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 بصره )عصر حضور(جریان حدیثی امامیه در 

کبر موسوی  1تنیانی سید ا
 چکیده

دادن جریههان حهههدیثی امامیههه در بصهههره در عصههر حضهههور   ایههن پههژوهش، بههها هههدف نشهههان
ی ایهن پهژوهش، روشهن سهاختن زوایهای پنههان و )د(، سامان یافته است. غایت نههای ائمه

باشد. پرسش اساسهی در ایهن  ناشناخته بخشی از تاریخ حدیث امامیه در شهر بصره می
کههه  آیهها جریههان حههدیثی امامیههه در عصههر ائمههه)د( در شهههر بصههره حضههور پژوهههه، آن اسههت 

کههه جریههان  بهها ایههن فرضههیه دنبههال میداشههته و فعههال بههوده اسههت؟ پرسههش یادشههده  شههود 
)د( در بصره، حضوری ُپررنگ داشته اسهت. بهه نظهر  دیثی امامیه در دوران حضور ائمهح

یشهههه می کهههه ر های جریهههان حهههدیثی امامیهههه در آن شههههر بهههه سهههده نخسهههت هجهههری  رسهههد 
کوفهههه بهههه بصهههره و  بهههازمی گرددو امههها در اوایهههل سهههده دو  و بههها مههههاجرت اصهههحاب امهههامی 
کهرده و تها آفرینی آنان، جریهان حهدیثی امامیهه در آنجها  نقش گسهتری پیهدا  گرفتهه و  شهکل 

 پایان دوران حضور نیه تداو  داشته است.
گان:  امامیه، بصره، جریان حدیثی، خّط حدیثی متهم به غلو. کلیدواژ

 درآمد
کوفههه بههه عنههوان دو مرکههه حههدیثی امامیههه مطههرح بوده در عصههر حضههور ائمههه  انههدو  )د(، مدینههه و 

 اند. البتههه افههزون  شهههر حضههور و فعالیههت داشههته چههه آنکههه ائمههه و اصههحاب، بیشههتر در ایههن دو
کم هههای  )د( فعالیت وبههیش در دوران حضههور ائمههه بههر ایههن شهههرها، در سههایر جوامههع شههیعی نیههه 

کههه یکههی از آنههها، شهههر مهههم بصههره می حههدیثی انجهها  می  شهههر  باشههد. ایههن پادگان گرفتههه اسههت 
 فرهنگهههی، سیاسههههی و های نخسهههتین از لحههههاف  کهههه در دوره اسههههالمی بنههها شههههده بهههود، در سههههده

گروه  ههههههای  حتهههههی اقتصهههههادی، بسهههههیار بااهمیهههههت و تأثیرگهههههذار بهههههوده اسهههههت. در ایهههههن شههههههر، 
                                                   

 tanyani_110@yahoo.comناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث، رایانامه: . دکترای شیعه ش1
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که در زمان حکمرانی امویان در سده نخست هجهری، بهه یکهی  مختل  مذهبی فعال بوده اند 
ای از سهههرزمین شههها   کهههه آنجههها را قطعهههه  امیهههه مبهههدل شهههدو تههها جهههایی ههههای بنی تهههرین پایگاه مهم
)د( در بصهره  بیتی با مشخصه دشمنی با اما  علی همین دوره، جریان ضّد اهلگفتند. در  می

کههه در تههاریخ بههه  گرایههان، از حمایههت امویههان  اند. عثمانی معههروف شههده« عثمانیههه»بهه وجههود آمههد 
)د( را تحههت فشههار قههرار داده  بیههت شههدت اصههحاب امامیههه و هههواداران اهل برخههوردار بودنههد و به

یمهات، حضهور اقلیهت شهیعه در بصهره در قهرن اّول هجهری، قابهل توجهه بودند. با همه ایهن نامال
کهه  رفتهه از  گرا، رفته گیری معتهلیهان عقهل در اوایهل سهده دو  هجهری بها قهدرتاست. باید افزود 

گستری فکری معتهلی،  حضور و فعالیت عثمانی کاسته شد و با  گرایان اهل حدیث در بصره 
کههرد و در ایههن میههان، فضهها بههرای حضههور امامیههه در گرایههان تنههدرو در بصههره فههر آتههش عثمانی وکش 

گشههتو تهها جههایی  کههه بعضههی از اصههحاب اجمههاد و محههدثان نامههدار  بصههره بههیش از پههیش مهیهها 
 امامی، در بصره مشوول فعالیت حدیثی شدند. 

که آیا جریان حهدیثی امامیهه در عصهر ائمهه)د( در شههر  پرسش اساسی این پژوهه، آن است 
ها در نوشهتار حاضهر  فعال بهوده اسهت؟ همچنهین، پاسهخ بهه ایهن پرسهش بصره حضور داشته و

کهه: پیشهینه جریهان حهدیثی امامیهه بهه چهه زمهانی برمی کوفیهان یهگهردد؟ آ حهایه اهمیهت اسهت  ا 
کانون حدیثی امامیه فعال بوده آفرینهی جریهان حهدیثی امامیهه در  انهد؟ حضهور و نقش امامی در 
ن، در چهه بهازه زمهانی عصهر حضهور در بصهره فعالیهت بصره به چه میهان بوده اسهت؟ ایهن جریها

 داشته است؟ 
کههه جریههان حههدیثی امامیههه در عصههر حضههور در بصههره فعههال بههوده اسههت و  بههه نظههر می رسههد 

گرددو اما در اوایل سده دو  و مهاجرت اصهحاب  های آن، به سده نخست هجری بازمی ریشه
کوفه به بصره و با نقش کوفیان، جریان  امامیه  گرفهت و آفرینی  حدیثی امامیه در آن شههر شهکل 

 گستری یافت و تا پایان دوران حضور نیه تداو  داشت.
 ه در بصههههره بههههه منظههههور تحلیههههل زوایههههای پنهههههان یههههامام یثیان حههههدیههههجر یشههههناخت و بررسهههه

 ت فراوانهههی اسهههت. بههها ایهههن حهههال، در مطالعهههات معاصهههر، چنهههدان یهههتهههاریخ امامیهههه، دارای اهم
کههه دربههاره تههاریخ حههدیث بههه تههاریخ حههدیث امامیههه در بصههره  پرداختههه نشههده اسههت و در آثههاری 

گردیهده  گهذرا اشهاره  شیعه نگاشته شده، تنها در چند صفحه محدود به محدثان بصره به طور 
« بررسی مکتهب حهدیثی بصهره تها پایهان سهده پهنجم هجهری»ای با عنوان  نامه است. البته پایان

کهه بها توجهه بهه عنهوان آن، انتظههار توسهط آقهای ابهراهیم محبهی در دانشهگاه قهم دفهاد شههده  اسهت 
هههای جریههان حههدیثی امامیههه در بصههره بههه طههور مبسههوط مههورد تحلیههل و  رفههت در آن فعالیت می
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کههاری توصههیفی و آمههاری دربههاره  بررسههی قههرار بگیههردو امهها نویسههنده محتههر  در آن نوشههتار، صههرفًا 
 راویان بصره ارائه داده است.

 پیشینه جریان حدیثی امامیه در بصره
)د( و در سههده نخسههت  پیشههینه جریههان حههدیثی امامیههه در بصههره را بایههد از زمههان امهها  علههی

کرد. به دلیل عد  جداسازی ملموس میان شهیعه و غیرشهیعه در آن دوران  هجری پی  _جویی 
توان از مرزبندی همه اصحاب ائمه در قالب شیعی و یا  راحتی نمی به _)د(  تا زمان اما  سجاد

کسهههانی بودهسهههّنی سهههخن بهههه میههه کهههه در سهههده اّول بهههه احادیههههث  ان آوردو بههها ایهههن حهههال،  انهههد 
ویژه آنکهه ایهن افهراد از سهوی مخالفهان  انهدو بهه داده )د( اقبال و توجه بیشتری نشان می بیت اهل

گرفته یابی جریان حدیثی شیعه  شناسی و ریشه اند. در پیشینه تشیع مورد طعن و نکوهش قرار 
گزیر باید از  کنیم.در بصره، نا  آنان یاد 

تهههوان از خهههاّلس )حهههالس(  از پیشهههگامان جریهههان حهههدیثی شهههیعه در سهههده اّول در بصهههره می
)د(  ق( نههههها  بهههههرد. او را از جملهههههه اصهههههحاب فقیهههههه امیهههههر مؤمنهههههان100عمهههههرو َهَجهههههری ) .ح  بن

کههههه وی در زمههههره ُشههههرطه آن حضههههرت نیههههه قههههرار داشههههته اسههههت. 2اند. برشههههمرده  3گفتههههه شههههده 
او از صههحابه،  4انههد. نهها  برده« کثیههر الحههدیث»عمههرو بهها تعبیههر  بن خالس شناسههان عامههه، از رجال

کتهاب و صهحیفه 5)د( و عمار یاسر، حدیث آموخته بود. ویژه از اما  علی به ای  گفته شهده وی 
رو، او را بهههه عنهههوان  و ازایهههن 6کهههرده اسهههت )د( در اختیهههار داشهههته و از آن روایهههت می از امههها  علهههی

کرده« صههحفی» « صههحفی»)د( را نیههه بهها تعبیههر  کههه بعههدها برخههی امهها  صههادق چنان 7انههدو مههتهم 
کردند.  8تنقیص 

کهه بعضهی از اصهحاب امها  علهی ای از  )د(، صهحیفه به هر روی، بسیار حایه اهمیت است 
تر آنکهه برخهی  دادند. جالهب احادیث آن حضرت را در اختیار داشته و در بصره آن را انتشار می

)د(، منقهوالتش را نپذیرفتهه، او را  هجهری از صهحیفه امها  علهیمخالفان به سبب نقهل خهاّلس 
                                                   

 .119، م 5، ج االصابةو 285، م 2، ج النسابو 61، طوسی، م رجالال.  2
 .29، م 2، ج الضعفاء.  3

 .149، م 7، ج الطبقات الکبری.  4

 .491، م 4، ج سیر االعال  النبالء.  5

 .491، م 4، ج سیر االعال  النبالءو 149، م 7، ج الطبقات الکبری.  6

 .67، م 3عدی، ج  ، ابنالکاملو 402، م 3، ج الجرح و التعدیل.  7
 .89، م 1، ج علل الشرائعو 364، م 8، ج کافی.  8
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کرده که در منهابع از او بها 146جمیله اعرابی َهَجری ) .  ابی بن افزون بر این، عوف 9اند. طرد  ق( 
یههان  10یههاد شههده اسههت،« مههن علمههاء البصههرة»و « اإلمهها  الحههافظ»عنههاوینی ماننههد  از جملههه راو

جمیله، در مصادر عامه قابهل توجهه  ابی روایات ابن 11رود. منقوالت خاّلس هجری به شمار می
 13انهد. با این حال، مخالفان با تعابیری چون: رافضی، شیطان و بدعی از او یهاد نموده 12استو

کههه از  بن جمیلههه اعرابههی هماننههد خاّلس ابی  نکتههه قابههل توجههه آنکههه ابههن عمههرو و رشههید هجههری 
و ایهههن موضهههود، بههها  14باشهههد ههههای یمهههن می ریباشهههد، از تبهههار َهَج  )د( می اصهههحاب امههها  علهههی

 ارتباط نیست. های شیعی وی و استادی، خاّلس هجری، بی گرایش
کههه می کسههانی را  تههوان در زمههره متقههدمین جریههان حههدیثی امامیههه در بصههره برشههمرد،  یکههی از 

باشهد. پهدر  ق( معروف به ابوهارون عبدی می134) . « جوین بصری بن عمارة»شخصی به نا  
گههرایش  15)د( بههوده اسههتو نبههرد نهههروان همههراه امیههر مؤمنههاناو در  بهها ایههن حههال، فرزنههدی عمههاره 

یهههد. گرو کههه پههه  از چنههدی از مههذهب خههوارج دسهههت برداشههت و بههه تشههیع   16خههارجی داشههته 
ترین محههدثان هههوادار  ابوهههارون عبههدی پهه  از بازگشههت بههه تشههیع، بههه عنههوان یکههی از سرسههخت

یهده و حتهی او را  شدت با عثمان دشهمنی می و به17)د( در بصره مطرح بوده است اما  علی ورز
کههه  ازایههن 18دانسههته اسههت. کههافر می گفتههه شههده  رو، مههورد نکههوهش مخالفههان قههرار داشههته اسههت. 

کتههابی از سههخنان امهها  علههی در دسههت داشههته  صههحیفة الوصههیبههه نهها   19)د( ابوهههارون عبههدی، 
که ا 21نامید. می« کتاب ح »که خودی آن را  20است بوهارون عبدی چگونه به معلو  نیست 

                                                   
 .402، م 3، ج الجرح و التعدیلو 364، م 1، ج العلل.  9

 .384و  383، م 6، ج سیر االعال  النبالء.  10

 .152، م 3، ج تهذیب التهذیبو 348و  347، م 6، ج سال تاریخ اال. 11

 .247، م 9، ج تاریخ االسال .  12

کرده429، م 3، ج الضعفاء.  13 که او از فضهایل عثمهان نیهه روایهت می . با این حال، برخی ادعا  تهاریخ کهرده اسهت. ) اند 
کههه 112، م 2، ج معههین ابن گفههت  گههر ایههن ادعهها واقعیههت داشههته باشههد، بایههد  عههوف اعرابههی بههرای خوشههایند بصههریان ( ا

 دادند. کرده استو وگرنه شیعیان، هرگه به فضایل عثمان تن در نمی گرا و متعصب، چنین روایاتی را نقل  عثمانی

 .627، م 5، ج النساب.  14

 .257، م 7، ج تاریخ بوداد. 15

 .78، م 5عدی، ج  ، ابنالکامل.  16

که از ابوسعید خد79. همان، م  17  «طالب. یأب بن ینا ببوضهم علینا نعرف منافقکأما إنا »کند:  ری نقل می. هموست 

 .362، م 7، ج تهذیب التهذیبو 174، م 3، ج میهان اإلعتدال.  18

 .391، م 2، ج قبول الخبار.  19

 .177، م 2، ج المجروحین.  20

 .391، م 2، ج قبول الخبارو 314، م 3، ج الضعفاء.  21
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کهرده اسهت. بعیهد نمی کهه صهحیفه یادشهده از طریه  خههاّلس  ایهن صهحیفه دسهت پیهدا  ُنمایهد 
هجههری بهههه وی رسههیده باشهههد. او از جایگههاه بهههاالیی در عرصههه حهههدیث برخههوردار بهههوده اسهههت. 

انههد و  بسههیاری از عامههه، ابوهههارون عبههدی را بههه دلیههل شههیعه بههودنش تضههعی  و تکههذیب نموده
کرده عمومههاً  ولههی بهها ایههن حههال، بعضههی از بزرگانشههان ماننههد  22انههدو از نقههل منقههوالت وی احتههراز 

یههادی از او در  23انههد. سههفیان ثههوری، بههه نقههل روایههات او توجههه نشههان داده شههگفت آنکههه روایههات ز
 مصادر فعلی امامیه انعکاس نیافته است.

ه دو  هجههری، در بصههره )د( نیههه در اواخههر سههده اّول و اوایههل سههد برخههی از اصههحاب امهها  بههاقر
کهه از تبهار  بن اندو از جمله آنها اسماعیل فعال بوده فضل نوفلی، از اصحاب موث  امامیه اسهت 

کن بهوده اسهتو دودمان آل نوفل می کهه امها  صهادق 24باشد و در بصهره سها ای  )د( دربهاره همهو 
 یذو»ر یههبهها تعب شههیخ طوسههی نیههه 25«د مههن سههاداتنا.یهولنهها و سههکهههل مههن کهههو »فرمههوده اسههت: 

فضل نوفلی هم در زمره اصهحاب  بن برادری اسحاق 26او را ستوده است.« رة واالستقامةیالبص
رود، وی نیههه هماننههد بههرادری در بصههره سههکونت  گمههان مههی 27)د( قههرار داشههته اسههت. امهها  بههاقر

یسهار بصهری از یهاران  بن کرده اسهت. افهزون بهر ایهن، فضیل داشته و در آنجا فعالیت حدیثی می
های حدیثی  که در ادامه، به فعالیت 28)د(، در بصره حضور داشته است عتماد اما  باقرمورد ا

کرد.   وی و خاندانش اشاره خواهیم 
)د( در بصهره بهوده و در  از اصهحاب امها  بهاقر 29سهریج منقهری، بن همچنین، ابوسفیان حرب

کهرده اسهت. رتبهاط داشهته او بها محهدثان عامهه بصهره نیهه ا 30آنجا احادیث آن حضرت را منتشر 
شناسان سّنی، برخهی  و رجال 31سّنت از او یاد شده است رو، در منابع رجالی اهل است. ازاین

کرده وهب تمیمهی، از جملهه  بن ابووههب سهی  32انهد. احادیث وی را غریهب و منفهرد توصهی  
                                                   

 .357م  ،2، ج قبول الخبار.  22

 .79، م 5عدی، ج  ، ابنالکامل.  23

 .124، طوسی، م رجالال.  24

 .54و  53، م خالصة القوال.  25

 .426، م 1، ج لسان المیهان. 26
 .125، طوسی، م رجالال.  27

 .143. همان، م  28

، 3، ج لرجهالقهاموس او 132، طوسهی، م رجالالشریح ضبط شده است. )ر.،:  بن . در منابع امامیه، با عنوان حارث 29
 (37م 

 .419و  418، م 2عدی، ج  ، ابنالکاملو 250، م 3، ج الجرح و التعدیلو 28، م 2، ج العلل.  30

 .197و  196، م 2، ج تهذیب التهذیبو 469، م 1، ج میهان اإلعتدال. 31
 .419، م 2عدی، ج  ، ابنالکامل. 32
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یهههان بصهههری امههها  بهههاقر صهههحابه و  _واثلهههه  بن او بههها ابوالطفیهههل عامر 33شهههود. )د( محسهههوب می راو
)د( را  ارتبههاط داشههته و از وی نقههل احادیههث امهها  علههی _)د(  دار سرسههخت امیههر مؤمنههان طههرف

گهرایش شهیعی ابووههب بصهری موجهب شهده تها  34کرده است. درخواست می یهاد،  به احتمهال ز
سههعید قطههان دربههاره وی  بن کههه یحیی تهها جههایی  35شناسههان عامههه او را تضههعی  نماینههدو رجال

  36«لهالکین.کان سی  هالکا من ا»گفته است: 
)د( نیههه در ایههن بههازه زمههانی در بصههره  غیههر از افههراد یادشههده، برخههی دیگههر از اصههحاب امهها  بههاقر

کهههههههه در ایهههههههن زمینهههههههه می وبهههههههیش فعهههههههال بوده کم مویره نصهههههههری  بن تهههههههوان بهههههههه: حهههههههارث انهههههههد 
و  40زیاد بصههههههری بن حسههههههن 39خالههههههد بصههههههری، 38خیثمههههههه بصههههههری، ابی بن خیثمة37بصههههههری،

کرد.اشا 41اعین جهنی بصری بن مالا  ره 
تهوان از یها جریهان منسهجم و فعهال حهدیثی شهیعه در سهده اّول سهخن بهه  با این همهه، نمی

که هنوز عثمانی گرایان ضّد شیعه در این دوره، بسیار قدرتمند هستند و شرایط  میان آوردو چرا
گسهترده، بههرای اقلیهت شههیعه  ههای حههدیثی نظا  بهرای فعالیت گردان بهه طههور  منهد و پههروری شها

 ده است.فراهم نش

کوفی به بصره و فعالیت  های حدیثی آنان مهاجرت اصحاب 
تهههدریج فضهههای  گرایهههان معتهلهههی، به ههههای عقل در آغهههاز سهههده دو  هجهههری بهههه دلیهههل فعالیت

کهرد. در نتیجهه، برخهی از اصهحاب سرشهناس  گرایی و ضّد اهل عثمانی بیتی در بصره فروکش 
کالمههی خههویش را  هههای کههوفی بههه بصههره مهههاجرت نمودنههد و در آنجهها فعالیت حههدیثی و حتههی 

کوفی، تقریبًا از اوایل سده دو  هجری آغاز شده و تا اوایل  کردند. مهاجرت اصحاب  پیگیری 
کالمههی  سههده سههو  هجههری نیههه ادامههه داشههته اسههت. حضههور اینههان بهها آغههاز فعالیت هههای جریههان 

گفهت فعالیهت هم زمهان بهوده اسهت. ازایهن معتهله در بصهره، هم مهان اصهحاب ز رو، شهاید بتهوان 
                                                   

 .262، م 4، ج تهذیب التهذیبو 336، م 12، ج تهذیب الکمال.  33

 .335و  334، م 17، ج تاریخ مدینه دمش .  34

 .461، م 1، ج المونی فی الضعفاء.  35

 .275، م 4، ج الجرح و التعدیل.  36

 .139، نجاشی، م رجالالو 132، طوسی، م رجالال.  37

 .394، م 3، ج الجرح و التعدیلو 29، م 2، ج الضعفاءو 38، م 2، ج کافی.  38

 .362، م 3، ج الجرح و التعدیلو 178، م 3، ج تاریخ الکبیر.  39

 .131، طوسی، م رجالال.  40

 .478، م 2، ج اختیار معرفة الرجالو 145. همان، م 41
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کم امامیه و عقل گرایان در بصره تأثیرگذار بهوده  فروغی عثمانی گرایان معتهلی، در تسریع افول و 
است. در منابع موجود، از اهداف مهاجرت اصحاب امامیه به بصره صهراحتًا سهخن بهه میهان 

کهه اصهحاب  نیامده استو ولی با توجه موقعیت علمی و فرهنگی ویژه بصهره، می گفهت  تهوان 
کوفه برای علما کنی و نشر معارف اهل مامی  کوچیده بیت پرا  اند.  )د( بدانجا 

یسهار نههدی از وابسهتگان قبیلهه  بن ههای اصهحاب امامیهه، فضیل ترین چهره یکی سرشناس
گزیهده بهود. نهد می بنی کوفهه بهه بصهره رفتهه، در آنجها اقامهت  کهه از  او در زمهره اصهحاب  42باشد 

َکشهی، وی  43)د( نیه درگذشهت. در زمان اما  صادق رفت و )د( به شمار می صادقین گفتهه  بهه 
یسهار  بن فضیل 44)د( قهرار داشهته اسهت. در زمره شش فقیه بزرگ از اصحاب نخستین صادقین

گرفتههه اسههتو تهها  از جایگهاه بلنههدی در نهههد ائمههه برخههوردار بههوده و از سههوی آنهها مههورد تمجیههد قههرار 
 45«البیهت. یسهار، ههو مّنها اهل بن رحهم ا  الفضیل» ای فرمهود: )د( دربهاره که اما  صهادق جایی 

گمههان مههی هههای حههدیثی  رود، فعالیت روایههات او در منههابع روایههی امامیههه نیههه قابههل توجههه اسههت. 
کههه رجال یسههار در شهههر عثمههانی بن فضیل شناسههان عامههه، نظههر  گرای بصههره موجههب شههده اسههت 

کذابًا ممن الیحتج »و « وءرجٌل س»خوشایندی به وی نداشته باشند و با تعابیری چون  رافضیًا 
یسهههار را توثیههه  عههها   بن البتهههه برخهههی از آنهههان، فضیل 46انهههد. از او نههها  برده« بهههه و ال یعتمهههد علیهههه

کههوفی بههه بصههره، می 47انههد. کرده کههوفی، از  بن تههوان بههه محمههد از اصههحاب مهههاجر  مروان ذهلههی 
کهرد. )د( و اما  صادق اصحاب اما  باقر  49ر ابوالسهود دوئلهی بهوده اسهت.او از تبها 48)د( اشهاره 

کههههه وی در سههههال    _ظههههاهرًا در بصههههره  _قمههههری در سههههن هشتادوسههههه سههههالگی 161گفتههههه شههههده 
کتهابی بی فهرسههت 50درگذشهته اسههت. کههه حسن  نهها  بههرای او ذکهر می نگاران،  سههماعه،  بن کننههد 
 51راوی آن است.

کوفههه بههه بصههره رفههت و در آ یکههی دیگههر از شههاخص کههه از  نجهها سههکنا ترین اصههحاب امامیههه 
                                                   

 .441، م 4، ج کتاب من الیحضره الفقیه.  42

 .309، نجاشی، م رجالال.  43

 .507، م 2، ج اختیار معرفة الرجال. 44

 .441، م 4، ج کتاب من الیحضره الفقیه.  45

 .454، م 4، ج المیهانلسان .  46

 .315، م 7، ج الثقات و122، م 7، ج تاریخ الکبیر.  47
 .295، طوسی، م رجالالو 340، م 3، ج طالب مناقب آل ابیو 474، م 2، ج اختیار معرفة الرجال.  48

 .474، م 2، ج اختیار معرفة الرجال. 49

 .295، طوسی، م رجالال.  50
 .217، م الفهرست. طوسی،  51



ه در 
مامی

ثی ا
حدی

یان 
جر

ضور(
صر ح

ه )ع
صر

ب
 

 

 

109 

کهههاظم عیسهههی جهنهههی از یهههاران امههها  صهههادق بن حماد 52گزیهههد، )د(  )د( و امههها  رضههها )د(، امههها  
کههه علمههای امامیههه او  53باشههد. می  جایگههاه او در حههدیث و فقههه امامیههه، بههه قههدری بلنههد اسههت 

کههرده بههود  بن حماد 54اند. را در زمهره اصههحاب اجمههاد برشههمرده  عیسههی جهنههی آثههاری نیههه تههألی  
کتههاب تههر کههه معروف کتههاب، موضههوعات نههاهمگونی  55باشههد. می مسههائل التلمیههذین آنههها  ایههن 

کالمهی توحیهد را دربرداشهت  چون: مواعظ، منافع اعضای انسهان و حیهوان و همچنهین مسهائل 
کهههرده بهههود. کهههه وی از امههها  صهههادق یافهههت   عیسهههی بههها  بن حماد 56)د( پرسهههیده و پاسخشهههان را در

صههیب  بن و بهه همهراه عباد 57ار مهرتبط بهودهیسه بن دیگر اصحاب امهامی بصهره همچهون فضیل
گرفتههه اسهههت. بصههری نیهههه از امهها  صهههادق یههان آثهههار  58)د( حههدیث فهههرا  همچنههین، او یکهههی از راو

رود و پسهینیان از طریه  وی بهه بعضهی میهراث حهدیثی بصهره  اصحاب بصری نیه بهه شهمار مهی
 59اند. دست یافته

کوفی، از اصحاب اما  صادق بن ابان کاظم)د(  عثمان بجلی  کوفهه  و اما   گاهی در  )د( نیه 
گهههاهی در بصهههره زنهههدگی می گرایان امامیهههه، از موقعیهههت  او در میهههان حهههدیث 60کهههرده اسهههت. و 

عیسهی جهنهی، در زمهره  بن کهه نها  وی را هماننهد حماد ممتازی برخوردار بوده اسهتو تها جهایی 
کرده بصههره همچههون: عثمههان بجلههی بهها اصهحاب امامیههه در  بن ابان 61انهد. اصهحاب اجمههاد ذکههر 

عبدا  بصهری مهرتبط بهوده و  ابی بن مویره نصری بصری و عبدالرحمن بن یسار، حارث بن فضیل
گردان حهدیثی وی در بصهره، اطالعهی در دسهت نیسهتو  62از آنها حهدیث شهنیده اسهت. از شها

گرفتههههه بودنههههد. ولههههی مههههی کههههه بصههههریان اخبههههار تههههاریخی را از او فههههرا  کههههه  63دانیم  گفتههههه نمانههههد  نا
نگاران  های حهدیثی نیهه داشهته اسهت و فهرسهت نگاشهته 64عثمان افزون بر آثار تاریخی، بن ابان

                                                   
 .21، برقی، م لرجاال.  52

 .142، نجاشی، م رجالال.  53

 .673، م 2، ج اختیار معرفة الرجال.  54

 .143، نجاشی، م رجالال. 55

 . همان. 56

 .309. همان، م  57

 .604، م 2، ج اختیار معرفة الرجال.  58

 .309و  167، نجاشی، م رجالال.  59

 .13، نجاشی، م رجالالو 59، طوسی، م الفهرست.  60

 .673، م 2، ج معرفة الرجالاختیار .  61

و  256، 210، 18، م 2و همهههان، ج 234، م 1، ج کهههافیو 395و  393، م 2و همهههان، ج 232، م 1، ج المحاسهههن.  62
 .512و  473، 412، 34، م 1، ج اختیار معرفة الرجالو 179و  175، 49، م 3و همان، ج 410

 .13، نجاشی، م رجالال.  63

 . همان. 64
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ههای حهدیثی ابههان در  بهیش از ایهن، از فعالیت 65انهد. وی سهخن بهه میهان آورده اصهل  حهدیثیاز 
 دانیم. بصره چیهی نمی

کوفی به بصره، هجرت مفضل کوفی از اصهحاب  بن در میان اصحاب مهاجر  محمد ضبی 
اعین جهنههی از اصههحاب  بن او در بصههره بهها مالهها 66باشههد. )د( نیههه قابههل توجههه می امهها  صههادق

کهههرده اسهههت. محمد از  بن ظهههاهرًا مفضهههل 67امامیهههه در ارتبهههاط بهههوده و از وی حهههدیث اسهههتماد 
از  _حسهن علهوی  بن رو، ابراهیم رفتهه و ازایهن شده شیعه در بصره به شمار می های شناخته چهره

های حدیثی  از فعالیت 68را مخفیانه در منهل وی به سر برده است. مدتی _کننده  علویان قیا 
گهههاری نشههده و احادیههث چنههدانی از او در منههابع فعلههی بههاقی  بن مفضههل محمد ضههبی، خیلههی 

)د( بهه نقهل از فرزنهد وی، در مصهادر  نمانده است و تنها یا روایت در موضود امامت امها  بهاقر 
سههّنت  محمد ضههبی، بههرای اهل بن ثی مفضههلالبتههه شخصههیت حههدی 69شههود. روایههی یافههت می

، او «ثیالقرائهة والحهد ،متهرو»ق( با تعبیر 277رو، ابوحاتم رازی ) .  شناخته شده بوده و ازاین
کرده است.   70را وص  

کهوفی، از اصهحاب امها  صهادق بن عبدا  بن  عبدالنور کوفهه رهسهپار  سنان اسهدی  )د( نیهه از 
یههاد بههه ایههن شخصههیت پرداختههه نشههده اسههتو ولههی در منههابع امامیههه، ز 71بصههره شههده اسههت.

گاهی خوبی از وی به دست داده گفته ابن نویسندگان عامه، آ حبان ُبسهتی، او از مهوالی  اند. به 
از او یهههاد « مسهههمعی»رو، نویسهههندگان عامهههه بههها عنهههوان  ازایهههن 72مسهههامعه در بصهههره بهههوده اسهههت.

کهه شهماری از  وائهل در بصهره می بن بکر های قبیله بنی ها یکی از تیره مسمعی 73اند. کرده باشهند 
ُکهردین، شههیخ و بهزرگ آنههان، در  بن ایهن دودمهان، از جملههه ابوسهیار مسهمع عبدالملا ملقههب بهه 

کههوفی در بصههره بهها  بن  بنههابراین، عبدالنور 74زمههره اصههحاب برجسههته امامیههه قههرار دارنههد. عبههدا  
کهرده  ش را دنبهال میههای حهدیثی خهوی های شهیعی آن شههر، فعالیت حمایت یکی از خانهدان

                                                   
 .61م ، طوسی، الفهرست.  65

 .307، طوسی، م رجالال.  66

 .501، طوسی، م امالی.  67

 .109، م عمدة الطالب.  68

 .241، م کفایة الثر . 69

 .170، م 4، ج میهان اإلعتدال.  70

 .242، طوسی، م رجالال.  71

 .424و  423، م 8، ج الثقات.  72
 .77، م 4، ج لسان المیهانو 671، م 2، ج میهان اإلعتدال.  73

 .420، نجاشی، م لرجاال.  74
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 سههّنت احادیههث وی را بههر نتافتههه، شخصههیت حههدیثی  شناسههان اهل اسههت. البتههه اغلههب رجال
کرده گفتهههه اسهههت:  کهههه ابهههوجعفر ُعقیلهههی دربهههاره انهههدو تههها جهههایی  او را تضهههعی    کهههان غالیهههًا »ای 

« کهذاب»همچنین، ذهبی و نورالدین هیثمی بها تعبیهر  75«فی الرفض و یضع الحدیث، خبیثًا.
کردهاز ا  76اند. و یاد 

عبدالنور بصری از جایگهاه حهدیثی قابهل تهوجهی در بصهره برخهوردار بهوده اسهت و جمعهی از 
یههان وی قهرار دارنههد. )د(  بیههت احادیههث او نوعهًا در موضههود فضههیلت اهل 77بصهریان در شههمار راو

کهه  گفتهه نمانهد  گرفتهه اسهت. نا بوده و احتمهااًل بهه همهین جههت، مهورد نکهوهش مخالفهان قهرار 
و مصهههادر امهههامی در ایهههن میهههان، سههههم  78شهههود سهههّنت یافهههت می نقهههوالت وی، در منهههابع اهلم

   79ناچیهی دارند.
کوفیهههان دیگهههری ماننهههد: حهههاز  غیهههر از افهههراد یادشهههده، می کهههوفی،  بن تهههوان از  ابراهیم بجلهههی 

کوفی و عبدالملا بن ربیع کوفی از اصهحاب امها  صهادق بن زیاد ضبی  کهه بهه بصهره  خالد  )د( 
گفتهه شهده شههاب 80اند، نها  بهرد. همنتقل شهد کهوفی، از خانهدان  بن همچنهین،  عبدرّبه اسهدی 
 82برده است. )د(، مدتی را در بصره به سر می و از اصحاب اما  صادق 81عبدرّبه حدیثی آل

کاظم  )ع( در بصره و ارتباط جریان حدیثی با ایشان )ع( و امام رضا حضور امام 
کههاظم گرایی امامیههه در  در بصههره در تقویههت جریههان حههدیث )د( )د( و امهها  رضهها حضههور امهها  

کاظم بصره بی )د( به دستور هارون عباسی در مدینه دستگیر شد و او را  تاثیر نبوده است. اما  
گردیهد. حهب  آن حضهرت در بصهره، تقریبهًا  تحت الحفظ به بصره فرستادند و در آنجها زنهدانی 

کشید و پ  از آن، به بوداد  که حهب  امها   به نظر می 83برده شد.به مدت یا سال طول  رسد 
توانسهتند  رو، شهیعیان می )د( در بصره، با فشار و خفقان شدید همراه نبوده است و ازایهن کاظم
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کسههههب معههههارف نماینههههد. در ایههههن میههههان،  کننههههد و  گریختههههه بهههها آن حضههههرت دیههههدار   جسههههته و 
کاظ )د(، احادیثی  ممحدثان امامیه در بصره فرصت را غنیمت شمرده، ضمن مالقات با اما  

کرده کهههه آن  بن انهههد. حماد را نیهههه از ایشهههان اسهههتماد  عیسهههی جهنهههی، یکهههی از اصهههحابی اسهههت 
کرده است. کاظم 84حضرت را در بصره مالقات  )د(  یاسین ضریر زیات نیه هنگا  حضور اما  

کتههابی تههدوین  گرفتههه و آن احادیههث را در  در بصههره، بهها آن حضههرت ارتبههاط داشههته و حههدیث فههرا 
   85بود.ساخته 

کاظم که برخی از اصحاب  حضور اما   )د( در بصره، به قدری برای شیعیان بااهمیت بوده 
کهاظم179محدث مانند داود رقی، در سال  )د( راههی بصهره شهده و  قمری برای مالقات با اما  

کهرده اسهت. کهوفی بن احتمهااًل حسهین 86در آن شهر از اما  اخذ روایهت  نیهه بهرای دیهدار  87مختار 
کاظم)د( در بصره و از طری   88رهسپار بصره شده است. آن حضرت که اما   شایان ذکر است 

کرده است. بصریان، توقیعی مبنی بر جانشینی اما  رضا   89)د( صادر 
کوتهاهی را در بصهره حضهور داشهته اسهت  اما  رضا )د( نیه در جریان سفر به خراسان، مهدتی 

 90مامیههه در بصههره موفههول نمانههد.گرای ا کههه ایههن حضههور انههد، نیههه از چشههم اصههحاب حههدیث
یسار بصری، از سرشناسان اصحاب محهدث امامیهه در بصهره بها  بن بن(فضیل )قاسم بن محمد

گهاری امهها  رضهها ههها، از حضههور آن حضههرت در منههههل  )د( مههرتبط بههوده اسههت و حتهههی بعضههی 
   91فضیل در بصره حکایت دارند. بن محمد

 سده دوم تا نیمه سده سومگیری جریان حدیثی امامیه بصره از اواخر  شکل
کوفههههههه بههههههه بصههههههره در نیمههههههه اّول سههههههده دو    بهههههها مهههههههاجرت اصههههههحاب نامههههههدار امامیههههههه از 

کههانون حههدیثی و  هههای حههدیثی آنههان در آنجهها، شههرایط بههرای شههکل هجههری و فعالیت گیری یهها 
گردیههههد. بهههها تکیههههه بهههر پههههاره  تههههوان  ای از شههههواهد، می جریهههان منسههههجم حههههدیثی در بصههههره فهههراهم 

 یافتگههههان اصههههحاب  اواخههههر سههههده دو  هجههههری بهههها فعالیههههت حههههدیثی پروری گفههههت تقریبههههًا از
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کوفی، جریهان حهدیثی امامیهه در بصهره بهه شهکل  گیری نههایی خهویش رسهید و توانسهت  مهاجر 
 آفههرین باشههد.  بههه عنههوان یهها جریههان مسههتقل در تههاریخ اندیشههه امامیههه در بصههره مطههرح و نقش

کههه جریههان یادشههده، طههی مراحههل و فههراز و   فرودهههایی چنههد، تهها پایههان سههده چهههار  بایههد افههزود 
کههه مرحلههه نخسههت آن، حههدودًا تهها آسههتانه غیبههت صههوری  کههرد   هجههری در بصههره تههداو  پیههدا 

 ادامه داشته است.

 تهههههوان بهههههه  گرایی در ایهههههن بهههههازه زمهههههانی، می ترین افهههههراد فعهههههال جریهههههان حهههههدیث از برجسهههههته
کهههرد. قاسم بن خانهههدان فضیل گردان وی اشههههاره  کهههوفی بصههههری و شههها  یسههههار،  بن فضیل نب یسههههار 

 رسهههد پههه  از پهههدری، او بههههه  کههههه بهههه نظهههر می 92باشهههد از اصهههحاب موثههه  امامیهههه در بصهههره می
 انههههد. روایههههات قابههههل  کرده همههههراه بههههرادری نقههههش محههههوری در جریههههان حههههدیثی بصههههره ایفهههها می

دهنده  کهههه نشهههان 93شهههود فضهههیل بصهههری در منهههابع روایهههی امامیهههه یافهههت می بن تههوجهی از قاسم
کههههه قاسم ی میهههههای حههههدیثی و فعالیت گفتنههههی اسههههت  کتههههابی حههههدیثی  بن باشههههد.   فضههههیل، 

کهههه محمهههد  گرایی بوهههداد، بهههه روایهههت  عمیر از برجسهههتگان جریهههان حهههدیث ابی بن داشهههته اسهههت 
یههده اسههت. کههانون  بن فضههیل، فرزنههد دیگههر فضیل بن عالء 94آن اهتمهها  ورز یسههار بصههری نیههه در 

نگاران  و فهرسههت 95وده اسههتحههدیثی امامیههه در بصههره در نیمههه دو  سههده دو  هجههری فعههال بهه
کتههابی حههدیثی نیههه برشههمرده کههه بزرگههانی چههون محمد بهرای او  سههنان، بههه نشههر آن اثههر توجههه  بن اند 

   96اند. نشان داده
کهه  فضهیل می بن قاسم بن یسار، محمد بن ترین محدثان خاندان فضیل یکی از معروف باشهد 

و  98)د( قرار دارد صحاب اما  رضااو در زمره ا 97آفرین بوده است. در جریان حدیثی بصره نقش
)د( بهههه خراسهههان،  در جریهههان سهههفر امههها  رضههها 99و بههها آن حضهههرت مکاتبهههه نیهههه داشهههته اسهههت.

کرده است. بن محمد که با آن حضرت در بصره دیدار  کسانی بود  باید افهزود  100قاسم، از جمله 
 وده مهزیههههار اهههههوازی، از محههههدثان ممتههههاز امامیههههه، مههههرتبط بهههه بن فضههههیل بهههها علی بن کههههه محمد
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که قمی 101است. گفته نماند  یسهار را در اختیهار داشهته، بهه  بن ها آثهار حهدیثی خانهدان فضیل نا
   102اند. نقل و نشر آنها توجه نشان داده

یسهار در مرکهه حهدیثی بصههره  بن عبهدا  بصهری، دامهاد فضیل ابی بن آفرینهی عبدالرحمن نقش
ک 103باشههد. نیههه قابههل توجههه می کههرده اسههتوشههیخ طوسههی او را اصههالتًا اهههل  ولههی  104وفههه معرفههی 

به ههر  105فضال، پدر وی ابوعبدا  میمون را از اهالی بصره دانسته است. عیاشی به نقل از ابن
یسههار در بصههره فعالیهههت  بن عبههدا  نیههه هماننههد سههایر خانههدان فضیل ابی بن روی، عبدالرحمن

گههاری شهده  می ای از وی در منابع امامیه یافت کرده و روایات قابل مالحظه حدیثی می شود. 
کهههههههرده بهههههههود. کهههههههه او هفتصهههههههد مسهههههههئله را از حضهههههههرت صهههههههادق فرزنهههههههدی  106)د( پرسهههههههش 

ای  همچنههین، نههواده 107عبههدالرحمن بصههری نیههه در زمههره محههدثان قههرار داشههته اسههت. بن هما 
)د( و از  عبدالرحمن بصههری، از جملههه اصههحاب موثهه  امهها  رضهها بن هما  بن ابوهمهها  اسههماعیل

  108شود. ره محسوب میفعاالن حوزه حدیثی بص
بعهی از شخصیت  الجهارود  بهن  عبهدا   بهن  های تأثیرگذار جریهان حهدیثی امامیهه در بصهره، ر 

ق( از بزرگهان شهیعه در 120سهبره ) .  ابی بن که نیایش جارود 109سبره هذلی بصری است ابی  بن 
کم وقهت عهراق، یعنهی حجاج شده و ازاین بصره محسوب می سه  ثقفهی یو بن رو، مهورد آزار حها
رفتههه و  یسههار بههه شههمار می بن عبههدا ، از خههوام اصهحاب فضیل بن ربعی 110قهرار داشههته اسههت.

کرده است. البته وی با اصهحاب محهدث امامیهه در  111بیش از هرکسی، از او استماد حدیث 
مسهلم نیهه ارتبهاط داشهته و از آنهان نیهه حهدیث  بن معاویهه، ابوبصهیر و محمد بن کوفهه، ماننهد: برید

یحیی، بهه نشهر منقهوالت وی اهتمها   بن عمیهر و صهفوان ابی  و بزرگانی چهون ابن 112است شنیده
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 114اند. های روایی او را نیه محدثان قمی در اختیار داشته کتاب 113اند. داشته
اذینههههههه، از محههههههدثان  بن اذینههههههه بصههههههری، معههههههروف بههههههه عمر بن عبدالرحمن بن محمد بن عمر

کهههانون  شهههمار مهههی نا  جریهههان حهههدیثی امامیهههه در بصهههره بهههه صهههاحب رود. حضهههور و نقهههش او در 
شههیخ »کههه نویسههندگان امههامی بهها تعبیههر  حههدیثی بصههره، بسههیار بااهمیههت بههوده اسههتو تهها جههایی 

کوفی الصهل معرفهی  بن برخی عمر 115اند. از وی نا  برده« اصحابنا البصریین و وجههم اذینه را 
قمههههههری جههههههدی  83یوسهههههه  ثقفههههههی در سههههههال  بن کههههههه زمههههههان حجاج از آنجهههههها  116انههههههد. کرده

ظههاهرًا از آن هنگهها  خانههدان  117دار بههوده، اذینههه منصههب قضههاوت بصههره را عهههده بن عبدالرحمن
کن شههده ابن کوفههه بههه بصههره آمههده و در آنجهها سهها اذینههه،  اندو ضههمن اینکههه خانههدان ابن اذینههه از 

اذینهه  بن اند. جهّدی عبدالرحمن رفته سّنت به شمار می سرشناس بوده و از ناقالن حدیث اهل
گفتههه شهده دقههره، مهادر عبههدالرحمن  118ق(، از راویهان ابههوهریره بهوده اسههت95 . ) و همچنهین، 

کهههرده و از او حههدیث شهههنیده اسههت. ابن اذینهههه  بهههه هههر روی، عمرابن 119اذینههه، بهها عایشهههه دیههدار 
ای داشهههته اسهههت. او بههها  مهههذهب بهههوده و در مرکهههه حهههدیثی امامیهههه در بصهههره جایگهههاه ویهههژه امامی
 120تأثیرگذار امامیه بصره، مراوده داشته و از وی حدیث شنیده است.یسار، محدث  بن فضیل
کوفهه ماننهد: برید 120است. معاویهه عجلهی،  بن افزون بر این، وی بها برجسهتگان حهدیثی امامیهه 
کههه  121اعین نیههه مههرتبط بههوده اسههت. بن مسههلم و بکیههر بن اعین، محمد بن حمههران گفتنههی اسههت 

کههه در محافههل اصههحاب  بههه میههان آوردهاذینههه سههخن  نگاران، از میههراث روایههی ابن فهرسههت انههد 
نههدیم، اثههر فقهههی او را در شههمار آثههار  ابن 122ها توجههه شههده اسههت. گرای امامیههه نیههه بههدان حههدیث

کرده است.   123مشهور فقهی امامیه یاد 
ثعلبه و از جملهه محهدثان موثه  و مهورد  بن قی  رجاء َجحدری بصری، از تبار بنی بن ابراهیم

                                                   
 . همان. 113
 .128، طوسی، م الفهرست.  114

 .283، نجاشی، م رجالال.  115

 .626، م 2، ج اختیار معرفة الرجال. 116

 .229، م تاریخ خلیفه.  117

 .123، م 6، ج تهذیب التهذیب.  118

 .490، م 8، ج الطبقات الکبری.  119

 .441، م 4، ج کتاب من الیحضره الفقیهو 216، م بصائر الدرجات.  120

 .24و  23، م 14، ج معجم رجال الحدیث.  121

 .184، طوسی، م الفهرست.  122

 .275م  ندیم، ، ابنفهرست.  123
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اطهالد چنهدانی  124اوایل سده سو  هجری در بصره فعالیت داشته است.اعتماد امامیه نیه در 
که ابراهیم از این شخصیت نداریمو ولی می کوفی قمی با او در ارتباط بوده بن دانیم  و  125هاشم 

کرده است. فضائلکتاب   126وی را نیه روایت 
ی احمد صفار بصهری، از محهدثان بنها  بصهره نیهه در همهین دوره می بن محمد بن حسن  سهته ز

 از مشهههایخ حهههدیثی وی  127نههها  بهههرده اسهههت.« شهههیخ مهههن اصهههحابنا»و نجاشهههی از او بههها تعبیهههر 
یهههة بن تهههوان بهههه: حسن می کهههوفی، محمد بن سهههماعه، معاو تسهههنیم و  بن حسهههین، محمد بن حکیم 

کههرد. کتههاب حههدیثی بهها عنههوان  128عبههاد رواجنههی اشههاره  ذکههر  خههروج القههائم و المالحههمبههرای او 
یهههادی بصهههری، از محهههدثان  بن تهههوان بههه معلی ن دوره میهمچنهههین، در ایههه 129انههد. کرده محمهههد ز

کرد.  131ههایی نظیهر: فقههی،روایات ابوالحسن زیادی بصهری، در زمینهه 130ُپرروایت بصره اشاره 
کلینهی  ای گونهه باشهدو بهقابهل توجهه مهی 134و رّد بهر مخالفهان 133مناقب و فضایل 132عقاید، کهه 

کتاب مهم  را به احادیث او اختصام  136یا بخش فراوانی 135طورکلی را به کافیبرخی از ابواب 
خصههههههوم  اختصههههههام داده اسههههههت. منقههههههوالت وی، فقههههههط در نهههههههد چنههههههد راوی قمههههههی، به

کلینی نیه تما  روایات معلی را از طریه   بن محمد بن حسین گرفته است و  عامر مورد اقبال قرار 
 کند.  عامر نقل می ابن

کهه در نیمهه سهده سهو   یعلی َعمی، یکی دیگر از محدثان موث  امامیه م بن اسماعیل باشد 
کتاب 137زیسته است. هجری در بصره می کرده بود او  تهرین  کهه مهم 138های بسیاری را تألی  

                                                   
 .35، طوسی، م الفهرستو 16، نجاشی، م رجالال.  124

 .56، م 1، ج لسان المیهان.  125

 .35، طوسی، م الفهرستو 16، نجاشی، م رجالال.  126

 .48م  ، نجاشی،رجالال. 127

 . همان.128

 مان.. ه 129

 .418، نجاشی، م رجالالو 247، طوسی، م الفهرست. 130

 .180و  39، م 3و همان، ج 444، م 1، طوسی، ج االستبصار.  131

 .334، م توحیدو 13، م 2و همان، ج 148و  145، م 1، ج کافی.  132

 .427و  414، م دالئل االمامةو 179، م 4، ج کتاب من ال یحضره الفقیه.  133

 .98، م 2، ج )د(عیون اخبار الرضا.  134

 .217، م 1، ج کافی.  135

 .412. همان، م  136

 .3، نجاشی، م رجالالو 48، طوسی، مالفهرست.  137

 .48، طوسی، م الفهرست.  138
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کتههاب  ایههن اثههر را  139باشههد. می مهها اتفقههت علیههه العامههة بخههالف الشهیعة مههن اصههول الفههرائضآنهها 
که از عالمان امامی بصره می332عبدالعزیه جلودی ) .  کرده ا ق(   140ست.باشد، روایت 

کههه نسههبت بههه افههراد  برخههی دیگههر از محههدثان نیههه در ایههن بههازه زمههانی در بصههره فعههال بوده انههد 
شناسههان امامیههه از  هههای بعههدی، رجال انههد و در دوره ای برخههوردار نبوده یادشههده از جایگههاه ویههژه

انهههدو از جملهههه ایهههن افهههراد،  جههههاتی شخصهههیت حهههدیثی آنهههان را مهههورد تردیهههد و خدشهههه قهههرار داده
که از سوی رجالیان امامی تضعی  شده اسهت. منذر عمی بصری می بن لاعبدالم  141باشد 

کتهههههاب حهههههدیثی 274عبهههههدا  برقهههههی ) .  ابی بن البتهههههه احمد ق( از محهههههدثان نامهههههدار قمهههههی، 
کرده است. بن عبدالملا گرفته و در قم نقل  ابوطالهب ازدی شهعرانی بصهری  142منذر را از او فرا

کتههاب او را روایههت  بن کههه تنهها محمد نیهه از محههدثان ناشههناخته بصهره اسههت خالههد برقههی قمهی، 
 143کرده است.

افزون بهر افهراد یادشهده، محهدثانی دیگهری نیهه در ایهن دوره زمهانی در بصهره فعالیهت حهدیثی 
که می می کثیر بصهری، خله   بن عبهاد 144مبار، بصهری، بن توان از جملهه آنهها بهه: فضهل کردند 

یهههها بن  اسههههد بصهههری، مختار بن بصهههری، حسین یحیی بصههههری،   بن د بصههههری، ابهههویحیی محمههههدز
ربیههع بصهههری، ابوعثمهههان  بن میسهههره بصههری، ابواحمهههد عمر بن حسههن قههههاز بصههری، علی بن احمد
تمیم نهشههلی  بن صههدقه عنبهری بصهری، محمهد بن جمیهع ازدی بصهری، ابهوجعفر محمد بن  عمرو

 145ریسهفیان عبهدی بصه بن خالد بصهری، ابوطالهب بصهری و حجاج بن تمیمی بصری، وهیب
کرد.  146اشاره 

 فعالیت خّط حدیثی متهم به غلو در بصره
هههای خهههّط  تههوان بههه طههور دقیهه  فعالیت در اواخههر سههده دو  و اوایههل سههده سههو  هجهههری می

کرد. افراد قابل توجهی از ایهن جریهان، در حوزه ههای  متهمان به غلو را در بصره پیگیری و رصد 
                                                   

 .30، نجاشی، م رجالال. همانو  139

 .48، طوسی، م الفهرست.  140

 .240. همان، م  141

 .179. همان، م  142

 .459، نجاشی، م رجالال.  143

 .154، م 3، ج حضره الفقیهکتاب من ال ی.  144

 .218، م 3، ج کش  الومة.  145

، 78نجاشههی، م، رجهالالو 391و  385، 378، 375، طوسههی، م رجهالالو 690، م 2، ج اختیهار معرفهة الرجههال.  146
 .457و  431، 365، 364، 288، 284، 279
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آنهان در بصهره نیهه تقریبهًا تها اواخهر سهده سههو   انهد و فعالیهت حهدیثی و معهارفی امامیهه فعهال بوده
تهههههوان بهههههه  ههههههای نامهههههدار ایهههههن نحلهههههه فکهههههری می هجهههههری نیهههههه تهههههداو  یافتهههههه اسهههههت. از چهره

کهاظم بن سهلیمان بن محمد )د( اشههاره  )د( و امها  رضها عبدا  دیلمهی بصهری، از اصهحاب امها  
کوفهه میکهرده اسهت. او اصهالت که در اواخر سده دو  در بصره فعالیت می 147کرد باشهد و  ًا اههل 

ای  کهه دربهاره 148عبدا  دیلمی نیهه در زمهره رجهال امامیهه قهرار دارد بن پدری ابومحمد سلیمان
کههذابًا.»انههد:  گفته عبدا  دیلمههی در بصههره اطالعههی  بن البتههه از حضههور سههلیمان 149«کههان غالیههًا 

 150وف بهوده اسهت.زیسهته و بهه بصهری معهر سهلیمان در بصهره می بن نداریمو اما فرزنهدی محمد
 سهههلیمان دیلمهههی نیهههه هماننهههد پهههدری در معهههرض اتهههها  غلهههو قهههرار داشهههته اسهههتو تههها  بن محمد
  151انهههد. از او نههها  برده« کهههان مهههن الوهههالة الکبهههار»کهههه برخهههی رجالیهههان امامیهههه بههها تعبیهههر  جهههایی 

 باشهههد  بههها ایهههن حهههال، جایگهههاه پهههدر و پسهههر در میهههراث روایهههی امامیهههه قابهههل توجهههه و ُپررنهههگ می
گون از جملهههه فقههههی و اعتقهههادی، از آنهههان روایهههت نقهههل شهههده اسهههت.و در موضههه گونههها   152وعات 
که برخی عالمان امامیه ناچار شده شاید ازاین اند غیر از روایات منفهرد، دیگهر منقهوالت  روست 

کسانی چون ابراهیم 153آنها را بوذیرند. زیاد  بن اسحاق احمر نهاونهدی و سههل بن گفتنی است، 
که به غلوگرایی مت سهلیمان دیلمهی و پهدری توجهه   بن هم بودند نیهه بهه نقهل روایهات محمدآدمی 

 154اند. نشان داده
های  تههرین شخصههیت عبههدالرحمن اصههم مسههمعی بصههری، یکههی از مهم بن عبدا   ابومحمههد 

 رود. عبههدا  اصههم مسههمعی، در جریههان متهمههان بههه غلههو  مههتهم بههه غلههو در بصههره بههه شههمار مههی
گردان عبدا بصههههره قههههرار داشههههته اسههههت و از جملهههه  حارث البطههههل واقفههههی و  بن قاسههههم بن ه شهههها

                                                   
 .363و  343طوسی، م ، رجالال.  147

 .182نجاشی، م ، رجالالو 138، طوسی، م الفهرست.  148
کههّذاب و »زکریای دیلمهی بهها عنهوان  بن غضهائری نیهه از شخصههی بهه نهها  سهلیمان . البتههه ابن182نجاشهی، م ، رجهالال.  149

کرده است. )ابن« غال  عبدا  دیلمی است.  بن ( به احتمال زیاد، این فرد، همان سلیمان67، م رجالغضائری،  یاد 
 .130، م معالم العلماءو 263و  243طوسی، م ، رجالال.  150
 .673، م 2، ج اختیار معرفة الرجال. 151
و همهههان، 430و  385، 301، 300، 150، 12، 11، م 1، ج کهههافی و459و  413، 250، 243، 80، مبصهههائر الهههدرجات.  152

ثههواب و 504و  308، 274م ، صههدوق،امههالیو 44، مکامههل الزیههاراتو 548، م 4و همههان، ج 399و  161، م 3ج
، 109، م 2و همهههان، ج 410، م 1، ج تههههذیب االحکههها و 256، م 4، ج االستبصهههارو 210و  208، 146، م العمههال

 .211و  203، 122
 .365و  182نجاشی، م ، رجالال. 153
 .308، صدوق، م امالیو 266، م 7و همان، ج 548، م 4و همان، ج 430و  300، 12، 11، م 1، ج کافی.  154
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شناسههههان امامیههههه، بههههه غلههههو و ارتفههههاد وی تصههههریح  رجال 155شههههود. غههههالی بصههههره محسههههوب می
که موجب شده رجالیان امهامی علیهه عبهدا  اصهم بصهری موضهع 156اند. کرده گیری  آن چیهی 

کتاب  گفتهه اسهت: غضهائری دربهاره ایه کهه ابن 157وی بوده اسهت المهارداشته باشند،  لهه »ن اثهر 
هو »نجاشی هم با تعبیر  158«کتاب فی الزیارات، ما یدل علی خبث عظیم و مذهب متهافت.

کههرده اسهههت.«تخلههیط ق( احادیهههث 368قولویهههه قمههی ) .  بهها ایهههن همههه، ابن 159، آن را وصههه  
کتاب  کهه قابهل تأمهل اسهت. کامل الزیهاراتبسیاری از این اثر یادشده در  البتهه  160بازتهاب داده 

کتهههههاب عا دانسهههههتند و حتهههههی  او را خهههههالی از اشهههههکال می الناسهههههخ و المنسهههههوملمهههههان امهههههامی 
گرفههت و بعههدها نیههه ایههن اثههر در میههان  بن عیسههی بن محمد کتههاب را از اصههم فرا عبید یقطینههی آن 

کرد.  قمی   161ها نشر پیدا 
گردان عبههدا  اصههم بصههری، شخصههی بههه نهها  عبههدا  یکههی از مهم حماد بصههری  بن تههرین شهها

گاهی چندانی از ایهن شخصهیت نهداریم. شوشهتری، رجال 162شدبا می شهناس معاصهر، او  که آ
ولهی بها توجهه بهه اینکهه  163حماد انصاری از مشایخ مقیم قم پنداشهته اسهتو بن را همان عبدا 

انهد، پهذیری نظهر  حمهاد انصهاری را بصهری معرفهی نکرده یا از رجالیان متقد  امامیهه ابن هیچ
رسهد. بهه ههر روی، بیشهتر منقهوالت عبهدا  اصهم بصههری، از  ظهر میمحقه  شوشهتری دشهوار بهه ن

حماد بصههری در منههابع انعکههاس یافتههه اسههت. بهها توجههه بههه روایههات فههراوان او از  بن طریهه  عبههدا 
کتاب جنجال برانگیه  به نظر می 164اصم بصری در موضود زیارت، اسهتادی را نیهه در  المهار  آید 

 اختیار داشته است. 
یههههان جمهو بن محمههههد ر عمههههی بصههههری، از محههههدثان ممتههههاز مههههتهم بههههه غلههههو بصههههره نیههههه از راو

                                                   
قاسهم البطهل، ر.،:  بن همچنهین، دربهاره شخصهیت عبدا  .226نجاشهی، م ، رجهالالو 275م  ، صدوق،امالی.  155
، 6، ج قهاموس الرجهالو 78غضهائری، م  ابن، رجهالالو 174و  173طوسی، م ، رجالالو 226نجاشی، م ، رجالال

 .201، م میراث مکتوب شیعهو 556و  555، 554م
 .77و  76غضائری، م  ابن، رجالالو 217نجاشی، م ، رجالال.  156

 .217جاشی، م ن، رجالال.  157

 .76غضائری، م  ابن، رجالال.  158
 .217نجاشی، م ، رجالال. 159
، 247 _ 243، 242، 241، 239، 238، 230، 229، 206، 203، 178، 177، 169، 167، 144، م کامهههههههل الزیهههههههارات. 160

 .553و  552، 548، 539، 495، 472، 470، 462، 426، 357، 344، 290، 275، 257، 250
 .217ی، م نجاش، رجالال.  161
 .177و  176، 169، 167، 144، م کامل الزیارات. 162
 .325و  324، م 6، ج قاموس الرجال.  163
 .245و  244، 242، 238، 230، 229، 203، 178، 177، 176، 169، 167، 144، م کامل الزیارات.  164
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کهه در شهمار اصهحاب و راویهان امها  رضها اصم بصری محسوب می بن عبدا  )د( نیهه قهرار  شود 
)د(، بههه همهراه جمعهی از بزرگههان  گفتههه شهده او په  از شهههادت حضهرت رضها 165داشهته اسهت.

گههاهی از وضههعیت جانشههینی آن حضههرت ر کههه ایههن  166هسههپار مدینههه شههده بههودشههیعه بههرای آ
دهنده جایگهاه برجسهته وی در میهان جامعهه امهامی بصهره اسهتو بها ایهن حهال،  موضهود، نشهان

کرده بن رجالیان امامیه محمد  167اند. جمهور عمی را به غلو و فساد مذهب متهم 
از او اسههتماد  بههود و تهها پایههان عمههریجمهههور بصههری در عرصههه حههدیث بصههره نیههه فعههال  ابن

کثهههرت  169شهههود. وفور یافههت می و روایههات او در منهههابع امامیههه بهههه 168انهههد کردهحههدیث  احتمههااًل 
غضههائری را واداشههته تهها بههر عههد  نقههل احادیههث وی  جمهههور در میههان امامیههان، ابن منقههوالت ابن

کیههد ورزد و بگویههد:  ههُد الحههد»تأ البتههه عههالوه بههر مصههادر اصههلی  170«ُثههُه.یَتههُب حدک  یُ ث، ال یفاس 
حمدان خصههیبی نصههیری نیههه روایههات وی بازتههاب  بن غلوگرایههانی چههون حسههینامامیههه، در آثههار 

که ابن 171یافته است. ظبیهان و  بن جمههور بصهری، بها محهدثان غلهوگرایی چهون یون  باید افزود 
کرخی مرتبط بوده است. بن عبدا  بن محمد  172مهران 

گردان ابن  بصهههره  جمههههور بصهههری نیهههه در محافهههل محهههدثان متهمهههان بهههه غلهههو فرزنهههدان و شههها
 جمهور عمهههی بصههههری، در نیمههههه سههههده سههههو  در  بن محمد بن انههههد. فرزنههههدی حسههههن مطهههرح بوده

کرده« ت و حامل الثهر عهنهمیالب من رواه أهل»بصره فعال بوده است و از او با تعبیر   173انهد. یهاد 
گیههههری روایههههات وی اقبههههال نشههههان داده  شناسههههان  انههههد و رجال اصههههحاب امههههامی بصههههره، بههههه فرا

 تر  تر و صهههالح جمهور را نیهههه سهههتوده و حتهههی او را موثههه  بن یثی حسهههنامامیهههه، شخصهههیت حهههد
کرده  ی بههر  امهها بهها وجههود ایههن، بههه نقههل روایههت وی از ضههعفا و اعتمههاد 174انههدو از پههدری معرفههی 

                                                   
 .337، م ینجاش، رجالالو 278م، م یند ، ابنفهرست.  165
 .489م ، 3، ج طالب مناقب آل ابی. 166

 .92غضائری، م  ابن، رجالالو 337، م ینجاش، رجالالو 364طوسی، م ، رجالال.  167
 .337، م ینجاش، رجالال.  168
، بصههائر الهههدرجاتو 552و  482، 478، 471، م 2و همهههان، ج 231و  208، م 1، ج المحاسههنبهههاره ر.،:   . در ایههن 169

، 54، 49، م 1، ج کههههافیو 131و  109ة، م و التبصههههر االمامههههةو 517و  514، 509، 497، 435، 151، 101، 51، 43م
، توحیدو 382و  306، 108، صدوق، م امالیو 364و  295، 220، 190، م 2و همان، ج 193و  192، 184، 181، 145
 .293و  124، م خصالو 68م 

 .92غضائری، م  ابن، رجالال.  170
 .367و  362، 360، 286، 96، 76، م الهدایة الکبری. 171
 .362و  96، 76، م الهدایة الکبریو 22، م االئمةطب .  172
 .198، م 2، ج لسان المیهان. 173
 .62نجاشی، م ، رجالال.  174
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گرفته جمهههههههور عمههههههی بصهههههههری،  از جملههههههه فرزنهههههههدان ابن 175انههههههد. اخبههههههار مراسههههههیل خهههههههورده 
که در شمار محهد جمهور بصری می بن محمد بن نیحس و  176عه قهرار داشهته اسهتیثان شهباشد 

غضائری از شخصی  همچنین، ابن 177اند. برخی از منقوالتش را غلوگرایان نصیری انتشار داده
« غههالی»و « ضههعی »نهها  بههرده و او را بهها عنههوان « راشههد عمههی بصههری بن معلی»شخصههی بههه نهها  

کههرده اسههت. بهها  عم بههوده اسههتو امهها از ارتبههاطش راشههد، از تبههار خانههدان بنههی بن معلی 178وصهه  
 دانیم.  جمهور عمی، چیهی نمی ابن

گردان محمهد جمهور نیهه در زمهره محهدثان سرشهناس جریهان مهتهم بهه غلهو  بن چند تهن از شها
کههه در شههمار  179باشههد سههخت بصههری، یکههی از آنههها می بن بصههره قههرار دارنههدو ابویعقههوب یوس 

ی ، ضهع»غضهائری بها تعبیهر  ابن 180اسهت.  اصحاب اما  حسن عسهکری)د( نیهه جهای داشهته
کههرده اسههت.« مرتفهع القههول تبعش شههیخ صههدوق نیههه وی را از  ولیههد قمههی و بههه ابن 181او را وصهه  
کتاب  کرده بن احمهد بن محمد نوادر الحکمهةرجال  بها ایهن حهال،  182انهدو یحیی اشهعری اسهتثنا 
مسههعود  بن و بزرگهانی چههون محمد 183سههخت بصههری در مصهادر امامیههه وجههود دارد روایهاتی از ابن

کرده بن احمد نب عیاشی و محمد    184اند. یحیی اشعری، از وی استماد حدیث 
گردان ابن 185سههیار بصههری، معههروف بههه سههیاری، بن محمد بن احمد جمهههور  یکههی دیگههر از شهها

آفهههرین بهههوده اسهههت.  کهههه در جریهههان حهههدیثی مهههتهم بهههه غلهههو بصهههره نقش 186عمههی بصهههری اسهههت
کشهیده شناسان بودادی، به رجال همچنهین، او  187اند. شدت شخصیت سیاری را بهه چهالش 

                                                   
 . همان. 175
 .122، م 2، ج یاعال  الور.  176
 .300و  286، 204، م یبرکة الیالهدا.  177

 .97غضائری، م  ابن، رجالال.  178
 .450طوسی، م ، رجالالو 416و  415، 381، م 1، ج اختیار معرفة الرجالو 482، م 2، ج المحاسن.  179
 .403طوسی، م ، رجالال. 180
 .103غضائری، م  ابن، رجالال.  181
 .348نجاشی، م ، رجالال.  182
عیههون و 508و  501، م 6و همههان، ج 97و  96، م 5و همههان، ج 149، م 4، ج کههافیو 482، م 2، ج المحاسههن.  183

 .211، م6و همان، ج 304، م 4، ج تهذیب االحکا و 113، م ة الثرکفایو 45و  38، 36، م 1، ج اخبار الرضا)د(
 .450طوسی، م ، رجالالو 84، م 2و همان، ج 16، م 1، ج تفسیر العیاشی.  184
کشههی، او را اصههفهانی دانسههته و ابن80نجاشههی، م، رجههالال. 185 اختیههار معرفههة اسههت. )  غضههائری، او را قمههی خوانههده . 

 (40غضائری، م  ابن، رجالالو 865، م 2، ج الرجال
 .190، م 2، ج کافی و478و  471، م 2، ج المحاسن. 186
 .40م  غضائری، ابن، رجالالو 80م  نجاشی،، رجالالو 66، طوسی، م الفهرست.  187
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کتههههاب  یکهههی از افههههراد استثناشههههده ابن  نههههوادر الحکمههههةولیههههد قمههههی و شهههیخ صههههدوق از رجههههال 
با این همه، سیاری بخشی از میراث روایی امامیه را در اختیار داشهته و محهدثان  188باشد. می

  حسهههههین 190عبهههههدا  برقهههههی، ابی بن احمد 189جعفر حمیهههههری، بن ای چهههههون: عبهههههدا  برجسهههههته
بهههه نقهههل حهههدیث وی  192یحیی اشهههعری، بن احمههد بن و محمد 191شهههعریعهههامر ا  بهههن  محمهههد  بههن 

 اند.  اهتما  ورزیده
 راشهههد طفهههاوی  بن ههههای شهههاخص متهمهههان بهههه غلهههو بصهههره، ابومحمهههد حسن یکهههی از چهره

جمهور عمههی بصههری نیههه ارتبههاط داشههته و بههه همههراه او، پهه  از  بن کههه بهها محمههد 193بصههری اسههت
گههاهی از جانشههینی شهههادت امهها  رضهها کههرده اسههت. )د( بههرای آ  194آن حضههرت بههه مدینههه سههفر 

اسههماعیل میثمههی از متکلمههان امههامی مقههیم بصههره مههرتبط بههوده  بن همچنههین، طفههاوی، بهها علی
کتاب 195است. او عالوه بر استماد حدیث، کرده استو یکی از  با  196های میثمی را نیه روایت 

مهههان نمانهههده شناسهههان بوههدادی در ا ایههن حهههال، طفههاوی بصهههری از انتقادهههای تنهههد و تیههه رجال
کتههاب نههوادری را بهها تعبیههر « کثیههر العلههم»البتههه نجاشههی، طفههاوی را فههردی  197اسههت. « َحَسههن»و 

 198شناسانده است.
کسههانی دیگهههری ههههم از اصهههحاب امامیهههه بصهههره بهههه  کهههه بهههه آنهههها اشهههاره شهههد،   غیههر از افهههرادی 

  199صههههدقه بصههههری، بن تههههوان از: محمد غلههههو و ضههههع  مههههتهم شههههده بودنههههد. در ایههههن بههههاره می
 الحسهههههن مهههههاوردی  ابی بن محمد بن زکریا عهههههدوی بصهههههری، خل  بن علی بن د حسهههههینابوسهههههعی

  احمد بصههری بن محمد بن اسههحاق عطیه اضههخم بصههری و بن علی بن بصههری، ابومحمههد صههالح
                                                   

 .348نجاشی، م ، رجالال. 188

 .523و  426، م 6و همان، ج 624، م 2، ج کافی. 189
 .384، م 2، ج علل الشرائعو 156، م خصال .190
، علههل الشههرائعو 336و  303، 283، 252، 8، م 6و همههان، ج 336و  215، م 5و همههان، ج 24، م 1، ج یکههاف.  191

 .446، م 2ج
 .348نجاشی، م ، رجالال. 192
نها  بهرده اسهت « اسهد طفهاوی بصهری بن ابومحمهد حسن»غضائری از او با عنوان  . البته ابن38نجاشی، م ، رجالال.  193
که 52غضائری، م  ابن، رجالال)  (.234، م 3، ج قاموس الرجالاست )« راشد بن حسن»در واقع، همان ( 
 .489، م 3، ج طالب مناقب آل ابی.  194
 .570، م 3و همان، ج 377، م 1، ج کافی. 195
 .52غضائری، م  ابن، رجالال. 196
 .52غضائری، م  ابن، رجالالو 38نجاشی، م، رجالال.  197
 .38نجاشی، م ، رجالال.  198

 .336م طوسی، ، رجالال.  199
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 200نا  برد.

 دستاورد
کوفی به بصره در اوایل سده دو  هجری، صهرف نظر از برخهی  تا پیش از مهاجرت اصحاب 

تهوان از یها جریهان  ر ادامهه برخهی از اصهحاب امها  بهاقر)د(، نمیاصهحاب امیهر مؤمنهان)د( و د
 منسجم و فعال حدیثی در بصره سخن به میان آورد. 

کالمههی معتهلههه در بصههره و در پههی آن بهها فروکش زمههان بهها آغههاز فعالیت هم کههردن فضههای  هههای 
کوفه  عثمانی   تا اوایهل در خالل نیمه اّول قرن دو _گرایی در آنجا، برخی از محدثان سرشناس 

که در میان آنهان، برخهی از اصهحاب اجمهاد ماننهد  _قرن سو  هجری  کردند  به بصره مهاجرت 
گیری  عیسههی جهنههی قهههرار داشههتند. حضههور اینههان، در شهههکل یسههار نهههدی و حمادبن بن فضیل

 جریان حدیثی امامیه در بصره مؤثر بوده است. 
کاظم)د( در بصره به مدت یا سال و ا زندانی رتباطات ایشهان از درون زنهدان بها شدن اما  

کوتهاه در ایهن شههر، در تقویهت ایهن جریهان  شیعیان و همچنین، حضور اما  رضا)د( در مهدتی 
 تأثیر نبوده است.  نیه بی

جمهههور عمههی نیههه در  گرایان مههتهم بههه غلههو، ماننههد عبههدا  اصههم بصههری و محمههد ابن حههدیث
تند. جریان حهدیثی امامیهه در بصهره، تها جریان حدیثی امامیه بصره فعالیت قابل توجهی داش

 است.   آغاز غیبت صورا در بصره فعال و شکوفا بوده

 منابع
حسههههن طوسههههی، تعلیهههه : میردامههههاد اسههههترآبادی، تحقیهههه :  بن ، محمداختیههههار معرفههههة الرجههههال _

 ق.1404البیت)د(،  ، قم: مؤسسة آلاییسیدمهدی رج
ن، تههههران: دار الکتهههب حسهههن طوسهههی، تحقیههه : سهههید حسهههن خرسههها بن ، محمداالستبصهههار _

 ی.1363االسالمیة، 

 ق.1415حجر، تحقی : عادل عبدالموجود، بیروت: دار الکتب العلمیة،  ابن ،االصابة _

 ق.1417قم: مؤسسة البعثة، چا  اّول،  ، شیخ صدوق،االمالی _

 ق.1414حسن طوسی، قم: مؤسسة البعثة،  بن ، محمداالمالی _

                                                   
 .704و  495، 463، م 2، ج اختیار معرفة الرجالو 70و  57، 53غضائری، م  ابن، رجالال.  200



 

 

یث
حد

لوم 
ع

سال 
 ،

دوم
ت و 

بیس
ماره 

، ش
 دوم

124 124 

 ق.1404مدرسة االما  المهدی،  بابویه قمی، قم: ، ابناالمامة والتبصرة _

محمههد سههمعانی، تحقیهه : عبههدا  البههارودی، بیههروت: دار الجنههان،  بن ، عبدالکریماالنسههاب _
 ق.1408

 ق.1345جا: مکتبة التجاریة الکبری،  بحر جاحظ، بی بن  ، ابوعثمان عمروالبیان و التبیین _

ة المدرسههین، ، شههیخ صههدوق، تحقیهه : سههید هاشههم طهرانههی، قههم: منشههورات جماعههالتوحیههد _
 ق.1398

 ق. 1393حبان، حیدرآباد دکن: مؤسسة الکتب الثقافة،  ، ابنالثقات _

بیههروت: دار احیهههاء التهههراث العربهههی،  ،حاتم، ابی محمهههدبن بن ، عبدالرحمنالجههرح و التعهههدیل _
 ق.1372

کبههر غفههاری، قههم: منشههورات جماعههه المدرسههین،  ، شههیخ صههدوق، تحقیهه : علههیالخصههال _ ا
 ق.1403

عمرو عقیلهههی، تحقیههه : امهههین قلعجهههی، بیهههروت: دار الکتهههب العلمیهههة،  بن ، محمهههدالضهههعفاء _
 ق.1418

 تا.  سعد، بیروت: دار صادر، بی ، ابنالطبقات الکبری _
 ق.1408ا  عباس، بیروت: المکتب االسالمی،  حنبل، تحقی : وصی بن ، احمدالعلل _

فقاههههة، حسهههن طوسهههی، تحقیههه : جهههواد قیهههومی، قهههم: مؤسسهههة النشهههر ال بن ، محمدالفهرسهههت _
 ق.1417

کلینهی، تحقیه : علهی بن ، محمهدالکافی _ کبهر غفهاری، تههران: دار الکتهب االسهالمیة،  یعقوب  ا
1363. 

 ق.1409عدی، تحقی : یحیی غهاوی، بیروت: دار الفکر،  بن ، عبدا الکامل _

حبهان، تحقیه : محمهود ابهراهیم زایهد،  ، ابنالمجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکین _
 تا. مکرمة: دار الباز، بیمکة ال

الهههدین ارمهههوی، تههههران: دار الکتهههب  عبهههدا  برقهههی، تحقیههه : جالل ابی بن ، احمهههدالمحاسهههن _
 ی.1370االسالمیة، 

 ق.1415جا: دار الحرمین،  احمد طبرانی، بی بن ، سلیمانالمعجم االوسط _
یهههاء جههها: دار إح احمد طبرانهههی، تحقیههه : حمهههدی السهههلفی، بی بن ، سهههلیمانالمعجهههم الکبیهههر _

 تا. التراث العربی، بی

، تحقیهه : حههاز  القاضههی، بیههروت: دار الکتههب  احمههد ذهبههی بن ، محمدالمونههی فههی الضههعفاء _
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 ق.1418العلمیة، 
 ق.1411حمدان خصیبی، بیروت: مؤسسة البالغ،  بن حسین الهدایة الکبری، _
کوچههههه بن ، محمدبصههههائر الههههدرجات _ باغی، تهههههران: مطبعههههة  حسههههن صههههفار، تحقیهههه : حسههههن 

 ق.1404دی، االحم

 تا. معین، تحقی : عبدا  احمد حسن، بیروت: دار القلم، بی بن ، یحییمعین تاریخ ابن _

احمد ذهبی، تحقی : عمر عبدالسال  تهدمری، بیهروت: دار الکتهاب  بن ، محمدتاریخ االسال  _
 ق.1407العربی، 

 تا. اسماعیل بخاری، ترکیه: المکتبة االسالمیة، بی بن ، محمدتاریخ الکبیر _

علی خطیههب بوههدادی، تحقیهه : مصههطفی عطهها، بیههروت: دار الکتههب  بن ، احمههدتههاریخ بوههداد _
 ق.1417العلمیة، 

 ق.1414خیاط، تحقی : سهیل زکار، بیروت: دار الفکر،  بن ، خلیفهتاریخ خلیفه _

 ق.1425ر، کروت، دار الفی، بیریش ی : علیر، تحقکعسا ، ابننه دمش یخ مدیتار _

عود عیاشههی، تحقیهه : سههید هاشههم رسههولی، تهههران: المکتبههة مسهه بن ، محمدتفسههیر العیاشههی _
 تا. العلمیة االسالمیة، بی

حسهن طوسهی، تحقیه : سهید حسهن خرسهان، تههران: دار الکتهب  بن ، محمدتهذیب االحکها  _
 ی.1364االسالمیة، 

 ق.1404حجر، بیروت: دار الفکر، چا  اّول،  ، ابنتهذیب التهذیب _
ی، تحقیهه : بشههار عههواد، بیههروت: مؤسسههة الرسههالة، الههدین یوسهه  مههه ، جمالتهههذیب الکمههال _

 ق.1406

، شههیخ صههدوق، تحقیهه : محمدمهههدی الخرسههان، قههم: منشههورات الرضهههی، ثههواب االعمههال _
 ی. 1368

یوس  حلهی، تحقیه : جهواد قیهومی، قهم: مؤسسهة النشهر االسهالمی،  بن ، حسنخالصة االقوال _
 ق.1417

 ق.1413بعثة، چا  اّول، جریر طبری، قم: مؤسسة ال بن ، محمددالئل االمامة _

حسههههین غضههههائری، تحقیهههه : محمدرضهههها جاللههههی، قهههههم: دار  بن ، احمدغضههههائری رجههههال ابن _
 ق.1422الحدیث، 

 ق.1407علی نجاشی، قم: جامعه مدرسین،  بن ، احمدرجال النجاشی _
الهههدین ارمهههوی، تههههران: انتشهههارات  عبهههدا  برقهههی، تحقیههه : جالل ابی بن ، احمهههدرجهههال برقهههی _
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 ی.1342 دانشگاه تهران،
حسن طوسی، تحقی : جواد القیهومی، قهم: مؤسسهة النشهر االسهالمی،  بن ، محمدرجال طوسی _

 ق.1415

احمهههد ذهبهههی، تحقیهه : شهههعیب االرنهههؤوط، بیهههروت: مؤسسهههة  بن ، محمدسههیر االعهههال  النهههبالء _
 ق.1413الرسالة، 

 ق.1411سابور، قم: نشر الشری  الرضی،  ، حسین و عبدا  ابنطب الئمة _
، شهههیخ صهههدوق، تحقیههه : سهههید محمدصهههادق بحهههر العلهههو ، نجههه : مکتبهههة ایععلهههل الشهههر _

 ق.1385الحیدریة، 

یهة،  عنبه، تحقی : محمدحسهن آل بن ، احمدعمدة الطالب _ طالقهانی، نجه : مطبعهة الحیدر
 ق.1380

، شههیخ صههدوق، تحقیهه : حسههین اعلمههی، بیههروت: مؤسسههة االعلمههی، عیههون اخبههار الرضهها)د( _
 ق.1404

 ی.1350جا:  اسحاق، تحقی : رضا تجدد، بی بن ، محمدندیم فهرست ابن _
 ق.1419، محمدتقی شوشتری، قم: مؤسسة النشر اسالمی، قاموس الرجال _

عمهرو الحسهینی، بیهروت: دار  احمهد ابوالقاسهم البلخهی، تحقیه : ابی  بن ، عبدا قبول االخبهار _
 ق.1421الکتب العلمیة، چا  اّول، 

 ق.1413البیت)د(، چا  اّول،  قم: مؤسسة آلجعفر حمیری،  بن عبدا  ،قرب االسناد _

 ق.1417قولویه، تحقی : جواد قیومی، قم: مؤسسة النشر الفقاهة،  ، ابنکامل الزیارات _

کبههر غفههاری، قههم: مؤسسههة النشههر  ، شههیخ صههدوق، تحقیهه : علههیکتههاب مههن الیحضههره الفقیههه _ ا
 تا. االسالمی، بی

 ق.1405روت: دار االضواء، عیسی اربلی، بی بن ، علیکش  الومة فی معرفة االئمة _

کمهری، قهم: انتشهارات  بن ، علیکفایة االثر _ کهوه  محمد خّهاز قمی، تحقیه : سهید عبهداللطی  
 ق.1401بیدار، 

 ق.1390حجر، بیروت: مؤسسة االعلمی، چا  دو ،  ، ابنلسان المیهان _

 ق.1408بکر هیثمی، بیروت: دار الکتب العلمیة،  ابی بن ، علیمجمع الزوائد _

 ق.1411لجنة التحقی ، قم: مؤسسة النشر االسالمی، ادری ،  بن محمد، ت السرائرمستطرفا _
 تا. شهرآشوب، تحقی : محمدصادق بحر العلو ، بیروت: دار االضواء، بی ، ابنمعالم العلماء _

 ق.1413چا  پنجم،  جا: ، سید ابوالقاسم خویی، بیمعجم الرجال _
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یهة،  شهرآشوب، تحقی : لجنهة ، ابنطالب مناقب آل ابی _ مهن السهاتذ، نجه : مطبعهة الحیدر
 ق.1376

جعفریهان، قهم: نشهر مهورم، قرائی و رسهول   ، سید حسین مدرسی، ترجمه: علیمیراث مکتوب _
 ی.1386

، تحقیهه : علههی البجههاوی، بیههروت: دار المعرفههة،  احمههد ذهبههی  بههن  ، محمههدمیهههان االعتههدال _
 ق.1383




