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  . طرح مسئله1
هـاي  در روزگار خود بود. او کتابحدیث شیعه  ۀترین چهردرخشان) 381م( شیخ صدوق

هـا  آن ،هاي خودآوري کرده بود و حتي در مسافرتشیعه را جمع ۀمشهور و مورد استفاد
از امتیـازات خـاص شـیخ     .) 5ــ 1/3صدوق، من الیحضره الفقیـه،  ( برد را همراه خود مي

گیـري از مشـایخ  و منـابع حـدیثي     هـاي متعـدد او و بهـره   توان به مسـافرت  صدوق مي
  شهرهاي گوناگون به خصوص مناطق شرقي جهان اسالم اشاره کرد. 

هـاي بـزرگ حـدیثي    در روزگار شیخ صدوق و پس از ایشان، با نگاشته شـدن کتـاب  
کم به دست فراموشي سـپرده شـد و گردبـاد    هاي کوچک کمها و رسالهاستفاده از کتاب
الب برخي از ایـن منـابع در   هاي بسیاري از این منابع را با خود برد. اما مطحوادث نسخه

توان به بازسازي و احیاي برخـي   ها ميهاي دیگر باقي مانده است و با شناسایي آنکتاب
توجهي از آثار شیخ صدوق تا روزگـار  از این منابع همت گماشت. خوشبختانه بخش قابل

رخـي از  توان با جستجو در این آثار با منابع پیشینیان آشنا شـد و ب  ما باقي مانده که مي
کـاظم رحمتـي بـه درسـتي بـه آن       محمد اي که ها را استخراج و بازسازي کرد، نکتهآن

» بازیابي متون کهن امامي در آثار شیخ صـدوق « ۀاهمیت آن در مقال ۀاشاره کرده و دربار
به معرفـي  او تنها  ).1385اول، بهار و تابستان،  ۀحدیث اندیشه، شمار( است  سخن گفته

تـرین پرسـش نوشـتار    اسـت. اصـلي    کتاب عیون اخبار الرضا(ع) پرداختـه  دو مورد از منابع
یک از منابع مربوط به روایات امام رضا(ع) تا روزگار شـیخ صـدوق   حاضر این است که کدام

ها استفاده کرده اسـت. پـس از شناسـایی ایـن منـابع و      باقي مانده بود و شیخ صدوق از آن
ت بـه اعتبارسـنجی روایـات منقـول از ایـن منـابع و       توان نسبها میروایات نقل شده از آن

رو اهمیـت بیشـتري دارد   همچنین بازیابی و بازسازی این منابع اقدام کرد. این مسئله از آن
که با توجه به حضور امام رضا(ع)، در خراسان بسـیاري از روایـات ایشـان از طریـق راویـان      

اطق شـرقي جهـان اسـالم وجـود     هایي از روایات ایشـان در منـ  خراساني نقل شده و نسخه
داشته است که در مناطقي غربي و مرکزي مانند عراق نایاب بوده و به دسـت محـدثان آن   
دیار نرسیده است. شیخ صدوق با اهتمامي که به مسافرت به مناطق شـرقي جهـان اسـالم    

هـا بـراي محـدثان و    داشته، از مشایخ منحصر به فردي اسـتفاده کـرده کـه بسـیاري از آن    
انـد. از ایـن رهگـذر او    لیان مناطق مرکزي و غربي مانند کوفه و بغـداد ناشـناخته بـوده   رجا

نگـاراني ماننـد شـیخ طوسـي و     ها نقل کـرده کـه فهرسـت   هایي را شناسایي و از آننسخه
آوري روایـات امـام رضـا(ع)    اند. به ویژه آنکه شیخ صدوق به جمعنیافتهنجاشي به آن دست

 کتابي خاص در این زمینه از روایات امام گرد آورده است. اي داشته واهتمام ویژه
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  تحقیق ۀ. پیشین2
هـاي پیشـینیان   هاي اخیر با توجـه بـه اهمیـت بازیـابي منـابع و مصـادر کتـاب       در سال
هـا  آن ۀاز جملـ  ؛هاي بسیاري براي شناسایي و بازسازي منابع صورت گرفته اسـت  تالش
رحمان ستایش، محمد کـاظم و  ( ع تفسیر قميهایي براي شناسایي منابتوان به تالشمي

مادي، عبدالرضـا،  حَ( کافيال )،1392، تابستان 9 ۀپژوهي، شمارشهیدي، روح هللا، حدیث
؛ اثباتی، اسماعیل و طباطبـایی، سـید کـاظم، علـوم حـدیث،      93پژوهي، تابستان حدیث
شـمارۀ  پژوهـی،   ؛ اثباتی، اسماعیل و رستمی محمدحسن، حـدیث 1393، بهار71شمارۀ 

؛ اثباتی، اسماعیل و طباطبایی، سید محمد کاظم، کتاب قـیم، شـمارۀ   1394، اسفند 14
) 85زاده، سـعید، علـوم حـدیث، زمسـتان     زعفراني( تفسیر نعماني)، 1396، زمستان 17

هـم از  (ع) هاي برجـاي مانـده از روایـات امـام رضـا     تالش براي احیاي نسخه اشاره کرد. 
تـوان بـه   اند که از آن جملـه مـي  شناسایي و احیا شده اهسخهدیرباز آغاز شده و برخي ن

 ،رسـد اثر سلیمان بن داوود غازي اشاره کرد. با ایـن وصـف بـه نظـر مـي     (ع) مسند الرضا
اسـت.   تالش براي بازیابي و سپس بازسازي منابع مفقود روایات مورد غفلـت واقـع شـده   

ع) در آثار شیخ صـدوق پرداختـه   شناسی مناظرات امام رضا(نگارنده پیش از این به منبع
) و در ایـن  1400، پـاییز و زمسـتان   26است (اثباتی، اسماعیل، حدیث پژوهـی، شـمارۀ  

  کند منابع سایر روایات امام رضا(ع) را شناسایی کند.نوشتار تالش می
  
  شناسایي منابع. روش3

خـود از  لیف کتـاب  أکند که براي تـ من الیحضره الفقیه اشاره مي ۀشیخ صدوق در مقدم
اسـتفاده   علي بـن مهزیـار   و حلبي ،حریز هایمنابع مشهور و مورد اعتمادي  مانند کتاب

 ۀهمچنین با مراجعه به بخش مشـیخ ). 4ـ 1/3، من الیحضره الفقیهصدوق، ( کرده است
امـا  ). 4/422همـان،  ( او آشـنا شـد   ۀتوان با برخي از منابع مـورد اسـتفاد  کتاب فقیه مي

راي نام بردن از منابع در سایر آثار او دنبال نشده و به عنوان نمونـه  سفانه این شیوه بأمت
کنـد.  اش اشاره نمـي به منابع مورد استفاده(ع) در مقدمه یا پایان کتاب عیون اخبار الرضا

امـا   ،کنـد را با دشواري روبرو مـي (ع) شناسایي منابع کتاب عیون اخبار الرضا ،هئلاین مس
  اسي این منابع وجود دارد.هایي براي بازشنهمچنان راه

بـه عنـوان    ؛گاهي نام منبع خود را ذکر کـرده اسـت   ،هاي خودشیخ صدوق در کتاب
 سـعد بـن عبـدهللا اشـعري،     ،»کتـاب الرحمـه  «کند که این روایـت را از   نمونه تصریح مي



 1401پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ مپنجو  پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  288

همـان،  ( فضـل بـن شـاذان   » العلـل «کتـاب  ) 24ــ  2/22 عیون اخبار الرضـا(ع)، صدوق، (
روایـت  ) 304ـ   1/300همان، ( محمد بن ولید» کتاب الجامع«یا ) 35باب  129ـ 2/106

کند. البته این موارد بسیار محدود است. در موارد دیگر نیز با بررسي شـواهد و قـرائن    مي
  موجود به شناسایي منابع احتمالي پرداخته شده است.

ل در هاي کوچکي را به صـورت کامـ  ها و کتاب شیخ صدوق رساله ،در موارد متعددي
کتابش نقل کرده و عنوان باب را از عنوان کتاب وام گرفته است. بـه عنـوان نمونـه بـاب     

الفـرق بـین   «از کتـاب  ،»مع المامون في الفرق بین العتـره و االمـه  (ع) ذکر مجلس الرضا«
مناظرات امـام   ۀدربار 13و  12و باب ) 218ـ 1/207همان، ( ریان بن صلت» االمه و االل

 اثرحسن بن محمد نوفلي گرفته شده است ،»لس الرضا مع اهل االدیانذکر مجا« از کتاب
در مواردي به این باب روایات دیگري که در همان  .)170ـ 159و  159ـ 1/139همان، (

مـا حـدث بـه    « موضوع از منابع دیگر به دستش رسیده را نیز افـزوده اسـت. ماننـد بـاب    
اثـر  » وفـاة الرضـا  «کـه از کتـاب   » عنب انه سم في(ع) ابوالصت الهروي عن ذکر وفاة الرضا

 خر باب روایتي در این موضوع به آن افـزوده شـده اسـت   آاباصلت هروي نقل شده اما در 
   .)275ـ  1/271همان، (

 .سر هم نقل کرده اسـت گاهي شیخ صدوق روایات متعددي را با سند یکسان و پشت
برگرفتـه از کتـابي   این است کـه ایـن بخـش کتـاب در حقیقـت       ۀاین موارد نشان دهند

حـدیث   100مشخص است که شیخ صدوق از آن استفاده کرده است. بـه عنـوان نمونـه    
    .)73ـ 2/63همان، ( سر هم و با یک سند مشخص از امام نقل شده استپشت

هـا بـه مـا کمـک     تواند در شناسایي منبع نقل آن سبک گزارش برخي روایات نیز مي
هـاي امـام را   االت یـک راوي از امـام و پاسـخ   ؤق سبه عنوان نمونه وقتي شیخ صدو .کند

از کتاب مسائل نقـل شـده اسـت. اگـر در منـابع       گزارش کرده است. این روایات احتماالً
مهمـي   ۀدر این صورت قرینـ  ،معرفي شده باشد» مسائل«فهرست راوي مورد نظر صاحب 

  براي شناسایي منبع اصلي در اختیار داریم.
اما با توجه به اینکه موضوع  ،ز کتابي استفاده کرده استدر مواردي نیز شیخ صدوق ا

روایات کتاب متنوع بوده، روایات آن را در ابواب متعدد کتابش پراکنـده کـرده اسـت. در    
چون باید ابتدا اسناد تکراري در کل کتـاب را   ،شود این موارد شناسایي منبع دشوارتر مي

  پرداخت. آن ۀآوري و مرتب کرد و پس از آن به مطالعجمع
هـاي  مراجعـه بـه کتـاب    ،یکي دیگر از اقدامات الزم براي شناسـایي منـابع احتمـالي   
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هـاي  بـه کتـاب   ،هـاي شـیخ صـدوق   فهرست است. پس از بررسي اسناد روایات در کتاب
افـراد موجـود در اسـناد تکـراري را      ۀکنیم و اطالعات موجـود دربـار   فهرست مراجعه مي

ز این افراد داراي کتابي است که بـا سـندي مشـخص    کنیم. در مواردي یکي ا بررسي مي
این کتاب روایت شده و در مواردي هم در اختیار صاحبان فهرست قرار گرفته است. اگـر  

به این معنـي اسـت کـه ایـن کتـاب بـا        ،کند با همین سند روایاتي نقل مي ،شیخ صدوق
هـایش  کتـاب همان سند نجاشي یا شیخ طوسي در اختیار شیخ صدوق بوده و در تدوین 

  از آن بهره برده است.
در مواردي نیز شیخ صدوق با اسنادي متفاوت، از آن منابع نقل کرده است، که گاهي 

اند. با  به نقل آن سند نپرداختهبراي نویسندگان فهرست ناشناخته بوده، یا براي اختصار، 
هاي متعدد شیخ صدوق در نواحي مختلـف بـه خصـوص شـرق جهـان      توجه به مسافرت

هـاي فهرسـت و   سالم، گاهي او از منابعي بهره گرفته است که براي نویسـندگان کتـاب  ا
  اند. رجال ناشناخته بوده و از آن نامي به میان نیاورده

روایـات انـدکی    ،بـوده (ع) گاهی شیخ صدوق از کتابی که مربوط به روایات امام رضـا 
 ،شـیخ صـدوق نرسـیده   نقل کرده است، در این موارد احتمال اینکه این کتاب به دسـت  

 ،منابع بعدی به دست شیخ صدوق رسـیده باشـد   ۀبلکه تنها برخی از روایات آن با واسط
  شود. می تقویت
 

  هاي روایات امام رضا(ع) . کتاب4
هـای  شـامل گونـه   ،دادرا در خود جـای مـی   (ع)هایی که روایات منقول از امام رضاکتاب

  شود. می ها اشارهمتعددی بود که به آن
  
  هاي مسائل. کتاب1. 4

 ،های ایشـان شـکل گرفتـه اسـت    های راویان از ائمه و پاسخمکتوباتی که برمحور پرسش
  شوند. می با عنوان مسائل شناخته معموالً

  
 .  مسائل الرضا(ع)، حسن بن علي الوشاء1. 1. 4

هـاي سرشـناس شـیعه،    و از چهـره (ع)حسن بن علي الوشاء از بزرگان اصحاب امـام رضـا  
است. نجاشي کتاب مسـائل را از طریـق احمـد بـن     (ع) الرضاآثاري از جمله مسائل داراي
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روایـاتي   .)44ــ  43نجاشي، ( کند ادریس از احمد بن محمد بن عیسي از وشاء روایت مي
وشـاء از امـام    که شیخ صدوق از طریق، سعد بن عبد هللا از احمد بن محمد بن عیسي از

احمـد   ۀچون این کتاب بـه وسـیل   ؛همین کتاب است به احتمال بسیار از ،کند روایت مي
بن محمد بن عیسي به دست نجاشي رسیده و به همین طریق هم به دست شیخ صدوق 

    .)81، 24، 18، 15، 2/10 صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)،( رسیده است
  
  ) از امام رضا(ع) 220.  مسائل محمد بن سنان ( م2. 1. 4

و شیخ صـدوق آن را در  ) 328نجاشي، ( اشي مشهور بودهسنان در زمان نجاین کتاب ابن
   .)106ـ 2/95 صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)،( کتابش ذکر کرده است 33باب 

  
  .  مسائل احمد بن عمر الحالل3. 1. 4

است که مسائلي را از ایشان نقل کرده اسـت.  (ع) احمد بن عمر الحالل از راویان امام رضا
 عبدهللا بن محمد از احمد این کتاب را روایـت کـرده اسـت   محمد بن عیسي بن عبید از 

داند که محمد بن علي کـوفي آن را   شیخ طوسي وي را صاحب کتابي مي .)99نجاشي، (
االت احمد از ؤشیخ صدوق یکي از س .)82طوسي، الفهرست، ( از احمد روایت کرده است

علـل   ،همـو  ؛1/246 صـدوق، عیـون اخبـار الرضـا(ع)،    ( را نقل کـرده اسـت  (ع) امام رضا
اما با توجـه بـه    .)203و  202، ؛ همو، کمال الدین و تمام النعمه198و  1/197  الشرایع،

رسد، اگر این کتاب در اختیار شـیخ صـدوق بـود، بـیش از یـک      اهمیت کتاب به نظر می
کنـد.  کرد. این مسئله احتمال استفاده از منابع واسطه را تقویت مـی روایت از آن نقل می

  رود.اساس این کتاب از منابع با واسطۀ شیخ صدوق به شمار می بر این
  
  .  مسائل سعد بن سعد  4. 1. 4

سعد بن سعد اشعري قمي فردي مورد اعتماد از اصحاب امام رضا(ع) و امـام جـواد(ع) اسـت.    
وي کتاب مسائلي از امام رضا(ع) داشته که محمد بـن خالـد برقـي از او روایـت کـرده اسـت       

و شـیخ  .) و .. 523و  3/514 ،ينـ ی(کل ایـن کتـاب در اختیـار شـیخ کلینـي      .)179نجاشي، (
اند. شـیخ صـدوق یـک روایـت از ایـن       بوده و از آن روایت کرده) 46التوحید، (صدوق،  صدوق

و  2/299صـدوق، عیـون اخبـار الرضـا(ع)،     کتاب  را در عیون اخبار الرضا(ع) نقل کرده است (
  کند. می منبع احتمال استفاده از منابع واسطه را تقویت نقل اندک از این .)1/246 احتماالً
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  . مسائل یاسر خادم5. 1. 4
نجاشـي،  ( ، کتاب مسائلي دارد که برقي آن را روایت کرده اسـت (ع)یاسر، خادم امام رضا

   .)267الفهرست،  ،يطوس ؛453
شیخ صدوق روایاتي از یاسر خادم نقل کرده که با دقت در اسـانید و نـوع متنـي کـه     

ایـن روایـات از کتـاب     :توان گفتنقل شده است و هماهنگي این روایات با نام کتاب مي
مسائل یاسر نقل شده است، این کتاب را علي بن ابراهیم از پـدرش بـراي شـیخ صـدوق     

عـالوه بـر    ).و ...18، 15، 2/9، 1/251 صدوق، عیون اخبـار الرضـا(ع)،  ( روایت کرده است
یات متعددي را از یاسر  خادم و دیگران شنیده بـود کـه بـا    این موارد علي بن ابراهیم روا
علي بـن ابـراهیم در جـاي    ). 2/18همان، ( ها را فراموش کردگذشت زمان بسیاري از آن

ها را دوست ندارم آن ،کنددیگر مطالبي راجع به شهادت امام از یاسر شنیده و عنوان مي
احتمال نقل روایـات یاسـر از کتـاب    دو گزارش اخیر ). 2/270همان، ( در کتابم ذکر کنم

کند. در این صـورت علـي بـن ابـراهیم روایـات یاسـر را در       علي بن ابراهیم را تقویت مي
  تعدادي از این روایات برگرفته از کتاب یاسر بوده است. کتابش ثبت کرده که احتماالً

  
  .  مسائل ابراهیم بن ابي محمود6. 1. 4

او صاحب  کند،روایت مي (ع)و امام کاظم (ع)امام رضا ابراهیم بن ابي محمود خراساني از
 نجاشي،( داند مي (ع)بوده است که کشي این مسائل را مروي از امام کاظم یکتاب مسائل

   .)2/838 ،طوسي، اختیار معرفه الرجال؛ 41 طوسي، الفهرست،؛ 25
 )،(صدوق، عیـون اخبـار الرضـا(ع    هاي او را از حضرت عبد العظیمشیخ صدوق روایت

 ،)272ــ  1/271همـان،  ( حسین بن احمد مالکي از پـدرش  ،)2/27، 116، 1/105،113
شـیخ صـدوق بـا     .)2/24همان، ( کند و دیگران نقل مي) 2/21همان، ( ابراهیم بن هاشم

هاي رجالي ثبت شده، به روایات ابراهیم بـن  در کتاب» مسائل«همان سندي که به کتاب 
 اسـت (ع) االتي از امام رضاؤها نقل کرده که شامل سابي محمود دسترسي داشته و از آن

کند از امام  روایاتي که ابراهیم نقل مي ۀهم تقریباً .)4/428 صدوق، من الیحضره الفقیه،(
بـه عنـوان    ،آمده است هیالفق حضرهیکه در من ال ياالتؤعالوه بر س( شنیده است(ع) رضا

از امام  ابراهیماالت ؤس ي.. که همگو . 424ـ 423، 4/351، 55، 3/51 ،ينیکلنکـ:  نمونه
ابوالحسن شناخته  ۀهر دو با کنی(ع) و امام رضا (ع)نجا که امام کاظمآو از ) است(ع) رضا
(طوسي، اختیار معرفه  »(ع)یموس مسائل« اند، نام کتاب در رجال کشي به اشتباه شده مي

  ثبت شده است.) 2/838، الرجال
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  . مسائل فتح بن یزید جرجاني7. 1. 4
فتح بن یزید جرجاني صاحب کتاب المسائل است که محمد بن جعفر از احمـد بـن ابـي    

شـیخ طوسـي او را    .)311نجاشـي،  ( عبدهللا از فتح آن را براي نجاشي روایت کرده است
صاحب کتابي دانسته که آن را شیخ صدوق از ابن ولید از صفار از مختـار بـن بـالل از او    

 ،البته اسم راوي کتاب در طریق شـیخ طوسـي   .)201 طوسي، الفهرست،( کند روایت مي
 مختار بن محمد بن مختار همداني است که به اشتباه نام مختـار بـن بـالل آمـده اسـت     

بار شیخ در رجال نام او را یک .)437، صالرجال ،ي، و طوس201: همان، پانوشت صـنک(
 بـاب مـن لـم یـرو    بـار در  و یـک  ،)390، الرجال ،يطوس((ع) اصحاب امام هادي ۀدر زمر

دانسـته  (ع) ذکر کرده است. ابن غضائري او را صاحب مسائل از ابوالحسـن  ،)436همان، (
است یـا ابوالحسـن   (ع) اختالف وجود دارد که این ابوالحسن منظور امام رضا :نویسد و مي

ابـن  » (و الشـخص مجهـول و االسـناد الیـه مـدخول     . «ثالث و این شخص ناشناخته است
با مراجعه به روایات و منـابع رجـالي دالیلـي بـراي اینکـه منظـور از        .)85ـ 84،يغضائر

گونه کـه بـراي اثبـات روایـت وي از امـام      است وجود دارد. همان(ع) امام رضا ،ابوالحسن
   .)270ـ 265 /14 ،یيخونکـ:  باره نیدر ا( نیز شواهدي وجود دارد(ع) هادي

نقل کرده است. (ع) بار الرضاشیخ صدوق یک روایت طوالني از این کتاب در عیون اخ
از مختـار بـن محمـد از    شیخ این روایت را از محمد بن علي ماجیلویه از علي بن ابراهیم 

 صـدوق، عیـون اخبـار الرضـا(ع)،    ( توحید نقـل کـرده اسـت    ۀدربار(ع) فتح  از ابوالحسن
که گذشت شیخ طوسی تصریح کرده که این کتاب در اختیار شـیخ  چنان .)118ـ 1/117

در این صورت نقل اندک از کتاب بایـد علـت دیگـری داشـته باشـد و       ؛بوده است صدوق
البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که چه بسا حجم کتاب اندک بوده است و روایت 

ای از حجم کتاب را در برداشته و سـایر روایـات کتـاب    بخش عمده ،طوالنی شیخ صدوق
    رسیده بوده و از آن طرق نقل کرده باشد.نیز از منابع دیگر به دست شیخ صدوق 

  
  . کتاب حسن بن جَهم8. 1. 4

و  (ع)فردي مورد اعتماد و از راویان امام کـاظم  ،حسن بن جهم بن بکیر بن اعین شیباني
شـیخ   .)50نجاشي، ( است. او کتابي دارد که از چند طریق روایت شده است(ع) امام رضا

  ).97 طوسي، الفهرست،( داند طوسي او را صاحب کتاب مسائل مي
از جملـه روایتـي    ،کنـد  نقل مي(ع) شیخ صدوق روایاتي از حسن بن جهم از امام رضا
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علـي   ).218ـ   2/216 صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)،( مامون ۀشهادت امام به وسیل ۀدربار
 و دیگـران ) 2/216، 1/15همـان،  ( احمد بـن علـي انصـاري    ،)1/278همان، ( بن اسباط

  کنند. هاي حسن بن جهم را نقل ميروایت ،)2/54،158،260همان، (
  
  اي از روایات امام رضا(ع) .  کتاب یا نسخه2. 4
  عبد هللا بن محمد رازي ۀ. نسخ1. 2. 4

(ع) اي را از امـام رضـا  عبد هللا بن محمد بن علي بن عباس بن هارون تیمي رازي، نسخه
عبد هللا از پدرش عبـد هللا روایـت   کند. این نسخه را محمد بن عمر از حسن بن  نقل مي

  ).228نجاشي، ( کند مي
کنـد. در طریـق    حدیث بوده نقل مـي  100شیخ صدوق این کتاب را که شامل حدود 

ایـن  (ع) محمد بن عمر جعابي از حسـن بـن عبـد هللا تیمـي از امـام رضـا       ،شیخ صدوق
افتـاده اسـت. ایـن    رسد نام عبد هللا در این طریـق   کنند که به نظر مي روایات را نقل مي

احتمال هم وجود دارد که حسن بن عبد هللا کتاب پدرش را با احادیثي که خود از امـام  
عیون اخبار  278تا  214 شمارۀ چون از حدیث ؛تکمیل کرده است ،شنیده است(ع) رضا

روایـاتي را از امـام نقـل     نام عبد هللا در سند نیسـت و حسـن خـود مسـتقیماً    الرضا(ع)، 
صدوق، عیون ( کند را حسن از پدرش عبدهللا نقل مي 314تا  278از حدیث  اما ،کند مي

  ).73ـ 2/63 اخبار الرضا(ع)،
  

  هاي عبد هللا بن احمد طائي. کتاب2. 2. 4
 کنـد  نقـل مـي  (ع) پـدرش از امـام رضـا    ۀاي را با واسطعبد هللا بن احمد بن عامر نسخه

ن نسخه را نقل کرده اسـت. عبـد   شیخ صدوق تمام یا بخش زیادي از ای ).229، ينجاش(
ایـن احادیـث را    194در سـال  (ع) گفـت: امـام رضـا    260پـدرم در سـال    :گویدهللا مي

کند. البته شیخ دو سند دیگر هم به این احادیـث   حدیث را نقل مي 186فرمودند. سپس 
احمد بـن   :افراد دیگري مانند ،دهد در آن مجلس غیر از احمد بن عامر دارد که نشان مي

صدوق، عیون اخبـار  ( اند بدهللا هروي شیباني و داوود بن سلیمان فراء نیز حضور داشتهع
روایت دیگـري را از   ،شیخ با سندي مشابه که اختالف اندکي دارد .)53ـ 2/28 الرضا(ع)،

   .)2/144همان، ( کند همین منبع نقل مي
کند. این دو  مي عالوه بر این شیخ صدوق دو روایت دیگر هم از عبدهللا از پدرش نقل
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روایت را شیخ صدوق در یک باب آورده است. با توجه به تفـاوت سـند بـین عبـدهللا تـا      
هاي دیگر عبـدهللا بـوده   این دو روایت از کتاب احتماالً ،با این سند مشهور ،شیخ صدوق

از آنجــا کــه موضــوع روایــت طــوالني بــا کتــاب قضــایا   .)225ـــ1/218همــان، ( اســت
  وجود دارد. ،احتمال اینکه بخشي از این کتاب باشد ،دیکي داردنز(ع) منینؤامیرالم

در یکـي از   ،شیخ روایتي را از ابوعمرو القطان از احمد بـن عبـدهللا بـن عـامر طـائي     
نقل کرده اسـت.   194در سال (ع)، هاي بغداد شنیده است که از پدرش از امام رضامحله

اند که مربوط بـه   نقل کرده (ع)امام علي پدرانشان از ۀبه واسط(ع)، این روایت را امام رضا
با توجه به اینکه سال  .)2/12همان، ( در روز قیامت است) س( دادخواهي حضرت فاطمه

از پدرانشـان   (ع)،است و در آن راوي از پدرش از امام و امام رضـا  194نقل روایت همان 
روایـت نـام احمـد و     توان گفت که در سند اند، مي روایت را نقل کرده(ع) منینؤلمااز امیر

  جا شده است و این روایت هم از کتاب پیش گفته است.هعبدهللا جاب
  

  حسن بن علي بن فضال ۀ.  نسخ3. 2. 4
را روایت کرده (ع) اي از روایات امام رضا نسخه علي بن حسن بن علي بن فضال از پدرش
شده نیسـت و   کند، اما در بین کوفیان شناخته است. این نسخه را شیخ صدوق روایت مي

   .)258و  36نجاشي، ( نگرند تردید به آن مي ۀها به دیدآن
هایي از این نسخه را از طریق احمد بن محمـد بـن سـعید    شیخ صدوق همه یا بخش

نقل کرده است. اما بـین احمـد   (ع) کوفي همداني از علي بن حسن از پدرش از امام رضا
این واسطه محمـد بـن احمـد     ،دبن محمد بن سعید و شیخ صدوق یک واسطه وجود دار

 احمـد بـن حسـین قطـان     ؛)115 /1 صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)،( بن ابراهیم المعاذي
ــ  1/192همـان،  ( محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقـاني  ؛)2/92 ؛192ـ 189 /1همان، (

احمد بن محمد به اشـتباه محمـد بـن احمـد      تیروا نیدر ا( 247و  236ـ 235و  194
یـا محمـد   ) 92ـ 91، 87، 86، 85، 81، 2/62و  271و  262و261و  254 و) آمده است

است. در مـواردي هـم شـیخ اسـم دو یـا چنـد نفـر از        ) 118 /1همان، ( بن بکران نقاش
محمد بن بکران نقاش و محمـد بـن ابـراهیم بـن      مثالً ؛ورده استآمشایخش را همزمان 

قطـان و محمـد بـن بکـران     یا احمد بن حسـین  ) 265ـ 1/263همان، ( اسحاق طالقاني
محمد بن بکران  یا) 267ـ 265 /1همان، ( نقاش و محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقاني

ـ   1/267همـان،  ( نقاش در مسجد کوفه و محمد بن ابراهیم بن اسـحاق المکتـب در ري  
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دهد که شیخ صدوق این رساله را از چند نفـر از مشـایخش و    این موارد نشان مي .)268
  شنیده است. 354ایي مانند ري و مسجد کوفه در سال هدر مکان

  
  . کتاب داوود بن سلیمان قزویني4. 2. 4

 کنـد  روایـت مـي  (ع) قزوینـي کتـابي دارد کـه از امـام رضـا      داوود بن سلیمان بن جعفـر 
 ۀشیخ طوسي داوود بن سلیمان بن یونس بـن احمـد الغـازي را در زمـر     .)161نجاشي، (

 کنـد  کند کـه ابـن مهرویـه از وي روایـت مـي      برد و اشاره مي نام مي(ع) اصحاب امام رضا
ابـو  «، »ابـن احمـد  «هاي دیگر رجال به جـاي  از طرفي در نسخه .)357 طوسی، الرجال،(

با مراجعـه بـه کتـاب عیـون اخبـار       .)3پانوشت  ،357رجال،  ،يطوس( آمده است» احمد
ر این کتاب از طریق ابـن  شویم که بیشتر روایات داوود بن سلیمان د متوجه مي(ع) الرضا

برنـد   مهرویه قزویني نقل شده است. پس این دو نفري که شیخ طوسي و نجاشي نام مـي 
در حقیقت یک نفر هستند و همان صاحب کتاب هستند که شیخ صدوق هم گاه با لقـب  

) 253، 205 /1همان، ( »الغازي«یا ) 128، 1/116، (صدوق، عیون اخبار الرضا(ع) »الفراء«
روایات ایـن کتـاب را در عیـون آورده     ،)279، 1/235همان، ( بدون لقب خاصيو گاهي 

داود ( محمد جواد حسیني جاللي تحقیق و منتشر شده اسـت  ۀاست. این کتاب به وسیل
   .)ق1418 ،يغاز مانیبن سل

  
  . کتاب ریان بن صلت 5. 2. 4

ولـي از   .بـرد  ياما از آن نامي نم ،داند شیخ طوسي ریان بن صلت را صاحب یک کتاب مي
 ،کنـد  ، آن را نقـل مـي  »الفـرق بـین االمـه و االل   «آنجا که با طریقي غیر از طریق کتـاب  

این کتاب، کتابي مجزا است. شیخ طوسي این کتاب را از طریق علي بن ابـراهیم   احتماالً
    .)129طوسي، الفهرست،( کند از پدرش نقل مي

پـدرش از ریـان بـن صـلت نقـل      شیخ صدوق روایات متعددي از علي بن ابـراهیم از  
، 2/57 صدوق، عیون اخبـار الرضـا(ع)،  ( کند که به احتمال بسیار از همین کتاب است مي
62 ،150 ،190(.   
  
  هاي دارم بن قَبیصَه. کتاب6. 2. 4

کند. علي بن محمد بن جعفـر   نقل مي(ع) یمي سائح، از امام رضاه دارمي تَبیصَدارم بن قَ
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 کنـد  را از دارم از امام نقل مي» الناسخ و المنسوخ«و » وه و نظائروج«هاي سه کتابنبَبن عَ
ابـن  ( نویسـد: یـؤنس بحدیثـه و ال یوثـق بـه      او مـي  ۀابن غضائري دربار .)162نجاشي، (

    .)58 ،يغضائر
سر هم از ابوبکر محمد بـن احمـد   روایت را به ترتیب و پشت 30شیخ صدوق بیش از 

مـولي الرشـید   )، عنبسه( ز علي بن محمد بن عیینهبن حسین  بن یوسف زریق بغدادي ا
نقل از یک کتاب مشـخص اسـت.    ۀکند که به روشني نشان دهند از دارم از امام نقل مي

ناسخ و منسوخ ندارد  ۀوجوه و نظائر یا مسئل ۀموضوع این روایات ارتباط چنداني به مسئل
 80ــ  74 /2 ر الرضـا(ع)، صدوق، عیون اخبا( هاي دیگر نقل شده استاز کتاب و احتماالً

   .)18و  17 ثیحد 35، باب 140ـ 139و ص 350تا  317 ثیحد
  

  . کتاب علي بن مهدي رقي7. 2. 4
کنـد. احمـد بـن علـي ایـن       روایت مـي (ع) امام رضارقي انصاري کتابي از علي بن مهدي 

شـیخ صـدوق یـک روایـت از ایـن       .)277نجاشـي،  کتاب را از پدرش روایت کرده است (
که احتمال نقل بـا واسـطه   ) 1/236صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، ل کرده است (کتاب نق

  کند.از این منبع را تقویت می
  
  . کتاب عباس بن هالل8. 2. 4

محمد بن ولیـد الخـزاز راوي ایـن     .عباس بن هالل شامي کتابي از امام روایت کرده است
کتاب موجـود بـوده اسـت     های مختلف از طریق راویان متفاوت از ایننسخه کتاب است.

 ،ينـ یکل( رود بـه شـمار مـي   (ع) وي از موالیان امام کـاظم  .)282ص، ش1416 ،ينجاش(
این کتاب از طریق محمد بن ولید بجلي کـوفي در اختیـار    .)6/453و  2/275ش، 1363

و  1/160 (طوسـي، اختیـار معرفـه الرجـال     کشي بوده و روایاتي از آن نقل کـرده اسـت  
3322/ 597 ،629 ،662 ،689(.   

 روایـاتي نقـل کـرده اسـت    (ع) شیخ صدوق از محمد بـن عیسـي از وي از امـام رضـا    
روایاتي نقـل  (ع) یعقوب بن یزید هم از وي از امام رضا .)179و  152، ص1366صدوق، (

   .)155تا، صي، صدوق، الف، ب172، 15ص، 1388صدوق، ( کرده است
وفي نیـز از دیگـر راویـان کتـاب     با توجه به تصریح شیخ صدوق، ابراهیم بن هاشم کـ 

 کنـد  است و شیخ صدوق از این طریق روایات کتاب را در من الیحضره الفقیـه ذکـر مـي   
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محمد بن ولید راوي مشهور نیز روایـاتي از وي از   .)4/455صدوق، من الیحضره الفقیه، (
، 582ش،  ص1362، صـدوق،  138، ص1388صـدوق،  ( گزارش کرده است(ع) امام رضا

محمد بـن   ۀعالوه بر این شیخ دو روایت از این کتاب با واسط .)1/130تا،  يبصدوق، ب، 
؛ 1/231 صـدوق، عیـون اخبـار الرضـا(ع)،    ( نقل کرده است(ع) ولید در عیون اخبار الرضا

2/87(.   
هاي مختلف این کتاب را از طریق محمد بن ولید، رسد شیخ صدوق نسخه به نظر مي

  و محمد بن عیسي در اختیار داشته است. یعقوب بن یزید، ابراهیم بن هاشم
  

  هایي با موضوعات خاص.  کتاب3. 4
  . کتاب الفرق بین االمه و االل، ریان بن صلت1. 3. 4
اسـت کـه   (ع) علي ریان بن صلت اشعري قمي فردي مورد اعتماد از اصحاب امام رضـا بوا

اسـت. عبـدهللا بـن    ل و امت را در کتابي جمع کـرده  آفرق بین  ۀدربار (ع)کالم امام رضا
دیگري از این کتاب نام ریان بن  ۀجعفر این کتاب را از ریان نقل کرده است، اما در نسخ

ریـان بـن شـبیب دایـي معتصـم       .)165ص ،ش1416 ،ينجاش( شبیب نوشته شده است
اند. او مسائل صباح بن نصر هنـدي   ها از او روایت کردهاست که در قم ساکن شده و قمي

را در کتابش جمع کرده بود. این کتاب از طریق یحیي بن زکریا لوءلـوءي  (ع) از امام رضا
شیخ صدوق روایتي از طریق برقـي از ریـان بـن شـبیب      .)165همان، ( روایت شده است

(صـدوق، عیـون    اسـت   نقـل کـرده  (ع) بیعت مردم با امام رضا ۀنحو ۀدایي معتصم دربار
ي بـن ابـراهیم از پـدرش از ریـان بـن      وي روایتي از علـ  .)265و  2/239 اخبار الرضا(ع)،

 در حضور مامون نقل کـرده اسـت   (ع)،اعتراف هارون به فضیلت امام کاظم ۀشبیب دربار
  این روایات ارتباطي با موضوع کتاب ریان بن شبیب ندارند. .)1/87همان، (

وارد شـده و  (ع) شیخ طوسي روایت کرده است که ریان بن صلت به محضر امام رضـا 
 کنـد  د درهم که به نام امام مسـکوک شـده بـود را از امـام درخواسـت مـي      پیراهن و چن

   .)824ـ  2/823، طوسي، اختیار معرفه الرجال(
شیخ صدوق بابي را با عنوان باب ذکر مجلس الرضا(ع)، مع المامون في الفرق بـین العتـره   

کـه نجاشـي از   کند که به احتمال بسیار همان کتابي است  و االمه را از ریان بن صلت نقل مي
آن نام برده است. شیخ صدوق این کتاب را از طریق محمد بـن جعفـر حمیـري از پـدرش از     

). در ایـن بـاره   218ــ  1/207صـدوق، عیـون اخبـار الرضـا(ع)،     کنـد (  ریان بن صلت نقل مي
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  ).   69ـ 68، »شناسی و اعتبارسنجی مناطرات امام رضا(ع)منبع«همچنین نکـ : اثباتی، 
  
  )   260ب العلل فضل بن شاذان ( م. کتا2. 3. 4

هاي فضل بن شاذان است که از طریق علي بن احمد نیشابوري بـه  کتاب العلل از جمله کتاب
شیخ صدوق به صراحت اعالم کـرده کـه روایـات     .)307نجاشي، دست نجاشي رسیده است (

ــ  2/106صـدوق، عیـون اخبـار الرضـا(ع)،     این کتاب را در یک باب به همین نام آورده است (
شیخ این کتاب را عالوه بر طریق پیش گفتـه از طریـق جعفـر بـن نعـیم بـن        .)35باب  129

    .)2/127(همان،  شاذان از عمویش محمد بن شاذان از فضل روایت کرده است
  
  . کتاب محض االسالم 3. 3. 4

این کتاب بنا به درخواست مامون و توسط حضرت نگاشته شده است. شیخ این کتـاب را  
در نیشابور از عبدالواحد بن محمد نیشابوري از ابن قتیبـه از فضـل    352عبان سال در ش

در رجـال   .)26و  25/ 2، 187و  1/109همـان،  ( بن شاذان از امـام روایـت کـرده اسـت    
  نجاشي و فهرست شیخ طوسي نامي از این کتاب به میان نیامده است.

  
  »ذکر مجالس الرضا مع اهل االدیان« . کتاب4. 3. 4
شـیخ   .)37نجاشـي،  ( لیف کـرده اسـت  أسن بن محمد بن سهل نوفلي این کتاب را تـ ح

صدوق، ( صفحه از این کتاب نقل کرده است 20 را با همین نام در حدود 12صدوق باب 
امام بـا سـلیمان    ۀکه شامل مجلس مناظر 13باب  .)159ـ 1/139 عیون اخبار الرضا(ع)،

ـ   1/159همـان،  ( اب گرفتـه شـده اسـت   مروزي متکلم خراسان است نیز از همـین کتـ  
منبع شناسـی و اعتبارسـنجی منـاطرات امـام     «(در این باره همچنین نکـ: اثباتی،  ؛)170

  ).67ـ 62، »رضا (ع)
  

  .  وفاة الرضا(ع)5. 3. 4
الصلت عبد السالم بن صالح هروي، فردي مورد اعتماد و صحیح الحدیث اسـت. کتـاب    ابو

شیخ صدوق بـاب خاصـي را در عیـون اخبـار      .)245جاشي، ن( از آن اوست(ع) وفاة الرضا
نـام اباصـلت در سـند بـه      تیروا کیوجود دارد که تنها در  تیباب دو روا نیدر ا( الرضا

نوشـتار بـه آن    نینقل شده کـه در همـ   يصول يهادوم از کتاب تیو روا خورد يچشم م
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وایات ابوصـلت دربـاره   به ر، )274) /1 صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)،( پرداخته شده است
 نیهمچن( شده است از همین کتاب گرفته اختصاص داده که احتماالًامام رضا (ع) وفات 

 کنـد  او همچنین در امالیش نیز برخي از این روایـات را نقـل مـي    .)1/248: همان ، ـ نک
   .)120صدوق، ص خیق، ش1417صدوق، (

واسطۀ یکـی از مشـایخش از    امام رضا (ع)، را باشیخ صدوق اخبار مربوط به شهادت 
، 1/248 صدوق، عیون اخبار الرضـا(ع)، ( کند نقل مي از اباصلتعلی بن ابراهیم از پدرش 

تمیم بن عبدهللا بن تمـیم قرشـي از   عالوه بر این  .)120/ ق1417، ، صدوق278و  271
علت قتل امـام سـؤال    ۀاز اباصلت دربارگزارش کرده که  پدرش از احمد بن علي انصاري

    .)1/265همان، ( د و اباصلت تحلیل خود را از علت قتل امام بیان کردکر
  

  .  کتاب الحباء و الشرط6. 3. 4
گویـد ایـن مـتن را بـه      کنـد و مـي   از این کتاب نقل مي 40شیخ صدوق متني را در باب 

 کتـاب  ۀنسـخ  الکتـب  بعـض  فـي  ووجدت« ام. ها یافتهاي در بعضي از کتاب صورت وجاده
 بـن  الفضـل  شـان  فـي  العمـال  یال السالم علیه یموس بن علي الرضا من طالشر و الحباء
 ۀدر پایان این متن هم توقیـع حسـن بـن سـهل دربـار      .»احد ذلک ارو لم و اخیه و سهل

قیـد شـده    202مون به این شروط نوشته شده که در آن تاریخ ماه صفر سالأپایبندي م
ــ  2/165همـان،  ( روط آمـده اسـت  پایبندي بـه شـ   ۀاست و پس از آن، توقیع امام دربار

 قیـد شـده اسـت    201البته در ابتداي متن تاریخ دوشنبه هفتم ماه رمضان سـال   .)170
   .)2/168همان، (
  
  هایي با موضوعات متنوع.  کتاب4. 4
  . الجامع ابن ولید1. 4. 4

فقه و حدیث شیعه در قم در عصر خودش بود. کتـاب   ۀمحمد بن حسن بن ولید مهمترین چهر
    .)383(نجاشي،  از دنیا رفت 343سیر القران و کتاب الجامع از آثار اوست وي در سال تف

نویسـد ایـن زیـارت را شـیخ مـا       شیخ صدوق زیارتي را در کتابش آورده که خود مـي 
 .)304ـ   1/300 صدوق، عیون اخبار الرضـا(ع)، ( محمد بن حسن در جامعش آورده است

ولید آورده اسـت کـه بـه احتمـال بسـیار از همـین        روایت دیگر نیز از ابن 50او بیش از 
، 3و 2ح1/31همـان،  (امام رضا (ع) امامت  ۀاز جمله نصوصي دربار .کتاب اخذ شده است
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 و حدیث لوح جابر) 27و  23، ح40و  39، و ص14، ح 36، ص 9و  8و 6، ح33و  32ص
  و ... .) 1/48همان، (

  
  . نوادر الحکمه2. 4. 4

ـ     متعـدد از جملـه   هـاي ن عمـران اشـعري صـاحب کتـاب    محمد بن احمد بـن یحیـي ب
ش، 1416 ،ينجاشـ کتابی مشهور با مطالبی متنوع بود ( نوادرالحکمه است. نوادر الحکمه

   .)349ـ 348
با یک سـند مشـخص و تکـراري نقـل      ،کند مطالبي را که شیخ صدوق از وي نقل مي

ه اسـت. بـا توجـه بـه     شده که به احتمال زیاد سند کتابي است که شیخ در اختیار داشـت 
این منبع همان نـوادر الحکمـه بـوده اسـت.      تنوع مطالب نقل شده از این کتاب، احتماالً

شیخ صدوق از طریق محمد بن یحیي العطار و احمد بن ادریس از  نوادرالحکمـه روایـت   
، 275، 260، 252، 250، 233، 35،232ــ 1/33 صدوق، عیون اخبار الرضـا(ع)، ( کند مي

276 ،2/19 ،20 ،90 ،177 ،199 ،223(.   
  

  . کتاب الرحمه3. 4. 4
لیف کـرده  أهاي متعددي تسعد بن عبد هللا اشعري از بزرگان شیعه در شهر قم که کتاب

 نجاشـي،  ( از دنیا رفت 301یا  299ها کتاب الرحمه است. وي در سال آن ۀاست، از جمل
   .)178ـ 177

استادم ابن  :نویسد مي المسمعي هللا عبد بن محمدشیخ صدوق پس از نقل روایتي از 
ولید در مورد این راوي نظر خوبي نداشت، ولي چون این حدیث در کتاب الرحمه بـود و  
آن را بر استادم ابن ولید خواندم و او آن را انکار نکرد و آن را بر مـن روایـت کـرد، آن را    

   .)24ـ 2/22 صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)،( کنم ذکر مي
  

 هاي تاریخي و ادبيب.  کتا5.  4
  . کتاب محمد بن حبیب ضبي1. 5. 4

ـ   2/281همـان،  ( کنـد شیخ صدوق اشعاري از کتاب محمد بن حبیـب ضـبي نقـل مـي    
 ،يشوشـتر ( از این شخص نـامي در منـابع رجـالي شـیعه و سـني نیامـده اسـت        .)282

برخي اشـعار وي را سـید محسـن امـین در      .)7/15ق، 1412 ،ي، نماز181/ 9ق، 1419
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غیـر از وي فـردي بـه نـام      .)139ـ   138/ 9تـا،  يب ن،یام( اعیان الشیعه ذکر کرده است
او  .اند محمد بن حبیب وجود دارد که ابن ندیم و دیگران به تفصیل شرح حال او را آورده

ـ  م،یابن ند( هاي متعددي از جمله المحبر استشاعر، مورخ و صاحب کتاب  .)119تـا،  يب
نیـز  (ع) شاعري شیعه مسلک اسـت کـه در وصـف امـام علـي      اما محمد بن حبیب ضَبي

) ق646( و جمال الـدین قفطـي   ءدر معجم الشعرا)، ق383( شعري سروده است. مرزباني
انـد و بـا توجـه بـه قـرائن       شاعران شیعي آورده ۀدر المحمدون من الشعراء وي را در زمر

 دهیقصـ ( بـوده اسـت  وازه آدوم قرن سوم هجري شاعري نامدار و پر  ۀمختلف وي در نیم
و معـارف   اتیـ اله ۀدانشـکد  ۀی، نشـر امـام رضـا (ع)   شیدر سـتا  يضـب  بیمحمد بن حب

   .)95ـ 93صص، 104ـ 92صص، 29 ۀ، شمار73مشهد، بهار  يدانشگاه فردوس ياسالم
  
  . اخبار خراسان ابو علي حسین بن احمد السالمي2. 5. 4

خ والت خراسـان ابوالحسـین   هاي تـاریخ خراسـان از تـاری   حاجي خلیفه در معرفي کتاب
کشـف الظنـون،   ( دانـد  مي 393کند و نام او را محمد بن عبدهللا و متوفاي سالمي یاد مي

و نـام او را    ابن خلکان از آن زیاد نقل کـرده  لیو ،این کتاب امروزه مفقود است .)1/292
، 3/88، 2/521تـا،  ثبت کرده است (ابن خلکـان، بـی   بو الحسین علي بن أحمد السالميا

مغلطاي بخشي از تاریخ خراسان را نقل کرده بـا ایـن تفـاوت کـه      .)5/357، 88و  4/41
ــ  2/269ق، 1422 ،يمغلطـا ( حسین بن احمد را ابو العباس ذکر کرده و نه ابوعلي ۀکنی

 ۀو بـه وسـیل   بازسـازی بیگـي  قاي محمد علي کاظمآاین کتاب به تازگي به همت  .)270
   منتشر شده است. 1390 انتشارات میراث مکتوب در سال

 ،اي بر این باورنـد کـه انتخـاب امـام بـه عنـوان ولیعهـد       نویسد: عده شیخ صدوق مي
پیشنهاد سهل بن زیاد بود و از جمله این افراد حسین بـن احمـد سـالمي اسـت کـه در      

شیخ در ادامه بخشـي   .کند اخبار خراسان نوشته به این مطلب اشاره مي ۀکتابي که دربار
در نهایـت   .)177ــ  175 /2 صدوق، عیون اخبـار الرضـا(ع)،  ( کند ب را ذکر مياز این کتا

نویسد قول صحیح به نظر من این است که مامون بـراي   پذیرد و مي شیخ این نظر را نمي
   .)177 /2همان، ( انجام نذري که داشت امام را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد

  
  هاي ابو بکر صولي. کتاب3. 5. 4

حمد بن یحیي بن عبد هللا بن عباس، صولي محدث، مورخ، شاعر و ادیب بزرگ ابوبکر، م
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هاي بسیار است. او ندیم تعدادي از خلفـاي عباسـي بـوده اسـت. او     سني و صاحب کتاب
لیف أعالوه بر برخي کتب حدیثي، اخبار و اشعار خلفا، وزراء، شعرا و بزرگان را جمـع و تـ  

 در بصره از دنیـا رفـت   336یا 335 ت. او در سالبزرگي داشته اس ۀکرده است و کتابخان
نـدیم  ابـن  .)302ــ  301 /15ق، 1413 ،يذهب؛ 202ـ4/198ق، 1417 ،يبغداد بیطخ(

 ۀدانـد کـه او دربـار    او را در بصـره مربـوط بـه مطلبـي مـي      ۀعلت زندگي و مرگ مخفیان
ـ  م،یابـن نـد  ( اي تصمیم به قتل او گرفتند نقل کرده بود و از این رو عده (ع)،علي تـا،   يب
   .)168ـ 167

و همچنـین تـاریخ و   امـام رضـا (ع)   مادر  ۀشیخ صدوق روایات و اخباري را از او دربار
و شهادت ایشـان و مـوارد دیگـر نقـل     امام رضا (ع) ، تاریخ (ع)وقایع مربوط به امام کاظم

از حسـین بـن احمـد بیهقـي در      352کند. شیخ تعدادي از ایـن روایـات را در سـال     مي
صدوق، عیـون  ( ر شنیده است که او هم این روایات را از صولي دریافت کرده استنیشابو

، 160ــ  155، 154ــ  153، 138ــ  135، 94ــ  2/93، 129، 26ـ 1/24 اخبار الرضا(ع)،
، 268ـ 266، 262ـ 261، 258، 256ـ 255، 245ـ 243، 197ـ 191، 190، 175ـ 174
طریق محمد بـن ابـراهیم بـن اسـحاق     برخي از این روایات را هم از  .)284ـ 281، 274

) 226ــ  1/225همان، ( احمد بن یحیي المکتب ؛)84ـ   82، 73ـ 1/70همان، ( طالقاني
نکــ:   نیباره همچنـ  نیدرا( روایت کرده است ،)2/155همان، ( و محمد بن صقر الغساني

-منبـع «و همچنین نکـ: اثبـاتی،   20ـ 17صدوق،  خیدر آثار ش هیمتون کهن امام يابیباز
  ). 72و  71، »شناسی و اعتبارسنجی مناطرات امام رضا (ع)

  
 . سایر منابع6. 4
  هاي عبد العزیز بن یحیي جلودي. کتاب1. 6. 4

عبد العزیز بن یحیي جلودي از بزرگان شـیعه و مورخـان مشـهور بصـري اسـت. کتـاب       
   .)244نجاشي، ( هاي او استاز جمله کتاب(ع) مناظرات علي بن موسي

امـام  دفـن   ۀدربـار )، ص(بیني حضـرت رسـول  پیش ۀروایتي از وي دربارشیخ صدوق 
   .)2/286 صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)،( در خراسان نقل کرده استرضا(ع)، 

  
  هاي داوود بن قاسم جعفري. کتاب2. 6. 4

تـا امـام   امـام رضـا (ع)،   ابوهاشم، داوود بن قاسم جعفري از اهالي بغداد است که از زمان 
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کنـد. او صـاحب اخبـار و مسـائلي اسـت.       را درک  کرده و از ایشان روایت مي (عج) زمان
    .)124طوسي، الفهرست،( برقي راوي کتاب اوست

صدوق، عیـون اخبـار   ( کند شیخ صدوق روایاتي را از طریق برقي از این کتاب نقل مي
   .)286، ص2/251، 69ـ 1/67 الرضا(ع)،

  
  خالد صیرفي. کتاب علي بن معبد یا حسین بن 3. 6. 4

  :به صورت زیر است(ع) یکي از اسناد پرتکرار روایات کتاب عیون اخبار الرضا
امـام  علي بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از علـي بـن معبـد از حسـین بـن خالـد از       

  رضا(ع).  
با توجه به قرائن منظور از حسین بن خالد، حسین بن خالد صیرفي است که لقـب او  

تاب هم تکرار شده است. اما براي این شخص کتاب خاصـي در  در برخي از روایات این ک
علي بن معبـد از   .)252ـ 6/249ق، 1413 ،یيخو( منابع فهرست نسبت داده نشده است

و صاحب کتابي است که ابـراهیم بـن هاشـم یکـي از راویـان آن      (ع)  اصحاب امام هادي
   .)273نجاشي،  ؛151، الفهرست، ؛ همان388طوسی، الرجال،( است
ر سند شیخ صدوق هم علي بن ابراهیم این روایات را از ابراهیم بـن هاشـم از علـي بـن     د

معبد روایت کرده است. بنا بر این احتمال اینکه این روایات از کتـاب علـي بـن معبـد باشـند      
شود. در این صورت باید گفت علي بن معبد تمام یا بخش مهمي از روایات کتـابش   تقویت مي

صـدوق، عیـون   سین بن خالد گرفته است یا مستقیماً از او شنیده اسـت ( را از کتاب مفقود ح
، 130، 129، 124، 122آمـده اسـت)،    دیبـن سـع   ي(به اشتباه عل 1/11090اخبار الرضا(ع)، 

203 ،239 ،262 ،264 ،273 ،280 ،2/9 ،16 ،55 ،61 ،82 ،89 ،218(.    
  
  . کتاب احمد بن علي انصاري4. 6. 4

سند: تمیم بن عبد هللا بـن تمـیم    (ع) ر روایات عیون اخبار الرضایکي از سندهاي پرتکرا
، 56، 2/25، 244، 123، 94، 26، 1/15همـان،  ( از پدرش از احمد بن علي انصاري است

92 ،147 ،194 ،199 ،216 ،219 ،260 ،265 ،280 ،291(.   
 از دنیـا رفـت   318علي، احمد بن علـي انصـاري فـردي ضـعیف اسـت و در سـال       بوا

با توجه بـه   .)1/223، ی، لسان المیزانابن حجر عسقالن؛ 1/120، میزان االعتدال ،يذهب(
پـس ایـن    ،توانسته از ابـا صـلت روایـت کنـد    وي نمي :تاریخ وفات این شخص باید گفت
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راوي از اباصـلت نیسـت. ایـن شـخص      ،تضـعیف شـده   سـنت شخصي که در منابع اهـل 
تمـیم قرشـي حمیـري کـه صـدوق از او       ناشناخته است. ابوالفضل، تمیم بن عبدهللا بـن 

ابـن  ( فـردي ضـعیف اسـت    ،کنـد  کند و او را با عبارت رضي هللا عنه دعـا مـي   روایت مي
پـدرش عبـد هللا بـن تمـیم در منـابع       ).2/74 ،ينمـاز  ؛329 ،يعالمه حل؛ 45 ،يغضائر

  ).4/495 ،ينماز( رجالي معرفي نشده است
افراد نامبرده کتابي شناخته نشده است و یک از نجا که در منابع رجالي براي هیچآاز 

به احتمال بسیار ایـن روایـات از کتـابي ناشـناخته از      ،شود نجا که این سند تکرار ميآاز 
احمد بن علي انصاري است. احتمال اینکه بعضي از این روایات هم از کتاب دیگري باشد 

د بـن علـي انصـاري    با توجه بـه اینکـه احمـ    ،این سند نقل شده وجود دارد ۀکه به وسیل
این احتمال که بخشي از ایـن مطالـب از    ،کند بسیاري از این روایات را از اباصلت نقل مي

 /2، 249، 1/123 صـدوق، عیـون اخبـار الرضـا(ع)،    ( هاي ابا صلت باشد وجود داردکتاب
شناسی و اعتبارسنجی منـاطرات  منبع«اثباتی، نکـ:  باره همچنینو ... در این 92، 56، 25
  ).55ـ 54، »ام رضا (ع)ام
  
  . کتاب محمد بن جعفر اسدي5. 6. 4

سـاکن ري،   ق)، 312( محمد بن جعفر اسدي کوفي، مشهور به محمد بن ابـي عبـد هللا  
فردي مورد اعتماد و صاحب چندین کتاب  از جمله کتاب الجبر و التشبیه، و الـرد علـي   

  ).230طوسي، الفهرست، ؛372نجاشي، است ( اهل االستطاعه
کند. این افـراد شـامل:    یخ صدوق کتاب وي را از چند نفر از مشایخ خود روایت ميش
 هللا عبـد  بـن  علـي ، السناني احمد بن محمد، الدقاق عمران بن محمد بن احمد بن علي

نکــ:   نیهمچنـ ؛ 2/95 صدوق، عیون اخبار الرضـا(ع)، ( است ابراهیم بن الحسینو  الوراق
  )..و .. 13، 22، 1/15
  
  هاي دیگربه کتاب . ارجاع5 

هـاي دیگـر   گـاهي بـه کتـاب    (ع)،شیخ صدوق در حین تدوین کتاب عیون اخبـار الرضـا  
همـان،  ( السـالم و فضـائلها   از جمله به کتاب مولـد فاطمـه علیهـا    ،دهد خودش ارجاع مي

همـان،  ( کتـاب النبـوه   ؛)1/56همان، ( الخصال ؛)1/285همان، ( معاني االخبار ؛)1/203
کمال الدین و تمام النعمـه   ؛)2/220همان، ( اب ابطال الغلو و التفویضکت ؛)191، 1/285
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و کتـاب علـل الشـرایع و االحکـام و     ) 69، 1/57همان، ( في اثبات الغیبه و کشف الحیره
   .)2/92همان، ( االسباب
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  گیرینتیجه
هـا  مورد از منابع روایات رضوي که شـیخ صـدوق از آن   30در این نوشته بیش از . 1

شناسایي شد. با استفاده از نتایج این پـژوهش و مطالعـات دیگـر در     ،استفاده کرده است
  شود.راه براي بازسازي متون از بین رفته هموارتر مي ،این زمینه

تا زمان شیخ صدوق موجود بوده و شیخ (ع) هاي اصحاب امام رضاتعدادي از کتاب. 2
هـاي مسـائل حسـن بـن علـي      وان به کتابتها ميآن ۀها بهره گرفته است. از جملاز آن

الوشاء، محمد بن سنان، یاسر خادم، ابراهیم بن ابي محمود و  فـتح بـن یزیـد جرجـاني     
  اشاره کرد.

لیف شـده بودنـد، در یـک بـاب کـه      أهایي که با موضوعات خاص تـ برخي از کتاب. 3
الفـرق بـین   « يهـا انـد. کتـاب   گنجانده شده ،نام کتاب یا نامي نزدیک به آن دارد معموالً

ذکر «محمد بن سنان، » مسائل«فضل بن شاذان، » العلل«اثر ریان بن صلت،  ،»االمه و االل
لیف اباصـلت هـروي از ایـن    أتـ  ،»وفـاة الرضـا  «اثر نـوفلي،   ،»مجلس الرضا مع اهل االدیان

  اند. جمله
لیف شده و سـخنان ایشـان را   أت(ع) هایي که پس از امام رضاشیخ صدوق از کتاب. 4

هـاي مشـایخ خـودش    کند و گاهي حتي روایاتي را از کتاب قل کرده بود نیز استفاده مين
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  کند. مانند ابن ولید نقل مي
شیخ صدوق از آثار مورخاني مانند ابوبکر صولي و شاعراني مانند محمد بن حبیب . 5

  ضبي نیز استفاده کرده است.
و در یـک مـورد کـه     شیخ صدوق به منابع مورد استفاده خود سندي داشته اسـت . 6

             است.  به آن تصریح کرده ،اي به دستش رسیده است کتاب به صورت وجاده
را امـام رضـا (ع)   روایات  ۀهاي کوچک دربار ها و نسخه شیخ صدوق برخي از رساله. 7

هـا  آن محتوای نقل کرده و به این طریق مانع از بین رفتن(ع) در کتاب عیون اخبار الرضا
 شده است.
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