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 1نژادمحمد غفوری
 چکیده

کهه « یها مهن أر،هو، لکهل خیهر»مشهور در ما، ر،ب دعایى با مطلهع  دعاهاییکى از  اسهت 
سید بهن  ا بال األعمالمتن و دستور خواندن آن را از ، مفاتلح الجنا شیخ عبا   مى در 

کرد، است. حاالت اما  صادق گه ارش ، این دعا به هنگا   را ت ۷طاوو  نقل  طب  
ابهامهههاتى دارد و شهههناخت حقیقهههت آن نیازمنهههد فحهههص و بررسهههى اسهههت. ، ابهههن طهههاوو 

کههههن حهههدیثى امامیهههه نشهههان متهههونى شهههبیه ایهههن دعههها در کهههه  دههههدمهههى ،سهههتجو در متهههون 
سهند و ، با اختالفاتى در مهتن مصباح المتهجخو  رجال الکشی، الکافیمصادری از ،مله 

کههه نشههان نحههو،  را ههت وارد شههد، اسههت. دهههد در میههان مصههادر مههى شههواهدی و،ههود دارد 
کشهى اسههت. عالمهه مجلسههى در ، ابههن طهاوو ا بااال تههرین مهتن بههه ن دیهک، کههن زاد نقههل 

کهرد، و  هاهراا  ا باالنقهل ، المعاد کشهى را تلفیه   کتهاب الهدعاء  و  بها اسهتفاد، از روایهاتى از 
کیفیهت رایه  در بهه تفسهیر فقهرات مهبهم نقهل ابهن طهاوو  پرداختهه اسهت، الکافی . منشهأ 

زاد المعااد تعلهیم عالمهه مجلسهى در ، میان مؤمنهان بهه هنگها   را هت ایهن دعهای شهری 
چند عالمه مجلسى در تفسیر فقهرات مهبهم نقهل  هرکه دهد مى است. این پژوهش نشان

 سههازگار ا بااالولههى بخشههى از تعلههیم او بهها مههتن ، ابههن طههاوو  تهها حههدی صهها ب بههود، اسههت
سههند ، هههیچ یههک از متههون دعههاکههه دهههد مههى ى اسههناد ایههن دعهها نشههاننمایههد. بررسههنمههى

هایى همچون از ،مله نقل شخصیت، شواهد و  راینولى مجموعه نداشته،  ىصحیح
کنهد مى شیخ طوسى و ابن طاوو ، کشى، کلینى تواند ایهن اطمینهان را در انسهان ایجهاد 

گردیههد، اسههت ۷ایههن ممههامین از امهها  صههادق کههه ا،مههاالا  نههد نسههبت بههه هرچ؛ صههادر 
کیفیهت  ،  یات و تفاصیل مربوط به آن )از،مله ورود آن در زمان خاص یها  را هت آن بهه 

 شود.نمى مخصوص( چنین اطمینانى حاصل
 .، سید بن طاوو ، طرازیا بال االعمالادعیه ما، ر،ب، یا من ار،و، لکل خیر،  ها:کلیدواژه

                                                      
 .(ghafoori@urd.ac.ir) و مذاهب یاندانشگا، ادمشهد واحد  ی و ر  ىشناسیعهگرو، ش یاردانش. 1
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ح . 1  مسألهطر

کتاب  در عداد اعمال روزانهه مها، ر،هب دعهایى  لجنا مفاتلح امرحو  شیخ عبا   مى در 
کرد، است های اخیهر در مسها،د ایهران بعهد از نمازهها بهه که در سال 1را از سید بن طاوو  نقل 

 مهرد در میهان « یا من أر،هو، لکهل خیهر»شود. این دعا با مطلع مى ،معى خواند،صورت دسته
کرد، است. در این میهان کهه بهه هنگها   را هت  ،شهرت یافته و ،ای خود را باز  دسهتور خاصهى 

گردیهد، مفاتلح الجنا دعا در  کمتهر رعایهت ،ذکر  شهود و شهیو، رایه  در میهان مهى در مقها  عمهل 
انگیهه  ایههن دسههتورالعمل تهها حههدودی مههبهم و سههؤال ان  ههدری بهها آن متفههاوت اسههت. اساسههاا مؤمنهه

م بهها ،سههتجو در داننههد. در ایههن پههژوهش در صههددینمههى اسههت و بسههیاری از افههراد حکمههت آن را
کهههن حههدیثى  بههت شههد، بههرای  را ههت ایههن دعههای خههوش هههای اسههناد و شههیو،، متههون، متههون 

کتههب اربعههه یهها آ ههار شههیخ  کههاویم. آیهها ایههن دعهها در متههون معتبههر حههدیثى از ،ملههه  ممههمون را وا
 صدوق وارد شد، است  آیا  را ت این دعا به ما، ر،ب اختصاص دارد یا در دیگهر او هات نیه 

را خوانههد  چههه آ ههاری بههر  را ههت ایههن دعههای شههری  مترتههب اسههت  در روایههات چههه  تههوان آنمههى
بهر اسها  یکهى از  ۷امها  صهادقکهه ایهن هایى برای  را هت ایهن دعها وارد شهد، اسهت کیفیت

گرفته و انگشت سبابه دست راسهت را حرکهتنقل  های این دعا محاسن خود را با یک دست 
کیف ،دادندمى یتى باید انجا  شود  آیها انجها  ایهن عمهل اختصهاص چه مفهومى دارد و به چه 

کههل دعههای شههری  وارد شههد، اسههت  ایههن ههها بههه فرازهههای پایههانى دعهها دارد یهها بههه هنگهها   را ههت 
که در این پژوهش در مقا  پاسخ بدانپرسش  ها هستیم.هایى است 

کهنگزارش و تحلیل نقل. 2  های دعای شریف در متون 

که امى ،ستجو در منابع حدی  نشان عه بهه ین شهینخسهت ىثین دعا در مصادر حهدیدهد 
 ت شد، است.یروا ىمختلفهای گونه
 الکافیدر  ینیلکنقل  .2-1

ه ک ىوفک ی،عفر )بر اسا  توضیح ارا ه شد، در سند: مرد ىبا سندی ضعی  از اب ىنیلک
 یىخواسهته تها دعها ۷از امها  صهادق یه وکهند کمى شد، است( نقلمى ه شناختهینکن یبا ا

در  2آمهوزد.مهى ح بهه اوین مهتن مو،هود در مفهاتیه همهیشهب ىاموزد. حمرت در پاسخ متنهیبدو ب
                                                      

 .۲۴۳-۲۴۲، صمفاتلح الجنا . 1

کلینى چنین است: ]. 2 ه  ، ی احمهد بهن محمهد بهن خالهد البر هى[َعْنههن ]ا عدۀ من اصحابنا[سند و متن  ْصهَحاب 
َ
، َعهْن َبْعه   أ

َس  َماَرَة ْی َعْن حن َسه، ن  ْبن  عن هْی َعهْن حن ب 
َ
ه یار  َکهد  اْلمن یَسهع   ىن  ْبهن  أ ب 

َ
ه، َ،ْهَمهَة  ىَو َ،ْههم  ْبهن  أ ب 

َ
ْههل   - َ،ْعَفهر   ىَعهْن أ

َ
هْن أ هل  م    َر،ن
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در خوانههدن  ىت خاصههیههفکینههه زمههان خاصههى بههرای  را ههت ایههن دعهها ذکههر شههد، و نههه  ،ن نقههلیهها
گردید، است. یىفقرات انتها گ ارش   دعا 

 یشکنقل . 2-2

را از  ىمبسهوط نسهبتاا  ىتیاکهح« د شهحا یهشهجر، و محمهد بهن ا، بشیر نبال»در تر،مه  ىشک
رد، و بسههیار کههوی را بههه منهه ل خههود دعههوت  ۷امهها  صههادق ،ه طبهه  آنکههنههد کمههى محمههد نقههل

اموزد و یهبهه او ب یىه دعهاکند کمى محمد از حمرت درخواست ،ن نقلیدارد. طب  اى مىگرام
ای زمههان خاصههى بههر ،آمههوزد. در ایههن نقههلمههى را بههه او الکااافیه همههان مههتن یشههب ىحمههرت متنهه

که حمرت به هنگا   را ت فقهرات پایهانى ، خواندن این ذکر نشد، ولى در پایان آن آمد، است 
کهه آن مگهر ،را برافراشت. وی س   دست بر محاسن خود نهاد و آن را برنگرفت هادست، دعا

کند، شد،   بود. از اشک  دیدگانش آ
َرَ ا َ ْعَفاارح  ، َقاااَم َحاادمَ َح ا َسااِن  َطاااِهرح ْباانح ِعیَساا اْلااَ،قمَ ااو احْلَ بح

َ
َِ أ َر

ااوَ ، َقاااَم َحاادمَ یمح
َ
ااَد ْبااِن أ َ َْ

َ
ْباانح أ

اِد ْباِن ِساَ اٍن، ممَ َ ااِ ، َعاْن ُمح بمَ ِی اْ َ
َ
َساْنِ ْباِن أ اِد ْباِن احْلح ممَ َ ، َعْن ُمح یمح اِ  اٍل الرمَ مَ ََ ِی 

َ
 َصاِلحح ْبنح أ

او َعْ اِد  بح
َ
اِم، َقااَمف َقَااِ  أ ا مَ ْیٍد الشمَ ِد ْبِن َز ممَ َ ْقَساَل ِإیَلمَ َو َلَعااِ ،  ۷اهلِل  َعْن ُمح

َ
ِ َفأ
َصایلم
ح
َناا أ
َ
َو أ

ْنَت 
َ
ْیَن أ

َ
ْلتح  ؟َفَقاَم ِلی ِمْن أ یمح َمَواِلی فِمْن َمَواِلیَک، َقاَم  فقح

َ
ْلاتح  ؟َفأ وَفاِة، َفَقااَم  فقح  فِماَن اْلکح

وَفااِة  ِح ِمااَن اْلکح ْلااتح  ؟َمااْن َعْعااِر اااِم َو َ ااَ،َرَة، َقاااَم  فقح َما ِإَلْیااَک  فَبِشاایَر ال مَ مَ ح َح َکْیااَا َصااِنیَع  ؟َو 
، َقاَم  فَفَقاَم  َما ِإیَلمَ ح ََ ْحَسَن َصِنیَع

َ
َعاَن َو َنَفَع، َما ِبتمح َلْیَلاًة  فَما أ

َ
ْسِلِمَن َمْن َوَصَل َو أ َخْیرح اْْلح

مَ َقاَم  لِِل َقطمح َو  ِنیِه، ثح لح
َ
یمح َشْ  فِف َماِلی َحلمٌ َیْسأ

َ
ْم ِماَن ال مَ أ ْلاتح  ؟َفَقاِة ٍا َمَعکح َتاا  فقح ََ ِعْ اِدی ِما

مَ َقاااَم  فِلْقَهااٍم، َقاااَم  ْیِن، ثح ااًا َو ِلیَ اااَل ََ ااا َفااَزاَلِ  ِفهَیااا َراَلِرااَن ِلْق ااهح ِ َ َعْیتح
َ
ِشِنهَیاااف َفأ

َ
َعَعااَّمَ  فأ

، َقاااَم  ااْیتح ِعْ ااَدهح ْذَهااْ  إِ  فِعْ ااِدیف َفِ،ْتااتح َفَتَعشمَ
َ
َکاااَن ِمااَن اْلَقاِبَلااِة َلْ أ ااا  ْقَسااَل ِإیَلمَ َفَلممَ

َ
َلْیااِه، َفأ

، َفَقاااَم  َِ اْلَ اِشَحااَة َقااْد َ ااَفْقَت َعاایَلمَ  فَفااَدَعاِ  َمااْن ِعْ ااَدهح ِع
ْ
ْلااتح  ؟َمااا َلااَک َلْ َعااأ َِ  ؟َفقح ْتاا َلْ ََیِ

یمح َشْ 
َ
ِقیماًا ِف َهاِذِه اْلَ ْلاَدِة، أ ْماَت مح ،مح َنْفِس ِإَلْیَک َما لح َنا َقسح

َ
َک، َقاَمف َفأ ولح ی ٍا َقسح ِ ََ َعْشا

َعاااِم  ْلااتح  ؟ِمااَن البمَ ، َقاااَم  فقح َ ََ اا ونااًا، َقاااَم  فاللمَ َ اایِل َ اااًة َل ح
َ
م ِمااْن أ ْلااتح َلااهح  فَفاْ ااَتَر َِ  فَفقح ْماا ِ

َعلم
                                                                                                                             

 ب  ْع ین  اَن َک وَفة  کن الْ   
ه  َی ْن کن َرفن ب   - ت 

َ
ْلتن ْل  ْمن  ۷َعْبد  اهلل   ىَ اَل:  ن هه   ى: َعّل  هو ب  ْدعن

َ
َعهاءا أ هْل: ، َنَعهْم »َفَقهاَل: ، دن هو،ن  ا َمهْن َیه ن ْر،ن

َ
هل   أ  ل  کن

ْنَد  ا َمْن آَمنن یَ َو ، ر  ْی َخ  اْلَقل   ىْعط  ین ا َمْن یَ َو ، ّل  َعْثَرة  کن َسَخَطهن ع  ْعطى ا َمْن ، یَ َر ی   َک ل  الْ یب 
َ
ْنههن َو َرْحَمهةا  أ نهاا م  َحّنن َلهن تن

َ
ا َمهْن ، َیهَمهْن َسهأ

ْعطى
َ
ْلهن َو َلهْم یَ َمْن َلْم  أ

َ
ْفههن یَ ْسأ هد   َصهّل  َعلهى، ْعر  َحّمَ هد  َو آل  من َحّمَ ه، من ن  ْعط 

َ
َلت   ىَو أ

َ
َمْسهأ هْن َ،م   ىب  نْ ْیهَخ  ع  یهم  ر  ْیهع  َخ یها َو َ،م  َی ر  الهّدن

َرة   َّ ، اْاخ  هن  ّنَ ْعَط ْی َفإ 
َ
وص  َما أ ْدن  ى، َتن  ْی رن َمْنقن ْن َسَعة  َفْمل   ىَو ز  گ ارش عالمهه . (۵۵۹ص، ۴ج، الکافی) «یمن ر  َک ا یَ  َک م  بر اسا  

ک،عد ىحل بهن محمهد بهن  ىعله، میبهن إبهراه ىاز: عله انهدعبهارت ،ننهدکىنقل مه ىبه واسطه آنان از احمد بر  ىنیلکه ای 
 .(۲۷۲ص، خالص  اال وال:  ر.) ى بن حسنة و علیهلل بن أمأحمد بن عبد ا، نةیعبد اهلل بن أذ
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  ْ ْکتح َعاًاف َقاَمف ا ِحِی  فلح ِن الرمَ َْ وهح  ، َیا َمْن ِبْسِم اهلِل الرمَ ْق ح
َ
ِل  أ ِ  ِلکح

الم کح  َخْیٍر َو آَمنح َسَخَبهح ِعْ اَد 
اًة، َیاا َماْن  َ َْ ناًا ِمْ اهح َو َق َلهح َاَ مح

َ
ْعَبای َماْن َساأ

َ
ْعِبی اْلَکِثیاَر ِباْلَقِلیاِل َو َیاا َماْن أ َعْثَرٍة، َیا َمْن یح

ْلهح 
َ
ْعَبی َمْن َلْ َیْسأ

َ
َک َ ِ  أ اا َلِِت ِإیمَ

َ
ْسأ َِ ِِبَ ْعِب

َ
ْهِل َبْیِتِه، َو أ

َ
ٍد َو أ ممَ َ ِ َعیَل ُمح

یاَع َو َلْ َیْعِرْفهح َصلم
ْعَبْیَت َو ِزْلِ  ِماْن َساَعِة َفْلاِلَک َیا

َ
ا أ وٍص ِْلَ هح َغْیرح َمْ قح یِع َخْیِر اْْلِخَرِة، َفِإنمَ ْنَیا َو َ ِ ا َخْیِر الدمح

ْعَما ْکاَراِم َیاا َذا ال مَ ِم َو اْکِ ااَل َ
َْ اْ،ِم َیاا َذا ا نمِ َو البمَ  َقَفَع َیَدْیِه، َفَقاَمف َیا َذا اْْلَ

مَ ، ثح میح اوِل َکِر ح َْ اِا َو ا
 ِ َکفم  َظْهرح 

َیِتِه َو َلْ َیْرَفْعَها ِإّلمَ َو َقِد اْمَتََلَ مَ َوَضَع َیَدهح َعیَل حِلْ اِش، ثح وعاً اْقَحْم َ ْیَ ِِت ِمَن ال مَ مح  1.ِه لح
از ،مله به خاطر طاهر بن عیسى وراق ضعی  است. طاهر از مشایخ  ،این روایت به عللى

2رد.ولى تو ی  ندا ،کشى است
 

 مصباحنقل شیخ طوسی در . 2-3

در مقا  بیان نمازی مسهتحب در روز ،معهه بهرای بهرآورد،  مصباح المتهجخدر  ىخ طوسیش
در  3.نههدکمههى نقههل ۷یرا بههه نحههو مرسههل از امهها  هههاد ىطههوالن ىالعمل، دسههتورشههدن حا،ههت

کههیهههضههمن ادع ر بههه مههورد نظهه یمشههابه دعهها ىفقراتهه، ن دسههتورالعمل وارد شههد، اسههتیههه در اای 
هّت  ْک ذ  »ذیل عنوان  مصباحشیخ همچنین در موضعى دیگر از  4.دیآمى چشم َعاء  َبْعهَد الّس  رن الهّدن

ْههر  َک الّرَ 
َعهة  َبْعهَد الّظن من هل  اْلجن ْن َنَواف  کهه فقراتهى مشهابه مهى را بهدون ذکهر سهندای هادعیه« َعات  م  آورد 

5دعای مورد نظر در ضمن آن و،ود دارد.
 

 اقبال وس در. نقل ابن طاو2-۴

کیفیهت  را هت دعها بها نقهلتفهاوت ا بالنقل ابن طاوو  در  کلینهى، ههایى در سهند، مهتن و  ههای 
کههه از امهها  صههادق درخواسههت تعلههیم دعهها  ۷کشههى و شههیخ طوسههى دارد. طبهه  ایههن نقههل، کسههى 

بهه  - کهه منبهع سهید در ایهن نقهل اسهت - کند، محمد بن ذکوان، ملقب به سهجاد اسهت. طهرازیمى
                                                      

 .۱۸۱-۱۸۲ص، ۲۰ج، عوالم العةوم؛ از آنجا: ۳۷۰-۳۶۹ص، ال جالمع ف   لاراخت. 1

 .۴۲۸ص، رجال الطوسی . ر. :2

 .۳۵۷-۳۴۲ص، ۱ج، مصباح المتهجخ. 3

َصّل   4 و ن َفتن ّمَ َتقن ولن ْی َعَت ْک الّرَ  ى...  ن َسَة َو َتقن َما:  ن  اْلَخام  و،ن ل  یَ َبْعَدهن ْر،ن
َ
ْنهَد یَ َو  ،ر  ْی ّل  َخ کن ا َمْن أ وَبَتههن ع  قن ها َمْن آَمهنن عن ا َمهْن َیهَو  ، ّل  َعْثهَرةکن

اْلَقل  ی   َک الْ  ىْعط  ین  ْعَطى الْ یَ َو  ،ل  یَر ب 
َ
اْلَقل  ی   َک ا َمْن أ ْنههن َو َرْحَمهةا یَ َو  ،ل  یَر ب  نهاا م  َلهن َتَحّنن

َ
ْعَطى َمهْن َسهأ

َ
ْعَطهى َمهْن َلهْم َیهَو  ،ا َمْن أ

َ
ا َمهْن أ

ْلهن َو َمْن َلْم یَ 
َ
ْفهن َو َمهْن َلهْم یَ ْسأ هْعر  ْنههن َو ین هالا م  هه  َتَفّمن ْن ب  هد   ،َرمهاا َک ْؤم  َحّمَ هد  َو آل  من َحّمَ ه ،َصهّل  َعَلهى من ن  ْعط 

َ
َلت   ىَو أ

َ
َمْسهأ هإ   ىب  هْن  َ  اّیَ م 

نْ ْی ع  َخ یَ،م   َرة  َی ر  الّدن َّ  ،ا َو اْاخ  هن  ّنَ ْعَط ْی َفإ 
َ
وص  َما أ ْدن  ْی رن َمْنقن ْن َفْمل   ىَت َو ز  ه َک م  ّن  لَ  ىإ  ْههل   َک ْیهإ 

َ
هد  َو أ َحّمَ هٌب َو َصهّل  َعَلهى من  ّ  َرا

ْوص  ْی بَ 
َ
ه  اْْل ، توانهد ناشهى از خطهای ناسهخان باشهدمهى کهه، افهزود،ای ه،ه  ،مله جمال االسابوععبارت ...  نیّی  اء  اْلَمْرض  َی ت 

 (.۳۷۹-۳۷۸ص، جمال االسبوع: ر. ؛ نی  ۳۵۳ص، )همان ندارد هیچ تفاوتى با این متن

 .۴۳۸ص، جمال االسبوع؛ نی : ۳۷۸ص، ۱ج، مصباح المتهجخ . ر. :5
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گریههرا معلهول سهجد،« سهجاد»رخى کسان، ملقب شدن راوی به لقب نقل از ب ههای ههای طهوالنى و 
کهه نقهل ابهن طهاوو  در وی در سجد، معرفى مى گردید. تفاوت دیگهری  که به نابینایى او منجر  کند 

که راوی هنگا  درخواست تعلیم دعا، بهه ایهنا بال  برنهد، کهه در مها، ر،هب بهه سهر مهىدارد، آن است 
کهه خداونهد بها خوانهدن آن در مها، تعلهیم دعهایى را طلهب مهى ۷کنهد و از امها  صهادقاشار، مى کنهد 

 فرماید:ر،ب، بدو نفع رساند. حمرت نی   بل از انشای دعا مى
 1در هر روز ماه رجب، صبحگاهان و شامگاهان، و پس از نمازهای روز و شب چنین بگو ...

کههرد، کههه میههان ایهه - ین منبههع مو،ههودتههر ههدیم ،بههدین سههان ن دعهها و مهها، ر،ههب پیونههدی بر ههرار 
دعها کهه آن په  از ۷اما  صهادق، سید بن طاوو  است. طب  نقل ابن طاوو  ا بال - است

کریم»، را تا فقر دست چپ خود را برکشید و محاسن خهود را ، فرمود امال« و زدنى من فملک یا 
کرد و این دعا را که با سبابه دست راست خود به خدا  بمه  بهرد )  و ههو مهى وند پنها،در حالى 
 کهه در مقها  امهالآن بهدون ،حمهرت در ایهن نوبهت دوبهار، خوانهد.  هاهراا  ،یلوذ بسهبابته الیمنهى(

باشد و به خاطر تو،ه بیشتر به ممامین دعا آن را مجددا خواند، است. زان پ  فقرات پایهانى 
کرا ...»دعا از   در پایان این نقل آمد، است:  تا پایان دعا را  را ت فرمود.« یا ذا الجالل و اال

پس از خواندن دعا دست بیر محاسین  ۷در حدیث دیگری آمده است که امام صادق
 . دستش با اشک چشمش آغشته شده بود پشتکه آن مگر ،خود نهاد و آن را برنداشت

کردیم.ای ،تواند اشارمى این گ ارش  که آن را  کشى باشد  این نقل  بحارمجلسى در  2به نقل 
 3آورد، است. ا بال از یناا را ع

کهه میهان نقهل ابهن طهاوو  و نقهل دربار، نقل ابن طاوو  از دو ،نبهه بایهد بحه  کنهیم: نخسهت، آن
 که سند ابن طاوو  در این نقل چه وضعیتى دارد ای و،ود دارد  دیگر، آنکشى چه رابطه

کشی و ابن طاووس .2-۴-1  مقایسه نقل 
کشى و ابن طاوو  ای هدر اصل روایت واحدی بود، و حکایت از وا ع آیا ممکن است نقل 

کشهى مهى کشهى و ابهن طهاوو  مالحظههههای واحد نمایند  در مقا  مقایسه نقل کهه نقهل  شهود 
کهه در ههامشتمل بر ،  یات بیشهتری از مال هات ی چندگانهه راوی بها امها  و ما،راههایى اسهت 
                                                      

 .۲۱۱ص، ۳ج، ا بال األعمال. 1

 .۳۷۰-۳۶۹، صال جالمع ف   لاراخت . ر. :2

 .۳۹۱-۳۹۰، ص۹۵ج، بحار االنوار. 3



 متن
ی،

کاو
 

جی
رسن

عتبا
ا

 و 
لت

دال
 

هی
پژو

 
ات

روای
 

ای
دع

 من یا» 
جوه

ار
 

کل
ل

 
 «خیر

 

 

55 

، نهه اتفهاق افتهاد، اسهت. در عهوضدر مدی  هاهراا  ههارد داد، است. این مال ات هااین مال ات
بهه ،  یهات آن ن رداختهه و ، ی متعدد سخنى بهه میهان نیامهد،هادر نقل ابن طاوو  از مال ات

ی ههاحهاالت حمهرت در هنگها   را هت بخهش، بیشتر بهه تفاصهیل مربهوط بهه زمهان  را هت دعها
کته کشهىمختل  آن و اموری از این دست پرداخته است. این تفاوت با تو،ه به ماهیهت   اب 

کتابى ر،الى است - کتاب طرازی و ابن طهاوو  - که   آ هاری دعهایى هسهتند کهه - و ماهیت 
بههیش از   ابههل تو،یههه بههود، و بهها احتمههال وحههدت دو روایههت سههازگار اسههت. در ایههن میههان آنچههه -

تفهاوت راوی بالواسهطه ، نمایاندمى کند و احتمال وحدت دو نقل را بعیدمى همه ،لب تو،ه
 در این دو نقل است.  ۷قاز اما  صاد

اسهت، « محمهد بهن ایهد شهحا »کنهد، دعا را نقهل مهى ۷طب  روایت کشى کسى که از اما  صادق
 بت شهد، اسهت؛ هرچنهد در ههر دو نقهل، راوی دو ، « محمد بن ذکوان سجاد»ولى در نقل ابن طاوو  

ولههى  محمههد بههن سههنان اسههت. در ایههن میههان، تصههحی  میههان شههحا  و سههجاد  ویههاا محتمههل اسههت،
محقه   1نمایهد.انهد، دور از ذههن مهىتصحی  میان ذکوان و ایهد، چنانکهه برخهى ر،الیهان متهذکر شهد،

باشهد؛ چهرا کهه شهیخ طوسهى « ایهاد»ههر دو تحریفهى از « ذکوان»و « اید»شوشتری احتمال داد، است که 
ن از او بهرد کهه محمهد بهن سهنانا  مى« محمد بن ایاد سجادّ  ال»از  ۷در عداد اصحاب اما  صادق

تحریهه  « ذکههوان»و در موضههعى دیگههر بههه « ایههد»در موضههعى بههه « ایههاد»بنههابراین  2کههرد، اسههت.روایههت مههى
شههیخ را  رجااالدر « محمههد بههن ذکههوان سههجاد»شههد، اسههت. شوشههتری در موضههعى دیگههر، عنههوان نشههدن 

 شههد،دانههد؛ ایههرا معیههار شههیخ بههرای ذکههر افههراد در کتههاب ر،ههالش، شههامل او مههىشههاهدی بههر اتحههاد مههى
نسههبت بههه دو عنههوان دیگههر را « محمههد بههن ایههاد سههجاد»او در موضههعى دیگههر، و،ههه اصههحیت  3اسههت.

کهه در میهان ایهن سهه  4کند.ابعدیت آن از تحری  معرفى مى رض محق  شوشتری آن است   ّ احتماالا
عنوان، آن که از حی  صورت نوشتاری بهه دو عنهوان دیگهر شهباهت دارد و در نتیجهه  ابلیهت تحریه  

کهه « ایاد»نوان دیگر را داراست، به دو ع « ذکهوان»یها « ذکهوان»بهه « ایهد»است. بدین ترتیهب، بعیهد اسهت 
نمایهد. بنهابراین اصهح در تهر مهىمحتمهل« ذکهوان»و « ایهد»بهه « ایهاد»تحری  شود، ولى تحری  « اید»به 

 در« محمههد بههن ایههد شههحا »و « محمههد شههحا »اسههت. شههایان ذکههر اسههت دو عنههوان « ایههاد»ایههن عنههوان 
                                                      

تنقالح  ر. :« )د و العلهم عنهد اهلل تعهالىیهوان بزک  ذیها تصحی احتمل فو ال»عبارت مامقانى در این مقا  چنین است: . 1
 (.۱۱۵ص، ۳ج، المقال

 ۲۶۰ص، ۹ج،  اموس ال جال؛ ۲۸۳ص، طوسیالرجال . 2

 .۲۷۵ص، ۹ج،  اموس ال جال. 3

 ۲۷۲ص، همان. 4
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کهه بها فهرض  بهول نقهل خهود او  - وا ع نشد، و ،  همین روایهت کشهى وسائآ الشلعهاسناد کتب اربعه و 
محمهد بهن »در دیگر اصول ر،هالى عنهوان نگردیهد، اسهت. البتهه عنهوان  - تنها مفید حسن حال اوست

لى در مجمههو  پههن  بههار در اسههناد مو،ههود در ایههن مصههادر  ههرار گرفتههه اسههت، ولههى در مصههادر ر،هها« ایههد
وا هع نشهد، ولهى  وساائآ الشالعهمهمل وا ع شد، است. محمد بن ذکوان نی  در اسناد کتب اربعه و نیه  

در چهار موضع از آ ار صدوق در طرق احادی   رار گرفته که در هیچ کهدا  بهه سهجاد وصه  نگردیهد، 
کههه وی نیهه  در اصههول ر،ههالى مطههر  نشههد، اسههت. محمههد بهن ایههاد ملقههب بههه سههجاد نیهه ، چنههان 1اسهت.

کهه ههیچ یهک از سهه عنهوانى کهه حاصهل، آن 2گذشت، تنها در ر،ال شیخ عنوان شد، که تو ی  نهدارد.
 محتمل است راوی این حدی  باشند، تو ی  ر،الى ندارند.

 مطالعه سند ابن طاووس .2-۴-2

کتههاب شخصههى بههه نهها  محمههد بههن علههى طههرازی نقههل کههه سههید ایههن روایههت از  کههردیم   اشههار، 
بهن محّمهد  ّى به نوبه خود این روایت را با سهندی متشهکل از: أبهو الحسهن علهکند. طرازی نی  مى
کههرد، اسههت( ىبرسهه حمهه ة بههن  اسههم ، بانین بههن أحمههد بههن شههیحسهه، )کههه طههرازی بههر وی ترضههى 
محمهد بهن سهنان ى، همدان ّى محّمد بن على، محّمد بن عبد اهلل بن عمران بر ى، عباس ّی علو

گ ارشمى از محمد بن ذکوان مشهور به سجاد نقل که در ضمن مى کند. محمد بن سنان  کند 
کههرد، اسههت یافههت  کنهه 3.حههدیثى طههوالنى ایههن نقههل را از محمههد سههجاد در ون الز  اسههت در دو ا

                                                      
 ر. :  ؛ نیهه۲۷۲و  ۶۸، ص۱ج، کمااال الااخان؛ ۲۵۰ص، ۱ج، ۷علااو  أخبااار ال ضااا؛ ۳۳۰ص، امااالی صااخوق . ر. :1

 .۹۱ص، ۷جمستخرکات عةم...، 

 .۲۸۳ص، رجال شلخ طوسی . ر. :2

و ههو محمهد بهن ، محمد السجاد ۷ما فقال: دعاء علمه أبو عبد اهللیأ یر، الطرازکو  من ر،ب ما ذیل کو من الدعوات  .3
اهلل  ىرضه ىبهن محمهد البرسه ىروى أبهو الحسهن علهى، سهجود، حتهى عمه ىى فهکه هالوا: سهجد و ب، عرف بالسجادی وانکذ

 هال: حهد نا محمهد بهن ى، العباسه ی ال: حد نا حمه ة بهن القاسهم العلهو، بانین بن أحمد بن شی ال: أخبرنا الحس، عنه
  یحهد ىعن محمد السجاد فه، محمد بن سنان ى ال: أخبرنى، الهمدان ىعن محمد بن على، عبد اهلل بن عمران البر 

أبهو عبهد  ى هال: فقهال له، اهلل بهه ىنفعنهیه دعهاء یهف ىههذا ر،هب عّلمنه  : ،علهت فهدا۷عبد اهلل ى ال:  لت ْلب، لیطو
و  کومهی ىفه کأعقهاب صهلوات ىو  مهن ر،هب صهباحاا و مسهاء و فهیّل ک ىو  ل ف، میتب بسم اهلل الّرحمن الّرحک: ا۷اهلل

و،ن  ا َمْن ی: کلتیل ْر،ن
َ
ْنهَد ، ر  ْی َخ  ل  کن ل   أ هَو آَمنن َسَخَطهن ع  هین ا َمهْن ، یهّل  َشهّر  کن اْلَقل  یه   َک الْ  ىْعط  هین ا َمهْن ، یهل  یهَر ب  َلهن  ىْعط 

َ
ا َمهْن ، یهَمهْن َسهأ

ْلهن َو َمْن َلْم یَ َمْن َلْم  ىْعط  ین 
َ
ْنهن َو َرْحَمهةا یَ ْسأ ناا م  ْفهن َتَحّنن ه، ْعر  ن  ْعط 

َ
َلت   ىأ

َ
َمْسهأ هإ   ىب  نْ ْیهَخ  َع یهَ،م   َ  اّیَ هَرة  ْیهَع َخ یها َو َ،م  یر  الهّدن َو ، ر  االخ 

ْف َع  َلت   ىّن  اْصر 
َ
َمْسأ نْ یَ،م   َ  ایَّ إ   ىب  َرة  یَع َشّر  الّدن َّ ، ا َو َشّر  االخ  هن  ّنَ ْعَط ْی َفإ 

َ
وص  ما أ ْدن  ، َت ْی رن َمْنقن ْن َفْمل   ىَو ز  .  هال: یر  َک ا ی َک م  من

ا یه: ک هال بعهد ذله هّم ، منهىیلوذ بسّبابته الیته و دعا بهذا الّدعاء و هو یسرى فقب  على لحید، الی ۷ ّم مّد أبو عبد اهلل
هود  یرا   ْک َذا اْلَجالل  َو ار   ْعماء  َو اْلجن هْول  ، یها َذا الّنَ ْ  َشه، ا َذا اْلَمهّن  َو الّطَ . و فه ىَبت  ْی َحهّر  د، یه  آخهر:  هّم وضهع یحهد ىَعَلهى الّنهار 

اّل و  د امتأل  هر یته و لم یعلى لح  (.۲۱۲-۲۱۱ص، ۳ج، ا بال االعمال) کّفه دموعاا رفعها إ 
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کتاب او سخن بگوییم مرحله نخست دربار، س   سند طهرازی تها امها  ، شخصیت طرازی و 
 را مورد مطالعه  رار دهیم. ۷صادق

کتاب او 1محمد بن علی ِطرازی .3-۴-2-1  و 
کتهابش بهه میههان نیامهد، و تنهها اطهال  مهها از او  در منهابع اصهلى ر،هال و فهرسههت نهامى از او و 

کتاب هایى کتابش داد، که ابن طاوو  در دو  بهه ودیعهت نههاد،  جماال االسابوعو  ا بالاست 
او طهرازی و خانههدان  دربههار،را هها خر آ ههابزرگ تهرانهى بیشههترین داد،ر،الیههان متهأاسهت. در میهان 

خطیههب بغههدادی در تر،مههه ،ههد طههرازی )یعنههى هههای گههردآورد، اسههت. وی بهها اسههتفاد، از داد،
کرد، است:   ابوبکر طرازی( نسب محمد را چنین بازسازی 

 ی،ر ُممد بن ُممد بن  َد بان عمماان بان  َاد ب ادالکب بن  ی احلسن عیل ُممد بن  ی
 . یمعروِ به طرا 

کنهد. مهى از ،هد او )ابهوبکر محمهد( روایهت ،سن على (خطیب به واسطه پدر طرازی )ابوالح
 بنابراین پدر طرازی از مشایخ خطیب است. 

کتاب طرازیها ولبزرگ بر اسا  نقل آ ا یى از ،ملهه ابهن ههاشخصیت، ی ابن طاوو  از 
ینهى، عیاش ،وهری محمهد بهن ههارون بهن ، بهن نهو  ىأبهو العبها  أحمهد بهن عله، ابهو الفهرج  زو

را بهه عنهوان مشهایخ طهرازی  ىعقهوب فارسهین بن یأبو محمد عبد اهلل بن حسو  یبرکموسى تلع
که طرازی با نجاشى و شیخ طوسى ههم طبقهه بهود، اسهت. مى برد. از اینجا دانستهمى نا  شود 
کتاب  آ ا کتاب طرازی را   2نامید، است. الخعاء و الزاارهبزرگ 

مهورد  ۲۳کهه ،معها بهه  - ز طهرازیی ابهن طهاوو  اهها هولمطالعه و تجزیه و تحلیل تما  نقل
کتههاب او ارا ههه تههرنمههایى روشههن - گههرددمههى بههالغ کنههد. نتیجههه ایههن مههى از شخصههیت طههرازی و 

 3:مطالعه به اختصار چنین است
ی شناخته شد، در میان عالمان اهل سنت زمهان هاهرچند پدر و ،د طرازی از شخصیت

کتهههاب خهههود آانهههد، ،خهههود بهههود کهههه طهههرازی در  نهههه تنهههها ممهههامینى ، ورد، بهههود،ولهههى ممهههامینى 
                                                      

کسهر طهاء و تخفیه  راءم. 1 در اصهفهان و شههری ای همحله، در مهروای هرا نها  محله« طهراز»دانهد و مهى امقانى ضب  واژ، را به 
گهاهى بهه فهتح طهاء نیه  تلفهظمهى کند. وی خاطر نشانمى سردسیر در دیار تر  عنوان کهه در دو مهورد اخیهر   گهرددمهى کنهد 

 . (۱۵۷ص، ۳ج، تنقلح المقال)

، ۷ج، مستخرکات عةم...؛ ۱۵۸-۱۵۷ص، ۳ج، تنقلح المقال: ر. طهرازی همچنهین  بار،؛ در۱۹۶-۱۹۵ص، ۸ج، الذراعه. 2
 . ۵۵ص، ۱۸ج، معجم رجال الحخاث؛ ۴۵۱ص، ۹ج،  اموس ال جال؛ ۲۴۴و  ۲۳۴ص

کتاب او پرداخته و در صدد نشر آن است.. 3  نگارند، در نوشتاری دیگر به تفصیل به شخمیت طرازی و 
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کهه مخالفهان دسهت بهه نقهل آن ب ننهدنمهى صددرصد شیعى است و احتمهال  بلکهه نشهان، رود 
کههه طههرازی بههه ،ریههان نیمههه افراطههى امامیههه وابسههتگى فکههری داشههته اسههت. بههه عههالو، مههى دهههد 

کهههرد،ههههاگههه ارش کهههه ابهههن طهههاوو  از طهههرازی مهههنعک   یههها  :به امامهههان معصهههو بیشهههتر ،یى 
شهود. در ایهن مهى منتههى - کننهدنمهى که ،  امامیهان از آنهان نقهل - ی امامى مهماهشخصیت

یههههک مههههورد از امهههها   ۷،2یههههک مههههورد از امهههها  سههههجاد ۷،1نقههههل از امهههها  صههههادق دوازد، ،میههههان
کهه نیابهت  - و یک مورد از ،نهاب حسهین بهن رو  نهوبختى ۷4سه مورد اما  ،واد ۷،3کا م

خهههورد. همچنهههین طهههرازی نقلهههى از مهههى بههه چشهههم - 5را بهههر عههههد، داشهههته ۷خههاص امههها  عصهههر
پهدرش در میهان امامیهان  کهه 6به خ  محمد بن ههارون ]بهن موسهى تلعکبهری[ داشهتهای هنوشت

 شخصیتى ممتاز دارد. 

کلینهىههاطرازی را در ردیه  شخصهیت سید همچنین در موضعى ، صهدوق، یى همچهون 
کهرد، اسهت« فمهل الک یهر،ماعۀ ذوی ال»مفید و طوسى  رار داد، و از آنان با عنوان  وی  7.یهاد 

کههرد، ،در موضههعى دیگههر گهها، از وی بهها لقههب احتههرا  8بههر طههرازی تههرحم  کههرد، « شههیخ»آمیهه  و  یههاد 
کتههاب طههرازی را در اختیههار داشههته اسههتکههه ایههن بههه تو،هههبهها  9.اسههت اسههتعمال چنههین ، سههید 

کتاب اومى تعبیراتى از سوی او که در  مطلهب منکهری و،هود  تواند ما را یه این اطمینان برساند 
از ایهن اعتمهاد ا باال ی پرشهمار او در ههاکهه نقهلچنهان ؛نداشته و سید به او و هوق داشهته اسهت

 دارد.پرد، برمى
بهه طهرق دیگهری بهرای ، مهورد ّیهر از نقهل طهرازیهشت ابن طاوو  در ، گانه۲۳ در بین موارد

که طهرازی را بهاال ببهرد و در  یههاتواند میه ان اعتمهاد مها بهه نقهلمى نقل مطلب دسترسى داشته 
 حصول و وق به او نقش ایفا نماید.

                                                      
، ۲۳۲، ۲۲۹، ۲۱۰، ۲۰۹، ص۳ج، ؛ همهان۲۸۲، ۲۷۹، ۲۷۶، ۲۶۴، ۷۰، ص۲ج، ؛ همهان۳۶۶ص، ۱ج، مالا بال االع . ر. :1

۲۶۵ ،۲۶۸ ،۳۱۷. 

 .۲۹۹ص، ۳ج، همان. 2

 .۲۷۶ص، ۳ج، همان. 3

 .۲۶۵ص، ۳ج، همان. 4

 .۲۷۲ص، ۳ج، همان. 5

 .۳۴۷ص، ۳ج، همان. 6

 .۲۶۴-۲۶۳، ۲ج، همان. 7

 .۲۷۲ص، ۳ج، همان. 8

 .۳۲ص، جمال االسبوع. 9
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ولهى مشهکل ، نمایهدمهى شخصهیت طهرازی بهر اسها  شهواهد فهوق  ابهل و هوقکهه آن با و،هود
که در هیچ یک از نقل سخنى از طریه  سهید بهه ، گانه ابن طاوو  از طرازی ۲۳ی هاآنجاست 

کههه  دو  ههرن فاصههله زمههانى ، میههان آن دوکتههاب او بههه میههان نیامههد، اسههت. ایههن در حههالى اسههت 
یم. شواهد نشان کتاب دست یافته اسهتکه دهد مى دار البتهه ابهن  1.وی به نحو و،اد، به این 

کتهههاب طهههرازی را بهههه خههه   کهههه  در اختیهههار داشهههته  مؤلههه طهههاوو  در دو موضهههع شههههادت داد، 
کهه ایهن شههادت او حدسهى اسهت. نکتهه دیگهر 2،است از از موضهعى کهه ، آنولى واضهح اسهت 

کتهاب طهرازی مىا بال بر که عنوان   3بهود، اسهت. ال وااات الشاهخات لةسعادات بالعباداتآید 
کتاب طرازی را  آ ا نمایهد. نمهى کهه صهحیح 4نامیهد، اسهت کتاب الخعاء و الزااارهبزرگ تهرانى 

کتاب طرازی تفطن نیافته است. کلبرگ نی  به عنوان  5اتان 
 

 ۷طریق طرازی تا امام صادق .2-۴-2-2
اسهت. طهرازی  ىبهن محّمهد البرسه ّى منقول عنه بالواسطه طرازی در این نقل أبو الحسن عله

کههرد، « اهلل عنههه ىرضهه ىبههن محّمههد البرسهه ّى روى أبههو الحسههن علهه»سههند خههود را بهها عبههارت  آّههاز 
که وی رامى است. از ترضى طرازی بر او معلو  او بهه هنگها  کهه این اما ؛شناخته استمى شود 

را بهه « روی»کنهد و عبهارت نمهى اسهتفاد،« حهد نا»و « اخبرنها»از تعهابیری همچهون نقل از برسهى 
کهه طهرازی از او ا،هاز، نقهل نداشهته اسهت. مصهادر ر،ههالى ، بهردمهى کهار بهدین نکتهه اشهعار دارد 

کههه از او بههه دسههت  متههأخر. ر،الیههان انههد،متقههد  نههامى از برسههى نبههرد و معاصههر نیهه  تنههها اطالعههى 
اسههت. اینههان ترضههى طههرازی بههر برسههى را بههه ابههن طههاوو   ا بااالیههت سههید در همههین روا انههد،،داد

گویا در صدد بود کننهد اند،نسبت داد، و  آ هابزرگ تهرانهى  6.حسن حال برسهى را از آن اسهتفاد، 
کهههه نبایهههد نههها  او را تصهههحیفى از ابوالحسهههن علهههى بهههن محمهههد  رشهههى) گردیهههد،  ( ق۳۴۸ متهههذکر 

عبدالواحهد و او ههم از مشهایخ نجاشهى و شهیخ طوسهى ایرا  رشى از مشایخ احمد بهن  ؛دانست
کههه طههرازی  7.بهها ایههن دو معاصههر و هههم طبقههه اسههت ،بههر اسهها  برداشههت او، اسههت؛ در حههالى 

                                                      
 .۲۹۹ص، ۳ج، ا بال ر. :از ،مله  .1

 .۳۴۷و  ۲۹۹، ص۳ج، ا بال. 2

 .۲۳۲ص، ۳ج، همان. 3

 .۱۹۵ص، ۸ج، الذراعه. 4

 .۲۴۶صکتابخانه ابن طاووس...، . 5

 .۵۴۳ص، ۷ج،  اموس ال جال ر. :؛ نی  ۴۳۹ص، ۵جمستخرکات عةم...، ؛ ۳۰۳ص، ۲ج، تنقلح المقال . ر. :6

 .۱۷۶-۱۷۵، ص۲ج، طبقات أعالم الشلعه. 7
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رسهههى تو یههه  ر،هههالى نهههدارد و کهههه ، آنحاصهههل ى دال بهههر و ا هههت او نیههه  در منهههابع مهههنعک   راینهههبن
 نگردید، است. 

که راوی بالواسهطه حهدی  از امها  صهادق کهه  نیه  ۷گذشت  مهردد بهین چنهد عنهوان اسهت 
 و،هى ندارد.، بررسى ر،الى دیگر حلقات سند ،یک تو ی  ندارند. با این و،ودهیچ

 نقل مجلسی در زاد المعاد .2-۴

که عالمه مجلسى در  دخهل و تصهرفى آورد، ههیچ نقهل ابهن طهاوو  را بهدون ، بحاارگذشت 
و نیه  سهند ،   و طهرازیتوضهیحات نخسهت سهید بهن طهاوو زاد المعااداست. مجلسهى امها در 

کههرد، و بههه عبههارت  وی بسههند معتبههر عههن محمههد بههن »طههرازی تهها محمههد بههن ذکههوان را سهها    و رن
کرد، است.  اهراا « ذکوان کتفا  گهرایش اخبهاری  ا و،ه معتبر شمردن این سند از سوی مجلسى 

که اخبمى اوست. کتب مشهوردانیم  یان روایات منعک  در  ، شمارند. مجلسىمى را معتبر ار
کهرد، ا باال و متن دعها را هماننهد مهتن ۷گفت و شنود راوی و اما  صادق، زان پ  امها  ،نقهل 

کریم»دعا را تا فقر، که آن این بار مجلسى پ  از کرد،« و زدنى من فملک یا   آورد، است: ، نقل 
م َو یح ِدِه الْ یَ ِة بِ یَ رِ َک ِتِه الْ یَ َعیَل حِلْ  ۷ثمَ َقَ َض  َ اَن َک ْسَر ََ یح ِدِه الْ یَ اَبَة َس مَ  کح رمِ یح ااًّل یَیِ ْم نًا َو ِِشَ

َعاَاف یَ َو   َهَذا الدمح
ح
ِم َو اْکِ َیا»ْقَرأ ااَل َ َْ اوِل َیا َراِم ْکاا َذا ا ح َْ ْعَمااِا َو ا ْم َیاا َذا ال مَ ِ اْ،ِم َحارم

انمِ َو البمَ ا َذا اْْلَ
اشِ  َ ِِت یْ َ   وِع کح یَ َو َلْ « َعیَل ال مَ مح ْت ِمْن لح  1.ِه امَ َحِتمَ اْبَتلمَ

که در این نقل  مجلسىمى مالحظه یى نسبت بهه نقهل ابهن طهاوو  را، پیهدا هاتفاوت، شود 
) ب  لحیه و پنها، بهردن بهه خداونهد  ۷حالت خاص اما  صادقکه ، آنکرد، است: نخست

 حهال، با انگشت سبابه دست راست( مقهارن بها  را هت فقهرات پایهانى دعها معرفهى شهد، اسهت
کههه حمههرت پهه  از امههال ههاهر نقههل ابههن طههاکههه آن کتابههت محمههد بههن  یوو  آن اسههت  دعهها و 

گویها مجلسهى ایهن اصهال  در نقهل انهد،تما  دعا را از آّاز بها ایهن حالهت خوانهد ، دوبار،ذکوان  .
کشههى کشههى انجهها  داد، اسههت. طبهه  نقههل  حمههرت بههه هنگهها  ، ابههن طههاوو  را بههر اسهها  نقههل 

کههرد، اسههت؛ ههها را ههت فقههرات پایههانى دعهها دسههت و هههو یلههوذ »عبههارت کههه ، آندو دیگههر را بلنههد 
تبهدیل شهد، « و شهماالا  یحهر  سهبابته یمینهاا »بهه ،ملهۀ ، اینجها، در نقل سهید« بسبابته الیمینى

که مجلسى خواسته است ابها  سخن ابن طاوو  را با ایهن تفسهیر ب دایهد؛ سهو  ؛است  ،گویى 
گردیهد، و، در پایان نقل مجلسى کهآن کشى بها ههم ادّها   لهم یکه  حتهى »عبهارت  نقل سید و 

                                                      
 .۱۷-۱۶ص، زاد المعاد. 1
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کشهى و،هود داشهت - «ابتلت من دموعهه بهه عنهوان تتمهه روایهت ذکهر  - کهه ممهمون آن در نقهل 
کشى آمد، بود نی  تفاوتکه این گو ؛گردید، است کشهى هااین عبارت با آنچه در نقل  یى دارد. 

کل دعا آورد، است:   پ  از نقل 
مَ َوَضَع  وعًا.َک ْرَفْعَها ِإّلمَ َو َقِد اْمَتََلَ َظْهرح یَ ِتِه َو َلْ یَ َدهح َعیَل حِلْ یَ ثح مح ِه لح ِ 1فم

 

که در  را هت ایهن دعها در عصهر مها ای ،منشأ تاریخى شیوکه شود مى روشن ،با این تفاصیل
گردید،، میان برخى   مجلسى است. زاد المعادکتاب مؤمنان رای  

حهد صهحیح اسهت  معنهای تها چهه « و ههو یلهوذ بسهبابته الیمنهى»اما تفسیر مجلسهى از فقهر، 
گردیهد، - این فقر،  - که برای نخستین بار به نقل ابن طاوو  از طرازی در ضهمن ایهن دعها ذکهر 

کدا  است   چیست و حکمت آن 

 «یلوذ بسبابته»پژوهشی در مدلول فقره . 3
کههه در عصههر صههدور روایههت در  محتمههل اسههت ایههن عبههارت اشههار، بههه یههک عمههل عرفههى باشههد 

آن اسهت ایهن  ،  درخواسهت عا، انهه معمهول بهود، اسهت. احتمهال دیگهرالعرب به هنگهاة،زیر
یک دستور شرعى باشد و در عرف ا،تماعى آن دوران ریشه نداشهته باشهد. بهرای روشهن شهدن 

یم به تحقی  در منابع لغوی و نی  روایات مأ ور از اهل بیت یم. :حقیقت امر ناچار  بپرداا
 تحقیق در منابع لغوی  .3-1

معهانى ای همچهون: مخفهى شهدن و پنها، « لهوذ»مختل  برای ماد، های دور، منابع لغوی در
کسى، پنا، بردن 2گرفتن به چی ی کمک خواستن از  آمد، است. ابن فهار  ،هوهر،  3پیوستن و 

گهرد چیه ی و پنها، ،سهتن بهه آن از روی خهوف یها طمهع دانسهته  معنایى این ماد، را چرخیدن بر 
یشههه معنههایى آن را ح 4.اسههت رکههت بههه سههمت چیهه ی و ملحهه  شههدن بههه آن بههرای مصههطفوی ر

کرد، است.   5دستیابى به هدفى معین معرفى 
کهههه مهههاد،  بهههه همهههرا، انگشهههت سهههبابه یههها امثهههال آن « لهههوذ»در منهههابع لغهههوی مهههوردی را نیهههافتیم 

                                                      
 .۳۷۰ص، ال جالمع ف   لاراخت. 1

؛ ۵۷۰ص، ۲ج، صاحاح؛ ۱۰۱ص، ۱۰ج، المحالط فای الةغاه؛ ۱۳ص، ۱۵ج، تهذا  الةغاه؛ ۱۹۹ص، ۸ج، کتاب العلن. 2
 .۳۹۴ص، ۵ج، تاج الع وس؛ ۵۶۰ص، المصباح المنل ؛ ۵۰۷ص، ۳ج، لسا  الع ب؛ ۱۴۳ص، مقخمه األدب

 .۲۷۶ص ،۴ج، نهااه ابن اثل . 3

 .۷۰۲ص، ۲ج، جمه ۀ الةغۀ ر. :؛ نی  ۲۲۰، ص۵ج، معجم مقاالس الةغه. 4

 . ۲۸۳، ص۱۰جالتحقلق فی...، . 5
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 استعمال شد، باشد. تنها طریحى در مجمع البحرین آورد، است: 
یکها.   1و تلوذ بسبابتکف  ی تتلرع بسبابتک بت ر

که طریحى از معدود نگارندگان ّریب الحدی  در شیعه و بهه احتمهال نخسهتین مى دانیم 
کههه ، محتمههل اسههت مسههتند طریحههى در ایههن ادعهها  ویههاا  سههت.هاآن روایههات تبتههل و تمههر  باشههد 

گفت.  دربار،گرد آورد، و  الکافیرا در ها آن کلینى تعدادی از  آن سخن خواهیم 
گذشت کهمى روشن ،از آنچه  بها انگشهت سهبابه )  الذ بسهبابته( « لهوذ»استعمال ماد،  شود 

کهن استعمال رایجى نبود، است ، پنا، بردن، که در بخش بعد خواهیم دیدچنان ؛در روزگاران 
در فرهنهگ شهیعه توسه  امها  ، تمر  و التجاء با حرکت دادن انگشت سبابه به نحوی خهاص

کریم ا ۷صادق  را ه شد، است. و در مقا  تفسیر برخى تعلیمات  رآن 
 پژوهش در روایات .3-2

کتاب الدعاء  هل  »را  الکافىکلینى باب چهاردهم از  َبّتن    َو الّتَ
َمهّرن ْهَبهة  َو الّتَ َبهة  َو الّرَ ّْ َو  َبابن الّرَ

َلة  
َ
َعاَذة  َو اْلَمْسأ ْست  َهال  َو اال  ْبت  کهرد، و در آن هفهت روایهت نها « اال  گون  دربهار، انحهایگهذاری  گونها

گردآورد، است.دع  2ا و درخواست از خداوند 
که به خاطر و و  شخص مجهولى به نا  ابو اسحاق  - بر اسا  روایت نخست این باب. ۱

یابى ،در سند که  دو دسهت بهه سهمت  ۷اما  صادق - شودمى ضعی  ارا گرفتن  رّبت را 
گرفتن پشت دو دست به سوی آسمان دانسته است. همچنهین آن حمهرت، آسمان  رهبت را 

ااْ  َلَلْ ااَ  َتْبَت لاااً  َو )در مقهها  تفسههیر آیههه شههریفه  تبتههل را درخواسههت از خههدا همههرا، بهها اشههار، یههک  ،(َتَبتکَ
کهه بها اشهار، دو ،  سهم دیگهر درخواسهت از خداونهد .انگشت معرفهى فرمهود، اسهت تمهر  اسهت 

کهردن دو دسهت و  نیه ابتههال  .همرا، استها آن انگشت و حرکت دادن عبهارت اسهت از بلنهد 
کهآن برکشیدن احتمهال دیگهر در برداشهت از  3با ،اری شدن اشک از دیدگان همرا، است. ها 

که بگوییم: تبتل همان دعاست  ،بخش اخیر این حدی  شری  مشتمل بر مراحل  وآن است 
گانه است. مرحله نخست درخواست بها حرکهت  ،مرحله دو ؛ درخواست با یک انگشت ،سه 

                                                      
 .۱۸۸ص، ۳ج، مجمع البح ان. 1

 .۳۲۷-۳۲۳ص، ۴، جالکافی. 2

َل »عن أبهى عبهداهلل: . 3 ْن َتْسهَتْقب 
َ
َبهةن أ ّْ هَبْطن   الّرَ ْهَبهةن  َک ْیهّفَ َک  ب  ؛ َو الّرَ هَماء  َلهى الّسَ ْن َتْجَعهَل َ ْههَر  إ 

َ
:  َک ْیهّفَ َک أ ههن ؛ َو َ ْولن هَماء  َلهى الّسَ َو )إ 

ْل  لَ  َتَبّتَ ه ،(الا یه  َتْبت  ْی إ  ش  هَدة  تن ْصَبع  َواح  إ  َعاء ب 
ه رن یَ اَل: الّدن ش  َمهّرن ن تن َهها؛ َو الّتَ ْصهَبَع  رن یب  إ  َحّر   َک ْی ب  َههالن َرْفهعن کن َو تن ْبت  َمها؛ َو اال  ن  َو ْی َد َیهالْ  هن

ّدن  َماَتمن ْمَعة   َک َو ذل  ، هن ْنَد الّدَ ّمَ اْد ن ، ع   .(۳۲۴-۳۲۳ص، همان)«  ن
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بها برافراشهتن دسهتان و ، و بهاالخر، مرحلهه سهو ؛ ن تمهر  اسهتکه نا  دیگهر آ، دادن دو انگشت
که حمرت آن را   نامید، است.« ابتهال»،اری شدن اشک همرا، است 

در روایت دو  و ششم )روایت صحیح محمد بهن مسهلم( ایهن بهاب، اسهتکانت را بهه  ۷. اما  با ر۲
1رمود، است.تفسیر ف« بلند کردن دو دست و زاری به آن دو»و تمر  را به « خمو »

 

حرکت دادن انگشتان بهه  ۷اما  صادق - است که مرسل - . در روایت سو  همین باب۲
کههردن و پههایین آوردن متنههاوب انگشههتان را تبتههل و برافراشههتن ، چههپ و راسههت را تمههر  و بلنههد 

کهه تها اشهک ،هاری ، دستان را تا مقابل صورت و رو به سوی  بله ابتهال نامید، و فرمود، است 
2.تهال نکنیداب ،نشد،

 

 - کههه حههدی  چهههار  ایههن بههاب اسههت - . آن حمههرت در حههدی  صههحیح محمههد بههن مسههلم۴
کههردن سههبابه چههپ بههه  حرکههت دادن سههبابه دسههت راسههت بههه سههوی راسههت و چههپ را تمههر ، و بلنههد 

  3سمت آسمان و پایین آوردن آن را تبّتل، و گشودن دستان به سوی آسمان را ابتهال نامید، است.
 

کهه بهه خهاطر مهردد بهودن مهروی عنهه احمهد بر هى  - در حدی  پنجم باب ۷اما  صادق. ۵
یابى ابتههال را بلنهد ، تبتل را اشار، با انگشت سبابه - شودمى میان پدرش و ّیر او ضعی  ارا

و تمر  را حرکت دادن انگشت سبابه مقابل صهورت دانسهته و آن را ، کردن دستان تا باالی سر
  4.خواند، است« ةدعاء الخیف»

کههه حهدی  هفههتم ایههن  - صههحیح محمهد بههن مسهلم و ارار،روایهت همچنهین آن حمههرت در 
که  دسهتان را سهؤال، در پاسخ به پرسهش آن دو - باب است کهردن  کهردن پشهت دو ، بهاز  بلنهد 

 5اشار، بها انگشهت را تبتهل و حرکهت دادن انگشهت را تمهر  خوانهد، اسهت.، دست را استعاذ،

                                                      
م   .1 ْسههل  ههد  ْبههن  من َحّمَ َبهها َ،ْعَفههر  َ ههاَل ، َعههْن من

َ
ْلتن أ

َ
:  ۷: َسههأ ْم َو مهها کَفَمهها اْسههَت »َعههْن َ ههْول  اهلل َعههّ َ َو َ،ههّلَ ه  ههَرّب  وا ل  وَن یَ انن عن َ ههاَل: « َتَمههّرَ

ْست  » َمّرن ن َرْفعن الْ اْلخن  َى اَنةن ه  َک اال  ؛ َو الّتَ و ن َماْی َد َی من ه  َمّرن ن ب   . (۳۲۷و  ۳۲۴ص، ۴ج، الکافی) «ن  َو الّتَ

ب  2
َ
َبَة َک : َذ َ اَل ، ۷َعْبد  اهلل   ى. َعْن أ ّْ َن َراَحَت ، َر الّرَ ْبَرَز َباط 

َ
؛ ْی َو أ َماء  َلى الّسَ ْهَبةن َک َو ه»ه  إ  ؛ ه  إ  ْیهّفَ َک َو َ،َعَل َ ْههَر « َذا الّرَ هَماء  َو »َلهى الّسَ

َمّرن ن َک ه َعهن  َ  َو َحّرَ « َذا الّتَ َصاب 
َ
؛ یم  یَ أ َماالا لن َک َو ه»ناا َو ش  َبّتن ةا َو َی َو « َذا الّتَ َعهن َمّرَ َصاب 

َ
؛ یَ ْرَفعن أ ةا َها َمّرَ َههالن َک َو ه»َمعن ْبت  َو َمهّدَ « َذا اال 

ْبَلة   َد،ن یَ  َلى اْلق  ه  إ  ْلَقاَء َوْ،ه  لن ْب َی َو اَل ، ت  ْمَعةن  َی َتْجر   َحّتى َته   (.۳۲۵، همان)الّدَ

َحههّر  »... . َ ههاَل: 3 َمههّرن ن تن اَبَة الْ   ن َو الّتَ ههّبَ ههلن یم  یَ  ْمنههىین الّسَ َبّتن ؛ َو الّتَ ههَماالا َحههّر   نههاا َو ش  اَبَة الْ   ن تن ههّبَ هه ْسههرىین الّسَ َههها ف  ْسههالا َو  ىَتْرَفعن ههَماء  ر  الّسَ
َهالن  ْبت  َها؛ َو اال  َراَع  َ  َد یَ َتْبسن ن َتَمعن َماء   َک َو ذ  َلى الّسَ َهالن ح  ، إ  ْبت  ْسَباَب اْلبن  َن َترىیَو اال 

َ
 .(۳۲۶-۳۲۵، همان) «اء  َک أ

ههلن 4 َبّتن هها الّتَ ّمَ
َ
ْصههَبع   َمههاٌء یَفإ  ، . ... َو أ إ  َهههالن  َک ب  ْبت  هها اال  ّمَ

َ
؛ َو أ اَبة  ههّبَ َسهه َک یْ َد َیههَفَرْفههعن ، الّسَ

ْ
َمهها َرأ ه  زن ب  َجههاو  َحههّر  َک تن ْن تن

َ
   أ

َمههّرن َعههاءن الّتَ  َ  ؛ َو دن
ْصَبَع  ا  َک إ  ّمَ اَبَة م  ّبَ یَفة   ىل  یَ الّسَ َعاءن اْلخ  َو دن  .(۳۲۷-۳۲۶ص، همان) و،هک َو هن

ب   .5
َ
ْلَنا ْل  َلى اهلل  َتَبارَ ْی َک : ۷َعْبد  اهلل   ى ن  إ 

َلةن
َ
َعاَذةن  َ هاَل: ْی َک ْلَنا:  ن  «.َک ْی ّفَ َک َتْبسن ن »  َ اَل: َو َتَعالى َ  َ  اْلَمْسأ ْست  ه»َ  اال  ْفم   ىتن

لن َک ْی ّفَ َک ب   َبّتن َمّرن ن َتْحر  یاْر   ؛ َو الّتَ ؛ َو الّتَ ْصَبع  اْر  ّدَ  یکن َماءن ب  ْن َتمن
َ
َهالن أ ْبت  ؛ َو اال  ْصَبع   .(۳۲۷ص، همان)« عاا یَ،م   َک یْ َد یَ اْر 
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ک ،شودمى که مالحظهچنان گرفتههمفاهیمى  مفهاهیمى  ،ه در روایات این باب مهورد تفسهیر  هرار 
که به مناسبت کار رفته و ها رآنى است  گون در آیات شریفه به  گونا مهورد امهر خداونهد گهاهى ی 

گرفته است.  متعال  رار 

وایات بندیجمع  ر
بهر اسها  مفهاد روایهات  کهه گفهت تهوانمهى گیهری از ایهن روایهاتو نتیجه بندیدر مقا  ،مع

که با اشار، یا حرکهت  - درخواست از خداوندها، و با  طع نظر از وضعیت سندی آن، باباین 
گونه است:  - دادن انگشتان دست همرا، است  بر چند 

 ،  تبتل( ۱با اشار، یک انگشت )روایت  .1

 ،  تمر (۱)روایت ها آن با اشار، دو انگشت و حرکت دادن .2

 ،تمر (   ۳)روایت  حرکت دادن انگشتان به چپ و راست .3

کردن و پایین آوردن متناوب انگشتان )روایت  .4  ،  تبتل( ۳بلند 

 ،  تمر ( ۴حرکت دادن سبابه راست به طرف راست و چپ )روایت  .5

 ،  تبتل( ۴حرکت دادن سبابه چپ به سمت آسمان و زمین )روایت  .6

 ،  تبتل( ۵اشار، با انگشت سبابه )روایت  .7

 .  خیفه( ۵ حرکت دادن انگشت سبابه مقابل صورت )روایت .8

، بها یکهدیگرهها آن ی احتمهالى برخهى ازههاگانه و با  طع نظر از تهداخلدر میان ا سا  هشت 
که از: ا سها   انهدعبهارت ،باشهند« و ههو یلهوذ بسهبابته الیمنهى»تواننهد مصهداق فقهر، مهى ا سامى 

، و بها  سهم پهنجم بهر  سهم اول و هفهتم نیه  صهادق بهود ،هفتم و هشتم. در این میهان، پنجم، اول
هفههتم و هشههتم از نظههر سههندی دچههار ، ا سهها  اولکههه آن ضههمن ؛ سههم هشههتم  ابههل ،مههع اسههت

کههه بههه صههورت صههحیح روایههت شههد،  سههم پههنجم اسههت. و،هههضههع  کههه آن انههد و تنههها مههوردی 
ولهى از  ،مرحو  عالمه مجلسى فقر، مذکور را بر  سم پنجم تطبی  فرمهود، همهین دو نکتهه اسهت

کههه اصههل روایههت ابههن طهه بههه اعتبههار  مسههألهتعلیهه  ، اوو  نیهه  دچههار ضههع  سههندی اسههتآنجهها 
کهه تهأ یرسندی این ا سا  چهارگانهه  ی در نتیجهه نههایى نخواههد داشهت. بنهابراین روشهن شهد 

گرفته شود. مى هفتم و هشتم نی  در مقا  عمل به روایت ابن طاوو ، ا سا  اول کار   تواند به 

کیفیههت د یهه  برخههى ،  یههات آن در العمههل  سههم پههنجم آن نکتههه دیگههر دربههار، دسههتور کههه  اسههت 
کههه آیهها بایههد انگشههت سههبابه را در حالههت   بههات  مههچ و روایههات بههه روشههنى بیههان نشههد، اسههت؛ مههثالا ایههن

ذرا ، بههه چههپ و راسههت حرکههت داد یهها حرکههت بایههد از مفصههل مههچ یهها آرنهه  باشههد، از روایههات  ابههل 
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پ و راسههت آیهها مشههت رو بههه بههاال کههه در حههال حرکههت دادن انگشههت بههه چههبرداشههت نیسههت. نیهه  ایههن
گونههه هههای باشههد یهها پههایین یهها سههمت چههپ بیههان نشههد، اسههت. بایههد تو،ههه داشههت و،ههه اشههترا  تمهها  

کههه بهها اخههتالف  کههوچکى در درگهها، خداونههد اسههت  درخواسههت از خداونههد، حالههت نفسههانى خههواری و 
رسهد نظهر مهى در،ه و شدت و ضع  در همه ا سا  مذکور در روایات، ملحهوظ اسهت. از ایهن رو، بهه

شت بیشتر سازگار است.  این حالت نفسانى با حرکت دست از آرن  و رو به آسمان بودن من

 نتیجه. ۴
گرفت:، مىاز آنچه گذشت  توان چنین نتیجه 

کهههن حههدیثى شههیعه مههنعک   هههر. ۱ چنههد دعههای مههورد بحهه  بهها متههون مختلهه  در متههون 
کههه بهها معیارهههای اعتبارسههنجى ندارنههد سههندی ، ولههى در هههیچ یههک از ایههن متههون، گردیههد، اسههت

یهههابى شهههودمتهههأخر دو تهههن از کهههه ایهههن ولهههى شهههواهد ممهههمونى و نیههه ؛ ان مکتهههب حلهههه صهههحیح ارا
کتهههب اربعهههه و شخصهههیت کشهههى و ابهههن طهههاوو  بهههه نقهههل آن همهههت ههههاصهههاحبان  یى همچهههون 

کهههه ا،مهههاالا انهههد، مهههىهگماشهههت کنهههد  ایهههن ممهههامین از  توانهههد ایهههن اطمینهههان را در انسهههان ایجهههاد 
گردیههد، اسههت. البتههه نسههبت بههه ،  یههات و تفاصههیل مربههوط بههه آن )از،ملههه صههاد ۷معصههو  ر 

کیفیت مخصوص( چنین اطمینانى حاصل  شود.نمى ورود آن در زمان خاص یا  را ت آن به 

کههه عالمههه مجلسههى از فقههر، ۲ بههه دسههت داد،، منطبهه  بهها « و هههو یلههوذ بسههبابته الیمنههى». تفسههیری 
چنهههد تفسهههیر منحصههههر نیسهههت و انحهههای دیگههههری از  اسهههت؛ هههههر ۷روایهههات مهههأ ور از امهههها  صهههادق

کهه درخواست و تمر  به درگا، خداوند با اشار، انگشتان در روایات وارد شد، است.  اهراا و،هه ایهن
کهه میهان نقهل کشهى و  وی این دستور را به  را ت فقرات پایانى دعها اختصهاص داد،، تلفیقهى اسهت 

کهه بهر اسها  نقهل ابهن طهاوو ، ابن طاوو  انجا  داد، و مبتنى بر اتحاد دو رو ایت اسهت. گذشهت 
از ابتههدای دعهها را بهها ایههن حالهت خههاص  را ههت فرمههود، اسههت، ولهى بههر اسهها  نقههل کشههى، آن  ۷امها 

کرد، است.حمرت به هنگا   را ت فقرات پایانى دعا دست  ها را به آسمان بلند 

کیفیت مخصوص و افعال  اهری اعمى به نظر. ۳ مها و ،هوار  رسد آنچه بیش از مراعات 
ایجهاد حالهت نفسهانى تمهر  و  بهرایتهالش ، بهه هنگها   را هت ایهن دعهای شهری  اهمیهت دارد

کهه و،هه مشهتر  تمها  لت از درگها، او بها تمها  و،هود اأتذلل به درگا، خداوند و مسه سهت؛ امهری 
 درخواست از خداوند در روایات است. انحای

 کتابنامه
 .ش۱۳۷۶، اول، ،  من طاوو على بن موسى اب، اال بال باألعمال الحسن  -
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 ش.۱۳۷۶، ششم، ، تهرانه صدوقیبن بابو، محمد بن على األمالی -

 ق.۱۴۰۳، دو ، ، بیروتمحمد با ر بن محمد تقى مجلسىعالمه ، بحار األنوار -
 .ق۱۴۱۴، اول، ، بیروتدىیمحمد بن محمد اب، تاج الع وس -
منشههورات ، ةیههتههب العلمکلدار ا، بیههروت: ب بغههدادىیههاحمههد بههن علههى خط، تاااراخ بغااخاد -

 .ق۱۴۱۷، اول، مونیب ىمحمد عل
 .ق۱۴۳۰، سو ، لندن،  اهر،، روتیب، حسن مصطفوى، التحقلق فی کةمات الق آ  الک ام -
 .اول،ا، بى ،نابى، عبداهلل مامقانى، (ى)رحلتنقلح المقال فی عةم ال جال -

 ق.۱۴۲۱، اول، ، ، بیروتمحمد بن احمد ازهرى، تهذا  الةغ  -
  .ق۱۳۳۰، اول، ،  معلى بن موسى ابن طاوو ، جمال األسبوع بکمال العمآ المش وع -
  .۱۹۸۸، اول، ، بیروتمحمد بن حسن، دیابن در، جمه ة الةغ  -
  .ش۱۳۷۳، سو ، ،  ممحمد بن الحسن طوسى، رجال الطوسی -
 ق.۱۴۱۱، دو ، نج  اشرف، وس  بن مطهر حلىیعالمه حسن بن ، خالص  اال وال -
 ق.۱۴۰۹، اول، ، مشهدمحمد بن عمر کشىلکشی )إختلار مع ف  ال جال کشی(، رجال ا -

 ق.۱۴۲۳، اول، محمد با ر بن محمد تقى مجلسى، بیروت، عالمه مفتاح الجنا  وزاد المعاد  -
، ، سهو دار اْلضهواءبیهروت: ، تهرانهى (آ هابزرگ)محسهن  محمهد، الذراع  إلی تصانلف الشلع  -

  ق.۱۴۰۳
 .ق۱۳۷۶، اول، ، بیروتحماد ،وهرى ل بنیاسماع، الصحاح -
، ىاء التهرا  العربهیهدار إحبیهروت: ، تهرانهى (آ هابزرگ)محسهن  محمهد، طبقات أعالم الشلع  -

 .ق۱۴۳۰، اول

عوالم العةوم و المعارف واألحوال من اآلاات و األخبار و األ وال )مستخرک سلخة النساء إلای  -
 ق.۱۴۱۳، اول، ،  منى اصفهانىعبد اهلل بن نور اهلل بحرا(، اإلمام الجواد

 .ق۱۳۷۸، اول، ، تهرانبن بابویه صدوق محمد بن على، ۷علو  أخبار ال ضا -
مؤسسهة ، ةیهالحهوزة العلم ىن فهی،ماعهة المدرسه م: ، محمد تقى شوشترى،  اموس ال جال -

 .ق۱۴۱۰، ، دو ىالنشر ارسالم

  .ق۱۴۲۹، اول، دارالحدی ،  م: نىیلکعقوب یمحمد بن ، الکافی -
کلبهرگکاتان ، کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او - یهة اهلل تابخانهه عمهومى حمهرت آ،  هم: 

 ش.۱۳۷۱اول،  =العظمى مرعشى نجفى
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 .ق۱۴۰۹، دو ، ،  مدىیل بن احمد فراهیخل، کتاب العلن -
 .ق۱۳۹۵، دو ، ، تهرانه صدوقیمحمد بن على ابن بابو، کمال الخان و تمام النعم  -

 .ق۱۴۱۴، سو ، ، بیروتر  ابن منظورکمحمد بن م ،لسا  الع ب -
 .ق۱۴۱۴، اول، ، بیروتل بن عبادیاسماع، المحلط فی الةغ  -
،ها، پهنجم، بهى، نهابهى، ىیابوالقاسهم خهو، معجم رجال الحاخاث و تفصالآ طبقاات الا واة -

 .ق۱۴۱۳
 ق.۱۴۰۴، اول، ،  ماحمد بن فار ، معجم مقاالس الةغه -
 ش.۱۳۸۶، اول، ، تهرانبن عمر زمخشرى محمود، مقخم  األدب -

 ش.۱۳۷۵، سو ، ، تهرانحىین بن محمد طریفخر الد، مجمع البح ان -

 .ق۱۴۱۴، ، اولمؤل فرزند ، تهران: على نمازى شاهرودى، مستخرکات عةم رجال الحخاث -

خ - خ و سالح المتعب   ق.۱۴۱۱، اول، ، بیروتمحمد بن الحسن طوسى، مصباح المتهج 
، دو ، ،  همومىیهاحمهد بهن محمهد ف، نلا  فای ی اا  الشا ح الکبلا  لة افعایالمصباح الم -

 .ق۱۴۱۴
 ش. ۱۳۷۹، انتشارات آستان  د  رضوی، مشهد: شیخ عبا   مى، مفاتلح الجنا  -

 .ش۱۳۶۷، چهار ، ،  مبن محمد  مبار، ریابن ا ، النهاا  فی ی ا  الحخاث و األث  -
 نر  اف ارها: -
کتابشناسى - کام یوتری نوره ، مؤسس۳ترا،م و   .تحقیقات 
کام یوتری نور، مؤسسر،ال شیعه -  .ه تحقیقات 
کام یوتری نور، مؤسس،امع االحادی  -  .ه تحقیقات 
کام یوتری نور، مؤسسمجموعه آ ار سید بن طاوو  -  .ه تحقیقات 




