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 بازخوانی دیدگاه ها و مناقشات
 ( از حدیث کساء1087در باب روایت شیخ طریحی)م

 1رسول جعفریان
 2روح اهلل توحیدی نیا

 چکیده
اره بهیخ تشیع، به تقابل دو یا چنهد ،ریهان فکهری دربرخی رویدادهای بحث برانگیز در تار
که نزدیهک بهه دو قهرن  صحت یا متمون روایات بر می گردد. محور یکی از این مجادلت 

کسههاء اسههت. اصههل حههدیث هرچنههد در منههابع  پیشههینه دارد، روایتههی متفههاوت از حههدیث 
کههه بهها انگیههزه بههرانگیختن احسا سههات شههیعه و سههنی بههه ثبههت رسههیده، امهها ایههن روایههت 

نقهل شهده، ههر از چنهدی شنوندگان و سهاختار ادبهی و داسهتانی از یبهان حتهرت زههرا
کهه آخهرین مهورد آن در گرشهته رخ داد. مقصهود  مو،ب تقابل دو ،ریان فکری شهد؛  دههه 

نوشهته حاضهر اثبههات یها رد ایههن خبهر نیسههت، بلکهه تهلا شههده تها پهها از بررسهی ا،مههالی 
کننهده روایهت و انگیه زه وی، بهه مههم تهرین نظریهات و اقهدامات شخصیت نخسهتین نقهل 

 باره پرداخته شود.  علما، محققان و عموم شیعیان در مقاطع مختل  زمانی در این
کساء، شیخ طریحی، روایات داستانی، مفاتیح الجنان ها: کلید واژه  .حدیث 

 مقدمه
گون در  کساء  واقعه گونا مهده اسهت. آ 4سهنت اههل و 3شیعه منابعدر اخبار متعدد و با اسناد 

                                                   
گروه تاریخ دانشگاه تهران؛ . 1  ras.jafarian@gmail.comاستاد 
 roholahtohidi@yahoo.comطلبه حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران)نویسنده مسئول(؛ . 2
؛  368صطوسی،  ،یمالألا؛ 8ص ،2ج ،یکاف؛ ال111ص ،یکوف فرات؛ تفسیر 193 ص ،2ج ،یقم ریتفسبرای نمونه، ر : . 3

 .229 و 228ص الصدق، کش  و الح ِّ  نهج
 ،یترمهر السهقع؛ بهن واثلهذ ثیحهد بهاب و العبهاو بن عبداهلل مسند ذیبدا باب حنبل، بن احمدبرای نمونه، ر : مسند . 4

 لقواعههد لیههالتنز شههواهد ؛195 ص ،11 ج م،یالعظهه القههرآن ریتفسهه فههی نیالمعهها روم ؛«الحههزاب سههور، مههن» بههاب سههنن،
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که  کسانهرچند این روایات از ،هت محتوا ی م است  کرم  امبریپنیست، اما مسلِّ عبایی  ا
ان نهیا، خداونهدا: فرمهود و افکنهد ینحسهنو فاطمهه، حترت علی امامبر روی خود، 

  5معهروف بهه تطهیهر  هیهآ هنگهام نیها در؛ و کهن دور آنهها از را آلهودگی و ر،ها هستند، من خاندان
گردی د. بزرگان و نویسندگان شیعه همواره از این واقعه بهه عنهوان دلیهل عصهمت پهنج تهن و نازل 

کهرده و بهه آن اسهتناد نمهوده انهد. چنهان و امهام  6یعلهکهه امهام  به طورکلی امامهت امامهان یهاد 
بهرای اثبهات برتهری 8سهلمه یها ام امبریهپی نی،انشهدر  خهود تیحقانبرای اثبات  7حسن

ا تکرار می نمودند. در اوایل عصر غیبت نیز متکلمان امامیهه بارهها از ، این واقعه رامام علی
گرفتنهد و عصمت اهل بیت امامت اثباتاین واقعه برای  کتب خود بهره  و بهر همهین  9در 

که در بیشهتر مهوارد آیهه را متو،هه زنهان  اساو نیز، تفاسیر اهل سنت درباره شان نزول آیه تطهیر، 
کردنههد. تهها اینجههای  10حتههرت مههی دانسههتند و یهها خویشههاوندان آن پیههامبر را، مههردود اعههلم 

گردآوری طرق این روایت از منهابع سهنی  بحث مسیر روشن است و شیعیان تلا ییادی برای 
کهه در ایهن زمینهه، میهان  کرده اند. از اهاهر امهر چنهین برمهی آیهد  نموده و درباره دللت آن بحث 

 شیعیان هیچ اختلفی نیست.
که  اما از اواخر قرن ل از این واقعه مطرم شد  یازدهم هجری به این سوی، متن و خبری مفصِّ

گرفتهه و بهیش از ههر چیهز بهه عنهوان دعهایی بهرای توسهل بهه اههل  سهخت مهورد تو،هه مامنهان قهرار 
گرفههت. از نظههر ، و نههه احتجههاج بههه حقانیههت و برتههری اهههل بیههتبیههت ، مههورد تو،ههه قههرار 

در هههر ،لسهه ای مو،ههب مغفههرت و  تهائل ائمهههشهیعیان و مطههاب  برخهی از روایههات، نقههل ف
کههه آیها مهی تههوان ایهن خبههر و 11ا،هر از سهوی پروردگههار خواههد شهد ، امهها مسهاله مههورد بحهث آن بهود 

که پیش از قرن یازدهم سابقه ندارد، مستند به بیان حترت زهرا و  محتوای آن را به شکلی 
 مورد قبول دانست و از آن به عنوان توسل بهره برد؟

                                                                                                                        
 .13ص ،5ج السنه، منهاج؛ 17ص ،2ج ل،یالتفت

 . 33 احزاب،. 5
کمال الدین و تمام النعمه، ج561و  335ص ،2ج، خصالال. 6  .278، ص1؛ 
 .559ص طوسی، ،یمالألا. 7
 .72، ص2شواهد التنزیل، ج. 8
کمههال الههدین و تمهام النعمههه، 561خصهال،  ؛559، صههدوق، بهرای نمونههه، ر : األمهالی. 9 . همچنهین بههرای مشههاهده 278؛ 

کتب آنها، ر :  .298 و 297 ص ،17  ج نمونه، ریتفس اسامی متکلمان و 
 .280، ص4؛ فتح القدیر، ج 7، ص22برای نمونه: ،امع البیان، ج. 10
 .23-2، ص2جباره، ر : ارشاد القلوب،  برای مشاهده احادیث متعدد در این. 11
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 های پیدایش ایهن خبهر، بحهث ههای فراوانهی دربهاره صهحت  از همان نخستین سالهرچند 
گردیهههد، امههها آنچهههه زمینهههه را بهههرای تحقیههه  حاضهههر بهههه و،هههود آورد،   یههها عهههدم صهههحت آن طهههرم 

گرشههته اسههت. چنههان کههردیم  اههور دوبههاره مجههادلت دربههاره ایههن حههدیث در دو دهههه   کههه اشههاره 
 طهههرم تفصهههیلی آراء دو ،ریهههان موافههه  و مخهههال   در اینجههها، مسهههَله اثبهههات یههها رد حهههدیث و یههها

کلهی از دیهدگاه هها و مناقشهات پهیش آمهده دربهاره ایهن  نیست، بلکه تلا می شود تا یک سیر 
گههاه پهها را فراتههر نهههاده و بههه اسههتنادات دو طههرف مرا،عههه و  حههدیث بههه دسههت داده شههود؛ و البتههه 

گرشههت بههیش از سههه قههرن  کههه  از پیههدایش ایههن صههحت آن مشههخص شههود. شههایان ذکههر اسههت 
حههدیث و عههدم ثبههت رخههداد هههای مربههوط بههه آن تهها دوره معاصههر، سههبب شههده تهها بخههش قابههل 
گرشهههته  گرفتهههه در ایههن دو دههههه  کهههنش هههای صهههورت  کهههنش ههها و وا تههو،هی از تحقیههه  نیههز بهههه 

 اختصاص یابد.

کساء  طریحی و روایت تازه حدیث 
کههه هههیچ یههک از اخبههار، ی کسههاء نشههان مههی دهههد   کجهها بههه همههه یوایههای بررسههی منههابع واقعههه 

یههداد اشههاره نهههدارد. بهها ایهههن حههال، بهههرای نخسههتین کتهههاب  بهههار پهها از قهههرن رو ههها، ایهههن واقعههه در 
نوشهته فخرالهدین بهن محمهد بهن علهی مشههور بهه شهیخ ، المنتخب فی ،مع المراثی و الخطهب

با ارائه تصهویری از یوایهای مختله  واقعهه و در قالهب حهدیثی از  12(ق1087یا  1085طریحی)م
گردید. رت زهراحت کهه بهیش از ههر چیهز بها عالم ازنگارنده این اثر،  13نقل  ان نجه  اسهت، 
کهه در آن بههه نیالبحههر مجمهع کتهاب پرداختههه،  ثیوحهد قههرآنو غریهب  مشههکل واژگهان حیتوضه، 

                                                   
، 4و ماضی النج  وفات او را دو سال عقب تر ذکر نموده است )ریاض العلمهاء، ج 1085ریاض العلماء وفات وی را . 12

 (457، ص2؛ ماضی النج ، ج411ص
که حترت زهرا مطاب  روایت شیخ طریحی، پیامبر. 13 احسهاو ضهع  در بهدن خهود دارد، بهر وی وارد  در حالی 

کهرم کهه صهورت را نهزد حتهرت آورده و پیهامبر« کسهاء یمهانی»بهه دسهتور پهدر،  می شود. دخت نبی ا ، در حهالی 
گرفت. س ا امام حسن، امام حسین و امهام علهی بهه ترتیهب و ههر  ایشان همچون ماه می درخشید، در ییر آن قرار 

کوتاه وارد منزل شده، پا از ورود، از استشمام رایحه حترت رسول ان شده و س ا متو،ه ایش یک پا از مدتی 
کسهاء بها صهفات و مهدائح بلنهدی از سهوی  با دستور پیامبر گیرند. از تمامی وارد شدگان به ییر  کساء قرار می  در ییر 

دست ها را به سوی آسمان  نیز به آنان پیوست، پیامبر استقبال می شود؛ و پا از آنکه حترت زهرا پیامبر
کرده و خطاب به پروردگار، آنان را اه ل بیت خود می خواند. بخش دیگر حدیث به سهخنان رد و بهدل شهده میهان بلند 

کسهاء دانسهته  کائنات به خاطر مقام و و،ود اصحاب  گفت وگو، و،ود همه  خداوند و ،برئیل اشاره دارد و مطاب  این 
گرفته، به ییر عبا وارد شهده و د شود. س ا ،برئیل نیز اذن ورود در ،مع اهل بیت می ر ایهن هنگهام، را از پروردگار 

گردد. پایان بخش حدیث، سخنی از پیامبر کهه مطهاب  بها آن، آیه تطهیر نازل می  کهه ایهن خبهر را در  است  مومنهانی 
گرفت) المنتخب، ص  (.257-255مجالا و محافل خود ذکر نمایند، مشمول رحمت و مغفرت الهی قرار خواهند 
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 14.شناخته می شود
که سبب شهرت یافتن این اثر در بین شیعیان شهد، شههرت و مقبولیهت آل  یکی از عواملی 

اندان های عالم پرور شیعه بهود. عهلوه بهرآن آثهار شهیخ طریحهی بهه دلیهل نگهارا ، از خ15طریح
کارآمهههدی بههود، مههورد تو،ههه علمههاء قهههرار  آثههار متعدد،کههه برخههی از آنههها در روا دارای نههوآوری و 

در چگونگی ترویج آثار وی نمی توان به نقهش شههرت مهنش و رفتهار اخلقهی او اشهاره  16گرفت.
کهههه از نزدیهههک بههها وی آشهههنایی دارد، از 1130عبهههداهلل افنهههدی)م منکهههرد. بهههرای نمونهههه میهههرزا   ق(، 

کتههههاب  اب شخصههههیت وی پههههرده برداشههههته و در  یههههاض العلمههههاءویژگههههی هههههای ،ههههرِّ  ، وی را ر
. همهین امهر سهبب شهد تها تشهییع ،نهازه 17خوانهده اسهت خهود زمهان اههل نیباتقواتر و نیعابدتر

افنههدی بههه عامههل دیگههر  18انههده شههود.تههرین روز بههرای مههردم شهههر نجهه  خو وی، بزرگتههرین و مهههم
کتههاب  کههه  المنتخههبگسههترا  کتههابی  کههه متههاخران زمههان مهها  کنههد  کیههد مههی  تصههریح نمههوده و تا

بهود را دسهت بهه دسهت نمهوده، و از شههری بهه  مربوط به ،لسهات شهیخ در بهاب اههل بیهت
کردند.  19شهر دیگر منتقل می 

کلی  دوی دارا اثر نیا  بهاب چنهد شهامل مجلها، ههر و مجلها دهشامل  ،ر بخشه وبخش 
کتههاب نشههان مههی. اسههت کههه بهها  سههاختار  کههه مباحههث مطههرم شههده در ،لسههات عمههومی،  دهههد 

خطابههه شههیخ طریحهههی همههراه بهههوده اسههت، مههدتی بعهههد ،مههع آوری و تبویهههب شههده اسهههت. در 
کتاب  کتهابی مشهتمل بهر المنتخبتوضیح محتوای  منقبهت  در ها وخطبهه ها هیهمرث، باید آن را 

کههه تیههب اهههل بههه رغههم مرسههل بههودن بیشههتر احههادیثش، بههه دلیههل پاسههخگویی بههه  خوانههد، 
گرفت.  نیازمندی های شیعه عادی و عامی در دوره اخیر صفوی، مورد تو،ه خاص و عام قرار 

که از واژه  کلیدی  کتاب ذکر شده -«المراثی»نکته  کهه -که در عنوان  می توان فهمیهد آن اسهت 
کتاب قصد نقل عین اخبار را ند اشته و مقصود وی انتقال داستانی به روز و با طریحی در این 

                                                   
 .18-1مقدمه محق ، ص ن،یالبحر مجمع برای اطلر بیشتر درباره شخصیت و ،ایگاه وی، ر :. 14
 و مجهد در هها خهانواده نیدارتر شهیر و نیمشهورتر و نیتر مییقد از و نج ، در تقوا، و ادب فتل، علم، تبار از حیطر آل. 15

کتاب ستین نج  در آنان از تر معروف خاندانی بشمرند، را اصلم و علم ر،ال که زمانی. است شرف )پژوهشی درباره 
 (.6عوالم، ص

کتب وی، او را فقیههی بهزرو و . 16 کتاب مجمع البحرین، با اشاره به این دو ویژگی، با شمردن اسامی  ح  اشکوری، مصحِّ
مقدمهه محقه ،  ن،یالبحهر مجمعدانسهته اسهت) انیهراو احهوال و ترا،م مسلط به علوم عقلی و نقلی و مباحث ر،ال،

 (.8ص

 .413ص ،4 ج الفتلء، ضایح و العلماء اضیر. 17
 .457، ص2اضی النج  و حاضرها، جم. 18
 .414همان، ص. 19
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بوده است. این موضور با بررسهی چنهد خبهر از ایهن 20ساختار شور انگیز و مناسب مرثیه خوانی
یهد بهن گهردد. بهرای نمونهه خبهری دربهاره شههادت ی ق( از 121علهی)م کتاب به خهوبی نمایهان مهی 

که از ،هت محتو2ابوحمزه ثمالی)م نیمه قرن ا بها منبهع اولیهه آن یعنهی تفسهیر ق( نقل می شود 
مبنهی بهر خبهر دادن ،برئیهل بهه آن  ؛ و یا خبری از حترت رسهول21ابی حمزه اختلف دارد

که این خبر نیز از ،هت محتوا با آنچه در منبع اصلی آن  کربل طرم می شود؛  حترت از زمین 
ان معاصهر، چنین سبب شده است تا برخی محقق شواهدی این 22آمده، اختلف ییادی دارد.

کتهاب را  کههه شهیخ طریحهی ایهن  ی آمهادگی خهود در ،لسههات بهرای و در،ههوانبهر ایهن بهاور باشهند 
 و هافتهاد گهرانید دسهت بهه کتهاب نیها هابعهد کهه نیها ازحتهی شهاید  و اسهت نوشهته مرثیه خوانی
گفههت حههدیث مههورد نظههر از ،ملههه  23ه اسههت.بههود ناراحههت و یناراضهه ه،شههد استنسهاخ مههی تههوان 

که  گرشته به عنوان خبری معتبهر شهناخته مهیمتونی است  ، امها امهروزه بهه ندشهد در دوره های 
   24دلیل مختل  نمی توان آنها را اینگونه دانست.

کساء پیش از دوره معاصر  روایت مورد بحث از حدیث 
گرایههی بههه ،امعههه امامیههه در عصههر  بررسههی زمینههه هههای ا،تمههاعی و سیاسههی بازگشههت نههص

کسههاء شههیخ طریحههی را نمایههان تههر خواهههد نمههود. از عوامههل صههفوی، دلیههل اسههتقبال از حههدی ث 
گری، اختلفات فرقه گیری اخباری  گرایهی میهان شهیعیان و  اثرگرار بر شکل  گهرفتن وا ای و اوج 

کههه بخههش قابههل تههو،هی از آن بههه تههنش میههان دو حکومههت 25اهههل سههنت در ایههن دوره اسههت ؛ 
در میهان ایرانیهان، وامهدار حها  صهفویان پیهروزی ههای خهود را 26گهردد. صفوی و عثمانی بر می

                                                   
در این نور بیان، برای برانگیختن احساسات مخاطب از راه های مختل  سمعی و بصری استفاده می شهود و بنهایی . 20

کتاب العین، ج رو طریحهی در تمهای  (. ازاین234، ص8بر طرم عین آنچه رخ داده و،ود ندارد )درباره این لغت، ر : 
فههانظروا یهها اخههوانی »،«اعلمههو ان..»، «ایههها المنههاء الصههالحون»، «ایههها المومنههون المخلصههون»عبههاراتی چههون  ،لسههات از

کی  لنبکی...»، «الی... کیه  الصهبر علهی...» ،«و یا اخوانی  کهه عبهاراتی بهرای شهرور مرثیهه خهوانی اسهت « یا اخهوانی 
کند)المنتخب، ص  و...(. 23، 18، 8، 5استفاده می 

ک. 21 کنیهد: مکهارم الخهلق، ص 387؛ المنتخب، ص73نید: تفسیر ابی حمزه الثمالی، صمقایسه   ؛318و یها مقایسهه 
 .388المنتخب، ص

کنید: مثیر الحزان، ص. 22  .230المنتخب، ص  ؛9مقایسه 
 در سلسله ،لسات نظریه پردازی موسسه فهیم. عاشورا ینگار مقتل ریس یلیتحل یبررسیوسفی غروی، ،لسه . 23

کههار بههرد) تههاریخ خلفهها و مقتههل امههام ایههن وی. 24 کههه بههرای بسههیاری از مقاتههل داسههتانی عصههر صههفوی مههی تههوان بههه  ژگههی اسههت 
 (.62، صحسین

گری، ص. 25  .65اخباری 
از ،مله شواهد این تنش مها،رت علمای شیعه به ایران و تشدید منع ورود آنان به قلمرو عثمانی است)تاریخ حدیث . 26
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عمی  مردم نسبت به این دولت به عنوان پاسدار مرهب تشیع می دیدند و به همین دلیهل در 
کهه در  طول دو قرن، به طور مداوم تعامل بسیار خهوبی بها عالمهان شهیعه بهه ویهژه مالفهان شهیعی 

کهه  حوزه امامت قلم می زدند، داشتند. به همین دلیل آنان پشتیبانی از آن دسهته از عالمهان را 
در ابراز تشیع اصرار بیشتری ورییده و به خصوص با تمسک به اخبار شیعی در این باره خود را 

گیهههری  27مصههمم تهههر نشهههان مههی دادنهههد، وایفهههه خهههود مههی دانسهههتند. کهههه بههها اوج  طبیعهههی اسههت 
گروه، بر ادله مو،ود در منابع طهرف مقابهل پافشهاری و تهل ا در اختلفات مرهبی، عالمان هر 

افتادن ایهن ادلهه در اذههان عمهومی داشهتند. در همهین شهرایط بسهیاری از علمهای شهیعه بها  ،ا 
تسهاهل در نقهل احادیههث ضهعی  یها بههی سهند و بها پشههتوانه ،ایگهاه علمهی شههان، زمینهه تسههلط 

 28گرایی را فراهم آوردند. رویکرد نص
کسههههاء چنههههان  بههههود؛ و کههههه در مقدمههههه ذکههههر شههههد از ،ملههههه دلیههههل حقانیههههت شههههیعه  حههههدیث 

کههههه در ایههههن شههههرایط طههههرم واقعههههه  کسههههاء در قههههالبی داسههههتانی از سههههوی یکههههی از  بههههدیهی اسههههت 
 علمهههای مشههههور شهههیعه، بهههه خهههوبی مهههی توانسهههت اههههداف یهههاد شهههده صهههفویان را نیهههز تحقههه  
کههه حتهی بسههیاری اصهولیون نیههز، بهه رغههم پافشهاری بههر مواضهع خههود   بخشهد. تو،ههه بهه ایههن نکتهه 

یههه ای شههبه اخبههاری را برگزیدنههددر مباحههث فقهههی، در حههوزه تههار کههه 29یخ رو  ، نشههان مههی دهههد 
نمههی تههوان علههت پدیههد آمههدن ایههن مههتن را صههرف اخبههاری بههودن مولهه  آن خوانههد؛ بلکههه تسههلط 

را بایهد از « ،بران ضع  سند بهه واسهطه شههرت راوی »یا « تسامح در ادله سنن»قواعدی چون 
گیری و استقبال از این کلیدی شکل  کتهب بر،های مانهده 30دانست نوگونه مت  عوامل  . بررسی 

که ایهن گونهه قواعهد بیشهترین آسهیب را بهه آن بخهش از تاریخنگهاری زد  این دوره نشان می دهد 
کیههد بههر عنصههر عاطفههه و بهها هههدف رفههع نیههاز عمههومی  کههه بهها صههورت داسههتانی، نقههل ،زئیههات و تا

 نگاشته می شد.

رم دیهدگاه علمهه مجلسهی)م شاید بتوان نخستین اهور اختلف بر سهر ایهن حهدیث را بها طه
کتههاب 1110 گردان وی دانسههت. در  کههه بهها هههدف ،مههع آوری آثههار و روایههات بحههارالنوار( و شهها  ،
گردآوری روایات صحیح و مهتقن-شیعه  کسهاء ،دیهد سهخنی  -و نه  نگاشهته شهد، از حهدیث 

                                                                                                                        
 (.279، صشیعه در سده هشتم تا یازدهم

 .272-268، ص9تا 7خانقاه سازی در قرن . 27
گری، ص. 28  .69اخباری 
 .65درایت و روایت در هدف نگاری قیام عاشورا، ص. 29
گیری متون مرثیه در این دوره،ر : همان، ص. 30  .61درباره این قواعد و اثر آن بر شکل 
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گرد علمهه کتهاب1135شهیخ عبهداهلل بحرانهی)م 31به میان نیامد؛ اما شا  ق(، ایهن حهدیث را در 
گرشههته مقبولیههت یابهد. العلههوم عهوالم تو،ههه بههه دو نکتههه در  32ذکههر نمهود، تهها ایههن حههدیث بهیش از 

کههه وی از علمههای مشهههور زمههان خههود  تحلیههل ایههن اقههدام شههیخ بحرانههی مهههم اسههت. نخسههت آن
کتهب تهرا،م نگاشهته شهده در قهرن دوازدههم و سهیزدهم و حتهی برخهی  نبوده، ییرا بها مرا،عهه بهه 

کههه بههه شههرم احههوال علمههای بحههرین در ایههن دوره پرداختنههد، «البحههرینلوءلههوء »تههرا،م چههون   ،
کتهاب  سخن و نامی از وی نیامده است. بنابراین شهرت وی را می توان به دلیل بهاقی مانهدن 

کهه بخهش قابهل تهو،هی از آن کنهون تنهها بهه صهورت نسهخه خطهی در برخههی  هههاههایش دانسهت،  ا
گههری بسههیار  ه بحرانههی از ،هههت نگههرا اخبههاریکهه کتابخانههه ههها و،ههود دارد. نکتههه مهههم دیگههر آن

کتهاب  ؛ چنان33شدیدتر از استاد خود بوده است را  بحهارالنوارکه وی بسیاری از معارف عقلیهه 
کهرده عوالم العلهومدر نگارا  کتهب پیشهین  34حهرف  و یها تهلا نمهوده تها بهرای برخهی اخبهار از 

 35مصادری را فراهم سازد  و ارائه دهد.
گرشههت ز  مههان و تغییههر نسههبی در رویکههرد علمههای شههیعه و ورود ،ههدی علمهها بهها ایههن حههال، 

کههه  کتبههی چههون»بههه عرصههه نقههد روایههات، سههبب شههد تهها ایههن مسههاله   تهها چههه  المنتخههب محتههوای 
کنهههد؛ و بهههه دنبهههال  ذههههن اندیشهههه« انهههدازه قابهههل اعتمهههاد اسهههت؟  وران را نیهههز بهههه خهههود مشهههغول 

کتههههههاب  کههههههه آیهههههها مولهههههه   گههههههردد   ر طههههههرم مناقههههههب و د المنتخههههههبآن ایههههههن پرسههههههش مطههههههرم 
گرفتهه بیهت فتهائل اههل کتهاب خهود را از هرگونهه شهائبه ای، از اقهدامات غالیانهه   ، توانسهته 

 تهها ،عههل یهها دادن شهههکل داسههتانی و رازگونههه بهههه وقههایع، بههه دور نگهههاه دارد یهها همچههون بسهههیاری 
گهرفتن چنههین مبهاحثی، هههمِّ خهود را حهل نیههاز شهیعه و پاسههخگویی بهه آنهها ن مهوارد بهدون در نظههر 

 دانسته است؟ 
که  و  گونهه کشهکول بها سهاختاری کتهاب نیامطالعات از سوی برخی علمای بزرو نشان داد 

اسههت. بنهههابراین  شههده  یتههال ی ،ههامعقههیتحق بههدون و نامسههتند صههورت بههه در مههوارد متعههدد
 موههههون ریهههغ و موههههون مطالهههب بهههر مشهههتمل را یحهههیطر نتخهههبالم ق(1320ی)منهههور محهههدث
کیهههد نمهههود ق(1341)ماربهههاب محمهههد رزایهههم مرحهههومو یههها  36دانسهههت  ،منتخهههب کتهههاب در کهههه تا

                                                   
گردی وی نزد علمه مجلسی؛ ر : پژو. 31 کتاب عوالم، صدر مورد بیش از بیست سال شا  .7هشی درباره 
 .927، ص2عوالم العلوم، ج. 32
 .452، ص6طبقات اعلم الشیعه، ج. 33
 همان.. 34
کتاب عوالم، ص. 35  .12-9برای مشاهده برخی موارد از این دست، ر : پژوهشی درباره 
 .287 ص ،مر،ان و لالا. 36
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 37.ندارد یاعتبار آن به مختص تیروا و رفته کاره ب اریبس مسامحات
البته در همین دوره نیز برخی علما با طرم احتمالتی تلا در حفظ حدیث شهرت یافته  

لی، اعههلم ق( در پاسههخ بههه سههوا1337کسههاء و تههرویج آن داشههتند. بههرای نمونههه صههاحب عههروه)م
که ایهن خبهر بها آن کسهاء بهوده و  نمود  کهه مرسهل اسهت، در شهمار اخبهار دیگهر نقهل شهده از واقعهه 

برخی دیگر از محهدثان  ایهن دوره نیهز بهرای تهرویج  38رساند. ارسال آن ضرری به صحت آن نمی
 یمه مهوارد نیآخهر از کهه ؛گونه متون، به ،مهع آوری و یها نگهارا شهرم بهر آن پرداختنهد بیشتر این

 الغطههاء کشه  و( ق1310م)یزدیه یبهافقمحمههد حسهین  خیشه نوشهته ،ذیالکسهائ التحفهذ از تهوان
کرد( ق1345م) یریکشم عبدالغفار آل یعل خیش نوشته ،الکساء ثیحد عن  .یاد 

ق(، از آخههرین محققههان عصههر یههاد شههده و نویسههنده پرخواننههده تههرین 1359محههدث قمههی)م
کههه از دغدغهههکتههاب ادعیههه یعنههی مفههاتیح الجنههان امهها نظههر هههایش  ی بههرخلف ایههن داشههت. او 

، دربهاره یکهی از بهود هها نامه ارتیی و هیادع مراثی، به  یتحر و خرافه نفوذ و ابییراه ،لوگیری از
کتههاب کههر،ملههه ای از »نوشههت: المنتخههب اخبههار   هیههمبک عیوقهها اختههرار از بهها  مصههائب، نیذا

 دانهد مهی الجنهه فله ابکی من ثیحد مشمول را خود و کند سخنی اخترار که باشد بسا. ندارند
 مطلهع محهدث هرگهاه و کنهد دایهپ دهی،د فاتیتَل در وعییش دروغ حرف همان زمان طول به و
کاذ آن از منع نیام  بهه تمسهک ایه دههد، مسمور کلمی به ای مطبور کتابی به نسبت د،ینما بیا

 39«.دهد قرار  یضع هاى نقل زیآو دسترا  سنن ۀادل در تسامح قاعده
کتاب مر کساء را در  گزارا مورد بحث از واقعه  گرایش،   مفهاتیح الجنهانحوم قمی با همین 

کههه  ههت ایههن بههه کسههاء حههدیث»نیههاورد و تصههریح نمههود   و حههدیث اصههول و معههروف کتههب در کیفیِّ
  40«.اسهت منتخهب کتهاب خصهائص از کهه گفت توان می و قابل مشاهده نیست متقن مجامع

کهه شهیخ عبهاو  گردان مکتهب میهرزا حسهین نهوری، محهدث نیز باید تو،هه داشهت  قمهی از شها
بهزرو اخبههاری، بهوده و ایههن نیهز یکههی از دلیهل مهههم بهی اعتمههادی او بهه ایههن روایهت از حههدیث از 
کهرده اسهت. میهرزای  کهه در ایهن زمینهه وی از اسهتاد خهود و مکتهب او پیهروی  کساء است، چهرا 

کتهاب  کهه د لالها و مر،هاننوری از ،مله بها  ر نقهد روایهات داسهتانی عاشهورا و شهناخته مهی شهود 
گههرایش را شههیخ عبههاو قمههی، در مقدمههه  نیههز دارد و  نفهها المهمههومروضههه خوانههان اسههت. ایههن 

                                                   
 .243اربعین حسینیه، ص. 37
 .232ص الیزدي، للسید ،واب و ساال. 38
 .570، ص1ج منتهی اآلمال، .39
 .820همان، ص. 40
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که منسوب به ابومخن  است، موضع منفی دارد. کربل   نسبت به مقتل داستانی 
کهم و بههیش  کهه پها از عصههر صهفوی ایهن حهدیث  تو،هه بهه ایهن نکتهه خههالی از فایهده نیسهت 

 مشههههور شهههاعر ا(،1290ی)مکرونههه یزلفعلههه مهههلمنبهههری شههههرت داشهههته اسهههت.  میهههان علمهههای
 بلنهد منظومهه کیه صهورت بههی، آن را به مثابه یکی از اعتقادات و مناسهک شهیعیان و اریبخت
که حتی خوشنویسهان ایهن عصهر   41.به شعر در آورده است یاریبخت یلر یبان به ،الب است 

 نیناصههههرالد دربههههار انیمنشهههه از کههههه یکههههی بههههه نگههههارا ایههههن حههههدیث اهتمههههام ورییدنههههد؛ چنههههان
گرانبها با عنوان 1275 )مشاه کساء منظوم»ا(، اثری   42 پدیدآورد.« حدیث 

گذشته  قائلین به ضعف حدیث در دو دهه 
اختلفات در بین دو دیدگاه یاد شده هیچگاه مو،هب غلبهه یکهی از آنهها بهر دیگهری نشهده و 

زعات داخلی ،امعه شیعه پدید آید. این مسَله اختلف، سبب نشد تا نگرانی خاصی در منا
اهههل البیههت فههی تههاب کا در 1375کههه آیههه اهلل محمههد محمههدی ری شهههری در سههال  بههود تهها آن

کشیدو   43الکتاب و السنه کساء مورد بحث را از ،هت متن و سند به چالش  ۀ تر،م .حدیث 
کتهاب، مسهَله  ا بهه چها  رسهید. در اوایهل دههه هشهتاد  خورشهیدی ایهن1379در سهال  ایهن 

ا در 1383سهبب انگیههزا اختلفههاتی در میههان اهههل نظههر و عامههه مههردم شههد. در ابتههدای سههال 
کههه  بهها آیههه اهلل ری شهههری درموضههور اخبههار مشهههور امهها غیههر مسههتند  کیهههان فرهنگههیگفتگههویی 

که  . دارای اشهکال اسهت سهند و مهتن نظهر از ،مورد بحهث کساء ثیحدداشت، وی اعلم نمود 
یههن مههتن را حههدود دویسههت سههال دانسههت و اضههافه شههدن آن بههه عنههوان وی پیشههینه تههاریخی ا
کتاب  گراشهته بهود _را  مفاتیححدیث به  کنهار  که شهیخ عبهاو قمهی آن را بهه عمهد   -در حالی 

همچنهین بها تو،هه بهه مقبولیهت علمهه مجلسهی در نظهر و  44اقدامی از سهوی متهاخران دانسهت.
                                                   

 یژوهشبه چا  رسیده است)پ هیروس در م1927 سال درو نخستین بار  دارد تیب 132 کساء ثیحد نام با این قصیده. 41
 ی(.اریبخت یلر یبان به کساء ثیحد ی منظومه در

 ، ذیل نام وی.معاصر تا قا،ار دوران سانیخوشنو فهرست. 42
کتاب، در دهگفتنی است ری ش. 43 کسهاء»ههای  هها صهفحه، تقریبها  تمهامی نقل هری در این  را بها اشهاره بهه منهابع « حهدیث 

گرد آورده و در فتائل اهل بیت کرده است. فراوان آنها   به آن استناد 
کتابفروشهی اسهلمیه، در . 44 کتابخانهه و  کتهابچی، مهدیر وقهت  که طب  تواف  مول  با مرحوم سید احمد  شایان ذکر است 
قمری و فقط چند روز بعد از وفات مول  و به خط طاهر خوشنویا منتظر شده، به ،ز مقدمهه دو  1360هران در سال ت

کتهابچی در مقدمهه خهود  صفحه ای ناشر هیچ مطلبی به متن دست نوشهت موله  اضهافه نشهده اسهت و سهید احمهد 
که آقایان شیخ محمد علی خیابانی تبریزی و شیخ محمدعلی ادیب تهرانی و محمد صادق واعهظ  تصریح می نماید 

کار تطبی   را بهه عههده داشهته انهد؛ امها پها از درگرشهت سهید « دسهت نوشهت موله »بها « متن خوشنویسی شهده»زاده 
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که  ،دیدگاه ،ریان اخباری بحهارالنوار  کتهاب در راههم خبهر مهورد نظهر ی علمهه حتهتصریح نمود 
کساء  که آنان حدیث  که از دیدگاه موافقان حدیث مطلع بود و می دانست  نیاورده است. وی 

کهار مهی کهه  را در برابر اهل سنت و برای پاسخ به شبهات آنان بهه  کهرد  گیرنهد؛ ایهن نکتهه را طهرم 
کههه رخ «سههلمه ام» خانههه دری سههن و عهیشههمقبههول نههزد  کسههاء ثیحههد داده اسههت، و در صههورتی 

خواهد بود  حدیث ،دید را صحیح بدانیم، به معنی وقور این ما،را در خانه حترت زهرا
 45سنت از بین خواهد رفت. و دیگر امکان احتجاج با اهل

آسهتان  الجنهان حیمفهات بکته از کسهاء مهورد نظهر ثیحهد حهرف از هها رسانه یبرخ مدتی بعد
که آیهه اهللحترت عبدالعظیم . ایهن دادنهد خبهر شههری تولیهت آن را بهر عههده داشهت، ری ، 

 یپژوهشه معهاونههای خبهری بها  ها را دوچندان نمود و مو،ب شد تها یکهی از سهایت امر واکنش
گفتگهو بدهردازد. ثیحد علوم دانشکده که آیه اهلل ری شهری ریاست آن را بر عهده داشت، به   ،

گفتگو به رد شایعات و پاسخ به ق  . 46ائلن صحت حدیث پرداختاو نیز در این 
شهههری برخههی صههاحبنظران چنههین دیههدگاهی را دربههاره  البتههه پههیش از ااهههارات آیههه اهلل ری

کرده بودند، اما هیچگهاه ایهن گونهه اسهباب نارضهایتی طرفهداران اعتبهار  حدیث مورد نظر  مطرم 
تهههههرین ایهههههن اندیشهههههمندان، علمهههههه سهههههید مرتتهههههی  حهههههدیث را پدیهههههد نیهههههاورده بهههههود. از مههههههم

گرشهته بهود. وی در سهال  ا(، محق  نام1386کری)معس ا در 1360آور شیعه در چند دهه 
کتاب خود با موضور  ، در چند خط بهه نقهد حهدیث مهورد نظهر حدیث الکساءآخرین صفحه از 

کههز حههویوی قههم، نظههر خههود 1383سههال ههها بعههد، در ابتههدای سههال  47پرداخههت. ا در یکههی از مرا
کرد و  بهه یودی اخبهار آن بهه برخهی عالمهان قهم رسهید. پها از آن مبنی برضع  این خبر را بیان 

گردان وی خطههاب بههه  کههه بههرای ،لههوگیری از شههایعات دربههاره ایشههان، نامههه ای از سههوی شهها بههود 
 یمتتهاد و متنهاق  کلمهات رایهاخ »... علمه نوشته شد. در بخشهی از ایهن نامهه آمهده اسهت:

 امر، نیا و گشته یعموم افکار شیشوت مو،ب که دیگرد پخش و نشر ... شما یسخنران رامونیپ
                                                                                                                        

کتابچی به سهفارا فرزنهد وی، سهید اسهماعیل و بها همهان قلهم طهاهر خوشهنویا در دو نوبهت ) (، 1381و  1379احمد 
د اسهماعیل،  گردید )و البته خوامطالبی به اول و آخر مفاتیح افزوده  نویا به افزده شدن این صفحات به دسهتور سهیِّ

کرده است(. از دهه پنجاه شمسی یک صفحه حروفچینی شده با عنوان  نیز به مفاتیح الجنان اضافه « خاتمه»تصریح 
که امتای  کتهابچی« چا  افسهت اسهلمیه»شد  بهه منتهم  را دارد و در شهمار مزایهای ایهن چها  بهر چها  سهید احمهد 

کند. کساء به آخر آن تصریح می   شدن حدیث 

 .33-17، ص212کیهان فرهنگی. 45
که فرزند محهدث قمهی، حهاج شهیخ علهی محهدث زاده،. 46  را الجنهان حیمفهات در کسها ثیحهد درج برای نمونه این مساله 

 (1384 بهمن 5 هارشنبهتایید نموده را از قول وی تکریب نمود) خبرگزاری مهر، چ
 .27ا(، ص 1360الفریقین )چا  دوم، تهران: مجمع علمی اسلمی،  کتب یف لکساءا ثیحد. 47
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گردان و ارادتمندان و دوستان ینگران باعث  قهرن مینه از شیبه سهابقه بها که شد یعال حترت شا
  48...«.دارد منافات تیب اهل مکتب و تیول میحر از دفار در شما

کیههد و پها از ذکههر تههواتر و ضهروری بههودن واقعههه  علمهه عسههکری در پاسهخ، بههر سههخنان خهود تا
کتهاب خهود کسا گردان را به  کساء را روایتی بی سند خواند و شا ء، روایت مورد بحث از حدیث 

؛ و پها از آن 49ار،هار داد تیهالب اههل مدرسهه و الخلفا مدرسه کتب یف الکساء ثیحدبا عنوان 
 مناقشه قابل تو،هی درباره دیدگاه علمه مطرم نشد.

کهه بههه مخالفهت بها ایههن حهدیث پرداخهت حجههت  السهلم نعمهت اهلل صههالحی   فهرد دیگهری 
خورشیدی  40و  30باره برای دهه های  نج  آبادی بود. هرچند اولین دیدگاه های وی در این

کتههاب 50اسههت کامههل در  ارائههه شههد. وی « حههدیث هههای خیههالی»، امهها بعههدها نظههرات او بههه طههور 
 اسهلوبی نهامطلوب و رکیهک و»، «غیرفصهیح»، «دارای انشهای ضهعی »حدیث شهرت یافته را 

کننده کم مایه»، «مشمئز  گسهترا »و « ،عل شده توسط فردی غالی مسلک و  ،عل بها ههدف 
دانست و به طور تفصیلی اشکالت متعدد محتهوایی و سهندی وارد بهر ایهن « خبر در بین شیعه

کهنش هها و مجهادلت بها طهرم سهخن توسهط  دراین 51حدیث را ارائه نمود. کهه چهرا وا آیهذ اهلل باره 
گرفههت،  ، بایههد بههه رسههانه ای شههدن ایههن خبههر، چهها  52در میههان عوامههل متعههددری شهههری اوج 

گرفتن تردیدها در میان عموم مومنان  مفاتیح الجنان که تا به حال با  -متفاوت و اوج  و افرادی 
کتاب محدث قمی و تایید دیگر افراد این حدیث را در بزرگتهرین  اعتماد و،ود این حدیث در 

و مرا،عه متعدد آنان به علمای صاحب نام در این  -،لسات مرهبی خود قرائت می نمودند
کرد.  خصوص، اشاره 

گرفتههه، اصهههرار  کههنش هههای صهههورت  ری شهههری بهههر اقههدام پیشهههین آیههذ اهلل بههه رغههم تمهههامی وا
                                                   

48 www.pirastefar.ir/?p=4574. 
 .تیالب هلخ ذمدرس و الخلفا ذرسمد کتب یف الکساء ثیحد. 49
کساء»؛ مقالۀ یک فتیلت بزرو برای پنج تن آل عبا. 50 ع، ا « حدیث   .2در مجلۀ مکتب تشیِّ
که هیئت بطلمیوسی مورد قبول بهوده اسهت ییهرا در »رای نمونه: در مورد اشکالت ب. 51 این حدیث در دوره ای ،عل شده 

گردا فلک به دور زمین سخن رفته است...امروز این فرضیه از اسهاو باطهل شهده اسهت ولهی سهازنده  این حدیث از 
کند. کسای ،علی فرضیه هیئت بطلمیوسی را از قول خدا نقل می  قمری 1378 یح چا  سالدر مفات» ویا: « حدیث 

و ایهن یهک دروغ « بسند صحیح عن ،ابر بن عبهداهلل انصهاری»و قبل از نقل این حدیث ،علی، در بالی آن نوشته اند 
 (.97 -94حدیث های خیالی در مجمع البیان، ص...«)بزرو است و 

کننده این نظر، علوه بر و،اهت علمی، دارای قدرت ا،رایی و ر. 52 ییا یکی از بزرگترین مراکز حدیث برای نمونه اعلم 
گفتار او می تواند از این ،هت موثر واقع شود و یا آنکه برای نخستین بار توسط وی  پژوهی شیعه )دار الحدیث( است و 

گردید. کتاب مفاتیح الجنان حرف  کساء با دستور وی از چا  ،دید  گرفت و حدیث   اقدام عملی صورت 
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 نها بههه دسههتورب عبههدالعظیم حتههرت آسهتان عمههوم  روابهطکههه  همچنهان ادامههه یافهت؛ چنههان
 مخالفهت عدم ،آن در و کرد ارسال شهورم مداحان براي و نظیمت خصوص این در اي نامه وی،

 حهدیث الجنهان مفهاتیح در شهده درج حهدیث اینکهه و کسهاء حهدیث اصل با تولیت این آستان
با مرا،عه مکرر اقشار مختل  و به ویژه طهلب  53.گردید قید باشد، م  مجعول و نبوده اصل 

 . باره، برخی از آنان نیز نظرات خود را مطرم نمودند به مرا،ع در این
کیهههد نمهههود و  کهههه بهههر ضهههع  خبهههر تا  آیهههت اهلل ناصهههر مکهههارم شهههیرازی از ،ملهههه مرا،عهههی بهههود 

کتهههاب   نیهههز بهههه چههها  رسهههید. او اصهههل واقعهههه را از متهههواترات  مفهههاتیح نهههویننظهههر وی بعهههدها در 
کتاب  که بهه یکهی از  منتخبدانست، اما حدیث شهرت یافته را از خصائص  خواند و سندی 

ک گردان علمهه مجلسهی در  البتهه  54نسهبت داده شهده را دارای اشهکال دانسهت. عهوالمتهاب شها
نیز خاطر  وی بی اشکال بودن قرائت این حدیث را برای یادآوری و طرم مناقب اهل بیت

 نشان نمود.
واکنش های شدید و متعدد از سوی برخی بزرگهان حهوزه سهبب شهد تها آیهه اهلل ری شههری بها 

کتهاب -«کسهاء پژوهشهی در حهدیث»چا  رساله ای با عنوان  کهه در واقهع، قطعهه ای از همهان 
گفته اوست کهه وی همهواره  -پیش  بار دیگر به دفار از نظریات خود بدهردازد. شهایان ذکهر اسهت 

کهه بهه اشهتباه از نظهرات وی مهنعکا مهی  کیهد مهی نمهود تها بها اخبهاری  بر قبول اصل حهدیث تا
کهههه در تهههاریخ  کنهههد. وی در مقدمهههه ایهههن رسهههاله،  نگاشهههته شهههد، از  7/7/1384 شهههود مقابلهههه 

کههه بههه او نسههبت داده مههی کههرد و بهها ذکههر بخشههی از مههتن انتقههادی  مطههالبی  شههود، ابههراز نههاراحتی 
کتههب 55محههدث قمههی کههرد تهها ضههرورت اقههدام بههه حههرف حههدیث از  را  مفههاتیح الجنههان، تههلا 

کی 56گوشزد نماید. وی در پایان مقدمه نیز خطاب به محدث قمی ،ملتی را نوشت کهه حها  ،
                                                   

53 .http://aftabnews.ir/vdcfcedm.w6dv0agiiw.html 
 آن حاشهیه در بلکهه ،یسهتن کتهاب مهتن در یهزد، کتابخانهه در مو،هود خطهی نسخه مطاب  حدیث این سندبرای نمونه . 54

 افهراد از برخهی دیگر آنکهه .باشد می متفاوت است، عوالم صاحب خطِّ  دست که ،متن خطِّ  با نیز آن خط و است آمده
 نشده توثی  ر،الی کتب در سند این افراد از بعتی همچنین .دارند لهفاص یکدیگر با سال هشتاد حدود سند، سلسله
 (.149-146)مفاتیح نوین، ص .اند

]برخهی ادعیهه را[  آن بر ،]مفاتیح الجنان[ دوم طبع در که دیرس خاطرم به »در بخشی از متن محدث قمی آمده است: . 55
کهنم از ،ملهه ...  یهاد   لعنههت بهه و ... حیمفهات کتههاب در تصهرف یبهرا شهود یاببهه فهتح کهنم را کهار نیهها گهاه ههر دمیهد لکههنی

ار خداوند ه و خدا رسول نینفر و قهِّ گهرار اطهار ائمِّ )مفهاتیح .« کنهد تصهرف ح،یمفهات در کهه را یکسه نمهودم حوالهه و وا
 الجنان، ابتدای بخش ملحقات(.

 ینمه معتبر را آنچه... که نیبب یشگفت کمال با و بردار خاك از سر بزرگوار محدث یا»در بخشی از این متن آمده است: . 56
 سو هر از باشد، الجنان حیمفات دیبا الجنان حیمفات مییگو یم که اکنون و! افزودند آن بر «حیصح ثیحد» نام با ،یدانست
کساء، ص«)! چرا؟: که شود یم بلند ادیفر  (.13پژوهشی در حدیث 
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کتهاب عههلوه بهر طهرم ادلههه از فشهار  کهنش ههای تنههد ،ریهان مقابهل بههود. در ویهرایش دوم ایهن  و وا
که برخی از آنها، وی را منکر  تفصیلی نظر مطرم شده، برای ،لوگیری از هجمه ها و شایعات، 
کلی و الفها  احادیهث  کساء را براساو ساختار  ضروری مرهب می خواندند، بازسازی واقعه 

کهههار قهههرار داد. ایهههن مهههتن تجمیهههع شهههده و تفصهههیلی بهههه مو،هههود در منهههابع نخسهههتین ، در دسهههتور 
کههرد تهها ،لسههات خههود را بهها مههتن قابههل اعتمههاد  کمههک مههی  کسههاء   گرداننههدگان مجههالا حههدیث 

کههه  در  حاشههیۀ از نظههر وی ادامههه دهنههد. در بخشههی از رسههاله نیههز بههه تفصههیل اشههکالت سههندی 
گرفتهههههه،  ابههههها همهههههه تهههههل 57، بیهههههان شهههههد.آمهههههده عهههههوالم العلهههههوم ای از نسهههههخه  ههههههای صهههههورت 
کههنش کههه  وا در نیههز  1386ی در اواسههط سههال شهههری رآیههذ اهلل ههها همچنههان ادامههه یافههت؛ تهها آنجهها 

گفتگهو « ،معهی همشهر»با مجله  گفتگوبار دیگر درو  ،لد پنجم حکمت نامۀ پیامبر بهه 
بههاره پرداخههت وتههلا نمههود تهها بهها پاسههخ بههه شههایعات از هجمههه ههها و ادامههه مناقشههات  در ایههن

ا و در بخشی از مدخل 1390این اقدام بار دیگر با همان انگیزه و در سال  58،لوگیری نماید.
گرفهت دانشنامه قرآن و حدیثدر « اهل بیت» کهه بها یادداشهت تَییهد آمیهز یکهی از  صهورت 

 مرا،ع تقلید نیز همراه بود.

کنش های قائلین به صحت حدیث   وا
گنجایش بیان تمامی واکنش ها د گفته را ندارد و تنها به نوشته حاضر  ر مقابل ،ریان پیش 

کرد. از ،مله قهائلین بهه صهحت حهدیث مهورد  گروه اشاره خواهد  برخی نظرات و اقدامات این 
 از ا( بههود. وی حههدیث یههاد شههده را1385نظههر در بههین مرا،ههع، آیههت اهلل میههرزا ،ههواد تبریههزی)م

مات   یمصهاد ازدانست و   مهائ اصحاب و علما ن،یمامن عموم اذهان در مرتکزات و مسلِّ
کتهاب   59خواند. هلیالوس هیال وابتغوا مفهاتیح همچنین در واکنش به خبر حرف این حدیث از 
که  الجنان  حیمفهات در مو،هود ثیحد ناهم ن،یمامن و علما نیب معروِف  حدیث»تصریح نمود 

                                                   
 فهرض بهر کهه اسهتی بحرانه عبهداهلل خیشه ۀ منسهوب بههگفته ،مهرکور سهند مسهتند تنهها .1برخی از اشهکالت عبارتنهد از: . 57

 نیا در او صیتشخ صحت ضامن یکس چه ستین معلوم یول ؛...«دمید یبحران هاشم دیس خط به: »دیگو یم ثبوت،
 اوسهت، به منسوب سند نیا که یبحران هاشم دیس .2 !بود خواهد است، یبحران هاشم دیس خط ضرورتا   خط، آن که
 آورده، هها کتاب نیها در ...بلکه انچههاسهت اوردهین(  «المرام ذیغا» و «البرهان» ریتفس) خود یها کتاب در را ثیحد نیا

ثان از یاریبسه. 3 .دههد یمه نسهبت او بهه خهط نیها کهه اسهت یزیهچ مخهال  متنا   و سندا   : همچهون عه،یشه بهزرو محهدِّ
حهدیث را بهه شهکلی غیهر از حهدیث  انهد، آمده سهند سلسهله نیا در که آشوب شهر ابن و یطبرس د،یمف ،یطوس ،ینیکل

 (.29-27اند.)همان،  شایع آورده
 ، مصاحبه با حجت السلم ری شهری.1386آذرماه  16همشهری ،معه، . 58

 .178ی، صزیتبر ،واد رزایم اهلل تیآ از ییها درو. 59
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ب الجنان گر؛ و است و بسیار مجرِّ مات از که -نیا مانند ردىامو در ا  -اسهت نیمنما نیب مسلِّ
 وضههوم ،هههت بههه بلکههه، مطلههب ضههع  ،هههت بههه نههه کههه-نباشههد دسههترو در ادىیههی اتیههروا

 60«.ندارد ضبط و نقل به ازىین و بوده کافی خود نیا -است اذهان در آن رسوخ و مطلب
کهنش قابهل  بهود یلنهیم ینیحسه یعله دیس اهلل یتآ از دیگر قائلین به صحت حدیث کهه وا
کتههابتههو،هی در برابههر ،ریههان نخسههت  کههه بعههدها در   بههها نشهههان داد. وی بهها اعههلم نظههر خهههود، 

منتشههر شههد، دلیههل صههحت خبههر را در چنههد مرحلههه طههرم نمههود. بههرای نمونههه  تگریهههدا انیشههوایپ
کید نمود  کساء حدیث بودن اساو و پایه بیمحدث قمی را نشانه  عبارت  کههندانست و یا تا
کتاب احتمال  وی  است. همچنین در همهین راسهتا و در  دیدهن را العلوم عوالمسند مو،ود در 

که  کلی نیز اعلم نمود  شهود و  دیگهر نمی عهدمی امهر بهر دلیهل عهدمی امهر یه  گاه هیچقاعده ای 
  61.کند استدلل عدمی امر ی  به عدمی امر ی  اثبات براى انسان که شود نمی

 وزهحه اسهتادی، العله یعله محمهد خیشه السهلم حجهتاز منتقدین دیگهر ،ریهان نخسهت، 
که عربستان احساء هیعلم  انتقهاد شهدت به کساء ثیحد اعتبار در افراد یبرخ کیتشک از بود؛ 
گونهه اقهدامات را سهبب  و ایهن کهرد  یتوصه شهان معتقدات از انیعیش کردن دور را آنان هدف و

از دیگهر قهائلین بهه اعتبهار حهدیث، آیهت اهلل  62گستاخی بیشتر دشمنان بهر ضهد شهیعه دانسهت.
که تلا نمود تا با موث  دانستن یکی از راویان مشکو  سهند سید صادق ر حاشهیۀ وحانی بود 

 63یی، حدیث را صحیح بداند.حی بن قاسم، یعنی عوالمکتاب 
کهههه نظهههر وی بهههیش از دیگهههر علمهههاء مهههورد تو،هههه روحهههانیون و   در ایهههن بهههین از ،ملهههه افهههرادی 

گرفههت، آیههت اهلل محمههد تقههی بهجههت)م ا،ههع صههاحب نههام و ا( از مر1388عمههوم مههردم قههرار 
مشهور به عرفان و اخلق بود. پاسخ وی خیلی یود در رسانه های دیهداری و شهنیداری منتشهر 

حهث و آثهار و برکهات آن مورد بگردید و تا حد ییادی سبب دلگرمی دوباره معتقدین به حدیث 
کید بر ویژگی های منحصر به فرد محتوای این حدیث، بر محتوای اعجازگونه  آن شد. وی با تا

کید نمود  64.تا
کهه بها نگهارا  موحهد عله  سهیدآیت اهلل  ابطحهی، از دیگهر شخصهیت ههای ایهن ،ریهان بهود 

که متن این حهدیث  آن شگفت آثار و کساء حدیثکتاب  کرد  علوه بر ذکر دلیل متعدد، اعلم 
                                                   

 همان.. 60

 ، بخش چهارم.2پیشوایان هدایتگر، ج. 61

62. http://deabel.org/vdch6knz.23nxidftt2.txt 
63. http://www.rohani.ir/fa/print/news/515. 
64. http://shabestan.ir/detail/News/444741. 

http://deabel.org/vdch6knz.23nxidftt2.txt
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کتهاب  ،دیهدی بهرای ایههن  سههند بهه نیهمچنهی و 65نیهز و،ههود دارد . غهرر الخبههار و درر اآلثهاردر 
کههردشههیرازى سیدصههادقث بهها ا،ههازه روایههت از آیههت اهلل حههدی کههه  66.، اشههاره  شههایان ذکههر اسههت 

کتاب حسهن بهن ابهی الحسهن علهی بهن محمهد دیلمهی)م ق(  بها عنهوان  8 اواخهر قهرن  مرا،عه به 
کههه وی در نقههل  غههرر الخبههار و درر اآلثههار فههی مناقههب ابههی الئمههه الطهههارکامههل  واقعههه نشههان داد 

کوتههاه از میانههه  ه روایههت ،ههابر و نههزول آیههۀ در خانههۀ فاطمهههکسههاء، بههدون اشههاره بهه چنههد خههط 
کهه ایهن  کساء شهرت یافتهه نشهان مهی دههد  حدیث را آورده است و مقایسه این خبر با حدیث 

کوتهاهی از محتهوای حهدیث یهاد شهده اسهت و نمهی کننهده  نقل، تنها بخش بسیار  توانهد اثبهات 
که  کتهاب ذکهر تمام آن باشد. همچنین باید تو،ه داشت  این فقره نیز به صورت مرسل در ایهن 

که سند  آیهت اهلل شهیرازی نیهز در ههیچ  عرضه شده در ا،هازۀ حهدیثیشده است. ،الب است 
گردید. کتب مسلمانان از ابتدا تا به حال و،ود ندارد و برای نخستین بار ارائه   یک از 

یهز، از متر،مهان و حهدیث ی نوله اسهتاد نیحسهاز میان محققان آثار روایی و متر،مان آنهها، 
کیهد نمهود و فقهرات اضهافه شهده در محتهوا را  کتهاب عهوالم تا کهه بهر صهحت سهند  شناسانی بود 
کهه  کیهد نمهود  دارای ،نبه تکمیلی و نهه تعارضهی دانسهت. وی بهر ایهن مطلهب فرامهوا شهده تا
کلمهات آن تکیهه شهود، بلکهه مقصهود  این حدیث بهه عنهوان دعها مطهرم نیسهت تها بهر ههر یهک از 

 67ویج مطالعه آن در بین شیعیان بوده است.تر
گرشههته از ااههههارات علمههها و محققههان، افکهههار عمهههومی نسهههبت بههه ایهههن مسهههاله حساسهههیت 
کردند تها در  خاصی از خود نشان داد؛ و برای نمونه خبرگزاری ها و وبلو های شخصی تلا 

کههنش نشههان دهنههد. بهرای نمونههه مههی تههوان از پایگهه اه هههای خبههری برابهر دیههدگاه ،ریههان نخسههت وا
نام برد. همچنین بخهش قابهل تهو،هی « قدو آنلین»و  «ثقلین»، «ولیجه الشیعه»، «مفلحون»

، آثار )به تعبیر آنها( که در بیشتر آنها به متمون بلند حدیث-از واکنش ها از سوی عموم مردم 
 معنوی آن، دلیلی در صحت حدیث و توصیه به بازگشت از انحراف پیش آمده اشاره داشت

گردید. _  68در سایت های مختل  درج 
                                                   

 .24-16، ص42، شماره دمکهیخورش مجله. 65
 همان.. 66

کساء و من. 67  زلت آن.برای اطلر از نظریات وی،ر : استاد ولی، حدیث 
با  که است خوبو  اند دهیرس جهینت به مکررا   کسا ثیحد از نسخه نیا به تمسک با انیعیش و یاله یایاول»برای نمونه: . 68

  یشهر ثیحهد خوانهدن وقت که دینیبب و دییایب است یکاف شما فقط .« »ندیبفرما را نظرخود یتر  یدق  یتحق و تامل
 میتقسه قسهمت پهنج بهه را  یشهر ثیحهد و میداشهت منهزل در را آن خوانهدن  یفتو قبل یمدت تا شنبه شب هر در که کسا
 با یکس هر توسط یتین هر به خدا به شمارا بود دعوا ها بچه نیب خواندن ادیی و کم کلمه کی سر دیشا میخواند یم و کرده
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کسهاء نهزد شهیعه»ای بها عنهوان  دفهار از پایهان نامهه و تهالی  69در دانشهگاه خهوارزمی« حهدیث 
کسههاء»کتههابی بهها عنههوان  از دیگههر اقههدامات مکتههوب از سههوی ایههن ،ریههان « پژوهشههی در حههدیث 

کتاب یا فکری و با انگیزه و ادعای حفظ میراث شیعه تلقی می د شده توانسهت شود. نویسنده 
تا با ارسهال سهوال بهه دفتهر مرا،هع و علمهای شهیعه، دسهت خهط و نظهر بسهیاری از آنهان را دربهاره 

کتاب ارائهه دههد؛ کساء، در این  کهه البتهه در برخهی مهوارد  70حدیث، مبنی برمقبولیت حدیث 
کساء مورد نظر نیامده است و یا عبارات مبهمی ذکر شده  در دست خط علما نامی از حدیث 

 دللت صریح  بر اعتبار این روایت ندارد. که
کتاب و برای خروج حدیث از ذیل عنوان  که در این  آمده، نسخه « شاذ»از ،مله شواهدی 

کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی به شماره  14خطی  که  8954صفحه ای در  است؛ در حالی 
کهه خهط نگهارا ایهن اثهر بهی تردیهد م ربهوط بهه دوره قا،هار مرا،عه به این نسخه خطی نشان داد 

 است و در ثبت سال نگارا نسخه اشتباه رخ داده است.
گفههت تغییهههری در برنامههه ههههای عمهههومی   دربههاره بهههازخورد مباحثههات دو ،ریهههان فکههری بایهههد 
کشور پدید نیامد. در حال حاضر همچنان اطلعیه های مختلفی در  و حتی رسانه ای رسمی 

کسهاء مهورد نظهر و آثهار و برکهات آن فتای حقیقهی و مجهازی در مهورد ،لسهات قرائه ت حهدیث 
  71منتشر می شود.
گونههه اختلفهات بههین علمههای شههیعه،  کههه، مطههاب  معمهول، از پیامههدهای ایههن نکتهه پایههانی آن

که برای نمونه می توان از شخصی وهابی به  برداشت سوء فرقه های انحرافی بر ضد شیعه بود؛ 
که در رساله ای ب ،عل روایهت در عصهر حاضهر در مکتهب شهیعه »ا نام نام ابوبکر حسین نام برد 

گواهی خودشان که البته این موضور سبب واکنش و پاسخ قابل قبهول « به  به این امر دامن زد؛ 
 72شیعیان شد.

                                                                                                                        
 زمهان امهام دل و میباش هم امتمانیق یفردا فکر به ری شهری، استاد ،ناب»ویا «  دیباش نداشته یکار مردم اعتقادات

 (.http://shianew.blogfa.com/post/39« ).میاورین درد به دمانی،د یها حرف و کارها با روز به روز را
69. http://daralsadegh.blogfa.com/post/71 

گل ایگهانی، بشهیر نجفهی، برخی از این مرا،ع تقلید و محققان عبارتن. 70 د از آقایهان: وحیهد خراسهانی، سیسهتانی، صهافی 
اسههحاق فیههاض، سههید تقههی طباطبههایی قمههی، میههرزا ،ههواد تبریههزی، سههید محمههد حسههینی شههاهرودی، مههدنی تبریههزی، 

گرگهانی، موسهوی اردبیلهی، محمهدتقی  شما الهدین واعظهی، عهلء الهدین غریفهی، سهید محمهد سهعید حکهیم، علهوی 
ن زنجانی، یثربی، محمدسند بحرانی، شیخ هادی نجفی، مستجابی، میردامادی، سید علی حسینی بهجت، عزالدی

کساء، ص   (.171-151صدر، بهشتی اصفهانی، ملک حسینی و حقیقت)سلمان پور، پژوهشی در حدیث 

71. http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadID=546516. 
72. http://mmoosa.blogfa.com/tag. 

http://daralsadegh.blogfa.com/post/71
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 نتیجه 
کسههاء بههه طههور متعههدد در منههابع نخسههتین شههیعه و سههنی نقههل شههده و همههواره از سههوی  واقعههه 

کهه بهرای نخسهتین بهار  ت مرهب نقهل مهی شهد؛ تها آنعلمای شیعه به عنوان یکی از ادله حقانی
شیخ طریحی این واقعه را در قالب داستانی و شورانگیز نقل نمود تا بیشتر در مراسمات توسهل 

گیهرد. ایههن خبهر بهه دلیهل شههرت خانههدان  بهه اههل بیهت و توسهط عمههوم مهورد اسهتقبال قهرار 
گردان وی بههرای انتشهه کتههب مرثیههه، محتههوای طریحههی، مقبولیههت وی نههزد علمهها، تههلا شهها ار 

، اهمیت نقل و توسعه چنین اخباری در عصر صهفوی و خبر در مناقب اهل بیت سنگین
،بران ضع  سند به واسهطه »و « تسامح در ادله سنن»تر تسلط برخی قواعد چون  از همه مهم
گسترده رواج یافت. مهدتی بعهد امها ،ریهان « شهرت راوی در این عصر در میان شیعیان به طور 

کری معتقد به ضرورت مقابله با اخبار ضعی ، این حدیث را بدون پیشهینه و منبهع، اسهناد ف
ارائههه شههده بههرای آن را فاقههد اعتبههار، برخههی بخههش هههای محتههوای آن را غیههر قابههل قبههول و  دیگههرِ 
بههاره طههرم  و ذکههر آن در منههابع ادعیههه را غیههر مو،ههه دانسههت و دلیههل متعههددی را در ایههن ،اعتمههاد

که از علمه مجلسی، محهدث نهوری و محهدث عدم نقل آن توسط آن ،مله می توان به  نمود؛ 
قمههی اشههاره نمههود. ادامههه یههافتن رواج ایههن خبههر در بههین شههیعیان سههبب شههد تهها در یههک دو دهههه 

که از سوی ،ریان یاد شده نامعتبر خوانده مهی شهد،  گرشته تلا برای حرف این گونه اخبار، 
آن آیهه اهلل ری شههری، علمهه عسهکری و برخهی مرا،هع تقلیهد دنبال شهود؛ و از ،ملهه طرفهداران 

بودند. همین امر واکنش قابل تو،هی را از سوی برخی علماء، روحانیون و عموم مردم به دنبال 
کارگیری رسانه های دیداری و شنیداری و ارائه اسناد ،دیهد بهرای  داشت؛ و تلا شد تا با به 

توای مناقب مو،ود در خبر، انتشار دست خط برخهی این خبر، دفار از پیشینه خبر، شرم مح
کتهب و مقهالت در  ب بهودن خبهر، نگهارا پایهان نامهه،  صهحت بهارۀ علما و مرا،ع دربهاره مجهرِّ

 این خبر، در مقابل ،ریان یادشده مقاومت شود.

 منابع
کریم. _  قرآن 

کتاب عوالم» _ کاام قاضی زاده، فصلنامه نامه مفید، «پژوهشی درباره   .6، ا1388، 
گری، ابراهیم بهشتی، قم: دارالحدیث،  _  .1392اخباری 
 .1371ارشاد القلوب، حسن بن محمد دیلمی، قم: الشری  الرضی،  _
 .1388امالی، محمد بن حسن طوسی، تر،مه: صادق حسن زاده، قم: اندیشه هادی،  _
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