
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    0011و دوم، شماره هشتاد و پنجم، بهار  ستیسال ب      

  السجّادللفقهاء من أصحاب اإلمام تصنيف االتجاهات الفكرية  
 

 1حميد رضا مطهري

 2محمد باقر شاكري

ـ هـ(  16-49) سجادالكان لإلمام  دلق علـ  ققاـا     أثير الكبيـر   الااحـ   الت

 مختلـ   كاناا مـن   اإلمام قأصحابُ .من أصحابه يُعتبر أكثرهم، الذين عصره

 .متناّعـة ة اتجاهات علميّ  مناطق    منة، نّالشيعة  السّ   علما الفئات من األطياف  

مـن     المكانـة العلميّـة للفقاـا     ،تجاهـات اال  تاحـي   بيان  تادف هذه المقالة إل 

 أنّه. كما التاريخية   المعطيات قيّ،    ققاً لألدلةالتصني  المعرمن حيث ، أصحابه

ة السامي  باإلحاقة إل  الفقه، كان لاؤال  األصحاب المكانة العلميّة  يمكن استنتاج أنّه

للر ايـات المنقالـة عـنام، يمكـن تصـنيفام إلـ          ققاً مختل  العلام  المعارف.قي 

 ية: الفقيه المفسّر، الفقيه المتكلّم، الفقيه المحدّث،  الفقيه المؤرّخ.المجماعات التال
 

 اإلمـام السـّجاد، العلـام اإلسـةمّية، علمـا  الشـيعة، الفقاـا ،         الكلمات الرئيسةة  
 .العصر األماي

 

                                           

استاذ مشارك قي مركز التاريخ  سيرة أهل البيت: مؤسسة العلـام  الثقاقـة اإلسـةميّة البحثيّـة:      .6
h.motahari@isca.ac.ir. 

قــي مامعــة المــذاهد اإلســةميّة )الكاتــد المســؤ  (:  تــاريخ اإلســةمطالــد دكتــاراه قــي  .2
mb_shakeri@yahoo.com. 
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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 پنجمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 بهار

 

های فکری اصحاب فقیه امام سجاد شناسی گرایشگونه

 

 92/1/9211 تأیید:تاریخ                            32/2/9211 تاریخ دریافت:
  1 یمطهر یدرضاحم 

  2 یمحمدباقر شاکر
 

ه.ق.( تأثیر فراوانی بر فقهای عصر خویش داشت 49-16) امام سجاد

توان از اصحاب آن حضرت برشمرد. اصححاب فقیح     و بسیاری از آنان را می

ای از عالمان شیع  و سنی در مناطق مختلحف و   طیف گسترده امام سجاد

های علمی متفاوت بودند. این مقال  با هحد  ناحان دادن گحرایش     با گرایش

شناسحی   بح  گونح    علمی و تبین جایگاه علمی اصحاب فقی  امام سحجاد 

رسد ک   های تاریخی ب  این نتیج  می پردازد و با توج  ب  داده دانای آنان می

های دیگر هم جایگحاهی   عالوه بر فق ، در دانش فقی  امام سجاد اصحاب

تحوان آنحان را در    هحا، محی   مانده از آن ویژه داشتند و با توج  ب  روایات باقی

  بندی کرد.  های فقی  مفسر، فقی  متکلم، فقی  محدث و فقی  مورخ طبق  گروه
 
 

 .یفقها، عصر امو یعه،ش یعلما ی،اسالم یها ، دانشامام سجاد :کلیدواژگان
                                              

: ی: پژوهش    اا م    ره و ارهم     اس      ی    ب اه     یراو س    یخپژوهش    تا     ار یاردانش   . 1
(h.motahari@isca.ac.ir). 
 .(mb_shakeri@yahoo.com)  سؤل(: یسمتا)نر یاس ه دانش اا  ذاهب اس   یخدکترا  ار یدانشجر. 2
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 مقدمه. 1

هیای سیاسیی، اجامیاعی و     دچار آسیی  جامعه در دوران امامت حضرت زین العابدین

فرهنگی فراوانی شد، اما در ایین دوران، دانمیمندان بیه نیامی هیر  یرورن یافانید  یه         

گر آن اسیت  یه در مییان     های تاریخی، بیان ها و داده گزارن .ها فقها بودند ترین آن مهر

هیای مخالی     شاگردان آن حضرت، دانممندان برجساه و سرشناسی از فقیهیان سیرزمین  

 وجود داشاند. 

را فقهیایی بیا    ای از ییاران و احیباا امیام سیجاد     جایی  ه گروه گسارده از آن

آن اسیت تیا  یمن بررسیی      دادنید، مقالیه حا یر بیر     های مخال  تمییی  میی  گرایش

بپردازد. این مقاله بر این  های فیری آنان، به نبوه ارتباط ایمان با امام سجاد گرایش

هیای   نفوذ فراوانی در میان مسیلمانان بیا گیرایش   فر یه اساوار است  ه امام سجاد

هیای درسیی و تعلیمیی آن     مخال  داشاه است  ه همین امر موج  جذا آنان در حلقیه 

 ه است.حضرت شد

 . پیشینه2

و احباا آن حضیرت، ماننید    ها و مقاالت ماعددی درباره زندگانی امام سجاد ااا

مجموعه مقاالت همایش بیین  و دانمنامه امام سجاد،مسند اإلمام السجاد ااا 

ه.ق.( نوشاه شده است، ولی در مورد احباا فقیه ائمه49ی76)المللی امام سجاد

را از  طبقیات الفقهیا    مةموسیو توان  ااا   ااا و مقاالت اند ی نوشاه شده است  ه می

ها و مقاالت به حورت اخاصاحیی  ها برشمرد. با این حال، هیچ  دام از  ااا بارزترین آن

 شناسیی فییری    انید و آنیان را میورد گونیه     نپرداخایه به احیباا فقییه امیام سیجاد    

 اند. قرار نداده

 شناسی. مفهوم 3

 ، معروف به زین العابدین، امام چهارم شیعیان.: امام علی بن حسینامام سجاد
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برای فهر این عبارت باید دو واژه احباا و فقیه را جداگانه تبیین  رد و  اصحاب فقیه:

ة دائیر شود، اما  سپس به معنای آن  رداخت. معانی مخال  و ماعددی برای این واژه نق  می
  نیر.   ند  ه در این مقاله به همان بسنده می تعری  جامعی از آن ارائه می المعارف شیعه

و یا یک یا چند امیام را در   احباا به معنای افرادی است  ه  یامبر اصحاب:

در احیالال    رده باشند و بر آیین اسالم از دنیا رفاه باشند. مقصود از احباا ائمیه 

 سانی  ه مبضر یک یا چند امیام را در   یرده    .6رجال و سیره به دو معنا آمده است: 

هایی  یه از امیام، حیدین شینیده      . آن2باشند، هرچند روایای از ایمان نق  نیرده باشند. 

در این  6باشند و روایت  رده باشند، هرچند مدت  وتاهی، مبضر امام را در   رده باشند.

 رده باشند، هرچند روایای  مقاله منظور از احباا،  سانی هساند  ه مبضر امام را در 

 از ایمان نق  نیرده باشند.

جا  ه مسلمانان علر و فهر از دین  فقیه از ماده فقه به معنای فهر است و از آن فقیه:

دانساند، فقط فهر دین را فقه نامیدند و این گونه بود  یه بیه    تر از سایر علوم می را شری 

  2گفاند.  ردند، فقیه می ی را اسانااج می ردند و حیر شرع  سانی  ه در دین، تابع می

افرادی هساند  یه  بنا بر تعری  واژگان مذ ور، منظور از احباا فقیه امام سجاد

 را در   رده باشند.دانش فهر دین را داشاه باشند و مبضر امام سجاد

و مقصود از  3به معنای نوع، رون، حن ، جور، طور، شیوه و سنخ است گونه شناسی:

شناسی در این تبقیق، همان انواع و اقسام است. از این رو در ایین مقالیه در گونیه     گونه

های علمی احباا فقییه آن حضیرت    به وا اوی گرایششناسی احباا امام سجاد

  ردازیر. می

                                              

 .202، ص   2، ج   شیعه المعارف ، دائرة  جمعی از نریسمتگان. 1

 .11، ج التحقیق ای ک مات القرآن ال ریم،   ، واژا اقه؛ حسن  صطفری  11، ج   لسان العرب،   ابن  مظرر. 2

 ، ذی  واژا گرنه.ارهم  دهختا،   دهختا   م ی اکبر. 3
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های مخالفی قاب  ارائه است، امیا در ایین مقالیه، گونیه      تقسیر گونه شناسی به شی 

هیای فقییه    ها را در گروه توان آن رفاه است. از این رو میشناسی علمی مورد توجه قرار گ

 مفسر، فقیه مبدث، فقیه مورخ و فقیه مایلر معرفی  رد.

 . اصحاب فقیه مفسر 4

 ایی  نید حیاح  نظیر بود   ریعالوه بر فقاهت در تفسی امام سجاد هیفق ارانیاز  گروهی

عبداهلل بن علیی بین   ه.ق.(، 49)د.   یبن مس دیتوان به سع ها می داشاند  ه از آن یاتیروا

قاسیر بین   ه.ق.(، 629مبمد بین شیهاا زهیری )د.    ه.ق.(، 2)د. اوای  قرن  عبداهلل حسین

عبیداهلل بین ذ یوان    ه.ق.(، 2)د. اوای  قرن ه.ق.(، حیر بن عایبه 33)د.  بیر یمبمد بن اب

ه.ق.( و ابان 2ه.ق.(، معروف بن خربوذ )د. اواسط قرن49ه.ق.(، سعید بن جبیر )د. 76-49)

 اشاره  رد.ه.ق.( 696بن تغل  )د. 

  . سعید بن مسیب بن حزن1-4

او  یه از   6بیود. ه.ق.( از احباا فقیه امام سجاد49سعید بن مسی  بن حزن )د. 

او  تراجر نگاران، 3  رد. در مدینه زندگی می 2رود قائالن به میا  اه  حدین به شمار می

ترین فرد به حالل و حرام، فقیه حالح و دانیاترین    الفقها، عالرچون، فقیه  را با عناوینی هر

بِسْمِ مبار ه  هیآ بود، ه از یاران امام سجاد عالوه بر آن سعید 9 نند. تابعی معرفی می
 ه این خیود نمیان دهنیده  ییروی او از اهی        9خواند یرا به جهر مال َّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

  ت.و شیعه بودن او اسبیت

                                              

 .2 ، صیرجال برقبرقی، . 1

 .292، ص 1، ج  اریخ التشریع االس  ی ماع بن خ ی  القطان، . 2

 .271، ص 1 ، جالثقات ابن حبان،؛ 113، ص 1ص  ،الطبقات ال بریابن سعت، . 3

 .71-66، ص 11، ج  هذیب ال مالالمزی، . 1

 .133-132، ص1ج  ،الطبقات ال بریابن سعت، . 1
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بیا تعیاریفی از شخصییت    به حدی بود  ه اماممصاحبت سعید با امام سجاد

ر و افقیه میردم در ر ی و   تی  رد و او را از همه مردم به آثار گذشاگان آگاه  علمی او یاد می

 نقی  ه.ق.( 693 -669)حادق امام از را یایروا (324ی )د. نی ل 6 رد. نظر معرفی می

ی )د.  یابل  خالد ابوو  بیر یاب بن مبمد بن قاسر  ،یمس بن دیسع حضرت،آن   ه ند  یم

چنیدین رواییت از    2.اسیت   رده یمعرف نیحس بن یعل ثقات از راه.ق.( 2اوای  قرن 

 3ه.ق.( در میراث روایی او باقی مانده است.49ی76)امام 

 هیای  سعید عالوه بر فقاهت در تفسیر قرآن، تببر داشت. روایات تفسیری او در  ااا

مجمیع   7،الابیان فی تفسییر القیرآن   9،تفسیر قمی، 9تفسیر عیاشیچون  تفسیری شیعه هر

جیامع  و  4تفسیر القرآن 3،احیام القرآنچون  های تفسیری اه  سنت هر و در  ااا 6البیان

از او به عنیوان   الابیان ( در970)د.  نق  شده است. شیخ طوسی  60البیان فی تأوی  القرآن

                                              

 ،«ا  اه س جاد   خاصناهم ن دربارا اصحاب  یخی ار یها یارزش داور» یرزایی،  . مباس1

 .11ش  ،یراناس ه و ا یخ ار

 .172، ص 1ج  ،ال اایک یمی، . 2

 ،  فس یر العیاش ی  ، العیاشی؛ 331-333ص  ،1ج  ،)رجال ال شی( اختیار  عراة الرجال ،. طرسی3

 . 217ص  ،1ج 

 .310–309 ،161–161، ص 2ج ؛ 217ص  ،1ج ،  فسیر العیاشیمیاشی، . 1

 .91ص  ،1ج ،  فسیر القمی. قمی، 1

 .162ص  ،1ج  ،التبیان ای  فسیر القرآنطرسی، . 6

 .371–371، ص 1ج  ، فسیر  جمع البیانطبرسی، . 7

 .179–172ص  ،1ج  ،اح اه القرآن، شااعی  اه. ا2

 .11ص  ،1ج ،  فسیر القرآن . صمعانی،9

 .10ص  ،1ج  ،جا ع البیان من  أوی  آی القرآنطبری، . 10
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 ،29 هیی آ ریتوان به تفس او می یریتفس اتیها و روا دگاهید از جمله 6برد. میفقیه مفسر نام 

 :دیگو یاشاره  رد  ه م 2سوره انفال

 ریتعب امیرالمؤمنین ینیآن را به جانش امبرینازل شد پ هیآ نیا یوقت 

همانندد آن اتد     من ظلم کند ینیدرباره جانش یعل بهو فرمودند: هرکس  ندکرد

 3را انکار کرده ات . امبرانیپ گریمن و د یامبریکه پ

های تاریخی، حیدییی و   در میراث روایی سعید بن مسی  عالوه بر روایات فقهی، نق 

اعاقادی بر جای مانده است  ه در قسمت احباا فقیه مورخ، فقیه مبدث و فقیه مایلر 

 خواهد آمد.

  نیحس بن یعل بن عبداهلل. 2-4

ه.ق.( از فرزنیدان و فقهیای عصیر امیام زیین العابیدین      2عبداهلل )د. اوایی  قیرن   

، و نیالبید  ری ی، مبدث ،هیفق عنوان با او ازه.ق.( 963)د.  دیمف خیش 9ه.ق.( بود.49ی76)

ه.ق.( او را حیاح   ایاا   933ابن شیهر آشیوا )د.    9. ند یاد میتیب اه مبلغ آثار 

 7داند. می

                                              

 .123–122ص  ،3، ج التبیان ای  فسیر القرآن. طرسی، 1

 وَ ا َّقُرا اِتْمَةً ال  ُصیبَنَّ الَّذینَ ظَ َمُرا  ِمْ ُمْ خَاصَّةً. . 2

لما نزل  هذا اآلیة )وا قرا اتمة( ق ال: ق ال المب ی    ؛ 113ص  ،1، ج  فسیر  جمع البیانطبرسی، . 3

 نب رة   و   ، ا أنم ا جح ت بمب ر ی     ه ذا بع ت وا ا ی   ص ى اهلل م یه وآله وس م:  ن ظ م م یا  قع تی  

 األنبیاء قب ی.

 .113ص ،   المجتی ای أنساب الطالبین ،م رى. 1

 .160 ، ص2 ، جاالرشاد.  فیت، 1

 .111ص ، الع ماء  عالم ،ابن شهر آشرب. 6
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میدیریت و  عبداهلل بن علی بن حسیین ه.ق.( 963بر اساس گزارن شیخ مفید )د. 

)د.   یحضیرت علی  امیرالمؤمنین  وا رم رسولمسئولیت حدقات برجای مانده از 

داشت  ه بیه همیین   ای  العاده فوق ییبایزاو از نظر ظاهری،  6.داشت عهده بره.ق.( را 90

 2.بود شده معروف ، ننده رهیخدلی  به باهر؛ یعنی 

گیردد  یه از آرای فقهیی     مانده از او به یک روایت فقهیی اشیاره میی   از بین روایات به جای 

 گوید: نق  میعبداهلل باهر درباره حد سرقت است. او در این باره به نق  از  درن امام سجاد

حد ترق  در مرتبه اول، قطع دت  رات ، برای مرتبه دوم قطع پای چد  و  

 3برای مرتبه توم، حبس ابد ات .

هیای ماعیددی    شود و روایات تفسییری او در  ایاا   ن نیز شمرده میاو از مفسران قرآ

منعیس شده اسیت. او منظیور از    9و تفسیر القرآن العظیر 9البرهان فی تفسیر القرآنمانند 

 7 ند. سوره بقره را حوم، عید و حج تفسیر می 634مواقیت در آیه 

 . ابن شهاب زهری3-4

 ه.ق.( ملق  به629زهری )د.  قرشی شهاا بن عبداهلل بن عبیداهلل بن مسلر بن مبمد

 یه از آن حضیرت در    6بیود المدنی، ییی دیگر از احباا فقییه امیام سیجاد    ابوبیر

                                              

 .169، ص 2، ج االرشاد.  فیت، 1

 .101، ص 2، ج  متهی اآل ال. مباس قمی، 2

 .170، ص 2، ج االرشاد.  فیت، 3

 .103ص  ،1، ج البرهان ای  فسیر القرآنبحرانی، . 1

 .119ص  ،3ج  ،) فسیر ابن کثیر(  فسیر القرآن العظیم ،. ابن کثیر1

 اطرهم و وم : لصر هجعفر بن  حمت قال ؛الحج ای قرله مز وج : ق  هی  راقی  ل ماس و. 6

 (.212ص  ،10ج ، وسائ  الشیعة)ما  ی، حجهم 

 .122–119 ص ،26 ج ،ال مال  هذیب.  زی، 7
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 ولیی  2در میه ماولد شده.ق. 96در سال وی  6مو وعات مخالفی، روایت نق   رده است.

مزی )د.  9جا اقامت  رد. به شام رفت و در آن یا دورهدر سپس  3. رد یم یزندگ نهیدر مد

را از ممایخ ابن شهاا زهیری نیام   ه.ق.( از رجالیون اه  سنت، علی بن حسین693

 9برد. می

ه.ق.( فقییه حیافن نیام    392ه.ق.( او را فقیه فا ی  و ابین حجیر )د.    479ابن حبان )د. 

رواییات ماعیددی از زهیری در     6.استاز شیعیان نبوده  اونظر شیعیان، بنابر اتفاق  7برند. می

 گوید:  وجود دارد. به عنوان نمونه، شیخ مفید به نق  از او میای  امام سجادمورد فض

 بود.  بهترین هاشمی که درک کردم، علی بن حسین

 ها سؤال  رد، او  اسخ داد:  شخصی از زهری در مورد زاهدترین انسان چنین، هر

  8ها ات .زاهدترین انسان علی بن حسین

 ای، او  اسخ داد: علی بن حسین را مالقات  ردهوقای از زهری  رسیدند: آیا 

  9تر از او ندیده بودم.مالقات کردم کسی را که با فضیل 

                                              

 ه ذیب   ؛ طرس ی، 20 ص ،2 ، جاالستبص ار  ؛ طرس ی، 322 ص ،3 ج ،الش یعة   خت     . ح ی،1

 .161 ص ،1 ج ،االح اه

 .312، ص 1، ج الطبقات ال بریابن سعت، . 2

 .310، ص6 ، جاالنساب ،ی. سمعان3

 .121، ص1  ، ج رسرمة طبقات الفقهاء، سبحانی. 1

 .122–119 ص ،26 ، ج هذیب ال مال.  زی، 1

 .116–136، ص   همان. 6

 .11–10، ص11  ج ،یالراا،   یکاشان ضی. ا7

 .193–190 ص ،17 ج ،ثیالحت رجال  عجم . خرئی،2

 .همان. 9
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حدییی نق  تا حدی بود  ه هر زمان از امامبن حسینعالقه زهری به علی 

 رسیدند  ه چرا نمود و وقای از او  رد، امام را زین العابدین علی بن حسین خالاا میمی

 داد:   اسخ گویی؟ وی با نق  حدییی از  یامبر ا رمرا زین العابدین می ایمان

زیور عبادت کنندگان کجات ؟ پس گویا  ،دهد ندا مى ،روز قیام در   منادى

  1.دارد بینم که میان صفوف گام برمى مى را على بن حسین

در بیین رواییات حیادره از وی، دو     2روایت  رده است.وی احادییی از امام سجاد

روایای درباره رؤیت هالل ماه رمضان و روایای در مو وع روایت فقهی از امام سجاد

زهری عالوه بر فقه در تفسیر هیر معیروف    3خورد. روزه گرفان در یوم المک به چمر می

 انده است. بود و عالوه بر روایات فقهی، روایات تفسیری نیز در میراث روایی او بر جای م

هیای   و دیگر  ااا الدر المنیور فی الافسیر بالمأثور 9،تفسیر القرآن العظیرهای،   ااا 

 نند. ازجمله آرای تفسیری او آن است  ه وی مراد از  لمه  بیان می روایات او را 9تفسیری

در مییراث رواییی    6داند. می الرَّحِیمِبِسْمِ ال َّهِ الرَّحْمَنِ را  7یَأَلْزَ َهُمْ کَ ِمَةَ التََّقْرَ وتقوی در آیه 

                                              

( أن رسرل اهلل ص ى .قا. 62( یحتث من ابن مباس )ه. .قا.91)ه.  . ألنی سمع  سعیت بن المسیب1

قال: إذا کان یره القیا ة یمادی  ماد أین زین العابتین، ا أنی أنظر إلى ولتی م  ی اب ن   اهلل م یه وآله، 

 (.230–229 ص ،1 ج ،م   الشرایع )صتوق، الحسین بن م ی بن أبی طالب یخطر بین الصفرف

 .122 ص ،1 ج ،همان. 2

 ه ذیب   ؛ طرس ی، 20 ص ،2 ج ،االستبص ار  ؛ طرس ی، 322 ص ،3 ج ،الش یعة   خت     . ح ی،3

 .161 ص ،1 ج ،االح اه

 .113، 122ص  ،2ج ،  فسیر القرآن العظیم ،ابن أبی حا م الرازی. 1

 .169، ص 1ج  ، فسیر اآللرسی، آلرسی؛ 170ص  ،1ج ، شراهت التمزی  لقرامت التفضی ، . حس انی1

 .26اتح: . 6

 .63ص  ،9ج ، ال ش  والبیان من  فسیر القرآن، . ثع بی7
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های تاریخی و حدییی نیز بر جای مانده اسیت   ابن شهاا، عالوه بر روایات فقهی، گزارن

  ه در قسمت مربوطه مورد ببن قرار خواهد گرفت.

 قاسم بن محمد بن ابوبکر. 4-4

امیرالمیؤمنین حضیرت    خالفتدوران  در ه  استه.ق.( 33)د. ابوبیر  بن مبمد فرزنداو 

ق. ه.33 سیال  در هیی معاو مورانأمی  دسیت  بیه   یدرن  شیهادت  از  س. آمد ایدن بهیعل

)د.  ام فروه ،دخارنچنین  هر 6او را بر عهده گرفت. یسر رساه.ق.(، 93ان، عایمه )د.  عمه

ه.ق.( 669-693)و مادر امام حیادق ه.ق.( 49-669) همسر امام باقره.ق.( 2اواسط قرن 

 ده از ییی ه.ق.(، ی606 - 44ه.ق.( در دوران خالفت عمر بن عبیدالعزیز ) 607قاسر )د.  2بود.

 3نمود. همیاری می زیالعز عبد بن عمردر اداره شهر مدینه با   ه بود نهیمد برجساه هیفق

 حسین  امیام  دفین به دلی  ممانعیت از   را مهیعااو از احباا ائمه و از  سانی بود  ه 

امیام حیادق   9. یرد  سرزنشخدا رسول مرقد  نار دره.ق.( 90-90)مجابی

ه.ق.( 49ی76)ه.ق.( او را ییی از احباا مورد وثوق و اطمینان امام سجاد669-693)

ازدواج  7چنین در چندین منبع، آرا و فااوای فقهی وی نق  شده اسیت.  هر 9 ند. معرفی می

و تولد ه.ق.( با امام باقر607ه.ق.(، دخار قاسر بن مبمد )د. 2ام فروه )د. اواسط قرن 

 دهد. با قاسر را نمان میاز او، ارتباط نزدیک امامیافان امام حادق

                                              

 .111 ص،    اریخ خ یفة بن خیاط ابن خیاط،. 1

 .221 ، صممتة الطالب ای أنساب آل أبی طالبحسیمی، . 2

 .126، ص1ج  ،ال ا   ای التاریخابن االثیر، . 3

 .131، ص 2 ، ج اریخ الیعقربییعقربی، . 1

 .372، ص 2، ج ال اای. ک یمی، 1

 ،1ج ،االستبص ار  طرس ی،  ؛120ص ،1ج ،الخ ف ؛ طرسی،312ص ،االیضاحشاذان،  بن . اض 6

 .163ص
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جامع البیان عین تأویی  آی   های  توان در  ااا روایات تفسیری قاسر بن مبمد را می

مماهده  رد.  3های تفسیری و دیگر  ااا 2المبرر الوجیز فی تفسیر الیااا العزیز 6،القرآن

از آرای تفسیری او درباره حیر ماعه زنان است. وقای از او در راباله با ایین مسیئله،   ییی 

 گوید:  می 9سوره مؤمنون 4تا  6شود، او با قرائت آیات  سؤال می

   5بینم. من تحریم متعه را در این آیه از قرآن می

 هیبَتَم بن عُکَحَ. 5-4

در مییورد  7.آمیید ایییدن بییه نییهیمددر . قه. 90 سییال حییدوده.ق.( 2)د. اواییی  قییرن  او

 عبیداهلل  بین  احمید ی مافاوتی نق  شده است.  ها های فیری و مذهبی او، گزارن گرایش

 رجال عنوان به او از ه.ق.(267)د.  بهیقا ابن 6داند. ه.ق.( او را از شیعیان می276ی )د. عجل

های مذهبی وی از شعبه نق   ه.ق.( بدون اشاره به گرایش693برد. ذهبی )د.  می نام یعیش

 وه.ق.( 63-66) ابیوبیر  بیر  راه.ق.( 90-30)یعل ند  ه او امیرالمؤمنین حضرت  می

 3.اشتد یم مقدمه.ق.( 23-63) عمر

                                              

 .313، ص   ج ،جا ع البیان من  أوی  آی القرآنطبری، . 1

 .101ص  ،2ج  ،المحرر الرجیز ای  فسیر ال تاب العزیز ،ابن مطیة. 2

التر الممثرر ا ی التفس یر   ؛ سیرطی، 239ص  ،2ج  ،العجاب ای بیان األسباب ،ابن حجر. ر. ک: 3

 .111–111ص  ،1ج  ،بالمأثرر

وَ الَّذینَ ( 2) وَ الَّذینَ هُمْ لِأَ انا ِهِمْ وَ مَهْتِهِمْ رامُرنَ( 7) وَراءَ ذلِکَ اَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ  اَمَنِ ابْتَغی. 1

 (.10) أُولئِکَ هُمُ الْرارِثُرنَ( 9) صَ َرا ِهِمْ یُحااِظُرنَ  هُمْ مَ ی

 .11ص  ،3ج  ، فسیر القرآنصمعانی، . 1

،  هذیب ال مال ؛  زی،161 ، صالمعارف ؛ ابن قتیبه،332، ص 6 ، جت ال بریالطبقا. ابن سعت، 6

 .120، ص7 ج

 .312، ص 1، ج  عراة الثقات. مج ی، 7

 .202، ص 1 ، جسیر ام ه المب ء. ذهبی، 2
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 بیا امیام  بیود و  تیی اهی  ب داران از دوسیت او های تیاریخی،  بر اساس برخی نق 

ه.ق.( 390)د. حدود   ی  مبا این حال،  6 رد. میگردان آن حضرت مصاحبت و شاباقر

اند  ه او زیدی میذه  بیود و    برخی نیز گفاه 2.دناند یم مذه  یدیز رای، او طوس خیش و

نیام او عیالوه بیر احیباا امیام سیجاد        3بعد بیه تمییع امیامی، گیرایش  ییدا  یرد.      

  9ه.ق.( نوشاه شده است.49-669)در میان احباا امام باقره.ق.( 49ی76)

 ه در میان روایات منقیول او از    9 ند نق  میاو روایات ماعددی را از امام سجاد

چنین، او در تفسییر قیرآن،    هر 7.یک روایت فقهی در مورد نماز وجود داردامام سجاد

 6،یتفسییر عیاشی  هیای    ند. بعضی از روایات تفسیری او در  ایاا  روایات زیادی نق  می

آمده است. وی قائ  به عیدم نسیخ آییه     4تفسیر مجمع البیانو  3الابیان فی تفسیر القرآن

اَمَ ا   در تفسییر آییه    من المتعة  ا زن ى إال ش قی   لرال أن ممر نهى روایت 60ماعه بود.
  62از او نق  شده است. 66 اسْتَمْتَعْتُم بِهِ  ِمْهُنََّ

                                              

 .209، ص 6ج  ،امیان الشیعة.  حسن ا ین، 1
 .122، 370، 369، ش اختیار  عراة الرجال. طرسی، 2
 .213ص  ،رجال الع  ة ،ح ی؛ 66 ص ،6 ، جال اایشرح اصرل  .  ازنترانی،3
 .209، ص 6ج  ،امیان الشیعة؛  حسن ا ین، 26 ، صرجال الطرسی. طرسی، 1
 .107ص ،    اریخ آل زرارة ،زراری ؛270ص  ،1ج ، ال اای ،ک یمی. 1
 .291ص  ،1ج ، ضعفاء الرجال یا ال ا   ،جرجانی. 6
 .326، ص   1، ج  فسیر العیاشیمیاشی، . 7
 .167، ص   3، ج التبیان ای  فسیر القرآن. طرسی، 2
 .61، ص   3ج  ، فسیر  جمع البیان. طبرسی، 9
 .177، ص   1، ج زواج المتعةما  ی، . 10
 .21نساء: . 11
 .61، ص 3ج  ، فسیر  جمع البیان. طبرسی، 12
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 . عبداهلل بن ذکوان6-4

ه.ق.(، عبداهلل بن ذ یوان )د.  49ی76)معاحر امام سجاد ییی از فقهای اه  سنت

رود  در قرن نخست هجری به شمار میی  2او از فقهای مدینه 6.بود یقرش یمدنه.ق.( 630

 نبیو  و شیعر  ض، حساا،یفراچون فقه، حدین،  های دیگری هر ه عالوه بر فقه در رشاه

 3تخصص داشت.

نیام  نیحسی  بین  یعلی عبداهلل بن ذ وان را در بین شاگردان و احباا حضیرت  

 ه بعضی از این روایات در  9 ند نق  میاو روایات مخالفی را از امام سجاد 9برند. می

و  7یک روایت در مورد ازدواج با إمیا   مورد مسائ  فقهی است. از جمله روایات فقهی وی،

به ت. این دو روایت، میراث فقهی او از امام سجاداس 6حوم مسئلهدیگری روایای در 

 روند. شمار می

های تفسیری است  ه گرایش  های فقهی، ناق  روایت عبداهلل بن ذ وان در  نار روایت

تفسییر   3،تفسییر قرطبیی  های تفسییری او در    دهند. روایت او به تفسیر قرآن را نمان می

سوره زخرف، منظور  23او در آیه  60های دیگر تفسیری آمده است. و  ااا 4الببر المبیط

 66. ند میتفسیر را قرار دادن ائمه در نس  امام حسین کَ ِمَةً باقِیَةً اِی مَقِبِه از 

                                              

 .112ص  ،1ج ، ممتة القاری، میمی. 1
 .331، ص الماصریات . سیت  ر ضی،2
 .20ص  ،1ج ، ال مى و األلقابقمی، . مباس 3
 .333، ص الحتیث رجال  عجم  ن المفیتجراهری، . 1
 .123-176ص  ،11، ج  هذیب ال مال زی، . 1
 .90 ص ،7 ج ، اریخ االس ه. ذهبی، 6
 .211 ص ،6 ج ، سمتحمب ،  بن . احمت7
 .120، ص   2 ج،   الجا ع ألح اه القرآن ) فسیر القرطبی(،   القرطبی. 2
 .312، ص 7، ج    فسیر البحر المحیط ،. أبی حیان األنتلسی9
 .222، ص 2ج  ، فسیر القرآنصمعانی، . 10
 .216، ص 1، ج البرهان ای  فسیر القرآن. بحرانی، 11
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 . سعید بن جبیر7-4

رسد. او در  وفه ماولید گردیید و   ه.ق.( به قبیله بنی اسد می49یر )د. بن جب یدسعتبار 

او بیه   2رود. از همین روی، جز  فقهای میه به شمار می 6را در میه ادامه داد تبصیالتش

سعید بن جبیر نه فقط در میان دانممندان شیعه، بلیه در میان  3زهد و تقوا شهرت داشت.

ه.ق.( از علمای 399ای داشت. ابن حبان )د.  علما و اندیممندان اه  سنت نیز، جایگاه ویژه

ابن حجر از او با عنوان  9. ند میفقیه، فا  ، عابد و ثقه معرفی سرشناس اه  سنت او را 

 ییی از آرای فقهیی او در بیاا نییا ، ممیروعیت و جیواز ماعیه        9. ند میفقیه و ثقه یاد 

 7است.

ه.ق.( او جز   نج نفری اسیت  یه از حامییان امیام سیجاد     339ی )د.  م هگفا به

های تیاریخی، سیعید بین جبییر بیرای       بر اساس گزارن 6رفاند. ه.ق.( به شمار می49ی76)

رفیت و سیؤاالت فقهیی ماعیدد از ایمیان       میی دریافت مسائ  فقهی نزد امام سیجاد 

از طرییق او،   چنیین  هیر  4شد. گاهی از دیگران، جویای احوال او میو امام 3 رسید می

                                              

 .111، ص األبراب ) رجال الطرسی(شیخ طرسی، . 1

ی نم  ازی م   ؛ 271، ص 1، ج الثق  ات ؛ اب  ن حب  ان،116 ،2 ج ، فس  یر الق  رآن العظ  یمر.ک: . 2

 .12، ص 1، ج ستترکات م م رجال الحتیثشاهرودی، 

 .211، ص 12ج  ،شرح نهج الب غةابن ابی الحتیت، . 3

 .271، ص 1، ج الثقات . ابن حبان،1

 .12، ص 1، ج ستترکات م م رجال الحتیثی نمازی شاهرودی، م . 1

 .210، ص 9، ج المح ی؛ ابن حزه، 191، ص 3، ج  سالک األاهاه. ااض  جراد، 6

 .332، ص 1، ج اختیار  عراة الرجالطرسی، . 7

 .212ص  ،6ج ؛216ص ،1ج ،الطبقات ال بری. ابن سعت، 2

 .همان. 9
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 2، مهدویت 6در مو وع فضای  امیرالمؤمنینالعابدین مجموعه روایاتی از امام زین

بود  ه نق  شده است. شاید به دلی  ارتباط و قرابت با امام سجاد 3و تفسیر آیه مودت

در حالی به شهادت رسید  ه بیه گفایه احمید بین حنبی  )د.      ه.ق.( 49)د.  حجاج به دست

 9مبااج علر و دانش او بودند. مردم همهه.ق.( 296

رواییات   9علر تفسیر را تصنی   رد. درباره او ادعا شده است  ه اولین شخصی بود  ه

و  3تفسیر القمی 6،تفسیر العیاشی 7،حمزه الیمالی ابی تفسیرتوان در   ماعدد تفسیری او را می

مماهده  رد. در بین میراث روایات تفسیری او، روایای از امیام   4های تفسیری دیگر  ااا

 گوید: سجاد علیه السالم نق  شده است. سعید بن جبیر در این روایت می

تدؤال   قُلْ لَا أَتْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلََّا الْمَوَدََّةَ فِی الْقُرْبَدى از آیه  از امام تجاد 
 10ات . این آیه قراب  به ما اهل بی  پیامبر کردم، امام پاتخ دادند: منظور از

 کیممعروف بن خربوذ . 8-4

 معروف ینافقه االولو به  66ه.ق.( از فقهای معاحر با امام سجاد2او )د. اواسط قرن

اند  ه فقها بر تصدیق و وثاقت آنیان اتفیاق    تنها شش نفر به این عنوان ملق  بوده 62بود.

                                              

 .223ص ،  ماقب م ی بن ابی طالب یه، ردو . ابن1
 .111، ص 1ج  ،کمال التین و  ماه المعمة. صتوق، 2
 .229 ص ،1 ج ، سمت حمب ، بن . احمت3
 .13، ص 1ج  ، هذیب التهذیبابن حجر،  .1
 . 21، ص س هالشیعة و امرن االصتر، . 1
 .122، 127، 110–139، ص  فسیر أبی حمزة الثمالی ،حمزة ثمالی أبر. 6
 .166، ص 1، ج  فسیر العیاشیمیاشی، . 7
 .321، ص 2، ج  فسیر القمیقمی، . 2
 .17، ص 1ج  ،التبیان ای  فسیر القرآنطرسی،  ؛391–329، ص ارات ال رای فسیر ارات بن ابراهیم، . 9
 .392–391، ص  فسیر ارات ال رایارات بن ابراهیم، . 10
 .391–393 ص ،1 ج ،نقت الرجال.  فرشی، 11
 .131 ش ،اختیار  عراة الرجال ،طرسی. 12
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، 2دارنید  حیایت قَدَر به او گرایش از ها گزارن از ، برخیبا وجود این توحیفات 6نظر دارند.

شییخ   3.داننید  می ه  حدینابن حجر او را ا شیعه و حدوق و را ه.ق.( او693ذهبی )د. اما 

از دو حدین  در میراث حدییی او، 9 ند. معرفی میطوسی، او را از احباا امام سجاد

بیا واسیاله    ی راگیر یبدون واسیاله و د  ثبت و  بط شده است  ه یک حدین راامام

 9 ند. می نق  یرحیر بن مسان

بیان شیده اسیت. بیه     های مخال  تفسیری های تفسیری او در  ااا روایت چنین، هر

 3شواهد الانزی  لقواعد الافصیی  و  6البرهان فی تفسیر القرآن 7،تفسیر القمیعنوان نمونه  

ای را  سوره بقره، نام چهیار  رنیده   270فسیر آیه  نند. او در ت روایات تفسیری او را نق  می

 4 ند. ذبح  رد طاووس، خروس،  بوتر و غرنوق روایت می ه حضرت ابراهیر

 . ابان تغلب9-4

نظر نسبی به قبیلیه   از ه  60بوده.ق.( ییی از فقهای معاحر امام سجاد696او )د. 

ییی از فقهای بزرگ شیعه بود  یه نقیش    66 رد.  نده مناس  بود. او در  وفه زندگی می

                                              

 .232ش  ،همان. 1

 .12، ص 9 ، جقا رس الرجال ستری،  .2

 .91، ص 1ج  ،االنساب؛ سمعانی، 111، ص 1، ج االمتتال  یزان. ذهبی، 3

 .120 ، صرجال الطرسی . طرسی،1

 .23، ص همان؛ 391ص  ،2، ج ال اای ک یمی،. 1

 .330، ص 1، ج  فسیر القمی. قمی، 6

 .23، ص 1، ج البرهان ای  فسیر القرآنبحرانی، . 7

 . 310، ص   2، ج ی لقرامت التفص ی شراهت التمز،   حس انی. 2

 .113، ص 1، ج  فسیر العیاشیمیاشی، . 9

 .11 ص ،رجال المجاشی . نجاشی،10

 .297 ص ،2 ، جالجرح و التعتی حا م،  ابی . ابن11
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ابان عالوه بر فقه درباره علوم مخال  قرآنی و  6داشت.مهمی در نمر معارف اهلبیت

ی مخال  قرآنی آگاهی داشت و در حدین، ادا، لغیت و نبیو    ها به ویژه آشنایی با قرائت

  2سرآمد علما و فقهای عصر خویش بود.

 اهی   سیندگان ینو از یاریبس و عهیش ونیرجال یمار. بستین یدیترد ،او بودن عهیش در

 من قرار دادن وی در بیین احیباا    یطوس خیش 3 نند. یم حیتصر مالل  نیا به سنت

 ادیی  ةل  المنیز  ریعظ و القدر  یجل یراو قاری، فقیه، لغوی و عنوان با او ازامام سجاد
 ، توفییق شیاگردی ابیان در مبضیر سیه امیام معصیوم؛ یعنیی امیام سیجاد           9 ند. می

او را به یک شخصیت ممااز علمی و حاح  نظر در علیوم  و امام حادق امام باقر

 مخال  و از جمله در دانش فقه تبدی   رده بود.

در مییراث رواییی خیود، اندوخایه اسیت در      بیمار روایاتی را  ه او از امام سیجاد 

 7مخالفی چون، وحییت،  چندین روایت با واساله در مو وعات او 9فقهی است.مو وعات 

های تفسییری او نیه     ند. روایت روایت میاز امام 3و تفسیر بعضی از آیات قرآن 6ذبح

تنها در تفاسیر شیعی، بلیه در تفاسیر اه  سنت منعیس شیده اسیت. بیه عنیوان نمونیه      

                                              

 .11، ص همان. 1

 .63 ص ،السرائر  ستطرااتالح ی،  ادریس ابن. 2

  ،3 ج ،الع     حمب   ، ب  ن ؛ احم  ت131 ، ص2ج  ،   ذهیب خ ص  ة ،یخزرج   ؛7 ص ،هم  ان. 3

 .221 ص

 .11 ص ،الفهرس  . طرسی،1

 .236ص  ،6ج ؛ 222ص  ،1ج ، ال اای، ک یمی. 1

 .217ص ،  عانی االخبار ،ک یمی. 6

 .60ص  ،9ج ،  هذیب االح اه ،طرسی. 7

 .112ص ، 1ج ، شراهت التمزی  لقرامت التفضی  ،حس انی. 2
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و  3تفسییر القیرآن  از تفاسیر شییعی و   2ات الیوفیتفسیر فر  و 6تفسیر العیاشیتوان به   می

 از تفاسیر اه  سنت اشاره  رد. 9جامع البیان عن تأوی  آی القرآن

سوره نسا ، منظور از ولی االمر را امیرالمیؤمنین  94چنین، روایت او درباره آیه  هر

را آنچیه   لِ ُ َِّ شَیْءٍ ِبْیَانًا او منظور از  9 ند. به عنوان اولین مخاط  اولی االمر، تفسیر می

 7داند. حرام وحالل الهی است، می

 . اصحاب فقیه مورخ5

منید بیه تیاریخ     افرادی با دانش و آگاهی و یا عالقهدر میان احباا فقیه امام سجاد

توان به افراد  میشود. در میان فقهای مورخ در احباا حضرت زین العابدین دیده می

  ایین اشاره  رد.

 مسیب . سعید بن1-5

سعید بن مسی   ه شر  حال او گذشت از احبابی بود  ه عالوه بر فقه و تفسیر بیه  

الیامی  فیی   ، 3مروج الذه ، 6تاریخ طبریروایات تاریخی سعید در   تاریخ گرایش داشت.

های تاریخی او، اشاره به سن  منعیس شده است. ییی از نق  4ذهبی تاریخ اسالمو  الااریخ
                                              

 .316، 291، 171، ص 1، ج  فسیر العیاشیمیاشی، . 1

 .91–90، ص  فسیر ارات ال رایارات بن ابراهیم، . 2

 .362، ص 2ج  ، فسیر القرآنصمعانی، . 3

 .212، ص 11ج  ،جا ع البیان من  أوی  آی القرآنطبری، . 1

 .102ص ،  فسیر ارات ال رایارات بن ابراهیم، . 1

 .362، ص 2ج  ، فسیر القرآنصمعانی، . 6

 .112، 301، 261، 116، 112 ،13ص  ،2ج  ، اریخ الطبریطبری، . 7

 .333، 223، ص 2، ج  روج الذهب و عادن الجرهر سعردی، . 2

 .230، ص 1ج  ،س ه اریخ اال؛ ذهبی، 121، ص 3، ج ال ا   ای التاریخ ،ثیرابن اال. 9
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 6بعد از دریافت وحی در میه و مدینه است.مدت اقامت حضرتدر بعیت و   یامبر

بیه مدینیه بیه دسیاور     او معاقد است، شروع تاریخ اسالم از هجرت  ییامبر  چنین هر

  2بوده است.علی

 . ابن شهاب زهری2-5

های  رود. روایات تاریخی وی در  ااا زهری از مورخان به نام و ممهور نیز به شمارمی

توان بیه   اند می هایی  ه روایات او را نمر داده ماعدد تاریخی نق  شده است. از جمله  ااا

اشاره  رد. مبمد بین   9المناظر فی تاریخ االمر و الملو و  9تاریخ طبری 3،تاریخ یعقوبی

را در  7و ماجرای غیزوه حدیبییه   با حضرت خدیجهزدواج  یامبرشهاا، گزارن ا

 6میراث تاریخی خود، ثبت  رده است.

 . حکم بن عتیبه3-5

حیر بن عایبه عالوه بر فقه و تفسیر در تاریخ میراثی از خیود، بیاقی گذاشیاه اسیت.     

خی هیای تیاری   و دیگیر  ایاا    غیانی  ،تاریخ طبریتوان در   های تاریخی او را می گزارن

 گوید: به عنوان نمونه او در روایای می 3مماهده  رد.
                                              

بالمتیم ة مش راً،    ، وأقاه بم ة مشراً ، و  هر ابن ث ث وأربعین سمة القرآن و اهلل أنزل م ى رسرل. 1

 (.221، ص 2، ج  عادن الجرهر  روج الذهب و سعردی، ) ستین سمة هر ابن ث ث و  رای و و

 .112، ص 2، ج  اریخ الطبری. طبری، 2

 .261، ص 2، ج  اریخ الیعقربی. یعقربی، 3

 .200، 127، 121، 21، ص2ج  ، اریخ الطبریطبری، . 1

 321، ص 11، ج الممتظم ای  اریخ األ م والم رک ،ابن الجرزی. 1

 .129–122ص ، 1ج  ،المهایة البتایة وابن کثیر، . 6

 .36-31، ص 2ج  ، اریخ الطبریطبری، . 7

، االغانی ؛ برای اغانی، ر. ک: اصفهانی،309، ص 2، ج  اریخ الطبریبرای طبری، ر.ک: طبری، . 2

 . 391، ص 1ج 
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 1کردند. را همراهی می هشتاد نفر از بدریون در جنگ صفین، علی 

 . عبداهلل بن ذکوان4-5

های تاریخی ماعددی  بیان روایات فقهی و تفسیری، روایات و گزارن عبداهلل، عالوه بر

و  3  غیانی  2،تیاریخ طبیری  های  های و روایات تاریخی او در  ااا  ند. گزارن را نق  می

گیزارن اولیین  یرا سییه بیه وسییله        9های تاریخی منعیس شیده اسیت.   دیگر  ااا

 9عبدالملک از او روایت شده است.

 . سعید بن جبیر5-5

هایی را در حوزه تاریخ به  یر در  نار نق  روایات فقهی و تفسیری، گزارنبن جب یدسع

 تیاریخ طبیری  های  توان در  ااا یادگار گذاشاه است. روایاتی  ه دال بر این است  ه می

 6دربیاره ذبیح اسیماعی     الیام  فی الااریخو  7درباره خلقت حضرت آدم و زندگی او با حوا

 مالالبی یافت.

 اب فقیه محدث. اصح6

هایی بود  ه مسلمانان به آن توجه نمان دادند و در ثبت و  بط  حدین از نخساین دانش

مندی را  دید آوردند. بسییاری از دانمیمندان علیوم مخالی  در      آن  وشیدند و آثار ارزن

                                              

 .311، ص 1، ج بغیة الط ب ای  اریخ ح ب. ابن متیم، 1

 .130، 36ص  2؛ ج 173، 77، ص 1، ج  اریخ الطبری. طبری، 2

 .116، 111، ص 12، ج األغانی . اصفهانی،3

 .117، ص 1، ج  اریخ االس ه؛ ذهبی، 29، ص 3، ج أنباء أبماء الز ان وایات األمیان و ،ابن خ  ان. 1

 .176، ص 3، ج اترح الب تان. ب ذری، 1

 .26، 61ص  ،1ج ،  اریخ طبری. طبری، 6

 .110ص  ،1ج  ،التاریخال ا   ای  ،ابن األثیر. 7
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آمدنید. در ایین مییان     حدین هر حاح  نظر بوده و از دانممندان این علر به حساا میی 

ی  ارتباط تنگاتنگ دانش فقه با حدین در ایین شیاخه دانمیی هیر مهیارت      فقیهان به دل

 توان افراد  ایین دانست. را میترین فقهای مبدث عصر امام سجاد داشاند. از مهر

 . سعید بن مسیب1-6

 یسپر سفر در را روزها و اه ش  ن،یحد کی آوردن دست به یبرا  ه ی بودافراد ازاو 

 س ته حبا  و  3 افی، 2مباسن چون های حدییی شیعه هر روایات او در  ااا 6. ردند می

 گوید:  نق  شده است. او در حدییی می 9اه  سنت

آن بود که هر روز جمعه در مسجد النبدی، مدردم را پندد     رتم امام تجاد
 5کرد. رغبتشان می داد و نسب  به دنیا بی می

 . ابن شهاب زهری2-6

مبدثان زمان خود مبسوا  ط داشان در فقه، تفسیر و تاریخ از ابن شهاا عالوه بر تسل

بیان شده است. شیخ  3های حدییی و دیگر  ااا 6ارشاد 7،احول  افی شد. احادین او در می

  فرمود: می ند  ه گفاه است: زین العابدین مفید حدییی به نق  از زهری بیان می
                                              

 .190، ص 1 ، ج ماقب آل ابی طالبابن شهرآشرب،  ؛2 ، صیرجال برقالبرقی، . 1

 .32ص  ،1ج ، المحاسن . برقی،2

 .11، ص 1؛ ج 261ص  ،2ج ، ال اای . ک یمی،3

 .16ص  ،2ج  ، عجم الرجال والحتیثانصاری، . 1

ک ه حضرت در این حتیث بیان شتا ؛ حتیث  فص  اس  و 76–72ص  ،2ج  ،ال اای ک یمی،. 1

 شرد. اس . به دلی  طرالنی شتن  قاله از بیان کا   حتیث خردداری  ی

 . 112، 130، ص 2، ج ال اایک یمی، . 6

 .111ص  ،2ج ، االرشاد فیت، . 7

، 10 ،2، 1ص  ،1ج  ،حم ت ا  سمت؛ احمت بن حمب ، 122ص ، کا   الزیاراتر.ک: ابن قرلریه، . 2

11 ،12. 
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بی ( را دوت  داشته باشدید نده   طور که اتالم دتتور داده ات ، ما )اهل  آن

 1آبرویی ما گردد. گونه که تب  بیآن

 . حکم بن عتیبه3-6

 3، یافی  2،بصیائر  هیای  بود. احادین او در  ایاا او از احباا مبدث امام سجاد

حدییی آمده است. او با واساله از  یامبر ا رم 9های حدییی شیعه و دیگر  ااا 9 مالی

 دند:  ند  ه حضرت فرمو در نق  می

تدر باشدم و    که من نزد او از خودش محبوب مگر این ندارد مانیاى ا بنده چیه

او از  شیپد  ،مدن  بید   تر باشد و اهل خودش محبوب عترتاو از  شیمن پ عترت

 6.تر باشد خودش محبوب بی  اهل

 . ابان بن تغلب4-6

حیلوات بیر    6در میراث حدییی ابان، احادییی درباره مو وعات دعا نیزد حجراالسیود،  

و جایگیاه امیام    66دوسای امیرالمیؤمنین  60، غدیر،4امامت ،3و اه  بیت  یامبر

                                              

 .111 ص ،2 ج ،االرشاد  فیت،. 1
 .30–29ص  ،بصائر الترجات. صفار، 2
 .111، 100، 399، 270ص ، 1ج ، ال اای ک یمی،. 3
 .111ص ،  الیالاصتوق، . 1
 .123، ص کفایة األثر؛ خزار قمی، 117ص  ،الخصالصتوق، . 1
 .111ص ، األ الیصتوق، . 6
 .21 ، ص2 ج ، سمت اإل اه السجاد مطاردی. 7
 .267ص ، اال الی ،صتوق. 2
 .319ص ، ا الی ،طرسی .9
 .39ص  ، ماقب م ی بن أبی طالب ،ابن  غازلی .10
 .196-191ص ، همان .11
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وجود دارد. او حیدییی را بیا   به نق  از امام سجاد 6در بهمتحسن و امام حسین

 فرمودند:  ند  ه آن حضرت نق  می از  یامبرواساله امام سجاد

درود نفرتتد، بوى بهش  را که از هر کس بر من درود بفرتتد و بر خاندانم 

   2اتتشمام نمى کند. ،فاصله پانصد تال راه به مشام مى رتد

  ند  ه فرمودند:  بیان میحدییی در مورد  بر از  یامبر چنین هر

  3ای کبر در قلبش باشد، داخل بهش  نمی شود. کسی که ذره

  ند:  او در حدییی دیگر روایت می

ند و پدرشدان از آن دو  هسدت   دو ترور جوانان اهل بهش  حسن و حسین

  4.ات  برتر

 بن شُبرُمه عبداهلل. 5-6

ه.ق.( ییی از فقهای اه  سنت بود  ه در بین احیباا مبیدث امیام    699عبداهلل )د. 

 او هیی ناح از شده نق  اتیروا تعداد ه  طبقه  نجر بود انیاز راواو  9قرار گرفت.سجاد

بیه   6او  ه فقیه و قا ی  وفیه بیود   7.سدر یم تیروا  نجاه به ییروا ریغ و ییروا منابع در
                                              

 .110ص ، 1ج ،  اریخ بغتاد ،خطیب بغتادی. 1

لیرجت  ن  س یرة خمس مائة    إن ریحها ، و  ، لم یجت ریح الجمة  .  ن ص ى م ی ولم یص  م ى آلی2

 (.267ص ، ا الی)صتوق،  ماه

 (.61ص  ،1ج  ،صحیح  س م ،س م نیسابرری)  . ال یتخ  الجمة  ن کان ای ق به  ثقال ذرة  ن کبر3

 ،   اریخ بغ تاد  )خطی ب بغ تادی،    ، وأبرهما خیر  مهما  الحسین سیتا شباب أه  الجمة . الحسن و1

 (.110ص  ،1ج 

 .167پاورقى ص  ،1، ج الخ فالطرسی، . 1

 .311، ص 6 ، جال بریالطبقات . ابن سعت، 6

 .160 ، ص1 ، جسیر ام ه المب ء. ذهبی، 7
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ی مخالفیی   هیا  به مقام 6دلی  تببر خاحش در علوم مخال  مانند فقه، شعر، ببن و جدل

 نیمبی  امیام  مصیداق  رایعلی حضیرت   نیرالمیؤمن یام، امیا  نبود عهیش او 2دست یافت.

 :فتگ یم و دانست می

  3.دیبگو یتلون ،منبر یباال که افتمین یعل جز را یکس 

ی )د. نسیائ ه.ق.(، 296)د.  چون احمید بین حنبی     دانممندان اه  سنت هر یاز سو او

)د.  ابیین حبییان 9،ه.ق.(676ی )د. ثییور انیسییف 9،ه.ق.(322ی )د. ابوحییاتر رازه.ق.(، 303

 4ه.ق.(392)د.  و ابین حجیر    3ه.ق.(693ی )د. ذهبی  6ه.ق.(،230)د.  ابن سیعد  7،ه.ق.( 479

های شیعه و اه  سنت منعیس  آرای فقهی عبداهلل بن شبرمه در  ااا 60شده است. قیتوث

او ی طوسی  خیشدر میراث روایی او یافت نمد، ولی روایای از امام سجاد 66شده است.

 62.داند میو از حبابه امام سجاد هیرا فق
                                              

 .211ص ، 13ج ، ممتة القاری ،میمی. 1

 .210 ص ،یهالب تان ابن الفق اقیه، . ابن2

 .92 ص ،ال اای م ى کتاب قةیالتع .  یردا اد، 3

 .22ص  ،1ج ،   التعتی  الجرح و حا م الرازی، أبی. 1

 130ص  ،3ج  ،سمن التر ذی،  ر ذی. 1

 .6-1ص  ،7، ج الثقات ابن حبان،. 6

 .310ص  ،6، ج الطبقات ال بریابن سعت، . 7

 .160ص  ،1، ج سیر ام ه المب ءذهبی، . 2

 .100ص  ،1، ج  قریب التهذیبابن حجر، . 9

 .20-76ص  ،11، ج  هذیب ال مال زی، . 10

، 16، ج 331، ص 1ج  ،المجمرع شرح المهذب؛ نروی، 167، ص 1، ج الخ ف. ر.ک: طرسی، 11

 .326ص 

 .167ص  ،1، ج الخ فطرسی، . 12
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 . اصحاب فقیه متکلم7

هیای   عه نیافاه بود، اما تقابی  جرییان  چندان توس علر  الم در عصر امام زین العابدین

ها  یش آغاز شده بود سب  گردید بهیره گییری از رواییات در مباحین       المی  ه از مدت

های اولیه در علر  الم برداشاه شود. از این رو،   المی در میان مسلمانان رواج یابد و قدم

میان احیباا امیام   وجو  رد. در  نخساین مایلمان را باید در میان مبدثان و فقها جست

گردد. از  شوند  ه از آنان با عنوان فقیه مایلر یاد می نیز چنین افرادی دیده میسجاد

 توان افراد  ایین را معرفی  رد. این دساه می

 . سعید بن مسیب1-7

نیز قرار داد. روایات اعاقیادی او  توان در میان احباا مایلر امام سجاد او را می

آمده است. او برای اثبات امامت علی بن ابی  2عل  المرایعو  6القرآن الابیان فی تفسیردر  

  نید   نقی  میی  در میورد امیرالمیؤمنین  ابادا حیدییی از  ییامبر ا یرم   طال 

  ه فرمودند: 

 أن  منی بمنزلة هارون من موتى إال أنه ال نبی بعدی

  ند:  سپس، ا افه می

   3هیچ کسی برتر از هارون نبود. در زمان موتی

 ند  ه در زمان  به این روایت به این حورت اسادالل می در حقیقت، سعید بن مسی 

در ترین شخص به او هارون بود و  سی به غیر از موسی  نزدیکحضرت موسی

نیییز  سییی واالتییر از  شییأن و منزلییت هییارون نبییود. از اییین رو، در نییزد  یییامبر   

                                              

 .162ص  ،1ج  ،التبیان ای  فسیر القرآنطرسی، . 1

 .111ص  ،1ج  ،م   الشرائعصتوق، . 2

 .112، ص الهتایةصتوق، . 3
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دا خواست تا برادرن، هارون را وزیر از خجا  ه موسی نبود و از آنامیرالمؤمنین

او سازد و در امر رسالت شریک او گرداند و خداونید درخواسیاش را  یذیرفت و در غییاا     

نیز در امر خالفت و والیت، برادرن، هارون جانمین او شد، امیرالمؤمنینموسی

 بود.جز نبوت، شریک  یامبر

 . ابان بن تغلب2-7

هیای اهی  سینت و     است  ه روایات اعاقادی او در  ایاا ابان ییی از مایلمان شیعه 

 ند  ه  نق  میبرای نمونه، ابان از ابن عباس از  یامبر ا رم 6شیعیان نق  شده است.

 فرمودند: 

  2و مقداد.عمار  ،ابوذر ،بهش  به چهار تن اشتیاق دارد: على 

دهنده خالی است  ه  ه در منابع اه  سنت، بارها تیرار شده است، نمان  این حدین 

برای به سعادت رساندن مسلمانان بیان  رده است و در آن، امیرالمؤمنین  یامبر ا رم

 را به عنوان رهبر این جریان معرفی نموده است.حضرت علی

  . نتیجه8

فقهیایی برجسیاه بیا    ها و شواهد تاریخی در مییان ییاران امیام سیجاد     بر اساس داده

اشاند. اندیممندانی  ه با داشان مناح  و عنیاوین مخالی    های مخالفی حضور د گرایش

چون قا ی، مفای، مفسر، شاعر، ادی ، والی، قاری از جایگاه فقاهت  علمی و اجاماعی هر

                                              

؛ 177–176ص  ،60ج  ،  اریخ  تیم ة د ش ق    ،اب ن مس اکر  از کتاب های اه  س م ، ر. ک:  . 1

  ،األ  الی ؛ از کت اب ه ای ش یعیان، ر.ک: ص توق،     110ص  ،1ج ، بغ تاد   اریخ  خطیب بغتادی، 

 .92–97ص  ،1ج ، االحتجاج؛ طبرسی، 127ص 

 ،   اریخ  تیم ة د ش ق    ،ابن مساکر) المقتاد ممار و ذر و أبی  شتاق الجمة إلى أربعة إلى م ی و. 2

 (.177–176ص  ،60ج 
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و اجاهاد برخوردار بودند. فقهای حاح  نام و سرشناسی  ه عالوه بیر اناسیاا بیه فیرق     

یر، حدین،  الم و تاریخ بودند. های ماعدد علمی مانند تفس مخال  اسالمی دارای گرایش

های سیاسی و اجاماعی  یه بیر    با وجود مبدودیتگر آن است  ه امام این مهر بیان

تبمی  شده بود در عرحه اجاماع، فعال و  رتبر  بودند و نفوذ عمیقیی   آن حضرت

 در میان مسلمانان داشاند.

فقهیی عالمیان   سیب  رویییرد    جایگاه ویژه فقه و فقاهت در دوران آن حضیرت  

ای  ه فقیهان در علوم دیگر هر حاح  نظر بودند و یا عالمان علیوم   گردیده بود. به گونه

مخال  در فقه هر مهارت داشاند و حاح  فاوا بودند. مقاله حا ر، گونه شناسی احباا 

 ند و بیا اشیاره بیه رواییات      از جهت وابساگی علمی آنان ممخص می راامام سجاد

دانمی خود، آنان را از نظر دانمی با عناوین فقیه مفسر، فقیه مبدث، فقیه ایمان در حوزه 

نماید  ه به طور طبیعی، فااوای فقهی هر دام از ایین   مایلر و فقیه مورخ دساه بندی می

 ها، ماناس  با گرایش علمی آنان بوده است. گروه
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 .1366، انتشارات

 اس   ى   ب یغ ات  دات ر  انتشاراتقم:  ،الثانی الشهیت رسائ ی، م  بن نیالت نیز ،یالثان تیالشه .11

 ا.ق.1121، قم م میه حرزا

 .1376،  کتابچى هران:  چاپ ششم، ،األ الی ،الصتوق خیالش .16

 .1362،   ترسین جا عه انشاراتقم:  ،الخصال ،             .17

 .1321و طبعتها،  الحیتریة الم تبة ، نج :  مشرراتم   الشرایع ،             .12

 ا.ق.1391،  اس  یه اراتتشانچاپ دوه،  هران:  ،المعمة  ماه و التین کمال ،             .19

 التابع ة  االس   ی  المش ر  اکبر غفاری، قم:  ؤسسة م ی،  صحیح األخبار  عانی ،             .60

 .1379المترسین،  لجمامة

 ا.ق.1113، ، چاپ دوه، قم: داتر انتشارات اس  ى ن ال یحضرا الفقیه ،             .61

ال ت ب   دی  ران،  ه ران: دار   و غف اری  اکب ر  م ی  رجمه ، ن ال یحضرا الفقیه ،             .62

 .1321االس  یه، 

س   ی  ، قم:  ؤسس ة المش ر اال  اپ سرهچ األبراب )رجال الطرسی(،، ابر جعفر ی،الطرس یخالش .63

 ا.ق.1127، التابعة لجمامة المترسین

، إلحیاء التراث ؤسسة آل البی قم:  ،( شَّىالرجال ) اختیار  عراة الرجال              ، .61

 ا.ق.1101

 ا.ق.1390 اإلس  یة، ال تب دار طهران: ،االستبصار              ، .61

 .1361ای اس  ی استان قتس رضری، ه  شهت: بمیاد پژوهش ،یا ال              ، .66

 .1361طهران: دار ال تب االس  یة،   هذیب االح اه،              ، .67

 ا.ق.1107، قم: داتر انتشارات اس  ى، الخ ف              ، .62

 ا.ق.1117االس  ی،  قم:  ؤسسة المشر ،الفهرس               ، .69

 ا.ق.1111، بیروت:  ؤسسة اقه الشیعة،  صباح المتهجت              ، .70

 ا.ق.1113، المفیت الشیخ اللفیة العالمى  مرؤالمقم:  ،االختصاص ت،یالمف خیالش  .71

 ا.ق.1111، چاپ دوه، بیروت:  ؤسسة آل البی  ،اإلرشاد      ،         .72
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 .1361ای اس  ی آستان قتس رضری، ه  شهت: بمیاد پژوهش ،یا ال   ،           .73

  ا. ،  هران: کتابخانه سمایی، بیبستان السیاحةشیروانی، زین العابتین،  .71

،  ش هت:  جم ع البح رث    المؤ      ن المخت    ب ین ائم ة الس        طبرسی، اض  بن حسن،  .71

 ا.ق.1110االس  یة، 

 ا.ق.1102، الع میة ال تب بیروت: دار ،الطبرى  اریخ، جریر بن  حمت طبرى، .76

 ، ... .جا ع البیان من  أوی  ای القرآن             ،  .77

 ا.ق.1109، البی  آل  ؤسسةقم:  ،الشیعة وسائ ، الحر ،العا  ی .72

،   تبة آیة اهلل العظمى المرمش ی المجف ی  ، قم: التحریر الطاووسیالعا  ی، حسن بن زین التین،  .79

 ا.ق.1111

  ا. ، قاهرا: دار الفضی ه، بییه عجم المصط حات و االلفاظ الفقه حمرد مبتالرحمان، مبتالممعم،  .20

 ا.ق.1101، التار   تبةالمتیمة:  ،الثقات  عراة صالح، بن اهلل مبت بن أحمت الحسن أبر ،یالعج  .21

 .1322مطارد،  انتشارات  هران: ،السجاد اإل اه  سمتمزیزاهلل،  قرچانی، مطاردی .22

 لجمام ة  التابع ة  اإلس   ی  المشر قم:  ؤسسة ،الشیعة  خت  ، رس ی بن حسن ،یالح  الع  ه .23

 ا.ق.1113، المترسین

 ا.ق.1112،  اإلس  یة البحرث  جمع شهت:  ،المط ب  متهى ،               .21

، قم: دا غانی  هتوی حمتا  صحیح ،الطالبین أنساب ای المجتی حمت،  بن یم  ،یالعمر یالع ر .21

 ا.ق.1109، المجفی المرمشی العظمى اهلل آیة   تبة

بی روت: دار إحی اء الت راث     شرح صحیح البخاری(،) ممتة القاری العیمی، أبر  حمت بتر التین، .26

  ا. ، بیالعربی

 .1361،  هران:  ر ضری،  سالک األاهاه الی آیات االح اهااض  جراد، جراد بن سعیت،  .27

حسیمی االر ری،  هران:  ؤسسه انتشارات ،  صحیح سیت ج ل التین االیضاحاض  بن شاذان،  .22

 .1311و چاپ دانش اا  هران، 

 ق. ا.1106(، السّ ه هی)م  نیرالمؤ ما ی : کتابخانهاصفهان ،یالراا  حمت  حسن، ،یکاشان ضیا .29

  ا. بی،   تبة الصتر :هران ، ال مى واأللقاب، مباسالشیخ  ،القمی .90
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 .1332اس  یه، ،  هران:  متهی اآل ال               ، .91

،  صحیح هاشم رسرلی،  هران: کتابفروشی م میه اس  یه، اصرل کاایک یمی،  حمت بن یعقرب،  .92

1369. 

، بیروت: دار احیاء التراث العربی ل طبام ة  شرح اصرل ال اایالمازنترانی، المرلی  حمت صالح،  .93

 ا.ق.1121و المشر و الترزیع، 

 ا.ق.1129یث، قم: دار الحت ،یه الهتائم یعةلش یاالهتا،  حمت یزی، جذوب  بر .91

 ا.ق.1113، الرسالة  ؤسسةبیروت:  ،ال مال  هذیب ،یالمز .91

،  هران:  رک ز ال ت اب ل ترجم ة و المش ر،     التحقیق ای ک مات القرآن ال ریم صطفری، حسن،  .96

 ا.ق.1102

، الش هتاء  یتدار س  ق م:   حم ت بحرالع  ره،     حقی ق  ،طالب یاب یمانا ،اخار بن  عت ی،المرسر .97

 ا.ق.1110

 تیس   ص حیح   ،یم ى کت اب ال  اا   قةیالتع  یردا اد،  حمت باقر بن  حمت حسیمی استرآبادی،  .92

 ا.ق.1103، اهیقم: خ، ىی هتى رجا

 المش ر   ؤسس ة ق م:   ،ی(المجاش   رج ال ) عةیالش   یاهرس  اسماء  ص مَّف  الحسن، ابر ،ینجاش .99

 ا.ق.1116، س  یاال

بیروت: دار احی اء الت راث    ،شرائع االس هجراهر ال  ه ای شرح  ، حمت حسن المجفی، .100

 ا.ق.1330العربی، 

 ا.ق.1101، ، طهران: حیتری ستترکات م م رجال الحتیثی، م  ،یالشاهرود یالمماز .101

 ع   م ة الس ب ی و  )  المجمرع شرح المهذب  ،أبر زکریا  حیی التین یحیى بن شرف ی،المرو .102

  ا. بیبیروت: دار الف ر، المطیعی(، 

و الخ راب و العم ار و    ی عراة المتن و الق ر  ی عجم الب تان ایاقرت حمری، شهاب التین،  .103

 ه.1961بیروت: دار صادر،  ،ک َّ   ان السه  و الرامر  ن

  ا. ، بیروت: دار صادر، بی اریخ الیعقربییعقربی، احمت بن اسحاق،  .101

105. Motzki, Harald, The Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Fiqh 

before the Classical Schools, Brill, Leiden. Boston. Koln, 2002. 
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