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  چكيده
هـاي آن متناسـب بـا اغـراض     اي كهن دارد كه كاركردها و شيوهنويسي تاريخچهفهرست

ي سعدالسـعود، كـه فهرسـتي از كتابخانـه     گوناگون طي قرون متمادي تغيير كـرده اسـت.  
فهـارس  فـرد و متفـاوتي بـا سـاير     هاي منحصر بهاست ويژگي شخصي سيد بن طاووس
ي مغـول كـه   تقارن نگارش ايـن كتـاب بـا دوران حملـه    دارد.  متعارف و موجود اسالمي
ي شـيوه  .افزايـد مـي بر اهميـت آن   نابود شدند، فرهنگ اسالمي بسياري از منابع ارزشمند

هايي از هر كتاب همراه شده است، موضـع سـيد در   انتقادي آن كه با نقل گزيده - تحليلي
هاي تفســيري ســيد بــن طــاووس را ان و برخــي از آراء و روشــبرابــر آراي ســاير مفســر

سازد. ذكر دقيق مشخصات هر نسخه، محل دقيق مطالب برگزيـده و اشـاره بـه    مي  روشن
پژوهي از زمان سيد تا به اي در نسخهها در آن زمان نقش ارزندهناكامل بودن برخي نسخه

ي حليـل محتـوا و مقايسـه   كـه بـا روش ت   ايـن تحقيـق  امروز براي كاربران داشته اسـت.  
نگاري از جمله فهرست ابـن  هاي فهرستهاي فهرستي سعدالسعود با ديگر شيوهمشخصه

عالوه بر بازشناسي اقـدامات سـيد در حفـظ    نديم، نجاشي و شيخ طوسي صورت گرفته 
ــه    ــالمي، ب ــابع اس ــايمن ــعود كاركرده ــخه سعدالس ــار   در نس ــازي آث ــي و بازس پژوه
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 مقدمه . 1
پيـدايش نخسـتين    هاسـت. از زمـان  ي قدمت كتابخانـه نويسي به اندازهي فهرستتاريخچه
ها مرسوم بوده است. نتايج كتابخانه در موجودآثار ها براي نشان دادن ها ثبت سياههكتابخانه
تـا   1668هاي  ي آشوربانيپال آشكار ساخته كه در سالشناسي در كتابخانه هاي باستان كاوش

هاي مربوط،  ي لوح يا لوحقبل از ميالد مشخصات آثار موجود بر اساس نام اثر، شماره 626
ي مربوط به مكان قرار و نمادي از شماره هاي موضوعي زير شاخه و همچنين تعداد سطرها

 دهد كه تهيه شده است. مطالعات تاريخي نيز نشان ميي الواح گلين ثبت ميرو ،داشتن اثر

دوم و سوم قبـل از   هايسدهي ادفو در مصر، طي ي فهرست از موجودي منابع در كتابخانه
ق.م. رواج داشـته اسـت. در قـرن هجـدهم      250اسـكندريه، در   يميالد و نيز در كتابخانـه 

هـا را نشـان    هاي ساده كـه موجـودي مجموعـه    سياهه ها از شكل ميالدي، فهرست كتابخانه
نام خانوادگي مؤلف براي تنظيم فهرسـت و   يداد، اندكي فراتر رفت و استفاده از شناسه مي
هاي تحليلي نيـز   هاي چاپي و شناسه ي ابزار بازيابي معمول شد. در همين قرن، برگهمنزله به

 كتابداري و اطالع رساني): دايرة المعارف  1385(نك. فتاحي، كاربرد يافت.
هـاي متفـاوت   هاي مختلـف و بـه شـيوه   نگاري در دورهدر سنت اسالمي نيز فهرست  

بـه فهرسـت، وظيفـه و تعريـف آن     صورت گرفته است. رويكردي كه در گذشـته نسـبت   
تـر فهرسـت بـه معنـي     اسـت. پـيش  داشت متفاوت از رويكرد و تعريـف امـروزي     وجود
خـاص را   دهاي شخصي يا تأليفـات يـك فـر   ود در مجموعههاي موجبود كه كتاب  سياهه

هاي نسخ خطي عالوه بـر نشـان دادن   ي فهرستي معاصر وظيفهداد ولي در دورهنشان مي
ص بـا موضـوع مـرتبط بـا نيـاز      خـا   كمك به جوينـده در يـافتن كتـب    ،هاي موجود كتاب

هـا، بـا   شـيوه  اين تفـاوت در رويكـرد و دگرگـوني    )44/2: 1389(عظيمي،  است.  جوينده
محدثان قرن دوم و سوم پي بردنـد كـه    اغراض متفاوت در قرون متمادي ادامه داشته است.

نويسند و بـه دروغ بـه بزرگـان    كنند كتاب هم ميدروغگويان همانطور كه حديث جعل مي
افزايند يا چيزي از دهند و گاهي يك فصل يا باب يا بيشتر بر يك كتاب معتبر مينسبت مي
هـاي كتـاب   چاپ وجود نداشت و نسخهصنعت كنند. اين كار در آن روزگار كه يآن كم م

 معدود و بلكه غالباً منحصر به فرد و در انحصار يك شخص بود بسيار آسـان بـود. عـالوه   
شد كه كردند و اين امر باعث ميبراين، گاه چند نفر براي كتاب خود يك عنوان انتخاب مي

ود؛ يا دو نفر در اسم و كنيه مشترك بودند و معلوم نبود كتاب هاي آنان با هم اشتباه شكتاب
هاست و چه بسا آن دو نفر از نظر وثاقت با هم تفاوت فاحشـي داشـتند   اثر كدام يك از آن
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) به همين سبب برخي از دانشمندان عالوه برآثـار   5/18ج: 1340(نك.واعظ زاده خراساني،
نويسـاني از  هاي دوم و سوم فهرسـت در دهههاي ديگران را هم فهرست كردند. خود كتاب

به شـرح احـوال و آثـار    ) 224(مو ابن محبوب  )260(م ، ابن فضال)219(م جمله ابن جبله
در ) 84،90،91(آغـابزرگ :   علمي افراد پرداختند و آثار علماي اماميه را گـردآوري كردنـد.  

شيعه نگاشت كه حاوي  رتأليفات و آثا ي دو كتاب درباره )425(م قرن چهارم ابن غضائري
 )32: 1317(طوسي، متأسفانه از بين رفته است. ومصنفات و اصول بوده 

نديم، فهرست  خوشبختانه از قرن چهارم و پنجم سه فهرست مشهور يعني فهرست ابن
 ) فهرست كتـاب 385شيخ طوسي به دست ما رسيده است. ابن نديم (مفهرست نجاشي و 

زبـان و خـط    يو همچنـين دربـاره   هاي گوناگون علميدر رشتهكه هاي عرب و عجم را 
و اطالعـاتي   ه.ق گـردآوري كـرد   377عربي موجود بود از ابتداي پيدايش هر علم تا سـال  

ي زنـدگاني، زمـان   ي خانوادگي، تاريخ تولد، دورهمصنفان، طبقات مؤلفان، سلسله يدرباره
- آنان ارائه داد (ابـن   يا ناپسند ها، شهرهايي كه در آن اقامت داشته و صفات نيكووفات آن

طور دقيق ذكر و در برخي موارد تقسيم ها به). در اين فهرست، نام كتاب1/7ج: 1417نديم،
بندي فصول و ابواب كتاب، موضوع و محتواي رساله يا كتاب، خصوصيات نسخه و حتـي  

 ).52/87: 1389نقـل شـده اسـت (نـك. عظيمـي،       ،پشت نسـخه در هاي بزرگان يادداشت
 نظير است. دهد در نوع خود بياطالعات جامعي كه وي ارائه مي

ــر نبــود ن مخالفااز هي وگر دعــاياپاسخ به  ين فهرستوتداز نجاشي ي هنگيزا مبنــي ب
هاي نجاشي در اسامي، القـاب،  كنكاش .بوده است در ميان شيعيان، علميتأليفات ي پيشينه
 ندگان و بيان اختالف برخي اقوال در اين زمينهها، انساب، قبايل، مواليد و وفيات نويسكنيه

) دقـت در انتسـاب آثـار بـه     106: 1385ها در سراسر فهرست مشهود اسـت. (شمشـيري،   
هـاي مختلـف آثـار، سـالم يـا      نويسندگان اصلي، بيان آثار مشترك نويسندگان، بيان نسـخه 

شناساندن مخدوش بودن آنها، ضعف و قوت سند، تصريح به فقدان كتاب برخي اشخاص، 
ها، بيان موضوع و محتواي آثار، بيان طريق و سند تا مؤلفان و آثارشان، راوي يا راويان كتاب

ي مؤلفان، ذكر اصحاب مؤلفان مشهور، شناسـاندن راويـان مؤلفـان و محـدثان،     تعيين طبقه
ي مؤلفان، تمييز مشتركات و توضـيح و تبيـين معـاني    ي طبقهترديد در آراي موجود درباره

:  1385هاي نجاشي در فهرست است. (همـان،  خي اصطالحات و واژگان از ديگر تالشبر
109 -118(  
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 كتابفهرست شيخ طوسي، مانند فهرست نجاشي تركيبي از كتابنامه و زندگينامه است. 
 كه شيعياني آن اسامي در و شده تاليف شيعه مصنفات و مصنفان شمارش هدف با فهرست
 در اسـت.  آمـده  اند،كتاب نگاشته شيعه براي كه غيرشيعياني هاينام يا اندبوده تأليف داراي
 دركنـار اطالعـات   و شـده اسـت   ذكـر  هـم  اصـل  يـا  كتـاب  هـر  بـه  مؤلف طريق ضمن،

) 114:  1386شـود. (شمشـيري،    مي ديده آن در هم گوناگوني رجالي فوايد شناختي، بكتا
تنظيم شده اسـت. شـيخ طوسـي    عناوين اين كتاب بر اساس حروف الفبا و نام صاحبان اثر 

لـي ترتيـب زمـاني در آن    هدف خود از اين كار را دسترسي آسان به مطالـب ذكـر كـرده و   
ي نام، نسب، كنيـه،  است. مؤلف كتاب، در ذيل هر عنوان اگر اطالعاتي درباره  نشده  رعايت

يا كتاب او موجود بوده، ارائه كرده، سپس به شخصيت  اصلالقاب و محل سكونت صاحب 
راويان را  مذهبو  جرح و تعديلعلمي و آثار او پرداخته است. شيخ در مقدمه متعهد شده 

بيان كند. وي در نگارش الفهرست، ضمن معرفي آثار نويسندگان، اسناد خود را بـه مؤلفـان   
مؤلفـان آورده اسـت كـه شـايد      هايذكر كرده و حتي گاه اسناد و طرق متعددي را به كتابـ

ــوان ــر اســت     بت ــن اث ــدترين بخــش اي  .گفــت طــرق و اســناد شــيخ در الفهرســت كارآم
 )105: 1387(شمشيري،

هـاي مختلـف و   سنت، بـا انگيـزه  نگاري در سنت اسالمي، در ميان شيعه و اهلهرستف
بـا نگـارش    طـاووس  بـن  سـيد تـا در قـرن هفـتم     هاي متنوع همچنان ادامـه داشـت  شيوه

 بـديل بـي ي كـاركرد فـرد و  و منحصـر بـه  هـاي خـاص   ويژگـي فهرسـتي بـا    سعدالسعود،
ي إلبانـه، كـه فهرسـتي از كتابخانـه    . نگارش اين كتاب يك سال پـس از ا گذاشت  يادگار  به

) 66: 1386(ابن طاووس، شخصي سيد بوده و امروزه در دست نيست، صورت گرفته است.
ها نبود بلكه وي در صدد گشودن راهي براي شناخت اسـرار  هدف سيد صرفاً معرفي كتاب

ها قف كتابها، اعالم واين، ارزيابي نسخه ها بود. عالوه برمندي از محتواي آنكتب و بهره
و انگيزه دادن به خوانندگان براي اسـتفاده از هـر كتـاب از ديگـر اهـداف وي در نگـارش       

 - ) وي با طرحي ابتكاري فهرستي تحليلـي 66و  65: 1386، همان( .سعدالسعود بوده است
هايي كه در اختيار داشت، براي آيندگان به جا نهـاد. ايـن كتـاب از سـويي     انتقادي از كتاب

هـاي برخـي   ي آراي تفسيري سيد بن طاووس است و از سوي ديگر انديشـه دهندهبازتاب
سازد. امروزه ردپـاي برخـي از ميـراث مكتـوب     نام را براي خوانندگان نمايان ميمفسران به

- توان در سعدالسعود يافت. عالوهها باقي نمانده است، را مي مسلمانان، كه ديگر اثري از آن
ها، تعـداد  ها به همراه جزئياتي همچون قطع و قالب نسخهي كتاببراين، ذكر ماهيت فيزيك
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اي را بـه  و نـوع خـط، اطالعـات ارزنـده     هـا مجلّدات و جزءهـا، جـنس و قـدمت نسـخه    
 گويي به سه سؤال انجام گرفته است:دهد. اين تحقيق به منظور پاسخمي  خوانندگان

 نقش سيد بن طاووس در حفظ ميراث مكتوب چه بوده است؟. 1
 ها چيست؟هاي فهرستي سعدالسعود و تفاوت آن با ساير فهرستمشخصه. 2
 ؟چيست پژوهينسخهاركردهاي سعدالسعود در ك. 3

هـاي  ي اصـول، فوايـد و روش  ي كتابـداري دربـاره  اگرچه مقاالت متعددي در رشـته  
طور خـاص نوشـته شـده امـا     نگاري مسلمانان بهطور كلي و نيز فهرستنويسي بهفهرست

سـي و كاركردهـاي مهـم آن توجـه     نوينون به اهميـت سعدالسـعود در سـنت فهرسـت    تاك
  اند عبارتند از:آثاري كه تاكنون به سعدالسعود پرداخته است.  نشده
  

  ها كتاب. 2
  كتابخانه سيد بن طاووس و احوال و آثار او  1.2

اتان كلبرگ، محقق يهودي، در فصل اول كتاب خود به زندگينامه و باورهاي عقيدتي سـيد  
هـاي پـيش   است. فصل دوم اين كتاب به منابع فهرست آثار، فهرسـت بن طاووس پرداخته 

گذاري موقت تأليفات و موارد نقل شده از تأليفات وي در آثار ازتأليفات ابن طاووس، تاريخ
ي ابـن طـاووس، روش وي در   در فصل سوم هم به معرفي كتابخانهدارد. بعدي اختصاص 

ها و غيره پرداختـه اسـت.   ها، تاريخ گذاري نسخهارجاعات مانند معرفي قطع و قالب كتاب
بـراي معرفـي سـاير آثـار وي     طبيعي است كه در اين كتـاب چنـدين بـار از سعدالسـعود     

  است.نشده  شده ولي خود سعدالسعود به طور مجزا ارزيابي  استفاده
  

  ها مقاله. 3
، كتاب مـاه  »رضي الدين بن طاووس و كتاب سعد السعود«يزدي، علي،  1.3

  . 71و70، شماره82دين، مرداد و شهريور
ي تخصصي بودن سعدالسعود و گاليه از عدم توجه و استفاده از چنين نويسنده ابتدا درباره

مفقـود كـه سـيد از آنهـا مطـالبي      گويد سپس از برخي مĤخذ كتابي و اهميت آن سخن مي
هاي قاضـي عبـدالجبار، تفسـير    دهد. در اين مقاله فقط از كتاباست، گزارش ميكرده   نقل
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هـاي  كـه بـه سـاير جنبـه    اسـت و عـالوه بـر ايـن    زيد بن علي و ابوالجارود نام برده شـده  
هـايي كـه   نويسي نپرداخته همچنين تعداد كتابويژه اهميت آن در فهرستسعدالسعود و به

  سيد بن طاووس استفاده كرده اما امروزه در دسترس نيستند هم بيشتر از اين سه منبع است. 
  
، »سعد السـعود للنفـوس المنضـود   «مركز مطالعات و تحقيقات اسالمي،  2.3

  . 14، شماره1376بينات، تابستان
وي و دو  يدر اين مقاله پس از معرفي كوتاه سيد بن طاووس، گزارشي در مـورد كتابخانـه  

هـاي سعدالسـعود را   ي سيد، سعدالسعود و إبانه، داده شده، سپس ويژگـي فهرست كتابخانه
هـاي جديـد   هاي كتاب را ذكر كرده و در پايان از چـاپ ها و فصلبرشمرده و عناوين باب

حـد آشـنايي اجمـالي بـا محتـواي      كتاب نام برده است. اين مقاله بسيار مختصر بوده و در 
  است.  كتاب
  
، مجلـه الزهـرا،   »كتاب سعد السعود لعلي بن موسي بن محمد طـاووس « 3.3

  .10جزء 1334المجلد الثاني، شوال
ي شيخ ابو عبداهللا زنجاني بـه عـالم   اين متن گزارشي بسيار كوتاه در حد يك صفحه از نامه

هـايي كـه   ي سعدالسعود و كتابجليل القدر احمد تيمور پاشا است و در آن مطالبي درباره
رفتـه تـا اناجيـل و سـنن ادريـس      هاي قديمي گسيد بن طاووس در دست داشته، از نسخه

  است.  آمده
  
پرتوهـاي معرفـت، بررسـي تحليلـي     «ساز، نصرت؛ فهـيم، فرزانـه،   نيل  4.3

  .  11 شماره -  1396 پاييز حديث، و قرآن كتاب نقد ،»سعدالسعود
ب و اهـداف نويسـنده گـزارش و    در اين مقاله ساختار سعدالسعود، ابواب آن، اهميت كتـا 

ي محتـواي كتـاب و نقـل و    بخشي از آرا و مباني تفسيري سيد بن طاووس در قالب ارائـه 
ي نقدهاي مؤلف به خواننده معرفـي شـده اسـت. بـديهي اسـت كـه در ايـن مقالـه جنبـه         

  نويسي مطرح نشده و اهميت ندارد. تفهرس
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  پايان نامه. 4
هاي تفسـيري   هب سعدالسعود و تحليل ديدگابازشناسي كتا«فهيم، فرزانه،  1.4

  .1395، »سيد بن طاوس در آن
در فصل اول اين تحقيق زندگينامه، شخصيت علمي، سياسي و اجتماعي و تأليفات سيد بن 
طاووس معرفي شده است. در فصل دوم اهداف، اهميت، ساختار ظاهري و محتوايي كتاب 

هاي شيعي و سني در سعدالسعود انديشه ترين آثار وگزارش شده است. در فصل سوم مهم
هاي سيد در تأييد و يا رد روش علمي و تفسيري هر مفسر ارائه و گيريذكر و انواع موضع

ترين آراي قرآني سيد از البالي نقدهاي وي بر مفسران ديگـر  سرانجام در فصل پاياني مهم
ويسـي واكـاوي   ناز نظـر فهرسـت   استخراج شده اسـت. در ايـن تحقيـق نيـز سعدالسـعود     

  است.  نشده

 نقش سيد بن طاووس در حفظ ميراث مكتوب 1.1.4
در شهر حله بـه دنيـا آمـد. وي در     589محرم  15علي بن موسي بن جعفر بن طاووس در 

اي صاحب فضيلت و جوياي علم پرورش يافت. جد مـادري سـيد، ورام بـن ابـي     خانواده
ــواظر     ــة الن ــواطر و نزه ــه الخ ــي، صــاحب تنبي ــراس نخع ــدهف ــر و ج ــادري او دخت ي م

است. پدر سيد، ابوابراهيم موسي بـن جعفـر بـن طـاووس در هنگـام وفـات،         طوسي  شيخ
ها را آوري كرده و در صفحات متفرقه نگاشت. سيد بن طاووس اين نوشتهاحاديثي را جمع

اي نگاشـت و آن را فرحـةالناظر و بهجـة    در چهار جلد مرتب كرد و براي هر جلد خطبـه 
). 16/161ق: 1403الخواطر ناميد. اين كتاب از اولين تأليفات سيد است (آغا بزرگ طهراني، 

كتاب سيد بن طـاووس   30اثر از سيد را معرفي كرده ولي امروزه كمتر از 52كلبرگ حدود 
 جلـد  10 است از جمله ي دعا و زياراتتر آثار سيد در زمينهبيشبه دست ما رسيده است. 

 جمال الربيع، زهرة السائل، فالح شامل مستقل عنوان با يك هر كه التتمات و المهمات كتاب
 مصـباح  يتتمـه  عنوان به را كتب اين سيد و غيره چاپ شده است. االعمال اقبال االسبوع،
ار دو كتـاب ديگـر وي در بـاب    مصـباح الزائـر و المـز    .اسـت  نوشته طوسي شيخ المتهجد
ي فقـه و  از وي فقط  المواسعه و المضايقه و غياث السلطان الوري در زمينـه  است.  زيارت

كشـف المحجـه    اند.شفاء العقول من داء الفضول، الطرائف و اليقين در باب كالم باقي مانده
ي كه به نوعي بخشي از زندگينامه هاي سيد به فرزندانش است شامل وصيتكتاب اخالقي 

ي سيد به كتـاب، حفـظ و گـردآوري آثـار گذشـتگان در      عالقه شود.سيد هم محسوب مي
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وي عالوه بر نگارش المحجه مشهود است هاي وي مانند سعدالسعود و كشفبرخي نوشته
هاي گوناگون نقش مهمي در حفظ ميراث مكتوب هاي مختلف، به شيوهآثار متعدد در زمينه

  مه خواهد آمد.كه شرح اقدامات وي در ادا اسالمي ايفا كرده است

 مغول ةها در حمل حفظ كتاب 2.1.4
تـاريخ تمـدن    يفتنـه  زهاي پرتالطم و آكنـده ا زيست از برههروزگاري كه سيد در آن مي 

عـالوه  و  درنورديدند هاي اسالمي راها سرزميناسالمي بلكه جهان است. در اين ايام مغول
شماري بر فرهنـگ و تمـدن   ارات بيبر كشتار مسلمانان، نابودي شهرها، ابنيه و مزارع، خس
اي نبود، زيرا منطق شمشير و افتخار بـه  اسالمي وارد كردند. مغوالن را از علم و دانش بهره

ي اسـبان كردنـد،   تعداد كشتگان با علم و قلم سازگار نيست. آنها مساجد را تبديل به طويله
ت استفاده كردند. قـوم مغـول   هاي گرانبها به عنوان سوخ ها را سوزاندند و از نسخه كتابخانه

سـخت بـر تمـدن اسـالمي      ايبهآثار زيادي از ميراث مسلمانان را به دجله ريختنـد و ضـر  
اي از كتاب سنن ابن ماجه، كتابت شـده  ي نسخهاي در حاشيهآوردند. مستند آن جمله  وارد

در  شـود.  اهللا مرعشي در قم نگهداري مـي  تي آيهجري است كه در كتابخانه 562در سال 
اين حاشيه، احمد بن محمد بن ابي بكر بن ابي الفوارس گفته است كه كتـاب را بعـد از آن   

هـا را بـه دجلـه ريختنـد، از آب     كه مغوالن، يا به گفته وي تاتارها، بغداد را گرفتند و كتاب
 104يعنـي   656بغداد توسط مغوالن در سـال   فتحگرفته و در واقع آن را نجات داده است. 

ي :وبـالگ شخصـي). در دوره  1392سال پس از تأليف اين كتاب بـوده اسـت (جعفريـان،    
دادند و نه تنهـا از عالمـان و فاضـالن    مغول افسار چارپايان را به دست علما و مجتهدان مي

نـش افـراد باسـواد    كاربردهاي داگشتند. از جمله ي شمشير ميشد بلكه طعمهحمايتي نمي
). جويني كه 217: 1359بود كه پس از اسارت، كشته ها را شمارش نمايند. (كشاورزي،   اين
ها در دربار ارغون و هوالكو و پسـرانش، اَباقـا و تگـودار، صـاحب منصـب و شـاهد        سال

  گويد: باره ميبسياري از رخدادهاي آن دوره بود، در اين
فتن مراكز علم و ادب خراب شد و مخازن صنعت ها و تالطم امواج در ميان كشمكش

ماننـد گوسـفند    و ثروت مأواي بوم و غراب گشت، علما و فضال را همـه جـا جميعـاً   
ها را نيست و نابود نمودند، كساني كه اندكي به علوم ها و كتابخوانكردند، كتابخانه  ذبح

قبل از  اتليفأتب و تفاحشي را كه مابين ك يو ادبيات اسالميه آشنا باشند تفاوت درجه
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ــار بعــد از آن نمايــان اســت البتــه مالحظــه كــرده   انــد اســتيالي مغــول و كتــب و آث
  .)1/5ج :1367(جويني،

 ينتيجه اينكه، با توجه به وسعت و سرعت ويرانگري مغوالن و با در نظر گرفتن مسئله 
تهاجم مغوالن نابود ها در آن دوران، آثار علمي بسياري در اي بودن كتابيك يا چند نسخه

هـاي  سيد با مصالحه و مذاكراتي كه با هالكو خان داشت، توانسـت كتـاب   در اين ميانشد.
ي مغـول  گرانبهايش را همچون خـانواده و شـيعياني كـه تحـت نظـر وي بودنـد از حملـه       

اهميـت  بدارد. اين مسئله با توجه به شخصيت گريزان از سياست و حاكميت سيد   محفوظ
به سيد پيشنهاد شد ولي  هاي عباسي باالترين سمت. در زمان مستنصر خليفهابدياي ميويژه

ابـن علقمـي، وزيـر شـيعي      پيشنهاد . سيد)111و110ق: 1371(ابن طاووس،  وي نپذيرفت
را مفتـي   ويخواسـت  كه خليفـه مـي  حتي هنگامي رد كرد.نيابت وزارت را  براي ،عباسيان

اعظم ممالك اسالمي اعالم كند، قبول نكرد ولي اگر سيد در آن دوره با زيركـي بـا هالكـو    
آمد، نابودي شيعيان و ميراث علمي شيعه در بغداد قطعي بود. هالكو نقابت شيعيان كنار نمي

به سيد و اطرافيانش امان داد و سيد  656را به سيد سپرد و در ماجراي سقوط بغداد در صفر
هالكو به مـردم حلـه نيـز امـان داد و آنهـا هـداياي        .ا هزار نفر از ياران خود به حله رفتب

 .)196: 1376،بسياري براي هالكو فرستادند (ابن فوطي

 هاي كتابخانهوقف كتاب 3.1.4
حـبس  «وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس و منـافع آن تسـليم شـود. منظـور از     

چنين از تصرفاتي است كـه موجـب   مال از نقل و انتقال و همنگاه داشتن  »نمودن عين مال
- امور خيريه و اجتماعي و از سـنت  تلف عين گردد. وقف، واگذاري منافع در راه خداوند،

ي مسلمانان اسـت. سـيد بـن    آيندهن ي اسالمي در راستاي دورانديشي و تأميهاي پسنديده
وقف كرد تا با حفـظ ماهيـت و مفـاد    ش اش را به فرزندانهاي كتابخانهطاووس تمام كتاب

ها علم مكتوب در آنها جريان يابد. با توجه به مفهـوم وقـف و شـناختي كـه سـيد از      كتاب
ها دومين گام بـراي حفـظ ميـراث مكتـوب مسـلمانان      فرزندان خود داشت، با وقف كتاب

جـد   هـاي اهـدايي  ي سيد كتابزيربناي كتابخانه ي وي برداشته شد.توسط سيد و خانواده
بعدها بـا خريـد و اسنتسـاخ كتـب ديگـر، بـر       سيد مادري وي، ورام بن ابي فراس، بود كه 

وي اعتقاد داشت كـه خريـداري    .)121- 117: 1371(نك. كلبرگ، افزود آنوسعت و غناي 
هاست و وقـف   ي زندگي بخشيدن به آنها براي خدا و به نيت امتثال امر الهي به مثابهكتاب
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مند نسـاختن  ها و بهرهافزايد؛ همچنين بهره نبردن از كتابها مي زلت آنها بر قدر و منكتاب
). سـيد  66و65 :1386ابن طاووس، ( هاستي مرگ كتابها، به منزلهديگران از محتواي آن

در طول زندگي خود چندين بار به داليل سياسي يا اعتقادي محل زندگي خود را تغيير داد. 
 اشبـا خـانواده   ي شـيعيان گانـه كـه در عتبـات سـه   خواست اولين شخصـي باشـد   وي مي
در آن روزگار  هاي كتابخانهجابجايي كتاب )119و  118: 1371(همان،  كرده است.  زندگي

  ها به جان خريده است.به كتاب ههايي همراه بوده كه وي به دليل عالقبا سختي

 نگارش و تنظيم سعدالسعود 4.1.4
- هاي كتابخانهي فهرستي از كتابتأليف سعدالسعود و تهيهها، گام سوم سيد در حفظ كتاب

ي شخصـي خـود بـر جـاي گذاشـته      اش است. فهرستي كه سيد بن طـاووس از كتابخانـه  
نويسـي بـراي آن   اي در سنت فهرستهاي منحصر به فردي دارد كه هنوز هم نمونهويژگي

فسيري، علوم قرآني و حتي هاي تدر اين كتاب از كتاب مقاله) يشود. (نك. ادامهيافت نمي
كتب آسماني پيشين مطالبي نقل شده است. آنچه سعدالسـعود را از فهـارس ديگـر متمـايز     

هاي قبـل و  هايي از هر كتاب است. در فهرستساخته، اظهار نظر مؤلف پس از ذكر گزيده
هـا و معرفـي آثارشـان    ق آنتـر بـه معرفـي مؤلفـان، جـرح و توثيـ      بعد از سعدالسعود بيش

شده است (مانند فهرست نجاشي و شيخ طوسي) و اگر به ندرت قسمتي از مطالب   اختهپرد
ي محتوا اظهار ) درباره15/168، 10/64، 5/298شود (براي نمونه نك. الذريعه كتابي بيان مي

گيرد. در سعدالسعود اگرچه جرح و توثيق اشخاص جز در چنـد مـورد   نظري صورت نمي
هـا  هـايي از كتـاب  ) ولي بـا نقـل گزيـده   76و69، 1395:خاص صورت نگرفته (نك. فهيم 

كـه   ايها به اجمال يا به تفصيل نظر داده شده است بـه گونـه  ي محتواي برخي از آندرباره
ي منبعـي بـراي شناسـايي آراي قرآنـي و مبـاني      مثابهتوان از همين اظهارنظرهاي سيد بهمي

  )130- 98: 1395تفسيري وي بهره برد (نك. فهيم، 
 

 هاي فهرستي سعدالسعود مشخصه 2.4
در نگاه اول شباهت چنداني ميان سعدالسعود و ساير فهارس وجود ندارد اما با دقت و تأمل 

هـاي  هاي فهرست گنجاند بلكه جنبـه ي كتابتوان سعدالسعود را در گونهبيشتر نه تنها مي
سـعود شـامل دو   وجـود نـدارد. سعدال   ديگر شود كه در فهارسمتمايزي در آن مشاهده مي

ي پانزده مصحف و چهار كتاب مقدس انبياي پيشـين، يعنـي   بخش است. بخش اول درباره
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 80السـالم اسـت. در بخـش دوم از حـدود     حضرت ادريس، داوود، موسي و عيسي عليهم
كتاب تفسيري و علوم قرآني شيعه و سني كه برخي از آنهـا در گـذر زمـان از ميـان رفتـه،      

ها بدين ترتيب است: تفاسير شيعه، تفاسير اهـل  ترتيب چينش كتاب مطالبي نقل شده است.
- معـاني  القرآن، اسباب نزول، مجـازالقرآن، القرآن، قصصهاي غريبسنت و در پايان كتاب

القرآن بدون جداسازي مؤلفان شيعه و سني. همچنين الزم بـه ذكـر اسـت كـه نويسـندگان      
هـا   علـت افتـادگي صـفحات آغـازين نسـخه     هـا آورده، بـه    كتاب كه سيد مطالبي از آن15

   اند.بوده نامشخص
اي از مصـاحفي كـه در    قسمت آغازين از بخش اول سعدالسعود بـا گـزارش و گزيـده   

 15شود. سـيد از ميـان    ها را به فرزندانش وقف كرده است، شروع مي اختيار سيد بوده و آن
كامـل و تفصـيلي    ينكـه بـه تفسـير   مصحف با ذكر دو تا سه آيـه از هـر مصـحف بـدون ا    

ي كنـد. عمـده   ي يك يا دو موضوع خاص در آيـه بحـث مـي   اجمال درباره بپردازد، به  آيه
. قسـمت دوم از بخـش   اسـت  ي توحيد و معادموضوعات مطرح شده در اين بخش درباره

هايي از كتب آسماني پيشـين اختصـاص دارد. سـيد در ايـن     اول سعدالسعود به ذكر گزيده
هايي از سنن و صحف ادريس، تورات، زبور داوود و اناجيل اربعه، رتبخش، با انتخاب عبا

ي رسالت انبياء، فرائض ديني از جمله نماز، روزه، دعا، كمك به ديگران، پنـد  مطالبي درباره
) در 142- 71: 1386(نـك. ابـن طـاووس،     آخرت و قيامت آورده است. يو هشدار درباره

برگزيده از هر تفسـير يـا بـا همـان لفـظ و يـا در       بخش تفاسير پس از ذكر هر آيه، مطالب 
ــالبي    ــده و مط ــر ش ــه اختصــار ذك ــودن، ب ــوالني ب ــذيرش آن صــورت ط ــا پ ــا در رد ي ه

هايي ذكر كرده است كه بـا توجـه بـه    است. سيد براي معرفي هر كتاب ويژگي  شده  نوشته
ر معرفـي  هايي كه سيد دتوان به اطالعات ارزشمندي دست يافت. برخي از ويژگيها مي آن

  كند عبارتند از: آثار ذكر مي

 نسخه ةانداز 1.2.4
ي مصاحف كند. اندازه ها را در ابتداي معرفي هر كتاب مشخص ميسيد قالب و قطع نسخه

» قلّدته«و » يصلح للتقليد«، متغيرند. تعبيراتي مانند شده اي كه در سعدالسعود نام بردهموقوفه
ــاره ــا درب ــوچكي آنه ــان از ك ــور  ي مصــاحف نش ــه منظ ــوگيري از  ب ــراي جل ــتفاده ب اس
مصحف معظّم «و » مصحف معظّم مكمل«دارد. همچنين از دو مصحف با تعابير   زخم  چشم
األشـراف، وقـف كـرده اسـت. وي      ها را به دخترانش، فاطمه و شـرف  ياد كرده كه آن» تام
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ب بـا  اش را بـه ترتيـ  زبـور داوود (ع) موجـود در كتابخانـه   و ي صحف ادريس (ع) اندازه
دهـد. دو بـار   نشان مي» صغيره، قالبها ثمن الورقه الكبيره هنسخ«و » ربع الورقه الكبيره«تعبير

كنـد كـه منظـور از آن دقيقـاً      هـا اسـتفاده مـي   براي معرفي نسخه» قالب طالبي«هم از تعبير 
 )253و120نيست. (همان:  معلوم

 قدمت نسخه 2.2.4
دهــد، قــدمت  هــايش مــيويژگــي كتــاب ياز ديگــر اطالعــات مفيــدي كــه ســيد دربــاره

هـا عبارتنـد از: صـحف    كند. اين نسخهها ياد مي از آن» عتيقه«است كه با تعبير   هايي  نسخه
ادريس، تورات، مانزل من القرآن في رسول اهللا، تفسير اهـل بيـت، تفسـير قـرآن و تنزيلـه،      

الـب و الحسـن،   تفسيري كه بر روي آن نوشته شده قرأ رسول اللّه(ص) و علي بـن أبـي ط  
تفسير ابي جعفر (ع)، كتاب تفسير القرآن و تأويله و تنزيله و ناسخه و منسوخه و إحكامه و 
متشابهه و زيادات حروفه و فضائله و ثوابه، روايات الثقات عن الصادقين من آل رسول اللّه، 

، نـام  غيـر از دو اثـر اخيـر   . )330(م و غريب القرآن سجستاني )336(م تجزئه القرآن منادي
 409اي مربوط به سـال  همچنين سيد به وجود اجازهنويسندگان ساير آثار مشخص نيست. 

كه در اختيار داشته اشـاره و تـاريخ مكتـوب ابتـداي      )207(م ي كتاب فراءدر ابتداي نسخه
را نيز همان سـال   )206(م قطربما ذهب إليه الملحدون عن معرفته من معاني القرآن كتاب 
 )614و595: 1386ن طاووس، كند.(اب ذكر مي

 ها تعداد اجزاء نسخه 3.2.4
به تعداد مجلدات، اجزاء موجود در مجلد و تعـداد كـراس    در ابتداي معرفي هر كتاب سيد

 اشاره و سپس هنگام نقل مطالب منتخب به شماره مجلد يا جزء و كراس ارجاع داده است.
 و موارد متعدد ديگر) 391- 309- 289- 301(همان، 

 ها هاي ابتداي نسخه وشتهن 4.2.4
 يكه در ابتدا ييهايادداشت ينسخه و حت يابتدا يها ها نوشتهنسخه يقدق يصتشخ يبرا يدس

صـدور اجـازه    يختـار  يامانند نام كتاب، نام كاتب  يمطالب يها نوشته شده و حاوبكتا يبرخ
كـرده    ها اشـاره  آن يرو ينوشته به سيد كه موردي هشت. كند يطور كامل ذكر مهستند را به

في أولها ما هذا لفظه من شرح «، » عليه مكتوب سنن إدريس و هو بخط عيسى«است عبارتند از: 
عليه مكتوب كتاب تفسير القرآن و تأويله و تنزيله و ناسخه و منسوخه و إحكامه و «، »انطرامرالما
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، » قين من آل رسـول اللّـه  متشابهه و زيادات حروفه و فضائله و ثوابه و روايات الثقات عن الصاد
قرأ رسول اللّه ص و علي بن أبي طالب و الحسن و الحسين و علي بن الحسين معليه مكتوب فيه «

و محمد و زيد ابني علي بن الحسين و جعفر بن محمد و موسى بـن جعفـر صـلوات اللّـه علـيهم      
مجلد لم يـذكر  «، » الحسينعليه مكتوب األول من تفسير أبي جعفر محمد بن علي بن «، »أجمعين 

عليها مكتوب برسالة في مدح األقل و ذم األكثر عـن زيـد بـن     «، »اسم مصنفه أوله عن ابن عباس
: نـك  ترتيـب  به موارد اين براي». (عليه إجازة تأريخها سنة تسع و أربعمائه«، »علي بن الحسين 

 )595، 523، 517، 337، 336، 136،171،335: 1386 طاووس، ابن

 چگونگي خط 5.2.4
هـاي  ها كيفيت خط نيز مشخص شده است. مـثالً يكـي از ويژگـي   در معرفي برخي نسخه

برشمرده اسـت. همچنـين در   » واضح الخط« مصحفي را كه به فرزندش، محمد، وقف كرده
كند كه نسخه به خط چه كسي بوده است. براي مثال در معرفي  بعضي موارد نيز تصريح مي

 بخط عيسي محـرره «اي كه در دست داشته را هاي نسخهجمله مشخصهسنن ادريس (ع) از 
ديگـر تفسـير أبـي الحسـين      ينمونه )136(همان:  كند. ذكر مي» نقله من السرياني الي العربي

اي كه از آن است كه سيد تصريح كرده نسخه  أحمد بن جعفر بن محمد بن عبداللّه المنادي
سيد براي شناساندن تفسيري منسوب  )553(همان:  كند، به خط مصنفش بوده است. نقل مي

را به كار برده است كـه احتمـاالً قصـد داشـته     » خطه عتيق« تعبيربه اهل بيت عليهم السالم 
 )334(همان: قديمي بودن نسخه را يادآور شود.

 مشخص كردن نام كتاب با جزئيات 6.2.4
يندازد يا هنگـام نسـخه نويسـي،    خواننده را به اشتباه ب است در مواردي كه نام كتاب ممكن

تأريج القـرآن بـالجيم   «موجب تصحيف شود سيد توضيحات دقيقي آورده است مانند تعبير 
الجـراح.(    در معرفي  تأريج القرآن علي بن عيسى بن داود بن» المنقطة من تحتها نقطة واحدة

 شده است.. البته در سراسر سعدالسعود تنها همين يك نمونه يافت )619: 1386، همان

 مشخص كردن جنس كاغذ يا جلد 7.2.4
ها بدان توجـه داشـته تعيـين    هاي ظريفي كه سيد در معرفي مصاحف و كتاباز ديگر نكته

) و 111و 109: 1386، همـان هاست. مثالً وي از سه مصحف خاتم ( جنس كاغذ يا جلد آن
ي ديگر، تفسيري برد. نمونه) كه وقف كرده است، نام مي119يك مصحف طالكاري(همان:
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 را 1» كاغـذ عتيـق كأنّـه رق أو خراسـاني    «در فضايل اهل بيت عليهم السالم است كه تعبيـر  
 ه است.بردي آن به كار درباره

 مطالب دقيق   ارجاع 8.2.4
ها ي محتواي برخي از آنها دربارههايي از كتابتر آمد سيد با نقل گزيدهطور كه پيشهمان

دقيـق  مشخصات ي اين موارد ضمن اشاره به نظر داده است. در همهبه اجمال يا به تفصيل 
 محل مطلب گزيده را ،تعداد مجلدات، تعداد اجزاء، قدمت نسخه، اندازه و نوع قالب نسخه،
كند. وي در تعيين محل مطالب از اصطالحاتي  تعيين مي گيري از اصطالحات خاصبا بهره
كرده است. كراس به جزئي از كتاب كه غالبـاً   استفاده» كراس، كراسه، وجهه و قائمه«چون 

عادتـاً و نـه هميشـه پـنج بـرگ      شامل هشتاد بـرگ اسـت، گوينـد و كراسـه را در شـرق،      
ار بـرگ  اند، يعني ده ورق، در حالي كـه در غـرب غالبـاً مشـتمل بـر چهـ      دانسته مي  تاشده

ـ    83، پانوشـت 1371(كلبـرگ،  خورده يعنـي هشـت ورق بـود     تا رگ ). قائمـه، يعنـي هـر ب
رود. وجهـه  براي تعيين پشت يا روي برگ به كار مي» وجهه«) اصطالح 141كراسه،(همان :

هـاي خطـي   االولي يعني روي برگ و وجهه الثانيه يعني پشت برگ. امروزه ارجاع به نسخه
شوند. همچنين سيد شـروع و  مشخص مي bو   aبا دو حرف الف و ب و در منابع التين با

 از مصاحف را با تعيين سطر نشان داده است. پايان مطلب انتخاب شده
كنـد. مـثالً دو مطلـب     سيد در بعضي موارد از اصطالح مجلد بجاي جـزء اسـتفاده مـي   

سوم را به جـزء سـوم    يهبرگزيده از جوامع الجامع طبرسي را به مجلد اول و دوم اما گزيد
انتخابي از ده جزء  رسد همان مجلد سوم است چون اولين آيه دهد، كه به نظر مي ارجاع مي

اول قرآن، دومين آيه از ده جزء وسط و سومين آيه از ده جزء آخر انتخاب شده اسـت.(ابن  
خواهنـد  كند كه اين كار براي افرادي كه مـي تصريح مي. سيد )256- 247:  1386طاووس، 

  )66: 138ي او مقايسه كنند، ضروري است (ابن طاووس، ي خود را با نسخهنسخه

 ها  اشاره به چگونگي دستيابي يا عدم دسترسي به برخي نسخه 9.2.4
آيـد،  ها در سعدالسعود بـه دسـت مـي   دهي و معرفي نسخهاز جمله اطالعاتي كه در ارجاع

هايي كه هم اكنون به دست نسخه يهاي موجود يا مفقود در زمان سيد هستند. دربارهنسخه
انـد، بـا توجـه بـه     سيد مفقود اعالم شـده هاي پس از نگاريما نرسيده است، يا در فهرست

توان نتيجه گرفت كه تا قرن هفتم در اختيار كم ميها داده، دست هايي كه سيد از آنگزارش
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هايي كه از همان زمان ناقص بوده يـا دسترسـي   اند. رد برخي نسخهمفسران و محققان بوده
ها اي از اين نسخهبال كرد. نمونهتوان دنها آسان نبوده است، را در سعدالسعود مي سيد به آن

اي از هايي از مجلـد اول تفسـير بلخـي، گزيـده    تفسير بلخي است. سيد پس از نقل قسمت
شـود كـه مجلـد دوم آن بـه دسـتش       كند و هنگـام ارجـاع يـادآور مـي     مجلد سوم ذكر مي

ا ت 11) مورد ديگر تفسيركلبي است. سيد يك مجلد شامل اجزاي 468(همان:  است.  نرسيده
ي محمد (ص) تا آخر قرآن و مجلدي كـه  ، مجلد ديگري از ابتداي سوره 2تفسير كلبي 19

گيرد، در اختيار داشته است. وي ابتدا از تفسير كلبي را در برمي 24تا  18بعداً يافته و اجزاي 
است، وي از هر جزء تفسير كلبي قسمتي  19تا  11كند كه حاوي جزءهاي  مجلدي نقل مي

ي معرفي شود. در ادامه هاي آل عمران تا انعام را شامل ميند كه آياتي از سورهك انتخاب مي
هاي از مختصر تفسير ثعلبي و همچنين بخشي از حقايق التفسير سلّمي و هتفاسير، سيد گزيد

كنـد كـه مجلـد     آورد، سپس تصـريح مـي  بخش ديگري از كتاب زيادات حقايق التفسير مي
دست آورده و چـون قـبالً از   تازگي بهبه ، را24تا  18اجزاي  ديگري از  تفسير كلبي، شامل

اين مجلد مطالبي  20مجلد قبلي  مطالبي را نقل كرده است در ادامه از جزء  19و 18اجزاي 
) بـه ايـن ترتيـب در سعدالسـعود بـرخالف      516- 495: 1386گزيند.(ابن طاووس، را برمي
اي شـوند، وقفـه  تفسير پشت سر هم نقل ميي معمول كه تمام مطالب ذكر شده از هر شيوه

بوده، احتماالً قصد  3نويسيآيد و چون روش سيد سياههپيش مي هنگام معرفي تفسير كلبي
دهـد   داشته كه بعدها اين نابساماني را سامان دهد. به هر حال سيد با اين گزارش، نشان مـي 

تـدريج اجـزاي يـك اثـر را     كه تمام اجزاي بعضي از آثار را در اختيـار نداشـته و گـاه بـه     
  خريداري كرده است.

  
 تحليلي انتقادي سيد در بررسي محتواي آثار ةشيو 3.4

هـا  ي شمار زيادي از كتابي ذوق نويسنده و مطالعهدهندهسبك نگارش سعدالسعود نشان 
 دهـد از فهـارس پيشـين،    ي هر كتاب ميو توان باالي نقد اوست. اطالعاتي كه سيد درباره

نويسـي تـا زمـان سـيد بـن      فهرسـت  ترين آثار يافت شـده در ت. با توجه به كهنبيشتر اس
نويسان رايج نبوده است. انتقادي در ميان فهرست - ي تحليليشود شيوه طاووس، معلوم مي

ي هاي آنان بوده و ارائهنويسان پيشين معرفي پديدآورندگان و كتاببيشترين همت فهرست
هاست (براي نمونه نك فهرست طوسـي و نجاشـي).    ي آناطالعات رجالي از اهداف اوليه

واكنش سيد در برخورد با هريك از مطالبي كه از تفاسير گزينش كرده، متفاوت است. گـاه  
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اظهار نظرهاي سيد از حجم تفسيري كه از منبع اوليه ذكر شـده بيشـتر اسـت، بـراي مثـال      
ي ايـن نسـبت دربـاره   نسبت نقل قول از جبايي و پاسـخ سـيد بـه وي يـك بـه ده اسـت.       

ــه چهــار اســت ولــي  در مــورد برخــي تفاســير  تفســيرعبدالجبار و تفســير بلخــي يــك ب
  گيري دارد:ها چهار گونه موضعكند. به طور كلي سيد پس از نقل گزيدهنمي  نظري  اظهار

  سكوت و تأييد 1.3.4
نظـري   گونـه اظهـار  اي از كتاب مورد نظر را بدون هيچها فقط گزيدهسيد در برخي قسمت

كند. اين برخورد غالباً در مواردي است كه يا مطلب مورد تأييد وي بوده و يا نيازي  نقل مي
تـر در مطالـب منتخـب از مصـاحف و     به توضيح و تكميل نداشته است. سكوت وي بيش

ي سـكوت بـه خصـوص در مـورد     كند. اين رويه مطالبي است كه از مفسران شيعه نقل مي
) و تفسـير  516تا 495) كلبي (همان: 342:  1386(ابن طاووس، مطالب منتخب از راوندي 

ي هيچكدام از طوري كه دربارهشود، به ) بيشتر ديده مي337منسوب به امام باقر (ع) (همان: 
 هيچ اظهار نظري نكرده است. هاي نقل شده از اين سه كتابقسمت

  تكميل 2.3.4
هـا از آيـات    د شيعي بـراي تكميـل آن  ي عقايسيد بن طاووس به هنگام نقل مطالب درباره

خوبي مطلب را براي خواننده روشن كند. وي برد تا بهقرآن، احاديث و كتب ديگر بهره مي
كه بارها از تبيان به عنوان شاهدي براي تكميل يا تصحيح سخن ديگر مفسـران  با وجود اين

وضـيحاتي در تكميـل   بهره برده است، اما غالباً هنگام نقل قطعات منتخب از ايـن كتـاب، ت  
ي سخن مفسران اهل سنت كه مطـالبي  سخنان شيخ طوسي افزوده است. همچنين در ادامه

نكـرده و در تكميـل مطـالبي     هـا بسـنده   اند به توضـيحات آن در فضائل اهل بيت نقل كرده
ي ذوق سـيد و بهـره   ترين قسمت هاي سعدالسعود كه نشان دهنـده است. از جالب  افزوده

ــا ــرداري از فضـ ــه بـ ــده و زمينـ ــاد شـ ــدايت دل ي مني ايجـ ــراي هـ ــب بـ ــا و اسـ هـ
طور مسـتقيم بـا واليـت امـام     هاست، استفاده از مطالبي است كه ظاهراً به ذهن  شدن  روشن

دلخـواه خـود   علي(ع) ارتباطي ندارند ولي سـيد هوشـمندانه بحـث را بـه سـمت مفهـوم       
ر اسـت كـه حضـرت    ي اين موارد، موضوع جانشين پـس از پيـامب  كند. از جمله مي  هدايت

ي اسالمي را بدون سرپرست محمد (ص) آن را در زمان زندگي خود، تعيين كرده و جامعه
 155اي از تفسـير كشـاف ذيـل آيـه     ) سيد پس از نقل گزيده466رها نكرده است. (همان: 
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ي اسرائيل بـراي ميقـات در تكميـل و ادامـه    نفر از بزرگان بني 70ي برگزيدن اعراف درباره
نتخاب اين افراد توسط حضرت موسي(ع) را با انتخاب علي(ع) به نص الهي توسط بحث، ا

شود بر اختيـار امـت    كند كه در انتخاب امام نميگاه تصريح ميكرده است. آن پيامبر مقايسه
ترين افراد توسط پيامبري بلنـد  ي انتخاب برگزيدگان قوم از ميان صالحتكيه كرد، زيرا نتيجه
شـد. ايـن افـراد شـرط ايمـان را       ي (ع)، سرانجام به نافرماني آنان منجرمرتبه همچون موس
ي خداوند با چشم خود قرار دادند و در نهايت خداوند متعال به فسـق  درخواست مشاهده

). سـيد بـه شـهادت    365ها شهادت داد و چهل سال در بيابان سـرگردان شـدند (همـان:    آن
نـد و حاصـل چنـين انتخـابي را     كحضرت موسي(ع) بـه سـفاهت ايـن گـروه اشـاره مـي      

. در عوض اعالم امامت اميرالمؤمنين علـي(ع) از سـوي خداونـد متعـال و     4داندمي  ندامت
توسط پيامبر را امري بزرگ دانسته كه اهميت آن بر همگان روشن است. (براي ساير موارد 

  )377و280،308و279، 260: 1386نك ابن طاووس،

  تصحيح 3.3.4
تعامل سيد با مطالب منتخب از تفاسير، تصحيح مواردي است كه به نظر هاي يكي از روش
هـا كـامالً    توجـه بـه مـذهب آن    اند. تفاوت برخورد وي با اشتباه مفسـران بـا  وي نادرست

كـه از فقـه القـرآن راونـدي      است. براي مثال سيد بـه هـر دو نمونـه تفسـير آيـاتي       روشن
شود اما ايـن تصـحيح بـا كمـال ادب،      ادآور ميگيرد و اشتباه وي را يكند اشكال مي مي  نقل

). همچنين هنگامي كه در مورد اقسـام  350و  348(همان:  تواضع و احترام انجام شده است
كند، نظر موافق ندارد بـا لحنـي متواضـعانه    صبر، كه در تبيان از جدش شيخ طوسي نقل مي

مـوارد بيشـتر نـك.     ). (بـراي 239: 1386كند. (ابـن طـاووس،   گفتار شيخ طوسي را رد مي
  ي مقاله خواهد آمد.) تصحيح نظرات مفسران غيرشيعي در قالب مجادله در ادامه537همان:

  نقد و مجادله 4.3.4
خصوص توان در نقد آراي تفسيري اهل سنت و بههاي سيد را ميگيريشديدترين موضع 

ي مفسران معتزلي طاووس متوجهترين نقدها و مجادالت سيد بن معتزله مشاهده كرد. بيش
) است؛  وي اغلـب،  415) و قاضي عبدالجبار همداني (م319)، بلخي (م303مانند جبايي (م
ها و اشتباهات در تفسير را دوري از مراجع اصلي فهم و تفسير قـرآن، يعنـي   علت كجروي
كند. از نظر سيد، تعصب، عدم آشنايي با زبان عربي، جهل و غفلت از ظاهر و  ائمه، بيان مي
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- عناي آيه، از ديگر داليل به خطا رفتن مفسران در فهم آيات قرآن است. در اين ميان بيشم
كـه سـيد يـك پـنجم     طـوري ترين حجم نقل و نقدها در سعدالسعود متوجه جبايي شده به

ي كتابش را به تفسير جبايي و نقد آن اختصاص داده است. ابن طاووس بـر خـالف شـيوه   
گويد، با معرفي ي كتاب چيزي نميي نسب نويسندهدربارهمعمول خود در سعدالسعود، كه 

جبايي و نسبت وي با عثمان علت مخالفت، تعصـب و دشـمني وي بـا خانـدان پيـامبر را      
ز تعصـب  شـود. وي اسـتفاده نكـردن جبـايي از تفسـير ابـن عبـاس را ناشـي ا        يادآور مـي 

گويي نامي از ابن «گويد: ياست و با تأكيد بر شهرت ابن عباس در تفسير، به كنايه م  دانسته
سيد نقدهايي گزنده بر روش جبائي در تفسـير هـم   ».  عباس به گوش جبائي نرسيده  است

وارد ساخته است. عدم التزام به تفسير پيامبر و اهل بيت براي فهم قـرآن، تحكـم و قطعـي    
توجهي به ظـاهر و سـياق آيـات، غفلـت از اجمـاع و نظـرات سـاير        دانستن نظر خود، بي

توجهي به قرائن ناپيوسته، ناآگاهي از زبان عربـي  فسران، عدم تسلط بر محتواي قرآن و بيم
رغم تالش زيادي به )75- 69:  1395(نك فهيم، و استفاده نكردن از عقل از آن جمله است. 

كه سيد براي نقل و نقد تفسير جبابي در سعدالسعود كرده است ولي تفسير او را بـه علـت   
دانسته و ديگران را از پيـروي از آرا و  ي وقف نشايستههايي كه داشته ارساييها و نناراستي

ــابي منــع كــرده اســت.  ــدهايــن كــار ســيد نشــان نظــرات جب ــه  يدغدغــه يدهن ســيد ب
آموزد كـه  كنند و به ديگران مياست كه  افكار و آراي صحيح را منتشر مي  هايي كتاب  حفظ

  هر كتابي ارزش خواندن و وقف كردن ندارد. 
انتقادات سيد بر تفسيرعبدالجبار از انتقادات وارد بر جبابي كمتـر اسـت. از نظـر سـيد،     

ي رياست و حريص است. همين عامل وي را از مراجعه عبدالجبار، فردي دنيا طلب، شيفته
ي سـيد،  اند بازداشته است. بـه عقيـده  بيت كه تعلق خاطري به مال دنيا نداشتهبه تفسير اهل

تعصب در عقيده باعث شد كه عبدالجبار در تفسير به خطا رود و شايسته بود كه براي فهم 
آورد و يا آنچه ديگر مفسـران  كرد يا شاهدي از زبان عربي ميقرآن به ظاهر قرآن استناد مي

ان او را بجاي توسل به قياس گرفت. سيد، عبدالجبار و هم مسلكاند را بكار مياستفاده كرده
ــي   ــم يعن ــه تفســير راســخان در عل ــه ب ــه مراجع ــاد، ب ــيهم الســالم  اهــل و اجته بيــت عل

- است. عبدالجبار به علت تعريف نادرستي كه از خبر متواتر داشته و پاسخ بي  كرده  دعوت
ي اعتقاد مسلمانان به زنده بودن مسيح، از سوي سيد شماتت شده اساس به مسيحيان درباره

كه چرا با اين سخنان، راه طعنه مسيحيان و يهوديان را بـر مسـلمانان گشـوده اسـت. سـيد      
است اخبار نبوت و معجزات پيامبر اسالم نيز متواتر به ديگران رسيده است و در آغاز   معتقد
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اند. اگر براساس تعريف عبـدالجبار از تـواتر،   رسالت هر پيامبري تعداد پيروان او اندك بوده
صي در هر طبقه براي نقل خبر متواتر الزم باشد اخبـار نبـوت و رسـالت همـه     تعداد مشخ

پيامبران زير سؤال خواهد رفت. ازطرفي اگر عبدالجبار اخبار نبوت پيامبران را كه با تواتر به 
هاي بعدي رسيده، پذيرفته است پس بايد نص واليت علي (ع) را هـم كـه بـه همـين     نسل

 ) 457: 1386د. (ابن طاووس،شيوه منتقل شده است، قبول كن
سيد اعتقاد بلخي به جمع قرآن در زمان پيامبر، عدم زيادت و نقصان در قـرآن و حفـظ   

دهد كه چرا بلخي اختالف قرائات را در تفسير آن از تحريف را ستايش كرده ولي تذكر مي
يگـر بـا   داند. ازسـوي د را جزء سوره نمي» بسم اهللا الرحمن الرحيم«خود وارد كرده است و 

توجه به موافقت بلخي در اهتمام پيامبر به حفظ و نگارش و جمع قـرآن در زمـان حيـات،    
سيد به وي يادآور شده كه حتماً پيامبر جانشيني براي حفظ قـرآن و هـدايت امـت پـس از     

ي سـيد، تفسـير قـرآن بـه قـرآن بـه احتيـاط        ) بـه عقيـده  466خود برگزيـده اسـت.(همان:  
از روايات و اجماع دو روش ديگر تفسيري هستند كـه بلخـي در   است و استفاده   تر نزديك

) ايراد ديگري كه سيد به بلخي 86تا81: 1395ها توجه نكرده است.( نك. فهيم،تفسير به آن
است كه بلخي مخلـد مانـدن   » فساق مؤمن«ي وارد كرده به دليل اعتقادات معتزلي او درباره

ي و شفاعت را باور دارد ولي سيد بـا آيـات   مؤمنان فاسق در آتش و دوري از بخشايش اله
) (براي موارد 499: 1386ي بلخي درست نيست.(ابن طاووس،قرآن اثبات مي كند كه عقيده

  و مارد متعدد ديگر)592،593،597،616،579بيشتر نك.
 

  پژوهي و بازسازي آثارنسخه كاركرد سعدالسعود در 4.4
شوند كه ث فرهنگي هر ملت محسوب ميمتون و آثار علمي گذشتگان بخش مهمي از ميرا

ارزشمند و گرانبها استفاده كنند. پيشرفت علم در  يهتوانند از اين گنجينهاي بعدي مينسل
گيـرد. در عـين حـال از    ها صورت مياي با انتقال، بررسي و پردازش اين اندوخته هر رشته

- اي و غيره نمونـه منازعات فرقهاثر حوادث گوناگون طبيعي يا اجتماعي،  ميان رفتن آثار بر
كم آگـاهي از نـام   ها دستها دارد. يكي از فوايد مهم فهرستتمدن يههاي بسياري در هم

هاي مختلف علوم بـه رشـته تحريـر در آمـده اسـت. رشـد و       هايي است كه در زمينهكتاب
ادي پايندگي علوم قرآني و تفسير نيز بر اساس نظر مفسران و دانشـمندان طـي قـرون متمـ    

شكل گرفته و همواره رو به توسعه و تكامل بوده است. آثار تفسيري بسياري با رويكردها و 
ر كهـن و ارزشـمند امـروزه در    انـد كـه برخـي از ايـن آثـا      هاي متفاوت نوشته شدهگرايش
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هاي متأخري كـه  ها و يا كتابتوان در فهرستباشند و ليكن رد پاي آنها را مينمي  دسترس
ها در شناخت منـابع و ديـدگاه عالمـان     گونه كتاب اند پيدا كرد. اهميت اينكردهاز آنها نقل 

بازيابي متون  يهاي مختلف تفسيري تأثير بسزايي دارد. انديشهگيري جريانگذشته و شكل
اند، دير زماني اسـت كـه محققـان    عربي كهن از درون منابع متأخرتري كه از آنها نقل كرده

شته است. هرگاه منابع كهن عربي در دسترس قرار گيرند، اين امكـان  معاصر را به تكاپو واد
ي ساخت و محتواي اين آثار با اطمينان بيشتري تحقيق كرد. آثـاري  شود تا دربارهفراهم مي

، ولي نويسندگاني كه آثارشان موجودند بارها است مفقود آنها كه هرچند اكنون قالب اصلي
  )1393ساز، (نك. نيل اند.از آنها را عيناً رونويسي كردهاز آنها نقل و گاه قطعات بزرگي 

منبعـي بـراي    يبـه تفاوت سعدالسعود با ساير آثار اين است كه سيد از آثار كهن به مثا 
اش و نوشتن آن استفاده نكرده است بلكه هدف وي نوشتن فهرست آثـار قرآنـي كتابخانـه   

هـايي از آثـاري كـه در    ش در نقل گزيـده اابتكاري يهوقف آنها بوده است اما به دليل شيو
ي اختيار داشته در امر بازسازي آثار كهن از دست رفته بسيار كارآمد است. براي مثال انديشه

االصل، خضـر محمـد   ي سعدالسعود به ذهن پژوهشگر لبنانياحياي تفسير جبايي با مطالعه
 رن هفتم موجود بوده و سيدكند كه اگر تفسير جبايي در قنبها، خطور كرد. وي استدالل مي

بن طاووس در كتاب خود به آن اشاره كرده است، احتماالً مفسران پيش از سيد، مانند شيخ 
در دسـت داشـته و مطـالبي از آن    )، نيز تفسـير جبـايي را   548) و طبرسي (م460طوسي (م

همچون  و بزرگان معتزله  )606اند. همچنين مفسران اهل سنت، مانند فخر رازي (مكرده  نقل
اند. نبهـا بـا مراجعـه بـه     ) در آثار خود حتماً از اين تفسير بهره برده415قاضي عبدالجبار (م

يابـد كـه آنهـا بـا صـراحت      هاي فخر رازي، عبدالجبار، شيخ طوسي و طبرسي درمـي كتاب
آوري نصـوص از  انـد. او سـرانجام بـا جمـع    مطالبي از تفسير جبايي و آراي وي نقل كرده

آزمايي مطالب، بـه ترتيـب سـور و آيـات، تفسـير جبـايي را       مقايسه و راستي مصادر آنها و
از تفسير جبايي در سعدالسعود  كه حجم مطالب بسياري كه سيدافزون بر اين بازسازي كرد.

 نظـر كند كه به علت دقـت وي تصريح مينقل كرده تأثير مهمي در تصميم نبها داشته است، 
اي در نقـش مهـم و ويـژه    توانـد مـي  لسعود، ايـن كتـاب  سيد در نگارش سعداي العادهفوق

 ، مقدمه).2007(محمد نبها ، كندايفا  متون و ارزيابي آنها يمقايسه
توان به آيد و با استفاده از آن ميشناسي نيز به كار ميسعدالسعود در مطالعات نسخه

در اختيار  آثارِهايي كه تاريخ نگارش آنها پيش يا پس از زمان نگارش هاي نسخهتفاوت
 سيد بوده است پي برد.
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كاركرد بسيار مهم ديگر سعدالسعود در مطالعات تاريخي و ميراث مكتـوب كهـن، پـي    
هاي خطي و چاپيِ با محتواي يكسـان  هاي نسخهبردن به انتسابات نادرست و نيز نامگذاري

 14 يهمقايسـ با عناوين مختلف و اشتباه است. براي نمونه ريپين خاورشناس انگليسـي بـا   
خطي و چاپي متن تفسيري يكساني كه با عنـاوين گونـاگون ماننـد تفسـير كلبـي،       يخهنس

تفسير الواضح، تفسير ابن عباس و تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس به افرادي مختلـف از  
 قرن نخست تا قرن نهم هجري قمري نسـبت داده شـده نشـان داد كـه مـتن ايـن تفاسـير       

بـرداران يـا   تواند ناشي از اشتباهات نسـخه الفاتي بسيار جزئي كه مياست و فقط اخت  يكي
دهد كه نام اصلي ايـن  اشتباهات چاپي باشد، دارند. وي بر اساس شواهد گوناگون نشان مي

خطي موجود در ليدن است. در ايـن   يهنسخ يهترين شاهد مقدمتفسير الواضح است. مهم
اضح در اياصوفيه وجـود دارد، نويسـنده خـود را    هاي خطي الوكوتاه كه در نسخه يهمقدم

بسـيار مهـم ديگـر در ايـن مقدمـه       يهعبداهللا بن مبارك ناميده و تفسيرش را الواضح. نكتـ 
گويد اين تفسير را از منابع گوناگون گردآوري و بـراي اهـل علـم    است كه نويسنده مي  آن

هـاي  و رفـع دشـواري  خالصه كرده است و خوانندگان را براي آگاهي از تفصـيل مطالـب   
 :1393سـاز، دهـد (نـك. نيـل   مـي ارجاع تفسيرش به تفسير كلبي به روايت يوسف بن بالل 

ساز براي تعيين وثاقت اين مقدمه از آن استفاده كرده بررسي ). يكي از شواهدي كه نيل343
ع هاي به جا مانده از تفسـير كلبـي را در منـاب   الواضح با تفسير كلبي است. وي نقل يهرابط

 ي هالواضح مقايسه كرده و صحت ادعاي عبـداهللا بـن مبـارك كـه رابطـ       مختلف يافته و با
- الواضح با تفسير كلبي را اجمال و تفصيل ناميده، نشان داده است. در ميان اين منـابع مهـم  

دهـد كـه   روشـني نشـان مـي   ها از تفسير كلبي را دربردارد و بـه ترين منبع كه بيشترين نقل
 :1393سـاز، (نك. نيل.بسيار موجز از تفسير كلبي است، سعدالسعود است  الواضح تلخيصي

  )204در ص  1و پانوشت  204- 201
 

  گيري . نتيجه5
در حفـظ  هاي مختلف علـوم اسـالمي   غير از تأليف آثار ارزشمند در حوزه بن طاووسسيد

ات وي تـرين اقـدام  برخي از مهم نيز نقشي مهمي ايفا كرده است.ميراث مكتوب مسلمانان 
 اش از گزنـد آسـيب  هـا و كتابخانـه  كتاب براي حفظهالكو  با مذاكره و مصالحهعبارتند از: 

شتاب جريان علمي مطالب،  انتقال و انتشاربراي كمك به  ها به فرزندانوقف كتابمغوالن؛ 



  1398بهار ، شمارة اول، سومسال  ، مطالعات قرآني و فرهنگ اسالمي   94

ــا ويژگــي  ؛خطــر ســكون و ركــودو نجــات آن از  ــأليف و تنظــيم سعدالســعود ب هــاي ت
  بديل.  بي  و  خاص
هـاي فهرسـتي   بديل بودن سعدالسعود در ميان فهارس قبل و بعد از سيد در مشخصهبي

هاي پيشـين نهفتـه اسـت. در    هايي از كتابي تحليلي انتقادي سيد در نقل گزيدهآن و شيوه
ي اندازه، قـدمت، تعـداد اجـزاء، خـط،     توان از اطالعات دقيقي كه سيد دربارهاين ميان مي

دهد و همچنين مشخص كـردن  ها ميهاي ابتداي نسخهها، نوشتههجنس، قالب و قطع نسخ
كـراس،  ها با جزئيات و نيز ارجاع دقيق مطالب برگزيده از متون پيشين با اشاره به نام كتاب
  ، نام برد.وجهه قائمه و

هـاي  مطالـب برگزيـده از كتـاب   ي تحليلـي انتقـادي سـيد نسـبت بـه      همچنين شـيوه 
   و مجادله است. تصحيحتكميل،  ،تأييدسكوت و  است كه به چهارگونه  مختلف

هـايي از متـون پيشـين  سعدالسـعود در مطالعـات      با توجه به روش سيد در نقل گزيده
توان به كاركرد آن در تاريخي ميراث مكتوب، نيز كاركردهاي مهمي دارد كه از آن جمله مي

از عصـر سـيد    كـه قبـل يـا بعـد    هـاي خطـي   بازسازي آثار از دست رفته، تفـاوت نسـخه  
هايي كه سيد در اختيار داشته و آشكار كردن انتسابات نادرست آثـار  اند با نسخهشده  نوشته

هاي خطـي و چـاپيِ بـا محتـواي يكسـان بـا عنـاوين        هاي نسخهگذارييز نامبه عالمان و ن
  هاي خطي اشاره كرد.و ارزيابي صحت برخي اطالعات موجود در نسخه مختلف و اشتباه

  
ها نوشت پي
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