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در غیر از  اوشناسی روایات اذینه و گونهعمربن

  کتاب سُلیم

  1علی جمعه فکوري

  چکیده

ترین کتاب تاریخی ـ کلـامی شـیعه از قـرن اوّل و دوم هجـري در مـورد م، قدیمیکتاب سلی

و عاقبت دشمنان و مخالفـان آنـان اسـت کـه بـه دلیـل اهمیـت  بیتفضایل و جایگاه اهل

عیاش، راوي کتاب، بارها مـورد نقـد و ابیبنتاریخی و مباحث کلامی آن، سُلیم، کتاب سلیم و ابان

ان قرار گرفته است؛ اما راوي اصلی که کتـاب از طریـق او بـراي راویـان بررسی موافقان و مخالف

و  اذینه، از شیعیانِ مورد اعتماد ابان و از اصحاب امـام صـادقبعدي انتشار یافته، یعنی عمربن

است که تا کنون هیچ تحقیق مستقلی از موافق یا مخالف در باره وي دیده نشـده  امام کاظم

  است. 

اذینه کیست؟ و داراي چه گرایش فکري و کلامی بـوده طرح است که عمربنحال، این سؤال م

اذینـه از طریـق است؟ پژوهش حاضر، با روش توصیفی ـ تحلیلی، براي بررسی شخصـیت عمربن

بندي روایات او از منابع دیگر حدیثی، رجـالی و آوري و دستهاطلاعات تاریخی در مورد وي و جمع

بندي روایـات آوري اطلاعـات تـاریخی و دسـتهسـت. هـدف از جمـعتاریخی شیعه، سامان یافته ا

اذینه، دست یافتن به نگرش فکري، کلامی و در نهایت، مقایسه ایشان با راوي کتاب سـلیم عمربن

اذینـه راوي کتـاب تواند همان عمربناذینه در منابع رجالی و تاریخی شیعه میاست که آیا عمربن

                                            
: تاریخ، سیره و تمدن اسلامی وابسته به جامعۀ المصطفی العالمیهتاریخ تمدن اسلامی، مجتمع رشته ي . دانشجوي دکتر1
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  سلیم باشد یا خیر؟ 

اذینـه بیشـتر نگـرش فقهـی و البتـه کلـامی تحقیق، حاکی از آن است کـه عمربن هايیافته

شـود و ایـن امـر، اعتدالی داشته است؛ نه آن گرایش کلامی حدّ اکثري که در کتاب سلیم دیده می

  آمده در این پژوهش است.دستدهنده دو شخصیت متفاوت از راوي کتاب و شخص بهنشان

  واژگانکلید

  شناسی روایات.اذینه و گونهابان، عمربن کتاب سلیم، راوي

  مقدمه

اذینـه بنآوردن نگـرش و بیـنش فکـري و یـا کلـامی عمردسترسالت اصلی این پژوهش، به

است. به همین منظور، روایات وي از منابع معتبر رجالی، حدیثی و تاریخی شـیعه تـا قـرن ششـم 

ي گردیده و از لحاظ موضـوعی، بـه آورهجري، صرف نظر از بررسی سندي و محتوایی آنها، جمع

خصـوص نگـرش آوردن شخصـیت و بهدسـتبندي شده اسـت؛ چـون بههاي متفاوتی دستهگونه

اذینه در اعتبارسنجی کتاب و صحت انتساب آن به سلیم، از اهمیـت خـاص برخـور کلامی عمربن

مـین نـام، البتـه بـا اذینه، راوي کتاب سلیم، از طریق ابان است و از سویی نیـز هبندار است. عمر

اختلاف در منابع رجالی و حدیثی شیعه، به عنوان اصحاب امام معصـوم آمـده و حتـی در مـواردي 

  توثیق هم شده است.

اذینه از غیر کتاب سلیم، در مقایسه محتواي این روایات بـا بنشناسی روایات عمراهمیت گونه

تواند همـان کسـی باشـد کـه در منـابع اذینه راوي کتاب سلیم میکتاب سلیم است که آیا عمربن

  رجالی شیعه از اصحاب امام و توثیق شده است؟ یا احتمالا غیر از آن است؟

اذینه در منابع رجالی شیعه آمده یکی باشـد، راوي بناگر راوي کتاب سلیم با آنچه در باره عمر

تـاب سـلیم و موثق است و به اعتبـار ک یا امام کاظم کتاب سلیم از اصحاب امام صادق

نیز افزوده خواهد شد؛ اما اگر راوي کتاب سلیم غیر از آن شخصی باشد که در منابع رجـالی شـیعه 

به عنوان اصحاب امام و موثق معرفی شده است، اعتبار کتاب سلیم نیز حـداقل از ناحیـه راوي آن 

  زیر سؤال خواهد رفت.

از آوردن روایـاتی کـه در  شناسی دقیق و درسـت صـورت گرفتـه باشـد،براي اینکه این گونه

عیاش وجود داشت و همچنـین از روایـات کـه بـه صـورت ابیبنسلسله سند آنها نام سُلیم یا ابن
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ــن ابن« ــهع ــامی عبدالله» اذین ــا اس ــا ب ــت ت ــده اس ــودداري ش ــود، خ ــده ب ــه ـ بنآم اذین

اذینه شـاعر ا ابن) و ب26: 2اذینه طائی بصري و قاضی بصره ـ (لسان المیزان، جبنعطاردبنعبدالله

یعمر غزلسراي اهل مدینه ـ (الاغـانی، بنزحلبنعبداللهبنعمروبنمالکبن1یحییبنعروةـ ابوعامر 

اذینه یا کلثـوم فیروزبنبناذینه ـ زیادعمروبن) و با ابن210ـ 192: 4؛ تاریخ دمشق، ج82-81: 5ج

  ) اشتباه نشود.129: 12هذیب التهذیب، ج؛ ت653: 2؛ تقریب التهذیب، ج118: 5ـ (تاریخ الکبیر، ج

ایم؛ اما نشانی آنهـا بـراي مراجعـه در براي اجتناب از اطاله کلام، متون عربی روایات را نیاورده

  داخل متن درج گردیده است.

  پیشینه تحقیق

به دلیل اهمیت کتاب سلیم، چندین مقاله در باره کتاب سلیم، شخص سلیم و ابان بـه عنـوان 

اذینه که کتاب از طریق او روایت گردیـده، هـیچ بناما در باره عمر 2نشر گردیده است؛راوي سلیم 

هاي حدیثی یا مرتبط بـا حـدیث، بـه مناسـبت تحقیقی مستقلی تاکنون انجام نگرفته است. کتاب

اذینـه یـاد بنبررسی کتاب سلیم یا ذکر حدیث سلیم، در چنـد سـطر یـا برخـی در پـاورقی از عمر

عیـاش ابیدر مقالات تحقیقی که در رد یا تأیید کتاب سلیم، شخصیت سلیم و ابـان ابناند و نموده

توان گفت که مقالـه حاضـر اذینه به میان نیامده است. بنابراین، میمنتشر گردیده، بحثی از عمربن

آید، اوّلین تحقیق مسـتقل در بـاره راوي که در مجموعه مقالات انتقادي کتاب سلیم به حساب می

  اذینه است.بنب به نام عمرکتا

  اذینهعمربن

و از طرفی، این نام در منـابع  است) ق138-62(ابان  طریق از سلیم، کتاب راوي اذینه،عمربن

سنّت و البته به عنوان اصحاب امام معصوم در منابع شیعی نیز دیـده تاریخی، حدیثی و رجالی اهل

سنّت، در میان کتب رجالی شیعه ز منابع اهلنظر اشود. در نام اصلی و محل زندگی وي، صرفمی

نیز اختلاف است؛ برخی وي را مدنی، برخی هم بصري و بعضی دیگر کـوفی و نـام اصـلی وي را 

                                            
 . نام اصلی اذینه را یحیی گفته است.1

 کتاب راوي« ؛60 شماره اسلامی، مطالعات جلالی، دکترعبدالمهدي ،»هلالی قیسبنسلیم باره در پژوهشی«: . مقالات2

علمی  فصلنامه ي،جواد قاسم ،»هلالی قیسبنسلیم کتاب« مجله؛ همان 62 شماره نویسنده، همان ،»ترازو در سلیم

 محمدتقی ،»هلالی قیسبنسلیم کتاب احیاي و شناسایی در دیگر گامی« ؛36 -35 شماره حدیث، علوم تخصصی ـ

 .است که به رشته تحریر درآمده است ارزشمندي کارهاي ، از جمله37 شماره پژوهش، آینه سبحانی،
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اند. اگرچه این نـام در منـابع رجـالی شـیعه آمـده، امـا گفته» اذینهبنعبدالرحمنبنمحمدعمربن«

  کتاب سلیم معرفی نکرده است. یک از علماي رجال شیعه، وي را به عنوان راويهیچ

از » اذینهبنعمربنمحمد«ق)، اوّلین کتاب رجالی شیعه، به نام 280یا  274رجال برقی (وفات 

) اشاره نموده است. کشـی 47و21(رجال برقی:  و امام کاظم امام صادق 1اصحاب مدنی

» اذینـهعمربن«بهم از ق)، دیگر عالم بزرگ قرن چهارم شیعه، به صورت م4(وفات نیمه اوّل قرن 

(قـرن سـوم  نصـیربنحمدویۀاذینه) کوفی یاد نموده که به گفتـه اسـاتید، عمربنبن(برخی محمد

ق) گریخت و در یمن درگذشـت (رجـال کشـی 169-158هجري) از ترس مهدي عباسی (حک: 

ري، ق)، از علماي رجال قرن چهارم و پنجم هجـ450-372). نجاشی(334(اختیار معرفۀ الرجال): 

، شـیخ و بـزرگ شـیعیان بصـره و از اصـحاب »...أذینـۀبنعبدالرحمنبنمحمدبنعمر«نام وي را 

). 283داشته است (رجال نجاشـی: » فرایض«ثبت نموده که کتابی به نام  مکاتبه امام صادق

اي به کتاب سلیم ندارد، اما انصاري زنجانی، محقق کتـاب سـلیم، نـام با اینکه نجاشی هیچ اشاره

دانسته » اذینهبنعبدالرحمنبنمحمدعمربن«اذینه، راوي کتاب سلیم را همان قول نجاشی بنعمر

  ). 234: 1است (کتاب سلیم، ج

اذینـه نیـز اشـاره بنکدام از بزرگان رجال شیعه بـه وثاقـت یـا عـدم وثاقـت عمرتا اینجا هیچ

وي را بـه صـورت مجهـول،  ق) معاصر نجاشی، یک جا نام460-385اند؛ اما شیخ طوسی (نکرده

)، و در جــاي دیگــر، 254(رجــال طوســی:  از اصــحاب امــام صــادق» اذینــهبنعمر«

)، و در الفهرسـت او را ثقـه 313(همـان:  اذینه از اصحاب مدنی امام صـادقبنعمربنمحمد

معرفی نموده که کتاب فرایض و کتاب دیگري داراي دو نسخه صغیر و کبیر داشـته اسـت؛ البتـه 

گردد که شیخ طوسـی قـول برقـی را ). ملاحظه می184خ نام کتاب را نیاورده است (الفهرست: شی

شهرآشـوب (وفـات بر نظر نجاشی ترجیح داده است که مخالف نظر محقق کتاب سلیم است. ابن

ق)، از علماي قرن ششم هجري، برخلاف علماي سابق شیعه، صاحب کتاب فرایض و کتـاب 588

معرفـی نمـوده  ثقه و از اصحاب امام کـاظم 2،»یزیدعمربن«و کبیر را داراي دو نسخه صغیر 

ق)، از علماي قرن هفتم و هشتم هجري، نام وي 707داود (زنده در). ابن101است (معالم العلماء: 

                                            
یعمر، از مدینه بوده است؛ نه بنزحلبنعبداللهبنعمروبنالکمبنیحییبناذینه (ابوعامر عروهبن. قبلاً گذشت که عروة1

) از 49(ص » اذینـهبنعمربنعبدالرحمنبنمحمد«) و 47(ص » اذینـهعمربن«هـاي اذینه. البته برقی بـه نامبنعمر

 نیز اشاره نموده است. اصحاب امام کاظم

آورده؛ اما به کتاب او اشاره نکرده است (رجال برقـی:  را در جمع اصحاب امام کاظم» یزیدبنعمر«. برقی نیز 2

21.(  
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اذینه) ذکر نموده کـه از تـرس مهـدي عباسـی بنعمروبنکوفی (برخی محمد 1»اذینهبنعمرو«را 

). علامـه حلـی (وفـات 257داود: و در یمن در گذشته است (رجال ابن) گریخت 169-158(حک: 

بزرگ شیعیان بصره، » اذینهبنعبدالرحمنبنمحمدعمربن«ق) به تأسی از نجاشی، نام وي را 726

و صاحب کتاب فـرایض معرفـی نمـوده اسـت  اي امام صادقثقه، صحیح، از اصحاب مکاتبه

  ). 119؛ رجال حلی: 211: خلاصۀ الأقوال(

رسد که علماي بعـدي، بیشـتر از نظریـات کشـی، نجاشـی و شـیخ الطایفـه تـأثیر به نظر می

از اصـحاب مـدنی امـام » اذینـهبنعمربنمحمد«اند؛ نه برقی. نظر برقـی کـه نـام وي را پذیرفته

حفظ شده است. برخی کتب رجـالی » یقال«معرفی نموده، به عنوان یک قول ضعیف  صادق

اند. فقط نجاشی و به دنبال او علامه حلـی، وي را اذینه تصریح نمودهبنودن عمرشیعه، به کوفی ب

ذکـر کـرده اسـت؛ امـا بـه اینکـه از  اي امام صادقبزرگ شیعیان بصره و از اصحاب مکاتبه

انـد. از طرفـی، بررسـی شیعیان اصلی بصره بوده یا از کوفه وارد بصره گردیده، هیچ اشـاره نکرده

ــه نام 2اذینــهبندهــد کــه عبدالرحمنل نشــان میکتــب انســاب و رجــا ــد ب هــاي فقــط دو فرزن

ــال، جبنعبدالرحمنبنهذیل ــه (الاکم ــوکثیر یزید313: 7اذین ــه بنعبدالرحمنبن) و دیگــري اب اذین

(معرفـۀ  3)، تـابعی، ثقـه و از یمامـه306و280: 4تـابعی (الانسـاب، ج)، 438: 6(طبقات الکبري، ج

) داشته است که نام محمد یـا عمـر 510: 16وفی و ثقه (تهذیب الکمال، ج) یا ک365: 2الثقات، ج

اذینــه نَـه فرزنــد عبـدالرحمن، بلکــه احتمالـاً نــواده وي اســت؛ بن. بنـابراین، عمرشــوددیـده نمی

اذینـه فرزنـد یزیـد عمربن«، یا بـه صـورت »اذینهبناذینه فرزند محمد فرزند عبدالرحمنبنعمر«

آید و در هاي نجاشی به دست میخواهد بود. احتمال اوّل، فقط از گفته» اذینهبنفرزند عبدالرحمن

اذینـه نیامـده اسـت و احتمـال دوم، از بنمنابع دیگر، فرزنـدي بـه نـام محمـد بـراي عبدالرحمن

شود و با آنچه قبلاً از طبقات الکبري، الانساب، معرفۀ الثقـات و شهرآشوب دانسته میهاي ابنگفته

  شود.مال آوردیم که عبدالرحمن فرزندي به نام یزید داشته است، مطابقت دیده میتهذیب الک

                                            
  ).299: 1آمده است (بصائر الدرجات، ج» اذینهعمروبن«. برخی روایات، به همین صورت 1

اذینه، از عالمان نیمه دوم قرن اوّل هجري است که هم از طرف معاویه و بار دیگر از طـرف حجـاج، بن. عبدالرحمن2

  ده است.قاضی بصره تعیین ش

  اي قدیمی (فلات کوهستانی) در نجد عربستان است. . نام ناحیه3
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  اذینهبنروایات عمر

آوري گردیـده، از نظـر اذینه در این تحقیـق جمـعوچهل روایت که از عمربنقریب به دویست

و بـا واسـطه از امـام  ، مکاتبه از امام معصومصدور به سه دسته: مستقیم از امام معصوم

اي آن را روایـات مکاتبـه %3,8آن را روایات مستقیم،  %8,6گردد که البته تقسیم می عصومم

از مجمـوع روایـات وي، داراي  75دهـد. حـدود آن را روایات بـا واسـطه تشـکیل می %87,6و 

  مضامین فقهی است؛ نه کلامی و اعتقادي که متفاوت از کتاب سلیم است.

  )%8,6به طور مستقیم ( ه از معصومشدالف. روایات نقل

دهنده دغدغـه اصـلی و نگـرش خصوص در قالب سؤال از معصـوم، نشـانروایات مستقیم، به

ترین سؤالات را براي دریافت پاسـخ از امـام معصـوم فکري، اعتقادي و کلامی راوي است که مهم

از امـامین » عـن...سـلتُ «اذینـه کـه بـه صـورت نماید. نوع روایـاتی مسـتقیم عمرابنمطرح می

روایت نموده، بیش از بیست مورد است که از نظر موضوعی بسیار پراکنـده اسـت و  صادقین

  هیچ شباهتی به کتاب سلیم در تولّی و تبرّي ندارد. 

و شفایافتن بیماران  تاریخی: دو روایت، شامل: وارد شدن مالک اشتر به محضر امام علی

(همـان،  کلثوم با خلیفه دوم از زبان امام صـادقکار ازدواج امّ)؛ ان196: 1(الخرائج والجرائح، ج

  ).826و825: 2ج

تنهایی )؛ خداوند مشیت را بـه241: 1کلام: چهارروایت، شامل: معناي دین حنیف (المحاسن، ج

توانـد )؛ آیـا خداونـد می148؛ التوحیـد: 110: 1و مابقی موجودات را با مشیت خلق نمود (کافی، ج

کمـال الـدین وتمـام ( 1آکله الاکبـاد)؛ خروج ابن130ک تخم مرغ جاي دهد (التوحید: دنیا را در ی

  ). 651: 2، جالنعمۀ

مِلـح «و دعـا بـراي  نماز: سه روایت، شامل: کشتن عقرب در حال نماز توسط رسول خدا

)؛ 366: 1)؛ خون آمدن از بینی در بین نماز (من لایحضـره الفقیـه، ج590: 2(المحاسن، ج» جریش

  ). 312: 2دّ سخن ناصبی در مورد اذان نماز (علل الشرائع، جر

؛ علـل 191: 1عمـران (تفسـیر عیاشـی، جسـوره آل 97تفسیر: دو روایت، شامل: معناي آیـه 

). ایـن 131). این آیه، در مورد حج است؛ تفسیر آیه هفتم سوره مجادله (التوحید: 453: 2الشرائع، ج

                                            
  عنبسه از نسل ابوسفیان گفته شده است.بن. منظور، عثمان1
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  کدام مربوط به امامت وولایت نیستند. چآیه، در مورد علم خداوند است و هی

: 8)؛ درمان سرفه (کـافی، ج523: 6طب: دو روایت، شامل: درمان زخم در دست و پا (کافی، ج

192 .(  

)؛ 272؛ مکـارم الاخلـاق: 478: 2دعا: دو روایت، شامل: ساعت استجابت دعا در شب (کافی، ج

  ). 407: 4کنار کعبه (کافی، ج دعاي امام صادق

؛ الإستبصـار، 123: 1: دو روایت، شامل: محتلم شدن زن در خواب (تهـذیب الأحکـام، جاحکام

  ).451: 5)؛ تعداد زن در عقد موقت (کافی، ج107: 1ج

معیشت: دو روایت، شامل: خداوند، اغتراب در طلب رزق را دوست دارد (من لایحضـره الفقیـه، 

  ). 44: 4گردد (کافی، ج)؛ روزي به اندازه نازل می156: 3ج

باشد که فقـط می و بقیه از امام صادق از مجموع روایات فوق، دو روایت از امام باقر

اسـت و اصـلاً بـه مباحـث اعتقـادي اختصـاص نـدارد و روایـات  یک مورد در باره امام علی

   1شود.سنّت دیده میتر از این در مورد فضیلت آن حضرت، در منابع اهلتر و قويمحکم

اذینه از منـابع دیگـر، در بنتطبیقی محتوایی بین کتاب سلیم و روایات عمر ترین بررسیروشن

گیرد که نتیجه آن، مغـایرت و تبـاین کلـی میـان کتـاب همین بخش روایات مستقیم صورت می

سلیم و این روایات است. در کتاب سلیم، بـر جزئیـات حادثـه سـقیفه، تحصـن در خانـه حضـرت 

و بـردن ایشـان تـا  ن انداختن بـر گـردن امـام علـیو آتش زدن آن خانه، ریسما زهرا

مگر چهار نفر (سلمان، ابـوذر، مقـداد و زبیـر)،  مسجد، ارتداد همه اصحاب پس از وفات پیامبر

هاي خلفا، عدم ایمان شیخین و... تأکید شـده اسـت؛ امـا در روایـاتی کـه بـه بیان مثالب و بدعت

ش تاریخی، تفسیري و کلـامی در ایـن پـژوهش خصوص در بخاذینه، بهبنصورت مستقیم از عمر

  اي به این مباحث ندارند.کدام این عناوین را ندشته و حتی اشارهآوري گردیده، هیچجمع

ق) اتفاق افتاده باشد، 169-158اذینه در زمان مهدي عباسی (حک: بناز طرفی، اگر فرار عمر

ق)، مدت 158ایل حکومت مهدي (سال ق تا او138بدان معناست که وي از دیدار با ابان در سال 

بوده و با این حال، چرا نـام او همچنـان  بیست سال از شیعیان و بزرگان اصحاب امام صادق

  مجهول و ناشناخته باقی مانده است؟

                                            
هاي فرد، نمونـه، حسین طبیبیان به کوشش حمیدرضا شـجاعی3بیت در صحاح سته، جاهل«و » الغدیر«. در کتاب 1

 زیادي آمده است. 
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  ))3,8%شده از معصوماي نقلب. روایات مکاتبه

رگ شـیعی، ماننـد: را محدثان و متکلمان بـز از امام صادقاذینه بننُه روایت مکاتبه عمر

اند که هیچ ارتباطی با مسئله ولایت و امامت و مخالفان آنان کلینی، طوسی و صدوق روایت نموده

اذینـه اسـت؛ بندهنده نگرش فقهـی از عمرندارد و همه روایات مکاتبه، برخلاف کتاب سلیم نشان

  نه نگرش حدّ اکثري تولّی و تبرّي از وي.

سـوره  3سوره بقره و آیه  196عمران، آیه سوره آل 97هاي یهحج: سه روایت، شامل: تفسیر آ

)؛ اعاده حـج کسـی 541: 4دهند (کافی، ج)؛ کسانی که حج مفرده انجام می264: 4توبه (کافی، ج

؛ تهـذیب 429: 2؛ مـن لایحضـره الفقیـه، ج275: 4که آن را بدون معرفت انجـام داده (کـافی، ج

  ). 146: 2؛ الإستبصار، ج10: 5الأحکام، ج

لبان ؛ 226: 5سـازد (کـافی، جمی 1یک روایت، در جواز فروش چوب به کسی که بَربَط یـا صـُ

تواند ). یک روایت در اینکه شخص بیمار چه موقع می134: 7؛ همان، ج373: 6تهذیب الأحکام، ج

). یک روایت در اینکه خوردن شراب حتـی بـراي درمـان 118: 4اش را افطار نماید (کافی، جروزه

) و تأییـد روایـت حسـن بصـري از امـام 113: 9؛ تهذیب الأحکام، ج413: 6نیست (کافی، ج جایز

  ). 309: 10(تهذیب الأحکام، ج 2»ذات الاربع«در باره  علی

شود. شـاید اذینه، موضوعات کلامی دیده نمیبناي عمرگردد که در روایات مکاتبهملاحظه می

احتمال فاش شدن نامـه بـه دسـت دشـمنان وجـود  خصوص کهبتوان دلیل آن را تقیه دانست؛ به

تـوان دریافـت کـه ایـن روایـات بیشـتر داشته است؛ اما به کمک روایات مستقیم و باواسـطه، می

اذینه است؛ نه نگرش کلامی از او. ضـمن اینکـه بـا محتـواي دهنده نگرش فقهی از عمر ابننشان

لیم سـازگاري نـدارد. البتـه نُـ اذینـه از امـام بنه روایـت مکاتبـه عمرتـولّی و تبـرّي در کتـاب سـُ

اذینه را با امـام، حـداقل بعـد از زمـان رسد؛ چون اگر ارتباط عمر ابن، ناچیز به نظر میصادق

کم ده سال خواهد بـود اذینه با امام، دستبنق در نظر بگیریم، ارتباط عمر138مرگ ابان در سال 

از یکسال، فقط یک روایـت را مکاتبـه نمـوده و بـا  که تعداد نُه روایت در ده سال، یعنی در بیشتر

رسـد کـه به حساب آمده است؟ به نظر می اي امام صادقاین حال، چگونه از اصحاب مکاتبه

اذینه، از اصحاب امام معصوم با ابان ثابت نیست و احتمالاً راوي کتاب سـلیم از بناصل ارتباط عمر

                                            
و علامتی بـراي  ز آلات موسیقی است و صُلبان جمع صلیب، چوبه دار حضرت عیسی مسیح. بَربَط، یک نوع ا1

  نصاري است.

  نامه دهخدا).. چارپایان، عبارت از همه انواع حیوانات، جز آدمی و پرندگان و ماهیان (لغت2
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  و حدیثی شیعه، دو شخص متفاوت باشند.اذینه در کتب رجالی طریق ابان، با عمربن

  ) )87,6%شده از امام معصومج. روایات با واسطه نقل

-70اذینه، از همین قبیل و عمدتاً از طریق زراره (حـدود بنبخش قابل توجهی از روایات عمر

هاي متفـاوتی نقل گردیده که از لحاظ موضوعی، به دسته ق) از امامین صادقین150یا  148

قسیم است؛ اما اغلب آنها، روایات فقهی است که باز هم هیچ ارتباطی با محتـواي (تـولّی و قابل ت

تبرّي) کتاب سلیم ندارد. از میان روایات وي، روایات تاریخی، کلامی، تفسیري و مربوط به ادعیـه، 

  قابل دقت بیشتر است.

  . تاریخی:1ـج

یات تاریخی، بسـتري مناسـب بـراي تاریخ صرفاً نقل حوادث نیست؛ بلکه تاریخ و گزینش روا

دهنده گرایش کلامی، اعتقادي، فقهـی درك نگرش فکري و ذهنی مورخ یا ناقل روایات و انعکاس

و  بیـتیا اجتماعی و اخلاقی راوي است. کتاب سلیم، با چینش مناقـب و فضـایل بـراي اهل

، عـدم ز رحلت پیـامبرتکفیر و تفسیق مخالفان، بیان مثالب و بدعت خلفا، ارتداد اصحاب بعد ا

 هاشم و اصحاب وفادار حضـرت علـیایمان شیخین، بیان جزئیات حادثه سقیفه، تحصن بنی

دهنده تبـرّي و تولّـاي حـدّاکثري از و آتـش زدن آن خانـه و...، نشـان در خانه حضرت زهرا

یـن تحقیـق اذینـه در ابناذینه اسـت؛ امـا روایـاتی کـه از عمرراویان کتاب سلیم، از جمله عمربن

آوري گردیده، بخشی اندکی مربوط به تاریخ است که یا هـیچ ارتبـاطی بـا مسـئله امامـت و جمع

ولایت ندارد و اگر در برخی از آنها مباحث ولایی مطـرح گردیـده، حـدّاکثر بیـان برخـی فضـایل و 

 است؛ نه مذمت مخالفان. از این جهت، متفاوت از محتواي کتاب سـلیم بیتمناقب براي اهل

  است.

». سـنات«صعصعه بـه نـام بنعامرتاریخی: پنج گزارش، شامل: ازدواج پیامبر با دختري از بنی

، با کسان دیگـري کنده. آن دو، بعد از رحلت پیامبرالجون از بنیازدواج آن حضرت با دختر ابی

؛ جریـان )421: 5ج کافی، ؛103: زده شد (النوادرازدواج کردند و شوهر یکی، جذامی و دیگري جن

)؛ جریان اوّلین دیـدار 256: 1، جالتفضیل لقواعد التنزیل ؛ شواهد289: 1تاریخی آیه تبلیغ (کافی، ج

)؛ تشکیل شوري شش نفـره از سـوي خلیفـه 178در منی (رجال کشی، ص زراره با امام باقر

لیفه و در مورد انتخاب خ وگوي گروهی از معتزله با امام صادق)؛ گفت558-556دوم (امالی: 

شوري، اختلاف اهل شام، چگونگی برخورد با مشرکان، دریافت جزیه، خمس، معناي ذوي القربـی، 
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: 5رسـانید (کـافی، جخمس هر محل را براي همان محل بـه مصـرف می و اینکه رسول خدا

در بـاره زیدیـه و  اعین بـا امـام صـادقبنوگوي عبـدالملک)؛ گفت554: 3؛ کافی، ج27ـ23

  ). 242: 1که آنها امام نیستند (کافی، جمعتزله و این

بـا  یـا امـام صـادق وگوهـاي امـام بـاقرها، آیه تبلیـغ و گفتاگرچه در این گزارش

هاي از زیدیه و معتزله آمده، اما آن تفسیق و تکفیر و نفرت که در کتاب سلیم اسـت، در ایـن گروه

  شود.روایات دیده نمی

  . کلامی:2ـج

برانگیز فـرق اسـلامی در ، از موضوعات اصلی و اختلافپیامبر اسلامولایت و رهبري بعد از 

علم کلام است که مباحث آن از سوي همه عالمان، مفسران، متکلمان، مورخـان مسـلمان مطـرح 

گردیده و از سوي شیعیان به عنوان یک اصل دینی مطرح شده اسـت. کتـاب سـلیم کـه از همـه 

بیـت، داشته، از یک سو بـه ذکـر مناقـب، فضـایل اهلروایات تاریخی و تفسیري برداشت کلامی 

گانـه و...، و از ، معرفی ائمـه دوازدهحوادث تاریخی مثل سقیفه، آتش زدن خانه حضرت زهرا

دهنده گـرایش حـدّاکثري طرفی، به ارتداد، بدعت، تکفیر و تفسیق مخالفان آنان پرداخته که نشان

اذینـه از منـابع دیگـر در ایاتی که از طریق عمربنکلامی راویان کتاب و منسوب به شیعه است. رو

  آوري گردیده، از چند جهت با کتاب سلیم متفاوت است: این پژوهش جمع

  . خدا، روح و قرآن:2ـجـالف

هفت روایت از روایات کلامی وي در باره قدرت و مشیت خداوند، روح و دمیدن آن در آدمـی، 

ن و نزول قرآن به چند زبان است که این مباحث، اصـلاً نعمت از سوي خداوند و شر از سوي بندگا

: التوحیـد ؛245 :1ج ،در کتاب سلیم نیامده است. دو روایت، مشیت الهی محدث اسـت (المحاسـن

 توحیـد:ال()؛ توانایی خداوند، احاطه به قدرت یا احاطه به علم 110: 1؛ کافی، ج336و148، 147ص

؛ معـانی 170) و دمیدن روح در آدمی (التوحیـد: 172د: ؛ دو روایت در مورد روح (توحی)131-132

، )؛ تقیـه (المحاسـن368ها (توحیـد: )؛ نعمت از سوي خداوند و شر از سوي انسـان17و16الأخبار: 

  ).640: 2)؛ قرآن به چند زبان نازل گردیده است (کافی، ج259: 1ج

  . امامت: 2ـجـب

 الـأمر، امامـان معصـومدرباره: اطاعت از اولیاذینه بندوازده روایت از روایات کلامی عمر
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راسخان در علم، اهل ذکر و مفسرقرآن، داراي علم الهی و حجت خدا بـر زمـین هسـتند و اینکـه 

امامت و ولایت، آخرین فریضه الهی است. در این روایات، فقط بـه ذکـر مناقـب اکتفـا گردیـده و 

شـود. ایـن دوازده روایـت، مده، دیده نمیمذمت و سرزنش مخالفان، آن گونه که در کتاب سلیم آ

  اند از:عبارت

: 1)؛ ولایت و امامت، آخرین فریضه الهی (کافی، ج185-184: 8الأمر (کافی، ج اطاعت از اولی

: 1)؛ علم آیات بـه آنـان داده شـده (بصـائر، ج203: 1راسخون در علم (بصائر، ج )؛ ائمه289

، بـه )؛ ملائکه، انبیا، رسـل و ائمـه41 :1ج صائر،)؛ اهل ذکر (مفسر قرآن) هستند (ب215و204

 ؛36 :1ج ،ملـک عظـیم (بصـائر )؛ ائمـه110 :1ج بخشی از علم الهی آگاهی دارنـد (بصـائر،

 :1ج الـدرجات، )؛ حجت خدا بر زمین هستند (بصائر347: 2)؛ محدث (الإرشاد، ج206 :1ج الکافی،

وگوي )؛ گفت435: دلائل الإمامۀرود (نیا نمی)؛ امام بدون تعیین جانشین از د190 :1کافی، ج ؛82

؛ 178و169، 161، 156 :1ج الـدرجات، با تنی چند از زیدیه و کتاب جفـر (بصـائر امام صادق

بیعـت  بکر در حالی با علـیابیبن)؛ محمد51: الحیرة من والتبصرة الإمامۀ؛ 242: 1ج کافی،

  ).70جست (الإختصاص: نمود که از پدرش بیزاري می

و کتـاب  1اید توجه داشت که اوّلاً: روشن شده است که کتاب الاختصاص از شیخ مفید نبـودهب

انـد و قابـل اسـتناد نیسـت. باشد. بنابراین، هر دو کتاب، مجهولنمی 2دلائل الإمامۀ از آملی طبري

ه، ابابکر در کتـاب سـلیم آمـدبنثانیاً: روایت الاختصاص، فقط یک روایت است و با آنچه از محمـد

  دهنده دو نگرش متغایر است.تفاوت کلی دارد. با وجود اشتراك نام راوي، نشان

  :. در مورد امام علی2ـجـج

اسـت کـه بـه ذکـر  اذینه در باره شخص امـام علـیپنج رورایت از روایات کلامی عمربن

حـقّ  اي به مذمت غاصـبانقسمتی از فضایل آن حضرت و به مذمت غالیان پرداخته و هیچ اشاره

شود. این روایات نیز مخالف کتاب سـلیم اسـت؛ چـون سـرزنش ولایت و امامت در آنها دیده نمی

اي بـه مخالفان غاصبان ولایت، از مباحث اصلی کتاب سلیم است؛ اما در این روایات، هـیچ اشـاره

بـه  اذینهبندهنده دو نگرش متفاوت از عمرنام دشمنان و غاصبان حقّ ولایت نشده که خود نشان

                                            
، 1370نورعلم، شهریوراي ثابت کرده است که الاختصاص از شیخ مفید نیست. (مجله . آقاي شبیري زنجانی در مقاله1

 ) 42، شماره 1370؛ همان، آذر و دي 40شماره 

اي ثابت کرده است که دلائل الامامۀ از آملی طبري نیست. (علوم حدیث، پاییز و . آقاي دکترصفري فروشانی در مقاله2

 ))37 -38( 3-4، شماره 10، دوره 1384زمستان 
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اذینه به عنوان راوي روایات از منابع غیر از کتـاب سـلیم اسـت. بنعنوان راوي کتاب سلیم و عمر

  اند از:این پنج روایت، عبارت

هرچند در نبوت سهمی ندارد، امـا  )؛ علی613-612(امالی:  مقام و جایگاه امام علی

 بـراي امـام علـی ر)؛ پیـامب279 :الإختصـاص ؛293: 1شریک علم پیامبر است (بصائر، ج

)؛ 644: 2گردد (الخصـال، جهزار باب علم آموخت که از هر دري از آن، هزار باب دیگر گشوده می

 أمیرالمـؤمنین مناقـب مـن منقبۀ مائۀاند (شیعیان او، در بهشت و غالیان و دشمنان او، در جهنم

ی بـه در میان مسـیحیت اسـت کـه برخـ ، مانند حضرت عیسی)؛ علی81-80: والأئمۀ

: مأئه منقبۀ من مناقبشوند (جهت غلو در محبت، و برخی دیگر به سبب دشمنی با او، هلاك می

160 .(  

  . جنگ و امانت:2ـجدـ

)؛ سپردن امانت (کتـاب 201: 8دو روایت، شامل: جنگ تا از بین رفتن فتنه و شرك (کافی، ج

، از امانت به کتاب و سلاح تعبیـر ). این روایت475 :1و سلاح) به اهل آن، حکم به عدل (بصائر، ج

اذینـه اسـت بندهنده نگرش غیرکلـامی از عمرنموده است؛ نه ولایت و امامت. از این جهت، نشان

  که با کتاب سلیم متفاوت است. 

  . روایات تفسیري: 3ـج

در کنار روایات تاریخی و کلامی، تفسیر نیز بستري مناسب براي پیش کشیدن مسـئله امامـت 

در میان علماي اسـلامی بـوده اسـت. تفاسـیر عمـومی  مسلمانان بعد از پیامبر اسلام و رهبري

دهنده خصوص تفاسیر موضوعی شیعیان پیرامون ولایت و امامت در قرآن، نشـانفرق اسلامی و به

اهمیت این بحث و ارتباط مستقیم آن با قرآن کریم اسـت. سـیزده روایـت از روایـات بـا واسـطه 

فسیري است که یا ارتباطی به مسئله ولایت و امامت ندارد یا به برخـی از صـفات و اذینه، تبنعمر

مناقب آن بزرگواران اشاره نموده و اشاره به سرزنش مخالفان و غاصبان حقّ ولایت و امامت ندارد 

  و از این جهت، با کتاب سلیم کاملاً متفاوت است.

  اند از:این رویات، عبارت

از سـوره  11ه آیـ)؛ 667 :2ج الـدین، کمال ؛132 :،الحیرة من التبصرة و الإمامۀمعناي انذار (

از  2)؛ آیـه 411: 2کـافی، ج(» قُلُـوبُهُمْ الْمُؤَلَّفَـۀِ وَ«از سوره توبـه  60)؛ آیه 413: 2کافی، جحج (

 عَلْنـاکُمْجَ کَـذلِکَ وَ«از سوره بقره  143)؛ آیه 335: 2(تهذیب، ج» قُمِ اللَّیلَ إلّا قَلِیلاً«سوره مزمل 
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هیداً عَلَـیْکُمْ الرَّسُولُ یَکُونَ وَ النَّاسِ عَلَى شُهَداءَ لِتَکُونُوا وَسَطاً أُمَّۀً ؛ 82: 1بصـائر، ج(» ...وَ شـَ

از سـوره  7سوره حج نیز اشاره شـده اسـت؛ آیـه  79و  78) که به قسمتی از آیه 190: 1کافی، ج

از سـوره  49)؛ آیـه 203: 1بصـائر، ج(» الْعِلْمِ فِی الرَّاسِخُونَ وَ هُاللَّ إِلاَّ تَأْویلَهُ یَعْلَمُ ما«عمران آل

» الظَّـالِمُون إِلـاَّ بِآیاتِنا یَجْحَدُ ما وَ الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذینَ صُدُورِ فی بَیِّناتٌ آیاتٌ هُوَ بَلْ«عنکبوت 

هیداً بِاللَّـهِ کَفـى قُلْ مُرْسَلاً لَسْتَ کَفَرُوا الَّذینَ یَقُولُ وَ«از سوره رعد  43)؛ آیه 204: 1(بصائر، ج  شـَ

 آلَ آتَیْنـا فَقَـدْ«از سوره نسـاء  54)؛ آیه 215: 1(بصائر، ج» الْکِتاب عِلْمُ عِنْدَهُ مَنْ وَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنی

 إِنَّ«سوره نساء از  58)؛ آیه 206: 1کافی، ج(» عَظیماً مُلْکاً آتَیْناهُمْ وَ الْحِکْمَۀَ وَ الْکِتابَ إِبْراهیمَ

 اللَّـهَ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْکُمُوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَکَمْتُمْ إِذا وَ أَهْلِها إِلى الْأَماناتِ تُؤَدُّوا أَنْ یَأْمُرُکُمْ اللَّهَ

 إِنَّکَ وَ«لـم از سوره ق 4)؛ آیه 476-475: 1بصائر، ج(» بَصیراً سَمیعاً کانَ اللَّهَ إِنَّ بِهِ یَعِظُکُمْ نِعِمَّا

از سوره حشر نیز اشاره نمـوده اسـت؛  7) که در ادامه، به آیه 266: 1کافی، ج(» عَظیمٍ خُلُقٍ لَعَلى

  ).304: 8شود (کافی، جمشمئز می محمدقلب کسانی که از ذکر خداوند و اطاعت آل

  . دعا و نیایش:4ـج

  . ظرفی براي تولّی و تبرّي:4ـجـالف

هاي بهشـت ، شفاعت و رسیدن به سعادت و نعمتل به ائمه معصومیندعا، نه فقط توس

هاست، بلکه ظرفی مناسب براي اظهار محبـت بـه شمار انسانهاي بییا رفع مشکلات و گرفتاري

باشد که در دعاهاي منسوب به ائمـه دیـده و بیزاري جستن از دشمنان آنان نیز می بیتاهل

تولّی و تبرّي) نیز در آن مشهود اسـت؛ امـا چهـار روایـت در شود و از این جهت، وجه کلامی (می

اذینه در اینجا گردآوري شده که هیچ اشاره به مسئله ولایت و امامـت ندارنـد و بنزمینه دعا از عمر

  اند از: فاقد نگرش کلامی است و با کتاب سلیم کاملاً متفاوت است. این روایات، عبارت

اش ؛ خداونـد ازتوبـه بنـده)117 :2ج تهـذیب الأحکـام، ؛447: 3(کافی، ج وقت استجابت دعا

؛ 313ص ،3ج کـافی،(توانیم بنویسیم ؛ چه دعا و قرائتی را می)435 :2کافی، ج(شود خوشحال می

: 3؛ تهـذیب، ج197: 3کـافی، ج)؛ دعا در حقّ برادر مـؤمن (320: 1الإستبصار، ج ؛97: 2تهذیب، ج

196.(  

  . ورود در بهشت: 4ـجـب

کتاب سلیم مواردي زیادي آمده که بهشتی یا جهنمی بودن افراد را دوسـتی و دشـمنی بـا  در
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اذینـه در اینجـا فـراهم آمـده کـه هـیچ بناعلام نموده است؛ اما سه روایت از عمر 1بیتاهل

ارتباطی با مسئله ولایت و امامت و بهشت و جهنم ندارند و از این نظر، با کتـاب سـلیم، متفـاوت، 

  اند از:غایر است. این روایات، عبارتبلکه مت

حیایی که از گفتن و شنیدن هرچیـزي ابـا نـدارد، حـرام اسـت بهشت براي شخص بدزبان بی

-372: 1ج ،القمی تفسیربهشت، بر غیرمسلمان، حرام است ( )324-323 :2ج کافی، ؛8و7: الزهد(

  ). 253 :1ج ،المحاسند (گرد)؛ نماز و صدقه براي خدا، باعث ورود انسان به بهشت می373

وار بـه اذینه، از غیر کتاب سلیم، کاملاً فقهی است که به صـورت فهرسـتبنبقیه روایات عمر 

  گردد:آنها اشاره می

  * احکام

روایت نموده، از همـین قسـم  اذینه باواسطه از امام معصومبیشترین روایاتی که عمر ابن

ات متعدد: نماز، حج، طهـارت، زکـات، نکـاح و طلـاق توان به موضوعاست که از نظر مفهومی می

بندي نمود که هیچ ارتباطی با مسئله تولّی و تبرّي ندارد. بـه همـین دلیـل و بـه جهـت و... دسته

  کنیم:گستردگی روایات، فقط به آنها اشاره می

  الف. نماز:

)؛ تعداد رکعـات اصـلی نمازهـا، 85: 5کافی، جشانزده روایت، شامل: سستی و کاهلی در نماز (

)؛ نمـاز کلـاغی 273: 3ج ؛ همـان،267-266: 1ج کـافی،(روزه رمضان و شعبان، شراب و مسکر 

؛ 273: 3کـافی، ج)؛ تعیـین وقـت نمـاز (41حدیثا:  ؛ الأربعون239 :2؛ تهذیب، ج268: 3کافی، ج(

؛ تهذیب الأحکام، 274: 3)؛ وقت فضیلت نماز (کافی، ج144: )الرجال معرفۀ إختیارکشی(ال رجال

)؛ 266: 2؛ تهـذیب الأحکـام، ج290-289: 3کافی، ج( )؛ وقت نماز خواندن امام علی40: 2ج

  ).306و305 :1ج ؛ الإستبصار،302 :3ج المعمور (کافی،نماز پیامبر در بیت

  . احکام متفرقه نماز: 1ـالف

 تهـذیب، ؛335: 1ج الإستبصـار، ؛331 :3نماز در لباس از پشم، مو و سجده بر زمین (کافی، ج

                                            
آوردن نگرش و گـرایش دستلب، مدنظر نیست؛ بلکه هدف فقط به. باید توجه داشت که درستی یا نادرستی این مطا1

 اذینه است.کلامی عمربن
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 ؛ تهذیب،347: 3کافی، جشود ()؛ کسی که بعد از سجده اخیر و قبل از تشهد محدث می305 :2ج

)؛ اگر مرجئه و قدریه و... توبه کند، باید نمازهـایش را قضـاکند یـا 402: 1؛ الإستبصار، ج318: 2ج

)؛ حدّاقل فاصله میـان زن و مـرد هنگـام نمـاز 375و374: 2؛ علل الشرائع، ج545: 3نه؟ (کافی، ج

؛ 216: 2)؛ قضـاي نمـاز (تهـذیب، ج399: 1؛ الإستبصـار، ج379: 3؛ همـان، ج217: 2(تهذیب، ج

)؛ پیامبر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را در یک وقت و با یـک اذان و دو 293: 1الإستبصار، ج

)؛ 156-155: 3تهـذیب، ج)؛ نماز آیات (خسـوف وکسـوف) (18: 3آورد (تهذیب، جه به جا میاقام

)؛ مـریض چگونـه نمـازش را بخوانـد 174-173: 3تهـذیب، جخواندن نماز خوف در حال جنگ (

 نجـاح و السـائل )؛ نماز وسطی و اهمیـت نمـاز ظهـر (فلـاح118: 4؛ کافی، ج177: 3(تهذیب، ج

 :1ج ؛ الإستبصـار،266: 2تهـذیب، جرفتگی (دون طهارت، فراموشی یا خـواب)؛ نماز ب93المسائل: 

  ).301: 3؛ اداي نماز خوف در مغرب (تهذیب الأحکام، ج)286

  . نماز زنان:2ـالف

: 1چهار روایت، شامل: زن حایض فقط قضاي روزه ماه رمضان را باید به جـا آورد (تهـذیب، ج

: 1الإستبصـار، ج؛ حـدّاقل پوشـش زن در حـال نمـاز ()401: 1تهـذیب، ج)؛ نماز مستحاضه (160

  ). 58: 2تهذیب، ج)؛ اذان در نماز زنان (388

  . نماز جمعه و جماعت: 3ـالف

: 3؛ تهـذیب، ج371: 3کـافی، جنماز جماعت: سه روایت، شامل: برتري و ثواب نماز جماعت (

جوینـد، ئمـه و شـیعیان تبـرّي می)؛ شرکت در جماعت و اقتدا به امام از پیروان عثمانی که از ا24

)؛ وظیفه مأمومی که بعضی رکعات را درك کرده است (الإستبصـار، 27: 3تهذیب، جاشکال ندارد (

  ).393: 1؛ من لایحضر الفقیه، ج436: 1ج

نماز جمعه: هفت روایت، شامل: وجوب نماز جمعه، و اینکه پیامبر به غیر از جمعه، نمـاز عصـر 

)؛ خطبـه و شـرایط 421: 1؛ الإستبصـار، ج240و238: 3آورد (تهـذیب، جیرا در وقت ظهر به جا م

)؛ نمـاز جمعـه، ضـیق 240: 3تشکیل نماز است که حدّاقل باید پنج نفر با امام باشـد (تهـذیب، ج

  ).13: 3است؛ نه موسع (تهذیب، ج

  . شک یا سهو در نماز:4ـالف

؛ کسـی کـه )194: 2تهذیب،ج(چهار روایت، شامل: کسی که یک رکعت نماز را اضافه نموده 
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)؛ 345: 3؛ تهذیب، ج356: 3کافی، جشود (دو رکعت نماز را خوانده و بدون خواندن تشهد بلند می

)؛ التفـات 378: 1؛ الإستبصار، ج191: 2تهذیب، جزند (کسی که سهواً در رکعت دوم نماز حرف می

 تهـذیب،( نمایدمی قطع را ، نماز(روگرداندن به طرف چپ، راست یا عقب)، اگر کامل و تمام باشد

  ).405: 1ج الإستبصار، ؛199 :2ج

  هاي مستحبی:. نماز5ـالف

)؛ نافلـه رسـول 459: 3کـافی، جچهار روایت، شامل: نماز فطر و قربـان اذان و اقامـه نـدارد (

)؛ دو روایت در خواندنِ دو رکعـت نمـاز قبـل از 279: 1؛ الإستبصار، ج117: 2تهذیب، جخدا(ص) (

  ). 165: 2)؛ قضاي نماز وتر (تهذیب، ج284 :1ج الإستبصار، ؛134و132: 2لوع فجر (تهذیب، جط

  . سجده:6ـالف

: 2تهـذیب، جصحیح است؛ اما بر زمین، بهتر است ( بوریاسه روایت، شامل: سجده بر حصیر و 

 ،الفقیـه یحضـره لا ؛ من177: 3؛ تهذیب، ج311: 2)؛ سجده شخص مریض (تهذیب، ج305و311

  ).85: 2)؛ سجده با عمامه یا قلنسوه (تهذیب، ج363-362: 1ج

  . اذان واقامه:7ـالف

کند؛ هرچند که سه تکبیر، افضل اسـت چهار روایت، شامل: در اوّل نماز، یک تکبیر کفایت می

 نیـز شما و گفت تکبیر مرتبه هفت )؛ پیامبر66: 2و هفت مرتبه، از همه بهتر است (تهذیب، ج

 علـل( کنیـد شروع را نماز و بگویید خدا حمد مرتبه هفت و تسبیح مرتبه هفت بیر،تک مرتبه هفت

)؛ نمـازگزار 51: 2تهـذیب، جگردد و اقامه کافی است (؛ در سفر، اذان ساقط می)332 :2ج الشرائع،

  ). 64: 2باید بین اذان و اقامه بنشیند (تهذیب، ج

  . قنوت و سلام در نماز:8ـالف

)؛ قنـوت در 338: 1ج الإستبصـار، ؛89: 2ج دو روایت در قنـوت (تهـذیب،چهارروایت، شامل: 

؛ در نماز، یـک سـلام هـم )549: 1ج لایحضر الفقیه، رکعت دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم (من

  .)346: 1ج الإستبصار، ؛93: 2تهذیب، ج( کند؛ چه امام باشد یا مأمومکفایت می
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  ب. احکام زکات

  . احکام زکات:1ـب

)؛ زکـات فطـره بـراي 152یت، شامل: در مورد اصل پرداخت زکات (رجـال کشـی: هشت روا

) و بـراي 41: 2؛ الإستبصار، ج74: 4تهذیب الأحکام، جنماید (شخص فقیري که صدقه دریافت می

)؛ 46و45: 2؛ الإستبصـار، ج76: 4عبد و آزاد، کوچک و بزرگ، واجـب اسـت (تهـذیب الأحکـام، ج

 ؛ تهـذیب561: 3کـافی، جتوانـد زکـات دریافـت نمایـد (نـه دارد، میکسی که خادم یا برده و خا

: 4کـافی، ج( 1)؛ زکـات بدنـه172: 4کـافی، ج؛ فقیر هم باید زکات فطره بدهد ()51: 4ج الأحکام،

صدقات هر محل را بـراي  )؛ پیامبر23: 2من لایحضر الفقیه، ج)؛ نصاب شتر و زکات آن (496

: 4تهـذیب الأحکـام، ج)؛ نصـاب طلـا و نقـره (554: 3کافی، ج(رسانید همان محل به مصرف می

  ).12: 2؛ الإستبصار، ج13و7

  . چیزهاي که زکات بر آنها واجب است: 2ـب

: 4هشت روایت، شامل: زکات در نُه چیز با گذشتن یک سال، واجب است (تهذیب الأحکـام، ج

)؛ بـرنج، ذرت، 533: 3کـافی، ج( د)؛ شتران کمتر از یکسال، زکات ندارنـ11و2: 2؛ الإستبصار، ج2

)؛ زکـات گنـدم، جـو، 6: 2؛ الإستبصـار، ج6: 4تهـذیب الأحکـام، جحمص و عدس، زکات نـدارد (

)؛ شرایط آب خـوردن مزرعـه و 14: 2؛ الإستبصار، ج19و13: 4تهذیب الأحکام، جکشمش و خرما (

تهذیب الأحکـام، زکات ندارد ( ؛ مال یتیم،)15: 2ج ؛ الإستبصار،16: 4ج الأحکام، تهذیب(زکات آن 

)؛ اختلاف ابوذر و عثمان، در باره زکات طلـا 99: 4)؛ جوهر، زکات ندارد (تهذیب الأحکام، ج26: 4ج

  ). 71و70: 4و نقره (تهذیب الأحکام، ج

  ج. احکام حج

 ؛ حج اکبـر)453: 2ج الشرائع، ؛ علل192 :1ج ،العیّاشی یازده روایت، شامل: وجوب حج (تفسیر

؛ زمان رمی جمـرات (کـافی، )240-239: 4ج کافی،(؛ نگاه کردن به کعبه )265-264 :4فی، جکا(

اخبارالرضـا،  ؛ عیون558: 2ج لایحضر الفقیه، ؛ من549: 4)؛ فلسفه رمی جمرات (کافی، ج481: 4ج

                                            
» خاصّۀ. الإبل هی البدنۀ قیل و. الشاة على البدنۀ تقع لا و ذکر، بعیر أو: الأزهرى زاد و بقرة، أو ناقۀ هی قالوا: البدنۀ. «1

 )39، ص 2(مصباح المنیر، ج 
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: 2)؛ اقسـام حـج (الإستبصـار، ج541: 4)؛ حج مفـرده (کـافی، ج459: 2؛ علل الشرائع، ج262 :2ج

و به پیروي از آن حضرت، خلیفـه اوّل و دوم و سـوم، نمـاز ظهـر را در منـی دو  امبر)؛ پی156

رکعت خواند تا اینکه عثمان بعد از شش سال، نماز ظهـر را چهـار رکعـت خوانـد. معاویـه نیـز بـا 

-518: 4کافی، جاستدلال به عمل خلیفه سوم، نماز ظهر را در منی به صورت چهار رکعت خواند (

)؛ 36: 5تهـذیب الأحکـام، ج)؛ متعـه و حـج (433-431: 5حج (تهذیب الأحکـام، ج )؛ عمره و519

  ).179: 1تهذیب، جالحلیفه (احرام بستن اسماء بنت عمیس از ذي

  د. احکام طهارت

  . طهارت:1دـ

؛ )296 :الإمامـۀ دلائـل ؛242 :1الـدرجات، ج (بصـائر» قذي«شش روایت، شامل: پاك نشدن 

)؛ مـذي، وضـو و غسـل را باطـل 227 :1ج تهـذیب، ؛)9 :3ج کافی،(عدم حرمت آب دهان گربه 

)؛ معنـاي قُـرء یـا 296: 1؛ علل الشـرائع، ج39: 3کافی، جشود (کند و لباس با آن نجس نمینمی

 :3ج کـافی،)؛ زنـان در حـال نفـاس نبایـد نمـاز بخواننـد (89: 6کافی، جطُهر که در قرآن آمده (

)؛ پـاك کـردن محـل 152و150 :1ج ؛ الإستبصـار،176و175 ،107: 1ج الأحکام، تهذیب ؛98و97

  ).354: 1غایط با پارچه تمیز (تهذیب، ج

  . وضو:2دـ

؛ 6: 1شـود (تهـذیب، جهفت روایت، شامل: وضو بـا صـادر شـدن بـاد یـا خـواب، نقـض می

؛ اسـباب )80: 1الإستبصـار، ج( کند که گوش نشـنود)؛ خوابی وضو را باطل می79: 1الإستبصار، ج

)؛ وضو گـرفتن 51و47: 1؛ وضو بدون شستن آلت ذکر (تهذیب، ج)346 :1تهذیب، ج(ان وضو بطل

)؛ شستن یا مسح بـین الیـه و حشـفه، لـازم 81: 1؛ تهذیب، ج26-25: 3رسول خد(ص) (کافی، ج

  ). 90: 1تهذیب، ج)؛ مسح بر نعلین، مسح سر و پاها (46: 1نیست (تهذیب، ج

  . غسل و کیفیت آن:3دـ

؛ 9: 3؛ تهـذیب، ج112: 1شامل: استحباب غسل جمعه در سفر و حضر (تهـذیب، جدو روایت، 

  ). 370و148: 1)؛ کیفیت انجام غسل جنابت (تهذیب، ج102: 1الإستبصار، ج
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  ر. احکام عقد و نکاح

  . نکاح:1رـ

 :7ج، تهـذیب ؛378: 5کـافی، جپنج روایت، شامل: مقدار مهر، به رضایت زن و شوهر اسـت (

)؛ ازدواج زن عاقـل و آزاد، بـدون اجـازه ولـی، 387: 5نکاح، لازم نیست (کافی، ج ؛ شاهد در)354

)؛ اگر کسی با مادرخانم 233و232: 2؛ الإستبصار، ج377 :7ج، تهذیب ؛391: 5کافی، ججایز است (

؛ 96 :؛ النـوادر416: 5گـردد (کـافی، جیا دخترخانم یا خواهرخانمش زنا کند، زنش بر او حـرام نمی

  ).478 :5کافی، ج()؛ نکاح مملوك، بدون اجازه مالک، صحیح نیست 416: 5کافی، ج

  . عقد موقت:2رـ

چهار روایت، شامل: جواز متعه، تعداد زنان در متعه، زمان، و جداي زن از شـوهر، عـده، اینکـه 

 ؛458و451، 449: 5ج کـافی، ؛85و86: شاهد و اجازة ولی در ازدواج موقت، شرط نیست (النـوادر،

؛ مدت عده در طلاق یا فـوت )465: 3ج لایحضر الفقیه، ؛ من157: 8؛ تهذیب، ج250: 7ج، تهذیب

  ).350: 3همسر موقت یا دائم، آزاد یا کنیز، ملک یمین (الإستبصار، ج

  س. احکام طلاق و عده

  . طلاق:1ـس

: 6یازده روایت، شامل: طلاق در نفاس، بعد از نزدیکی یا بدون شاهد، صحیح نیست (کـافی، ج

)؛ در طلاق، شاهد لازم اسـت؛ امـا  61: 6باشد (کافی، ج؛ شهادت زن در طلاق، قابل قبول نمی)60

کنـد (کـافی، )؛ سه طلاق در یک مجلس، کفایـت نمی73: 6کافی، جدر رجوع، شاهد لازم نیست (

)؛ طلاق، بدون دخول و دیدن حیض سوم (کـافی، 314: 3؛ الإستبصار، ج53: 8ج ،، تهذیب61: 6ج

)؛ ظِهار دوم قبل از کفاره ظِهـار 159: 6کافی، ج)؛ ظِهار و کفاره آن (327: 3الإستبصار، ج؛ 87: 6ج

)؛ طلاق یا آزاد ساختن بنده، با نامه عملی نیست؛ باید بر زبـان جـاري گـردد 157: 6کافی، جاوّل (

نج )؛ پـ270: 3؛ الإستبصـار، ج28: 8تهـذیب، ج)؛ شرایط صحت طلاق (453: 7تهذیب الأحکام، ج(

)؛ در مـورد خیـار زن 70: 8تهذیب، جتوانند همسرانشان را طلاق بدهند (گروه هروقت بخواهند می

  ).286 :3)؛ بطلان طلاق در عده، هرچند که زیاد باشد (الإستبصار، ج90: 8(تهذیب الأحکام، ج
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  . عده در طلاق و فوت همسر:2ـس

: 8؛ تهـذیب، ج87-86: 6کافی، جشود (سه روایت، شامل: عده طلاق، در حیض سوم تمام می

؛ الإستبصـار، 110: 6گـردد (کـافی، ج)؛ در طلاق غیابی، عده از روز اجراي طلاق محاسـبه می123

)؛ به زمان آگاه شدن زن، ربطی ندارد؛ اما زنی که شـوهرش در جـاي دیگـر درگذشـته، 353: 3ج

؛ 112: 6کـافی، جست (گردد که خبر فوت همسرش را دریافت نموده اعده او از روزي حساب می

  ).355: 3؛ الإستبصار، ج163: 8تهذیب، ج

  . طلاق کنیز:3ـس

سه روایت، شامل: طلاق و عده کنیزي که شوهرش آزاد یا عبدي که زنش آزاد اسـت (کـافی، 

باشـد )؛ طلاق یا آزاد ساختن بنـده، درسـت نمی335: 3؛ الإستبصار، ج134: 8؛ تهذیب، ج167: 6ج

آمده است. آزاد ساختن بـه اکـراه (کـافی، » موله«، »مدله«. البته به جاي )125و191: 6(کافی، ج

  ).127: 6باشند (کافی، جاجبار، صحیح نمی)؛ طلاق، حتی قسم به طلاق و عتق به191: 6ج

  . زناشویی: 4ـس

آیـد کند، طلاق بـه حسـاب نمیسه روایت، شامل: مردي که زنش را بر خودش حرام اعلام می

: 6)؛ احکــام زنــی کــه شــوهرش مفقــود اســت و صــور مختلــف آن (کــافی، ج135: 6(کــافی، ج

)؛ مردي که با زنـش نزدیکـی، تمـاس و همبسترشـدن 547: 3؛ من لایحضره الفقیه، ج148ـ147

  ).255: 3؛ الإستبصار، ج3: 8؛ تهذیب، ج131و130: 6ندارد (کافی، ج

  ص. احکام میت:

و نـاخن گذاشـتن  )؛ پیامبر198: 3ج چهار روایت، شامل: خاك پاشیدن روي جنازه (کافی،

و نماز با چهـار تکبیـر در  ؛ امام باقر)460 :1ج تهذیب، ؛200 :3کافی، ج(هاشم روي قبر بنی

)؛ در باره اطفـال کـه در سـنّ 207-206: 3] (کافی، جمرگ عبدالله فطیم [فرزند امام صادق

  ).477: 1ج، نماز میت (الإستبصار)؛ 249: 3روند، خوب یا بد نگویید (کافی، جکوچکی از دنیا می

  ض. احکام ارث:

)؛ سهم دختـر و خـواهر 159: 1ج ،القمی پانزده روایت، شامل: سهم خواهر مرد متوفی (تفسیر

)؛ سهم والدین با 92-91: 7)؛ سهم والدین با خواهر یا برادر متوفی (کافی، ج100و7، 87(کافی، ج
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؛ 95-94 :7ج )؛ اصـل فـرایض (کـافی،270: 9ج؛ تهـذیب، 93: 7دختر یا پسر متـوفی (کـافی، ج

: 7سهم شوهر با پدر یا مادر و دختـر متـوفی (کـافی، ج ؛)272و271: 9ج تهذیب، ؛98 :7ج همان،

، 101 :،7ج )؛ سهم شوهر با خواهریا بـرادر، سـهم کلالـه، سـهم خـواهر یـا بـرادر (کـافی،98و96

: 7)؛ فریضه جد (کـافی، ج139: 1جز المختاره، الفصول ؛292و291 ،290: 9تهذیب، ج ؛103و102

: 4؛ الإستبصـار، ج303: 9؛ تهـذیب، ج109: 7)؛ فریضه جد با برادر یا خواهرمتوفی (کـافی، ج109

 ؛246و245: 4ج لایحضر الفقیـه، من ؛35و34: 7ج لیلی در مورد ارث (کافی،ابی)؛ قضاوت ابن155

)؛ سـهم دختـر و 250و247: 9؛ تهذیب، ج80: 7)؛ عول در سهام (کافی، ج141و140: 9ج تهذیب،

 تهـذیب(در بـاره فریضـه جـد  )؛ سخن رسـول خـدا264-263: 4مادر (من لایحضر الفقیه، ج

؛ سهم مـادر بـا خـواهر یـا بـرادر )142 :4الإستبصار، ج(؛ سهم شوهر با والدین )303 :9ج الأحکام،

  ).146و145 :4الإستبصار، ج(متوفی 

  ها:ها و نوشیدنیط. احکام صید، خوردنی

  ها:ها و نوشیدنی. خوردنی1ـط

). حرمـت نوشـیدن 15 :9ج ؛ تهـذیب،249 :6ج شش روایت، خوردن تخـم پرنـدگان (کـافی،

). 58: 9هـاي حلـال از حیوانـات (تهـذیب، ج). خوردنی409: 6ها (کافی، جکنندهمسکرات و مست

ش در آن افتـاده ). خوردن روغن مایع یا جامدي کـه مـو59 :4ج گوشت (الإستبصار،حیوانات حرام

 خوردن سیر؛ اگر به مسجد نرود، اشکال ندارد (تهـذیب ).261: 6ج کافی، ؛85: 9است (تهذیب، ج

  ).92 :4ج ؛ الإستبصار،375-374 :6ج کافی، ؛358 :3ج لایحضر الفقیه، ؛ من96 :9ج الاحکام،

  . احکام شکار و سر بریدن:2ـط

 ؛67 :4الإستبصـار، ج ؛203-202 :6ده روایت، شامل: در باره صـید سـگ شـکاري (کـافی، ج

؛ 227 :6ج یـا آهـن (کـافی، )الإستبصـار بِالْمَدَرَةِ؛ وَمروه ( 1سر بریدن با لیطه .)22 :9ج تهذیب،

: 3ج لایحضـر الفقیـه، ؛ مـن230: 6). ذبح با کـارد (کـافی، ج51 :9ج تهذیب، ؛79 :4ج، الإستبصار

ه ذبح شـده اسـت یـا نـه؟ و عـدم جـواز از جواز خوردن از گوشتی که شک داریم رو به قبل ).327

). چگـونگی 60: 9ج ؛ تهـذیب،233 :6ذبح نگردیـده اسـت (کـافی، ج» بسم الله...«گوشتی که با 

 ؛328 :3ج لایحضـر الفقیـه، مـن ؛234 :6ج تذکیه و پاکی جنین چهارپایان در شکم مـادر (کـافی،

دانیم چگونه ذبـح شـده اسـت نمی ). جواز خرید گوشت از بازار مسلمانان با اینکه58 :9ج تهذیب،

                                            
  . پوست نی.1



 

132 

    

132 

    

  1397 ستانپاییز و زم ،28 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

 من ؛238 :6ج ). جواز خوردن ذبیحه زن و شخص نابینا (کافی،72 :9ج تهذیب، ؛237: 6ج (کافی،

). خوردن ذبیحه ناصبی، یهودي، نصرانی و مجوسی؛ اگر نام خدا را بـرده 334: 3ج لایحضر الفقیه،

). حرمـت گوشـت 68 :9ج تهـذیب، ؛87و84 :4باشند، جایز است؛ وگرنه جایز نیست (الإستبصار، ج

  .)41 :9ج ؛ تهذیب،73 :4؛ الإستبصار، ج246 -245 :6الاغ اهلی (کافی، ج

  ظ. احکام ناصبی:

شفاعت  .)130 :سه روایت، شامل: عدم جواز نکاح با ناصبی و عدم اقتدا به نماز ناصبی (النوادر

: 4اده نمایـد (کـافی، ج). ناصـبی بایـد حـج را اعـ455شود (امالی: ها نمیشامل ناصبی ائمه

275 .(  

  در موضوعات مختلف فقهی آمده است. اذینهبنچند روایت کوتاه دیگر از عمر

  ع. کار، تجارت و روزي:

). امـام 76: 5چهار روایت، شامل: مثل پیامبرتان کار کنید تا به مردم محتاج نباشید (کـافی، ج

ی و الـاغ بـراي حمـل شـراب و ). جواز اجاره کشت149: 5و سفارش تجارت (کافی، ج صادق

سـازد کننده می). جواز فروش انگور و تمر براي کسی که شراب یـا مسـت227: 5خوك (کافی، ج

  ). 231: 5(کافی، ج

  ف. رفتار اخلاقی و اجتماعی: 

)، مـدارا باعـث محکـم شـدن 215 :1ج ،شش روایت، شامل: عجله باعث هلاکت (المحاسـن

. )179: الأخبـار غـرر فی الأنوار مشکاة ؛119 :2ج کافی،(ت کارها و نزاع باعث عیبناکی آن اس

). محبتـت را بـه کسـی کـه دوسـت داري، 346: 2برد (کافی، جکینه و بغض، ایمان را از بین می

). مقابله به مثل، مکافات، و شکر، نشانه کرامت انسـان اسـت (کـافی، 644: 2نشان بده (کافی، ج

  ). 273: الاعمال ثواب ؛332 :ج ش گرفتار خواهد شد (کافی،). ظالم، به ظلم در جان یا مال28: 4ج

  ك. طبی:

؛ 413: 6یـا همورئیـد (کـافی، ج 1داروهاي گیاهی: فقط یک روایت، در خصوص درمان بواسیر

  ).113: 9ج الاحکام، تهذیب

                                            
ئید است. نوعی بیماري در ناحیه مقعد انسان است که به سه نوع: همورئید داخلـی، خـارجی و . نام علمی آن، همور1

 گردد.ترومبوزه تقسیم می
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  گیري نتیجه

هم اذینه اتفاق نظر ندارند؛ گاهی به صورت مـبکتب رجال شیعه، در نام و محل زندگی عمربن

ـــهعمربن« ـــام »اذین ـــه ن ـــهبنعبدالرحمنبنمحمدعمربن«، و گـــاهی ب و برخـــی هـــم » اذین

اي که در این پـژوهش اند. بررسیاز مدینه، البته بیشتر کوفه یا بصره گفته» اذینهعمربنبنمحمد«

اذینه، نـه فرزنـد عبـدالرحمن، بلکـه احتمالـاً نـوه او از کتب رجال و انساب صورت گرفت، عمربن

بـوده اسـت » اذینهبنعبدالرحمنبنیزیدبنعمر«اذینه) یا به صورت بنعبدالرحمنبنمحمدمربن(ع

که احتمال دوم، تا حدودي موافق طبقات الکبري، الانساب، معرفه الثقات و تهذیب الکمال به نظر 

  رسد.می

 %75حـدود بندي موضوعی گردید، آوري و دستهاذینه جمعوچهل روایتی که از عمربندویست

کلام مربوط  %5,6دعا،  %2,4در موضوع امامت و ولایت،  %6. 8تفسیري،  %3تاریخی،  %3فقهی، 

بندي، بیانگر نگـرش است. این جمع مربوط به شخص حضرت علی %1,1به قدرت خداوند و 

اذینـه بـه بندهنده گرایشـی کلـامی عمراذینه است؛ برخلاف کتاب سلیم کـه نشـانبنفقهی عمر

ن راوي کتاب است؛ حتی مفهوم آن بخش از روایات تاریخی ـ کلـامی مربـوط بـه ولایـت و عنوا

اي به ماجراي تحصن و آتش زدن خانـه حضـرت اذینه در این پژوهش، هیچ اشارهبنامامت ازعمر

ها و ارتداد خلفا، عدم ایمان شیخین، پیشگویی در باب حکومـت ظالمانـه ، مثالب، بدعتزهرا

د و این، برخلاف کتاب سلیم است که همه روایات تـاریخی، تفسـیري و کلـامی آن، اموي و... ندار

و مـذمت و سـرزنش مخالفـان آن بزرگـواران اسـت. بنـابراین،  بیتحول محور فضایل اهل

اذینه است کـه در کتـب رجـال، حـدیث و اذینه راوي کتاب سلیم، مجهول و غیر از عمربنعمربن

  ه و در مواردي، توثیق نیز شده است.تاریخ شیعه از آن نام برده شد

که از کتاب الاختصاص نقل گردیـده، فقـط  بکر با حضرت علیابیروایت بیعت محمدبن

یک روایت و در مقایسه با مجموع روایات وي، اندك است و محتـواي آن هـم بـا آنچـه در بـاره 

مت... از سوي وي در بکر در مورد پشیمانی او و مذوگوي محمد با پدرش در هنگام فوت ابیگفت

 کتاب سلیم نقل گردیده، تفاوت کلی دارد.



 

134 

    

134 

    

  1397 ستانپاییز و زم ،28 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

  منابع

 الإمـام مدرسـۀ قـم: ،1چ ،الحیرة من التبصرة و الإمامۀ ،ق)1404حسـین (بنعلى بابویه،ابن

   .المهدى

، قـم: 1اکبر غفاري، علـی اکبـر، چش)، الخصال، تحقیق: علی1362علی (بنبابویه، محمدابن

 جامعه مدرسین.

 .مدرسین جامعه قم: ،2چ اکبرغفاري، على: محقق ،الفقیه یحضره لا من ق)،1413ـــ (ــ

   .کتابچى تهران: ،6چ الأمالی، ،ش)1376ـــــ (

   .مدرسین جامعه قم: ،1چ حسینی، هاشم: محقق، التوحید ،ق)1398ـــــ (

   .للنشر ضیالر الشریف دار قم: ،2چ الأعمال، عقاب و الأعمال ثواب ق)،1406ـــــ (

   .داورى فروشىکتاب قم: ،1چ ،الشرائع علل ،م)1966ش/1385ـــــ (

 .جهان نشر تهران: ،1چ ،الرضا أخبار عیون ق)،1378ـــــ (

   .، تهران: اسلامیه2اکبر غفاري، چعلى: ، محققالنعمۀ تمام و الدین کمال، ق)1395ـــــ (

 مدرسین. جامعه قم: ،1چ اکبر غفاري،على: محقق الأخبار، معانی ق)،1403ـــــ (

   .دار المعرفۀ بیروت: ،1چ الثقات، تقریب ق)،1428حبان (ابن

   .دار الفکر بیروت: الثقات، کتاب ق)،1420ـــــ (

، 1، چالأئمۀ و المؤمنین أمیر مناقب من منقبۀ مائۀق)، 1407احمد (بنشاذان، محمدابن

 قم: مدرسه امام مهدي(عج).

 .  نشر الفقاهۀ، قم: 1ق)، معالم العلماء، چ1425علی (بنوب، ابوجعفر محمدشهر آشابن

على عاشـور، : محقق الطوائف، مذاهب معرفۀ فی الطرائف ق)،1400موسی (بنعلی طاوس،ابن

 .خیام قم: ،1چ

 .کتاب بوستان قم: ،1چ المسائل، نجاح و السائل فلاح ق)،1406ـــــ (

/ ق1416، دارالفکـر بیروت: غرامه،بنعمر: تحقیق دمشق، تاریخ م)،1996ق/1416عساکر (ابن

 م. 1996

 المؤتلـف عـن الارتیـاب رفـع فـی الإکمـال ق)،1411( نصـرابیبناللـههبۀبنلیع ماکولا،ابن

   .العلمیۀ الکتب دار بیروت: ،1چ والکنی، الأسماء فی والمختلف

، قــم: دار 1مدرضـا حسـینی، چغضـائري، تحقیـق: محش)، رجـال ابن1363حسـین (بناحمد
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 الحدیث. 

: تحقیـق المیـزان، لسان م)،1986ق/1406الشافعی ( العسقلانی أبوالفضل حجر،بنعلیبنأحمد

 .للمطبوعات الأعلمی مؤسسۀ بیروت: ،3چ الهند، ـ النظامیۀ المعرف دائرة

  .دي(عج)المه الإمام مدرسۀ قم: ،1چ النوادر، ق)،1408عیسى (بنمحمدبناحمد اشعرى،

   .الفکر دار بیروت: ،2چ جابر، سمیر: تحقیق الاغانی،، تا)أبوالفرج (بی أصبهانی،

 هاشـم سـید :تحقیـق، الکبیـر التـاریخ تـا)،ابوعبدالله (بی اسماعیلبنابراهیمبنمحمد بخاري،

 .جاالندوي، بی

 وسـی وحسـن طبنمحمـد: البرقی (الطبقات)، محقـق ش)، رجال1342محمد (بناحمد برقى،

 .تهران دانشگاه ، تهران: انتشارات1مصطفوي، چ حسن

ــدین محــدث ارمــويجلال: محقــق ،المحاســن ش)،1371ـــــــ (  الکتــب دار قــم: ،2چ ،ال

 .الإسلامیۀ

محمـدباقر : محقـق ،التفضـیل لقواعـد التنزیـل شواهد ق)،1411عبدالله (بنعبیدالله حسکانی،

  .الإسلامیۀ افۀالثق إحیاء مجمع تهران: ،1چ محمودي،

، قـم: 1ق)، مختصر البصائر، محقـق: مشـتاق مظفـر، چ1421محمد (بنسلیمانبنحلی، حسن

 مؤسسه نشر اسلامی. 

، تحقیـق: شـیخ خلاصۀ الاقوال فی معرفۀ الرجـالق)، 1422مطهر (بنیوسفبنحلی، حسن

 .نشر الفقاهۀ، ربیع الأول، قم: 2جواد قیومی، چ

، 1بحـر العلـوم، چ محمدصادق: داود، محققلابن ش)، الرجال1342د (داوبنعلیّبنحسن حلی،

 تهران: دانشگاه تهران. 

 .جابی ،2والمختلف، ج المؤتلف تا)،(بی مهديبنأحمدبنعمربنعلی الدار القطنی،

 الـرحمن محفـوظ. د: تحقیـق ،النبویۀ الأحادیث فی الواردة العلل م)،1985ق/1405ـــــ (

 .طیبۀ دار ریاض: ،1چ ی،السلف اللهزین

 ).عج(مهدى امام مؤسسه قم: ،1چ ،الجرائح و الخرائج ق)،1409( اللههبۀبنسعید راوندي،

 ، قم: الهادي. 1ق)، کتاب سلیم، محمد انصاري خوینی، چ1405قیس هلالی (بنسلیم

 محسـن: محقـق ،محمّـد آل فضائل فی الدرجات بصائر ،ق)1404حسن (بنمحمد صفار،

 .النجفی المرعشی اللهآیۀ مکتبۀ قم: ،2چ ،باغیهکوچ

 .رضى شریف قم: ،4چ ،الأخلاق مکارم ش)،1370فضل (بنحسن طبرسی،
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 .الإسلامیۀ دار الکتب تهران: ،3چ الهدى، بأعلام الورى إعلام ق)،1390حسن (بنفضل طبرسی،

 ،2چ ،لأخبـارا غـرر فـی الأنوار مشکاة ش)،1344م/1965ق/1385حسن (بنعلى طبرسى،

 .الحیدریۀ المکتبۀ نجف:

 .بعثت قم: ،1چ آملى، ،الإمامۀ دلائل ،ق)1413رستم (بنجریربنمحمد صغیر، طبري آملی

دار ، بیـروت: 1چ )،تـاریخ الـأمم والملـوكتـاریخ طبـري ( ق)،1407( جریربنمحمدالطبري، 

 .الکتب العلمیۀ

، قم: نشـر 1حقیق: شیخ جواد قیومی، چق)، الفهرست، ت1417حسن (بنطوسی، ابوجعفر محمد

 الفقاهه.

 .مدرسین جامعه اسلامی، نشر مؤسسه قم: ،2چ الطوسی، رجال ق)،1420ـــــ (

 دار تهـران: ،1چ ،موسـوى حسـن: محقق الأخبار، من اختلف فیما ، الإستبصارق)1390ـــــ (

 .الإسلامیۀ الکتب

 دار قـم: ،1چ احمـد ناصـح،تهرانـی و على عباداللـه: محقـق ،للحجۀ الغیبۀ ،ق)1411ـــــ (

  .الإسلامیۀ المعارف

  .الإسلامیۀ الکتب دار تهران: ،4چ ،موسوى حسن: محقق الأحکام، ، تهذیبق)1407ـــــ (

: تحقیـق ،الثقات معرفۀ م)،1985ق/1405أبوالحسن ( صالحبنعبداللهبنالکوفی، أحمد العجلی

 .الدار مکتبۀ :منورة دینۀم ،1چ البستوي، عبدالعظیم عبدالعلیم

ش)، الاصـول سـتۀ عشـر، تحقیـق: ضـیاءالدین محمـودي و 1381ق/1423اي از علماء (عده

 .مؤسسۀ دارالحدیث الثقافیۀ، قم: 1الله جلیلی و غلامعلی مهدي، چنعمت

 الرشید ـ دار سوریه: ،1چ ،عوَّامۀ محمد: نسخۀ التهذیب، تقریب ق)،1406حجر (ابن عسقلانی،

   .حلب

 .العلمیۀ دار الکتب بیروت: ،1چ التهذیب، تهذیب ق)،1415ــــ (ـ

   .التوفقیۀ المکتبۀ مصر: عرفه، ایمن: تحقیق، التهذیب تقریب تا)،ـــــ (بی

 الذخائر. ، نجف اشرف: دار2، چالحلی العلامۀ ، رجالق)1411یوسف (بنحسن حلى، علامه

 تهران: ،1رسولی محلاتی، چ هاشم: محقق ،العیّاشی تفسیر ق)،1380مسعود (بنمحمد عیاشى،

 .العلمیۀ المطبعۀ

 توضـیح م)،1993دمشـقی ( محمـدبنعبداللـهبنمحمـد الدینشـمس ناصـرالدینابن قبسی،

 ،1چ العرقسوسی، نعیم محمد: تحقیق ،وکناهم وألقابهم وأنسابهم الرواة أسماء ضبط فی المشتبه
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  .الرسالۀ مؤسسۀ بیروت:

 دار قـم: ،3چ طیّـب موسـوي جزائـري،: محقق ،القمی تفسیر ،ق)1404اهیم (ابربنعلى قمى،

 .الکتاب

 ، قم: اسماعیلیان. 2ش)، مجمع الرجال، چ1364علی (بناللهقهپائی، عنایت

 ، قم: کنگره شیخ مفید.1، چخلاصۀ الایجاز فی المتعۀق)، 1413حسن (بنکرکی، علی
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