سـر مقاله

توضیــــح واضحـــــــــات

یکم:

بیست و هفت سال پیش که آینه پژوهش به انگیزه نقد کتاب ،کتابشناسی و اطالعرسانی در حوزه فرهنگ
اســامی ســامان گرفت و در پیشــخوان مرا کز نشــر و در خانواده بزرگ مطبوعات چهره نمود ،بانیان آن و نیز
بسیاری از خردمندان وکتابگزاران و اهل کتاب و نشر گمان نمیکردند بدین سان بپاید ،پیش رود و جریان
نارفته و نامعمول نقد کتاب را در حوزه مطالعات دینی بگستراند.
در مقامی دیگر آوردهام که «نادره کاری» از آشنایان بزرگ میدان کتابشناسی ،کتابگزاری و نشر ،پس از نشر
آغازین شــمارههای آینه پژوهش از ســر لطف،بانیان آن را نواختند و گفتند ا گر پنج ســال دوام بیاورید  -که
بعید است  -کاری کردهایدکارستان!
ا کنــون آینــه پژوهــش  -بــا توفیــق الهی و همراهی و همدلی اهالی قبیله قلم  -با نشــر شــماره  160در آســتانه
ســال بیســت و هفتم قرار گرفته اســت و در این ســالها صدها عنوان کتاب ،نقد و بررسی شدهاند .چندین
برابر آن با نگاهی اجمالی و کتابگزارانه شناسایی شدهاند و چندین و چند مرکز تحقیق و پژوهش شناسانده
شدهاند.
پــس از نشــر آغازین شــمارههای آینــه پژوهش ،زندهیاد ایرج افشــار  -فرزانه فروتن ایرانمــدار ما  -که هماره
نشــر مجله را پی میگرفت ،تشــویقها میکرد و راهنماییها ،گفتند :شــرح حال عالمان حوزوی و محققان
و مؤلفان حوزههای علوم اســامی به درســتی انعکاس پیدا نمیکند .این کار را آغاز کنید و با دقت و اهتمام
کار الزم و ضروری و فرهنگی و پژوهشــی را با تداوم انجام دهید ،خواهید دید که در آینده
بنویســید .ا گر این ِ

«آینه پژوهش» از این جهت یکی از منابع مهم شر ححالنگاری شده و مورد توجه عالمان قرار خواهد گرفت

و خأل مهمی را در اطالعرسانی خواهد زدود.
ا کنــون  -ســپاس خــدای را که آن نگاشــتهها در شــرح عالمان و محققانــی که زندگی را بــدرود گفتهاند مورد
توجه و بزرگداری عالمان ،بویژه برخی از مراجع عالیقدر ،زمان شناس و آ گاه از جاریهای زمان قرار گرفته و
جلد سوم آن به صورت مستقل در آستان نشر است.

1

آینه پژوهش که ا کنون در گستره میادین دانش و پژوهش حضور دارد و بهره میرساند و به یمن تکنولوژی
نشر و با حمایت و همت ارجمندان و نیک اندیشان دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در اقالیم بشری
مجال نشــر یافته اســت ،از همان ســالهای آغازین نشــر توجه عالمــان فرهیخته و اهالــی قبیله قلم را جلب
کرد .بســیاری بســی ســتودند و میستایند ،یاری رساندند و میرسانند و با قلم و قدم ،بیان و بنان و تشویق
و بزرگــداری ،بانیــان نشــر آن را دلگــرم میکنند؛ و صد البته که آینه پژوهش در این ســالها فــراز و فرودهایی
داشته است و چه و چههایی را دیده است .اما اینهمه در برابر آنهمه چیزی نیست.
فقید دانش و پژوهش ،محقق طباطبایی (=ســید عبدالعزیز طباطبایی)  -که در کتابشناســی و آشــنایی با
میــراث مکتــوب تمدن اســامی و چه و چههــای آن ا گر نه بیبدیل که کمنظیر بود  -هماره مشـ ّـوق بودند و

راهنماّ :
مشــوقی مهرورز و راهنمایی دیدهور و راهگشــا؛ آینه پژوهش را آبروی حوزه میدانســت .آن بزرگوار در
ً
پاســخ پرسشــی ایــن حقیقت را  -کــه بارها در جمــع عالمان و در منــزل ارجمندش که غالبا آ کنــده از حضور
عالمان و پژوهشیان بود  -فراز آورده است ،بنگرید:
از انتشــاراتی که به صورت ادواری در موضوعات کتابشناســی و ّاطالعرســانی در کشور و در
جهان منتشر میشود به کدام یک بیشتر توجه دارید؟

( . 1اختران فضیلت ج ،2مقدمه).
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سـر مقاله
در داخل کشــور مجله «تراثنا» و مجله «آینه پژوهش» دو مجله آبرومند هســتد .در عراق،
مجله «الموســم» و در کویت قبل از اشــغال این کشــور توســط عراق مجله «اخبار التراث»
ً
چاپ میشــد که بســیار ســودمند و مفید بود .قبال مجله «معهد المخطوطات» در قاهره
چاپ میشد که بسیار پربار بود.
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ً
ً
محقق و مورخ ارجمند حضرت آقای جعفریان  -که حقا و انصافا از نادره کاران روزگار ماست  -که از آغازین
شــمارههای مجلــه همدلیهــا و همراهیهــا داشــتهاند و فــراوان در صفحــات آن قلــم زدهاند وهمــاره پس از
نشــر هر شــماره و با در نگریســتن دیدهورانه تشــویقها و راهنماییها کردهاند ،پس از نشــر آخرین شماره آن
نوشتهاند:
 27ســال پیش مجله آینه پژوهش با همت آقای مهدوی راد آغاز شــد و حاال شــماره 159
آن .ایــن بــار و در واقع ،شــماره های اخیــر به همت و یاری فرزندش اســماعیل مهدویراد
انتشــار مییابــد .مجلــه ای کــه همیشــه قابل اســتفاده بوده و هســت .با مقــاالت خوب و
بســیار خــوب و عالــی ،و اغلــب ســودمند کــه حرف مفــت در آن هــا نیامده اســت .به نظرم
چشــم و چــراغ قــم در طــول ســه دهه اســت ،مجــات فراوانی آمــده و رفته ،ســبک و نیمه
ســنگین ،اما این مجله پایدار مانده ،با همان محتوا .این شــماره هم عالی بود .مقالهای
در باره موســی جار اهلل ،عالمانه ،آ گاهیهایی درباره تشــیع در صعید مصر در ســده هفتم
هجری بر اساس کتاب الطالع السعید ،تعداد قابل توجهی نقد و معرفی کتاب ،که این بار
عالوه بر کهنه کاران ،شماری از پژوهشگران جوان هم همکاری کرده اند و مجموعه قابلی
را پدیــد آورده اند .مقاالتی از اســتادان جویا جهانبخش ،عطائــی نظری ،مهرداد چترایی،
سهیل یاری گلدره( ،مقاله جالبی در باره امثال و حکم ذیل نفثة المصدور) و شمار زیادی
یادداشت و مطلب دیگر .اما هدفم بیان اینها نبود ،بلکه این بود که هر شماره که منتشر
می شود ،پی دی اف کامل برای دوستان و آشنایان ایمیل می شود و در آن ایمیل نوشته
می شــود :می توانند برای هر کســی که خواســتند بفرســتند .جالب تر این که پشــت جلد
مجله نوشــته شــده اســت :آرشــیو کامل ،دریافت رایگان ،بــه روز و تمام متــن ،و همان جا
آدرس اینترنتی داده شــده اســت .درست اســت که پول دفتر تبلیغات پشت آن است ،اما
عقــل هــم مــی خواهد کــه آدمی با عوض شــدن چندین رئیــس ،هویت آن را پــاس بدارد و
حــاال جوانتر و پرشــتاب تــر ،همان راه را ادامه دهد .آقای مهدوی می گفت :به اســماعیل
گفتم :مهلت بده من دو سه سطر در باره مقاله موسی جار اهلل بنویسم و بگویم که تصوری
که ما از او داریم در باره نقدهای او از شــیعه از طریق پاســخ های ســید شــرف الدین است،
امــا بــه هــر حال این متفکری برجســته اســت و ایــن مقاله چهــره دیگــری از او را به نمایش
میگذارد که تأملکردنی است.
یادداشت اشارهشده در نگاشته حضرت جعفریان را که بر جای مانده بود و بعد ضمیمه مقاله کردیم ،پس
از این میآوریم.
علی زاهد فاضل ارجمند و آ گاه از میراث تمدن اسالمی که بویژه در ترجمه متون دینی زبردستند و نیکنگار
نوشتهاند:
اغراق نيســت ا گر بگويم مجله آينه پژوهش آشــنا کننده بســياری از طالب با حوزه پژوهش
و نقد از دهه هفتاد به اين سو بود.
دســت مريــزاد به اســتاد مهدوی راد و پسرشــان .بجاســت عبــارت ثعالبــي در يتيمة الدهر
 . 2المحقق الطباطبائی في ذکر السنویه األولی ،اللجنة التحضیریة؛ قم :مؤسسة آل البیت علیهم السالم ،الطبعة األولی ،1417 ،ص .1219
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(ج ،3ص  )15را که برای ابوالفتح ذو الکفايتين پســر ابن عميد کاتب معروف آورده اســت،
در اينجا ذکر شود:
هو  ...ثمرة تلك الشجرة،
وشبل ذلك َالق َ
سورة،
ِ

ٌّ
َ
الصقر أن يشبه ّ
وحق على ابن ّ
الصقرا
[وال عجب أن يشبه الليث ِشبله]
َ
وما أصدق ما قال الشاعر:
إن َّ
الس َّ
ري إذا سرى فبنفسه

الس َّ
َ
وابن ّ
ري إذا سرى أسراهما
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آنچه در یادداشــت حضرت آقای زاهد آمده اســت که :مجله آینه پژوهش  .....تأمل کردنی است و حقیقتی
است غیر قابل انکار ...که این زمان بگذار تا وقت دگر.
دانشــمند ارجمنــد و بلنــدآوازه روزگار مــا که روزگاری مدیریت مرکز ســترگ و گرانقدر «نشــر دانشــگاهی» را به
عهده داشــتند و مجله خواندنی و ماندنی «نشــر دانش» را ســالیانی مدیریت میکردند ،جناب آقای نصراهلل
پورجوادی  -از آغازین مشــاوران و همدالن نشــر «آینه پژوهش»  -در بزرگداشــت بیســت و پنج ســالگی آینه
پژوهش به بهانه بیســت و پنج ســال کوشــش در حوزه نقد کتاب که به همت واالی خانه کتاب برگزار گردید
از یکی از خاورشناسان و ایران شناسان ژاپنی یاد کردند که:
ا کنون آینه پژوهش تنها روزنه آ گاهی ما از آثار ،مآثر و تحقیقات ایرانی است.
ایــن همــه را نیــاوردم تــا در کار خویــش «غروری ناهنجــار بیفکنــم» ،آوردم تا بگویــم «آینه پژوهــش» در نگاه
عالمــان و فاضــان و کتابشناســان و ...چه جایگاهی دارد .اینگونه داوریها و بزرگداریها بســی فراوانتر از
آن بود و هست که امکان بازتاب داشته باشد.
ا کنون و پیشتر از آنکه سخن را پی گیریم  -بدون هیچ گونه فروتنی معمول  -بنویسیم و تأ کید کنیم که جایگاه
ـان
بلنــد و واالی «آینــه پژوهــش» مرهون و مدیون همدلیها و همراهیها ،یاری رســانیها و تشــویقهای کسـ ِ
بســیاری از ّ
سنتشناســان حقیقتجوی و ناقدان باریکنگر و عالمان دیدهوری اســت که بدون توجه به «نام
و نان» و «آوازه و چه و چهها »...نوشتند ،نقد کردند و آ گاهیهای ارجمندی را بر صفحات مجله گستراندند.
باری:
این همه فریادها از شه بود
گرچه از حلقوم عبداهلل بود
ً
و قطعــا مهمتــر از ایــن همــه دســتگیری خداونــد بندهنــواز و چارهســاز اســت کــه به یمــن دعــای پا کدالن و
همســوی بانیان مجله بوده و هســت ،و به عنایــت واالی «ذوات مطهر» و
جانــان دانشــور همراه و
پیراســته
ِ
ِ
نفس «قدسیان» خواهد بود.

دوم:
ا کنون میپردازم به چرایی و چگونگی نشــر مقاله «موســی جاراهلل :دانشــمند و متفکر مســلمان» در شــماره
پیشین.
من جاراهلل را از طریق همان دو نگاشــته وهن آلود و سســتبنیاد او علیه تشــیع و اندیشــهها و افکار شــیعی
میشــناختم .هــم «الوشــیعة »....او را بــا دقت خوانده بــودم و هم نقد ارجمند و فرابنیــادی «امین دانش و
 . 3یتیمــة الدهــر فــي محاســن أهل العصر ،أبي منصور عبدالملک الثعالبي النیســابوري ،شــرح و تحقیق :الدکتور مفید محمــد قمیحة ،دار الکتب
العلمیة ،بیروت .1403 /
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سـر مقاله
پژوهش و تشیعَ ،بل اسالم» عالمه سیدمحسن امین عاملی را.
بارها در نوشتهها و کالسها از او و کتابهایش یاد کرده بودم و گاه با طعنهای تند تا اینکه دوست فاضل،
ســختکوش و کوشــنده در حوزه کالم شــیعی و تاریخ ادبیات شــیعی و اســامی در قفقاز و اورآسیا مقالهای را
درباره زندگی و کار و اندیشــه موســی جاراهلل  -ترجمه شــده از ترکی  -برای نشــر در اختیار مجله گذاشــتند.
مقاله را خواندم و با آن سوی چهره جاراهلل آشنا شدم.
اینک با جاراللهی دیگر و با عنوان متفکر رویارو بودم ،آشــنا به ابعاد فرهنگ و تمدن اســامی که به مثل ،او
اولین کســی اســت که در برابر جریان بیبنیان ،سنتســتیزان و به اصطالح امروزی «قرآنیون» موضع گرفته
و کتابی با عنوان «السنة» در ّ
حجیت سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و در نقد و ّرد آنها نگاشته است و
در برابر عالمان هماندیش خود از حقوق زن دفاع کرده است و...
کتاب کوچک ،اما سودمند او «تاریخ القرآن و المصاحف» را که به گونه مقاالتی در مجله «المنار» نشر یافته
بود و آنگاه در قالب کتاب نشر یافته به مطالعه گرفتم و از موضع پیشین او درباره شیعه و باور شیعه به عدم
تحریف شگفت زده شدم.
او بــه صراحــت «بــاور بــه تحریف» را از شــیعه نفــی میکند و بــا بزرگداری عالمان شــیعه و یادکرد ســتایشآمیز
عالمان شــیعه ،تصریح میکند که عالمان شــیعه بزرگتر از آن هســتند که به تحریف قرآن باور داشــته باشند،
شگفتا!
او در ایــن اظهــار نظــر از جملــه اســتناد میکنــد به «مصائــب النواصب» قاضی نــوراهلل شوشــتری و از صاحب
مجمع البیان به «اإلمام الطبرســی» یاد میکند و کســانی را که یاد کرده اســت« ،اعلم علماء اإلمامیة و أعالم
أمتنا اإلسالمیة» میخواند و در فرجام سخن عین استدالل سید مرتضی (ره) را بر عدم تحریف میآورد.

4

او خود مینویســد که روزگاری رســالهای پرداخته و شــیعه را به رســمیت شناخته و پیشــنهاد کرده است که
جامعه اسالمی بپذیرد که «مذاهب خمسه» داشته باشند و نه «اربعه» و. ...
این همه با در نگریستن به «الوشیعة» و بیست پرسش او از عالمان شیعه که همه پاسخ داده شده است (و
در قالب مقالهای در همین شماره میخوانید) مرا با پرسش بزرگی رویاروی کرد که چرا؟
نقدها و اشــکالهای جاراهلل بســیار سســتبنیاد اســت و کتاب «الوشــیعة» ساختار اســتواری ندارد و آ کنده
است از تکرار ،شعارهای پوشالی و  ....که سید امین (ره) بدان اشاره کرده است که برای کاویدن این نکات
مهم است.

5

بر این باورم که تأمل در این مواضع و کاویدن چگونگیهای این ایســتارها  -دس ـتکم در مواردی  -نشــانگر
این است که این همه با انگیزه ّ
«تحری حقیقت» و بازشناسی واقع صادق و دستیابی به آ گاهیهای ناب
به خامه نیامده است.
اینها جهالتگستری پس از آ گاهی از حقیقت است و مصداق این آیت االهی که:
أ
کا� ق
س�� ق� ن� ت�ها نا� ف�سهم ظ�لما و ّ ف
عا� ب� ة� ف
ن
سد� ن�> :و از سر ستم و گردنکشی،
ک� ف�
الم� ی
علوا � نا� ظ�ر ی
«<و�حدوا ب�ها و � ت ی
ج
با آن که در دل باور داشتند ،آن را انکار کردند ،پس بنگر که سرانجام (کار) تبهکاران چگونه بود؟» (نمل )14 /
ا کنون برایم در همین حال و هوا پرسشهایی جدی مطرح است .جاراهلل با آن پیشینه و آن مواضع و پس
از مدتی زندان(= از سوی کمونیستها) و آوارگی و گروگان گرفتهشدن خانوادهاش 6و حضور در مکه و ...آیا
 .4تاریخ القرآن و المصاحف ،ص .30
 . 5الشیعة بین الحقائق واألوهام أو نقض الشیعة  ،ص .10
 . 6االعالم  :ج.322 / 7
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سـر مقاله
خریده نشده است؟
اموی مسلکان با پناهدادن و زندگی او را به سامانآوردن و با پولهایی او را روانه سفر به ایران و عراق کردند
ً
کــه بــرود و بنگــرد و مثــا بگویــد کــه  .....دیده و  ....شــنیده و ...و آن گاه بنویســد و از عالمان شــیعه پاســخ
بخواهد و پاسخها بشنود و. ...
جــاراهلل چــرا بــاز در پایــان عمر آواره اســت و بیکس و کار؟ چرا آنقدر مفلوک اســت که بایــد در «ملجأ العجزة»
زندگانی را سپری کند؟ زرکلی نوشته است ....« :و اضطربت عقیدته في أعوامه األخیرة »....اضطراب عقیده
او یعنــی چــه؟ آیــا او پــس از آنکه متوجه شــد بازی خورده انگشــت ندامــت نگزیده؟ و به گمانــه زنی برخی از
محققان ،تمایالت شیعی پیدا نکرده؟

7

بــه هــر حــال آنچــه برای من مهم بود ،چرایــی و چگونگی این دو ســویگی و دو رویگی بــود ،چنین بود که آن
مقاله صورت نشر یافت با این توضیح:
موســی جــار اهلل متفکری اســت تاتاری تبــار و دارای آثــار متعدد در حــوزه فرهنگ و تمدن
اســامی .او در ضمن آثار نگاشــته شــده خود دو مورد نگاشــته دارد در نقد برخی از وجوه
اندیشــههای شــیعی ،یکــی در قالــب پرســش کــه بــا نقــد ژرف و فرابینــای آی ـتاهلل ســید
عبدالحســین شــرفالدین -آن شــرف و آبــروی مســلمین – رویــارو شــد بــا عنــوان «اجوبه
مسائل جار اهلل» و دیگر در قالب نقد آرا با ادبیاتی وهنآلود و زشت و سستبنیاد که با نقد
استوار و ارجمند آیتاهلل سید محسن امین رویارو شد با عنوان «نقض الوشیعه».
ا کنون و در این شــماره مقالهای با ترجمهای از دایره المعارف اســامی ترکیه منتشــر شده
ً
اســت در گزارش زندگی و آثار جاراهلل .مقالهای صرفا گزارشــی .این بنده از آن روی که این
گــزارش چهــره دیگــری از جاراهلل رقم مــیزد و آ گاهیهایی ویژه به خواننده میداد نشــر آن
را الزم میدانســتم؛ البتــه آهنــگ آن را داشــتم که در آغــاز مقاله یادآوریهای پیشــگفته را
بیاورم که در مراحل چاپ باز ماند.
برخی از محققان و عالمان و دانشــوران نشــر مقاله را روا ندانســتند و از ســر لطف یادآوری
ً
کردنــد کــه البتــه قطعــا جایــگاه واالی آن عزیــزان و همگنانشــان متفــاوت اســت بــا برخــی
غوغاساالران و جوآفرینان.
ایــن توضیــح را اینجــا آوردم و در ســرمقاله شــماره بعد ژرفتر بــه این موضــوع میپردازم و
مقالتــی دیگــر نیــز در گزارش نقدهــای عالمان و محققان شــیعه در نقد آثار جاراهلل منتشــر
خواهیم کرد
ســوگمندانه چنیــن ایســتارهایی مکــرر اســت و آزاردهنــده و صد البته نشــانگر این که کســانی بــا فریفتگی از
حقمداری تن میزنند و چون «حق را برنمیتابند»« ،ره افســانه برمیگزینند» و چنان نیســت که این گونه
کسان به آنچه که چنگ میزنند و آنچه را که بهانه طعن بر شیعه قرار میدهند و با آنچه چونان پشتوانهای
علیه میراث شیعی سترگ شیعی گام بر میدارند و ...که ندانند که کی ،کی است و چی ،چی است.
نمونه دیگر را بنگرید:
دکتــر محمــد ّ
عماره ،نویســنده پرآوازه و متفکر نامآشــنا و دارای دهها اثر خواندنی بــه ِویژه در حوزه مطالعات
سیاســی و فرقهشناســی و شــخصیت شناسی که روزی شــعار «تقریب و وحدت امت اسالمی» را سر میداد و

«التقریب بین السنة و الشیعة» مینوشت و از جایگاه واالی شیعه در میان فرق اسالمی دفاع میکرد ،ا کنون
در چه موضعی است؟
 . 7مقدمهّ :
الرد علی مسائل جاراهلل ،آیت اهلل شیخ هادی کاشف الغطاء.
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سـر مقاله
او در سال  2006کتاب سودمند و خواندنی حضرت استاد رسول جعفریان را با عنوان «أ کذوبة تحریف القرآن
بین الشــیعة و الســنة» با مقدمهای عالمانه در مصر به نشــر ســپرده و در مقدمه و با تأ کید بر محتوای کتاب،
بــاور بــه «تحریف قرآن» را از شــیعه نفی کرده اســت و نشــان داده اســت کــه آنچه در ادبیات اعتقادی شــیعه
به «مصحف علی» و «مصحف فاطمه» نامیده میشوند ،پیوندی با تحریف و نقصان آیات قرآنی ندارد.

8

او که األعمال الکاملة شیخ محمد عبده ،سید جمال الدین ،عبدالرحمن کوا کبی و ...را نشر داده و چندین
و چند کتاب در ادبیات حکومتی و سیاسی اسالم نگاشته و درباره معتزله قلم زده و آنان را ستوده ،از شیعه
و تشیع نیز به بزرگی یاد کرده است.
او در کتاب «تیارات الفکر االســامي» به تفصیل از شــیعه یاد کرده و ضمن تردید در وجود عبداهلل بن ســبا،
پیونــد اندیشــه« ،نــص و وصایــت» را با ابن ســبا یکســر باطل دانســته و 9...و از نهضت امــام خمینی و نظریه
امامت در شیعه به شایستگی یاد کرده است .اما ا کنون سالهاست که در کمند وهابیان (=بخوانید امویان)
قرار گرفته و به نقد آرای شیعه روی آورده است (و صد البته از سکونت در محلهای پرت و به تعبیری پایین
شهر (نقل از عالم جلیل جعفر مهاجر لبنانی) رهیده و ا کنون به جایگاهی چنین و چنان انتقال یافته است)
و شــرم آور آنکه عماره پس از آن همه آثار فاخر و خواندنی و تصحیح و تعلیق و نشــر میراث ارجمند به ســال
 2014کتاب سستبنیاد و زشت و بیپایه «الوشیعه» جاراهلل را با تحقیق و تعلیق نشر داده است!!!
نمونه دیگر عبداهلل بن علی القصیمی است که کتاب آ کنده از سالوس و تزویر و تحریف «الصراع بین االسالم
و الوثنیة» را نگاشــت« .زحمت عالمان داشــت و آبروی خود برد» که با نقد آ گاهانه و اســتوار عالمان شــیعی
از از جمله عالمه امینی در «الغدیر» رویاروی شــد و نیز فقیه بلند پایه و عالم بزرگ شــیعی اإلمام ابوالحســن
الخنیزی با عنوان «الدعوة االسالمیه إلی وحدة أهل السنة و اإلمامیة»
یکی بنگرید ادب شیعی و بلند نگری علوی اندیشان را که نقد کتاب قصیمی را «الدعوة االسالمیة» نام بردار
کرده و در آغاز آن نوشته است:
به کتاب فاضل معاصر شیخ عبداهلل بن علی قصیمی دست یافتم .او با جزم و قطع هر آنچه از برخی شیعیان
دیده و یا شنیده بر همگان در تمام عصرها و نسلها و جایها نسبت داده است به آن گونه که گویا آ گاهانه
بــه تمامــت آرای شــیعه امامیه چیره اســت و حال آن که هرگز چنین نیســت .او نه در حکمــت و نه در کالم و
نه در فقه و نه دانش اصول و نه در دیدگاه امامیه درباره خلفا بویژه آرای علمای این عصر ...دستی ندارد.
بــا ایــن همــه من او را معذور میدارم ،چون او ادعای قطع دارد و قطع ،گاه با ابزار و زمینههای غیر عادی نیز
فراچنگ میآید و...

10

آنــگاه بخــش ،بخــش کالم او را میآورد و نقــد میکند .قصیمی اندک ،اندک به نقد میــراث مکتب خلفا روی
11
آورد و باألخره به الحاد گرایید و گویا در الحاد ُمرد.
طرفه آنکه وهابیان امویمسلک ا کنون کتاب قصیمی ملحد را با تقریظ امام مسجد الحرام و با حروفچینی
جدید نشــر میدهند و دلخوشــند که اوراقی در نقد شــیعه را به بازار نشــر میفرســتند و به خود نمیآورند که
«قصیمی کی بود ....و چی شد».

12

 . 8أ کذوبة تحریف القرآن بین الشیعة و السنة ،تألیف رسول جعفریان ،تقدیم :د .محمد عماره ،الحیرة ،مکتبه الثقافه ،2006 ،ص  23به بعد.
 .9ص .206
 . 10الدعوة اإلسالمیة ،ج ،1مقدمه.
 . 11نــگاه کنیــد بــه مقالــه خواندنی و تنبه آفرین دوســت فاضل و محقق ما حضرت رســول جعفریان با عنوان :چگونه مهمترین نویســنده وهابی ضد
شیعه ،ملحد شد؟
 . 12شایسته است صاحب همتی و یا مؤسسهای کتاب «الدعوة االسالمیة» را با تعلیق و تحقیق نشر دهند که نشانه ادب بحث و ادب نفس علویان
است و اثری فاخر در دفاع از کیان اعتقادی شیعه
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سـر مقاله
بر سر سخن بازآیم .نشر مقاله «موسی جاراهلل» از چنین نگاه به فرهنگ

َ
صدوق با کی ندارد از این که «نصب» راوی را یاد کند و از او حدیث نقل

شــیعی ،مواضع و رویاروییها سرچشمه میگیرد ،برای من کاویدن این

کند و نام یاد و او را بر رواق تاریخ بسپارد .امین مفسران ابوعلی فضل بن

مســائل مهم است! هماره میکوشــم «پیچش مو» را بنگرم ونه «مو» را،

حســن طبرســی از عالمان بســیاری از «اقالیم قبله» یاد میکند و مطلب

با «اشارتهای ابرو» رویاروی شوم و نه با خود «ابرو».

نقــل میکنــد  -کــه بر ایــن نمط تمام عالمــان و مؤلفان شــیعه رفتهاند و

برای من مهم بود که بدانم کسی چون او با آن پیشینه ،سابقه و سائقه
چرا علیه شیعه مینویسد آن هم آنگونه و. ...
به پندارم فراز آوردن نام او در نشریهای شیعی «که مخاطبانش فاضالن
و محققــان و کتابشناســان هســتند» ،نــه تنهــا «وهــن» شــیعه نیســت
کــه «فخــر» و «ســماحت» و «واالنگــری» شــیعی اســت و صدالبتــه ا گــر
موضــع عالمــان و فقیهان و بزرگانــی را  -که به نگاه مــن در جایگاهی که
ایســتادهاند «مایه فخر» هســتند  -پیش از نشــر میدانســتم به نشــر آن
مبــادرت نمیورزیــدم و یــا به گفتــه یکی از آن بــزرگان و ارجمنــدان  -که
ُ
هماره حرمت آن عزیز را در دل میدارم  -با توضیحی در خور و توجیهی
شایسته موضعم را شفاف میکردم.
اما اســفا و اندوها که برخی از بزرگواران در مدتی پس از نشــر مقاله ّ
جوی
را دامــن زدنــد نه شایســته حــوزه علوم اســامی ،نه همســوی با فرهنگ
شیعه و سماحت و بزرگی آموزههایی که از معلمان و مبلغان و مرزداران
حماســه جاویــد شــیعه آموختهایم .به ایــن عزیزان میگویــم دامن زدن
بــه اینهمــه چه ســودی دارد؟ دلمشــغولی ایجــاد کردن برای بــزرگان و
بزرگوارانی که دقایق حیاتشــان ارجمند اســت چه فایدهای دارد؟ پایگاه
ابالغ و تبلیغ و تعلیم و پژوهش و نشــر بلند و فاخر چونان دفتر تبلیغات

میرونــد  -امــا گاه ارجگــذاری میکنــد و میســتاید و در این ســتایش به
اصطالح سنگ تمام میگذارد.
او در مواضعی به هنگام یادکرد «جامع العلوم» ابوالحسن علی بن حسین
اصفهانــی باقولــی از او بــا عناویــن «مــن المجودین من محققــی زماننا فی
النحــو» 14و «انــه واحــد في زماننا فی هــذا الفن»  15یاد میکنــد و بنگرید این
گرانقدر معاصر دکتــر محمد احمد
بزرگــداری و ارجگــذاری چگونــه محقــق
ِ
دالی را به وجد آورده و طبرسی را به لحاظ این حق مداری و یادکرد عالمی
از عالمان معاصر خود که بر مذهب حنفی بوده است ،ستوده است.

16

بــاز هــم تأ کیــد میکنــم که عالمــان و بــزرگان و مشــعلهداران و مــرزداران
حماســه جاویــد شــیعی در همــاره روزگار ،دریادلــی ،ســماحت و بزرگی را
پیشــه داشــتهاند و با این همــه «ادب نفس» و «ادب بحــث» و واالیی و
واالنگری را بر رواق تاریخ ثبت کردهاند.
و یکی بنگریم آیتاهلل شرفالدین  -آن شرف دین و آبروی مسلمین - 17که
در هنگامه پایان جوابهای استوار و روشنگرانه به پرسشهای «جاراهلل»
نوشــتهاند« :تمــت والحمــدهلل هــذه الرســاله  ...بیــد مؤلفها األقــل األحقر
عبدالحسین  ....العاملی عامله اهلل بالفضل و الحسن و ختم له و لموسی
جاراهلل و لجمیع المؤمنین و المؤمنات بما هو أحمد في العقبی و.»...
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اســامی حــوزه علمیــه قــم را کــه بــه تعبیــر مقام معظــم رهبــری حضرت

دگراندیش
این است آن چه افتخار کردنی است و بالیدنی است :یاد کرد
ِ
ناهنجارگوی با نیکی و نیایش هدایت و....

تضعیف کردن» به نفع چه کسی و چه کسانی تمام خواهد شد.

و اندکی پیشــتر دیدیم چگونگی یادکردن فقیه روشناندیش و علوینگر

«آینــه پژوهــش» ا کنــون در آســتانه بیســت و هفــت ســالگی اســت و 160

شیعی را از قصیمی و. ...

شــماره منتشــر شده اســت ،آن را «تضعیف کردن چه ســود»؟ صد البته

آخریــن ســخن در این مجال  -که ســخن آخر در ایــن وادی نخواهد بود

من به پیروی از فقیه بلند پایه تشیع آیت اهلل خنیزی  -که پیشتر آوردم

 -اینکــه مــن پایــگاه و جایــگاه واالی فقیهــان ،مفســران و عالمانمــان را

 -میگویم :این بزرگواران در موضع خود قطع دارند و...

میشناسم و بدان باور دارم.

اما برادرانه میخواهد اندکی در مقدمات «قطع» در نگرند و به چگونگی
فرایند و برایند مواضع بیاندیشند :فارجع البصر ّکرتین

ّ
و بــه تعبیــر یکی از ایــن عزیزان و ارجمندان «تذکر و تــذکار» آنان را از باب
ّ
«وذکــر ّ
فإن الذکــری تنفع المؤمنین (الذاریــات  »)55 /به دیده مینهم،
ُ
امــا از دلمشــغولی ایجــاد کــردن و به موضوعاتــی خرد ،کســانی ارجمند

و دیــدور و ارجمنــد در حــوزه خراســان و قــم ســیراب گشــته و قاطعیت،

را کــه «دقایق حیاتشــان» ارجمند اســت و مغتنم مشــغول داشــتن ،روا

صراحت و سماحت را آموختهام  -این همه در گسترش فرهنگ شیعی

نمیدانم.

آیــتاهلل خامنــهای «نماد روشــنفکری اســت» به «مســلخ طعــن بردن و

به پندارم  -که در همین حوزه بالیدهام و از آبشخور زالل معلمان بزرگ

طبیعی طبیعی است.
و آ گاهیهای بالنده حوزوی
ِ
بنگرید :صدوق فقیهان و محدثان را ،او مینویســد :این ســخن را احمد
بــن حســین  ....نیشــابوری  -در نیشــابور  -بــرای ما گزارش کــرد که من
ناصبیتر از او مالقات نکردهام. ...
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سـر مقاله

تصویر حامیان همایش
«موسی جارهللا بیگیف» در مسکو

یادکرد «موســی جاراهلل» با توجه به آنچه گذشــت هرگز و هرگز به کیان واال و عزیز و شــکنناپذیر حوزه شــیعی
و ...ضربه نمیزند و آوردن نام او در «نشریهای» چیزی بر او نمیافزاید و از ما چیزی نمیکاهد .تنها ثمرهاش
با چشمانی باز ،هر کسی را چونان که هست دیدن است و موضع شایستهگرفتن.
ا کنون با توجه به میراثی که او وانهاده اســت جهان اســام «به ویژه مســلمانان در شــوروی» به او و میراثش
توجه کردهاند .نهادهای فرهنگی ،تبلیغی ،آموزشــی و پژوهشــی ایران اســامی ،از جمله جامعة المصطفی
ّ
العالمیــة و مــرزداران اندیشــه اســامی در آن دیــار ،از آن اســتقبال کردهانــد که به پنــدارم با نگاهــی فراملی و
مذهبی استوار است.
باری! باید حضور داشت و خوانشی متفاوت از آنچه آنان میپندارند را نیز آنک ،آنک مطرح کرد.
بیایید ،چشمها را بشوییم و به گونهای دیگر بنگریم ،و هم نوا با رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و به اقتفای
آن عزیــز بــا همــه وجود دعا کنیم که «اللهم ارنا األشــیاء کما هــی 19»...و تالش کنیم همــه چیز را ،همه کس
را و تمــام پدیدههــا را و ارزشهــای زندگــی را یکســر و ....و ....آن گونه که هســت بنگریــم و در تعامل با آنها
و رویارویــی بــا همــه چیز و همه کس آن گونه که هســتند موضع بگیریم و بدانیم که ما بیشــتر و پیشــتر از هر
چیزی نیازمندیم به همدلی ،همراهی ،همکاری  ،شــنیدن و به درســتی شنیدن« ،حسن اإلستماع» دیدن
با چشــمانی باز ،نگریســتن به بزرگها و بزرگیها ،شناختن جاریهای زمان و ضرورتهای روزگار در هنگامه
حیرتآور نه «هجوم فرهنگی» که «شبیخون فرهنگی» و. ...
واهلل من وراء القصد
محمدعلی مهدوی راد
سردبیر آینه پژوهش

 .19عوالــی اللیالــی العزیزیــه فی االحادیث االدینیه؛ محمد بن علی بن ابراهیم احســایی؛ تحقیق :المتتبع الحاج آقا المجتبی العراقی؛ قم،1405 :ج ،4
ص .132
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