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ــهای ِقّصَ هــر صــورِت انــدر »باَشــد
ــهای« ِحّصَ َمعنــی  ز را بینــان ُخــرده

حٰمِنجامی1 عبدالّرَ 

ُکُتِب َتراِجم، و بازنگریســتن در  شــتنامه ها و 
َ

ذ
ُ
خوانــدن و بازخوانــدِن َسرگ

که از حال و قال و َصیروَرت و َمآِل گذشتگان به دست  ری  تصویر و َتَصّوُ
گر  دســتمایه ای از بــراِی معرفت و عبــرت و ِاّتِعاظ  ــٰی ا داده می شــود، حّتَ
نباَشــد، َتفریِح ســالم و َســرگرمِی ِدل انگیزی اســت؛ بویژه براِی ما َرعایاِی 
کــه َحَســب العــاَدة، بیشــتر در »گذشــته« هامان  »َممــاِل-ِک َمحروســه« 

زندگی می کنیم و با »دیروز« خوشتر می گذرانیم تا »امروز« و »فردا«.2 

1. از منظومۀ َسالمان و َابسال.
زف آرتور دو گوبینو  ِر نامی، ُکنت ژو ِپژوه و اندیشــه َو ر 2. »چرا«یش را من بروشــنی َنمی دانم؛ لیک خاو
یــش ســخنی درنــگ انگیــز دارد کــه به مــا َنحُن فیه  )1816 - 1882 م.(، در یکــی از َمکتوبــاِت خو

ربِط وثیق می یاَبد. 
گوبینو نوشته است: ُکنت دو 

شــخاِص نکته سنج و باُشعوِر این قاّره بیشتر به 
َ
یرانه و مخروبه اســت. از این رو أ »در آســیا همه چیز و

یی براِی این سرزمینها آینده ای وجود ندارد. آنان فکری ُجز این که  گذشته می پردازند تا به آینده. گو
کنند در مغزشان خطور نمی کند. ... .« گذشته ها زندگی  با 

)سه سال در آسیا، َترَجَمۀ عبدالّرضا هوشنگ َمهدوی، چ: 1، 1383 هـ . ش، ص 366(.

ردان 
َ
یک ِقّصة َسرگ

و ِحّصة آن
جویا جهانَبخش

مقــالــه

چکیده: نویسنده در نوشتار حاضر، برخی اشتباهاتی را که در 
مکتوبات و مطبوعات منتشرشده در قالب سرگذشت نامه ها 
وهان  پژ سرگذشــت  و  نگاران  تراجم  توســط  تراجم  کتب  و 
یر شــده است، متذکر می شود و شــاهد مثال هایی از  تحر
آن ها را بیان می دارد. بــه این ترتیب، میزان اعتمادناپذیری 
شیوه برخی تراجم نگاران را آشکار می سازد و وثوق بی جهت 
و اعتماد کلی بر همه آنچه در بیان احوال گذشــتگان گفته و 

نوشته می شود را نفی می کند.
تراجم نگاران،  تراجم،  کتب  سرگذشت نامه ها،  کلیدواژه ها: 

وهان. سرگذشت پژ
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گفــت:  کتاَبــت می کــرد،  بوَســعید را 
َ
َکرامــاِت شــیخ أ بعــِض ِحکایــات و 

»یــا عبدالکریــم! حکایــت نویــس مبــاش؛ ُچنــان بــاش که از تــو حکایت 
کنند!«.6

مثــاِل این دانش آموز 
َ
بــاری، ُچنیــن توفیق ها با همه َکس یار نمی شــود و أ

که ُچنان نگردیده و ِعجالًة »حکایت نویس« ُشده اند، خود بر دو ِقسم اند:

که شــأِن جلیلشــان از َتدقیق در  یکی، غاِلِب ُمشــَتِغالِن این فّنِ َشــریف 
َجّل است 

َ
ِکبار أ خبار و آثاِر ِصغار و 

َ
ژرفاِی َنقلها و ِعیارَسنجِی برف انباِر أ

و َرطــب و یاِبــس و َغــّث و َســمین را َهمنشــین و َهنبــاز می ســاَزند و ُدّر و 
کــه َجماعتی از  َخرُمهــره را بــه یک ِرشــته می َکَشــند؛ خاّصــه در روزگاِر ما 
م فرسایاِن »بچاپ بفروش« با َخلِق فزاَیندۀ آثاری در حاالت و ُسخنان 

َ
َقل

خالق پیشــگاِن 
َ
بــی و ُحَکمــاِی زوَرکی و أ

ّ
و َمقامــاِت ُمشــتی »ُعَرفــاِی ُقال

د جمــاِل واِعظ -،7 بــازاِر گرمــی دارند و  بیحقیقــت« - بــه تعبیــِر پَســِر ســّیِ
سازی 

ْ
 ِبهی از فریبکاری و َدَغلبازی و نیرنگ

ٌ
َبعِض ایشان نیز با افزونۀ ُمعَتّد

بــر رونــِق َمتــاِع ُپــر َبــَزِک خویــش می افزاَینــد و بَنقــد َدهها کتاِب ســاخته و 
ســتاخانه به 

ُ
گ که از چه »َتالُعبـ«-هاِی  پرداختۀ ایشــان را می توان َفراِنمود 

»َعقل« و »دین« انباشته ُشده است؛... وین ِمَحن را نیست پایانی پدید!

کــه به جاِی  ِقســِم دیگــر، َتراِجمنگاران و سرگذشــت ِپژوهانی اندکُشــمار 
بــرف انبــاِر »اشــتباهاِت َعجیــب و ِانِتســاباِت ُخنک«،8 در بازشــناختِن 
زیِر پیشــۀ 

ُ
گ َغــّث و َســمین از یکدیگــر جهــد می کننــد و َنّقــادی را ابــزاِر نا

َة! 
َ
ٰی و َشَکَر َمَساِعَیُهُم الَجِمیل

َ
َرُهم اهلُل َتَعال

َ
َکّث خویش می شمارند. 

گــر در خوانَدنهــا و برَرســیَدنهاِی خویــش، به شــیوۀ اینــان در َملفوظات و  ا
َکثــَرِت َغراِئِب  شت نویســان و خاطره گویــان بنگریــم، از 

َ
ذ

ُ
مکتوبــاِت َسرگ

قالم و ِذهن و زباِن َخواّص 
َ
لِسَنۀ أ

َ
که بر أ خطائی 

َ
وهام و ِازِدحاِم َعجاِئِب أ

َ
أ

و َعوام روان است، در حیرت خواهیم ُشد، و میزاِن ِاعِتمادناپذیرِی شیوۀ 
»َتراِجم نگاراِن برف انباری« را بالِعیان خواهیم دید و دانست.  

که بعــِض َهمــروزگاراِن خوِد ما،  ِروایتهاِی بســیار شــاّذ و شــگفت انگیزی 
یِخ  در ایــن َعصــِر ارتباطــات و َرســانه ها و چــه و چه ها، از ُرخدادهــاِی تار
ُمعاِصر به دســت می ِدَهند و بر َتقریرهاِی بســیار ناســاز با َجمیِع َعکســها 
زارشــهاِی مکتوب و دیگر قرینه هاِی َمقالی و حالی 

ُ
گ ســناد و 

َ
و فیلمها و أ

اشــِتمال دارد، َبَســنده اســت تــا خواننــدۀ روشــن بین را در باِب پــاره ای از 
کابوس  م و  حالم و َتَوّهُ

َ
ضغــاِث أ

َ
حواِل آمیخته با أ

َ
خبــاِر آحــاِد َمجهول األ

َ
أ

یکناِی بیَخَبری ها و زیِر نوِر پیه ســوز یا فانوس و ای َبســا در میاِن  که در تار
ــه« َتقریر 

ّ
دود و َدِم َمنقــِل ُفــالن »َمخــدوم الُملــک« یــا َبهمــان »خــاِدم الِمل

گردد. می ُشده است، به تردید و احتیاط َرهنمون 

ِر میهنی، مقّدمــه ]و[ َتصحیح و  د بِن ُمَنــّوَ بی َســعید، محّمَ
َ
ــیخ أ ســراُر الّتوحیــد فــی َمقاماِت الّشَ

َ
6. أ

َکدَکنی، چ: 1، 1366 هـ . ش، 1/ 187.  درضا َشفیعِی  َتعلیقات: دکتر محّمَ
یزی، چ: 1365،1 هـ . ش، ص 46 و 47.  7. نگر: یاد و یادبود، باستانِی پار

َکذائّیه اش! ۀ  ّیَ عراء َبهار در آن ِقطَعۀ َهجو 8. به قوِل مرحوِم َمِلک الّشُ

که  یــاِب خوئی را!  مۀ َفقیــد زنده یاد دکتــر َعّباِس زر
ّ

خداونــد بیاُمــرزاد عال
مه ُمجَتبٰی 

ّ
َجــّل، َعال

َ
در یادکــردی َبــس دل انگیز و دوســتدارانه از ُاســتاِد أ

ــَدُه اهلُل َتَعالــٰی ِبُغفَراِنــه -، و در ضمــِن بازگفــِت پــاره ای از  میُنــوی - َتَغّمَ
خاطــراِت خویــش از آن َمرِد بــزرگ و ِپژوَهنــدۀ ناِدرالِمثــاِل َعزیزالُوجود، از 

گفته است: ُجمله 

ِی  که آرزو دیِب پیشــاوری را برایش می خوانَدم 
َ
»... وقتی در آلمان شــعِر أ

کــه أســباِب عیــش در آن از هر جهتی فراهــم آید تا با  َمجِلســی را می ُکَنــد 
دوستی َهمَدم و َهمِدل،

پــارس بگذشــتگاِن و تــازی رفتــگاِن  از
نــاِدره ِحکـــایاِت و داســتان راَننــد

کــه: واهلل عیش همین اســت و من نیز زندگــی را براِی همین  فریــاد بــرآورد 
می خواهم و مجلِس ما از نوِع همین مجالس است و

ندهــم آخــرت و دنیــا بــه مقــام ایــن مــن
انجمنــی!«.3 خلــق افتنــد پَیــم  در اگرچــه

ِد این َســطرها - َعَفــا اهلُل َعنــه - نیز، بــه ِاقِتفاِی  از شــما چــه پنهــان، ُمَســّوِ
کرده و َمجالی  که ُفرصتی ِاخِتالس  راهروان و ُبُزرگان، ُعمری است هرگاه 
یــده اســت و  بــه دســت آورده، بــه همیــن َتفریــح و ســرگرمی ِاشــتغال ورز

کرده! شتگان و سَیِر ماضین 
َ

ذ
ُ
گ أوقاِت عزیز را در َسِر خواندِن َتراِجِم 

ذر، 
ُ

گــر ایــن ِاخِتــالِس ُفرصت هــا نمی بــود و از ایــن َرهگ کــه ا راســتی هــم 
َغنیمتــی فــرا چنــگ نمی آَمــد،4 در ایــن هنگامــۀ دیگــر »ِاخِتالس« هــا!، 
ِک ُمشتی »َنفط انداِز« باشندۀ  وقاِت عزیز را بر َسِر ُمنازعاِت بوینا

َ
می باید أ

ختی ِدلواپســی هاِی کودکانه َتفویــت می کردیم، و 
َ
ایــن نیســتاِن ُپر نالــه و ل

که نمی داشتیم! چه دغدغه هاِی َمالل انگیزی 

راســت گفــت آنکه گفت: »شــب، َخیــاالت و همــه روز، تکاپوِی حیات 
/ خســته ُشــد جان و تنم زین همه َتکراری ها«؛5 و براِی ُغبارافشــاندن از 
ِر خویش، چه َدســتآویزی آســانیاب تر و بی َدرِدَســرَتر از همان 

َ
خاِطِر ُمَکّد

ُکُتِب َتراِجم« و خود را در دنیاِی  »خواندن و بازخواندِن سرگذشتنامه ها و 
کردن و... ؟! شتگان ُمسَتغرق 

َ
ذ

ُ
گ

بــه  روزی   ،- حَمــه  الّرَ یــِه 
َ
َعل  - بوالخیــر 

َ
أ بوَســعیِد 

َ
أ شــیخ  کــه  آورده انــد 

یشــی  کــه بــه خواهــِش درو خــادِم خــاّصِ خویــش، خواجــه عبدالکریــم، 

3. َشِط شیریِن ُپرشوکت، به ِاهِتماِم: میالِد َعظیمی ، چ: 1، 1387 هـ . ش، ص 611 و 612. 
ِکرمانشاهانی، ُاستاد ُغالمرضا َرشیِد یاَسمی، را! ... فرموده است: دیِب َفقیِد 

َ
4. خداوند بیامرزاد أ

َنعیِم َدهر َغناِیم شناس، نی َصَدقات
فراخناِی جهان را َمصاف دان، نه ُمضیف! 

)دیواِن َرشیِد یاَسمی، ص 130(.
یــزی، چ: 1،  تهران: ِانِتشــاراِت ِعلمــی، 1365 هـ . ش،  ــد ِإبراهیــِم باســتانِی پار 5. یــاد و یادبــود، محّمَ

ص 321. 

رَگردان و ِحصۀ آن یک ِقصۀ َسَ
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بتر]کذا[ند.بههرحالإماممیگوید:»شــاهنمیتوانســتبه
َ
ازشــمامرّت

ایراننمیتوانید آنهــاچیــزیبگویدولیماحالــیکردیم]کذا[کهشــمادر
بمانیــد.شــاهبــهآنهــاگفتهکهباالخــره]/باألخــره[علمااینطــوری]کذا[
بیانات، هســتندواینهمازهمه]ِی[آنهاتیزتراســت ]کذا[.متأّســفانهدر
مصاحبههاونوشــتههابهإمامظلممیشــود.إمامشــخصّیتینیستکهبا
هیچکسقیاسشود.إمام،زمانومکانبردارنیست.آنجانشانمیدهد
کــهماباشــخصّیتهاِیانقالبــِیدنیاهمچنینبرخوردمیکنیم.سیاســِت
پانزدِهخرداد انقالبوبعــداز نــهشــرقینــهغربِیإمام،براِی]کــذا[بعداز
20وجریاناِتمشــروطهشــکل زماِنشــهریوِر نیســت.شــخصّیِتإمــامدر
إمــامدرمجلــِسآنزمــانوشــنیدِنمناظــراِت]کذا[ گرفتــهاســت.حضــوِر
مرحوِممدّرس،شکِلشخصّیِتفکرِیِإمامراساختهاست.إمامبابینِش
کــرده]اســت[ومیداندریشــه خــودتمــاِمقضایــاِیبیــنالمللــیرارصد
ظلمدرکجاســت.....«. )ص 23، با افزایِش برخی َحَرکات و نشانه هاِی 

ویرایشی(.

گفت: »حیرتاندرحیرتآمداینقَصص«! فت آنکه 
ُ
گ راست 

کــه ُچنین  گــو می دانند  خواننــدگاِن محتــرِم ایــن ُســطور، بهتــر از این ُدعا
گرفت و حاجتی ندارند تا من َبنده  خاطره ای را چه اندازه می توان ِجّدی 
ُکَنم که نه شــاه براِی ُچنین دیدارها از ُقم ِاســتمداد کرده  برایشــان روشــن 
یم.... می خواستم  بود و می کرد و نه ِاستالین سوار بر... و نه...!... . بگذر

که: ُکَنم  َعرض 

ی و   در عصــِر ارتباطــات و َرســانه و چــه و چه هــا، یک شــخصّیِت »حوزو
ِس 

َ
دانشگاهی« ُچنین خاطره ای را بیان می ُکَند و هفته نامۀ »آستاِن مقّد

 ِبه و 
ٌ

کــه بــه طوِر َرســمی و در شــمارگاِن ُمعتــّد ِإمــام خمینــی - س -« هــم 
ی  بــا ســیمائی َرنگاَرنگ منتشــر می گردد، آن را َنشــر می ِدَهــد و چه آن راو
کاذیب ندارند، و بی ُشــبهه 

َ
و چــه ایــن ناِشــر، َقصِد - الِعیــاُذ باهلل - َنشــِر أ

ُکَننــد؛ بــا  نمی خواهنــد زبــاِن طاِعنــان و ُخرده جویــان را بــر خویــش دراز 
تی عینی ِانِتشــار  ایــن همــه، حکایتــی را به عنــواِن واقعۀتاریخــی و واقعّیَ
یِخ  ّیــاِت تار

ّ
کل ــب و دهــاِن خویشــتن دارترین ُمّطِلعــان از 

َ
کــه ل می ِدَهنــد 

شاَید. 
ُ
ُمعاِصر را نیز به َخنده و ِإنکار می گ

ل ها در َمکتوبات 
ُ
آنچــه گذشــت، نمونه ای بــود و َبس. از ُچنیــن َدســته گ

و َمطبوعاتمــان بســیار به آب می ِدهیم؛ و بهتر اســت ُحســِن َظــّنِ بیهوده 
ل به 

ُ
گ م َدسته 

َ
که پیش از ما نیز کســی در عال یم  نداشــته باشــیم و نینگار

آب نمی داده است!

نمونه هاِی قدیم نیز فراوان است.

ــد بــِن ُســلیماِن ُتنکاُبنــی  )1234 یــا 1235 -  گــر ِقَصــُص الُعَلمــاِء محّمَ ا
حَمــه -، بــه قــوِل صاحِب المآِثر و اآلثــار، » علِم  یــه الّرَ

َ
1302 هـــ. ق.( - َعل

ت، نمونــه ای از همیــن ِروایتهاِی شــاّذ و 
ّ

چنــدی پیــش در یکــی از َمَجــال
داِی َمقصود 

َ
واجویی ِبدان از براِی أ

ُ
گ که  شــگفت انگیِز َهمروزگاران دیدم 

و َتبییِن َمرام، بی مناَسَبت نیست. 

» حّجــت9اإِلســالموالمســلمیندکتــرَحمیــِدواعظــی،معاونــِت10 فرهنگِی
ِسحــوزهودانشــگاه،ونــوه]ِی[ مرحــوِم دانشــگاِه آزاِدِإســالمِیتبریــز،مــدّرِ
آیــت11 اهللمیــرزا عبدالحســیِنواِعظــِیلنکرانــی«، در گفت وگوئــی بــا هفتــه 
نامــۀ َحریــِم ِإمام )ش 179، پنجشــنبه 15 ُمــرداِد 1394 هـ. ش، ص 22 - 
24(، در َتضاعیــِف کالم، ســخن را بــه ماَجراهــاِی جنــِگ جهانــِی ُدُوم و 

فته:
ُ
گ پیآمدهاِی آن براِی ایراِن عزیز َرسانیده است و 

إمامشــنیدم.ســاِلآِخِر کــهخودماز »...بــدنیســتخاطــرهایرانقــلکنم
دبیرســتانعضــِوانجمِنإســالمِیدبیرســتاِنحکیــمنظامِیُقمبــودمکهبه
فــاِقأعضــاِیانجمــنخدمِتحضــرِتِإمامرســیدیمکهحضــرِتإمام اّتِ
فرمودنــد:آنزمــانآمریکاوشــورویوبریتانیابهشــاهإعــالمکردند]کذا[و
کنفرانِستهرانراگذاشــتهو]کذا[ایرانراُپِلپیروزیقلمدادمیکنند.  قراِر
آمریکا،استالین،رهبِرشوروی،وچرچیل،نخست روزولت،رئیسجمهوِر
تهــرانجمــعشــدندوبهاینجــافقط ]کذا[یــکلقِبپِل یــِربریتانیــادر وز

پیروزیدادند.

منتهــاشــاهبهعلمــاِیُقــممیگوَیدکه:مــنقدرتنــدارمدرمقابــِلاینها
حــرفبزنــم.لــذاامامرابــهعنــواِننماینده ]ِی[علمــاتعیینمیکننــدکهبا
اینهــااســتقبالکنــدوإمــامحرفهــارابزنــد.شــاهمســتأصلوآدمی شــاهاز
آمــدهواین فرار ]کــذا[پــدرشروِیکار ترســووضعیــفبــود.تــازهبعــداز
مســائلپیشآمدهبود.مســلًمامعلوماســتکهدستنشــانده]ِی[هرسه
طــرف اســت]کــذا[وجرئت]کــذا[نداردبــهچرچیــل،روزولتواســتالین
شاهبهاستقبالمیرفتیم؛بااینکه کناِر  حرفیبزند.إماممیفرماَید:»مندر
کانپایش

ّ
هواپیمارابازکرد.بدوِنپل خوشمهمنمیآمد.روزولتآمد.دِر

راروِیزمینگذاشت.چرچیلهمهمینطور.أّمااستالینبایکهواپیماِی
ینی لکالسکه]ِی[زّر بزرگآمد.ساعتهامنتظرشبودیم.دیدیمأّوَ بسیار
باچندیناســبپیادهُشد.باسیگاریدرگوشه]ِی[لبشپیادهُشد.شاه
گوشــه]ِی[چشــم کرد.منهمنماینده]ِی[علمابودم.شــاهبهمن معّرفی
میآمــد ]کــذا[کهاینخیلیآدِمشــجاعیاســت.بعدبهاســتالیندســت
کرد.درســالنبهمنگفت:شــماچه دادم.یکخردهبیاعتنابهمننگاه
ِکِرملینزندگیمیکنید؟ کاِخ  نظرینسبتبهمادارید؟منگفتم:شمادر
نظــاِمکارگــریمیزنید.آیــاهرنفــرمردِم گفــت:بلــه.گفتــم:شــماحــرفاز
ینســوارشــوند؟ روسواّتحاِدجماهیِرشــورویمیتوانندکالســکه]ِی[زّر
عدالتخواهیونظاِمکارگرِیشما؟ گفت:نه.گفتم:آیاایناســتشــعاِر
آمریکاوچرچیــلخیلیبدبیــنبودم.أّمــاآنهاخیلی مــنبــهرئیسجمهــوِر

کذا بالّتاِء الَممدوَدة!  .9
کذا بالّتاِء الَممدوَدة!  .10
کذا بالّتاِء الَممدوَدة!  .11

رَگردان و ِحصۀ آن یک ِقصۀ َسَ
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گویا مقام و َمنِصِب فرهنگی و عقیدتِی خواجۀ  که  آن گاه این َمرِد محترم 
کار و باِر فرهنــِگ »مماِل-ک  طوســی را بُدُرســتی نمی داَنــد، َسرِرشــته داِر 
که  ــِف محترمی 

َ
ِف البّتــه صالــِح ایــن َخل

َ
َمحروســه« بــوده اســت، و َســل

َهمروزگاراِن ما بُشماراند!

ی، خوارداشــِت  ُامیدوارم ســوِءتفاُهم نَشــَود!... خواســِت من، به هیچ رو
ــد بــِن ُســلیماِن ُتنکاُبنــی یــا ِاعِتمــاد  کســانی چــون َمرحــوِم محّمَ مقــاِم 
که ناخواسته پاِی او هم به  ــلَطنه یا حّتٰی شــخِص ناصرالّدین شــاه -  الّسَ
مثاِل اینان - َعلٰی َحَسِب 

َ
میان کشــیده ُشــد! - نیست. از قضا، اینان و أ

کرده اند  کارهاِی ســترگی  َمراِتِبِهــم - َمــرداِن بزرگی بوده اند و در عصِر خود 
ــت و رنج و کوشائیشــان مــی داَرد.  مباد آنکه  کــه مــا را همــواره وامداِر هّمَ
ِر تألیِف 

َ
ــذ

ُ
د بــِن ُســلیماِن ُتنکاُبنی را از َرهگ َحــدی خدمــِت بزرِگ محّمَ

َ
أ

کتاِب ُپراّطالع و خواندنِی ِقَصُص الُعَلماء ُمنِکر شــود یا خدمات  همیــن 
لَطنه را در باِب فرهنِگ این بوم و َبر نادیده  و َحَسناِت ُپرشماِر ِاعِتماد الّسَ
و نابوده بینگاَرد! یا حّتٰی جوانِب فرهنگِی چشمگیِر شخصّیِت شاِه َقَجر 
ماِت شــایع، بر طاِق ِنســیان ِنَهد!15... هرگز!... سخِن  گیر و داِر توّهُ را، در 
ی اســت بر همۀ 

ّ
ُکل ِد ُوثوِق بــی ِجَهــت و ِاعِتماِد 

َ
مــا، تنهــا و تنهــا َنفــِی مَؤّک

گفته و نوشته می شود؛ ُوثوق و ِاعِتمادی  گذشتگان  حواِل 
َ
آنچه در بیاِن أ

کــه در میــاِن َتراِجمنــگاران و َتراِجم خواناِن ُمعاِصِر ما، ُشــیوعی بی َدلیل و 
یانبار دارد. ز

کتابهاِی َتراِجِم ُقَدما، َبَســنده اســت تــا اینجا و آنجا  نگاهــِی َسرَســری به 
ی پیِش چشــم آَرد؛ و 

ّ
ُکل وثوِق زوِم نگاِه نّقادانه تر و ِاجتناباز

ُ
شــواِهدی بر ل

گوشه  که در هر  ُکنجکاوانه تر بنگرد، چه شواِهِد فراوان  کسی اندکـــک  گر  ا
ینی - »چــهُملَتِفتها مۀ َقزو

ّ
نخواَهــد دیــد و - بــه تعبیِر منقول از َمرحــوِم عال

کهنخواهدُشد«!16

یک گونه از این شــواِهد، وجود و رواِج »داســتانهاِیَسرَگردانـ«ـــی است که 
رفتــار یــا گفتاِر خاّصــی را در این منبع به ُفالن عاِلم ِنســَبت می ِدَهد و در 
ِی دیگری  آن منبــع بــه عاِلــِم دیگری و پیداســت یکی از این ِروایتهــا از رو

ساخته ُشده است.

ِگردآوری  یخ و َتراِجم  اندک نیست؛ و  ُشماِر ُچنین ِقّصه ها در کتابهاِی تار
و برَرســِی تطبیقــی و ِانِتقــادِی این داســتانهاِی َســرگردان، خود موضوعی 
سترده دامان که گمان 

ُ
عی گ است خوَرنِد ِپژوهشی داِنشورانه و نیازمنِد َتَتّبُ

گر کســی  می کنــم حاِصــِل آن کتابــی ســَتبر - و البّتــه خواندنی - باَشــد؛ ا
بنویَسد!

ِت ناصرالّدین شــاِه قاجار، نوشــتاِر کوتــاه ولی ُپرنکتۀ  بــارۀ ایــن جواِنِب َکمَترشــناختۀ َشــخصّیَ 15. در
زنده یــاد ُاســتاد ایرِج افشــار در َمباحــِث فرهنگِی عصِر ناِصــری )چ: 1، 1380 هـ . ش، ص 9 - 13( 
خیر واژه هاِی »شــاه« و »َقَجر« را 

َ
یژه از براِی َنســلهائی که در دهه هــاِی أ بســیار َبصیــرت افزاســت، بو

بُندرت با ُدشنام و َنفرین و خوارداشت هاِی ناواقع بینانه َهمنشین نیافته اند! 
دَجماِل واِعظ است. نگر: یاد  ینی«، پَسِر َسّیِ دخاِن قزو 16. راوِی َنظیِر این تعبیر از » َمرحوِم میرزا محّمَ

یزی، چ: 1،  1365 هـ . ش، ص 44.  و یادبود، باستانِی پار

تراجــِم رجال را قریــِن انفعال نمود«12! 
ــلَطنه ِی ُخرده گیر13  خــوِد ِاعِتمــاد الّسَ
در  الُعَلمــاء،  قصــص  و  ُتنکاُبنــی  بــر 
کمی از همین  بعِض جهات، دسِت 
ِانِفعالّیوِن زمانش نداشــت! نمونه وار، 
خاِطــراِت  روزنامــۀ  یادداشــِت  ایــن 

یه را بخوانید:
َ
ِإل ُمشاٌر

کاظــِم رشــتی... ملّقب به  »... میــرزا 
فیلســوف الّدوله... به عالوۀ طبابت، 
شــعاِر 

َ
أ از  می کنــد.  هــم  فضولــی 

حادیــث هــم َجسته َجســته 
َ
عــرب و أ

می گویــد.... از قــوِل قاضــِی میبــدی 
گــر شــیخ  گفتــه: ا کــه او  نقــل می کــرد 
جرگــۀ  در  حلــی  مــه 

ّ
عال و  طوســی 

شــاه  نبودنــد....  شــیعه  علمــای 
کیســت؟  طوســی  شــیخ  فرمودنــد: 
گرچه مرِد بزرگی بود،  کــرد: خواجه نصیر! با این که خواجه نصیــر ا عــرض 
أّما جزِءعلماِیشــیعهمحسوبنیست. شــیخ طوسی یکی از أشخاصی 
است که کتب أربعۀ شیعه را نوشته؛ و فیلسوف الّدوله این قدر َخر است 

که فرِق شیخ طوسی با خواجۀ طوسی نداده است!... «.14

که تا اندازه ای  تکلیِف ُســلطاِن صاِحبِقران و فیلسوف الّدوله ِی مسکین 
که  کرده بود  لطنه این را هم معلوم  کاش اعِتماد الّسَ معلوم ُشد؛ لیک ای 
گر نویســندۀ تجرید ااِلعتقاد، » جزِء علماِی شــیعه محســوب نیســت «،  ا
کدام طائفه جای می گیــرد؟!... و ُطرفه اینکه همین تجرید  پــس در ُزمرۀ 
ِب شیعه بوده است از ُجمله 

ّ
ااِلعتقاد و ُشــروِح آن َدرســنامۀ َعقیدتِی ُطال

لطنه و در همان دارالِخالفۀ ناِصری! در عصِر همین اعتماد الّسَ

یخ ایران در دورۀ پادشــاهِی ناصرالّدین شــاه، ج1: المآثر و اآلثار،به کوشــِش: ایرِج  12. چهل ســال تار
افشار، چ: 1، 1363 هـ . ش، ص 212 . 

ید: المآِثــر و اآلثار، بــر ِخالِف  ُکَنــد و بگو 13. َبعیــد نیســت کســی در ایــن میانــه ِإشــکال را ُمضاَعــف 
ــلَطنه« نیســت، و  َیند، تألیــِف »ِاعِتماد الّسَ فته انــد و می گو

ُ
گ کــه برخــی بِإصــرار  مشــهور!، و ُچنــان 

یــن رو اعِتــراض و ُخرده گیــرِی صاحِب آن کتــاب را بر ُتنکاُبنی و قصص الُعَلمــاء، به پاِی ِاعِتماد  ز
َکشید! گذاشت و پاِی او را نشاَید به میان  لَطنه نباَید  الّسَ

که: پاُسِخ ُمخِلص، این خواَهد بود 
ــلَطنه همان اندازه ناُدُرســت اســت، که َنفِی  ــِق نســبِت المآِثــر و اآلثــار، بــه ِاعِتماد الّسَ

َ
،: َنفــِی ُمطل

ً
ل أّوَ

َثر )و ُشــماری از آثاِر دیگــر(! ... و این 
َ
ردِن این أ ــِق َهمــکارِی َبعــِض ُمعاِصرانش بــا او در پدیدآو

َ
ُمطل

نجایِی یادداشِت حاِضر.
ُ
گ معنٰی را تفصیل و توضیح و َشواِهدی است بیرون از 

کوشــِش: ایرِج افشــار، 1 /  یخ ایران در دورۀ پادشــاهِی ناصرالّدین شــاه، به  نیز َســنج: چهل ســال تار
6 - 7 و 3 / 8 - 13.

ِف راستیِن المآِثر و اآلثار نباَشد، عاِلًما عاِمًدا این کتاب را به ناِم  ِ
ّ
گر مؤل لَطنه، حّتٰی ا ثانًیا، ِاعِتماد الّسَ

ِف المآِثر و اآلثار - هر 
ّ
خود َنشر داده و ِلذا به ُمنَدِرجاِت آن قاِئل بوده، و در عَمل، در ُخرده گیرِی مؤل

گردیده است. گو باش! -، با وی َهمِخرقه و َهمداستان  که باَشد، 
ــلطنه(، به کوشــِش: ایرِج  14. َمباحِث فرهنگِی عصِر ناِصری )برگرفته از روزنامۀ خاطراِت اعِتمادالّسَ

افشار، چ: 1، 1380 هـ . ش، ص 175 - 176.

کتابهاِی  به  َسرَسری  نگاهیِ 
َدما، َبَســنده است 

ُ
َتراِجِم ق

شــواِهدی  آنجا  و  اینجا  تا 
وِم نــگاِه نّقادانه تر  بر ُلــز
ُکّلی  وثــوِق  از  ِاجتنــاب  و 
پیــِش چشــم آَرد؛ و اگــر 
ُکنجکاوانه تر  کسی اندکـک 
بنگرد، چه شواِهِد فراوان که 
در هر گوشــه نخواَهد دید 
و - به تعبیِر منقول از َمرحوِم 
وینــی - »چــه  ز

َ
عّلمــۀ ق

ُملَتِفتها که نخواهد ُشــد«!

رَگردان و ِحصۀ آن یک ِقصۀ َسَ
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ماِی 
َ
ــۀ ُعل

َّ
ِجل

َ
که در حــّقِ بعِض أ ایــن َنقــل، مرا به یــاِد داســتانی انداخت 

گفته و بازگفته اند؛ و ُجز ِروایتی دیگر از همین ِقّصه نیست. اصفهان 

در کتاِب ســتاره ای از شــرق که در شــرِح حاِل عاِلِم عاِمِل واَرســته و َفقیِه 
دباِقِر ُدرچــه ای )1262 - 1342 هـ.  دمحّمَ َنزیــِه َنبیــه، َمرحوِم آیة اهلل آقا َســّیِ
ق.( - طاَب َثراه -، تألیف ُشــده اســت، فصلی از َمقال را به بیاِن مراِتِب 
که »روضه باید عیِن واقع باَشــد« و در َمناِبر باید از  ِالِتــزاِم آن مرحــوم بدین 
»حدیِث ضعیف« و »سخِن خالف« پرهیز شود و ماننِد اینها اختصاص 

داده اند؛ و از ُجمله نوشته اند:

مراجــِعمعّظــِمتقلیِدقماســت،بــهنقلاز کــهاز » آیــةاهللیوســِفصانعــی
پدرشاینگونهحکایتمیکند:

روزهاِیدهۀأّوِل ازمرحوِمُدرچهایدعوتبهعملآمدهبودکهدریکیاز
کند.مرحوِمُدرچهایبا محّرمدرمجلِسروضۀِإمامحســین-ع-شــرکت
روزهابهمجلِسروضهواردشــدودرجاِی پذیــرِشایــندعوتدریکیاز

علماووّعاظمینشستند،نشست.
ً

کهمعموال نی معّیَ

جاییکهمرحوِمُدرچهاینشســتهبود،درســتروبهروِیمنبروواعظقرار
وروِدمرحوِمُدرچهایبــهمجلس،روِیمنبردرکماِل داشــت.واِعــظقبلاز
ّماباوروِد

َ
زیبایــیواحتیاطودرشــأِنمجلسموعظــهونصیحتمیکرد؛أ

ُوّعاظو
ً

کــهمعمــوال کــرد.چرا  ُدرچــهایســخِنخــودراتقریًبــاجمــعوجور
ُدرچهایاحتیاطمیکردندوسختشــانبودمنبرروند؛ گوینــدگاندرحضوِر
اشتباهشفاحش

ً
حیاًناسخِناشِتباهیمیگفتواحتماال

َ
گرگویندهأ زیراا

بــود،ویــاحدیثینقــلمیکردکهآنحدیثضعیفبــود،مرحوِمُدرچهای
قبلبراِیسخنگفتن بااینکهاز آنروز اعتراضمیکرد.لذاآنگویندهدر
ُدرچهایخودراآمادهکردهبود،...ســخنشراســریعبهپایانُبرد درحضوِر
ومشــغوِلروضهخوانیشــدوازمصائِبواردهبرحضرِتِإمامُحَســین-ع
-سخنبهمیانآوردومطلبرابالحنیمحزونوصداییغّرابیانداشت
عاشــوراصــدازد:خواهرم! روِز کــهحضــرِتِإمامُحَســین-ع-در وگفــت
آنازحضرِتِإمامُحَســین-ع-خطاببه خواهــرم!وجملــهایرابعــداز

کرد. خواهرشبیان

کهمردم ندُشد،ودرحالی
َ
مهدروسِطسخناِنواِعظُبل

ّ
گاهفریاِدعال ...نا

ِه مهتوّجُ
ّ

میگریستندوسرتاپاگوشبهسخناِنواِعظدادهبودند،فریاِدعال
مهضمِنتکاندادِندست،

ّ
کهعال کرد.مردمدیدند همهرابهخودجلب

رمیدهدومیگوَید:»آقاِیآشــیخ!ســاکتبــاش!نگو،این
ُ
بــهواعــظتذّک

گفتی؟چراسخِنمعصومرا خالفهارانگو!چرانسبتبهمعصومچنین
تغییردادی؟مگرمیشــودیککلمهیایکحرفازســخِنإماِممعصوم-
ِإمامُحَسین-ع کنواز لهمانجارویمنبرتوبه کرد؟أّوَ کمیازیاد ع-را
مردمتصحیــحُکن،بعدبیا -عــذربخــواهومطلِباشــتباهترادرحضوِر
پایین.کیِإمامُحَســین-ع-دومرتبهگفت:خواهرم!خواهرم!؟چراچنین

د و اعِتراِض َسختگیرانۀ 
ُ

ردان، قّصۀ َتَشــّد
َ
نمونه ای از این قّصه هاِی َســرگ

هِل ِمنَبــر که به َزعــِم آن عالِم 
َ
گوینــدگاِن أ عاِلمــی  دینــی اســت بر یکــی از 

یه - 
َ
واُت اهلِل َو َســالُمُه َعل

َ
ــَهداء - َصل

ُ
دالّش َکِلماِت َسّیِ ُمعَتــِرض، در َنقــِل 

کرده بوده است. َتساُمحی بیجا 

ایــن ِقّصــه را - که بــه گماِن این َبنده، ِقّصۀ باِرد و عامیانه ای نیز هســت! 
که شــاید  کرده اند،  ــِر شــیَعه َنقل  ّخِ

َ
مــاِی ُمَتأ

َ
-، در حــّقِ َچنــد عاِلــم از ُعل

درضا ثاِمنِی شیرازی - َرحَمُة اهلِل  رتریِن ایشان، آیة اهلل آقا شیخ محّمَ ّخِ
َ
ُمَتأ

یه - باشد.
َ
َعل

ِد َبَرَکِت  ة اإِلسالم و الُمسِلمین شیخ محّمَ دوســِت ارجمندم، استاد ُحّجَ
شیرازی - داَمت َبَرکاُته -، چندی پیش کتابی به من َهدّیت فرمود به ناِم  
درضا  گوشه هایی از زندگِی مرحوِم آیة اهلل الُعظمٰی آقا شیخ محّمَ َبرَرســِی 
ســُت 

َ
ِحّبُ الّصاِلِحیَن َو ل

ُ
که به مصداِق »أ ثاِمنی )شــیرازی(.17 داعی نیز 

شت، دوستداِر ُوقوف بر سرگذشِت 
َ

ذ
ُ
گ که زین پیش  ِمنُهم«، و به َشرحی 

هِل فضل و 
َ
حواِل گذشــتگاِن أ

َ
ِف صالــح، و پیوســته جویاِی َتراِجــِم أ

َ
َســل

گرفــت؛ و از ُجملۀ ِنکاِت  کتــاب را در خواندن  َفضیلــت بوده اســت، آن 
کــرد، این بود که  شــتنامۀ َمبســوط ُمالَحَظه 

َ
ذ

ُ
کــه در آن َسرگ ــل  شــایاِن تأّمُ

کتاب نوشته است: نویَسندۀ 

درضا ثاِمنِی شــیرازی [... » مرحوِمشــیخ] = مرحوِم آیة اهلل آقا شــیخ محّمَ
ِتبیاناِت وألفاظوصّحَ گفتار شــدیدیدررعایِتأمانتداریدر إصراِر
خــودداشــت....درذکِرمصائبویاشــرِحواقعۀکربالبــاوجودیکهعیِن
یالّراوی«،

َ
لُعهَدُةَعل

َ
عبــارِتمقتــلرامیخواند،بازإضافهمینمودکــه:»ا

گردیگــراننیزبرباالِی ایــنمعنــا،نهتنهاخــودرعایتمینمود،بلکها ودر
ر

ُ
پاییِنمنبرباصداِیبلندبهآنانتذّک منبــرمطلِبناصحیحیمیگفتند،از


ّ

میداد.ازحاجآقاغالمحسیِنکسرائیانشنیدمکه:زمانیمرحوِمحاجمال
زیاِدمرحوِم علــیأصغِراثنیعشــری18کــهمورِدعالقهومورِداعتماِدبســیار
شــیخبــود،درذکــِرواقعــۀعاشــوراوصحبتهایــیکهبیــِنحضــرِتِإمام
بیاِنخطاِبِإمام یَنب-س-رّدوَبَدلُشــد،در ُحَســین-ع-وحضرِتَز
یَنب-س یَنب-س-،دومرتبهناِمحضرِتَز ُحَســین-ع-بهحضرِتَز
پاییِنمنبربراوبرآشفتهو19میفرماید:ِإمامُحَسین -راُبردکهمرحوِمشیخاز
یَنب-س-راُبرد!شماچرادوبارگفتیدواین ناِمحضرِتَز -ع-یکبار

کتابنقلنمودید؟«.20 کدام خبررااز

یاِن این ِقّصه  مان می کنم دسِت کم یکی از راو
ُ
آری، ُچنین نوشته اند؛ و گ

که در باِب دیگری شنیده یا خوانده،  را َسهوی ُافتاده باَشد و داستانی را 
بــه مرحــوِم ثامنِی شــیرازی )فـ: 1363 هـ. ق.( منســوب داشــته باَشــد.... 

یِد شیراز، 1391 هـ . ش.  17. نوشتۀ دکتر عبدالَمجیِد ثاِمنی، چ: 1، شیراز: ِانِتشاراِت نو
18. ُچنین است در مأخِذ چاپی؛ و صواب در ُچنین َمقام، »ِاثناَعَشری« است به ألف، نه به یاء. 

صل.
َ

کذا فی األ  .19
درضا ثاِمنی، ص 470.   گوشه هایی از زندگِی مرحوِم آیة اهلل الُعظمٰی آقا شیخ محّمَ 20. َبرَرسِی 
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مهوشــهیِدثانیاســت،چهمفســدهبراو
ّ

ــقوعال چنانچــه24مذهــِبمحّقِ
گرمفسدهبر مترّتِبنشــودوچهبشــود،اینستحاِلکذِببیمفســده،وا
گردینیباشدوسبِبضعِفعقیدۀمسلمانییا اومترّتِبشودخصوًصاا
اهلبیتشود،البّتهصدمرتبهبدتروگناهش افتراىبهِإمامییاتوهیِنقدِر
که ِئّمه-علیهمالسالم-باشد

َ
گرکذببرخداورسولوأ بیشتراست،وا

کّفارههممیشود. حالشمعلوماست؛ُمبِطِلروزهوموجِب


ْ

ُقل
َ
ــْمأ

َ
َمال ــّیَ

َ
َعل

َ
عمــالاســتکــهپیغمبــرفرمــود:َمــنَقــال

َ
ِعقــاب األ ودر

اِر. ْءَمْقَعَدُهِمَنالّنَ َیَتَبّوَ
ْ
ل
َ
ف

که ُمقَتضِیآنســت کباِئراســت،وِإطالِقخبِرمذکور  فاقظاهرااز واوبااِلّتِ
گــریککلمههمباشــدوُمفیِدفائدهنشــودومفســدهبــراومترّتِبنگردد، ا

همموجِبُدخوِلآتشاست.

کلباســی- دابراهیم اینجهت،ازمرحوِمفقیِهزاهِدَوِرع،حاجیمحّمَ واز
هِلِمنَبردرَمحَضِرآن

َ
ه-نقلشــدهکهیکیازفضالِىبادیانتأ َسِســّرُ ُقّدِ

ــَهداءفرمود:یازینب!یازینب!،
ُ

دالّش َجنابگفتدرذیِلقّصهاىکهَســّیِ
بلندفرمود:خداَدَهَنترابشــکَند! عامبهآواِز ِ

َ
َمل آنفقیِهَوِرعبیُمحابادر

ِإمامدودفعه»یازینب«نفرمود،بلکهیکدفعهفرمود!

َمفاِسِداینَعَمل کَنندواز اینبابُمالحظه هِلِمنَبرحاِلخودرادر
َ
ایَنکأ

گاهشوند«.25 ِفیالُجملهآ

که ُشــما باشــید، بفرماییــد: دغدغه نباَید داشــت و می توان  شــاَید آقائی 
َکســان ُرخ داده باَشــد! خاّصه  کرد این واقعه از براِی هر یک از این  َفرض 
آنکــه گفته اند: »َرســِم ُدنیا ُجمله َتکرارســت اندر کارهــا«.26 .... من َبنده 
گویا َتکرارهاِی َمرسوِم ُدنیا نیز بدین ُخُنکی  یاده َعرضی ندارم...؛ لیک  ز
ت - َعَفا اهلُل َعنه -،  کتاب و ُســّنَ کمین خادِم  ماِن این 

ُ
گ نیســت!.... به 

کهن تر -، براِی مرحوِم  ِی َنقلی  این ِقّصه را ِابِتداًء )و ِابِتداًعا!( - و یا از رو
َکلباســی - طــاَب َثــراه - ســاخته اند و بــر ســِر زبانهــا انداخته - و  حاجــِی 
یارِة العاشور و ُمنَتَهی اآلمال  دور فی شرِح ز کتابهائی چون ِشفاُء الّصُ الُبد 
حواِل 

َ
یــِج ِحکایِت مزبور ُشــده -، و آنگاه به ُمناَســَبِت أ نیــز مایــۀ َمزیِد َترو

َمرحومــاِن ُدرچــه ای و ثاِمنــی، در بــاِب هریــک از ایشــان - َعلــٰی ِحــَده - 
ٰی. 

َ
گردیده است؛ َو الِعلُم ِعنَد اهلِل َتَباَرَک َو َتَعال بازپردازی و ِروایت 

َس اهلُل روَحــُه الَعزیز - و 
َ

َکلباســی - َقــّد ــی الُخصــوص در باِب حاجِی 
َ
َعل

ی، گویا َبعِض ِرنداِن َحق پرست، - به اصِطالح  مراتِب پرهیز و پارسائِی و

24. = ُچنان که.
رقی   بوالَفضِل ِطهرانــی، َتحقیق و پاو

َ
یارِة العاشــور، َعاّلمه حاج میــرزا أ ــدور فی شــرِح ز 25. ِشــفاُء الّصُ

بَطحی، چ: 3، 1409 هـ . ق، 2 / 305 - 306.
َ
ِد أ د َعلِی ُمَوّحِ بَطحی، ُقم: َسّیِ

َ
ِد أ دَعلِی ُمَوّحِ از: َسّیِ

کارها 26. »َرسِم ُدنیا ُجمله َتکرارست اندر 
ین رسم و این َتکرارها؟  تا چه زاَید عاقبت ز

که نو پنداَرَدش َبس حوادث چشِم ما بیَند 
لیک چشِم پیِر ُدنیا دیده آن را بارها« 

)یاد و یادبود، ص 192(.

گفتی؟اوفقطیکمرتبهگفت:خواهرم،وکلمۀخواهرمراتکرارنکرد!«.21

دیدید که همان حکایِت شیرازی، یک ُنسخۀ اصفهانی هم دارد! و البّته 
َشــّد و َمّد و ِغلَظت و »پیازداِغ« ُنســخۀ اصفهانی - فی الُجمله - بیشــتر 

است!

دباِقِر ُدرچــه ای  دمحّمَ َســّیِ آقــا  بــه مرحــوِم  صــِل حکایــت 
َ
أ آیــا  وانگهــی، 

بازمی گردد ؟!... باز هم جاِی تردید اســت؛ بویژه به واســطۀ وجوِد ُنســخۀ 
اصفهانِی دیگری از همین حکایت!

ثیــن حاج شــیخ َعّباِس ُقمی )فـ: 1359 هـــ. ق.( - ِرضواُن اهلِل  ِثَقــة الُمَحّدِ
که درباِب  کتاِب ُمســَتطاِب  ُمنَتَهی اآلمال، در َفصلی  یه -، در 

َ
ٰی َعل

َ
َتَعال

ِت برگزارِی َمجاِلِس سوکوارِی ساالِر َشهیدان، إمام ُحَسین بِن علی  َکیفّیَ
م آورده اســت، از ُجمله در لزوِم 

َ
یِهمــا -، به َقل

َ
ــواُت اهلِل و َســالُمُه َعل

َ
- َصل

کاذیب و ِروایــاِت بی پایه در این 
َ
کید از َنقــِل أ

َ
ِاحِتــراِز َشــدید و ِاجِتنــاِب أ

َمجاِلِس محترم، آورده:

»... ازمرحــوِمفقیــِهزاهــِدَوِرع،جنــاِبحاّجمــالمحّمدِإبراهیِمکلباســی-
دوراست-کهوقتییکی ِشــفاء الّصُ طاَبَثراهـ،نقلشــده-چنانچه22در
هــِلِمنَبــردرَمحَضِرآنجنابگفــتدرذیِلقّصهاى

َ
ازفضــالىبادیانــِتأ

دالّشــهداء-علیهالّســالم-فرمود:یازینب!یازینب!،آنفقیِهَوِرع، کهَســّیِ
بلندفرمود:خداَدَهَنترابشَکَند،ِإمامدودفعه عامبهآواِز ِ

َ
َمل بیُمحابادر

»یازینب«نفرمود،بلکهیکدفعهفرمود!«.23

ِث ُقمی - َرِحَمُه اهلل - َتصریح فرمود، منبِع او در این نقل،  ُچنان که محّدِ
کالنَترِی ِطهرانــی )1273 -  بوالَفضــِل 

َ
مه حاج میــرزا أ

ّ
گــزارِش َمرحــوِم َعال

یــه - در کتــاِب کثیرالفاِئَدِة 
َ
ــٰی َعل

َ
1316هـــ. ق.( اســت - ِرضــواُن اهلِل َتَعال

کتاِب  مۀ عالی مقــدار در 
ّ

یــارِة العاشــور. آن عال دور فی شــرِح ز ِشــفاُء الّصُ
مزبور، در ضمِن َبیاناتی در آداِب سوکواری و بایسته هاِی مجاِلِس تعزَیِت 
زوِم 

ُ
یِه -، در ُخصوِص ل

َ
واُت اهلِل و َسالُمُه َعل

َ
َهداء - َصل

ُ
د الّش حضرِت َسّیِ

کاذیــِب مفتعلــه و حکایــاِت ضعیفۀ مظنونــة الکذب«، از 
َ
ِاجِتنــاب از »أ

ُجمله نوشته است:

المنتهــٰیِإلیــهریاســتهمفــیالعلــِمَو َجــّلَو
َ
ائفــهوقاِئدهــااأل »...شــیخالّطَ

ٰیِذکَره
َ
عل

َ
األ ِ

َ
َعفيالَمــل

َ
العمــل،شــیخناالُمرَتَضــی-ضاَعَفاهلُلَقــدَرهوَرف

گناههــاِىکبیــرهشــمرده، ــِقکــذبرااز
َ
کتــاِبَمکاِســب......ُمطل -،در

دتقِی  دباِقــِر ُدرچه ای -، َســّیِ د محّمَ حــوال و وقایــِع َعصــِر َعاّلمــه َســّیِ
َ
21. ســتاره ای از شــرق - شــرِح أ

العــات، 1383 هـــ . ش، ص 412 - 413 ؛ بــا  ُدرچــه ای - موَســوی -، چ: 1، تهــران: ِانِتشــاراِت اّطِ
ِف ُجزئی در َرسم الخّط و سجاوندی. تصّرُ

کتاب در حاشیه افزوده است: یسندۀ  نو
»آیة اهلل یوســِف صانعی در منزِل خود در قم و در حضور جمعی از علما این موضوع را از پدرشــان نقل 

یسنده نیز در آن جمع حضور داشت«. )همان، ص 413، هاِمش(.  که نو کردند 
زگار »ُچنانچــه« را به جاِی »ُچنانکه«  بســیار بــه کار می ُبردند؛ که البّته  22. کــذا فــی األصــل. در آن رو

ِخالِف ُمقَتضاِی َفصاَحت است. 
23. ُمنَتَهی اآلمال، ط. ناِصِر باِقرِی بیدِهندی،  1071/2.

رَگردان و ِحصۀ آن یک ِقصۀ َسَ
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155سال بیست و ششم،مشارۀپنجم، آذرودی مــــــاه1394

آن داســتاِن ِاعِتــراض و پرخاش و ُخروش با ِمنَبــرِی بیچاره نیز ِباحِتمال، 
از همیــن دســت منســوجات اســت؛ و َبعیــد اســت براســتی واقــع ُشــده 
کــه نمــوداِر برخــوردی  گــر هــم واقــع ُشــده باَشــد، بــاز بیــش از آن  باشــد. ا
َنقلهــاِی  بــا  ُمواجهــه  تــی تحســین برانگیز در 

َ
ِدّق و  عاِلمانــه و ُمصِلحانــه 

ُمَتســاِمحانه باَشــد، نموداِر شــتابزدگی و ناُپختگی و ســختگیرِی بیجاِی 
هِل ِرواَیت و ِدرایت دور است. 

َ
صانه ای است که از داِنشَوراِن أ غیِرُمَتَخّصِ

... می فرمایید: چرا ؟... عرض می ُکَنم:

ه ای ُســراغ می کردند؛30 و ایــن ِقّصه را  ــه ای ِحّصَ شــتگاِن مــا در هــر ِقّصَ
َ

ذ
ُ
گ

ه هائی اســت؛ و مهم ترین ِحّصۀ آن، به پنداِر ُمخِلص، آن اســت  نیز ِحّصَ
هــِل علم«، به چون و چنــِد ِروایت و ِرواَیتگری 

َ
کــه نشــان می ِدَهد بعِض »أ

که  کافــی و وافی نداشــته اند  و ُمقتضیــاِت َفــّنِ َتحدیــث و َنقــل، ِالِتفاِت 
ُچنین اعِتراِض باِرد و ِإشکاِل نیش غولِی َغریبی را نمونۀ َتدقیق و َتحقیق 

مانت شمرده و به عاِلماِن بزرگ منسوب داشته اند.
َ
و أ

ِإشــکاِل عاِلــِم َمزبــور بــر آن ِمنَبــرِی بخــت برگشــته، َوجیــه نبــوده اســت و 
که: نیست؛ چرا 

مری اســت بســیار 
َ
یخی و َحدیثی أ ، اختــالِف ُنَســخ در میاِن ُمتوِن تار

ً
ال ّوَ

َ
أ

هِل ِعلم و ِرواَیت و َفقاَهت باَشد 
َ
شــایع؛ و َعَجب اســت که شــخصی از أ

کــه در میــاِن ُنَســِخ حدیثنامه هــا و...،  و آن گاه ندیــده یــا نشــنیده باَشــد 
رسانیهائی از این دست فراوان است.

َ
ِدگ

کــه َتکــرار یــا َعــَدِم َتکــراِر  پــس، از یــک عاِلــِم ُعلــوِم دینــی انتظــار مــی رود 
»ُمنــادٰی« را در متــِن یک ِروایــت، ابتداًء، از باِب اختالِف ُنَســخ ُمحَتَمل 

بداند؛ و ُچنان »ِقشِقِرقـ «ـی بپا نُکَند!

ثانًیــا، َتکــرار یــا َعَدِم َتکــراِر »ُمنــادٰی«، در ُچنیــن َنقلها، از مقولــۀ »َنقل به 
عاِظــِم عاِلمــاِن َحدیث، َنقل  بــه  معناِی  

َ
معنــٰی«ِی َحدیــث َتواَند بــود؛ و أ

َحدیث را، ُمجاز شمرده اند. 31

َمِد عاِملی،  ِث واالمقام، َجناِب شــیخ ُحَســین بــِن َعبدالّصَ فقیــه و ُمَحّدِ

30. نمونه را، َعّطار می ُسرود:
نیســت َمجالــم  تــو  وصــِل  ِحّصــه زیــن ِقّصه ُجــز َخیالم نیســتطمــِع 

و:
کایــن ِقّصــه او اوکورچشــمی باشــد آن  ِحّصــه  برنگیــرد  زیــن  بشــَنَود 

مولوی می گفت:
را  ِقّصــه  آن  بازخــوان  کلیلــه  ُکــن ِحّصــه رااز  وانــدر آن ِقّصــه طلــب 

و:
ِقّصــه ای  یــک  شــنو  ایــن  بیــان  ِحّصــه ایدر  گفتــم  ســّر  از  بــری  تــا 

و:
ِقّصــه ای بگویــم  تــا  آ  ِحّصــه ایپیشــتر  بیانــم  از  یابــی  بوکــه 

ّی، 
ّ
صول، العاّلمة الحل

ُ
بــارۀ َنقــل به َمعناِی ِروایات، از ُجمله نگر: َمبــاِدئ الُوصول إلٰی ِعلِم األ 31 . در

هید  ط. عبدالُحَسین محّمد علّی الَبّقال، ص 208 و:  َمعاِلم الّدین َو َمالُذ الُمجَتِهدین، َنجل الّشَ
شــر اإِلســالمّی، ص 212 و 213 و: کتــاِب مــاِه دیــن، ش 55، ُاردیبهشــِت  ســة الّنَ انــی، ط. مؤّسَ الّثَ
درضا  دمحّمَ 1381هـ . ش، ص 46 - 49 )از:  درآمدی بر نگارشهاِی نیایشی در ِإسالم، نوشتۀ َسّیِ

یا جهانبخش(. ُحَسینِی َجاللی، ترَجمه و َتحریر: جو

واهست.
ُ
گ کوک می کرده اند« و بر این معنٰی، شواهدی  - »مضمون 

یماِن ُتنکاُبنی )1234 یا 1235 
َ
د بِن ُسل نمونه را، در قَصص الُعَلماِء محّمَ

یه - آمده است:
َ
- 1302 هـ. ق.( - َرحَمُة اهلل َعل

بــودوعاِبــدوبــاَوَرع...ودرعبادت، زهــِدُزّهــادروزگار
َ
»وجنــابحاجــیأ

گــرفقیــریاز قلــبداشــت.وا ِنهایــِتُخضــوعوُخشــوعداشــتوُحضــوِر
اوچیزیمیخواســت،شــاهدمیخواســتوآنشــاهدراَقَســممیدادوآن
فقیــرراهمَقَســممیدادکهایــنَتنخواهیکهبهتومیِدَهمِإســرافنکنیو
بِاعتدالخرجکنی.ازآنپس،خرجیکماهبهاومیداد.گویند:شخصی
خدمــِتایشــانبــراىمهّمیشــهادتداد؛آنجنابُپرســیدکه:پیشــۀتو
اوسؤالکرد. فت:منغّســالمیباشم.پسشرایِطُغسلرااز

ُ
چیســت؟گ

زیِرگوِشاومیگوییم.حاجی فتکه:زماِندفن،چیزیدر
ُ
پــسآنمــردگ

فت:میگوییم:خوشــابهســعادِتتــوکهوفات
ُ
فرمــودکه:آنچیســت؟گ

کلباسینرفتی!«.27  داِیشهادتخدمِتحاجِی
َ
کردیوبراِىأ

ِی نمونه ای بسیار قدیم تر پرداخته  این قّصه البّته ساختگی است، و از رو
َکلباســی - َرِحَمُه اهلل - در  که َبســی پیش از والدِت حاجِی  ُشــده اســت 

یان باز می گردد! کم به روزگاِر تیمور کتابها ثبت ُافتاده و دسِت 

 ُحَســیِن 
ّ

َفخرالّدیــن َعلــِی َصفــی )867 - 939 هـ. ق.(، فرزنِد َبرومنِد ُمال
ــَهداِء َمعــروف و دیگر آثاِر ُپرُشــمار(  کاِشــفی )صاحــِب َروَضــة الّشُ واِعــِظ 
طایف 

َ
کتاِب ُپرفاِئــَدِت ل حَمــه -، در فصــِل ُدُوِم بــاِب َدُهِم  یِهَمــا الّرَ

َ
- َعل

واِیف  آورده است: الّطَ

گــواهطلبید. »شــخصیپیــشقاضــیآمــدوبرکســیدعــویکرد،قاضــی
کــههیــچمســائل اوُپرســید گواهــیآورد.قاضــیاز عــیهّزالــیرابــه

َ
مّد

کــهشــرحنتوانکــرد!گفتکــهُقــرآنمیدانی؟ میدانــی؟گفــت:آنقــدر
گفــت:بــهَدهقرائت!ُپرســیدکههرگزُمردهشــوییکــردهای؟گفت:آنخود
کهچونُمردهرابشــوییو هنرمنوپیشــۀ28آباوأجداِدمناســت!ُپرســید
تابــوتِنهی،چــهگویی؟گفت:گویم:خوشــیتوکه کفــنپیچــیودر در
بُمــردیوجــانبــهســالمتُبردیتاتــوراپیِشقاضــینبایدُشــدوگواهی

نبایدداد!«.29

گویــا همــان رنداِن َحق َپَرســت که گفتیــم، این ِقّصه را که بــا ُزهد و َپرهیِز 
َکلباســی - َطاَب َثراه - ســازگار می نموده است، در  ســختگیرانۀ حاجِی 

کرده اند«! کوک  کرده و - به اصِطالح - »مضمون  حّقِ حاجی ِروایت 

ِت 
َ

درضا َبرزگِر خاِلقی - و - عّف یماِن ُتنکاُبنی، به کوشِش: محّمَ
َ
د بِن ُسل 27. ِقَصص الُعَلماء، محّمَ

کرباسی، چ: 1، 1383هـ . ش، ص 145 . 
ِروایِت جدیدتر و دستکاری ُشده تری از این قّصه را ُمالَحَظه توانید فرمود در:

یــن و َتصحیح: ِرضــواِن پورعّصار، ص 446  د َعلِی َجناب، َتدو  ِرجــال و َمشــاهیِر اصفهــان، میر َســّیِ
 . 447 -

28. در مأخِذ چاپی: پیشه.
وایف، مقّدمه ] و [ َتصحیح و َتعلیقات: دکتر حسِن َنصیرِی جامی، چ: 1، ص 276  29. لطایف الّطَ

ف در سجاوندی. - 277، با اندکی تصّرُ

رَگردان و ِحصۀ آن یک ِقصۀ َسَ
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مقاله

سال بیست و ششم،مشارۀپنجم، آذرودی مــــــاه1394 155

حادیــث - در 
َ
- »صحیــح« اســت،34 از شــواِهِد َجــواِز َنقــِل بــه َمعنــاِی أ

ســالیِب کالم و 
َ
صــورِت پاسداشــِت شــراِئِط آن، و از آن ُجملــه: معرفــِت أ

ت در َعَدِم تجاوز از محتواِی ُمراد -، شمرده اند.35
َ
گونه ها و تعابیِر آن و دّق

َح اهلُل ُروَحُه -، در همان کتاِب َشریف،  هم شیِخ َجلیل الَقدِر کلینی - َرّوَ
فته، آورده است:

ُ
و در همان باب، در پِی ِرواَیِت پیشگ

 :
َ

ُحَسْیِن، َعِن اْبِن ِسَناٍن، َعْن َداُوَد ْبِن َفْرَقٍد، َقال
ْ
ِد ْبِن ال »َو َعْنه، َعْن ُمَحّمَ

ْن 
َ
یُد أ ِر

ُ
َم ِمْنــک َفأ

َ
کال

ْ
ْســَمُع ال

َ
ُم -: ِإّنِی أ

َ
ــال ْیِه الّسَ

َ
ِبــی َعْبِد اهلل - َعل

َ
ــُت أل

ْ
ُقل

 َیِجیُء.
َ

کَما َسِمْعُتُه ِمْنک َفال َیُه  ْرِو
َ
أ

ُد ٰذِلک؟  : َفَتَعّمَ
َ

 َقال
 .

َ
ُت: ال

ْ
ُقل

َمَعاِنَی؟ 
ْ
یُد ال : ُتِر

َ
َفَقال

ُت: َنَعْم! 
ْ
ُقل

َس«.36
ْ
 َبأ

َ
: َفال

َ
َقال

 )یعنی:

بوَعبِد اهلل ] ِإماِم  
َ
... از داود بــِن َفرَقــد َمنقول اســت که گفت: به َحضــَرِت أ

کـــه  م - گفتم: من ســخِن شــما را می شنوم  و آنگاه 
َ

ــال یِه الّسَ
َ
صاِدق[ - َعل

ُکَنم، نمی شود. که  از  شما شنیده ام ِروایت  گونه  می خواهم بدان 

د داری؟ کار َتَعّمُ فرمود: در این 
گفتم: نه!

فرمود: ُمرادت همان َمعانی است؟
گفتم: آری!

کی نیست!( فرمود: با

َمــِد عاِملی - َطــاَب َثراه -، در  گاه، شــیخ  ُحَســین بــِن عبدالّصَ ِث آ محّدِ
خبــار، از پِس َنقِل 

َ
صوِل األ

ُ
کتــاِب ُمســَتطاِب ُوصول األخیار إلــٰی أ همــان 

همین ِرواَیت، فرموده است:

َم الُفَقهاُء 
َ

کّلِ حاٍل؛ َو ِلٰهذا َقــّد ولٰی َعلــٰی 
َ
فِظه أ

َ
 ِمریــَة أّن ِروایَتــُه بل

َ
»َنَعــم، ال

ّیِ بَمعناه«.37 ی الَمرو
َ
فِظِه َعل

َ
ّىَ ِبل الَمرو

ة،1/ 174 و:   َشرح أصوِل الکافی ِی ماّل  34. نگر: ِمرآة الُعقوِل َمجِلسِی ثانی، ط. دار الکتب اإِلسالمّیَ
ســاِئل  ل، 1/ 28 و: الّرَ ّوَ

َ
قیِن مجلســِی أ دصالــِح مازندرانــی، ط. َبیــروت، 2/ 212 و: َروَضة الُمّتَ محّمَ

ــالم -، هــادی  هــِل الَبیــت - َعَلیِهــُم الّسَ
َ
حادیــِث أ

َ
ــه ِی َقطیفــّی، 3 / 217 و: َموســوَعة أ حَمدّیَ

َ
األ

جفّی، 3 / 72، ش 2562 و: 4 / 311، ش 4721.  الّنَ
ة،1/ 174 و 175 ؛ و: شــرح أصــوِل  35. نگــر: ِمــرآة الُعقــوِل َمجِلســِی ثانــی، ط. دار الکتــب الســالمّیَ
ل،  ّوَ

َ
دصالــِح مازندرانــی، ط. َبیــروت، 2 / 212 و: َروَضــة الُمّتقیــِن َمجِلســِی أ الکافــی ِی مــاّل محّمَ

ســاِئل  د َبدرالّدین الُحَســینّی العاِملّی، ص 62 و: الّرَ ــّیِ صوِل الکافی، الّسَ
ُ
1/ 28 و: الحاشــیة علٰی أ

ه ِی َقطیفّی، 3 / 217. حَمدّیَ
َ
األ

ــِك  َمّسُ ِکَتاَبــِة َو الّتَ
ْ
َحِدیــِث َو َفْضــِل ال

ْ
ُکُتــِب َو ال

ْ
َواَیــِة ال 36. الکافــی، ط . َغّفــاری، 1/ 51، »َبــاُب ِر

ُکُتِب«، ح 3. 
ْ
ِبال

37.  رسائل فی ِدرایِة الَحدیث، ِإعداد: أبوالَفضل حاِفظیان الباُبلّی، 1/ 449. 

یِهَما 
َ
ٰی َعل

َ
د - ِرضواُن اهلِل َتَعال واِلِد ماِجِد حضرِت شــیخ بهاءالّدین محّمَ

خبار فرموده است:
َ
صوِل األ

ُ
ِکراَمنِد ُوصول األخیار إلٰی أ کتاِب  -، در 

َوایِة  َها إلٰی َجواِز الّرِ ِ
ّ
کل َواِئِف  ِف ِمَن الّطَ

َ
ِف والَخل

َ
ل »َو َقد َذَهَب ُجمهوُر الّسَ

حابَة َو  ه ِمــن الَمعلــوِم أّن الّصَ
َ
داِء الَمعَنــٰی بَعْیِنه؛ ألّن

َ
ِبالَمعَنــٰی ِإذا َقَطــَع ِبــأ

حاِدیَث ِعنَد َســماِعها، َو َیبعُد - َبل 
َ
کاُنوا َیکُتبوَن األ ئّمــِة ما  صحــاَب األ

َ
أ

لفاِظ َعلٰی ما ِهَی علیه َو َقد َسِمعوها 
َ
َیسَتحیُل عادًة - ِحفُظُهم َجِمیَع األ

زِمَنِة؛ َو ِلٰهذا 
َ
ِة، َمَع َتَطــاُوِل األ

َ
یل ِو حادیــِث الّطَ

َ
ًة واِحــدًة، ُخصوًصا فی األ َمــّرَ

کما ال ُیْنکُر«.32  لَفاٍظ ُمخَتِلفٍة، 
َ
ٰى َعنُهُم الَمعَنی الواِحُد بأ کِثیًرا ما ُیرو

)حاصِل معنٰی: 

ُجمهــوِر پیشــینیان و َپســینیان، از همــۀ َطوائــف، ِروایــت بــه َمعنــٰی را، 
داِی َعیِن َمعنٰی َقطع داشته باشد، َروا شمرده اند. 

َ
هنگامی که ِروایتگر به أ

آِلــه - و  َو  یــِه 
َ
ــی اهلُل َعل

َّ
کــه َصحابیــاِن پیامبــر - َصل زیــرا َمعلــوم اســت 

که  گاه  حادیث را همان 
َ
ــالم -، پیوســته أ یِهُم الّسَ

َ
پیرامونیاِن ِإمامان - َعل

ِکتابت نمی کردند؛ و َبعید اســت - بلکه عادًة ُمحال است  می شــنودند، 
لفاظی را که آن هم یک بار می شنوده اند، به همان سان از َبر کرده 

َ
- همۀ أ

ــی الُخصــوص در حدیثهــاِی طوالنی، آن هم با ُبعــِد زمانی. از 
َ
باَشــند؛ َعل

گونه گون از ایشان  لفاِظ 
َ
که معناِی واِحد به أ ی، بسیار می بینیم  همین رو
گردیده است؛ و این جاِی ِإنکار نیست(. ِروایت 

د بِن  ِم ِإمامی، َشــیِخ َجلیِل دیرینــه روز، محّمَ پیشــرِو َجواِمع نگاراِن ُمَتَقّدِ
کتاِب َشــریِف کافی،  َح اهلُل ُروَحــُه الَعزیز -، در  کلینــِی رازی - َرّوَ َیعقــوِب 
کُتِب«، 

ْ
ــک ِبال َمّسُ کَتاَبِة َو الّتَ

ْ
َحِدیِث َو َفْضِل ال

ْ
کُتِب َو ال

ْ
در »َباُب ِرَواَیِة ال

آورده است:

ِبی ُعَمْیٍر، َعِن اْبِن 
َ
ُحَســْیِن، َعِن اْبِن أ

ْ
ِد ْبِن ال ُد ْبُن َیْحَیٰی، َعْن ُمَحّمَ »ُمَحّمَ

ــالُم -:  یِه الّسَ
َ
ِبی َعْبِد اهلِل - َعل

َ
ُت أل

ْ
: ُقل

َ
ِد ْبِن ُمْســِلٍم، َقال َذْیَنَة، َعْن ُمَحّمَ

ُ
أ

ْنُقُص؟ 
َ
یُد َو أ ِز

َ
َحِدیَث ِمْنک َفأ

ْ
ْسَمُع ال

َ
أ

َس«.33
ْ
 َبأ

َ
یُد َمَعاِنَیه َفال کْنَت ُتِر : ِإْن 

َ
َقال

)یعنی: 
بوَعبِد اهلل ] 

َ
کــه گفت: به َحضــَرِت أ ــد بِن ُمســِلم َمنقول اســت  ... از محَمّ

گفتم: از شما َحدیث را م-ی شنوم، پس ]  م - 
َ

ال یِه الّسَ
َ
ِإماِم  صاِدق[ - َعل

آیا می توانم [ بر آن بَیفزایم یا از آن بکاهم؟

گــر ُمــرادت معانــی ] / مضامیــِن [ همان  م - فرمــود: ا
َ

ــال یــِه الّسَ
َ
ِإمــام - َعل

کی نیست(! سخن باشد، با

این ِروایِت َشریف را که َسَنِد آن نیز - به َتصریِح ُشماری از َحدیْث ِپژوهان 

32.  رسائل فی درایة الَحدیث، ِإعداد: أبوالَفضل حاِفظیان الباُبلّی، 1/ 448 و 449. 
ــِك  َمّسُ ِکَتاَبــِة َو الّتَ

ْ
َحِدیــِث َو َفْضــِل ال

ْ
ُکُتــِب َو ال

ْ
َواَیــِة ال 33. الکافــی، ط. غّفــاری، 1/ 51، »َبــاُب ِر

ُکُتِب«، ح 2. 
ْ
ِبال

رَگردان و ِحصۀ آن یک ِقصۀ َسَ
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گفــت: ایــن ُقــرآن از چــه زمــان  واثلــه 
]حّتــٰی به صــورِت مکتــوب[ در میاِن 
کوتاهــی  آن   حفــِظ  در  و  شماســت 
عا می کنید  نمی کنیــد، با این همــه اّدِ
وم-ی کاهیــد؛  می افزاییــد  آن  در  کــه 
که مــا از  حادیثــی 

َ
پــس چــه  َرَســد بــه أ

یِه ]َو آلِه [ 
َ
ــی اهلُل َعل

َّ
َرســوِل ُخدا - َصل

م- شنیده ایم و چه بسا ُجز   یک 
َّ
َو َســل

از آن حضــرت نشــنیده ایم!  بــار  هــم 
که معناِی حدیث  شما را َهمین َبس 

ُکَنم(! را برایتان بازگو 

کــه از َصحابــه بــوده  ــه 
َ
می بینیــد واِثل

است، دربارۀ َنقل به َمعناِی َحدیث، 
یکی آورده است. ِاسِتدالِل بار

 - البّتــه  حادیــث، 
َ
أ معنــاِی  بــه  َنقــِل 

مــاِی َحدیــث بَشــرح بازگفته انــد - همــه جــا َروا نیســت و 
َ
کــه ُعل آنســان 

فــِظ  ویژه  شــان  بوده 
َ
کــه ُمــراد از آنهــا  ل حادیثــی هســت 

َ
ُمســَتثَنیاتی دارد؛ أ

فظ 
َ
ی، َنقل به َمعناِی آنها ، روا  نمی نماَید، و باید به عیِن ل است و از این رو

گردیده و  که به ُمناَسَبتهاِی خاص إیراد  ِروایت شــوند؛ ماننِد ُخطبه  هائی 
َکِلماِت  کار  رفته  اســت؛ یا  أســلوبهاِی ِإن-شــائی و َبالغِی ویژه در آنها به 
ِقصــاِر دربردارنــدۀ َجوامِع ِحَکــم و َنصاِئح  و َمواِعظ مذکــور در ُجمله هاِی 
نی در آنها هســت و بیش وکم نشــان می ِدَهد  کــه َســجِع ُمَعّیَ کوتــاه  ُپرَمغــِز 
کار رفتــه در آنها، عنایتی  لفاِظ خــاّصِ  به  

َ
َکِلمات و أ گوینــده را بــه همــان 

کــه واِجِد َخصائــِص زمانی   ویــژه بوده اســت. متــوِن نیایشــهاِی مأثور هم 
ی-ا مکانــی یــا مضمونــِی  ویژه ای هســتند، از همین َدســت بُشــمار اند و 

َتخّطی از عیِن آنها، از  براِی ناِقالن َروا نیست.40

هی، َنقل به َمعنٰی، نه تنها در َحدیث، و البّته از سوِی ِروایتگراِن آن، 
َ

وانگ
که به َنَظر می َرَســد در خوِد قرآن و از ســوِی خوِد خداونِد  ُرخ داده اســت، 

ُسبحان نیز َنقل به َمعنی ُرخ داده و به نوعی َتجویز ُشده باَشد. 

به تعبیِر شــیخ َحَســن، فرزنِد َبروَمند و داِنشوَمنِد َشهید ثانی - ِرضواُن اهلِل 
کتاِب َنفیِس َمعاِلم الّدین: یِهَما -، در 

َ
َتَعالٰی َعل

لفاٍظ ُمخَتِلَفٍة. َو ِمَن الَمعلوِم: 
َ
َة الَواِحدَة بأ »... اّنَ اهلَل ُسبحاَنه َقّصَ الِقّصَ

ــِة، أو ِبِعبارٍة واِحــدٍة  ِمنها. َو ٰذلک  ا ِبَغیِر الَعَربّیَ ــَة َوَقَعــت إّمَ أّنَ ِتلــک الِقّصَ
فظ«.41

َّ
ی القائِل َو ِإن َتَغاَیر الل

َ
َدلیٌل َعلٰی َجواِز ِنسبِة الَمعنٰی إل

40. تفصیــل را، در این بــاره، نگــر: کتاِب مــاِه دین، ش 55، ُاردیبهشــِت 1381هـ . ش، ص 47 و 48  
)از  درآمدی بر نگارشهاِی نیایشی در ِإسالم(.

شر اإِلسالمّی، ص 213. سة الّنَ 41 . َمعاِلم الّدین َو َمالُذ الُمجَتِهدین، ط. مؤّسَ
که: پوشیده نماَند 

 )حاِصِل معنٰی:

فــظِ  آن، 
َ
ی، ِروایــِت َحدیث بــه َعیِن ل کــه بــه هــر رو مانــی نیســت 

ُ
گ آری، 

فظش 
َ
کــه بــه َعیــِن ل ی، فقیهــان، َحدیثــی را  َســزاوارتر اســت، و از ایــن رو

م داشته اند(.
َ

ِروایت گردیده است، بر َحدیثی که َنقل به  َمعنٰی شده، ُمَقّد

َمعنــاِی  بــه  َنقــل  ُرخصــِت  حدیْث شناختی شــان،  فــاِت 
َّ
مَؤل در  عاّمــه، 

از  َجماعتــی  از  و  کــرده  ِروایــت  عاِلمانشــان  بیشــترینۀ  از  را  حادیــث 
َ
أ

ــواُت اهلِل 
َ
بــی طاِلب - َصل

َ
میرالُمؤِمنیــن َعلّی بِن أ

َ
َصحابیــان  چــون  ِإمــام أ

ســَقع 
َ
ة بِن األ

َ
َنــس بــِن ماِلک و واِثل

َ
یِهَمــا -، و ابــِن  َعّبــاس، و أ

َ
و َســالُمُه َعل

ما نســبت 
َ
َنقــل نموده انــد. بعضشــان هــم ایــن ُرخصــت را به ُجمهــوِر ُعل

داده اند.38

در بعِض منابِع کهِن عاّمه، و از آن ُجمله: کتاِب َارزَمنِد جاِمع َبیاِن الِعلِم 
َو َفضِلِه نوشتۀ ابِن َعبِدالَبّرِ ُقرُطبِی ماِلکی، آمده است:

:
َ

»... َعن َمکحول قال

ثنا  ســَقع! َحّدِ
َ
َبااأل

َ
ســَقع، َفُقلَنا: َیا أ

َ
ِة بِن األ

َ
زهر َعلٰی َواِثل

َ
بواأل

َ
َنــا َو أ

َ
 َدَخلــُت أ

یَس ِفیِه َوَهٌم 
َ
َم - ل

َّ
یِه َو َســل

َ
ی اهلُل َعل

َّ
ِبَحدیٍث َســِمعَتُه ِمن َرســوِل اهلِل - َصل

َیادٌة َو ال ُنقَصاٌن.  َو ال ِز

یلة َشیًئا ؟ 
َّ
َحٌد ِمنکم ِمَن الُقرآِن ٰهِذِه الل

َ
 أ

َ
: َهل َقَرأ

َ
َقال

ِلَف، َو 
َ
یُد الــَواَو َو األ َنِز

َ
ا ل

َ
ٰی ِإّن ــُه ِبحاِفظیَن َحّتَ

َ
: َفُقلنــا: َنَعــم، َو ما َنحُن ل

َ
َقــال

َننُقُص!

کــم َتزُعموَن 
َ
ظُهِرکم ال تألــوَن ِحفظه، َو إّن

َ
: َفٰهــذا الُقــرآن ُمذ کذا َبیــَن أ

َ
 َقــال

حاِدیث َســِمعناها ِمن َرســوِل اهلِل - 
َ
کــم َتزیــدوَن َو َتنُقصــوَن، فکیــَف بأ

َ
ّن
َ
أ

ًة َواِحدًة ؟   َمّرَ
َّ

 َنکوَن َسِمعناها منه إال
َ

ن ال
َ
َم - َعَســٰی أ

َّ
یِه َو َســل

َ
ی اهلُل َعل

َّ
َصل

ی الَمعنٰی«.39
َ
ثُتکم ِبالَحدیِث َعل

َ
َحسُبکم ِإذا َحّد

)حاِصِل َمعنٰی:

کـــه از َرســوِل ُخدا-  ســَقع گفتنــد: َحدیثی براِی ما  بازگوی  
َ
ــِة بِن األ

َ
بــه واِثل

م- شــنیده باشــی، و در آن بــه اشــتباه یــا 
َّ
یــِه ] َو آلــِه [ َو َســل

َ
ــی اهلُل َعل

َّ
َصل

کاهش ُدچار نشده باشی!  افزایش یا 

گفت: هیچ یک از شما امَشب چیزی از ُقرآن خوانده است؟! ه 
َ
واِثل

کــه واو و  یــم؛ َچنــدان  ی گویــد: گفتیــم: آری، و ُدرســت  آن  را از  َبــر ندار راو
ِلف می افزاییم و می کاهیم!

َ
أ

38. نگــر: کتــاِب مــاِه دین، ش 55، ُاردیبهشــِت 1381هـــ . ش، ص 46  )از  درآمدی بر نگارشــهاِی 
نیایشی در ِإسالم(.

بوُعَمر یوُســف بِن َعبِدالَبــّر، ط. الّزهیرّی، 1/ 348، ش 471، باب 
َ
39. جاِمــُع َبیــاِن الِعلِم َو َفضِله، أ

لفاِظه َو َمعانیه. 
َ
ع أ حِن َو الَخطأ فی الَحدیث َو تتّبُ

َّ
مر بإصالِح الل

َ
األ

هــر  در  مــا  َذشــتگاِن 
ُ
گ

ُســراغ  ه ای  ِحصَّ ــه ای  ِقصَّ
را  ِقّصه  ایــن  و  می کردند؛ 
ه هائی اســت؛ و  نیــز ِحصَّ
به  آن،  ِحّصــة  ین  مهم تر
که  است  آن  ُمخِلص،  پنداِر 
»أهلِ  بعِض  می ِدَهد  نشان 
وایت  علم«، به چون و چنِد ِر
ُمقتضیاِت  و  واَیتگــری  ِر و 
نِّ َتحدیــث و َنقل، ِالِتفاِت 

َ
ف

نداشــته اند وافی  و  کافی 

رَگردان و ِحصۀ آن یک ِقصۀ َسَ
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)حاِصِل َمعنٰی:

لفاِظ ُمختِلف حکاَیت فرموده؛ و َمعلوم 
َ
ۀ واِحد را به أ ُخداِی ُسبحان ِقّصَ

کــه آن ماَجــرا یا به زبانی ُجز َعَربی ُرخ داده اســت، یــا به یک َتعبیر  اســت 
از آن َتعبیرهاِی ُمخَتِلف و این، نشانگِر َروائِی نسَبِت معنٰی ]/ َمضمون[ 

فظی ُمتفاوت(.
َ
گرچه به ل است به قائِل آن، ا

مان می ُکَنم در تبییِن َمقصوِد ما 
ُ
گ فتنی بســیار اســت؛ و 

ُ
گ بواب، 

َ
در این أ

از احتماِل َنقِل به معنٰی در َتکرار یا َعَدِم َتکراِر یک ُمنادٰی، همین اندازه 
َبس باَشد.

بــا ایــن َتفاصیــل، الُبد شــما هــم بســیار َبعیــد می دانیــد عاِلمانــی َفقیه و 
ِروایت شــناس مرتکِب ُچنان ِاعِتراضی ناُپخته و ِإشــکالی شتابزده ُشــده 
ردان َمجاِل َطــرح یافته و مــورِد ِإعجاب و 

َ
کــه در آن داســتاِن َســرگ باشــند 

گرفته است.  هِل ِعلم نیز قرار 
َ
ِاعِتناِی ُشماری از أ

آری، َبعیــد می دانیــم، ولــی ناُممِکــن نمی دانیــم؛ زیــرا ایــن احتمــال هــم 
َمعقــول اســت که گوَیندۀ آن ســخِن ناَســخته و برَکَشــندۀ فریــاِد اعِتراِض 
گــو بــاش!، در ســخن و اعتــراِض خــود، بــه  کــه باَشــد  ٰماه«، هــر 

ٰ
»واِإســال

ری  یده و بــا َتَصّوُ ُمقتضــاِی مبانــِی ِعلمــی و حدیث شــناختی ِالِتــزام نورز
ابتدائــی و عامیانــه از مقولــۀ َتحدیث و ِرواَیتگری، تفاوِت َنقِل یادُشــده را 
ه تواَند بود -، دســتمایۀ آن هیاهو  که بســیار عادی و در جاِی خود ُمَوّجَ  -

ساخته باَشد.

عــٰی یــا: َمبنٰی(، و 
َ

ــواِزِم یک ُســَخن )یا: ُمّد
َ
کافــی بــه َتواِبــع و ل ــِه  َعــَدِم َتَوّجُ

ِی آســانگیری - و نه َعمد و َغَرض -، در میاِن  َعَدِم ِالِتزام به آن، ولو از رو
یِخ ِفکری و  غِزشــی اســت بســیار شــایع؛ و خاّصه در تار

َ
هِل ِعلم، ل

َ
ُعموِم أ

هی ها و بی ُمباالتی ها در باِب  خیِر ما، این کم توّجُ
َ
فرهنگــِی یکی دو قــرِن أ

وازِم یک ایســتاِر )/ قول یا َعَمِل( خاص و ُظهوِر تناقض هاِی چشــمگیر 
َ
ل

قــوال و ُمختــاراِت شــخص، شــگفتی هائی آفریــده و 
َ
در میــاِن پــاره ای از أ

کــه خــوِض َتفصیلی تــر در آنهــا، نه در  ل هائی بــه آب داده اســت 
ُ
دســته گ

م!
َ
َحِت این َقل

َ
م انداز است و نه به َمصل

َ
گنجایِش این َقل

َعمیــد! ای  نــداَرد  پایــان  ســخن   ایــن 
َبعیــد42 ُشــد  َمقَصــد  کــه  ُکــن  کوَتــه  قّصــه 

َواهلُلِمنَوراِءالَقصد!  
اصفهان/1394هـ.ش. 

ف و َتقریری َانَدَکک ُمتفاِوت،  ی الّظاِهر، با َتَصّرُ
َ
ی اهلُل َمقاَمه -، َعل

َ
ْعل

َ
صِل مطلِب صاحِب َمعاِلم - أ

َ
 أ

ریف . نگر: َمعاِرج  ُه الّشَ َس اهلُل ِسّرَ
َ

ی - َقّد
ّ
ق ِحل صوِل ُمَحّقِ

ُ
کتاِب َشریِف َمعاِرج األ َمأخوذ است از 

صول، ط. َرَضوی، ص 153.
ُ
األ

ِر َتبریزی. 42 . َنّیِ

رَگردان و ِحصۀ آن یک ِقصۀ َسَ
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مقاله

155سال بیست و ششم،مشارۀپنجم، آذرودی مــــــاه1394

بوالَفضِل ِطهرانی، َتحقيق 
َ
ِح زيارِة العاشــور، َعّلمه حاج ميرزا أ دور فی شــر  ِشــفاُء الّصُ

بَطحــی، چ: 3، 1409 
َ
ِد أ د َعلــِی ُمَوّحِ بَطحی، ُقم: َســّيِ

َ
ــِد أ دَعلِی ُمَوّحِ و پاَوَرقــی  از: َســّيِ

هـ. ق. 

د بِن ُســَليماِن ُتنکاُبنــی )1234 يــا 1235 - 1302 هـ. ق.(، به   ِقَصــص الُعَلمــاء، محّمَ
کرباسی، چ: 1، تهران: شرکِت ِانِتشاراِت  ِت 

َ
درضا َبرزگِر خاِلقی - و - عّف کوشِش: محّمَ

ِعلمی و فرهنگی، 1383 هـ. ش.

 کتــاِب مــاِه دیــن، ش 55، ُاردیبهشــِت 1381هـــ. ش. )صــص 42 - 53:  درآمدی بر 
درضا ُحَســينِی َجللــی، ترَجمه و  دمحّمَ نگارشــهاِی نيايشــی در ِإســلم، نوشــتۀ َســّيِ

َتحریر: جويا جهانبخش(.

واِيــف، فخرالّدین علِی َصفی )867 - 939 هـ. ق.(، مقّدمه ]و[ َتصحيح و   َلطاِيــف الّطَ
َتعليقات: دکتر حسِن َنصيرِی جامی، چ: 1، تهران: مولٰی، 1393 هـ. ش.

ــلطنه(، به   َمباحــِث فرهنگــِی َعصــِر ناِصری )برگرفتــه از روزنامۀ خاطــراِت اعِتمادالّسَ
ميرَکبير، 1380 هـ. ش.

َ
سۀ ِانِتشاراِت أ ِج افشار، چ: 1، تهران: مؤّسَ کوشِش: ایر

صــول، العّلمــة الِحّلــّی، ِإخــراج َو َتعليــق َو َتحقيــق: 
ُ
 َمبــاِدئ الُوصــول إلــٰی ِعلــِم األ

د علّی الَبّقال، ُقم: مکتب اإِلعلم اإِلسلمّی، 1404 هـ. ق. َعبدالُحَسين محّمَ

ــلم [، العّلمة َشــيخ اإِلســلم  خبــاِر آِل الّرســول ] َعَليِهُم الّسَ
َ
ِح أ  ِمــرآة الُعقــول فــی َشــر

دهاِشم  ّيِ
دباقر الَمجِلسّی )فـ: 1110 هـ. ق.(، ِإخراج َو ُمقابلة َو َتصحيح: الّسَ الَمولٰی محّمَ

ة، ط: 4، 1379 هـ. ش.  سولّی ] الَمَحّلتّی [، ج 1، طهران: دارالکتب اإِلسلمّيَ الّرَ

ــيخ َنجم الّدین أبوالقاِســم َجعَفر بن الَحَســن 
َ

ــق الِحّلّی )الّش صــول، الُمَحّقِ
ُ
ج األ  َمعــاِر

َضوّی، ُقم:  د ُحَسين الّرَ رائع / 602 - 676 هـ. ق.(، ِإعداد: محّمَ
َ

الُهَذلّی، صاحب الّش
شر، ط: 1، 1403 هـ. ق. باَعة َو الّنَ لم - ِللّطِ سة آِل الَبيت - َعَليِهُم الّسَ مؤّسَ

ــيخ َجمال الّدین 
َ

 َمعاِلــم الّدیــن َو َمــلُذ الُمجَتِهدین )المقّدمة فی أصول الفقه(، الّش
انــی َزین الّدیــن العاِملــّی )959 - 1011 هــ (، َتحقيق َو َنشــر: 

َ
ــهيد الّث

َ
الَحَســن َنجــل الّش

سين، ط: 12، ُقم:  1417 ه . ق. ابعة ِلَجماَعِة الُمَدّرِ شر اإِلسلمّی الّتَ سة الّنَ مؤّسَ

ثين حاج شــيخ َعّباِس ُقمی )فـــ: 1359 هـ. ق.(، َتحقيق:   ُمنَتَهی اآلمــال، ِثَقــة الُمَحّدِ
ناِصِر باِقرِی بیدِهندی، ج 2، ُقم: ِانِتشاراِت َدليل، چ: 1، 1379هـ. ش.

َجفّی، ط: 1، َبیروت: دار  ــلم -، هادی الّنَ هِل الَبيت - َعَليِهُم الّسَ
َ
حاديِث أ

َ
 َموســوَعة أ

راِث الَعَربّی، 1423 هـ. ق.  ِإحياِء الّتُ

دِإبراهيِم باستانِی پاریزی، چ: 1،  تهران: انتشاراِت ِعلمی، 1365   ياد و يادبود، محّمَ
هـ. ش. 

کتابنامه

بی َســعد بِن 
َ
ر بِن أ د بــِن ُمَنّوَ بی َســعيد، محّمَ

َ
ــيخ أ

َ
ســراُر الّتوحيــد فــی َمقامــاِت الّش

َ
  أ

درضا  بی َســعيِد ميهنــی، مقّدمه ] و [ َتصحيح و َتعليقــات: دکتر محّمَ
َ
بــی طاِهر بِن أ

َ
أ

گاه، 1366 هـ. ش. َسۀ ِانِتشاراِت آ َکدَکنی، چ: 1، تهران:مَؤّسَ َشفيعِی 

حَمد الُحَسينّی العاِملّی، َجَمَعها 
َ
د َبدرالّدین بن أ ــّيِ صوِل الکافی، الّسَ

ُ
 الحاشــية علٰی أ

د محّمدَتقی الموَسوّی، َتحقيق: علی الفاِضلّی، ط: 1، ُقم: دارالَحديث،  ّيِ
َبها: الّسَ

َ
َو َرّت

1424 هـ. ق. / 1382 هـ. ش.

ــيخ صالح آل طّعــان الَبحرانــّی الَقطيفّی 
َ

ــيخ أحمــد بن الّش
َ

ــة، الّش حَمدّيَ
َ
ســاِئل األ  الّرَ

راث، ط:  )1250 - 1315 هـ. ق.(، ج3، َتحقيق َو َنشــر: دار الُمصطفٰی )ص( إلحياِء الّتُ
1، ُقم، 1419 هـ. ق. 

د بن َيعقوب بن ِإسحاق الکلينّی الّرازّی )فـ: 329  بوجعفر محّمَ
َ
 الکافی، ِثَقة اإِلسلم أ

ة، ط:  کَبر الَغّفارّی، طهران: دارالکتب اإِلســلمّيَ
َ
ق َعَليــه: َعلی أ

َ
َحــه َوَعّل هـــ. ق.(، َصّحَ

5، 1363  هـ. ش. 

درضــا ثاِمنی  گوشــه هایی از زندگــِی مرحــوِم آيــة اهلل الُعظمــٰی آقا شــيخ محّمَ  َبرَرســِی 
)شــيرازی(، دکتــر عبدالَمجيــِد ثاِمنی، چ: 1، شــيراز: ِانِتشــاراِت نويِد شــيراز، 1391 هـ. 

ش.

َمرّی الُقرُطبّی األندلســّی  بوُعَمر یوُســف بــِن َعبِدالَبّر ]الّنَ
َ
 جاِمــُع َبیــاِن الِعلِم َو َفضِله، أ

شــبال الّزهيــرّی، 2ج، الّدمــام: دار ابن 
َ
بی األ

َ
الماِلکــّی[ )فـــ: 463 هـــ. ق.(، َتحقيــق: أ

الَجوزی، ط: 1، 1414 هـ. ق. 

  چهل سال تاریخ ایران در دورۀ پادشاهِی ناصرالّدین شاه، ج1: المآثر و اآلثار )تأليِف 
ِج افشار، چ: 1، تهران: شرکِت  کوشــِش: ایر ــلطنه(، به  دَحَســن خاِن ِاعِتماد الّسَ محّمَ
ساطير، 1363 هـ. ش. و: ج2: تعليقاِت حسيِن محبوبِی َاردکانی بر المآثر 

َ
ِانِتشاراِت أ

ســاطير، 1368 هـ. 
َ
ِج افشــار، چ: 1، تهران: شــرکِت ِانِتشــاراِت أ کوشــِش ایر و اآلثار، به 

ِج افشــار، چ: 1، تهران:  ش. و: ج3: فهرســتهاِی چندگانــه... اســتخراج و تنظيم: ایر
ساطير، 1368 هـ. ش.

َ
شرکِت ِانِتشاراِت أ

ِس ِإمام خمينی - س -(، ش 179، پنجشــنبه 
َ

 َحريــِم ِإمــام )هفته نامۀ آســتاِن مقّد
15 ُمرداِد 1394 هـ. ش.

ســۀ  ميــِن رياحــی، تهــران: مؤّسَ
َ
ــد أ کوشــِش دکتــر محّمَ  دیــواِن َرشــيِد ياَســمی، بــه 

ميرکبير، 1362هـ. ش.
َ
ِانِتشاراِت أ

دَعلِی َجنــاب )فـــ: 1309 هـــ. ش.(، َتدویــن و   ِرجــال و َمشــاهيِر اصفهــان، ميــر َســّيِ
َتصحيــح: ِرضــواِن پورَعّصــار، چ: 1، اصفهان: ســازماِن فرهنگی - َتفريحِی َشــهردارِی 
اصفهــان )مرکــِز اصفهــان شناســی و خانۀ ِمَلل - وابســته به َشــهردارِی اصفهان -(، 

1385 هـ. ش.

بوالَفضــل حاِفظيــان الباُبلــّی، 2ج، ط: 1، ُقم: 
َ
 َرســاِئل فــی ِدراَيــِة الَحديــث، ِإعــداد: أ

دارالَحديث، 1423 هـ. ق. / 1382 هـ. ش.

دتقی الَمجِلسّی  ِح ]ِکتاِب[ َمن ال َيْحُضرُه الَفقيه، الَمولٰی محّمَ قين فی شر  َروَضة الُمّتَ
دُحَســين  ّيِ

الّسَ َطبِعــه:  علــٰی  شــَرَف 
َ
أ َو  َعَليــه  ــَق 

َ
َعّل َو  َقــه  َنّمَ هـــ. ق.(،    1070  -1003(

ــيخ َعلی َپناه ااِلشتهاردّی، ُبنياِد فرهنِگ ِإسلمِی حاج 
َ

الموَســوّی الکرمانّی - و- الّش
کوشانپور. دُحَسين  محّمَ

دباِقِر ُدرچــه ای(،  دمحّمَ حــوال و وقایــِع َعصــِر َعّلمــه َســّيِ
َ
ِح أ  ســتاره ای از شــرق )شــر

لعات، 1383 هـ. ش. دتقِی ُدرچه ای )موَسوی(، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت اّطِ َسّيِ

گوبینو(، َترَجَمۀ عبدالّرضا هوشنگ َمهدوی،  ُکنت دو    ســه ســال در آسيا )سفرنامۀ 
چ: 1، تهران: َنشِر َقطره، 1383 هـ. ش.

دصالح الماَزنَدرانّی )فـ: 1081 هـ. ق.(، مع َتعاليِق:  صوِل الکافی، الَمولٰی محّمَ
ُ
ُح أ  شــر

دَعلّی عاشور، ط: 1، َبیروت: دار  ــّيِ ــعرانّی، َضبط َو َتصحيح: الّسَ
َ

الميرزا أبوالَحَســن الّش
راث العربّی، 1421 هـ. ق. ِإحياء الّتُ

  َشــِط شــيریِن ُپرشــوکت )ُمنَتَخبــی از آثاِر ُاســتاد َعّبــاِس زرياِب خویی(، بــه ِاهِتماِم: 
ميلِد َعظيمی، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت ُمرواريد، 1387 هـ. ش.

رَگردان و ِحصۀ آن یک ِقصۀ َسَ




