گنجي نويافته يا وهمي بربافته؟

*

جويا جهانبخش

أَال! إنِ َما االَيّامَ dقد صِرنَ کلُ ّهَا

عجائبَ َحتّی ليسَ فيها عَجائب!d
َ ِ

1

تمهيد

آيا تاکنون خطبهای که گفته میشود حضرت ابوالفضل عباس بن علـی)ع( در روز )ترويـه( سـال

 60ق بر بامِ کعبه ايراد فرموده است ،خواندهايد؟ آيا از اين خطبه آتشين هيچ خبری داريد؟…

مولّفات اصيل و منابع اصلی میرويد و به سخن
اگر برای مطالعه در تاريخ و حديث ،تنها به سdراغ َ d

اهل تدقيق و تحقيق گوش میسپاريد ،عجب نيست که از ايـن خطبـه و خبـر آن چيـزی نخوانـده و

نشنيده باشيد؛ زيرا در منابع قديم و قويمی که دربارة احوال اهل بيت رسـالت و قافلـة حسـينی بـه از

چنين خطبهای َعين و اثَ َری نيست.

ظهور اين خطبه و آشنا شدن برخی از گويندگان و نويسندگان با آن ،رهينِ انتشار کتـابی عجيـب

است به نام خطيب کعبه 2که چنين خطبهای را معرفی و عرضه میکند و آنگـاه مبـاحثی بـه عنـوان
شرح و توضيح آن ارائه میدهد.

در گفتارِ حاضر لَختی به همين کتاب که در اين روزگار آکنده از غرايب ،خود يکی از غريبتـرين

و شگفتیزاترين منشورات عصر در حوزة دين به شمار میرود 3 ،خواهيم پرداخت.

4

نويسندة کتاب) ،مهندس علی أصغر يونُسيان( است که گفتـه مـیشـود) :سـالهاسـت از سـنگرِ

دانشگاه برای حمايت از حريم واليت مدد میجويد( 5و آثاری به نظم و نثر منتشر ساخته.

6

دو تَن از نويسندگان حوزوی بر اين کتاب تقريظ نوشته و آفرين خواندهاند :يکی آقايِ )شيخ جواد

کرباليی( و ديگری آقايِ )علی اکبرِ مهدیپور( .تقريظهـای ايـن هـر دو تـن بـا دو پيشـگفتار خـود
* آينة پژوهش ،ش  ،118مهر و آبان  .1388نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب خطيب کعبه )شرح خطبـة پرشـور قمـر منيـر
بنيهاشم)ع( بر فراز کعبه در يومالترويه سال  60ق( ،نوشتة علياصغر يونسيان که از سـوي نشـر آينـة زمـان در سـال 1386
منتشر شده است.
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َـدم را )فصـلِ
فصـل مdق ﱠ
ِ
نويسنده کتاب ،در فصلی م َdقدﱠم بر فصلِ نخست ـ کـه نويسـندة کتـاب ايـن

صفرم( 7خوانده است! ـ جای گرفته است.

ِ
کتاب خطيب کعبه ـ آنسان که اشارت رفت ـ شرحی است بر متنی عربی ،و آن متن عربی کوتاه،

بنابر ادعای مؤلّف) ،خطبهای( است که )حضرت أباالفضل 8العباس)ع(( بر بااليِ بامِ کعبه ايراد فرموده

و منبعِ آن نيز ،باز بنابر ّادعای مؤلّف ،کتاب مناقب ساداة 9الکرام تأليف سيدعينالعارفين هنـدی اسـت
که هم بنابر ّادعای مؤلّف ،در کتابخانه مرحوم عالمه ميرحامدحسين هندی موجود است.

10

چه مؤّلفِ کتاب و چه آقايِ مهدی پور ـ که هر دو بر صحت و أصالتِ اين متن پای فشارند ـ ،هيچ

ِ
يک خود
مؤلـف
کتاب مناقب الساداة الکرام موردِ ادعا را در اختيار ندارند 11و ـ آنسـان کـه از پيشـگفتار ّ

برمیآيد ـ تنها رونوشت همين خطبه را )آقای مهندس سجادی( ـ که ايشان را هم نمیشناسيم ـ از آن
کتاب اخذ کرده و در اختيار مؤلف قرار داده است.

12

با ابهامی که در باب مأخذ اين خطبه ادعـايی وجـود دارد ،بيشـترين تأکيـد و عنايـتِ نويسـنده و

تقريظنويسان به خودِ متن و ظاهر و باطنِ عباراتِ آن معطوف است.

هم آقای شيخ جواد کرباليی که نخستين تقريظ را بـر کتـاب نوشـتهانـد و هـم مؤلّـف کتـاب از

عالي( خطبه ياد میکنند 13و آقايِ مهدیپور که دومين تقريظ را نوشتهاند ،بـر دو نويسـنده
ِ
)مضامينِ

پيش گفته سبقت dجسته ،در ستايش اين خطبه سنگ تمام گذاشته اند.

14

مؤلف کتاب و دو تقريظ نويسِ آن نسبتِ اين کالم را به حضرت أبوالفضل)ع( ثابت مـیداننـد و بـه
ﱢ
15

مؤلف هر دو کوشش دارند خوانندگان را در باب اين نسبت ،بیگمان سازند.
ويژه آقای مهدی پور و ّ

از قضا به نظر میرسد بعضی مخاطبان هم اين خطبة نوپديد را مهم پنداشته 16،حتـی در عرصـة

تاريخنگاری و دينپژوهی قابلِ استناد انگاشتهاند.

17

اما اين خطبه که بدينسان از گروهی دل بdرده ،چيست و چگونه است؟

متنِ خطبه و َ َتنبﱡهات برخاسته از آن

متنِ خطبه ،بنابر کتاب خطيب کعبه 18 ،از اين قرار است:

الرحيم
الرحمنِ ﱠ
بسم اللّهِ ﱠ

وم َأبيهِ )اشاره به امام حسين عليه السالم( مَـن کـانَ
الحَمدdللّهِ الذی ش ﱠَرف هذا )اشاره به بيت( ب ُِقدِ d

أصبحَ قِبلَةً.
باالمسِ بَيتاً َ
َ
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أحقّ بِهِ مَن سائِرِ البَريﱠة؟ وَمَـن هdـوَ
هو َ
َررةِ؟ مَن َ d
الفجر َُة! َأتصdدﱡونَ طَريقَ البَيتِ الِمامِ الب َ َ
أيها الکَفَرَةُ َ َ
ّd

لديـهِ.
وأسراره dالعلَ ِيةُ وَاختِبارdه dالبَريةُ 19 ،لَطارَ البَيت dإليهِ َقبلَ أن يَمشی َ َ
أدنی بِهِ؟ و ََلوال ِحکم dاللّهِ الجلَ ِيةُ َ d
والحجرُ يَستلَ ِمَ dيدَيهِ.
الحجرََ َ ،
قد استلَ َمَ الناسَ َ d
َِ

ِ
عصـافير
الغضبان َعلی َ
قر َ
کالص ِ
َيکم َ ﱠ
الرحمنَِ َ ،لوقَعت dعلَ ُ
َشيةِ ﱠ
َجبولةً مِن م ِ
موالي م d
َشيةُ َ َ
َلولم َتکُن م ِ ﱠ
وَ َ

الطيرانِ.
ّ

الرج ِول ّيةِ؟
فکيفَ کانَ ِفی ﱡ d
ﱡفوليﱠةِ َ َ
بالموت ِفی الط ِ
ِ
يلعبَ d
قوما َ َ
ن َ ً
أتخ ّو ُف ِو َ
ـ ُ َ

انظـروا مِمﱠـن شـاربِ َ d
الخمـر
هيهات! َفانظ ُُروا ثُـمﱠ ُ ُ
َيواناتَ َ .
ِ
ِسيّ ِد البَرّياتِ دdونَ الح
ات ل َ
بالهام ِ
وَل ََفدَيتّ ِ d

الوحي dوالقُـرآنُ ،وَمِمﱠـن
السکران ومِمﱠن فی َبيتِهِ َ
الغوانيﱡ ﱡ ُ
بيتهِ َ
َالکوثرِ وَمِمَن فی َ ِ
الحوض و َ َ
وَمِمﱠن صاحِبِ َ d

التطهير واآليات.d
بيتهِ ّ ُ
وات وَالدنﱠ َسات dوَمِمَن فی َ ِ
الله d
بيتهِ ﱠ َ
فی َ ِ

َسول اللّه ص ﱠَـلی ّاللـه dعلَ َيـهِ
أرادوا َقتلَ ر ِ d
الغلطةِ الﱠتی َقد َوقَعَت فيها الق َُريش ،dالنِ ﱠ dهم d
َعتم ِفی َ َ
وأنتم َوق ُ
َ ُ

وأنتم تُريدdونَ َقتلَ ابنِ بنتِ َنبيِ ُکم.
وآل ِِه َ ُ

الحسـينِ
لکم َقتلَ أبـی عَبد ِّاللـه d
وکيفَ يdمکِنُ َ ُ
حياًَ ،
السالم َ ّ
ُالمؤمنينَ علَ َيهِ ﱠ
لهم مادامَ أمير ِ
dمکن َ d
وَالي ِ

حي ًا َسليالً؟
السالم مادdمتّ َ d
علَ َيهِ ﱠ d

بادروا قَتلی ،واضربِ dوا dعنُقی َليَحصdلَ مdراد ُdکم.
َعالوا ُاخبِر ُُکم بِسَبيلِهِd ِ ،
ت َ

َيکم َوعلی أجداد ُِکم(.
البلَ َغَ ِمدار َُکم ،وبَ َ ﱠد َد َأعمار َُکم و ََاوالد َُکم ،وَلَعَنَ اللّه dعلَ ُ

اکنون بجاست ترجمهای را هم که در خود کتاب خطيب کعبه از اين متن به دست دادهاند ،از نظر
بگذرانيد:

)به نام خداوند بخشندة مهربان(

ّ
حمد خدايی را سزاست که اين بيت را به قدوم پدر او )اشاره به ابی
عبداللـه الحسـين)ع( شـرافت

داد؛ خدايی که ديروز گذشته )اينجا( برای او بيت بود ،ولی امروز ]به يمن قدوم پدرش[ قبله گرديد.

ای کافران فاجر و فاسق! آيا ادامة امر حج را برای امام پاکان و نيکان مانع میشويد؟ چـه کسـی

سزاوارتر از او به خانة کعبه است؟ چه کسی از او به کعبه نزديکتر است؟

اگر حکمتهای آشکار خدا و اسرار بلندباال و امتحان نمودن بندگان او ]به وسيلة اين خانه[ نبـود،

هر آينه اين بيت به سوی او پرواز میکرد؛ قبل از آنکه امام حسين)ع( قدم به طرف آن بردارد .مـردم
استالم َحجَر میکنند ،ولی َحجَر دست او را استالم مینمايد.

اگر مشيت و خواست موالی من از مشيت خدای رحمان سرچشـمه نمـیگرفـت و بـه آن تعلـق

نداشت ،هر آينه مانند مرغ شکاری غضبناک که بر گنجشکهای در حال پـرواز هجـوم مـیآورد ،بـر
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شما حمله میآوردم ـ آيا قومی را میترسانيد که آنها در کودکی مرگ را بـه بـازی مـیگيرنـد ،پـس

چگونه است در بزرگی ـ و به جای حيوانات ،سران و مهتران شما را در برابر او فدا میکردم.

هيهات! نگاه کنيد آن هم به دقت و ببينيد ]سزاوار است پيرو چه کسانی باشيد[ از کسـی پيـروی

کنيد که شاربالخمر است يا از کسی کـه صـاحب حـوض و کـوثر اسـت؟ از کسـی کـه در خانـه او
آوازخوانهای مست وجود دارد يا از کسی که در بيت او وحی و قرآن است؟ از کسـی کـه در خانـه او

هوسرانی و آالت لهو و لعب و پليدی است ،يا از کسی که در خانه او پاکی و نشانههای خداست؟

شما در گمراهی و انحرافی واقع شديد که قريش در آن قرار داشتند؛ مراد آنها کشتن رسـول خـدا

)ص( بود و شما کشتن فرزند دختر پيامبرتان را اراده نمودهايد .تا زمانی که اميرالمؤمنين)ع( زنده بـود،

بر ايشان کشتن پيغمبر خدا)ص( ممکن نبود ،چگونه برای شما کشتن ابی عبداللّه الحسين)ع( امکـان
ذريه علی)ع( هستم ـ زنده باشم؟
پذير است مادامی که من ـ که ّ

بياييد تا شما را به راه کشتن امام حسين)ع( آگاه کنم :به قتل من مبادرت ورزيد ،گردن مرا بزنيـد

تا مراد شما حاصل گردد.

خداوند شما را به مقصودی که برای آن دور هم جمع شدهايد نرساند و عdمرهای شـما را کوتـاه و

متشتت و پراکنده سازد و شما و اجدادتان را لعنت کند(.
ّ
اوالدتان را

20

َربيت و حديث و کـالم و تـاريخ را از يکبـار مطالعـه
اگرچه خوانندگان بهره َور از فُنون َ َأد ّبيت و ع َ ّ

)وذ ﱢَکـر
اين متن ،سررشته کار به دست خواهد افتاد و حاجتی به اطاله کالم نخواهد بود ،بـه مصـداقِ َ

المومنين( )الذاريات (55 /و تنها برای جلبِ توجه و َ َتن ﱡبهِ طالـب علمـان ابجـدخوانی
تنفعِ d d
الذکری َ َ
فَإنﱠ ِ
چون خود ،در اينجا ،درباره بعضی فقرههای متن ياد شده کلمتی چند به قلم میآورد تا َقدری فضـايِ

سالست و صالبتی که ادعا شـده اسـت
َ
گفت وگو بی ُغبارتر گردد و بهويژه روشن شود آيا سالمت و
در متن و محتوای اين خطبه هست ،آنچdنان است که مدعيان گفتهاند و شرحِ آن خواهد آمد ،و آيا بـه

راستی از ديدِ زبان و بيان و سبک و أسلوب ،اين سخنان ،به سـخنانِ مردمـانِ فرزانـه و سـخندان ،ـ
برتر از آن :ـ به کالم آسمانفرسای پروردگان بيت نبوت و امامت میماند يا نه؟ و آيا اين تنها دستاويز

مدعيان که ادعای هماهنگی اسلوب و بيان و محتوای خطبه با سخنان خاندان رسالت است ،ادعـايی

مقبول است و راهی به دهی میبرد؟

پس تنها به چند نکته از نکاتی که در اينباره گفتنی است میپردازيم.

در همان سطر دوم خطبه درباره )کعبه( گفته شده است:
قبلة(.
)مَن کانَ باألمسِ بيتاً أصبح ً
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راستی اين عبارت چه معنای معقولی دارد؟ مترجم چه توجيهی برای تطبيق ترجمة پيشنهادیاش

با متن در اختيار خواننده میتواند نهاد؟ آيا از )کعبه( با لفظ )مَن( ياد شده است؟!
قائل ،در همان آغاز ،مخاطبانش را به صراحت )کافر( و )فاجر( میخواند!

الفجرَة(؟!
آيا خردپذير است که فرزند فرزانه اميرمؤمنان بر بام کعبه رود و فرياد کند) :أيdها الکَفَرَةُ َ َ
بالطبع چنان سخنرانی خاصی بر بام خانه خدا ـ به تعبير آقـای مهـدیپـور ـ :در حضـور هـزاران

حاجي 21و طوافگر ايراد گرديد]ه است[( 22آيا حضرت ابوالفضل)ع( بر خـود روا مـیداشـته اسـت کـه
ميهمانان ضيافت رحمن و توده مسلمانان را )کَفَره َفجَره( بخواند؟!

هم آقای مهدیپور که بر اين کتاب تقريظ و آفرين نوشتهاند و هم نويسنده خود کتاب ،میداننـد

چنين خطابی نارواست؛ لذا ـ دانسته يا ندانسته ـ دست به توجيه و تأويل يازيدهاند .آقـای مهـدیپـور

مخاطب اين خطاب را )هيئت حاکمه( 32دانستهاند و نويسنده کتاب )حاضرين در بيت اللّهالحرام را که

برای کشتن حضرت اباعبداللّه الحسين)ع( در آنجا گرد آمده بودنـد( 42مخاطـب ايـن خطـاب شـمرده
است.

بیگمان چه آقای مهدیپور و چه نويسنده خطيب کعبه مدعی نيستند کـه همـه يـا اکثريـت آن

)هزاران حاجی و طوافگر( از )هيئت حاکمه( و يا از مزدوران سازماندهی شده يزيد بن معاويه بودهانـد.
اکثريت قاطع حاضران ،توده مسلمانان حجگزار بودهانـد و ای بسـا تنـی چنـد از )هيئـت حاکمـه( يـا
مزدوران سازماندهی شده نيز در ميان ايشان حاضر بوده باشند.

حال آيا رواست و خردپذير است که فرزند فرزانه علی مرتضی)ع( بر بام کعبه در ميان آن )هزاران

الفجرَة!( و مخاطب و مرادش همان افـراد معـدود مـزدور يـا
َيها الکَفَرَةُ َ َ
حاجی و طوافگر( فرياد کند) :أ َ d
)هيئت حاکمه( باشد؟! آيا اين مصداق همان )تخصيص اکثر( نيست که از گوينده حکيم سر نمیزند و

عقال آن را مستهجن میشمارند؟

پس از نسبت کذايی کفر و فجور ،مخاطبان بدين عبارت مورد پرسش واقع میشوند:
َررةِ؟(
)أ ََتصdدﱡونَ طَريقَ البيتِ الِمامِ الب َ َ
همين اندازه که خواننده اندکی عربی بداند ،حتی بدون مراجعه به معاجم تخصصـی و تنهـا از راه

)صدﱠ( و ديگر صـيغ آن
ُانس متعارف با لسان قرآن مجيد ،فراياد میآورد که طريقه طبيعی کاربرد فعل َ

متوقﱠـع آن بـود کـه
در اين مقام از راه مقرون ساختنش با حرف جرِ )عَن( است; 52بـه عبـارت ديگـر َ
َريق البيت… (.
)أتصdدﱡونَ عن ط ِ
بخوانيمَ :
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آيا اين اندازه از هنجارشناسی عربی و ُانس با زبان قرآن چيزی است که اهل خانه امير بیرقيـب

کلمه از آن بیبهره باشند؟! هرگز!

در ميانههای خطبه میخوانيم:

الغضبان علی َعصافير الطﱠيرانِ( .با صرف نظـر از سـجع بـارد و مبتديانـه و
َالصقر َ ِ
عليکم ک ﱠ ِ
)… لَو ََقعتُ َ d

تکلفآلود عبارت ،تنها میپرسيم) :عصافير الطﱠيران( يعنی چه؟ )طيران( )به سکون ياء( چه لغتی است؟

الطيران( را به )گنجشکهای در حال پرواز( ترجمه کرده است؛ پس پيداست کـه
مترجم )عصافير ﱠ

)طار( به زبرِ ياء( میخواند؛ ولی ای کاش میدانسـتيم
)طيَران( )مصدر َ
)طيران( به سکون ياء را همان َ
َ
الطيران( میخوانده است؟!
کدام عرب فصيح و چگونه گنجشکانِ در حال پرواز را )عصافير ﱠ
پسانتر میخوانيم:

قوما َيلعَب dبالموتِ… (.
)أتخ ﱢوفُونَ َ ً
ُ َ

هرچند از ديد نحوی رواست که با اسم جمع ،مانند )قوم( ،معامله dمفرد نيز کنند 26 ،ليک از لسـان

پروردگان مکتب قرآن که آکنده است از اسم جمع )قوم( که بارها و بارها با آن معاملـه جمـع کـرده-

يلعب( گفتـه باشـند) :قومـاً يلعبـون(؟ و بـدين ترتيـب آيـا
d
اند 27،بيوسيده آن نيست که به جای )قوماً

مقتضای سبکشناسی کتاب و سنت 28و تعرف به لسان آن ،اين نيست که در بـاب چنـين اسـتعمالی

درنگ کنيم؟

لختی پسانتر میخوانيم:

بيتـه الغَـوانی السّـکران
والکوثَر ،ومِمﱠن فـی َ ِ
)… انظُروا مِمﱠن شارب dالخَمر ومِمﱠن صاحب dالحوض َ

التطهير واآليات.( …d
وات والدنﱠ َسات ومِمﱠن فی بيته ّ ُ
الله d
ومِمﱠن فی ِبيته الوحی والقُرآن ،ومِمﱠن فی َبيتِه ﱠ َ

میپرسم :همين )انظروا ممن شارب dالخمر( يعنی چه؟ اين چه اسلوبی است؟ آيا مترجم که آزادانه

و دليرانه به ترجمه و معناگذاری کالم پرداخته است ،متوجهِ نقصان نحوی عبارت نيست؟!
همين اشکال در )ممّن صاحب dالحوض والکوثر( نيز قابل طرح است.

السکران( به کار رفته و مترجم آن را به )آوازخوانهای
)الغوﱠانی 29ﱡ ُ
در همان فقره پيش گفته ،تعبيرِ َ

مست( ترجمه کرده است.

)السکران( )به ضمِ سين( چه واژهای است و يعنی چه؟
d

در اواخر خطبه میخوانيم:
لهم… (
)وال يdمکِن َ d

آيا به جای )اليdمکِن( )کذا؛ به جزم( ،انتظار نمیرفت تعبيری نظير )لم يdمکن( بيايد؟
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در همين اواخر خطبه آمده است:

حي ًا سليالً؟(
dمت َ ﱠ
dسينِ)ع( ماد d
)… کيفَ يdمکِنُ لکم قتلُ ِأبی عبداللّهِ الح َ

سليال( يعنی چه؟
بالطبع مراد از )سليل( در اينجا )فرزند( است; 30ولی )مادdمتً َ …d

حيا( معنای معقولی دارد .آدمی تا سرآمدِ معينی در قيد حيات دنيـوی اسـت و از آن پـس
)مادdمتً d

)حی( )بدين معنا( نخواهد بود؛ ولی آيا )فرزند( کسی بودن هم سرآمدِ معينی دارد؟ آيا کسی مـیتوانـد
َ

تا زمانی مشخص فرزند فالن شخص باشد و پس از آن ديگر فرزند آن شخص يا ـ به طوری کـه از

)سليال( برمی آيد ـ مطلقاً فرزند نباشد؟
عبارت َ ً

برای )مادام که من… فرزند باشم( در اينجا چه معنای معقولی تصور میتوان کرد؟!… گويا هيچ!

و درست از همين روی مترجم نيز که بارها خود را از بندِ مضايقِ واژگـانی و دسـتوری مـتن رهانيـده

است ،در ترجمه اين عبارت نوشته) :تا مادامی که 31من ـ که ذريّه علی)ع( هستم ـ زنده باشم(.
در نفرين پايانی خطبه میخوانيم:
)ال بلَ َغَ اللّهِ dمدار َُکم(.

)مدارَکم( که در متن خطبه )ص  (48به همين ريخـت ،و در دو جـای ديگـر کتـاب )ص  337و
ِ

)مدار َُکم( ،ضبط گرديـده اسـت ـ چـه واژهای اسـت و چـه
 (339در گفتاورد از متن خطبه ،به ريخت َ
معنايی دارد؟

واژهنامههای تازی در اين باره چندان ياری نمیرسانند .مترجم در ترجمه اين فقره نوشـته اسـت:

)خداوند شما را به مقصودی که برای آن دور هم جمع شدهايد نرساند(.

متأسفانه هيچ توضيح ندادهاند که اين معنا را از کجا به دست آوردهاند.

از ديگر سو تکرار ضبط )مدارکم( در صفحات مختلف کتاب ،راه را بر اين گمان نيز میبنـدد کـه

)مـراد(
)مدار( ـ بوده باشد ]که از قضا با ترجمه پيشنهادی مترجم نيـز d
)مدار( يا ِ
اين واژه )مdراد( ـ و نه َ

سازگارتر است!![.

واپسين سخن خطبه ،اين نفرين است:
وعلی أجداد ُِکم(.
َيکم َ
)وَلَعَنَ اللّه dعلَ ُ

کاربرد حرف ج ﱢَر )علی( برای فعل )لَعَنَ( به غايت از هنجارهای طبيعـی زبـان عربـی دور اسـت و

تنبه بدين نکته برای کسی که با زبان قرآن کريم 32آشنا باشد يا حداقل متن زيارت عاشورای معـروف

را از نظر گذرانيده باشد ،آسان خواهد بود .پردازنده اين عبارت ـ که احتماالً در اصل عربی زبان نبـوده
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فالنـا( َخلـط کـرده و ايـن خلـطَ
ً
ُالن( و )لَعَـنَ ّاللـهd
است ـ  ،ميان صورتهايی چون )لعن ُة اللّهِ علی ف ٍ
َعجَميانه چيزی است که در ادبيات ما سابقه دارد.
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به ياد داشته باشيم در هر زبانی ،به ويژه زبان عربـی ،خـروج از هنجارهـای رسـمی و رونـدهای

طبيعی و قوانين معيار زبان و لغت و دستور آن ،شواهد و نمونههايی دارد ،ليـک اگـر مـواردی از ايـن

برون شدهها و ناسازگاریها در يک متن کوتاه فراهم آيد ،آيا بـاز مـیتـوان از صـالبت و سالسـت و
جزالت و فَخامت آن متن دم زد و آن متن را از ديدِ سبک شناختی هماهنگ با عالیترين نمونـههـای

شيوايی و رسايی از آن زبان قلم داد؟ آيا میتوان خاصّه اگر متن ياد شده بـه خـودی خـود خاسـتگاه

روشنی نداشته و صدور و پيدايی آن در پردة ابهام جای داشـته باشـد) ،خـالف آمـد(های آن مـتن را
موجب تغليظ و تشديد ابهامها و تاريکیهای پيرامون آن نديد؟

آيا گزاف نيست کـه بخـواهيم آشـنايان مـتن متينـی چـون صـحيفه سـجاديه و فصـاحتنامـة

شکوهمندی چون نهجالبالغه شريف را قانع سازيم که خطبه ادعايی کتاب خطيب کعبه نيـز از لسـان

آن خاندان سخندان و سخنسنج و سخنشناس و سخنگستر تراويده و بـا آن چکادهـای شـيوايی و
رسايی پهلو میزند؟!… )چراغ مرده کجا ،شمع آفتاب کجا؟!(.
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از ديگر نشانههای کذب

در مثلِ چنين خبری که گفته میشود متن سخنرانی حضرت ابوالفضل ـ عليه السـالم ـ بـر بـام

کعبه و در حضور حجگزاران ،آن هم در چنان فضا و اوضاع تاريخ پراهميتی )يعنی روز ترويه سـال 60

ق( است ،نفس عدم اشتهار ،بل عدم تواتر اصل واقعه ،از نشانههای دروغين بودن آن است.

عالمه فقيد ،مرحوم آيت اللّه ميرزا ابوالحسن شعرانی در رساله نغز و پرمغزی کـه در علـم درايـه

پرداخته است ،چنين مینويسد:

بسياری علماء مِن جمله عالمه در نهاية االصول و شهيد در درايه ذکر نمودهاند کـه اگـر دواعـی

مردم در نقل مطلبی بسيار ]باشد[ و مع ذلک متواتر نشود ،دليل بر کذب ناقـل آن خواهـد بـود؛ مثـل

آنکه مؤذنی از مناره بيفتد؛ خبر آن در شهر منتشر میشود و اگر يک نفر خبر دهد ]و بس[ ،بايـد او را

تکذيب کرد؛ يا اگر شهری بين قم و تهران موجود باشد ،خبر آن متواتر میشود؛ و اگر يکـی خبـر داد
]و بس[ البته پذيرفته نيست؛ و اگر کسی ادعا کند که حضرت پيغمبر)ص( ده نمـاز بـر مـردم واجـب

کرده و مردم پنج نماز معروف را نقل کردهاند ،هيچکس قبول نمیکند .صاحب جـواهر ايـن قاعـده را

بسيار به کار برده من جمله در نجاست عرق dجنُب از حرام و حرمت نافله برای کسی که نماز قضا بـر
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ذمه دارد ،میگويد :اين مسائل عام البلوی بايد در روايات و بين علما معروف باشد ،و چون يک يـا دو

نفر روايت کردهاند ،اعتبار ندارد .از اين قبيل است حديثی که در تفسير علی بن ابراهيم نقل نموده که
وغيرالضـالين( قرائـت
ّ
حضرت امام جعفر صادق)ع( )صراط مَن أنعمت علـيهم غيرالمغضـوب علـيهم

کرده .چون شيعه سيصد سال در حضور ائمه)ع( روزی پنج وقت نماز میخواندند و اگر قرائت بـه ايـن

کيفيت واجب بود ،تمام dروات بايد اين حديث را نقل کرده ]باشند[ و متواتر شده باشـد .شـايد امـام در
الضالين(؛ راوی گمان کرده کـه بايـد بـه
مقام تفسير عبارت اخری فرموده) :وال الضالين( ،يعنی )غير ّ ّ
اين کيفيت قرائت کرد.
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آن مرحوم در يکی از تعاليق حديثی فاضالنه خود بر شرح کافی نيز آورده است:

بخبَرِ
َمث ُوا لذلِکَ ِ َ
واترَ و َ لﱠ
تواترِ َما مِن شأنِهِ َأن َ َيت َ
الخبرَِ ،عدَ dم َ ُ
کذب َ َ
َالئم ِ ِ
ذَکَرَ العلماء dاالُصوليﱡونَ مِن ع ِ

وجود بلَ َ ٍد عَظيمِ بـينَ بغـداد
الجامعِ إذا لم َ َيتواتر ،وَ ِ d
ِ
الجم َعةِ فی الم ِ ِ
َسجد
يوم d d
ن من المَنارةِ َ َ
المؤذ ِ
سdقوطِ ُ ِ
أحد.
وَسرﱠ مَن رَآه َلم يَرَهd َ d
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حاصل معنا :عالمان اصولی يکی از نشانههای دروغين بودن خبـر را ايـن دانسـتهانـد کـه آنچـه

مؤذن را از مناره مسجد
میبايد متواتر شده باشد ،به تواتر نرسيده باشد .در اين موضوع خبر فروافتادن ّ
جامع و در روز جمعه در صورتی که به تواتر نرسيده باشد ،همچنين وجود شـهری بـزرگ را در ميانـه

بغداد و سامرا که احدی آن را نديده باشد ،مثال آوردهاند.

بجاست برای هرچه روشنتر شدن مطلب ،موضع توضيح ياد شده عالمه شعرانی و حديثی را کـه

گفتار آن مرحوم ناظر بدان است ،ياد کنيم.

در روضة کافی روايتی است ،از اين قرار) :ابن محبوب ،عن أبي أيوب ،عن بdريد بن معاويـة قـالَ:

وه َو يdريـد dالحَـجﱠَ َ ،فبعَـثَ إلَـی
المدينَةَ َ d
سَمِعتَ dأبا جعفرٍ ـ عليهِالسالم ـ يقولُ :إنﱠ يَزيدَ بنَ مdعاويةَ َدخَلَ َ
َرقيتکَ فَقـالَ
ِعتک و َِإن شئت dاسـت َ ُ
َقال لَه dيَزيد :أَتُقِرﱡلی أنَ َکَ عَبدٌ ِلی ،إن شئت dب ُ
فأت dاه ف َ َ
رجdلٍ مَن قُريشٍ َ َ

َفضـلَ مِـن َأبـي فـي
dـوک أ َ
َ
مني في قُريشٍ حَسَباً والَ کَانَ أبَ
بأکرمَ ِ ﱢ
َزيد! ـ َما َأنتَ ِ َ
الرجلُ :واللّهِ ـ ياي d
لَه dﱠ d
فکيفِ ُ ِأقرﱡ لکَ بما سـأَلتَ؟ فَقـالَ َلـهd
مني َ َ
ير ِ ﱢ
الدينِ وَال ِبخَ ٍ
مني فی ِ
واإلسالم و ََما َأنتَ بأَفضَلَ ِ ﱢ
ِ
الجاه ِِليةِ َ

بأعظمَ مَن ق َِتلکَ الحdسينَ بنَ علَ ِـيٍ
dل :ليسَ َ لَقت ُکَ إيايَ َ
الرج ُ
يزيدِ :إن َلم تُقِرﱠ لی واللّهِ َ َقت ُلتکَ! فقالَ لَه dﱠ
َقتلَ.
عليهماالسالم ـ ابنَ رسولُ الل ِّه ـ صلَ ّی اللّه dعليهِ وآلِه ـ فأمَرَ بِهِ ف ُ ِ
ﱠ d
ـ

الحسـينِ
)حديث علَ ِي بن الحdسينِ ـ علَ َيهdماالسالم dـ َمعَ يَزيد ـ لعنَهdاللّهُ (dثمﱠ أرسَلَ إلـی َعلـي بـن d
َ

ِماالسالم ـَ :أرأيتَ ِان لَـم
َقال لَه dعلَ ِي بن الحdسينِ ـ عليه ﱠ d
للقرَشي؛ ف َ َ
َقالت ِِه ِ ُ
َقال لَهَ dمثلَ م َ
عليهما السالم ف َ
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الرجdلَ باالمس؟ فَقالَ لَه dيَزيد dـ َ َلع َنه dاللّه dـَ :بلی ! فَقَـالَ َلـه dعلـيﱡ بـنُ
لک أَليس تقتلِنی کَما َ َقتلتَ ﱠ
أقر َ
ُ ﱠ
َمسک وَإن شئتَ فَبع،
رت لکَ بما سألت؛َ َأنا عبدٌ dمکرَهِ َ ،فان شَئتَ فأ ِ
ِماالسالم ـَ :قد َأقرَ d
الحdسين ـ عليه ﱠ
َرفک(.
لک! حَقَنتَ دَمَکَ ولم ينقصکَ ذلکَ مَن ش َ ِ
فَقالَ له dيزيد ـ َ َلعنَه dاللّه ـَ :أوَلی َ

37

حاصل معنا … :از بdريد بن معاوية منقول است که گفت :از حضرت أبوجعفر )امام بـاقر( ـ عليـه-
السالم ـ شنيدم که میفرمود) :يزيد بن معاويه به مدينه اندر آمد و آهنگ حج داشت .پيش مـردی از

قريش کَس فرستاد و مرد به نزد او آمد .يزيد وی را گفت :آيا از برای من خَستو میشوی که تو بـرده

منی ،اگر خواهم بفروشمت و اگر خواهم به بردگی میدارمت؟ مرد او را گفت :به خدا ـ ای يزيد! ـ نه

تو از من به حَسَب در قريش گرامیتری و نه پدرت در جاهليت و اسالم از پدرم برتر بوده ،و نه تـو در

شوم! يزيد وی را
دين برتر از منی و نه از من بهتری ،پس چگونه از برای تو بدانچه درخواستی خستو َ َ

گفت :به خدا اگر از برای من خستو نشوی تو را خواهم کشـت! مـرد او را گفـت :اينکـه مـرا بکشـی
گرانتر از کشته شدن حسين بن علی ـ عليهماالسالم ـ پسر رسول خدا ـ صلی اللّه عليه و آلـه ـ بـه
دست تو نيست! پس دستور داد و مرد را بکشتند( .

آنگاه به نزد علی بن الحسين ـ عليهماالسالم ـ کس فرستاد و مانند آن چـه بـا آن مـرد قرشـی

گفته بود با آن حضرت بگفت .علی بن الحسين ـ عليهماالسالم ـ به او فرمود :بگو بدانم اگر از بـرای

تو خستو نشوم آيا همانسان که ديروز آن مرد را بکشتی مرا نخواهی کشت؟ يزيد ـ که خدايش نفرين

کناد!ـ گفت :چرا .پس علی بن الحسين ـ عليهماالسالم ـ به او فرمـود :از برايـت بدانچـه درخواسـتی

خستو شدم ،من بردهایام که بناخواست خود به بردگی وادار شدهام ،پس اگر خـواهی نگـاه دار و اگـر

خواهی بفروش .يزيد ـ که خدايش نفرين کناد!ـ گفت :تو را بهتر است! 38خونت را پاس داشتی و اين
از ارجمندیات نيز چيزی نکاست(.

عالمه شعرانی در باب همين روايت پس از تذکّر پيش گفته و در ادامه آن مینويسد:

اح ٌُد ولو کانَ ح ًَقا َلتَواتَرَ…( 39 :خبر سـفر يزيـد را بـه حجـاز
ينقلهَ َ d
)… و سَفَرُ يَزيدَ إلی الحِجاز َلم َ ُ

هيچکس نقل نکرده است؛ و اگر چنين رخدادی راست میبود ،هر آينه خبرش متواتر میشد.

40

موضوع سفر يزيد به حجاز ،موضوعی است که ـ به قول محدث نوری)رضوانُ اللّهِ عليه(ــ )أهـلِ

ِسيَر و تواريخ برخالف آن همداستاناند( 41و مرحوم شعرانی آن را مصداق قاعـده پـيشگفتـه قلمـداد

فرموده که الحق قاعدهای مهم و کارآمد در عرصه وضعشناسی است.

42
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الغرض ،آيا خردپذير است خبر خطبهای که به تصريح دلـدادگانش )در حضـور هـزاران حـاجی و

طوافگر ايراد گرديد]ه است[( 43 ،نه تنها به تواتر نرسد ،حتی در قالب خبر واحدی که از ديـد تـاريخی

سزاوار اعتنايی هرچند قليل باشد ،نقل و روايت نشود؟

اکنون مستند خبر حاضر کتاب و مؤلفی است که بـر فـرضِ وجـود خـارجی 44 ،از قضـا و از هـم

اکنون ،به خاطر همين نقل فوقالعاده شاذ ،مورد بدگمانی و اتهام است؛ چه ،نقلـی را کـه سـدههـا در
هيچ منبع و مأخذ معتنابهی ديـده نشـده و مقتضـای درسـتیاش تـواتر آن بـوده 45در قالـب خبـری
مخدوش و با متنی نااستوار پيش روی ما نهاده است.
سعی باطل

اشاره کرديم که در کتاب خطيب کعبه ،خود )خطبه( ـ يا به عبارت دقيقتر :مـتن ملَ dفﱠـقِ َملحـون

ادعايی ـ را ،گواه صحت ادعا گرفتهاند.
آقای مهدی پور نوشتهاند:

باتوجه به اينکه ما به هيچوجه به کتاب مناقب الساداة الکرام  46دسترسـی نـداريم ،بـرای اثبـات

انتساب اين خطبه به قمر منير بنی هاشم)ع( هيچ راهی نداريم ،به جز تعبيرات بلند ،واژههـای نـورانی

و محتوای بسيار واالی خطبه که از مقام واالی القا کنندة آن حکايت میکند و اين يکـی از راههـای
اثبات نسبت يک سخن به صاحب سخن میباشد.

47

معارف واال ،حقايق درخشان ،معانی روشن و مطالب ژرفی که )خطيـب کعبـه( بـا اسـلوبی بـديع،

بيانی شيوا ،منطقی استوار و تعبيری بسيار واال در اين خطبه به کار برده ،ما را از ارائه هرگونه سـند و

منبعی بینياز میسازد که چنين حقايق تابناک و دقايق درخشـان هرگـز از هـيچ منبـع ديگـری جـز

چشمهسار زالل واليت سرچشمه نمیگيرد.

48

خوشبختانه متن خطبه را خوانندگان گرامی از نظر گذراندند و بهتر است در باب نورانی بـودن يـا

نبودن واژگان و بلندی يا کوتاهی تعبيرات و استواری يا نااستواری منطق آن ،خود بـاز تأمـل و داوری
کنند .پرسشی که در اينجا باز پرسيدنی است ،اين است که :آيا از dبن به کارگيری چنين روشی بـرای

صحت يا عدم صحت انتساب اين خطبه ،موجﱠه و اطمينانآور است؟

آقای مهدیپور برای موجَه فرانمودن منهج خود در اثبـات نسـبت ايـن خطبـه ،عمـل دو تـن از

دانشمندان اسالمی را گواه گرفتهاند :يکی )مرحوم آيت اللّه کاشف الغطاء( که در الفردوس االعلـی بـا
استناد به اسلوب و شيوه سخن اهل بيت عصمت و طهارت)ع( ،صدور دعـای صـباح را از آن خانـدان
مdسلَ ﱠم شمرده است.

49
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ديگر )ابن ابیالحديد معتزلی( که در باب انتساب خطبه شِقشِقيّه ،با استناد به سخن ابـن خشّـاب،

از حيث سبک ،نسبت آن خطبه را به اميرمؤمنان علی)ع( استوار دانسته است.

50

حق آن است که نام و روش دو عالم ياد شده ،مددی به منهج آقای مهدیپور نمیرساند و قـوّتی

به استدالل ضعيف ايشان نمیبخشد.

در مورد اوّل ،فارغ از نفس بحث انتساب دعای صباح بـه اميرمؤمنـان علـی)ع( ،متأسـفانه عمـل

عالمه فقيد ،مرحوم آيت اللّه شيخ محمدحسينِ آل کاشف الغطاء ـ أعلی اللّه مقامه الشريف ـ با همـه

جاللت و نبالتی که او راست ،به سبب تسامح خاصـی کـه در بعضـی ابـواب علـوم منقـول بـه خـرج

میدهد ،حجت نتواند بود.

تجاسـر و ادعـای بـیدليـل منسـوب ندارنـد،
برای آنکه خوانندگان ارجمند قائل اين کالم را بـه َ d

نمونهای به عرض میرسانم:

اجله علمای معتمدين است( ،در کتاب منتخب مسـامحات بسـياری نمـوده
شيخ طُرَيحی هرچند )از ّ

که بر اهل بصيرت و اطالع پوشيده نيست51 .و 52مرحوم کاشف الغطا در همتای همان کتـاب الفـردوس

االعلی که اظهارنظرش در بارة دعای صباح مندرج گرديده است ،53يعنی کتاب موسوم به َ ﱠ
جنـةالمـأوی،

بيان میدارد همين که خبری را صاحب بحار يا طريحی در المنتخب نقل کـرده باشـد ،از حيـث اعتبـار
تاريخی 54بسنده است ،تا چه رسد به آن که سيد بن طاوس در لهوف يـا شـيخ مفيـد در ارشـاد و ماننـد

ايشان روايتش کرده باشند!

55

همينگونه معتبر قلم دادن کتابی چون المنتخب کافی است تا فرانمايد ،عالمـه کاشـف الغطـاء ـ

رضوان اللّه تعالی عليه ـ در مباحث نقلی متسامح بوده است.

56

اعتماد فوقالعادهای که بر لهوف ابن طاوس)رض( ابراز میدارد نيـز البتـه خـالی از مسـامحتی
57

نيست 58و آوازه مقتل ارزنده ابن طاوس نبايد اهل نظـر را از مواضـع قابـل نقـد و تـأملی کـه در آن

هست ،غافل دارد و جاللت شخصيت مؤلف يکسره به پای اتقان و صالح و سداد مؤلفـات وی نهـاده
شود 59 .وانگهی ،گذشته از تسامحات ،داستان دعای صباح ،داستان ديگری است.

در واقع ،آن داوری اديب و اسالمشناس بزرگی چون عالمه فقيـد آيـت ّاللـه شـيخ محمدحسـين

کاشف الغطاء ـ قدس اللّه روحه ـ دربارة متنی است که براستی از ديد لغـت و ادب و محتـوا سـتايش

سخنشناسان را برانگيخته و مهمتر از آن دستکم ،ادعا شده است در همـين قـرون اخيـر بـه خـط
مبارک اميرمؤمنان )صلوات اللّه و سالمه عليه( زيارت شده است.
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در َجتَه ـ کاری میکند ،استوارتر سـاختن
رفعَ اللّهَ َ d
اگر داوری سبکشناختی مرحوم کاشف الغطاء ـ َ َ

َـتم غيـب
نسبت چنين متنی است؛ نه متنی مجهول و مخدوش و مغلوط و مبهم که يکبـاره سـر از ک ِ
درآورده و حتی نسبت به آن به يک عربی زبان باسواد مستقيمالسليقه استوار نتواند بود ،تا چه رسد به

فرزند اميرمؤمنان و عمﱢ واالگهر سيدساجدان )صلوات اللّه و سالمه عليهم اجمعين(.

خشاب و دانشمند واسعاالطالع سخنشناسی چون ابن ابی
در باب اديب أريب مفضالی چون ابن ّ

بينونت از اين هم روشنتر است؛ چه ،ايشان خود از ارکان ادبيت و عربيتاند و خردهبينانـه بـا
الحديدَ َ ،

اعاظم اين فن ِلمَ والنُسلَ ﱢمها میکنند 61و حجيت کالمشان فراتر از اين داوريهائی است که اکنون مـا

با آن روياروييم و همين خطبه ادعـايی عليـل و پرابهـامی را کـه از حضـرت ابوالفضـل مـیخوانـد و

خوانندگان اين مقال خود میتوانند ببينند و دربارهاش داوری کنند) ،بديع( و )شيوا( و )نـورانی( و )واال(
قلم میدهد!!

خشاب درباره آن گواهی میدهند ،کالمی است کـه:
وانگهی ،کالمی که ابن أبی الحديد و ابن ّ
62

أوالً ،گروهی از اعاظم محدثان و اديبان و متکلمان عامه و خاصه ،از ديرباز ،ياد کرده و حتـی نقـل و

گزارش نمودهاند 63و در کتابهای نامور و بلندپايهای چون خود نهجالبالغه عزيز آمده است .اين کجا
و آن خطبه ادعايی کذايی کجا؟!… آيا تأييد و تقويت چنين خطبه ريشهدار معروف و مسـتندی از راه

قرائن سبکشناختی ،با تأييد متنی به کلی مجهول که حتی منبع نقل آن نيز شـناخته اسـت ،همتـا و

همسان خواهد بود؟

به عبارت ديگر :به کار بردن مالحظات سبکشناختی در حـق خطبـهای چـون شقشـقيّه کـه در

منابع و مصادر مختلف معروف و مذکور افتاده ،آيا همسان و همپايه کاربرد اين مالحظات در حق هـر

متن ديگر است؟

از راه تمثيل میتوان گفت :ادعای آقای مهدیپور بدين میماند که اگر نمره  19/5را میتوان بـا

ارفاق  20قلمداد کرد ،با نمرههای زير  10نيز میتوان چنين کرد!
آيا چنين قياسی معالفارق نيست؟

ثانياً ،خود خطبه شقشقيّه آيتی از فصاحت و بالغت و صالبت است که حتی منکـران انتسـابِ آن

هم بیشک منکر اين عظمت ادبی و جاللت لفظی نبودهاند .بهترين گواه مدعای ما نيز اين است کـه
منکران نهجالبالغه و شقشقيّه آن را برساخته سيدرضی يا سيدمرتضی قلمداد کردهانـد و ايـن هـر دو

برادر از اختران درخشان آسمان ادب عربی و صاحب نثری ممتاز و نظمی دلنوازنـد کـه منکـران هـم

بدان آگاه و خستو بودند.
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القصه ،چنين خطبهای که )مردی از آن همـی زايـد( 64کجـا و خطبـه مخـدوش و مغلـوط مـورد

گفتگوی کتاب خطيب کعبه کجا؟

سبکشناسی ،اگر بتواند نسبتی را آنگونه تأييد و تقويت کند ،نسبت چنان متنهاست که اقتضـای

چنان داوریها در آن باشد؛ نه متنی که حتی انتساب آن را به بيان عربی زبانـان باسـواد عـادی هـم

نمی توان پذيرفت.

***

نويسنده کتاب خطيب کعبه بر نورانيت خطبه ادعايی ياد شده تأکيد خاصی دارد .مـیگويـد) :ايـن

خطبه نورانی مانند نورافکن پرتوفشانی است که فضای موجود را منور ،و مانند مشکی است که مشـام
عبداللـه الحسـين وأباالفضـل العبـاس
ّ
جان شيفتگان اهل بيت عصمت و طهـارت)ع( و عشّـاق ابـی
)عليهماالسالم( را عطرآگين نموده است(.

65

وی در پيشگفتاری که بر چاپ دوم کتاب نوشته اسـت ،آورده) :عـدهای از بزرگـان اهـل علـم و

معرفت و کمال که در رشته متنشناسی ساليان سال تالش نموده 66 ،با آشـنايیای کـه از 67خانـدان

رسالت)ع( و نوع کالم و کالمهای زيبنده آنان دارند و صحت کالم نور را تشخيص میدهند ،به حقير
اظهار داشته 68که اين خطبه نيازی به ذکر سند ندارد و خود گويای آن است که از ناحيه مقدسه قمـر
منير بنی هاشم ،حضرت اباالفضل 69العباس ـ عليهالسالم ـ  ،شـرف صـدور يافتـه و تنهـا کسـی کـه

شايستگی و شهامت اظهار چنين جمالت پرصالبت در مقابل آن دشمنان خـون آشـام و شمشـير بـه
کف 70را داشته ،آن بزرگوار است(.
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اين )عده( ـ که از )انشا(ی مولف عاقبت معلوم نمیشود که )جمع( هستند يا )مفـرد(! ـ متأسـفانه

داليل خود را بر ادعای غريبی که دارند مورد تصريح قرار ندادهاند؛ پس تنهـا مـیتـوان بـه قولشـان
متعبد شد! هرچند باتوجه به اينکه صاحب قول را نمیشناسيم ،راه تعبد نيز بکلی بسته است!!…

باری ،پرسشی بیامان خاطر آدمی را میشوراند؛ و آن ،اين است :بر فرض اينکه آن )عده( مـتن-

شناس واجد چنان توان خارقالعادهای در تمييز اقوال و متون از يکديگر باشند ،و باز بر فـرض اينکـه

تمام کاستیها و نااستواریهای لفظی و معنايی متن خطبه ناديده گرفته شود ،ايـن )عـده( محتـرم از
کجا معلوم کردهاند که جز آن حضرت هيچکس )شايستگی و شهامت( بيـان چنـان سـخنانی را ـ بـر

فرض آنکه به راستی سخنانی استوار و پرصالبت باشد ـ نداشته است؟! نمونه را باز برفرض صالبت و
استواری آن سخنان ـ چرا سرور ما حضرت علی بن الحسين شهيد)ع( ـ نتواند واجد آن )شايسـتگی و

شهامت( باشد؟ آيا آن )عده( حضرت أبوالفضل)ع( را در همه چيز از جميع ياران و پيرامونيان و خاندان
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ساالر شهيدان ،بی هيچ استثنا ،برتر میدانند؟ و اگر نه ،چرا در همين اظهارنظر کوتاه ،اينگونـه گزافـه

میگويند و ندانسته )شايستگی و شهامت( بزرگواری چون حضرت علی بن الحسين شهيد ـ عليهمـا-
السالم ـ را اينسان فرو میکاهند و درباره آنچه نمی دانند به داوری مینشينند؟!

پرسش صريحتر اين است :آن عده که تا بدين اندازه نسنجيده اظهـارنظر مـیکننـد و حتـی حـد

کلمات و وزن تعابير عرف و زمان خود را نمیشناسند ،آيا آنقدر صالحيت دارند که نسـبت متنـی را ـ

بدون مالحظه سند آن ـ اثبات يا نفی کنند؟!
البته کار بدين آسانی نيست.
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کسانی که آسانگيرانه ،به صرف َتص ﱡَفح )و احياناً تفحص( در حديثنامههای موجود ـ يعنی :همـين

حديثنامههايی که از اکاذيب غاليان و موضوعات مرويﱢ حشـويان تهـی نيسـت ـ ،مـیپندارنـد چنـان

شناخت و انسی به اساليب کالم و تعابير و لغات امامان)ع( حاصل کردهاند که مـیتواننـد ،علـیرغـم

فاصلهای هزار و چندصد ساله ،اصيل از برساخته قرار دهند ،گويی از اين نکته غافلاند که بسـياری از
مخ ﱢطانی که اسباب جعـل و تزويـر و تخلـيط را در حديثنامـه فـراهم
واضعان و جاعالن و مزوﱢران و  dلَ

ساختهاند ،به همان اساليب کالم و تعابير و معايير زبانی به مراتب آشناتر و مأنوس تر بوده و از هزار و
يک فن باريک در اين کار آگاه بوده اند که امروزيان ،دست کم :به واسطه محـدوديتهـای ناشـی از

بعد زمان ،از وقوف بر آن به هر روی محروماند.

شايد عدهای میپندارند جاعالن و واضعان و تحريفگران حـديث ،تنهـا بقـاالن کوفـه و حمـاالن

بصره و خربندگان حجاز بودهاند و اينان را وقوف و دانش و نکتهسنجی و سـخندانی و موقـعشناسـيی

نبوده است که در زير و بم وضع و تحريف و تزوير به کار توانند برد و امـر را بـر دانشـوران و دانـش

آموختگان مdشتبه و dملتبس توانند کرد.

بماند کـه سـخن بقـاالن و حمـاالن و خربنـدگان نيـز بـه واسـطه صـبغة تـاريخی و ديرينگـی

) (Archaismناگزير زبان ،در ديده ما بدان سادگی و بيمايگی و رکالت و فضاحت کـه معاصرانشـان

میديده و میيافتهاند نخواهد بود.

و باز بماند که دانسته نيست مـا را حتـی مايـه تمييـز سـخنان سسـت و نااسـتوار بـیدانشـان و

نافرهيختگان از کالم بهنجار و مقـام بـه انـدام اربـاب ادب و اميـران کلمـه باشـد!… کـه اگـر بـود

رکالتهای همين متن ادعايی کتاب خطيب کعبه را صالبت و سالست و فصاحت نام نمینهاديم!!

باری ،سخن اينجاست که :بسياری از راويان متهم ،از قضا مردانـی دانشـور و حتـی از معاشـران

امامان)ع( و نخبگان علمی مکتب بودهاند که هريک به علتی از طريق صواب منحرف گرديـده و بـه
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زخم تيغ زهرآگين آز و دنياخواهی و يا بدفهمی و کوتهبينی بر خاک انحراف غلتيـده و کسـانی را نيـز

در پی خود روان ساخته و خاکنشين کردهاند.

ابوالخطاب )محمدبن أبی زينب/فـ 138 :ق( که از بنفرينترين غاليان و دروغزنی بيشرم بـود کـه

خطابيّه را راهبری میکرد ،و گفتهاند حاصل رواياتی که در مذمت او رسيده در حـد تـواتر
فرقه پرفتنه ّ

است ،آری! همين مرد گمراه گمراهگر پيش از آنکه به ضاللت افتد ،از مرتبطان بيت امامت و کسـی
بود که مسائل اصحاب را میآورد و پاسخ آن را گرفته ،بديشان میرسانيد.
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شلمغانی )محمدبن علی/فـ 322 :ق( از پيشوايان اصحاب و فقيهی از فقهـای شـيعه بـه حسـاب

میآمد که به واسطه حسدی که بر حسين بن روح ـ رضی اللّه عنه وارضاه ـ میبرد بنای مخالفـت و

انحراف گذاشت و مدعی نيابت خاصه شد و سپس مذهبی غاليانه را بنيـان نهـاد و جنبشـی ابـاحی ـ

سياسی پديد آورد .علیالظاهر بعضِ کتابهايی که وی پيش از انحراف نوشته بود ،به غايت نزد شيعه
متداول و مورد استفاده بوده است و همين از پايگاه مهـم و معتبـر دوران اسـتقامت و صـالح وی در

جامعه اماميه حکايت میکند.
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هبةالله احمد بن محمد کاتب )زنده در  400ق( که گفته میشود نـواده دختـری أبـوجعفر
ّ
ابونصر
محمدبن عثمان عمری بود و بسيار سماع حديث کرده و در کالم دستی داشت ،کسی است که کتابی

از برای ابوالحسين بن شبيله علوی زيدی نوشت و در آن امامان را سيزده تن بـه حسـاب آورد و زيـد
شهيد را نيز از امامان قلمداد کرد!

75

علی بن عبداللّه بن عمران قرشی مخزومی )معروف به ابوالحسن ميمـونی( ،همروزگـار نجاشـی،

خود مردی آگاه به فقه بود؛ کتابی در حج تصنيف کرده و سالها در مکـه قاضـی بـوده و در رد اهـل

قياس قلم فرسوده است؛ با اين همه ،هم عقيده و هم روايتش فاسد بود.
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مطلب شيبانی ) 297ـ 387ق( محدثی حرفهای و کثيرالروايـه و
ابوالمفضل محمد بن عبداللّه بن ّ

خوشحافظه بود که در طلب حديث سفرها کرد .در آغاز کار منحرف نبود ليک پسـانتـر بـه تخلـيط
مبتال گرديد و خويش را به دروغزنی و حديث سازی و سندپردازی بيالود.

77

اين کسان را ،نمونهوار ،ياد کرديم تا معلوم بداريم بعضی راويان متهم ،بسی بيش از ما با احاديث

و اساليبِ کالم امامان)ع( آشنا و به زمان و مکان و فضای زندگی ايشان آگاه بودنـد و احيانـاً خـود از
متخصصان فقه و حديث به شمار میرفتند و چنان نبود که با زبان و بيان و کنايـات و اشـارات اهـل

بيت)ع( ناآشنا باشند و نتوانند ـ دستکم تا اندازهای ـ از آن سبک تقليد کنند؛ به عبارت ديگر اگر مـا

از راه سبکشناسی میخواهيم کالم اصيل را از کالم برساخته بازشناسيم ،برخی از برسازندگان کـالم
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خود سبکشناسان حرفهای و به آن سبک و بيان و به مراتب از ما آگاهتر و نزديکتـر بودنـد و تـوان

شبيهسازی آن را داشتند )مگر آنکه به چيزی نظير نظريه )صَرفه( کـه در بـاب اعجـاز قـرآن مطـرح

است ،در عرصه حديث نيز معتقد شويم؛ که آن هم شدنی نيست؛ زيـرا :اوالً ،وقـوع کـذب و جعـل و

وضع حديث در تاريخ مسلم و شواهد حديثی و تاريخی آن بيشـتر و اسـتوارتر از آن اسـت کـه در آن

هيچ ترديد توان کرد.

ثانياً ،خالف فرض مدعيان تمييز نيز هست؛ چه ،ايشان وقوع جعـل و تزويـر را در روايـات قبـول

دارند ليک خود را به اتکای شناختی که از سبک و اسلوب روايات دارند قادر به تمييز روايات مجعـول

میدانند(.

در رجال کشی ـ يا به تعبير دقيق تر :اختيار معرفةالرجـال شـيخ الطائفـه طوسـی ـ در روايتـی از

يونس بن عبدالرحمن 78که طی آن چرايی نگاه سختگيرانه يونس در پـذيرش احاديـث توضـيح داده

میشود :از جمله میخوانيم:

أصـحاب أبـي
َ
ووجَدتَ d
قطعةً مَن أَصحابِ أبی جَعفرٍ)ع( َ َ
فوجدت بها ِ َ
)… قالَ dيونُس :وافَيت dالعِراقَ َ d

کت َب dهم ،فَع ََرضتُها مِن بَعد dعلی أبي الحَسَنِ الرّضا)ع( فأنکَرَ
خذت ُ ُ
منهم وأَ َ d
عبداللّه)ع( مdتوافِرينَ ،فَسَمِعتd d

أباالخطـاب کَـذَبَ علـی أبـي
ِ
ّ
وقـال لـی :إنﱠ
کثيرةً أن يکونَ مَن َأحاديثِ أبي عبـداِ)ع(َ َ ،
مِنها َأحاديثَ َ َ
يومنـا هـذا
يدسdونَ هذِهِ االحاديثَ الـی َ ِ
ب َd
وکذلکَ أصحاب dأبی الخطا ِ
َطاب! َ ِ
عبداللّهِ)ع(؛ لَعَنَ اللّهَ dأباالخ ِ
فی کُتبِ أصحابِ أبيِ عبداللّهِ)ع(… ( .و
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حاصل معنا :يونس گفت :به عراق آمدم و آنجا گروهی از اصحاب حضرت أبوجعفر )امـام بـاقر( ـ

عليه السالم ـ را يافتم و اصحاب حضرت أبوعبداللّه )امام صادق ـ ع ـ( را فراوان ديدم؛ پس از ايشان

سماع حديث کردم و کتابهايشان را ستاندم؛ و پسانتر آن را بر حضرت أبوالحسن الرضـا)ع( عرضـه

ابوعبداللـه )امـام
ّ
داشتم و آن حضرت بسياری از احاديث آن را انکار فرمـود کـه از احاديـث حضـرت

صادق ـ ع ـ( باشد و به من فرمود :أبوالخطاب بر أبوعبداللّه )امـام صـادق ـ ع ـ( دروغ بسـته اسـت.

خداوند ابوالخطاب را نفرين کناد! به همين سان اصحاب أبوالخطاب اين احاديـث را تـا بـه امـروز در
کتابهای اصحاب ابوعبداللّه )امام صادق ـ ع ـ( نهان میسازند… .

اين يونس بن عبدالرحمن خود از جليلترين ياران و شاگردان امامان ما و کسی است که در عصر

حضرت رضا)ع( در ميان شيعه نوعی مرجعيت علمی و دينی هم داشته؛ مردی عابـد ،تيـزبين ،حـديث
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مـروي از امامـان اهـل بيـت علـيهم
ّ
شناس ،فقيه ،و فراتر از عصر و عرف روزگار خويش که مـدايح َ
السالم و نخبگان شيعه در حق وی براستی حيرت زا و رشک انگيز است.

81

)و تفصيل احوال و خدمات و حسنات وی خود بايد موضوع يک تکنگاری باشد(.

آری! چنين شخصيت جليلالقدر و بيهَمالی در علم و فضل و فضيلت ،با مکـانتی کـه در حـديث-

شناسی دارد و پيداست از هرکس و هرجا و نسنجيده و بیمحابا نقل روايت نمـیکنـد ،در جـايی کـه

خود بیواسطه شاگرد امام معصوم است و نَفَسِ آل محمد)ع( را دريافته ،در فضايی که فضای حضـور

شيعيان و مواليان و جای داد و ستد معارف اهل بيت است ،بـا چشـم و گـوش بـاز و عقـل و هـوش

سرشار از ياران دو امام معصوم که مردمانی مجهول و منکر نيسـتند ،اخـذ حـديث مـیکنـد؛ و چـون

دستاوردِ طلب خود را بر امام زمان و حجت عصر خويش عرضه میدارد ،آن حضرت احاديث فراوانـی

)احاديث کثيره( را مورد نفی و انکار قرار داده ،با اين بيان خود خاطر نشان میفرمايـد کـه يـونس ،بـا

همه اهليت و شناختی که دارد ،در اخذ آنها مصيب نبوده است!

مطلعی چون يونس بن عبـدالرحمن،
هنگامی که حال و کار عالم نکتهسنج و عيارشناس بزرگ و ّ

آن هم در عصر )حضور( امام معصوم )نه غيبت( و در ميان ياران و شاگردان امامان اين باشـد کـه در
خبر اختيار معرفة الرجال آمده است ،دعوی صاحبنظری در تمييز صـحيح از سـقيم بـدون تامـل در

اسناد و تنها به داللت ذوق پرورده خويش ،آن هم با اين بdعدِ زمان و…  ،راستی از چه کس میسزد؟!
در پرده پندار

 .1آقای مهدیپور که به تصريح خودشان )به هيچ وجه( به کتاب مناقب الساداة الکـرام دسـترس

ندارند 82و آن را نديده و نخواندهاند ،از آن به عنوان )کتاب ارزشمند( 83و )أثر ارزشمند( 84و از نويسـنده

اش به عنوان )محقق پرتالش( و )فرزانه( و )پژوهشگر ارجمند( ،شادروان…  85ياد کردهاند! ای کاش

محقق بودن و پرتالش بودن نويسـنده آن از کجـا
توضيح داده بودند که ارجمندی آن کتاب ناديده و ﱢ

برايشان مکشوف شده است؟

ايشان بدون آنکه هيچ آگاهيِ زندگينامهای از مؤلف ياد شده به دسـت دهنـد ،نوشـتهانـد) :بسـط

مقال پيرامون مؤلف فرزانه را به فرصت ديگری موکول میکنيم ،به اين اميد که معلومات بيشتری را
از منابع آن سامان ]ظ= هندوستان[ به دست آورده ،به محضر خوانندگان گرامی تقديم نماييم( .

86

حق آن بود که اگر اطالعات اندکی هم درباره اين )سيد عينالعارفين هندی( کـه ادعـا مـیشـود

کتابی به نام مناقب الساداة الکرام دارد در اختيار ايشان هست ،ارائه آن را به کسب )معلومـات بيشـتر(
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موکول نسازند .اگر هم ايشان نيز چون ما نه از چيستی آن کتاب خبری دارند و نه از کيسـتی مؤلـف

ـر والفُـوادَ کـلﱡ اولئـکَ کـانَ َعنـهd
والبص َ
آن ،به حکم کريمه )والتقف dماليسَ لک بهِ علم dانﱠ السـمعَ َ َ

مسؤوال( 87روا نيست بر چيزی و کسی که نمی شناسند آنگونـه ثنـا بخواننـد و از ارج و احتـرامش دم
بزنند.
گذشته از متن خطبه ،هم )عينالعارفين هندی( ناشناس است و هم )مناقب الساداة الکرام( او .بـر

فرض هم که چنين شخصی و چنان کتابی وجود داشته باشد و بر فرض آن کـه )فاضـل( هـم بـوده

باشد ـ نه مانند بسياری از )ورق سياهکُن(های قرون اخير!ـ 88از کجا معلوم کـه مـردی ماننـد فاضـل

دربندی بوده باشد؟

اين گفتار را گنجايی آن نيست که بتفصيل متعرض احوال و شـيوه فاضـل دربنـدی گـردد .هـم

کتاب اکسير العبادات فی أسرار الشهادات او و هم داوری که از روزگـار خـود او تـا امـروز دربـاره او و

کتابش به قلم آورده اند ،همه در دسترس است ،و خواهندگان خود بازتوانند جست.

حتی اگر نخواهم مانند بعضِ محققان معاصر ،کتاب مرد را که خود )مالی باسوادی بود و از بـزرگ-

ترين فقيهان عصر خويش() 89 ،سرشار از خرافات و تحريفات و مجعوالت( 90بخـوانم ،و بخـواهم ماليـم
ترين شيوه گفتار و داوری را در باب کتاب او اختيار کنم ،بناگزير بايد سخنان مرحوم حـاج شـيخ عبـاس

محدث قمی و مرحوم عالمه حاج شيخ آقابزرگ طهرانی )رضـوان اللّـه عليهمـا( را واگويـه کـنم کـه آن

نخستين فرموده است …) :أسرار الشهادة مشتمل است بر مطالبی که اعتماد بر آن نشايد… (.
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التوجَـد فـی
شدةِ خُلوصه وصفأِ نَفسِه نَقَلَ فی هـذا الکتـابِ أُمـوراً ُ
و اين دومين آورده …) :ومِن ِ ّ
أدلـةِ السdـنن
اتکاال علی قاعدة التسامح فی ّ
المجهولةِ ِ ً
dعتبرَة وانما َأخذها عن بعض المجاميع َ
الکتبِ الم َ َ
مجهول(.
ٍ
بمجرد الوجادة بخطٍ
ﱠِ
َمع أنَ ﱠه اليصدقُ البdلوغ عنه
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حاصل معنا :از بس خلوص داشت و صافی ضمير بود ،در اين کتاب به نقل اموری دست يازيد که

در کتابهای معتبر دستيابی نمیشوند .او اين مطالب را به اتکای قاعده تسامح در ادله سنن از بعـضِ

مجموعههای ناشناس برگرفته بود؛ حال آنکه صرف يافتن چيزی به خط مجهول ،مصـداق )رسـيدن
)بلوغ( مطرح در قاعده تسامح در ادله سنن( نيست ]تا بتوان قاعده تسامح را در باب آن اجرا کرد[.

بزرگترين گرفتاری فاضل دربندی با همه فضل و فضيلتی که داشته است ،به شرحی که محـدث

نوری ـ تَغ ﱠَمدَهdما اللّه dبِغُفرانه ـ در کتاب لؤلؤ و مرجان بازگو کرده 93 ،نقل گشادهدستانه نابجا از کتـابی

است مجهول و نامعتمد؛ و همين است که أسرار الشهادة او را انگشت نما کرده است.
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محدث نوری در واقع يکی از تنبيهات لؤلؤ و مرجان را به همين امـر اختصـاص داده کـه الزمـه

متعـرض آنهـا
ّ
اعتبار مؤلف ،اعتبار کتاب او نيست 95و نمونههای ديگری نيز آورده که از بـيم تطويـل

نخواهيم شد.

باری ،اعتماد بر نوشتار شناختگان و نامبرداران نيز آنجا رواست که منهج علمی ايشان را بشناسيم

و بر آن تکيه توانيم کرد؛ ورنه چه بسيار بودهاند و هستند ـ مردمان فاضل ،ولی متسامح که هر رطـب

و يابسی را به قلم آورده و به خيال خام خود از اين راه به اسالم و اسالميان خدمتی کردهاند.
اگر در اين باره بخواهيم نمونههايی به دست دهيم) ،مثنوی هفتادمن کاغذ( شود.

به تعبير عوام) :چرا راه دور برويم؟(.

داستانی که نويسندة همين کتاب خطيب کعبه در يکی از کتابهای ديگر خود از کتـابی بـه نـام

ميثاق منتظران نقل کرده ،نمونهای است از نقلهای سست و نااستوار و بیاعتبار که علیالقاعـده بـه

قصد ترويج حقايق دينی و تثبيت قلوب مؤمنان بر طريق پيشوايان راستين به نقل و ثبت و انتشار آن

دست يازيدهاند ،بیآنکه در اعتبار و درستی آن به درستی بنگرند )و ای بسا بیآنکه لوازم چنـين نگـاه

نقادانه در مروجان آن فراهم باشد(.

اگرچه نقل اين داستان سخن را به درازا میکشاند ،چون مثـالی اسـت عينـی از شـوق برخـی از

گويندگان و نويسندگان دينی به نقل و نشر و ترويج سخنانی ظاهرالصالح که در اعتبـار و اسـتناد آن
دقتی بسنده نرفته است ،از اين تطويل گريزی نيست.

نويسنده در کتاب شرح حديث نورانيت ،اين داستان را نقل کرده و پيش از آن ـ از جملـه ـ آورده

است) :داستان جوان خيبری که قبالً يهودی بود و به شرف 96اسالم راستين ،يعنی مکتب تشيع ،نايل

آمده بسيار زيبا و دلنشين و آموزنده است .ما اين داستان را عينـاً از کتـاب ميثـاق منتظـران 97تـأليف
استاد سيدمهدی حائری قزوينی نقل میکنيم… (.
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اما اصل داستان:

)مرحوم آيت اللّه حاج ميرزا هادی خراسانی حائری با يک واسطه ،از مرحـوم حـاج سيدابوالحسـن

طالقانی ـ از شاگردان و ياران نزديک ميرزای بزرگ شيرازی ـ نقل کرده ،هنگامی که از زيارت کربال

دجيل برای استراحت و صرف غذا منزل گرفتند .موقع تهيه غذا شـيخ
به سامرا باز میگشتند ،در قريه َ d

محمدحسن ،يکی از طالب سامرا ،را همراه طلبه ديگری مالقات میکند که آن طلبه ناشناس ،تورات
را به زبان عبری میخواند.
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طالقانی میگويد :تعجب کردم و از شيخ محمدحسن پرسيدم :اين شيخ کيست و زبـان عربـانی را

از کجا میداند؟

گفت :اين شخص تازه مسلمان است و قبالً يهودی بوده .گفتم :بسيار خوب ،حتماً قصـه ای دارد،

بايد بگويد :شيخ تازه مسلمان گفت :قضية من طوالنی است ،چون حرکت کرديم در بـين راه مفصـالً

بيان خواهم کرد.

راه افتاديم ،از وی سؤال کردم ،گفت :من از يهوديان )خيبر( ـ که سه منزلی مدينه است ـ بودم و

درب خيبر معروف ،اکنون در آن جا موجود است ،ولی زير خاک رفته ،به طوری که اگر قدری خاک را
کنار بزنند نمايان میشود .وی گفت :در چند ده و قريه ای که در حوالی خيبر است ،يهوديان از زمـان

حضرت رسول)ص( تاکنون هستند ،در يکی از همين قريهها محلی برای کتابخانه مهيا میباشـد و در
آن جا اتاقی است قديمی ،در آن اتاق تورات بسيار قديمی است که بر پوست نوشـته شـده و هميشـه

درب آن اتاق بسته و قفل است و از پيشينيان سفارش شده که در را باز نکننـد و کسـی آن تـورات را

مطالعه نکند ،و مشهور است که هرکس نظر به آن تورات کند ،مغزش عيب میکند و ديوانه میشود،

مخصوصاً جوانها که نبايد به آن نگاه کنند .شيخ به گفتار خود ادامه داد و گفت :ما دو بـرادر بـوديم،

به فکر اين افتاديم که آن تورات قديمی را زيارت کنيم .نزد کليـددار آن حجـره مخصـوص رفتـيم و

خواهش باز کردن درب اتاق را نموديم ،ولی او به شدت امتناع کرد ،به مقتضـای »االنسـانُ حـريصٌ

علی ما مdنع« اشتياق و رغبت ما افزوده گرديد ،پول قابل توجهی به او داديم تا راضی شد که پنهـانی
ما را راه دهد .وعده گذاشتيم ،در ساعت معين داخل اتاق شديم و با کمال آرامش تورات قديمی را که

روی پوست نوشته شده بود ،زيارت و مطالعه نموديم ،در ميان آن ،يک صـفحه بـه طـور مخصوصـی

نوشته شده بود که جلب نظر میکرد ،چون دقت نموديم ،ديديم نوشته است :پيغمبـری در آخرالزمـان

در ميان اعراب مبعوث میشود و تمام خصوصيات و اوصاف او را با ذکر نام و نشان و نسـب و حسـب

بيان نموده و نيز اوصيای آن پيغمبر را دوازده نفر به اسم و رسم نوشته بود .من به برادرم گفتم :خوب
است اين يک صفحه را رونوشت کنيم و جسـتجوی حـال ايـن پيغمبـر نمـاييم .رونويسـی کـرديم و

دلباخته آن پيغمبر شديم.

تنها فکر و خيالمان پيدا کردن ]پيروان[ اين فرستاده خدا بود ،ولی چون سرزمين ما از راه عبـور و

مرور مردم دور بود و ما با خارج از محدوده خودمان ،کمتر تماس داشتيم ،نتيجهای به دستمان نيامـد.

چندی بدين منوال گذشت تا آن که چند نفر از تاجران مسلمان از مدينه برای خريد و فروش اجنـاس
به شهر ما وارد شدند از يکی دو نفر آنها محرمانه پرسشهايی نموديم ،آنچه از احواالت و نشانیهای

 □ 124نقد برتر  /مقاالت برگزيدة هفتمين جشنوارة نقد کتاب

حضرت رسول)ص( بيان کردند ،همه را مطابق با نوشته آن تورات سابقالذکر میديديم ،رفتهرفته بـه

حقانيت دين اسالم يقين کرديم ،ولی جرئت اظهار مطلب را نداشتيم ،فقط يگانه اهتمام ما فـرار از آن
آبادی و ديار بود .من با برادرم پيرامون فرار گفتگو کردم .گفتم :مدينه نزديک است و ممکن است مـا

را پيدا کنند و اسباب زحمت ما فراهم شود ،بهتر اين است به يکی ديگر از شـهرهای مسـلماننشـين

برای پيروی از اسالم فرار کنيم ،اسم )موصل( و )بغداد( را شنيده بوديم.

پدرمان تازه مرده بود و برای اوالد خود وصی و وکيل هم تعيين کرده بود .نزد وکيل رفتـيم و دو

ماديان با مقداری پول نقد از او گرفتيم ،سوار شده به سرعت به سـوی عـراق طـی مسـافت کـرديم،
سپس از )موصل( سراغ گرفتيم ،راه را نشان دادند وارد شهر شديم و در کاروانسـرا شـب را مانـديم،

صبح شد چند نفر از همان اهالی شهر آمده گفتند :ماديانها را میفروشيد؟ گفتيم :نه ،هنوز وضـع مـا

در اين شهر معلوم نيست ،چون ماديانها از حيث چاقی و سالمت تحفهای بودنـد ،اصـرار در فـروش
کردند ،ما هم به کلی خواهش آنها را رد کرديم .باالخره گفتند :اگر نفروشيد بـه زور از شـما خـواهيم

گرفت ،مجبور شديم مرکبها را فروختيم ،با خود گفتيم :اين شهر جـای مانـدن نيسـت ،بـه )بغـداد(
میرويم.

ولی مشکل اين بود که دايی يهوديمان از تجار با اعتبار »بغداد« محسوب میشد و میترسـيديم

خبر فرار ما به او برسد و ما را پيدا کند .به هرحال وارد »بغداد« شديم و باز در کـاروانسـرايی منـزل

کرديم ،شب را گذرانديم و صبح شد ،اين مرتبه ديگر چيزی نداشتيم که مورد طبع صاحب کاروانسرا
باشد .در آن حال پيرمردی ـ که بعد از چند کلمه احوالپرسی معلوم شد که او صاحب کاروانسرا است

ـ وارد اتاق ما شد و از جريان حال ما سؤال کرد ،قصه را مختصر برای او تعريف کـرديم و گفتـيم :از
يهوديان خيبر هستيم ،دين اسالم را اختيار نمودهايم ،ما را نزد عالم مسلمين ببر تـا بـه آيـين اسـالم

بهتر هدايت شويم .تبسم بر لبهای پيرمرد ـ که گويا مژدهای به او داديم ـ نقش بست و بـا شـوق و

شعف دست بر ديدگاه خود گذاشت و گفت :چشم! بفرماييد برويم منزل قاضی بغـداد .سـه نفـری بـر
قاضی که پيرمردی خوش سيما بود و با لبخندش محبت گرمی در دل ديدارکننده ايجاد میکرد ،وارد

شديم ،پس از تعارفات معمولی بيان حال نموديم و از او خواستيم که ما را به احکام اسـالم راهنمـايی
نمايد ،گفت :بسيار خوب ،شمه ای از توحيد و گوشه ای از اثبات صانع بيان نمـود و آن گـاه بـه بيـان

رسالت حضرت ختمی مآب و سپس به شرح حال خلفا و اصحاب آن سـرور پرداخـت و گفـت :بعـد از

پيغمبر ،عبداللّه بن ابی قحافه )ابوبکر( خليفة آن حضرت است.

گنجي نو يافته يا وهمي بربافته؟! /جويا جهانبخش □ 125

من گفتم :عبداللّه کيست؟ اين نام با آنچه من در تورات خوانده ام و از روی آن نوشته ام مطـابق
نيست!

قاضی گفت :او کسی است که دخترش زوجه پيغمبر است .گفـتم :چنـين نباشـد ،مـن در تـورات

خوانده ام که خليفه پيغمبر کسی است که دختر پيغمبر با خشم و غضب برخاست و گفت :اين رافضی

را بيرون کنيد ،من و برادرم را زدند و بيرون کردند .به کاروانسرا برگشتيم .صاحب منـزل هـم از ايـن

جريان دلگير شد ،به ما کم اعتنايی میکرد.

از اين مالقات و گفتگوی با قاضی و رفتار اخير او حيـران و سـرگردان شـديم ،بـه عـالوه نمـی

دانستيم کلمه »رافضی« چيست و به چه کسی خطاب میشود و چرا قاضی ما را به اين کلمه ناميـده

و از مجلس خود بيرون راند؟ اين گفتگوها و چراچراها بين من و برادرم تا نيمه شب طول کشيد .چند

ساعتی با حالتی مهموم خوابيديم ،بامداد صاحب کاروانسرا را صدا کرديم ،گفتيم :ما را از اين واقعـه و

ابهام نجات بده ،شايد ما درست مطلب را نفهميديم و يا قاضی سخن ما را نفهميده ،صاحب کاروانسرا
گفت :اگر شما واقعاً و از روی حقيقت طالب و خواستار دين اسالم هستيد ،هرچـه قاضـی مـیگويـد،
قبول کنيد.

گفتم :اين چه سؤالی است؟ ما برای اسالم از خويشان و مال و خانه دست کشيديم و هيچ غرض

و مرضی نداريم .گفت :بياييد برای مرتبه دوم 99شما را نـزد قاضـی ببـرم ،ولـی مبـادا خـالف رأی او

حرفی بزنيد .باز به منزل قاضی رفتيم .پيرمرد به قاضی گفت :اينان مطيع انـد و آنچـه شـما بگوييـد،

قبول میکنند .قاضی هم به سر التفات آمد و بنا کرد به نصيحت و موعظـه نمـودن مـا دو نفـر .مـن

گفتم :ما دو برادر از دهکده خودمان مسلمان شديم و از ديار دور خود به اين جا برای دانسـتن احکـام
اسالم آمديم ،ابداً غرضی نداريم و اگر اذن بدهيد ما چند سؤالی داريم؟ قاضی گفت :بفرماييـد هرچـه

میخواهيد بپرسيد.

گفتم :ما تورات صحيح قديمی را خوانديم و اين مطلب را که میخواهيم بگـوييم از آن رونوشـت

کرديم .تمام صفات و نام و نشان پيغمبر آخرالزمان و خلفا و جانشينان آن حضرت را يادداشـت کـرده
ايم و همراه داريم ،ولی نام عبداللّه بن ابی قحافه در آنها نيست .قاضی گفت :پس چـه اشخاصـی در
آن تورات نوشته شده است؟

گفتم :خليفه اول داماد پيغمبر و نيز پسرعموی اوست .هنـوز حـرفم تمـام نشـده بـود کـه طبـل

بدبختی ما را زدند و قاضی از شنيدن اين کالم از جای خود برجست و کفش خـود را از پـای بيـرون

آورد و تا توانست بر سر و صورت من زد .به زحمت خودم را از زيـر دسـت او نجـات دادم .بـرادرم در
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همان دقيقة اول فرار کرد .در کوچههای بغداد با سر و صورت خـونين راه را گـم کـردم ،خـودم هـم

نمیدانستم کجا میروم ،پاهايم قوت ايستادن نداشت ،کنار نهر آبـی کـه آن جـا بـود ،نشسـتم و بـر
گرفتاری و غربت و گرسنگی و ترس و تنهايیام گريه کردم و تأسف خوردم.

ناگاه جوانی را ديدم که عمامه 100سفيد بر سر و دو کوزه خالی در دست داشـت و مـیخواسـت از

نهر آب بردارد ،او نزديک من لب آب نشست ،وضع مرا که ديد ،پرسيد :تـو را چـه مـیشـود؟ گفـتم:

غريب هستم و مبتال گشتم .فرمود :قصه تو چيست؟ گفتم :از يهوديان خيبـر بـودم ،اسـالم آوردم ،بـا
برادرم با هزار زحمت و مشقت به اين جا آمديم .میخواستم احکام اسالم را بياموزم ،مرا چنين جزايی

داده اند .سپس اشاره به سر و صورت زخمی خود نمودم .فرمـود :از تـو مـیپرسـم يهـود چنـد فرقـه

هستند؟ گفتم :فرقههای بسيار .فرمود :هفتاد و يک فرقه شدند؛ آيا همه بر حـق هسـتند؟ گفـتم :نـه.

فرمود :نصاری چند فرقه شدند؟ گفتم :فرقههای مختلف میباشند ،فرمود :هفتاد و دو فرقه؛ آيـا همـه
بر حق میباشند؟ گفتم :نه ،فرمود :ملت اسالم نيز هفتاد و سه فرقه شده اند ،که تنها يـک فرقـه بـر

حق میباشد.

آن بزرگوار مطالبی را برايم بيان کرد و در ضمن مقداری از تورات خواند و از فرقه حقه اسالم هم

سخنانی فرمود.

گفتم :من در جستجوی همين فرقه هستم؛ چه بايد بکنم؟ فرمود :از اين طرف بـرو کـاظمين ـ و

اشاره فرمود به جانب غربی ـ سپس فرمود :برو خدمت شيخ محمدحسن آل ياسين ،حاجت تو برآورده

خواهد شد .حرکت کردم و در همان اثنا جوان هم از نظرم غايب شد .هرچه ايـن طـرف و آن طـرف

نگاه کردم ابداً اثری از او نديدم .تعجب من زيادتر شد ،به خود گفتم :اين جوان چه کسـی بـود و چـه

شد؟ زيرا در ضمن صحبت و حکايت حال خويش و اينکه در تورات اوصاف پيغمبر و خلفای آن سرور

را ديدم و نوشتم ،میفرمود :میخواهی من برای تو بخوانم؟ عرض کردم :بفرماييد! شروع به خوانـدن
فرمود :به طوری که در دل خويشتن گمان کردم آن تورات خطـی کـه در خيبـر ديـدم ،گويـا همـين

بزرگوار نوشته است .چون از نظرم غايب شد ،دانستم که او شخصی الهی بوده نه از مـردم عـادی,
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لذا يقين به هدايت پيدا کردم.

قوتی در خود يافتم ،به جستجوی برادرم پرداختم ،پيدايش نمودم و بـرای اينکـه نـام کـاظمين و

شيخ محمدحسن آل ياسين را فراموش نکنم ،مکرر بر زبان میراندم .برادرم پرسيد :ايـن چـه دعـايی

است که میخوانی؟ گفتم :دعا نيست ،و ماجرا را برايش گفتم .او هم خوشحال شـد .پـس از پـرس و

جو راه را درپيش گرفتيم ،تا به کاظمين رسيديم و به منزل شيخ محمدحسن آل ياسـين وارد شـديم.
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قصه را از اول تا پايان برای او بيان نمودم .شيخ برخاست در حالی که به شدت گريـه مـیکـرد ،مـرا

نزديک طلبيد و مرتب بر چشم من بوسه میزد .يک ساعت همچنان گريه کرد و چشم مـرا بوسـيد و

میگفت :با اين چشم نظر به جمال واالجالل حضرت ولی عصر ـ ارواحنا فداه ـ نمودی؟!

مدتی مهمان شيخ بوديم .خبر ما منتشر شد .خويشان مـا از »خيبـر« بـه دايـی مـا در »بغـداد«

نوشتند .او در جستجوی ما آمد .شيخ ما را به »سامرا« فرستاد) .آقای حاجی ميرزا ابوالحسن طالقـانی

فرمود :مدتی اين دو برادر در »سامرا« نزد مرحوم آيت اللّه ميرزای بـزرگ شـيرازی بودنـد ،تـا آنکـه

دايی آنها ملتفت شد .به حکومت شکايت کرد که دو پسر از خـانواده مـا امـوال پـدر را دزديـده و بـه
»سامرا« رفتهاند .حکومت وقت آنان را تعقيب مینمود(.

مرحوم آيت اللّه ميرزای بزرگ به آن دو برادر فرمود :دايی شما خيلی اسباب زحمت فراهم کـرده،

میترسم به شما ضرری برساند .خوب است شما به »حله« برويد و خود را مخفـی کنيـد و مخـارجی
هم برای ما معين فرمود.

به »حله« رفتيم و ساکن شديم .ميرزای طالقانی فرمود :چندی پس از نقل ايـن حکايـت او را در

نجف ديدم .گفت :ساکن حله شديم و کمال آسايش را داريم.
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آقای يونسيان ،پس از نقل اين داستان ،نوشتهاند:

)اگر کسی اهل تدبر و دقتنظر باشد میتواند از اين داستان استفادههای زيادی ببرد و بـه نکـات

دقيقی نايل شود ،و چه خوب است خود شما خواننده عزيز ،قلم به دست بگيريد و با دقت تمام از اول

تا آخر آن را مطالعه نموده و قسمت به قسمت نتيجه گرفته شده خود را بنويسيد و به اطرافيـان خـود

نيز منتقل کنيد(.
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ما نيز مانند آقای يونسيان معتقديم اين داستان به کار )اهل تدبر و دقت نظر( میآيد ،ولـی نـه از

آن جهت که ايشان پنداشتهاند؛ بلکه )اهل تدبر و دقتنظر( بناگزير بايد از خود بپرسـند و مـیپرسـند:

مگر در صد و پنجاه ،دويست سال پيش از اين يهوديان چقدر در بالد اسالم صاحب نفوذ بودهاند کـه

اين دو يهودی تازه مسلمان حتی در حرمين شريفين از دست يهوديان آسايش نمـیداشـته و مجبـور

بودهاند از حجاز بيرون شده به موصل و بغداد بگريزند؟!… باز مگر چقد مسلمانان و حتی مراجع تقليد
در بغداد و نجف و… ذليل بودهاند که نتوانند دو تازه مسلمان معتقـد را از دسـت يـک تـاجر يهـودی
ساکن بغداد محفوظ دارند؟!

از اين گذشته ،اين دو تن يهودی بوده اند؛ مادّی و َدهری که نبودهانـد؛ پـس چـرا قاضـی بغـداد

بحث خود را با ايشان از )إثبات صانع( آغاز کرده؟!
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وانگهی ،چرا پس از رسالت به خالفت پرداخته است؟ میدانيم که مسئله خالفت و خلفا نزد اهـل

تسنن جزوِ ارکان اصلی دين نيست که الزم باشد قاضی در همان ابتدا و پيش از معرفی ارکان اسالم

سنی بغداد نيز مانند شيعيان میانديشـيده
يکراست به مسئله خالفت و خلفا بپردازد؛ مگر اينکه قاضی ّ

و به امامت و واليت قائل بوده باشد!

همچنين در بغداد که از ديرباز تاکنون محل زندگانی و آمد و شد شيعيان بوده است ،آيا غيرعادی

نيست کسی را به صرف بيان عقيده شيعی کتک بزنند؟!

گيرم اين اندازه متعصب باشند؛ چرا وقتی شيعه را تا اين حد تحمل نمیتوانند کـرد ،بـاز او را بـه

خانهشان راه میدهند؟!

شيخ محمدحسن آل ياسين از کجا يقين داشت که جوان تـازه مسـلمان خـودِ حضـرتِ حجّـت ـ

عليهالسالم ـ را زيارت کرده است؟ چگونه احتمال نداد آن مرد يکی ديگر از مردان خدا يا حتی يکـی
از خواص ياران حضرت حجت ـ عليهالسالم ـ بوده باشد؟ چه نشانیای داشت؟

همه اينها به کنار؛ جـوان تـازه مسـلمان مـیگويـد خبـر ايشـان چنـان انتشـاری يافتـه کـه بـه

خويشاوندانشان در خيبر رسيده و آنان از خيبر به بغداد نامه نوشته و دايی اين دو جوان را خبر کـرده-
اند .اگر ماجرای اين دو جوان در شهر شيعه و در کنار شيخ محمدحسن آل ياسين و ميرزای شـيرازی

بدين اندازه از شياع و شهرت رسيده که خبر آن به اهل خيبر در حجاز نيز واصل شده ،چرا نـزد خـود

علمای شيعه و در کتب شيعه زبانزد و مکرر به ثبت نرسيده؟ و از جمله خود ميرزا ابوالحسـن طالقـانی
که از )ياران نزديک( ميرزای شيرازی بوده ،چگونه از داستان اين دو جوان هيچ نشنيده بوده است؟!

dپرسشهای ديگری نيز ازين دست هست که جمله را به قول قـدما )در بـاقی مـیکنـيم( و تنهـا

میگوييم :شالوده اين داستان ،يعنی :حضور مستمر يهود در خيبر از صدر اسـالم تـا روزگـار ميـرزای

شيرازی ،خالف صريح مسلمات تاريخی است؛ زيرا عمر بن خطاب در زمـان خالفـت خـود يهوديـان

خيبر را کوچانيد و از آن پس آن ناحيه در دست مسلمانان بوده است.

گويا جاعل اين حکايت اين اندازه تاريخ اسالم نمیدانسته است و تنها وصفی از خيبر و يهوديـان

آن و گشايش خيبر به دست اميرمؤمنان علی)ع( شنيده بوده و به خيال اينکه خيبر تا همين روزگـاران

همچنان يهودینشين بوده است ،داستانی بربافته که )عقل بر آن میخندد و شرع خود نمی پسندد(.

اخراج يهوديان خيبر در عهد عمر از مسلّمات تاريخ اسالم است و مورد اشارت و استناد محدثان و

فقيهان و متکلمان مسلمان واقع گرديده.
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مسلم شد که پيـامبر اکـرم)ص( فرمـوده اسـت) :اليجتمـعd
گفتهاند وقتی عdمَر فحص کرد و او را ّ
دينان في جزيرة العرب( )دو دين در جزيرة العرب گرد نيايند( ،يهوديان خيبر را براند 104و ايشان را که
فتنه و فساد میکردند به شام فرستاد و بدين ترتيب خيبر در اختيار مسـلمانان قـرار گرفـت 105 .ايـن

واقعه به سال ) 20يا  (21هجری رخ داد.
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درباره انگيزه اصلی عمر از اخراج يهود خيبر از ديرباز اختالف آرا وجـود داشـته اسـت و حتـی در

صحت انتساب )اليجتمع دينان فی جزيرة العرب( به پيامبر گرامی)ص( ترديد شده; 107ليک در اصـل
ماجرای راندن يهوديان از خيبر ترديدی نيست و پس از آن اين ناحيه مسلماننشين بوده است ،بلکـه

اهل ذمه ديگر در حجاز نمیزيسته و بيرون از آن سکنا داده شده بودند.

عالمه حلی )أعلی اللّه مقامه( نيز در تذکرة الفقهاء میفرمايد) :اليجوز لکافرٍ حربيّ أو ذميّ سکنی
إجماعا() 108روا نيست کافر حربی يا ذمی باشنده حجاز گردد( و ذيل همين مسئله بـه حـديث
ً
الحجاز
نبوی )اليجتمع دينانِ فی جزيرة العرب( گواهی جسته است.
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اگر در قصه تصريح نشده بود که يهوديان )از زمان حضرت رسول)ص( تـاکنون( در ناحيـه خيبـر

ساکناند ،شايد ذهن گمان پيشـه بـدان مـیگراييـد کـه مبـادا ادعـای مشـکوک بنيـامين تـوداليی

)تُطيلی/Benjamin of Tudela/فـ  1173 :م( ،خاخام و جهانگرد يهودی اسپانيايی که در سالهای

 1159ـ  1173م از ساراگوسا به فرانسه ،ايتاليا ،يونان ،فلسطين ،ايران و چين ،مسافرت کـرد ،و از راه
عربستان ،مصر و سيسيل به اسپانيا بازگشت; 110مبنی بر پيدايی دوباره جماعتی از يهود در خيبـر،
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راست باشد و اين داستان با آن در پيوند باشد.

ولی ادعای بنيامين توداليی هم ـ که در اصل نيز مورد ترديد و تأمـل اسـت ــ  112 ،بـرای ايـن

داستان موهوم چارهای نمیتواند کرد؛ چرا که :أوالً اين داستان حکايت از حضور مستمر يهود در خيبر

دارد و اين حتی با مدعای بنيامين تودالئی هم وفق نمیدهد.

ثانياً ،گزارش بنيامين توداليی بر فرض صحت به صدها سـال پـيش از روزگـار داسـتان مـا بـاز

میگردد و به هيچ روی مجالی برای فرض يا ادعای محض در اين دوره فراهم نمیسازد.
سخن دراز شد.

به حقيقت شيوه و پيشه نقـالی چنـين داسـتانهـای وهـمآلـود ،فقـط و فقـط يـادآور کاروبـار و

)قصاص( در سدههای نخستين اسالمی است؛ ليک افسـوس و هـزار افسـوس کـه چـه
هنگامههای ُ ّ
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اندک شمارند آن بيداران همتيار که در برابر اين معرکه گيریها دست نصيحت از آستين بصـيرت بـه

القصاص( 113بنويسند.
در کنند و )تحذير الخواص من أکاذيب ُ ّ

اينگونه قصههای عوامپسند خواصآزار که دهان به دهان و قلم به قلم و بر سـر ايـن منبـر و در

صدر آن مجلس حکايت میشود ،بيش از هر چيز در دراز مدت به دين و باور تودهها زيان میرساند و

با متکی ساختن باورها و گرايشهای مـذهبی بـه چنـين شـواهد سسـت و پـوچ ،زمينـه فـروريختن

معتقدات شخص را به يکباره و به محض مواجهه با نخسـتين خـرده گيـریهـای سـنجيده و جـدی

مخالفان فراهم میکند ،و مهمتر از اينها شواهد راستين و داليل و مستندات متين دين را نيز تحـت-

الشعاع قرار میدهد و گروهی را در آن مبادی اصيل و مبانی اصلی هم به ترديد میافکند.

همين بازار نقل حکايت از تشرفات فراوانی که نشـان تشـکيک و ترديـد بـر جبـين بسياريشـان

هويداست و اينسان در روزگار ما گرم و پررونق و برای آنان که میدانم و مـیدانيـد مايـه آب و نـان

گرديده است ،بيم آن میرود اندک اندک به اصـل اعتقـاد اصـيل شـيعه در بـاب غيبـت و مهـدويت
لطماتی جبران ناپذير وارد آورد و از پی برف انبار انگارههای عوامانه و خرافی ،گروهی به خـود اجـازه

دهند بیتمييز حق از باطل ،هر نقل و هر معتقدی را که با اين حيطه در پيوند باشـد ،بـه يـک چـوب
برانند.

همچنين بر ديدهوران پوشيده نيست که تل انبار قصههای قصهخوانان و حکاياتی که مَناماتيان و

کراماتيان به زبان و قلم نشر و ترويج میدهند ،منظر بيرونی مذهب و چشمانداز جامعه شـيعی را چـه

اندازه مخدوش و رغبتگريز میکند.

 .2آقای مهدیپور خطبه مورد گفت وگو را )يکی از مطالب ارزشمندی که همواره گمشده برخـی

از محققان دردآشنا در طول تاريخ بوده ]است[( 114قلم دادهاند.

ای کاش ايشان دستکم چند تن از آن محدثان و مورخان ،يا بـه تعبيـر احساسـی خودشـان :آن

)محققانِ دردآشنا( ،را که از وجود چنين خطبهای خبر داشته و ازين روی همواره در پی دسـت يـافتن

بر آن بودهاند ،معرفی میکردند؛ برای مثال میدانيم که شيخ بزرگوار ،صدوق ـ قدس اللّه روحه العزيز

ـ کتابی موسوم به مدينة العلم داشت که ديری است مفقود گرديده و از همين روی سالها شماری از

دانشوران در طلب آن بودهاند؛ حتی اسم و رسم برخی از اين جستجوگران را میتوان ياد کرد؛ امـا تـا

پيش از به ميانِ آمدن اين متن ادعايی چه کسی يا کسانی از اين خطبه خبر داشته و خبر دادهاند کـه

بتوان گفت همواره گروهی فقد آن را حس میکردهاند و به تعبير ديگر اين خطبه )گمشـده( ايشـان و

گنجي نو يافته يا وهمي بربافته؟! /جويا جهانبخش □ 131

چيزی بوده که در پی به دست آوردنش بوده باشند .بـه نظـر مـیرسـد آقـای مهـدیپـور پـارهای از

واژههای احساسی را بدون توجه کافی به بار معنايی آنها بر قلم راندهاند.

 .3آقای مهدیپور اين خطبـه را بـر آگـاهیهـای تـازه و بـديعی مشـتمل مـیداننـد و از جملـه

)رازگشا(ی حماسه حسينی میشمارند.

يک جا گفتهاند) :اين خطبه… پرده از راز حرکت امام حسين)ع( بـه سـوی کـربال و تغييـر دادن

محل قربانی از منی به قربانگاه عشق برداشت(.

115

نگارنده اين سطور ،با صرف نظر از فقدان سند و َوهنِ مستند و اضطراب متن خطبـه ادعـايی،
116

تنها برای دريافتن همين خصيصه مورد اشارت ايشان يک بار ديگر متن را از نظـر گذرانيـد و متوجـه
نشد مقصود ايشان چيست و چه رازی در باب نهضت ساالر شهيدان)ع( در اين متن مشکوف گرديـده
است.

 .4آقای مهدیپور يکی از امتيازات اين متن را پرده برگرفتن از )راز قداست کعبه( میدانند.

117

به عقيدة ايشان والدت اميرمؤمنان علی)ع( در کعبه )به آنجا شايسـتگی قبلـه شـدن را بخشـيده

است( و )چنين شرف و افتخاری به اين مکان ارزانی داشته(.

118

اين معنا ،البته با تکلف ،از همان دو سطر مغشوش و مضطرب آغاز خطبه برداشت میشود؛ اما آيا

قابل اعتماد و اتکا هست؟

آقای يونسيان ،نويسنده که علیالظاهر همصدا با آقای مهدیپور ،ايـن خطبـه را رازگشـای قبلـه

شدن کعبه قلمداد میکند 119 ،بر همين خطبه تکيه کـرده يـادآور مـیشـود) :کـالم قمـر منيـر بنـی

هاشم)ع( هم از منبع وحی سرچشمه گرفته است… و کالم تمام افراد خاندان رسالت بر مـا حجـت و
بهترين راهگشا است(.

120

در اين که سـخن ديـنورز ديـنشـناس جليلـی چـون پـور واالگهـر مـوالی متقيـان ،حضـرت

ابوالفضل)ع( ،هرچند همپايه کالم پيشوايان معصوم نيست ،بر ديده هر شيعه جای دارد و آن حضـرت

از صدرنشينان مجلس حجج الهی بوده و راوی فهيم تعاليم آن بزرگواران است ،هيچ سـخنی نيسـت.
سخن اينجاست که در حيطه عقايد ،حتی بر خبر واحد معتبر نمیتوان اقتصار کـرد; 121حـال چگونـه

بتوان خبری نااستوار و مجهول را با اين رکاکت الفاظ و بیسامانی که در آن است حجت عقيده دينی

قرار داد؟!… به شرحی که گذشت ،قرائن و شواهد نشان میدهند خطبه حاضر بـه انـدازه يـک خبـر
تاريخی عادی اعتبار ندارد؛ تا چه رسد به خبری که مستند عقيده قرار گيرد.
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البته نويسنده خطيب کعبه ،در اين باب ،آسانگيرتر از آن است که بدين باريکیها و تفـاوتهـا در

حجيت روايات عنايتی بکند؛ چرا که او در همين کتاب حتی خواب را مستند عقيده قلم داده است!

122

نظری به ايستار نخبگان تراز اول تشيع از سلف صالح ،نشان میدهد آنچه زبانزد عالمان شيعی و

ايستار رسمی تشيع بوده ،اين است که والدت اميرالمؤمنين علـی)ع( در کعبـه 123در عـداد فضـايل و

مناقب آن حضرت و از خلعتهای تشريف الهی بر قامت آن مرد خداست.

شيخ مفيد ) 336ـ  413ق( در ارشاد دربارة اميرمؤمنان علی)ع( مینويسد) :ولـد بمکة فـی البيـت
الحرام يومالجمعة الثالث عشر من رجب سنة ثالثين من عام الفيل ،ولم يولد قبلَه والبعدَه مولـودٌ فـي
بيت اللّه تعالی سواه ،إکراماً من اللّه تعالی له بذلک ،وإجالالً لمَحلِه فی التعظيم(.

124

ّ
سيدمرتضــی ) 355ـ  436ق( در شــرح القصــيدة
المذهبــة پــس از يــادکرد آن حضــرت و مــامِ

َلدته)ع( فی الکعبة ،والنظيرَ
روي 125ﱠأنها و َ َ
ارجمندش ،فاطمة بنت اسد)عليها السالم(ـ میگويد …) :و َ d
له في هذه الفضيلة(.

126

اميناالسالم طبرسی )فـ  548ق( در إعـالم الـوری در گـزارش والدت مـوالی متقيـان ـ عليـه

والبعده ،وهذه فضـيلة
َ
يولد قَطّ في بيت اللّه تعالی مولودٌ سواه القَبلَه
السالم ـ آورده است ، …) :و ََلم َ d
خصّه اللّه dتعالی بِها إجالالً لِمَحلّه ومنزلته وإعألً لِر َُتبتِه(.

127

ابن شهر آشوب )فـ  588ق( در مناقب آل ابی طالب پس از گزارش والدت اميرمؤمنـان علـی)ع(

َلد الطـاهرُ مـن النسـلِ الطـاهِرِ وdلـدَ فـی
در کعبه و پارهای مطالب مرتباط با آن آورده است …) :فالو َ d
َشرف البِقاعِ الحرم ،dوأشرف dالحرم المسجد ،dوأشـرف
ِغيره؟ فأ ِ d
الموضعِ الطاهر؛ِ فأينَ ُتوجَ dد هذه الکَرامةُ ل َ ِ

ولود فيه يکون فی غاية الشﱢرف؛ فلَ َيسَ المولود dفی
مولود ِسواه؛ َفالمَ d
يولد فيه َ d
بِقاع المسج ِد الکعبة ،ولم َ d
الجمعة فی الشهِر الحرامِ في البيت الحرام ِسوَی أميرالمؤمنين)ع((.
يوم d
سيدِ االيامِ َ ِ

128

غالب محدثان و متکلمانی که در بيان مناقب و فضايل آن حضرت قلم فرسودهاند ،به همين نحـو

والدتِ آن بزرگوار را در کعبه يکی از فضايل آن حضرت درشمار آورده اند.

129

اين نحوه تلقی چهرههايی شاخص از سلف صالح و ـ علیالظاهر ـ ايستار رسـمی شـيعيان در آن

دوران است.

130
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اينکه والدت اميرمؤمنان)ع( را ردای تشريف کعبه و يا علت قبلـه شـدن آن قلـم دهنـد ،سـخنی

است به بدور از ايستار رسمی که گويا پسانتر و عمدتاً در لسـان تعـابير شـاعرانه و احساسـی چهـره

نموده است.

تا آن جا که صاحب اين قلم ديده و يافته ،گويا مرحوم قاضی نوراللّه شوشتری که قلم پـراخالص

ولی بيش از اندازه احساسیاش در اين مقوالت معروف اهل نظر است ،از جدیتـرين و رسـمیتـرين

شخصيتهايی است که فیالجمله قلمشان تمايلی بدين جانـب يافتـه؛ آن هـم در إحقـاقالحـق و در

ف الکعبـة
َشـر ِ
ميانه قال و مقال با مخالف عنيدی چون ابن روزبهان .نوشته است …) :الکـالم فـی ت َ ﱢ

بوالته فيها ،الفي تَش ﱡَرفِه بوالدته في الکعبة ،فإنّه)ع( هو الکعبة الحقيقيةُ ألهل االنتبـاه وقبلـةُ إقبـال
dقبلين إلی اللّه… (.
الم ِ

131

شعر شاعران که ناگفته معلوم است چهسان بر مرکب شور و هيجان و احساس برمینشيند.

خواجوی کرمانی ،سرايشگر متصوف بلندآوازه ،گويد:

چو کعبه مولد او گشت از آن سبب شب و روز
کنند خلق جهان سجده در برابر او

132

اهلی شيرازی ) 858ـ  942ق( میگويد:

کعبه زان شد سجدهگاه انبيا و اولياء

کآمد آن جا در وجود آن قبله اصحاب دين

133

لطف اللّه نيشابوری ـ آنسان که قاضی نوراللّه در إحقاق الحق آورده است ـ گويد:

طواف خانه کعبه از آن شد بر همه واجب
که آنجا در وجود آمد علی بن ابی طالب

134

ميرزا عباس دامغانی هزارجريبی متخلص به )نشاط( )فـ  1262ق( گويد:

ای زاده تو در ميان کعبه
از مادر پاک جان کعبه

ای کعبه شرف گرفته از تو

نه تو شرف از ميان کعبه

135

مرحوم حاج ميرزا حبيب خراسانی ) 1266ـ  1327ق( میسرايد:

خسروی کز شرف مولد او خانه حق

قبله پير و جوان ،سجدهگه مرد و زن است

136
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لعلی تبريزی گويد:

حريم خانه حق محترم ز ذات علی است
وگرنه در گِل و سنگ اينقدر نبود شرف

137

اينکه شاعران در مقام سرايشگری گاه به غلو و مبالغه میافتند و )گويند آنچه نکند( 138بر احـدی

پوشيده نيست.

اگر بر شيخالرئيس خراسانی )شيخ علی/فـ ح  1320ق( مالمتی نرفته است که گفته:

در خانه کعبه خانه زاد است
ما را ز طواف ،او مراد است

139

از همين باب است؛ نه اينکه به راستی اين سخنان به ميزان ديانت موزون باشد.

چنين مرزشکنیها در شعر و گويندگی و مداحیهای روزگاران اخير کم نبوده است.

قاآنی ) 1223ـ  1285ق( در چکامهای که به مناسبت عيدغدير سـاخته و بـه مـدح محمدشـاه و

حاج ميرزاآقاسی آميخته و به طبع در دربار قاجار عرضه داشته است ،خطاب بـه اميرمؤمنـان علـی)ع(

گفته است:

قسم به واجب مطلق که گر تويی ممکن

وجوب را نتوان فرق کرد از امکان

مقام عالیات اين بس که غاليات شب و روز

خدای خواند و منعش ز بيم تو نتوان کرد

وگَرش پdرسی برهان که چون علی است خدای؟
خليل وار در آتش رود که ها بdرهان!

140

چنان که ديده میشود در همين سه بيت ،سه چهار َخبط و خطای مسلم کرده است :يکی ،آن که

در باب عدم تمييز واجب از ممکن ادعايی نامعقول کرده ،ديگر آنکه ادعای نـامعقولش را بـه سـوگند

مقرون ساخته ،سه ديگر آنکه از منبع کفرگـويی غاليـان اظهـار عجـز کـرده و ايـن عجـز را از بـيم

اميرالمؤمنين قلم داده است؛ پندار که ـ العياذ باللّه ـ اميرالمؤمنين را حامی غاليـان ملحـد انگاشـته؛ و

چهارم آنکه خوارق عاداتی را که از بعض فِرَقِ ضاله ـ از جمله برخی غاليان dملحد ـ سـر مـیزنـد بـه
چيزی گرفته است.
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حتی )تنقيص انبيای عظام و اوصيای کرام )عليهمالسالم( به جهت بزرگ کـردن و بلنـد نمـودن

مقامات ائمه)ع(( 141هم ،يکی از آفات مهم منبر در روزگاران اخيـر بـوده اسـت کـه مشـفقانی چـون

مرحوم حاج شيخ عباس قمی 142در باب آن به تذکار و تحذير پرداختهاند.

البته از اين نامربوطتر هم سخن گفتهاند؛ از سر احساس و بیتوجه به پيامدهای سوء آن.

صغير اصفهانی )فـ  1349ش( آنگاه که ترک ادب عقلی و شرعی کرده و در ترجيعبندی کـه در

مدح اميرمؤمنان)ع( ساخته است در بند ترجيع گفته:
در مذهب عارفان آگاه

اللّه علی ،علی است اللّه

143

و باز ترجيعبند ديگری پرداخته که بند ترجيعش اين است:
که بنای وجود را بانی

نيست غير از علی عمرانی

144

بیشک سخنی از سر احساس شاعرانه پرداخته ،بی آنکه قصد کفرگويی يا الحاد داشته باشد.
ميرزا يحيی مدرس بيدآبادی )فـ  1349ق( هم وقتی گفته است:

چون از شب معراج نمايند حديث

واندر همه جا يار و مددکار و مغيث

گويند خدا بود و نبی بود و علی

اين هر سه علی بود رها کن تثليث
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آنچه او را بدين راه دور برده است ،بی يقين چيزی جز غليان احساسات و چيرگی عواطـف نبـوده
است.

با تأسف نمونههای سخن غاليانه و ترک ادب شرعی در کلمات احساسی و شاعرانه متأخران کـم

نيست و گمان نمیکنم بيش از اين به اکثار شواهد و قرائن حاجتی باشد تا نشان دهيم حال و هـوای
شعر و مدح در اين سدههای سپسين چگونه بوده و در مقام هيجان و غليـان احسـاس چـه سـخنانی

گفته و چه مرزهايی ناديده گرفته شده است و چنين سخنانی در ترازوی تحقيق چه وزنی دارد.
توجه بدين نکته ضرور است که:

اگر گفته میشود :در نگاه مَدرَسی شيعه ،والدت حضرت علی)ع( در کعبه ،از فضايل آن حضـرت

بوده است ،نه بالعکس ،لزوماً بدين معنا نيست که کعبه از أميرالمؤمنين)ع( أجل و أشرف است .ما نيـز

میدانيم که در بعضی مأثورات حرمت مؤمن از حرمت کعبه بيشـتر دانسـته شـده اسـت 146 ،و علـی
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مرتضی)ع( رأس و رئيس و اميرمؤمنان است .سخن در اين است کـه ايـن والدت بـرای اميرمؤمنـان

يک منقبت و فضيلت به شمار میرود.

بی شک خود وجود مقدس موالی متقيان علی)ع( بس گرامیتر از کارهايی چون عطای طعام به

مسکين و يتيم و اسير ،يا کشتن عمروبن َعبدود ،يا برکندن در خيبر و فتح آن محسوب میشود ،ولـی
اين فضيلت سبب نمیگردد که اينها در عداد مناقب و فضايل آن حضرت در شمار نيايد.

پس غريب نيست اگر باوجود اذعان به برتری اين مخلوق برگزيده والدت در آن خانـه محتـرم را

از فضايل او قلم دهيم.

وانگهی اگر والدت شخصيت مقدسی چون علی مرتضی)ع( را در شمار رخدادهای فرخنده کعبـه

در شمار آوريم وبالطبع و بالتبع از فضايل کعبه نيز محسوب داريم ـ و اين البته به تقرير فعلـی ،جـای

استبعاد نيست ـ سخن ما غير از سخن کسی خواهد بود که :اوالً ،علت قداست کعبه را همـين والدت

میداند و از کنار پيشينه قداستبار اين خانه ارجمند که در قرآن کريم و ديگـر اسـناد اسـالمی مـورد
تصريح قرار گرفته است ،به آسانی گذر میکند! ثانياً ،والدت آن حضـرت را علـت قبلـه شـدن کعبـه

میشمارد.

بر صاحبنظران پوشيده نيست که گفتگو از علل شرايع ،خاصه در احکام عبادی ،بحثی به غايـت

بغرنج و اغلب دور از دسترس دانشوران است .تبيين علت قبله شدن کعبه شـريعت مصـطفوی نيـز از
اين جمله است و بدان آسانی که بعضی پنداشتهاند نيست.

به هر روی ،کسانی که والدت خجسته اميرمؤمنان علی)ع( را سبب قبله شدن کعبه )در تشـريعی

که سالها بعد و به هنگام تغيير قبله مسلمانان صورت گرفت( ،میگويند ،بايـد بـر ايـن سـخن خـود

دليلی استوار ارائه کنند.

نه سخنان احساسی و حماسی ،و نه روايت نااستواری چون خطبة ادعـايی کتـاب خطيـب کعبـه،

يارای اثبات چنين معنای مهمی را ندارند؛ و معتقد ساختن آنها جايز نيست.
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dقدر
دفعِ دَخلِ م َ ﱠ

نويسنده خطيب کعبه در پيشگفتار دوم خود بر کتاب دفع دخل مقدر کرده است و به تعبير عـوام:

)دست پيش گرفته تا پس نيفتد!( پيشاپيش راه منکران ادعای خـويش را بسـته و نوشـته اسـت…) :
انسان به حکم عقل و شرع حق ندارد مطلبی را که نمیفهمد و يا به سند آن دسترسی ندارد ،رد کند،

بلکه بايد آن را واگذارد .گاهی ديده میشود بعضی افراد که مختصر درسی خواندهاند چنـان بـه غـرور

علمی مبتال شدهاند که خود را أعلم العلماء و أعظم العظماء و أفقه الفقهاء میداننـد و هـيچکـس جـز
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خودشان را قبول ندارند و به احدی هم اقتدا نمیکنند .حربه آنان فقط انکار است و بس ،و هيچ دليـل

منطقی و متقن که اساس و پايه علمی و دينی داشته باشد در اختيار ندارند؛ به ايـنگونـه افـراد نبايـد
اعتنا کرد تا گذر زمان شايد آنها را از خواب غفلت و جهالت بيدار کند(.
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مینويسم:

متنی که ايشان در دسترس نهاده و به شرح و نشر و ترويج آن همـت گماشـتهانـد ،نااسـتوارتر و

مضطربتر از آن است که الزم آيد آدمی برای نقد و طرد آن به چنان )غُرور(ها مبـتال باشـد و بنـابر

نوشته ايشان بر طبل اعلميت بکوبد!

بسنده است در کالم ،عالمانی چون شيخ مفيد ،و درايةالحديث ،دانشورانی چون عالمه شعرانی ،و
در صرف و نحو و بيان و معانی ،همين هنجارهای متداول و متّفق عليه اهل علم را مقتـدای خـويش
سازد و مدعيات غريب مدعيان را بر سنجههای روشنگر مخزون در منـابع و مصـادر عرضـه دارد ،تـا

واقع حال را کشف نمايد.

نه ادعای متن شناسیهای آنچنانی در کار است و نه رازدانیهای مزعوم.

بيوسيدهتر آن است که نويسنده خطيب کعبه به جای اينگونه خط و نشان کشيدن برای منتقـدان

و مخالفان مدعای خود )و )پيشبينی( کم سوادی 149و اعوجاجات اخالقی ايشان!( کار خـود را جـدی

تر بگيرد تا ـ گذشته از باور داشتنش به چنان خطبـه ادعـايی سسـت و رکيـک ـ در بـازخوانی مـتن

شناخته و آنچه در باب معارف دينی میگويد ،سنجيدهتر نظر کند ،بـرای مثـال در بـازخوانی گفتـاورد

مفوضـه و مقصـره
بحاراالنوار از غيبت شيخ طوسی 150 ،در معرفی )کامل بن ابراهيم( ننويسد …) :از ّ
بود(! 151و در توضيح مصطلح )مقصﱢره( نيز به خطا نرود; 152دست کدام بداند )مفوّ ضه( و )مقصﱢـره( در

فرهنگ و تراث اماميه بر دو گروه مخالف و متضاد فکری اطالق میگردد و ادعای اينکه فالن کـس

هم از مفوضه باشد ،هم از مقصّره ،مثل آن است که بگوييم :فـالن کـس هـم صـوفی اسـت و هـم

ناصوفی! بلکه بگوييم :هم شيعی است و هم سنی!

يا :بداند )هرقليّة( در سخن عبدالرحمن بن ابی بکر ،با )پيروان فسلفه هرقل فيلسوف يونـاني… (

که وی در پاورقی کتابش توضيح داده است 153مربوط نيست ،بلکه )هرقل( در اينجا نامی است که بر

پادشاه روم اطالق میشده 154 ،و مقصود عبدالرحمن ،اشارت است به سنت ملوک و پادشـاهان کـه از

برای اوالد خود بيعت میگرفتهاند 155و در واقع َتبﱠدdل خالفت به مdلوکيّـت اسـت )همـان چيـزی کـه
معاويه بدان نامبردار شد(.
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بگذريم… غرض آن نيست که پايه و مايه آگاهی و ويژهدانی شـارح خطبـه ادعـايی را بررسـيم.

مقصود از اين مثالها ،تنها هشدار دادن آن بود که نه فقـط نويسـنده خطيـب کعبـه ،کـه همـه مـا،

کارهايی کردنیتر از )خط و نشان کشيدن(های کذايی داريم.
پيش از انجام

کتاب خطيب کعبه ،نمونهای است از آسانگيری و سهلانگاری در مواجهه با اخبار و آثار و تاريخ و

)قصاص( و )حشويّه( را بـدان بـاز
متون ،و تجديد حيات شيوهای که در تاريخ مدرسی معارف اسالمی ُ ّ

میشناختهايم؛ و اکنون متأسفانه با عناوين و القاب علمی و مذهبی همراه و ترويج میگردد.
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دشواريِ کار اينجاست که نويسنده کتاب خطيب کعبه و دو تقريظنويس کتاب وی ديگـر کسـانی کـه

چون ايشان میانديشند ،کار اعتماد بر اخبار و آثار و مروّيات را آسان گرفتهاند و گويی نمیداند حتی اخبـار
و مروياتی که در مآخذ معتبر و به اسناد متعدد دستياب میگردد و مورد اعتماد برخی از عالمـان و فاضـالن

نيز بوده است بدين آسانی که ايشان میپندارند از صافی حديث شناسی ناقدان حديث نمـیگـذرد؛ تـا چـه
رسد به متنی بی پای و سر ،از مأخذی مجهول ،با نشانههای آشکار کذب و وضع.

اين مقال را گنجايی فرانمـودن آن نيسـت کـه بسـياری از مرويّـات مسـطور در حديثنامـههـای

چهارگانه شيعی )الکتب االربعة( و برخی از ديگر نازمايههای ميراث حـديثی و روايـی را نيـز بـا ايـن
خاطرجمعی که نويسنده مزبور و همخرقگانشان میپندارند نمیتوان مستند قرار داد.

يک مثال روشن در اين زمينه اخبار داللتگر بر عدم نقصان ماه رمضان اسـت کـه معتمـد بعـض

بزرگان ما چون شيخ صدوق نيز بوده است ،ليک قرنهاست اعاظم فقهای شيعه بدانها تکيه نکـرده،

برخالف اين اخبار فتوا میدهند.

عالمه آيت اللّه ميرزا ابوالحسن شعرانی ـ طاب ثراه ـ مینويسـد) :در اخبـار بسـيار در تهـذيب و

استبصار و کافی آمده که ماه رمضان هميشه سی روز است و هرگز بيست و نه روز نمی شود؛ و شـيخ

صدوق موافق آن فتوا داده و میگويد :بايد از مخالفان اين عقيده تقيّه کـرد؛ همچنـان کـه از سـنيان
تقيه میکنيم.

و اين بنده اين روايت را به پانزده سند مختلف شمردهام و روايتی با اين همه اسـناد البتـه کـذب

است؛ و موافق مذهب اهل سنت هم نيست تا حمل بر تقيه شود(.
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اگر دقت و دانش و سختکوشی و بينش امثال شعرانی را در کار تحقيـق نـداريم ـ کـه نـداريم! ـ

دستکم بايد به قدر همت خود از مآثر و آثار آن بزرگواران درس بياموزيم و مورچهوار توشه برگيـريم
و طريق احتياط بپيماييم.

نتيجه اعتماد سهلانگارانه بر منقوالت ،و عدم التزام بـه مبـانی علمـی ،و کـمبهرگـی از نقـادی

محدثانه و متکلمانه ،مدعياتی میشود نظير مدعای کانونی کتاب خطيب کعبه.

نام اين شيوه نگرش و نگارش ،هرچه باشد) ،إحياء أمـر آل محمـد)ع( و )تـرويج آثـار( ايشـان

158

خورند همان که سعدی گفت) :گر تو قرآن برين نَمَط خواني…(.
نيست ،بلکه چيزی است که َ ِ
پی نوشتها

السلمی )فـ 412 :هـ .ق(؛ طـ  ،1بيروت :دارالکتب العلميه 1421 ،هـ .ق .262/2 ،در واقع ايـن
السلمی؛ ّ
 .1تفسير ّ

أبوتمّام )حبيب بن جاسم بن أوس الطائی/فـ 231 :هــ .ق( ،در سوکسdـرودهاش از بـرای
بيت دگرخوانی است از شعر َ
/dوأکثر آمالِ ﱢ ِ
المصائِب َ ُ
)هو الدﱠهرُ اليdشوی و َdهنﱠ َ
غالب بنِ سعدی به آغازه َ d
الرجال َکو َِاذب) (dر .ک :شرح ديوان أبی َتمّام؛

وشروحه وأکملَ َها :إيليا الحاوی؛ ط  ،1بيروت :دارالکتاب اللبنانی 1981 ،م ،صص  643ـ .(644
ضَبَطَ معانيه ُ َ

حاصل معنای بيت قريب بدين مضمون است که) :هان! راستی که همه روزها چندان شگفتاند کـه ديگـر در

ميانشان هيچ شگفت نمانده است!( آری! گاه تواليِ و تواترِ شگفتیها موجدِ چdنـين حـاالتی اسـت و کـار را بـدانجا

َجـب) (!dچنـدان
َجبتَ dحتّی کِدت dالأتَ َع ﱠ
میرساند که زبان حال آدمی بدين َلت از بيتِ ابن هانی گويا میگردد که) :فع ِ
در شگفتم که نزديک است هيچ در شگفت نباشم!( )بحاراالنوار.(491/29 ،

 .2اين کتاب بنابر آگاهیهای مندرج در صفحه عنوان و صفحه شناسنامه ـ به سـال  1381هــ .ش از سـوی

مرکز فرهنگی انتشاراتی منير و در شهريور  1386با )ويراستاری مجدد( از سوی نشر آينه زمان منتشر شده است.
دسترس و ارجاع ما به همين چاپ أخيرالذِکرِ کتاب است.

 .3از بدايع افعال پديدآورنده کتاب آن است که بر روی جلد ،اين کتاب را )مورد تقـدير مسـابقه بـزرگ عبـاس بـاب

نشـان )صـدا و سـيمای
ِ
الحوائج عليه السالم( معرفی کرده است و در صفحه  9تصوير )تقديرنامه( موردِ نظر خويش را که

جمهوری اسالمی ايران( و امضای )مديرِ کلِ روابطِ عموميِ سازمان صدا و سيما( را داراست به چاپ رسانيده.

خواننده محترم با مطالعه متنِ )تقديرنامه( متوجه میشود که آنچه مورد تقدير قرار گرفته نـه مـتن و محتـوای

)ارسال( آن است .عبارت تقدير از اين قرار است) :به شکرانه ارسال اثر ،اين لـوحِ تقـدير بـه شـما اهـدا
ِ
کتاب ،بلکه

میشود(؛ به عبارتِ ديگر تنها از اينکه مؤلّف کتابش را در مسابقه شرکت داده ،تشکر و تقدير کردهانـد ،و خـودِ اثـر
حائز مقامی نشده است!
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مدعای کانونی و کانونِ مدعای کتابِ
 .4آنسان که خوانندگانِ ارجمند ،خود مالحظه خواهند فرمود ،ما تنها به ّ

همت
خطيب کعبه خواهيم پرداخت نقد تفصيلی محتوای کتاب خود موضوع ديگری است که صاحب اين قلم را نه ﱠ
َغبتِ آن.
آن هست و نه ر َ

 .5خطيب کعبه؛ ص .28
 .6همان.

 .7کذا فی األصل!

 .8کذا فی األصل!

 .9کذا فی األصل.

 .10خطيبِ کعبه؛ ص  .2نيز ر .ک :همان ،ص  21و .39
 .11همان ،صص  27و .39
 .12همان ،ص .39

 .13همان ،ص  14و .39
 .14نگر :همان ،ص .27

 .15نگر :همان ،ص .12

 .16گفتنی است از غايتِ اهميتی که برای اين خطبه قائل شـدهانـد ،نـه تنهـا مـتن آن را بـا ترجمـه و شـرحِ

مبسوطی همراه ساختهاند ،آن را به نظم نيز ترجمه و گزارش کـرده انـد! بـرای مطالعـه ترجمـه منظـومِ آن ،ر .ک:

خطيب کعبه ،صص  50ـ .53

سقای معرفت :سيمای حضرت اباالفضل ـ سالم اللّه عليـه در حـديث و تـاريخ؛ نوشـته
 .17نمونه را ،در کتاب ّ

آقای باقرِ فخّار طالخونچه ای )چ ،1 :اصفهان :اقيانوس معرفت 1387 ،هـ .ش( ،چند بـار )ص  373و  379و (473

سقاي معرفت جلـد 2
بازبردهاي نويسنده سقايِ معرفت پيداست که وی در ّ ِ
ِ
کتاب خطيب کعبه ـ بدين از d
ِ
از رهگذرِ

سقای معرفتِ کنونی را بايد تحريری تازه از همان دو جلـد قلـم داد )سـنج :همـان ،ص  22و
هم ـ که علیالظاهر ّ
 (497ـ) ،شايد :به تفصيلتر( بدين خطبه پرداخته است.
 .18ر .ک :ص  46و .48

کتاب خطيب کعبه ،ص  ،46و همين اعراب تکرار هم شده است در :همان ،ص .151
ِ
 .19اعراب چdنين است در:
 .20همان ،صص  47و .49

 .21آقای مهدیپور در برابر )حاجی( سه عالمت تعجب گذاشته اند که چرايـی آن دانسـته نشـد .آيـا بـه نظـر

ايشان) ،حاجی( بودن حج گزاران سال  60ق ،به واسطه توطئههای يزيد و…  ،مورد مناقشه است؟
 . 22خطيب کعبه ،ص . 21
 .23همان ،ص .24

 . 24همان ،ص .89
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استعمالها؛ احمد عبدالوهاب بکير ،ط  ،1بيروت :دارالغـرب
 . 25نيز سنج :معجم ُ ّأمهات االفعال ـ معانيها وأَوجdه ِ

االسالمی 1997 ،م.723/2 ،

الدروس العربية؛ مصطفی الغاليينی؛ ]افست [ :قم :دفتر نشـر نويـد اسـالم ،چ 1379 ،1 :هــ.
 .26ر .ک :جامع ّ
ش.65/2 ،

dوقنُونَ() ،قـومٍ
وم ي ِ
اليفقَهون() ،قومٌ َمسحورون()ِ ،لقَ ٍ
اليعقلون() ،قومٌ مdسرِفون() ،قومٌ َ
 .27در تعابيری مانند )قومٌ َ ِ

الکافرينَ() ،قوماً َجبﱠارينَ( . … ،نمونهها بسيار است
الظالمينَ() ،القومِ ِ
وبينهdم ميثاق() ،القوم ِ
ظلَ َموا() ،إلی قومٍ بينکُم َ

ﱠخـذُوا هـذا القُـرءانَ
إن َقـومی ات َ
؛ ولی بياييد در اين نمونه ،از جهات مختلف ،درنگ کنـيم) :وقـال الرﱠسـولُ يـارَبﱢ ِ ﱠ
َمهجdوراً(.

 .28برای کاربردهای )قوم( در نهجالبالغه بارها و بارها معامله جمع بـا آن در آن مـتنِ متـين :ر .ک :المعجـم

المفهرس أللفاظ نهج البالغة؛ محمّد دشتی و سيدکاظم محمدی؛ چ ،1 :قم :مشهور 1380 ،ش ،ص  388ـ .(389
بالتشديد.
 . 29کذا فی األصل ّ

الساللة( )لسان العرب؛ ابوالفضل جمال الدين محمد بـن مکـرم
سمی سليالً النّه خلُ ِقَ مَن ﱡ
) . 30السليل :الولَ َد d ،ﱢ

بن منظور االفريقی المصری ،بيروت؛ دار صادر] ،بی تا[.(339/11 ،
 . 31کذا فی األصل.

سعيراً( و…
الکافرينَ َوأعَدلﱠ َهdم َ ِ
 . 32در نمونههای متعددی چون )إنﱠ اللّه َ َلعنَ ِ

باری ،از ميان همه نمونهها بياييد در اين نمونه ،از جهات مختلف ،درنگ کنيم که سخت به کار روزگار ما میآيد:

للناس ِفی الکتابِ أُولئک ي ََلعـنُ dهمّ dاللـه dوَي ََلعـنُ dهمd
مابين dاه ِ ِ
بعد َ ﱠ
نات والهdدی مَن َ ِ
البي ِ
َکتمdونَ ما َأنزَلنا مَنَ َ ﱢ
)ان الذينَ ي ُ
ِ َ

الآلعنُونَ( )بقره.(159 /
ِ

 .33نمونه را ،از سنائی غزنوی در نکوهش معاوية بن أبی سفيان منقول است:

داســـتانِ پســـرِ هنـــد مگـــر نشـــنيدی
او بنـــاحق حـــق دامـــاد پيمبـــر بســـتد
پــدر او لــب و دنــدان پيمبــر بشکســت
بر چنين قوم تو لعنت نکنی؟ شـرمت بـاد!

که ازو و سه کَسِ او بـه پيمبـر چـه رسـيد
پســـر او ســـر فرزنـــد پيمبـــر ببريـــد
مـــادر او جگـــر عـــم پيمبـــر بمکيـــد
َ َلعـــن اللّـــه dيزيـــداً وعلـــی آل يزيـــد(

)األربعون حديثاً فی إثبات امامة أميرالمؤمنين)ع(؛ سليمان بن عبداللّه الماحوزی البحرانی؛ تحقيق السيد مهـدی
ّ
الرجائی؛ ط  ،1قم 1417 :هـ .ق ،ص 103؛ و :الکنی واأللقاب؛ الشيخ عباس القمی؛ طهران :مکتبة الصدر 204/1 ،با

ضبطِ )دو دندان( به جای )لب و دندان( و تقديم و تأخير بيتهای سـوم و دوم؛ و :شـفاء الصـدور فـی شـرح زيـارة
العاشور؛ حاج ميرزا أبوالفضل طهرانی؛ تحقيق سيدعلی موحد ابطحی؛ چ  1409 ،3هـ .ق 216/2 ،ـ با تقديم و تأخير
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پيش گفته ـ؛ و :معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة؛ السـيد ابوالقاسـم الموسـوی الخـوئی؛ ط  1413 ،5ق،

 ،216/19با تقديم و تأخير پيش گفته ،و نادرستی مطبعی(.

يادآوری :در ديوان سنايی ويراسته شادروان استاد مدرس رضوی ،مصراع واپسين کـه مـورد استشـهاد ماسـت،

)لعنة اللّه يزيدا وعلی حب يزيد( ضبط گرديده ر .ک :ديوانِ حکيم أبوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی؛ به سـعی

و اهتمام محمدتقی مدرس رضوی؛ چ  ،6تهـران :سـنائی ،1385 ،ص  .1072کـه ناگفتـه پيداسـت توجيـه نحـوی

ديگری خواهد داشت.
 .34حافظ.

 . 35زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی فقيه فيلسوفان و فيلسـوف فقيهـان حکـيم بـزرگ و عـارف توانـا
مرحوم آيت اللّه ميرزا ابوالحسن شعرانی؛ تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگـی 8413 ،ش ،صـص  298ـ 299؛ بـه
اصالح يک نادرستی چاپی.

اين متن را در ويراستی ديگر از رساله ياد شـده ر .ک درٌ :
فرزانـه ناشـناخته :يادنامـه عالمـه ميـرزا ابوالحسـن

شعرانی)قدس ِسرﱠه(؛ تهيه و نشر :مؤسسه بوستان کتاب قم ،چ  ،1قم 1382 ،ش ،صص  422ـ .423

 . 36شرح اصول الکافی؛ محمدصالح المازندرانی )فـ 1081 :هـ .ق(؛ تحقيق السيد علی عاشور؛ ط ،1 :بيـروت:

دارإحياء التراث العربی 1421 ،ق ،ج  ،12ص  ،320هامش )پی نوشت عالمه شعرانی(.
 . 37الکافی؛ ط .غفاری؛ ج  ،8صص  234ـ  ،235ح .313

 . 38در ترجمه عبارت )اولی لک( موافق نظر عالمه موالنا محمدباقر مجلسـی )ر .ک :بحـاراالنوار ،ج  ،46ص

 (138و موالنا محمدصالح مازندرانی )نگر :شرح اصول الکافی؛ ج  ،12ص  (320عمـل شـد .در دو ترجمـه روضـه
کافی نيز که ديديم )ر .ک :ترجمه و شرح روضه کافی؛ آيت اللّه محمدباقر کمرهای؛ چ  ،3تهـران :اسـالميه1382 ،
ش ،ج  ،2ص  64و بهشت کافی؛ حميدرضا آژير؛ چ  ،1قم dسـرور 1381 ،ش ،ص  ،(279همـان برداشـت مرحـوم
عالمه مجلسی مالک قرار گرفته است.

باری به پندار اين طالب علم ،برخالف نظر عالمه مجلسی ،همان معنای نفرين و تهديدآميز )أولی بک( در اين

مقام ناسازگار نخواهد بود؛ زيرا در عرف عرب برخی از عبارات نفرين و تهديد در مقام اظهار تعجب به کار میرود و
چنين اظهار تعجب زشت گويانه ای از لسان خبيث گجستهای که دشمن اهل بيت است ،نابيوسيده نيست.

 .39شرح اصول الکافی مازندرانی ،همان )با اصالح )بتواتر( به )لتواتر(( در ادامـه مرحـوم شـعرانی بـه مطالـب

ديگری در باب همين روايت پرداخته که فعالً تفصيل آن بيرون از جای سخن ماست.

 . 40عالمه شعرانی)قدس سره( در ]دمع ّ
السجوم[ ترجمه کتاب َ َنفس المهموم )قـم :هجـرت ،چ  1381 ،1ش،

ص  (507نيز به همين قاعده که در نقدِ حديث پيش گفته اجرا کرده است ،اشارت فرموده است.

برای تفصيل بيشتر و برخی بحثهای ريشهای تر درباره اين قاعده ر .ک :نهاية الوصـول الـی علـم االصـول؛

العالمة الحلّی؛ جمال الدين أبومنصور الحسن اشراف ،جعفر السبحانی؛ ط  ،1قم :مؤسسة االمـام الصـادق)ع(1427 ،
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ق ،ج  ،3صص  346ـ  349و الرعاية لحال البداية فی علم ّ
الدراية… ؛ الشهيد الثانی؛ زين الدين بن علی العاملی؛
تحقيق مرکز األبحاث والدراسات االسالمية ،ط  ،1قم :بوستان کتاب 1423 ،ق 1381/ش ،ص .59
آنچه مسلم است ،جريان اين قاعده در امور تاريخی مشهود و علنی از دست آنچه محل گفتگـوی ماسـت )اجمـال

خبر سخنرانی بر بام کعبه در آن حال و روز و… ( ،علیالظاهر جای ترديد نيست ،والعلم dعنداللّه ـ تبارک و تعالی.

 . 41خاتمة مستدرک الوسائل؛ تحقيق و نشر :مؤسسه آل البيت)ع( ،الحياء التـراث ،ط ،1 :قـم 1416 ،ق ،ج ،5

ص .198

 . 42باتوجه به قاعدهای که ياد شد ،اخبار آحادی نظير:

* خبری که میگويد :ام فروه انصاری به دعای اميرالمومنين)ع( پس از خاکسپاری زنده شد و از قبر به درآمـد

و به نزد همسرش بازگشت ،و پس از آن واقعه صاحب دو فرزند نيز شد و تا شش ماه پس از شـهادت آن حضـرت
عشر ودالئل الحdجَج علی البَشر؛ السـيد هاشـم
معاج ِز االئمّةِ االثنی َ َ
در قيد حيات بود )ر .ک :مدينة المعاجز :مدينة َ ِ
البحرانی؛ تحقيق عزت اللّه الموالئی الهمدانی؛ ط  ،1قم :مؤسسة المعـارف االسـالمية 1413 ،ق ،ج  ،1ص  242و
 .243به نقل از :ثاقب المناقب(.

* خبری که میگويد :اميرالمؤمنين)ع( در گورستان به قبری اشارت کرد و به اذن الهی مرده درون قبـر را کـه

عمرو بن دينار همدانی بود و در واقعه انبار به دست ياران معاويه به قتل رسيده بود؛ زنده فرمود و به نـزد همسـر و

فرزندانش فرستاد و او را فرمود که :علی بن ابی طالب مرا به فرمان خدای متعال زنده ساخته و به اذن خداونـد بـه

سوی شما بازگردانيده است )ر .ک :همان ،ج  ،1ص  .243به نقل از :ثاقب المناقب(.

* خبری که میگويد :اميرالمؤمنين)ع( مدرکة بن حنظلة را که گوش تا گوش سرش را بريده بودنـد ،پـس از

مدت مديدی که از مرگ او گذشته بود ،برای فيصله دادن به اختالفی که بر سر کيستی قاتل وی پديد آمده بود ،به

اذن خداوند زنده گردانيد و همه کوفيان از خرد و کالن شاهد اين زنده گردانيدن مقتول بودند )ر .ک :همـان ،ج ،1
صص  247ـ  .252به نقل از :عيون المعجزات(.

* خبری که میگويد :اميرالمؤمنين)ع( مردی از شيعيان را که صفوان بن أکحل نام داشت و به عملـی بسـيار شـنيع

آلوده بود ،به خواست خودش و در برابر چشم کوفيان اذن داد تا خود را در ميان هزار پdشته هيمه بسـوزاند؛ و مـرد هرچنـد

پشتهها را برافروخت ،آن آتش و دود هيچ گزندی به وی و به جامه کتان سپيدی که پوشيده بود نرسانيد و ثابت شـد کـه
آتش به شيعيان گزندی نمیرساند )ر .ک :همان ،ج  ،1صص  258ـ  .260به نقل از :عيون المعجزات(.

آری ،اينگونه اخبار ،با صرفنظر از ديگر نقاط ضعفشان ،تنها از همين روی که بناگزير میبايد يه شهرت ،بلکه

تواتر رسيدهاند ،و نرسيدهاند ،مردود خواهند بود.

دو واقعه بدين شگفتی که پيش چشم توده اهل کوفه رخ داده باشد ،و زيستن و به ميان جامعه بازگشتن مرد و

زنی که مرده و حتی مدتی در گورستان مدفون بودهاند ،بیشک مستلزم آن اسـت کـه راويـان مختلـف خبـر آن را

بازگويند ،نه آنکه در گوشه فالن کتاب مهجور يا بهمان تأليف مجهول مسطور افتاده باشد و… .
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ناگفته نگذاريم که :ضرور است کتابهايی نظير مدينة المعاجز ـ که ای بسا مورد سوء اسـتفاده سـوجوديان و
سوداگران و بدفهمی ساده لوحان و ناکاردانان واقع میشوند ـ با نگرشی نقادانه و با چنين ابزارها و قواعـد انتقـادی

ارزيابی حديث ـ که نمونه آن گذشت ـ مورد بازخوانی و تحشيه قرار گيرند.

برخی از سادهلوحان میپندارند همين که جواز صدور کرامات از اوليای الهی در مذهب شيعه به ثبوت رسيده ،و

جميع اين امر نيز ممکناتی است که در حيطه قدرت بیانتهای خداوندی است ،بسنده است تا وقوع چنين کرامـاتی

را باور داريم :حال آنکه دو مقدمة پيشگفته در نهايت امکان وقوع و صدور اين کرامات را ثابت میکند ،ولی اينکـه
براستی همين کرامتها از اميرمؤمنان علی)ع( که ولی خدا و صاحب کرامت است سرزده است يا نه ،در گرو اثبـات

صدق اين اخبار است؛ که چنان که گفتيم ـ نشانه کذب بر جبينشان هويداست.
 . 43خطيب کعبه؛ ص .21

 . 44از ياد نبرمی که مؤلف خطيب کعبه و آقای مهدیپور نيز هيچيک کتاب ادعايی آن مرد هندی را نديدهاند.

 . 45بر حسب قاعدهای که پيش از اين بدان اشارت رفت.
)سادة( )بدون )الـ((.
 .46در مأخذ ّ
 .47همان ،صص .27

 .48همان ،ص  27و .28
 .49همان ،ص .27

 . 50همان .جا

 . 51االربعين الحسينية آيت اللّه حاج ميرزا محمد اشراقی )معروف به اربـاب(؛ ج ،2تهـران :اسـوه1379 ،ش،

ص 14و منتهی االمال؛ حاج شيخ عباس قمی؛ تحقيق ناصر باقری بيدهندی؛ چ  ،1قم :دليل 1379 ،ش ،ج  ،2ص

 .1078در گفتاورد پذيرفتارانه از االربعين الحسينيه ،با تفاوت جزئی در ضبط.

 .52در نقد المنتخب طريحی ،از جمله ر .ک :االربعين الحسينية؛ اشراقی؛ ص 239 ،238 ،208 ،150 ،137؛ و:

کتابشناسی تاريخی امام حسين)ع(؛ محمد اسفندياری؛ چ  ،1تهران :وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 1380 ،ش،
ص  97و .98

 .53ر .ک :الفردوس االعلی؛ الشيخ محمدالحسين آل کاشف الغطاء و عليه تعليقات؛ به قلـم السـيد محمـدعلی

القاضی الطباطبائی؛ ط  ،1قم :دار انوار الهدای 1426 ،ق ،ج  ،1ص .90

 .54مرحوم کاشف الغطاء به درست ميان )اعتبار تاريخی( و )اعتبار منظور در اخباری که احکام شـرعی از آنهـا

استنباط میشود( فرق میگذارد .اين خود بحثی است که جای ديگری بـه آن پرداختـهايـم .ر .ک :حکايـت اخگـر
الماس ريزهها :تدوين و تثبيت گزارش شهادت سبط اکبر حضرت امام حسين مجتبـی)ع( ،جويـا جهـانبخش ،چ ،1
قم :دليل ما 1384 ،ش ،صص  85ـ .92
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وعلق عليه :السـيد محمـدعلی القاضـی
 .55جنة المأوی؛ الشيخ محمدالحسين آل کاشف الغطاء؛ جمعه و رتَ ﱠبه ﱠ
الطباطبائی؛ ط  ،1تبريز :مکتبة حقيقت 1380 ،ق ،ص  219و220؛ و همان ،ط  ،2قم :دارأنوار الهـدی 1426 ،ق ،ج
 ،1ص .223

 .56عالمه شهيد آيت اللّه سيدمحمدعلی قاضی طباطبائی ـ طاب ثراه ـ نيـز کـه جنـة المـأوی بـه اهتمـام و

تحقيق و تعليق او انتشار يافته است ،با همه خضوع و دلبستگی چشمگيری که نسبت به اسـتادِ گرامـیاش مرحـوم
کاشف الغطاء دارد ،در تعليق بر کالم آن فقيد دانش و دين ،ضـمن معرفـی طريحـی و المنتخـب او ،بـه صـراحت

مینويسد … :وال يمکن الرّکون الی بعض متفرّداته) ، ،همان ،ط .دار انوار الهدی ،ص  ،223هامش(.

 .57کمال اينکه شاگرد ِمفضال او ،عالمه شهيد آيت اللّه سيدمحمدعلی قاضی طباطبائی ،از جمله در تعليق بـر

همين جنة المأوی )ط .دار انوار الهدی ،ص  ،223هامش( لهوف را )در نهايت اعتبار و اعتماد( قلم میدهد.

ر .ک :تحقيق درباره ّاول اربعين حضرت سيدالشهداء)ع(؛ آيت اللّه سيدمحمدعلی قاضی طباطبـائی؛ چ  ،3قـم،

بنياد علمی و فرهنگی شهيد آيت اللّه قاضی طباطبائی 1368 ،ش ،ص  7به بعد.

 .58برای نگاهی ناقدان به درونمايه لهوف )ملهوف( ،از جمله ر .ک :عاشوراپژوهی :پژوهشی دربارة هدف امـام

حسين)ع(؛ محمد اسفندياری؛ چ  ،1قم :صحيفه خرد 1387 ،ش ،صص  43ـ .45

 .59اين خلط بسيار شايع ،زمينهساز مسامحات فراوانی در ارزيابی اقوال و منابع تراثی ما در عرصة علوم نقلـی

شده است .برای نمونه جاللتِ قدر و عظمت شخصيت و زهد و پرهيز و پروا و پارسايی و سختکوشی همـين سـيد

بزرگوار و دانشور وارسته عالی مقدار ،سيدرضی الدين علی بن طاوس)رض( و غنای آثار و کثرت تتبّع و امانت او در

پرشـمار( وی را
ِ
نقل و تدوين ،سبب اين امر گرديده است؛ برای مثال مرحوم قاضی طباطبائی شهيد)قده( )تصانيف

)در غايت اتقان و ضبط( بخواند )ر .ک :جنة المأوی؛ همان ،ط ،دار انوار الهدی ،ص  ،223هامش(؛ حال آنکه علی-
الظاهر چنين نيست و علی رغم گرانمايگی و بلندپايگی ميراث مکتوب ابن طاوس که بـه هـيچ روی جـای ترديـد

نيست ،چنين حسن ظن و داوری نيز در جانب افراط بوده ،در ارزيابی مقام تحديث و تحقيـق ابـن طـاوس روی در

غلو و مبالغهگويی داشته باشد .گذشته از قال و مقالهايی که دربارة لهوف
)ملهوف( ابن طاوس ،دست کم از روزگار
ِ

محدث نوری تاکنون ،در ميان بوده است )از جمله ،ر .ک :پینوشت پيشين( ،در بعضی ديگر آثـار ابـن طـاوس نيـز

مالحظاتی هست که داوری آيت اللّه قاضی طباطبائی شهيد ـ اعلی اللّه مقامه ـ را زير سوال میبرد .برای نمونه در

کتاب کرامند و بیبديل فرج المهموم فی تاريخ ِ d
علماء النجوم ابن طـاوس )قـم :منشـورات الرضـی 1363 ،ش ،ص

)حدثنی محمد بن علی بن ماجيلويه ـ رضی ّاللـه
 ،(57نويسنده بزرگوار روايتی از ابن بابويه نقل میکند بدين سندّ :

حدثنی محمد بن أبی القاسم ،عن محمد بن علی القرشی ،عن نصر بن مزاحم المنقری ،عـن عمـر بـن
عنه ـ قالّ :
سعد ،عن يوسف بن يزيد ،عن مينا عن وجزين االحمر قال( .ابن طاوس)رض( درباره اين روايـت همانجـا از جملـه

dجـو dز العمـلَ بأخبـار
اليعول علمأُ اهل البيت علی روايـتهم ويمنـعَ dمـن ي َ ّ
فرموده است) :فی هذا الحديث عدّة رجاال d
اآلحاد من العمل بأخبارهم وشهادتهم؛ منهم عمر بن سعد بـن سـعد ]کـذا؛ و در گفتـاورد بحـار االنـوار ،ج  ،55ص
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265ـ عمر به سعد[ بن ابی وقاص قاتل الحسين ـ صلوات اللّه عليه ـ فان اخباره و رواياته مهجورةُ واليلتفت عارفd

بحاله الی مايرويه أو يسند اليه… ( )همان(.

شقی سعد بن أبی وقاص پنداشته است؛ ولـی ايـن عمـر
ابن طاوس عمر بن سعد مذکور در سند را همان پسر ّ

بن سعد ربطی به آن شقی ندارد .روايت نصر بن مزاحم از )عمر بن سعد( در منابع روايی کـم نيسـت )ر .ک :بحـار
االنوار ،ج  ،32ص  153و ج  ،34ص  47و  ،48ج  ،45ص .(238

اين عمر بن سعد) ،عمر بن سعد بن أبی الصيد أسدی( است که در همان آغاز وقعة صـفين نصـر بـن مـزاحم

منقری )تحقيق عبدالسالم محمدهارون ،ط  1382 ،2ق ،ص  (3نيز نام وی هست و نزد رجاليـان عامـه بـه سـبب

گرايشهای شيعيانه اش متهم است! درباره وی ،از جمله ر .ک :مسـتدرکات علـم رجـال الحـديث؛ علـی النمـازی

الشاهردوی؛ ناشر :فرزند مؤلف ،ط  ،1تهران 1415 ،ق ،ج  ،6ص  90و الجرح والتعديل؛ أبومحمـد عبـدالرحمن بـن
ابی حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمی الحنظلی الرازی؛ بيروت :دار إحيأ التراث العربی )افست از روی ،ط ،1

حيدرآباد :دائرة المعارف العثمانية( ،ج  ،6ص  112و :ميزان االعتدال فی نقد الرجال؛ أبوعبداللّه محمد بن احمـد بـن
عثمان الذهبی؛ تحقيق علی محمد البجاوی؛ بيروت ،دارالمعرفة 1382 ،ق ،ج  ،3ص  .199عالمه موالنا محمـدباقر
مجلسی ـ علی اللّه مقامه ـ ملتفت اشتباه مسطور در فرج المهموم شده است ،و پس از نقل بيانات سيد ـ رضی اللّه

عنه وأرضاه وجعل الجنّة مثواه ـ مرقوم فرموده است ، …) :وعمر بن سعد الذی يروی عنه نصر بـن مـزاحم لـيس
الصفين الذی عندنا ،فان أکثر ما رواه فيه رواه عن
الملعون الذی کان محارِب الحسين)ع( کما يظهر من کتابه کتاب ّ
هذا الرجل ،وفی کثير من المواضع )عمرو( مکان )عمر( ،ولم يکن الملعون من جملةِ رواةِ الحديث وح ََملـة االخبـار،
حتی يروی عنه هذه االخبار الکثيرة ،وايضاً رواية نصر عنه بعيدٌ جدا ً،فانّ نصراً کان من أصحاب الباقر)ع( والملعـون
لم يبق بعد شهادة الحسين)ع( اال قليالً و الشواهد علی کونه غير کثيره التخفی علی المتدرﱠب فـی االخبـار العـارف

بأحوال الرجال ،وهذا من السيد)ره( غريبٌ() .بحاراالنوار؛ ج  ،55صص  266ـ  .(267بی گمان چنين اشتباه غريبـی
از عالم جليلی چون ابن طاوس ،قدحی در مقام او نيست ،بلکه نشان میدهد که ای بسا به واسطه تزاحdم اشتغاالت

و يا پريشانیهای روزگار حيات او ـ که مقارن است با بیثباتیهای پايان عصر عباسيان و تازش بیرحمانة مغـوالن

و فتنهها و کشتارهای بیامان ايشان ـ فرصت تدقيق و تأمل و بازبينی کافی در اختيار آن بزرگمـرد عرصـه علـم و

عمل نبوده است؛ کما اينکه محدث و رجالی دانشمندی چون عالمه ذوفنون شيخ بهأالدين محمد عاملی)قـده( نيـز

بر توضيحات ابن طاوس)قده( اتکا کرده و همان اشتباه را مکرر نموده است) .ر.ک :الحديقة الهاللية؛ شـيخ بهـايی؛

محمدبن الحسين العاملی؛ تحقيق السيد علی الموسوی الخراسانی؛ ط  ،1قم :مؤسسة آل البيـت)ع( ،الحيـأ التـراث،

 1410ق ،ص  144و  ،145متن و هامش( .و آن بزرگ نيز بیشک مجالی بسنده برای تأمـل در ايـن بـاب نبـوده

است؛ والعلم dعندَ اللّه تبارک و تعالی .الغرض ،سخن در آن نحوه اعتماد کلی و اغراق و مبالغه در باب اعتبار بعضـی
آرا و منابع بود که گمان میکنم تا به همين اندازه کفايت باشد.
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 . 60ر .ک :الذريعة الی تصانيف الشيعة؛ ج  ،8صص  190ـ  ،192و ج  ،21ص .53

 . 61چنان که همين ابن أبی الحديد در همان شرح سترگ خويش بر نهج البالغه شريف ،سخن دانشـمندانی

چون قطب الدين راوندی و… را به مِحَک انتقاد میآزمايد.

 .62چون نام )ابن أبی الحديد( به تکرار بر قلم رفت ،بیجا نيست يادآور شويم کـه ايـن دانشـمند بـزرگ و اديـب و

متکلم برجسته معتزلی ،يکی از کسانی است که در متن کتاب خطيب کعبه به طرز زنندهای مورد اهانت قـرار گرفتـهانـد.
متأسفانه نويسنده کتاب با َمغلَطه کاری در تفسير و گـزارش سـخنان ابـن ابـی الحديـد وی را راضـی بـه قتـل حضـرت

)عمَر پرست مغرض( )ص  (234خوانده که در حقيقت چنين نيست و هرچند
زهرا)س( فرانموده )صص 233ـ (236و او را d
ما همرأی و همراه ابن ابی الحديد نيستيم ،اگر بخواهيم از راه انصاف نشان دهيم که نويسنده چه اندازه در حـق او زيـاده

روی و بی انصافی کرده است ،بايد همچند مقالتی قلم بفرساييم .افسوس که نويسنده ،همين شيوه مغلطهآلـود و افراطـی
را دربارة ابوحامد غزالی نيز به کار برده و نه تنها او را تکفير کرده ،بلکه به صراحت وی را )يک يزيـدی تمـام عيـار( )ص
 (281خوانده است و مدعی شده است او )راضی به افعال( يزيد بوده )ر .ک :ص .(282

راستی ،نويسندة خطيب کعبه که ابوحامد غزالی را )يزيدی تمام عيار( میداند ،آيا معتقـد اسـت آن همـه تـأثر

آشکار و پيروی صريح مالصدرای شيرازی و فيض کاشانی و مالمهدی نراقی و مال احمد نراقـی از غزالـی ،تـأثر و
پيروی از يک )يزيدی تمام عيار( است؟!… آيا المحجة البيضاء که بر محور احياء تنظيم و تدوين شـده اسـت ،بـر

محور تعاليم و انديشههای يک )يزيدی تمام عيار( دور میزند؟!… آيا جامع السعادات و معراج السعادة وامدار آثـار
و افکار يک )يزيدی تمام عيار(اند؟!… آيا فيض کاشانی آنجا که در وافـی در شـرح و تبيـين احاديـث اهـل بيـت

عصمت و طهارت)ع( عين عبارات غزالی را باز مینويسد ،از محضر يک )يزيدی تمام عيار( درس میآموزد؟!… .

غزالی لغزشهای بزرگ دارد و اين چيزی نيست که از ديده خوانندگان بصير و ناقدان آثار او دور مانـده باشـد؛
ّ

ولی نقد و عيارسنجی اخالقی و منصفانه چيزی است و اهانت و بدزبانی و تکفير و تفسيق چيز ديگر!

نويسنده ـ که دور میدانم معلومات شرعی کافی در باب پيامدهای حقوقی و شرعی مدعياتش داشـته باشـد ـ،

جای ديگر ،به انتقاد و تخطئه مؤيدان يزيد ـ که البته مورد انتقاد و تخطئه هر انديشهگر آزادهای هسـتند و خواهنـد

بود ـ بسنده نکرده ،به صراحت آنان را )حرامزاده( )ص  (95خوانده است) .نيز سنج :ص  .(340آيا نويسنده ما نمی-

داند که تبيين خطای رسوای مؤيّدان يزيد ـ که نفرين خدا بر او باد! ـ کاری است و مدعای او که مشتمل است بـر

)قذف( و…  ،کار ديگر؟!

 .63در اين باره ،از جمله ر .ک :پرتوی از نهج البالغه؛ دکتر سيدمحمد مهدی جعفـری؛ چ  ،3تهـران :سـازمان

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1380 ،ش ،ج 1صص  124ـ .128

 .64به تعبير مندرج در چهار مقاله نظامی عروضی که از قول محمود غزنوی نقل میکند) :ايـن بيـت کراسـت

که مردی از او همی زايد؟( )چهار مقاله؛ به اهتمام دکتر محمد معين؛ با نقل افزودههای بعدی اسـتاد معـين توسـط

مهدخت معين؛ چ  ،1تهران :صدای معاصر 1388 ،ش ،ص .(84
 .65خطيب کعبه؛ ص  41و .42
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 .66کذا فی االصل.
 .67کذا.

 .68کذا فی االصل.
 .69کذا.

 . 70مینويسم :آيا گويندة اين تعبير معتقد است که در يوم الترويه سال  60ق دشمنان امام ـ عليه السـالم ،ـ

با شمشيرهای آخته پای کعبه ايستاده بوده اند؟!… آيا او يوم الترويه سال  60ق را با روز َحرّه اشتباه نگرفته؟!
 . 71خطيب کعبه؛ ص .42

 .72نگريستنی است که نويسندة کتاب سقای معرفت نيز که پيش از اين گفتيم ايـن خطبـه و مـدعای کتـاب

خطيب کعبه را شايسته استناد و اعتماد پنداشته است ،در نقد حديث به همين رويکرد متسامحانه گرايش دارد )برای
نمونه ر .ک :سقای معرفت؛ پيشگفته ،ص .(173

برای وقوف بر ميزان آسانگيری اين نويسنده در باب اخبار و مصادر ،همين مثال بس است که وی نه تنهـا بـه

طرز غريبی در پی اثبات اعتبار کتاب بیاعتياری چون نورالعين منسوب به اسـفراينی اسـت )ر .ک :همـان ،صـص

 173ـ  ،(176درصدد اثبات نسبت آن به اسفراينی هم برآمده و از جمله نوشته است …) :به هرحال تـأليف کتـابی
در )مقتل( آن هم از دانشمندی شافعی مذهب که يکهتاز ميدان حديث و تاريخ در شهر نيشابور بوده است ،نه تنهـا

بعيد نيست ،بلکه بايد گفت محال است که چنين دانشمندی باتوجه به شافعی بودن و حضورش در نيشابور که يکی

از پايگاههای شيعه به شمار میرود ،کتابی در مقتل ننوشته باشد و به حسب زمان و مکان و مذهب ،انسان اطمينان

پيدا میکند که کتابی در مقتل توسط او نوشته شده باشد( )همان ،ص /175تأکيدها از ماست(!

در واقع گويا نويسندة سقای معرفت قاعدة تازهای در عرصه کتابشناسی و فهرستنگاری تأسيس فرمودهاند و

آن اين است که هر عالم مسلمان محب اهل بيت)ع( خصوصاً شافعی کـه در شـهرهای مهـم سـکونتگاه شـيعيان

میزيسته باشد ،لزوماً )مقتل( تأليف میکرده! و تخلف از اين قاعده محال است!

هرچند با اين قوت برهان و استقامت ميزان که از نوشتار ايشان الئح است ،ديگـر جـای هـيچ سـخن نيسـت،

خوانندگانی که احتماالً مانند صاحب اين قلم اندکی سختگيرند )و به چنين برهانهای قاطع رضا نمیدهند!( دربـارة

نورالعين ياد شده ر .ک :اهل البيت)ع( فی المکتبة العربية؛ السيد عبدالعزيز الطباطبائی؛ ط ،1 :اعداد و نشر ،مؤسسة

آل البيت)ع( ،الحياء التراث ،قم 1417 ،ق ،صص  654ـ  655و تحقيق دربارة اول اربعين حضـرت سيدالشـهداء)ع(؛
قاضی طباطبائی؛ ص  60و  640ـ 641؛ و :کتابشناسی تاريخی امـام حسـين)ع(؛ اسـفندياری؛ ص  64ـ  .65نيـز:
احقاق الحق وإزهاق الباطل؛ السيد نوراللّه الحسينی المرعشی التستری؛ مع تعليقات السيد شهاب الدين النجفی؛ قم:
مکتبة آيت اللّه المرعشی النجفی ،ج  ،1ص ) 482تعليقات(.

 .73ر .ک :الضﱡعفاء من رجـال الحـديث؛ حسـين السـاعدی؛ ط  ،1قـم دارالحـديث 1426 ،ق 1384/ش ،ج ،3

صص  98ـ .110

 .74همان ،ج  ،3صص  223ـ .233
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 .75همان ،صص  413ـ .416

 .76همان ،ج  ،2صص  422و .423

 .77همان ،ج  ،3صص  202ـ .208

 .78برای تأييد اعتبار سند اين روايت ر .ک :الرسائل الفقهية؛ المولی محمدباقر الوحيد البهبهانی؛ تحقيق و نشر
مؤسسة العالمة المجددالوحيد البهبهانی)ره(؛ ط  ،1قم 1419 :ق ،ص  202و :الطباطبائی؛ المحکم فی أصول الفقه؛
السيد محمدسعيد الحکيم؛ ط  ،1قم :مؤسسة المنـار 1414 ،ق ،ج  ،3ص  213و :تسـديد االصـول؛ الشـيخ محمـد

المؤمن القمی؛ ط  ،1قـم :مؤسسةالنشـر االسـالمی 1419 ،ق ،ج  ،2ص  ،74نيـز ر .ک :معجـم رجـال الحـديث و

تفصيل طبقات الرواة؛ السيد ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ ط  1413 ،5ق ،ج  ،15ص .268

 .79اختيار معرفة الرجال )رجال الکشی(؛ الشيخ الطوسی؛ صححه وعلق عليه حسن المصطفوی؛ ط  ،5طهـران:

مرکز نشر آثار العالمة المصطفوی 1428 ،ق ،ص  ،224ش  .401نيز ر .ک :همان ،بـه تصـحيح و تعليـق ميردامـاد

االسترآبادی؛ تحقيق السيد مهدی الرجائی؛ ط  ،1قم :مؤسسة آل البيت)ع( ،الحياء التراث 1404 ،ق ،ج  ،2ص 489
و  ،490ش ) 401با تفاوت جزئی در ضبط درودها(.

 . 80ما از اين روايت پراهميت فقط بخشی را که هماکنون مورد استشهاد است نقـل کـرديم ،ليـک مـیسـزد

خوانندگان جوينده ،خود ،متن کامل آن را در کتاب اختيار معرفة الرجال يا منابع ديگر )چونان :بحاراالنوار ،ج  ،2ص

 249و  (250مطالعه کنند.

 . 81درباره اين دينشناس بزرگ و عالم و محقق بلندپايه تربيت يافته در مکتب اهـل بيـت)ع( ر .ک :معجـم
رجال الحديث؛ آيت اللّه خوئی؛ ج  ،21ص  209ـ  .228نيز ر .ک :التحرير الطاوسی؛ )المسـتخرج مـن کتـاب حـل

االشکال فی معرفة الرجال للسيد احمد بن طاوس الحسينی(؛ حسن بن زين الدين الشهيد الثانی )صـاحب المعـالم(؛

حققه وعلق عليه السيد محمدحسن ترحينـی؛ ط  1قـم :مجمـع الـذخائر االسـالميّة 1425 ،ق ،ص  315ـ  330و:
مستطرفات المعالی :منتخب المقال واالقوال فی علم الرجال؛ علی النمازی الشاهرودی؛ به تحقيق و تصحيح حسـن

النمازی؛ ط  ،1تهران :مؤسسه نباء )و محقق( 1422 ،ق ،ص  373و 374؛ و تحفة االحباب فی نوادر آثار االصحاب؛
شيخ عباس قمی؛ تحقيق سيدجعفر حسينی و علی محدث زاده؛ چ  ،1تهران :دارالکتب االسالمية 1370 ،ش ،صص
 583ـ .586

 .82ر .ک :خطيب کعبه؛ ص .27
 .83همان ،ص .21
 .84همان.
 .85همان.
 .86همان.
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 .87س  ،17ی ) 36از پی آنچه بدان دانشی نداری مرو؛ همانا گوش و چشم و دل ،همگيشان را بازخواهند پرسيد(.
 .88مگر هند روضهخوان بیسواد نداشته و آنجا همه )عمدة العلماء( و )نخبة الفضال( بوده اند؟!
 .89عاشوراشناسی؛ محمد اسفندياری؛ ص .46
 . 90همان.
 . 91فوايد رضويه )الفوائدالرضوية(؛ حاج شيخ عباس قمی؛ به کوشش عبدالرحيم عقيقی بخشايشی؛ چ  ،1قم:

دفتر نشر نويد اسالم 1385 ،ش ،ص .119

 .92الذريعة الی تصانيف الشيعة؛ ج  ،2ص .279

 .93لؤلؤ و مرجان؛ حاج ميرزا حسين نوری؛ تحقيق حسين و استادولی؛ چ  ،2تهران :دارالکتب االسالميـة 1379 ،ش،
صص  160ـ  .161نيز :همان ،به کوشش کريم فيضی؛ چ  ،1قم :مطبوعات دينی 1383 ،ش ،ص  197و .198
 .94البته پوشيده نيست که مقدم بر عمل او ،بينش اوست که چنين اقدامی را روا داشته است.

 .95نگر :لؤلؤ و مرجان؛ چاپ استادولی؛ صص  155ـ  ،160و همان ،چاپ فيضی ،صص  193ـ .197

 .96خواننده ارجمند ،بالطبع اين واژه را )شرف( )به زبر يکم و دوم( خواهد خواند و همين مناسب مقـام اسـت؛

ليک پوشيده نماند که در کتاب شرح حديث نورانيت آقای يونسيان ،نويسندة خطيب کعبـه ،ايـن واژه در اينجـا بـه

)شرف( ،مشکول گرديده است.
پيش يکم و دوم ،يعنی ُ ُ
 .97در حاشيه نوشته اند) :صفحه  86به بعد(.

 .98شرح حديث نورانيت؛ مهندس علی اصغر يونسيان؛ چ  ،1تهران :آيينه زمان 1386 ،ش ،ص .165
شايان يادکرد است:

کتاب ميثاق منتظران ،شرحی است بر زيارت آل ياسين و بازبرد نويسنده خطيب کعبه به )دفتـر اول( آن )چ ،1

قم :مسجد مقدس جمکران ،زمستان  1382ش( باز میگردد .داستان )جوان خيبری( را نويسـندة ميثـاق منتظـران،

آقای سيدمهدی ]واصلی[ حائری قزوينی ،در کتاب خود )ج  ،1ص  86ـ  ،(93از )معجزات و کرامات )صص  175ـ

 (183نقل کرده است( .

 . 99چنين است در متن چاپی به تشديد واو.

 . 100چنين است در متن چاپی به تشديد ميم!
 . 101چنين است در متن چاپی به تشديد دال!

 .102شرح حديث نورانيت؛ يونسيان؛ صص  165ـ .171
 .103همان ،ص .171

 .104ر .ک :المؤطا؛ مالک بن انس؛ صحّحه و… محمدفواد عبدالباقی؛ بيروت :داراحياء التـراث العربـی 1406 ،ق ،ج

 ،2ص  892و ) 893باب ما جاء فی اجالء اليهود من المدينة( و فتوح البلدان؛ البالذُری؛ احمد بن يحيی بـن جـابر؛ نَشَـرَه
َ
ووضعَ
َ َ
مالحقه وفهارسه الدکتور صالح الدين المنجد؛ القاهرة :مکتبة َالنهضة المصرية 1965 ،م ،ج  ،1ص  31و .36
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عبداللـه الحمـوی الرومـی البغـدادی؛ بيـروت:
ّ
 .105ر .ک :معجم البلدان؛ شهاب الدين أبوعبداللّه يـاقوت بـن

دارإحياء التراث العربی 1399 ،ق ،ج  ،2ص ) 410ذيل خيبر(.

 .106ر.ک :تاريخ ُ
االمم والملوک؛ ابوجعفر محمد بن جرير الطبری؛ بيروت :مؤسسة االعلمی ،ج  ،3ص  :202و

رويدادهای تاريخ اسالم؛ دکتر عبدالسالم ترمانينی؛ ترجمه جمعی از پژوهشگران ،با نظـارت و اشـراف سيدعليرضـا

واسعی؛ چ  ،1قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 1385 ،ش ،ج  ،1ص .138

 .107ر .ک :الصحيح من سيرة النبی االعظم)ص(؛ السـيد جعفـر مرتضـی العـاملی؛ ط  ،4بيـروت :دارالهـادی،

 1415ق ،ج  ،8صص  147ـ .163

 .108تذکرة الفقهاء؛ العالمة الحلی؛ الحسن بن يوسف بن المطهر ،تحقيق و نشر :مؤسسة آل البيت)ع( الحيـاء

التراث؛ ط  1419 ،1ق ،ج  ،9ص .334
 .109همان.

 .110ر .ک :دايرةالمعارف فارسی؛ به سرپرستی غالمحسين مصاحب؛ تهران :شرکت سـهامی کتابهـای جيبـی
)وابسته به مؤسسه انتشارات اميرکبير( ،چ  1380 ،2ش ،ج  ،1ص .456
 .111ر .ک :همان ،ص .930

والفرنسيةd ،يصدرها بـاللغـة
 .112ر .ک :همان .و نيز نگر :دائرة المعارف االسالمية أصدر باالمانية واالنجليزية َ َ

العربية؛ احمد الشنتناوی و ابراهيم زکی خورشيد و عبدالحميد يونس؛ بيروت :دارالمعرفة ،ج  ،9ص .56
 .113در اصل ،نام کتابی است از جالل الدين عبدالرحمن سيوطی )متوفای  911ق(.
 .114خطيب کعبه ،ص .21
 .115همان.

)مستند( ـ که در کنار )متن( و )سند( ،يکی از سه حيثيت بر رسيدنی هر روايت اسـت ـ منبـع يـا
 .116مراد از َ َ

کتابی است که روايت از آن )در آن( نقل و مطرح میگردد؛ به عبارت ديگر به استناد آن نقل میشـود .در بايسـتی

نقد )مستند( هر روايت از آنجاست که ای بسا سندی صحيح و متنـی بـه ظـاهر بـیاشـکال در کتـابی )نسـخهای(
نامطمئن و دستخورده و بیاعتبار باشد و همين اعتماد ما را از آن متن و سند سلب کند و احتمال جعـل و تزويـر و

تحريف را در آن روا شماريم.

بحثهای دامنهداری که در باب روايات وجادتی )بالوجادة( در دانش درايه مجال طرح مـیيابـد و گـاه اعتمـاد
حديث پژوهان را به شمار فراوانی از منابع و توده عظيمی از روايات مندرج در آنها به سختی متزلزل میسازد )برای

نمونه ر .ک :مشرعة بحار االنوار؛ محمد آصف محسنی؛ ط  ،1قم :مکتبـة عزيـزی 1381 ،ش 1423/ق ،ج  ،1ص

 14و  22ـ  ،(30از همين ديدگاه است.
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ايضاح و تذکار درازدامن ابوالعباس احمد بن علی بن نـوح سـيرافی ،عـالم امـامی باشـنده بصـره ،خطـاب بـه

طرق روايت کتابهای حسين بن سعيد اهوازی و لزوم پرهيز از اختالط
ابوالعباس نجاشی ) 372ـ  450ق( ،در باب ُ ُ
روايات هر طريق )نسخه( با ديگری ـ که در فهرست نجاشی به ثبت رسيده است )ر .ک :رجال النجاشـی؛ تحقيـق

شبيری زنجانی؛ ط  ،5قم :مؤسسة النشر االسالمی 1416 ،ق ،ص  59ـ  (60به روشنی ناظر به همين اهميت نقـد

)مستند( و ناهمطرازی نسخهها )منبع ها( واگويه گر روايات يک محدث است.
 .117ر .ک :خطيب کعبه ،ص .23
 .118همان ،صص  23و .24

 .119ر .ک :همان ،ص  74 ،62 ،57و .171
 .120همان ،ص .74

استق ﱠر عليه النﱠظـرُ اليـومَ
 .121عالمه طباطبائی ـ رضوانُ اللّهِ عليه ـ در تفسير الميزان فرموده است …) :الذی َ َ

حجيـةَ فيـه
وأما غير ذلک َفال d
dجيتهاّ َ ،
قطعيةٍ َفال ريبَ في ح ﱢ
الخب َر إن کانَ dمتَواتِراً أَو محفُوفاً َبقرينةٍ َ ّ
المسألةِ إنﱠ َ َ
فی َ

حجيـةً .وذلـک
َوثوق الصdدورِ بالظﱠنِ النﱠوعی فإنَ لها ّ d
الخب ُر م ُ َ
الفرعيةِ إذا کان َ َ
الشرعيةِ َ
إالّ األخبار الواردة في االحکامِ ﱠ
الشـرعي،
العقالئيةِ فتتبع وجود أثَ َ ٍر شرعيٍ فـی المـورد يقبـل الجعـل واالعتبـار ﱠ
الشرعيةَ من االعتباراتِ d
الحجيةَ ﱠ
أنﱠ ّ d
أثر شرعي؛ٍ وال َمعنی لِحdکمِ الشارعِ بکون غيرِ
الحجية فيها َ َلعدَمِ َ ٍ
ِجعلِ ّ d
المعنی ل َ
والقضايا التاريخية واالمور االعتقادية َ َ
َ
أثر شرعي dاال أنﱠ آثارهـا dجـزئيـةُ
َحققَ فيها َ ُ
وتعبيد الناسِ بذلک؛َ والموضوعات dالخارجيةُ وإن أمکَنَ َأن َيت َ ﱠ
علما َ ِ
العلمِ ِ ً
الشرعيﱡ الينالُ اال الکلُ ّ ّيات… ( )الميزان فی تفسير القرآن؛ السيد محمدحسين الطباطبائی؛ قـم :منشـورات
والجعلُ ﱠ
َ

ل علی اآلحاد فی غير االحکامِ
النع ِﱢو ُ
جماعة المدرسين فی الحوزة العلمية ،ج  ،10ص  .(351و همو فرموده …) :انا ُ َ

العقالئي الذی عليـه بنـاء dاالنسـانِ فـي حياتـه… ( )همـان ،ج  ،6ص  .(57و نيـز
الفرعيّةِ علی طبقِ الميزان العامِ d
َ
المفيدة ِللعلمِ ـ أعنی الوثوقَ
کانت مَحفوفةً بالقرائِن d
حجةً ِعندنا اال اذا َ
فرموده …) :ان ّ اآلحادَ من الرّواياتِ التَکونُ ّ d
الفقـه… ( )همـان ،ج  ،8ص
الفضائل أو غيرهـا إالّ فـی ِ
التامﱠ الشﱠخصي ـ سواء کانت فی أصولالدين أو التاريخ أو َ
.(141
لحج ّّيـةِ أخبـارِ اآلحـاد
المعنی ِ d
اتضاحا يتلو البداهة أن َ
اتضحَ فی علمِ االُصول ِ ً
همچنين فرموده است …) :وقد ﱠ َ
في غير االحکامِ کالمعارف االعتقادية والموضوعاتِ الخارجيّة.
حجـةُ وإن کـانَ فـی غيـرِ
نعم ،الخبرُ المتواترُ والمحفوف dبالقرائن القطعيّة ِ،کالمسموع من المعصومِ مشـافهـةً(  dﱠ
العصمةِ بعينِهِ دليلُ علی صدقه… ( )همان ،ج  ،14ص .(133
االحکام ،ألن ّ الدليل علی َ
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در باب تفاصيل و گفتگوهای موجود حولِ عدم کفايت اخبار آحاد برای اثبات عقايد ،از جمله ر .ک :الميزان فی
تفسير القُرآن )افزون بر نشانیهای پـيشگفتـه( ج  ،8ص  261 ،66 ،62و  ،318ج  ،9ص  211ـ  ،212ج  ،10ص

 ،349ج  ،13ص  ،353ج  ،14ص  205 ،25و .206

و :شرح اصول الکافی؛ مازندرانی؛ بيروت :ج  ،1ص ) 10مقدمه عالمه شعرانی( ،و ج  ،2ص ) 220تعليقه همو(.

نيز :أجوبة مسائل جاراللّه؛ السيد عبدالحسين شرفالدين الموسوی؛ ط  ،2صيدا :مطبعة العرفان 1373 ،ق ،ص 36
و فوائد األصول؛ من إفادات الميرزا محمدحسين الغـروی النـائينی؛ الشـيخ محمـدعلی الکـاظمی الخُراسـانی ،مـع
تعليقات الشيخ آغاضياءالدين العراقی ،تحقيق رحمة اللّه رحمتی االراکی؛ قم :مؤسسة النشر االسـالمی 1406 ،ق ،ج
 ،3ص  324و :مصباح االصول؛ تقرير بحث آيةاللّه السيد ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ السيد محمـد سـرور الـواعظ
الحسينی البهسودی؛ ط  ،5قم :مکتبـة الـداوری 1417 ،ق ،ج ،2ص  235ـ  239و :در محضـر عالمـه طباطبـايی؛
محمدحسين رشاد؛ چ  ،1قم :سماء قلم 1382 ،ش ،ص  .400نيـز :شـيعه در اسـالم؛ سيدمحمدحسـين طباطبـائی؛
تهران :دارالکتب االسالميه  1348ش 1389/ق ،ص ) 54روش شيعه در عمل به حديث(.

همچنين ر .ک :التّبيان فی تفسير القرآن؛ شيخ الطائفة أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسی؛ تحقيـق و تصـحيح

احمد حبيب قصير العاملی؛ ط ) 1افست( ،قم :مکتب االعالم االسالمی 1409 ،ق ،ج  ،1صص  6و .7

صد البته خواهندگان تفصيل در اين باب ،به همين بازبردهای اندک ما )عمدتاً به منابع متأخر( بسـنده نکـرده،

علیالخصوص عبارات و مؤلفات پيشروان طايفـه چـون شـيخ مفيـد و سيدمرتضی)رضـوان ّاللـه عليهمـا( و ديگـر
پيشگامان چون صاحب نقض را از نظر خواهند گذرانيد.

باری ،حتی بنابر قول جماعت اندک شمار که خبر واحد را در عقايد حجت میدانند ،نـه هـر خبـر واحـد بلکـه

همان خبر واحدی که در فروع نيز ححت باشد در عقايد حجت است؛ و پيداست کالم مضـطرب مجهـول بـیسـند
نامستندی چون خطبه ادعايی محل کالم ما به کلی از دايره آن بحث نيز بيرون است!
 .122ر .ک :خطيب کعبه؛ صص  81و .82

 .123حاجت به تذکار نيست که خبر والدت اميرمؤمنان علی)ع( را در کعبه ،نه فقط شيعه که بسياری از اعالم

اهل تسنن نيز روايت کردهاند ،و از جمله ،محدث بزرگ ،حاکم نيشابوری ،در المستدرک علی الصحيحين ايـن خبـر
را متواتر شمرده است )ر .ک :عليﱞ وليد الکعبة؛ الشيخ محمدعلی االردوبادی؛ ط  ،1تحقيق و نشر مؤسسـة البعثـة،

طهران 1412 :ق ،صص 21و  22و :وليد الکعبة؛ اعداد و تقديم السـيد محمدرضـا الحسـينی الجاللـی؛ ط  ،1قـم:
المکتبة الحيدرية 1383 ،ش 1425/ق ،صص  52و .(53
 .124اإلرشاد فی معرفة حجج اللّه علی العباد؛ الشيخ المفيد؛ ابوعبداللّه محمدبن محمد بـن النعمـان العکبـری

البغدادی؛ تحقيق مؤسسة آل البيت)ع( ،إلحياء التراث؛ ط  ،2بيروت :دارالمفيد 1414 ،ق ،ج  ،1ص .5
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 .125دانشور فقيد مرحوم شيخ محمدعلی اردوبادی ) 1312ـ  1380ق( ،در کتاب ارزشمند عليﱞ وليد الکعبة آن

ِي( توضيحی داده است از اين قـرار) :لـيس قصـده
جا که همين عبارت شريف مرتضی را نقل کرده ،دربارة اين )رdو َ

من إيرادها بلفظ رdويَ إسنادها إلی روايةٍ مجهولة ٍ،وإنّما جری فيها علی دَيدنَ ِه فی هذا الکتـاب ِمـن سـردِ الحقـائق
لفتا لألنظار إليها وإشادةً بـذکرها علـی
لشهرتها وتضافرِ النقل لها وتَداوdلها في الکتبِ َ ً
الراهنة مقطوعة عن األسانيد ُ
ّ
والمت َعثِم) :والنظير
َظانها؛ ولذلک تراه يقولُ بعدَ الرّواية غير dمتلکِيء  dلَ
إخراجها مَن م ﱠ
d
نَحوِ االختصار ،وعلی ذمّةِ الباحث
له… ( کجازمٍ بحقيقتها ،مومنٍ بصحّتها وتواترها ،وإالّ للَ َفظها کما هو دابdه في غير واحدٍ من األحاديث( )ط مؤسسة
البعثة ،ص  .27نيز :وليد الکعبة؛ اعداد استاد جاللی؛ ص (5 9

]االشکوری[؛ ط  ،1قم :دارالقرآن الکريم 1410 ،ق،
ََ
 .126رسائل الشريف المرتضی؛ اعداد السيد احمد الحسينی

ج  ،4ص .92

 .127اعالم الوری بأعالم الهdدی؛ امين االسالم الشيخ أبوعلی الفضـل بـن الحسـن الطبرسـی؛ تحقـق و نشـر

مؤسسة آل البيت)ع( ،ألحيأ التراث؛ ط  ،1قم 1417 :ق ،ج  ،1ص .306

السروی المازنـدرانی؛ تحقيـق و ف َ َ
 .128مناقب آل ابی طالب؛ ابوجعفر محمدبن علی ّ بن شهر آشوب ﱠ
َهرسـة د.

يوسف البقاعی؛ ط  ،2بيروت :داراألضوا 1412 ،ق ،ج  ،2ص  199و .200

 .129برای نمونه ر .ک :نهج الحق وکشف الصدق؛ العالمة الحلی؛ حسن بن يوسف بـن المطهـر ،علـق عليـه:

عين اللّه الحسنی األرموی؛ قدّم له :السيد رضا الصدر ،قم :دارالهجرة 1421 ،ق ،ص  232ـ 233

 . 130در اين باره به سخن تنی چند از اعالم شيعه که پرچمداران انديشه کالمـی در ايـن طايفـه انـد بسـنده

کرديم؛ ورنه از عامه و خاصه تعابيری که در همين باره بتوان مورد استشهاد قرار داد ،کم نيست .برای نمونـه ر .ک:
عنبَه )جمال الدين احمد بـن علـی ّ الحسـنی(؛ تحقيـق السـيد مهـدی
dعمدة الطالب فی أنساب آل أبی طالب؛ ابن ِ َ

الرجائی؛ ط  ،1قم :مکتبة آيت اللّه المرعشی النجفی الکبری 1425 ،هـ  1383/ش ،ص .67
 . 131إحقاق الحق؛ ص ) 198چاپ سنگی(.

صدر عبارت را سنج با :عليﱞ وليد الکعبة؛ مرحوم اردوبادی؛ ص  40و :وليد الکعبة؛ اعداد استاد جاللی؛ ص 72

و .282

سخنی هم از الکشکول فيما جری علی آل الرسول منقول است که بحث را از کعبه فراتر برده و نامربوط تر از

آن به نظر میرسد که حتی همطراز سخن قاضی شوشتری تواند بود.

اين طالب علم را ـ َأحسنَ اللّه dأحواله ـ اکنون به متن الکشکول ياد شده دسترس نيست؛ ليک عبـارت منقـول

)ولد فی الکعبة
از الکشکول )وليد الکعبة ،اعداد استاد جاللی ،ص  (188از اين قرار استَ d :
بـالحرَم الشـريف ،فکـان
َ
ََ
شرف مکّة وأصل بکّة المتيازه بوالدته فی ذلک المقام المنيف ،فلم يسبقه أحدٌ واليلحقه أحدٌ بهذهِ الکرامةَ(.
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بخش نامربوط مورد اشارتِ ما ،همان پاره )فکان شرف مکة وأصل بکة… المقام المنيف( است کـه پردازنـده
عبارت در آن چندان دچار غليان احساسات گرديده که حتی از والدت حضرت سيدالبشر)ص( در مکه غفلت کرده و

از ياد برده که با وجود آن حضرت اصل شرف آن سرزمين مقدس را به دگر اوليای الهی منسوب نتوان داشت.

اين هم گفتنی است که :عبارت الکشکول را از سيدحيدر آملی دانسته و از او به لقب )محدﱢث جليل( ياد کـرده

اند )ر .ک :همان( که هر دو محل کالم است:

اوال ً،الکشکول ياد شده بنابر پژوهشهای کتابشناختی از )سيدحيدر آملی( صوفی بلندآوازه ،صـاحب تفسـير و شـارح

ُفصوص ،نيست؛ و البته کيستی مؤلّف واقعی آن مورد اختالف است )ر .ک :مأخذيابی احاديث )جامع االسرار(؛ سـيد حيـدر

آمdلی ،علی نقی خداياری؛ چ  ،1قم :دليل ما 1384 ،ش ،صص  101ـ  ،106و حسين متقی) ،سيد حيدر آملـی و تشـکيک

در انتساب يک اثر به نام او( ،فصلنامة پيام بهارستان ،دوره دوم ،س  ،1ش ،3بهار 1388ش ،صص  101ـ .((108

ثانيا ً،سيدحيدر آملی صوفیای تمام عيار است و بررسی آثار او ـ که گفتيم الکشکول هم از آنها نيست ـ نشـان

میدهد به پارهای سهلانگاریها و گرفتاریهای شايع صوفيه در باب روايتِ حديث و اعتمـاد و اتکـا بـر مـأثورات

نااستوار مبتالست )در اين باره ،از جمله ،ر .ک :مأخذيابی أحاديث )جامع االسرار(؛ سيدحيدر آملی؛ بـه ويـژه صـص

22و  27ـ (88؛ پس اطالق )محدث جليل( بر چنين عالمی ،هرچند پايگاه او را در حوزه تخصص و تبحـر خـودش

بلند بدانيم ،در عرف علمی مقبول نمینمايد .از ياد نبريم ابوحامد غزالی که در دانشهای مصطلح بیگمان پايگاهی

بس رفيع تر از سيدحيدر آملی داشته است ـ و از قضا ،در تصوف نيز مشربی بس رقيقتر از مشرب ابن عربی مآبانه
سيدحيدر دارد ـ از بابت همينگونه سهلانگاریها در امر تحديث ،خاصه در کتاب بلندآوازهاش إحيـاء علـومالـدين،
سخت مورد انتقاد ناقدان و عيارسنجان واقع گرديده است.

الغرض ،حتی دانشوران بلندپايه نيز گاه در مقام تحديث اهل دقت و اتقان نبوده اند )و اين قصه سر دراز دارد!(.

 .132ديوان اشعار خواجو]ی[ کرمانی؛ به اهتمام و تصـحيح احمـد سـهيلی خوانسـاری؛ چ  ،2تهـران ،پاژنـگ،

 1369ش ،ص .615

 .133کليات اشعار موالنا اهلی شيرازی؛ به کوشش حامد ربانی؛ تهران ،کتابخانة سنائی 1344 ،ش ،ص .492

 .134ر .ک :إحقاق الحق؛ ص ) 198چاپ سنگی( و :وليد الکعبة؛ ط استاد جاللی؛ صص  72و  .136نيز :علـيﱞ
وليد الکعبة؛ مؤسسة البعثة ،ص  95و بستان السياحة )سياحت نامه( ،زينالعابدين شيروانی ،چ  ،1تهران :کتابخانـه
سنائی ،ص ) 540بدون تصريح به نام قائل(.

 .135مولود کعبه؛ شيخ محمدعلی اردوبادی؛ ترجمه و نگارش عيسی اسليم پور اهری ،تحقيق و استدراک علی

اکبر مهدی پور؛ چ  ،1قم :رسالت 1420 ،ق 1379/ش ،ص  158و وليد الکعبة؛ ط المکتبة الحيدرية ،ص ) 126بـا
يک نادرستی چاپی(.

 .136ديوان حاج ميرزا حبيب خراسانی؛ به سعی و اهتمام علی حبيب؛ چ  ،3تهران :کتابفروشی زوار] ،بی تا[ ،ص .314

 .137مولود کعبه؛ ص ) 290استدراک( به قلم آقای مهدی پور(.
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فـرزدق بـا
 .138به فرموده خداوند متعال) :وَأنَ ﱠهdم َيقُولونَ ماال َيفعَلـون( )شـعراء .(226 /داسـتان طبيعـتآميـز َ

سليمانبن عبدالملک و استشهاد او بدين آيت قرآن برای رستن از بادافرهی که سـليمان بـر مـدعای وی در شـعر،

مقرر خواست کرد را بخوانيد در :شرح نهجالبالغه؛ ابن أبـی الحديـد؛ بـه تحقيـق محمـد أبوالفضـل ابـراهيم؛ ط ،1

داراحياء الکتب العربيه 1379 ،ق ،ج  ،5ص .17

 .139مولود کعبه؛ ص  190و وليد الکعبة؛ طـ .حيدريه ،ص ) 157با نادرستی چاپی(.

 . 140ديوان حکيم قاآنی شيرازی؛ به تصيح اميرصانعی خوانساری؛ چ  ،1تهران ،نگاه 1380 ،ش ،ص .661

 .141منتهی اآلمال ،چاپ باقری بيدهندی ،ج  ،2ص  .1079در ُ)نصح وتحذير( خطاب به )سلسله جليلـه اهـل

منبر و ذاکرين مصيبت سيد مظلومان( و در بيان )مفاسدی که بر اين کار بزرگ طاری و ساری شده(.

 .142ر .ک :منتهی اآلمال؛ همان و :رموز الشهادة :ترجمة کامل نفس المهمـوم و نفثـة المصـدور حـاج شـيخ

عباس قمی ،آيت اللّه محمدباقر کمرهای ،چ  ،7تهران ،کتابچی 1384 ،ش ،ص ) 355از نفثة المصدور(.

متأسفانه چنين قصور و تقصيرهايی را میتوان در سرايشهای شماری از ناموران ،به ويژه در ادوار اخير ،ديد.

بيت دوم اين سروده ناصرالدين شاه قاجار که )به مناسبت ورود به آستان مقدس امام رضا)ع( در مشهد مقدس

سروده است( از مصاديق همين کوتاهی هاست.
در طوس جالل کبريا میبينم

در کفشکـن حريم پور موسی

بیپـــرده تجلی خــدا میبينـم
موسی]ي[ کليم با عصا میبينم
ِ

)ديوان ناصرالدين شاه قاجار؛ به کوشش حسن گل محمدی؛ چ  ،1تهران :سپند 1363 ،ش ،ص .(50

عرفی شيرازی در چکامهای در ستايش سيد المرسلين)ص( گويد:

عيسی مگــس و تکلــم تـو

حلـــوای دکـــان آفرينــش

)کليات عرفی شيرازی؛ به کوشش محمدولی الحق انصاری؛ چ  ،1تهران :دانشگاه تهران 1378 ،ش ،ج  ،2ص .(184

همو در چکامهای در ستايش اميرالمؤمنين)ع( میگويد:
لعل حياتبخش تو جايی کـــه دم زنــد
و:

در باغ فطرت تو مسيحاست يک نسيم

نبـــود مسيـــح را ز خجالـت مجال دم

)همان ،ج  ،2ص .(283

در فوج حشمت تو سليمانست يک َحشَم

)همان ،ج  ،2ص .(285

بنای مقايسهها ،مقابلهها و ايجاد مناسبتهايی از اين دست و بدون رعايت ادب شرعی و عقلی در حق ردههـا

و رستههای سپسين اوليای الهی نيز به چشم میخورد .برای نمونه صـفی عليشـاه در مـدح حضـرت فاطمـه بنـت
أسد)ع( میگويد:

فاطمة ابنة االسد که نمود

افتخار از کنيزیاش مريم
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)ر .ک :مولود کعبه؛ ص ) .289استدراک( به قلم آقای مهدی پور(.

ناگفته نماند که چنين اتجاهات غاليانه و حشويانه ،تنها در ادبيات شيعی نبوده و نيست ،بلکه در ادبيـات سـنی

هم حضور جدی دارد برای نمونه جمال الدين محمد بن عبدالرزاق اصـفهانی در ترکيـب بنـد بلنـدآوازه ای کـه در
ستايش نبی اکرم)ص( ساخته است ،خطاب به آن حضرت گويد:
فراش َدرَت کليم عمران

رهت مسيح مريم
چاووش َ َ

)ديوان کامل استاد جمال الدين محمدبن عبدالرزاق اصفهانی؛ با تصحيح و حواشی حسن وحيد دسـتگردی؛ چ

 ،2تهران :کتابخانه سنائی 1362 ،ش ،ص .(3
و:

روح اللّه با تو خَرسواری

روح القدست رکابداری

)همان ،ص .(4

 .143ر .ک :ديوان قصايد و غزليات؛ محمدحسين صغير اصفهانی؛ چ  ،14اصفهان :فروشگاه صغير 1364 ،ش،

ص  164ـ .167

حتی اگر مراد از هردو )علی( در مصراع دوم نام خدای متعال و نه اسم أميرالمؤمنين علی)ع( باشد ،ابهام مسلم

بيت و ربط آن با ماقبل که در مدح اميرالمؤمنين علی)ع( است ،باز جای سخن است.
 .144ر .ک :همان ،صص  160ـ .164

توضيح ،آن که :نام حضرت ابوطالب)ع( ـ بنابر قول مشهور ـ عمران بوده اسـت و مقصـود از )علـی عمرانـی(،

أميرالمؤمنين علی بن أبی طالب)ع( است.

 .145ديوان يحيی؛ ميرزا يحيی مدرس بيدآبادی؛ چ  ،1قم :جلوه کمال 1386 ،ش ،ص .599

گويا تأويل و توجيه اين کالم بدين شيوه بايد کرد که هم خدا را نام )علی( است و هم پيامبر کسی اسـت کـه

علی)ع( به منزلة نفس او قلمداد شده و هم…

به هر روی ،سخنی است که بايد آن را از ظاهرش منصرف گردانيد.

 .146ر .ک :ألف حَديث فی المؤمن؛ هادی النجفی؛ طـ  ،1قم ،مؤسسة النشر االسالمی 1416 ،ق ،ص .170

علم( )اسراء /36 /از پی آنچـه بـدان
 .147يکی از تعاليم مهم قرآنی ـ از جمله در کريمة )وال تَقف dما ليس لک بهِ ٌ

دانشی نداری مرو( ،همين است که همانگونه که هر سخنی نمیتوان گفت و هر کاری نمیتوان کرد ،هر اعتقادی نيز

نمیتوان داشت ،مادام که ندانيم آن بر ما رواست يا نه .به تعبير نيکوی امين االسالم طبرسـی …) :وال تعتقـد اال مـا
تعلم أنه مما يجوز أن يعتقد( )مجمع البيان؛ ط  ،1بيروت ،مؤسسة االعلمی 1415 ،ق ،ج  ،6ص .(251

 .148خطيب کعبه؛ ص .42

 .149چندان غريب نمینمايد که نويسندة کتاب سقای معرفت نيز که از رهگـذر همـين کتـاب خطيـب کعبـه
بدين خطبة ادعايی استناد میکند ،و در عرصة نقدالحديث به نحوی شگفتانگيز بر کتابی چون نـورالعين منسـوب
به اسفراينی تکيه مینمايد و به طرزی عجيب و در پی اثبات انتساب آن برمی آيد ،وقتـی گـام بـه عرصـه توثيـق

