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 چکیده
از  ـ السالمهیعلاز اصحاب مورد اعتماد امام صادق ـ بن عمار ةی معاوۀ نوشتحجالکتاب 
 در موضوع حج مورد استفاده قرار هی متقدمان امامیها  کتابفی است که در تألیاصول

 اماکن ری سااعمال و آلهوهیعلهللایصل رسول خدا ارتی اعمال حج، زبه مناسبتِ. گرفته است
 کتاب در نیا ثی احادییشناسا.  کتاب وجود داشته استنی در ازی ننهی مدۀمتبرک

 ،لفقیها ،الکافی صوصبه خـ  هی موجود متقدمان امامیها  که در کتابارتیموضوع ز
.  نوشتار استنیهدف ا، ها  آنی سندیابی مانده و ارزی باق ـتهذیب و الزیارات کامل

 منابعها با طرق   آنۀسی موجود و مقایها  در کتابثی احاد این اسنادی کار با بررسنیا
 با ر بن عماةی کتاب معاواز ثی احادنی انقل. شودیم انجام فهرست یها کتاب درمفقود 

 ارتی اصالت زۀ نشان٤ادعاها یبرخ خالف بر او و اعتبار طرق کتابش، توجه به وثاقت
 و توسل به آن حضرت و قبر به تبرک شان،یا قبر نزد دعا ،آلهوهیعلهللای صلرسول خدا

 . استالسالمهی عل امام صادقدگاهی از داعمال نیا تیمشروع
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 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٣٤

 مقدمه. ١
 روش بر اتقان متن ینا.  بوده استی روش کتبیث، در انتقال حدیه امام معمولروش
 یها  با روشها کتاب ین اینکهبه خصوص ا. افزایدی مها آن اعتماد به یزان و میثاحاد

 یثاسناد احاد.  استنساخ شده استیا ست دست به دیخ مشاۀ قرائت و اجازیاعتماد افزا
 او باند   کردهیت روایه که کتاب را از مؤلف اولهستند ای اجازهیخ معرف مشاواقعدر 

 و یث اسناد احادیبا بررس. اند گرفته تی رواۀ اجازاناز آن، یش خویخمشا آن بر قرائت
 یص تشخیتمال را بطور احیث احادیۀاول منابع توانی فهرست میها کتابمراجعه به 

عالوه بر وثاقت و اعتبار مؤلف و شهرت کتابش، بررسی اعتبار طرق نقل نیز از لوازم  ١.داد
ها  ها در موضوعات مختلف فقهی، اعتقادی و دیگر موضوع این کتاب. ارزیابی حدیث است

کتاب حج نیز خود شامل فضائل حج، . ها حج بوده است شدند که یکی از آننوشته می
به   حجیها کتاب  برخی ازدر. اسک حج و سایر موضوعات مربوط به آن بوداعمال و من

 یعامامان بق، آلهوعلیههللا صلی رسول خدایارت زیلتفض، به  اعمال و مناسک حجیان بتناسبِ

 و آداب اماکن یلت فضین و همچنیشان ایارتزکیفیت ، السالمعلیه  و جناب حمزهالسالمعلیهم
 کتاب ینا.  استین چنیز بن عمار نیة معاوحجالکتاب . شدیمره نیز اشا ینه مدۀمتبرک

 محققان از یبرخ.  حج بوده استیها کتاب یف در تألیه متقدمان امامۀمورد استفاد
نقل شده است را تحت عنوان  بن عمار یة مربوط به حج که از معاویثمجموعه احاد

 ]٢١٤-١٤٩، صص٢؛ ١: ـ نک [٢ .اند کردهی او استخراج و جمع آورحجالکتاب 
 

 حج اوال بن عمار و کتاب یةمعاو. ٢
 پیشگام سرشناس و های از چهرهی دهنی، اهل کوفه،معاویة بن عمار بجلابوالقاسم 

ی  او راو]٤١١، ص٣٦؛ ٣٥٠، ص١١[.  باال بوده استیتی مقام و موقعی ثقه و دارایه،امام
 ،٢٠[.  درگذشتی قمر١٧٥ال  بود و در سالسالمعلیهما  امام کاظمو امام صادق احادیث

از ) . ق١٣٣م ( عمار بن خباب یة، ابومعاوپدرش] ٤١١، ص٣٦؛ ٣٠٣ ص،٢١؛ ٤٦٢ص
.  شناخته شده و مورد اعتماد بودیز و در محافل اهل سنت نالسالمعلیهما یناصحاب صادق

                                                                                                                                            
 .٧٤ـ٢٥ص، ٢٤؛ ٣٣: ـ نک نمونه ی براینه زمین در ایشتر کسب اطالعات بیبرا. ١
کامـل   کـه در     یثی به احاد  ای اشاره لی و شده اثر از کتب اربعه استفاده        دو ینالزم به ذکر است که در ا      . ٢

 یـث  احاد یبه عالوه هدف دو اثر مـذکور تنهـا جمـع آور           .  است نشده،  آمده بن عمار    یة از معاو  یاراتالز
 کتـاب  ی بازسـاز  و اسناد جهت شناخت منبـع کهـن         ی بن عمار در موضوع حج بوده و به بررس         یةمعاو
 . نشده استیه توجه راین او از االحج



  ٣٥  بن عمار و ارزیابی طرق روایت آن با تأکید بر احادیت زیارتیة بازسازی کتاب الحج معاو

 عمار ]٢١١٥، ص٥، ج٩ ؛ ٦٨٧، ص٢، ج٦: ـ همچنین نک. ٤١١، ص٣٦؛ ٣٩٥ص ،٢٩[
نفره نزد آن  ی سیتی جمعی که وقتی خاص داشت تا حدیتی موقعالسالملیه عنزد امام صادق

 خواست که زودتر مجلس را ترک ن از آناالسالمعلیه امامحضرت بودند و عمار وارد شد، 
 بن یةمعاو، السالم علیهامام صادق ، مجلسین در همینهمچن. کنند تا او سؤالش را بپرسد

 ]٥٣١، ص٥، ج٢٧[.  قرار دادیش و محبت خولطف  مورد»یّ بُنیا«عمار را با خطاب 
مزار  و طالق، دعاء ،یلة و لیوم، زکاة، صالة، حج یها  بن عمار کتابمعاویة

 بن یة معاوحجالکتاب   ]٤١١ص ،٣٦؛ ٤٦٢ ص،٢٠[.  کردیف را تألالسالمعلیه یرالمؤمنینام
 یترا روا اده و آن از آن استفیاری، بوده است و بسیه امامین معروف بیها عمار از کتاب

 او یث اسناد احادی با بررسی، مطلب عالوه بر شهادت نجاشین ا]٤١١، ص٣٦[. اندکرده
 یف سال بعد از تألدویست کتاب حداقل تا ینا.  قابل استنتاج استی به روشنیکافالدر 

 ینحس.  منابع بوده استینتر  از مهمیکی حج یها  کتابیف تألیموجود و متداول و برا
 و صدوق یکافال در ینی خود، کلمزار و کتاب حج در ی اهوازیار بن مهزی و علدیبن سع

 ]٣٩٨ـ٣٩٦، صص٢٩: ـ نک[. اند نمودهی جدۀ کتاب استفادین قطعاً از ایهفقال در
 ١.اند کتاب استفاده کردهین از ایزنو شیخ طوسی  یهقولو ابن

 را برخی تنها  ـتاب حج ک به ویژهـ  او یها  کتابیار طرق بسیان از منجاشی و طوسی
 از ابن ین از صفار از محمد بن حسیدول  صدوق از ابن«اند که از آن جمله است کردهذکر 

و »  از اویرعم ی از ابن ابیعقده از جعفر بن عبدهللا محمد ابن« ؛»یه و صفوان از معاویرعم یاب
، ٣٦؛ ٤٦٢ ص،٢٠[. » از اوینعقده از حسن بن عتبه بن عبدالرحمن از محمد بن سک ابن«

 از یم بن ابراهیعل«  عبارتست ازطور خالصهه  او بیها  به کتابینی کلیق طر]٤١١ص
 و یرعم ی از فضل بن شاذان از ابن ابیلمحمد بن اسماع« ؛»عمیر از او  از ابن ابیپدرش
 از سعد بن یدول   صدوق، پدرش و ابنیقطر. یق دو طرین از ایبی و ترک»از او صفوان

صدوق .  از اوستیرعم ی و ابن ابیحیی از صفوان بن یزید بن یعقوب از یریعبدهللا و حم
 .کندی مه او اشاریها  به استفاده از کتابیه بارها با بردن نام معاویهفقالدر کتاب 

 نشد که بتوان یافت نقلی السالمعلیه یرالمؤمنین امیارت بن عمار در موضوع زیةاز معاو
 از آن به دست ما ی چه بسا نقل و مربوط دانستالسالمعلیه منینرا به کتاب مزار أمیرالمؤ  آن

                                                                                                                                            
 یـار،  بـن مهز   ی عل یها  کتاب چون ای بن عمار را از منابع واسطه      یة معاو الحج کتاب یث احاد یهابن قولو . ١

 بن  ین حس الحج کتاب چون   ی منابع ۀ به واسط  یز ن ی طوس یخش.  گرفته است  نهیک و ابن    ید سع ینحس
 . او نقل کرده استالحج کتاب از الکافی بن قاسم و ی و موسیدسع
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 آلهوعلیههللاصلی خدا مزار رسول یجاه  کتاب را به اشتباه بین ای اساساً نجاشیا باشد یدهنرس
 از مستطرفاتدر ) ٥٩٨م  (ی حلیس ادرابن] ٤٠١، ص٢٩[ .به او نسبت داده باشد

 با توجه ]٥٥٣ـ٥٥١، ص٣ ، ج٣[.  استکرده صفحه استخراج یک حدود یه معاومکتوبات
 قرن یانها تا پا  کتابین بن عمار، به احتمال ایة معاویها  از کتابدریسبه نقل ابن ا

 یةمعاوحج الکتاب  و زکاةالکتاب ، دعاءالکتاب  شاید ها آن منبع. اند موجود بودهیزششم ن
 است که یگری دیثیدفتر حد از حادیث این استخراج ایگر،البته احتمال د. بن عمار باشد
 یا ]٤٠١، ص٢٩ :ـ نک [ مانده باشدی بن عمار باقیة از معاویبدون نام خاصممکن است 

 نقل کرده یه معاویها  را از کتابیث احادین ایگر دی منابعۀ با واسطیس ابن ادرینکها
 ری غیها  بن عمار و نقلیة معاویاه  از کتابیهفقال و یکافال یم مستقهای  نقل.باشد
 به ـ او یها  از کتابیه موجود امامیها  کتابیگر و دیبتهذ ،یاراتکامل الز یممستق

کتاب  ۀ به همیبا تقرکنیم ادعا یم که امروز بتوان است باعث شده ـحجالکتاب صوص خ
 در ی راوین که از اهایینقل ]٣٩٦ ص،٢٩[. یمایافته بن عمار دست یة معاوحجال

اهتمام و  که از ]٤٠١ ص،٢٩[ است یتد هزار روا وجود دارد حدویی روایها کتاب
 . داردیت او حکاهای یت به روایه امامی و اعتماد محدثان و علمایث او در امر حدکوشش

 
  بن عماریةحج معاوال در کتاب یارت مربوط به زیها نقل. ٣

 بن یة معاوحجالکتاب  که از ینه مدۀ و اعمال اماکن متبرکیارت آداب زیارت، زمتون
 : شرح استین شده، بدیه موجود امامیها ر وارد کتابعما

 
  و آداب آنآلهوعلیههللا صلی رسول خدایارتز. ١. ٣
، ٤[ یهفقال، ]١٦ـ١٥، ص٧[ یاراتکامل الز، ]٥٥١ـ٥٥٠ ص،٤، ج٢٧[ یکافال در یارتیز
 در متن، از ی جزئیار بسیها  با تفاوت]٦ـ٥، ص٦، ج٢٢[ یبتهذ و ]٥٦٩ـ٥٦٥، ص٢ج

 ،٢٣[  المتهجدمصباح را در یارت زین ای طوسینهمچن.  عمار نقل شده است بنیةمعاو
 یان که شاخورد ی چشم مبه ی مطالبیارت زین ایدر محتوا.  آورده است]٧٠٩، ص٢ج

 خدا غسل، ورود از در مشخص، سالم بر رسول (یارت آداب مربوط به زیانب :توجه است

 و ایشان رو به قبله کنار محل سر مقدس یستاده در حال ایارتخواندن زو  آلهوعلیههللاصلی
 ی براآلهوعلیههللاصلی خدا  رسول، توسل به) راست به سمت منبرۀ چپ به طرف قبر و شانۀشان

 .ایشان نزد قبر یخواه اجت و حآمرزش گناهان



  ٣٧  بن عمار و ارزیابی طرق روایت آن با تأکید بر احادیت زیارتیة بازسازی کتاب الحج معاو

 یکافال در یارت زی سندیبررس. ١. ١. ٣
شود ی میده بن عمار دیةمعاو به ی موازیق دو طریکافالطبق نقل یارت  زین سند ادر

و » یة از معاویرعم ی بن هاشم از محمد بن ابیم از ابراهیم بن ابراهیعل«که عبارتند از 
 .» یة از معاویرعم ی از فضل بن شاذان از صفوان و ابن ابیلمحمد بن اسماع«

 یث، با عبارات ثقه در حدیم بن ابراهیعل. شودی مشاهده میت اول سه شخصیق طردر
 او پدر ]٢٦٠، ص٣٦؛ ٢٣٧، ص١١[. ل اعتماد و صحیح المذهب وصف شده استقاب

الرحمن و   بن عبدیونس شاگرد ،السالم علیه از اصحاب امام رضای، بن هاشم، اصالتاً کوفیمابراه
 ،٢٠[.  شده استی پرداخته، معرفیث از محدثان کوفه که در قم به نشر حدی فردیناول
، ١٢[ .دهد را ترجیح می اعتماد به سخن او یمه حل عال]١٧، ص٣٦؛ ٣٥٣ ص،٢١؛ ١٢ص
 را در قم نشر یان کوفیث که حد است شمرده شدهی کسین با توجه به آنکه او اول]٥ـ٤ص

 او را یات روایات، خود در قبول روایریگ  سختۀ بزرگان قم با همیداد و بعد از اندک
عدم . زد آنان ثقه بوده است که او نشودی میده فهم، و خود به نشر آن پرداختندیرفتهپذ

  او به توثیق یازین ی به علت بیز رجال به وثاقت و عدالت او در آن عصر نی علمایحتصر
. داندی سزاوار نمی شک در وثاقت او را بنابر دالئلی مرحوم خوئ]٧٠، ص١٣:ـ نک[. است

از وی . ود ساکن بیز و در همانجا نی بغداد اصالتاًیرعم ی اب  بنمحمد] ٣١٨ـ٣١٧، صص١٤[
 موثق بزرگ و یاو را صاحب قدر و منزلت.  کرده استیت رواالسالم علیهما امام کاظم و امام رضا

ها کتاب   از آنیکی که کرد یف تألیاری بسهای کتاب او. اند و اهل سنت شمردهیعهنزد ش
 ]٣٢٧ـ٣٢٦صص ،٣٦؛ ٤٠٦ـ٤٠٤ صص،٢٠[. استنوادر 

 محمد بن  اول.است یده شامل چهار راو آوریث حدین ای براینی که کلی دومطریق
 مرحوم یح نقل کرده و به تصریار از او بسیکافال در ینیابوري که کلشإسماعیل بندقي نی

   از امام جواد و امام رضایشابوری فضل بن شاذان ن]٩٠ ص،١٥، ج١٤[.  موثق استیخوئ
 شمرده یهالقدر امام یللثقه و از فقها و متکلمان جاو نیز .  کرده استیت رواالسالم علیهما 
 ثقه  از اصحابنیز ی کوفیحیی صفوان بن ]٣٠٧ـ٣٠٦، صص٣٦؛ ٣٦١ ص،٢٠[. شود یم

 یشان نزد اییاالب بود و منزلت السالمعلیهما رضاامام  امام کاظم و و بسیار مورد اعتماد
 ین ایق هر دو طرشکی ببنا بر این،] ١٩٨ـ١٩٧، صص٣٦؛ ٢٤٢ـ٢٤١ صص، ٢٠[. داشت

 ، استیه دوم که خود به دو سند قابل تجزیقدر طر. است یح صحیکافال کتاب  دریارتز
 در واقع به سه یکافال سند ینبنابرا.  بن عمار وجود داردیة در نقل از معاوی موازیقطر

 . هستندت صحی و بلکه در مراتب باالیح صح، که هر سهشودی میهسند تجز



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٣٨

 یکافال در یارتمنبع کهن ز. ٢. ١. ٣
 یان کتاب توسط راوینا. است بن عمار یة معاوحجالکتاب  یارت زین منبع اترینکهن
 .  معروف و متداول بوده استیه امامین بینا بر بناو  ]٤١١، ص٣٦[ نقل شده یاریبس

 با اند بن عمار نقل کردهیة معاویها  کتابی برای و طوسی که نجاشی از طُرقیکی
 و صفوان یرعم ی از ابن ابیث حدین ایکافلادر سند .  شباهت داردیکافال در حدیث سند
 کتاب را ین ای نجاش است و نقل شدهالسالمعلیه  بن عمار از امام صادقیة از معاویحییبن 
 ابن یق از طر را کتابین ایز نطوسی ]٤١١، ص٣٦[. کندی ملعمیر نق ابن أبيطریق از 
 ]٤٦٣ ص،٢٠[.  استکرده از معاویة بن عمار نقل یعمیر و صفوان بن یحی أبي

 در) یث حد٣١٩ سند در ٥٢٢ (یکافال بن عمار در یة معاویات مراجعه به اسناد روابا
 یاعمیر  ابن ابی)  سند٥٢٢ سند از ٤٠٥( اسناد ین درصد از اهشتادحدود در  که یابیممی

 نقل شده یگر داوی ر٣٨ مانده از باقی درصد بیست و اند کردهروایت از او یحییصفوان بن 
 او یها  کتابی آنان راورا کهاحتمال این  بن عمار، یة دو نفر از معاوینثرت نقل اک. است
 یت بن عمار روایة که از معاوی راو٤٠ یاناز م. کندی میت تقو، باشندی بعدیخ مشایبرا

 :   ١اند آمده ١هاست در جدول  از آنیت تعداد روایشترین که براوی اسامی شش اند،کرده
 

 درصد اسناد تعداد عمار بن یةمعاو عن روی شماره
 ٥٦,٧٣ ٢٩٥ عمیر   أبي  بن محمد ١
 ٢١,١٥ ١١٠   یحیى  بن  صفوان ٢
 ٣,٦٥ ١٩ أیوب  بن فضالة ٣
 ٣,٢٧ ١٧ الرحمن عبد  بن  یونس ٤
 ٢,٦٩ ١٤ جهني  عیسى  بن حماد ٥
 ١,٧٣ ٩ سراد  محبوب  بن  حسن ٦

 ٨٩,٢٢ ٤٦٤ جمع 
 

 کافیالویة بن عمار در راویان معامهمترین . ١جدول 
 
 یکافال بن عمار در یة معاویات اسناد روایدسته بند. ٣. ١. ٣

شود، از نظر منبع ی میده آن دیان بن عمار در میةنام معاو الکافیدر  که یاتی را روااسناد
 تمامی روایات شامل نام معاویة بن عمار از یک . دسته تقسم کردشش به توانی منقل

های  های تألیفی خود او و برخی از کتاب برخی از کتاب. انددهمنبع استخراج نش
                                                                                                                                            

 . النور به دست آمده استیةاطالعات بر اساس نرم افزار درا. ١



  ٣٩  بن عمار و ارزیابی طرق روایت آن با تأکید بر احادیت زیارتیة بازسازی کتاب الحج معاو

های تألیفی او نقل  احادیثی نیز که از کتاب. شاگردان او و به نقل شفاهی از او هستند
های   کتابۀاند و گاهی نیز به واسط راه یافتهالکافیاند، گاهی مستقیم از کتاب او به شده

  . اند ایشان نقل شدههای شاگردان و راویان او و از کتاب
 بن یة به کتاب خود معاوینی کلیق طریاد هستند که به احتمال زی اسناد اولۀدست

 ی به او منتهی موازیها طرق  بن عمار که در آنیة از اسناد معاویموارد. عمار هستند
 و محمد یرعم ی از پدرش از ابن ابیم بن ابراهیعل«سند .  هستندیل قبین از اشوند،یم

از »  بن عماریة از معاوی و صفوان، همگیرعم ی ابن اباز از فضل بن شاذان یلسماعبن ا
؛ ٢ح، ٢٨٤ص، )الحجکتاب  (٤ج، ٢٧: ـنک[در کتاب حج آمده است   که استیاسناد

؛ ١ح، ٣٥٣؛ همان، ص٣ح، ٣٣٧ص ؛ همان،٣ح، ٣٣٥؛ همان، ص٢ح، ٣٣١همان، ص
؛ ٤ح، ٣٩٥ همان، ص؛١ح، ٣٨٤؛ همان، ص٣ح، ٣٧٣؛ همان، ص٣ح، ٣٦٩همان، ص

؛ ١ح، ٤٢٣؛ همان، ص٥ح، ٤١١همان، ص ؛١ح، ٤٠٦؛ همان، ص١ح، ٤٠٢ص همان، 
؛ ١ح، ٤٥٤؛ همان، ص١ح؛ ٤٣١ص ؛ همان،١ح، ٤٣٠؛ همان، ص٢ح، ٤٢٥ص همان،
 ؛١٤ح، ٤٩١؛ همان، ص٢ح، ٤٨٧؛ همان، ص١ح، ٤٨٠؛همان، ص٤ح، ٤٦٩ص همان،

 ؛١ح، ٥٥٠؛ همان، ص٣ح، ٥٢٨ص ؛ همان،١ح، ٤٩٩؛ همان، ص٢ح، ٤٩٣همان، ص
از  ینیکل ۀ استفادۀ نشاندر این اسناد، یه به معاویوجود طرق مواز. ]١ح، ٥٦٠همان، ص

 از فضل بن یل از پدرش و محمد بن اسماعیم بن ابراهیعل« سند ینهمچن. کتاب اوست
، ٢٧[ در کتاب حج»  بن عماریة و صفوان، هر دو از معاویرعم ی از ابن ابیشاذان همگ

 ؛٢ح، ٣٦٣؛ همان، ص١ح، ٣٢٦؛ همان، ص١ح، ٣١٨؛ همان، ص١ح، ٢٩٥ص، ٤ج
 ؛١ح، ٤٠١؛ همان، ص١ح، ٣٩٩؛ همان، ص٣ح، ٣٨١؛ همان، ص١ح، ٣٧٥همان، ص
 ؛٤ح، ٤٦٣؛ همان، ص٣و١ح، ٤٦١؛ همان، ص١ح، ٤٥٢ص ؛ همان،٣ح، ٤١٧همان، ص
 ؛٦ح، ٤٩٨ص ؛ همان،١ح، ٥٦٥؛ همان، ص٢ح، ٤٧٦همان، ص ؛٣ح، ٤٧٠همان، ص
 ؛٤ح، ٥١٧همان، ص ؛١ح، ٥١٤؛ همان، ص٤ح، ٥١١همان، ص ؛٣ح، ٥٠٧همان، ص
 یز نیگاه.  استیه استفاده از کتاب معاوۀنشان ]١ح، ٥٥٣؛ همان، ص١ح، ٥٣٠همان، ص
 ی طرقبا) یه از معاویگران صفوان و دیر،عم ی اب  از پدرش از ابنیم بن ابراهیعل(سند اول 

، ٤، ج٢٧[.  کتاب الحج اوست ازۀ استفادۀن نشای بکار رفته که به روشنیه از معاویمواز
 ،٨ج، ٢٧ ؛٦ح، ٤٣٩همان، ص ؛٥ح، ٤٣٧؛ همان، ص٢ح، ٣٨١؛ همان، ص٤ح، ٣٧٢ص
 از فضل بن شاذان از ابن یلمحمد بن اسماع( سند دوم نی همچن] ٥٠٣، ح٣٢٢ص
 ز استفاده اۀنشان آمده یه از معاوی موازیکه با طرق) یه از معاویگران صفوان و دیر،عم یاب



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٤٠

، ١٠١؛ همان، ص٢ح، ٩١؛ همان، ص٢ح، ٨٨ص، )الحیضکتاب  (٣ج، ٢٧[. کتاب اوست
وجود طرق  در واقع ]١ح، ٤٠ص ،)کتاب الطهارة (٣ ج،٢٧ ؛١ح، ١٠٥همان، ص ؛٢ح
 . بن عماریةحج معاوال از کتاب ینی کلۀاستفاد است بر ی در اسناد مذکور شاهدزیموا

 دارد،  داللت بن عماریة معاوحجالتاب ک از ینی کلۀ که بر استفادی شواهدیگر داز
، ٥٠١ ص؛ همان،٦ و ٢ ح،٤٣٧ ص،٤ج ،٢٧: ـ نک [. بر نام اوست١یق مورد تعلپنجوجود 

 ٥١٩ ۀ صفح٤ به عنوان نمونه در جلد ] ٢ ح،٤٤٨ ص،٥، ج٢٧، ٤ح، ٥١٩ص؛ همان، ٢ح
وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ  عَنْ أَبِیهِ بْرَاهِیمَعَلِيُّ بْنُ إِ«:  صورت استین سند به ا، چهارمیثحد

با  پنجم یث و سند حد»عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ
 به یث حدین که ادهدی در سند نشان میق تعلینا. شودنام معاویة بن عمار آغاز می

 ٢.استه  بن عمار اخذ شدیة از کتاب معاویاداحتمال ز
 بن یةها احتمال استفاده از کتاب معاو  هستند که در آنیاری اسناد بس،دوم ۀدست

 از یم بن ابراهیعل« اسناد ین از ایکی. رودی میهعمیر به نقل از معاو  کتاب ابن ابییاعمار 
.  بار استفاده شده است١١٣ یکافال سند در  این. است»یهعمیر از معاو پدرش از ابن ابی

 ی علیق با طریرعم ی آنکه از کتاب ابن ابیکی ؛ اسناد دو احتمال وجود داردین ادر مورد
 ٣. گرفته شده باشندیة از کتاب معاوینکه ایگر و پدرش گرفته شده باشند و دیمبن ابراه

                                                                                                                                            
 ،تهـذیب  یـات اغلـب روا .  حـذف شـده باشـد   یـشتر  بیـا  نفر یک سند   ی است که از ابتدا    یثیق حد معلّ. ١

 سند علم حاصـل     ۀ محذوف از سلسل   یاگر نسبت به راو   ] ١٢٧، ص ١٦ [. معلق هستند  یه الفق  و استبصار
 اغلـب  هـا   آن یخۀ در مش  یرا کتب مذکور ز   یث مانند اغلب احاد   ؛ شد  از ارسال خارج خواهد    یثشود، حد 

 ]١٢٨صهمان، . [اند محذوف ذکر شدهیانراو
 کـار   یـن ا. کردنـد ی از سند را خالصه مـ      ی قسمت ی گاه ، منبع خود  یها  کتاب از نقل در متقدم مؤلفان. ٢

 کـارش  یـن ر ا مورد توجه بوده کـه او خـود بـه هـدف اختـصار د         ی طوس یخ ش تهذیب از همه در     یشب
 کـه از    ی در پـ   ی پ یث سند، مخصوصا در احاد    یق از تعل  یاری موارد بس  یز ن الکافیدر  .  کرده است  یحتصر
 ی بر نقل از منبعـ     ی سند را شاهد   یق تعل توانمی رو این از. شودمی دیده اند، منبع واحد نقل شده    یک

 . مکتوب که سند با نام مؤلف آن آغاز شده، دانست
 اینکه احتمال اما اندبوده ییها  کتاب مؤلف خود نیز هاشم بن ابراهیم پدرش و براهیما بن علی چه اگر. ٣

 موضوع نخست آنکه  . است کم دلیل چند به باشد، ایشان کتب سند این در کلینی استفاده مورد منبع
 هامامیـ  از بسیاری احادیث و کتب وارث ابراهیم بن علی ثانیا. است نبوده حج یکهیچ ها  آن یها  کتاب
 و کتـب  از او طریق با و نموده بسیاری استفاده او ۀگنجین از کلینی و است بوده پدرش طریق از کوفه

 پـدرش  از   ثیحـد  راوی ابراهیم بن علی ،موارد از درصد ٨٥ از بیش در. است کرده استفاده احادیثش
 .است هاشم بن ابراهیم



  ٤١  بن عمار و ارزیابی طرق روایت آن با تأکید بر احادیت زیارتیة بازسازی کتاب الحج معاو

 یز نیرعم یابن اب. یرفت هر دو احتمال را پذتوانی فهرست میها با توجه به کتاب
کتاب حج، کتاب فضائل حج و کتاب مناسک حج که  است  کردهیف تألیاری بسیها کتاب

  ذکری طرق مختلفیرعم ی ابن ابیها  کتابی براینجاش]. ٣٢٦، ص٣٦[از آن جمله است 
 ی تمامیاعمیر بر از پدرش از ابن ابی علي بن إبراهیم یقطرها  یکی از آنکرده است که 

 و یم بن ابراهی نام علیز او نیها  کتابه بیخ در طرق ش]٣٢٧همان، ص[.  اوستیها کتاب
 ی و طرق موازیقاتوجود تعل] ٤٠٥ ص،٢٠[. خوردی بن هاشم به چشم میمپدرش ابراه

 یاندر م. کند ی مییدر را تأیعم ی ابن ابیها  از کتابینی کلۀ اسناد، احتمال استفادیندر ا
وم از نام ابن ها سند د  که در آنشودی میافتعمیر   بر نام ابن ابییق اسناد دو مورد تعلینا
عالوه ] ٥ و ٤ح ، ٥٥٨ص، ٤ جهمان، ؛٣ و ٢ح، ١٢٢ص، ٢ ج،٢٧[ .شودی آغاز میرعم یاب

 را یثی حدیطور موازه  بیگر دی از چند راویرعم ی که ابن ابی وجود مواردها، یق تعلینبر ا
ها   نقلیندر ا.  باشدیرعم ی کتاب ابن ابی برااهدی شتواندی مکند،ی نقل مالسالم علیهاز امام

 ی طرق موازی و حفص بن بختری بن صالح، عبدالرحمن بن حجاج، حماد از حلبیلجم
همان،  ؛١ح، ٣٣١ص  همان،،٣ح، ١٩٤ ص،٤ ج،٢٧[ . بن عمار هستندیة نقل از معاویبرا
 در اسناد ]٤ح، ٥٢٠صهمان،  ؛٣ح، ٤٨٣ص ؛ همان،٣ح، ٤٥٨صهمان،  ؛٢ح، ٤٢٢ص
 کرده است که از یت خود روایخ ش٢٦٦ند، از  س٢٨٨٠ در مجموععمیری ابن اب،یکافال
 :شودمی نقل را از آنان دارد اشاره یشترین که بری نفهفتها به   آنیانم

  

 درصد تعداد اسناد عمیر أبي بن روی عنه محمد  شماره
 ١٨ ٥٢٢ حماد بن عثمان ناب ١
 ٢/١٠ ٢٩٤ معاویة بن عمار دهنی ٢
  ٩,٩ ٢٨٥ عمر بن أذینة ٣
 ٧,٨ ٢٢٤ راججمیل بن د ٤
 ٥,٨ ١٦٨ هشام بن سالم ٥
 ٣,٨ ١١١ حفص بن بختری ٦
 ٣,٦٥ ١٠٥ عبدالرحمن بن حجاج ٧

 ٤٦,٢٨ ١٧٠٩ جمع 
 

 الکافی در عمیر ابن ابی ترین مشایخ مهم. ٢جدول 
 

 یت روایشترین افراد بین از اعمیر ی ابن ابشود،یکه در جدول باال مشاهده مهمانطور 
 را نقل کرده ی افراد کتابیناو از اممکن است  ینکه است بر ای خود شاهدیند که ارا دار
 . بن عمار اشاره شدیةچنانچه به کتاب معاو؛ باشد

 یانعمیر از راو که ابن ابی  داشتهی کتابیز نالسالم  علیه حماد بن عثمان از اصحاب امام صادق



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٤٢

 شودی معلوم میکافال در عمیر یبن اب ایات اسناد روای بررسبا] ١٥٦ ص،٢٠[. استآن کتاب 
 مشابه یق داشته است که آن طریز نیگری دیق به کتاب او طری دسترسی براینیکه کل

 یکافال سند در ینا. ، محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان است بن عماریة معاویگر دیقطر
 ،٣٤٠ص ؛ همان،١ ح،١١٠ص ؛ همان،٢ ح،٤٨ص، ٣ج ،٢٧[.  شده استفاده بار استپنج
 یکافال در کتاب یق طریناز آنجا که ا ]١٣ ح،٣٢ ص،٧ ج،٢٧؛  ٧ ح،٣٨٢صهمان،  ؛١٣ح
 یصورت مشترک استفاده شده است به روشنه  بن عمار بیةعمیر و معاو  کتاب ابن ابیینب

 .است به کدام کتاب مربوط یث احادین مشخص نمود که اتوانینم
عمیر   ابن ابییها  به کتابینی کلیق طریشتر، هستند که به احتمال بیسوم اسناد ۀدست
 از ی از فضل همگیل از پدرش و محمد بن اسماعیم بن ابراهیعل« مثال سند یبرا. هستند
 ،٢٧؛ ٢ح ،٧٥ص ،٣ج، ٢٧[ است کار رفتهه ب  مورد٢٣ که در »یهعمیر و او از معاو ابن ابی

 ؛٤ح ،٢٣١همان، ص ؛٤و٢و١ح ،٢٢٧ص ؛ همان،٤ح ،٢٢٦همان، ص ؛١ح ،١٨٤ص ،٤ج
؛ ١٠ح ،٢٥١همان، ص ؛٩ح ،٢٥٠ص ؛ همان،٤ح ،٢٤٥همان، ص ؛٢ح ،٢٤٠همان، ص
 ؛٤ح، ٢٦٥ص ؛ همان،٣٧ح، ٢٦١همان، ص ؛٢٥ح ،٢٥٨ص ؛ همان،٢٢ح ،٢٥٦همان، ص
 ،٢٧؛ ٣ح ،٥٣١؛ همان، ص١ح ،٢١٨ص ،٥ج، ٢٧ ؛٣ح ،٥٤٠همان، ص ؛٢ح ،٢٨٩همان، ص

 شده الکافی عمیر وارد ب ابن ابیبه احتمال از کت] ٨ و ٧ ح، ١٨؛ همان، ص١ح ،١٠ص ،٧ج
عمیر وجود دارد احتمال آنکه   تا ابن ابیی موازیق سند دو طرین در اینکه توجه به ابا. است

 چهارگانه بر نام ابن یقاتوجود تعل.  استیادعمیر مربوط باشد ز  سند به کتاب ابن ابیینا
 ،٢٤٠؛ همان، ص٢ح ،٢٢٧ص، ٤ج، ٢٧[ .ید همین احتمال است مؤیز سند نینعمیر در ا ابی
 با کتاب یث احادین شواهد ارتباط ایگر د از]٨ح ،١٨ص ،٧ج ،٢٧؛ ٤ح ،٢٦٥؛ همان، ص٢ح

 یخش مشایگر و دیةکه از معاو(عمیر  گفته تا نام ابن ابی یش است که سند پینعمیر ا ابن ابی
عمیر و   ابن ابیۀ عمدیخ به مشایردر جدول ز.  تکرار شده استیکافالدر )  کرده استیتروا

 : سند اشاره شده استینها با ا  آنیثتعداد احاد
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  مورد١٤ جمیل بن دراج 

 

  با سند خاصالکافی  درعمیر ابن ابی مشایخ. ٣جدول 



  ٤٣  بن عمار و ارزیابی طرق روایت آن با تأکید بر احادیت زیارتیة بازسازی کتاب الحج معاو

 یها  از کتابی به برخیق طرین با اینی کلینکه است بر ای جدول خود شاهد خوباین
 از پدرش از ابن یم بن ابراهیعل« به سند  گاهی. داشته استی دسترسیرعم یابن اب
یر ارتباط عم ی به کتب ابن ابیز سند نین که اخوریمی بر م»یگران و دیهعمیر از معاو ابی
، ٤٦٨ص همان، ،١ح ٣٣١ ص؛ همان، ١ح ،٥٣٣؛ همان، ص٣ح ،٤٥٨ص ،٤ج، ٢٧. [دارد
 ،١٨٠ص، ٦ج ،٢٧؛ ١ح ،٢٧٢صهمان،  ؛٤ح ،٥٢٠؛ همان، ص٢ح ،٤٨٣؛ همان، ص١ح
 حماد، ی،مثل حفص بختر ی از کسانیه در کنار معاویرعم ی اسناد ابن ابیندر ا ]١ح

 . کرده استروایت یطور موازه  بیگرانهشام بن سالم و د
 بن یة صفوان و معاویها کتابها استفاده از  در آن هستند که ی اسنادچهارم ۀدست

 ی از فضل همگیل از پدرش و محمد بن اسماعیم بن ابراهیعل«سند . محتمل استعمار 
؛ همان، ٢ح ،٤٦٧ص، ٤ج، ٢٧[. حج اینگونه است در کتاب » بن عماریةاز صفوان از معاو

همان،  ؛٣ح ،٥٢٠؛ همان، ص٤ح، ٥١٩؛ همان، ص٦ح ،٥٠٠؛ همان، ص٥ح ،٤٨٣ص
 ی برایق به عنوان طریز نیی به تنها یک گفته هر یش پی مواز اسناد]١ح ،٥٥٧ص

د محم« و »یه عن ابیم بن ابراهیعل «ی موازطریق دو اما اندکار رفتهه  صفوان بیها کتاب
ها احتمال استفاده از   که در آن»یحیی عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یلبن اسماع

 طرق ینجالب آنکه ا.  استفاده شده استیکافالدر   بارشش ، استیشترکتاب صفوان ب
توان می ینابرابن. اندکار رفتهه  بن عمار بیة معاویث احادی شکل تنها براین و به ایمواز

 . شمردیة معاویها  کتاببه یقی طرآن را نیز
 اند،  صفوان اخذ شدهیها  از کتابیشتر هستند که به احتمال بی اسنادپنجم ۀدست
سند در  مثال یبرا. یست نیها منتف  در آنیز نمعاویه کتاب از استفاده احتمال اگرچه

 شده است  تکراریکافالدر  که شش بار »یه از فضل از صفوان از معاویلمحمد بن اسماع«
 ،٥٣٦همان، ص ؛٧ح ،٥٢١همان، ص ؛٣ح ،٤٧٢ص، ٤ج ،٢٧؛ ٣ح ،٣٣٣ص، ٣ج ،٢٧[
 صفوان بن یحیی، یها  کتابیراو ]٤ح ،٥٧ص ،٧ج، ٢٧ ؛٤ح ،٥٣٩همان، ص ؛٦ح

 بن ین حسیزید، بن یعقوب، ]٢٤٢ ص،٢٠؛١٩٨، ص٣٦[الخطاب  ی ابینمحمد بن حس
 بار ١٢٧ به الکافی اسنادِ به مراجعه با. اند بوده]٢٤٢ ص،٢٠[ یسی و محمد بن عیدسع

صورت ه  بیا ییبه تنها»  عن الفضل بن شاذان عن صفوانیلمحمد بن اسماع«تکرار سندِ 
 که به یمخوریم  بری از محمد بن حسین یا محمد بن عبدالجبار با اسنادیبیترک

 . سه سند استینبا ا یحیی صفوان بن یها  از کتابینی کلۀ استفادۀدهند  نشانیروشن
 ینا.  وجود دارندیکافال  بن عمار در کتابیة هستند که از معاویثی احادری سا، آخرۀدست

 صفوان بن یاعمیر و   ابن ابییا خود او یها  از کتابیر به غیگری دیها اسناد احتماال به کتاب



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٤٤

 بن یالرحمن، عل  بن عبدیونس ید، بن سعین حسیل از قبیکسان. هستند  مربوطیحیی
 بن عمار را یة معاویث خود احادیها  در کتابیز نیگراند و در، احمد بن محمد بن خالیامهز
 . کرده استیت رواان آنهای با را از کتیه معاویث احادیز نینی و کلاند  کردهنقل

 
 بررسی سندی زیارت در کامل الزیارات. ٤. ١. ٣

 یز نبیتهذ و یهفقال ،یاراتکامل الز یها  در کتابآلهوعلیههللاصلی  رسول خدایارت زیناول
 نقل شده یکافال از یز نیبتهذ و در نشده آن ذکر ی برای سندیهفقالدر . آمده است

 سند ابن یندر ا.  بن عمار داردیة متفاوت از معاوی سندیاراتکامل الزاست اما در 
 و ید بن سعین بن حسن بن ابان و او از حسین حساز یدول  از پدر خود و ابنیهقولو
 یوب، و فضالة بن ایحیی صفوان بن ،عمیر  ابن ابی:از سه نفر به نقل یز نید بن سعینحس

 پدر یه بن قولوی بن جعفر بن موس محمد١.کندی بن عمار نقل میة را از معاویارت زینا
 ،٢٠[.  سعد بن عبدهللا بودیان اصحاب و راوینابوالقاسم جعفر بن محمد از بهتر

 خود یفات در همه تألیه قولو و ابنباشدی فرزندش میخ او از مشا]١٢٣، ص٣٦؛ ٤٣٩ص
 ،خودمستقیم  یخ بر وثاقت مشایه شهادت ابن قولو].١٢٣، ص٣٦[ کندی میتاز او روا

 محمد بن حسن بن أحمد بن ولید بلند أبوجعفر. کندی از همه بر وثاقت او داللت میشپ
 و بسیار ثقه و مورد  بزرگ اهل قمیه و فقیخشناس، ش  سرشناس، رجالۀمرتبه، چهر

 امام معاصران بن حسن بن ابان از حسین ].٣٨٣، ص٣٦؛ ٤٤٢ ص،٢٠[ است ماداعت
 یاناو از راو.  داشته باشدیشان از ایثی که نقل حدیست معلوم نی بود ولالسالمعلیه یعسکر

 او را یی مرحوم خو]٣٩٩ـ٣٩٨ ص،٢٠[.  استید و حسن بن سعین حسیها کتاب ۀهم
فهرست  محمد بن أورمة به نقل از ۀ در ترجم ابن داود]٢١٢، ص٥ ، ج١٤[. داندیثقه م
 گزارش ابن داود از وثاقت او به نقل از ]٤٩٩ ص،١١[ .ه استکرد یق او را توثیطوس

.  قابل اعتماد است،نزد او بودهی  به خط طوسفهرست ۀ به آن علت که نسخفهرست
-یم او را ثابت نی اصطالحیق اگرچه توثقاموس الرجال صاحب ]٣٢٧، ص١، ج٣٥: ـنک[

 او توانی میحات توضینبا ا] ٤٣٣، ص٢، ج١٧[. شناسدی او را معتبر میات روای ولداند،
 ی بن حماد اهوازید بن سعحسین٢. منقول از او را معتبر شمردیات حداقل روایارا ثقه و 

                                                                                                                                            
 در. خطاست روشنی به که است ریعم یاب ابن از یراو صفوان امینی، عالمه تصحیح با الزیارات کامل سند در. ١

 ]١١ص، ٦. [است صحیح که آمده متن در مذکور صورت به سند جعفری، بهراد تصحیح ۀنسخ
 ینی حـس رضای علدی نظر استاد سری زی گروهقیتحق ـ نورال درایة موجود در نرم افزار    یقبر اساس تحق  . ٢

 .  استی امام و ثقهیزن او ـ یریشب جواد محمد دیس یآقا دییتأ و مورد



  ٤٥  بن عمار و ارزیابی طرق روایت آن با تأکید بر احادیت زیارتیة بازسازی کتاب الحج معاو

 است ی کوفاصالتاً.  کرده استیت رواالسالمعلیهم یثقه بوده و از امام رضا، امام جواد و امام هاد
 کتاب نوشت سیاو . یافت وفات یزما همراه برادرش حسن به اهواز نقل مکان کرد و در قم نا

حسین بن حسن بن أبان از «یکی  او یها  کتابقطر. هاست از آن حج و مزار کتابکه 
سعد بن عبدهللا و حمیري از أحمد بن محمد بن عیسى از «  یگری و د»حسین بن سعید

 یان از راویوبفضالة بن ا] ٦٠ـ٥٨، ص٣٦؛ ١٥٠ـ١٤٩ ص،٢٠[. است»  بن سعیدینحس
، ١٢[.  خوانده شده استین در دیم و مستقیث، ثقه در حدالسالمعلیه  از امام کاظمیثحد
 .است یح صحیز نیارات الزلکام سند ین بنابرا]٣١١، ص٣٦؛ ٣٤٢ص، ٢٠؛١٣٣ص

 
 یارات در کامل الزیارتمنبع کهن ز. ٥. ١. ٣

 ینحس« ید، بن سعین حسۀگان سی یها  طرق نقل کتاب ازیکیهمانطور که روشن شد 
.  استید ابن ولیز بن حسن بن ابان نین کتاب از حسین ایراو.  است»بن حسن بن ابان

 ابن یق سند در واقع طرین اینکه احتمال ا، شواهدینا بر  بنا]٦٠، ص٣٦؛ ١٥٠ ص،٢٠[
کامل  که در ی سند٣٩ یبا بررس. شودی میشتر باشد بید بن سعین به کتاب حسیهقولو
سعد بن عبدهللا از « که اسناد یابیمی موجود است، در مید بن سعین با نام حسیاراتالز

 ین بن حسن بن ابان از حسینحس« و »یدن بن سعی از حسیسیاحمد بن محمد بن ع
 منبع مورد ینبنابرا.  هستندی اهوازید بن سعین به کتب حسیهقولو  طرق ابن»یدبن سع

اما منبع مورد .  بوده استید بن سعینحس)  حجیا( کتاب مزار ولویه،ابن قاستفاده 
 .استبوده  بن عمار یةحج معاوال شک کتاب ی بعید، بن سیناستفاده حس

 
 آلهوعلیههللا صلیآداب تبرک به منبر و نماز نزد مقام رسول خدا. ٢. ٣

 به قصد استر آن حضرت نزد منب، ادب بعدی رفتن له آ و علیه هللا صلییارت پیامبر زپس از
 ،٧[ یاراتکامل الز، ]٥٥٣، ص٤، ج٢٧[ یکافال این عمل در منابعی از قبیل تبرک

مصباح  در ی و قسمت]٧، ص٦ج ،٢٢[ یبتهذ و ]٥٦٨، ص٢، ج٤[ یهفقال، ]١٦ص
 ،١٠[ یعةوسائل الش، در گفته به نقل از منابع پیش و نیز ]٧١٠، ص٢ ج،٢٣[ المتهجد

 دعا بر اساس این منابع.  آمده است]١٥١، ص٩٧، ج٣١[ اربحاراالنو و ]٣٤٤، ص١٤ج
 به منبر و یدندست کش.  از امور مؤکد و سفارش شده استآلهوعلیههللاصلی خدا نزد قبر رسول

 ها به آن دو انار تبرک  صورت و چشمیدن مالو اند که بر چوب منبر حک شدهیدو انار
 قبر و منبر یانم(جا در آنحمد خدا و طلب حاجات .  چشمی و سبب شفااست 
 شده یهتوص)  بهشتیها  است از باغی باغیشانکه به گفته خود اـ  آلهوعلیههللاصلی خدا رسول



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٤٦

 و نماز ]٤٩٦، ص٨، ج٣٠[ )محراب( آلهوعلیههللاصلی آمدن نزد مقام حضرت رسول. است
 .  سفارش شده است نیزخواندن در آن

 یح تصراول ی مذکور آمده است و مجلسیارت زۀ عمل در ادامین ایهفقالکتاب  در
 ]٤٩٥، ص٨، ج٣٠[.  نقل کردین چنالسالمعلیه  از امام صادق آن را بن عماریة که معاودارد

 یاراتکامل الز در یثمتن حد.  نقل کرده استیکافال را از یارت زیبتهذ در طوسی
متن .  استیکافال  متنیه هم کامال شبیبتهذ دارد و متن الکافی با متن یتفاوت اندک

 .  استیث حدین از همای خالصهی به روشنیز نیهفقالکتاب 
 
 یث حدی سندیبررس.  ١. ٢. ٣

 وآله علیه هللا صلی  خدا  رسولیارت است که در زی مشابه رجالیقاً دق١یکافال  موجود در سندرجال
 ابوالقاسم ،یاراتکامل الزسند در .  استیحصحآن  به ینی سند کلینا بر  بناشد و یبررس

 ی موسوالسالمعلیهما  بن جعفری بن موسیدهللا بن محمد بن عبیمجعفر بن محمد بن ابراه
عمیر از معاویة بن عمار این  از ابن ابیالعباس عبیدهللا بن أحمد بن نهیک   أبواز یعلو

 یه ابن قولویخ مستقیم از مشای علویم بن محمد بن ابراهجعفر. اندحدیث را روایت کرده
عمیر   ابن ابیکتاب نوادر طرق یان در بجاشین.  استی وثاقت او کافی براین که هماست

 و در آنجا از قول استاد خود محمد بن عثمان،  است اشاره کردهیک ابن نهیقبه طر
، ٣٦[. کندی و صالح وصف میف را با صفات شری علویمجعفر بن محمد بن ابراه

 ثقه و خاندان او در کوفه ، صدوقیخِش با وصف یک بن احمد بن نهعبیدهللا ]٣٢٧ص
  ]٢٣٢، ص٣٦؛ ١٩٩، ص١١[.  استشده ی معرفیهخاندان امام

 
 یثمنبع کهن حد. ٢. ٢. ٣
 ین بن عمار گذشت، منبع ایة معاویث اسناد احادیبند  که در دستهیحاتی اساس توضبر

 به سند  بن عمار است اما با توجهیة معاوحجالکتاب  یاد به احتمال زیکافال در یثحد
 کتاب یکی وجود دارد، یارت زین منبع اۀ دو احتمال درباریاراتکامل الز در یثحد

 .عمیر ابن ابینوادر ال  کتابیگرید  ویکابن نه) یگر کتاب دیا نوادرال(
استاد ( محمد بن عثمان یت که بر اساس رؤبوده نوادر مؤلف کتاب یک نهابن

                                                                                                                                            
 شَـاذَانَ  بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ: است صورت این به الکافی سند. ١

 .عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ یَحْیَى بْنِ صَفْوَانَ وَ عُمَیْرٍأَبِي ابْنِ عَنِ



  ٤٧  بن عمار و ارزیابی طرق روایت آن با تأکید بر احادیت زیارتیة بازسازی کتاب الحج معاو

 ]٢٣٢، ص٣٦[.  بوده استی موسومی جعفر بن محمد بن ابراهۀشامل اجاز) ینجاش
 کتاب مناسک و کتاب حج و یک که از ابن نهید در فهرست خود گویاد بن زیدحم

 یفها تأل  کتابین که ایست نم اما معلویدم را شنیگر دیها  کتابیفضائل حج و برخ
 ]همان [.ها را داده است  اجازه نقل آنید بوده که به حمیگران دیها  کتابیاخود او بوده 

 . نسبت دادیک مناسک را به ابن نهیا در موضوع حج ی کتابینان با اطمتوانی نمبنابراین
 : استمده آیاراتکامل الز در یک بن نهیدهللا عبیات رواطریق چهار جدول در

  

 ١ سند١٢ عمیر ابن ابی
 ٢ سند١ محمد فراشی

 ٣ سند١ بن زیادمحمد 

جعفر بن محمد 
بن ابراهیم 
 موسوی

عبیدهللا بن 
 احمد بن نهیک

 ٤ سند١ سعد بن صالح
 

 الزیارات کاملخالصه اسناد ابن نهیک در . ٤جدول 
 

 را یکی عمیری ابن ابیا یک کتاب ابن نهیان می به روشنتوانی نم، شواهدبنا بر این
 کرد اما روشن است که در هر صورت ی معرفیهقولو به عنوان منبع مورد استفاده ابن

 یهقولو  ابنیار بن عمار است که چه بسا در اختیةحج معاوال کتاب ثی حدین ایمنبع اصل
 . داشته استی آن دسترسیث به احادیگر دیها نبوده و او از کتاب

 از ابن یک از ابن نهیم از جعفر بن محمد بن ابراهیهابن قولو «یق طریبتهذ کتاب در
عمیر به  د به ابن ابی خویق طری هم برایخه پنج بار تکرار شده است و در مش»عمیر ابی
 در یک ابن نهیث اغلب احادی طرفاز ]٧٩، ص١١ج ،٢٢[. ده استکر اشاره یق طرینهم

چه بسا . یستها به نقل از او ن  آنۀ همیعمیر است و از طرف  از ابن ابییاراتکامل الز
 او اغلب ی بوده ولیک کتاب ابن نهیه، ابن قولوۀبتوان احتمال داد که کتاب مورد استفاد

 ین صورت امکان تعلق اهر درعمیر نقل کرده باشد اما   کتاب خود را از ابن ابییثحادا

                                                                                                                                            
ــان ؛٢ح ،١٦ص، ٧. [١ ــان، ؛٢ و ١ح ،١٥٨ص ،هم ــان، ؛٢ و ١ح ،١٦٧ص هم ــان، ؛٦ح ،١٧٤ص هم  هم

 ؛١ح ،٢٩٣ص همـان،  ؛١ح ،٢٥١ص همـان،  ؛٢ح ،٢٤٧ص همان، ؛٣ح ،١٩٠ص همان، ؛١١ح ،١٨٢ص
 ]٤ح ،٢٩٤ص همان،

 .]٩ح ،١٨٧ص، ٧. [٢
 .]٤ح ،١٨٨ص، ٧. [٣
 ].١٠ح ،٢٨٢ص، ٧[. ٤
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 ی وقت احتمال مخصوصاًینا.  کردیف تضعتوانی نمیزعمیر را ن  به کتاب ابن ابییاتروا
است  یخی از مشایکی نهیک ابن یم متوجه شوفهرست که با مراجعه به شود میتر یجد

 آنکه حاصل ]٣٢٨، ص٣٦؛ ٤٠٥ ص،٢٠[. اند کردهیتر را رواعمی  ابن ابینوادرکه کتاب 
 کتاب یهقولو  بن عمار و در نقل ابنیة کتاب معاوینی، در نقل کلیارت زینمنبع کهن ا

 .عمیر خواهد بود  کتاب نوادر ابن ابییا یکابن نه
 
 یلحضور در مقام جبرئ. ٣. ٣

 ناودان و یر زیلم جبرئمقا.  استیل حضور نزد مقام جبرئالنبی  در مسجدی بعدعمل
 ۀ و اجازایستادی در آنجا میاید بپیامبرخواست نزد آن ی هرگاه میل است که جبرئیمحل

، ٤، ج٢٧[ یکافال عمل در ین ا]٤٩٦، ص٨، ج٣٠[. شدی سپس وارد مگرفت،یورود م
در .  نقل شده است]٩ـ٨، ص٦، ج٢٢[ یبتهذ و ]٥٦٩، ص٢، ج٤[ یهفقال ،]٥٥٧ص

، ١٠[ یعهوسائل الش عمل ذکر شده و در ین ایز ن]٧١٠، ص٢ ج،٢٣[ مصباح المتهجد
 خواندن . استآمده از منابع مذکور یز ن]١٤٧، ص٩٧، ج٣١[ بحاراالنوار و ]٣٤٦، ص١٤ج

 .از محتوای این عمل است» دعای خون«دعایی خاص در این محل و 
 

 یث حدی سندیبررس.  ١. ٣. ٣
 و صحت آن آشکار  قرار گرفتیمورد بررس  پیش از این١یکافال  عمل درین سند ارجال
عمیر و  حسین بن سعید از فضالة بن ایوب و ابن ابی« این عمل با سند یبتهذ در. شد

 .  نقل شده استالسالمعلیهاز امام صادق » حماد از معاویة بن عمار
ثقه در وی . است السالما علیهم امام کاظم و امام رضایان و از راوی کوفیسیحماد بن ع

 سند بنا بر این] ٣٣٤ ص،٢١؛ ١٥٧، ص٢٠ ؛١٤٢، ص٣٦[.  راستگو بودیار و بسیثحد
 به کتاب یخ شیقطر  الزم است،معلق بودن سندبه دلیل  است اما یح صحیز نیبتهذ
 معناست که ینمعلق بودن به ا. شود ی بررسیخه با توجه به مشیز نید بن سعینحس

 خود را به یقبوده آورده است و طر مرجع اب را همانطور که در کت حدیث سندطوسی
 یدالبته با.  خود منتقل کرده استۀیخکتاب مرجع در سند ذکر نکرده بلکه آنرا به مش

 یق اگر طرشود ومی برخورد  و نه مرسل مسندیاتق همانند روا معلّیاتدانست که با روا

                                                                                                                                            
 مُعَاوِیَـةَ  عَنْ ییَحْیَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ دُمُحَمَّ وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ. ١

 .السالم علیه اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ جَمِیعاً عَمَّارٍ بْنِ
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 یر مسند و در غدیثحآن   آنگاه ذکر شده باشد، به کتاب مرجعیخه در مشیخش
 ]٦٣، ص١٦[.  مرسل استینصورتا

 
 یث منبع کهن حد. ٢. ٣. ٣

 صفوان بن یا بن عمار یة به کتاب معاوینی از جمله طرق کل،یکافال  عمل درین اسند
 .  قرار گرفتی مورد بررسیشین است که در قسمت پیحیی

طرق .  استی اهوازید بن سعین مزار حسیاحج ال کتاب یبتهذ در یث حدینمنبع ا
به طور  یخ و نجاشی، و فهرست شیب تهذۀیخ بر اساس مشید بن سعینحسبه کتاب 
ابن ولید از سعد و «، »ید بن سعین بن حسن بن ابان از حسینحسابن ولید از «خالصه 

 از صفار از احمد یدابن ول«، »ید بن سعینحسحمیری از احمد بن محمد بن عیسی از 
. است» ید سعین از حسیز برقابن بطه ا«و » ید بن سعین از حسیسیبن محمد بن ع

 ] ٦٠ـ٥٨، ص٣٦؛ ٧٣ـ٦٣، ص١١ج ،٢٢ ؛١٥٠ـ١٤٩ ص،٢٠[
 »ید بن سعین بن حسن بن ابان از حسین از حسیدبن ولا« سند یبتهذدر جلد اول 

 بن ین از حسیسی از احمد بن محمد بن عیس ابن ادریا سعد یا از صفار یدابن ول« و
 بن ین حسیها  کتابی برایق دو طریطوس فهرستدر . شده استبارها تکرار  »یدسع
 بن حسن بن ین از حسیدول   از ابنیدج یابن اب« است که عبارتند از شده  آوردهیدسع
 از احمد بن محمد بن یگران از سعد و دیدول   متعدد از ابنیخمشا« یگری و د»ابان
با طرق  تهذیب  در جلد اولید بن سعین حسد اسناۀ خالصین که بی شباهت.»یسیع
 اسناد طرق یندر واقع ا  کهاست یت واقعین ا نماینگر وجود داردفهرستوجود در م

 ی هم که سندیاری هستند و در موارد بسید بن سعین حسی به کتاب وضویطوس
 ی کتاب وضواز خود یار بسۀ با توجه به استفادیخ حدس زد که شتوانی است میامدهن

 . کرده است خود به آن صرف نظر یق طرذکر از ید بن سعینحس
 موجود ید بن سعین مزار حسیاحج ال در کتاب یزن) یلمقام جبرئ( مورد بحث یثحد

 بن حسین خود اما. است دهکر را از همان کتاب نقل یث حدای بدون واسطهیخبوده و ش
 ن بیةعمیر و حماد از کتاب معاو  فضاله و ابن ابییق را با طریث حدینشک ا ی بیدسع

 بن عمار یة تا معاوید بن سعین بار سند از حس٦٧ یب تهذدر.  استکردهعمار نقل 
 صفوان یا یسی حماد بن عیا یوبها از فضالة بن ا  از آنیاری که تعداد بسشودی میدهکش
 هستند که یخی مشایشان که ارسدی به نظر مین بنابرا.عمیر است  ابن ابییا یحییبن 
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 ید بایجهدر نت.  را داشته استیةمعاو اب نقل از کتۀها اجاز  آنیق از طرید بن سعینحس
 صفوان بن یا بن عمار یة از کتاب معاو،یکافال در یلگفت عمل حضور در مقام جبرئ

 . استشده استخراج ید بن سعین از کتاب حسیبتهذ و در یحیی
 
 آلهوعلیههللا صلیروزه و نماز چهارشنبه تا جمعه و دعا در حرم رسول خدا. ٤. ٣

 مکان ین سه روز چهارشنبه تا جمعه در ای آنگاه که موفق شویالنب ینة از اعمال مدیکی
 شب چهارشنبه و روز آن را کنار .بگیری سه روز را روزه ین است که این ایمقدس بمان

 ستون از ین ای که محاذینزد ستونستون توبه عبادت کنی، شب و روز پنجشنبه را 
شب و روز جمعه را نزد ستون و  بمانی و عبادت کنی طرف مقام حضرت قرار گرفته

 جز قرآن و دعا بر ی سخنتوانیی و تا مبمانی محراب و مقام است ی محاذهدست راست ک
 ، و صلواتیحمد الهپس از  در روز جمعه خوابی و در شب و روز نی و جز اندکیاوریزبان ن
 یها  عمل در کتابین ا]٥٠١ـ٥٠٠، ص٨، ج٣٠: ـ نک[.  کنواست درخی که داریحاجت

 ،]٥٧٢ـ٥٧٠ ص،٤[ یهفقال کتاب، ]٢٦ـ٢٥ص ،٧[ یاراتکامل الز، ]٥٥٨، ص٤، ج٢٧[ یکافال
 و ]٣٥١، ص١٤، ج١٠[ یعهوسائل الشو نیز  ]١٦، ص٦ج و ٢٣٣ـ٢٣٢، ص٤ج ،٢٢[ یبتهذ

 نقل. گفته آمده آمده است  به نقل از منابع پیش]١٥٧ـ١٤٧، ص٩٧، ج٣١[ بحار االنوار
  . هم هستندیهها شب  نقلیر اما سااست ترصه خالیگر دیها  نسبت به نقلیکافال
 
 یث حدی سندیبررس. ١. ٤. ٣

 سند بر نام ینادر . است»  بن عماریةعمیر از معاو ابن ابی «،یکافال در یث حدین اسند
 را یث حدین سند اتوانی می قبلیثبا توجه به سند حد.  شده استیقعمیر تعل ابن ابی

 در ی حر عاملیخش. دانست»  بن عماریةعمیر از معاو  ابی از پدرش از ابنیم بن ابراهیعل«
، ١٤، ج١٠[. ث را کامل و مطابق آنچه ذکر شد آورده استی حدین سند اوسائل

 . و صحت آن ثابت شدی سند قبال بررسین رجال ا]٣٥١ص
 با .» عن بعضهمیرو « است و تنها گفتهیاورده نی سندیث حدین در ایه قولوابن

 و یاب (یخیجماعة مشا«: باشد ین چنباید یث حدینقبل، سند ا یثتوجه به سند حد
 بن ی از علیار بن مهزیم از ابراهیری بن جعفر حمدهللاز عب) محمد بن عبدهللا بن جعفر

 .» بن عماریةعمیر از معاو  از صفوان و فضاله و ابن ابیید از حسن بن سعی اهوازیارمهز
 السالمعلیه  عصر با امام. بودیع علم ثقه و مرجیری بن عبدهللا بن جعفر حممحمد



  ٥١  بن عمار و ارزیابی طرق روایت آن با تأکید بر احادیت زیارتیة بازسازی کتاب الحج معاو

 ،٢٠ ؛٣٥٥، ص٣٦؛ ٣١٨، ص١١[.  داشته استایشان از ییها مکاتبه کرده و پرسش
 از اصحاب امام یری بن مالک بن جامع حمین بن جعفر بن حسعبدهللا] ٤٤٢ص

 ،٢٠؛ ١٠٦ ص،١٢[ قم و بزرگ آنان و ثقه ی علمایخ ش]١٠٦ ص،١٢[ السالم علیهیعسکر
؛ ٢٩٤ ص،٢٠[. وشت نیاری بسیها کتاباو  ]٢١٩، ص٣٦؛ ٢٠٠، ص١٢[ . بود]٢٩٤ص
 بن ی عل،]٢١٩، ص٣٦[ عطار یحیی او احمد بن محمد بن یها  کتابی راو]٢١٩، ص٣٦
 یکی ی، برادر علیار، بن مهز ابراهیم. هستند]٢٩٤ ص،٢٠[ لید و ابن ویه بن بابوینحس

 یق بر اساس تحق]٢٥٤، ص٣٦؛ ٤٠٠ ص،٢١؛ ٢٦٦ ص، ٢٠[.  اوستیها  کتابیاناز راو
، ١١[.  او را ممدوح شمرده استیز نود ابن دا و استی و ثقه النور او امامیةافزار درا نرم
 . روشن شد آنان وثاقتی و بررسپیشتر یز رجال سند نسایر ]١٩ص

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ «:  صورت استینبه ا تهذیب سند
 رخ داده است و البته سند یق بن قاسم تعلی بر موسیز سند نیندر ا»  السالمعلیه اللَّهِ عَبْدِ أَبِي

 از اصحاب امام ی بن قاسم بن معاویة بن وهب بجلي کوفموسى.  مرسل استیزدر ادامه ن
 یق و حسن الطریث واضح الحدیل، ثقه، جل]٣٧٨ ص، ٢٠؛ ١٦٥ ص،١٢ [السالمعلیه رضا

 او ]٤٠٥، ص٣٦ ؛٣٦٥ ص، ٢٠؛ ١٦٥ ص،١٢ ؛٣٥٦ و ٣٥٥، ص١١[ .خوانده شده است
 احمد بن محمد ]٤٥٣ ص،٢٠[ . است کتاب جامع داشتهۀ اضافبهگانه  سی ییها کتاب
 ]٤٠٥، ص٣٦؛ ٤٥٣ص، ٢٠[ . اوستهای با کتیان از راویسیبن ع
 

 یثمنبع کهن حد. ٢. ٤. ٣
اگرچه .  استیافته راه یکافاله  بن عمار بیة خود معاویاعمیر   از کتاب ابن ابییث حدینا

 . استیشتر احتمال نسبت آن به کتاب او ب،عمیر  بر نام ابن ابییث حدیقبه علت تعل
بر اساس کتب فهرست، . است یار بن مهزی کتاب علیاراتکامل الز در یثحداین منبع 
 .های علی بن مهزیار با طریق حمیری از ابراهیم بن مهزیار از او نقل شده است کتاب

 بن عمار یةحج معاوال خود از کتاب یز نیار بن مهزی البته عل]٢٥٤، ص٣٦؛ ٢٦٦، ص٢٠[
 . ده استکر بن عمار نقل یة به نقل از کتاب معاوی اهوازید از کتاب حسن بن سعیا

 همانند ییها او کتاب.  بن قاسم استی کتاب موسیبتهذ ر دیثحداین منبع 
 را یث حدینا ینبنابرا. موضوع داشته است از نظر تعداد و ید بن سعین حسیها کتاب

 یات که در نقل رواکندی میح خود تصرطوسی.  مزار او سراغ گرفتیا در کتاب حج یدبا
 را یث که حدی صاحب اصلیا را از کتاب او نقل کرده یث که حدیف ابتدا نام مصنّیبتهذ

 یث حد٣٥٤ یا در ابتد،یبتهذ  بن قاسم دری نام موس.آوردی م استاز اصل او گرفته



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٥٢

 به موضوع حج یثداحا ین تمام ا. از کتاب اوستیث احادین نقل اۀآمده است که نشان
 یخ گرفت شیجهچه بسا بتوان نت. است) جلد پنجم(ها در کتاب حج   آنبیشترمربوط و 
 ، تعدادین از ایث حد٦٥در حدود .  استکرده استفاده او تنها از کتاب حج یبدر تهذ

 طوسی که یافت درتوانی مینا بر بنا. است بن عمار یةاز معاو  راوی بن قاسمیموس
 کسان یق کتاب او را از طریات نداشته بلکه روارا در اختیار بن عمار یةحج معاوالکتاب 

 . بن قاسم نقل کرده استی همانند موسیگرید
 یب تهذیث سند احاد]٨١، ص١١ج ،٢٢[ یب تهذۀیخ و مش فهرستبا اساس کتبر

 از صفار و یدول   و ابنیدج یصدوق از ابن اب«:  صورت باشدین به ایدسم با بن قایبه موس
. » بن قاسمی و فضل بن عامر از موسیسیسعد بن عبدهللا از احمد بن محمد بن ع

 بن قاسم ی موسیخاز مشاکسی  ید بایز بن عمار نیة بن قاسم و معاوی موسین بهمچنین
 صفوان بن یاعمیر   ابن ابییب، تهذیاتز روا ایاری در بس؛ همانگونه کهوجود داشته باشد

 بن ی به کتاب حج موسی طوسیخ شیقطرزیر در جدول .  قرار دارنددوین این بیحیی
 : شودی میده بن عمار دیةحج معاوالقاسم و از او به کتاب 
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 طریق شیخ طوسی به کتاب الحج معاویة بن عمار. ٥جدول
 

 بن قاسم نقل کرده، اما ی را از کتاب موسیث حدین اگرچه ای طوسیخ شبنابراین
 . بن عمار استیةحج معاوال کتاب ی،منبع اصل

 

 السالملیهمع یع امامان بقیارتز. ٥. ٣
 و ١صورت مرسل و موقوفه  ب]٥٥٩، ص٤، ج٢٧[ یکافال در السالم علیهمیع امامان بقزیارت

صورت ه  ب]٥٧٥، ص٢ ج،٤[ یهفقالصورت مسند و در ه  ب]٥٣، ص ٧[ یاراتکامل الزدر 
 مصباح المتهجد و ]٧٩، ص٦، ج٢٢[ یبتهذ، ]١٨٧، ص٣٤[ المزارمرسل و در مناسک 

                                                                                                                                            
 مثـل  مبهمـی  الفاظ با یا شده حذف سند، سلسله راویان از برخی یا تمام که گویند حدیثی به مرسل. ١

 بـه  آن اسـناد  سلـسله  کـه  است حدیثی موقوف] ١٧٦ص،  ١٥. [باشند آمده »بعض عن« یا »رجل نع«
 .شود  ختم السالمعلیه معصوم و نه به راوی



  ٥٣  بن عمار و ارزیابی طرق روایت آن با تأکید بر احادیت زیارتیة بازسازی کتاب الحج معاو

، ١٨[ مزار یها در کتاب.  آمده استیز ن]٨٦ص ،٨[ یرار کبمز و ]٧١٣، ص٢، ج٢٣[
 از منابع مذکور یز ن]٢٠٣، ص٩٧، ج٣١[ بحاراالنوار و ]٢٧٩، ص٢٨[ ینبلد األم، ]٢٦ص

به قبور   و رویشان نزد ای، آمدالسالمعلیهم یعآنگاه که نزد قبور امامان بق. نقل شده است
 صورت ین بدیارت زی از محتواایخالصه»  ...یةَ الْهُدَمُ عَلَیْکُمْ أَئِمَّالالسَّ«:  و بگویستبا

 بر یشان حجت بودن ایشان،فرض طاعت ا( السالمعلیه  و صفات امامهایژگی ویانب: است
 نجات از هالکت و خالص از آتش غضب ی برایشان ا ازدرخواست شفاعت...).  و ها ناانس
 و معرفت و اطاعت یتال نعمت وی از برخورداریق نسبت به توفیقدرشناس. یاله

 .یشان ایارت زیق توفین و همچنالسالمعلیهم ائمه
 
  یارت زی سندیبررس. ١. ٥. ٣

 مسند است اما سند آن در این کتاب به معاویة بن الزیارات کاملاین زیارت تنها در 
 چهار راوی ۀدر این سند حکیم بن داود از سلمة بن خطاب و او با واسط. رسدعمار نمی

از آنجایی که سند مذکور ارتباطی با کتاب . کند روایت میالسالمعلیهمام صادق یا باقر از اما
 .شودالحج معاویة بن عمار ندارد، از بررسی آن صرفنظر می

 
 یارات در کامل الزیارتمنبع کهن ز. ٢. ٥. ٣

بر .  بوده استیارات کامل الزیف در تألیه سلمة بن خطاب از منابع ابن قولوهای کتاب
از  یه احتماال ابن قولوگفت توان می یاراتکامل الز موجود در یثاساس موضوع احاد

 استفاده و مقتله و ثواب األعمال السالمعلیهما  حج، ثواب حج، مولد حسین بن عليیها کتاب
 الزیاراتکامل مورد، احادیثی از کتب سلمة به ٤٠در حدود . ]١٨٧، ص٣٦[کرده است 

 .ها برای ابن قولویه است ترین راوی آن ن داود مهمراه یافته است و حکیم ب
 
 یهفقال و یکافال در یارتمنبع کهن ز. ٣. ٥. ٣

 یة از معاویگر دیث دو حدین مرسل و موقوف بوده و قرار گرفتن آن بیکافالدر این زیارت 
 یث حدین بن عمار ایةحج معاوال از کتاب ینی که کلکندی میت احتمال را تقوینبن عمار ا

و اعمال  آله و علیههللاصلی  رسول خدایارت زۀ در ادامیز نیهفقالنقل صدوق در .  آورده باشدرا
 از یارت زین ایز نیهفقال که در رسدی به نظر ما بر اینبن.  استینه مدۀ اماکن مقدسیرسا

 . بن عمار نقل شده باشدیةکتاب معاو



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٥٤

  احدیآمدن نزد مشاهد مشرفه و قبور شهدا. ٦. ٣
 یها نا مک ـ سفارش شده، رفتن نزد مشاهد مشرفهینه که در مدی از اعمالریگ دیکی
 یارتز و نیز ـ یم ام ابراهۀ مسجد احزاب و مشربیح، مانند مسجد قبا، مسجد فضیمقدس

 ینا و نماز خواندن هرچه بیشتر در السالم علیهحضرت حمزهبه خصوص  احد یقبور شهدا
یث همچنین دعاهایی هنگام زیارت این حد ین در ا]٥١٢، ص٨ج ،٣٠[. ها است مکان
 یاراتالزکامل، ]٥٦٠، ص٤، ج٢٧[ یکافال در یارت زین ا.های مقدس تعلیم شده است مکان

از منابع  و  آمده است]١٧، ص٦، ج٢٢[ یبتهذ و ]٥٧٤، ص٢ج، ٤[ یهفقال، ]٢٤، ص٧[
 ،٣١[ار  و بحاراالنو]٣٥٣، ص١٤ج ؛٢٨٥، ص٥ج ،١٠[ یعهوسائل الش یها مذکور به کتاب

 . استیافته راه یز ن]٢١٥، ص٩٧ج
 
 یارت زی سندیبررس. ١. ٦. ٣

 یکافال ازبا همین سند  را یث حدیز نیطوس.  روشن شد١یکافال در یارت زصحت سند
 یکی.  آورده استحدیث ین ای دو سند برایاراتکامل الز در یهابن قولو. نقل کرده است

 بن ی از پدرش حسن بن علیار بن مهزیل او محمد بن حسن بن عیخ شیقها از طر از آن
عمیر و   و او از صفوان و ابن ابیید از حسن بن سعیار بن مهزی و او از پدر خود علیارمهز

 از یه بن بابوین بن حسی و علینی کلیخش دو شاو، دوم سند  و بن عماریةفضالة از معاو
 . کلینی است مشابه سند ی بن عمار با سندیةکتاب معاو

، ٣٦[. یافت از امر امامت یکی شد و درک نیعه مسلمان و شیار نصرانی بود،ز بن مهیعل
 و موکالن یکان کرده و از نزدیت رواالسالمعلیهمی  از امام رضا، امام جواد و امام هاد]٢٥٣ص

؛ ٢٦٥ ص،٢٠ [ ثقه بودیثدر نقل حداو .  بود علیهماالسالمی و امام هادوادمورد اعتماد امام ج
 ]همان[. ید است بن سعین حسیها نام کتاب  او مشهور و همیها  کتاب]٢٥٣، ص٣٦

و به دآن یق از طریهابن قولو.  و محمد فرزند اوستیار بن مهزی فرزند علحسن
 یق در طرها در کتب فهرست نام آن.  داشته استی دسترسیار بن مهزی علیها کتاب
 بر وثاقت یه ابن قولو با توجه به شهادت]٢٥٣، ص٣٦[ آمده است یار بن مهزی علۀاجاز
شهادت .  ثقه دانستتوانیم تردیدی برا نیز او مشایخ مستقیم ،یاراتالزکامل در شرجال
 و اثبات ]٢٥٣، ص٣٦[ در زمان او یار بن مهزی علیها  بر مشهور بودن کتابینجاش

                                                                                                                                            
 و صـفوان  از شـاذان  بـن  فـضل  از اسـماعیل  بـن  محمـد  و عمیـر ابـی ابن از پدرش از ابراهیم بن علی. ١

 .معاویه از عمیر ابی ابن



  ٥٥  بن عمار و ارزیابی طرق روایت آن با تأکید بر احادیت زیارتیة بازسازی کتاب الحج معاو

 هم ی قطعیل که اگر دلشودی سبب میش،ها  کتابی او براۀ اجازه بودن فرزند و نویقطر
 یار، بن مهزی علیها  به کتابیه و ابن قولوی با اعتماد نجاشیمها نداشته باش وثاقت آنبر 

 .                        کرد اعتماد یق طرینبه ا  آنانیقاز طر
 
 یارتمنبع کهن ز. ٢. ٦. ٣

عالوه بر سند مذکور . است بن عمار یة به کتاب معاو مربوط، مطابق با طرقیکافال سند
 ی و علینی کلیقاز طر برای این حدیث آمده که در آن الزیاراتکاملیز در سندی دیگر ن

 در ینیاز خود کلهمچنین عمیر و   و او از پدرش از ابن ابییم بن ابراهی از علیهبن بابو
 ین ای برایاراتالزکامل سه سند در یح توضین با ا]٢٠، ص٦ [. نقل کرده استیکافال

 :شودیالصه مخزیر  آمده است که در جدول یثحد
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 اسناد زیارت مشاهد مشرفه مدینه در کامل الزیارات. ٦جدول
 

سند دوم .  بن عمار مربوط استیة و از آنجا به کتاب معاویکافال سوم به کتاب سند
 یکافال همان سند ، به همراه سند سومرا  آنید بایا استعمیر مربوط   به کتاب ابن ابییا

علی بن مهزیار و .  ابن قولویه مشخص شودۀدر سند اول باید مصدر مورد استفاد. شمرد
 ،٣٦؛ ٢٦٥ص، ٢٠[. اند خود کتاب مزار و حج داشتهیفاتدر تأل هر دوحسین بن سعید، 

  بنین حسی، اهوازید بن سعین حسن و حسیها  به کتابیه ابن قولویقطر] ٢٥٣ص
 به او یق در طریار بن مهزعلی و اند بودهیسیحسن بن ابان و احمد بن محمد بن ع

 ید بن سعین حسیها  کتابیان در راویار بن مهزینام عل. یست نید بن سعینکتاب حس
با .  استیامده نکدام یچ هیبتهذ و یهفقال ۀیخ مش،یفهرست طوس ،ی نجاشرستفهدر 
 که شودیها با کتب فهرست روشن م  آنیسه مقا ویار بن مهزی علیات اسناد روایبررس



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ مپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٥٦

 . دانستیار بن مهزی حج علیا کتاب مزار ،یاراتالزکامل را در یث حدین منبع ایدبا
های علی بن مهزیار  حسن بن علی بن مهزیار و پسرش محمد، طریق ابن قولویه به کتاب

 یار بن مهزی عل که خودشودی روشن میز سند نۀ با توجه به ادام]٢٥٣، ص٣٦[ .هستند
 . بن عمار نقل کرده استیةاز کتاب معاو  ـ واسطهی بیا اسطهبا و ـ را یث حدینا

 
 آلهوعلیههللاصلی  وداع رسول خدایارتز. ٧. ٣

 وداع یارت زآلهوعلیههللا صلی رسول خدایارت بن عمار در موضوع زیة از کتاب معاویگر دعملی
حاجت و طلب زیارت مجدد، شهادت به توحید و در این زیارت پس از درخواست . است

 یهفقال، ]٢٦، ص٧[ یاراتکامل الز، ]٥٦٣، ص٤، ج٢٧[ یکاف دریارت زینا. نبوت است
.  آمده است]١١، ص٦، ج٢٢[ یبتهذ و ]١٧٦ ص،٣٤[ یدمزار مف، ]٥٧٥، ص٢ ج، ٤[

  درطوسی.  استیکدیگر مشابه یقاً دقیبتهذ و یاراتالزکامل ،یکاف  دریارتمتن ز
، ٢ج، ٢٣[.  را آورده استآن یز نمصباح در کرده و نقل کافی را از یارت زین ایبتهذ
 و دو نقل است مسند ذیبته و یاراتکامل الز و یکافها نقل   نقلین ایان در م]٧١٢ص
 ،٨[ یرمزار کب همانند ی در منابع بعدیارت زین اینهمچن . سند نداردید مفمزار و یهفقال

، ١٤، ج١٠[ یعهوسائل الش، ]٢٧٧ص ،٢٨[ ه، ]٢٤ص ،١٨[  شهیدرمزا، ]١٠٨ص
  . استآمده متقدم از منابع یز به نقل ن]١٥٨، ص٩٧ج ،٣١[ بحاراالنوار و ]٣٥٨ص
 
 یارت زی سندیبررس.  ١. ٧. ٣
عمیر از معاویة بن عمار از  این زیارت را با سند علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی ینیکل

 ابن قولویه با سند محمد بن حسن .ل کرده که سندی صحیح استنقالسالم علیهامام صادق 
 حسن بن سعید از صفوان و ابن ازبن علی بن مهزیار از پدرش از جدش علی بن مهزیار 

 .  معاویة بن عمار این زیارت را نقل کرده است که پیشتر بررسی شد ازعمیر و فضالة ابی
 
 یارتمنبع کهن ز. ٢. ٧. ٣

ابن  همچنین .است بن عمار یة معاویاعمیر   کتاب ابن ابیی،کافلا در یارت زینمنبع ا
 سند در ۀبا توجه به ادام. استفاده کرده است یار بن مهزی حج علیا از کتاب مزار یهقولو

 یابا واسطه ( را یث حدین ایار بن مهزی که علشودی روشن میز نیاراتکامل الز
 .ست بن عمار نقل کرده ایة از کتاب معاو)واسطه یب



  ٥٧  بن عمار و ارزیابی طرق روایت آن با تأکید بر احادیت زیارتیة بازسازی کتاب الحج معاو

 یریگ یجهنت. ٤
بوده که تا زمان مؤلفان السالم  علیه بن عمار از اصول اصحاب امام صادقیةحج معاوال کتاب

 از یاری بسیها قسمت.  موجود بوده استی متن آن با طرق متعدد و معتبریهمتقدم امام
 یسناد با ایبتهذ و یاراتکامل الز ،یهفقال ی، مثل کافیه موجود امامهای با متن در کتینا

 مناسبتِ اعمال حج؛ به اعمال اماکن به کتاب یندر ا.  استیده به دست ما رسیحصح
 آن ۀ نشانیث احادینا.  پرداخته شده استآلهوعلیههللا صلی رسول خدایارت و زینهمشرفه مد
 و توسل به آن یشاننماز و دعا نزد قبر ا، آلهوعلیههللا صلی رسول خدایارتشک ز یاست که ب

  داشتهالسالمعلیهم  در سنت مورد قبول امامان معصومیشه هستند که ریت، از اعمالحضر
 .یست نیث جاعالن حدیا ت غالۀ ساختاست و

 
 منابع
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