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ون دوم و سوم؛ متون کهن زیارت معصومان بازشناسی  در قر
 وثاقت راویان، محتواشناسی 

 25/6/1396 تاریخ ارسال:
 23/9/1397 تاریخ پذیرش:

 1منصور پهلوان
 2حسن طارمی راد
 3محمد حسین سهیلی

 چکیده
کتههاب کیههد تههألی   یههارت، هماننههد سههایر موضههوعات مههورد تأ  هههای متعههدد در موضههو، ز

ها بعد ادامه  توسط اصحاب ایشان آغاز شده و تا سال ، از زمان امام صادقائمه
کتهاب در ایهن  21یافته و در قرن سوم به اوج خود رسیده است. در قرن دوم و سوم هجری 

کتهههب توسهههط ثقهههات و بزرگهههان اصهههحاب  موضهههو، قابهههل شناسهههایی اسهههت. تهههألی  ایهههن 
یة بن عمار، صفوان بن  امامان یحیهی، یهونس بهن عبهدالرحمن، بزنطهی، همانند معاو

ابن فضال، حسین بن سعید، علی بن مهزیار و دیگران نشانه اصهالت و اهمیهت موضهو، 
یارت در معارف اههل بیهت یهان ضهعی ،  ز اسهت. م لفهان مهورد اعتمهاد امامیهه از راو

کتهب یها احادیهث آن هها  مال عبداهلل أصم، به علت وجود قراینی برای اعتماد به برخهی از 
کهردهن کرده، از نقل متفّرداتشهان خهودداری  کتهاب قل  ههای  انهد. بهیش از هشهتاد درصهد از 

کهه وثاقهت آن قابل شناسایی توسط م لفانی تألی  شده گوشهه انهد  ای از  هها ثابهت اسهت. 
کتاب از راه بررسهی اسهناد احادیهث موجهود  -که همگی مفقود هسهتند  -ها  محتوای این 

کتب امامیه و مقایسه آن کهن ها  در  یابی است. با شناخت منابع  با طرق فهارس قابل باز

                                                   
گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران 1  .pahlevan@ut.ac.ir. استاد 

 (.(h.taromi@rch.ac.ir. دانشیار بنیاد دائره المعارف اسالمی 2

 .)نویسند  مسئول( mhsoheili@yahoo.com. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد غرب تهران 3
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یههابی محتههوای بههاقی مانههده از آن یههارت و باز تههوان دربههاره میههزان وثاقههت م لفههان،  ههها مههی ز
کتب و در نهایت میزان اعتبار این مجموعهه از احادیهث اطالعهاتی بهه  شناخت محتوای 

 دست آورد.
یهارتها کلیدواژه کههن ز یهارت  ،: شناسایی منهابع  کتهب معصهومانز ، وثاقهت م لفهان 

یارت.  مزار، محتواشناسی مصادر ز

 مقدمه .1
بنا به توصیه ایشان، به نوشهتن احادیهث اهتمهام داشهته،  امامیه از عصر امامان معصوم

کردهها کتاب گردیهد و تها سهال این سنت از عصر حضهور امامهان .اند یی تألی   ههای  آغهاز 
که صاحبا طوالنی ادامه یافت کتهاب تا آنجا  کتب فهرست در قرن پنجم به معرفی هزاران   -ن 

کههه توسههط  .پرداختنههد - کههه تهها زمههان ایشههان توسههط امامیههه تههألی  شههده بههود اصههول و مصههنفاتی 
ی متقدمان امامیه در قرون چهارم ها کتابتألی  شدند، مبنای تدوین  اصحاب امامان
گردیدند کهه پهیش ازها بکتاکتب اربعه حدیای امامیه همگی بر اساس  .و پنجم   ی معتبهری 

ه وجههود آمدنههد. صههدوق در بهه تههألی  شههده بههود و اصههول و مصههنفات اصههحاب ائمهههههها  آن
کهههرده، برخهههی از مصهههادر مهههورد  کتهههاب مهههن ال یحضهههره الفقیههههمقدمهههه  بهههه ایهههن مسهههأله تصهههریح 
کهه  تهذیب األحکهامطوسی نیز در  4.اش را نام برده است استفاده کتهب معتبهری  بهه اسهتفاده از 

تیار داشته تصریح نموده، سند احادیث را با نام منبع مورد استفاده خود آغاز نمهوده و در در اخ
کتهاب طریهق خهود بهه کهرده اسهتهها  آن انتهای  کتهب  االستبصهاردر  5.را ذکهر  نیهز بهه اسهتفاده از 
کههرده اسههت گرچههه در 6.اصههحاب اشههاره  کتههب دیگههر  الکههافی کلینههی ا تصههریحی بههه اسههتفاده از 

کتههاب مهینکهرده، امها بهها ب تههوان بهه روش او پهی بههرد و حتهی بسههیاری از  ررسهی اسههناد معهنعن ایهن 
کرد   7.منابع او را شناسایی 

                                                   
کتاب3، ص1، جکتاب من ال یحضره الفقیه. 4 که از  کرده  های مشهور و مورد اعتماد و مورد  . صدوق در این مورد تصریح 

کتب را می کرده است. او نام برخی از آن  که شماری از آن مراجعه شیعه استفاده  کتاب حریهز  ها آورد  بدین شرح است: 
کتهاب کتاب عبیداهلل بهن علهی حلبهی،  ههای علهی بهن مهزیهار و حسهین بهن سهعید اههوازی، نهوادر احمهد بهن  بن عبداهلل، 

کتاب الرحمة سعد بهن  نوادر الحکمةمحمد بن عیسی و  نوشته محمد بن احمد بن یحیی بن عمران، جامع ابن ولید، 
کتاب  ...برقی و. محاسنال های عبداهلل، 

 5و4، ص11، جتهذیب األحکام. 5

 .2، ص1، جستبصارالا. 6

 .، سال چهاردهم، شماره اولعلوم حدیث، معارف و قربانی، «مشایخ اجازه در اسناد الکافی». ر.ک: 7
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کتب از میهان رفته بازیابی احادیث اصول و مصنفات اصحاب ائمه امامیهه بها ه و دیگر 
کتب فهرست امکان کتهاب در  8.پذیر است دقت در اسناد روایات موجود و مراجعه به  تألی  

و علمای بزرگ امامیه پس از آنان، نشانه اصهالت آن  توسط اصحاب ثقه ائمه یک موضو،
یهارت در میهان نهام  .اسهت موضو، و اهمیت آن نزد ائمه بها جسهتجوی عنهاوین مربهوط بهه ز

کتب فهرست معرفی شدهها کتاب که در  کهرد اند، می یی   تهرین مههم 9.توان ایهن مههم را بررسهی 
های نجاشی، طوسی و  اند، فهرست هاستفاده قرار شدیق که در این تحق -ی فهرست ها کتاب

 .ابن شهرآشوب هستند

 ی مربوط به زیارتها کتابدسته بندی  .2
کهرد های مختل  دسهته توان از نگاه های مربوط به موضو، زیارت را می نوشته نگهاه  .بنهدی 

کتب است دسهته تقسهیم  تهوان ایهن تألیفهات را بهه چههار از نظر زمانی مهی .اول زمان تألی  این 
در قههرن دوم )اصههحاب امامههان بههاقر و صههادق و  کههرد: اصههول و مصههنفات اصههحاب امامههان

(، اصول و مصهنفات قهرن سهوم )اصهحاب و معاصهران امامهان رضها، جهواد، ههادی و کارم
کبهری(، عسکری (، تألیفات متقدمان امامیه در قرن چهارم )غیبت صغری و آغاز غیبت 

 .م و پس از آنتألیفات امامیه در قرن پنج
کتههب اسههت ،نگههاه دوم تههوان بههه دو دسههته  را مههی ههها کتههاباز نظههر محتههوا ایههن  .محتههوای ایههن 
کرد نامه و آداب زیارت(  با موضو، خاص زیارت )فضیلت زیارت یا زیارت ،دسته اول :تقسیم 
یهارت ارتبهاط پیهدا  ،اند و دسته دوم نوشته شده کهه بهه نحهوی بها موضهو، ز موضو، دیگری دارند 

کتهاب حههج ؛کنههد مهی تواننههد شهامل احههادیای در موضههو، فضههیلت  )مههی ثههواب األعمهالو  10ماههل 
که از راه دیگهری مهیها کتابزیارت باشند( و یا  کتبی  دانهیم شهامل ایهن  ی جوامع حدیای و یا 

کههه بهها موضهههوعاتی عههام نوشههته شهههدههههها کتههاببرخههی از  .انهههد موضههو، بههوده انههد نیههز شهههامل  یی 

                                                   
کهن حدیث شیعه. برای نمونه ر.ک: 8  .64-51، صبازسازی متون 

المصنفون »موضو، زیارت تحت عنوان  خستین،ن فهرستی از م لفان موسوعة زیارات. در مقدمه مجموعه شش جلدی 9
که می« االوائل لکتب المزار گیهرد ) تواند به عنوان پیشینه تهیه شده  یهارات ای برای این تحقیق مورد توجه قهرار  موسهوعة ز

 .(329، ص1، جالمعصومین

کتاب10 فضیلت زیارت  های حج، فضیلت حج و آداب حج به تناسب بیان اعمال و مستحبات مناسک حج به بیان . 
کن  ، امامان بقیع، حضرت صدیقهرسول خدا و جناب حمزه، زیارت ایشان و همچنین فضیلت و آداب اما

 پردازند. متبرکه مکه و مدینه می
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   .اند و احادیای درباره فضیلت زیارت ایشان بوده های معصومان نامه زیارت
کتب است قابل دست ،نگاه سوم را  هها کتهابتوان ایهن  از نظر دسترسی می .یابی بودن این 

کرد: اول کنون پس از ها کتاب ،به سه دسته تقسیم  که ا بهاقی مانهده و در اختیهار مها  هها سالیی 
کههه از میهان رفتهههههها کتههاب ،دوم ؛هسهتند ی ههها کتههابدر ههها  آن قسهمتی از محتههوای امهها ،انههد یی 

کتهب و مطابقهت آن بها اسهناد احادیهث  .اسهت  موجود باقی مانهده بها شهناخت طریهق نقهل ایهن 
کتب امامیه، می کردها  آن توان محتوای موجود در  که از ها کتاب ،دسته سوم .را شناسایی  یی 

کهها  آن اند و از محتوای میان رفته که بتوان بها شهواهد  نسهبت داد، بهاقی هها  آن افی بههنیز چیزی 
  .نمانده است

  معرفی، بازیابی و ارزیابی مصنفات امامیه در موضوع زیارت در قرن دوم و سوم .3
یههارت و تهها انتهههای قههرن سههوم تههألی  ههها کتههابایههن قسههمت بههه معرفههی  کههه در موضههو، ز یی 

کتهاب  پهس از معرفهی .اختصهاص یافتهه اسهتهها  آن و مختصری از معرفی م لفهان اند شده ههر 
بهههرای ایجهههاد تصهههوری تقریبهههی از محتهههوای  ،تالشهههی بهههرای شناسهههایی قسهههمتی از محتهههوای آن

گرفته استها،  کتاب گیهری  بنهدی و موضهع دربهاره وثاقهت م لفهان بهه جمهع که ن آ برای .صورت 
گههزارش کهه  کتهب رجههال وجههود  روشهنی دسههت یهابیم، در مههواردی  ههای مختلفههی دربهاره افههراد در 

بهه عنهوان نظهر  11و آقای سیدمحمدجواد شهبیری معجم رجالآیة اهلل خویی در دارد، نظر مرحوم 
که توسط مرحوم خهویی و آقهای شهبیری ههر دو توثیهق شهده .نهایی ارائه شده است انهد،  رجالی 

بنهدی زمهانی م لفهان بهر اسههاس  دسهته .ثقهه دانسهته شهده و بهه مهوارد اختالفهی اشهاره خواههد شهد
 .انجام شده استها  آن سال وفات

ن دوم هجری  .1ـ3  قر
 کتاب الحج، معاویة بن عمار .1ـ1ـ3

کهوفی از چههرهیابوالقاسم معاو ههای سرشهناس و پهیش قهدم امامیهه، ثقهه و  ة بن عمهار بجلهی 
کهارم .دارای موقعیتی باال بوده است  بهود و در سهال او راوی حدیث از امام صادق و امام 

یهههه بهههن عمهههار  12.درگذشهههت ،ق175 کهههه یی نگاهههها کتهههابمعاو ی حهههج و مهههزار هههها کتهههابشهههته 
                                                   

ارائهه  -سهت که شهامل تحقیقهات رجهالی ایشهان ا -. نظرات آقای سید محمد جواد شبیری بر اساس نرم افزار درایة النور 11
 شده است. 

 .303، صطوسیالرجال ؛ 462، صطوسیالفهرست  ؛411، صل النجاشیرجا. 12
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یههارت اسههتهههها  آن از میههان امیرالمهه منین یهههة بههن عمهههار از   13.مربههوط بهههه ز کتهههاب حههج معاو
را  ی معههروف بههین امامیههه بههوده اسههت و بسههیاری از بزرگههان امامیههه از آن اسههتفاده و آنههها کتههاب

کرده الکهافی  و دراین مطلب عالوه بر شهادت نجاشی، با بررسی اسناد احادیهث ا 14.اند روایت 
کتاب تا  .به روشنی قابل استنتاج است تهذیب األحکامو  بعهد از تهألی  موجهود و  ها سالاین 

حسین بن سهعید اههوازی  .منابع بوده است ترین مهمی حج از ها کتابمتداول و برای تألی  
کلینی در کتب حج و مزار خود،   کتهاب مهن الو صدوق در  الکافی و علی بن مهزیار اهوازی در 

کتاب استفاده جدی نموده یحضره فقیه یهارت رسهول  .اند قطعاا از این  ابهن قولویهه نیهز در بهاب ز
کن  خههدا هههای علههی بههن مهزیههار و حسههین سههعید و ابههن  مدینههه از نقههل مقههدسو اعمههال امهها

کرده است کتاب استفاده   15.نهیک از این 
کتههاب حههج( را کتههب او )مخصوصهها  کههه  گههزارش  صهاحبان فهرسههت از میههان طههرق بسههیاری 

 کنند:  اند، تنها چند طریق را ذکر می کرده
 از معاویه؛  ،از ابن ابی عمیر و صفوان ،از محمد بن حسین ،از صفار ،از ابن ولید ،صدوق

 ؛ اواز  ،از ابن ابی عمیر ،از جعفر بن عبداهلل محمدی ،ابن عقده
   16.از محمد بن سکین از اوست ،از حسن بن عتبه بن عبدالرحمن ،ابن عقده و

کلینههی بههه  از  ،علههی بههن ابههراهیم»ترکیبههی از دو سههند  ،طههور خالصهههه ی او بههههها کتههابطریههق 
از ابهن ابهی  ،از فضل بن شهاذان ،از او و محمد بن اسماعیل ،از ابن ابی عمیر ،ابراهیم بن هاشم

  .است« از او ،عمیر و صفوان بن یحیی
از  ،پهدرش و ابهن ولیهد»او را طریق خهود بهه روایهات  کتاب من ال یحضره الفقیهصدوق هم در 

از معاویهه  ،از صفوان بن یحیی و ابن ابهی عمیهر ،از یعقوب بن یزید ،سعد بن عبداهلل و حمیری
کرده است« بن عمار همچنین نام بردن صدوق در موارد متعهددی از معاویهة بهن عمهار  .معرفی 

کتب یا روایات اوست   .نشانه استفاده از 
یههة بههن عمههار در  یههارت امیرالمهه منیننقلههی از معاو کههه بتههوان موضههو، ز آن را  یافههت نشههد 

کتاب مزار أم چه بسا نقلی از آن به دست ما نرسیده باشد یها  .دانست نیرالم منیمربوط به 
                                                   

 .462، صفهرست الطوسی؛ 411، صرجال النجاشی. 13

 .411. رجال النجاشی، ص14

میهرا  طلبهد. بهرای مشهاهده برخهی از شهواهد ایهن ادعها )ر.ک:  . ارائه شهواهد و اثبهات ایهن ادعها خهود تحقیقهی دیگهر مهی15
 .(398 - 396، صمکتوب شیعه

 462، صفهرست الطوسی؛ 411، صال النجاشیرج. 16
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کتاب را به اشتباه ب   17.به او نسبت داده باشد جای مزار رسول خداه اساساا نجاشی این 
یههة بههن عمههار و ههها کتههاباز  لفقیهههکتههاب مههن ال یحضههره او  الکههافی ی مسههتقیمههها نقههل ی معاو

کتهههب موجهههود امامیهههه از  تههههذیب األحکهههام، کامهههل الزیهههاراتی غیهههر مسهههتقیم هههها نقهههل و دیگهههر 
کتاب حج او ،ی اوها کتاب کنیم تقریبا بهه همهه ، مخصوصا  که امروز بتوانیم ادعا  باعث شده 

ی احادیهث او از برخهی از محققهان بهه جمهع آور 18.ایهم کتاب حج معاویة بن عمار دسهت یافتهه
کرده کتاب حج او نیز اقدام  یهارت  19.اند کتب اربعه و بازسازی  برخی از موضوعات مربوط به ز

کتاب باقی مانده یهارت اند، بدین شرح اسهت: که از این  یهارت و ودا، حضهرت  ز نامهه و آداب ز
و نمهاز در آن )شهامل آداب تبهرک بهه منبهر و نمهاز  فضیلت مسهجد رسهول خهدا 20،رسول
یههارت امامههان بقیهههع ،(23روزه و نمههاز و اعمههال در حههرم 22،مقههام جبرئیههل 21،مقههامنههزد   24،ز

  26.معّرس النبی 25،زیارت مشاهد مشرفه مدینه و قبور شهدای احد
گرفتهه شهده کتاب الحج  یهارت رسهول خهداهها ) آن زیهرا محتهوای ؛انهد این احادیث از  و  ز

                                                   
 .401، صمیرا  مکتوب شیعه. 17

 .396، صمان. ه18

، علهوم الحهدیث، محمهد عیسهی آل مکبهاس، «کتاب الحج تصنی  المحد  معاویة بن عمار )نسخة مسهتخرجة(». 19
کتهاب الحهج 218 - 183، ص28، شهماره 1823من نوادر الترا  الحهدیای، رجهب و ذی الحجهة  تصهنی  ؛ همچنهین 

 .معاویة بن عمار الدهنی، آل مکباس البحرانی

تهههذیب ؛ 569 - 565، ص2، جکتههاب مههن ال یحضههره الفقیههه؛ 16و  15، کامههل الزیههارات؛ 551و  550، ص4،جالکههافی. 20
کامهل ؛ 563، ص4ج،الکهافیههای جزئهی در مهتن؛  بها تفهاوت 709، ص2، جمصهباح المتهجهد؛ 6و5، ص6، جاألحکام
؛ 11، ص6ج، تههذیب األحکهام؛ 176ص،مناسهک المهزار؛ 575، ص2 ، جمن ال یحضره الفقیههکتاب ؛ 26ص ،الزیارات

 .712ص ،2ج، مصباح المتهجد

، 6، جتههذیب األحکهام؛ 568، ص2، جکتهاب مهن ال یحضهره الفقیهه؛ 16، صکامل الزیهارات؛ 553، ص4، جالکافی. 21
 .710، ص2، جمصباح المتهجدو قسمتی از آن در  7ص

مصهباح ؛ 9و  8، ص6، جتههذیب األحکهام؛ 569، ص2، جکتهاب مهن ال یحضهره الفقیهه؛ 1، ح557، ص4، جالکهافی. 22
 .710، ص2جالمتهجد، 

 تهههذیب؛ 572 – 570، ص2، جکتههاب مههن ال یحضههره الفقیههه؛ 26و  25، صکامههل الزیههارات؛ 558، ص4، جالکههافی. 23
 .16، ص6؛ ج233و232، ص4، جاألحکام

؛ 187، صمناسهک مهزار؛ 575، ص2، جکتاب من ال یحضهره الفقیهه؛ 53ص، کامل الزیارات؛ 559، ص4، جالکافی. 24
 .713، ص2، جمصباح المتهجد؛ 79، ص6، جتهذیب األحکام

 ،6، جتههههذیب األحکهههام؛ 574ص ،2، جکتهههاب مهههن ال یحضهههره الفقیهههه؛ 24ص ،کامهههل الزیهههارات؛ 560، 4، جالکهههافی. 25
 .16، ص6، جتهذیب األحکام؛ 560ص، 2، جکتاب من ال یحضره الفقیه؛ 565، ص4، جالکافی. 26
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کن مدینه کتهاب اسهت (اعمال اما کتهب  هها نقهلند ایهن همچنهین سه .مطابق موضو،  بها طهرق 
کتاب معاویه بن عمار مطابقت دارد  27.فهرست به 

  مزار، عبداهلل بن عبد الرحمن أصم .2ـ1ـ3
کتهابی بهه نهام مهزار داشهته اسهتق183)م یبصهر یعبداهلل بهن عبهدالرحمن أصهم مسهمع  ). 

کرده کتاب مزار او استفاده  کتهب اصهم .اند کلینی و ابن قولویه از  کلینی بهه  در اغلهب  28طریق 
کتههاب مهزار اصههم  29«عههدا از سهههل از شهمون از اصههم»مهوارد  محمههد بههن »و طریههق ابههن قولویهه بههه 

از  ،از محمههد بههن خالههد ،از علههی بههن محمههد بههن سههالم ،از پههدرش ،عبههداهلل بههن جعفههر حمیههری
کهه  29کامهل الزیهارات این طریق در  .است« عبداهلل بن حماد بصری از او بهار تکهرار شهده اسهت 

کتهاب مهزار او را ندیهده .دههد از مزار اصم نشان مهی را فاده ابن قولویهموارد است  ،نجاشهی رهاهرا 
کرده نقل می کتاب را دیده و برای او حکایت  که این  کسی  که تخلیط است اما از قول  او  .کند 

یههارات و  30.اصههم را ضههعی  و غههالی شههمرده اسههت کتههاب اصههم را در موضههو، ز ابههن غضههائری 
کلینهی و  احتمهاالا  32.او را ضهعی  دانسهته اسهت خهوییو مرحهوم  31نشانه مهذهب متهافهت او

گهزینش کتهاب او  کههه  ههایی داشهته ابهن قولویهه از  وجهود داشههته هها  آن ی بهرای اعتمهاد بههقراینهانهد 
کهرده، حهدود  .است کلینهی از اصهم روایهت  که  حهدیث در موضهوعات مختله   صهداحادیای 

کهه مهزار اصهم از با توجه بهه موضهوعات  .عقاید، احکام و تفسیر است گفهت  ایهن احادیهث بایهد 
                                                   

کتاب الحج معاویة بن عمار، ر27 یهة »ک: .. برای شناسایی اسناد احادیث مربوط به زیارت در  کتاب الحج معاو بازسازی 
یهارت کیهد بهر احادیههت ز یهابی طهرق روایهت آن بها تأ ههای قهرآن و حهدیث، بهههار و  ، منصهور پهلهوان، پهژوهش«بهن عمهار و ارز

 .59 – 33، ص 1شماره  -جاهم ، سال پن1396تابستان 

که سعد بن عبداهلل از محمد بن عیسی بن 28 کتابی دیگر نیز به نام ناسخ و منسو  داشته  گزارش نجاشی اصم  . بر اساس 
کرده  .(217، صرجال النجاشیاند ) عبید از او روایتش 

کلینی و محمد بن حسن طائی( از سهل بن زیاد». طریق 29 در « محمد بن حسن بن شمون از ،عده )علی بن محمد عالن 
که در بیش از ه دحدود ص الکافیکتاب  بهه  ،ایهن بهر درصد موارد شمون راوی از اصهم اسهت. بنهاشتاد بار استفاده شده 

کتب شمون و نقل او از  کلینی از  کتب اصم دانست؛ اگرچه احتمال نقل  کلینی به  احتمال بیشتر باید این سند را طریق 
کتبش نیز منتفی ن کهردین اسهت. او از  یشترب ،یست. از طرفیاصم در  روایات اصم با این سند از مسهمع بهن عبهدالملک 

کتهابش در  اصحاب امامان باقر و صادق ، شهمون از اصهم از فهرسهتلاو از م لفان مورد اعتماد امامیهه بهوده و طریهق 
کت ،این بر بنا .(377، صفهرست الطوسیاوست ) کهن این احادیث   ب مسمع بوده است.چه بسا منبع اصلی و 

 .218، صرجال النجاشی. 30

 .77، ص1، جغضائریالرجال ابن . 31

 .242، ص10، جمعجم رجال الحدیث. 32
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کلینی نبوده است یهارت مربهوط -اما این احادیهث  ؛منابع  کتهب اصهم  - انهد کهه بهه موضهو، ز از 
و نصههرت  سههه مههورد از ایههن احادیههث دربههاره شهههادت امههام حسههین 33.انههد شههده الکههافی وارد

روف و هههایی از حههدیث معهه دو نقههل دیگههر قسههمت .اسههت مالئکههه و خونخههواهی امههام عصههر
  .و درباره فضیلت و آداب زیارت قبور هستند 34مفصل آداب امیرالم منین

کههرده و در  کامههل الزیههاراتابههن قولویههه در  حههدیث بهها سههند  29از مههزار اصههم اسههتفاده بسههیاری 
کهههرده اسهههت  .انهههد ایهههن احادیهههث در مهههواردی تکهههراری بهههوده و تقطیهههع شهههده .مهههذکور از او نقهههل 

یهارت سیدالشههداءموضوعات این احادیث در بیشتر  یهارت ایشهان بها  مهوارد، فضهیلت ز و ز
کردن در این راه و آداب زیارت و فضیلت غسل در فهرات اسهت همچنهین ِاخبهار  .ترس، هزینه 
گریه خالئق  شهادت آن حضرت و ِاخبار به انتقام الهی از قاتالن ایشان توسط امام عصر و 

یههن احادیهههث از نظههر محتههوا بههها ا 35.و حضههور فرشههتگان در حهههرم ایشههان بههرای امههام حسهههین
بها سهندهای دیگهری و بهه هها  آن بسیاری از احادیث صحیح السند مطابقهت داشهته و برخهی از

کتب معتبهر امامیهه )ماننهد نقهل ابهن  .انهد ( آمهدهالکهافی نقل از منابعی به غیر از مزار اصم نیز در 
کتاب از منظر او کتاب مزار اصم یا به معنای اعتبار این  گزینش این احادیهث  قولویه از  بوده یا 

کتههاب  36.ی بههر اعتبارشههان بههوده اسههتقراینههبههه علههت وجههود  کتههاب  تهههذیب األحکههامدر  از ایههن 
کتاب، از .مستقیماا استفاده نشده است  مزارو  کامل الزیارات، الکافی موارد نقل از اصم در این 

یهههههارت  .انهههههد محمهههههد بهههههن احمهههههد بهههههن داود تخهههههریج شهههههده حهههههدیای در موضهههههو، فضهههههیلت ز
کتهاب مهزار اصهم وارد مهزار محمهد بهن احمهد بهن داود و از آنجها وارد  یدالشهداءس تههذیب از 

 -و مزار محمد بن احمد بن داود  کامل الزیاراتمزار اصم در  بنا بر این، 37.شده است األحکام
یههارت در قههرن چهههارم بههوده کتههاب مهههم در موضههو، ز توانههد  اسههتفاده شههده و ایههن مههی - انههد کههه دو 

                                                   
 .206، ص8؛ ج229و  217، ص3؛ ج534و  238، ص1، جالکافی. 33

 به اصحابشان است. برای مشاهده های چهارصدگانه امیرال منین یا اربعمأا توصیه . حدیث آداب امیرالم منین34
کامهههل آن ر.ک:  کههههن و شهههرح آن، ر.ک:  100، صتحههه  العقهههول؛ 610، صخصهههالالمهههتن   آدابو بهههرای بررسهههی منهههابع 

 .امیرالم منین

 2و  1، ح127، 126)سه حدیث(،  1و  3و  2، ح125، 123، 122، 116، 101، 87، 86، 82، 80، 68، ص کامل الزیارات. 35
 و 326، 297، 282، 275، 246، 194، 185، 154، 145، 134، 130)دو حهههههههدیث(، ص 4و  3، ح128)دو حهههههههدیث(، 

332. 

کتههابش وثاقههت مشههایخ بالواسههطه خههود اوسههت؛ امهها نظههر برخههی از 36 . دیههدگاه مشهههور دربههاره توثیههق عههام ابههن قولویههه در آغههاز 
 هاست. و طریق او به آن کامل الزیاراترجالیان معاصر، اعتبار مصادر مورد استفاده ابن قولویه در تألی  

 .45، ص6، جتهذیب األحکام. 37
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کتاب )یا به برخی احادیث آن( باشدنشانه اعت  .ماد آن دو به آن 
کثیر رقی .3ـ1ـ3  مزار، داود بن 

کهارم و امهام رضها یر رقیثکابو سلیمان داود بن  ، حهدود أسهدی از راویهان امهام صهادق، 
کهارم .وفههات یافههت ،ق203 سهال از او نههام بههرده و تههوثیقش  طوسهی در میههان اصههحاب امههام 

کتههاب مههز 38.کهرده اسههت کثیههر نههام بههرده و طههریقش را معرفههی نجاشههی  اری در تألیفههات داود بههن 
کتههاب مهزار نکهرده امها طوسهی اشهاره ؛کهرده اسهت  39.بلکهه اصهلی بهرای او شهمرده اسههت ،ای بهه 

کهرده  کتهاب مهن ال یحضهره الفقیههصدوق در مشیخه  بهه داود رقهی اشهاره و طهریقش بهه او را ذکهر 
کتههب اربعههه حههدود  40.اسههت گون علههم و فقههه نقههل شههده روایههت  هشههتاداز او در  گونهها در ابههواب 
از بحهث  مرحهوم خهویی پهس 42.بر خالف طوسی، نجاشی او را ضعی  شهمرده اسهت 41.است

امها آقهای محمهد جهواد شهبیری او  43،درباره شواهد وثاقت و عدم آن، وثاقت او را ثابت ندانسته
یهه 44.را ثقههه امههامی جلیههل دانسههته اسههت کههه راو گویههد  ان او غههالی نجاشههی عههالوه بههر تضههعی  او 

   .هستند
کتههاب کههه در حههدود نیمههی از پنجههاهحههدود  الکههافی در  حسههن بههن ههها  آن نقههل از او وجههود دارد 

کلینهی  بنا بر این .محبوب، از بزرگان ثقات امامی، راوی اوست با فرت قبول سخن نجاشهی، 
کهه ایهن روایهات  به نظر می .انتخاب و پاالیشی جدی در احادیث او داشته است  مربهوط)رسهد 

یههارت کثیههر مربههوط باشههد: عیههادت و تشههییع جنههازه مهه من (بههه ز کتههاب مههزار داود بههن  لعههن  45،بههه 
یهارت خانهه خهدا توسهط فرشهتگان 46،موقهع نوشهیدن آب قهاتالن امهام حسهین فضهیلت  47،ز

                                                   
 .336، صرجال طوسی. 38

 .183، صفهرست الطوسی. 39

 .495، ص4، جکتاب من ال یحضره الفقیه. 40

 .247، ص3، جموسوعة طبقات الفقهاء. 41

 .156، صرجال النجاشی. 42

 .126، ص7، جمعجم رجال الحدیث. 43

 .. درایة النور، نسخه الکترونیکی44

 .217، صصدوقالامالی . همین حدیث در 173، ص3؛ ج120، ص3، جلکافی. ا45

 .107و106، صکامل الزیارات؛ 142، صصدوقالامالی . همین حدیث در 391، ص6، جالکافی. 46

ای در ادامههه آن  بهها اضههافه 114، صکامههل الزیههارات؛ 96، صثههواب االعمههال. همههین حههدیث در 272، ص8، جالکههافی. 47
 .یارت خانه خدادرباره زیارت قبور امامان توسط فرشتگان پس از ز
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 48.)در روز عرفه و ماه شعبان( زیارت سیدالشهداء
کثیههر اسههتفاده مسهههتق  ایشهههان  .انههد یم نکههردهکلینههی، ابههن قولویهههه و صههدوق از مههزار داود بهههن 

یهات از هها کتهاباحادیث مذکور را با واسطه  ی دیگهران نظیهر ابهن محبهوب و محمهد بهن عمهرو ز
گرفته  .اند کتاب او 

ن سوم هجری  .2ـ3  قر
 مزار، صفوان بن یحیی بجلی .1ـ2ـ3

کوفه، بسیار ثقهه تهرین معاصهران خهود  بلکهه از موثهق ،ابومحمد صفوان بن یحیی بجلی اهل 
کارم بوده و از  و چههل نفهر از اصهحاب امهام صهادق امهام جهواد ،امام رضها ،امام 

بههوده و منزلتهی بلنههد نهزد ایشههان  او از وکههالی امهام رضهها و امهام جهواد .کههرده اسهت روایهت مهی
صهفوان عهالوه بهر موقعیهت علمهی در زههد و عبهادت نیهز مهورد توجهه و زبهانزد بهوده  .داشته اسهت

کتههب  .ایههن وادی بههه او نرسههیدنداسههت و هههیچ یههک از معاصههرانش در  کتههاب هماننههد  او سههی 
کتاب حج و مهزار مهی که شامل  کرده   ،ق210 صهفوان در سهال 49.شهود حسین بن سعید تألی  

  50.وفات یافت
طریهق  1300در بیش از  ،تهذیب األحکام، در حدود هزار طریق و طوسی در الکافی کلینی در

کرده است کتاب حج معاویة بن عمار بوده و بسیاری از گفتنی است او از راوی .از او روایت  ان 
یهههارت رسهههول خهههدا یهههة بهههن عمهههار در موضهههو، ز  اسهههت. از طریهههق او نقهههل شهههده روایهههات معاو

یهارت رسهول خهدا کتهب خهود او نقهل شهده اسهت همچنهین برخهی از احادیهث ز ایههن  .نیهز از 
یههارت از  کتههب موجههود امامیههه شههدهههها کتههابروایههات در موضههو، ز یههارت انههد: آ ی او وارد  داب ز

                                                   
کامههل ؛ 170، صکامهل الزیهارات؛ 580، ص2، جکتهاب مههن ال یحضهره فقیههو همهین حهدیث در  90، صثهواب االعمهال. 48

 .180، صالزیارات

گوید بر اساس  فهرستال . طوسی در49 کتب حسین بن سعید اهوازی داشت. اما نجاشی  کتب بسیاری همانند  گوید او 
کتاب داشته، سپ کتاب هاردهس چگفته اصحاب، او سی  که اکنون شناخته شده نام برده  کتاب را به عنوان  هایی از او 

کالم آن دو می کالم طوسی دسهت است. از جمع  که مراد از همانندی در  کهم از نظهر تعهداد بهوده اسهت؛ امها  توان دریافت 
کههه عهالوه بههر تعهداد، در عنههاوین آن کههه طوسه بعیهد نیسهت  ای بهه نحههوه  ی اشههارههها نیههز شهباهت وجههود داشهته اسههت؛ چهرا 
یههارت از صههفوان برمههی شههباهت نکههرده اسههت. ایههن احتمههال مخصوصههاا  یههاد احادیههث ز تقویههت  ،خههوریم وقتههی بههه تعههداد ز

 شود. می

 .242، صفهرست الطوسی؛ 198، صرجال النجاشی. 50
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فضههیلت نمههاز در  52،حههد مسههجد رسههول خههدا 51،و اعمههال مشههاهد مدینههه رسههول خههدا
یههارت اهههل بیههت 53،و مسههجد غههدیر حضههرت فاطمههه یههارت  54،فضههیلت ز فضههیلت ز

دعههوت  56،بهه عبههداهلل زبیهر دربهاره نمانههدن در حهرم سهخن امههام حسهین 55،سیدالشههداء
گریهه خالیهق بهر  58،تی قاتهل سیدالشههداءپسه 57،یارانشهان را بهه تقهوا و صهبر امام حسین
و  60نامه و آداب زیارت سیدالشههداء زیارت 59،جغد( و )فرشتگان، آسمان امام حسین

)خواندن نماز مستحبی نزد قبر؛ فاصله زمانی مناسب برای  برخی آداب زیارت معصومان
حسهین بهن ابهی  در بیشتر موارد راوی صفوان بن یحیی، محمد بهن کامل الزیاراتدر  61.زیارت(

رسهد منبهع مهورد اسهتفاده ابهن قولویهه  به نظر مهی .الخطاب و محمد بن عیسی بن عبید هستند
کتابی از خود اوها کتاب  .یی از راویان صفوان باشد و نه مستقیما 

 . مزار، یونس بن عبد الرحمن2ـ2ـ3
کارم ونس بن عبد الرحمن از بزرگان باسابقه و بلندمرتبه امامیه و از یابو محمد  راویان امام 
کههه در علههم و فتههوا بههه او  اعتمههاد امههام رضهها .بههوده اسههت و امههام رضهها بههه او در حههدی بههوده 
خهدا بهه  :عرضه شهد و ایشهان فرمودنهد کتاب یوم و لیلة او بر امام عسکری .دادند ارجا، می

پهول  ،داو را به سمت خود بکشهن که ن آ واقفیان برای .هر حرفی نوری در قیامت عطایش فرماید
ی ههها کتههاباو  .امهها او نپههذیرفت و بههر طریههق حههق ثابههت مانههد ؛هنگفتههی بههه او پیشههنهاد نمودنههد

که عناوین ی حسین بن سعید و عالوه بر آن عناوین نیز ها کتابهمانند ها  آن بسیاری داشته 
                                                   

 .566و  564و  561و  556و  552، ص4، جالکافی. 51

 .554، ص4، جمان. ه52

 .559، ص2، جکتاب من ال یحضره الفقیه.همین حدیث در 566، ص4؛ ج556، ص4، جمان. ه53

 .669، صطوسیالامالی . همین حدیث در 58، صکامل الزیارات. 54

ثواب . همین حدیث در 138، صکامل الزیارات؛ 668، صطوسیالامالی . همین حدیث در 68، صکامل الزیارات. 55
کامل الزیارت، ص 582، ص4، جالکافی؛ 86، صاالعمال  .330و  168، 165، 157، 155، 145، 142، 140و 

 .72، صکامل الزیارات. 56

 .73، صمان. ه57

 .78، صمان. ه58

و...؛  142، صصدوقالامالی ؛ 88، صثواب االعمال؛ 581، ص4، جالکافی. همین حدیث در 86و  84، صمان. ه59
 .99و  90، صکامل الزیارت

 221و  188، 187، صمان. ه60

 .295و  247ص مان،. ه61
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 .ی او دانسههتههها کتههابکتههاب حههج و مههزار را بایههد از  بنهها بههر ایههن  62.یی داشههته اسههتههها کتههاب
کههرده  الفهرسههتی یههونس بهها طرقههی شههبیه طههرق ههها کتههاباز  تهههذیب األحکههام طوسههی در روایههت 

  63.است
کتهههاب مهههزار یهههونس بهههن ه رسهههد ایهههن احادیهههث بههه بهههه نظهههر مهههی طهههور مسهههتقیم یههها بههها واسهههطه از 

یهههههارت امیرالمههههه منین عبهههههدالرحمن اخهههههذ شهههههده یهههههارت  64،انهههههد: فضهههههیلت ز فضهههههیلت ز
یهههارت سیدالشههه 65،و غسهههل در فهههرات سیدالشههههداء فضهههیلت تربهههت  66،هداءکیفیهههت ز
در بسههیاری از مههوارد،   68.بهها مردگههان در قبرسههتان کههالم امیرالمهه منین و 67سیدالشهههداء

از حمهدان بهن  ،محمد بن یحیهی عطهار» کامل الزیاراتسند احادیث یونس بن عبدالرحمن در 
ایههن سههند،  .«از اوسهت ،از منیههع بهن حجههاج ،از عبهداهلل بههن محمهد یمههانی ،سهلیمان نیشههابوری

کتاب یونس( طر یق ابن قولویه به مزار یونس یا منبع واسطه )کتاب حمدان بن سلیمان و او از 
 .است

 الجامع، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی .3ـ2ـ3
کوفههه و از اصهههحاب مهههورد اعتمهههاد و  یأبههوجعفر أحمهههد بهههن محمههد بهههن أبههه نصههر بزنطهههی اههههل 

او از اصهحاب اجمها، شهمرده  .بهوده اسهت صاحب منزلت باال نزد امهام رضها و امهام جهواد
کتاب جامع استها کتابشده و  که از آن جمله  کتاب را محمد بن حسین،  .یی داشته  این 

کهرده  69.وفهات یافهت ،ق221 او در سهال .انهد احمد بن محمد بن عیسی و دیگهران از او روایهت 
                                                   

کتاب»چنین است :  فهرستالشیخ در  . عبارت62 گفته او  که آن های بسیاری بیش از سی مورد داشته و  کتب  اند  ها مال 
کتهاب ،حسین بن سهعید بهوده کتهب یهونس  .«ههای جهامع ااثهار و شهرایع بهه عهالوه  کهه نهام  رهاهر ایهن عبهارت ایهن اسهت 

کتب حسین بن سعید بوده است  ها.  نه فقط تعداد آن ؛همانند 

 .82)مشیخه(، ص 11، جب األحکامتهذی. 63

 .الکافیاز  579، ص4، جتهذیب األحکام؛ 38، صکامل الزیارات؛ 579، ص4، جالکافی. 64

 599، ص2، جکتهاب مهن ال یحضهره الفقیهه؛ الکهافی بهه نقهل از 116، ص6، جتهذیب األحکام؛ 589، ص4، جالکافی. 65
کامههل ، بها اختالفههاتی در مههتن و سههند؛ 292و 4ح، 291. همچنههین همههان، ص3و2، ح287، صکامههل الزیههاراتمقطوعها؛ 
، کامهههل الزیهههارات؛ 44، ص6، جتههههذیب األحکهههام؛ 144، صکامهههل الزیهههارات؛ 170و  159، 158، 190، 11، صالزیهههارات

 .184ص

 .215، صکامل الزیارات. 66

 .278صمان، . ه67

 .492، صالبالغه نهج؛ 179، ص1، جکتاب من ال یحضره الفقیه. همین حدیث در 107، صصدوقالامالی . 68

 .75، صرجال النجاشی؛ 50ص،فهرست الطوسی. 69
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کتههاب )یهها روایههات( او احمههد بههن محمههد بههن عیسههی و ابههراهیم بههن هاشههم  در طریههق صههدوق بههه 
یههان او هسههتند سههعد از احمههد بههن محمههد بههن »از طریههق  کامههل الزیههاراتابههن قولویههه نیههز در  70.راو

کرده است« عیسی کتاب بزنطی نقل  یهارت قسهمتی از محتهوای  .از  ایهن احادیهث در موضهو، ز
یهارت رسهول خهداها کتاب کیفیهت ز  72،نمهاز در مسهجد غهدیر 71،ی جامع یا نوادر اوست: 

یههارت سیدالشهههداءف 73،محههل قبههر امیرالمهه منین )عمههومی و در ایههام خههاص  ضههیلت ز
 76.خبر شهادت سیدالشهداء .75فضیلت زیارت امام رضا 74،نیمه رجب و شعبان(

 مزار، محمد بن سنان زاهری .4ـ2ـ3
بوده و مجموعهه مسهائل معروفهی نیهز  ابوجعفر محمد بن سنان زاهری، از راویان امام رضا

ابههن  77.حسههین بههن سههعید از نظههر شههمار داشههته اسههت یی همچههونههها کتههاباو  .از ایشههان دارد
کتهب او را هماننهد  ی حسهین بهن سهعید، بهدون اشهاره بهه وجهه آن دانسهته هها کتهابشهرآشوب 

کتههب اسههت نههه فقههط تعههداد،  78.اسههت  بنهها بههر ایههناحتمههال بیشههتر در شههباهت، موضههوعات 
حسهین  محمهد بهن خالهد برقهی، محمهد بهن .ی اوستها کتابی حج و مزار از جمله ها کتاب

او در سهال  .ی او هسهتندهها کتاببن ابی الخطاب و احمد بن محمد بن عیسی راویان عمده 
ی خهود هها کتهاباحمد بن محمد بن عیسی و محمد بهن حسهین بجهز  79.وفات یافت ق،220

محمد بن سهنان از  بنا بر این .اند ی دیگری نیز از طریق او بودهها کتابمحمد بن سنان، راوی 
ده است و این مطلب مؤیدی برای اعتماد ثانویهه بهه او بعهد از اضهطراب اولیهه مشایخ این دو بو

                                                   
 .431، ص4، جکتاب من ال یحضره الفقیه. 70

 .556، ص4، جالکافی ؛20و  18، صکامل الزیارات؛ همین حدیث در 552، ص4، جالکافی. 71

 .559، ص2، جکتاب من ال یحضره الفقیه. همین حدیث در 567، ص ، جالکافی. 72

 .37، صکامل الزیارات. 73

اقبهال . همهین حهدیث در 182، صکامهل الزیهارات؛ 186، صثهواب االعمهال. همین حهدیث در 154و 151، صمان. ه74
کتاب  236، ص3، جاألعمال  .محمد بن احمد بن داود قمیمزار به نقل از 

یحضره کتاب من ال ؛ 98، صثواب االعمال؛ 119و  64، صصدوقالامالی . همین حدیث در 306، صکامل الزیارات. 75
عیهون اخبهار همهین حهدیث در  .119، صصهدوقالامهالی ؛ 257، ص2، جعیون اخبهار الرضها ؛582، ص2، جالفقیه
 .583، ص2، جکتاب من ال یحضره الفقیه؛ 258، ص2، جالرضا

 .62، صکامل الزیارات. 76

 .406، صفهرست الطوسی. 77

 .119، صمعالم العلماء. 78

 .328، صرجال النجاشی. 79
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کتب )یها روایهات( او اسهتفاده بسهیار  کتاب من ال یحضره فقیهصدوق در  .در مذهب اوست از 
کوفی و ابراهیم بن هاشم راویان او در مشیخه  .کرده است کتاب من ال یحضهره محمد بن علی 

  80 .هستند فقیه
که درباره وثاقهت یها عهدم وثاقهت ابهن سهنان وارد مرحوم خویی  پس از نقل سخنان مختلفی 

و متههدین بههه دیههن ایشههان و ممههدوح  شههده اسههت، در نهایههت او را از دوسههتداران اهههل بیههت
کههه از شههیخ و نجاشههی و مفیههد و دیگههران دربههاره ؛دانههد مههی اش رسههیده  امهها بههه علههت تضههعیفاتی 

امها آقهای سهید محمهد جهواد شهبیری  81.داند ا جائز نمیاست، اعتماد به او و عمل به روایاتش ر
کتب او )یا  82.او را ثقه دانسته است ی مشایخ او( ها کتاباین احادیث در موضو، زیارت، از 

فضیلت زیارت  83،ی موجود امامیه شده است: فضیلت زیارت رسول خداها کتابوارد 
یهارت سی 85،خبهر شههادت سیدالشهههداء 84،امیرالمه منین  86،دالشهههداءفضهیلت ز

کربال کمهال حهج فضیلت زیارت امهام 87،فضیلت زمین  فضهیلت نمهاز در مسهجد  و 88در 
 89.کوفه
 زیارات، حسن بن علی بن فضال .5ـ2ـ3

کوفهه از اصهحاب و راویهان نزدیهک بهه امهام رضها یحسن بن عله  ،بهن فضهال تیمهی، اههل 
ایههن اعتقههاد برگشههته و بههه  امهها از ،او فطحههی بههوده .جلیههل القههدر، ثقههه، زاهههد و بهها ور، بههوده اسههت

یهارات هها کتهاب .معتقهد شهد امامت امهام رضها کتهاب ز کهه از آن جملهه  ی مختلفهی نوشهته 
ی او احمههد بههن محمههد بههن عیسههی، محمههد بههن حسههین و محمههد بههن ههها کتههابراوی  .اسههت

                                                   
 .523، ص4 ، جیحضره الفقیه کتاب من ال. 80

 .160، ص16، جمعجم رجال الحدیث. 81

 .. درایة النور، نسخه الکترونیکی82

 .578، ص2، جکتاب من ال یحضره الفقیه؛ 11، صکامل الزیارات. همین حدیث در 579، ص4، جالکافی. 83

 .38، صکامل الزیارات. 84

 .115، صصدوقالامالی ؛ 78و  64و  55، صکامل الزیارات. 85

. 164، صکامهل الزیهارات؛ 93و  92، صثهواب االعمهال. همین حدیث در 162و  157، 156، 155، صکامل الزیارات. 86
ثههواب . همههین حههدیث در 580، ص4، جالکههافی؛ 87، صثههواب االعمههال؛ 581، ص4، جالکههافیهمههین حههدیث در 

 .92، صاالعمال

 .3و  2، ح586، ص4، جالکافی ؛267، صکامل الزیارات. 87

 .262، ص2، جأخبار الرضاعیون . 88

 .30، صثواب االعمال. همین حدیث در 31و  27، صکامل الزیارات. 89
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یههاراِت  90.درگذشههت ق،224او در سههال  .عبههدالجبار هسههتند کتههاب ز ، در قسههمت الکههافی در 
که به احتمال  ول خدامربوط به زیارت رس کن مقدسه مدینه روایاتی آمده  و اعمال سایر اما

یهارات ابهن فضهال اسهتخراج شهده کتاب ز کلینهی بهه  -سهند ایهن روایهات  .انهد زیاد از  کهه طریهق 
محمههد بهن یحیههی عطههار از احمهد بههن محمهد بههن عیسههی  - دههد کتهاب ابههن فضهال را نشههان مههی

که  کامل الزیاراتدر بررسی اسناد  .که با طرق فهرست نیز همخوانی دارد است از بین اسنادی 
که در می ،وجود داردها  آن نام ابن فضال در ابهن ولیهد از صهفار از احمهد بهن هها  آن توان اسنادی 

که در محمد بن عیسی از ابن فضال نقل می سعد بهن عبهداهلل و ها  آن کند و همچنین اسنادی 
ابراهیم بن هاشم و محمد بن حسین و محمهد علی بن ابراهیم از احمد بن محمد بن عیسی و 

کتهاب ابهن فضهال دانسهت بن عبدالجبار از او نقل مهی کتهاب  24 .نمایهد را طریهق  مهورد نقهل از 
یههارات ابههن فضههال در  کتههاب مههن ال یحضههره شههیخ صههدوق نیههز در  .آمههده اسههت کامههل الزیههاراتز

کتب مختل  ابن فضال استفاده نموده است الفقیه )یا روایهات( ابهن  ها ابکتطریق او به  .از 
که خود تصریح نموده است آن ،فضال امها ؛ پدرش از سعد از احمهد بهن محمهد از اوسهت ،طور 

کتب مختل  خود با طرق دیگری نیز از او نقل می  .کند در 
کتاب زیارات او بهر جهای مانهده -روایات ابن فضال در موضو، زیارت  بهر اسهاس  - انهد که از 

یهارت  91،: فضیلت زیارت رسول خدا و سیدالشهداءزاند ا ها عبارت آن موضو، فضیلت ز
یهارت و ودا، قبهر رسهول خهدا92و مشاهد مدینهه رسول خدا  94،معهرس النبهی 93،، ز

کوفه یهارت  96،داللهت بهر محهل قبهر امیرالمه منین 95،فضیلت مسجد  کیفیهت و فضهیلت ز
دنیها  بهه رجعت سیدالشههداء 99،فضیلت آب فرات 98،زیارت اربعین 97،سیدالشهداء

                                                   
 .36، صرجال النجاشی؛ 124، صفهرست الطوسی. 90

 .157، صکامل الزیارات.همین حدیث در 548، ص4، جالکافی. 91

 .557و  556، 554، ص4، جالکافی. 92

، 2، جعیون اخبار الرضها. همین حدیث در 27. و 26، صتکامل الزیارا. همین حدیث در 563، ص4، جمان. ه93
 .17ص

 .566، ص6، جالکافی. 94

 .28، صکامل الزیارات. 95

تههههذیب . ایههن حههدیث در 51، صفرحههة الغههری. همههین حههدیث در 34، ص6، جتهههذیب األحکههام؛ 35، صمههان. ه96
که اکنو 368از مزار محمد بن احمد بن داود قمی )م  فرحة الغریو  األحکام  ن بر جای نمانده، نقل شده است.ق( 

کتهههاب مهههن ال یحضهههره ؛ 85، صثهههواب االعمهههال ؛296و  222، 221، 167، 148، 138 ،121، 84، صکامهههل الزیهههارات. 97
 .42، ص6، جتهذیب األحکام؛ 43ص، 1، جمالیالا. همین حدیث در 582، ص2، جالفقیه
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گریهههه خالیهههق بهههر  101،پهههیش از آن خبهههر شههههادت سیدالشههههداء 100،و انتقهههام از دشمنانشهههان
یهارت امهام  و 103شفا در تربت سیدالشهداء 102،)آسمان، جغد( سیدالشهداء فضیلت ز

  104.رضا
  مزار، حسین بن سعید اهوازی )و حسن بن سعید( .6ـ2ـ3

ن مههم امامیهه بهوده و از امهام رضها، حسین بن سعید بن حمهاد اههوازی از راویهان ثقهه و م لفها
کرده است امام جواد و امام هادی اما همراه برادرش حسن به  ،کوفی است اصالتاا  .روایت 

کهرده و از آنجها بهه قهم رفتهه و در قهم حهدود سهال   سهیاو  .وفهات یافهت ق،254اهواز نقهل مکهان 
کههه همگههی نیکههو و مههورد عمههل اصههحاب بودنههد سههط حسههین و تو ههها کتههابایههن  .کتههاب نوشههت 

تهاب حهج، کتهوان بهه  مهیهها  آن از میان .ترند اما به نام حسین معروف ،حسن هر دو نوشته شده
کردکتاب مزار و ک « دین بهن سهعین بن حسن بن أبان از حسهیحس»دو طریق  .تاب دعاء اشاره 
ی او هها کتهاببهرای « سهی از اویو دیگران از أحمد بن محمد بهن ع یریسعد بن عبداهلل، حم»و 
   105.ر شده استذک

ی حسههین بههن سههعید اهههوازی بهها طریههق احمههد بههن محمههد بههن ههها کتههاباز  الکههافی کلینههی در
کههرده اسههت کههه در 675زیههرا از میههان حههدود  ؛عیسههی اسههتفاده  ، نههام حسههین بههن الکههافی سههندی 

کلینهی از  .احمد بن محمد بهن عیسهی اسهتها  نود درصد آن راوی ،آمده استها  آن سعید در
کهرده اسهتی مختل  حها کتاب کتاب مزار او استفاده  در مهوارد متعهددی  .سین بن سعید و 

کتهب حسههین بهن سههعید نقهل شههده اسهت کامهل الزیههاراتدر   کامههل الزیههاراتدر  .نیهز احههادیای از 

                                                                                                                        
 .113، ص6، جتهذیب األحکام. 98

 .388، ص6، جالکافیین حدیث در . هم48و  47، صکامل الزیارات. 99

 .65، صکامل الزیارات. 100

 .75، صمان. ه101

 .99ص و 9و  8، ح 90و  89، صمان. ه102

تهههذیب . همههین حههدیث در 285، صکامههل الزیههارات؛ 588، ص6، جالکههافی. همههین حههدیث در 274، صمههان. ه103
 .74، ص6، جاألحکام

، 2، جعیهون اخبهار الرضها؛ 64صهدوق، ص مهالیاال. همهین حهدیث در 584، ص2، جکتاب من ال یحضره فقیه. 104
؛ عیهون اخبههار 611 و 63صههدوق، ص مهالیالا. همهین حههدیث در 585، ص2، جکتهاب مههن ال یحضهره الفقیههه؛ 257ص

 .263و 256 ،255، ص2، جالرضا

 .60 – 58، صرجال النجاشی؛ 150و 149، صفهرست الطوسی. 105
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سعد و صهفار از احمهد بهن محمهد بهن »و « حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید»اسناد 
ی حسههین بههن سههعید ههها کتههابن قولویههه بههه تههوان طههرق ابهه را مههی« عیسههی از حسههین بههن سههعید

کتههب حسههین بههن  کتههاب مههن ال یحضههره فقیهههصههدوق در مقدمههه  .دانسههت بههه اسههتفاده خههود از 
کهرده اسهت )یها روایهات( حسهین بهن سهعید بهر اسهاس  هها کتهابطریهق او نیهز بهه  .سعید تصریح 

سعد »و « اوابن ولید از حسین بن حسن بن ابان از »دو طریق  کتاب من ال یحضره فقیهمشیخه 
  106.است« بن عبداهلل از احمد بن محمد از حسین بن سعید

کتههب موجههود امامیههه بههدین شههرح اسههت:  کتههاب مههزار حسههین بههن سههعید در  مههوارد نقههل از 
یههارت رسههول خههدا کیفیههت ز  108 ،فضههیلت نمههاز در مسههجد رسههول خههدا 107،فضههیلت و 

یههههههارت قبههههههور شهههههههدای احههههههد کوفههههههه 109،فضههههههیلت ز خبههههههر شهههههههادت  110،فضههههههیلت مسههههههجد 
تمهام  113،فضیلت زیارت سیدالشههداء 112،کیفیت زیارت سیدالشهداء 111،پیش از آن

 115،)زمین( گریه خالیق بر سیدالشهداء 114،بودن نماز و جواز نماز مستحبی در چهار محل
  118.کیفیت زیارت قبور م منان و 117فضیلت آب فرات 116،شفا در تربت سیدالشهداء

 ازیمزار، علی بن مهزیار اهو .7ـ2ـ3
ابوالحسن علی بن مهزیار اهوازی، نصرانی بود و مسلمان و شیعه شهد و فههم نیکهویی از امهر 

                                                   
 .490، ص4، جکتاب من ال یحضره الفقیه. 106

 .26و  17و  15و  14، صکامل الزیارات؛ 553، ص4، جالکافی. 107

 .14، ص6، جتهذیب األحکام؛ 228، ص1، جکتاب من ال یحضره الفقیه. همین حدیث در 21، صکامل الزیارات. 108

 .561، ص4، جالکافی. 109

 .31، 29، صکامل الزیارات. 110

 .73و  59، صمان. ه111

یهارت در 575 – 572، ص4، جالکافی. 112 کتهاب مهن ال یحضهره ؛  253و  252، 201 ،130، صلزیهاراتکامهل ا. همهین ز
 . 597، ص2، جالفقیه

 مهههالیالا ؛331و  189 ،159، 158 ،157، 103، 83، صکامهههل الزیهههارات. همهههین حهههدیث در 581، ص4، جالکهههافی. 113
 .88و  86، صثواب االعمال؛ 142و  14صدوق، ص

 .249و  248 ،246، صکامل الزیارات. همین حدیث در 587، ص4، جالکافی. 114

 .76، صکامل الزیارات. 115

 .280و  275، صمان. ه116

 .48، صمان. ه117

 .178، ص1، جکتاب من ال یحضره الفقیه؛ 229، ص3، جالکافی. همین حدیث در 321، صمان. ه118
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اهوازی بوده و با حسن بن سعید ارتبهاط داشهته و چهه بسها همهو سهبب  او اصالتاا  .امامت یافت
از امام رضا، امام جهواد و امهام  .و امر امامت شده است آشنایی علی بن مهزیار با امام رضا

کهرده و از نزدیکهان و مهوکالن مهورد اعتمهاد امهام جهواد و امهام ههادی هادی بهوده  روایت 
کی از  توقیعههاتی از ناحیههه معصههومان .اسههت کههه همگههی حهها دربههاره او بههه شههیعیان رسههیده 

پههیش از سههال  .در نقههل احادیههث ثقههه، دارای جاللههت قههدر و وسههعت روایههت بههود .نیکههی اوسههت
  119.وفات یافت 254

نجاشهی  .ی حسهین بهن سهعید بها اضهافاتی اسهتهها کتهابنام  ر بوده و همتألیفات او مشهو
کتهب حسهین بهن سهعید را بهرده سهپس بهه شهش تهألی  دیگهر او نیهز  نام سی تألی  هم نام او بها 

کتههاب حههج و مههزار از آثههار اوسههت .کنههد اشههاره مههی کتههب فهرسههت چهههار طریههق بههرای  120.دو  در 
که بها کتاب بن حسن بن علهی )نهوه علهی بهن مهزیهار( از  محمد»طور خالصه طرق ه ی او آمده 

سعد بن عبداهلل و عبهداهلل بهن جعفهر حمیهری از ابهراهیم »، «پدرش و او از جدش علی بن مهزیار
و « از او ،از عبهاس بهن معهروف ،از صهفار ،ابهن ولیهد»، «از علی بن مهزیهار ،بن مهزیار )برادر علی(

یههس سههعد بههن عبههداهلل، عبههداهلل بههن جعفههر حمیههری، محمههد » بههن یحیههی عطههار و احمههد بههن ادر
 121.هستند« از علی بن مهزیار ،از احمد بن محمد بن عیسی ،همگی

کتب علی بن مهزیار استفاده نمهوده و طهرق مختلفهی بهه  الکافی کلینی در ی او هها کتهاباز 
یهاد، احمهد بهن محمهد بهن عیسهی، ابهراهیم بهن مهزیهار، حسهن  .دارد عبداهلل بن عامر، سهل بن ز

کهوف ی علهی بههن هها کتههابی، عبههاس بهن معهروف و حسهین بههن اسهحاق از راویهان مههم بهن علهی 
کلینی بوده کتاب  .اند مهزیار برای  ی علهی بهن هها کتهابطهرق ابهن قولویهه بهه  کامهل الزیهاراتدر 

از  ،حمیری از ابراهیم بن مهزیار» ،«محمد بن حسن بن علی بن مهزیار از پدر و جدش»مهزیار، 
کتههاب مههن ال صههدوق در مقدمههه  .هسههتند «از او ،بههاس بههن معههروفصههفار از ع»و « بههرادرش علههی
کهرده اسهت یحضهره فقیهه کتهب علهی بهن مهزیهار تصهریح  کتهاب ابههن  .بهه اسهتفاده از  طهرق او بهه 

سههعد بههن عبههداهلل و »، «محمههد بههن یحیههی از حسههین بههن اسههحاق» :مهزیههار بههر اسههاس مشههیخه
 122.همگی از ابن مهزیار هستند ،«صفار از عباس بن معروف»و « حمیری از ابراهیم بن مهزیار

                                                   
 . 265، صفهرست الطوسی؛ 360، صطوسیالرجال ؛ 253، صرجال النجاشی. 119

 .253، صرجال النجاشی. 120

 .266، صفهرست الطوسی؛ 254و  253، صمان. ه121

 .446، ص4، جکتاب من ال یحضره الفقیه. 122
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کتههاب مههزار و حههج علههی بههن مهزیههار نقههل شههده کتههب موجههود امامیههه از  انههد:  ایههن احادیههث در 
معهّرس  124،ودا، رسهول خهدا 123،و مشاهد مدینه کیفیت و فضیلت زیارت رسول خدا

یههههارت از جانههههب امامهههان 125،النبهههی یههههارت سیدالشهههههداء 126،ز و آداب  کیفیههههت ز
کهههربال  یهههارت سیدالشههههداءفضهههیلت  تمهههام بهههودن نمهههاز در حهههرمین و نهههزد قبهههر امهههام  128،و ز

خبهههر شههههادت  131،شهههفا در تربهههت سیدالشههههداء 130،فضهههیلت آب فهههرات 129،حسهههین
 133،نشهانه سهرخی آسهمان در زمهان شههادت امهام حسهین 132،پهیش از آن سیدالشهداء

گریه و سرودن شعر در رثای امام حسین کوفهه 134،فضیلت  بهر  داللهت 135،فضیلت مسهجد 
 137.فضیلت زیارت امام رضا و 136محل قبر امیرالم منین

 مزار، موسی بن قاسم بجلی .8ـ2ـ3
از اصحاب بسهیار مهورد اعتمهاد و بزرگهوار امهام رضها و امهام  یابو عبداهلل موسی بن قاسم بجل

کوفههه بههوده اسههت جههواد مههذهب و روش نیکههو و همچنههین احادیههث روشههن دو ویژگههی  .در 
                                                   

کتاب من ال یحضهره ؛ 25و 24، 19، 16، 11، صکامل الزیارات. همین زیارت در 564و  552 ،551، ص4، جالکافی. 123
 .560، ص2، جالفقیه

 .26، صکامل الزیارات. 124

 .560، ص2، جکتاب من ال یحضره الفقیه. 125

 .314، ص4، جالکافی. 126

یهارت مفصهل  245 - 222و  187، صکامهل الزیهارات. 127 یهارت مفصهل سیدالشهههداء 253ای و  صهفحه 24ز و  ودا، ز
 .در زیارت مفصل زیارت ودا، حضرت عباس 258و  زیارت حضرت عباس 256

 .191و  160و  157و  155و  85و  49و  48، صکامل الزیارات؛ 587و  586، ص4، جالکافی. 128

، 5، جتهذیب األحکام؛ 252، ص1، جخصالال؛ 249، صکامل الزیارات. همین حدیث در 586ص، 4، جالکافی .129
 .430ص

 .12و  11، ح49و ص 10و  9، ح48، صکامل الزیارات. 130

 .283و  280، صمان. ه131

 .65، صمان. ه132

 .93، صمان. ه133

 .106، صمان. ه134

 .32و ص 16و  15و  14و  13، ح31و ص 12، ح30و ص 8و  7، ح29، صمان. ه135

 .10و  9، ح36، صمان. ه136

؛ 582، ص2، جکتههاب مههن ال یحضههره الفقیههه؛ 306، صکامههل الزیههارات. همههین حههدیث در 584، ص4، جالکههافی. 137
 .98، صثواب االعمال؛ 261، ص2، جاخبارالرضا
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کههه نجاشههی بهه کتههب حسههین بههن سههعید  سههیاو  .رایش شههمرده اسههتمهمههی اسههت  کتههاب ماههل 
کتب است بنا بر این است. داشته ابن ولید از صفار و »ی او ها کتابطریق  138.کتاب مزار از 

کتاب مهن ال طریق صدوق در مشیخه  139.«سعد از احمد بن محمد و فضل بن عامر از اوست
 140.است نیز همین تهذیب األحکامو طوسی در مشیخه  یحضره الفقیه

کتهاب کههرده اسهت الکهافی کلینهی از او در  ، احمهد بههن الکهافی راویهان مههم او در .نقهل انهدکی 
یهاد هسهتند امها نقهل  ؛محمد بن عیسی، احمد بن ابی عبداهلل برقی، فضل بن عامر و سهل بن ز

کتاب حج( طریق مخصوصاا  650از او زیاد است )حدود  تهذیب األحکامطوسی در    .در 
یهها تههرین مهههم احمههد بههن محمههد بههن عیسههی و بههرادرش عبههداهلل  ،تهههذیب األحکههامن از او در راو
کتههب او مهورد اسهتفاده جهدی طوسههی در تهألی   .هسهتند کهه  بههوده  تههذیب األحکهاماز آنجهایی 

بهها نههام  اسهت در مجلههدات دوم بهه بعههد نهامی از مشههایخ او بهرده نشههده و اسهناد احادیههث معمهوالا 
کتب حدیث موجود شهدهاین احادیث از  .شوند خودش آغاز می انهد:  کتاب حج و مزار او وارد 

یهههارت از جانهههب امامهههان  142،و اعمهههال آن فضهههیلت نمهههاز در مسهههجد رسهههول خهههدا 141،ز
 144.و معّرس الّنبی 143فضیلت زیارت سیدالشهداء

 مزار، محمد بن اورمة قمی. 9ـ2ـ3
 ؛صهر او بهودهع ابو جعفر محمد بن اورمة قمی از معاصران حسین بن سعید و دیگر راویان هم

یهاد راویهان عمهده او هسهتند نقهل  او از امامهان .زیرا حسهین بهن حسهن بهن ابهان و سههل بهن ز
بهه تعبیهر نجاشهی  .دانسهت ولی باید او را معاصر امام جواد و امهام ههادی ،مستقیمی ندارد

کهه بهه او منسهوب اسهت ،ی معتبری داشتهها کتاباو  کتابی در تفسهیر بهاطنی  و بهیش از  ،بجز 
                                                   

کتهب حسهین بهن سهعید داشهته اسهت138 کامل همانند  کتاب نیکو و  ه بهه عهالو ؛. عبارت شیخ طوسی این است: او سی 
کتاب وقتی بدون قرینه .(453ص، طوسیالفهرست کتاب جامع ) های موسی بن قاسم با حسین بن سعید  ای شباهت 

کتاب که موضوعات  کتاب اضافه او هم مطرح شده به این معناست  دو یکی بوده است و نه تنها  های آن مطرح شده و 
 ی مانده مؤید این احتمال است.که احادیای با موضو، زیارت از او باق آن ها؛ مخصوصاا  تعداد آن

 .56، صبرقیالرجال ؛ 378و  365، صطوسیالرجال ؛ 453، صفهرست الطوسی؛ 405، صرجال النجاشی. 139

 .81)مشیخه(، ص 11، جتهذیب األحکام؛ 474، ص4، جکتاب من ال یحضره الفقیه. 140

 .33، ص5، جتهذیب األحکام؛ 314، ص4، جالکافی. 141

 .16و  15، ص6، جذیب األحکامته؛ 20، صکامل الزیارات. 142

 .86، صثواب االعمال. همین حدیث در 155، صکامل الزیارات. 143

 .16، ص6، جتهذیب األحکام. 144
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ک کتب  .تاب برای او شمرده استسی  تهاب حقهوق المه من و ک»و « تاب المهزارک»در میان این 
  145 .شود دیده می« فضله

که بر این اسهاس ههم بایهد او ها کتابطوسی  کتب حسین بن سعید دانسته  ی او را همانند 
کتههاب مههزار دانسههت کلینههی بههه  146 .را م لهه   ای از  عههده»ی محمههد بههن اورمههة ههها کتههابطریههق 

کتابی در موضهو،  .از اوست ،«از سهل بن زیاد یا حسین بن حسن بن ابان ،ومشایخ ا کلینی از 
کهه  کرده اسهت  کتابی در موضو، زیارت نوشته ابن اورمة استفاده  م من و صفات و حقوق او و 

محمد بن یحیهی »ی او، ها کتابطریق صدوق نیز به  .اند ی او نام برده شدهها کتابدر میان 
حهدیث از محمهد بهن اورمهة  هشهت کامهل الزیهاراتدر  .از اوسهت ،«ابهان از حسین بن حسن بهن

که سند همه از حسهین بهن حسهن  ،محمد بن قولویهه»به این صورت است: ها  آن موجود است 
کتاب مزار محمد بن اورمة اسهت .«از محمد بن اورمة ،بن ابان  .این سند، طریق ابن قولویه به 

کتهب موجهود امامیهه از محمهد بهن  تقریبها راوی تمهامی کهه ن آ با توجه بهه کهه در  احادیهث انهدکی 
کتهب امامیهه  مهی ،اورمة باقی مانده حسین بهن حسهن بهن ابهان اسهت کهه م لفهان  تهوان دریافهت 

کرده - اند اطمینان داشته ها که به اعتبار آن -احادیای را  شهیخ  کهه ن آ مخصوصهاا  ؛اند از او نقل 
کتهب غیهر مخهتلط ) که راوی  کرده  کتهب معتبهر( او، حسهین بهن حسهن بهن ابهان طوسی تصریح 

کتب او کتابی در تفسیر باطنی را صحیح می ،است و نجاشی تمامی    .داند بجز 
که شاهد تهوقیعی از جانهب امهام ههادی نجاشی از برخی امامیه نقل می بهه اههل قهم  کند 

که او را از اتهام غلو مبرا می او بوده درباره ه محمد بهن اورمهة ری نسبت غلو بیابن غضا .داند اند 
کرده .را مردود دانسته است گوید اهل قم او را متهم به غلو  کیزه اسهت و  ،اند او  امها حهدیث او پها
کهه قابهل توجهه اسهت دربارهسپس  .فسادی در آن راه ندارد کهرده  گویهد  .احادیث او قضهاوتی  او 

کهه خهود دارای اضهطرابی باشهد ندیهدم در تفسهیر  جهز اوراقهی ،در احادیث منتسهب بهه او چیهزی 
که به نظرم وضع شده و به او نسبت داده شده باشند گر چه این اجتهاد شخصی ابن  .باطنی  ا

کتفها نشهده ،ری استیغضا کهه اجتههادی حسهی اسهت و بهه نقهل از دیگهران ا  ،امها از آن جههت 
اش از  به اهل قم در حسهن عقیهده او و دوری سپس به نامه امام هادی .قابل استفاده است

کرده میاتهاماتی    147 .دیده استآن را  گوید خود که درباره او وجود داشته، اشاره 

                                                   
 .330و  329، صرجال النجاشی. 145

 .407، صفهرست الطوسی. 146

 .93، ص1، جغضائریالرجال ابن . 147
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بنههدی سههخنان مختلهه  دربههاره ابههن اورمههة اوالا نسههبت غلههو بههه او را  در جمههع خههوییمرحههوم 
کهه نشهان از عهدم اعتقهادش بهه غلهو اسهت .پهذیرد نمی  .ایشهان شهواهدی ههم از روایهات او آورده 

کتب او که ن آ جالب توجه کتهاب  ثانیاا  .شود کتابی در رد غالیان دیده می در فهرست  انتساب 
در مجمههو، او را ثقههه دانسههته و عمههل بههه روایههاتش را  .کنههد تفسههیر بههاطنی بههه او را هههم قبههول نمههی

  149.نظر آقای شبیری هم وثاقت اوست 148.داند صحیح می
یههارت از  کتههب موجههود امامیههه شههده اسههتههها کتههابایههن احادیههث در موضههو، ز  .ی او وارد 

یهههارت سیدالشههههداء 150،یهههارت امیرالمههه منینز فضهههیلت  152،فضهههیلت آب فهههرات 151،ز
 154.و زیارت قبور م منان 153زیارت سیدالشهداء

  مزار، علی بن اسباط .10ـ2ـ3
کوفهه و از راویهان مهورد اعتمهاد و بسهیار راسهت گهوی  ابوالحسن علی بن اسباط بن سالم اههل 

کهه  امها بهر اثهر نامهه ،بتهدا فطحهی بهوداو در ا .بوده اسهت حدیث از امامان رضا و جواد ههایی 
معتقههد  بههه امامههت امهام جههواد ،بهین او و علههی بهن مهزیههار رد و بههدل شهد از آن عقیههده برگشهته

کتاب مزار ها کتاباو  .گردید که از آن جمله  کتهاب مهزار او را توسهط  است.یی نوشته  نجاشی 
کههرده اسهت سههند از علههی بههن  تدویسههکلینههی در حههدود  155.علهی بههن حسههن بههن فضههال روایههت 

کتهههاب .کنهههد اسهههباط روایهههت مهههی در موضهههوعات مختلههه  اعتقهههادی،  الکهههافی احادیهههث او در 
ابهن »)یها روایهات( او  هها کتهابطریهق صهدوق بهه  .اخالقهی، دعها و عبهادات، حهج و غیهره اسهت

طوسههی بههه  الفهرسههتایههن طریههق بهها طریههق  156.اسههت« ولیههد از صههفار از محمههد بههن حسههین از او
 157.ردکتب او مطابقت دا

                                                   
 .118و 117، ص15، جمعجم رجال الحدیث. 148

 .ونیکی. درایة النور، نسخه الکتر149

 .45، صکامل الزیارات. همین حدیث در 569، ص4، جالکافی. 150

 .577، ص4، جالکافی. 151

 .388، ص6، جمان. ه152

 .292و  166و  153و  133، صکامل الزیارات. 153

 .14و  13، ح322و  321، صمان. ه154

 .253و  252، صرجال النجاشی. 155

 .498، ص4، جکتاب من ال یحضره الفقیه. 156

 .268، صفهرست الطوسی. 157



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 دوم

38 38 

کتب موجود امامیهه شهده  کتاب مزار او وارد  این احادیث در موضوعات مربوط به زیارت از 
یهههارت رسهههول خهههدا داللهههت بهههر محهههل قبههههر  159،معههههرس النبهههی 158،اسهههت: فضهههیلت ز

کوفههه 160،امیرالمهه منین یههارت امههام  162،حههد مسههجد سهههله 161،فضههیلت مسههجد  فضههیلت ز
کربال 163،در روز عرفه حسین  توسط امام زمان م حسینخونخواهی اما 164،فضیلت 

 و 166و فضهههیلت ایشهههان و حضهههرت عبهههاس بهههر امهههام حسهههین گریهههه امهههام سهههجاد 165،
 167.فضیلت زیارت امام رضا

  مزار، حسن بن احمد بن ریذویه .11ـ2ـ3
تهاب مهزار که از علمای ثقه و مورد اعتمهاد امامیهه در قهم، صهاحب یذویحسن بن أحمد بن ر

کهه 168.بوده اسهت کهرد ههیچ توضهیح بیشهتری  کتهب  ،بتهوان بهر اسهاس آن طبقهه او را تعیهین  در 
در معرفی یکی از راویان  تعلیقه بر اصول الکافیتنها میرداماد در  ؛شود رجال و تراجم یافت نمی

یهههه دانسهههته اسهههت یهههس بهههن حسهههن، او را فرزنهههد حسهههن بهههن احمهههد بهههن ریذو  .حهههدیث بهههه نهههام ادر
یههس بههن حسههن را بهها فههردی بههه نههام ابوالقا یههس قمههی همچنههین او ادر کههه طوسههی او را در  -سههم ادر

یههس بههن حسههن از یههونس بههن  170.یکههی دانسههته اسههت -169شههمرده اصههحاب امههام جههواد ادر
کتههب  .کنههد عبههدالرحمن و دیگههران روایهههت مههی یههس بههن حسهههن در   ،المحاسهههناحهههادیای از ادر

                                                   
 .331و  11، صکامل الزیارات؛ 549، ص4، جالکافی. 158

کتاب من ال یحضره الفقیه، ج .دو حدیث566و  565، ص4، جالکافی. 159  .560، ص2همین حدیث در 

 .35، صکامل الزیارات. 160

 .7و  5و  4، ح493، ص3، جالکافی. 161

 .29، صکامل الزیارات. 162

، 2، جکتاب من ال یحضره الفقیه؛ 391، صمعانی االخبار؛ 90، صثواب االعمال. همین حدیث در 170، صمان. ه163
 .50، ص6، جتهذیب األحکام؛ 580ص

 .72، ص6، جتهذیب األحکام. همین حدیث در 270، صکامل الزیارات. 164

 .418، صطوسیالامالی . همین حدیث در 465، ص1، جالکافی. 165

 .68، ص1، جخصالال؛ 462، صصدوقالامالی ؛ 107، صکامل الزیارات. 166

 .257، ص2، جعیون اخبار الرضا. 167

 .62، صرجال النجاشی. 168

 .373، صطوسیالرجال . 169

کههرده 38، ص2، جشهرح الکههافی؛ 68، صالتعلیقهة علههی أصههول الکههافی. 170 . همههین مطلههب را از بعضهی محققههان نقههل 
 .است
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کههه البتههه هههیچ تهههذیب األحکههامو  ثههواب االعمههال، الکههافی یههک از حسههن بههن احمههد  آمههده اسههت 
 .تقویت نمایهد - ه باشدیذویکه او فرزند حسن بن أحمد بن ر - یست تا این احتمال راریذویه ن

یهارت ندارنههد ههیچ کههه بتههوان  بنهها بههر ایهن .یههک از ایههن احادیههث نیهز ارتبههاطی بهها موضههو، ز حههدیای 
کتاب مزار حسن بن احمد بن ریذویه باقی مانده  .یافت نشد ،مدعی شد از 

 بن محمد بن سماعة، حسن زیارة ابی عبداهلل .12ـ2ـ3
، فقیههه و ثقههه در حههدیث و م لهه  یرفیصهه ینههدکأبههو محمههد حسههن بههن محمههد بههن سههماعة 

کوفهه و واقفهی بهوده اسهتها کتاب کهه  سهیاو  .یی نیکو، اهل  ی هها کتهابکتهاب داشهته اسهت 
خهانواده او معهروف  171.وفهات یافهت 263او در سهال  .هاسهت از آن عبهداهلل یارا أبیحج و ز

 .پدرش محمد بن سهماعة از بزرگهان و ثقهات شهیعه بهوده اسهت .اند ه بودهبه طلب حدیث و فق
ی، یهحی  وب بن نهوح، حسهن بهن محبهوب، جعفهر بهن سهماعة، صهفوان بهنیحسن بن محمد از أ

کتهاب 172.کند ر و دیگران روایت مییعم یسی، محمد بن أبیاد بن عیمحمد بن ز  ،الکهافی در 
کرده استکلینی از طریق شیخ خ ،در همه موارد تقریباا  کتهاب .ود حمید بن زیاد از او نقل   در 
کهه از  الکافی کتهاب جنهائز، نکهاح و  ،ی ابهن سهماعةهها کتهاببا وجود احادیث متعهددی  ماهل 

که بتوان دانست، یافت نشهد و  مربوط به زیارت ابی عبداهللآن را  حج او نقل شده، حدیای 
کتههاب  کتههاب صههورت چههه ب .حههدیای از او نقههل نشههده اسههت کامههل الزیههاراتدر  سهها نقلههی از آن 

کتههاب طبههق نقههل طوسههی وفها ابههی عبههداهلل بههوده و در نجاشههی تصههحی  شههده  تنگرفتهه یهها نههام 
کتهههب شهههیخ صههدوق ههههم  .اسههت یهههارت امهههام ههها نقهههلدر  کهههه ارتبههاطی بههها ز یی از او وجهههود دارد 
که از نظر مضمون مهی .ندارد حسین یهارت ابهی  تنها حدیای  کتهابی تحهت عنهوان ز توانهد بهه 
یههارت سیدالشهههداء عبههداهلل کههه در  مربههوط شههود، حههدیای در فضههیلت ز تهههذیب اسههت 
 173.از مزار محمد بن احمد بن داود از او نقل شده است األحکام

 مزار، محمد بن حسن صفار .13ـ2ـ3
ابههوجعفر محمههد بههن حسههن بههن فههرو  صههفار از بزرگههان امامیههه در قههم، ثقههه و بلنههد مرتبههه بههوده 

کمروایات او مورد اعتما .است کتب حسهین بهن ها کتاباو  .خطاست د و بسیار  یی هم نام با 
کتابی نیز اضافه کتهب اوسهت .( داشهته اسهتبصهائرالدرجاتتهر ) سعید و  او در  .کتهاب مهزار از 

                                                   
 .134، صفهرست الطوسی؛ 42و41، صرجال النجاشی. 171

 .208، ص3 ، جموسوعة طبقات الفقهاء. 172

 .47، ص6 ، جتهذیب األحکام. 173
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کهردههها کتهابنجاشهی و طوسهی دو طریههق بهرای  .در قهم درگذشهت ق،290سهال   ؛انههد ی او ذکهر 
کتهبش« ز اومحمد بهن یحیهی عطهار ا»یش: ها کتابیکی برای همه  بجهز  ،و دیگهری بهرای همهه 
 174.«ابن ولید از او: »بصائر الدرجات

کتاب امها در ایهن میهان حهدیای  ؛شهود حدیث نام صفار دیده مهی چهلدر حدود الکافی  در 
یههارت مربههوط شههود از صههفار در  کامههل الزیههاراتابههن قولویههه در  .یافههت نگردیههد ،کههه بههه موضههو، ز

کههرده اسههت شصههت ابههن قولویههه  .او در نقههل از صههفار ابههن ولیههد اسههت راوی اصههلی .طریههق نقههل 
ی احمد بن محمد بن عیسی، حسین بن سعید، علی بن مهزیار اههوازی، محمهد بهن ها کتاب

حسین، علی بن حکم، صالح بن عقبه، ابن فضال و برقی را از طریق صفار و مشایخ او روایت 
کتهاب مهزار برخی را باید  ،طریق شصتدر میان این  بنا بر این .کرده است طریق ابن قولویه بهه 

کتب دیگران دانسهت کتهب شهیخ صهدوق در بهیش از دو ههزار  .صفار و برخی را طریق او به  در 
صهدوق نیهز در موضههوعات  .راوی مههم او نیهز ابهن ولیههد اسهت .طریهق از صهفار نقهل شهده اسههت

کهرده اسهت کتب صفار نقهل  او نیهز  امها احتمهال اسهتفاده از منهابعی دیگهر از طریهق ؛مختل  از 
 .وجود دارد

که از مزار صهفار وارد  انهد، بهدین شهرح  یها آثهار صهدوق شهده کامهل الزیهاراتبرخی از احادیای 
یههارت امامههان  176،و اعمههال آن فضههیلت مسههجد رسههول خههدا 175،هسههتند: فضههیلت ز

یهارت  178،فضیلت زیارت سید الشههداء 177،شهادت سید الشهداء کیفیهت و آداب ز
کهارم 180،سید الشهداء فضیلت تربت 179،سید الشهداء یهارت امهام   181،کیفیهت ز

یههارت امههام رضهها فضههیلت  و 183)جنیههان( گریههه خالیههق بههر سیدالشهههداء 182،فضههیلت ز
                                                   

 .408، صفهرست الطوسی؛ 354، صرجال النجاشی. 174

 .459، ص2، جعلل الشرایع. همین حدیث در 260، ص2، جعیون اخبار الرضا. 175

 .26و  22و  21، صکامل الزیارات. 176

 .63، صمان. ه177

امهههالی ؛ 91، صاب االعمهههالثهههو؛ 581، ص2، جکتهههاب مهههن ال یحضهههره الفقیههههو همهههین حهههدیث در  152، صمهههان. ه178
 .97و  92، 91و  88و  87، 10و  7، ح86و  85، صثواب االعمال؛ 143، صصدوقال

 .89، صثواب االعمال؛ 211، صکامل الزیارات. 179

 .با سندی دیگر از غیر صفار 266، ص2، جالکافی. همین حدیث در 285، صکامل الزیارات. 180

 .271، ص2، جعیون اخبار الرضا. 181

، ثههواب االعمههال؛ 261و 13و  10، ح257، ص2، جعیههون اخبههار الرضهها. همههین حههدیث در 64، صصههدوقالامههالی . 182
 .3و  2، ح98ص
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 184.زیارت قبر م من
کوفه، سعد بن عبداهلل اشعری .14ـ2ـ3  مزار و فضل 

ابوالقاسم سعد بن عبداهلل بن ابی خل  أشعری قمی، فقیه و چههره مهورد اعتمهاد، شهناخته 
بهوده و برخهی  او از اصهحاب امهام عسهکری .بزرگ امامیه در عصر خویش بوده اسهتشده و 

کرده اسهت که ایشان را زیارت  کهرد .معتقدند  سهعد  .او بهرای طلهب حهدیث سهفرهای بسهیاری 
گهزارش فهرسهت نویسهان نهام بهرده شهدهها کتاب کهه در  کهرده  از جملهه  .انهد ی متعهددی تهألی  
کوفه و مزار اسهتها کتاب صهدوق از پهدرش و ابهن »، «ابهن قولویهه از پهدر و بهرادرش» .یش فضل 
او در سهال  .ی او هسهتندهها کتهابراوی همهه « احمهد بهن محمهد بهن یحیهی از پهدرش»و « ولید
کتهب امامیهه ابهن ولیهد، علهی بهن حسهین بهن  185.درگذشهت ق،301یها  299 راویهان عمهده او در 

کتههاب .تندبابویهه )پههدر صههدوق( و محمههد بهن قولویههه )پههدر ابههن قولویههه( هسه تعههداد  الکههافی در 
کتب صهدوق در  186طریق 240در حدود  کامل الزیاراتاندکی نقل از او وجود دارد، اما در  و در 

 .بیش از هفت هزار طریق، از سعد بن عبداهلل نقل شده است
کههه صههدوق و ابههن قولویههه از کههرده  کتههب بسههیاری تههألی   اسههتفاده ههها  آن سههعد بههن عبههداهلل 

کتب او کتاب من ال یحضره فقیهقدمه صدوق در م .اند کرده  مخصوصاا  ،تصریح به استفاده از 
کههرده اسهت کهرده اسههت .کتهاب رحمهة  کوفهه او اسههتفاده  کتهاب مهزار و فضههل   .ابههن قولویهه نیههز از 

که سعد بن عبداهلل از آنان روایت می بیشهترین روایهت سهعد بهن  .کند بسهیارند مشایخ و راویانی 
کهل اسهناد و  کامهل الزیهاراتدر  ؛یسهی اسهتعبداهلل از احمد بن محمد بن ع در حهدود نیمهی از 

کتب صدوق نیز حدود ثلث اسناد او ناقل حدیای از احمد بن محمهد بهن عیسهی اسهت و  .در 
کتهابی از احمهد بهن محمهد بهن عیسهی و یها برخهی از مشهایخ  این احتماالا نشان گهر طریقهی بهرای 

   .اوست
و آثار صدوق از جهت منبع اولیه بسیار مختله   کامل الزیاراتروایات سعد بن عبداهلل در 

سههعد از حههدود سههی نفهر از مشههایخ خههود و در آثههار صههدوق از بههیش از  کامههل الزیههاراتدر  .هسهتند

                                                                                                                        
 .139، صصدوقالامالی . 183

 .199و  99، صثواب االعمال. 184

 .424، ص4، جکتاب من ال یحضره الفقیه؛ 216و215، صفهرست الطوسی؛ 178و177، صرجال النجاشی. 185

 درصد طرق از سعد بن عبداهلل است. ی، حدود سکامل الزیاراتموجود در طریق  830. با توجه به 186
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کرده است گرفته 187.صد نفر روایت  کمی از اسناد قرار  کهه  بسیاری از این مشایخ در تعداد  اند 
کهه  نایهن خهود نشها .آورد مهی بسهیار پهایینهها  دربهاره آناحتمال شیخ اجازه بودن را  گهر آن اسهت 

کهرده باشههندههها  آن ی سهعد بههن عبهداهلل در نقهل ازهها کتههابابهن قولویهه و صهدوق از  از  .اسهتفاده 
بههرای  ؛ی بسهیاری بهرای ابهن قولویهه و صهدوق نیهز بهوده اسهتهها کتهابراوی  ، سهعدطرفهی دیگهر

کتههب برقههی، حسههین بههن سههعید اهههوازی، ابههن فضههال، ابههن  محبههوب، محمههد بههن ماههال او راوی 
حسین ابی الخطاب، احمد بن محمد بن عیسی، محمد بهن عیسهی بهن عبیهد و دیگهران بهوده 

کهه در هها نقهلرسهد از  به نظهر مهی بنا بر این .است و آثهار صهدوق از او  کامهل الزیهاراتی بسهیاری 
کمتههری بههه  ،شههده اسههت ی ههها نقههلامهها بهها ایههن وجههود  ؛ی خههود او مربههوط باشههدههها کتههابتعههداد 

کتب او استخراج شدهبسیار که از  کتهب موجهود  .اند ی نیز وجود دارد  به برخی از روایهات او در 
یهارت اههل بیهت امامیه در موضو، زیارت اشاره می  188،و رسهول خهدا شود: فضیلت ز

کوفهههه 189،فضههیلت نمهههاز در مسهههجد رسهههول خهههدا تعیهههین محهههل قبهههر  190،فضهههیلت مسهههجد 
گریهه  193،سیدالشهداءخبر شهادت  192،فضیلت آب فرات 191،امیرالم منین فضیلت 

گریه خالیق بر ایشان بر سیدالشهداء یهارت سیدالشههداء 194،و  فضهیلت  195،فضهیلت ز
 197.فضیلت زیارت امام رضا و 196کربال و تربت سیدالشهداء

                                                   
 وجود دارد. کتاب من ال یحضره الفقیهطریق از طرق مشیخه  150. نام سعد بن عبداهلل در حدود 187

، 6ج ،تهذیب األحکام، همین حدیث در 10، صکامل الزیارات؛ 460، ص2، جعلل الشرایع؛ 82، صثواب االعمال. 188
 .14و  12، صکامل الزیارات؛ 20و  40ص

 .21، صکامل الزیارات. 189

 .32و  30و  27، صمان. ه190

 .34و  33، صمان. ه191

 .250، ص1، جخصالال. همین حدیث در 48و  47، صمان. ه192

)سه حدیث( و ص  6و  2و  1، ح64)سه حدیث( و ص 4و  3و  2، ح63و  61و  60و  59و  57و  56و  55، صمان. ه193
 .80)سه حدیث( و ص 9و  8و  7، ح78و  77و  75و  74و  73و  72و  70و  68و  67

 91، 90و ص 5و  3، 2، ح89و  88، 86و ص 13و  11، 9، ح85و  84، صکامل الزیارات؛ 103و  101و  100، صمان. ه194
 .115و ص 4و  3، 1، ح108و  99و ص 1و  2، ح98و  97، 96، 95، 93و ص  19و  17، 16، ح92و 

کتهاب مهن ال یحضهره همین حهدیث در  90و  85، صثواب االعمال؛ 160و  135، 129، 114، 110، 91، 84، صمان. ه195
نیز با همهین  170، صکامل الزیاراتبا همین سند آمده است. در  36، ح391، صمعانی االخبار؛ 580، ص2، جالفقیه

 .سند از سعد بن عبداهلل

 .278و  248، صکامل الزیارات. 196

و  120، صصهدوقالأمهالی ؛ 259و258، ص2 ، جعیهون أخبهار الرضهامهین حهدیث در . ه119، صصدوقالأمالی . 197
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 مزار، حسین بن عبیداهلل قمی .15 ـ2ـ3
یههادی حههاوی احادیههث  یداهلل بههن سهههل سههعدیههن بههن عبیأبوعبههداهلل حسهه کتههب ز اهههل قههم، 

که به برخی ازصح کتهب فهرسهت اشهاره شهده اسهتهها  آن یحی داشته  کتهب  ؛در  از آن جملهه 
راوی  .های مختلفی درباره ایمان و شرایط آن( است مزار و ایمان )کتاب مفصلی شامل بخش

امها  198؛ی او محمد بن یحیی عطار و احمد بن علی فائهدی و علهی بهن حهاتم هسهتندها کتاب
کهرده اسهتکلینهی در تمهام مهوارد توسهط اح بههار در  طوسهی او را یهک .مهد بهن ادریهس از او روایهت 

کههه از ائمههه 199 اصههحاب امههام هههادی کسههانی   200،انههد روایههت نکههرده و بههار دیگههر در میههان 
که در میان دیگر متهمان به غلهو از  .جای داده است کسانی است  کشی او از  گزارش  بر اساس 
کتهب معتبهری داردگوید او به غلو مت می اما نجاشی 201،قم اخراج شدند ایهن نشهانه  .هم شده و 

کهه خههود ایهن اتههام را نپذیرفتههه اسهت در تحقیقههات اخیهر، برخهی محققههان بها همههین  .آن اسهت 
کتهههبش در نظهههر نجاشهههی وثاقهههت او را نتیجهههه  اسهههتدالل نسهههبت غلهههو را نپذیرفتهههه، از صهههحت 

  202.اند گرفته

او خهود  .کنهد مهان روایهت مهیدر همه موارد او از حسن بهن علهی بهن ابهی عا کامل الزیاراتدر 
که حسین بن عبید اهلل راوی آن است کتاب نوادری بوده  احادیای با موضهوعات  203.صاحب 

کتاب مزار او نقهل شهده اسهت کامل الزیاراتزیر، در  یهارت سیدالشههداء :از   و 204فضهیلت ز
 205.گریه بر سیدالشهداء

 محمد بن احمد بن یحیی مزار و مقتل الحسین .16ـ2ـ3
، از راویهان و م لفهان ثقهه، بلنهد یقمه یی بهن عمهران أشهعریهحیفر محمد بن أحمد بن أبو جع

                                                                                                                        
 .259، ص2 ، جعیون أخبار الرضاهمین حدیث در 

 .145، صفهرست الطوسی؛ 44 - 42، صرجال النجاشی. 198

 386، صطوسیالرجال . 199

 .425. همان، ص200

 .512، صکشیالرجال . 201

 .. درایة النور، نسخه الکترونیکی202

 .61، صلنجاشیرجال ا. 203

. 579، ص2، جکتاب من ال یحضره الفقیه؛ 96. همین حدیث در ثواب االعمال، ص132 و 114، صکامل الزیارات. 204
 .91، صثواب االعمالهمین حدیث در 

 .108و  80، صکامل الزیارات. 205
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کهه از آن جملهه مهیهها کتهاباو  .مرتبه و پر روایت بوده است ، نهوادر الحکمهةتهوان بهه  یی نوشهته 
کتهابی نیکهو و بهزرگ بهوده  نهوادر الحکمههکتهاب  .و مهزار اشهاره نمهود نیمالحهم، مقتهل الحسه

کتههاب خههود  .اسههت یههان  .کتههاب در موضههوعات متفههاوت فقهههی بههوده اسههت 22شههامل ایههن  راو
   206.اند ی او محمد بن یحیی عطار، ابن بطة، احمد بن ادریس و پسرش احمد بودهها کتاب

ی او از منههابع مههورد اسهتفاده علمههای شههیعه پههس از او ههها کتهابو سههایر  نههوادر الحکمهههکتهاب 
کتههاب بههه  هکتههاب مههن ال یحضههره الفقیههصههدوق در مقدمههه  .بههوده اسههت و برخههی احادیههث مههتن 
کرده است نوادر الحکمهاستفاده از  ، تمهامی کامل الزیهارات، الکافی یها کتابدر  207.تصریح 

کتب طوسی کتب الو اتهذیب األحکام مخصوصا  ،کتب صدوق،  ستبصار استفاده زیادی از 
  .شده است نوادر الحکمة مخصوصاا  ،محمد بن احمد بن یحیی

کتهههاب مهههزار و یههها مقتهههل  ات ذکهههر شهههده، نمونههههایهههن احادیهههث بههها موضهههوع ههههایی از احادیهههث 
یههارت سیدالشهههداء الحسههین کیفیههت ز و  نوشههته محمههد بههن احمههد بههن یحیههی هسههتند: 
کوفه و سههله 209،فضیلت زیارت سیدالشهداء 208،آداب آن فضهیلت  210،فضیلت مسجد 

یههارت قبههور م منههان گریانههدن در رثهه 212،اخبههار بههه شهههادت سیدالشهههداء 211،ز ای فضههیلت 
                                                   

تههههذیب ؛ 475، ص4، جکتهههاب مهههن ال یحضهههره الفقیهههه؛ 408، صفهرسهههت الطوسهههی؛ 348، صرجهههال النجاشهههی. 206
 .71)مشیخه(، ص 11، جألحکاما

 .562و  3، ص1، جکتاب من ال یحضره فقیه. 207

با سند خودش از آثار محمد بن احمهد بهن یحیهی  315، صکامل الزیارات، همین زیارت در 578، ص4، جالکافی. 208
کارم آمده است. در  الکافیبه نقل از  102، ص6، جتهذیب األحکامو زیارت جامعه آمده و نیز در عنوان زیارت امام 

کارم کتاب مهن ال یحضهره الفقیهه، ج آثار صدوق این زیارت امام  بهه نقهل از علهی بهن  608، ص2و زیارت جامعه در 
)از  76، ص6، جتهذیب األحکام؛ 316، صکامل الزیاراتآمده است؛  271، ص2، جعیون اخبار الرضاحسان و در 

 .مزار ابن داود و او از مزار محمد بن احمد بن یحیی(

و  165، صکامهل الزیهارات؛ 94، صثواب االعمال؛ 116، صکامل الزیارات. همین زیارت در 582، ص4، جالکافی .209
)از مهزار محمهد بهن احمهد بهن داود و او از مهزار محمهد بههن  47، ص6، جتههذیب األحکهام. همهین حهدیث در 118و  251

)از مهزار ابهن داود و او از مهزار  50، ص6ج ، کامتهذیب األح. همین حدیث در 170، صکامل الزیارات ؛احمد بن یحیی(
، 2، جکتهاب مهن ال یحضهره الفقیههدر  .همین حهدیث در آثهار صهدوق نیهز نقهل شهده اسهت .محمد بن احمد بن یحیی(

 .170، صکامل الزیارات. همین حدیث در 90، صثواب االعمالصورت مقطو، و در ه ب 580ص

 .29، صکامل الزیارات؛ 32، ص6، جحکامتهذیب األ. حدیث در 27، صکامل الزیارات. 210

، کامهل الزیهارات؛ 104، ص6، جتههذیب األحکهام؛ 319، صکامل الزیارات. همین حدیث در 229، ص3، جالکافی. 211
 .105، ص6، جتهذیب األحکام. همین حدیث در 320ص

 .137و  134، صأمالی الصدوق. 212
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کارم و 213سیدالشهداء  214.فضیلت زیارت امام 
  ، محمد بن عباس بن عیسیزیارة ابی عبداهلل .17ـ2ـ3

کن بنی غاضره بوده اسهتیابوعبداهلل محمد بن عباس بن ع او ثقهه بهوده و  .سی غاضری سا
او م له   .کنهد از پدرش عباس بن عیسی، حسهن بهن علهی بهن ابهی حمهزه و دیگهران روایهت مهی

ی او را هها کتهابنجاشهی  .ی دیگهر بهوده اسهتهها کتهابمالحهم و  ،عبهداهلل یأب ارایکتاب ز
یهاد  میههد بههن ز بهها توجههه بهه روایههت حمیههد از او بایههد او را از  215.کنهد ق( روایههت مههی310)متوسهط حم

همچنههین آقهها بههزرگ تفسههیر او را تفسههیر غاضههری نامیههده  .معاصههران سههعد بههن عبههداهلل دانسههت
کههرده - درگذشههتند 220کههه حههدود سههال  - بههن جبلههه او از بطههائنی و عبههداهلل 216.اسههت  روایههت 
ی تفسههیر فههرات، ههها کتههابدر  .دانسههت 200بایههد سههال تولههد او را قبههل از سههال  بنهها بههر ایههن اسههت.

دو حههدیث را در موضههو،  .ی دیگههر از او روایههت شههده اسههتههها کتههابغیبههت نعمههانی و برخههی 
کتاب مزار او دا می فضیلت زیارت سیدالشهداء  217 .نستتوان از 

  مزار، یونس بن علی قطان )عطار( .18ـ2ـ3
کوفههه )در طههاق حیههان یهها همههان بیطههار حیههان( بههوده  یونس بههن علههیههأبههو عبههداهلل  قطههان، اهههل 

کهرده .کتاب مهزار نوشهته اوسهت .است کتهاب او را روایهت  یهاد  میهد بهن ز طوسهی از  218.اسهت حم
 220.ن راوی مهورد نظهر باشهدکه چهه بسها همهی 219فردی به نام یونس بن علی عطار نام برده است

کهالم نجاشهی باشهد کلمهه بیطهار )دامپزشهک( در  بها توجهه بهه نقهل  221.چه بسا عطار تصهحی  
یهارت حهدیای از . دانست 200یونس از نصر بن مزاحم باید او را متولد پیش از سال  در موضو، ز

 .او یافت نگردید
                                                   

 .141، صمان. ه213

 .د بن احمد بن داود و او از مزار محمد بن احمد بن یحییاز مزار محم 82، ص6، جتهذیب األحکام. 214

 .317، صرجال ابن داود؛ 342، صرجال النجاشی. 215

 .296، ص4، جالذریعة. 216

نقهل از مهزار محمههد بهن احمهد بههن داود؛  45، ص6، جتههذیب األحکههام. همههین حهدیث در 225، صمناسهک المهزار. 217
 .ن احمد بن داودبه نقل از مزار محمد ب 51، ص6، جتهذیب األحکام

 .448، صرجال النجاشی. 218

 .450، صطوسیالرجال . 219

 .225، ص20، جمعجم رجال الحدیث. 220

 .247، ص9، )خاتمه( جمستدرک الوسائل. 221



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 دوم

46 46 

 جمع بندی اعتبارسنجی منابع زیارت .4
که مشاهده شد،  همان و علمهای متقهدم  در بین اصول و مصنفات اصحاب ائمههطور 

کتاب با موضو، زیارت وجود داشته است کتهب  .امامیه تعداد زیادی  که م لفان  باید دانست 
کهه بههها کتابفهرست تمامی  کتهب  دسترسهی هها  آن ی امامیه را ذکر نکرده، به ذکر تعدادی از 

کهردهها  آن داشته یا از کتفها  بایهد م لفهات ایشهان را در موضهو،  بنها بهر ایهن 222.انهد اطال، یافتند، ا
گرچهه نامشهان مهزار نیسهت .زیارت بیش از این دانست کهه ا امها  ،کتب دیگهری نیهز وجهود دارنهد 

یههارت هسههتند کههه ههها کتههابدر ایههن نوشههتار تنههها بههه  .شههامل احادیههث موضههو، ز یی اشههاره شههده 
گهاهی داریهمهها  آن واینامشان صریح در موضو، زیارت است و یها بها شهواهد دیگهری از محته  .آ
کههه از میههان رفتههه تردیههد شههامل ایههن  بههی انههد، همچنههین جوامههع حههدیای و فقهههی متقههدمان شههیعه 

کهه جوامهع حهدیای یها فقههی موجهود امامیهه ماهل  .اند موضو، نیز بوده شاهد مههم ایهن ادعها ایهن 
کتاب یهتهذیب األحکام و  المقنعه ،کتاب من ال یحضره الفقیه، الکافی ا بهابی در همگی شامل 

یهارت  کهه هها  ایهن بها همهه هسهتند.موضو، ز در قهرن دوم و سهوم هجهری )یعنهی در عصهر راویهانی 
کههرده امامههان یههارت( توسههط  21انههد(  را درک  یههارت )یهها شههامل موضههو، ز کتههاب بهها موضههو، ز

و امروز نشهانی از  - اند که تا انتهای قرن سوم حیات داشته - تألی  شده اصحاب امامان
  .ایم یافتهها  آن ه دست ما رسیده است و اطالعی ازبها  آن کتب

از میهان  .انهد نفر ثقهه غیهر امهامی بهوده سهنفر از ثقات امامی و  چهارده م ل ، 21از میان این 
)در  اسههتنفههر دیگههر، تنههها دربههاره سههه یهها یههک نفههر تصههریح بههه عههدم وثاقههت و ضههع  شههده  چهههار

کثیر و  -دیدگاه مرحوم آقای خویی  سهه نفهر؛  -  محمد بهن سهنان را ضهعی  دانسهتهکه داود بن 
فقهط  - داننهد را مهردود مهیهها  آن را ثقه و ضع ها  آن که هر دوی -ولی در دیدگاه آقای شبیری 

چهه بسها او نیهز از موثقهان  .یک نفر، یعنی عبداهلل اصم ضعی  است( و یک نفهر مجههول اسهت
                                                   

گوید222 کتابش  کردم؛  :. نجاشی خود در مقدمه  که توانستم جمع  کتب توفیق نیافتم، بلکه آن مقدار  من به معرفی تمامی 
کتاب که من  ود نیست. سپس اضافه میها موج زیرا اکثر  کتابی دست یافت  گر به  کسی ا که  گفتم  که این را برای آن  کند 

کتابش در حدود 3، صنجاشیرجال الرا ذکر نکردم، عذری داشته باشم ) آن مورد و طوسی  150(. همچنین نجاشی در 
کتب منها»بار عبارت  فتاددر فهرست حدود ه که نشان می ردهکار به را ب یا عبارات شبیه آن« له  دهد احتمال وجود  اند 

له »دانستند. در برخی از موارد بعد از عبارت  منتفی نمی - اند ها نداشته که دسترسی به آن - برای نویسندهرا کتبی دیگر 
کتاب دیده می«کتب منها کتاب مهم ، تنها نام یک  کتاب شود. این نشانه انتخاب  که  تری از میان  های نویسنده است 

؛ 439و  415و  404و  382و  341و  340و  333، صمهانانهد؛ بهرای نمونهه ر.ک: )ه ها اطال، داشته ولی ذکهر نکهرده از آن
 .(463و  37، صفهرستلا
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)بههر اسههاس نظههر  هشههتاد درصههدبههاالی  نبنهها بههر ایهه .امهها دلیلههی بههرای اثبههات آن وجههود نههدارد  ،بههوده
کتهب، از ثقهات هسهتند نود درصدمرحوم خویی یا   .بر اساس نظر آقای شبیری( از م لفان ایهن 

کسهههانی ماهههل صهههفوان بهههن یحیهههی و یهههونس بهههن عبهههدالرحمن و بزنطهههی از  در میهههان ایهههن م لفهههان 
کسانی مال معاویة بن عمار، علی بن مهز .اصحاب اجما، هستند یهار، موسهی در میان ایشان 

و یهها از  بههن قاسههم، ابههن فضههال و دیگههران از اصههحاب بسههیار مههورد اعتمههاد و نزدیههک امامههان
   .اند وکالی ایشان بوده

یههارت کتههب ز کتههب  ،م لفهان بعههدی  کلینههی، ابههن قولویههه، صهدوق، مفیههد و طوسههی از  ماننهد 
کههرده قههرن کتبههی تههألی   کههرده و بهها انتخههاب خههود  دول زیههر در جهه .انههد هههای دوم و سههوم اسههتفاده 

یههارت ارائههه شههده اسههت کتههب ز در توضههیح  .خالصههه اطالعههات دربههاره میههزان وثاقههت م لفههان 
 .عناوین جدول تذکر دو نکته الزم است

 خهوییبرای تعیین میزان وثاقت راویان، بعد از مراجعه به رجالیان متقهدم، از نظهر مرحهوم  .1
کتهاب ههم جمهع .استفاده شده است معجم رجالدر  گر در این  بهر اسهاس  ،دی نههایی نبهودبنه ا

تحقیق نهرم افهزار درایهة النهور )مهورد تأییهد آقهای سهید محمهد جهواد شهبیری( دربهاره وثاقهت راوی 
در مهوارد اخهتالف، جمهع نظهر مرحهوم آقهای خهویی و آقهای شهبیری در نظهر  .قضاوت شده است

که در هیچ یک قضاوتی درباره وثاقت وجود ندارد، این .گرفته شده است حالهت را  در مواردی 
که این حالت دلیلی برای ضع  راوی نخواهد بود .با عالمت س ال آمده است  ،روشن است 

که فهرست  .اند نویسان درباره وثاقت یا عدم آن سخنی نگفته بلکه تنها نشانه آن است 
کهه بههیش از ده نقهل ازههها کتهاب . دربهاره2 کتهب موجههود ههها، آن یی  بهه دسههت مها رسههیده،  ،در 

 .ادعا شده استها  آن ری از محتوایدسترسی به بسیا
طبقه 
دسترسی  میزان وثاقت نام کتب مؤلف شماره مؤلف

 به محتوا
شماره 

 مسلسل

 قرن دوم

حج، مزار  معاویة بن عمار 1
 1 223بسیار ثقه امامی امیرالم منین

عبداهلل بن  2
 2 بسیار ضعی  مزار عبدالرحمن اصم

کثیر رقی 3 ضعی  یا ثقه  مزار داود بن 
 3 اندک 224مامیا

                                                   
کتاب حج اوست.223  . قضاوت دسترسی بسیار به محتوا تنها درباره 

کثیر رقی به نظر نجاشی ضعی  و به نظر طوسی ثقه است. جمع224 یی دربهاره او عهدم اثبهات بندی مرحوم خهو . داود بن 
(؛ اما در تحقیق نرم افزار نور امامی، ثقه و جلیل القهدر دانسهته شهده 125، ص7، جمعجم رجال الحدیثوثاقت است )
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 قرن سوم

 4 بسیار ثقه امامی مزار صفوان بن یحیی 1
یونس بن  2

 5 بسیار ثقه امامی مزار عبدالرحمن

احمد بن ابی نصر  3
 6 بسیار ثقه امامی جامع، نوادر بزنطی

محمد بن سنان  4
ممدوح یا ثقه  مزار زاهری

225امامی
 

 7 بسیار

حسن بن علی بن  5
ثقه غیر  زیارات فضال

226امامی
 

 8 بسیار

حسین بن سعید  6
 9 بسیار ثقه امامی حج، مزار اهوازی

علی بن مهزیار  7
 10 بسیار ثقه امامی حج، مزار اهوازی

موسی بن قاسم  8
 11 اندک ثقه امامی حج، مزار بجلی

 12 اندک ثقه امامی مزار محمد بن اورمة 9
 13 اندک ثقه غیر امامی مزار علی بن اسباط 10
حسن بن احمد بن  11

 14 هیچ ثقه امامی مزار ریذویه قمی

حسن بن محمد بن  12
 15 اندک ثقه غیر امامی زیارا ابی عبداهلل سماعة

محمد بن حسن  13
 16 اندک ثقه امامی مزار صفار

سعد بن عبداهلل  14
 17 بسیار ثقه امامی مزار اشعری

حسین بن عبیداهلل  15
 18 اندک ثقه امامی منمزار، زیارا الم  سعدی

محمد بن احمد بن  16
 19 بسیار ثقه امامی مزار، مقتل الحسین یحیی

محمد بن عباس بن  17
 20 اندک ثقه امامی زیارا ابی عبداهلل عیسی

                                                                                                                        
 است.

وثاقهت او  ، ولهیبهوده اسهت . محمد بن سنان بر اساس نظهر مرحهوم خهویی امهامی و ممهدوح و دوسهتدار اههل بیهت225
داننهد  ار نور، ثقه امامی دانسته شده است. همچنین تضعی  او را به علت نسبت غلهو مهینیست؛ اما در تحقیق نرم افز

 که دلیلی بر عدم وثاقت نیست.

کهه  . حسن بن علی بن فضال از اصحاب بسیار مورد اعتماد امامیهه و از خهواص امهام رضها226 بهوده اسهت. از آنجهایی 
 ، علی القاعده موقع صدور احادیث، امامی نبوده است.طبق مشهور فطحی بوده و موقع مرگ از این اعتقاد برگشته
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 21 هیچ چ مزار یونس بن علی قطان 18

 بندی محتواشناسی منابع زیارت جمع .5
کتب مربوط به زیارت  گنجانهد را میموضوعات موجود در  کلهی  ایهن  .توان در چههار حیطهه 

یههارت معصههومان یههارت نامههه ایشههان، فضهها ،چهههار حیطههه، فضههیلت ز یههارت و ز ل و یآداب ز
کن مقدس و مساجد و موضوعات مربوط به سیدالشهداء و شهادت آن حضهرت  آداب اما

کتب تألی  شده توسهط افهراد غیهر ثقهه و مجههول  در هیچ .است )از یک از موضوعات جزیی، 
 بنهها بههر ایههن .نظههر مرحههوم خههویی: اصههم و داود رقههی، ابههن سههنان و یههونس قطههان( متفههرد نیسههتند

کتب معتبر امامیه نوشته ثقات اصهحاب امامهان می کرد  در تمهامی موضهوعات  توان ادعا 
یههارت شههامل محتههوا بههوده کتههب معتبههر جهها داشههته  جزیههی مربههوط بههه ز انههد و ایههن موضههوعات در 

کلی و جزیی و در جدول زیر موضو .است کهه احهادیای در آن موضهوعات را ها کتابعات  یی 
کتهاب آدرس  .شود اند، مشاهده می در خود جا داده با مراجعه به مهتن و در قسهمت معرفهی ههر 

 .یابی است احادیث مورد نظر قابل دست
کلی  کتب حاوی موضوعات زیر موضوعات  موضو، 

فضیلت 
 زیارت

بن یحیی، مزار محمد بن سنان، زیارات ابن مزار صفوان  فضیلت زیارت اهل بیت
 فضال، مزار صفار، مزار سعد بن عبداهلل

مزار محمد بن سنان، زیارات ابن فضال، مزار حسین بن  فضیلت زیارت رسول خدا
 سعید، مزار ابن مهزیار، مزار علی بن اسباط

 نانمزار یونس بن عبدالرحمن، مزار محمد بن س فضیلت زیارت امیرالم منین

 فضیلت زیارت سیدالشهداء
)فضیلت عمومی، فضیلت در ایام 
خاص مال روز عرفه، نیمه شعبان، 

 اربعین و ...(

مزار اصم، مزار داود رقی، مزار صفوان بن یحیی، مزار یونس بن 
عبدالرحمن، جامع بزنطی، مزار محمد بن سنان، زیارات ابن 

زار علی بن فضال، مزار حسین بن سعید، مزار ابن مهزیار، م
اسباط، مزار موسی بن قاسم، مزار محمد بن اورمة، زیارا ابی 

عبداهلل حسن بن سماعة، مزار صفار، مزار سعد بن عبداهلل، مزار 
عبیداهلل سعدی، مزار محمد بن احمد بن یحیی، مزار محمد 

 بن عباس بن عیسی
مهزیار، مزار علی بن جامع بزنطی، زیارات ابن فضال، مزار ابن  فضیلت زیارت امام رضا

 اسباط، مزار صفار
مزار حسین بن سعید، مزار محمد بن اورمة، مزار صفار، مزار  فضیلت زیارت م منان

 عبیداهلل سعدی، مزار محمد بن احمد بن یحیی

زیارتنامه و 
آداب 
 زیارت 

زیارتنامه و آداب زیارت رسول 
 و زیارت ودا، آن حضرت خدا

صفوان بن یحیی، جامع بزنطی،  حج معاویة بن عمار، مزار
 زیارات ابن فضال، مزار حسین بن سعید، مزار ابن مهزیار

 مزار محمد بن اورمة زیارتنامه امیرالم منین
زیارتنامه و آداب زیارت 

و زیارت ودا، آن  سیدالشهداء
مزار اصم، مزار صفوان بن یحیی، مزار یونس بن عبدالرحمن، 

ار حسین بن سعید، مزار ابن مهزیار، مزار زیارات ابن فضال، مز
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 محمد بن اورمة، مزار صفار، مزار محمد بن احمد بن یحیی حضرت
 حج معاویة بن عمار زیارتنامه ائمه بقیع
کارم  مزار صفار، مزار محمد بن احمد بن یحیی زیارتنامه امام 

فضیلت و 
کن  آداب اما

 مقدسه

و  فضیلت مسجد رسول خدا
 نماز در آن

عاویة بن عمار، مزار حسین بن سعید، مزار ابن مهزیار، حج م
 مزار صفار، مزار سعد بن عبداهلل

فضیلت و اعمال سایر مشاهد 
مدینه و مساجد )قبور شهدای 
احد، مسجد غدیر، معرس 

 (النبی

حج معاویة بن عمار، مزار صفوان بن یحیی، جامع بزنطی، مزار 
علی بن اسباط، مزار حسین بن سعید، مزار ابن مهزیار، مزار 
 موسی بن قاسم

جامع بزنطی، زیارات ابن فضال، مزار ابن مهزیار، مزار علی بن  تعیین محل قبر امیرالم منین
 اسباط، مزار سعد بن عبداهلل

کوفه و  فضیلت و اعمال مسجد 
 سهله

مزار محمد بن سنان، زیارات ابن فضال، مزار حسین بن 
علی بن اسباط، مزار سعد بن  سعید، مزار ابن مهزیار، مزار

 عبداهلل، مزار محمد بن احمد بن یحیی

کربال و آب فرات و غسل  فضیلت 
 در آن

مزار اصم، مزار صفوان بن یحیی، مزار یونس بن عبدالرحمن، 
زیارات ابن فضال، مزار محمد بن سنان، مزار حسین بن 

مزار سعید، مزار ابن مهزیار، مزار ابن اسباط، مزار ابن اورمة، 
 سعد بن عبداهلل

مزار یونس بن عبدالرحمن، زیارات ابن فضال، مزار حسین بن  فضیلت تربت سیدالشهداء
 سعید، مزار ابن مهزیار، مزار صفار، مزار سعد بن عبداهلل

درباره 
شهادت 

امام 
  حسین

 خبر به شهادت امام حسین
 پیش از شهادت ایشان

ضال، مزار محمد بن مزار اصم، جامع بزنطی، زیارات ابن ف
سنان، مزار حسین بن سعید، مزار ابن مهزیار، مزار صفار، مزار 

 سعد بن عبداهلل، مزار محمد بن احمد بن یحیی
انتقام الهی از قاتالن 

)توسط امام  سیدالشهداء
 (عصر

 مزار اصم، زیارات ابن فضال، مزار علی بن اسباط

 گریه خالیق بر امام حسین
 و فرشتگان و جغد( )زمین و آسمان

مزار اصم، مزار صفوان بن یحیی، زیارات ابن فضال، مزار 
حسین بن سعید، مزار ابن مهزیار، مزار صفار، مزار سعد بن 

 عبداهلل، مزار عبیداهلل سعدی
گریه و سرودن شعر در  فضیلت 

 رثای امام حسین
ار مزار ابن مهزیار، مزار سعد بن عبداهلل، مزار عبیداهلل سعدی، مز

 محمد بن احمد بن یحیی
 گیری . نتیجه5

در عصر امامان )قرن دوم و سهوم  ی متعدد با موضو، زیارت معصومانها کتابتألی  
یهارت،  هجری( توسط اصحاب مورد اعتماد ایشان، یکی از شواهد مهم برای اثبهات اصهالت ز

یههارت ن بزرگههواران هههای مههأثور از ناحیههه آ نامههه اهمیههت و فضههیلت ایههن عمههل عبههادی و صههدور ز
کثریت  .است ی قابل شناسایی از این دست، توسط راویان و ها کتاببر اساس این تحقیق، ا

کههه وثاقهت مهه ّلفی قابههل اثبههات  .نوشهته شههده اسههت نزدیکهان ثقههه امامههان در انهدک مههواردی 
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گههزینش روایههات و عههدم نقههل متفههردات او توسههط م لفههان بعههدی وجههود  نیسههت، شههواهدی بههرای 
یهارت بها نهامها ابکتتألی   .دارد یهارات و غیهره نشهانه ایهن  یی با موضهو، خهاص ز ههای مهزار، ز

که از نظر اصحاب امامان ای بوده و این خهود نشهانه  این موضو، دارای اهمیت ویژه است 
کهه امامهان معصهوم بنهدی محتهوایی  بررسهی و دسهته .انهد بهه ایهن مقولهه داده اهمیتی است 

کههه مههی هههای سههودمند کتههب مفقههود حههدیث از روش توانههد در سههایر  بههرای بازکههاوی محتواسههت 
گیرد  . موضوعات اعتقادی و فقهی نیز مورد استفاده قرار 

 کتابنامه
 .ش1348 انتشارات دانشگاه مشهد،مشهد: کشی،  ، محمد بن عمراختیار معرفة الرجال _
 ة،یتهب اإلسهالمکدار ال :طوسهی، تههران  ، محمد بن حسناإلستبصار فیما اختل  من األخبار _

  .ق1390اول، 
 . ق1409 ه، یتب اإلسالمکدار ال :بن طاووس، تهران ، علی بن موسیإقبال األعمال _
 .ش1376 ،مکتابچی، شش :صدوق، تهران ، محمد بن علیاالمالی _
، مدرسهة اإلمهام المههدى  :قهم  بهن بابویهه، ، علهی بهن الحسهیناإلمامة و التبصهرا مهن الحیهرا _

 .ق1404 اول،
ن، قهم: م سسهه دار مههدی خهدامیاترجمهه: راشهدی، قاسم بهن یحیهی ، آداب امیرالم منین _

 .ش1385الحدیث، 
کهههن حههدیث شههیعه _ : دار الحههدیث، دوم، عمههادی حههائری، قههم محمههد ، سههیدبازسههازی متههون 

 .ش1394
 .ق1404 ، دفتر انتشارات اسالمی، دوم :، قم حرانیبن شعبه  حسن بن علی ، تح  العقول _
 . ق1403 ام، اول،یخ : میرداماد، قم د باقر بن محمد، محمالتعلیقة علی أصول الکافی _
 . ق1407 ، چهارم، هیتب اإلسالمکدار ال :طوسی، تهران ، محمد بن حسنتهذیب األحکام _
 ، دوم،ی  الرضههیدار الشههر :صههدوق، قههم  محمههد بههن علههی ، ثههواب األعمههال و عقههاب األعمههال _

 .ق1406
 .ش1362 ، المی، اولدفتر انتشارات اس قم:صدوق،   ، محمد بن علیالخصال _
یعة إلی تصانی  الشیعة _  .ق1408انتشارات اسماعیلیان،  :، آقا بزرگ تهرانی، قمالذر
 .ش1342 انتشارات دانشگاه تهران، اول، :برقی، تهران (، احمد بن محمد رجال )الطبقاتال _
 .ق1383 انتشارات دانشگاه تهران، :تهران ، ابومحمد حسن بن علی بن داود حلی،الرجال _
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 .ش1384 دار الحدیث، اول، :، قمیبن الغضائر نی، احمد بن حسرجالال _
 .ق1381 ه،یدریانتشارات ح :طوسی، نج  ، محمد بن حسنالرجال _
تبهههة کالم :مازنهههدرانی، تههههران )األصهههول و الروضهههة(، محمهههد صهههالح بهههن احمهههد شهههرح الکهههافی _

 . ق1382ة، اول، یاإلسالم
 .ش1385 ، اول، شی داورىتاب فروک قم:صدوق،  ، محمد بن علیعلل الشرائع _
  .ق1378 ، ، اول ، صدوق، محمد بن علی، تهران، نشر جهان ون أخبار الرضا یع  _
 . ق1397 ، اول، م، تهران، نشر صدوقینب، محمد بن ابراهیز یبة، نعمانی، ابن أبیالغ _
 قم:عبدالکریم بن احمد بن طاووس،   ،  فی النج  فرحة الغری فی تعیین قبر أمیرالم منین _

 . یمنشورات الرض
دفتر انتشارات اسهالمی )وابسهته  قم:، ینجاش ، احمد بن علیفهرست أسماء مصنفی الشیعة _

 .ش1365ششم، (،  نیبه جامعه مدرس
 .ةیتبة المرتضوکالم :طوسی، نج  فهرست، محمد بن حسنال _
 .ق1429 ، اول، ثیدار الحد قم:نی، یلک عقوب بن اسحاقی، محمد بن الکافی _
دار  :عبدالحسهههین امینهههی، نجههه  :ه، تصهههحیحیهههبهههن قولو ، جعفهههر بهههن محمهههد تکامهههل الزیهههارا _

 .ش1356 ة، اول،یالمرتضو
 :آل مکباس البحرانهی، تههران تصنی  معاویة بن عمار الدهنی، محمد عیسی ،کتاب الحج _

 .ش1963، نشر مشعر
ه دفتهر انتشهارات اسهالمی )وابسهته بهقهم: صدوق،   ، محمد بن علی کتاب من ال یحضره الفقیه _

 .ق1413،  (، دوم نیجامعه مدرس
م سسهههة آل  قهههم:نهههوری،  تقهههی ، حسهههین بهههن محمهههد مسهههتدرک الوسهههائل و مسهههتنبط المسهههائل _

 .ق1408 ، اول،تیالب
عة، یم سسهة فقهه الشه :روتیهطوسهی، ب ، محمهد بهن حسهنمصباح المتهّجد و سالح المتعّبهد _

 . ق 1411اول، 
کتهب الشهیعة _  نشهر الفقاههه، قهم:بهن شهرآشهوب،  ، محمهد بهن علهیمعالم العلماء فی فهرسهت 

 .ق1425
 .ق1410 عه،یز نشر آثار شکمر قم:خویی،  ، سید ابوالقاسم معجم رجال الحدیث _
نگهره جهههانی ک قهم:محمهد بهاقر ابطحهی،  :د، تصهحیحیهمف ، محمهد بهن محمهدمناسهک المهزار _

  .ق1413 د، اول،یخ مفیهزاره ش
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یارات المعصومین _  .ش 1386، نشر دلیل ما، پنجم قم: ،موسوعة ز
 .ق1418، م سسه امام صادق قم:سبحانی،  ، جعفرموسوعة طبقات الفقهاء _
قرائهی و  :مدرسهی طباطبهایی، ترجمهه )سه قهرن نخسهتین(، سهید حسهن میرا  مکتوب شیعه _

 .ش1386 نشر مور ، اول، قم:جعفریان، 
نشهر  قهم:صهبحی صهالح،  :، تصهحیحی  رضی(شرموسوی )  نی، محمد بن حسنهج البالغة _

 ق.1414ت، اول، هجر
کیههد بههر احادیههت » _ یههابی طههرق روایههت آن بهها تأ یههة بههن عمههار و ارز کتههاب الحههج معاو بازسههازی 

شهماره  ،، سهال پنجهاهمهای علوم قرآن و حهدیث پژوهش، منصور پهلوان، و دیگران، «زیارت
  .33-59، ص 96یکم، بهار و تابستان 

، سهال علهوم حهدیثنی زریهن، قربها ، مجیهد معهارف، و رضها«مشایخ اجهازه در اسهناد الکهافی» _
کلینههی،  کنگههره بههین المللهی بزرگداشههت ثقههة االسههالم  -84 صچههاردهم، شههماره اول، ویههژه 

68. 
 




