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1

2

ابههل تههو،هى بههه تبیههین تههاریخ تحههوالت حههدیث ی ه

منطقه مىکنهد .معرفهى عالمهان حهدییى حهوز کاشهان در محهدود هرون پهنجم و ششهم و

بررسى کتب نگاشتهشده توسا آنان ،شناسایى اندیشههای حدییى یالب بر ایهن حهوزه

را در پههىداشههته و در نهایههت تههأنیر و تههأنرات ایههن حههوزه را بههر سههیر حههوزهههها مشههخص خواهههد
کرد .این ،ستار  -که با روش توصیفى تحلیلى سهامانیافتهه  -بهه ایهن نتیجهه رسهیده کهه
دو ،ریان شاخص در این هرون بهر حهوز حهدییى کاشهان حهاکم بهوده اسهت :اول، ،ریهان

فقهههمحههور شههامل راو یههانى بهها عنههوان فقیههه و اضهههى کههه شخصهههیت ممتهههاز ایهههن ،ریهههان،
طبالدین راوندی اسهت و در آنهار او ارتباطهات فراوانهى بهین حهوز کاشهان و حهوز بغهداد

مههىتههوان یافههت .دو ، ،ر یههان حههدییىه ه ادبههى شههامل محههدنانى ادیههب کههه شخصههیت گمنهها و
بر،ست این ،ریان ،سید ابوالرضها راونهدی اسهت کهه بها در اختیهارداشهتن نسهخهههای اصهیل از
کتب شیعه و انتقهال میهراث حهدییى بغهداد بهه کاشهان ،مس ّهبب حضهور و رفهت و آمهد عالمهانى
بزر از سیر مراکز حدییى ،برای ا امت و تصحیز کتب حدییى شیعه گردید.

کلیییدواژههییا :کاشههان ،شههیعه اننههىعشههری ،ههرن پههنجم و ششههم ،ابوالرضهها راونههدی ،طههب

راوندی ،بغداد.

بیان مسأله

پههژوهش در بههاره تحههوالت علمههى و عصههری احادیههث و تههأنیر آن بههر ،ر یههانهههای حههدییى در
 .1دکترای علو رآن وحدیث دانشگاه کاشان (نویسند مسئول) (.)rahyafteh@gmail.com
 .2استاد گروه علو رآن و حدیث دانشگاه ع مه طباطبائى (.)ghasempour@kashanu.ac.ir

عنههوان مسههأل پههژوهش حاضههر مههىتههوان در نظههر گرفههت ،یرایههى بر،سههتگى دو ،ر یههان مههرتبا بهها

حههدیث در فاصههل سههدههههای پههنجم و ششههم هجههری اسههت؛ یکههى ،ر یههان فقهههمحههور و دیگههری

،ریان حدییى  -ادبى و اینکه یگونه و یهرا دو شخصهیت بر،سهت فقیهه و محهدث ادیهب در
این تحوالت تأنیرگذار بودهاند.
ریشهها و خاستگاهها
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سرزمینهای اسه مى همهواره مهورد تو،هه پهژوهشگهران بهوده اسهت .بهر ایهن اسهاگ ،آنچهه کهه بهه

از آنج ههایى ک ههه منطقه ه کاش ههان از نخس ههتین من ههاطق ش ههیعهنش ههین ای ههران ب ههوده و عالم ههان و

محههدنانى مع هروف در ههرون اولیههه از ایههن منطقههه برخاسههتهانههد ،اهمیههت ایههن بررسههى دوینههدان
مىشود .در بهاره تش ّهیع مهرد ایهن سهامان دو نظر یهه مطهره اسهت :نظر یه اول کهه تش ّهیع کاشهان را

مربوط به رن سو مىداند و بیان مىکند که در هرن اول و دو هجهری شخصهیتى تأنیرگهذار در
ّ
تشیع و،ود نداشته تا تغییر مذهب مردمان این شهر را به او نسهبت دههیم یها دسهتکهم حضهور
او را سبب گرایش به این مذهب بدانیم 1و نظری دو که با تکیه بر حضور سلطانعلى بن اما

محمد با ر ۷در رن دو در منطق اردههال 2،از نهواحى هم آن روزگهار ،نابهت مهىکنهد کهه مهرد

کاشان حدا ل در رن دو  ،شیعه و طرفهدار ائمهه :بهودهانهد 3.البتهه در هرون بعهدی محهدنان

کاشانىابصل معروفى همچون على بن محمد بن شیر کاشانى 4و ابهراهیم بهن شهیب أسهدی

5

در این حوزه بالیدند که بیانگر رشد و نمو این حوز حدییى در این دوره است.

جریانهای حوزۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

شواهد تار یخى ،بر رونق حوز حدییى کاشان در دو رن پنجم و ششم داللت دارد؛ گریه بها

بررسى د یهقتهر مهىتهوان هرن ششهم را نقطه اوج فعالیهت حهوز حهدییى کاشهان ،طهب حهدیث
نواحى مرکزی ایران ،به شمار آورد .فهرست منتجبالهدین ،محهدنان کاشهانىابصهل و سهاکن

کاشان را در این دوره حدود سى نفر مىداند که البته اط عات ارائههشهده در ایهن کتهاب بسهیار
 .1کاشان در مسی ت ی ،

 ۹۶با اندکى تلخیص.

 . 2ایههن عبههارت یلهها مشهههور اسههت و در منههابع کهههن نهها صههحیز ایههن منطقههه ،اردهههار اسههت (ر .ک :تدداراخ اص د هان ،ج،۱
 )۵۳و در تاراخ قم در

۲۷۷ ،۲۷۲ ،۱۷۹ ،۱۷۷و  ۳۴۹و ...ذکر شده است.

 .3ر .ک :ش ح زینگی و شهادت حض ت سلطانعلی بن اما میمن باق ،۷
 .4رجال الطلسی،

 .5رجال الطلسی،

۳۸۸؛ رجال الیجاشی،

۳۷۳و .۳۸۴

.۲۵۵

 ۲۳به بعد.
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اندک است .منبع دیگر ،دالان شع سیدأبوالرضا راوندی است که ضمن اشعار و به مناسهبت
مده و تمجید افراد ،اط عاتى از اوضهاع کاشهان در آن دوره و برخهى از ضهات و خانهدانههای

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

ششم انبات مىشود.
 .1جریان فقهمحور

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

دالیههل رونههق ایههن موضههوع مههىتههوان بههه پههیشکسههوتى برخههى از محههدنان کاشههان در ههرون اولیههه در
موضههوع فقههه دانسههت؛ افههرادی همچههون علههى بههن محمههد بههن شههیر کاشههانى ( )۲۷۰ - ۲۰۰کههه

نجاشى او را صاحب کتابى ،امع و بزر در فقهه مهىدانهد 1.روایهات فقههى فراوانهى از ابهنشهیره

در المیاسن 2،الکایی 3و تهذاب األحکا  4و،ود دارد .مکاتبات ابن شیره نیز او را نه بهه عنهوان
یه

فقیههه و عهالم خانهههنشههین ،بلکهه فقیهههى کههه در مهتن ،امعههه حضههور داشهته و مر،عههى بههرای

سؤاالت مرد بوده ،معرفى مىکند.

5

اهمیت به فقه در رون بعد نیهز در کاشهان دنبهال شهد؛ بهه طهوری کهه در هرن پهنجم و ششهم،

راو یههان متعههددی در حههوز فقهههى بالیدنههد کههه منتجههبالههدین برخههى از ایههن فقههها را بهها توصههی

«فقیه» در الفه س خود معرفى کرده است؛ 6برای نمونه مهىتهوان بهه پادشهاه بهن محمهد علهوی
حسههنى راونههدی 7،رضههىالههدین أبههوالنعههیم بههن محمههد بههن محمههد القاشههانى 8،أبههوطههاهر علههى بههن
أبىسعد بن على القاشانى 9،على بن محمد الوهقى ریب بهن الولیهد 10،أفضهلالهدین الحسهن

 .1رجال الیجاشی،
 .2المیاسن ،ج،۱
 .3الکایی ،ج،۳

.۲۵۶

۲۷۴؛ ج،۲

 ۱۹۷و ۲۰۹و ۲۸۴و ۳۲۶و ۳۴۴و ۴۳۰؛ ج،۴

 .4تهذاب األحکا  ،ج،۲
ج،۸

۳۱۶؛ ج،۱۰

 .5الکایی ،ج،۱

 ۳۲۷و .۵۲۸

۳۱۷؛ ج،۴

 ۶۳و ۸۱

۱۰۲؛ ج،۵

۱۸۳؛ ج ،۶

۲۹۰و ۵۴۳؛ ج،۵

۹و ۴۴و ۱۵۱و ۳۰۸و ۵۶۲و....

۱۴۲و ۱۴۴و ۱۴۶و ۱۵۱و ۱۵۳و ۲۶۲و ۲۹۴و۳۱۴؛ ج ،۷

۳۱۴؛ تهذاب األحکا  ،ج،۴

۱۵۹و

.۲۴۳

 .6شایان ذکر است که برخى از این افراد در علو دیگری همچون ادبیات و حدیث نیز متخصص بودهاند.
 .7الفه س
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(رازی  ،ص ،۹۶ش.۳۳۳

 .8همان،

 ،۱۲۸ش.۵۲۰

 .10همان،

 ،۸۶ش.۲۷۴

 .9همان،

 ،۸۳ش.۲۵۳

۴۳۳؛

حسین بن على دوریستى (ساکن کاشان) 6اشاره کرد.

همسو با ،ریان فقهمحور و ظهور عملى ایهن ،ر یهان در مهتن ،امعهه ،راو یهانى هسهتند کهه بها

عنههوان اضههى در ایههن دو ههرن در کاشههان و،ههود داشههتهانههد .ک ههرت ایههن افههراد ،دال بههر رونههق ایههن

،ریان در حوز کاشان آن زمان و نشانگر ک رت شیعیان و گستردهبودن ،امعه ایشهان اسهت.

از ،مل این افراد مىتوان به خانهدان ر یهب اشهاره کهرد کهه دور فعالیهت آنهها در حهدود  ۵۳۵ه
ّ
 ۵۶۰هج ههری ب ههوده اس ههت 7.در رأگ ای ههن خان ههدان ،حس ههن (حس ههین) ب ههن محم ههد ،ملقه هب ب ههه
سههدیدالههدین و ّ
مکنههى بههه أبومحمههد القر یههب از اضههیان منطقه راونه ِهد کاشههان 8،فرزنههد او اضههى
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1
الوشههنوی( 2سههاکن کاشههان)،
بههن علههى بههن أحمههد المهابههادی ،شههمسالههدین علههى بههن محمههد ِ
ک ک
تههاجالههدین محمههد بههن محمههد معههروف بههه «شوش هو»( 4سههاکن کاشههان)  5و أبههومحمههد حسههن بههن

3

،مهالالههدین محمهد بههن حسهین بههن محمهد بههن ر یهب معههروف بهه ابههنالقر یهب 9و ،مههالالههدین
بن ریب که با عنوان اضىالقضا ِ کاشان یاده شده است.

10

دیگر خاندان مشهور امامى رن ششم  -که اک ر ایشان سمت ضاوت را در کاشان بر عهده
ً
داشتند  -خاندان طوسى است .همان طهور کهه از عنهوان ایهن خانهدان پیداسهت ،اصهالتا اههل

طههوگ بههودهانههد و در تههاریخ مشههخصنشههده کههه یههرا بههه کاشههان مههها،رت کههردهانههد 11.در رأگ
ّ
عبدالجبار بن محمد بن حسین طوسهى(  ۵۲۹هجهری) اسهت
خاندان اضى طوسى ،أبوعلى
 .1همان،

 ،۵۱ش.۹۳

ِ .2وشنوی ،منسوب به «وشنو » ،یکى از روستاهای م است (أعیان ال یعة ،ج،۱۰
 .3الفه س (رازى) ،۹۱ ،ش.۳۰۵
ْ َ
ک ْک ْ
ک ر َ
َ
للغ َن ِم َلتأ کک َل أو َت َ
شرب؛ خواندن گوسفند برای خوردن عله
 .4شؤشؤ بالضم دعا،
من جلاه القاملس ،ج،۱

 .5الفه س (رازى)،
 .6همان،

.)۱۷۹

.)۲۸۱

یها نوشهیدن آب را گوینهد (تداج العد وس

 ،۱۲۱ش.۴۷۶

 ،۵۱ش.۹۶

 .7مکاتب یقه امامی اا ان پ
 .8الفه س (رازى)،

از شیخ طلسی تا پاشگی ش مکتب حله،

 ،۵۱ش.۹۵

.۱۶۳

 .9دما  ،ص ،۱۱۵ش.۴۳7

 .10تاراخ اللزراء ،ص.۲۱۰
 .11به نظر میرسد به دلی جایگاه واری کاشا در ایرا ِ ن روزگار ،به ایان شاهر مهااجر کارده و سامت ق ااو را در ایان شاهر عهادهدار گشاتند.
دمچنین به ابتمال زیاد شرای بسیار مناس ی برای شیمیا در ن زما در کاشا فراد بوده که این افراد به صور خانوادگی و ناه فاردی باه ایان شاهر
مهاجر کردهاند .دمچنین محتم است مرکزیت شهر ری در ن روزگار و ارت ا خاندا دایی از راوناد باا ن شاهر ،علات مهااجر جممای ایان
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 در کاشاا
دور نیست که این خاندا به دعو دمو به صور خانوادگی به کاشا مهاجر کرده باشند.
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کههه زوینههى رازی از او بهها عنههوان « اضههى أبههوعلى طوسههى» نهها بههرده اسههت 1.از دیگههر افههراد ایههن
خاندان مىتوان به شهابالدین أبوالحسن ّ
ّ
هدالجبار طوسهى ،فرزنهد أرشهد أبهوعلى
محمد بن عب

ّ
ّ
هدالجبار،
هدالجبار بهن محمهد طوسهى ،فرزنهد دو عب
طوسى 2،اضى ،مالالدین على بهن عب
ّ
ّ
ّ
هدالجبار
هدالجبار بهن علهى بهن عب
عبدالجبار طوسى 4،اضهى رکهنالهدین عب
أحمد بن على بن

3

ّ
هدالجبار طوسههى 6،اضههى خطیههرالههدین
طوسههى 5،اضههى تههاجالههدین محمههد بههن علههى بههن عبه
ّ
ّ
هدالجبار 7،اضههى ز یههنالههدین أبههوعلى
هدالجبار طوسههى ،فرزنههد سههو عبه
أبومنصههور حسههین بههن عبه
ّ
ّ
هدالجبار طوسههى 8و اضههى شههرفالههدین محمههد بههن حسههین بههن
هدالجبار بههن حسههین بههن عبه
عبه
ّ
عبدالجبار طوسى 9اشاره کرد.
انتقال میراث فقهی بغداد به کاشان

،ریان فقهمحور در انتقال میراث فقهى بغداد به کاشان و سیر منهاطق نقهش داشهته اسهت.

برای نمونه مىتوان به أبومحمد حسن بن حسین بن على دوریستى ،سهاکن کاشهان اشهاره کهرد

کههه أفنههدی ا،ههاز او را کههه بههه خهها خههودش بههرای شههاگردش شههیخ ابههوالحسههین علههى بههن حسههین
وارانى بر پشت مجلد اول کتاب الم سدلط شهیخ طوسهى مر هو داشهته ،در تهاریخ  ۵۸۴هجهرى،

دیده است .بر طبق این ا،ازه او کتاب الم سلط شیخ طوسى را به واسط پهدر منتجهبالهدین
از پدرش از شیخ طوسى روایت مىکند.

10

شخصههیت ممتههاز ایههن ،ر یههان ،بههىش ه
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ّ
طههبالههدین راونههدی اسههت کههه متعلههق بههه حههوز

 .1یقض.۴۱ ،
 .2همان.۱۹۴ - ۱۹۳ ،
عبدالجبار در روایت برخى از آنار پیشینیان نقش ّ
ّ
مهمى ایفا کهرده اسهت؛ از
 .3الفه س (رازى) ،۸۳ ،ش .۲۵۴على بن
ّ
،ملههه در روایههت کتههاب الیهااددة شههیخ طوسههى(بیددار األیددلار ،ج )۴۷ ،۱۰۴تمههامى مصههنفات س ه ر بههن عبههدالعزیز
دیلمى(همههان ،ج )۷۱ ،۱۰۴و مصه ّههنفات طهههب راونهههدی و سهههید أبوالرضههها راونهههدی (همهههان ،ج )۱۶۲ ،۱۰۵نقهههش
ویژهای داشته است.
 .4همان ،ج .۸۳ ،۱۰۴أحمد بن على طوسى در روایت و نشر تمامى آنار طبالدین راوندی ،اهتمامى ویژه داشته است.
 .5الفه س (رازى) ،۹۰ ،ش.۲۹۸
 .6همان ،۱۱۴ ،ش.۴۳۱
 .7همان ،۵۱ ،ش.۹۲
 .8همان ،۸۳ ،ش.۲۵۵
 .9همان ،۱۱۵ ،ش.۴۳۵
 .10دوریسههتى کتههاب الم سددلط شههیخ طوسههى را از شههیخالههرئیس عبیههداهلل بههن حسههن بههن حسههین بههن بابویههه ،از پههدرش ،از شههیخ طوسههى
مصن کتاب روایت کرده است .شیخ الرئیس همان عبیداهلل یاد شده است که پدر شیخ منتجهبالهدین مؤله الفه سد اسهت.
پس دوریستى در در،ه شیخ منتجبالدین است (رااض العلماء و حیاض الفضالء ،ج.)۱۸۰ - 1۷۹ ،۱

بههه کاشههان و ایههران نقههشداشههته اسههت .آن گونههه کههه از ا،ههازات حههدییى ابههل برداشههت اسههت،

دیمىترین نسهخ االست صار شهیخ طوسهى بها ا،هاز طهبالهدین راونهدی مو،هود اسهت 1.ایهن

نسخ االست صار دو ،لهدی اسهت، .لهد اول ایهن نسهخه را ابهو،عفر نازو یهه مهى در سهال ۵۷۰

هجری کتابت و بر طب راوندی رائت کهرده اسهت .حیهدر بهن ابوالفضهل بهن حسهن المههیمن

القاسانى در ماه ر،ب سال  ۵۶۹هجری ،لد دو این نسخه را کتابهت کهرده اسهت 2.تو،هه بهه

مطلههب فههوق نابههت مههىکنههد کههه طههب در زمههان خههود آن ههدر شههناختهشههده و معههروف بههوده کههه

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

حدییى کاشان است .طبالدین راوندی در انتقال آنار فقهى عالمانى همچون شیخ طوسهى

محدنان دیگر حوزههای حدییى برای تصحیز نسخ خطى خود به او مرا،عه مىکردند.

طبالدین صاحب کتب متعددی در زمینه فقه اسهت .آنهار فقههى او بهر اسهاگ اط عهات

مو،ود در منابع عبارتاند از :إحکا األحکا  3،اإلیجاز یی ش ح اإلاجاز 4،بیدان اإلیفد ادات،
المغیی یی ش ح الیهااة 6،ش ح ما اجلز و ما ال اجلز مدن الیهاادة 7،م دکل الیهاادة 8،غ ادب
الیهااة 9،یهااة الیهااة 10،الییات یی جمی الع دادات 11،المستقصدی یدی الذراعدة 12،مسدئلة یدی

5

 .1تهها مههدتههها تصههور مههىشههد کههه نسههخ االست صددار کتابخانه شههیخ هههادی آل کاشه

الغطهها ،در نج ه

اشههرف بههه تههاریخ

ذیالقعده سال  ۵۷۳هجری ،دیمىترین نسخ این کتاب است؛ در حالى که نسخ فوقالذکر دیمىتهر اسهت .نسهخ
مذکور در کتابخانه آیت اهلل مرعشى به شمار ۱۳۶۷۸و  ۱۳۶۷۹مو،ود است.

« .2صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائة و اال،از عند االمامیة (نسخة نههجالب یهة بروایهة السهید الراونهدی أنموذ،ها)»،
. ۹۳ - ۹۲

ال یعة ،ج،۱

 .3الفه س (رازى) ،۶۸ ،ش۱۸۶؛ الذراعة إلی تصایی
 .4این کتاب شره اإلاجاز یی الف ائض شیخ طوسى است که نسخ خطى آن ضمن مجموعهای از هرن دههم در کتابخانه
عمومى أمیرالمؤمنین ۷در نج

.۲۹۱

أشرف مو،ود است («نهج الب یه عبر القرون(،»)۷

.)۲۷۱

 .5الفه س (رازى) ،۶۸ ،ش۱۸۶؛ الذراعة إلی تصایی ال یعة ،ج.۱۷۶ ،۳
ً
 .6الفه س (رازى) ،۶۸ ،ش .۱۸۶منتجهبالهدین آن را ده مجلهد مهىدانهد کتهابى تقریبها بهه بزرگهى مجمد ال یدان .ایهن کتهاب تها هرن
هشتم مو،ود بوده؛ زیرا شهید اول در کتاب ال یان در بحث سجده مطلبى از آن نقل مىکند (ال یان،

 .7الفه س (رازى)،

 ،۶۸ش.۱۸۶

.)۱۷۳

 .8در منابع اسامى م کالت الیهااة یا ش ح م کالت الیهااة نیز برای این کتهاب ذکهر شهده اسهت (راداض العلمداء و حیداض الفضدالء،

ج۴۲۴ - ۴۲۳ ،۲؛ الذراعة إلی تصایی ال یعة ،ج .)۶۶ ،۱۴این کتاب تا رن هشتم مو،ود بهوده؛ زیهرا ع مهه حلهى در مختلد
ال یعۀ خود در بحث نکاه از این کتاب نقل کرده است (مختل ال یعة یی أحکا ال اعة ،ج.)۱۶۸ ،۷
 .9الفه س (رازى) ،۶۸ ،ش۱۸۶؛ الذراعة إلدی تصدایی ال دیعة ،ج .۵۰ ،۱۶بهه نظهر مهىرسهد ایهن کتهاب در شهره
لغات مشکل فقهى کتاب الیهااة شیخ طوسى باشد.
 .10الذراعة إلی تصایی ال یعة ،ج.۴۳۱ ،۲۴
 .11الفه س (رازى) ،۶۸ ،ش.۱۸۶
 .12همان .شرحى بر الذراعۀ سید مرتضى در سه مجلد در علم اصول فقه است.
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الخم  1،مسئلة األخ ش یی الخم  2،مسئلة یی صالة اآلاات 3،مسئلة یی العقیقة 4،مسئلة یی
ی ض من حض األداء و علیه القضاء 5،شجار العصدابة یدی غسدل الجیابدة 6،المسدئلة الکاییدة
(ال اییة) یی الغسلة القاییة 7،ش ح آاات األحکا  8،ال ائد یدی ال د ائ  9و حدل المعقدلد مدن
10
الجمل و العقلد.
شایان ذکر است که از میان آنار فقهى طب ،تنها ،زوهای با عنوان سؤال و جدلاب یقهدی و

کتهاب یقهالق آن وی امهروزه مو،هود اسهت .گریهه اک هر کتهب فقههى طهب امهروزه مفقهود اسهت،

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

طوری که تنها پنج عنوان از کتب فقهى او بر مدار کتاب الیهااة شیخ طوسى است.

11

،ایگاه فقهى طب راوندی در میان فقهای متأخر از خود ،آن در واالست که ع وه بر نقهل

منقوالت وی در کتب متأخرین ،نظریات فقهى او در برخهى مهوارد بهر نظر یهات فقههای بر،سهته

تر،یز داده شده است؛ به عنوان نمونه طب ،خون س  ،خوک و کافر را به دماء ثالثه ملحهق

مىکند؛ در حالى که ابنادریس حلى با ایهن مطلهب مخهال
 .1همان،
 .2همان.

اسهت و شهاهد مخالفهت خهود را

 ،۶۹ش.۱۸۶

 .3همان.
 .4همان.

 .5همان .در الذراعة کتابى با عنوان رسالة یی الصالة الیاض ة لمن علیه الفائتة ،ز ،آنار طب ذکرشده که به نظهر مهىرسهد
ال یعة ،ج،۱۵

.)۸۲

با کتاب مورد بحث یکى باشد (الذراعة إلی تصایی
 .6الفه س (رازى) ،۶۹ ،ش.۱۸۶
 .7همان؛ الذراعة إلی تصایی ال یعة ،ج.۱۲ ،۱۳
ً
 .8الذراعة إلی تصایی ال یعة ،ج .۴۲ - ۴۱ ،۱این کتاب ظاهرا ییهر از یقه القد آن طهب اسهت؛ همچنهان کهه در أمدل
اآلمل به این مطلب تصریز شده است ،ولى افندی این کتاب را همان یقه الق آن مىداند.
 .9گریه این کتاب امروزه مفقود است ،ولى شواهدی و،ود دارد که تا زمان شهید اول نیز مو،ود بهوده اسهت .فاضهل آبهى در

ک ال ملز ،ع مه حلى در المختلد
بیشتر در این زمینهه ،ر .ک :ک

أحکا ال اعة ،ج،۲
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و شههید اول در الدذک ش مطهالبى از ایهن کتهاب نقهل کهردهانهد .بهرای اط عهات

ال ملز یی شد ح مختصد الیدای  ،ج،۱

۲۱۹؛ ج،۳

۱۷۲ ،۱۷۱ ،۴۰و ...؛ مختلد ال دیعة یدی

۸۱؛ ک ش ال یعة یی أحکا ال اعة ،ج،۲

۲۳۵؛ ج،۳

.۴۲۱

 .10الفه س (رازى) ،۶۸ ،ش .۱۸۶برخى عنوان این کتهاب را حل العقلد یدی الجمدل و العقدلد ذکهر کهردهانهد (أعیدان
ال یعة ،ج .۲۶۰) ،۷از عنوان مشخص است که این کتاب ،شره کتاب الجمل والعقلد شیخ طوسى است.
 .11اسامى کتب مذکور بدین شره اسهت :المغیی یی ش ح الیهااة ،ش ح ما اجلز و ما ال اجلز من الیهااة ،م کل الیهااة،
غ اب الیهااة و یهااة الیهااة.

برمههىگزینههد 1.نمونه دیگههر در بههاب مسههئل عبههد مکاتههب ،فاضههل آبههى ههول راونههدی را بههه صههواب

نزدیه تهر مهىدانههد2.از ،ملهه افهرادی کههه نظر یهات فقههى طهب راونههدی را در کتهب خهود مطههره

کردهاند ،مىتوان به ابنادریس حلى در الس ائ  3،ابنطاووگ حلى در اإلق دال 4،فاضهل آبهى در

ال ملز 5،محقق حلى در المعت  6،ع مه حلهى در مختل ال یعه 7و شههید اول در غااة

ک

الم اد 8اشاره کرد.

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

ادعای ا،ماع امامیه در این موضوع ذکر مىکند ،ولى ع مهه حلهى هول طهبالهدین راونهدی را

 .2جریان حدیثی ـ ادبی با تکیه بر نقش سید ابوالرضا راوندی

،ر یههان دیگههری کههه در ههرن پههنجم و ششههم در حههوز حههدییى کاشههان رونههق فراوانههى داشههت،

،ریانى است با رویکرد حدییى  -ادبى .نمىتوان از ،نبههای گونهگون این ،ریان حهدییى -
ادبى سخن به میان آورد و از نقش ستر و تأنیرگذار شخصیت کمنظیر ایهن دوره ،یعنهى سهید
ابوالرضا راوندی سخن نگفت.

کاش ههان در ای ههن دوره ،ش هههری ادی ههبپ ههرور ب ههوده و ادیب ههان کاش ههانى در دس ههتگاه حکوم ههت

سلجو یان نفوذ یشمگیری داشتهاند 9.تأیید دیگهری بهر ایهن مطلهب ،راو یهان متعهدد بها وصه

«ادیب» در الفه س منتجبالدین مرتبا با این حوزه است؛ برای نمونه مىتهوان بهه أبهوالعه ،
زید بن على بن منصور راوندی 10،الشیخ ابدیب محمد بهن محمهد أیهوب المفیهد القاشهانى،

11

أحمههد بههن علههى مهابههادی 12،حسههن بههن علههى بههن أحمههد مهابههادی، 13،مههالالههدین أبههوسههعد بههن
ال یعة یی أحکا ال اعة ،ج،۱

.۴۷۶

 .1مختل
 .2ک
 .3الس ائ الیاوش لتی ا الفتاوش ،ج۱۷۷ ،۱؛ ج.۷۳۱ ،۲
 .4اإلق ال باألعمال الیسیة ،ج.۵۸ ،۱
ال ملز یی ش ح مختص الیای  ،ج ۵۰۷ ،۴۶۳ ،۳۸۷ ،۳۲۱ ،۲۵۴ ،۱۳۷ ،۱۱۷ ،۱۱۱ ،۱و....
 .5ک
 .6المعت یی ش ح المختص  ،ج۴۴۶ ،۴۳۵ ،۲۵۷ ،۷۴ ،۱؛ ج.۸۹ ،۲
الشیعة فى أحکا الشریعة ،ج،۱

۴۸۵ ،۴۸۴ ،۴۸۲ ،۴۷۶؛ ج،۲

ال ملز ،ج،۲

 .7مختل

.۳۰۷

 .8غااة الم اد یی ش ح یک اإلرشاد ،ج،۱
 .9راحة الصنور و آاة الس ور،
 .10األربعلن حناقا،

 .11الفه س (رازى)،

 .12همان،
 .13همان،

.۲۲

.۵۱

۱۰۰ ،۸۳ ،۳۷؛ ج،۳

۵۱۸؛ ج،۴

 ۲۶۳ ،۲۱۹و....
۱۸۶و....

 ،۱۲۲ش.۴۸۰

 ،۳۵ش.۱۴
 ،۵۱ش.۹۳
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ّ
فرخان 1،موفقالدین على بن أبىعلى بن زیاد ابحنفى 2،حسن (حسین) بهن محمهد ،ملقهب
به سدیدالدین و ّ
مکنى به أبومحمد القر یهب، 3،مهالالهدین محمهد بهن حسهین بهن محمهد بهن
ریب معروف به ابهنالقر یهب 4و تهاجالهدین علهى فرزنهد عبهداهلل بهن أحمهد بهن حمهز الجعفهری

اشاره کرد.

محور مهم این ،ریان ،بىش

5

سید أبوالرضا راوندی است که خهدمات فراوانهى بهه تش ّهیع و

محدنان در رن ششم ارائه کرده است .گریهه سهید ابوالرضها راونهدی در نقهل تمهامى آنهار شهیخ
طوسى نقش مؤنرداشته 6و در نقهل کتهاب رجدال الیجاشدی بها واسهط أبوصمصها ذوالفههقار بهن

معبد حسنى( راوی اصلى کتاب ر،ال نجاشى) نقش داشهته 7،ولهى خهدمت منحصهر بهه فهرد
سید ابوالرضا به ّ
تشیع ،رو ایت میراث حدییى گذشتگان و انتقال آن به آینهدگان اسهت تها آنجها
که وی به عنهوان پهل ارتبهاطى بهرای انتقهال ایهن میهراث بهه آینهدگان تلقهى مهىگهردد .گهاهى او بهه

راوی منحصهر بهه
عنوان تقویتکنند اسناد انتقال ایهن میهراث بهه آینهدگان و در برخهى مهوارد او ِ

فرد این میراث است که مىتوان گفت به احتمال بسیار زیاد اگر او نبود ،اکنهون ایهن میهراث بهه
دسههت مهها نمههىرسههید .سههید ابوالرضهها راونههدی بههرای روایههت و انتقههال ایههن میههراث ،همانگونههه کههه
سههنت محههدنان و عالمههان بههزر همچههون شههیخ صههدوق بههوده ،مسههافرتهههای متعههددی کههرده

است .اسامى مکانهایى که سید ابوالرضا برای امه و سهماع احادیهث سهفرکهرده ،بهدین شهره

اسههت :ههم ،اصههفهان ،ری 8،نیشههابور ،بیهههق ،بغههداد ،مکههه ،مدینههه ،کههرب  ،،نجه  ،خراسههان،
ّ
ومس(دامغههان) ،ههزوین ،آبههه( آوه) ،سههاوه ،ابهههر ،حلههه ،فیحهها ،،زنجههان ،شههیراز و 10 ...برخههى از

9

خدمات سید ابوالرضا بدین شره است:

 .1همان،

 ،۶۹ش .۱۸۸نا کامل این شخص ،على بن مسعود بن محمد بن فرخان است (دالان راویدنش،

 .)۱۳۸از

اینکه منتجبالدین به ذکر کنی او اکتفا کهرده و نها او را در حهرف «سهین» از کتهاب خهود آورده ،معلهو مهىشهود کهه نها
اصلى وی را که «على» بوده ،نمىدانسته است.

 .2الفهرست(رازى)،

 .3همان،

 ،۸۷ش.۲۸۰

 ،۵۱ش.۹۵

 .4دما  ،ص ،۱۱۵ش.۴۳7
 .5دما  ،ص ،8۰ش.۲۴۰

 .6میاقب آل أبی طالب ،ج،۱
 .7بیار األیلار ،ج،۱۰۴
 .8دالان راوینش،
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.۱۹۳

.۹۵

.۱۱

 .9بغیة الطلب یی تاراخ حلب ،ج،۵

 .10ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج،۱

.۲۴۰۵

.۲۷۶ - ۲۷۵

یکى از خدمات سید ابوالرضا راوندی ،شره و تصحیز میراث حدییى است تها آنجها کهه او

کاشان را به محل آمد و شد محدنان حهوزهههای حهدییى ،بهرای تصهحیز کتهب حهدییى شهیعه
تبدیل کرده اسهت .محهدث نهوری ،سهید ابوالرضها را از مشهایخ بزرگهى مهىدانهد کهه اک هر اسهانید

ا،ازات به او منتهى مىشود.

1

بههر اسههاگ اط عههات نسههخ خطههى ،نسههخههههایى از آنههار کهههن شههیعه بهها ا،ههاز سههید ابوالرضهها

راونههدی مو،ههود اسههت کههه او ایههن آنههار را در سههفری کههه در سههال  ۵۱۱هجههری بههه بغههداد نمههوده،

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

الف) شر ح ،تصحیح و اجازۀ میراث حدیثی بغداد در کاشان

دریافت کرده است 2.از ،مل این آنار مىتوان به االمالی سهید مرتضهى ،شد ح یهدج ال الغده،

خصائ األئمة و تلخی

ال یان سید رضى ،رسالۀ اهلازاه ،کتاب من الایض الفقیه و االمالی

شیخ صنوق اشاره کرد .در ادامه اط عاتى درباره این کتب ارائه مىکنیم:
 .1الحاشیة علی أمالی المرتضی

ُ
سید أبوالرضا تعلیقات زیادی بر کتاب غ ر و ُدرر نوشته که أفندی آنها را با خا خهودش،

بههر پش ههت نس ههخهای ک ههه بههراى ش ههاگردش س ههید ناص ههرالههدین أب ههوالمع ههالى محم ههد ا ،ههازه داده،

دیدهاست.

3

همچنین حسهین بهن أبهىعبهداهلل بهن ابهراهیم خومجهانى ،نسهخهای نفهیس از االمدالی سهید
ّ
مهرتضى را  -که در سهال  ۵۶۷هجری کتابتشده  -در تمل داشته کهه اکنهون بهه ش همار ۱۴۵
در کتابخان اسکوریال مو،هود اسههت و اسههاگ تصهحیز االمدالی سهید مرتضهى توسها محمهد

ابوالفضل ابراهیم بوده است .خومجانى نسخه را نزد سهید ابوالرضها راونهدی خوانهده و از وی در

سههال  ۵۶۸هجههری ا،ههاز روایههت آن را دریافههت کههرده اسههت .سههید ابوالرضهها کتههاب امدددالی را بههه
روایت استادش ابهن اخهو بغدادی از ابویانم عصمى از سید مرتضى روایت کرده است.

4

 .2شرح نهج البالغه

یکى از مهمترین آنار سید أبوالرضا راونهدی ،ش ح یهج ال الغۀ أمیهرالمهومنین اسهت .ایهن شهره ییهر از

ش ح یهج ال الغۀ طبالدین راوندی است و مجلسهى در بیار األیلار ههر دو راونهدی را صهاحب شهره
 .1مستنرک اللسائل و مستی ط المسائل ،الخاتمة ،ج،۱

.۱۷۴

 .2ذیل ش ح یهج ال الغۀ سید ابوالرضا راوندی این مطلب به طور مبسوط بیان خواهد شد.
 .3رااض العلماء و حیاض الفضالء ،ج،۴

.۳۷۱

« .4اهمیت نسخههای خطى برای مطالع تاریخ تشیع» ،شمار  ۸۴و  ،۸۵پاور ى

.۱۶۰
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یهددج ال الغدده مههىدانههد 1.سههید عبههدالعزیز طباطبههایى معتقههد اسههت کههه سههید أبوالرضهها را مههىتههوان اولههین

شاره یهج ال الغه لمداد کرد؛ زیرا دیگرانهى کهه در زمهر اولهین شهارحان یهدج ال الغده معرفهى شهدهانهد،

بعدها شره خود را تکمیل کردهاند .سید أبوالرضا در سفر علمهى خهود از کاشهان بهه بغهداد در نو،هوانى و

برای طلب علم ،بهه نسهخ اصهل یهدج ال الغده بهه خها سهید رضهى ،دسهتیافتهه و در ربیهعابول سهال

 ۵۱۱هجری برای خود استنساخ کرده ،تعلیقاتى بر آن نگاشته و کلمهات یر یهب آن را تفسهیر و ،مه ت

مبهم آن را توضیز داده است.
ّ
برخى از بزرگان به نسخ شره یهج ال الغۀ راوندی به خا خود مؤل
2

دسترسى داشهتهانهد.

محمههد نازو یههه مههى از افههرادی اسههت کههه در کاشههان حضههوریافتههه و نسههخ یهددج ال الغددۀ سههید
ابوالرضا را از طریق سماع از او دریافت کرده است .توضیز مطلب آنکه نسهخ بسهیار هدیمى

از یهج ال الغه در کتابخانه «المتحه

العرا هى» بهه خها محمهد بهن حسهن بهن نازو یهه مهى بهه

تاریخ  ۵۵۶هجری مو،ود است 3.ناسخ ،این نسخه را با نسخ على بن ز یهد أبوالقاسهم بیهقهى

(ابنفندق) مقابله کرده است .محمد نازویه مى در نیم شوال سال  ۵۶۸هجهری ایهن نسهخه
را بر طب راوندی نیز رائت کرده است 4.همو ،همچنین این نسخه را با نسهخ سهید ابوالرضها

راوندی ،با درج تمامى حواشى نسخ ابوالرضا در نسخ خود ،در ربیع االول سال  ۵۷۱هجهری
در کاش ههان مقابل ههه و در م ههدت  ۲۲روز (از ابت ههدای ربی ههع االول  ۵۷۱ت هها  ۲۲هم ههان م ههاه) ب ههر س ههید
ابوالرضا راوندی رائت کرده است .سید ابوالرضا در ربیع الیانى همهان سهال ( ۵۷۱هجهری) بهه

وی ا،از روایت این نسخه را داده است.

5

به ع وه ،نسخهای کههن از یهج ال الغده در کتابخانه رضها در شههر رامپهور بهه ش ههمار ۱۱۹۰

 .1بیار األیلار ،ج،۱۰۷

.۱۶۸

« .2فى رحهاب نههج الب یهه()۵؛ نههج الب یهه عبهر القهرون»،

 .۱۶۰ایهن مطلهب در آخهر نسهخهای از کتهاب یهدج ال الغده

نگاشت محمدرضا تستری در ربیع الیانى سال  ۱۰۵۹هجری آمهده اسهت .او ایهن مطلهب را از نسهخهای در هرن ششهم بهه

خا على بن محمد المتطبب مى ،از شاگردان سید ابوالرضها و صهاحب ا،هازه از وی ،نقهل مهىکنهد .همهین مطلهب در
ّ
نسخ أبوالفتوه أحمهد بهن أبهوعبهداهلل بلکهو بهن أبهوطالهب اآلبهى ،شها گرد ع مهه حلهى نیهز مو،هود اسهت .او نیهز نسهخهای از

شره یهج ال الغه ابوالرضا راوندی را استنساخ کرده که در پایان آن به همین مطلب تصریز شده است .از نسهخ او نیهز،
محمدصادق بن محمد شهفیع یهزدی در سهال ۱۱۳۲هجهری استنسهاخ کهرده کهه اکنهون در کتابخانه آیهت اهلل مرعشهى بهه

شمار  ۲۷۳مو،ود است (ر .ک« :صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائهة و اال،هاز عنهد االمامیهة (نسهخة نههجالب یهة

بروایة السید الراوندی أنموذ،ا)» ،پاور ى

 ۱۳۲ه .)۱۳۱

« .3صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائة و اال،از عند االمامیة (نسخة نهجالب یة بروایة السید الراوندی أنموذ،ا)»،
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 .4همان،

 .5همان،

.۸۱

.۸۲

.۷۹

زمانى که سید ابوالرضا راونهدی بهرای اسهتراحت بهه روسهتای ،وشهقان رفتهه ،از روی نسهخ وی

کتابتشده؛ ،ز آنکه در این نسخه ،کهاتب اشهارهای بهه اینکه نسخ اساگ کتابت او نسهخ

یهج ال الغۀ همراه ابوالرضا بوده ،در یه سالى یا از روی کههدا نسهخه کتابهتشهده ،نکهرده ،امها

نسخ اساگ کتابت ،باید همان نهسخهای باشد که ابهوالرضا در سهال  ۵۱۱هجری در بغداد از

روی نسخ اصل کتابت کرده است.

1

همچنین ،مالالدین على بن محمد القمى المتطبب ،از شاگردان سیدابوالرضها ،شهره یهدج
ال الغه راوندی را با ا،ازه از او روایت مىکند ،ولى نسخ خود را پس از وفهات سهید ابوالرضها در سهال
2

 ۵۸۹هجری بر فرزند او ،عزالدین مرتضى على بن فضل اهلل راوندی ،رائت مىکند.

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

مو،ود است که در  ۵۵۳هجری توسا عبدالجبار بن حسهین بهن أبهىالقاسهم حها،ى فراههانى،

3

د ت در مطالب فوق مىرساند که افرادی همچون محمد نازویه مى به مقابل نسهخ یهج
ال الی خود نزد بزرگانى از حوزههای مهم حدییى آن روزگار،یون نیشهابور و ری ،بسهنده نکهرده

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

اعق ههاب ابوالرض هها راون ههدی بای ههد نس ههخ اخی ههر و کتابخانه ه او را در اختی ههار داش ههته باش ههند و
ً
مشخصا نو دختری او ،یعنى حسن بن محمهد بهن عبهداهلل بهن علهى ،عفهری حسهینى در ۶۳۱
هجری از کتابت نسخهای از یهج ال الغه فرایت حاصل کرده که على القهاعده و بههه احههتمال
بسیار باید کتابتى از همان نهسخ ،هدش ابهوالرضا راوندی باشد.

4

ش ح یهج ال الغۀ سهید ابوالرضها تها هرن هشهتم نیهز مو،هود بهوده و ابهنعتهائقى حلى(متوفهای

بعد از  ۷۸۸هجری) در شره خود بر یهج ال الغه از آن استفاده کرده است.
 .3خصائص االئمة

دیمىترین نسخ خطى مو،ود از خصائ

5

االئمة سید رضى ،مربوط به کتابخان رضها در

رامپههور هنههد اسههت کههه میکههروفیلم آن در کتابخان ه سههید عبههدالعزیز طباطبههایى در ههم مو،ههود
 .1ناهمیت نسخههای خطى برای مطالع تاریخ تشیع،

خصائ

األئمة نیز هست.

 .2الفه س (رازى)،

 .»۱۷۳نسخ مو،ود  ۱۱۹۰در کتابخان رضا مشهتمل بهر کتهاب

 ،۹۱ش.۳۰۶

« .3صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائة و اال،از عند االمامیة (نسخة نهجالب یة بروایة السید الراوندی أنموذ،ا)»،
« .4اهمیت نسخههای خطى برای مطالع تاریخ تشیع»،

 .5الذراعة إلی تصایی

ال یعة ،ج،۱۴

.۱۴۳

.۱۷۴

.۱۳۴
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است .این نسخه را فردی به نا عبدالجبار بن حهسین بهن أبىالقاسم حاج فراهانى ،ساکن در

روستای خومجان 1،در روز یهارشنبه یهار شوال  ۵۵۳هجری کتابت کههرده اسهت 2.فراههانى
نسخه را نزد سید ابوالرضا راوندی خوانده و ابوالرضا در صفح عنوان نسهخه ،ا،هاز روایهت آن

را به او داده اسهت .سید ابوالرضا در این نسخه بیان مهىکنهد کهه او ایهن کتهاب را از شهیخ خهود

أبههوالفتز اس ههماعیل بههن فضههل بههن احمههد بههن أخشههید سههراج از اب ههومظفر ع ههبداهلل ب ههن شههبیب از

ابوالفضل خزاعى از سید رضى روایت کرده اسهت.
 .۴تلخیص البیان فی مجاز القرآن

دو نسخ خطى از کتاب تلخی

3

ال یان یی مجاز الق آن سید رضى مربوط به هرن ششهم در

کتابخانه مرکههزی دانشههگاه تهههران مو،ههود اسههت کههه نسههخ اول بههه شههمار  ۱۰۳۴کاسههتىهههایى

دارد ،ولهى نسههخ دو بههه شههمار  ۵۴۷۰کامههل اسههت .کاتهب نسههخ دو  ،محمههد بههن حسههن بههن
محمد حافظ رهقهى اسهت کهه آن را در روز ،معهه عصهر در شههر آبهه 4در تهاریخ  ۲۹ر،ههب سهال

 ۵۴۷هجری کتابت کرده اسهت .در حاشی برگ آخر این نسخه آمده است:

من این نسوه را با نسوۀ اصلی که از ن ِ سید ابوالرضا راوندی بوده در شاهر (انادوز
5
کاشا در نخر جمادی الثانی سال  ۵۶۴دجری ماقابله کاردهام.
 .۵رسالۀ اهوازیه

از دیگر آنار کتابتشده نزد سید ابوالرضا راوندی ،رسالۀ اهدلازاه است که در روز یههاردهم

محر سال  ۵۵۴هجری در مسجد ،امع کاشان توسا همان خومجانى کتابت شده است.

6

 .۶کتاب من الیحضر الفقیه و أمالی صدوق

با استفاده از اط عات نسخ خطى ایهن گونهه بهه دسهت مهىآیهد کهه سهید ابوالرضها بهه عنهوان

پریمههدار انتقههال میههراث حههدییى شههیعه در ههرن ششههم در کاشههان ،ا،ههاز نقههل برخههى آنههار شههیخ

صدوق را نیز به شاگردان خود داده است؛ برای نمونه سید محمد بهن حسهن علهوی کاشهانى از
 .1خومجان ،دهى است از شهرستان فراهان در استان مرکزی.
« .2اهمیت نسخههای خطى برای مطالع تاریخ تشیع»،

 .3خصائ

األئمة،

 .4شهههری کوی ه

نزدی ه

.۱۵

.۱۶۰

سههاوه کههه بههین عامههه بههه «آوه» معههروف اسههت و اهههل آن شههیعه هسههتند؛ در مقابههل سههاوه کههه سههنى

مذهباند و پیوسته بین این دو شهر نزاع مذهبى و،ود داشته است (معجم ال لنان ،ج،۱
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« .5المتبقى مهن مخطوطات نهج الب یة حتى نهایة القرن الیامن»،
« .6اهمیت نسخههای خطى برای مطالع تاریخ تشیع»،

.۱۷۵

.۴۷

.)۵۰

داده اسههت .آیههة اهلل مرعشههى ایههن ا،ههازه را بههر پشههت نسههخ خطههى ایههن کتههاب دیههده اسههت.

1

عات نسخهای از االمالی صدوق ،ایهن نکتهه بهه دسهت مهىآیهد کهه
همچنین با استفاده از اط
ِ
سید ابوالرضا راوندی بها سهه واسهطه از شهیخ صهدوق نیهز روایهت کهرده اسهت .توضهیز ،آنکهه بهر

پشت نسخهاى از األمالی صدوق ،آمده است:
ابوالرضا ف

اهّٰلل بن علی بسنی راوندی میگوید خ ر داد به من به این کتاا  ،شای

فقیه علی بن ع داللمد تمیمی به اجازهای کاه در ربیاع الثاانی ساال  ۵۲۹دجاری از

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

راویان کاشانى است که سید ابوالرضا نسهخهای از کتهاب من ال ایضد ه الفقیده را بهه او ا،هازه

نیشابور برای من نوشته و دمچنین به دو فرزندم ابمد و علی اجازه داده اسات .وی در
ن اجازه ا هار داشته است :خ ر داد به من پدرم ابوالحسن علی بان ع اد اللامد 2از
ابوال رکا علی بن بسین خوزی از امالکنندهاش(شی صدوق .
این فرهن

3

استنسهاخ بعهد از سهید ابوالرضها راونهدی نیهز همچنهان بها ى مانهد؛ بهه طهوری کهه

على بن ابراهیم بن حسن بن موسى فراهانى ساکن کاشهان نسهخهای از االیتصار سهید مرتضهى

را کتابتکرده که در کتابخان آیة اهلل مرعشى به شمار  ۳۵۹۸مو،ود است .او این نسهخه را در
ّ
روز سههه شههنبه  ۲۵مههاه ذیالقعههده سههال  ۵۹۱هجههری در منههزلش در«بههاب والن» استنسههاخ کههرده
ّ
است .نسخ اخیر بعدها در تمل منصور بن علهى بهن محمهد بهن الحسهن الطوسهى بهه تهاریخ
 ۷۶۲هجری بوده است.

4

گریه این نسخه بعد از وفات سید ابوالرضا در کاشان استنساخ شده ،ولى به نظهر مهىرسهد

با تو،ه به شواهد بلهى ،فرزنهدان سهید ابوالرضها ایهن مسهئولیت خطیهر تصهحیز نسهخ خطهى را
بعد از او دنبال کردند و به احتمال وی ایهن کتهاب نیهز از رهگهذر سهفر سهید ابوالرضها بهه بغهداد

باشههد .در تأییههد ایههن مطلههب مههىتههوان گفههت کههه بنهها بههر اط عههات شههجرهنامههههههای ههدیمى ،از

ا ههدامات عههزالههدین علههى فرزنههد سههید ابوالرضهها ،سههاخت مدرسهههای بههزر در شهههر دارالم هؤمنین
کاشان کنار آرامگاه پدرش (ییر از مدرس مجدیه) است.

 .1ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج،۱

5

.۲۵۷

 .2الشیخ ابوالحسن على بن عبد الصمد بن محمد النیسابوری التمیمى پدر على بن عبدالصهمد اسهت کهه نها پهدر و پسهر
هر دو على است (رااض العلماء و حیاض الفضالء ،ج،۴

 .3همان ،ج،۴

.۳۷۲ - ۳۷1

 .4ت ی  :تاراخ و ی هیگ ،پاور ى

 .5ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج،۱

.۱۸۳

.۲۴۴

.)۱۱۱
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با این توصیفات و شواهد اطمینان مىیابیم که کاشان در آن سالهها محهل تجمهع عالمهان

بزرگهى بهوده و بسههیاری از میهراث حهدییى شههیعه در آن روزگهاران در کاشهان کتابههت شهده و سههید

هعت اط عههات
ابوالرضهها راونههدی بهها در اختیههارداشههتن نسههخههههای اصههیل بزرگههان شههیعه و وسه ِ

حدییى ،یکهتاز این میدان بوده است.

ب) انتقال میراث حدیثی توسط سید ابوالرضا راوندی به متأخرین

میراث انتقالى سید ابوالرضا راوندی از بغداد به کاشان در ادامه بهه سهیر حهوزهههای حهدییى

همچون حله منتقل شد؛ به عنهوان نمونهه شد ح یهدج ال الغدۀ سهید ابوالرضها تها هرن هشهتم نیهز

مو،ود بوده و ابنعتائقى حلى(متوفای بعد از  ۷۸۸هجری) در شره خود بر یهدج ال الغده از آن
استفاده کرده است.

1

نمونه دیگر ،کتاب أدعیة الس است که دارای اسناد متعددی است و در دو سهند آن سهید
2

ابوالرضا راوندی نقش اصلى دارد.

3

نمون ه دیگههر از ادعیهههای کههه سههید ابوالرضهها راونههدی در انتقههال آن نقههش منحصههر بههه فههردی

داشته ،مجموعه روایاتى از اما رضا ۷موسو بهه أدعیة اللسدائل الدی المسدائل اسهت 4کهه در

سند آن این گونه آمده است:

سید ابوالرضا راوندی گ ت که خ ر داد مرا سید مرت ی بن داعی بسنی در شاهر ری،
از جم ر بن محمد دوریستی ،از پدرش ،از شی صدوق کاه گ ات :بادیث کارد مارا
ع دالله بن روابة بن مسمود ،از ابرادی بن محماد بان باارو ناوفلی ،از پادرش کاه
خادم و مالزم امام رضا ۷بود ،این گونه روایت میکند ...

5

از سههوی دیگههر ،ع مههه مرعشههى ،عههزالههدین علههى فرزنههد سههید ابوالرضهها راونههدی را صههاحب

رسالهای با عنوان ،ال سائل الی المسائل از اما رضا ۷مىداند کهه از مکتوبهات هرن ششهم در
 .1الذراعة إلی تصایی

ال یعة ،ج،۱۴

.۱۴۳

 . 2این کتاب در بردارند سى و سه دعا و حدیث دسى است کهه در شهب معهراج بهر رسهول خهدا وارد شهده و ههر کهدا بهرای
اهداف خاصى است .أدعیة السر ،یا
.۱۹۶ - ۱۹۵

 .3بیار األیلار ،ج،۹۲

در مجموعه مید ا حدنال شدیعه بهه کوشهش مههدی مهریهزی ،دفتهر یههار ،

۳۲۵ - ۳۲۴؛ الجلاه السییة یی األحادال القنسیة،

.۳۵۸

 . 4این ادعیه شامل ده منا،ات استخاره ،طلب عفو ،سفر ،طلب رزق ،استعاذه ،طلهب توبهه ،طلهب حهج ،طلهب رفهع ظلهم
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ظالم ،شکر خداوند و طلب حوائج است.

 .5کیلز الیجاح،

. ۴۱ - ۴۰

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

اما با بررسى متن أدعیة اللسائل  -که در کتاب کیلز الیجاح 2طبرسهى صهاحب م دکاة األیدلار
ً
ذکرشده  -مشخص مىگردد که این متن با متن أدعیة الس کام متفاوت است و گریه ههر دو

دعا از ،مله احادیث دسى هستند و در برخى عناوین مشهترک هسهتند ،ولهى محتهوای آنهها
ً
با هم کام متفاوتاند.

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

 ۲۶صههفحه و نسههخهای از آن در کتابخانهه نصههیری امینههى مو،ههود اسههت .بنهها بههر نقههل ع مههه
ً
مرعشههى ،ایههن رسههاله مشههتمل بههر دعهها ،السههر ،ظههاهرا متفههاوت بهها کتههاب سههید ابوالرضهها در ایههن

نمونه دیگهر ،کتهاب األربعین یی األحادال سهید ابوالرضها راونهدی اسهت کهه ابهنطهاووگ حلهى در

کتاب الیقین خهود نها آن را سیة األربعدین یدی سدیة األربعدین بیهان کهرده اسهت .او همچنهین بهه ایهن

کتههاب دسترسههى داشههته و دو مههورد از آن نقههل کههرده اسههت 3.ع مههه مرعشههى عنههوان کتههاب را سددیة
4
األربعین یی ش ح األربعین حناقا ذکرکرده و آن را در شمول مسائل علمى کمنظیر مىداند.

نمون ه دیگههر ،دعههای ،وشههن صههغیر 5اسههت کههه گریههه دارای اسههنادی متعههدد اسههت ،لههیکن

طبرسى در کیلز الیجاح اولین سند آن را این گونه ذکر مىکند:

سید ابوالرضا راوندی میگوید :به من خ ر داد سید ابوترا بسنی از ابوع داهّٰلل جم ار
بن محمد دوریستی ،از ابوع داهّٰلل الدللی ،از دارو بان موسای تلمب اری کاه گ ات:
بدیث کرد مرا ابوالم اس بن علی بن ابرادی  ،از عمارة بن زید عقیلای ،از ع اداهّٰلل بان
عال از امام صادق ۷از اجداد یادرینش از امام علای ۷کاه خطاا باه فرزنادش
امام بسین ۷به نق از رسول خدا ۹فرمودند... :

6

نمون دیگهر ،کتهاب خ ملالیا القدائم؟جع؟ از مکتوبهات سهید ابوالرضها راونهدی و متعلهق بهه
 .1ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج،۱
 .2کیلز الیجاح،

.۵۰ - ۴۰

.۲۴۴

 .3الیقین باختصاص ملالیا علی ۷بإم ة المؤمیین،
 .4ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج،۱

.۲۶۶

 ۴۶۷و .۵۱۱

 .5کیلز الیجاح ،ص .۵۱این دعا ّ
سری از اسرار خداوند است که به رسول اهّٰلل ۹تملی دادهشده و موتص دادرسی باه مظلوماا اسات
که به جوشن ممروف شده است .این دعا به جهت اما از نفا و عقوبا دنیوی و بهرهوری از نممتدای اخروی اسات کاه تملای
ن تنها به اد ن جایز و بر مشرکا برام استچ زیرا کسی با این دعا خدا را نمیخواند ،مگر اینکه باجت او برنورده خواداد شاد.
روایا مشهوری در ادمیت این دعا و سرعت اجابت ن ذکر شده است.

 .6همان.
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رن ششم که نسخهای از آن در ده صفحه در کتابخان میرزا فخرالهدین نصهیری امینهى مو،هود

اسههت 1.ابههنطههاووگ ،حههدییى طههوالنى در بههاره تعههداد یههاران امهها زمههان؟جع؟ و تعیههین ،ایگههاه
ایشان ،از کتاب یعقوب بن نعیم بن ر ار  2،از نسخهای ارزشمند و دیمى ذکهر مهىکنهد کهه بهر

روی آن نسخه ،خا سید فضل اهلل راوندی بوده است.

3

نمون دیگر ،کتهاب قیلت ملالییا االئمة المعصلمین سهید ابوالرضها راونهدی از مکتوبهات هرن

ششم که نسخهای از آن در یهل صفحه در کتابخانه میهرزا فخهرالهدین نصهیری امینهى مو،هود
است 4.به نظر مىرسد کهه محتهوای ایهن کتهاب ،همهان نوتهاتى باشهد کهه سهید بهن طهاووگ در

مهج النعلات از اصلى که آن را یافته ،نقل مىکند.

5

نمونه دیگهر ،میاجات إلهیدات اسهت کهه راوی اصهلى ایهن منا،هات ،سهید ابوالرضها راونهدی

است .این منا،ات توسا خوا،ه عبدالحق سهبزواری در هرن دههم بهه پارسهى برگردانهده شهده

اسههت .همههو ایههن منا،ههات را بههه الهیددات نهها گههذاری کههرده؛ در حههالى کههه در بیددار األیددلار 6و

المص اح کفعمى 7از آن با عنوان «منا،ات أمیرالمؤمنین» یاد شهده اسهت .گو یها مناسهبت ایهن

نا گذارى ،تکرار واژ «إلهى» در بندهاى این منا،ات است.

در منابع روایى طعههایى از این منا،ات آمده است؛ به عنوان نمونهه در صییفۀ سدجاداه
دعای پنجاه و سو سمتى از این منا،ات 8،و در المزار شهید اول بخشى از این منا،ات به
نقههل از میههیم تمههار از أمیرالمههؤمنین ۷ذکههر شههده اسههت 9.همچنههین ایههن منا،ههات را بههه صههورت
کامل ،کفعمى ی

بار در ال لن االمین 10بعد از ز یهارات و بهار دیگهر در المصد اح 11و مجلسهى در

 .1ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج،۱

.۲۶۶

 .2یعقوب بن نعیم بن ر ار الکاتب أبویوسه

ً
از اصهحاب ،لیهل القهدر شهیعه کهه در حهدیث کهام مهورد اعتمهاد اسهت .از

اما رضا ۷روایت دارد و کتابى در باب امانت نگاشته است (رجال الیجاشی،
بالفتن،

 .3الت ا بالمین یی التع ا
 .4ملسلعة العالمة الم ع ی ،ج،۱
 .5مهج النعلات و میهج الع ادات،

.۳۷۵

.)۴۴۹

.۲۶۶
.۴۶

 .6بیار األیلار ،ج ،۹۱ص.۹۹

 .7المص اح.۳۶۸ ،
ّک َ
الهد ْنیا أ َنهریَ ،و َّام َحهى ِمهنَ
 .8الصییفة السجاداة ،دعای  ،۵۳ص .۲۵8ع ار مدنظر ایان وناین اساتَ :و ْار َح ْم ِنهى إ َذا ْان َق َط َهع ِمهنَ
ِ
ِ
ْ
َ َ َْ ک
َْ ْ ک َ
کم ْن د ن ِسى.
کریَ ،و ْکن کت ِم َن ال َم ْن ِسیین
المخلو ِ ین ِذ ِ
 .9المزار ،ص.۲7۱

150

 .10ال لن األمین و النرع الیصین،
 .11المص اح،

.۳۶۸

.۳۱۱

نتیجهگیری

در سههدههههای پههنجم و ششههم ،تشههیع در کاشههان نهادینههه شههد .الفه سدد منتجههبالههدین و

برخى دیگر از منابع این دوره ،محهدنان کاشهانىابصهل و سهاکن کاشهان را در ایهن دوره معرفهى

مىکننهد .شهره حهال راو یهان و محهدنان ایهن دوره ،بیهانگهر آن اسهت کهه دو ،ر یهان مههم در ایهن
دوره در کاشههان و،ههود داشههته اسههت :اول، ،ر یههان حههدییى -ادبههى و دو ، ،ر یههان فقهههمحههور کههه

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

بیار األیلار به عنوان «منا،ا أمیرالمؤمنین مرویة عن العسکرى 1»۷ذکر کردهاند.

باعث مها،رت فقیهان و عالمان شایست امر ضاوت به این شهر شد.

طب الدین راوندی در انتقال آنار فقههى علمهایى همچهون شهیخ طوسهى بهه کاشهان و ایهران

نقش مهونری داشهته اسهت؛ آن گونهه کهه از ا،هازات حهدییى ابهل برداشهت اسهت ،هدیمىتهرین
نسخ االست صار شیخ طوسى با ا،از طبالدین راوندی مو،ود است، .ایگاه فقهى طهب

راوندی آن در واالست که ع وه بر نقل منقهوالت وی در کتهب متهأخرین ،نظر یهات فقههى او در
برخى موارد بر نظریات فقهای بر،سته تر،یز داده شده است.

سههید ابوالرضهها راونههدی عههالمى ،ههامعابطههراف بههوده کههه بررسههى ویژگههىهههای شخصههیت او،

بیان گر نقش منحصر به فردش در رونق حوز امامیه کاشان در رن ششهم اسهت .سهید ابوالرضها
با انتقال میراث حدییى بغداد به کاشان و ریاست مدرسه مجدیهه در کاشهان ،مس ّهبب حضهور
و رفت و آمد عالمانى بزر از سیر مراکز حدییى ،برای ا امت و تصهحیز کتهب حهدییى شهیعه
گردید .این میراث حدییى در ادامه به نقاط متعدد ،از ،مله حله منتقل گردید.

کتابنامه

 أدعی دة الس د  ،ضههیا،الههدین أبوالرضهها حسههنى راونههدی ،تحقیههق :سعیدرضهها علههىعسههکری ،یهها درمجموع می ا حنال شیعه ،به کوشش :مهدی مهریزی ،م :دارالحدیث ،۱۳۸۰ ،دفتر یهار .

 األربعلن حناقا ،على بن عبیداهلل (منتجبالدین) ،م :مؤسسة اإلما المهدى۱۴۰۸ ،۷ق. -أعیان ال یعة ،سید محسن امین ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات ،یا

اول۱۴۰۳ ،ق.

 اإلق دال باألعمدال الیسدیة ،علهى بهن موسهى(ابهنطهاووگ) ،تحقیهق، :هواد یهومى ،هم :دفتههرتبلیغات اس مى ،یا

 .1بیار األیلار ،ج،۹۱

.۹۹

اول۱۳۷۶ ،ش.
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 بیار األیلار الجامعة لنرر أخ ار األئمةاألطهار ،محمد با ر بن محمد تقى مجلسى ،بیروت:دو ۱۴۰۳ ،ق.

دار إحیا ،التراث العربى ،یا

 بغیةالطلدب یدی تداراخ حلدب ،عمهر بهن احمهد (ابهنعهدیم) ،تحقیهق :سههیل زکهار ،بیهروت:دارالفکر ،بىتا.

 ال لناألمین و النرعالیصدین ،ابهراهیم بهن علهى عهاملى کفعمهى ،بیهروت :مؤسسهة ابعلمهىللمطبوعات ،یا

اول۱۴۱۸ ،ق.

 ال یان ،محمد بن مکى عاملى(شهید اول) ،تحقیق :محمد الحسون ،هم :انتشهارات محمهدالحسون ،یا

اول۱۴۱۲ ،ق.

 تاجالع وس من جلاه القاملس ،محمهد مرتضهى حسهینى زبیهدی ،بیهروت :دارالفکهر ،یهااول۱۴۱۴ ،ق.

 تاراخ إصد هان ( کد أخ دار إصد هان) ،احمهد بهن عبهداهلل (ابهونعیم) ،تحقیهق :حسهن سهیدکسروی ،بیروت :دار الکتب العلمیة۱۴۱۰ ،ق.

 -تدداراخ قددم ،حسههن بههن محمههد مههى ،تر،مههه :علههى بههن حسههن بههن عبههدالمل

مههى ،تحقیههق:

محمدرضا انصاری ،م :کتابخان آیة اهلل مرعشى ،گنجین مخطوطات اس مى۱۳۸۵ ،ش.

 تاراخاللزراء ،نجمالدین ابوالر،ا ،مى ،به کوشش :محمهدتقى دانهش پهژوه ،تههران :مؤسسهمطالعات و تحقیقات فرهنگى۱۳۶۳ ،ش.

 الت دد ا بددالمین یددی التع اددصاحبابمر ،یا

اول۱۴۱۶ ،ق.

بددالفتن ،علههى بههن موسههى(ابههنطههاووگ) ،ههم :مؤسس ه

 ت ی  :تاراخ و ی هیگ ،محمد کاظم رحمتى ،م :انتشارات مورخ ،یا تهددذاباألحکددا  ،محمههد بههن حسههن طوسههى ،تحقیههق :حسههن موسههوی خرسههان ،تهههران :دارالکتب اإلس میة ،یا

اول.۱۳۹۵ ،

یهار ۱۴۰۷ ،ق.

 الجلاه السییة یی األحادالالقنسیة (کلیات حنال قنسی) ،محمهد بهن حسهن حهر عهاملى،تر،مه :زینالعابدین کاظمى ،تهران :انتشارات دهقان ،یا سو ۱۳۸۰ ،ش.

 -خصددائ

األئمدة ،محمههد بههن حسههین سههید رضههى ،تصههحیز محمههد هههادى امینههى ،مشهههد:

آستان دگ رضوى ،یا
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اول۱۴۰۶ ،ق.

 داددلان ،ضههیا،الههدین أبوالرضهها حسههنى راونههدی ،تحقیههق :سههید ،ه لالههدین محههدث ارمههوی،تهران :مطبعة مجلس ،یا

اول۱۳۳۴ ،ش.

سو ۱۴۰۳ ،ق.

 ک ش ال یعة یدی أحکدا ال د اعة ،محمهد بهن مکهى عاملى(شههید اول) ،هم :مؤسسه آلالبیت ،:یا اول۱۴۱۹ ،ق.

 راحةالصنور و آاةالسد ور ،محمهد بهن علهى بهن سهلیمان راونهدی ،تصهحیز :محمهد ا بهال،تهران :امیرکبیر۱۳۶۴ ،ش.

 ال جال ،احمد بن على نجاشى ،م :مؤسسة النشر االس مى ،یا ال جددال ،محمههد بههن حسههن طوسههى ،تحقیههق، :ههواد یههومى اصههفهانى ،ههم :مؤسسههة النشههراإلس مى ،یا

ششم۱۳۶۵ ،ش.

سو ۱۴۲۷ ،ق.

 -رااضالعلماء و حیاضالفضدالء ،عبهداهلل بهن عیسهىبیه
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 -الذراعة إلی تصدایی

ال دیعة ،محمدمحسهن آ هابزر تهرانهى ،بیهروت :دار ابضهوا ،،یها

افنهدى ،تحقیهق :احمهدحسهینى

اشکورى ،بیروت :مؤسسة التاریخ العربى ،یا اول۱۴۳۱ ،ق.
ّ
 الس ائ الیاوش لتی ا الفتداوش ،محمهد بهن منصهور ابهنادر یهس حلهى ،هم :دفتهر انتشهاراتاس مى ،یا

دو ۱۴۱۰ ،ق.

 ش ح زینگی و شدهادت حضد ت سدلطایعلی بدن امدا میمدن بداق  ،۷عبدالرسهول مهدنىیازدهم۱۳۸۵ ،ش.

کاشانى ،کاشان :مرسل ،یا

 الصییفة السجاداة ،على بهن الحسهین( ز یهن العابهدین) ،هم :دفتهر نشهر الههادى ،یها ،۱۳۷۶دعای .۵۳

 -غااةالمد اد یدی شد ح یکد

اول،

اإلرشداد ،محمهد بهن مکهى عاملى(شههید اول) ،تحقیهق :رضها

مختارى ،م :دفتر تبلیغات اس مى ،یا

اول۱۴۱۴ ،ق.

 الفه س  ،على بن عبیداهلل (منتجبالدین) ،تحقیق ، :لالدین محدث ،هم :کتابخانهآیة اهلل مرعشى نجفى ،یا اول۱۳۶۶ ،ش.

 کاشان در مسی ت ی  ،مصطفى صاد ى ،م :انتشارات شیعهشناسى ،یا اول۱۳۸۶ ،ش. الکایی ،محمد بن یعقوب کلینى ،تحقیق :على اکبر یفهاری ،تههران :دارالکتهب اإلسه میة،یا یهار ۱۴۰۷،ق.
 ک ال ملز یی ش ح مختصد الیدای  ،حسهن بهن ابهىطالهب یوسهفى ،فاضهل آبهى ،تحقیهق:سو ۱۴۱۷ ،ق.

علىپناه اشتهاردى  -آ ا حسین یزدى ،م :دفتر انتشارات اس مى ،یا
 کیلزالیجاح ،على بن حسن طبرسى ،تحقیق :یانم َمنسى کطعمة ،کرب  :،العتبهة الحسهینیةالمقدسة ،یا

اول۱۴۳۹ ،ق.
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علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره سوم

 المیاسدددن ،احم ههد بههن محمههد بر ههى ،تصههحیز، :هه لال ههدین محههدث ،ههم :دار الکت ههباإلس میة ،یا

دو ۱۳۷۱ ،ق.

 مختل ال یعة یی أحکدا ال د اعة ،حسهن بهن یوسهیا

دو ۱۴۱۳ ،ق.

حلهى ،هم :دفتهر انتشهارات اسه مى،

 المزار ،محمد بن مکى عاملى(شهید اول) ،تحقیق :محمهدبا ر موحهد ابطحهى ،هم :مدرسهاما مهدى ،۷یا

اول۱۴۱۰ ،ق.

 مسددتنرکاللسددائل و مسددتی طالمسددائل ،حسههین بههن محمههد تقههى نههورى ،ههم :مؤسسههة آلالبیت ،:یا

اول۱۴۰۸ ،ق.

 المص اح ،ابراهیم بن على عاملى کفعمى ،م :دار الرضى ،یا دو ۱۴۰۵ ،ق.ّ
 المعت یی شد ح المختصد  ،نجهمالهدین ،عفهر بهن حسهن محقهق حلهى ،هم :مؤسسه سهیدالشهدا ،،یا

اول۱۴۰۷ ،ق.

 -معجم ال لنان ،یا وت حموى ،بیروت :دار صادر ،یا

 -مکاتب یقه امامی اا ان پ

دو . ۱۹۹۵ ،

از شیخ طلسی تا پاشگی ش مکتب حله ،احمهد پهاکتچى ،تههران:

انتشارات دانشگاه اما صادق ،۷یا

اول۱۳۸۵ ،ش.

 میاقب آل أبیطالدب ،محمهد بهن علهى (ابهنشهرآشهوب) ،هم :انتشهارات ع مهه ،یها۱۳۷۹ق.

اول،

 ملسلعة العالمة الم ع ی ،شهاب الدین مرعشى ،به اهتما  :محمهد اسهفندیاری و حسهینتقىزاده ،م :مکتبة آیة اهلل المرعشى النجفى ،یا

اول۱۳۸۹ ،ش.

 مهجالنعلات و میهجالع ادات ،على بهن موسهى(ابهنطهاووگ) ،هم :دار الهذخائر ،یها۱۴۱۱ق.

اول،

 یقض ،عبدالجلیل زوینى رازی ،تحقیق :سید  ،لالدین محهدث أرمهوی ،تههران :انجمهنآنار ملى۱۳۵۸ ،ش.

 الیقددین باختصدداص ملالیددا علددی بددإم ة المددؤمیین ،علههى بهن موسههى(ابههنطههاووگ) ،تحقیههق:اسماعیل أنصارى زنجانى ،م :دارالکتاب ،یا
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اول۱۴۱۳ ،ق.

 «اهمیت نسخههای خطى برای مطالع تاریخ تشیع» ،محمدکاظم رحمتى ،مجلاۀ مید اشهاب ،تابستان و پاییز  ،۱۳۹۵شمار  ۸۴و .۸۵

« -صفحة مشر ة عن تاریخ السماع و القرائة و اال،از عند االمامیة (نسخة نهجالب یهة بروایهة

،مادی آالخر ۱۴۳۳ق ،شمار ۱۰۹و.۱۱۰

 «فهى رحههاب نهههجالب یهه()۵؛ نهههجالب یههه عبههرالقهرون» ،سههید عبههدالعزیز طباطبهایى ،مجلددۀت اثیا ،سال نهم ،ربیع الیانى و رمضان ۱۴۱۴ق ،شمار ۳۵و.۳۶
 «المتبقهههى مه ههن مخطوطهههات نههههجالب یهههة حتهههى نهایهههة القهههرن الیهههامن» ،سهههید عبهههدالعزیزطباطبایى ،مجلۀ ت اثیا ،ویژه نام شری رضى ،سال اول ،شوال و ذیالقعده و ذی الحجه
۱۴۰۶ق ،شمار .۵

جریانهای حدیثی شیعۀ کاشان در قرون پنجم و ششم

السههید الروانههدی أنموذ،هها)» ،سیدحسههن موسههوی برو،ههردی ،مجلااۀ ت اثیددا ،محههر الحههرا و

 «نهههجالب یههه عبههرالقههرون( ،)۷شههروحه حسههب التسلسههل الزمنههى؛ منهههاجالبراعههة فههى شههرهنهجالب یة» ،سید عبهدالعزیز طباطبهایى ،مجلۀ ت اثیدا ،سهال دههم ،محهر و ،مهادی اآلخهر

۱۴۱۵ق ،شمار  ۳۸و۳۹
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