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  چکیده
اسـت. ایـن    مقبول امامیه، برترین کتب دعا و حاوي دعاهایی منقول از معصـومین  ۀي ادعیها کتاب

طلبـی مـدعیان    بخشد امـا تفـوق   ادعیه اعتقاد داعی را محکم کرده، به وي سعادت و آرامش روان می

در این  ؛انواع دعاهاي برساخته گشتهحوصلگی جویندگان دعا، سبب رواج  ی و کمطلب راحتسلوك، سیرو

متقدمان مالك صحت دعا را وثوق و اعتماد به صدور آن شناخت سره از ناسره ضروري است.  ،شرایط

نی مانند وجود بر اساس قرای ،شناسانه کتابو روش  فهرستی دانستند که از راه تحلیل می از معصوم

شد و  می حراز برایشان اترین نسخه،  چند نقل در مطمئنئه با ما و تکرار روایت در بسیاري از اصول اربع

اي را کـه   نیز ادعیه متأخر نامؤلفهاي خویش گردآوري کردند.  ، ادعیه را در مجموعهبا اعتماد به نسخه

ایـن  نوشتند.  شانیها مجموعهکردن، تنها با تبویب جدید، در  ادیوز کممنبع مورد اعتماد داشت، بدون 

اي با تحلیل، نقد و  مستندات از طریق کتابخانه ۀ امامیه، تهیۀبا جستجو در کتب ادعی است آن برتحقیق 

را  کتب ادعیه را بیان کرده و اثبات کند ایشان غیر فرمایش معصومین نامؤلف، معیار ها کتابارزیابی 
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  مقدمه. 1

خـداي   یابند کـه فقـط   می ها یسختی خویش در هنگام مواجهه با الهبا فطرت  ها انسان

الْإِنْسانَ ضُرٌّ دعـا ربـه   و إِذا مس «هاسـت:   مشک�ت و اندوه کردن برطرفسبحان قادر به 

شـده اسـت:    دعـا کـردن  ترغیب بسیار بر  در احادیث معصومان )8 :زمر.»(هیباً إِلَیمن

در أَرزاقَکُم قَالُوا بلَـى قَـالَ   یکُم منْ أَعدائکُم و ینْجِیأَ لَا أَدلُّکُم علَى سلَاحٍ  :یقَالَ النَّبِ«

 کُمبونَ رعاء یبِاللَّتَدعنِ الـدؤْمالْم لَاحارِ فَإِنَّ سالنَّه ؛ 468، ص2 ق، ج1407نـى،  یکل(.»لِ و

  ) 205 و 16ق، ص1407 ی،حل فهد ابن؛ 72صق، 1392، صدوق

ی نکنم که از دشـمنتان نجـات بخشـد و روزى    ینمارها شما را به س�حى یفرمود: آ غمبریپ

ـ بله، فرمود: به درگاه پروردگارتان در شـب و روز دعـا کن  شما را فراوان و سرشار کند؟ گفتند:  د، ی

  ست.را س�ح مؤمن دعایز

دعا با روح انسان سروکار دارد، از عالم معنا سرچشمه گرفته و در قالب کلمات بیـان  

هرچنـد کـه او بـه     .حا�ت بنده بـه پروردگـار اسـت    نیتر کینزددعا و ذکر ده است. ش

حجـاب بـین    کـردن  دعابا  .اند غافلبندگان از او  ،ستا تر کینزدبندگانش از رگ گردن 

از علـم خطاناپـذیر،    ي معصـومین برخـوردار شود.  داعی و حضرت حق برطرف می

یی صحیح و کارآمـد  ها روشهدایت بندگان با  الهی، ت�ش براي بخش تیهداگسترده و 

دیگـر   زیـ چ هـر در هر عصر و مصر، دلیل اهتمام فراوان ایشان به دعا بیش از اهتمـام بـه   

هفته، مـاه، سـال و   از ایام  روز هربراي تمامی آنات شب و روز، براي «یی که جا تااست. 

 )172ص ،8 جق، 1408تهرانی،  آقابزرگ(»خاصی بیان کرده است. تمامی عمر، ادعیۀ

بزرگـان   شـدۀ  ه با ورود تجربیات و امور آزمودهمتأسفانه تغییر در محتواي کتب ادعی

اع ادعیه از سـوي برخـی مـدعیان    هاي دعایی، اختر مجربات به مجموعهی این ابیراهو 

، زمان مرور بهوسلوك یا متعمّدانِ در انحراف اعتقادي اقشار عمومی از راه مستقیم، سیر

به ادعیه آسیب رسانده و تشخیص دعاي مأثور از غیر آن را با دشواري مواجـه سـاخته   

اسـت کـه داعـی بـا      نـان یاطم موردتبی ي دعاي شیعه کها کتاباست. ولی خوشبختانه 

  یابد. ی دعاي مأثور را میراحت بهمراجعه و  ها آنآرامش خاطر به 

آفرینان در حفـظ میـراث حـدیثی و نشـر فرهنـگ       کتب ادعیه امامیه از نقش نامؤلف

مـأثور، تـ�ش بـر نقـل عـین کـ�م        انـد. اهتمـام ایشـان در حفـظ ادعیـۀ      شیعی بـوده 
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در ادعیه، سبب حفظ میراث عظیم دعایی  بردن دستنه و پرهیز از هرگو معصومان

  .شیعه، در طول تاریخ شده است

 بـراي یفاتشـان،  تألشناخت مبـانی و روش اینـان در    راستايیی در ها ت�شتاکنون 

که به قسـمتی از  انجام شده است؛ از جمله تحقیقاتی  معتبر، احادیث گسترۀ دادن نشان

  اند از:   ، عبارت موضوع این مقاله پرداخته

  ش)1385، زاده یفتاح.(ي نقد حدیث در کتب اربعه شیعهها روشمبانی و کتاب ـ 

کاکـایی،  (و معیارهاي نقل حدیث در کتب اربعه ها روشبررسی تطبیقی  ۀنام پایانـ 

 یرم(.یاصول کافالعقول بخش  شناسی حدیثی ع�مه مجلسی در مرآة روش ) وش1388

  )ش1386ی، ابوالحسن

معـارف و  »(ینش روایات صـحیح بخـاري و الکـافی   ي گزها م�ك مقایسۀ«مقا�ت: ـ 

 و ش)1387ي، احمـد (»او نگـاه  از طـاووس  ابـن  يدعاهـا  اعتبار«)؛ ش1389، همکاران

جـو،   و ایمـانی  (مهریـزي .»المتهجـد   مصـباح  بر اسـاس ماه رمضان  بررسی صدور ادعیۀ«

ن کتـب  امؤلفـ ، تـاکنون مبـانی   شناسی یثحدزیاد علما در  يها ت�ش وجود با ش)1391

و  یـه قولو  ابـن هرچند توثیقات عام  ؛ه استنشدی بررسادعیه در انتخاب دعاهاي کُتبشان 

این مقاله بر آن است تا بـا تـدقیق در معیارهـاي    ابن مشهدي به بحث گذاشته شده است. 

کتب ادعیـه، تحلیـل محتـوا و نقـد      نامؤلفبیان مبانی عالمان شیعی در تألیف کتب ادعیه، 

مشخص شود و اثبـات   میزان صحت انتساب ادعیه به معصومینرا انجام دهد تا  ها آن

بیـان   علما سعی فراوان بر نقل متون ادعیـه بـه همـان صـورتی کـه امامـان       همۀ کند

ن ا، در این مجـال فقـط بـه مبـانی مؤلفـ     اند فراوانکتب دعا  که آنجا ازاند.  ، داشتهفرمودند

  شود. ، پرداخته میاند گرفته قرارو مناقشه  نقد موردي معتبر که ها کتاب

  نویسندگان داراي کتاب دعا .2

اند.  مستقل در ادعیه و زیارات کتاب نوشته صورت بهر، متأخم و بزرگانی از علماي متقد

زیـرا علـو مضـمون و     ؛اسناد این ادعیه اسـت صحت  ،آنچه در زمان حال مطرح است

  از منبع معصوم دارد. ها آنمأثور، د�لت بر صدور  ادعیۀنهفته در غناي فراوان معارف 

 ،ش1389عمیـد،  (شـود.  مـ�ك نامیـده مـی    ،چیزي که قوام امر به آن است اصل و مایۀ

یکی روش  :کار گرفته توان ب علما دو نوع روش را می يها م�كدر تحلیل  )972ص
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بین متأخران شیعه و اهل سنت کاربرد دارد و در آن وثاقـت یـا عـدم     تحلیل رجالی که

کـه از   شناسـانه  کتـاب یـا   فهرستی شود و دیگري تحلیل وثاقت راوي در نظر گرفته می

در  توسط برخی ماننـد سـید حسـین مدرسـی طباطبـایی      یتازگ بهاست که  ییها روش

در کتـاب   مـددي  احمدو سید  میراث مکتوب شیعه در سه قرن نخستین هجريکتاب 

قلـت جمعیـت و تقیـه از     دلیـل  بـه شیعیان  .است گرفته قرار توجه مورد نگاهی به دریا

طریق نوشتار کوشیدند میراث فکـري و حـدیثی خـود را رواج دهنـد و تکثیـر کننـد،       

حجیـت آن در نظـر    کتـاب را بـراي   ۀاصحاب ما آثار مکتوب را کتاب دانستند و اجاز

نقل و معیار سنديِ نقد حدیث نـزد   ۀ. شیوکردند کار فاتیتألار و نوشت گرفتند و بر پایۀ

تحلیـل   يریکـارگ  بـه اعتماد بـر منـابع مکتـوب و     اساس برفقها و محدثان قدیم شیعه 

تحلیـل فهرسـتی مخـتص شـیعه      ۀشناسی قرار دارد. بررسی حجیت خبر با شـیو  کتاب

بررسـی   ،این روششناسی در حقیقت مکمل علم رجال است. در  این نوع کتاب .است

آورده و  هـاي خـود از امـام را در آن گـرد     شود که آیا راوي کتابی داشته که شـنیده  می

ها یا تحریرهاي متفاوت و متعدد داشـته اسـت؟    مکتوب کرده باشد؟ آیا کتاب او نسخه

اگر چنین است کدام نسخه و تحریر معتبر است؟ فرق تحلیل فهرستی با تحلیل رجالی 

شـود و در   حجیت خبر بر اساس رجال بررسی مـی  ،ر تحلیل رجالیدر این است که د

ـ (تحلیل فهرستی بر اساس نوشتار و اثر مکتوب یا به تعبیر بهتـر مصـادر.   ک: عمـادي  ن

هاي  ) مجامع متقدم حدیث بیشتر مطالب خود را از نوشته81ـ72صش، 1394حائري، 

آثار بعدي بـه   نامؤلفدستیابی اند و غالباً اسناد این روایات نشانگر طریق  پیشین برگرفته

در تحلیل رجالی وثاقت یـک راوي  . «ها نقلپیشین است نه سند نقل شفاهی  يها کتاب

دیگر باشد وثاقـت   مؤلفناقل کتاب  صرفاًاگر راوي  ،مهم است اما در تحلیل فهرستی

 بـا هـا را   خود او مهم نیست، نسخه/تحریري که او روایت کرده مهم است. قدما نسـخه 

  )108ص همان،(»دادند. معتبرتر را ترجیح می ابله کرده و نسخۀمق هم

 رمسـتقل یغیـا   )مصـباح المتهجـد  ماننـد  (مسـتقل   صورت بهعالمانی که کتاب دعا 

 قـرار و عمل  قبول مورد ها آناند و کتاب  نوشته )الکافیمانند ( ادعیه ي دیگر کتب� �به

  از: اند عبارت از بین متقدمانبه ترتیب تاریخی  ،گرفته

  ) 5ص مقدمه،ق، 1407؛ کلینی، 354ق، ص1407 نجاشی،(.ق)329 د(ینیکل .1
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 ،4 جق، 1418 ،ســبحانى؛ 418صق، 1381 ،یطوســ(.ق)368 د(هیــقولو  ابــن .2

  )89ق، ص1381حلّى، (.ق369 د ای) 122ص

   )389ق، ص1407 نجاشی،(.ق)381 د(صدوق .3

  ) 327ص ،2ج ق،1407 نجاشی،(.ق)413 د(دیمف خیش .4

  )114ق، ص1380 ، مازندرانى شهرآشوبابن (.1ق)458 د(یطوسشیخ  .5

  ) 535ص ،1 جق، 1422 ، ج�لى نىیحس(.ق)470 ازد پس (یحسکانحاکم  .6

  اند: کرده فیتألافرادي از متأخرین نیز کتاب دعا 

  )267ص ،6 جق، 1418 ،سبحانى(.ق)573 د(يراوندقطب  .1

ـ  ،يآبـاد  صالح(.ق)583 د(يحائرمحمد بن جعفر بن علی مشهدي  .2  ،50 ج ،تـا  یب

  )224ص

  )656ص ،1 جق، 1422 ، ج�لى نىیحس(.ق)664 د(طاووس ابن .3

  ) 13ص ،10 جق، 1418سبحانى، (.ق)905 د(یکفعم .4

  ) 3ق، ص1429 ،و همکاران عاملى(.ق)1031 د(شیخ بهایی .5

 نىیحسـ  ؛350ص ،12 جق، 1418،  سـبحانى (.ق)1110 د(م� محمدباقر مجلسی .6

  )23ص ،2 جق، 1422 ، ج�لى

  )81ص ،1 جق، 1408 ، نیام(.ق)1359د (شیخ عباس قمی .7

مبنـاي کلینـی در پـذیرش    «اسـت.    ثقإل ا�س�م کلینی کتاب مستقل در دعا ننوشـته 

 )117صش، 1394عمـادي حـائري،   (»ن بـوده اسـت.  رایاحادیث وثوق به شواهد و قـ 

اصـط�ح متقـدمان)    بـه (احادیث کتابش را صـحیح  که همۀ کافیمقدمه  شهادت وي در

ـ       خوانده اسـت، نشـان مـی    ن قطعـی یـا متـواتر از    رایدهـد کـه احادیـث کتـابش، بـا ق

نقل شده است. ج�لت قدر مؤلف و توصیف کتاب از زبان خود کلینـی   معصومین

  )  64ـ63ص ،20ج ق،1409ی، عامل حرک: ن(صدور احادیث از امام است.ۀ �زم

ب، مـاه شـعبان و مـاه    ل ماه رجـ به فضای الفقیه  �یحضره  منشیخ صدوق در کتاب 

شـده   این قسمت بعداً از کتاب او جدا صورت مختصر پرداخته، ها به آن رمضان و ادعیۀ

ق سـماع از مشـایخ و   مبنـاي صـدو  «چاپ شده است.  فضائل األشهر الث�ثإلو با عنوان 

ش، 1394عمـادي حـائري،   (»الولید بـوده اسـت.    او مانند پدرش و ابن استادان برجستۀ
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 مـنْ  مسـتَخْرَج  هیف ما عیجم و ...«: گوید می الفقیه  �یحضره  من) وي در مقدمه 117ص

 ».الْمصـنَّفَات  و الْأُصـولِ  مـنَ  رِهـا یغَ و ... الْمرْجِـع  هـا یإِلَ و الْمعـولُ  هایعلَ مشْهورةٍ کُتُبٍ

هایی بوده که مورد اعتماد  مقصود صدوق از اصل کتاب« )3ص ،1ج ق،1413 ،صدوق(

وي روایات مـورد اعتمـادي را از کتـب پیشـین      )101ص، همان»( و استناد بوده است.

هـا را   وثوق و قطع داشته و آن نیها از معصوم به صحت صدور آن انتخاب کرده که

   حجتی بین خود و خدایش دانسته است.

) 3ص مقدمـه، ق، 1413 د،یـ مف(»همیاهللا علـ   مصنفات أصحابنا رضوان مما تقدم من«

نیـز   2المـزار  مناسـک  ـ ریالصغ المزار نامه که ب( المزار کتاب سخن شیخ مفید در مقدمۀ

در اختیار داشـته، اعتمـاد   دهد وي بر کتبی که از امامیه  نشان می ) است کهشده  خوانده

  اي اقدام کرده است.  تازه نحو بهبه تنظیم مطالب  کرده و فقط

به روش و مبانی خود اشـاره  ، ل شهر رجبفضای ،کتابش ۀحاکم حسکانی در مقدم

 دسـت  بـه تـوان   نکرده است، ولی از موارد نادري که مطلبی به قلم خودش نوشته، مـی 

ـ (آورد وي ادعیه را از مشایخ موثق یا از اصولی که در اختیار داشته، نوشته اسـت.  ک: ن

  ) 510 و 505، 500ق، ص1411 حسکانى،

به ذکـر   فقط) مقدمه ننوشته و سلوة الحزین(دعوات الراوندي قطب راوندي بر کتابش

متـأخران   کـه وي در زمـرۀ   آنجا تعدادي حدیث در اهمیت دعا کردن اکتفا کرده است. از

بزرگـان از ابتـدا تـاکنون بـر آن اسـت کـه از خـود دعـایی          شـود و سـیرۀ   محسوب مـی 

نویسند، بایستی با اعتماد به کتب و احادیثی کـه در دسـت داشـته، کتـابش را نوشـته       نمی

  باشد.

 شیهـا  کتـاب کفعمی ادعیه را از کتبی که در اختیار داشـته و صـراحتاً بـه صـحت     

  )2صق، 1418 ،همو؛ 4ق، ص1405 کفعمى،(آوري کرده است. اعتراف کرده، جمع

ـ    ،در اثر روایی خویش بهایییخ ش کـه بـه    لـإل یوم و اللیـ عمـل ال  یمفتـاح الفـ�ح ف

آوري اعمال واجب و  نوشته است، هدف خویش را جمع مؤمناندرخواست گروهی از 

) پس 7ص ،تا یب عاملى،(شود، بیان کرده است. ی انجام میراحت بهکه  روز شبانهمستحبی 

نظر او واجب یا مستحب است و همین امـر نشـان از مـأثور    آنچه در کتابش آورده، به 

  بودن ادعیه و عدم ورود ادعیه غیر مأثور در این کتاب دارد.
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آن است که بر اساس تحلیل رجالی و  متأخران ۀرا نوشت. شیو زادالمعاددوم  مجلسی

نیز مطـالبی را   المعاد زاد ۀنویسندکنند.  اعتماد به راویان ثقه، کتابشان را تألیف و تنظیم می

 )9ق، ص1423 مجلسـى، (ده اسـت. د صحیح و معتبر داشته، انتخاب کـر سن نظرش بهکه 

شـیخ عبـاس قمـی     که آنجا از است. شده  نوشته المعاد زادکتاب  در حاشیۀ مفتاح الجنان

از  مفـاتیح تألیف نمـوده و در   الجنان مفتاح را براي تصحیح و تکمیل کتاب الجنان  حیمفات

برخی عوام شـمرده و بـه آن تاختـه     ،را جمع کرده مفتاح الجنانقول میرزاي نوري کتاب 

  را منتسب به ع�مه مجلسی دانست. مفتاح الجنانتوان کتاب  است، نمی

ند. ایشان از چنان شـهرتی  ا هکتاب مستقل در ادعیه ننوشت صدوقشیخ کلینی و شیخ 

 المـزار گرفتـه اسـت.    فراوانی مورد مداقّه قـرار  هایشان به دارند که مبانی و م�كبرخور

حـاکم  مبانی  ، دربارۀجز این هزیارات است. ب کنندۀ تنها با تبویب جدید، ارائه شیخ مفید

نقـد درخـور تـوجهی گفتـه      مجلسـی، و  یخ بهاییش کفعمی، قطب راوندي،، حسکانی

شیخ عبـاس   شیخ طوسی، ابن مشهدي، ابن طاووس و قولویه،  ابن ۀاما کتب ادعی نشده،

نقـد و تحلیـل    هـا، مـورد   قمی از جهت توثیقات عام مؤلف یا مورد رجوع بودن کتاب

معیارهـاي ایـن مؤلفـان در     ،گرفته است. در این قسمت در حـد تـوان   دیگر علما قرار

ل ادعیـه  ها از جهت شمو گردد و میزان درستی کتب آن انتخاب و پذیرش ادعیه بیان می

  شود. مأثور بررسی می

  مستقلِ متقدمان ۀکتب ادعی .3

در  علماي معاصر شیخ طوسی و قبل از ایشان مانند کشی، صـدوق، مفیـد و کلینـی را   

د بـن  نـد و کسـانی ماننـد ابـن داوود و سـی     خوان م میاصط�ح علم رجال، علماي متقد

 شـوند.  مـی ر محسـوب  انـد، علمـاي متـأخ    زیسـته  طاووس که پس از شیخ طوسی مـی 

  )84ق، ص1420 ،یالفضل(

  اراتیالز کامل مؤلفمالك  .1ـ3

 بـن  جعفـر  ابوالقاسـم نوشـت،   3اولین کسی که کتاب مستقل در ادعیه ،ماندر بین متقد

 عهیشـ  ۀبرجست محدثان از و بزرگ فقهاي از ی،قم هیقولو بن موسی بن جعفر بن محمد

أصـحابِنا وأجِلّـائهِم فـی     ثقـات  من الْقاسمِوکانَ أبو« :سدینو  می او ۀدربار نجاشی. است

  )123ق، ص1407 ،ینجاش(».الْفقه ث ویالْحد
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 الزیـارات   کتاب چون عناوینی با تیب  اهل و پیامبر زیارت موضوع در را کتابی

ـ الز  کامـل و  )92ص ،تا طوسی، بی(الزیارات  جامع )123ق، ص1407 ،ینجاش(  ــ 4اراتی

ـ قولو  ابن ،دیآ یبرمکتاب  ۀمقدم از که چناناند.  به او نسبت داده ـ بدون مخالفت و تردید  هی

ــخ در را آن ــه پاس ــت ب ــاي درخواس ــ ه ــ یپ ــی یدرپ ــنای یک ــان و آش ــوداز نزدیک  ان خ

ولَـم  «در ابتـداي کتـابش نوشـته:     قولویـه   ابن )37ق، ص1398 ه،یقولو  (ابناست.  نگاشته

ــرِهم   ــن غَی وِي عیثاً رــد ح ــه ــرُج فی ــدیثهِم ـ    أخ ــن ح م مــنه ــا ع ــا روین ــانَ فیم  إذا ک

لَواتاهللاِ  (ص  لَیهِمفایإلٌ) عن کع یثدم حقَد غَیرِه نـا  وملوِي      عیـعِ مـا رمـیطُ بِجأنّـا � نُح

عنَى وی هذا الْمم فنهـن أصـحابِنا ـ          عم ـإلِ الثِّقـاتـن جِهلَنـا م قَـعن مـا ولک ،ی غَیرِهف � 

مهمحاهللاُ  (ر (،هتبِرَحم �و یثاً فیه أخرَجتدوِي حنِ رع      ـنَ الرِّجـالِ، یـؤثَرُ ذلـکم الشُّذّاذ

    و ـدیثشـهورینَ بِالْحعـروفینَ بِالرِّوایـإلِ الْمذکورینَ غیرِ الْمنِ الْمم عنهلـمِ  عهمـان (.»الْع ،

 )37ص

، بیش از آنکه بر راوي و تضعیف و توثیـق  شناسانه کتابمحدثان قدیم شیعی با روش 

ـ تأکورزند، به مـتن مکتـوب، اعتبـار و حجیـت آن      دیتأکاو  داشـتند.(عمادي حـائري،    دی

 هـذا  کتابـه  أول فی ذکر قولویه  ابن« ،خویی اهللا تیآ) با توجه به سخن 208صش، 1394

 ،(خـویى »الثقـات  عـن  الکتـاب  ذلـک  روایـات  جمیـع  یروي بل الشذوذ عن یروي � انه

اسـت. بـر اسـاس تحلیـل      »الثّقـات «در برابـر   »الشّـذوذ «معناي  ،)127ص ،1ج ق،1418

نه توثیق مشایخ اوست و نه توثیق همگی راویان مذکور  قولویه  ابنمقصود «شناسی  کتاب

 )180صش، 1394عمادي حائري، »(در کتاب، بلکه مراد وي وثوق به مصادر است.

  ابـن (»ما وقع لنا من جهإل الثقـات مـن أصـحابنا   « قولویه  ابنعبارت  ،متأخران نظر از

 آن عـام،  توثیق از مراد« شود. ) یکی از توثیقات عام محسوب می4ق، ص1398 ،قولویه

 شـده  توثیـق  ،)خـاص  شخصی نه(عمومی و کلیۀ قاعد یک ضمن در راویان که است

 الفضـلی،  ؛49ص ،1ج ق،1410خـویی،  (»...فضـال و  بنـو  توثیـق ۀ قاعـد  ماننـد  باشند؛

  )83ق، ص1420

 توثیـق  این ۀگستر در روایاتی فقط که دیآ یبرم  ، چنیناراتیالز  کامل ۀبررسی مقدم از

 مـا « عبـارت  باشد،  صلمت دسن .2 ؛سند روایت، به معصوم برسد .1 که گیرند  می  قرار عام

قَعلَینا »لَنا ولَ اصکـه راوي آن،  ایندیگـر   .3 ؛اسـت  امـر  ایـن  باشد، گویاي  اگر به معناي و
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 بـر  .آیـد   مـی   دسـت   به» من جِهإلِ الثِّقات من أصحابِنا«از عبارت  نیزاین  ؛امامی باشد ۀعشی

 از روایان مـذکور در  قولویه  ابنمتأخران، توثیق ضمنی  نظر از روش تحلیل رجالی اساس

 در هـا  آن از نـامى  کـه  اسـت  شـیعه  روات از بسـیارى  توثیـق  براى یبزرگ کمک ،شکتاب

قاسم بن یحیى توثیق خاصـی وارد   ۀمث�ً دربار ؛اند نشده توثیق یا نیامده رجالى هاى کتاب

روایـت دارد و کتـابی در آداب    82او از بزرگانی اسـت کـه حـدود    « :شده  گفتهنشده اما 

ـ الز  کامـل  اسـناد نوشته است. چون نـام وي در   نیرالمؤمنیام قـرار دارد، داراي   اراتی

 يفـرد  قولویـه   ابـن  نکـه یا به توجه با) البته 14ق، ص1417 مازندرانى،»(توثیق عام است.

 امـ  يبرا ی،طوس خیش چون ،رجال بزرگان گرید مانند او سخن ،بوده ثقه و شناس ثیحد

 مسـنَد اعـم از    معصوم و نیز روایـات غیـر   امامان  غیرِ از منقول روایات پس .ستا حجت

 شـیعیانِ  یـا  سـنت   روایـات منقـول از اهـل    همچنـین  و معلّـق  و منقطـع  مرفوع، مرسل،

  .شوند می  خارجاو توثیق عام  ۀ، از دایردست  نیا از دیگري احادیث و امامی غیر

   قولویه  ابناختالف علماي متأخر در فهم گفتار  .2ـ3

سـت  ن معنای، به اقولویه  ابنعبارت «اند:  گفته قولویه  ابنعلماي معاصر در معناي توثیق 

که یکی است، مگر آن  نشده  وي از راویان ضعیف و مجروح، روایتی آوردهکه در کتاب 

ـ بـن ول  حسـن   بن محمدث، مانند یاز راویان ثقه مشهور به علم و حد د یـا سـعد بـن    ی

از  ...باشـند   کـرده   اند ـ آن روایـت را نقـل    ث نیز شُهرهیعبداهللا اشعري ـ که به نقد حد 

س یفلـ «راویان واقع در اسناد کتابش نیسـت:  ۀ پیداست که مراد او هم قولویه  ابنسخن 

  )22ـ21ق، ص1414 ستانى،یس(».اتهید روایأسان یع من وقع فیمراده وثاقإل جم

د�لت بر وجود احادیث صـحیح در کتـابش    فقط قولویه  ابناند: سخن  همچنین گفته

ـ الز  کاملدر  قولویه  ابنعبارت  ...«دارد:  نفـی روایـات موضـوعه و     ۀدهنـد  نشـان ، اراتی

ق، 1429 بحرانـى، (»سـند نیسـت.   کلمدسوسه از روایات کتابش است، او درصدد توثیق 

  )147ص

اخبـار مـذکور در   «انـد:   متقدمان خوانـده  اصط�ح به صحیحبرخی نیز روایات او را 

، اطمینـان بـه صـدور    یو خـارج  ین داخلیاز روایاتی است که با قرا قولویه  ابنکتاب 

و صـدوق در   ینیگفته مانند ک�م کل قولویه  ابناست، آنچه  نیمعصوم ۀائماز  ها آن

 اصـط�ح  بـه ح یتحت عنـوان صـح   ها کتاباست. تمامی اخبار این  شانیها کتابابتداي 
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ق، 1412 لنگـرودى، (»گیـرد.  قرار می قدماصحیح نزد  عنوان بهمتأخران جاي ندارد، تنها 

روش پیشــینیان کــه بــا تحلیــل  اســاس بــر) یعنــی آقــاي لنگــرودي 94ـــ90ص ،1 ج

  داند. را صحیح می الزیارات  کاملکردند، اخبار  روایات را گزینش می شناسانه کتاب

  راویان مذکور در اسناد ۀتوثیق هم .3ـ3

ـ راو ۀهم ی،عامل حرّ  خیشبرخی چون  ،آنچه ذکر شد جز به ـ الز  کامـل  انی  ثقـه  را اراتی

ـ راو ۀهمـ  قیتوث در قولویه  ابن عبارت نیا او، ۀدیعق به . اند دانسته توثیـق  از  کتـاب،  انی

ی، عـامل  حـرّ (.تـر و رسـاتر اسـت    غیـ م قمی، بلیر علی بن ابراهیتفس ۀمقدم در ذکرشده

در بسیاري از توثیقات عـام مناقشـه    نکهیا باخویی نیز  اهللا تیآ) 68ص ،20ج ق،1409

در کتـب رجـالی    هـا  آنپذیرد، حتی اگـر   را می الزیارات  کاملکرده است، توثیق رجال 

نحکـم بوثاقـإل   « :قدحی نرسیده باشد ها آنی که از شرط بهالبته  ؛معتبر توثیق نشده باشند

ـ (».اراتیالز  کاملإسناد  یع من وقع فیجم ـ آ) 64ص ،1ج ق،1410، ک: خـویی ن  اهللا تی

خویی ضمن مناقشه در تقییم علی بن الحسین السـعدآبادي کـه شـیخِ کلینـی و معلـم      

؛ 42ــ 6199، رقـم  432ص ،ق1381، طوسـی (ي کلینی استهمشاگردزراري  غالب یاب

ن هم القـدر  یه الذیخ ابن قولویلکنّه من مشا: «... ) نوشته407ص ،12ج ق،1410خویی،

و إن استظهرنا منهـا   اراتیکامل الزمقدمإل کتابه  یذکرها ف یق التیقّن من عبارة التوثیالمت

خه أم یعنه ب�واسطإل کمشـا  يرویإسناد هذا الکتاب، سواء من  یم لکلّ من وقع فیالتعم

 ) گفتنی309ق، ص1418 ى،یخو(»وثاقه الرجل. یالتأمل ف ینبغیفما کان، ف� یمعها. و ک

 نظري،  در تجدید ،دانستند را ثقه مى اراتیالز  کاملاست با اینکه ایشان ابتدا تمام رجال 

 ،1ج ق،1429 ،يداور(است.  پذیرفته مؤلف واسطۀ  بدون مشایخ براي فقط را توثیق این

  )37ص ،6 جق، 1424 رازى،یش؛ مکارم 324ص

  :دشو یم دییتأ زیر لید�راویان به  ۀرجالی، توثیق هم تحلیلبر اساس روش 

 بـر  قولویـه   ابـن  سخن، گرید به. است »نایإل وصلَ« يمعنا به ،»لَنا وقَع« عبارت .الف

ـ راو از سلسله، به سلسله و متصل صورت به کتابش، اراتیز که است آن  نقـل  ثقـه  انی

  .است شده

 رِه،یغَ یف و� الْمعنَى هذا یف عنهم يروِ ما عِیبِجم طُینُح � أنّا علمنا وقَد« يمعنا .ب

 مـا  کـه  است نیا ،»ـ بِرَحمته اهللاُ رحمهم ـ أصحابِنا من الثِّقات جِهإلِ من لَنا وقَع ما لکن
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ـ ا در امامـان  از شـده  تیـ روا اخبـار  مـۀ ه به میتوان  ینم  گـر ید و) اراتیـ ز(موضـوع  نی

ـ راو از منقـول  اتیـ روا بر احاطه اما م؛یابی احاطه موضوعات  انـدك  دلیـل  بـه  ثقـه،  انی

 اسـناد  رجال ۀمه به مؤلف، قیتوث که شود یم روشن ان،یب نیا با. است ممکن بودنشان

  .گردد یبرم يو

  .داشت نخواهد يسود خ،یمشا قیتوث گرید باشد، فیضع يسند اگر ج.

ـ  ،کردن هسـتند   در روایت شاذکه  یرجال از است گفته یروشن به قولویه  ابن د.  کی

  .است نکرده نقل هم تیروا

  .است جیرا اصط�ح خ�ف ب�واسطه،حدیثی  خیمشا بر »أصحابنا« لفظ اط�ق ه.

  بالواسطهتوثیق مشایخ  .4ـ3

ـ الز  کامـل راویان واقع در اسناد ، قولویه  ابن ۀمقدماز با برداشت  میرزاي نوري را  اراتی

  کامـل را. میرزاي نوري در کتـابش، بـودن راوي در اسـناد     ها آنۀ داند اما نه هم ثقه می

 نـورى، محـدث  (شـمارد.  ي توثیق و تحسین راویان برمـی ها م�ك جمله از را اراتیالز

ن النص على أحـد بخصوصـه أو   یق بیالتوث یف� فرق «) و گفته است: 71ق، ص1417

ـ د از امـا ) 523ص ،3ج همـان، (»ق جمع مخصوص بعنوان خاص.یتوث  توثیـق  او، دگاهی

 ،3ج همان،(.کتاب انیراو تمامی نه شود،  می قولویه  ابن واسطه  بدون خیمشا شامل فقط

مشـایخ   و فقـط  انـد  رفتـه یز نظر محـدث نـوري را پذ  یگر نید محققانبرخی ) 252ص

 ؛5971ص ،18ج ق،1419شـبیري زنجـانی،   (.داننـد  را ثقـه مـی   قولویـه   ابـن  ۀسطب�وا

  )311ص ،2ج ق،1420 ،یسبحان؛ 113ص ،3 جق، 1400 ،ىقم ىیطباطبا

مـا وقـع لنـا مـن جهـإل      اي راویان کتابش طلب رحمت نمـوده ( بر قولویه  ابنچون 

) برخـی حکـم بـه    4ق، ص1398 ،قولویـه   ابن؛ الثقات من أصحابنا رحمهم اهللا برحمته

  کامـل اند، امـا بـا دقـت در اسـناد بعضـی از اخبـار وارده در        نموده ها آنوثاقت همگی 

لیاقـت و اسـتحقاق    قولویه  ابنخورد که از فردي مانند  نام افرادي به چشم می اراتیالز

 ،63صق، 1398 ،قولویـه   ابـن  :کن(یحمزة بطائن یبن أب یاسترحام را ندارند؛ مانند عل

د الوقف است، نجاشـی او را از بزرگـان   ی) که شد...و 294 ،248 ،246 ،119 ،108 ،84

ـ     350ق، ص1407 نجاشی،(واقفه برشمرده است.  ی) و پسرش حسـن بـن علـى بـن أب

) 31، صهمـان (یم عامیث بن ابى سلی) و ل50ـ49صق، 1398 ،قولویه  ابن: کن(حمزه
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از  هـا  نیار یو غ )145ق، ص1381، طوسی(که شیخ طوسی او را مجهول خوانده است.

واسـطه از ایشـان نقـل کـرده، کسـی کـه       ب� قولویـه   ابـن خی که یاما در مشا ؛نیمنحرف

خوبی است بـر اینکـه    اشته باشد وجود ندارد، همین نشانۀاستحقاق این استرحام را ند

  هستند. قولویه  ابنۀ واسطخ ب�یاز ثقات، مشا مراد

 ۀب�واسطخ یشام شامل تنها ،قولویه  ابنق عام یتوث« که رسد می  نظر  ر، بهیل زیبه د�

 :شود می وا

 کــار گذشــته، انیــراو ۀدربــار امــا اســت،  ق معاصــران آســانیــابی بــه توثیســتد. 1

 .تري دارد قیخود، شناخت دق ۀواسط خ بیینسبت به ش یهرکساصو�ً  است. دشواري

 از باواسـطه  نقـلِ  امـا  نکننـد؛  نقل مستقیم ضعیف، راویان از که بودند  دیمق قدما. 2

) ماننـد روایـت   50ـ44ص تا، ، بیشیستا حمانک: رن(»دانستند  می  روا را انییراو نیچن

ـ  يالْعدوِ یعل بنُ حسنُشیخ طوسی از   ابـن (.انـد  خوانـده  فیضـع شـدت   هکه وي را ب

طوسـی،  (يتلعکبـر  ۀواسط به )215ق، ص1381؛ حلّى، 55ص ،1ج ق،1364، يغضائر

و ا«اش نوشــته:  نجاشــی دربــاره فــردي ثقــه اســت و ) کــه764ص ،2 ج ،752ص ،2 ج

بـر او   یطعنـ  هـیچ  سـت و ا داعتمـ مـورد ا  کـه  اس و ثقه از امامیه استناي سرش چهره

 نظـر  ازکـه   الـدهقَان  اللَّـه  دیعب) یا روایت کلینی از 439ق، ص1407 نجاشی،(».نیست

کـه   5محمد بن یحیـی  ۀواسط به  ،)231ق، ص1407نجاشی، (د ضعیفی استفر انیرجال

 ،هخـویش بـود   زمان در شیعیان د و بزرگرصحیح دا مذهب ظاهراًاست،  یامام«فردي 

 )340ق، ص1383 حلی، داود ابن ؛ 353 ص، همان(.»است  نیعو  هثقاو 

 نام بلکه ندارند، شهرت ثیحد و علم به ،قولویه  ابن ۀخ باواسطیي از مشا اریبس. «3

، چنـد  ان، موارد نقض بسیاري داردیراو ۀق همیتوث .است آمده کتاب نیا در فقط ها آن

 .استادع نیا بر شاهدي شده در با� اشاره نمونۀ

 ،قولویه  ابن ۀواسط بی خیمشا قیتوث در ،مقدمه عبارت ظهور نبودن  تمام فرض بر. 4

 ن دویقّنِ اید قدر متیبنابراین، با ؛دیآ یبرنمان کتاب یراو ۀق همیگفت که از آن، توث دیبا

از مجمـوع   ،رفتـه  هـم  يرو .است نویسنده واسطۀ بی خیمشا قیتوث که داد  را م�ك قرار

 ،قولویـه   ابـن  ۀخ بـدون واسـط  ید کتاب، تنها سی نفـر مشـا  یراويِ موجود در اسان 388

مورد نقضی وجود نـدارد   نیز افراد این از کی چیه ۀدربار. هستند عام قیتوث نیا مصداق
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  )50ـ44ص تا، ، بیشیستا حمانک: رن(.»دهدها را نشان  که ضعف قطعی آن

ـ  قولویـه   ابـن  ۀمقدمـ مفهوم توان چنین گفت: از  ي میبند جمعدر   دسـت  بـه   نیچن

 حـدیث  آن نقل صورت در مگر ،6نکرده  ن ناشناخته حدیثی نقلراویا از آید که وي می

ـ راو ،صراحت به قولویه  ابنپس . ن مشهور به علم و حدیث�و ناق استادان طریق از  انی

کتابش بـر اسـاس    در مقدمۀ قولویه  ابنسخن  .است  نکرده  توثیق را کتاب از یمشخص

ق هرکس که در یاوست، نه توث ۀواسطخ ب�یق مشایتوث ۀدهند نشانروش تحلیل رجالی، 

ک روات موجـود در  یـ کایتواند وثاقت  اط�ق ک�م او نمى زیرا ؛اسناد کتابش قرار دارد

نـه توثیـق    قولویـه   ابنمقصود  ،شناسی اما در تحلیل کتاب ن کتاب را اثبات کندیاسناد ا

مشایخ اوست و نه توثیق همگی راویان مـذکور در کتـاب، بلکـه مـراد وي وثـوق بـه       

ـ الز  کامـل آن است که احادیث کتاب  ها یبررسقدر متیقن از نقد و  مصادر است.  اراتی

اي بـر آن وارد   روایاتی که مأثور و قابل عمل هستند و خدشـه  ؛ستقدما نظر ازصحیح 

  متأخران برخی از راویان، ثقه نباشند. نظر ازهرچند ممکن است  نیست؛

  مؤلف آن و انگیزۀ المتهجد  صباحم .5ـ3

شخصیت علمی قـرن پـنجم، معـروف بـه      نیتر معروفحسن طوسى   بن ابوجعفر محمد

هایى تألیف کـرد کـه در نـوع خـود      در بیشتر علوم و معارف شریعت، کتاب شیخ الطائفه

ـ یزم درکه شیخ  اثري نیتر مهم ماندگارند. خ علمبوده و همچنان در تاری مانند یب ادعیـه   ۀن

 پـرارج  و سـترگ  کتـاب  شـود،  خوانده باید شیعه دعایی ادب پدر اصل در و دهکر تألیف

 بـر  مشـتمل  قـدر  گـران  کتـاب  این .است امامیه نظیر کم و نفیس کتب از المتهجد  مصباح

 يهـا  ماه و ها هفته و روزها و ساعات در طاهرین ۀائم از که است دعاهایی و عبادات

 حیـث  از کـه  اسـت  شیعه ادعیۀ کتب ترین پرارزش از یکی کتاب این«. است رسیده سال

ش، 1372دوانی، »(.دارد خاصی امتیاز خود مشابه کتب میان در قدمت، و اعتبار و صحت

، 88ص ،ق[الـف] 1409، طـاووس   بن دیس(المصباح الکبیري ها نامه ب) این کتاب 381ص

 از برخـی  نیـز شـهرت دارد.   فـی عبـادات السـنإل    المتهجـد   مصباح) و 335 و 228، 164

 بـا  را سـا�نه  عبـادات  و بنویسـد  کتابی که خواهند می ایشان از شیخ اطرافیان و شاگردان

، ایـن  کتاب بیـاورد  آن در اختصار طور به فقهی فروعات بدون عبادات آن به مربوط ۀادعی

المقصود من هذا الکتاب مجرد العمل و ذکر األدعیـإل التـی   و« :دش خیش ۀزیانگدرخواست 



 1400، بهار و تابستان موپنج، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   130

  )3ص ،1 جمقدمه کتاب، ق، 1411طوسی، »(لم نذکرها فی کتب الفقه

 عنـوان  بـا  آن از که گماشت همت آن تلخیص به اثر این تألیف از پس طوسی شیخ

 ق،1408 تهرانـی،  آقـابزرگ (.اسـت  شده یاد الکبیر المصباح مختصر یا الصغیر المصباح

نیامده در این کتـاب نوشـته شـده     مصباح الکبیرمواردي که در  ظاهراً) «118ص ،21ج

دهـد   توضیح می مصباح الزائرابن طاووس در  مث�ً) 432صش، 1371کلبرگ، (»است.

در  متن دو زیارت را که باید در کنار مشهد امـام حسـین   المصباح الصغیرکه او از 

 نیامده اسـت.  المصباح الکبیرخوانده شود نقل کرده زیرا این دو زیارت در  روز عاشورا

  )303ص ،101ج ق،1410ک: مجلسی،ن(

 مبناي شیخ طوسی در نقل روایات .6ـ3

ات را گشـود و  یـ د روایاسـان  ۀدربارهى است که عرصۀ بحث ین فقیخ طوسى نخستیش

نظر وي در حجیت خبر واحـد   س کرد. شالودۀیاخبار آحاد موثّق را تأس تیحجقاعدۀ 

 »أن تجتمع األمإل أو الفرقـإل المحقـإل علـى العمـل بخبـر الواحـد      «مبتنی بر اجماع است: 

ي که موجب نظر شیخ طوسی مضمون خبر واحد بنا بر) 66ص ،1 جق، 1417طوسی، (

تـوان بـه    داشتن یکی از چهار شرط، مضمونش صحیح است و می شرط  به ،علم نباشد

مطابقت با کتاب اهللا چه نص کتاب یا ظاهر آن یـا   .2 ؛موافقت با عقل. 1د: آن عمل کر

موافقـت بـا اجمـاع فرقـه      .4 ؛موافقت با مضمون خبر با سنت قطعی .3 ؛فحواي کتاب

د�لـت بـر صـحت     هرچنـد  ؛مضمون خبر آحاد صحت دارد ،محقه. هرگاه چنین باشد

را معتبـر   الصدور  موثوق) متقدمان خبر 145ـ144ص ،1 ج، همانک: ن(خود خبر ندارد.

ایشـان حجیـت خبـر را از     )487ق، ص1415 بهبهـانى، ک: ن(دانند. و داراي حجیت می

شناسی در  این نوع کتاب ؛کردند شناسی و با روش تحلیل فهرستی اثبات می طریق کتاب

محدثان «کرد.  حجیت بررسی می بود که نوشتارها را از زاویۀرجال حقیقت مکمل علم 

هاي بعد که شخص راوي، اساس نقـد و   دوره خ�ف بهمحور بودند  قدیم شیعی کتاب

ن صـحت  یقـرا ) 37صش، 1394عمـادي حـائري،   (»بررسی متون حدیث قرار گرفت.

 .1از:  انـد  عبـارت  حدیث نزد قدماي شیعه براي احراز صدور حـدیث از معصـوم  

تکرار آن در یک یا چند اصـل بـا چنـد     .2 ؛ئهام وجود روایت در بسیاري از اصول اربع

وجود حدیث در  .4 ؛وجود روایت در اصل منسوب به یکی از اصحاب اجماع .3 ؛نقل
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یکی از اصولی که تصدیق و توثیق راویان آن(مانند محمـد بـن مسـلم) مـورد اجمـاع      

تأییـد   را آنو امـام   شده  عرضه وجود روایت در کتابی که بر یکی از ائمه .5 ؛است

اخذ حدیث  .6د.) عرضه ش کرده باشند(مانند کتاب عبیداهللا حلبی که بر امام صادق

ـ از کتبی که نزد پیشینیان امامیه شهرت داشته و مورد تأیید بوده اسـت، خـو   ف آن اه مؤل

عنـوان ششـم را از    جـز  بـه ی نیز همین عنـاوین  ملعا حرامامی باشد یا غیر امامی. شیخ 

 بنا برشیخ ) 147ـ146صش، 1377چی،  ک: مدیر شانهن(داند. ن صحت حدیث میقرای

کتـاب   معتبري که در دسترس داشته، ادعیـۀ  هاي همین اساس با تشخیص وثاقت نسخه

  آوري فرموده است. را جمع المتهجد  مصباح

و دیگـر کتـب شـیخ برخـی از مبـانی شـیخ        المتهجد  مصباح کتاببا دقت در متن 

  طوسی در گزینش مطالب کتاب چنین است:

جعفـري؛ شـیخ طوسـی بـا      ۀنوشتن مستحبات و دعاهاي منقول در مذهب شیع .1

 را آنچـه  فقط المتهجد  مصباحاشراف کامل بر منابع و مطالب مذاهب دیگر اس�می، در 

یی که به مسائل مربوط به زکـات  جا دراست. شیخ  آورده ،موافق با مذهب امامیه است

هاي حرام را ذکر کرده و سپس از قول زهري بـه مشـایعت کـردن     فطره پرداخته، روزه

) 666ص ،2 جق، 1411طوسی، (کند اشاره می روزه گرفتنروزه ماه مبارك با شش روز 

ۀ شیخ با اشاره به نظر برخـی از بزرگـان شـیعه بـر کراهـت شـش روز روز       که یدرحال

الصوم عبادة � تکـره لـأَنَّ   «فرماید اصل بر تخییر است. استناد او آن است که  تشییع، می

  )جا همان(».و هو على عمومه الصوم جنَّإلٌ منَ النَّارِ  ع قَالَ یالنَّبِ

از ذکـر   سـبب گویی است به همـین   ، خ�صهاز دیگر اموري که شیخ رعایت کرده .2

د که خودش مستقیماً مطلبی از استادش شـنیده  اسناد خودداري کرده، مگر در برخی موار

هرچنـد ممکـن اسـت     ؛سـماع شـیخ اسـت    ۀدهند نشان »اخبرنا« در این موارد لفظ .است

 سبب تحقق وثاقت به دعـا شـده باشـد و در    ،اي که از استادانش دارد اعتماد وي به اجازه

 ،1 ج، همـان (.نقـل اسـتادش از مرویـات شـمرده اسـت      دلیل بهواقع ایشان این روایت را 

 درهمچنــــین  )807 و 803 ،788 ،764، 759، 752، 717، 523 ،499ص ،2 ج ،399ص

  )853ص ،2ج ،همانروایت را نوشته، سند را ذکر کرده است.( 7که از کتب معتبر کجای

روایت است.  حدیث از یک راوي، حال راوي در زمان اخذ گرفتن درم�ك شیخ  .3
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والمضعفون و غیر هؤ�ء، فما یختص الغ�ة بروایته، فإن کانوا  ما ترویه الغ�ة، والمتهمون«

ممن عرف لهم حال استقامإل و حال غلو، عمل بما رووه فی حـال ا�سـتقامإل و تـرك مـا     

) از همـین رو شـیخ از   151ص ،1 جق، 1417 ،همو(»ـ. ـ تخلیطهم رووه فی حال خطاءهم

عبد الْملک بـنُ  مانند  ؛کرده است برخی افراد که دچار فساد مذهب شدند، روایات را اخذ 

 ق،1411و، همـ (را، از او روایـت کـرده اسـت    آن از  پسکه نماز حاجت و دعاي  8عمرٍو

حال نشانه اعتماد بر راوي نیست بلکه به کتـاب   زیرا نقل از کسی، در همه ؛)330ص ،1ج

اعتقـاد   وجـود  باکند که  تصریح می الفهرست تماد کرده است. شیخ طوسی در مقدمۀاو اع

 تـا،  ، بـی همومورد اعتماد علماي شیعی بوده اسـت.(  شانیها کتاب، مؤلفاننادرست برخی 

شیخ از برخی دعایی و یا مطلبی را روایت کرده، ولی خود به  ،المتهجد  مصباح) در 4ص

 نوشـته:  محمد بنُ جمهورٍ الْعمـی  شدید او اعتراف دارد. شیخ دربارۀ غالی بودن و ضعف

ثقـه در   وي رااعتراف شیخ بر غلـو ایـن راوي،    وجود با )364 صق، 1381، همو(.»غال«

) 732ص ،2 جق، 1411، همواو دعایی را نقل کـرده اسـت.(   نقل دانسته است و از نسخۀ

أخبرنـا  « او را معتبر ندانسته است. ،جا کرده باشد هیی غلو کرده یا اسناد را جابدرجااما اگر 

) شـیخ بـر   413 تـا، ص  و، بـی هم»(.ا إ� ما کان فیها من غلو أو تخلیط جماعإلبروایاته کله

 تـواي کتـاب را صـحیح تشـخیص داده؛    مح انهشناس کتاباساس روش پیشینیان با تحلیل 

  هرچند راوي که در طریق کتاب قرار دارد، فرد صالحی نبوده است.

ـ «کند.  شیخ معتقد است فساد مذهب به وثاقت راوي اشکالی وارد نمی .4 س مـن  یل

) مـؤمن در غیـر لسـان    81ص ،1 جق، 1417، وهم(».نیکونوا مؤمنین أن یشرط المخبر

ه و اذکار و اوراد و ختومات و صلواتى که یآداب و ادعامامی است.  ۀقرآن به معنی شیع

، کـم نیسـت.   اسـت  شـده   تیـ روا المتهجد  مصباحاز طرق راویان اهل سنّت در کتاب 

 ،1 جق، 1411و، همـ (از وي نقـل کـرده   نماز اعرابـی را  که 9بنِ ثَابِتد یزراویانی مانند 

، حجـه  وپـنجم ذي  که از وي داستان روز بیسـت  10دیبنُ محمد بنِ سع احمد ،)318ص

 وهب بنُ وهـبٍ  يأَبو الْبخْتَرِ) یا روایت از 759ص ،2 ج، همان(روز مباهله را نقل کرده

 چندین روایت از او نقل کرده اسـت.  11،فردي ضعیف است انیرجال نظر از نکهیا باکه 

  )820و  788، 649ص ،2ج ،همان(

از دیگر مبانی شیخ آن است که اگر راوي در بعضی اعمال فاسق یا خطاکار باشد  .5
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و ثقه باشـد، وي را داراي عـدالت مطلـوب در نقـل      نانیاطم موردولی در نقل روایت 

شیخ فسق در اعمال و افعال فقـط مـانع از قبـول شـهادت      عقیدۀ بر بناداند،  حدیث می

ین دلیل است که در سـند  ) به هم153ق، ص1417و، هم(.است نه مانع از قبول روایت

 13اشیو یا ابنِ ع 12 بنُ مالک  أَنَسبه راویانی ضعیف مانند  المتهجد  مصباح برخی ادعیۀ

بـا   همـان نمـاز   253ص ،1 ج نیز در ؛369و  256ص ،1 جق، 1411و، هم(خوریم. برمی

و زیارت مشاهد  803و  800ص ،2ج زیادتی نقل شده است؛ دعاي ماه رجب در اندك

 )821ص ،2جدر  مشرفه در ماه رجب

الروایـه اسـت، یعنـی برخـی از       یی کـه فـرد راوي مختلـف   درجاهمچنین شیخ  .6

و برخی روایاتش منکر و ناشناس هستند اما حدیث یا دعـایی را   شده  شناختهروایاتش 

که نماز نیمه شـعبان   14یى الصنْعانیحیأَبو  مانند ؛پذیرد روایت کرده، روایت را از او می

  )830ص ،2ج ،همان(نقل کرده است. آن راو دعاي 

در کتـب رجـالی نیسـت و در     هـا  آنگونـه سـخنی از     شیخ از راویانی که هـیچ  .7

که  15الْعباسِ بنِ مجاهدمانند  ؛اي را نقل کرده است ، ادعیهاند مجهولاصط�ح متأخرین 

محمـد بـنُ    این دعا را )828ص ،2 ج، همان(ماه شعبان قرار دارد. ۀدر سند یکی از ادعی

 يارِیبنِ محمد الس احمداز  17اجازه تلعکبري است، خیش وکه ثقه است  16ى الْعطَّاریحی

از عباس بن مجاهد نقل کـرده اسـت. در اینجـا مشـاهده      18اند، که او را ضعیف دانسته

ار را در نظر گرفته و بدون اشکال بـر  وثاقت محمد بن یحیی العط یخ فقطشود که ش می

سی ولی شیخ طو ،متأخران ضعیف است از نظرسند دعا را روایت کرده است. این سند 

  را پذیرفته و نقل کرده است. در نسخه معتبر دعا را یافته، آن

 ،طوسـی  فهرسـت نجاشـی و   رجـال این است کـه کتـاب   نکتۀ مهم براي یادآوري 

نبود نام یک راوي در ایـن دو کتـاب    اند؛ فهرست کسانی است که صاحبان تألیف بوده

زیـرا   ؛دلیل بر مجهول بودن او براي شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسـی نیسـت  

  ممکن است آن راوي، صاحب کتاب نباشد.

  المتهجد  مصباحبرطرف شدن ضعف اسناد  حل راه. 7ـ3

 انیـ رجالضعف سندي و ارسال آن بنا بـر نظـر    المتهجد  مصباح با دقت در اسناد کتاب

  این کتاب اعتماد کرد؟ ن بر ادعیۀتوا ر مشهود است، پس چگونه میمتأخ
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ـ   157مشـتقات اسـتحباب    ،در این کتـاب پاسخ:  کـه   19کـار رفتـه اسـت   ه مرتبـه ب

دیگر اینکه شـیخ   وجود روایت صحیح بر آن دعاها، نزد شیخ طوسی است.ۀ دهند نشان

با تفحـص در   20را نوشته است. الفهرستده و سپس را تألیف کر المتهجد  مصباحابتدا 

 رجـال و فهرست منابع شیخ اسـت و   نامه کتاب ۀمنزل بهشیخ طوسی که  الفهرستکتاب 

تعـداد کتـب ادعیـه و     21شـیخ طوسـی اسـت،    الفهرسـت تکمیل و تصحیح  کهنجاشی 

  در دسترس شیخ بوده بسیار است.زیارات که در زمان شیخ وجود داشته و 

 ،291 ،63ص تـا،  بـی  ،ونـک: همـ  (.اند داشته لهیو ل  ومیشش نفر کتاب  الفهرستدر 

) 386و  74ص ،نـک: همـان  (دارند. إل السفریأدعدو نفر کتاب  )462 و 447 ،396 ،390

) یک نفر کتاب 149 و 135 ،51 ،26 ،15ص ،نک: همان(اند. نوشته الدعا پنج نفر کتاب

 زیــارت کتــابســه نفــر داراي  )10ص ،نــک: همــان(دارد. الــدعا و الســنن و اآلداب

 هسـتند.  المـزار سه نفر داراي کتـاب  ) 538 و 447 ،109ص ،نک: همان(.اند شده یمعرف

  اآلداب) شیخ طوسی به سه نفـر نسـبت داده کتـاب    149 و 140 ،136ص ،نک: همان(

 ادب یـا آداب ) به چهار نفـر هـم داشـتن کتـاب     241 و 72 ،68ص ،نک: همان(دارند.

  )591 و 127ص ،نک: همان(نسبت داده است.

یوم را که کتاب  تن 18، نام عإلیالش یفهرست أسماء مصنف نجاشی در کتاب رجالش

 ،182 ،123 ،91 ،83 ،64ق، ص1407 نجاشـی، نـک:  (اند، ذکر کرده است. نوشته و لیله

ایـن   جمله از) 441و  416 ،411 ،406 ،393 ،346 ،335 ،326 ،306 ،263 ،235 ،214

و امـام   وي بـر امـام جـواد    لإلیوم و لیکتاب که  22است عبدالرحمنونس بن یافراد 

ق، 1490 کشـی، (و امـام او را تمجیـد کـرده اسـت.     شـده   عرضـه  حسن عسکري

نفر از ایشان را ثقـه   17 و برده  ناماند  داشته الدعاءنفر که کتاب  23نجاشی از  )484ص

 ،182 ،177 ،132 ،89 ،76ص ،58 ،26 ،18، صنـک: همـان  (و ممدوح دانسـته اسـت.  

ــر   )438 و 426 ،411 ،396 ،377 ،350 ،347 ،341 ،329 ،257 ،254 ،253 ،240 ــا ب بن

وي  )389 و 374 ،232 ،88، صنک: همان(اند. نفر کتاب ادعیه داشته چهارقول نجاشی 

نفـر داراي کتـاب    14را ثقه دانسته و یک نفر را ستوده است و گروهـی شـامل    نفر دو

 ،281 ،265 ،255 ،179 ،97 ،94 ،26ص ،نـک: همـان  (انـد  دانسته شده السنن و اآلداب

معرفی  المزارک نفر را صاحب کتاب یوي  )446و  421 ،347 ،325 ،332 ،306 ،297
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  )488، صنک: همان(کرده است.

 عالم شیعی به تـألیف اثـري در زمینـۀ    77مجموع در ،فهرستبنا به گزارش این دو 

کمیـت   لحاظ ازادعیه مبادرت ورزیدند. گزارش نجاشی و شیخ طوسی از این تألیفات 

مؤلف کتـاب دعـا از    عنوان بهنفري که  77هایی با یکدیگر دارد. از میان مجموع  تفاوت

مورد شیخ طوسی کتاب دعا یا زیـارتی را کـه نجاشـی     29شده است، در  برده  نامآنان 

مورد نیز از میان چند تألیف، فقـط بـه    5و در  نشده ک مؤلف ذکر کرده، یادآوربراي ی

در یک مورد به کتابی که شیخ  ، نجاشی فقطاشاره داشته است. در مقابل ها آنبرخی از 

مورد نیـز تألیفـات دعـایی خـود شـیخ       کی  نیاکه  براي مؤلفی ذکر کرده، اشاره نکرده

مؤلف که شیخ طوسی مورد دیگر نیز ذکر تمامی تألیفات دعایی  یکطوسی است و در 

اسـت. ایـن اخـت�ف     گرفتـه  قـرار از سوي نجاشی مورد غفلت  ،ها تصریح داشته بدان

یگـر  د ) را شامل است. از جنبـۀ اند کردهرا ذکر  ها آن اشخاصی که هر دو(موارد مشترك

خود نام نبـرده   فهرستنفر در  21دعا، شیخ طوسی از  صاحب اثر در زمینۀ 77از میان 

  )3صش، 1397 فرد، نیلساز و رجایینک: (.مورد است 2و این تعداد براي نجاشی تنها 

 طـور  بهسیزده مورد سند را تنها  المتهجد  مصباحدر  داشته، اختصار بر بناچون شیخ 

 ذکـر شـده اسـت.    تمامـاً رسد سند  می نظر بهو در موارد دیگري نیز کامل بیان فرموده 

ــی، (  ،759، 752، 717، 530 ،523 ،499ص ،2 ؛ ج399و  316ص ،1 جق، 1411طوسـ

در روایات زیادي نیز سندها کوتاه شده و تنها نام راوي  )807و  803 ،800 ، 788 ،764

با لفـظ مجهـول     تیروا 101 .است  اسامی یکی دو تن از روات ادعیه ذکر شدهآخر یا 

»وِيشده که کمتـر   برده  نامراوي  نفر 178این کتاب از در  در این کتاب وجود دارد. »ر

 اند. ران ضعیف هستند و بقیه روات عین، ثقه یا ممدوحبنا بر نظر متأخ ها آن سوم کاز ی

ذکر شده، از زمره کسانی هسـتند کـه    المتهجد  مصباحیازده نفر از رواتی که نامشان در 

 ، محمد بن عبداهللا بن قضاعإل24بن سنان، عبداهللا 23ند: ابن خانبهکتاب دعا دار الفهرستدر 

، محمـد بـن عبـداهللا بـن     26بن موسی بـن جعفـر   اسماعیل، 25بن صفوان بن مهران جمال

بـن   احمـد ، 30، صفوان بن یحیـی 29، ابو اسحاق28، محمد بن عیسی27عبدالمطلب الشیبانی

 ،34ابن قولویـه   ،33، محمد بن حسن الطوسی32، محمد بن یعقوب کلینی31محمد بن سعید

ـ  الفهرستدر ( 35تلعکبري ه کتابی به او نسبت داده نشده اما ع�مه مجلسی از کتاب وي ب
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نوشته شده، مطالبی را نقل کرده است.) تعـدادي از   576که در سال  مجموع الدعواتنام 

    اند. داراي کتاب یا اصل معرفی شده الفهرستراویان نیز در 

  نوشـته  آن از  پـس نجاشـی کـه    رجالشیخ طوسی و  الفهرستبا تفحص در کتاب 

در آید تعداد کتب ادعیه و زیارات که در زمان شیخ وجـود داشـته و    می به دست ،شده

کـه خـود شـیخ هـم جـزء       فیتـأل دسترس شیخ بوده بسیار است. ذکـر نـام صـاحبان    

  مصـباح در نوشتن  ها کتابآن است که شیخ از این  ۀدهند نشان الفهرستدر  ،هاست آن

ـ  بـه  الفهرسـت  ،که ذکر شـد  گونه  همانزیرا  استفاده کرده؛ المتهجد و  نامـه  کتـاب  ۀمنزل

  است. ـ امروز اصط�ح به ـ فهرست منابع شیخ

مبناي قدما که اطمینـان بـه صـدور روایـت را مـ�ك عمـل        بر بنادیگر اینکه شیخ 

کسـانی کـه بـر اسـاس      را براي عموم مردم نوشت؛ المتهجد  مصباحدانستند، کتاب  می

ند. مقام و موقعیت مؤلـف ایـن   کن اعتماد بر وثاقت شیخ به دعاها و مستحبات عمل می

د. دیگر اینکـه هرچنـد   کن کتاب که از اج�ء ثقات است، ضعف اسناد آن را برطرف می

با عمل اصحاب  ،دهد می کاهش را به کتاب اعتماد بر اساس تحلیل رجالی ضعف سند،

علمایی کـه کتـاب دعـا    ۀ هم) 97ـ96ص ،3ج ش،1388 ،یروانیا: نک(.شود جبران می

وزیـاد کـردن، بـا     آن اعتماد کرده و همان ادعیه را بدون کـم  ، بر متون ذکرشدۀاند نوشته

از  المتهجـد   مصـباح اند. با در نظر گـرفتن ایـن امـور     عین همان الفاظ مأثوره نقل کرده

  شود. مبرا می ـ روش تحلیل رجالی متأخران بر بنا ـ ضعف سند

  ناکتب ادعیه مستقلِ متأخر .4

متأخران قـرار دارنـد،    اي که در زمرۀ کتب ادعیه فانمؤلدر این قسمت به بررسی مبانی 

  شود. پرداخته می

  المزار ابن مشهدي .1ـ4

 یـا  مشـهدي  بـن  دمحم به معروف حائري، مشهدي علی بن جعفر بن دمحم ابوعبداهللا

 سـلمان،  بـن  هبإلاهللا القاسمخواست ابودر به که است المزار کتاب نگارندۀ مشهدي،  ابن

 �ي بـه �معصـومین اسـت و   ت ازیـار شـامل   المـزار  اسـت.   کتاب خود را تألیف کرده

 و رمضـان  مـاه  ادعیه و و سپس اعمال شده ذکر شعبان و رجب هاي ماه اعمال زیارات،

 دعاهـاي  نیـز  و »لیلـإل  و یـوم  عمـل « تـا  داده  وعده مشهدي. است شده آورده فطر عید
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  .است نکرده  نیچن اام بیاورد، هم را هفته روزهاي

و کتـابش را کـه از    36شده ذکراز کسانی است که در اجازات زیادي نامش مشهدي 

 بـن  محمـد  مـزار « انـد،  کتب معتبر برشمرده ۀي مزار است، در زمرها کتابترین  قدیمی

 جعفـر  بـن  یعلـ  بـن  جعفر بن محمد خیللش أنه القرائن، بعض من استظهر... يالمشهد

 عـن  ضـا یأ يروی و ،یالقم لیجبرئ بن شاذان الفضل یأب عن يالراو يالحائر يالمشهد

از مشهدي ) 324ص ،20 جق، 1408 تهرانی، آقابزرگ(».عال سند هو و نیبواسطت دیالمف

 نیالـد  نجـم  ۀتناد به اجـاز محدث نوري با اساست.  شده ادگاهی با عنوان حائري هم ی

 یکـدیگر  بـا  را عنـوان  دو نیا ـ کرده  نقل نوارا� بحار اجازات از که ـ نعمان بن خضر

 جعفَـرِ  بـنِ  محمد خِیالشَّ عنِ ـ  والده عنیی  من ذلک ما رواه ـ  و« :است آورده وي براي

) دیگران 362ص ،1ج ق،1417نوري، محدث (37.»يالحائرِ الْمشهدي جعفَرٍ بنِ علی بنِ

 ،؛ مجلسـی 253ــ 252ص ،2ج تا، بی ،عاملی حرّ(.اند عنوان را براي او نوشته نیز این دو

ـ  داشتن اتحاد با ي،رو هر  به) 21ص ،106ج ق،1410 ـ ا دتعـد  ای  تفـاوتی  ن،یعنـاو  نی

ـ آاما ) 17صمقدمه، ق، 1419، مشهدي(.اند ثقه دو  هر ؛آمد  هدنخوا  شیپ  خـویی  اهللا تی

ظْهـرْ لَنَـا   یلَـم  « .دانـد  نمـی   کافی ،المزار ۀسندینو تیهو به یافتن اطمینان در را ادلّه این

تَابِ فذَا الْکه اربتیاع   دشْـهـنَ الْماب دمحفَإِنَّ م ،هينَفْس   یلَـم     ـلْ لَـمب الُـهـرْ حیظْه  لَـمع

هانـد،   ) ایشان دلیلی بر سخن خویش بیان نفرموده52ص ،1ج ،ق1410 خویی،(».شَخْص

  .اند که در دسترس ایشان نبوده است منابعی در اختیار داشتهگویا دیگران 

  مبناي ابن مشهدي در گزینش مطالب .2ـ4

کرده و ایـن امـر سـبب حجـم     ذکر  را آنابن مشهدي در ابتداي روایات و ادعیه اسناد 

فَـإنّی قَـد   « :ش نوشـته کتـاب ۀ مقدم در الکبیر المزارکتاب مؤلف  .ده استبا�ي کتاب ش

ـ یالتَّرْغ یو ما ورد فهذا من فُنونُ الزِّیارات للْمشاهد الْمشَرَّفات  یکتابجمعت فی  یبِ ف 

عالْأَد و کَاتاربالْم اجِدسیالْم ،اتخْتَـارالـرُّواةِ إلَـی         ...إلِ الْم قـاتـن ثم ـلَت بِـهـا اتَّصمم

ادات28ق، ص1419 مشهدى،(».الس( 

 مشـاهد  بـه  ترغیـب  ۀدربـار هاي مشاهد شریف و احـادیثی را کـه    نامه در کتابم انواع زیارت

 امامـان  بـه  ثقه راویان طریق از ها این همۀ ...ام آورده گرد برگزیده، دعاهاي کنار در است، مبارك

  .رسد می
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  تحلیل و نقد توثیق عام ابن مشهدي .3ـ4

مما اتَّصلَت بِه من ثقـات الـرُّواةِ   «عبارت  در »اتَّصلَت« ۀاز کلمبرداشت  اساس برمتأخران 

اداتر افراد مـذکور د ۀ هم صراحت بهاند؛ مشهدي  گفتهکتاب مشهدي  در مقدمۀ »إلَی الس

ـ ا برو محدث نوري اسناد کتابش را توثیق کرده   (نـوري، .امـر اصـرار ورزیـده اسـت     نی

، مشـهدى (38هاشـمی  حسـان  بـن  علـی  ماننـد  ضعیفی راویان اما )368ص ،3ج ق،1417

 همان،( 40مهران بن عبداهللا بن دمحم ،)جا همان(39کثیر بن عبدالرحمن ،)341ق، ص1419

راوي موجـود در   380از مجمـوع  « .مشـهدي هسـتند   باواسـطۀ  مشایخ میان در )348ص

 عـام  توثیـق  ایـن  گسـترۀ  در نگارنـده  واسـطه   کتاب، تنها چهـارده نفـر از اسـاتید بـدون    

ـ ا بربه همین دلیل  )50ـ44ص تا، بی ،و طباطبایی شیستا رحماننک: (».گیرند می  قرار  نی

اسـت نـه    اش ب�واسطهزیرا منظور او وثاقت مشایخ  توان اعتماد کرد؛ سخن مشهدي نمی

نوشـته:   المزار اش بر فیومی در مقدمه .اینکه راویان موجود در اسناد کتاب از ثقات هستند

ثبـت   شـان یها کتـاب انـد و در   فقهاي ثقـه روایـت کـرده    آنچه تصحه حکم ب مشهدي«

) یعنی ابن مشهدي هم بـا روش  17صمقدمه، ق، 1419، مشهدى(».اند، نموده است کرده

  .شناسی مطالب خویش را صحیح دانسته است تحلیل فهرستی بر اساس کتاب

 حاکی یروشن به ،المزار ۀممقد در مشهدي سخن که است باور نیا بر ییخو اهللا تیآ

 )51ص ،1ج ،ق1410 خـویی، (است، کتاب اسناد رۀیزنج در واقع انیراو همۀ توثیق از

 شـهادت  ،کتاب سندهینو رجالی حال و شخصی تیهو بودن  ناشناخته دلیل به اما ایشان

 )جا همان(.داند نمی معتبر را آن و ردیپذ نمی را کتابش انیراو قیتوث بر سندهینو

افراد بـر اسـاس    گونه نیاقات ی، توثاست نامتأخراز  اشکال دیگر اینکه ابن مشهدي

ـ     معاصرت با راوي و بر ایـن  اثر برحدس و نظر است نه  ب گونـه توثیقـات اثـري مترت

و  تکملـإل الفهرسـت  قمی در  نیالد منتجبخویی تقییمات  اهللا مثال آیت ايرب .شود نمی

معاصرت و نزدیکی به زمان راویان  دلیل بهرا  معالم العلماابن شهرآشوب مازندرانی در 

امـا   ؛انـد  گـذاري راوي را نوشـته   حس و دیـدن، ارزش  اساس برزیرا این دو  پذیرد؛ می

و ابـن داوود حلّـی در    ا�شـکال   حـل موسی بن حلّـی در   بن احمدهاي  گذاري ارزش

اجتهـاد و نظـر خـویش،     اسـاس  بـر  نفـر  دوزیـرا ایـن    پذیرد؛ را نمی داوود ابنرجال 

ران، اخبـار  شـان، متـأخ  یاور اب  به) 43ص ،1ج ،همان(.اند هایشان را نوشته گذاري ارزش
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ـ بن هـا  آن اسـاس  بر را خود آراي تا اند نداشته  اریاخت  در یخاص ـ ازا .بگذارنـد   انی  ،رو نی

پـس توثیـق ابـن     .حـس  نـه  اسـت،  حـدس  و اجتهاد اساس  بر شان رجالی هاي دگاهید

  .مشهدي از مشایخش فاقد اعتبار است

 اي با روزگار شیخ طوسی ندارد تا بتوان و�نیط چندان زمانی فاصلۀ ابن مشهدي نقد:

 شـاگرد  وي زیـرا  ؛اسـت  گمـان  و حـدس  اسـاس   بـر  او توثیقـات  که کرد  حکم نیقی به

 نمـا،   ابـن  سـو،   از دیگر 41.است  کرده  هجري نیز بر او قرائت 569 سال در و نماست  ابن

 اخبـاري  اساس  رب توثیقاتش است  ممکن ،نیبنابرا ؛است طوسی  شیخ پسر ابوعلی، شاگرد

  )50ـ44صتا،  بی ،ییطباطبا و شیستا رحماننک: (.است  رسیده او به قدما از که باشد

زیرا وي با روش متقدمان و  ؛توان اعتماد کرد بر توثیق عام ابن مشهدي می جهینت در

ادعیه مـأثور  ، احادیث صحیح را نقل کرده است و کتابش حاوي انهشناس کتاببا تحلیل 

  .شود محسوب می

  طاووس  بن دیسکتب ادعیه  .4ـ4

 الدین رضی ،هفتم قرن برجستۀ و شاخص شخصیت امامی دوازده شیعۀ ادبیات تاریخ در

ه و یاء ادعینهضت اح ،در این دوره .استالحسنی الحسینی  طاووس بن موسی بن علی

 .اسـت  داده اختصاص وي به را اي ویژه جایگاه ،هدآغاز ش طاووس  بن دیساذکار که با 

 بـن  سـید  ...بـود  بـزرگ  عـالمی  و پرهیزگـار  مـردي  و سرشناس خاندانی به متعلق او«

ــان در طــاووس  ــرگ، (».دارد بســزایی شــهرت تشــیع جه ــ13صش، 1371کلب ) 14ـ

ترین موسوعه  و جامع شده  نوشتهشیخ طوسی  المتهجد  مصباحي او در تکمیل ها کتاب

پس از وي شیعه وامدار او در ادعیه گردید تا جایی کـه بسـیاري از   « .دعاست در زمینۀ

طاووس بـا   ابن) 23صش، 1376، ناشناس(».شده است  آثار او بارها به فارسی ترجمه

 .سابقه از مجموعه آنچه در اختیارش بوده، ادعیه را استخراج کـرده اسـت   جستجوي کم

اي از  این اقدام او قبل از فتح بغداد توسط مغو�ن بوده اسـت، او توانسـته از مجموعـه   

ابـن  (.ها که به اعتراف خودش بیش از هفتاد کتاب دعا بوده اسـت، اسـتفاده کنـد    کتاب

ها که در قرن سوم تـا ششـم تـألیف     بسیاري از این کتاب) 347ق، ص1411طاووس، 

 بـن  بـراي سـید   .طاووس بوده اسـت  دسترس ابن شده و اکنون در اختیار ما نیست در

ها اقدام  به نوشتن آن 635اند که بعد از سال  دعا برشمرده طاووس هفده کتاب در زمینۀ 
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  :از اند عبارت ها آن ترین مهم 42.کرده است

 فـی  یعمـل  فیمـا  ا�خطار من إلالواقی الدروع .3 ؛ا�سبوعجمال  .2؛ األعمال اقبال .1

فـتح ا�بـواب بـینَ ذَوي األلبـاب و بـین رب األربـاب فـی         .4 ؛التکـرار  علی یوم شهر

ف�ح السائل و نجاح المسائل فـی   .6؛ األمان من اخطار ا�سفار والزمان .5؛ ا�ستخارات

مصـباح   .9 ؛مصباح الزائر الکبیـر  .8؛ المجتنی من الدعاء المجتبی .7؛ عمل الیوم و اللیل

فـی سـاعات    إلا�سرار المودع .12؛ اسرار الدعوات .11؛ الص�ةاسرار  .10؛ الزائر الصغیر

 إلالربیع فی ادعی ةزهر .14؛ مسالک المحتاج الی اهللا فی مناسک الحاج .13؛ اللیل و النهار

ده یبـه طبـع نرسـ    تاکنونبعد  ۀ نه بهکتب شمار .المضمار للسباق و اللحاق .15؛ ا�سابیع

 ۀدر مقدم طاووس  بن دیس .ستا العبادات منهج و الدعوات مهج کتاب شانزدهم .است

او معتقـد   ؛را ذکر کرده العبادات منهج و الدعوات  مهجي کتاب به گذار نامکتابش علت 

ـ  بـه  ،آوري کرده اش جمع که در رساله منتخب ۀاست که این ادعی جـان و حیـات    ۀمنزل

 بـن ا(.راه راست هستند ۀمنزل بهنسبت به دیگر ادعیه است و این دعاها براي طالبان دعا 

در این کتاب حرز و قنوت و حجـب و دعاهـاي عظـیم    ) سید 3ق، ص1411 طاووس،

 و تعویـذات  از هـا  آن در و بـوده  طلسـمات  امور به مربوط کتاب .القدر را نوشته است

 ائمـۀ  هاي قنوت ،معصوم چهارده حرزهاي انواع بر مشتمل و شده  گرفته بهره ادعیه

در این کتاب غیـر از دعـا و حـرز، چیزهـاي دیگـر       .است مأثور  ادعیۀ و معصومین

از اشکا�ت این کتاب بـا وجـود    .است نشده نوشته ...، احکام وها ارتیزمانند نمازها، 

دهـد سـید سـند     ست که نشان مـی ادعیه، بی سند بودن برخی دعاها اسناد کامل برخی

را  ها آنبوده ولی سند  قبول موردها را نداشته است و شاید هم دعاهایی در نزد وي  آن

اي غیرمـأثور، جعلـی و    توان گفت در زمان او نیز ادعیـه  پس می .نیاورده است دست به

ـ یب خوشبدون سند وجود داشته که سید بنا بر پاکی روح و  بـا�ي خـویش، بـدون      ین

  .را پذیرفته و در کتابش نقل کرده است ها آننقادي �زم، 

شـود: داراي تکلـف در    اشکا�تی دیده می در حرز سوم پیامبر الدعوات  مهجدر 

) خوانده که این عدم نسبت 10صش، 1388 ،همو(»ابن آمنه«سجع است، پیامبر را تنها 

کـه   شـده   نوشـته این حرز به روایتی دیگر هم  .ادبی دانست توان نوعی بی به پدر را می

روایـت دیگـرِ حـرزِ     را آنا هیچ شباهتی ندارند و مشخص نیست که چـر  باهماین دو 
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کـه   شـده   نوشـته حروفی و کلماتی  إلدر ابتداي حرز دوم امیرالمؤمنین .سوم نامیده است

و در  ـ گویا بقیـه بـه عبـري باشـد     ـ عربی است  ل ترجمه نبوده و تنها یکی دو کلمۀقاب

) 18ق، ص1411 ،همو(.است شده  نوشتهاَشکال و حروف نامفهوم طلسم  ،انتهاي حرز

ـ اآیـا   .ي طلسـم دارد ها شکلنیز از همین حروف نامفهوم و  اول امام باقرحرز   نی

ها مروي از ائمه و مأثور است؟ چگونه است که در دیگر کتـب ادعیـه معتبـر، از     طلسم

  شود؟ اثري دیده نمی ها طلسماین 

  طاووس  بن دیسروش و مبانی  .5ـ4

 از آنچه ازکتاب را  مطالبکه  متذکر شده شیها کتابیکی از  در مقدمه بر طاووس ابن

ـ ن و ثیحـد  سـند  ۀسلسـل بـدون ذکـر    گـاه  ،شـده  تیروا معصوم انیشوایپ  نـام  زی

 تیـ رعا بـه جهـت    ،کرده اعتماد ها آن به و کرده انتخاب ها آن از تىیروا که ىیها کتاب

دهـد کـه از روش    این ک�م او نشـان مـی   )9ـ8ص ،1ج همو،(.است کردهبیان  اختصار

بـر اهمیـت    با تأکیـد  ابن طاووس .در گزینش ادعیه استفاده نکرده استتحلیل رجالی 

وي در کتابش شـریف   .داند را منبع اصلی دانش دین می احادیث امام، زیاد حدیث

انتقاد قرار داده است و براي اثبـات درسـتی    نپذیرفتن خبر آحاد مورد دلیل بهمرتضی را 

ـ  د مـی پذیرش خبر آحاد به عمل خود سـید مرتضـی استشـها     يشـاهد عمـل ذو  « :دکن

 همـو، (»ن بأخبـار ین عـامل یعإل الماضـ ین والمرتضى و علمـاء الشـ  یا�عتبار وجد المسلم

آن است کـه وي مـتن روایـات را     طاووس ابني روش ها یژگیواز  )42ص ق،1368

  )163صش، 1390 غ�معلی،(.آورد و نقل به معنا ندارد بدون هیچ دخل و تصرفی می

ـ   دهیـ د مختصر را نیمعصوم از شده تیروا دعاهاىسید اگر   يمـوارد  در ىیدعـا  ای

اي از انشـاي خـود    ابن طاووس در مواردي ادعیـه « 43.دکن مى انشا ىیدعا خوداز  ، افتهین

دعـاء اورده اهللا  " ،"الفاظ من خـاطري "، "دعاء من خاطري"نقل کرده و با تعابیري چون 

مشـخص کـرده    "دعاء أنشـأناه " ،"دعوات وردت علی خاطري" ،"عزوجل علی خاطري

 :وي براي توجیه کارش به دو حدیث استناد کـرده ) 148صش، 1371کلبرگ، (».است

 ثلثـه  مقـدار  عنـد  منه یالثان النصف یف ياألنصار حماد بن عبداهللا کتاب یف تیرأ فقد«

 و .لسانک على جرى ما الدعاء أفضل إن فقال ،دعاء یعلمن ع اهللا عبد یألب قلت بإسناده

 یعلمن ع عبداهللا یألب قلت قال زرارة عن بإسناده الدعاء کتاب یف عبداهللا بن سعد روى
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   )19، ص[ب]ق1409 ،همو(» .لسانک على جرى ما الدعاء أفضل إن فقال ،دعاء

در کتب پس از او، این احادیـث   .دو حدیث منفرد است  نیادر نقل  طاووس  بن دیس

) در 139ص ،7بـاب  ق، 1409عـاملی،   حـرّ (.شـود  دیده می طاووس  بن دیسبا استناد به 

ـ  دادهشرح این دو حدیث احتمال  بـر زبـان    هـا  آنزیـرا   ؛مـأثور باشـد   ۀاند که منظور ادعی

) برخـی  433ص ،1 جق، 1406 مجلسى،(.شوند و تلفظ سختی ندارند ی جاري میراحت به

 دعـا  خـاص  حـاجتى  گرفتن براى که باشد زمانى به مربوط دستور این شاید« اند: نیز گفته

 هـیچ  هـاى  گفتـه  در اسـت،  نهفته مأثور ۀادعی در که معارفى که است روشن �ا و مکنی مى

 بـه  تقـرّب  مـأثور  دعاهـاى  از بسـیارى  هـدف  ،سـو  دیگر از و شود نمى پیدا حاجتمندى

  )62صش، 1381 ، شاهرودى (محمدى».حاجات گرفتن فقط نه است؛ خداوند

تأکید ابن طاووس بر زیـارات و پافشـاري بـر اهمیـت روزهـاي یـادبود شـیعی و        

 44دفاع وي از کارهایی نظیر استخاره بـا رقـاع،  نمازهاي مستحب و دیگر اعمال عبادي، 

ۀ دهنـد  نشـان  46استفاده و توسل به اخترشناسی 45امراض، استفاده از تعویذ براي معالجۀ

اي  سید در مواردي دستوري داده که سـابقه  .اوستۀ در اندیش اي و عوامانه عناصر توده

 بـن سـید  (غسل الص�ة و غسل الـدعوات ندارد و از دیگري نقل نشده، مانند دستور به 

هما نص سوى یف یحضرنی� «گوید:  می وسائلکه صاحب  )34، صش1375 طاووس،

  )369ص ،11 جق، 1409 عاملى، حرّ(».إل ابن طاووسیما هنا من روا

را  یابد هرچند سند ندارد، آن چیزي را می در هر کتابی هر وچرا چون بیوي با تعبد 

با اینکـه خـودش    مث�ً در نماز شب عید غدیر .دهد ذکر کرده و دستور به اجراي آن می

(وي هایوجدنا ف« ، نوشته است:اعتراف به نبود سند دارد و از لحاظ متن نیز اشکال دارد

ر یـ و الصـ�ة خ  ،العبادات  کتب یص�ة مذکورة ف است)نام و نشان کتاب را ذکر نکرده 

 »... ر:یلإل الغدیل یسائر الصلوات ذکر صفإل هذه الص�ة ف یر مسموع عام فیموضوع و خ

ایـن، نمـاز   جـز   هباي است،  این نماز وجاده )237، ص2 جق، 1415بن طاووس، سید (

 ۀمتوجه نبوده که همرکعت است، گویا سید  رکعت پیاپی، بدون س�م در هر دو دوازده

متدینین است که بر  ۀهم ۀاین موضوع سیر دلیل بر .نمازهاي مستحبی دورکعتی هستند

این امـر تصـریح شـده     ع�وه در برخی روایات بر هب .شده است اساس دستور شارع بنا

نَ کُلِّ یإفْصلْ ب »جمله حدیثی که ابوبصیر نقل کرده است: از قول امام باقر از ؛است
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من أبـواب اعـداد    15الباب ، 63ص ق،1409 عاملی، حرّ(».مِینِ منْ نَوافلک بِالتَّسلیرکْعتَ

  )65ص ،2 جق، 1418؛ همو،  3ث یحد ،الفرائض و نوافلها

ـ  عنـوان  بـه ی کـه  هرکست یابن طاووس معتقد است به روا و  گـو  راسـت ک فـرد  ی

 گـر؛ ید یا از فرق مذهبیباشد  یچه امام ،توان اعتماد کرد یشود، م یشناخته م دار امانت

ي موثـق  دار امانـت ث و یدر حدده مورد طعن بوده، یدر عق اگرچهسنان  بن محمد مث�ً

ا�خبـار و عبـداهللا بـن      وي کعب )9ـ8ص ،1ج ق،1406بن طاووس، سید (.بوده است

هـا را درسـت    و توقـف در اخبـار آن   دانـد  مـی  س�م را از خواص حضرت علـی 

  )80صش، 1370 ،همو(.داند نمی

تقییمات ابن طاووس چون بر اساس حدس اسـت نـه از روي حـس،     رفته هم يرو

 لطیف و غیر نقاد سـید  روحیۀ دلیل بههمچنین  47.اثري ندارد و فاقد ارزش رجالی است

توان اعتماد کرد و نباید ایـن   ، نمیهاست آناي که او منفرد در نقل  طاووس، بر ادعیه  بن

  .دانستادعیه را مأثور 

  و مبناي شیخ عباس قمی الجنان  حیمفات .6ـ4

جمعی از مـؤمنین بـراي    را به درخواست الجنان  حیمفات ،شیخ عباس قمی، محدث قمی

 ، آنچـه از ادعیـۀ  وي در مقدمه نوشته .دتألیف کر الجنان  مفتاح تصحیح و تکمیل کتاب

کند و چیزهایی که سندش  معتبر دیگر ذکر می ۀ ادعیۀع�و هکه سند دارد ب الجنان  مفتاح

نویسد، هرچند در این کار برخی اوقات موفـق نبـوده و مطالـب     نرسیده نمی نظرش به

و دستورات برخی بزرگان را هـم در کتـاب آورده اسـت کـه      ها خوابغیر مأثور مانند 

وي ع�وه بر ادعیه، مطالب مفیدي نیز بـه   .همین امر سبب طعن بر کتاب او شده است

یی که برخی بـه ادعیـه   ها تیادیز وي در قسمتی از کتاب دربارۀ .ویسدن قلم خودش می

 دهند، گ�یه کـرده و نوشـته اسـت:    کنند و یا دعاهایی بدون سند را رواج می اضافه می

 طوسی شیخ المتهجد  مصباح کتاب مأخذش و است وارث زیارت به معروف زیارت این«

 شهدا زیارت آخر کردم، نقل شریف کتاب همان از ب�واسطه را زیارت این من و ...است

 بعد بعضی که ها زیادتی این پس "معکُم فَأَفُوز معکُم کُنْت لَیتَنی فَیا" :شد ذکر که بود همین

 حسـنَ  و الصـالحینَ  و الشُّـهداء  و الصدیقینَ و النَّبِیینَ مع الْجِنَانِ فی" :اند کرده ذکر این از

کیقا أُولَئفر م�لَی السنْ عی کَانَ مرِ فائالْح نْکُمم لَی ونْ عم کُنْ لَمی یرِ فائالْح  کُـمعتـا   "م
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 لؤلـؤ  کتـاب  در (میرزا حسین نوري) ما شیخ .است فضولی و زیادي ها این تمامی ...آخر

 ارتکاب جسارت بر ع�وه ،است واضح دروغ چند متضمن که کلمات این فرموده مرجان

 هـزار  چند که شده متعارف و شایع چنان امام ۀفرمود بر جسارت افزودن و بدعت بر

 خوانـده  بلنـد  آواز بـه  الحسین عبداهللا یاب منور مرقد حضور در روز و شب در مرتبه

 از پـس  ،ی(قم».نماید نمی نهی معصیت این ارتکاب و دروغ این گفتن از احدي و شود می

در ادامه حتـی اجـازه    وا )عباس حضرت ارتیز از قبل نیحس امام هفتم ارتیز

ندارنـد،   اي در روایـات معصـومین   ها که پایـه  مجموعه گونه نیادهد نام کتاب بر  نمی

ي هـا  بـدعت از  و را جمع کردۀ برخـی عـوام شـمرده    مفتاح الجنانوي کتاب  .نهاده شود

 ۀروز و معاویـه  حقیقـی  مخلـص  و تـابع  الـدرداء  ابو آش قرن، اویس غسل مختصر مثل

شـیخ عبـاس قمـی در ادامـه از متـروك       .است برده  نام، نگویند سخن روز در که صمت

 بلـد  ،الزائـر  مصـباح  ،الـدعوات   مهـج  ،اقبـال  ،المتهجد  مصباح کتاب ماندن کتبی همچون

امـور غیـر معتبـر مثـل اضـافه       رواج و چند کتاب دیگر و المعاد زاد ،الف�ح مفتاح ،نیا�م

جوشـن   دعاي یی برساخته براي هر فصلها تیخاصدعا یا نوشتن  کردن کلماتی در متون

 ـ برودت خوانـده  تینها در را آنکه شیخ عباس ـ  دعاي حبی مفجعه و جعل زیارت کبیر،

 گریـه  خنده، عوض ها نیا شنیدن از انسان که است شایسته« اظهار ناراحتی کرده و نوشته

  ).هفتم امام حسین، پس از زیارت همان(».کند

 بـه کتـب ادعیـه    ي و مقابلـۀ بردار نسخهدر  دقت  بهحاج شیخ عباس پس از اشاره 

 ننمودن نهی و اخبار و حدیث به علم اهل اعتنایی بی از حمله کرده و الجنان  مفتاح کتاب

ي خودش سخن ها کتابو تحریف  جاه�ن تحریف و اعینوضّ دس و ها بدعت این از

  اتمام يبرا نوشته: و در ادامها .تصرف در کتب ادعیه اصرار فرموده استعدم  گفته و بر

 ا�مکان یحت کتاب این در منقوله زیارات و دعاها که کردم بسیار کوشش و سعی ،حجت

 ،میبرآ عهده از که يقدر به و شود عرضه متعدده نسخ بر و شود نقل اصل يها نسخه از

  )جا همان(.نماید عمل اطمینان يرو از آن به عامل تا نمایم آن تصحیح

 تضـاد نـام  ه کتابی از سوي ابوالفضل برقعی ب ،شیخ عباس قمی الجنان  حیمفاتدر رد 

بررسـی انتقـادي کتـاب    «است که در مقـا�تی چـون    شده  نوشتهبا قرآن  الجنان  حیمفات

 بررسـی  ۀنام انیپاو  )1394ـ1393(سرور، » و اشکا�ت آن با قرآن الجنان  حیمفاتتضاد 
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 پرسـت،  اقـارب (با قرآن الجنان  حیمفاتکتاب تضاد  بر  هیتک با انینووهاب تفسیري يها لغزش

  .است شده  دادهپاسخ سخنان نادرست برقعی  )1391

بـا   يرازیش مکارم اهللا تیآتوسط  الجنان  حیمفات وزان به نینو حیمفات کتاب تازگی به

 يآقا که است آن توجه  قابل ۀکتن .تألیف شده است یمح�ت یرسول هاشم دیس ترجمۀ

 یر مرّة أنّ التسـامح فـ  یو قد ذکرنا غ« :ندارد قبول را سنن ۀادل در تسامح يرازیش مکارم

 در مؤلـف ) 455ص حاشـیۀ  ،2 جق، 1428 زدى،یطباطبایی (».ر ثابتإل عندنایأدلّإل السنن غ

 هـدف  بـا  و بوده الجنان  حیمفات ۀشد اص�ح ۀنسخ نینو حیمفات :آورده کتاب نیا ۀمقدم

 يدارا کـه   آن از ییهـا  بخـش  کـرد، یرو نیهمـ  بـا  و افتهیانتشار زمانه با تناسب تیرعا

تشخیص  بر بناو اذکار دیگري که  هو ادعی است شده  حذف شده، دانسته رادیا و اشکال

  .است شده  اضافه الجنان  مفاتیحف، مفید در همان موضوع است به کتاب مؤل

  گیري نتیجه .5

ل در اسـتد�ل بـه حـدیث،    یـ عناصـر دخ  جملـه  ازاخبار آحاد هستند و  در زمرۀادعیه 

ختصـر یـا   اي م آن براى اعتماد و استناد است؛ قدما بـا مجموعـه   تیقابلسند و  صحت

انـد،   صـحیح، بـر اسـاس منـابعی کـه در دسـترس داشـته        گسترده از روایات و ادعیـۀ 

و تحلیل فهرسـتی،   انهشناس کتابوش پیشینیان امامیه با ر .کردند فیتألرا  شانیها کتاب

ن صـحت، داراي اعتبـار و درخـور پـذیرش     الصدور را بـا احـراز قـرای     حدیث موثوق

انـد و برخـی جهـت     اسـناد زیـارات و ادعیـه را نوشـته     ،گروهی از متقدمان .اند دانسته

آثـار   غالباً قولویه  ابن، طوسی و شیخ صدوقشیخ کلینی،  .اختصار اسناد را ذکر نکردند

و در این کار گزینش، جامعیـت، ترتیـب    کردند یمخود را از روي منابع پیشین تدوین 

 افتنـد ی یماي نیز دست  به روایات تازه طبعاًجدید را در نظر داشتند و  مسائلنو و طرح 

مبنـاي  « .رسـیده بـود   هـا  آنیا از طریق نقل شفاهی بـه  که در کتاب قدما وجود داشت 

ي روایات افزون بر وثاقت راوي، وجـود روایـت در   گذار رزشاعلماي قدیم شیعی در 

آن و تحمل و انتقال کتاب  مؤلفکتابی مشهور و البته همراه با صحت انتساب کتاب به 

 ؛توسط مشایخ حدیث و وصول کتاب بـه آنـان از طریقـی معتبـر اسـتوار بـوده اسـت       

ت امـا علمـاي   اصط�ح رایـج موثـق نیسـ    اساس برراوي  شود یمگاهی دیده  رو نیازا

) محدثان قدیم شیعی 181صش، 1394عمادي حائري، (».اند رفتهیپذشیعی کتاب او را 
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ـ تأک، بیش از آنکه بر راوي و تضعیف و توثیـق او  انهشناس کتاببا روش  ورزنـد، بـه    دی

داشتند اما بر اساس معیـار متـأخران عـدم ذکـر      دیتأکمتن مکتوب، اعتبار و حجیت آن 

هرچنـد ضـعف    .گـردد  اسناد، ارسال یا وجود راوي ضعیف، موجب ضعف سـند مـی  

عمـل   زیرا ؛نیست کتاب کل وضع بر دلیلی دهد اما می کاهش را به کتاب اعتماد سندي

بر متون ذکرشده در  متأخرعلماي ۀ اعتماد هم، القدر بودن مؤلفان متقدم اصحاب، جلیل

ضـعف سـندي    ۀکننـد  جبـران ، شـان یها کتابکتب ادعیه متقدمان و ذکر همان ادعیه در 

به آن  ،هرگاه دعایی در کتب پیشینیان باشد نیبنابرا .ادعیه بنا بر اصط�ح متأخران است

  .مأثور محسوب نمود ۀتوان داشت و باید آن را از ادعی اعتماد بیشتري می

سـعی بلیـغ   از:  انـد  عبـارت شود  معتبر دیده می ۀي ادعیها کتابآنچه در  ،درمجموع

عدم نقل به معنا و اصرار بر نقل الفـاظ  ، یتب  اهلمأثور از  بر نقل ادعیۀ مؤلّفانۀ هم

گونه تصرف، دقت در نقل از مشایخ و ثقات و کتـب معتبـر، تغییـر در     ادعیه بدون هیچ

ي و تبویب کتب و اضافه کردن احادیث مربوط به هر موضوع، در طول زمـان،  بند دسته

اعتمـاد  دعـایی از خـود اختـراع نکـرده اسـت،       کـس  یچهـ  48یکی دو مورد نـادر  جز به

 ۀمبـانی رایـج در زمـان خـود ادعیهـ      بر اساسپیشینیان  ،نمان بر متقدراخمتأ درصدصد

را بـدون دخـل و تصـرف در     هـا  همانو پسینیان نیز   هرا نوشت مورد اعتمادشان صحیح

 .اند آورده یشانها کتاب

  ها نوشت پی

 شهرآشـوب ابـن  (.تعیـین کـرده اسـت    458وفات وي را آخر محرم سال  معالم العلماصاحب کتاب  .1

 )114ص ،ق1380 ، مازندرانى

   .است شده چاپ اهللا رحمه مفید شیخ مصنفات مجموعه پنجم جلد در کتاب این .2

  .شوند ادعیه محسوب می ۀها هم در زمر شامل دعا هستند، آناز آنجا که زیارات  .3

 )37ص ،ق1398(.است کرده تصریح بدان کتاب، ۀممقد در خود قولویه، ابن که است ینام این، .4

5. »دمحنُ میى بنْ یحع دمحنِ منْ احمد بع دمحنِ مى بیسنْ عع یدبع قَانِ اللَّههـنْ  الدع  ـتسرـنْ  دع 

یمرَاهنِ إِبب دبع یدمنْ الْحنِ أَبِی عس1، ح253، ص6ق، ج1407، کلینی(». ع(الرضا) الْح( 

ـ : «است شده آورده گونه نیا مهمقد عبارت ،اراتیالز کامل از يا نسخه از نقل به ،نوار�ا بحار در .6  أثری

) در 75، ص1ق، ج1410، مجلسـی (».العلـم  و ثیبالحـد  نیالمشهور إلیبالروا نیالمعروف ریغ عنهم ذلک

  .ثبت شده است» یؤثَرُ« کامل الزیارات مقدمۀ

م بـنُ  ذَکَرَ أَبو الْقَاسمِ جعفَرُ بنُ محمد بنِ قُولَویه رحمه اللَّه فی کتَابِ الزِّیارات أَنَّـه روى سـال  «مانند:  .7
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اللَّه دبنْ أَبِی عنِ عمالرَّح دب853، ص2ق، ج1411(طوسی، »...ع قَال ع ( 

ق، 1407، نجاشـی (.او امـامی ثقـه بـوده، کـان ثقـإل ثقـإل عینـا        .است  او عبدالکریم بن عمرو الخثعمی .8

 )555صق، 1490 ،کشـی ؛  339 صق، 1381، طوسـی (.؛ اما بعد واقفی شـده، واقفـی خبیـث   )245 ص

   .اند گویا مشایخ ما قبل از وقفش از او اخذ حدیث داشته

  .زیرا در کتب رجالی مهمل است ت که وثاقتش نزد ما ثابت نشده؛می اسعا .9

وي کـوفی   .باشـد  گوید: او مرد بزرگی از اصحاب حدیث است که مشهور به حفظ می نجاشی می .10

آمد با او و بزرگی و أصحاب ما به خاطر اخت�ط و رفت                                      و تا زمانی که م رد زیدي و جارودي بود و  بود

 )69 صتا،  بی، طوسی؛ 94 صق، 1407، نجاشی(.اند دهامانتش، از او روایت کره بودن و جایگاهش، ثق

 . اسـت   نه وثاقت خودش و نه وثاقت احادیث کتابش نزد مـا اثبـات نشـده    ضعیفی است که   عامی .11

  )310 صق، 1490، کشی ؛488و  303صق، 1381، طوسی؛ 430 صق، 1407، نجاشی(

انـد حـدیث غـدیر را     کرده حتی روایت ؛را کتمان کرد الغدیر  حدیثبر   ششهادت  هکاست   صحابی .12

  )44صق، 1490 ،کشی( .دتکذیب کر

گروهـی   .اما در آخر عمرش اخت�ل پیدا کـرد  ،است الروایإل کثیربود وي فردي  اهللا عبد أبااش  کنیه .13

در  افـزود؛  شنید و بر آن می دیث را میاو ح )413صق، 1381 ،طوسی(.اند از شیعیان از او روایت کرده

 )86صق، 1407 ،نجاشی(. آخر عمرش پریشانی حواس پیدا کرد

ق، 1364، غضـائري  (ابن.شود ، جداً ضعیف است به او التفات نمی وثاقتش اثبات نشده است که   إمامی .14

 )284صق، 1407(نجاشی، .) برخی چیزها در حدیثش مقبول است و برخی دیگر ناشناس75ص

 .ثمانیه رجالی و معجم رجال خویی موجود نیستهاي  نام این فرد در کتاب .مجهول است .15

 ابـن  ؛ 353 ، صهمـان (. مذهب صحیح دارد، شیخ أصحابنا فی زمانه، ثقإل عـین  إمامی است که ظاهراً .16

 )340صق، 1383، داود 

 ،باب مـن لـم یـرو عـنهم     ،بن محمد بن یحیى العطار، شیخ طوسی در کتاب رجالش احمد دربارۀ .17

، و أبـو الحسـین بـن    و اخبرنا عنه الحسین بن عبیداهللاروى عنه التلعکبري، «، گفته: 36رقم ه ، ب444ص

صراحت بیـان شـده کـه     در این سخن شیخ به» .، و له منه إجازة ه 356أبی جید القمی، و سمع منه سنإل 

  .تلعکبري بوده است د بن یحیی العطار اجازه داشته و او شیخ اجازۀتلعکبري از محم

) ضـعیف الحـدیث فاسـد المـذهب مجفـو      80 صق، 1407، نجاشی(. فاسد المذهب .اضعیف جد .18

 )57 صتا،  بی، طوسی(.الروایإل، کثیر المراسیل

و یـک   »اسـتحباباً «مرتبـه   5و  »إسـتَحب «مرتبه  3، »مستَحب«مرتبه  2، »یستَحب« ۀمرتبه کلم 146 .19

  .کار رفته استه ب »مستَحبان«مرتبه 

هـایش   هایی را که تا آن زمان نوشته ذکر کرده، یکـی از کتـاب   حال خودش نام کتابوي در شرح  .20

و له مختصر فی عمل یوم و لیلإل، و له مناسک الحج فی مجرد العمل و األدعیـإل،  « .است مصباح المتهجد
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 )161ص ،همان(».فی عمل السنإل کبیر مصباح المتهجدو له کتاب 

 .اسـت  طوسـى  شـیخ  کلمات به ناظر کلماتش و نوشته طوسى شیخ کتاب از بعد را کتابش نجاشى .21

  )6561ص ،20 ج ،ق1419 زنجانى،(

 )446صق، 1407، نجاشی(.المنزلإل عظیم متقدما، أصحابنا، فی وجها کان .22

 لـه  ظهـر  مـا  و الثقـات  أصحابنا من کان جعفر أبو خانبإل بابن المعروف مهران بن اهللا عبد بن احمد .23

  )26صتا،  بی ،طوسی(.لیلإل و یوم کتاب هو و التأدیب کتاب صنف و روایإل،

 عقـدة  ابـن  عـن  التلعکبري عن جماعإل به أخبرنا لیلإل و یوم کتاب له و ...کتاب، له ثقإل،عبداهللا بن سنان  .24

  )101ص ،همان(.سنان بن اهللا عبد عن السکونی الحسین بن الحسن عن العلوي اهللا عبد بن جعفر عن

 مهـران  بـن  صـفوان  ولـد  مـن  الصـفوانی،  اهللا عبـد  أبا یکنى قضاعه بن اهللا عبد بن احمد بن محمد .25

 له و أمیا، کان إنه قیل و اللسان، جید العلم کثیر حفظإل کان و الس�م علیه الصادق ماما� صاحب الجمال،

 محمـد  أبـو  الشـریف  مـنهم  جماعإل، بها أخبرنا ...لیلإل، و یوم کتاب و ،... منها قلبه، ظهر من أم�ها کتب

  )133ص ،همان(.عنه المفید الشیخ و المحمدي القاسم بن الحسن

 و مصـر  سکن ،طالب أبی بن علی بن الحسین بن علی بن محمد بن جعفر بن موسى بن اسماعیل .26

 ... اآلداب، و السـنن  کتـاب  الـدعاء،  کتـاب ...منهـا  مبوبـإل،  آبائـه  عن أبیه عن یرویها کتب له و بها، ولده

 حـدثنا  قـال  الـدیباجی،  سهل بن احمد بن سهل محمد أبو أخبرنا قال اهللا، عبید بن الحسین بجمیعها أخبرنا

 بـن  موسـى  حدثنا قال کتابه، من علیه قراءة بمصر الکوفی محمد بن األشعث بن محمد بن محمد علی أبو

  )11ـ10ص ،همان(.اسماعیل أبی حدثنا قال ،جعفر بن موسى بن اسماعیل

 ضـعفه  أنـه  غیـر  الحفظ حسن الروایإل کثیر المفضل أبا یکنى الشیبانی المطلب بن اهللا عبد بن محمد .27

 مـن  جماعـإل  عنـه  روایاتـه  و کتبـه  بجمیـع  أخبرنا ذلک، غیر و المزار کتاب له و ... أصحابنا، من جماعإل

  )140ص ،همان(.أصحابنا

 أبـی  ابـن  بها أخبرنا الطلحی، أدعیإل یقال إلیه، تنسب التی األیام دعوات له الطلحی، عیسى بن محمد .28

 )130ص ،همان(.عنه العزیز عبد بن الحسین بن محمد عن الحسن بن محمد عن جید

 فـی  ثقإل إسحاق، أبو الکوفی الخزاز همدان من بطن النهمی، حیان بن اهللا عبد بن سلیمان بن ابراهیم .29

 الفرج أبی عن عبدون بن احمد روایاته و کتبه بجمیع أخبرنا ...الدعاء، کتاب ... الکتب من له ...الحدیث،

 جعفـر  بـن  موسـى  الحسـین  أبـو  حـدثنا  قال القزوینی، عبدویه بن علی بن موسى عمران أبی بن محمد

 طالـب  أبـی  عـن  عبـدون  بـن  احمـد  أخبرنـا  و ،ابراهیم أخبرنا قال زیاد، بن حمید حدثنا قال الحائري،

  )6ص ،همان(.عنه] حمید[ جید أبی ابن عن األنباري

 الحدیث أصحاب عند زمانه أهل أوثق السابري، بیاع محمد، أبا یکنى بجیلإل، مولى یحیى بن صفوان .30

 بن زکریا عن الزبیر ابن عن عبدون بن احمد بها أخبرنا اآلداب، کتاب و ... کثیرة کتب له و ...أعبدهم، و

  )84ـ83ص ،همان(.عنه شیبان
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 عبـد  مـولى  عجـ�ن  بـن  زیـاد  بـن  اهللا عبید بن زیاد بن الرحمن عبد بن سعید بن محمد بن احمد .31

 کتـاب  ... کثیـرة،  کتب له و ... الحافظ عقدة بابن المعروف الهمدانی السبیعی قیس بن سعید بن الرحمن

 کتبـه  و روایاتـه  بجمیع أخبرنا ... المحاسن، کتاب مثل کثیرة، کتب على یشتمل کبیر کتاب هو و اآلداب

 و روایاتـه  شـرح  و بإجازته العباس أبی خط معه کان و األهوازي موسى بن محمد بن احمد الحسن أبو

 )29ـ28ص ،همان(... سعید بن محمد بن احمد العباس أبی عن کتبه

 یشـتمل  الکـافی  کتـاب  منهـا،  کتب له باألخبار عارف ثقإل جعفر أبا یکنى الکلینی یعقوب بن محمد .32

 الشـیخ  روایاته و کتبه بجمیع أخبرنا ... الدعاء کتاب و ... العلم فضل و العقل کتاب أوله کتابا ث�ثین على

 أکثـر  علیـه  قـراءة  عبیداهللا بن الحسین أخبرنا و عنه، قولویه بن محمد بن جعفر القاسم أبی عن ... المفید

  بـابن  ...و قولویه، بن محمد بن جعفر أبوالقاسم و الزراري ... أبوغالب منهم جماعإل، عن الکافی من کتبه

 المرتضـى  األجـل  السـید  أخبرنا و یعقوب، بن محمد عن کلهم الشیبانی ... و التلعکبري، ... و رافع، أبی

 عـن  عبدون بن احمد عبداهللا أبو أخبرنا و الکلینی، عن الکوفی سعید بن علی بن احمد الحسین أبی عن

 بجمیـع  الکلینـی  عـن  بغـداد  و بتفلـیس  البـزاز  نصر بن عبداهللا بن عبدالکریم أبوالحسین و الصیمري ...

 )136ـ135ص ،همان(...روایاته، و مصنفاته

 و ... الزیـارات،  کتاب ...منها مصنفات  له الفهرست، هذا مصنف الطوسی، علی بن الحسن بن محمد .33

 الحـج  مناسـک  لـه  و لیلإل، و یوم عمل فی مختصر له و ...مختصر، العبادات فی العقود و الجمل کتاب له

 مختصـر  کتـاب  لـه  و ... کبیـر،  السـنإل  عمـل  فی المتهجد  مصباح کتاب له و األدعیإل، و العمل مجرد فی

  )160ـ159ص ،همان(... السنإل، عمل فی المصباح

   .130رقم ،42ص ،همان .34

 التلعکبـري  موسى ابن هارون بن لمحمد »الدعوات مجموع« أظنه قدیم أصل فی الخبر هذا وجدت .35

 معمـر،  بـن  علـی  بن محمد عن المیمونی، اهللا عبد بن علی عن الطرائفی، محمد بن غازي الفتح أبی عن

 السـادس  الحدیث ،2 ج ،ق1406 ،یمجلس(. مثله الس�م علیه عنه األهوازي موسى بن یقطین بن علی عن

   )33ص ،1 ج ،ق1410؛ همو، 394ص الثمانون، و

مشـهدي در   المـزار ، مصـحح کتـاب   کتـاب المـزار مشـهدي   قیومی اصفهانی، جواد، مقدمـه  نک:  .36

 .دسعی کرده تا مشهدي را معرفی کن این اجازات را نقل کرده و است، اي که بر این کتاب نوشته مقدمه

 .نشد یافت نوارا� بحار در اجازه این .37

او را  ام صحابا ی ازبعض .است ضعیفشدت  هب اند: نوشته الهاشمی کثیر بن حسان بن علی دربارۀ .38

 تخلـیط  را دارد کـه تمامـاً   البـاطن  تفسـیر  کتـاب  وي انـد،  محسوب کرده ا�عتقاد فاسد تغ� در زمرۀ

  )251صق، 1407، نجاشی(.است

 بـود،  ضـعیف فـردي   الهاشـمی  کثیر بن عبدالرحمندر کتاب رجال او را چنین معرفی کرده است:  .39

 )234، صهمان(.ساخته است حدیث برمی گویند اند و می بدگویی او را کرده ام صحابا
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 391 ،378، صق1381، طوسـی (.ضعیف بالغلو یرمى الکرخی .ضعیف مهران بن عبداهللا بن محمد .40

  )571و  443صق، 1490، کشی(.) متهم و غال438و 

: عـن  روى ...الرَّبعی، علی بن نما بن اهللا هبإل البقاء أبی بن جعفر بن محمد) ق645ـ565 بعد(نما ابن .41

 ،7 ج ق،1418سـبحانی،  )(ق594 بعـد  ىالمتـوف (المشـهدي  بـن  محمـد  و البقـاء،  أبـی  بـن  جعفر والده

 عـن  الروایإل و البقاء بأبی التکنیإل فی مشترکان ک�هما نما بن اهللا هبإل و هبإل بن اهللا هبإل أن اعلم)؛ 213ص

 بـن  محمـد  یـروي  أسانیده فی و ،539 الثانی و 531 عنه یروي األول لکن المقدادي، طحال بن الحسین

 یـروي  و 520 فـی  طحال بن حسین عن نما بن اهللا هبإل یروي و ،569 فی الحلی نما ابن عن المشهدي

/ 1 ع فـی  األمیـر  بمشـهد  نصـر  بـن  الحسین بن ناصر بن اهللا هبإل البقاء أبی الرئیس السید عن طحال ابن

  )325ص ،20 جق، 1408 ،آقابزرگ تهرانی؛ 488

 .این تاریخ ذکر شده است ف�ح السائلدر ابتداي  .42

 242ص ،1جق، 1415 ،)الحدیثإل -  ط(همو؛ 348و  337، 302ص ،ق1411سید بن طاووس، نک:  .43

    .16ص ،2 جو 

 .293ـ286 و 279ـ271، صق[الف]1409همو، ،  86ـ84 و 99ـ97، صق[ب]1409همو، : نک .44

 .133صش، 1375، همو ؛78ـ77ص، ق[ب]1409همو،  :نک .45

مـورخ  مثـال نـک: الشـبیبی،     براي .بردند ه کار میبسیاري از معاصران ابن طاووس اخترشناسی را ب .46

 .46، صش1371کلبرگ، نقل از  به 233ـ224ص ،1، جالعراق ابن الفوطی

 .توضیح داده شد» يمشهد ابن عام قیتوث تحلیل و نقد«ذیل عنوان  .47

و م�صـالح مازنـدرانی نیـز یکـی از     موارد خودش دعایی انشا کـرده   طاووس گفته برخی  بن سید .48
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