
  
  
  
  
  

  
  
  

  متن زیارت جامعه کبیرهاصالت تأملی در 
  

  *محمد فاکر میبدي
  

  :چکیده
نام این ذخیرة معنوي، زیارت است . اي ارزشمند تعبیه شده است ذخیره بیت  در میراث عظیم اهل

اي محوري در والیت الهی، بدان  که شیفتگان ماوراي محیط طبیعت تالش دارند با ایجاد ارتباط با نقطه
هایی که شایستۀ مقام و منزلت مزور  در این ارتباط، افزون بر اتصال قلبی، تلفظ به واژه. دست یابند

ترین متونی که توانسته است این بار گران را  ترین و جامع تردید یکی از مهم بی. است، نیز الزم است
عمیق و دقیـق   است؛ زیارتی که محتواي بر دوش کشد، زیارت جامعۀ کبیرة مروي از امام هادي

هاي معـارف در   ترین قله عقیدتی، سیاسی، اخالقی و معرفتی را در خود جاي داده و زائر را به مرتفع
متن بلیغ، فصیح و قدسی که منابع متعدد روایی شیعه از عیون . کند شناسی رهنمون می عرصۀ امام

اند و در کتب ادعیه  داختهشیخ صدوق در قرن چهارم تا مصباح مشکینی در قرن پانزدهم به نقل آن پر
لیکن در این میان، برخی چون . شود ها قرائت می ، در بسیاري از منازل شیعیان به مناسبتقرآندر کنار 

در این نوشتار، با بررسی متن . محدث نوري مدعی حذف بعضی از فقرات متن اصلی زیارت شده است
متن زیارت جامعـه پاسـخ داده شـده و    تر، تحریف  زیارت جامعه به ادعاي حذف یا به تعبیر درست

شود که از متن مشهور زیارت جامعۀ کبیره چیزي کاسته نشده و آن متن بدون تغییر و  گیري می نتیجه
  .تصحیف و کاهش است

  .زیارت، زیارت جامعه، متن، شیخ صدوق، محدث نوري :ها کلیدواژه
                                                             

  m_faker@miu.ac.ir /لمیهاستاد گروه قرآن و حدیث جامعۀ المصطفی العا *

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1393 بهار و تابستان م،یازده ةشمار م،شش سال

 106ـ85صفحه 
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  مقدمه
 ادر از امـام هـادي  و ص ترین زیارت ائمه معصومین جامع کبیره ۀجامعزیارت 

اي از زمان صادر شده که جامعۀ شیعه با پدیـدة امامـت امـام صـغیر      است و در برهه
ویژه اینکه بناست با گذشت اندك زمانی، امامت امام غایـب رخ   رو بوده است؛ به روبه
ها و ادعیه بر عهـده   نامه رسد این زیارت رسالتی فراتر از دیگر زیارت به نظر می. دهد
در بسیاري از منازل شیعه وجـود  ، قرآن کریمارتی که در کتب ادعیه در کنار زی. دارد

متن این زیارت را در دو کتاب از کتب . شود هاي مختلف قرائت می دارد و به مناسبت
هاي مزار و ادعیۀ  توان یافت و بسیاري از علما و محدثان آن را در کتاب اربعۀ شیعه می

در این میان، برخی . اند انشمندان به شرح آن پرداختهخود نقل کرده و گروه زیادي از د
چون محدث نوري مدعی تغییر و به عبـارتی تحریـف در مـتن آن، توسـط یکـی از      

در این نوشتار، عزم بر آن است که با تـأملی در مـتن ایـن    . محدثان بزرگ شده است
  .زیارت، به این ادعا پاسخ داده شود

  مفهوم زیارت. 1
 )زور، 1404جوهري، (و میل و عدول )زورتا،  فیومی، بی(قصدنی در لغت به معزیارت 

شخص زائر در زیارت : نویسند معنوي بین عدول و زیارت می ۀبرخی در عالق. است
اولیاءاهللا و بزرگان، با انحراف از جریـان مـادي و عـدول از عـالم طبیعـت، بـه عـالم        

، آملی جوادي.(ور داردضمن اینکه در محیط طبیعی حض ،کند روحانیت توجه پیدا می
   )23، ص1ج ش،1387

عصوم براي حضور شخص زائر در مزار امام م: زیارت در اصطالح عبارت است از
که در روایتـی از امـام    چنان. عهد با وياتمام عهد یا تجدید و  حضرتش گرامیداشت

ئه و شیعته و إِنَّ منْ تَمامِ إِنَّ لکُلِّ إِمامٍ عهداً فی عنُقِ أَولیا«: خوانیم که فرمود می رضا
ـ  انَ الْوفَاء بِالْعهد زِیارةَ قُبورِهم فَمنْ زارهم رغْبۀً فی زِیارتهِم و تَصدیقاً بِما رغبوا فیه کَ

نکـه بـر   با توجـه بـه ای   )577، ص2ج ق،1413صدوق، (».أَئمتُهم شُفَعاءهم یوم الْقیامۀِ
: تـوان گفـت   اساس روایات، انجام بعضی از زیارات از راه دور نیز مجـاز اسـت، مـی   

) از دور یا نزدیـک (ایجاد ارتباط روحی با امامعبارت است از  معصوممام ت ازیار
  . بیان صفات و یادآوري عملکرد مزور و دعا براي زائر همراه با سالم و صلوات،
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  معنی زیارت جامعه. 2
اش یعنی زمان زیارت، مکان زیارت، زائر، متن زیارت و  حاظ ارکان پنجگانهبه ل زیارت

زیـارت زمـانی و زیـارت     .1: پذیري بـه  مزور داراي اقسامی است و بر پایۀ این تنوع
. 4ت نیابی زیارت اصلی و زیار. 3 دور نزدیک و زیارت از راه زیارت از .2 فرازمانی

. شود تقسیم می تصخمو زیارت  مشتركت زیار. 5 غیر مأثورزیارت زیارت مأثور و 
صدور به دو نوع زیارت به لحاظ دو عنصر اخیر در این نوشتار مورد نظر است، زیرا 

زیارت مأثوره، یعنی زیارتی که از امام معصوم صادر شـده و زیـارت   : شود تقسیم می
جهت  همچنین زیارت از. غیرمأثوره، یعنی زیارتی که غیر امام معصوم انشاد کرده است

مثل زیارت شود؛  معینی با آن زیارت میزیارتی که امام : نوع استنیز دو  تعلق به مزور
توان با آن زیارت  امامان را می ۀزیارتی که هماست و  که براي امام حسین عاشور

زیارت  ،صادقیه ۀزیارت جامع، )زیارت امین اهللا(سجادیه ۀزیارت جامع؛ از جمله کرد
امامـان   ۀهمـ . کـه مـورد بحـث اسـت     جامعۀ کبیره هادویـه زیارت  و رضویه ۀجامع

تقاضا  از امام هاديراوي  زیراد، کرزیارت زیارتنامه ن ایتوان با  را می معصوم
إِذَا زرت واحداً « :کند که زیارتی به وي تعلیم کند که همۀ ائمه را با آن زیارت کند می

نْکُمم«.  
  در زیارت جامعهاصم. 3

توان یافت؛ از  را در برخی از منابع دست اول و بسیاري از منابع می بیرهک ۀزیارت جامع
  : جمله

  ). ق381 م(تألیف محمد بن علی معروف به شیخ صدوق من الیحضره الفقیه
تهذیب االحکام فـی شـرح    ).ق381 م(. شیخ صدوق  تألیف عیون أخبار الرضا

  ).ق460 م(طوسیمعروف به شیخ محمد بن الحسن  تألیف المقنعه
  . )786ـ734 قبل از شهید اول(تألیف محمد بن جعفر مشهدي المزار
   ).ق1265م (حسینی کاظمی سید جعفر ۀنوشت و الزیارات ۀالزائر فی االدعی ةعمد

  ). ق1111 م(تألیف محمدباقر مجلسی األطهار ۀلدرر أخبار األئم ۀبحاراألنوار الجامع
هـایی از ایـن زیـارت     بخـش  به نقـل ) ق1104م (تألیف حر عاملی وسائل الشیعه

  . مبادرت کرده است
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  ). ش1386م (اهللا علی مشکینی تألیف آیت مفتاح الجِنان و مصباح الجنان
  . اهللا علی مشکینی همراه با ترجمۀ فارسی تألیف آیت المصباح المنیر
  . اهللا سید محمدتقی مدرسی تآیتألیف  أنیس المؤمنین

عبـدالکریم  تألیف  اثبات صحۀ الزیارة الجامعالصوارم القاطعۀ و الحجج الالمعۀ فی 
   .عقیلی

بن الحسن عـاملی کفعمـی از علمـاي قـرن      بن علی تألیف ابراهیم األمین البلددر 
 میرزا. ، زیارت جامعه با متنی متفاوت از متن صدوق روایت شده است)ق 905م (نهم

. ده اسـت آور مسـتدرك الوسـائل  نیز همین متن را در کتاب ) ق1320 م(حسین نوري
مؤسسه االمام محققان : اند؛ از جمله برخی از معاصران، به نقل هر دو متن مبادرت کرده

ه زیـارات جامعـ  آن بـه  جلـد پـنجم   کـه   موسوعه زیارات المعصـومین در  الهادي
در کتـاب  ) ش1380م(سید محمـد حسـینی شـیرازي   اهللا  و آیت است اختصاص یافته
   .ةالدعاء و الزیار

  هسند زیارت جامع. 4
محمـد بـنُ   «: سند زیارت جامعۀ کبیره بر اساس روایت شیخ صدوق عبارت اسـت از 

 إِسماعیلَ الْبرْمکی قَالَ حدثَنَا موسى بنُ عبداللَّه النَّخَعی قَالَ قُلْت لعلی بـنِ محمـد بـنِ   
 علی بنِ الْحسینِ بنِ علـی بـنِ أَبِـی طَالـبٍ     علی بنِ موسى بنِ جعفَرِ بنِ محمد بنِ

 ق،1413صدوق، (»...اللَّه قَوالً أَقُولُه بلیغاً کَامالً إِذَا زرت واحداً منْکُم علِّمنی یا ابنَ رسولِ
با توجه به اینکه بین صدوق و محمد بن اسماعیل، راویانی چند وجود  )610ص  ،2ج
ما کانَ فیه عن محمد بنِ اسماعیل البرمکی، «: کند بیان می مشیخهاند، صدوق در  شتهدا

فقد رویتُه عن علی بن أحمد بن موسی و محمد بـن أحمـد السـنانی و الحسـینِ بـنِ      
محمـد بـن    ابرَاهیم بنِ أحمد بنِ هشَامِ المکتّب عن محمد بن أبی عبداهللا الکُوفی عـن 

عیون أخبار سند صدوق در کتاب  ).512، ص4ج ق،1413صدوق، (».اسماعیل البرمکی
حدثنا علی بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رضی اهللا «: نیز از این قرار است الرضا
علی بن عبداهللا الوراق والحسین بن إبراهیم بن أحمد  محمد بن أحمد السنانی و عنه و

: حدثنا محمد بن أبی عبداهللا الکوفی وأبو الحسین االسدي قالوا: قالوابن هشام المکتب 
: حدثنا موسى بن عمـران النخعـی قـال   : حدثنا محمد بن إسماعیل المکی البرمکی قال
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شیخ طوسی زیارت جامعه را با ) 272، ص2ق، ج1378همو، (»...قلت لعلی بن محمد
حدثَنَا علـی  : ی بنِ الْحسینِ بنِ بابویه قَالَروى محمد بنُ عل«: این سند نقل کرده است

حدثَنَا محمد بنُ أَبِـی  : بنُ أَحمد بنِ موسى والْحسینُ بنُ إِبرَاهیم بنِ أَحمد الْکَاتب قَاال
کرْمیلَ الْباعمنِ إِسب دمحنْ مع یالْکُوف اللَّهدبع   ـیالنَّخَع اللَّـهدبنُ عى بوسثَنَا مدقَالَ ح ی

در حقیقت، شیخ طوسی  )96، ص6ج ش،1376طوسی، (»...قُلْت لعلی بنِ محمد: قَالَ
  .سند را به صورت کامل آورده است

  ارزش سند. 5
جامعۀ کبیره  ام، بر این باورم که سند زیارت هایی که شخصاً انجام داده گرچه با بررسی

مروي از طریق شیخ صدوق داراي ارزش و اعتبار است، با توجه بـه اهمیـت فـراوان    
موضوع، بررسی سند زیارت به تحقیق دیگري واگذار شده و تنها به بیان گواهی خود 

 یهقمن الیحضره الفاعتبار روایات کتاب  ۀشیخ صدوق در زمین. شود صدوق بسنده می
من قصد آن دارم تا روایـاتی را   :نویسد میاي داده است، خود جکه این زیارت را در 

توانم بدان فتوا دهم و نزد من محکوم به صحت است و حجت بـودن   نقل کنم که می
ام که مورد قبول و رجوع  آن را باور دارم و همۀ این روایات را از کتب مشهور آورده

  ) 4، ص1ج ق،1413صدوق، (.علما است
  متن زیارت جامعه. 6

یر در مصادر و منابع روایی که مشتمل بر زیارت جامعۀ کبیره اسـت بـه دو مـتن    با س
  : یابیم نسبتاً متفاوت، البته با نسبت عموم و خصوص مطلق دست می

معروف  بن بابویه تألیف محمد بن علیاز کتب اربعه،  من الیحضره الفقیهکتاب . 1
و  تهذیب األحکامسی در بیشتر منابع متأخر و از جمله شیخ طو). ق381 م(به صدوق

  . اند از این منبع نقل کرده ،المزارمشهدي در 
 تـألیف ابـراهیم بـن علـی کفعمـی عـاملی       و الدرع الحصـین  االمین البلدکتاب . 2

کفعمی بعد از نقل زیارات خاصه به نقل زیـارات جامعـه پرداختـه و    ). ق905ـ840(
را  هر یک از معصومین که با آن ۀ مروي از امام هاديجامع تزیار :نوشته است

 و النبـوة  بیـت  أهل یا علیکم السالم«: شود توان زیارت کرد، با این جمله شروع می می
محدث ). 297تا، ص کفعمی، بی.(»...یالوح مهبط و المالئکۀ مختلف و الرسالۀ موضع
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نـوري،  .(، همین متن را از کفعمی نقل کـرده اسـت  مستدركنیز در  )ق1320 م(نوري
  )417ص، 10ق، ج1408

بسا این تعدد متن باعث شده تا برخی از محدثان و نویسندگان، به نقل دو متن از 
، 99ج ،1362مجلسی، .(بحار األنوارعالمه مجلسی در : زیارت جامعه بپردازند؛ از جمله

 عیون أخبار الرضاالبته مجلسی ابتدا متن مروي از صدوق، از کتاب  )133ـ128ص
است،  ـ زیارت اول، جامعۀ مروي از حضرت رضا معهرا به عنوان دومین زیارت جا

پس از آن، متن دیگري که به گفتۀ خود مجلسی از . پردازد کند و به شرح آن می نقل می
متنی عنوان  تر است و با زیارت مروي کفعمی نیز متفاوت است، به متن صدوق مبسوط

 و ائمـه  سالم بر پیـامبر اي همراه با  و با مقدمه» ۀالثالث ةالزیار«مستقل و با تعبیر 
  ) 159ـ146، ص99ج همان،.(آورد می

 ۀالزیــارات الجامعــ« نیــز در بخــش ارات المعصــومینیــز ۀموســوعمحققــان 
) 62ـ52، ص5، ج1386، االمام الهادي ۀمؤسس.(اند هر دو متن را نقل کرده »ۀلألئم

کفعمی را نیز دو متن صدوق و  ةالدعاء و الزیارکتاب  در شیرازي سید محمد حسینی
رسد این آثار در صـدد   به نظر می) 992ـ986ق، ص1414حسینی شیرازي، .(اند آورده
  .اند آوري ادعیه و زیارات بوده جمع

  اختالف دو متن. 7
هست، امـا در   البلد األمینشود که در  با مرور در دو متن یادشده، مواردي مشاهده می

ور که یادآور شدم، نسبت بین دو ط گفتنی است همان. وجود ندارد من الیحضره الفقیه
متن عموم و خصوص مطلق است؛ لذا در یک طرف مقایسه، وجود عبارات و الفاظ و 

از حجم % 30در طرف دیگر، فقدان آن است؛ ضمن آنکه تفاوت متن کفعمی در حد 
  :شود که به برخی از فقرات آن اشارت می
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متن   متن کفعمی
  متن صدوق  متن کفعمی  صدوق

أْ وینَۀِمکى السو  ...   بــولِ ر ستْــرَةَ رعآلَ یــس وو
  ...  الْعالَمینَ

ی األَرضِ     ...  وبدور الدنْیا نْ فـ لَى مـۀَ عجالْحو
اءمالسو  ...  

   هـد بــداً ع مـحأَنَّ م دأَشْــهو
ى    رْتَجـالْم ولُه سـرى وتَبجالْم

ــطَفَى و صـالْم ــه نَبِیـو ــه أَمینُـ
  الْمرْتَضَى

...  
عدا   ) ص(فَص غَ مـ بِأَمرِ ربه وبلـَّ

ی   فـ داهجو هتألُم حنَصو لَهمح
هببِیلِ رس  

...  

ودعا إِلَیه بِالْحکْمۀِ والْموعظَۀِ 
  ...  وصبرَ علَى ما أَصابه فی جنْبِه  ...  الْحسنَۀِ

 هدبعینُوقالْی تَّى أَتَاهقاً حادص  ...     منَـاهأَدسـاً ولجینَ مالنَّبِی أَقْرَب
  ...  منْزِال

ــرَّفَکُم   ...  وأَشْهد أَنَّکُم األَئمۀُ عـو األَنَـــام اکُمــتَرْع اسـ
ابباألَس  ...  

 مالهأَعاهاً وج هنْدع مهظَمَأَع
و وأَحسنَهم اتِّباعاً وأَوفَرَ الْخَلْقِ   ...  لَدیه کَعباً

  ...  نَصیباً وأَجزَلَهم حظّاً

   طَــاکُمأَعو تَـابالْک ثَکُـمرأَوو
یدقَالالْم  ...  هتَابک تُمتَلَوو رِهبِأَم تُمعدصو  ...  

کَنُ أَنْتُمس الْبِالد نُورو ادبالْع  ...  کُملَیعو ادمتاالع موی التَّنَاد  ...  
ا  کُلَّمـ  غَـاب  نْکُم ــۀٌ مـجح أَو 

 علَى اللَّه اطَّلَع علَم منْکُم أَفَلَ
هنْ خَلْقبِ مقی عاضخَلَفاً الْم 
 مبِیناً وبرْهاناً هادیاً ونُوراً إِماماً
 بعد وهادیاً داعٍ عنْ داعیاً نَیراً
ادخَزَنَۀً هفَظَۀً وحو  

...  

ــلُّ   ــقَ کُ ــنْطقکُم نَطَ ــاحِ م وبِمفْتَ
 وسالْقُــد حــبسی بِکُــمــانٍ وسل
  ــرَت ج کُمــبِیح بِتَسو وحــب الس

تا،  کفعمی، بی.(األَلْسنُ بِالتَّسبِیحِ
ــوري،/ 302- 298ص ق، 1408 ن
  )425 - 416، ص10ج

...  
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برخی از فقرات در متن کفعمی وجود دارد که در متن  شود طور که دیده می همان
صدوق وجود ندارد و این بعضی از همان فقراتی است که محدث نوري مدعی حذف 

 ،گونه که پیش از این نیز اشاره شد از سوي دیگر، همان. آن توسط شیخ صدوق است
یـون  عبحار، متن زیارت جامعۀ مـروي از صـدوق و البتـه از     مزارعالمه مجلسی در 

تر از  متنی مبسوط ،کند و در پی آن را به عنوان دومین زیارت جامعه روایت می االخبار
از آنجا که هر دو متن مجلسی با مـتن کفعمـی   . زیارت اول و بدون سند آورده است

مـتن  : متفاوت است، در حقیقت باید گفت سه متن براي زیارت جامعـه وجـود دارد  
محدث نوري نیـز در  . ، متن مروي از مجلسیمروي از صدوق، متن مروي از کفعمی

به هـر صـورت،   ) 605، ص1408نوري، .(جاي دیگر به این موضوع اشاره کرده است
حتی اگر بپذیریم روایت دوم مجلسی زیارتی مستقل باشد، باید دید چرا متن مـروي  
کفعمی با متن صدوق متفاوت است؟ کدام اصل و کدام فرع است؟ کدام اصیل و کدام 

  یا مصحف است؟ محرّف
  کاهش یا افزایش؟. 8

من الیحضره را بر روایت صدوق در  البلد االمینمحدث نوري که روایت کفعمی در 
اصل در این زیارت، روایتی است که کفعمی  کهمدعی است ترجیح داده است،  الفقیه

ادعاي محـدث  . نقل کرده است و روایت صدوق متن کاهش یافته و مختصر آن است
یقت، مبتنی بر تغییرات ادعایی خـود و مجلسـی در احادیـث اسـت کـه      نوري در حق

صدوق آن را صورت داده است، زیرا عالمه مجلسی بر این بـاور اسـت کـه صـدوق     
. حدیث شقاوت را از کلینی گرفته و متن آن را مطابق عقیده اهل عدل تغییر داده است

صراحت بیانگر وقـوع  نیز بر این باور است که صدوق روایتی را که به محدث نوري 
منظـور وي روایتـی اسـت کـه طبرسـی در      . است، تغییر داده است قرآنتحریف در 

س از مسـلم گـرفتن ایـن    وي پ) 171ص ،11ق، ج1408نوري، .(آورده است احتجاج
نقل  ،طور مختصر  رسد صدوق زیارت جامعۀ کبیره را به به نظر می نویسد ، میاتتغییر

ضمن اینکه وي با نقل کـالم محقـق    )جا همان(.ستو به عبارت دیگر تلخیص کرده ا
   .کند کاظمی به اضطراب وضعیت صدوق اشاره می

مـن  از نقـل زیـارت مرویـه صـدوق در      با توجه به آنچه گذشت، محدث نـوري 
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صدوق است،  عیون األخبارکه منقول از  بحارو زیارت جامعۀ کبیره در  الیحضره الفقیه
عالمه مجلسی انتقـاد   از ،و در ادامه پردازد می االمینالبلد به نقل از رویگردان شده و 

، 10همان، ج.(نقل نکرده استغفلت و آن را  االمین البلداز جامعۀ کبیره کند که چرا  می
  )425ص

  برانگیز در کالم محدث نوري موارد تأمل. 9
تغییر حدیث شقاوت مروي از کلینی با استناد بـه سـخن   : ادعاي تغییر در احادیث. 1

همـان،  (»... .بِالصـدوقِِ  الظَّـنِّ  سوء تُورِثُ عجِیبۀٌ تَغْیِیرَات فیه و«: گوید ی که میمجلس
  )169، ص11ج

نوري . استشهاد به داوري محقق کاظمی نسبت به اضطراب در وضعیت صدوق. 2
 کَشْـف  فی ]ق 1234 م[ اللَّه أَسد الشَّیخُ الْکَاظمی الْمحقِّقُ قَالَ«: نویسد در این باره می

 )171ص ،11همان، ج(».جِداً مضْطَرِب الصدوقِ فَأَمرُ وبِالْجملَۀِ الْقنَاعِ

نْ هنَا مو«: نویسد که نوري می اختصار زیارت جامعۀ کبیره توسط صدوق، چنان. 3
 ».رَها منَ الْجامعۀِ الْمرْوِیۀِ عنِ الْهادياخْتَص ...یخْتَلج بِالْبالِ أَنَّ الزِّیارةَ الْجامعۀَ الْکَبِیرَةَ

 )جا همان(

: نویسد نوري می. به وسیلۀ صدوق البلد األمیناسقاط فقرات زیارت جامعه در . 4
 ».فـیهِم  هلمعتَقَـد  منْها جملَۀٌ الیوافقُ کَثیرَةٍ زِیادات مع فیهِما أَورده لما حاوِیۀٌ فَإِنَّها«
  )جا همان(

 إِنَّحتّی « :نویسد نوري می. غفلت عالمه مجلسی در نقل زیارت مروي از کفعمی. 5
 األَمـینِ  الْبلَـد  کتَـابِ  وجـود  مع الْبِحارِ مزَارِ فی ینْقُلْها فَلَم عنْها غَفَلَ الْمجلسی الْعالمۀَ

هنْد425، ص10همان، ج(»... .ع(  
 دون انتسـاب بـه ائمـه    بحاراالنوارنقل فقراتی از زیارت مروي کفعمی در . 6

  )جا همان(»إِلَیهِم منْسوبۀٍ غَیرَ منْها جملَۀً فیه نَقْله مع... «: نویسد نوري می
ترجیح روایت مرسله کفعمی بر روایت مسند صدوق، نـوري بـه هنگـام نقـل     . 7

 ذکْـرِ  سـیاقِ  فی الْبلَداألَمینِ، فی الْکَفْعمی إِبرَاهیم«: نویسد زیارت جامعه از کفعمی می
، 10همـان، ج (»... .الْهـادي  عـنِ  الْمرْوِیـۀِ  بِالزِّیارةِ زر ثُم :لَفْظُه ما الزِّیارات منَ الْجوامعِ

   )416ص
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 هذه أَنَّ... «: افزاید ارت میاعتبار زیارت مرویه از کفعمی، وي پس از نقل این زی. 8
   )425، ص10همان، ج(»... .شَائع غَیرُ اعتبارِها مع الْمرْوِیۀَ الشَّرِیفَۀَ الزِّیارةَ

  نقد رأي و داوري نوري. 10
  :شود اشاره می چند نکتهدر اینجا به 

ث اینکه محدث نوري با استناد به کالم مجلسی ادعـا کـرده کـه صـدوق حـدی     . 1
 هـذَا «: نویسـد  اصل استناد درست است، زیرا مجلسی می. شقاوت را تغییر داده است

 الظَّـنِّ  سـوء  تُـورِثُ  عجِیبـۀٌ  تَغْیِیـرَات  فیه و الْکَافی منَ مأْخُوذٌ ]ةحدیث الشقاو[ الْخَبرُ
، 5ج ،1362مجلسـی،  (»... .الْعـدلِ  أَهـلِ  مـذْهب  لیوافقَ ذَلک فَعلَ إِنَّما أَنَّه و بِالصدوقِ

  : لیکن در نقد این سخن باید گفت )156ص
 شُـعیبٍ  عنْ رفَعه محمد بنُ علی«: چنین است کلینىروایت : مقایسۀ دو متن. 1ـ1

یقَرْقُوفنْ الْعیرٍ أَبِی عصقَالَ ب نَ کُنْتیب يدعبداهللا أَبِی ی ًساالج و قَد سلٌ أَلَهائفَقَالَ س 
لْتعج اكدا فنَ یولِ ابسر نْ اللَّهنَ مقَ أَیلَح لَ الشَّقَاءۀِ أَهیصعتَّى الْمح کَمح اللَّه  ـملَه 

 جـلَّ و عـزَّ  اللَّـه  حکْم السائلُ أَیها عبداهللا أَبو فَقَالَ ؟عملهِم علَى بِالْعذَابِ علْمه فی
قُومالی لَه دنْ أَحم هخَلْق قِّها بِحفَلَم کَمح کبِذَل بهلِ وأَهل هتبحةَ ملَى الْقُوع  ـهرِفَتعم و 
ضَعو منْهقْلَ علِ ثمیقَۀِ الْعقا بِحم مه لُهأَه و بهلِ وأَهۀِ لیصعةَ الْملَى الْقُوع عم هِمتـیص 
 أَنْ یقْدروا لَم و علْمه فی لَهم سبقَ ما فَوافَقُوا منْه الْقَبولِ إِطَاقَۀَ منَعهم و فیهِم علْمه لسبقِ
 و شَـاء  ما اءشَ معنَى هو و التَّصدیقِ بِحقیقَۀِ أَولَى علْمه لأَنَّ عذَابِه منْ تُنْجِیهِم حاالً یأْتُوا
وه رُّهبا سـند وي نیـز چنـین اسـت     صدوقروایت ) 154ص ،1ج ،1365کلینی، (»س :

 بـن  محمـد  حـدثنا  قـال  ،اهللا رحمه الدقاق عمران بن محمد بن أحمد بن علیحدثنا «
 کنت :قال ،بصیر أبی عن العقرقوفی شعیب عن رفعه ،محمد بن علی حدثنا قال، یعقوب

 من اهللا رسول ابن یا فداك جعلت فقال سائل سأله قد و جالسا عبداهللا أبی یدي بین
 أبـو  فقال عملهم على بالعذاب علمه فی لهم حکم حتى المعصیۀ أهل الشقاء لحق أین

 بذلک علم فلما بحقه خلقه من أحد یقوم أال جل و عز اهللا علم السائل أیها عبداهللا
 و أهلـه  هـم  مـا  بحقیقۀ العمل ثقل عنهم وضع و معرفته على القوة محبته ألهل وهب
 منه القبول إطاقۀ یمنعهم لم و  فیهم علمه لسبق معصیتهم على القوة المعصیۀ ألهل وهب

 خالالً یأتوا أن قدروا إن و علمه فی لهم سبق ما فوافقوا التصدیق بحقیقۀ أولى علمه ألن
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ینـک  ا) 355ص ،1357صدوق، (».سرّ وهو شاء ما شاء معنى وهو معصیته عن تنجیهم
  :ها و تغییرات تفاوت

 . علم اهللا= صدوق     .اهللا حکم= کلینی  .1

 . أالیقوم= صدوق     .الیقوم= کلینی  .2

 . علمفلما  =صدوق     .حکم افلم= کلینی  .3

 .یمنعهم لم و= صدوق     .منَعهم و =کلینی  .4

 .فوافقوا التصدیق بحقیقۀ أولى علمه ألن =صدوق     .فوافقوا= کلینی  .5

 .سرّ= صدوق     .سرّه= کلینی  .6

به خوبی روشن است که به غیر از گزینۀ چهارم که نقل کلینی موهم جبـر و نقـل   
ها اهمیت ندارد؛ لذا تعبیر به تغییرات عجیبه معنـی   صدوق نافی آن است، بقیۀ تفاوت

  .نمایی است ندارد و نوعی بزرگ
ظۀ سـند  دقتی مجلسی است، زیرا با مالح بیانگر بی» مأخوذ من الکافی«تعبیر . 2ـ1

» حدثنا«شود که صدوق روایت را به واسطۀ دقاق و با تعبیر  روشن می توحیددر کتاب 
؛ یعنی اگر به فـرض تغییـري هـم رخ داده    کافیاز کلینی نقل کرده است، نه از کتاب 

  .باشد، ممکن است از سوي دقاق باشد نه صدوق
، عمـدي  اگر به فرض بپذیریم که تغییر توسط صدوق صورت گرفتـه باشـد  . 3ـ1

عالمـه شـعرانی در    .بودن آن جاي تأمل دارد، زیرا ممکن است از روي غفلت باشـد 
، دربـارة سـخن مجلسـی    کـافی تعلیقۀ خود بر شرح مالصالح مازندرانی بـر حـدیث   

آنچه مجلسی دربارة صدوق گفته است نسبت به مورخان فاسق از مخالفان : نویسد می
البته ) 381، ص4 ، ج1382مازندرانی، .(روا نیست، چه رسد به اعاظم علماي اهل حق

سابقه هم نیست، زیـرا وي دربـارة    چنین برخوردي از مجلسی با دانشمندان بزرگ بی
کـه روایـت   ] است... که بنا به گفتۀ شعرانی، آن بزرگ شهید ثانی و[برخی از بزرگان 

 زراءاال«را مورد خدشه قرار داده اسـت بـه    سعد قمی و مالقاتش با امام عسکري
مـتهم  » األطهـار  األئمـۀ  شـأن  معرفـۀ  فـی  التقصـیر  و باألخیـار  الوثـوق  وعدم باألخبار

که در جاي دیگر استدالل شیخ مفیـد در   چنان) 89ص ،52، ج1362مجلسی، .(کند می
گونه مـورد حملـه قـرار داده     توجیه عالم ذر و رد روایاتی را که موهم جبر است، این



 1393بهار و تابستان م، ، سال ششم، شماره یازده وهیپژ لنامه حدیثصفدو    96

 الضـعیفۀ  الـدالئل  تلـک  بأمثـال  المستفیضۀ بارواألخ اآلیات ظواهر طرح أقول«: است
اگر امثـال  ) 267ص ،5همان، ج(»... .الدین أئمۀ وعلى اهللا على جرأة السخیفۀ والوجوه

مفید متجري بر خدا و پیشوایان دین باشند مؤمن مطیع و ولی پیـرو کیسـت؟ ضـمن    
 بـین  لفصلا هو فهذا... «: گوید اینکه خود مجلسی نافی جبر و تفویض است، زیرا می

این بدان معنی است کـه روایـت   ) 18ص ،5ج همان،(».بیناه ما على التفویض و الجبر
کلینی را باید به نحوي توجیه کند یا باید روایت صـدوق را قرینـه بـر عـدم جبـر در      

  .روایت کلینی دانست
 الظَّـنِّ  سـوء  تُـورِثُ «برخورد دوگانه با صدوق، مجلسی در اینجـا بـا تعبیـر    . 4ـ1
وقِِبِالصگونـه   که در جاي دیگر از وي این درحالی. برد وثاقت وي را زیر سؤال می »د

 و اآلراء یتبعـون  ال الـذین  النجباء األئمۀ آلثار التابعین القدماء عظماءمن «: کند تعبیر می
 المنقول النص منزلۀ عنهما اهللا رضی أبیه کالم و کالمه أصحابنا أکثر ینزل لذا و األهواء

و در جاي دیگر به هنگام دفاع از مفاد روایـت  ) 40ص ،10همان، ج(».لمأثورا الخبر و
صدوق، (الدین کمالکه صدوق در  سعد بن عبداهللا قمی و مالقاتش با امام عسکري

نقل کرده است ولیکن مورد خدشۀ برخی قرار گرفته از صدوق ) 455ص ،2، ج1395
 البعض ذلک من علیها والوثوق األخبار بصدق أعرف الصدوق«: گوید کند و می دفاع می

 ».الـوهم  و الظـن  بمحـض  بصحتها متونها تشهد التی األخبار رد و حاله الیعرف  الذي
دهد که چگونه ممکـن اسـت    اینک این سؤال رخ می )89ص ،52، ج1362مجلسی، (

شیخ صدوق که اعرف به اخبار است و کالم و رأیش به منزله نص منقول و خبر مأثور 
  را مطابق نظر دیگران تغییر دهد؟ ئمهاست، روایات ا

 الصـدوقِ  فَـأَمرُ «: استناد به کالم شیخ اسداهللا تستري کـاظمی کـه گفتـه اسـت    . 2
ضْطَرِباً مق، 1317شوشـتري،  .(کـاظمی ایـن سـخن را در کشـف القنـاع دارد     . »جِد

  :در بررسی و نقد این سخن باید گفت) 213ص
 ةدربـار نیـز  کـاظمی   محققخود  الشیخ الصدوق ةحیابنا به نقل مؤلف کتاب . 1ـ2

الـدین، الحـاوي لمجـامع     محیى معالم الصدوق رئیس المحدثین و«: نویسد صدوق می
بعد سـؤال   الفضائل والمکارم، المولود کأخیه بدعاء االمام العسکري أو دعاء القائم
وجـه   حفظـۀ، و والده له بالمکاتبۀ أو غیرها أو بدعائهما صلوات اهللا علیهمـا، الشـیخ ال  
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  )15، ص1361صدوق، (».الطائفۀ المستحفظۀ، عمادالدین
گوید سخن درستی است جایی براي نقل  اگر از آنچه شیخ اسداهللا کاظمی می. 2ـ2

وي به عنوان یکی  من الیحضره الفقیهماند و قرار دادن کتاب  روایات صدوق باقی نمی
   .از کتب اربعه شیعه و مصدر معتبر معنی نخواهد داشت

شیخ صدوق مورد انتقاد مجلسی، کاظمی و نوري قرار گرفته است  در حالی. 3ـ2
و ... شیخنا و فقیهنا و وجه الطائفۀ «: گوید شیخ طوسی، عالمه حلی دربارة وي میکه 

سمع منه شیوخ الطائفۀ و هو حدث السن کان جلیال حافظا لألحادیث بصیرا بالرجـال  
/ 443تـا، ص  طوسی، بـی (».له فی حفظه و کثرة علمهناقدا لألخبار لم یر فی القمیین مث

دربـارة  )ق 664م (سید بن طـاوس علی بن موسی معروف به ) 147، ص1381عالمه، 
من ] السائل فالح[ما یکون فی هذا الکتاب  خرج الصالح فی کلّالم«: نویسد میصدوق 

ـ   روایۀ عن من روى عنه مطعن، بسبب من األسباب أو حدیث لم بعض أذکر إسـناده ل
العتبار وأهل الصدق فی نقل اآلثار بإسنادهم ا  األعذار، إالّ ما رویت عن جماعۀ من ذوي

ابـن  (».جعفر محمـدبن بابویـه تغمـده اهللا برحمتـه     إلى الشیخ المجمع على عدالته أبی
در شـأن   ،دیگـران  أيصـدوق بـر ر   نظردریس در ترجیح ا ابن )11تا، ص طاوس، بی

القدر، بصیراً باالخبار، ناقداً لآلثار، عالماً بالرجال،  ، جلیلَإنه کان ثقۀً«: صدوق گفته است
خود عالمه مجلسی در وصـف صـدوق   ) 529، ص2ج ق،1410ابن ادریس، (».حفظۀً

 القـدماء  عظمـاء  مـن  لکونـه ] معتقدات امامیه از صـدوق [ أوردناها إنما و«: نویسد می
 أصـحابنا  أکثـر  ینـزل  لذا و األهواء و اآلراء یتبعون ال الذین النجباء األئمۀ آلثار التابعین
مجلسـی،  (».المـأثور  الخبـر  و المنقـول  الـنص  منزلۀ عنهما اهللا رضی أبیه کالم و کالمه
فمن الغریب جداً ما «: نویسد میدر دفاع از صدوق  یخویاهللا  یتآ) 40ص ،10، ج1362

عتبـر  ، و إنی أقدهنی من أنه توقف فی وثاقۀ الصدوق عن بعض مشایخ المحقق البحرا
 ».ذلک من اعوجاج السلیقۀ، و لو نوقش فی وثاقۀ مثل الصـدوق فعلـى الفقـه السـالم    

مراد از محقق بحرانی، شیخ یوسف بحرانی و مراد از  )323، ص16ج ،1369خویی، (
  .است) ق1121م (سلیمان بن عبداهللا ماحوزيبعض مشایخ وي 

  : در نقد اختصار زیارت مروي از کفعمی، باید گفت. 3
رسد محدث نوري نسبت به شیخ صدوق بدگمان است، زیرا خود  ه نظر میب. 1ـ3
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پـس از نقـل روایـت    وي . نوري در موارد دیگري نیز این بدبینی را اظهار کرده است
است چنین اظهار  که دربارة سؤال یکی از زنادقه از امیرالمؤمنین ابومعمر سعدانی

 إِلَى نَظَرُه أَدى ما  منْه یسقطُ و الطَّوِیلَ الْخَبرَ یخْتَصرُ انَکَ اللَّه رحمه الصدوقَ أَنَّ« :دارد می
 و التَّوحیـد  فـی  الصـدوقُ  أَسقَطَها کَثیرَةٍ بِزِیادات الْخَبرُ هذَا«: نویسد و نیز می»  إِسقَاطه
دلَى الشَّاهع ي أَنَّها الَّذقَطَهأَس نْهأَنَّ ع طَالساق وه عاضوی الْمالَّت رَّحص ِقُوعالنَّقْصِ بِو 
 أَلْقَى مذْهبِه منْ والتَّغَیرُ النَّقْص یکُنِ لَم ولَما مواضع تسعۀُ وهی الْمجِید الْقُرْآنِ فی والتَّغْیِیرِ

نْها مم فخَالی هأْیسند و مرسله  آیا روایت بی) 171ـ170ص ،11ق، ج1408نوري، (».ر
من الیحضره که منبعی متأخر از ) 240ص ،1ق، ج1403طبرسی، (احتجاجطبرسی در 

  تواند محور داوري باشد؟  و مورد مناقشه جدي است، می الفقیه
تصـرف   چنین مدعی است صدوق در رسالۀ حقوق امام سـجاد  نوري هم. 2ـ3

تر از  حرانی به صورت مرسله که حجیم تحف العقولوي با نقل رساله از . کرده است
رساله حقوق در اصل از کلینی اسـت،  : نویسد نقل صدوق در فقیه و خصال است می

، 11ق، ج1408نـوري،  !(حرانی آن را به طور کامل نقل کـرده و صـدوق بـا اختصـار    
لثَّانی مخْتَصـرٌ مـنَ   و الظَّاهرُ لکُلِّ منْ لَه أُنْس بِاألَحادیث أَنَّ ا«: افزاید وي می) 169ص

مجلسی نیز رسالۀ حقـوق  : در نقد این سخن باید گفت) 154، ص11همان، ج(».األَولِ
و  21، ص71، ج1362مجلسـی،  .(نقل کرده اسـت  تحفو  خصالرا از هر دو کتاب 

افزاید هر دو را نقل کردیم به سبب اینکه اولی قوت  مجلسی بعد از نقل روایت می) 71
را  ضمن اینکه شیخ صدوق رسالۀ حقوق امام سجاد. کثرت فایده داردسند و دومی 

 من ال یحضره سند. با دو سند روایت کرده است خصالو  من ال یحضره فقیهحتی در 
الْعابـدین  ید روى إسماعیل بن الفضل عن ثابت بن دینار عن س«: فقیه عبارت است از

از  خصالسند ) 618ص ،2ج ق،1413صدوق، .(روایت کرده است» ... علی بن الحسین
قال حدثنا محمـد بـن أبـی عبـداهللا      علی بن أحمد بن موسىحدثنا «: این قرار است

الکوفی قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالک الفزاري قال حدثنا خیران بـن داهـر قـال    
حدثنی أحمد بن علی بن سلیمان الجبلی عن أبیه عن محمد بن علی عـن محمـد بـن    

 ق،1403صدوق، (»... .لثمالی قال هذه رسالۀ علی بن الحسینفضیل عن أبی حمزة ا
گونه که نوري ادعا دارد، نص تحف با مـتن کلینـی متحـد     اگر واقعاً آن) 564ص ،2ج
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این سخن با سخن مجلسی کـه  . است و سند کلینی اعلی و اصح از سند صدوق است
من اینکه را به سبب قوت سندش نقل کرده است، همخوانی ندارد؛ ض خصالروایت 

تعدد سند صدوق و منتهی نشدن آن به کلینی، خود مؤیدي بر تعدد متن است و واقعاً 
گویا نوري سعی دارد هـر  . توان گفت شیخ صدوق در روایت تصرف کرده است نمی

. جا ممکن است با تمسک به روایات مرفوعه و مرسله به مقابله با روایات مسند برود
ي سند معتبر با وصف أعلی و أصح است، چرا نوري اگر روایت از کلینی است و دار

 .آن را رها کرده و به مرسلۀ حرانی روي آورده است

که چـون  کرده است استنتاج  چنین» ...نْ هنَا یخْتَلج بِالْبالِمو«نوري با عبارت . 3ـ3
تغییر داده، پس در زیارت جامعه هم این کار را کرده را شیخ صدوق، حدیث شقاوت 

گیري تنها  با قطع نظر از اینکه صدوق چنین کاري کرده یا نکرده باشد، این نتیجه. است
به فرض که کسی در جایی خطا کند، مگر هر جا که فکرش . نادرست استقیاس  یک

  با اندیشۀ ما سازش نداشت، باید گفت خطا کرده است؟
نج قرن مگر شیخ طوسی روایت مشتمل بر زیارت را از کفعمی که به مدت پ. 4ـ3

متأخر است، دریافت کرده تا بخواهد یا بتواند آن را مختصر و فقـرات آن را گـزینش   
  .این داوري مبتنی بر مسلم گرفتن اصل روایت کفعمی و اصل قرار دادن آن است. کند

که  ، و چنان»فیهِم لمعتَقَده منْها جملَۀٌ الیوافقُ«: گوید این جملۀ نوري که می. 4
در حقیقـت اتهـام   » الْعـدلِ  أَهلِ مذْهب لیوافقَ« :رة حدیث شقاء ادعا کرد و گفتدربا

سـویی   ناهماهنگی اندیشه و بینش صدوق با بینش امامیه است و به تعبیـر دیگـر، هـم   
  !صدوق با دیگران است

اینکه نوري بگوید روایت کفعمی همراه با فقرات زیادي است، بدین معنی که . 1ـ4
اش  سـویی بـا اندیشـه    را به دلیل عدم هـم  هایی از روایت امام هادي ملهصدوق ج

متهم کردن شیخ صدوق به تغییر در روایات به حذف کرده، واقعاً جاي تأسف دارد و 
اگر واقعاً شیخ صـدوق تـا ایـن حـد مغیـر      ! سویی با عدلیه کار آسانی نیست قصد هم

تورث سـوء الظـن   «است که  عبارت روایات در راستاي بینش و گرایش مذهبی خود
، )ق1234 م(که شیخ اسداهللا و یا منتهی به اضطراب در امر صدوق شود چنان» بالصدوق
و بِالْجملَۀِ فَأَمرُ « :ادعا کرده و گفته است کشف القناع، در کتاب االنوار مقابسصاحب 
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بـه دیگـر   تـوان   چگونه مـی ) 170، ص11ج ق،1408نوري، (».الصدوقِ مضْطَرِب جِداً
و چگونـه محـدث   . دکرصدوق قلمداد  د، بلکه باید وي را غیرکرروایات وي اعتماد 

من وي چون  دیگر خود را مملو از روایات منقول از صدوق و از آثار مستدركنوري، 
و  الشرایع علل، مقنع، امالی، الرضا اخبار عیون، الخبارا معانی، خصالال، الیحضره الفقیه

  . کرده است هدایه
گوید شیخ صدوق عباراتی کـه در راسـتاي بیـنش و     اینکه محدث نوري می .2ـ4

باید گفـت  اش همراه نبوده انداخته،  و آنچه با عقیده! فکرش خودش بوده است آورده
 ،نیست من الیحضره الفقیهولی در  شود، یافت می کفعمیمثالً این جمالت که در نقل 

... السالم علَیکُم «: موارد سازگار بیاورد چگونه با فکر و بینش صدوق ناسازگار است تا
... السالم علَیکُم أَئمۀَ الْهـدى  .عتْرَةَ رسولِ رب الْعالَمینَ وآلَ یس و... و مأْوى السکینَۀِ 

... ومشَاکی نُورِ اللَّه... علَى السالم... والْحجۀَ علَى منْ فی األَرضِ والسماء... وبدور الدنْیا 
والصادعینَ بِأَمرِ ... الْمؤَدینَ عنِ اللَّه والْقَائمینَ بِحقِّ اللَّه والنَّاطقینَ عنِ اللَّه... السالم علَى

ۀِ اللَّهبحی مینَ فالثَّابِتو اللَّه...   
 ...ماألَئ أَنَّکُم دأَشْهۀُو...  ـهاباً إِلَیبأَسو ...   ـهنَّتـبِیالَ إِلَـى جسـنَ   ...وم ـرَّأَکُمـوبِ   بیالْع

  ئَاتـیـنَ السم قَاکُموو اآلفَات کُمنَّبجوبِ ولَى الْغُیع نَکُمائْتَمـنَ     ...وم کُمنَـزَّهـغِ والزَّیو
نَام وعرَّفَکُم األَسباب وأَورثَکُم الْکتَاب وأَعطَاکُم الْمقَالیـد  استَرْعاکُم األَ ...الزَّلَلِ و الْخَطَإِ

وصدعتُم بِأَمرِه وتَلَـوتُم کتَابـه وحـذَّرتُم بأْسـه وذَکَّـرْتُم بِأَیامـه       ... وسخَّرَ لَکُم ما خَلَقَ
هدهبِع تُمفَیأَوو.. .لْتُمادجنُ وسأَح یی هبِالَّت... ینَهد رْتُمأَظْهو هودع تُمعقَمنَازِلٌ  ...و رُهأَمو

کُمإِلَی... مهبِیدعی لالوالْم معن یالوا می توان ادعا کرد و یا حتی تفـوه   چگونه می» ...أَنْتُم
مشـکل   ه ائمه معصـومین به این کرد که شیخ صدوق با مفاد این عبارات نسبت ب

ضـمن اینکـه   . فکري داشته باشد تا مجبور شود آن را در زیارت جامعه حـذف کنـد  
مضمون این عبارت در متن موجود و بسیاري از روایـات منقـول از صـدوق وجـود     

  .دارد
اینکه عالمه مجلسی در حدیث شـقاء و محـدث نـوري در زیـارت جامعـه       .3ـ4

مجلسـی،  (کننـد  مـی  منوایی با مشی غیر ائمهدست شده و صدوق را متهم به ه هم
، واقعاً عجیب است، زیرا همین )169، ص11ق، ج1408نوري، / 156، ص5، ج1362
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د صدوق را به عنوان کسی که کالم و رأیش به منزلۀ نص منقول و خبـر  مجلسی عقای
. .. هو مامیۀاال دین )رض(قال«: گونه نوشته است مأثور است، همگی را نقل کرده و این

 من مطهرون معصومون وأنهم المالئکۀ من أفضل واألئمۀ والرسل األنبیاء جمیع وأن
 األرض ألهل أمان وأنهم ،والیرتکبونه کبیر وال صغیر بذنب ونالیهم ورجس دنس کل
ـ  علیهم اهللا صلوات بعده األئمۀ و النبی والیۀ ... ،السماء ألهل أمان النجوم أن کما موه 
 ثـم  ...الحسـین  ثم الحسن ثم طالب أبی بن علی المؤمنین أمیر هملأو إماماً عشر اثنا

 بطاعتهم وجلّ عزّ اهللا أمر الذین األمر أولو بأنهم واإلقرار ،علی بن الحسن بن الحجۀ
 ومعصیتهم اهللا طاعۀ طاعتهم وأنّ »منْکُم األَمرِ أُولی و الرَّسولَ أَطیعوا و اللَّه أَطیعوا« فقال

 کـانوا  إذا النبـی  ذریۀ ومودة وجلّ عزّ اهللا عدو وعدوهم اهللا ولی وولیهم هللا معصیۀ
 أجـر  وهـی  القیامـۀ  یوم إلى العباد أعناق فی واجبۀ فریضۀ الطاهرین آبائهم منهاج  على
 ،1362 سی،مجل(». الْقُرْبى فی الْمودةَ إِلَّا أَجراً علَیه الأَسئَلُکُم قُلْ« وجلّ عزّ اهللا لقول النبوة

سویی با غیرائمه چنین کاري  آیا ممکن است چنین فردي به سبب هم) 393ص ،10ج
  .کند

این نوري ادعاي کند که مجلسی از زیارت مروي از کفعمی غافل بـوده اسـت   . 5
 )425، ص10ق، ج1408نـوري،  (»... .ینْقُلْها فَلَم عنْها غَفَلَ الْمجلسی الْعالمۀَ إِنَّحتّی «

در حضور مجلسی و نقل آن همه  البلد االمینتنها یک ادعا است، زیرا با وجود کتاب 
احادیث، بسیار دور است که از روي غفلت نقل نکرده باشد بلکه به دلیل اشکال در آن 

مؤید این ادعا، نقل زیـارت دیگـري را کـه بـه تعبیـر      . عمداً از آن اعراض کرده است
  . ب عتیق دیده است، آورده استمجلسی از قدماي اصحاب و در کتا

نوري مدعی است مجلسی برخی از فقرات زیارت مروي از کفعمـی را بـدون   . 6
 منْسـوبۀٍ  غَیـرَ  منْهـا  جملَـۀً  فیه نَقْله مع«. نسبت دهد، نقل کرده است اینکه به ائمه

هِمإِلَی«.  صـدوق نقـل    عیوناین نیز یک ادعا است، زیرا مجلسی زیارت اول را از
نقل نکرده تا بتواند  کرده است و زیارت دوم به عنوان مروي کفعمی از امام هادي

  .به ائمه نسبت دهد، بلکه سخنی است که از برخی از اصحاب نقل شده است
 ،ترجیح مرسله کفعمی بر روایت مسند صدوق؟ در ترازوي روایی این زیـارت . 7

ی، دیگـري روایـت مسـند و صـحیح     یکی روایت مرسـله کفعمـ  : دو متن وجود دارد
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 اینکه نوري روایت مرفوعه کفعمی بر روایت مسند صدوق که به گفتۀ خـود . صدوق
 أَخْرَجهـا  ]من ال یحضـره الفقیـه و العیـون   [ منْهما و«اند  اصحاب آن را نقل کرده ،وي

ابحی األَصکُتُبِ ف مزَارِهم ا وی نَقَلُوههِ فؤَلَّفَاتترجیح داده ) 170ص ،11ن، جهما(»مم
 مـنَ  الْجوامعِ ذکْرِ سیاقِ فی األَمینِ، الْبلَد فی الْکَفْعمی إِبرَاهیم«: و آن را نقل کرده است

اتارا الزِّیم لَفْظُه: ثُم رةِ زارۀِ بِالزِّیرْوِینِ الْمي  عـادایـن   )416، ص10همـان، ج (»... .الْه
ي جاي بسی شـگفتی اسـت، زیـرا بـدیهی اسـت در یـک صـغرا و کبـرا و         عمل نور

گیري ساده در دوران امر بین روایت مسند، صحیح و مشهور با روایت مرفوعه،  نتیجه
  . باید اولی را ترجیح داد

وي . محدث نوري مدعی اسـت کـه زیـارت مرویـه از کفعمـی معتبـر اسـت       . 8
، 10همـان، ج (»... .شَائع غَیرُ اعتبارِها مع الْمرْوِیۀَ الشَّرِیفَۀَ الزِّیارةَ هذه أَنَّ... «: نویسد می
واقعاً معلوم نیست این اعتبار را از کجا به دست آورده است؟ مـتن کفعمـی    )425ص

به غیر از کفعمی، قبل از محدث نـوري کسـی   ! اصالً سند ندارد تا بتوان قضاوت کرد
به خوبی معلوم نیست کفعمی متن زیارت را از کجا ی دیگر آن را نقل نکرده است، یعن

اینکـه در  ، با را نقل نکرده است االمین البلد؟ اینکه عالمه مجلسی روایت گرفته است
. خود موهم اشکال در نقل کفعمی استنقل کرده است، از آن  ي از موارد دیگربسیار

هرچنـد  . اسـت ن معنی یعدم نقل محدث قمی از شاگردان محدث نوري نیز مؤید هم
آغا بزرگ تهرانی که شاگرد نوري است سعی کرده تا تـالش اسـتاد خـود ارزشـمند     

غیر ه کبیر ۀجامعزیارت «به » بجمع شیخنا النوري«قلمداد کند و از این زیارت با تعبیر 
و ایـن گـواه آن اسـت کـه      )79، ص18ق، ج1403تهرانی، .(یاد کرده است» همشهور

  . صدوق است زیارت اصلی همان متن مروي از
گفت اگر تغییري صورت گرفته باشد، توان بلکه باید  با توجه به آنچه گفته شد، می

 گراییتکثیر ۀو روحی پیشینهمحدث نوري،  از سوي دیگر .در افزایش است نه کاهش
 فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب االربابدارد و همین امر باعث شده تا در کتاب 

بسیاري از دانشمندان  کند کهتمسک  قرآننه در تحریف گو روایتبه برخی منقوالت 
بـر تحریـف   را اصـل  نیز گویـا  در اینجا . دان فتهیرپذآن را نان نیز محدثحتی برخی از 

  .به دنبال اثبات آن بر آمده استبه همین دلیل زیارت جامعه گذارده و 
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  مؤیدات
  :تواند تأییدي بر اصالت متن روایت صدوق باشد اموري چند می

از شروحی که در قرون متمادي بر متن منقول از صدوق نگاشته شده اسـت؛  . فال
ایـن شـرح در    ).ق1070 م(تألیف محمدتقی مجلسـی  شرح الزیارة الجامعۀ. 1: جمله

 ۀنوشـت  شـرح زیـارت جامعـه   . 2. ذیل زیارت جامعه آورده است جوامع صاحبقرانی
االعـالم  . 3 .آورده اسـت  بحار االنـوار محمدباقر مجلسی که پس از زیارت جامعه در 

قرن (مرتضى بن محمد طباطبایی بروجردي تألیف سید الالمعۀ فی شرح زیارة الجامعۀ
تـألیف   شرح الزیـارة الجامعـۀ الکبیـرة   . 4 ) 306، ص13ج ق،1403تهرانی، .()یازدهم

االنوار الالمعۀ فی شرح . 5 .)ق1131بعد از سال م (محمد بن محمدباقر سبزواري نائینی
شرح الزیارة . 6). ق1242م (محمد رضا شبر تألیف سید عبداهللا بن سید لجامعۀزیارة ا

عرفـانی   ةبـه شـیو   )ق1243م (تألیف احمد بن زین العابدین أحسـائی  الجامعۀ الکبیرة
صـفهانى  ا محمـدتقى  تألیف حقایق االسرار فى شرح زیارة الجامعۀ الکبیرة. 7 .صوفی

همـدانی   حسـین  تـألیف سـید   الطالعـۀ الشموس  .8). ق1332 م(آقا نجفىمعروف به 
اهللا   تآی ۀ، نوشت)شرح زیارت جامعه کبیره(ادب فناي مقربان .9). ق1344 م(درودآبادي

در ) جلوه هاي الهوتی(شرح زیارت جامعه. 10. در هشت مجلد عبداهللا جوادي آملی
المعـارف الرافعـۀ فـی شـرح     . 11. جلد، نوشتۀ حجت االسالم والمسلمین تحریري 3

  .پور همدانی و شروح دیگر تألیف علی نظامی رة الجامعۀالزیا
منقـول از صـدوق دارنـد، خـود     زیارت جامعۀ کبیره نگاهی که بزرگان به جایگاه . ب

أحسن الزّیـارات  « این زیارت: نویسد محمدتقی مجلسی می :استگواه ارزش این زیارت 
ودم، هیچ زیـارتی جـز   افزاید مادامی که در أعتاب مقدسه ب وي سپس می. است» و أکملها

: نویسـد  عالمه محمدباقر مجلسی مـی ) 664، ص8، ج1377مجلسی، (.این زیارت نخواندم
، و أبلغهـا معنـى   ، و أفصحها لفظاً، و أعمها مورداًأصح الزیارات سنداً«زیارت جامعۀ کبیره 

ه جامعـ ت زیار: نویسد محدث قمی می )144، ص99ج ،1362همو، (.است» و عالها شأناً
زیارتی بلیغ و فصیح است که برخوردار از همۀ مراتب اظهار ارادت و بیـان فضـایل    هکبیر

ت زیـار : نویسـد  اکبر غفاري می آقاي علی )484، ص1386مکارم شیرازي، .(و مکارم است
شـان  کماالتو  صـفات  و همقامـات ائمـ  ه زیارتی است که مشتمل بر همـه  کبیره جامع
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اند و صدوق با اعتقـاد بـه تمـام فصـول و      کرده آري این زیارت تنها قمیون روایت. است
اهللا مشـکینی   آیـت  )175، ص1ج ،1369غفـاري،  (.هایش آن را روایت کرده اسـت  داللت

انگیزتـرین   ترین و اعجاب این زیارت که از بهترین و عالی: نویسد دربارة زیارت جامعه می
ز حقـایق و علـوم   زیارت معصومین است، در واقع کتابی در امامت و والیت و دریـایی ا 

نظیرش در ابواب مختلف ادعیه و زیارات در زیبـایی  . اعتقادي و اجتماعی و سیاسی است
عبارت و رسایی بیان و گویایی هـدف و شناسـاندن مقـام واالي والیـت و امامـت اهـل       

اهللا جوادي از زیـارت جامعـه بـه     آیت) 605، ص1380مشکینی، .(شود دیده نمی بیت
و  )37، ص1ج ،1387جـوادي آملـی،   (.تعبیر کـرده اسـت  » رادتمثنوي عشق و منشور ا«

ان «: نویسد می االنوار الالمعۀخود بر  ۀکاشف الغطاء در مقدم  محمدرضا هادي آلباالخره 
فصـاحۀ الفاظهـا    الزیارة الجامعۀ الکبیرة من أعظم تلک الزیارات شأنا وأعالهـا مکانـۀ وانّ  

الوحی وااللهام وتدعوا إلى أنهـا خرجـت مـن     وبالغۀ مضامینها تنادي بصدورها عن ینابیع
السنۀ نوامیس الدین ومعاقل االنام فانها فوق کالم المخلوق وتحـت کـالم الخـالق الملـک     

  )18ق، ص1403شبر، (».العالم
تبریـزي در  شیخ جـواد  اهللا  تآی: اند برخی از فقها به زیارت جامعه استناد کرده. ج

هله و روایات و زیارات متضافر مثـل زیـارت   پرسش که با توجه به آیه مبا پاسخ این
 بعد از پیامبر جامعۀ کبیره ممکن است که بگوییم ائمه اثنی عشر و حضرت زهرا

نعم القول المزبور متعین بالنظر إلى اآلیـۀ، والروایـات   : فرماید می برترین خلق هستند؟
 فاضل لنکرانی اهللا آیت )258، ص2ج ق،1416تبریزي، / خویی.(المشار إلیها، والزیارات

دربارة سوگند دادن خدا به ذوات مقدسه معصـومین، توسـل بـه آنـان و درخواسـت      
این امور نـه تنهـا شـرك    : نویسد داند، می ها که وهابیت آن را شرك می شفاعت از آن

و زیـارت  . ها عباد مخلص و صالح خدا هسـتند  نیست بلکه حرام هم نیست، زیرا این
اللهم إنّی لو وجدت شفعاء أقرب إلیک «: دارد که فرمود جامعۀ کبیره نیز بدان تصریح

تـا،   فاضـل لنکرانـی، بـی   .(»من محمد وأهل بیته األخیار األئمۀ األبرار لجعلتهم شفعائی
مفسران نیز به فقرات ایـن زیـارت بـر تفسـیر آیـات اسـتناد       بعضی از  )14، ص11ج
ـ  و مفسـران معاصـر    شیرازي از فقهامکارم ناصر اهللا  آیت: از جمله ؛ندا ردهک  ۀذیـل آی

 آمده نیز جامعه زیارت در که است چیزى همان آیه مفهوم حقیقت در: نویسد می تطهیر
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ـ و س،نَالد نَم مکُرَطهو ن،تَالف نَم مکُنَآمو للَالذَ نَم اللَّه مکُمصع«: است اذهـ  ب نکُعم 
  )298، ص17 ، ج1374مکارم شیرازي، (».یراًطهِتَ مرکُطهو ،جسالرِّ

  بندي جمع
شود کـه زیـارت جامعـۀ مـروي از شـیخ       گیري می از مجموع آنچه گفته شد، چنین نتیجه

علما از قـرن   و بلیغ و فصیح است و روایتی مسند و با متن کامل ،عیونو  فقیهصدوق در 
چهارم تا پانزدهم بدان اهتمام داشته و با نقل و شرح به حفظ این تـراث عظـیم شـیعی و    

ادعـاي محـدث نـوري مبنـی بـر اینکـه شـیخ        . انـد  بخش آن مبادرت کرده پیام جانتبیین 
سویی بـا دیگـران در جهـت     بزرگواري چون صدوق متن زیارت جامعۀ کبیره را براي هم

کاهش تغییر داده است، قبـول نیسـت و همـۀ اسـتنادات و استشـهادات محـدث نـوري        
. کنـد  ت شیخ صدوق ایجـاد نمـی  پذیر است و این ادعاها تردید در وضعیت و وثاق خدشه

با دیدة احترام بنگریم، باید گفت موارد متمـایز   عیوناگر بخواهیم به هر دو متن کفعمی و 
در نهایـت، اگـر   . به منزلۀ شرح و توضیح باشد من الیحضره الفقیهاز متن  البلد االمینمتن 

   .صدوق تغییري صورت گرفته است، افزایش در متن کفعمی است نه در کاهش در متن
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