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 بن یاسرشخصیت حدیثي عمار
 ٢سعید طاوسي مسرور* ١محمود کریمي،

 )ع(کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق ٢، )ع( امام صادق استاد دانشگاه١
 )١٩/١٢/١٣٨٨ :يریخ پذیرش نهای تاـ ١٨/٨/١٣٨٨ :تاریخ دریافت مقاله( 

 
 چکیده

یـک  ) ص (او پـس از پیـامبر     . عماربن یاسر از بزرگان صحابه و سابقان در اسـالم اسـت           
 عمـار تـاکنون     ۀدربـار .  راستین بود و به عنوان یکي از ارکان  شیعه شهرت یافت            ۀعشی

هاي فراوان و گوناگوني منتشر شده اما آنچه در این میان مغفول مانده، شخصیت              نوشته
 با توجه  به ثقه بـودن عمـار نـزد          . حدیثي و شخصیت تفسیري این صحابي بزرگ است       

، میراث حـدیثي قابـل تـوجهي از وي بـه یادگـار      فریقین، در منابع روایي شیعه و سني  
البته تعداد روایات منقول از وي، در جوامع حدیثي شیعه نسبت به روایـات              . مانده است 

 این مقاله ضمن بازشناسي منـابع روایـات عمـار، بـه           . او در منابع اهل سنت کمتر است      
 در قیـاس بـا   بررسي علل اهتمام بیشتر محدثان متقدم اهل تسنن به نقل احادیث وي،           

افزون بر آن، روایات جناب عمّار را، از حیث محتوایی نیز           . محدثان شیعه پرداخته است   
بنـدي  توان چنـین دسـته     روایات عمار را مي    ۀمورد توجّه قرار داده است؛ محتواي عمد      

تـاریخ اهـل بیـت     ـ   فضائل اهل بیت علیهم السالمـ) ص( و معجزات پیامبر سیره: کرد
ـ علیهم السالم،  ـ   مالحم، فتن و عالئم ظهور مهدي موعـود عجـل هللا فرجـه الـشریف     
 .  موضوعات فقهي ـتفسیر قرآن

 
 مالحم  ،فریقین،  اهل بیت علیهم السالم   ،  )ص ( پیامبر ،حدیث،  عماربن یاسر  ها  کلیدواژه

 .و فتن
 

 طرح مسأله
است کـه   ) ع( و اصحاب وفادار امیرالمومنین   ) ص( عمار بن یاسر از بزرگان صحابه پیامبر      

شـنیده  ) ع( و امیرمومنـان علـي    ) ص( به یقین احادیث فراواني را از لسان پیـامبر اکـرم          
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کنـد کـه    اقتـضا مـي   ) ع(و امیرالمومنین   ) ص(مصاحبت طوالني وي با پیامبر      . است ١٢٢

علوم و معارف مقام رسالت و والیت را به خوبي اخذ کرده باشد و با نقـل احادیـث، آن را             
تاکنون پژوهشي در مورد شخـصیت حـدیثي عمـار نوشـته     . قل کندهاي بعد منت  به نسل 
مطالعـه  . مقاله حاضر، شخصیت حدیثي وي را مورد بررسي قـرار داده اسـت            . است نشده

دهـد کـه محـدثان اهـل سـنت، اهتمـام       احادیث عمار در منابع شیعه و سني نشان مـي    
و در منابع شیعه، تعداد     اند و با وجود فضایل فراوان ا      نقل احادیث عمار داشته    بیشتري به 

هاي پژوهش ما   این مساله نیز یکي از دغدغه     . منقول از وي قابل مالحظه نیست      احادیث
- مورد بحـث قـرار مـي       "عمار بن یاسر، راوي مورد اعتماد فریقین      "است که ذیل عنوان     

بخش پایاني مقاله، موضوع شناسي روایات عمار است که مجموع روایات منقول از             . گیرد
 .کند در شش گروه بررسي ميوي را

 
  عمار نگاهي اجمالي به حیاتـ١

ـ از   ي،نسبن مالک عَ   بن عامر  عماربن یاسر ابوالیقظان،   هـاي  یکـي از خانـدان     یان،جحِذمَ
از آنجا که یاسر، پدر عمار، پس از آمـدن بـه مکـه حلیـف                . ١ي است یمنمشهور قَحطاني   

عمـار و   . دهنـد ني مخزوم نسبت مي    شد، گاهي عمار را به ب      بن مغیرة مخزومي   حذیفةوبا
 پدر و مادر و برادرش عبـدهللا، در شـمار سـابقان در اسـالم هـستند و مـادرش سـمیه،                     

-ابـي ابن: ـ نک(نخستین شهید اسالم است که در مکه به دست ابوجهل به شهادت رسید    
 ).٢٥٦ـ٢٥٥؛ مدني شیرازي، ٣/١٠٠١عبدالبر، ؛ ابن١٩ـ٢/١٨رافع، در مغربي، 

که به دو قبله نماز     ) ٢٦٤ـ٤/٢٦٣  صحیح، بخاري، :ـ  نک(ولین مهاجران است    عمار از ا  
و در بیعـت    ) ٢٥٦مـدني شـیرازي،     (او در بدر و سایر غزوات حضور داشت         . خوانده است 

او ). ١/٤١١ مغربـي،  :ـ  نکـ (بیعـت کـرد     ) ص(رضوان نخستین کسي بود کـه بـا پیـامبر           
 ،االوائـل ؛ طبرانـي،    ٥١عاصـم،   ابـي بـن ا :ـ  نک(نخستین مسلماني است که مسجد بنا کرد        

 ).  ١١٩ـ١٠٩
 راستین بود و در کنار سلمان، مقـداد و ابـوذر بـه              ۀیک شیع ) ص(وی پس از پیامبر     

بـه  ). ١٨٤؛ حـر عـاملي،      ٧ــ ٦ مفید،: ـ  نک(  شیعه شهرت یافت   ۀعنوان یکي از ارکان اربع    
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 ).  ٥/٣٦زرکلی، : نکـ ( سال پیش از هجرت نوشته است؛ ٥٧زرکلی، والدت او را . ١ 
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١٢٣

) ص( رسـول خـدا   این چهار صحابي، در دوران حیات) ق. ه٣٣٢م  ( ابوحاتم رازي    ۀنوشت
 ). ١٩٩ابو حاتم رازی،  (١معروف بودند) ع( علي ۀبه شیع

 خیبر به او خبر داده بود که پـس از آن حـضرت در راه رضـاي                  ۀدر غزو ) ص(پیامبر  
» فئة باغیة«خواهد رفت تا آن که به دست » قاسطین«و » ناکثین«خدا و رسول،  به جنگ     

ایـن  . اي شـیر خواهـد بـود    از دنیا، جرعه ويۀبه شهادت رسد و آخرین بهر) گروه ظالم (
در جنگ صفین تحقق یافت و عماربن یاسر پـس از عمـري             ) ص(بیني رسول خدا    پیش

اي مجاهدت، در سن نود و سه یا نود و چهار سالگي، پس از آن که در اثر تشنگي، جرعه                  
 ).ق. ه٣٧ صـفر  ٧چهارشـنبه  ( به شهادت رسـید  ٢شیر نوشید، به دست سپاهیان معاویه     

در دو جنگ ) ع(شاهدی دیگر بر حقانیت امیرالمؤمنین )  ع(شهادت عمار در رکاب علي 
فئـة  «رود؛ زیرا عالوه بر روایت مشهور شهادت عمار به دسـت     جمل و صفین به شمار مي     

باش؛ زیرا او با ) ع(به عمار فرموده بودکه در ایام فتنه، با حزب علي         ) ص(، پیامبر   ٣»باغیة
؛ حـاکم   ١٢٦ــ ١٢٠ ؛ خـزاز قمـي،    ٤١٤ــ ١/٤٠٧مغربـي،   (سـت   حق است و حق بـا او      

 قرار دارد   ٤ رقّه ۀگفتني است مدفن عمار، در منطق     ). ١١٦٧/ ٣؛ باجي، ٣٨٥/ ٣نیشابوري،  
 .  )١/١٩٠ تنوخي، :ـ نک(
 
  عمار شخصیت حدیثي-٢
 مشایخ و راویان عمار: ١ـ٢

ایـات او از پیـامبر      از آن جا که عمار، صحابي و سابق در اسالم است، قریب به تمـامي رو               
راویـان  . کرده است و حذیفة بن یمان نیز روایت مي      ) ع(است؛ هر چند از امام علي       ) ص(

توان به ابن عباس، جابربن عبدهللا      اند که از میان آنان مي     متعددي از عمار حدیث شنیده    

_____________________________________________________________ 
نـوبختی،  : نکــ  (بن موسی نوبختی و سعدبن عبدهللا اشعری قمی  نیز نظری چون ابوحـاتم رازی دارنـد                 حسن. ١  

 ).١٥؛ اشعری، ١٨ـ١٧
نقل شده که عمار در جنگ صفین، معاویه و اصحابش را کافرانی به ظاهر مسلمان خواند که اگـر یـارانی پیـدا              .٢  

 ).  ٢/١٥٧مغربی، : نکـ (کنند؛ کنند، کفر را اظهار می
این روایت آن قدر مشهور است که معاویه پس از شهادت عمار نتوانست آن را انکار کند؛ بلکـه ناشـیانه سـعی                        .٣  

 ).  ٣٥، معانی االخبار؛ صدوق، ٢/١٦١احمد بن حنبل، : نکـ (کرد تا آن را به سود خود تأویل کند 
: نکــ   (ین در نزدیکـی آن رخ داد        شهری است در شمال عـراق در جانـب شـرقی رود فـرات کـه جنـگ صـف                    .٤   

 ).٥٩ـ٣/٥٨؛ یاقوت حموی، ٢٣/٧٦اصطخری، 
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، سعید بن )ع(، محمدبن حنفیه فرزند امیرالمؤمنین ١انصاري، ابوالطفیل عامربن واثله ١٢٤

 اشاره ٢طالب و فرزندش محمدبن عماربن جعفر بن ابيمسیب، ابوموسي اشعري، عبدهللا     
  : .کـبراي تفصیل بیشتر ن(کردند نیز گاهي از عمار روایت مي) ع(امیرالمؤمنین علي . کرد

 . ٣)٢١٧ـ٢١/٢١٦مزي،  ؛٧٠ـ٤٣، رجالطوسي، 
 :عماربن یاسر، راوي مورد اعتماد فریقین: ٢ـ٢

بـراي  (امدار مورد اعتماد و احترام فریقین است؛ عموم رجالیان شـیعه             این صحابي ن  
مـزي،  : ـ  براي نمونه، نکـ   (و سني   ) ٢٨٩ـ١٣/٢٨٢؛ خوئي،   ٢/١٤٤ بروجردي،: ـ  نمونه، نک 

از او با احترام فراوان یاد کرده و فضایل ) ٣٥٩ـ٧/٣٥٧حجر عسقالني، ؛ ابن٢٢٧ـ٢١/٢١٥
 .  اندو مناقب بسیار وي را متذکر شده

 گفته، طبیعي است که روایات عمار از دیرباز مـورد توجـه  و حتـي    بر مطالب پیش  بنا
بن شیبة سدوسي بـصري بغـدادي       احتماالً ابویوسف یعقوب  . موضوع تألیف مستقلی باشد   

از کبار محدثان اهل تسنن، نخستین کسي است کـه    ) ق. ه٢٦٢االول   ربیع ـ١٨٠حدود  (
 سیر اعالم   ؛ ذهبي، ٤٥١نجاشي، :ـ  نک(لیف کرده است    کتابي به نام مسند عماربن یاسر تأ      

بن شیبة، صاحبان مسانید، بابي از مـسند        عالوه بر کتاب یعقوب     ) ٤٧٩ـ١٢/٤٧٦ ،النبالء
توان به ترتیب قدمت، از این مسانید نـام         اند که مي  خود را به روایات عمار اختصاص داده      

 :برد
) ق. ه٢١٩م  (، مسند حمیدي    )٩٠ـ٨٨طیالسی،  : ـ  نک) (ق. ه٢٠٤م  (مسند طیالسي   

ابـن حنبـل،    : ـ  نکـ ) (ق. ه٢٤١م  (، مـسند احمـدبن حنبـل        )٨١ــ ١/٧٨حمیدی،  : ـ  نک(
 ـ٣/١٧٨موصلی،  : ـ  نک) (ق. ه٣٠٧م  (و مسند ابویعلي موصلي     ) ٣٢١ـ٣١٩،  ٢٦٥ـ٤/٢٦٢

 انـد  اهل تسنن نیز در کتب خود، همگي از او روایت نقل کردهۀ، مؤلفان صحاح ست   )٢١٣
 .)٢/٥٢هبي، الکاشف، ذ :ـ نک(
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برقی، نام او را در شمار خواص اصحاب  ): ١١٠ و   ١٠٧،  ١٠٢  یا    ١٠٠ - ١( ابو الطفیل عامر بن واثله کِنانی لیثی         .١ 

او با مختـار    . ه است آورده و کشی او را کَیسانی و از معتقدان به حیات محمد بن حنفیه دانست              ) ع(امیرالمؤمنین  
 رجال،؛ طوسی،   ٣٠٩-٣٠٨/ ١ کشی،   ؛٤برقی،  : ـ  نک( است که وفات کرد   ) ص(قیام کرد و آخرین صحابی پیامبر       

 .)١/٥٢٧، الکاشف ذهبی، ؛١١٩؛ خطیب تبریزی، ٤/١٦٩٦ ؛ ابن عبد البر، ٦٤؛ ابن حبان، ٧٠
رود و  نیز به شمار می    )ص(صحاب پیامبر   وی از ا  . های جمل و صفین حضور داشت     او به همراه پدرش در جنگ     . ٢ 

هایی ؛ برای نمونه  ٥٠،  رجال؛ طوسی،   ١٨/ ٢مغربی،  : رافع، در ابیابن: ـ  نک( آن حضرت بیماری برص او را شفا داد       
دالئـل   و طبـری صـغیر،   ٨/ ١ علـل الـشرایع،  ؛ صدوق، ٤٢٨ /١، کوفي ؛٨٩طیالسی، : ـ از روایات او از پدرش، نک  

 .)١٠٤ـ١٠٣، االمامة
   .)٥/٣٦ زرکلی، :ـ نک(  حدیث ذکر کرده است٦٢زرکلی تعداد روایات عمار را . ٣ 
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١٢٥

، امـا نظـر بـه     ١انـد هر چند محدثان شیعه در آثار گوناگون خود روایات عمار را آورده           
توان گفت اهتمام محدثان متقدم اهل تسنن به نقل         ، مي ٢قلّت روایات وي در کتب اربعه     

تـوان  علـت ایـن امـر را مـي        . روایات عمار، بسي بیشتر از همتایان شیعي آنان بوده است         
ي بودن عمار و منحصر بودن منابع روایي اهل تسنن به احادیث نبوي و آثار صحابه  صحاب

حال آن که شیعیان همواره از منبع غني روایات امامان اهل بیت علیهم             . و تابعان دانست  
توان گفت که این رویه     در توضیح و تأیید بیشتر این مطلب، مي       . اندالسالم برخوردار بوده  

و ) ق. ه٣٢م  (، ابـوذر    )ق. ه٣٦م  ( نداده؛ بلکه دربارۀ سلمان فارسـي         عمار رخ  ۀتنها دربار 
 شـیعه شـهرت دارنـد، وضـع بـه           ۀنیز که همراه با عمار به ارکان اربع       ) ق. ه٣٣م  (مقداد  

اند صاحبان صحاح سته، همگي از سلمان، ابوذر و مقداد روایت آورده          . همین منوال است  
همچنین در مسند احمد بن حنبل روایات ) ٤٢٤، ٢/٢٩٠، ١/٤٥١، الکاشفذهبي،   :ـ  نک(

اما در کتب اربعـه، بـا       ) ٦ـ٦/٢ ،٤٤٤ـ٤٣٧ ،١٨١ـ٥/١٤٤: ـ  نک(فراواني از آنان آمده است      
. رسـد حذف مکررات، جمع روایات سلمان، مقداد و ابوذر به تعداد انگشتان دو دست نمي      

 : ایان توجه استدر باب افزون بودن روایات عمار در منابع اهل تسنن نکات زیر نیز ش
تـوان بـسیار    در اصالت برخي روایات منسوب به عمار در منابع اهل تسنن، مـي            ) الف

وضوح با شیعه بودن عمار در تضاد است؛ بـراي نمونـه در             ها به   تردید کرد و برخي از آن     
شنیدم کـه   ) ص(روایتي که ابویعلي موصلي آورده، از عمار چنین نقل شده که از پیامبر              

از جبرئیل خواستم که از فضایل عمربن خطاب نزد اهل آسمان بـرایم بگویـد؛        .. .«: فرمود
 عمر نوح، یعني نهصد و پنجاه سال، براي تـو از            ۀاگر به انداز  ! پس چنین گفت اي محمد    

اي اسـت از حـسنات      شود؛ حال آن که عمـر چـون حـسنه         فضایل عمر بگویم، تمام نمي    
تواند از عمّار باشد، در حـالي کـه او در           یت مي چگونه این روا  ). ٣/١٧٩موصلی،   (٣»ابوبکر

_____________________________________________________________ 
 ؛٢٨٤ـ١٦٢کراجکی، ؛ ١٢٦ـ١٢٠ خزاز قمی، ؛١/٨، علل الشرایع، ٣٦٢، الخصالصدوق، : برای نمونه نکـ  .١  

                      .٤٥٩ فتال نیشابوری، ؛٤٤١، الغیبة، ٧٢٣ـ٧٢٢، ١/٤٩٠، الخالفطوسی، 
کلینی، : نکـ (شود ، یک روایت وجود دارد که سند آن به عمار منتهی می کافیدر بین کتب اربعه، فقط در .٢  

بن نباته، به ؛ اما الزم به ذکر است که ضمن روایاتي از این کتاب از سوي صادقین علیهما السالم و اصبغ)٨/٣٣٣
، ٢١٩/ ٢، ١/٤٥٠کلیني، : نکـ (به میان آمده است قول یا فعل عمار اشاره یا احتجاج شده و یا از عمار سخني 

 ).١٢ـ٥/١٠، ٣٦٦، ٦٢/ ٣
؛ و روایتی درباب حالل بودن گوشت ٩٠طیالسی، : روایتی در باب عایشه، در: هایی دیگر نکـ برای نمونه. ١  

ش خوردن گوشت خرگو) ع(؛ الزم به ذکر است در مکتب اهل بیت ١٨٧ـ١٨٦، ٣ابویعلی موصلی، : خرگوش، در
 ).٢٨٦حزین الهیجی، : نکـ (حرام است 
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کرد و در دوران خالفـت      علناً  با وي مخالفت مي     ) ق. ه١٣ـ١١(دوران خالفت ابوبکر     ١٢٦

) ع(، مردم را به سبب پذیرش خالفت عمر، با وجود امیرالمؤمنین علي)ق. ه٢٣ـ١٣(عمر 
 ).   ١٤ بن حسین،؛ یحیي١٦١، ١٣٩ ،٢/١٢٧یعقوبي،  :ـ نک( ١کرد؟سرزنش مي

نکتۀ دیگر التزام عملي شیعه به حدیث ثقلین و اهتمام محدثان متقدم شـیعه و                ) ب
، به نقل روایات امامان اهل بیت علیهم السالم به خصوص امام صادق             صاحبان کتب اربعه  

در . اسـت ) ص(، در برابر توجه محدثان اهل تسنن به روایات صـحابه از پیـامبراکرم               )ع(
شیعه کسي اسـت    «بن تغلب قابل توجه است؛ از ابان نقل است که            ابان این باره روایتي از   

کند و اگر در    رجوع مي ) ع(اختالف کنند، به قول علي       )ص( که اگر مردم در قول پیامبر     
نجاشي،  (» کنداختالف شود، قول جعفربن محمد علیهما السالم را اخذ مي         ) ع(قول علي   

ه وضوح، در کتب اربعه دید؛ زیـرا جمـع روایـات         توان ب  عملي قول ابان را مي     ۀنتیج). ١٢
، از روایات امام بـاقر      ) روایت ٣٠٠٣) (ع(و امیرالمؤمنین   )  روایت ٣٣١١) (ص(رسول هللا   

 ٣١٤٥١) (ع( بسیاري با تعداد روایات امام صادق ۀکمتر است و فاصل)  روایت٨٢٧٤) (ع(
 با احادیث صادقین علیهمـا      بنابراین به طور کلي در کتب اربعه، در قیاس        . ٣دارد) ٢روایت

 . السالم، از صحابه کمتر روایت شده است
اند و روایت یا روایاتشان     حدیث شنیده )  ع(و امام علي    ) ص(راویاني که از پیامبر     ) ج

اند و از هر کدام از آنان یک یا چند روایت بیشتر نیامـده  در کتب اربعه آمده، متعدد بوده    
 ٣٠بن نباته که به ترتیب بربن عبدهللا انصاري و اصبغاست به جز معدود افرادي چون جا  

طبیعي است که روایـات جـابربن عبـدهللا         .  روایت از آنان در کتب اربعه آمده است        ٧٣و  
انصاري در کتب اربعه، بسیار بیشتر از عمار باشد؛ زیرا عمار در میان صـحابه، بـه کثـرت                 

 جابر انصاري، بدین امر شهرت حدیث مشهور نیست؛ حال آن که افرادي چون ابوهریره و 
ها با مکتب خلفـا، در میـان        از آن میان روایات ابوهریره، به جهت موافقت اکثر آن         . دارند

شیعه رواج ندارد؛ اما روایات جابر انصاري، مورد عنایت محدثان متقدم شیعه بوده اسـت               
 ).  به بعد٢٠٧،  شیخ المضیرة ابوهریرة؛ ابوریة،٢٥٧ـ١/٢٥٦اثیر، ابن(

_____________________________________________________________ 
 .  از همین مقاله٢ـ٣ـ٢بخش : نکـ  .٢  
 .همگی با احتساب مکررات. ٣  
و سایر امامان علیهم السالم در کتب ) ص(علت فراوانی احادیث صادقین علیهما السالم نسبت به رسول خدا . ٤  

اند و این اصول چهارصدگانه، بیشتر از صادقین فتهاربعه، این است که این کتب بر اساس اصول اربعمائة شکل گر
است تا آن جا که برخی بر این نظرند که تمام این روایت شده ) ع(علیهما السالم خصوصاً جعفربن محمد 

 ).١٢ـ١/١١؛ نمازی شاهرودی، ٤٠٨ـ٣/٤٠٧انصاری، : نکـ (اخذ شده است ) ع(چهارصد اصل، از امام صادق 
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١٢٧

چنان که در بخش راویان احادیث عمار آمد، راویاني شیعه یا حـداقل بـا گـرایش                 ) د
شیعي، مانند ابن عباس، جابربن عبدهللا انصاري، ابوالطفیـل عـامربن واثلـه، محمـد بـن                 

طالب و محمدبن عمار، فرزندش،     بن جعفربن ابي  ، عبدهللا )ع(حنفیه فرزند امیرالمؤمنین    
ظر به قلت شمار شیعیان تـا دوران صـادقین علیهمـا الـسالم،         کردند؛ اما ن  از او روایت مي   

 دوم به بعد غالباً سني هستند؛ یعني اسناد منتهي بـه عمـار              ۀراویان روایات عمار از طبق    
در نتیجه، این اسناد در محافل حـدیثي شـیعه کمتـر مـورد             . بیشتر سني است تا شیعي    

 .توجه قرار گرفته است
لفان متقدم اهل تسنن و شیعه در تدوین کتب حدیث          نکتۀ بعد، تفاوت رویکرد مؤ    ) ه
 :توان تبیین کرداین تفاوت رویکرد را بدین شکل مي. است

. در قرون متقدم، در میان اهل تسنن، بر خالف شیعه، تألیف مسانید رایج بوده اسـت          
شد؛ ماننـد مـسند عمـاربن یاسـر از          در تألیف مسند، روایات یک صحابي جمع آوري مي        

یبة سدوسي که پیشتر از آن یاد کردیم ؛ بعضاً، روایات شماري از صحابه در               بن ش یعقوب
داد و در آن کتاب روایات هـر یـک از صـحابه در بـابي                کنار هم یک کتاب را تشکیل مي      

غالباً در این مسانید، روایات صـحابه از        . شد؛ مانند مسند احمدبن حنبل    جداگانه ذکر مي  
 اضـواء علـي الـسنة       ابوریـة، (آوري شـده اسـت      صحیح، حسن، ضعیف، شاذ و منکر گـرد       

 مـشهور، ماننـد عمـار و        ۀدر نتیجه معموالً ذیل نـام هریـک از صـحاب          ). ٣٢٤،  المحمدیة
 مجمـوع  ۀالعـاد گواه ایـن مـدعا، کثـرت فـوق     . آمدسلمان، تعداد قابل توجهي حدیث مي     

ار در  این مطلب که روایـات عمـ      . روایات مسند احمد، در قیاس با هر یک از صحاح است          
کتب متقدم اهل تسنن بسیار بیشتر از کتب متقدم شیعه است، با در نظـر گـرفتن ایـن                   
مسانید است؛ در غیر این صورت، اگر تنها صحاح سته را مالک قرار دهـیم، بـا احتـساب        

 . شودمکررات، از حجم روایات عمار در منابع سني، به میزان قابل توجهي کاسته مي
 عمارشناسي روایات موضوع: ٣ـ٢

پردازیم که بخش مهمي از روایات عمـار را بـه خـود    در این قسمت به موضوعاتي مي   
دهد؛ هر چند روایات او منحصر به این موضوعات نیست و همچون راویـان              اختصاص مي 

تـوان بـراي    شود که از آن میـان مـي       دیگر، متفرقات و نوادري نیز در روایات او دیده مي         
 .     اشاره کرد١ول از وينمونه، به روایات اخالقي منق

_____________________________________________________________ 
   .٢/٦٥سالمه،  ابن؛٢٠٤، ١٩٧، ١٩١، ٣ موصلی، ؛٤٨، االدب المفرداری، بخ: ـ برای نمونه نک. ١ 
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 :و معجزات ایشان) ص( پیامبر ۀسیر: ١ـ٣ـ٢ ١٢٨

از آنجا که عمار از مهاجران سابق در اسالم بوده، طبیعي است که بسیاري از روایـات                 
 : شودهایي اشاره ميدر ادامه به نمونه. باشد) ص( پیامبر اکرم ۀاو متضمن سیر

 به وفات آن حضرت شد، بر بـالین         که منجر ) ص(عمار در هنگام بیماري رسول خدا       
) ص(درباب غسل پیکر ایشان  پرسید و رسول خدا ) ص(ایشان حضور داشت و از پیامبر 

 .)٧٣٢،  االمالیصدوق،( واگذار کردند) ع(این مهم را به علي  
اي به عمار خبر دادند که خداوند، پس از وفات آن حضرت، فرشـته            ) ص(پیامبر اکرم   

دانـد  دهد که نام هر کس را که بر آن بزرگوار صلوات فرستد، مي            ر مي را بر قبر ایشان قرا    
جمـال  طـاوس،   ابـن  (١فرستدو بر هر یک از آنان در برابر هر صلوات، بیست بار درود مي             

    .)١٦١ االسبوع،
، )اصـحاب جمـل   (» نـاکثین «بـا   ) ع(درباب جنگیدن امام علي     ) ص(یشگویي پیامبر   پ

 :ـ نک(، از عمار روایت شده است )اصحاب نهروان (» رقینما«و  ) اصحاب صفین (» قاسطین«
 عـشیرة، علـي     ۀ، در غـزو   )ص(عالوه بر این از عمار نقل شده که پیامبر          ). ٢/٥٥٢ کوفي،

ترین مردم دو نفرند، را مکنّي به ابوتراب کرد و به آن حضرت خبر داد که همانا شقي) ع(
) ع(پي کرد و دیگري آن که علي        } ودکه گواه رسالت او ب    {را  ) ع( صالح   ۀیکي آن که ناق   

هـا  و اخبـار   به جز ایـن پیـشگویي  ) ١٣٠ـ١٢٩نسایي، : ـ نک( را به شهادت خواهد رساند   
براي نمونـه،  (اشاره شده است  ) ص(غیبي، در روایات عمار به برخي معجزات رسول خدا          

وب الـي    و نیز التفـسیر المنـس      ١٥٩ـ١٥٨،  ١/١٥٥ ،الخرائج والجرائح قطب راوندي،   : ـ  نک
   .)٦٠٢ـ ٦٠١، )ع(بن علي  العسکري محمد الحسناالمام أبي

 :خصائص و فضایل اهل بیت علیهم السالم: ٢ـ٣ـ٢
، عمار از مبلغان و مروجان فضائل اهل بیـت علـیهم           )ص( پیامبر اکرم  ۀدر میان صحاب  

و را اي از روایـات ا    بوده و این موضوع بخش عمده     ) ع(السالم، خصوصاً امیرالمؤمنین علي     
در حالي که در همان دوران، برخي از صحابه، از نقل چنین           . به خود اختصاص داده است    

 . کردندروایاتي پرهیز مي
درباب جایگـاه و حـق اهـل بیـت علـیهم            ) ص(کوشید با نقل روایات پیامبر      عمار مي 

یعنـي  ) ص(السالم، مردم را نسبت به انحراف بزرگ رخ داده پس از وفات پیـامبر اکـرم                 
_____________________________________________________________ 

 عقیلی،: ـ نک( عقیلی به سند شیعی این روایت، طعن زده است اما هیثمی مشابه این روایت را نقل کرده است. ٢ 
   .)٣١٩ـ٣١٨ هیثمی، ؛٢٤٩ـ٣/٢٤٨
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١٢٩

و زعامـت امـت اسـالم،    ) ص(ر نمودن اهل بیت علیهم السالم از جانشیني رسول خدا         دو
؛ مـزي،  ٣٣٨منقـري،   :ـ نکـ (کـرد  او حدیث غـدیر را بـه مـردم یـادآوري مـي         . آگاه کند 

 بن قیس کندي و خالـد  بن مالک، براء بن عازب، اشعث   اما اصحابي چون انس     ) ٣٣/٢٨٤
شـنیده  ) ص(یث غدیر را از میان دو لب پیـامبر          بن یزید بجلي، با آن که چون عمار، حد        

، )ع(براي اثبات حقانیت علـي       کردند و حاضر نشدند،   بودند، اما این حدیث را کتمان مي      
   .)٢٢٠ـ٢١٩، الخصالصدوق، (به شنیدن این حدیث شهادت دهند 

 دوم، با اسـتناد بـه روایـاتي کـه خـود از              ۀنقل شده که عمار در دوران خالفت خلیف       
نـسبت  ) ع(طالـب   بن ابي ، براي مردم از برتري و شایستگي علي       ١شنیده بود ) ص (پیامبر

: شـنیدم کـه فرمـود   ) ص(از پیامبر   « :اوبیان داشت که  . گفتبه عمربن خطاب، سخن مي    
هیچ قومي کار خود را به فردي که بهترین آنان نیست، نسپرد، مگر آن که کار آنـان رو                   «

      ).١/١٩٦ مغربي،(» به زوال رفت
وارد ) ع(، روایاتي از عمار درباب لزوم پذیرش والیـت علـي            ٣ و سني  ٢در منابع شیعي  

 بعـد از    ۀوارث و خلیفـ   ) ع(در برخي از این روایات، به این که حـضرت علـي             . شده است 
 :ـ نک(است، تصریح شده و حتي بر دوازده امام علیهم السالم نص شده است           ) ص(پیامبر  

در روایاتي از عمار » شیعه«ر این، الزم است به کاربرد لفظ عالوه ب ) ١٢٦ـ١٢٠ خزاز قمي، 
در یکـي   ) ٩٨ـ٩٦ ؛ طبري صغیر، نوادر المعجزات،    ٤٦٩ـ٣/٤٦٨ مغربي،: ـ  نک(اشاره کنیم   

یافتگـان و  به صراحت شیعیان اهل بیت علیهم السالم را نجات     ) ص(از این روایات، پیامبر   
 ). ٨/٣٣٣کلیني،  :ـ نک( اندشدگان معرفي کردهمخالفانشان را هالک

 این بخش، به برخي روایات منقول از عمار درباب فضائل اهل ۀشایسته است در خاتم
 : وار اشاره شودستبیت علیهم السالم، فهر

مردویـه  ابـن  :ـ نکـ ) (ع(در شـأن امیرالمـؤمنین علـي    ) ٥٥/مائـده ( والیـت    ۀنزول آیـ  
 ). ٢٣٥اصفهاني، 

:  ـنکـ (ز جانـب حـق تعـالي در شـب معـراج       به صدیق اکبـر ا  ) ع(نامیده شدن علي    
 ).٤٦٩ـ٣/٤٦٨ مغربي،

_____________________________________________________________ 
 .  »شودرا نپذیرد کافر میبهترین انسان است و هرکس این ) ع(علی «: مانند این روایت .١ 
 . ٢٣٣ـ٢٣٢ ،٢٢١، ١/١٥١؛ مغربی، ٢/٤٨٢کوفی، : برای نمونه نکـ . ٢ 
 . ٢٨٢ـ٢٨١، ٢٤٠ـ٤٢/٢٣٩عساکر، ؛  ابن٣٠١ـ٢٩٩مغازلی، ؛ ابن١٧٩ـ٣/١٧٨موصلی، : برای نمونه نکـ  .٣ 
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، ؛ ابـن مغـازلي    ١/٨،  علـل الـشرایع   صـدوق،    :ـ  نک(از گناه   ) ع(معصوم بودن علي     ١٣٠

١٩٩ .( 
 و حضرت ابـراهیم ) ص(در روز قیامت با جایگاه پیامبر اکرم     ) ع(همساني جایگاه علي    

 ). ٣٦٢، الخصالصدوق،  :ـ نک) (ع(
 ).٣/٥ مغربي،(هم السالم به باران تشبیه اهل بیت علی

 :تاریخ اهل بیت علیهم السالم: ٣ـ٣ـ٢
 شرح وقایع تاریخي مرتبط با خانـدان عـصمت علـیهم الـسالم نیـز بخـش مهمـي از          

معموالً عمار در بیان این روایات، راوي دست اول اسـت؛           . دهدروایات عمار را تشکیل مي    
السالم  داشته، خود در صحنه حاضر بـوده         اي که به اهل بیت علیهم       زیرا به جهت عالقه   

بـه خانـدان عـصمت علـیهم        ) ص(یکي از این موارد آخرین وصایاي رسـول خـدا           . است
در بستر وفات بود،    ) ص(بنا بر نقل ابوالطفیل از عمار، زماني که رسول خدا           . السالم است 

امـا  ... تي  تو وصي و وارث من هس     «: را به نزد خود خواند و به آن حضرت فرمود         ) ع(علي  
پس فاطمه و حسنین علیهم الـسالم        ... با وفات من، این قوم بر تو سخت خواهند گرفت           

به حضرت فاطمه سالم هللا علیها بـشارت داد کـه او نخـستین              ) ص(پیامبر  ...  .گریستند
تـو سـرور زنـان      « :و بـدو گفتنـد    ... فرد از اهل بیت است که به ایشان ملحق خواهد شد            

ور پیامبران و پسر عمویت بهترین اوصیا و پسرانت سرور جوانان اهل            بهشتي و پدرت سر   
) ع(سپس به علي    . و مهدي این امت از ماست     ) ع( امام معصوم از نسل حسین       ٩. بهشت

بـه  ) ص(به سفارش پیـامبر     ) ع(پس علي   . ... باب غسل و تکفین خود سفارش کردند       در
اي کـه   مطهر را در همان حجـره     بدن  ... بن عباس، آن حضرت را غسل داد و         کمک فضل 

شرح ماجراي هجوم به ) ١٢٦ـ١٢٠ خزاز قمي،(» وفات آن بزرگوار رخ داد، به خاک سپرد
نـوادر  طبـري صـغیر،     ( نیز از عمار روایت شده اسـت         سالم هللا علیها     حضرت زهرا    ۀخان

 ).٩٨ـ٩٦ المعجزات،
 :عالئم ظهور، مالحم و فتن: ٤ـ٣ـ٢

بـاره، بـسیار اهمیـت دارد؛ زیـرا گویـاي ایـن             درایـن ) ص(روایات عمار از پیامبراکرم     
خود به بیان و تبلیغ حقیقت مهـدویت و فرهنـگ انتظـار    )  ص(حقیقت است که پیامبر  

اقدام کرده و اصحاب خود را با دوران مهدي موعود عجل هللا فرجه الشریف، آشنا نموده                
. هاي بعدي منتقل شود   سلاست، تا این حقایقِ مورد تأکید پیامبر، از طریق اصحاب به ن           

، مـواردي چـون     )ص(براي نمونه در خبري که خزاز قمي از عمار نقل کـرده، نبـیّ اکـرم               
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١٣١

و همنام بودن ) ع(، غیبت طوالني مهدي)ع(مهدي بودن نهمین امام از نسل امام حسین    
 ایـن   ۀدر ادام . را براي عمار بیان کرده است     ) ص(شبیه بودن آن حضرت به رسول هللا         و

شود، خبـر داده و بـه       از این که بعد از ایشان، ایام فتنه آغاز مي         ) ص( ، پیامبر اکرم  روایت
خـزاز قمـي،    (و حـزب وي پیـروي کنـد         ) ع(انـد کـه همـواره از علـي          عمار توصیه کرده  

 ). ١٢٦ـ١٢٤
در خبري که طوسي به سند خود از عمار نقل کرده، به طور خاص بـه عالئـم ظهـور                    

وج سفیاني و جنگ او در قرقیـسیاء، قتـل نفـس زکیـه و               اشاره شده و مواردي چون خر     
 ).  ٤٦٤ـ٤٦٣ الغیبة، طوسی،: ـ نک(نداي آسماني بیان شده است 

در منابع دیگر نیز روایاتي منسوب به عمار، درباب عالئم ظهور آمده است که برخـی                
 :از موضوعات آن از این قرار است

 .)١٢٠وس، المالحم والفتن، طاابن :ـ نک) (ع(بن صالح، پرچمدار مهدي شعیب 
 .)١٢٨،  همان :ـ نک(امارت سفیاني و حوادثي دیگر 

  .)١٣٢،  همان:ـ نک(قتل نفس زکیه و نداي آسماني 
تـرین  تـرین و شـاید کهـن      بن حماد مروزي از مهم     نعیم  الفتن کتاب شایان ذکر است  

، ١٨٣،  ١٧٣،  ١٤٤،  ١٢٩مـروزی،   : ـ  نکـ (منابع روایات عمار درباب مالحم و فـتن اسـت           
 ).  ٢٠٩، ٢٠٦، ١٩٠ـ١٨٩
 :تفسیر قرآن: ٥ـ٣ـ٢

طبیعي اسـت   ) ص(به دلیل سابقه عمار در اسالم و کثرت مصاحبت او با رسول خدا              
که روایات قابل توجهي از او در تفسیر آیات قرآن کریم وارد شود و مورد توجه مفـسران                  

. شـود  از وي اشـاره مـي      در ادامه، به برخي روایـات تفـسیري منقـول         . فریقین قرار گیرد  
است؛ اما تعداد   ) ع(و امیرالمؤمنین   ) ص(گفتنی است غالب این روایات به نقل از پیامبر          

 :ها نیز موقوفه به عمار استکمي  از آن
 ).  ١/٣٢٧ عیاشي، :ـ نک) (ع(در شأن امیرالمؤمنین علي ) ٥٥/مائده( والیت ۀنزول آی ـ

 ). ٢/٣٤٧ حسکاني، :ـ نک) (ع(لي بر ع) ٤/تحریم(تطبیق صالح المؤمنین ـ 
و یارانش در جنگ با ناکثین، قاسطین و ) ع( مائده بر امام علي ۀ سور٥٤ ۀ تفسیر آیـ

 ).  ١/٣٧٠ ،فقه القرآن؛ قطب راوندي، ٣٥٨ـ٣/٣٥٧ طبرسي، :ـ نک(مارقین 
 طبــري، :ـ نکــ) (١١٤/مائــده :ـ نکــ) (ع( آســماني حــضرت مــسیح ۀ تفــسیر مائــدـــ

 ).٣/٤٥٥ ؛ طبرسي، ٦٢ـ ٤/٦١، التبیان ؛ طوسي،١٨٠ـ٧/١٧٩
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 :ـ نکـــ( مائـــده ۀ ســـور١١٥ ۀ آل عمـــران و آیـــۀ ســـور٤٩ ۀآیـــ  تفـــسیرــــ ١٣٢

 ).٤/١٢٥٢حاتم رازي، ابي؛ ابن٣/٣٨٢ ،؛ طبري١٢٢ـ١/١٢١صنعاني،
؛ واحدي نیشابوري،    ٣٢١ـ٣/٣٢٠ثعلبي،   :ـ  نک) (٤٣/نساء( تیمم   ۀ بیان شأن نزول آی    ـ
١٠٢  .( 
 ). ١٢٤ـ١٢٣ثوري،  :ـ نک( توبه ۀ سور١٢ ۀیآ  تفسیرـ
 : موضوعات فقهي: ٦ـ٣ـ٢

 چـي، مدیر شانه : ـ  نک(عنوان یکي از فقهاي کبار صحابه شهرت دارد         عماربن یاسر به    
در ) ص(؛ از همین روست که در منابع فریقین، به روایـات متعـددي از پیـامبراکرم                 )٣١

ها در احکـام عبـادات    آنۀخوریم که عمدموضوعات گوناگون فقهي، به نقل از عمار برمي      
 :به عنوان مثال، می توان به این موارد اشاره کرد. است

 .)١٨٦ـ٣/١٨٥موصلي،  : ـ نک(احکام نجاسات 
 .)٢٠٣/ ٣؛ ابویعلي موصلي، ٨٩طیالسي، (احکام جنابت 
ماجـه  ؛ ابن ١/٨٧ي، صحیح،   بخار؛  ١/١٩٠؛ دارمي،   ١٦٠،  ]تابي[شافعي،  (احکام تیمم   

 .)٣/٦٢کلیني،  ؛١٨٩ـ١/١٨٨یني، قزو
 .)٣/١٨٠؛ ابویعلي موصلي، ٨٩طیالسي، (احکام وضو 

 .)٣٦٦/ ٣کلیني،  ؛٤/٢٦٣احمدبن حنبل، (حکم جواب سالم در نماز 
حـاکم نیـشابوري،   ( آن ۀاستحباب طوالني بـودن نمـاز جمعـه و کوتـاه بـودن خطبـ          

٣/٣٩٣،  ١/٢٨٩(. 
 .)٣/٢٠٨ابویعلي موصلي، ( یوم الشک ۀروز
 .)٣/٢٨٤خزیمه، ابن( عاشورا ۀروز

 .)١٤٩؛ طبراني، طرق حدیث، ٣/٢٠٣موصلي، ( )ص(حرمت دروغ بستن به پیامبر 
 ۀاز آنجا که عمار نزد فریقین، ثقه و مورد اعتماد است، فقهاي شیعه  و مـذاهب اربعـ                  

؛ ٩٧ سیدمرتـضي، : ـ  براي نمونـه نکـ    (اند  سني، در بیان احکام، به روایات او استناد کرده        
 وبرای ١٠٢ـ١١/١٠١؛ نجفی، ١٩٣ـ٢/١٩٢، تذکرة الفقهاء، ٣/١٨١ منتهی المطلب،حلي،  

 ؛٦/٤١٢ ؛ رافعي، ٢/٥١بن قدامه،   ؛ ا ١/٥٢ سرخسي،: ـ  مالحظۀ استنادات فقهای سنّی، نک    
  .)٢٩٦آبي ازهري، 

 
 نتیجه
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١٣٣

 :آیداز مطالب پیش گفته این نتایج به دست می
و راوي ) ع(و امیرالمـؤمنین علـي   ) ص(رسول خدا  عماربن یاسر از اصحاب نامدار  ـ١

روایات متعدد او در منابع شـیعي و سـني، نـه تنهـا              . مورد اعتماد و احترام فریقین است     
-بـه ) ع(و اهـل بیـت      ) ص(اي گرانبها براي شناخت تاریخ، سیره و فضائل پیامبر        گنجینه

ذاهب گوناگون اسالمي   رود، بلکه مورد اعتنا و توجه مفسران فریقین و فقهاي م          شمار مي 
 .است
التـزام عملـي     اصالت نداشتن برخي روایات منسوب به عمار در منابع اهل سـنت،        ـ٢

شیعه به حدیث ثقلین، کثیرالحدیث نبودن عمار، سني بـودن غالـب اسـناد منتهـي بـه                  
روایات عمار، تفاوت رویکرد مؤلفان متقدم اهل تسنن و شیعه در تدوین کتب حدیث، از               

ت که باعث شده تعداد احادیث عمار در منابع حدیثي شـیعه، در مقایـسه بـا                 عواملي اس 
 .منابع اهل سنت، کمتر باشد

 
 منابعفهرست 

 قرآن کریم؛. ١
-ابيالثمر الداني في تقریب المعاني في شرح رسالة ابن         ،آبي ازهري، صالح عبدالسمیع   . ٢

  تا؛ي المکتبة الثقافیة، ب، بیروت،زید القیرواني
، به کوشش اسـعد     ٤ ج   ،تفسیرالقرآن العظیم  ،حاتم رازي، ابومحمد عبدالرحمن   بياابن. ٣

 تا؛ المکتبة العصریة، بي،محمد طیب، صیدا
تسمیة من شهد مع علي صلوات هللا علیه حروبه من المهاجرین            ،رافع، عبیدهللا ابيابن. ٤

في فضائل االئمـة    شرح االخبار    ،بن محمد تمیمي   در مغربي، ابوحنیفه نعمان    ،االنصار و
 مؤسـسة النـشر االسـالمي،       ،، به کوشش سید محمد حسیني جاللي، قـم        ٢ ج   ،االطهار
 ق؛.هـ ١٤١٤

 به کوشش محمود محمـد محمـود حـسن      ،االوائل ،عاصم، ابوبکر احمدبن عمرو   ابيابن. ٥
   ق؛.هـ ١٤١١ دار الجیل، ،نصار، بیروت

 دار الکتاب   ،، بیروت ١ ج   ،عرفة الصحابة اسد الغابة في م    ،اثیر جزري، ابوالحسن علي   ابن .٦
  ؛تا انتشارات اسماعیلیان، بي،العربي، افست تهران

 بـه کوشـش مـرزوق علـي ابـراهیم،           ،مشاهیر علماء االمصار   ،حاتم محمد حبان، ابو ابن. ٧
   ق؛.هـ ١٤١١ دارالوفاء، ،منصوره
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 دار  ،، بیـروت  ٧ ج   ،تهذیب التهذیب  ،الدین احمدبن علي  حجر عسقالني، شهاب  ابن. ٨ ١٣٤

 ق؛.هـ ١٤٠٤الفکر، 
 ؛تا دار صادر، بي،، بیروتمسند ،ابن حنبل، احمد. ٩

، بـه کوشـش    ٣ ج   ،  صـحیح  ،خزیمه سلمي نیشابوري، ابـوبکر محمـدبن اسـحاق        ابن. ١٠
  ق؛ هـ١٤١٢ مکتب االسالمي، ،جامحمد مصطفي اعظمي، بي

 بـه کوشـش حمـدي       ،٢ ج   ،مـسند الـشهاب    ،سالمه قـضاعي، ابوعبـدهللا محمـد      ابن .١١
 هـ ق؛١٤٠٥مؤسسة الرسالة، ، عبدالمجید سلفي، بیروت

التـشریف بـالمنن فـي       ،  الدین ابوالقاسم علـي   طاوس حسني حسیني، سید رضي    ابن .١٢
 هـ ق؛ ١٤١٦گلبهار، ، اصفهان، )المالحم والفتن (التعریف بالفتن

اي  جـزه  بـه کوشـش جـواد قیـومي       ،  جمال االسبوع بکمـال العمـل المـشروع       ،  همو. ١٣
 ؛ ١٣٧١مؤسسة اآلفاق، ، جااصفهاني، بي

، ٤،  ٣ج  ،  االسـتیعاب فـي معرفـة االصـحاب       ،  بـن عبـدهللا   عبدالبر، ابوعمر یوسف  ابن .١٤
 ق؛.هـ ١٤١٢دار الجیل، ، بیروت

، به کوشش علي    ٤٢،  ٣٨ ج   ،تاریخ مدینة دمشق  ،  بن حسن عساکر، ابوالقاسم علي  ابن .١٥
  ق؛.هـ ١٤١٥دار الفکر، ، شیري، بیروت

، بـه کوشـش محمـد فـؤاد عبـدالباقي،           ١ج  ،  سنن،  ماجه قزویني، محمدبن یزید   ابن .١٦
 تا؛دار الفکر، بي، بیروت

 طالب ومـا نـزل مـن      بن ابي مناقب علي بکر احمدبن موسي،    مردویه اصفهاني، ابي  ابن. ١٧
 ١٤٢٢دار الحدیث،   ،  ، به کوشش عبدالرزاق محمدحسین حرزالدین، قم      القرآن في علي  

 هـ ق؛
بـه  ،  مناقـب اهـل البیـت     ،  بن محمد جالبي واسطي مالکي    مغازلي، ابوالحسن علي  ابن .١٨

هـ ١٤٢٧مجمع جهاني تقریب مذاهب اسالمي،      ،  کوشش محمدکاظم محمودي، تهران   
 ، چاپ اول؛ق
ها و مذاهب اسالمي گرایش ،در آقانوري، علي، الزینة، ابوحاتم رازي، احمدبن حمدان .١٩

،  ١٣٨٢مرکز مطالعات و تحقیقـات ادیـان و مـذاهب،           ،  قم،  ت هجري در سه قرن نخس   
 چاپ اول؛

الـف، چـاپ    ،  تـا بي نشر البطحاء، ،  جابي،  اضواء علي السنة المحمدیة    ،  ابوریة، محمود  .٢٠
 پنجم؛
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١٣٥

مؤسـسة االعلمـي    ،  دار المعارف، افـست بیـروت     ،  مصر،  شیخ المضیرة ابوهریرة  ،  همو .٢١
 م؛، چاپ سو، بتاللمطبوعات، بي

بـه کوشـش محمـد جـواد مـشکور،          ،  المقاالت والفرق  ،اشعري قمي، سعدبن عبدهللا   . ٢٢
 ؛١٣٦١ انتشارات علمي و فرهنگي، مرکز، تهران

به کوشـش محمـد     ،  مسالک الممالک ،  بن محمد فارسي  اصطخري، ابواسحاق ابراهیم   .٢٣
 ؛٢٠٠٤الشرکة الدولیة، ، جابر عبدالعال حسیني، قاهره

ع الفکـر اإلسـالمي،      مجمـ   قم، ،٣ ج   ،الموسوعة الفقهیة المیسرة  ،  ليانصاري، محمدع  .٢٤
 ، چاپ اول؛١٤٢٠

، بـه کوشـش احمـد    ٣ ج  ،التعدیل والتـرجیح   ،بن خلف باجي مالکي، ابوولید سلیمان    .٢٥
 تا؛قاف والشؤون االسالمیة، بي وزارة االو،بزار، مراکش

مؤسـسة  ،  اپ اول، بیـروت    چـ  ،االدب المفـرد   ،بخاري، ابوعبدهللا محمدبن اسـماعیل     .٢٦
 هـ ق؛١٤٠٦یة، الکتب الثقاف

 دار الفکـر،    ، بیروت ، دار الطباعة العامرة، چاپ افست     ،، استانبول ٤،  ١ ج   ،صحیح ،همو. ٢٧
 ق؛.هـ ١٤٠١

 انتـشارات دانـشگاه تهـران،       ، تهران ،رجال ،برقي، منسوب به احمدبن محمدبن خالد      .٢٨
 ؛١٣٨٣

طرائـف المقـال فـي معرفـة         ،مدشفیع جابلقي اصغربن سید مح  بروجردي، سید علي   .٢٩
 مکتبة ،، به کوشش سید مهدي رجائي و سید محمود مرعشي، قم   ٢ ج   ،طبقات الرجال 

  چاپ اول؛هـ ق،١٤١٠العظمي المرعشي النجفي، آیةهللا
 بـه اشـراف     ،)ع(بن علـي  العـسکري       محمد الحسن التفسیر  المنسوب الي االمام أبي      .٣٠

 مدرسة االمام المهـدي عجـل هللا فرجـه          ،حي، چاپ اول، قم   سید محمدباقر موحد ابط   
 ق؛.هـ ١٤٠٩الشریف، 

 منـشورات   ،قـم  ،١ ج   ،الفـرج بعـد الـشدة      ،القاسم علي بن ابي تنوخي، ابوعلي محسن  . ٣١
 ، چاپ دوم؛١٣٦٤الشریف الرضي، 

، به کوشش   ٣ ج   ،الکشف والبیان عن تفسیر القرآن     ،ثعلبي، ابواسحاق احمدبن محمد   . ٣٢
 چاپ  هـ ق، ١٤٢٢ دار احیاء التراث العربي،      ،، بیروت نظیر ساعدي و  محمدبن عاشور   بيا

 ؛اول
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هــ  ١٤٠٣ دار الکتب العلمیـة،      ، بیروت ،تفسیر ،بن سعید ثوري، ابوعبدهللا سفیان   .٣٣ ١٣٦

   چاپ اول؛ق،
، ٢،  ١ ج   ،المستدرک علي الـصحیحین    ،حاکم نیشابوري، ابوعبدهللا محمدبن عبدهللا     .٣٤
 تا؛بي دارالمعرفة، ،وسف عبدالرحمن مرعشلي، بیروت، به کوشش ی٣
 دار الحـدیث،    ، بـه کوشـش علـي فاضـلي، قـم          ،رجـال  ،حر عاملي، محمد بن حسن     .٣٥

  چاپ اول؛،هـ ق١٤٢٧
 بـه کوشـش علـي       ،رسائل حـزین الهیجـي     ،طالببن ابي حزین الهیجي، محمدعلي   .٣٦

 ، چاپ اول؛١٣٧٧ آینه میراث، ،اوجبي و دیگران، تهران
 به کوشـش محمـدباقر      ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل    ،بن احمد حسکاني، عبیدهللا  .٣٧

 ، چاپ اول؛هـ ق١٤١١ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ،محمودي، تهران
 مؤسـسة آل    ، قـم  ،تـذکرة الفقهـاء    ،بن مطهر اسـدي   بن یوسف حلي، ابومنصور حسن   .٣٨

 هـ ق؛١٤١٤البیت علیهم السالم الحیاء التراث، 
 مجمع البحـوث االسـالمیة،      ،، مشهد ٣ ج   ،منتهي المطلب في تحقیق المذهب     ،همو .٣٩

  چاپ اول؛هـ ق،١٤١٤
الـرحمن اعظمـي،    ، بـه کوشـش حبیـب      ١ ج   ،مسند ،بن زبیر حمیدي، ابوبکر عبدهللا   .٤٠

 هـ ق، چاپ اول؛١٤٠٩ دارالکتب العلمیة، ،بیروت
د عبـد اللطیـف حـسیني کـوه          به کوشش سی   ،کفایة االثر  ،بن محمد خزاز قمي، علي   .٤١

 هـ ق؛١٤٠١بیدار،  انتشارات ،کمري خوئي، قم
 به  ،االکمال في اسماء الرجال    ،الدین ابوعبدهللا محمدبن عبدهللا   خطیب تبریزي، ولي   .٤٢

 تا؛بي، )ع ( مؤسسة اهل البیت،بن حافظ محمد عبدهللا انصاري، قمکوشش ابواسدهللا 
هــ  ١٤١٣نـا،    بي ،جا، بي ١٣ ج   ،عجم رجال الحدیث  م ،خوئي، سید ابوالقاسم موسوي   . ٤٣
 پ پنجم؛، چاق
 هـ ق؛١٣٤٩ مطبعة االعتدال، ،، دمشق١ ج ،سنن ،بن بهرامدارمي، ابومحمد عبدهللا . ٤٤
 به کوشش شـعیب     ،سیر اعالم النبالء   ،الدین ابوعبدهللا محمدبن احمد   ذهبي، شمس . ٤٥

 هـ ق؛١٤٠٦ مؤسسة الرسالة، ،األرنؤوط و صالح سمر، بیروت
، به کوشـش محمـد      ٢،  ١ج   الکاشف في معرفة من له الروایة في الکتب الستة،           همو،. ٤٦

 دار القبلة للثقافة االسالمیة و مؤسـسة علـوم          ،عوامة و احمد محمد نمر الخطیب، جده      
 هـ ق، چاپ اول؛١٤١٣القرآن، 
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١٣٧

 دار  ،، بیروت ٦ ج   ،فتح العزیز في شرح الوجیز     ، بن محمد  رافعي، ابوالقاسم عبدالکریم  . ٤٧
 ؛تاالفکر، بي

 ، چاپ پنجم؛١٩٨٠ العلم للمالیین،  دار،، بیروت٥ ج ،األعالم ،زرکلي، خیرالدین .٤٨
 هـ ق؛١٤٠٦ دار المعرفة، ،، بیروت١ ج ،المبسوط ،الدینسرخسي، شمس. ٤٩
 مؤسسة النشر االسالمي،    ، قم ،االنتصار ،بن حسین موسوي بغدادي   علي سید مرتضي، . ٥٠

 هـ ق؛١٤١٥
  ؛تا دار الکتب العلمیة، بي، بیروت،مسند ،شافعي، محمدبن ادریس. ٥١
هــ  ١٤١٧ مؤسسة البعثـة،     ، قم ،االمالي ،بن بابویه بن حسین   صدوق، محمد بن علي     . ٥٢
 ؛ چاپ اول،ق
لمدرسـین فـي     منـشورات جماعـة ا     ، به کوشش علي اکبر غفاري، قم      ،الخصال ،همو. ٥٣

 ؛هـ ق١٤٠٣الحوزة العلمیة، 
 ؛١٣٨٥ منشورات المکتبة الحیدریة، ، نجف،علل الشرایع همو،. ٥٤
 مؤسـسة النـشر االسـالمي،       ، به کوشش علي اکبـر غفـاري، قـم         ،معاني االخبار  همو،. ٥٥

 ؛١٣٧٩
، به کوشش مصطفي مـسلم      ١ ج   ،تفسیر القرآن العظیم   ،بن همام صنعاني، عبدالرزاق . ٥٦

 اول؛هـ ق، چاپ ١٤١٠ مکتبة الرشد، ،محمد، ریاض
 بـه کوشـش محمـد شـکوربن محمـود           ،االوائل ،بن احمد طبراني، ابوالقاسم سلیمان  . ٥٧

 هـ ق، چاپ سوم؛١٤٠٨ دار الفرقان و مؤسسة الرسالة، ،حاجي أمریر، بیروت
 بـه کوشـش محمـد بـن حـسن غمـاري،             ،طرق حدیث من کذب علي متعمدا     همو،  . ٥٨

 ؛هـ ق، چاپ اول١٤١٧ دار البشائر االسالمیة، ،بیروت
 ،، بیـروت  ٣ ج   ،مجمـع البیـان فـي تفـسیر القـرآن          ،بن حسن طبرسي، ابوعلي فضل  . ٥٩

 ، چاپ اول؛هـ ق١٤١٥مؤسسة االعلمي، 
، بـه   ٧،  ٣ ج   ،جـامع البیـان عـن تأویـل آي القـرآن           ،طبري، ابوجعفر محمدبن جریر   . ٦٠

  هـ ق؛١٤١٥ دار الفکر، ،کوشش صدقي جمیل عطار، بیروت
 مؤسـسة البعثـة،     ، قـم  ،دالئل االمامة  ،مدبن جریربن رستم  طبري صغیر، ابوجعفر مح   . ٦١

 هـ ق، چاپ اول؛١٤١٣
هـ ١٤١٠ مؤسسة االمام المهدي عجل هللا فرجه الشریف،         ، قم ،نوادر المعجزات همو،  . ٦٢

  چاپ اول؛ق،
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، بـه کوشـش     ٤ ج   ،التبیان في تفـسیر القـرآن      ،طوسي، ابوجعفر محمدبن حسن   . ٦٣ ١٣٨

 هـ ق، چاپ اول؛١٤٠٩ مکتب اإلعالم اإلسالمي، ،جااحمد حبیب قصیر عاملي، بي
 هـ ق؛١٤٠٧ مؤسسة النشر االسالمي، ،، قم١ ج ،الخالفهمو، . ٦٤
هـ ١٤١٥ مؤسسة النشر االسالمي، ، به کوشش جواد قیومي اصفهاني، قم   ،، رجال همو. ٦٥

 ق، چاپ اول؛
ة المعـارف    مؤسـس  ، به کوشش عباد هللا طهراني و علي احمد ناصح، قم          ، الغیبة همو،. ٦٦

 هـ ق، چاپ اول؛١٤١١االسالمیة، 
 تا؛ بیروت، دارالمعرفه، بي،مسند ،طیالسي، ابوداود سلیمان بن داود. ٦٧
 دار الکتـاب العربـي،      ،، بیـروت  ٢ ج   ،المغنـي  ،بن قدامة، موفق الدین ابومحمد    عبدهللا .٦٨

 تا؛بي
عطي امین قلعجـي،    ، به کوشش عبدالم   ٣ ج   ،الضعفاء الکبیر  ،عقیلي، محمد بن عمرو   . ٦٩

 هـ ق، چاپ دوم؛١٤١٨ دار الکتب العلمیة، ،بیروت
، به کوشش سـید هاشـم رسـولي محالتـي،           ١ ج   ،تفسیر ،عیاشي، محمد بن مسعود   . ٧٠

 تا؛ المکتبة العلمیة االسالمیة، بي،تهران
 منـشورات الـشریف     ، قـم  ،روضـة الـواعظین    ،فتال نیشابوري، ابوعلي محمدبن حسن    . ٧١

 تا؛الرضي، بي
، به کوشش سـید     ١ ج   ،الخرائج والجرائح  ،قطب راوندي، ابوالحسین سعیدبن هبةهللا    . ٧٢

هـ ١٤٠٩ مؤسسة االمام المهدي عجل هللا فرجه الشریف،         ،محمدباقر موحد ابطحي، قم   
  چاپ اول؛ق،
 مکتبـة  ، به کوشش سید احمد حسیني و سید محمود مرعشي، قم  ،فقه القرآن همو،   .٧٣

  چاپ دوم؛هـ ق،١٤٠٥جفي المرعشي، هللا العظمي النآیة
 چـاپ   ،١٣٦٩ مکتبة المـصطفوي،     ، قم ،کنز الفوائد  ،کراجکي، ابوالفتح محمدبن علي    .٧٤

 دوم؛
محمد بن حـسن طوسـي، تـصحیح و         ] تلخیص[،  ١ ج   ،رجال ،کشي، محمد بن عمر    .٧٥

 مؤسـسة آل البیـت   ،تعلیق میرداماد استرآبادي، به کوشش سـید مهـدي رجـائي، قـم         
 هـ ق؛١٤٠٤لسالم الحیاء التراث، یهم اعل
 دار  ، به کوشش علي اکبـر غفـاري، تهـران         ،الکافي ،کلیني، ابوجعفر محمدبن یعقوب    .٧٦

 ؛١٣٦٥سالمیه، الکتب اال
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، ١ ج   ،)ع( مناقب االمام امیر المؤمنین علي بن ابي طالـب         ،کوفي، محمد بن سلیمان قاضي     .٧٧
 ؛، چاپ اولهـ ق١٤١٢ الثقافة االسالمیة،  مجمع احیاء،، به کوشش محمدباقر محمودي، قم٢
 ، قم ،الدرجات الرفیعة في طبقات الشیعة     ،مدني شیرازي، صدرالدین سید علي خان حسیني      . ٧٨

 ؛١٣٩٧مکتبة بصیرتي، 
 ؛، چاپ بیستم١٣٨٦ دفتر انتشارات اسالمي، ، قم،علم الحدیث ،چي، کاظممدیرشانه. ٧٩
، بـه کوشـش بَـشّار       ٣٣،  ٢١ ج   ،هذیب الکمـال  ت ،الدین ابوالحجاج یوسف  مزي، جمال . ٨٠

  چاپ سوم؛هـ ق،١٤١٣ مؤسسة الرسالة، ،عَواد معروف و شعیب األرنؤوط، بیروت
 ج  ،شرح االخبار في فضائل االئمة االطهـار       ،بن محمد تمیمي  مغربي، ابوحنیفه نعمان  . ٨١
 مؤسـسة النـشر االسـالمي،       ،، به کوشش سـید محمـد حـسیني جاللـي، قـم            ٣،  ٢،  ١

 ق؛ هـ١٤١١

 به کوشش علـي اکبـر غفـاري و سـید            ،االختصاص ،مفید، محمدبن محمدبن نعمان   . ٨٢
 هـ ق، چاپ دوم؛١٤١٤ دار المفید، ،محمود زرندي، بیروت

 ، به کوشش عبدالـسالم محمـد هـارون، قـاهره    ،وقعة صفین ،منقري، نصر بن مزاحم . ٨٣
-نشورات مکتبة آیةهللا م، قم،، چاپ افست١٣٨٢المؤسسة العربیة الحدیثة، چاپ دوم، 

 ؛هـ ق١٤٠٣العظمي المرعشي النجفي، 
، به کوشش حسین سـلیم اسـد،        ٣ ج   ،مسند ،بن مثني تمیمي  موصلي، احمدبن علي  . ٨٤

 هـ ق؛١٤٠٨ دار المأمون للتراث، ، بیروت ـدمشق
هــ ق،   ١٤١٦ مؤسسة النـشر االسـالمي،       ، قم ،رجال،نجاشي، ابوالعباس احمدبن علي   . ٨٥

 ؛چاپ پنجم
، به کوشش عبـاس  ١١ ج ،جواهرالکالم في شرح شرائع االسالم نجفی، محمدحسن ،    .٨٦

  ؛١٣٦٥ دار الکتب االسالمیة، ،قوچاني، تهران
-بـن ابـي   خصائص امیرالمؤمنین علي   ،بن شعیب نسایي، ابوعبدالرحمن احمدبن علي   . ٨٧

 تا؛بي مکتبة نینوي الحدیثة، ، به کوشش محمد هادي امیني، تهران،)ع(طالب 
 دار الفکـر،  ، به کوشش سهیل زکـار، بیـروت       ،الفتن ،بن حماد مروزي، ابوعبدهللا   نعیم. ٨٨

 هـ ق؛١٤١٤
 نمـازي   ، در ، ترجمة العالمة آیـةهللا الـشیخ علـي النمـازي          ،نمازي شاهرودي، حسن   .٨٩

 حسن نمازي شاهرودي،    ،، تهران ١ ج   ،مستدرکات علم رجال الحدیث   شاهرودي، علي،   
 هـ ق، چاپ اول؛١٤١٢
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 به کوشش سید محمدصادق آل ،فرق الشیعة ،بن موسينوبختي، ابومحمد حسن .٩٠ ١٤٠

 ؛١٣٥٥ المکتبة المرتضویة، ،بحرالعلوم، نجف
 مؤسـسة الحلبـي،     ، قاهره ،اسباب النزول  ،بن احمد واحدي نیشابوري، ابوالحسن علي   . ٩١

 ؛١٣٨٨
 بـه کوشـش     ،لحارثبغیة الباحث عن زوائد مسند ا      ،بکربن ابي هیثمي، نورالدین علي   .٩٢

 تا؛ دار الطالئع، بي،، قاهرهمسعد عبد الحمید محمد السعدني
 دار ،، بیـروت ٣ ج ،معجـم البلـدان   ،الـدین ابوعبـدهللا  یاقوت حموي بغدادي، شـهاب     .٩٣

 ، چاپ دوم؛١٩٩٥صادر، 
، )ع( دار االمـام الـسجاد       ، بیـروت  ،تثبیت اإلمامة  ،بن حسین، الهادي الي الحق    یحیي. ٩٤

 ق، چاپ دوم؛هـ ١٤١٩

اپ  چـ  تـا،  دار صادر، بـي    ،، بیروت ٢ ج   ،تاریخ ،عقوبي، احمد بن ابي یعقوب بن واضح       .٩٥
 .تا نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السالم، بيۀ مؤسس، قم،افست
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