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ها.
َ
صَل ل

َ
ُرّبَ ُشهَرٍة ال ا  

ضرب المثل عربی  

مــا در محاصــرۀ مشــهوراتیم و باید از ایــن بابت، به اعتباری، خوشــحال 
باشیم. همین مشهورات است که راه ما را در علم آموزی کوتاه کرده است 
گر این  و هموار. بسیاری از معلومات ما را مشهورات تشکیل می دهد، و ا
همه مشــهورات نبود، معلومات ما نیز این همه نبود. غالب مشــهورات، 
گر بخواهیم در یکایک آنها شک  درســت اســت و حاصل عقل جمعی. ا
یابیم و تجربه کنیم.  یم و همه چیز را بتنهایی در کنیم، باید از صفر بیاغاز
کاروان علم بــه جلو مــی رود. چنانچه  کــه  بــا اعتماد به مشــهورات اســت 
ایــن اعتمــاد نبود، آنگاه - فی المثل - برای تحقیق در بارۀ ارســطو باید از 
بود و نبود او آغاز می کردیم، و یا اینکه او فیلســوف بود یا امپراتور، و پیش 
یســت یا پــس از آن. با محافظــه کاری علمی، که در  از میــاد مســیح می ز
جای خود موّجه است، به مشهورات اعتماد می کنیم و تحقیق خود را از 

نقطه های جلو به جلوتر می بریم.

کــه نباید یکســره به مشــهورات اعتماد  ی دیگــر ایــن موضوع آن اســت  رو
که  کنیــم و هــر چیــز را به ِصرف شــهرتش بپذیریم. چه بســیار مشــهوراتی 
هیــچ اساســی ندارد و بــا کوچکترین تردیــد، فرو می ریزد. مشــهوراتی هم 
کــه قرائنــی بــرای درســتی اش وجــود دارد، ولــی دالیلــی اســتوارتر  هســت 
که پوشــیده مانده است. شکیبایی و مطالعۀ  برای نادرســتی اش هست 
که شد، قبول عام  عمیق می خواهد تا بطان آنها آشکار شود. ابطال هم 

نمی یابد، فقط شوکتش می شکند. 

نقد مشهورات
محّمد اسفندیاری

مقــالــه

چکیده: بســیاری از معلومات را مشهورات تشکیل می دهند. 
وی دیگر  غالب مشهورات، درست و حاصل عقل جمعی است. ر
این موضوع آن است که نباید یکســره به مشهورات اعتماد 
یم. نقد مشهورات،  کنیم و هر چیز را به صرف شهرتش نپذیر
نقد افکار عمومی اســت و اگر آن نیز با احساســات عمومی 
ویی علمی و عاطفی می شود و دشوارتر.  ویار آمیخته شود، ر
در مواجهه با مشــهورات فقط تفکر انتقادی، کارآمد اســت. 
در همه جا، از جمله در میان دینداران، مشــهورات بی اساس 
یافت می شــود. نویسنده در نوشــتار حاضر، نمونه هایی از 

مشهورات نادرست را مورد مداقه قرار می دهد.
کلیدواژه ها: نقد مشهورات، مشهورات نادرست.



6

مقاله

سال بیست و ششم،مشارۀپنجم، آذرودی مــــــاه1394 155

بــه مــردم می آموزنــد جز تفّکــر انتقــادی را؛ از آن  رو که می ترســند رواج نقد 
گیرند. موجب شود تا خودشان آماج آن قرار 

اســاس تفّکــر انتقــادی، درایــت اســت؛ درایــت در اخبــار و اّطاعاتی که 
یافت می کنیم. اّما بنای مردم بر عکس این است. روشنتر بگویم میل  در
انســانها این اســت که چون چیزی را می خوانند و می شــنوند، باور و نقل 
کننــد. ایــن خصیصــۀ روایتگرایــی، خــاف درایتگرایی و تفّکــر انتقادی 

است، و همین موجب پذیرفتن مشهورات بدیهّی البطان می شود.

در همــه جــا، از جملــه در میــان دینــداران، مشــهورات بی اســاس یافــت 
کــه در میــان دینــداران برخــی از مشــهورات بــه  می شــود؛ بــا ایــن تفــاوت 
اعتقــادات تبدیــل می گــردد و مخالفــت بــا آنهــا، دشــوار. در نتیجــه چــه 
که قرنها در میان دینداران باقی  بســیار مجعوالت و تحریفات و خرافاتی 

کند. کسی جرأت نمی کند تا نقدشان  می ماند و 

از مؤمنــان، زودبــاوری نشــانۀ خوشــباوری اســت، و  در میــان شــماری 
کورکورانــه نپذیرفتــن، عامــت  کــردن و دلیــل خواســتن و  چــون و چــرا 
که دوســت ندارند متهم به سست ایمانی شوند، و  سســت ایمانی. برخی 
که دوســت دارند خوشباور خوانده شــوند، چیزهایی را می پذیرند  برخی 

که پذیرفتنی نیست.

که تســلیم  در میان محّققان عصر حاضر، یکی از انگشت شــمار افرادی 
مشــهورات نمی شــد و در هــر موضوعــی اجتهــاد می کــرد تــا حقیقــت را 
ی را معمواًل به کتاب  یابــد، نعمــت اهلل صالحی نجف آبادی اســت. و در
ید می شناســند و نظری که در بارۀ قیام حضرت سّیدالشهدا  شــهید جاو
کــرد به نظری  - ع - داشــت، حــال اینکــه او در هــر موضوعــی که تحقیق 
که خاف مشهورات بود؛ آن هم دقیقًا در چارچوب عقاید  خاص رســید 
کرده باشــد.  تشــّیع اثنــی عشــری، و بی آنکــه از مبانی و اصــول آن عدول 
نمونــه را بــه تفســیر او از ســورۀ یوســف اشــاره می کنم که موضوعی اســت 

یخی و به دور از حّساسّیتهای امروزی. یکسره تار

کــه از  کتابــی بــود  جمــال انســانّیت یــا تفســیر ســورۀ یوســف، نخســتین 
صالحی نجف آبادی منتشــر شــد و شامل تفســیر 101 آیه از سورۀ یوسف. 
ی دست یکدیگر می نویسند و به  ی برعکس بسیاری از مفّسران که از رو و
اعتماد هم به یک سلســله روایات اعتماد می کنند، تحقیق را جایگزین 
تقلید کرد و به مشــهورات خرســند نشد. حاصل اینکه به نتایجی دست 
یافــت غیــر از مکّررات رایج؛ از جمله در ســه مورد به نظری رســید خاف 
نظر همۀ مفّسران عاّمه و خاّصه. همچنین در سه مورد به به نظری رسید 
کنیم که 36 خبــر و اثر از اهل  خــاف نظر مشــهور میان مفّســران. اضافــه 

کرد و 26 حدیث از احادیث شیعه را.1 سّنت را نقد 

 1. ر.ک: نعمت اهلل صالحی نجف آبادی، جمال انسانّیت یا تفسیر سورۀ یوسف )چاپ نهم: تهران، 
بنیاد قرآن، 1360(، ص 3 - 4 و 337 - 338.

از تردیــد در مشــهورات و یــا رســیدن به یک رأی شــاذ نباید هراســید. چه 
بسا شاذ یک دوره، مشهور دورۀ دیگر شود، و مشهور یک دوره، شاذ دورۀ 
گر  دیگــر. بســیاری از مشــهورات در آغاز مشــهور نبــود و یا رأی شــاذ بود. ا
دانشــمندان به آرای مشــهور عصرشــان بســنده می کردند، نمی توانستند 
که بدین  کاخ دانش  کنند و از همان عصرشــان فراتــر نمی رفتند.  نوآوری 
که در مشهورات نماندند و از نوآوری  بلندی رسید، مرهون کسانی است 

نهراسیدند.

گری از عهدۀ محافظه کاران ترسو  گری اســت و این افشــا علم نوعی افشــا
گاهی افشــای  گاهــی علــم افشــای نادانی همگانی اســت، و  برنمی آیــد. 
اغــراض  افشــای  گاه  و  رایــج،  افشــای خرافــات  گاه  و  بــزرگان،  خطــای 
مغرضان. به عبارت دیگر، علْم ستیز با ظلمت است، و الزمۀ این ستیز، 
شــجاعت علمی اســت. شــجاعت نه فقط در عرصۀ عمل، که در حوزۀ 
کار می آید. غرب با شــعار »شــجاعت دانســتن داشــته باش«  نظــر نیــز به 

توانست از ظلمات قرون وسطی بیرون آید.

گــر آن نیــز با احساســات  نقــد مشــهورات، نقــد افــکار عمومــی اســت، و ا
یارویــی علمی و عاطفی می شــود و دشــوارتر.  عمومــی آمیختــه باشــد، رو
کــه بعضــی به جــای نقد مشــهورات به نقل مشــهورات  از همیــن  روســت 
می پردازنــد؛ آن هــم یــک عمــر. زندگــی علمــی ایشــان را می تــوان چنیــن 

گفتند و ما نیز چنین می گوییم. کرد: دیگران چنین  خاصه 

بیشــتر  نیســت،  بی غرضانــه  و  دقیــق  تحقیــق  حاصــل  کــه  مشــهوراتی 
قابــل اعتماد نیســت. بعضــی از مشــهورات در واقع چیزی جز شــایعات 
علمــی نیســت. شــایعۀ علمی نیز نوعی شــایعه اســت، ولی مــا که بدین 
که شــایعه را در امــور اجتماعی و روزمــّره می دانیم، باورمان  گرفته ایم  خــو 
نمی شود که شایعۀ علمی هم وجود دارد. گمان می کنیم شایعه آن است 
کــه در کوچــه و خیابــان، در میــان مــردم زودباور شــکل می گیــرد؛ غافل از 

که از عوام زودباورترند. اینکه چه بسا عالمانی 

درگذشــته که این همه کتاب و رســانۀ گروهی نبود، مشهورات دیر شکل 
گاه چنــد قــرن می گذشــت تا چیزی دامنگســتر می شــد. اّما  می گرفــت و 
کنــون خیلــی زود افــکار عمومی ســاخته می شــود و مطلبی زبانــزد عام و  ا
خــاص. تبلیغــات در دنیــای امــروز هــر چیــز و هرکــس را می تواند مشــهور 
کنــد. ایــن تبلیغــات منحصر بــه عرصه هــای بازرگانی و ورزشــی و هنری 
نیســت، بلکه در حــوزۀ دین و فرهنگ هم فّعال اســت و تأثیرگذار؛ حّتی 

بر تحصیلکردگان.

کارآمد اســت. هیچ قاعدۀ  در مواجهــه با مشــهورات فقط تفّکــر انتقادی 
ی دیگری وجود ندارد که روشن کند چه چیز را بپذیریم و چه چیز را نه. 

ّ
کل

جی و درســت و نادرســت 
ّ

که انبوه اّطاعات را حا تفّکر انتقادی اســت 
را تفکیــک می کنــد. اّمــا مرّبیــان جامعه و نهادهای آموزشــی همــه چیز را 

نقِد مشهورات
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کــه آن را بــه نقــل از  داده انــد. وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز سالهاســت 
پیامبــر، شــعار خــود قــرار داده اســت. اّمــا ســخن مزبــور اساســًا حدیــث 
نیســت و نویســنده با تتّبع گســترده در جوامع روایی شیعه و اهل سّنت، 
کتابهــای حدیثی، از کافــی تا بحار  منبعــی بــرای آن نیافــت. با اینکــه در 
االنــوار و المحّجــة البیضــاء، فصلــی بــه »کتــاب فضــل العلــم« و »کتاب 
العلــم« اختصــاص یافتــه، ولی در هیچیــک از منابع دســت اّول و حّتی 
دســت دوم، چنین حدیثی از پیامبر نقل نشــده است. وانگهی مضمون 
که  مبالغه آمیز این ســخن به زبان شــاعران نزدیک اســت تا لســان پیامبر 

هرگز از سر مبالغه سخن نمی گفت و تکلیف بما ال یطاق هم نمی کرد.

گور دانش بجوی گهواره تا  گفت پیغمبر راستگوی / ز  چنین 
کنون در همه  شعر فوق را در دهه های اخیر به فردوسی نسبت داده اند و ا
که از اوست. منشــأ این شهرت وزارت آموزش و پرورش  جا مشــهور شده 
ی 

ّ
است که آن را به نقل از فردوسی و به همراه حدیث پیشگفته، شعار مل

کرده است. ولی این شعر هم از فردوسی نیست و حّتی در ابیات الحاقی 
شــاهنامه نیامده اســت. نسبت دادن این شــعر به فردوسی خطاست، و 
نسبت دادن مضمون آن به پیامبر، خطایی دیگر و بزرگتر. آری، فردوسی 
گفتــه اســت: از آموختــن یــک زمــان نغنــوی. و در  در جایــی از شــاهنامه 

گفته است: میاسای ز آموختن یک زمان. جایی دیگر 

شــعر فــوق از ســروده های عصــر حاضــر اســت و در هیچیــک از دیوانها و 
کبر دهخدا در کتاب  تذکره های متقّدمان و متأّخران نیست. حّتی علی ا
امثــال و حکــم آن حدیــث پیشــگفته را آورده، ولــی شــعر مزبــور را بدیــن 
کــه نشــنیده و در جایــی نخوانده نبــود، نیــاورده اســت. بنابراین  ســبب 

که از سروده های پس از تألیف امثال و حکم است. حدس می توان زد 

کــه  ایــن نویســنده بــرای اطمینــان بیشــتر، از ســّید محّمــد دبیرســیاقی، 
که  ی در نامه ای توضیح داد  کرد. و دســتی در شــاهنامه دارد، استفســار 
کنون در حال تصحیح یادداشــتهای روزانۀ علی اصغر حکمت  از قضا ا
که وزیر معــارف )آموزش و پرورش(، در دورۀ رضاشــاه بود. در این  اســت 
یادداشــتها آمده اســت که مصراع دوم این شــعر، ســرودۀ میرزا ابوالقاســم 
فخراالســام، از مقامــات وزارت معــارف اســت، و آن را در ســال 1315، 
که ســال مبارزه با بی ســوادی بود، ســرود. اّما مصراع اّول آن از کسی دیگر 

است و بعدها به آن افزوده اند.

وُب الّناِس َمَعَک ...
ُ
ُقل

کــه امــام حســین -  یخــی آمــده اســت هنگامــی  در بســیاری از منابــع تار
کوفــه بــود، عــّده ای در مکانهــای مختلــف بــه آن حضــرت  ع - رهســپار 
ــوُب الّنــاِس َمَعَک َو َاســیاُفُهم َعلیَک.«5 یعنــی قلبهای مردم 

ُ
گفتنــد: »ُقل

ــی، مثیــر االحــزان، تحقیــق مؤّسســة االمام المهــدی علیه الّســام )چاپ ســوم: قم، 
ّ
 5. ابــن نمــا حل

مؤّسسة االمام المهدی، 1406(، ص 40 و 42 و 44. برای تحقیق بیشتر در این باره و منابع آن رجوع 
یخ امام حسین علیه الّسام:  رش، تار زارت آموزش و پرو شــود به: دفتر انتشــارات کمک آموزشــی و

کــه تحقیق  که در هــر موضوعی  روش صالحــی نجف آبــادی چنیــن بــود 
می کرد، نخست آن را به درس و مباحثه می گذاشت. سپس نسخه هایی 
از آنچــه را می نوشــت برای نقد و نظرخواهی به دیگــران می داد و تا مّدتها 
کتابش منتشر می شد،  که  ید. هنگامی هم  از چاپ آن خودداری می ورز
بــاز به اســتقبال نقد می رفت و به جای شــیوۀ معموِل برخی نویســندگان 
کتابش را نقد  که خوانندگان را مرعوب می کنند، از ایشان می خواست تا 
گاهی، بلکه فرع بر احتیاط  کنند. خاف مشهوراتش نه از سر خامی و ناآ
علمــی اش بــود. بــه اقتضــای احتیاط بــود که تحقیــق و تدقیــق می کرد و 
بــه هر مشــهوری گردن نمی نهــاد. در همان کتاب جمال انســانّیت گفته 
که برخاف  اســت: »از دانشــمندان صاحبنظــر انتظار می رود مطالبــی را 
آنچه تا حال خوانده و دانسته اند در این کتاب می بینند، در وهلۀ اّول به 
انــکار برنخیزنــد، بلکه بــا فکری آزاد، مکّرر و با دّقــت مطالعه فرمایند.... 
گــر نپســندیدند، بــرای خدمــت به علــم و حقیقــت، نگارنــده را از نقاط  ا
گاه ســازند. و این خــود باعث تکامل  ضعــف آن مطالــب، با ذکر دلیل، آ

2». ِدّ قِد َو الّرَ ِعلِم ِبالّنَ
ْ
گفته اند »َحیاُة ال که  علم است 

آنچــه ســپس می آیــد، نمونــه ای اســت از مشــهورات نادرســت. می توانــم 
کــه یــک کتاب شــود، ولی همیــن مقدار  چنــدان از ایــن نمونه هــا بیــاورم 
که یکسره تسلیم مشهورات و افسون  کافی اســت. باشــد  برای یک مقاله 

تبلیغات نشویم.

پیامبر خدا - ص - یا پیامبر اسالم؟
گرامی اسام«  در صد ســال اخیر تعبیراتی چون »پیامبر اســام« و »رسول 
کامًا شایع شده و حّتی به گفتار و نوشتار خواص و بزرگان دینی راه یافته 
که در گذشــته هیچ ســابقه نداشــت، از اساْس  اســت. چنین تعبیراتی، 
باطــل اســت و خــاف عقاید دینــی، و به جای آنهــا باید »پیامبــر خدا« و 
ی اهلل علیه و آله - 

ّ
گفت. در قرآن از حضرت محّمد - صل »رســول خدا« 

 
ُ

ٌد َرُسول به عنوان »رســول اهلل« یاد شــده است، نه »رسول االســام« )ُمحّمَ
َن. 4( بیّیِ  اهلِل َو خاَتَم الّنَ

َ
اهلِل3 / َولِکْن َرسول

یــا  کــه  اســت  خاورشناســانی  برســاخته های  از  اســام«  »پیامبــر  تعبیــر 
ناخدابــاور بودنــد و یــا نامســلمان. چــون ناخدابــاور بودنــد، و یــا خداباور 
بودند و نّبوت حضرت محّمد - ص - را باور نداشــتند، »پیامبر اســام« 
گر مسلمانان  می گفتند تا خاف عقیده شــان ســخن نگفته باشــند. اّما ا

گفته اند. کار ببرند، خاف عقیده شان سخن  چنین تعبیری را به 

حِد
َّ
ی الل

َ
َمهِد ِال

ْ
ِعلَم ِمَن ال

ْ
بوا ال

ُ
طل

ُ
ا

عبــارت فــوق به عنــوان حدیث نبوی زبانزد اســت و غالب نویســندگانی 
که در بارۀ علم در اســام قلم زده اند، آن را به پیامبر خدا - ص - نســبت 

2. همان، ص 4. 
 3. سورۀ فتح، آیۀ 29.

 4. سورۀ احزاب، آیۀ 40.

نقِد مشهورات
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کو  کــه قلبــش با امــام حســین و شمشــیرش علیه او باشــد.  عاشــورا نبــود 
ی آن  یخ از او نام برده باشــد؟ همۀ کســانی که شمشــیر به رو کســی که تار
حضرت کشــیدند قلبشــان مملو از کینه و عناد بود. کشتن و سر بریدن و 
بدن را پایمال اســبان کردن، فقط از کســانی برمی آید که قلبشان ماالمال 

از بغض و نفرت باشد.

کوفــه دشــمنان اموی مســلک امــام حســین فــراوان بودنــد و همانهــا با  در 
کشــیدند،  ی آن حضرت  شــعار »َاَنــا َعلــی دیِن عثمــاَن«7 شمشــیر بــه رو
نه شــیعیان. امام حســین نیز در روز عاشــورا خطاب به لشکر مقابل خود 

یَحُکم یا ِشیعَة آِل ابی ُسفیاَن.8 فرمود: َو

که »ُقلوُب الّناِس َمعَک َو َاســیاُفُهم َعلیَک«، عبارتی دیگر از  این ســخن 
کوفه دعوت  که می گویند امام حسین را شــیعیان  ســخن وّهابیان اســت 
کردند و همانها کشــتند. هر اشــکالی که به این وارد اســت، به آن نیز وارد 
کــه یکی از ایــن دو ســخن را بپذیرد، آن دیگــری را هم  اســت. و هرکســی 

پذیرفته است.

عجیب اینکه شیعیان نمی پذیرند که امام حسین را شیعیانش کشتند، 
که قلبهای مردم با امام حســین  کتابهایشــان می نویســند  ولی همواره در 

بود و شمشیرهایشان بر او. این، اشتباهی بزرگ است و تناقض.9

تعداد شهدای عاشورا
کــه بــا امام حســین - ع - در عاشــورا به شــهادت  در بــارۀ تعــداد کســانی 
رســیدند، آمــاری متعــّدد در منابــع متعــّدد، و حّتی در یــک منبع، وجود 
دارد؛ از بیــش از هفتــاد نفــر تــا بیــش از صــد نفر. امــروزه مشــهورترین قول 
کــه در آن روز 72 نفر شــهید  کتبــی مــا ایــن اســت  در فرهنــگ شــفاهی و 
کــرد؛ از آن رو که نه شــهرتی  شــدند. اّمــا نمی تــوان به این شــهرت کفایت 
اســت بــه جا مانــده از قدیم، و نــه حاصل تحقیق دقیق. کســانی که این 
قول را پذیرفته اند، هیچ نگفته اند که چرا بعضی دیگر را در شــمار شــهدا 
کرد  محســوب نکرده اند. به قدمت یک قول نیز از آن رو نمی توان بســنده 
که از همان قدیم، قولی معارض آن در دست است. فی المثل طبری بنا 

گفته است.10 به روایتی تعداد شهدا را 72 نفر، و به روایتی دیگر 78 نفر 

آنچه قابل توّجه است، روایتی است از ُفَضیل بن زبیر رّسان، از اصحاب 
کــه در آن بدیــن قناعــت نکــرده تــا  امــام باقــر - ع - و امــام صــادق - ع - 
کند، بلکه نام یکایکشــان را آورده اســت. بر پایۀ این  تعــداد شــهدا را ذکر 

 7. محّمــد بــن محّمــد نعمــان )شــیخ مفید(، االرشــاد فــی معرفــة حجج اهلل علــی العبــاد، تحقیق 
مؤّسســة آل البیــت علیــه الّســام الحیــاء الّتراث )چــاپ اّول: قم، مؤّسســة آل البیــت، 1416(، ج 

2، ص 103.
 8. ســّید ابــن طــاوس، الملهوف علی قتلی الّطفوف، تحقیق فارس تبریزیان )حّســون( )چاپ دوم: 

تهران و قم، دار االسوة، 1375( ص 171.
یسنده، رجوع شود. کتاب عاشوراشناسی، از این نو  9. برای مطالعۀ بیشتر به 

یــخ االمم و الملوک، تحقیق محّمــد ابوالفضل ابراهیم   10. ر.ک: ابوجعفــر محّمــد بــن جریر طبری، تار
)بیروت، دار الّتراث(، ج 5، ص 455 و 459.

شمشیرهایشــان  اّمــا  اســت،  تــو  بــا 
که جملــۀ مزبور  علیــه تــو. قرنهاســت 
درســتی  در  کســی  و  می شــود  نقــل 
نمی کنــد.  تردیــدی  کوچکتریــن  آن 
شــیعه و اهــل ســّنت در درســتی این 
ســخن همداســتانند؛ بــا ایــن تفاوت 
کــه شــیعه آن را بــا منطــق علــم امــام 
یــا شــهادت طلبی او توجیــه می کنــد 
کــه امــام حســین نیــز ایــن  و می گویــد 
بــه  ولــی  می دانســت،  را  موضــوع 

استقبال شهادت می رفت.

ایــن  صــدور  در  اّواًل  نویســنده  ایــن 
ســخن از چندیــن و چنــد نفــر تردیــد 
نمی دانــد؛  درســت  را  آن  ثانیــًا  دارد؛ 
ثالثًا بر آن اســت که این موضوع در عاشــورا به وقوع نپیوست. اینک شرح 

هر یک :

که ایــن جمله را چندین نفــر، آن هم در چندین  1. در منابــع آمده اســت 
جا، به امام حســین گفتند. چگونه ممکن اســت چندین فرد، بی آنکه از 
یکدیگر چیزی شــنیده باشــند، عینًا یک جمله به آن حضرت بگویند؟ 
گفته باشــد و ســپس  که کســی به آن حضرت چنین  آیا احتمال نمی رود 
کــرده و بــه دهــان این و آن  گذاشــته باشــند؟  موّرخــان امــوی آن را تکثیــر 
گذاشــته اند. در  جالب توّجه اینکه ســخن مزبور را به دهان حیوانات نیز 
ئــل االمامة و نوادر المعجزات و مدینة المعاجز و اثباة الهداة و  کتــاب دال
کسیر العبادات آمده است که امام حسین در راه کوفه به جانوری درنده  ا
وُبُهم َمَعَک 

ُ
گفت: » ُقل کوفه را پرسید و آن حیوان  کرد و از او وضع  برخورد 

َو سُیوُفُهم َعلیَک.«6

گوینده اش را فرزدق شــاعر دانســته اند،  کــه مشــهورترین  2. جملــۀ فــوق، 
گفتــن و رج گفتن.«  مطلبــی بی مغــز با عبارتی نغز اســت و مصداق »کج 
که آیا می شود یک نفر  باید افسون این جملۀ شاعرانه نشویم و بیندیشیم 
کســی را دوســت داشــته باشــد و در عین حال او را بکشــد. عاشــق، خود 
کار غیر  گر هــم این  را فــدای معشــوق می کند، نه معشــوق را فدای خود. ا
منطقی را یک نفر مرتکب شــود، ممکن نیســت هزاران نفر همزمان انجام 
کــه ذّره ای دوســتش  ی دیگری تیغ بکشــد  کســی می توانــد بــه رو دهنــد. 

نداشته باشد، بلکه نفرت از او را در دلش پرورده باشد.

گــر هــم ســخن فــرزدق امــکان داشــت، اساســًا واقعًا نشــد. کســی در  3. ا

موســوعة االمام الحســین علیه الّسام )چاپ اّول: تهران، دفتر انتشارات کمک آموزشی، 1381(، 
ج 2، ص 196 - 231 و 270 - 271 و 481 - 497. 

یخ امام حسین علیه الّسام: موسوعة االمام الحسین علیه الّسام، ج 2، ص 270 - 271.  6. تار

مشــهورات  به  اعتمــاد  با 
وان علم به  اســت کــه کار
این  چنانچه  ود.  می ر جلو 
اعتمــاد نبود، آنــگاه - فی 
بارۀ  در  تحقیق  برای   - المثل 
ارســطو باید از بود و نبود او 
اینکه  یا  و  می کردیم،  آغاز 
امپراتور،  یا  بود  فیلسوف  او 
مســیح  میالد  از  پیــش  و 
آن از  پــس  یا  یســت  می ز

نقِد مشهورات
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کّشــی هیچ ذکری از فردی به نام  رجال و فهرســت شــیخ طوســی و رجال 
ینی اســت که در این  مه قزو

ّ
جابــر بــن حّیان نیســت. فراتر از این، قول عا

کتب رجال شــیعه،  بــاره می گوید: »گویا، بل به نحو قطع، در هیچیک از 
به اســتثنای روضــات الجّنات متأّخر، و کتب اخبار و احادیث ایشــان، 
نــام او در جــزو اصحــاب صادق بوجه من الوجوه مســطور نیســت، و اّول 
مرتبه که نام او دیده می شــود، عجالتًا در فهرســت ابن الّندیم و سپس در 

دستور المنّجمین است ما بین اصحاب صادق علیه الّسام.«17

من الیحضره الفقیه
از مهمتریــن کتــاب محّمد بن علّی بن بابویه، معروف به شــیخ صدوق، 
کــه غلط مشــهور و  همــواره بــا عنــوان مــن الیحضــره الفقیــه یــاد می کنند 
ســابقه دار اســت. عنوان صحیح آن، کتاب من الیحضره الفقیه اســت و 
کلمۀ کتاب جزء آن است و حذفش مخّل معنا. زیرا اّواًل شیخ صدوق در 
کرده، و ثانیًا عنوان من الیحضره  مقّدمــه کتاب به همین عنــوان تصریح 
الفقیــه بی معناســت و بایــد مضافــی در آغــاز آن باشــد تــا مــن الیحضــره 
کــه به نامفهوم  الفقیــه مضــاف الیه آن شــود و معنایــی را القا کند. برخی 
کلمۀ »فقیــه« را بــه اّول آن افزوده و  بــودن ایــن عنــوان ناقص پی برده انــد، 
»فقیــه مــن الیحضــره الفقیــه« گفته انــد. ولــی این وصلــه، مــن درآوردی و 
اجتهاد در برابر نص است. شیخ صدوق این کتاب را برای کسی نوشت 
کرد و  کتاب را جزء عنوان آن  کلمۀ  که به فقیه دسترسی ندارد و از این رو 
که فقیهی  کتابش را کتاب من الیحضره الفقیه نامید؛ یعنی کتاب کسی 
گر کســی به فقیهی دسترســی  ی نیســت. به ســخن دیگر، یعنی ا در نزد و
که در دســترس اســت. پس  نــدارد، ایــن کتاب خودآموز را داشــته باشــد 
کتــاب جزء الیتجــّزای این عنــوان، و مانند کلمۀ کتــاب در عنوان  کلمــۀ 

کوچه و صحیفه در عنوان صحیفۀ سّجادّیه است. کتاب 

که آرام نگیریم ...« سرایندۀ »ما زنده به آنیم 
که در بارۀ اقبال الهوری نوشــته اند، این بیت را به او  در بســیاری از آثاری 
کــه آرام نگیریم / موجیم که آســودگی ما  نســبت داده انــد: مــا زنده به آنیم 
عدم ماســت. الحق که این شــعر دقیقــًا منطبق با دیــدگاه و واژگان اقبال 
است و در اشعار او واژۀ »موج« نیز بسامد دارد. فی المثل در این اشعار او، 
همین مضمون با واژۀ موج آمده اســت: ســاحل افتاده گفت گر چه بســی 
زیســتم / هیــچ نه معلوم شــد آه که من چیســتم / موج ز خــود رفته ای تیز 
گر می روم گر نروم نیستم.18 همچنین: میارا بزم بر  خرامید و گفت / هستم ا
یا غلت و با موجش  که آنجا / نوای زندگانی نرمخیز است / به در ساحل 
درآویز / حیات جاودان اندر ســتیز اســت.19 ولی بیت پیشــگفته با اینکه 
کلیم کاشانی  بهترین زبان حال اقبال است، زبان قال او نیست، بلکه از 

ینی )چاپ سوم: تهران، انتشارات علمی، 1363(،   17. ایرج افشــار )به کوشــش(، یادداشتهای قزو
ج 2، ص 129.

کّلیــات اشــعار فارســی موالنــا اقبــال الهــوری، مقّدمۀ احمد ســروش )چاپ ششــم: انتشــارات   .18 
سنایی، 1373(، ص 235 - 236.

 19. همان، ص 233. همین مضمون در صفحۀ 203 آمده است. 

روایت، مجموع شهدای قیام امام حسین - ع - ، از آغاز تا پایان، حّتی با 
شــمارش مجروحانی که بعد از عاشــورا به شهادت رسیدند، 106 نفرند.11 
که در آن  کســر معدودی از تعداد فوق  بنابراین تعداد شــهدای عاشورا، با 

روز شهید نشدند، بیش از نود نفر می شود، نه بیش از هفتاد نفر.

کرده اند، به این  که در ســالهای گذشــته در این موضوع تحقیــق  کســانی 
کــه تعــداد شــهدای عاشــورا بیــش از صــد نفر اســت.  نتیجــه رســیده اند 
کتــاب انصــار الحســین شــمار آنهــا را اندکــی بیــش از  شــمس الّدین در 
ی در ابصار العین تعدادشــان را بیــش از 110 نفر، 13 و  صــد نفــر،12 و ســماو
گفته اســت. برخی  ســنگری در آینه داران آفتاب تعدادشــان را 134 تن14 

کرده اند. گفته اند، ولی اشتباه  دیگر بسیار بیش از این هم 

جابر بن حّیان و آثار او
گرد امام صادق - ع  کتابها از جابر بن حّیان به عنوان شــا در بســیاری از 
- و پدر علم کیمیا / شــیمی یاد شــده اســت. گذشته از اینکه برخی آثار 
ی با عقاید تشــّیع ناســازگار اســت، در وجود واقعــی او و در  منســوب بــه و
صّحت انتســاب این آثار به او تردید جّدی اســت. بعضی یکســره وجود 
کرده اند، و بعضــی وجود او را  شــخصّیتی بــه نام جابر بــن حّیان را انــکار 

که به نام اوست از دیگران می دانند. پذیرفته، آثاری را 

کــه نــام جابر از اواخــر قرن چهارم بر ســر زبانهــا افتاد و از  چنیــن می نمایــد 
همان هنگام نیز در وجود او تردید شــد. ابوســلیمان منطقی سجستانی، 
کــه در اواخــر قــرن چهارم درگذشــت، از یکی از دوســتانش نــام می برد که 
رســائلی تألیــف می کــرد و بــه جابر نســبت می داد.15 ابــن ندیم نیــز با این 
کتــاب بنویســد و  کســی زحمت بکشــد و  کــه ممکــن نیســت  اســتدالل 
بــه دیگری نســبت دهد، وجــود جابر را می پذیــرد، اّما می افزایــد: »گروهی 
از اهــل علــم و بــزرگان وّراقــان گوینــد ایــن شــخص، یعنــی جابــر، اصل و 
گر حقیقتی هم داشته، تصنیفاتی  گویند ا حقیقتی نداشته، و پاره ای نیز 
جز کتاب الّرحمة نداشته است و این تصنیفات از اشخاص دیگر است 

کرده و به او نسبت داده اند.«16 که آنها را تصنیف 

کهنترین منابع رجالی شــیعه، یعنی فهرســت نجاشی و  م اینکه در 
ّ
مســل

بیــر رّســان، تســمیة من قتل مع الحســین، تحقیق ســّید محّمد رضا حســینی   11. ر.ک: ُفَضیــل بــن ز
ۀ تراثنا )ســال 

ّ
جالــی )چــاپ اّول: بیــروت، مؤّسســة آل البیت، 1432(. این اثر که پیشــتر در مجل

اّول، شــمارۀ دوم، پاییــز 1406 ق(، ص 127 - 160، منتشــر شــده بــود، متن روایتی اســت از کتاب 
االمالی الخمیسّیة، از یحیی بن حسین )م 479(.

 12. ر.ک: محّمد مهدی شــمس الّدین، انصار الحســین: دراسة عن شــهداء ثورة الحسین، الّرجال و 
الت )چاپ دوم: بیروت، الّدار االسامّیة، 1401(.  الّدال

 13. ر.ک: محّمد سماوی، ابصار العین فی انصار الحسین علیه و علیهم الّسام، تصحیح محّمد 
جعفر طبسی )چاپ اّول: مرکز الّدراسات االسامّیة لحرس الّثورة، 1377(.

 14. ر.ک: محّمــد رضــا ســنگری، آینــه داران آفتــاب: پژوهش و نــگارش نو از زندگی و شــهادت یاران 
اباعبداهلل الحسین علیه الّسام )چاپ دوم: تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1387(.

یرنظر(، دایرة  المعارف بزرگ اســامی )چاپ اّول: تهران، مرکز   15. ر.ک: کاظم موســوی بجنوردی )ز
دائرة المعارف بزرگ اسامی، 1388(، ج 17، ص 144.

 16. ابن ندیم، الفهرست، ترجمۀ م. رضا تجّدد )چاپ دوم: تهران، 1346(، ص 637.

نقِد مشهورات



10

مقاله

سال بیست و ششم،مشارۀپنجم، آذرودی مــــــاه1394 155

تا آنجا که می دانم، این نامه را یکی از روزنامه نگاران قدیمی به نام فرج اهلل 
ی ضمــن اعتراف به ایــن مطلب، بــا افتخار  کرده اســت. و صبــا، جعــل 
می گوید: »از بابت اســتفاده از اســم چارلی چاپلین متأّسف نیست. زیرا 

کرده است.«26 اثری فناناپذیر جعل 

خاورشناسی به نام ماربین
در ســالهای گذشــته بارهــا کتابــی با عنوان الّسیاســة الحســینّیة، به قلم 
کســی بــا نــام ماربیــن، در بــارۀ امــام حســین - ع - منتشــر و از آن بســیار 
ــۀ حبل المتیــن، چاپ 

ّ
کتاب بــار نخســت در مجل اســتقبال شــد. ایــن 

کلکّتــه )ســال هفدهــم، شــمارۀ 28، 19 محّرم 1328(، به چاپ رســید و 
ــۀ مزبور در بارۀ آن فقط ایــن توضیح را آورد که فصلی از کتاب 

ّ
مدیــر مجل

ی در معّرفی  سیاســت اسامّیه، به قلم »موســیو ماربین آلمانی« است. و
کــرده اســت: »فیلســوفی معــروف و  ماربیــن نیــز بــه همیــن جمله بســنده 
حکیمــی مشــهور و واقفترین فرنگیان به سیاســت اســامی و از موّرخین 
کتاب و چگونگی دست یافتن  بزرگ به شمار است.«27 و در بارۀ ترجمۀ 
به آن نوشــته اســت: »یکی از اســامخواهان ترجمۀ آن فصل را برای ادارۀ 

ه[ فرستاده.«28
ّ
ما ]دفتر مجل

در کتاب مزبور ضمن تحسین اسام و ترجیح آن بر دیگر ادیان و تنقیص 
مســیحّیت و تمــّدن جدیــد، تفســیری انقابی از قیام امام حســین - ع - 
ارائــه شــده اســت. در توّجه انگیــز بــودن کتــاب حاضــر همین بــس که به 
کتابی مســتقل چاپ شــد  عربی و اردو و ترکی ترجمه، و بارها به صورت 
و حّتــی بــه تقلیــد از آن چند کتاب با همین عنوان الّسیاســة الحســینّیة 
گردیــد. آیت اهلل ســّید عبدالحســین شــرف الّدین، آیت اهلل ســّید  تألیــف 
گلپایگانی از جمله عالمانی هســتند  صدرالّدین صدر و آیت اهلل صافی 

کتاب و نویسنده اش را ستوده اند. که این 

بنــا بــه دالیــل زیر، خاورشناســی به نــام ماربین وجــود خارجی نداشــته و 
الّسیاسة الحسینّیة به قلم یک نویسندۀ شیعی ایرانی است:

ینی و  1. اساســًا ماربیــن نام نیســت، بلکــه مارتیــن و مارتن و مارتــی و مار
یّتی و مارتینی و مارتینث نام است. مار

گر  گر ماربین نام کوچک کســی اســت، نام خانوادگی او چیســت؟ و ا 2. ا
کامل او ذکر  نام خانوادگی فردی اســت، نام کوچکش چیســت؟ چرا نام 

نشده است.

اســت. همچنیــن در کتــاب زندگی پدرم چارلــی چاپلین، از چارلز چاپلین، ترجمۀ حســن مرندی 
و منصور تاراجی )چاپ ششم: تهران، انتشارات نگاه، 1379(، اثری از این نامه وجود ندارد. 

 26. محّمــد قائــد، دفترچۀ خاطرات و فراموشــی و مقاالت دیگر )چاپ دوم: تهران، انتشــارات طرح 
نو، 1384(، ص 100.

بین، سیاسة ]الّسیاسة[ الحسینّیة یا رولیسیون کبیر )تهران، کانون انتشار، 1351(، ص 16.   27. مار
کردم.  ه نیز رجوع 

ّ
ۀ حبل المتین نقل شده است. من به اصل مجل

ّ
این توضیح از مجل
 28. همان، ص 16.

)همدانی( است و در دیوان او با تقدیم مصراع دوم بر اّول آمده است.20

نامۀ چارلی چاپلین به فرزندش
گذشــته نامه ای از ستارۀ ســینمای جهان، چارلی چاپلین،  در دهه های 
کتابهــای فارســی منتشــر شــده  خطــاب بــه دختــرش، در مطبوعــات و 
است.21 این نامه شورانگیز و شعورآفرین، دو چیز را در مرکز توّجه خواننده 
قــرار می دهــد: فقر و برهنگی زنان. در بخشــی از آن می خوانیم: »همیشــه 
وقتی دو فرانک خرج می کنی، با خود بگو ســومین سّکه مال من نیست. 
که امشب به یک فرانک نیاز دارد.«22  گمنام باشد  این باید مال یک مرد 
که شایستۀ  در پایان نامه آمده است: »هیچ چیز... در این جهان نیست 
کــه دختــری ناخــن پایــش را بــه خاطــر او عریــان کنــد. برهنگی  آن باشــد 
کــه روح  بیمــاری عصــر ماســت... . تــن عریــان تــو باید مال کســی باشــد 

عریانش را دوست می داری.«23

بســیار  دارد،  آن اختصــاص  بــه  کتــاب مســتقل  دو  کــه  مزبــور،  نامــۀ  از 
اســتقبال شــده اســت؛ بویژه از طرف نویســندگان دینی. مطّهری در آغاز 
کتــاب مســألۀ حجــاب، ضمــن نقل بخشــی از این نامه، نوشــته اســت: 
کجا رســیده و فریاد چه  کار برهنگی در غرب به  گر می خواهید ببینید  »ا
کســانی را بلند کرده اســت ... نامۀ یکی از هنرپیشــگان معروف جهان را 
ی زمین را خندانده  بــه دختــرش، که به قول خودش چهل ســال مــردم رو

است، بخوانید.«24

کتابهایشــان  که آن را در  کســانی  اّما این نامۀ خواندنی، مجعول اســت و 
گرفته اند  آورده انــد، هیــچ منبعی برای آن ذکــر نکرده اند. همــه از یکدیگر 
کرده اند. در  کــه اصــل آن کجاســت و از چه منبعــی ترجمــه  و نگفته انــد 
کــه چارلی چاپلین در بارۀ خود نوشــته، و نیز در کتاب پســرش در  کتابــی 
که نویســندگان خارجی در بارۀ او نوشــته اند،  کتابهایی  بارۀ پدر، و نیز در 

هیچ نامی از این نامه نیست.25

کلیم همدانی، تصحیح محّمد قهرمان )مشــهد، انتشــارات آستان قدس   20. ر.ک: دیوان ابوطالب 
رضوی، 1369(، ص 95. در چاپ دیگر نیز )تصحیح بیژن ترّقی(، این بیت آمده است.

 21. از باب نمونه رجوع شود به: محمود حکیمی )تهّیه و تنظیم(، مجموعۀ مقاالت برای بانوان )قم، 
ین و تنظیم(، چارلی چاپلین شادی آور گریان  انتشــارات شــفق(، ص 7 - 13؛ هانی قلی پور )تدو
)چاپ اّول: قم، انتشارات الهیجی، 1381(، ص 141 - 144؛ مرتضی امیدخواه خرشتمی و مریم 
رحیمی منــد، روانشناســی نامــۀ چارلــی چاپلین به دختــرش جرالدین )چاپ اّول: قم، انتشــارات 
ید رابینسون، نامه های چارلی چاپلین به دخترش، ترجمۀ  نیلوفرانه، 1385(، ص 63 - 68؛ دیو
مهشــید ظریــف )چــاپ چهــارم: مشــهد، انتشــارات ســراج اندیشــه، 1385(، ص 28 - 41 )این 
کتاب فقط شــامل یک نامه اســت، نه نامه ها. همچنین معلوم نیســت که چرا نام کســی به عنوان 

رنده آمده است.( پدیدآو
 22. مجموعۀ مقاالت برای بانوان، ص 11.

 23. همان، ص 12.
 24. مرتضــی مطّهــری، مجموعــۀ آثار )چاپ اّول: تهران و قم، انتشــارات صدرا، 1378(، ج 19، ص 

.378
 25. در کتــاب سرگذشــت مــن، از چارلــی چاپلیــن، ترجمۀ جمشــید نوایی )چاپ دوم: تهران، نشــر 
رده شده است؛  قطره، 1368(، یادداشتی از مترجم آمده و در آن، عبارتی از همین نامۀ مجعول آو
کتاب فوق با همان عنوان،  کتاب هیچ اشاره ای به این نامه نیست. در ترجمۀ دیگر از  اّما در متن 
بــه قلم غامحســین صالحیــار )تهران، انتشــارات علمی، 1343(، بــه چنین نامه ای اشــاره نرفته 

نقِد مشهورات
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بــه معنــای زبان عربــی دانســته اند؛ از 
طبــری در جامع البیــان تا طباطبایی 
در المیــزان، و از ســورآبادی تــا مکارم 
شــیرازی در ترجمۀ قرآن.33 اّما به نظر 
می رســد منظــور از عربی بــودن قرآن، 
فصیــح و روشــن بــودن آن اســت، نــه 
اینکــه به زبان عربی اســت. شــاید در 
گفته شــده قرآن به »زبان  که  آنجا هم 
عربی« اســت، باز هم فصیح و روشن 

بودنش مراد است.

مــردم  زبــان  معنــای  بــه  هــم  عربــی، 
عــرب اســت، و هم فصیح و روشــن. در آیــات مورد بحــث، معنای اخیر 
که به چه زبانی اســت و نیازی  مراد اســت. زیرا خود قرآن نشــان می دهد 
گفتنش نیســت. تصریح به عربی بــودن قرآن، آن هم در موارد متعّدد،  به 
توضیــح واضحــات اســت و بیــان بدیهّیات، و بــا باغت قرآن ناســازگار 
اســت. بــه عبــارت دیگــر، عربی در آیــات مزبور، اســم زبان قرآن نیســت، 
گر خداونْد قرآن را به هر زبانی نازل می کرد،  بلکه وصف زبان قرآن است. ا
بــاز هــم در وصف آن می گفت که فصیح و روشــن اســت؛ یعنی به دور از 
گر بگوییم خداونْد قرآن را به عربی  ابهام و ایهام و اغاق. از این گذشته، ا
گر به  که ا کنند، این پرســش پیش می آید  کرد تا مردم در آن اندیشــه  نازل 
که در ســورۀ  کنیم  زبــان غیــر عربی بــود، امکان اندیشــیدن نبــود؟ اضافه 
ناُه 

ْ
َکذِلَک َانَزل رعد، آیۀ 37، از قرآن به »حکم عربی« تعبیر شده است )َو 

که منظور از عربی، »زبان عربی«  ُحْکمًا َعربّیًا(، و از اینجا معلوم می شود 
نیســت، بلکه »روشن« مراد است. زیرا زبان عربی، صفتی مناسب برای 
حکم نیســت، ولی روشــْن صفتی اســت مناســب حکم؛ چنانکه امروزه 

هم می گویند قانون باید شّفاف باشد.

در کتابهــای لغــت، یکــی از معانــی اصلــی »عربــی«، و شــاید اصلیترین 
کتابها  معنای آن، »فصیح« و »روشن« دانسته شده است. در بسیاری از 
آمده که »ِاعراب« به معنای »روشن کردن« )»االبانة و االیضاح«( است.34 
َکاَمَک.«(35  کن )»َاِبْن ِلی  »َاعِرْب ِلی« یعنی ســخنت را برای من روشــن 

 33. برخــی از تفســیرهایی کــه به آنها رجوع شــد، عبارتنــد از: جامع البیان، الّتفســیر الکبیر طبرانی، 
کثیر، الّدر  معالــم الّتنزیل، الکّشــاف، مفاتیح الغیب، الجامع الحکام القرآن قرطبی، تفســیر ابن 
المنثــور )از اهــل ســّنت(، و الّتبیان، مجمع البیــان، َروض الجنان، منهــج الّصادقین، الّصافی، 
ین العابدین رهنما،  الکاشــف، المیزان، تفســیر نمونه )از شــیعه(. همچنین ترجمه های قرآن از: ز
ابوالقاســم پاینــده، عبدالمحّمــد آیتــی، بهاءالّدیــن خّرمشــاهی، محّمــد خواجــوی، ناصــر مــکارم 

شیرازی.
 34. ابن منظور، لســان العرب، تصحیح امین محّمد عبدالّوهاب و محّمد صادق عبیدی )چاپ 
یــخ العربی، 1416(، ج 9، ص 114؛ ابن اثیر،  اّول: بیــروت، دار احیاء الّتراث العربی و مؤّسســة الّتار
الّنهایــة فــی غریــب الحدیث و االثــر، تحقیق طاهر احمــد زاوی و محمود محّمــد طناحی )چاپ 
اّول: دار احیــاء الکتــب العربّیــة، 1383(، ج 3، ص 200؛ فخرالّدیــن طریحــی، مجمــع البحریــن 

)چاپ دوم: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1367(، ج 2، ص 146.
بیدی، تاج العــروس من جواهر القامــوس، تحقیق عبدالکریم   35. ســّید محّمــد مرتضی حســینی َز

که فیلســوف یا موّرخ  3. مشــّخصات فــردی بــه نام ماربیــن یا ماننــد آن، 
کتابــی بــا عنوان سیاســت اســامّیه یــا مانند آن داشــته  آلمانــی باشــد و 

کتابها وجود ندارد. باشد، در 

4. نه در حبل المتین و نه در چاپهای مستقل الّسیاسة الحسینّیة، هیچ 
کتابشــناختی سیاست اســامّیه )محّل نشر و  اشــاره ای به مشــّخصات 
کتاب و  کجاســت نســخه ای از ایــن  یخ نشــر(، نشــده اســت.  ناشــر و تار

محّل نشر آن؟

ی »یکــی از  کــه و گفتــه شــده  5. بــه نــام مترجــم تصریــح نشــده و فقــط 
اســامخواهان« اســت. حــال اینکــه نه فقط هیــچ انگیزه ای بــرای پنهان 
کتاب شــد،  که از  نگاه داشــتن نام او وجود نداشــت، بلکه با اســتقبالی 

کردن نامش بود. انگیزه ای برای ذکر 

6. نثر کتاب بوی ترجمه نمی دهد و عین نثر تألیفی دورۀ مشروطه است؛ 
فظی بود و بوی ترجمه از 

ّ
حال اینکه ترجمه های آن دوره بیشــتر تحت الل

آنها استشمام می شد.

کتــاب نه فقط هیچ شــباهتی بــه آثار خاورشناســان ندارد،  7. محتــوای 
که حّتی  ب است 

ّ
که به قلم یک نویســندۀ شیعی متصل بلکه پیداســت 

از تحســین عــزاداری و تشــویق به آن و فایده های مترّتــب بر آن خودداری 
نکرده است.

کتابی به دانشــمندی خارجی روشــن است.  انگیزۀ نســبت دادن چنین 
که  کتاب قصد داشــته اســت تا متجّددان بی اعتنا به دین را،  نویســندۀ 
فریفتــۀ خارجیهــا هســتند، به دیــن عاقه مند کنــد. در مقّدمه ای هم که 
ۀ حبل المتین بر این رساله نوشته، از ضرورت توّجه متجّددان 

ّ
مدیر مجل

به دین ســخن گفته اســت. حاصل اینکه پردازندۀ این کتاب به مقصود 
گر این اثر به نام ماربین نبود،  کتابش مقبول بسیاری افتاد. ا خود رسید و 

کنون نامی از آن در میان نبود.29 ا

»
ً
 َعربّیا

ً
معنای »ُقرآنا

که قرآْن »عربی« است،30 و در سه آیه  گفته شده  کتاب خدا  در هفت آیۀ 
گفته شــده  که قرآن به »زبان عربی« اســت،31 و در یک آیه هم  گفته شــده 
اســت که قرآْن »اعجمی« نیســت.32 در سورۀ یوســف، آیۀ 2، می خوانیم: 
ــوَن. همچنین در ســورۀ زخرف، آیۀ 3، 

ُ
ُکم َتعِقل

َّ
عل

َ
نــاُه ُقرآنًا َعربّیــًا ل

ْ
ِاّنــا َانَزل

وَن.
ُ
ُکم َتعِقل

َّ
عل

َ
ناُه ُقرآنًا َعربّیًا ل

ْ
می خوانیم: ِاّنا َجَعل

کنون، »عربی« را در آیات پیشگفته  مفّسران و مترجمان قرآن، از دیرباز تا

یسنده، رجوع شود. یخی امام حسین - ع - ، از این نو کتابشناسی تار  29. برای تحقیق بیشتر به 
 30. ســورۀ یوســف، آیــۀ 2؛ طه، آیــۀ 113؛ زمر، آیۀ 28؛ فّصلت، آیۀ 3؛ شــوری، آیــۀ 7؛ زخرف، آیۀ 3؛ 

رعد، آیۀ 37.
 31. سورۀ نحل، آیۀ 103؛ شعراء، آیۀ 195؛ احقاف، آیۀ 12.

 32. سورۀ فّصلت، آیۀ 44.

آن  موضوع  این  دیگر  وی  ر
به  یکسره  نباید  که  اســت 
و  کنیم  اعتماد  مشــهورات 
هر چیز را به ِصرف شهرتش 
بســیار  چــه  یــم.  بپذیر
مشهوراتی که هیچ اساسی 
یــن  نــدارد و بــا کوچکتر
یزد. می ر و  فــر تردیــد، 

نقِد مشهورات
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اجمال و عجمه بودن(، معلوم می شود منظور از اعجمی، گنگ است.

تعداد شهدای انقالب ایران
کنــون هیــچ آمــاری از تعــداد شــهدای انقاب اســامی ایران، بــا وجود  تا
معلــوم بودنــش، ارائه نشــده اســت. پس از پیــروزی همواره گفته می شــد 
کــه تعــداد شــهدا بالغ بر شــصت هــزار نفر، یــا هفتاد هــزار نفر، اســت. در 
رســمیترین سند کشــور، یعنی در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، 
مصّوب ســال 1358، و نیز تجدید نظر شــده در ســال 1368، زیر عنوان 
ت پرداخت«، آمده اســت: »نهال انقاب پس از یک ســال 

ّ
»بهایی که مل

و انــدی مبــارزۀ مســتمر و پیگیــر، با بــاروری از خون بیش از شــصت هزار 
شهید و صد هزار زخمی و معلول ... به ثمر نشست.«

اّمــا بــر اســاس مطالعــات دو محّقق ایرانــی در خــارج از کشــور، و نیز یک 
کمتر از  محّقق همکار بنیاد شــهید، تعداد شــهدای انقاب ایران بســیار 
این تعداد است. در تحقیق اخیر، تعداد شهدا از سال 1342 )آغاز قیام( 
تــا 22 بهمــن 1357 )پیــروزی انقــاب(، و در ســال 1356 - 1357 )اوج 

انقاب(، دقیقًا شمارش شده است.42

گاندی و امام حسین)ع(
در شماری از کتابها، این جمله را از مهاتما گاندی در بارۀ امام حسین - ع 
- نقــل کرده اند: »من برای مردم هند چیز تازه ای نیاورده ام، فقط نتیجه ای 
را که از مطالعات و تحقیقاتم در بارۀ تاریخ زندگی قهرمانان کربا به دست 
گر بخواهیم هند را نجات دهیم، واجب  ت هند کردم. ا

ّ
آورده ام، ارمغان مل

است همان راهی را بپیماییم که حسین بن علی پیمود.«43

ۀ الغری، چاپ نجف، 
ّ
که برای این سخن آورده اند، مجل بهترین منبعی 

گاندی منتشــر  که از  کتابهایی  یخ ربیع االّول 1381، اســت. اّما در  به تار
که در بارۀ او به چاپ رســیده اســت،  کتابهــای معتبــری  شــده، و نیــز در 
کتاب سرگذشــت من،44  اثری از این جمله نیســت. از جمله می توان به 
کــرد که شــامل  ایــن اســت مذهــب مــن45 و همــۀ مــردم برادرنــد46 اشــاره 
نوشــتارهای  و  گفتارهــا  از  گزیــده ای  و  گانــدی  خودنوشــت  زندگینامــۀ 

 42. ر.ک: عمــاد الّدیــن باقــی، بررســی انقاب ایــران )چاپ دوم: تهران، نشــر ســرایی، 1382(، ص 
یخ ایران مــدرن، ترجمــه محّمد  430. بــرای تحقیــق بیشــتر رجــوع شــود بــه: یروانــد آبراهامیــان، تار
ابراهیم فّتاحی )چاپ یازدهم: تهران، نشر نی، 1394(، ص 287 - 288؛ همو، مردم در سیاست 
ایــران: پنــج پژوهش مــوردی، ترجمۀ بهرنگ رجبی )چاپ دوم: تهران، نشــر چشــمه، 1394(، ص 

.122 - 121
گاندی، همدلی با اســام، همراهی با مســلمین )چاپ اّول:   43. علی ابوالحســنی )منذر(، مهاتما 
تهــران، انتشــارات عبــرت، 1377(، ص 305؛ محّمــد رضــا حکیمی؛ جهشــها )تهران، دفتر نشــر 
یخ قیام و مقتل جامع ســّید الّشــهدا  یر نظر(، تار فرهنــگ اســامی(، ص 30؛ مهــدی پیشــوایی )ز
علیه الّسام )چاپ سوم: قم، مؤّسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1392(، ج 2، ص 313.

کتابخانۀ بهجت،  ین )چاپ ســوم: تهران،  گاندی، سرگذشــت من، ترجمۀ مســعود برز  44. مهاتما 
.)1355

 45. همــو، ایــن اســت مذهــب من، ترجمۀ باقر موســوی )چاپ پنجم: انتشــارات صفی علی  شــاه، 
.)1353

کبیر، 1361(.  46. همۀ مردم برادرند، ترجمۀ محمود تفّضلی )چاپ ششم: تهران، انتشارات امیر 

 
ُ

که در ســخن، فصیح شــده اســت )»ُیقال کســی می گوینــد  »َاعــَرَب« بــه 
َکاِم، َاعَرَب.«(36 در المعجم الوســیط آمده اســت: 

ْ
ُجــِل ِاذا َاْفَصَح ِبال ِللّرَ

َعــرِب.«37 
ْ
ــْم َیُکــْن ِمــَن ال

َ
ــِة َوِاْن ل َعربّیَ

ْ
کاَن َفِصیحــًا ِفــی ال »َاعــَرَب ُفــاٌن، 

سان 
ّ
همچنین در تهذیب الّلغه آمده به کسی که فصیح است، عربّی الل

کاَن َفِصیحًا.«(38 در مفردات  ســاُن، ِاذا  ِ
ّ
: َرجٌل َعربّیُ الل

ُ
می گویند )»ُیقال

راغب نیز می خوانیم عربی یعنی کســی که در بیانش فصیح و گویاســت 
َکاِم.«(39

ْ
ُن ِمَن ال َبّیِ

ْ
َفِصیُح ال

ْ
، ال )»َالعربّیُ

بــا ایــن توضیحــات، معلوم می شــود در آن هفــت آیه که گفته شــده قرآْن 
»عربی« اســت، فصیح و روشــن بودنش مراد اســت. حّتی می توانیم فراتر 
که گفته شــده قرآن به »زبــان عربی«  رفتــه، قائل شــویم در آن ســه آیــه هم 
اســت، منظوری جز این نیســت. از باب نمونه، در سورۀ احقاف، آیۀ 12، 
ٌق  ِکتاٌب ُمصّدِ ِکتاُب ُموســی ِامامًا َو َرْحَمًة َو هــذا  می خوانیــم: َوِمــْن َقبِلِه 
ُمحِســنیَن. یعنــی پیش از آن 

ْ
موا َوُبشــری ِلل

َ
ذیَن َظل

َّ
ِلســانًا َعربّیــًا ِلُینِذَر ال

کتــاب موســی راهنما و رحمت بــود. و این، کتابی اســت تصدیق کنندۀ 
آن، به زبان فصیح، تا ستمکاران را بیمی و نیکوکاران را مژده ای باشد.

این آیه صراحت دارد هدف از نزول قرآن، انداز و بشــارت اســت. بدیهی 
اســت چنیــن هدفی به فصاحت و شــّفافّیت قــرآن ربــط دارد؛ یعنی این 
کند. اّما این هدف هیچ  گویا باشد تا چنین هدفی را برآورده  کتاب باید 
گر قرآن به هــر زبان بود،  ربطــی بــه عربی یــا غیر عربی بودن قرآن نــدارد، و ا

چنین هدفی را برآورده می کرد.

سرانجام اینکه در یک آیه هم گفته شده است که قرآن »اعجمی« )گنگ 
ــْت آیاُتُه؟ 

َ
ل ــوال ُفّصِ

َ
وا ل

ُ
قال

َ
نــاُه ُقرآنــًا َاْعَجمّیــًا ل

ْ
ــو َجَعل

َ
و ناشــیوا( نیســت: َول

گنگ می فرستادیم،  گر آن را به صورت قرآنی  ؟40 یعنی ا َءَاْعَجمّیٌ َو َعربّیٌ
کــه چــرا آیــات آن شــیوا بیان نشــده اســت؟ چــرا آن  بی تردیــد می گفتنــد 

ناشیواست و حال آنکه پیامبر شیواست؟

در اینجــا نیــز »اعجمی« به معنای گنگ و مبهم اســت؛ در مقابل عربی به 
معنای فصیح و روشــن. در لســان العرب می خوانیم: »اعجم کســی است 
که ســخنش فصیح و روشــن نیســت؛ اگر چه عربّی الّنسب باشد.« شاهد 
 ِمْنُه / ُمنَتهی ُکّلِ َاْعَجٍم َوَفِصیٍح.41 

َ
عباِد الُبّد

ْ
اینکه شاعر می گوید: َمنهٌل ِلل

ْت آیاُتُه« )شیوایی و تفصیل آیات، در مقابل 
َ
ل وال ُفّصِ

َ
در آیۀ مزبور از عبارت »ل

عزباوی )دار الهدایة، 1386(، ج 3، ص 335.
 36. همان، ج 3، ص 335.

 37. ابراهیــم انیــس و دیگــران، المعجم الوســیط )چاپ چهارم: تهران، دفتر نشــر فرهنگ اســامی، 
1372(، ص 591.

 38. ابومنصــور محّمــد ازهری، تهذیب الّلغة، تحقیــق محّمد علی نّجار )الّدار المصرّیة ، 1384(، 
ج 2، ص 362.

 39. راغــب اصفهانــی، معجــم مفــردات الفــاظ القــرآن، تحقیــق ندیــم مرعشــلی )تهــران، المکتبــة 
ّیة(، ص 340. المرتضو

 40. سورۀ فّصلت، آیۀ 44.
 41. لسان العرب، ج 9، ص 67.

نقِد مشهورات
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کشیدن تیر از پای امیرالمؤمنین)ع(
در رســاله های توضیــح المســائل، ذیــل عنــوان »احــکام نمــاز«، ضمــن 
ســفارش به حضور قلب در نماز، آمده اســت: »در حال نماز تیر را از پای 
مبارک امیرالمؤمنین - ع - بیرون کشیدند و آن حضرت متوّجه نشدند.«

کهنتریــن منبعــی که این موضــوع در آن آمده، کشــف الیقین فی فضائل 
کــه در اوایــل قــرن هشــتم تألیــف  ــی اســت 

ّ
امیرالمؤمنیــن،  از عّامــه حل

االنــوار  دیلمــی،  القلــوب  ارشــاد  در  موضــوع  ایــن  آن،  از  پــس  شــده.53 
النعمانّیــة از ســّید نعمت اهلل جزائری، مناقب مرتضــوی از محّمد صالح 
حســینی ترمــذی )کشــفی(، و حلیــة االبــرار ســّید هاشــم بحرانــی یافــت 
می شــود. ســرانجام اینکه روایت مزبور به عروة الوثقی و مستمسک العروة 
الوثقــی، و بــه تبع عروة الوثقی  به رســاله های توضیح المســائل راه یافته و 
مشــهور شــده است. از شــاعران، ســنایی و عبدالّرحمان جامی و حکیم 
شفایی آن را به شعر درآورده اند. بنابراین موضوع فوق در منابع متقّدمان 
نیامــده و در منابــع متأّخران هم بدون ســند آمده اســت. البّتــه بی مانند 
بودن امیرالمؤمنین در عبادت و بریدن او از ما ســوی اهلل فقط مســتند به 
ایــن روایت نیســت، بلکه روایاتی بســیار در این باره وجــود دارد؛ حّتی در 

منابع اهل سّنت. 

ماننــد ایــن حکایت در بارۀ برخی از صوفیان نقل شــده اســت. در تذکرة 
کتابی اســت، در بارۀ ابوالخیر اقطع چنین  که می دانیم چگونه  االولیــاء، 
گفتند دستش بباید برید.  کله افتاد. طبیبان  می خوانیم: »در دســت او آ
که در نماز  کنید تا در نماز شــود  گفتنــد صبر  او بــدان رضــا نداد. مریدان 
او را از ایــن الــم خبــر نبــَود. و چنان کردند. چون نماز تمام کرد، دســت را 

بریده یافت.«54

ُکفِر...«
ْ
لُملُک َیبقی َمَع ال

َ
گویندۀ »ا

کمان داده اند، اّما اغلبشــان نشنیده  که به حا یکی از بهترین اندرزهایی 
کفــر باقــی می مانــد و بــا ظلــم نه:  کــه حکومــت بــا  گرفته انــد، ایــن اســت 
لِم.«55 این ســخن را در برخی 

ُ
ُکفــِر َوالَیبقی َمــَع الّظ

ْ
»َالُملــُک َیبقــی َمــَع ال

کتابهــا بــا تعبیــر »قیــل« و »گفته اند« و »قال بعــض الحکمــاء«، و یا بدون 
کــرده، و در بعضی کتابها به نجاشــی و در بعضی به  هیــچ توضیــح، نقل 
گوینــدگان و نویســندگان ایرانی  پیامبــر خــدا - ص - نســبت داده اند.56 

ی، کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین، تحقیق حسین درگاهی )چاپ 
ّ
 53. ر.ک: ابن مطّهر حل

زارة الّثقافة و االرشاد االسامی، 1411(، ص 118. اّول: تهران، و
 54. فریدالّدین عّطار نیشــابوری، تذکرة االولیاء، تصحیح محّمد اســتعامی )چاپ هشتم: تهران، 

انتشارات زّوار، 1374(، ص 549. 
 55. در برخی منابع به جای »مع«، »علی« آمده است، و در بعضی منابع به جای »الّظلم«، »الجور« 
ُکفِر َوالَیبقی 

ْ
َعدِل َمــَع ال

ْ
آمــده، و در پــاره ای منابع بدین صورت نقل شــده اســت: »َالُملُک َیبقی ِبال

یماِن.«
ْ

َجوِر َمَع اال
ْ
ِبال

 56. از جملــه کتابهایــی کــه جملــۀ فــوق را حدیث نبــوی دانســته اند، عبارتند از: نجــم الّدین رازی، 
یاحی )چاپ هشــتم: تهران، انتشــارات علمی و فرهنگی،  مرصاد العباد، به اهتمام محّمد امین ر
رقی( و 466؛ سّید محّمد بخاری، مناهج الّطالبین و مسالک الّصادقین،  1379(، ص 436 )پاو
بــه اهتمــام نجیــب مایل هروی و با همکاری ســّید عارف نوشــاهی )چاپ اّول: تهران، انتشــارات 

اوســت. همچنیــن در کتابهایــی چــون مهاتمــا گانــدی،47 بــه قلــم رومن 
کــه از مهمتریــن منابــع در این باره  ک،48  روالن، و گانــدی، از جــرج وودکا

است، چنین جمله ای وجود ندارد.  

گفته نماند یک جلد از کتاب دائرة المعارف الحسینّیة، با عنوان فرعی  نا
قالوا فی الحسین علیه الّسام، به گفتارهای بزرگان در بارۀ امام حسین - ع 
- اختصاص دارد. در این کتاب نیز جمله هایی دیگر از گاندی در بارۀ آن 

حضرت آمده، ولی گفته شده که منبعی برای آن نیافتیم.49

کاتبان رسالۀ پولوس رسول به 
یــادی می گویــد بــه راهنمایــی یک  کتــاب زن ز جــال آل احمــد در آغــاز 
که در حواشــی آن،  کشــیش بــه نســخه ای خّطــی از انجیــل برنابا برخــورد 
کنــون در ضمن انجیل  کاتبان« وجــود دارد و تا »رســالۀ پولوس رســول بــه 
کشــیش، مالک نســخۀ منحصر به فرد  ی می افزاید آن  نیامده اســت.50 و
ایــن رســاله و در حقیقت کاشــف آن اســت، ولی از افشــای نــام خود، به 
ــت قطــع نانش، می هراســد.51 او همچنیــن می گویــد: »از دالیل اتقان 

ّ
عل

انتســاب ایــن رســاله به پولوس رســول، تعبیرات خــاّص انجیلی ]در آن[ 
گذشــته از تکرار  که  اســت.... دیگر اینکه ســبک و روال انشــای انجیل، 
ی  کیــد آمیــز کلمات و مفاهیــم و افعال، یا حذف افعــال و روابط، حاو تأ
ی اســت، در این رســالۀ مختصر نیز  تشــبیهات نغــز و ســاده و زیبــا و بدو

دیده می شود.«52

آنــگاه آل احمــد متــن این رســاله را، که ســبک آن عین رســاله های انجیل 
اســت و شــامل سفارشــهایی ارزنده به نویســندگان، آورده است. لّب کام 
رساله این است که نویسندگان باید از تزویر بپرهیزند و تن به زر و زور ندهند.

دفــاع محکــم آل احمــد از ایــن رســاله و متــن زیبــا و حکمت آمــوز آن، 
تردیدی برای خواننده پیش نمی آورد. حّتی شــماری از نویســندگان باور 
کــه واقعــًا ایــن رســاله از پولــوس رســول بــه کاتبان اســت و به آن  کرده انــد 
کرده اند. اّما راســت اینکه رســالۀ مزبور از خود آل احمد اســت و  اســتناد 
ی برای اینکه تأثیر کامش بیشتر  سفارشــهای او به نویســندگان. شــاید و
شــود، آن را بخشــی از انجیــل برنابــا خوانــده اســت. در ارزنــده بــودن این 
رســاله هیــچ تردیدی نیســت، ولی در عــدم اصالت آن نیــز هیچ تردیدی 
که در اصالت نداشــتن انجیل برنابای موجود نباید  گونه  نیســت. همان 

کرد.  تردید 

بهان، 1357(. ز گاندی، ترجمۀ محّمد قاضی )چاپ پنجم: تهران، رو  47. رومن روالن، مهاتما 
ک، گانــدی، ترجمــۀ محمــود تفّضلــی )چــاپ اّول: تهــران، انتشــارات خوارزمــی،   48. جــرج وودکا

.)1363
 49. ر.ک: محّمــد صــادق محّمد )کرباســی(، دائرة المعارف الحســینّیة: قالوا فی الحســین )چاپ 

اّول: لندن، المرکز الحسینی للّدراسات، 1435(، ج 1، ص 20 - 21.
یادی )چاپ پنجم: انتشارات رواق، 1356(، ص 11 - 12.  50. ر.ک: جال آل احمد، زن ز

 51. همان، ص 13.
 52. همان، ص 13.
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مؤّسس حوزۀ علمّیۀ قم
آیــت اهلل شــیخ  بــارۀ  کــه در  آثــاری  کنــون، در همــۀ  از دهه هــای پیــش تا
عبدالکریــم حائــری )م 1315( نوشــته اند، از او بــه عنــوان »مؤّســس حــوزۀ 
علمّیــۀ قــم« یاد کرده انــد. حّتی چند کتاب مســتقل در بــارۀ وی با همین 
عنوان به چاپ رســیده64 و در ســالهای اخیر به »آیت اهلل مؤّســس« معروف 
که تا پیش از ورود حائری به قم،  شــده اســت. از این تعبیر چنین برمی آید 
هیچ حوزۀ درسی و مدرسۀ علمّیه ای در آنجا وجود نداشت و وی در وادی 

برهوت دست به کار شد و حوزۀ علمّیۀ قم را از صفر پایه گذاری کرد.

گواه این است که قم از سده های پیش مرکز علوم  یخی  اّما واقعّیتهای تار
دینی بود و عالمانی بســیار، که نامشــان در کتابهایی بســیار آمده است، 
ــف قوانین 

ّ
یس اشــتغال داشــتند. میــرزای قمی، مؤل در ایــن شــهر بــه تدر

کــه فتحعلی شــاه هــم از او تقلیــد می کرد، از  االصــول و جامــع الّشــتات، 
کتــاب قوانین او  مدّرســان بــزرگ فقــه و اصول در قم در عصــر قاجار بود و 
یــس می شــد. پــس از او، همزمان با آمــدن آیت اهلل  ســالها در حوزه هــا تدر
حائــری بــه قم )فروردین 1301(، عالمانی برجســته در قم حضور داشــتند 
و حوزۀ درسشان دایر بود؛ از جمله آیت اهلل شیخ مهدی حکمی، آیت اهلل 
کبیر قمــی، آیت اهلل  میــرزا محّمــد ارباب قمــی، آیت اهلل شــیخ ابوالقاســم 
میــرزا محّمد فیــض، آیت اهلل میرزا جــواد ملکی تبریــزی و آیت اهلل محّمد 

تقی بافقی یزدی.

اینکه آیت اهلل حائری مؤّســس حوزۀ قم خوانده شــود، الزمه اش این اســت 
که بگوییم تا پیش از او، همۀ مدارْس تعطیل و همۀ عالماْن عاطل بودند. 
اّمــا چنیــن نبود و همین که حائری پــس از ورود به قم درس خارج برپا کرد، 
خود دلیل این است که عّده ای دورۀ مقّدمات و سطح را خوانده بودند که 
کردند. به عبارت دیگر، اگر حوزه ای در قم وجود  در درس خارج او شرکت 
نداشــت و درســی دایر نبود، وی باید از صفر می آغازید و دورۀ مقّدمات را 
یــس می کــرد، نه درس خــارج را. البّته بعضی از روحانّیون از شــهرهای  تدر

دیگر برای درک محضر او به قم آمدند، ولی عّده ای هم از قم بودند.

راســت اینکه آیت اهلل حائری از بزرگترین فقهای عصر خویش بود و حوزۀ 
ی با انتقال درســش  ک، پربارتــر از حوزه هــای درســی قــم. و درســش در ارا
یاســت آن، در  گرفتن ر بــه قــم، حــوزۀ این شــهر را ارتقــا داد و بــا به دســت 
کــه رضا شــاه ســر ناســازگاری با  بازســازی اش نقــش داشــت. در دوره ای 
روحانّیــت داشــت، بــا برنامه ریــزی و تدبیــر او بود که حــوزه، اداره و حفظ 
ی به عنوان مؤّســس حوزۀ  ت ضیق تعبیر از و

ّ
شــد. چنین می نماید به عل

کرده اند. علمّیۀ قم یاد 

 64. از جملــه رجــوع شــود بــه: ســّید محّمدکاظــم شــمس و عبدالهــادی اشــرفی و جــواد آهنگــر )بــه 
کوشــش(، مؤّســس حــوزه: یادنامــۀ حضــرت آیــت اهلل حــاج شــیخ عبدالکریــم حائری قّدس ســّره 
)چاپ دوم: قم، بوستان کتاب، 1386(؛ علی کریمی جهرمی، آیت اهلل مؤّسس مرحوم آقای حاج 
شــیخ عبدالکریم حائری قّدس ســّره الّشــریف )چاپ اّول: قم، دار الحکمة، 1372(؛ عمادالّدین 
فّیاضــی، حــاج شــیخ عبدالکریم حائری مؤّســس حوزۀ علمّیۀ قــم )چاپ اّول: تهران، مرکز اســناد 

انقاب اسامی، 1378(.

هــم در دهه های گذشــته، این جمله 
پیامبــر  آِن  از  و  کــرده  نقــل  بســیار  را 
دانســته اند.57 با وجــود این، در منابع 
اهــل ســّنت و شــیعه چنیــن  روایــی 
حدیثی یافت نمی شود و با اطمینان 
که نه از پیامبر اســت و  می توان گفت 

نه از اهل بیت.

البّتــه با نفی این ســخن از پیشــوایان 
نفــی  را  ســخن  ایــن  نفــس  دیــن، 
گواه این  یخ  نمی کنیم. زیرا سراسر تار
کفر می ماند  که حکومت  مّدعاســت 
مــردم  حّتــی  نــه.  ظلــم  حکومــت  و 
کِم مســلماِن ظالــم ترجیح می دهند.58  کــِم کافِر عادل را بر حا دینــداْر حا
همچنیــن روایاتــی بســیار از پیشــوایان دیــن در بــارۀ ناپایــداری ظلم نقل 
یــاَر.59 /  ــُر الّدِ لــُم ُیَدّمِ

ُ
کــه فرمــود: َالّظ کرده انــد؛ از جملــه از امیرالمؤمنیــن 

ــِم.60  یعنی ظلم، ســرزمینها را ویران می کند. 
َ
عال

ْ
 َاســاٌس ِبــِه ِقواُم ال

ُ
َالَعــدل

کــه جهان بــر آن اســتوار اســت. همچنین  / عدالــت، شــالوده ای اســت 
م به عدل شــده است، پس جزئّیات 

َ
ســقراط می گفت: »ترکیب تمام عال

عالــم بــه جــور نمی پایــد.«61 حافظ نیــز می گفت: چــون دور فلک یکســره 
بــر منهــج عدل اســت / خوش باشــد که ظالم نبــرد راه به مقصــود. البّته 
در ســّنت خداونــد ضمــن اینکــه اهمال نیســت، امهال اســت. خداوند 
گفتۀ ســعدی:  بــه ظالمــان مهلــت می دهد، ولــی رهایشــان نمی کند. به 
»روزگار حیــف روا نــدارد. هــر آینــه داد مظلومــان بدهــد و دنــدان ظالمان 
ی در َفرج دارد و دولت  بکند.«62 همو هم گفته اســت: »شــّدت نیکان رو

بدان سر در نشیب.«63

مولــی، 1364(، ص 175؛ مجــد خوافــی، روضــۀ خلــد، تحقیق محمود فّرخ، به کوشــش حســین 
خدیو جم )تهران، کتابفروشــی زّوار، 1345(، ص 216؛ محّمد حســین آل کاشــف الغطاء نجفی، 

الّدین و االسام )صیدا، مطبعة العرفان، 1330(، ج 1، ص 105.
 57. از جمله رجوع شود به: مرتضی مطّهری، مجموعۀ آثار )چاپ اّول: تهران و قم، انتشارات صدرا، 
1370(، ج 3، ص 432، بــه نقــل از جامــع االخبــار )البّته در آن با تعبیر »قیل« آمده اســت(؛ همو، 
مجموعــۀ آثــار )چــاپ اّول: تهران و قم، انتشــارات صدرا، 1383(، ج 15، ص 1010؛ یادداشــتهای 

استاد مطّهری )چاپ اّول: تهران و قم، انتشارات صدرا، 1379(، ج 2، ص 407.
کِم مســلماِن  کِم کافِر عادل افضل اســت یا حا کو، که پرســیده بود حا  58. ابن طاوس به ســلطان ها
یخ فخری، ترجمۀ محّمد  کافِر عادل افضل اســت. ر.ک: ابن طقطقی، تار کِم  ظالم، پاســخ داد حا

کتاب، 1350(، ص 18 - 19. گلپایگانی )تهران، بنگاه ترجمه و نشر  وحید 
 59. عبدالواحد آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، تصحیح ســّید مهدی رجایی )چاپ دوم: قم، دار 

الکتاب االسامی، 1410(، ص 57.
ئّمة االطهــار )چــاپ دوم: بیروت،   60. محّمــد باقــر مجلســی، بحــار االنــوار الجامعــة لــدرر اخبــار اال

مؤّسسة الوفاء، 1403(، ج 75، ص 83.
ز  یدان خرد، ترجمۀ تقّی الّدین محّمد شوشــتری، تصحیح بهرو یه، جاو  61. احمد بن محّمد مســکو

کاوش، 1374(، ص 414. ثروتیان )چاپ دوم: مؤّسسۀ فرهنگ 
ّیــات ســعدی، بــه اهتمــام محّمــد علــی فروغــی )چــاپ نهــم: تهــران، انتشــارات امیــر کبیر، 

ّ
 62. کل

1372(، ص 885.
 63. گلســتان ســعدی، تصحیــح غامحســین یوســفی )چاپ ســوم: تهــران، انتشــارات خوارزمی، 

1373(، ص 183.

افکار  نقد  مشــهورات،  نقد 
عمومی است، و اگر آن نیز با 
احساسات عمومی آمیخته 
و  علمی  ویی  ویار ر باشــد، 
دشوارتر.  و  می شود  عاطفی 
بعضی  که  وست  همین  ر از 
به  مشــهورات  نقد  جای  به 
می پردازند؛  مشهورات  نقل 
عمــر. یــک  هــم  آن 

نقِد مشهورات
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اهلِل.70 یعنی در انتظار گشایش باشید و از رحمت خداوند ناامید مشوید. 
بدیهی است انتظار فرج حضرت ولّی عصر - عج - یکی از مصداقهای 

این موضوع به شمار می آید.

گفتنی اســت قاضی تنوخی، از عالمان قرن چهارم، با بهره گیری از آیات 
کتابی مفّصل با عنــوان الفرج بعد الّشــّدة فراهم  و روایــات ایــن موضــوع، 
گفتاری  که دچار ســختی و  کســانی  کرده اســت از  گزارشــی ارائه  آورده و 
بودنــد و ســپس به آســایش رســیدند.71 پیــش از او نیز ابوالحســن مدائنی 
کتاب الفرج بعد الّشــّدة و الّضیقة، و ابن ابی الّدنیا و قاضی ابن یوســف 
کتــاب الفــرج بعد الّشــّدة را تألیف کرده بودند. جال الّدین ســیوطی نیز 
کتاب ابن ابی الّدنیا با  که تلخیص  کتابــی با عنوان االَرج فی الفــرج دارد 
کتابها همان حدیث نبوی، و به  افزوده هایی بر آن اســت. شــاه بیت این 

گسترده اش است. همان معنای 

معنای »آیت  اهلل العظمی« 
»آیة اهلل العظمی« یعنی بزرگترین نشانۀ خدا، و این تعبیر از زمان آیت اهلل 
کار رفت  ی به  بروجردی )م 1340(، شایع شد و نخست به عنوان لقب و
کنــون لقــب مراجــع تقلید اســت. اّمــا تعبیر مزبــور در متــون دینی برای  و ا
که  یارت آن حضرت  امیرالمؤمنین اســتعمال شــده اســت؛ از جمله در ز
ــاُم َعلیَک  از امــام صــادق - ع - روایــت کرده اند، چنین می خوانیم: َالّسَ
ُعظمــی.72 همچنیــن از امیرالمؤمنیــن روایــت کرده انــد: ما هلِلِّ 

ْ
یــا آیــَة اهلِل ال

ی.73 باز هم از آن حضرت روایت شــده اســت: َانا  کَبُر ِمّنِ  آیٌة ِهَی َا
َ

َوَجّل َعّزَ
ْعلی.74 َ ْ

َمَثُل اال
ْ
ُکبری َوال

ْ
یُة ال

ْ
ُعظمی وال

ْ
ُة ال ُحّجَ

ْ
ال

با قطع نظر از روایات مزبور، بزرگترین نشانۀ خدا )آیة اهلل العظمی(، پیامبر 
گر هم از پیشــوایان دین  خداســت، و پس از آن حضرت، امیرالمؤمنین. ا
گــر هم نخواهیم  یــم، فقــط یک نفر را می توان مصداق آن دانســت. ا بگذر
گرفتن هــر دوره، باز فقــط یک نفر  کنیم، بــا در نظــر  علــی االطــاق حکــم 
مصــداق آن اســت. در یک زمان نمی توان چنــد نفر را بدین لقب خواند. 
کــه بگوییــم افعل  کــه می تــوان در میــان آورد، ایــن اســت  تنهــا توجیهــی 
گاه به معنای صفت مشــّبهه  الّتفضیل همواره داللت بر تفضیل ندارد و 

و اسم فاعل استعمال می شود. 

 70. بحار االنوار، ج 52، ص 123.
ــن تنوخــی، الفــرج بعد الّشــّدة، تحقیق عّبود شــالجی )بیــروت، دار   71. ر.ک: قاضــی ابوعلــی محّسَ

صادر، 1398(. 
 72. عّبــاس قمــی، مفاتیــح الجنــان، ترجمــۀ ســّید احمــد شبســتری )انتشــارات علمّیۀ اســامّیه، 

1349(، ص 643.
کلینی، االصول من الکافی، تصحیح و تعلیق نجم الّدین آملی و علی اکبر   73. محّمد بن یعقوب 

غّفاری )تهران، المکتبة االسامّیة، 1388(، ج 1، ص 161.
 74. بحــار االنــوار، ج 39، ص 335. دیگــر احادیــث قریــب المضمون با این احادیــث را بنگرید در: 
عبد علّی ابن جمعة، نور الّثقلین، تصحیح سّید هاشم رسولی محّاتی )قم، المطبعة العلمّیة(، 
ج 5، ص 491 - 492. البّتــه ایــن احادیــث بــه لحــاظ عبارتهــای پیش و پس از آن نیازمند بررســی 
کافی را مجهول شــمرده. ر.ک: محّمد باقر مجلسی،  ســندی اســت و مجلســی هم حدیث اصول 
مــرآة العقــول فــی شــرح اخبار آل الّرســول، تصحیح ســّید هاشــم رســولی محّاتی )چــاپ پنجم: 

تهران، دار الکتب االسامّیة، 1385(، ج 2، ص 415.

طبرسی و طبری
ابوعلــی فضــل بــن حســن طبرســی )م 548(، از مفّســران بــزرگ قــرآن در 
گرانســنگ مجمــع البیــان )تفســیر  ــف تفســیر 

ّ
جهــان اســام اســت و مؤل

کبیر(، جامع الجوامع )تفســیر وســیط( و الکافی الّشــافی )تفســیر وجیز(. 
بســیاری نام او را به فتح اّول و دوم )َطَبرســی( خوانده و او را به طبرســتان 
)مازندران( نسبت داده اند؛ حال اینکه صحیح به فتح اّول و سکون دوم 
گفته می شــود.  که امروزه تفرش  )َطْبرســی( اســت و منســوب به طبرس، 
گذشته از اینکه به لحاظ ادبی، منسوبان به طبرستان را طبری نمی توان 

کتابهای رجالی نیز عالمان آن دیار را طبری خوانده اند.65 گفت، در 

کــه طبرســی منســوب به طبرســتان اســت، منشــأ اشــکالی  ایــن اشــتباه 
دیگر شــده و آن اینکه بعضی از عالمان طبرســتان در سده های اخیر، به 
ف کفایة 

ّ
جــای اینکه خود را طبری بنامند، طبرســی نامیده انــد. مثًا مؤل

کتابــش از خود به نام »اســماعیل بــن احمد العلوی  الموّحدیــن در آغــاز 
ف مســتدرک الوســائل از خــود به نام 

ّ
الّنــوری العقیلــی الّطبرســی«، و مؤل

»حســین بــن محّمد تقــی الّنوری الّطبرســی« یاد کرده اســت.66 این را نیز 
کبیر طبرسی، مجمع البیان لعلوم القرآن است، نه  که نام تفسیر  بگوییم 

چنانکه مشهور است مجمع البیان فی تفسیر القرآن.67

معنای »انتظار فرج«
که در بحث از حضرت ولّی عصر - عج  یکی از احادیث مشــهور نبوی، 
َفرِج« است. این حدیث 

ْ
ِعبادِة اْنِتظاُر ال

ْ
- بســیار نقل می شــود، »َافَضُل ال

کرده اند،68  ولی بسیاری از شیعیان معنای آن  را شیعه و اهل سّنت نقل 
کتابهای روایی نیز فقط  را بــه فرج موعود آخر الّزمان محدود ســاخته و در 
ّیت آورده اند.69 حــال اینکه انتظار فرج معنایی عام دارد  در بحــث مهدو
و آن، امیــد به گشــایش امــور در همۀ تنگناها و سختیهاســت. اصحاب 
پیامبــر نیــز از حدیث مزبور همین معنــای عام را می فهمیدنــد، نه انتظار 
ظهــور حضــرت ولی عصر - عج - را. طبق این معنا، برترین عبادت این 
که انســان در شــّدت و عســرت از رحمت خداوند ناامید نشــود و  اســت 
که  بــا تــاش و تــوّکل، امید به گشــایش و بهبود داشــته باشــد. همان گونه 
َفرَج َوال َتیأُســوا ِمْن َروِح 

ْ
کرده انــد: ِاْنَتِظروا ال از امیرالمؤمنیــن - ع - روایــت 

 65. ر.ک: حســین کریمان، طبرســی و مجمع البیان )چاپ دوم: تهران، دانشــگاه تهران، 1361(، ج 
1، ص 167 به بعد.
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المســائل، تحقیــق مؤّسســة آل  البیــت علیهم الّســام الحیاء الّتــراث )چاپ اّول: قم، مؤّسســة آل 

البیت، 1407(، ج 1، ص 59.
 67. ر.ک: ابوعلــی فضــل بــن حســن طبرســی، جوامع الجامــع، تصحیح ابوالقاســم گرجــی )تهران، 

دانشکدۀ الهّیات و معارف اسامی، 1347(، ج 1، ص 2.
 68. ر.ک: بحار االنوار، ج 52، ص 125؛ جال الّدین ســیوطی، الجامع الّصغیر من حدیث البشــیر 

یش )دمشق، 1417(، ج 1، ص 152. الّنذیر، تحقیق عبداهلل محّمد درو
یر عنوان »الفرج« نیامده،   69. از بــاب نمونــه در کتــاب میزان الحکمه، احادیث در بارۀ انتظار فــرج ز
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