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براساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی ،بخشی از تـالش علمـی شـیعیان در
پنج سدۀ نخست ،تألیفات دعایی بوده است .این آثار در قالب گونـههای مختلـف
دعایی است که در بستر زمانی و مکانی متفاوتی از یکـدیگر شـکل گرفتـه اسـت.
این پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی در صدد مشخص شدن گونههای دعـایی
و سیر هر کدام از آنان در بستر زمان و مکان و کاوش در دالیـل گـرایش بـه ایـن
حوزۀ تألیفی است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که کتابهای «یوم و لیلة»« ،کتاب الدعاء»ها،
کتابهای «اعمال سه ماه رجـب ،شـعبان و رمضـان» ،و کتـابهـای «زیـارت»،
گونههای دعایی شیعیان هستند .همچنین نگاه به روند نگارش هرکـدام نشـانگر
اقبار و ادبار عالمان به هریک از این گونهها در بستر زمان و مکانهـای مختلـف
است و هر گونۀ دعایی ،سیر متفاوتی از گونـۀ دیگـر داشـته اسـت .اهمیـت دعـا،
مناسک ،عبادت و زیارت در قرآن و احادیث بنیادیترین دلیـل نگـارش ایـن آثـار
است؛ هرچند انگیزههای شخصی و شرایط سیاسـی-اجتمـاعی نیـز در ایـن امـر
دخیل بوده است.
کلید واژهها :کتب یوم و لیلة ،کتب الـدعاء ،کتـب المـزار ،کتـب أدعیـه رجـب،
شعبان و رمضان ،پنج سدۀ نخست ،حوزههای حدیثی.

نیمسا

مقدمه

شیعیان هرگز به من حکومتی نقل و کتابت حدیث در دورۀ پس از رحلت پیـامبر وقعـی ننهادنـد و
بهرغم محدودیتها و خطرات فراوانی که پیوسته با آن روبهرو بودنـد ،در حفـظ میـراث گـرانقـدر
حدیثی ،چه به شکل شفاهی و چه مکتوب ،همت گماشتند .شکلگیری دفـاتر حـدیثی از سـماع
شفاهی محدثان ،تصنیف کتابها از دفاتر حدیثی و سرانجام تألیف جوامـ روایـی ،نشـانگر رونـد
تحول این آثار مکتوب است که در طی سالیان دراز شکل گرفته است و گویای تالشهای مستمر
محدثان در شرایط زمانی و مکانی متفاوت (کوفه ،بغداد ،بصره ،قم ،ری ،سمرقند) و حـوزههـای
گوناگون است.
این تالشها و تحوالت در فهرستها ثبت شده اسـت .از میـان فهرسـتهـای متقـدمان ،دو

مختلف علوم اسالمی اعم از تفسیر ،فقه ،کالم و ...است.
در این میان ،دعا از نخستین حوزههایی است که مؤلفان شیعه به آن توجه کردهاند و تألیفـات
متعدد نگاشته شده در دورههای مختلف ،گویای اهمیت و جایگاه دعا نزد آنان اسـت .ایـنکـه در
این پنج سده عالمان شیعه چه گونههای دعایی را نگاشتهاند ،و سیر شـکلگیـری هریـک از ایـن
گونهها در بستر زمان و مکان مختلف چه روندی را طی کرده است و کاوش در دالیل روی آوردن
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مکتوب شیعیان در پنج سدۀ نخست نام برده شده است ،که بالغ بر هزاران تألیف در عرصـههـای

عالمان به ادعیهنگاری ،مسائلی است که این مقاله در صدد تبیین و بررسی آن است .سؤاالتی که
در اندک پژوهشهای پیشین همچـون مقـاالتی مثـل ،ادب دعرا در نريعه از رسـول جعفریـان و
گونهنناسی تأليفات دعایی عالمان مسلمان تا زمان ابرنطراوو

از حامـد خـانی بـدان پرداختـه

نشده است.
در واق در مقالۀ نخست ،فهرستوار و بدون توجه به ترتیب تاریخی و حـوزههـای جغرافیـایی
که اثر در آن شکل گرفته ،در چهار مرحله -که از آغاز تألیف کتب دعا تا عصر شیخ عبـاس قمـی
صاحب مفاتيح الجنان -به تألیفات دعایی اشاره شده اسـت و در مقالـه دوم کـه دعاهـای جهـان
اسالم را پژوهیده ،براساس معیارهایی همچون ویژگیهای ظاهری ،مضامین ادعیهای و دیـدگاه
مؤلفان ،ادبیات دعایی جهان اسالم به پنج گونه تقسیم شده است.
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فهرست نجاشی و شیخ طوسی ،از جایگاه ویژهای برخوردار اسـت .در ایـن دو فهرسـت از میـراث

در مقالۀ حاضر ،تألیفات متقدم دعایی ،به طور خاص در میان شیعیان ،گونهشناسی میشـود
و هریک از این گونهها براساس دو معیـار زمـان و مکـان بررسـی میشـود .بررسـی ایـن گونـههـا
براساس این دو معیار ،عالوه بر آنکه سبب آگاهی از دوره و خاستگاه تـألیف هـر گونـه مـیشـود،
میتوان بر اساس آن به نقش هریک از حوزههای حدیثی در شکلگیری و قوام هر گونه پی برد و
گاه میتوان با در نظر گرفتن این دو معیار ،از دالیـل پدیـد آمـدن برخـی تألیفـات در اداور تـاریخی
مختلف آگاهی جست.
 .7سیر تألیف کتا های دعا در پنج سدۀ نخست

یکی از حوزههای فعالیتهای علمی شیعیان از عصر حضور ائمه ،جمـ آوری أدعیـه و زیـارات و
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

تدوین آثار مختلف در این زمینه بوده است .گزارش این بخش از عملکـرد عالمـان شـیعه در پـنج
سدۀ ابتدایی ،در دو فهرست شیخ طوسی و نجاشی قابل مشـاهده اسـت .بنـا بـه گـزارش ایـن دو
ً
فهرست ،مجموعا  11عالم شیعه در حوزههای حدیثی مختلف ،اعم از کوفـه ،بغـداد ،قـم و ...بـه
تألیف اثری در این زمینه پرداختهاند.
البته گزارش نجاشی و شیخ طوسی از این تألیفات از نظر کمیت تفاوتهایی با یکـدیگر دارد.
از میان مجموع هفتاد و هفت نفری که به عنوان مؤلف کتاب دعا از آنان نام برده شده اسـت ،در
 21مورد شیخ طوسی کتاب دعا یا زیارتی را که نجاشی برای یک مؤلف ذکـر کـرده ،یـادآور نشـده
است ،و در پنج مورد نیز از میان چند تألیف ،فقط به برخی از آنها اشاره شده است .در دیگر سو،
نجاشی تنها در یک مورد به کتابی که شیخ برای مؤلفی ذکـر کـرده ،اشـاره نکـرده اسـت و جالـب
آنجاست که این یک مورد نیز از تألیفات دعایی خود شیخ طوسی است؛
در یک مورد دیگر نیز نجاشی به تألیفات دعـایی مؤلـف ،کـه شـیخ طوسـی بـه آنهـا تصـری
داشته ،توجه نکرده اسـت (طوسـی :1622 ،ش،146 ،411 ،411 ،311 ،231 ،123 ،113 ،11
،665 ،625 ،121 ،515 ،213 ،114 ،111 ،421 ،422 ،121 ،111 ،123 ،541 ،211 ،111
412 ،421 ،161 ،426 ،111 ،411 ،135 ،112 ،111 ،112؛ نجاشــــــــــی :1623 ،ش،116
 .)165الزم به ذکر است که این اختالف ،شامل موارد مشترک است (اشخاصی که هر دو آنها را
ذکر کردهاند).
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از سوی دیگر ،از میان  11صاحب اثر در زمینۀ دعا ،شیخ طوسی از  21نفر در فهرسـت خـود
نام نبرده و این تعداد برای نجاشـی تنهـا دو مـورد اسـت (نجاشـی :1623 ،ش،441 ،546 ،315
،1246 ،221 ،1151 ،411 ،142 ،1241 ،221 ،115 ،142 ،212 ،113 ،1212 ،115 ،125
161 ،251 ،212 ،1241؛ طوسی :1622 ،ش ،533ش.)311
بررسی این دو فهرست ،نمایانگر بخشی از این تألیفات است که در دورۀ ائمه و توسط اصحاب
ایشان به نگارش درآمده است .این کتابها ،در کنار دیگر کتابهای پیشینیان ،که در زمینههای
ً
دیگر به رشتۀ تحریر درآمده ،تا اواسط قرن پنجم ،عینا در کتابخانههای بزرگ شیعه موجـود بـوده
است و در اثر حریق در دوره سلجوقی (سال661ق) از بـین رفتـه اسـت .ولـی محتـوای آنهـا در
دیگر کتابهای بزرگان شیعه ،مثل کتراب الردعا کلینـی (م121ق) ،کامرل الزیرارات ابنقولویـه

برای نمونه ،روایات متعددی از کتاب المزار سعد بن عبدالله (م211ق121 /ق) ،کـه معاصـر
امام عسکری

بوده (طوسی ،)111 :1111 ،در کامل الزیارات ابنقولویـه و همچنـین کتـاب

فضائل األن ر الثالث شیخ صدوق منعکس شده است .شیخ آقـا بـزرگ تهرانـی معتقـد اسـت آن
بخش از کتب پیشینیان که از آتشسوزی در امان مانده ،تا اوایل سدۀ هشتم در دسترس عالمان
قرار داشته است.
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(تهرانی.)111-115/3 :1621 ،

او تمامی هفتاد و چند کتاب دعایی را که در اختیار سید بن طاووس بوده ،در زمرۀ کتابهای
متقدم بر شیخ طوسی میداند و دلیل آن را کم بودن تألیفات دعایی در میان آثـار عالمـان بعـد از
شیخ الطائفه برشمرده که در فهرست شیخ منتجب الدین از این تعداد اندک نام بـرده شـده اسـت
(تهرانی.)114-111 /3 :1621 ،
بررسی آثار دعایی ثبت شده در دو فهرست نجاشی و شیخ طوسـی ،نشـان از آن دارد کـه آثـار
نگارش یافته در پنج سدۀ نخست ،در چهار گونـۀ مختلـف یعنـی کتـاب هـای یـوم و لیلـة ،کتـاب
الدعاء ،ادعیه سه ماه رجب ،شعبان و رمضان و کتابهای زیارت (مزار) به رشـتۀ تحریـر درآمـده
است .هریک از این گونهها در طول این پنج سده ،فرآیندی را در حوزههای مختلف حـدیثی طـی
کردهاند که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
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(م143ق) ،مصباح المت جد شیخ طوسی و امثال آن باقی مانده و در اختیار ما قرار گرفتـه اسـت

 .7-7کتا های یوم و لیلة

تألیفات در زمینۀ دعا از نیمه قرن دوم با نگارش کتابهایی با عنوان کتاب یروم و ليلر آغـاز شـد.
این گونه از آثار دعایی نخستین قالب از تألیفات عالمان شیعه در زمینه ادعیهنگاری است .آثـاری
که از عنوان آن برمیآید که در بـر گیرنـدۀ دعاهـایی باشـد کـه در سـاعتهای مختلـف شـبانهروز
خوانده میشود .کوفه در میان حوزههای حدیثی ،نخستین خاستگاه نشر این آثـار بـود و ابوبصـیر
اســدی (م152ق) در ســدۀ دوم هجــری طالیــهدار ایــن امــر بــود (نجاشــی :1623 ،ش.)1133
در مکتب کوفه و بغداد این روند را ادامه

همزمان پنج تن از اصحاب امام صادق و امام کاظم
دادند .در کوفه معاویة بن ّ
عمار دهنی (م115ق) (همان :ش ،)1211مفضل بن عمر (م .قبل از
111ق) (مدرسی طباطبایی ،)111 :1131 ،و سلیمان بن عبدالله دیلمی؛ در بغـداد عبداللـه بـن
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سنان (م بعد از 112ق) 0و فضل بن سلیمان کاتب (م ح131ق) ،که هـر دو در دسـتگاه خالفـت
عباسی نیز مسؤلیتی بر عهده داشتند (نجاشی :1623 ،ش 554و  ،)315به این امر پرداختند.
تالش عالمان کوفه در نگارش این دسته از کتابها در اواخر سـدۀ دوم بـه پایـان رسـید ولـی
مکتب بغداد در طلیعة سدل سوم با وجود دو تن از بزرگان شـیعه ،یعنـی یـونس بـن عبـد الـرحمن
(م223ق) (بغدادی ،بیتا )511/2 :و محمد بن أبی عمیر (م211ق) (نجاشی :1623 ،ش)333
همچنان به تألیف در این زمینه ادامه داد.
در ابتدای سدۀ سوم سیر نگاشتهها محدود به حوزههای عراق نشد و محمـد بـن خالـد برقـی
(م222ق) (طوسی141 ،161 :1111 ،و  )111بـا نگـارش کتراب یروم و ليلر  ،مکتـب قـم را بـه
حوزههای صاحب تألیف در این زمینه وارد کرد .آنچه در نیمه اول سدۀ سوم اهمیـت دارد ،تـألیف
دو کتاب ارزشمند است که در مکتب بغداد از سـوی یـونس بـن عبـدالرحمن و شـاگرد ایرانـیاش
احمد بن عبدالله بن مهران کرخی معروف به ابن خانبه (م216ق) (قمی ،عباس ،بیتـا)215/1 :
صورت پذیرفت .ارزش و اعتبار این دو کتاب از آن جهت است که بـه محضـر دو تـن از ائمـه
عرضه شد و آن را تأیید کردند؛ قدر و منزلتی که برای کمتر کس و کمتر اثری میتوان یافت.
کتاب یونس را داود بـن قاسـم جعفـری ،کـه از صـحابیان جلیـلالقـدر چنـد تـن از ائمـه بـود
عرضه کرد و امام
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او را این چنین مورد تفقد

(طوسی :1622 ،ش ،)214به امام عسکری
ً
ُ ُ ِّ
نورا َ
القیامة» (نجاشـی :1623 ،ش1221؛ طوسـی:1111 ،
یوم
الله ِبکل حرف
قرار داد« :أعطاه
ِ
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 .)635البته پیشتر امام جواد به هنگام مالقات احمد بن أبی خلف ،کتـاب یـونس را دیـده و
َّ ُ
آن را صفحه به صحفه ورق زده و سه بار فرمودندَ « :ر ِح َم الل ُه ُیون َس» (طوسی.)636 :1111 ،
عرضه کرد و امام صحت آن را تأیید کرد و امر کـرد بـه

ابن خانبه کتابش را به امام هادی
ْ ُ
فاعملوا به» (ابنطـاووس .)233-231 :1624 ،کتراب یروم و ليلر
آن عمل شود« :قال صحی
ابنخانبه که کتاب التأدیب نام دارد و نجاشی از آن با تعابیری چون « َحسن ،جیـد ،صـحی » یـاد
کرده (نجاشی :1623 ،ش ،)226قرنهای متمادی مورد توجه عالمان شیعه بود.
در قـرن چهــارم ابــن قضـاعة صـفوانی (حــدود 152ق) 2نســخهای از آن را در اختیــار داشــت
(تســتری )41-12/1 :1611 ،و در ســدۀ پــنجم ،نجاشــی و شــیخ طوســی نســخهای از آن را در
اختیار داشتند و آن را معرفی کردند .همچنین شیخ در مصباح المت جد از آن نقل قول کرده است

نکته قابل توجه آنکه با وجود شهرت این اثر در میان عالمان ،نه نجاشی و نـه شـیخ ،طریقـی
برای آن ذکر نکردند .دربارۀ کتاب یونس هم ،شیخ طوسی بهرغم آن که در شرح حالش ،او را بـه
داشتن آثار زیاد وصف کـرد (طوسـی :1622 ،ش ،)311امـا بـه ایـن اثـرش اشـاره نکـرده اسـت.
احتمال میرود که شیخ طوسی ،با توجه به سخنی که در مقدمـه الف رسرت آورده ،تنهـا آثـاری را
ذکر کرده که در اختیار داشته است.

بر اساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی

فالحالسائل بود (کلبرگ.)153 :1111 ،

از نیمه دوم سدۀ سوم به بعد ،دو حوزۀ ایران و عراق همچنان در تألیف این دسته از کتابهـا
نقش داشتند .تألیفات علی بن محمد قاسانی اصفهانی از اصحاب امام هـادی

و موسـی بـن

حسن بن عامر أشعری قمی (حدود 242ق) (سبحانی )511 :1613 ،در ایران ،و دو کتاب احمد
بن هالل عبرتائی (م241ق) (نجاشی :1623 ،ش )111و محمد بن احمد بـن خانبـه کرخـی در
بغداد ،گواه بر این ادعا است.
قاسانی از اهالی کاشان بوده و از روایتی که در کافی کلینی و مصرباح المت جرد شـیخ آمـده،
فهمیده میشود که وی حـداقل بـین سـال هـای 211ق تـا 216ق در مدینـه سـاکن بـوده اسـت
(کلینــی116/5 :1621 ،؛ طوســی .)141/1 :1611 ،نجاشــی دربــارۀ کتــابش آورده« :کتــاب
التأدیب و هو کتاب الصالل» ادامۀ کالم نجاشی «و هو یوافق کتاب ابن خانبة» نشان میدهد این
اثر در زمرۀ کتابهای دعا قرار دارد؛ نجاشی میافزاید که کتاب او زیـادتی نسـبت بـه کتـاب ابـن
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(طوســی .)141/1 :1611 ،بعــدها نیــز ایــن کتــاب از مصــادر ســید بــن طــاووس (م446ق) در

خانبه دارد ،آن هم در بخش حج .برخی چون شیخ آقا بزرگ تهرانی کتاب التأدیب پسر ابن خانبـه
را غیر از کتاب پدرش میدانند (تهرانی)211/1 :1621 ،؛ اما صاحب قامو

آن را همان کتـاب

پدرش دانسته است (تستری.)41-12/1 :1611 ،
آنچه در جم بندی قرن سوم میتوان گفت این است که این سده در زمینۀ تألیف ایـن دسـته
از کتابها ،قرن مکتب بغداد بود ،در واق عالمان این مکتب همان نقشی را داشـتند کـه مکتـب
کوفه در سدۀ دوم بر عهده داشت .نگارش پنج کتاب از هشت کتاب گویای این امر است.
نکتۀ جالب توجه در سیر نگارش این گونه از آثار دعایی در قرن چهارم آن است که همانطور
که مکتب کوفه در سدۀ سوم از روند نگارش این دسته از آثار خارج شد ،در سده چهـارم ایـن امـر
برای مکتب بغداد اتفاق افتاد و عالمان این حوزۀ حدیثی بـه کلـی از رونـد نگـارش در ایـن زمینـه
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

خارج شدند .در مقابل ،حوزههای ایران ،که در اواسط قرن سـوم وارد ایـن عرصـه شـدند ،حضـور
چشم گیری در شهرهای مختلف همچون سمرقند ،قزوین ،طبرستان و قم از خود نشان دادند .در
واق باید گفت ادامۀ سیر تألیف این گونۀ دعایی در این سده ،مرهون تـالشهـای عالمـان حـوزۀ
ایران است؛ که در این میان حوزۀ سمرقند و محمد بـن مسـعود عیاشـی (م ح122ق) (بغـدادی،
بیتا )12/2:نخستین مکان و مؤلفی هستند که سیر کتابهای یوم و لیله را در قرن چهارم باید از
آنجا پیگیری کرد.
در ادامه علی بن حاتم قزوینی (حدود 152ق) (طوسی :1622 ،ش )625در نقطهای دیگر از
حوزۀ ایران به نگارش پرداخت .در همین دوره ،مکتب بصـره شـاهد تـألیف کتـابی در ایـن زمینـه
توسط ابن قضاعة صفوانی (حدود 152ق) بود .همـانطور کـه گفتـه شـد ،او نسـخهای از کتـاب
معروف ابن خانبه را در اختیار داشت .از این رو ،احتمال اینکه در تألیف اثرش از آن بهره برده باشد
دور از ذهن به نظر نمی رسد .در نیمۀ دوم این قرن ،مانند شروع آن ،این حوزۀ ایران بود که آخرین
تألیفات را پدید آورد.
حسن بن حمـزه علـوی ابومحمـد طبـری (م153ق) (نجاشـی :1623 ،ش )163از عالمـان
ً
ً
ً
ً
ً
برجستۀ شیعه بود که شیخ طوسی در وصفش آورده« :کان فاضـال ،أدیبـا ،عارفـا ،فقیهـا ،زاهـدا،
ً
ورعا ،کثیر المحاسن» (طوسی :1622 ،ش .)115او در میان کتابها و تصنیفات متعددش اثری
با عنوان کتاب المبسوط في عمل یوم و ليل نگاشت .وی در دو سال آخر عمرش به بغداد رفت و
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شخصیتهای برجستهای چون شیخ مفید ،حسین بـن عبیداللـه غضـایری و ابـنعبـدون ضـمن

نیمسا

مالقــات او ،از وی ســماع کردنــد و اجــازه دریافــت کردنــد (همــان :ش ،163طوســی:1622 ،
ش .)115عالم سرشناس مکتب قم ،یعنی ابنقولویه (م143ق) (طوسی :1622 ،ش ،)613کـه
او را برای کتاب کامل الزیاراتش میشناسند ،هم تألیفی را به رشتۀ تحریر درآورد.
بعد از سه قرن تالش چشمگیر عالمان حوزههای مختلف در تألیف کتابهای یوم و لیلـة ،از
ابتدای قرن پنجم تا نیمه آن به جز تألیف شیخ طوسی ،مختصر في عمرل یروم و ليلر شـاهد اثـر
دیگری در این حوزه نیستیم .البته نام این اثر در فهرست نجاشی نیامده است .اشاره کردن تنها به
پنجاه و یک رکعت نماز واجب و مستحب در کنار بیان مختصر بعضی از تعقیبات نمـاز ،محتـوای
این کتاب را تشکیل میدهد (تهرانی.)125/25 :1621 ،

6

 .5-7کتب الدعاء

 .7-5-7سدۀ دوم

معاویة بن ّ
عمار دهنی (م115ق) از اصحاب برجسـتۀ امـام صـادق و امـام کـاظم

در کوفـه،

نخستین مؤلف در میان اصحاب ائمـه در ایـن عرصـه بـه شـمار میآیـد .بـه نظـر میرسـد برخـی
نقلهایی که در کافی و مصباح المت جرد آمـده ،برگرفتـه از کتـاب او باشـد (مدرسـی طباطبـایی،

بر اساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی

فاصله و یا شاید همزمان با کتابهای یوم و لیلة آغاز شد.

.)111 :1131
در همین دوره در کوفـه علـی بـن حسـن طـاطری (م131ق) (طوسـی )161 :1111 ،کـه از
شیوخ واقفیه است؛ اما نجاشی او را در حـدیث ثقـه دانسـته (نجاشـی .)445 :1623 ،او در کنـار
کتاب های فقهی متعدد خود ،اثری در باب دعا به نگارش درآورد .سیر تألیف آثار در این قـرن ،بـه
تألیف اسماعیل بن موسی بن جعفر (م131ق) (کحاله ،بیتا )211/2 :خـتم شـد ،کـه از عالمـان
مصر بود .کتاب او به طور کامل یا بخشی از آن در الجعفریرات (األشـعثیات) آمـده اسـت .وجـود
دعاها و تعویذهایی از نبی اکرم

 ،در موضوعات متنوع ماننـد :دعـای هنگـام غـذا خـوردن،

هنگام دیدن باران ،دعای حضرت در جنگ احد و احزاب ،تعویذ آن حضـرت از بـال ،فقـر ،چشـم
 .6برای نگاه اجمالی به تالش های صورت گرفته در پنج قرن رجوع شود به پیوست ها ،نمودار شماره .1
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این عنوان نیز برای کتابهای دعا به کار رفته است .نگارش این گونه از کتابهای دعا بـا انـدک

زخم و ...و نیز وجود روایاتی در بـاب فضـلیت دعـا و همچنـین وجـود دعاهـای مختلـف از جملـه
بخشهایی است که امروزه در کتاب جعفریات قابل مشاهده است.
 .5-5-7سدۀ سوم

اثر سلیمان بن جعفر جعفری از اصحاب امام رضا و امام جواد

(نجاشی :1623 ،ش )663در

باب فضلیت دعا ،نخستین اثر قرن سوم به شمار میآید .سیر نگارش این کتابها در میانـه قـرن
سوم به حوزه ایران و شهرهای قم و اهواز رسید و سه تن از عالمان برجسته این دو شهر ،همچون
محمد بن اورمه قمی (زنده قبل از 256ق) (سبحانی ،)632 :1613 ،حسین بن سعید اهـوازی و
علی بن مهزیار اهوازی ،با به عرصه رساندن آثار خـود پیشقـراوالن مکتـب ایـران در ایـن زمینـه
شدند .چنانکه در نیمۀ دوم این سده ،دو شخصیت برجستۀ مکتب قم ،یعنـی محمـد بـن حسـن
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

صفار (م212ق) و سعد بن عبدالله اشعری (م211ق یـا 121ق) (نجاشـی 161 :1623 ،و )645
آثار خود را ،پس از تألیفات صورت گرفته در میانۀ سده سوم ،به تحریر درآوردند .از نیمه دوم قـرن
سوم آثاری در حوزۀ عراق نگاشـته شـد .هـارون بـن مسـلم یکـی از آنهـا اسـت .کسـی کـه امـام
را مالقات کرد و نجاشی درباره وی آورده «الکاتب السر من رآئی».

عسکری و حضرت حجت
ً
نجاشی او را اصـالتا اهـل االنبـار و سـاکن سـامرا دانسـته و شـیخ در رجرال ،اصـالت او را کـوفی
برشمرده و گفته که مدتی در بصره بوده و سدس به بغداد رفته و در آنجا فوت کرده است (همـان:
ش1131؛ طوسی :1622 ،ش .)135همچنین ابراهیم بن سـلیمان نهمـی کـوفی (م ح232ق)
(طوسی ،)623 :1111 ،محمد بن عباس بن عیسی (م ح232ق) (نجاشی :1623 ،ش ،)111و
ّ
علی بن حسن بن علی بن فضال فطحی مذهب (م 212ق) (همان )31/2 :در کوفه آثار خود را
به نگارش درآورند.
در تحلیل سدۀ سوم ،دربارۀ کتاب الدعاءها باید اذعان داشت که هرچند آثار نگاشته شـده در
این قرن ،نتیجۀ تالشهای عالمان دو حوزه عراق (به ویژه کوفه) و ایران (قم و اهواز) است ،امـا
تألیفاتی که عالمان حوزۀ ایران از خود بـر جـای گذاشـتند ،بـه واسـطۀ بازتـاب آن در کتـابهـای
عالمان دورههای بعد ،از اهمیت و جایگاه شایانی برخوردار است .بررسی سند روایاتی که در کرافی
ّ
کلینی ،مصباح المت جد شیخ طوسی ،کتب متعدد سید بن طاووس و ابـن فهـد حلـی و کفعمـی
آمده است ،نشانگر آن است که اینان از آثار متقدمانی مانند علی بن مهزیـار و حسـین بـن سـعید
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اهوازی ،محمد بن حسن صفار و سعد بن عبدالله اشعری قمی بهره بردهاند (ابنطاووس:1624 ،

نیمسا

 212 ،145 ،61 ،222و ...؛ همان،112 ،12 ،122 ،211 ،153 ،111 ،116 ،11 ،12 :1613 ،
114 ،131 ،116؛ همــان435/2 ،623/1 :1621 ،؛ همــان ،الــف  111 ،112 :1621و 162؛
همــان621 ،262 ،262 :1112 ،؛ همــان15 : 1611 ،؛ کلینــی،521 ،632 ،641 /2 :1621 ،
542 ،521؛ کفعمی123 ،122 ،122 :1625 ،؛ ابن فهد حلی.)62 :1621 ،
در نیمۀ دوم قرن سوم ،عالوه بر افرادی که در زمینه دعا تألیف مسـتقل داشـتند ،از عبداللـه
بن جعفر حمیری می توان نام برد که هرچند اثر مستقلی را تألیف نکرد ،اما اولین بخـش از کتـاب
قرب اإلسناد ،یعنی روایات منقول از امام صادق

 ،را به مبحث دعا اختصاص داد.

 .9-5-7سدۀ چهارم

تالش عالمان حوزه عراق ،در نیمه پایانی قرن سوم در ابتدای سده چهارم ادامه یافت .در کوفه از

واقفی در این عرصه است ،از نخستین کسانی هستند که آثارشان در سرآغاز قرن چهارم بـه ثبـت
رسیده است.
در نیمۀ اول این قرن ،عبدالعزیز بن یحیی جلـودی (م112ق) (تهرانـی )112/1 :1621 ،در
مکتب بصره در ضمن آثار پر شمار تـاریخیاش دسـت بـه تـألیف کتـاب در بـاب دعـا زد و ضـمن
نگارش آثار دعایی مخصوص دربارۀ امیرالمؤمنین ،کتاب الدعا عنه [علی]

بر اساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی

ش ) 111کوفی که ساکن سوراء بود و به نینوا کوچ کرد ،و بعد از علی بن حسن طـاطری دومـین

و ابـن عبـاس،

کتاب قوله في الدعا و العوذ و ذکر الخير ،تألیفاتی چون کتاب العوذ و کتاب الرقی ،و مانند سـایر
عالمان مذکور ،نگاشتهای با عنوان کتاب الدعا نیز به نگارش درآورد.
در نیمۀ ابتدایی این قرن ،وجود تألیفات دعـایی در شـهرهای سـمرقند ،اصـفهان ،ری ،و قـم
نشان از حضور فعال و پر رنگ عالمان ایران در حوزههای مختلف حدیثی در تـألیف ایـن گونـه از
آثار دعایی دارد .نگاشتههای ّ
عیاشی (م122ق) (بغدادی ،بیتا )12/2 :احمد بن علویة اصـفهانی
(م122ق) (تهرانــی ،)226/2 :1621 ،کلینــی( 4م121ق) و احمــد بــن محمــد بــن دول قمــی
(م152ق) (نجاشی :1623 ،ش )221گواه این ادعا است .از ایـن میـان ،اإلعتقراد فری األدعير
احمد بن علویة که شیخ در رجال از آن بـه دعرا اإلعتقراد یـاد کـرده (طوسـی ،)612 :1111 ،تـا
دوران کفعمی (م125ق) موجـود بـوده و از مصـادر کتـاب البلرد األمرين اسـت (تهرانـی:1621 ،
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میان خاندان مشهور آل أعین ابو طاهر زراری (م121ق) (نجاشی :1623 ،ش ،3)113که با امام
عســکری نیــز مکاتبــاتی داشــتند ،و از میــان واقفیــانُ ،حمیــد بــن زیــاد (م112ق) (همــان:

 .)226/2همچنــین در ایــن دوره مــیتــوان از کترراب األدعيرر مستبصــری (نجاشــی:1623 ،
ش )1221چون محمد بـن احمـد بـن ابـراهیم جعفـی کـوفی معـروف بـه صـابونی (م ح 113ق)
(همانجا) که ساکن مصر بود و منزلتی در آن دیار داشت ،یاد کرد.
نگاه به آثار عالمان در نیمۀ انتهایی سدۀ چهارم ،از انگیزۀ دانشمندان مکتـب کوفـه ،بغـداد و
بصره در عراق و مکتب قم و ری در ایران در نوشتن کتاب دعا در کنار سایر تألیفات حکایت دارد و
همچنان شواهد رونق این تألیفات تا انتهای قرن چهارم وجود دارد .محمد بن وهبان معـروف بـه
دبیلی (م155ق) (طوسی )626 :1111 ،در بصره کتاب الردعا را نگاشـت .عبیداللـه بـن احمـد
أنباری مقیم واسط ،که مستبصر شد و البته از سوی عالمان بغـداد بـه غلـو مـتهم شـد ،در میـان
تألیفـات فــراوانش کتراب األدعير األئمر را نوشــت (نجاشـی :1623 ،ش .)415ابوغالــب زراری
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(م143ق) (همان :ش ،)111کوفی سـاکن بغـداد (طوسـی )612 :1111 ،کتراب دعرا سرفر را
نگاشت.
محمد بن احمد بن داود قمی شخصیت برجستۀ مکتب قم نیز به بغداد آمد و در سال 143ق
در همانجا وفات کرد؛ کسی که حسین بن عبیدالله غضایری درباره او می گوید «لم یر أحدا أحفظ
منه و ال أفقه و ال أعرف بالحدیث» .او هم تألیفی با عنوان صلوات الفر و أدعيت را را بـه نگـارش
ً
درآورد (نجاشی :1623 ،ش .)1264البته احتماال نگارش کتاب او در مکتب قم صورت گرفتـه و
او برای عرضۀ آن راهی بغداد شده .مانند تنی چند از عالمان دیگر که در همین بازۀ زمانی (میانـۀ
سدۀ چهارم) وارد بغداد شدند و بزرگان بغداد به سماع از آنها روی آوردند .در ادامه محدث نام آور
مکتب ری یعنی شیخ صدوق (م131ق) نیز أدعي الموق را در باب أدعیه حج عرضه کرد .نکته
جالب توجه آنکه نجاشی اجازۀ کتابهای شیخ صدوق را از طریق پـدرش دارد .کسـی کـه کتـاب
های صدوق را هنگامی که او در سال 155ق به بغداد آمد ،سماع کرده بود (همـان :ش)1252؛
یعنی به بیان دیگر کتابهای دعای شیخ صدوق و سایر تألیفـاتش نیـز از طریـق آمـدن شـیخ بـه
بغداد و عرضۀ آن در این شهر ،در اختیار حوزۀ عراق قرار گرفت .سرانجام این قرن ،مانند ابتـدای
آن ،به مکتب کوفه منتهی شد و کتراب الردعا ابوالمفضـل شـیبانی (م131ق) (ذهبـی:1132 ،
 )423/1پایانبخش آثار دعا در این سده شد.
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در تحلیل سدۀ چهارم باید گفت که به لحاظ کمیت آثار ،این قرن ،سدهای پرتـألیف بـه شـمار
ً
میآید و پانزده اثر نوشته شده ،گواه این مطلب است .همچنـین تقریبـا عالمـان همـۀ حـوزههـای

نیمسا

مطرح شیعه ،اعم از کوفـه ،بغـداد ،بصـره ،قـم ،ری ،اصـفهان ،و سـمرقند فعالیـت چشـمگیـری
داشتند.
 .4-5-7سدۀ پنجم

در سدۀ پنجم ،به جز تألیف جام شیخ طوسـی (م642ق) ،مصرباح المت جرد کـه خـودش آن را
خالصه کرد ،اثر شاخص دیگری به چشم نمیخورد .آنچه در این بازۀ زمانی بیشتر جلوه میکنـد،
نخست ،طالیه داری حوزۀ عراق و بهویژه مکتب بغداد است؛ دوم ،روی آوردن عالمان بـه تـألیف
آثار دعایی در یک زمینه خاص ،مثل التعقيب و التعفير ابن نوح سـیرافی (م ح622ق) (نجاشـی،
 :1623ش )221دربــارۀ دعاهــای مربــوب بــه تعقیبــات نمــاز یــا تألیفــات ابنعبــدون (م621ق)
(طوسی ،)611 :1111 ،ابوفرج قنائي (م ح 622ق) ،احمد بن عبد بـن احمـد رفـاء و احمـد بـن

مصباح المتج د بعدها مورد توجه سید طاووس (م446ق) قرار گرفـت و او براسـاس آن تألیفـات
دعایی خود را نگاشت و از مصادر کفعمی نیز به شمار آمد (کفعمی.)112 :1625 ،

5

 .9-7کتا های دعاهای رجب ،شعبان ،رمضان

دستهای از کتابهای دعا دربارۀ اعمال سه ماه رجب ،شعبان و رمضان است .اهمیت و فضـیلت
عبادت در این سه ماه ،که در روایات ائمه اطهار

بر اساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی

البته الزم به ذکر است که فصلی از مصباح المت جد هـم بـه اعمـال جمعـه اختصـاص دارد.

بر آن تأکید شده ،انگیزۀ عالمان شیعه بـرای

نگارش تألیفات مستقل در این زمینه بوده است .نیمه دوم سدۀ سوم ،آغاز تألیفات مستقل در این
زمینه است .حوزۀ حدیثی نیشابور نخستین حوزه است ،و فقیه و متکلم برجسته ،فضل بن شاذان
نیشابوری (م242ق) (طوسی )621 ،112 :1111 ،از اصحاب امام هادی و امام عسکری

،

با نگارش کتاب النجاح في عمل ن ر رمضان اولین مؤلف در این زمینه است .مکتب قم دومین
میزبان برای تألیف این دسته از کتابها است .محمد بن حسن صفار (م212ق) عالم سرشـناس
این دیار ،عالوه بر کتاب الدعا و کتاب المزار ،کتاب ما روي في نعبان را نوشت.
 . 5برای نگاه اجمالی به تالش های صورت گرفته در پنج قرن رجوع شود به پیوست ها ،نمودار شماره 2
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علی نجاشی (م652ق) در باب اعمال روز جمعه.

نیمۀ اول قرن چهارم شاهد اثری در این زمینه نبود .هرچند همانطور کـه گذشـت ،در دیگـر
گونههای کتاب دعا شاهد آثار گوناگونی بوده است .از اواسط قرن چهارم تا انتهای این قرن نیـز،
مانند سدۀ قبل ،حوزۀ ایران یکهتاز عرصۀ تألیف در این زمینه است .به عبارت بهتر ،باید گفـت در
این  152سال ،بهجز در یک مورد ،به جز ایران ،شاهد تألیفی در ایـن زمینـه در هیچیـک از دیگـر
حوزههای حدیثی نیستیم.
در اواسط این قرن ،علی بن حاتم قزوینی (م152ق) عمرل نر ر رمضران را نگاشـت .انـدکی
پس از او محمد بن احمد قمی (م143ق) في عمل ن ر رمضان را به دیگر آثار دعایی خود افزود.
در انتهای سدۀ چهارم ،به گزارش نجاشی شیخصدوق رسال في ن ر رمضان را نگاشت .اما شیخ
به این کتاب اشاره نکرده است .امروز از شیخ صدوق اثری با عنوان فضائل األن ر الثالثه موجود
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است .البته نجاشی و شیخ از این اثر یاد نکردهاند .تقریبا در همین ایـام نصـر بـن عـامر سـنجاری
(م131ق) (نجاشی :1623 ،ش )1151نیز کتابی در فضائل ماه رمضان به نگارش درآورد.
در قرن پنجم شاهد آثار سـهگانۀ احمـد بـن محمـد بـن عیـاش جـوهری (م621ق) (همـان:
ش ،)225کتاب عمل رجب ،کتاب عمل نعبان ،کتاب عمل نر ر رمضران هسـتیم .نجاشـی از
محل زندگی او یاد نکرده ولی از آنجا که او را دیده و گفته جـد و پـدر او از بزرگـان بغـداد بودهانـد،
میتوان احتمال داد که از اهالی بغداد بوده است  .آخرین اثـر را در ایـن زمینـه ،ابـوجعفر جریـری
معروف به ابنبصری ،با عنوان کتاب عمل ن ر رمضان بـه رشـتۀ تحریـر درآورده اسـت .در سـدۀ
پنجم ،محمد بن علی بـن أبـی قـرل (م622ق) ،اسـتاد نجاشـی ،عمرل الشر ور را دربـارۀ اعمـال
ماههای سال تألیف کرد.

4

 .4-5کتا های المزار
 .7-4-5سدۀ دوم

ظهور کتابهای زیارت را باید همزمان با کتابهای دعا دانست؛ زیرا نخسـتین مؤلـف ایـن آثـار،
معاویة بن ّ
عمار دهنی (م115ق) است ،که نخستین مؤلف کتاب الدعاء نیـز بـود .وی در مکتـب
کوفه کتاب مزار اميرالمممنين
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را نوشت (نجاشی :1623 ،ش .)1211در مکتب بصره هم در

 .4برای نگاه اجمالی به تالش های صورت گرفته در پنج قرن رجوع شود به پیوست ها ،نمودار شماره .1

نیمسا

این دوره ،عبدالله بن عبدالرحمن أصم مسمعی دست به تألیف زد .نجاشی دربارۀ کتاب او آورده:
«له کتاب المزار سمعت ممن رءاه فقال لي :هو تخلیط» (همان :ش )546و ابـن غضـائری نیـز
بیــان داشــته« :لــه کتــاب فــي الزیــارات مــا یــدل علــی خبــث عظــیم و مــذهب متهافــت» .البتــه
ابنغضائری غیر از تضعیف کتاب ،نویسنده را نیز ضعیف ،مرتف القـول (غـالی) و کـذاب دانسـته
است (واسـطی بغـدادی .)14 :1145 ،بـا وجـود ایـن ،روایـات متعـددی از او در کامرل الزیرارات
ابنقولویه در باب زیارت امام حسـین

موجـود اسـت (ابنقولویـه .)121 ،31 ،43 :1154 ،در

کافی نیز در باب زیارت قبور روایتی از او آمده است (کلینی.)212/1 :1621 ،
 .5-4-5سدۀ سوم

محمد بن اورمه قمی ،علی بن مهزیار اهوازی ،حسین بن سعید اهوازی و حسـین بـن عبیـد اللـه
سعدی قمی (م ح( )256طوسی )134 :1111 ،گواه بر حضور دانشمندان مکتب قـم و اهـواز در
این عرصه است.
نجاشی دربارۀ کتابهای حسین بن عبیداللـه سـعدی آورده« :لـه کتـب صـحیحه الحـدیث»

بر اساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی

مکتب در شروع این قرن است .میانۀ سده سوم ،زمان ورود حوزۀ ایران در ایـن زمینـه اسـت .آثـار

(نجاشی:1623 ،ش .)35هرچند او نیز مانند محمد بن اورمه قمی از سـوی مکتـب قـم بـه غلـو
متهم شد 5.از نکات جالب توجـه در ایـن برهـۀ زمـانی ،همزمـانی ممانعـت متوکـل (م 261ق) از
زیارت سیدالشهداء

و تألیف چهار کتاب در زمینه زیارت توسط عالمان شیعه است.

سیر تألیفات در نیمۀ دوم سدۀ سوم ،ویژۀ دو مکتـب کوفـه و قـم اسـت .چنانکـه حسـن بـن
محمد بن سماعه واقفی مذهب (م241ق) (همان :ش ،)31یونس بن علی القطان (م ح232ق)
(طوسی )652 :1111 ،و محمد بن عباس بن عیسـی (م ح232ق) (نجاشـی :1623 ،ش)111
در کوفه و محمد بن احمد بن یحیـی اشـعری (م ح212ق) (طوسـی ،)613 :1111 ،محمـد بـن
حسن بن صفار (م212ق) و سعد بن عبدالله اشعری در قم تنها افرادی هستند کـه در ایـن دوره،
دست به نگارش کتاب زیارت زدهاند.
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فعالیت مکتب کوفه در این زمینه در سدۀ سوم ادامه یافت و تألیفات این قرن نیز همانند سدۀ دوم
ّ
از مکتب کوفه آغاز شد و کتـابهـای داود بـن کثیـر رقـی (م .بعـد از 221ق) (نجاشـی:1623 ،
ّ
ش )623و علی بن حسن بـن فضـال (م226ق) (همـان :ش ،)11حاصـل تـالش عالمـان ایـن

در زمینۀ اهمیت و اعتبار آثار نگاشته شده در این قرن ،بایـد گفـت ایـن آثـار هـم مـورد توجـه
عالمان این قرن قرار گرفت؛ ماننـد اسـتفادۀ محمـد بـن حسـن صـفار از المرزار علـی بـن مهزیـار
(ابنقولویه 61 :1154 ،و  .)124همچنین استفادۀ سـعد بـن عبداللـه از کتراب مرزار حسـین بـن
سعید اهوازی (همان)51 ،11 ،16 :؛ هم مورد توجه عالمان قرن چهارم .نمونۀ روشـن آن وجـود
روایات متعددی از المزار سعد بن عبدالله در کامل الزیارات ابنقولویه است .البته کتابهای علی
بن مهزیار ،حسین بن سعید و محمد بن حسن صفار نیز از مناب ابنقولویه بودهاند .از نکات جالب
توجه آنکه با وجود اهمیت این سه اثر ،شیخ طوسی جز به دومی اشاره نکرده است.
 .9-4-5سدۀ چهارم

ادامۀ روند کتابهای مزار در سدۀ چهارم را باید از منطقۀ خراسـان و دیـار سـمرقند و اثـر ّ
عیاشـی
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(م122ق) پی گرفت .به دنبال آن الزیارات و المناسک حمزل بن قاسم نیز از جمله آثاری است که
در نیمۀ ابتدایی سدۀ چهارم نوشته شد .مکتب کوفه در این قرن محل اقامت عالمی از مکتب قم
شد .جعفر بن حسین بن شهریار قمی (م162ق) (نجاشی :1623 ،ش )115به کوفه هجرت کرد
ً
و کتاب في المزار و فضل الکوف و مساجدها را ظاهرا در آن دیار به رشتۀ تحریر درآورد .عالوه بر
این میزبانی ،تـألیف کتراب الزیرارات محمـد بـن علـی بـن تمـام ملقـب بـه «سـکین» (م162ق)
(طوسی )661 :1111 ،نشان دیگری از فعالیت حداقلی عالمان کوفه در نیمۀ ابتـدایی ایـن قـرن
دارد .در میانۀ این سده ،حـوزۀ قـم شـاهد نگـارش اثـری در بـاب زیـارت ،آن هـم از سـوی عـالم
پرتألیف ،یعنی احمد بن محمد بن حسین دول قمی (م152ق) ،بود.
نگاهی اجمالی به آثار نوشته شده در نیمه دوم سدۀ چهارم حکایت از رونق تـألیف کتابهـای
ز یارت در این دوران ،بهویژه در عـراق و ایـران دارد .آثـاری نظیـر المرزار محمـد بـن وهبـان (م ح
155ق) ساکن بصره ،کتاب مزار أبیعبدالله

عبیدالله بن احمد بن یعقوب انباری (م154ق)

مقیم واسط و همچنین المزار ابراهیم بن محمد مذاری (م144ق) (نجاشـی :1623 ،ش )22در
عراق نوشته شد .در مکتب قم و ری نیز آثار برجستهای به منصۀ ظهور رسید که برخـی از آنهـا تـا
امروز باقی مانده است؛ مانند کامل الزیارات ابنقولویه (م143ق) که نجاشی در فهرسـت و شـیخ
در مصباح المت جد آن را کتاب الزیارات خواندهاند (همان :ش114؛ طوسی.)351/2 :1611 ،
اما شیخ طوسی در الف رست آن را جرامع الزیرارات و کفعمـی در جنر األمران ،کتراب المرزار
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نامیده است (طوسی :1622 ،ش161؛ کفعمی .)111 :1625 ،نجاشـی در بیـان ارزش و اعتبـار

نیمسا

کتابهای ابنقولویه آورده« :له کتب حسان» (نجاشی :1623 ،ش .)114کتـاب کامرل الزیرات
ابنقولویه همچنین مورد توجه شیخ مفید بود و او روایـات زیـادی را از آن کتـاب در کتراب المرزار
خود آورده است (مفید.)11 :1611 ،
کتاب المزار محمد بن احمد بن داود قمـی (م143ق) اثـر برجسـتۀ دیگـری اسـت کـه شـیخ
طوسی آن را به بزرگی و ُحسن ستوده است (طوسی :1622 ،ش .)421در نقلی که شیخ مفید در
المزار از این کتاب آورده ،و در روایتی که سید بن طاووس در الدرو الواقي آورده ،این اثر ،کتراب
الزیارات نامیده شده است (مفید222 :1611 ،؛ ابنطاووس .)15 :1615 ،البته در دو نقل دیگـر
در إقبال األعمال به ترتیب از آن با نام کتاب الزیارات و الفضائل و کامل الزیارات یـاد شـده اسـت
(ابنطــاووس .)541/2 ،643/1 :1621 ،همچنــین شــیخ طوســی در ت ررذیب األحکررام روایــات

همچنین ایـن کتـاب از مصـادر کفعمـی (م125ق) بـوده اسـت (کفعمـی .)311 :1625 ،در
منطقۀ ری ابوالطیب رازی (م ح112ق) از عالمان و متکلمان این دیار در میان تألیفات متعـددی
کالمی و فقهی خود ،زیارة الرضا

و فضله و معجزاته را نگاشت؛ شیخ طوسی حجم آن را 222

صفحه دانسته است (طوسی :1622 ،ش .)311و باألخره پایان آثار حوزۀ ایـران در قـرن چهـارم،
کتابهای زیارت شیخ صدوق (سـاکن ری) اسـت ،المدینر و زیرارة قبرر النبري و األئمر علري م

بر اساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی

شده باشد (طوسی.)64 ،65 ،62 ،62 ،11 ،11 ،25 ،26 ،22 ،1/4 :1621 ،

السالم ،زیارات قبور األئم  ،کتراب فري زیرارة موسری و محمرد (علي مرا السرالم) و جرامع زیرارة
الرضا

 .البته شیخ طوسی از هیچکدام یاد نکـرده اگرچـه دلیـل آن را ایـنگونـه بیـان داشـته:

«فهرست کتبه معروف و أنا أذکر ما یحضرني في الوقت من أسماء کتبه» (همان :ش.)112
دو کتاب زیارت اميرالمممنين و زیارت سيدالش دا آخرین آثار نگاشته شده در زمینه زیارت در
این قرن است که در مکتب کوفه و توسط ابوالمفضل شیبانی بـه ظهـور رسـید (نجاشـی:1623 ،
ش .)1242در باب فعالیت حوزههای حدیثی در تألیف کتابهای زیـارت ،سـدۀ چهـارم نمایـانگر
حضور فعال عالمان حوزههای عراق و ایران در شهرهای کوفه ،بصره ،واسط ،قم ،ری و سمرقند
است.
در قرن پنجم در باب زیارت تنها دو تألیف وجود دارد .اولین کتاب المزار شیخ مفید است که تا
امروز باقی مانده و در مکتب بغداد شکل گرفت .شیخ مفید در مقدمه آورده که هدفش بیان شیوۀ
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متعددی را در ابواب مربوب به زیارت از او نقل کرده است که به نظر میرسد از همین کتاب گرفته

زیارت امیرالمؤمنین و سیدالشهدا

است .اما در انتهای کتاب به زیارت سایر ائمـه اطهـار

نیز پرداخته است .در اعتبار کتاب باید گفت شیخ طوسی مطالب فراوانی را از این کتاب در ت ذیب
االحکام نقل کرده است .همچنین عبدالکریم بن طاووس (م411ق) در فرح الغری و نیـز شـیخ
کفعمی (م125ق) در بلد ااألمين و المصباح از آن بهره بردهاند (مفید ،الف  .)12 :1611اثر دیگر
متعلق است به مکتـب قـم و آن الزیرارات حسـین بـن علـی خـزاز قمـی (م ح 612ق) (طوسـی،
 )661 :1616است.
از نکات قابل تأمل در زمینه کتابهای مزار ،توجه به نقش مکتب بغداد است .عالمان بغـداد
بر خالف حضور بسیار پر رنگ در تألیف کتابهای یوم و لیلة و کتابهای الـدعاء در رونـد تـألیف
کتابهای زیـارت ،بـه اسـتثنای کتراب المرزار شـیخ مفیـد حضـوری ندارنـد .در مقابـل ،عالمـان
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

کتـاب تـألیفی در ایـن
حوزههای ایران و بهویژه مکتب حدیثی قم ،که با نگارش یازده کتاب از ِ 21
زمینه ،در شکلگیری این دسته از کتابهای دعا ،نقش شایانی ایفا کرد.

1

در انتهای این بخش الزم است خاطرنشان کنیم که در میان تألیفـات عالمـان شـیعه از نیمـه
دوم قرن سوم به بعد ،آثاری با عنوان فضل الکوفه ،فضل قم و الکوفه ،فضل الکوف و مساجدها
و ...وجود دارد .چنین عناوینی در میان ابـواب کتابهـایی مثـل المرزار شـیخ مفیـد (مفیـد ،الـف
1 :1611و )6و المزار الکبير مشـهدی (مشـهدی )111 :1611 ،مشـاهده میشـود .نکتـۀ حـائز
اهمیت آنکه بیشتر مؤلفان در این زمینه از مکتب کوفهاند؛ مانند محمد بن احمد بن خاقان (م ح
ّ
212ق) (نجاشی :1623 ،ش ،)115علی بن حسن بن فضال (م ح212ق) و احمد بن محمد بن
سعید معروف به ابن عقدل (م111ق) (همان :ش )211و برخی چون جعفر بن حسین بن شهریار
ً
(م162ق) از قم به کوفه هجرت کرد و رحل اقامت در آنجا گسترد؛ و همـانطـور کـه قـبال گفتـه
شد ،به نظر می رسد کتابش را در باب زیارت و فضلیت کوفه و مساجد آن ،بعـد از رفـتن بـه کوفـه
نگاشته باشد.
البته در مکتب قم هم سعد بن عبدالله اشعری کتابی در فضلیت دو شهر قـم و کوفـه تـألیف
کرده است .در حوزۀ بغداد و در سدۀ پنجم نیز نجاشی الکوف و ما في ا من اآلثرار و الفضرائل را از
خود بر جای نهاد .در میان مؤلفان این نوع از کتابها ،برخی مانند ابراهیم بن محمـد بـن سـعید
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 .1برای نگاه اجمالی به تالشهای صورت گرفته در پنج قرن رجوع شود به پیوست ها ،نمودار شماره .6

نیمسا

ً
ثقفی (م231ق) از مورخین متقدم مکتب کوفه ،احتماال از زاویۀ تاریخی به تـألیف در ایـن زمینـه
پرداخته و در نگارش کتاب خود ،یعنی فضرل الکوفر و مرن نزل را مرن الصرحاب  ،هـدفی غیـر از
مؤلفان فوق داشته است.
 .5زمینۀ شکلگیری کتا های دعا
 .7-5قرآن کریم ،سیرۀ قولی و عملی معصومان

قرآن نقشی راهبردی و کلیدی در برانگیختن عالمان شیعه برای حفظ و نشر دعاهای ائمه اطهار
در طول پنج قرن ابتدایی داشته است .چنانکه تأکید فـراوان قـرآن بـر اهمیـت دعـا ،کـه در

(بقـره124 :؛ آلعمـران13 :؛ یوسـف11 :؛ انبیـا13-11 :؛ شـعرا34 :؛ عنکبـوت12 :؛ اعـراف:
 .)225چنانکه وجود روایات متعدد دربارۀ اهمیت دعا و آداب آن از سوی معصومان

جایگاه

خاص خود را در رویآوردن و اهتمام عالمان به ضبط و ثبت دعـا داشـته اسـت (نـک :نیـلسـاز،
 :1111ج ،11مدخل دعا) .در کنار آن باید اهمیت و جایگاه دعا را در زندگانی آنان و نقش ایشان
در تعلیم دعا (سیرۀ عملی) ،بخش دیگری از این تأثیرگذاری بر اصحاب و عالمان به شمار آورد.

بر اساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی

انبیا و انسانهای دیگر در شرایط مختلف ،و تعلیم دعا به پیامبر اکرم

و مومنان آشکار است

در توضی این مطلب باید گفت ،با تأمـل در منـاب روایـی ،جنبـههـای مختلفـی از چگـونگی
صدور ادعیه توسط امامان

را در مییابیم؛ مانند ابتدا به تعلیم دعا ،تعلیم دعا پس از درخواست

اصحاب ،یا شیوههای این تعلیم ،اعم از شفاهی یا مکتوب .مسائلی که ما را با نقش اهل بیـت در
تعلـیم و نشـر دعـا آشـنا میکنـد (ابنطـاووس212/1 :1621 ،؛ کلینــی535 ،561/2 :1621 ،؛
123 ،12/1؛ کفعمــی231 :1625 ،؛ راونــدی56 :1621 ،؛ مشــهدی225 :1611 ،؛ طوســی،
232 :1616؛ کلینــــی126/4 :1621 ،؛ صــــدوق161-162/2 :1115 ،؛ مفیــــد ،ب:1611
.)136/2
بـرای نمونــه در دوران صــادقین

 ،کــه انتقــال قــدرت از بنیامیــه بــه بنــیعبــاس ،شــرایط

مساعدی فراهم کرده بود ،شاهد گسترش فرهنگ دعا و زیارت در میان شیعیان هسـتیم؛ وجـود
روایات فراوان در باب فلسفه ،فضلیت و آداب دعا و زیـارت از صـادقین

گـواهی بـر ایـن ادعـا
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همانند ساختن آن با عبادت (غافر ،)42 :و ذکر آیات متعدد دربارۀ آداب دعا و بیان سیرۀ دعـایی

است که زیارت عاشـورا از امـام بـاقر
صادق

 ،زیـارت اربعـین ،دعـای عهـد ،و دعـای غریـق از امـام

بخش از این فعالیتها است.

همچنین با نگاه به زندگانی اهل بیت
نقش راهبردی در فعالیتهای امامان

میتوان فهمید گاهی با توجه به شرایط جامعه ،دعا
داشته است .بهویژه در زمان امام سجاد

با توجه به

شرایط خفقانآور دوران بنیامیه (مسعودی 143 :1624 ،و 111؛ مجلسـی3/24 :1621 ،؛ ابـن
اثیر112/6 :1135 ،؛ شریف قرشی )115-112/2 :1621 ،و حساسیت دستگاه خالفت نسبت
به فعالیتهای امام

 6و کم بودن تعداد شیعیان در اثر برخوردهای شدید ،و بـا کنـارهگیـری آن

حضرت از عرصۀ سیاسی ،کارکرد دعا در راهبری و هدایت جامعه ،نمود آشکارتری مییابد.
در واق قالب دعا این امکان را برای امام

فراهم کرده بود تا ایشان از طریق مناجـات بـه

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

نشر مفاهیمی همت گمارد؛ مفاهیمی که امکان بیان صری آن فـراهم نبـود .ماننـد بیـان مکـارم
اخالقی در زمانی که فساد و تباهی همه جا را ،حتی مکه و مدینه را ،فـرا گرفتـه بـود ،نفـی نظـام
حاکم ،بیان حق امامت ،ذکر جایگاه پیامبر

و اهل بیت

به شکل صلوات بـر ایشـان ،آن

هم در سیاهترین دورانی که بر شیعه گذشت ،یعنی زمانی که نـوادۀ پیـامبر در کـربال شـهید شـد و
دشنام علی

سنت اموی شده بود (ابـن سـعد ،بیتـا222/5 :؛ کـوفی121-123/2 :1612 ،؛

قمی ،علی بن ابراهیم )115-116/1 :1626 ،و شیعیان هیچگونه امنیت جانی و مالی نداشتند.
همین دعا در دورانی از سلطنت عصر عباسی یعنی زمان متوکل ،بار دیگر کارکرد خود را نشان داد
و به عنوان ابرازی برای امام هادی

برای ایجاد روشنگری استفاده شد.

 .5-5انگیزههای شخصی

انگیزههای شخصی نیز برخی عالمان را در دورههـای مختلـف بـه وادی تـألیف کتابهـای دعـا
کشاند .این انگیزهها ،گاهی از منشأ معنوی سرچشمه میگرفت و تألیف اثری چون کامل الزیارات
و ائمـۀ اطهـار

و نشـر دعاهـای آنـان در

را به دنبال داشت ،که تقرب به خدا و رسـول او
ً
میان مؤمنان ،به عنوان هدف ابنقولویه کامال بیانگر این ادعا است (ابنقولویـه.)1-6 :1154 ،
همچنین گاهی کاستیهای موجود ،دلیل انگیزش عالمانی چون شیخ مفیـد بـود تـا اثـری مثـل
کتاب المزار بنگارند (مفید ،الف .)1 :1611
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نیمسا

 .9-5شرایط سیاسی-اجتماعی جامعه

در کنار عوامل فوق ،گاه شرایط سیاسی-اجتماعی حاکم بر جامعـه ،بسترسـاز بـوده اسـت .کتـاب
مزار امیرالمؤمنین

یا کتابهای زیارتی که در میانۀ سدۀ سوم به نگـارش درآمـد ،گویـای ایـن

مطلب است.
.7-9-5کتا مزار أمیرالمؤمنین

پس از شهادت حضرت امیر

و دفن شبانه و پنهانی آن حضرت ،قبر ایشان طبـق وصـیت آن

بزرگوار از عموم مردم پنهان ماند (مفید ،ب  .)12/1 :1611تا اینکه امام صادق

در سفرهای

متعدد به کوفه ،حیره و هاشمیه (مراکز اولیه خالفت عباسی) به همراه اصـحاب خـود بـه زیـارت
را

به نگارش کتاب مزار أميرالمممنين زد.
 .5-9-5کتا های مزار در نیمۀ سدۀ سوم

دوران امام هادی

(222ق256-ق) از دورههای مهم و سخت تاریخ شیعه بـه شـمار مـیرود.

جامعۀ شیعه در این عصر از دو جبهۀ حاکمیت و غالت ،دچار سختیهای فراوان شـد .در جبهـۀ

بر اساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی

دهنی (م115ق) بستر را برای تألیف کتابی در باب زیارت امیرالمؤمنین

مناسب یافت و دست

غالت افرادی مثل علی بن حسکه قمی ،قاسم یقطینی ،حسن بن بابا قمی ،و محمد بن نصیر به
فتنهانگیزی و گمراهسازی و انتشار بدعت در جامعۀ علوی پرداختند.
دادن نسبت الوهیت به امام هادی

 ،فرستاده شدن بعنوان پیامبر از سوی امام ،برداشـتن

واجبات الهی ،جایز شمردن ازدواج با محارم ،اعتقاد به تناسخ و ...از جمله عقایـد منتشـره توسـط
ابن حسکه و محمد بن نصیر بود (شریف قرشی .)641-641 :1112 ،امام هادی در کنار لعـن و
بیزاری جستن از ایـن افـراد و دروغگـو خوانـدن آنهـا ،در قالـب زیـارت جامعـۀ کبیـره بـه زدودن
بدعتهای غالت و عقاید نادرست آنها در باب امامت اقدام کرد (طوسی 513-522 :1621 ،و
.)521-526
در جبهۀ حاکمیت ،دوران متوکل عباسی با حصر اقتصادی شیعیان ،توهین به اهل بیت
از سوی شاعران و تشویق آنها از جانب حکومت ،حبس و شکنجۀ بسـیاری از علویـان و پنهـان و
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قبر امیرالمؤمنین رفت و محل قبر آن حضرت و چگونگی و آداب زیارت امیرالمؤمنین
ً
به آنان نشان داد (رجبی .)51 ،54-51 :1113 ،قطعا در این اوضاع و احـوال ،معاویـة بـن عمـار

متواری شدن برخی از بزرگان شیعه در این عصر ،بـه نحـوی تکـرار دوران محنتبـار و خفقـانآور
بنیامیه در عصر امامت امام سجاد

را تداعی میکرد .بدترین این فجای  ،دستور ویران کـردن

قبر مطهر سیدالشهدا بود که با امتناع کارگزاران متوکل ،به دست یهودیان صورت گرفت .متوکـل
همچنین زیارت قبر امام حسین

را ممنوع کرد ،و جان و مـال متخلفـین را مبـاح اعـالم کـرد

(شریف قرشـی .)621-624 :1112 ،در ایـن دوران و در چنـین اوضـاع و احـوالی ،چهـار تـن از
بزرگان شیعه ،محمد بن اورمه قمی ،علی بن مهزیار اهوازی ،حسین بن سعید اهـوازی و حسـین
بن عبیدالله سعدی دست به تألیف در زمینۀ زیارت زدند.
در انتها ذکر این نکته الزم است که از میان آثار متقدمان در زمینۀ دعـا ،بخشـی تـا امـروز بـر
جای مانده است؛ مانند :کتاب الدعاء کافی کلینی ،کامل الزیارات ابنقولویه ،المزار شـیخ مفیـد،
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مصباح المت جد شیخ طوسی و . ...همچنـین برخـی دیگـر از ایـن کتابهـا در اختیـار صـاحبان
ّ
جوام دعایی چون سید بن طاووس ،ابنفهد حلی و کفعمی بوده و جـزء مصـادر آنهـا بـه شـمار
آمده است .چنانکه شیخ آقا بزرگ تهرانی از وجود بیش از هفتاد اثر از تألیفـات متقـدمان در نـزد
سید بن طاووس خبر داده است (تهرانی.)114-111/3 :1621 ،
پس از شکل گیری جوامـ دعـایی و انعکـاس آثـار متقـدمان در آن ،بـه تـدریج توجـه بـه آثـار
پیشینیان به دالیل گوناگونی رو به ضعف و افول نهاد و کمکم از دسترس عالمان خارج شد .اما از
آنجا که این مناب در دسترس متأخران بوده ،می توان بـا اسـتفاده از نظریـه سـزگین ،کـه اسـانید
روایات را نشانگر مناب یک مؤلف میداند (نیل ساز ،)121 :1111 ،به بازسازی تمامی یا بخشی
از مناب کهن از دست رفته از طریق مناب متأخر مبادرت ورزید.
نتیجهگیری

بررسی دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی در زمینۀ کتابهـای دعـا ،ایـن امـر را نمایـان کـرد کـه
تألیف کتابهای دعا از همان آغاز عصر تدوین علـوم اسـالمی (سـدۀ دوم) مـورد توجـه عالمـان
شیعه بوده است و این آثار در قالبهـای مختلفـی (چهـار گونـه) بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده اسـت.
همچنین روند و سیر نگارش کتابهای دعا در پنج سدۀ نخست نشانگر فراز و نشـیب هریـک از
گونههای دعایی در زمانها و مکانهای مختلف است .به طوری که گاه برخی از این گونـههـا در
66

یک بازۀ زمانی و در یک حوزۀ حدیثی با اقبال یا ادبار عالمان مواجه شده است .همچنین در بـاب

نیمسا

انگیزهها نیز باید گفت توجه به سیر نگارشها و همینطـور نظـر بـه ادوار تـاریخی حیـات شـیعه،
میتواند ما را با عوامل زمینهساز در تـألیف کتابهـای عالمـان در دورههـای مختلـف آشـنا کنـد.
چنانکه توجه به عصر امام صادق و امـام هـادی

مـا را بـا بسـتر شـکلگیـری برخـی از ایـن

کتابها آشنا کرد و همچنین مطالعۀ مقدمۀ کتابها ،طریق دیگر آگاهی ما با انگیزههای عالمان
در تألیف آثارشان است .اگرچه در کنار همۀ این عوامل ،نباید از نقش بنیادین قرآن و سـیرۀ اهـل
بیت ،به عنوان زمینهسازی عام در عرصۀ نگارش آثار علوم اسالمی ،غفلت کرد.

بر اساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی
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نمودار شماره 0
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نمودار شماره 2

نمودار شماره 1

نیمسا
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نمودار شماره 4

کتا نامه

 .1ابن أبي الحدید ،عبدالحمید بن هبة الله1626( .ق) .نرح ن

البالغره ،قـم :مکتبـة آیـة

الله المرعشی النجفی.
 .2ابن اثیر1135( .ق) .الکامل فی التاری  ،بیروت :دار بیروت للطباعة و النشر.
 .1ابن بابویه ،محمد بن علی1611( .ق) .من الیحضره الفقيه ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
1115( ._____ .6ش) .کمال الدین و تمام النعم  ،تهران :اسالمیه.
 .5ابنطاووس ،علی بن موسی1621( .ق) .إقبال األعمال ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
1613( ._____ .4ق) .م

الدعوات و من

العبادات ،قم :دارالذخائر.
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1112( ._____ .1ق) .جمال األسبو بکمال العمل المشرو  ،قم :دارالرضی.
1624( ._____ .3ق) .فالح السائل و نجاح المسائل ،قم :بوستان کتاب.
1611( ._____ .1ق) .المجتبی من الدعا المجتبی ،قم :دارالذخائر.
1621( ._____ .12ق) .فتح األبواب بين ذوی األلباب و بين ّ
رب األربراب ،قـم :مؤسسـة آل
البیت

 ،چاپ اول.

1615( .____ .11ق) .الدرو الواقي  ،بیروت :مؤسسة آل البیت

 ،چاپ اول.

 .12ابن فهد حلی ،احمد بن محمد1621( .ق) .عدة الداعی و نجراح السراعی ،قـم :دارالکتـب
اإلسالمی.
 .11ابنقولویه ،جعفر بن محمد1154( .ش) .کامل الزیارات ،نجف ،دارالمرتضویة.
 .16ابن مشهدی ،محمد بن جعفر1611( .ق) .المرزار الکبيرر ،قـم :دفتـر انتشـارات اسـالمی،
چاپ اول.
 .15اتان کلبرگ1111( .ش) .کتابخانه ابنطاوو  ،قـم :کتابخانـه عمـومی آیـة اللـه العظمـی
مرعشی نجفی.
 .14بغدادی ،إسماعیل باشا( .بیتا) .هدی العارفين ،بیروت :دارإحیاء التراث العربی.
 .11تستری ،محمدتقی1611( .ق) .قامو

الرجال ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی ،چاپ اول.

 .13تهرانی ،آقا بزرگ1621( .ق) .الذریع إلی تصاني الشيع  ،بیروت :داراألضواء ،چاپ دوم.
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 .11ذهبی ،محمد بن احمد1132( .ق) .ميزان اإلعتدال ،بیروت :دارالمعرفة ،چاپ دوم.

نیمسا

 .22رجبی ،محمدحسین1113( .ش) .کوفه و نقش آن در قررون نخسرتين اسرالمی ،تهـران:
دانشگاه امام حسین.
 .21سبحانی ،جعفر1613( .ق) .موسوع طبقات الفق ا  ،قم :مؤسسـة اإلمـام الصـادق(علیـه
السالم) ،چاپ اول.
 .22شریف قرشی ،باقر1621( .ق) .حياة اإلمام زین العابدین

 ،بیـروت :داراألضـواء ،چـاپ

اول.
 .21طوسی ،محمد بن حسن1111( .ش) .رجال الىوسی ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی ،چاپ
اول.

1611( ._____ .24ق) .مصباح المت جد و سالح المتعبد ،بیروت :مؤسسة فقه الشیعة ،چاپ
اول.
1621( ._____ .21ق) .ت ذیب األحکام ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
1616( ._____ .23ق) .األمالی ،قم :دارالثقافة ،چاپ اول.
22م _____1111( .ش) .تحليلی از زنردگانی امرام هرادی
رضا

 ،مشـهد :کنگـره جهـانی امـام

بر اساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی

أصحاب األصول) ،قم:مؤسسة النشر الفقاهة ،چاپ دوم.

.

 .12قطــب الــدین راونــدی ،ســعید بــن هبــة اللــه1621( .ق) .الرردعوات (سررلوة الحررزین) ،قــم:
انتشارات مدرسه امام مهدی(عج) ،چاپ اول.
 .11قمی ،علی بن ابراهیم1626( .ق) .تفسير القمی ،قم ،دارالکتاب ،چاپ سوم.
 .12قمی ،عباس( .بیتا) .الکنی و األلقاب ،تهران :مکتبة الصدر.
 .11کاتب واقدی ،محمد بن سعد( .بیتا) .الىبقات الکبری ،بیروت :دارصاد.
 .16کحاله ،عمر رضا( .بیتا) .معجم المملفين ،بیروت :دارإحیاء التراث العربی.
 .15کفعمی ،ابراهیم بن علی1625( .ق) .جن األمان الواقي (المصباح) ،قم :دارالرضی.
 .14کلینی ،محمد بن یعقوب1621( .ق) .الکافی ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
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1621( ._____ .26ق) .إختيار معرف الرجال ،مشهد :موسسه نشر دانشگاه مشهد.
ّ
1622( ._____ .25ق) .الف رست (فهرسـت کتـب الشـیعة و أصـولهم و أسـماء المصـنفین و

 .11کوفی ،محمد بـن سـلیمان1612( .ق) .مناقرب اإلمرام أميرالمرممنين ،قـم :مجمـ احیـاء
الثقافة االسالمیة ،چاپ اول.
 .13مدرسی طباطبایی ،حسین1131( .ش) .ميراث مکتروب نريعه ،قـم :کتابخانـه تخصصـی
تاریخ اسالم و ایران.
 .11مجلسی ،محمد باقر1621( .ق) .بحار األنوار ،بیروت :دارإحیاء التراث العربی.
 .62مسعودی ،علی بن حسین1624( .ق) .إثبات الوصي  ،قم :انصاریان.
 .61مفید ،محمد بن محمد()1611( .الف) .کتاب المزار ،قم :کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
()1611( ._____ .62ب) .اإلرناد في معرف حج الله علی العباد ،قم :کنگره جهانی هـزاره
شیخ مفید.
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 .61نجاشی ،احمد بن علی1623( .ق) .رجال النجانی ،بیروت :داراألضواء.
 .66نیل ساز ،نصرت1111( .ش)« .تبیین و ارزیابی نظریه سزگین دربـارل شناسـایی و بازسـازی
متاب جوام روایی» ،يژوهشهای قرآن و حدیه ،ش ،11صص.164-121
1111( ._____ .65ش)« .مدخل دعا» ،دانشنامه ج ران اسرالم ،ج ،11تهـران ،بنیـاد دائـرل
المعارف اسالمی.
 .64واسطی بغدادی ،احمد بن حسین1146( ،ش) .الرجال ،قم :دارالحدیث.

نیمسا

پینوشتها

 . 1به تصری نجاشی ،ابن سنان در دستگاه خالفت عباسی تا دوران هارون الرشید بوده و
دوران خالفت هارون از سال 112ق به بعد است.
 . 2نجاشی در ترجمۀ حسن بن سعید آورده :حدثنا ...محمـد بـن أحمـد الصـفوانن ،سـنة
اثنتین و خمسین و ثالثمائة بالبصرة ،قال... :
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 . 3شیخ طوسی در رجالش دربارۀ فرزند وی ،احمد بن محمد بن سـلیمان آورده :الکـوفی
نزیل بغداد .بنا بر این ،احتمال میرود که پدر او نیز در بغداد بوده باشد.
 . 4کلینی تألیف مستقلی در این زمینه ندارد و کتراب الردعا وی در ضـمن بخـش اصـول
کافی قرار دارد.
 . 5اینگونه رمی به غالیگری قدما و بهویژه اهل قم قابل اعتماد نیست (نجاشی:1623 ،
.)212/2
 « . 6بار خدایا چه بسا دشمنی که شمشیر عداوت آخت و بر من تاخت  ...و چون پاسـبانان
همواره بیدار ،دیده از من بر نمیگرفت و در دل داشت که مرا گزندی سخت رساند» (صرحيفه
سجادیه ،دعای  ،63ترجمه :آیتی ،ص.)152

