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چکیده:
زیارت عاشورا چهار طریق اصلی دارد که سه مورد از آن به امام محمدباقر و دیگرر بره امرام
صادق میرسد .دو طریق در کتاب مصباح المتجهد از شیخ طوسی و دو طریرق دیگرر در کتراب
کامل الزیارات ابن قولویه نقل شده است .اگر کسی بتواند مبنا رجرالی مرررود در مرورد راویران
احادیث کتاب کامل الزیارات ،یرنی وثاقت تمامی آنها بپذیرد ،بینیاز از تفحر و بحرث در مرورد
صحت این زیارت بوده و به آسانی ،صدور آن از امام باقر را میپذیرد .اما اگر کسی این مبنرا را
قبول نداشته یا مانند صاحب این نوشتار تنها مشایخ بالواسطه را مشمول این قاعده بداند ،بایرد در
مورد آحاد روایان این زیارت به مطالره و دقت علمی بپردازد .مبنا قدما در تصحیح روایت که وثوق
به صدور را بیشتر اهمیت می دهد تا وثاقت راویان نیز هرچند امروزه به خاطر قلت شواهد و قررانن
کارایی چندانی ندارد ،اما درخصوص زیارت عاشورا به سبب شهرت کمنظیر و متن مررفتی و دقیرق
آن می تواند ایجاد اطمینان نسبت به آن کند .در این نوشتار ،طبق مبنا متأخرین مشی شرده و برا
بررسی طرق این زیارت نتیجه خواهیم گرفت که سند دومی که در کتاب مصباح شیخ طوسی بررا
این روایت بیان شده ،هم از نظر طریق شیخ به سند و هم خود سند بدون اشراال و قابرل اعتمراد
است.
کلیدواژهها :رجال ،زیارت عاشورا ،سند ،کامل الزیارات ،مصباح المتهجد.

 *1استادیار جامعة المصطفی/

mghorbanim@chmail.ir
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مقدمه
از فضیلتمندترین اعمال ،زیارت مؤمنین مخصوصاً ائمۀ آنان و بهویژه سیدالشهدا
است .قرآن کریم با تأیید زیارتگاه شدن غار اصحاب کهف(ر.ک :کهف )12 :تردیدی
در جواز و فضییلت ایین امیر بیاقی نگ اشیت(.طباطبیایی2121 ،ق ،ج ،21ص/161
مکارم2111 ،ش ،ج ،21ص )133و در همین راستا زیارات متعدد و مأثوری نقل شده
که همۀ آنها از نظر وثاقت ،داللت و شهرت در یک رتبه قرار ندارنید .یکیی از ایین
زیاراتی که هم بسیار مشهور بوده و هم از نظر محتوا دارای مضیامین مهمیی اسیت،
زیارت معروف به زیارت عاشوراست .اما این زیارت تا چه مقدار از صیحت رواییی
برخوردار است؟
این زیارت در دو کتاب مهم ،معروف و قیدیمی کامیل الیییارات از جنیاب ابین
قولویه قمی و مصباح المتهجد از شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی ،از چهار سیند
برخوردار است و به این منظور باید مورد دقت و ارزیابی قیرار ییرنید .میا از کتیاب
کامل الییارات که از قدمت بیشتری برخوردار است ،شروع میکنیم و سپسس به نقل
این زیارت در کتاب مصباح خواهیم پرداخت.
این نکته حائی اهمیت است که بدانیم مبنای متقدمین با متأخرین در پ یرش و رد
روایت و به تعبیر دیگر در صحیح و ضعیف بودن روایات متفاوت است .آنچه بیرای
تصحیح روایت در نید قدما در درجیۀ اول اهمییت داشیته ،وثیوق بیه صیدور بیوده
درحالیکه متأخرین بیشتر نظر به راویان و توثیی آنهیا دارنید(.مظیاهری2131 ،ش،
ص /66سبحانی2121 ،ق ،ص )11این نوشتار نیی بر مبنای همین روش پیگیری شده
است ،چراکه روش متقدمین هرچند در جای خود صحیح اسیت ،بیه نظیر مییرسید
کارایی خود را در زمان ما از دست داده یا مشکل میتیوان صیارای آن کبیری را بیه
دست آورد .زیرا متقدمین با توجه به نیدیک بودن به زمان حضور ائمه و وجیود
قرائن و ادلۀ کافی برای ضمیمه کردن به روایت و خالصه وثوق به صدور یا عدم آن،
کار چندان مشکلی در این خصوص نداشتند .اما در قرون متأخر مانند دوران میا کیه
جمع قرائن و ادلهای که بتواند از غیر راه توثی راویان به ما کمک کند ،مشکل و یاه
محال عادی خواهد بود .باوجوداین ،زیارت عاشورا به دلیل معروف و مشهور بودنش
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در نید شیعیان و مشتمل بودن بر اسیرار و نکیات دقیی معرفتیی و نییی اینکیه روح
حماسی و اصول اعتقادی شیعه در آن موج میزند ،میتواند ایین اطمینیان را در هیر
شخص آشنا به ادبیات اهل بیت و لسان روایات ایجاد کند کیه زییارت عاشیورا
مأثور بوده و صدور آن از جانب معصومین حتمی است.
این نکته نیی قابل ت کر است که طب نقلهایی که خواهد آمد ،به نظر میرسد این
زیارت یک بار از سوی امام محمد باقر آموزش داده شده و بار دیگر صفوان بین
مهران آن را از امام صادق آموزش دیده است .جالب این است که بنا بر آنچیه از
ییارش صفوان میفهمیم ،زیارت عاشورا اصالتاً باید از مکان باالسیر امیرمؤمنیان
در نجف به طرف کربالی معال و پس از زیارت امام علی قرائت شود .البته طبی
فرمایش امام محمید بیاقر خوانیدن آن از دور و نیدییک هیم از فضییلت بیاالیی
برخوردار است.
 .۱بیان مسئله ،پیشینه و ضرورت آن
زیارت عاشورا هرچند زیارتی است مانند سایر زییاراتی کیه شییعیان آن را در بقیاع
متبرکه میخوانند ،اما به خاطر دو مسئله توجه محققیان را بیه خیود جلیب کیرده و
مشاهده میشود که شبهاتی نسبت به آن مطرح مییردد .اول به سبب شهرت بسییار
زیاد آن در بین مردم ،و دوم مشتمل بودن زیارت بر لعن و مخصوصاً لعین افیراد بیا
اسم .همین باعث شده است تا عدهای نسبت به صحت صدور آن تشکیک کرده و آن
را ساخته و پرداختۀ غیر معصوم بدانند .نکتهای که باعث تقویت این شبهه شده ،ایین
است که در نقلی که از این زیارت در کتاب کامل الییارات شده ،لعنهای انتهایی این
زیارت ذکر نشده است .شهرت بسیار زیاد و اعتقاد عمومی میردم ایین ضیرورت را
ایجاب میکند تا در مورد صحت صدور این زیارت از معصیوم ،تحقیی مسیتوفایی
صورت ییرد.
درخصوص این مسئله تحقیقاتی نیی صورت یرفتیه اسیتم ماننید آنچیه مرحیوم

کالنتر با عنوان شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشور نوشته یا کتاب المصباح و النور
در شرح زیارت عاشور که توسی مییرزا محمید توتیونچی تبریییی(م 2133ق) بیه
نگارش درآمده است .لکن بررسی دقی سندی در اینیونه کتب دیده نمیشود .البته
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مقاالت جدیدتری نیی در این خصوص نوشته شده ماننید مقالیۀ «وجیوه تضیعیف و
تصحیح اسناد زیارت عاشورا» از محمدحسن محمدی مظفر .لکن این تحقی نیی همه
امتیا زاتی که دارد ،بررسی طرق ازجلمه طری شییخ بیه اسیماعیل بین بیییع را فیرو
ی اشته است.
 .۲زیارت عاشورا در کتاب کامل الزیارات
در علم رجال شناسی مبنایی وجود دارد که طب آن تمام کسانی که نامشان در کتیاب
کامل الییارات(و نیی کتاب تفسیر قمی) آمده است میورد وثیوق بیوده و بیه عبیارتی
توثی عام دارند .طب این قاعده و مبنا نیازی به بررسی رجال موجود در روایات این
کتاب نیست و نه تنها تمام روایات این کتاب صحیح است ،بلکه بایید تمیام رواییان
آن(اعم از مشایخ مستقیم و با واسطۀ مؤلف آن) ثقیه و میورد اعتمادنید و نییازی بیه
کنکاشی بیش از این نیست .از طرفداران این نظریه میتوان بیه مرحیوم شییخ حیر
عاملی و نیی مرحوم آیتاهلل خویی اشاره کرد .آیتاهلل خویی مینویسد:
 ...به سبب آنچه ذکر شد تمام کسانی را که در اسیناد کامیل الیییارات نییی قیرار
بگیرند ،ثقه میدانیم زیرا جعفر بن قولویه(مؤلیف کتیاب) در ابتیدای کتیابش نوشیته
است« :میدانیم که نمیتوان به تمام آنچه در مورد زیارات و غیر آن از معصومین
روایت شده است ،احاطه پیدا کرد ،اما آنچه را از طری اصیحاب ثقیه بیهدسیت
رسیده است ،نقل میکنم .روش من در این کتاب این است که روایات شاذ نقل نکنم
و از آوردن روایات کسانی که در حدیث و علم شهرت ندارند نیی خودداری کنم».
همانیونه که مالحظه میشود ،صریح عبارت ایشان داللت میکند کیه در کتیاب
خود روایتی از معصوم نقل نکند مگر آنکه از جهت اصحاب ثقه باشد .صیاحب
کتاب وسائل نیی عبارت و شهادت علی بن ابراهیم مبنی بر نقیل رواییت از ائمیه
توس ثقات ،را نقل کرده و سپس مییوید :جعفر بن محمد بین قولوییه نییی در اول
کتابش با عبارت صریحتری همین مطلیب را فرمیوده اسیت(.خیویی2121 ،ق ،ج،2
2

ص)16
اما به نظر میرسد این برداشت از عبارت جناب ابن قولویه صحیح نباشد و الاقل
قابل خدشه است .به نظر نویسنده ،آنچه از عبارت ذکرشده قابیل اصیطیاد اسیت ،آن
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است که مشایخ بالواسطۀ وی میباشد و به هیی عنیوان نمییتوانید شیامل مشیایخ
باواسطه را هم شامل یردد .اولین سؤالی که در این مورد به ذهن میرسد ایین اسیت
که ایر این برداشت از عبارت ایشان درست باشد ،چرا ایشان خود را موظف میداند
که همه جا تمامی سند را ذکر کند و مانند شیخ صدوق ،به ح ف سند اقیدام نکیرده
است؟ مضاف اینکه در میان مشایخ با واسطۀ وی میتوان کسانی را یافت که وثوق و
عدالت آنان به طور جدی زیر سؤال استم مانند سلمة بن الخطاب که نجاشیی(ر.ک:
نجاشییی2126 ،ق ،ص )233و ابیین الاضییائری(ر.ک :ابیین الاضییائری2111 ،ق ،ج،2
ص )66حکم به ضعف وی راندهاند.
از سوی دیگر ،نکتۀ مهمی که ما را نسبت به توثیی عیام ابین قولوییه نسیبت بیه
روایان احادیث این کتاب دچار احتیاط میکند ،این است که رویۀ قیدما در تصیحیح
روایت با سیرۀ متأخرین تفیاوتی بنییادین دارد .در دییدیاه علمیای پیشیین ،راوییان
موضوعیتی نداشتند و وقتی از روی قرائن پی به صحت حدیث میبرنید ،حیدیث را
صحیح معرفی میکردند هرچند راویان ضعیفی در آن وجود داشته باشدم و بیرعکس
ایر از روی قرائن نسبت به صدور روایتی اطمینان نداشتند آن را ضعیف میشیمردند
هرچند همۀ راویان افراد موثقی بوده باشند ،تا جایی که از این مبنا دو قاعیده توسی
علما تأسیس شد که طب یکی ضعف سند روایت را میتوان با عمل اصحاب جبران
کرد و طب قاعدۀ دوم اعراض اصحاب باعث ضعف روایت میشودم هرچند راوییان
جلیلالقدری داشته باشد(.نجفی ،بیتا ،ج ،11ص)113
خالصه اینکه نمیتوان به این مبنا پایبند بود و بگوییم جناب ابین قولوییه تمیامی
راویان کتابش را افراد موث و عادلی میدانید و قیدر متییقن از کیالم وی در مقدمیۀ
کتاب کامل الییارات ،مشایخ بیواسطۀ ایشان است .بنابراین باید به بررسیی ییک بیه
یک روایان احادیث این کتاب بپردازیم تا از صحت آن آیاه شویم.
۲ـ .۱سند اول
«حَدَّثَنِیحَكِیمُبْنُدَاوُدَبْنِحَكِیمٍوَغَیرُهُعَنْمُحَمَّدِبْنِمُوسَىالْهَمْدَانِیعَنْمُحَمَّددِبْدنِ
خَالِدٍالطَّیالِسِیعَنْسَیفِبْنِعَمِیرَةَوَصَالِحِبْنِعُقْبَدََََمِیاداععَدنْعََْقَمَدََبْدنِمُحَمَّددٍ

الْحَضْرَمِی2...عَنْابیََاْفَرٍالْبَداِِرِ قَیالَ :منینز زنارن الزحسنیینَ ییوْمن عناشُیورناءن منینَ
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الزمحنرَّمِی حنتَّى یظَلَّ عننزدنه بناکنیاً لَقنی اهلل تَعنالَى یوْمن الزقنیامنةِ بِثَونابِ أَلزفَی [أَلزفن] أَلزفن حنجَّیة
ون أَلزفَی [أَلزفن] أَلزفن عمْرَة ون أَلزفَی أَلزفن غَیزونة ون ثَوناب کُلِّ حنجَّة ون عمْرَة ون غَیزونة کَثَونابِ
مننز حنجَّ ون اعْتَمنرَ ون غَیَا منعن رنسولِ اهللِ ون منیعن الزأَئنمَّیةِ الرَّاشنیدنینَ صنیلَونات اهلل عنلَییهِمْ
أَجْمنعنینَ قال قلت ... :ون کَانَ لَه ثَوناب مصنیبنةِ کُلِّ نَبِی ون رنسول ون صندِّی ون شَهِیدٍ منیاتن
أَوْ قُتنلَ منز ُ خَلَ َ اهلل الدُّنزیا إِلَى أَنز تَقُومن السَّاعنةُ َِالَصَالِحُبْنُعُقْبَََالْجُهَنِیوَسَدیفُبْدنُ
عَمِیرَةََِالَعََْقَمََُبْنُمُحَمَّدٍالْحَضْرَمِیفَقَُْتُلِابیََاْفَرٍ عنلِّمْننی دعنیاء أَدْعیو بِیهن فنیی
ذَلنکن الزیوْمِ إِذَا أَنَا زرْتُه مننز قَرِیب ون دعناء أَدْعو بِهن إِذَا لَمْ أَزرْه مننز قَرِیب ون أَوْمنیأزت إِلَییهن
مننز بعْدن الزبِلَادن ون مننز سنطزحِ دنارِی بِالسَّلَامِ قَالَ فَقَالَ یا عنلزقَمنةُ إِذَا أَنزتن صنلَّیتن رنکزعنتَینِ بنعْدن
أَنز تُومنئَ إِلَیهن بِالسَّلَامِ ون قُلزتن عننزدن الزإِیمناءن إِلَیهن ون مننز بنعْدن الرَّکزعنتَینِ هن َا الزقَیوْلَ فَإِنَّیکن إِذَا
قُلزتن ذَلنکن فَقَدْ دنعنوْتن بِمنا یدْعو بِهن مننز زنارنه مننَ الزمنلَائنکَة  ....السَّلَام عنلَیکن یا ابا عنبْدناهلل
السَّلَام عنلَیکن یا ابْنَ رنسولِ اهلل السَّلَام عنلَیک  ....قَالَ عنلزقَمنةُ قَالَ ابوجنعْفَر الزبنیاقنرُ ییا
عنلزقَمنةُ إِنِ اسْتَطَعْتن أَنز تَیُورنه فنی کُلِّ یوْم بِهن نهن الیِّیارنةِ مننز دنهْرِکن فَافزعنیلز فَلَیکن ثَیوناب
جنمنیعِ ذَلنکن إِنز شَاءن اهلل تَعنالَى(».ابن قولویه2116 ،ش ،ص)211
امام باقر فرمودند :هرکس امام حسین را در روز عاشورا زییارت کنید ،تیا
اینکه در آنجا یریه کند ،در روز قیامت خدای متعال را در حالی مالقات میکنید کیه
ثواب دو هیار(هیار) و همین اندازه عمره و دو هیار هیار غیوه به او خواهند داد کیه
ثواب هر حج و عمره و غیوهای مانند ثواب کسی که این اعمال را همراه پیامبر و
ائمۀ راشیدن صلوات اهلل علیهم اجمعین انجام داده باشد ...و نیی ثواب مصییبت همیۀ
کسانی که همراه با پیامبر ،رسول ،صدی و شهیدی که مرده باشد ییا کشیته شیده
باشد از روز اول خلقت دنیا تا روز قیامت بیه او داده خواهید شید .صیالح و سییف
یفتند :علقمه یفت :به امام باقر عرض کردم :دعایی به من آموزش دهیید کیه در
روز عاشورا از نیدیک یا دور آن را به عنوان عرض سالم بخوانم .حضرت فرمودنید:
ای علقمه ،بعد از اشارۀ سالم ،ابتدا دو رکعت نماز بخیوان .بعید زییارتی کیه بیه تیو
آموزش میدهم( ،زیارت عاشورا) را بخوان و بدان دعایی را خوانیدهای کیه مالئکیه
میخوانند .و آن این است :السَّلَام عنلَیکن یا ابا عنبْدناهلل السَّلَام عنلَیکن یا ابْینَ رنسیولِ اهللِ
السَّلَام عنلَیک  . ....علقمه یفت :حضرت فرمودند :ای علقمه! ایر بتوانی هر روز ایین
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کار را انجام بدهی انجام بده که همان ثواب را خواهی برد(.یعنی این زیارت در غییر
روز عاشورا هم خوانده شود ،همان ثواب را دارد).
همانطور که پیداست برای بررسی سند این زیارت در کتاب الکامل ،باید دربیارۀ
احوال این افراد مطالعه کنیم:
 .2حکیم بن داود بن حکیم :همانطور که مشخص است وی از مشایخ بالواسطۀ
ابن قولویه است و همانطور که در بیاال آمید ،مییتیوان بیه کیالم ایشیان در توثیی
مشایخش اعتماد کرده و وی را ثقه دانست .این را نیی باید دانست که هرچنید سیلمة
بن خطاب(که یفته شد مورد تضعیف رجالیون قرار یرفته است) از وی نقل رواییت
کرده اما این نمیتواند خدشهای به توثی صاحب کامل الییارات وارد کند.
 .1محمد بن موسی الهمدانی :وی میورد تضیعیف نجاشیی و ابین غضیائری(ابن
غضائری2111 ،ق ،ج ،2ص )31قرار یرفته است .نجاشی یفته است« :قمیون او را به
خاطر غلو تضعیف کردهاند .ابن الولید نیی مییوید او وضیع حیدیث مییکیرد .واهلل
أعلم(».نجاشی2126 ،ق ،ص)113
 .1محمد بن خالد الطیالسی :توثی صریحی دربارۀ وی در دست نیست .نجاشیی
مینویسد :محمد بن خالد بن عمر الطیالسی التمیمی ،کنیهاش ابوعبداهلل اسیت .او در
صحرای جرم در کوفه زندیی میکرد .کتابی به اسم نوادر دارد .ابن نوح از ابن سفیان
از عن حمید بن زیاد این را به من یفته و اضافه میکند :محمد بن خالد الطیالسی در
شب چهارشنبه سه شب مانده به آخر جمادى اآلخرة سنۀ  113میرد درحیالیکیه 13
سال سن داشت(.خویی2121 ،ق ،ج ،26ص)6
شیخ طوسی نیی یفته است :محمد بن خالد الطیالسی کتابی دارد کیه حسیین بین
عبید اهلل ،از احمد بن محمد بن یحیى از پدش از محمد بن علی بن محبوب از خیود
او برایم نقل کرده است(.همانجا)
با این حال مرحوم وحید برای وثاقت وی سه دلیل بیان میکنید(.ر.ک :سیبحانی،
2113ش ،ص)121
 .2روایة االجالء عنه :یعنی بیرییانی کیه اکثیراً از ثقیاتانید از وی نقیل رواییت
کردهاند.
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با توجه به اینکه افرادی که از وی روایت کردهاند عبارتانید از سیعد ،سیعد بین
عبداهلل ،سلمة بن الخطاب ،علی بن ابراهیم ،محمد بن علی بن محبوب ،محمد بن
یحیى المعاذی ،معاویة بن حکیم  ،حمید بین زییاد ،علیی بین حسین بین فضیال.
(خویی2121 ،ق ،ج ،21ص )16بیریان مد نظر ایشان اصوالً در بین همین افیراد
باید باشند.
 .1اصول زیادی از وی توس حمید بن زیاد نقل شده است.
 .1قرار یرفتن وی در اسناد کتاب کامل الییارات مانند حدیث  3از باب ( .12این
روایت خود زیارت عاشوراست).
دربارۀ این سخن مرحوم وحید باید خاطرنشان کرد که در نقید و رد دلییل سیوم
ایشان قبالً توضیحاتی آمد و یفته شد که قدر متیقن از کالم جناب ابن قولویه مشایخ
بیواسطۀ ایشان است .اما با این دو دلیل اول ایشان ،به نظر میرسد که صحیح است.
ی به عالوۀ دلیل دیگری که در ادامه بیان خواهیم کردی  .برای توضیح بیشتر تی کر دو
نکته سودمند است:
یک :ایر بیریانی از یک نفر نقل روایت کرده باشند خود به خود ایجیاد اطمینیان
به شخص خواهد کرد ،زیرا بعید است افراد درجهاول متعددی از کسیی کیه مطمیئن
نیست ،روایت نقل کنند و این روشن است.
دو :اصولی به نام اصول اربعه مائه از بیریان شیعه تصنیف شده که میورد اعتمیاد
اصحاب قرار یرفته است .بنابراین ایر ثابت شود که کسی الاقل صاحب یکی از ایین
اصول بوده است میتیوان رواییاتش را پی یرفتم هرچنید او را ثقیه هیم نیدانیم .در
کلیات فی علم الرجال آمده است :بین قدما ایین متعیارف بیوده کیه صیحیح را بیر
هریونه حدیثی اطالق میکردند که به یونهای قابل اعتماد بوده و قرائنی و شیواهدی
موجب وثوق به آن میشده است .مانند اینکه در اصول زیادی از اصیول اربعیه مائیة
یافت میشده یا اینکه در یک یا چند اصل از آنهیا بیا طیرق و اسیانید مختلفیی و...
تکرار میشده است(.سبحانی2121 ،ق ،ص)11
این در حالی است که همانطور که ی شت ،حمید بن زیاد اصول متعیددی از او
نقل کرده است و این باعث جلب اعتماد ما به وی میشود.
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از این دالیل مرحوم وحید هم که بگ ریم ،نکتیۀ دیگیری وجیود دارد کیه نفیس
انسان را نسبت به طیالسی مطمئن میکند و آن ایین اسیت کیه دو فرزنید وی یعنیی
عبداهلل و ابومحمدالحسن ،مورد توثی صریح نجاشی قرار یرفتهاند(.نجاشی2126 ،ق،
ص )123به نظر میرسد یکی از این ادله در اثبات وثاقت وی کفایت میکند و ما نیی
همین را میپ یریم.
 .1سیف بن عمیره :شیخ طوسی(2121ق ،ص )111و نجاشی(2126ق ،ص)233
وی را ثقه دانستهاند.
 .1صالح بن عقبه :ابن الاضائری وی را تضعیف کیرده(ابین الاضیائری2111 ،ق،
ج ،2ص )63و عالمه حلی نیی در الخالصه در این بیاره از وی تبعییت کیرده اسیت.
(حلی2121 ،ق ،ص )116اما مرحوم سید خویی یفته اسیت :تضیعیفی کیه بیه ابین
الاضائری منسوب است نمیتواند با توثی جعفر بن محمد بین قولوییه و علیی بین
ابراهیم معارضه کند ،زیرا مکرراً یفته شد نسبت کتاب به ابن غضائری ثابت نیسیت،
بنابراین این شخص از ثقات محسوب مییردد(.خویی2121 ،ق ،ج ،3ص)13

این در حالی است که با توجه به عدم اثبات وثاقت تمیامی رواییان کتیاب کامیل
الییارات نمیتوان توثی مرحوم خویی را بپ یریم .اما دربارۀ کتاب علی بین ابیراهیم
قمی نیی باید خاطرنشان ساخت که بر فرض آنچه در دیباچۀ این تفسیر آمده است بر
وثاقت راویانش داللت بکند ،انتساب تمام این کتاب به خود جناب علی بن ابراهیم با
تردید جدی مواجه است(.قمی2161 ،ق ،ص )116ازاینرو راهی برای اثبات وثاقیت
صالح بن عقبه وجود ندارد.
 .6علقمة بن محمد الحضرمی :هرچند دربارۀ علقمیة بین محمید توثیی خاصیی
وجود ندارد ،جناب کشی قصهای نقل میکند که بدون تردید بیانگر میدح و صیحت
عقاید اوست .وی از قول برادرزدۀ وی مینویسد« :ابوبکر و علقمه بر زیید بین علیی
وارد شدند درحالیکه علقمه از پدر من بیرگتر بود .پدرم در یک طرف و عمویم در
طرف دیگر زید نشستند .ازآنجاییکه این دو شنیده بودند زید یفته است« :کسی کیه
قیام نکند امام نیست ،بلکه امام کسی است کیه شمشییر کشییده باشید» ،ابیوبکر کیه
جرئت بیشتری داشت پرسید :ای اباالحسین(کنیۀ زید) آییا علیی بین ابییطالیب،
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زمانی که قیام نکرده بود امام نبود؟ آیا تنها زمانی امام شد که خروج کیرد و شمشییر
کشید؟ زید منظور را فهمید و سکوت کرد .سه مرتبه ابوبکر این سخن را تکرار کیرد
ولی جوابی نشنید .سپس ابوبکر افیود :ایر علی بن ابیطالب امام بیوده اسیت ،پیس
میشود کسی امام باشد ولی قیام نکرده باشد .و ایر علی امام نبوده باشد ،پس تو
اینجا چه میکنی؟»(کشی2161 ،ق ،ص)126
همانطور که مالحظه میشود ،وی و بردارش از چنان بصیرتی برخوردار بوده که
با شخصیتی مانند زید بن علی درخصوص امامت به مناظره و یفتویو پرداخته و با
بیان اینکه حضرت علی نیی مدتی خانهنشین بودهاند ،اثبات میکند که الزم نیست
کسی قیام کند تا امام باشد.
عالوه براین ،شیخ طوسی از او با عنوان «اسند عنه» یاد کرده است کیه ایین خیود
مدح دیگری به شمار می رود و حتیی یفتیه شیده بیه معنیای رواییت بیرییان از او
محسوب میشود(.خویی2121 ،ق ،ج ،2ص)266
نکتۀ دیگری هم که وجود دارد و جای شبههای در وثاقت وی باقی نمییی ارد و
آن این است که بیریانی مانند صفوان بن مهران رواییتش را پ یرفتیه و بیدان عمیل
کردهاند .و این باالترین نوع توثی است و ایر از توثی کالمی اعتبار بیشتری نداشیته
باشد قطعاً کمتر هم نیست.
باوجوداین باید در پایان بررسی سند اول یفت :ایین سیند ضیعیف اسیت چیون
محمد بن موسی الهمدانی و صالح بن عقبه توثیقی ندارند.
۲ـ .۲سند دوم

«وَمُحَمَّدِبْنِإِسْمَاعِیلَعَنْصَالِحِبْنِعُقْبَََعَنْمَالِكٍالْجُهَنِیعَنْابیََاْفَرٍالْبَاِِرِقَالَ:
مننز زنارن الزحسنینَ یوْمن عناشُورناءن مننَ الزمحنرَّم حنتَّى یظَلَّ عننزدنه بناکنیاً لَقنی اهلل تَعنالَى ییوْمن
الزقنیامنةِ بِثَونابِ أَلزفَی [أَلزفن] أَلزفن حنجَّة ون أَلزفَی [أَلزفن] أَلزفن عمْرَة ون أَلزفَیی أَلزیفن غَییزونة ون
ثَوناب کُلِّ حنجَّة ون عمْرَة ون غَیزونة کَثَونابِ مننز حنجَّ ون اعْتَمنرَ ون غَیَا منعن رنسولِ اهلل ون منعن
الزأَئنمَّةِ الرَّاشندنینَ صنلَونات اهلل عنلَیهِمْ أَجْمنعنینَ قَالَ قُلزت جعنلزیت فنیدناک(»...ابین قولوییه،
2116ش ،ص)211
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با توجه به اینکه محمد بن اسماعیل از مشایخ خود ابن قولویه نبوده اسیت ،بایید
طری نقل روایت وی از او را پیدا کرد .تنها طریقی که میتوان برای ابین قولوییه تیا
محمد بن اسماعیل یافت ،چییی است که در روایت  22از بیاب  12از کتیابش بییان
شده که عبارت اسیت از :حدثنیابیرحمهاهللعنسادبنعبداهللعناحمدبنمحمد

بنعیسیعنمحمدبناسماعیلبنبزیع.
با این وصف مالحظه میشود که بدون تردید طری  ،صحیح است زیرا افرادی که
در این طری واقع شدهاند همه از بیریان هستند .اما آحاد خود سند عبارتاند از:
 .2محمد بن اسماعیل بن بییع :نجاشی وی را ثقه میداندم ایشان نوشته است:
محمد بن اسماعیل بن بییع کنیهاش ابوجعفر و موالى منصیور ابیی جعفیر بیوده
است .وی در خانهای زاده شده که یکیی از آنهیا حمییة بین بیییع اسیت .او از
صالحین م هب شیعه و ثقات آنهاست و بسیار اهل عبادت بود .کتابهایی دارد
ازجمله کتاب ثواب الحج که آن را احمد بن علی بن نوح به من خبر داده و یفته
است :کتبش را ابن سفیان از احمد بن ادریس از احمد بن محمید بین عیسیى از
خود او خبر داده است(.نجاشی2126 ،ق ،ص)116
 .1صالح بن عقبه :توثی ندارد و دربارهاش صحبت شد.
 .1مالک الجهنی :وی نیی توثیقی صریحی ندارد هرچند که در کتیاب کیافی چنید
روایت وجود دارد که داللت بر مدح وی میکند .تنها اشکالی که هست اینکیه راوی
این احادیث خود وی میباشند(.کلینیی2161 ،ق ،ج ،1ص )236شیاید بیا توجیه بیه
همین روایات است که جناب شیخ مفید میفرمایید :امیام بیاقر او را میدح کیرده
است(.خویی2121 ،ق ،ج ،21ص )213درحالیکه هرچند از سیاق روایت برمییآیید
که وی قصد خودستایی نداشته است ،به هر حال از حرف روای نمیتوان وثاقتش را
اثبات کرد زیرا دور الزم میآید .بله! حسن و صحت عقیدۀ وی بیدون تردیید اثبیات

میشود .جناب آیتاهلل خویی او را از این جهت که از مشایخ کتاب کامیل الیییارات
است ،توثی میکند درحالیکه در عدم صحت این مطلیب قیبالً صیحبت شید .پیس
بهترین سخن آن است که روایت اجالء(بیرییان) ماننید ابین مسیکان و ییونس بین
عبدالرحمن که از اصحاب اجماع به شمار میروند(طوسی2161 ،ق ،ج ،1ص 611و
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 )316دلیل وثاقت او بدانیم(مظاهری2131 ،ش ،ص )111به خصوص اینکه ابن ابیی
عمیر که «ال یروی و ال یرسل اال عن الثقة» نیی از او نقل روایت کرده است(.ر.ک :حر
عاملی2163 ،ق ،ج ،1ص )212پسمالک ثقه است.
مالحظه میشود مشکل این روایت نیی صالح بن عقبه است و قابل استناد نیست.
 .3زیارت عاشورا در کتاب مصباح المتهجد
کتاب مصباح المتهجد و سالح المتعبد از شیخ بیرگ طایفه جناب محمد بین حسین
طوسی دومین منبع در دسترسی که به نقل این زیارت پرداخته اسیت .ایین کتیاب از
اهمیت خاصی برخوردار است و شخصییتهیاى بیرییى ماننید کفعمیى ،سیید بین
طاووس ،عالمه حلى و شیخ عباس قمیى در نوشیتههیاى خیود از ایین کتیاب بهیره
بردهاند .جناب شیخ طوسی نیی در کتابش ،دو سیند متفیاوت در نقیل آن ذکیر کیرده
است .ابتدا به عبارت ایشان در کتاب مصباح نگاهی میکنیم و بعید ایین دو سیند را
مجیا ذکر خواهیم کرد .در کتاب مصباح المتهجد آمده است:
« رَوَىمُحَمَّدُبْنُإِسْمَاعِیلَبْنِبَزِیعٍعَنْصَالِحِبْنِعُقْبَََعَنْابیهِعَنْابیََاْفَرٍ قَالَ
مننز زنارن الزحسنینَ بْنَ عنلنی فنی یوْمِ عناشُورناءن مننَ الزمحنرَّمِ حنتَّى یظَلَّ عننزدنه بناکنیاً لَقنی اهلل
عنیَّ ون جنلَّ یوْمن یلزقَاه بِثَونابِ أَلزفَی حنجَّة ون أَلزفَی عمْرَة ون أَلزفَی غَیزونة ثَیوناب کُیلِّ غَییزونة ون
حنجَّة ون عمْرَة کَثَونابِ مننز حنجَّ ون اعْتَمنرَ ون غَیَا منعن رنسولِ اهلل ون منعن الزأَئنمَّیةِ الرَّاشنیدنینَ
قَالَ قُلزت جعنلزت فندناکن فَمنا لنمننز کَانَ فنی بنعنیدن الزبِلَادن ون أَقَاصنیهن ون لَمْ یمْکننزه الزمنصنیرُ إِلَییهن
فنی ذَلنکن الزیوْمِ قَالَ إِذَا کَانَ کَ َلنکن بنرَزن إِلَى الصَّحْرَاءن أَوْ صنعندن سنطزحاً مرزتَفنعاً فنیی دنارِهن ون
أَوْمنأَ إِلَیهن بِالسَّلَامِ ون اجْتَهندن فنی الدُّعناءن عنلَى قَاتنلنهن ون صنلَّى مننز بعْدٍ رنکزعنتَینِ ون لزیکُنز ذَلنی ن
ک
فنی صندْرِ النَّهنارِ قَبْلَ أَنز تَیُولَ الشَّمْس ثُمَّ لزینزدبِ الزحسنینَ ون یبْکنیهن ون ییأزمرُ منینز فنیی
دنارِهن منمَّنز لَا یتَّقنیهن بِالزبکَاءن عنلَیهن ون یقنیم فنی دنارِهن الزمصنییبنةَ بِإِظزهنیارِ الزجنییَعِ عنلَییهن ون لزیعنییِّ
بنعْضُهمْ بنعْضاً بِمصنابِهِمْ بِالزحسنینِ ون أَنَا الضَّامننُ لَهمْ إِذَا فَعنلُوا ذَلنیکن عنلَیى اهلل تَعنیالَى
جنمنیعن ذَلنکن قُلزت جعنلزت فندناکن أَنزتن الضَّامننُ ذَلنکن لَهمْ ون الیَّعنیم قَالَ أَنَا الضَّیامننُ ون أَنَیا
الیَّعنیم لنمننز فَعنلَ ذَلنکن قُلزت فَکَیفن یعنیِّی بنعْضُنَا بنعْضاً قَالَ تَقُولُیونَ أَعْظَیمن اهلل أُجورننَیا
بِمصنابِنَا بِالزحسنینِ ون جنعنلَنَا ون إِیاکُمْ مننَ الطَّالنبِینَ بِثَأزرِهن منعن ونلنییهن الزإِمنیامِ الزمنهْیدنی منینز آلِ
محنمَّدٍ ...ون کَانَ لَه أَجْرُ ون ثَوناب مصنیبنةِ کُلِّ نَبِی ون رنسول ون ونصنی ون صندِّی ون شَیهِیدٍ
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مناتن أَوْ قُتنلَ منز ُ خَلَ َ اهلل الدُّنزیا إِلَى أَنز تَقُومن السَّاعنةَُِ .الَصَالِحُبْنُعُقْبَدََوَسَدیفُبْدنُ

عَمِیرَةََِالَعََْقَمََُبْنُمُحَمَّدٍالْحَضْرَمِیَُِْتُلِابیََاْفَرٍ :عنلِّمْننی دعناء أَدْعو بِیهن ذَلنیکن
الزیوْمن إِذَا أَنَا زرْتُه مننز قُرزب ون دعناء أَدْعو بِهن إِذَا لَمْ أَزرْه مننز قُرزب ون أَوْمنأزت مننز بعْدن الزبِلَادن
ون مننز دنارِی بِالسَّلَامِ إِلَیهن قَالَ فَقَالَ لنی یا عنلزقَمنةُ إِذَا أَنزتن صنلَّیتن الرَّکزعنتَینِ بنعْیدن أَنز تُیومنئَ
إِلَیهن بِالسَّلَامِ فَقُلز بنعْدن الزإِیمناءن إِلَیهن مننز بنعْدن التَّکزبِیرِ هن َا الزقَوْلَ  ...السَََّامُعَََیكَیااباعَبْدِاهلل

السَََّامُعَََیكَیاابْنَرَسُولِاهلل(». ...طوسی2122 ،ق ،ج ،1ص)111
امام باقر فرمودند :هرکس امام حسین را در روز عاشورا زییارت کنید ،تیا
اینکه در آنجا یریه کند ،در روز قیامت خدای متعال را در حالی مالقات میکنید کیه
ثواب دو هیار (حج) و همین اندازه عمره و دو هیار غیوه به او خواهند داد که ثواب
هر حج و عمره و غیوهای مانند ثواب کسی که این اعمال را همراه پیامبر و ائمیۀ
راشیدن صلوات اهلل علیهم اجمعیین انجیام داده باشید .عیرض کیردم :کسیی کیه در
شهرهای دور است و امکان رسیدن به کربال در آن روز را ندارد چه کنید؟ فرمودنید:
به صحرایی برود یا به مکان مرتفعی در خانهاش برود و عرض سالم کند ،سیپس در
لعن قاتالن تالش کند .سپس دو رکعت نماز بخواند .این کار را قبیل از ظهیر انجیام
دهد و بعد بر حضرتش ندبه و یریه کند و کسانی را هم که در خانهاش هستند امر به
یریه کند ،مگر آنکه تقیه در برابرشان الزم باشد و خالصه اقامۀ مصیبت و عیا بیرای
حسین بن علی کند ،من ضامن همۀ آن ثوابها خواهم بود .عرض کردم :ضیامن
و زعیم خواهید بود؟! فرمودند :بله ضامن و زعیم .عیرض کیردم چگونیه تعیییت و
تسلیت به همدیگر بگوییم؟ فرمودند :بگویید «أَعْظَمن اهلل أُجورننَا بِمصنیابِنَا بِالزحسنیینِ ون
جنعنلَنَا ون إِیاکُمْ مننَ الطَّالنبِینَ بِثَأزرِهن منعن ونلنیهن الزإِمنامِ الزمنهْدنی مننز آلِ محنمَّدٍ »ایین باعیث
میشود ثواب مصیبت همۀ کسانی که همراه با پیامبر ،رسول ،صیدی و شیهیدی کیه
مرده باشد یا کشته شده باشد ،از روز اول خلقت دنیا تا روز قیامت بیه او داده شیود.
صالح و سیف یفتند :علقمه یفت :به امام باقر عرض کردم :دعایی به من آموزش
دهید که در روز عاشورا از نیدییک ییا دور آن را بیه عنیوان عیرض سیالم بخیوانم.
حضرت فرمودند :ای علقمه! بعد از اشارۀ سالم ،ابتدا دو رکعیت نمیاز بخیوان .بعید
زیارتی که به تو آموزش میدهم(زیارت عاشورا) را بخوان و بدان دعایی خوانیدهای
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که مالئکه میخوانند .و آن این است :السَّلَام عنلَیکن یا ابا عنبْدناهلل السَّلَام عنلَیکن ییا ابْینَ
رنسولِ اهلل السَّلَام عنلَیک. ....
در ابتدا باید دانست که مشکلی در اینجا وجود دارد به نام اضیطراب سیند ،زییرا
ناقل اصلی روایت معلوم نیست ،آیا این روایت مشتمل بر زیارت را صالح بن عقبه از
پدرش یعنی عقبة بن قیس بن سمعان ابن ابیی ذبیحیه میولی رسیول اهلل(خیویی،
2121ق ،ج ،22ص )216نقل میکند یا از علقمه؟ نیمۀ ابتدایی را از پدرش نقل کرده
و نیمۀ دوم را از علقمه؟
احتمال دوم قطعاً درست نیست ،زیرا عالوه بر اینکه اینیونه نقل روایت معقیول
و متعارف نیست ،دلیلی برای عدم ذکر اسم پدرش در ادامه یا علقمه از ابتیدا وجیود
ندارد .درنهایت ،میتوان یفت که اینها دو روایت بوده با هم ادغام شده اسیت .امیا
آنچه از قرائن آشکار میشود این است که عقبة بن قیس در سند وجود ندارد و قیید

«عن ابیه» اشتباه در روایت وارد شده است ،زیرا ایر این سیند را بیا سیند اول کامیل
الییارات مقایسه کنیم درخواهیم یافت کیه ناقیل رواییت همیان علقمیة بین محمید
الحضرمی است ،زیرا در سند کتاب کامل آمده است« :سیف بن عمییره و صیالح بین
عقبة معا عن علقمة بن محمد الحضرمی» و این با آنچه در اثنای روایت شیخ طوسی
آمده است مطابقت دارد .حتی در سند دوم خیود شییخ هیم آمیده اسیت ....« :فیدعا
صفوان بالییارة التی رواها علقمة بن محمد الحضرمی عین ابیی جعفیر فیی ییوم
عاشورا ثم »...به هر حال باید دانست که عقبه پدر صالح توثیقی هم ندارد.
خالصه ،ما سند اول را به این شکل در نظر یرفته و بررسی میکنیم:
3ـ .۱سند اول

محمد بن اسماعیل بن بییع عن صالح بن عقبة و سیف بن عمیرة جمیعا عین علقمیة
بن محمد الحضرمی.
با توجه به اینکه بین شیخ طوسی و محمد بن اسماعیل بن بییع چند طبقه فاصیله
وجود دارد ،باید به دنبال طری شیخ به وی باشیم .شیخ طوسی تا محمد بن اسماعیل
سه طری دارد .وی در فهرست خود نوشته است« :محمد بن اسماعیل بین بیییع :لیه
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کتاب فی الحج ،اخبرنا به ابن ابی جید ،عن محمد بن الحسن بن الولید ،عن علی بین
ابراهیم ،عن ابیه ،عنه(».طوسی2121 ،ق ،ص)121
و در جای دیگری نیی آورده است« :محمد بن اسماعیل بن بییع :لیه کتیب ،منهیا
کتاب الحج ،اخبرنا به:
 .2الحسین بن عبیداهلل ،عن الحسن ابن حمیة العلوی ،عن علی بن ابیراهیم ،عین
ابیه ،عنه
 .1و اخبرنا به ابن ابی جید ،عن محمد بن الحسن ،عن سعد
 .1و الحمیری و احمد بن ادریس و محمد بن یحییى ،عین احمید بین محمید و
محمد بن الحسین ،عنه(».همان ،ص)116
ابتدا باید دانست که کار از نظری مشکل به نظر میرسد ،زیرا همانطور که شییخ
یفته است ،محمد بن اسماعیل کتابهایی داشته است ولی تنها کتیابی کیه از وی در
دسترس شیخ طوسی بوده ،کتاب حج است .چون شیخ تصریح میکند که «اخبرنا به»
و این ضمیر مفرد مسلماً به همان کتاب حج برمییردد و نه همۀ کتابهای ابن بییع
ویرنه تعبیر به «اخبرنا بها» میکرد .اما چییی که کار را آسان میکنید ایین اسیت کیه
زیاراتی که نقل میشود و ازجمله زیارت عاشورا در کتب میار ینجانیده مییشیود و
معموالً کتاب حج جایگاه آن است و ازاینرو دسترسی شیخ بیه همیین کتیاب کیافی
است و ظاهراً شیخ طوسی از همین کتاب ،زیارت عاشورا را بریرفته است.
3ـ۱ـ .۱بررسی طرق

طری اول ،همه از بیریان و موثقان بیرگ شیعه هستند به جی ابن ابی جید که توثی
خاصی ندارد مگر آنکه از مشایخ خود نجاشی است .ابن ولید ،علیی ابین ابیراهیم و

پدرش نیی وثاقتشان اظهر من الشمس است .اما در موضع دومی که در کتاب فهرست
به طری شیخ تا ابن بییع اشاره شده است ،سه طری وجود دارد .بررسی طریی اول
و اثبات بی خدشه بودن آن ،ما را از بررسی دو طری بعدی بینیاز میکند.
 .2حسین بن عبیداهلل :همان غضائری معروف یعنی پدر ابنالاضیائری اسیت کیه
کتاب رجالی به وی منسوب میباشد و او از مشایخ نجاشی و طوسی رحمهم اهلل بیه
شمار میرود و وثاقتش مانند روز روشن است(.خویی2121 ،ق ،ج ،6ص)16
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 .1الحسن بن حمیة العلوی :از برزیان طائفه امامیه محسوب میشودم نجاشیی در
موردش یفته است:
حسن بن حمیة بن علی بن عبد(عبید)اهلل بن محمد بن الحسن بن الحسین بین علیی
بن ابیطالب ،ابومحمد الطبری که به مرعشی شناخته مییشیود ،از بیرییان و فقهیای
طایفۀ امامیه محسوب میشود .در سال  116به باداد رفیت و اسیاتید میا نییدش حاضیر

شدند و در سال  113از دنیا رفت .کتابهایی دارد مانند کتاب المبسوط فی عمیل ییوم و
لیلة ،کتاب األشفیة فی معانی الایبة ،کتاب المفتخر ،کتاب فی الایبیة کتیاب جیامع ،کتیاب
المرشد ،کتاب الدر ،کتاب تباشیر الشریعة ،که استادم ابوعبداهلل و دیگر اساتید رحمهیم اهلل
نسبت به آن خبر دادهاند .او از مشایخ صدوق به شمار مییرود .شییخ صیدوق در کتیاب
المعانی ،باب معنى ما جاء فی لعن ال هب و الفضة الحدیث برایش طلیب رضیوان کیرده
است(یعنی بعد از اسم او یفته است :رضوان اهلل علیه)(.همان ،ج ،1ص)121
شیخ مفید هم از او با عنوان «الشریف الیاهد .الشریف الصالح» یاد کرده است.
شیخ طوسی هم یفته است« :الحسن بن حمیة العلوی ،الطبری ،کنیهاش ابا محمد
است که فردی فاضل ،أدیب ،عارف ،فقیه ،زاهد و با ورع بوده است .محاسن زییادی
داشته و کتابهایی نوشته استم ازجمله کتاب المبسوط ،کتاب المفتخر و . ...الشییخ
المفید ابوعبداهلل محمد بن محمد بن النعمیان ،و الحسیین بین عبییداهلل و احمید بین
عبدون ،از ابیمحمد الحسن بن حمیة العلوی ،کتابهایش را خبر دادهاند(.همانجا)
 .1علی بن ابراهیم :صاحب تفسیر معروف و جاللتش روشنتر از خورشید است.
 .1ابراهیم بن هاشم :والد صیاحب التفسییر هرچنید توثیی صیریحی نیدارد ،امیا
اصحاب روایاتش را قبول میکنند(حلی2121 ،ق ،ص )1تا جایی که سید بن طاوس
وثاقتش را اجماعی میداند(.خویی2121 ،ق ،ج ،2ص )123مؤید این مطلب به خاطر
اعتماد زیاد و کثرت نقل روایت فرزند از پدر است(.هرچنید مبنیای مشیهور رجیالی
یعنی وثاقت تمامی راویان این کتاب را نپ یریم).
پس طری درست است و حتی نیازی به بررسی طرق دیگر نیی نیست.
3ـ۱ـ .۲آحاد سند

 .2محمد بن اسماعیل بن بییع :وی ثقه و مورد اعتماد رجالشناسیان اسیت .جنیاب
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نجاشی دربارۀ وی نوشته است:
محمد بن اسماعیل بن بییع کنیهاش ابوجعفر و موالى منصیور ابیی جعفیر بیوده
است .وی در خانهای زاده شده که یکیی از آنهیا حمییة بین بیییع مییباشید .او از
صالحین م هب شیعه و ثقات آنهاست و بسیار اهل عبیادت بیود .کتیابهیایی دارد
ازجمله کتاب ثواب الحج که آن را احمد بن علی بن نوح بیه مین خبیر داده و یفتیه
است :کتبش را ابن سفیان از احمد بن ادریس از احمد بن محمد بن عیسیى از خیود
او خبر داده است(.نجاشی2126 ،ق ،ص)116
 .1صالح بن عقبه :ابن غضائری وی را غالی و ک اب توصیف کرده(ابن غضائری،
2111ق ،ج ،2ص )63و عالمه حلی نیی عین کلمات وی را در الخالصه تکرار کیرده
است(.حلی2121 ،ق ،ص )116با این حال مرحوم آیتاهلل خویی با این استدالل کیه
وی از رجال ،دو کتاب الکامل ابن قولویه و تفسیر قمی است ،وی را موث دانسیته و
از همین رو تضعیف ابن غضائری قابل استناد نمیدانید بیه خصیوص اینکیه نسیبت
کتاب به وی معلوم نیست(.خویی2121 ،ق ،ج ،3ص)13
 .1به نظر میرسد ایرچه تضعیفهایی که در کتاب ابن غضائری آمیده از اعتبیار
کافی برخوردار نیست ،موث دانستن صالح به سبب قرار یرفتنش در لیسیت رواییان
دو کتاب الکامل و تفسیر قمی نیی تمام نیست و قبالً در ایین بیاره صیحبت کیردیم.
بنابراین به وی نمیتوان اعتماد کرد.
 .1سیف بن عمیره :در مورد اثبات وثاقت وی قبالً صحبت شد.
 .1علقمة بن محمد بن الحضرمی :در مورد اثبات وثاقت وی قبالً صحبت شد.
3ـ .۲سند دوم

سند دومی که در کتاب مصباح شیخ طوسی آمده ،عبارت است از:
«وَرَوَىمُحَمَّدُبْنُخَالِدٍالطَّیالِسِیعَنْسَیفِبْنِعَمِیرَةََِالَخَرََْتُمَدعَصَدفْوَا َبْدنِ

مِهْرَا َالْجَمَّالِوَعِنْدَنَاََمَاعٌََمِنْأَصْحَابِنَا إِلَى الزاَرِی بنعْدن منا خَرَجن ابو عنبْدناهلل فَسنرزنَا
مننَ الزحنیرَةِ إِلَى الزمندنینَةِ فَلَمَّا فَرَغزنَا مننَ الیِّیارنةِ صنرَفن صنیفزونانُ ونجْهنیه إِلَیى نَاحنییةِ ابیی
عنبْدناهلل الزحسنیینِ فَقَیالَ لَنَیا :تَییُورونَ الزحسنیینَ منینز هنی َا الزمنکَیانِ منینز عننزیدن رنأزسِ
امیرالمؤمنین مننز هناهنَا؟ أَوْمنأَ إِلَیهن ابو عنبْدناهلل الصَّادنقُ ون أَنَا منعنه .قَالَ فَدَعَاصَفْوَا ُ
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بِالزِّیارَةِالَّتِیرَوَاهَاعََْقَمََُبْنُمُحَمَّدٍالْحَضْرَمِیعَنْابیََاْفَرٍفِییدوْمِعَاُُدورَا َ ثُیمَّ
صنلَّى رنکزعنتَینِ عننزدن رنأزسِ أَمنیرِالزمؤزمنننینَ ون وندَّعن فنی دبرِهنا أَمنیرَالزمیؤزمنننینَ ون أَوْمنیأَ إِلَیى
الزحسنینِ بِالسَّلَامِ منزصنرِفاً ونجْهنه نَحْونه ون وندَّعن ون کَانَ فنیمنا دنعنا فنی دبرِهنا یا اهلل ییا اهلل ییا
اهلل یا مجِیبن دنعْونةِ الزمضزطَرِّینَ یا(»...طوسی2122 ،ق ،ج ،1ص)111
برای بررسی این سند ،همانطور که پیداست باید در احوال این سیه نفیر تحقیی
1
کرد .2 :محمد بن خالد الطیالسیم  .1سیف بن عمرةم  .1صفوان بن مهران.
اما طری جناب شیخ طوسی به طیالسی:
شیخ در کتاب فهرست خود ،طریقش به طیالسی را ایینیونیه بییان کیرده اسیت:
«محمد بن خالد طیالسی له کتاب رویناه عن الحسین بن عبیداهلل ،عن احمد بن محمد
بن یحیى ،عن ابیه ،عن محمد بن علی بن محبوب ،عنه(».طوسی2121 ،ق ،ص)113
اما حسین بن عبیداهلل همان غضائری معروف است که در مورد وثیاقتش قیبالً بیه
مییان کافی صحبت شد.
وثاقت احمد بن محمد بن یحیی را نیی ایرچه مرحوم خویی قابل اثبات نمیداند،
به نظر میرسد این سخن درست نباشد ،زیرا به نظر میرسد اصحاب بیه وی اعتمیاد
داشتهاند به نحوی که جناب عالمۀ حلی طرقی را که وی در آن باشد ،صحیح میداند
و شخص وی را نیی شهید ثانی و شیخ بهایی توثیی کیردهانید(.سیبحانی2113 ،ش،
ص )66نکتۀ دیگری که شک و تردید در وثاقتش را زاییل مییکنید ایین اسیت کیه
هی یونه تضعیفی در مورد وی وجود ندارد ،درحالیکه وی شخص بسیار مشیهور و
معروفی بوده و روایتهیای بییشیماری از وی وجیود دارد .واقعیاً بعیید اسیت کیه
کتابهای روایی سرشار از روایتهای کسی باشد اما اصحاب از بییان عیدم وثاقیت
وی خودداری کرده باشند و به هشداری نسبت به ضعفش نداده باشیند .بیه عبیارت
دیگر ،هرچند عدم وجود تضعیف نشانگر آن نیست که کسی ضعف نداشته باشد ،اما
این قاعده در صورتی درست است که شخص در مرأی و منظیر نبیوده و از شیهرت
چندانی برخوردار نباشد .اما ایر کسی پیش چشم بیوده و بیه خیاطر کثیرت رواییت
هایش ،احتیاج مبرم با تشخیص احوالش داشته باشیم ،ایر تضعیفی نبینیم مییتیوانیم
همین را نشانۀ عدم ضعف تلقی کنیم .بهویژه اینکه از این دست افیرادی کیه مسیلماً
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ثقهاند ولی توثی ندارند نیی در بین رجال و اصحاب زییاد مشیاهده مییشیود ماننید
ابراهیم بن هاشم پدر علی بن ابراهیم صاحب کتیاب تفسییر(.خیویی2121 ،ق ،ج،2
ص )126استاد ما آیتاهلل مظاهری در کتاب رجالی خیویش ،ثقیات االخییار ،نوشیته
است« :قد صحح العالمة روایاته(ای روایات احمد بین محمید بین یحییی) و طریی
القدماء جری ه ا المجیری [ای تصیحیح الرواییة ال الیراوی](».مظیاهری2131 ،ش،
ص)66
محمد بن یحیی نیی بدون شک ثقه اسیت و نجاشیی بیه ایین امیر تصیریح دارد.
(سبحانی2113 ،ش ،ص )66و دست آخر محمد بن علی بن محبوب نیی شیخ قمیون
در زمان خویش بوده و از وثاقت باالیی برخیوردار اسیت .نجاشیی دربیارهاش یفتیه
است« :االشعری القمی ابو جعفر شییخ القمییین فیی زمانیه ثقیة عیین فقییه صیحیح
الم هب(».همان ،ص)113
درنتیجه طری شیخ به طیالسی صحیح است.
اما احوال آحاد خود سند از این قرار است:
 .2محمد بن خالد الطیالسی :دربارۀ اثبات وثاقت وی قبالً صحبت شد و نیازی به
تکرار نیست.
 .1سیف بن عمیره :در مورد وثاقتش قبالً بحث شد.
 .1صفوان بن مهران الجمال :در وثاقت وی تردیدی وجود ندارد .نجاشی دربیارۀ
وی نوشته است:
«صفوان بن مهران بن المایرة األسدی موالهم ثم مولى بنی کاهل منهم کوفی ثقدَ
یکنى ابا محمد کان یسکن بنی حرام بالکوفة و أخواه حسین و مسکین .روى عن ابی
عبداهلل و کان صفوان جماالً له کتاب یرویه جماعة أخبرنا احمد بن علی بن نیوح
قال :حدثنا احمد بن عبداهلل بن قضاعة قال :حدثنا ابی قال :حدثنا ابی عن صفوان بین
مهران بکتابه(».همانجا)
از مجموع آنچه یفته شد و با توجه به صحت طری شیخ بیه جنیاب طیالسیی و
صحت خود سند نتیجه میییریم که سند دوم زیارت عاشورا در کتاب مصباح شییخ
طوسی بال اشکال و صحیح است .
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نتیجهگیری
با بررسیهایی که مالحظه شد ،خواننده به روشنی درمییابید کیه سیند دوم زییارت
عاشورا در کتاب مصباح المتهجد صحیح بوده و قرائیت آن در تمیام ازمنیه و امکنیه
مخصوصاً در روز عاشورا استحباب شدید دارد .اما جدای از صیحت سیند دوم ایین
کتاب ،قرائنی دیگری نیی وجود دارد که باعث مییشیود نسیبت بیه صیدور زییارت
عاشورا از ناحیۀ امامان معصوم هی تردیدی باقی نماند و هر محقی منصیفی را
وادار به اذعان به صحت آن نموده و اطمینان کافی از این بابت حاصل کند .برخی از
این قرائن عبارتاند از:
 .2قاعدهای در بین فقها معروف است با این مضمون که ضعف سند یک رواییت
با عمل اصحاب جبران میشود .مثالً شهید ثانی در کتیاب مسیالک ،در مسیئلهای در
مورد عدۀ طالق چنین مینویسد« :روایتهای مورد استناد خیالی از ضیعف نیسیت،
زیرا در طری روایت اول محمد بن عیسى است که وضعیت او خیلی روشن نیسیت
و در طری روایت دوم افراد مجهولی وجود دارند .اما نید اصحاب ضعف این یونیه
دالیل به وسیلۀ شهرت جبران میشود(».شهید ثانی2121 ،ق ،ج ،3ص)33
این در حالی است که ایر ضعف اندکی نیی در برخی نقیلهیای زییارت عاشیورا
وجود دارد ،در شهرت بینظیرِ این روایت در بین خاص و عام شکی نیست .مضیاف
بر اینکه زیارتهای دیگری نیی وجود دارد کیه بیا وجیود سیندهای خیوب ،از ایین
شهرت برخوردار نیستند .بنابراین از همین قاعده در جبران ضعف سند سه نقل دیگر
این زیارت میتوان بهره جست.
 .1با توجه به نکتۀ پیشیفته و نظر به مبنای قدماء که اطمینان به صدور روایت را
مالک عمل به آن میدانستند و نه تصریح به وثاقت تمامی آحیاد سیند رواییت ،و بیا
توجه به اینکه قرائن و شواهد زیادی پیرامون این زیارت وجود دارد که برای شخص
آشنا به احادیث و ادبیات روایات ،جای شکی باقی نمیی ارد که این رواییت میأثور
بوده و از ناحیۀ مقدسۀ معصومین صادر شده است .آنچیه ایین نکتیه را تقوییت
میکند اینکه طرقی که در این بررسی به عنوان طری صحیح شناخته نشد ،نه به ایین
دلیل که روای آن ضعیف بوده باشد ،بلکه معموالً به علت مجهول یا مهمل بودن یک
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یا دو نفر از آحاد سند حکم به صحت آن رانده نشد .پرواضح است مجهول بودن ییا
مهمل بودن کسی دلیل بر ضعیف بودن شخص یا دروغیو بیودن وی نخواهید بیود،
مخصوصاً در چنین روایت و زیارتی که از اسیرار بلنید شییعه حیاکی اسیت و نقیل
صحیح آن در کتاب مصیباح ،نماییانگر جایگیاه برجسیتۀ سیایر راوییانی اسیت کیه
نتوانستیم وثاقت آنها را از راههای معهود اثبات کنیم ،چراکه وقتی روایتیی از اسیرار
شیعه محسوب یردد ،ائمه و اصحابشان تنها به شایستگان و معتمدین آن را آمیوزش
میدادند.
 .1دأب علمای ی شته و حال این بوده است که رواییاتی را کیه از نظیر سیند و
داللت به نظرشان صحیحتر بوده است ،ابتدا و پس از آن روایتهیای مشیابه را نقیل
میکردند و البته این یک رسم عرفی و عقلی نیی مییباشید .بیا توجیه بیه ایین نکتیه
میتوان یفت وقتی صحت سند دوم زیارت عاشورا در کتیاب مصیباح اثبیات شید،
میتوان نتیجه یرفت که از نظر شیخ طوسی سند اول هم صحیح بلکیه صیحیحتیر از
سند دوم بوده است.
 .1با استفاده از روش ترکیب سند نیی میتوان به بررسیی و اثبیات صیحت سیند
روایات پرداخت که از حوصلۀ این نوشتار خارج است.
 .1با توجه به اینکه مضامین این زیارت هی مخالفتی با عقل و اصول شیریعت و
م هب ندارند ،ایر هم کسی نتواند اسانید آن را بپ یرد ،ادلۀ قاعدۀ «تسامح فیی ادلیة
سنن» در مشروعیت این زیارت و مانند آن کفایت میکند .طب مفاد این قاعیده اییر
امر مستحبی از طرف پیشیوایان معصیوم نقیل شیده باشید و بیه قصید مطلوبییت و
محبوبیت به جا آورده باشند ،به ثواب آن نائل خواهیم شید .در صیحیحۀ هشیام بین
سالم از امام صادق چنین آمده است« :من بلاه عن النبی شئ من الثواب فعمله
کان أجر ذلک له ،وإن کان رسول اهلل لم یقله»(حر عیاملی2163 ،ق ،ج ،2ص)66م
ایر از طرف پیامبر چییی از ثواب نقل شده باشد و کسی به آن عمل کند ،آن اجر
برایش نوشته خواهد شد هرچند حضیرت چنیین چیییی نگفتیه باشیند(.بجنیوردی،
2123ق ،ج ،1ص)113
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خالصه اینکه با بررسی چهار سندی که در کتابهای کامیل الیییارات و مصیباح
المتهجد شیخ طوسی برای زیارت عاشورا نقل شده است ،به این نتیجه میرسیم کیه
این زیارت مأثور از طرف معصوم بوده و صحیحترین این نقلها ،نقلی اسیت کیه در
کتاب مصباح شیخ آمده و مشتمل بر لعن است .در اثبات این یفته ایر کسیی بتوانید
مبنای رجالی معروف در مورد راویان احادیث کتاب کامیل الیییارات یعنیی وثاقیت
تمامی آنها را بپ یرد ،بینیاز از تفحص و بحث در مورد صحت این زیارت بیوده و
به آسانی صدور آن از امام باقر را میپ یرد .اما ایر کسی این مبنا را قبول نداشیته
یا مانند صاحب این نوشتار تنها مشایخ بالواسطه را مشمول این قاعیده بدانید ،بایید
درخصوص آحاد روایان این زیارت به مطالعه و دقت علمی بپردازد .در این نوشیتار،
به این نتیجه دست یافتیم که سند دومی که در کتاب مصباح شیخ طوسی بیرای ایین
روایت بیان شده و البته از امام ششم حضرت صادق نقل شده ،هم از نظر طریی
شیخ به سند و هم خود سند بدون اشکال و قابل اعتماد است.
الزحنمْدلنلَّهن الَّ ی صندنقَنا ونعْدنه ونأَوْرنثَنَا الزأَرْضن نَتَبنوَّأُ مننَ الزجننَّةِ حنیثُ نَشاء فَیننعْمن أَجْی ُر
الزعامنلین.
پینوشتها:
 .2یفته میشود ایشان از این نظر خویش بازیشیته اسیت(.ر.ک :اصیول علیم الرجیال بیین النظرییة
والتطبی  ،ج ،2ص)111
 .1این واافتادیی مربوط به سند دوم است که در ادامه نقل خواهد شد.
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اثبات شود ،زیرا صفوان زیارت را از او نقل میکند ،چون یفته است« :فَیدنعنا صنیفزونانُ بِالیِّییارنةِ الَّتنیی
رنوناهنا عنلزقَمنةُ بْنُ محنمَّدٍ الزحنضزرَمنی عننز أَبِی جنعْفَر فنی یوْمِ عناشُورناء ».اما باید یفت :ظاهر آن اسیت
که خود صفوان مستقالً این زیارت را البته نه از امیام بیاقر بلکیه از موالنیا جعفیر الصیادق،
چنانچه از این کالم او آشکار میشود« :أَوْمنأَ إِلَیهن أَبوعنبْدناهلل الصَّادنقُ ون أَنَا منعنه» .البته با ایین حیال
وثاقت علقمه را در ی شته اثبات کردیم و از این جهت نیازی به تکرار نیست.
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