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 چکیده
کهه غسهل امها  پیشهین را فقهط امها   امامیه شماری از احادیث به این مطلب اشهار، دارنهد 

بنهدی ، دسهتهاحادیهثاین  دربار،های مهم برای پژوهش گا ز ا .پس از او باید انجا  دهد
گونه یابى د ی  را بهتر بشناسیم وها آن تا نقاط ضعف و  وت ستهاآنشناسى و  تری ارز

بنههدی تقسههیم ،هههتدر ایههن مقالههه، ایههن روایههات از سههه  .ههها انجهها  دهههیمآن نسههبت بههه
و اشهار، بهه بقیهه اعمهال  ههای ،عهلداشهتن نشهانه هها،آن اند: اضطراب ذکهر غسهل درشد،

که  رینههبندیبا د ت در این تقسیم .تجهیش غیر از غسل ههای مهمهى بهرای ها آشکار شد 
که احتمال ،على بهودِن شهماری از وا به روایات غسل و،ود داردعد  اعتماد م هها آن چرا 

که اشار، به  غسل تنهها  مسبلهبسیار باالست و شماری نیش دارای دو نقل متفاوت هستند 
از امهور  برخهى همچنین در تعداد فراوانى از این روایهات، .در یکى از این دو نقل و،ود دارد

دانسهته شهد، اسهت  ۷توسهط امها  نیهش الشامهاد  ...نماز میهت و مانند تکفین یا ،دیگِر تجهیش
  .مخالفت دارد :ناکه آشکارا با وا ع تاریخى تجهیش معصوم

 .های امامت، وا فیهروایات غسل اما ، نشانهفقه الحدیث،  :هاکلیدواژه

 مقدمه
کید - کنیمیاد مى «روایات غسل اما »با تعبیر ها آن که از - شماری از احادیث که  تب دارند 

شهماری از عالمهان امامیهه ایهن  .پهس از او انجها  شهود ِ  پیشهین تنهها بایهد توسهط امهاِ  غسِل امها
بهها چنههین تفسههیری از ایههن  .انههدهههای امامههت دانسههتهمسههّلم و ،ههزو نشههانه  اعههد،را یهه   مسههبله
که  وبا شبهاتى رو به رو خواهیم شد ۸، در احبات امامت اما  رضا و اما  ،وادمسبله ایهن چرا 
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ات اند و احبپدران خویش در فاصله بسیار دوری از ب داد و طوا بود، شهادتدو اما  هنگا  
گههشارش حضههور ایشههان آسههان نیسههت. از سههوی ی هههادیگههر، ناسههازگاری مضههمون ایههن روایههات بهها 

گون  از همههین روی،  . ابههل تبمههل اسههت :ناوا ههع تههاریخى تجهیههش معصههوم رسههید، دربههار،گونهها
گریش از از انجا   .این روایات هستیم ،دی دربار،  پژوهشى نا

کهههرد، اسهههت در مقهههاالتىوایهههن ر از گانهههه ایهههن روایهههات را از  ،، نگارنهههد، تههه ش  بهههه طهههور ،دا
که برخى از،نبه گون بررسى نماید  گونا کنون به چها  رسهید، و در پیشهینه بهه آن ها آن های  تا 

گا  .اشار، خواهد شد گونههشت، دسهتهبرای این پژوهش بردا دبای که یىهااز  شناسهى بنهدی و 
گون باعههث مههىبنههدی ایههن روایههات از ،نبهههدسههته .ایههن روایههات اسههت گونهها شههود شههناخت هههای 

یم و بتهوانیم بهه نقهاط ضهعف و  هوتها آن بهتری نسبت عمی  بهه  ،پهى بهرد،هها آن به دست آور
یمها آن تر دربار،بینانهسوی داوری وا ع قالهه از سهه ،نبهه بهه ، در ایهن ممسهیردر ایهن  .گها  بهردار

در و عههد  آن  (دوگههانگى)بنههدی ایههن روایههات پرداختههه شههد، اسههت: از ،نبههه اضههطراب تقسههیم
، از یها عهدِ  آن ،علهى بهودنههای داشتن نشهانهغسل در برخى روایات، از ،نبه  مسبلهاشار، به 

  .تدفین و یعنى نماز میت، تکفین وبه امور دیگِر تجهیشیا عد  اشار، ،نبه اشار، 
 یشینهپ

کهه  انجها  شهد،، رسهاله مختصهری از سهید امها  روایهات غسهل  دربهار،اولین بحهث مسهتقلى 
گونه روایات را از  بیهل خبهر واحهد دانسهته  1.است =مرتضى کهه بهه وسهیله آن ایشان این  اسهت 

گهر چنهین اخبهاری صهحیح باشهند، کهه گویهد همچنین ایشان مهى .شوداطمینان حاصل نمى ا
کههارم و امهها  رضهها و لههب باشههندبایههد بههه معنههای اعههم اغ رخ داد،  ۸خهه ف آن در غسههل امهها  

کههه در مدینههه اسههتزیههرا  واسههت کههه در ب ههداد یهها طههوا وفههات نمههى ،کسههى  کسههى را  توانههد غسههل 
که ،سم حقیهل نمهى کنهدکرد،، انجا  دهدو چرا  کهم طهى   .توانهد چنهین مسهافتى را در ایهن زمهان 

  .روشن است مسبلهنگا، عقلى ایشان در تحلیل این 
 .ایهن موضهوع تها زمهان معاصهر یافهت نشهد دربهار،مسهتقلى  احهرههیچ گفته، رسالۀ پیش ازپس 

ماننهد  واسهتبهود، با آن مرتبط و یا روایاتى  «غسل اما »به مناسبت نقل روایات  هابیشتر بحث
که افرادی چون شیخ صدوز، و ع مه  4ع مه محمدتقى مجلسى 3،آشوبابن شهر 2اشاراتى 

                                                           
 .۱۵۷-۱۵۳د، ۳ج، رسائل الشریف المرتضى .1

 .۷۱د ۱ج، کمال الدی  و تمام النعمةو ۱۰۶-۱۰۵د ۱ج، ۷عیون أخبار الرضار.ک: ، به عنوان نمونه .2

 .۲۵۳د، ۱ج، متشابه القرآن و مختلفه .3

 .۳۷۲-۳۷۱د ۱ج، روضة المتقی  .4



 

 

144 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
مار

، ش
 ه

هارم
چ

 

 .اندکرد، مسبلهالی آحار خود به این ه ب در ال 1سىمحمدبا ر مجل
رسهد کهه بهه نظهر مهى را روایاتىنیش با استناد به روایات غسل اما ، برخى از  یهاناز فقشماری 
بحثههى دربههار، ایههن  ،البتههه در آحههار فقهههى .انههدنمههود، یهها تو،یههه تضههعیف، باشههدههها آن معههارض بهها

که  - نشد، استارائه روایات  امها در مهوارد  ابهل  - گها، نیهش چنهین ا تضهایى نهدارد،ایآن چنان 
  2.استدالل شد، استها آن به و،ود چنین روایاتى به ،تنها با اشار، ،تو،هى

مهههرتبط، ماننهههد بحهههث از فر هههۀ  ههههایموضهههوعدر برخهههى آحهههار بهههه مناسهههبت  ،در دوران معاصهههر
گفته شد، استنیش  مسبلهاین  دربار، 3،هیوا ف یهاض محمهد حبیهب مانند آنچه آ های  وسخن  ر

کتاب  ایهن  درههای اخیهر مقالهه ارزشهمندی در سال 4.به آن پرداخته است الواقفیةالناصری در 
کهه ایهن  گودرزی و حسین حسینیان مقد  نگاشته شد،  را  مسهبلهموضوع به  لم آ ایان ابراهیم 

 ،رجاایههن مقالههه پههر 5.آن بررسههى نمههود، اسههت ازهههای مختلههف تههاریخى و برداشههت وا ههعاز منظههر 
کهه نگارنهد،  ههایى داردکاستىاشکاالت و ت ش نیکویى برای فهم بهتر این روایات است، اما 

گونى کرد،،ت ش داشته  گونا کنون به آن ها آن ضمن مقاالت  که تا  را برطرف سازد و به مواردی 
                                                           

 .۴۹۵د، ۲ج، مالذ األخیارو ۳۵۴د، ۳ج، مرآة العقولو ۳۲د، ۵۰ج، بحار األنوارر.ک: ، به عنوان نمونه .1

، ۸ج، الخهوئی موسهوعة اإلمهامو ۸۹د، ۴ج، مستمس  العهروةو ۳۹۱د، ۳ج، الحدائق الناضرةر.ک: ، به عنوان نمونهه .2
 .۳۵۴د

کهارمفر هه، فر ه وا فیه .3 کهه بهر امامهت امها   کهرد، ۷ای از شهیعه هسهتند   انهدرا ناذیرفتهه ۷انهد و امامهت امها  رضهاتو هف 
، المغنی فی أبواب التوحیهد و العهدلو ۳۱۴د، الفصول المختارةو ۲۸د، مقاالت اإلسالمیی  و۱۳۱د، فرق الشیعة)
کهه توسهط ایهن فر هه در میهان شهیعیان . فتنهه(۱۶۴د، الحهور العهی و ۱۹۸د ۱ج، الملل و النحهلو ۱۸۱د، ۲۰ج ای 

که شیعه به خود دید، استترین فتنهاز بزر ، ایجاد شد که سران این ،ریان انحرافى وهایى است  از بزرگهان شهیعه ، چرا 
کارم گفتهه مهىبود، ۷و وک ی اما   مانهد، از و و،وههات بر،هایههای مهادی ایهن وکه  در غصهب امهوال شهود انگیهش،انهد. 

کارم که این (۴۶۸، ۴۶۷، ۴۵۹، ۴۰۴د، الکشی رجال)از عوامل پیدایش این فر ه بود، است  ۷اما   . یکى از مسائلى 
کید مى اصرار بهر مسهبله انحصهار ، بود، است ۷کرد، و بدین وسیله درصدد ایجاد شبهه در امامت اما  رضافر ه بر آن تب

که اما  رضا(۴۶۴د، رجال الکشی)ست غسل اما  توسط اما  بعدی ا هنگا  شهادت پدر خهویش در مدینهه  ۷و چرا 
گشارشها از ب داد دور بود،بود، و فرسنگ که مسبله غسل امها  مهىبر مى، ها دربار، این فر هاند. از مجموع  توانسهته بهه آید 

کهرد: در برخهى از منهابع وا فیههه تهوان بهه ایهن نههای ایشهان در ایهن زمینهه مهىسهود ایهن فر هه باشهد. دربهار، ته ش مونهه اشهار، 
گر غیر از اما  بعدی ۷حدیثى به اما  صادز که ا کهور ، کسى تجهیش اما  پیشین را انجها  دههد، نسبت داد، شد، است 

 .به نقل از یکى از منابع وا فه نوشته أبو محمد على بن أحمد العلوی الموسوی(، ۵۷د، الغیبة) خواهد شد
 .۹۸-۹۵د، الواقفیة .4

گفتمههان وا فیهه و امامیههه»، عنهوان ایهن مقالههه .5 کههه در مجلهه  «بازشناسهى حههدیث االمها  ال ی سههله اال االمها  در  علههوم اسهت 
 به چا  رسید، است. ۴شمار،، ۲۲سال، حدیث
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گهها  در پههژوهش ایههن اساسههى .تو،ههه نشههد،، بپههردازد تمهها  بررسههى سههندی و داللههى  ،مسههبلهتههرین 
گونهاتروای که به   1.ای به انجا  رسید، استتر در مقالهکه پیش اندکرد،ای به آن اشار، ى است 

کهه از بهاال بهه مجموعه گاِ، آن است  ایهن روایهات ه پس از بررسى عمی  ت  ت  این روایات، 
کنهیم، آیهدکهه از ایهن را، بهه دسهت مهى را بنگریم و نکهاتى کهه بها نگهاهى  .بررسهى  یکهى از نکهاتى 

کنهون بههه آن پرداختهه نشههد، اسههت، ایهن روایههات بهه دسههت مهىکلهى بههه  آیههد و در هههیچ منبعهى تهها 
گونبندی این روایات از ،هتدسته گونا گونهو تحلیل مقایسه های   .ستهاشناختى آنای و 

گذشت، دسته که  تری از ایهن روایهات بهرای تواند شناخت عمی مىشناسانه گونهبندی چنان 
کنهون دربهار، ایهن روایهات م فهول بهود،، آشهکار نمایهد تها نکبرخى ما حاصل نماید و  که تا  اتى را 

یابى  .داشته باشیمها آن ازتری د ی  بدین وسیله بتوانیم ارز

 «مامال اإلإمام ال یغسله اإل»احادیث شناسی گونه

 دارای دو نقل متفاوت احادیث  .گونۀ اول
ث واحد و،ود دارد، اما اشهار، در بعضى از این احادیث، دو روایت مختلف برای ی  حدی

با و،ود این اضطراب )دوگانگى(، دیگر ایهن دسهته  .استها آن غسل تنها در یکى از مسبلهبه 
کهه نبهوِد  مسبلهاز روایات، شایستگى استناد برای احبات  اشهار، غسهل را نخواهنهد داشهتو چهرا 

کاهش وحوز و اطمینان ما نقِل حدیثبه آن در یکى از دو    .شودبه آن مى نسبت، باعث 
کارم اول: نمونۀ  به صورت زند، و پیشدر مدینه  ۷توسط اما  رضا ۷حدیث غسل اما  

کلینى از این حدیث بهه  2.ی هارونهازنداناز حرکت ایشان به سمت  غسهل  مسهبلهدر روایت 
شهایان ذکهر اسهت  .و،هود نهدارد اما در روایت شیخ صدوز این بنهد از روایهت اصه د  ،اشار، شد،

کلینى و صدوز هر دو در سه راوی آخر منتهى به اما که س بنهابراین،  3.مشترک هستند ۷ند 
که این دو   .اندی  حدیث واحد بود، ،در وا ع ،روشن است 

                                                           
کع مة  لإلمامهة»این مقاله به  لم نگارند، است و عنوان  .1 که« دراسهٌة فهى الروایهات اإلمامیهة، ت سیل اإلما   ه بخهش اول دارد 

 االجتههاد والتجدیهدمجله  ۵۴و بخش دو  )بررسى هشت روایت دیگر( در شمار،  ۵۳آن )بررسى شش روایت( در شمار، 
 )بیروت( به چا  رسید، است. 

کع مههة  لإلمامههة»و ر.ک: ۲۳د، ۱ج، عیههون أخبههار الرضهها و۸۲د، ۲ج، الکههافی .2 دراسههٌة فههى الروایههات ، ت سههیل اإلمهها  
 .)الروایة التاسعة(۱۷۶د، م الثانىالقس، «اإلمامیة

گونه است: ابو الحکم اْرمنى از عبد ا  بهن إبهراهیم الجعفهری از یزیهد بهن سهلیط از امها   .3 یعنى سلسله سند در هر دو این 
کلینى ی  راوی دیگر هم در عرض عبد ا  الجعفری ذکر مى و۷کارم  کند.اگرچه 
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مامهة و اإلدر  ۷.1بهه ب هداد بهرای غسهل امها  ،هواد ۷حهدیث رفهتن امها  ههادی دوم: نمونۀ
ثبات إو  بصائر الدرجاتاما در روایهت  ،اشار، به غسل آمد، است فی المناقبالثاقب و  التبصرة
کهه روایه وای به غسهل نشهد، اسهتاشار، الوصیة ایهن منهابع در وا هع یه  روایهت  ۀهمه ِت ابها ایهن 
گفته ها آن نگارند، در ،ایى دیگر به تفصیل دربار، علت واحد بودن .هستند  2.استسخن 

کهارم حدیث مسیب بن زهیر سوم:نمونۀ  ایهن حهدیث، فقهط  در ۷.3دربهار، شههادت امها  
امهها از رهههور  ،متههولى غسههل پههدر شههدند ۷کههه امهها  رضهها کنههدمههىروایههت شههیخ صههدوز تصههریح 

4.آیدهای دیگر این حدیث، چنین چیشی بر نمىنقل
 

کهه مطلهب با دیدن این موارد، این پرسهش بهه ذههن نگارنهد، رسهید: آیها ایهن  بهدان معناسهت 
یهان و،هود داشهته اسهت کهه چنهدان بهرای مها  - کهه ،ریهانى در میهان عالمهان و راو بنها بهه دالیلهى 

                                                           
 .۵۰۹د، الثاقب فی المناقبو ۲۲۹د، اثبات الوصیةو ۸۵د، التبصرة مة واإلماو ۴۶۷د ۱ج، بصائر الدرجاتر.ک:  .1

...»نگارند، در مقاله  کع مة  )الروایهة الثانیهة عشهر ( بهه تفصهیل دربهار، ایهن روایهت  ۱۸۴د، القسم الثانى، «ت سیل اإلما  
گفته است.  سخن 

گاهى یافتن فو اثبات الوصیةو  بصائر الدرجاتدر روایت  .2 ری اما  هادی از شهادت پهدر خهویش در ب هداد فقط سخن از آ
ههای ایههن ای بهه رفهتن اعجازگونهۀ ایشهان بهه ب هداد بههرای تجهیهش پهدر نیامهد، اسهت. همچنهین در برخهى نقهلاسهت و اشهار،

گاهى تفصیلى از تفهاوتنسبت داد، ۸آن را به اما  ،واد به ،ای اما  هادی، حدیث کهه بهین اند. برای آ ههای دیگهری 
کهه ایهن روایهت االمامة و التبصهرةنبع با نقهل نقل این دو م ت سهیل اإلمها  »ر.ک: )شهد هها یکهى دانسهته هسهت و علهت آن 

... گفتههه شههد ایههن، ۱۸۴د، القسههم الثههانى، «کع مههة  کههه  ههها روایههت الروایههة الثانیههة عشههر (. شههایان ذکههر اسههت: مههراد از ایههن 
که راوی آن، واحدی هستند کهه همهه ایهن روایهت اسهت. بلکهه منظهور هها یکهىاین نیست  هها دربهار، یه  وا هع ایهن اسهت 

کهه مربهوط بهه ایشهان بهود،  ۷یعنهى ههر دو دربهار، امها  ههادی وگوینهد)رویداد( خار،ى سخن مهى و  ضهیه واحهدی اسهت 
گر چه دو راوی مختلف واست کرد،، ا  اند. آن را نقل 

 .۱۰۵د، المعجهزات عیهونو ۳۱۵د، مهةدالئهل اإلماو ۱۰۴د، ۱ج، ۷عیون أخبار الرضاو ۲۶۴د، الهدایة الکبری .3
گاهى بیشتر ...»ر.ک: ، برای آ کع مة   )الروایة الثالثة عشر ( ۱۸۶د، القسم الثانى، «ت سیل اإلما  

که در منابع دیگر .4 کهارم سهخن مهى، چرا  گونه دربار، تجهیش اما   فهو ا  لقهد رأیهتهم بعینهى و ههم یظّنهون » گویهد:مسیب این 
دالئههل )« محههّنط مکّفههن ونههه و یکفنونههه و أیههدیهم ال تصههل إلیههه و ال یصههنعون بههه شههیئا و هههو م ّسههلو یحنط أنهههم ی سههلونه

نیهش آمهد، اسهت. از ایهن  ۲۶۷د، الهدایهة الکبهری و۱۰۵د، عیون المعجزاتهها در شبیه همین واژ، (.۳۱۵د، اإلمامة
که اما  رضابر نمى لزوماد ، عبارت کهه بهه رهاهر مشه ول غسهل امها  اند. تنها مىمتولى غسل پدر شد، ۷آید  کسهانى  گوید 
کههار را نمههى، بودنههد ۷کههارم کسههان ، انههد و در حقیقههتکردنههد و تنههها چنههین تصههوری را داشههتهدر وا ههع ایههن  تجهیههش توسههط 

ههای شهد، اسهت. البتهه در فقهر،انجها  مهى - انهدو شهاید فرشهتگان یها ... بهود،، هها اشهار، نشهد،که در متن بهه آن -دیگری 
که اما  رضا، یتپیشین روا کارم ۷ذکر شد، است  اند و مسیب هم ایشهان را به ب داد آمد، ۷در هنگا  احتضار اما  

پههس از  :گویههدیعنههى مسههیب مههى وگویههد: حههم لههم ازل حتههى  ضههى و عههاد ]غههاب[ ذلهه  الشههخصامهها مسههیب مههى بینیههد.مههى
کهارم ای بهه بازگشهت ایشهان بهرای اشهار،، مسهیب، ( رفهت. در ایهن ،ها۷آن شهخص )یعنهى امها  رضها ۷شهادت اما  

کهه نمهى، بها دیهدن عبهارت و سهیاز آن، بنهابراینکنهد. غسل در سهخن خهود نمهى تهوان رههور آن را بهه معنهای ایهن دانسهت 
 کند. اما چیشی را حابت نمى، انجا  شد، است. بله ممکن است در حد ِاشعار آن را بپذیریم ۷غسل توسط اما  رضا
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اند و بهه حهذف و سانسهور غسل، پرهیش داشته مسبلهمشتمل بر  از نقل احادیث - روشن نیست
گفهت ایهن مهوارد بهه انهداز، انهد؟زد،مهىدست های خود در نقل مسبلهردپاهای این  ای امها بایهد 

کنهد. از سهوی دیگهر، تحلیهل و دو   نمونهۀ هوع چنهین اضهطرابى در نیست که چنین ادعایى را احبات 
کام د  اینچرا که سند دو روایت  وچندان سخت نیست بها یکهدیگر تفهاوت دارد و در چنهین  حدیث 

تهوان ایههن مهى ،بهه عنهوان مثههال وحهالى، و هوع زیهاد، و نقصههان در نقهل بهه معنهها و ... امهر غریبهى نیسههت
که کهه معنهای اصهلى در حهدیث، همهان علهم پیهدا  بهه شههادت  ۷ردن امها  ههادیگونه احتمال داد 

انهد. ایهن معنهای ها دورتر از ب داد بهود،که فرسنگپدرشان در همان لحظه شهادت بود، است با این
کههه یهه  راوی بههه  اط عههات دیگههر،امهها  ،اصههلى حههدیث در هههر دو روایههت و،ههود دارد چیشهههایى بههود، 

کهه بیشتری حف  آن در ذهن خود اهتما   کامهل بها ه یث را بهحهد ویداشته، و این باعث شهد،  طهور 
که مهى کند. یا این  گفهت راوی در نقهل برخهى ،شئیهات ،شئیات بیشتری نسبت به دیگری نقل  تهوان 

  را افزود، است. چیشهایى )مث د غسل(دچار اشتبا، شد، و 
که شهیخ صهدوز واول، تحلیل  ضیه به این آسانى نیست نمونۀاما در  در نقهل  ،گها،گهه چرا 

تهههر شهههدن معنهههای آن یههها بهههه خهههاطر  بهههول نداشهههتن آن فقهههر، از روایهههت و خهههاطر آسهههانه بههه ،روایهههت
کهرد،  ،مخالفتش بها فتهوای ایشهان و یها بهه ههر دلیهل دیگهری ای از حهدیث از نقهل فقهر، یهاتصهرف 

که شماری از محققین به ایهن  وستا کرد،پرهیش مى کهرد، امهرچنان  ایهن  احتمهاالد  1.انهدتصهریح 
گفهت در اینجها  روی،به هر  .ایات نقل به معنا بود، استکار به خاطر برداشت ایشان از رو بایهد 

کهه امها  رضها که شیخ صدوز معتقد بود، است  کهارم ۷نیش این احتمال و،ود دارد   ۷امها  
 عیون اخبار الرضاایهن مطلهب را در وی  کهچنان واند، نه در مدینهرا در همان ب داد غسل داد،

کرد، است که بین این روایتىبه خاطر تنافشاید  پس 2.روایت  کهرد، هاای  و تهر،یح  احسهاا 
کهارمروایت غسل در ب داد در  ۷، در هنگا  نقل ایهن حهدیث، آن فقهر، مربهوط بهه غسهل امها  

غسهل  مسهبلهاما این بهه معنهای عهد  اعتقهاد شهیخ صهدوز بهه اصهل  .مدینه را ذکر نکرد، است
 ۷فرزنهد امها  صهادز ،یلخود وی در ،ایى دیگر برای بط ن امامت اسهماع کهچنان ونیست

غسهل بهاور  مسبلهرسد او به اصل پس به نظر مى 3.غسل استدالل نمود، است مسبلهبه همین 
                                                           

، ۱۴ج و۱۸۷۸د، ۶ج و ۴۲۳۸د، ۱۲ج، کتهاب نکهاحو ۵۶۸و د ۱۰د، ۸و ج۱۴۴د و ۱۸۰د، ۳ج، روضة المتقی  .1
 .۳۲۳د، تأمالت  حول الکتب األربعةو ۴۷۳۶د

 .۱۰۴د، ۱ج، عیون أخبار الرضا .2
 .۷۱د، ۱ج، کمال الدی  و تمام النعمة .3
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که  وداشته  .در ،ای خود شایسته بررسى استگر چه شاید تفسیر خاصى از آن داشته است 

کلینهى و صهدوز بهه خهاطر  ودر اینجا احتمال دیگری نیش هست که اخت ف بین روایت  این 
که سهند ایهن دوو ل به معنا باشدنق گهر چهه از ابهو الحکهم ارمنهى تها امها  یکهى اسهت، امها از  ،چرا  ا

کههه ایههن پههس ایههن احتمههال بههه و،ههود مههى .کلینههى و صههدوز تهها ابههو الحکههم متفههاوت اسههت آیههد 
شاید بتوان  کهچنان واخت ف توسط بعضى از همین افراِد متفاوت در دو سند روی داد، باشد

کرد مؤید دیگری نیش که اخت ف بین ایهن دو روایهت فقهط است این  و آن برای این احتمال ذکر 
ی دیگر نیش از آغاز تا پایان حدیث بهین ایهن دو هادر همین فقر، نیست، بلکه شماری از تفاوت

گونهه...، و  ۷مانند اخت ف در ذکر می د اما  رضا وروایت هست کهه بهه  بعیهد در مجمهوع ای 
 1.به خاطر تصرف شیخ صدوز باشد هااست این حجم از تفاوت

که با تو،ه بهه آن دیگهر معنها نهدارد احتمهال بهدهیم  ،اما در اینجا  رینه دیگری نیش و،ود دارد 
کهههه احتمهههال، آن .کهههه شهههیخ صهههدوز دسهههت بهههه سانسهههور ایهههن  اعهههد، زد، باشهههد  ایهههن اسهههت 

کههه در روایههت خههود بههه سههو ، مههىدربههار،  کسههى اسههت  کههه خههود شههیخ صههدوز تنههها  غسههل بینههیم 
کرد، است به این حهد از ی دیگر از آن حدیث هاغسل در روایتاشار، به که  حالى در وتصریح 

 .رسدرهور نمى
گفههتدر مجمههوع مههى کههه بههه هههیچ روی نمههى  ههراینکههه ایههن مقههدار از  تههوان  کنههد  توانههد حابههت 

که دسهت بهه سانسهور ایهن  اعهد، مهى ا زد، اسهت ته،ریانى در میان عالمان امامیه و،ود داشته 
کههه شههیخ  .را بگیههرد ۷امامههت امهها  رضهها و امهها  ،ههواد در،لههوی شههبهه  کنههیم  گههر فههرض  حتههى ا

کهار بههه خههاطر تنههافى ایههن دربهار، غسههل را  مسههبلهصهدوز اشههار، بههه  کههرد، اسههت، ایههن  اول حههذف 
در ب ههداد بههرای  ۷غسههل امهها  )یعنههى روایههت حضههور امهها  رضهها دربههارۀروایههت بهها روایههت دیگههری 

کهههارم کهههه وی اساسهههاد ( بهههود،، نههه۷غسهههل امههها   بهههه  اعهههد، اعتقهههاد، نداشهههته و  ه بهههه خهههاطر ایهههن 
  .خواسته ردپای آن را از بین ببردمى

                                                           
که مى .1 که شایاز این ،هت از این  رینه به عنوان مؤید نا  بردیم  کرد  های دیگر حدیث نیش مخالف فتهوا د فقر،توان اشکال 

کهه دربهار، چنهان وهها نیهش تصهرف یها پرهیهش نمهود، باشهندو دیدگا، شیخ صهدوز بهود، اسهت و از ایهن روی ایشهان در نقهل آن
کهه آیها ایهن اخهت ف نیهش بهه خهاطر تصهرف نیش ایهن بحهث را مهى ۷اخت ف در ذکر تاریخ می د اما  رضا تهوان مطهرا نمهود 

کهه شهاید ایشهان آن را منهافى بها روایهات دیگهر مهى وسهت یها خیهرا =شیخ صدوز کهه نگارنهد، در چنهان ودانسهته اسهتچهرا 
که اشار، به می د اما  رضا در این حدیث با  رائن و روایات دیگر تعارض دارد  ۷،ایى دیگر مفصل توضیح داد، است 

...»ر.ک: ) کع مة   .لتاسعة(الروایة ا، ۱۷۷د، القسم الثانى، «ت سیل اإلما  
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 که ممکن است جعلی باشنداحادیثی  .گونۀ دوم
کههه در بررسهى سههندی و داللهى احادیههث غسهل امهها  توسهط نگارنههد، نگاشههته در دو مقالهه ای 

راوی بتوانههد آن کههه نههدارد و،ههود  امکههانایههن کههه در بعضههى از روایههات، شههد،، اشههار، شههد، اسههت 
کند که وی  بل از آن وا عه  وروایت را نقل  کرد،چرا   1ة بن أعیناست، مانند روایت هرحم وفات 

کهه هرحمهة چنهد سهال پهیش از شههادت  واسهت ۷که دربار، نحو، شهادت امها  رضها در حهالى 
کرد، است ۷اما  رضا  وبهل اعتناسهتنیهش  ا 3این احتمال در روایت مسهیب بهن زهیهر 2.وفات 

کهارم که وی در روایتش چگونگى شههادت امها   کهه بهه را حکایهت مهى ۷چرا  کنهد، در حهالى 
یهههاداحتمهههال بسهههیار  کهههه پهههیش از شههههادت امههها   ،ز وی همهههان مسهههیب بهههن زهیهههر ضهههبى اسهههت 

کرد، است ۷کارم کندنمى پس اساساد  .وفات    4.تواند شهادت ایشان را نقل 

که در ایهن امها در مجمهوع بهه نظهر  ،ا چیهشی را بها اطمینهان بگویهد،هنگارند، در پى آن نیست 
کهه  واسهت  هوی ایهن دسهته احادیهث،ل ،على بودِن ارسد احتممى وفهات بهه بهه ویهژ، هنگهامى 

یههان پههیش از وا عههه کههه سههند ایههن دو حههدیث ضههمیمه را ایههن مطلههب ، راو یههان نیههش کنههیم  پههر از راو
که در هیچ منبعى نامى ازمجهول چهه رسهد بهه ایهن  ومیهان نیامهد، اسهت بهها آن الحالى است 

  .که مطلبى دربار، توحی  یا تضعیف ایشان بتوان یافت
گر ،على بودن این  که ،ریانى در میان شیعه شاید برا بپذیریم،  احادیثا توان احتمال داد 
کههه بههه ایههن  اعههد،  ای بههرای از هههر وسههیله ...و شههاید بههه خههاطر غههالى بههودن و یهها بههاور داشههته بههود، 

و بههرای رد شههبهه وا فههه دسههت بههه ،عههل ایههن روایههات کههرد، مههىامامههت امامههان اسههتفاد، احبههات 
گروههههى از غالیهههان واسهههت زد،مهههى کهههه  گفهههتن حتهههى در ایهههن مسهههائل نیهههش  ،چنهههان  ابهههایى از دروغ 

که ،اندنداشته کهه بها و،هود  البتهه روشهن اسهت .انهدبهه آن خرسهند نبهود، :خود امامهان با این 
کار برای احبات امامت ایشاندیگر، نیازی ب  رایننص و    .نبود، است ه این 

 ...مانند تکفین و ،کننده به امور دیگِر تجهیزداللت احادیث .گونۀ سوم
که اکرد،غسل اشار،  مسبلهبه که در میان احادیثى  بهر امهور دیگهری غیهر ند، شماری هستند 

                                                           
  .۳۵۱د، دالئل اإلمامةو ۲۴۵د، ۲ج، ۷عیون أخبار الرضا .1
. در مقالههه ۵۴۲، د۸، جالطبههریتههاریخ و ۴۵۰، د۲، جالیعقههوبیتههاریخ و ۳۸۹، دالمعههارفو ۳۱۲، دخلیفههة بهه  خیههاطتههاریخ  .2

«...  موضوع سخن گفته شد، است.  )الروایة السابعة( به تفصیل دربار، این ۱۷۲، القسم الثانى، د«ت سیل اإلما  کع مة 
 .۱۰۴د، ۱ج، ۷عیون أخبار الرضا .3
...»نگارند، دربار، این مسائل به تفصیل در  .4 کع مة   است. توضیح داد، ۱۸۷د، القسم الثانى، «ت سیل اإلما  
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شهمار،  .ى از ایهن مهواردمانند تکفهین و تهدفین و نمهاز میهت و یها بعضه ودناز غسل نیش داللت دار
گونه احادیث به کیفیت شههادت  دربارۀ: روایت عبد الرحمن بن یحیى رسدمىپن  عدد  این 

کههارم ۷،1امهها  رضهها گذشههت()کههه پههیش صههورت زنههد، در مدینهههه بهه ۷روایههت غسههل امهها   ، تههر 
توسهههط امههها   ؟جع؟روایهههت غسهههل دادِن امههها  زمهههان ۷،2بههها امههها  رضههها ىروایهههت منهههارر  بطهههائن

تهههر )کهههه پهههیش در ب هههداد ۷در غسهههل امههها  ،هههواد ۷روایهههت حضهههور امههها  ههههادی ۷،3حسهههین
گرچهه  .گذشت( که ممکن است بر این مطلب داللت داشته باشد،  دو روایت دیگر نیش هست 
ر و روایهت یهاری یهمسهیب بهن زه گفتهۀپهیش به  هوت دسهته پیشهین نیسهت: روایهتها آن داللت

گفت حهدود نیمهى از تمهامى مهدارک  ،در نتیجه 4.:فرشتگان در غسل هر ی  از امامان باید 
که در صهورت  بهول آن  دندر این  اعد، داللت دار نیش این  اعد،، بر لزو  امور دیگر غیر از غسل

 .مدارک، وارد  اعد، خواهند شد
کههه تنههها بههه غسههل اشههار، ،بههه خههودِی خههوداحادیههث )گونههۀ سههو (، ایههن دسههته از   بهها روایههاتى 

گر برای لزو  امور دیگر تجهیش غیر از غسل، مانند تکفین و اما و، تنافى نداردنداکرد، ها آن به ...ا
 از ،مله:  واستدالل شود، با اشکاالتى موا،ه خواهد بود

کهافى نیسهت کهه شهمار واین مدارک بهرای احبهات چنهین امهر مهمهى  و یها  ا پهن تنهههها آن چهرا 
گونىروایههت اسههت و همگههى نیههش از ،هههتهفههت  نهایتههاد  گونهها  ...نههد سههند و تعههارض ومان ،هههای 

بهه تفصهیل دربهار، وضهعیت سهندی و نگارنهد، کهه  چنهان وضعیف و یا بسهیار ضهعیف هسهتند
گفتهگفته ۀ پیشدر مقالها آن داللى ت  ت  کهه از سو .ستا سخن  گهر بگهوییم  ایهن ی دیگر، ا

اعهم از غسهل اسهت و شهامل امهور دیگهِر تجهیهش، ماننهد  )بهه عنهوان شرط/نشهان امامهت(،  اعهد،
ما در مقابل تنافى بزرگى بین ایهن مطلهب  ،در این صورت .شودمىنیش  ...از میت و تدفین و نم

گشارش وگیریم رار مى :نابا وا ع تاریخى تجهیش معصوم که  کهه بهه چرا  گونى هست  گونا های 
کههه حههدا ل بخشههى از تجهیههش برخههى از امامههانروشههنى نشههان مههى توسههط امهها  بعههدی  ۷دهههد 

که بعید اسهت بتهواناای فراوانین اخبار به انداز،و ا .صورت نگرفته است را تو،یهه یها هها آن ند 
                                                           

...». ر.ک: ۲۱۵د، اثبات الوصیة .1 کع مة   .)الروایة الثامنة( ۱۷۵د، القسم الثانى، «ت سیل اإلما  
...».ر.ک: ۲۰۷، داثبات الوصیةو ۴۶۳، درجال الکشی .2  .)الروایة العاشر ( ۱۸۰، القسم الثانى، د«ت سیل اإلما  کع مة 
...». ر.ک: ۴۷۵د، ۱۵ج، الکافیو ۲۸۱د، ۲ج، تفسیر العیاشی .3 کع مة  )الروایهة  ۱۸۲د، القسهم الثهانى، «ت سیل اإلما  

 .الحادیة عشر (
...»ر.ک:  .۷۷۸د، ۲ج، الخهرائج و الجهرائحو ۲۲۵د، ۱ج، بصائر الهدرجات .4 کع مهة  ، القسهم الثهانى، «ت سهیل اإلمها  

 .)الروایة الرابعة عشر ( ۱۸۸د



 لیتحل
ونه

گ
اخت

شن
یروا ی

 ات
مام

سل ا
غ

 

 

 

151 

دسهههت از رهههاهر  ،روایهههت ضهههعیفچنهههد بههها اسهههتناد بهههه کهههه بسهههیار سهههخت اسهههت  1.کهههرد تبویهههل
گون شهیعى و گشارش گونها که دربهار، امامهان مختلهف و در منهابع  یم  گونى بردار گونا های تاریخى 

که ب .سنى آمد، است که فقیهانى  یها تضهعیف ا استناد به روایات غسل دست به تبویهل چنان 
، بههه ههیچ و،ههه وارد :ناانههد، دربهار، بهها ى اعمهال تجهیههش معصهومبرخهى روایههات صهحیحه زد،

 2.اندتو،یه نشد،
کهه ایهن  که روشن شهد  کنون  گهشارشروایهات از  دسهتها  ههایرا بهه خهاطر تعهارض آشهکار آن بها 

یعنهى حتهى ، لت اطمینان ما به اصل  اعد، غسهلتوانیم بپذیریم، پس در این حاتاریخى نمى
کاهش مى دربار، لزو  غسل به تنهایى کهه از ایهن  ویابدنیش  که دیگهر بهرای مها ممکهن نیسهت  چرا 

کنیم یم بهین  زیرا 3ودسته از مدارک دربار، لزو  غسل نیش استفاد،  تها پهن  در این حالت، مجبهور
یم و  ،اعههد، غسههل یافتههه بههودیمکههه بههرای   روایتههى چهههارد،از مجمههوع  را هفههت روایههت گههذار کنههار 

که این مى کاهش اطمینان ما به  اعهد، غسهلبتواند تروشن است   .داشهته باشهد حیر بسشایى در 
کههه داللههت بههر انجهها  بعضههى از اعمههال تجهیههش  کههه در میههان برخههى از خههوِد روایههاتى  گذشههته از آن 

ط امهها  تصههریح شههد، اسههت، توسههط امهها  دارد، بههه عههد  لههزو  برخههى دیگههر از اعمههال تجهیههش توسهه
                                                           

که به چنین مطلبى داللهت دارنهد .1 گاهى از برخى از منابعى  ، ۵ج، الطبقهات الکبهری: ۷ر.ک: دربهار، امها  حسهن، برای آ
اإلسهتیعاب فهی معرفهة و ۱۵۰د، ۱ج، تاریخ بغهدادو ۸۳د، الطالبیی  مقاتلو ۲۹۹د:، ۳ج، األشرافأنساب و ۲۶د

تهاریخ و ۶۳د، ۳ج، الذهبمروج و ۴۱۰د، ۳ج، ، األشرافأنساب : ۷و دربار، امها  حسهین۳۸۹د، ۱ج، األصحاب
کارم۱۱۴د، ۲ج، اإلرشادو ۴۵۵د، ۵ج، الطبری )دو  ۳۹و  ۳۸د، ۱ج، کمال الدی  و تمهام النعمهة :۷و دربار، اما  

مقاتههل : ۷و دربههار، امهها  رضهها۲۴۳د، ۲ج، اإلرشههادو ۱۰۵و د ۹۸د، ۱ج، عیههون أخبههار الرضههاگههشارش مختلههف(و 
، ۶ج، الکامهلو ۲۶۷د، ۳ج، تهاریخ بغهدادو ۴۶۴د، ۳ج، الهذهبمهروج : ۷و دربهار، امها  ،هواد۴۵۸د، الطالبیی 

: ۷و دربهار، امها  حسهن عسهکری۲۴۳د، یةاثبات الوص: ۷و دربار، امها  ههادی۱۷۵د، ۴ج، وفیات األعیانو ۴۵۵د
، ۱ج، النعمهة کمهال الهدی  و تمهامو ۳۸۴د، الهدایة الکبریو ۶۲۰د، ۲ج، الکافیروایت تجهیش توسط عمهال دولهت: 

روایهت تجهیهش توسهط عثمهان بهن  ۱۰۰د، رجهال النجاشهیو ۲۱۹د، )طوسهى( الغیبهةو ۳۲۴د، ۲ج، اإلرشادو ۴۳د
گفتمهان « االمها  ال ی سهله اال االمها »بهاز شناسهى حهدیث »و در مقالهه ۳۵۶د، )طوسهى(الغیبهة نائب خاد: ، سعید در 

 نیش به شمار زیادی از این موارد اشار، شد، است. ۱۱۳دو  ۱۰۷د، «وا فیه و امامیه
گذشهت .2 که در پیشینه تحقی  دربهار، رویکهرد فقیههان دربهار، روایهات غسهل  ، ۴ج، جهواهر الکهالمر.ک: ، ع و، بر منابعى 

، ۶ج، )کتههاب الطهههار ( مصههباح المنهههاجو ۳۶۱د، ۲ج، ۷فقهه  الصههادقو ۴۳۰د، ۳ج، مهههذب األحکههامو ۵۸د
گههودرزی و حسههینیان نیههش در مقالههه ۱۶۰د، ۵ج، )کتههاب الطهههار (سههند العههروة الههوثقیو ۲۴۴د و همچنههین آ ایههان 

کرد،پیش  .(۱۱۷د، «ه اال االما باز شناسى حدیث االما  ال ی سل»ر.ک: )اند گفته به اصل این مطلب اشار، 
رسهد ایهن مبنها عرفهى باشهد و توضهیح دربهار، آن نیهاز بهه امها بعیهد بهه نظهر مهى، باشهیم« تبعهی  داللهت»که  ائل به مگر این .3

 مجالى دیگر دارد.
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کهه بهر آمهدن معجهش، - همانند روایتى از هرحم و نمهاز ایشهان بهر  ۷گونهه امها  ،هوادکه ضهمن ایهن 
کههه امهها  رضهها - کنههدداللههت مههى ۷پیکههر امهها  رضهها بههه هرحمههه دسههتور  ۷داللههت بههر ایههن دارد 

که ایشان را دفن نمایدداد،  1.اند 

 نتیجه
گونههبندی دسته از کهه تعهدادی  ابهل تهو،هى از ، پهى مهىل امها شناسهى روایهات غسهو  بهریم 

 :دچار ضعف هستنددر زیر، های یاد شد، کم از یکى از ،نبهروایات غسل اما ، دسِت 
غسهل تنهها در یهه  نقهل از حههدیث و،هود دارد و در نقههل  مسههبلهاشههار، بهه هها آن در شهماری از

یهادکرد از غسهل هسهتند و چنین روایهاتى دچهار اضهطراب در  .دیگر از همان حدیث و،ود ندارد
و یههههها در  را ندارنهههههدبهههههه عنهههههوان  اعهههههد، شایسهههههتگى اسهههههتناد بهههههرای احبهههههات ضهههههرورت غسهههههل 

کههه  ابههل اسههتناد نیسههتند، دسههِت بینانهههخههوش گههر نگههوییم  بههرای ههها آن کههم  ههدرتتههرین حالههت، ا
کههاهش مههى بههه ههها آن دیگههر، شههماری از . از سههوییابههداسههتدالل بههر چنههین مطلههب مهمههى بسههیار 

که دسِت  ،سیاراحتمال ب چهرا  وبسهیار پهایین اسهتهها آن کم وحهوز مها بهه،على هستند و یا این 
کهرد،ها به راویانى نسبت داد، شد،که روایت که پیش از و وع مها،را وفهات  همچنهین،  .انهداند 

را نیش تنهها  اما  شمار فراوانى از این روایات، امور دیگِر تجهیش مانند نماز میت و تکفین و تدفین
گشارش ودانندمىبعدی ط اما  توس که چنین چیشی با بسیاری از  ههای شهیعه و سهنى در حالى 

  .وا ع تاریخى تجهیش معصومین ناسازگار است دربارۀ
گفههت هههای مههذکور دچههار ضههعف برخههى از روایههات غسههل، از دو ،نبههه از ،نبههه :بلکههه بایههد 

و همچنین روایت ب داد به  ۷برای غسل اما  ،واد ۷مانند روایت رفتن اما  هادی وهستند
کههارم کههه هههم دارای اضههطراب در یههادکرد از غسههل در بههه صههورت زنههد، در مدینههه  ۷غسههل امهها  

کنههون،  .دنههو هههم اشههار، بههه امههور دیگههر تجهیههش دار هسههتند خههودهههای برخههى نقههل گههر  رینههها هههای ا
گوِن یادشد، کنیم را  گونا گهر نگهو، همگى روایهات غسهل که تقریباد به این  رینه اضافه   طعهاد ییم ا

ه تفصهیل آن در مقالهۀ کهچنهان - سهندی ضهعیف و یها بسهیار ضهعیف هسهتنداز نظهر  ها،آن کّل 
توان به صدور این روایهات که نمى درسیخواهیم به این نتیجه  -گفتۀ نگارند، آمد، استپیش

کرد :از معصومین   .اعتماد پیدا 
                                                           

ه ل  فاحفر شیئا یسیرا من و،ه اْرض تجد  برا معموال... فهو مدفنى» .1 کشف ) «، فهادفّنى فیههفا صد المکان الذی عّینتا
گذشهت و نگارنهد، (.۲۶۶، د۲، جالغمة کهه پهیش از ایهن  بها عنهوان روایهت  ایهن روایهت غیهر از روایهت دیگهر هرحمهه اسهت 

...»هفتم از مدارک مسبله غسل اما  در مقاله  کع مة  کرد، است.  ۱۷۳د، القسم الثانى« ت سیل االما    دربار، آن بحث 



 لیتحل
ونه

گ
اخت

شن
یروا ی

 ات
مام

سل ا
غ

 

 

 

153 

 کتابنامه
 .ز۱۴۲۶، چا  سو ، انیانصار  م:، (منسوبمسعودی) نی، على بن حساثبات الوصیة -
 .ز۱۴۱۳، چا  اول، :تیآل الب م: د، ی، محمد بن محمد شیخ مفاإلرشاد -
علهى محمهد  :، تحقیه وسهف بهن عبهد ا  ابهن عبهد البهری، اإلستیعاب فی معرفهة األصهحاب -

 .ز۱۴۱۲، یلدار الجبیروت: بجاوى، 
، چا  ؟جع؟مدرسة اما  مهدى  م:، (منسوب) بن بابویهعلى ، اإلمامة و التبصرة م  الحیرة -

 .ز۱۴۰۴اول، 
دار بیهروت: لهى، کاض زریهار و رکهل زیسه : ی، تحقى ب ذرىیحی، أحمد بن أنساب األشراف -

  ز.۱۴۱۷ر، چا  اول، کالف

 .ز۱۴۰۳، چا  دو ، ىاء التراث العربیدار إحبیروت: ، محمد با ر مجلسى، بحار األنوار -
 ةیهکتابخانهه آ هم: وچهه بهاغى، کمحسن  :، تحقی حسن صفارال، محمد بن بصائر الدرجات -

 .ز۱۴۰۴، چا  دو ، =ىنجف ىا  مرعش
محمهد أبهو الفضهل  : یهر طبهری، تحقیه)تاریخ الطبری(، محمد بهن ،ر تاریخ األمم و الملوک -

 ز.۱۳۸۷دار التراث، چا  دو ، بیروت: م، یابراه
 .تار، بىدار صادبیروت: عقوب یعقوبى، ی، احمد بن أبى تاریخ الیعقوبی -
بیهروت: مصهطفى عبهدالقادر عطها،  :، تحقیه ب ب هدادىیه، احمد بهن علهى خطتاریخ بغداد -

 .ز۱۴۱۷، یضونب ىة، منشورات محمد علیتب العلمکدار ال
مهت کب فهواز و حیهمصهطفى نج : یهتحق ،ىثهیاط اللیهفة بن خی، خلتاریخ خلیفة ب  خیاط -

 ز.۱۴۱۵ة، چا  اول، یتب العلمکدار البیروت: شلى فواز، ک

 ،۱۳، سهال مجله  االجتههاد و التجدیهد، محمدبا ر ملکیهان، «تبم ٌت حول الکتب اْربعة» -
 . ۲۱۰۸، تابستان ۴۷ش

، محمهد ى، القسهم اْول و الثهان«ةیهات اإلمامیالروا ىع مة  لإلمامة، دراسٌة فکل اإلما  یت س» -
 . ۲۰۲۰ بهار -  ۲۰۱۹زمستان ، ۵۴و  ۵۳، شاالجتهاد و التجدید، عافى خراسانى

تههران: رسهولى مح تهى،  د هاشهمیسه :، محمهد بهن مسهعود عیاشهى، تحقیه تفسیر العیاشهی -
 ز.۱۳۸۰یة، چا  اول، المطبعة العلم

 هم: نبیهل رضها علهوان،  :تحقیه ، ىطوسه ، محمهد بهن علهى ابهن حمهش الثاقهب فهی المناقهب -
یان،   .ز ۱۴۱۹انصار
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اء التهراث یهدار إحبیهروت:  نجفهى، ، محمهد حسهنجواهر الکالم فهی شهرح شهرائع اإلسهالم -
 .ز۱۴۰۴ى، چا  هفتم، العرب

محمهد تقهى  :تحقیه  ،وسهف بهن احمهد بحرانهىی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة -
 .ز۱۴۰۵ ن،ی،امعه مدرس م: ، د عبد الرزاز مقر یس -روانىیا
 . ۱۹۷۲ نا،،ا، بىبىکمال مصطفى،  :، نشوان بن سعید حمیری، تحقی الحور العی  -
، ؟جع؟مؤسسهة امها  مههدى هم: ، ن راونهدىید بن هبة ا   طب الهدی، سعالخرائج و الجرائح -

 .ز۱۴۰۹چا  اول، 
  ز.۱۴۱۳مؤسسة البعثة، چا  اول،  م:  ی،طبر محمد بن ،ریر، دالئل اإلمامة -

کشههى، تحقیهه رجههال الکشههی - مؤسسههه نشههر مشهههد: حسههن مصههطفوی،  :، محمههد بههن عمههر 
 .ز۱۴۰۹ ،مشهد: چا  اولدانشگا، 

،امعهه  هم: ، ىزنجهان یریموسهى شهبسهید  :، تحقی ى، احمد بن على نجاشرجال النجاشی -
 .ش۱۳۶۵، چا  ششمن، یمدرس

م، یرکهدار القهرآن ال هم: ف مرتضهى، ین موسهوى شهری، على بن حسهرسائل الشریف المرتضی -
 .ز۱۴۰۵ل، چا  او

موسهوى حسهین  :ی تحقمجلسى، محمد تقى ، روضة المتقی  فی شرح م  ال یحضره الفقی  -
 .ز۱۴۰۶پور، چا  دو ، انکوش م:  ،پنا، اشتهاردىو على رمانىک

 هم: انتشهارات صههحفى، اول، ، محمهد سهند بحرانهى، (تهاب الطههار ک) سهند العهروة الهوثقی -
 .ز۱۴۱۵

تهب کدار البیهروت: عطها،  ابهن سهعد، تحقیه : محمهد عبهدالقادرمحمهد ، الطبقات الکبهری -
 .ز۱۴۱۰، یضونب ىلة، منشورات محمد عیالعلم

تهران: ، یال،ورد یمهدسید  :صدوز، تحقی محمد بن على شیخ ، ۷عیون أخبار الرضا -
 .ز۱۳۷۸نشر ،هان، چا  اول، 

 .تابى ،، چا  اولتبة الداورىکم م: ، ن بن عبد الوهابی، حسعیون المعجزات -
  ز.۱۴۱۱مؤسسة المعارف، چا  اول،  م: ، طوسى حسن، محمد بن الغیبة -
بیهروت: سهید هبهة ا  شهرسهتانى،  :تقهدیم، )منسوب(ىنوبختحسن بن موسى ، ق الشیعةفر -

 ز.۱۴۳۳منشورات الرضا، چا  اول، 
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المههؤتمر  ههم: علههى میرشههریفى،  :د، تحقیهه یههمف محمههد بههن محمههد شههیخ ،الفصههول المختههارة -
 .ز۱۴۱۳العالمى بمناسبة الذکری اْلفیة لوفا  الشیخ المفید، چا  اول، 

 ز.۱۴۱۲، اول، ۷مدرسه اما  صادز م: نى روحانى، ید صادز حسی، س۷فق  الصادق -
 ز.۱۴۲۹ث، چا  اول، یدار الحد م: کلینى، محمد بن یعقوب ، کافیال -
 ز.۱۳۸۵ دار صادر،بیروت: ر، یابن اح ىن علی، عش الدالکامل فی التاریخ -
 ز.۱۴۱۹پرداز، چا  اول،   م: رأى، ىزنجان یریشبسید موسى ، کتاب نکاح -
، ىمح ته ىد هاشهم رسهولیسه : ی، تحقىاربل ىسیبن ع ى، علالغمة فی معرفة األئمةکشف  -

 ز.۱۳۸۱ى، چا  اول، هاشم ىبن :شیتبر
کبهر غفهاری،  :، محمهد بهن علهى صهدوز، تحقیه کمال الهدی  و تمهام النعمهة - تههران: علهى ا

 .ز۱۳۹۵اس میه، چا  دو ، 
بیهدار، چها  اول،  هم: زنهدرانى، بهن شههر آشهوب مامحمهد بهن علهى ، متشاب  القرآن و مختلف  -

 .ز۱۳۶۹
دار الکتهب االسه میة، تههران: رسهولى مح تهى،  :مجلسهى، تحقیه محمهدبا ر ، مرآة العقول -

 .ز۱۴۰۴چا  دو ، 
دار  هم: اسهعد داغهر،  : یهمسهعودی، تحقعلهى بهن الحسهین ، مروج الذهب و معادن الجوهر -

 .ز۱۴۰۹الهجر ، چا  دو ، 
یر، چهها  اول، مؤسسههة دار التفسهه ههم: م، کههیحمحسههن سههید ، مستمسهه  العههروة الههوثقی -

 .ز۱۴۱۶
 .تابى مؤسسة المنار، م: م، کیحسید محمد سعید ، (تاب الطهار ک) مصباح المنهاج -
،هورج  نهواتى،  : یهبهن احمهد، تحق ،  اضهى عبهد الجبهارالمغنی فی أبواب التوحید و العهدل -

 . ۱۹۶۲ة، یالدار المصر : اهر،

مؤسسهة بیهروت: ، تحقیه : احمهد صهقر، ن ابو الفرج اصفهانىیحس ، على بنمقاتل الطالبیی  -
 .ز۱۴۱۹ى، چا  سو ، اْعلم

: ، آلمهانیابهو الحسهن اشهعر ، علهى بهن اسهماعیلمقاالت اإلسالمیی  و اخهتالف المصهلی  -
 .ز۱۴۰۰یسبادن، چا  سو ، و
 هم: مههدی ر،هائى، سید  :مجلسى، تحقی محمدبا ر ، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار -

 .ز۱۴۰۶چا  اول، 
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ف یالشهر هم: ، محمهد بهدران : یهم شهرسهتانى، تحقیرکه، محمهد بهن عبهد اللل و النحهلمال -
 .ش۱۳۶۴، چا  سو ، ىالرض

، =ىاء آحهار اإلمها  الخهوئیهمؤسسهة إح هم: ى، یخهو د ابهو القاسهمی، سهموسوعة اإلمام الخهوئی -
 .ز۱۴۱۸چا  اول، 

ب األحکههام - ة ا  یههدفتههر حضههرت آ - مؤسسههه المنههارم:  ههسههبزوارى،  د عبههد اْعلههىی، سههمهههذ 
 .ز۱۴۱۳، چا  چهار ، =سبزواری

، چها  ۷لإلمها  الرضها ىالمهؤتمر العهالممشههد: ، یالناصهر بیهاض محمد حبی، رالواقفیة -
 .ز۱۴۰۹اول، 

احسهان عبهاا،  :تحقیه ، انکهابهن خل حمهد بهن محمهدا، وفیات األعیان و أنباء أبناء الزمهان -
 .تابى ،ر، چا  اولکدار الفبیروت: 

 .ز۱۴۱۹، بیروت: الب غبى، یخص ن بن حمدانی، حسالهدایة الکبری -
گفتمان وا فیه و امامیهیى حدیث االما  ال شناسباز» - گهودرزی« سله اال االما  در   -، ابراهیم 

 .۸۶ش، ۱۳۹۶، مجل  علوم حدیثحسین حسینیان مقد ، 




