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 2حامد خانی )فرهنگ مهروش(

 
 چکیده

بسنااری ا   . به آثار کهن  رنروری اسن     یدسترس، اسالمی معارف برای مطالعۀ تاریخ فرهنگ و 
ثنار بنا   با سا ی این  آ . ای ا  آنها بر جا نمانده اس  اند و نسخه ای  آثار در گذر  مان ا  ماان رفته

این  رو   ، کند؛ البتنه  در چنا  شرایطی ررورت پادا می، ها در آثار متأخرترجویی نقل قول پی
سنعد بن     المناار  ای  مطالعه به منظور با سا ی روشنمند کتنا   . روس  با مشکالتی متعدد روبه

. گنذرد  صورت گرفته اس ؛ اثری که ظاهرا حدود هاار سال ا  ناپدید شدنش می، عبدهللا اشعری
نخس  با شناسایی جایگاه سعد ب  عبدهللا اشعری همچون ین  منتک م و مثند     ، بدی  منظور

، کوشنش خواهند شند او    آن گناه  . شنود  احتمال باقی ماندن آثار  بررسی می، برجستۀ شاعی
سنعد ا  دیگنر رواینات با ماننده ا  خنود وی رنم  آثنار مخت نر متنأخرتر           الماار روایات کتا 

بر پاینۀ فرهننگ   ، ساختار ک ی اثر و نثوۀ چانش ای  روایات کنار هم ناا، نااو ثا، شناسایی شوند
 . سان اصل اثر با سا ی گردد و بدی ، شود تدوی  رایج در عصر وی شناخته

 

 ،  کامل الایارات، سعد ب  عبدهللا اشعری که ، متونی ، با سا ییدعا اتاادبه، یقولو اب  :ها واژه دیکل
 .ماارال ا کت                      

 

 درآمد

 : ننک ) اسن   برخنوردار  ای گسترده رواج ا  مس مانان انام دری نیاآ ارتی  مخت ر اشکال
 در ار   و گناه یجا  ین ا ا  ارتین  ی برخوردار دلال به. (اثر سراسر، « ...مفهوم»، مهرو 
 و آدا ۀ دربنار ی فراوانن  آثنار  -یعاشن  فرهننگ  در ژهین و بنه  - ربنا  ید ا ، مسن مانان  ذه 
 و لااصن ی هنا  گوننه  و اشکال جیترو هدف بایی روای آثار ؛شده اس  راتأل آنی ها وهاش
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 انان م در گناه یبن  و گاه کهی ارتی ی رفتارها و باورهای برخ اصالح، اناااح و رفتار مشروع
ی هنا  دوره در آثنار   ین ا مشنهور  و با ماننده ی هنا  نموننه ۀ جم ن  ا . اس  افتهی رواج عموم

 جعفنر  بن   مثمد الماار کتا ، (ق913 د) هیقولو اب  امل الایاراتک به توان یم، متأخرتر
( ق 1111 دی )مج سن  تثفة الاائنر  و، (ق 116 د) طاووس اب  ماار، (ق 111 ی )مشهد
  ین ا. نهاسن  یا ا  شترابی بس البته، ارتی ۀ بار در اناعاشی ثیحد آثار شمار. کرد اشاره

 آثنار  ا  ای دسنته ، شوند یمی بند دسته «ماار کتب»ی ک  عنوان لیذ معمو  که آثار لاقب
:  ننک ، آثنار   ین ا متقندم ی ها     نمونه ا ی فهرستی برا) اسالمند جهانیی دعا اتاادب در مهم

 . (1ۀ شمار جدول، . . . جداول، مهرو 

. انند  شده اااح که ی خطی ها نسخه حاتصث با، دسته  یا مهم آثار ا ی معدود شمار
 بنا  و، رفتنه  انام ا های که  مربوط به ماارات کتا  ا ی ا عمده حجمیی گو، با ای  حال

 ا ی کن ی. اس  دشوار که ی ها دوره در اان ارتی  خیتار شناخ ، آنها ا ی ا نسخه نماندن
 . اس ( ق911 دی )اشعر عبدهللا ب  سعد الماار کتا ، آثار  یا  یتر مهم

ی هجنر  سنوم ۀ سند  مدوۀ من ان در برجسنته ی امام عالمان ا ی اشعر عبدهللا ب  سعد
 شیخنو  آثنار  انبنوه  با شمار  در اانی اثری حت که سان آن بود پرکاری عالمی و. اس 
 چاهن ، یو آثنار  ا  عنوان دو جا بهیی گو، با ای  حال. (191، فهرس  ،یطوس) کرد راتأل
 هان ته آن ا ی ا خالصنه  صنفار  که اس  بصائر الدرجات دو آن ا ی کی. اند نماندهی باق  ی

المقنا ت و   کتنا  ، یگنر ید. (سنعد ، مآخنذ :  نک) اس  ماندهبر جای  خالصه  یا و، کرده
/  1969، ییعطنا ی مطبوعنات ۀ مؤسس) تهران در، مشکور جواد مثمد کوشش به، الفرق
 . اس  دهارس چاپ به( م1319
 و تأمنل  مثتناج  و دان بعی امر، سعد همچون برجستهی عالم آثار عموم رفت  انام ا 
 بتنوان  دیشنا ، توجه به کثرت منقو ت ع مای متاخر ا  سنعد  با. درس یم نظر بهی با نگر
 بنا  متنأخرتر  مؤلفنان  ب کنه ، انند  نرفتنه  انان م ا  هرگای و آثار ا ی توجه قابل حجم گف 

 لاتکم را او کار و، نهاده بنا سعد کتبیۀ پا بر را خود آثار درواقع، آنها بهی ارافات افاودن
 و استنسنا   بنه ی ا ان ن، متأخرتری ها سده در رو  امه ا  که دارد احتمالی حت. اند کرده
ۀ عمند ، چه اس ؛ رفته انام ا  ن ظاهر به تنها ن آثار  یا و، نشده احساس سعد آثار حفظ
 . اس  دهمانی باق گرید آثار رم  در آنها

، باشند ی بناق  فنات اتأل گنر ید رنم   سنعد  آثنار  و، حاصنث  هافرر  یا واقعا اگری حت
 اثنر  ننام  ادکردی ین جنا  بنه  کهن   مثندثان ، سنو   ی ا . اس  مشکلی کار آنهای با سا 
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 و کننند  ذکنر  اثر صاحب خاش اتیروا به را خود قیطر که اند دهاکوش، مط بۀ دربردارند
ی کنار ، گرفتنه  صنورت  خاشن  آن اثنر  کندام  ا  هانقل ا   ی هر که  یا اااتم سان  یبد

 درک، متنأخرتر  کتبیۀ پا بر اثر  ی مطالبی گردآور فرضِ به، سو گرید ا . اس  مشکل
 دشواری کار، بدانها دهنده ساختار مؤلر  اذهن و راتأل  ی رم  در آنها نشاچۀ نثو
 ماتنوان  ینمن  با ، نهند ما ارااخت در را اثر   ی رم  سعد اتیروا عموم اگری حت. اس 

 کنه   ین ا کشنر ی بنرا  ماابان بی راهن  کنه  آن جا، میدار ارااخت در را راتأل آن ماادعا کن
 .  اند شده دهاچ گریکدی کنار چگونه اتیروا

 نق شان به حیتصر بر افاون همواره، شیخو سند نقلی اقتضا به متأخران، با ای  حال
 انان ب )ع( ان ب اهنل   ین روا بنه  اان ن رای و قین طر و، یو آثار به را شیخو قیطر، سعد ا 
 هنر  مضمون در دق  و گریکدی با آنهاۀ سیمقا، دااسان  یا لاتث  با، سان  یبد. دارند یم
  اکدام به، او  :اتیروا  یا ا کدام هر که اف یدر بتوان دیشای حدود تا، ها یروا ا   ی

 بنه  و، جسنته  بهنره ی مننابع  چنه  ا  اثر آن نگار ی برا سعد، ااثان اس ؛ مربوط سعد اثر
 شنتر ابی نن ید عالم  ی عنوان به سعد که  یا، ثالثا و اس ؛ داشته یدسترس آثار  اکدام
 نقنل  بنه  شنتر اب هنا  ننه ا م  اکدام در و، کردهی مسائ  چه حل به معطوف را دخو توجه
 کسنر ی، سنعد  آثنار  نقن   یبن  و کاملی با سا  در مانتوان اگری حت. اس  پرداخته  یروا

 .  میانگار هدیناد کسری اان رای نسبی ها اموفق ار   دینبا، ماباش موفق
ی بنرا  اثنر   ین ای با سا . رداگ یم صورت سعد الماار کتا ی با سا ی برا مطالعه  یا
 کوشنش . گشاسن   راه و مهنم  ارابسن ی عاش فرهنگ در ارتی ی ها یاآ خیتار بهتر درک
 المناار  کتنا  ی با سنا  ی نظنر ی مبان، ری ی هاپرسش پاسخ به جست  راه با شد خواهد
 چنه  بنر  توان یمی و الماار کتا ی با سا ی برا، او : دشو استواری اشعر عبدهللا ب  سعد
 ا  متنأخران  منقنو ت  انان م تنوان  یمی روش چهیۀ پا بر، ااثان کرد؟ هاتکی متأخرتر آثار

 چنه  بنا  اثنر   ین ای با سنا  ، ثالثا نهاد؟ ایتما آثار گرید ا  منقو تشان با سعد الماار کتا 
 تنوان  یمن  کجنا  تا، یشنهاداپی هارو  بر هاتک با و روس  روبهی گرید موانع و مشکالت

 برداش ؟ گام رامس  یا در

 ا ی شنناخت  حصول با داکوش ماخواه نخس ، هاپرسش  یا بهیی گو پاسخ منظور به
 مکتوبنات   یتنر  مهم، بعد. ماده دس  به یو آثاری بقا ا ی برآورد، سعد آثار و  اشخص
 ماخنواه  اسنتخراج  را آنهنا  ا  سنعد  اتیروا و، ییشناسا رای و الماار کتا  مطالبی حاو
 منقنول  اتین روا با یو الماار کتا  اتیروا انام توان یم چگونه دید ماخواه گاه آن. کرد
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 کتا  اتیروا نشاچۀ نثو کشری برای راه اس    م اان رآخرد. نهاد ایتما آثار گرید ا 
 .  مااباب اثر راتألی چگونگ و، هم کنارماار

 

 آشنایی با مؤلف اثر. 1

 حیات فردی و اجتماعی. الف

، ینجاشن :  ننک ) «الطائفنه     خاشن » بنه  م قنب ، (ق911 د) یاشنعر  عبدهللا ب  سعد ابوالقاسم
 . اس ی هجر سومۀ سد اواخر در قمی امامۀ برجست هافق و متک م، (133

 خاندان بودنی عشری اثن توان    ینم گرچه ؛ندا بوده یعاشی قو احتمال بهی وۀ خانواد
 ا  یمعندود  کنه  بودنند ی مثندثان  دو هنر ، مثمند  بنرادر   و پندر . دانس  مس م رای و
ی نامضنام  بنا  و، عامنه  رجال ا  برگرفته، اندک اتیروا  اهم. اس  مانده قیبا تشانایروا

 ؛991/ 1، استبصنار ، یطوسن :  ننک ، سعد پدر اتیروای برا) اس ی عام مثد   ی مط و 
 خنود  خیمشا ا . (999/ 9، ع ل ،هیبابو اب : برادر   یروای برا و ؛111/ 1، تهذیب ،همو
 رای و انان رجال چنه  گنر . (91، اول داشنه ) اس ی ماتم عبدهللا ب  همنبّ ابوالجو اء، یو

 نقنل ، یدین   خیمشنا  بنه  نظنر  با( 916/ 11، 991-993/ 11ی )شوشتر، اند    نهاده مُهمَل
، نموننه ی بنرا ) یو اتیروای امام هانافق اجماع مخالر  امضام و، یع  ب  دی  ا  اتیروا
-193، 91-93، خصنال ، هین بابو ابن   ؛919-911/ 9، ینن اک  ؛113، داسنع  ب ای ث: ی نک

 نظنر  اظهنار  تنا  هنو ی رو هر به. شمرد    یم مثتمل را او بودنی دی ، (999 ژهیو به، 191
 ا  شاب توان    ینم، شواهد  یا بر هاتک با و اس  راهی بس خانواده  یا مذهبۀ بار در متق 

 .  گف   یا
 کردی ادی ی سفرها، ع م کسبی برا که شناساند    یمی کسانۀ جم  ا  را سعدی نجاش

 بنه  نظنر  بنا  امنا ، بنوده  بنالد  کندام  بنه  هامسافرت  یا شود    ینم ادآوری چاه او. (133ص)
 کنرده  گنذر  هنم  عراق و اصفهان به، قم خود وط  بجای و اف یدر توان    یم، یوۀ خامش

 همچنون  کنرد؛  اشناره  قنم  دری و خیمشنا  بنه  نخسن   دیبای معن  یا حاتوری برا. اس 
 اسن  ی کسن   ااول که( 111-111، امالی، هیبابو اب  ؛91، بصائر، سعد) هاشم ب  ماهابرا
، سنعد ی )برقن  مثمند  بن   احمند  این ، (11، ینجاش) داد نشر قم در را اناکوف ثیحد که

، سنعد ی )اشعری ساع ب  مثمد ب  احمد ای، (311، امالی ،هیبابو اب  ؛196، 191، همان
 انان م ا ی و خیمشنا . انند     بوده قم ساک ی همگ که (131، همان، هیبابو اب  ؛113، همان
 اوی بنرا ی نجاشن  کنه ی تنَرقننُف  عبناس  و، عرفه ب  حس ، دیای ب  عقو ی چون اان عامه

: حسن  ی بنرا  ؛611، ینجاشن :  نک، عقو ی یبرا) اندی بغدادی همگ، (133 ص) برشمرده
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 بن   مابنراه ا، یو خیمشنا  گنر ید ا . (161/ 19، بان خط: عبناس ی برا ؛163/ 11، یذهب
 سناک  ( 13، یارمنو  مثند   اان ن ؛19، امنالی  ،دان مف:  ننک ) الغنارات  صاحب، یثقف مثمد
 در  ین ا ا  شاب. (13-11، ینجاش : نک) اس  دهینگا سکون  قم در هرگا و، بوده اصفهان

 قنم  در ق 931 سنال  در، خنود   گفتنار یۀ پا بر که آن جا م؛ادان    ینم اوی مسافرتهاۀ بار
 . (61، کمال الدی ، هیبابو ب ا : نک) اس  بوده
 طبنع  بنه  امنام  بنا ی و انان م مالقنات  و بنود ، (ع)یعسکر امام اصثا  با طبقه همی و

، رجنال ) افتنه یدر اان نی طوسن  کنه  همچنان، انتظار برخالف و حال  یا با. اس  مثتمل
 خنود  منورد   ین  در. اسن   دهانرس او وساط  به )ع(یعسکر امام ا ی تیروا هرگا، (933

، کنند     ینمن   یروای و ا  و، کرده درک را )ع(ررا امام که آن لادل به رای کس ثیحد، یو
 انند     داده نسنب   (ع)قنائم  بنه ی و ا  نقنل  بنه  رای اخبنار  گاه. (991، داوود اب ) نهد یفروم

 ا  نقل به همه 113، یبثران ؛161/ 9، یهند، 111/ 111، 999/ 66، 11/ 99، یمج س)
 همچنون ، (ع)قنائم  بای و مالقات ا  اان گاه و(   بب 931/ 9، یطبرس: قس ؛یطبرس احتجاج

  )ع(یعسنکر  امنام  با سعد مالقات داستان. اند    گفتهسخ   )ع(یعسکر امام آغو  دری طف 
 قالنب  در، ناشنناخته  جنوان   ین  همچون، امام با سعد مالقات گر یحکا، )ع( مان امام و

 اسن  ی اشنعر  اسنثاق  بن   داحمن ، (ع)یعسنکر  امنام ی صنثاب  و انان قم خاش بای همراه
 بنا ، ردیپنذ  یمن  انین پا احمند  درگذش  ذکر با که  یحکا  یا. (933-911/ 9، یطبرس)

، (933/ 9، همنان  : ننک ی )عسنکر  امام ا  پس احمد اتاح استمرار بای قطع تعارض وجود
ی حتنن و، (61، یانصنار  : ننک ، نمونننهی بنرا ) شنده  صنث   بننهی ت قن ی بعند ی هنا     دوره در

 احالنه  فر نند   بنه  را آنهنا  پاسنخ  امام و، دهاپرس )ع(یعسکر امام ا  سعد کهیی پرسشها
 : ننک ،  یروا نقدی برا ؛113، یبثران : نک) اس  شده دانسته (ع)قائم ا ی وی پرسشها، کرده
 .  (19-11/ 3، ییخو

 متک م  ی همچونی و شأن به دیبا ااچ هر ا  شاپ، سعدی ع م گاهیجا ا  سخ  در
 نسنل  دوی کن ی مثدثان آثار در اکنون    هم و، شده نقلی و قیطر ا  کهی اتیروا. کرد اشاره
، 61، 91 ص، نمونهی برا) هیبابو ب ی ع  ا مامة و التبصرة م  الثارة همچونی و ا  بعد
، 193، 61 ص) هیبابو ب  مثمد ةکمال الدی  و تمام النعم، (اثر کل مورددر 63،  جم، 16

 ا  نشنان ، شنود     یم دهید( 991/ 1:  نک، نمونهی ابری )ناک کافی ای، (مخت ری جاها، 161
 (ع) منان  امنام  امنر  در رتاح ا ی کبر ب اغ آغا  عصر اناعاش خروج در اوی داک  نقش
 شنهرتش  جود و با که آنندی ایگوی خوب به اانی و آثار  یعناو. (911، خاا  : نک اان) اس 
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 در جیرای ها    شهیاندی برخ ردّ در او آثار. اس ی عاشی متک م، ااچ هر ا  شاب، فقاه  به
 در مردمنان  «رتان ح» و صنغرا  بن  اغ عصنر ی تابهنا  و تنب ی این گوی خنوب  بنه ، عصر آن

 بنر  رد، هین جعفر و هین مثمد بری ردّ: اس  قمی فرهنگ طامث در )ع( مان امامی جستجو
 . (133، نجاشی). . .  و مجبره بر رد، هاشم ب  ماابراه ب ی ع  بری رد، غالت

 ؛911/ 1، . . . فقانه ، هیبابو اب  : نک، نمونهی برای )وی فقهی فتاوی برخ،  یا بر افاون
 هنان افق انان م در همنواره ( 911/ 9، یح ن ۀ عالمن  ؛961-961/ 9، 916/ 1، یح  مثقق
، کند    یم نظر ج ب انام  یا در آنچه، یرو هر به. اس  شده نهاده بثث به بعدی عصرها
، 611، 611/ 1، ینن اک  : ننک ) بنوده ی نن اک  و اش ا ی و گرچه. اس ی ناک  بای وۀ رابط
 مادانن     یمن . اسن   نکرده  یروای ثیحدی فقه لیمسا دری و ا  هرگای ناک ، (631، 639
  ین ا در احتمنال   انخست. ( اپس سطور : نک) اس  داشته با   یا دری متعدد آثار سعد
ی نن اک  اسن   هشند  سنبب  دو  یا انام اندکی  مانۀ فاص  ماکن گمان که اس  آن باره

 اس  آن حق، با ای  حال. ندانبی و ا  نقل ا مندان را خود و باشد داشته تر یعالی إسناد
  ین روا نن  ماابنراه  ب ی ع  همچون ن سعدی ها طبقه هم و معاصرانی ارابس ا ی ناک  که
، غفنار  : ننک ) انند  بنرده  گمنان ی برخن  که سان آن، امر  یا سبب دیشا، سان  یبد. کند یم

 سنخ  ، لان تث   ین ا دین مؤ. باشند  اوی فقهن  اتین مرو بهی ناک ی اعتماد    یب ،(691-693
 صی )نجاشن  اثنر  در کنه ی سخن اس ؛ ةالرحم کتا ، یوی فقه بارگ اثرۀ بار دری نجاش
معنالم   و( 191 صی )طوسن  فهرسن   بنه  نظنر  بنا ی ول، دهیگرد منتقل راتصث با( 133
 مکاتنب  بنه ی وی بنند یپا ی ا اس  و حاک یبا سا  قابل( 13 ص) شهرآشو  اب  الع ماء

 رواه منا اف[ الرحمة کتا ] کتبه[ فم »]. . .  :اوس ی ع می  ندگ ا ی ا    دوره در، یراماماغ
 کتنا  (: خمسنة : حاصنث  رنبط  ؟) جماعنة  کتنب ی ع ن  شنتمل ی هو و عةاالش وافقی مما

 رواه منا اف» راتعب. «. . .  الثج کتا  و الصوم کتا  والاکاة  کتا  و الصالة کتا  و الطهارة
 وی مبنان  مطنابق  اان نی آثار، یو که باشد داشته آن ا  نشان تواند    یم «عةاالش وافقی مما
 و مکاتنب  بنه ی وۀ ناخواستی هاشیگرا ا ی نگران دیشا و، داشته گریدی فقه مکاتبۀ ادل
 . اوس ی فقهی آرا بهی ناک ی توجه    یب لادل، یامام راغ اتیروا

. اسن   تأمل درخور ناا قم عالمان بهی عاش که  آثار و ثیموار انتقال دری و گاهیجا
 اتین روا ا ی ارابس که دارد آن ا   یحکای خوب به، هیبابو اب  دااسان در او وساط  کثرت
 گرفتنه  قنرار  قنم  هنان افق اران اخت دری و قیطر ا ، رانیا و عراق مخت ر بالدۀ عاش که 
 بنه  اان نی برقن  آثنار . (اثنر  سراسنر .  .،. 691، 696، 699، «خهامشن »، هیبابو اب  : نک) اس 
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 . اس  دهارسی بعدی هانسل بهی و وساط 
 انند     برشنمرده  اان ن را او خودی هانگار ی برای فهرست، سعد آثار انام در که آنجا ا 

 دین با، اسن   معنادار پرکار سندگانینوی برا تنهای امر  اچن و، (191، فهرس ، یطوس)
 آثنار  ا  انندک ی بخشن ، شنده  داده نسب ی و بهی اسکتابشن منابع در آنچه داش  اذعان
 ةطبقنات الشناع  ، امدهان فهرستها ا   ی چاه در کهی و آثارۀ جم  ا ، نمونهی برا. اوس 
، نشنده  داده نسنب  ی و بنه  رجال دری اثر چاه که آن  اع در. (691، ینجاش : نک) اس 

:  ننک ، نموننه ی بنرا ) اسن   ارابس مخت ر رجالیی شناسا دری و اظهارات ا  هانقل همواره
 کتنا    اهم ا  همه هانقل  یا، نظر به و( 911، 31، رجال، یطوس ؛136، 131، ینجاش

 شناگرد  وسناط   بنه  سنعد  ا ی کشن ی هنا نقنل  کثنرت  بنه  توجه بای حت. اوس  طبقات
، (مخت نر ی جاها، 999، 911، 93/ 1، یکش:  نک، نمونهی برا) هیقولو اب  پدر ا  برجسته

 . اس  گرفته جای کش رجال رم  هم سعد اثر  یاۀ عمد شبخ رسد یم نظر به
، یو شناگردان   یتنر  برجسنته  نقنش  بنه  دیبا، سعد آثاری خیتار ستمرارا ا  سخ  در

 و، (ق 969 د) دان ول بن   حسن   بن   مثمد، (ق 993 د) هیبابو ب   احس ب ی ع ی عنی
 مثمند ، یو ا  بعند  نسنل  دوی  مانۀ فاص  در. کرد اشاره( ق 991 ح د) هیقولو ب  مثمد
 هنم  و پدر  قیطر ا  را سعد اتیروااۀ ک  که دارد    یم اناب، (696، «خهامش)» هیبابو اب 
 آثنار  بنه  داشنت   یدسترسن ، هین بابو ابن   منراد  دیترد یب. اس  داشته ارااخت در داول اب 

 آنانۀ  ک  بهی دسترس، صورت  یا راغ در. یو ا ی شفاهی سماعات نه اس ؛ سعد مکتو 
 اسن  ی منوارد  آن ا  ران غ  یا البته. نداش ی مثصَّ ی معنا، متفاوت قیطر دو ا  اتیروا
، فقانه ) اسن   خواننده  سعد خط به رای مط ب که شود    یم ادآوری صراح  به هیبابو اب  که
 نشنان  اان ن هیقولو ب  مثمد ب  جعفر کامل الایارات بری مرور، باترت  اهم به. (91/ 1
 و هین بابو اب ، پدر  نادی شاگردۀ واسط به را سعد اتیرواۀ عمد، هیقولو اب  که دهد یم

ی نجاشن ، پننجم ۀ سند ۀ من ان دری عنن ی بعند  سده  ی حدود. اس  کرده حاصل داول اب 
. دارد اران اخت در پدر  ا  نقل به هیقولو اب  قیطر ا  را سعد آثارۀ هم که کند یم حیتصر
 را نکتنه   ین ا توان یم. اس  بودهی باق اان ق 19ۀ سد تای حت مولفات  یا ا ی برخ ظاهرا

 اف یدری مشهدی مهد مثمد ب  فارل مثمد به( ق 1116 دی )عام  حر خاشۀ اجا  ا 
 کتنا  ، بصنائر الندرجات   نقنل ی بنرا  شیخنو  شناگرد  بنه  که آنجا ؛(113، یعام  حر:  نک)

، پنس  آن ا . دهد یم اجا هی اشعر عبدهللا ب  سعد فاتاتأل گرید و، الدعاء کتا ، ةالرحم
 .  وجود نداردی و آثارۀ عمد بهی ا گسترده دسترس  اچن ا ی حاک یاهدوش
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 آثار دعایی  . ب

فضنل الندعاء و   ، کتنا  الندعاء  : مربوطندیی دعا اتاادب به عنوان چند، سعد آثار انام در
 عننوان  سنه  کنه  دانسنته  مثتمنل ( p. 158) ک برگ. الماار و، قاام ال ال، ا دعاه، الذکر

ۀ ارائن  با( 31، . . .  شناسی گونه) مهرو  سو آن ا  و، دنباش ثرا  ی یبرایی نامها، نخس 
ی مطنالب ، صنراح   به کهی موارد بر افاون، یبار. اس  کرده رد را احتمال  یا، یشواهد

یی دعنا  اتان ادب در سنعد  قیطر ا  اانی فراوان اتیروا، شده داده نسب ی ویی دعا آثار به
. ندهسنت  یویی دعنا  آثار ا  برگرفته نهایا ۀعمد که س انی دیترد و اس  افتهی راه عهاش
 نظنر  بنه  که، جسته بهرهی و اتیروا ا  بار 991 هیقولو اب ، کامل الایارات در، نمونهی برا
ی بنرا ) باشندی و ةفضل الکوف دیشا گاه البته و الماار کتا  ا  برگرفته آنهاۀ عمد رسد    یم

 .  (Cohlberg, 158-159:  نک، یویی دعا آثار ا  گریدیی بخشها به اشاره
 و کنند     یم  یتقو اان رای گرید احتمال، سعد آثار ا  هیقولو اب  جست  بهره همه  یا
 و، متفناوت ی شک  به سعد مااری سیبا نو جای ااچ، هیقولو اب  الایارات    کامل که  یا آن

 و اس  دهش برده نام هافهرس  در تنها، وی کتا  ا . نباشد گریدی اتیروا افاودن با البته
 چاه مضمون و اس  هیبابو اب  آثار رم ، سعد اتیروا به باره  یا در اشاره موارد معدود

 . (133، 61، ثوا  ،همو ؛913، امالی ،هیبابو اب  : نک) س ان دعا هم  ی
 بنا  همامنان ی عنام  مثندثان  اتین روا ا  دعنا ۀ بنار  دری و اتیروا، یک  لاتث   ی در
  منان ی بنرا یی دعنا  ادکردین  بر افاونی و، نمونهی برا اند؛    بوده تر    کامل و تر    قادق خود 

 آورد    یم صبح اذان دناشن هنگامی برا )ع(صادق امام ا  نقل به هم رایی دعا، اذان دناشن
عمنل   همچون ن عامه ا ی و معاصران آثار در که آن حال، (993-991، امالی ،هیبابو اب )

 اسن   نخس  مورد لاقب ا ی ک یی دعا، شده نقل کهی ااچ  ینهان  نسایی ةالاوم و ال ا 
 نسنب   بنه  هرچنند ، یویی دعنا  اتیمروی برخ گریدی ژگیو. (بعد به 119، یینسا: قس)

، مهنرو   : ننک ، اصنطالح   ین ای بنرا ینی ) گرا     ان کم وجنود ، ییابتندا ی شک  به و کمرنگ
 گوننه  هنر . (913، امنالی  ،هین بابو ابن   : نک، نمونهی برا) آنهاس  در( 69-61، شناسی گونه
 . آنهاس  ا  ماندهی باقی هابخشی با سا  مست ام، یو آثارۀ بار در قادق نظر اظهار
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 بنه  بنار  991 شیخنو  کامل الاینارات  کتا  سراسر در هیقولو اب ، شد گفته که همچنان
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 حجنم  چهارم  ی ا  شاب، بهتری عبارت به. کند یم استنادی اشعر عبدهللا ب  سعد  یروا
 مشنکل ، اول نگناه  در حداقل، با ای  حال. اس  افتهی اختصاص سعد منقو ت به، یو اثر

. باشنند  شنده ی سن یبا نو سنعد  اثنر   ین  تنهنا ی رو ا  اتیروا  یاۀ هم که رف یپذ بتوان
 پدر ا  گاه، سعد آثار بهی دسترسی برا شیخو منبع ادکردی در هیقولو اب  که  یا حاتور
ی منوارد  و، هین بابو بن  ی ع ن  ا  گناه ، دان ول ابن   ا  گاه، کند یم ادی هیقولو ب  مثمد خود

 کنار  بنه « یخیمشنا  جماعة» همچون عامی راتعاب گاهی حتی و. گریدی برخ ا  هم معدود
ی متعندد  منوارد  در، چنه  افن ؛ یدر را آن ا  منراد  تنوان  یمی سخت به کهی راتعب برد؛ یم
 جماعن    ین ا سنسس  و، ادین  را هین بابو اب  و داول اب ، پدر همچون شیخو بارگ خیشام

ی و منراد  که میریبسذ مانتوان شود یم سبب کهی امر ؛کند یم مهارم بدانها اان را خیمشا
 الماار کتا  ا  تنها را اتیروا  یا هیقولو اب  اگر، یبار. نفرند چند  یا، خیمشا جماع  ا 

 اب  رف یپذ توان ینم. داش  ارااخت در قیطر  ی ا  را آنهاۀ هم  بد، بود گردآورده سعد
 ذکنر  جداگاننه ی قن یطر اان  ی هر نقلی برا و، نقل اثر  ی ا  را اتیروا همه  یا هیقولو
 .  کند

 هین قولو اب ی دسترسی برا مخت ر قیطر 96، کامل الایارات سراسر در، یک  طور به
 سننخ  سه بهتوان  می را طرق  یا، کالنی بند ستهد  ی در. شود یم مشاهده سعد آثار به

 نقنل  سعد ا  شیخو پدر وساط  به تنها هیقولو اب  کهی اتیروا( الر: نمود  اتفک کالن
( پ اسن ؛  دهاشنن  خیمشنا  ا  گنر یدی ا عنده  ا  هنم  و پدر ا  هم کهی اتیروا(   کند؛ یم
 ا  تنهنا  و، نداشنته  هین قولو ابن   بنه  آنهنا  انتقنال  دری نقش چاه پدر  ظاهرا کهی اتیروا
 . اس  دهاشن گرانید

 
 به وساطت صِرف پدرش از سعد الف( روایات ابن قولویه

ی انان ب بنه . شنود  یمن  نقنل  پندر   وسناط   به، سعد ا  هیقولو اب  اتیروا ا ی مان حدود
 نقنل ی اسنناد   اچنن  بنا  تنهنا  هیقولو اب  را  یروا 991 مجموع ا   یروا 199، تر قادق

ی دین تردی جا، اتیروا  یا  یکای موروع در دق . «سعد ع  هللا هرحمی اب: »اس  کرده
 اتین روا  یای ابیبا ی برا) اند شده برگرفته سعد الماار کتا  ا ی همگ که گذارد ینمی باق
 . (9ۀ شمار جدول، جداول، مهرو  : نک، کامل الایارات در

 فضنل  کرداد( ین 1: اسن   رین   قرار به مکرر  امضام حذف ا  پس اتیروا  یا موروع
 فضنل ۀ بنار  در مفصنل  بثنث ( 9 مختصنر؛ ی اشنارات  حد در آن اعمال و (ص)امبراپ ارتی 
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 بنر  دال اتین روا مثنل ) ارتین    یای ها یاآی نظر  ااتب، آنی چگونگ، (ع) احس ارتی 
 این ،  (ع) احسن  قاتنل  لع  ررورت  ااتب رو  یا ا  و س  اده ا نا )ع( احس قاتل که  یا
 مثنل ) آن بنا  همنراه  اعمال و، (اند شده نا ل (ع) احس شأن در که قرآن اتیآی برخ اناب

 در هنا بثنث  و (ع)یع  قبر مکان بهی اشارات( 9 ؛(فرات آ  با کردن غسل و دنانوش فضل
 کوفنه  در )ع(یع ن  قبر ارتی ی برا سفر همراه اعمال به مختصری اشارات همراه به، آنۀ بار
ی برخن  قبور ارتی  به مختصری اشارات( 6 ؛(. . . و کوفه مساجد فضل بهی اشارات همچون)
 نداشن   امکنان  هاتق طیشرا در اگری حت را )ع(بغدادۀ ائم قبر که  یا مثال ؛)ع(ائمه ا  گرید
 در متعندد ی اتین روا، )ع(کناظم  امنام  و )ع(امبراپ ارتی  فضل، کرد ارتی  پرده پش  ا  دیبا
 فضنل ، مؤمننان  قبور رتای  همچون، یفرعیی بثثها مختصر( 1 ؛)ع(ررا ارتی  فضلۀ بار
 حنق  درآمند ی مکنان  بنه   ودتنر  کهی کس که  یا مثل) ارتی  آدا ، راثاب قبرستان ارتی 

 .  (دارد تقدم
 )ع( احس امام ارتی  به، اتیروا  یا حجم ا  درصد 11 حدود، شد اشاره که همچنان
 ا  پندر   قین طر ا  هین قولو ابن   اتیروا مجموع که شود فرض اگر. اس  افتهی اختصاص

 )ع( احسن  امنام  ارتین  ، کتنا   آن موروع که میابگو دیبا، دهند لاتشک رای کتاب، عدس
 گنذرا ی اشارات صرفا، ارتی  با مرتبط موروعات گرید و )ع( اب اهلاۀ بق ارتی  به و، بوده
 . اس  داشتهی فرع و

 آثنار   یعنناو  در نظنر  بنا  ینرا   س ؛ان قبول قابلی سادگ بهی فرر  اچن، با ای  حال
فضنل   و المناار  کتنا  : دارد ارتین   مباحث با مرتبط اثر دوی کی تنهای و ماناب یم سعد
، اوسن   المناار  کتنا   بنا ی مسناو ، شده نقلی و ا  قیطر  یبد آنچه میابگو اگر. ةالکوف
 کنه  نن (  اپسن  سطور : نک) طرق ریسا با سعد ا  منقول اتیروا که ماکن هاتوج ماتوان ینم

 گنر ید آثنار  کدام ا  ن اس  )ع(ائمه ارتی  هم آنهاۀ عمد موروع، دید ماخواه که همچنان
 گریهمند  بایی تنها به اتیروا  یا که رف یپذ توان ینم، گذشته  یا ا . اند شده گرفتهی و
 کتنا   ا ی مهمن  بخنش  هیقولو اب  میابگو که آن مگر بدهند؛ لاتشک را منسجم اثر  ی

 اثنر  در هین قولو ابن   که میریسذب گاه هر. اس  دابع که، کرده حذف مده عب را سعد الماار
 ا  گذشته میابگو ماتوان یم گاه آن، تاباند یمبا  را سعد ماار ا ی توجه قابل بخش شیخو
ی نیعنناو ، مورنوعات  ریسنا ۀ بار در منقول اتیروا، )ع( احس امام ارتی  با مرتبط اتیروا

 دنبنال  رای خاصن  هندف  آنهنا  ذکنر  در مؤلنر یی گنو  که چنان رند؛اگ یدربرم را پراکنده
 . اس  نبودهی خاصۀ جانت بهی ابادستی پ در و، کرده ینم



 93 سعد ب  عبدهللا اشعریالماار  کتا برای با سا ی  روشی

 عکنس  بنه ، مابنه طرق گرید با سعد منقو ت کنار در را اتیروا  یا گاه هر، سو آن ا 
 مشناهده  رای خاصن  انسنجام  وی همناهنگ ، موروع هرۀ بار دری و ا  هانقل انام توان یم

 ابن   اتین روا کنه  ماکنن  حکنم  دین با، نسا  یبد. اس  سا گارتر «راتأل» با کهی امر کرد؛
 را نی  و المناار  کتنا   همچنون  نن  سعد اثر  ی ا ی بخش، سعد ا  پدر  قیطر ا  هیقولو
 گنر ید ا  هین قولو ابن   منقنو ت  ا  جداگاننه  و مسنتقل  اثنر   ین  ننه  انند؛  داده یم لاتشک
 . را خشیمشا
 

 ب( روایات ابن قولویه از سعد به وساطت پدرش و دیگران

 بنه  را خنود ی دسترسن  اول هین قولو ابن   کنه  اند شده نقل وهاش  یبد اان گرید  یروا 11
 : ننک ) بنرد  یمن  ننام  اان ن را خنود  خیمشا ا  گریدی تن سسس، کند یم مستند پدر  قیطر

 :نمود  اتفک ری  شکل به هم را اتیروا  یا توان یم. (9ۀ شمار جدول، همان، مهرو 
 به را «سعد ع ی خیمشا جماعة وی اب» راتعب هیقولو اب ،  یروا 99 نقل هنگام در. 1
ی کسنان  چه قاادق «خیمشا جماع »  یا ا  مراد  کند مشخ  که  یا بدون برد؛ یم کار
 ا ی و منراد  رسند  یمن  نظنر  بنه . (9ۀ شنمار  جندول  ا  1 ریرد، همان، مهرو  : نک) اس 

 در ابارهن  کنه  چرا نباشند؛ هیبابو اب  ای، داول اب  همچونیی ها اشخص، خیمشا جماع 
 و دان ول ابن   و هین بابو ابن  » همچنون ی راتعناب  ن شد خواهد اشاره که همچنان ن اثر  یا

 ا  یو منراد  رنم   هنا  اشخصن   ین ا اگنر . شنود  یمن  دهید آن مانند و« یخیمشا جماعة
 . نداش ی وجه خیمشا جماع  همراه نامشانۀ دوبار ذکر، دنداگنج یم خیمشا جماع 
 ارتین   فضنل (  ین  :اس  قرار  یبد مکررات حذف ا  پس اتیروا  یا موروع، یبار

 امامنان  گنر ید و )ع( احسن  امنام  داشنت   خبنر  بنر ی مبنی متعدد اتیروا( دو ؛(ص)امبراپ
 خبنر  بنه  رامشن  ن مکه ا  اناهاشم به  احس امامۀ نام همچون، یو شهادت ا  )ع( اشاپ

، یعاشن  لااصن  وی رااساطی باورهااستوار کردن تقوی  و ( سه شهادتش؛ ا  امام داشت 
 کنه   ین ا، داجوش یم خون صبح تای سنگ هر ری  ا  )ع(یع  شهادت شب که  یا همچون

 کنه   ین ا، ندیگر یم )ع( احس بر ام اق تا فرشته 6111 که  یا،  ناس  ولد  احس قاتل
 بنه  قیتشنو ( چهنار  اسن ؛  ستهیگر او بر  ا م و آسمان و اس  )ع(ایثی هاشب )ع( احس
ی بنن   ننان  که  یا بری مبنی تیروا نقل مثال) آنیی روای مبان تقوی  و )ع( احس بر هیگر

 )ع( احس بر که باغی مناد گفتار ای، (بدان باترغ ثایت و و) اند کرده نوحه امام بر هاشم
 )ع( احسن  بر که کبوتر نوعی به دادن مأوا بری مبن )ع(صادق اماماۀ توص، اس  کرده نوحه
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، (کننند  یمن  نوحنه  )ع( احس امام بر اان اتواناح که  یا به اشاره ثایت و و) کند یم نوحه
 نن  ارتی  به قیتشو( پنج ؛(. . . و، )ع( احس بر )ع( اب اهل بکاء، )ع( احس بر هیگر پادا 

 ارتین   دین نبا که  یا، اس  مالئکه آمد و رف  مثل آسمان و )ع( احس قبر انام که  یا
 حنج  ا ی و قبر تاری ی برتر، شود ترک اان مسافرت ا  ترس صورت دری حت  احس قبر
 ارتین   کنه   ین ا، )ع( احسن  ارتین     افضن  بنا  ونند اپ در قرآن ا ی ا هیآ راتفس، عمره و

ی جنا   اانا ع ی اع ن  در را )ع( احسن   ائنر  خداونند  که  یا، اس  اعمال افضل )ع( احس
 قبنر  ارتین   کنه   ین ا، اسن   اجنل  و ر ق شیافاا موجب  احس ارتی  که  یا، دهد یم

  یا، شعبانۀ مان در )ع( احس ارتی  فضل، اس  مقبولۀ مرع و حج بای مساو )ع( احس
. . . کن   عمل به مبادرت نو ا  و اس  شده پاک گناهان  شود یم گفته  احس  ائر به که
 ارتین   در خوانندن  نمنا  ی بنرا  مناسنب  مکنان  ن )ع( احس ارتی  اعمال و آدا ( شش ؛

 و  احسن  تربن   لفضن ، )ع( احسن  حنرم  حدود، )ع( احس حرم در نما  فضل، )ع( احس
 مناار  ارتین   به )ع( احس قبر به کانیناد شتراب مبادرت ررورت بر داتأک، آنی شفابخش

 امنام  ارتین   بنه  اتین روا  یا اتفاق به بیقر اکثر، شود یم مالحظه که همچنان. . . . یو
 دری اشنعر  عبندهللا  بن   سنعد  کتنا  ۀ عمد وی اص  بخش، احتما  و مربوطند )ع( احس
 . یو ا  سعد شاگردانۀ عمد منقو ت در مشترکی بخش اند؛ بوده )ع( احس ارتی   ااتب

 ب   احس ب ی ع  ا  هم و پدر  ا  هم را سعد اتیروا ا   یروا 11، انام  یا ا . 9
 مورنوع . (9ۀ شنمار  جدول ا  9 ریرد، همان، مهرو  : نک) اس  دهاشن هیبابو ب ی موس

 ابن   بنا  )ع( احسن  امامۀ مذاکر :اس  ری  رقرا به ن مکرر موارد حذف ا  پس ن اتیروا  یا
 کنه   ین ا، کشن   پدرانشان جرم به هم را )ع( احس قاتالن فر ندان توان یم که  یا، را ب

، )ع( احسن  شندن  کشنته دربنارۀ   )ع(یع یی گو شاپ، کشد ینم  نا ولد جا را ااانب فر ندان
 و آسنمان  و اسن  انی  ثی هاشنب   احس که  یا، ام اق تا را )ع( احس قبر  یمال ارتی 
 آسمان ست یگر و )ع( احس شدن کشته بر )ع(یع یی گو شاپ، اس  ستهیگر او بر  ا م
 نو ا  اکنون ندیگو او به و شود یم مثو همه )ع( احس  ائر گناهان که  یا، یو بر  ا م و

ی رایپنذ  وی کشنت  بنر  سنوار  )ع( احسن  ارتی ی برا کهی کس فضل، ک  عمل به مبادرت
 بنه  بننا  و) مقبنول ۀ عمنر  و حنج  بنا ی مسناو  )ع( احس ماار ارتی  که  یا، شود یم خطر
 شنعبان ۀ مان) اس  افضل ارتی  کهی مواقع، اس ( مقبولۀ عمر و حج 11، گریدی تیروا
. سن  انی واقعن ۀ عاشن  ننرود  )ع( احسن  ارتین   بنه  کهی ا عهاش که  یا و، (. . . و عرفه و

 تنوان  یمن . اسن   آن بنا  تبطمنر  مسنائل  و )ع( احس امام ارتی ، اتیروا  یاۀ هم موروع
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 اثنر ی اصن  ۀ هسنت  همنان  مخت ر ابوا  لیذ دنانگنج قابل همه، اتیروا  یا که رف یپذ
 . اس  شده نقل شیبرا سعد ا  هیقولو اب  خیمشا عموم توسط که هستند
 اسن   دهاشنن  دان ول ابن   و، هیبابو اب ، پدر  ا  هیقولو اب  گرید  یروا 19 تعداد. 9

  امضام،  یروا دوا ده  یا در توان یم. (9ۀ شمار جدول ا  9 ریدر، همان، مهرو :  نک)
 دری عاشن  کنالم ی دان ک  مامفناه یی روا  ااتب: کرد مشاهده را دس   یا ا ی مامفاه و
 )ع( احسن  قبر  ائر و موکل م   6111 که  یا، . . . و قائم و )ع( احسن وی ع  فضلۀ بار

 کنه   ین ا، اسن  ی منؤمن  هنر ینۀ  گریۀ ما )ع( احس که  یا بری مبن )ع(یع  گفتار، هستند
 و هسنتند  )ع( احسن  قبر موکل هاار هفتاد که  یا، اس  داناشه داس و افضل )ع( احس

 خواهند  شنفاع   را بدکاری جهنم نفر صد )ع( احس  ائر، گاارند یم نما  قبر  در رو انه
 در حضنور  ا  برتنر  عرفنه  در  احسن  ارتی  هک  یا، عرفه در )ع( احس ارتی  ثوا ، کرد

 مکنان ، )ع( احسن  وداع ارتین  ، )ع( احسن  امنام  ارتین  ی بنرا ی ا ارتنامهی ، اس  عرفات
 فضنل ، )ع(کاظم امام ارتی  فضل، قبر ی حوال در )ع( احس ترب  استخراجی برا مناسب

 مشنترک ۀ هسنت  ا ی بخشن  اان ن اتیروا  یا رسد یم نظر به با . حج بر )ع(ررا امام ارتی 
 در، پندر   قین طر ا  بندانها ی دسترسن  بنر  افاون هیقولو اب  که هستند سعد ماار کتا 
 بنوده  دهین د را آنها، اان داشته سراغ شیخو بارگ استادان گرید ناد که کتا ی ها نسخه
 . اس 
  یبند  را آنهنا  سعد که موجود اس  اان گرید  یروا 91 هنو ، تعداد  یا بر افاون. 6
 و پندر  »، «سنعد  ا  خشیمشا جماع  و، هیبابو اب ، پدر : »اس  کرده کسب ها قهیطر
 ا ی جمناعت  گناه  ا)ین  خشیمشنا  گرید و هیبابو اب  و داول اب ، پدر »، «سعد ا  داول اب 
، یجماعت و پدر »، «سعد ا ، آنها راغ و هیبابو اب ، برادر ، پدر »، «سعد ا ( خشیمشا
، «سعد ا ، هیوباب اب  و برادر  و پدر»، «سعد ا ، دو آن راغ و هیبابو اب ، پدر »، «سعد ا 
 هین بابو اب  همراه به برادر  و پدر»، سرآخر و، «سعد ا ، گرید نفر  ی ا  شتراب و پدر »
 .  (9ۀ شمار جدول ا  19ن6ۀ شمار ریرد، همان، مهرو :  نک) «سعد ا ، داول اب  و

 و )ع( احسن  امنام  ارتین  (  ی :اس ی بند دسته قابل شکل  یبد اتیروا  یا موروع
 )ع( احسن  ارتین  ی بنرا  کنه ی برخن  سنر نش : همچون، آن با مرتبط مسائل و موروعات

 و  احسن  ارتی  فضل، رنداگ یمی پ رامس دری ثیتفر سفر مناسبیی رفتارها و روند یم
 ارتین   نما ی ادای برا مناسب مکان، شعبانۀ مان در )ع( احس ارتی  فضل، )ع(ائمه گرید

 حنج ی کسن  دانسنتند  یمن  اگنر  که حد بدان حج بر  احس ارتی   اافض ، )ع( احس امام
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 فضنل  و شندنش  کشتهیی گو شاپ، )ع( احس گاهیجاۀ بار در( ص) امبراپ گفتار، رف  ینم
  ننا  ولند  جنا  را امبرانان پ فر نندان  کنه   ین ا، را ب اب  با )ع( احس امامۀ مذاکر، ارتشی 
 راثن ، اس  مقبولی ا عمره بای مساو )ع( احس ارتی  )ع(ررا امام دید ا  که  یا، کشد ینم
 بنه  دین بای نناراحت  بنا  که  یا، گناهانۀ هم شیبخشا بر معرف  با همراه )ع( احس ارتی 
 تربن   اکنل  آدا ، )ع(یع  توسط )ع( احس شهادتی ناب شاپ، رف  )ع( احس قبر ارتی 

 شنکل   یمختصنرتر ، یناحسن  حنرم  جم نه  ا  و اربعنه  مشاهد در نما   اتمام، یناحس
 فضنل ، اسن   دهیآمر  گناهانش و مستجا  )ع( احس  ائری دعا که  یا، )ع( احس ارتی 
 قبنور؛  ارتین   فضنل ۀ بنار  در هم  یروا  ی تنها( دو ؛)ع( احس قبر ارتی  به رفت  ادهاپ

 . )ع(یع  قبر مکان کردن مشخ ۀ بار در اان  یروا  ی تنها( سه
، داشنته ی نقشن  آنها نقل در هیقولو اب  پدر کهی اتیرواۀ عمد رسد یم نظر به کنون تا
 اب  پدری نق ها در مشترک  امضام وجود، اان. اس  بوده )ع( احس امام ارتی  با طمرتب
 بنا  که ن سعد اثر  ی ا  تهایروا  یاۀ هم که دارد آن ا   یحکا، یو خیمشا گرید و هیقولو
 عبندهللا  بن   سنعد  احتمنا  . اند شده نقل ن باشد الماار همان دیبا آثار  فهرس  به نظر
ی هنا  نسنخه  سنسس  و، کنرده  امنالء  هین قولو ابن   پدر بر را خود  کتا ا ی ا نسخهی اشعر

 فروخواننده  هین بابو بن  ی ع ن  و دان ول اب  همچون شیخو شاگردان گرید بر اان رای گرید
 کنرده  احسناس  هین قولو اب  ظاهرا اما اند؛ داشتهی ادی  اشتراکات البته ها نسخه  یا. اس 
، سسس. داده قرار مبنا را آن، سعد ارما ا  نقل در و اس  تر کامل همه ا  پدر ۀ نسخ که
ی راتعناب  بنا  را خشیمشنا  گرید و پدر نقل در مشترک موارد، شیخو استناد تقوی ی برا
 . اس  شده ادآوری حیصر

 شیخنو  پندر  وساط  به اان را آنها هیقولو اب  که اس ی باق هنو  گرید  یروا سه. 1
 ع ی اب: »کند یم اناب  اچن،  یروا سه  یا به را خود قیطری و. اس  داشته ارااخت در
 عبندهللا  و سنعد  ع ی اب»، «ایثی ب  مثمد و سعد ع ی اب»، «سعد ع  اصثابنا م  عدة
، بان ترت بنه . (9ۀ شنمار  جدول ا  16ن19 ریرد، همان، مهرو :  نک« )یراالثم جعفر ب 

 91ی آ اد ثنوا   )ع( احسن  قبر ارتی  که  یا: اس  قرار  یبد اان  یروا سه  یا موروع
 که  یا و، اس  دهیآمر  گناهانش و مستجا  شیدعا )ع( احس  ائر که  یا، دارد را برده

 .  داردی  تافض چه )ع( احس قبر ارتی  به رفت  ادهاپ

 المناار  کتنا   ا ی ا نسخه ا  برگرفته، اول  یروا که رسد یم نظر به،  یروا سه  یا ا 
 بنا  ا  مقاب نه  مقام در اما، نکرده عسما سعد ناد را آن خود هیقولو اب  پدر که باشد سعد
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 را او خنود  رین تثر ا  ادهین  ی اتین روا کنه  اسن   شنده  متوجنه ، سنعد  اثر ا  شیخوۀ نسخ
 هنم  فر نند   بنه  و، کنرده  وارد اان ن خنود ۀ نسخ در را اتیروا  یا، سان  یبد. دربردارد

ی تاین روا دین با، گنر ید  ین روا دو. اسن   نکرده سماع سعد ا  را  یا خود که نموده حیتصر
، کنرده  مشاهده سعد الماار کتا  در را آنها که آن بر افاون هیقولو اب  پدر که شوندی ت ق
 هنر  ا  را اتیروا  یا اان فر ند ی برا و، داشته ارااخت در اانی گرید قیطر ا  را  ی هر
 ب  مثمد ای یراحم جعفر ب  عبدهللا قیطر ا  هم و سعد قیطر ا  همی عنی ن قیطر دو
 . اس  مودهن نقل ن ایثی

 
 ابن قولویه از سعد بدون وساطت پدرش روایاتپ( 

 گناه یجا ا ی  ن اتث  که اند ماندهی باق هیقولو اب  اثر رم  سعد اتیروا ا  گرید  یروا 99
 ابن   کنه  هسنتند  سعد منقو ت ا  دسته آن، اتیروا  یا. میا نکرده ارائه سعد آثار در آنها
ۀ دست چهار به اان را آنها توان یم. اس  نموده اف یدر شیخو پدر جای خیمشا ا  هیقولو
 :کرد تقسام عمده
  ین ا ا   ین روا 3، سنعد  ا  هین بابو بن  ی ع ن  استاد  قیطر ا  هیقولو اب  سماعات. 1

  ین ا مورنوع . (6ۀ شمار جدول ا  1 ریرد، همان، مهرو  : نک) رنداگ یدربرم را مجموعه
 بنوم ۀ نالن ، فرات آ    افض، (ص) براماپ مسجد در نما    افض: اس  قرار  یبد، اتیروا
 بنا ی مساو )ع( احس قبر ارتی  که  یا بری مبن )ع(ررا امام سخ ، ام اق تا )ع( احس بر

 ارتین   کنه   ین ا، اسن   حنج  91 ا  برتر )ع( احس ارتی  که  یا، اس  رفتهیپذی ا عمره
 )ع(ررنا  امنام  قبر ارتی  که  یا، )ع( احس ارتی  آدا ، ندارد   م ارتی  غسل )ع( احس
 قبنر  ارتین   فضنل ، )ع(کناظم  امنام  قبنر  ارتی  فضل، اس  )ع( احس قبر ارتی  مانند اان
 . )ع(کاظم امام و (ص)امبراپ

  یننا ا  گننرید  یننروا 1، «سننعد ا  خشیمشننا جماعنن » ا  هیننقولو ابنن  سننماعات. 9
 امبران پ قبنر  وداعۀ بنار  دری اتین روا ؛(6ۀ شنمار  جدول ا  9 ریرد، همان:  نک) اند مجموعه

 عمنر ۀ کاهنند ی و ارتین   بنه  نرفت  که  یا، شهادتش ا  )ع( احس امام دادن خبر، (ص)
 . )ع(ررا امام ارتی  فضل و، ندارد   م ارتی  غسلی و ارتی  که  یا، اس 
را  خشیمشننا ا  هیننقولو ابنن ۀ پراکننند سننماعات، لاننقب  یننا ا  دسننته  اسننوم. 9
 دوی کن ی بنار  هنر  و، داشنته  خیمشنا  ا  هگااب و گاه هیقولو اب  کهی سماعات رند؛اگ یدربرم
 3 توان یم. (3ن9 ریرد، 6ۀ شمار جدول، همان:  نک) اس  دهاشن ها قهیطر آن با را  یروا
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  ین ا در هین قولو اب  قیطر. کرد راتوص  اچن، هیقولو اب  اثر در را سعد اتیروا ا   یروا
 جماعنة  و دان ول  ابن »، (منورد  9) «سنعد  عن   داول اب : »اس   اچن سعد آثار به اتیروا
 و هین بابو ابن  »، (منورد  1) «سنعد  عن   رهان غ و هیبابو اب »، (مورد 1) «سعد ع ، یخیمشا

 و سنعد  ع  داول اب »، (مورد 1) «سعد ع  رهاغ و داول اب »، (مورد 1) «سعد ع  جماعة
 .  (مورد 1) «لااسماع ب ی ع  ع  الصفار الثس  ب  مثمد

 امنام  قبر ارتی  مناس  و اعمال که  یا: س ا قرار  یبد اان  یروا هف   یا موروع
  اعن  در )ع(کناظم  امنام  ارتین   فضنل ، اس  )ع( احس امام قبر ارتی  مشابه اان )ع(کاظم
 )ع(ینبی ااثی و  احس امامۀ سیمقا، ام اق تا )ع( احس بر بومۀ نال، هاتق امیای هایسخت

 ادهان پ   افض، س یگر خون  ا م و آسمان دو هر مرگ در که یا ثاح ا  شباهتشان و
 فضنل  و ندارد را  یناد ا  ارتی    افض ورد ا  ارتی  که  یا، )ع( احس ارتی  به رفت 
 و رونند  یمن  )ع( احس ارتی ی برا کهی برخ سر نش، اب ان به ارتی ی برای افراد ارسال
  اانا ع ی اع ن  در را )ع( احسن   ائر خداوند که  یا، سرآخر و، دارند یبرم خود با تنقالت

 .  دهد یمی جا
 فهرس  ا  اثر  ی تنها رم  باشد قرار اگر، اس  مشهود که همچنان اان اتیروا  یا
 کتنا   ا یی هنا بخش را آنها دیبا. شوند م ثقی و الماار کتا  به دیبا، بگنجند سعد آثار

 ریسنا  مختصنات  ا  و، نداشنته ی جنا  هین قولو ابن   پندر ۀ نسخ در که شناخ  سعد الماار
 آن ا   ین حکا اان چ هنر  ا  قبنل ، اثر دریی بخشها  اچن وجود. س ا بوده اثری ها نسخه
 طنول  در شیخنو  المناار  کتنا   ا ی مخت فن ی رهایتثری اشعر عبدهللا ب  سعد که دارد
، چنه  اسن ؛  بنوده  رهایتثر  یتر که  ا ، هیقولو اب  پدرۀ نسخ قضا ا  و، کرده ارائه  مان

ی نقشن  آنهنا  نقنل  در هیقولو اب  پدر کهیی ها یرواۀ عمد، شود یم مالحظه که همچنان
. هستند )ع( احس امام و( ص) امبراپ ا  راغی معصومان ارتی  با مرتبط، اس  ننموده فایا
 امنام  و( ص) امبران پ ارتین  ۀ بنار  دری اثنر  نخسن   سنعد  که کرد برآورد  اچن توان یم

 بندان  مه )ع(امامان گرید ارتی ۀ بار دری اتیروا  مان طول در سسس و، پرداخته )ع( احس
ۀ نسنخ  به، هیقولو اب  پدر همچون سعد تر که  شاگردان، انام  یادر . اس  دهکر م ثق
  ین ا ا ی دترین جدی هنا  نسنخه ، تر جوان شاگردان، سو آن ا  و اند داشته دسترس تر که 
 . اند نموده نقل و اف یدر را کتا 
 هنم  سنعد  ا  هیلوقو اب ا  روایات  گرید یتیروا به اس    می بند دسته  یا انیپا در
ۀ واسنط  یبن  و مامستق  یروا ؛(1 ریرد، 6ۀ شمار جدول، همان، مهرو :  نک) دشو اشاره
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ۀ فرشنت  هناار  چهنار  توسط )ع( احس قبر ارتی ۀ بار در، هاشم ب  ماابراه ا ، سعد ا ی و
 چاهن  نق نش  در هین قولو ابن   پندر  کنه  آنجا ا  ن هم را  یروا  یا. آلوده غبار و  ااندوهگ
این    انام عمدهی فرق، با ای  حال. کرد م ثق دسته  اهم به دیبا ن اس  شتهندای نقش

 هین قولو ابن  ی قنو  احتمال به: شود یم مشاهده شد ادی کنون تا کهی اتیرواۀ هم با روای 
  یا هیقولو اب ، بهتر عبارت به. اس  کردهی سیرونو و، خوانده سعد مکتوبات رم  را آن
 کنه  مادان یمی نجاش گاار یۀ پا بر اگرچه. اس  نموده حاصل وجادهۀ قیطر به را  یروا
 ص، همنو :  ننک ) دو تنهنا ، ینق ن  بنه  بننا  و نن  (199، ینجاشن :  ننک ) چهنار  تنها هیقولو اب 
  ین ا داد احتمنال  تنوان  یمن  و اسن   نموده سماع سعد خود ا  مامستق را  یروا ن (131
 سنماع  هین قولو ابن   را  ین روا  ین ا گاه هر رسد یم نظر به با ، باشد همانها ا ی کی  یروا

 اشناره  خنود ی عال إسناد و رانظ کم سماع به «سعد ع » ا  تر مناسبی راتعب با، بود کرده
 .  کرد یم

 
 کامل الزیاراتت( روایات زیارتی سعد ضمن آثاری غیر از 

 هین قولو ابن   نقل بر هاتک با سعد الماار کتا  اتیروا ا ی توجه قابل حجم کنون تا گرچه
 پراکندهبه صورت ، اثر  یا ا ی گرید اتیروا که داد احتمال توان یم، اس  دهآم دس  به
  ین کاۀ یگستردی بررس جای راه، احتمال  یای بررسی برا. شوند اف ی اان آثار گرید در
 بنا  . سن  انی و الماار کتا   امضام با آنها مضمون مطابق  و، سعد ا  با مانده اتیروا
 افن  ی احتمنال  با ، جستجو قدر هر با و ماند خواهد مفتوح همواره البتهی ا مطالعه  اچن

 . بود نخواهدی منتف دیجد اتیروا شدن
 ا  شاپن . مانیبرگنا  تنر  سناده ی روش، آغا ۀ نقط عنوان به باشد بهتر دیشا، با ای  حال

 اتین روا، )ع( اب اهل اتیروا عمومی گردآوری برا کوشش در، بثار ا نوار دری مج س  یا
 انتظنار  تنوان  یمن . (33نن 31ی ج دها) اس  کرده گرد کجای اان را اراتی  ۀبار در مخت ر
 شنده  دادهی جنا  مجموعهای   در و، یگردآور باره  یا در اان سعد مخت ر اتیروا داش 
 ا  با مانده اتیروا گرید، بثار ا نوار ماار مخت ر ابوا  مرور با توان یم، سان  یبد. باشند
 کنه یی آنجنا  ا ، گناه  آن. گنردآورد ، اسن   نگرفتنه  جنا  هیلوقو اب  اثر در که را سعد ماار

 مننابع  سنراغ ی راحتن  بنه  تنوان  یمن ، اس  نموده ذکر هم را شیخو مآخذ هموارهی مج س
 .  رف  اول دس 
 افناون  سنعد ی ارتی  اتیرواۀ مجموع به توان یم کنون تا آنچه، رو   یای راگ یپ با
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 مناار  رم ، «ةا ئم وی النب ارةی ی ف اءج ما» با  ا  سوم  یروا( 1: اس  قرار  یبد، کرد
 بنا   در هفنتم   ین روا( 9 ؛)ع(ائمنه  ارتین     افضن ۀ بنار  در، (99ی )مشنهد  بن   مثمد

  ین  انان بۀ بنار  در، (969-961ی )مشنهد  ب  مثمد ماار ا  «الرجب عملی ف اداتیالا»
 هان ع  هللا ص وات  االثس عبدهللا یاب فضلی ف ورد ما» با  ا  اول  یروا( 9 ارت؛ی ۀ واش
 کنه   ین اۀ بنار  در( 991ی )مشنهد  بن   مثمند  ماار ا ، «ذل ی ع  الثث و ارتهی  ثوا  و
ۀ شنمار  اتین روا( 6 اوسن ؛  عر  در خدا ارتی  همسنگ فرات کنار در )ع( احس ارتی 

  یروا( 1 ؛)ع(ررا امام ارتی    افضۀ بار در، (119-119) هیبابو اب  امالی ا  119-111
 ثنوا   )ع( احسن  امام ارتی  که  یاۀ بار در، (913-911) هیبابو اب  امالی ا  993ۀ شمار

 ا « )ع(ا منام  ارةین   ثوا  ذکر»با  در دوا دهم  یروا( 1 داراس ؛ را رفتهیپذۀ عمر س اب
 در )ع(یتقن  مثمند  امنام  سخ  ادکردی در، (911/ 1) هیبابو اب ی عاون اخبار الررا کتا 
 در، (931/ 1، عانون ، هیبابو اب ) با  همان  ا نو دهم  یروا( 3 پدر ؛ ارتی  فضلۀ بار
ی تن یروا( 1 اعمال؛ کتا  و حسا  ا  فراغتش و حشر رو  در )ع(ررا امام  ائر   افضۀ بار
 مورنوع   اهمن ۀ دربار، «)ع( االثس  ار م  ثوا » با  رم ، هیبابو اب  ثوا  ا عمال در
( 3 ؛«()ع( االثسن  ارةین    لن  هللا کتنب ی. . . عبندهللا  ب  سعدی حدثن قال( رهی )اب» 39)

 ؛)ع( احسن  امام سر دف  مکانۀ بار در، (119ی )طوس خاش امالی ا  1611ۀ شمار  یروا
 رنم   در الفنوارس  یاب ب  مس م ب  مثمد ا ربعا  کتا  ا  طاووس اب  کهی تیروا( 11
ی من یدا آمند  و رفن   آن مورنوع  و، (913-911  ص) گنجانده الاقا  کتا  شیخو اثر
 . اس  )ع(امامان و( ص) امبراپ بورق در  ئمال

 ا  بثنار  الماار کتا  رم  در مخت ر منابع ا ی مج س کهی اتیرواۀ عمد خالصه آنکه
 ابن   کامل الایارات در گرفتهی جا اتیروا با مشابهی موروعات، گردآورده عبدهللا ب  سعد
 موروع با اتیروا  یا که میندار سراغ را سعد آثار ا ی گرید اثر، سو دیگر ا . دارند هیقولو
 ماتنوان  یمن ه گمان  یاد ب پس. باشند داشته ماار کتا  با تناسبشان ا  شترابی تناسب آن
 .  ماکنی ت قی اشعر عبدهللا ب  سعد ماار کتا  ا یی بخشها اان را اتیروا  یا

 
 اندیشۀ پنهان مؤلف در پس پردۀ اثر. 3

. مااباب را سعد الماار کتا ۀ دهند لاتشک خام مواد که بود  یا بر ما تال ۀ هم کنون تا
 تنا ی ا نکتنه  بنا  ، اثنر   ین ا اتین رواۀ همن  به کاملی دسترس فرض با دیترد یب، با ای  حال

 کنه  همچنان. اس  معنادار اان گریکدی کنار اتیروا نشاچ. اس ی باق اثر کاملی با سا 
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 ا ی مهمن  بخنش ، سا د یم گر ج وه اتیروا انتخا  در را خود، اثر مؤلرۀ شیاند ا ی بخش
 . شود یم گر ج وه مطالب نهادن گریکدی کنار و راتألۀ نثو در اان او فکر

 بنرد؟ ی پن  سعد ماار کتا  ساختار به توان یم کجا ا  که اس   یا مهم پرسش اکنون
 پاسنخ  چاه اس ؟ نهاده هم کناری باترت چه به را اتیروا  یای و اف یدر توان یم کجا ا 
، بنا این  حنال   . شود اف ی اثر ا یی ها نسخه که آن مگر ندارد وجود پرسش  یا بهیی نها
 نشان چۀ نثنو  و اثنر ی ک ن  سناختار  کشری برای نیقرا، گمان و حدس لاسب بر توان یم
 . آورد دس  به، آن رم  اتیروا

 اسن ؛ ( ق 913 د) هیقولو اب  کامل الایارات، دهارس ما به کهی ماار کتا   یتر که 
 دین پد  مناار  کتا  راتأل و سعد درگذش  ا  پس، شتراب و سال پنجاه حدود کهی اثر

 شیخنو  کنافی  چهنارم  ج د ا  الثنج  کتا  در( ق 993 دی )ناک ، با ای  حال. اس  آمده
 )ع(مخت نر  امامنان  ارتین  ۀ بنار  در بثنث  بنه  رای منقث و گسترده فصول، (بعد به 161)

، اس  نبوده ارتی ۀ بار دری کتاب راتأل صدد در هرگای ناک  گرچه. اس  داده اختصاص
 جین را فرهننگ  ا ، شیخنو  حنج  کتنا   ا  فصنول   یا نگار  دری و که رف یپذ توان یم
 شنده  منند  بهنره  نی  هجر چهارمۀ سد لیاوا حدودی عنی ن خود عصر در ماار کتب راتأل

ۀ دور بنه   یناد و، ساله پنجاه حدودای  مانۀ دور  ی در اثر دو حداقل، سان  یبد. باشد
 راتنأل  سب  که برد انتظار توان یم. ماس  ارااخت در عبدهللا ب  سعد ماار کتا  نگار 

 را  ین  هنر ، دیترد یب که همچنان د؛نباش داشته اانیی هاشباه  و مشترکات، اثر دو  یا
 تنوان  یمن ، بود صادق هم عمل دری فرر  اچن اگر. بود خواهد خود خاصی هاینوآور اان

 ا  برگرفتنه ، اثنر  دو  ین ا در آنهنا  نشاچۀ ونث و فصول  یعناو در هاشباه  که رف یپذ
 درکی بنرا ، هین پا  یبرا. اس  بوده متأثر آن ا  ن  بد ن اان سعد که باشدی جیرا فرهنگ

 دو  ین ا سناختار  نخس  اس    م، سعد ماار کتا  در  یعناو و مطالبی احتمال نشاچ
 .  مابا شناس را مخت ر اثر
 

 کافیتاب الف( ساختار کلی ابواب زیارت کلینی درک

ۀ بنار  دری اتین روا: انند  بنوده  ریپنذ   اتفک دسته سه به ارتی  اتیرواۀ هم، یناک  نگاه ا 
 ارتین  ی چگونگۀ بار دری ا پراکنده مباحث و، عراق اراتی ۀ بار دری اتیروا، نهیمد اراتی 
ی هاارتگاهی  به، شیخو ارتی  ابوا  نخس  بخش دری و، سان  یبد. آن احکام اناااح و
 ارتین     افضن  و ررورتۀ بار دری اتیروا، بخش  یا ا ی و فصل  ااول. پردا د یم نهیمد
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 ارتی  ابوا  ا  نخس  با  پنج. (113-161) اس  آن آدا  و، (ص) امبراپ مسجد و قبر
ی کارهنا ۀ بنار  در، بخنش   اهمن  ا  دوم فصنل . گرف  نظر در فصل  یا رم  دیبا رای و
 چنون یی کارها رساند؛ انجام به نهیمد دری ارتی  اقام  طول در توان یم که اس ی گرید

 صندر ی شنهدا  قبنور  ارتین   و، )ع(عان بقۀ ائم قبور ارتی ، (ص) امبراپ مسجد در اعتکاف
  ین ا ا  خروج آدا ۀ بار در، «نهیمدی هاارتگاهی » بخش ا  سوم فصل. (111-113) اسالم
 گناه  آن. دارد یم نااب (ص)امبراپ قبر وداعی برای آداب نخس ی و. (111-119) اس  شهر
 اان ن نهیمد که کند یم ذکر  یاۀ بار دری اتیروا ، نهیمد ارتی  آدا  بخش انیپا عنوان به

، اول بخش ا  فصل  یآخر و چهارم فصل. اس  برخوردار قداس  ا  و، حرم مکه همچون
. (113-111) اسن   عنراق  به اناعاش با گش  سفر رامس در هاارتگاهی  و مشاهد ادکردی

 آن و، اسن  ( ص) امبران پی هنا یعروسی برگاار مکانۀ بار در، فصل  یا ا  با   انخست
 ا  بنا    یآخنر . مسنجد  آن ارتین   و رخمیغند  مسنجد  در نما    افضۀ بار دری باب گاه
 ارتین   بثنث  ننوادر  را آنهنا  دین با کنه  اس  پراکندهی اتیروا، نخس  بخش فصل  یآخر
 .  (113-113) ندارد هم عنوان رااخ با   یا. کردی ت ق( ص) امبراپ

 عنراق ی هنا ارتگاهی  متضم  شد گفته که همچنان، یناک  اراتی  ابوا  ا  دوم بخش
. بغنداد  و، کنربال ، کوفنه ی هنا ارتگاهی : دارد عمده و مجاا فصل سه خود بخش  یا. اس 
ی بنرا  اان ن رای ارتین  ، )ع(یع ن  قبنر  ارتین  ی بنرا ی آداب اناب بر افاون، فصل  ااول رم 

 فصنل . (139-113) دارد یمن  اناب )ع(یع  قبری کیناد در« )ع( احس امام سر دف  مورع»
 اسن   تنر  مفصنل  اثر فصولۀ هم ا ی عاطب طور به، کربالس  ارتی  آدا ۀ بار در که دوم
. (بعند  بنه  131) دارد اختصناص  )ع( اکاظم ارتی  آدا  به هم سوم فصل. (139-131)
. شنود  ینم مطرح بخش  یا در )ع(ررا امام تاری  ای، سامراۀ ائم ارتی ۀ بار دری بثث چاه

 بنر ی ناک  تمرکا و، سو  ی ا  گرا بوم نگاهۀ غ ب سبب  یتر یاص ، شد گفته که همچنان
 خنود  گرچنه ی ویی گنو . اسن  ی عراقن  اناعاشی برا شیخو عصر جیرای هاارتگاهی  ذکر

ی عراقن  خاطبنان م ا ان متناسب کامال را ابوا   یا، اس ی ر اهل انام در دهابال وی رانیا
 . اس  دهید تدارک بغداد در سکونتش دوران در شیخو

 دانسن   «ارتین  ۀ بار در پراکندهی مسائ » دیبا رای ناک  ارتی  ابوا  ا  بخش  یآخر
 سنفر  بنه  عمنوم  بان ترغ دری فصن  : دارد عمنده  فصل سه خود بخش  یا. (بعد به 133)
 احکامۀ بار دری گرید فصل، (111-111) شد ادی  یا ا  شاپ کهی مناسکی ادا وی ارتی 

 و اراتین   بثث نوادرۀ بار در هم عنوان بدونی فص ، سرآخر و، (113-111) ارتی ی فقه
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. (113-113) گنجانند  فنوق  ابنوا   ا   ین  هر لیذ ماامستق را آنها شود ینم کهی اتیروا
   افضن  و، شنود  می فرض مس م (ص)امبراپ ارتی  فضل، بخش  یا ا  نخس  فصل رم 

 اول فصنل   یا با  سه در، سان  یبد. گردد یم  ااتب آن با اساق در )ع(ائمه گرید ارتی 
 سنرآخر  و )ع(کاظم امام ارتی  فضلۀ بار در سسس و )ع( احس امام ارتی    افضۀ بار در
 احکامۀ بار در عنوان بدونی باب که دوم فصل در. شود یم بثث )ع(ررا امام ارتی ۀ بار در
 اتین روا گناه  آن و، گفتنه  شاپن  امامان ا ی برخ حرمۀ ثدودم نخس ، اس  ارتی ی فقه

 ننوادر ۀ بار در که اان آخر فصل. دیآ یم انام به امامان حرم در نما  بودن کامل با مرتبط
 و، )ع( احسن  امام ترب  لیفضا، دور ا  )ع( احس امام ارتی ۀ بار در بثث به، اس  ارتی 

 .  دارد صاصاخت شعبانۀ مان در )ع( احس امام ارتی    افض
 

 ابن قولویه کامل الزیاراتب( ساختار کلی 

ۀ مقدمن  دری و. اسن   شنده  لاتشک ایمتما بخش پنج و، مقدمه  ی ا  هیقولو اب  اثر
. آورد منی  )ع( اسنبط  و، یع ، امبراپ ارتی  ثوا ۀ بار در رای اتیروا، (61-93) شیخو اثر

 ارتین    انا تب گناه  آن و، (ص) امبراپ ارتی    افض  ااتب بر هیقولو اب  اثری ک  مثور
 . اس  استوار آنیۀ پا بر )ع(ائمه گرید

 ننه یمد مشناهد  و قبنور  ارتین   بنه  را خود اثر بخش  انخست، مقدمه  یا ا  بعدی و
، (ص)امبراپ ارتی  ثوا ۀ بار در باترت بهی فصول، سان  یبد. (31-61) دهد یم اختصاص

 (ص)امبران پ قبنر  بنا  وداع، آخرسنر  و ننه یمد مسنجد ، احند  مشناهد  و حمناه  ارتی  ثوا 
 امامنان  ا ی سنخن  چاهن ، ننه یمد ماارات ادکردی در که اس  بیغری حدود تا. پردا د یم
 .  دیگو ینم عابق

 بنه . (111-31) اسن   آنی حنوال  و کوفنه  مشناهد  و مناارات ۀ بنار  در، اثر دوم بخش
 را ت نر مخ اتین روا گاه آن. دارد یم اناب را کوفه مسجد فضل نخس ی و، مشابهی باترت
، بعند ۀ مرح  در و )ع(یع  ارتی  ثوا  گاه آن. کند یم ذکر )ع(یع  قبری واقع مکانۀ بار در

 کنه  همچننان ، بخنش   یا ا  فصل  یآخر. شود یم متذکر رای ارتی   اچن آدا  و اعمال
 . اس  )ع(یع  قبر با وداعی برای آداب، رود یم انتظار

ۀ همن  هماننند  و، افتنه ی اختصناص  ()ع احس امام ارتی  آدا  و اعمال به سوم بخش
 متضنم   را بخنش   ین ا توان یم. اس  دادهی جا خود در را بثث  یتر مفصل، ماار کتب
 تقوی  و استوار کردنی برا اس ی کوشش، نخس  فصل. دانس  مجاا و مفصل فصل سه
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، )ع( احسن  امنام  ارتین   فضنل  ا  اول، سان  یبد. (بعد به 111ی )ارتی ی رفتارهای مبان
ی اتین روا ناگناه . دیگو یم دس   یا ا یی رفتارها و، آن در غسل و فرات آ  دناشنو فضل
 کنه  اسن   وارنح . (191-113) شود یم ذکر )ع(یمجتب حس  امام ارتی    افضۀ بار در
 اثنر  در کنه  انند  بنوده  نهیمدی ارتی  اعمال ا ی جائ و  اشاپ بخش به مربوط اتیروا  یا

 بنه  ننامربوط  اتین روا  ین ا ا . انند  شده جا ابهج، که  و مهمۀ نسخ  ی یصثاف دری نقص
ی بعد ابوا . رداگ یم خود بهی منطقی باترت، بثث روند دوباره، میبگذر که بثث موروع

  یمال و ااانب، خدا  اشاپ ع م و )ع( احس امام شهادتۀ بار در اتیروا و اتیآ، فصل  یا
، او بنر  واننات احی حتن  و ()عامبرانان پ و امامنان یۀ گر و  احس امام بر هیگر   افض، بدان
ی دعنا ، کنربال  در مالئکنه  و اءاانب آمدن ارتی  به، سرآخر و، )ع( احس امام بر هیگر ثوا 
، شنود  یمن  مالحظنه  که همچنان. اس  )ع(امام قاتالن بر آنها لعن  و، قبر  ائرانی برا آنها
 و تارین  ینی  روا وی نظنر ی مبنان  خواهند یمی نوع به، مقدمه در گفته شاپ مباحثۀ هم

 گناه  کنه یی رفتارهنا  کننند؛   انا تب را )ع(امنام  قاتالن لع  همچون آن با همراهی رفتارها
 و  انا تب ا منند ان و برسنند  نظنر  بنه  نقند  قابنل ، اناعاش راغی برخ نگاه ا  اس  ممک 
 چنه  هنر  دان تأک و، ارتین   بنه  عمنوم  قیتشوی برا کوشش، فصلی بعد ابوا . نداحاتور

 کننار  با   ی در رای اتیروا نخس . اس ی ا برنامه  اچن در عموم مشارک ی برا شتراب
 اناعاشن  بنر  )ع(امامنان  گنر ید و  احسن  امنام  ارتین   وجنو   ا  همه که نهد یم گریکدی
 آن منال م  اعمنال  و ارتین   ثنوا  ۀ گسترد ادکردی به، بعد ابوا . (بعد به 991) ندیگو یم

 ارتین   مکروهنات ، راه  ین ا در کنردن  خنرج  ثنوا  ، عمنل  اصل ثوا : اند افتهی اختصاص
، ارتین   بنه  قیتشو دوباره، )ع( اب اهل  وار   افض، ارتی  مناسب آدا  و رفتار، (961)

 ادین  اراتین   و، (. . . رجنب  ، شعبانۀ مان، عاشورا، عرفه) ارتی ی برا   ابافضی ها مان
 انان ب در گسنترده یی بثثهنا ، دوم فصل. (بعد به 911) مناسبات  یا ا   ی هری برا شده
، مخت ری اراتی  اناب با همراه. (بعد به 911) اس  )ع( احس امام ارتی  مناس  و لاعما
-696) اسن   تمنام  )ع( احسن  امنام  حنرم  در  ائنر  نما  که شود یم بثث اان باره  یا در

، فصنل   ین ای انیپا ابوا . رود یم سخ  امام حرم در نما  فراوان ثوا ۀ بار در، اان. (699
 انان ب را کنربال  داناشنه  گنر ید قبنور  و، )ع(یع ن  بن   عبناس ، ()ع احس امام با وداع آدا 

ی عنوان، (بعد به 666) سوم بخش ا  سوم فصل مباحثی برا توان یمی سخت به. دارند یم
 در، آن ارتین   و کنربال  ا  بثث انیپا در مؤلر شود گفته که آن جا گرف ؛ درنظر جامع

 فنوق  بان ترت رنم   در و، بنوده  مربنوط  کنربال  ارتین   بنه  کنه  رای ابنواب ۀ هم فصل  یا
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 به که دانس  عمده بثث سه متضم  توان یم را فصل  یا. اس  کرده گرد، دهاگنج ینم
 که  یا کربالس ؛ شهر   افضۀ بار در بثث، نخس . اس  افتهی اختصاصی ابواب  ی هر

  یرعا را قداستش دیبا که حرم  یا حدود هم و، اس  برخوردار قداس  ا  و، حرم کربال
 کنه   ین ا اسن ؛  آنی طب مصارف و )ع( احس امام ترب  خواصۀ بار دری بعد ثبث. کرد
 مصنرفش  هنگنام  دری اذکنار  چنه  و کننند  هان ته )ع(امام قبر قسم  کدام ا  را خاک دیبا

ی برای ا وهاش اس ؛ دور راه ا  )ع( احس امام ارتی ی برای ا وهاش اناب، بعد بثث .ندیبگو
 قبنر  خود شهر و دور راه ا  خواهند یم و ندارند رمح در حضور امکان لادل هر به که آنها
 کنه   ین ا اسن ؛  ارتی  در راتأخ مجا ی  مانۀ فاص ، بثث  یآخر. ندینما ارتی  را )ع(امام
 بنه  را ارتی   یا مدت چه دارند حق  ی هر، مخت ر امکانات وی مال  اورع بای اناعاش

 . اندا ند راتأخ
 در. (بعند  بنه  633) اسن   متأخرتر امامان ارتی  آدا  و اعمال ادکردی، چهارم بخش

، سنان   یبند . انند  شده دف  آن در امامان که بودهیی شهرها، باترتی مبنا اان بخش  یا
 و، مشنهد  در )ع(ررنا  امنام  ارتین  ، )ع( اکاظمۀ ائم ارتی  باترت به بخش  یا فصل سه
 .  رنداگ یم بر در را )ع(سامراۀ ائم ارتی 

 در کنه  اسن  ی مبناحث ۀ بردارنند در ، (بعند  به 199 ص) بخش  یآخر و پنجم بخش
 در را )ع(ائمنه ۀ جامعن  اراتی ۀ بار دری اتیروا، آن ا  فصل  ااول. اند دهاگنج ینم فوق ابوا 
 ارتین  ۀ بنار  دری ابنواب  با اس ؛ معصومان راغ ارتی ۀ بار در، دوم فصل. دهد یم جا خود
 بنا  » عننوان  بنا  اان ن ومسن  فصنل . یحسن ماعبدالعظ و معصومهۀ فاطم ارتی ، قبور اهل
 ا   ین  هرۀ بار در اتیروا تعداد چون که اس   ائران بهی ک یی هایادآوری درواقع، «نوادر
 به احترام ررورت. اند داده لاتشک را با   ی هم با و، گرفته جا هم کنار، نبوده ادی  آنها
بنی   و (ص) امبران پ ارتین   ا  نکنردن  غف ن   لاوم، )ع( احس امام حرم در اشخاص نوب 
، ام اق رو  )ع( اب اهل دشمنان ا  انتقامۀ واش، آن ا  )ع( احس امام قبر با نجست  ناا ی

 . بابند  یا مخت ر موروعات، اراتی  فضل در )ع(ائمه قبور باترت و
 و کشف مشترکات، پ( مقایسۀ دو ساختار پیش گفته

 افن  یدر نانااطم حدی باتا  توان یم، اراتی ۀ بار در فوق اثر دو ساختارۀ سیمقا با اکنون
  یبند . اسن   بنوده ی ارتین  ی شهرها، مطالب نشاچی مبنا، عصر آن ارتی  کتب در که

 و، کنربال ، کوفنه ، نهیمد اراتی  باترت به اان سعد ماار در که داش  انتظار توان یم، سان
 داشن ؛ ی فرعن ی گاهیجای ناک  اثر در )ع(ررا امام ارتی . شوند ادی متأخرتر امامان گرید
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. اسن  ی عراقن  مخاطنب ی بنرا  اثنر  نگنار   ن شد گفته که همچنان ن آن سبب کهی مرا
 مناار  دری تر مهم گاهیجا ا ، مشهد در )ع(ررا امام ارتی  داش  انتظار توان یم، سان  یبد

 .  باشد برخوردار سعد
، شنده  ادین  اثنر  دو هر همانند، اثر انیپا در که داش  انتظار توان یم، باترت  اهم به

 و مهنم  آنهنا  نقنل  مؤلنر  دین د ا  کهی اتیروا باشد؛ افتهی اختصاص نوادر به تردهگسی باب
 هنم  با که اس  نبوده حد بدان، موروع هر لیذ در تعدادشان اما، اس  بوده توجه انیشا
 .  دهند مستقلی باب لاتشک
 

 ت( مضامین پربسامد ضمن اثر وی و مضامین پراکنده

. مادانن  یمن  را سعد کتا ی هافصل و هابخش ممه وی اص   یعناوی ادی  حدود تا اکنون
 در مهنم   امضنام  منرور  بنا  کنه   ین ا: س انی باق اثر اصلی با سا  تا شابی گام ظاهرا
 ظناهرا  اتین روا انان م در مشنترک ی هنا  هینقشنما  و پربسنامد   امضام، سعد ماار اتیروا

 . شوند استخراج آن متفاوت
. شنود  یمن  دهاکشن  انان م بنه  عننا م و مضمون چند گاهی تیروا هر در که  یا حاتور
 پراکننده ی اتین روا، مستق شنان   امضنام  بنر  هان تک بنا  را اتیروا  یا اس  ممک  خواننده

 اسن   خواسته و، نهاده انگش  آنها اشتراکۀ نقط بر مؤلر دیشا که آن حال کند؛ی ابیار 
ی ابنر . اسن   شده یمی ابیار  مهم خود  دید ا  کهتقوی  کند  رایی معنا، آنها آوردن با
. اسن  ی رنرور  مخت نر  اتین رواۀ عمد  امضام بری مرور، خطا  یا وقوع ا ی راگ شاپ
، کشنر  اان را مؤلر دید ا  مهمی ها نکته و نوآورانه عناصر توانس  ماخواه، باترت  یبد
 .  ماکن توجه بدانها اثر نشاچ در و

کامنل   رنم   سنعد  اتین روا  ین کای 6ن9 جداول به نظر با اس ی کاف، کار  یای برا
 گنر ید رنم   دری و مناار  ا  منقنول   ین روا 3، بان ترت  اهم به. مابا شناس را الایارات
 را پربسنامد   امضنام ، اتین روا  ین ا مضنمون ۀ سن یمقا با، گاه آن. میبا نگر اان را هاکتا 
ی بنا نگر  را 1ۀ شمار جدول دری شنهاداپ ساختار توانس  ماخواه، سرآخر. ماکن کشر

 بنه  فنوق   یعنناو  ا   ین  هنر ۀ بار در سعد ا  دهارس اتیروا گاه هر که سان  یبد. ماکن
 بخش  ی لیذ را اتیروا آن، ردادربرگ را اثر ا  مستقل بخش  ی بتواند که بودی ا اندا ه
 انندک ، رداگ یم جا فوق  یعناو ا   ی هر لیذ کهی اتیروا اگر، سو ا آن. داد ماخواه جا

 بخنش   ین  ننه  را  یعناو آن، (امراس و مشهد و  اکاظمۀ ائم ارتی  اتیروا مثال) بودند



 19 سعد ب  عبدهللا اشعریالماار  کتا برای با سا ی  روشی

 .  گرف  ماخواه نظر در تربارگی بخش ا ی فص  که، مستقل
 خنود ، کنند ینم دااپ ربط )ع( اب اهل ارتی  به ماامستق کهی اتیروا، باترت  اهم به

 بنه ی فرعن  مورنوع   ۀ ین بنار  در سعد توسط گردآمده اتیروا اگر: بود خواهند نوع دو بر
 اثنر ی اصن   فصنول  و ابنوا   ا ی کی رم  در را مستقلی باب خود بتوانند که بودندی قدر

 . شوند یمی بند طبقه نوادر لاقب ا  وگرنه د؛یگرد خواهند منتقل بدانجا، کنند اشغال
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ی بنرا . داد دس  بهی اشعر عبدهللا ب  سعد مااری ک  ساختار ا ی برآورد توان یم اکنون
  ین ای ک ن  نشاچن ا  هم و ماس  ارااخت در آن اتیروای ادی  حدود تا هم، اثری با سا 

 .ماکنی با سا  گرید بار را رفته انام ا ی اثر ماتوان یم، سان  یبد. ماآگاه اتیروا
 

   الر( مباحث مقدماتی
ی بثثن ، مقدمه. اس  داشته تکم ه  ی و، یاص  بخش چهار، مقدمه  ی، سعد ماار ظاهرا
ی دان ک  مامفناه   ااتب و، یک  طور به )ع(ائمه و امبراپ ارتی    افض ۀبار در کوتاه اس 
 . ینبو اتیروا بر هاتک با )ع(قائم. . . و،  )ع( احسن،  )ع(یع  فضلۀ بار دری عاش کالم

 ننه یمد شنهر  مشناهد  و اراتی ۀ بار در کتا  بخش  انخست، کوتاهۀ مقدم  یا ا  بعد
 فضنل : کنرد ی بند دسته عمده با  چند لیذ انتو یم را، بخش  یا اتیروا. گردد یم آغا 
 امبران پ مسنجد  در نمنا     افضن  و، (ص) امبراپ قبر ارتی ی چگونگ، (ص) امبراپ ارتی 
ۀ بردارنند  در و، کوتناه  بخش مثل، کوفه ماارات و مشاهدۀ بار در اان اثر دوم بخش. (ص)

 قبنر  مکنان ، رآخنر د و، کوفنه ، کوفه در نما  و صدقه ثوا : اس  موروعات  یا بای اتیروا
 قبری برا و، نرفته فراتر )ع(یع  قبر مکان کردن مشخ  ا  عبدهللا ب  سعد ظاهرا. )ع(یع 
 . اس  ننموده  یروای ا ارتنامهی  )ع(یع 
 

 بدنۀ اص ی اثر ( 

  ین ا حجنم . کربالس  در )ع( احس امام ارتی ۀ بار در، اثر بخش  یبارگتر و سوم بخش
 را گفتنه  شاپ مباحثاۀ ک  توان یم که سان آن س ؛ان اساق قابل بخشها ریسا با بخش

 در آنی بنرا ی ا تکم ه همچون اان رای بعد مباحث و، بخش  یای برا مدخل  ی حد در
، سنعد ی اصن   هندف  گف  توان یم، اثر ا  بخش  یا حجم به توجه با، واقع به. گرف  نظر
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 ارتین  ۀ بار دری اتیروا جیرتد به بعدها و، بوده )ع( احس امام ارتی ۀ بار دری کتاب نگار 
 کنه  شنود  یمن  دیان تأ مهنم   ین ا به توجه با هافرر  یا. اس  فاوده بدان اان )ع(ائمه گرید

 المناار  کتا ی اص ۀ نسخ در، متأخرۀ ائم ارتی ۀ بار در دهارس اتیروا ا   ی چاه بایتقر
 .  شود ینم دهید ن هیقولو اب  پدر  یروا به ن سعد
ی فصنول  اسن ؛  بنارگ  فصل چهار و، مدخل  ی متضم  دخو، اثر ا  بخش  یا، یبار

 آن ا  شابن  سنعد  دهد یم نشانی خوب به، آنها ا   ی هر مطالب حجم و نشاچ مرور که
ی نظنر ی مبنان   انا تب دنبال به، باشد داشته را  ائرانیی راهنماۀ دغدغ اثر نگار  در که
 رنرورت   انا تب دری مندخ  ، او : نند ینهایا سنوم  بخنش ی اص  فصول. اس  بوده ارتی 
  ان اهم، ثالثا ؛یارتی ی رفتارها و ارتی یی روا وی نظری مبان، ااثان ؛)ع( احس امام ارتی 
 .  ی اتکمی مباحث، خامسا و ؛یارتی ی رفتارها، رابعا ؛)ع( احس امام ارتی 

 امنام  ارتین   رنرورت   انا تبی بنرا ، بخنش  مندخل  ا  بنا    ااولن  در: مندخل (  ی
 بنا  )ع(ائمنه  گنر ید و )ع(صنادق  امام، (ص) امبراپ قول ا  یمتعدد اتیروا نخس ، )ع( احس
 چنند ،  یا بر افاون. اس  داناشه افضل )ع( احس که شود یم ذکر مشترک مضمون  یا

 ،میکنر  قنرآن  ا ی اتین آ نناول  شنأن  شنوند  یم ادآوری که شود یم نقل اانی راتفس  یروا
 امنام  فضنل  کنه  درو یمن  دان تأک معننا   ین ا بنر ، سنان   یبد. اس  )ع( احس امام   افض
 رنرورت ۀ بنار  در اانی باب گاه آن. اس  سن  و قرآن مؤکد وی داک  مامفاه ا  )ع( احس
 رنرورت  بنر ی مبن( ص) امبراپ قول ا ی اتیروا با، شود یم پرداخته )ع( احس امامی دوست
 رنرورت ، نهایاۀ هم مشترک مضمون. آن مانند و )ع(فر ندانش وی ع ، )ع( احسنی دوست
 همچون ن را )ع( احس امام ارتی  فضل، مدخل ا  سوم با ، سرآخر. س ا )ع( احس حب
 .  دارد یم اناب ن شده خواسته مثب  ابرا ی برای روش

 امام ارتی ی نظری مبانۀ بار دری مستوف و مفصلی بثث، سوم بخش ا  اول فصل( دو
 تنوان  یم. کند اشغال را کتا  حجم ربع حدود دیشا، ییتنها به فصل  یا. اس  )ع( احس

 معننا   ین ا  انا تب در، اول با : کرد ماترس بارگ با  چهار قالب در را فصل  یا مباحث
 وی نظنر ی مبنان  ادکردین ، دوم با  اس ؛ی حکمتی برا مُقدَّری امر، )ع( احس شهادت که
ۀ سیمقا، چهارم با  و، )ع(امام قاتالن بر لع  نظری مبان، سوم با  ؛)ع( احس بر بکاءیی روا
 . لااسرائ یبن ام  در )ع(ای کر ب ای ثی با اسالم  ام در )ع( احس

، (ص) امبران پ کنه  شنود  یم ذکر معنا  یا ا ی حاکی متعدد اتیروا، با   انخست در
، داشنته ی آگاه کربال در اصثابشان و امامۀ بانیغر شهادت ا  )ع( احس امام خود و )ع(یع 



 11 سعد ب  عبدهللا اشعریالماار  کتا برای با سا ی  روشی

 و منذاکرات ، )ع( اشاپۀ ائمی هاییگو شاپ ادکردی بر افاون. اند نموده حیتصر بدان بارها و
 مضنمون  کنه  شنود  یمن  دهاکشن  انان م به اان )ع( احس امام خود ا یی ها خطبه و ها نامه

 ثنا یت و عبندهللا  بن   سنعد . اسن  ی ا هن   اشن اپ ریتقند  ا  امام ع م، آنهاۀ هم مشترک
، )ع( احسن  امنام  شنهادت ی ا لن  حکم  که دینما داتأکدیدگاه خویش   یا بر خواهد یم
 بنا ی بعند ی هنا فصل در حیت و  یا. اس  اسالم ام  گناهانی پاک و، یو بر الثانصیۀ گر
 .  دیگرا یم حیتصر به، چندی اتیروا ادکردی

 اتین روا ادکردی با، )ع( احس بر بکاءیی روا وی نظری مبانۀ بار در بثثی عنی، دوم با 
 که آن تگریکاحی اتیروا. شود یم آغا  )ع( احس امام بر هیگر  امشروع جوا  دری متعدد

 امنام  خود، اند پرداخته )ع( احسی عاادار به با  عالم در فرشتگان و امامان و( ص) امبراپ
( العبنرات  لان قت) «آه و اش ۀ کشت» را خود و، کرده اشارهی رفتار  اچن به هم )ع( احس

 هین گر شنان یا بنر  حضرت آن اتاح  مان در اان هاشم یبن  نان،  یا ا  فراتر و، شناسانده
 ا  اسن ؛ ی بکنائ   اچن   افض، با   یا دری بعد بثث. اند نشده مواجهی منع با و، دهکر
. )ع( ان ب اهنل  ب امص جا، اس  دهانکوهی بتامص هر بر هیگر که رود یم سخ  معنا  یا

 اتیروا، با   اهمی بعد بثث. شود یم اناب لاتفص به اانی ا هیگر  اچن پادا ، گاه آن
، اتین روا  ین اینۀ  پا بنر . اس « )ع( احس بر هیگر به قیتشو» مشترک مضمون بای متعدد

 قنول  بنه ، اس  کرده نوحه باغی منادی و بر، اند ستهیگر حضرت آن بر عالم پاکانۀ هم
 تا ، اند ستهیگری و بر اناعثمان و انیبصر و اناشام جا  ا م و آسمانۀ هم )ع(صادق امام
 هنم  خاصی کبوتری حت و ،حضرتند آن بری  ار حال در میدا مقر  م   6111 ام اق

 منأوا  و آن بنا یی کنو ان )ع( ان ب اهل رو  یا ا  و اس  )ع( احس بر هنوح ا  ناله که هس 
 .  اند کرده سفار  را دادنش
ی برخن  دیشنا  کنه ی امنر  اسن ؛  امنام  قناتالن  لع ی نظری مبانۀ دربردارند، سوم با 

 مسن مان  ظاهرا ن خطاکار گرچه ن حضرت آن قاتالن، چه ندهند؛  یررا بدان مس مانان
 قاتنل  دان تأک بنه  کنه  کند یم ذکر رای فراوان اتیروا نخس ، با   یا رم  سعد. اند بوده
)برای  شناساند یم  نا اده را ااانب فر ندان و ااانبۀ هم قاتل، فراتری ا مرح ه در و )ع( احس

، سرآخر .(919، 199/ 9، اب  ادریس:  نک، به کفر ولد  ناشاعه باور برخی فقاهان ا   نمونه
  ین ا فر نندان ی حت که  یا ا ی حاک دیآ یم انام در )ع(صادق امام ا  نقل بهی تیروای حت

 .  رساند قتل به پدرانشان جرم خاطر به توان یم اان را قاتالن
 هرآنچنه  ا  اسن  ی ران گ جنه انت وی بند جمعای گونه، اول فصل ا  آخر و چهارم با 
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 رفتنار  و اسنالم  امن   در گاهشیجا و )ع( احس انامۀ سیمقا، با   یا موروع. شد گفته
 مشنابه  سرنوش  و لااسرائ یبن انام در مشابهش گاهیجا، ای کر ب ای ثی با، یو با مردم
 و مظ ومانه دو هر، نداشتندی همنام چاه ام  انام در شیخو ا  شاپ دو هر  یا. اوس 

 و آسنمان  دو هنر  ب امصن  در و کشنتند   نا ادگنان  را دو هر، دندارس شهادت به گناه یب
ی ا هین آ اسن ؛  قرآن اتیآ ا ی کی راتفسۀ بار دری تیروا، یبعد بثث. س یگر خون  ا م
 بنر  داتأک دری تیروا، با  بخش انیپا. اس  شده نا ل )ع( احس وای ثی شأن در ایگو که

 . اس  )ع(ایثی و  احس قاتل شقاوت
 امام ارتی    افض و  ااهم  ااتب به،  اشاپ فصل مشابهی حجم با، دوم فصل( سه
 رنرورت ۀ بنار  دری متعندد  اتین روا، آن با   ااول رم . اس  افتهی اختصاص )ع( احس
 هنر  شنود  یم گفته. دیآ یم انام به فرد اعتقاد صدق با آن ارتباط و )ع( احس امام ارتی 

 قبنر  نکنردن  ارتی  شود یم گفته ای س ؛انی واقعۀ عاش، نرود حضرت آن ارتی  به کس
 قبنر   ین ناد کنه ی اناعاشن ی برا ژهیو به، ارتی  به مبادرت. اوس  حق در جفا، )ع( احس
ی اتین رواۀ گسنترد  ادکردین ، دوم بنا  . رداگ یم قرار شتراب داتأک مورد، هستند ساک ی و

 دری مقندمات ی بثثن  با که با   یا. اس ی ارتی   اچن به مبادرت پادا ۀ بار در، فراوان
، گناهنان  بخشنش  چنون یی پاداشنها ، گردد یم آغا  )ع( احس ارتی    افض و ار  ۀ بار

 توسنط  حناجتش  رفنع  و فرد میتکر، ارابس بردگانی آ اد ثوا ، مقبولهۀ عمر و حج ثوا 
 خطنرات  و مشنکالت   اعن  در کنه  آننان  پادا  و، یاخرو وی وادن حاجات رفع،  یمال
ی منال   اورنع  بنا ی افنراد ی بنرا ، سنرآخر . رداگ یدربرم را دهند یم ت  سفر  یبد ارابس
 حنق  ننان یا کنه  هسنتند ی  مان حداکثر، ها مان  یا. شود یم مشخ یی ها مان  رمخت
 همنه   ین ا برابنر  دری عقاب ادکردی، با  بخش انیپا. اندا ند راتأخ به را خود ارتی  دارند
 . اس  عمرۀ کاهند )ع( احس ارتی  به نرفت  که  یا: اس  ثوا 

 مختصری ها نامهارتی . اس  ع() احس امام ارتی  آدا ۀ دربردارند، سوم فصل( چهار
ی وی هنا  نامهوداع، سرآخر و، )ع(امام حرم در نما ی فقه احکام و لیفضا و آدا ، مفصل و

 .  دهند یم لاتشک را فصل  یا مخت ر ابوا 
 کنربال  ارتین  ی  اتکم مباحث متضم  دیبا را سوم بخش ا  آخر و چهارم فصل( پنج
، دو آن ا  بثث  ااول. اس  نوادر با   ی و، گبار بثث دوۀ دربردارند فصل  یا. دانس 

 در، دوم بثنث . اسن  ی  منان  چه )ع( احس ارتی ی برا مواقع افضل که اس   یاۀ بار در
. کنرد  مصنرف  چگوننه  و، هان ته را آن دیبا کجا ا  که  یا و اس  )ع(امام ترب  خواصۀ بار
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 بنه  م ثنق  دین با را )ع( احسن  امام ارتی  با مرتبط مباحث ا  گریدۀ ماندی باق بثث شش
ۀ دربنار  بنا    ین ا مخت نر  اتین روا. کنرد ی ت ق اثر ا  بخش  یاۀ دهند انیپا و، نوادر با 
 ایتمنا  و سنفر  هنگنام  حان ابرا  ررورت، آن با کردن غسل و فرات آ  دنانوش   افض

 حنرم  در  ائنران  تقدم حق  یرعا لاوم، یثیتفری سفرها بای ارتی  سفر  یا انام نهادن
ی بنرا  دور راه ا  )ع(امنام  ارتین  ۀ نثنو  و، جاننب  چهنار  ا  حضرت آن حرم دحدو، )ع(امام

 .اس  حضور ا  ناتوانان
 

 پ( مباحث پایانی: زیارت ائمۀ متأخر

 و اسن   سوم بخشی هافصل ا ی کی حدود دری حجم با اثر بخش  یآخر، چهارم بخش
 ایمتمنا  فصنل  هسن  در اان ن را آنی مثتنوا  تنوان  یمن . پردا د یم )ع(متأخرۀ ائم اراتی  به

 مورنوع  بای مبن اس ی اتیرواۀ دربردارند تنها بخش  یاۀ مقدم، نخس . کردی بند دسته
 متقاعند  را خوانننده  ثنا یت و کنه  بناس  مقدمه  یا. «ائمه گرید و )ع( احس ارتی  فضل»

 فصنل ، گناه  آن. دارد ثنوا   )ع( احس امام ارتی  قدر به اان متأخر امامان ارتی  که کند
 آغا  اند شده مدفون( سامراء و  اکاظم) بغداد اطراف در کهی امامان ارتی  وعمور با اول
 انان م به )ع(کاظم امام و( ص) امبراپ ارتی  فضل اناب دری اتیروا اول، آن رم . شود یم
 آن. سن  ان )ع(امبران پ بنا  )ع(امام ارتی  انامی فرق ابدیدر خواننده که منظور بدان د؛یآ یم

 انان ب بنا  سنسس . شنود  یمن  ذکنر  )ع(کناظم  امام ارتی  فضل اناب در مختصری اتیروا، گاه
 دری حتن  را )ع(بغنداد ی حنوال  در مندفون ۀ ائمن  قبنر  که رود یم داتأک معنا  یا بر، یاتیروا
 فصل بخش انیپا. کرد ارتی  دیبا، اس  شده که هم پرده پش  ا  و، هاتق سخ  طیشرا
ی اتین رواۀ دربردارنند ، دوم فصنل .  دپنردا  یمن  راثنا ب قبرستان ارتی  فضل به، «بغدادۀ ائم»

، فصنل   ین ا ابنوا   ا   ین  چاه رم . اس  مشهد در )ع(ررا امام ارتی ۀ بار در مختصر
  یروا ن شد ادی )ع( احس امامی برا که سان آن ا  نی  مختصری حت ای مفصلۀ نامارتی 
 و، رود یمن  دان تأک آنی برا مقدری پاداشها و امامان  یا ارتی    افض بر صرفا. شود ینم
 و پاوس ، سرآخر. اندینما یم )ع( احس امام ارتی  مشابه را ارتشانی ی ها یاآ، اجمال به

 انین پا هم و، بخش  یا بخش انیپا که شود یم ذکر مؤمنان قبور ارتی ۀ بار دری ا تکم ه
 . اس  اثر کل بخش
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  نتیجه

 انان م ا  و کهن   اثر  ی یبا سا ی برا دیجدی راه که بود آن بر کوشش پژوهش  یا در
 و تکثنر  ع نل  و اسبا  و، یگردآور سعد ماار ا  با مانده اتیروا نخس . شود آ مون رفته
ی ک ن  ساختاریۀ پا بر گاه آن. دیگرد لاتث  اثر مخت ری بخشها به هیقولو اب  طرق ایتما

 راثن ی بنرا ی احتمالی ساختار، موروعۀ بار در اثر راتألی  مانۀ دور ا  با مانده آثار معدود
 و، ییشناسنا ی و داتان تأک و هاینوآور، سعد اتیروا در  امضام بسامدیۀ پا بر. شد ماترس

 اصنالح  و لان تکم شنده ی نن اب شاپن  ساختار، گاه آن. شد مشخ  اثری اص ی ها هینقشما
 ابنوا   رنم   را سنعد  مناار  ا  با ماننده  مخت نر  اتیروای سادگ به توان یم اکنون. گش 
 .  کردی با سا  را سعد اثر اصل و، قرارداد آن مخت ر

ی ا نسنخه  سنعد  مناار ، کرد آشکار سعد ماار به هیقولو اب  طرقۀ مالحظ که همچنان
 پنس  آن ا  و، گرفتنه  قرار ؛هیقولو اب  پدرتر ، قدیمی شاگرد ارااخت در که، داشته که 
، ظناهرا . اسن   افناوده  بندان ی فراوانن  اتیروا و، برده دس  مکتو  در خود  سعد بارها
  انا تب دری ا مقدمه، او : اس  شده یم لاتشکی اص  بخش سه ا  خود، اثری اص ۀ هست

، اان ثان دارد؛( ص) امبران پ ارتین   همچنون ی فضن   اان ن )ع( احس امام ارتی  که معنا  یا
 مهنم ی رفتارها ا   ی هر  امشروعی مبان و )ع( احس امام ارتی ۀ بار در گستردهی بثث
خنرده   اناعاشن  بنر  سن  اهل که رفتارها همان ؛.  . .و نما  و لع  و بکاء همچونی ارتی 

 . )ع(امامان گرید ارتی    افضۀ بار در مختصری ا تکم ه، ثالثا. گرفتندمی
 راتأل در را خود سعدۀ متک مان لاتث  رو  و  اذهن، شود یم مالحظه که همچنان

 و آدا ۀ رائاۀ دغدغ که آن ا  شاب، اثر  یا در مؤلر. اس  ساخته آشکار اان رالماا کتا 
 وی نظنر ی مبنان   انا تب دنبنال  بنه ، باشد داشته را ها نامهارتی ی معرف ای، ارتی  مناس 

 . اس  ارتی یی روا
ی دین جدی بخشها و فصول، افاودهی اص ۀ هست  یا اتیروا به خود مؤلر بارها ظاهرا

 کرده نظر دیتجد آن در بارها شیخو عمر آخر تا احتما  و، دهید تدارک شیخو اثری برا
 آن با تا  و اس  دهاانجام اثر اصل ا  مخت ری رهایتثر ایتما و تعدد به کهی امر اس ؛

 .  دید توان یم اثر  یبد هیقولو اب  مخت ر طرق در را
، رمناا  بنر  افاون سعد مادان یم. نکرد دااپ مشکل چند بر غ بهی برای راه مطالعهای  

 با ماننده  اتین روا در. اس  داشته هم رآنق راتفس دری اثر و ،ةفضل الکوف عنوان بای کتاب
ی بخشن ، هنم  و باشدی و ماار کتا  ا ی بخش توانس  یم هم که بود  یروا چند، سعد ا 
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  اهمن   اعن . نبنود  دو  یا انام  اتفکی برای راه چاه، عمال. ا  فضل الکوفه کتا  ا 
منل  کا رنم  . اسن  ی بناق  خنود ۀ قو به سعد ا  منقولی راتفس اتیروا معدود در مشکل
ی بخشن  توانس  یم که بود شده نقل سعد ا ی راتفس  یروا  یچند، هیقولو اب  الایارات

 سنر ، قنرائ   گنر ید و هین قولو اب  نقل طرق در دق . باشدی و تفسار ا ی بخش ای، مناار  ا 
 . نداد دس  به آثار  یا انام ایتمای برای نخ

. برشنمرد  انندک  نتنوا  ینمن  را رو   ین ا کناربرد  ا  حاصلی ها اموفق، یرو هر به
ی با سنا   اان را که ی دورانها ا  با مانده ماار کتب گرید، مشابهی روش کاربرد با توان یم

 شنناخ   کنه ، گرانید و، صفار حس  ب  مثمد، اریمها ب ی ع  ماار همچونی آثار کرد؛
ی رنرور  عهاشیی دعا اتاادب خیتار اان و ارتی  فرهنگ تثو ت درکی برا دیترد یب آنها
 . اس 
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