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چکیده
اعتماد متقابل پيروان مذاهب اســالمی و تالش برای ايجاد وحدت و تشكيل امت واحد، اصل مهمی است كه 
در قرون طاليی اسالم سرلوحه تكاپوی انديشمندان حكيم بوده است. فراموشی اين اصل مهم در پی حوادث 
تاريخی ناگوار در طول قرنهای متمادی، باعث افتراق بيشتر مذاهب و وهن امت اسالمی شده است. يكی از 
بارزترين زمينه هايی كه می توان اعتماد متقابل و تبادل علمیـ  فرهنگی بين مذاهب را در آن مشــاهده نمود، 
نقل روايت از راويان ســاير مذاهب است. شيعه و اهل سنت، بخش چشمگيری از روايات خود را از راويان 
يكديگر نقل كرده اند. عبّاد بن يعقوب رواجنی از راويانی اســت كه به رغم ابراز تشيع خود و تبليغ آن، مورد 
احترام و شايسته اعتماد بزرگان حديثی اهل سنت بوده است. روايات متعدد ايشان در كتب حديثی اهل سنت 
و اعتماد وافر به ايشان، به حّدی است كه شيخ طوسی ـ محدث و رجالی مشهور شيعه ـ را درباره تشيع عبّاد 
بن يعقوب به ترديد انداخته است. اين مقاله كه به روش توصيفی ـ تحليلی تدوين شده، در صدد اثبات چند 
مســئله مهم است: 1. يكی بودن عبّاد بن يعقوب رواجنی و عبّاد ابوسعيد عصفری 2. تشيع عبّاد و ابراز آن و 

دعوت به سوی آن 3. اعتماد محدثان مشهور اهل سنت به عبّاد، به رغم علم به تشيع ايشان.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 43/ بهار 1395

صص 60-71

کلیدواژه ها: راویان شیعه، راویان مشترک، عّباد بن یعقوب رواجنی، عّباد ابوسعید عصفری.
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مقدمه
وحدت امت اســالمی، رعایت اصــل اخوت دینی و 
احترام به سایر مذاهب و پیروانشان، در قرون طالیی 
و اولیه اسالم، بســیار برجسته و نمایان بوده است و 
به رغم تنشهای سیاســی آن روزگار و کشمکشهای 
کالمی و فقهی، اصول فوق همیشه سرلوحه فعالیتهای 
علمی، فرهنگی و سیاسی اندیشمندان و روشنفکران 

بوده است.
عداوت و خیره سری مشهود امروز مسئله ای است که 
به مرور جایگزین اخوت و برابری معمول اســالمی 
شــده است. در ابتدای امر، بزرگان دین به چیزی جز 
»امت واحد« نمی اندیشــیدند و تنوع و تعدد و بلکه 
اختالف را چیزی جز اقتضای گسترش دین و ملزوم 

رحمت خداوند متعال نمی دانستند.
در عرصه حدیث و علوم مختلف آن، می توان نمونه های 
متعددی برشــمرد که افراد به رغم اختالف اساسی در 
مسلک و مذهب، نظرات یکدیگر را معتبر می شمردند 
و با آن به دیده تحقیر نمی نگریســتند؛ علوم شرعی، 
احادیث و تفســیر قرآن را نزد یکدیگر می آموختند، 
اختالفات را انــکار نمی کردند و در عین حال، آن را 

مانعی بر مسیر وحدت و اخوت نمی دیدند.
از جمله بارزترین نمونه ها و نمودهای »اخوت دینی« 
و »اعتماد در عین اختالف«، می توان به اخذ حدیث 
از راویان ســایر مذاهب اشاره کرد. در بین شیعه این 
فعالیت بسیار فراگیر بوده، به طوری که در تقسیم بندی 
اقســام حدیث، باعث ابداع گونه ای از احادیث گشته 
اســت که »حدیث موثق« نامیده می شــود.1 اگرچه 
درباره اعتبار »حدیث موثق« و مقایســه آن با سایر 
اقسام حدیث،  همه علمای شــیعه هم داستان نیستند، 
ولی صرف وجود این قســم حدیثی، نشان از کثرت 
راویان غیرشــیعی در روایات شــیعه دارد. به عنوان 
مثــال کلینی در اصول كافی از راویان ســنی مذهبی 

1. نهايــة الدرايــة، صــص264و265؛ عوالــي اللئالــي، ج4، 
صص138و139؛ رياض المسائل، ج1، ص62.

همچون حفص بن غیاث قاضی هارون الرشید، غیاث 
بن کلوب، نوح بن دراج، طلحة بن زید، قاضی وهب 
بــن وهب، عبداهلل بن محمد بــن ابی دنیا و ... به نقل 

حدیث می پردازد.2

پیشینه بحث
درباره رویکرد محدثان اهل ســنت نسبت به راویان 
شیعی، تا این اواخر، کارهای پژوهشی جامعی انجام 
نشــده بود و تصور عمومی بر این بود که اهل سنت، 
برعکس شیعه، اعتنایی به راویان شیعه مذهب نداشته 
است. تحقیقات اخیر نشان می دهد که برعکس تصور 
اولیه، تعداد راویان شــیعه مذهــب در کتب حدیثی 
اهل ســنت نیز از کمیت چشمگیری برخوردار است، 
به طوری که ذهبی ـ محدث و رجالی مشــهور قرن 
هشــتمـ  می گوید: تشــیع بدون غلو و افراط در بین 
تابعان رایج بود و اگر احادیث ایشــان به دلیل تشیع 
طرد شود، بخشی از سنت پیامبر)ص( از بین خواهد 
رفت.3 طبســی ادعا می کند که بخاری و مسلم حتی 
از شــیعه های متهم به رفض و غلو نیز احادیثی نقل 

کرده اند.4
نکته مهم دیگری که در نظام حدیثی اهل سنت شایسته 
توجه است، اینکه وجود راویان شیعه مذهب در سند 
احادیث باعــث تنزل رتبه حدیــث از »صحیح« به 
»موثق« نشده اســت، بلکه با احراز صداقت و ضبط 
راوی، حدیــث وی نیز مانند روایت راویان ســنی 

مذهب، صحیح تلقی شده است.
این راویان در حقیقت حلقه فراموش شــده اتصال و 
ارتباط علمی بین شــیعه و اهل سنت در نظام حدیثی 
این دو مذهب هســتند و باید شناسایی شوند، تا این 
ارتباط و اتصال به سیره قبلی خود برگردد و شکاف 
و افتراق کم رنگ شود. این بازشناسی، قدم مهمی در 

2. دراسات في الحديث و المحدثون، ص144.
3. ميزان االعتدال، ج1، ص5.

4. رجال الشيعة في اسانيد السنة، ص24.
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راستای تقریب مذاهب و وحدت امت اسالمی خواهد 
بود. یکی از این راویان شــیعه مذهب، َعبّاد بن یعقوب 
اسدی است که مشهور ترین محدثان اهل سنت از ایشان 
احادیثــی نقل کرده اند و احادیــث وی در معتبرترین 
کتب حدیثی اهل سنت ثبت شده است. این نوشتار در 
صدد معرفی و بازشناســی این راوی شــیعه مذهب و 
دیدگاه رجالیون اهل ســنت درباره ایشان است و آن 
را مدخلــی برای تفاهم و تقریب ـ در حوزه حدیث ـ 

تلقی می نماید.
در زمینه راویان مشــترک، عالوه بــر کتب رجالی و 
حدیثی که مملو از اطالعات خام در این باب اســت و 
نیز عالوه بــر مقاالتی که به صورت موردی به معرفی 
راویان مشــترک پرداخته اند، شاید بتوان این دو کتاب 
را مهم تریــن تألیفات در این حوزه برشــمرد: راويان 
مشترك: پژوهشی در بازشناسی راويان مشترك شيعه 
و سنی، تألیف عزیزی، رستگار و بیات و التواصل بين 
المذاهب االسالمية، تألیف فاروق حماده. این دو کتاب 
بسیار مجمل بوده و الزم است جزئیات زیاد مرتبط را 

بیش از این مورد کنکاش قرار داد.

1( نام و نسب عباد بن یعقوب
عباد بن یعقــوب را رجالیــون با نامهــای متعددی 

می شناسند:
ـ عباد بن یعقوب الرواجنی: مشهورترین نام این روای 
»َعبّاد بن یعقوب« است و در اکثر کتب رجالی، این نام 
به چشــم می خورد و تنها بر یک شخص اطالق شده 
و عمومًا با پســوند »الرواجنی« همراه است.5 سمعانی 
می گوید: از اســتادم، اســماعیل بن محمد اصفهانی، 
درباره رواجنی پرســیدم. در جــواب گفت: رواجن 
در اصل »دواجن« بوده اســت و دواجنی منسوب به 
»داجن« اســت و داجن بر گوسفندی اطالق می شود 
که به منظور چاق شــدن در خانه ]و نه چراگاه[ از او 

5. معجم رجال الحديث، ج10، ص237.

نگهداری می شود.6 مجلسی بعد از نقل کالم سمعانی از 
زبان ایشان اضافه می کند: که به نظرم ـ نظر سمعانی  ـ 

رواجن باید نام قبیله ای باشد.7
ـ عباد ابوســعید العصفری کوفی: این نام را نجاشــی 
)372-450ق( در رجال خود ذکر کرده است و به نقل 
از حسین بن عبیداهلل می گوید: این شخص همان »عباد 
بن یعقوب«  است که ابوسمینة ناقل کتابش در ذکر نام 
او تدلیس کرده و او را »عباد ابوسعید العصفری کوفی« 
نامیده است.8 ابن داود حلي )647-707ق( نیز همین 
دیدگاه را دارد و در توضیح راوی شــماره 807 به نام 
»عباد ابوسعید العصفری« می گوید: »او همان عباد بن 
یعقوب اســت«.9 آیةاهلل خویی از رجالیون معاصر نیز 
بر این باور اســت که ابوسعید عصفری همان عباد بن 
یعقوب می باشد.10 ناگفته نماند که تعدادی از رجالیون 
همچون شیخ طوسی، ابوســعید العصفری را شخصی 

متفاوت از عباد بن یعقوب می دانند.11
اســامی دیگری نیز برای این راوی ذکر شده است که 
می توان آن اســامی را ذیل یکی از دو نام فوق جای 
داد، از جمله: ابوســعید الرواجنی که مجلسی او را به 
»المشهور بین العامة و الخاصة« تعریف می کند12 و نیز 

عباد العصفری.13

2( تولد و وفات عباد بن یعقوب
ســّلمی از دارقطنی نقل می کند که عبــاد بن یعقوب 
رواجنی در سال 150ق متولد شد.14 او بعد از یک قرن 
خدمت به حفظ و نقل احادیث شــیعه و اهل سنت، در 

6. الكني و االلقاب، ج2، ص284.
7. بحار االنوار، ج8، ص14.

8. رجال نجاشی، ص293؛ نقد الرجال، ج3، ص18؛ معجم رجال 
الحديث، ج10، صص227و228.

9. رجال، ص114.
10. معجم رجال الحديث، ج10، صص227و228.
11. الفهرست، ص192؛ نقد الرجال، ج3، ص18.

12. بحار االنوار، ج19، ص318.
13. معجم رجال الحديث، ج10، ص239.

14. موسوعة اقوال ابي الحسن الدارقطني، ج2، ص344.
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ســال 250ق15 و بنابر قولی دیگر در سال 27016 یا 
271ق17 وفات یافت.

3( مذهب عباد بن یعقوب
با وجود اینکه بســیاری از رجالیون به تشیع عباد بن 
یعقوب تصریح نموده اند،18 تعدادی از رجالیون شیعه از 
جمله شیخ طوسی،19 حسن بن علی حلی )د 647ق(20 
و عالمه حلــی )648-726ق(21 معتقدند که عباد بن 
یعقوب الروجنی، ســنی مذهب )عاّمی المذهب( بوده 
است. ابن داود حلی نیز از رجالیونی است که به سنی 
مذهب بودن عباد بن یعقوب تصریح کرده اســت.22 
او عباد را به عنوان راوی شــماره 18 از روایان سنی 
مذهب در بخش پایان کتابــش تحت عنوان »فصل 
فی ذکر جماعة من العامة« ذکر می کند.23 تفرشــی از 
رجالیــون قرن 11 می گوید: عباد بن یعقوب رواجنی 
»عاّمی المذهب« است که کتابی تحت عنوان »اخبار 

المهدی)ع(« دارد.24

4( اثبات تشیع عباد بن یعقوب
عــالوه بر تصریح تعداد زیــادی از رجالیون، دالیل 
محکم و متقــن دیگری نیز بر تشــیع عباد رواجنی 

داللت دارد، از جمله:
الف( احتمال التباس مذهب عباد به دلیل تقیه

آیةاهلل خویی می گوید: تعدادی از اهل ســنت، بر این 
باورنــد که عباد بن یعقوب شــیعه مذهب و در عین 

15. الكنــي و االلقــاب، ج2، ص283؛ الذريعة، ج16، ص255؛ 
ســير اعالم النبالء، ج11، ص538؛ موســوعة اقوال ابي الحسن 

الدارقطني، ج2، ص344.
16. الذريعة، ج6، ص335.

17. همان، ج1، ص352.
18. الكني و االلقاب، ج2، ص282.

19. الفهرست، ص192.
20. الرجال، ص252.

21. خالصة االقوال، ص380.
22. رجال، ص252.
23. همان، ص292.

24. نقد الرجال، ج3، ص18.

حال صادق و مورد اعتماد است. بعید نیست که عباد 
تقیه کرده و همین مسئله باعث شده است که تعدادی 
از علمای شیعه همچون شــیخ طوسی از ظاهر امر، 
به ســنی بودن ایشان حکم کرده باشند؛ زیرا از باطن 

ایشان خبر نداشته اند.25
ب( این همانی کتاب رواجنی و کتاب عصفری

آیــةاهلل خویی به نقــل از محدث نــوری در خاتمة 
المســتدك می گویــد: »وأما کتاب أبي ســعید عباد 
العصفري و هــو بعینه عباد بن یعقوب الرواجني، ففیه 
تســعة عشــر حدیثا، کلها نقیة، دالة علی تشیعه، بل 
تعصبه فیه، کالنص علی األئمة االثنی عشــر و ...«؛26 
»کتاب عباد ابوسعید عصفری دقیقًا همان کتاب عباد 
بن یعقوب رواجنی اســت که مشتمل بر 19 حدیث 
اســت که همگــی آن احادیث پــاک )و خالص در 
مذهب( هستند که داللت می کنند بر تشیع وی و بلکه 
بر تعصب ایشــان بر مذهب شیعه، مانند حدیث نّص 
درباره امامت ائمه دوازده گانه)ع( و ...«. تألیف کتابی 
که مشــتمل بر حدیثی در باب وجود نص بر امامت 
ائمه دوازدگانه باشــد، از متقن ترین ادله اثبات تشیع 

عباد رواجنی شمرده می شود.
ج( تصریح علمای معاصر رواجنی به تشیع ایشان

نجاشی از حسین بن عبیداهلل نقل می کند که تعدادی از 
یاران شیعی )اصحابنا( تصریح کرده اند به اینکه عباد 
عصفری همان عباد بن یعقوب اســت.27 این تصریح 
و تأکید را نباید نادیده گرفت، بلکه ســند معتبری در 
تأیید تشــیع عباد محســوب می گردد؛ زیرا تردیدی 
درباره تشیع عباد عصفری از جانب رجالیون گزارش 

نشده است.
تفکیک عباد عصفری از عباد رواجنی توســط شیخ 
طوســی را می توان یکی از دالیل تردید ایشان درباره 
تشیع رواجنی برشمرد. ظاهراً علت تردید شیخ طوسی 
درباره رواجنی، اشتهار »عباد بن یعقوب رواجنی« نزد 

25. معجم رجال الحديث، ج10، ص237.
26. همان.
27. همان.
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علمای اهل سنت بوده، به طوری که از مشایخ محدثان 
مشهور اهل سنت همچون بخاری، ترمذی و ... محسوب 
می شده اســت، ولی نام »عباد عصفری« در بین آنها 
مشــهور و متداول نبوده اســت که این امر برای شیخ 
طوســی در دو زمینه تردید ایجاد کرده است: 1. تمایز 
و یا یکی بودن عباد رواجنی با عباد عصفری 2. شیعه 
و یا ســنی بودن عباد رواجنی مشهور نزد اهل سنت. 
به خصوص که شیخ به سنی بودن رواجنی و شیعه بودن 

عصفری تصریح کرده است.28
احتمال این تفکیک و تمایز از جانب شیخ طوسی را 

می توان به دالیل زیر منتفی دانست:
اواًل؛ شــیخ به تباین بین دو عباد تصریح نکرده و فقط 
این دو نام را پشــت سر هم ذکر نموده است. این عمل 
شیخ طوسی ظهور در تباین دارد و نه صراحت در آن. 
شاید شیخ طوسی هم در تباین این دو نام تردید داشته 
کــه به آن تصریح ننموده اســت. به همین دلیل مؤلف 
تفسیر فرات كوفی از کالم شیخ طوسی استنباط نمی کند 

که او قائل به تفکیک و تباین این دو اسم باشد.29
ثانیًا؛ قــول به تمایز و تباین این دو عباد )ظاهر کالم 
شــیخ طوســی( و قول به یکی بودن ایــن دو عباد 
)صراحت کالم نجاشی و حسین بن عبیداهلل و دیدگاه 
محدث نوری( را می توان این گونه جمع کرد که شیخ 
طوســی به یگانگی و یکی بودن این دو »عباد« علم 

نداشته است.
ثالثًا؛ شیخ طوسی بسیار متأخرتر از حسین بن عبیداهلل 
اســت و از حیث تاریخی قول حسین بن عبیداهلل بر 

قول شیخ طوسی مقدم است.
د( تصریح علمای اهل سنت

علمـای اهل سـنت و از جملـه محدثـان و رجالیون، 
بـر تشـیع عبـاد بـن یعقـوب تصریـح نموده انـد30 و 

28. الفهرست، ص192.
29. تفسير فرات كوفی، ص70.

30. ســير اعالم النبالء، ج11، ص536؛ ميــزان االعتدال، ج2، 
ص379؛ اكمــال تهذيب الكمــال، ج7، ص189؛ االعالم، ج3، 

ص258؛ نقد الرجال، ج3، ص19.

او را صـادق شـمرده و احادیثـش را نقـل می کننـد 
و بلکـه او را از زمـره اسـاتید بخـاری و ترمـذی نام 
می برنـد. عباد بن یعقـوب، شـخصیت رجالی مذموم 
و منفـوری نداشـته اسـت کـه گفتـه شـود رجالیون 
اهل سـنت بـرای طـرد وی، اتهـام تشـیع و رافضـی 
بـودن را بـر او وارد کرده انـد، بلکـه برعکـس، عباد 
رواجنـی بسـیار مورد اعتمـاد و اعتنـای رجالیون و 
محدثـان اهل سـنت اسـت.31 بنابرایـن اقـرار علمای 
اهل سـنت بـر تشـیع وي، می تواند دلیـل محکمی بر 

تشـیع عبـاد محسـوب گردد.
بروجـردی بعـد از ذکـر اختـالف در مـورد مذهـب 
عبـاد رواجنـی، اسـتداللی بـا مضمـون فـوق ارائـه 
کـرده و می گویـد: »و الصـواب أنـه مـن الخاصـة 
الرفـض  الـی  نسـبته  و  ذمـه  لوقـوع  أجالئهـم،  و 
فـي کتـب العامـة فـي الغایـة و الفضـل مـا شـهدت 
بـه االعـداء«؛32 »درسـت ایـن اسـت کـه عبـاد بن 
یعقـوب رواجنـی از خواص و بزرگان شـیعه اسـت، 
بـه دلیـل ذم وی و نسـبت اعـالی رفض بـه وی در 
جانـب کتـب اهل سـنت، و فضیلـت، فضیلتـی اسـت 

کـه مخالـف بـر آن اقـرار نماید«.
هـ( نقل کتب معتبر شیعی

غیرمعقول اســت یک راوی ســنی مذهب به عنوان 
تنهــا ناقل، یک کتاب معتبر شــیعه را روایت نماید، 
همچنان که عکس این قضیه نیز معقول نیست. بنابراین 
نقل کتب معتبر شــیعه توسط عباد رواجنی و پذیرش 
آن کتب توسط علمای شیعه، می تواند از دالیل اثبات 
تشیع ایشان باشــد. از جمله کتبی که عباد نقل کرده 

است، می توان به کتب زیر اشاره کرد:
- النوادر اثر ابویزید خالــد بن یزید عکلی؛ ابویزید 
از محدثان ثقه و معتبر شــیعه است. کتاب ابویزید را 
عباد بن یعقوب رواجنی از او روایت کرده اســت و 
این مسئله مورد تأیید نجاشی، حلی، ابن داود و سایر 

31. رجال الشيعة في اسانيد السنة، ص24.
32. طرائف المقال، ج1، ص314.
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علمای رجال است.33
- فضائل اميرالمؤمنين)ع( اثر احمد بن محمد طبری؛ 
صاحب الذريعه می گوید: ابن طاوس در کتاب اليقين 
احادیثی از این کتاب نقل کرده و می گوید نســخه ای 
قدیمی از این کتاب در اختیار دارد که کاتب و نّساخ 
کتاب، آن را در 411ق در قاهره به اتمام رسانده است 
و کتاب را از جماعتی از مشــهورترین محدثان شیعه 
نقل می کند که عبارتند از: علی بن عباس بجلی، جعفر 
بــن محمد فزاری، محمد بن حســن جبعی، علی بن 
احمد بن حاتم تمیمی، احمد بن حسین بجلی، حسن 
بن سکن اســدی، جعفر بن محمد ازدی و جعفر بن 
محمد دالل.34 نکته ای که به بحث این نوشتار مربوط 
اســت اینکه ابن طاوس می گوید: این راویان، همگی 
کتاب را از عباد بن یعقوب نقل کرده اند. به عالوه باید 
گفت: خود کتــاب نیز که در فضایل امیرالمؤمنین)ع( 
نوشته شده است، دلیل معتبری بر اثبات تشیع راوی 

کتاب است.35
- الحديث اثر ســری بن عبداهلل بن یعقوب ســلمی 
کوفی؛ سلمی از اصحاب موثق امام صادق)ع( است. 
کتاب را به جز عبــاد، دیگران نیز از او نقل کرده اند، 
ولی نجاشی ـ رجالی مشهور ـ آن را از رواجنی نقل 

می کند.36
- اصل عبــداهلل بن هیثم کوفی؛ نجاشــی می گوید: 
ابن هیثم کوفی اصلی دارد که رواجنی آن را از او نقل 

کرده است.37
البته منقوالت معتبر شــیعه توســط عباد بن یعقوب 
رواجنی منحصر در موارد فوق نیســت و علما موارد 
دیگری نیز ذکر کرده اند، از جمله کتاب ابومحمد عبید 
بن محمد بن قیس کوفی بجلی که یک محدث امامی 
33. الفائق، ج1، صــص516و517؛ تهذيب المقال، ج5، ص396؛ 
معجم رجال الحديث، ج8، ص43؛ رجال نجاشی، ص151؛ نقد 

الرجال، ج2، ص191.
34. الذريعة، ج16، ص255.

35. همان.
36. همان، ج6، ص335.
37. همان، ج2، ص163.

مذهب است.38
و( کتابهای عباد بن یعقوب رواجنی

- اخبار المهدی)ع(؛ عباد بن یعقوب به گواهی علمای 
شیعه و اهل سنت، کتابی تحت عنوان اخبار المهدی)ع( 
تألیف کرده اســت.39 کتاب اخبار المهدی)ع( را علي 
بن عباس المقانعي از او نقل کرده اســت.40 این کتاب 
ظاهراً باید همان کتابی باشد که محدث نوری درباره 
آن می گوید: »مشتمل بر 19 حدیث است که همگی 
آن احادیث پاک ]و خالص در مذهب شــیعه[ هستند 
و داللت می کنند بر تشیع وی و بلکه بر تعصب ایشان 
بر مذهب شیعه، مانند حدیث نص درباره امامت ائمه 
دوازده گانــه)ع( و ...«. تألیف کتابی که مشــتمل بر 
احادیثی در باب وجود نص بر امامت ائمه دوازده گانه 
و امثال آن باشــد، از متقن ترین ادله اثبات تشیع عباد 

رواجنی شمرده می شود.41
روایات رواجنی در تأیید مذهب تشــیع و مخالفت با 
تفکر رایج اهل سنت، توسط علما و رجالیون اهل سنت 
هم تأیید شده است،  از جمله بدگویی از خلیفه سوم، 
طلحــه و زبیر، نقل فضایــل و مثالب، و اعالم برائت 
بعد از نمازها از اعداء آل محمد)ص(.42 اقرار به نقل 
این گونه احادیث توســط رواجنی از جانب محدثان 
اهل ســنت، قوی ترین دلیل بر صحت وقوع آن است 
و صحت وقوع آن، معنایی جز اثبات تشــیع رواجنی 

ندارد.
- المعرفــة؛ ایــن کتاب نیز که با موضوع شــناخت 
صحابه)رض( تدوین شــده، دلیل محکم دیگری بر 
تشیع عباد است. اگرچه این کتاب در دسترس نیست، 
ولی ابن طاوس در کتاب اليقين روایاتی را نقل می کند 
که در آن تصریح کرده که ایــن احادیث را از کتاب 

38. الفائق، ج3، ص346.
39. الذريعة، ج1، ص352؛ معجم رجال الحديث، ج10، ص237؛ 

االعالم، ج3، ص258.
40. نقــد الرجــال، ج3، ص18؛ معجم رجــال الحديث، ج10، 

ص237.
41. معجم رجال الحديث، ج10، ص237.

42. سير اعالم النبالء، ج11، ص537.
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المعرفــة عباد رواجنی اخذ کرده اســت. آن احادیث 
همگــی در بیان فضایل امام علــی)ع( و تأیید مذهب 
شیعه هستند و خوشبختانه کتاب ابن طاوس در دسترس 
اســت و به مواردی که از کتاب المعرفة رواجنی اخذ 
کرده است، اشاره می کند.43 عالوه بر کتاب ابن طاوس، 
بحار االنوار نیز بخشهایی از کتاب و روایات رواجنی 
در این باره را بازگو کرده است.44 کتاب المعرفة مورد 

اشاره علمای اهل سنت نیز قرار گرفته است.45
ز( وجود نام »ابوسعید عباد بن یعقوب الرواجني«

در کتــب رجالی و حدیثی اهل ســنت، رواجنی به نام 
»ابوسعید عباد بن یعقوب االسدی، الرواجنی الکوفی« 
ثبت شــده اســت و این نام، ترکیبی از دو نامی است 
که بعضی گمان کرده اند، دو شــخص متمایز و متباین 
هســتند. بسیاری از رجالیون شیعه، »ابوسعید« را کنیه 
عصفری می دانند، در حالی که در بعضی از کتب حدیثی 
مانند بحار االنوار46 و نیز در کتب رجالی اهل ســنت، 
این کنیه برای رواجنی ثبت شده است.47 وجود این نام 
که مشــتمل بر هر دو نام »ابوسعید عصفری« و »عباد 
رواجنی« اســت، قرینه متقنی در اثبــات این همانی 
رواجنــی و عصفری می باشــد و در صورتی که ثابت 
شود رواجنی همان عصفری )ابوسعید( است، تردیدی 
در تشیع وی باقی نمی ماند؛ زیرا همه رجالیون شیعه بر 

تشیع عصفری اتفاق نظر دارند.48
ح( مضمون روایات عباد بن یعقوب در کتب حدیثی 

اهل سنت
نــوع روایات عباد که بخشــی از آن توســط راویان 
اهل ســنت نقل، و در کتب معتبر حدیثی اهل سنت ثبت 

43. اليقين، صص104و105، 271و272، 278-275.
44. بحار االنــوار، ج28، ص92؛ ج31، صــص627و628؛ ج37، 

صص308و310؛ ج42، صص217و218(.
45. االعالم، ج3، ص258.

46. بحار االنوار، ج19، ص318.
47. فتح الباب، ص378؛ ســير اعالم النبالء، ج11، ص536؛ لسان 

الميزان، ج7، ص256؛ تهذيب التهذيب، ج5، ص109.
48. الفهرســت، ص192؛ نقد الرجــال، ج3، ص18؛ معجم رجال 

الحديث، ج10، ص237.

شده است، درباره تشیع عباد بن یعقوب تردیدی باقی 
نمی گذارد. این روایات در بخش آخر همین نوشــتار 
تحت عنوان »گونه شناسی روایات عباد بن یعقوب در 

کتب حدیثی اهل سنت« با تفصیل معرفی خواهد شد.
در نهایت باید گفت که تشــیع رواجنی، تعصب مذهبی 
و تبلیغ مذهبی ایشــان به حدی بارز و قطعی و تردید 
ناپذیر اســت که ذهبی بعد از ذکر نقل قولهایی در این 
زمینه، از اعتماد محدثان اهل سنت، بر احادیث رواجنی 
ُحوا فِي  تعجب کرده و می گوید: »َوَما أَْدِري َکْیَف تََســمَّ
ََّمــا َوثُِقوا بِِصْدقِِه«؛49 »من  ْن َهَذا َحالُُه؟ َوإِن اأَلْخِذ َعمَّ
نمی دانم ]علما[ چگونه اجازه اخذ حدیث از کســی را 
داده اند که چنین حالی ]از تعصب شدید در تشیع[ دارد 

و به صداقت او اعتماد کرده اند«.

5( اعتبار و روایات عبــاد بن یعقوب در کتب 
حدیثي شیعه

عباد بن یعقوب از راویان موثق شــیعی اســت. آیة اهلل 
خویی درباره این راوی می گوید: این شخص را با عباد 
عصفری یک نفر بدانیم و یا متباین از ایشــان، در هر 
حــال ثقه و مورد اعتماد اســت.50 ذکر این نکته الزم 
است که تنها جرحی که رجالیون بر عباد وارد نموده اند، 
»عاّمی المذهب«؛ یعنی سنی بودن است51 که با اثبات 

تشیع وي، این جرح نیز مرتفع خواهد شد.
روایات زیادی از عباد بن یعقوب رواجنی در کتب حدیثی 
و تفســیری نقل شده است که نمونه هایی از آن عبارتند 
از: تفسیر آیه »َوِإنََّك لََتْهِدي ِإلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم«52 در 
تفسير قمی؛53 الكافي، جزء 3، کتاب الصالة 4، باب قراءة 
القــرآن 21، حدیث 3؛ الكافي، جزء 2، کتاب االیمان و 
الکفر 1، باب التفویض إلی اهلل و التوکل علیه 32، حدیث 

49. سير اعالم النبالء، ج11، ص538.
50. معجم رجال الحديث، ج10، ص237.

51. الفهرست، ص192؛ خالصة االقوال، ص380؛ رجال، ص252؛ 
نقد الرجال، ج3، ص18.

52. شوري، 52.
53. معجم رجال الحديث، ج10، ص237.
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8؛ الكافي، جزء 6، کتاب األطعمة 6، باب األلبان 84، 
حدیث 2؛ التهذيب، جزء 3، باب فضل شهر رمضان و 
الصــالة فیه، حدیث 211؛ التهذيب، جزء 4، باب کمیة 
الفطرة، حدیث 240؛ االستبصار، جزء 2، باب کمیة زکاة 

الفطرة، حدیث 54.16

6( عباد بن یعقوب از دیدگاه رجالیون اهل سنت
قمی در بیان دیدگاه رجالیون و محدثان اهل ســنت 
درباره عباد بن یعقوب، می گویــد: بخاری، ترمذی، 
ابن ماجــه، ابوداود، ابن خزیمــه و دیگران از عباد بن 
یعقوب حدیــث نقل کرده اند. ابوحاتــم از رجالیون 
اهل ســنت او را توثیق نموده است. ابن ابی شیبه گفته 
اســت: اگر این دو نفر از شــیعه )عباد بن یعقوب و 
ابراهیم بن محمد بن میمون( نبودند، احادیث صحیحی 
برای شــیعه باقی نمی ماند. از نظر اهل سنت، عباد به 
ترویج تشــیع می پرداخت. ابن عدی معتقد اســت که 
عباد در تشــیع غلو نمــوده و احادیثی در فضایل و 
مثالب نقل کرده که غیر قابل قبول اند، از جمله: قاسم 
بن زکریــا مطرز می گوید: در خانه عباد شمشــیری 
آویزان دیدم. گفتم: این برای کیست؟ جواب داد: آن 
را آمــاده کرده ام تا با آن به همــراه مهدی)ع( جهاد 
کنــم. عباد از عاصم از عبــداهلل بن عوف نقل می کند 
که پیامبر)ص( فرمود:  »إذا رأیتم معاویة علی منبری 
فاقتلوه«؛ »هــرگاه معاویه را بر منبر من دیدید، او را 
بکشــید« و همچنین عباد از ابن مسعود نقل کرده که 
»و کفی اهلل المؤمنین القتــال بعلّي« و باز هم از عباد 
نقل شده که می گفت: »من لم یتبرء في صالته کل یوم 
من اعداء آل محمد)ص( حشر معهم«. سمعانی معتقد 
است که دلیل اعتماد بزرگان حدیثی اهل سنت به عباد 
ـ به رغم افراط در تشیع و دعوت به آن و نقل فضایل 
و مثالب ـ این است که او تابع هوی و هوس خویش 
نبود.55 سایر علما مطالب مشابهی در این زمینه بیان 

54. همان، ج10، ص238.
55. الكني و االلقاب، ج2، صص284-282.

کرده اند.56
دیدگاه قمی و سایر رجالیون شیعه درباره توثیق عباد 
از جانب رجالیون اهل ســنت، صحیح و دقیق است؛ 
رجالیون اهل سنت، رواجنی را شیخ، عالم، صدوق و 
محدث شیعه، وصف کرده اند،57 دارقطنی او را »شیعي 
صــدوق« می داند،58 زرکلــی از او با عنوان »فاضل 
امامی« نام می برد59 و ابوحاتم رجالی مشــهور او را 

»َشْیٌخ، ثَِقة« می نامد.60
رواجنــی به رغم اتهاماتــی که برخــی از رجالیون 
اهل سنت متوجه او کرده اند61 و بیشتر ناظر به مذهب 
تشیع ایشان است،62 در نهایت به دلیل صداقت، مورد 
تأیید سخت گیر ترین محدثان اهل سنت نیز قرار گرفته 
است و این مســئله »فی نفسه« باید برای شیعه یک 
ســند افتخار و برای مسلمانان یک نمونه هم گرایی و 

دگرپذیری تلقی گردد.
ذهبی، محدث و رجالی مشــهور اهل سنت، در کتابی 
که در مورد راویان موثق و مورد اعتمادی نگاشــته 
که پیرامون آنها ایراداتی مطرح شــده است، رواجنی 
را به عنوان راوی شماره 176 کتاب خود ذکر مي کند 
و ذیــل او می گوید: »صدوق فــي الحدیث رافضي 
جلد«.63 مراد مؤلف از این کالم مختصر، این است که 
اتهام ـ تنها اتهام ـ رواجنی، شیعه بودن او است، ولی 

56. رجال الشيعة في اسانيد السنة، صص215و216.
57. ســير اعالم النبالء، ج11، ص536؛ ميــزان االعتدال، ج2، 

ص379.
58. اكمال تهذيب الكمال، ج7، ص189.

59. االعالم، ج3، ص258.
60. سير اعالم النبالء، ج11، ص537.

61. همان، ج11، ص536.
62. ایرادات وارد بر رواجنی بیشــتر ناظر به مذهب ایشــان است، 
چنان که ابن خزیمه در ســند حدیثی که از او نقــل می کند، می گوید:  
، الثَِّقُة فِي َحِدیثِِه ـ ...« )صحيح  »َعبَّاُد بُْن یَْعُقوَب ـ الُْمتََّهُم فِي َرْأیِــهِ
ابن خزيمــه، ج2، ص376( و ابن عدی درباره او می گوید: »فِْیِه ُغُلوٌّ 
فِي التََّشــیُِّع« )ســير اعالم النبالء، ج11، ص537( و یا تعبیر »کان 
داعیة إلی الرفض« درباره عباد به کار رفته اســت )ميزان االعتدال، 

ج2، ص380(.
63. ذكر اسماء، ص106.
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با این وصف، در نقل حدیث، صدوق و معتبر است.
نکته مهم درباره شــخصیت حدیثی رواجنی که شاید 
یکی از زمینه های تردید شــیخ طوسی درباره تشیع 
ایشــان را نیز فراهم آورده، این است که رواجنی در 
همان حال که از راویان بســیار معتبر شــیعی، کتابها 
و اصول معتبر شــیعه را نقل می کند، از راویان بسیار 
پرآوازه اهل سنت نیز حدیث نقل کرده است، از جمله: 
شــریک قاضی، عباد بن عوام، ابراهیم بن ابی یحیی، 
ولیــد بن ابی ثور، اســماعیل بن عیــاش، عبداهلل بن 
عبدالقدوس، حســین بن امام شــهید زید بن علی و 

دیگران.64
عالوه بر مشایخ مشهور سنی مذهب در لیست مشایخ 
حدیثی رواجنی، راویان و به اصطالح تالمیذ ســنی 
مذهب ایشــان نیز از معتبرترین رجــال و محدثان 
اهل سنت هستند،  از جمله: بخاری،  ترمذی، ابن ماجه، 
ابوبکر بــزار، صالح َجَزَرة، ابن خزیمه، حکیم ترمذی، 

ابن صاعد و دیگران.65
در نهایت، روایات نقل شده توسط عباد بن یعقوب را 
محدثان مشــهور اهل سنت و صاحبان کتب معتبر، در 

کتب حدیثی خود ثبت کرده اند، از جمله:
ـ بخاری حدیثی با این مضمون نقل کرده اســت که 
نماز در اول وقت، سپس نیکی به والدین، سپس جهاد 

در راه خدا با فضیلت ترین اعمال هستند.66
ـ ترمذی ســه حدیث از رواجنی نقل کرده است که 
طبق تخريج البانی حدیث اول ضعیف و حدیث دوم و 

سوم صحیح هستند.67
ـ ابن ماجــه روایت عباد بن یعقوب را با ســندی از 

فرزندان امام علی)ع( نقل می کند.68

64. ســير اعالم النبالء، ج11، ص537؛ تهذيــب التهذيب، ج5، 
ص109.

65. همان.
66. صحيح البخاری، ج9، ص156.

67. سنن الترمذی، ج2، ص383؛ ج4، ص495؛ ج5، ص593.
68. سنن ابن ماجه، ج1، ص471؛ البحر الزخار، ج2، ص116.

ـ احمــد بن حنبل در مســند خــود، دو حدیث از 
رواجنی نقل کرده اســت که هــردو حدیث به امام 
علی)ع( می رســند.69 عالوه بر مســند، ابن حنبل در 
کتاب دیگرش، فضائــل الصحابه نیز روایاتی از عباد 
بن یعقوب نقل می کند که یا به امام علی)ع( می رسند 

و یا در ارتباط با او هستند.70
ـ ابن خزیمه روایتی از رواجنی نقل می کند که سند آن 

به ابن عباس)رض( می رسد.71
ـ حاکم نیشــابوری حدیثی درباره محبوبیت حضرت 
علی)ع( و فاطمه)س( نزد پیامبر)ص( از رواجنی نقل 

کرده است.72

7( گونه شناســی روایات عباد بن یعقوب در 
کتب حدیثي اهل سنت

تعداد قابــل توجهــی از روایات رواجنــی به امام 
علی)ع( می رســد، مانند روایاتی از ترمذی،73 احمد 
بن حنبل،74 حاکم نیشــابوری صاحب المستدرك75 
و بزار.76 عبــاد روایاتی هم نقل کرده که به ســایر 
بزرگان از بنی هاشم می رسد که رابطه نسبی و فکری 
نزدیکی با اهل بیت)ع( داشــته اند، مانند روایتی که به 
عباس بن عبدالمطلب می رســد،77 یا روایاتی که به 
ابن عبــاس)رض( صحابی بزرگوار می رســد78 و یا 
روایتی که بیهقی از او نقل می کند و به جعفر بن محمد 

69. مسند االمام احمد بن حنبل، ج2، صص449و450.
70. فضائــل الصحابــة، ج1، ص538؛ ج2، صــص619، 668، 

677و678.
71. صحيح ابن خزيمه، ج2، ص376.

ج2،  ص177؛  ج1،  الصحيحيــن،  علــي  المســتدرك   .72
صص534و677؛ ج3، ص167.

73. سنن الترمذی، ج5، ص593.
74. فضائل الصحابة، ج1، ص538؛ ج2، ص677؛ مســند االمام 

احمد بن حنبل، ج2، صص449و450.
75. المستدرك علي الصحيحين، ج2، ص677.

76. البحر الزخار، ج2، صص191و280.
77. همان، ج4، ص134.

78. صحيح ابن خزيمه، ج2، ص376.
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نوه امام حسین)ع( می رسد.79
در تعــدادی از روایات، بخش قابل توجهی از ســند 
حدیث عباد بن یعقوب، راویانی شیعی هستند، مانند 
حدیثی درباره سفارش پیامبر)ص( به غسل خود بعد 
از وفــات که ابن ماجه و بزار آن را نقل کرده اند؛  عباد 
این حدیث را از حســین بن زید بن علي بن حسین 
بن علی)ع(، از اســماعیل بن عبداهلل بن جعفر)ع(، از 
عبداهلل بن جعفر)ع(، از امام جعفر)ع(، از امام علی)ع(، 

از پیامبر اکرم)ص( نقل می کند.80
عباد در سندی دیگر، از موسی بن ُعَمیر، از جعفر بن 
محمد بن علی بن حســین)ع(، از پدرش )محمد(، از 
جدش امام حسین)ع(، از امام علی)ع(، از پیامبر)ص( 
حدیثی درباره اولویت بنی هاشم نزد پیامبر)ص( نقل 

می کند.81
این گونه اسانید در روایات نقل شده توسط عباد، دلیلی 
معتبر و موثق در اثبات تشیع وي است. عالوه بر این، 
عباد روایاتی نیز درباره امــام علی)ع( یا فرزندانش 
بیان کرده است، مانند روایت بزار درباره مراجعت امام 
علی)ع( از یمن و مباحثه اش با حضرت فاطمه)س(82 
و روایــت حرمت نگاه مجدد به نامحرم که در روایت 
عباد با خطاب »یا علّی ...« شــروع می شود.83 عباد 
در روایت دیگری عهد پیامبــر)ص( با امام علی)ع( 
درباره قتال با ناکثین، قاســطین و مارقین را گزارش 
کرده اســت.84 روایت دیگری نیــز درباره عالقه و 
محبت پیامبر اکرم)ص( نسبت به امام حسن)ع( و امام 

حسین)ع( از عباد نقل شده است.85
عباد در روایت دیگری درباره سبقت امام علی)ع( در 
اَلُم  ایمان به پیامبر)ص( می گوید: »نُبَِّي النَّبِيُّ َعَلْیِه السَّ

79. شعب االيمان، ج4، ص436.
80. سنن ابن ماجه، ج1، ص471؛ البحر الزخار، ج2، ص116.

81. فضائل الصحابة، ج2، صص619و668.
82. البحر الزخار، ج2، ص131.

83. همان، ج2، ص280.
84. همان، ج3، ص26.

85. همان، ج3، ص286.

یَْوَم ااِلْثنَْیِن َوأَْسَلَم َعلِيُّ یَْوَم الثُّاَلثَاِء«؛86 »پیامبر)ص( 
روز دوشــنبه به نبوت مبعوث گردید و علی)ع( روز 
ســه شــنبه ایمان آورد«. در حدیث دیگری که عباد 
راوی آن است، پیامبر اکرم)ص( به علی)ع( می فرماید 
که خداوند به مــن امر فرموده که تو را تعلیم دهم.87 
روایتی نیز دربــاره اخوت بین پیامبــر)ص( و امام 
علی)ع(، وزارت علی)ع( برای او و شریک بودن در 

امر )دعوت( نقل کرده است.88
حاکم نیز روایتی مبنی بر اینکه علی)ع( و همســرش 
فاطمه)س( نزد پیامبر)ص( از همه محبوب تر بوده اند، 
از عباد بن یعقوب نقل کرده اســت.89 ذهبی روایاتی 
را از رواجنی در باب لزوم ایمان به والیت علی)ع(90 
و لزوم تبّری جســتن از اعــداء آل محمد)ص( نقل 
می کند91 و به عالوه گزارشاتی از بدگویی عباد درباره 
خلیفه ســوم، طلحه و زبیر نیز بازگو کرده اســت.92 
محتوای روایاتی که عباد در زنجیره اســناد آنها قرار 
دارد، به خوبی نشــان می دهد که نمی توان در مورد 

تشیع وي تردید نمود.

نتیجه گیری
1. عباد بن يعقوب رواجنی اســدی كوفی همان عباد 

ابوسعيد عصفری است.
2. عباد بن يعقوب از راويان شــيعه و بلكه از بزرگان 
و مروجان مذهب شيعه در عصر خود قلمداد می شود 
كه در راســتای خدمت به احاديث اسالمیـ  شيعی و 

سنی ـ تالش زيادی تقبل نموده است.
3. محدثان و رجاليون اهل ســنت، عباد بن يعقوب را 
به درستی می شناخته و از افكار مذهبی ايشان اطالع 

86. همان، ج9، ص321.

87. همان، ج9، ص324.
88. فضائل الصحابة، ج2، ص678.

89. المستدرك علي الصحيحين، ج3، ص167.
90. تاريخ االسالم، ج3، ص970.

91. همان، ج5، ص1153.
92. همان.
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كافی داشته و نسبت به تشيع ايشان ترديد نداشته اند.
4. رجاليون اهل ســنت، با وجود علم به تشــيع عباد، 
او را به خاطر صداقــت و امانت داری در نقل حديث 

ستوده و اجازه نقل حديث از او را داده اند.
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به خاطر اعتمادی كه به صداقت و راســتگويی عباد 

داشته اند، احاديث متعددی در زمينه های مختلف از او 
نقل كرده اند.
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گذاشته و براساس اصل اخوت و لزوم تعاون بر نيكی 

و تقوی در امور دينی همكاری داشته باشند.
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