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روشی برای بازسازی کتاب المزار سعد بن عبدهللا اشعری
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چکیده
برای مطالعۀ تاریخ فرهنگ و معارف اسالمی ،دسترسی به آثار کهن رنروری اسن  .بسنااری ا
ای آثار در گذر مان ا ماان رفتهاند و نسخهای ا آنها بر جا نمانده اس  .با سا ی این آثنار بنا
پیجویی نقل قولها در آثار متأخرتر ،در چنا شرایطی ررورت پادا میکند؛ البتنه ،این رو
با مشکالتی متعدد روبهروس  .ای مطالعه به منظور با سا ی روشنمند کتنا المناار سنعد بن
عبدهللا اشعری ،صورت گرفته اس ؛ اثری که ظاهرا حدود هاار سال ا ناپدید شدنش میگنذرد.
بدی منظور ،نخس با شناسایی جایگاه سعد ب عبدهللا اشعری همچون ین منتک م و مثند
برجستۀ شاعی ،احتمال باقی ماندن آثار بررسی میشنود .آن گناه کوشنش خواهند شند او ،
روایات کتا الماار سنعد ا دیگنر رواینات با ماننده ا خنود وی رنم آثنار مخت نر متنأخرتر
شناسایی شوند ،و ثاناا ،ساختار ک ی اثر و نثوۀ چانش ای روایات کنار هم ناا ،بر پاینۀ فرهننگ
تدوی رایج در عصر وی شناخته شود ،و بدی سان اصل اثر با سا ی گردد.

کلید واژهها :اب قولویه ،ادباات دعایی ،با سا ی متون که  ،سعد ب عبدهللا اشعری ،کامل الایارات،
کتا الماار.

درآمد
اشکال مخت ر یارت آیانی در ماان مس مانان ا رواج گسترده ای برخنوردار اسن (ننک:
مهرو « ،مفهوم ،» ...سراسر اثر) .به دلال برخورداری ینارت ا این جایگناه و ار در
ذه مسن مانان ،ا دیربنا  -بنهوینژه در فرهننگ شناعی -آثنار فراواننی دربنارۀ آدا و
شاوههای آن تألار شده اس ؛ آثاری روایی با هدف ترویج اشکال و گوننههنای اصنال و
.1
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مشروع رفتار و احاانا ،اصالح برخی باورها و رفتارهای یارتی که گاه و بنیگناه در مانان
عموم رواج یافته اس  .ا جم نۀ نموننههنای با ماننده و مشنهور این آثنار در دورههنای
متأخرتر ،میتوان به کامل الایارات اب قولویه (د 913ق) ،کتا الماار مثمد بن جعفنر
مشهدی (  111ق) ،ماار اب طاووس (د  116ق) ،و تثفة الاائنر مج سنی (د  1111ق)
اشاره کرد .شمار آثار حدیثی شاعاان در بارۀ یارت ،البته بسی باشتر ا اینهاسن  .این
قبال آثار که معمو ذیل عنوان ک ی «کتب ماار» دستهبندی میشوند ،دسنته ای ا آثنار
مهم در ادباات دعایی جهان اسالمند (برای فهرستی ا نمونههای متقندم این آثنار ،ننک:
مهرو  ،جداول ، . . .جدول شمارۀ .)1
شمار معدودی ا آثار مهم ای دسته ،با تصثاح نسخههای خطی که احاا شدهانند.
با ای حال ،گویی حجم عمدهای ا کتا های که مربوط به ماارات ا ماان رفتنه ،و بنا
نماندن نسخهای ا آنها ،شناخ تاریخ یارت ناا در دورههای که دشوار اس  .یکنی ا
مهمتری ای آثار ،کتا الماار سعد ب عبدهللا اشعری (د 911ق) اس .
سعد ب عبدهللا اشعری ا عالمان امامی برجسنته در نامنۀ دوم سندۀ سنوم هجنری
اس  .وی عالمی پرکار بود آن سان که حتی اثری ناا در با شمار انبنوه آثنار خنویش
تألار کرد (طوسی ،فهرس  .)191 ،با ای حال ،گویی بهجا دو عنوان ا آثنار وی ،هناچ
ی باقی نماندهاند .یکی ا آن دو بصائر الدرجات اس که صنفار خالصنهای ا آن تهانه
کرده ،و ای خالصه بر جای مانده اس (نک :مآخنذ ،سنعد) .دیگنری ،کتنا المقنا ت و
الفرق ،به کوشش مثمد جواد مشکور ،در تهران (مؤسسۀ مطبوعناتی عطنایی/ 1969 ،
1319م) به چاپ رساده اس .
ا ماان رفت عموم آثار عالمی برجسته همچون سعد ،امری بعاند و مثتناج تأمنل و
با نگری به نظر میرسد .با توجه به کثرت منقو ت ع مای متاخر ا سنعد ،شناید بتنوان
گف حجم قابل توجهی ا آثار وی هرگا ا مانان نرفتنهانند ،ب کنه مؤلفنان متنأخرتر بنا
افاودن ارافاتی به آنها ،درواقع آثار خود را بر پایۀ کتب سعد بنا نهاده ،و کار او را تکمال
کردهاند .حتی احتمال دارد که ا هما رو در سدههای متأخرتر ،نانا ی بنه استنسنا و
حفظ آثار سعد احساس نشده ،و ای آثار ن تنها به ظاهر ن ا ماان رفته اس ؛ چه ،عمندۀ
آنها در رم آثار دیگر باقی مانده اس .
حتی اگر واقعا ای فرراه صنثاح ،و آثنار سنعد رنم دیگنر تألافنات بناقی باشند،
با سا ی آنها کاری مشکل اس  .ا ی سنو ،مثندثان کهن بنه جنای ینادکرد ننام اثنر

روشی برای با سا ی کتا الماار سعد ب عبدهللا اشعری

91

دربردارندۀ مط ب ،کوشادهاند که طریق خود را به روایات شاخ صاحب اثر ذکنر کننند و
بدی سان تمااا ای که هر ی ا نقلها ا کندام اثنر آن شناخ صنورت گرفتنه ،کناری
مشکل اس  .ا دیگر سو ،به فرضِ گردآوری مطالب ی اثر بر پایۀ کتب متنأخرتر ،درک
نثوۀ چانش آنها در رم ی تألار و ذهنا مؤلر ساختار دهنده بدانها ،کاری دشوار
اس  .حتی اگر عموم روایات سعد رم ی اثر را در اختاار ما نهند ،با نمنیتنوانام
ادعا کنام آن تألار را در اختاار داریم ،جا آن کنه راهنی بانابام بنرای کشنر این کنه
روایات چگونه کنار یکدیگر چاده شدهاند.
با ای حال ،متأخران به اقتضای نقل سند خویش ،همواره افاون بر تصریح به نق شان
ا سعد ،طریق خویش را به آثار وی ،و طرینق وی را نانا بنه رواین اهنل بان (ع) بانان
میدارند .بدی سان ،با تث ال ای اساناد ،مقایسۀ آنها با یکدیگر و دق در مضمون هنر
ی ا روای ها ،تا حدودی شاید بتوان دریاف که هر کدام ا ای روایات :او  ،به کداما
اثر سعد مربوط اس ؛ ثاناا ،سعد برای نگار آن اثر ا چنه مننابعی بهنره جسنته ،و بنه
کداما آثار دسترسی داشته اس ؛ و ثالثا ،ای که سعد به عنوان ی عالم دیننی باشنتر
توجه خود را معطوف به حل چه مسائ ی کرده ،و در کداما ماننههنا باشنتر بنه نقنل
روای پرداخته اس  .حتی اگر نتوانام در با سا ی کامل و بنینقن آثنار سنعد ،یکسنر
موفق باشام ،نباید ار موفقا های نسبی را ناا یکسر نادیده انگاریم.
ای مطالعه برای با سا ی کتا الماار سعد صورت میگارد .با سا ی این اثنر بنرای
درک بهتر تاریخ آیا های یارت در فرهنگ شاعی بسناار مهنم و راهگشاسن  .کوشنش
خواهد شد با راه جست به پاسخ پرسشهای یر ،مبانی نظنری با سنا ی کتنا المناار
سعد ب عبدهللا اشعری استوار شود :او  ،برای با سا ی کتا الماار وی میتوان بنر چنه
آثار متأخرتری تکاه کرد؟ ثاناا ،بر پایۀ چه روشی میتنوان مانان منقنو ت متنأخران ا
کتا الماار سعد با منقو تشان ا دیگر آثار تمایا نهاد؟ ثالثا ،با سنا ی این اثنر بنا چنه
مشکالت و موانع دیگری روبهروس و با تکاه بر رو های پاشنهادی ،تا کجنا منیتنوان
در ای مسار گام برداش ؟
به منظور پاسخگویی به ای پرسشها ،نخس خواهام کوشاد با حصول شنناختی ا
شخصا و آثار سعد ،برآوردی ا بقای آثار وی به دس دهام .بعد ،مهمتنری مکتوبنات
حاوی مطالب کتا الماار وی را شناسایی ،و روایات سنعد ا آنهنا را اسنتخراج خنواهام
کرد .آن گاه خواهام دید چگونه میتوان ماان روایات کتا الماار وی با رواینات منقنول
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ا دیگر آثار تمایا نهاد .درآخر ناا م اس راهی برای کشر نثوۀ چانش روایات کتا
ماارکنار هم ،و چگونگی تألار اثر باابام.
 .1آشنایی با مؤلف اثر
الف .حیات فردی و اجتماعی

ابوالقاسم سعد ب عبدهللا اشنعری (د 911ق) ،م قنب بنه «شناخالطائفنه» (ننک :نجاشنی،
 ،)133متک م و فقاه برجستۀ امامی قم در اواخر سدۀ سوم هجری اس .
خانوادۀ وی به احتمال قوی شاعی بودهاند؛ گرچه نمیتوان اثنی عشری بودن خاندان
وی را مس م دانس  .پندر و بنرادر مثمند ،هنر دو مثندثانی بودنند کنه معندودی ا
روایاتشان باقی مانده اس  .هما روایات اندک ،برگرفته ا رجال عامنه ،و بنا مضنامانی
مط و ی مثد عامی اس (برای روایات پدر سعد ،ننک :طوسنی ،استبصنار991 /1 ،؛
همو ،تهذیب111 /1 ،؛ و برای روای برادر  :اب بابویه ،ع ل .)999 /9 ،ا مشایخ خنود
وی ،ابوالجو اء منبّه ب عبدهللا تمامی اس (شنهاد اول .)91 ،گنر چنه رجالانان وی را
مُهمَل نهادهاند ،شوشتری ( )916 /11 ،991-993 /11با نظنر بنه مشنایخ یندی ،نقنل
روایات ا ید ب ع ی ،و مضاما مخالر اجماع فقاهان امامی روایات وی (بنرای نموننه،
نک :یثای ب سنعاد113 ،؛ ک اننی919-911 /9 ،؛ ابن بابوینه ،خصنال-193 ،91-93 ،
 ،191بهویژه  ،)999یدی بودن او را مثتمل میشمرد .به هر روی هنو تنا اظهنار نظنر
متق در بارۀ مذهب ای خانواده بسی راه اس و با تکاه بر ای شواهد ،نمیتوان باش ا
ای گف .
نجاشی سعد را ا جم ۀ کسانی میشناساند که برای کسب ع م ،سفرهای یادی کرد
(ص .)133او هاچ یادآور نمیشود ای مسافرتها بنه کندام بنالد بنوده ،امنا بنا نظنر بنه
مشاخۀ وی ،میتوان دریاف وی بجا وط خود قم ،به اصفهان و عراق هنم گنذر کنرده
اس  .برای توراح ای معنی باید نخسن بنه مشنایخ وی در قنم اشناره کنرد؛ همچنون
ابراهام ب هاشم (سعد ،بصائر91 ،؛ اب بابویه ،امالی )111-111 ،که اولا کسنی اسن
که حدیث کوفاان را در قم نشر داد (نجاشی ،)11 ،ینا احمند بن مثمند برقنی (سنعد،
همان196 ،191 ،؛ اب بابویه ،امالی ،)311 ،یا احمد ب مثمد ب عاسی اشعری (سنعد،
همان113 ،؛ اب بابویه ،همان )131 ،که همگی ساک قم بودهانند .مشنایخ وی ا مانان
عامه ناا چون یعقو ب یاید ،حس ب عرفه ،و عبناس تنَرقننُفی کنه نجاشنی بنرای او
برشمرده (ص  ،)133همگی بغدادی اند (برای یعقو  ،نک :نجاشنی611 ،؛ بنرای حسن :
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ذهبی163 /11 ،؛ برای عبناس :خطانب .)161 /19 ،ا دیگنر مشنایخ وی ،ابنراهام بن
مثمد ثقفی ،صاحب الغنارات (ننک :مفاند ،امنالی19 ،؛ نانا مثند ارمنوی )13 ،سناک
اصفهان بوده ،و هرگا در قم سکون نگایده اس (نک :نجاشی .)13-11 ،باش ا این در
بارۀ مسافرتهای او نمیدانام؛ جا آن که بر پایۀ گفتنار خنود  ،در سنال  931ق در قنم
بوده اس (نک :اب بابویه ،کمال الدی .)61 ،
وی هم طبقه با اصثا امام عسکری(ع) ،بنود و مالقنات مانان وی بنا امنام بنهطبنع
مثتمل اس  .با ای حال و برخالف انتظار ،همچنان کنه طوسنی نانا دریافتنه (رجنال،
 ،)933هرگا روایتی ا امام عسکری(ع) به وساط او نرساده اسن  .در ین منورد خنود
وی ،حدیث کسی را به دلال آن که امام ررا(ع) را درک کرده ،و ا وی روای نمنیکنند،
فرومینهد (اب داوود .)991 ،گاه اخبناری را بنه نقنل ا وی بنه قنائم(ع) نسنب دادهانند
(مج سی ،111 /111 ،999 /66 ،11 /99 ،هندی161 /9 ،؛ بثرانی 113 ،همه به نقل ا
احتجاج طبرسی؛ قس :طبرسی 931 /9 ،بب) و گاه ناا ا مالقات وی با قنائم(ع) ،همچنون
(ع)
طف ی در آغو امام عسکری(ع) سخ گفتهاند .داستان مالقات سعد با امنام عسنکری
و امام مان(ع) ،حکای گر مالقات سعد با امام ،همچون ین جنوان ناشنناخته ،در قالنب
همراهی با شاخ قمانان و صنثابی امنام عسنکری(ع) ،احمند بن اسنثاق اشنعری اسن
(طبرسی .)933-911 /9 ،ای حکای که با ذکر درگذش احمند پاینان منیپنذیرد ،بنا
وجود تعارض قطعی با استمرار حاات احمد پس ا امام عسنکری (ننک :همنان،)933 /9 ،
در دورههنای بعندی ت قنی بننه صنث شنده (بنرای نمونننه ،ننک :انصناری ،)61 ،و حتنی
پرسشهایی که سعد ا امام عسکری(ع) پرساده ،و امام پاسنخ آنهنا را بنه فر نند احالنه
کرده ،پرسشهای وی ا قائم(ع) دانسته شده اس (نک :بثرانی113 ،؛ برای نقد روای  ،ننک:
خویی.)19-11 /3 ،
در سخ ا جایگاه ع می سعد ،پاش ا هر چاا باید به شأن وی همچون ی متک م
اشاره کرد .روایاتی که ا طریق وی نقل شده ،و هماکنون در آثار مثدثان یکنی دو نسنل
بعد ا وی همچون ا مامة و التبصرة م الثارة ع ی ب بابویه (برای نمونه ،ص ،61 ،91
 ،16جم 63 ،مورددر کل اثر) ،کمال الدی و تمام النعمة مثمد ب بابویه (ص ،193 ،61
 ،161جاهای مخت ر) ،یا کافیک انی (برای نمونه ،نک )991 /1 :دیده میشنود ،نشنان ا
( ع)
نقش ک ادی او در خروج شاعاان عصر آغا غاب کبری ا حارت در امنر امنام منان
اس (ناا نک :خاا  .)911 ،عناوی آثار وی ناا بهخوبی گویای آنند که با و جود شنهرتش
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به فقاه  ،باش ا هر چاا ،متک می شاعی اس  .آثار او در ردّ برخی اندیشههای رایج در
آن عصر ،بنه خنوبی گوینای تنب و تابهنای عصنر غابن صنغرا و «حانرت» مردمنان در
جستجوی امام مان(ع) در مثاط فرهنگی قم اس  :ردّی بر مثمدینه و جعفرینه ،رد بنر
غالت ،ردی بر ع ی ب ابراهام ب هاشم ،رد بر مجبره و ( . . .نجاشی.)133 ،
افاون بر ای  ،برخی فتاوی فقهی وی (برای نمونه ،نک :اب بابویه ،فقانه911 /1 ، . . .؛
مثقق ح ی961-961 /9 ،916 /1 ،؛ عالمنۀ ح نی )911 /9 ،همنواره در مانان فقاهنان
عصرهای بعد به بثث نهاده شده اس  .به هر روی ،آنچه در ای ماان ج ب نظر میکند،
رابطۀ وی با ک انی اس  .گرچه وی ا شاو ک اننی بنوده (ننک :ک اننی،611 ،611 /1 ،
 ،)631 ،639ک انی هرگا ا وی در مسایل فقهی حدیثی روای نکرده اسن  .منیداننام
سعد آثار متعددی در ای با داشته اس (نک :سطور پسا ) .نخستا احتمنال در این
باره آن اس که گمان کنام فاص ۀ مانی اندک ماان ای دو سنبب شنده اسن ک اننی
إسنادی عالیتر داشته باشد و خود را ناا مند نقل ا وی نباند .با ای حال ،حق آن اس
که ک انی ا بسااری معاصران و همطبقههای سعد ن همچون ع ی ب ابنراهام نن رواین
میکند .بدی سان ،شاید سبب ای امر ،آن سان که برخنی گمنان بنردهانند (ننک :غفنار،
 ،)693-691بیاعتمادی ک انی به مروینات فقهنی او باشند .مؤیند این تث انل ،سنخ
نجاشی در بارۀ اثر بارگ فقهی وی ،کتا الرحمة اس ؛ سخنی کنه در اثنر نجاشنی (ص
 )133با تصثار منتقل گردیده ،ولی بنا نظنر بنه فهرسن طوسنی (ص  )191و معنالم
الع ماء اب شهرآشو (ص  )13قابل با سا ی اس و حاکی ا پایبنندی وی بنه مکاتنب
غارامامی ،در دورهای ا ندگی ع می اوس [« . . . :فم ] کتبه [کتا الرحمة] فامنا رواه
مما یوافق الشاعة و هو یشنتمل ع نی کتنب جماعنة (؟ رنبط صنثاح :خمسنة) :کتنا
الطهارة و کتا الصالة و کتا الاکاة و کتا الصوم و کتا الثج  .» . . .تعبار «فامنا رواه
مما یوافق الشاعة» میتواند نشان ا آن داشته باشد که وی ،آثاری نانا مطنابق مبنانی و
ادلۀ مکاتب فقهی دیگر داشته ،و شاید نگرانی ا گرایشهای ناخواستۀ وی بنه مکاتنب و
روایات غار امامی ،دلال بیتوجهی ک انی به آرای فقهی اوس .
جایگاه وی در انتقال مواریث و آثار که شاعی به عالمان قم ناا درخور تأمل اسن .
کثرت وساط او در اساناد اب بابویه ،به خوبی حکای ا آن دارد که بسااری ا رواینات
که شاعۀ بالد مخت ر عراق و ایران ،ا طریق وی در اختانار فقاهنان قنم قنرار گرفتنه
اس (نک :اب بابویه« ،مشناخه» . . .،691 ،696 ،699 ،سراسنر اثنر) .آثنار برقنی نانا بنه
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وساط وی به نسلهای بعدی رساده اس .
ا آنجا که در ماان آثار سعد ،فهرستی برای نگار های خود او را نانا برشنمردهانند
(طوسی ،فهرس  ،)191 ،و چنا امری تنها برای نویسندگان پرکار معنادار اسن  ،بایند
اذعان داش آنچه در منابع کتابشناسی به وی نسب داده شنده ،بخشنی انندک ا آثنار
اوس  .برای نمونه ،ا جم ۀ آثار وی که در هاچ ی ا فهرستها ناامده ،طبقنات الشناعة
اس (نک :نجاشی .)691 ،در عا آن که هاچ اثری در رجال بنه وی نسنب داده نشنده،
همواره نقلها ا اظهارات وی در شناسایی رجال مخت ر بساار اسن (بنرای نموننه ،ننک:
نجاشی136 ،131 ،؛ طوسی ،رجال )911 ،31 ،و به نظر ،ای نقلها همه ا هما کتنا
طبقات اوس  .حتی با توجه بنه کثنرت نقنلهنای کشنی ا سنعد بنه وسناط شناگرد
برجستها پدر اب قولویه (برای نمونه ،نک :کشی ،999 ،911 ،93 /1 ،جاهای مخت نر)،
به نظر میرسد بخش عمدۀ ای اثر سعد هم رم رجال کشی جا گرفته اس .
در سخ ا استمرار تاریخی آثار سعد ،باید بنه نقنش برجسنتهتنری شناگردان وی،
یعنی ع ی ب حسا ب بابویه (د  993ق) ،مثمد بن حسن بن ولاند (د  969ق) ،و
مثمد ب قولویه (د ح  991ق) اشاره کرد .در فاص ۀ مانی دو نسنل بعند ا وی ،مثمند
اب بابویه («مشاخه» ،)696 ،باان میدارد که ک اۀ روایات سعد را ا طریق پدر و هنم
اب ولاد در اختاار داشته اس  .بیتردید منراد ابن بابوینه ،دسترسنی داشنت بنه آثنار
مکتو سعد اس ؛ نه سماعاتی شفاهی ا وی .در غار ای صورت ،دسترسی به ک انۀ آن
روایات ا دو طریق متفاوت ،معنای مثصَّ ی نداش  .البته ای غانر ا آن منواردی اسن
که اب بابویه به صراح یادآور میشود که مط بی را به خط سعد خواننده اسن (فقانه،
 .)91 /1به هما ترتاب ،مروری بر کامل الایارات جعفر ب مثمد ب قولویه نانا نشنان
میدهد که اب قولویه ،عمدۀ روایات سعد را به واسطۀ شاگردی ناد پدر  ،اب بابوینه و
اب ولاد حاصل کرده اس  .حدود ی سده بعند یعننی در نامنۀ سندۀ پننجم ،نجاشنی
تصریح میکند که همۀ آثار سعد را ا طریق اب قولویه به نقل ا پدر در اختانار دارد.
ظاهرا برخی ا ای مولفات حتی تا سدۀ  19ق ناا باقی بوده اس  .میتوان این نکتنه را
ا اجا ۀ شاخ حر عام ی (د  1116ق) به مثمد فارل ب مثمد مهدی مشهدی دریاف
(نک :حر عام ی)113 ،؛ آنجا که بنه شناگرد خنویش بنرای نقنل بصنائر الندرجات ،کتنا
الرحمة ،کتا الدعاء ،و دیگر تألافات سعد ب عبدهللا اشعری اجا ه میدهد .ا آن پنس،
شواهدی حاکی ا چنا دسترس گستردهای به عمدۀ آثار وی وجود ندارد.
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ب .آثار دعایی

در ماان آثار سعد ،چند عنوان به ادباات دعایی مربوطند :کتنا الندعاء ،فضنل الندعاء و
الذکر ،ا دعاه ،قاام ال ال ،و الماار .ک برگ ( )p. 158مثتمنل دانسنته کنه سنه عننوان
نخس  ،نامهایی برای ی اثر باشند ،و ا آن سو مهرو (گونهشناسی  )31 ، . . .با ارائنۀ

شواهدی ،ای احتمال را رد کرده اس  .باری ،افاون بر مواردی که به صنراح  ،مطنالبی
به آثار دعایی وی نسب داده شده ،روایات فراوانی ناا ا طریق سنعد در ادبانات دعنایی
شاعه راه یافته اس و تردیدی ناس که عمدۀ اینها برگرفته ا آثار دعنایی وی هسنتند.
برای نمونه ،در کامل الایارات ،اب قولویه  991بار ا روایات وی بهره جسته ،که بنه نظنر
میرسد عمدۀ آنها برگرفته ا کتا الماار و البته گاه شاید فضل الکوفة وی باشند (بنرای
اشاره به بخشهایی دیگر ا آثار دعایی وی ،نک.)Cohlberg, 158-159 :
ای همه بهره جست اب قولویه ا آثار سعد ،احتمال دیگری را ناا تقوی میکنند و
آن ای که کامل الایارات اب قولویه ،چاای جا با نویسی ماار سعد به شک ی متفناوت ،و
البته با افاودن روایاتی دیگر نباشد .ا کتا وی ،تنها در فهرس ها نام برده شده اس و
معدود موارد اشاره در ای باره به روایات سعد ،رم آثار اب بابویه اس و مضمون هاچ
ی هم دعا ناس (نک :اب بابویه ،امالی913 ،؛ همو ،ثوا .)133 ،61 ،
در ی تث ال ک ی ،روایات وی در بنارۀ دعنا ا رواینات مثندثان عنامی همامنان بنا
خود دقاقتر و کاملتر بودهاند؛ برای نمونه ،وی افاون بر ینادکرد دعنایی بنرای منان
شنادن اذان ،دعایی را هم به نقل ا امام صادق(ع) برای هنگام شنادن اذان صبح میآورد
(اب بابویه ،امالی ،)993-991 ،حال آن که در آثار معاصران وی ا عامه ن همچون عمنل
الاوم و ال ا ة نسایی ن نهای چاای که نقل شده ،دعایی ک ی ا قبال مورد نخس اسن
(قس :نسایی 119 ،به بعد) .ویژگی دیگر برخی مرویات دعنایی وی ،هرچنند بنه نسنب
کمرنگ و به شک ی ابتندایی ،وجنود کمان گراینی (بنرای این اصنطالح ،ننک :مهنرو ،
گونهشناسی )69-61 ،در آنهاس (برای نمونه ،نک :ابن بابوینه ،امنالی .)913 ،هنر گوننه
اظهار نظر دقاق در بارۀ آثار وی ،مست ام با سا ی بخشهای باقی مانده ا آنهاس .
 .2کامل الزیارات ابن قولویه اثری دربردارندۀ کتاب المزار سعد

همچنان که گفته شد ،اب قولویه در سراسر کتا کامل الاینارات خنویش  991بنار بنه
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روای سعد ب عبدهللا اشعری استناد میکند .به عبارتی بهتر ،باش ا ی چهارم حجنم
اثر وی ،به منقو ت سعد اختصاص یافته اس  .با ای حال ،حداقل در نگناه اول ،مشنکل
بتوان پذیرف که همۀ ای روایات ا روی تنهنا ین اثنر سنعد با نویسنی شنده باشنند.
توراح ای که اب قولویه در یادکرد منبع خویش برای دسترسی به آثار سعد ،گاه ا پدر
خود مثمد ب قولویه یاد میکند ،گاه ا ابن ولاند ،گناه ا ع نی بن بابوینه ،و منواردی
معدود هم ا برخی دیگر .وی حتی گاه تعاباری عام همچون «جماعة مشنایخی» بنه کنار
میبرد؛ تعباری که به سختی میتنوان منراد ا آن را دریافن ؛ چنه ،در منوارد متعنددی
مشایخ بارگ خویش همچون پدر ،اب ولاد و اب بابوینه را یناد ،و سنسس این جماعن
مشایخ را ناا بدانها رمامه میکند؛ امری که سبب میشود نتوانام بسذیریم که منراد وی
ا جماع مشایخ ،ای چند نفرند .باری ،اگر اب قولویه ای روایات را تنها ا کتا الماار
سعد گردآورده بود ،بد همۀ آنها را ا ی طریق در اختاار داش  .نمیتوان پذیرف اب
قولویه ای همه روایات را ا ی اثر نقل ،و برای نقل هر ی ناا طریقنی جداگاننه ذکنر
کند.
به طور ک ی ،در سراسر کامل الایارات 96 ،طریق مخت ر برای دسترسی اب قولوینه
به آثار سعد مشاهده میشود .در ی دستهبندی کالن ،ای طرق را میتوان به سه سننخ
کالن تفکا نمود :الر) روایاتی که اب قولویه تنها به وساط پدر خویش ا سعد نقنل
میکند؛ ) روایاتی که هم ا پدر و هنم ا عندهای دیگنر ا مشنایخ شنناده اسن ؛ پ)
روایاتی که ظاهرا پدر هاچ نقشی در انتقنال آنهنا بنه ابن قولوینه نداشنته ،و تنهنا ا
دیگران شناده اس .
الف) روایات ابن قولویه از سعد به وساطت صِرف پدرش
حدود نامی ا روایات اب قولویه ا سعد ،به وسناط پندر نقنل منیشنود .بنه بانانی
دقاقتر 199 ،روای ا مجموع  991روای را اب قولویه تنهنا بنا چننا اسننادی نقنل
کرده اس « :ابی رحمه هللا ع سعد» .دق در موروع یکای ای روایات ،جای تردیندی
باقی نمیگذارد که همگی ا کتا الماار سعد برگرفته شدهاند (برای با یابی ای رواینات
در کامل الایارات ،نک :مهرو  ،جداول ،جدول شمارۀ .)9
موروع ای روایات پس ا حذف مضاما مکرر به قرار ینر اسن  )1 :ینادکرد فضنل
یارت پاامبر(ص) و اعمال آن در حد اشناراتی مختصنر؛  )9بثنث مفصنل در بنارۀ فضنل
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یارت حسا (ع) ،چگونگی آن ،تباا نظری آیا های ای ینارت (مثنل رواینات دال بنر
ای که قاتل حسا (ع) نا اده اس و ا ای رو تباا ررورت لع قاتنل حسنا (ع)  ،ینا
باان برخی آیات قرآن که در شأن حسا (ع) نا ل شدهاند) ،و اعمال همنراه بنا آن (مثنل
فضل نوشادن و غسل کردن با آ فرات)؛  )9اشاراتی به مکان قبر ع ی(ع) و بثنثهنا در
بارۀ آن ،به همراه اشاراتی مختصر به اعمال همراه سفر برای یارت قبر ع نی(ع) در کوفنه
(همچون اشاراتی به فضل مساجد کوفه و) . . .؛  )6اشاراتی مختصر به یارت قبور برخنی
دیگر ا ائمه(ع)؛ مثال ای که قبر ائمۀ بغداد(ع) را حتی اگر در شرایط تقاه امکنان نداشن
باید ا پش پرده یارت کرد ،فضل یارت پاامبر(ع) و امنام کناظم(ع) ،روایناتی متعندد در
بارۀ فضل یارت ررا(ع)؛  )1مختصر بثثهایی فرعی ،همچون یارت قبور مؤمننان ،فضنل
یارت قبرستان براثا ،آدا یارت (مثل ای که کسی که ودتنر بنه مکنانی درآمند حنق
تقدم دارد).
(ع)
همچنان که اشاره شد ،حدود  11درصد ا حجم ای روایات ،به یارت امام حسا
اختصاص یافته اس  .اگر فرض شود که مجموع روایات ابن قولوینه ا طرینق پندر ا
(ع)
سعد ،کتابی را تشکال دهند ،باید بگویام که موروع آن کتنا  ،ینارت امنام حسنا
بوده ،و به یارت بقاۀ اهل با (ع) و دیگر موروعات مرتبط با یارت ،صرفا اشاراتی گنذرا
و فرعی داشته اس .
با ای حال ،چنا فرری بهسادگی قابل قبول ناس ؛ ینرا بنا نظنر در عنناوی آثنار
سعد میبانام وی تنها یکی دو اثر مرتبط با مباحث ینارت دارد :کتنا المناار و فضنل
الکوفة .اگر بگویام آنچه بدی طریق ا وی نقل شده ،مسناوی بنا کتنا المناار اوسن ،
نمیتوانام توجاه کنام که روایات منقول ا سعد با سایر طرق (نک :سطور پسنا ) نن کنه
همچنان که خواهام دید ،موروع عمدۀ آنها هم یارت ائمه(ع) اس ن ا کدام آثنار دیگنر
وی گرفته شدهاند .ا ای گذشته ،نمیتوان پذیرف که ای روایات به تنهایی با همندیگر
ی اثر منسجم را تشکال بدهند؛ مگر آن که بگویام اب قولویه بخنش مهمنی ا کتنا
الماار سعد را به عمد حذف کرده ،که بعاد اس  .هر گاه بسذیریم که ابن قولوینه در اثنر
خویش بخش قابل توجهی ا ماار سعد را با میتاباند ،آن گاه میتوانام بگویام گذشته ا
روایات مرتبط با یارت امام حسا (ع) ،روایات منقول در بارۀ سنایر مورنوعات ،عنناوینی
پراکنده را دربرمیگارند؛ چنان که گنویی مؤلنر در ذکنر آنهنا هندف خاصنی را دنبنال
نمیکرده ،و در پی دستاابی به نتاجۀ خاصی نبوده اس .
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ا آن سو ،هر گاه ای روایات را در کنار منقو ت سعد با دیگر طرق بنهام ،بنهعکنس
میتوان ماان نقلها ا وی در بارۀ هر موروع ،همناهنگی و انسنجام خاصنی را مشناهده
کرد؛ امری که با «تألار» سا گارتر اس  .بدی سان ،بایند حکنم کننام کنه رواینات ابن
قولویه ا طریق پدر ا سعد ،بخشی ا ی اثر سعد نن همچنون کتنا المناار وی ن را
تشکال میدادهانند؛ ننه ین اثنر مسنتقل و جداگاننه ا منقنو ت ابن قولوینه ا دیگنر
مشایخش را.
ب) روایات ابن قولویه از سعد به وساطت پدرش و دیگران
 11روای دیگر ناا بدی شاوه نقل شدهاند کنه ابن قولوینه اول دسترسنی خنود را بنه
طریق پدر مستند میکند ،سسس تنی دیگر ا مشایخ خنود را نانا ننام منیبنرد (ننک:
مهرو  ،همان ،جدول شمارۀ  .)9میتوان ای روایات را هم به شکل یر تفکا نمود:
 .1در هنگام نقل  99روای  ،اب قولویه تعبار «ابی و جماعة مشایخی ع سعد» را به
کار میبرد؛ بدون ای که مشخ کند مراد ا ای «جماع مشایخ» دقاقا چه کسنانی
اس (نک :مهرو  ،همان ،ردیر  1ا جندول شنمارۀ  .)9بنه نظنر منیرسند منراد وی ا
جماع مشایخ ،شخصا هایی همچون اب ولاد ،یا اب بابویه نباشند؛ چرا کنه بارهنا در
ای اثر ن همچنان که اشاره خواهد شد ن تعناباری همچنون «ابن بابوینه و ابن ولاند و
جماعة مشایخی» و مانند آن دیده منیشنود .اگنر این شخصنا هنا رنم منراد وی ا
جماع مشایخ میگنجادند ،ذکر دوبارۀ نامشان همراه جماع مشایخ وجهی نداش .
باری ،موروع ای روایات پس ا حذف مکررات بدی قرار اس  :ین ) فضنل ینارت
پاامبر(ص)؛ دو) روایات متعددی مبنی بنر خبنر داشنت امنام حسنا (ع) و دیگنر امامنان
پاشا (ع) ا شهادت وی ،همچون نامۀ امام حسا به هاشماان ا مکه ن مشنار بنه خبنر
داشت امام ا شهادتش؛ سه) تقوی و استوار کردن باورهای اساطاری و اصنال شناعی،
همچون ای که شب شهادت ع ی(ع) ا یر هر سنگی تا صبح خون میجوشاد ،این کنه
قاتل حسا ولد ناس  ،ای که  6111فرشته تا قاام بر حسا (ع) میگریند ،این کنه
حسا (ع) شباه یثای(ع) اس و آسمان و ما بر او گریسته اسن ؛ چهنار) تشنویق بنه
گریه بر حسا (ع) و تقوی مبانی روایی آن (مثال نقل روایتی مبنی بر ای که ننان بننی
(ع)
هاشم بر امام نوحه کردهاند (و ت ویثا ترغاب بدان) ،یا گفتار منادی غاب که بر حسا
(ع)
نوحه کرده اس  ،توصاۀ امام صادق(ع) مبنی بر مأوا دادن به نوعی کبوتر که بر حسنا
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نوحه میکند (و ت ویثا اشاره به ای که حاوانات ناا بر امام حسا (ع) نوحنه منیکننند)،
پادا گریه بر حسا (ع) ،بکاء اهل با (ع) بر حسا (ع) ،و) . . .؛ پنج) تشویق به یارت نن
ای که ماان قبر حسا (ع) و آسمان مثل رف و آمد مالئکه اس  ،ای که نبایند ینارت
قبر حسا حتی در صورت ترس ا مسافرت ناا ترک شود ،برتری یارت قبر وی ا حنج
ینارت حسنا (ع) ،این کنه ینارت
و عمره ،تفسار آیهای ا قرآن در پاونند بنا فضنا
حسا (ع) افضل اعمال اس  ،ای که خداونند ائنر حسنا (ع) را در اع نی ع اانا جنای
میدهد ،ای که یارت حسا موجب افاایش ر ق و اجنل اسن  ،این کنه ینارت قبنر
حسا (ع) مساوی با حج و عمرۀ مقبول اس  ،فضل یارت حسا (ع) در نامۀ شعبان ،ای
که به ائر حسا گفته میشود گناهان پاک شده اس و ا نو مبادرت به عمل کن . . .
؛ شش) آدا و اعمال یارت حسا (ع) ن مکنان مناسنب بنرای نمنا خوانندن در ینارت
حسا (ع) ،فضل نما در حرم حسا (ع) ،حدود حنرم حسنا (ع) ،فضنل تربن حسنا و
شفابخشی آن ،تأکاد بر ررورت مبادرت باشتر نادیکان به قبر حسا (ع) به ینارت مناار
وی . . . .همچنان که مالحظه میشود ،اکثر قریب به اتفاق ای رواینات بنه ینارت امنام
حسا (ع) مربوطند و احتما  ،بخش اص ی و عمدۀ کتنا سنعد بن عبندهللا اشنعری در
تباا یارت حسا (ع) بودهاند؛ بخشی مشترک در منقو ت عمدۀ شاگردان سعد ا وی.
 .9ا ای ماان 11 ،روای ا روایات سعد را هم ا پدر و هم ا ع ی ب حسا ب
موسی ب بابویه شناده اس (نک :مهرو  ،همان ،ردیر  9ا جدول شنمارۀ  .)9مورنوع
ای روایات ن پس ا حذف موارد مکرر ن به قرار یر اس  :مذاکرۀ امام حسنا (ع) بنا ابن
بار ،ای که میتوان فر ندان قاتالن حسا (ع) را هم به جرم پدرانشان کشن  ،این کنه
فر ندان انباا را جا ولد نا نمیکشد ،پاشگویی ع ی(ع) دربنارۀ کشنته شندن حسنا (ع)،
یارت مالی قبر حسا (ع) را تا قاام  ،ای که حسا شنباه یثانی اسن و آسنمان و
ما بر او گریسته اس  ،پاش گویی ع ی(ع) بر کشته شدن حسا (ع) و گریست آسمان
و ما بر وی ،ای که گناهان ائر حسا (ع) همه مثو میشود و به او گویند اکنون ا نو
مبادرت به عمل ک  ،فضل کسی که برای یارت حسنا (ع) سنوار بنر کشنتی و پنذیرای
خطر میشود ،ای که یارت ماار حسا (ع) مسناوی بنا حنج و عمنرۀ مقبنول (و بننا بنه
روایتی دیگر 11 ،حج و عمرۀ مقبول) اس  ،مواقعی که یارت افضل اس (نامۀ شنعبان
و عرفه و ،) . . .و ای که شاعهای که بنه ینارت حسنا (ع) ننرود شناعۀ واقعنی ناسن .
موروع همۀ ای روایات ،یارت امام حسا (ع) و مسنائل منرتبط بنا آن اسن  .منیتنوان
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پذیرف که ای روایات ،همه قابل گنجاندن ذیل ابوا مخت ر همنان هسنتۀ اصن ی اثنر
هستند که توسط عموم مشایخ اب قولویه ا سعد برایش نقل شده اس .
 .9تعداد  19روای دیگر اب قولویه ا پدر  ،اب بابویه ،و ابن ولاند شنناده اسن
(نک :مهرو  ،همان ،ردیر  9ا جدول شمارۀ  .)9میتوان در ای دوا ده روای  ،مضاما
و مفاهامی ا ای دس را مشاهده کرد :تباا روایی مفناهام ک اندی کنالم شناعی در
(ع)
بارۀ فضل ع ی و حسنا (ع) و قائم و ، . . .ای که  6111م موکل و ائر قبر حسنا
هستند ،گفتار ع ی(ع) مبنی بر ای که حسا (ع) مایۀ گرینۀ هنر منؤمنی اسن  ،این کنه
حسا (ع) افضل و ساد شهادان اس  ،ای که هفتاد هاار موکل قبر حسنا (ع) هسنتند و
رو انه در قبر نما میگاارند ،ائر حسا (ع) صد نفر جهنمی بدکار را شنفاع خواهند
کرد ،ثوا یارت حسا (ع) در عرفه ،ای که یارت حسنا در عرفنه برتنر ا حضنور در
عرفات اس  ،یارتنامهای بنرای ینارت امنام حسنا (ع) ،ینارت وداع حسنا (ع) ،مکنان
مناسب برای استخراج ترب حسا (ع) در حوالی قبر  ،فضل یارت امام کاظم(ع) ،فضنل
یارت امام ررا(ع) بر حج .با به نظر میرسد ای روایات نانا بخشنی ا هسنتۀ مشنترک
کتا ماار سعد هستند که اب قولویه افاون بنر دسترسنی بندانها ا طرینق پندر  ،در
نسخههای کتا که ناد دیگر استادان بارگ خویش سراغ داشته ناا ،آنها را دینده بنوده
اس .
 .6افاون بر ای تعداد ،هنو  91روای دیگر ناا موجود اس که سعد آنهنا را بندی
طریقهها کسب کرده اس « :پدر  ،اب بابویه ،و جماع مشایخش ا سنعد»« ،پندر و
اب ولاد ا سعد»« ،پدر  ،اب ولاد و اب بابویه و دیگر مشنایخش (ینا گناه جمناعتی ا
مشایخش) ا سعد»« ،پدر  ،برادر  ،اب بابویه و غار آنها ،ا سعد»« ،پدر و جماعتی،
ا سعد»« ،پدر  ،اب بابویه و غار آن دو ،ا سعد»« ،پدر و برادر و اب بابویه ،ا سعد»،
«پدر و باشتر ا ی نفر دیگر ،ا سعد» ،و سرآخر« ،پدر و برادر به همراه اب بابوینه
و اب ولاد ،ا سعد» (نک :مهرو  ،همان ،ردیر شمارۀ 6ن 19ا جدول شمارۀ .)9
(ع)
و
موروع ای روایات بدی شکل قابل دستهبندی اس  :ی ) ینارت امنام حسنا
(ع)
موروعات و مسائل مرتبط با آن ،همچون :سنر نش برخنی کنه بنرای ینارت حسنا
میروند و رفتارهایی مناسب سفر تفریثی در مسار پی میگارند ،فضل یارت حسنا و
دیگر ائمه(ع) ،فضل یارت حسا (ع) در نامۀ شعبان ،مکان مناسب برای ادای نما ینارت
امام حسا (ع) ،افض ا یارت حسا بر حج بدان حد که اگنر منیدانسنتند کسنی حنج
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نمیرف  ،گفتار پاامبر (ص) در بارۀ جایگاه حسا (ع) ،پاشگویی کشته شندنش و فضنل
یارتش ،مذاکرۀ امام حسا (ع) با اب بار ،این کنه فر نندان پانامبران را جنا ولند ننا
نمیکشد ،ای که ا دید امام ررا(ع) یارت حسا (ع) مساوی با عمرهای مقبول اس  ،اثنر
یارت حسا (ع) همراه با معرف بر بخشایش همۀ گناهان ،ای که بنا نناراحتی بایند بنه
یارت قبر حسا (ع) رف  ،پاش بانی شهادت حسا (ع) توسط ع ی(ع) ،آدا اکنل تربن
حسانی ،تماما نما در مشاهد اربعنه و ا جم نه حنرم حسنانی ،مختصنرتری شنکل
یارت حسا (ع) ،ای که دعای ائر حسا (ع) مستجا و گناهانش آمر یده اسن  ،فضنل
پااده رفت به یارت قبر حسا (ع)؛ دو) تنها ی روای هم در بنارۀ فضنل ینارت قبنور؛
سه) تنها ی روای ناا در بارۀ مشخ کردن مکان قبر ع ی(ع).
تا کنون به نظر میرسد عمدۀ روایاتی که پدر اب قولویه در نقل آنها نقشنی داشنته،
مرتبط با یارت امام حسا (ع) بوده اس  .ناا ،وجود مضاما مشترک در نق های پدر اب
قولویه و دیگر مشایخ وی ،حکای ا آن دارد که همۀ ای روایتها ا ی اثر سعد ن که بنا
نظر به فهرس آثار باید همان الماار باشد ن نقل شدهاند .احتمنا سنعد بن عبندهللا
اشعری نسخهای ا کتا خود را بر پدر ابن قولوینه امنالء کنرده ،و سنسس نسنخههنای
دیگری را ناا بر دیگر شاگردان خویش همچون اب ولاند و ع نی بن بابوینه فروخواننده
اس  .ای نسخهها البته اشتراکات یادی داشتهاند؛ اما ظاهرا اب قولوینه احسناس کنرده
که نسخۀ پدر ا همه کاملتر اس و در نقل ا ماار سعد ،آن را مبنا قرار داده .سسس،
برای تقوی استناد خویش ،موارد مشترک در نقل پدر و دیگر مشنایخش را بنا تعناباری
صریح یادآور شده اس .
 .1سه روای دیگر هنو باقی اس که اب قولویه آنها را ناا به وساط پندر خنویش
در اختاار داشته اس  .وی طریق خود را به ای سه روای  ،چنا باان میکند« :ابی ع
عدة م اصثابنا ع سعد»« ،ابی ع سعد و مثمد ب یثای»« ،ابی ع سنعد و عبندهللا
ب جعفر الثماری» (نک :مهرو  ،همان ،ردیر 19ن 16ا جدول شنمارۀ  .)9بنه ترتانب،
موروع ای سه روای ناا بدی قرار اس  :ای که یارت قبر حسنا (ع) ثنوا آ ادی 91
برده را دارد ،ای که ائر حسا (ع) دعایش مستجا و گناهانش آمر یده اس  ،و ای که
پااده رفت به یارت قبر حسا (ع) چه فضا تی دارد.
ا ای سه روای  ،به نظر میرسد که روای اول ،برگرفته ا نسخهای ا کتنا المناار
سعد باشد که پدر اب قولویه خود آن را ناد سعد سماع نکرده ،اما در مقام مقاب نها بنا
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نسخۀ خویش ا اثر سنعد ،متوجنه شنده اسن کنه روایناتی یناده ا تثرینر خنود او را
دربردارد .بدی سان ،ای روایات را در نسخۀ خنود نانا وارد کنرده ،و بنه فر نند هنم
تصریح نموده که خود ای را ا سعد سماع نکرده اسن  .دو رواین دیگنر ،بایند روایناتی
ت قی شوند که پدر اب قولویه افاون بر آن که آنها را در کتا الماار سعد مشاهده کنرده،
هر ی را ا طریق دیگری ناا در اختاار داشته ،و برای فر ند ناا ای روایات را ا هنر
دو طریق ن یعنی هم ا طریق سعد و هم ا طریق عبدهللا ب جعفر حماری یا مثمد ب
یثای ن نقل نموده اس .
پ) روایات ابن قولویه از سعد بدون وساطت پدرش

 99روای دیگر ا روایات سعد رم اثر اب قولویه باقی ماندهاند که تث ا نی ا جایگناه
آنها در آثار سعد ارائه نکردهایم .ای روایات ،آن دسته ا منقو ت سعد هسنتند کنه ابن
قولویه ا مشایخی جا پدر خویش دریاف نموده اس  .میتوان آنها را ناا به چهار دستۀ
عمده تقسام کرد:
 .1سماعات اب قولویه ا طریق استاد ع نی بن بابوینه ا سنعد 3 ،رواین ا این
مجموعه را دربرمیگارند (نک :مهرو  ،همان ،ردیر  1ا جدول شمارۀ  .)6مورنوع این
روایات ،بدی قرار اس  :فضا نما در مسجد پاامبر (ص) ،فضا آ فرات ،نالنۀ بنوم
بر حسا (ع) تا قاام  ،سخ امام ررا(ع) مبنی بر ای که یارت قبر حسا (ع) مساوی بنا
عمرهای پذیرفته اس  ،ای که یارت حسا (ع) برتر ا  91حنج اسن  ،این کنه ینارت
(ع)
حسا (ع) غسل یارت م ندارد ،آدا یارت حسا (ع) ،ای که یارت قبر امنام ررنا
ناا مانند یارت قبر حسا (ع) اس  ،فضل یارت قبنر امنام کناظم(ع) ،فضنل ینارت قبنر
پاامبر(ص) و امام کاظم(ع).
 .9سننماعات اب ن قولوی نه ا «جماع ن مشننایخش ا سننعد» 1 ،روای ن دیگننر ا ای ن
مجموعهاند (نک :همان ،ردیر  9ا جدول شنمارۀ )6؛ روایناتی در بنارۀ وداع قبنر پانامبر
(ص) ،خبر دادن امام حسا (ع) ا شهادتش ،ای که نرفت بنه ینارت وی کاهنندۀ عمنر
اس  ،ای که یارت وی غسل یارت م ندارد ،و فضل یارت امام ررا(ع).
 .9سننوما دسننته ا ای ن قبا نل ،سننماعات پراکننندۀ اب ن قولوی نه ا مشننایخش را
دربرمیگارند؛ سماعاتی که اب قولویه گاه و باگاه ا مشنایخ داشنته ،و هنر بنار یکنی دو
روای را با آن طریقهها شناده اس (نک :همان ،جدول شمارۀ  ،6ردیر 9ن .)3میتوان 3
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روای ا روایات سعد را در اثر اب قولویه ،چنا توصار کرد .طریق اب قولوینه در این
روایات به آثار سعد چنا اس « :اب ولاد عن سنعد» ( 9منورد)« ،ابن ولاند و جماعنة
مشایخی ،ع سعد» ( 1مورد)« ،اب بابویه و غانره عن سنعد» ( 1منورد)« ،ابن بابوینه و
جماعة ع سعد» ( 1مورد)« ،اب ولاد و غاره ع سعد» ( 1مورد)« ،اب ولاد ع سنعد و
مثمد ب الثس الصفار ع ع ی ب اسماعال» ( 1مورد).
موروع ای هف روای ناا بدی قرار اس  :ای که اعمال و مناس یارت قبر امنام
کاظم(ع) ناا مشابه یارت قبر امام حسا (ع) اس  ،فضنل ینارت امنام کناظم(ع) در عنا
(ع)
سختیهای ایام تقاه ،نالۀ بوم بر حسا (ع) تا قاام  ،مقایسۀ امام حسا و یثاای نبی
و شباهتشان ا حاث ای که در مرگ هر دو آسمان و ما خون گریس  ،فضا پاناده
یارت ا نادی را ندارد و فضنل
رفت به یارت حسا (ع) ،ای که یارت ا دور فضا
ارسال افرادی برای یارت به نااب  ،سر نش برخی که برای یارت حسا (ع) منیرونند و
تنقالت با خود برمیدارند ،و سرآخر ،ای که خداوند ائر حسنا (ع) را در اع نی ع اانا
جای میدهد.
ای روایات ناا همچنان که مشهود اس  ،اگر قرار باشد رم تنها ی اثر ا فهرس
آثار سعد بگنجند ،باید به کتا الماار وی م ثق شوند .باید آنها را بخشهنایی ا کتنا
الماار سعد شناخ که در نسخۀ پندر ابن قولوینه جنای نداشنته ،و ا مختصنات سنایر
نسخههای اثر بوده اس  .وجود چنا بخشهایی در اثر ،قبنل ا هنر چانا حکاین ا آن
دارد که سعد ب عبدهللا اشعری تثریرهای مخت فنی ا کتنا المناار خنویش در طنول
مان ارائه کرده ،و ا قضا نسخۀ پدر اب قولویه ،ا که تری تثریرها بنوده اسن ؛ چنه،
همچنان که مالحظه میشود ،عمدۀ روای هایی که پدر اب قولویه در نقنل آنهنا نقشنی
ایفا ننموده اس  ،مرتبط با یارت معصومانی غار ا پاامبر (ص) و امام حسا (ع) هستند.
میتوان چنا برآورد کرد که سنعد نخسن اثنری در بنارۀ ینارت پانامبر (ص) و امنام
حسا (ع) پرداخته ،و سسس در طول مان روایاتی در بارۀ یارت دیگر امامان(ع) هم بندان
م ثق کرده اس  .در ای ماان ،شاگردان که تر سعد همچون پدر اب قولویه ،به نسنخۀ
که تر دسترس داشتهاند و ا آن سو ،شاگردان جوانتر ،نسنخههنای جدیندتری ا این
کتا را دریاف و نقل نمودهاند.
در پایان ای دستهبندی م اس به روایتی دیگر ا روایات اب قولویه ا سنعد هنم
اشاره شود (نک :مهرو  ،همان ،جدول شمارۀ  ،6ردیر )1؛ روای مستقام و بنیواسنطۀ
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وی ا سعد ،ا ابراهام ب هاشم ،در بارۀ یارت قبر حسا (ع) توسط چهنار هناار فرشنتۀ
اندوهگا و غبار آلوده .ای روای را هم ن ا آنجا کنه پندر ابن قولوینه در نق نش هناچ
نقشی نداشته اس ن باید به هما دسته م ثق کرد .با ای حال ،فرقی عمده ماان این
روای با همۀ روایاتی که تا کنون یاد شد مشاهده میشود :به احتمال قنوی ابن قولوینه
آن را رم مکتوبات سعد خوانده ،و رونویسی کرده اس  .به عبارت بهتر ،اب قولویه ای
روای را به طریقۀ وجاده حاصل نموده اس  .اگرچه بر پایۀ گاار نجاشی میدانام کنه
اب قولویه تنها چهنار (ننک :نجاشنی )199 ،نن و بننا بنه نق نی ،تنهنا دو (ننک :همنو ،ص
 )131ن روای را مستقام ا خود سعد سماع نموده اسن و منیتنوان احتمنال داد این
روای یکی ا همانها باشد ،با به نظر میرسد هر گاه این رواین را ابن قولوینه سنماع
کرده بود ،با تعباری مناسبتر ا «ع سعد» به سماع کمنظار و إسناد عالی خنود اشناره
میکرد.

ت) روایات زیارتی سعد ضمن آثاری غیر از کامل الزیارات
گرچه تا کنون حجم قابل توجهی ا روایات کتا الماار سعد با تکاه بر نقل ابن قولوینه

به دس آمده اس  ،میتوان احتمال داد که روایات دیگری ا ای اثر ،به صورت پراکنده
در دیگر آثار ناا یاف شوند .برای بررسی ای احتمال ،راهی جا بررسی گستردۀ یکاین
روایات با مانده ا سعد ،و مطابق مضمون آنها با مضاما کتا الماار وی ناسن  .بنا
چنا مطالعهای البته همواره مفتوح خواهد ماند و با هر قدر جستجو ،با احتمنال یافن
شدن روایات جدید منتفی نخواهد بود.
با ای حال ،شاید بهتر باشد به عنوان نقطۀ آغا  ،روشی سنادهتنر برگناینام .پناش ا
ای مج سی در بثار ا نوار ،در کوشش برای گردآوری عموم روایات اهل با (ع) ،رواینات
مخت ر در بارۀ یارات را ناا یکجا گرد کرده اس (ج دهای 31نن .)33منیتنوان انتظنار
داش روایات مخت ر سعد ناا در ای باره گردآوری ،و در ای مجموعه جنای داده شنده
باشند .بدی سان ،میتوان با مرور ابوا مخت ر ماار بثار ا نوار ،دیگر روایات با مانده ا
ماار سعد را که در اثر اب قولویه جنا نگرفتنه اسن  ،گنردآورد .آن گناه ،ا آنجنایی کنه
مج سی همواره مآخذ خویش را هم ذکر نموده اس  ،منیتنوان بنهراحتنی سنراغ مننابع
دس اول رف .
با پیگاری ای رو  ،آنچه تا کنون میتوان به مجموعۀ روایات یارتی سنعد افناون
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کرد ،بدی قرار اس  )1 :روای سوم ا با «ما جاء فی یارة النبی و ا ئمة» ،رم مناار

ینارت ائمنه(ع)؛  )9رواین هفنتم در بنا
مثمد بن مشنهدی ( ،)99در بنارۀ فضنا
«الایادات فی عمل الرجب» ا ماار مثمد ب مشنهدی ( ،)969-961در بنارۀ بانان ین
شاوۀ یارت؛  )9روای اول ا با «ما ورد فی فضل ابیعبدهللا الثسا ص وات هللا ع انه
و ثوا یارته و الثث ع ی ذل » ،ا ماار مثمند بن مشنهدی ( )991در بنارۀ این کنه
یارت حسا (ع) در کنار فرات همسنگ یارت خدا در عر اوسن ؛  )6رواینات شنمارۀ
یارت امام ررا(ع)؛  )1روای
 111-119ا امالی اب بابویه ( ،)119-119در بارۀ فضا
(ع)
ثنوا
شمارۀ  993ا امالی اب بابویه ( ،)913-911در بارۀ ای که یارت امام حسنا
(ع)
باس عمرۀ پذیرفته را داراس ؛  )1روای دوا دهم در با «ذکر ثوا ینارة ا منام » ا
کتا عاون اخبار الررای اب بابویه ( ،)911 /1در یادکرد سخ امنام مثمند تقنی(ع) در
بارۀ فضل یارت پدر ؛  )3روای نو دهم ا همان با (اب بابویه ،عانون ،)931 /1 ،در
ائر امام ررا(ع) در رو حشر و فراغتش ا حسا و کتا اعمال؛  )1روایتنی
بارۀ فضا
(ع)
در ثوا ا عمال اب بابویه ،رم با «ثوا م ار الثسا » ،دربارۀ همنا مورنوع
(« 39ابی (ره) قال حدثنی سعد ب عبندهللا . . .یکتنب هللا لن ینارة الثسنا (ع)»)؛ )3
روای شمارۀ  1611ا امالی شاخ طوسی ( ،)119در بارۀ مکان دف سر امام حسنا (ع)؛
 )11روایتی که اب طاووس ا کتا ا ربعا مثمد ب مس م ب ابیالفنوارس در رنم
اثر خویش کتا الاقا گنجانده (ص  ،)913-911و مورنوع آن رفن و آمند دایمنی
مالئ در قبور پاامبر (ص) و امامان(ع) اس .
خالصه آنکه عمدۀ روایاتی که مج سی ا منابع مخت ر در رم کتا الماار بثنار ا
سعد ب عبدهللا گردآورده ،موروعاتی مشابه با روایات جای گرفته در کامل الایارات ابن
قولویه دارند .ا دیگر سو ،اثر دیگری ا آثار سعد را سراغ نداریم که ای روایات با موروع
آن تناسبی باشتر ا تناسبشان با کتا ماار داشته باشند .پس به گمان یاد منیتنوانام
ای روایات را ناا بخشهایی ا کتا ماار سعد ب عبدهللا اشعری ت قی کنام.
 .3اندیشۀ پنهان مؤلف در پس پردۀ اثر

تا کنون همۀ تال ما بر ای بود که مواد خام تشکال دهندۀ کتا الماار سعد را باابام.
با ای حال ،بیتردید با فرض دسترسی کامل به همنۀ رواینات این اثنر ،بنا نکتنهای تنا
با سا ی کامل اثر باقی اس  .چانش روایات کنار یکدیگر ناا معنادار اس  .همچنان کنه
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بخشی ا اندیشۀ مؤلر اثر ،خود را در انتخا روایات ج وهگر میسا د ،بخنش مهمنی ا
فکر او ناا در نثوۀ تألار و کنار یکدیگر نهادن مطالب ج وهگر میشود.
اکنون پرسش مهم ای اس که ا کجا میتوان به ساختار کتا ماار سعد پنی بنرد؟
ا کجا میتوان دریاف وی ای روایات را به چه ترتابی کنار هم نهاده اس ؟ هاچ پاسنخ
نهایی به ای پرسش وجود ندارد مگر آن که نسخههایی ا اثر یاف شود .بنا این حنال،
میتوان بر سبال حدس و گمان ،قراینی برای کشر سناختار ک نی اثنر و نثنوۀ چاننش
روایات رم آن ،به دس آورد.
که تری کتا مااری که به ما رساده ،کامل الایارات اب قولویه (د  913ق) اسن ؛
اثری که حدود پنجاه سال و باشتر ،پس ا درگذش سعد و تألار کتا مناار پدیند
آمده اس  .با ای حال ،ک انی (د  993ق) در کتا الثنج ا ج د چهنارم کنافی خنویش
(ع)
( 161به بعد) ،فصول گسترده و منقثی را بنه بثنث در بنارۀ ینارت امامنان مخت نر
اختصاص داده اس  .گرچه ک انی هرگا در صدد تألار کتابی در بارۀ یارت نبوده اس ،
میتوان پذیرف که وی در نگار ای فصنول ا کتنا حنج خنویش ،ا فرهننگ راینج
تألار کتب ماار در عصر خود ن یعنی حدود اوایل سدۀ چهارم هجری ن بهنرهمنند شنده
باشد .بدی سان ،حداقل دو اثر در ی دورۀ مانی حدودا پنجاه ساله ،و نادی بنه دورۀ
نگار کتا ماار سعد ب عبدهللا در اختاار ماس  .میتوان انتظار برد که سب تنألار
ای دو اثر ،مشترکات و شباه هایی ناا داشته باشند؛ همچنان که بیتردید ،هنر ین را
ناا نوآوریهای خاص خود خواهد بود .اگر چنا فرری در عمل هم صادق بود ،منیتنوان
پذیرف که شباه ها در عناوی فصول و نثوۀ چانش آنهنا در این دو اثنر ،برگرفتنه ا
فرهنگ رایجی باشد که سعد ناا ن بد ن ا آن متأثر بوده اس  .برای پاینه ،بنرای درک
چانش احتمالی مطالب و عناوی در کتا ماار سعد ،م اس نخس سناختار این دو
اثر مخت ر را با شناسام.
الف) ساختار کلی ابواب زیارت کلینی درکتاب کافی

ا نگاه ک انی ،همۀ روایات یارت به سه دسته تفکا پنذیر بنودهانند :روایناتی در بنارۀ
یارات مدینه ،روایاتی در بارۀ یارات عراق ،و مباحث پراکندهای در بارۀ چگونگی ینارت
و احاانا احکام آن .بدی سان ،وی در بخش نخس ابوا یارت خویش ،به یارتگاههای
ینارت
مدینه میپردا د .اولا فصل وی ا ای بخش ،روایاتی در بارۀ ررورت و فضنا

61

پژوهشنامۀ تاریخ تمدن اسالمی ،سال چهل و پنجم ،شمارۀ یکم ،بهار و تابستان 1931

قبر و مسجد پاامبر (ص) ،و آدا آن اس ( .)113-161پنج با نخس ا ابوا یارت
وی را باید رم ای فصل در نظر گرف  .فصنل دوم ا همنا بخنش ،در بنارۀ کارهنای
دیگری اس که میتوان در طول اقام یارتی در مدینه به انجام رساند؛ کارهایی چنون
اعتکاف در مسجد پاامبر (ص) ،یارت قبور ائمۀ بقانع(ع) ،و ینارت قبنور شنهدای صندر
اسالم ( .)111-113فصل سوم ا بخش « یارتگاههای مدینه» ،در بارۀ آدا خروج ا این
شهر اس ( .)111-119وی نخس آدابی برای وداع قبر پاامبر(ص) باان میدارد .آن گناه
به عنوان پایان بخش آدا یارت مدینه ،روایاتی در بارۀ ای ذکر میکند که مدینه نانا
همچون مکه حرم ،و ا قداس برخوردار اس  .فصل چهارم و آخری فصل ا بخش اول،
یادکرد مشاهد و یارتگاهها در مسار سفر با گش شاعاان به عنراق اسن (.)113-111
نخستا با ا ای فصل ،در بارۀ مکان برگااری عروسیهنای پانامبر (ص) اسن  ،و آن
گاه بابی در بارۀ فضا نما در مسنجد غندیرخم و ینارت آن مسنجد .آخنری بنا ا
آخری فصل بخش نخس  ،روایاتی پراکنده اس کنه بایند آنهنا را ننوادر بثنث ینارت
پاامبر (ص) ت قی کرد .ای با اخار عنوان هم ندارد (.)113-113
بخش دوم ا ابوا یارات ک انی ،همچنان که گفته شد متضم یارتگاههنای عنراق
اس  .ای بخش خود سه فصل مجاا و عمده دارد :یارتگاههنای کوفنه ،کنربال ،و بغنداد.
رم اولا فصل ،افاون بر باان آدابی بنرای ینارت قبنر ع نی(ع) ،ینارتی را نانا بنرای
«مورع دف سر امام حسا (ع)» در نادیکی قبر ع ی(ع) باان منیدارد ( .)139-113فصنل
دوم که در بارۀ آدا یارت کربالس  ،به طور طباعی ا همۀ فصول اثر مفصنلتنر اسن
( .)131-139فصل سوم هم به آدا یارت کاظما (ع) اختصناص دارد ( 131بنه بعند).
هاچ بثثی در بارۀ یارت ائمۀ سامرا ،یا یارت امام ررا(ع) در ای بخش مطرح نمیشنود.
همچنان که گفته شد ،اص یتری سبب غ بۀ نگاه بوم گرا ا ی سو ،و تمرکا ک انی بنر
ذکر یارتگاههای رایج عصر خویش برای شاعاان عراقنی اسن  .گنویی وی گرچنه خنود
ایرانی و بالاده در ماان اهل ری اس  ،ای ابوا را کامال متناسب ناا مخاطبنان عراقنی
خویش در دوران سکونتش در بغداد تدارک دیده اس .
آخری بخش ا ابوا یارت ک انی را باید «مسائ ی پراکنده در بارۀ ینارت» دانسن
( 133به بعد) .ای بخش خود سه فصل عمنده دارد :فصن ی در ترغانب عمنوم بنه سنفر
یارتی و ادای مناسکی که پاش ا ای یاد شد ( ،)111-111فصل دیگری در بارۀ احکام
فقهی یارت ( ،)113-111و سرآخر ،فص ی بدون عنوان هم در بارۀ نوادر بثث ینارات و
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روایاتی که نمیشود آنها را مستقاما ذیل هر ین ا ابنوا فنوق گنجانند (.)113-113
رم فصل نخس ا ای بخش ،فضل یارت پاامبر(ص) مس م فرض میشنود ،و فضنا
یارت دیگر ائمه(ع) در قااس با آن تباا میگردد .بدی سان ،در سه با ای فصنل اول
یارت امام حسا (ع) و سسس در بارۀ فضل یارت امام کاظم(ع) و سنرآخر
در بارۀ فضا
(ع)
در بارۀ یارت امام ررا بثث میشود .در فصل دوم که بابی بدون عنوان در بارۀ احکام
فقهی یارت اس  ،نخس مثدودۀ حرم برخی ا امامان پناش گفتنه ،و آن گناه رواینات
مرتبط با کامل بودن نما در حرم امامان به ماان میآید .فصل آخر ناا که در بارۀ ننوادر
یارت اس  ،به بثث در بارۀ یارت امام حسا (ع) ا دور ،فضایل ترب امام حسنا (ع) ،و
یارت امام حسا (ع) در نامۀ شعبان اختصاص دارد.
فضا
ب) ساختار کلی کامل الزیارات ابن قولویه

اثر اب قولویه ا ی مقدمه ،و پنج بخش متمایا تشکال شنده اسن  .وی در مقدمنۀ
اثر خویش ( ،)61-93روایاتی را در بارۀ ثوا یارت پاامبر ،ع ی ،و سنبطا (ع) منی آورد.
یارت پاامبر (ص) ،و آن گناه تبانا ینارت
مثور ک ی اثر اب قولویه بر تباا فضا
دیگر ائمه(ع) بر پایۀ آن استوار اس .
وی بعد ا ای مقدمه ،نخستا بخش اثر خود را بنه ینارت قبنور و مشناهد مدیننه
اختصاص میدهد ( .)31-61بدی سان ،فصولی به ترتاب در بارۀ ثوا یارت پاامبر(ص)،
(ص)
ثوا یارت حمناه و مشناهد احند ،مسنجد مدیننه و سنرآخر ،وداع بنا قبنر پانامبر
میپردا د .تا حدودی غریب اس که در یادکرد ماارات مدیننه ،هناچ سنخنی ا امامنان
بقاع نمیگوید.
بخش دوم اثر ،در بنارۀ مناارات و مشناهد کوفنه و حنوالی آن اسن ( .)111-31بنه
ترتابی مشابه ،وی نخس فضل مسجد کوفه را باان میدارد .آن گاه رواینات مخت نر را
در بارۀ مکان واقعی قبر ع ی(ع) ذکر میکند .آن گاه ثوا یارت ع ی(ع) و در مرح ۀ بعند،
اعمال و آدا چنا یارتی را متذکر میشود .آخری فصل ا ای بخنش ،همچننان کنه
انتظار میرود ،آدابی برای وداع با قبر ع ی(ع) اس .
بخش سوم به اعمال و آدا یارت امام حسا (ع) اختصناص یافتنه ،و هماننند همنۀ
کتب ماار ،مفصلتری بثث را در خود جای داده اس  .میتوان این بخنش را متضنم
سه فصل مفصل و مجاا دانس  .فصل نخس  ،کوششی اس برای تقوی و استوار کردن
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مبانی رفتارهای یارتی ( 111به بعد) .بدی سان ،اول ا فضنل ینارت امنام حسنا (ع)،
فضل نوشادن آ فرات و غسل در آن ،و رفتارهایی ا ای دس میگوید .ناگناه روایناتی
یارت امام حس مجتبی(ع) ذکر میشود ( .)191-113وارنح اسن کنه
در بارۀ فضا
ای روایات مربوط به بخش پاشا و جائی ا اعمال یارتی مدینه بنودهانند کنه در اثنر
نقصی در صثافی ی نسخۀ مهم و که  ،جابهجا شدهانند .ا این رواینات ننامربوط بنه
موروع بثث که بگذریم ،دوباره روند بثث ،ترتابی منطقی به خود میگارد .ابوا بعدی
ای فصل ،آیات و روایات در بارۀ شهادت امام حسا (ع) و ع م پاشا خدا ،انباا و مالی
بدان ،فضا گریه بر امام حسا و گریۀ امامنان و پانامبران(ع) و حتنی حاواننات بنر او،
ثوا گریه بر امام حسا (ع) ،و سرآخر ،به یارت آمدن انبااء و مالئکنه در کنربال ،دعنای
آنها برای ائران قبر ،و لعن آنها بر قاتالن امام(ع) اس  .همچنان که مالحظنه منیشنود،
همۀ مباحث پاش گفته در مقدمه ،بهنوعی میخواهند مبنانی نظنری و رواینی ینارت و
رفتارهای همراه با آن همچون لع قاتالن امنام(ع) را تبانا کننند؛ رفتارهنایی کنه گناه
ممک اس ا نگاه برخی غار شاعاان ،قابنل نقند بنه نظنر برسنند و ناا منند تبانا و
توراحاند .ابوا بعدی فصل ،کوشش برای تشویق عمنوم بنه ینارت ،و تأکاند هنر چنه
باشتر برای مشارک عموم در چنا برنامهای اس  .نخس روایاتی را در ی با کننار
یکدیگر مینهد که همه ا وجنو ینارت امنام حسنا و دیگنر امامنان(ع) بنر شناعاان
میگویند ( 991به بعد) .ابوا بعد ،به یادکرد گستردۀ ثنوا ینارت و اعمنال منال م آن
اختصاص یافتهاند :ثوا اصل عمنل ،ثنوا خنرج کنردن در این راه ،مکروهنات ینارت
وار اهل با (ع) ،دوباره تشویق بنه ینارت،
( ،)961رفتار و آدا مناسب یارت ،فضا
مانهای بافضا برای یارت (عرفه ،عاشورا ،نامۀ شعبان ،رجنب ،) . . .و ینارات یناد
شده برای هر ی ا ای مناسبات ( 911به بعد) .فصل دوم ،بثثهنایی گسنترده در بانان
اعمال و مناس یارت امام حسا (ع) اس ( 911به بعد) .همراه با باان یاراتی مخت ر،
در ای باره ناا بثث میشود که نما ائنر در حنرم امنام حسنا (ع) تمنام اسن (-696
 .)699ناا ،در بارۀ ثوا فراوان نما در حرم امام سخ میرود .ابوا پایانی این فصنل،
آدا وداع با امام حسا (ع) ،عبناس بن ع نی(ع) ،و قبنور دیگنر شنهادان کنربال را بانان
میدارند .به سختی میتوان برای مباحث فصل سوم ا بخش سوم ( 666به بعد) ،عنوانی
جامع درنظر گرف ؛ جا آن که گفته شود مؤلر در پایان بثث ا کنربال و ینارت آن ،در
ای فصل همۀ ابنوابی را کنه بنه ینارت کنربال مربنوط بنوده ،و در رنم ترتانب فنوق
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نمیگنجاده ،گرد کرده اس  .ای فصل را میتوان متضم سه بثث عمده دانس که به
هر ی ابوابی اختصاص یافته اس  .نخس  ،بثث در بارۀ فضا شهر کربالس ؛ ای که
کربال حرم ،و ا قداس برخوردار اس  ،و هم حدود ای حرم که باید قداستش را رعای
کرد .بثث بعدی در بارۀ خواص ترب امام حسا (ع) و مصارف طبی آن اسن ؛ این کنه
باید خاک را ا کدام قسم قبر امام(ع) تهانه کننند و چنه اذکناری در هنگنام مصنرفش
بگویند .بثث بعد ،باان شاوهای برای یارت امام حسا (ع) ا راه دور اس ؛ شاوهای برای
آنها که به هر دلال امکان حضور در حرم ندارند و میخواهند ا راه دور و شهر خود قبنر
امام(ع) را یارت نمایند .آخری بثث ،فاص ۀ مانی مجا تأخار در یارت اسن ؛ این کنه
شاعاانی با ورعا مالی و امکانات مخت ر ،هر ی حق دارند چه مدت ای یارت را بنه
تأخار اندا ند.
بخش چهارم ،یادکرد اعمال و آدا یارت امامان متأخرتر اسن ( 633بنه بعند) .در
ای بخش ناا مبنای ترتاب ،شهرهایی بوده که امامان در آن دف شدهانند .بندی سنان،
سه فصل ای بخش به ترتاب یارت ائمۀ کاظما (ع) ،ینارت امنام ررنا(ع) در مشنهد ،و
یارت ائمۀ سامرا(ع) را در بر میگارند.
بخش پنجم و آخری بخش (ص  199به بعند) ،در بردارنندۀ مبناحثی اسن کنه در
ابوا فوق نمیگنجادهاند .اولا فصل ا آن ،روایاتی در بارۀ یارات جامعنۀ ائمنه(ع) را در
خود جا میدهد .فصل دوم ،در بارۀ یارت غار معصومان اس ؛ با ابنوابی در بنارۀ ینارت
اهل قبور ،یارت فاطمۀ معصومه و عبدالعظام حسنی .فصنل سنوم نانا بنا عننوان «بنا
نوادر» ،درواقع یادآوریهایی ک ی به ائران اس که چون تعداد روایات در بارۀ هر ین ا
آنها یاد نبوده ،کنار هم جا گرفته ،و با هم ی با را تشکال دادهاند .ررورت احترام به
نوب اشخاص در حرم امام حسا (ع) ،لاوم غف ن نکنردن ا ینارت پانامبر (ص) و بنی
ناا ی نجست با قبر امام حسا (ع) ا آن ،شاوۀ انتقام ا دشمنان اهل با (ع) رو قاام ،
و ترتاب قبور ائمه(ع) در فضل یارات ،موروعات مخت ر ای بابند.
پ) مقایسۀ دو ساختار پیش گفته ،و کشف مشترکات

اکنون با مقایسۀ ساختار دو اثر فوق در بارۀ یارات ،میتوان تا حدی با اطمانان دریافن
که در کتب یارت آن عصر ،مبنای چانش مطالب ،شهرهای ینارتی بنوده اسن  .بندی
سان ،میتوان انتظار داش که در ماار سعد ناا به ترتاب یارات مدینه ،کوفنه ،کنربال ،و
دیگر امامان متأخرتر یاد شوند .یارت امام ررا(ع) در اثر ک انی جایگاهی فرعنی داشن ؛
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امری که سبب آن ن همچنان که گفته شد ن نگنار اثنر بنرای مخاطنب عراقنی اسن .
بدی سان ،میتوان انتظار داش یارت امام ررا(ع) در مشهد ،ا جایگاه مهمتری در مناار
سعد برخوردار باشد.
به هما ترتاب ،میتوان انتظار داش که در پایان اثر ،همانند هر دو اثنر یناد شنده،
بابی گسترده به نوادر اختصاص یافته باشد؛ روایاتی که ا دیند مؤلنر نقنل آنهنا مهنم و
شایان توجه بوده اس  ،اما تعدادشان در ذیل هر موروع ،بدان حد نبوده اس که با هنم
تشکال بابی مستقل دهند.
ت) مضامین پربسامد ضمن اثر وی و مضامین پراکنده

اکنون تا حدود یادی عناوی اص ی و مهم بخشها و فصلهای کتا سعد را منیداننام.
ظاهرا گامی باش تا با سا ی اصل اثر باقی ناس  :این کنه بنا منرور مضناما مهنم در
روایات ماار سعد ،مضاما پربسنامد و نقشنمایههنای مشنترک در مانان رواینات ظناهرا
متفاوت آن استخراج شوند.
توراح ای که در هر روایتی گاه چند مضمون و معننا بنه مانان کشناده منیشنود.
خواننده ممک اس ای روایات را بنا تکانه بنر مضناما مستق شنان ،روایناتی پراکننده
ار یابی کند؛ حال آن که شاید مؤلر بر نقطۀ اشتراک آنها انگش نهاده ،و خواسته اسن
با آوردن آنها ،معنایی را تقوی کند که ا دید خود مهم ار یابی میشده اسن  .بنرای
پاشگاری ا وقوع ای خطا ،مروری بر مضاما عمدۀ رواینات مخت نر رنروری اسن .
بدی ترتاب ،خواهام توانس عناصر نوآورانه و نکتههای مهم ا دید مؤلر را ناا کشنر،
و در چانش اثر بدانها توجه کنام.
برای ای کار ،کافی اس با نظر به جداول 9ن 6یکاین رواینات سنعد رنم کامنل
الایارات را با شناسام .به هما ترتانب 3 ،رواین منقنول ا مناار وی در رنم دیگنر
کتا ها را ناا با نگریم .آن گاه ،با مقایسنۀ مضنمون این رواینات ،مضناما پربسنامد را
کشر کنام .سرآخر ،خواهام توانس ساختار پاشنهادی در جدول شمارۀ  1را بنا نگری
کنام .بدی سان که هر گاه روایات رساده ا سعد در بارۀ هنر ین ا عنناوی فنوق بنه
اندا های بود که بتواند ی بخش مستقل ا اثر را دربرگارد ،آن روایات را ذیل ی بخش
جا خواهام داد .ا آن سو ،اگر روایاتی که ذیل هر ی ا عناوی فوق جا میگارد ،انندک
بودند (مثال روایات یارت ائمۀ کاظما و مشهد و سامرا) ،آن عناوی را ننه ین بخنش
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مستقل ،که فص ی ا بخشی بارگتر در نظر خواهام گرف .
ربط پادا نمیکنند ،خنود
به هما ترتاب ،روایاتی که مستقاما به یارت اهل با
بر دو نوع خواهند بود :اگر روایات گردآمده توسط سعد در بنارۀ ین مورنوع فرعنی بنه
قدری بودند که بتوانند خود بابی مستقل را در رم یکی ا ابنوا و فصنول اصن ی اثنر
اشغال کنند ،بدانجا منتقل خواهند گردید؛ وگرنه ا قبال نوادر طبقهبندی میشوند.
(ع)

 .4ساختار کلی کتاب المزار سعد

اکنون میتوان برآوردی ا ساختار ک ی ماار سعد ب عبدهللا اشعری به دس داد .بنرای
با سا ی اثر ،هم تا حدود یادی روایات آن در اختاار ماس و هم ا چنانش ک نی این
روایات آگاهام .بدی سان ،میتوانام اثری ا ماان رفته را بار دیگر با سا ی کنام.

الر) مباحث مقدماتی
ظاهرا ماار سعد ،ی مقدمه ،چهار بخش اص ی ،و ی تکم ه داشته اس  .مقدمه ،بثثنی
یارت پاامبر و ائمه(ع) به طور ک ی ،و تباا مفناهام ک اندی
اس کوتاه در بارۀ فضا
(ع)
(ع)
(ع)
 ،و . . .قائم با تکاه بر روایات نبوی.
کالم شاعی در بارۀ فضل ع ی  ،حسنا
بعد ا ای مقدمۀ کوتاه ،نخستا بخش کتا در بارۀ یارات و مشناهد شنهر مدیننه
آغا میگردد .روایات ای بخش ،را میتوان ذیل چند با عمده دستهبندی کنرد :فضنل
یارت پاامبر (ص) ،چگونگی یارت قبر پاامبر (ص) ،و فضنا نمنا در مسنجد پانامبر
(ص) .بخش دوم اثر ناا در بارۀ مشاهد و ماارات کوفه ،مثل بخش کوتناه ،و در بردارنندۀ
روایاتی با ای موروعات اس  :ثوا صدقه و نما در کوفه ،کوفنه ،و درآخنر ،مکنان قبنر
ع ی(ع) .ظاهرا سعد ب عبدهللا ا مشخ کردن مکان قبر ع ی(ع) فراتر نرفته ،و برای قبر
ع ی(ع) یارتنامهای روای ننموده اس .
) بدنۀ اص ی اثر
در کربالس  .حجنم این
بخش سوم و بارگتری بخش اثر ،در بارۀ یارت امام حسا
بخش با سایر بخشها قابل قااس ناس ؛ آن سان که میتوان ک اۀ مباحث پاش گفتنه را
در حد ی مدخل برای ای بخش ،و مباحث بعدی را ناا همچون تکم های بنرای آن در
نظر گرف  .بهواقع ،با توجه به حجم ای بخش ا اثر ،میتوان گف هندف اصن ی سنعد،
(ع)
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نگار کتابی در بارۀ یارت امام حسا (ع) بوده ،و بعدها بهتدریج روایاتی در بارۀ ینارت
دیگر ائمه(ع) ناا بدان فاوده اس  .ای فرراه با توجه به این مهنم تأیاند منیشنود کنه
تقریبا هاچ ی ا روایات رساده در بارۀ یارت ائمۀ متأخر ،در نسخۀ اص ی کتا المناار
سعد ن به روای پدر اب قولویه ن دیده نمیشود.
باری ،ای بخش ا اثر ،خود متضم ی مدخل ،و چهار فصل بنارگ اسن ؛ فصنولی
که مرور چانش و حجم مطالب هر ی ا آنها ،بهخوبی نشان میدهد سنعد بناش ا آن
که در نگار اثر دغدغۀ راهنمایی ائران را داشته باشد ،به دنبال تبانا مبنانی نظنری
یارت بوده اس  .فصول اص ی بخنش سنوم اینهاینند :او  ،مندخ ی در تبانا رنرورت
یارت امام حسا (ع)؛ ثاناا ،مبانی نظری و روایی یارت و رفتارهای یارتی؛ ثالثا ،اهمان
یارت امام حسا (ع)؛ رابعا ،رفتارهای یارتی؛ و خامسا ،مباحثی تکما ی.
ی ) مندخل :در اولنا بنا ا مندخل بخنش ،بنرای تبانا رنرورت ینارت امنام
حسا (ع) ،نخس روایات متعددی ا قول پاامبر (ص) ،امام صنادق(ع) و دیگنر ائمنه(ع) بنا
ای مضمون مشترک ذکر میشود که حسا (ع) افضل شهادان اس  .افاون بر ای  ،چنند
روای تفساری ناا نقل میشود که یادآور میشنوند شنأن نناول آیناتی ا قنرآن کنریم،
فضا امام حسا (ع) اس  .بدی سنان ،بنر این معننا تأکاند منیرود کنه فضنل امنام
حسا (ع) ا مفاهام ک ادی و مؤکد قرآن و سن اس  .آن گاه بابی ناا در بنارۀ رنرورت
دوستی امام حسا (ع) پرداخته میشود ،با روایاتی ا قول پاامبر (ص) مبنی بنر رنرورت
دوستی حسنا (ع) ،ع ی و فر ندانش(ع) و مانند آن .مضمون مشترک همۀ اینها ،رنرورت
حب حسا (ع) اس  .سرآخر ،با سوم ا مدخل ،فضل یارت امام حسا (ع) را ن همچون
روشی برای ابرا مثب خواسته شده ن باان میدارد.
دو) فصل اول ا بخش سوم ،بثثی مفصل و مستوفی در بارۀ مبانی نظری یارت امام
حسا (ع) اس  .ای فصل بهتنهایی ،شاید حدود ربع حجم کتا را اشغال کند .میتنوان
مباحث ای فصل را در قالب چهار با بارگ ترسام کرد :با اول ،در تبانا این معننا
که شهادت حسا (ع) ،امری مُقدَّر برای حکمتی اس ؛ با دوم ،ینادکرد مبنانی نظنری و
روایی بکاء بر حسا (ع)؛ با سوم ،مبانی نظر لع بر قاتالن امام(ع) ،و با چهارم ،مقایسۀ
حسا (ع) در ام اسالم با یثای ب کریا(ع) در ام بنیاسرائال.
در نخستا با  ،روایات متعددی حاکی ا ای معنا ذکر میشنود کنه پانامبر (ص)،
ع ی(ع) و خود امام حسا (ع) ا شهادت غریبانۀ امام و اصثابشان در کربال آگاهی داشنته،
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و بارها بدان تصریح نمودهاند .افاون بر یادکرد پاشگوییهای ائمۀ پاشا (ع) ،منذاکرات و
نامهها و خطبههایی ا خود امام حسا (ع) ناا به مانان کشناده منیشنود کنه مضنمون
مشترک همۀ آنها ،ع م امام ا تقندیر پاشنا ا هنی اسن  .سنعد بن عبندهللا ت ویثنا
میخواهد بر ای دیدگاه خویش تأکاد نماید که حکم ا لنی شنهادت امنام حسنا (ع)،
گریۀ صالثان بر وی ،و پاکی گناهان ام اسالم اس  .ای ت ویح در فصلهنای بعندی بنا
یادکرد روایاتی چند ،به تصریح میگراید.
(ع)
با دوم ،یعنی بثث در بارۀ مبانی نظری و روایی بکاء بر حسا  ،با یادکرد رواینات
متعددی در جوا مشروعا گریه بر امام حسا (ع) آغا میشود .روایاتی حکایتگر آن که
پاامبر (ص) و امامان و فرشتگان در عالم با به عااداری حسا (ع) پرداختهاند ،خود امنام
حسا (ع) هم به چنا رفتاری اشاره کرده ،و خود را «کشتۀ اش و آه» (قتانل العبنرات)
شناسانده ،و فراتر ا ای  ،نان بنیهاشم ناا در مان حاات آن حضرت بنر ایشنان گرینه
کرده ،و با منعی مواجه نشدهاند .بثث بعدی در ای با  ،فضا چنا بکنائی اسن ؛ ا
(ع)
ای معنا سخ میرود که گریه بر هر مصابتی نکوهاده اس  ،جا مصاب اهنل بان .
آن گاه ،پادا چنا گریهای ناا بهتفصال باان میشود .بثث بعدی هما با  ،روایات
متعددی با مضمون مشترک «تشویق به گریه بر حسا (ع)» اس  .بنر پاینۀ این رواینات،
همۀ پاکان عالم بر آن حضرت گریستهاند ،بر وی منادی غاب نوحه کرده اس  ،بنه قنول
امام صادق(ع) همۀ آسمان و ما جا شاماان و بصریان و عثماناان بر وی گریستهاند ،تا
قاام  6111م مقر دایم در حال اری بر آن حضرتند ،و حتی کبوتری خاص هنم
هس که نالها نوحه بر حسا (ع) اس و ا ای رو اهل بان (ع) ناکنویی بنا آن و منأوا
دادنش را سفار کردهاند.
با سوم ،دربردارندۀ مبانی نظری لع قناتالن امنام اسن ؛ امنری کنه شناید برخنی
مس مانان بدان ررای ندهند؛ چه ،قاتالن آن حضرت ن گرچه خطاکار ن ظاهرا مسن مان
بودهاند .سعد رم ای با  ،نخس روایات فراوانی را ذکر میکند کنه بنه تأکاند قاتنل
حسا (ع) و در مرح های فراتر ،قاتل همۀ انباا و فر ندان انباا را نا اده میشناساند (برای
نمونه ا باور برخی فقاهان شاعه به کفر ولد نا ،نک :اب ادریس .)919 ،199 /9 ،سرآخر،
حتی روایتی به نقل ا امام صادق(ع) در ماان میآید حاکی ا ای که حتی فر نندان این
قاتالن را ناا میتوان به خاطر جرم پدرانشان به قتل رساند.
با چهارم و آخر ا فصل اول ،گونهای جمعبندی و نتاجنهگانری اسن ا هرآنچنه
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گفته شد .موروع ای با  ،مقایسۀ ماان حسا (ع) و جایگاهش در امن اسنالم و رفتنار
مردم با وی ،با یثای ب کریا ،جایگاه مشابهش در ماان بنیاسرائال و سرنوش مشنابه
اوس  .ای هر دو پاش ا خویش در ماان ام هاچ همنامی نداشتند ،هر دو مظ ومانه و
بیگناه به شهادت رسادند ،هر دو را نا ادگنان کشنتند و در مصناب هنر دو آسنمان و
ما خون گریس  .بثث بعدی ،روایتی در بارۀ تفسار یکی ا آیات قرآن اسن ؛ آینهای
که گویا در شأن یثای و حسا (ع) نا ل شده اس  .پایان بخش با  ،روایتی در تأکاد بنر
شقاوت قاتل حسا و یثای(ع) اس .
یارت امام
سه) فصل دوم ،با حجمی مشابه فصل پاشا  ،به تباا اهما و فضا
حسا (ع) اختصاص یافته اس  .رم اولا با آن ،رواینات متعنددی در بنارۀ رنرورت
یارت امام حسا (ع) و ارتباط آن با صدق اعتقاد فرد به ماان میآید .گفته میشنود هنر
کس به یارت آن حضرت نرود ،شاعۀ واقعی ناس ؛ یا گفته میشود یارت نکنردن قبنر
حسا (ع) ،جفا در حق اوس  .مبادرت به یارت ،بهویژه برای شناعاانی کنه نادین قبنر
وی ساک هستند ،مورد تأکاد باشتر قرار میگارد .بنا دوم ،ینادکرد گسنتردۀ روایناتی
فراوان ،در بارۀ پادا مبادرت به چنا یارتی اس  .ای با که با بثثنی مقندماتی در
یارت حسا (ع) آغا میگردد ،پاداشنهایی چنون بخشنش گناهنان،
بارۀ ار و فضا
ثوا حج و عمرۀ مقبوله ،ثوا آ ادی بردگان بساار ،تکریم فرد و رفنع حناجتش توسنط
مالی  ،رفع حاجات دناوی و اخروی ،و پادا آننان کنه در عنا مشنکالت و خطنرات
بساار بدی سفر ت میدهند را دربرمیگارد .سنرآخر ،بنرای افنرادی بنا ورنعا منالی
مخت ر مانهایی مشخ میشود .ای مانها ،حداکثر مانی هسنتند کنه ایننان حنق
دارند یارت خود را به تأخار اندا ند .پایان بخش با  ،یادکرد عقابی در برابنر این همنه
ثوا اس  :ای که نرفت به یارت حسا (ع) کاهندۀ عمر اس .
چهار) فصل سوم ،دربردارندۀ آدا یارت امام حسا (ع) اس  .یارتنامههای مختصر
و مفصل ،آدا و فضایل و احکام فقهی نما در حرم امام(ع) ،و سرآخر ،وداعنامههنای وی
ابوا مخت ر ای فصل را تشکال میدهند.
پنج) فصل چهارم و آخر ا بخش سوم را باید متضم مباحث تکما ی ینارت کنربال
دانس  .ای فصل دربردارندۀ دو بثث بارگ ،و ی با نوادر اس  .اولا بثث ا آن دو،
در بارۀ ای اس که افضل مواقع برای یارت حسا (ع) چه منانی اسن  .بثنث دوم ،در
بارۀ خواص ترب امام(ع) اس و ای که ا کجا باید آن را تهانه ،و چگوننه مصنرف کنرد.
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شش بثث باقی ماندۀ دیگر ا مباحث مرتبط با یارت امام حسنا (ع) را بایند م ثنق بنه
با نوادر ،و پایان دهندۀ ای بخش ا اثر ت قی کنرد .رواینات مخت نر این بنا دربنارۀ
فضا نوشادن آ فرات و غسل کردن با آن ،ررورت ابرا حان هنگنام سنفر و تمنایا
نهادن ماان ای سفر یارتی با سفرهای تفریثی ،لاوم رعای حق تقدم ائنران در حنرم
امام(ع) ،حدود حرم آن حضرت ا چهنار جاننب ،و نثنوۀ ینارت امنام(ع) ا راه دور بنرای
ناتوانان ا حضور اس .
پ) مباحث پایانی :زیارت ائمۀ متأخر
بخش چهارم ،آخری بخش اثر با حجمی در حدود یکی ا فصلهای بخش سوم اسن و
به یارات ائمۀ متأخر(ع) میپردا د .منیتنوان مثتنوای آن را نانا در سنه فصنل متمنایا
دستهبندی کرد .نخس  ،مقدمۀ ای بخش تنها دربردارندۀ روایاتی اس مبنی با مورنوع
«فضل یارت حسا (ع) و دیگر ائمه» .ای مقدمه بناس کنه ت ویثنا خوانننده را متقاعند
کند که یارت امامان متأخر ناا به قدر یارت امام حسا (ع) ثنوا دارد .آن گناه ،فصنل
اول با موروع یارت امامانی که در اطراف بغداد (کاظما و سامراء) مدفون شدهاند آغا
میشود .رم آن ،اول روایاتی در باان فضل یارت پاامبر (ص) و امام کاظم(ع) به مانان
میآید؛ بدان منظور که خواننده دریابد فرقی ماان یارت امام(ع) بنا پانامبر(ع) ناسن  .آن
گاه ،روایاتی مختصر در باان فضل یارت امام کناظم(ع) ذکنر منیشنود .سنسس بنا بانان
روایاتی ،بر ای معنا تأکاد میرود که قبنر ائمنۀ مندفون در حنوالی بغنداد(ع) را حتنی در
شرایط سخ تقاه ،و ا پش پرده هم که شده اس  ،باید یارت کرد .پایان بخش فصل
«ائمۀ بغداد» ،به فضل یارت قبرستان براثنا منیپنردا د .فصنل دوم ،دربردارنندۀ روایناتی
مختصر در بارۀ یارت امام ررا(ع) در مشهد اس  .رم هاچ ین ا ابنوا این فصنل،
یارتنامۀ مفصل یا حتی مختصری ن ا آن سان که برای امام حسا (ع) یاد شد ن روای
یارت ای امامان و پاداشهای مقدر برای آن تأکاند منیرود ،و
نمیشود .صرفا بر فضا
بهاجمال ،آیا های یارتشان را مشابه یارت امام حسا (ع) مینمایاند .سرآخر ،پاوس و
تکم های در بارۀ یارت قبور مؤمنان ذکر میشود که پایان بخش ای بخش ،و هم پاینان
بخش کل اثر اس .
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نتیجه
در ای پژوهش کوشش بر آن بود که راهی جدید برای با سا ی ی اثر کهن و ا مانان
رفته آ مون شود .نخس روایات با مانده ا ماار سعد گردآوری ،و اسبا و ع نل تکثنر و
تمایا طرق اب قولویه به بخشهای مخت ر اثر تث ال گردید .آن گاه بر پایۀ ساختار ک نی
معدود آثار با مانده ا دورۀ مانی تألار اثر در بارۀ موروع ،ساختاری احتمالی بنرای اثنر
ترسام شد .بر پایۀ بسامد مضاما در روایات سعد ،نوآوریها و تأکاندات وی شناسنایی ،و
نقشمایههای اص ی اثر مشخ شد .آن گاه ،ساختار پناشباننی شنده تکمانل و اصنالح
گش  .اکنون میتوان بهسادگی روایات مخت نر با ماننده ا مناار سنعد را رنم ابنوا
مخت ر آن قرارداد ،و اصل اثر سعد را با سا ی کرد.
همچنان که مالحظۀ طرق اب قولویه به ماار سعد آشکار کرد ،مناار سنعد نسنخهای
که داشته ،که در اختاار شاگرد قدیمیتر  ،پدر اب قولویه؛ قرار گرفتنه ،و ا آن پنس
بارها سعد خود در مکتو دس برده ،و روایات فراواننی بندان افناوده اسن  .ظناهرا،
هستۀ اص ی اثر ،خود ا سه بخش اص ی تشکال میشده اس  :او  ،مقدمهای در تبانا
ای معنا که یارت امام حسا (ع) نانا فضن ی همچنون ینارت پانامبر (ص) دارد؛ ثانانا،
بثثی گسترده در بارۀ یارت امام حسا (ع) و مبانی مشروعا هر ی ا رفتارهای مهنم
یارتی همچون بکاء و لع و نما و . . .؛ همان رفتارها که اهل سن بنر شناعاان خنرده
یارت دیگر امامان(ع).
میگرفتند .ثالثا ،تکم های مختصر در بارۀ فضا
همچنان که مالحظه میشود ،ذهنا و رو تث ال متک مانۀ سعد خود را در تألار
کتا الماار ناا آشکار ساخته اس  .مؤلر در ای اثر ،باش ا آن که دغدغۀ ارائۀ آدا و
مناس یارت ،یا معرفی یارتنامهها را داشته باشد ،بنه دنبنال تبانا مبنانی نظنری و
روایی یارت اس .
ظاهرا بارها مؤلر خود به روایات ای هستۀ اص ی افاوده ،فصول و بخشهای جدیندی
برای اثر خویش تدارک دیده ،و احتما تا آخر عمر خویش بارها در آن تجدید نظر کرده
اس ؛ امری که به تعدد و تمایا تثریرهای مخت ر ا اصل اثر انجاماده اس و با تا آن
را در طرق مخت ر اب قولویه بدی اثر میتوان دید.
ای مطالعه راهی برای غ به بر چند مشکل پادا نکرد .میدانام سعد افاون بنر مناار،
کتابی با عنوان فضل الکوفة ،و اثری در تفسار قرآن هم داشته اس  .در رواینات با ماننده
ا سعد ،چند روای بود که هم میتوانس بخشی ا کتا ماار وی باشد و هنم ،بخشنی
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ا کتا فضل الکوفها  .عمال ،هاچ راهی برای تفکا ماان ای دو نبنود .عنا همنا
مشکل در معدود روایات تفساری منقول ا سعد به قوۀ خنود بناقی اسن  .رنم کامنل
الایارات اب قولویه ،چندی روای تفساری ا سعد نقل شده بود که میتوانس بخشنی
ا مناار ،یا بخشی ا تفسار وی باشد .دق در طرق نقل اب قولوینه و دیگنر قنرائ  ،سنر
نخی برای تمایا ماان ای آثار به دس نداد.
به هر روی ،موفقا های حاصل ا کناربرد این رو را نمنیتنوان انندک برشنمرد.
میتوان با کاربرد روشی مشابه ،دیگر کتب ماار با مانده ا دورانهای که را ناا با سنا ی
کرد؛ آثاری همچون ماار ع ی ب مهایار ،مثمد ب حس صفار ،و دیگران ،کنه شنناخ
آنها بیتردید برای درک تثو ت فرهنگ یارت و ناا تاریخ ادباات دعایی شاعه رنروری
اس .
منابع
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 .9اب بابویه ،مثمد ب ع ی« ،مشاخة الفقاه» ،همراه ج  6فقاه م یثضره الفقاه (نک :همنا
منابع).
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 .11اب داوود ح ی ،حس ب ع ی ،الرجال ،به کوشش مثمد صادق بثرالع وم ،نجنر ،المکتبنة
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1613ق.
(ع)
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 .11انصاری ،مثمدباقر« ،مقدمه» بر کتا س ام ب قاس ،قم1611 ،ق.
 .11بثرانی ،عبدهللا ب نورهللا ،العوالم ،قم ،مدرسة ا مام المهدی1613 ،ق. 1911 /
 .13حر عام ی ،مثمد ب حسا  ،اجا ه به مثمد فارل مشنهدی ،رنم ج  113بثنار ا ننوار
مج سی (نک :هما منابع).
 .11خاا  ،ع ی ب مثمد ،کفایة ا ثر ،به کوشش عبدال طار کوهکمری ،قم ،بادار1611 ،ق.
 .13خطاب بغدادی ،احمد ب ع ی ،تاریخ بغداد ،به کوشش مصطفی عبدالقادر عطا ،بانروت ،دار
الکتب الع ماه1613 ،ق1333 /م.
 .91خویی ،ابو القاسم ،معجمرجالالثدیث ،قم1619 ،ق1339 /م.
 .91ذهبی ،مثمد ب احمد ،سار اعالم النبالء ،بنه کوشنش شنعاب ارننؤوط ،بانروت ،مؤسسنة
الرساله1619 ،ق1339 /م.
 .99سعد ب عبدهللا اشعری ،بصائر الدرجات ،اختصار حس ب س امان ح نی ،نجنر ،المکتبنة
الثادریه1931 ،ق1311 /م.
(ع)
 .99شهاد اول ،مثمد ب مکی ،ا ربعون ،قم ،مؤسسة ا مام المهدی 1613 ،ق.
 .96شوشتری ،مثمد تقی ،قاموس الرجال ،قم ،جامعۀ مدرسا 1613 ،ق.
 .91طبرسی ،احمد ب ع ی ،ا حتجاج ،به کوشش مثمدباقرموسوی خرسان ،نجر ،دار النعمنان،
1911ق1311 /م.
 .91طوسی ،مثمد ب حس  ،ا ستبصار ،به کوشش حس موسوی خرسان ،تهنران ،دار الکتنب
ا سالماه. 1919 ،
 .93همو ،ا مالی ،قم ،دار الثقافه1616 ،ق.
 .91همو ،التهذیب ،به کوشش حس موسوی خرسان ،تهران ،دار الکتب ا سالماه 1916 ،؛
 .93همو ،الرجال ،به کوشش جواد قاومی اصفهانی ،قم ،جامعۀ مدرسا 1611 ،ق؛
 .91همو ،الفهرس  ،به کوشش جواد قاومی اصفهانی ،قم ،نشر الفقاهه1613 ،ق؛
 .91عالمۀ ح ی ،حس ب یوسر ،تذکرة الفقهاء ،قم ،مؤسسة آل البا حااء الترا 1616 ،ق؛
 .99غفار ،عبدالرسول ،الک انی والکافی ،قم ،جامعۀ مدرسا 1611 ،ق؛
 .99کشی ،مثمد ب عمر ،معرفة الرجال ،اختاار شاخ طوسی ،به کوشنش مهندی رجنایی ،قنم،
مؤسسة آل البا حااء الترا  1616 ،ق.
 .96ک انی ،مثمد ب یعقو  ،الکافی ،به کوشش ع ی اکبر غفاری ،تهران ،دار الکتب ا سنالماه،
. 1919
 .91مج سی ،مثمد باقر ،بثار ا نوار ،باروت ،مؤسسة الوفاء1619 ،ق1319 /م.
 .91مثنند ارمننوی ،جننالل النندی « ،مقدمننه» بننر الغننارات ثقفننی ،تهننران ،چاپخانننۀ بهمنن ،
1916ن . 1911
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 .93مثقق ح ی ،جعفر ب حس  ،المعتبر ،قم ،مؤسسة ساد الشهداء1619 / 1916 ،ق.
 .91مثمد ب جعفر مشهدی ،المناار ،بنه کوشنش جنواد قانومی اصنفهانی ،قنم ،نشنر القانوم،
1613ق.
 .93مفاد ،مثمد ب نعمان ،ا مالی ،به کوشش حسا استاد ولی و ع ی اکبنر غفناری ،بانروت،
1616ق1339 /م.
 .61مهرو  ،فرهنگ ،جداول تهاه شده برای با سا ی کتا الماار سنعد بن عبندهللا اشنعری،
رم پایگاه اینترنتی «برنامههای آمو شی و پژوهشی من » ،1قابنل دسترسنی در /19 /93
9119م.
 .61همو ،گونه شناسی تألافات دعایی عالمان مس مان تا مان ابن طناووس و سنار تثنول آن،
پایان نامۀ دکتری ع نوم قنرآن و حندیث ،تهنران ،دانشنگاه آ اد اسنالمی ن واحند ع نوم و
تثقاقات ،آذرماه . 1911
 .69همو« ،مفهوم یارت و جایگاه آن در فرهنگ اسالمی» ،ارائه شده به همنایش م نی صنثافۀ
ررویه ،دانشگاه امام صادق(ع) ،مهر ماه . 1931
 .69نجاشی ،احمد ،الرجال ،به کوشش موسی شباری نجانی ،قم ،جامعۀ مدرسا 1613 ،ق.
 .66نسائی ،احمد ب شعاب ،عمل الاوم و الا ه ،بنه کوشنش فناروق حمناده ،بانروت ،مؤسسنة
الرساله1611 ،ق.
 .61هندی ،مثمد ب حس اصفهانی ،کشر ال ثام ،قم ،جامعۀ مدرسا 1611 ،ق.
 .61یثای ب سعاد ح ی ،ناهة الناظر ،به کوشش احمند حسنانی و نورالندی واعظنی ،نجنر،
مطبعة اآلدا 1911 ،ق.
47. Kohlberg, Etan, A Medieval Muslim Scholar at Wor, Leiden, Brill, 1992.
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