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درآمدی بر تاریخ حدیث شحعه بحرین در عصر حضور
مهدی سلحهانی آشتحانی
مهدی فرمانحان

چکحده

1
2

جگاهی گذرا به تارحخ حدحث در بحرین جشدان ودیدهدد کده و لفدههدایی هنچدون وجدود

راو حددان و وحدددثان چشددنگرددر ،تدددوین آثددار و کتددابهددای حدددحدی ،شددکلگرددری اجدحش د

عذوان
ت ثررگذار و وجود ودار و وحافل جقل حدحث _ که ههه از شاخصههای صدم
د
ح ورکز حدحدی است _ در وران بحرحذیها و قجرله عجد القدرس بحدرین ،وجدود داشدخه
است .حدود صد و بیست جفر از بحرحذیها از راوحان و وحدثان اواوان شرعه بودهاجد و

در گسددخرۀ حدددحثپژوهددی شددرعی جقددش احفددا کددردهاجددد و فعالرددت حدددحدی و عذاحددت بدده
وجاحث وربوط به آن در طول قرنها اداوه داشخه است .کثرت رواحات جقل شده توس

ایدن راو حددان جرددز حددایز اههرددت و بررسددی اسددت .جسددت و جددوی زوددان آغدداز فعالرددتهددای

حدحدی ،و فراز و فرود آن در گسخره زواجی حضور و حرات اواوان شرعه ،آثار و وصذفات
این راوحان ،رواب آجها با دحگر حوزهها و وذداط حددحدی شدرعه و اهدل سدذت ،و ایدن کده
راوحان بحرین ،بیشخر دارای چه روی کردی در جقل کلهات اخهده بدوده اجدد ،ووضدوع ایدن

جوشخار است.

کلحدواژهها :تارحخ حدحث شرعه ،راوحان بحراجی ،بحرین ،عجد القرس.

 .3در آمد
دای
دای رخدددادهد د
در تددارحخ حدددحث ،بدده عذددوان شدداخهای از علددوم حدددحث ،وطالعد جغرافرد د
حدددحدی ،دارای جاحگدداهی اسددخوار اسددت .در ایددن جددوع تحقرد  ،ح د حددوزۀ جغرافرددایی بررسددی
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 .1داجشجوی دکتری شرعه شذاسی داجشگاه ادحان و وذاهج.
 .2اسخادحار داجشگاه ادحان و وذاهج.

شاحد بخوان به عذوان پژوهش در «وراکز حدحدی» حاد کرد.

با گزارشهایی که در این جوشخار ودیآحدد ،بحدرین را باحدد از ورا کدز حددحدی شدرعه بده شدهار

آورد .بحرین در سددههدای ورداجی (چهدارم ،پدذجن و ششدن) شداهد جدوعی جص گرایدی در وردان

وحدثان بوده است .در سدههای حازدهن و دوازدهن و بعد از آن جرز اخجاریگری وجده غالدج
وحدددثان بحددرین اسددت .ولددی آحددا جص گرایددی سدددههددای وردداجی و اخجدداری گری قددرون اخرددر،

ویتواجد رحشه در ورراث روایی و روی کرد راوحان قدرون گذشدخه ایدن وذطقده داشدخه باشددو بده

درآمدی بر تاریخ حدیث شحعه بحرین در عصر حضور

ویگردد و به تحوالت حددحدی در آن ظدرف وکداجی ،جگرحسدخه ودیشدود .از ایدنگوجده وطالعدات

عجددارتی ،آحددا روحکددرد وحدددثان جص گددرا و و حدددحثپژوهان اخجددارگرای بحددرین را وددیتددوان در

پیشرذه تدارحخ حددحث ایدن وذطقده جسدت و جدو جهدودو بدرای پاسدخ بده ایدن پرسدش ابخددا الزم

است راوحان بحرحذی و روی کرد آجها را شذاخت و جوع رواحاتشان را گوجه شذاسی جهود.

شذاس ددایی ای ددن راو ح ددان و ح ددوزهه ددای و ددورد عال ق دده احش ددان در واق ددع جهاحاج دددن بخش ددی از

حلقههای وفقود در تدوین تارحخ وراکز و حوزههای حدحدی و در جهاحت تکهرل تدارحخ جداوع
حدحث شدرعه اسدت .در خصدوص بحدرین جردز ا گدر چده جسدجت بده قدرون اخردر آن تحقرد هدای

پراکذدددهای صددورت گرفخدده اسددت 3،ولددی سدددههددای جخسددخرن حضددور اسددالم و تشددرع در ورددان
وردم بحرین و ورزان ت ثرر و ت ثر راوحان و وحدثان این دوره کهخر وورد توجه بوده است .حخدی
گدداهی ،پیشددرذه حضددور شدداگردان و راو حددان اودداوی و بدده عجددارتی ،تشددرع در بحددرین قدددحن _ کدده

احسدا و قطرددف سددعودی اوددروزی را جردز شدداول وددیشددد _ را برخدی جوحسددذدگان سددعودی اجکددار
کردجددد .از ایددن دحددد ،شذاسددایی ورددراث کهددن حدددحدی ایددن وذطقدده در واقددع ،اثجددات حضددور

شرعران جخسخرن در ههان عصر حضور اخهه در وران بحرحذیها است.
وذظور از عصر حضور جرز بازه زواجی اواوت اودام علدی

است.

تدا آغداز غرجدت صدغری (350م)

وهنتددرین وذجددع بددرای شذاسددایی حدددحثپژوهان بحرحذددی شددرعه ،کتددابهددای هشددتگاج د

 .3وهخدی بحراجی در علها الجحرین درو و دعجر  370 ،جفر از شخصرتهای شرعی بحرین را وعرفی کرده است .قجرلد
بذیعجدالقرس از علی کوراجی و عجد الهادی ربیعی _ که در جست و جوی حضور فرهذگ و آووزههای تشرع در وران
قجرل د عجددد القددرس و خدددوات آجهددا بدده وکتددج اهددل بیددت بددوده اسددت _ و هنچذددرن ،اعددالم هجددر وددن الهاضددرن
والهعاصرین از هاشن وحهد الشخص ،به صورت گسخردهتدری بده وعرفدی رجدال و بزرگدان و داجشدهذدان بحدرین قددحن
پرداخخدهاجددد .ایدن کتددابهدا حددا در وقددام اسخقصدا ججددودهاجدد و حددا برخدی جرددز فقد بده دججددال لفدظ بحراجددی بدوده و ووفد بدده
گردآوری درسخی از رجال الحدحث از قجرله عجدالقرس و بحرین جشدهاجد.
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اصلی رجال است که از بین آجها جرز رجدال الطوسدی (م 150م) اثرگدذارترین کتداب رجدالی در
د
شذاسایی راوحان و رجال بحرین در عصر حضور اخهه

است.

این کتداب بده عذدوان جهوجده ،جدام حددود چهدل جفدر از راو حدان بحرحذدی را کده در کوفده سداکن

بدودهاجدد ،ذکدر کدرده اسدت .الجخده از آن جدا کده شدرخ ،ههده راو حدان اخهده

را از شدرعه و عاوده

جقددل کددرده اسددت ،سددعی شددده عددالوه بددر رجددال الطوسددی ،بدده رجددال الذجاشددی جرددز اسددخذاد شددود؛
عالوه بر این که خواهرن گفت که اصل در وذهج افدراد قجرلده عجدد القدرس تشدرع و عال قده بده

اهل بیت

است.

 .1.1دربارۀ بحرین

در بدداره واژه «بحددرین» از دو جهددت ابهددام و اخددخالف وجددود دارد :ابخدددا در ایددن کدده وجدددأ

اشخقام بحرین از چه کلههای بوده که لغدتداجدان وجداحدی جقدل کدردهاجدد و قدول وشدهور ایدن

است که از لغت «بحر» گرفخه شده است.

4

ا گدر بذددا بدر وشددهور ،بحدرین را وشددخ از «بحدر» و تثذرد آن داجسدخرن ،بددا توجده بدده ایدن کدده در
5

ووقعرت اوروز ایدن سدرزورن ،در حدایی غردر از خلدرم فدار

وجدود جددارد ،الزم اسدت بدرای وجده

تسهر بحرین ،به دججال درحا حا شجه درحایی در این وذطقه باشرن.
ههداجی در صف جزیرا العرب گفخه است:

ّ
بحد ددرین را بد دده سد ددجج دو رودخاجد ددهاش ُوحل دددن و ع دددرن الجرحددددج ،ب ددده اید ددن ج دددام

خواجدهاجد.

6

پیش از اسالم و تدا حددود قدرن هفدخن هجدری قهدری بده ههده سدرزورنهدای سداحل جذدوبی
7
خلرم فار  ،بین بصره و ُعهان« ،بحرین» اطالم ویشده است.
از این رو ،بحرین قدحن حا جاحر قدحهی بحرین _ که داوذه جغرافرای این پژوهش است _

شاول :کوحت ،احسا  ،قطر و جرز وجهع الجزایر بحرین کذوجی ویشود.
 .1-2صحابه بحرحجی پیامجر اکرم

و سابقه تشحع بحرحجیها

جددام حدددود چهددل جفددر از وددردم بحددرین در زوددرۀ صددحابه پیدداوجر ا کددرم
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 .4الصحاح ،ج ،6ص3404؛ وعجن وقاییس اللغ  ،ج ،4ص.303
 .5وعجن الجلدان ،ج ،4ص.317
 .6صف جزیرا العرب ،ص.364
 .7کتاب العرن ،ج ،3ص330؛ تهذحج اللغ  ،ج ،6ص10؛ صحاح اللغ  ،ج ،3ص.626

قابددل شذاسددایی

تراجن وخصوص صدحابه ،ودیتدوان افدراد ز حدادی از ایدن
داشخهاجد و با توجه به کتج اجساب و د

قجرلهها را _ که به اسالم گروحدجد _ و پیاوجر را والقات کردهاجد ،تشخرص داد.

8

از آججا که وعهول قجایل بزر ،عرب دارای وذاط سکوت وسدرعی بدودهاجدد و در بسدراری

ووارد ،بین چذد وحل از ح

قجرله حضور داشخهاجد ،جست و جدوی صدحابه از طر ید قجایدل

وشکل است؛ به عذوان ودال ،وحل سکوجت بکر بن واخل از حهاوده تدا بحدرین و سدحس تدا دحدار

بکر عرام ،اوخداد داشخه است.
د

9

درآمدی بر تاریخ حدیث شحعه بحرین در عصر حضور

اسددت .قجدداحلی چددون عجددد القددرس ،بکددر بددن واخددل ،تهددرن ،ازد و دحگراجددی در ایددن وذطقدده حضددور

با این وجود ،جهیتوان هر کس از افدراد ایدن قجرلده را کده جداوش در صدحابه حدا روات باشدد،

اهل بحرین داجست و تشخرص آجها جرز کار پروشقت و داوذهداری است کده در بیشدخر ودوارد

جرز به ثهر جخواهد رسرد.

از ورددان قجایددل سدداکن در بحددرین« ،عجددد القددرس» _ کدده وهددنتددرین و بزر،تددرین بددودهاجددد _

دارای حددود و ورزهددای جغرافرددای وشخصدی اسددت کدده کداوال در وذطقد بحددرین اسددت10.در
جخرجه ،هه کساجی را که وذسوب به این قجرله هسخذد ،ویتوان اهل بحرین به شهار آورد.
برای اجخساب افراد به قجرله عجد القرس جرز سهعاجی گفخه است:

ی عبًی  ...ه ه ی جسب ی ی عبً ی لیحس ایی ربیعی بین نیزیر ذ یلمجتسی ی حیه مخحیر بیین ین
11
هل ل :عبًی یذ عبلسی.

قجرلده عجدد القددرس بده تشدرع و ههراهددی بدا اودام علددی

جردز وعدروف بددودهاجدد .بدرای تشددرع

احشان به کالم ابن قخرجه در ترجهه صحار عجدی ویتوان اسخشهاد جهود که جوشخه است:
ذران عثمانحا ذ ران عبً ی لحس تشحع اخا ف،ا.

12

بشد ددر بد ددن وذقد ددذ (االعد ددور االثذد ددی) از بذد ددی شد ددن از عجد ددد القد ددرس ،اشد ددعاری در وحجد ددت

اورراله وذرن

دارد.

13

 .8اینکه بعضی جوحسذدگان و تارحخپژوهان بحرین ،در تارحخ وحدثرن و صحاب بحرین ،تذها لفدظ «بحراجدی» را جسدت و
جو جهودهاجد و عدۀ کهی را وعرفی کردهاجد ،خالی از دقت الزم است (ر.ل :علها الجحرین درو و دعجر).
 .9ر.ل :الخراج و صذاع الکتاب  ،ص372؛ وعجن وا اسخعجن ون اسها الجالد و الهواضع ،ج ،١ص.٨5
 .10تارحخ ابن خلدون ،ج ،3م  ،4ص300؛ وعجن قجاخل العرب ،ج ،3ص.735
 .11األجساب ،ج ،1ص436؛ جههرا الذسج ،ص623؛ الهعارف ،ص.93
 .12الهعارف ،ص339؛ الغارات ،ج ،3ص.726
 .13خزاج االدب ،ج ،3ص( 465به جقل از :قجرل بذو عجدالقرس ،ج ،3ص.)72
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قجرلدده عجددد القددرس در جذددگهددای سددهگاجد حضددرت ،در کذددار احشددان حضددور چشددنگرددری

داشخهاجد 14.هنچذرن ،اوام صادم وقخی به کوفده رفخذدد در وردان حکدی از قجایدل عجدد القدرس
وارد شدجد.

15

 .2راوحان بحرین
 .1-2برجستهترین راوحان

جزدحد د

ب دده ح

ص ددد و بیس ددت جف ددر از روات بحرحذ ددی از ال ب دده الی کت ددج رج ددال ح دددحث

بازشذاسی شدهاجد .در این جوشخار در صدد وعرفی آجها جرسخرن و تذهدا بده ذکدر برخدی از احشدان
که به جوعی ت ثررگذار بودهاجد و حا بده جهدت کثدرت رواحدات دارای اههردت هسدخذد (بده ترتردج

زواجی اخهه اطهار

از ایدن افددراد ،دخدال

) بسذده ویکذرن.

بددن عهدرو هجددری بصدری از راو حددان و شدرطه اوررالهد وذرن

از وددردم

بحرین و قجرله عجد القرس است .او از روات و رجال صحر الجخاری است که ابدن حذجدل و

دحگران او را توثر کردهاجد 16.ابن وداکوال از وی بدا عجدارت «کدان فقرهدا ودن اصدحاب علدی بدن

ابی طالج» حاد کرده است 17.از ابوحاتن رازی و دحگران جقل شده است کده صدحرفهای از آن
حضرت در اخخردار خدال

بدوده اسدت 18.جردز گفخده شدده او «صدحفی» بدوده اسدت و ههدرن را

دلرل ضعف او داجسخهاجد .ابن سعد جقل ویکذد که« :کاجت له صحرف ححددث عذهدا».
19

ظاهرا حدود سال ح

صد هجری درگذشخه است.

21

صعصددع بددن صددوحان عجدددی از اصددحاب خدداص اوددام علددی

اوام صادم در ح صعصعه فروود:
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20

اسددت 22.بدده جقددل ّ
کشددی،

 . 14به عذوان ودال ،در جذگ جهل سه هزار جفر حا بیشخر از این قجرله در رکداب حضدرت بدودهاجدد (ر.ل :اجسداب االشدراف،
ص.)337
 .15تارحخ الکوفه ،ص .102برای سابقه تشرع بحرین ر .ل« :تشدرع و پیشدرذه آن در بحدرین» ،وهددی سدلرهاجی آشدخراجی،
شرعه شذاسی ،تابسخان .93
 .16ورزان االعخدال ،ج ،4ص ،562ش.3633
 .17اکهال الکهال ،ج ،4ص99؛ االصابه ،ج ،6ص ،449ش ،5634ذیل جام عهرو بن الهذذر (پدر خال ).
 .18وقدو فخ الجاری ،ص399؛ الجرح و الخعدیل ،ج ،3ص103؛ تهذحج الکهال ،ج ،2ص.355
 .19العلل ،ج ،4ص351؛ الجرح و الخعدیل ،ج ،3ص.103
 .20الطجقات الکجری ،ج ،7ص.419
 .21الوافی بالوفرات ،ج ،43ص.331
 .22رجال الطوسی ،ص ،59ش536؛ رجال ابن داود ،ص ،427ش.752

کشی هنچذرن ،خطج صعصعه را در وسجد کوفه در وذوت وعاوحه جقل کرده است.

24

دحگر راوی قجرلده عجدد القدرس و ودردم بحدرین ،ابدان بدن أبدی عرداش اسدت .او از اصدحاب

اوام حسن وجخجی

تا اوام باقر

بوده است.

25

بذا بر جقدل ابدن غضدایری ،اصدحاب وضدع کتداب ُسدلرن را بده او جسدجت دادهاجدد 26،کده ایدن

جوشخار به آن جهیپردازد.

27

اب ددراهرن ب ددن جعدددرن عج دددی (ابوالصدددجاح کذ دداجی) از بزرگ ددان اصدددحاب ،ووثد د و در طجقد د

اصحاب اوام باقر ،اوام صادم و اوام کاظن

درآمدی بر تاریخ حدیث شحعه بحرین در عصر حضور

ما ران مع یمحریلمؤمجحن من هعرف حله إا صعصع ذ یصحابه.

23

دحگر راوی بحرحذدی اسدت 28.شدرخ وفردد در

رسال عددحه ،او را در شهار «فقها اصدحاب»« ...و االعدالم الرسسدا الهد خوذ عدذهن الحدالل و

الحرام و الفخرا و االحکام الذین ال حطعن علرهن و ال طری الی ذم واحد وذهن و هن اصدحاب
29
ّ
الهدوجه و الهصذفات الهشهورا» جام برده است.
االصول
ُ
عهر بن اذحذده از دحگدر چهدرههدای درخشدان و بزرگدان اصدحاب و از ثقدات جلردل و از عجدد

القرس 30حا ووالران آجها است 31.کشی او را کوفی و ودوالی عجدد القدرس داجسدخه ،ولدی ججاشدی
او را «شد ددرخ اصد ددحابذا الجصد ددریین و وجههد ددن» و از عجد ددد القد ددرس وعرفد ددی جهد ددوده اسد ددت .در

وواجههای که عهر بن اذجره با ابن ابدی لدرال قاضدی بصدره دارد ،خدود را از عجدد القدرس و جدوادۀ
عجدالرحهن بن اذحذه وعرفی ویکذد 32.او هنچذدرن ،در طر ید کتداب ُسدلرن بدن قدرس هال لدی،
از ابان بن ابی عراش است.

33

وسددعدا بددن صدددقه دحگددر راوی بحرحذددی از اصددحاب اوددام صددادم

 .23رجال الکشی ،ص ،52 - 57ش.433
 .24ههان ،ش.433
 .25رجال الطوسی ،ص ،435ش 4057و ص  ،451ش4351؛ رجال الکشی ،ص ،401ح.457
 .26رجال ابن الغضاخری ،ص ،35ش4؛ تصحر اعخقادات االواور  ،ص.419
 .27ر.ل« :کتاب سلرن بن قرس» ،فصلذاوه علوم حدحث ،ش  36و  ،35ص.479 - 453
 .28رجال الذجاشی ،ص ،30ش31؛ فهرست الطوسی ،ص ،431ش.4330
 .29جوابات اهل الهوصل ،ص.36
 .30رجال الذجاشی ،ص ،323ش.763
 .31رجال الطوسی ،ص ،343ش.1566
 .32دعاخن االسالم ،ج ،4ص.93
 .33رجال الذجاشی ،ص ،323ش763؛ فهرست الطوسی ،ص ،331ش.601

اسددت .برخددی او را
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بخری داجسخهاجد که باعث تضعرفش از جاحر برخی رجدالیهدا شدده اسدت34 .در کتدج چهدار

گاجه شرعه بی شخر از دوحست رواحت از وی جقل شده است .گفخذی است کده او راوی صدحرفه

دود صدحرف سدجادحه از بهدا الشدرحف و از
سجادحه جرز هست .ویداجرن هه رواحدتهدای ووج د
طری وی ،از وخوکل بن هارون ،از ححری بن زحد و اوام صادم

است .اوا چذد رواحت غردر

وشهور جرز وجود دارد که حکی از آجها از وسعدا بن صدقه از اوام صادم

است.

35

وعاوح بن عهار دهذی عجدی از راوحان پرحدحث و کوفی و ثقده و از بزرگدان اصدحاب اودام

صادم

است.

جقل و شاگردی افرادی هنچون آدم بن اسدحام اشدعری ،حسدن بدن وحجدوب ،حسدرن بدن

سددعرد اهددوازی ،،فضددل بددن شدداذان جرشددابوری و ابددراهرن بددن هاشددن قهددی از وعاو ح د بددن عهددار

جاحگدداه او را در ورددان اصددحاب وددیرسدداجد .وی دارای دارای وصددذفات ز حددادی جرددز هنچددون:

کتدداب الحددم ،کتدداب الدددعا  ،کتدداب الطددالم و کتدداب وددزار اوررالهد وذرن اسددت .در ووضددوعات
اواوت ،ووعظه ،اخالم ،آداب ،ادعره و فقه رواحات بسراری را جقل کدرده اسدت و جدز راو حدان

پرر واحت وحسوب ویشود.

36

عجداهلل بدن ابدی حعفدور عجددی کدوفی از ودردم بحدرین ،از اجدال و بزرگدان روات و از قار حدان و

ودرسان قرآن در وسجد کوفه و ووثد اسدت و وذزلخدی جدزد اودام صدادم

سفرهای وخخلفی به ودحذه داشخه و در وجلس اوام صادم

داشدخه اسدت .وی

حضور داشخه است.

37

راو حدداجی کدده جددام آجهددا ذکددر شددد و دحگراجددی کدده جهعشددان حدددود 430جفددر وددیشددود ،وجهوعدده

راو حددان بحرحذددی اواوددان شددرعه را تشددکرل وددیدهذددد .ایددن راو حددان در کتددج چهددار گاجدده حدددحدی

شددرعه و وسدداخل الشددرعه ،بددا احخسدداب احادحددث تکددراری ،حدددود  7511رواحددت دارجددد .کدده ایددن
ورزان حدود جه درصد کل رواحات شرعی است.

ایدن عددده از زوددان اوردر الهد وذرن تددا اودام عسددکری

حضددور داشدخهاجددد و دوره اوج آجهددا،

واجذددد دحگددر راو حددان شددرعی ،ر بددع اول قددرن دوم و زوددان اواوددت اوددام صددادم
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بددوده اسددت .در

 .34رجال الکشی ،ص ،390ح733؛ رجال الجرقی ،ص32؛ رجال الطوسی ،ص ،415ش.4509
 .35األوالی ،وفرد ،ص.311 - 339
 .36رجددال الذجاشددی ،ص ،144ش4095؛ فهرسددت الطوسددی ،ص ،153ش737؛ وعجددن رجددال الحدددحث ،ج ،42ص،309
ش.43167
 .37رجد ددال الطوسد ددی ،ص ،330ش3405؛ رجد ددال الذجاشد ددی ،ص ،343ش665؛ وعجد ددن رجد ددال الحد دددحث ،ج ،40ص،95
ش.5520

جرد ددز پد دداجزده راوی بحرحذد ددی ود ددیشذاسد ددرن .اید ددن وطالد ددج در جهد ددودار ( )4قابد ددل

اله د د وذرن

دستحابی است.

نمودار ( )1مقایسه میزان راویان بحرینی

درآمدی بر تاریخ حدیث شحعه بحرین در عصر حضور

این دوره فق در کوفه پذجاه راوی بحرحذی رفدت و آودد داشدخهاجدد .قجدل از ایدن ،در زودان اوردر

اوام وهدی

اوام عسکری

اوام هادی

اوام جواد

اوام رضا

اوام کاظن

اوام صادم

اوام باقر

اوام سجاد

اوام حسرن

اوام حسن

اوام علی

 .2-2روابط راوحان بحرحجی با دحگر مجاطق و حوزههای حدحثی

بررسددی و جهاحاجدددن رواب د حدددحدی ووجددود بددین وحدددثان بحددرین بددا دحگددر وذدداط  ،جشددان

ویدهد کده ایدن حدوزۀ حددحدی ،جده حد وحدر د بسدخه ،بلکده دارای افدرادی بدوده اسدت کده بده
اسالوی آباد آن روز ،رابطه داشدخه ،بده آججدا وسدافرت کدرده و
دالیل وخخلف با بیشخر شهرهای
د

گاهی در آن شهرها اقاوت کردهاجدد .وهنتدرین ایدن شدهرها کوفده و بصدره هسدخذد کده در واقدع،

دو کاجون اصلی تشرع در سدههای اول هجری بودهاجد .در ایدن جوشدخار فقد بده ایدن دو شدهر

وی پردازحن.

جهددع ز حددادی از قجرلدده عجددد القددرس ،بعددد از ت سددرس کوفدده و بصددره بدده ایددن شددهر وهدداجرت

کردجد .واسرذرون وعخقد است که عجد القرس تحت رحاست زهدرا بدن حو حد سدعدی تهرهدی
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به کوفه آودجد.

38

از وصادی حضور بحرحذیها حا بده عجدارتی عجدد القرسدیهدا در کوفده وسداجد وذسدوب بده
آجهددا اسددت .از ورددان ُجدده وسددجد وهددن و خوشجددام کوفدده (بددا احخسدداب وسددجد جدداوع) _ کدده بدده
وساجد وجارکه وشهور هسخذد _ سه وسجد وذسدوب بده بذدو عجدد القدرس بدوده اسدت .وسدجد

عجد القرس حا ههان وسجد سهله وهنترین آجها است 39.واسرذرون وسدجد السدهله ،وسدجد
القری و وسجد الظفردر را جدام حد

وسدجد داجسدخه و وعخقدد اسدت کده ایدن وسدجد بده وسدجد
و وعروف بوده است.

عجد القرس جرز وشهور بوده و در 325م ،وقد

40

وسجد صعصع بن صوحان عجدی بحراجی از دحگر وساجد وهن کوفه است و در شدهال

غر بددی کوفدده ،در وحلدده عجددد القددرس و در کذددار وسددجد سددهله قددرار دارد 41.وسددجد ز حددد بددن
صوحان جرز در کذار وسجد سهله ،از دحگر وساجد بحرحذیهای وقرن کوفه است.
از آن جا که در صدر اسالم وسجد ،وحل در

42

قرآن و حدحث و جقل رواحات بدوده اسدت،

دور از ذهددن جرسددت کدده راو حددان بحرحذددی و صدداحجان اصددول و وصددذفات در ایددن وسدداجد _ کدده

وربوط به قجرله آجها بوده است _ به جقل و در

حدحث پرداخخه باشذد.

راوحان عجدی کوفی حددود پذجداه جفدر هسدخذد کده در وردان آجهدا جدام چذدد جفدر از بزرگدان بده

چشددن وددیخددورد کدده دارای حجددن ز حددادی از رواحددات در کتددج روایددی هسددخذد .ایددن وطلددج،
جاحگاه راوحان عجددی کوفده را وهخداز ودیکذدد .افدرادی هنچدون :ابدراهرن بدن جعدرن (ابوالصدجاح
کذاجی) ،ربعی بن عجدد اهلل ،عجدد الصدهد بدن بشدرر ،عجدد اهلل بدن ابدی حعفدور ،عهدرو بدن جهردع و

وعاو حد بددن عهددار در شددهار راو حددان اخهدده

از قجرلد عجددد القددرس در کوفدده هسددخذد .از ههددرن

افدراد ،بیشدخر از چهددار هدزار رواحدت در وذددابع حددحدی شددرعه ،جقدل و گدزارش شددده اسدت .ایددن
43

راوحان هنچذرن ،پاجزده عذوان کتاب و اثر حدحدی حا به تعجرری اصول و وصذفات داشخهاجد.
بص ددره جر ددز از ش ددهرهای وه ددن و و ددورد توج دده بحراج ددیه ددای وح دددث ب ددوده اس ددت .حض ددور

صحابیان وههی چون ابوووسی اشعری ،عهران بدن حصدرن و اجدس بدن والدَ و  ...در بصدره و
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 .38خط الکوفه و شرح خرحطخها ،ص.44
 .39بحار االجوار ،ج ،400ص.135
 .40خط الکوفه و شرح خرحطخها ،ص.39
 .41کوفه پیداحش شهر اسالوی ،ص 362و .350
 .42فضل الکوف و وساجدها ،ص64؛ الهزار ،ص.413
 . 43این آوار با اسخفاده از جرم افزار جور الدراحه اسخخراج شده است.

وعرفخی در برابر کوفه کدرد 44.بدا ت سدرس ایدن شدهر ،عددهای از ودردم بحدرین جردز بده ایدن وذطقده

کوچ کردجد 45که جارود بن وعلی عجدی (بزر ،عجد القرس) از این وهاجرین بود.
دری اودام صدادم
وسهع کردین از اصدحاب بحرحذدی االصدل و بص د

46

در پاسدخ اودام کده از

وی از رفخن او به زحارت سرد الشهدا س ال فرووده بودجد  ،گفت :ون در وران وردوی هسدخن

که هوادار خلرفه هسخذد و از شر آجها احهن جرسخن] ،که بخواجن با آزادی به زحارت بروم[.
از:

47

تعداد  36جفر از راوحان بحرحذی وقدرن بصدره را ودیشذاسدرن کده برخدی از احشدان عجدارتاجدد

درآمدی بر تاریخ حدیث شحعه بحرین در عصر حضور

وامگرری بصرحان از صحاب حجاز این شهر را از پادگان جظاوی تجدیل به حد

ورکدز فرهذگدی و

ابان بن ابی عراش عجدی بصری 48،حجاج بن سفران عجدی بصریُ 49،حکرن بدن ججلده

عجدددی 50،خددال

بددن عهددرو هجددری بصددری 51،ربعددی بددن عجددداهلل عجدددی بصددری 52،عهددارا بددن

حوین 53،عهر بن اذحذه بصری 54و وسعدا بن صدقه عجسی بصری.

55

هنچذددرن ،شددهرهای وددداخن 56،اهددواز 57،اججددار 58،سجسددخان 59،هددرات 60،شددام 61،حهددن،

 .44ر.ل :ودرس الحدحث فی الجصره؛ ون وشاهرر اعالم الجصرا ،ووسوع الجصرا الحضارا.
 .45اللجاب فی تهذحج االجساب ،ج ،3ص.351
 .46وعجن وا اسخعجن ون اسها الجالد و الهواضع ،ج ،4ص22؛ جغرافرای حافظ ابرو ،ج ،4ص.334
 .47کاول الزحارات ،ص.404
 .48رجال الطوسی ،ص ،435ش 4057و ص ،451ش4351؛ رجال الکشی ،ص ،401ح.457
 .49الخراخم و الجراخ  ،ج ،4ص 112و ج ،3ص529؛ تعلرق علی وذهم الهقال ،ص.446
 .50اجساب االشراف ،ص332؛ تهذحج الخهذحج ،ج ،40ص ،36ش.53
 .51اکهال الکهال ،ج ،4ص99؛ االصابه ،ج ،6ص ،449ش ،5634ذیل جام عهرو بن الهذذر (پدر خال ).
 .52رجال الذجاشی ،ص ،457ش114؛ فهرست الطوسی ،ص ،496ش.391
 .53کتاب الهجروحرن ،ج ،3ص477؛ تهذحج الکهال ،ج ،46ص ،91ش.3336
 .54رجال الذجاشی ،ص ،323ش.763
 .55رجال الطوسی ،ص ،305ش.1634
 .56تارحخ ودحذ دوش  ،ج ،49ص.139
 .57رجال الذجاشی ،ص ،337ش697؛ وساخل الشرعه ،ج ،1ص ،412ح.1
 .58رجال الطوسی ،ص ،420ش.3461
 .59وعجن رجال الحدحث ،ج ،40ص ،95ش.5520
 .60وعجن رجال الحدحث ،ج ،42ص ،309ش.43167
 .61جهم السعادا ،ج ،3ص464؛ تارحخ الطجری ،ج ،3ص.652
 .62تهذحج الکهال ،ج ،3ص ،49ش.414

62
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جرشابور 63،کابل 64،ودحذه 65و قن 66از وذاطقی هسخذد کده برخدی از راو حدان و وحددثان بحرحذدی
به جوعی با آجها ارتجاط داشخهاجد و سجج اتصال سذت روایی شرعی به این وذاط بودهاجد.
 .2 -3ارتجاط با راوحان عامه

از و لفههایی که در حد

حدوزه حدا ورکدز حددحدی ودیتواجذدد ودورد توجده و بررسدی قدرار گردرد،

رواب راوحان و وحدثان آن ،با دحگر وذاهج اسالوی است .ورزان این رواب و جوع تعاول آجهدا

با دحگران ،گوحای دحدگاه احشان در وساخل اجخهداعی و تدا حددودی کالودی اسدت .در بحدرین

ارتجاط با راوحان و وحدثان اهل سذت در عصر حضور اخهه

پر رجدگتدر و قابدل پدیگردریتدر

است .برخی از راوحان عجدی دارای شاگرد و راوی از عاوه هسدخذد و حدا خدود احشدان از وشداحخ

اهل سذت رواحاتی را جقل کردهاجد .چذد جهوجه از این شواهد چذرن است:

علددی بددن وجاهددد کددابلی کذدددی _ قاضددی عدداوی وددذهج ری _ را «وددولی حکددرن بددن ججل د

عجدی» داجسخهاجد.

67

هنچذددرن ،هددالل بددن خجدداب ( راوی وشددهور اهددل سددذت) جرددز وددولی ز حددد بددن صددوحان بددوده

است و در وران راوحان و وشاحخ زحد جرز ،از روات عاوه زحاد است.

68

ابان ابی عراش عجدی بصری ،از ابراهرن بن یزحد جخعی ،اجس بن وال  ،حسدن بصدری و

سعرد بن ججردر رواحدت ودیکذدد و حفدص بدن جهردع ،حفدص بدن عهدر (قاضدی عداوی ودذهج
حلددج) ،سددفران ثددوری ،فضددرل بددن عردداض و ابددو حذرفدده از او جقددل دارجددد کدده ههگددی از عاودده

هسخذد.

69

هنچذرن ،پدر وعاو حد بدن عهدار دهذدی عجددی ،از عاوده و دارای گراحشهدای شدرعی بدوده

اسددت 70.ربعددی بددن عجددد اهلل عجدددی ،جرددز _ کدده از وشدداحخ ابددن ابددی عهرددر و حهدداد بددن عدهددان و

حهدداد بددن عرسددی اسددت و در جال لددت او خدشددهای جرسددت و ابددو حدداتن و جسددایی ،از رجالرددان

81

 .63وعجن رجال الحدحث ،ج ،42ص ،309ش.43167
 .64تهذحج الکهال ،ج ،34ص ،447ش.1437
 .65اسد الغاب  ،ج ،3ص30؛ اعالم هجر ،ج ،3ص.432
 .66وعجد ددن رجد ددال الحد دددحث ،ج ،43ص ،42ش 2599و ج ،42ص ،309ش43167؛ تهد ددذحج االحکد ددام ،ج ،6ص،317
ح.232
 .67تهذحج الکهال ،ج ،34ص ،447ش.1437
 .68الخارحخ الکجرر ،ج ،3ص ،397ش4336؛ الجرح و الخعدیل ،ج ،3ص 656و ج ،9ص.76
 .69تهذحج الکهال ،ج ،3ص ،49ش414؛ الفاخ فی رواا و اصحاب االوام الصادم  ،ج ،4ص.30
 .70رجال الذجاشی ،ص ،144ش.4095

سذت هسخذد.

71

در باره وسعدا بن صدق جرز گفخه شده که او عاوی و بخری است و اگر اوداوی هدن باشدد،

از راوحان عاوی ودل ابن ابی لرلی (قاضی) رواحت ویکذد.

72

 .4آثار روایی بحرین
 .3-1اولحن سجد حدحثی بحرین

وداجرای دحدددار گروهددی از ودردم بحددرین بددا پیداوجر ا کددرم

درآمدی بر تاریخ حدیث شحعه بحرین در عصر حضور

عاوه ،او را توثر کردهاجدد _ هدن از وشداحخ عاوده رواحدت دارد و هدن جهعدی از شداگردان او اهدل

در تددارحخ بده وفددد عجددد القددرس

وشهور است .در تارحخ وقوع وفد عجدد القدرس در وردان ودورخرن اخدخالف ز حدادی وجدود دارد.

قجددل از فددخ وکدده 73،بعددد از فددخ وکدده ،سددال پددذجن هجددرت ،سددال هشددخن هجددرت ،سددال جهددن

هجرت (سذ الوفود) 74و سدال دهدن 75،تدارحخهدایی اسدت کده صداحجان کتدابهدای تدارحخ و
سرره برای وفد عجد القرس (بحرین) جوشخهاجد.

76

خالصه واجرای این وفد این گوجه بودکه وذقذ بن ّ
حجان از بحرین برای تجارت بده ودحذده

رفدت و آودد داشددت .او خدواهرزاده وذددذر بدن عاخددذ ،وعدروف بده اشددجع بدود و بدده سدفارش دایددی

خود ،خجر پیاوجری وحهد

را پیگرری کدرد ،بده خددوت احشدان رسدرد و اسدالم آورد .سدورۀ

فاتحه و اقر را آووخت و با جاوهای از پیاوجر برای عجد القرس بده بحدرین بازگشدت .وذقدذ پدس
از بازگشت به وطن ودتی این جاوه را کتهان کرد ،ولی جهاز ویگدزارد و وسدلهان بدود .ههسدر او

قصه را برای پدر خدودش _ کده دایدی وذدذر بدود _ جقدل کدرد .وذدذر اسدالم آورد و جاوده را از وذقدذ
گرفت و برای وردم خواجد.

77

بدا ایدن ترتردج و بدر اسدا

ایدن جقدل باحددد وذقدذ بدن حجدان را «اولدرن وحددث» و هدنچذددرن،

سذد حدحدی» بحرین بداجرن.
جاوه پیاوجر به عجد القرس را «اولرن د
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 .71تهذحج الکهال ،ج ،9ص ،67ش.4264
 .72وساخل الشرع  ،ج ،46ص ،41ح.49943
 .73الطجقات الکجری ،ج ،١ص٣١1؛ سررا الحلجر  ،ج ،٣ص.٢6١
 .74شرح وسذد أبی حذرفه ،ص115؛ وعجن قجاخل العرب ،ج ،3ص.737
 .75الدقات ،ج ،٢ص١١6؛ اسد الغاب  ،ج ،١ص.٢5١
 .76ر.ل :فخ الجاری ،ج ،2ص57؛ شرح وسذد ابی حذرفه ،ص115؛
 .77عهدا القاری ،ج ،4ص309؛ شرح وسلن ،ج ،4ص424؛ سجل الهدی و الرشاد ،ج ،5ص.373
 .78الطجقات الکجری ،ج ،4ص.323
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ابددن سددعد و در پددی او ،ابددن حجددر ،ههددرن قصدده را جقددل کددردهاجددد و جددام خددواهرزاده و داودداد و

فرسخادۀ اشدجع را عهدرو بدن عجدد القدرس ثجدت کردهاجدد کده در سدال هجدرت بده وکده آودد و بدا

پیاوجر والقات کرد و پیاوجر به او فروود کده دایدیاش را بده اسدالم دعدوت کذدد .عهدرو بدن عجدد

القرس بازگشت و پیام پیاوجر گراوی اسالم

را به اشجع رساجرد.

79

ابن حجر در ترجه وذذر بن اشوع عجدی ویجوحسد:

بحرحذیها از پیاوجر خواسخذد کتابی و جوشخهای برای آجها بذوحسد تا در دسخشدان
باشددد کدده بددر سددایر عددرب اوخردداز داشددخه باشددذد و پیدداوجر دعددوت آجهددا را اجابددت

فروود.

80

این وطلج در حالی است که به گزارش ابن سعد ،اعضای این گدروه در وددت توقدف در

ودحذه ،برخی سور قرآن را آووخخه بودجد و حخی جزد ابی بن کعج آووزش دحده بودجد.
این دو گزارش جهاحان گر آن است که پیاوجر اکرم

81

به وردوی که قرآن را فرا گرفخه بودجدد

و تقاضای جوشخن کتاب و جاوهای داشخذد ،جفروود که قرآن برای شها کافی است! و حا اینکده

وطالج جاوه با قرآن وخلوط ویشود! و حا ودردم بده وطالدج کتداب وشدغول ودیشدوجد و از قدرآن

باز ویواجذد!.

 .3 -2آثار حدحثی بحرین در عصر حضور

شذاسایی آثار و وکتوبدات حددحدی راو حدان و وحددثان وخقددم بحدرین از و لفدههدای بسدرار

اساسددی در تعر حددف و تحلرددل ایددن حددوزه حدددحدی اسددت .از خددالل ایددن آثددار وددیتددوان تددالش

وحدثان این ورکز را در اجخقال ورراث شرعه شذاخت و جهاحاجد.

در اصول و کتج حدحدی ،با ووضوعات وخخلدف ،ودیتدوان بده کتداب اخجدار صعصدع بدن
ُ
صددوحان ،از عجددد العز یددز بددن ححرددی جلددودی ازدی بصددری ،82،کتدداب از ابددو الصددجاح کذدداجی،
کتدداب از ابددن ابددی وقرلدده (ابددراهرن بددن خالددد ّ
عطددار عجدددی) 84،اصددل از ربعددی بددن عجددد اهلل بددن

83
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 .79الطجقات الکجری ،ج ،5ص٨1؛ االصاب  ،ج ،3ص.330
 .80االصاب  ،ج ،5ص.459
 .81الطجقات الکجری ،ج ،4ص 346و ج ،6ص.662
 .82رجال الذجاشی ،ص ،311ش.510
 .83رجال الذجاشی ،ص ،30ش31؛ فهرست الطوسی ،ص ،636ش.31
 .84فهرست الطوسی ،ص ،33ش36؛ رجال الذجاشی ،ص ،36ش.14

برخددی آثددار راو حددان عصددر حضددور اخهدده بدده فقدده و د ثور اخخصدداص دارد؛ واجذددد :کتدداب
ُ
الطهدارا از بکدر بدن احهددد بدن ابدراهرن بددن یز حدد االشدجع 87،کتداب الفددراخ از عهدر بدن اذحذدده،

88

کتاب الحم از وعاوح بن عهار دهذی عجدی 89و ...

کتاب الدعا و هنچذرن ،کتاب وزار اورراله وذرن از وعاوح بن عهار دهذی عجددی جردز در

ووضوع دعا و زحارات بوده است.

90

قابل ذکر است که بر اسا

جست و جوی جوحسذده 36 ،عذوان اصل و وصدذف حددحدی

درآمدی بر تاریخ حدیث شحعه بحرین در عصر حضور

جارود عجدی بصری 85و کتاب از عجد اهلل بن ابی حعفور 86اشاره جهود.

از راو حددان بحراجددی در کتددج رجددال گددزارش شددده اسددت کدده ایددن رقددن جشدداندهذده اهخهددام ایددن

راوحان به کتابت و اجخقال تراث روایی است.
 .3 -3گوجهشجاسی رواحات

راو ح ددان عج دددی و بحرحذ ددی ش ددرعی ،واجذ ددد هه دده روات ،دارای وش ددرب و س ددلرقه حکس ددان

ججودهاجد؛ به عذوان ودال ،برخی از آجها به جقل وجاحدث کالودی عال قده بیشدخری جشدان دادهاجدد.
اید ددن راو حد ددان را باحد ددد وحد دددثان رواحد ددات کالود ددی و حد ددا بد ددا تسد دداو  ،وحد دددثان ود ددخکلن جاورد ددد.

شاخصههای وخکلن بودن این راوحان را باحد :شاگردی حا ارتجاط با وخکلهان جظرحهپرداز ،تدوان
وذدداظره ،جقددل رواحددات کالوددی ،پرسددشهددایی از اخهدده حددول وجاحددث اعخقددادی و  ...قلهددداد

جهددود؛ 91بدده عذددوان جهوجدده ،صعصددع بددن صددوحان عجدددی از اصددحاب وهخدداز و روات وددخکلن
اوررالهد وذرن

بددوده اسددت 92.ورحدوم سددرد حسددن صدددر ،صعصدعه را از وخکلهددان شددرعه بدده

شددهار آورده اسددت 93.او راوی خطجددهای از اورددر اله د وذرن ،در ووضددوع توحرددد بدداری و وصددف

 .85رجال الذجاشی ،ص ،457ش.114
 .86وعجن رجال الحدحث ،ج ،40ص ،403ش.5520
 .87رجال الذجاشی ،ص ،440 - 409ش372؛ وعجن رجال الحدحث ،ج ،3ص ،313ش.4233
 .88رجال الطوسی ،ص ،343ش1566؛ رجال الذجاشی ،ص ،323ش.763
 .89رجال الذجاشی ،ص ،144ش4095؛ رجال الکشی ،ص ،302ح.667
 .90رجال الذجاشی ،ص ،144ش.4095
 .91بددرای بررسددی ایددن شاخصددههددا ر .ل« :ودرسدده کالوددی کوفدده» ،اکجددر اقددوام کرباسددی  ،جقددد و جظددر  ،سددال هفدددهن  ،ش ، 4
پیاپی  56و «ودرسه کالوی قن» ،سرد حسن طالقاجی ،جقد و جظر ،سال هفدهن ،شهاره اول ،بهار .4394
 .92رجال الطوسی ،ص ،59ش536؛ خالص االقوال ،ص.29
 .93ت سرس الشرع لفذون االسالم ،ص.366
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خداوجددد و جفددی تشددجره اسددت 94و رواحخددی را در تصددرح بدده عدددد اخهدده دوازده گاجدده جقددل کددرده

است.

95

از دحگددر افددراد ایددن قجرلدده _ کدده صددجغه کالوددی داشددخه _ ز حددد بددن صددوحان عجدددی ،صددحابی

پیاوجر 96و از اصحاب خاص اورراله وذرن
است.

 98و 99

است 97.وحاجه او با عاحشه در جهدل وعدروف

دسددخه دحگددری از راو حددان بدده وجاحددث فقهددی اقجددال جشددان دادهاجددد و حددا صدداحج اصددول و

وصذفاتی در این حوزه بودهاجد .دخال

بن عهرو هجری بصری را ابدن ودا کوال بدا عجدارت «کدان

فقرها ون اصحاب علی بن ابی طالج» حاد کرده است 100.حا شرخ وفرد ابوالصدجاح کذداجی و
عجد اهلل بن ابی حعفور را در شهار فقهای اصحاب جام برده است.

101

بررسددی ایددن گددراحشهددا وددیرسدداجد کدده فقدده ،راو حددان فقهددی و تد لرف اصددولی در ووضددوعات

وربوط به احکدام رده اول ،جشدان از توجده و اههردت در وردان روات عجدد القرسدی دارد .بعدد از

آن ،کالم و ووضوعات اعخقادی و رواحات ودذهجی توجده ایدن وحددثان را بده خدود جلدج کدرده

است و سحس حوزه وذاقج و جقل فضایل اخهه

قرار دارد .برخی از راوحان بحرحذدی هدن ،بده

تجع جاحگاه قجرله خدود _ کده وعدروف بده شدعر و بالغدت بدودهاجدد _ بده تد لرف در حدوزه خطدج و
اشعار وجادرت کردهاجد .گزارش این وطلج در جهودار زیر آوده است.
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 .94الخوحرد ،ص.72
 .95کهال الدین ،ج ،4ص.72
 .96برخی در اینکه او از صحابه است حا تابعرن ،تردحد کردهاجد (ر.ل :الطجقات الکجری ،ج ،5ص435؛ اسدد الغابد  ،ج،3
ص.)333
 .97الطجقات الکجری ،ج ،5ص.435
 .98شرح االخجار ،ج ،4ص.379
ُ
 .99از دحگر راوحان تراث کالوی شرعی از وردم بحرین ،عهر بن اذحذه ،سفران بدن وصدعج عجددی کدوفی ،ابدو هدارون عجددی
و ...را ویتوان برشهرد.
 .100اکهال الکهال ،ج ،4ص99؛ االجساب ,ج ،3ص.326
 .101جوابات اهل الهوصل ،ص.36

درآمدی بر تاریخ حدیث شحعه بحرین در عصر حضور

نمودار ( )2گونهشناسی روایات

فقه

کالم و عقاحد

فضاخل و وذاقج

شعر و خطابه

جهمبندی
فعالرددت حدددحدی بدده وعذددای جقددل ورددراث روایددی در بحددرین ،از ههددان آغدداز عصددر اسددالوی

شروع شده و در زوان حضور اخهده

ص ددادم

پیاوجر

در سده سدده اول هجدری اداوده داشدخه و در عصدر اودام

جر ددز ب دده اوج رس ددرده اس ددت .در ای ددن فاص ددله زو دداجی ،اص ددحاب و ح دداران بحرحذ ددی

و اورر اله وذرن و اواوان شرعه

 ،به خصوص از قجرله بزر ،قجرله عجد القدرس

_ که از طواحف شرعی بحرین بودهاجد _ قابل بازشذاسی هسدخذد 430 .راوی بحرحذدی بدا بدیش از

هفددت هددزار رواحددت در ووضددوعات وخخلددف ،و پدداجزده اصددل و وصددذف حدددحدی و هنچذددرن،
حضددور راو حددان عجددد القرسددی در دو ورکددز پرتحددرل حدددحدی شددرعی ،حعذددی کوفدده و بصددره ،سددهن

قابل توجه آجها را در گسخرش وعارف وکتج اهل بیت جشان ویدهد.

کتابنامه
_ «تشرع و پیشرذه آن در بحرین» ،وهدی سلرهاجی آشخراجی ،شرعه شذاسی ،تابسخان .4393

_ «ودرسدده کالوددی قددن» ،سددرد حسددن طالقدداجی ،جقددد و جظددر ،سددال هفدددهن ،شددهاره اول ،پیدداپی
 ،56بهار .4394
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_ «ودرسه کالوی کوفه» ،اکجر اقوام کرباسی  ،جقدد و جظدر  ،سدال هفددهن  ،شدهاره اول  ،پیداپی
 ، 56بهار .4394
ّ
ّ
اخخرار وعرف الرجال (رجال الکشی) ،ابو جعفر وحهد بن حسن طوسدی (م150م) ،تحقرد :

سرد وهدی رجاخی ،قن :و سسه آل الجرت 4101 ،م4353/ش.
ُ اس ددد الغابد د ف ددی وعرفد د الص ددحاب  ،عل ددی ب ددن أب ددی ک ددرم ّ
وحه ددد ش ددرجاجی (اب ددن أثر ددر ج ددز ری)
(م530م) ،تحقر د  :علددی ّ
وحهددد وعد ّدوض و عددادل أحهددد عجددد الهوجددود ،بیددروت :دار الکتددج
العلهر ّ ،اول4146 ،م.

_ اؤلصدداب فددی تهریددز الصددحاب  ،أحهددد بددن علددی عسددقالجی (ابددن حجددر) (م263م) ،تحقر د :
ع ددادل أحه ددد عج ددد ووج ددود و عل ددی ّ
وحه ددد وع د ّدوض ،بید دروت :دار الکت ددج العلهرد د ّ ،اول،
4146م.

_ اؤلعخقدادات و تصدحر اؤلعخقدادات ،أبدو جعفددر ّ
وحهدد بدن علدی بددن حسدرن بدن بابو حده ّقهددی،

وعددروف ب ده شددرخ صدددوم (م324م) ،تحقر د  :عاصددن عجددد السددرد ،قددن :الهددؤتهر العددالهی
أللفر شرخ وفرد ،اول4143 ،م.

_ اعالم هجر ون الهاضرن و الهعاصرین ،هاشن وحهد الشدخص ،بیدروت :و سسد ام القدری،
4145م.

_ ؤکهال الکهال ،أورر حافظ ابن واکوال (م176م) ،تحقر و جشر :دار ؤحرا الخدراث العر بدی.
بیروت.

_ األوددالی ،ابددو جعفددر ّ
وحهددد بددن حسددن طوسددی (م150م) ،تحقر د و جشددر :و ّسس د الجعد د ،
4141م.

_ األوددالی ،أبددو جعفددر ّ
وحهددد بددن علد ّدی بددن حسددرن بددن ووسددی بددن بابو حدده ،وعددروف بدده شددرخ
صدوم (م324م) ،تحقر و جشر :و ّسس الجعد  ،قنّ ،اول4147 ،م.

_ اؤلواو و الخجصرا ون الحرره ،علی بن حسرن بن بابوحه ،تحقر  :سرد وحهد رضا حسدرذی،
بیروت :ووسسه آل الجرت 4356 ،ش.
ّ
ّ
دالذری (م379م) ،تحقر د  :سددهرل زکددار و
_ أجسدداب األشددراف ،أحهددد بددن ححرددی بددن جددابر بد
رحاض زرکلی ،بیروت :دار الفکرّ ،اول4147 ،م.

_ األجساب ،عجدکرحن بن ّ
وحهد سهعاجی (م653م) ،تحقر  :عجد اهلل عهر بدارودی ،بیدروت:
دار الجذان.
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_ بحددار األ جددوار الجاوع د لدددرر أخجددار األ ّخهد األطهددار

وحهددد بدداقر بددن ّ
ّ ،
وحهددد تقددی وجلسددی

_ ت ددارحخ اب ددن خل دددون ،عج دددالرحهن ب ددن وحه ددد ب ددن خلددددون (م202م) ،بید دروت :و سس دده
االعلهی للهطجوعات4394 ،م.
ُ
ّ
ّ
_ تدارحخ الطجددری (تددارحخ االوددن والهلددول) ،وحهدد بددن جر یددر طجددری (م340م) ،تحقرد  :وحهددد
أبوالفضل ؤبراهرن ،وصر :دار الهعارف.

_ تددارحخ الکوف د  ،حسددرن براقددی ،ترجهدده :سددعرد راد رحرهددی ،وشددهد :آسددخان قددد
4324ش.

رضددوی،
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ّ
(عالوه وجلسی) (م4444م) ،بیروت :و سس الوفا  ،دوم4103 ،م.

_ الخددارحخ الکجرددر ،أبددو عجددد اهلل ّ
وحهددد بددن ؤسددهاعرل بخدداری (م365م) ،تحقردد  :وعلهددی
حهاجی ،بیروت :دار الفکر4107 ،م.
_ تارحخ ودحذ دوش  ،أبو قاسدن عل ّدی بدن حسدن بدن هجد اهلل ،وعدروف بده ابدن عسداکر دوشدقی
(م674م) ،تحقر ّ :
علی شرری ،بیروت :دار الفکر4146 ،م.
_ ت سرس الشرعه لفذون االسالم ،حسن صدر( ،م4361م) ،کاظهرن :دار الکتج4370 ،م.

_ تعلرقد علددی وددذهم الهقددال (الفوا خددد الرجالرد ) ،وحرددد بهجهدداجی (م4306م) ،تحقرد  :حفرددد
ّ
الهصذف.
_ الخوحرددد ،أبددو جعفددر ّ
وحهددد بددن علددی بددن حسددرن بددن بابو حدده ّقهددی ،وعددروف بدده شددرخ صدددوم
(م324م) ،تحقر  :هاشن حسرذی طهراجی ،قن :و ّسس الذشر اؤلسالوی4392 ،م.

_ تهددذحج األحکددام فددی شددرح الهقذع د ّ ،
وحهددد بددن حسددن طوسددی (شددرخ طوسددی) (م150م)،
بیروت :دار الخعارفّ ،اول4104 ،م.
_ تهذحج الخهذحج ،أحهد بن علی عسقالجی (ابن حجدر) (م263م) ،تحقرد  :خلردل وداوون
شرحا و عهر سالحی و علی بن وسعود ،بیروت :دار الهعرف ّ ،اول4147 ،م.
_ تهذحج الکهال فی أسها الرجال ،یوجس بدن عجدد الرحهدان و ّدزی (م713م) ،تحقرد ّ :بشدار
ّ
عواد وعروف ،بیروت :و سس الرسال ّ ،اول4109 ،م.
_ تهذحج اللغ  ،وحهد بن احهد ازهری ،قاهره :الدار وصرح للخ لرف و الخرجهه4327 ،م.
_ الدقات ،أبو حاتن ّ
وحهدد بدن ّ
حجدان بسدخی (ابدن حجدان) (م361م) ،تحقرد  :عجدد الهعردد،
حردر آباد :وجلس داخرا الهعارف العدهاجره ،اول4393 ،م.
_ الجرح و الخعددیل ،أبدو ّ
وحهدد عجدد الدرحهن بدن أبدی حداتن رازی (م337م) ،تحقرد و جشدر:
دار ؤحرا الخراث العربی ،بیروتّ ،اول4374 ،م.
_ جغرافرای حافظ ابرو ،عجد اهلل خوافی (حافظ ابرو) ،تهران :جشرورراث وکتوب4376 ،ش.
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_ جههرا الذسج ،هشام بن وحهد بن ساخج کلجدی ،بیدروت :عدالن الکتدج و وکتجد الذهضد
العربی 4925 ،م.

جواب ددات اه ددل الهوص ددل ،وحه ددد ب ددن وحه ددد وفر ددد (143 - 335م) ،بید دروت :دارالهفر ددد،
4141م.
الخراخم و الجراخ  ،أبو حسرن سعرد بن هج اهلل راوجدی (قطج الدین راوجدی) (م673م)،
تحقر  :و ّسس اؤلوام الههدی  ،قن :و ّسس اؤلوام الههدی 4109 ،م.

_ الخراج و صذاع الکتاب  ،قداو بن جعفر ،بغداد :دار الرشرد للذشر4924 ،م.
_ خزاجد د األدب ،عج دددالقادر ب ددن عه ددر بغ دددادی (م4093م) ،تحقرد د ّ :
وحه ددد ججر ددل طرحف ددی،
ّ
العلهر 4992 ،م.
بیروت :دارالکتج
_ خط الکوفه و شرح خرحطخها ،لوخی واسرذرون ،صردا4356 ،م.
ّ
_ خالص األقوال فی وعرفه الرجال ،حسن بن یوسف حلی ،تحقر  :جواد قرووی ،قن :و ّسس
جشر الفقاهه4147 ،م.

_ دعاخن اؤلسالم و ذکر الحالل و الحرام و القضاحا و األحکدام ،جعهدان بدن ّ
وحهدد تهرهدی وغر بدی

(قاضی أبو حذرف ) (م353م) ،تحقر  :آصف بن علی أصغر فرضی ،وصر :دار الهعدارف،

4329م.
ّ
_ دال خل اؤلواو  ،أبو جعفر وحهد بن جریر طجری اواوی (قرن پذجن هجری) ،تحقر  :و سسد
الجعد  ،قن :و ّسس الجعد 4143 ،م.
_ رجال ابن داوود ،حسن بن علی حلی (م737م) ،تحقرد ّ :
وحهدد صدادم آل بحدر العلدوم،
قن :وذشورات الشرحف الرضی4393 ،م.
_ رج ددال الجرق ددی ،أحه ددد ب ددن ّ
وحه ددد برق ددی ک ددوفی (م371م) ،ته ددران :داجش ددگاه ته ددرانّ ،اول،
4313ش.

_ رجددال الطوسددیّ ،
وحهددد بددن حسددن طوسددی (م150م) ،تحقر د  :جددواد قرددووی ،قددن :و سس د
الذشر اؤلسالویّ ،اول4146 ،م.

أس ددها وص د ّدذفی الش ددرع ) ،أحه ددد ب ددن عل ددی ججاش ددی (م160م)،

_ رج ددال الذجاش ددی (فه ددر
بیروت :دار األضوا ّ ،اول4102 ،م.

_ الرجددال ،احه ددد ب ددن حس ددرن ابددن غض دداخری ،تحقرد د  :وحه ددد رضددا حس ددرذی جال ل ددی ،ق ددن:
011

دارالحدحث4133 ،م.

_ سدجل الهددی والرشداد فدی سدررا خرددر العجدادّ ،
وحهدد بدن یوسدف صدالحی شدداوی (م913م)،

الخراث العربی _ دارالهعرف 4100 ،م.
ّ
_ شددرح األخجددار فددی فضدداخل األ ّخهدد األطهددار ،جعهددان بددن وحهددد وصددری (قاضددی أبددو حذرفدده)
ّ
دردوحهد حس ددرذی جال ل ددی ،ق ددن :و سسد د الذش ددر االس ددالویّ ،اول،
(م353م) ،تحقرد د  :س د
4143م.

_ شرح وسلن ،جووی (م575م) ،بیروت ،دار الکتاب العربی4107 ،م.
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ّ
ووحهد وعوض ،بیروت :دار الکتج العلهر 4141 ،م.
تحقر  :أحهد عجد الهوجود
ّ
الحلجردد  ،علددی بددن برهددان الدددین حلجددی شددافعی (م4011م) ،بیددروت :دار االحرددا
_ السددررا

شرح وسذد ابی حذرفه ،وع شرح وال علی قاری حذفی ،بیروت :دارالکتج العلهره4101 ،م.
الصددحاح تدداج اللغ د و صددحاح العربی د  ،ؤسددهاعرل بددن ّ
حهدداد جددوهری (م392م) ،تحقر د :
أحهد بن عجد الغفور ّعطار ،بیروت :دار العلن للهالیین ،چهارم4140 ،م.
_ الصددحاح ،ؤسددهاعرل بددن ّ
حهدداد جددوهری (م393م) ،تحقر د  :عجددد الغفددور عطددار ،تهددران:
اجخشارات اورری ،افست از طجع دار العلن للهالیین.

_ صددف جز یددرا العددرب ،حسددن بددن أحهددد الدده وددداجی ،تحقرد ّ :
وحهددد بددن علددی أ کددوع ،بغددداد:
دارالشؤون العاو 4929 ،م.

_ الطجقات الکجری (الطجقه الخاوس ون الصحاب )ّ ،
وحهد بدن سدعد زهدری (کاتدج الواقددی)
(م330م) ،تحقرد د  :وحه ددد ب ددن ص دداول الس ددلهی ،بید دروت :دار ص ددادر و ط دداخف :وکتجد د
الصدی 4141 ،م.

_ العل ددل ،احه ددد ب ددن حذج ددل (م314م) ،تحقرد د  :وص ددی اهلل ،بید دروت :الهکت ددج االسدددالوی،
4102م.

_ علها الجحرین درو

و عجر ،عجد العظرن وهخدی بحراجی ،بیروت :و سسه الجالم4991 ،م.

_ عهدا القاری ،ابی وحهد وحهود بن احهد عرذی ،بیروت :دارالکتج العلهره4134 ،م.
_ الغددارات ،ؤبددراهرن بددن ّ
وحهددد (ابددن هددالل ثقفددی) (م323م) ،تحقردد  :ورددر جددالل الدددین
ّ
ّ ُ
وحدث ارووی ،تهران :اججهن آثار ولی ،چهارم4396 ،م.

_ الفدداخ فددی رواا واصددحاب اؤلوددام الصددادم
االسالوی4142 ،م.

 ،عجددد الحسددرن شجسددخری ،قددن :و سسد الذشددر

_ فخ الجاری ،أحهد بن علی عسقالجی (ابن حجر) (م263م) ،تحقر  :عجد العز یدز عجدد اهلل
بن باز ،بیروت :دار الفکر4379 ،م.

_ فخددوح الجلدددان ،أبددو الحسددن أحهددد بددن ححرددی بددالذری (م379م) ،تحقر د  :عجددد اهلل و عهددر
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أجرس الطجاع ،بیروت :و ّسس الهعارف4107 ،م.
وحه ددد بددن جعفددر وشددهدی ح دداخری ،تحقردد ّ :
_ فضددل الکوفدد و وسدداجدهاّ ،
وحهددد س ددعرد
الطرححی ،بیروت :دار الهرتضی.
_ فهرست الطوسیّ ،
وحهدد بدن حسدن طوسدی (م150م) ،تحقرد  :جدواد قردووی ،قدن :و سسد
جشر الفقاه 4147 ،مّ ،اول.

_ کاوددل الز حددارات ،أبددو القاسددن جعفددر بددن ّ
وحهددد بددن قولو حدده قهددی (م 352م) ،تحقر د  :جددواد
قرووی ،الفقاه  ،قن :و سس الذشر اؤلسالوی ،اول4147 ،م.
_ الکاول فی الخارحخ ،علدی بدن ّ
وحهدد شدرجاجی ووصدلی (ابدن أثردر) (م530م) ،تحقرد  :علدی
شرری ،بیروت :دار ؤحرا الخراث العربیّ ،اول4102 ،م.
_ کتدداب العددرن ،خلرددل بددن أحهددد فراهردددی (م476م) ،تحقر د  :وهدددی وخزووددی ،قددن :دار
الهجراّ ،اول4109 ،م.

_ کتاب الهجروحرن :ابن حجان( ،)361وحهود ابراهرن زاحد ،بیروت ،دارالهعرف 4143 ،م.
_ کهددال الدددین و تهددام الذعهد  ،أبددو جعفددر ّ
وحهددد بددن علددی بددن حسددرن بددن بابو حدده ّقهددی (شددرخ
ّ
ص دددوم) (م324م) ،تحقرد د  :عل ددی أ کج ددر غف دداری ،ق ددن :و ّسسد د الذش ددر اؤلس ددالوی ،اول،
4106م.

_ کوفه پیداحش شهر اسالوی ،هشام جعر  ،ترجهه :ابوالحسن سروقد وقددم ،وشدهد :آسدخان
قد

رضوی4373 ،ش.

_ لجاب األجساب و األلقاب و األعقاب ،أبو الحسن علی بیهقی (ابن فذدم) ،قن :وکتجد آحد اهلل
ّ
سرد ورعشی ججفی4140 ،م.
وحهددد بددن ّ
_ الهددزارّ ،
وحهددد بددن جعهددان عکجددری بغدددادی (شددرخ وفرددد) (م143م) ،تحقر د :
ّ
وحهد باقر أبطحی ،قن :الهؤتهر العالهی أللفر شرخ وفردّ ،اول4143 ،م.
_ الهعددارف ،أبددو ّ
وحهددد عجددد اهلل بددن وسددلن بددن قخرجدد دحذددوری (م375م) ،تحقردد  :ثددروت
عکاش  ،القاهرا :دار الهعارف.

_ وعجددن الجلدددان ،حدداقوت بددن عجددد اهلل حهددوی رووددی (م535م) ،بی دروت :دار ؤحرددا الخددراث
العربیّ ،اول4399 ،م.
_ وعجددن رجددال الحدددحث ،سد ّدرد أبددو القاسددن بددن علد ّدی أ کجددر ووسددوی خددویی (م4143م) ،قددن:
011

وذشورات ودحذ العلن4103 ،م.

_ وعجن قجاخل العرب ،عهر رضا کحاله ،دوش  :وطجع الهاشهره4352 ،م.

بیروت :عالن الکتج ،سوم4103 ،م.

_ وعجددن وقدداییس اللغ د  ،أحهددد بددن فددار
وأوالده.

(م396م) ،وصددر :شددرک وکتج د وصددطفی الجددابی

_ وردزان االعخدددال فدی جقددد الرجدال ،أبددو عجددداهلل ّ
وحهدد بددن أحهدد ذهجددی (م712م) ،تحقرد :
علی ّ
وحهد بجاوی ،بیروت :دار الهعرف 4323 ،م.
_ جهم السعادا فی وسدخدرل جهدم الجالغد ّ ،
وحهدد بداقر وحهدودی (وعاصدر) ،بیدروت :و سسد
األعلهی.

_ الوافی بالوفرات ،خلرل بن أیج
4324م.
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ّ
_ وعجددن وددا اسددخعجن ،عجددد اهلل بددن عجددد العز یددز بکددری (م127م) ،تحقر د  :وصددطفی سددقا،

ّصفدی (م719م) ،وحسجادن (آلهان) :فراجزشدخاحذر ،دوم،

_ وسدداخل الشددرع  ،شددرخ ّ
وحهددد بددن حسددن حد ّدر عدداولی (م4401م) ،تحقرد و جشددر :و ّسسد آل
الجرت ،قن4141 ،م.
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