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ْسِنُدوُه 
َ
ْثُتْم ِبَحِديٍث َفأ

َ
ُم - : »ِإَذا َحّد

َ
ل ْيِه الّسَ

َ
ُمْؤِمِنيَن - َعل

ْ
ِميُر ال

َ
 أ

َ
: َقال

َ
ُم - َقال

َ
ل ْيِه الّسَ

َ
ِبی َعْبِداهَّلل - َعل

َ
...َعْن أ

ْيه«.1
َ
َكِذًبا َفَعل َكاَن  ُكْم، َو ِإْن 

َ
َكاَن َحّقًا َفل َثُكْم، َفِإْن 

َ
ِذی َحّد

َّ
ى ال

َ
ِإل

لم - ، َمجموعۀ ِإجازاِت آيةاهَّلل شْيخ هادی نَجفى، از  سول - َعَليِهُم الّسَ خباِر آِل الّرَ
َ
كتاِب َطریق الُوصول ِإلٰى أ

حواِل َمشايِخ 
َ
گزارِش ِنسَبًة َمبسوطى از أ رَكاَنها - ، است، به َهمراِه 

َ
َد اهَّلُل أ ساِن حوزۀ ِعلمّيۀ اصفهان - َشّيَ ُمَدّرِ

يه در ِرواَيِت َحديث، به تأليف و تدویِن خوِد ُمجاز - داَم َمْجُده.
َ
ِإل گانۀ ُمشاٌر

ْ
ِچِهل

لقاب و ُنعوِت ُمَتعاَرف و ِاصِطلحى و بیش و َكم به همان گونه كه 
َ
گانۀ يادُشده، فارغ از أ

ْ
فهرسِت َمشايِخ ِچِهل

ْخَراه - َمذكور داشته، از این َقرار است:
ُ
ه َو أ

َ
ول

ُ
ْسَعَدُه فى أ

َ
 اهَّلُل َجَزاه َو أ

َ
ْجَزل

َ
كتاِب َطریق الُوصول - أ نويَسندۀ 

كتاب(. ِف  ِ
ّ
 1. »شيخ غياث الّدین َمهدی َمْجداإِلسلِم َنَجفى« )1355 - 1422 هـ. ق.( )پَدِر مؤل

دُمصَطَفٰى َصفائِى ُحَسينِى خوانساری« )1321 - 1413 هـ. ق.(. ّيِ
2. »ّسَ

دَتقِى ُتسَتری )شوشَتری(« )1321 - 1415 هـ. ق.(. 3. »َشيخ ُمَحّمَ

دِشهاب الّدیِن َمرَعشِى َنَجفى« )1315 - 1411 هـ. ق.(. 4. »َسّيِ

بوالَفضل َنَبوِی ُقمى« )1344 - 1412 هـ. ق.(.
َ
دأ 5. »َسّيِ

كى« )1312 - 1415 هـ. ق.(. دعلِى َارا 6. »َشْيخ ُمَحّمَ

ِد شيرازی« )1347 - 1422 هـ. ق.(. دُمَحّمَ 7. »َسّيِ

پايگانى« )1316 - 1414 هـ. ق.(.
ْ
ل

ُ
گ درضا موَسوِی  دُمَحّمَ 8. »َسّيِ

َكَمَرئى )َكَمره ای(« )1320 - 1416 هـ. ق.(. دباِقر  9. »َشْيخ ُمَحّمَ

ديِب اصفهانى« )1315 - 1412 هـ. ق.(.
َ
10. »َشْيخ َعّباسَعلى أ

كاشانى« )1321 - 1412 هـ. ق.(. 11. »َشْيخ حاج آقا رضا َمَدنِى 

مۀ فانِى اصفهانى« )1333 - 1409 هـ. ق.(.
ّ

دَعلِى َعل 12. »َسّيِ

13. »َشْيخ ُمرَتَضٰى مظاِهرِی اصفهانى« )1316 - 1409 هـ. ق.(.

ة، 1365 هـ. ش.، 1  كَبر الَغّفاری، ط: 4، طهران: دار الُكتب اإِلسالمّيَ
َ
ْيه: َعلی أ

َ
َق َعل

َّ
َحه َو َعل صول ِمَن الكافى، ِثَقُة اإِلسالم الكلينّی الّرازی، َصّحَ

ُ
1. األ

ُكُتِب«، ح7.
ْ
ِك ِبال َمّسُ ِكَتاَبِة َو الّتَ

ْ
َحِديِث َو َفْضِل ال

ْ
ُكُتِب َو ال

ْ
/ 52، »َباُب ِرَواَيِة ال

نقد و برریس کتاب

 چکیده:
کتاب طریق الوصول الی اخبار آل 
الرسول مجموعه اجازات آیت هللا 

هادی نجفی به همراه گزارش نسبتا 
مبسوطی از احوال مشایخ چهلگانه 

مشارهللا در روایت حدیث است. 
انگیزه نویسنده از تألیف کتاب 

مذکور، گردآوردن اجازات و سرگذشت 
مشایخ روایت به شیوه علمای 

گذشته است. نویسنده در نوشتار 
حاضر برخی امتیازات و کاستی ها 

و لغزش های کتاب مذکور را متذکر 
می شود.

 کلیدواژه:
کتاب طریق الوصول الی اخبار 

آل الرسول، اجازات، هادی نجفی، 
روایت حدیث، نقد کتاب.

 گامی به سوِی »ِإسنـــــاد«
ْحدیث

َ
سنـــــاد« در ت

َ
 و »أ

جویا جهانبخش

َطریق الُوصول ِإلٰی َأخبارِ آِل الرَّسول 
الم - )المشیخة -  - َعَلیِهُم السَّ
یخ  اإلِجازات(، آیةهللا اأُلستاذ الشَّ

فسیر،  هادی النََّجفّی، ط:1، ُقم: دارالتَّ
1437 هـ. ق. / 1395 هـ. ش.
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14. »َشْيخ ميرزا َجواِد َتبریزی« )1345 - 1427 هـ. ق.(.

دصاِدِق روحانِى ُقمى« )1343 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(. دُمَحّمَ 15. »َسّيِ

پايگانى« )1337 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(.
ْ
ل

ُ
گ طف اهَّلِل صافِى 

ُ
16. »َشْيخ ل

17. »َشْيخ ُحَسْيِن نورِی َهَمدانى« )1344 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(.

دموسٰى ُشَبْيرِی َزْنجانى« )1346 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(. 18. »َسّيِ

پايگانى« )1332 - 1431هـ. ق.(.
ْ
ل

ُ
گ 19. »َشْيخ َعلِى صافِى 

ْنَكرانى« )1350 - 1428 هـ. ق.(.
َ
ِد فاِضِل ل 20. »َشْيخ ُمَحّمَ

دَتقِى َبهَجِت فوَمنى« )1334 - 1430 هـ. ق.(. 21. »َشْيخ ُمَحّمَ

دصاِدِق شيرازی« )1360 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(. 22. »َسّيِ

دِعّزالّدیِن ُحَسْينِى َزنجانى« )1340 - 1434 هـ. ق.(. 23. »َسّيِ

دَعلِى ُحَسْينِى سيستانى« )1349 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(. 24. »َسّيِ

دَسعيِد َطباَطبائِى َحكيم« )1354 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(. دُمَحَمّ 25. »َسّيِ

دُحَسيِن ُحَسْينِى َجللى« )1362 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(. دُمَحَمّ 26. »َسّيِ

دیوُسِف َمَدنِى َتبریزی« )1347 - 1434 هـ. ق.(. 27. »َسّيِ

درضا ُحَسْينِى َجللى« )1365 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(. دُمَحَمّ 28. »َسّيِ

تاِر َحَسنى« )َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(. دَعبدالّسَ 29. »َسّيِ

30. »َشْيخ َبشير ُحَسْيِن َنَجفى« )1361 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(.

دَعلِى َروضاتى« )1348 - 1433 هـ. ق.(. دُمَحَمّ 31. »َسّيِ

وِی َسبَزواری« )1349 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(.
َ
دَحَسِن َعل دُمَحَمّ 32. »َسّيِ

َعواتى« )1342 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(.
َ

دُمرَتضٰى ُمسَتجاُب الّد 33. »َسّيِ

دَمهدِی موَسوِی َخلخالى« )1344 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(. دُمَحّمَ 34. »َسّيِ

دَتقِى َمجِلسى« )1348 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(. 35. »َشْيخ ُمَحّمَ

36. »َشْيخ ُمجَتبٰى ِبِهشتى« )ح1350 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(.

نصاری« )1350 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(.
َ
بوالقاِسِم أ

َ
37ـ »َشْيخ أ

دباِقِر شيرازی« )1350 - 1435 هـ. ق.(. دُمَحَمّ 38ـ »َسّيِ

دَمهدِی موَسوِی ِخرسان« )1347 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(. دُمَحّمَ 39. »َسّيِ

حَمِد ُحَسينِى ِاشَكَوری« )1350 هـ. ق. - َبرخوردار از ِنعَمِت َحيات(.
َ
دأ 40. »َسّيِ

شــتگاِن این ُزمره را جامۀ َبخشــاِيش و آُمرزش و ُخشــنودِی خويش َدرپوشاناد! و آنان را 
َ

ذ
ُ
ُخداونِد ُســبحان َدرگ

رداناد! و ما و ُشــما را توفيِق ِعلم وَعَمِل 
َ
گ ع 

َّ
ت و َســلمت ُمَخل َعِت ِعّزَ

ْ
كه از ِنعَمِت زندگانى برخورداَرند، به ِخل

ْمَجاد!
َ
ٍد َو آِلِه األ ِدنا ُمَحّمَ ناِفْع َارزانى داراد! ِبَحّقِ َسّيِ

ِف آن - داَم َمْجُده  ِ
ّ
لم - ، آنسان كه مؤل سول - َعَليِهُم الّسَ خباِر آِل الّرَ

َ
َانگيزۀ تأليِف كتاِب َطریق الُوصول ِإلٰى أ

ِف 
َ
شِت َمشايِخ ِرواَيت بوده است به شيوۀ َسل

َ
ذ

ُ
ِگردآوردِن ِإجازات و َسرگ كتاب بازگفته است،  - در »َتمهيِد« 

گذشته.2 صاِلح و ُعلماِی 

رده بود. نگر:  َموســوَعة  يش آو یــْن پیش، َبخشــی كوچــک از َمواّدِ این كتاب را در َبخِش »مشــيخه«ِی َموســوعۀ حديثِی خو ــِف َطریــق الُوصــول،  ز ِ
ّ
2. ُمَؤل

بّی، 1423 ه ـ. ق.، 12 / 375 به َبعد. راِث الَعَر لم - ، ط: 1، َبْیروت: دار ِإحياِء الّتُ هِل الَبْيت - َعَليِهُم الّسَ
َ
حاديِث أ

َ
أ

َانگیزۀ تألیِف کتاِب َطریق 
الُوصول ِإلٰی َأخبارِ آِل الرَّسول 
الم-، آنسان که  -َعَلیِهُم السَّ
ِف آن -داَم َمْجُده- در  مؤلِّ
»َتمهیِد« کتاب بازگفته 
است، ِگردآوردِن ِإجازات و 
َسرگَُذشِت َمشایِخ ِرواَیت بوده 
است به شیوۀ َسَلِف صالِح و 
ُعلماِی گذشته.

 ِبنا بر همین کتاِب طریق 
الُوصول )ص 75(، َمرِجِع 
رِ َفقید، آیة هللا »َشْیخ  ُمَعمَّ
دعلِی َأراکی« )1312 -  محمَّ
1415 هـ. ق.(، تنها یک شْیِخ 
ِإجازه داشته است و آن هم 
َمرحوِم حاج شْیخ َعّباِس 
ِف َمفاتیح الِجنان،  ُقمی، مؤلِّ
است که ِإجازه ای هم که به 
مرحوِم َاراکی داده است، 
ِشفاهی بوده است.

گامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث نقد و برریسکتاب
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كــرده )ص 4 - 12( و خاِتمه ای هم در َبیــاِن طريقى واِحد به  مى 
َ
ــف ُمَقّدمــه ای نيــز در باِب َفواِئــِد ِإجازه َقل ِ

ّ
مؤل

فت و گوْی 
ُ
گ ماْمنامه هاِی َحديثى و ِذكِر دو َحديث  پرداخته است )ص 450 - 446( كه بر َقدِر َمجموعۀ مورِد 

افزوده.

ف اســت  ِ
ّ
يِخ ُصدوِر ِإجازات اســت، و تنها ُمســَتثنٰى در این باب، واِلِد مؤل يادكرِد َمشــايِخ َمزبور به َترتيِب تار

م داشــته ُشده 
َ

ت، بر ديگران ُمَقّد ُبّوَ
ُ
ی ِإجازۀ ِرواَيت داده، از باِب َحّقِ أ كه به و َكســى اســت  كه با اينكه ُدُومين 

است.

ی ِإجازۀ ِشــفاهى داده اســت، تنهــا در ذیِل ُمَقّدمه  ــف يكى از َمشــايِخ ِروایِی خود را كه به و ِ
ّ
َندانســتم چــرا مؤل

گانه نيز 
ْ
گانه نيــاورده؛ حال آنكه ِإجــازۀ َبعِض َمشــايِخ ِچِهل

ْ
كــرده اســت و در ُزْمــرۀ َمشــايِخ ِچِهل )ص 12( يــاد 

ت و اعتبار نيست.
َ
صال

َ
هى، ِإجازۀ ِشفاهى را ُنقصانى در أ

َ
ِشفاهى است ) َسنج: ص 249(؛ واْنگ

ــلم  ســول - َعَليِهُم الّسَ خباِر آِل الّرَ
َ
كتاِب َطریق الُوصول ِإلٰى أ حواِل َمشــايِخ مذكــور 

َ
زارِش أ

ُ
گ ــل در آنچــه در  ّمُ

َ
َتأ

ع،  ْمــرِو َتَشــّيُ
َ
يــِخ معاِصــِر َتگاپوهــاِی َحديثــى در َقل گــون و از ُجملــه از حيــِث تار - مى خوانيــم، از جهــاِت گونا

آموَزندگيهاِی فراوان داَرد.

دتقِى ُتسَتری )شوشَتری(« )1321 - 1415 هـ. ق.(، صاحِب قاموس الّرِجال  ق »َشيخ محّمَ مۀ ُمَحّقِ
ّ

نمونه را، َعل
شتى داَرد بسيار ِعبَرت آموز: 

َ
ذ

ُ
ِكراَمنِد ديگر، َسرگ فاِت 

َّ
ْجَعة و مَؤل باَغة و الّنُ خيَلة و َبْهج الّصِ

َ
خبار الّد

َ
و األ

رانيده اســت؛ در مقايسه 
َ

ذ
ُ
گ ی - باليده و روزگار  صلِى ُعلوِم حوَزو

َ
كِز أ ســَبه كوچک - و نه در َمرا در شــهری بالّنِ

َجِف  ى الّنَ
َ
ک نكرده اســت؛ حّتٰى »هاَجَر إل ما، َمحَضِر ُاســتاداِن ُپرُشــمار و نامداری را ِإدرا

َ
با بیشــترينۀ ديگر ُعل

َحٍد«؛ نه تنها نزِد ِعّدۀ َقليلى دانش آموخته، كه َمشاِيِخ 
َ
م َيحُضر ِعنَد أ

َ
قاَم ِبها ِســّتَ َســَنوات و ل

َ
شــَرف ... و أ

َ
األ

كثيــر نيز نداَرد: ُجز شــيخ آقاُبُزرِگ طهرانى شــيِخ ِرواَيِت ديگری از براِی او نشناســانيده اند ) َســنج: ص  ِروایــِی 
كتابی« اســت، و دور از فضاِی ُپرقيل و قاِل حوزه،  ِی 

ّ
كه مصداِق باِرِز »ُمل 43 - 49(. آن گاه َهمين َشــخص 

صلى و ماْمنامه هاِی 
َ
نِد خود را َمصروِف َتحقيق و َتدقيق و خوض در منابِع أ

َ
ــِت ُبل و در ُمحيطــى محــدود، ِهّمَ

وقاِت َعزیز را 
َ
ْكثار در َمشــايخ و َعناوین و ُمناَســبات و ُمراَودات و چــه و چه ها، أ كــرده، و به جاِی ِإ دیرينــه روز 

ق و ُفَقهاِی  واهانى چون ِرجاليــاِن ُمَدّقِ
ُ
گ واهــِى 

ُ
گ بــه بیــْش خوانــدن و بیْش آموختن ِاخِتصاص داده اســت، به 

ِق روزگاِر ما )َسنج: ص 44 و 45(، يكى از »َمفاِخِر َعصر« و »َنوادِر َدهر« و »پیشرِو َهمروزگاران در دو داِنِش  ُمَحّقِ
م ِدَهم، 

َ
گانه در ُعلوِم َحديث َقل

ْ
گر او را َســرآَمِد همين َمشــايِخ ِچِهل َحديث و ِرجال« مى َشــَود؛ و َبعيد مى داَنم ا

ُمْنِصفى را جاِی ِاعِتراض يا َمَحّلِ َتعريض باَشد.3

كه - به ِاصِطلِح شــاِيع - از  كســانى اســت  دتقِى ُتســَتری )شوشــَتری(«، ِمصداِق َعْينِى  در واقع »َشــيخ محّمَ
غ َافزوده اند!

َ
َكرده و بر َمبل كم  َتعاُرف 

كه ذْیِل ِاســِتجازۀ صاِحِب َطریق  كتاِب َطریق الُوصول، يكى َتصویِر ِإجازۀ همين َمرِد بزرگ اســت  طاِئِف 
َ
از ل

الُوصول، در غاَيِت َوجاَزت و بسيار ساده و بی پیرايه، تنها نوشته است:

»قبول است. ُمجاز و مختار هستيد. محّمد تقى شيخ«. )ص 50(

دتقِى ُتسَتری )شوشَتری(« و به قوِل َسنجيدۀ صاِحِب َطریق الُوصول)ص  مۀ َبّحاثه »َشيخ محّمَ
ّ

این است عل
ِم تحقيق و َبَطِل َتدقيق«.

َ
50(، »َعل

كه  ريف - ، 
َ

َعَنا اهَّلُل ِبُطوِل َبقاِء ُوجوِدِه الّش كَبِر ُثبوت - َمّتَ
َ
واَية، ُاستاد أ زمانى از داِنشوَمنِد فرزانه و َشْيِخنا ِفى الّرِ

زارِش َطريقــی واِحد به ماْمنامه هاِی 
ُ
گ ِف َطریــق الُوصول، در خاِتَمه ای كه از براِی كتــاب پرداخته و در آن به  ِ

ّ
3. شــاَيد بــه َهميــن ِلحاظ نيز باَشــد كه ُمَؤل

يده است )ص 450 - 446(، َمشايِخ مذكور در كتاب را به طوِر عام، در آغاِز َطریق قرار داده و از آن ميان، َمرحوِم  َحديثی و ِذكِر دو َحديث  دست ياز
گردانيده است. َة َمْثواه - را به ِذكر َمخصوص  َجّنَ

ْ
ب اهلُل َثراه و َجَعَل ال دَتقِی ُتسَتری )شوشَتری( - َطّيَ عاّلمه شْيخ محّمَ

از امتیازاِت کتاِب طریق 
الُوصول، یکی ِاشِتمال بر 

َسَندها و پیوستهائی است 
که به ویژه از حیِث تاریخ و 

ِت  َسرگَُذشْتنگاری، واِجِد َأَهّمیَّ
َفوَق العاده است؛ از ُجمله: 

َسرگَُذشْتنامۀ خودنوشِت 
َمرحوِم آیةهللا »َشیخ 

دباِقر کََمره ای« )ص  محمَّ
109 - 111(، و َسرگَُذشْتنامۀ 
خودنوشِت حضرِت آیةهللا 

»َشیخ ُلطف هللا صافِی 
گُلپایگانی« )ص 196 - 202(، 

و َسرگَُذشْتنامۀ خودنوشِت 
آیةهللا »َشیخ ُمجَتبٰی 

ِبِهشتی« )ص 413 و 414(؛

نقد و برریسکتابگامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث
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علم 
َ
يكــى از َهمــروزگاراِن مــا كه خود ِإجــازاِت ِروائِى بســيار از َمشــاهير و أ

واخر ربیع اآلخر 1433 هـ. 
َ
يافــت كرده اســت و به َتصريِح خودش، تــا »أ در

ق.«، بــه »بیــش از 761 نفر از مراجــع تقليد و فقهای عظام و خطبای كرام 
فين و شعرا ...« ِإجازۀ ِرواَيت داده بوده،5 

ّ
و علمای اعلم و محّققين و مؤل

وقتــى پــاِی َنقل و َفهــم و َترَجَمۀ ِروايــاِت نه چندان پیچيده بــه ميان آمده 
ری ُدچار آمده كه ُجــز از ُمْبَتديانى چون  غِزشــهاِی َغريِب ُمَكــّرَ

َ
اســت، به ل

ُثون« 
َ

مثاِل َمِن َشرمنده َسرنمى َزَند و بیوسيده نيست. نمونه را »ُمَحّد
َ
َمن و أ

ُثــوَن«6 و »... 
َ

ُموَن ُمَحّد َمــاُء َصاِدُقــوَن ُمَفّهَ
َ
ــُة ُعل ِئّمَ

َ
را در َمأثوراتــى چــون »األ

ُثون« َخلط  ُثــوَن«،7 با »ُمَحّدِ
َ

ُم ُمَحّد
َ

ــل ْيِهُم الّسَ
َ
ْيه وَعل

َ
ٍد َعل ْوِصَيــاَء ُمَحّمَ

َ
 أ

َ
اّن

مى ُكَنــد و »گوَینــدۀ حدیــث« مى شــماَرد  و ِمصــداِق بحِث »ِإجــازۀ ِروایی« 
کی از اجازه روایی  مــداد مى ُكَند!8 يا ِرواياِت ِحفــِظ چهل حديث را »حا

َ
َقل

و اهمیــت مجیــز و مجاز« مى داَند9 و حّتٰى بر مبناِی همين شــيوۀ َمغشــوش 
حاديــث« و ِاســِتنباِط َمعانِى َغرٖيــِب َمعٖيِب 

َ
و َمخــدوِش َرثٖيــث در َفهــِم »أ

ــام - ... رستگاری  یِهُم الّسَ
َ
عى مى َشــَود: »معصومان - َعل

َ
مايۀ َتْغوٖيث، ُمّد

پیروان و شیعیانشان را با اجازه روایی در نقل احادیث می دانند ... «!10ـ11

5. نگر: ُمجيز و ُمجاز: آموزِش علِم حديث، ص 9.
كَبر الَغّفاری، ط: 

َ
ْيه: َعلی أ

َ
َق َعل

َّ
َحه َو َعل صول ِمَن الكافى، ِثَقُة اإِلســالم الكلينّی الّرازی، َصّحَ

ُ
6.  األ

ــالُم -  ْيِهُم الّسَ
َ
َة - َعل ِئّمَ

َ
ّنَ األ

َ
ة، 1365 هـــ. ش.، 1 / 271، »َبــاُب أ 4، طهــران: دار الُكتــب اإِلســالمّيَ

ُموَن«، ح3. ُثوَن ُمَفّهَ
َ

ُمَحّد
7. همان، 1 / 270، همان باب، ح 1.

8. نگر: ُمجيز و ُمجاز: آموزِش علِم حديث، ص 39 و 43 و 44.
9. نگر: همان، ص 45 و 46.

10. همان، ص 42.
صاًل - »رستگارِی شیعیان« چه َربطی به »ِإجازۀ 

َ
11. ممكن است شما خوانندۀ گرامی بُپرسيد: آِخر - أ

روایی« داَرد؟!
 »قاِئل به َربط« هستيم. من خودم 

ً
ل ّوَ

َ
كه أ ، همين جاست  صلْ

َ
می دانيد؟! ... اشتباِه من و ُشما، در أ

كه  گيرم  كه ... ! ثانًيا  كه چون »قاِئل به َربط« نبوده اند، به جاهائی َرســيدند  كســانی را می شناســم 
بِط« خيلی چيزها این اندازه پیِش پاُافتاده اســت كه من و ُشــما هم  »قاِئــل بــه َربط« باشــيد؛ مگر »َر
كه بیهوده به َتحصيِل َمنقول و  كه ُعمری ل به لِی ســياهِی ُســطور َدوانيده ايم و ِذهنی  با چشــمانی 

يم؟! ر كه با هزار َزحمت اندوخته ايم، از آن َسر در بیاو كوره َسوادی  َمعقول فرسوده ساخته ايم و 
يد يک مثاِل ساده بَزَنم: بگذار

از »ُتركی پــژوِه« نامــدار، دكتــر حســيِن محّمــدزاده صّدیــق، »متخصــص دیرین نگاری و زبان شناســی 
و اســتاد ادبیــات تركی و فارســی دانشــگاههای تهــران، دارای درجۀ PH.D از دانشــگاه اســتانبول« 
كه در ســالهاِی پس از انقالب، - به َتصريِح خودشــان - از »مظاّنِ اّتهام«  )قارامجموعه، ص 14( 
ديان و مذاهِب« 

َ
َرسته اند ) نگر: همان، ص 11 و 12(، و - از ُجمله در سلسلۀ َمنشوراِت »دانشگاِه أ

هِل َنَظر اســت ) نمونــه را، نگر: 
َ
ُقــم - مقــالت و كتابهائــی منتشــر می فرماَينــد كه معــروِف حضــوِر أ

آينــۀ پژوِهــش، ش 156، ص 56 - 65 / مقالــۀ »ُفضولــى در كلِم شــيعه! َنقــِد يــک ِابِتــذال، َنقــِل 
ِم دكتر َحميــِد َعطائِی َنَظری(، در كتــاِب ُعٰجاِب  قارامجموعه كه در سلســلۀ 

َ
يــک ِانِتحــال« بــه َقل

ديــان و مذاهــِب« ُقــم ِانتشــار يافتــه اســت، َبیاناتــی بــه چــاپ َرســيده كه از 
َ
َمنشــوراِت »دانشــگاِه أ

ل اســت. بــاری از مياِن َجميــِع َبیاناِت درنگ آفریِن ايشــان،  گــون جــاِی درنگ و تأّمُ حيثّيــاِت گونا
كه با ما َنْحُن فيه بی ارتباط نيست: َفَقط به يكی ِإشاره می كنم 

حَمِدَكســَروی دربارۀ َعَدِم سيادِت 
َ
دأ دكتر حســيِن محّمدزاده صّدیق، پس از تاخت و تاز بر َنَظرّيۀ َسّيِ

ّيه، و پیوند دادِن آن با دستگاِه رضاخان و سياستهاِی بريتانيا، فرموده اند:  َصَفو
يای دام گســتران  »... مــن خوشــحالم كــه بــا قلــم بطالن كشــيدن بر ایــن نظريۀ انگليســی پرداز، پــردۀ ر
تركی ستيز برخواهد افتاد و طریق سعادت ملت ایران كه تنها از طریق آموزش به زبان مقدس تركی 

گشوده خواهد شد«. ) قارامجموعه، ص 524( قابل تأمين است، 
يكبــاِر ديگــر بخوانيــد! ... »... ســعادت ملت ایران ... تنها از طریق آموزش بــه زبان مقدس ترکی قابل 

تأمین است ...«!
ِس فارســی! ... 

َ
ديديد! همۀ َبدَبختيهاِی ما از ُكجا ناشــی ُشــده اســت؟! ... از آموزش به زباِن ناُمَقّد

یر و خوِی ِاسِتبدادی و َفساد و َفحشا و َحْق ُكشی  يا و َتزو َرهائی از این َهمه َجهل و ُخرافه و ُدروغ و ر

دتقِى ُتســَتری )شوشــَتری(« را  ِگردِی َمرحوِم »َشــيخ محّمَ خود ِافِتخاِر شــا
داشــته اســت ُپرسيدم: چگونه بود كه َمرحوِم شــْيخ، با آن مايه ديده َوری 
شائى 

ُ
ِگِرْهگ در ُفنوِن حديث و ِرجال، و طوِل باع در ُمباَحثاِت عاِلمانه و 

كــه يكى از ُفَضــلِی ُفَقهاِی ُمعاِصر  طيفى 
َ
از ُمْعِضــلِت ُعضــال، به َنقِد ل

كــرد پاُســخى نــداد و در مقــاِم َرد و إیــراد  مــى 
َ
خيلــه اش َقل

َ
خبــار الّد

َ ْ
بــر األ

برنياَمد؟ با آنكه َبعيد اســت شــْيخ آن َنقد را پذیرفته باَشــد! ُاستاد ُثبوت 
- داَم ُعله - فرمودند: َمرحوِم شيِخ شوشتری، آْنَقدر ِاشتغالت داشت و 

ذاشته بود!
ُ

كارها باقى نگ كه َمجالى براِی این  َمشغول بود 

زيــده اســت و 
ُ
گ ٰی  گــرِم خوزســتان، مــأو آری! َمــرِد َمرِدســتان، در اْنــزواِی 

خوانــده اســت، و بســيار خوانــده اســت، و خــوب هــم خوانــده اســت، 
هــِل تميــز، َخبايــاِی 

َ
و آن گاه بــا ِإحاطــه ای َرشــک انگيــز و ُوقوفــى درخــوِر أ

َدب و ... 
َ
يــخ و أ هــاِت ُمتوِن حديث و ِرجال و تار ّمَ

ُ
دلَپَســندی از َزوايــاِی أ

گاه  گوَهرشناســاِن روزگار را خيره ســاخته! و  بَدر كشــيده اســت كه ديدۀ 
ُفقهاِی َدســْت نيافتنِى َشهَســواراِن علم و 

ُ
نداِی َمْنَظر به أ

َ
در َژرفــى َنَظــر و ُبل

دین در هزارسالى پیش از این نزديک ُشده و با يّكه تازانى بیَهمال چونان 
ْيِه َرْحَمًة 

َ
كرده اســت! َرْحَمُة اهَّلِل َعل »طوســى«ها و »َنجاشى«ها َهْمِعنانى 

كه به قولى، تالِى سيرۀ َسلمان  كه با آن ُزهد و پارسائى و َپرهيز -  َواِسَعة! 
بود )َسنج: ص 45( - و آن ُمجاَهَدِت خيره ُكَننده در ِعلم و َعَمِل دينى، 
ت  ت و مايۀ َســرفرازی و ِعّزَ در این َعصِر ُقصوِر ِهَمم، َسرَمشــِق ُبلندِی هّمَ
بۀ ُعلوم، خاّصه طاِلباِن علِم َشريِف حديث - 

َ
َتواَند بود از براِی َجميِع َطل

َيادة! ُحْسَنٰى َو ِز
ْ
َعاَدة، َو َرَزَقُهُم ال ُهم ِمَن الّسَ

َ
 َحّظ

َ
َرُهُم اهَّلُل َتعالٰى، و أْجَزل

َ
َكّث

كه: راستى 
ُح« )ص 264(! 4

َ
ِكَراِم َفل

ْ
َه ِبال َشّبُ  الّتَ

َ
ُهوا ِإّن ُهْم َفَتَشّبَ

َ
ْم َتُكوُنوا ِمْثل

َ
»ِإن ل

كــه: »ِإجــازه« و »ِاســِتجازه« بــه عنــواِن َطريقى  فتنــى اســت 
ُ
گ هميــْن جــا 

ــِل َحديــث و ِحفــِظ ِإســنادها، چيــزی اســت و »ِإجــازه« و  از ُطــُرِق َتَحّمُ
عاِت ســاختگى و 

ُ
ســباِب َتَرّف

َ
مائى و أ

َ
»ِاســِتجازه« به عنواِن َتشــريفاِت ُعل

حياًنا به َمقصوِد تكاُثر و َتفاُخر يا مقاِصدی 
َ
ئى )و أ ئِى ُفَضل ناِت ُخَيل َتَعّيُ

ُجز اينها( چيِز ديگر.

گاه ُچنان  خير، 
َ
دامنۀ َتشــريفاتِى »ِإجازه« و »ِاســِتجازه«، خاّصه در ُعهوِد أ

ِت فرهنگى و ِعلمى را بــه نوعى »َتفريح«  كه این ُســّنَ گرديده اســت  َفــراخ 
كاِر ِعّده ای را به »ِإجازه بازی«هاِی  يا »كاِسبـ«ـــِى عنوانى شــبيه ســاخته و 

َكشانيده است. ِصْبيانى 

»ِإجازه بازی« و »ِإجازه بارگى«، به ُندَرت با حدیْث شناسی و حدیْث ِپژوهی ِی 
راستين ِاْقِتران مى ياَبد.

ه الَعالٖی - ، دربارۀ این 
َ
داَم اهلُل ِإْجالل

َ
دُحَسيِن ُحَسْينِی َجاللی - أ دمحّمَ 4. َعاّلمۀ ُمجاِهد، آيةاهلل َسّيِ

كــه خواَهندگانش خــوْد ُمراَجَعه خواهند َفرمــود به: َطریق  بیــت و نســَبِت آن َتذكاری فرموده اســت 
الُوصول، ص 264، هاِمش.

نقد و برریسکتابگامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث
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كه: َنقل فرموده است 

كه من نداشته  گر َبّقالى از مردماِن عامى هم َطریِق ِرواَيتى داشته باَشد  »ا
باشــم، از او ِاسِتجازه مى ُكَنم و او را در ُشماِر مشايِخ ِروایی ام َدرمى آورم!« 

)َنقل به معنى، از: َطریق الُوصول، ص 291(.

ّوِ 
ُ
ایــن، همــان شــيفتگى به تحصيــِل »ُطــُرِق ِروایی«ِی تــازه و خاّصــه »ُعل

ثاِن ُبُزرگ َمعهــود و َمعروف بوده  يِخ َحيــاِت ُمَحّدِ كه در تار ِإســناد« اســت 
و َهست.14

، خــود  َبقــاَءه -  اهَّلُل   
َ

طــال
َ
أ َبغــدادی -  َحَســنِى  ــّتاِر  دَعبدالّسَ َسّيِ مــه 

ّ
عل

ــب گام زده انــد. در ِإجازۀ 
َ
كــه پیوســته در َطریِق این َطل از كســانى اســت 

ــِف َطریــق الُوصول صادر  ِ
ّ
كــه به ســاِل 1430 هـــ. ق. از براِی مؤل َمنظومــى 

فرمــوده اســت )ص 314 و 315(، ُشــماِر َمشــايِخ ِرواَيــِت خــود را باِلــغ بــر 
كرده  مى 

َ
كه به ســاِل 1436 هـ. ق. َقل هفتاد مى ُشــماَرد. َهمو در َمكتوبی 

ی، از ِإمامــى و  كــه ُشــماِر َمشــايِخ و اســت )ص 298(، َتصريــح مى كنــد 
شته است.

َ
ذ

ُ
ْيدی و ُسّنى، از َصد برگ ز

كه  ِت ِإجازات و ِاســِتجازات 
َّ
َكثَرت و ِقل فت و گوی از 

ُ
گ به ُمناَســَبِت ایــن 

كه: پیش آمد، بیراه نيست يادآور َشويم 

ِر َفقيد، آية اهَّلل  كتــاِب طریق الُوصول )ص 75(، َمرِجــِع ُمَعّمَ  ِبنــا بر همين 
كى« )1312 - 1415 هـ. ق.(، تنها يک شــْيِخ ِإجازه  را

َ
دعلِى أ »َشــْيخ محّمَ

ــِف َمفاتيح  ِ
ّ
داشــته اســت و آن هــم َمرحوِم حاج شــْيخ َعّبــاِس ُقمى، مؤل

كى داده اســت، ِشفاهى  كه به مرحوِم َارا كه ِإجازه ای هم  الِجنان، اســت 
بوده است.

گزارِش طریق الُوصــول )ص 272(، َمرحوِم  كه ِبنا بــر  ه اســت  جاِلــِب توّجُ
ت و ِإفتاء  كه از ُمَتَصّدياِن َمرِجعّيَ دیوُســِف َمَدنِى َتبریزی« نيز  آية اهَّلل »َسّيِ
ــِق داماِد  ِد محّقِ دمحّمَ بــوده اســت، جــز از دو َتن از ُفَقهاِی پیشــين )»َســّيِ
دهادِی ميلنــى«(، ِإجــازۀ ِرواَيِت َحديث نداشــته،  دمحّمَ َیــزدی« و »َســّيِ
كــه آن هــردو نيز ِشــفاهى بوده اســت. َهمُچنين، َمرِجِع نامِى این ســالها، 
َمرحــوِم آيــةاهَّلل »ميــرزا َجواِد َتبریــزی«، ِبنا بــر آنچه در طریــق الُوصول )ص 
بوالقاِســِم خویــی، 

َ
دأ 176( آمــده اســت، از ُاســتادش، َمرحــوِم آيــةاهَّلل َسّيِ

گويا از َمشايِخ ديگر ِإجازۀ ِروایی نداشته(. ِإجازۀ ِروايت داشته است )و 

زيِنشــِى خاص پیشــه 
ُ
گ مِر ِاســِتجازه، شــيوه هاِی 

َ
هــِل ِعلم، در أ

َ
برخــى از أ

مى كرده اند و مى ُكَنند.

حَمِد ُحَســينِى ِاشــَكَوری - َحِفَظــُه اهَّلُل َتعالٰى - در 
َ
دأ نمونــه را، ُاســتاد َســّيِ

كــه بــه َتلخيــص در َطریــق الُوصــول َنقل  شــتنامۀ خودنوشتشــان - 
َ

ذ
ُ
سرگ

گرديده است - ، نوشته اند:

ِت ِإفــراط در آن و ِنكوهِش »َطریْق  ّمَ
َ

َكثير و البّتــه َمذ ثــان به َتحصيــِل ُطُرِق  بــارۀ شــيفتگِی ُمَحّدِ 14. در
يــِخ َســماِع  ســناُد ِمــَن الّدیــن و َصفَحــة ُمشــِرَقة ِمــن تار ِ

ْ
َهَوســانه، از ُجملــه، نگــر: اإل

ْ
بازی«هــاِی ُبل

ة ، ط: 3، 1435هـ. ق.، ص 24 و 25. 
َ

بوُغّد
َ
ثين، َعْبدالَفّتاح أ َحديِث ِعنَد الُمَحّدِ

ْ
ال

و  اينهاســت!12  از  بیــش  مــا  َعصــِر  در  »ِإجازه بــازی«  َغراِئــِب  آری، 
حديْث ِپژوهاِن راســتين و َســرآمداِن این ِصناعِت َمتين را غاِلًبا نه َمجاِل 
ْحٰمن.  ِلَمْن َعَصَمُه الّرَ

ّ
 ِعْصَمَة ِإل

َ
»ِإجازه بازی« است و نه َرْغَبِت آن؛ َو ل

َكْثــَرِت ِاســِتجازه را، َجماعتى  كــه ِاســِتْكثاِر ِإجــازه و  فتــه نباَيــد ِنهــاد 
ُ
گ نا

هــِل »ِعلــم« و ُعّشــاِق »َحديــث«، به َمقصوِد َدســتيابی به ُطــُرِق ِروایِی 
َ
از أ

ِع ُطُرق پیــش مى گرفته اند، و این غير از  ن به َتَنّوُ َجديــد و از َســِر نوعــى َتَفّطُ
كارهاِی َتشريفاتِى َبعِض ُمنتسبان به ِعلم است. »ِإجازه بازی« و 

طراف، 
َ
ديِب جاِمــع األ

َ
مــۀ أ

ّ
واَيــة، عل داِنشــوَمنِد والَمقــام، َشــيخنا ِفــى الّرِ

ــّتاِر َحَســنِى َبغــدادی - داَم ُعــله - ، در ضمــِن َمكتوبی كه  دَعبدالّسَ َسّيِ
ِق بســيارداِن  مــى فرمــوده اســت، از ُمَحّقِ

َ
بــراِی درج در َطریــق الُوصــول َقل

واَيــة، َمرحوِم  بیدارهــوش و متْن ِپــژوِه راْيَمنــِد بســياركوش، َشــيخنا ِفــى الّرِ
مــه دكتــر ُحَســْين َعلى َمْحفــوِظ كاِظَمينــى )1344 - 1430هـ. ق.( - 

ّ
عل

ثان و َفقيهان و داِنشــوراِن شــيعى و غيِر شــيعى در  كــه از َدههــا َتن از ُمَحّدِ
ّيه و روســّيه  بنان و َمغِرب و ســور

ُ
ــم، در ِعراق و ایران و ل

َ
َشــرق و غــرِب عال

و َعَربســتاِن ســعودی و هنــد و الَجزاِئــر و انگلســتان و َيَمــن ِإجــازۀ ِرواَيــت 
داشت و خود از َبرَجسته َترین َمشايِخ ِإجازۀ َحديث در َعصِر ما بود - ،13 

یژه خواری و ُفزون خواهی و حّتٰی جنِگ َتحميلی و  و ِارتشــا و ُمعِضِل ِاشــِتغال و ُدزدی و خياَنت و و
ْيد و َعْمرو و ...، همه و همه، يک راه داَرد؛ آن  ْم ُشدِن َدَكِل َنفت و هاله بینِی ز

ُ
گ تحريِم اقِتصادی و 

هم »آموزش به زبان مقدس ترکی« است!
ُمسِلمٖين! 

ْ
حال باز ممكن است بفرمایید: »چه َربطی دارد؟« يا می توانيد - به قوِل َبعضی از ِإْخوان ال

صاًل این حرفها نه تنها علمی نيســت، بوِی قوْم گرایی و خدشه 
َ
یید: »أ - »ســياْه نمایی« ُكنيد و بگو

ی می ِدَهد«! ... 
ّ
َرسانيدن به َوحَدِت مل

يم. به همين سبب  ر حاشا و َكاّل كه چنين باَشد!  ... من و ُشما كه قرار نيست از این چيزها َسر َدر بیاو
فواَهُهم! 

َ
ب اهلُل أ ْنعام«! ... َطّيَ

َ
مثاِل من فرموده اند: »َعــواِم َكاأل

َ
ّيام به من و أ

َ
هــم هســت كــه از َقديم األ

ْنعام« هســتيم 
َ
... »... گاِو َنــر می خواَهــد و َمــرِد كهــن«! ... يكــی از هزار و يــک َفرِق ما كه »َعواِم كاأل

ديان و مذاهِب« ُقم 
َ
گاهــاِن ِعلم و دین كــه در ِنهادهاِی َخدومی چون »دانشــگاِه أ بــا  آن ُفحــوِل كارآ

ین واَنفســاِی »اقِتصاِد ُمقاومتی«، بــا َمواِجِب كافی و  در كمــاِل َقناعــت و َمناعت نشســته اند، و َدر
يشــانه َســر می ُكَننــد و ُچنين تصميم هــا می گيرند تا این كتاِب ُعٰجــاب و این گونه  َمزايــاِی وافی َدرو
ُدرفشــانيهاِی »َسعاَدتـ«ـــَبخش در زّیِ »آثــاِر تحقيقــی« ) َســنج: قارامجموعه، ص 5( ِانتشــار ياَبد، 
ِس« زباِن ُتركــی را می داَنند و هم 

ُ
هميــن اســت كه ايشــان همان »َمرِد كهن«اند و لُبــد هم َوجِه »َتَقّد

ِت ایران«!
ّ
بِط آن را با »سعادِت مل َر

ديــان و مذاهِب« ُقم 
َ
ییــد: نــه!؟ ...هرچنــد َدر َمَثل ُمناقشــه نيســت، ... ُخالصه، »دانشــگاِه أ مــی گو

ديان و مذاهب«  و بُپرســيد؛ هم 
َ
َحّی و حاِضر اســت! ... يک ُتِک پا َقَدم رنجه بفرمایید »دانشــگاِه أ

ِم َعوامی! ... ُخدا آدمی را چه و چه ها 
َ
يد؛ هم مــا را از این عال ر العــی درآو خودتــان را از ِإنــكار و بی اّطِ

ْنعام« َنُكَند!
َ ْ
َكاأل بُكَند، »َعواِم 

كــه همه جا بــه ِازِدهاِر ِعلمِی مــا ُمباهــی و ُمفتِخر اند، و از غاَيــِت ِاعِتزاز،  12. خوبســت برخــی از آنــان 
بــر َكراســِی َخطابه هــاِی َتحســينی پیوســته در ِاهِتزاز اند، و دربارۀ آفاِق روشــِن پیــِش رو، لِف گزاف 
كه آَيتی اســت از تهاُفت  كتاِب ُمجيز و ُمجاز را -  می َزَنند و افســانه هاِی ِنَژند می َســراَيند!، همين 
فظ و َمعنــی، و ُصعوَبِت فهِم 

َ
يدگی و ِاغِتشــاِش ل و پريشــانی - پیــِش َنَظــر آَرند، و - َعلٰی َرغِم  شــور

ختی 
َ
ریــزان و َرمــان اســت! - ل

ُ
َثــرش گ

َ
ُجمــالِت ُمَتناِفــری كــه ُمبتــداِی آن از َخَبــرش و َعيــِن آن از أ

كه در أوساِط ِعلمی و غيِر ِعلمِی ما و در داد و سَتد با نامَوران َدهها  يَسنده اش  بخواَنند و ببيَنند نو
كرده است، چه َسَنِد درخشانی از این »َعصِر ِابِتذال و ِانِحطاط«  گرفته و َصدها ِإجازه صادر  ِإجازه 
يــِه »ِإجازه  َكر يش، چه َرَقمــی بر چهرۀ  كــه مــا در آن بــه َســر می َبريم! به َدســت داده، و به َدســتاِن خو

بازی«هاِی شايع زده است!
و  َمْحفــوظ  َعلــى  ُحَســْيْن  دكتــر  نــاِم  یــِر  ز گفتــاِر نگاَرنــده  بــه:  ُبــُزرگ، رجــوع فرماَينــد  آن  بــارۀ  13. در
فتار، در فضاِی 

ُ
گ ۀ آينــۀ ِپژوِهش، ش 152، ص 44 - 54. ایــن  ّ

كتابخانــه اش، چاپ ُشــده در مجل
ًة - 

َ
َمجــازی، در تارنمــاِی »كاِتبان«، صفحۀ »يادگارســتان«، و َبعِض تارنماهاِی ديگــر نيز، - ِعجال

قاِبِل دسترس است.

گامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث نقد و برریسکتاب
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وازِم ِاشِتغال به ُعلوِم 
َ
كه نشان مى ِدَهد يكى از ُمِهْم َترین ل واژگانى هست 

دین  )ُعموًما( و ِعلِم حديث )ُخصوًصا( - يعنى چيره َدستى در َمعِرَفِت 
َدِب َعَربــی - ، چــه اندازه در این زمينه و زمانه كه ما در آن به َســر 

َ
زبــان و أ

ی در ِنشيب ِنهاده است. مى بريم، رو

گونيهاِی زبانى و ســاختاری و  گونا گونيهــاِی َمشــهود در ِإجــازات،  گونا از 
زارِد آداِب َمعهوِد ِإجاَزت است.

ُ
گ َتفاوِت َسليقۀ ُمجيزان در 

ثــان و َنوابِغ حديْث شناســاِن دوران - ، ِإجازۀ  علِم ُمَحّدِ
َ
برخــى - حّتــٰى از أ

ِرواَيــت را بــه زبــاِن فارســى مكتوب داشــته اند )نگــر: ص 50 و 212(؛ ليک، 
بیشــترينۀ ِإجــازاِت َمكتــوب، بــه زبــاِن َعَربــی اســت. َهمُچنيــن، غاِلــِب 
ِإجازاِت َمكتوب، َمنثور است و البّته يكى )نگر: ص 314 و 315(، َمنظوم.

موِر ِحســبّيه 
ُ
پــاره ای از ِإجــازاِت ِروایــی، در ِضمــن يــا َحّتٰى حاشــيۀ ِإجــازۀ أ

موِر ِحســبّيه ذیــِل ِإجازۀ 
ُ
كتابــت ُشــده اســت، و در َبرخــى َمواِرد نيــز، ِإجازۀ أ

ِرواَيت داده ُشده )نگر: ص 212 و 207 و330 و 417 و 422 (. َبعِض َمشايخ، 
ِإجازۀ ِرواَيت و َتصدیِق اجِتهاد را با هم َهمراه ساخته اند )نگر: ص 405(.

كه خود  يكى از ُمجيزان، ِإجازۀ خود را به ُمجاز، ذیِل )َتصویِر؟( ِإجازه ای 
كرده است )نگر: ص 399(. يكى ديگر از  گرفته َقلمى  از شيِخ ِإجازه اش 
ُمجيــزان، ِإجــازۀ خود را به ُمجاز، از َطریــِق َتصدیق در ذیِل ِإجازۀ ِروایی و 
كه شــيِخ ديگر به ُمجاز داده اســت، ِإعلن نموده )نگر:  واهِى اجِتهادی 

ُ
گ

ص 411(. تعبيــِر ایــن َتصدیق نيز خوَرنِد نگرش اســت: »بســمه15 َتعالى. 
يب فيه«، و سَپس، ُمهِر شْيِخ ياْدُشده! ذلک الكتاب ل ر

در يكى از ِإجازات، ِإجازه به صاِحِب َطریق الُوصول، با ِإجازه به فرزندش 
نَبَتــُه اهَّلُل َنباًتــا َحَســًنا - ، همــراه ُشــده اســت )و ُمجيــز، از ایــن فرزنــِد 

َ
- أ

يِخ  ه به تار ارجمنــد نيــز به »العاِلم الفاِضل الّصاِلح« َتعبيــر كرده كه با َتَوّجُ
ت و مايۀ ِاعِتزاز است(. َهّمّيَ

َ
ِإجازه - 1431 هـ. ق. - واِجِد أ

كه َچند و چوِن  يافت  هرچــه دقيْق تر بنگريم، روَشــْن تر خواهيم ديــد و در
گون است. گونه  اعِتناِی ُمجيزان به آداب و ُسَنِن ِإنشاِی ِإجاَزِت ِرواَيت، 

ِف َطریق الُوصول در كتاِب سه َسَفرنامه اش )ص 154؛ و به َنقل از آن،  ِ
ّ
مؤل

در: َطریق الُوصول، ص 428، هاِمش(، دربارۀ ديدارش با ِپژوَهندۀ َخدوم، 
 َبقاُؤه - ، آورده است:

َ
دَمهدِی موَسوِی ِخرسان - طال دمحّمَ آيةاهَّلل َسّيِ

كردم؛ پذیرفت و َبعد از بسمله و َحمِد  »... از او درخواسِت ِإجازۀ ِروايت 
ْيِهُم 

َ
م - و آلش - َعل

َّ
ْيِه َو آِلِه و َســل

َ
ــى اهَّلُل َعل

ّ
ــوات بــر نبى - َصل

َ
ِإلهــى و َصل

رَبعيَن َحديًثــا«، ِإجازۀ 
َ
تــى أ ّمَ

ُ
ــلم - و ِقراَئــِت حديــِث »َمــن َحِفَظ ِمن أ الّسَ

ِروايت به حقير را ِإنشــاء نمود از َطریِق مشــايِخ خاّصۀ خودش. پس از آن 
كــرد و از َطریِق مشــايِخ عاّمــه اش ِإجازه را  نيــز حديــِث رحمــت را ِقراَئــت 

صادر نمود. ... «. 

لِف »اسم«.
َ
كذا بدوِن ثبِت أ  .15

شَرف و 
َ
َجِف األ َكثيرة عنَد ِإقاَمتى بالّنَ ماء 

َ
ِكباِر الُعل يوخ و 

ُ
ِتى بالّش

َ
»ِصل

ُقم، و الَتَقيُت بجمٍع كبيٍر من ُشيوِخ الِعلم و الَفضل بُمختِلِف الَمذاِهِب 
كان بِإمكانى  ة، و  ى الُبلدان و الَحواِضر الِعلمّيَ

َ
سفاِری ِإل

َ
ة فى أ اإِلسلمّيَ

رُت  لَتقى به ِمَن الَمعروفيَن ِمنُهم، و مع ٰهذا قّصَ
َ
ُكّلِ َمن أ سِتجاَزة ِمن 

ْ
ال

بعلِم الحديث فى  الُمشتغلين  سِتجازِة منهم - علٰى ما هو دأب 
ْ

فى ال
سِتجازِة 

ْ
بال كتفيُت  فا  ،  - ة  الحديثّيَ اإِلجازاِت  و  يوِخ 

ُ
الّش من  سِتزادة 

ْ
ال

ة«. )ص  كاَن لى معهم جلسات و ُبحوث ِعلمّيَ ن َعَرَفنى ِمن َقريب و  ِمّمَ
438 و 439(

كتاِب طریق الُوصول، يكى ِاشِتمال بر َسَندها و پیوستهائى  از امتيازاِت 
ِت َفوَق  َهّمّيَ

َ
شــْتنگاری، واِجِد أ

َ
ذ

ُ
يخ و َسرگ كه به ویژه از حيِث تار اســت 

شــْتنامۀ خودنوشــِت َمرحوِم آيةاهَّلل »َشــيخ 
َ

ذ
ُ
العــاده اســت؛ از ُجمله: َسرگ

خودنوشــِت  شــْتنامۀ 
َ

ذ
ُ
َسرگ و   ،)111  -  109 )ص  َكَمــره ای«  دباِقــر  محّمَ

لپايگانــى« )ص 196 - 202(، 
ُ
گ طف اهَّلل صافــِى 

ُ
حضــرِت آيــةاهَّلل »َشــيخ ل

شــْتنامۀ خودنوشــِت آيةاهَّلل »َشــيخ ُمجَتبٰى ِبِهشــتى« )ص 413 و 
َ

ذ
ُ
و َسرگ

كه  مۀ فانِى اصفهانى« 
ّ

دَعلّى َعل ِم َمرحوِم آيةاهَّلل »َســّيِ
َ
414(؛ َفواِئدی به َقل

دعلِى َنَجف آبادی  بــر زندگينامۀ خوِد او و ُاســتادش َمرحوِم آيةاهَّلل ميرَســّيِ
كــر،  ِ

ّ
خيرالذ

َ
نيــز ُمشــَتِمل اســت )ص146 - 165( - و خاّصــه، در بخــِش أ

بــۀ ُعلوِم دينى 
َ
كه ُاميــدوارم َطل نــد و ِنــكاِت ِدلَپَســندی داَرد 

َ
ِعبَرتهــاِی ُبل

دیبانــه و ذٖی قٖيمــت 
َ
؛ نوشــتاری بســيار أ ــت َنَفرماَينــدـ 

َ
َعــۀ آن َغْفل

َ
از ُمطال

 اهَّلُل 
َ

طال
َ
ــّتاِر َحَســنِى َبغدادی - أ دَعبدالّسَ مه َسّيِ

ّ
واَية َعل از َشــيِخنا ِفى الّرِ

ُمختار فى 
ْ
َبُت ال

َ
َبقــاَءه - )ص289 - 293( و َثَبــِت آن بزرگــوار زیِر نــاِم الّث

كه غير  ــّتار فى ِرواَيِة الَحديث)ص297 - 313(  د َعْبِدالّسَ ــّيِ ِإجازاِت الّسَ
مه 

ّ
از ِنــكاِت ِرجالــى و َتراِجمى، بر َفواِئِد ُپرُشــماِر ديگر نيز ِاحِتــوا داَرد. َعل

ــّتاِر َحَســنِى َبغــدادی، بــه اقِتضاِی َپَســنِد خويــش كه ِإجازۀ  دَعبدالّسَ َسّيِ
َدرِج َشرِح حاِل خود را نمى ِدَهند ) َسنج: ص289 - 292(، از َدرِج َشرِح 
َكرده بوده،  ِف َطریق الُوصول از براِی َجناِب ايشــان َتدوین  ِ

ّ
كه ُمَؤل حالــى 

ُمختار را جانشيِن آن ساخته اند.
ْ
َبُت ال

َ
َكرده و الّث ُمماَنَعت 

خباِر 
َ
كتاِب َطریــق الُوصول ِإلــٰى أ كــه در  زارشــها و ِإجــازات و َمكتوباتــى 

ُ
گ

ِع  كــه َتَنّوُ ــلم - ِگــرد آمــده اســت، از ایــن حيث  ســول - َعَليِهــُم الّسَ آِل الّرَ
آينگــى  را  مــا  ِروایــِی روزگاِر  از َمشــايِخ  ُشــماری  َپَســندهاِی  و  َســليقه ها 
گونــِى ِالِتزامــات و حّتٰى نوِع نگارش و پايۀ داِنِش ايشــان را  گونا مى ُكَنــد و  

َفرامى نماَيد، بسيار ُمغَتَنم است.

ّتاِر َحَسنِى  دَعبدالّسَ مه َسّيِ
ّ

نمونه را در حالى كه نوشتارهاِی كسى چون عل
َدبی َرَقم 

َ
َغوی و َتناُســِب أ

ُ
َبغــدادی، در ِنهاَيــِت عناَيت به صّحِت زبانى و ل

خورده و از داِنشى وال و بیِنشى ُستودنى حكايتگر است، َمكتوباِت َبعِض 
بواب.

َ
ديگر، نموداِر َتساُهلى ناَروا و َتهاُونى ناَسزاست در این أ

در برخى از ِإجازات و َمكتوبات )َسنج: ص 217 و 227؟ و 238 و 274 
ئــى و َدســتوری و  و 369 و 394 و 412 و ...(، َحّتــٰى ناَهمواریهــاِی ِإمل

نقد و برریسکتابگامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث
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الُوصــول نيــز، چونــان غاِلِب این گونــه مجموعه ها، از ُچنيــن َمتاعها تهى 
نيســت و اينجا و آنجا نمونه هائى به دســِت جوَيندگاِن موْی بین و ُخرده 

دان َتواَند داد.

يغ اســت از آن  كــه َطریــق الُوصــول به دســت مى آَيــد و در از ديگــر ِنكاتــى 
ِت »َتْدبٖیج« در ِإجازات اســت،  يادی َنَشــود، َحيات و امتداد و َبقاِی ُســّنَ

ُكنونى. تا روزگاِر 

ــوِی َســبَزواری«، از َمشــايِخ صاحِب َطریق 
َ
دَحَســِن َعل دُمَحَمّ آيــةاهَّلل »َسّيِ

كرده است، و این دو َتن، - به  ِب ِإجازۀ ِروایِی ُمَتقاِبل 
َ
ی َطل الُوصول، از و

جه«  كرده اند و ِإجازه در مياِن ايشــان »ُمَدّبَ ثان - »َتْدبٖیج«  ِاصِطــلِح ُمَحّدِ
ُشــده اســت. ِإجازۀ صاحِب َطریق الُوصول به نامُبرده نيز در كتاب )ص 

381 - 386( آمده است.

ِب 
َ
ــتاِر َحَســنى«  هــم از صاحِب َطریــق الُوصول َطل دَعبدالّسَ مــه »َسّيِ

ّ
َعل

ثــان - »َتدبیج«  كرده اســت و - بــه ِاصِطــلِح ُمَحّدِ ِإجــازۀ ِروایــِی ُمَتقاِبــل 
كرده انــد )نگــر: ص 306(. ایــن علقــه بــه »َتدبیــج« در َرونــِد ِإجــازات و 
مۀ َحَسنى بارها به چشم مى خوَرد )َسنج: ص 299 - 302 

ّ
ِاسِتجازاِت عل

مۀ َحَســنى، 
ّ

ه در »َتدبیجـ«ـــهاِی عل و 307(. از ِنكاِت بســيار جاِلِب َتَوّجُ
لپايگانى« 

ُ
گ يه است با َمرحوِم آيةاهَّلل »َشيخ َعلِى صافِى 

َ
ِإل »َتدبیِج« ُمشاٌر

)1332 - 1431هـــ. ق. / َبــراَدِر ِمهيــِن َمرِجــِع دينــِى َجليــل الَقــدر، آيةاهَّلل 
ه ـ(، َعلٰى َرغِم َتفاُوِت ِسّنِى 

ُّ
 ِظل

َ
لپايگانى« - ُمّد

ُ
گ طف اهَّلل صافِى 

ُ
»َشيخ ل

 ِبِه َطَرَفْين. ُاســتاد َحَســنى در يادكرِد َمشاِيِخ ِروایِی خود، از آن عاِلِم 
ٌ

ُمعَتّد
كرده مى نويَسد: ُكَهنسال ياد 

ّی  َضا الخوانساِر ِد اْبِن الّرِ ِد ُمَحّمَ ّيِ
»... َو َقد اْســَتجاَزِنى ِبُحُضوِر آيِةاهَّلل الّسَ

َضا  د اْبِن الّرِ ــّيِ َصاِغِر ِلَما َســِمَعُه ِمَن الّسَ
َ ْ
َكاِبِر َعِن األ

َ
...، ِمــْن بــاِب ِرَواَيــِة األ

ْيًضا«. )ص 301(
َ
َجزُتُه أ

َ
َكْثَرِة َمَشاِيِخى َفأ ّی ... ِمن  الخوانساِر

حاِت كهنى 
َ
َصاِغر« هم از آن مفاهيِم دیرينه و ُمصَطل

َ ْ
َكاِبِر َعِن األ

َ
»ِرَواَية األ

ِت ُمسَتدام، به َحياِت خود ِإدامه داده  كه مى بینيم در ِدِل این ُسّنَ است 
است و در زماِن ما نيز خودنمایی مى ُكَند.17

فاِت َبَشــر از َســهو و ِنســيان و 
َّ
كتاِب َطریق الُوصول چونان غاِلِب ديگر مَؤل

يش َبر دوش می َكَشد، و  تی، بســياری از َمفاهيِم كهن را با خو ِت ِإجازه و ِرواَيتگرِی ُســّنَ 17. از ُبن، ُســّنَ
ز و فردا. ز و امرو جلوه ای است از پیوستگِی فرهنگی و ِعلمی مياِن دیرو

ت  َهّمّيَ
َ
تی داَرد كه بسيار بسيار حاِئِز أ ّيَ ســانيد و ... و ...، جنبه ای ُهو

َ
این پیوســتگی، ِســواِی اّتِصاِل أ

است.
بــه يــاد داَرم ســالها پیــش وقتــی در ديداری با خانــِم دكتر زابینه َاشــميتكه ُســَخن به مقولــۀ »ِإجازات« 
ی كه ُشــما درباره اش كتاب نوشته ايد، من يكايِک 

ّ
فتم: همين عاّلمۀ حل

ُ
گ َرســيد و بر َســبيِل مثال 

بوالقاِســِم ِإمامی - هرُكجا هســت 
َ
ِصــل ِرواَيت می ُكَنم!، ُاســتاد دكتر أ هــاِت آثــارش را بــه َســَنِد ُمّتَ ّمَ

ُ
أ

فت: می بینيد كه این جوان از آن 
ُ
گ ُخدايا! بَســالَمت داَرش! - شــوْخ َطبعانه به مياِن ســخن آَمد و 

سوِی َسده ها و ماَوراِی ُقرون می آَيد! ... .
فت، ناِظر به همان 

ُ
گ ز جوان بودم -  آنچه ُاســتاد دكتر ِإمامی از َســِر شــوْخ َطبعی دربارۀ من - كه آن رو

ــوازِم روحِی َعميق و 
َ
ِت ِإجازه و ِرواَيت اســت كه در جاِی خــود كارَكرِد تربَیتی و ل تــِی ُســّنَ ّيَ َجنبــۀ ُهو

َعريقی داَرد؛ و خوض در آنها را، َمقالی و َمقامی ديگر باَيد.

كه: َكتبى اش به ُمجاز، َتصريح مى ُكَند  همين ُمجيز، در ِإجازۀ 

ة ...« )ص  سَمعُته الحديَث ِمْن ُطُرِقنا َو ُطُرِق العاّمَ
َ
َجزُته ِشفاًها َو أ

َ
»... فأ
.)431

ــى الُخصوص: 
َ
ایــن اهتمــام بــه قرین ســاختِن ِإجازه بــا آداِب ویــژه، و َعل

كــه بســياری از  هــى اســت  ِقراَئــت و َســماِع َحديــث، نكتــۀ جاِلــِب َتَوّجُ
ُمعاِصراِن ما بدان اهِتمامى نداَرند.

كتاِب ســه َســَفرنامه )ص 132؛ و به َنقل  ــِف َطریق الُوصول در همان  ِ
ّ
مؤل

از آن، در: َطریــق الُوصــول، ص  249، هاِمــش(، دربارۀ ُدُومين ديدارش با 
ُه 

ُّ
گرامــى، حضرِت آيــةاهَّلل سيســتانى - داَم ِظل َفقيــِه نامــى و َمرِجــِع دينِى 

الواِرف - ، آورده است:

لم را به ايشان ِإهداء  هِل الَبيت َعَليِهُم الّسَ
َ
حاديِث أ

َ
كتابم َموسوَعة أ  ...«

كردم و در همين ملقات از ايشان ِإجازۀ روايت درخواست نمودم. فرمود: 
ا به ُشما  من به كســى ِإجازه نمى دهم، أّما حســاِب شما ُجداست. شفهّيً

يد. ِإجازه مى دهم و فرمود: شما از من ُمجاز

گفتــم: این نمى شــود. لطــف فرموده بعد از بســمله و حمــد و صلة على 
د و آله صيغۀ إجازه را ِإنشاء بفرمایید.  محّمَ

ِظ بســمله و 
ُ

ّف
َ
از ایــن ســخِن مــن تعّجب نمــوده دوزانو نشســت و بعد از َتل

كرد. پس از آن مشــايخ و طريقش را  حمد و صلة، صيغۀ ِإجازه را ِإنشــاء 
كه فرمود و در ورقه ای من خودم آن را ضبط نموده ام«. نيز ُپرسيدم 

كه َهمــواره َمْطَمِح  يكــى از ابتدائــى تریــن َفواِئِد َجنبــِى ِإجازاِت ِروایــی - 
شتنامه نويســان بوده اســت - ، َبرنمــودِن َرواِبِط 

َ
ذ

ُ
يْخ ِپژوهان و َسرگ َنَظــِر تار

گردی و ماَننِد آن اســت؛ ليک  هــِل ِعلم و ارتباطاِت ُاســتاد و شــا
َ
ِعلمــِى أ

هِل 
َ
گاه، ِإجازات، َجواِنِب ديگری از ِارتباطاِت اجتماعى و ُمعاَشــَرتهاِی أ

كتاِب َطریق الُوصول، يک جا )ص  كرده اند. در همين  ِعلم را نيز آينگى 
كه ُمجيز در ستايِش ُمجاز و ُبُزرگواری و ضياَفِت  شعاری 

َ
293 - 296(، أ

كه از هميــن چشــم انداز، َدرخوِر ِعناَيــِت ویژه و  گفتــه اســت، آمــده،  ی  و
گوشه هائى از حياِت َشخصِى این داِنشَوران است. نموداِر 

كه باَيد با نگاهى  يخى در ِإجازات هســت  َبرخــى َظراِئِف اجِتماعى و تار
َكســان از يكديگر و نوِع  َكشــيد. نمونــه را، نحــوۀ َتعابیِر  ُكنجكاوانــه تــر بَدر 
كار مــى َرَود، بخصوص با  فظيــی كه به 

َ
َتلقيْبهــا و َتعاُرفــات و َتشــريفاِت ل

حواِل هريک از َطَرَفيِن ُمخاَطَبت در زماِن ُصدوِر 
َ
ُملحظۀ ســّن و ســال و أ

گاه نيــز بســيار  يخــى، ُمفيــد و معنــى دار، و البّتــه  آن َتعابیــر، از حيــِث تار
حياًنا توســعۀ داِئَرۀ »َمجاز« را در 

َ
ى الُخصوص، أ

َ
ِعبَرت انگيز اســت؛ و َعل

ِم ُمخاَطباِت »ُمجيز« و »ُمجاز« نيک فرامى نماَيد. ... ترجيح مى ِدَهم 
َ
عال

كه َطریق  كنم؛16 و تنها بَیفزايم  را َبَســنده 
َ

ذ
ُ
گ در این باره به همين ِإشــارِت 

َحت از َدست َمِدْه«!
َ
َحت نيست ُجز این؛ َمصل

َ
هلِی شيرازی: »َمصل

َ
16. به قوِل أ

گامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث نقد و برریسکتاب
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گماِن  غِزشــهاِی ُجزئى پیراســته نيســت18و19 ليک این َموارد، به 
َ
كاســتيها و ل

تى كه در  َهّمّيَ
َ
كناِر َفواِئِد فراواِن آن و أ ِر ایــن أوراق  - َعَفــا اهَّلُل َعْنه - ، در  ُمَحــّرِ

ه طاِلباِن علوِم دينى به َمقولتى چون موضوِع این كتاب داَرد، نه  َجلِب َتَوّجُ
چيــزی اســت كه به ِإطالۀ كلم و َتصديع بَیــرَزد. در ُمقاِبل، ِإجازه مى خواَهم 
گــوْی از َطریق الُوصــول، از همين مقــولِت َضرور و  فت و 

ُ
گ تــا بــه ُمناَســَبِت 

ختى سخن بگويم و بنويسم: 
َ
َضرورِت آن ل

ِكتابهائى چون َطریق الُوصول، ِإحياِی نام و خاِطرۀ َمقولۀ  َكمترین فاِئَدۀ َنشِر 
َسف در گوش و 

َ ْ
بســيار َعزیز و َشــريفى است به ناِم »َسَند و ِإسناد«! كه َمَع األ

واِحِق »ُعلوِم 
َ
چشِم ُشماری از ُمعاِصراِن ما - از ُمنَتسبين به »ِعلم« - ، گويا از ل

ْغَرب از سيميا و ليمياست!؛ ... و این فاِئدۀ ناچيزی نيست!
َ
غریبه« و أ

ــِب َحديــث و ُعلــوِم آن در 
َ
كــه َطل كــه َپــس از روزگاِر َصَفويــان  يــغ  يغــا ِدر ِدر

ميدآفریــن به 
ُ
حوزه هــاِی ِعلمــِى شــيعى رونقــى ديگربــاره و َتجديــِد حياتــى آ

َكوَكِب ِعلِم َحديث در َفتَرِت َسده هاِی دوازَدُهم و سيزَدُهم رو به  خود ديد، 
كوشا و پويا، ِإهمالها  ثانى  فول بوده است؛ و َعلٰى َرغِم ُظهور و ُحضوِر ُمَحّدِ

ُ
أ

ســترۀ توثيق و ِاســتيثاق و 
ُ
گ و بی ُمبالتى هائــى َجســيم و َعظيــم، خاّصــه در 

كــه هيچ درخــوِر ِعلِم  گرفتــه اســت و َرواج يافتــه  ِإســناد و ِاســِتناد، صــورت 
َدقيقى چون »داِنِش َحديث« نبوده است و نيست. 

شــته، در حوزۀ ِعلمّيۀ َنَجِف 
َ

ذ
ُ
گ ســناد، در يكى دو َســدۀ 

َ
يخ و أ واهِى تار

ُ
گ به 

كــه َتختــگاِه َفقاَهــِت شــيعى بــوده و هســت،  ركاَنهــا - 
َ
د اهَّلُل أ شــَرف - َشــّيَ

َ
أ

عاِظِم 
َ
بــواب، روَنِق بازار و َخريداراِن بســيار نداشــته؛ َبــْل حّتٰى غاِلــِب أ

َ
رْمپوییهــاِی َضــرور و حياتــى در ایــن أ

َ
گ

ه، بیش 
ُ

ْبحاِث ِرجالى و َتدقيقاِت َســَندی ُپر ِعناَيتى َنبوده اســت. شــيوۀ غاِلِب َتَفّق
َ
ُمَتَصّدِی ِفْقه و َفتوا را به أ

َس اهَّلُل 
َ

نصــاری - َقّد
َ
عَظِم أ

َ
ندآوازه و صاِحْب َســْبِک قاجاری، شــيِخ أ

َ
َكــم، همــان بــوده كه از َمكَتِب َفقيِه ُبل و 

ريف - ، َبرمى آَيد و در آن، نه َدر باِب ِرجال و َسَندشناسى، ِعنايتى است ) و نه َچندان ِبضاَعتى!(.  
َ

ُه الّش ِسّرَ

درضا ُحَسْينِى  دُمَحّمَ واَية، َحضَرِت آَيةاهَّلل َسّيِ َمة و َشْيخنا ِفى الّرِ
ّ

دنا الَعل ق، َسّيِ ق و ِرجالِى ُمَدّقِ ِث ُمَحّقِ ُمَحّدِ
دالّطائفه  ــُه الَعاِلــى - ، مى َفرمودنــد كه از ُبــن، تا ُحدودی َتحــِت تأثيِر مكتِب َفقاَهتِى َســّيِ

ُ
َجللــى - داَم ِإْجلل

بحاِث 
َ
واِخر ِالِتفات به أ

َ
كــه در این أ آَيــةاهَّلل حــاج آقا ُحَســيِن َطباَطبائِى ُبروِجردی - َرَفَع اهَّلُل َدَرَجَته - در ُقم بود 

گرفت، َمرحوم  كه ِبِجد رشــتۀ این ِالِتفات را پْی  رديد، و َفقيهى 
َ
گ شــَرف نيز ِإحيا 

َ
ِرجالى و َســَندی در َنَجِف أ

َكلِن  كتاِب  ْبحاث، تأليِف 
َ
ْه به َضرورِت این أ كه در پِی َتَنّبُ ه - بود  َس ِســّرُ بوالقاِســِم خویی - ُقّدِ

َ
د أ آيةاهَّلل َســّيِ

گرفت. ُمعَجم ِرجال الَحديث را پیش 

ى ) فـــ: 1394 هـــ. ق. / 1353 
ّ
گرانمايــه، مرحــوِم آيةاهَّلل شــيخ ُحَســْيِن حل گرداِن َفقيــِه َنزيــِه  خيــًرا يكــى از شــا

َ
أ

يِس خــاِرِج ِفْقه و  س به َتدر
َ

كــه ايَنک خــود در حوزۀ ِعلمّيۀ َمشــَهِد ُمَقّد َس اهَّلُل ُروَحــُه الَعزیــز - ، 
َ

هـــ. ش.( - َقــّد
ى و ویژگيهاِی َدرس و َبحِث آن َفقيِه َژرْف بٖین و زاِهِد 

ّ
صول ِاشــِتغال داَرد، َدر ُمصاحبه ای دربارۀ مرحوِم حل

ُ
أ

ْحٰمن ...« )ص 267(.  ِلَمن َعَصَمُه الّرَ
ّ

سيان و ل ِعصَمَة ِإل هِو و الّنِ  الّسَ
18. »... اّن اإِلنساَن محلُّ

يِخ َوفاِت شــْيخ َبهائی )ص 446( كه خطاِی شــايعی اســت و َصواِب آن »1030« اســت؛ ُمّتكی ســاختِن  19. َمــواردی چــون: َثبــِت »1031« بــه عنــواِن تار
دَحَســِن صدر )ص 448(، حال آنكه این رســاله  كتابخانۀ َمرحوِم َسّيِ ی از فهرســِت شــيِخ طوســی به دستنوشــِت آن در 

ّ
ِق حل وصِف تلخيِص محّقِ

ســناد« بَتكرار )َســنج: ص 449(؛ َعَدِم ِذكِر شيخ )يا: َمشــايِخ( ِرواَيتِی آقاِی 
َ
يخِت »أ مّدتهاســت طبع ُشــده و ُمنَتِشــر گرديده؛ َضبِط واژۀ »ِإســناد« به ر

نورِی َهَمدانی )َسنج: ص 201 - 207(. 
ًة نوشــته اند كه غير از آقاِی رضا ُاســتادی كســی را نمی شناَسند )ص 

َ
َهمُچنين در ِذكِر ديگر كســانی كه از شــيِخ شوشــتری - َرِحَمُه اهلل - ُمجاز اند، َغفل

كه آقاِی ِاشَكَوری نيز از آن َمرحوم ُمجاز اند. گرديده است  زارش 
ُ
گ كتاب )ص 439(  46(، حال آنكه در جاِی ديگر همين 

گامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث نقد و برریسکتاب
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ّيِد آنچه پیش  ل انگيز و البّته مَؤ كه هم بسيار شگفت آور  است و هم بسيار تأّمُ والَمقام، توضيحى داده است 
فت و 

ُ
گ يه در 

َ
ِإل ا َو َشــَرًفا - آورديم. ُمشــاٌر شــَرف - زاَدَها اهَّلُل ِعّزً

َ
از این دربارۀ شــيوۀ َفقاَهتِى آن ســالهاِی َنَجِف أ

فته است:
ُ
گ ُشنوِد يادُشده 

»... ايشــان َدر َدرس بــه هيــچ َوْجــه به ُدنبــاِل مباحِث ِرجــال نبود. همان طــور كه َمعروف اســت مرحوِم آقاِی 
ميــرزاِی نائينــى فرمــوده بــود: »تشــكيک در أســناِد كافى از ضعِف طرف اســت«. این دســته از آقايــان اعتماِد 
نصــاری - ِرضواُن 

َ
ربعــه داشــتند و خيلى ُدنبــاِل ِرجال نبوَدنــد. َمخصوًصــا از َزماِن شــيِخ أ

َ
ُكُتــِب أ يــادی بــه  ز

ْيــه - بــه این ســو، َبحِث ِرجال َدر حوزۀ ِعلمّيۀ َنَجف َتقریًبا َمْنٖســى ُشــده بود. ایــن َمرحوِم آيةاهَّلل 
َ
اهَّلِل َتعالــٰى َعل

ى نيز بر 
ّ
َكرد. َغَرض  اينكه آقاِی حاج شــيخ ُحَســْيِن حل كه َبحِث ِرجال را َدر َنَجف زنده  الُعظمٰى خویی بود 

ساس َدر َدرسش ُدنباِل َبحِث ِرجال َنبود. ...«.20
َ
این أ

در واقع این حال و هوا، َبرخاســته از نوعى ِاســتغناِی ناَروا نســَبت به َتحقيقاِت ِرجالى و َتدقيقاِت َسَندی بود 
ريم. چه، 

َ
ران نظاره گ ّخِ

َ
كه جلوه ای َشــديد و َغليظ و برداشــتى بسيار ُتندروانه تر را از آن، در مياِن ُشماری از ُمَتأ

 ما َخَرَج 
ّ

ِت هر َحدیث، ِإل صالِت هر َمأثور و َموثوقّیَ
َ
كى از أ ران َزمَزمه هائى هست حا ّخِ

َ
در مياِن َجماَعتى از ُمَتأ

كه بدان ِإشاَرت رفت. ِب ِاستغناِی موهومى است 
ْ
ِی ديگِر همان سّكۀ َقل ليل!؛ و این َزمَزمه ها، رو

َ
بالّد

قانه را َدرَنَورَدد و  ت مى تواَند طوماِر دينــدارِی ُمَحّقِ
َ

گمــان مى كنــم این َنَظرّيۀ بســيار َخَطرآفرین را كه در درازُمــّد
ْعِتباِر« 

ْ
ة ال

َ
صال

َ
، مى توان »أ

ْ
عوامانگى را تا دورترین غاياِت َمفروض در مياِن دٖین اندٖيشان َبسط ِدَهد، به ِإجمال

خبار خواْند.
َ
در حیطۀ أ

خبار، »أصــْل در مجموعه هاِی معتبر روایی بر پذیرش اســت، 
َ
صالــة العتباِر« در حيطۀ أ

َ
گفتــۀ هواداراِن »أ بــه 

مگر  اينكه َدليِل روَشنى ما را از َپذیرِش رواَيت دور ساَزد«.21

نوار و 
َ
گيرتر از همــۀ ِبحاراأل كــه ُمــراد از »مجموعه هــای معتبر روایــی«، در َعَمــل، گاه، چيزی مى َشــَود فرا بماَنــد 

فاِت َرَجِب 
َّ
مثاِل ُمَؤل

َ
ک، از اعتماِد فراْخ داَمنه بر أ

َ
كه َبعِض َهواداراِن این َمسل ُمسَتدَركاِت غيِرَمطبوِع آن! چرا 

قاِت ناَسره نيز هيچ َپروا نداَرند!  
َ

ّف
َ
ُبرسى و ديگر آثاِر َمجهول و َمغشوش و ُمل

يَكردی َحشــويانه، هر ِرواَيتى، جاِی ِاّتِكا و َســزاِی ِاعِتنا مى َشَود، و ِبناِی َمعارِف دينى، بر َانبوهى از  با ُچنين رو
كوچک ترین َتكانه ای از هم ُفرومى پاَشند و ُفرومى ریزند.  كه به  رزان َبرافراخته خواَهد ُشد 

َ
ستونهاِی ُسست و ل

ياِی  گوشــه هائى از ایــن رؤ َكــس آن روزگار«!22... ليک مگر  قاِرئيــَن الِكــرام! و »َمبٖينــاد َچشــِم 
ْ
... حاشــا َعــِن ال

ق نبوده و نُشده است؟! خيِر ما ُمَتَحّقِ
َ
يِخ ِفكر و فرهنِگ أ هول انگيز در تار

فته َشَود:
ُ
گ گر  ُسَخنى َسزاست ا

خير و َعرْقریزاِن 
َ
ِسف و ِعرفاْنگراِی ما در َسده هاِی أ

ْ
زاراِن ُمَتَفل

ُ
 هاِی َحديثگ

ْ
 بسياری از ُمشاَجرات و قيل و قال

روحانيــی كه در َبیاِن ُمناســباِت َمزعوم و َدللتهاِی پنداریــِن ُفلن َمأثوره و َبهمان ِرواَيت فرموده اند و َبرف انباِر 
ت فراهم ســاخته اند، مصداِق  وهــاِم یونانى و هندی و ... در كتاب و ُســّنَ

َ
كــه بــراِی بازُجســتِن أ ِاسِتشــهاداتى 

راســتيِن زبانــَزِد »ســِر بی صاِحب تراشــيدن« اســت! ... چه، اينــان، پیش از آنكه پاِی ِانِتســاِب مأثــوراِت مورِد 
ــلم - ُاســتوار ســاَزند و غاِلًبــا بی هيچ باوِر درســت و ايســتاِر رِوشــَمند - تا  ْيــِه الّسَ

َ
َنَظرشــان را بــه معصــوم - َعل

چــه َرَســد بــه َبرَرســِى َدقيــق! - در این بــاب، در َصــَدِد  ِإثباِت ُفــلن آمــوزۀ ِعرفانى يا َبهمــان ِانگارۀ فلســفى، و 
ُمسَتَند ســاختِن آن بــه ميــراِث حديثــى، َبرمى آَينــد؛ و در مقابل، گروهى ديگــر، درصدِد ِإبطاِل این َبرداشــت و 

ِس ِإمام ُخمينی »س« - ، س 5، ش 217، پنجشــنبه بیست و ســُوِم ُاردیبهشــت ماِه 1395 ]هـ. ش.[، ص 9، از 
َ

20. َحريِم ِإمام - َهفته نامۀ آســتاِن ُمَقّد
شَرفِی شاهرودی«.

َ
ُمصاحبه با »آيةاهلل شيخ ُمصَطفٰی أ

فتاِر آقاِی َمهدِی ُحَسْينياِن ُقمی.
ُ
گ 21.  ِسمات، ش 5، ص 57، از 

22. فردوسی.

گُزارشها و ِإجازات و َمکتوباتی 
که در کتاِب َطریق الُوصول 

ِإلٰی َأخبارِ آِل الرَّسول - َعَلیِهُم 
الم - ِگرد آمده است، از  السَّ

ِع َسلیقه ها و  این حیث که َتَنوُّ
َپَسندهاِی ُشماری از َمشایِخ 

ِروایِی روزگارِ ما را آینگی 
می کَُند و  گوناگونِی ِالِتزامات 

و حّتٰی نوِع نگارش و پایۀ 
دانِِش ایشان را َفرامی نماَید، 

بسیار ُمغَتَنم است.

یکی از ابتدائی ترین 
َفواِئِد َجنبِی ِإجازاِت 

ِروایی - که َهمواره َمْطَمِح 
َنَظرِ تاریْخ ِپژوهان و 

َسرگَُذشتنامه نویسان بوده 
است - ، َبرنمودِن َرواِبِط 

ِعلمِی َأهِل ِعلم و ارتباطاِت 
ُاستاد و شاگردی و ماَننِد 

آن است؛ لیک گاه، ِإجازات، 
َجوانِِب دیگری از ِارتباطاِت 

اجتماعی و ُمعاَشَرتهاِی َأهِل 
ِعلم را نیز آینگی کرده اند. 

نقد و برریسکتابگامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث
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عــاِی َعَدِم اّتِصاِل َســَنِد َصحيفۀ َســّجادّيه! ... ... ای كاش  ُنخســت: ِاّدِ
مان َنَبَرد 

ُ
گ كســى  عــى، موضِع ِانِقطاِع َســَنِد َصحيفه را فرانموده بود تا 

َ
ُمّد

ۀ ُقم - َنســتجيُر  نويســندۀ درســنامۀ  آشــنائى با ُعلوِم حديِث حــوزۀ ِعلمّيَ
هِل اصطلح« نيســت و بیهوده قولى به َســِر زباِن خود َبرَبســته 

َ
ِباهَّلل - از »أ

است!

ِر »محتوای 
َ

ــذ
ُ

عــاِی َتصحيــِح ِانِتســاِب َصحيفۀ َســّجادّيه از َرهگ ُدُوم: ِاّدِ
تى 

َ
گر بر َدلل كه ا بســيار عالى و غنى« و »الفاظ زیبا و رســا«ی آن! ... ... 

عى!28
َ

عاِی ُمّد
َ

تى است نه بر ُمّد
َ
ُمشَتِمل باَشد، هرآينه َدلل

یبائــی چون »ذْيِل  ِر ُمناجاِت ز 28. يكــی از ُمعاِصــراِن مــا، در مقــاِم َنْفِی »ِاســِتبعاِد« كســانی كه صــدو
دعاِی عرفه« را از  غْيرَمعصومان ممكن نمی داَنند، و از همين روْی وجوِد این ُمناجات را در الِحَكم 
ِط ابِن عطاءاهلل  خِذ آن از ِرواياِت معصومان توّسُ

َ
ه ابِن عطاءاهلِل اسكندری نيز ُجز به صوَرِت أ الَعطائّيَ

ک  ر  ُچنين َمعانِی راقــی و مضاميِن عالی را از غيِر معصوم پا توجيــْه َپذیر نمی ُشــماَرند و تصّوِر ُصدو
َيند:»چگونه  عيان كه می گو

َ
َتْخِطَئه می ُكَنند  و ...، و در واقع، در پاسِخ این اعتراِض شايِع َبعِض مّد

كلمات عالی و راقی از غير معصوم صادر شود؟!«، نوشته است:   ممكن است این 
یبــا و حكيمانه ای را تنهــا از ناحيۀ  گــر بنا باشــد كه هر كالم ز  َشــْیٍء َعلــٰی ِامكاِنــِه ُوُقوُعــه«! ا

ُّ
َدل

َ
»... »أ

ییم كه ديگر كلمات هم  كــه  در كتاب ِحَكِم عطائّيه آمده، از معصومين  معصــوم بدانيــم، بايد بگو
صادر شده است! 

كنيد: به این جمالت دّقت 
ل«.

َ
ل جاِء ِعنَد وجوِد الّزَ َعَمل، ُنقصاُن الّرَ

ْ
ی ال

َ
ْعِتماِد َعل

ْ
٭»ِمن َعالمِة ال

َعاِقلُ َيْنُظُر  ماذا َيْفَعلُ  اهلُل ِبه«.
ْ
ْصَبَح َيْنُظُر ماذا  َيْفَعلُ  َو ال

َ
َغاِفلُ ِإذا أ

ْ
٭»ال

اس«. اِس َمْن َتَرَك َيِقيَن َما ِعْنَدُه ِلَظّنِ َما ِعْنَد الّنَ ٭»اجهل الّنَ
ِ َشْیٍء«.

ُكلّ ِ َشْیٍء َو َمْن َفِنَی ِبِه َغاَب َعْن 
ُكلّ َحّقَ َشِهَدُه ِفی 

ْ
٭»َمْن َعَرَف  ال

َمْنُع ِمَن اهلِل ِإْحَساٌن«.
ْ
ِق ِحْرَماٌن َو ال

ْ
َخل

ْ
َعَطاُء  ِمَن ال

ْ
٭»ال

ا َو اْسِتْكَباًرا«. َرَثْت ِعّزً ْو
َ
 َو اْفِتَقاًرا َخْيٌر ِمْن َطاَعٍة أ

ًّ
َرَثْت ُذل ْو

َ
٭»َمْعِصَيٌة أ

ن ُيْعِطَيك«.
َ
يُد أ ه ُیر ّنَ

َ
م أ

َ
ب َفاعل

َ
ل ٭ «َمَتی  أْطلَق ِلسانك ِبالّطَ

ِمِه ِإَذا َعَصْيپَته«.
ْ
ٰی ِحل

َ
ْحَوُج  ِمْنَك  ِإل

َ
َطعَتهُ  أ

َ
ِمِه ِإَذا أ

ْ
ٰی ِحل

َ
نَت ِإل

َ
٭»أ

كاُسلُ َعِن  القياِم ِبالواجبات«. ٭»ِمْن َعالماِت اّتِباِع الَهوٰی، الُمساَرَعُة ِإلٰی َنوافِل الَخْيرات َو الّتَ
ه و ما َحَصلَ لَك ِمْنُه  ل ِقيَمَة له«.

َ
٭»ما فاَتَك ِمن ُعمِرك ل ِعَوَض ل

ْيك«.
َ
 َفَعل

ّ
ك و ِإل

َ
َخْشَيُة َفل

ْ
مُ  ِإْن  قاَرَنْتُه ال

ْ
٭»الِعل

و كلمــاِت ديگر كه حكيمانه اند و بســيار ســنجيده. ماننــِد این كلماِت حكيمانه، هم در گذشــته بر 
كه در قرآِن  قمان، 

ُ
كلماِت َحكيمانۀ ل كه پیامبر و ِإمام نبوده اند مثِل   زباِن أولياِی خدا جاری شــده 

بــوَذر و يا كلمات خواجه عبداهلل أنصاری، و در زماِن 
َ
َكريــم آمده، و يا كلماِت حكيمانۀ ســلمان يا أ

كه  ســخِن معروِف:  ه  - ، ]ُچنان[  َس ِســّرُ ما، عاّلمه حســن زادۀ آملی و حضرِت ِإمام خمينی - ُقّدِ
ّما 

َ
نبيا و أوليا است! أ

َ
م محضِر خداست، در محضِر خدا معصيت نكنيد«، شبيه به كلمات أ

َ
»عال

كالِم پیامبر و ِإمام نيست. كه این  همه می دانيم 
پــس معلــوم می شــود  كه  توان و قدرِت ِإنشــاِی ایــن كلماِت حكيمانــه، منحصر به پیشــواياِن معصوم 
ل و صفاِی باطن و تهذيِب نفس بوده اند نيز این ِإمكان برايشــان  هِل تأّمُ

َ
كه أ كســانی  نيســت، بلكه 

كــه  ينابیــِع  حكمــت از قلِب آنها بر زبانشــان جاری شــود«. )ميقاِت َحــج، ش 51، ص  وجــود دارد 
َبِعيَن َیْوًما . . .«(. ْر

َ
َص هلِلِّٰ أ

َ
بانَزِد »َمْن أْخل گفتاِر آقاِی ُحَسْيِن ُترابی؛ با َنَظر به  مأثورۀ َز  ،56 - 55

ِر يــک َحديث، »راه، منحصر، در بحث ســند نيســت« و راههاِی  در واقــع، هرچنــد در ُوثــوق به ُصدو
كه  آيا هر محتواِی  دی - از ُجمله: ِإمعاِن َنَظر در قراِئِن متنی - پیموَدنی اســت، »بايد  پرســيد   ُمَتَعّدِ

بلند و متن متقنی، از ِإماِم معصوم صادر شده است ؟!« )همان، ص 59(.
حاديــث، جامه هاِی 

َ
كــه برخی بر ُچنان شــيوه هاِی غيِر ِعلمِی ِعيارَســنجِی أ َافســوس و هزار َافســوس 

صلی تحِت ِعنواِن 
َ
فت و گــوْی، أ

ُ
َعياِت مورِد گ

َ
ســاِس همين ُمّد

َ
فریَبنــده ای پوشــانيده اند و َمثاًل بر أ

ــَند« تأســيس كرده اند، و َبعِض ُمْشــَتهران به ِعلم و َتحقيق نيز به اعِتباِر  ُتُه ُتغِنی َعِن الّسَ
َ
ل صِل »َدل

َ
أ

يش را صاِحِب  ت مأثــورات ُحكم می كنند و خو
َ
صال

َ
يشــه، به صّحت و أ صِل موهوم و بی ر

َ
هميــن أ

صِل موهوم، نگر: مشكوة، ش110، 
َ
َرَقِم َرّد و َقبول می پنداَرند ) از براِی برخی نمونه هاِی اّتكاء بدین أ

ِم 
َ
ــالم ـ« بــه َقل يه الّسَ

َ
ص 67 و 74 و 75، از مقالــۀ »َبرَرســِی َســَند و ذيــِل ُدعــاِی ِإمــام ُحَســين - َعل

د َجواِد  آقــاِی َمســعوِد ِعمرانی؛ نيز ســنج: ميقــاِت َحــج، ش 42، ص 185 و 186، گفتاِر آقاِی َســّيِ
ُحَسْينی (.

دعيه و 
َ
كه سازگارِی  ُفالن مأثوره را با »آيات قرآن و أ كسانی است  عاِی 

َ
َعيات، ُمّد

َ
َعجيْب تر از این ُمّد

ری  رِ  آن كالم از معصوم می ســازند؛ حال آنكه این گونه داو روايــات معصوميــن«، بهانۀ ِإثباِت صدو

يافــِت طــرِف  ُمقاِبــل را َتْخِطَئــه مى ُكَنند؛ حــال آنكه  ِاســِتنباط  برآمــده  َدر
گــروه َبر خطاينــد،  و بی َخَبر از حقيقت، َرِه افســانه مى َزَنند؛ چرا كه  هــر دو 
ْت  كه مى گوَيد: »َثّبِ يكــى از پیِش پا ُافتاده ترین اندرزهاِی ِخَرِد ُمَتعاَرف را 

كار نبسته اند!23  َعرَش ُثّمَ اْنُقش«، به 
ْ
ال

زْید!  خیز  َنداَرد،  پایان  ســـــــــــــــخن   این 
بـــــــــــــــر ُبـــــــــــــــراِق ناِطقه َبرَبنـــــــــــــــد قْید24

٭٭٭
ــْه بــه مقولــۀ »ِإســناد«، و  موْس تــر ُشــدِن َضــروَرِت َتَوّجُ

ْ
از بــراِی هرچــه َمل

كافى  كه از ناحيۀ َعَدِم ِاعِتناِی  يانهاِی بیُشــماری  گوشــه ای از ز َبرنمودِن 
ردد، مى َسَزد چند 

َ
ِه حوزه هاِی ُعلوِم دينى مى گ بدین َمبَحِث َخطير ُمَتَوّجِ

كه هريک  ی را  م و سخِن حوَزو
َ
رباِب َقل

َ
نمونه ای از َبیانات و ايستارهاِی أ

ُكَنم تا َمعلوم  پیش از این در ُشمارگاِن وسيع ِانِتشار يافته است، يادآوری 
گاهــى و ِالِتفاتمان بدین مقــولت، تا به چه  ــری در آ

َ
َشــَود َضــرورِت بازنگ

غِزشــهائى را و 
َ
بواب، چه ل

َ
غاَيــت اســت، و كوتاهى و آســانگيری در ایــن أ

آن هــم در چــه ُســطوحى در پــی خواَهد داشــت، و از بی الِتفاتــى ها، چه 
يدگى و َتباهى خواَهد خاست: ُسخناِن واهى و چه مايه شور

ۀ ُقم«  ِت حوزۀ ِعلمّيَ كه »َمرَكِز ُمدیرّيَ كتاِب  آشنائى با ُعلوِم حديث  ● َدر 
ِب ُعلوِم دينى َقرار 

ّ
ِانِتشــار داده است و به َمثاَبِت َدرسنامه َدر اختياِر ُطل

گرفته، مى خوانيم:

»گرچــه صحيفــه ســجاديه فاقــد اتصال ســند اســت، بــا این حــال آنچه 
ــلم - قطعــى  الّسَ ْيــِه 

َ
َعل إمــام ســّجاد -  از  را  ایــن صحيفــه  كــه صــدور 

مى ســازد، محتــوای بســيار عالــى و غنــى آن و الفــاظ زیبا و رســای آن در 
گــو با خداوند اســت، كه از هيــچ كس به جز  عرصــۀ مناجــات و گفــت و 
كه در عالى ترین ســطح معرفت الهى قرار داشته و25 با  حّجت های الهى 

راه و رسم رازگویی با ساحت حق آشنايند، ساخته نيست«.26 

ه  كه باز از براِی حوزۀ ِعلمّيَ كتاب، در درســنامه ای ديگر  نويَســندۀ همان 
َكرده  كرده اســت27 همين عبارات را با همۀ ناَهمــواری اش َتكرار  تأليــف 

ُع«! رَتُه يَتَضّوَ َكّرَ ِمسُک َما 
ْ
گویی، »ُهَو ال است؛ تو 

كى از َعــَدِم ورود به َدقاِئِق  ِک حا عــاِی هولنا
َ

كوتاه، دو ُمّد در هميــن ِفْقــرۀ 
كرد: ب َتواَند 

ْ
هِل َنَظر را به خود َجل

َ
كه ديدۀ أ َفن هست 

گفتاِر آقاِی ُحَسْيِن ُترابی. 23. نيز نگر: ميقاِت َحج، ش 51، ص 61، 
24. مولوی.

ُبرِد آن، برِخالِف مذَهِب  يم: كار 25. كذا. این »و« از حيِث آییِن نگارش نابجاســت؛ يا ُدُرســْت تر بگو
ُمختاِر ُفَصحاست. 

َسنج: َغَلط ننويسيم ) فرهنِگ ُدشواریهاِی زباِن فارسى( ، چ : 15، ص 264 - 266.
ۀ ُقم،  ِت حــوزۀ ِعلمّيَ ّيَ 26. آشــنائى بــا ُعلــوِم حديــث، علِی َنصيــری، چ: 2، ُقم: ِانِتشــاراِت َمرَكــِز ُمدیر

تابستاِن 1382 هـ. ش.، ص 64.
ــِت  ّيَ 27. نگــر: َدرســنامۀ ِعلــِم حديــث، علــِی َنصيــری، چ: 1، ُقــم: ِانِتشــاراِت  َســناِبل / َمرَكــِز ُمدیر

ۀ خواَهران، َبهاِر 1384 هـ. ش.، ص 144. حوزه هاِی ِعلمّيَ

نقد و برریسکتابگامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث
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ُعقــول مقايســه مى تــوان كرد. در ُمقابــل َصحيفۀ 
ْ
َارج آوری چــون ُتَحــف ال

َســّجادّيه كتابــی يكپارچــه و ســراپا در ُحكِم حديِث واِحد اســت.31 آن از 
مى ديگر.

َ
مى ديگر است و این از عال

َ
عال

ثانًيــا، اينكــه »حلقــات ســند ... دارای اتصــال نيســت« و َصحيفــه فاِقِد 
عى مى بايست َمَحّلِ 

َ
عاِی ِصرف اســت و ُمّد

َ
اّتصاِل َســَند اســت، باز ُمّد

كــه غاِلــِب َصحيفه ِپژوهان و  ِانِقطــاع را در َســَندی چــون َســَنِد صحيفــه 
كرده اند، َمعلوم مى داشت.  گويه  مشهوِر ُمَحّدثان بی َتصريح به ِانِقطاع وا

ِإليه، ناِظــر بــه ترديــد در  گــر ِانِقطــاِع َســَنِد َصحيفــه در َنَظــِر ُمشــاٌر ثاِلًثــا، ا
ــِر مذكــور در َســَنِد مشــهوِر َصحيفــه اســت  َبَســندگِى ُشــماِر ُرواِت متأّخِ
كــه َبعــِض معاِصــران »احتماِل« َعــَدِم اّتصاِل َســَند را بر پايــۀ آن َمجال   -
كه چگونه بــه ِصرِف  َطــرح داده انــد - ،32  بــاز جــاِی ُپرســش باقى اســت 

ِ َصحيفۀ 
ُكلّ كه َبعِض ُقَدما،  ن به همين وحدت و يكپارچگی اســت  ْه و َتَفّطُ 31. به قولی، از َســِر َتَنّبُ
حيَفة« َتعبير فرموده اند. َسّجادّيه را چونان نيايشی واِحد نگريسته و از آن به »ُدعاِء الّصَ

ــد بِن َهّمام بِن ُســَهْيٍل  ِبــی َعلّىٍ محّمَ
َ
ة - ِرواَيــُة أ ــّجادّيَ حيفــة الّسَ َتفصيــل را، در ایــن بــاب، نگــر:  الّصَ

دُحَســْين الُحَســْينّی الَجاللــّی، َتحقيق:  د محّمَ ــّيِ اإِلســكافى، َعــن َعلــّىِ بــِن ماِلک - ، َتقديم: الّسَ
دَجواد الُحَسْينّی الَجاللّی، ط: 1، ُقم، 1422هـ. ق.، ص 159. محّمَ

كه: عا، این است 
َ

32. َتفصيِل این ُمّد
در َسَنِد مشهوِر َصحيَفه َشريَفه می خوانيم:

ْحَمَد ْبِن َعِلّیِ ْبِن 
َ
َحَسِن ْبِن أ

ْ
ُد ْبُن ال َحَسِن  ُمَحّمَ

ْ
ُبوال

َ
َرِف، أ یِن، َبَهاُء الّشَ ، َنْجُم الّدِ

َجلُّ
َ
ُد األ ّيِ َثَنا الّسَ

َ
»َحّد

: 
َ

ُحَسْيِنّی - َرِحَمُه اهلل - ، َقال
ْ
ِوّی ال

َ
َعل

ْ
ِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َيْحَيی ال ُمَحّمَ

ُمْؤِمِنيَن 
ْ
ِميِرال

َ
َنا أ

َ
َخاِزُن ِلِخَزاَنــِة َمْول

ْ
َياَر، ال ْحَمَد ْبِن َشــْهَر

َ
ُد ْبُن أ ُبوَعْبِداهلل  ُمَحّمَ

َ
ــِعيُد، أ ــْيُخ الّسَ ْخَبَرَنــا الّشَ

َ
 أ

ِل ِمْن َســَنِة ِســّتَ َعْشــَرَة َو َخْمِســِماَئٍة ِقَراَءًة  ّوَ
َ
ِبیٍع األ ــاَلُم - ِفی َشــْهِر َر ْيِه الّسَ

َ
ِبی َطاِلٍب - َعل

َ
َعِلّیِ ْبِن أ

: 
َ

ْسَمُع، َقال
َ
َنا أ

َ
ْيه َو أ

َ
َعل

ُعْكَبِرّی 
ْ
یــِز ال َعِز

ْ
ْحَمَد ْبــِن َعْبِدال

َ
ِد ْبــِن أ ِد ْبــِن ُمَحّمَ ِبی َمْنُصــوٍر ُمَحّمَ

َ
ــُدوِق، أ ــْيِخ الّصَ  َســِمْعُتَها َعــِن الّشَ

ُمَعّدِل - َرِحَمه اهلل -، 
ْ
ال

: 
َ

،  َقال ْيَباِنّیِ ِلِب الّشَ ُمّطَ
ْ
ِد ْبِن َعْبِداهلِل ْبِن ال ِل ُمَحّمَ

َ
ُمَفّض

ْ
ِبی ال

َ
َعْن أ

َحَسِن ْبِن 
ْ
َحَسِن ْبِن ال

ْ
َحَسِن ْبِن َجْعَفِر ْبِن ال

ْ
ِد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ال ُبوَعْبِداهلل َجْعَفُر ْبُن ُمَحّمَ

َ
يُف، أ ِر َثَنا الّشَ

َ
 َحّد

:
َ

اَلُم -، َقال ْيِهُم الّسَ
َ
ِبی َطاِلٍب - َعل

َ
ُمْؤِمِنيَن َعِلّیِ ْبِن أ

ْ
ِميِرال

َ
أ

: 
َ

یَن َو ِماَئَتْیِن َقال اُت َسَنَة َخْمٍس َو ِسّتِ ّيَ اٍب الّزَ َثَنا َعْبُداهلِل ْبُن ُعَمَر ْبِن َخّطَ
َ

 َحّد
.»...: 

َ
ُم، َقال

َ
ْعل

َ ْ
ْعَماِن األ َثِنی َخاِلی، َعِلّیُ ْبُن الّنُ

َ
 َحّد

كه  به ســاِل 265 هـ. ق.  ات«  ّيَ اٍب الّزَ كه آيا مياِن »َعْبُداهلل ْبُن ُعَمَر ْبِن َخّطَ اكنون ُپرســش اينجاســت 
َيار« كه به ساِل 516 َتحديث نموده، سه راوی  ْحَمَد ْبِن َشْهَر

َ
ُد ْبُن أ ُبوَعْبِداهلل  ُمَحّمَ

َ
َتحديث كرده و »أ

ِد ْبِن َعْبِداهلِل  ل ُمَحّمَ
َ

ُمَفّض
ْ
ِبوال

َ
ُعْكَبِرّی« و »أ

ْ
یِز ال َعِز

ْ
ْحَمَد ْبِن َعْبِدال

َ
ِد ْبِن أ ِد ْبِن ُمَحّمَ ِبوَمْنُصور ُمَحّمَ

َ
)»أ

ِد ْبِن َجْعَفر«(  َبَســنده است؟ آيا در  ُبوَعْبِداهلل َجْعَفُر ْبُن ُمَحّمَ
َ
ــِريف، أ ــْيَباِنّی«  و »الّشَ ِلِب الّشَ ُمّطَ

ْ
ْبِن ال

م افتاده؟
َ
كه از َقل این ميان، ناِم راوِی ديگری نباَيد باَشد 

یِز  َعِز
ْ
ْحَمــَد ْبــِن َعْبِدال

َ
ــِد ْبِن أ ــِد ْبِن ُمَحّمَ ِبوَمْنُصــور ُمَحّمَ

َ
صلــی، ِرواَيِت بی واِســطۀ »أ

َ
يــا جــاِی ترديــِد أ گو

ِلــِب  ُمّطَ
ْ
ــِد ْبــِن َعْبــِداهلِل ْبــِن ال ــل ُمَحّمَ

َ
ُمَفّض

ْ
ِبوال

َ
شــتۀ 472 اســت از »أ

َ
ذ

ُ
ُعْكَبــِرّی« زادۀ 382 و َدرگ

ْ
ال

يخهــا را َقطعی بگيريم  گر این تار مان می كنم - حّتــٰی ا
ُ
كــه وفاتــش را 387 گفته انــد. گ ــْيَباِنّی«   الّشَ

ِث  ْيَباِنّی«  ُمَحّدِ ِلِب الّشَ ُمّطَ
ْ
ِد ْبِن َعْبِداهلِل ْبِن ال ل ُمَحّمَ

َ
ُمَفّض

ْ
ِبوال

َ
لی لزم نياَيد؛ چرا كه هم »أ

َ
نيز - َخل

یِز  َعِز
ْ
ْحَمــَد ْبــِن َعْبِدال

َ
ِد ْبــِن أ ــِد ْبــِن ُمَحّمَ ِبوَمْنُصــور ُمَحّمَ

َ
ــری بــوده اســت و هــم پــدِر »أ مشــهور و ُمَعّمَ

ّوِ ِإسناد«، فرزنِد خود را در ُخردسالی 
ُ
ث بوده و هيچ َبعيد نيست از براِی ِإدراِک »ُعل ُعْكَبِرّی« محّدِ

ْ
ال

بــه َنــزِد َشــْيبانی می ُبرده و او را به َســماع از َشــْيبانی واداشــته باَشــد و حّتٰی بــراِی او ِإجازۀ عــام نيز از 
َشْيبانی ستانده باَشد.

)می دانيم كه َشــريک ســاختِن كودكاِن پنج ســاله و بیش از آن در »َســماِع« َحديث، از َپِس قرِن ســُوِم 
يِخ َســماِع  ســناُد ِمَن الّدین و َصفَحة ُمشــِرَقة ِمن تار ِ

ْ
هجری تا َســده ها َرواج داشــته اســت.  نگر: اإل

ة ، ط: 3، 1435هـ. ق.، ص 130 و 131، هاِمش.(
َ

بوُغّد
َ
ثين، َعْبدالَفّتاح أ َحديِث ِعنَد الُمَحّدِ

ْ
ال

ّوِ ِإسناد«، گاْه كارهاِی ناُمَتعاَرفی می كرده اند كه این يكی پیِش آنها چيزی 
ُ
ثان از براِی ِإدراِک »ُعل ُمحّدِ

نيست!
م نيست.

َّ
ِر َمذكور در َسَنِد مشهوِر َصحيفه، ُمَسل ّخِ

َ
َغَرض، ُوقوِع ِاْنِقطاع در مياِن ُرواِت ُمَتأ

ْ
َال

راَحه آن را نمونۀ  از َقضا ُشّراِح َقديِم َصحيفه را نيز به این درازناِی زمانی عناَيت بوده است و برخی بالّصَ

باری، نه آن ِإْنكار بر جاِی خويش اســت، و نه این ِإْقرار و پذیرِش نســبِت 
كــه از  ــلم -  ْيــِه الّسَ

َ
دالّســاِجدین - َعل َصحيفــه َشــريفه بــه حضــرِت َسّيِ

َكِلَمَتَها الّراقية - اســت،  ى اهَّلُل 
َ
عل

َ
َمقبولت و َمشــهوراِت طاِئَفۀ ِإمامّيه - أ

بازَبستۀ ُچنين أوهام نيست.

َحديْث ِپــژوِه مزبــور در تأليِف ثاِلثى زیِر ناِم حديْث شناســى - كه از َقضا، 
بــواب 

َ
آن هــم از َدرســنامه هاِی حوزه هــاِی ِعلمّيــه اســت - ، در هميــن أ

ی نوشــته  ــف َنَتواَند بود. و َشــرحى نگاشــته اســت كه ُجــز مايۀ َمزيــِد تأّسُ
است:

»گرچه صحيفۀ ســّجادّيه به عكِس نهج البلغه دارای ســند است، اما از 
ی آن، يعنى ابوعبداهَّلل  كامل از آخریــن راو كه حلقات ســند به طور  آنجــا 
يد بن على و امام جعفر صادق  محّمد بن احمد بن شهريار تا يحيی بن ز
ــلم - دارای اتصال نيســت، و  ْيــِه الّسَ

َ
ــلم - از امــام باقــر - َعل ْيــِه الّسَ

َ
- َعل

يــان نيــز مجهــول بوده، يــا تضعيــف شــده اند، نمى توان  برخــى از ایــن راو
لم  ْيِه الّسَ

َ
اســتناد آن را از طریق ســند با شيوۀ متداول به امام سّجاد - َعل

كرد. - اثبات 

و بــه خاطــر ضعف ســندی این كتاب، در آغــاز مورد توّجه قــرار نگرفت. 
كه شــيخ طوســى در »مصباح المتهجد« و ســيد بــن طاووس29 در  چنان 
»اقبــال العمــال« از آن يــاد نكرده انــد، تــا آنكــه مــل محمدتقى مجلســى 

يای صادقى آن را منتشر و معرفى نمود«.30 )مجلسى اول( بر اساس رؤ

ِت ُصــدور از  يه، در ِإدامــه نيــز، بــاز همــان حكاَيــِت ِإثبــاِت صّحَ
َ
ِإل ُمشــاٌر

گويه كرده  َطریِق »محتوای بســيار عالى و غنى« و »الفاظ زیبا و رســا« را وا
و بر آن پاْی فشارده است. 

ْوِفيق! ـ: می نویسم - و ِمَن اهَّلِل الّتَ

كــه دربــاِب ِإرســال و ِإســناِد نهــج الَبلغــه و َصحيفــۀ  ، مقايســه ای 
ً

ل ّوَ
َ
أ

كرده انــد، از ُبــن نابجاســت. نهــج الَبلغــه از َحديثنامه هــاِی  َســّجادّيه 
ثان است و هر پارۀ آن  - خواه ُمرَسل و خواه ُمسَند - ِروايتى  ِگردآوردۀ ُمَحّدِ
گر گفته مى َشــَود ُمرَســل اســت،  گانه و َحديثى َعلٰى ِحَده اســت، و ا ُجدا
كه َســَنِد َتفصيلِى هيچ يــک از ِفْقره هاِی آن را َشــريِف  مقصــود آن اســت 
كتابهــاِی  َرضــى نيــاورده. نهــج الَبلغــه َشــريف را از ایــن چشــم انداز بــا 

ســفارِ  ماّل صدرا و 
َ
و»ایــن ]شــيوۀ[ بررســی را می  تــوان  در مــورد كلمــات مندرج در ِإشــاراِت بوعلــی  و أ

ِق  طوســی و ... هــم انجام داد و در  رســالۀ اعتقــاداِت صــدوق و ذخيره  ســّيِدمرتضٰی و تجريِد  محّقِ
زاره در این كتاب ها  با  قرآن و روايات ســازگار  است . آيا بايد 

ُ
گ آخر به این نتيجه رســيد كه مثاًل  ُفالن  

كــه اينها  صادر  از معصوم اســت؟!« ) ميقــاِت َحــج، ش 51، ص 65، گفتاِر آقاِی  گـــرفت  نتيجــه 
ُحَسْيِن ُترابی(.

ســَتر و ِاســِتْبعاداِت بیجــاِی َتباهی آفریــن و 
ُ
مــاِت ِخَرْدســوِز داِنــْش َفرســاِی پندارگ بــارۀ این گونــه َتَوّهُ در

م َفرســوده ام. نگــر: مأثورات در 
َ
ــر، جاِی ديگر، به َبیانی ديگر و بَشــرْح َتر َقل

َ
یرانگ ِاسِتْشــهاداِت بیــراِه و

ترازو، چ: 1، ص 172 - 190.
كذا .  .29

ۀ  ِت حوزه هاِی ِعلمّيَ ّيَ 30. حديْث شناســى، علِی َنصيری، چ: 1، ُقم: ِانِتشــاراِت  َســناِبل / َمرَكِز ُمدیر
خواَهران، زمستاِن 1383 هـ. ش.، 1 / 195 و 196.

گامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث نقد و برریسکتاب



سال بیست و هفمت،مشارۀدوم، خــــــردادوتیـــر561395 158

هــم َجناِب َنجاشــى )372 - 450 هـ. ق.(37 و هم َجناِب شــيخ الّطاِئَفه 
طوسى )385 - 460 هـ. ق.(38 در »فهرستـ«ـهاشان َسَنِد ِروائِى خويش را 

به َصحيفه آورده اند. 

كتاِب َحديْث شناســى، َصحيَفۀ  كه به َخياِل نويَســندۀ  در همين دوران 
ِی ماَزنَدرانــى  ــْه نبــوده اســت، ابــِن َشهرآشــوِب َســَرو ه مــورِد َتَوّجُ َســّجادَيّ
ِكراَمنــِد َمعاِلم  كتاِب  ْيــه - در 

َ
)فـــ: 588 هـــ. ق.( - ِرْضــواُن اهَّلِل َتعالــٰى َعل

ِم ِإســلم 
َ

فاِت ُمَقّد
َّ
حيَفــة الكاِمَلة« بــه عنواِن يكى از ُمَؤل الُعَلمــاء، از »الّصَ

و يكى از َچند تأليِف ُمســَتِقّلِ آغازین در مياِن ُمَســلمانان ياد مى آَرد39 و 
َكراَمِت َصحيفه َشريفه ُسَخن مى داَرد.40 ِگران ارِز َمناِقب نيز از  كتاِب  در 

ب اهَّلُل  مه حاج شــْيخ آقاُبــُزرِگ طهرانــى - َطّيَ
ّ

شــْيخ الَمشــاِيِخ الِكرام، َعل
َرْمَسه - ، مى فرماَيد:

ْیِن العاِبدین علّى  »الّصحيفة الّســّجادّية ...الُمنتهى َسَنُدها ِإلى اإلمام َز
ــر عنها »أخت القرآن« و  بــِن الُحَســْين بــِن علّى بِن أبی طالب - ع - الُمَعّبَ
حيَفة الكاِملة«  »إنجيــل أهل البيت« و »زبور آل محّمد« و ُيقــال لها »الّصَ
کِر فی إجازاتهم . ...  ِ

ّ
أيًضــا، ... لألصحاب اهتماٌم بِروایتها َو یخّصونها بالذ

کّلِ  وایِة فی  و هی ِمن الُمَتواِتراِت ِعنَد األصحاِب ِلختصاِصها باإِلجازِة و الّرِ
طبقٍة و عصٍر ...«.41

ت، َنسل اندر َنسل و َقرن اندر َقرن، به ِاسِتنساخ 
َ
هِل ِعلم و َفضل و َفضيل

َ
أ

و َشــرح و َتعليــق و َســماع و ِقراَئــت و ِرواَيــِت َصحيفــه اهتمــام كرده انــد، 
كتــاب« بــه ِإمــاِم َســّجاد -  و هميــن اهتمام هــا، ُپشــتوانۀ َتواُتــِر »نســبِت 

گرديده است.42  لم -  يِه الّسَ
َ
َعل

هى بوده است؟! ... هرگز! فت: مورِد بی َتَوّجُ
ُ
گ كتابی را َتوان  آيا ُچنين 

درازناِی َسده ها، نگر:
د بِن َهّمام بِن ُسَهْيٍل اإِلسكافى، َعن َعلّىِ بِن ماِلک - ،  ِبی َعلّىٍ محّمَ

َ
ة - ِرواَيُة أ ّجادّيَ حيفة الّسَ الّصَ

دَجواد الُحَسْينّی الَجاللّی، ط: 1،  دُحَســْين الُحَســْينّی الَجاللّی، َتحقيق: محّمَ د محّمَ ّيِ
َتقديم: الّسَ

ُقم، 1422هـ. ق.، ص 33 - 66.
در همين باره، نيز نگر:

ِخ 867 هـ. ق.،  َكْفَعمی ُمَوّرَ رداِن َدستَخّطِ ِإبراهيم بِن َعلّیِ 
َ
ة الكاِمَلة/ ُنسخه َبرگ ّجادّيَ حيَفة الّسَ  الّصَ

دُحَسيِن َحكيم، چ: 1، 1394 هـ. ش.، ص 17 - 140.  د محّمَ با مقّدمۀ َسّيِ
د موَســی  ــّيِ جاشــى، تحقيق: الّسَ ــيَعة الُمشــَتهر بـــ:  رجال الّنَ ِفــى الّشِ ســماِء ُمَصّنِ

َ
37. نگــر: ِفهرســت أ

نجانّی، ط: 5، ص 426، ش 426. َبيرّی الّزَ الّشُ
38. نگر: الفهرست، َتحقيق: َجواد الَقّيومّی، ط: 1، ص 253، ش 769.

شَرف: الَمكَتَبة 
َ

َجف األ دصادق آل َبحِرالعلوم، ط: 2، الّنَ د محّمَ ّيِ 39. نگر: َمعاِلم الُعَلماء َتقديم: الّسَ
ة، ص 38. ّيَ و الَمطَبَعة الَحْيَدر

ْيِه 
َ
یــژۀ ِإمــاِم َســّجاد - َعل ْيــه - ، در َمناِقــب، در بخــِش و

َ
40. ابــِن َشهرآشــوب - ِرْضــواُن اهلِل َتعالــٰی َعل

َرد: الم ـ«، می آو ْيِه الّسَ
َ
الم - ، در »َفْصل ِفی ُمْعِجزاِته - َعل الّسَ

 
َ

َخذ
َ
ْيُكم! و أ

َ
مِلی َعل

ُ
ٰی أ ی حّتَ : ُخذوا َعّنِ

َ
حيَفِة الكاِمَلِة ِعنَد َبليٍغ ِفی الَبصَرِة، فقال »َو ُذِكَر َفصاَحُة الّصَ

ٰی َماَت!«  ْطَرَق َرأَسه، َفَما َرَفَعُه حّتَ
َ
َم َو أ

َ
الَقل

ضواء، 4 / 149(. 
َ
بی طاِلب، َتحقيق و َفهَرَسة: د. یوُسف البقاعی، ط: 2، داراأل

َ
) َمناِقب آِل أ

يَعة إلٰى َتصانيِف الّشيَعة، 15 / 18. ر
َّ

41. الذ
د بِن َهّمام بِن ُســَهْيٍل اإِلســكافى، َعن َعلّىِ  ِبی َعلــّىٍ محّمَ

َ
ة - ِرواَيــُة أ ــّجادّيَ حيفــة الّسَ 42. نگــر:  الّصَ

دَجواد الُحَســْينّی  دُحَســْين الُحَســْينّی الَجاللّی، َتحقيق: محّمَ د محّمَ ــّيِ بــِن ماِلک - ، َتقديم: الّسَ
الَجاللّی، ط: 1، ُقم، 1422هـ. ق.، ص 33 و 18.

ق 
َ

م انگاشــته و ُمَحّق
َّ
يــک »احِتمــال«، َعَدِم ِاّتِصاِل َســَنِد َصحيفه را ُمَســل

شمرده اند؟!

گيريــم َعــَدِم ِاّتِصاِل این َســَنِد َصحيفــه در این َمقام ثابت باَشــد،  راِبًعــا، 
ثــاِن ِإســلم  كــه َصحيفــۀ َســّجادّيه را نــزِد ُمَحّدِ ــْه نكرده انــد  چگونــه َتَوّجُ
د و گونه گــون اســت33 و آن َحلقه هــاِی َبرَفــرض ُمنَقِطع،  َســَندهاِی ُمَتَعــّدِ
از ُبــن، در ُشــماری از َســَندها نيســت و ِاّتِصــاِل َســَند از َطریــِق َحلقه هــا 
كه  شــخاِص ديگــری اســت.34 بــا ایــن َتفاصيل آيا بــاز مى تــوان گفت 

َ
/ أ

َصحيفۀ َسّجادّيه فاِقِد اّتصاِل َسَند است؟!

نويَســندۀ كتاِب َحديْث شناســى خود نوشــته اســت: »آقــای محمدعلى 
ابطحــى در پايــان صحيفــه با انعكاس طــرق مختلف از ِاســناد صحيفه 

كرده است«.35 سجاديه دفاع 

تى و َتْخليِط واِضحى ُافتاده 
َ
البّته اينجا هم نويَســندۀ َمزبور در داِم بی دّق

بطحى را كه در 
َ
ــِد أ دباِقِر ُمَوّحِ د محّمَ  نوشــتاِر َمرحوِم آية اهَّلل َســّيِ

ْ
و بِاْحتمــال

ِن آن َفقيد ديده است، از برادِر َفقيه و ِرجالِى  خاتمۀ َصحيَفۀ جاِمَعه ُمَدّوَ
فاِت ِرجالــى و َحديثِى 

َّ
ــت نيــز بود و صاحــِب مَؤل كــه ُمَتَصــّدِی َمرِجعّيَ او 

بطحــى 
َ
ــِد أ دَعلِى ُمَوّحِ د محّمَ ديگــری اســت، يعنــى َمرحــوِم آيــة اهَّلل َســّيِ

رَچند نويَســندۀ 
َ
گ ْيِهمــا! بــا ایْن همــه و َا

َ
پنداشــته اســت - ِرْضــواُن اهَّلِل َعل

كرده اســت، جاِی  َثــر َخطا 
َ
كتــاِب َحديْث شناســى در َتعيیــِن صاِحــِب أ

ى بیَخَبر نيســت؛ 
ّ
ِد ُطُرِق ِروایِی َصحيفه بُكل

ُ
كه از َتَعّد خوشــَوقتى اســت 

ِر ُطُرِق 
َ

ذ
ُ

كه بیَخَبر نيســت، چرا ِانِقطاِع َمفروِض خويش را از َرهگ كنون  و ا
ديگر ِعلج نكرده اســت و دربارۀ َصحيفه - از چشــم انداِز ِاّتصاِل َسَندی 

كرده؟! - آنگونه داَوریی 

عا هم كه َصحيفۀ َســّجادّيه »بخاطر ضعف سندی ...، 
َ

خاِمًســا، این ُمّد
ک بی پايــه. در همان  در آغــاز مــورد توّجه قرار نگرفت«، ســخنى اســت پا
يه َحّتٰى عاِلماِن نامَوِر ِإمامى نيز به صحيفه 

َ
ِإل كه به َخياِل ُمشــاٌر روزگاران 

ه نداشــته اند، هم بزرگاِن شــيعه و هم ُشــماری از غيِر شيعيان )حّتٰى  َتَوّجُ
َكّراميــاِن شــيعه ســتيز!(، به َصحيفه ِاهِتمام داشــته و آن را مــورِد ِرواَيت و 

ُكَنند«!36 كه ُمْنِكرند، بگو رو به رو  ِدراَيت َقرار داده بودند. »آنان 

د الّســاِجدین - َصَلواُت  ياض الّســاِلكين فى شــرِح َصحيَفِة َســّيِ ّوِ ِإســناد« شــمرده اند ) نگر: ر
ُ
»ُعل

د ُمحســن  ــّيِ د علــی خــان الُحَســْينّی الَحَســنّی الَمَدنّی الّشــيرازّی، َتحقيق: الّسَ ــّيِ اهَّلل َعَلْيــه - ، الّسَ
الُحَسْينّی األمينّی، 67/1(؛ و الِعلُم ِعنَد اهلِل َتعالٰی.

قيــن فــى َشــرِح ] كتــاب [ َمــن ل َيحُضُره الَفقيــه، ط. بنيــاِد فرهنِگ  33. از ُجملــه، نگــر: َروَضــة الُمّتَ
ة )الموســوَعة  ــّجادّيَ حيفــة الّسَ دُحَســْين كوشــانپور، 14 / 422 و 423؛ و: الّصَ ِإســالمِی حــاج محّمَ
ة: ســمير خيرالّدیــن،  ــَندّيَ ــص(، الّدراســة الّسَ ة، البيبليوغرافيــا، الّنَ ــَندّيَ ة / الّدراســة الّسَ ــّجادّيَ الّسَ
حَمد ماجد، ط: 1، َبیروت: َمعَهد الَمعارِف 

َ
ص: أ دُحَسين َحكيم، َتحقيق الّنَ البيبليوغرافيا: محّمَ

ة ، 1426هـ. ق.، ص 27 - 74.  الحكمّيَ
قين فى  34. حّتٰی به قولی »اّن ســنَد الّصحيفة ِإلی عمير بِن المتوّكل كثيرٌة ُمســَتفيَضة« ) َروَضة الُمّتَ
كوشــانپور،  دُحَســين  َشــرِح ] كتاب [ َمن ل َيحُضُره الَفقيه، ط. بنياِد فرهنِگ ِإســالمِی حاج محّمَ

.) 418 / 14
35. حديْث شناسى علِی َنصيری، همان چ، 1 / 196.

یــِن اهتمامــاِت داِنشــوران و فرهنگمنــدان به َصحيَفه َشــريفه در  36. تنهــا از بــراِی ســياهه ای از عناو

نقد و برریسکتابگامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث
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ْجَره - ، 
َ
 أ

َ
ْجــَزل

َ
ــى اهَّلُل َدَرَجَته َو أ

َ
ْعل

َ
ُطرفــه آنســت كه َجنــاِب ابِن طاوس - أ

كه به نازش و باِلش،  نه َتنها از نيايشهاِی َصحيفۀ َسّجادّيه َنقل مى ُكَند، 
ِر َتنبيِه 

َ
ــذ

ُ
ِد ُطــُرِق خويش بدین نيايشــها نيز ياد مــى آَرد،47 و از َرْهگ

ُ
از َتَعــّد

كتاب را َارجى  خواَنندگان بر َقدر و قٖيَمِت َصحيفه و نيايشــهاِی آن، این 
ذاَرد و سخت َعزیز مى داَرد.48

ُ
ویژه مى گ

ــَب اهَّلُل َثراه  هــى، ُطرفــه تر اينســت كه همين َجنــاِب ابِن طاوس - َطّيَ
َ

واْنگ
ْبواب، در َنقِل نيايشــى از نيايشــهاِی َصحيفۀ 

َ
- ، در كتاِب َنفيِس َفتُح األ

زاِرش مى ُكَند، َتصريح مى نماَيد 
ُ
َسّجادّيه، وقتى َسَنِد خود را به َصحيفه گ

ُه  َس اهَّلُل ِسّرَ
َ

كه این كتاب را از َطریِق همان َشــيخ الّطاِئَفه ِی طوســى - َقّد
وســى - ِرواَيــت مى ُكَند كه ديديم نويَســندۀ كتاِب حديْث شناســى، 

ُ
الُقّد

ی و ابــِن طــاوس را نمونۀ بی اعتنائى به َصحيفه و َعَدِم َنقل از این ِســْفِر  و
َعَجب!

ْ
ل

َ
َعَجب، يال

ْ
َعَجب، ُثّم ال

ْ
گرفته اند!49 ال َنفيس 

ســاِبًعا، از ایــن َبیــان كــه َصحيفه »بخاطر ضعف ســندی ایــن كتاب، در 
آغاز مورد توّجه قرار نگرفت؛ چنان كه شيخ طوسى در »مصباح المتهجد« 
و سيد بن طاووس در »اقبال العمال« از آن ياد نكرده اند«، ُچنين برمى آَيد 
گوَينــدۀ  آن شــْيِخ طوســى و ابــِن طــاوس در كتابهائى چون  كــه بــه َخيــاِل 
ــَند و َمروّيات و  خباِر َضعيف الّسَ

َ
عمــال از أ

َ
ــد و ِإقبال األ ِمصبــاح الُمَتَهّجِ

َمنابعى كه َطریِق َصحيح بدانها نداشته اند، َنقل و استفاده نمى كرده اند! 
... هرگز ُچنين نيست50 و ُچنين َبیاناتى، ُجز بر ناُپختگى و بی ُوقوفِى قاِئل 

ت نمى ُكَند.
َ
كهِن ما، دلل يِث ِروایِی  در آشنائى با موار

ثاِمًنــا، ایــن َبیان كه َصحيفه »بخاطر ضعف ســندی این كتاب، در آغاز 
مــورد توّجــه قرار نگرفت؛ چنان كه شــيخ طوســى در »مصباح المتهجد« 
و ســيد بــن طــاووس در »اقبال العمــال« از آن يــاد نكرده اند، تــا آنكه مل 
يای صادقى آن را منتشر  محمدتقى مجلسى )مجلسى اول( بر اساس رؤ
تهــاِی َصحيفه ِپژوهانۀ  و معرفــى نمود«، نشــانگِر ناآشــنائِى قاِئــل بــا َفّعالّيَ
ل، و از ُجملــه بــر دســِت  ّوَ

َ
كــه پیــش از مجلســِى أ ســترده دامانى اســت 

ُ
گ

يج و َنشر و َتصحيح و َشرح  ُاستادان و َمشاِيِخ َجليِل خوِد او در َطریِق َترو
گرفته است. ثانۀ َصحيفه صورت  و َتكثيِر ُنَسخ و ِقراَئِت ُمَحّدِ

دَتقِى َمجِلســى )1003 ـ1070هـ. ق.( معروف به َمجِلســِى   محّمَ
ّ

آخونــد ُمل
تــى51 بَشــْرْح 

َ
كــه ســالها پیــش در مقال َر اهَّلُل َضريَحــه - ، آنســان  ل - َنــّوَ ّوَ

َ
أ

ــَنة، َتحقيق: َجــواد الَقّيومّی األصفهانّی،  ًة ِفى الّسَ َحَســَنة فيما يعمُل َمّرَ
ْ
عماِل ال

َْ
قبــال باأل

ْ
47. نگــر: اإل

ط: 1، ُقم : مكتب اإِلْعالم اإِلسالمّی، 1 / 111.
َنْتــُه  قــول: َو فيمــا َتَضّمَ

َ
مــی، ص 211: »أ

َ
عل

َ
َعــوات َو َمنَهــُج الِعبــادات، ط. أ

َ
48. َســنج: ُمَهــُج الّد

ِكفايٌة لَمــن َعَرَف َما  ــالم - مــا فيِه  ْيِه الّسَ
َ
ْیــِن العاِبِدین - َعل دعَيــِة مولنا َز

َ
ــريَفُة ِمــن أ

َ
حيفــُة الّش الّصَ

ْيه«. 
َ
ْت َعل

َ
اْشَتَمل

ســِتخارات، َتحقيــق: حاِمد  ِ
ْ

ربــاب ِفــى ال
َْ

لبــاب َو َبْیــَن َرّبِ األ
َ

ی األ ْبــواب َبْیــَن َذِو
َ

49. نگــر:  َفتــُح األ
الَخّفاف، ط: 1، ص 77 و 196.

ُكَنند و  ح 
ُ

س َتَصّف عمال را به ديدۀ َتَفّرُ
َ

د و ِإقبال األ كه ُشده ِمصباح الُمَتَهّجِ 50. خوبست يک بار هم 
َرند و به ياد بسپارند.

َ
َنِد« ِاصِطالحی را در آنها بنگ خباِر »َضعيف الّسَ

َ
َكثَرِت »َمراسيل« و أ

ّول و دوم - رهما - در راِه ساماندهِی ِانِتقادِی متِن َصحيفۀ َسّجادّيه 
َ
یِر ناِم »خدماِت مجلسِی أ 51. ز

يِج آن«؛ چاپ ُشده در: پیاِم َبهارستان، س 5، ش 54، آذِر 1384 هـ. ش. و َترو

َس اهَّلُل 
َ

ساِدًســا، همان َشــْيخ الّطاِئَفه طوســى )385 - 460 ه ـ. ق.( - َقّد
ه اســت، و  كــه نــام ُبرده انــد، از ُرواِت َصحيَفــۀ َســّجادَيّ وســى - 

ُ
ُه الُقّد ِســّرَ

ه را، از او و از َطریــِق او ِرواَيت  عاِظــِم ِإمامّيــه، َصحيَفۀ َســّجادَيّ
َ
َكثيــری از أ

كتــاِب  كرده انــد و مى ُكَننــد.43 َجنــاِب َشــيخ الّطاِئَفــه طوســى در همــان 
كه ِذكری از َصحيَفۀ  كه نام ُبرده و   پنداشته اند  د  ُمَتَهّجِ

ْ
ِكراَمنِد ِمْصباُح ال

ه در آن نيســت، بارهــا بــا َتصريــح بــه نــاِم َصحيفه از ایــن كتاِب  َســّجادَيّ
ه داده  گنجينۀ بیْش َبهــا َتَوّجُ َشــريف َنقــل فرموده و خواَننــدگان را بدیــن 

است.44

ْرَضاه - نيز كه 
َ
همان ابِن طاوس )589 - 664 هـ. ق.( - َرِضَى اهَّلُل َعْنه و أ

نْدآوازۀ  
َ
كتاِب ُبل گونش و از ُجمله در همان  گونا مذكور داشــته اند، در آثاِر 

كرده است. ْعمال، از َصحيفه َنقل و ِاسِتفاده 
َ
ِإْقبال األ

ِس حوزه و داِنشگاه و نويَسندۀ كتاِب َحديْث شناسى  شايسته بود این ُمَدّرِ
َعۀ 

َ
گر خــود َحوَصله يا ُفرَصِت ُمطال و ديگــر َدرســنامه هاِی ُعلوِم حديثى، ا

َقــل تأليــِف ُمنيــِف ِإتان 
َ
دقيــِق این گونــه منابــِع َقديــم و َقويــم را نــداَرد، لأ

ح نماَيد و با ِاسِتمداد از كتاِب 
ُ

ِبرگ را در باِب ابِن طاوس و آثارش َتَصّف
ْ
ُكل

كه ُشــده در باِب ميراِث مأثوِر ِإســلم و  مايه َوِر این ُمستشــِرِق َیهودی هم 
ُكَند. گاهيهاِی َدقيْق تر و َسْنجيده تری حاِصل  ِإسلميان آ

حوال و آثاِر او 
َ
كتــاِب كتابخانۀ ابِن طــاووس45 و أ كنــون نيز مى تواَنند  هــم ا

ِبرگ را كه خوشــَبختانه سالها پیش به فارسِى بسيار ُعرفِى 
ْ
ُكل نوشــتۀ ِإتان 

َمنالى هم َترَجمه ُشده است و خوانَدَنش براِی هر َدرسنامه نويِس 
ْ
َسْهل ال

ِبــرگ در كتاِب  
ْ
ُكل كــه ِإتان  َرند 

َ
ُپرَمْشــَغله ای َتيســير گرديــده برگيَرنــد و بنگ

فتــآورِد ابِن طاوس را از َصحيفۀ َســّجادّيه در 
ُ
گ يادُشــده46 َمــواِرد و َمواِضِع 

آثاِر گونه گونش، با َتعيیِن ُكدامينگِى نيايشــهاِی َمنقول َفرانموده اســت و 
فتآورد از َصحيفۀ َســّجادّيه در آثاِر َجناِب ابِن طاوس 

ُ
گ از َقضا بیشــترین 

ْعمــال 
َ
كتــاِب َعزیــِز ِإْقبــال األ ــريف - ، بــه همــان 

َ
ــى اهَّلُل َمقاَمــُه الّش

َ
ْعل

َ
- أ

عــى اســت در آن از 
َ

كــه نويَســندۀ كتــاِب َحديْث شناســى ُمّد بازمى گــردد 
َصحيفه يادی َنُشده!

سانيِد َصحيفه، در ضمِن ِإجازات و ... ديده َشَود.
َ
43. أ

ــيَعة،  َســة ِفقِه الّشِ يــد، ط:1، َبْیــروت: ُمَؤّسَ صَغــر ُمروار
َ
ــد، باهِتمــاِم: َعلــی أ ُمَتَهّجِ

ْ
44. نگــر: ِمْصبــاُح ال

ــالم - بعــد صالة الليل ِفی  ْيِهَما الّسَ
َ
ُحَســْيِن - َعل

ْ
1411هـــ. ق.، ص 188: »َو ِمــن ُدعــاِء َعِلّیِ ْبِن ال

هم ! يا ذا الملك المتأّبد ...«، و  ص 245: »ُثّمَ اْدُع ِبُدَعاِء 
ّ
حيَفِة: الل ْدِعَيِة الّصَ

َ
نبه ِمْن أ

َ
العتراِف بذ

يَل َو 
َّ
َق الل

َ
ِذی َخل

َّ
َحْمُد هلِلِّٰ ال

ْ
حيَفِة، َو ُهو: ال ْدِعَيِة الّصَ

َ
ــاَلم - ، ِمْن أ ْيِهَما الّسَ

َ
ُحَســْيِن - َعل

ْ
َعِلّیِ ْبِن ال

حيَفِة فی َیوِم الُجمعة بعد  ْدِعَيــِة الّصَ
َ
ــَز َبْیَنُهَما ِبُقْدَرِته ...«، و ص 371: »آخر ِمْن أ ِتــِه َو َمّيَ هــاَر ِبُقّوَ الّنَ

ْقَطاِر 
َ
هّمَ ! هــذا َیوٌم مبارٌك، َو الُمســِلموَن فيــِه ُمْجَتِمُعوَن ِفــی أ

ّ
الُجمعــة، و بعــَد صــالِة األضحــٰی: الل

ْدِعَيِة 
َ
ــاَلم - ، َو ُهَو ِمــْن أ ْيِه الّسَ

َ
ُحَســْيِن - َعل

ْ
ْرِضــك ...«، و ص 607: »ُثــّمَ َيْدُعــو ِبُدَعــاِء َعِلــّیِ ْبِن ال

َ
أ

وَداِع 
ْ
ْهِله ...«، و ص 642: »َو َتْدُعو ِبُدَعاِء ال

َ
َنا ِمْن أ

َ
ِذی َهَداَنا ِلَحْمِدِه َو َجَعل

َّ
َحْمُد هلِلِّٰ ال

ْ
حيَفِة: ال الّصَ

َجَزاء ! َو 
ْ
 َیْرَغُب ِفی ال

َ
حيَفِة:  َيا َمن ل ْدِعَيِة الّصَ

َ
ــاَلم - ، َو ُهَو ِمْن أ ْيِهَما الّسَ

َ
ُحَســْيِن - َعل

ْ
ِلَعِلّیِ ْبِن ال

َعَطاء ! ...«.
ْ
ی ال

َ
 َيْنَدُم َعل

َ
َيا َمن ل
كذا.   .45

يت،  كو كداُوَد«. ) تاُج الَعروس، ط.  ًما ِبواٍو واِحدٍة، 
َ
اُوُس  َعل ْن ُيْكَتَب  الّطَ

َ
ْخِتَياُر أ

ْ
: َو ال  الّصاَغاِنّیُ

َ
»قال

.)214 / 16
دعلِی َقرائی - و - رسوِل َجعَفريان،  حوال و آثاِر او، ُمَترِجمان: َسّيِ

َ
46. َسنج: كتابخانۀ ابِن طاووس و أ

ُعظمٰی َمرَعشِی َنَجفی، 1371 هـ. ش.، ص 507.
ْ
كتابخانۀ ُعمومِی آية اهلل ال چ: 1، ُقم: 

گامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث نقد و برریسکتاب
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باری، وقتى برخورِد َســلبى و إيجابی مان با َمتنى َمتين و ميراثى َارج آور و 
صِى حديْث شناختى  كتابهاِی َتَخّصُ َثمين چونان َصحيفۀ َسّجادّيه، در 
ی، بدین پايه از ُسســتى و ناُپختگى و ناَتنُدُرســتى  و َدرســنامه هاِی حوزو
كه  كرد  ديــان و مذاهــِب« ُقــم چــه گليه َتــوان 

َ
باَشــد، ديگــر از »دانشــگاِه أ

در َنشــِر َبیانــاِت »ُتركى پــژوِه« نامــدار، دكتــر حســيِن محّمــدزاده صّدیــق، 
»متخصص دیرین نگاری و زبان شناسى و استاد ادبیات تركى و فارسى 
اســتانبول«،56  دانشــگاه  از   PH.D درجــۀ  دارای  تهــران،  دانشــگاههای 
زارِش َســَنِد آن و 

ُ
گ يخچــه و  َصحيفــۀ َســّجادّيه را - َبرخــلِف آنچــه در تار

كــه خــوِد معصومــان  كتابشناســان آمــده اســت - از آثــاری  َتصريحــاِت 
َتدویــن نكرده اند و »َبعدها علقه مندان با اســتفاده از روايات ... تأليف 
يــا  كرده انــد«، بشناســاَنند!57 و البّتــه در ایــن بــاب، هيــچ ِإقامــۀ دليــل 

توضيحى ِإضافى را نيز لزم نداَنند!58

گفتــۀ »حضــرت حّجــت59  كــه بــه  يــارِت عاشــورا -  ● در َطرحــى نــو از ز
اإِلســلم و المســلمين دكتــر مرتضــى آقاتهرانــى«، ِبناســت »رفع ُشــبهاتى 
گفتــۀ »حضــرت حّجــت61 اإِلســلم و المســلمين  چنــد نماَيــد«،60 و بــه 
 62، و محّققانــه«ـ  »بســيار عالمانــه  اســت  َثــری 

َ
أ الدیــن طبســى«،  نجــم 

كاظمى زرومى«،  نويَســندۀ آن »حّجت63 اإِلسلم و المسلمين اسماعيل 
يارت عاشــورا در قرون  فصــِل ِدرازدامنــى تحــِت عنواِن »سلســله اســناد ز
كــه بــه مــزاح و َطّنــازی  كــرده  كاری  شــوده اســت و در آن 

ُ
گ متمــادی«64 

يشه يابی و َتخريِج حديث! ماَننده تر است تا ر

ی در ایــن فصــل، هريــک از عاِلمــاِن مذكــور در سلســلۀ ُروات را يــک  و

56. قارامجموعه، ص 14.
57. نگر:  قارامجموعه، ص 512.

ديان و مذاهِب« 
َ
58. ِإفاضاِت »دكتر حسيِن محّمدزاده صّدیق« در باِب متوِن حديثی كه »دانشگاِه أ

ُقــم  در زّیِ »آثــاِر تحقيقی« َنشــِر آنها را شايســته ديده اســت، بیش از اينهاســت! نمونــه را در ِضمِن 
الم  يِه الّسَ

َ
ميِرمؤمنان َعلی - َعل

َ
همين ِإفاضات است كه ايشان ِإعالم داشته اند دیواِن منسوب به أ

ِد َرضی است! ) نگر:  قارامجموعه، ص 512( و البّته لُبد از روِی َخفِض َجناح بوده  یِن َسّيِ - ، َتدو
است كه َتصريح نكرده اند این كشِف بزرِگ كتاْبشناختی، ِاخِتصاص به َشخِص َشخيص و َنفِس 
مان می كرديم زنده ياد 

ُ
گ كنون  كه تا كتاِب نهج الَفصاَحة  َنفيِس ايشان دارد! ... َهمُچنين در باِب 

كه  كرده است، ِإعالم داشته اند  ین  كافی بر ُفنوِن َحديْث شناسی َتدو بوالقاِسِم پاَينده بدوِن وقوِف 
َ
أ

گرديده است! ) نگر:  قارامجموعه، ص  صح« تأليف 
َ
كتاب با »استفاده از رواياِت صحيح و أ این 

َصح« چگونه 
َ
يــح نكرده اند كه »روايــِت أ ی َتصر

ّ
512(؛ و بــاز لُبــد از روِی همــان َخفــِض َجنــاِح ِجِبل

َيند و آيا َكشِف این نوِع تازه ياِب ِروايات از اختصاصاِت َجناِب ايشان در داِنِش ِدراَية  گو َحديثی را 
الَحديث است يا نه ... .

ری ها  ديان و مذاِهب، ُچنين نوآو
َ
مثاِل دانشگاِه أ

َ
بی ُشبهه ُشما نيز ِإْذعان می فرمایید كه َسزاوار است أ

گر َمجال نداَرند تا هريک  یِر دســت و پاِی خوانندگان َپر و َپخش نُكَنند، و ا را، این گونه و بیْكباره، ز
را در قاِلِب پايان نامه ای ُمســتقل ســامان ِدَهند و فوجی را از ِقَبلش به فيِض نام و نوا و ... برســاَنند، 
يج و بر َحَســِب طاَقِت مخاَطبان، اينگونه  ین چون هفت آســمان و بَتدر ز ه ای َو

ّ
دســِت كم در َمَجل

ر بفرماَيند!  َنثِر ُدَر
كذا بالّتاِء الَممدوَدة!  .59

يارِت عاشورا، ص 20. 60. َطرحى نو از ز
كذا بالّتاِء الَممدوَدة!  .61

62. همان، ص .22
كذا بالّتاِء الَممدوَدة!  .63

64. همان، ص 69 - 109.

يــِج َصحيَفه َشــريفه نقشــى بزرگ داشــته اســت، ليک  واِنمــوده ام، در َترو
َنقِش ُبزرگاِن َمشايِخ پیشين، چونان شيخ َبهائى و ميِرداماد و َتقى الّدیِن 
ــى و ... و ... - َرَفَع اهَّلُل َدَرجاِتِهم - 

ّ
يِس حل ل و ابِن ِإدر ّوَ

َ
َكفَعمــى و َشــهيِد أ

گرفتنى نيست. نيز، در این زمينه، ُخرد و ناديده 

كــه َصحيفه را»... مل محمدتقى مجلســى )مجلســى  تاِســًعا، ایــن َبیان 
يــای صادقــى ... منتشــر و معرفــى نمــود«، باز َســخت  اول( بــر اســاس رؤ

ناُپخته و ناَسخته است.

فته نوشته ام، 
ُ

ِت پیشــگ
َ
كه در همان مقال ل، به َشــرحى  ّوَ

َ
آری، مجلســِى أ

كه ديده بود، َســخت برانگيخته ُشــد،  رف و ِصدْق نشــان 
َ

از خوابی شــگ
كاِر  گام در راه ِنهــاد، ليــک، ِبنــاِی ِعلمــِى  َدتــى ُســتوَدنى 

ٰ
رمــى و َجل

َ
و بگ

گراْن َارِز  كه بر ميــراِث  او در شــناختن و شناســانيدِن َصحيفه، نــه بر َمنام 
گرفته52  ماِی ِإســلم بود. او َصحيفه را از ُبُزرگانى چون شــيخ َبهائى فرا

َ
ُعل

ۀ آن و 
َ
كــه در ِرواَيت و ِاسِتنســاخ و َســماع و ُمقاَبل بــود و َشــرِح ُمجاَهَدتــى 

نجایِی 
ُ
گ كار ُبــرد،53 از  ف به 

َ
يــِث َصحيفه ِپژوهانۀ َســل َبهره جویــی از َموار

این ُسَخنگاه بیرون است. 

كه زیــِر ناِم »َحديث شناســى«، َنشــِر ماْمنامه ای  چــه ناخوش و ناَرواســت 
ُكنيــم و  مــداد 

َ
َقل يــا«  َحديثــى چونــان َصحيفــه َشــريفه را »بــر اســاس رؤ

بــاِب  در  را  داِنْش َپذیــر  و  ِخَردمنــد  ولــى  ــص  ُمَتَخّصِ غيــِر  خواننــدگاِن 
نيــم، و 

َ
مــان َافگ

ُ
گ يــِث روحانــِى ِإســلم در  صيْل تریــن و نژاده تریــن َموار

َ
أ

كه َمبادا داستاِن َمتِن َمتينى چونان َصحيفه َشريفه نيز  ِعّده ای بپنداَرند 
م و از سنِخ  ِعياُذ ِباهَّلل - داســتاِن خواب و َخياِل ُمشــتى َمناماتِى ُمَتَوّهِ

ْ
- ال

ست!
َ
چاِه مسجِد َجمَكران و هالۀ نوِر این و آن باَشد! ... َپرگ

ِت ُصدوِر َصحيفــه از َطریِق »محتوای بســيار عالى  عاِشــًرا، ِإثبــاِت صّحَ
و غنــى« و »الفــاظ زیبا و رســا« نيز بَرغــِم ظاِهِر فریَبنده اش نــه خوراِی قال 
و َمقاِل داِنشــيان اســت؛ و هرچند از چند َســده پیش، گروهى از عاِلمان 
غزيده اند، و از این مقوله َدم زده اند، از همان َقديم نيز َبعِض 

َ
بدین وادی ل

ــه در پیمــودِن ُچنيــن راهى بــراِی فرانمــودِن ُوثوِق نســَبِت َصحيفه به 
ّ
ِجل

َ
أ

كرده انــد؛54 بــْل َحق  ــلم - ، بَحــق ُمناقشــه  يــه الّسَ
َ
دالّســاِجدین - َعل َسّيِ

لفاِظ عالى و 
َ
آنست كه سخناِن َمعصومان عالى و راقى است، ولى َبیاِن أ

لم - اخِتصاصى ندارد؛55 و ُمسَتَنِد  ْيِه الّسَ
َ
َمضاميِن راقى به َمعصوم - َعل

ــلم - ، َمجموعه ای  يه الّسَ
َ
دالّســاِجدین - َعل نســَبِت َصحيفه نيــز به َسّيِ

و  پندارهــا  نــه  اســت،   ... و   ... و  كتابشــناختى  گزارشــهاِی  و  ســناد 
َ
أ از 

ِاستحساناتى از این َدست.

قين فى َشــرِح ] كتاب [ َمن ل َيحُضُره الَفقيه، ط. بنياِد فرهنِگ ِإسالمِی حاج  52. َســنج: َروَضة الُمّتَ
نوار،  107/ 60.

َ
كوشانپور، 14 / 420؛ و: ِبحاراأل دُحَسين  محّمَ

قين، 14 / 419 - 423. 53. َسنج: َروَضة الُمّتَ
ة، أبوالَمعالی محّمد بن محّمدإبراهيم الكلباسّی، تحقيق: محّمدُحَسين  ساِئل الرجالّيَ 54. َسنج: الّرَ

راَيتی، 2 / 593. الّدِ
فتار، بَشْرْح َتر بدین َمقوله َپرداختيم. 

ُ
گ 55. در يادداشتهاِی همين 

نقد و برریسکتابگامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث
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نويســندۀ يادُشــده، ذیِل يكايِک این »َسَند«هاِی ســى گانه!، توضيحاِت 
كه از پاره ای ِإفاداِت َغريب و َعجيب تهى  مى فرموده است 

َ
مبســوطى َقل

كتاِب  كه طاِلبــاِن ِجّدِی این معانــى، خود در  نيســت و نيكوَتر آن اســت 
ردند! 

َ
گ مذكور، از َمشروِح آن ُمسَتفٖيد و ُمسَتفٖيض، َبل: َمسِت فْيض 

ِک  ِت نويَســنده و ِإدرا هلّيَ
َ
گاهى و أ ــًة از براِی ُوقــوف بر ديگر َمراِتِب آ

َ
ِعجال

رف از مقولۀ ِإســناد و َســَند 
َ

ی را بدین ِاســتنباطهاِی شــگ روَشــْن تِر آنچه و
ــِه  َرســانيده اســت، َبعــِض َبیانــاِت او را نمونــه وار مــى آورم و در آغــاز توّجُ
ی در معّرفِى  خوانندگاِن محترِم این مقال را به يک ِفْقرۀ كامل از بیاناِت و
ل جزایری َرِحَمُه اهلل« َجلب  »سند پانزدهم: آیت اللـه العظمی علی بن ها

مى كنم. مرقوم داشته اند:

ل جزایری َرِحَمُه اهلل »سند پانزدهم: آیت اللـه العظمی علی بن ها
يارت عاشــورا را  كــه حديث ز از جملــه پانزدهميــن طبقــه علمــای بزرگى 
روايــت فرموده انــد، مرحــوم شــيخ الســلم آيــت اهَّلل العظمــى شــيخ زین 
الدیــن علــى بــن هــلل الجزایــری - َرِحَمــُه اهَّلل - اســت. در عظمــت آن 
گرد  بزرگوار همين بس كه اســتاد محقق كركى اســت. مرحوم جزائری شــا
كه این، خود بر افتخاراتش مى افزايد. آن بزرگوار  ابن فهد حلى بوده است 
ــلم - را خيلى بــه تأنى و با حضور  يَها الّسَ

َ
تســبيحات حضــرت زهرا - َعل

قلب و خشوع كامل ادا مى كرد و با هريک از تكبير و تحميد و تسبيحات 
ــلم -  قطــرات اشــک در عشــق محبــوب، بر  يَهــا الّسَ

َ
حضــرت زهــرا - َعل

يارت عاشورا توســط این بزرگوار، نشان  صورتش ســرازیر مى شــد. روايت ز
يارت عاشورا است«. از اتقان اسناد ز

گردی و َتسبيحات  این ُدرَفشانى ها را چند بار خواندم. ... ُاستادی و شا
ّنى و ُحضوِر َقلب و ُخشــوِع كاِمل و اشــک و ...، همه را فهميدم؛ ولى 

َ
و َتأ

كه از ِدِل این ُمفردات  يارِت عاشــورا و »ِإتقانـ«ـــى  َربِط اينها را به »َســَنِد« ز
يا  نــاِه در

ُ
گ نــاِه بخِت َمَنســت این، 

ُ
كرده انــد، َنَفهميــدم. ... »گ ِاســِتنباط 

نيست«!

يارِت عاشورا،  ّيات« در كتاِب  َطرحى نو از ز ْبعاِد »َمنطِق توثيِق َمرو
َ
از ُبن، أ

كه راقِم این َسواد  تى َعَجب اندوز و عبَرت آموز َتواَند بود 
َ
خود موضوِع َمقال

يغ است َشّمه ای از  ت و طاَقِت َتحریِر آن نيست؛ ليک ِدر را َرْغَبت و ِهّمَ
آن ُجمله، بازنموده نيايد. 

يارِت عاشورا، مى خوانيم: كتاِب  َطرحى نو از ز نمونه را، در 

كــه شــخصيتى مثل مرحوم شــيخ مرتضــى انصــاری - َرِحَمُه  »... آنــگاه 
يــارت عاشــورا را، روايت نمايــد و در65 تلوت آن  اهَّلل - ، حديــث شــريف ز
مواظبــت نمايد، مى توان به صحت ســند و عظمــت این روايت مطمئن 

شد. ...«.66

كذا. ظ . صح: »بر«.  .65
66. ص .77

»َســَند« ناميده و آنها را به عنواِن »سلســله اســناد« مطرح كرده و به َخياِل 
يارِت عاشــورا به دســت داده اســت؛ از این  خويش ســى »َســَند« از براِی ز

قرار و با این َتعابیر:

»اولین سند: علمای معاصر«

کاظمینی َرِحَمُه اهلل« »سند دوم: عامه محمدحسین 

»سند سوم: شیخ مرتضی انصاری َرِحَمُه اهلل«

»سند چهارم: آیت اللـه العظمی ما احمد نراقی َرِحَمُه اهلل«

»سند پنجم: عامه سید مهدی بحرالعلوم َرِحَمُه اهلل«

»سند ششم: آیت اللـه العظمی وحید بهبهانی َرِحَمُه اهلل«

»سند هفتم: آیت اللـه محمد اکمل اصفهانی َرِحَمُه اهلل«

»سند هشتم: عامه محمدباقر مجلسی َرِحَمُه اهلل«

»سند نهم: آیت اللـه العظمی محمدتقی مجلسی َرِحَمُه اهلل«

»سند دهم: آیت اللـه العظمی شیخ بهایی َرِحَمُه اهلل«

»سند یازدهم: آیت اللـه حسین بن عبدالصمد عاملی َرِحَمُه اهلل«

»سند دوازدهم: آیت اللـه العظمی شهید ثانی َرِحَمُه اهلل«

»سند سیزدهم: آیت اللـه العظمی احمد بن محمد عاملی َرِحَمُه اهلل«

کرکی َرِحَمُه اهلل« »سند چهاردهم: آیت اللـه العظمی محقق 

ل جزایری َرِحَمُه اهلل« »سند پانزدهم: آیت اللـه العظمی علی بن ها

»سند شانزدهم: آیت اللـه العظمی احمد بن فهد حلی َرِحَمُه اهلل«

»سند هفدهم: آیت اللـه العظمی زین الدین علی بن خازن َرِحَمُه اهلل«

»سند هجدهم: آیت اللـه العظمی شهید اول َرِحَمُه اهلل«

»سند نوزدهم: آیت اللـه سلطان العلماء ] = فخرالمحّققين[ َرِحَمُه اهلل«

»سند بیستم: عامه حلی َرِحَمُه اهلل«

»سند بیست و یکم: آیت اللـه جعفر بن سعید حلی، محقق اول َرِحَمُه اهلل«

»ســند بیســت و دوم: آیت اللـــه شــمس الدین فخار موســوی حائری َرِحَمُه 
اهلل«

»سند بیست و سوم: آیت اللـه شاذان بن جبرئیل قمی َرِحَمُه اهلل«

»سند بیست و چهارم: آیت اللـه عمادالدین طبری َرِحَمُه اهلل«

»سند بیست و پنجم: شیخ مفید ثانی َرِحَمُه اهلل«

»سند بیست و ششم: آیت اللـه العظمی شیخ طوسی َرِحَمُه اهلل«

»سند بیست و هفتم: آیت اللـه العظمی شیخ مفید َرِحَمُه اهلل«

»سند بیست و هشتم: آیت اللـه العظمی ابن قولویه قمی َرِحَمُه اهلل«

»سند بیست و نهم: آیت اللـه العظمی شیخ صدوق َرِحَمُه اهلل«

»سند سی ام: آیت اللـه علی بن بابویه قمی َرِحَمُه اهلل«

گامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث نقد و برریسکتاب
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هِل َفن بــه َضعف در علِم 
َ
َس اهَّلُل روَحــُه الَعزیز - نزِد أ

َ
نصــاری - َقّد

َ
حّتــٰى بــا َصرِف َنَظــر از  اينكه مرحوِم شــيِخ أ

گــواِه معناِی مذكور  فاِت موجود و مطبوِع شــيخ را مى توان 
َّ
ِرجــال و َسَندشناســى معروف اســت )و نــه تنها مؤل

قاِن ِعلِم رجال شــنوده اســت(، آيا از   ســان و ُمَحّقِ شــمرد،67 این َبنده این َمعنى را ِبلواِســطه از چندَتن از ُمَدّرِ
كشيد؟! ... آيا  ِت َسَنِد« آن را بیرون  ُكَند، مى توان »صّحَ يارتنامه ای را ِروايت و پیوسته ِتلوت  اينكه عاِلمى ز

ِت َسَنِد« را مى داَند؟! ِح »صّحَ
َ
عِى این َمعنى، ُمفاِد ُمصَطل

َ
ُمّد

ُه  َس اهَّلُل ِسّرَ
َ

ْم َفرسایی دربارۀ وحيِد بهبهانى - َقّد
َ
ختى َقل

َ
يارِت عاشورا، پس از ل كتاِب  َطرحى نو از ز در همين 

ريف - ، نوشته اند:
َ

الّش

يارت عاشورا را رد نكرده است و در  »... چون مرحوم وحيد، با آن همه دقت و اجتهاد در فهم روايات، سند ز
سند و معانى و معارف آن شبهه وارد ننموده است، مى توان به وثاقت و اصالت این حديث شريف مطمئن 

گشت«.68

ایــن هــم يــک قاعدۀ عاميانــۀ ديگر! ... ُخلصــه اش، بیش و كم، يعنى: منم آن كه رســتم َقــوٖی َپنجه بود! ... 
هى، به عبارِت َتفصيلى تر: هر ِروايتى كه مرحوِم َوحيِد بهبهانى با آن َسر و كار داشته بوده باَشد، و به َتعبيِر 

َ
واْنگ

كتاِب يادُشــده »در ســند و معانى و معارف آن شــبهه وارد ننموده« باَشــد، ديگر در »وثاقت و اصالِت«  ِف  ِ
ّ
مَؤل

ساِس آنها َفتوا داده! 
َ
راَحه ُمعَتَبر شمرده يا بر أ كه َوحيد بالّصَ فت و گوْی لزم نيست؛ تا چه َرَسد به ِرواياتى 

ُ
گ آن 

كر را نيز معلوم فرموده بودند. آيا ِعيارَســنجى و ُملَحَظۀ َسَنِد ُچنين ِرواياتى،  ِ
ّ

خيرالذ
َ
... ای كاش ُحكِم دســتۀ أ

ُكم! َد ُخطا
َ

فتونا َمأجورین! آَجَرُكُم اهَّلل و َسّد
َ
كبيره« نيست؟! ... أ از »َمعاصِى 

ى - 
ّ
قيــِن حل يــارِت عاشــورا، َپس از معّرفــِى فخرالمحّقِ كتــاِب بَحقيقــْت نوآورانــۀ  َطرحى نو از ز بــاز در هميــن 

ِف كتاب او را »آيت اللـه سلطان العلماء« مى خواَند(، مرقوم داشته اند:
ّ
ْيه - )كه البّته مؤل

َ
ِرضواُن اهَّلِل َتعالٰى َعل

يارت عاشورا مى افزايد«.69 يارت عاشورا توسط این بزرگوار به اتقان اسناد ز »روايت ز

ِكبار مى داَننــد كه ُجّلِ  يارِت عاشــورا َنداَند، ليک بســياری از ِصغــار و  كتــاِب  َطرحــى نــو از ز شــاَيد نويَســندۀ 
كثيــری از موضوعات و ِإســرائيلّيات و ... و ... را  ُكُتــِب ِروایــِی َفريَقْيــن را و بســياری چيزهاِی ديگــر را و حّتٰى 
كه از ُرواِت  ى 

ّ
مۀ حل

ّ
قين از َطریِق واِلِد ماِجدش عل ُمَحّقِ

ْ
كتابها بوده و هســت، َمرحوِم َفْخرال كه در َتضاعيِف 

َكما  اينكه ديگر َحَملۀ ُتراِث َمنقول نيز، به ُطُرِق  كرده؛  بزرِگ طاِئفۀ ِإمامّيه است، به ُمقتضاِی ُطُرق، »ِرواَيت« 
قين كاری كرده اســت كه  ُمَحّقِ

ْ
مّتصــِل خــود، از آن بــزرگ و ُجــز او، ِرواَيت كرده انــد؛ ليک ظاِهًرا َمرحــوِم َفْخرال

طِف كتاِب »بســيار عالمانــه و محّققانه« َطرحى نو 
ُ
 نــه خــودش خبر داشــته و نه ديگران، و ايَنک به ل

ً
احتمــال

كتِب مشــهوِر َفريقين توّسِط این  كه با »روايِت« جميِع  رديده اســت؛ آن هم این بوده 
َ
گ نى 

َ
يارِت عاشــورا َعل از ز

كه َحديثنامه هاِی ُبخاری و  كســانى  بزرگوار، »به اتقان اســناد« ُجملگى افزوده ُشــده، و بهترســت از این پس، 
َغِت ُقَدما يا منطِق دیرينه روزان و ماننِد اينها را به َنّقادی مى گيرند، به ياد داشــته 

ُ
كتِب ل ُمســلم و ... و حّتٰى 

هِل بیت!، چون در ِإجازات و ُطُرِق ِروایِی 
َ
كتب، و از ُجمله »مناقِب« غاِصباِن حقوِق أ كه َجميِع این  باَشند 

غى افزوده ُشده است!
َ
قين وارد ُشده اند، »به اتقان اسناِد« شان َمبل ُمَحّقِ

ْ
مشايخى چون َفْخرال

يارِت عاشورا، جاِی ديگر مرقوم داشته است: كتاِب  َطرحى نو از ز ِف  ِ
ّ
مؤل

يارت عاشورا كافى بود. از  گر هيچ ســند ديگری به جز روايت مرحوم شــيخ طوســى نبود، برای ســنديت ز »... ا

زارِش طريقــی واِحد به ماْمنامه هاِی َحديثی و ِذكِر 
ُ
گ ــِف هميــن َطریق الُوصول، در خاِتَمه ای كه از براِی كتاب پرداخته اســت و در آن به  ِ

ّ
67. از قضــا ُمَؤل

كه ِإشاراِت  كرده است  نصاری - ره - )ص 445 و 446(، از آن وجيزه، به َنحوی تعبير 
َ
كتاِب ِرجاِل شيِخ أ يده، به هنگاِم ِذكِر  دو َحديث  دست ياز

ُيراَجْع.
ْ
یراِن ُخرده بین پنهان نمی ماَند؛ َفل ُمْنَدِمج در آن، بر تيْزو

68. ص 81.
69. ص 90.

کَمترین فاِئَدۀ َنشرِ ِکتابهائی 
چون َطریق الُوصول، ِإحیاِی 
نام و خاِطرۀ َمقولۀ بسیار َعزیز 
و َشریفی است به ناِم »َسَند 
و ِإسناد«! که َمَع اْلََسف در 
گوش و چشِم ُشماری از 
ُمعاِصراِن ما - از ُمنَتسبین 
به »ِعلم« - ، گویا از َلواِحِق 
»ُعلوِم غریبه« و َأْغَرب از 
سیمیا و لیمیاست!؛ ... و این 
فاِئدۀ ناچیزی نیست!

گامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث نقد و برریسکتاب
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گواه بر  يارت شريف عاشورا را، روايت مى فرمايد و هيچ شبهه ای در اسناد آن نمى نمايد  كه این بزرگوار ز آنجا 
يارت عاشورا است«.70 اتقان اسناد ز

ایــن هــم قاِعــده ای ديگــر!: ...  همين كه »مرحوم شــيخ طوســى« َخَبری را ِروايــت  فرمايد و هيچ شــبهه ای در 
گواه است! »اسناِد« آن ننمايد بر اتقان »اسناِد« آن 

مالى شــيخ - طاَب َثراه - و ... و ...، 
َ
مى دانيد چه اندازه حديِث َضعيف و متروک از تهذيب و ِاســتبصار و أ

خباِر َصحيح و ُمعتبر افزوده مى َشَود؟!  
َ
به َبَركِت همين قاعدۀ تأسيسّيه، به أ

گر بر هميــن ِمنوال، تأســيِس َقواِعِد ِرجالى  ٌة راِجَحــة! ... ُخدا بِدَهــد َبَرَكت! كه ا
َ

َكّف كــه: َصفَقــٌة راِبَحــة و  حّقــا 
يارِت عاشــورا، بزودی  ِت مردانى چون نويَســندۀ كتاِب  َطرحى نو از ز قانــه«! إدامــه ياَبــد، به هّمَ و ِدرایــِی »ُمَحّقِ
حاِت ُمزاِحم و آزاَرنده ای چون »ضعيف 

َ
گير در َسراپاِی ُعلوِم َنقلى پديد خواَهد آَمد، و از َشّرِ ُمصَطل ِانِقلبی فرا

كاذيِب ُقّصاص« 
َ
ى آســوده خواهيم ُشــد و َجميِع »َموضوعات« و »َمجعولت« و »أ

ّ
ــَند« و »غيِرمعتبر« بُكل الّسَ

خبار« و »ُغَرر اآلثار« 
َ
يخته به زمرۀ »ِصحــاح األ وات، آِب توبه بر َســر ر

َ
يــاِت َوّضاعيــن« هم با َســلم و َصل و »ُمْفَتَر

خواهند پیوست! ... ُمباَرک است!

ِكِب »علم« و »تحقيق«!،  َكوا فوِل 
ُ
يارِت عاشورا كه در این َعصِر أ باز در همين كتاِب ُپرُمساَمَحِت  َطرحى نو از ز

ح اهَّلُل روَحُه الَعزیز - مى خوانيم: آن را »بسيار عالمانه و محّققانه« خوانده اند!، دربارۀ َسّيِد َبحرالعلوم - َرّوَ

ــريف - 
َ

ــَل اهَّلُل َتعالــٰى َفَرَجــُه الّش »... جهــان تشــيع او را ... از جملــه اصحــاب حضــرت صاحــب المــر - َعّجَ
كه با آن حضرت رابطه مســتقيم و مداوم داشــته و حل جمله مشــكلت را، از آســتان مقدس آن  مى شناســد 

يافت مى نموده است. حضرت مستقيًما در

ــريف - و 
َ

ــَل اهَّلُل َتعالٰى َفَرَجُه الّش ... معرفــت ایــن بزرگوار نســبت به ســاحت مقدس حضرت صاحــب المر - َعّجَ
ــلم - ، به اندازه ای اســت كه اگر برای صحت ســند  ْيِهُم الّسَ

َ
ســاحت مقــدس ]ديگــر[ حضرات معصوميــن - َعل

حديث شريف زيارت عاشورا، هيچ دليلى نداشتيم، جز آنكه این بزرگوار آن را روايت فرموده و بر تلوت آن مواظبت 
نموده است، برای ما كافى بود تا با يقين كامل به زيارت عاشورا معتقد شده و71 در معارف آن تدبر كنيم«.72

ِد َبحرالُعلوم را »از  يارِت عاشــورا، راســت گفته باَشد كه »جهان تشيع« َسّيِ گر« نويَســندۀ كتاِب  َطرحى نو از ز »ا
ريف - مى شناسد كه با آن حضرت رابطه 

َ
َل اهَّلُل َتعالٰى َفَرَجُه الّش جمله اصحاب حضرت صاحب المر - َعّجَ

يافت مى نموده  مســتقیم و مداوم داشــته و حل جمله مشــکات را، از آســتان مقدس آن حضرت مســتقیًما در
د را باَيد با همــان »يقيِن كامل« كه  ی و آراِء ِفقهــى و َكلمى و َحديثى و ... َســّيِ اســت«، براســتى يكايــِک َفتــاو
َعْيــن و مبناِی ِعلــم و َعَمل َقرار داد و َجميِع ُمْفتياِن َعصــر و ُمجتِهداِن دوران را َملمت و 

ْ
فرموده انــد، ُنْصــب ال

ِد َبحرالُعلوم باز َجســارت مى ُكَنند و به اجتهاِد علٰى ِحَده و اســتنباِط  كــه چرا با وجوِد كتِب َســّيِ كــرد  ــت  ّمَ
َ

َمذ
َل اهَّلُل َتعالٰى َفَرَجُه  مر - َعّجَ

َ
ُمسَتِقل َدست مى ياَزند و با این كار، در واقع، از آستاِن مقّدِس حضرِت صاحب األ

ْی َبرمى تاَبند! ريف - رو
َ

الّش

«؛  ّوَ
َّ
َک و الـ»ـــل گر« نتوان نشســت«! ... دیريســت گفته ُشــده است:»ِإّيا ّما كه - به قوِل مولوی - »در »ا

َ
ّما و َصد أ

َ
أ

ْيطان«!73 و:
َ

« ِمَن الّش ّوَ
َّ
 الـ »ـل

َ
فِإّن

 َمْهُزول!
ْ

م َیَزل
َ
ماِنى ل

َ ْ
َرْوَض األ كاَن َمرَعٰى َعزِمه و ُهُموِمه                     َمن 

70. ص .94
شت - از حيِث آییِن نگارش، َسزاِی ُخرده گيری است.

َ
ذ

ُ
گ كه  ُبرِد این »و«، - ُچنان  كار كذا.   .71

72. ص 79 و .80
د الّطناحی، 4 / 280. ى - و - َمحمود محّمَ ثير، َتحقيق: طاهر أحمد الّزاو

َ
َثر، ابن األ

َْ
َحديِث َو األ

ْ
هاَيُة فى َغريِب ال 73. الّنِ

با ُچنین رویکَردی َحشویانه، 
کا و َسزاِی  هر ِرواَیتی، جاِی ِاتِّ
ِاعِتنا می َشَود، و بِناِی َمعارِف 
دینی، بر َانبوهی از ستونهاِی 

ُسست و َلرزان َبرافراخته 
خواَهد ُشد که به کوچک ترین 
َتکانه ای از هم ُفرومی پاَشند 
و ُفرومی ریزند. ... حاشا َعِن 
اْلقاِرئیَن الِکرام! و »َمبٖیناد 
َچشِم کَس آن روزگار«!... 

لیک مگر گوشه هائی از این 
رؤیاِی هول انگیز در تاریِخ ِفکر 

ق  و فرهنِگ َأخیرِ ما ُمَتَحقِّ
نبوده و نُشده است؟!

نقد و برریسکتابگامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث
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َعياتى بزرگ و آسماْنَفرســای 
َ

يارِت عاشــورا، از براِی ُمّد كتاِب  َطرحى نو از ز ِف  ِ
ّ
مثاِل ُمَؤل

َ
كه أ َســزاوار آن اســت 

 » ــريفـ 
َ

َل اهَّلُل َتعالٰى َفَرَجُه الّش ِد َبحرالُعلوم »از جمله اصحاب حضــرت صاحب المر - َعّجَ چــون  اينكــه َســّيِ
بوده و »با آن حضرت رابطه مســتقیم و مداوم داشــته و حل جمله مشــکات را، از آســتان مقدس آن حضرت 
كه حاِصِل این گونه  كافى و َشــواِهدی ُمْقِنع پیش آوَرد يا بپذیَرد  يافت مى نموده اســت«، َدلِئلى  مســتقیًما در
ِک ِإماِم َعصر - ُروحى  كان و از آن ُجمله: ِافِتراِی َصريِح َوقيح بر ساَحِت پا فتن ها، ُجز دروْغ َبستن بر پا

ُ
گ سخْن 

ِفداه! - نيست.

گفت: »زین حديِث َسرَسری هم عاقبت َشرمى بدار!«. كه  نوار! 
َ
َرحَمِت ُخدا بر قاِسِم أ

ت و نگاِرشــهاِی  ّيَ َكلِن بی َرو ِرشــهاِی 
َ

يارِت عاشــورا، با این گونه نگ كتابی چون  َطرحى نو از ز ِف  ِ
ّ
باری، از مؤل

يم و ديگر َمواردی َمخدوش و َمغشــوش  ــِع َتدقيق و ُخرده بینــى ندار
ُ
َكتــره اِی فاِقــِد ِانِضبــاِط ِعلمى، بیهوده َتَوّق

يارات را هيچ درنيافته است و آن را  « ُرواِت كامل الّز عاِی باوردارندگاِن »توثيِق عاّمِ
َ

كه: غاَيِت ُمّد چونان این را 
فان پنداشته!74 يا ُطغُرِل سلجوقى را  كتاب و َنفِى َتضعيفاِت ُمَضّعَ « جميِع ُرواِت آن  به معناِی »توثيِق خاّصِ
يخ و تفســير را »ثمره بن جریر« دانســته اســت!76 و  »وّهابی« خوانده اســت!75 يا ناِم »َطَبری« عاّمِى صاحِب تار

يم! ذر
ُ
يم و مى گ ذار

ُ
كه درانداخته است مى گ ... به حساِب همان »طرحى نو« 

زارِش 
ُ
گ ــلم - در آن  ســول - َعَليِهُم الّسَ خباِر آِل الّرَ

َ
● َدر كتاِب  ســه ســفرنامه كه نويَســندۀ َطریق الُوصول ِإلٰى أ

يارتِى َعَتباِت عالياتش را به چاپ َرسانيده است،  ِع خود و َپنُجمين َســَفِر ز نخســتين و َدَهمين َســَفِر حّجِ َتَمّتُ
شَرف، ِضمِن توصيِف َمحاِمد 

َ
صلى« نجِف أ

َ
زارِش ديداِر خويش با يكى از »َمراجِع چهارگانۀ أ

ُ
گ يه در 

َ
ِإل ُمشاٌر

ه - است«، و  َس ِسّرُ گرداِن آية اهَّلل خویی - ُقّدِ كه »از بزرگترین شا صل و بّحاثه« 
َ
و َفضاِئِل »این مرجِع افغانّى األ

كه »مجلسش ... مجلِس علم و تحقيق بود«،77 بَتصريح مى نويَسد: َتصريح بدین 

كه فرمود: »من ِإجازۀ رواَیت ندارم و مع ٰذلک ِإجازۀ رواَیت صاِدر می کنم«!78 ب این بود  »جاِی تعّجُ

راســتى هم كه ُچنين ُســخنى جاِی شــگفتى اســت، و ُجز در غياِب ِالِتفات به َمعناِی ِاّتِصاِل َســَند و ِإسناد، 
يِف َدْهِرَنا َعَجٌب«!79   َتصار

ُ
كه: »ُكّل قاِبِل توجيه، نه. ... هرچند 

كاِر  ــزوِم 
ُ
● يكــى از ُمَتصّديــاِن ِفْقــه و َفْتــوا در حــوزۀ ُقــم، در ســخنانى كه در آســتانۀ روِز َعَرفه رانده اســت، »بر ل

فته است:
ُ
گ كرد]ه[« و  كيد  سناد و مدارِک دعاِی َعَرفه تأ

َ
قانه و عميق در أ محّقِ

»يكى از كارهایی كه يا ســازمان تبليغات اســلمى و يا بخش های فرهنگى ديگر بايد این رســالت را به عهده 
بگيرند این اســت كه هم ســند این دعا را و هم آن بخش افزوده ای را كه مرحوم ابن طاووس80 ذكر كرده اســت 
كــه مرحوم مجلســى نقل كرده  بــه طــور عميــق بررســى كننــد، چون برخى در نشــر این دعا فقط تا آن قســمتى 
كمتر بازگو  كه بســيار پرفروغ اســت و از بركات ابن طاووس اســت، آن را  اســت بســنده مى كنند و آن مقداری 

74. نگر: ص 104 و .105
75 . نگر: ص 97.
76. نگر: ص 93.

77. نگر: سه سفرنامه، ص 129.
78. همان، ص 129، هاِمش.

كه َشرِط ِابِتدائِی »ُمجيز« واقْع ُشَدن، »ُمجاز«بودن است. فته پیداست 
ُ
گ 79. نا

ُه - ، با آن 
ُّ
دَسعيِد َطباَطبائِی َحكيم - داَم ِظل دمحّمَ كه َمرِجِع دينِی عالٖی َقدر، آيةاهلل َسّيِ كتاِب َطریق الُوصول )ص 254 - 257( می بینيم  در همين 

 اهلُل 
َ

ْجَزل
َ
كتاِب َنفيِس ُمسَتمَســک الُعرَوِة الُوثقٰى(ـ أ دُمحســِن َطباَطبائِی حكيم )صاِحِب  يش، مرحوِم آيةاهلل َسّيِ مَجِد خو

َ
گرداِن َجّدِ أ كه در ِفقه از شــا

ْین الّدین« - َرِحَمُه اهلُل َتعالٰی - از َجّدِ خود ِرواَيت  مين َز
َ
د أ َمثوَبَته َو َرَفَع َدَرَجَته - ، بوده است، به هنگاِم ِرواَيِت َحديث از َطریِق »آيةاهلل شيخ محّمَ

يش به طوِر ُمباِشر و ُمسَتقيم نداشته است.  ی الّظاِهر ِإجازۀ ِرواَيِت حديث از َجّدِ خو
َ
می ُكَند. ... چرا؟ ... چون َعل

هاتی است.  ه به َمعناِی ِإسناد و ترتيباِت داِنشهاِی َنقلی و ِروایی، ُمسَتلزِم ُچنين َتَنّبُ به هر روْی، َتَوّجُ
ْین. كذا بالواَو  .80

چه ناخوش و ناَرواست که 
زیرِ ناِم »َحدیث شناسی«، 
َنشرِ ماْمنامه ای َحدیثی 
چونان َصحیفه َشریفه را »بر 
اساس رؤیا« َقَلمداد کُنیم 
ص  و خوانندگاِن غیرِ ُمَتَخصِّ
ولی ِخَردمند و دانِْش َپذیر 
را در باِب َأصیلْ ترین و 
نژاده ترین َمواریِث روحانِی 
ِإسالم در گُمان َافگَنیم

گامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث نقد و برریسکتاب
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ر  فانه، البّته َغريب و حيرت انگيز است، ليک مَكّرَ ِ
ّ
َعياِت ُمَتَكل

َ
ُچنين ُمّد

ْحَســَن اهَّلُل 
َ
و َمعهــود نيــز ... و اينجــا شــگفتى و حْيــرِت راِقِم این َســواد - أ

ِس بنام اســت؛ يعنى  عا و پیشــِنهاِد آن مدّرِ
َ

ــه! - از َغراَبــِت ذیــِل ُمّد
َ
ْحوال

َ
أ

فته ُشده:
ُ
گ كه  آنجا 

كــه ابن طــاووس اضافه كرده اســت، هم بررســى  »ســند آن بخــش هایــی 
شــود كه متقن باشــد و معلوم شــود كه این ذیل هم مثل آن صدر، مســند 

است«.

می نویَسم:
كه این ذیل هم مثل آن  كه »معلوم شود  ، مگر صدِر ُدعا، ُمسَند است 

ً
ل ّوَ

َ
أ

صدر، مسند است«؟!

نند83 تا اّطلع ياَبند 
َ

خوبســت بــه َمصادر و منابِع این نيايش َنَظــری بَیفگ
گرديده است.84 كه این نيايش در َحديْثنامه ها به صورِت »ُمرَسل« َنقل 

د َجواِد ُحَسْينی؛ و: َسنج: ميقاِت َحج، ش 51، ص 60 و 63، گفتاِر آقاِی ُحَسْيِن ُترابی(!  آقاِی َسّيِ
رداراِن َمكَتِب ابِن  يا همان َمذاِق صوفيانۀ »ذْيِل« ُدعاِی َعَرفه است كه كسانی چون باو صِل ماَجرا  گو

َ
أ

َعَربی را به خود می َكَشد، و البّته كسانی كه از َتقديس و َتعظيِم ُفصوص و ُفتوحات با آن انحرافاِت 
َصريح و ِاعِوجاجاِت َفضيح و از خواِنِش بدعت آلود و شرک آميِز آموزۀ ِإسالمِی توحيد در آثاِر صوفِی 
ِر ُدعائــی كه در كتاِب  ِت ُصدو رانه بــر صّحَ

َ
ک نداَرند، چرا باَيــد از ِإصراِر توجيْه گ ســی بــا

ُ
ُمرســِی َاْنَدل

ُكَنند؟ مأنوسی چون َمفاتيح الِجنان هست َپروا 
ردِن متِن  ی اهلُل َمقاَمه - ، در َمفاتيح الِجنان، پس از آو

َ
ْعل

َ
ِث َفقيد، حاج شــيخ عّباس ُقمی - أ محّدِ

كســانی  گفت: يا رّب و  ر می  ــالم ـ[ مكّرَ يه الّسَ
َ
كه »پس ]ِإمام - َعل گزارِش این معنی  نيايِش َعَرفه و 

ِر آن حضــرت بودنــد تمــام گــوش داده بودند به دعــاِء آن حضرت و اكتفا كــرده بودند به آمين  كــه دو
كرد آفتاب و بار كردند و روانۀ  گفتن، پس صداهايشان بلند شد به گريستن با آن حضرت تا غروب 

َحرام شدند« نوشته است: 
ْ
جانِب َمْشَعرال

مين تــا اينجا نقل 
َ
ــالم - را در َبَلد األ ْيــِه الّسَ

َ
يــد كــه: َكفَعمــی دعاِء عرفۀ ِإمام ُحَســين - َعل ــف گو ِ

ّ
»مؤل

كن 
ٰ
َكفَعمی إیراد نموده ول فرموده و عاّلمۀ مجلسی در زاد الَمعاد این دعاِى شريف را موافِق روايِت 

َفِقيُر 
ْ
َنا ال

َ
ِهی أ

َ
يادتی را ذكر فرمــوده: ِإل «، این ز ، يا َرّبِ ، يا َرّبِ ســّيد بــِن طــاوس در ِإقبال بعــد از »يا َرّبِ

َكَمره ای، به خّطِ حاج  دباِقِر  ...« ) ُكّلّيات َمفاتيح الِجنان، با ترَجمه و َتصحيِح: حاج شْيخ محّمَ
كتابُفروشِی ِإسالمّيه، ص365(. يس،  طاِهِر خوشنو

گرداِن َبرَجستۀ مرحوِم عاّلمه   ه - ، از شا َس ِسّرُ دُحَسْين ُحَسْينِی طهرانی - ُقّدِ دمحّمَ مرحوِم آيةاهلل َسّيِ
َطباَطبائــی - ره - و يكی از ِدلَبســتگاِن معانِی عرفانی و مضاميــِن متونی چون »ذْيِل ُدعاِی َعَرفه«، 
الم -  يِه الّسَ

َ
در كتاِب اهَّلل شناســى دربارۀ َعَدِم صّحِت انتســاِب ذْيِل مذكور به سالِر شهيدان - َعل

ــالم  ــَهدا - عليه الّسَ دالّشُ َيد: »ِإســناِد« ذْيِل ُدعاِی عرفه »به  حضرت  سّيِ بحــث كــرده َصريًحا می گو
گرفته و نوشته است: ِث ُقمی ُخرده  - جائز نيست« و ضمِن بحِث خود بر محّدِ

»... اشتباه  و َغلِط مرحوِم محّدِث قّمی آن است كه: پس از آنكه ايشان كه خبرۀ فّن و تأليف و بحث 
و َفحص هســتند ،   كالِم عاّلمۀ مجلســی را در بحاراألنوار ديده اند كه فرموده اســت : »این فقرات از  
كتاِب ِإقبال يافت نشــده اســت«، چرا در مفاتيح الجنان فرموده اند: »وليكن  دعا  در  نســِخ عتيقۀ 
كه این  یرا  يادتی را ذكر فرموده  است«؟ ز ، این  ز سّيد  بن طاووس در ِإقبال بعد از يا َرّبِ يا َرّبِ يا َرّبِ
عبارت ِإســناد دعا را به ســّيد بن طاووس می رســاند. ايشــان بايد فرموده باشند: »در بعضی از نسِخ 

يادتی ديده شده است«.) اهَّلل شناسى، 1 / 272 و 273 ( كه عتيقه نيستند، این ز كتاِب ِإقبال 
 اهلُل َمُثوَبَته َو َرَفَع َدَرَجَته - ، بجاست.

َ
ْجَزل

َ
ِف َمفاتيح الِجنان - أ ِ

ّ
گيری بر مؤل این ُخرده 

كه ای َبسا در جاِی ديگر بَتوان بدان َپرداخت. فتنيهاِی ديگر هست 
ُ
گ بواب، 

َ
باری، در این أ

دوق، ص 251. مين، ط. مكتبة الّصَ
َ

عمال، ط. َقّيومی، 2/ 74؛ و: الَبَلد اإل
َ

83. َسنج: ِإقبال األ
ِس نامی، در مقاله ای كه در َتأیید و َتســديِد َمْمشــاِی وی  ِک هميــن ُمــَدّرِ

َ
84. يكــی از ُمْقَتفيــاِن َمســل

گرفته، َدســِت كم  وایی 
ُ
گ يه را در َدرِس خارِج فقه و ُجز آن به 

َ
ِإل نوشــته اســت و در آن َبیاناِت ُمشــاٌر

فته: 
ُ
بدیــن معنــی كه َصدر )/متِن( ُدعاِی َعَرفه، »ُمســَند« نيســت عناَيت داشــته اســت و دو بارگ

»ایــن دعــا ... َســَنِد مّتصل نــدارد« )مشــكوة، ش110، ص 65 و 67، از مقالۀ »َبرَرســِی َســَند و ذيِل 
یی  عائــی كرده كه البّته َشــبيِه مــزاح و تو گو «(. ليــک َهمو اّدِ ــالمـ  يــه الّسَ

َ
ُدعــاِی ِإمــام ُحَســين - َعل

ر در ُقلوِب ُمؤِمنين و ُمؤِمنات!  ُاْفكوَهه ای است از براِی ِإْدخاِل ُسرو
عــی ُشــده اســت كه ذيِل ُدعــاِی عرفه »از َنَظِر َســَندی 

َ
وی، َپــس از بحثهــاِی ُمحتوائــی و ... و ...، ُمّد

كرده است، هم  كه ابن طاووس اضافه  مى كنند«، »سند آن بخش هایی 
بررســى شــود كه متقن باشد و معلوم شــود كه این ذیل هم مثل آن صدر، 

مسند است«.81

كه: كنيم  گوشَزد  َمجالى نيست تا در این ُمخَتَصر به َشرحى َدرخور 

حّتٰى »منقول بودِن ذیِل دعاِی عرفه از ســوِی ابِن طاوس« ثابت نيســت تا 
« كه گروهى از  لمـ  يِه الّسَ

َ
چه َرَســد به »انتســاِب آن به سالِر شهيدان - َعل

فانه از آَنند.82
ّ
ِس نامداِر حوزه درَصَدِد دفاِع متكل ُجمله همين ُمدّرِ

ِس ِإمام ُخمينی »س« - ، س 3، ش 137، پنجشنبه 10 مهر 
َ

81. َحريِم ِإمام - َهفته نامۀ آستاِن ُمَقّد
گزارِش سخناِن »آيت اهلل العظمی جوادی آملی«. ماِه 1393 ]هـ. ش.[، ص 40، از 

كتاب است. عمال، و نه همۀ ُنَسِخ آن 
َ

82.  این ذيل از ُمخَتّصاِت َبعِض ُنَسِخ ِإقبال األ
ِگرانباِر  َر اهلُل َضريَحــه - ، در كتــاِب َارجــدار و  دباِقــِر َمجِلســی - َنــّوَ عاّلمــه شــْيخ اإِلســالم مولنــا محّمَ

عمال، فرموده است:
َ
نوار )95 / 227 و 228(، ذيِل َنقِل متِن ُدعاِی َعَرفه از ِإقبال األ

َ
ِبحاراأل

 : 
ُ

قول
َ
»أ

كما َســَبَق  عاَء فی البلِد األمين َو ابُن طاوس فی مصباِح الّزائر 
ُ

َرَد الَكفَعمّیُ - ره - أيًضا ٰهذا الّد و
َ
َقد أ

رٍق تقریًبا َو هو ِمن قوله: »إلهی أنا الفقير فی غنای« إلٰی  يَس فی آِخِره فيِهما بقدِر و
َ
كن ل

ٰ
ِذكُرهما، ول

عاء، وكذا لم یوَجْد ٰهِذِه الورقُة فی بعِض الّنســِخ العتيقِة ِمن اإِلقباِل أيًضا ، َو عباراُت 
ُ

آِخــِر ٰهــذا الّد
ة،  ما ِهَی علٰی وفِق َمــذاِق الّصوفّيَ ٰهــِذِه الورقــِة ل ُتالِئُم ســياَق أدِعَيِة الّســادِة المعصومين أيًضــا َو ِإّنَ
ة َو ِمن  َكــوِن ٰهِذِه الورقــِة ِمن مزيداِت بعــِض مشــايِخ الّصوفّيَ فاضِل إلٰی 

َ
 َبعــُض األ

َ
لــك َقــد مــال

ٰ
و لذ

ِته .  ِإلحاقاِته و ِإدخال
 ابُن طــاوس عنه ِفی 

َ
َخذ

َ
 فی بعــِض الكتــب، َو أ

ً
ل ــا َوَقَعــْت ِمــْن َبعِضِهم أّوَ يــادُة، إّمَ َو بالُجملــة ٰهــذه الّز

 الّثاِنی 
َعلَّ

َ
قبال، َو ل ِ

ْ
ــًة َعن َحقيقِة الحال، أو َوَقَعْت ثانًيا ِمْن َبعِضِهم فی نفِس كتاِب اإل

َ
اإِلقبــاِل َغفل

ُم 
َ
ْعل

َ
َسِخ العتيقة، و فی ِمصباِح الّزاِئر، َو اهلُل أ وَمأنا إليه ِمْن عدِم ِوجدانها فی َبعِض الّنُ

َ
ظَهر علٰی ما أ

َ
أ

حوال«.
َ
بَحقایِق األ

صلِی نيايِش َعَرفه، 
َ
عمال، در پاياِن بخِش أ

َ
ِق ِإقبال األ

َ
ین و به اصِطالح ُمَحّق ز یراسِت امرو طابِع تنها و

رده و در هاِمش نوشته است: آن »ذْيِل« مورِد بحث را نياو
يادة ، ول یوَجُد فی الّنسخِة المعتبرة من الكتاب«. ) ِإقبال  »یوَجُد ُهنا فی بعِض الّنسِخ الَمخطوطة ز

عمال، ط. قّيومی، 2/ 87 (
َ
األ

پــس ایــن »ذْيل« در َبعِض ُنَســِخ ُمعتبِر ِإقبال نيســت. همُچنيــن نه در مصباِح خوِد ابــِن طاوس - كه 
ِ بحث اســت )نگر: ميقــاِت َحــج، ش 51، ص 67 و 

از ُبــن ِاشــِتماِل آن بــر متــِن ُدعــاِی َعَرفــه محلّ
فتاِر آقاِی فرهنِگ 

ُ
68، از گفتــاِر آقــاِی ُحَســْيِن ُترابــی و َحديْث ِپژوهــى، س5، ش 10، ص 61، از گ

َكفَعمی. بَحق نيز احتمال داده ُشده است كسی آن را در ِإقبال  ِمهرَوش( - آمده است و نه در َنقِل 
گفتاِر آقاِی ُحَسْيِن ُترابی(. كرده باَشد. )نيز َسنج: ميقاِت َحج، ش 51، ص 46 - 48، از  ِإلحاق 
ِحَكــم الَعطائّيه ابــِن َعطاءاهلِل 

ْ
رســانِی بســيار ُجزئی بخشــی اســت از ال

َ
افــزون بــر ایــن، این »ذْيل«، با ِدگ

اســكندرِی شــاِذلی و بــه احِتمالــی ِإنشــاِی خوِد ابِن َعطــاءاهلل و احتمــاِل اينكه از آنجــا برگرفته و به 
وی نامه، َجالل الّدیِن ُهمایی، 2 / 

َ
حاق ُشــده باَشــد، ُمنَتفی نيســت ) َســنج: مول

ْ
ِإقبال ِإْدخال و ِإل

فتــاِر 
ُ
گ ب، هاِمــش و: اهَّلل شناســى، طهرانــی، 1 / 269 - 273؛ و: ميقــاِت َحــج، ش 51، ص 48، 

آقاِی ُحَسْيِن ُترابی(.
گفته اند: بعِض ُمعاِصران 

َكفَعمی نقل  نكرده، در كتاب ِحَكِم َعطائّيه آمده و  »... با توّجه به اينكه ... همان قســمتی كه شــيخ 
با ضميمۀ عدِم نقِل كفعمی  در  َبَلد األمين  و ســّيد بِن طاووس در مصباح الّزائر و يافت نشــدن این 
بخش در نســِخ قديمِی ِإقبال ... ،   جاِی  شــک و شــبهه نمی ماَند كه این ذيل از حضرت اباعبداهلل 
ــالم - نيســت  و از  منشآت  ابن عطاءاهلِل اسكندرانی، عارف مشهوِر قرن هفتم است«.  ْيه الّسَ

َ
- َعل

گفتاِر آقاِی ُحَسيِن ُترابی( ) ميقاِت َحج، ش 51، ص 53، 
ْيب در  گر ُچنيــن ُحكِم قاِطعی قابِل اســتنباط نباَشــد، َشــّک و َر َحــق ایــن اســت كــه با این َشــواِهد، ا
ه است كه: نه  ــالم - ، كاماًل بجاســت و جاِلِب َتَوّجُ ْيِه الّسَ

َ
ِر این »ذْيل« از ِلســاِن معصوم - َعل ُصدو

نوار بُدُرست بر َتفاُوِت سياق و َسبِک این »ذْيل« با »َصدر« و با زباِن 
َ
تنها َعاّلمۀ مجلسی در ِبحار األ

شــت ِنهاده اســت و برخی ناقداِن هواداِر َنفی يا َتشكيک در 
ُ
ُمتعاَرِف ِروايات و نياِيشــهاِی َمأثور انگ

م فرسوده اند )َسنج: 
َ
الم - نيز بَشرْح در همين باره َقل ْيِه الّسَ

َ
انتساِب »ذْيِل« يادُشده به َمعصوم - َعل

ميقــاِت َحــج، ش 51، ص 53 - 55، گفتــاِر آقــاِی ُحَســْيِن ُترابــی و: َحديْث ِپژوهــى، ش 10، ص 
86 - 88، گفتاِر آقاِی فرهنِگ ِمْهرَوش(، َبعِض َهواداراِن َتصحيِح انِتســاِب »ذْيِل« يادُشــده نيز  - 
يح - تفاوِت َسبكِی این »ذيل« را با متِن ُدعا َپذیرفته و بدان گردن ِنهاده اند؛ از ُجمله  و

ْ
بَتْصريح يا َتل

ِس نامِی حوزه ها )نگر: ميقاِت َحــج، ش 42، ص 186، گفتاِر  خــوِد آن ُمَتَصــّدِی ِفقــه و َفتوا و ُمــَدّرِ

گامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث نقد و برریسکتاب
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َذٰى«، با 
َ
حِســنوا إلى الَمعزٰى، َو أميطوا َعنَها األ

َ
َغّث و َســمين ـ، ِعبارِت »أ

ْيه َو آِله - شــمرده َشــَود87 و كتابی 
َ
ى اهَّلُل َعل

َّ
اطمينــان، گفتــۀ پیامبر - َصل

م َرَود!
َ
كتاِب َدميری در ُثبوِت ُچنين ِنسَبتى َبَسنده به َقل چون 

فَتم
ُ
گ ِل این باب ُمْجَملى  َمن از ُمَفّصَ

ل بخوان ازین ُمْجَمل! تو خود َحديِث ُمَفّصَ

يابِی  كه ببيَنند مــا َجوامِع ِروایــِی كهن و ِصحاِح قــوم را در ارز آيــا كســانى 
حاديث - بَحق - مورِد ُمناقشــه و محّلِ قيل و قال قرار مى ِدهيم و آن گاه 

َ
أ

به ِاسِتناِد َحياة الَحَيواِن الُكبرٰی َدميری سخنى را با اطمينان گفتۀ َرسوِل 
كرد؟! يشَخند نخواَهند  يم، ما را ر ْيِه َو آِله - مى ُشمار

َ
ى اهَّلُل َعل

َّ
ُخدا - َصل

٭
يا  كــه: »َاندریــن طوفان نماَيــد َهفت در فت 

ُ
حاِفِظ شــيرازی راســت مى گ

َشبَنمى!«.

ر بــه َنقل و إيضاِح این َشــواِهد، َتصديعى رفت، تنها از 
َ
گ بــاز مى گويــم كه ا

كاِر داِنش و دین بدیــن روزگار، چه َقدر زار و  كــه آفتابی َشــَود  ی بــود  آن رو
ِغ معرفِت ما بــه َضرورترین و لزْم ترین حيثّياِت 

َ
َكــْت بار اســت، و َمبل َفل

شــتگاِن خود پیش 
َ

ذ
ُ
گ ت آور! ... نه تنها از 

َ
دينى و آیینى مان، چه مايه ِرّق

و بیش نيستيم، درجا هم نزده ايم و يكَسره راِه قهَقرا پیموده ايم! 

َكــم  نى هاِی مــا 
َ
گ ُچنــان نمونه هــا در َمطبوعــات و َمكتوبــات و ســخْن پرا

گر خصِم كيْن توِز تيره روز ُفرَصت بجوَيد  نيست؛ و البّته َعَجب هم نيست ا
كه در َعواِلِم ُعلوِم حديث  و با َدســتآویز قرار دادِن ُچنين بی ِاْنِضباطيهائى 
كه ُمرتكب ُشــده ايم، چونان  َكرده ايم و َبعِض ُچنان داوریهاِی بی ُبنيادی 
د  بوُنَعْيِم اصفهانــى، دكتر علّى بــِن محّمَ

َ
كتــاب اإِلماَمــه ِی حاِفــظ أ طاِبــِع 

ٰى َطریِق الَحــّق! - ، بر ما زبان 
َ
بــِن ناصــر الَفقيهى - َعَفــا اهَّلُل َعْنه و َهــَداُه ِإل

ُكَند و - با آنكه از شــناخِت برخى از ِابِتدائّياِت تاريخ و ُتراِث شــيعه  دراز 
ستاْخ وار 

ُ
گ َمحروم اســت - َپرخاشــَخرانه، در هنگامه ای از ِزشــتگوییهاِی 

ُهم و ل َيعرُفوَن 
َ
واِفَض ل ِإســناَد ل  الّرَ

َ
و ُدُرشــتيهاِی بیُشــمار بنويَسد: »... اّن

گويه  جوج، را وا
َ
ه ِی َعنــوِد ل فتاِر پیشــواِی خويــش، ابِن تْيمّيَ

ُ
گ اإِلســناَد«! و 

يَس ِللّراِفَضِة َعقٌل َصريٌح و ل َنقٌل َصحيٌح«!88
َ
كه مى گفت: »ل ُكَند 

ریباِن َمذَهبى را 
َ
گ »ِدل را ز َغَمــش نمى َخراشــيم«؛ خاّصه آنكه مى دانيــم 

ِت ُقصوری كه تنى َچند از َمنســوبین به آن كرده اند، در 
َ

گرفتــن بــه مؤاَخذ
هى، باِب ِعلم را نيز بر 

َ
ت َمحظور است! وانگ ت و ُمُرّوَ

َ
َطريَقِت ِعلم و َعدال

كه امروز در مقولۀ  فرقه ای بُخصوص نبسته يا نگشوده اند و همۀ آنان هم 
َزل در این 

َ
َكّر و َفّری مى ُكَنَنــد، از ُصبِح أ َســَند و ِإســناد و َجرح و َتعدیــل، 

كار نبوده اند! 

87. نگر: َمفاتيح الحياة، ص 654.
ّدِ َعَلى الّراِفَضة، ط: 1، 1407 هـ. ق.، ص 61. 88. كتاب اإِلماَمة و الّرَ

كــه  مــری ِاهِتمامــى و توصيــه َبــردار اســت 
َ
ثانًيــا، مگــر »ُمسَند«ســازی، أ

گر در  َجماعتى بكوَشند و »ُمرَسلـ«ـــى را »ُمسَند« ساَزند؟ ... ... »ُمرَسل« ا
 َفل. این مقولــه نيز از 

ّ
جایــی ِإســناد داشــته باَشــد »ُمســَند« مى َشــَود، و ِإل

ت نمى ُكَند، و َكسان تنها مى تواَنند  َحدی َتَبعّيَ
َ
ِإراده و دستور و خواسِت أ

كه  ُكُتِب حديثِى موثوِق ُمسَندی در دست هست  كاشــِف آن باَشند. آيا 
ــع نكرده باَشــند و احِتمال بِدَهند َســَنِد ذیــِل ُدعاِی َعَرفه  ُفَضــل در آن َتَتّبُ
ردنــد و همــان 

َ
كــه َبخيــل نيســتيم، بَرَونــد بگ كشــف َشــَود؟ ... مــا  آنجــا 

»ســازمان تبليغات اســلمى« و »بخش های فرهنگى ديگــر« و ُبنيادهائى 
كــه براِی َنشــِر ُعلوِم َوحيانــى و غيِروحيانى و عرفانــى و ُبرهانى و ميراثهاِی 
ْموال 

َ
ابِن َعَربی و انديشــه هاِی شــارحاِن مكتِب او، ُحظوِظ واِفره از ُبیوِت أ

ِب  َســَنِد ذیــِل ُدعــاِی َعَرفه راه 
َ
ســفاِر ُمَتواليــه در َطل

َ
داَرنــد، يــک سلســله أ

ُكَند؟ كارها چون و چرا  كه در این  كيست  بینداَزند. 

عاجيــِب َمطبوعــاِت حــوَزوِی َعصــِر 
َ
كــه از أ كتــاِب َمفاتيــح الَحيــاة  ● در 

ماســت )و من چاِپ »يكَصد و پنجاه و ُنُهمـ«ـــش را به َدســت دارم، ليک 
شته است، و 

َ
ذ

ُ
ِبنا بر َمســموع، ُشــماِر َدَفعاِت بازچاِپ آن از »دويســت« َبرگ

ر 
َ

عاِئــَدة - آن را به ديگ
ْ
فاِئَدة و َتْعميًما ِلل

ْ
گويــا َدر َصــَدِد آن انــد تا - َتْتميًما لل

ُكَنند(، عباراتى را از كتاِب مشــهوِر »ِفْقه الّرِضا« كه  زبانها نيز َترَجمه و َنشــر 
ِم ُمباَرِک 

َ
رباِب َنَظر هويداست كه ريختۀ َقل

َ
ديگر امروز بر َجميِع راْيَمندان و أ

لم - نيست و از تأليفاِت ُفَقهاِی َقديِم  ْيِهُم الّسَ
َ
ُحَجج - َعل

ْ
َحضَرِت ثاِمن ال

« شمرده اند! 85 لمـ  ْيِه الّسَ
َ
طاِئفه است، آورده و »فرمودۀ ِإمام رضا - َعل

فتآوردهاِی يادُشــده كه بــا گونه ای اطمينان 
ُ
گ ُطرفــه آنســت كه در ضمِن 

ــلم - نســبت مى ِدَهنــد، از قــوِل آن حضرت -  ْيِه الّسَ
َ
بــه ِإمــام رضــا - َعل

كــه هركس ... «،86  ْيه - مى آورند: »روایت ُشــده 
َ
ــواُت اهَّلِل و َســلُمُه َعل

َ
َصل

ِوَی«، از عباراِت  فِظ »روایت ُشــده« / »ُر
َ
كــه این ل ْه نمى ياَبند  ولــى بــاز َتَنّبُ

ســاِس ِروايــاِت منقــول از معصومان - 
َ
كتــاب را بر أ كــه آن  عاِلمــى اســت 

ُحَجج - 
ْ
كرده، و نه شــخِص َحضــَرِت ثاِمــن ال ــلم - تأليــف  ْيِهــُم الّسَ

َ
َعل

لم . ْيِهُم الّسَ
َ
َعل

ه، ديگر، ُپر جاِی شگفتى نيست وقتى - نمونه  با این مرتبه از ُوقوف و َتَنّبُ
نده از 

َ
گ واره ای اســت آ

ْ
را - بــه ِاســتناِد َحيــاة الَحَيوان الُكبــرٰی - كه ُجْنگ

بی ِإشــكال اســت« )مشــكوة، ش110، ص 75، از مقالۀ »َبرَرســِی َســَند و ذيِل ُدعاِی ِإمام ُحَسين - 
الم ـ«(!  يه الّسَ

َ
َعل

صاًل »َســَند« نداَرد كه »ِإشــكاِل« َســَندی داشــته باَشــد! يعنی: ســالبه به 
َ
َيد! چون أ راســت هم می گو

َيد: »از َنَظِر اعتبار و انتســاب  كه بگو  منظوِر قاِئل این بوده اســت 
ْ

انتفاِء موضوع! ... البّته بِاحِتمال
َغراِئب 

ْ
ْغــَرب ال

َ
هِل اصِطــالح« نيســتند، این گونه أ

َ
بی ِإشــكال اســت«ـ كه نيســت! - ، ولی چــون »أ

َيند! می گو
دُحَســيِن َفاّلح زاده  85. نگــر: َمفاتيــح الَحياة، آيةاهلل ]عبداهلِل[ َجوادِی آُملی، َتحقيق و َتنظيم: محّمَ
يانی،  طيفی - و - جعفِر آر

َ
د كمال الّدیِن ِعمادی - و - محموِد ل ســی - و - َســّيِ

َ
- و - َيداهلِل مقّد

ثــی - و - محموِد َمهدی پــور، َتخريِج  رۀ ِعلمــی: َعلِی ِإســالمی - و - َجــواِد ُمَحّدِ یرايــش و ُمشــاو و
باَذری - و - ميری - و - ِمحرابی - و - َفتحّيه - و - پرهيز - 

َ
منابع: طبرسی - و - آزادی - و - أ

طَهری، چ: 159، ُقم: َمرَكِز َنشــِر ِإســراء، َبهاِر 1393 
َ
دزاده - و - جعفرِی أ و - َحَســن زاده - و - ُمَحّمَ

هـ. ش.، ص 223 و 224 و 225 و 226.
86. همان، ص 226.

نقد و برریسکتابگامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث
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یک ِابِتذال، َنقِل یک ِانِتحال« به َقَلِم دکتر َحمیِد َعطائِی َنَظری(.
َنة. ًة ِفی الّسَ عماِل الَحَسَنة فیما یعمُل مّرَ

َ
ِإقبال األعمال ←  اإلقبال باأل

ثین،  ســناُد ِمــَن الّدیــن و َصفَحة ُمشــِرَقة ِمــن تاریِخ َســماِع اْلَحدیــِث ِعنــَد الُمَحّدِ ِ
ْ

اإل
ة - و -  ة )1336 - 1417هـ. ق.(، ط: 3، َبْیروت: دارالَبشاِئر اإِلسالمّیَ

َ
بوُغّد

َ
َعْبدالَفّتاح أ

ة، 1435هـ. ق.  َحَلب: َمکَتب الَمطبوعاِت اإِلسالمّیَ

د بــن َیعقوب بن ِإســحاق الُکَلْینّی  صــول ِمــَن الکافی، ِثَقــُة اإِلســالم أبوَجعَفر محّمَ
ُ
األ

کَبر الَغّفاری، ط: 4، طهران: دار 
َ
َق َعَلْیه: َعلی أ

َ
َحه َو َعّل الــّرازی )فـــ: 329 هـ. ق.(، َصّحَ

ة، 1365 هـ. ش. الُکتب اإِلسالمّیَ

د َرِضــّی الّدین َعلّی بن  ــّیِ ــَنة، الّسَ ًة ِفی الّسَ عمــاِل اْلَحَســَنة فیما یعمُل َمّرَ
َ ْ
قبــال باأل

ْ
اإل

موَســی بن َجعَفر بــن طاووس، َتحقیق: َجواد الَقّیومــّی األصفهانّی، 3ج، ط: 1، ُقم : 
مکتب اإِلْعالم اإِلسالمّی، 1414 - 1416هـ. ق.

َوْیزّی الُجَبعّی 
ُ
ع الَحصین، الّشیخ  َتقّی الّدین إبراهیم الَکْفَعمّی الّل ر مین و الّدِ

َ
الَبَلد األ

دوق،  کَبر الَغّفاری، طهــران: مکتبة الّصَ
َ
ٰی ِلَطبِعه:َعلــی أ

َ
)823 - 905 هـــ. ق.(، َتَصــّد

1383 هـ. ق.

ریَعــة إلٰی َتصانیِف الّشــیَعة، الَعاّلمة الّشــیخ آقاُبُزرگ الّطهرانــّی، ط: 3، بیروت: دار 
َ

الّذ
ضواء، 1403 هـ. ق.

َ
األ

دإبراهیم الَکلباســّی )1247 - 1315  ــد بــن ُمَحّمَ ــة، أبوالَمعالــی ُمَحّمَ جالّیَ ســاِئل الّرِ الّرَ
راَیتــّی، الُمســاِعدون: َعّبــاس تبریزیــان - و -  هـــ. ق.(، تحقیــق: محّمدُحَســین الّدِ
عبدالَحلیــم الحّلــّی - و - عبدالعزیــز الَکریمــّی، ُمقاَبَلــُة النــّص : محمود سپاســی - و 
ســة  شر)ُمَؤّسَ شــَعری، ُقم: دارالَحدیث للّطباعة َو الّنَ

َ
د أ وجــی - و - ُمَحّمَ

ُ
- ُمصَطفــٰی أ

قافّیة(،  ط: 1، 1422 هـ. ق. / 1380 هـ. ش.
َ

دارالحدیث الّث

د بِن َهّمام بِن ُسَهْیٍل اإِلسکافی، َعن َعلّیِ  ِبی َعلّیٍ محّمَ
َ
ة )ِرواَیُة أ ّجادّیَ حیفة الّسَ الّصَ

دُحَســْین  د محّمَ ــّیِ ــالم ـ(، َتقدیم: الّسَ بِن ماِلک، َعِن اإِلمام َزْیِن الَعاِبدیَن - َعَلیِه الّسَ
دَجواد الُحَســْینّی الَجاللّی، ط: 1، ُقــم : َدلیِل ما،  الُحَســْینّی الَجاللــّی، َتحقیــق: محّمَ

1422هـ. ق. / 1380 هـ. ش.

ة، البیبلیوغرافیــا،  ــَندّیَ ة / الّدراســة الّسَ ــّجادّیَ ة )الموســوَعة الّسَ ــّجادّیَ حیفــة الّسَ الّصَ
دُحَســین َحکیم  ة: ســمیر خیرالّدین، البیبلیوغرافیا: محّمَ ــَندّیَ ص(، الّدراســة الّسَ الّنَ
حَمد ماجد، ط: 1، َبیروت: َمعَهد الَمعاِرِف 

َ
ص: أ د زراقط(، َتحقیق الّنَ )َترَجَمــة: محّمَ

ة(، 1426هـ. ق. ة و الَفلَسفّیَ راساِت الّدینّیَ ة )للّدِ الحکمّیَ

ة الکاِمَلــة ) لإِلمــام َزْیــِن العاِبدیــن َعلــّیِ بــِن الُحَســْین - َعَلْیِهَما  ــّجادّیَ حیَفــة الّسَ الّصَ
ِخ 867 هجرِی  َکْفَعمی ُمــَوّرَ ــالم ـ( / ُنســخه َبرگــرداِن َدســتَخّطِ ِإبراهیم بِن َعلــّیِ  الّسَ
دُحَسیِن َحکیم،  د ُمَحّمَ لّدیِن یوُنسی(، با ُمَقّدمۀ َسّیِ د َجالال َقَمری )از مجموعۀ َسّیِ
کتابخانــۀ ِمّلــِی  ســناد و 

َ
ــِق َطباَطبائــی - و - تهــران: ســازماِن أ چ: 1، ُقــم: ُبنیــاِد ُمَحّقِ

ُجمهورِی ِإسالمِی ایران، 1394 هـ. ش. 

ــد بــن الَحَســن الّطوســّی )385 - 460 هـــ.  بوَجعفــر ُمَحّمَ
َ
الفهرســت، َشــْیخ الّطائفــة أ

سة َنشِر  ق: َجواد الَقّیومّی - ، ُقم: مَؤّسَ ســة َنشــِر الَفقاَهة - المحّقِ ق.(، َتحقیق: مَؤّسَ
الَفقاَهة، ط: 1، 1417هـ. ق.

دُحَســْیِن ُحَســْینِی طهرانــی، ج 1، چ: 4، مشــهد:  د ُمَحّمَ اهلل شناســی، آیــةاهلل َســّیِ
ِانِتشاراِت َعاّلمه َطباَطبائی، 1426 هـ. ق.

د  ــعادات الُمبــاَرك بــن محّمَ بوالّسَ
َ
َثــر، َمجدالّدیــن أ

َ ْ
هاَیــُة فــی َغریــِب اْلَحدیــِث َو األ الّنِ

ــاِفِعّی، الَمعروف بـ:[ 
َ

ــْیبانّی[ الَجَزری ]ُثّمَ الَمْوِصِلّی الّش
َ

ــد بن َعبِدالَکریم الّش ]بــن محّمَ
د  ثیــر )544 - 606 هـــ. ق.(، َتحقیــق: طاِهر أحمد الــّزاوى - و - َمحمود محّمَ

َ
ابــِن األ

ة. الّطناحی، 5 ج، المکتبة اإِلسالمّیَ

ــالم[، الَعاّلمــة الَمولٰی  ــِة األطهــار ]َعَلیِهُم الّسَ ِئّمَ
َ ْ
ْخبــاِر األ

َ
ِبحــاُر األنــوار اْلجامعــُة ِلــُدَرِر أ

سة الَوفاء، 1403 هـ. ق. دباقر الَمجِلسّی )فـ: 1110 هـ. ق.(، ط: 2، َبْیروت: مَؤّسَ محّمَ

بیدّی، ج 16،  د ُمرَتَضی اْلُحَســینّی الّزَ د ُمَحّمَ ــّیِ تاُج الَعروس ِمن َجواِهر القاموس، الّسَ
حمد 

َ
ــّتار أ ــد الّطناحی، راَجَعــه: ُمصَطفٰی ِحجــازی و َعبدالّسَ َتحقیــق: َمحمــود محّمَ

قاَفة و الُفنون و اآلداب، 2004 م.
َ

فراج، ط: 2، الکوْیت: الَمجِلس الَوَطنّی للّث

) مقالــۀ »خدمــاِت  هـــ. ش.  آذِر 1384  َبهارســتان )مجّلــه(، س 5، ش 54،  پیــاِم 

و  َحديثــى  كوششــهاِی  كــه   - لبانــى 
َ
أ ناِصرالّدیــِن  شــيخ  واهــِى 

ُ
گ

فياِن 
َ
َســَنْدِپژوهانه اش، بَحق يا ناَحق، مورِد ِإقبال و ُوثوِق بســياری از َســل

ن ُافتــاده - ، َبَســنده اســت تــا گوشــه ای از همين دیــروِز ُچنان  هــِل َتَســّنُ
َ
أ

ُكِنش به توصيف و َتعريِف  بانى، در وا
ْ
ل

َ
ُكَنــد. أ كيْن توز را َتصویر  ُمّدعيــاِن 

گفته بوده است: »... اّن ما نراه اليوم من صحوٍة  كه  يكى از دوستدارانش 
كان العلماء  و َنشــاٍط فى علِم الحديث هو من ثماِر الّشــيخ ناصــر حيث 
كــذا الخطبــاء دونمــا معرفــة بصحيــح  عيَفــة و 

َ
حاديــث الّض

َ
يذكــرون األ

ــذی كان يضّم مــن العلماء كان 
ّ
الحديــث مــن ســقيمه، بل هــذا األزهر ال

يقرؤون كتب الحديث للبركة و ليس عندهم معرفة بهذا العلم«، خطاب 
فته است:

ُ
گ گردان و ُمريدانش  به يكى از شا

َبــِة 
َ
تــی َتراهــا اآلَن َتِعــّجُ بَطل

ّ
ــم ُيقــال! ٰهــِذِه الّســعودّیة ال

َ
كّل مــا ُيعل  »ليــَس 

َحٌد فیها َیهتّمُ بٰهذا الِعلم ... «.89
َ
م َیُکن أ

َ
رُتها ل ّما ُز

َ
الَحدیِث ل

يم. بگذر

كاِر   آنچه مهّم اســت و َمطَمِح َنَظر باَيد باَشــد، ساماْن َبخشــيدن و َتداُرِک 
ذاری؛ نه ِستٖيهٖيَدْنهاِی بیهوده 

ُ
خويشتن است و واِنهاَدِن ُمسامحه و ُفروگ

و َفرساَينده و البّته بی پايان!

َســف، َمعــدودی از بســيار و ُمشــتى 
َ ْ
كــه آوردم - و َمــَع األ آن نمونه هــا هــم 

از َخــروار اســت! - ، هيچيــک، ســخنى نهانى يــا رازی بازپوشــيده نبوده 
اســت تا َجماعــِت ِدلواَپِس »ايْنكه مگــو، آْنكه َمُپرس« بخواهنــد مرا از َدِر 
كــه گوَينــدگان، با  ُكَننــد. ُســَخنانى اســت  ِإذاَعــت و ِإْفشــاِی آن َملَمــت 
فته 

ُ
گ گوِش ديگران نوشته و ِنهاده يا  َسرَفرازی و َدستيازی، پیِش چشم و 

كاِر ِانتشــار و ِإشــاَعِت آْن خــوْد كوشــيده اند.  و َشــَنوانيده اند، و َبعًضــا در 
ُكَنند، به جاِی  كــه مى خواَهند َزَنخ بَزَنند و ُفْجُفجــه  َپــس بهتر اســت آنها 
ى 

َ
خشــْم گرفتن بــر ناِقدان و ناِصحان و تهمْت ِنهادن بــر َزمين و َزمان - َعل

الُخصــوص، چــون َمنى كه خــود در این راه از پیــادگاِن وامانده ام - ، ایْن 
ُكَننــد و  طفــى و ِاخِتــلل و َپريشــانى را َتداُركــى 

ُ
َكــْم ل ِتفاتــى و 

ْ
همــه بی ِال

سول«  خباِر آِل الّرَ
َ
براستى به َتمهيِد هرچه بیشتر و بهَتِر »َطریق الُوصول ِإلٰی أ

ُمسَتعان!
ْ
بَینديَشند؛ َواهَّلُل ال

اصفهان / نيمۀ ُخردادماِه 1395 هـ. ش.  

کتابنامه

ــِت حوزۀ  آشــنائی بــا ُعلــوِم حدیث، علــِی َنصیــری، چ: 2، ُقــم: ِانِتشــاراِت َمرَکِز ُمدیرّیَ
ۀ ُقم، تابستاِن 1382 هـ. ش. ِعلمّیَ

آینــۀ ِپژوِهــش )مجّله(، ش 152)ص 44 - 54 / مقالۀ »دکتر ُحَســْیْن َعلی َمْحفوظ و 
کتابخانه اش« به َقَلِم جویا جهانبخش(.

کالِم شــیعه! َنقِد  آینــۀ پژوِهش)مجّلــه(،  ش 156) ص 56 - 65 / مقالۀ »ُفضولی در 

َكَما َعَرفُته، عصام موسٰی هادی، ص 78. بانى 
ْ
ل

َ
د ناِصرالّدین األ ث الَعصر اإِلمام محّمَ 89. ُمَحّدِ

گامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث نقد و برریسکتاب
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د بن ناِصر الَفقیهی، ط: 1،  حادیَثُه: الّدکتور علّی بن محّمَ
َ
َج أ َق َعَلْیِه و َخّرَ

َ
َقُه َو َعّل

َ
َحّق

َرة: مکَتَبة الُعلوم و الِحَکم، 1407 هـ. ق. الَمدیَنة الُمَنّوَ

د َعلِی َقرائی -  ُکْلِبرگ، ُمَترِجمان: َســّیِ حوال و آثاِر او، إتان 
َ
کتابخانــۀ ابِن طــاووس و أ

کتابخانۀ ُعمومــِی آیةاهلل اْلُعظمٰی َمرَعشــِی َنَجفی،  و - َرســوِل َجعَفریــان، چ: 1، ُقــم: 
1371 هـ. ش.

ُکّلّیــات َمفاتیــح الِجنان، ِثَقةاإِلســالم حاج شــْیخ َعّبــاِس ُقمی، با ترَجمــه و َتصحیِح: 
َکَمره ای، به خّطِ حاج طاِهِر خوشنویس، چ: 9، تهران:  دباِقِر  آیةاهلل حاج شْیخ محّمَ

کتابُفروشِی ِإسالمّیه، 1377 هـ. ش. 

خباِر َمشــکوک و َنقد و ِعیارَســنجِی 
َ
مأثــورات در ترازو )ُگفتارها و ُجســتارهائی دربارۀ أ

ثورات(، جویا جهانبخش، چ: 1، تهران: َنشِر ِعلم، 1393 هـ. ش.
ْ
حادیث و َمأ

َ
أ

ُمجیــز و ُمجــاز: آمــوزِش علِم حدیث، آیــت92 اهلل حاج شــْیخ َمحموِد َارگانــِی ِبهَبهانی 
ة، 1433هـ. ق. / 1391 هـ. ش.

َ
حاِئری، ط: 1، ُقم: دارالَمَوّد

َکَما َعَرفُته، عصام موســٰی هادی،  ْلبانی 
َ
ــد ناِصرالّدین األ ث الَعصــر اإِلمام محّمَ ُمَحــّدِ

ّدیق، 1423هـ. ق. ط: 1، الجبیل: دارالّصِ

مشــکوة)مجّله(، ش110، َبهــاِر 1390 هـــ. ش. ) ص62 -  76/ »َبرَرســِی َســَند و ذیــِل 
الم ـ« به َقَلِم آقاِی َمسعوِد ِعمرانی (. ُدعاِی ِإمام ُحَسین - َعَلیه الّسَ

د بن اْلَحَســن بن َعلّی بن اْلَحَســن الّطوسّی  بوَجعَفر محّمَ
َ
ــیخ أ

َ
د، الّش ِمْصباُح اْلُمَتَهّجِ

ــْیخ الّطوســّی )385 - 460 ه ـ. ق.(، ]باهِتماِم: َعلی 
َ

اِئَفة و الّش الُمْشــَتهر بـ: َشــْیخ الّطَ
یَعة، 1411هـ. ق. َسة ِفْقِه الّشِ صَغر ُمروارید[، ط:1، َبْیروت: ُمَؤّسَ

َ
أ

فیــَن ِمنهم قدیًمــا و حدیًثا(،  کتب الّشــیَعة و أســماء الُمَصّنِ َمعاِلــم الُعَلماء)فهرســت 
آل  دصــادق  د محّمَ ــّیِ الّسَ َتقدیــم:  الماَزندرانــّی،  َشهرآشــوب  بــن  علــّی  بــن  ــد  محّمَ

ة، 1380 هـ. ق. شَرف: الَمکَتَبة و الَمطَبَعة الَحْیَدرّیَ
َ
َجف األ َبحِرالعلوم، ط: 2، الّنَ

دُحَســیِن  َمفاتیــح الَحیــاة، آیــة اهلل ]عبداهلِل[ َجــوادِی آُملی، َتحقیــق و َتنظیم: محّمَ
َکمال الّدیِن ِعمادی - و - َمحموِد َلطیفی  د  سی - و - َسّیِ

َ
َفاّلح زاده - و - َیداهلِل مقّد

ثی - و -  - و - َجعَفِر آریانی، ویرایش و ُمشاورۀ ِعلمی: َعلِی ِإسالمی - و - َجواِد ُمَحّدِ
باَذری - و - میری - و 

َ
َمحموِد َمهدی پور، َتخریِج َمنابع: طبرسی - و - آزادی - و - أ

دزاده - و - َجعَفرِی  - ِمحرابی - و - َفتحّیه - و - پرهیز - و - َحَسن زاده - و - ُمَحّمَ
طَهری، چ: 159، ُقم: َمرَکِز َنشِر ِإسراء، َبهاِر 1393 هـ. ش. 

َ
أ

ــَروّی الماَزنَدرانّی  د بن َعلّی بن َشهرآشــوب الّسَ بوَجعَفر محّمَ
َ
بی طاِلب، أ

َ
َمناِقب آِل أ

َبیــروت:  البقاعــی، 5ج، ط: 2،  َفهَرَســة: د. یوُســف  و  )فـــ: 588 هـــ. ق.(، َتحقیــق 
ْضواء، 1412 هـ. ق. 

َ
داراأل

َعوات َو َمنَهُج الِعبادات، َرضّی الّدین أبوالقاِسم َعلّی بن موَسی بن َجعَفر بن 
َ

ُمَهُج الّد
َق َعَلیه: 

َ
َم َلُه َو َعّل

َ
ــد بن طاووس الَحَســنّی الُحَســْینّی )589 - 664 هـ. ق.(، َقــّد محّمَ

ْعَلمّی،  بی جا )ُقم؟(، بی نا، بی تا ) افست از روِی َطبِع َبْیروت(.
َ ْ
ُحَسْین األ

َجفّی، ط: 1، َبْیروت: دار  ــالم - ، هادی الّنَ هِل الَبْیت - َعَلیِهُم الّسَ
َ
حادیِث أ

َ
َموســوَعة أ

راِث الَعَربّی، 1423 ه ـ. ق. ِإحیاِء الّتُ

ِد  فــکاِر موالنــا َجــالل الّدیــن محّمَ
َ
موَلــوی نامــه ) مولــوی چــه می گوَیــد؟ / عقایــد و أ

گاه - و - شوراِی عالِی  مولوی(، َجالل الّدیِن ُهمایی، 2 ج، چ: 2، تهران: ِانِتشاراِت آ
فرهنگ و هنر، 1356 هـ. ش.

میقاِت َحج )مجّله(، ش 42، زمستاِن 1381 هـ. ش. )ص 184 - 194 / »نیم نگاهی 
د َجواِد ُحَسْینی(. ِح فرازهایی از ُدعاِی َعَرفه"« به َقَلِم آقاِی َسّیِ به "َشر

میقــاِت َحــج )مجّله(، ش 51، َبهاِر 1384 هـ. ش. )ص 44 - 69 / »پژوهشــی دربارۀ 
ذْیِل ُدعاِی َعَرفه« به َقَلِم آقاِی ُحَسْیِن ُترابی(. 

كذا بالّتاِء الَممدوَدة!  .92

ّول و دوم - رهمــا - در راِه ســاماندهِی ِانِتقــادِی متِن َصحیفۀ َســّجادّیه و 
َ
مجلســِی أ

َترویِج آن« به َقَلِم جویا جهانبخش(. 
َحدیــْث ِپژوهــی )دوفصْلنامــۀ ِعلمــی - ِپژوِهشــی(، س5، ش 10، پاییــز و زمســتاِن 
الم - :  هِل بیت - َعَلْیِهُم الّسَ

َ
دعیۀ أ

َ
صالِت أ

َ
1392 هـ. ش. )ص 57 - 94 / »دفاع از أ

ُمطالعۀ موردِی ُدعاِی َعَرفه« به َقَلِم آقاِی حامِد خانی - فرهنِگ ِمْهرَوش ـ(.

ِت  حدیْث شناســی، َعلــِی َنصیــری، 2ج، چ: 1، ُقــم: ِانِتشــاراِت  َســناِبل / َمرَکــِز ُمدیرّیَ
ۀ خواَهران، زمستاِن 1383 هـ. ش. حوزه هاِی ِعلمّیَ

ِس ِإمــام ُخمینــی »س« - ، س 3، ش 137، 
َ

َحریــِم ِإمــام - َهفتــه نامــۀ آســتاِن ُمَقــّد
گزارِش ســخناِن »آیــت اهلل العظمی جوادی  پنجشــنبه 10 مهــر ماِه 1393 ]هـ. ش.[، 

آملی«.

ِس ِإمــام ُخمینــی »س« - ، س 5، ش 217، 
َ

َحریــِم ِإمــام - َهفتــه نامــۀ آســتاِن ُمَقــّد
پنجشــنبه بیســت و سُوِم ُاردیبهشت ماِه 1395 ]هـ. ش.[، ُمصاحبه با »آیةاهلل شیخ 

شَرفِی شاهرودی«.
َ
ُمصَطفٰی أ

ِت  َدرســنامۀ ِعلــِم حدیث، َعلِی َنصیری، چ: 1، ُقم: ِانِتشــاراِت  َســناِبل / َمرَکــِز ُمدیرّیَ
ۀ خواَهران، َبهاِر 1384 هـ. ش. حوزه هاِی ِعلمّیَ

دتقــی  ِح ] کتــاب [ َمــن ال َیحُضــُره الَفقیــه، الَمولــٰی ُمَحّمَ قیــن فــی َشــر َروَضــة الُمّتَ
د ُحَسْین  ّیِ

شَرَف علٰی َطبِعه: الّسَ
َ
َق َعَلیه َو أ

َ
َقه َو َعّل الَمجِلسّی )1003 ـ1070هـ. ق.(، َنّمَ

ــیخ َعلٖی َپناه ااِلْشــِتهاردّی، ُقم: ُبنیاِد فرهنِگ ِإســالمِی 
َ

الُموَســوّی الِکرمانــّی - وـ الّش
کوشانپور، 1399هـ. ق. دُحَسْیِن  حاج ُمَحّمَ

د  ــّیِ د الّســاِجدین - َصَلواُت اهلِل َعَلْیه - ، الّسَ ِح َصحیَفِة َســّیِ ریاض الّســاِلکین فی َشــر
ــ . ق.(، َتحقیــق:  َعلــی خــان الُحَســْینّی الَحَســنّی الَمَدنــّی الّشــیرازّی )1052 - 1120 هـ
شر اإِلسالمّی )الّتابعة ِلَجماعِة  َسة الّنَ د ُمحسن الُحَســْینّی األمینّی، ط: 4، ُمَؤّسَ ــّیِ الّسَ

فة(، 6ج، 1415 هـ. ق. سیَن بُقم الُمَشّرَ الُمَدّرِ

ِسمات)مجّله(، ش 5، َبهار و تابستاِن 1390 هـ. ش. )ص 56 - 69 / »دفاع از بخِش 
پایانِی ُدعاِی َعَرفه« به َقَلِم آقاِی َمهدِی ُحَسْینیاِن ُقمی(.

ســه ســفرنامه : میقات، دیاِر یار، طوِر سینا، هادِی َنَجفی، چ: 1، ُقم: ِانِتشاراِت  ِعطِر 
کتابخانۀ ُعمومِی آیة اهلِل َنَجفی / اصفهان(، 1389 هـ. ش. ِعتَرت )با َهمکارِی: 

کراماِت زیارِت ِإمام ُحَسین  َطرحی نو از زیارِت عاشورا ) اسناد، ُنسخه شناسی، آثار و 
ــالم ـ(، بــا مقّدمــۀ »حضــرت حّجت90 اإِلســالم و المســلمین دکتر مرتضی  - َعَلیــِه الّسَ
کاظمی  آقاتهرانــی«، ِپژوِهــش و تألیــف: »حّجــت91 اإِلســالم و المســلمین اســماعیل 
الم - ،  زرومی«،چ: 2 )چاِپ نخسِت ناِشر(، ُقم: َنشر و پخِش مهِر فاِطمه - َعَلیَها الّسَ

1390 هـ. ش.

بوالَحَســِن َنَجفــی، چ : 15، 
َ
َغَلــط ننویســیم ) فرهنــِگ ُدشــواریهاِی زبــاِن فارســی(، أ

تهران: مرکِز َنشِر داِنشگاهی، 1389 هـ. ش.

د أبوالقاِسم  ّیِ
سِتخارات، الّسَ ِ

ْ
رباب ِفی اال

َ ْ
لباب َو َبْیَن َرّبِ األ

َ
ْبواب َبْیَن َذِوی األ

َ
َفتُح األ

َعلّی بن موَســی ابن طاووس الَحَســنّی الحّلی )589 - 664 هـ. ق.(، َتحقیق: حاِمد 
راث، 1409  ــالم - إِلْحیاِء الّتُ َســة آِل الَبْیت - َعَلْیِهُم الّسَ الَخّفــاف، ط: 1، َبْیــروت: ُمَؤّسَ

هـ. ق.

حَمد بن 
َ
جاشــی، أبوالَعّباس أ ــیَعة الُمشــَتهر بـ:  ِرجال الّنَ ِفی الّشِ ســماِء ُمَصّنِ

َ
ِفهرســت أ

َسدّی الکوفّی )372 - 450 هـ. ق.(، تحقیق: 
َ
جاشی األ حَمد بن الَعّباس الّنَ

َ
َعلّی بن أ

ابَعة ِلَجماَعِة  شــر اإِلســالمّی ) الّتَ ســة الّنَ ْنجانّی، ُقم: مؤّسَ ــَبْیرّی الّزَ
ُ

د موَســی الّش ــّیِ الّسَ
َفة(، ط: 5، 1416 هـ. ق. سیَن بُقم الُمَشّرَ الُمَدّرِ

قارامجموعــه 1 و 2 )کلمــات، َنصایــح و مناِقــِب شــیخ َصفّی الّدین َاردبیلــی(، َتدوین 
د ُحَســین محّمدزاده ِصّدیق، مترجم: داوِد ُبهلولی، چ: 1، ُقم: َنشــِر  ُکَننده: دکتر َســّیِ

دیان، 1385 هـ. ش.
َ
أ

صَبهانی )336 - 430 هـ. ق.(، 
َ
بوُنَعیم األ

َ
ّدِ َعَلی الّراِفَضة، الحاِفظ أ کتاب اإِلماَمة و الّرَ

كذا بالّتاِء الَممدوَدة!  .90
كذا بالّتاِء الَممدوَدة!  .91

نقد و برریسکتابگامی به سوِی »إِسناد« و »أَسناد« در َتْحدیث


