شناسایی و تحلیل اَ سناد شیعی و منقطع روایات پیامبر |
در کتب اربعه
شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

علی فرهمندیان 8

چکیده
« اَ سناد شیعی و منقطعِ روایات پیامبر|» سندهای روایاتی است که راویان آن شیعه اند و با اینکه
همعصرِ پیامبر| نیستند ،بهصورت مستقیم از آن حضرت  ،حدیث نقل کرده اند .مقاله کنونی
درصدد شناسایی این اسناد بوده و با توجّه به راویان و طبقات آنها و نیز محتوای احادیث ،تحلیلی
کوتاه درباره آن ارائه میکند .دقّ ت در این اسناد ،افزون بر آگاهی از میزان کاربری روایات پیامبر|
در کتب اربعه ،زمینۀ شناخت چرایی انقطاع و آشنایی با برخی از مبانی صاحبان کتب اربعه در اعتماد
به احادیث را فراهم میکند .دست یابی به  11سند شیعی و منقطع روایات پیامبر|  ،تأثیر صاحب
کتاببودن و اصحاب اجماع بودن راوی در ارسال سند و نیز اثرگذاری موضوع و محتوای حدیث بر
انقطاع سند ،برخی از دستاوردهای تحلیلی این مقاله است.

واژگان کلیدی
راویان شیعه ،احادیث مرسل ،احادیث نبوی ،سندشناسی ،رجال ،علوم حدیث

 .8مدرّس و عضو گروه علوم حدیث جامعة ا لمصطفی العالمیة.
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پیشگفتار
کتب اربعه از گونههای مختلف سندی در گزارش روایات پیامبر| استفاده کرده است .یکی از این گونهها اَسناد
متّصلی است که بدون افتادگی راوی از طریق صحابه و یا معصومان^ احادیث آن حضرت را نقل
می کنند .گونه دیگر ،اسناد مرسلی است که از طریق راویان شیعه و سنّی بدون انتساب به صحابه یا
معصومان دیگر به آوردن روایات پیامبر| مبادرت کرده اند .نگاشته کنونی میخو اهد در بی ن گروه
دوم ،تنها ،روایاتی را که از طریق راویان شیعه غیر صحابی و غیر معصوم در کتب اربعه گزارش شده،
این پژوهش پس از پاسخ به این پرسش که چه روایاتی و با چه سندهای شیعی به صورت منقطع

قرآ ن و حدیث

از پیامبر| در کتب اربعه ن قل شده ،زمینه پاسخ به دو پرسش دیگر را فراهم میکند .نخست

دانش اه و آموزه اهی

شناسایی کرده و تحلیلی درباره آن ارائه کند.

اینکه میزان استفاده کتب اربعه از اَسناد منقطع شیعی چهقدر است؟ دوم اینکه آیا رابطه ای بین
پاسخ به این پرسشها شناخت چرایی انقطاع و برخی از مبانی صاحبان کتب اربعه در اعتماد به
احادیث را آسانتر میکند .مقالۀ حاضر که از روش کتابخانه ای استفاده کرده و ارائه آن توصیفی-
تحلیلی است ،از دو بخش «شناسایی اسناد» و «تحلیل اسناد» تشکیل میشود.
برای شناخت راوی شیعه ،معیارها و قرائنی وجود دارد که عبارت است از:
 .8تصریح معصومان^ به والیتداشتن فرد
 .1اجماع بر تشیّع یک راوی
 .3تصریح قدما از محدّثان و عالمان شیعی
 .1تصریح معتمدان دیگر
 .9وجود ترجمه ای برای وی در کتاب های رجال و تراجم شیعه
 .2ذکر نام در رجال نجاشی بهگونه ای که برای وی مذهب دیگری بیان نکرده باشد.
 .1تشیّع پدر و خاندان و یا وابستگی شخص به یکی از خاندانهای شیعی
 .1علویبودن نَسَب
19
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ویژگی های راویان و طبقات آنها و نیز موضوع و محتوای احادیث با انقطاع سند وجود دارد یا خیر؟

 .5شیعهبودن بیشتر یا همه استادان و شاگردان
 .81گزارش روایات اختصاصی عقیدتی شیعه بهگونه ایی که پایبندی راوی به آنها از متن برآید
 .88گفتن شعر یا نوشتن کتاب و یا نقل مطلب ی از وی که بر پذیرش اصول تشیّع و یا نفی
اصول تسنّن داللت کند.

1

یکم) شناسایی اسناد
شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

در این بخش اسناد منقطع و شیعی روایات پیامبر| در کتابهای چهارگانه ،فهرست میشود .نامِ راویانی که تضعیف
شده یا مجهولند ،در پاورقی اشاره شده و بقیۀ راویان ثقه هستند .این بخش دو فصل «راویان همعصر امام صادق× و پیشتر»
و «راویان پس از دوره امام صادق×» ارائه میشود.

3

الف) راویان همعصر امام صادق × و پیشتر
گروهی از اسناد منقطع شیعی مربوط به طبقه قبل یا همعصر امام صادق× است .با توجّه به
اینکه صحابه و تابعان تا  -حدّاکثر  -دوره امام صادق× زنده بودند ،شناسایی راویان این عصر ،از
ویژگی خاصی برخوردار است .احتمال نقل شفاهی ،دسترسی به نسخه های نخستین نگاشتهشده از
احادیث پیامبر| و عصر آزادشدن نقل حدیث ،از ویژگی های این دوره – تقریبا – یکصد و پنجاه
ساله است .طرق روایی این دوره بر پایه آخرین راوی پیش از پیامبر| عبارت است از:
 .1ابواسحاق السّبیعی
ابواسحاق السبیعی در طبقۀ امام حسن× است 1 .روایتهای « طینت ائمه^ و شیعیان آنها»،

9

«سفارش پیامبر| به جانشینی امام علی×» « 2 ،خالینبودن زمین از حجّ ت الهی» « 1 ،علم امیر

 .1ن .ک :مقاله «معیارهای شیعهشناسی»  ،محمّد رضا جدیدینژاد  ،مج لّ ه علوم و معارف قرآن و حدیث  ،ش ، 8ص.81
 .3ترتیب طرق  ،بر اساس طبقه راوی متّصل به پیامبر اکرم| است.
 .1ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.52
 .9ن .ک :المحاسن  ،ج ، 8ص.111
 .2ن .ک :المسترشد  ،ص.911
 .1ن .ک :الکافی  ،ج ، 8ص.335

11

مومنان×»  1و «خطبۀ حضرت علی× دربارۀ توحید»  5 ،از نمونه های رواییِ اوست که تشیّع وی
را اثبات میکند .او از نبیّ مکرم| در موضوع «عفو»  81روایت کرده و سند این روایت به شرح
ذیل است:
عدّة من
اصحابنا 88

سهل بن
زیاد

محمّد بن
عبدالحمید

غرّة بن
یونس بن
یعقوب دینار

رقّ ی 81

ابواسحاق
السّبیعی

رسول
اهلل |

نقل کرده و تنها در یک سند ،نقل مستقیم او از پیامبر| گزارش شده است؛ میتوان نتیجه گرفت

قرآ ن و حدیث

که او از رسول اهلل| نمیتواند حدیثی شنیده باشد.
 .2جابر بن یزید الجعفی
دربارۀ «فضیلت عمل به امر مادر»  82روایتی را نقل کرده است .سند این روایت  ،چنین است:

عمرو بن شمر جابر بن یزید

رسول
اهلل |

افراد این سند ،همگی ثقه هستند ؛ امّا جابر جعفی امکان نقل مستقیم از پیامبر| ر ا ندارد.
 .3عبیداهلل بن الولید الوصافی
او در طبقۀ امام باقر× بوده  81 ،امامی ،ثقه و صاحب کتاب است 81 .از پیامبر گرامی اسالم|
در موضوع «فضیلت ذکر ال اله ا لّا اهلل»  85روایتی نقل کرده که طریق شیخ کلینی به او سند ذیل
است:
عدّة من
اصحابنا

احمد بن
محمّد بن
خالد برقی

فضی ل بن
عبد الوهّاب 11

اسحاق بن
عبداهلل 18
10

عبیداهلل بن ولید رسول اهلل |
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جابر در طبقۀ امام باقر× است 83 .او امامی ،ثقه  81و صاحب اصل بود  89و از پیامبر اکرم|

یونس بن
محمّد بن
علی بن ابراهیم
عیسی بن عبید عبدالرّحمان

دانش اه و آموزه اهی

با توجّه به روایات دیگر ابواسحاق که از افرادی مانند «حارث اعور» و اصحاب امیر مؤمنان×

 .4عنبسة بن سعید
در منابع رجالی  ،توثیق وی دیده نمیشود؛ امّا با قواعد توثیق عام مانند «وقوع در طریق احمد بن
عیسی اشعری» و «وقوع در طریق حسن بن محبوب»  ،میتوان او را مورد اعتماد دانست و روایت
وی دربارۀ «شیعه» از امام باقر×  ،نشانه تشیّع اوست 11 .او از پیامبر اکرم| دربارۀ «خواصّ
شانهکردن موی سر»  13روایتی نقل کرده که سندش چنین است:

شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

محمّد بن
یحیى

احمد بن محمّد
بن عیسى

حسن بن
محبوب

نصر بن
اسحاق 11

عنبسة بن
سعید

رسول
اهلل |

 .5یحیى بن عمران الحلبی
یحیی بن عمران در طبقۀ امام صادق× قرار دارد  19و امامی ،ثقه  12و صاحبِ کتاب

است11 .

 .1بصائر الدّ رجات  ،ج ، 8ص.319
 .5ن .ک :الکافی  ،ج ، 8ص.818
 .81ن .ک :همان  ،ج ، 1ص ، 811ح.1
 .88ن .ک :خالصة االقوال  ،ص.111
 .81مجهول.
 .83ن .ک :خ الصة االقوال  ،ص.815
 .81ن .ک :رجال الکشّی  ،ص.852
 .89ن .ک :الفهرست  ،ص.882
 .82ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص  ، 823ح.11
 .81ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.131
 .81ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.138
 .85ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص ، 981ح.1
 .11او اهل کوفه است و ا ز جعفر بن سلیمان الضّبعی روایت نقل می کند( .ن .ک :الثّقات  ،ج ، 5ص .)5با توجّه به این که جعفر بن
سلیمان ا ز اصحاب امام صادق × و شیعه بوده ( ،ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص ، ) 812فضیل نیز در این طبقه قرار دارد .شاگردی
جعفر و کوفیبودن وی احتمال شیعیبودن او را افزایش میدهد.
 .18مجهول است.
 .11ن .ک :المحاسن  ،ج ، 8ص.818
 .13ن .ک :الکافی  ،ج ، 2ص ، 115ح.2
 .11او مجهول است  ،امّ ا نقل روایت حسن بن محبوب ا ز وی و قرارگرفتن در طریق احمد بن محمّد بن عیسی  ،ا ز زمینههای گمان
به وثاقت و شیعهبودن وی است.
 .19ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص .313
 .12ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.138
 .11ن .ک :همان  ،ص.111

11

او از پیامبر| دربارۀ «حفظ زبان»  11روایتی نقل میکند که طریق کلینی به وی ،چنین است:
محمّد بن عیسی
علی بن ابراهیم
بن عبید

یونس بن
عبدالرّحمان

یحیی بن عمران رسول اهلل |

 .6عمرو بن ابی المقدام
او در طبقۀ امام صادق× قرار دارد 15 .نجاشی وی را صاحبِ کتاب میداند 3 1 .علمای رجالی در
طعن به او را زعم ،

مید اند3 1 .

مراسم حج ،حج گزار واقعی توصیف کردند  3 3و از سوی دیگر ،او راویِ روایتهای «فضیلت محبّت
شیعه»  3 2و «والیت حضرت علی×»  3 1است .افزون بر آن  ،عبداهلل بن مغیره ،از اصحاب اجماع ،
او روایت نقل میکند .همۀ اینها شیعهبودن و مورد اعتمادبودن عمرو بن ابی المقدام را نمایان می -
سازد .وی از پیامبر| در موضوع «رفق»  3 1روایتی نقل کرده و طریق کلینی به او چنین است:
علی بن ابراهیم ابراهیم بن هاشم عبداهلل بن مغیره

 .11ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص ، 881ح.1
 .15ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.111
 .31رجال النّج اشی  ،ص.151
 .38رجال ابن ال غضائری  ،ج ، 8ص .13
 .31رجال ابن داوود  ،ص.111
 .33ن .ک :رجال الکشّی  ،ص.351
 .31ن .ک :المحاسن  ،ج ، 8ص .893
 .39ن .ک :الکافی  ،ج ، 8ص.818
 .32ن .ک :همان  ،ج ، 1ص.132
 .31ن .ک :المسترشد  ،ص.282
 .31ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص.885

11

رفعه

رسول اهلل |
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قلبی ،لسانی و عملی به امیر مؤمنان×» « 3 1 ،معرفت به امام و

اهلبیت^» 3 9 ،

«عالمات

قرآ ن و حدیث

به نظر می آید که ابن ابی المقدام ،امامی و ثقه باشد؛ زیرا از سویی ،امام صادق× او را در

دانش اه و آموزه اهی

توثیق عمرو اختالف دارند؛ ابنغضائری او را تضعیف کرده  3 8 ،امّا ابنداوود وی را ثقه میشمارد و

 .0ابوالبالد (جدّ یحیى بن ابراهیم)
ابوالبالد ،از اصحاب امام صادق× است.

35

او راویِ روایتهای «برابری زیارت قبر امام

حسین× با عمرۀ مقبول» « 11 ،کیفیت زیارت حضرت اباعبداهلل×»  18و «تمامبودن نماز در حرم
حضرت سیدالشهدا×»  11است .وی در رحلت ابان بن تغلب  13میگوید:
به شدّت از شیعه ای که از فوت ابان متأثّ ر نشود و آن را مصیبت
نداند ،متنفّرم.
شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

و در ادامه از قول ابان ،شیعه را اینگونه تعریف میکند:
شیعه ،کسانی هستند که وقتی مردم در قول و سخن پیامبر|
اختالف کردند ،سخن امیرمؤمنان× را بپذیرند .وقتی در سخن او
هم اختالف شد ،سخن جعفر بن محمّد الصادق× را میگیرند.

11

همۀ این ها نشان از تشیّعِ او داشته و همانگونه که صاحب «فائق المقال» میگوید  ،وی ثقه است.

19

الکافی و التهذیب از او در موضوعهای « انصاف و عدل» و «ثواب و فضیلت آزادکردن بنده» به طرق
ذیل نقل میکنند:

الف 12

عدّة من
اصحابنا

احمد بن
ابیعبد اهلل
برقی

یحیى بن
ابراهیم بن
ابی البالد

ابراهیم بن
ابی البالد

ابی البالد

ب 11

محمّد بن
یحیى

احمد بن
محمّد بن
عیسی

حسی ن بن
سعید
االهوازی

ابراهیم بن
ابی البالد

ابی البالد

 .35ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.318
 .11ن .ک :کامل الزّیارات  ،ص.151
 .18ن .ک :همان  ،ص.311
 .11ن .ک :همان  ،ص.131
 .13ابان بن تغلب  ،امامی و ثقه است( .ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص)81
 .11همان  ،ص.81
 .19فائق المقال  ،ص.825
 .12ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص ، 812ح.81
 .11ن .ک :الکافی  ،ج ، 2ص ، 811ح  3؛ التّهذیب  ،ج ، 1ص.182

11

رسول
اهلل|
رسول
اهلل |

 .3اسماعیل بن عبدالخالق
او از اصحاب امام صادق×  11 ،امامی ،ثقه 15 ،صاحب کتاب  91و راویِ روایت های فقهی
الکافی به طریق وی از پیامبر| در باب «دعا برای رزق» روایتی نقل کرده
علی بن
ابراهیم

ابراهیم بن
هاشم

ابن ابی عمیر

اسماعیل بن
عبدالخالق

است98 .

است91 :

رسول اهلل |

او از اصحاب امام

صادق× 93 ،

صاحب

کتاب 91 ،

امامی و ثقه است 99 .عنبسه گزارشی از

قرآ ن و حدیث

«روزه گرفتن نبی مکرم اسالم| در ماه های شعبان و رمضان و بعضی روزهای خاص»  92روایت

دانش اه و آموزه اهی

 .7عنبسة بن بجاد العابد

میکند که سند آن چنین است:

محمّد

بن علی بن

العاصمی

فضّال

اسدی

عنبسة بن بجاد

رسول اهلل |

 .17معاویة بن عمار
او از اصحاب امام صادق×  91و صاحب کتاب «مزار امیر المؤمنین×» و کتب دیگر  91است.

 .11ن .ک :همان  ،ص.895
 .15ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.11
 .91ن .ک :الفهرست  ،ص.31
 .98ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص 11؛ الکافی  ،ج  ، 3ص 915؛ التّهذیب  ،ج ، 8ص 331؛ االستبصار  ،ج ، 1ص.812
 .91الکافی  ،ج ، 1ص ، 998ح .3
 .93ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.128
 .91ن .ک :الفهرست  ،ص.319
 .99ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.311
 .92ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص.58
 .91ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص .313
 .91ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.188
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احمد بن

علی بن حسن

احمد بن صبیح

علمای رجال او را ثقه ،امامی و جلیل القدر توصیف میکنند 95 .الکافی از طریق او در موضوعهای
«حرمت مکّه»  21و « ثواب حج و عمره»  28به سند ذی ل از رسول مکرّم| روایت نقل میکند:
علی بن
ابراهیم

الف
ب

محمّد بن

شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

اسماعی ل 21

ابراهیم بن هاشم

محمّد بن
ابیعمیر

معاویة بن عمّار رسول اهلل |

فضل بن شاذان

محمّد بن
ابیعمیر

معاویة بن عمّار رسول اهلل|

 .11حریز بن عبداهلل سجستانی
او از اصحاب امام صادق×  23 ،امامی ،ثقه و صاحب کتاب است 21 .یونس بن عبدالرّحمان او را
به سببِ دانش گسترده اش در فقه ،ستوده است 29 .وی فعلِ پیامبر| را در موضوع

«تلبیه» 22

روایت کرده که سند آن به شرح ذیل است:
علی بن ابراهیم

ابراهیم بن
هاشم

حمّاد بن عیسی حریز بن عبداهلل رسول اهلل |

 .12عبداهلل بن سنان
او از اصحاب امام صادق ،امامی و ثقه است 21 .کتب اربعه ،روایت فراوانی را از

وی نقل میکنند 21

که بیشترِ آنها به امام صادق× میرسد  .این نشان از اعتماد به اوست .وی صاحب کتاب « الصالة»
و نیز کتابی در ابواب حالل و حرام است 25 .الکافی به طریق عبد اهلل بن سنان از پیامبر| در
موضوع « زنان بد»  11روایتی نقل میکند که سند آن چنین است:

عدّة
اصحابنا

من

احمد بن
محمّد بن
خالد

بعض اصحابه

ملحان 18

عبداهلل بن سنان رسول اهلل |

 .21هرچند در کتب رجالی توصیف نشده  ،امّا کثرت روایت کلینی ا ز او و قرارگرفتن در اسناد کامل الزّیارات  ،می تواند موجب اعتماد
به وی شود( .ن .ک :کتاب الحج  ،ج ، 9ص 11؛ نهج السّ عادة  ،ج ، 1ص )193
 .18مجهول است.
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 .13یعقوب بن شعیب
او در طبقۀ امام صادق× قرار داشته  ،صاحب کتاب ،امامی و ثقه است 11 .وی از رسول
اکرم| در موضوع « ازدواج حضر ات علی و فاطمه‘»  13روایتی نقل میکند که سند آن بدین
صورت است:

علی بن اسباط

داوود

11

رسول اهلل|

او از اصحاب امام صادق×  19و صاحب کتاب  12است .هرچند وی را به کیسانیه نسبت داده اند،
«غیرت زنان»  11روایتی نقل کرده و الکافی با دو سند آن را می آورد:
 .28همان  ،ص ، 191ح.19
 .21هرچند در کتب رجالی توصیف نشده  ،امّا کثرت روایت کلینی ا ز او و قرارگرفتن در اسناد کامل الزّیارات  ،می تواند موجب اعتماد
به وی شود( .ن .ک :کتاب الحج  ،ج ، 9ص 11؛ نهج السّ عادة  ،ج ، 1ص )193
 .23ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.819
 .21ن .ک :الفهرست  ،ص.821
 .29ن .ک :رجال الکشّی  ،ص.332
 .22ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص ، 332ح.9
 .21ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص 181؛ رجال الکشّی  ،ص.181
 .21الکافی تعداد  989روایت  ،منالیحضره الفقیه  819روایت  ،التّهذیب  351روایت و االستبصار  898روایت ا ز عبداهلل بن سنان
نقل می کنند.
 .25ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.181
 .11الکافی  ،ج ، 9ص ، 312ح.9
 .18مجهول است.
 .11ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.191
 .13ن .ک :الکافی  ،ج ، 9ص ، 311ح.2
 .11این اسم بین «داوود بن فرقد االسدی» و «داوود بن الحصین االسدی» مشترک است و هر دو در طبقۀ امام صادق و امام
کاظم‘ قرار دارند .ا ز نظر نجاشی هر دو  ،امامی و ثقه اند ؛ ( رجال النّجاشی  ،ص 891و )821امّ ا به نظر شیخ طوسی  ،داوود بن
حصین  ،واقفی است ؛ ( رجال الطّوسی  ،ص ) 332هرچند این اشکال  ،منافاتی با وثاقت او در نقل روایات و یا نقل روایات در زمان
استقامت وی ندارد.
 .19ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.132
 .12ن .ک :الفهرست  ،ص.381
 .11ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.131
 .11ن .ک :الکافی  ،ج ، 9ص ، 919ح .3
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امّا به مذهب حق برگشته و امامی و ثقه است 11 .عبدالرّحمان از رسول گرامی اسالم| در موضوع

قرآ ن و حدیث

 .14عبدالرّحمان بن الحجّاج

دانش اه و آموزه اهی

عدّة من
اصحابنا

احمد بن
محمّد بن
خالد

یعقوب بن
شعیب

الف
ب

علی بن ابراهیم

ابراهیم بن
هاشم

محمّد بن
ابیعمیر

عبدالرّحمان بن
حجّاج

رسول اهلل |

محمّد بن اسماعیل

فضل بن
شاذان

محمّد بن
ابیعمیر

عبدالرّحمان بن
حجّاج

رسول اهلل |

 .15ولید بن صبیح الكوفی
او در طبقۀ امام صادق×  ،صاحب کتاب ،امامی و ثقه است 15 .وی از پیامبر| دربارۀ موضوع
شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

« اجر و ثواب مهربانی مادران به فرزندان»  11روایتی نقل میکند .طریق کلینی به این روایت ،چنین
است:
علی بن
ابراهیم

ابراهیم بن ابان بن عثمان
احمر
هاشم

حریز بن عبداهلل ولید بن صبیح رسول اهلل|

 .16عمرو بن شمر
او در طبقۀ امام صادق×  ،صاحب کتاب و امامی است .علمای رجال وی را تضیعف کرده و
گفته اند:
او احادیثی در کتاب جابر بن یزید اضافه کرده و به وی نسبت داده

است18 .

وی از پیامبر| دربارۀ «منع پرخوری»  11روایتی نقل میکند که سند آن بدین صورت است:
ابوعلی اشعری (احمد بن ادریس
قمی)

عمرو بن
محمّد بن
احمد بن نضر
شمر
سالم

 .15ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.138
 .11ن .ک :الکافی  ،ج ، 9ص ، 991ح.1
 .18رجال النّجاشی  ،ص 111؛ خالصة االقوال  ،ص 111؛ رجال ابن الغضائری  ،ص.39
 .11ن .ک :الکافی  ،ج ، 2ص ، 121ح.8
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اهلل |

 .10عمرو بن جُمیع
او در طبقۀ امام صادق×  13و صاحب کتاب است 11 .وی زیدی بوده و همین مسأ له ،سبب
تضعیفش شد 19 .او ر اویِ روایت هایی مانند «صفات شیعیان»  12و «حدیث ثقلین»  11است که
نشاندهنده تشیّع  -هرچند زیدی  -اوست .عمرو بن جمیع از پیامبر اکرم| دربارۀ «ثواب خوردن
آنچه از سُفره می افتد»  11روایتی نقل کرده که طریق الکافی به آن  ،چنین است:

 .13حسن بن راشد
و ابن داوود او را توثیق میکند 58 .وی در موضوعات «ثوابِ محبّ ت به اهلبیت^» « 51 ،تمسّک به
حسن بن راشد از پیغمبر| دربارۀ «چیدن ناخن»  59نقل روایت میکند .طریق شیخ کلینی به او
چنین است:
احمد بن محمّد بن
محمّد بن یحیى
عیسى

قاسم بن یحیى

 .13ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.198
 .11ن .ک :الفهرست  ،ص.381
 .19ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص 111؛ رجال الطّوسی  ،ص.198
 .12ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص .133
 .11ن .ک :کمال الدّین  ،ج ، 8ص.131
 .11ن .ک :الکافی  ،ج ، 2ص ، 311ح.9
 .15ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص 818و.331
 .51ن .ک :الفهرست  ،ص.831
 .58رجال ابن داوود  ،ص.135
 .51ن .ک :المحاسن  ،ج ، 8ص.28
 .53ن .ک :المسترشد  ،ص.231
 .51ن .ک :الکافی  ،ج ، 8ص.321
 .59ن .ک :همان  ،ج ، 2ص ، 151ح.8
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امیرمؤمنان×»  53و «کیفیت والیت ائمّه^»  51روایتهایی نقل کرده که به تشیّع او داللت دارد.

قرآ ن و حدیث

او در طبقۀ امام صادق×  15و صاحب کتاب « الرّ اهب و الرّهبة» است 51 .برخی وی را تضعیف و

دانش اه و آموزه اهی

حمید بن زیاد

حسن بن موسى حس ن بن علی بن
بقاح
شاب
الخ ّ

عمرو بن جمیع رسول اهلل |

 .17معاویة بن وهب
او از اصحاب امام صادق×  ،امامی ،ثقه و صاحب کتاب است 52 .وی راویِ روایتهایی مانند
« شفاعت شیعیان توسّط ائمّه^»  « 51 ،امامان^ علمِ گذشته و آینده را دارا هستند»  51و «وقوع
غیبت حضرت مهدی×»  55است که اعتقادش را به تشیّع نشان میدهد .معاویة بن وهب ،از نبی
مکرّم اسالم| دربارۀ «شهادتدادن»  811حدیثی نقل کرده که سند آن چنین است:
شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

محمّد بن عیسى
علی بن ابراهیم
بن عبید

یونس بن
عبدالرّحمان

معاویة بن وهب رسول اهلل |

 .27عبداهلل بن مسکان
او از اصحاب امام صادق×  ،صاحب کتاب االمامة  818و از اصحاب اجماع است .وی از پیامبر
اکرم| در موضوع «حُکم کسی که به غیر آنچه خدا فرموده است  ،حکم کند»  811 ،روایتی نقل
کرده که سند آن به شرح ذیل است:

عدّة من
اصحابنا

احمد بن
محمّد بن
عیسی
االشعری

حسی ن بن
سعید
اهوازی

بعض
اصحابنا

عبداهلل بن
بكیر 813

عبداهلل بن
مسکان

رسول
اهلل |

 .52ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.181
 .51ن .ک :المحاسن  ،ج ، 8ص .813
 .51ن .ک :بصائر الدرجات  ،ج ، 8ص.835
 .55کمال الدّین  ،ج ، 8ص.112
 .811ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص ، 111ح.8
 .818ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.189
 .811ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص.111
 .813او فطحی  ،ثقه و ا ز اصحاب اجماع است( .ن .ک :الفهرست  ،ص 311؛ رجال الکشّی  ،ص 319؛ رجال الطّوسی  ،ص)131
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 .21عبداهلل بن طلحة
او در طبقۀ امام صادق×  811و صاحب

کتاب 819

است .وی راویِ روایتهایی مانند «علم

ائمه^ به زبان حیوانات»  812و «فضیلت زیارت امام حسین×»  811است که بر تشیّع او داللت
دارد .نقل روایتِ حسن بن محبوب  -که از اصحاب اجماع است  -از او ،اعتماد به وی را افزایش
میدهد .عبداهلل بن طلحه از رسول اکرم| دربارۀ « اصناف مالئکه»  811روایتی نقل میکند که
سند این حدیث را راویان ذیل تشکیل میدهند:

او در طبقۀ امام صادق× است 815 .هرچند برخی از دانشمندان  ،وی را سنّی دانسته اند  881 ،امّا او

معتمدبودن وی داللت دارد 881 .او از پیامبر اکرم| دربارۀ «کوتاهکردن ناخن برای زن و

مرد» 889

روایتی نقل میکند که سند آن چنی ن است:
حسین بن یزید
علی بن ابراهیم ابراهیم بن هاشم
نوفلی

اسماعیل بن زیاد رسول اهلل |

 .811ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.81
 .819ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.111
 .812ن .ک :بصائر الدّ رجات  ،ج ، 8ص .393
 .811ن .ک :فرحة الغری  ،ص.51
 .811ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص ، 111ح .113
 .815ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.821
 .881ن .ک :العدّة  ،ج ، 8ص 815؛ السّرائر  ،ج  ، 3ص.115
 .888ن .ک :الکافی  ،ج  ، 3ص 811و ج ، 9ص 118؛ علل الشّرائ ع  ،ج ، 8ص.115
 .881ن .ک :تفسیر القمی  ،ج ، 8ص 51و 815و 815و ج ، 1ص.811
 .883ن .ک :السّر ائر  ،ج  ، 3ص.115
 .881برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ « اسماعیل بن ابی زیاد السّکونی» ن .ک« :با زشناسیِ شخصیت اسماعیل بن ابی زیاد سکونی» ،
حدیث حو زه  ،ش ، 1ص.19
 .889ن .ک :الکافی  ،ج ، 2ص.158
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شیعه است ؛ زیرا محتوای روایات سکونی مطابق با عقاید و احکام شیعه بوده  888و واقعشدن او در
طریق تفسیر علی بن ابراهیم  881و نقل مشایخ اجازه از کتاب وی  883 ،قرائنی است که بر شیعی و

قرآ ن و حدیث

 .22اسماعیل بن ابی زیاد السّکونی

دانش اه و آموزه اهی

علی بن ابراهیم ابراهیم بن هاشم حسن بن محبوب عبداهلل بن طلحة رسول اهلل |

 .23ربعی بن عبداهلل بن الجارود
او امامی ،ثقه  882و صاحب اصل  881بوده و در طبقۀ امام صادق×  881قرار دارد .وی از پیامبر
اکرم| دربارۀ «کیفیت بیعت گرفتن از زنان در روز غدیر»  885حدیثی نقل کرده که سند آن چنین
است:

شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

علی بن حسین
بن بابویه

سعد بن
عبداهلل

احمد بن
حسین بن
محمّد بن
سعید
عیسی

حمّاد بن
عیسی

ربعی بن
عبداهلل

رسول
اهلل|

 .24عقبة بن خالد االسدی
او اهل کوفه ،صاحب کتاب و راویِ روایات امام صادق× است 811 .هرچند برخی او را سنّی
شمرده اند  818 ،امّا به نظر میرسد که وی شیعه باشد ؛ چراکه روایاتِ او دربارۀ «فضایل

شیعه» 811 ،

« احوال شیعه در زمان ظهور امام زمان×»  813و «فضیلت آب فرات»  811دالّ بر تشیّع اوست .کلینی
(ره) و شیخ طوسی (ره) به واسطۀ وی از پیامبر اکرم| در باب «حریم الحقوق»  819روایتی با سند
سند ذیل نقل میکنند:
محمّد بن حسین محمّد بن عبد اهلل
محمّد بن یحیی
بن هالل
بن ابی الخطّاب

 .882ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.821
 .881ن .ک :الفهرست  ،ص.859
 .881ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.119
 .885ن .ک :منالیحضره الفقیه  ،ج  ، 3ص ، 125ح.1231
 .811ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.155
 .818خالصة االقوال  ،ص.855
 .811ن .ک :المحاسن  ،ج ، 8ص.825
 .813ن .ک :الغیبة  ،ص.381
 .811ن .ک :کامل الزّیارات  ،ص.15
 .819ن .ک :الکافی  ،ج ، 9ص ، 159ح 1؛ التّهذیب  ،ج ، 1ص.811
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 .25المعلّی ابوشهاب
او در طبقۀ امام صادق× است 812 .معلّ ی از پیامبر| دربارۀ «فضیلت زیارت نبی اکرم ،امیر
مؤمنان و حسنین^»  811روایتی نقل کرده که نشان از تشیّع اوست .سند این روایت به شرح ذیل
است:
عدّة من اصحابنا

 .26قیس ابواسماعیل
او در طبقۀ امام صادق× قرار دارد 811 .وی از سویی ،در طریق رواییِ ابن ابی عمیر است  815که
پیامبر اعظم| در موضوع «حفظ زبان»  83 8روایتی نقل کرده که سند آن در ذیل می آید:
ابراهیم بن هاشم ابن ابیعمیر

اهلل |

 .20سماعة بن مهران
او از اصحاب امام صادق×  ،امامی ،ثقه و صاحب کتاب است 83 1 .سماعه از رسول خدا|
دربارۀ « اختیار کنیزِ آزادشده بر بقای ازدواجش با شوهری که بَرده است»  83 3روایتی نقل میکند که
سند آن چنین است:
احمد بن محمّد بن
عدّة من اصحابنا
عیسی

عثمان بن
عیسى 83 1

سماعة بن مهران رسول اهلل|

 .812به قرینۀ ش اگردش  ،عثمان بن عیسی الکالبی( .ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص)311
 .811ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص ، 911ح 1؛ التّهذیب  ،ج ، 2ص.1
 .811ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.111
 .815ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص.889
 .831ن .ک :همان  ،ص.889
 .838ن .ک :همان  ،ص ، 889ح.81
 .831ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص .853
 .831او واقفی بود و سپس امامی شد ( .رجال الطّوسی  ،ص )311او ا ز اصحاب اجماع است ( .رجال الکشّی  ،ص)951
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علی بن
ابراهیم

ابراهیم بن
عبدالحمید

قیس
ابواسماعیل

رسول

قرآ ن و حدیث

اعتبارش را نشان میدهد و از سوی دیگر ،ابراهیم بن عبدالحمید او را شیعه میداند 83 1 .قیس  ،از

دانش اه و آموزه اهی

احمد بن
ابیعبداهلل

عثمان بن عیسی معلّی ابوشهاب رسول اهلل |

 .23حمزة بن حمران
او از اصحاب امام صادق×  83 9و صاحب کتاب  83 2است .نقل روایتهایی مانند «ثواب زیارت
قبر پیامبر و ائمّه^»  83 1و «خبر از وقوع غیبت امام زمان×»  ،83 1به اعتقاد صحیح و تشیّع او
داللت دارد .وی روایتی از پیامبر| در باب «فضیلت فرزند»  83 5نقل میکند که سند آن چنین
است:

شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

محمّد بن
حسن

محمّد بن
حسن صفّار

یعقوب بن یزید

محمّد بن
ابیعمیر

حمزة بن
حمران

رسول
اهلل |

 .27یحیی والد عبداهلل بن یحیی الکاهلی
مجموعِ کتب اربعه ،تنها یک روایت از یحیی الکاهلی نقل کرده و در منابع رجالی ناشناخته است ؛
امّا به قرینۀ فرزندش ،او در طبقۀ امام صادق× قرار داشته و شیعه است 811 .یحیی از پیامبر|
در موضوع «فضیلت نماز»  818حدیثی نقل کرده که سند آن عبارت است از:
محمّد بن
علی بن
محبوب

عبداهلل بن
محمّد بن حسین محمّد بن
یحیی الکاهلی
بن ابی الخ ّطاب حمّاد بن زید یحیى الكاهلی

رسول
اهلل |

 .831او واقفی بود و سپس امامی شد ( .رجال الطّوسی  ،ص )311او ا ز اصحاب اجماع است ( .رجال الکشّی  ،ص)951
 .839ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.811
 .832ن .ک :الفهرست  ،ص.812
 .831منالیحضره الفقیه  ،ج ، 1ص.911
 .831کمال الدّین  ،ج ، 8ص.311
 .835منالیحضره الفقیه  ،ج  ، 3ص ، 111ح .1251سند این روایت در مشیخه آمده است( .ج ، 1ص)981
 .811ن .ک :همان  ،ص .111مرحوم مجلسی پس ا ز توثیق عبداهلل بن یحیی میگوید« :حدیثی که او در سندِ آن باشد  ،برخی علما
آن حدیث را صحیح میدانند( ».مالذ االخیار  ،ج ، 8ص)891
 .818ن .ک :التّهذیب  ،ج ، 1ص.132
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 .37عبیداهلل العرزمی
دربارۀ عبید اهلل عزرمی ،توصیفی در منابع نیست ؛ امّا به ق رینۀ فرزندش و دو روایت نقلشده از
او 811 ،وی در طبقۀ امام صادق× قرار دارد .نقل روایت «مباهله» از امام حسن مجتبی× بر
امامیبودن وی داللت میکند 813 .عبید اهلل از رسول خدا| دربارۀ «شرایط امام

جماعت» 811

روایتی نقل کرده که اویانِ آن عبارتند از:

اهلل |

ویژگی این دوره مانند منع تدوین حدیث و تقیّه  ،رقم مذکور قابل توجّه بوده و همین عوامل میتواند
موجب انقطاع اَسناد شده باشد.

ب) راویان پس از دوره امام صادق ×
گروهی از اسناد منفصل شیعی در طبقات روایی پس از امام ابوعبدا هلل× قرار دارند که عبارتند
از:
 .1احمد بن الحسن المیثمی
او در طبقۀ امام کاظم×  819و صاحب کتاب نوادر  812است .عالمان رجال ،وی را در نقل حدیث
توثیق کرده و به جهت واقفی بودن ،عقیدۀ او را نکوهیده اند 811 .احمد بن حسن ،از پیامبر اکرم|
دربارۀ «بسم اهلل و دعا و حمد خدا بر سر سفرۀ غذا»  811حدیثی نقل میکند که سند آن چنین است:
عدّة من اصحابنا سهل بن

ز یاد 815

یعقوب بن یزید

احمد بن حسن

 .811ن .ک :التّهذیب  ،ج  ، 3ص 11و .92
 .815ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص 311و 355؛ الفهرست  ،ص( .311د ر ادامه درباره او مطالبی می آید).
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کرده اند ؛ روایاتی که راویان آن همگی از طبقه امام مجتبی× تا امام صادق× هستند .با نظر به

قرآ ن و حدیث

در مجموع کتاب های چهارگانه شیعه ،با سی سند منقطع از نبی مکرّم اسالم| روایت نقل

دانش اه و آموزه اهی

سفیان بن محمّد بن
محمّد بن محمّد بن
عبّاس بن داوود بن
ابراهیم عبید اهلل
احمد بن حسی ن بن
حصین
عامر
جریری عرزمی
یحیى ابی الخطّاب

عبید اهلل
عرزمی

رسول

 .2نضر بن سوید الصّیرفی
او در طبقۀ امام کاظم× قرار دارد و صاحب کتاب ،ثقه و صحیح المذهب است 891 .وی دربارۀ
«فضیلتهای ائمّه^» « 898 ،والیت اهل بیت^»  891و «علم امامان

معصوم^» 893

روایاتی

نقل میکند که دالّ بر تشیّعِ اوست .او از پیامبر اکرم| در باب « الحیل فی االحکام» 891دربارۀ
«چگونگیِ وزنکردن اجسام بزرگ و سنگین مانند فیل»  ،روایتی نقل کرده که کتاب من ال یحضره
شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

الفقیه به طریق راویان ذیل ،آن را ذکر کرده است:

مح مّد بن
الحسن

محمّد بن
الحسن الصفّار

محمّد بن عیسى
بن عبید

نضر بن
سوید

رسول
اهلل|

 .3محمّد بن خالد البرقی
او در طبقۀ امام کاظم× قرار دارد  899و صاحبِ کتابهای متعدّدی

است892 .

هرچند شماری از

عالمان رجالی  891او را در نقل حدیث ،ضعیف شمرده اند ،امّا وی امامی بوده و شیخ طوسی و علّامه

 .811ن .ک :التّهذیب  ،ج  ، 3ص ، 92ح.812
 .819ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.331
 .812ن .ک :الفهرست  ،ص.99
 .811ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص 11؛ رجال الکشّی ص 121؛ الفهرست  ،ص.99
 .811ن .ک :الکافی  ،ج ، 2ص .153
 .815ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص 311و 355؛ الفهرست  ،ص( .311د ر ادامه درباره او مطالبی می آید).
 .891ن .ک :الفهرست  ،ص.111
 .898ن .ک :بصائر الدّ رجات  ،ج ، 8ص 31و 31و 11و 19و 199و.115
 .891ن .ک :الکافی  ،ج ، 8ص.851
 .893ن .ک :همان  ،ص  131 113و.139
 .891ن .ک :منالیحضره الفقیه  ،ج  ، 3ص ، 81ح.3119
 .899ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص .323
 .892ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.139
 .891ن .ک :همان  ،ص.339
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حلّی ،او را توثیق کرده اند 891 .محمّد بن خالد از پیامبر اعظم| دربارۀ «خیر و مبارکبودن ازدواج
حضرت فاطمه÷»  895روایتی نقل کرده که سندِ آن چنین است:
علی بن ابراهیم

محمّد بن خالد برقی

ابراهیم بن هاشم

رسول اهلل |

 .4محمّد بن ابی عمیر
و صاحب کتابهای

مختلفی 823

است .ابن ابی عمیر از پیامبر اعظم| در موضوع «منعِ

است:
ابراهیم بن هاشم

 .5عبداهلل بن محمّد الحجّال
عبداهلل در طبقۀ امام رضا×  ،امامی ،ثقه و صاحب کتاب است 829 .او دربارۀ «فضیلت حدیث و
ذکر آن»  822از رسول اکرم| روایتی نقل کرده که سند الکافی به آن چنین است:
محمّد بن یحیى

احمد بن محمّد بن
عیسى

عبداهلل بن محمّد

 .891رجال الطّوسی  ،ص  323؛ خالصة االقوال  ،ص.835
 .895ن .ک :الکافی  ،ج ، 9ص ، 921ح.91
 .821ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.329
 .828ن .ک :رجال الکشّی  ،ص.992
 .821ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.311
 .823ن .ک :الفهرست  ،ص.119
 .821ن .ک :الکافی  ،ج ، 1ص ، 131ح.8
 .829ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.321
 .822الکافی  ،ج ، 8ص ، 18ح.1
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علی بن ابراهیم

محمّد بن ابیعمیر

رسول اهلل |

قرآ ن و حدیث

قسمخوردن به برائت از خدای تعالی و رسول خدا|»  821روایتی نقل میکند که سند آن چنین

دانش اه و آموزه اهی

او از اصحاب امام کاظم×  ،امامی 821 ،جزو اصحاب اجماع 828 ،مورد اعتمادِ شیعه و

اهل سنّ ت 821

 .6محمّد بن جمهور العمّی
او در طبقۀ امام رضا× قرار دارد و صاحب کتابهای متعدّدی است 821 .برخی از دانشمندان
غلوآمیز825 ،

رجالی  ،مانند نجاشی وی را به علّ ت نقل از ضعفا ،اعتماد به مراسیل  821و نقل روایت
تضعیف کرده اند ؛ امّا به نظر میرسد که او مورد اعتماد باشد؛ زیرا راویان ثقه و امامی از او روایت نقل
کرده  811و نجاشی در جای دیگری از کتابش  ،او را فینفسه ثقه میداند 818 .وی راویِ روایات «حصانت
والیت علی بن

ابی طالب×» 811 ،

«فضیلت زیارت قبر امام حسین× در روز

عاشورا» 813 ،

« امیرمؤمنان× صاحب بهشت و جهنّم»  811و «بشارت ظهور حضرت مهدی×»  819است .همه
شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

این روایات ،نشاندهندۀ تشیّع راوی است .ابن جمهور از پیامبر گرامی اسالم| در موضوع «نهی
از بدعت و قبولنشدن توبۀ بدعتگذار»  812 ،روایتی نقل کرده که سندِ آن بدینگونه است:
حسی ن بن محمّد بن
عامر

معلّى بن

محمّد بن جمهور

مح مّد 811

رسول اهلل |

 .0علی بن اسباط
او در طبقۀ امام رضا× قرار دارد .مذهبش  ،فطحی بوده ،امّا به عقیده صحیح برگشته است.
وی صاحب کتاب « التفسیر» و « المزار» بوده و رجالیان او را ثقه ،جلیل القدر و امامی

دانسته اند811 .

 .821ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص 321؛ الفهرست  ،ص .183
 .821رجال النّجاشی  ،ص.21
 .825ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص .183
 .811ن .ک :الطّهارة الکبیرة  ،ج ، 1ص .83
 .818رجال النّجاشی  ،ص.21
 .811ن .ک :معانی االخبار  ،ص.318
 .813ن .ک :کامل الزّیارات  ،ص.311
 .811ن .ک :بصائر الدّ رجات  ،ص.139
 .819ن .ک :کمال الدّین  ،ص.112
 .812ن .ک :الکافی  ،ج ، 8ص.91
 .811نجاشی  ،او را مضطرب الحدیث و المذهب میشمرد( .رجال النّجاشی  ،ص )181امّ ا او ناق لِ روایتهای معرفت امام (الکافی ،
ج ، 8ص ، ) 811استقامت بر والیت امام علی و امامان دیگر^ (همان  ،ص )111و  ...است( .همان  ،ص 119و 189و )111که
گمان بر شیعهبودن وی را تقویت می کند .البته ممکن است او در برهه ای ا ز زمان  ،شیعه بوده و در زمانی دیگر  ،مذهبش را تغییر
داده باشد.
 .811ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص .193
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وی راویِ روایتهای « امامت و فضایل ائمّه^» « 815 ،فضیلت امیر مؤمنان×»  811و « ائمّه^
نور اهلل هستند»  818می باشد که نشان از صحّ تِ عقاید اوست .علی بن اسباط از رسول اکرم|
دربارۀ «نهی خریدکردن در بین الطّلوعین»  811روایتی نقل میکند که طریق التهذیب به آن عبارت
است از:
عدّة من اصحابنا

 .3عبدالعظیم بن عبداهلل بن الحسن العلوی
ایشان صاحبِ کتاب «خطب امیر ال مؤمنین×»  811 ،نمایندۀ امام× و مرجع دینی شیعیان

اکرم|» 812

روایتی نقل میکند:
احمد بن ابیعبد اهلل حسین بن یزید
عدّة من اصحابنا
نوفلی
برقی

عبدالعظیم بن
عبداهلل

رسول اهلل |

 .7احمد بن محمّد بن خالد البرقی
او در طبقۀ امام جواد×  ،امامی و ثقه است 811 .آنچه بر وی خرده گرفته شده ،اعتماد به ضعفا و
و مراسیل میباشد 811 .او صاحبِ کتابهای متعدّدی مانند « المحاسن»  « ،االبالغ» « ،تفسیر
االحادیث» و  815 ...بود که همۀ آنها بهجز « المحاسن» از بین رفت 851 .احمد بن ابی عبداهلل از
 .815مسائل علی بن جعفر  ،ص 338و.331
 .811بصائر الدّ رجات  ،ج ، 8ص.11
 .818ن .ک :الکافی  ،ج ، 8ص.851
 .811ن .ک :الکافی  ،ج ، 9ص  ، 893ح.88
 .813ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص 311؛ رجال النّجاشی  ،ص 111؛ خالصة االقوال  ،ص.831
 .811ن .ک :الفهرست  ،ص.111
 .819الم ستدرک الوسائل  ،ج ، 81ص.318
 .812الکافی  ،ج ، 1ص ، 228ح.8
 .811ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص  313؛ رجال النّجاشی  ،ص.11
 .811ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.11
 .815ن .ک :الفهرست  ،ص.91
 .851مرآة العقول  ،ج ، 2ص ( .111البته کتاب المحاسن نیز به طور کامل نرسیده است).
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شیخ کلینی (ره) به طریق ذیل از عبد العظیم  ،در موضوع «کیفیت نشستن پیامبر

بود819 .

قرآ ن و حدیث

عبدالعظیم حسنی در طبقۀ امام جواد× قرار داشته و امامی ،ثقه و دارای مقامی

واالست813 .

دانش اه و آموزه اهی

احمد بن محمّد بن
خالد

علی بن اسباط

رسول اهلل |

پیغمبر| روایتی در موضوع «حرمتِ نگاه زن به نامحرم»  858نقل میکند که سندِ آن عدّة من
اصحابنا عن احمد بن ابی عبداهلل میباشد.
همچنین احمد از برخی مشایخ خود ،روایتهایی با عنوان «بعض اصحابه» از نبیّ مکرّم|
دربارۀ «برکت آبگوشت» و «عقل و جهل» نقل کرده است:
روایت
شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

اوّل 851

روایت
دوم

علی بن
محمّد بن

احمد بن محمّد بن
خالد

بندار
عدّة من
اصحابنا

احمد بن محمّد بن خالد

بعض اصحابه

بعض اصحابه

رسول اهلل |

رسول اهلل |

 .17سهل بن زیاد
سهل بن زیاد در طبقۀ امام جواد و امام هادی ‘851قرار داشته و صاحب کتاب  859است .هرچند
برخی از رجالیان  852او را به جهت غلو تضعیف کرده اند ،امّا اعتمادِ صاحبان کتب اربعه و کامل
الزّیارات  851و تفسیر قمی  851به او و نیز نقل روایت ا ز اصحاب اجماع و کثرت روایت (بیش از 1911
روایت در کتب اربعه) ،از نشانههای اعتماد به اوست  .الکافی با سند عدّة من اصحابنا عن سهل بن
زیاد ،از پیامبر| روایتی دربارۀ «فضیلتِ نامگذاری به محمّد و علی»  855نقل کرده است.
 .11عبداهلل بن مهران
او به قرینۀ فرزندش ،در طبقۀ امام هادی× قرار داشته  111و دارای روایتی درباره «فضیلت
صلوات بر محمّد و آل محمّد^» است 118 .شیعه بودن فرزندش ،نشانِ دیگری بر تشیّع
عبداهلل با سند ذیل از پیامبر اکرم| دربارۀ «فضیلت

خضاب» 113

علی بن محمّد بن ابراهیم بن اسحاق محمّد بن عبداهلل
احمر 111
بن مهران
بندار

اوست111 .

روایتی نقل کرده است:

عبداهلل بن مهران رسول اهلل |

 .851ن .ک :الکافی  ،ج ، 2ص ، 381ح .1اصل سند چنین است« :وَ رَواهُ عَن بَع ضِ اَصحابِهِ رَفَعَه» که ضمیر «رَواهُ» به احمد بن ابی
عبداهلل ارجاع میشود( .ن .ک :الکافی دارالحدیث  ،ج ، 81ص ، 112پاورقی)
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 .12احمد بن محمّد السیاری
او در طبقۀ امام هادی و امام حسن عسکری‘ قرار داشته  119و صاحب کتابهای «ثواب
القرآن»  « ،الطّب»  « ،النوادر» و الغارات است 112 .وی متّهم به نقل روایات مرسل  111و غلوّ  111است.
تشیّع او با نقل روایتهایی مانند «علم ائمّه^» و «قیام امام مهدی×» دانسته میشود .حسین
بن محمّد بن عامر 115 ،از احمد بن محمّد  ،از رسول اکرم| در باب «قرع»  181روایتی نقل کرده
است.
او از مشایخ محمّد بن یعقوب کلینی (ره) ،ثقه ،امامی و صاحب کتاب «فضائ ل امیر المؤمنین×»
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سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

 .851ن .ک :الکافی  ،ج ، 2ص ، 381ح .1اصل سند چنین است« :وَ رَواهُ عَن بَع ضِ اَصحابِهِ رَفَعَه» که ضمیر «رَواهُ» به احمد بن ابی
عبداهلل ارجاع میشود( .ن .ک :الکافی دارالحدیث  ،ج ، 81ص ، 112پاورقی)
 .853ن .ک :ا لکافی  ،ج ، 8ص ، 81ح.88
 .851ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص.319
 .859ن .ک :الفهرست  ،ص.111
 .852ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.819
 .851ص 81و 31و 19و 811و ...
 .851ج ، 1ص 95و 398و 111و ( ...اگر این قاعده مورد پذیرش باشد).
 .855الکافی  ،ج ، 2ص ، 81ح.1
 .111ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص 311؛ رجال النّجاشی  ،ص.391
 .118ن .ک :جمال االسبوع  ،ص.118
 .111محمد بن عبداهلل بن مهران  ،روایاتی در موضوعات « ثواب زیارت امام حسین ×» (کامل الزّیارات  ،ص )811و « زیارت قبور
شیعه» (المزار  ،ص )182نقل می کند که دالّ بر شیعهبودنِ اوست.
 .113ن .ک :الکافی  ،ج ، 2ص ، 111ح.81
 .111هرچند او را به سبب غلو تضعیف کرده اند  ،امّ ا صاحب کتابهای «مقتل الحسین ×» و « الغیبة» است( .ن .ک :رجال
الطّوسی  ،ص)82
 .119ن .ک :رجال الطّوسی  ،ص 311و.351
 .112ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.11
 .111ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.11
 .111ن .ک :رجال ابن الغضائری  ،ج ، 8ص.11
 .115ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.22
 .181ن .ک :الکافی  ،ج ، 2ص ، 318ح.2
 .188ن .ک :ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص.121
 .181ن .ک :الکافی  ،ج  ، 3ص ، 898ح 1؛ التّهذیب  ،ج ، 8ص.151

قرآ ن و حدیث

است 188 .وی از پیامبر اکرم| دربارۀ «سنّ ت حنوط»  181روایتی نقل کرده است.

دانش اه و آموزه اهی

 .13علی بن ابراهیم

 .14محمّد بن یحیی العطّار
او نیز از مشایخ کلینی (ره)  183و صاحب کتاب «مقتل الحسین×» است 181 .کتب اربعه بیش از
از ششهزار حدیث از او ثبت کرده اند .محمّد بن یحیی در موضوع «چگونگیِ کنترل شهوت»  189از
پیامبر|  ،روایتی نقل کرده است.
در طبقه پس از امام صادق×  ،چهارده سند شیعی منطقع از پیامبر| در کتابهای چهارگانه
وجود دارد.
پس از شناخت فهرستی از اسناد منقطع شیعی روایات پیامبر| و با توجّه به راویان و طبقات
آنها و نیز دقّ ت در محتوای احادیث  ،میتوان تحلیلها ی ذیل را ارائه کرد:
 .8بنا بر آنچه گذشت در کتب اربعه 11 ،سند شیعیِ غیر معاصرِ پیامبر| سخنان آن حضرت
را نقل کرده اند .راویان این اسناد در هشت طبقه اند که آمار آن به شرح ذیل است:
امام مجتبی×

ا مام باقر×

امام صادق×

امام کاظم×

امام رضا×

راویان

امام جواد×

تعداد

امام هادی×

طبقه

8

3

19

1

1

3

1

مشایخ شیخ کلینی ( ره)

شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

دوم) تحلیل اسناد

1

نقل روایت از پیامبر اکرم| در طبقۀ اصحاب امام صادق× بیش از سایر طبقات است و
ویژگیِ منحصر به زمان ایشان را نشان میدهد .همچنین نقل این روایات ،پیش از امام صادق×
بیش از دوره پس از ایشان است .شاید دستور م نع نقل و تدوین حدیث ،یکی از علّتهای ارسال

 .183رجال ابن داوود  ،ص.135
 .181ن .ک :رجال النّجاشی  ،ص .393
 .189ن .ک :الکافی  ،ج ، 9ص ، 921ح.32
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اَسناد باشد .همچنین می توان این فرضیه را نسبت به همه اَسناد شیعی منقطع روایات پیامبر|
در هر دو دوره ،بررسی کرد.
 .1بسیاری از راویان متّصل به پیامبر| در اسناد منقطع ،صاحب کتاب

هستند182 .

یکی از

روشهای محدّثان پیشین در پذیرش یا ردّ حدیث ،اعتماد به منبع مکتوب بوده است .این روش
سبب میشد تا محدّثان برای گزینش حدیث ،به منابعی که از اساتید و مشایخ خود  ،دریافت و
یا با اجازه آنها استنساخ کرده بودند  ،مراجعه کنند و کتاب حدیثی خود را بر پایه آن

بنگارند181 .

اَسناد روایات پیامبر| در کتب اربعه  ،میتواند به یکی از این دو علّت باشد:

نیز سند را فقط تا صاحب کتاب پیش برده اند.
اعتماد به صاحب کتاب ،معروفبودن منبع  185و جلوگیری از طوالنیشدن سند  ،از ذکر راویان
بعدی ،خودداری کرده اند.
دلیل این دو فرضیه  ،تصریح به کلمۀ «رفعه» یا «باسناده» در برخی از اسناد و عدم تصریح به
آن در اسناد دیگر است .سندی که واژه «رفعه» یا «باسناده» دارد  ،کامل و متّصل بوده و توسّط
صاحبان کتب اربعه  ،منقطع شده است .به همین دلیل شهید اوّل سندی شیعی که در آن «رفعه»
 .182راویان پیامبر| که صاحب کتابند  ،عبارتند ا ز :محمّد بن جمهور ( الفهرست  ،ص  ، )183یحیی بن عمران (رجال النّجاشی ،
ص ، )138عمرو بن ابی المقدام (رجال النّجاشی  ،ص ، ) 151عبیداهلل بن ولید (رجال النّجاشی  ،ص ، ) 138اسماعیل بن عبدالخالق
( الفهرست  ،ص ، ) 31عبدالعظیم بن عبداهلل ( الفهرست  ،ص ، ) 111عنبسة بن بجاد (الفهرست  ،ص ، )319معاویة بن عمّ ار (رجال
النّجاشی  ،ص ، ) 188حریز بن عبداهلل (الفهرست  ،ص ، ) 821عبداهلل بن سنان (رجال النّجاشی  ،ص ، ) 181یعقوب بن شعیب (رجال
النّجاشی  ،ص ، )191عبدالرّحمن بن حجّ اج (الفهرست  ،ص ، )381احمد بن محمّد بن خالد (الفهرست  ،ص ، )91محمد بن خالد
البرقی (رجال النّجاشی  ،ص ، )139محمّد بن ابی عمیر (الفهرست  ،ص ، ) 119عمرو بن شمر (رجال النّجاشی  ،ص ، )111احمد بن
حسن المیثمی (الفهرست  ،ص ، )99محمّد بن مسلم الثّ قفی (رجال النّجاشی  ،ص  ، )313حسن بن راشد (الفهرست  ،ص ، )831معاویة
بن وهب (رجال النّجاشی  ،ص ، ) 181عبداهلل بن مسکان (رجال النّجاشی  ،ص ، )189عبد اهلل بن طلحة (رجال النّجاشی  ،ص، )111
علی بن اسباط (رجال النّجاشی  ،ص  ، ) 193سماعة بن مهران (رجال النّجاشی  ،ص  ، ) 853نضر بن سوید (رجال النّجاشی  ،ص، )191
حمزة بن حمران (الفهرست  ،ص ، )812عبداهلل بن محمّد بن الحجّ ال (رجال الطّوسی  ،ص ، ) 321سهل بن زیاد (الفهرست  ،ص، )111
احمد بن محمّد السّیّ اری (رجال النّجاشی  ،ص ، ) 11علی بن ابراهیم (رجال النّجاشی  ،ص ، )121محمّد بن یحیی العطّ ار (رجال
النّجاشی  ،ص  ، )393اسماعیل بن ابی زیاد السّکّونی (رجال النّجاشی  ،ص ، ) 12جابر بن یزید الجعفی (الفهرست  ،ص ، )882ربعی بن
عبداهلل الجارود (الفهرست  ،ص ) 859و عقبة بن خالد (رجال النّجاشی  ،ص.)155
 .181ن .ک :روضة المتّقین  ،ج ، 81ص.135
 .181برای نمونه  ،شیخ صدوق (ره) در مقدّمۀ کتاب منالیحضره الفقیه مینویسد« :همه آنچه در این كتاب آمده  ،ا ز اصول مشهور
و معروفی دریافت شده که مورد اعتمادند( ».ج ، 8ص )3
 .185ن .ک :منالیحضره الفقیه  ،ج ، 8ص .3
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دوم :صاحب کتاب ،مشایخ خود را تا پیامبر| ذکر کرده ؛ امّا نویسندگان کتب اربعه به د لیلِ

قرآ ن و حدیث

یکم  :صاحب کتاب ،مشایخ خود را در نقل روایت پیامبر| ذکر نکرده و به تبع ،کتب اربعه

دانش اه و آموزه اهی

این سبک ،در نگارش صاحبان کتب اربعه نیز مشهود است 181 .بر این اساس  ،چرایی انقطاع

آمده باشد را مسند میداند 111 .از مجموع  39راوی صاحب کتاب 11 ،راوی با کلمۀ «رفعه» و
یک راوی با واژۀ «باسناده» به پیامبر| متّصل میشوند 118 .در برابر ،سندی که در آن از
این دو واژه استفاده نشده ،از نویسنده کتاب تا پیامبر| منقطع بوده است؛  82سند اینچنین
است 111 .آنچه در این دو فرضیه ،مشترک است ،اعتماد صاحبان کتب اربعه به کتابِ راوی است.
 .3شماری از اسناد منقطع با جست و جو در دیگر کتابهای نویسندگان کتب اربعه و یا تفحّص
در کتابهای دیگر  ،قابل تدارک است؛ مثال شیخ طوسی (ره) در کتاب االستبصار روایت جابر
بن یزید از پیامبر| را بدون واسطه آورده 113 ،امّا همین روایت در کتاب التهذیب بهواسطه
شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

امام باقر× نقل شده است 111.در واقع شیخ طوسی با توجّه به تألیف کتاب االستبصار پس از
از التّ هذیب و انگیزه نگارش االستبصار  119نیازی به ذکر همه اسناد و یا همه راویان یک سند
ندیده است .همچنین طریق الکافی به عمرو بن جمیع  112که همۀ روایت های او در این کتاب
از امام صادق× است  111 ،قرینه ای است بر اینکه روایت مستقیمِ او از نبیّ اکرم| نیز به
واسطۀ امام صادق× باشد .نمونه دیگر برای چنین قرینه ای ،روایت های عبداهلل بن سنان
است که در الکافی ،همگی از امام صادق×  ،نقل میشود 111 .همین تکرار نقل ،این احتمال
 .111غایة المراد  ،ج  ، 3ص .911برخی  ،سندی را که در آن تصریح به واژه «رفع» وجود دارد  ،مرسل به معنی عام دانسته اند یعنی
راوی صاحب کتاب نیز سند را بهصورت مرسل ذکر کرده است( .ن .ک :مقباس الهدایة  ،ج ، 8ص 111؛ بررسی اعتبار احادیث مرسل ،
ص)18
 .118راویان صاحب کتاب که با کلمۀ «رفع» به پیامبر متّصل میشوند  ،عبارتند ا ز :محمّ د بن جمهور  ،یحیی بن عمران الحلبی ،
عمرو بن ابی القدام  ،عبیداهلل بن ولید  ،حریز بن عبداهلل  ،عبدالعظیم بن عبداهلل  ،عبدالرّحمن بن حجّ اج  ،محمّد بن خالد البرقی  ،محمّد
بن ابی عمیر  ،عمرو بن شمر  ،احمد بن حسن المیثمی  ،احمد بن محمّد السّیّ اری  ،عبداهلل بن مسکان  ،عبداهلل بن طلحة  ،احمد بن
محمّ د بن خالد  ،نضر بن سوید  ،عبداهلل بن محمّد الحجّ ال  ،محمّ د بن یحیی  ،سهل بن زیاد  ،علی بن ابراهیم  ،علی بن اسباط  ،سهل
بن زیاد .تنها راوی صاحب کتابی که با کلمۀ «باسن اده» به پیامبر متّصل میشود  ،حمزة بن حمران است.
 .111راویان صاحب کتاب که بدون کلمۀ « رفع» یا «باسناده» به پیامبر متّصل می شوند  ،عبارتند ا ز :اسماعیل بن عبدالخالق  ،عنبسة
بن بجاد  ،معاویة بن عمّ ار  ،عبداهلل بن سنان  ،یعقوب به شعیب  ،احمد بن محمّد بن خالد  ،ولید بن صبیح  ،عمرو بن جمیع  ،محمّد بن
مسلم الثّ قفی  ،حسین بن راشد  ،معاویة بن وهب  ،سماعة بن مهران  ،اسماعیل بن ابی زیاد السّکّونی  ،جابر بن یزید  ،ربعی بن عبداهلل
بن الجارود و عقبة بن خالد.
 .113ج ، 8ص ، 118ح.8185
 .111ن .ک :التّهذیب  ،ج  ، 3ص ، 851ح.131
 .119درخواست ع المان مبنی بر نگارش کتاب دیگری که در آن احادیث و روایات مخالف  ،گرد آورى شده و به بررسى و جمع میان
آنها و یا تعیین روایات معتبر پرداخته شود( .ن .ک :االستبصار  ،ج ، 8ص)1
 .112الکافی  ،ج ، 2ص.311
 .111ج ، 1ص  13و 11و 881و  133و 111و 119و 121و 211و ج  ، 3ص 325و 911و ج ، 9ص 31و 11و 811و 319و 925و
ج ، 2ص 151و 311و.935
 .111ج ، 8ص 81و 19و 98و  813و 881و ج ، 1ص 29و 51و 51و ...
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را ایجاد میکند که روایت مستقیم او از پیامبر اکرم| درباره «شرار النّساء»  115نیز از طریق
امام صادق× از جدّشان رسول اهلل| باشد و شیخ کلینی (ره) به خاطر مشهوربودن ابن
سنان در نقل روایت امام صادق×  ،سند را به صورت منقطع آورده است.
 .1انقطاع برخی از اسناد  ،ناشی از خطای نسخهنویس است .با بررسی های انجام شده ،روشن
میشود که گاهی سند روایت در نسخه ای  ،متّصل به معصوم ذکر شده ،امّا در نسخۀ دیگری به
دلیل اشتباه نسخهنویس ،منقطع آمده است .سند «عبداهلل بن سنان» اینگونه بود .او در نسخۀ
نسخه هایی که مؤسّسه دارالحدیث در تصحیح این کتاب استفاده کرده ،نشان میدهد که راوی
عمّار» از پیامبر اکرم| درباره «ثواب حج و عمره»  13 1در کتاب الوافی به واسطه امام معصوم
که هر دو کتاب  ،این حدیث را از الکافی نقل میکنند .شاید تفاوت نسخه الکافی نزد مرحوم
فیض با علّامه مجلسی موجب این افتادگی شده باشد .بنابراین پس از مقابله نسخه ها با یکدیگر،
برخی از اسناد منقطع قابل تدارک است.
 .9برخی از راویان این اسناد جزو اصحاب اجماع هستند .آنها محدّثان کارآمدی بودند که در زمان
حضور معصومان^ معتمد و مرجع شیعه محسوب میشدند .برخی از آنها از مشایخ ثقات
هستند که گفته شده جز از ثقه ،نقل حدیث نمیکنند .ممکن است یکی از دالیل انقطاع سند ،
اعتماد به این راویان باشد به گونه ای که نویسندگان کتب اربعه را از آوردن ادامه سند ،منصرف
کرده است.

 .115ن .ک :الکافی  ،ج ، 9ص.312
 .131همان (اسالمیة)  ،ج ، 9ص ، 312ح.1
 .138هم ان (دارالحدیث)  ،ج ، 81ص ، 919ح .5113
 .131ن .ک :الکافی (اسالمیة)  ،ج ، 1ص .191
 .133الوافی  ،ج ، 81ص.111
 .131ج ، 81ص.831
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به آن حضرت میرسد 13 3 .امّا در کتاب مرآة العقول  ،بدون واسطه نقل شده است ؛  13 1در حالی

قرآ ن و حدیث

با واسطۀ امام صادق× از نبیّ مکرم| روایت

میکند13 8.

همچنین روایت «معاویة بن

دانش اه و آموزه اهی

الکافی که دار الکتب االسالمیة چاپ کرده مستقیم از پیامبر| نقل میکند  13 1 ،امّا گزارش

 .2توجّه به موضوعات احادیث پیامبر| از طریق اسناد منقطع ،نشان میدهد بیشتر این روایات،
در حوزۀ آداب ،اخالق و فضایل است و کمتر به بابهای فقهی (احکام تکلیفی) نظر دارد.
همچنین هیچکدام از این احادیث ،با اینکه شماری از آنها محتوای عقیدتی دارند ولی در کتابها
و باب های عقایدی جای نگرفته اند .شاید علّت آن را بتوان در سخن شهید ثانی ردیابی کرد که
ذکر کامل سند در روایات غیر فقهی و غیر اعتقادی ضروری

نیست13 9 .

 .1برخی از اسناد یادشده ،فعل پیامبر| را گزارش کرده اند .احتمال میرود ،راویان به جای
شناسایی و تحلیل اَسناد شیعی و منقطع روایات پیامبر| در کتب اربعه

اینکه فعل ایشان را از طریق مشایخ خود یا امام معصوم نقل کنند ،مستقیم به ذکر جریان
پرداخته باشند .ممکن است این نوع بیانِ راویان ،در مقام خطابه و یا آوردن شاهد و مؤیّد برای
مطلبی باشد .به عبارت دیگر ،راوی اوّ ل موضوعی را برای شاگردان خود بیان میکرده و
روایت هایی را در رابطه با همان موضوع  ،بازگو کرده و برای تأیید و یا شاهد ،به نقل فعل
پیامبر| اقدام کرده و در این نقل ،نیازی به ذکر واسطه ،ندیده است .سپس شاگرد ان نیز با
همان بیان ،از استاد خود نقل کرده اند تا به صاحبان کتب اربعه رسیده است .راویانی که در اسناد
یادشده فعل پیامبر| را نقل کرده اند ،عبارتند از :عبدالعظیم حسنی ،یعقوب بن شعیب ،عنبسة
بن بجاد ،حریز بن عبداهلل سجستانی ،احمد بن محمّد سیّاری ،علی بن ابراهیم  ،جابر بن یزید
جعفی  ،ربعی بن عبد اهلل بن جارود ،عقبة بن خالد ،احمد بن حسن میثمی و محمّد بن مسلم.
 .1محتوای برخی از روایات یادشده ،مشتمل بر بیان سبب صدور است.
«سبب ورود حدیث ،یعنى زمینه اى كه موجب گشته است تا معصوم سخنی بگوید و حكمى را
بیان و مسأ له اى را طرح یا رد و انكار كند و یا حتّى كارى را انجام

دهد13 2 ».

ممکن است راویِ اوّل (راوی متّصل به پیامبر|) یا صاحبان کتب اربعه در این مقام ،لزومی
به ذکر سند کامل ندیده اند .راویان این روایات در اسناد گذشته عبارتند از :ابو البالد ،اسماعیل بن

 .139الرّعایة  ،ص .51همچنین مرحوم نایینی ذیل موضوع تسامح در اد لّه سنن میگوید« :مراد ا ز تسامح در اد لّه سنن  ،اسقاط
شرایط حجّیت خبر در باب مستحبّ ات یعنی عدم اشتراط عدالت و وثاقت در راوی اخبار مستحبات است ».مرحوم صدر این سخن
را به مکروهات نیز تعمیم داده و شیخ انصاری این قاعده را در مورد روایات مواعظ و قصص نیز جاری کرده است( .ن .ک :مقاله
تسامح فضائلنگاران در روایات فضائل اهلبیت^  ،پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی  ،ش ، 8ص)81
 .132درسنامه فهم حدیث  ،ص .883
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عبدالخالق ،معاویة بن عمّار ،حریز بن عبد اهلل سجستانی ،یعقوب بن شعیب ،عبدالرّحمان بن حجّاج،
احمد بن محمّد بن خالد ،محمّد بن خالد ،محمّد بن ابی عمیر ،معاویة بن وهب ،سماعة بن مهران،
نضر بن سوید ،حمزة بن حمران ،محمّد بن یحیی العطار و جابر بن یزید جعفی.

نتیجه
روایات پیامبر| بهجز اسناد متّصل دارای  11سند منقطع در کتب اربعه ا ست .با بررسی
طبقات راویان ،بیشترین انقطاع سندی مربوط به راویان طبقه امام صادق× و سپس مربوط به
صاحب کتاببودن راوی ،حضور راوی در میان اصحاب اجماع یا مشایخ ثقات  ،موضوع و محتوای
اشتباه مستنسخ ،میتواند برخی از علّت های انقطاع سند باشد.

قرآ ن و حدیث

اخالقی احادیث  ،اقتضای خطابه  ،اشتمال حدیث بر نقل فعل پیامبر  ،اشتمال حدیث بر سب ب صدور و
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طبقات پیش از ایشان است .ممکن است منع تدوین حدیث در این انقطاع نقش داشته باشد .همچنین
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