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1. اهمیت موضوع کتابپی

در تمامی ادیان الهی، آموزه های تأثیرگذار 
و مهم��ی با عن��وان »زیارت«، »توس��ل« و 
»ارتباط با انسان های بزرگ و اسوه« وجود 
داشته که نقشی اساسی در تربیت معنوی و 

رشد اخالقی جوامع ایفا می کنند. 

تمامی انبیا و اولی��ای الهی، در انجام این 
آموزه های دینی، کوش��ا بودند و پیروان 
خود را ب��ه انجام آنها تش��ویق و ترغیب 

می کردند. 
به جرأت می توان گفت که در بین ادیان 
الهی، بیش��ترین توجه به زیارت، در دین 

کتاب شناسی زیارت، سید رضا باقریان موحد، نشر مشعر، تهران 1387،
 400 صفحه، رقعی. 

کتاب شناسى زیارت
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اس��الم وج��ود دارد و در بی��ن مذاه��ب 
مختلف اسالمی نیز هیچ مذهب و مکتبی 
به اندازه مذهب شیعه، در این زمینه برنامه 
ن��دارد و از مناس��بت ها و فرصت ه��ا در 
جهت ساختن روح های بزرگ و تربیت 

انسان های پاک، استفاده نکرده است.
گ��واه این س��خن، تألیف صده��ا عنوان 
کتاب ارزشمند با عناوینی چون »زیارت«، 
»مزارات« و »توسالت« در ادیان اسالمی و 
به ویژه در ادبیات تشیع است که در دیگر 
مکاتب و مذاهب، به این وسعت � هم از 
نظر کمی��ت و هم کیفیت � وجود ندارد. 
خوش��بختانه با وجود شبهات ایجاد شده 
و دش��منی های ناآگاهانه برخی مخالفان 
اندیشه های دینی، امروزه فرهنگ زیارت 
پژوهی و زیارت نام��ه خوانی در جوامع 
بشری، رواج بیشتری یافته است؛ گر چه 
هن��وز آن چنان که شایس��ته ای��ن آموزه 
دینی اس��ت، تحقیق��ات و پژوهش های 
علمی ص��ورت نگرفته و ج��ای تألیفات 

زیارت پژوهی، هم چنان خالی است.
2. اهداف کتاب حاضر 

راس��تای  در  زی��ارت  شناس��ی  کت��اب 
غبارزدای��ی از میراث پیش��ینیان و احیای 
گنجینه ه��ای علم��ی در قلم��رو زیارت، 

منتشر شده اس��ت و امید است که انتشار 
آن، روزنه جدی��دی را با عنوان »زیارت 
پژوهی در قلمرو تحقیقات علوم انسانی« 
بگش��اید و دیده محققان و پژوهشگران 
جوان را ب��ه جمال گنجینه ه��ای زیارتی 

روشن نماید.
ه��دف این کتاب، آن اس��ت ک��ه زمینه 
تحقیقات و پژوهش های عالمانه در قلمرو 
زی��ارت و مفاهیم مرتبط ب��ا آن را آماده 
نماید و س��یمای کلی زیارت پژوهی در 
قرن های گذش��ته را فراروی خوانندگان 

قرار دهد. 
3. پیشینه کتاب شناسی زیارت

به نظر می رس��د که ای��ن مجموعه، اولین 
کار مس��تقل درب��اره معرف��ی کتاب های 

زیارتی باشد.
با این حال، در مقدمه ارزشمند »موسوعة 
زی��ارت المعصومین« ک��ه به همت آقای 
سید هادی رفیعی منتشر شده، فهرستی از 
مهم ترین کتاب ها، رساله ها و نسخه های 
زیارتی آمده اس��ت ک��ه مجموعه ای از 
اطالعات پرارزش را فراهم نموده است.

همچنین در بخش پایانی کتاب »زیارت«، 
اثر سید محمد حس��ینی، شماری از آثار 

پیشینیان در این باره، معرفی شده اند. 
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4. معرفی کتاب شناسی زیارت
در این مجموعه، مهم ترین آثار فارسی و 
عربی، پیرامون زیارت در دنیای اس��الم � 
به ویژه در ایران � به ترتیب حروف الفبا، 
معرفِی توصیفی ش��ده اند. این کتاب، به 

پرسش های زیر پاسخ داده است:
1. مه��م تری��ن کتاب های��ی ک��ه درباره 
زی��ارت و دیگر مفاهیم مرب��وط به آن � 
مانند مزار، زیارتگاه، توس��ل و شفاعت � 
به زبان فارس��ی یا عربی، نوشته یا ترجمه 

شده اند، کدامند؟
2. محت��وا و موض��وع اصل��ی ای��ن آثار 

چیست؟
3. ویژگی و امتیازهای این نوش��ته ها در 

چیست؟
به دیگر سخن، در این مجموعه، گزارشی 
از موضوع و محتوای مهم ترین کتاب های 
زیارتی � از کامل الزیارات ابن قولویه در 
قرن چهارم تا فرهنگ زیارت استاد جواد 
محدثی در عصر حاضر � به طور مختصر 

و با زبانی ساده و روان، آمده است.

5. ساختار فنی کتاب شناسی زیارت
1. این کتاب شناس��ی، جامع نیست؛ بلکه 
گزی��ده اس��ت و در آن، ح��دود یکصد 
کتاب مهم درب��اره زیارت و موضوعات 

مربوط به آن، گزیده و معرفی شده اند.
2. این کتاب شناس��ی، توصیفی است؛ نه 
تحلیلی � انتق��ادی و در معرفی هر کتاب، 
بیشتر به توصیف محتوای آن پرداخته شده 

و از تحلیل انتقادی، پرهیز شده است.
3. موضوع اصلی، مفهوم زیارت و زیارت 
نامه ها در اس��الم است؛ اما به موضوعات 
مرب��وط به زی��ارت، همچون م��زارات، 

زیارتگاه ها و... نیز پرداخته شده است.
4. زبان این کتاب شناسی، فارسی و عربی 
است و تنها کتاب هایی معرفی شده اند که 

زبان آنها فارسی یا عربی است. 
5. بیش��تر کتاب ه��ای ای��ن مجموعه، در 
ایران نوش��ته، ترجمه و منتشر شده اند؛ اما 
در بخش غیر توصیفی، برخی کتاب های 
چاپ بیروت، قاهره و بغداد نیز آمده اند. 
6. مجموع��ه حاض��ر، کت��اب شناس��ی 

در اين مجموعه، مهم ترين آثار فارسى و عربى، پيرامون زيارت 
در دني�اى اس�ام � به وي�ژه در ايران � به ترتي�ب حروف الفبا، 

معرفِى توصيفى شده اند. 
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زیارت اس��ت؛ نه مأخذشناس��ی زیارت. 
این کتاب، مشتمل بر معرفی کتاب هایی 
اس��ت که درباره زیارت نوشته شده اند؛ 
ن��ه مقاله ه��ای مربوط به زی��ارت که در 
کتاب های تفس��یری، حدیث��ی و... یا در 
نش��ریات و روزنامه ها و یا پایان نامه های 

دانشجویی به چاپ رسیده اند. 
6. معیار انتخاب کتاب ها 

مهم ترین معیارهای نویسنده این مجموعه، 
برای انتخاب کتاب ها عبارتند از: 

الف( قدمت آنه��ا؛ مانند کامل الزیارات 
ابن قولویه قمی )قرن چهارم(. 

ب( تأثیرگذاری آنها؛ مانند آثار زیارتی 
عالمه مجلسی.

ج( مرجع بودن آنها؛ مانند کامل الزیارات 
و مزار شهید اول.

د( اعتبار آنها؛ مانند آثار شیخ مفید، عالمه 
مجلسی و موسوعة زیارات المعصومین.

ه���( ابتکاری ب��ودن موض��وع و قالب و 

نحوه بی��ان آنها؛ مانن��د فرهنگ زیارت 
استاد جواد محدثی.

7. بخش های این کتاب 
این مجموعه در دو بخش زیر تنظیم شده 

است:
1. کتاب شناسی زیارت؛ در این بخش، در 
ابتدا مهم ترین کتاب های زیارتی معرفی و 
توصیف محتوایی ش��ده، سپس آماری از 
کتاب های چاپ شده در موضوع زیارت، 

در پایان آن، آمده است.
2. نسخه شناس��ی زیارت؛ در این بخش، 
فهرس��تی از نس��خه های خطی زیارت از 
مجموعه ارزشمند معرفی میراث مخطوط 
که به همت اس��تاد س��ید احمد حس��ینی 
اشکوری و سید صادق حسینی اشکوری، 
منتش��ر می ش��ود و همچنین فهرس��تی از 
نس��خه های خطی معرفی ش��ده در مقدمه 

موسوعة زیارات المعصومین آمده است.
در معرف��ی کتاب ه��ا، س��عی ش��ده که 

اين كتاب بر اس�اس عن�وان كتاب ها از حرف ال�ف تا ياء تنظيم 
ش�ده، نه تاريخ تأليف آثار و يا اس�امى مؤلفان، و شايسته بود 
كه مؤلف در ابتداى كتاب، تاريخچه مختصرى از زيارت پژوهى 
در اس�ام � به ويژه در مذهب تشيع � را مى گنجاند؛ تا خواننده 
كت�اب، در ابتدا تاريخ زي�ارت پژوهى از آغاز تا عصر حاضر را 

مطالعه مى كرد؛ سپس با مهم ترين آنها آشنا مى شد.
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دورنمایی از محتوای آنها ارائه شود و از 
تحلیل و نقد دیدگاه ها، خودداری شود.

8. کاستی های کتاب 
1. همان طور که در مقدمه مؤلف نیز آمده، 
این کتاب بر اساس عنوان کتاب ها از حرف 
الف تا یاء تنظیم شده، نه تاریخ تألیف آثار 
و یا اسامی مؤلفان، و شایسته بود که مؤلف 
در ابتدای کت��اب، تاریخچه مختصری از 
زیارت پژوهی در اسالم � به ویژه در مذهب 
تشیع � را می گنجاند؛ تا خواننده کتاب، در 
ابتدا تاریخ زیارت پژوهی از آغاز تا عصر 
حاضر را مطالعه می کرد؛ سپس با مهم ترین 

آنها آشنا می شد.
در این کتاب، ابتدا کتاب »آثار اس��المی 
مک��ه و مدینه« ک��ه از تحقیقات تاریخی 
درباره زیارتگاه های اسالمی است، معرفی 
شده، سپس کتاب مهم »کامل الزیارات« 
که از نخستین کتاب های زیارت پژوهی 
محسوب می ش��ود، در بخش های پایانی 
کتاب، معرفی می ش��ود و این عدم تنظیم 
تاریخ��ی در معرفی کتاب ه��ا، از نقایص 

جّدی این کتاب محسوب می شود. 
2. یکی دیگر از اش��کاالتی که به واس��طه 
تنظیم کتاب بر اس��اس الفبای نام کتاب ها 
پدید آمده، این اس��ت ک��ه کارنامه علمی 

نویس��ندگان زیارت پژوه، همچون عالمه 
مجلس��ی، در کنار ه��م نیام��ده و به طور 
پراکنده، در سراسر کتاب پخش شده است 
و این امر، سبب می شود که عظمت کارهای 
علمی ی��ک پژوهش گر، برای خوانندگان 

روشن نباشد و پراکنده جلوه کند.
3. از آن جا که این اثر، در مدت چهار ماه 
فراهم آمد و قرار بود که در هم اندیش��ی 
زیارت ارائه شود، کتاب های ارزشمندی 
از دید مؤلف کت��اپ پنهان ماند و یا وی 
امکان دسترسی به آنها را نیافت که جای 
آنه��ا در ای��ن کتاب خالی اس��ت و امید 
است که این کمبود، در چاپ های بعدی 

از سوی مؤلف، جبران شود.
4. مؤلف در مقدمه کتاب آورده است که 
موضوع اصلی کتاب، زی��ارت و زیارت 
نامه اس��ت و مفاهیمی همچ��ون مزارات، 
زیارتگاه های اسالمی، توسل، شفاعت و... 

در حاشیه بحث اصلی مطرح شده اند.
از این رو، شایسته بود که در قالب نمایه ای 
موضوعی، کتاب های مربوط به هر کدام 
از ای��ن س��رفصل ها، به ط��ور جداگانه و 
مس��تقل، معرفی ش��وند؛ تا پرونده علمی 
هر کدام از ای��ن موضوعات، به صورت 

جداگانه مشخص می شد. 
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9. پیشنهادهایی برای رفع کاستی های کتاب 
1. نوش��تن مقدم��ه ای مختصر ب��ا عنوان 
تاریخچ��ه زی��ارت پژوه��ی در تاری��خ 
ش��یعه که در آن، س��یر تاریخی و فراز و 
فرودهای زیارت پژوهی از صدر اس��الم 

تا عصر حاضر، بررسی شده باشد.
2. کتاب حاضر، دارای دو نمایه کتاب ها 
و نویس��ندگان آنهاس��ت و بهتر است که 
نمایه ه��ای دیگ��ری نی��ز به منظ��ور رفع 
کاستی های کتاب و بهره برداری هر چه 
بیشتر، به کتاب اضافه ش��ود؛ مانند نمایه 
کتاب ها بر حس��ب تاری��خ تألیف، نمایه 
کتاب ها بر حسب موضوع اصلی و فرعی 
کتاب، نمایه نویسندگان بر حسب تاریخ 
تولد یا فوت و نمایه نویسندگان بر حسب 

موضوع کتاب هایشان. 
3. معرفی و توصیف کتاب های جدیدی 

که در این کتاب معرفی نشده اند.
10. نكته پایانی 

همان طور که نویس��نده کتاب در مقدمه 
ذک��ر ک��رده، در این مجموع��ه، معرفی 
کتاب های زیارتی آمده است؛ نه معرفی 

مقاالت و پایان نامه های زیارتی. 
از این رو الزم اس��ت که مأخذشناس��ی 
جام��ع و کامل��ی از موضوع��ات مربوط 

به زیارت، مش��تمل بر معرفی کتاب های 
زیارتی، مقاالت و پایان نامه های زیارتی 
انجام گیرد؛ تا حّق این آموزه مهم دینی، 

آن طور که شایسته آن است، ادا شود.


