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 سده دو در شیعی گمنام راویان برخی شناخت در پژوهشی
 هجری نخست

  
 ١ستار عودی

  

  
 دهیچک

) ق٢١٣ یا ٢٠۶ متوفای( هشام ابن توسط نبوی سیره نگارش و تدوین از پیش
 شناخته کمتر هجری، نخست سده دو در تشیع به منسوب یا شیعه راویان از شماری
 مقاله این در نویسنده رو این از. است شده سپرده فراموشی دست به آنان روایات و شده
 صدر حوادث به غالبا که را آنان مهم روایات کهن، منابع در جستجو از پس تا آنست بر

 نشان پژوهش هاییافته. نماید گزارش است، مربوط نبوت خاندان فضایل و اسالم
 دارای یا و شیعه را نشان و نامبی راویان این از برخی اخباریان و مورخان که دهدمی

 سعی آن در و شده تدوین توصیفی روش اساس بر مقاله این. انددانسته شیعی گرایش
 کاوش سنت، اهل یدتأی و اعتماد مورد عربی کهن منابع علمی طرفیبی حفظ با شده
 داده ارجاع روائی منابع دیگر به ضروری موارد در تنها و گیرند قرار استناد مورد و شده
 . استشده
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  درآمد
و چه  باشد» علم«شامل چه  است،» خبر«که وی ناقل اسنادی  اندگفته» راوی«در تعریف 

قرون در ). راویان ١/۴٣، الراوي في شرح تقریب النواوي تدریبسیوطي، تنها صرف روایت (
 تفحصغور و  در محتوا لزوما آنکه، بیکردند نقل می آن نخستین اسالمی، روایات را با اسناد

اعتقادات و  در بابشدند، بی آنکه میجمعی از راویان به مذاهب گوناگون منسوب . کنند
جمعی از راویان گذشته از آنکه  از جمله،گیرد.  صورتهای مذهبی آنان تحقیق یا تفحصی  گرایش
روایات متعددی در  . از این راویان،شدند می منسوببه تشیع  برخی نیز ،های شیعی داشتندگرایش

روایات  کمتر شناخته دراز ناقالن به شماری  ،در این پژوهش است.شدهنقل  �فضایل اهل بیت
  .شودپرداخته میشیعی 

  گمنام شیعی معرفی برخی از راویان
در دست  �ن راویان کمتر شناخته منسوب به تشیع که روایاتی از ایشان در باب اهل بیتدر میا

  :افراد اشاره کرداین توان به عنوان نمونه به می است،
، التاریخ الکبیربخاري، ): او از مردمان کوفه (١۵/٨٧مزي، ( عبدالله بن شریک عامری. ١
نزد در حالی که صد سال داشت، هلی و اسالمی را دریافته و عصر جا شد وشمرده می )١١۵/۵

 ).۵/١١۵، التاریخ الکبیربخاري، ؛ ٢/٢۶۶عقیلي، (بود ) آمده ق۶٨ای محمد بن حنفیه (متوف
)، ابن ١۵۴، المجروحینابن حبان، )، نسائی (۵/٨١ابن ابی حاتم، بزرگانی چون سفیان بن عیینه (

- دانستهفرقه مختاریه  پیوستگان بهاز را عامری  )۴/١۴٩١)، ابن عدی (٢/٢۶، المجروحینحبان (

از نخست او  ،ذهبی به نوشته .)١/١٩٧شهرستاني، مختار بن ابی عبید ثقفی (اند، یعنی هواداران 
همچنین عقیلی  ).٢/۴٣٩، میزان االعتدالذهبي، ولی بعدها توبه کرد ( ،یاران مختار ثقفی بود

و به  کرد  می» غلو«ند که او در تشیع اهگفت )٢/٢۶، وحینالمجرو ابن حبان () ٢/٢۶۶عقیلي، (
  ). ٣٣٨۴، الترجمه تقریب التهذیبابن حجر، ( به تشیع گرایش داشتوی  ،ابن حجرنظر 

) ، ٢٣٧، بحر الدم، احمد بن حنبل () ۵/٨١ابن ابي حاتم، بعضی چون یحیی بن معین (
و ابن حجر  انددانسته» ثقه«وی را ) ١٩٣، ابن شاهین، ابن شاهین ()۵/٨١ابن ابي حاتم، ابوزرعه (

سفیان بن  ، با این همه،)٣٣٨۴ شماره ،تقریب التهذیبابن حجر، ( بود »صدوق«گفته که وی 
وی را ترک کرده  حدیث و عبدالرحمن بن مهدی) ١۵/٨٨مزی، کرد ( عیینه از او نقل حدیث نمی
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  افراط«ابن حجر آن توصیف را  نده وخوا» دروغگو«جوزجانی او را . ) ۵/٨٠ابن أبي حاتم، (بود 
این راوی را  ،همچنین جمعی ).٣٣٨۴، الترجمه تقریب التهذیبابن حجر، شمرده است (» آمیز

ابن الجوزي، » (از ضعیفان«، )۵/٨١ابن ابي حاتم، » (قوی نیست«اند: این تعابیر وصف کردهبا 
، المجروحینابن حبان، (است » ترک شدگان«و )  ٢/٢۶۶؛ عقیلي، ١۵۴، الضعفاء و المتروکین

  .)٢/١٢٧، الضعفاء و المتروکین، ؛ ابن الجوزي٢/٢۶
را نقل کرده که مربوط است به » سد االبواب«روایت مشهور  عامری در فضیلت امام علی

أحمد بن حنبل، ( شد، بجز در منزل حضرت علیبستن در منازلی در مسجد مدینه گشوده می
یخ طبری چهار روایت به نقل از او آمده است: سه روایت مربوط به در تار).  ١/١٧۵، مسند أحمد

  .)۶/١۶١طبري، و چهارمی، خبری مربوط به مصعب بن زبیر ()  ۴١٨- ۵/۴١۵طبري، واقعه کربال (
سیر ؛ ذهبي، ٣١٧-١١/٣١٣مزي، ( ابو یحیی سلمه بن ُکهیل بن حصین حضرمی تنعی. ٢

؛ منسوب لبني تنع من همداننع از قبیله همدان (ت شاخه): او جزو ٢٩٩-۵/٢٩٨، أعالم النبالء
در سال  .بود)  ۶/٣١۶، الطبقات الکبریابن سعد، و از اهالی شهر کوفه ( ) ١/۴٨٢سمعاني، 

- ۵/٢٩٨، سیر اعالم النبالء؛ ذهبي، ٣١٧-١١/٣١٣(مزي،  ق١٢١متولد شد و در سال  ق۴۴
در کوفه  )١۶٣، الطبقاتخیاط،  بن ؛ خلیفه۶/٣١۶، الطبقات الکبری(ابن سعد،  ق١٢٢ یا )٢٩٩

  وفات یافت.
، سیر أعالم النبالء؛ ذهبی، ٣١۶-١١/٣١۵مزی، جریر بن عبدالحمید از او ذکری کرده (

در وی «اینکه و  خوانده است» ثقه و ثبت در حدیث تابعی و«) و احمد عجلی وی را  ٢٩٩/۵
 ثابت قدم تشیعدر را وی  . برخی دیگر،)۴٢٢-۴٢١/ ١عجلی، » (اندکی تمایل به تشیع هست

ابن شمرده و به تشیع او اشاره نکرده است (» ثقه«ابن حجر وی را  .) ١١/٣١۶مزی، ( انددانسته
  ).٨٠۵٢ ، الترجمهتقریب التهذیبحجر، 

من کنت «روایت  ، از آن جمله:استنقل شده امام علیروایاتی به نقل از وی در فضایل 
ترمذی، (	"و علی باب آن است ممن خانه حکمت")،  ۵/۶٣٣ترمذی، » (مواله فعلی مواله

در عبادت و  ) و نیز اولویت حضرت علی١/۶۴، حلیة األولیاء؛ ابو نعیم اصبهاني، ۵/۶٣٧
اولین  اینکه علی )، و٣/١١٢؛ الحاکم النیشابوری، ١/٣۴٨ابو یعلي الموصلي، پرستش خدا (
  ). ٣/٢٨لبر، ؛ ابن عبدا٢/٨١خطیب بغدادي، که اسالم آورد ( شخصیتی بود
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)، ٢٨٣، ١٩٧، ١٨۴، تاریخبن خیاط،  هخلیف) در سه مورد (ق٢۴٠ی اخلیفه بن خیاط (متوف
از  روایاتی)، ۵٨٩و  ٧٣/ ۵، ۴/٢٢۴، ٣/١٢۴ طبری،) در چهار مورد (ق٣١٠ی او طبری (متوف

  سلمه بن کهیل نقل کردند.
نام کید ابن کلبی یحیی أساس ت: او بر اابوحجیه اجلح بن عبدالله بن حجیه/ معاویه کندی. ٣

الطبقات ابن سعد، ). این راوی که از مردم کوفه بود ( ٢/٢٧۵مزی، بود (او و اجلح لقب داشت 
تقریب ؛ ابن حجر، ٢/٢٧٩مزی، وفات یافت ( ق١٢۵سال حدود ، در ) ۶/٣۵٠، الکبری
  ).۶/٣۵٠، الطبقات الکبری؛ ابن سعد، ٢٨۵ ، الترجمهالتهذیب

و ابن حجر عسقالنی وی دانسته  )١/٩١۴ابن عدي الجرجاني، ان کوفه (ابن عدی او را از شیعی
اوصاف در جرح و دیگر  .) دانسته است٢٨۵، الترجمة تقریب التهذیبابن حجر، ( را تنها شیعی

ابن ابي » (قوی نیست«، )۶/٣۵٠، الطبقات الکبریابن سعد، » (بسیار ضعیف« تضعیف اوست:
)، ٢/١٩، تاریخیحیی بن معین، » (بد نیست«)، ١/٢١٢عجلی، » (ثقه«)، ٢/٣۴٧حاتم، 

، تقریب التهذیبابن حجر، » (صدوق«)، ١/۴١٩ابن عدي الجرجاني، » (گو و صدوق راست«
) و ٨٨، تاریخبن خیاط،  خلیفه) وی را وصف کردند. خلیفه بن خیاط یک روایت (٢٨۵ الترجمه

  یه کندی نقل کردند.) به نقل از ابو حج ۵/٧٣، ۵۶٠، ٣/٣٣٨طبری، طبری سه روایت (
یده بن سفیان بن فروه أسلمی .٤ ، حوادث و وفیات تاریخ االسالم) و ذهبی (٤/٥٥: مزی (ُبر
ی به میان ذکر از او ،وفات یافتندق ١٣٠ -١٢١که در دهه  ای) ضمن طبقه٤٦)، ١٤٠ -١٢١(

  .اند آورده
عثمان بن باره در و) ٦٦١ ، الترجمهتقریب التهذیبابن حجر، بریده تمایلی به تشیع داشت (

تشیع  باب بیش از این در. )١/٣٠٦، میزان االعتدالذهبی، گفت ( عفان خلیفه سوم سخنانی می
). مورخان و راویان ٤٣٤-١/٤٣٣، تهذیب التهذیبابن حجر، است (وی مطلبی نقل نشده

و را )، ا ٤/٨١، الثقاتابن حبان، ذکر کرده (» ثقه«حدیث بجز ابن حبان که وی را جزو افراد 
چیزی خیلی منکر از او دیده « اند:وصف کرده هاعبارتاین دانستند. جمعی او را با » ضعیف«

حدیث «)، ٢/١٤١، التاریخ الکبیربخاری، » (مل داردجای تأ«، )٢/٤٩٤ابن عبدالبر، » (نشده
)، ٦٦، الضعفاء و المتروکینابن جوزي، » (قوی نیست«)، ٢/٤٢٤ابن ابي حاتم، » (ضعیف است

  ).١٦٤، همانابن جوزي، » (وکمتر«
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شود و چند روایت در سیره ابن هشام به نقل از وی  او یکی از شیوخ ابن اسحاق محسوب می
)، و طبری نیز سه روایت از او نقل کرده است ٤/٥٢٤، ٣٣٤، ٣/٩٦ابن هشام، درج شده (

  ).٣/١٠٧، ٦٣٤،  ٢/٥٢٩طبری، (
ید تیمی. ٥ ابن ( و که از مردم بصره و در اصل از مکه بودرسد ا : به نظر میابوالحسن علی بن ز

) متولد ق٦٤-٦٠. در دوران خالفت یزید بن معاویه (حک . او)٧/٣٢٢، تهذیب التهذیبحجر، 
ابن سعد، ). ابن سعد گوید که او نابینا به دنیا آمد (٥/٢٠٧، سیر اعالم النبالءذهبی، شد (

وفات  ق١٣١)، و در طاعون سال ٧/٣٢٢، تهذیب التهذیب؛ ابن حجر، ٧/٢٥٢، الطبقات الکبری
برخی از مورخان و  ).٣/٢٩١، میزان االعتدال؛ ذهبی، ٢١٥، الطبقاتخلیفه بن خیاط، یافت (

از وی  هاعبارتاین و با  سخن به میان آورده وی و حتی عقاید غلوآمیز  گرایش شیعیاز راویان، 
از خود «، )٣/١٢٧، میزان االعتدال؛ ذهبی، ٥/١٨٤ابن عدي الجرجاني، » (رافضی« اند:یاد کرده

» کرد در تشیع غلو می«) ، ٦/١٨٧ ؛ ابن ابي حاتم،٢/١٥٤عجلی، » (داد می تمایل شیعی نشان
 استضعیف «ند که او اهدرستی و صحت روایاتش گفتباب در . ) ٥/١٨٤٥ابن عدي الجرجاني، (

» حجت نیست«)، ٧/٣٢٣، تهذیب التهذیب؛ ابن حجر، ١١١ابن مبرد حنبلي، » (و چیزی نیست
احادیث «)، ٦/١٨٧ابن ابی حاتم، » (قوی و حجت نیست«)، ٥/٢٠٧، سیر اعالم النبالءذهبی، (

میزان ذهبی، » (در او نرمش هست«، )٧/٣٢٣، تهذیب التهذیبابن حجر، » (کند را جابجا می
» به تشیعاز علما بود با اندکی گرایش «)، ٧/٣٢٣، تهذیب التهذیب؛ ابن حجر، ٣/١٢٩، االعتدال

احمد بن حنبل، ). چند روایت به نقل از وی در مسند احمد (٥/٢٠٧، سیر اعالم النبالءذهبی، (
طبری، ) و در تاریخ طبری نیز سه روایت به نقل از وی آمده است (٢٨٥، ٢٥٩، ٢٤١- ٣/٢٤٠
٥٠٤/ ٥، ٥٩٥، ٣/٢١٦.(  
معاذ: او از اهل کوفه گویند سلیمان بن  که برخی می سلیمان بن قرم بن معاذ تمیمی ضبی .٦
پس از  بود و ) و از تابعین بزرگ٢/٢١٩؛ ذهبی، میزان االعتدال، ١/٤٤٢، المجروحینابن حبان، (

  ).٢٦٠٠ ه، الترجمتقریب التهذیبابن حجر، سال صد هجری وفات یافت (
عقیلی، » (کرد در تشیع افراط می« اند:یاد کرده هاعبارتاین بزرگان و مورخان وی را با 

ابن حبان، » (کرد رافضی که در تشیع غلو می«)، ٣/١١٠٧؛ ابن عدي الجرجاني، ٢/١٣٧
تهذیب ابن حجر، » (کردند او را به غلو کردن در تشیع متهم می«)، ١/٣٣٢، المجروحین

چیزی نبود و «)، ٢٦٠٠، الترجمه تقریب التهذیبابن حجر، » (شیعه بود«)،  ٤/٢١٤، التهذیب
قوی «)، ٤/١٣٧ابن أبي حاتم، » (متین نبود«) ،  ٢/٢٣٤، تاریخیحیی بن معین، » (ضعیف بود
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، المجروحینحبان،  ابن» (کرد در اخبار تقلب می«)، ١٢٢، الضعفاء و المتروکینحبان،  ابن» (نبود
تقریب ابن حجر، » (بد حفظ بود«)، ٥/١٨٨ابن کثیر، » (متروک/ ترک شده بود«)،  ١/٣٣٢

  ).٢٦٠٠، الترجمه التهذیب
ابن عدي الجرجانی، ( ه نقل از وی روایات متعددی در فضایل اهل بیتمورخان ب

) ذکر کردند و طبری تنها یک روایت از او نقل  ٨/٣١٨، فتح الباري؛ ابن حجر، ١١٠٧- ٣/١١٠٦
  ).٤/٥٣٢طبری، کرده است (

یخ التاربخاری، ): او از مردم کوفه (٥/١٢٤مزی، ( . ابو االسود ُجمیع بن ُعمیر بن عّفاق تیمی٧
). بزرگان به تشیع وی ٩٦٨، الترجمه تقریب التهذیبابن حجر، ) و جزو تابعین بود (٢/٢٤٢، الکبیر

گرایش به تشیع «) بود و ٢/٥٣٢ابن ابي حاتم، » (ازآزادشدگان شیعه«اند که وی اند و گفتهاشاره کرده
، مجروحینالابن حبان، » (رافضی بود«)، ٩٦٨، الترجمه تقریب التهذیبابن حجر، » (داشت

ابن اند (خوانده» دروغگوترین مردم«). اغلب بزرگان بر ضعف وی نظر داشتند و برخی وی را ١/٢١٨
؛ ابن حبان، ١/٢٧٢عجلی، اند (دانسته» ثقه«). برخی دیگر او را  ١/٢١٨، المجروحینحبان، 
تهذیب ابن حجر، » (صدوق«) و ٢/٥٣٢ابن ابي حاتم، » (نیکو حدیث«) و ٤/١١٥، الثقات

المغني في ذهبی، » (راستگو بود و برخی او را به دروغ گوئی متهم کردند«) و اینکه ٢/١١٢، التهذیب
  ).٥/٧٠١ترمذی، است () و شماری از روایات به نقل از وی ذکر شده١/١٣٦، الضعفاء

التاریخ بخاری، ): او از مردم کوفه (١٨/٢٨٢مزی، ( عبدالملک بن اعین، مولی بنی شیبان. ٨
 ١٣٠ -١٢١های و ضمن وفات یافتگان در فاصله سال )٧/٩٤، الثقات؛ ابن حبان، ٥/٤٠٥ ،الکبیر

  ).٨/١٦٧، تاریخ االسالمذهبی، هجری بود (
؛ ابن  ٥/٤٠٥، التاریخ الکبیربخاری، » (شیعی: «صدا بودندوی هم تشیعبزرگان به اتفاق بر 

به « یا )،٣/٣٤عقیلی، » (ی بودرافض« و )٢/٤٠٤، المغني في الضعفاء ،؛ ذهبی ١/٣٧ابي حاتم، 
؛ احمد بن ٧/٩٤ ،الثقاتحبان،  ؛ ابن ٥/٤٠٥ ،التاریخ الکبیربخاری، ( »تشیع گرایش داشت

از «)، ٦/٣٨٦، تهذیب التهذیب؛ ابن حجر، ١/٢٠٢، الجامع في العلل و معرفه الرجالحنبل، 
» لو کنندگان شیعه بود/ از غاز غالیان رافضه«، )٥/٣٤٣ابن ابی حاتم، » (آزادشدگان شیعه بود

  ).٨/١٦٧، تاریخ االسالمذهبی، (
» ضعیفان«برخی او را جزو زیرا شود،  وی نیز اختالف نظر دیده می توثیقهمچنین در 

ند، در حالی اه) شمرد٢/١٤٨، الضعفاء و المتروکین؛ ابن جوزي، ٨٢، الضعفاء الصغیربخاری، (
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و  )٢٣١؛ ابن شاهین،  ٧/٩٤، الثقاتبان، ؛ ابن ح٢/١٠٣عجلی، » (ثقه«که جمع دیگری وی را 
  ند.اهدانست )٤١٦٤، الترجمه تقریب التهذیب؛ ابن حجر، ٢/١٨٢، الکاشفذهبی، » (صدوق«

و ذهبی نیز یک روایت از وی نقل کرده است  )٣/٣٤، عقیلیعقیلی یک خبر تاریخی (
  ).٣/٦٤٨، تاریخ االسالمذهبی، (
یاد قرشی. ٩ عبدالله بن الحارث بن نوفل ، از موالی )١٣٦-٣٢/١٣٥مزی، ( یزید بن ابی ز

از مردم کوفه  ،)٥٩-٣/٥٨، هاالصاب؛ ابن حجر،  ٦/٣٤٠، الطبقات الکبریابن سعد، هاشمی (
الطبقات ابن سعد، وفات یافته است (ق ١٣٦) و در سال ٨/٣٣٤، التاریخ الکبیربخاری، بود (

  ).٢/٣٨، التاریخ الصغیر؛ بخاری،  ٦/٣٤٠، الکبری
از شیعیان اهل کوفه «)، ٣٢/١٣٨مزی، » (از امامان بزرگ شیعه بود«که وی اند ه او گفتهردربا

ابن » (شیعی بود«)، ٧٧١٧، الترجمه تقریب التهذیب؛ ابن حجر، ٣/٢٤٣، الکاشفذهبی، » (بود
  ).٦/١٣٠، سیر اعالم النبالء؛ ذهبی،  ٩/٢٦٥ابی حاتم، 

» کرد حدیث را رفع می«ند که او اهصیفش گفتو در تو شمردند بیشتر بزرگان او را ضعیف می
عقیلی، » (حدیثدر متهم «)، ٦/١٣٠، سیر اعالم النبالء؛ ذهبی، ٩/٢٦٥ابن ابي حاتم، (
؛ مزی، ١١/٣٣٠، تهذیب التهذیب؛ ابن حجر، ٦/١٢٨، سیر اعالم النبالء؛ ذهبی، ٤/٣٨٠
، الطبقات الکبریسعد، ابن » (ثقه بود ولی در آخر عمرش دچار وهم و اختالط شد«)، ٣٢/١٣٩
» حافظ نبود«)، ٢/٦٧١، التاریخیحیی بن معین، » (توان اعتماد کرد به حدیثش نمی«، )٦/٣٤٠
» ثقه، جایز الحدیث شمردند، حدیثش را ضعیف می«)، ٣٢/١٣٨؛ مزی، ٩/٢٦٥ابن ابي حاتم؛ (
اتم، ابن ابي ح» (قوی نیست«، )٩/٢٦٥ابن ابي حاتم، » (حجیت ندارد«، )٢/٣٦٤عجلی، (
ذهبی، » (شد صدوق و بد حفظ و ترک نمی«)، ٢٥٦، الضعفاء و المتروکین؛ ابن جوزي، ٩/٢٦٥

  ).٦/١٢٩، سیر اعالم النبالءذهبی، » (از علما بود ولی متقن نبود«)، ٣/٢٤٣، الکاشف
، سیر اعالم النبالء ،؛ ذهبی٤/٣٨١عقیلی، )، عقیلی و ذهبی (٢/٦٧١، تاریخیحیی بن معین (

و در  )، از او نقل حدیث کردند٥/٦٥٦، ترمذی ()٩٦، تاریخخلیفه بن خیاط ( )،١٣٢-٦/١٣١
)، و در سیره ابن هشام نیز ٣٨٩، ٢١٥، ١٨٧، ١٧٤ابن اسحاق، سیره ابن اسحاق چهار روایات (

و در طبری هم چند )، ٢٣١/ ٣، ٤٨٣، ٤١٩، ٢٩٣/ ١ابن هشام،شود ( چهار روایت دیده می
  ).١٠/٤٥٦، ٥٧٩، ٣٧٢، ٣٤٤، ٣٣٨/ ٢طبری، است (روایات نقل شده
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): ابن سعد او را جزو ٢٢/٤٣٧مزی، ( وف بن ابی جمیله عبد َهَجری معروف به اعرابی. ع١٠
هجری وفات یافت  ١٤٦) ذکر کرده و در سال ٧/٢٥٨، الطبقات الکبریطبقه چهارم اهل بصره (

  ).٧/٥٨، التاریخ الکبیربخاری، (
؛ ابن سعد،  ٣/٤٢٩عقیلی، داد ( گری نشان میخود شیعه ازند که او اهبرخی از بزرگان گفت

) و اینکه او قدری و ٨/١٩٩، سیر اعالم النبالء؛ ذهبی، ٣/١٣٥؛ فسوی،  ٧/٢٥٨، الطبقات الکبری
  ).٣/٣٠٥، میزان االعتدال، ؛ ذهبی٣/٤٢٩عقیلی، رافضی شیطانی بود (

الطبقات ، ابن سعد ()٢/٤٦١، تاریخ یحیی بن معینبزرگان و مورخان امثال یحیی بن معین (
)، ابن شاهین ٧/٢٩٦، الثقات)، ابن حبان (٧/١٥ابن ابی حاتم، )، احمد (٧/٢٥٨، الکبری

) و دیگران همگی بر موثق بودن او ١٤٩، ذکر أسماء من تکلم فیه و هو موثق) و ذهبی (٢٤٨(
، ٦/٢٩٦احمد، از او نقل کرده ( توافق نظر داشتند. احمد روایتی در فضیلت اهل بیت

،  ١٨٢، ١٢٨، تاریخبن خیاط،  خلیفه)، و نیز خلیفه بن خیاط در تاریخش چندین روایت (٣٠٤
، ٤/٢٦٤، ٣/١١طبری، روایت به نقل از وی ذکر کرده است ( شماری) و همچنین طبری هم ٥١٤
٥/٢٣٧، ٤٧٥، ٤٥٢.(  
): ٦/٣٦٧، الطبقات الکبریابن سعد، ) حضرمی (٢٩/١٣٤مزی، ( وسی بن قیس فّراء. م١١

ابن سعد، ملقب بود (» نجشک بهشتگ«)، و به ٧/٢٩٣، التاریخ الکبیربخاری، اواز مردم کوفه (
) دومین ق١٥٨ - ١٣٦ .)، و در دوران خالفت ابوجعفر منصور (حک٦/٣٦٧، الطبقات الکبری

ند که او اهتشیع وی گفتباب در  ).٦/٣٦٧، الطبقات الکبریابن سعد، خلیفه عباسی وفات یافت (
تقریب ابن حجر، » (به تشیع متهم شد«)، ٤/١٦٤عقیلی، (بود » ز غلوکنندگان در تشیعا«

بر ابوبکر  ) و ظاهرا تشیع او از برتر و مقدم دانستن حضرت علی٧٠٠٣، الترجمه التهذیب
 اندکردهکید ر گفته بزرگان بر موثق بودن وی تأبیشت .)١٦٥-٤/١٦٤عقیلی، کرد ( تجاوز نمی

از او « )، ٨/١٥٨ابن ابي حاتم، » (بد نیست«صفاتی مثل  درباره اودیگران  )، و٢٩/١٣٥مزی، (
ابن » (صدوق«)، ١/١٥١، الجامع في العلل و معرفه الرجالاحمد بن حنبل، » (دانیم جز خیر نمی

  .اندآورده) ٧٠٠٣، الترجمه تقریب التهذیبحجر، 
) و دیگران چندین ٤/١٦٥)، عقیلی (١٩٠)، نسائی (١٩٧، ١٩٣ تاریخ،خلیفه بن خیاط (

و  و ازدواج حضرت فاطمه روایت به نقل از موسی بن قیس حضرمی در حقانیت علی
  ).٤/١٦٥عقیلی، ند (اهروایت کرد علی



 ستار عودی 

 

65  

  ،3سال اول، شماره 
  1398 پاييز

الطبقات ابن سعد، ): او ابوبکر حناط (٢٣/٣١٢مزی، ( فطر بن خلیفه قرشی مخزومی. ١٢
، الترجمه تقریب التهذیبجر، ابن ح)، مولی عمرو بن حریث (٢٣/٣١٢؛ مزی، ٦/٣٦٤ ،الکبری
مزی، هجری و یا در سال بعد از آن وفات یافت ( ١٥٥) و از اهل کوفه بود که در سال ٥٠٠٨
٢٣/٣١٢ .(  

)، ٢/٤٧٧، تاریخیحیی بن معین، » (شیعی«برخی بزرگان و علما به تشیع او اشاره کردند و به 
؛ ٢/٢٠٨عجلی، » (به تشیع دارای اندک گرایشی«)، ٢/١٧٥فسوی، » (کرد در تشیع غلو می«

 )،٨/٣٠٢، تهذیب التهذیبابن حجر، » (داشت علی را بر عثمان مقدم می«)، ٢٣/٣١٢مزی، 
  )، وصف کردند.٢/٣٣٢، الکاشفذهبی، » (شیعی سرسخت«

تهذیب ؛ ابن حجر، ٣/٤٦٤عقیلی، دانستند ( با وجود اینکه برخی از بزرگان او را ضعیف می
، ولی بیشتر بزرگان امثال یحیی شمردندمی ه و غیر ثقه"گمرا"ی را ) و دیگران و٨/٣٠٢، التهذیب

، تاریخ)، یحیی بن معین (٦/٣٦٤، الطبقات الکبری)، ابن سعد (٢٣/٣١٤مزی، بن سعید قطان (
- ه)، وی را ثقه شمرد٢٣/٣١٢؛ مزی، ٢/٢٠٨عجلی ( )،١٢٧ابن مبرد حنبلي، )، احمد (٢/٤٧٧
ها درباره تشیع و یا موثق بودن وی را چنین توضیح داده که  ند و ابن حجر عسقالنی خالصه گفتها

  ).٥٤٤١، الترجمه تقریب التهذیبابن حجر، » (استشیع منسوب شدهت بود و به صدوق«او 
؛ ١/١٤٨، مسند احمداحمد بن حنبل، روی ( او چندین حدیث موافق با اعتقاد شیعیان میانهاز 

؛ ٣/٢٤همان، ابن سعد، » (منزلت«وایت معروف ) از جمله ر٥/٩١، الطبقات الکبریابن سعد، 
و در  )٢٣٥خلیفة بن خیاط، است. در تاریخ خلیفه بن خیاط یک روایت (شده) نقل ٧٧نسائی، 

  شود. ) از او دیده می٥٣٢، ٤/٥٠٦تاریخ طبری دو روایت (
، الثقاتابن حبان، ): او کوفی (١٨/٤١٥مزی، ( عبدالملک بن مسلم بن سالم حنفی. ١٣
) و از بزرگان اتباع تابعین ١٠/٣٩٨خطیب بغدادي، و از مردم مدائن ( )١٨/٤١٥؛ مزی، ٧/١٠٧
خطیب بغدادي، » (از شیعه«) بود. علما وی را ٤٢١٦، الترجمه تقریب التهذیبابن حجر، (
) و اکثر علما و بزرگان ٢/٦٦٤، میزان االعتدالذهبی، » (شیعی بود« اند و اینکهدانسته) ١/٤٠٠

) وی را ٢/١٨٩، الکاشف)، ذهبی (٧/١٠٧، الثقات)، ابن حبان (٢/٣٧٥، تاریخعین (امثال ابن م
؛ ابن ابي حاتم،  ١٠/٣٩٩خطیب بغدادي، » (بد نیست«او که ند اهو دیگران گفت اندشمردهثقه 
طبری، است (ه خوارج ذکر شده). تنها یک روایت در تاریخ طبری به نقل از او دربار٥/٣٦٨
٥/٨٧.(  
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). ابن سعد ١٤٥-١٨/١٤٤مزی، : او از مردم کوفه بود (زیز بن سیاه اسدی ِحّمانیعبدالع. ١٤
) وفات یافته ق١٥٨ -١٣٦ .ذکر کرده که وی در دروان خالفت ابو جعفر منصور عباسی (حک

 - ١٥١های ذهبی او را ضمن وفات یافتگان میان سال .)٦/٣٦٣، الطبقات الکبریابن سعد، است (
  ).٩/٥٠٦، تاریخ االسالمبی، ذهذکر کرده است ( ق١٦٠

او را «)، در حالی که دیگران ٥/٣٨٣ابن ابي حاتم، ابو زرعه رازی او را از بزرگان شیعه شمرده (
» از نیکو ترین مردم بود«) ، ٤١٠٠، الترجمه، تقریب التهذیبابن حجر، » (دانستند متشیع می

کردند و  ) توصیف می٥/٣٨٣م، ابن ابي حات» (بد نیست«)، ٦/٣٦٣، الطبقات الکبریابن سعد، (
ابن )، یعقوب بن سفیان (١٨/١٤٦مزی، )، ابوداود (٢/٣٦٦، تاریخجمعی چون یحیی بن معین (

ابن )و ابن حجر (٥/٣٨٣ابن ابي حاتم، ) او را ثقه و ابوحاتم (٦/٣٤١، تهذیب التهذیبحجر، 
  ند.اه) صدوق شمرد٤١٠٠الترجمه  ،تقریب التهذیبحجر، 

) و طبری در ا ١/٥٠٠)، و فسوی نیز یک روایت (١٩٤، تاریخک روایت (خلیفه بن خیاط ی
یک  تاریخ االسالم) و ذهبی در ٣٣- ٣٢/ ٤، ٣٧٥، ٣٧١، ٣/٢٠٧طبری، تاریخ چهار روایت (

طریق بخاری و در تاریخ االسالم از مذکور روایت  .نداه) از حمانی نقل کرد٣٩١ذهبی، روایت (
، فتح الباري؛ ابن حجر، ١٨، کتاب الجزیة، باب حیح بخاریصبخاری، ( استمسلم برگرفته شده

   ).٣/١٤١١؛ مسلم بن الحجاج، ٥٨٧/ ٨،  ٦/٢٨١
): از مردم ١٦/٣٨٤، تهذیب التهذیبابن حجر، ( عبدالجبار بن عباس شبامی همدانی. ١٥

 ) و از طبقه بزرگ اتباع٢/١٥٩، المجروحین؛ ابن حبان، ٦/١٠٨، التاریخ الکبیربخاری، کوفه (
)، و ٣٧٤١، الترجمه تقریب التهذیبابن حجر، پیش از سال دویست وفات یافت ( بود و تابعین

هجری وفات یافته، ذکر کرده است  ١٦٠ -١٥١های ذهبی نامش را ضمن کسانی که در فاصله سال
  ).٩/٤٧٤، تاریخ االسالمذهبی، (

؛ مزی، ٣/٨٨) ، عقیلی (٢/٦٩، عجلی ()١٦/٣٨٥مزی، علما و بزرگانی مثل احمد (
اشاره کردند و برخی دیگر  وی ) به تشیع٣٧٤١، الترجمه تقریب التهذیب) و ابن حجر (١٦/٣٨٦

 ،تهذیب الکمال؛ ابن حجر، ٥/١٩٦٣ابن عدي الجرجاني، او را به غلو در مذهب وصف کردند (
 المغني في؛ ذهبی، ٢/١٥٩، المجروحینابن حبان، کرد ( و اینکه او در تشیع غلو می )١٦/٣٨٥

  ).١/٣٦٦، الضعفاء
ند، از این رو اهبرخی وی را ثقه و برخی ضعیف شمرد :او متفاوت بود نظر بزرگان درباره

)، ٢٤٣، ابن شاهین ()٣/٨٩عقیلی، )، ابوداود (٢/٣٤٠، تاریخجمعی مثل یحیی بن معین (
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، الترجمه تقریب التهذیبابن حجر، صدوق ( که او بد نیست و جمعی دیگر وی راند اهگفت
از او گفته که فضل بن دکین ، ولی ابو نعیم انددانسته)، ٦/٣١ابن ابي حاتم، )،  ثقه (٣٧٤١

؛ حلبي، ٢/٥٣٣، میزان االعتدال؛ ذهبی، ٢/١٥٩، المجروحینابن حبان، دروغگوتر در کوفه نبود (
وی به ) و دیگران ٦/٣٦٦، الطبقات الکبریابن سعد، (بود » ضعیف«او  ه) و ابن سعد گفت٢٥٣
  ).٢/١٥٩، المجروحین؛ ابن حبان،  ٣/٨٨عقیلی، ( انددادهاف دیگری اوص

نزول آیه  در باب به نقل از ام سلمه،روایتی  ،از جمله روایاتش در فضیلت اهل بیت
و است ) ٥/١٩٦٣ابن عدي جرجاني، » (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت«مشهور 
  ).٢/١٠، الموضوعاتابن جوزي، دیگر ( یروایت
شود مولی بنی مخزوم و به او گویند  لهب و گفته میی ، مولی آل ابهشام بن سعد قرشی. ١٦

و در همان شهر در سال از مردم مدینه منوره بود  .)٢٠٥- ٢٠٤/ ٣٠مزی، یتیم زید ابن اسلم (
، تاریخ بن خیاط، ؛ خلیفه٤٥٥، القسم المتمم، الطبقات الکبریابن سعد، وفات یافت ( ق١٥٩
٤٢٩.(  

، الطبقات الکبریابن سعد، » (گروش به تشیع داشت«بزرگان و راویان در وصفش گفتند که او 
تقریب ابن حجر، » (منسوب به تشیع«، )٧/٢٥٦٦ابن عدي جرجاني، » (شیعی«)، ٤٤٥

دانستند و در وصفش  بزرگان و راویان وی را ضعیف می بیشتر) بود. ٧٢٩٤، الترجمه التهذیب
، سیر اعالم النبالء؛ ذهبی، ٧/٢٥٦٧ابن عدي جرجاني، » (شود وایت نقل نمیاز او ر«ند که اهگفت
ابن » (نیکو و متروک نیست«) ، ٢/٦١٧، تاریخیحیی بن معین، » (در او ضعف هست«)، ٧/٣٤٥

)، ٣٠/٢٠٦؛ مزی، ٧/٢٥٦٧ابن عدي جرجاني، » (نیستمحکم در حدیث «)، ٩/٦١ابي حاتم، 
در «ند که او اه)، ولی برخی دیگر گفت٩٣١شمي، سعدي ها» (در حدیث خیلی ضعیف است«

ابن حجر، » (صدوق و اوهامی در او هست«)، ٣/١٩٦، الکاشفذهبی، » (حدیث نیکو است
مسلم به حجیت او و بخاری به شهادت او استناد جستند  ؛)٧٢٩٤، الترجمة تقریب التهذیب

طبری، است (از وی ذکر شدهچند روایت به نقل  در طبری .)٧/٣٤٦، سیر أعالم النبالءذهبی، (
٣٤٤، ٣٣٦/ ٥، ٤٤٠، ٢٩٠، ١٩٤/ ٤.(  

ابن ): او از مردم بصره و مولی بنی حریش بود (٥/٤٣مزی، ( جعفر بن سلیمان ضبعی. ١٧
)، و در نزد بنی ضبیعه سکونت داشت و از این رو به آنها منسوب ٧/٢٨٨، الطبقات الکبریسعد، 

  ).٢٢٤ ،الطبقاتخلیفه بن خیاط، فت (وفات یا ق١٧٨و در سال  )٥/٤٤مزی، شد (
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ابن » (داشت به تشیع گرایش«که ند اهند و گفتاهبزرگان و راویان به شیعی بودن وی اشاره کرد
میزان ؛ ذهبی، ١/١٨٩عقیلی، ( بود »منسوب به شیعه«)، ٧/٢٨٨، الطبقات الکبریسعد، 
). مورخان و علمای ٢/٥٧٢ابن عدي جرجاني، » (در تشیع معروف است«و  )١/٤٠٨، االعتدال

ند. از جمله اهضعیف و جمعی او را ثقه شمرد رابرخی او  :او اختالف نظر دارند هحدیث دربار
 یحیی بن معین،) و قطان (٢/١٩٢، التاریخ الکبیربخاری ( اند،تهسنکسانی که وی را ضعیف دا

ثقه و در «ند که او اهدر وصفش گفت شمرده وکسانی وی را ثقه  .) بودند٥/٤٧؛ مزی، ٢/٨٦، تاریخ
؛ مزی، ٣٤ ابن مبرد حنبلي،» (بد نیست«)، ٧/٢٨٨، الطبقات الکبريابن سعد، » (او ضعف بود

) و ابن حبان نیز او را جزو راویان ثقه ذکر ٢/٨٦ یحیی بن معین، تاریخ،» (ثقه مستحکم«)، ٥/٤٦
  ).١٤١-٦/١٤٠، الثقاتابن حیان، کرده است (

/ ٥،  ٥١٢، ٤٣٤/ ٤طبری،)، و طبری نیز چند روایت (٥/٦٣٢ترمذی، ترمذی یک روایت (
  ) به نقل از وی آوردند. ٣٩٤،٢٩١

، التاریخ الکبیربخاری، ): او از مردم کوفه (٣٢/٥٠مزی، ( یحیی بن یعلی اسلمی قطوانی. ١٨
ابن حجر، تقریب التهذیب، فات یافت (و ٢٠٠پس از سال و  ) و از اتباع تابعین بود٨/٣١١

ابن به نظر  .)٧/٢٦٨٨ابن عدي جرجاني، ). این راوی از جمله شیعیان کوفه بود (٧٦٧٧الترجمه 
). بزرگان و علما بر ضعیف ٧٦٧٧، الترجمة تقریب التهذیبابن حجر، وی شیعی بود ( ،حجر

بخاری، » (اضطراب در حدیث دارد«ند که او اهبودن وی اتفاق نظر داشتند و در توصیفش گفت
ابن ابي » (قوی نیست، در حدیث ضعیف است«)، و ٤/٤٣٥؛ عقیلی، ٢/٢٣٢ ،التاریخ الصغیر

)، و در ٧/٢٦٨٨ابن عدي جرجاني، است (). یک حدیث به نقل از وی ذکر شده٩/١٩٦حاتم، 
به نقل  )٩/٤٦فارسي، ) و ابن حبان هم یک روایت (٤/٥٣٢طبری، تاریخ طبری نیز یک روایت (

  ند.اهاز وی ذکر کرد
فه بود و در همین شهر در : از مردم کوسی بن ابی المختار باذام عبسیعبید الله بن مو . ١٩

  ). ۵/۴٠١، التاریخ الکبیر؛ بخاری،  ۶/۴٠٠ ،الطبقات الکبریابن سعد، وفات یافت (ق ٢١٣سال 
است؛ و جمعی نیز غلو در تشیع وصف شده تشیع و گاهدر نزد برخی راویان و بزرگان، او به 

) و ابن ٧/١۵٢، الثقات، ابن حبان ()٢/١١۴)، عجلی (۶/۴٠٠، ریالطبقات الکبمثل ابن سعد (
ند که او گروش شیعی داشت و کسانی در وصفش اه) گفت۴٣۴۵، الترجمه تقریب التهذیبحجر (

» متحرقشیعی «)، ٧/۵٣، تهذیب التهذیبابن حجر، » (کرد در تشیع افراط می«که  نداهگفت
برخی او را ثقه و جمعی در مجموع، ) بود. ٧/۵٣، تهذیب التهذیب؛ ابن حجر، ١٩/١۶٩مزی، (
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وی احادیثی ناشناخته در تشیع روایت  ،ابن سعدبه نوشته ند. اهضعیف شمرد به سبب تشیع وی را
الطبقات ، ابن سعید( استهکرده است و از این رو در نزد بسیاری از مردم ضعیف شمرده شد

)، ابن ٢/١١۴)، عجلی (۵/٣٣۴حاتم، ابن ابی جمعی مثل یحیی بن معین ( .)۶/۴٠٠ ،الکبری
دین حدیث به نقل از او روایت ند. باذام عبسی که چناه) او را ثقه دانست٧/١۵٢، الثقاتحبان (
)، یکی از ٩/۵۵۶، سیر اعالم النبالء؛ ذهبی، ١/١۵٩، معرفه الرجالیحیی بن معین، است (شده

و  )٢٢۴، ٢٠٩، ١٩٧، ١۴٢-١/١۴٠، الطبقات الکبریبرای نمونه: ابن سعد، شیوخ ابن سعد (
- ۶٢٩، ۴٢۶، ۴١٨، ٣٨٣، ٢/٣١٠طبری، بود. طبری چند روایت ( )٢٢٠، ٢١٧، ١/٢١۵فسوی (
- ۴۴٠، ٢٨۴ -٢٨٢، ٢٣٩، ٢٢٠، ٢١٧،  ١/٢١۵فسوی، روایت ( ٢٠و فسوی بیش از  )۶٣٠
  ) به نقل از وی روایت کردند.۵٣٨-۵٣٧، ۵١١، ۴۵١-۴۵٠، ۴۴١

  نتیجه 
ند، طی دوران پیش از تدوین سیره نبوی یا اهشیع منسوب یا متهم شدکه به ت یشناخت راویان

در  آنهاثیرروایات و میزان صحت و  درستی و تأحائز اهمیت بسزایی برای ارزیابی  ،معاصر آن
است.  های نخستین اسالمی ایجاد نگرش نوین در صدور احکام بر حوادث و رویدادهای سده

ند. در این اهفراموش باقی مانددر محاق  تشیعیا منسوب به  شیعیرخان یا راویان واز م بسیاری
ها راوی دیگر در با تکیه و استناد بر منابع اهل سنت از میان ده ایشاناندکی از این شمار  ه،مقال

راویان فراموش  هطی تنها دو سده نخستین هجری، معرفی شدند. البته بررسی زندگی و روایات هم
این مقاله سرآغازی برای  .روائی است آثاردر  جست و جوی بیشتر ژرف و یشده نیازمند پژوهش

 .انبوه از راویان گمنام و منسوب به تشیع است یشناخت جمع

  

  منابع
  ،حیـدرآباد، دکـن، چـاپ مجلـس دائـرة الجـرح و التعـدیلابن أبي حاتم، محمد بن إدریس رازي ،

  م.١٩۵٢ه / ١٣٧٢المعارف العثمانیة، 
 به کوشـش عبـدالخالق األفغـاني، المصنف في األحادیث و اآلثاربن محمد،  ابن أبي شیبة، عبدالله ،

  م.١٩٧٩ه/ ١٣٩٩چاپ دوم، بمبئی، هند، الدار السلفیة، 
  ،بـه کوشـش  أبوالفـداء الضعفاء و المتروکینابن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن بن علي تیمي قرشي ،

  م.١٩٨۶ه/١۴٠۶عبدالله القاضي، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیه، 
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  ،به کوشـش عبـدالرحمن محمـد عثمـان، الموضوعاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،
  م.١٩٨٣ه/ ١۴٠٣چاپ دوم، بیروت، دار الفکر، 

  ،تا.جا، بی، به کوشش محمد حمیدالله، بیسیره ابن اسحاقابن اسحاق مطلبی، محمد  
  ،ــتي ــد بس ــن أحم ــد ب ــان، محم ــن حب ــاتاب ــن، ، داالثق ــدرآباد، دک ــة، حی ــارف العثمانی ــرة المع ئ

  م.١٩٨٣ه/١۴٠٣
  ،بـه المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتـروکینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

  کوشش محمود إبراهیم زاید، عربستان سعودی، دار الباز.
  ،امة، چـاپ اول،  حلـب، ، به کوشش محمد عوتقریب التهذیبابن حجر، أحمد بن علی بن محمد

  م.١٩٨۶ه/١۴٠۶سوریا، دار الرشید، 
  ،دارالکتاب العربي، بیـروت، اإلصابة في تمییز الصحابةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

  تا.بی
  ،دائـرة المعـارف النظامیـة، حیـدرآباد، تهذیب التهذیبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

  .١٣۶۶دکن، 
  ،ـــ ــاري بشــرح صــحیح البخــاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــتح الب ــه کوشــش ف ، ب

عبدالعزیز بن باز، فؤاد عبدالباقي، محب الدین الخطیب، ریاض، عربستان سعودی، مکتبـة الریـاض 
  تا.الحدیثة، بی

  ،سـوم، بیـروت، مؤسسـة األعلمـي، ، چاپ لسان المیزانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م.١٩٨۶ه/١۴٠۶

  ،تا.، بیروت، دار صادر، بیالطبقات الکبریابن سعد، محمد بن منیع بصري  
  ،القسم المتمم لتابعي أهل المدینة، بـه الطبقات الکبریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

لـس العلمي/الجامعـة اإلسـالمیة، کوشش زیاد محمد منصور، چاپ اول، عربستان سـعودی، المج
  م.١٩٨٣ه/١۴٠٣

  ،ابن شاهین، ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان بغدادی، تاریخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلـم
  م.١٩٨۶ه/١۴٠۶به کوشش عبدالمعطي قلعجي، چاپ اول، دار الکتب العلمیة، بیروت، 

  ،در حاشیه کتاب في أسماع االصحاب اإلستیعابابن عبد البر، یوسف بن عبدالله بن محمد قرطبي ،
  اإلصابة في تمییز الصحابة اثر ابن حجر عسقالنی. 

  ،م.١٩٨۴ه/١۴٠٣، چاپ اول، بیروت، دار الفکر، الکامل في ضعفاء الرجالابن عدي جرجانی  
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  ،به کوشش أحمد أبـوملحم و دیگـران، چـاپ اول،  دار الکتـب البدایة و النهایةابن کثیر، إسماعیل ،
  م.١٩٨۵ه/١۴٠۵، بیروت، العلمیة

  ،بـه بحر الدم فیمن تکلم فیه األمام أحمـد بمـدح أو ذمابن مبرد حنبلي، یوسف بن حسن بن احمد ،
  م.١٩٩٢ه/١۴١٣کوشش روحیه عبد الرحمن السویفي، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیة، 

  ،اهیم األبیـاري و ، بـه کوشـش مصـطفی السـقا و إبـرالسـیرة النبویـةابن هشام محمد بن عبدالملک
  م.١٩۵۵ه/١٣٧۵عبدالحفیظ شلبي، چاپ دوم، قاهره، مطبعه الحلبی، 

  ،تا.، به کوشش أحمد صقر، بیروت، دار المعرفة، بیمقاتل الطالبیینأبوالفرج اصفهاني  
  ،م.١٩۶٣ه/١٣٨٣، بیروت، دار أحیاء التراث العربي، األغانيـــــــــــــــــــــ  
 به کوشش عبد البـر عبـاس و محمـد رواس قلعـة دالئل النبوةن عبدالله، ابو نعیم أصبهاني، أحمد ب ،

  م.١٩٧٠ه/١٣٩٠جي، چاپ اول ، دمشق و بیروت، دار ابن کثیر، 
  ،به کوشش محمد راضي بن حـاج عثمـان، معرفة الصحابةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

  م.١٩٨٨ه/١۴٠٨بة الحرمین، مکت -چاپ اول، ریاض، عربستان سعودی، مکتبة الدار 
  ،بیـروت، دار الکتـب حلیة األولیاء و طبقـات األصـفیاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

  تا.العلمیة، بی
  ،ـــ ــعفاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاپ اول، الض ــادة، چ ــاروق حم ــه کوشــش ف ، ب

  م.١٩٨۵ه/١۴٠۵ر البیضاء، کازابالنکا، مغرب، دار الثقافة، الدا
  ،به کوشش حسین سلیم مسند أبي یعلی الموصليأبو یعلی، أحمد بن علي بن مثنی تمیمی موصلي ،

  م.  ١٩٨٧ه/١۴٠٧أسد، چاپ اول، دمشق، سوریا، دار المأمون، 
  ،ــل ــن حنب ــد ب ــارف، المســندأحم ــاهره،  مصــر، دار المع ــاکر، ق ــد ش ــد محم ــه کوشــش أحم ، ب

  م. ١٩۴٩ه/١٣۶٨
 م.١٩٨٣ه/١۴٠٣، بیروت، المکتب اإلسالمي، المسندـــــــــــــــــــــ، ـــــــ  
  ،بـه کوشـش محمـد حسـام بیضـون، الجامع في العلل و معرفة الرجالــــــــــــــــــــــــــــ ،

  م.١٩٩٠ه/١۴١٠چاپ اول، مؤسسة الکتب الثقافیة، بیروت، 
  ،بـه کوشـش محمـد و اختالف المصلینمقاالت اإلسالمیین اشعري، أبوالحسن علي بن إسماعیل ،

  م. ١٩٩٠ه/١۴١١محیي الدین عبدالحمید، بیروت، المکتبة العصریة، 
  ،به کوشش محمود إبراهیم زاید، بیـروت، دار المعرفـة، التاریخ الصغیربخاري، محمد بن إسماعیل ،

  م. ١٩٨۶ه/١۴٠۶
  ،تا.ر الکتب العلمیة، بی، بیروت، داالتاریخ الکبیرــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  ،ضــمیمه کتــاب التــاریخ الصــغیر، الهــور، الضــعفاء الصــغیرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،
  تا.پاکستان، إدارة ترجمان السنة، بی

  ،به کوشش عبد المعطي قلعجـي، چـاپ اول، بیـروت، دار دالئل النبوةالبیهقي، أحمد بن الحسین ،
  م.١٩٨۵ه/١۴٠۵الکتب العلمیه، 

  ،تا.، چاپ اول، بیروت، دار المعرفة، بیالسنن الکبریـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ،به کوشش أحمد شاکر، قاهره، مصـر، مطبعـة الجامع الصحیحترمذي، محمد بن عیسی بن سورة ،

  م.١٩٧٨ه/١٣٩٨الحلبي، 
  ،ث عمـن رمـي بوضـع الکشـف الحثیـحلبي، برهان الدین ابو الوفا ابـراهیم بـن محمـد بـن خلیـل

  تا.، به کوشش صبحي السامرائي، بغداد، وزارة األوقاف، بیالحدیث
  ،تا.، بیروت، دار الکتب العلمیة، بیتاریخ بغدادخطیب البغدادي، ابو بکر احمد بن علی بن ثابت  
  ،به کوشش أکرم ضیاء العمـري، چـاپ دوم، دار کتاب الطبقاتخلیفة بن خیاط، ابو عمرو عصفری ،

  م.١٩٨٢ه/١۴٠٢ریاض، عربستان سعودی، طیبة، 
  ،به کوشش أکرم ضـیاء العمـري، چـاپ تاریخ ابن خیاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

  م.١٩٨۵ه/١۴٠۵دوم ، ریاض، دار طیبة، 
  ،چاپ موفق بن عبدالله بن عبد القـادر، چـاپ اول، ریـاض، مکتبـة الضعفاء و المتروکیندار قطني ،

  م.١٩٨۴ه/١۴٠۴المعارف، 
  ،سـؤاالت الحـاکم النیسـابوري للـدارقطني فـي الجـرح و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــه کوشــش موفــق بــن عبداللــه بــن عبــدالقادر، چــاپ اول، ریــاض، مکتبــة المعــارف، التعــدیل
  م.١٩٨۴ه/١۴٠۴

 ،م.١٩٨٣ه/١۴٠٣، بیروت، دار الکتب العلمیة، الکاشف ذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان  
  ،تا.، عربستان سعودی، دار الباز، بیتذکرة الحفاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ،بـه کوشـش محمـد ذکر أسماء من تکلم فیـه و هـو موثـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

  م. ١٩٨۶ه/١۴٠۶شکوری المیادیني، الزرقاء، األردن، مکتبة المنار، 
 بـه کوشـش علـي محمـد میزان األعتدال في نقد الرجـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــ ،

  تا.  بجاوي، بیروت، دار المعرفه، بی
  ،تا. جا ، بی، چاپ نور الدین عتر، بیالمغني في الضعفاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 چاپ شعیب أرنؤوط، بیـروت، مؤسسـة سیر أعالم النبالءـــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

  م.١٩٨٢ه/١۴٠٢الرسالة، 



 ستار عودی 
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  ،بـه کوشـش تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر و االعـالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،
  م.١٩٩٣ه/١۴١٣عمر عبدالسالم تدمري، بیروت، دار الکتاب العربي، 

 م، ١٩٨٢ه/١۴٠٢ة الرازي و جهوده فـي خدمـة السـنة النبویـة، چـاپ اول، سعدي هاشمي، أبو زرع
  م.١٩٨٢ه/١۴٠٢عربستان سعودی، الجامعة اإلسالمیة، 

  ،به کوشـش عبداللـه عمـر البـارودي، األنسابسمعاني، عبدالکریم بن محمد بن منصور التمیمي ،
  تا.بیروت، دار الجنان، بی

 بیروت، دار الفکـر، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، سیوطي، جالل الدین عبدالرحمن بن أبي بکر ،
  م.١٩٨٣ه/١۴٠٣

  ،به کوشش عبـد تدریب الراوي في شرح تقریب النواويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،
  م.١٩٧٢ه/١٣٩٢الوهاب عبداللطیف، عربستان سعودی، المکتبة العلمیة، 

  ،در حاشیه کتاب الفصـل فـي الملـل و األهـواء و ل و النحلالملشهرستاني، محمد بن عبدالکریم ،
  م.١٩٨٠ه/١۴٠٠النحل اثر ابن حزم، بیروت، دار الفکر، 

  ،به کوشش محمد ابو الفضـل ابـراهیم، بیـروت، دار كتاریخ األمم و الملوطبري، محمد بن جریر ،
  م.١٩۶٧ه/١٣٨٧سویدان، 

  ،بـه کوشـش عبـدالخالق األفغـاني، اآلثـار المصنف في األحادیث وعبدالرزاق بن همام الصنعاني ،
  م.١٩٧٩ه/١٣٩٩بمبئي، الهند، الدار السلفیة، 

  ،تنظیم هیثمـي و سـبکي، بـه کوشـش معرفه الثقاتعجلي، ابو الحسن احمد بن عبدالله بن صالح ،
  م.١٩٨۵ه/١۴٠۵عبدالعلیم عبدالعظیم البستوی، عربستان سعودی، مکتبة الدار، 

 چاپ  عبد القیوم عبـد ذیل میزان اإلعتدالابدین عبدالرحیم بن الحسین،  عراقي، ابو الفضل زین الع ،
  م.١٩٨۶ه/١۴٠۶رب الرسول، عربستان سعودی، جامعة أم القری، 

  ،بـه کوشـش عبـدالمعطي قلعجـي، بیـروت، دار الضعفاء الکبیرعقیلي، محمد بن عمرو بن موسی ،
  م.١٩٨۴ه/١۴٠۴الکتب العلمیة، 

 بـه کوشـش کمـال یوسـف اإلحسان بترتیب صحیح ابـن حبـانبلبان،  فارسي، عالء الدین علی بن ،
  م.١٩٨٧ه/١۴٠٧الحوت، عربستان سعودی، دار الباز، 

  ،کـرم ضـیاء العمـري، بیـروت، مؤسسـة المعرفه و التـاریخفسوي، یعقوب بن سفیان ، بـه کوشـش أ
  م.١٩٨١ه/١۴٠١الرسالة، 

  ،ه کوشـش ضـیاء الـدین اصـفهاني، قـم ، بـمجمع الرجـالالقهبائي، عنایة الله بن علي بن محمود– 
  تا.طهران، مؤسسة إسماعیلیان، بی
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  ،به کوشـش بشـار عـواد تهذیب الکمال في أسماء الرجالمزي، أبو الحجاج یوسف بن عبدالرحمن ،
  م.١٩٨٣ه/١۴٠٣معروف، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة الرسالة، 

  ،ر إحیـاء التـراث العربـي، ، به کوشـش محمـد فـؤاد عبـدالباقي، داصحیح مسلممسلم بن الحجاج
  تا.بیروت، بی

  ،کبر غفاري، قـم، موسسـه اإلختصاصمفید، محمد بن محمد بن النعمان عکبري ، به کوشش علي أ
  النشر.

  ،بـه کوشـش عبـدالفتاح أبـو غـده، حلـب، سـوریا، مکتـب سنن النسـائينسائي، أحمد بن شعیب ،
  م.١٩٨۶ه/١۴٠۶المطبوعات اإلسالمیة، 

 بـه کوشـش خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالبـــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــ ،
  م.١٩٨۶ه/١۴٠۶أحمد میرین البلوشي، کویت، مکتبة المعال، 

  ،به کوشش بوران الضناوي و کمال الضعفاء و المتروکینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،
  م.١٩٨۵ه/١۴٠۵افیة، یوسف الحوت، بیروت، مؤسسة الکتب الثق

  ،ك ، دراسـه و ترتیـب و تحقیـق أحمـد محمـد نـور سـیف، جامعـة الملــالتـاریخیحیی بـن معـین
  م.١٩٧٩ه/١٣٩٩عبدالعزیز، عربستان سعودی، 

  ،به کوشش محمد کامـل القصـار، دمشـق، سـوریا، مجمـع معرفة الرجالـــــــــــــــــــــــــ ،
 م.١٩٨۵ه/١۴٠۵اللغة العربیة، 

  


