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یه -، 
َ
َکْفَعمــی - ِرضواُن اهلِل َتعالــٰی َعل شــیخ َتقی الّدیــن ِإبراهیم بــِن َعلّیِ 

کــه در َســدۀ نهــِم  َکِلَمَتُهــم -  ــی اهلُل 
َ
عل

َ
ــه - أ مــاِی بنــاِم شــیَعۀ ِإمامّیَ

َ
از ُعل

هــِل دیانت به 
َ
یســته اســت،1 در جامَعــۀ شــیَعه، نزِد ُعمــوِم أ هجــری می ز

»نام« شــناخته اســت؛ و این، به برکِت َنقلهاِی فراواِن َجناِب حاج شیخ 
کتــاِب  کــه در  َس اهلُل ُروَحــُه الَعزیــز - اســت 

َ
ِث ُقمــی - َقــّد عّبــاِس ُمَحــّدِ

فــاِت ِعبــادی و نیایشــِی 
َّ
شــریِف َمفاتیــح الِجنــان، بارهــا و بارهــا، از مؤل

َکفَعمــی نقــِل قول فرمــوده و ناِم آن بزرگــوار را از بــراِی ُعموِم  َجنــاِب شــیِخ 
لیــک  اســت.  گردانیــده  آشــنا  الِجنــان  َمفاتیــح  ُمســَتفیداِن  و  مؤمنــان 
افســوس و هزار افســوس که تودۀ شیعیاِن َفرَهنگَمند و کتابخوان از شیِخ 
گر  َکفَعمــی  بیش از همین »نام«، نشــانی نمی شناَســند؛ و ا َجلیــل الَقــدِر 
کثیری از دانــش آموختگاِن ُعلوِم دینــی و حّتٰی برخی  َجســارت َنباَشــد، 
تی پرداخته اند و به زّیِ  از کســانی که ســال ها به تحصیل در َمداِرِس ُســّنَ
هِل 

َ
َدســتارَبندان نیــز درآمــده و - بــر حســِب اصطالِح شــایع - در ُزمــرۀ »أ

م انداِز حاِضر از آن ســخن خواهیم گفت، 
َ
1. ِبَحمــد اهلِل َتعالــٰی در همیــن کتاِب ُمســتطاب که َطّیِ َقل

یِخ  ــی الّظاِهر ُزدایندۀ ِإبهــام و تردید از تار
َ
َســَندی ُمَعّرفی ُشــده اســت )نگــر: ص 163 و 164( که َعل

َة  َب اهلُل َثــراه و َجَعلَ الَجّنَ َکْفَعمی - َطّیَ والدت و َوفــاِت َجنــاِب شــیخ َتقی الّدیــن ِإبراهیم بِن َعلــّیِ 
که والدِت آن َفقید، به ساِل »823«، و درگذشِت او، به ساِل »905«  م می داَرد 

َّ
َمثواه - است و ُمَسل

هـ . ق بوده است. 

 ر ِ واَیت و ِدراَیت
و  ِکتاَبِت شیِخ َکـْفَعمی؟حر؟ 

 در دستنوشتی از َصحیفة
یفة َسّجادّیه ؟ع؟ َشر

جویا جهانبخش

نقد و برریس کتاب

چکیده: نویسنده یادداشــت حاضر را به بهانه انتشار نسخه 
که  کفعمی  شیخ  دستخط  به  سجادیه  صحیفه  کتاب  برگردان 
از سوی بنیاد محقق طباطبایی و ســازمان اسناد و کتابخانه 
یر درآورده اســت.  ملی ایران چاپ شــده، به رشــته تحر
نویسنده در این نوشتار، در راســتای معرفی این اثر، پیرامون 
ویژگی های نسخه مذکور که محمدحسین حکیم مقدمه ای 

بر آن نگاشته، سخن به میان می آورد.
الســجادیه  »الصحیفه  کتــاب  کفعمی،  شــیخ  کلیدواژه: 
معرفی  حکیم،  محمدحسین  ســجادیه،  صحیفه  الکامله«، 

کتاب.

ة الکاِمَلة )لإِلمام َزیِن العاِبدین َعلیِّ بِن الُحَســین  ــّجادیَّ حیَفة السَّ الصَّ
الم -( / نسخه برگرداِن َدستَخطِّ ِإبراهیم بِن َعلیِّ کَفَعمی  - َعَلیِهَما السَّ
دجالل الّدیِن یوُنســی(، با  ِخ 867 هجرِی َقَمری )از مجموعۀ َســیِّ ُمَورَّ
ِق َطباَطبائی و  دُحَســیِن َحکیم، چ 1، ُقم: ُبنیاِد محقِّ د محمَّ مقّدمۀ َســیِّ
تهران: سازماِن َأسناد و کتابخانۀ مّلِی ُجمهورِی ِإسالمِی ایران، 1394 هـ 

ش، شمارگان 800 ُنسخه.
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َتین، بر دو کتاب ِاشتمال دارد:
َ
ّف

َ
ِانتشار یافته است؛ و در واقع، َبیَن الّد

که زیــن َپس بی ُشــبهه یکی  نخســت، همیــن مقّدمۀ َمشــروح و َمبســوط 
از منابــِع شــایاِن ُرجــوع و بهره جوئــی از بــراِی همۀ کســانی خواهــد بود که 
بخواهنــد کاری ِجــّدی و جاندار دربارۀ صحیَفۀ َســّجادّیه)ع( به ســامان 

َرسانند.

خــوض در سرگذشــِت مامنامه هــاِی فرهنگ آفریــِن ِإســالمی در درازنــاِی 
گنجینه هــاِی بیُشــماِر  گوشــۀ  گوشــه  کاِوش در  ُعمــِر تمــّدِن مســلمانان و 
گــرِو َبــذِل جهد و وقــت و التزام بــه صبر و  حکایتگــِر ایــن سرگذشــت، در 
د  که در ِپژوهشیاِن روزگاِر ما، ناِدر به َهم می َرَسد؛ و آقاِی َسّیِ عزمی است 
ــٰی ِلَمراِضیه و َجَعــَل َیوَمُه َخیًرا ِمن 

َ
َقُه اهلُل َتَعال

َ
دُحَســیِن َحکیــم - َوّف محّمَ

د و از این بخِت نیک و روزگاِر َدمســاز که در 
َ
ماِضیــه -، باَیــد به خــود ببال

کاِر ِپژوهیدِن دستنوشتهاِی َصحیَفه ِی َشریَفه و نگارشهاِی پیرامونِی آن، 
گردیده است، خداونِد ُسبحان را سپاسها بگزاَرد. روزِی او 

ُکنجکاویهاِی آقاِی َحکیم،  مرِو 
َ
ع و َســَعۀ َقل از براِی ُوقوف بر فراخناِی َتَتّبُ

گیِر منابعی که موردی ِاســتفادۀ نامُبرده  تنها نگاهی به فهرســِت دراز و فرا
حَمه  یِه الّرَ

َ
بوده است، َبَسنده است و به قوِل حکیم ِنظامِی گنجه ای - َعل

ُکجائیست«. که متاِع ما4  که ز َشهِر آشنائی است / داَند  َکس  - »آن 

ّما کتاِب ُدُوم، همانا تصویِر )/ نســخه برگردان / چاِپ َعکســِی( روشــن 
َ
وأ

ِخ  و خوانا و رنگِی متِن شــریِف دستنوشــِت صحیَفۀ َســّجادّیه - ع - ُمَوّرَ
کتابت  َکفَعمی  کــه َجناِب ِإبراهیــم بِن علــّیِ  867 هجــرِی َقَمری اســت 
فرمــوده اســت و بــه َتعبیــِر موَجز و کوتــاه و چاُبــک و ِدلخواِه مرحــوِم ُمفتی 
که بــر أوراِق  ــَب اهلُل َثراه - )در یادداشــتی  ــد َعّبــاِس شوشــَتری - َطّیَ محّمَ

می فرموده(:
َ
آغازیِن این دستنوشت َقل

َردَت َبَیاَنُه
َ
و أ

َ
... ِسّرٌ َخفّیٌ ل

ت بَخّطِ الَکفَعمی َصحیَفٌة ُخّطَ
َ
ف

)ص »ند«(.  

که مرحوِم  دستنوشــِت حاضر، تنها دستنوشــِت َصحیفه  َشــریفه نیست 
گردیده است.  کتابِت آن نائل  َکْفَعمی به َشَرِف  شیخ َتقی الّدین ِإبراهیم 
َکْفَعمــی کتابت کرده  دستنوشــِت دیگــری از َصحیفــه که آن را نیز شــیِخ 
شرف موجود است این دستنوشت 

َ
ِخ 856 هـ ق(، در نجِف أ است )ُمَوّرَ

کــه بــه افتادگیهــاِی ُمعَتناِبــه  یــغ  کــه حواشــِی توضیحــِی فــراوان دارد، در
کامل نیســت )نگر: ص 127 - 130( ُنســخۀ دیگری  دچــار آمده اســت و 
گردیده  میِن او منــَدِرج 

َ
َکْفَعمــی در الَبَلد األ ِم شــیِخ 

َ
از َصحیفــه هــم به َقل

است )نگر: ص 130 - 132(. 5

4. بخوانید: »او«!
رۀ 2، س  ۀ گزارِش میراث )دو

ّ
مین« در مجل

َ
یِر عنواِن »تحریِف الَبَلد األ 5. به َشرحی که سالها پیش، ز

مین، َصحیَفه  َشــریَفه را از 
َ
یِن الَبَلد األ ز 2، ش 19 و 20، ص 18(، نوشــته ام، در َبعِض چاپهاِی ِامرو

کرده اند!  گرامی حذف  کتاِب  آن 

ِعلم« به ُشــمار می آَیند،2 ُجز ناِم یکی دو کتاِب ِعبادی و نیایشــِی َجناِب 
َکفَعمی در نقل و تدوین و  نِد شیِخ 

َ
َکفَعمی را نشنیده و از پایگاِه ُبل شیِخ 

یِث ِإســالمی و از پهنا و ژرفاِی خدماِت فرهنگی و دینِی این  تحقیِق َموار
گاهِی روشنی ندارند. َمرِد ُبُزرگ هیچ آ

باز افسوس و هزار افسوس که ُچنین َمجهول الَقدرماندگان و َقدرنادیدگان 
َکفَعمی، تنها یکی  ی الُحقوق« بســیارند3؛ و شــیِخ  در میاِن بزرگان و »َذو

است از آن بسیار.

ِکراَمندی بر جای  َکفَعمی یادگارهاِی فرهنگی و ِعلمــِی  از َجنــاِب شــیِخ 
مانده اســت که یکی، از آنها، دستنوشــتی اســت از صحیَفۀ َســّجادّیه - 
کــه ایَنک در مجموعــۀ َمخطوطاِت آقاِی  ِخ 867 هجــرِی َقَمــری  ع - ُمــَوّرَ
دجالل الّدیِن یوُنســی )باَشــندۀ ُقم( نگاهداری می شــود و یادداشِت  َســّیِ
که  حاِضر، به بهانۀ ِانِتشــاِر نســخه برگرداِن بســیار َنفیس و ِدل انگیِز آن - 
ــِق َطباَطبائــی )در ُقم(  و  بــا َطبــع و َتجلیدی َســزاَمند از ســوِی ُبنیاِد محّقِ
ِی ُجمهورِی ِإسالمِی ایران )در تهران( چاپ 

ّ
کتابخانۀ ِمل سناد و 

َ
سازماِن أ

گردیده است -، ِسَمِت َتحریر می یاَبد. و پخش 

ة الکاِمَلة )لإِلمام َزیِن  ّجادّیَ حیَفة الّسَ نسخه برگرداِن یادُشده، با عنواِن  »الّصَ
الم -( / دستخّطِ ِإبراهیم بِن علّیِ  یِهَما الّسَ

َ
العاِبدین َعلّیِ بِن الُحَسین - َعل

ِخ 867 هجرِی َقَمری« با مقّدمۀ ِپژوِهشیانۀ َمشروح و َمبسوطی  َکفَعمی ُمَوّرَ
دُحَســیِن َحکیم،  دمحّمَ ــِم ُنســخه ِپژوِه جــوان و ُامیدآفرین، آقــاِی َسّیِ

َ
بــه َقل

ر داشــتم، البّته شاَید براِی 
َ

هِل ِعلم« را از َتَزّیی به زّیِ َدســتارَبندان ُمَؤّخ
َ
ک در ِســلِک »أ 2. اینکه ِانِســا

هِل ِاصِطاح می دانند که 
َ
هِل ِعلم« َقدری شگفت باَشد؛ لیک أ

َ
ناآشنایان به معناِی اصطاحِی »أ

 به 
ً

ُبرِد آن معموال هــِل ِعلم« در این کار
َ
در ُمراعــاِت ایــن تقدیم و تأخیر خطائی نکرده ام و اصطاِح »أ

ُخصوِص دانش آموختگاِن ُمَتَزّیی به زّیِ َدســتارَبندان ِإطاق می گردد؛ نه هر دانش آموخته،  حّتٰی 
َة ِفی ااِلصِطاح«! َبل به قــوِل مولوِی َبلخی:  گــر دانش آموختــۀ ُعلوِم دینی باَشــد؛ و البّته »ال ُمشــاّحَ ا

ِهندیان را ِاصِطاِح ِهند َمدح / ِسندیان را اصِطاِح ِسند َمدح!! 
یا بــه نقل از مرحوِم ُاســتاد محموِد  ف را که گو

َ
دکماِل میرَخل م و خنــدان بداراد آقــاِی َســّیِ خداونــد ُخــّرَ

که: شاهُرخی نقل می کرد 
وصاف و َمناِقِب داِنشــَوِر بســیاردان و ُمجاِهِد عالی َمقام، َجناِب ُاســتاد 

َ
غی از أ

َ
ما، َمبل

َ
 نزِد یکی از ُعل

یه را در حوزۀ 
َ
ِإل درضــا حکیمــی« - دامــت َبَرکاُته -، ســخن گفتم و َســوابِق درخشــاِن ُمشــاٌر »محّمَ

مــی و َمآِثِر ِعلمی و دینِی ُاســتاد َوصفها 
َ
رکاَنهــا - برشــمردم و از آثاِر َقل

َ
د اهلُل أ ِعلمّیــۀ ُخراســان - َشــّیَ

هــِل ِعلم هم 
َ
کــردم. ُمخاَطــِب محتــرم، در پایــان، و پــس از اســتماِع ایــن تفاصیل، فرمود: » ایشــان أ

یَســنده  ق و نو هســتند ؟«؛ و من - که با ُمٰفاِد این اصطاح آشــنا بودم - گفتم: »خیر، ] ایشــان محّقِ
هِل ِعلم نیستند«!

َ
ر و رایَمند و صاحبَنَظر در چند حوزۀ علمی و فرهنگی هستند، ولی[ أ و ُمَتَفّکِ

و همــه می داننــد کــه آن مرحوم راســت گفته بــود! چه »عّامه« ِی َحکیمــی - َحِفَظــُه اهلل و َرعاه -، بر 
هِل ِعلم« نیست!

َ
َحَسِب آن ِاصِطاح، »أ

3. البّتــه ُامیــدوارم این َتــذکاِر ُمخِلص، مصــداِق ترانه آموزانیدن بــه جماعِت ِسرکه نوشــاِن ِحرفه ای! 
ُکنگرۀ بزرگداشتی به ناِم  غ از پوِل بی زباِن نفت در 

َ
زی ُفان َمبل نباَشد، و باعث نَشود تا مثًا فردا رو

سباِب سور و َسَفِر َمخادیمی 
َ
شــیِخ َکفَعمی، و به اســِم »کاِر فرهنگی«، َهَدر گردد، و بدین عنوان، أ

مثالها! - نصیِب 
َ
ســِم فی أ ی الّرَ

َ
کــه دانــم و دانی! فراهم شــود، و چیــزی از این »خواِن َیغما« نیز - َعل

فرهنگ و فرهنگیاِن راستین نگردد!
یــِر نــاِم »ُکنگره« و  کــور کــه نیســتیم! ... دیده ایــد و دیده ایــم کــه غاِلــِب ایــن مجاِلــِس َترحیــم! کــه - ز
»ســمینار« )و ِإن ِشــئَت، ُقل: »ســمی نهار«!( و »همایش« )از: »هم آمدن« ؟!( و »گرِدهمآئی« )؟!( 
و ... - از بــراِی َمعَشــِر ماضیــن، ُمنَعِقــد می شــود، مصداِق بیــِت منقول از مرحوِم قائم َمقام  اســت 

گفته بود: که 
ران اســت

َ
 َمعشــوقه به ناِم من و کاِم ِدگ

چون ُغّرۀ َشّوال که عیِد َرَمضان است!

ِرواَیت و ِدراَیت و ِکتاَبِت شیِخ َکْفَعمی
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که همین  این گونــه َبحثهــا و ناپدیدکرانگی شــان، آن گاه هویداتر می شــود 
یخــِی صحیفــه پژوهی تا ســدۀ 12 هـ. ق« را که در ضمِن نوشــتاِر  »ســیِر تار
گردیده اســت، از َنَظر بگذرانیم و از  گزارش  آقــاِی َحکیــم )ص 17 - 85( 
این همه پویائِی َتحســین َبرانگیز و َنشــاِط عاِلمانه در ِاســِتکتاب و َنشــر و 
گون به عرصۀ ُظهور رســانیده اند  تحقیِق َصحیَفه  َشــریفه که عاِلماِن گونا
یمان بِن عبداهلِل َبحرانی )1075 - 1121 هـ 

َ
- و حّتٰی برخی چون شیخ ُسل

کامیاب بوده اند  یِس« َصحیَفه َشریفه ُمفَتِخر و  ق( به طوِر رسمی به »تدر
)نگــر: ص 37، هاِمــش( - بــه ِإعجــاب آئیــم و بدانیــم در ســخن گفتن از 
َکْفَعمــی و ِعیارَســنجِی آن، چــه منابــِع ُپرشــمار و  مثــاِل 

َ
کاِر أ فــراز و ُفــروِد 

باَیــد َملحــوظ  را  دستنوشــتهاِی بســیار و قیــل و قال هــاِی بی انــدازه ای 
کارنامۀ ُپربرگ و باری در َپس، و به  داشــت، و متن شناســِی َصحیفه چه 

همین تناُسب، چه راِه ُدشواری در پیش دارد. 

دُحَســیِن َحکیم را پــاداِش نیک ِدهاد  دمحّمَ خداونــِد ُمتعــال، آقــاِی َسّیِ
ِف صالــح و ُمجاَهَدتهاِی فرهنگِی ایشــان 

َ
زارشــی یاِد َســل

ُ
گ کــه بــا ُچنین 

کتابت کردۀ  ِح ُمَحّشــاِی  کــه نمونه ای از آن، همین دستنوشــِت ُمَصّحَ را 
مثــاِل این کمین 

َ
ِت أ َکْفَعمــی اســت، زنده کرده و از ایــن راه، بر ِذّمَ شــیِخ 

ت - َعَفا اهلُل َعنه! - که غاشــیۀ دوســتدارِی صالحان  خادِم کتاب و ُســّنَ
را ُامیدوارانه بر دوش می َکَشد، حّقی بزرگ یافته اند!

َرجاَمنــدم خواننــدۀ محترم مراتِب َقدردانِی مرا از زحمتی که آقاِی َحکیم 

کــه آینــۀ ِرواَیــت و  هریــک از ایــن ُنَســِخ ســه گانه، نــه تنهــا نمــوداِر ِکتابــت 
َکْفَعمــی - طاَب َثراه -  ِدراَیــِت مرحــوِم شــیخ َتقی الّدین ِإبراهیم بــِن َعلّیِ 
ِر 

َ
َکْفَعمی در سامانِدهِی این ُنسخه ها، نه یک رونویسگ نیز هســت. شــیِخ 

ثانه  َغوی و پایــگاِه ُمَحّدِ
ُ
َدبــی و ِبضاعِت ل

َ
ه به داِنِش أ کــه - بــا توّجُ ســاده، 

ــِح َنــص نیز بوده اســت )نگر: ص  اش -، ُمَحّشــی و شــاِرِح متــن و ُمَصّحِ
کــه  ّولیــن کســی »دانســته اند« 

َ
َکْفَعمــی را »أ 132 - 136( و آقــاِی َحکیــم، 

گونۀ انتقادی انجام داده  کوششهایی براِی تصحیِح صحیفۀ سّجادّیه به 
است« )نگر: ص 133 و 134(.

َکْفَعمی و از ُجمله، ضبِط  کوششهاِی َصحیفه ِپژوهانۀ شیِخ  ی،  به َهر رو
ماِی 

َ
ــه و ِعناَیــِت ُعل ُنســخۀ او، از روزگاِر َصَفویــان بــه ایــن ســو، مــورِد توّجُ

ســراَرُهم - بوده اســت، و اینجا و آنجا از آن یاد 
َ
َس اهلُل أ

َ
بزرگواِر ِإمامّیه - َقّد

کرده اند )نگر: ص 136 - 140(. و بدان ِاسِتناد 

ِخ 867 هـ ق که امروِز تصویِر ُمباَرکش روشنی بخِش  همین دستنوشِت ُمَوّرَ
ِدل و دیدۀ ماست، و در مجموع، شامِل 58 ُدعاست، و نسبت به ِرواَیِت 
مشهوِر ُمَتداَول، چهار ُدعا افزون دارد )َسنج: ص 141- 143(، از پیش از 
ماِی نامِی شیعِی هند، 

َ
1130 هـ ق در هندوستان بوده است و از بعِض ُعل

ســناد و َشــواِهِد موجود 
َ
یادداشــتهائی دارد. از همیــن یادداشــتها و دیگر أ

ــِه عالماِن هندوســتان   کــه دستنوشــِت حاِضر بســیار مــورِد توّجُ برمی آَیــد 
گردیده،  کتابت  که در آن ِبالد  بوده و َبعِض ُنســخه هاِی َصحیفه  َشــریفه 
با ِاســتفادۀ بالواِســَطه یا َمَع الواِســَطه از همین دستنوشــت، مورِد ُمقابله و 

گرفته است )نگر: ص 146- 157(. تصحیح قرار 

و  حواشــی  و  دستنوشــت  ایــن  شــناختِی  ُنســخه  ویژگی هــاِی  دربــارۀ 
گفته اند. یادداشتهاِی آن، آقاِی َحکیم در نوشتاِر خود بَشرح سخن 

ســواِی َصحیفــه شــریفه، یادگارهــاِی دیگــری از رونویســگریهاِی شــیِخ 
َکْفَعمی بَدســت اســت و آقــاِی َحکیــم حوَصله َمندانه دربــارۀ ویژگیهاِی 
کرده اند )صص  کتابت ُشــده بر دســِت آن بزرگ هم گفت وگو  دیگر ُنَســِخ 

.)126 - 124

ل در دستنوشتهاِی برجای مانده از  چه نیکوســت این شــیوۀ تدقیق و تأّمُ
گیرد و َمخطوطاِت عاِلم نویِس ُپرشــماری  عاِلمــاِن بزرگ، مورِد تقلید قرار 
ه واقع 

َ
نده اســت، بــه همین ترتیــب، محــّلِ ُمداّق

َ
گ کتابخانه هــا پرا کــه در 

گیــرد  کهــن فزونــی  شــود، تــا بصیــرِت مــا در بهــره َوری از دستنوشــتهاِی 
هــم  گذشــتگان  کتاب پــردازِی  و  نسخه نویســی  شــیوه هاِی  و  آئینهــا  و 

گردد. معلوم َترمان 

قراِن آن -، شاَید آنچه از پِس این همه، 
َ
در ُخصوِص این دستنوشت - و أ

ِل بیشــتر باَشــد، بحِث محتوائــی و ِانِتقادی در َضبِط  کاِوش و تأّمُ درخوِر 
َکْفَعمی( و حواشِی آن  نّصِ َصحیَفه  راوِی رونویســَگر )در این مورد: شیِخ 
ب می کنــد. فراخناِی دامنۀ 

َ
اســت که خود َمجــال و َمقالی َعلٰی ِحَده َطل

ِرواَیت و ِدراَیت و ِکتاَبِت شیِخ َکْفَعمی
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 »به نظِر من یکی از دالِئِل اخِتالف در ِروایات و متِن صحیفۀ سّجادّیه، همین 
شــخص اســت که در ســالهاِی آخِر عمــر با پراکندگــِی حــواس و خلط بیِن 

عبارات، دعاها را براِی راویاِن بعدی حدیث کرده بود«. )ص 22، هاِمش(.

که آقاِی َحکیم، در ِاســِتنباط از واژۀ »َتخلیط«، در این مقام، به  پنــداری 
گماِن  که - به  کرده اند  راهــی رفته اند و از این اصِطالح معنائی برداشــت 

من - َصواب نباَشد.

یانگوئی و ژاژخائی و پریشــان بافی 
َ

یکــی از مدلولهــاِی واژۀ »َتخلیط«، َهذ
است. واژۀ »َتخلیط«، بدین معنٰی در متنهاِی قدیِم پارسی نیز راه یافته و 

گفته: که مولوِی َبلخی در َمثَنوِی َمعَنوی  کار رفته است؛ آنسان  به 

َمَنســت بــا  ار  هــوش  و  عقــل  از  ای   َذّره 
اســت؟! فتن 

ُ
َپریشــان گ و  ســودا  چــه  ایــن 

تهیســت ُهــش  و  َعقــل  ز  مــن  مغــِز   چونکــه 
چیســت؟!6   َتخلیــط  دریــن  مــن  گنــاِه  پــس 

و:
ِخصــال  و  خــو  آن  از  دور  فتــی 

ُ
گ بــاز   ... 

َخیــال و  ســت  ژاژ  َتخلیــط،  اینُچنیــن 

َبعیــد و  ُمحالســت  خــود  ایــن  َایــاز   از 
7 ناَپدیــد..  َقعــرش  یاســت  َدر یکــی  کــو 

ث را بــدان  ی و ُمَحــّدِ ــِل َشــیبانی ِی راو
َ

بوالُمَفّض
َ
کــه أ ّمــا ایــن »َتخلیــط« 

َ
أ

یانگوئــی و ژاژخائی و 
َ

منســوب داشــته اند، یعنــی چه ؟ این چه نــوع از َهذ
پریشان بافی و.. است ؟ آیا اختالِل حواّس است، یا انحراف از قوِل حق، 

قواِل حّق و باِطل، یا.. ؟
َ
یا درآمیختِن أ

شــیِخ َجلیــِل دیرینــه روز و ِرجالــِی بلندپایه، شــیخ أبوالعّبــاس أحمد بِن 
ِریف -، در کتاِب 

َ
ی اهلُل َمقاَمُه الّش

َ
ْعل

َ
علّیِ َنجاشی )372 - 450 هـ ق( - أ

جاشــی،  ــیَعة، معروف به:  رجال الّنَ ِفی الّشِ ســماِء ُمَصّنِ
َ
گران ارِز ِفهرســت أ

ِل َشیبانی را اینگونه شناسانیده است:
َ

بوالُمَفّض
َ
أ

ــام بن  ــول بن َهّمَ
ُ
ــد بن عبیــداهلل بــن الُبهل ــد بــن عبــداهلل بــن محّمَ  »محّمَ

ة بن  ــام بن ُمّرَ ــام بن َبحر بن َمَطر بــن ُمّرة الّصغَرى بن َهّمَ المّطلــب بــن َهّمَ
ل

َ
بوالُمَفّض

َ
ُذهل بن َشیبان، أ

ْمِرِه َثبًتا 
َ
ِل أ ّوَ

َ
َکاَن فی أ ، َو  کوفّیٌ ه 

ُ
صل

َ
ِب الَحدیِث ُعمره، أ

َ
کان ساَفَر في َطل

ُفوَنُه صَحاِبَنا َیغِمُزوَنُه َو ُیَضّعِ
َ
 أ

َ
یُت ُجّل

َ
َط، َو َرأ

َّ
ُثّمَ َخل

میِرالمؤمنین - 
َ
کتاب َمــزار أ رَبــة،  کتاب َشــَرُف الّتُ کثیرٌة، منها:  کتــٌب  لــه 

ینولد . ا . نیکلسون، َترَجمه و  6. َمثنوِی َمعنوی، موالنا َجال الّدین محّمِد َبلخی، آِخرین تصحیِح ر
َتحقیق: َحَسِن الهوتی، چ: 1، تهران: َنشِر َقطره، 1383 هـ . ش، 3 / 1025؛ د: 5، ب: 1908 و 1909.

7. همان، 3 / 1024؛ د: 5، ب: 1878 و 1879.

که:  غــاِت معمــول نفرماَید 
َ
کشــیده اند، َحمــل بــر َتعاُرفاِت مرســوم یــا ُمبال

تی نیســت تــا ُچنــان »بارنامه کردن«ها از  ِإلیه ُخصوصّیَ ، مــرا بــا ُمشــاٌر
ً

ال ّوَ
َ
أ

آن زاَیــد!! )و حّتــٰی بروشــنی بــه یاد نمــی آوَرم َســعادِت دیداِر ایشــان را در 
ی را بدانها  که این ُمنَزو هیچیک از َمجالِس ِعلمِی نه چندان ُپرشماری 
که همه جا و در همه  بار بوده اســت، یافته باشــم( و ثانًیا، ُچنان نیســت 

چیز نیز با ایشان َهمرای و َهمداستان باشم؛ بلکه:

گونــی و دامنــه َورِی  گونا در نوشــتاِر ِپژوهشــیانۀ آقــاِی َحکیــم، بــه تناُســِب 
یــک و درنگ انگیــز و نیــز ِفقره هائــی گفت و گوخیز که  َمباِحــث، ِنــکاِت بار
شایاِن َتدقیق و َتحقیق و َفحص و َتنقیب و َتفتیِش بیشتر باَشد هم البّته 
به چشم می خوَرد؛ ُچنان که نویَسندۀ محترم، خود، اینجا و آنجا بَتصریح 
گفته اند که در این باره و در آن باب، جاِی َبرَرسی و ُمداّقۀ افزون تر هست.

ل خواه با فاِضِل یادُشــده،  راِقِم این َســطرها نیز در پاره ای از این موارِد تأّمُ
که البّته ناَبیوسیده نیست. حیاًنا ِاخِتالِف َسلیقه داَرد 

َ
ِاخِتالِف َنَظر یا أ

فتنی است:
ُ
گ نمونه وار، 

ِث ُپرکاِر َسدۀ چهارِم هجری،  ِی َشهیر و ُمَحّدِ  آقاِی َحکیم در بحث از راو
د بِن عبداهلل بِن مّطلِب َشــیبانی )297 - 387 هـ ق( و  ل محّمَ

َ
بوالُمَفّض

َ
أ

ی داده ُشــده اســت، و آنگاه، َنقِش او در ِرواَیِت  نســبِت »َتخلیط« که به و
َصحیَفه  َشریَفه، از ُجمله بَصراحت نوشته اند:

ِرواَیت و ِدراَیت و ِکتاَبِت شیِخ َکْفَعمی
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نقد و برریسکتاب

دیگْر ِفقَرۀ درنگ آور و ُپرســش انگیز، آنجاســت که شــیخ نجاشی فرموده: 
ُفوَنُه«.10 صَحاِبَنا َیغِمُزوَنُه َو ُیَضّعِ

َ
یُت ُجّل أ

َ
 »َرأ

َط« است که همین 
َّ
ْمِرِه َثبًتا ُثّمَ َخل

َ
ِل أ ّوَ

َ
ِفقَرۀ دیگر، همانا عبارِت  »َکاَن فی أ

فتۀ آقاِی َحکیم و َبحِث ما به آن راجع است.
ُ

ِاستنباِط پیشگ

ق، در باِب ُمفاد و  م و ِرجالیاِن محّقِ خوشبختانه برخی از داِنشوراِن ُمَتَقّدِ
فاِت ِرجالی 

َّ
که در مؤل ط«  ِ

ّ
ِمصــداِق اصِطالحاتی چون »َتخلیــط« و »ُمَخل

جاشــی[  کاَن لغمٍز فی  َف " جش " ] = الّنَ
ُ
ّنَ توّق

َ
ح بــه، فا َوجَه ِحیَنِئٍذ لَدعــَوى أ بالواســطِة کمــا َصــّرَ

ل - انَتهٰی«. 
َ

بی الُمَفّض
َ
أ

مینــّی، ط: 5،  طهــران: َمکَتَبة 
َ
د هــادی األ ــیخ َعّبــاس الُقمــّی، تقدیــم: محّمَ

َ
لقــاب، الّش

َ
)الُکنــٰی واأل

در، 1368 هـ . ش ، 1 / 161(. الّصَ
قانۀ  َب اهلُل َثراه -، در کتاِب ُمَدّقِ دَتقِی شوشتری - َطّیَ َعّامۀ َفّهامۀ بیَهمال، آیت اهلل حاج شیخ محّمَ

ندآوازه اش، قاموس الّرِجال، فرموده است:
َ
ُبل

 بواسطٍة َبینی َو َبینه« أّنه 
ّ

وایِة عنه إال جاشی ِمن قوله: »َو َسِمعُت منه کثیًرا ثّم توّقفُت عن الّرِ »َو ُمراد الّنَ
واب:  کذا فی المطبوع؛ و الّصَ ٰى َعن مشــائخ ]  دَرَك َعصَر َتخلیِطه، فلم َیرِو عنه با واســطٍة، بل َرَو

َ
أ

ٰى عنهم عنه«.  دَرکوا َعصَر ثبِته، فَرووا عنه فَرَو
َ
»َمشاِیخ« - بالیاء -[ أ

شر اإِلسامّی - الّتاِبَعة  سة الّنَ سَتری، ط:1، تحقیق و َنشر: ُمَؤّسَ یخ محّمدتقی الّتُ )قاموس الّرِجال، الّشَ
َفة -، 1419 ه  ق 9 / 387(. سیَن بُقِم الُمَشّرَ ِلَجماَعِة الُمَدّرِ

َفقیــِه کثیرالَبــَرکاِت عصــِر ما، مرحــوِم آیت اهلِل خوئــی - َرَفَع اهلُل َدَرَجَتــه -، در کتاِب ُپرفاِئــَدِت ُمعَجم 
ِرجاِل الَحدیث، فرموده است:

ه ال َیرِوی َعن ضعیٍف با واسطٍة فُیحَکم بَوثاَقِة جمیِع مشاِیخه . ٰهذا   فی ظهوِر ٰذلك فی أّنَ
َ

»َو ال شّك
فوه . َو  ن غمَز فیه أصحاُبنــا أو َضّعَ ه ال َیرِوی با واســطٍة َعّمَ  أّنَ

َّ
ــه ال یظهــُر ِمن کاِمــه ِإال َو قــد ُیقــال: إّنَ

ن لم یثبت ضعُفه َو ال َوثاَقُته، إذا ال یمکــُن الُحکُم بَوثاَقِة جمیِع  ه ال َیــرِوی َعّمَ ّنَ
َ
ــَة فیــه علــٰی أ

َ
ل ال َدال

یًقا  َیَة أخذت طر ؤ مشــاِیخه؛ ولکنــه ال یتــّم . فإّن الّظاهر ِمن قوله: »َو رأیت جل أصحابنــا ...«، أن الّرُ
ٰى عنه فهو لیَس   َمــن رو

عیِف با واســطٍة، فُکلُّ
َ

ه ال َیرِوی عن الّض عــف، َو معناه أّنَ
َ

إلــٰی ُثبــوِت الّض
ة .

َ
بَضعیٍف، َفیکون ِثَقًة ال َمحال

فونه . َو معنٰی ٰذلك أن عدَم  یِته أن شــیوَخه ُیَضّعِ ه فرَع عدم ِروایِته عن شــخٍص بُرؤ َو بِعبارٍة واضحٍة إّنَ
 ٰهذا ظاِهر«.

ضعیِف ِمن الشیوخ، ولعلَّ ی الّتَ
َ
ِروایِته عنه مترّتٌِب علٰی َضعِفه، ال َعل

د أبوالقاســم الموَسوّی الخوئّی، ط: 5، 1413  ــّیِ واِة، الّسَ  )ُمعَجُم رجاِل الَحدیث َو َتفصیُل طبقاِت الّرُ
ه  . ق ، 1 / 50 و 51(.

گرانَسنگ، در جاِی دیگر، می فرماَید: کتاِب  مرحوِم آیت اهلِل خوئی، در همان 
ــه ال َیرِوی عنه  وایِة عنه إال بواســطٍة َبینــه َو َبینه، أّنَ ِفه عــن الّرِ

ُ
جاشــی بمــا َذَکَره ِمــن توّق یــُد الّنَ »أقــول: ُیر

قُل عنه بمثِل "قال" فقد وقَع منه، فقد َذَکَر  ا الّنَ خَبَرنی"، َو أّمَ
َ
َثنی"، أو "أ

َ
طریقــه إلــٰی کتاٍب بمثِل "َحّد

د بن جعفر بن أحمد ابن بطة، وقال: أخبرنا أبوالعّباس أحمد بن علّی بن نوح، قال:  فی ترَجَمة محّمَ
د بــن عبد اهلل بن  ل محّمَ

َ
برّی عنــه بکتبه، َو قال: أبــو المفّض َثنــا الحســن بــن حمــزة العلوّی الّطَ

َ
َحّد

د بن جعفر بن بطة َو قرأنا علیه )ِانتهٰی( . َثنا محّمَ
َ

مّطلب، َحّد
ــد بــن أحمــد بــن عبــد اهلل بــن إســماعیل الکاتب، یعــرف بأبــی الّثلــج: " قال  وقــال فــی ترَجَمــة محّمَ
َثنا أبوالحسن بن داود، 

َ
َثنا أبوَبکر بن أبی الّثلج، وأخبرنا ابن نوح، قال: َحّد

َ
یبانّی: َحّد

ل الّشَ
َ

بوالُمَفّض
َ
أ

ُکتبه«. َثنا أبوَبکر بن أبی الّثلج، بجمیِع 
َ

د األرزمی، قال: َحّد َثنا سامة بن محّمَ
َ

قال: َحّد
عبیر، حیث قــال: أخبرنا أبوالعباس أحمــد بن علّی، ثم  جاشــی بالّتَ ــد مــا َذَکرناه تفکیُك الّنَ ــا یؤّکِ َو ِمّمَ
َثنا 

َ
انی: قال أبوالمفّضل الّشیبانی: َحّد د بن عبد اهلل بن مفضل، وقال فی المورِد الّثَ قال: َو قال محّمَ

لٌة واضحٌة  عبیر فــی الَمورَدین، َدال أبوَبکــر بــن أبــی الّثلج، َو أخبرنا ابن نــوح. َو عند االختاِف فی الّتَ
علٰی ما َذَکرنا«. )همان، 17 / 260 و 261(.

َح اهلُل ُروَحُه الَعزیــز -، خود بــه َتضعیِف  ّوَ کــه َجنــاِب َشــیِخ نجاشــی - َر 10. برخــی ُمّدعــی ُشــده انــد 
کرده است.  ِل َشیبانی قائل َنُشده و تنها قوِل این قاِئان را حکاَیت 

َ
بوالُمَفّض

َ
أ

د بن إســماعیل الماَزنَدرانّی / ف-: 1216 ه ( را، از ُمْنَتَهی  فتاِر َجناِب شــیخ أبوعلّی الحائرّی )محّمَ
ُ
گ

راث، ُقم،  ام - إِلحیاِء الّتُ یِهُم الّسَ
َ
َسة آِل الَبیت - َعل حواِل الّرِجال)تحقیق ونشر: مؤّسَ

َ
َمقال فی أ

ْ
ال

ردیم. ین پیش آو 1416 هـ . ق. / 1374 هـ . ش ، 6 / 100(، ز
َبعِض ُمعاِصراِن ما نیز نوشته اند:

صحاِب َو تضعیِفهم له، َو ٰهذا ال 
َ
وایِة عنه بسبِب غمِز األ َف عن الّرِ

َ
ه توّق جاشی، فواضح أّنَ ا قول الّنَ »أّمَ

ٍة «. َفه العِتباراٍت خاّصَ
ُ
و عدِم َوثاقِته، بل أن توّق

َ
جاشی معتقًدا بَضعِفه أ َکوِن الّنَ یدلل فی 

شــر  ســة الّنَ ســول عبدالُحَســین الَغّفــار، ط: 1، ُقم: مؤّسَ ــیخ عبدالّرَ )الکلینــّی و الکافــی، الّدکتــور الّشَ
َفة -،1416 ه  . ق ، ص 197 و 198(. اِبَعة ِلَجماَعِة الُمَدّرِسین بُقِم الُمَشّرَ اإِلسامّی - الّتَ

کتــاب َفضاِئل  ــالم -،  ْیِه الّسَ
َ
کتاب َمزار الُحَســیِن - َعل ــالم -،  ْیــِه الّسَ

َ
َعل

ٰى حدیَث غدیِر  عاء، کتاب َمن َرَو
ُ

ِلب، کتاب الّد العّبــاس بــِن عبدالمّطَ
ید بن علّیِ  ٰى َعن َز کتاب َمن َرَو ة و اإِلذاَعة،  قّیَ کتاب رســالة فی الّتَ ُخّم، 
ــافی فی 

َ
ــالم -[، کتاب الّش ْیِه الّسَ

َ
یــد ]َعل کتــاب َفضاِئل َز بــن الُحَســین، 

کتاب القلم بی َحنیفة، 
َ
خبار أ

َ
کتاب أ ة،  یدّیَ ُعلوِم الّزَ

 
َّ

َواَیــِة َعْنُه ِإال ْفُت َعــِن الّرِ
َ
َکِثیًرا، ُثــّمَ َتَوّق ــْیَخ َو َســِمْعُت ِمْنــُه 

َ
ا الّش

َ
ْیــُت ٰهــذ

َ
 َرأ

ِبَواِسَطٍة َبْیِنی َو َبْیَنُه«8

فت و گو 
ُ
گ ْل َبرانگیــِز قاِبــِل  کوتــاه، چند عبــارِت بســیار تأّمُ در ایــن معّرفــِی 

که َبحث در آنها َثَمراِت ُمِهّمی در ِعلِم ِرجال داَرد:  هست 

خیر که شــیِخ نجاشــی - طــاَب َثــراه - می فرماَید: 
َ
یکــی، همیــن عبارِت أ

 
َّ

َواَیــِة َعْنُه ِإال ْفــُت َعِن الّرِ
َ
َکِثیــًرا، ُثّمَ َتَوّق ــْیَخ َو َســِمْعُت ِمْنُه 

َ
ا الّش

َ
ْیــُت ٰهــذ

َ
»َرأ

که َمعَرَکۀ آراِء ِرجالیان اســت و چیســتِی َمقصوِد  ِبَواِســَطٍة َبْیِنــی َو َبْیَنــُه«؛ 
َجناِب شــیِخ َنجاشــی از این التزام به »واِســطه« در ِرواَیت، َسده هاســت 
یک نگــران را بــه خــود  ــِل شــماری از رایَمنــدان و بار ّمُ

َ
ــه و تأ کــه َنَظــر و َتَوّجُ

َمعطوف داشته است.9

جاشی، أبوالعّباس أحمد بن علّی بن أحمد  یَعة المشــتهر بـ:  رجال الّنَ ِفی الّشِ ســماِء ُمَصّنِ
َ
8. ِفهرســت أ

شر  سة الّنَ نجانّی، ُقم: مؤّسَ َبیرّی الّزَ د موَسی الّشُ ّیِ بن العّباس الّنجاشی األسدّی الکوفّی، تحقیق: الّسَ
فة(، ط: 5، 1416 هـ . ق ، ص 396، ش 1059. ابَعة ِلَجماَعِة الُمَدّرِسیَن بُقم المشّرَ اإِلسامّی )الّتَ

9. نمونه را:
یــه -،  در ُمْنَتَهــی 

َ
بوعلــّیِ حاِئــرِی مازندرانــی )ف-: 1216 هــ ( - ِرضــواُن اهلِل تعالــٰی َعل

َ
َجنــاِب شــیخ أ

َمقال نوشته است:
ْ
ال

 ِبَواِســَطٍة، ُیشــیُر إلٰی َعَدِم 
َّ

وایِة َعنه إال جاشــی[ - َرِحَمُه اهلل - َعن الّرِ ــَف جــش ] = الّنَ
ُ
» ال َیخفــٰی أّن َتَوّق

وایِة عن  ُد توّرٍع َو احتیاٍط عن اّتهاِمه بالّرِ اِهر أّنه ُمَجّرَ
َ

 فأّیُ َمدَخٍل للَواِسَطِة، بل الّظ
َّ

َضعِفه ِعنَده، َو إال
ر«. کما َوَقعوا فیه؛ فَتَدّبَ َهمیَن َو إیقاِعه فیما أوقعوا ٰذلك َو ُوقوِعهم فیه  الُمّتَ

یِهُم 
َ
َســة آِل الَبیــت - َعل حواِل الّرِجــال، أبوعلّی الحائرّی، َتحقیق َو َنشــر: مؤّسَ

َ
َمقــال فــی أ

ْ
)ُمْنَتَهــی ال

راث، ُقم، 1416 هـ . ق. / 1374 هـ . ش ، 6 / 100(. ام - إِلحیاِء الّتُ الّسَ
َر اهلُل َمرَقَده -،  در  باَطبائــّی / 1155 - 1212 هـــ . ق . ( - َنــّوَ ــد َمهــدّى ّطَ ِ َبْحرالُعلــوم )محّمَ

َجــلّ
َ
ِد أ َســّیِ

ُه الَعزیز  َس اهلُل ِسّرَ
َ

ه اش، دربارۀ این عبارِت َجناِب شیِخ نجاشی - َقّد کتاِب نفیِس الَفواِئد الّرِجالّیَ
-، یک جا فرموده است:

ی الواِسطِة، ِبناًء 
َ
 ااِلســتقامِة َو الّثبِت، أو ااِلعِتماَد َعل

َ
یِه الواِســطُة َعنه حال  المراَد اســتثناُء ما َترو

َ
» لعّل

یِن، ُیفَهُم منه َعدالُة الواسطِة  قدیَر ی الّتَ
َ
لك . َو َعل

ٰ
کذ َعلٰی أّنَ َعدالَته تمنُع عن ِروایِته َعنه ما لیَس 

َعفاِء - ُمطلًقا - «.
ُ

ل، بل َعدالُة الوسائِط بیَنه َو بیَن غیِره ِمَن الّض
َ

بی الُمَفّض
َ
بینه َو بین أ

َبْحرالُعلــوم  الَمهــدّى  ــد  محّمَ د  ــّیِ الَسّ ــة،  الّرِجالّیَ الَفواِئــد  بـــ:  المعــروف  َبْحرالُعلــوم  د  ــّیِ الّسَ )رجــال 
د صادق َبْحرالُعلوم - و - ُحَسین َبْحرالُعلوم، ط: 1، طهران:  یه: محّمَ

َ
َق َعل

َّ
َقه وَعل

َ
باَطبائّی، َحّق الّطَ

ادق، 1363 هـ . ش ، 2 / 95( َمکَتَبة الّصَ
و در جاِی دیگر فرموده است:

ــیِخ  َکِلماِت ٰهذا الّشَ ت. َو ُیســتفاُد ِمن  َثّبُ  الُمراَد االعتماُد علٰی ِروایِة الواِســطِة عنه فی حاِل الّتَ
َ

»َو لعّل
َهمیَن، َو َیظَهُر ِمن ٰذلَك اعتماُده علٰی کّلِ َمن  َعفاِء َو الُمّتَ

ُ
ِب َعن الّض َجّنُ واَیِة َو الّتَ ز فی الّرِ َحّرُ غایُة الّتَ

جاشی«. یِل علٰی َمشایِخ الّنَ عو یروی ِمن الَمشاِیخ َو ٰهذا أصلٌ نافٌع فی الّتَ
)همان، 4 / 146(

و باز جاِی دیگر فرموده است:
ًة ِمن  ن یکــوَن ٰذلك منــه تقّیَ

َ
ــت، َو یحتمــُل أ َثّبُ ٰى عنــه فــی حــاِل الّتَ  المــراَد بالواســطة َمــن َرَو

َ
» َو لعــّل

ُم«.
َ
عل

َ
قَرُب، واهلُل أ

َ
 أ

ُ
ل فیَن له، َو األّوَ الُمَضّعِ

)همان، 4 / 149(.
ی اهلُل َمقاَمــه -، در کتاِب 

َ
عل

َ
ِث ُقمــی )1294 - 1359 هـــ . ق .( - أ مرحــوِم حــاج شــیخ عّبــاِس ُمَحّدِ

لقاب، نوشته است:
َ
َارَزندۀ الُکنٰی و األ

جاشــی[  َســَنَة 372 َو کاَن ُعمــُره  ــا کاَن والدُة " جــش " ] = الّنَ یَعــة: َو لّمَ ر
َ

» قــال صدیُقنــا صاحــُب الّذ
ن یــروَی َعنه با واســطٍة، بل کان َیــرِوی عنه 

َ
ــل خمس عشــرة َســَنة، احتاَط أ

َ
بــی الُمَفّض

َ
یــوَم وفــاِة أ

ِرواَیت و ِدراَیت و ِکتاَبِت شیِخ َکْفَعمی
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ُچنانکه َبعِض گذشــتگان نیز َتصریــح فرموده اند،13 مقصود از »ِاخِتالط« 
در این عبارت، »اختالِل َعقل« است.

ی به  که نســبِت راو کتابهــاِی ِدراَیــه هم تصریح ُشــده اســت  در برخــی از 
گاه به  گاه به واســطۀ ُجنون یا ُحمق یا َضعِف َعقل اســت، و  »ِاخِتالط«، 
یاِن ِإمامی  یدِن شماری از راو واِســطۀ ِفســق و ِانِحراِف َعقیدتی - مثِل گرو
ه و..  .14  ِک َفَطحّیَ

َ
ِک واِقَفه و َمسل

َ
به َمذاِهب و َمناِهِج باِطلی چون َمسل

کــِر َعقیدتــی و َنَظــری و ِعلمــِی »َتخلیــط« و »َخلط« و  ِ
ّ

خیرالذ
َ
ایــن معنــاِی أ

»ِاخِتالط«، در ِلساِن ِرجالیان و حدیث ِپژوهان شایع تر است و از همین روی 
نیز هســت که در بســیاری از عباراِت َمشایِخ ما، ِذکِر »َتخلیط« و »َخلط« و 

رَدد.
َ
ّو« و ماننِد آن همدوش می گ

ُ
»ِاخِتالط« با انحرافاتی چون »ُغل

ریف - می خوانیم: 
َ

ُه الّش َس اهلُل ِسّرَ
َ

در فهرسِت شیِخ َنجاشی - َقّد

د بن یزداذ بن علّی بن َجعَفر الواِسطّی الِعجِلّی   »علّی بن صالح بن محّمَ
ط فی َمذَهِبه..«.15 

َّ
کَثر ثّمَ خل

َ
بوالَحَسن. َسِمَع فأ

َ
الّرّفاء، أ

َکّشی - َرَفَع اهلُل َقدَره - آورده است: شیِخ 

یَفة ؟ 
َ

 »و سأل عِن ابِن َمسعود َو ُحذ

یَفة 
َ

یَفة ِمثَل ابِن َمســعود، ألّنَ ُحذ
َ

فقال ]الَفضُل بُن شــاذان [: لم یُکن ُحذ
 ِبِهم«.16 

َ
 َمَعُهم َو قال

َ
ی القوَم َو مال

َ
ط َو َوال

ّ
کاَن ُرکًنا، َو ابَن مسعود خل

د بِن َحَسِن طوسی )385 - 460  در فهرسِت َشیخ الّطاِئَفه أبوجعفر محّمَ
ُه الُقّدوسی -، می خوانیم: َس اهلُل ِسّرَ

َ
هـ ق( - َقّد

ریَقة،  ا ُمســتقیَم الّطَ کان ِإمامّیً  »علّی بن أحمد الکوفّی، ُیکّنٰی أباالقاســم، 
وصیاء ، َو کتاب فی الِفقِه 

َ
ُکتًبا کثیرًة ســدیدًة، منها: کتــاب األ ــَف  َو َصّنَ

َف  َسِة، و َصّنَ ظَهَر َمذَهَب الُمَخّمِ
َ
ط و أ

َّ
کتاِب الُمَزنی، ثّمَ خل علٰی ترتیِب 

خلیط، َو له َمقالٌة ُتنَسُب ِإلیه«.17 ّوِ َو الّتَ
ُ
ُکتًبا ِفی الُغل

صول 
ُ
ة األ

َ
کتاِب َشریِف ُعّد ه بدین عباراِت َشیخ الّطاِئَفه  طوسی در  توّجُ

شا تواَند بود:
ُ

نیز، در باِب مانحُن فیه بسیار روشنگر و راهگ

فون وغیُر ٰهُؤالء: َهُمون، َو الُمَضّعَ یه الُغالة، َو الُمّتَ ا ما َترو  »َو أّمَ

ســة  جائّی، ط: 1، ُقم: ُمَؤّسَ د َمهدّى الّرَ ــّیِ م الّثالث میرداماد ااِلســَترآبادّی، تحقیق: الّسَ
ّ
َتعلیق: المعل

ام -، 1404 هـ ق ، 2 / 443، ش 344. یِهُم الّسَ
َ
آِل الَبیت - َعل

ة، أبو المعالی محّمد بن محّمد إبراهیم الکلباسّی، تحقیق: محّمدُحَسین  ساِئل الرجالّیَ 13. نگر: الّرَ
راَیتّی و .. ، ط: 1، 1422 هـ ق. / 1380 هـ ش ، 3 / 393 . الّدِ

ین الّدیــن بن علّی بــن أحمد الُجَبعــّی العاِملّی  ــهید الّثانــی َز رایة، الّشَ عایــة فــی ِعلــِم الّدِ 14. نگــر: الّرِ
د محمود الَمرَعشّی، ِإخراج و َتعلیق و َتحقیق: عبدالُحَسین  ّیِ )911- 965 ه (، ِإشراف: الّدکتور الّسَ

َجفّی، ط: 2، 1408 هـ ق ، ص 210.  محّمد علی َبّقال، ُقم: مکتبة آیة اهلل الُعظَمی الَمرعشّی الّنَ
جاشی، ط . ُشــَبیرِی َزنجانی، ص 270،  یَعة المشــتهر بـ:  رجال الّنَ ِفی الّشِ ســماِء ُمَصّنِ

َ
15. ِفهرســت أ

ش 707 . 
16. اختیــار معرفــِة الّرِجــال المعــروف بـــ: رجاِل الکشــّی، َتصحیــح َو َتعلیــق: میرداماد ااِلســَترآبادّی، 

جائّی، ط: 1، 1 / 178 و 179، ش 78. د َمهدّى الّرَ ّیِ تحقیق: الّسَ
سة َنشِر الَفقاَهة -  د بن الَحَسن الّطوســّی، َتحقیق: مَؤّسَ بوَجعَفر محّمَ

َ
17. الفهرســت، شــیخ الّطائفة أ

سة َنشِر الَفقاَهة، ط: 1، 1417هـ ق ، ص 155 و 156، ش 389. ق: جواد الَقّیومّی -، ُقم: مَؤّسَ المحّقِ

یابی هاِی ِرجــاِل حدیث با  کار مــی رود و جواِنبــی از ِعیارَســنجی و ارز بــه 
کرده اند؛11 و این، ما را از  آن بیان می شــود، َبحث و َفحص هاِی درازدامن 

خوض در تفاصیِل سخن در این باب، ِعجالًة ُمعاف می دارد.

یک معناِی »َخلط« و »ِاختالط«، همان شوریدگِی هوش و َخبِط ِدماغ است.

َد اهلُل َمضَجَعه - آورده است: َکّشی - َبّرَ شیِخ بزرگوار 

د الَبصرّی،  َثنا أبویعقوب ِإســحاق بــن محّمَ
َ

 »نصــر بــن الّصّباح، قال: َحّد
َثنا علّی بن عبد اهلل، قال:

َ
قال: َحّد

ٰی مّرَ علٰی ِسَکِك  کًبا َقَصَبًة حّتَ  َخَرَج جابٌر ذاَت یوٍم َو علٰی رأسه َقوَصَرٌة را
وَن: ُجّنَ جاِبر، ُجّنَ جاِبر!

ُ
اُس َیُقول الُکوَفِة، فَجَعَل الّنَ

یه
َ
ِکتاُب ِهشاٍم قد جاَء ِبحمِله ِإل اًما، فإذا  ِبثنا َبعَد ٰذلك أّیَ

َ
َفل

لك إلٰی 
ٰ

کتَب بذ ط، َو 
َ
ه َقد اخَتل

َ
ّن
َ
 َعنه األمیُر، فَشــِهُدوا ِعنَده أ

َ
قال: فســأل

ل«.12 ّوَ
َ
کاَن ِمن حاِلِه األ ْض له، ُثّمَ رجَع إلٰی َما  ِهشاٍم، فلم یتعّرَ

ة، أبوالَمعالی محّمد بن محّمد إبراهیم الکلباســّی )1247 - 1315  ســاِئل الرجالّیَ 11. نمونه را، نگر: الّرَ
ّی - و 

ّ
رایتّی، الُمســاعدون: عّباس تبریزیان - و - عبد الحلیم الحل ق(، تحقیق: محّمدُحَســین الّدِ

وجی - و - محّمد أشعری، 
ُ
ُة النّص: محمود سپاسی - و - مصطفٰی أ

َ
- عبدالعزیز الکریمّی، ُمقاَبل

قافّیة(،  ط: 1، 1422 هـ ق/ 1380 هـ ش ،  سة دارالحدیث الّثَ شر)مؤّسَ ُقم: دار الحدیث للّطباعة َو الّنَ
ســة  ســَترّی، ط:2، تحقیق و َنشــر: ُمَؤّسَ ــیخ محّمدتقی الّتُ 3 / 386 - 397؛ و: قاموس الّرِجال، الّشَ
َفة(، َشّوال 1425 ه  ق ، 12 / 475 - 480 .  شر اإِلسامّی )الّتاِبَعة ِلَجماَعِة الُمَدّرِسیَن بُقِم الُمَشّرَ الّنَ

بوَجعَفر الّطوســّی، َتصحیح َو 
َ
12. اختیــار معرفــِة الّرِجــال المعروف بـ: رجاِل الکشــّی، شــیخ الّطائفــة أ

ِرواَیت و ِدراَیت و ِکتاَبِت شیِخ َکْفَعمی
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ه - آورده است: َس ِسّرُ َکّشی - ُقّدِ شیِخ بزرگواِر 

د الَفضل بن شاذان سأل أبي  د القتیبی، قال: قال أبومحّمَ »علّی بن محّمَ
قیَت َمشــاِیَخ 

َ
ك قد ل

َ
د بن أبی ُعَمیر، فقال له: ِإّن - َرِضَی اهلُل عنه -، محّمَ

م َتســَمع ِمنُهم ؟ فقال: قد َســِمعُت منهم، غیَر أّنِی رأیُت 
َ
ِة، فَکیَف ل العاّمَ

ِة، فاختلط علیهم  ِة َو علَم الخاّصَ کثیًرا ِمن أصحاِبنا قد َسِمعوا علَم العاّمَ
ِة عِن  ــِة َو حدیــَث الخاّصَ ــِة عِن الخاّصَ کانــوا َیــروون حدیَث العاّمَ ــٰی  حّتَ

قَبلُت علٰی ٰهذا«.22
َ
، فَتَرکُت ٰذلك َو أ ن یختلَط علّیَ

َ
ِة، فکرهُت أ العاّمَ

 
ّ

ُمــال مــه آخونــد 
ّ

یــِث مأثــور، عال َموار زاَرنــدۀ َخــدوِم 
ُ
گ کوشــا و  ــزاِر 

ُ
حدیثگ

ُه  َس اهلُل ِسّرَ
َ

ل / 1003 - 1070هـ ق( - َقّد ّوَ
َ
دَتقِی َمجِلســی )َمجِلسِی أ محّمَ

ِکراَمنِد  ِکتاُب َمن ال َیحُضُره الَفقیه،  کتاِب  گزارِش ِرجاِل  ریف -، در 
َ

الّش
فِی »عمر بن عبد العزیز بصری« َمرقوم فرموده است: در معّرِ

کتاٌب..«.23   کتاِبه؛ له  ة فی  خباَر الُغالِة أو العاّمَ
َ
ٌط، أی ُیدخُل أ ِ

ّ
 »ُمَخل

یه - و 
َ
ه به مجموِع ســخناِن شــیِخ َنجاشــی - ِرضواُن اهلِل َعل باری، با توّجُ

ل َشــیبانی،24 
َ

بوالُمَفّض
َ
ّیات و منقوالِت أ دیگــر ِرجالیان و َبرَرَســندگاِن َمرو

ِإلیه،  که »تخلیِط« َمنســوب به ُمشــاٌر شــاَید جاِی ُشــبهه و تردید نباَشــد 
یِث َحدیثی، یا  مانتی در نقِل َموار

َ
چیزی از دسِت لغِزِش َعقیدتی، یا بی أ

 - َپریشانِی َحواّس و َخبِط ِدماغ و َخَرف و تباهِی 
ً

هردو، باَشد،25 نه - مثال

22. اختیــار معرفــة الّرِجــال الَمعــروف بـــ: رجال الَکشــّی، َتصحیــح َو َتعلیــق: میرداماد ااِلســَترآبادّی، 
جائّی، ط: 1، 2 / 855، ش 1105. د َمهدّى الّرَ ّیِ تحقیق: الّسَ

َقه  دتقی الَمجِلســّی، َنّمَ قیــن فی َشــرِح ] کتاب[ َمــن ال َیحُضُره الَفقیه، المولٰی محّمَ 23 . َروَضــة الُمّتَ
ــیخ علــی پنــاه  د ُحســین الُموَســوّی الکرمانــی - و- الّشَ ــّیِ شــَرَف َعلــٰی َطبِعــه: الّسَ

َ
یــه َو أ

َ
ــَق َعل

َّ
َو َعل

کوشانپور، 1399هـ ق ، 14 / 406. دحسین  ااِلشِتهاردّی، ُقم: بنیاِد فرهنِگ ِإسامِی حاج محّمَ
ِه خوانندۀ ارجمند را جلب می ُکَنم به: 24. نمونه وار، توّجُ

که فرموده است: گزارِش اْبِن َغضاِئرّیِ َبغدادی، از ُنّقاِد عالی مرتبۀ َحدیث؛ 
ل .

َ
، أُبوالُمَفّض ْیبانّیُ

ّ
ِلب، الَش د بن الُمّطَ ُد بُن َعْبد اهلل بن ُمَحّمَ » ُمَحّمَ

ِکیِر . َکِثیُر الَمنا َوّضاٌع، 
ُکُتَبُه، َو فیها األسانیُد من ُدْوِن الُمُتْوِن، والُمُتْوُن من ُدوِن األسانید . رأْیُت 

ى َتْرَك ما َیْنَفِرُد ِبِه«.  َر
َ
َو أ

ســة دار الَحدیث  د محّمدرضا الُحَســینّی الَجالّی، ُقم: ُمَؤّسَ ــّیِ )الّرِجال، اْبِن الَغضاِئرّی، تحقیق: الّسَ
ة، ط: 1، 1422 هـ .  ق. / 1380 هـ . ش ، ص 98 و 99، ش 149(. قافّیَ الّثَ

گزارِش َخطیِب بغدادی از عاّمه؛ نگر: و همُچنین 
ــالم، أبوَبکر أحمد بن علّی الَخطیب الَبغدادّی )ف-: 463 هـ ق(، دراســة  یخ َبغداد أو َمدیَنة الّسَ تار

ة، 13 / 86 - 88، ش 1082 . َو َتحقیق: ُمصطفٰی عبدالقاِدر َعطا، َبیروت: دار الکتب الِعلمّیَ
ّیاتش، نیز نگر: درباِب این َشیبانّی و َمرو

د الباِقر الِبهبودّی، ط: 1  ة، محّمَ ــیَعة اإِلمامّیَ یِنه و َثقافته عنَد الّشِ یخ َنشــِره و َتدو َمعرَفة الَحدیث و تار
َعفاء 

ُ
شــر،1427 هـ ق ، ص 301 - 304، ش 121؛ و: الّض ] ط:  2[، َبیــروت: دارالهــادی للّطباَعة و الّنَ

شــر، 1426 هـ ق /  ِمــن ِرجاِل الَحدیث، ُحَســین الّســاِعدی، ط: 1، ُقــم: دار الَحدیث للّطباَعة و الّنَ
1384 هـ ش ، 3 / 202 - 208، ش 320.

هِل َفن نیز از َقدیم ُچنین برداشتی داشته اند. 
َ
یا أ گو  .25

بوالَمعالِی کلباســّی )1247 - 1315 ق( 
َ
نمونه را، داِنشــوِر ژرف نگِر ُجســت و جوگِر ســپاهانی، مرحوِم أ

کان فی أّول  ــریف -،  می فرماَید: » ... فی ترَجَمِة محّمد بِن عبد اهلل ...: " أّنه  ُه الّشَ َس اهلُل ِســّرَ
َ

- َقّد
عمره َثْبًتا ثّم خلط«. 

خلیِط ُسوء المذهب. َکوُن الَغَرض من الّتَ اهُر منه: 
َ

والّظ
ــَط بالجمِع َبیَن 

َّ
ــه کاَن فی أّول ُعمــِره معتَبَر الَحدیث، ثّم خل : إّنــه ال بــأَس بَکــوِن الَغَرض أّنَ

َ
 أن ُیقــال

ّ
إال

ــمین، أو کاَن معتمــَد اإِلســناد، ثّمَ ظهَر ِمنــه الکذُب َو الوضُع فی بعِض ِإســناداته ] فی  الَغــّثِ َو الّسَ
دِق فی بعِض اإلسنادات َو الکذِب فی بعض،... «.  المطبوع: أسناداته[، فَجَمَع َبیَن الّصِ

راَیتّی  ة، أبوالَمعالی محّمد بن محّمد إبراهیم الکلباسّی، تحقیق: محّمدُحَسین الّدِ ساِئل الرجالّیَ )الّرَ
و .. ،3 / 394  و 395(. 

 اســِتقامٍة 
ُ

ُهــم حال
َ
ن ُعــِرَف ل کاُنــوا مّمَ  فمــا یختــّصُ الُغــالُة بِروایِتــه، فــإن 

، ُعِمــَل بمــا َرووه فی حــاِل االســتقامِة و ُتِرَك مــا َرووه فی حاِل  ــّوٍ
ُ
 ُغل

ُ
و حــال

ائفُة بما  ِت الّطَ
َ
جِل ٰذلــك َعِمل

َ
خطاءهم ]نســخه بدل: »تخلیطهم« [، َو أِل

یَنب فی حاِل اســِتقامِته َو َتَرکوا ما َرواه  ــد بُن أبــی َز َرواُه أبوالَخّطــاب محّمَ
بی 

َ
حَمد بِن ِهالل الَعَبرتائّی، َو ابِن أ

َ
 فی أ

ُ
لك الَقول

ٰ
فی حاِل َتخلیِطه، وکذ

َعذاِقر َو غیِر ٰهُؤالء

کّلِ حاٍل یه فی حاِل َتخلیِطهم فال َیجوُز الَعَمُل به علٰی  ا ما َیرو ّمَ
َ
فأ

فون«.18 َهمون َو الُمَضّعَ یه الُمّتَ  فیما َترِو
ُ

لك الَقول
ٰ

کذ َو 

ُه الُقّدوســی - در فهرســِت  َس اهلُل ِســّرَ
َ

هــم َشــیخ الّطاِئَفــه ِی طوســی - َقــّد
خویش می نویَسد:

ّی الَبصرّی  د بن الَحَسن بن ُجمهور الَعّمِ  »محّمَ

لــه کتــب جماعــة، منهــا کتــاب الَمالِحــم، و کتــاب الواحــدة، و کتــاب 
یِه 

َ
ة عن الّرِضا - َعل َهبّیَ

َّ
الم -، و له الّرِسالة الذ یِه الّسَ

َ
مان - َعل صاحب الّزَ

الم یِه الّسَ
َ
کتاب وقت ُخروِج القاِئم - َعل الم -، و له  الّسَ

ّوٍ أو َتخلیط - جماعٌة، 
ُ
کاَن فیها من ُغل  ما 

َّ
ها - ِإال ِ

ّ
کل ُکتِبه  خَبَرنا بِروایاِته َو 

َ
أ

عــن أبی جعفر ابن بابویه، عن أبیه، عن َســعد بــِن عبداهلل، عن أحمد بن 
الُحَسین بن َسعید، عنه«.19

گونه هــاِی حدیــث و  گاه »َتخلیــط« و »ِاخِتــالط«، از نوعــی درآمیختگــِی 
میراثهاِی حدیثِی ُمخَتِلف و َخلِط مأثورات حکاَیت می ُکَند.

در ُمنَتَهی الَمقال می خوانیم: 

اهــر أّن المــراَد بأمثــاِل ٰهذیــن 
َ

ــط،.... الّظ ِ
ّ
 »وأمــا قولهــم: ُمختِلــط، َو مخل

ــن َیأُخــذ، َیجَمــع َبیــَن الَغّثِ َو  ی َو ِمّمَ ــن َیــرِو فَظیــِن َمــن ال ُیباِلــی َعّمَ
َّ
الل

مین«.20
َ

مین، َو العاِطل َو الّث الّسَ

یه - می خوانیم: 
َ
در فهرسِت شیِخ نجاشی - ِرضواُن اهلِل َتعالی َعل

کبیَر  کاَن  ب، أبوجعفر الُقمّی،  ة الُمــَؤّدِ حَمد بن ُبّطَ
َ
ــد بن َجعَفر بن أ  »محّمَ

َدِب َو الَفضِل َو العلِم )العلم والفضل(، َیَتساَهُل ِفی 
َ
کثیَر األ ِة بُقم، 

َ
الَمنِزل

کثیٌر ٌط 
َ
سانیَد باإِلجازاِت، َو فی فهرسِت ما َرواه َغل

َ
ُق األ ِ

ّ
الَحدیِث، َو ُیَعل

ًطــا فیمــا  ِ
ّ
ــة َضعیًفــا ُمَخل ــد بــن َجعَفــر بــن ُبّطَ  ابــُن الولیــِد: کان محّمَ

َ
َو قــال

ُیسِنده...«.21

د رضا  د بن الَحَسن الّطوسّی، تحقیق: محّمَ ة فی أصول الفقه، شیخ الّطائفة أبوجعفر محّمَ
َ

18 . الُعّد
نصارّی الُقمّی، ط:1، 1417 ه  ق / 1376 هـ.  ش ، 1 / 151.

َ
األ

19 . الفهرست، شیخ الّطائفة الّطوسّی، ط . َنشر الَفقاَهة، ص 223، ش 626.
د بن إســماعیل الماَزنَدرانّی / ف-:  حواِل الّرِجال، أبوعلــّی الحائرّی )محّمَ

َ
َمقــال فــی أ

ْ
20 . ُمْنَتَهــی ال

راث، ُقم، 1416 هـ ق. /  ــام - إلحیاِء الّتُ یِهُم الّسَ
َ
ســة آِل الَبیت - َعل 1216 ه (، َتحقیق و َنشــر: ُمَؤّسَ

1374 هـ ش ، 1/ 120.
جاشی، ط . ُشــَبیرِی َزنجانی، ص 372  ــیَعة المشــتهر بـ:  رجال الّنَ ِفی الّشِ ســماِء ُمَصّنِ

َ
21. ِفهرســت أ

و 373، ش 1019.

ِرواَیت و ِدراَیت و ِکتاَبِت شیِخ َکْفَعمی
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نقد و برریسکتاب

ٰی.
َ
ِعنَد اهلِل َتباَرَک َو َتعال

الَغــَرض، بــه َنَظــر نمی َرَســد آنچــه  »اخِتــالف در ِروایــات و متــِن صحیفــۀ 
هی داشــته  ســّجادّیه« خوانده انــد، بــه »َتخلیِط« َشــیبانی  َمزبــور، َربِط ُمَوّجَ
ًة َملحوظ نیست.

َ
باَشد؛ یا ُدُرست تر بگویم: نشانی از ُچنین پیوندی ِعجال

عزیــِز  أوقــاِت  َتفویــِت  مایــۀ  و   - نیســت  بیجــا  لیــک  ُشــد،  دراز  ســخن 
گر در باِب همین مقولۀ  »اخِتالف  خوانندگاِن این َســطرها نخواَهد بود - ا

در ِروایات و متِن صحیفۀ سّجادّیه«، بَیفزائیم:

احتمــاِل تأثیــِر منِع نقِل حدیث تا زماِن ُعَمر بِن عبدالَعزیز، بر  »اخِتالف در 
ِروایــات و متــِن صحیفۀ ســّجادّیه« هم،  که َبعِض ُمعاِصــران َمجاِل َطرح 
داده اند - و در نوشتاِر آقاِی َحکیم، مورِد ِإشارت و َنقد واِقع گردیده است 
ُئِم تاریخــِی پیدائِی  »اخِتــالف در ِروایات و  -، نــه تنهــا از جهِت عــدِم َتال
متــِن صحیفۀ ســّجادّیه« با زماِن آن َمنِع َرســمِی ِخالَفتــی - که خوِد آقاِی 
َحکیــم بــدان تصریــح کرده انــد )ص 19( -، جــاِی درنــگ و َتردید اســت 
ــی الّظاهــر، پیدائِی  »اخِتــالف در ِروایــات و متِن 

َ
- و بــه بیــاِن روشــن تر: َعل

که از ُبن،  صحیفۀ سّجادّیه«، به پس از این دوران راِجع باَشد -، ای بسا 
- بــه اصطالح - »ســاِلبۀ به ِانِتفاِء موضوع« باَشــد؛ چــه، َمنِع َنقِل حدیث 
حادیِث َنَبوی« بوده 

َ
ی الَمشــهور، ناِظر بــه »أ

َ
تــا زماِن ُعَمر بِن عبدالَعزیز، َعل

هــِل ِاصطالح کســی نیســت که از آن بــازداری و 
َ
اســت؛ و الُبــد در میــاِن أ

کتابِت َعَربی را  ِت هرگونه نوشــتار و  کذائی، َممنوعّیَ سیاســِت ُحکومتِی 
ل کرده باَشد! و ُخالصه، ُچنین نمی نماَید  تا زماِن ُعَمر بِن عبدالَعزیز َتَخّیُ
کــه َمنــِع َنقِل حدیِث َنَبوی، متنی چون َصحیفۀ َســّجادّیه )ع( را نیز در بر 
الم( را، در آن دوران،  یِهُم الّسَ

َ
هِل َبیت )َعل

َ
ۀ أ ِئّمَ

َ
گرفته باَشد و نیایشهاِی أ

مصداِق »حدیِث َنَبوی« می شمرده باَشند!

فت وگو بســی بیــش از اینهاســت؛ و ِنکاِت 
ُ
گ بــواب جــاِی 

َ
در ماننــِد ایــن أ

قابِل َبحِث دیگر نیز هســت؛ لیک بهتر آن اســت که دامِن سخن را فراهم 
ِب َمقال بپرهیزیم. یم و از فزایِش َتَشّعُ بیاور

ة الکاِمَلة  ّجادّیَ حیَفة الّسَ  کامۀ راِقم ُجز این نبود که َنشِر نسخه برگرداِن  الّصَ
م بر آســتاِن باَعَظَمِت ُتراِث َموثوِق 

َ
را بهانــه ای بســاَزد تا دیگربــار به نوِک َقل

جَمعین( 
َ
یِهــم أ

َ
واُت اهلِل و َســالُمُه َعل

َ
هــِل َبیــِت ِعصمت و َطهــاَرت )َصل

َ
أ

کوشــِش ُپرَکِشــِش فرهنگی و  بوســه ای بَزَنــد و ناشــران و ِاهِتمامگــراِن این 
گفته باَشد. َجزاُهُم اهلُل َخیَر الَجزاء! خباد و دست َمریزادی  دینی را َفّرُ

ِدنا  ٰی َخیِر َخلِقِه، َســّیِ
َ
ــالُم َعل ــالُة و الّسَ میــن؛ و الّصَ

َ
َو الَحمــُد هلِل رّبِ العال

بیَن الّطاِهرین. ّیِ
هِل بیِتِه الّطَ

َ
ٍد، و َعلٰی أ محّمَ

اصفهان / آغاِز خزاِن 1394 هـ ش  

یدگِی هوش. کاستی گرفتِن یاد و شور ِخَرد و 

از »اســتقامِت«  پــس  و »َتخلیــط«  َمســئلۀ مشــهوِر »َخلــط«  ایــن همــان 
ی، یا بــه َمنَهج و  اصِطالحــِی عقیدتــی یا َمنَهجی اســت، و بــه َعقیدۀ راو

َممشاِی او در ِرواَیتگری، راجع است.

ِث  وانگهــی، بــر فــرِض َقبــوِل ُچنــان ِاســتنباِط َغریبــی از »َتخلیــِط« ُمَحّدِ
کندگِی حــواّس و خلط بیِن عبــارات«، اینکه  یادُشــده و َحمــِل آن بــر »پرا
رسانیهاِی 

َ
یده هوشِی َمفروض در َشــیبانی، به ِدگ پریشــانِی َحواّس و شــور

کاِهــش و فزاِیــِش چشــمگیر در ُنســخه هاِی َصحیَفــه ِی شــریفه  ُعمــده و 
انجامیده باَشــد، باز احتمالی اســت بســیار ُمســَتَبعد. چه، بسیار بسیار 
که در آن دوران، ُمتونی چون َصحیَفۀ َسّجادّیه - ع - را از  ُمسَتَبعد است 

حفظ و به طوِر ِشفاهی ِروایت می کرده باَشند. 

کــه از َشــواِهد فــراوان ُمســَتفاد  ّیــات، آنســان  َمبنــاِی ِروایــِت ُچنیــن َمرو
ِن  ص و ُنَسِخ ُمَعّیَ می شــود، ُنســخه هاِی مکتوب و حّتٰی مکتوباِت ُمَشــّخَ
ُمجــاز - و بــه اصِطــالِح ُعرفــِی ِامروزیــن، َمتنهــاِی »اســتاندارد« - بــوده 
 

ً
تــی نبــوده تــا مَثال یــد را در آن، ُچنــان َمدَخلّیَ اســت، و حاِفَظــۀ َعمــرو و َز

یدگِی ِدماغ و اختالِل حاِفظه و پریشانِی حواّسِ مفروِض کسی چون  شــور
ــِل َشــیبانی بــه »اخِتــالف در ِروایــات و متــِن ]ُنَســِخ [ صحیفــۀ 

َ
بوالُمَفّض

َ
أ

ســّجادّیه« و پیدائِی ِرواَیتهاِی ناَهمســاز از کتاِب واِحد بَینجاَمد؛ و الِعلُم 

ِرواَیت و ِدراَیت و ِکتاَبِت شیِخ َکْفَعمی


