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 ها و مناقشات بازخوانی دیدگاه
وایت شیخ طریحی)م در  ق( از حدیث کساء1087باب ر

 1جعفریانرسول 
 2روح اهلل توحیدی نیا

 چکیده
برانگیز در تاریخ تشیع، به تقابل دو یا چند ،ریان فکری درباره  برخی از رویدادهای بحث

که نزدیک به دو قرن  -گردد. محور یکی از این مجادلت  اصالت یا متمون روایات برمی
کسههاء اسههت. اصههل حههدیث، هرچ -پیشههینه دارد  نههد در منههابع روایتههی متفههاوت از واقعههه 

کهه بها سهاختار ادبهی و داسهتانی از یبههان  -شهیعه و سهنی بهه ثبهت رسهیده، امها ایههن روایهت 
ههر از  -شهود  نقل شده و مو،هب بهرانگیختن احساسهات شهنوندگان می حترت زهرا 

گرشهته رخ داد.  کهه آخهرین بهار در یهک دههه  چندی مو،هب تقابهل دو ،ریهان فکهری شهد 
یهن روایههت مههرکور نیسهت، بلکههه تههلا شهده تهها پهها از ههدف نوشههته حاضهر اثبههات یهها رد ا

کننده روایت و انگیزه وی، به مهم ترین نظریات  بررسی ا،مالی شخصیت نخستین نقل 
باره پرداخته  و اقدامات علما، محققان و عموم شیعیان در مقاطع مختل  زمانی در این

 شود. 
کساء، شیخ طریحی، مرثیه و روایات داسها:  کلید واژه  تانی، مفاتیح الجنان.حدیث 

 مقدمه
گون در منابع قدیمی شیعه واقعه  گونا آمهده  4و اهل سهنت3کساء در اخبار متعدد و با اسناد 

                                                   
گروه تاریخ دانشگاه تهران؛  1 .              ras.jafarian@gmail.comاستاد 

 roholahtohidi@yahoo.com. طلبه حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران)نویسنده مسئول(؛ 2
؛  368، صالمهالی؛ 8، ص2، جالکهافی؛ 111، صفهرات الکهوفیتفسهیر ؛ 193، ص2، جتفسهیر القمهی. بهرای نمونهه، ر. : 3

کش  الصدق  .229و  228، صنهج الح ِّ و 

مهن سهور، »، باب السنن، باب بدایذ مسند عبداهلل بن العبات و باب حدیث واثلذ بن السقع؛ المسند. برای نمونه، ر. : 4
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کهه پیهامبر م اسهت  کههرم   اسهت. ههر چنهد ایهن روایهات از ،ههت محتهوا یکسهان نیسهت، امها مسهلِّ ا
 افکند و فرمود: و حسنین  ، حترت فاطمه عبایی بر روی خود، امام علی  

کن.  ی را از آن  خداوندا، اینان خاندان من هستند، ر،ا و آلودگ  ها دور 
گردید. بزرگان و نویسندگان شیعه همهواره از ایهن  5و در این هنگام آیه معروف به تطهیر نازل 

کهرده و بهه آن اسهتناد  کلهی امامهت امامهان یهاد  واقعه به عنوان دلیل عصهمت پهنج تهن و بهه طهور 
بهرای اثبهات حقانیهت خهود در ،انشهینی  7و امام حسن  6مام علی که ا اند؛ چنان نموده
نمودنههد. در  ، ایههن واقعههه را تکههرار میبههرای اثبههات برتههری امههام علههی  8سههلمه یهها ام پیههامبر 

و عصهمت اههل  9اوایل عصر غیبت نیز متکلمان امامیه بارها از این واقعه برای اثبهات امامهت
گرفتنهد بیت  کتب خود بههره  ر همهین اسهات نیهز، تفاسهیر اههل سهنت دربهاره شهَن و به 10در 

و یها خویشهاوندان آن حتهرت  که در بیشتر موارد آیه را متو،ه زنان پیامبر  -نزول آیه تطهیر 
کردنهد. -دانسهتند  می ،های بحهث، مسههیر روشهن اسهت و شهیعیان تههلا  تهها ایهن 11مهردود اعهلم 

گردآوری طرق این روایت از منابع سنی نمود کهردهییادی برای  انهد.  ه و دربهاره دللهت آن بحهث 
که در این زمینه، میان شهیعیان ههیچ اختلفهی نیسهت؛ امها از اواخهر  از راهر امر چنین برمی آید 

کهه سهخت مهورد  ل از این واقعه مطرم شد  قرن یازدهم هجری به این سوی، متن و خبری مفصِّ
گرفته و بیش از هر چیز به عنوان دعایی بهرای ، و نهه توسهل بهه اههل بیهت  تو،ه مامنان قرار 

گرفهت. از نظهر شهیعیان و مطهاب  احتجاج به حقانیت و برتری اهل بیت  ، مهورد تو،هه قهرار 
ای مو،ههب مغفههرت و ا،ههر از سههوی  در هههر ،لسههه بسههیاری از روایههات، نقههل فتههائل ائمههه 

که آیا می 12پروردگار خواهد شد، ن را بهه توان ایهن خبهر و محتهوای آ اما مسَله مورد بحث آن بود 
کههه پههیش از قههرن یههازدهم سههابقه نههدارد، مسهتند بههه بیههان حتههرت زهههرا  و مههورد قبههول  شهکلی 

                                                                                                                        
منهاج ؛ 17، ص2، جد التنزیل لقواعد التفتیلشواه؛ 195، ص11، جروم المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ «الحزاب
 .13، ص5، جالسنذ

 .23. سوره احزاب، آیه 5

 .278، ص1، جکمال الدین و تمام النعمه؛ 561و  335، ص2، جالخصال. 6
 .559، صالمالی. 7
 .72، ص2، جشواهد التنزیل. 8

کلی امامت. 9  .1018، ص2، جمنتهی اآلمال؛ 193و  192، صبررسی مسائل 

کتب آنب 10 .  .298و  297، ص17 ، جتفسیر نمونهها، ر. :  رای مشاهده اسامی متکلمان و 
 .280، ص4، جفتح القدیر؛ 7، ص22، ج،امع البیان. برای نمونه: 11
 .23-2، ص2، جارشاد القلوبباره، ر. :  . برای مشاهده احادیث متعدد در این12
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 دانست و از آن به عنوان توسل بهره برد؟
های فراوانی درباره صحت یا  های پیدایش این خبر، بحث هر چند از همان نخستین سال
گردید، اما آن به و،هود آورد، رههور دوبهاره چه زمینه را برای تحقی  حاضر  عدم صحت آن طرم 

که در این کید نمود  گرشته است. باید تَ ،ا، مسَله  مجادلت درباره این حدیث در یک دهه 
اثبات یا رد حدیث و یا طرم تفصهیلی آرای دو ،ریهان موافه  و مخهال  مقصهود نیسهت، بلکهه 

کلی از دیدگاه تلا می یث به دست ها و مناقشات پیش آمده درباره این حد شود تا یک سیر 
گههاه پهها را فراتههر نهههاده و بههه اسههتنادات دو طههرف مرا،عههه و صههحت و سههقم آن  داده شههود. البتههه 
گرشههت بهیش از دو قهرن از پیهدایش ایهن حهدیث و عههدم  کهه  مشهخص شهود. شهایان ذکهر اسهت 

های مربوط به آن تا دوره معاصر، سبب شده تها بخهش قابهل تهو،هی از تحقیه  نیهز  ثبت رخداد
کنش گرشته اختصاص یابد. کنشها و وا به  گرفته در یک دهه   های صورت 

کساء  طریحی و روایت تازه حدیث 
کساء نشان می که هیچ بررسی منابع واقعه  ،ا به همه یوایای رویهداد  یک از اخبار، یک دهد 
کتهاب  بهار پها از قهرن اشاره ندارد. با این حال، برای نخسهتین المنتخهب فهی هها، ایهن واقعهه در 

، نوشههته فخرالههدین بههن محمههد بههن علههی، مشهههور بههه شههیخ طریحههی الخطههب ،مههع المراثههی و
با ارائه تصویری از یوایای مختل  واقعه و در قالب حهدیثی از حتهرت  13ق(1087یا  1085)م
گردیهد. زهرا  کتهاب  14نقل  کهه بهیش از ههر چیهز بها  نگارنهده ایهن اثهر، از عالمهای نجه  اسهت 

                                                   
، 4، جریهاض العلمهاءتر ذکر نموده است ) را دو سال عقب وفات او ماضی النج و  1085وفات وی را  . ریاض العلماء13

 (.457، ص2، جماضی النج ؛ 411ص

که حترت زهرا  مطاب  روایت شیخ طریحی، پیامبر  14 . احسات ضع  در بدن خود دارد، بهر وی وارد  در حالی 
کهه صهورت  ،را نهزد حتهرت آورده و پیهامبر « کسهاء یمهانی»به دسهتور پهدر،  شود. دخت نبی اکرم  می در حهالی 

گرفت. س ا امام حسن  ایشان همچون ماه می به ترتیب  و امام علی  ، امام حسین درخشید، در ییر آن قرار 
کوتاه وارد منزل شده، پا از ورود، از استشمام رایحه حتهرت رسهول  متو،هه ایشهان شهده و  و هر یک پا از مدتی 

کساء قرار می س ا با دستور پیامبر  کسهاء بها صهفات و مهدائح بلنهدی از  در ییر  گیرند. از تمامی واردشدگان به ییهر 
هها را بهه سهوی  دست نیز به آنان پیوست، پیامبر  که حترت زهرا  شود. پا از آن استقبال می سوی پیامبر 

کرده و خطاب به پروردگار، آنان را اهل بیت خود می دل شده خواند. بخش دیگر حدیث به سخنان رد و ب آسمان بلند 
کسهاء  کائنهات بهه خهاطر مقهام و و،هود اصهحاب  گفت وگو، و،ود همه  میان خداوند و ،برئیل اشاره دارد و مطاب  این 

گرفته، به ییر عبها وارد شهده و در ایهن  شود. س ا ،برئیل نیز اذن ورود در ،مع اهل بیت  دانسته می را از پروردگار 
که این خبر  دیث، سخنی از پیامبر گردد. پایان بخش ح هنگام، آیه تطهیر نازل می که مطاب  با آن، مامنانی  است 

گرفهت ) -255، صالمنتخهبرا در مجالا و محافل خود ذکر نمایند، مشهمول رحمهت و مغفهرت الههی قهرار خواهنهد 
257.) 
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 -مشهههکل و غریهههب قهههرآن وحهههدیث پرداختهههه  کهههه در آن بهههه توضهههیح واژگهههان - البحهههرین مجمهههع
 15شود. شناخته می

کهه سهبب شههرت یهافتن ایهن اثهر در بهین شهیعیان شهد، شههرت و مقبولیهت  یکی از عهواملی 
پرور شیعه بود. علوه بر آن، آثار شیخ طریحی به دلیل نگارا  های عالم از خانواده 16طریح، آل

کارآمههدی بهود هها در روا دارای نههوآ کهه برخههی از آن -آثهار متعههدد  مههورد تو،هه علمهها قههرار  -وری و 
تههوان بههه نقههش شهههرت در مههنش و رفتههار اخلقههی او  در چگههونگی تههرویج آثههار وی نمی 17گرفههت.

که با او آشهنایی دارد، بهر ویژگی1130اشاره نکرد؛ برای نمونه میرزا عبداهلل افندی)م م ههای  ق(، 
کتهاب  اب شخصیت وی اصهرار نمهوده و در  یهاض العلمهاء،رِّ وی را عابهدترین و بهاتقواترین  ،ر

تهرین و  گویا همین امهور سهبب شهد تها تشهییع ،نهازه وی، بهزرگ 18اهل زمان خود خوانده است.
کتههاب  19تههرین روز بههرای مههردم شهههر نجهه  خوانههده شههود. مهههم گسههترا  افنههدی بههه عامههل دیگههر 

کید می المنتخب کهه مربهوط بهه تصریح نموده و تَ کتابی را  که متَخران زمان ما  ،لسهات  کند 
بههود، دسههت بههه دسههت نمههوده، و از شهههری بههه شهههر دیگههر منتقههل  شههیخ در بههاب اهههل بیههت 

 20کردند. می
کلی و هر بخش، شامل ده مجلا و ههر مجلها، شهامل چنهد بهاب  این اثر دارای دو بخش 

کتههاب نشههان مهی کههه مباحههث مطههرم شهده در ،لسههات عمههومی  اسهت. سههاختار  کههه بهها  -دهههد 
آوری و تبویههب شههده اسههت. در  مههدتی بعههد ،مههع -ده اسههت خطابههه شههیخ طریحههی همههراه بههو

کتاب  کتابی مشتمل بر مرثیههالمنتخبتوضیح محتوای  ها در منقبهت  ها و خطبهه ، باید آن را 
کههه بهها و،ههود مرسههل بههودن بیشههتر احههادیثش، بههه دلیههل پاسههخ بیههت  اهههل گههویی بههه  خوانههد 

کلیدی های شیعه عادی و عامی در دوره اخیر صفوی، مورد ت نیازمندی گرفت. نکته  و،ه قرار 
کتاب ذکر شده  -« المراثی»که از واژه  که قصد طریحی  می _که در عنوان  توان فهمید آن است 

                                                   
 .18 -1، صمجمع البحرین. برای اطله بیشتر درباره شخصیت و ،ایگاه وی، ر. : 15
هها در مجهد و  دارترین خانواده ترین و مشهورترین و ریشه فتل، ادب و تقوا، در نج ، و از قدیمیطریح از تبار علم،  . آل16

کهه ر،هال علهم و اصهلم را بشهمرند، خانهدانی معهروف پژوهشهی دربهاره تهر از آنهان در نجه  نیسهت ) شرف است. زمانی 
 (.6، صکتاب عوالم

کتاب 17 ح  کتب وی، او را فقیههی بهزرگ و ، با اشاره به این دمجمع البحرین. اشکوری، مصحِّ و ویژگی، با شمردن اسامی 
 (.8، صمجمع البحرینمسلط به علوم عقلی و نقلی و مباحث ر،ال، ترا،م و احوال راویان دانسته است )

 .413، ص4، جریاض العلماء و حیاه الفتلء. 18

 .457، ص2، جماضی النج  و حاضرها. 19
 .414. همان، ص20
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کتههاب نقهههل روز و بهها سهههاختاری  عههین اخبههار نبهههوده و مقصههود وی انتقههال داسهههتانی بههه در ایههن 
کتهاب بهه  بوده است. این موضوه با بررسی چنهد خبهر از21خوانی شورانگیز و مناسب مرثیه ایهن 

یههد بههن خههوبی نمایههان می ق( از ابههوحمزه 121علههی)م گههردد؛ بههرای نمونههه خبههری دربههاره شهههادت ی
که از ،هت محتوا با منبع اولیه آن، یعنی  ق( نقل می2ثمالی)م نیمه قرن  حمهزه تفسیر ابیشود 

مبنی بر خبهر دادن ،برئیهل بهه آن حتهرت از  و یا خبری از حترت رسول  22اختلف دارد
کههربل طههرم میزمههی چههه در منبههع اصههلی آن آمههده،  شههود. ایههن خبههر نیههز از ،هههت محتههوا بهها آن ن 

یهادی دارد. چنهین سهبب شهده اسهت تها برخهی محققهان معاصهر، بهر  شهواهدی ایهن 23اختلف ی
کتههاب را در،ههوانی و بههرای آمههادگی خههود در ،لسههات  کههه شههیخ طریحههی ایههن  ایههن بههاور باشههند 

کتههاب بهه دسههت دیگهران افتههاده و استنسههاخ که خههوانی نوشهته اسههت و از این مرثیهه ه بعههدها ایهن 
گفهت حهدیث مهورد نظهر از ،ملهه متهونی اسهت  می 24شده، ناراضی و ناراحت بوده است. تهوان 

گرشته به عنهوان آثهار تهاریخی شهناخته می که در دوره شهد، امها امهروزه بهه دلیهل مختله   های 
  25ها را تاریخی دانست. توان آن نمی

کساء پیش از دوره معاصرروایت مورد بحث ا  ز حدیث 
گرایههی بههه ،امعههه امامیههه در عصههر  های ا،تمههاعی و سیاسههی بازگشههت نههص بررسههی زمینههه

کسههای شههیخ طریحههی را نمایههان تههر خواهههد نمههود. از عوامههل  صههفوی، دلیههل اسههتقبال از حههدیث 
گرایهی میهان شهیعیا گهری، اختلفهات فرقهه گیهری اخبهاری اثرگرار بر شهکل گهرفتن وا ن و ای و اوج 

که بخش قابل تو،هی از آن به تنش میان دو حکومت صفوی  26اهل سنت در این دوره است

                                                   
شود و بنایی بر  های مختل  سمعی و بصری استفاده می ی برانگیختن احساسات مخاطب از راه. در این نوه بیان، برا21

رو، طریحههی در  (. از ایهن 234، ص8، جکتهاب العههینچهه رخ داده، و،ههود نهدارد )دربههاره ایهن لغههت، ر. :  طهرم عههین آن
فانظروا یا خوانی »، «اعلمو ان..»، «ایها المناء الصالحون»، «ایها المامنون المخلصون»تمامی ،لسات از عباراتی چون 

کیه  لنبکهی...»، «الی... کیه  الصهبر علهی...»و « یها اخهوانی  خهوانی اسهت  کهه عبهاراتی بهرای شهروه مرثیهه« یها اخهوانی 
 و...(. 23، 18، 8، 5، صالمنتخبکند ) استفاده می

کنید: 22 ک 387، صلمنتخهب؛ ا73، صحمزه الثمالی تفسیر ابی. مقایسه  ؛ 318، صمکهارم الخهلقنیهد: و یها مقایسهه 
 .388، صالمنتخب

کنید: 23  .230، صالمنتخب؛ 9، صمثیر الحزان. مقایسه 

 پردازی موسسه فهیم. در سلسله ،لسات نظریه« بررسی تحلیلی سیر مقتل نگاری عاشورا». ،لسه 24

کهه بهرای بسههیاری از مقاتهل داسهتانی عصهر صهفوی می . ایهن ویژگهی25 کهار بهرد ) ای اسهت  تهاریخ خلفها و مقتهل امههام تهوان بههه 
 (.62، ص حسین

 .65، صگری اخباری. 26
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دار حهها عمیهه   هههای خههود را در میههان ایرانیههان، وام صههفویان پیروزی 27گههردد. و عثمههانی برمههی
دیدند و بهه همهین دلیهل، در طهول  مردم نسبت به این دولت به عنوان پاسدار مرهب تشیع می

کهه در حهوزه دو قرن، به طور مد اوم تعامل بسیار خوبی با عالمان شیعه، به ویژه مالفهان شهیعی 
کهه در  امامت قلم می زدنهد، داشهتند. بهه همهین دلیهل، آنهان پشهتیبانی از آن دسهته از عالمهان را 

ابراز تشیع اصرار بیشتری ورییده و به خصهوص بها تمسهک بهه اخبهار شهیعی در ایهن بهاره خهود را 
که بها اوج 28دانستند. ، وریفه خود میدادند تر نشان می مصمم گیهری اختلفهات  طبیعی است 

گروه، بر ادله مو،ود در منابع طرف مقابل پافشهاری و تهلا در ،ها  افتهادن  مرهبی، عالمان هر 
این ادله در اذهان عمهومی داشهتند. در همهین شهرایط، بسهیاری از علمهای شهیعه بها تسهاهل در 

پشههتوانه ،ایگههاه علمههی شههان، زمینههه تسههلط رویکههرد سههند و بهها  بههی  نقههل احادیههث ضههعی  یهها
 29گرایی را فراهم آوردند. نص

کساء  از ،مله دلیهل حقانیهت شهیعه بهود و بهدیهی  -که در مقدمه ذکر شد  چنان -حدیث 
که در این شرایط، طهرم واقعهه کسهاء در قهالبی داسهتانی از سهوی یکهی از علمهای مشههور   است 

 -یاد شده صفویان را نیز تحق  بخشد. تو،ه به این نکتهه توانست اهداف  شیعه، به خوبی می
کهه حتهی بسهیاری اصهولیان نیهز، بهه رغهم پافشهاری بهر مواضهع خهود در مباحهث فقههی، در حهوزه 

کهه نمی نشهان می - 30ای شبه اخباری را برگزیدنهد تاریخ رویه تهوان علهت پدیهد آمهدن ایهن  دههد 
« تسامح در ادله سنن»تسلط قواعدی چون  آن خواند، بلکه  مال  متن را صرف اخباری بودن 

کلیدی شکل« ،بران ضع  سند به واسطه شهرت راوی »یا  گیری و اسهتقبال  را باید از عوامل 
کتب بر،های مانهده ایهن دوره نشهان می 31از این متن دانست. کهه ایهن بررسی  گونهه قواعهد  دههد 

کههه بهها صههورت داسهه بیشههترین آسههیب را بههه آن بخههش از تههاریخ تانی، نقههل ،زئیههات و نگههاری زد 
کید بر عنصر عاطفه و با هدف رفع نیاز عمومی نگاشته می  شد. تَ

شههههاید بتههههوان نخسههههتین رهههههور اخههههتلف بههههر سههههر ایههههن حههههدیث را بهههها طههههرم دیههههدگاه علمههههه 
کتاب 1110مجلسی)م گردان وی دانست. در  آوری آثهار  که با هدف ،مع - بحار النوارق( و شا

                                                   
تهاریخ . از ،ملهه شهواهد ایهن تهنش مهها،رت علمهای شهیعه بهه ایهران و تشهدید دفهع ورود آنهان بهه قلمهرو عثمهانی اسهت )27

 (.279، صحدیث شیعه در سده هشتم تا یازدهم

 .272-268، ص9تا 7سازی در قرن  خانقاه. 28
 .69، صگری اخباری 29 .

 .65، صدرایت و روایت در هدف نگاری قیام عاشورا. 30

گیری متون مرثیه در این دوره، ر. : همان، ص31  .61. درباره این قواعد و اثر آن بر شکل 
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گردآوری رو کسهای ،دیهد  -ایات صحیح و متقن نگاشته شد و روایات شیعه، و نه  از حهدیث 
گردا، شیخ عبداهلل بحرانی)م نه تنهها ایهن حهدیث  32ق(،1135سخنی به میان نیامد؛ اما شا

کتاب  ذکر نمود، بلکه برای نخسهتین بهار از سهند و مصهدری نهو بهرای آن پهرده العلوم  عوالم را در 
گرشههته مقبولیههت یابههد تو،ههه بههه دو نکتههه در تحلیههل ایههن  33.برداشههت تهها ایههن حههدیث بههیش از 

کهه وی از علمهای مشههور زمهان خهود نبهوده، ییهرا بها  اقدام شیخ بحرانی مهم است: نخست، آن
کتههب تههرا،م نگاشههته شههده در قههرن دوازدهههم و سههیزدهم و حتههی برخههی تههرا،م چههون  مرا،عههه بههه 

سهخن و نهامی از  -که به شهرم احهوال علمهای بحهرین در ایهن دوره پرداختنهد  - لوء البحرین لوء
کتاب شهرت وی را می بنا بر این،  وی نیامده است.  ههایش دانسهت  توان به دلیل بهاقی مانهدن 

کتابخانهه کنهون تنهها بهه صهورت نسهخه خطهی در برخهی  ها و،هود  که بخهش قابهل تهو،هی از آن ا
د گری بسهیار شهدیدتر از اسهتاد خهو که بحرانی از ،هت نگرا اخباری دارد. نکته مهم دیگر، آن

کتههاب  چنههان 34بههوده اسههت؛ عههوالم را در نگههارا   بحههار النههوار کههه وی بسههیاری از معههارف عقلههی 
کرده العلوم کتب پیشین مصهادری را فهراهم و  35حرف  و یا تلا نموده تا برای برخی اخبار از 

36ارائه دهد.
 

گرشهت زمهان و تغییههر نسهبی در رویکههرد علمهای شهیعه و ورود ،ههدی علمها بههه  بها ایهن حههال، 
کهه عرص کتبهی چهون »ه نقد روایات، سبب شد تا این مسهَله  تها چهه انهدازه  المنتخهبمحتهوای 

کنهد و بهه دنبهال آن، ایهن پرسهش «قابل اعتماد است؟ ، ذههن اندیشهوران را نیهز بهه خهود مشهغول 
کههه آیهها  گههردد  کههه  - بیههت  در طههرم مناقههب و فتههائل اهههل المنتخههب کتههاب  مالهه  مطههرم 

گر گسهترده  کتهاب خهود را از ههر  -ههای انحرافهی را بهه همهراه دارد  وهررفیت نفوذ و ورود  توانسهته 
گرفته تا ،عل یا دادن شکل داستانی و رازگونه بهه وقهایع، بهه  گونه شائبه ای، از اقدامات غالیانه 

گهرفتن چنهین مبهاحثی، ههمِّ خهود را حهل  دور نگاه دارد یا همچون بسیاری موارد، بهدون در نظهر 
 آنان دانسته است؟  گویی به نیاز شیعه و پاسخ

کشهکول کتاب با سهاختاری  که این  گونهه و  مطالعات از سوی برخی علمای بزرگ نشان داد 
بنهها بههر ایههن،  شههده اسههت.   تههَلی  در مههوارد متعههدد بههه صههورت نامسههتند و بههدون تحقیقههی ،ههامع 

                                                   
گردی وی نزد علمه مجلسی، ر. : 32 کتاب عوالم. درباره بیش از بیست سال شا  .7، صپژوهشی درباره 
 .927، ص2، جعوالم العلوم. 33
 .452، ص6، جعلم الشیعهطبقات ا. 34

 . همان.35
کتاب عوالم. برای مشاهده برخی موارد از این دست، ر. : 36  .12-9، صپژوهشی درباره 
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طریحهههی را مشهههتمل بهههر مطالهههب موههههون و غیهههر موههههون  المنتخهههبق( 1320محهههدث نهههوری)م 
کتههاب 1341مرحههوم میههرزا محمههد اربههاب)مو یهها  37دانسههت کههه در  کیههد نمههود  ، المنتخههب ق( تَ

کار رفته و روایت مختص به آن اعتباری ندارد.  38مسامحات بسیار به 
البته در همین دوره نیز برخی علمها بها طهرم احتمهالتی، بهرای حفه  حهدیث شههرت یافتهه  

کردند؛ برای نمونه، صاحب عهروه)م ق( در پاسهخ سهاالی، اعهلم 1337کساء و ترویج آن تلا 
که این 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  39رساند. ارسال آن ضرری به صحت آن نمی
که از  گونه متون، به ،مع بیشتر این توان  آخرین موارد میآوری و یا نگارا شرم بر آن پرداختند 

، کشه  الغطهاء عهن حهدیث الکسهاءق( و 1310، نوشته شیخ بهافقی یهزدی)مالتحفذ الکسائیذاز 
کشمیری )م کرد.1345نوشته شیخ علی آل عبدالغفار   ق( یاد 

تههرین   ق(، از آخههرین محققههان عصههر یههاد شههده و نویسههنده پرخواننههده1359محههدث قمههی)م
هایش  کهههه از دغدغهههه -ری خهههلف ایهههن داشهههت. او نظههه الجنهههان  مفهههاتیحکتهههاب ادعیهههه، یعنهههی 

یهارت  ی و نفوذ خرافه و تحری  به مهراث  یاب ،لوگیری از راه دربهاره  -هها بهود  نامهه ی، ادعیهه و ی
کتاب   نوشت: المنتخب یکی از اخبار 

کههه اختههراه  کههرین مصههائب، بهها  از اختههراه وقههایع مبکیههه ندارنههد. بسهها باشههد  ذا
کند و خود را مشمول   سخن دانهد و بهه طهول  ی  ی فلهه الجنهه م  حدیث مهن ابهکی 

گهاه محهدث   زمان همان حرف دروغ شیوه کنهد و ههر  ی در تَلیفات ،دیهده پیهدا 
کتههاب کاذیههب نمایههد، نسههبت بههه  کههلم  مطلههع امههین منههع از آن ا ی   ی مطبههوه یهها بههه 

ی   هها آویهز نقهل مسموه دههد، یها تمسهک بهه قاعهده تسهامح در ادلهه سهنن، و دسهت
 40ار دهد.ضعی  قر

کتاب  کساء را در  گرایش، حدیث مورد بحث از واقعه   مفاتیح الجنهانمرحوم قمی با همین 
که:   نیاورد و تصریح نمود 

کتهب معهروف و اصهول حهدیث و مجهامع مهتقن  هت در  کیفیِّ کساء به ایهن  حدیث 

                                                   
 .287، صلالا و مر،ان. 37

 .71، ص شناسی تاریخ امام حسین عاشوراپژوهی با رویکردی به تحری . 38

 .232، صساال و ،واب للسید الیزدی. 39

 .420، ص22، جالرریعه. 40
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کتاب  قابل مشاهده نیست و می که از خصائص  گفت    41است. المنتخب توان 
گردان مکتهب میهرزای نهوری بهوده و ایهن نیهز  نیز باید تو،ه داشت که شیخ عبات قمی از شا

کهه در ایهن زمینهه  بی  یکی از دلیل مهم کسهاء اسهت؛ چهرا  تو،هی او به این روایت از حهدیث از 
کتاب  کرده است. میرزای نوری با  شهناخته  لالها و مر،هانوی از استاد خود و مکتب او پیروی 

که در نقد روایات داستان می گهرایش را شهیخ عبهات  ی عاشورا و روضههشود  خوانهان اسهت. ایهن 
کههربل  نفهها المهمههومقمههی، در مقدمههه  کههه منسههوب بههه  -نیههز دارد و نسههبت بههه روایههت داسههتانی 
 موضع منفی دارد. -ابومخن  است 

کهم و بههیش  کهه پها از عصههر صهفوی ایهن حهدیث  تو،هه بهه ایهن نکتهه خههالی از فایهده نیسهت 
کرونهههی)ممیهههان علمهههای منبهههری شههههرت داشههه ا(، شهههاعر مشههههور 1290ته اسهههت. ملزلفعلهههی 

بختیاری، آن را به مثابه یکی از اعتقادات و مناسهک شهیعیان و بهه صهورت یهک منظومهه بلنهد 
کهه حتهی خوشنویسهان ایهن عصهر  42به یبان لری بختیاری به شعر در آورده است. ،الب است 

دربههههار ناصههههرالدین کههههه یکههههی از منشهههیان  بهههه نگههههارا ایههههن حهههدیث اهتمههههام ورییدنههههد؛ چنهههان
گران1275 شاه)م کساء منظومبها با عنوان  ا(، اثری   43پدیدآورد. حدیث 

گذشته  باورمندان به ضعف حدیث در دهه 
هها بهر دیگهری نشهده و  گاه مو،ب غلبه یکهی از آن اختلفات در بین دو دیدگاه یاد شده هیچ

شهیعه پدیهد آیهد تها مسَله اختلف، سبب نشد تا نگرانهی خاصهی در منازعهات داخلهی ،امعهه 
که در اوایل دهه هشتاد خورشیدی این مسَله سبب انگیزا اختلفاتی در میان اهل نظهر و  آن

کهه بها حجهذ السهلم و المسهلمین  و گفهت  ا در 1383عامه مهردم شهد. در ابتهدای سهال  گهویی 
کسهای مهورد  ری که حهدیث  شهری درموضوه اخبار مشهور اما غیر مستند شد، وی اعلم نمود 

بحث، از نظر متن و سند دارای اشکال است. وی پیشینه تاریخی این خبهر را حهدود دویسهت 
کتاب  که شهیخ عبهات قمهی آن را بهه عمهد  -را  مفاتیحسال دانست و اضافه شدن حدیث در 

گراشهته بهود  اقهدامی از سهوی متهاخران دانسهت. همچنهین بها تو،هه بهه مقبولیهت علمههه  -کنهار 
که حتی علمهه ههم خبهر مهورد نظهر را در مجلسی در نظر و دیدگاه ، ریان اخباری، تصریح نمود 

                                                   
 ، مقدمه بخش ملحقات.مفاتیح الجنان 41 .
کسههاء  42 . م در روسههیه بههه چهها  رسههیده اسههت 1927بیههت دارد و نخسهتین بههار در سههال  132ایههن قصههیده بهها نههام حههدیث 
کساء به یبان لری بختیاری)  (.پژوهشی در منظومه حدیث 
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که از دیدگاه موافقان حهدیث مطلهع بهود و می  بحار النوار کتاب  کهه  نیاورده است. وی  دانسهت 
کهار مهی کساء را در برابهر اههل سهنت و بهرای پاسهخ بهه شهبهات آنهان بهه  گیرنهد، ایهن  آنان حدیث 

کسههای م کههه حههدیث  کههرد  رخ داده « ام سههلمه»قبههول نههزد شههیعه و سههنی در خانههه نکتههه را طههرم 
کهه حهدیث ،دیهد را صهحیح بهدانیم، بهه معنهای وقهوه ایهن مها،را در خانهه  است، و در صهورتی 

 44سنت از بین خواهد رفت. خواهد بود و دیگر امکان احتجاج با اهل حترت زهرا 
کتب  مدتی بعد، برخی رسانه کسای مورد نظر از  آسهتان  یح الجنانمفاتها از حرف حدیث 

شههری مسهئولیت آن را بهر عههده  که حجذ السلم و المسهلمین ری - حترت عبدالعظیم 
های  هها را دوچنهدان نمهود و مو،هب شهد تها یکهی از سهایت خبر دادند. این امر واکنش -داشت 

و بهه گه و گفهت  گو بدردازد. او نیز در ایهن  و گفت  خبری با معاون پژوهشی دانشکده علوم حدیث به 
 45رد شایعات و پاسخ به قائلن صحت حدیث پرداخت.
نظهران چنهین  شههری برخهی صهاحب البته پیش از ارهارات حجذ السهلم و المسهلمین ری

کرده بودند، اما هیچ گونهه اسهباب نارضهایتی  گاه ایهن دیدگاهی را درباره حدیث مورد نظر مطرم 
تههههرین ایههههن اندیشههههمندان، علمههههه  طرفههههداران اعتبههههار حههههدیث را پدیههههد نیههههاورده بههههود. از مهههههم

گرشههته بههود. وی در ابتههدای سههال  ا(، محقهه  نههام1386عسههکری)م آور شههیعه در چنههد دهههه 
کهرد و بههه 1383 ا، در یکهی از مهدرت علمیههه قهم، نظهر خههود را مبنهی بهر ضههع  ایهن خبهر بیههان 

که بهرای ،لهوگیری از شهایعات در بهاره یودی اخبار آن به برخی عالمای قم رسید. پا از آن بود 
گردان وی خطاب به علمه نوشته شد. در بخشهی از ایهن نامهه آمهده  ایشان، نامه ای از سوی شا

 است:
کلمهات متنههاق  و متتهادی پیرامهون سههخنرانی شهما ... نشهر و پخههش  ... اخیهرا  
گشته و این امر، باعث نگرانی دوسهتان و  که مو،ب تشویش افکار عمومی  گردید 

گردان حتههرتعا ارادت کههه بهها سههابقه بههیش از نههیم قههرن شههما در منههدان و شهها لی شههد 
  46منافات دارد... دفاه از حریم ولیت و مکتب اهل بیت 

کیههد و پها از ذکهر تههواتر و ضهروری بهودن واقعههه  علمهه عسهکری در پاسهخ، بههر سهخنان خهود تَ
کساء را روایتی کتهاب خهود  بی  کساء، روایت مورد بحث از حدیث  گردان را بهه  سند خواند و شا

                                                   
 .33-17، ص212، اکیهان فرهنگی 44 .
کسا در 45 که فرزند محدث قمی درج حدیث  را تَیید نموده، از قول وی تکریب  مفاتیح الجنان. برای نمونه، این مسَله را 

 (.1384بهمن  5نمود )خبرگزاری مهر، چهارشنبه 
46.www.pirastefar.ir/?p=4574. 
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کتب مدرسه الخلفا و مدرسهه اههل البیهتعنوان با  و پها از آن  47ار،هاه داد حدیث الکساء فی 
کهه حجذالسهلم  مناقشه قابل تو،هی درباره دیدگاه علمه مطرم نشد. آیا این احتمال هسهت 
و المسلمین ری شهری، در این زمینه متَثر از علمه عسهکری بهوده اسهت؟ ایهن احتمهال البتهه 

 و،ود دارد.
که به مخالفهت بها ایهن حهدیث پرداخهت، حجهذ السهلم و المسهلمین صهالحی فرد د یگری 

خورشهیدی مطهرم شهده  40باره در دهه  های وی در این نج  آبادی بود. هر چند اولین دیدگاه
کتهاب  کامهل در  ارائهه شهد. وی حهدیث  های خیهالی حهدیثاست، اما بعدها نظرات او به طهور 

اسهلوبی نهامطلوب و رکیهک و مشهمئز »، «غیرفصهیح»، «دارای انشهای ضهعی »شهرت یافتهه را 
کهم ،عل شده توسط فردی غالی»، «کننده گسهترا خبهر در »و « مایهه مسلک و  ،عهل بها ههدف 

دانسههت و بههه طههور تفصههیلی، اشههکالت متعههدد محتههوایی و سههندی وارد بههر ایههن « بههین شههیعه
   48حدیث را ارائه نمود.

که چرا واکنش در این  ا طرم سهخن توسهط حجهذ السهلم و المسهلمین ها و مجادلت ب باره 
گرفت، در میان عوامل متعدد، ری گهرفتن  باید به رسهانه 49شهری اوج  ای شهدن ایهن خبهر و اوج 

کتهاب محهدث  که تا به حال با اعتماد به و،هود آن در  تردیدها در میان عموم مامنان و افرادی 
نمودنهد و  ت مرهبی خهود قرائهت میترین ،لسا قمی و تَیید دیگر افراد، این حدیث را در بزرگ

کرد.  مرا،عه متعدد آنان به علمای صاحب نام در این خصوص اشاره 
گرفته، اصرار حجذ السلم ری شهری بر اقهدام پیشهین  با و،ود تمامی واکنش های صورت 

بنها بهه دسهتور  کهه روابهط عمهومی آسهتان حتهرت عبهدالعظیم  همچنهان ادامهه یافهت؛ چنهان
کهههرد و در آن، عهههدم ای در  وی، نامهههه ایهههن خصهههوص تنظهههیم و بهههرای مهههداحان مشههههور ارسهههال 

کسههاء و این مفههاتیح کههه حههدیث درج شههده در  مخالفههت تولیههت ایههن آسههتان بهها اصههل حههدیث 

                                                   
 . همان.47

که هیئت بطلمیوسی مورد قبول بوده است؛ ییرا در  ای ،عل این حدیث در دوره»در مورد اشکالت، برای نمونه:  48 . شده 
گردا فلک به دور زمین سخن رفته است ... امروز این فرضیه از اسات باطل شده است، ولی سازنده  این حدیث از 

کسای ،علی فرضیه هیئت بطلمیوسی را از قول خدا نقل می در مفاتیح چا  انتشارات محدث »و یا: « کند. حدیث 
« بسند صحیح عن ،ابر بن عبداهلل انصاری»اند:  ری و قبل از نقل این حدیث ،علی، در بالی آن نوشتهقم1378سال 

 (.97 -94، صهای خیالی در مجمع البیان حدیث« )و این یک دروغ بزرگ است و...
کننهده ایهن نظهر، عهلوه بهر و،اههت علمهی، دارای قهدرت ا،رایهی و رئهیا یکهی از  49 . کهز  زرگبه  برای نمونهه، اعهلم  تهرین مرا

گفتار او می حدیث که برای نخستین بار توسط وی اقهدام  تواند از این ،هت ماثر واقع شود و یا آن پژوهی شیعه است و 
کتاب  کساء با دستور وی از چا  ،دید  گرفت و حدیث  گردید. مفاتیح الجنانعملی صورت   حرف 
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گردید. الجنان با مرا،عه مکرر اقشار مختل ، بهه  50حدیث اصلی نبوده و مجعول است، قید 
 یز نظرات خود را مطرم نمودند. باره، برخی از آنان ن ویژه طلب، به مرا،ع در این

کیهد نمهود و نظهر وی  کهه بهر ضهع  خبهر تَ آیذ اهلل ناصر مکارم شیرازی از ،ملهه مرا،عهی بهود 
کتههاب  نیههز بههه چهها  رسههید. او اصههل واقعههه را از متههواترات دانسههت، امهها  مفههاتیح نههوینبعههدها در 

کتهاب  کهه یکهی المنتخهب حدیث شهرت یافته را از خصائص  گردان  خوانهد و سهندی را  از شها
کتاب  اشهکال بهودن  بهی  طرم نموده، دارای اشکال دانست. البتهه وی عوالمعلمه مجلسی در 

 51را نیز خاطر شان نمود. قرائت این حدیث را برای یادآوری و طرم مناقب اهل بیت 
هههای شههدید و متعههدد از سههوی برخههی بزرگههان حههوزه سههبب شههد تهها حجههذ السههلم ری  واکنش

کسهاءای بها عنهوان  هشهری با چها  رسهال بهار دیگهر بهه دفهاه از نظریهات  پژوهشهی دربهاره حهدیث 
 خود بدردازد. 

کیهد می که وی همهواره بهر قبهول اصهل حهدیث تَ کهه بهه  شایان ذکر است  نمهود تها بها اخبهاری 
کنهد. وی در مقدمهه ایهن رسهاله  اشتباه از نظرات وی منعکا می کهه در تهاریخ  -شهود، مقابلهه 

که به او نسبت داده می -نگاشته شد  7/8/1384 کرد و بها ذکهر  از مطالبی  شد، ابراز ناراحتی 
کتهب  52بخشی از متن شیخ عبات قمی، کهرد تها ضهرورت اقهدام بهه حهرف حهدیث را از  تلا 

گوشههزد نمایههد. وی در پایههان مقدمههه نیههز خطههاب بههه محههدث قمههی ،ملتههی را  مفههاتیح الجنههان
کی از فشار و واکنش 53نوشت کتاب، عهلوه بهر طهرم های تند ،ریا که حا ن مقابل بود. در این 

کههه مطههاب  برخههی از  -ها و شههایعات  ادلهه تفصههیلی نظههر مطههرم شههده، بههرای ،لهوگیری از هجمههه
کساء  -خواندند  ها، وی را منکر ضروری مرهب می آن کلهی  بازسازی واقعه  بر اسات سهاختار 

                                                   
50 http://aftabnews.ir/vdcfcedm.w6dv0agiiw.html 

کتاب نبوده است، بلکه در حاشیه  . برای51 کتابخانه یزد، در متن  نمونه، سند این حدیث مطاب  نسخه خطی مو،ود در 
که دست خطِّ صاحب عوالم است، متفاوت است. دیگر آن که برخی از افراد  آن آمده است و خط آن نیز با خطِّ متن، 

کتهب ر،هالی توثیه   سلسله سند، حدود هشتاد سال بها یکهدیگر فاصهله دارنهد. همچنهین بعتهی از افهراد ایهن سهند در 
 (.149-146، صمفاتیح نویناند. ) نشده

که در طبع دوم )». در بخشی از این متن آمده است: 52 کنم، مفاتیح الجنانبه خاطرم رسید  (، بر آن )برخی ادعیه را( ییاد 
کتاب کنم، فتح بابی شود برای تصرف در  کار را  گاه این  ار  از ،مله ... لکن دیدم هر  مفاتیح ... و به لعنت خداوند قهِّ

هه اطههار  کنهد و نفرین رسهول خهدا و ائمِّ کهه در مفهاتیح، تصهرف  کسهی را  گهرار و حوالهه نمهودم  ، مفهاتیح الجنهان« )وا
 ابتدای بخش ملحقات(.

کهه ...آنچهه را»در بخشی از این متن آمده است:  53. کمهال شهگفتی ببهین  معتبهر  ای محدث بزرگوار، سر از خا  بردار و با 
که می« حدیث صحیح»نمی دانستی، با نام  باشد، از  مفاتیح الجنانباید  مفاتیح الجنانگوییم  بر آن افزودند! و اکنون 
که: چرا؟! هر سو فریاد بلند می کساء،« )شود   (.8ص پژوهشی در حدیث 
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کار قرار داد.   احادیث مو،ود در منابع نخستین را در دستور 
کهه توسهط صهاحب  در  عهوالم العلهومبخش پایهانی رسهاله نیهز بهه تفصهیل، اشهکالت سهندی 

گردید، بیان شد. گرفتهه، واکنش با همه تلا 54ارائه  هها همچنهان ادامهه یافهت تها  های صهورت 
کههه حجهذ السههلم ری شهههری در اواسهط سههال  آن گفهت 1386،ها  وگو بهها مجلههه  نیهز بههار دیگههر در 

بهاره پرداخههت و تههلا نمهود تهها بهها پاسهخ بههه شههایعات از  در ایههنبههه ایهراد سههخن  همشههری ،معههه
 55ها و ادامه مناقشات ،لوگیری نماید. هجمه

 های باورمندان به صحت حدیث  واکنش
گنجایش بیان تمامی واکنش گفته را ندارد و تنها بهه  نوشته حاضر  ها در مقابل ،ریان پیش 

کهرد.  گهروه اشهاره خواههد  از ،ملهه باورمنهدان بهه صهحت حهدیث برخی نظرات و اقدامات این 
ا( بهود. وی حهدیث یهاد شهده را از 1385مورد نظر در بین مرا،ع، آیهذ اهلل میهرزا ،هواد تبریهزی)م

مات و مرتکهههزات در اذههههان عمهههوم مهههامنین، علمههها و اصهههحاب ائمهههه دانسهههت و از    مسهههلِّ
کهنش بهه خبهر حهرف ایهن 56خواند. و ابتغوا الیه الوسیلهمصادی   حهدیث از  همچنهین در وا
که: مفاتیح الجنانکتاب   تصریح نمود 

و  مفهاتیح الجنهانحدیث معروِف بین علمها و مهامنین، همهان حهدیث مو،هود در 
گهر در مهوارد ب اسهت؛ و ا مات بهین مهامنین  -ی ماننهد ایهن   بسیار مجرِّ کهه از مسهلِّ

یاد -است  که نه به ،هت ضع  مطلب، بلکه  -ی در دسترت نباشد   روایات ی
کهاف -وم مطلههب و رسهوخ آن در اذههان اسهت بهه ،ههت وضه ی بههوده و   ایههن خهود 

 57ی به نقل و ضبط ندارد.  نیاز
کهنش قابهل  که وا از دیگر باورمندان به صحت حدیث آیذ اهلل سید علی حسینی میلنی بود 

                                                   
گفتهههلل شههیخ عبههداهلل بحرانهه1»برخههی از اشههکالت عبارتنههد از: 54.  کههه بههر فههرض ثبههوت، . تنههها مسههتند سههند مههرکور،  ی اسههت 
که آن «به خط سید هاشم بحرانی دیدم...»گوید:  می کسی ضامن صحت تشخیص آن در این  ؛ ولی معلوم نیست چه 

که این سند منسهوب بهه اوسهت، ایهن 2خط، ضرورتا  خط سید هاشم بحرانی است، خواهد بود؟  . سید هاشم بحرانی 
کتاب کتابیذ المرامغاو البرهان های خود )تفسیر  حدیث را در  ها آورده، سهندا  و  ( نیاورده است ... بلکه انچه در این 

که این خهط بهه او نسهبت می کلینهی، 3دههد؛  متنا  مخال  چیزی است  ثان بهزرگ شهیعه، همچهون:  . بسهیاری از محهدِّ
یع حهدیث را چیهزی غیهر از حهدیث شها -انهد  کهه در ایهن سلسهله سهند آمده -طوسی، مفید، طبرسی و ابهن شههر آشهوب 

 (.42-32اند )همان، ص آورده
 «.شهری مصاحبه با حجذالسلم ری»، 1386، شماره آذرماه همشهری ،معه. 55

 .178، صهایی از آیذ اهلل میرزا ،واد تبریزی درت 56 .

 همان. 57 .
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کتههاب  -تههو،هی در برابههر ،ریههان نخسههت نشههان داد. وی بهها اعههلم نظههر خههود  بهها کههه بعههدها در 
دلیل صحت خبر را در چنهد مرحلهه طهرم نمهود؛ بهرای نمونهه،  -منتشر شد  رگ پیشوایان هدایت

که  عبارت محدث قمی را نشانه بی کید نمود  کساء ندانست و یا تَ پایه و اسات بودن حدیث 
کتههاب  ای  را ندیههده اسههت. همچنههین از همههین رو، در قاعههده عههوالم العلههوموی سههند مو،ههود در 
کهه ههیچ کهه انسهان بهرا امهر عهدمی دلیهل بهر امهر عهدمی نمی گهاه یهک کلی نیهز اعهلم نمهود  ی   شهود 

کند.   58اثبات یک امر عدمی به یک امر عدمی استدلل 
که از تشکیک  از منتقدین دیگر ،ریان نخست، استاد حوزه علمیه احساء عربستان است 
کههردن شههیعیان از  کسههاء بههه شههدت انتقههاد و هههدف آنههان را دور  برخههی افههراد در اعتبههار حههدیث 

کههرد و ایهن داتمعتقه گسهتاخی بیشههتر دشههمنان بههر ضههد  شههان توصههی   گونههه اقههدامات را سههبب 
کههه  59شههیعه دانسههت. از دیگههر باورمنههدان بههه اعتبههار حههدیث، آیههذ اهلل سههید صههادق روحههانی بههود 

کتههاب  یههان مشههکو ، سههند  ، یعنههی قاسههم بههن عههوالمتههلا نمههود تهها بهها موثهه  دانسههتن یکههی از راو
 60یحیی، حدیث را صحیح بداند.

کهه نظهر وی بهیش از دیگهر علمها مهورد تو،هه روحهانیون و عمهوم  در ایهن بهین، از ،ملهه افهرادی 
گرفهت، آیهذ اهلل محمهد تقهی بهجهت )م نهام و مشههور بهه  ا( از مرا،هع صهاحب1388مردم قرار 
گردیهد و تها  عرفان و اخلق بود. پاسخ وی خیلی یود در رسانه های دیداری و شنیداری منتشهر 

کیهد بهر حد ییادی سبب دلگرم ی دوبهاره معتقهدان بهه حهدیث و آثهار و برکهات آن شهد. وی بها تَ
کید نمود. ویژگی  61های منحصر به فرد محتوای این حدیث، بر محتوای اعجازگونه آن تَ

کههه بهها  آیههذ اهلل سههید محمههد علههی موحههد ابطحههی، از دیگههر شخصههیت های ایههن ،ریههان بههود 
کتاب  کساء و آثار شگفت آننگارا  کهه مهتن ، علوه بهر حدیث  کهرد  ذکهر دلیهل متعهدد، اعهلم 

کتهاب  وی همچنهین بهه سهند ،دیهد  62نیهز و،هود دارد. غهرر الخبهار و درر اآلثهاراین حهدیث در 
کههرد.  بهرای ایهن حههدیث بهه نقهل از، آیههذ اهلل سیدصهادق شههیراز  63ی، یکهی از مرا،هع شههیعه اشهاره 

کتهاب حسهن بهن ابهی الحسهن علهی بهن محمهد که مرا،عه بهه  اواخهر  دیلمهی)م شایان ذکر است 

                                                   
 ، بخش چهارم.2، جگر پیشوایان هدایت 58 .

59. http://deabel.org/vdch6knz.23nxidftt2.txt 

60.http://www.rohani.ir/fa/print/news/515. 
61. http://shabestan.ir/detail/News/444741. 

 .24-16، ص42، شماره خورشید مکهمجله  62 .

 . همان.63
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کامل 8 قرن  که وی  غرر الخبار و درر اآلثار فی مناقب ابی الئمذ الطهارق( با عنوان  نشان داد 
کسهاء شههرت یافتهه  کوتاه آورده است و مقایسه این خبر با حهدیث  کساء را در چند خط  واقعه 

کوتههاهی از محتههوای حههدیث یههاد شههده ا نشههان می کههه ایههن خبههر تنههها بخههش بسههیار  سههت و دهههد 
که این فقرات نیز به صورت  نمی کننده تمام آن باشد. همچنین باید تو،ه داشت  تواند اثبات 

که سند ارائه شده توسط آیذ اهلل شیرازی نیهز  کتاب ذکر شده است. ،الب است  مرسل در این 
گردید. کتب مسلمانان از ابتدا تا به حال و،ود ندارد و برای نخستین بار ارائه   در هیچ یک از 

هههها، حسهههین اسهههتاد ولهههی نیهههز از متر،مهههان و  از میهههان محققهههان آثهههار روایهههی و متر،مهههان آن
کتههاب  حهدیث کههه بههر صههحت سههند  کیههد نمههود و فقههرات اضههافه شههده در  عههوالمشناسههانی بههود  تَ

کیهد  محتوا را دارای ،نبه تکمیلهی و نهه تعارضهی دانسهت. وی بهر ایهن مطلهب فرامهوا شهده تَ
که این حدیث به عنهوان دعها کلمهات آن تکیهه شهود، بلکهه  نمود  مطهرم نیسهت تها بهر ههر یهک از 

 64مقصود ترویج مطالعه آن در بین شیعیان بوده است.
گرشههته از ارههههارات علمههها و محققههان، افکهههار عمهههومی نسهههبت بههه ایهههن مسهههَله حساسهههیت 

کردنهد تها در  هها و وبلگ خاصی از خهود نشهان داد؛ بهرای نمونهه خبرگزاری ههای شخصهی تهلا 
کهههنش نشههان دهنهههد. پایگاهبرابههر دیههدگا ولیجهههذ »، «مفلحههون»هههای خبهههری  ه ،ریهههان نخسههت وا
هههها بهههود. همچنهههین بخهههش قابهههل تهههو،هی از  برخهههی از آن« قهههدت آنلیهههن»و « ثقلهههین»، «الشهههیعه
هها بهه متهمون بلنهد حهدیث، آثهار معنهوی آن،  کهه در بیشهتر آن -ها از سوی عموم مهردم  واکنش

در  -از انحههراف پههیش آمههده، اشههاره داشههت  دلیلههی در صههحت حههدیث و توصههیه بههه بازگشههت
گردید. سایت  65های مختل  درج 

کسهاء نهزد شهیعه»ای بها عنهوان  نامهه دفاه از پایان   تهَلی  و  66در دانشهگاه خهوارزمی« حهدیث 
کساءکتابی با عنوان  از دیگر اقدامات مکتوب از سوی این ،ریان فکهری و  پژوهشی در حدیث 

کتاب یاد شده توانست تا با ارسهال سهاال  می با انگیزه حف  میراث شیعه تلقی شود. نویسنده 

                                                   
کساء و منزلت آنبرای اطله از نظریات وی، ر. :  64 .  .حدیث 

کسا مکررا  به نتیجه رسیدهاولیای ال»برای نمونه:  65 . که  هی و شیعیان با تمسک به این نسخه از حدیث  اند و خوب است 
کهه وقهت خوانهدن حهدیث »، «تهری نظهر خهود را بفرماینهد با تَمل و تحقی  دقیه  کهافی اسهت بیاییهد و ببینیهد  فقهط شهما 

که در هر شب شنبه تا مدتی قبل توفی  خواندن آن را در منزل داشتیم و کسا  حدیث شری  را بهه پهنج قسهمت  شری  
کرده و می کم و ییاد خواندن بین بچه تقسیم  کلمه  ها دعوا بود. شما را به خدا به هر نیتی توسط  خواندیم، شاید سر یک 

کاری نداشته باشید کسی با اعتقادات مردم  ،ناب استاد ری شهری، به فکر فردای قیامتمان هم باشیم و دل »و یا « هر 
کارها و حرف امام زمان را روز  (.http://shianew.blogfa.com/post/39« )های ،دیدمان به درد نیاوریم به روز با 

66. http://daralsadegh.blogfa.com/post/71 

http://daralsadegh.blogfa.com/post/71
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خهط و نظهر بسههیاری از آنهان را دربهاره حههدیث، مبنهی بههر  بهه دفتهر مرا،ههع و علمهای شهیعه، دسههت
کتهاب ارائهه دههد کسهاء، در ایهن  خهط  کهه البتهه در مهوارد متعهدد در دسهت 67مقبولیت حدیث 

کساء مورد نظر نیامهده اسهت و  کهه دللهت علما، نامی از حدیث  یها عبهارات مبهمهی ذکهر شهده 
 صریح بر اعتبار این روایت ندارد.

کتاب و برای خروج حدیث از ذیل عنوان  که در این  آمده، نسخه « شاذ»از ،مله شواهدی 
کتابخانه آیذ اهلل مرعشی نجفی به شماره  صفحه 14خطی  است. مرا،عه به ایهن  8954ای در 

که خط نگهارا ایهن  تردیهد مربهوط بهه دوره قا،هار بهوده و در ثبهت  بهی  اثهرنسخه خطی نشان داد 
 سال نگارا نسخه اشتباه رخ داده است.

گفت تغییری در برنامه های عمومی و حتهی  درباره بازخورد مباحثات دو ،ریان فکری باید 
کشور پدید نیامد. در حال حاضر همچنان اطلعیهه رسانه های مختلفهی در فتهای  ای رسمی 

کسهای مهورد نظهر و آثهار و برکهات آن منتشهر حقیقی و مجازی در  مورد ،لسهات قرائهت حهدیث 
  68شود. می

گونهه اختلفههات بهین علمهای شههیعه،  کههه، مطهاب  معمهول، از پیامههدهای ایهن نکتهه پایهانی آن
که برای نمونهه می برداشت سوء فرقه تهوان از شخصهی وههابی بهه  های انحرافی بر ضد شیعه بود 

که ،عل روایهت در عصهر حاضهر در مکتهب شهیعه بهه ای با نام  در رساله نام ابوبکر حسین نام برد 
کههنش و پاسههخ قابههل قبههول  گههواهی خودشههان بههه ایههن امههر دامههن زد. البتههه ایههن موضههوه سههبب وا
 69شیعیان شد.

 نتیجه 
کسههاء بههه طههور متعههدد در منههابع نخسههتین شههیعه و سههنی نقههل شههده و همههواره از سههوی  واقعههه 

کهه بهرای نخسهتین بهار  شهد تها آن دلهه حقانیهت مهرهب نقهل میعلمای شیعه به عنوان یکهی از ا
شیخ طریحی این واقعه را در قالب مرثیه و به صهورت داسهتانی و شهورانگیز نقهل نمهود تها بیشهتر 

گیهرد. ایهن خبهر بهه دلیهل  در مجالا توسل به اهل بیت  و توسط عموم مورد اسهتقبال قهرار 
                                                   

گل ایگهانی، بشهیر نجفهی، . برخی از این مرا،ع تقلید و محققان عبارتنهد از: آقایهان وحیهد خراسهانی، سیسهت67 انی، صهافی 
اسحاق فیاض، سید تقی طباطبایی قمی، میرزا ،واد تبریزی، سید محمد حسینی شاهرودی، مدنی تبریزی، شهما 
گرگانی، موسوی اردبیلی، محمهد تقهی مجلسهی،  الدین واعظی، علء الدین غریفی، سید محمد سعید حکیم، علوی 

انی، شیخ هادی نجفی، مستجابی، میردامادی، سید علهی حسهینی صهدر، عزالدین زنجانی، یثربی، محمد سند بحر
کساءبهشتی اصفهانی، ملک حسینی و حقیقت )  (.171-151، صپژوهشی در حدیث 

68. http://anjoman.tebyan.net/newindex.aspx?pid=17257&threadID=546516 
69. http://mmoosa.blogfa.com/tag 
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کتههب شهههرت خانههدان طریحههی، مقبولیههت وی نههزد علمهها، تههل گردان وی بههرای انتشههار  ا شهها
، اهمیهت نقهل و توسهعه چنهین اخبهاری در مرثیه، محتوای پربار خبر در مناقب اههل بیهت 

،بران ضهع  »و « تسامح در ادله سنن»تر تسلط برخی قواعد چون  عصر صفوی و از همه مهم
گسهترده رواج یافهت. مهدتی بعه« سند به واسطه شهرت راوی د ،ریهان در میان شیعیان به طهور 

فکری معتقد به ضرورت مقابله با اخبار ضعی ، این حدیث را بدون پیشهینه، منبهع و اسهناد 
ههای محتهوای آن را غیهر قابهل اعتمهاد و ذکهر  دیگر ارائه شده برای آن را فاقد اعتبار، برخی بخش

کههه از آن در منههابع ادعیههه را غیههر مو،ههه دانسههت و دلیههل متعههددی را در ایههن آن  بههاره طههرم نمههود؛ 
توان به علمه مجلسی، محدث نوری و محدث قمی اشهاره نمهود. ادامهه یهافتن رواج  ،مله می

گرشته تلا برای حرف ایهن  -گونهه اخبهار  این خبر در بین شیعیان سبب شد تا در یک دهه 
دنبهههال شهههود. از ،ملهههه طرفهههداران آن  -شهههد  کههه از سهههوی ،ریهههان یهههاد شهههده نهههامعتبر خوانهههده می

کهنش قابهل السلم ری ش حجذ هری، علمه عسکری و برخی مرا،ع تقلید بودنهد. همهین امهر وا
تههو،هی را از سههوی برخههی علمهها، روحههانیون و عمههوم مههردم بههه دنبههال داشههت و تههلا شههد تهها بهها 

های دیههداری و شههنیداری و ارائههه دلیههل ،دیههد بههرای ایههن دفههاه از پیشههینه و  اسههتفاده از رسههانه
مو،ههود در خبههر، انتشههار دسههت خههط برخههی علمهها و  متهامین ایههن خبههر، شههرم محتههوای مناقههب

کتهب و مقهالت در صهحت ایهن خبهر، در  ب بودن خبر، نگهارا پایهان نامهه،  مرا،ع درباره مجرِّ
 مقابل ،ریان یادشده مقاومت شود.

 کتابنامه

کریم. _  قرآن 

 ا.1392، ابراهیم بهشتی، قم: دارالحدیث، گری اخباری _
 ا.1371الشری  الرضی،  ، حسن بن محمد دیلمی، قم:ارشاد القلوب _
 ا.1388، محمد بن حسن طوسی، تر،مه: صادق حسن زاده، قم: اندیشه هادی، المالی _
کتاب، در آیه تطهیر   اهل بیت _  ا.1386، ،عفر مرتتی عاملی، قم: بوستان 
کلی امامت _ کتاب، بررسی مسائل   ا.1386، ابراهیم امینی، قم: بوستان 
کسههاء _ شهههری، قههم: سههازمان چهها  و نشههر دار  مههدی ری، محمههد محپژوهشههی دربههاره حههدیث 

 ا.1384الحدیث، 
کساء _  ا.1391، مهدی سلمان پور، قم: نشر علمه بهبهانی، پژوهشی در حدیث 
کساء به یبان لری بختیاری _   ، محسن حیهدری، تههران: نشهر تمتهی،پژوهشی در منظومه حدیث 
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 تا.  بی
 ا.1388حقای  اسلمی، ، سید علی حسینی میلنی، قم: مرکز گر پیشوایان هدایت _
، علهههی نقهههی خهههدایاری، قهههم: دارالحهههدیث، تهههاریخ حهههدیث شهههیعه در سهههده هشهههتم تههها یهههازدهم _

 ا.1389
، رسهول ،عفریهان و محمهد بهاقر وثهوقی، تههران: نشهر علهم،  تاریخ خلفا و مقتل امهام حسهین _

 ا.1393
 تا. بی  ، ابوحمزه ثمالی، بیروت: دارالمفید،حمزه الثمالی تفسیر ابی _
 ا. 1363، علی بن ابراهیم، قم: دارالکتاب، القمیتفسیر  _
 ا.1380تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، تهران: دارالکتب السلمی،  _
کوفی، تهران: وزار، الثقافذ و الرشاد السلمی، التفسیر _  ق.1410، فرات بن ابراهیم 
 ا.1390، ، محمد بن ،ریر طبری، مشهد: شرکت به نشر،امع البیان _
ک _  ا.1376، حسین استاد ولی، تهران: مرکز فرهنگی شبر، ساء و منزلت آنحدیث 
کههویر، های خیههالی در مجمههع البیههان حههدیث _ ، نعمههت اهلل صههالحی نجهه  آبههادی، تهههران: نشههر 

 ا.1387
کتابفروشی اسلمیه، الخصال _  ا.  1377، محمد بن علی بن بابویه )صدوق(، تهران: 
، اسماعیل عامری، قم: انتشارات صحیفه خهرد، درایت و روایت در هدف نگاری قیام عاشورا _

 ا.  1394
 ق.1403، محمد حسین طهرانی، بیروت: دار الضواء، الرریعه _

  ، محمود بن عبداهلل آلوسی، بیروت: دارالکتهب العلمیهه،روم المعانی فی تفسیر القرآن العظیم _
 تا. بی
یههاض العلمهههاء و حیهههاه الفتهههلء _ کتابخانهههه عمهههر ومی حتهههرت آیهههذ اهلل ، عبهههداهلل افنهههدی، قهههم: 

 ق.1401العظمی مرعشی نجفی، 
 ق.1403، محمد بن عیسی ترمری، بیروت: دارالفکر، السنن _
کهههارم یهههزدی، تحقیههه : مصهههطفی محقههه  و سهههاال و ،هههواب للسهههید الیهههزدی _ ، سهههید محمهههد 

 ق.1415همکاران، تهران: مرکز نشر العلوم السلمی، 
، تههههران: وزارت فرهنهههها و ارشههههاد ، ابوالقاسههههم حسههههکانیشهههواهد التنزیههههل لقواعههههد التفتهههیل _

 ق.1411اسلمی،
، محمهد حسهین طهرانهی، تههران: مرکهز اسهناد مجلها شهورای اسهلمی، طبقات اعهلم الشهیعه _
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 ا.  1388

، محمهههد صهههحتی  شناسهههی تهههاریخ امهههام حسهههین پژوههههی بههها رویکهههردی بهههه تحری   عاشهههورا _
 ا.  1385سرورودی، قم: نشر خادم الرضا، 

 ا.  1387بن نوراهلل بحرانی، قم: موسسذ المام المهدی، ، عبداهلل عوالم العلوم _
 ق.1418، محمد بن علی شوکانی، بیروت: المکتبه العبیکان، فتح القدیر _
 ا.   1389،ا،  بی  ، حمیدرضا قلیچ خانی،فهرست خوشنویسان دوران قا،ار تا معاصر _
کتابفروشی اسلمیه، الکافی _ کلینی، تهران:   ا.  1369، محمد بن یعقوب 

 ق.1409، خلیل بن احمد فراهیدی، قم: دارالهجره، کتاب العین _
، محمهههد بهههن علهههی بهههن بابویهههه )صهههدوق(، قهههم: مسهههجد مقهههدت کمهههال الهههدین و تمهههام النعمهههه _

 ا.  1382،مکران، 
 ا.  1393، حسین بن محمد تقی نوری، تهران: برهان صادق، لالا و مر،ان _
 ق.1406الضواء، ، باقر آل محبوبه، بیروت: دار ماضی النج  و حاضرها _

 ا.  1380، ،عفر بن ابی ابراهیم حلی، قم: نشر حاذق، مثیر الحزان _
، فخرالدین محمد بن ،ریر طریحی، تصحیح: سید احمد اشکوری، تههران: مجمع البحرین _

 ا.  1375مکتبه المرتتویه، 
 ق.1416، احمد بن حنبل، بیروت: موسسه الرساله، المسند _
 ا.  1388: دارالعرفان، ، عبات قمی، قممفاتیح الجنان _
 ا.  1371، حسن بن فتل طبرسی، قم: الشری  الرضی، مکارم الخلق _
 ق.1373،ا،  بی  ، فخرالدین بن محمد طریحی، نج :المنتخب  _
 ا.  1390، عبات قمی، تهران: مبین اندیشه، منتهی اآلمال _
ودیه: دار ، احمههد بههن عبههدالحلیم بههن تیمیههه، تحقیهه : محمههد رشههاد سههالم، سههعمنهههاج السههنه _

 ق.1406النشر، 
کش  الصدق _  ا.  1379، حسن بن یوس  حلی، تهران: تاسوعا، نهج الح ِّ و 
کتاب عوالم» _ کارم قاضی زاده، «پژوهشی درباره   .6ا، ا1388، فصلنامه نامه مفید، 
، محمهد «پهردازی موسسهه فههیم سیر مقتل نگاری عاشهورا در سلسهله ،لسهات نظریهه»،لسه  _

 ا.1392سال هادی یوسفی غروی، در 
 ا.1385، 42، اخورشید مکه، مجله «مصاحبه اختصاصی با سید علی ابطحی» _

، تههران: موسسهه 212، شهماره کیهان فرهنگی، «مصاحبه اختصاصی با محمدی ری شهری» _
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 ا.  1383کیهان، 
، تههران: ماسسهه همشههری، همشههری ،معهه، «مصهاحبه اختصاصهی بها محمهد ری شههری» _

 ا.  1386
_ www.aftabnews.ir 
_ www.tebyan.net 
_ daralsadegh.blogfa.com 
_ www.deabel.org 
_ mmoosa.blogfa.com 
_ www.shabestan.ir 
_ shianew.blogfa.com 
_ www.rohani.ir 
_ www.pirastefar.ir 
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