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  *پور راوندي محسن قاسم 

  **محمد سالمی راوندي
  

  

  چکیده

 ابوالرضـا شک سـید   بوده، بیمؤثر نظیر قرن ششم که در گسترش میراث حدیثی شیعه بسیار  هاي کم از شخصیت

روایـت میـراث   توان به دو بخش کلی تقسیم کرد: اول  راوندي است. خدمات وي به میراث حدیثی شیعه را می

این میراث بـه آینـدگان   پل ارتباطی براي انتقال  عنوان بهحدیثی گذشتگان و انتقال آن به آیندگان تا آنجا که وي 

در برخـی مـوارد او راويِ   کنندۀ اسناد انتقال این میـراث بـه آینـدگان و     تقویت عنوان بهد. گاهی او شو تلقی می

  رسید. او نبود، اکنون این میراث به دست ما نمیشک اگر  فرد این میراث است که بی منحصربه

کهـن  هایی از آثار  نسخه ؛و تصحیح میراث حدیثی است شرحراوندي،  ابوالرضابخش دوم از خدمات سید 

هجري بـه بغـداد    511راوندي موجود است که او این آثار را در سفري که در سال  ابوالرضابا اجازۀ سید  شیعه

هاي حـدیثی،   ان سایر حوزهمحدثشد اقدام او کاشان را به محل آمدو در رهگذر این .داشته، دریافت کرده است

ـ   خصائص ،البإلغه  نهجشرح  ،سید مرتضی أمالیبراي تصحیح کتب حدیثی مهم شیعه همچون  تلخـیص   و ةاألئم

  تبدیل کرده است.   أمالی شیخ صدوقو  کتاب من إلیحضر الفقیه، رسالۀ اهوازیه، سید رضی البیان

 راوندي، تشیع، قرن ششم، بغداد. ابوالرضاکاشان، سید  :ها کلیدواژه

                                                           
 ghasempour@mail.kashanu.ac.ir/ ، نویسنده مسئولدانشگاه کاشان استاد *

 rahyafteh@gmail.com/ مدرس دانشگاه کاشان **

 80ـ55)، صفحات: 22(پیاپی 14، شماره 1398شناسی، بهار و تابستان دو فصلنامه علمی کاشان
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  مقدمه. 1

از  یشـک یکـ   بی ،1ع)(از نوادگان امام حسن اهللا بن علی بن عبیداهللا فضل ابوالرضاالدین  سید ضیاء

رأس ان در قرن ششم هجـري در حـوزۀ حـدیثی کاشـان بـوده اسـت. او در       محدثتأثیرگذارترین 

ـ   ابـن ( رسـد  دارد که نسب ایشان به محمد سلیق از سادات حسنی میخاندانی قرار   :ق1417 ه،عنب

بـن   احمـد الدین، شیخ حسین بن  اند و منتجب هل علم و دانش بودهااش نیز  خاندان مادري). 166

ــا اوصــاف  ،ابوالرضــامــادري ســید  جــد ،حســین  ســتوده اســت »محــدث و فقیــه، صــالح«را ب

راوندي که به راوند آمـد،   ابوالرضانخستین نفر از اجداد سید ). 101ش، 52: 1366 ،الدین منتجب(

علـی   ۀدربار .)242 ،1ج :1389مرعشی نجفی، ( و شاعر بود محدث ،جد چهارم وي عبیداهللا، فقیه

هاي قدیمی و برخی اجـازات او   نامه بر اط�عات شجره بنا ،ابوالرضاپدر سید  ،بن عبیداهللا الحسنی

علـی   .)251 ،1ج همـان: ( روایاتی را از او اخذ کرده اسـت  ابوالرضابوده و  ابوالرضااز اساتید سید 

هجـري وفـات کـرده و راونـدي در دیـوان خـود،        531رجـب   28در روز چهارشنبه  بن عبیداهللا

فاطمـه   ابوالرضـا سـید   مـادر  .)69ــ 67: 1334راوندي، حسنی ( اي در وفات او سروده است مرثیه

الـدین،   منتجـب  کـه بن حسـین اسـت    احمددختري حسین بن  ۀو نوادحسین راوندي  دختر سید

 :1389مرعشی نجفی، ( ستوده است »محدث و فقیه، صالح«را با اوصاف  مذکور احمدحسین بن 

  .)101، ش52: 1366 ،الدین منتجب؛ 241 ،1ج

مرعشـی  ( کنـد  مـی هجري ذکـر   483سال را  ابوالرضااهللا مرعشی نجفی تاریخ تولد سید  آیت

الـدین   توان به جمـال  راوندي می ابوالرضاساتید سید ااز جمله مشایخ و  .)274 ،1ج :1389نجفی، 

عبـداهللا  ابو، )189: 1334راونـدي،  حسـنی  ( خـوه ا� به إبـن معروف  احمدبوالفضل عبدالرحیم بن ا

محمد بن على بن حسـن مقـرى    )،247 ،1ج :1389مرعشی نجفی، ( 2حسن بن عبیداهللا غضائري

 احمـد عبـداهللا محمـد بـن    ابو، )248 :همـان ( 3علی بن حسین بن محمد رازي ،رىابوشجاعی نیش

علی حسـن بـن محمـد فرزنـد شـیخ      ابو، 4الحسن علی بن یحیی راونديابو، )249 :همان( نطنزي

محمـد بـن   ار بـن  ابـوعلی عبـدالجب  ، قاضـی  5سماعیل رویانیاالمحاسن عبدالواحد بن  ابوطوسی، 

، مـدنی ( حـداد رازي قمـی   احمـد علی حسن بن ابو، )43: 1334حسنی راوندي، ( حسین طوسی

سـید   ،)357، ش101: 1366 ،الـدین  منتجـب ( محمد بـن علـی بـن حسـن حلبـی      )،506 م:1983

 )،253ــ 252 ،1ج :1389مرعشـی نجفـی،   ( مرتضى بـن داعـى حسـنى و بـرادرش سـید مجتبـی      

الوهاب بغـدادى   بن معبد حسنى مروزى و حسین بن محمد بن عبدصمصام ذوالفقار بن محمد  ابو

  .)247ـ255: همان( ... اشاره کردو
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شهرآشوب مازندرانی، عبداهللا   الدین رازي، ابن منتجبتوان به  از شاگردان و راویان وي نیز می

بن جعفر دوریستی، راشد بن ابراهیم بحرانی، سید مجتبی جعفـري قزوینـی و محمـد بـن حسـن      

  .)257ـ255همان، ص( علوي کاشانی اشاره کرد

انـد؛ بـراي نمونـه     ، او را به بزرگی و عظمت یـاد کـرده  ابوالرضابسیاري از عالمان معاصر سید 

 ۀنویسـد: ع�مـ   کرده و دربـارۀ وي مـی    یاد »ماما«الدین که شاگردش نیز بوده او را با لقب  منتجب

بـوده و اسـتاد پیشـوایان زمـانش بـه        روزگارش بود و با نسب عالى، کمال حسب و فضل را دارا

مام و کسی کـه در  اقزوینی رازي او را با وصف  .)334، ش96: 1366 ،الدین منتجب( آمد شمار مى

کاتـب  . )198 :1358، قزوینـی رازي ( کنـد  نظیر است، معرفی مـی  تمام عالم از نظر علم و زهد بی

او را داراي تصـنیفات  ، ذکرکـرده  ابوالرضـا که بـراي سـید   اصفهانی بعد از مدح و ستایش فراوانی 

کنـد در   و بیان می داند گرفته، می متعدد در علوم مختلف و واعظی که مورد توجه عموم مردم قرار

تحـت   بـود و در آنجـا    بـه کاشـان رفتـه    شتر خردسالی که بر اثر گرفتارى به همراه برادر کوچک

و سـید   هآمـد داشـت  و مجدیـه رفـت   ۀبود، مدت یک سال به مدرسـ  شل یکی از دوستان پدرتکف

 آمدنـد  پاى منبر او گرد مى ،و مردم از هر طرف مردم مشغول بود ۀبه موعظدر آن مدرسه  ابوالرضا

  .)68ـ67 ،9 ج :ق1375 ،عمادالدین کاتب(

در کاشان با گروهی از علما و «نویسد:  می »القاشانی«ذیل عنوان  از مشاهیر اهل سنت سمعانی

عنوان حسـنی  [  بن على حسینىاهللا فضل ابوالرضادیدار کردم که از جملۀ ایشان سید فاضل،  فض�

بود. احادیث و قطعـاتى از اشـعار    ]است ع)(از نوادگان امام حسن ابوالرضاصحیح است زیرا سید 

  اش رسیدم منتظـر مانـدم تـا از خانـه بیـرون      نهاو را یادداشت کردم. پیش از م�قات وى به در خا

إِنَّما یرِید اللَّـه لیـذْهب عـنْکم الـرِّجس أَهـلَ      "  اش آیۀ شریفۀ بیاید، در آن حال دیدم بر سردر خانه

 ابوالرضـا با گچ نوشته شـده بـود، پـس از ورود بـه خانـه،       )33: احزاب( "الْبیت و یطَهرَکم تَطْهِیراً

  6.)298ـ297 ،10 ج :م1962سمعانی، ( »تی به خط خویش نوشته و به من دادبیااعلوى کاشانى، 

 574تـا   571هاي  تاریخ وفات وي باید در روز عرفه بین سالبر اساس اط�عات نسخ خطی، 

و در ناحیـۀ شـمالی   » شـاه  پنجـه «در زاویـۀ جنـوبی قبرسـتان     ابوالرضـا سـید   ۀمقبر 7.هجري باشد

کاشان است ولی متأسفانه مرقد شریف و مضجع نورانی این عالم فرزانه و فقیه یگانه مسجدجامع 

    8الشأن در زمان کنونی متروك و مهجور و غریب مانده است. و امامزادۀ عظیم

در ایـن   داده کـه   ان در قرن ششم ارائهمحدثع و مات فراوانی به تشیخدراوندي  ابوالرضاسید 

    .شود میخدمات حدیثی او بررسی  برخی از تنها همقال
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  روایت میراث حدیثی .2

ع، روایت میراث حدیثی گذشـتگان و انتقـال   به تشی ابوالرضاسید  فرد منحصربهبخشی از خدمات 

این میراث بـه آینـدگان تلقـی    پل ارتباطی براي انتقال  عنوان بهآن به آیندگان است تا آنجا که وي 

 ،کنندۀ اسناد انتقال ایـن میـراث بـه آینـدگان و در برخـی مـوارد       تقویت عنوان بهد. گاهی او شو می

شک اگـر او نبـود، اکنـون ایـن میـراث بـه دسـت مـا          این میراث است که بی فرد منحصربهراويِ 

هـاي متعـددي داشـته     مسـافرت  راوندي براي روایت و انتقال این میراث ابوالرضارسید. سید  نمی

کرده، بدین شـرح اسـت:    براي ام� و سماع احادیث سفر ابوالرضاهایی که سید  . اسامی مکاناست

دامغـان)،  ( ، قـومس خراسـان ر، بیهق، بغداد، مکه، مدینـه، کـرب�، نجـف،    ابوقم، اصفهان، ري، نیش

 ،1ج :1389مرعشـی نجفـی،   ( ...ر، حلّـه، فیحـاء، زنجـان، شـیراز و    آوه)، سـاوه، أبهـ  ( قزوین، آبه

  .)276ـ275

 ابـن ( ي داشـته اسـت  مـؤثر راوندي در نقـل تمـامی آثـار شـیخ طوسـی نقـش        ابوالرضاسید 

صمصـام  ابو ۀبا واسـط  نجاشی رجالهمچنین او در نقل کتاب  .)11، ص1ج :ق1379، شهرآشوب 

  .)95 ،104 ج :ق1403مجلسی، ( ب) نقش داشته استراوي اصلی کتا( حسنی  ذوالفقار بن معبد

  شود. میذکر در اینجا  اسامی برخی از این میراث حدیثی

  دعیة السرا .1ـ2

وارد  ص)(که در شب معراج بر رسـول خـدا   استدعا و حدیث قدسی  33 ۀبردارنداین کتاب در

در  ادعیه. در آغاز این کتاب، خواص ممتاز و وا�ي این استشده و هرکدام براي اهداف خاصی 

  نیافتـد تـا نپندارنـد کـه     اهـ�ن  ، بـه دسـت نـا   ادعیهشده که این   شده و تأکید  بخشش گناهان ذکر

 :1380 ،راونـدي حسـنی  ( کنـد  کفایت می خواندن این دعاها ما را از اطاعت و انجام تکالیف الهی

  .)196ـ195 دفتر چهارم،

ایـن   ،، خود شاهدي بر صـحت و اسـتواري مطالـب آن اسـت    ادعیهگرچه محتواي عمیق این 

 وارددعا نیـز  در کتب معتبر  ادعیهکتاب داراي اسناد متعددي است و ع�وه بر این، متن کامل این 

  .  استشده  

  در کتب روایی شیعه بدین شرح است: دعیإل السراسانید ا

 غضائرى از هارون داهللاز حسین بن عبی شیخ طوسیعلى فرزند شیخ طوسی، از  ابو سند اول:

بن موسى تلعکبرى از محمد بن همام اسکافى از حسین بن زکریاى بصرى از صهیب بن عبـاد از  

، حـر عـاملى  ( انـد  این روایت را نقل کـرده  (ع)از پدرانش از حضرت على (ع)عبداهللابوپدرش از 
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1380: 357(.  

  معبـد   بن  دذوالفقار بن محمام صمصابوگوید خبر داد مرا  راوندي می ابوالرضاسید  سند دوم:

 غضائرى از هارون بن موسى تلعکبرى از محمـد بـن   از حسین بن عبیداهللا شیخ طوسیحسنی از 

از پـدرش   (ع)عبداهللابوهمام اسکافى از حسین بن زکریاى بصرى از صهیب بن عباد از پدرش از 

  .)325ـ324 ،92 ج :ق1403مجلسی، ( اند این روایت را نقل کرده (ع)از پدرانش از حضرت على

گوید: ایـن حـدیث را بـه خـط      کرده، می  راوندي این حدیث را نقل ابوالرضاسید  سند سوم:

بیـان    بن محمد بن حسن بن محمد بن حسین بن مهرویـه کرمنـدى   احمدشیخ صالح، محمد بن 

از محمـد بـن    بن محمد بن یونس یمانى احمدبن ابراهیم از  احمدکنم که او این حدیث را از  می

حـر  ( نقل کرده است (ع)المؤمنین امیراز  (ع)از امام باقر 9الخضیب بن سلیمان ابوابراهیم اصبحى از 

  .)358: 1380، عاملى

در جمـادي    بن یعقوب اصـفهانی  احمدبن شاذان از   براهیما  بن  احمدحسن بن  سند چهارم:

  بن احمدد بن سعید ثقفی از محم براهیم بنااز   بن علی اصفهانی احمدهجري از  349ا�ول سال 

الحصیب سـلیمان بـن عمـرو بـن نـوح       ابواز محمد بن ابراهیم اصبحى و  بن یونس یمانی  محمد

، طـاووس  ابـن ( انـد  ایـن حـدیث را نقـل کـرده     (ع)المـؤمنین  امیراز  (ع)أصبحی هر دو از امام باقر

  .)194ـ192 :ق1409

کنـد و   فرزند شیخ طوسی از پدرش نقل می اولشباهت زیادي دارند؛ در سند  اول و دومسند 

از شـیخ طوسـی روایـت    ، محمـد ذوالفقـار بـن   ، راوندي از استاد خود ابوالرضا، سید دومدر سند 

 احمدسه و چهار، سند از  ۀسند از شیخ طوسی به بعد مشترك است. در سند شمار ۀکند و ادام می

 راونـدي از  ابوالرضـا سه، سـید   ۀمشترك است و در سند شمار ،بن محمد بن یونس یمانى به بعد

نقـل   کهکند  روایت می )نزدیکی مشهد اردهال کنونی( 10کرمندي اهل روستاي کرمندفردي به نام 

  ست.  اوبودن   خود حاکی از وثاقت و مورد اعتماد این راوياز  ابوالرضاسید 

ه، همـ  تبرتر هسـتند؛ بـا ایـن   مع، که شبیه سند اول نیز هست دعیإل السراراویان سند دوم کتاب 

تر است. با توجه به  به سند سوم بسیار شبیه 11مرعشی اهللا آیت ۀسند نسخ خطی موجود در کتابخان

اشـان  رسد راویـانی از ک  و کرمندي) به نظر می ابوالرضایعنی سید ( مسلماً کاشانی این سند راویانِ

  اند تا این میراث حدیثی براي آیندگان باقی بماند. اقدام به نگارش این نسخه کرده

  الجـواهر توان بـه   شده که براي نمونه می  کامل در برخی از منابع شیعه وارد طور به السر ادعیإل

165، 162، 156، 64، 28 : ق1418، کفعمـى ( مینا� البلد ، )381ـ342 :1380، حر عاملى( هالسنی( ،
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اشـاره   )325ـ324 ،92 ج :ق1403مجلسی، ( ا�نوار بحارو  12باقر دامادمحمدسید  �عمالمنتخب ا

شـده کـه بـراي نمونـه بـه        این کتاب در برخی منابع شیعه وارد ۀدعیاهایی از  همچنین بخش کرد.

 :ق1412 طبرسـى، ( خـ�ق ا� مکـارم  ، )244 و 235، 95 ،1 ق: ج1411 ،طوسـى ( دالمتهجـ   مصباح

و  )196ــ 193 :ق1409، همـو ( اببـو ا� فتح ، )404: ق1330، طاووس  ابن( األسبوع جمال  ،)285

) 399 و 394، 385، 384، 229، 228، 192، 191، 173، 172، 149 :ق1405 ،کفعمــی( المصــباح

  توان اشاره کرد. می

  الوسائل الی المسائل ةدعیا .2ـ2

روایـاتی    ي داشـته، مجموعـه  فرد منحصربهراوندي در انتقال آن نقش  ابوالرضااي که سید  ادعیهاز 

است که شـامل ده مناجـات اسـتخاره،     الوسائل الی المسائل  ادعیإل موسوم به (ع)مروي از امام رضا

طلب عفو، سفر، طلب رزق، استعاذه، طلب توبه، طلب حج، طلب رفع ظلم ظالم، شکر خداوند و 

  باشد. طلب حوائج می

راونـدي گفـت کـه خبـر داد مـرا سـید        ابوالرضـا گونه آمده است: سید  این رساله ایندر سند 

مرتضی بن داعی حسنی در شهر ري از جعفر بن محمد دوریستی از پدرش از شیخ صـدوق کـه   

ز بن مسعود از ابـراهیم بـن محمـد بـن حـارث نـوفلی ا        إلگفت: حدیث کرد مرا عبداهللا بن رواح

کـه مـأمون خلیفـۀ     کنـد: هنگـامی   گونه روایت مـی  بود، اینضا(ع) پدرش که خادم و م�زم امام ر

ـ «آورد، آن حضرت به مأمون نوشتند: در (ع)عباسی دختر خود را به عقد امام جواد درسـتى کـه    هب

تحقیق که خداى تعالى امـوال مـا را در آخـرت     اي از مال شوهرش است و به براى هر زنى، مهریه

براى ما ذخیره گردانیده، همچنان که در دادن اموال شـما در دنیـا تعجیـل نمـوده و شـما را در آن      

را مهر دختـرت گردانیـدم و    وسایل به سوى مسألتهاها گردانیده است. من دعاهاى  صاحب خزانه

بـه مـن داده و او نیـز از اجـداد      (ع)رضـا  را پدرم، حضـرت امـام  ها  آن آن مناجاتى چند است که

روایت کرده که آن حضرت فرمودند: این دعاها را جبرئیل بـه مـن    (ص)طاهرینش از رسول خدا

هـاى   گوید: این دعاهـا، کلیـد گـنج    فرستد و مى س�م مى محمدداد و گفت که رب العزّه بر تو اى 

اي خود بگردان تـا آنکـه بـه هـدفت     ه سوى درخواست به  ها را وسیله دنیا و آخرت است پس این

، طبرسـی ( »گـردد نبرسى و این دعاها را در حاجات دنیـوى نخـوان تـا بهـرۀ تـو از آخـرت کـم        

  .)41ـ40 :ق1439

اي  را صـاحب رسـاله  راوندي  ابوالرضاالدین علی فرزند سید  عزاز سوي دیگر ع�مه مرعشی، 

 وصـفحه   26مکتوبات قـرن ششـم در    که ازداند  می (ع)از امام رضا الرسائل الی المسائل با عنوان
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. بنـا بـر نقـل ع�مـه مرعشـی، ایـن رسـاله        نصیري امینی موجود است ۀاي از آن در کتابخان نسخه

مرعشـی نجفـی،   ( است در این موضوع ابوالرضاظاهراً متفاوت با کتاب سید ، مشتمل بر دعاء السر

 ابوالرضـا سـید   الوسائل الی المسائل  ادعیإلشاید تصور شود که این کتاب همان  .)244 ،1ج :1389

مـذکور در   الوسائل  ادعیإلکه با بررسی متن  حالیشده در  راوندي است که به نقل از فرزند وي ذکر

کام�ً متفاوت است و گرچـه هـر دو    السر ادعیإلد که این متن با متن شو مشخص می کنوز النجاح

بـا هـم کـام�ً    هـا   آن محتـواي اند،  تركهستند و در برخی عناوین مشدعا از جمله احادیث قدسی 

  ند.ا متفاوت

کنـوز  را علی بـن حسـن طبرسـی در     رضا(ع)مروي از امام  الوسائل الی المسائل  ادعیإلکتاب 

 طـور  بـه ) 258ـ265 :ق1411( مهج الدعواتطاووس در  ) و ابن50ـ40 ق:1439، طبرسی( النجاح

مناجـات  ؛ 394ــ 393 :ق1405( المصـباح هاي آن را کفعمـی در   کامل و همچنین برخی از قسمت

مناجـات طلـب   ( بـا انـدکی تفـاوت در آخـر آن     172ــ 171 مناجات سفر)،( 190ـ189 استخاره)،

، کفعمـى ( البلـد األمـین  و ) مناجـات شـکر خداونـد   ( 415 مناجـات اسـتعاذه)،  ( 246ـ245 رزق)،

) مناجـات اسـتخاره  ؛ 293 ،ق1414( أمالی، شیخ طوسی در مناجات استخاره)؛ 162ـ161:  ق1418

 مناجـات شـکر خداونـد)،   ؛ 72ــ 71 ؛ مناجات اسـتعاذه و 83ـ82 :ق1407( الدعواتو راوندي در 

  اند. ذکر کرده) مناجات طلب حاجت( 59ـ58

  حادیثربعین فى االاال .3ـ2

بیـان کـرده اسـت. او     �ربعـین سنإل األربعین فی سـنإل ا را  نام آن ،خود الیقین طاووس در کتاب ابن

 علـی(ع) مورد اول تسـمیۀ   :همچنین به این کتاب دسترسی داشته و دو مورد از آن نقل کرده است

د الْغُـرِّ الْمحجلـینَ و یعسـوب     «به اوصاف  پیامبر(ص)توسط  قَائـ ینَ وتَّقالْم امإِم ینَ وملسالْم دیس

 ،طاووس ابن( است »و الصدیقُ الْأَکْبرُ و الْفَاروقُ الْأَعظَم و قَسیم الْجنَّإلِ و النَّار  الْمؤْمنینَالدینِ و أَمیرُ 

  .)467 :ق1413

 (ص)ذر صحابی پیامبر اسـت کـه در آن از قـول رسـول اهللا    ابومورد دوم نیز حدیثی منقول از 

صـدیق  و  کنـد  پیامبر مصـافحه مـی  قیامت با  اولین فردي است که در روز علی(ع)کند که  نقل می

کـه   حـالی اسـت در  منانؤم پیشوايو  دگذار یکه میان حق و باطل فرق م است اکبر و فاروق اعظم

  .)511 :همان( سا�ر کافران است اموال دنیایی،

 ۀالرضا العلـوي کـه بـراي بـرادرزاد     محمد بن الحسن بن محمد بن أبی ۀاین تألیف در اجاز

 ) نوشـته، یـاد شـده اسـت    769م ( المعـالی العلـوي   بـن أبـی   احمدالدین  خود محمد بن جمال
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 �ربعینفی شرح ا �ربعینسنإل اع�مه مرعشی عنوان کتاب را  .)166 ،104 ق: ج1403مجلسی، (

 ،1ج :1389مرعشـی نجفـی،   ( داند نظیر می مسائل علمی کمرا در شمول  کرده و آن  ذکر حدیثاً

266(.  

  دعاي جوشن صغیر .4ـ2

شده و مختص دادرسـی بـه     تعلیم داده (ص)این دعا سرّي از اسرار خداوند است که به رسول اهللا

امان از آفـات و عقوبـات دنیـوي و     شن معروف شده است. این دعا برايمظلومان است که به جو

 ؛هاي اخروي است که تعلیم آن تنها به اهل آن جایز و بر مشرکان حـرام اسـت   نعمتوري از  بهره

خوانـد مگـر اینکـه حاجـت او بـرآورده خواهـد شـد. روایـات          زیرا کسی با این دعا خدا را نمی

    .)51 :ق1439، طبرسی( دعا و سرعت اجابت آن ذکر شده استمشهوري در اهمیت این 

، نخسـت نعمتـى از   امام(ع)وزده بند دارد که در هر بند موضوع این دعا شکرگزاري است و ن

و  پیـامبر(ص)  خواهد که بر کننده از خدا می هر بند، دعاشمرد و در پایان  هاى الهى را بر مى نعمت

  . هاي الهی قرار دهد فرستاده و شخص را از شکرگزاران و یادکنندگان نعمتاهل بیت او صلوات 

اولین سـند آن   کنوز النجاحهرچند دعاي جوشن داراي اسنادي متعدد است لیکن طبرسی در 

تراب حسـنی از  ابـو گوید: به من خبـر داد سـید    راوندي می ابوالرضاکند: سید  گونه ذکر می را این

از هارون بن موسی تلعکبـري کـه گفـت:      عبداهللا الدؤلىابوعبداهللا جعفر بن محمد دوریستی از ابو

بن زید عقیلی از عبداهللا بـن عـ�ء از امـام     ةالعباس بن علی بن ابراهیم از عمارابوکرد مرا  حدیث

بـه نقـل از    حسـین(ع) که خطاب به فرزندش امـام   علی(ع)از اجداد طاهرینش از امام  صادق(ع)

  .)جا همان(فرمودند: ...  رسول خدا(ص)

بـا اسـانید متعـدد     )227ــ 217 :ق1411، طـاووس  ابـن ( مهج الدعواتدعاي جوشن صغیر در 

 )332ــ 326:  ق1418، کفعمـى ( البلـد ا�مـین  و در  (ع)منتهی به شیخ طوسی منقول از امام کـاظم 

  ذکر شده است.صادق(ع) صورت مرسل از امام  به

  )عج(خبر موالنا القائم .5ـ2

امینـی  الدین نصیري  فخرمیرزا  ۀاي از آن در ده صفحه در کتابخان از مکتوبات قرن ششم که نسخه

تعـداد یـاران    دربارۀطاووس حدیثی طو�نی  ابن .)266 ،1ج :1389مرعشی نجفی، ( موجود است

رزشـمند  اي ا ، از نسخه13عج) و تعیین جایگاه ایشان، از کتاب یعقوب بن نعیم بن قرقارة(امام زمان

، طـاووس  ابـن ( روي آن نسخه، خط سید فضل اهللا راونـدي بـوده اسـت   کند که  و قدیمی ذکر می

  .)375: ق1416
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  النیروزیه   ةالروای .6ـ2

 ابوالرضـا کنـد کـه سـید     در باب عید نوروز از برخی کتب معتبـر نقـل مـی    ع�مه مجلسی روایتی

ق: 1403مجلسـی،  ( کند روایت می صادق(ع)را با سند خود از معلی بن خنیس از امام  راوندي آن

ده شـ نـوروز ذکـر    فرد منحصربههاي  در این روایت طو�نی، مواردي متعدد از ویژگی .)91 ،56 ج

  14است.

  ة المعصومین. قنوت موالینا االئم7ـ2

الدین نصیري امینـی   میرزا فخر ۀصفحه در کتابخان 40اي از آن در  از مکتوبات قرن ششم که نسخه

رسد که محتـواي ایـن کتـاب، همـان      به نظر می .)266 ،1ج :1389مرعشی نجفی، ( موجود است

 کنـد  را یافتـه، نقـل مـی    از اصـلی کـه آن   مهـج الـدعوات   طـاووس در  بـن   قنوتاتی باشد که سید

  .)46 :ق1411 طاووس، ابن(

  لهیات. مناجات ا8ـ2

منین که ع�وه بر زیبایی نثر، حاوي مضـامین وا�ي عرفـانی   ؤالم امیرهاي زیبا و پرشور  از مناجات

 حجـر «و » کبریت أحمر«مرعشی این مناجات را  اهللا آیت 15و اخ�قی است، مناجات الهیات است.

و معتقد است که در سـند ایـن مناجـات     )240 ،1ج :1389مرعشی نجفی، ( کرده  توصیف »مکرم

    .)276 ،1ج :همان( موثق و مورد اطمینان وجود دارند افرادي

کـه در   ادعیهو معدودى  صحیفۀ سجادیهپس از «گویند:  این مناجات می بارۀاستاد مشکات در

ـ  معتبرتـر اسـت  شده، ایـن مناجـات     بسیارى از کتب حدیث به روایات صحیحه نقل ى ایـن  و حت

اس قمى در کتب ادعیۀ خود مجلسى و شیخ عبع�مه طاووس و  مناجات از بیشتر دعاهایى که ابن

  .)47 مقدمه، :1378 مرزبانى، ( اند، معتبرتر است ایراد کرده

راوندي است. این مناجات توسـط خواجـه عبـدالحق     ابوالرضاراوي اصلی این مناجات، سید 

 الهیــاتم بـه پارسـی برگردانـده شــده اسـت. همـو ایـن مناجـات را بـه         سـبزواري در قـرن دهـ   

کفعمـى،  ( مصـباح الو  )99 ،91 ق: ج1403مجلسـی،  ( نـوار �ا بحـار کـه در   حالیکرده در نامگذاري

یاد شده است. گویا مناسبت این نامگـذارى،  » المؤمنین امیرمناجات «از آن با عنوان  )368 :ق1405

  فرازهاى این مناجات است.در » لهىا«تکرار واژۀ 

  این مناجات در متون شیعه داراي دو سند تقریباً مشابه به شرح ذیل است:  

 908نوشـت متـأخر کـه در سـال      بر دست راوندي، بنا ابوالرضاسلسله سند به روایت سید  .1

راونـدي از   ابوالرضا شده، بدین شرح است: سید  سبزوارى کتابت الحق ه عبدط خواجهجري توس
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اي به خط  از نسخهـ  بارکرزي احمددهخدا على بن یحیى راوندى از علی بن حسن بن محمد بن 

که خبر داد مرا علی بن محمد خلیدي کاشانی روز یکشنبه نهم ماه رمضان سـال  ـ  کنم وي نقل می

بن حسن  احمدهجري از  381هجري از علی بن نصیر قطامی روز سه شنبه ماه شعبان سال  388

، وثـابی کاشـانی   ۀهجري از پدرش از على بن محمد بن شـیر  333انی در جرجان سال وثابی کاش

هجـري در سـامراء مناجـات     260از پدرانش در سـال   (ع)از امام حسن عسکري، معروف به أعزّ

  .)14ـ13 مقدمه، :1378 مرزبانى، ( کند را روایت می (ع)ینمؤمنال امیر

م کـه در اواخـر   نوشت متقـد  راوندي دست ابوالرضابر نقل فرزند سید  سلسله سند دوم بنا .2

 ابوالرضـا فرزنـد سید ( قرن ششم هجرى کتابت شده، بدین شرح است: علی بن فضـل اهللا حسـنی  

بارکرزي) از علی بن محمد خلیـدي از علـی بـن    ( راوندي) از پدرش از علی بن حسن بن محمد

کاشانی از امـام   ۀمحمد بن شیر بن حسن وثابی کاشانی از پدرش از على بن احمدنصیر قطامی از 

را روایـت   (ع)ینمؤمنال امیرهجري در سامراء مناجات  260از پدرانش در سال  (ع)حسن عسکري

  .)14 :همان( کند می

، نام اسـتاد  ابوالرضاتنها اخت�ف موجود در دو سند، این است که در سند منقول از فرزند سید 

گـویی وي قصـد تلخـیص و حـذف عبـارات      شـده؛    پدرش یعنی علی بن یحیی از سند حـذف 

توضیحی سند را داشته که در این میان اشتباهاً نام علی بن یحیی حذف شـده اسـت. البتـه نسـخۀ     

باشد و بخش میانى مناجات در این نسخه بـر اثـر    هاي دیگري در متن نیز می متقدم، داراي کاستی

ۀ متن کامل مناجات الهیات یـا بـه   مرور زمان و حوادث روزگار از بین رفته است. تصحیح و مقابل

راوندى با چندین نسخه و کتاب   ابوالرضابه روایت سید  (ع)المؤمنینامیرمناجات  ،تر تعبیر صحیح

بـه چـاپ    مجموعۀ میراث حدیث شـیعه عسکري صورت گرفته و در  توسط آقاي سعیدرضا علی

    16رسیده است.

 صـحیفۀ سـجادیه  نمونـه در   رايبه است. هایی از این مناجات آمد قطعه ،در منابع روایی شیعه

بخشى از ایـن مناجـات بـه نقـل از      المزارو در  )258 و 53دعاي  :1376على بن الحسین، ا�مام (

همچنین این مناجات بـه  ) 271 :ق1410، شهید اول( .ذکر شده است (ع)المؤمنینامیرتمار از   میثم

 ،کفعمـی ( المصـباح در  ،بعـد از زیـارات  ) 311:  ق1418، کفعمـى ( ا�مـین  البلد صورت کامل در 

مجلسـی،  ( »(ع)المؤمنین مرویإل عن العسکرى امیرمناجاة « عنوان به ا�نواربحارو در  )368 :ق1405

  شده است.ذکر  )99 ،91 ق: ج1403

هایى در متن و در تقدم و تأخر برخى فقرات در  در متون اهل سنت نیز این مناجات با کاستى
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بـاب   :ق1418، قضـاعی ( بیان شـده اسـت   با سند الحکم و مأثور مکارم الشیمدستور معالم کتاب 

  .)به بعد 261 هشتم،

  (ع)ندبة االمام السجاد .9ـ2

، سه ندبه است کـه همـه یـا بخشـی از آن در     (ع)از امام سجاد هاي مروي طبق متون موجود، ندبه

  منابع روایی ذکر شده است.  

زهـره از آن   به بنـی ضمن اجازۀ ع�مه حلی ، تر است طو�نیتر و  که از همه معروف ندبۀ اول

در سـند ایـن ندبـه، سـید     است.  سجاد(ع)راوي اصلی این روایت از امام  »هريز«یاد شده است. 

یا نَفْس حتَّام إِلَى الْحیاةِ سکونُک و إِلَى الدنْیا «این مناجات با عبارت  17راوندي قرار دارد. ابوالرضا

 کونُکوا رهتارمایـن ندبـه در چنـدین    ) 123ــ 121 ،104 ق: ج1403مجلسـی،  ( شود. آغاز می» ع

 در گانۀ رائیه بیان شده اسـت. کفعمـی ایـن ندبـه را     شده که بعد از هر بخش، ابیات سه بخش ذکر

هـایی خطـی از ایـن     آقابزرگ تهرانی نسـخه  .)320:  ق1418، کفعمى( کرده است ذکر ا�مین البلد 

 .)103 ،24 ق: ج1403 آقابزرگ تهرانى،( الدین نصیري مشاهده کرده است ندبه را در کتابخانۀ فخر

کـرده و   ذکـر  »سـجاد(ع) مـام علـى بـن الحسـین ال    النّدبـإل األولـى ل�  « عنوان بهآن را حسون کریم 

 .)237ــ 203 ،58شـمارۀ   ق،1420 کـریم، حسـون  ( دربارۀ این مناجات بحث کرده است تفصیل به

 المقرئ از سـفیان بـن عیینـه از    بن عبداهللا محمدبن عمران از  محمدعساکر نیز با سند خود از  ابن

403 ،41 ق: ج1415 ،عساکر ابن( هري، این ندبه را روایت کرده استز(.  

  النوادر .10ـ2

مشـهور یـا    هجري بوده کـه احادیـث غیـر   ان در چهار قرن اول محدثنوادر، عنوانی عام از تألیفات 

آمـده اسـت.    گـرد  ی یا احادیـث مسـتدرك در آن  یمتداول یا استثنا احکام غیر ۀاحادیث دربردارند

 هـاي حـدیثی وارد شـده اسـت     ولی محتویات آن در مجموعه استمفقود  نوادرگرچه اکثر کتب 

    .)316ـ315 ،24 ق: ج1403 آقابزرگ تهرانى،(

  توان دو دیدگاه کلی را مطرح کرد: می در باب اصط�ح نوادر،

را ذیل یک سرفصل خاص گـردآوري کـرد.   ها  آن دیدگاه اول: مقصود روایاتی است که نتوان

 وحیــد بهبهــانی و )42: 1ق: ج1406( ، فــیض کاشــانی)476 ،1 ق: ج1406( محمــدتقی مجلســی

محمـد بـن   نـوادر  تـوان بـه    ترین کتب نوادر، مـی  ند. از معروفا بر این دیدگاه قائل )34 :ق1404(

  ) اشاره کرد.260م( شعريابن محمد بن عیسی  حمدانوادر ) و 217م( عمیر أبی

شود. شیخ مفید بـراي رد احـادیثی کـه     دیدگاه دوم: روایاتی که به علت قلّت، بدانها عمل نمی
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داند کـه در بـاب نـوادر     شاذ می را احادیثیها  آن دانند، روز می کم و کاست) سی بی( ماه رمضان را

  )19 ،ق1413،شیخ مفید( شود. شده و نوادر روایاتی است که بدان عمل نمی وارد

در ی راوندي، دیدگاه اول مدنظر است. این کتاب شامل روایـات  نوادرمشخص است در کتاب 

تـوان دو   راونـدي را مـی   نـوادر . کتاب استموضوعات فقهی، اخ�قی، تاریخی، ک�می و غیر آن 

  کتاب مستقل محسوب کرد؛ به عبارت دیگر کتاب از دو بخش کلی تشکیل شده است.

 دربـارۀ گیـرد و شـامل روایـاتی     مـی  : این بخش، حدود یک ششم کتـاب را در بـر  بخش اول

راونـدي، بـه اسـم     ابوالرضـا . در ایـن قسـمت سـید    استهاي رمضان، شعبان و رجب  فضایل ماه

از ، که مصدري که مشتمل بر این روایـات باشـد   کند، همچنان ر روایاتش اشاره نمیمصدر یا مصاد

البته با تفحص و بررسـی   .)138 ،در دست انتشار، راوندي( نزد ما موجود نیست، نظر سند و متن

بن ابراهیم بـن   احمد احتمال قوي این احادیث از کتاب شود که به اسناد کتاب، مشخص می دربارۀ

ل ماه رمضان ذکـر  یندي که در ابتداي بخش احادیث فضاروایت شده است. توضیح آنکه س هجیر

  ده، بدین شرح است:ش

  بـن   هجـري بـر رسـتم    518سـال   ا�ول ربیعدهد: در پاپان  راوندي خبر می ابوالرضاسید 

این حدیث را عرضه کردم، او این حدیث را از  18»باب ورده«مسعود در کاشان در مسجد 

 513ماه مبـارك رمضـان سـال     25بن ابراهیم بن هجیر در یکی از مساجد آمل روز  احمد

هجري  480خلف طبري در سال  الحسن علی بن أبیابوکرده که او نیز از   هجري دریافت

  .)268ـ267 ،در دست انتشار، راوندي( 19از عبداهللا بن جعفر...

الحسن علی بن ابوبن ابراهیم بن هجیر در اسناد بعدي بدین شرح هستند:  احمداساتید روایی 

بـن   احمـد العباس ابو، خلف عبدالرحیم بن محمد صوفیابو، )271و  269 همان:( خلف طبري أبی

الحسـن علـی بـن زیسـت     ابو، )273 :همـان ( هجـري  487صورت اجازه در سال  محمد حنیفی به

ــال   ــل در س ــجدي در آم ــري در مس ــ�ء  482المق ــق ام ــري از طری ــان( هج ، )290و  274 :هم

 482آمـل در مـاه رمضـان سـال      »صفارین«المحاسن عبدالواحد بن اسماعیل رویانی در مسجد ابو

 481مسعود عبدالواحد بن علی بن حسـین قـزّازي در ذي الحجـه سـال     ابو، )276 :همان( هجري

از  .)289و  288 ،285 ،284 :همــان( القاســم علـی بــن حسـین وراق  ابوو  )279 :همـان ( هجـري 

هجیـر ایـن     هجیر هستند، رستم بن مسعود از کتاب ابن  ر همگی اساتید ابنوذکمآنجایی که افراد 

  است.  روایات را نقل کرده

واسـطۀ   بـه  ،دهشـ ل ماه رجب و شعبان ذکر یندي که در ابتداي بخش احادیث فضاهمچنین س
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 513بن ابـراهیم بـن هجیـر در ابتـداي شـوال سـال        احمدنصر حسن بن محمد بن ابراهیم از ابو

 ،بن ابراهیم بـن هجیـر   احمدتمامی احادیث این باب با سند  .)295: همان( هجري نقل شده است

صـورت   رویانی از محمـد بـن حسـن بکـري بـه      احمدالمحاسن عبدالواحد بن اسماعیل بن ابواز 

 خلف نقل کـرده اسـت   بن ابراهیم بن هجیر از علی بن أبی احمدشده جز یک مورد که   اجازه نقل

  .)310 :همان(

الـدین شـمرده    خباري از مشایخ طبرستانی منتجـب بن ابراهیم بن هجیر ا� احمدالعباس ابواما 

زیرا  ؛رسد تر به نظر می صحیح »عجیر«البته عنوان  .)373 ،3 ق: ج1408 رافعى قزوینى،( ستشده ا

بـا   (ع) در منابع یافت نشد و از سوي دیگـر نوادگـانی از امـام حسـن     »هجیر«از یک طرف عنوان 

، »عجیـر الـداوودي حسـنی   «فندق ذیل عنـوان   اند. ابن کرده در طبرستان زندگی می »عجیر« وصف

 »شـجریه «داند که به ایشان  قاسم بن ابراهیم بن حسن بن محمد بن سلیمان را داراي فرزندانی می

از جملـۀ ایـن    ون وي در طبرستان و نواحی آن منطقه سکوت داشتند شد و بیشتر فرزندا گفته می

به  .)281 ،1ق: ج1428،  ُ   ف ندق ابن( استبن ابراهیم بن حسن بن عجیر  احمدالعباس ابوافراد، فقیه 

هجیـر مـورد بحـث مـا      بن ابراهیم بن حسن بن عجیر همان ابن احمدالعباس ابورسد فقیه  نظر می

  از آن حذف شده است. »بن حسن«باشد که عبارت 

رسـاند کـه    ل ماه رمضان، همچنین ایـن نکتـه را مـی   یقت در سند ابتداي بخش احادیث فضاد

کاشان مرکز تجمع علما در قرن ششم بوده و افـرادي همچـون رسـتم بـن مسـعود بـراي انتشـار        

  رفتند. راوندي می ابوالرضاروایات خود در کاشان نزد سید 

یـا   أشـعثیات گیـرد، برگرفتـه از کتـاب     می کتاب را در بر : این بخش که پنج ششمبخش دوم

کـه روایـات ایـن بخـش نیـز بـا       ، است. این مطلب با مراجعه به سند ابتداي این بخش جعفریات

  د. سند مذکور بدین شرح است:شو مشخص می، اند همین سند نقل شده

صـورت اجـازه و    رویـانی بـه   احمـد الواحد بن اسماعیل بـن   راوندي از عبد ابوالرضاسید 

صورت اجازه و سماع،  د مرا محمد بن حسن تمیمی بکري بهکند که خبر دا سماع نقل می

دیباجی از محمد بن محمد بن اشـعث کـوفی از موسـی     احمدحدیث کرد ما را سهل بن 

کنـد کـه    از پدرانش نقـل مـی   صادق(ع)بن اسماعیل از پدرش اسماعیل بن موسی از امام 

  20... فرمودند: (ص)رسول خدا

با توجه به تاریخ تولد او و شهادت اسـتادش  ، راوندي این احادیث را در جوانی ابوالرضاسید 

گرفتـه و در   رویانی فـرا  احمدالواحد بن اسماعیل بن  احتمال زیاد در شهر ري از عبد و به، رویانی



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسیکاشان

 )22(پپاپی  14شمارۀ 

 1398ستان بهار و تاب
 

68  

  خود ذکر کرده است.   نوادرکتاب 

د، شـو  محسـوب مـی   جعفریاتیا  أشعثیاتگلچینی از کتاب  عنوان بهاز آنجایی که این بخش 

اعتبـار ایـن کتـاب میـان      بـارۀ دارد. درأشـعثیات  اعتبار این بخش، نسبت مستقیم به اعتبار کتـاب  

 ،1ج :1376همـو،  ؛ 214: ق1406( سطاوو اي همچون ابن نظران اخت�ف وجود دارد؛ عده صاحب

 ؛کتاب معتبـر و مقبـول اسـت   معتقدند که این  )15ـ38 ،1خاتمۀ ج :ق1408( نوري محدثو  )28

ایـن   )398: 21ق: ج1404( انـد. در مقابـل محمدحسـن نجفـی     لذا از این کتاب نقل روایت کـرده 

داند. دیدگاه تفصیل بر این قائل است کـه   کتاب را معتبر ندانسته و روایات آن را قابل استفاده نمی

، داوري( ذکر شـده باشـد   دمااعتماد بر روایات این کتاب، مشروط بر این است که در سایر کتب ق

  .)24 ،2ق: ج1429

  میراث حدیثی ۀو اجازتصحیح  ،شرح. 3

آنجـا کـه او    تا ،راوندي، شرح و تصحیح میراث حدیثی است ابوالرضابخش دوم از خدمات سید 

هاي حدیثی، بـراي تصـحیح کتـب حـدیثی شـیعه       ان سایر حوزهمحدثوشد کاشان را به محل آمد

سانید اجـازات  داند که اکثر ا را از مشایخ بزرگی می ابوالرضانوري، سید  محدثتبدیل کرده است. 

  .)174 ،1 الخاتمإل ج :ق1408، نوري( شود به او منتهی می

راونـدي   ابوالرضـا سـید   ۀبا اجاز کهن شیعههایی از آثار  بر اساس اط�عات نسخ خطی، نسخه

هجري به بغـداد داشـته، دریافـت کـرده     511موجود است که او این آثار را در سفري که در سال 

 و إلاألئمـ   خصـائص  ،الب�غـه  نهـج شـرح   ،سـید مرتضـی   أمالیتوان به  این آثار می ۀاز جمل .است

اشـاره   أمـالی شـیخ صـدوق   و  کتاب من �یحضر الفقیه، رسالۀ اهوازیه، سید رضی تلخیص البیان

  شود. میاین کتب ارائه  در ادامه اط�عاتی دربارۀرد. ک

  الحاشیة علی أمالی المرتضی .1ـ3

را بـا  هـا   آن دارد کـه مـن   رررر و دغُتعلیقات زیادي بر کتاب  ابوالرضاکند که سید  فندي بیان میا

 داده،  المعالى محمـد اجـازه   ابوالدین  اي که براى شاگردش سید ناصر خط خودش، بر پشت نسخه

  .)371 ،4 ق: ج1431، افندى( ام دیده

را   مرتضـی   سـید  امالیاي نفیس از  بن ابراهیم خومجانی، نسخه  عبداهللا  بیاهمچنین حسین بن 

  کتابخانـۀ   در 145کـه اکنـون بـه شـمارۀ       داشـته   تملـک   در ، شـده    کتابت هجري 567که در سال 

  بـوده   الفضل ابـراهیم ابوسید مرتضی توسط محمد  امالیاسکوریال موجود است و اساس تصحیح 

اجـازۀ   هجـري  568راوندي خوانده و از وي در سال  ابوالرضا  است. خومجانی نسخه را نزد سید
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 ةاخـو    اسـتادش ابـن    روایـت   را بـه  امـالی   کتـاب   ابوالرضـا دریافت کرده است. سید   را  روایت آن

به روایت   را  کتاب ابوالرضاغانم عصمی از سید مرتضی روایت کرده است. همچنین ابوبغدادي از 

قدامه از سید مرتضـی و از سـید مرتضـی      بن احمداز   حسینی  أعز بیابن   حمزة  از نقیب ةاخو  ابن

، رحمتـی ( در روایـت داشـته اسـت     دوریسـتی   عبـداهللا جعفـر بـن محمـد    ابوبن داعی حسـنی از  

  .)160 پاورقی الف:1395

  البالغه شرح نهج .2ـ3

این شرح غیـر از  ین است. مؤمنال امیر ۀالب�غ نهجشرح راوندي،  ابوالرضاین آثار سید تر مهمیکی از 

هـر دو راونـدي را صـاحب     نـوار ا� بحارالدین راوندي است و مجلسی در  قطب ۀالب�غ شرح نهج

    .)168 ،107 ق: ج1403مجلسی، ( داند می هالب�غ نهجشرح 

 هالب�غـ  نهـج تـوان اولـین شـارح     را مـی  ابوالرضاسید عبدالعزیز طباطبایی معتقد است که سید 

اند بعدها شـرح خـود    معرفی شده هالب�غ نهجاولین شارحان  ۀزیرا دیگرانی که در زمر ؛قلمداد کرد

هجـري بـه اتمـام     556قطب راوندي شرح خود را در آخر شعبان براي نمونه اند؛  را تکمیل کرده

اولـین شـارح    عنـوان  بـه فندق) از دیگر افرادي که  ابن( القاسم زید بیهقیابورسانده است. علی بن 

هجري به پایـان رسـاند. در ایـن میـان، سـید       552شده، شرح خود را در سال   معرفی هالب�غ نهج

اصـل   ۀطلـب علـم، بـه نسـخ     برايان به بغداد در نوجوانی و در سفر علمی خود از کاش ابوالرضا

هجري براي خـود استنسـاخ    511ول سال ا� یافته و در ربیع  به خط سید رضی، دست هالب�غ نهج

توضـیح داده  آن را کرده، تعلیقاتی بر آن نگاشته و کلمات غریـب آن را تفسـیر و جمـ�ت مـبهم     

    21است.

انـد؛   لـف دسترسـی داشـته   ؤم راوندي به خطّ خود ۀالب�غ نهجشرح  ۀبرخی از بزرگان به نسخ

را  ابوالرضـا سید  ۀالب�غ نهج ۀیافته و نسخ  محمد نازویه قمی از افرادي است که در کاشان حضور

در  هالب�غ نهجبسیار قدیمی از  ۀاز طریق سماع از او دریافت کرده است. توضیح مطلب آنکه نسخ

هجري موجـود   556به خط محمد بن حسن بن نازویه قمی به تاریخ  »المتحف العراقی«کتابخانۀ 

القاسـم  ابوعلـی بـن زیـد     ۀناسخ، این نسخه را با نسـخ  .)79 :ق1433 موسوي بروجردي،( است

هجري این نسـخه   568شوال سال  ۀفندق) مقابله کرده است. محمد نازویه قمی در نیم ابن( بیهقی

سـید   ۀهمو همچنین این نسخه را بـا نسـخ   .)81 :همان( را بر قطب راوندي نیز قرائت کرده است

 571سـال   ا�ول ربیـع در  ،خـود  ۀدر نسـخ  ابوالرضا ۀراوندي با درج تمامی حواشی نسخ ابوالرضا

بـر سـید   ، همـان مـاه   22تا  571 ا�ول ربیعاز ابتداي ، روز 22هجري در کاشان مقابله و در مدت 
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 ۀهجـري بـه وي اجـاز    571الثانی سـال   در ربیع ابوالرضاراوندي قرائت کرده است. سید  ابوالرضا

  .)82 همان:( روایت این نسخه را داده است

موجـود   1190در کتابخانۀ رضا در شهر رامپور به شمارۀ  هالب�غ نهجاي کهن از  ع�وه نسخه به

زمانی که سـید   ،القاسم حاجی فراهانی بیاهجري توسط عبدالجبار بن حسین بن   553  است که در

شـده جـز     براي استراحت به روستاي جوشقان رفته، از روي نسـخۀ وي کتابـت     راوندي ابوالرضا

همـراه   ۀالب�غـ  نهـج به اینکه نسخۀ اساس کتابت او که نسـخۀ    اي ، کاتب اشاره نسخه  آنکه در این

  نسـخۀ   شخص است کهشده، نکرده اما م  از روي کدام نسخه کتابت  بوده، در چه سالی یا ابوالرضا

روي نسـخۀ  هجري در بغداد از  511در سال  ابوالرضااي باید باشد که  همان نسخه ،کتابت  اساس

    .)173 الف:1395 رحمتی،(  کرده است  کتابت  اصل 

شـرح  ، ابوالرضـا   از شـاگردان سـید  ، الدین علـی بـن محمـد القمـی المتطبـب      همچنین جمال

 ابوالرضـا کند ولی نسخۀ خود را پس از وفات سید  راوندي را با اجازه از او روایت می هالب�غ نهج

 کنـد  قرائـت مـی  ، عزالدین مرتضی علی بـن فضـل اهللا راونـدي   ، هجري بر فرزند او 589در سال 

  .)134 ق:1433 موسوي بروجردي،(

نسـخۀ  رساند کـه افـرادي همچـون محمـد نازویـه قمـی بـه مقابلـۀ          دقت در مطالب فوق می

بسـنده  ، ر و ريابوچـون نیشـ  ، هاي مهم حدیثی آن روزگـار  خود نزد بزرگانی از حوزه ۀالب�غ نهج

کاشانی نیز بهرۀ وافـی ببرنـد. ایـن مطلـب      محدثکنند تا از نسخۀ این  نکرده و به کاشان سفر می

  .استان بزرگ آن دوره محدث، نزد هالب�غ نهجبیانگر اهمیت این نسخۀ 

در اختیار داشته باشند و مشخصاً نوۀ   راوندي باید نسخۀ اخیر و کتابخانۀ او را ابوالرضااعقاب 

هجـري از کتابـت    631دختري او، یعنی حسن بن محمد بن عبداهللا بن علی جعفري حسـینی در  

احتمال بسیار باید کتـابتی از همـان    و به هالقاعد کرده که علی  حاصل  فراغت هالب�غ نهجاي از  نسخه

  .)174: الف1395رحمتی، ( راوندي باشد ابوالرضا نسخۀ جدش

متوفاي بعد از ( عتائقی حلی تا قرن هشتم نیز موجود بوده و ابن ابوالرضاسید  ۀالب�غ نهج شرح

ق: 1403 آقـابزرگ تهرانـى،  ( از آن استفاده کـرده اسـت   هالب�غ نهجهجري) در شرح خود بر  788

  .)143 ،14 ج

  هخصائص االئم .3ـ3

سید رضـی، مربـوط بـه کتابخانـۀ رضـا در       22إلخصائص ا�ئمخطی موجود از  ۀنسخ ترین قدیمی

سید عبدالعزیز طباطبایی در قم موجود اسـت. ایـن    ۀرامپور هند است که میکروفیلم آن در کتابخان
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سـاکن در روسـتاي   ، القاسـم حـاج فراهـانی    بـی انسخه را فردي به نام عبدالجبار بن حسـین بـن   

فراهـانی نسـخه را    24اسـت.   هجري کتابت کرده 553رشنبه چهارم شوال در روز چها ،23 خومجان

بـه او  آن را در صفحۀ عنوان نسـخه، اجـازۀ روایـت     ابوالرضاراوندي خوانده و  ابوالرضانزد سید 

الفتح ابـو کنـد کـه او ایـن کتـاب را از شـیخ خـود        در این نسخه بیان می ابوالرضاداده است. سید 

الفضل خزاعـی از  ابوعبداهللا بن شبیب از   مظفرابوبن أخشید سراج از  احمداسماعیل بن فضل بن 

  .)15 ،ق1406سید رضی، ( سید رضی روایت کرده است

  تلخیص البیان فی مجاز القرآن. 4ـ3

  مربـوط بـه قـرن ششـم در      25سید رضـی  تلخیص البیان فی مجاز القرآندو نسخۀ خطی از کتاب 

ولـی   ،هایی دارد کاستی 1034است که نسخۀ اول به شمارۀ  کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران موجود

حسن بن محمد حافظ رهقی   بن  کامل است. کاتب نسخۀ دوم، محمد 5470  نسخۀ دوم به شمارۀ

هجـري کتابـت     547سـال    رجـب   29در تاریخ  26در روز جمعه عصر در شهر آبهآن را است که 

اصـلی کـه از آن     است: من این نسخه را با نسخۀ. در حاشیۀ برگۀ آخر این نسخه آمده  کرده است

هجـري   564الثـانی سـال     آخـر جمـادي    در  اندوز= کاشـان) ( شهر  راوندي بوده در ابوالرضاسید 

  .)47 :ق1406 طباطبایی،( ام مقابله کرده

  اهوازیه ۀرسال .5ـ3

اردهم چهـ   روز  اسـت کـه در   27رسالۀ اهوازیـه راوندي،  ابوالرضاشده نزد سید  از دیگر آثار کتابت

رحمتی، ( است  شده  جامع کاشان توسط همان خومجانی کتابتهجري در مسجد 554محرم سال 

  .)175 الف:1395

  الفقیه و أمالی صدوق هکتاب من الیحضر .6ـ3

پرچمـدار   عنـوان  بـه  ابوالرضـا آید که سید  دست میه گونه ب با استفاده از اط�عات نسخ خطی این

نقل برخی آثار شیخ صـدوق را نیـز بـه     ۀانتقال میراث حدیثی شیعه در قرن ششم در کاشان، اجاز

شاگردان خود داده است. براي نمونه سید محمد بن حسن علوي کاشانی از راویان کاشانی اسـت  

مرعشـی ایـن    اهللا آیـت را به او اجازه داده است.  من � یحضره الفقیهاي از  نسخه ابوالرضاکه سید 

همچنـین   .)257 ،1ج :1389مرعشی نجفی، ( اجازه را بر پشت نسخۀ خطی این کتاب دیده است

ابوالرضـا آیـد کـه سـید     صدوق، این نکته بـه دسـت مـی    أمالیاي از  نسخه با استفاده از اط�عات 

اى از  راوندي با سه واسطه از شیخ صدوق نیز روایت کرده است. توضیح آنکـه بـر پشـت نسـخه    

گوید خبر داد بـه مـن بـه     فضل اهللا بن على حسنى راوندى مى ابوالرضاصدوق، آمده است:  مالىأ



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسیکاشان

 )22(پپاپی  14شمارۀ 

 1398ستان بهار و تاب
 

72  

هجـري از   529سـال   الثانی ربیعاى که در  الصمد تمیمى به اجازه این کتاب، شیخ فقیه على بن عبد

 و على اجازه داده اسـت. وى در آن اجـازه   احمدر براى من نوشته و همچنین به دو فرزندم ابونیش

ت علـى بـن   البرکـا  ابـو از  28الصـمد  الحسن على بن عبدابواظهار داشته است: خبر داد به من پدرم 

  .)372ـ371 ،4 ق: ج1431، افندى(  حسین خوزى از شیخ صدوق

که علی بـن   يطور به ؛راوندي نیز همچنان باقی ماند ابوالرضااین فرهنگ استنساخ بعد از سید 

 سـید مرتضـی را کتابـت    ا�نتصـار اي از  ابراهیم بن حسن بن موسی فراهانی ساکن کاشان نسـخه 

د اسـت. او ایـن نسـخه را در روز    موجـو  3598مرعشـی بـه شـمارۀ     اهللا آیتکرده که در کتابخانۀ  

استنساخ کرده است. نسـخۀ   »ناباب ولّ«هجري در منزلش در  591القعده سال  ماه ذي 25شنبه  سه

هجـري بـوده    762اخیر بعدها در تملک منصور بن علی بن محمد بن الحسن الطوسی به تـاریخ  

 .)پاورقی، 183 :ب1395رحمتی، ( است

رسد با توجـه   به نظر می ،در کاشان استنساخ شده ابوالرضاگرچه این نسخه بعد از وفات سید 

ی را بعد از او دنبـال  این مسئولیت خطیر تصحیح نسخ خط ابوالرضابه شواهد قبلی، فرزندان سید 

باشـد. در تأییـد ایـن     به بغداد  ابوالرضااین کتاب نیز از رهگذر سفر سید  ،احتمال قوي کردند و به

الدین علی فرزنـد سـید    هاي قدیمی، از اقدامات عز نامه بر اط�عات شجره توان گفت بنا مطلب می

آرامگاه پدرش غیـر از مدرسـۀ    ین کاشان کنارمؤمنال گ در شهر داراي بزر ، ساخت مدرسهابوالرضا

  .)244، 1ج :1389مرعشی نجفی، ( است 29الدین شده توسط مجد ساخته ۀمجدی

هـا محـل تجمـع عالمـان      که کاشـان در آن سـال   شود مشخص میبا این توصیفات و شواهد 

شـده و سـید     کاشـان کتابـت  بزرگی بوده و بسیاري از میراث حدیثی شـیعه در آن روزگـاران در   

اط�عـات حـدیثی،    هاي اصیل بزرگان شیعه و وسـعت  داشتن نسخه  راوندي با در اختیار ابوالرضا

  تاز این میدان بوده است. یکه

  گیري نتیجه. 4

 ان کنـونی کمتـر شـناخته   محدثگرچه براي  ،راوندي در قرن ششم ابوالرضانظیر سید  شخصیت کم

ع و میـراث حـدیثی شـیعه داشـته اسـت؛ تـ�ش و       عالم بزرگ خدمات فراوانی به تشی این ،شده 

گرفت قطعاً برخی از میراث حـدیثی شـیعه بـه نسـل حاضـر منتقـل        خدماتی که اگر صورت نمی

مناجـات  و  الوسائل الـی المسـائل    ادعیإل رفت. نقش او در انتقال شد و در غبار زمان از بین می نمی

شـرح و   ي داشـته اسـت.  مؤثرنقل تمامی آثار شیخ طوسی نقش است. او در  فرد منحصربه الهیات

نجـا کـه او   راوندي اسـت تـا آ   ابوالرضاسید تصحیح میراث حدیثی شیعه قسمت دوم از خدمات 
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هاي حدیثی، بـراي تصـحیح کتـب حـدیثی شـیعه       ان سایر حوزهمحدثشد کاشان را به محل آمدو

 و إلاألئمـ   خصـائص  ،هالب�غـ  نهجشرح  ،سید مرتضی أمالی؛ کتب مهمی همچون تبدیل کرده است

 ۀبـا اجـاز   أمالی شیخ صدوقو  کتاب من �یحضر الفقیه، رسالۀ اهوازیه، سید رضی تلخیص البیان

هجري بـه بغـداد    511راوندي موجود است که او این آثار را در سفري که در سال  ابوالرضاسید 

بغداد را تا زمانی بسیار انـدك بـه کاشـان و ایـران      و در نتیجه میراث حدیثیکرده   داشته، دریافت

  انتقال داده است.

  

  ها نوشت پی

                  الفضـل عبیـداهللا          بن أبی      محمد     بن       عبیداهللا      بن        محمد        بن  اهللا                بن علی بن عبید  اهللا     فضل          ابوالرضا      الدین           سید ضیاء. 1

        الحسـن        محمد           ا�مام ابی     بن          المثنی                          الحسن بن جعفر بن الحسن              السلیق بن      محمد                          بن الحسن السلیق بن علی بن 

سـید   األمـالی خطـی   ۀاین سلسله نسب را راوندي، خود در ابتداي نسـخ       طالب.                              المجتبی السبط بن علی بن أبی  

الفضل ابراهیم چاپ قاهره موجـود  ابوبه تصحیح  این کتاب  ّ            خط ی در ابتداي  ۀمرتضی نگاشته و تصویر این نسخ

  است. 

تعدادي حدیث از او روایت کرده است. این احادیـث در   ابوالرضا. از علماي مشهور خاندان غضائري که سید 2

 نصیري امینی موجود است. ۀخطی در کتابخان اي هنسخ

خطـی ایـن    ۀنسـخ  کـه کرده   را از او نقل (ع)ینمؤمنال امیر                               راوندي قسمتی از مناجات مروي  از  ابوالرضا. سید 3

ین بـن محمـد رازي معرفـی    مرعشی او را علی بن حسـ  اهللا آیت .نصیري امینی موجود است ۀرساله در کتابخان

تر به  شده که صحیح  بارکرزي معرفی احمدکه در سندي دیگر وي، علی بن حسن بن محمد بن  حالیکند در می

  .)14ـ13 مقدمه، :1378مرزبانی، ( رسد نظر می

  است.وي نقل کرده  ۀواسط ه، مناجات الهیات را بابوالرضا. سید 4

  .خود را با سند او نقل کرده است النوادر، اکثر احادیث کتاب ابوالرضا. سید 5

 اسـت  شـده   ، تحریـف األنسـاب استاد عبدالعزیز طباطبایی معتقد است که عبارت سمعانی در چاپ موجـود   .6

نشـدۀ سـمعانی    . عبارت تحریـف )162پاورقی ص :ق1414ک: طباطبایی، ن براي اط�عات بیشتر در این زمینه(

الرضا المذکور فلما أنتهیت إلـى داره وقفـت علـى     گونه است: لما وصلت الى کاشان قصدت زیارة السید أبى این

یـد اللَّـه   إِنَّمـا یرِ (  الباب هنیئإل أنتظر خروجه فرأیت مکتوبا على طراز الباب هذه اآلیإل المشـعرة بطهارتـه و تقـواه   

به رأیـت منـه فـوق مـا کنـت أسـمع عنـه و          فلما اجتمعت )لیذْهب عنْکم الرِّجس أَهلَ الْبیت و یطَهرَکم تَطْهِیراً

  ... . حادیث و کتبت عنه مقاطیع من شعرهسمعت منه جملإل من األ

هجري در کاشان به شاگرد خود محمد نازویه قمـی اجـازۀ روایـت نسـخۀ      571 الثانی ربیعدر  ابوالرضاسید  .7

همچنـین از نسـخۀ خطـی دیگـري کـه       .)82 :ق1433موسوي بروجردي، ( است خود را داده ۀالب�غ نهجشرح 

در وصـف   »رضـی اهللا عنـه  «ۀ پدرش را داده، عبارت الب�غ نهجبه شاگرد خود اجازۀ روایت  ابوالرضافرزند سید 
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یۀ اط�عـات  اع�وه، بر پ به .)148 :همان( هجري پدرش وفات یافته است 574بیانگر این است که در سال پدر 

   .)186 :ق1414طباطبایی، (    ِ                روز  وفات راوندي است ،نسخۀ خطی دیگر، روز عرفه

در  ابوالرضـا راوندي واقع شده است. خـود سـید    ابوالرضاعمومی سید  ۀ. امروزه این مقبره در ورودي کتابخان8

  ش را چنین سروده است: ا ، غربت و گمنامی)62(صشعري در دیوان خویش

                                   و لــیس ذا أن لــیس فیهــا قریــب                                    إنــی بقاســان غریــب حریــب      

                                الفاقــد الجــنس غریــب غریــب و                                     بل هـو مـن فقـدان جنسـی بهـا     

بـه چنـد شـکل ضـبط شـده اسـت؛ گـاه         السـر  ادعیـإل . نام این شخص در اسناد نسخ خطی موجود از کتاب 9

عمرو بن   بن  سلیمان  الحصیبابوالخضیب بن سلیمان و گاهی ابوالخضیب سلیمان بن عمرو بن نوح و گاهی ابو

 .198 دفتر چهارم، :1380 ،راونديحسنی  ک:ننوح ذکر شده است. براي اط�عات بیشتر در این موضوع 

و  156 :م1892، رسته ابن( داند از نواحی کاشان میرا  »کرمند«رستۀ اصفهانی در دو موضع از کتاب خود  ابن. 10

159(.  

 مرعشی قم دارد. اهللا آیت ۀکتابخان 2644و  499 ۀ. این سند شباهت زیادي به سند نسخ خطی شمار11

  حـاوي تمـام  ، مرعشی قم آمده اهللا آیت ۀتابخانک 1602 ۀ  ّ      خط ی شمار ۀبر آنچه در ابتداي نسخ بنا، . این کتاب12

 . 202 ،دفتر چهارم :1380 ،راونديحسنی ک: ناست. براي اط�ع بیشتر  السر ادعیإل

مورد اعتمـاد                                                ًیوسف از اصحاب جلیل القدر شیعه که در حدیث کام� ابو  . یعقوب بن نعیم بن قرقارة الکاتب13

 .)449 :1365نجاشی، ( روایت دارد و کتابی در باب امانت نگاشته است (ع)است. از امام رضا

در روز نـوروز وارد شـدم کـه فرمـود:      صـادق(ع) شده که گفت: به محضر امام   . از معلی بن خنیس روایت14

دارنـد و در   دانی امروز چه روزي است؟ گفتم: فدایتان شوم، این روز روزي است که عجم آن را بزرگ مـی  می

کعبه)، این نیسـت مگـر بـراي    ( : قسم به بیت عتیقی که در مکه استندفرمود صادق(ع)دهند. امام  یه میآن هد

اي سید من! اگر این از جانب شما آموختـه شـود    گویم تا آن را بفهمی. گفتم: امري قدیمی، که آن را برایت می

من بمیرند. پس حضرت فرمـود: اي  تر است از اینکه اموات من زندگی کنند و دشمنان  براي من دوست داشتنی

معلی! روز نوروز روزي است که خداوند از بندگان پیمان گرفت که او را عبادت کننـد و بـر او شـریکی قـرار     

ندهند، به فرستادگانش ایمان آورند، اولین روزي است که خورشید در آن طلـوع کـرده و بادهـا در آن وزیـدن     

ده است، روزي است که کشتی نوح بر کـوه جـودي اسـتقرار یافـت،     گرفته و زینت زمین در این روز آفریده ش

هـاي قـریش را از بـا�ي     هایش گذاشـت تـا بـت    المؤمنین را بر شانهامیر (ص)روزي است که در آن رسول اهللا

بـه   اهللا(ص)روزي اسـت کـه رسـول     ،(ع)ابـراهیم  ۀطـور اسـت دربـار    الحرام سنگ زند و بشکند و همین بیت

روزي بود که  المؤمنین بیعت کنند و در آن روز بیعت دوم واقع شد،امیربه اسم  علی(ع)ا اصحابش امر کرد که ب

 دجـال کند و آن روزي است که قائم ما بر  به اهل نهروان ظفر یافت و روزي است که قائم ما ظهور می علی(ع)

و روز نوروزي نیست مگـر اینکـه مـا در آن در پـی فـرج       کشد دانی کوفه به دار می یابد و او را در زباله ظفر می

  هستیم... . 

بـن عمـران    محمـد نگاشـتۀ   »ع ما نزل من القرآن فی علی«همراه با رسالۀ  (ع)امیر. مناجات الهیات حضرت 15
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نۀ مجلس شوراى اس�مى است که توسط نوشتهاى منحصر و ارزشمند کتابخا ) یکى از دست384ـ297( مرزبانى

به کوشش علـى اوجبـى تصـحیح    شده و   الدین یاقوت مستعصمى کتابت قرن هفتم هجرى، جمال اط شهیرخط

  .)6 مقدمه، :1378 مرزبانى، ( شده است

  . 88ـ53 ، دفتر دوم،)1378(حسنی راوندي،  ا�لهیات ةالمناجا. 16

رواها الحسن بن الدربی و من ذلک الندبإل لمو�نا زین العابدین علی بن الحسین «سند این ندبه چنین است: . 17

جعفر  عن أبی  علی الحسنی بقاشان  الرضا فضل بن الدین أبی الدین عبداهللا بن جعفر الدوریستی عن ضیاء عن نجم

القاسم  الحاکم أبی ري عنابوالنیس احمدعن الحسن بن یعقوب بن   ريابومحمد بن علی بن الحسن المقري النیس

محمد  عن أبی  یهابوجعفر محمد بن ب عن أبی  القاسم علی بن محمد العمري بیعن أ  عبداهللا بن عبیداهللا الحسکانی

یحیى بـن عبـداهللا    بن القاسم بن محمد األسترآبادي عن عبدالملک بن إبراهیم و علی بن محمد بن سیار عن أبی

حاسب نفسـه  ی  العابدین علی بن الحسین سمعت مو�نا زین  قال  بن زید المعري عن سفیان بن عیینإل عن الزهري

  »... .و یناجی ربه و هو یقول

 .. چنین مکانی بدین اسم در کاشان یافت نشد18

اهللا بن علی الحسنی الراوندي؛  فضل ابوالرضاالدین   أخبرنا السید اةمام ضیاء«متن کامل سند بدین شرح است: . 19

              ّ                              ً          مسعود بن المعز  بقاسان فی مسجد باب ورده قرائإل  علیه سلخ   بن  الفتح رستم ابو                      ّ        قال: أخبرنی اةمام األجل  العفیف 

بن إبراهیم بن هجیر المعـروف   احمدالعباس ابو؛ قال: أخبرنی الشیخ إلمائ و خمس ةعشر ثمانی إلمن سن ا�ول ربیع

رین من شـهر اهللا  ذه فی المسجد الذي کان یعظ فیه یوم الخامس و العش آتش إلباألخباري بآمل طبرستان فی محل

 إلخلف الطبري سن الحسن علی بن أبیابو؛ قال: أخبرنا الشیخ الفقیه إلو خمسمائ ةث�ث عشر إلالمبارك رمضان سن

بکر محمد بن العباس األخبـاري  ابومحمد عبداهللا بن جعفر الحافظ؛ قال: أخبرنا  ابو؛ قال: أخبرنا إلثمانین و أربعمائ

الحسـن بـن البـراء البغـدادي؛     ابوالحسن بن محمد الرویانی؛ أخبرنـا  ابو                                      و إبراهیم بن عیسى الم قري؛ قا�: أخبرنا 

                                                                                                     حد ثنا عبدالمنعم بن إدریس؛ قال: حدثنا أبی عن وهب بن منبه، عن عبداهللا بن عباس، عن النبی قال. اذا کان اول 

  »... .اهللا من شهر رمضان أمر إللیل

ـ ا�ئم    الدین سید مام ضیاء        السی د ا�أخبرنا «بدین شرح است:  نوادرمتن کامل سند در کتاب  .20     ا�سـ�م   شـمس  إل

 ــ  فضل اهللا بن علی بـن عبـداهللا الحسـنی الراونـدي     ابوالرضا، اهللا(ص)ذوالفخرین، جمال آل رسول  إل       الطالبی  تاج

الرویـانی   احمـد المحاسن عبدالواحد بن اسماعیل بن ابوقال: أخبرنا اةمام الشهید  ـ حرس اهللا جماله و أدام فضله

                                                       ً                      عبداهللا محمد بن الحسـن التمیمـی البکـري الحـاجی اجـازة و سـماعا ، حـدثنا        ابو             ً               اجازة و سماعا ، أخبرنا الشیخ 

موسـی بـن   علی محمد بن محمد بـن األشـعث الکـوفی، حـدثنی     ابوالدیباجی، حدثنا  احمدمحمد سهل بن ابو

، حـدثنا ابـی اسـماعیل بـن     (ع)اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب

عن ابیه عن جده علی بن الحسین عـن ابیـه عـن     صادق(ع)موسی، عن ابیه موسی، عن جده جعفر بن محمد ال

، راونـدي ( »ید فی العمر و تنفی الفقـر لرحم تزعلی بن ابیطالب صلوات اهللا علیهم اجمعین قال رسول اهللا: صلإل ا

  .)316ـ315 ،در دست انتشار

هجري  1059سال  الثانی ربیعمحمدرضا تستري در  ۀنگاشته الب�غ نهجاي از کتاب  این مطلب در آخر نسخه .21
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از شـاگردان سـید   ، اي در قرن ششم به خط علی بن محمد المتطبب قمـی  آمده است. او این مطلب را از نسخه

عبـداهللا بلکـو بـن     ابـو بـن   احمدالفتوح ابو ۀکند. همین مطلب در نسخ نقل می، و صاحب اجازه از وي ابوالرضا

راونـدي را   ابوالرضـا  هالب�غـ  نهـج اي از شـرح                          ّ                            طالب اآلبی شاگرد ع�مه حل ی نیز موجود است. او نیز نسخه ابو

او نیز، محمدصادق بن محمد شـفیع   ۀنسخاستنساخ کرده که در پایان آن به همین مطلب تصریح شده است. از 

 موجـود اسـت   273 ۀمرعشی به شـمار  اهللا آیت ۀهجري استنساخ کرده که اکنون در کتابخان1132یزدي در سال 

  .)132ـ131 پاورقی :ق1433 موسوي بروجردي،؛ 160 :ق1414، طباطبایی(

در آن را از نخستین تألیفات سـید رضـی اسـت کـه     ، ین استمؤمنالامیرکه تنها شامل خصائص  این کتاب .22

هـدف او از تـألیف ایـن     .)43 :ق1406طباطبـایی،  ( هجري) نگاشته اسـت  384و اوایل  383اواخر ( سالگی24

فضـل   دربـارۀ معصومین، اسامی مـادران و انـدکی    ۀکتاب بیان سال تولد، مدت زندگانی، تاریخ وفات، مقابر ائم

. سید رضى کتاب مذکور را به تقاضاى یکى از شاگردانش براى اظهار هویت شیعى و پاسخ استزیارت ایشان 

گیري برخی مبنی بر اینکه تألیفی در این موضوع، میان شیعیان وجود نـدارد، نگاشـت. او بعـد از ذکـر      به خرده

اى از دوسـتان خـود بـه     بـه تقاضـاى عـده    ــ قسمت پایانى کتاب موجودـ (ع)امام علیکلمات و سخنان کوتاه 

بزرگ آقــا( اخــت و لــذا ایــن تــألیف ناتمــام مانــدالمــؤمنین پردامیرهــاى  گــردآورى دیگــر ســخنان و خطبــه

  .)164 ،7 ق: ج1403تهرانى،

 . خومجان، دهی است جزء دهستان فراهان بخش فرمهین شهرستان اراك. 23

ج بـه روسـتاي                      ّ  راوندي و به قصد تفـر    ابوالرضا  کاتب اشاره کرده که همراه با سید ،. در بخش زیادات نسخه24

و فـرغ مـن   ، و صلواته علی نبیه محمد و آله أجمعین      ّ و من ه  إنتهت الزیادة... بحمداهللا( راوند رفته است جوشقان

الحاجی الفراهانی یوم األربعاء التاسع عشر مـن جمـادي     القاسم  أبی  کتبه العبد المذنب عبدالجبار بن الحسین بن

سـ�م أبـی   األجل السید ضیاء الدین تاج ا� میرمائإل فی خدمإل مو�نا ا� و خمس  و خمسین  األولی من سنإل ث�ث

      ً      ً       متفرجا  حامـدا  هللا و    راوند  ی أدام اهللا ظله و قد آوي إلی قریإل جوشقانبن عبیداهللا الحسن  علی  الرضا فضل اهللا بن

  .)160 الف:1395 رحمتی،( و الس�م.  أجمعین       ً                مصلیا  علی النبی و آله

مجازهـا و   ۀنخسـتین اثـر مسـتقل دربـار     تلخـیص البیـان فـی مجـازات القـرآن     . اثر دیگر سید رضی کتاب 25

 :1365نجاشـی،  ( کنـد  القرآن معرفـی مـی   مجازآن را نجاشی  که )9 :1380، سید رضی( استهاي قرآن  استعاره

ترتیب سور همراه با شواهدي از اشعار عربی با عنوان  هاي قرآن را به ها و کنایه تعارهاین کتاب مجازها، اس .)398

همان سـال  هجري و پایان آن سیزدهم شوال  401کرده است. شروع تألیف کتاب، بیستم شعبان  کلی مجاز ذکر

 .)46 :ق1406 طباطبایی،( روز طول کشیده است 53است، بنابراین تألیف این کتاب، تنها 

و اهـل آن شـیعه    بوده  معروف »آوه«که بین عامه به  بوده نزدیک ساوه طبق گزارش حموي، شهري کوچک. 26

حمـوي،  ( و پیوسته بین این دو شهر نزاع مذهبی وجود داشته اسـت  بوده مذهب در مقابل ساوه که سنی اند بوده

  .)50 ،1 ج :م1995

 گردد                                                    بجیر، جد  رجالی بزرگ شیعه از طرف منصور والی اهواز میابو. عبداهللا بن نجاشی بن عثیم بن سمعان 27

تـر   رسـول نزدیـک  کند که آنچه او را به رضاي خدا و  درخواست می صادق(ع)) و از امام 213 :1365نجاشی، (
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برخورد با مردم و رعایـت   ۀداري و شیو گرداند، بیان فرمایند که امام در پاسخ مطالبی مهم در آداب حکومت می

شده  هاي حدیثی شیعه ذکر د. این رساله در کتابشمشهور  اهوازیه ۀرسالکند که به  احکام و حدود الهی بیان می

آقـابزرگ  ( انـد  این رساله را ذکر کـرده  إلالریب کشف  خود و شهید ثانی دراربعین الدین در  براي نمونه سید محیی

 .)86: ق1390؛ شهید ثانى،485 ،2 ق: ج1403 تهرانى،

ري التمیمی پدر علی بن عبدالصمد است که نام پدر ابوالحسن علی بن عبد الصمد بن محمد النیس ابو. الشیخ 28

   .)111 ،4 ق: ج1431، افندى( استو پسر هر دو علی 

ثروتمنـدان متـدین، بلنـدهمت،     القاسم عبیـداهللا بـن الفضـل بـن محمـود القاسـانی یکـی از       ابومجدالدین . 29

هـا، مسـجدها،    دوست و هنرپرور کاشان در سدۀ ششم هجري در عصر سلجوقی بوده اسـت کـه مدرسـه    دانش

هـا در   هـا و چـاه   ها و سراهاي چندي براي کاشان ساخته است. او همچنین با کندن قنات ها، رباط ها، آرامگاه پل

نظیـر بـود و    ر زمـان خـود بـی   اي باشکوه بنا کرد که د بوده است. او مدرسهمؤثر برآوردن نیاز آب کاشان بسیار 

 عهـده داشـت   اهللا راونـدي بـر   کرد و مسئولیت تدریس را فضل ن میهاي این مدرسه را تأمی هزینۀ زندگی طلبه

 گرچه به گفتۀ قزوینی رازي در این زمان حداقل سه مدرسـۀ بـزرگ دیگـر   ) 231ـ230 :1334، حسنی راوندي(

 هـیچ  )،198: 1358، قزوینـی رازي ( کاشان وجـود داشـت  مدرسۀ صفویه، مدرسۀ شرفیه و مدرسۀ عزیزیه) در (

اي بـزرگ   علیخـان مـدنی مدرسـۀ مجدیـه را مدرسـه       رسیدند. سید مجدیه نمی کدام به رونق و شهرت مدرسۀ

ـ   ، دانشـمندان، ز ه    اري از علمـا ن این مدرسه بسیاساکن ؛داند که نظیر آن روي زمین وجود ندارد می                  اد و حاجیـان

  .)506 م:1983، مدنی( هستند
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