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 بههکهه  آنچهه اسهاگ، ایهن بهر. اسهت بهوده گهرانپهژوهش تو،هه مهورد همهواره اسه مى هایسرزمین
مههرتبا بهها  ،ریههان دو بر،سههتگى یرایههى گرفههت، نظههر در تههوانمههى پههژوهش حاضههر مسههأل  عنههوان

و دیگههری  محههورفقههه ،ریههان یکههى اسههت؛ هجههری ششههم و پههنجم هههایسههده فاصههل  در حههدیث
 در ادیهب محهدث و فقیهه بر،سهت  شخصهیت دو و یهرا که یگونهادبى و این - حدییى ،ریان

 اند. بوده گذارتأنیر تحوالت این
 هاها و خاستگاهریشه

کاشهههان از نخسهههتین منهههاطق شهههیعه کهههه منطقههه   و عالمهههان و  نشهههین ایهههران بهههودهاز آنجهههایى 
انههد، اهمیههت ایههن بررسههى دوینههدان روف در  ههرون اولیههه از ایههن منطقههه برخاسههتهمحههدنانى معهه

کاشهان را  :دو نظریهه مطهره اسهت تشهّیع مهرد  ایهن سهامانشود. دربهاره مى کهه تشهّیع  نظریه  اول 
در  هرن اول و دو  هجهری شخصهیتى تأنیرگهذار در که کند داند و بیان مى رن سو  مى مربوط به

کهم حضهور ا تغییر مذهب مردمان این شهر را به او نسهبت دههیم یها دسهتت  تشّیع و،ود نداشته
گرایش به این مذهب بدانیم که با و  1او را سبب  على بن اما  حضور سلطانتکیه بر نظری  دو  

کهه ، نابهت مهىاز نهواحى  هم آن روزگهار 2،در  رن دو  در منطق  اردههال ۷محمد با ر مهرد  کنهد 
البتهه در  هرون بعهدی محهدنان  3انهد.بهوده :عه و طرفهدار ائمههشی ،کاشان حدا ل در  رن دو 

کاشانىابصل معروفى همچون کاشانى  5أسهدی ابهراهیم بهن شهیب و  4على بن محمد بن شیر  
که بیان  گر رشد و نمو این حوز  حدییى در این دوره است. در این حوزه بالیدند 

کاشان در قرون پنجم و ششمجریان  های حوزۀ 
گریه بها شواهد تار کاشان در دو  رن پنجم و ششم داللت دارد؛  یخى، بر رونق حوز  حدییى 
کاشهان،  طهب حهدیث تهر مهىبررسى د یهق تهوان  هرن ششهم را نقطه  اوج فعالیهت حهوز  حهدییى 

کاشهانى، الهدینفهرست منتجبنواحى مرکزی ایران، به شمار آورد.  کن ابمحهدنان  صهل و سها
که البته اط عات ارائههمى فرن سى را در این دوره حدودکاشان  کتهاب بسهیار داند  شهده در ایهن 

                                                      
 با اندکى تلخیص. ۹۶،  کاشان در مسی  ت ی . 1
کهههن نهها  صههحیز ایههن منطقههه، اردهههار اسههت )2 ، ۱، جتدداراخ اصدد هان ر. ک:. ایههن عبههارت یلهها مشهههور اسههت و در منههابع 

 و... ذکر شده است.  ۳۴۹و ۲۷۷، ۲۷۲، ۱۷۹، ۱۷۷در   تاراخ قمو در  (۵۳ 
 به بعد.  ۲۳،  ۷علی بن اما  میمن باق ش ح زینگی و شهادت حض ت سلطان ر. ک:. 3
 .۲۵۵،  یجاشیالرجال ؛ ۳۸۸،  طلسیالرجال . 4
 .۳۸۴و ۳۷۳،  طلسیالرجال . 5
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که  أبوالرضا راوندیسید دالان شع اندک است. منبع دیگر،  ضمن اشعار و به مناسهبت است 
کاشهان در آن دوره و برخهى از  ضهات و خانهدان ههای مده و تمجید افراد، اط عاتى از اوضهاع 

یههابى بههه اط عههات دسههتمنبههع دیگههری بههرای  کههرده اسههت. ا،ههازات حههدییى نیههزکاشههانى بیههان 
که با بررسى ا،مهالى ایهن ا،هازات، رونهق ایهن حهوز حهدییى در  هرن   حدییى در این دوره است 

 شود.ششم انبات مى

 محور . جریان فقه1
کاشان در این دو  رن رونق بسیاری داشته، فقه اسهت. از  که در حوز  حدییى  از موضوعاتى 

کاشههان در  ههرون اولیههه در تههوان بههه پههیشمههىدالیههل رونههق ایههن موضههوع  کسههوتى برخههى از محههدنان 
کاشههانى ) کههه ۲۷۰ - ۲۰۰موضههوع فقههه دانسههت؛ افههرادی همچههون علههى بههن محمههد بههن شههیر    )

شهیره روایهات فقههى فراوانهى از ابهن 1.دانهدمهى کتابى ،امع و بزر  در فقههاو را صاحب نجاشى 
د دارد. مکاتبات ابن شیره نیز او را نه بهه عنهوان و،و 4تهذاب األحکا و  3الکایی 2المیاسن،در 

کههه در مهتن  ،نشههینخانههه فقیههه و عهالمیه   حضههور داشهته و مر،عههى بههرای  ،امعهههبلکهه فقیهههى 
 5کند.، معرفى مىسؤاالت مرد  بوده

کهه در  هرن پهنجم و ششهم،  کاشهان دنبهال شهد؛ بهه طهوری  اهمیت به فقه در  رون بعد نیهز در 
یههان متعههددی در حههوز  کههه منتجههب راو الههدین برخههى از ایههن فقههها را بهها توصههی  فقهههى بالیدنههد 

کرده است؛الفه س  در « فقیه» پادشهاه بهن محمهد علهوی تهوان بهه برای نمونه مهى 6خود معرفى 
طههاهر علههى بههن أبههو 8،النعههیم بههن محمههد بههن محمههد القاشههانىالههدین أبههورضههى 7،حسههنى راونههدی

الهدین الحسهن أفضهل 10،بهن الولیهد الوهقى  ریبعلى بن محمد  9،سعد بن على القاشانىأبى
                                                      

 .۲۵۶،  رجال الیجاشی. 1
 . ۵۲۸و  ۳۲۷،  ۲؛ ج۲۷۴،  ۱، جالمیاسن .2
 و.... ۵۶۲و۳۰۸و ۱۵۱و ۴۴و ۹،  ۵؛ ج۵۴۳و ۲۹۰،  ۴؛ ج۴۳۰و ۳۴۴و ۳۲۶و ۲۸۴و ۲۰۹و  ۱۹۷،  ۳، جالکایی. 3
 ؛۴۳۳،  ۷ج  ؛۳۱۴و۲۹۴و ۲۶۲و ۱۵۳و ۱۵۱و ۱۴۶و ۱۴۴و ۱۴۲،  ۶ج  ؛۱۸۳،  ۴؛ ج۳۱۷،  ۲، جتهذاب األحکا . 4

 ۸۱ و ۶۳،  ۱۰؛ ج۳۱۶،  ۸ج
 . ۲۴۳و  ۱۵۹،  ۴، جتهذاب األحکا ؛ ۳۱۴،  ۵؛ ج۱۰۲،  ۱، جالکایی. 5
که برخى از این افراد در علو  دیگری همچون ادبیات و حدیث نیز متخصص بوده6  اند.. شایان ذکر است 
 .۳۳۳، ش۹۶)رازی ، ص  الفه س . 7
 .۵۲۰، ش۱۲۸. همان،  8
 .۲۵۳، ش۸۳. همان،  9

 .۲۷۴، ش۸۶. همان،  10
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کاشههان) 2الههدین علههى بههن محمههد الِوشههنویشههمس 1،بههن علههى بههن أحمههد المهابههادی کن   3(،سهها
ههشک »الههدین محمههد بههن محمههد معههروف بههه تههاج کاشههان) 4«ووشک کن  محمههد حسههن بههن أبههوو  5( سهها

کاشان) حسین بن على دوریستى کن  کرد. 6(سا   اشاره 
کهه بها همسو با ،ریان فقه یهانى هسهتند  محور و ظهور عملى ایهن ،ریهان در مهتن ،امعهه، راو

کاشههان و،ههود داشههته ک ههرت ایههن افههراد، دال بههر رونههق ایههن عنههوان  اضههى در ایههن دو  ههرن در  انههد. 
کاشان آن زمان و نشان گسترده،ریان در حوز   ک رت شیعیان و  بودن ،امعه  ایشهان اسهت. گر 

کهه توان به خااز ،مل  این افراد مى کهرد  ه  ۵۳۵هها در حهدود دور  فعالیهت آننهدان  ریهب اشهاره 
ب بهههه ملّقههه ،بهههن محمهههد در رأگ ایهههن خانهههدان، حسهههن )حسهههین( 7هجهههری بهههوده اسهههت. ۵۶۰

کاشههانسههدید فرزنههد او  اضههى  8،الههدین و مکّنههى بههه أبومحمههد القریههب از  اضههیان منطقهه  راونههِد 
الههدین ،مههالو  9القریهببههنالههدین محمهد بههن حسهین بههن محمهد بههن  ریهب معههروف بهه ا،مهال

  10شده است.کاشان یاده  القضاِ  با عنوان  اضىکه  بن  ریب
کاشان بر عهده  - مشهور امامى  رن ششمدیگر خاندان  ک ر ایشان سمت  ضاوت را در  که ا

کهه از عنهوان ایهن خانهدان پیداسهت، اصهالتًا اههل  همان خاندان طوسى است. - داشتند طهور 
کههردهتههاریخ مشههخص انههد و درطههوگ بههوده کاشههان مههها،رت  کههه یههرا بههه  در رأگ  11انههد.نشههده 

هجهری( اسهت  ۵۲۹، أبوعلى عبدالجّبار بن محمد بن حسین طوسهى) طوسى خاندان  اضى
                                                      

 .۹۳، ش۵۱. همان،  1
 . (۲۸۱،  ۱۰، جأعیان ال یعة) ، یکى از روستاهای  م است«وشنو » منسوب به ،. ِوشنوی2
 .۳۰۵، ش۹۱)رازى(،   الفه س . 3
ْؤ 4 ْؤشک گوسفند برای خوردن عله  بالضم . شک و َتشَرَب؛ خواندن 

َ
َل أ کک

ْ
عا،ر للَغَنِم لَتأ گوینهد  دک تداج العد وس )یها نوشهیدن آب را 

 . (۱۷۹،  ۱، جاه  القاملسمن جل
 .۴۷۶، ش۱۲۱)رازى(،   الفه س . 5
 .۹۶، ش۵۱. همان،  6
 .۱۶۳،  گی ش مکتب حلهمکاتب یقه امامی اا ان پ  از شیخ طلسی تا پاش. 7
 .۹۵، ش۵۱)رازى(،   الفه س . 8
 . ۴۳7، ش۱۱۵. دما ، ص9

 .۲۱۰، صتاراخ اللزراء. 10
دار گشاتند. ی کاشا  در ایراِ  ن  روزگار، به ایان شاهر مهااجر  کارده و سامت ق ااو  را در ایان شاهر عهادهرسد به دلی  جایگاه وار. به نظر می11

بوده که این افراد به صور  خانوادگی و ناه فاردی باه ایان شاهر  دمچنین به ابتمال زیاد شرای  بسیار مناس ی برای شیمیا  در ن  زما  در کاشا  فراد 
دایی از راوناد باا ن  شاهر، علات مهااجر  جممای ایان حتم  است مرکزیت شهر ری در ن  روزگار و ارت ا  خاندا اند. دمچنین مکردهمهاجر  

در کاشاا  خاندا  از یوس به شهر ری و در ادامه به کاشا  باشد. با توجه به ارت ا  دوستانۀ سید ابوالرضا باا ایان خانادا  و مرجمیات ساید ابوالرضاا 
 دعو  دمو به صور  خانوادگی به کاشا  مهاجر  کرده باشند.  دور نیست که این خاندا  به
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ینههى رازی از او بهها عنههوان  از دیگههر افههراد ایههن  1اسههت. نهها  بههرده « اضههى أبههوعلى طوسههى»کههه  زو
فرزنهد أرشهد أبهوعلى  ،بن عبهدالجّبار طوسهى الحسن محّمدالدین أبوشهابتوان به خاندان مى

 3،الدین على بهن عبهدالجّبار بهن محمهد طوسهى، فرزنهد دو  عبهدالجّبار اضى ،مال 2،طوسى
الهدین عبهدالجّبار بهن علهى بهن عبهدالجّبار  اضهى رکهن 4،أحمد بن على بن عبدالجّبار طوسى

الههدین خطیههر  اضههى 6،الههدین محمههد بههن علههى بههن عبههدالجّبار طوسههى اضههى تههاج 5،طوسههى
أبههوعلى  الههدین اضههى زیههن 7،، فرزنههد سههو  عبههدالجّبارأبومنصههور حسههین بههن عبههدالجّبار طوسههى

الههدین محمههد بههن حسههین بههن  اضههى شههرفو  8عبههدالجّبار بههن حسههین بههن عبههدالجّبار طوسههى
کرد. 9عبدالجّبار طوسى  اشاره 

کاشان   انتقال میراث فقهی بغداد به 
کاشان و سیر منهاطق نقهش داشهته اسهت. محور در انتقال میر،ریان فقه اث فقهى بغداد به 
کاشهان، محمد حسن بن حسین بن على دوریستىأبوتوان به برای نمونه مى کن  کهرد  سها اشهاره 

گردش شههیخ ابههوکههه  کههه بههه خهها خههودش بههرای شهها الحسههین علههى بههن حسههین أفنههدی ا،ههاز  او را 
کتاب   ،هجهرى ۵۸۴در تهاریخ  ،اشهتهدشهیخ طوسهى مر هو  م سدلطالوارانى بر پشت مجلد اول 

کتاب  دیده است.  الهدینمنتجهبپهدر   شیخ طوسى را به واسط الم سلطبر طبق این ا،ازه او 
 10کند.از پدرش از شیخ طوسى روایت مى

کههه متعّلههق بههه حههوز  شهه   طههبشخصههیت ممتههاز ایههن ،ریههان، بههى الههدین راونههدی اسههت 
                                                      

 .۴۱،  یقض. 1
 .۴۱۹ - ۳۱۹،  همان. 2
کهرده اسهت؛ از ۲۵۴، ش۸۳)رازى(،   الفه س . 3 . على بن عبدالجّبار در روایت برخى از آنار پیشینیان نقش مهّمى ایفا 

کتههاب ( تمههامى مصههّنفات سهه ر بههن عبههدالعزیز ۴۷،  ۱۰۴، جبیددار األیددلارشههیخ طوسههى) الیهااددة ،ملههه در روایههت 
( نقهههش ۱۶۲،  ۱۰۵، جهمهههان( و مصهههّنفات  طهههب راونهههدی و سهههید أبوالرضههها راونهههدی )۷۱،  ۱۰۴، جهمهههاندیلمى)

 ای داشته است. ویژه
 الدین راوندی، اهتمامى ویژه داشته است. . أحمد بن على طوسى در روایت و نشر تمامى آنار  طب۸۳،  ۱۰۴، جهمان. 4
 .۲۹۸، ش۹۰)رازى(،   الفه س  .5
 .۴۳۱، ش۱۱۴. همان،  6
 .۹۲، ش۵۱. همان،  7
 .۲۵۵، ش۸۳. همان،  8
 .۴۳۵، ش۱۱۵. همان،  9

از شههیخ طوسههى  ،از پههدرش ،اهلل بههن حسههن بههن حسههین بههن بابویهههالههرئیس عبیههدشههیخ طوسههى را از شههیخ الم سددلط. دوریسههتى کتههاب 10
اسهت.  فه سد الالهدین مؤله  اهلل یاد شده است که پدر شیخ منتجهبن عبیدکرده است. شیخ الرئیس همامصن  کتاب روایت 

 .(۱۸۰ - 1۷۹،  ۱، جرااض العلماء و حیاض الفضالء) استالدین پس دوریستى در در،ه شیخ منتجب
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کاشان است.  طب فقهى عالمانى همچون شیخ طوسهى  الدین راوندی در انتقال آنارحدییى 
کاشههان و ایههران نقههش کههه از بههه  گونههه   ،ا،ههازات حههدییى  ابههل برداشههت اسههتداشههته اسههت. آن 

ایهن  1الهدین راونهدی مو،هود اسهت.شهیخ طوسهى بها ا،هاز   طهب ست صارالاترین نسهخ   دیمى
یهه  مهى در سهال ست صارالانسخ    ۵۷۰ دو ،لهدی اسهت. ،لهد اول ایهن نسهخه را ابهو،عفر نازو

کهرده اسهت. حیهدر بهن ابوالفضهل بهن حسهن المههیمن  کتابت و بر  طب راوندی  رائت  هجری 
کهرده اسهت. ۵۶۹القاسانى در ماه ر،ب سال  کتابهت  تو،هه بهه  2هجری ،لد دو  این نسخه را 

کههه  طههب در زمههان خههود آنمطلههب فههوق نابههت مههى کههه  هشههده و معههروف بههود ههدر شههناختهکنههد 
 .کردندیى برای تصحیز نسخ خطى خود به او مرا،عه مىهای حدیمحدنان دیگر حوزه

کتب متعددی در زمینه فقه اسهت. آ طب نهار فقههى او بهر اسهاگ اط عهات الدین صاحب 
 5،بیدان اإلیفد ادات 4،اإلیجاز یی ش ح اإلاجاز 3،إحکا  األحکا ند از: امو،ود در منابع عبارت
غ ادب  8،م دکل الیهاادة 7،لز مدن الیهاادةما ال اج ش ح ما اجلز و 6،المغیی یی ش ح الیهااة

مسدئلة یدی  12،المستقصدی یدی الذراعدة 11،الییات یی جمی  الع دادات 10،یهااة الیهااة 9،الیهااة
                                                      

کههه نسههخ ههها تصههور مههى. تهها مههدت1 کاشهه  الغطهها، در نجهه  اشههرف بههه تههاریخ  ست صددارالا شههد  کتابخانهه  شههیخ هههادی آل 
کتاب استهجری،  دیمى ۵۷۳ه سال القعدذی تهر اسهت. نسهخ  الذکر  دیمىکه نسخ  فوق در حالى ؛ترین نسخ  این 

کتابخانه آیت اهلل مرعشى به شمار    مو،ود است.  ۱۳۶۷۹و ۱۳۶۷۸مذکور در 
، «اونهدی أنموذ،ها(الب یهة بروایهة السهید الرصفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائة و اال،از  عند االمامیة )نسخة نههج». 2

 ۲۹ - ۳۹ . 
 . ۲۹۱،  ۱، جالذراعة إلی تصایی  ال یعة؛ ۱۸۶، ش۶۸)رازى(،   الفه س . 3
کتاب شره 4 که نسخ  خطى آن ضمن مجموعه اإلاجاز یی الف ائض. این  کتابخانه  شیخ طوسى است  ای از  هرن دههم در 

 .(۲۷۱،  «(۷ر القرون)نهج الب یه عب)» در نج  أشرف مو،ود است ۷المؤمنینعمومى أمیر
 . ۱۷۶،  ۳، جالذراعة إلی تصایی  ال یعة؛ ۱۸۶، ش۶۸)رازى(،   الفه س . 5
. ایهن کتهاب تها  هرن ال یدان مجمد دانهد کتهابى تقریبهًا بهه بزرگهى الهدین آن را ده مجلهد مهى. منتجهب۱۸۶، ش۶۸)رازى(،   الفه س . 6

 . (۱۷۳،  ال یان)کند بحث سجده مطلبى از آن نقل مىدر  ال یان زیرا شهید اول در کتاب ؛هشتم مو،ود بوده
 .۱۸۶، ش۶۸)رازى(،  الفه س . 7
، العلمداء و حیداض الفضدالء راداض)نیز برای این کتهاب ذکهر شهده اسهت  ش ح م کالت الیهااةیا  م کالت الیهااة. در منابع اسامى 8

مختلد  زیهرا ع مهه حلهى در  ؛ب تا  رن هشتم مو،ود بهوده. این کتا(۶۶،  ۱۴، جالذراعة إلی تصایی  ال یعة؛ ۴۴۲ - ۳۴۲،  ۲ج
 .(۱۶۸،  ۷، جمختل  ال یعة یی أحکا  ال  اعة)کاه از این کتاب نقل کرده است نخود در بحث  ال یعۀ

کتهاب در شهره . بهه نظهر مهى۵۰،  ۱۶، جالذراعة إلدی تصدایی  ال دیعة؛ ۱۸۶، ش۶۸)رازى(،   الفه س . 9 رسهد ایهن 
ک  شیخ طوسى باشد. الیهااةتاب لغات مشکل فقهى 

 . ۴۳۱،  ۲۴، جالذراعة إلی تصایی  ال یعة. 10
 .۱۸۶، ش۶۸)رازى(،   الفه س . 11
 است.  اصول فقهر علم در سه مجلد د سید مرتضى الذراعۀ. همان. شرحى بر 12

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
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مسئلة یی  4،مسئلة یی العقیقة 3،مسئلة یی صالة اآلاات 2،مسئلة األخ ش یی الخم  1،الخم 
المسدئلة الکاییدة  6،الجیابدة شجار العصدابة یدی غسدل 5،علیه القضاء ی ض من حض  األداء و

حدل المعقدلد مدن و  9ال ائد  یدی ال د ائ  8،ش ح آاات األحکا  7،)ال اییة( یی الغسلة القاییة
  10.العقلد الجمل و

و  سؤال و جدلاب یقهدیای با عنوان از میان آنار فقهى  طب، تنها ،زوهکه شایان ذکر است 
ک هرگریهه . وی امهروزه مو،هود اسهت الق آنیقهکتهاب   ،کتهب فقههى  طهب امهروزه مفقهود اسهت ا

یابى است. کتب فقهای  رن هفتم تا نهم  ابل باز علهت ا بهال بهه نظریهات  ولى منقوالت آن در 
کههه او شههاره آنههار فقهههای بزرگههى یههون شههیخ طوسههى اسههت بههه  ؛ طههب، شههاید بههدین دلیههل باشههد 

کتاب  طوری کتب فقهى او بر مدار    11 است.شیخ طوسى  الیهااةکه تنها پنج عنوان از 
که ع وه بر نقهل  متأخر از خود، آن ی،ایگاه فقهى  طب راوندی در میان فقها  در واالست 

کتب متأخرین، نظریات فقهى او در برخهى مهوارد بهر نظریهات فقهها بر،سهته  یمنقوالت وی در 
کافر را به  به عنوان نمونه ؛تر،یز داده شده است ملحهق  هدماء ثالث طب، خون س ، خوک و 

که ابن کند؛مى ادریس حلى با ایهن مطلهب مخهال  اسهت و شهاهد مخالفهت خهود را در حالى 
                                                      

 .۱۸۶، ش۶۹. همان،  1
 . همان.2
 . همان.3
 . همان.4
که به نظهر مهىطب ذکر،ز، آنار   رسالة یی الصالة الیاض ة لمن علیه الفائتةکتابى با عنوان الذراعة . همان. در 5 رسهد شده 

کتاب مورد بحث یکى باشد  . (۸۲،  ۱۵، جالذراعة إلی تصایی  ال یعة) با 
 .۱۸۶، ش۶۹)رازى(،   الفه س . 6
 . ۱۲،  ۱۳، جالذراعة إلی تصایی  ال یعة. همان؛ 7
کتاب ظاهرًا ییهر از ۲۴ - ۱۴،  ۱، جالذراعة إلی تصایی  ال یعة. 8 أمدل کهه در  همچنهان ؛اسهت طهب  یقه القد آن. این 

کتاب را همان  ،به این مطلب تصریز شده است اآلمل  داند. مى یقه الق آنولى افندی این 
کتاب امروزه مفقود است9 گریه این  که تا زمان شهید اول نیز مو،ود بهوده اسهت. فاضهل آبهى در  ،.  ولى شواهدی و،ود دارد 

کهردهالدذک ش ر و شههید اول د المختلد ، ع مه حلى در ک   ال ملز کتهاب نقهل  انهد. بهرای اط عهات مطهالبى از ایهن 
مختلد  ال دیعة یدی و... ؛ ۱۷۲، ۱۷۱، ۴۰،  ۱، جک   ال ملز یی شد ح مختصد  الیدای  ر. ک: ،بیشتر در این زمینهه

 . ۴۲۱،  ۳؛ ج۲۳۵،  ۲، ج ک ش ال یعة یی أحکا  ال  اعة؛ ۸۱،  ۳؛ ج۲۱۹،  ۲، جأحکا  ال  اعة
کتهاب را ۱۸۶، ش۶۸رازى(،  ) الفه س . 10 کهرده و العقدلد الجمدل العقلد یدی حل. برخى عنوان این  أعیدان )انهد ذکهر 

کتاب ۲۶۰(،  ۷، جال یعة کتاب، شره  که این   شیخ طوسى است.  الجمل والعقلد. از عنوان مشخص است 
کتب مذکور بدین شره اسهت: 11 ، م کل الیهااة، اجلز من الیهااة ما ال ش ح ما اجلز و، المغیی یی ش ح الیهااة. اسامى 

 . یهااة الیهااة و غ اب الیهااة
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الهدین راونهدی را کند، ولى ع مهه حلهى  هول  طهبادعای ا،ماع امامیه در این موضوع ذکر مى
نمونهه  دیگههر در بههاب مسههئل  عبههد مکاتههب، فاضههل آبههى  ههول راونههدی را بههه صههواب  1.گزینههدبرمههى

کتهب خهود مطههره از ،ملهه 2دانههد.تهر مهىنزدیه  کههه نظریهات فقههى  طهب راونههدی را در  افهرادی 
فاضهل آبهى در  4،اإلق دالطاووگ حلى در ابن 3،الس ائ ادریس حلى در توان به ابناند، مىکرده

غااة و شههید اول در  7مختل  ال یعهع مه حلهى در  6،المعت  محقق حلى در  5،ک   ال ملز
کرد.  8الم اد  اشاره 

 ادبی با تکیه بر نقش سید ابوالرضا راوندی ـ. جریان حدیثی 2
کاشههان رونههق فراوانههى داشههت،  کههه در  ههرن پههنجم و ششههم در حههوز  حههدییى  ،ریههان دیگههری 

گونهتوان از ،نبهنمى ادبى. - ،ریانى است با رویکرد حدییى  - گون این ،ریان حهدییىهای 
کمادبى سخن به میان آورد و از نقش ستر  و تأنیر یر ایهن دوره، یعنهى سهید نظگذار شخصیت 

 ابوالرضا راوندی سخن نگفت. 
کاشهههانى در دسهههتگاه حکومهههت کاشهههان در ایهههن دوره، شههههری ادیهههب پهههرور بهههوده و ادیبهههان 

یهان متعهدد بها وصه   9اند.گیری داشتهسلجو یان نفوذ یشم تأیید دیگهری بهر ایهن مطلهب، راو
العه ، أبهوتهوان بهه ی نمونه مىالدین مرتبا با این حوزه است؛ برامنتجبالفه س  در « ادیب»

ید بن على بن منصور راوندی  11،الشیخ ابدیب محمد بهن محمهد أیهوب المفیهد القاشهانى 10،ز
سههعد بههن الههدین أبههو،مههال 13،حسههن بههن علههى بههن أحمههد مهابههادی 12،أحمههد بههن علههى مهابههادی

                                                      
 . ۴۷۶،  ۱، جمختل  ال یعة یی أحکا  ال  اعة. 1
 . ۳۰۷،  ۲، جک   ال ملز. 2
 . ۷۳۱،  ۲ج ؛۱۷۷،  ۱، جالس ائ  الیاوش لتی ا  الفتاوش. 3
 . ۵۸،  ۱، جاإلق ال باألعمال الیسیة. 4
 و....  ۵۰۷، ۴۶۳، ۳۸۷، ۳۲۱، ۲۵۴، ۱۳۷، ۱۱۷، ۱۱۱،  ۱، جالیای  ک   ال ملز یی ش ح مختص . 5
 . ۸۹،  ۲ج ؛۴۴۶، ۴۳۵، ۲۵۷، ۷۴،  ۱، جالمعت   یی ش ح المختص . 6
 و.... ۲۶۳، ۲۱۹،  ۲؛ ج۴۸۵، ۴۸۴، ۴۸۲، ۴۷۶،  ۱، جمختل  الشیعة فى أحکا  الشریعة. 7
 و.... ۱۸۶،  ۴؛ ج۵۱۸،  ۳ج ؛۱۰۰، ۸۳، ۳۷،  ۱، جغااة الم اد یی ش ح یک  اإلرشاد. 8
 .۵۱،  راحة الصنور و آاة الس ور. 9

 . ۲۲،  األربعلن حناقا. 10
 .۴۸۰، ش۱۲۲)رازى(،   الفه س . 11
 .۱۴، ش۳۵. همان،  12
 .۹۳، ش۵۱. همان،  13
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یاد  ابحنفىالدین على بن أبىموفق 1،فرخان ملّقهب  ،بهن محمهد حسن )حسین( 2،على بن ز
الهدین محمهد بهن حسهین بهن محمهد بهن ،مهال 3،الدین و مکّنى به أبومحمد القریهببه سدید

 5الهدین علهى فرزنهد عبهداهلل بهن أحمهد بهن حمهز  الجعفهریتهاج و 4القریهب ریب معروف به ابهن
کرد.  اشاره 

که  سید أبوالرضا راوندیش  محور مهم این ،ریان، بى خهدمات فراوانهى بهه تشهّیع و است 
سهید ابوالرضها راونهدی در نقهل تمهامى آنهار شهیخ گریهه  است.ده کردنان در  رن ششم ارائه مح

کتهاب  و 6داشتهنرؤطوسى نقش م أبوصمصها  ذوالفههقار بهن بها واسهط   یجاشدیالرجدال در نقهل 
کتاب ر،ال نجاشى( نقش داشهتهحسنى معبد خهدمت منحصهر بهه فهرد ولهى  7،) راوی اصلى 

گذشتگان و انتقال آن به آینهدگان اسهت تها آنجها سید ابوالرضا به تشّیع، رو ایت میراث حدییى 
گهاهى او بهه  .گهرددکه وی به عنهوان پهل ارتبهاطى بهرای انتقهال ایهن میهراث بهه آینهدگان تلقهى مهى

کنند  اسناد انتقال ایهن میهراث بهه آینهدگان و در برخهى مهوارد او راوِی منحصهر بهه عنوان تقویت
که  گر او نبودتوامىفرد این میراث است  یاد ا گفت به احتمال بسیار ز کنهون ایهن میهراث بهه ن  ، ا

کههه رسههید. سههید ابوالرضهها راونههدی بههرای روایههت و انتقههال ایههن میههراثدسههت مهها نمههى ، همانگونههه 
ه کههردهههای متعههددی مسههافرتسههنت محههدنان و عالمههان بههزر  همچههون شههیخ صههدوق بههوده، 

که سید ابوالرضا برای امه  واست. اسامى مکان کهرده، بهدین شهره سهماع احادیهث سهفر هایى 
کههرب ،، نجهه ، خراسههان 8،اصههفهان، ری ،اسههت:  ههم  9،نیشههابور، بیهههق، بغههداد، مکههه، مدینههه، 

برخههى از  10 ومس)دامغههان(،  ههزوین، آبههه) آوه(، سههاوه، ابهههر، حّلههه، فیحهها،، زنجههان، شههیراز و... 
 خدمات سید ابوالرضا بدین شره است:
                                                      

کامل این شخص، على بن مسعود بن محمد بن فرخان است )۱۸۸، ش۶۹،  همان .1 از  .(۱۳۸،  دالان راویدنش. نا  
کهرده و نها  او را در حهرف منتجب کهاین کتفا  کنی  او ا کتهاب خهود آورده، معلهو  مهى «سهین»الدین به ذکر  نها   کهه شهوداز 

که   دانسته است.بوده، نمى «على»اصلى وی را 
 .۲۸۰، ش۸۷. الفهرست)رازى(،  2
 .۹۵، ش۵۱. همان،  3
 . ۴۳7، ش۱۱۵. دما ، ص4
 . ۲۴۰، ش8۰. دما ، ص5
 . ۱۱،  ۱، جمیاقب آل أبی طالب. 6
 . ۹۵،  ۱۰۴ج ،بیار األیلار. 7
 .۱۹۳،  دالان راوینش. 8
 .۲۴۰۵،  ۵، جبغیة الطلب یی تاراخ حلب. 9

 .۲۷۶ - ۲۷۵،  ۱، جملسلعة العالمة الم ع ی. 10
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ح، تصحیح و اجازۀ میراالف(  کاشان ث حدیثیشر  بغداد در 
کهه او  یکى از خدمات سید ابوالرضا راوندی، شره و تصحیز میراث حدییى است تها آنجها 

کتهب حهدییى شهیعه کاشان را به محل آمد و شد محدنان حهوزه ههای حهدییى، بهرای تصهحیز 
کرده اسهت. محهدث نهوری، سهید ابوالرضها را از مشهایخ بزرگهى مهى ک هر اسهانید تبدیل  کهه ا دانهد 

1شود.ازات به او منتهى مىا،
 

کهههن شههیعه بهها ا،ههازبههر اسههاگ اط عههات نسههخ خطههى، نسههخه سههید ابوالرضهها   هههایى از آنههار 
کههه در سههال  کههه او ایههن آنههار را در سههفری  ه، نمههودهجههری بههه بغههداد  ۵۱۱راونههدی مو،ههود اسههت 

کرده است. یافت  ، غدهال الشد ح یهدج سهید مرتضهى،  االمالیتوان به این آنار مى  از ،مل 2در
االمالی و  کتاب من الایض  الفقیه، رسالۀ اهلازاهسید رضى،  تلخی  ال یانو  األئمةخصائ 

کرد. در ادامه اط عاتى  شیخ صنوق کتب ارائه مى دربارهاشاره   کنیم:این 
 الحاشیة علی أمالی المرتضی .1

کتاب  یادی بر  با خا خهودش،  ها راکه أفندی آن نوشته ُغ ر و ُدررسید أبوالرضا تعلیقات ز
گردش سهههید ناصهههربهههر پشهههت نسهههخه کهههه بهههراى شههها المعهههالى محمهههد ا،هههازه داده، الهههدین أبهههوای 

  3.ستادیده
 سهید مدالیالاای نفهیس از بهن ابهراهیم خومجهانى، نسهخه عبهداهللهمچنین حسهین بهن أبهى

کتابت ۵۶۷که در سهال  - را مهرتضى کنهون بهه شهه داشته تمّل  در - شدههجری   ۱۴۵مار  کهه ا
یال مو،هود اسههت و اسههاگ تصهحیز  کتابخان  در سهید مرتضهى توسها محمهد  مدالیالااسکور

ابوالرضها راونهدی خوانهده و از وی در  است. خومجانى نسخه را نزد سهید بوده ابوالفضل ابراهیم
کههرده اسههت. سههید ابوالرضهها را هجههری ا،هههاز  روایههت آن ۵۶۸سههال  یافههت   را بههه امدددالی کتههاب در

کرده استروایت استادش ابهن  4.اخهو  بغدادی از ابویانم عصمى از سید مرتضى روایت 
ح نهج البالغه .2  شر

ایهن شهره ییهر از المهومنین اسهت. أمیهر ۀش ح یهج ال الغترین آنار سید أبوالرضا راونهدی، یکى از مهم
و راونهدی را صهاحب شهره ههر دبیار األیلار الدین راوندی است و مجلسهى در  طب ش ح یهج ال الغۀ

                                                      
 . ۱۷۴،  ۱ج، ، الخاتمةمستنرک اللسائل و مستی ط المسائل .1
 به طور مبسوط بیان خواهد شد.سید ابوالرضا راوندی این مطلب  ش ح یهج ال الغۀ. ذیل 2
 . ۳۷۱،  ۴، جرااض العلماء و حیاض الفضالء. 3
 . ۱۶۰، پاور ى  ۸۵و  ۸۴شمار  ، «های خطى برای مطالع  تاریخ تشیعاهمیت نسخه». 4

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/80163
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کههه سههید أبوالرضهها را مههى 1دانههد.مههى یهددج ال الغدده تههوان اولههین سههید عبههدالعزیز طباطبههایى معتقههد اسههت 
 ،انهدمعرفهى شهده یهدج ال الغدهزیرا دیگرانهى کهه در زمهر  اولهین شهارحان  ؛ لمداد کرد یهج ال الغهشاره 

لمهى خهود از کاشهان بهه بغهداد در نو،هوانى و اند. سید أبوالرضا در سفر عبعدها شره خود را تکمیل کرده
ابول سهال یافتهه و در ربیهعبهه خها سهید رضهى، دسهت یهدج ال الغدهطلب علم، بهه نسهخ  اصهل  برای
هجری برای خود استنساخ کرده، تعلیقاتى بر آن نگاشته و کلمهات یریهب آن را تفسهیر و ،مه ت  ۵۱۱

  2را توضیز داده است. مبهم آن
 .انهدراوندی به خّا خود مؤل  دسترسى داشهته یهج ال الغۀنسخ  شره برخى از بزرگان به 

کاشههان حضههور کههه در  یههه  مههى از افههرادی اسههت  سههید  یهددج ال الغددۀیافتههه و نسههخ  محمههد نازو
کرده است. توضیز مطلب آن یافت  که نسهخ  بسهیار  هدیمى ابوالرضا را از طریق سماع از او در

کتابخانه   یهج ال الغهاز  یهه  مهى بهه  «لعرا هىالمتحه  ا»در  بهه خها محمهد بهن حسهن بهن نازو
یهد أبوالقاسهم بیهقهى  3هجری مو،ود است. ۵۵۶تاریخ  ناسخ، این نسخه را با نسخ  على بن ز
کرده است. محمد نازویه  مى در نیم  شوال سال )ابن هجهری ایهن نسهخه  ۵۶۸فندق( مقابله 

کرده است. نسخه را با نسهخ  سهید ابوالرضها همچنین این  ،همو 4را بر  طب راوندی نیز  رائت 
هجهری  ۵۷۱در ربیع االول سال  ،با درج تمامى حواشى نسخ  ابوالرضا در نسخ  خود ،راوندی

کاشهههان مقابلهههه و در مهههدت  همهههان مهههاه( بهههر سهههید  ۲۲تههها  ۵۷۱)از ابتهههدای ربیهههع االول  روز ۲۲در 
کرده است. سید ابوالرضا در ربیع الیانى همهان  هجهری( بهه  ۵۷۱سهال )ابوالرضا راوندی  رائت 

  5وی ا،از  روایت این نسخه را داده است.
کههن از نسخه ،به ع وه کتابخانه  رضها در شههر رامپهور بهه شهههمار   یهج ال الغدهای   ۱۱۹۰در 

                                                      
 . ۱۶۸،  ۱۰۷، جبیار األیلار. 1
کتهاب . ایهن مطلهب در آخهر نسهخه۱۶۰،  «(؛ نههج الب یهه عبهر القهرون۵فى رحهاب نههج الب یهه)». 2 یهدج ال الغده ای از 

ای در  هرن ششهم بهه هجری آمهده اسهت. او ایهن مطلهب را از نسهخه ۱۰۵۹نگاشت  محمدرضا تستری در ربیع الیانى سال 
گردان سید ابوال ،خا على بن محمد المتطبب  مى کنهد. همهین مطلهب در نقهل مهى ،رضها و صهاحب ا،هازه از ویاز شا

گرد ع مهه حّلهى نیهز مو،هود اسهت. او نیهز نسهخه ،طالهب اآلبهىعبهداهلل بلکهو بهن أبهونسخ  أبوالفتوه أحمهد بهن أبهو ای از شها
که در پایان آن به همین مطلب تصریز شده است. از نسهخ  یهج ال الغهشره  کرده  او نیهز،  ابوالرضا راوندی را استنساخ 

کتابخانه  آیهت اهلل مرعشهى بهه ۱۱۳۲محمدصادق بن محمد شهفیع یهزدی در سهال  کنهون در  کهه ا کهرده  هجهری استنسهاخ 
الب یهة صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائهة و اال،هاز  عنهد االمامیهة )نسهخة نههج» ر. ک:)مو،ود است  ۲۷۳شمار  

 . (۱۳۱ ه ۱۳۲، پاور ى  «بروایة السید الراوندی أنموذ،ا(
 .۷۹،  «الب یة بروایة السید الراوندی أنموذ،ا(صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائة و اال،از  عند االمامیة )نسخة نهج». 3
 .۸۱. همان،  4
 .۸۲. همان،  5
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که در القاسهم حها،ى فراههانى، هجری توسا عبدالجبار بن حسهین بهن أبهى ۵۵۳ مو،ود است 
که سید ابوالرضا راونهدی اسهتراحت بهه روسهتای ،وشهقان رفتهه، از روی نسهخ  وی بهرای  زمانى 

کهاتب اشهارهنسخه که در این،ز آن ؛شدهکتابت کتابت او نسهخ  بهه این ای،  که نسخ  اساگ 
کتابهت یهج ال الغۀ کههدا  نسهخه  امها  ،شهده، نکهردههمراه ابوالرضا بوده، در یه سالى یا از روی 

که ابهوالرضا در سهال اکتابت، باید همان نهسخه اساگ نسخ  هجری در بغداد از  ۵۱۱ی باشد 
 1.کرده است کتابتروی نسخ  اصل 

یهدج شهره  ،ابوالرضهااز شاگردان سید 2،الدین على بن محمد القمى المتطببهمچنین ،مال
ولى نسخ  خود را پس از وفهات سهید ابوالرضها در سهال  ،کندراوندی را با ا،ازه از او روایت مى ال الغه
 3کند. رائت مى ،عزالدین مرتضى على بن فضل اهلل راوندی ،هجری بر فرزند او ۵۸۹

یه  مى به مقابل  نسهخ  د ت در مطالب فوق مى که افرادی همچون محمد نازو یهج رساند 
بسهنده نکهرده  ،یون نیشهابور و ری،های مهم حدییى آن روزگاری  خود نزد بزرگانى از حوزهال ال

کاشهان سهفر مهى کاشهانى نیههز بههر  وافهى ببرنهد. ایهن مطلههب و بهه  کننهد تهها از نسهخ  ایهن محهدث 
 ، نزد محدنان بزر  آن دوره است.یهج ال الغهگر اهمیت این نسخ  بیان

کتابخانههه  او را در اختیهههار داشهههته باشهههند و  اعقهههاب ابوالرضههها راونهههدی بایهههد نسهههخ  اخیهههر و 
 ۶۳۱ن علهى ،عفهری حسهینى در مشخصًا نو  دختری او، یعنى حسن بن محمهد بهن عبهداهلل به

کتابت نسخه که على القهاعده و بههه احههتمال  حاصل فرایت یهج ال الغهای از هجری از  کرده 
کتابتى از همان نهسخ  ،هدش ابهوالرضا راوندی باشد.   4بسیار باید 

عتهائقى حلى)متوفهای سهید ابوالرضها تها  هرن هشهتم نیهز مو،هود بهوده و ابهن یهج ال الغۀ ش ح
کرده است. یهج ال الغههجری( در شره خود بر  ۷۸۸از بعد    5از آن استفاده 

 خصائص االئمة .3
کتابخان  رضها در  خصائ  االئمةخطى مو،ود از   ترین نسخ دیمى سید رضى، مربوط به 

کتابخانهه کههه میکههروفیلم آن در  سههید عبههدالعزیز طباطبههایى در  ههم مو،ههود   رامپههور هنههد اسههت 
                                                      

کتهاب  ۱۱۹۰. نسخ  مو،ود «۱۷۳های خطى برای مطالع  تاریخ تشیع،  اهمیت نسخهن. 1 کتابخان  رضا مشهتمل بهر  در 
 هست. نیز خصائ  األئمة

 .۳۰۶، ش۹۱)رازى(،   الفه س . 2
 .۱۳۴،  «الب یة بروایة السید الراوندی أنموذ،ا(صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائة و اال،از  عند االمامیة )نسخة نهج». 3
 .۱۷۴،  «های خطى برای مطالع  تاریخ تشیعاهمیت نسخه». 4
 . ۱۴۳،  ۱۴، جةالذراعة إلی تصایی  ال یع. 5
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کن در  ،القاسم حاج فراهانىبه نا  عبدالجبار بن حهسین بهن أبى است. این نسخه را فردی سا
کههرده ۵۵۳در روز یهارشنبه یهار  شوال  1،روستای خومجان کتابت  فراههانى  2اسهت. هجری 

 نسخه را نزد سید ابوالرضا راوندی خوانده و ابوالرضا در صفح  عنوان نسهخه، ا،هاز  روایهت آن
کتهاب را از شهیخ خهود رضا در این نسخه بیان مهىرا به او داده اسهت. سید ابوال کهه او ایهن  کنهد 

عهههبداهلل بهههن شههبیب از  أبههوالفتز اسهههماعیل بههن فضههل بههن احمههد بههن أخشههید سههراج از ابهههومظفر
کرده اسهت.  3ابوالفضل خزاعى از سید رضى روایت 

 فی مجاز القرآن بیانتلخیص ال .۴
کتاب   سید رضى مربوط به  هرن ششهم در ق آنتلخی  ال یان یی مجاز الدو نسخ  خطى از 

کههه نسههخ  اول بههه شهههمار   هههایى کاسههتى ۱۰۳۴کتابخانهه  مرکههزی دانشههگاه تهههران مو،ههود اسههت 
کاتهب نسههخ  دو ، محمههد ۵۴۷۰ ولهى نسههخ  دو  بههه شهههمار  ،دارد حسههن بههن  بههن کامههل اسههت. 

کهه آن یخ  4را در روز ،معهه عصهر در شههر آبهه محمد حافظ رهقهى اسهت  سهال  ر،ههب ۲۹در تهار
کرده اسهت ۵۴۷ کتابت   . در حاشی  برگ  آخر این نسخه آمده است: هجری 

شاهر )انادوز    سید ابوالرضا راوندی بوده در از نِ  که  اصلی نسوه را با نسوۀ اینمن 
 5ام.دجری ماقابله کارده ۵۶۴الثانی سال  نخر جمادی در کاشا  

 رسالۀ اهوازیه .۵
کتابت که در رسالۀ اهدلازاهشده نزد سید ابوالرضا راوندی، از دیگر آنار  یههاردهم  روز است 

کتابت ۵۵۴محر  سال  کاشان توسا همان خومجانى   6است. شده هجری در مسجد ،امع 
 من الیحضر الفقیه و أمالی صدوق کتاب .۶

کهه سهید ابوالرضها بهه عنهواندسهت مهىه گونهه به با استفاده از اط عات نسخ خطى ایهن  آیهد 
کاشههان، ا،ههاز  نقههل برخههى آنههار شههیخ  پریمههدار انتقههال میههراث حههدییى شههیعه در  ههرن ششههم در 

گردان خود داده است کاشهانى از  ؛صدوق را نیز به شا برای نمونه سید محمد بهن حسهن علهوی 
                                                      

 . در استان مرکزیفراهان  از شهرستان. خومجان، دهى است 1
 .۱۶۰،  «های خطى برای مطالع  تاریخ تشیعاهمیت نسخه». 2
 . ۱۵،  خصائ  األئمة. 3
کههه بههین عامههه بههه 4 کویهه  نزدیهه  سههاوه  کههه سههنى  ؛معههروف اسههت و اهههل آن شههیعه هسههتند «آوه». شهههری  در مقابههل سههاوه 

 . (۵۰،  ۱، جال لنانمعجم )یوسته بین این دو شهر نزاع مذهبى و،ود داشته است ند و پامذهب
 . ۴۷،  «حتى نهایة القرن الیامن الب یة المتبقى مهن مخطوطات نهج». 5
 . ۱۷۵،  «های خطى برای مطالع  تاریخ تشیعاهمیت نسخه». 6
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که سید ابوالرضا نسهخه کاشانى است  کتهاب راویان  را بهه او ا،هازه  من ال ایضد ه الفقیدهای از 
کتهههاب دیهههده اسهههت.داده اسههت. آیهههة ا  1هلل مرعشهههى ایهههن ا،ههازه را بهههر پشهههت نسهههخ  خطههى ایهههن 

کهه صدوق، ایهن نکتهه بهه دسهت مهى مالیاالای از همچنین با استفاده از اط عاِت نسخه آیهد 
کهرده اسهت. توضهیز کهه بهر آن ،سید ابوالرضا راوندی بها سهه واسهطه از شهیخ صهدوق نیهز روایهت 

 ت: صدوق، آمده اس مالیاألاى از پشت نسخه
، شای  کتاا  اینگوید خ ر داد به من به  بن علی بسنی راوندی میالرضا ف   اهّٰللابو

دجاری از  ۵۲۹در ربیاع الثاانی ساال کاه  ایاللمد تمیمی به اجازهفقیه علی بن ع د
نیشابور برای من نوشته و دمچنین به دو فرزندم ابمد و علی اجازه داده اسات. وی در 

از  2ست: خ ر داد به من پدرم ابوالحسن علی بان ع اد اللامدن  اجازه ا هار داشته ا
 3.اش)شی  صدوق ال رکا  علی بن بسین خوزی از امالکنندهابو

کهه  بهه طهوری ؛این فرهن  استنسهاخ بعهد از سهید ابوالرضها راونهدی نیهز همچنهان بها ى مانهد
کاشهان نسهخه کن  سهید مرتضهى  راالیتصاای از على بن ابراهیم بن حسن بن موسى فراهانى سا

کتابت کتابخان  آیة اهلل مرعشى به شمار  را  که در  مو،ود است. او این نسهخه را در  ۳۵۹۸کرده 
کههرده  «بههاب واّلن»هجههری در منههزلش در ۵۹۱القعههده سههال مههاه ذی ۲۵روز سههه شههنبه  استنسههاخ 

است. نسخ  اخیر بعدها در تمّل  منصور بن علهى بهن محمهد بهن الحسهن الطوسهى بهه تهاریخ 
  4هجری بوده است. ۷۶۲

کاشان استنساخ شده رسهد ولى به نظهر مهى ،گریه این نسخه بعد از وفات سید ابوالرضا در 
با تو،ه به شواهد  بلهى، فرزنهدان سهید ابوالرضها ایهن مسهئولیت خطیهر تصهحیز نسهخ خطهى را 

کتهاب نیهز از رهگهذر سهفر سهید ابوالرضها بهه ب کردند و به احتمال  وی ایهن  غهداد بعد از او دنبال 
گفههت باشههد. در تأییههد ایههن مطلههب مههى هههای  ههدیمى، از نامهههبههر اط عههات شههجره بنههاکههه تههوان 

منین ؤالمههای بههزر  در شهههر دارالههدین علههى فرزنههد سههید ابوالرضهها، سههاخت مدرسههها ههدامات عههز
کنار آرامگاه پدرش )ییر از مدرس  مجدیه( است.   5کاشان 

                                                      
 . ۲۵۷،  ۱، جملسلعة العالمة الم ع ی. 1
کهه نها  پهدر و پسهر الحسن . الشیخ ابو2 على بن عبد الصمد بن محمد النیسابوری التمیمى پدر على بن عبدالصهمد اسهت 

 .(۱۱۱،  ۴، جرااض العلماء و حیاض الفضالء)هر دو على است 
 .۳۷۲ - ۳۷1،  ۴، جهمان. 3
 .۱۸۳، پاور ى  ت ی : تاراخ و ی هیگ. 4
 .۲۴۴،  ۱، جملسلعة العالمة الم ع ی. 5
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کاشان در آن سالیابیم با این توصیفات و شواهد اطمینان مى هها محهل تجمهع عالمهان که 
کتابههت کاشهان  شهده و سههید  بزرگهى بهوده و بسههیاری از میهراث حهدییى شههیعه در آن روزگهاران در 

هههای اصههیل بزرگههان شههیعه و وسههعِت اط عههات داشههتن نسههخهابوالرضهها راونههدی بهها در اختیههار
 تاز این میدان بوده است.حدییى، یکه

 ط سید ابوالرضا راوندی به متأخرینب( انتقال میراث حدیثی توس
کاشان در ادامه بهه سهیر حهوزه ههای حهدییى میراث انتقالى سید ابوالرضا راوندی از بغداد به 

تها  هرن هشهتم نیهز  سهید ابوالرضها یهدج ال الغدۀ شد حهمچون حله منتقل شد؛ به عنهوان نمونهه 
از آن  یهدج ال الغدهود بر هجری( در شره خ ۷۸۸عتائقى حلى)متوفای بعد از مو،ود بوده و ابن

کرده است.   1استفاده 

کتاب  و در دو سهند آن سهید  که دارای اسناد متعددی است است 2أدعیة الس نمونه دیگر، 
 3 ابوالرضا راوندی نقش اصلى دارد.

کههه سههید ابوالرضهها راونههدی در انتقههال آن نقههش منحصههر بههه فههردی دعیهههااز نمونهه  دیگههر  ای 
کهه در  4اسهت اللسدائل الدی المسدائل أدعیة موسو  بهه ۷اما  رضاز اروایاتى  داشته، مجموعه

 گونه آمده است:  این آنسند 
 ،خ ر داد مرا سید مرت ی بن داعی بسنی در شاهر ریکه  سید ابوالرضا راوندی گ ت

گ ات: بادیث کارد مارا کاه  از شی  صدوق ،از پدرش ،از جم ر بن محمد دوریستی
کاه  از پادرش ،ابرادی  بن محماد بان باارو ناوفلیاز  ،ع دالله بن روابة بن مسمود

 5... کندمیروایت  گونه اینبود،  ۷خادم و مالزم امام رضا
الهههدین علهههى فرزنهههد سهههید ابوالرضههها راونهههدی را صهههاحب ع مهههه مرعشهههى، عهههز ،از سهههوی دیگهههر

کهه از مکتوبهات  هرن ششهم در مى ۷از اما  رضا ال سائل الی المسائلای با عنوان، رساله داند 
                                                      

 . ۱۴۳،  ۱۴، جتصایی  ال یعةالذراعة إلی . 1
کهدا  بهرای 2 کهه در شهب معهراج بهر رسهول خهدا وارد شهده و ههر  کتاب در بردارند  سى و سه دعا و حدیث  دسى است  . این 

کوشهش مههدی مهریهزی، دفتهر یههار ، مید ا  حدنال شدیعه اهداف خاصى است. أدعیة السر، یا  در مجموعه   بهه 
 ۹۵۱ - ۶۱۹. 

 .۳۵۸،  الجلاه  السییة یی األحادال القنسیة؛ ۵۳۲ - ۴۳۲  ،۹۲، جبیار األیلار. 3
. این ادعیه شامل ده منا،ات استخاره، طلب عفو، سفر، طلب رزق، استعاذه، طلهب توبهه، طلهب حهج، طلهب رفهع ظلهم 4

 ظالم، شکر خداوند و طلب حوائج است.
 .۱۴ - ۰۴،  کیلز الیجاح. 5
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کتابخانهههصهههفحه و نسهههخه ۲۶ نصهههیری امینهههى مو،هههود اسهههت. بنههها بهههر نقهههل ع مهههه   ای از آن در 
کتههاب سههید ابوالرضهها در ایههن  ،مرعشههى، ایههن رسههاله مشههتمل بههر دعهها، السههر ظههاهرًا متفههاوت بهها 

کتههاب  1اسههت. ،موضههوع کههه ایههن  گریههه در نگههاه اول، بههه خههاطر تشههابه عنههوان شههاید تصههور شههود 
که به نقل از فرزند وی ذکر شهده لمسائلاللسائل الی ا أدعیةهمان   ،سید ابوالرضا راوندی است 

کتاب  - اللسائل أدعیةبا بررسى متن  اما  األیدلار م دکاةطبرسهى صهاحب  2کیلز الیجاحکه در 
گریه ههر دو  أدعیة الس که این متن با متن  گرددمىمشخص  - شدهذکر کامً  متفاوت است و 

هها ند و در برخى عناوین مشهترک هسهتند، ولهى محتهوای آندعا از ،مله احادیث  دسى هست
کامً  متفاوت  ند.ابا هم 

کتهاب  کهه  األربعین یی األحادالنمونه دیگهر،  در  حلهى طهاووگابهنسهید ابوالرضها راونهدی اسهت 
کهرده اسهت. او همچنهین بهه ایهن  سیة األربعدین یدی سدیة األربعدینرا  خهود نها  آن الیقین کتاب بیهان 

کههرده اسههت.کتههاب دسترسههى  کتههاب را  3داشههته و دو مههورد از آن نقههل  سددیة ع مههه مرعشههى عنههوان 
  4داند.نظیر مىرا در شمول مسائل علمى کم کرده و آنذکر األربعین یی ش ح األربعین حناقا  

گریههه  5دعههای ،وشههن صههغیر نمونهه  دیگههر، کههه  لههیکن  ،دارای اسههنادی متعههدد اسههتاسههت 
 کند: گونه ذکر مى را این اولین سند آن کیلز الیجاحطبرسى در 

 جم ار گوید: به من خ ر داد سید ابوترا  بسنی از ابوع داهّٰللسید ابوالرضا راوندی می
گ ات: کاه  از دارو  بان موسای تلمب اری ، الدللیاز ابوع داهّٰلل ،بن محمد دوریستی

 بان از ع اداهّٰلل ،بن زید عقیلای ةاز عمار ،بدیث کرد مرا ابوالم اس بن علی بن ابرادی 
خطاا  باه فرزنادش کاه  ۷از اجداد یادرینش از امام علای ۷عال  از امام صادق

 6... فرمودند: ۹به نق  از رسول خدا ۷امام بسین

کتهاب   سهید ابوالرضها راونهدی و متعلهق بهه از مکتوبهات ؟جع؟خ   ملالیا القدائمنمون  دیگهر، 
                                                      

 .۲۴۴،  ۱، جملسلعة العالمة الم ع ی. 1
 .۵۰ - ۴۰،  لز الیجاحکی. 2
 .۵۱۱و  ۴۶۷،  بإم ة المؤمیین ۷الیقین باختصاص ملالیا علی. 3
 .۲۶۶،  ۱، جملسلعة العالمة الم ع ی. 4
شده و موتص دادرسی باه مظلوماا  اسات تملی  داده ۹. این دعا سّری از اسرار خداوند است که به رسول اهّٰلل۵۱، صکیلز الیجاح. 5

دای اخروی اسات کاه تملای  وری از نممتست. این دعا به جهت اما  از نفا  و عقوبا  دنیوی و بهرهکه به جوشن ممروف شده ا
که باجت او برنورده خواداد شاد. مگر این ،خواندزیرا کسی با این دعا خدا را نمی چن  تنها به اد  ن  جایز و بر مشرکا  برام است

 شده است.ذکر روایا  مشهوری در ادمیت این دعا و سرعت اجابت ن  
 . همان.6
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که نسخه کتابخان رن ششم  الهدین نصهیری امینهى مو،هود رمیرزا فخ  ای از آن در ده صفحه در 
و تعیههین ،ایگههاه  ؟جع؟تعههداد یههاران امهها  زمههان دربههارهطههاووگ، حههدییى طههوالنى ابههن 1اسههت.

کتاب یعقوب بن نعیم بن  ر ار  کهه بهر ای ارزشمند و  دیمى ذکهر مهىاز نسخه 2،ایشان، از  کنهد 
 3روی آن نسخه، خا سید فضل اهلل راوندی بوده است.

کتهاب  ة المعصلمینقیلنمون  دیگر،  از مکتوبهات  هرن سهید ابوالرضها راونهدی  ت ملالییا االئم 
که نسخه کتابخانه یهلای از آن در ششم  الهدین نصهیری امینهى مو،هود میهرزا فخهر  صفحه در 

کهه سهید بهن به نظر مى 4است. کتهاب، همهان  نوتهاتى باشهد  کهه محتهوای ایهن   طهاووگ دررسد 
که آن مهج النعلات  5کند.نقل مىرا یافته،  از اصلى 

کهه  میاجات إلهیداتنمونه  دیگهر،  راوی اصهلى ایهن منا،هات، سهید ابوالرضها راونهدی اسهت 
است. این منا،ات توسا خوا،ه عبدالحق سهبزواری در  هرن دههم بهه پارسهى برگردانهده شهده 

کههردهنهها  الهیدداتاسههت. همههو ایههن منا،ههات را بههه  و  6بیددار األیددلاردر کههه  در حههالى ؛گههذاری 
گویها مناسهبت ایهن « المؤمنینمنا،ات أمیر»از آن با عنوان  7ىکفعمالمص اح  یاد شهده اسهت. 

 در بندهاى این منا،ات است.« إلهى»گذارى، تکرار واژ  نا 
 صییفۀ سدجاداهبه عنوان نمونهه در  ؛هایى از این منا،ات آمده استدر منابع روایى  طعه

شهید اول بخشى از این منا،ات به  المزارو در  8و سو   سمتى از این منا،ات، دعای پنجاه
همچنههین ایههن منا،ههات را بههه صههورت  9ذکههر شههده اسههت. ۷میرالمههؤمنینأتمههار از  نقههل از میههیم

کفعمى ی  یهارات و بهار دیگهر در  10االمینال لن بار در  کامل،  و مجلسهى در  11المصد احبعد از ز
                                                      

 .۲۶۶،  ۱، جملسلعة العالمة الم ع ی. 1
کهامً  مهورد اعتمهاد اسهت. از  . یعقوب بن نعیم بن  ر ار  الکاتب2 کهه در حهدیث  أبویوسه  از اصهحاب ،لیهل القهدر شهیعه 

کتابى در باب امانت نگاشته است  ۷اما  رضا  .(۴۴۹،  رجال الیجاشی)روایت دارد و 
 . ۳۷۵،  ین یی التع ا  بالفتنالت  ا  بالم. 3
 . ۲۶۶،  ۱، جملسلعة العالمة الم ع ی. 4
 .۴۶،  مهج النعلات و میهج الع ادات. 5
 . ۹۹، ص۹۱، جبیار األیلار. 6
 . ۳۶۸،  المص اح .7
َحهى ِمهَن َو اْرَحْمِنهى ِإَذا اْنَقَطهَع ِمهَن الهّدک ع ار  مدنظر ایان وناین اسات:  .۲۵8، ص۵۳، دعای الصییفة السجاداة. 8 َنهِری، َو اّمَ

َ
ْنیا أ

ِسى کَمْن َ ْد نک کْنتک ِمَن اْلَمْنِسییَن  وِ یَن ِذکِری، َو   . اْلَمْخلک
 . ۲7۱، صالمزار .9

 .۳۱۱،  ال لن األمین و النرع الیصین. 10
 . ۳۶۸،  المص اح. 11
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کرده 1«۷المؤمنین مرویة عن العسکرىمنا،ا  أمیر»به عنوان  یلاربیار األ  اند.ذکر 

 گیرینتیجه
کاشههان نهادینههه شههد. در سههده و  الههدینمنتجههبفه سدد  الهههای پههنجم و ششههم، تشههیع در 

کاشهانىبرخى دیگر از منابع این دوره،  کاشهانابمحهدنان  کن  را در ایهن دوره معرفهى  صهل و سها
یهان و محهدنان ایهن دوره، بیهانمى کهه دو ،ریهان مههم کننهد. شهره حهال راو در ایهن گهر آن اسهت 

کاشههان و،ههود داشههته اسههت: اول، ،ریههان حههدییى کههه ادبههى و دو ، ،ریههان فقههه -دوره در  محههور 
  ضاوت به این شهر شد. امر شایست  باعث مها،رت فقیهان و عالمان

کاشهان و ایهران  طب الدین راوندی در انتقال آنار فقههى علمهایى همچهون شهیخ طوسهى بهه 
کهه ا آن ؛داشهته اسهتمهونری  نقش تهرین  هدیمى ،ز ا،هازات حهدییى  ابهل برداشهت اسهتگونهه 

،ایگاه فقهى  طهب . الدین راوندی مو،ود استشیخ طوسى با ا،از   طب ست صارالانسخ  
کتهب متهأخرین، نظریهات فقههى او در راوندی آن که ع وه بر نقل منقهوالت وی در   در واالست 

 بر،سته تر،یز داده شده است.  یبرخى موارد بر نظریات فقها

کههه بررسههى ویژگههىسههید ابوالرضهها راونههدی عههالمى ،ههامع هههای شخصههیت او، ابطههراف بههوده 
کاشان در  رن ششهم اسهت. سهید ابوالرضها بیان گر نقش منحصر به فردش در رونق حوز  امامیه 

کاشانبا  کاشهان، مسهّبب حضهور   و ریاست مدرسه انتقال میراث حدییى بغداد به  مجدیهه در 
کتهب حهدییى شهیعه و رفت و آمد عالمانى بزر کز حدییى، برای ا امت و تصهحیز    از سیر مرا

گردید  .گردید. این میراث حدییى در ادامه به نقاط متعدد، از ،مله حله منتقل 

 کتابنامه

عسههکری، یهها  در سعیدرضهها علههى :الههدین أبوالرضهها حسههنى راونههدی، تحقیههقضههیا،السدد ،  ةأدعیدد -
 .، دفتر یهار ۱۳۸۰ریزی،  م: دارالحدیث، مهدی مه :به کوشش ،می ا  حنال شیعهمجموع  

 .ق۱۴۰۸، ۷: مؤسسة اإلما  المهدى م (،الدینمنتجب)على بن عبیداهلل األربعلن حناقا،  -
 .ق۱۴۰۳، یا  اول، التعارف للمطبوعات: داربیروتسید محسن امین،  أعیان ال یعة، -
: دفتههر ،هواد  یهومى،  هم :تحقیهق(، طهاووگابهن)، علهى بهن موسهىاإلق دال باألعمدال الیسدیة -

 .ش۱۳۷۶، ، یا  اولتبلیغات اس مى

                                                      
 .۹۹،  ۹۱، جبیار األیلار. 1
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محمد با ر بن محمد تقى مجلسى، بیروت: األطهار، بیار األیلار الجامعة لنرر أخ ار األئمة -
  .ق۱۴۰۳، دار إحیا، التراث العربى، یا  دو 

: سههیل زکهار، بیهروت :تحقیهق(، عهدیمابهن) ، عمهر بهن احمهدالطلدب یدی تداراخ حلدبةبغی -
 .تابىدارالفکر، 

کفعمهى، بیهروتالیصدین، األمین و النرعال لن - : مؤسسهة ابعلمهى ابهراهیم بهن علهى عهاملى 
 .ق۱۴۱۸، ، یا  اولللمطبوعات

محمد الحسون،  هم: انتشهارات محمهد  :)شهید اول(، تحقیقعاملى محمد بن مکى ال یان، -
 .ق۱۴۱۲الحسون، یا  اول، 

محمهد مرتضهى حسهینى زبیهدی، بیهروت: دارالفکهر، یها   ،القاملسالع وس من جلاه تاج -
 .ق۱۴۱۴اول، 

حسهن سهید  :تحقیهق (،ابهونعیم) ، احمهد بهن عبهداهللتاراخ إصد هان ) کد  أخ دار إصد هان( -
 .ق۱۴۱۰، ةالکتب العلمی کسروی، بیروت: دار

 :بههن عبههدالمل   مههى، تحقیههق بههن حسههن علههىمههه: بههن محمههد  مههى، تر، حسههنتدداراخ قددم،  -
کتابخان  آیة اهلل مرعشى، گنجین  مخطوطات اس مى، محمدرضا   ش.۱۳۸۵انصاری،  م: 

کوشش ،الدین ابوالر،ا،  مىنجماللزراء، تاراخ -   مؤسسهمحمهدتقى دانهش پهژوه، تههران:  :به 
 .ش۱۳۶۳مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 

: مؤسسهه   ههم (،طههاووگابههن)، علههى بههن موسههىالت دد ا  بددالمین یددی التع ادد  بددالفتن -
 .ق۱۴۱۶، ابمر، یا  اولبصاح

کاظم رحمتى،  م: انتشارات مورخ، یا  اول، ت ی : تاراخ و ی هیگ،  -  .۱۳۹۵محمد 
: دار حسههن موسههوی خرسههان، تهههران :، محمههد بههن حسههن طوسههى، تحقیههقاألحکددا تهددذاب -

 .ق۱۴۰۷، ، یا  یهار ةالکتب اإلس می
، محمهد بهن حسهن حهر عهاملى، (کلیات حنال قنسی) القنسیةالسییة یی األحادالالجلاه  -

 .ش۱۳۸۰، ، یا  سو انتشارات دهقانکاظمى، تهران:  العابدینزین ه:تر،م

امینههى، مشهههد:  سههید رضههى، تصههحیز محمههد هههادى ، محمههد بههن حسههینةاألئمددخصددائ  -
 .ق۱۴۰۶، ، یا  اولآستان  دگ رضوى

محههدث ارمههوی،  الههدینسههید ،هه ل :تحقیههق، الههدین أبوالرضهها حسههنى راونههدیضههیا، ،داددلان -
 .ش۱۳۳۴مجلس، یا  اول،  ةتهران: مطبع
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: دار ابضهوا،، یها  ، محمدمحسهن آ هابزر  تهرانهى، بیهروتالذراعة إلی تصدایی  ال دیعة -
 . ق۱۴۰۳سو ، 

 آل مؤسسه : )شههید اول(،  همعاملى محمهد بهن مکهى ، ک ش ال یعة یدی أحکدا  ال د اعة -

 ق.۱۴۱۹، اول یا  ،:البیت
محمهد ا بهال،  :، محمهد بهن علهى بهن سهلیمان راونهدی، تصهحیز ورالسدالصنور و آاةراحة -

 .ش۱۳۶۴تهران: امیرکبیر، 
 .ش۱۳۶۵، احمد بن على نجاشى،  م: مؤسسة النشر االس مى، یا  ششم،  جالال -
: مؤسسههة النشههر ،ههواد  یههومى اصههفهانى،  ههم :محمههد بههن حسههن طوسههى، تحقیههق ، جددالال -

 .ق۱۴۲۷، یا  سو ، اإلس مى
حسهینى احمهد :تحقیهق بیه  افنهدى،، عبهداهلل بهن عیسهىالفضدالءماء و حیاضالعلرااض -

 .ق۱۴۳۱، یا  اول، مؤسسة التاریخ العربى اشکورى، بیروت:
یهس حّلهى،  هم: دفتهر انتشهارات ، محمهد بهن منصهور ابهنالس ائ  الیاوش لتی ا  الفتداوش - ادر

 .ق۱۴۱۰، اس مى، یا  دو 
عبدالرسهول مهدنى ، ۷بدن امدا  میمدن بداق  ش ح زینگی و شدهادت حضد ت سدلطایعلی -

کاشان: مرسل، یا  یازدهم،   .ش۱۳۸۵کاشانى، 
، یها  اول ،  هم: دفتهر نشهر الههادى،(زیهن العابهدین )على بهن الحسهینالصییفة السجاداة،  -

 .۵۳، دعای ۱۳۷۶

رضها  :تحقیهق )شههید اول(،عاملى محمهد بهن مکهىالمد اد یدی شد ح یکد  اإلرشداد، غااة -
 .ق۱۴۱۴فتر تبلیغات اس مى، یا  اول، مختارى،  م: د

خانه  کتاب: الدین محدث،  هم، ل :تحقیق (،الدینمنتجب)على بن عبیداهلل الفه س ،  -
 .ش۱۳۶۶آیة اهلل مرعشى نجفى، یا  اول، 

 ش.۱۳۸۶شناسى، یا  اول، مصطفى صاد ى،  م: انتشارات شیعهکاشان در مسی  ت ی ،  -

کلینى ،الکایی - کبر یفهاری، تههران :قیقح، تمحمد بن یعقوب  الکتهب اإلسه میة، : دارعلى ا
 .ق۱۴۰۷،یا  یهار 

 :، فاضهل آبهى، تحقیهقطالهب یوسهفىحسهن بهن ابهىالیدای ، ال ملز یی ش ح مختصد ک   -
 .ق۱۴۱۷،  م: دفتر انتشارات اس مى، یا  سو آ ا حسین یزدى،  - پناه اشتهاردىعلى

عم :ق، على بن حسن طبرسى، تحقیالیجاحکیلز - کرب ،: العتبهةیانم َمنسى طک  ةالحسهینی ة، 
 ق.۱۴۳۹، یا  اول، ةالمقدس
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: دار الکتهههب محهههدث،  هههم الهههدین،ههه ل :تصهههحیزبر هههى،  ، احمهههد بهههن محمهههدالمیاسدددن -
 .ق۱۳۷۱، اإلس میة، یا  دو 

 هم: دفتهر انتشهارات اسه مى،  حسهن بهن یوسه  حلهى، ،ال د اعةال یعة یی أحکدا مختل  -
 . ق۱۴۱۳، یا  دو 

: مدرسه  محمهدبا ر موحهد ابطحهى،  هم :)شهید اول(، تحقیقعاملى محمد بن مکىالمزار،  -
 .ق۱۴۱۰، ، یا  اول۷اما  مهدى

: مؤسسههة آل حسههین بههن محمههد تقههى نههورى،  ههم، المسددائلاللسددائل و مسددتی طمسددتنرک -
 .ق۱۴۰۸، ، یا  اول:البیت

کفعمى،  مالمص اح،  -  .ق۱۴۰۵، ، یا  دو : دار الرضىابراهیم بن على عاملى 
محقهق حّلهى،  هم: مؤسسه  سهید  الهدین ،عفهر بهن حسهننجهم، المعت   یی شد ح المختصد  -

 .ق۱۴۰۷، الشهدا،، یا  اول

 . ۱۹۹۵یا وت حموى، بیروت: دار صادر، یا  دو ،  ،معجم ال لنان -
کتچى، تههران: گی ش مکتب حله، مکاتب یقه امامی اا ان پ  از شیخ طلسی تا پاش - احمهد پها

 .ش۱۳۸۵، یا  اول، ۷انتشارات دانشگاه اما  صادق

، : انتشهارات ع مهه، یها  اول هم، (شهرآشهوبابهن)محمهد بهن علهى ، طالدبمیاقب آل أبی -
 ق.۱۳۷۹

محمهد اسهفندیاری و حسهین  :، شهاب الدین مرعشى، به اهتما ملسلعة العالمة الم ع ی -
 .ش۱۳۸۹ل، زاده،  م: مکتبة آیة اهلل المرعشى النجفى، یا  اوتقى

، : دار الهذخائر، یها  اول هم (،طهاووگابهن)على بهن موسهى ،الع اداتالنعلات و میهجمهج -
 .ق۱۴۱۱

الدین محهدث أرمهوی، تههران: انجمهن سید ، ل :تحقیق ،الجلیل  زوینى رازیعبدیقض،  -
 .ش۱۳۵۸آنار ملى، 

 :تحقیههق (،وگطههاوابههن)، علههى بهن موسههىالیقددین باختصدداص ملالیددا علددی بددإم ة المددؤمیین -
 .ق۱۴۱۳، ، یا  اولکتابال: دارأنصارى زنجانى،  م اسماعیل

مید ا  مجلاۀ محمدکاظم رحمتى، ، «های خطى برای مطالع  تاریخ تشیعاهمیت نسخه» -
 .۸۵و  ۸۴ شمار  ،۱۳۹۵، تابستان و پاییز شهاب

الب یهة بروایهة صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائة و اال،از  عند االمامیة )نسخة نهج» -

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/80163
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، محههر  الحههرا  و ت اثیددا مجلااۀسیدحسههن موسههوی برو،ههردی، ، «(السههید الروانههدی أنموذ،هها
 .۱۱۰و۱۰۹شمار   ق،۱۴۳۳،مادی آالخر 

 مجلددۀسههید عبههدالعزیز طباطبهایى، ، «القهرونالب یههه عبههر(؛ نهههج۵الب یهه)فهى رحههاب نهههج» -
 .۳۶و۳۵ق، شمار  ۱۴۱۴، سال نهم، ربیع الیانى و رمضان ت اثیا

سههههید عبههههدالعزیز ، «حتههههى نهایههههة القههههرن الیههههامن الب یههههةالمتبقههههى مهههههن مخطوطههههات نهههههج» -
القعده و ذی الحجه ، ویژه نام  شری  رضى، سال اول، شوال و ذیت اثیامجلۀ طباطبایى، 

 .۵  ، شمارق۱۴۰۶
البراعههة فههى شههره (، شههروحه حسههب التسلسههل الزمنههى؛ منهههاج۷القههرون)الب یههه عبههرنهههج» -

، سهال دههم، محهر  و ،مهادی اآلخهر ت اثیدا مجلۀسید عبهدالعزیز طباطبهایى،  ،«الب یةنهج
 ۳۹و ۳۸ق، شمار  ۱۴۱۵

 
 




