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بسیاری از آموزههای دینی در قالب دعا عرضه گردیده ،به همین جهت کتابهای متعددی به
این امر اختصاص یافته است .حساسیت مقوله دعا و نیاز مضاعف جامعه به آن از یک سو ،سوء
استفاده های نامشروعی که از این موضوع شده از دیگر سو و همچنین تاثیر مستقیم شناخت
میزان اعتبار هر کتاب در توجه و اهتمام به روایات آن ،از طرف دیگر ،ضرورت اعتبارسنجی
منابع دعایی را دو چندان نموده است .یکی از مهمترین منابع دعا و حرز ،کتاب مهج الدعوات و
منهج العبادات تالیف سید بن طاووس است .تاکنون هیچ پژوهش مستقلی در مورد اعتبار این
کتاب انجام نگرفته است .مقاله پیشرو با توجه به سه معیار شخصیت مولف ،متن کتاب و
ویژگی های کلّی اثر ،در قالبی منظم و ساختاری منسجم به اعتبارسنجی تحلیلی این کتاب
پرداخته است .فایده این تحقیق عالوه بر مشخص نمودن جایگاه حقیقی کتاب مهجالدعوات،
دستیابی به نویافتههایی درباره روششناسی اعتبارسنجی کتابهای دعا و زیارت است .به طور
کلّی مهجالدعوات از اعتبار خوبی برخوردار است .شهرت مولف به صداقت و امانت ،تخصص
وی ،تایید محتوای کتاب توسط ایشان و همخوانی متون آن با مسلّمات دین و مذهب ،برخی از
معیارهایی است که اعتبار این اثر را دوچندان نموده است.
کلیدواژهها :مهجالدعوات ،سید رضیالدین طاووس ،اعتبارسنجی ،دعا و زیارت ،منابع حدیثی.

حسنا
بررسی تحلیلی اعتبار و جایگاه کتاب مهجالدعوات و منهجالعبادات /عباس محمودی

چکیده

901

Downloaded from mhosna.ir at 12:00 +0330 on Sunday September 23rd 2018

بررسی تحلیلی اعتبار و جایگاه کتاب مهجالدعوات و منهجالعبادات

طرح مسأله
هنگام مواجهه با کالمِ منسوب به معصومان علیهمالسالم نباید پیش از بررسي
عالمانه ،آن را به صورت قطعي پذیرفت و یا انتساب آن را به معصوم مردود

990
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روا نیست و عمل و اعتقاد به آن  -الزاما -تأمینکننده سعادت بشر نخواهد بود .از
طرف دیگر ،به بهانه وجود روایات ضعیف نیز نميتوان میراث حدیثي را کنار

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

گذاشت؛ لذا برای پذیرش و یا ردّ هر سخني نیاز به مشخص شدن درجه اعتبار آن
است به همین جهت شناخت میزان اعتبار کتابي که مشتمل بر اخبار معصومان
علیهمالسالم است ،تاثیر مستقیمي در توجّه به روایات آن دارد .یکي از قالبهای
بیان آموزههای دیني ،دعا است و کتابهای متعددی به سبک دعا عرضه گردیده
است .حساسیت مقوله دعا و نیاز مضاعف جامعه به آن از یک سو و سوء استفاده-
های نامشروعي که از آن شده از دیگر سو ،ضرورت اعتبارسنجي منابع دعایي را
دو چندان نموده است.
تاکنون مقاالت و آثار متعددی با هدف اعتبارسنجي منابع حدیثي شیعه انتشار یافته
است .هر یک از مولفان ،الگویي متفاوت از دیگران را برای سنجش اعتبار و
شناسایي جایگاه کتب ،بیان داشتهاند( .به عنوان نمونه رجوع کنید به مقاله بررسي
اعتبار روایات تحفالعقول ،مجله علوم قرآن و حدیث ،ش69؛ بررسي صحت و
اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام عسکری علیهالسالم ،موجود در ویکي فقه؛
بررسي جایگاه ،اهمیت و اعتبارسنجي کتاب کمال الدین و تمام النعمه ،مجله
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دانست؛ زیرا تا وقتي صدور کالمي از معصوم ثابت نشود ،نسبت دادن آن به ایشان

مطالعات قرآن و حدیث؛ ارزش و جایگاه کتاب دعائم االسالم در فقه شیعه،
فصلنامه فقه ،ش )51اما الگویي ویژه برای کتابهای دعا ارائه نگردیده است.
نوشتار حاضر با اقتباس از مالکهای اعتبارسنجي منابع حدیث شیعه (این پژوهش

است) در قالب و شیوهای نو ،با توجه به سه محور اصليِ جایگاه و شخصیت
مؤلف ،ویژگيهای کتاب و متن آن به بررسي تحلیلي جایگاه کتاب مهجالدعوات و

برساند.
مقاله حاضر در سه بخش تنظیم گردیده است .الف) ویژگيهای مولف .ب) مالک-
های مربوط به ویژگيهای کلّي کتاب .ج) مالکهای مربوط به متن کتاب.

الف) ویژگیهای مولف
شناسایي دقیق مولف و مشخص نمودن جایگاه وی ،در رتبهبندی کتاب موثر است.
در این بخش از پژوهش ،شناخت تحلیلي مولف و همچنین جایگاه علمي وی
مورد ارزیابي قرار ميگیرد.
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منهجالعبادات پرداخته و توانسته اعتبار و جایگاه خوبي را برای این اثر به اثبات
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توسط محمد مهدی احساني فر در قالب پایان نامه کارشناسي ارشد ارائه گردیده

 .1شناسایی ویژگیهای شخصی سید بن طاووس
جایگاه خانوادگي مولف و زهد و تقوای او به طور طبیعي در نوشتههای وی تاثیر
گذار خواهد بود .به همین دلیل پس از بررسي نسب و خانواده سید بن طاووس به

991
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 .1-1نسب و خانواده

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

سید رضي الدین ،على بن موسى بن جعفر بن طاووس حسني حلّى( ،نسب وی در
اجازات بحاراالنوار چنین آمده است« .عليّ بن موسي بن جعفر بن محمّد بن
محمّد بن احمد بن محمّد بن احمد بن محمّد (طاوس) بن اسحاق بن حسن بن
محمّد بن سلیمان بن داود بن حسن مُثنّي بن حسن بن عليّ بن ابيطالب( ».ر.ک:
مجلسي )7۱/52۱ :5120 ،مشهور به سید بن طاووس ،در روز  51محرم سال 186
هـ.ق در شهر حلّه عراق به دنیا آمد( .امین 718 /8 :5100 ،و 792؛ حسیني جاللي،
 )919/5 :5100وی از نوادگان امام حسن مجتبى علیهالسالم بود( .امین/8 :5100 ،
 718و 792؛ حسیني جاللي )919/5 :5100 ،پدرش ،موسى بن جعفر ،از راویان و
محدثان بزرگ بوده (آقا بزرگ تهراني ،بيتا )595/59 :و مادر او نیز دختر ورام بن
ابى فراس بن حمدان( ،به همین دلیل است که سید بن طاووس برخي موارد
ميگوید« :جدی ورام بن أبي فراس» (ر.ک :ابن طاووس ،بيتا )9 :و گاهى
ميگوید« :جدی الشیخ الطوسي» (ر.ک :ابن طاووس )575 :5798 ،از علماى بزرگ
امامیه بوده ،مادرِ پدرش نیز نوه شیخ طوسى است( .امین586 /7 :5100 ،؛ سبحاني،
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ویژگيهای دیگر وی مانند زهد و تقوا و صفای دل پرداخته ميشود.

 )582/۱ :57۱9سید بن طاووس را ذوالحسبین ميگفتند( .ابن طاووس:5798 ،
 )061زیرا از طرف جده خود ام کلثوم دختر امام سجاد علیهالسالم به امام حسین
علیهالسالم ميرسید( .ابن طاووس511 :5155 ،؛ ابن طاووس520 :5798 ،و)5۱1

بوده و به جهت زیبایى به طاووس مشهور شده بود ،کسب نموده بود( .امین،
718 /8 :5100؛ قمي ،بيتا )176/0 :دختر اول ایشان به نام شرفاألشراف در سن

دومش فاطمه نیز قبل از نه سالگي حافظ قرآن شد و پدرش به وی و برادرانش
اجازه روایت امالي شیخ طوسي داد( .غروی ناییني )081 :5789 ،وی پس از سالها
تالش علمي در سال  991هجرى در سن  ۱1سالگى در شهر بغداد وفات یافت.
(امین :5100 ،ج /8ص 718و 792؛ حسیني جاللي)919/5 :5100 ،

 .2-1زهد و تقوا
سید بن طاووس در زهد و تقوا اشتهار داشت .ایشان همواره مراقب گفتار و کردار
خود بود تا جایي که او را سید اهل مراقبه ميگفتند .عالمه حسیني طهراني مي-
گوید« :استاد ما عالمه طباطبایي دو نفر از علمای اسالم را بسیار احترام مينمود و
از آنها با عظمت یاد مينمود یکي سید بن طاووس و دیگری سید بحرالعلوم( ».

ر.ک:

حسیني تهراني17 :5792 ،و )11تمام تالش ابن طاووس ،ذکر و یاد خدای متعال
بود .وی به فرزندش وصیت ميکند به دنبال علمي که خداوند او را موظف به
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دوازده سالگي حافظ کل قرآن بوده (ر.ک :ابن طاووس ،بيتا17 :و )11و دختر
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سید ،لقب طاووس را از ج ّد هفتمش محمد بن اسحاق که از سادات بزرگوار مدینه

فراگیری آن نکرده ،نرود و به مطالعه کتابي که او را از یاد خداوند باز ميدارد،
پرهیز کند( .ر.ک :ابن طاووس)562 :5798 ،
سید از عبادت لذّت ميبرد و جشنِ تکلیف از افتخارات ایشان است .وقتي پانزده

محضر الهي نبودم که خدا با من سخن بگوید؛ الیق نبودم جزو خطاب «یَا أَیُّهَا
991
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الَّذِینَ آمَنُوا» باشم ،خداوند چیزی از من بخواهد ،به من فرمان بدهد و من اطاعت
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کنم؛ اما از امروز به حدّی رسیدم که خدای سبحان به من دستور ميدهد ،با من
حرف ميزند ،مرا مخاطب قرار ميدهد و این روز عید من است .لذا جشني گرفت
و عدّهای را دعوت کرده ،پذیرایي کرد و شیریني داد .مردم گفتند چه جشني است؟
گفت جشن تشریف است نه تکلیف .من مشرّف شدم نه مکلّف؛ چون هیچ سختي
ندارد ،شرافت است.
وی بسیار اهل احتیاط بود و از نشستن بر مسند فتوا خودداری نمود( .ر.ک :ابن
طاووس591 :5798 ،؛ مجلسي )10/52۱ :5127 ،ایشان از پذیرش مسند قضاوت
نیز پرهیز نمود( .ر.ک :ابن طاووس )591 :5798 ،وقتي المستنصرباهلل ،خلیفه
عباسى ،پیشنهاد منصب فتوا ،نقابت سادات ،حتي وزارت ،سفارت و ...را به او داد،
نپذیرفت و در پاسخ فرمود« :اگر من در جهت مصلحت شما عمل کنم باید رابطه
خویش را با خداوند قطع نمایم و اگر بر اساس اوامر الهى و عدل و انصاف
حرکت نمایم ،خاندان ،سفیران و وزرای تو آن را تحمل نخواهند کرد( ».امین،
792/8 :5100؛ ر.ک :ابن طاووس .596-598 :5798 ،در حقیقت ،ایشان با این
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سالش تمام شد و وارد سال شانزدهم شد ،گفت باید شاکر باشم که تا دیروز الیق

سخن به ردّ حکومتهاى جائر پرداخت) او به دلیل ترس از گرفتار شدن به دنیا از
ازدواج با دختر نصیر الدین ناصر بن مهدی ،وزیر خلیفه ناصر عباسي امتناع ورزید
و از حلّه به کاظمین رفت.

نیّت و عمل خالصانه ،دل را صیقل داده و از بیان آنچه مورد رضایت پروردگار

باعث اقبال عالمان به آن ميگردد .سید بن طاووس از جمله نمونههای عملي است
که به مقام مخلَصین رسیده است .او خود ميگوید« :همیشه مراقب بودهام که عملم
برای مجرّد ثواب و زیارت نباشد ،بلکه فقط خالصا لوجه اللـه باشد( ».ر.ک :ابن
طاووس1 :5129 ،و )9و در جای دیگری مينویسد« :خداوند بر من منّت نهاد و
هدایتم کرد به اخالص در عبادتش بدون تعلّقِ خاطری به بخششهایش و ترس از
نقمتهایش( ».ر.ک :ابن طاووس )000 :5126 ،بدیهي است شخصیتي که چنین
مراقبت و مواظبت داشته ،نسبت به نقل کلمات معصومان علیهمالسالم نیز دقت
ویژه دارد ،لذا همین امر ،اعتباری ویژه به کتابهای او بخشیده است.
یکي دیگر از مسائلي که سید را متمایز ساخته ،عشق وصف ناشدني و ارتباط
تنگاتنگ وی با امام عصر عجلاهللتعاليفرجه است .محدث نوری پس از ذکر یکي
از مالقاتهای سید با امام زمان عجلاهللتعاليفرجه مينویسد« :در موارد متعددی از
کتب سید خصوصا کشفالمحجة ظاهر است که باب مالقات با امام عصر عجل-
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نیست ،تبرّی ميجوید .بدیهي است اخالص ،در اعتبار آثار علمي افراد موثر بوده و
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 .3-1صفای دل

اهللتعاليفرجه برای وی مفتوح بوده است( ».ر.ک :نوری (الخاتمه))115/0 :5128 ،
سید بن طاووس به مرحلهای از ایمان و تقوا رسیده بود و به دیانت خود ایمان
داشت که پیروان ادیان دیگر را به مباهله دعوت مينمود ،چنانکه خود ميگوید:

کردم که دیگر برای هر کسي که از این مباهله مطلّع ميشود شبههای باقي نماند؛ اما
991
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آنها حاضر نشدند؛ زیرا اگر مباهله ميکردند ،یا باید اسالم را ميپذیرفتند و یا

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

مغلوب ميگشتند( ».ر.ک :ابن طاووس ،بيتا)921 :
علّامه حلّي ،شاگرد سید بن طاووس ،استاد خود را صاحب کرامات ميداند.
(مجلسي97 /52۱ :5127 ،و )91عالمه مجلسي نیز وی را موثق ،زاهد و جمال
العارفین معرفي ميکند( .مجلسي97 /52۱ :5127 ،و )91محدث قمي درباره وی
مينویسد« :سید رضي الدین ابوالقاسم بزرگوار ،باتقوا ،زاهد ،سعادتمند ،پیشوای
عارفان ،چراغ شبزندهداران ،صاحب کرامات ،طاووس آل طاووس بوده است».
(قمي )110/5 :5781 ،عالمه تهراني از استادش عالمه محمد حسن طباطبایي (برادر
عالمه طباطبایي) نقل مينماید« :ما روح بسیاری از علماء را حاضر کردیم و
سؤاالتي نمودیم مگر روح دو نفر را که نتوانستیم احضار کنیم ،یکي روح مرحوم
سید بن طاووس و دیگری روح مرحوم سید مهدی بحرالعلوم رضوانالـلهعلیهما.
این دو نفر گفته بودند ما وقف خدمت حضرت امیرالمؤمنین علیهالسالم هستیم و
ابدا مجالي برای پائین آمدن نداریم( ».ر.ک :حسیني تهراني )587/5 :5761 ،عالمه
حسن زاده درباره سید ميگوید« :آن جناب در کتاب شریف اقبال فرموده است:
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«من بعضي از یهود و نصاری که علنا دین اسالم را انکار ميکردند دعوت به مباهله

« من بدون استهالل و رجوع به جدول تقویم از اوّل ماه و هالل آن باخبرم ،و نیز از
لیلةالقدر آگاهى دارم».

بدیهي است که جایگاه علمي مولف تاثیر مستقیم در اعتبار آثار علمي وی دارد.
سید بن طاووس ،در فراگیری علوم اسالمي با جدیّت تالش مينمود و سعي

کودکي به او سفارش نمود« :در هر رشتهای از علم و عمل وارد شدی به درجه
پایین آن قانع مباش ».لذا سید نیز به فرزندش سفارش مينمود فقه را به صورتي
بخوان که دیگر مقلّد کسي نباشي؛ زیرا هر کس به درجه پایین قانع شود ،مغبون
است( .ر.ک :ابن طاووس )581 :5798 ،اساتید ،شاگردان ،آثار ،سفرهای علمي،
تخصص مولف ،هوش و ذکاوت مولف ،تجربه علمي و دقت در نقل مطالب از
جمله معیارهای تشخیص جایگاه علمي افراد است.

 .1-2اساتید
عوامل متعددی در شکل گیری شخصیت افراد موثرند که یکي از مهمترین آنها
استاد است .سید بن طاووس از محضر اساتید متعدد و سرشناسي مانند پدرش
موسى بن جعفر بن طاووس حسني( ،ر.ک :سبحاني582/۱ :57۱9 ،و )585جدش،
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داشت در هر رشتهای قدم ميگذارد آن را به نهایت برساند؛ زیرا جدّش ورّام در
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 .2جایگاه و شئون علمی مولف

ورام بن ابى فراس ،ابن نما حلّي و فخّار بن معد موسوی بهره برد( .ر.ک :سبحاني،
582/۱ :57۱9و)585

991

حسنا

یکي از راههایي که ميتوان با آن درجه علمي افراد را مشخص نمود تعداد
شاگردان و درجه علمي آنان است؛ زیرا شاگردان عالم و برجسته ،عالِم بودن استاد

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

خود را اثبات مينمایند .سید بن طاووس در دوران عمر شریف خود توانست
شاگردان متعددی تربیت نماید .در این میان ميتوان به بزرگاني مانند شیخ یوسف
سدیدالدین (پدر عالمه حلي) ،عالمه حلّي ،حسن بن داوود حلّي ،عبدالکریم بن
احمد بن طاووس و علي بن عیسي اربلي اشاره نمود( .برای شناخت دیگر
شاگردان وی ر.ک :آقا بزرگ تهراني)55۱ :56۱0 ،

 .3-2آثار علمی
کمیّت و کیفیت آثار علمي از مولفههای شناخت جایگاه علمي افراد است .سید ابن
طاووس حدود  12اثر تألیف نمود .یکي از امتیازات سید بن طاووس دسترسي به
منابع متقدم بود؛ زیرا وی کتابخانهای غني که حدود  5122اثر در آن وجود داشت
از جدّش به ارث برده بود و به گفته خودش تمام آن کتابها را مطالعه کرده یا درس
گرفته بود و در تألیف آثار خویش از آنها استفاده نمود .همین علّت باعث شد
مطالب کتاب مهجالدعوات نیز بهطور مستقیم از آثار گذشتگان نقل گردد که خود
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 .2-2شاگردان

اعتباری مضاعف به این کتاب بخشیده است .دیگر آثار علمي سید عبارتند از:
«جمال األسبوع بکمال العمل المشروع»« ،فالح السائل و نجاح المسائل»« ،سعد
السعود»« ،االمان من أخطار االسفار»« ،الدروع الواقیة»« ،االقبال لصالح االعمال»،

«االصطفاء في تاریخ الملوک و الخلفاء»« ،أنوار أخبار أبى عمرو الزاهد»« ،البهجة
لثمرة المحجّة»« ،التحصین في أسرار ما زاد على کتاب الیقین»« ،التوفیق للوفاء بعد

لسکّان الثرى»« ،الطرف من االنباء و المناقب»« ،فتح االبواب بین ذوى االلباب»« ،فتح
محجوب الجواب الباهر في شرح وجوب خلق الکافر»« ،فرحة الناظر و بحجة
الخواطر»« ،القبس الواضح من کتاب الجلیس الواضح»« ،محاسبة النفس»« ،کشف
المهجّة لثمرة المهجة»« ،الملهوف على قتلى الطفوف» در تاریخ کربال« ،الیقین في
إمرة امیر المؤمنین على بن ابى طالب»« ،مهمات في صالح المتعبّد و تتمات
لمصباح المتهجّد»« ،المضمار»« ،مسالک المحتاج الى مناسک الحاج»« ،فرج المهموم
بمعرفة منهج الحالل و الحرام من علم النجوم»« ،المالحم و الفتن في ظهور الغائب
المنتظر»« ،کتاب التکلیف».

 .4-2سفرهای علمی
سفرهای علمي جزو امتیازات یک مولف است؛ زیرا با سلیقهها ،فنون و روشهای
مختلف علمي آشنا گردیده و در پختگي و تجربه علمي وی موثر است .سید بن

حسنا
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التفریع»« ،ربیع االلباب»« ،روح االسرار و روح االسمار»« ،غیاث سلطان الورى
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«مصباح الزائر»« ،کتاب المجتنى»« ،الطرایف في معرفة المذاهب»« ،االجازات»،

طاووس جهت فراگیری علوم مختلف به شهرهای بغداد ،نجف ،کربال ،کاظمین،
سامراء و خراسان سفر کرد( .ر.ک :امین795 - 716 /8 :5100 ،؛ سبحاني:57۱9 ،
)585/۱

حسنا

بدیهي است آثاری که یک متخصص در رشته خود تالیف نماید از استحکام و

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

قوّت بیشتری برخوردار است .سید بن طاووس گرچه فقیه ،ادیب و شاعر بود؛ اما
در موضوع ادعیه و زیارات تخصصي ویژه داشت و اکثر تالیفات وی در این رشته
تحریر شده است( .ر.ک :حر عاملي02۱-021 /0 :5175 ،؛ امین-792 /8 :5100 ،
795؛ سبحاني )585/۱ :57۱9 ،یکي از مسائلي که تبحّر و تسلّط کامل سید بر
مباحث را نشان ميدهد ،چرکنویس نداشتن کتابهای وی است .بسیار نادر هستند
کساني که بتوانند بدون چندبار نوشتن و پاک کردن و حذف و اضافه ،مطلبي را
چنین دقیق و صحیح بنویسند .سید بن طاووس در آخر اقبالاالعمال ميگوید:
«کتابهایي که در دعا نوشتهام بر عادت و روش اهل تصنیف و تألیف نبوده و در نزد
من چیزی به نام چرکنویس نیست( ».ابن طاووس )796/7 :57۱9 ،و در آخر
سعدالسعود مينویسد« :این کتاب نیز مانند سائر مصنّفات ما بر طبق عادتي که
داریم چرکنویس ندارد ،بلکه چرکنویس و پاکنویس آن یکي است( ».ر.ک :ابن
طاووس ،بيتا)921 :
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 .5-2تخصص مولف کتاب

 .6-2هوش و ذکاوت مولف
سید با درکى قوى و هوشى سرشار قدم در راه علم نهاد و در این راه سعي و
تالش بسیار نمود( .ر.ک :سبحاني582/۱ :57۱9 ،و )585چنان که در اندک زمانى از

من وارد کالس شدم آنچه را دیگران در طول چند سال آموخته بودند ،در یک سال
آموختم و از آنان پیشى گرفتم ».در اندک زماني در علم فقه مهارت یافت و پس از

طاووس )581 :5798 ،سید ميگوید« :آنچه از ادعیه انشاء کردهام همه آنها بدون
فکر و تأمل بوده ،بلکه آنها را مالک اشیاء و پروردگارم بر من افاضه کرده است».
(ر.ک :ابن طاووس)02-56 :5126 ،

 .7-2تجربه علمی مولف
بدیهي است هرچه شخصیت علمي یک مولف از پختگي بیشتری برخوردار باشد،
آثار و بیانات علمي نیز جامعیت بیشتری داشته و از این جهت بر اعتبار اثر مي-
افزاید .مناظره ،از سختترین کارهای علمي است که فقط بزرگان اهل و
متخصصان از عهده آن برميآیند .معموال افراد مناظره کننده ،علمیّت آنها ثابت
گردیده است .سید بن طاووس ،مناظرههای متعددی با فِرق مختلف اسالمي ،انجام
داده است( .ر.ک :ابن طاووس510 :5798 ،و )520مهج الدعوات از آخرین تألیفات
سید بن طاوس است که در سال  990هـ.ق؛ یعنى دو سال قبل از وفات ایشان به
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آنکه مدت دو سال و نیم به تحصیل فقه پرداخت ،خود را از استاد بينیاز دید( .ابن
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تمام هم شاگردیهاى خود سبقت گرفت .وى در «کشف المحجة» مىگوید« :وقتى

پایان رسیده است( .افندی اصفهاني )05۱ :5152 ،لذا این کتاب از این جنبه اعتبار
خوبي دارد.
سید بن طاووس وقتي دعاهایي را که متون آنها شبیه یکدیگر است نقل ميکند،

است به عنوان مثال وقتي دعایي با عنوان «و من ذلک دعاء الصادق علیهالسالم لما
911

حسنا

استدعاه المنصور مرة سابعة ».را نقل ميکند ،ميگوید« :گرچه این حرز را قبال ذکر

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

کردیم؛ اما به دلیل اضافاتي که در متن دارد ،آن را دوباره بیان ميکنیم( ».ر.ک :ابن
طاووس)025 :5155 ،

 .8-2حفظ امانت داری و دقت در نقل مطالب
سید در جاى جاى این کتاب شریف ،دعاها و حرزهایي از خود با عنوان «دعاء
ورد على خاطری» نقل نموده است .سید ابن طاووس ،عالوه بر آن ،بر اساس
قرائني که در دست داشته حتي اگر احتمال ميداده بخشي از یک دعا یا حرز از
غیر معصوم است ،برای حفظ امانت داری آن را حذف نکرده؛ ولي پس از ذکر ،آن
را گوشزد نموده است( .ر.ک :ابن طاووس )728 :5155 ،به عنوان مثال وقتي دعایي
با عنوان «و من ذلک دعاء یوسف ع في بعض أوقات بلواه ».چنین نقل ميکند «...
یَا غَافِرَ الذُّنُوبِ یَا عَلَّامَ الْغُیُوبِ یَا سَاتِرَ الْعُیُوبِ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ
مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَ لِوَالِدَیَّ َّ وَ تَجَاوَزْ عَنَّا فِیمَا تَعْلَمُ فَإِنَّکَ الْأَعَزُّ الْأَکْرَمُ ».ميگوید:
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علّت تکرار آن را بیان نموده و این خود نشانگر تسلّط کامل وی بر مطالب کتاب

«احتما ل دارد أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ تا آخر دعا ،اضافه راویان
باشد( ».ر.ک :ابن طاووس)728 :5155 ،
یکي دیگر از دقتهای سید در مقایسه نسخههای مختلف با یکدیگر است .ایشان

آورده است .به عنوان نمونه پس از بیان عبارت «یَا مَشْهُورا فِي الْأَرَضِینَ یَا مَشْهُورا
فِي الْآخِرَةِ یَا مَشْهُورا فِي الدُّنْیَا جَهَدَتِ الْجَبَابِرَةُ وَ الْمُلُوکُ عَلَى إِطْفَاءِ نُورِکَ وَ

نماید نور تو را ».مينویسد« :در نسخهاى دیدم« :و أبیت إلّا أن یتمّ نورک؛ امتناع
نمودى تو ،مگر آن که تمام نمائي نور خود را ».آمده است( .ر.ک :ابن طاووس،
 )10 :5155وی تا اطمینان و یقین نداشت ،نام کتابي را بیان نمينمود و آن را به
شخصي منتسب نميکرد به عنوان نمونه هنگام ذکر یکي از دعاهای امام صادق
علیهالسالم آورده است« :ما این دعا را از کتابى نقل کردیم که قطع آن به قدر نصف
ثمن کاغذ بود و مشتمل بر چند کتاب بود که اول آن کتاب «التنبیه لمن یتفکّر فیه»
(تنبیه براى کسى که در او تفکّر نماید) است و این دعا در آخر آن کتاب بود و در
آن کتاب نوشته بود که :از محمّد بن عبد اهلل اسکندرى روایت شده ( ». ...ابن
طاووس )025 :5155 ،سید گرچه مشخصات کتاب را بیان نموده؛ اما نامي از آن
نیاورده و آن را به شخصي منتسب ننموده است .سید بن طاووس هنگام نقل
حکایت خوابي که به سبب صدور یکي از دعاهای امیر مومنان علیهالسالم مرتبط
است ،مينویسد« :این حکایت را در آخر کتابى که قطع آن به قدر یک شانزدهم
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إِخْمَادِ ذِکْرِکَ فَأَبَى اللَّه إِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَکَ ...؛ امتناع نمود خدای متعال مگر آنکه تمام
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پس از مراجعه به نسخ متعدد و إرائه گزارش ،صحیحترین نسخه را در کتاب خود

کاغذ کامل ،و به خط ابن باقالني بود ،دیدم؛ اما خط این نوشته با خط کتاب
متفاوت بود( ».ر.ک :ابن طاووس )6۱ :5155 ،اشاره سید به تفاوت خط ،نهایت
احتیاط و وارستگي وی را ميرساند که در اعتبار کتاب موثر است.

حسنا

شناخت ویژگيهای کلّيِ منبع روایي ميتواند در تعیین اعتبار آن موثر باشد .قدمت،

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

شهرت ،هویّت ،استناد مطالب ،اهتمام مولف به کتاب و نسخهها و چاپهای کتاب
در این محور قابل ارزیابي است.

 .1قدمت کتاب
مراد از قدمت در کتب روایي ،نزدیکي آن به عصر معصومان علیهمالسالم است.
هرچه کتاب به آن عصر نزدیکتر باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است؛ زیرا
واسطهها کمتر شده و احتمال اشتباه در انتقال سخن معصوم کاهش ميیابد .گرچه
کتاب مهجالدعوات در قرن هفتم نوشته شده؛ اما منابع این کتاب ،اصول و کتب
اولیه است لذا از این منظر از جایگاه خوبي برخوردار است؛ مضافا که بسیاری از
منابع مهجالدعوات اکنون موجود نیست و این اثر ،خود به عنوان منبع و مصدر
اصلي در این زمینه محسوب ميگردد .سید در موارد متعددی به قدمت منابع خود
اشاره نموده است .به عنوان نمونه در بیان دعایي که جبرئیل به رسول خدا صلي-
اهللعلیهوآله آموخت ميفرماید« :وَجَدْتُ فِي کِتَابٍ عَتِیقٍ -تَارِیخُ کِتَابَتِهِ أَکْثَرُ مِنْ
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ب) مالکهای مربوط به ویژگیهای کلّی کتاب

مِائَتَيْ سَنَةٍ إِلَى تَارِیخِ سَنَةِ خَ ْمسِینَ وَ سِتِّمِائَةٍ( ». ...ر.ک :ابن طاووس )81 :5155 ،یا
هنگام ذکر دعای امام صادق علیهالسالم وقتي که منصور دوانیقي آن حضرت را
احضار نمود ،فرموده است «وجدتها في کتاب عتیق في آخره و کتب الحسین بن

)567 :5155
911

هرچه یک کتاب بیشتر مورد توجه عالمان دین قرار گیرد ،از شهرت بیشتری
برخوردار خواهد گردید و این شهرت بر اعتبار اثر ميافزاید .کتابهای سید بن
طاووس در موضوع دعا ،احراز و زیارات ،از مهمترین آثار شیعه بوده و به عنوان
کتابهای مرجع در این موضوع محسوب ميشوند .کتاب مهجالدعوات ،همیشه
مورد توجه محدثان و عالمان بعد از سید بن طاووس بوده و از آن در آثار خود یاد
کردهاند .عالمه مجلسي در موارد متعددی از این کتاب نقل نموده است .تقي الدین
ابراهیم بن علي کفعمي که خود در این رشته تخصص داشته بارها در آثار علمي-
اش از جمله مصباح از مهجالدعوات نقل نموده است این در حالي است که در
مقدمه مصباح ميگوید« :کتاب مصباح را از کتابهای مورد اعتمادی جمعآوری
کردم که باید به ریسمان محکم آنها چنگ زده شود ».مهجالدعوات از چنان
جایگاهي برخوردار بوده که در قرن دوازده هنگامي که هنوز بسیاری از کتب مرجع
دعایي شیعه ترجمه نشده بود ،توسط محمّد تقى طبسى به فارسي ترجمه گردید.

بررسی تحلیلی اعتبار و جایگاه کتاب مهجالدعوات و منهجالعبادات /عباس محمودی

 .2شهرت کتاب

حسنا
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علي بن هند بخطه في شوال سنة ست و تسعین و ثالثمائة( ».ر.ک :ابن طاووس،

 .3هویّت کتاب
روشن بودن هویت کتاب ،نشانه شناخته بودن آن در اعصار مختلف و توجه و
اهتمام علما به آن است که خود بر اعتبار اثر ميافزاید .یکي از مالکهای شناخت

اعتبار آن دارد زیرا تا انتساب ثابت نشود مالکهای مربوط به مولف کارآیي
911

حسنا

نخواهد داشت .در انتساب کتاب مهج الدعوات به سیّد بن طاووس هیچ شکّي

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

وجود ندارد و تا کنون هم کسي ادّعایي بر نسبت این کتاب به شخص دیگری
ننموده است .در جای جای این کتاب ،شواهدی بر تالیف آن توسط علي بن
طاووس وجود دارد به عنوان نمونه سیّد هنگام ذکر دعای علوی مصری مينویسد:
«یقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد طاووس مصنف هذا الکتاب»
(ر.ک :ابن طاووس)0۱8 :5155 ،

 .4استناد مطالب
بدیهي است مسند بودن روایات یک کتاب ،اعتباری مضاعف عاید آن مينماید .به
همین دلیل بسیاری از محدثان سعي مينمودند سند روایت را تا معصوم ذکر کنند،
البته میزان پای بندی به سند در روایات فقهي بیش از دیگر موضوعات بود ،ولي با
وجود این ،سید بن طاووس تالش وافری انجام داده تا حتيالمقدور اسناد و طرق
متعدد هر دعا و حرز را بیابد به عنوان نمونه هنگام نقل دعای عشرات ميگوید:
«برای این دعا شش روایت مختلف یافتم( ».طبسي )011 :57۱6 ،ایشان برخي
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هویتِ هر کتاب ،ثابت بودن انتساب آن به مولف است که خود تاثیر مستقیمي در

موارد سلسله سندهاى دعاها و روایات را به طور کامل ذکر نموده؛ اما وقتي روایت
را از منبعي مشهور نقل نموده برای اختصار ،سند را حذف و به مسند یا مرسل
بودن آن اشاره کرده است به عنوان مثال هنگام نقل یکي از دعاها ميگوید« :وَ

 .777 :5155سند کلیني در این روایت چنین است« :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
زِیَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ قَالَ قَال».

است به عنوان نمونه هنگام نقل یکي از دعاهای امیرالمومنین علیهالسالم در روز
صفین مينویسد« :وَجَدْنَاهُ وَ رَوَیْنَاهُ مِنْ کِتَابِ الدُّعَاءِ وَ الذِّکْرِ تَصْنِیفِ الْحُسَیْنِ بْنِ
سَعِیدٍ الْأَهْوَازِیِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ». ...ابن طاووس)527 :5155 ،

 .5اهتمام مولف به کتاب
هرچه اهتمام و توجه مولف به کتابش بیشتر باشد ،آن اثر از پختگي و جامعیت
بیشتری برخوردار و سهو و خطا در آن کمتر خواهد بود و این یعني باال رفتن
اعتبار کتاب .نامگذاری کتاب توسط مولف ،تایید محتوای کتاب توسط مولف و
باب بندی و نظم خاص کتاب ،از جمله قرینههای اهتمام مولف به اثر است.

حسنا
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(کلیني )116/0 :512۱ ،وی در بسیارى موارد نام مأخذ و منبع دعا را هم آورده

911
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رَأَیْتُ مِنْ کِتَابِ الدُّعَاءِ لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِيِّ بِإِسْنَادِه ( ». ...ابن طاووس،

 .1-7نامگذاری کتاب
یکي از قرینههایي که نشان از اهتمام و توجه مولف به کتاب خود بوده انتخاب
عنوان و نام نیک برای کتابش است .همخواني نام کتاب با مطالب مطرح شده در

911

حسنا

نسبت به انتخاب عنوان اثر مينویسد« :چون دعاهای انتخاب شده در این رساله به
منزله حیات و جانند نسبت به سایر دعاها و به منزله راه راستند جهت طالبان دعا،

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

این اثر را به کتاب «مُهج الدّعوات و منهج العبادات» نامگذاری نمودم( ».ر.ک :ابن
طاووس :5155 ،مقدمه کتاب)
 .2-7تایید محتوای کتاب توسط مولف
بدیهي است تایید محتوای کتاب توسط مولفي پیراسته و شناخته شده مانند سید بن
طاووس اعتباری مضاعف نصیب آن اثر مينماید .سید بن طاووس ،درباره کتاب
مهجالدعوات ميگوید« :من در اوقاتى به مداومت و مواظبت دعاها ،انواع ریاضات
را تحمل نمودم تا حرزها ،قنوتها ،حجبها و دعاهایي که با سندهای معتبر از
پیامبر صلياهلل علیهوآله و ائمه اثنى عشر علیهمالسالم روایت شده و کمال اعتماد به
آنها داشتم را برگزیدم و چون دعاهای انتخاب شده و جمعشده در این رساله به
منزله حیات و روح نسبت به سایر دعاها و به منزله راه راست برای جویندگان دعا
است .این رساله را به «مهج الدّعوات و منهج العبادات» نامیدم( ».ر.ک :ابن
طاووس)7 :5155،
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آن ،نشان از اهمیت اثر نزد وی نیز هست .سید بن طاووس در مقدمه این کتاب

به نظر ميرسد عادت سید بر این بوده تا اطمینان به مطلبي حاصل ننماید ،آن را
نقل نکند و اگر در مورد مولف یا کتابي ضعفي وجود داشته هنگام نقل آن مطلب
به گونههای مختلف به مخاطبان خود اطمینان از صحّت آن مطلب نزد خود ميدهد

ابوالعباس مستغفری نقل نموده( ،درباره شیعه یا سنّي بودن ابوالعباس مستغفری
نظرات متفاوتي وجود دارد .نگارنده این مباحث در مقالهای جداگانه با عنوان «

یا سنّي بودن وی را بیان داشته است .ر.ک :محمودی )507-505 /۱ ،5760 ،با
تعریف و تمجیدهایي که از او نموده معلوم ميشود که این روایت را قبول کرده
است( .ابن طاووس511 :5126 ،و )519ابن طاووس در کتاب مهجالدعوات به
گونههای مختلف در رابطه با درستي مطلب بیان شده ،به مخاطب اطمینان ميدهد؛
به عنوان نمونه هنگام بیان دعایي از رسول خدا صلياهللعلیهوآله ،به مجرّب بوده آن
اشاره فرموده و مينویسد« :و من ذلک دعاء مجرّب( ».ر.ک :ابن طاووس:5155 ،
 )۱1وی در جای دیگری هنگام بیان نمودن حرزی ،چنین از محتوای آن دفاع مي-
کند« :هو دعاء جلیل ،مضمون اإلجابة ».و در ادامه ميگوید« :و هو حرز جلیل و هو
دعاء عظیم مبارک مستجاب  ...فلما ورد أبو مخلد عبد اهلل بن یحیى من بغداد
لرسالة خراسان إلى عند األمیر بن الحسن نصر بن أحمد ببخارا کان هذا الحرف
مکتوبا في دفتر أوراقها من فضة و کتابتها بماء الذهب وهبها من الشیخ أبي الفضل
محمد بن عبد اهلل البلعمي و قال له إن هذه من أسنى التحف و أجل الهبات فمن
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بررسي تحلیلي اعتبار و جایگاه کتاب طبالنبي صلياهللعلیهوآله» همه قرائن شیعه

911
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به عنوان نمونه وقتي در بیان انواع استخاره ،نوعي استخاره را از کتاب الدعوات

وفقه اهلل عز و جل لقراءته صبیحة کل یوم حفظه اهلل من جمیع البالیا و أعاذه من
شر مردة الجن و اإلنس و الشیاطین و السلطان الجائر و السباع و من شر األمراض و
اآلفات و العاهات کلها و هو مجرب إال أن یخلص هلل عزوجل( ».ابن طاووس،

عظیم من أسرار الدعوات( ».ر.ک :ابن طاووس)511 :5155 ،
910

حسنا

یکي دیگر از روشهای سید برای تایید محتوای کتاب که باعث قوت این اثر

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

گردیده ،نقل دعاها و حرزهای مشهور و منقول بین عالمان بوده است ،چنانکه
گاهي به این مطلب اشاره مينماید؛ به عنوان نمونه هنگام ذکر حرز امام جواد
علیهالسالم مينویسد« :ذکرها جماعة من أصحابنا و نحن نرویها و ننقلها( ».ابن
طاووس)۱1 :5126 ،

 .3-7باب بندی و نظم خاص
هرچند باببندی و نظم ویژه حاکي از دقت و صرف وقت بیشتر مولف برای کتاب
خود است و بر اعتبار آن ميافزاید؛ اما برخوردار نبودن همه کتابها از نظم ظاهری
دقیق ،نشانگر بيدقتي یا کوتاهي مولف نیست ،بلکه هدف و انگیزه مولف در تنظیم
و باببندی بسیار مهم است .سید بن طاووس در مورد عدم باببندی و فصل
بندی کتاب مهجالدعوات مينویسد« :حرزها ،قنوتها ،حجب و سایر دعاها را به
ابواب و فصول از یکدیگر جدا و ممتاز نساخته ،بلکه همگى آنها را ایراد نمودم به
منزله یک بوستان که مشتمل باشد بر شکوفههاى رنگارنگ و میوههاى گوناگون و
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 )027 :5155ابن طاووس هنگام ذکر دعای دیگری ميگوید« :و اعلم أنّ هذا دعا

به منزله یک باغ باشد جهت رسیدن به محصول و ظفر یافتن به مقصود( ».ابن
طاووس)7 :5155 ،؛ ولي در عین حال ،کتاب از نظم نسبي خوبي برخوردار است؛
زیرا در هر یک از دعاها و حرزها ،ابتدا از پیامبر اکرم صلياهللعلیهوآله شروع و به

مواردى نقل نموده است.
919

قوت نسخه کتاب ،دلیل اهتمام بزرگان به آن است .قدمت ،شهرت ،تعدد نسخه،
جایگاه مستنسخان و کیفیت ظاهری آن ،از عوامل تاثیرگذار بر قوّت نسخه است.
نسخههای متعددی از کتاب مهجالدعوات وجود دارد که به برخي از آنها اشاره مي-
شود.


نسخهای کامل که در سال  697هجری قمری توسط احمد بن احمد بن

احمد کتابت شده و در کتابخانه نسخ دروایش شیخیه کرمان نگهداری ميشود.


نسخهای کامل از این کتاب که در سال 6۱1هجری شمسي نگارش شده و

در کتابخانه نسخ دروایش شیخیه کرمان نگهداری ميشود .کاتب این نسخه
مشخص نیست.


نسخهای کامل که در سال 660هجری شمسي کتابت شده و در کتابخانه

ولي عصر عجل اهلل فرجه الشریف خوانسار موجود است .کاتب این نسخه
مشخص نیست.

بررسی تحلیلی اعتبار و جایگاه کتاب مهجالدعوات و منهجالعبادات /عباس محمودی

 .6نسخهها و چاپها

حسنا
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امام زمان عجّلاهللتعاليفرجه ختم نموده و پس از آن ،از غیر ائمه علیهمالسالم هم



نسخهای کامل از این کتاب که توسط سالر بن احمد بحراني در سال

52۱1هجری شمسي کتابت شده و هماکنون در کتابخانه نسخ دروایش شیخیه
کرمان نگهداری ميشود.
کاشفالغطاء نجف موجود است .کاتب این نسخه مشخص نیست( .برای اطالع از
911

نسخههای خطي ر.ک :سایت گنجینه باز نسخههای خطي اسالمي و ایراني)

حسنا



سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

این نسخه 5502هجری قمری و به همراه ترجمه فارسي است؛ اما مترجم آن

نسخهای که در کتابخانه آیت اهلل مرعشي نجفي وجود دارد .تاریخ کتابت

نامعلوم است.


نسخه دیگری که در کتابخانه آیتاهلل سید عبدالحسین طیّب وجود دارد و

آغاز آن افتادگي دارد.


نسخهای از ترجمه مهجالدعوات که در قرن دوازده کتابت شده و در کتاب-

خانه ملک موجود است.


نسخهای که به خط محمد مومن بن حاجي محمد معلم شهرزادی در تاریخ

52۱5هجری قمری به کتابت درآمده و در کتابخانه الهیات دانشگاه فردوسي
مشهد نگهداری ميشود.


نسخهای از متن و ترجمه که توسط محمد تقي طبسي از عالمان قرن 50

هجری به درخواست شاه سلطان حسین صفوی ترجمه ،کتابت و تصحیح شده و
در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری ميشود.
مهج الدعوات بارها به چاپ رسیده از جمله:

Downloaded from mhosna.ir at 12:00 +0330 on Sunday September 23rd 2018



نسخهای ناقص از کتاب که در  162صفحه موجود است و در کتابخانه



در بمبئي سال  5066هجری و در همان سال در ایران.



در سال  5771هجری در تبریز ،در این چاپ ،مقدمه ای با عنوان طاووسیه،

از سید محمود حسیني طباطبائي تبریزی در ابتدای آن آمده که شرح حال خاندان


چاپ کتاب همراه با ترجمه صدرالمعالي در حاشیه کتاب در سال 5707

هجری.


چاپ کتاب توسط انتشارات دارالذخائر قم از روی نسخه سال 5707

طاووسیه همراه کتاب هستند.


چاپ دار انوار الهدی در سال 5781هجری شمسي.

ج) مالکهای مربوط به متن کتاب
یکي از مالکهای عمده در سنجش اعتبار منابع حدیثي ،قوت و ضعف متن کتاب
و روایات موجود در آن است این معیار در بین قدما بیشتر مورد توجه بوده است؛
زیرا قدما توثیق و تضعیف خود را مبتني بر نقد محتوایي کتابهای افراد ميکردند
و آن چه موجب حکم به وثاقت یک راوی ميشد ،پذیرفتني بودن آموزههای او
بود( .ر.ک :حسیني52 ،5762 ،و )1۱-58/55اعتبار متن به عوامل متعددی وابسته
است که از جمله آنها ،موافقت با عقل ،همخواني با مسلمات مذهب ،مویدات متني
از سایر منابع و کمي آسیبهای حدیثي مربوط به متن است.

حسنا
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هجری عکس برداری شده است .در این چاپ ،ترجمه و حواشي و رساله
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ابن طاووس است.

.1

همخوانی با مسلّمات دین و مذهب

برخي آموزهها جزو ضروریات دین یا مذهب شناخته ميشود( .برای مثال،
خاتمیّت از ضروریات دین اسالم بوده و اصل «امامت» از ضروریات مذهب شیعه

مسلّمات دین و مذهب همخواني بیشتری داشته باشد ،از ارزش و اعتبار بیشتری
911

حسنا

برخوردار خواهد بود .دعاها و اذکار کتاب مهجالدعوات نه تنها با مسلّمات دیني

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

تناقض ندارد بلکه مویدات فراواني دارد به عنوان نمونه در حرز امام جواد علیه-
السالم ،به وحدانیت خدای متعال ،نبوت انبیای اوالعزم و خاتمیت رسول خدا
صلياهللعلیهوآله که از مسلّمات مذهب است ،شهادت داده شده است( .أَشْهَدُ أَنَّ
نُوحا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلُ اللَّهِ وَ أَنَّ مُوسَى کَلِیمُ اللَّهِ وَ نَجِیُّهُ وَ أَنَّ عِیسَى
ابْنَ مَرْیَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ کَلِمَتُهُ وَ رُوحُهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدا صَلَّى اللَّهُ
عَلَیْهِ وَ آلِهِ خَاتَمُ النَّبِیِّینَ لَا نَبِيَّ بَعْدَه( .ابن طاووس )15 :5155 ،همخواني با مسلّمات
دین و مذهب با دو معیار قرآن و سنّت قطعیه ارزیابي ميگردد.
 .1-1قرآن
متن و محتوای دعاهای این کتاب با قرآن و سنت قطعیه تناقضي ندارد به گونهای
که شاید بتوان ادّعا نمود همه متون آن منطبق با قرآن بوده و از قرآن تاسّي نموده
است .به عنوان نمونه ،سید بن طاووس هنگام نقل حرز امام سجاد علیهالسالم مي-
نویسد« :وَ هُوَ مُخْرَجٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ( ». ...ابن طاووس)55 :5155 ،
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است) مالک حجیّت این ضروریات ،کتاب و سنّت است .بنابراین هر مقدار متن با

یکي از روشهای مرسوم اهل بیت علیهمالسالم ،تضمین از قرآن کریم در کالم خود
است که داللت بر همخواني و همسویي کالم با قرآن دارد و بر اعتبار آن ميافزاید.
جای جای دعاها و حرزهای کتاب مهجالدعوات اقتباس یا تلمیح از قرآن کریم
شَرِّ نَفْسِي ».استفاده مينماید که اشاره به آیه ﴿وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
بِالسُّوءِ إِالَّ ما رَحِمَ رَبِّي(﴾...یوسف )17:دارد.

روایات فراواني در باب شروع کارها ،با نام خدای متعال وجود دارد تا جایي که
معصومان علیهمالسالم شروع ننمودن کارها با نام خدا را سبب ابتر شدن آن
دانستهاند( .ر.ک :ابن اشعث ،بيتا051 :؛ العسکری علیهالسالم )01 :5126 ،و سیره
خود آن بزرگواران چنین بوده که به هیچ کاری بدون نام پروردگار اقدام نمي-
نمودند .یکي از نکات مثبت کتاب مهجالدعوات که بر اعتبار متن آن ميافزاید
شروع همه دعاها و احراز آن با نام خدای متعال است .همچنین روایات متعددی
وجود دارد که هر دعایي قبل از آن حمد الهي نباشد ابتر ميگردد( .کلیني:512۱ ،
 )121/0این مطلب نیز در دعاهای مهجالدعوات مشهود است .یکي دیگر از موارد
همخواني دعاهای این کتاب با سیره اهل بیت علیهالسالم ،ذکر صلوات بر پیامبر
صلياهللعلیهوآله به همراه عبارت «و آل محمد» ،بعد از حمد الهي در دعاها است
که از سنّتهای شیعي محسوب ميگردد.

حسنا
بررسی تحلیلی اعتبار و جایگاه کتاب مهجالدعوات و منهجالعبادات /عباس محمودی

 .2-1سنّت قطعیه

911
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است به عنوان نمونه هنگام احتمال ارتکاب عمل ناپسندی از عبارت «أَعُوذُ بِکَ مِنْ

.2

مویدات متنی از سایر منابع روایی

بسیاری از حرزها و دعاهای کتاب مهجالدعوات در آثار گذشتگان قبل از سید بن
طاووس آمده است .به عنوان نمونه دعایي که جامع نامیده شده و ابتدای آن چنین

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّه ( »...ابن طاووس )5۱0 :5155 ،در
911

حسنا

الکافي (کلیني )18۱/0 :512۱ ،و تهذیب االحکام( ،طوسي )۱9/7 :512۱ ،آمده

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

است .گرچه برخي دعاهای این کتاب منفرد بوده؛ اما با توجه به سندهایي که سید
برای آنها ذکر نموده و اطمیناني که از جهت صدور آن از معصوم داده است ،این
نقص جبران ميگردد؛ به عنوان نمونه گرچه دعای علوی مصری در کتابي قبل از
سیّد یافت نشد؛ اما اینکه سیّد چند طریق برای آن ذکر نموده عالوه بر آنکه خود
ميگوید در کتابهای دیگرش مانند «إغاثة الداعي و إعانة الساعي» هم با طریق
دیگری آورده( ،ر.ک :ابن طاووس )061 :5155 ،نوعي اطمینان نفس حاصل مي-
گردد .شاید به همین دلیل است که عالوه بر آنکه بزرگاني مانند عالمه مجلسي در
بحاراالنوار( ،مجلسي )099/60 :5127 ،حویزی در نورالثقلین (العروسى الحویزى،
 )60/1 :5151و ابن مشهدی در کنزالدقائق (قمي مشهدی )1۱0/6 :5798 ،همین
دعا را از کتاب مهجالدعوات ذکر کردهاند.
یکي دیگر از دعاهایي که از منفردات این کتاب است دعایي است که سید آن را
نسخه دیگری از دعای عشرات دانسته است؛ اما انفراد این دعا نیز ضعفي بر آن
وارد نمي کند؛ زیرا قبل از این دعا ،سید دعای عشراتي دیگر نقل نموده و هنگام آن
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شروع ميشود «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ

ميگوید« :براى این دعا شش روایت مختلف یافتم که از آنها در این کتاب دو
روایت را ذکر کردهام و بدان این دعا با عظمت و از اسرار الهي است و آن را ذکر
کردم تا بزرگى قدر و مرتبه این دعا بر خداشناسان و صاحبان عقل ظاهر شود»

دعا از جانب خداى متعال است و بر روایت قبلي ترجیح دارد( ».ر.ک :ابن
طاووس )516 :5155 ،حال با چنین توصیف و تاییدی که از جانب سید بن

کتاب ،تضعیف و تنقیصي بر آن وارد مينماید.

 .3کمی آسیبهای حدیثی مربوط به متن
متون حدیثي در طول تاریخ ،متحمل آسیبهای فراواني گردیده است .بدیهي است
هرچه روایات یک کتاب از آسیبهای کمتری برخوردار باشد ،اعتبار آن مضاعف
ميگردد .گرچه برخي آسیبها مانند نقل به معنا و تصحیف در مهجالدعوات یافت
گردید؛ اما نمونههای موجود از موارد مخل به معنا نیست و از آنجا که چنین
مواردی به طور طبیعي در همه کتابهای حدیثي وجود دارد ،آسیبي برای اعتبار
کتاب تلقّي نميگردد.
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طاووس در عظمت این دعا و وجه صدور آن آمده است آیا انفراد آن در این

911
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(ر.ک :ابن طاووس)511 :5155 ،؛ اما پس از نقل دعای دوم مينویسد« :ميدانم این

 )1-4نقل به معنا
برخي از نمونههای نقل به معنا هم در کتاب مهج الدعوات یافت ميشود؛ اما در
نمونههایي به دست آمده با استقراء ،موردی که مخلّ به معنا باشد ،مشاهده نشد به

911

حسنا

حَوْلِهِمْ وَ  ». ...که در برخي نسخهها به جای «کیدهم»« ،مَکْرِهِمْ» وجود دارد .گرچه
ظاهرا نقل به معنا اتفاق افتاده؛ اما هر دو ميتواند صحیح باشد؛ زیرا هر دو در امور

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

خیر و شر به کار ميروند هرچند ظاهرا کید قویتر از مکر است؛ زیرا کید ،بنفسه
متعدی است ولي مکر ،به وسیله حرف ،متعدی ميشود( .ر.ک :قرشى بنایى:5150 ،
091/9؛ مصطفوی)511/52 :5798 ،
نمونه دیگر در عبارت «جَبْرَئِیلُ عَنْ یَمِینِي وَ مِیکَائِیلُ َعنْ شِمَالِي ».است که در
برخي نسخهها ،به جای «شِمَالِي»« ،یَسَارِی» آمده که باز هم اشکالي در معنا ایجاد
نميکند؛ زیرا هر دو به یک معنا و مقابل «یمین» هستند( .در این مثال ،تشخیص
اینکه در اصل« ،شمالي» یا «یساری» بوده ،مشکل است؛ زیرا در روایات متعددی
«یساری» آمده است .به عنوان نمونه( :ر.ک :صدوق569 :57۱9 ،؛ صدوق:5790 ،
 )719و در تعدادی از نسخهها و کتابهای دعایي «شمالي» آمده است( .به عنوان
نمونه ر.ک :ابن طاووس)51 :5155 ،
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عنوان نمونه در حرز امام کاظم علیهالسالم آمده است « ...وَ مِنْ شَرِّ کَیْدِهِمْ وَ

 )2-4تصحیف
گرچه مواردی از تصحیف در این کتاب یافت ميشود؛ اما تصحیفهایي که مخلّ
در معنا بوده و باعث کجفهمي روایت گردد ،یافت نشد .به عنوان نمونه در حرز

بحاراالنوار به نقل از مهج الدعوات« ،سَدَدْتُ أَفْوَاهَ الْجِن( ».مجلسي/87 :5127 ،
750؛  )567/65و مکارم االخالق« ،شَدَدْتُ أَفْوَاهَ الْجِن( ».طبرسي)159 :57۱2 ،

ضربهای به اعتبار کتاب وارد نميکند؛ زیرا چنین تصحیفهایي در غالب کتابهای
حدیثي به وفور یافت ميشود( .هر سه عبارت به یک معنا است .شَدَدْتُ أَفْوَاهَ
الْجِن :بستم دهان جن را؛ صَدَدْتُ أَفْوَاهَ الْجِن :جلوگیری کردم از دهان جن؛ ج:
سَدَدْتُ أَفْوَاهَ الْجِن :گرفتم دهان جن را) نمونه دیگر ،عبارت «جَبْرَئِیلُ عَنْ یَمِینِي وَ
مِیکَائِیلُ عَنْ شِمَالِي( .به عنوان نمونه ر.ک :ابن طاووس )51 :5155 ،است که در
برخي نسخهها «یَسَارِی» آمده است( .به عنوان نمونه :ر.ک :صدوق569 :57۱9 ،؛
صدوق)719/0 :5790 ،

 )5-4رکاکت متن
یکي از معیارهای تقویت اعتبار روایت ،عدم وجود الفاظ رکیک در متن حدیث
است تا جایي که رکاکت متن به تنهایي عامل وضع و ردّ روایت شناخته شده
است( .ر.ک :نصیری )987 :5762 ،از سوی دیگر برخي علما ،از بالغت متن برای

حسنا
بررسی تحلیلی اعتبار و جایگاه کتاب مهجالدعوات و منهجالعبادات /عباس محمودی

آورده است .این مطلب گرچه نشان از رخداد تصحیف در این عبارت است؛ اما

911
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امام سجاد علیهالسالم عبارت «صَدَدْتُ أَفْوَاهَ الْجِن ».آمده است در حاليکه

پذیرش یا عدم پذیرش یک روایت کمک گرفتهاند .به عنوان نمونه طنطاوی از
بالغت متن صحیفه سجادیه برای اعتبار آن بهره ميگیرد و در اینباره ميگوید:
«من هرچه در آن مطالعه و دقت ميکنم ميبینم که آن باالتر از کالم مخلوق و دون

910

حسنا

السالم ،مقدمه کتاب) در کتاب مهجالدعوات نه تنها عبارات سست و موهون که
سبب یافت نشد ،بلکه بالغت و زیبایي متن دعاها و حرزهای آن ،قرینهای بر

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

صدور آن از جانب معصوم علیهالسالم است و بر اعتبار آن ميافزاید.

نتیجهگیری
متن کتاب مهجالدعوات قابل اعتماد است ،گرچه برخي متون آن منفرد بوده و در
آثار متقدمان از سید بن طاووس یافت نشد ،اما قوّت متن ،آن را جبران نموده و
عظمت شخصیّت سید بن طاووس آن را قابل اعتنا ميسازد .تایید محتوای کتاب
توسط مولف و باببندی و نظم نسبي آن نیز که حاکي از اهتمام سید بن طاووس
نسبت به اثرش ميباشد ،از دیگر قوتهای این کتاب به شمار ميرود .نسخههای
متعدد این کتاب نیز نشان از اهتمام علما به آن دارد عالوه بر آنکه همخواني متون
کتاب با مسلّمات دین و مذهب و داشتن مویدات متني از سایر منابع ،به این اثر،
اعتباری مضاعف بخشیده است .لذا در مجموع ميتوان گفت بر اساس این الگوی
اعتبارسنجي ،کتاب مهجالدعوات ،بیشتر مالکهای اعتبار افزایي را دارا است و تا
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کالم خالق است ،راستي چه کتاب کریمي است!» (ر.ک :علي بن الحسین علیه-

زماني که برای هر یک از متون آن بهطور خاص خالفي ثابت نشود ،قابل اعتنا و
اعتماد است.

-

کتاب

.1

قرآن کریم

919

.0

ابن اشعث ،محمد بن محمد ،الجعفریات (األشعثیات) ،تهران ،مکتبة النینوى الحدیثه ،بيتا،

حسنا

.7

ابن طاووس ،علي بن موسي ،فالح السائل و نجاح المسائل ،قم ،بوستان کتاب5129 ،ه.ق.

.1

ابن طاووس ،علي بن موسي ،کشف المحجه یا فانوس ،ترجمه اسد اهلل مبشری ،تهران،
نشر فرهنگ اسالمي ،اول5798 ،ه.ش.

.1

ابن طاووس ،على بن موسى ،اإلقبال باألعمال الحسنة ،تصحیح :قیومى اصفهانى ،جواد،
قم ،دفتر تبلیغات اسالمى ،اول57۱9 ،ه.ش.

.9

ابن طاووس ،على بن موسى ،األمان من أخطار األسفار و األزمان ،قم ،مؤسسة آل البیت
علیهم السالم ،اول5126 ،ه.ق.

.۱

ابن طاووس ،على بن موسى ،سعد السعود للنفوس منضود ،دار الذخائر ،قم ،چاپ اول،
بيتا.

.8

ابن طاووس ،على بن موسى ،فتحاألبواب بین ذویاأللباب و بین ربّاألرباب فی
اإلستخارات ،تصحیح :خفاف ،حامد ،قم :مؤسسة آل البیت علیهم السالم ،اول5126 :ه.ق.

.6

ابن طاووس ،على بن موسى ،فرج المهموم فی معرفة نهج الحالل من علم النجوم ،دار
الذخائر ،قم :اول5798 ،ه.ق.

بررسی تحلیلی اعتبار و جایگاه کتاب مهجالدعوات و منهجالعبادات /عباس محمودی

اول.
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منابع:

 .52ابن طاووس ،على بن موسى ،مهج الدعوات و منهج العبادات ،دار الذخائر ،قم ،اول،
5155ه.ق.
 .55افندى اصفهانى ،میرزا عبد اهلل ،تعلیقة أمل اآلمل ،کتابخانه آیت اهلل مرعشى نجفى ،قم،
5152ه.ق.

911

حسنا

 .57آقا بزرگ تهراني ،محمد محسن ،الذریعة إلى تصانیف الشیعة ،بيجا ،بيتا.
 .51آقا بزرگ تهراني ،محمد محسن ،طبقات اعالم الشّیعه ،بیروت56۱0 ،م.
 .51حسن بن على علیهالسالم ،التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسکری علیهالسالم ،قم،

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

مدرسه امام مهدى علیهالسالم ،اول5126 ،ه.ق.
 .59حسیني تهراني ،سید محمد حسین ،مهرتابان ،باقرالعلوم5792 ،ه.ش.
 .5۱حسیني تهراني ،محمد حسین ،معاد شناسی ،مشهد مقدس ،عالمه طباطبایي ره ،هفدهم،
5761ه.ش.
 .58حسینى جاللى ،سید محمد حسین ،فهرس التراث ،قم ،دلیل ما5100 ،ه.ق.
 .56سبحاني ،جعفر ،موسوعة طبقات الفقهاء ،قم ،موسسه امام صادق علیهالسالم ،اول،
57۱9ه.ش.
 .02صدوق ،محمد بن على ،األمالی ،تهران ،کتابچي ،ششم57۱9 ،ه.ش.
 .05صدوق ،محمد بن على ،الخصال ،تصحیح غفارى ،على اکبر ،قم ،جامعه مدرسین ،اول،
5790ه.ش.
 .00طبرسى ،حسن بن فضل ،مکارم االخالق ،قم ،الشریف الرضى ،چهارم57۱2 ،ه.ش
 .07طبسى ،محمد تقى بن على نقى ،ترجمه مهج الدعوات و منهج العبادات ،تهران ،رایحه،
اول57۱6 ،ه.ش.
 .01طوسى ،محمد بن الحسن ،تهذیب األحکام ،تصحیح :خرسان ،حسن الموسوى ،تهران،
دارالکتب اإلسالمیه ،چهارم512۱ ،ه.ق.
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 .50امین ،سید محسن ،أعیان الشیعة ،دارالتعارف للمطبوعات ،بیروت5129 ،ق.

 .01العروسى الحویزى ،عبد على بن جمعه ،تفسیر نور الثقلین ،تصحیح :رسولى محالتى ،سید
هاشم ،قم ،اسماعیلیان ،چهارم5151 ،ه.ق.
 .09علي بن الحسین علیهالسالم ،صحیفه سجادیه ،چاپ کتابخانه آیتاهلل مرعشي ،مقدمه.

 .08قرشى بنایى ،على اکبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دارالکتب االسالمیه ،ششم5150 ،ه.ق.
 .06قمي ،شیخ عباس ،الفوائد الرضویة فی أحوال علماء المذهب الجعفریة ،ترجمه و تحقیق
ناصر باقری بیدهندی ،قم ،نشر بوستان کتاب5781 ،ه.ش.

 .75قمي مشهدی ،محمد بن محمدرضا ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تحقیق :درگاهى،
حسین ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ،اول5798 ،ه.ش.
 .70کلبرگ ،اتان ،کتابخانه ابن طاووس ،ترجمه علي قرایي و رسول جعفریان ،کتابخانه آیت
اهلل العظمي مرعشي نجفي.
 .77کلینى ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیه ،چهارم512۱ ،ه.ق.
 .71مجلسي ،محمد باقر ،کتاب اإلجازات در بحار االنوار ،بیروت ،نشر مؤسسه وفاء ،سوم،
5127ه.ق.
 .71مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،بحاراالنوار،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،دوم،
5127ه.ق.
 .79محمد بن الحسن ،الحر العاملي ،أمل اآلمل ،بیروت ،موسسه تاریخ العربي ،اول5175 ،ه.ق.
 .7۱محمدبن محمد نعمان ،شیخ مفید ،المقنعه ،موسسه النشر االسالمي5152 ،ه.ق.
 .78مصطفوى ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،اول5798 ،ه.ش.
 .76نصیری ،علي ،روششناسی نقد احادیث ،قم ،وحي و خرد ،اول5762 ،ه.ش.

حسنا
بررسی تحلیلی اعتبار و جایگاه کتاب مهجالدعوات و منهجالعبادات /عباس محمودی

 .72قمي ،شیخ عباس ،الکنی و االلقاب ،مکتبة الصدر ،تهران ،بيتا.

911
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 .0۱غروی ناییني ،نهله ،محدثات شیعه ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،دوم5789 ،ه.ش.

 .12نورى ،حسین بن محمد تقى ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،الخاتمه ،قم ،مؤسسة
آل البیت علیهم السالم ،اول5128 ،ه.ق.
 -مقاالت

روایات تحفالعقول ،علوم قرآن و حدیث.5761 ،69 ،
911

.0

حسنا

آزادی ،پرویز ،بررسی جایگاه ،اهمیت و اعتبارسنجی کتاب کمال الدین و تمام النعمه،
مطالعات قرآن و حدیث.5762 ،8 ،

سال دهم ،شماره سی و چهارم ،بهار و تابستان3379

.7

جعفریان ،رسول ،ادب دعا در شیعه ،نامه مفید57۱1 ،1 ،ه.ش.

.1

حسیني ،سید علیرضا ،اعتبار سنجی احادیث شیعه ،حدیث اندیشه52 ،و5762 ،55ه.ش.

.1

کالنتری ،علي اکبر ،ارزش و جایگاه کتاب دعائم االسالم در فقه شیعه ،فصلنامه فقه،
51و57۱۱ ،59ه.ش.

.9

محمودی ،عباس ،بررسی تحلیلی اعتبار و جایگاه کتاب طبالنبی صلی اهلل علیه و آله،
حدیث حوزه.5760 ،۱ ،

.۱

هاشمي ،سیده فاطمه ،بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام عسکری،
مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمي ،دوم578۱ ،ه.ش.

-

پایان نامه

.5

احسانيفر ،محمد مهدی ،مالكهای اعتبارسنجی منابع حدیث شیعه ،محمد احسانيفر،

دانشکده علوم حدیث ،کارشناسي ارشد ،آذر5786ه.ش.
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.5

ایزدی فر ،علي اکبر ،محسني دهکالني ،محمد ،حسین نژاد ،سید مجتبي ،بررسی اعتبار

