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اذان صبح فردا 5/23

امام علی (ع):
هرکه شمشیر ستم برکشد،با همان کشته شود.

نــــگاره

نیما شاهمیری

همایون اسعدیان :تغییر کد بیمه سینماگرها از «صیادان فصلی
دریای جنوب» نیازمند همراهی مجلس است
یکی از محورهای اساسی که باید توسط مجلس بهعنوان نهاد قانونگذار حل شود ،موضوع بیمه تأمین
اجتماعی سینما است که متأسفانه در سینما بیمه بسیار ضعیف و پر از مشکلی داریم ،آن هم به این دلیل که
شغل و حرفه سینما در وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی تعریف مشخصی ندارد .درواقع حدود  ۳۰سال
قبل سینماگران با کدی بهنام «صیادان فصلی دریای جنوب» بیمه شدهاند و بعد از این همه سال به همان کد
باقی ماندهاند .نتیجه این اتفاق این شده که االن یک فیلمبردار ،بازیگر یا طراح صحنه معتبر وقتی بازنشسته
شود حقوقی معادل دو میلیون تومان میگیرد که این در شأن او نیست .این مشکل نیاز به تغییر کد دارد که با
وجود سالها پیگیری در وزارت کار هنوز میسر نشده است.

طلوع آفتاب فردا 6/48

کتاب گوش کنید تا به آرامش برسید
هــر تهرانــی در طــی روز  31دقیقــه در ترافیــک
میماند .میتوان این لحظات را با شنیدن کتاب
یادداشت
صوتی ســپری کرد .باید قبــول کنیم که در عصر
مدرن ترافیک هست و باید از زمانمان بهخوبی
اســتفاده کنیــم و چــه کاری بهتر از گــوش کردن
کتــاب .باید بدانیم که وقتــی کتاب صوتی گوش
میکنیــم ،به آرامش میرســیم و حتــی صدای
بــوق ماشــینها و صداهــای آزار دهنــده اطراف
مسعود فروتن
خود را هم نمیشــنویم .گاهــی بعضی از مردم
نویسنده ،مجری و
بخصــوص جوانترهــا را میبینم که با شــنیدن
کارگردان سینما
موزیــک اوقاتشــان را در ترافیک میگذرانند یا
رادیو گوش میدهند ،همه این کارها بســیار خوب است .اما اگر روزی
نیم ســاعت در ترافیــک کتاب صوتی گــوش دهیــم ،بتدریج متوجه
میشویم که در طول بازه زمانی مثالً یک ماه چقدر کتاب خواندهایم.
از دیگر مزیتهای شنیدن کتاب صوتی باید به این نکته اشاره کنم
که زمانی که پشــت فرمان نشســتهایم و نمیتوانیم کتــاب بخوانیم،
چندیــن صفحــه از یــک کتاب را میشــنویم ،بــدون آنکــه تمرکزمان
از رانندگــی دور شــود .یــادم میآید کــه در زمانهای گذشــته ما برای
فرزندانمان آنقدر کتاب میخواندیم تا خوابشــان ببرد اما اکنون اکثر

بازخوانی یک مقاله قدیمی
ضدآفتاب
مرغوب

ëëبازار داغ تولیدات فرهنگی در فضای مجازی
هنرمندان
واکنشها نســبت به خبر ممنوعیت مدارس از دادن پرونــده تحصیلی به مادران
در فضای
مجازی
یکــی از پربازخوردترین خبرها در فضای مجازی بــود که اهالی فرهنگ و هنر هم به
آن واکنش نشــان دادند .اگر چه روز گذشته آموزش و پرورش ممنوعیت دریافت
کارنامه فرزندان از ســوی مادران را تکذیب کرد اما همین تکذیبیه هم بیبازخورد
نمانــد و برخــی از هنرمندان از جملــه لیلی گلســتان از تأثیرگذاری این واکنشها نوشــتند .فــارغ از این
ماجرا ،پخش قســمت ششــم ســریال «خاتون» به کارگردانی تینا پاکروان و دعوت به تماشــای قسمت
تازه این سریال از سوی اغلب بازیگران آن ،تصویری بود که به تعداد زیاد در این فضا بازنشر شد .فضای
مجــازی و صفحــات اینســتاگرام هنرمندان این روزها بیشــتر به فضایــی برای اطالعرســانی از تولیدات
تازهشان تبدیل شده است و اخبار ساخت یا پخش این آثار در صفحات شخصی آنها دیده میشود.
ëëچهرهها
حمیــد فرخنــژاد ،آنونســی از ســریال «میــدان ســرخ» منتشــر کــرده و از پخــش
اولین قســمت آن خبر داده اســت .با پایان ســریال «زخم کاری» محمدحسین
مهدویــان« ،میدان ســرخ» قــرار اســت از روز جمعــه  26شــهریورماه از فیلیمو
پخــش شــود« .میدان ســرخ» نــام اولین ســریال ابراهیــم ابراهیمیــان در مقام
کارگــردان اســت و جواد نوروزبیگی بهعنــوان تهیه کننــده او را همراهی میکند.
ابراهیم ابراهیمیان فیلمهای «ارســال آگهی تســلیت بــرای روزنامه»« ،عادت
نمیکنیــم»« ،پیلــوت» و «دابلنــد» را در کارنامــه خــود دارد و این اولین ســریالی اســت که با حضور
ســتارههای ســینمای ایــران و در ژانــری متفــاوت کارگردانــی خواهــد کــرد .حمید فرخنــژاد ،مهتاب
کرامتی ،بهرام افشاری ،رضایزدانی ،سعید داخ ،کاظم سیاحی ،مهدی حسینی نیا ،مسعود کرامتی
و ...از جمله چهرههایی هستند که در این سریال حضور دارند.

بهاءالدین مرشدی
داستاننویس

یــک وقتــی در همیــن ســتون یــک کتــاب
معرفــی کــردم به نــام «کارنامــه خورش»
کــه یک کتــاب آشــپزی بــود از دوران قاجار
و وقتــی بــه ایــن غذاهــا نــگاه میکردیــد
میدیدیــد چــه تنوعی اســت در این غذای
ایرانــی و چههــا کــه نمیشــود با ایــن برنج
و گوشــت و پاگوشــتی ســاخت .حــاال اینهــا
را نوشــتم که برســم به عبدالحســین زرین
کــوب کــه امــروز روز درگذشــت این اســتاد
ادبیــات و فرهنــگ ایــران اســت .امــا ایــن
مقدمــه بــه آقــای زرینکوب خودمــان چه

ارتباطی دارد؟
همیــن جنــاب زرینکــوب در کتــاب «از چیزهــای دیگــر» یک
مقاله دارد به اســم «ســفره ایرانی» و در این ســفره ایرانی میآید
از فرهنــگ غذا در ایران حرف میزنــد و میگوید عجب فرهنگی
ن غذا خوردن در ایران .برای همین است که در این نوشته
دارد ای 
میخواهم به بهانه درگذشــت این اســتاد بیبدیل فرهنگ ایران
ببینیم سفره ایرانی از نظر او چطور است؟
این مقاله یک مقاله ادبی اجتماعی است .زرینکوب میگوید
کــه کــدام شــاعر و نویســنده از چــه غذاهایی ســخن گفته اســت و
همین سخن گفتن از غذاهاست که فرهنگ را میسازد .فرهنگی
کــه اســمش را گذاشــته ســفره ایرانــی .شــما چطــور از میهمانها
پذیرایی میکنید؟ کدام پلوها و خورشها ســر ســفره میگذارید و
با میهمان چطور برخورد میکنید .البته زرینکوب میآید و کمی
به عقبتر میرود و به اساطیر هم پا میگذارد و میگوید اهریمن

منابع نهضت عاشورا31-

پدر و مادرها وقت ندارند برای کودکشــان کتاب بخوانند برای همین
والدینــی کــه درگیــر هســتند میتوانند برای کودکشــان کتــاب صوتی
مناسب سنشان را بگذارند.
اغلــب آدمهــا میگویند کــه خوانــدن کتاب حــس دیگــری دارد،
مــن خودم عاشــق کاغذ ،کتاب ،کلمــه و بوی کاغذ هســتم .هنوز هم
هر وقت از ســرکار بــه خانه میآیم چند صفحــهای کتاب میخوانم.
وقتــی خیلیهــا عــادت بــه کتــاب خوانــدن ندارنــد ،خــب میتوانند
عــادت به شــنیدن کتــاب کننــد .مخاطبانــم کتابهای زیــادی گوش
میکننــد .بســیاری به مــن میگویند که وقتــی لحن خوب شــما را در
قصــه گویی میشــنویم میرویم و حتی خود کتــاب را پیدا میکنیم و
ایــن همان تأثیــر کتاب خواندن مــن و کتابهای صوتی بــرای مردم
اســت .مــا بزرگترها باید بــه فرزندانمــان بیاموزیم؛ مثالً اگــر در روز
 40دقیقــه موســیقی گــوش میدهنــد 10 ،دقیقــه آن را بــه شــنیدن
کتــاب اختصــاص دهنــد .خیلیهــا را در طــی شــبانه روز میبینم که
پیاده روی میکنند و چیزی هم گوش میکنند و من نمیدانم که چه
چیــزی گوش میدهند امــا میتوانم به آنها پیشــنهاد دهم که کتاب
صوتــی گوش کننــد و این تأثیر زیــادی بر افراد میگذارد .لیســت این
کتابهای صوتی در ســایتهای انتشارات معتبر قابل دیدن است و
در اینترنت میتوان براحتی پیدا کرد.

به کودکان اعتماد بیاموزیم

مدتــی اســت کــه دیگــر در انیمیشــنها
خبری از پایان خــوش به معنی تکراری
پیشنهاد
و کلیشــهای نیســت .بلکــه ایــن روزهــا
انیمیشنها بیشتر حول محور شجاعت،
وطندوســتی ،طبیعــت و حفــظ محیط
زیســت میگــردد و قرار اســت پیامهای
مهمتری برای کودکان داشته باشد.
یکــی از این کارهای اخیر والت دیزنی «رایا و آخرین اژدها»
اســت .انیمیشــنی تولیــد کمپانی اســتودیو ســینمایی والت
دیزنی و محصول ســال  2021اســت .داســتان در ســرزمینی
به اســم کومانــدرا میگــذرد .جایی کــه  5قبیله توســط یک
اژدها خلق شــده و  5قبیله در آن بهخوبی و خوشــی زندگی
میکننــد .تا اینکه اختــاف بین قبیلهها برســر جواهر اژدها
باعــث میشــود که طبیعــت از بین برود و انســانها ســنگ
شوند .حال دختر جوانی به اسم «رایا» تصمیم میگیرد به
مردم این ســرزمین کمک کند تا دوباره همه متحد شــوند و
دنیا را نجات دهند.
ایــن فیلم به کارگردانی دان هال و کارلوس لوپز اســترادا
اســت که پیامــی ســاده برای کــودکان سراســر جهــان دارد؛
اتحاد ،دوســتی و از همه مهمتر اعتماد .اما قرار نیســت این
پیــام جدی و خشــک بــه مخاطبان داده شــود ،بلکــه طنز و
فانتزی چاشنی اصلی این کار است.
رایــا شــخصیت اصلــی در مســیری قــرار میگیــرد کــه
بایــد ناجــی ســرزمیناش باشــد و دراین مســیر بــه اژدهای
مهربانی میرســد که به همه کس و همه چیز اعتماد دارد؛

رضــا صادقی بخشــی از کلیپ تــازهاش با عنوان «هیچی» را منتشــر کرده و نوشــته
است« :خیلیها رو میشناسم که خیلى وقته بالهاى سنگ خورده و زخمیشون رو
جمع کردن و در جواب همه ســؤالها و گفتنها فقط یک «هـــیچى »بزرگ صداى
آرام سکوتشــونه ..یکى مثل من ،مثل تو که میخونى ،مثل اونایی که میشناسیم،
هممون دیگه بىجون شده شالق این روزگارى هستیم که ……یا ولش کن ،همون
«هـیچى »...در میان هشتگهای این پست نام علی انصاریان هم دیده میشود.

کاظــم هژیــرآزاد بازیگر ســینما و تئاتر که اوایل شــهریورماه در ســوگ از دســت دادن
پسرش آرمان نشست و عکس خاکسپاری غریبانه پسرش در فضای مجازی بازنشر
شــد ،روز گذشــته با انتشار پســتی در صفحه اینســتاگرام از همدلی مردم و هنرمندان
قدرددانی کرد .در یادداشت او آمده است« :از جهتی خدا را شاکرم که از دست دادن
فرزندم آرمان مرا متوجه کرد که چقدر فرزندان دیگر دارم که همه مرا دوست دارند
و به صبر و بردباری میخوانند .فرزندان عزیزم از همه شــما سپاســگزارم شــما را به
خدا مواظب خودتون باشید و مرا خوشحال کنید چون آرمان مواظب خودش نبود».
اکتــای براهنــی که ایــن روزهــا در حال ســاخت فیلم تازهاش «پیر پســر» اســت
تصویری از خودش و حسن پورشیرازی را منتشر کرده و از پیوستن این بازیگر به
فیلم تازهاش خبر داده و نوشته« :و از خوشبختی من است که با چنین دوستانی
همکاری میکنم ».پیش از این نام حامد بهداد و لیال حاتمی بهعنوان بازیگران
این فیلم اعالم شــده بود .این فیلم بــه تهیهکنندگی بابک حمیدیان بزودی در
تهران جلوی دوربین میرود.

سارا بهرامی به همراه دیگر بازیگران فیلم «علفزار» از جمله مائده طهماسبی
تیــزری از ایــن فیلــم بــه کارگردانــی کاظــم دانشــی را منتشــر کــرده و از اتمــام
فیلمبــرداری آن خبــر داده اســت .در «علفــزار» بــه تهیهکنندگی بهــرام رادان،
بازیگرانی همچون پژمان جمشیدی ،سارا بهرامی ،ستاره پسیانی ،ترالن پروانه،
مائــده طهماســبی ،عرفــان ناصــری ،رؤیــا جاویدنیا ،مهــدی زمین پرداز ،یســنا
میرطهماســب و ...حضور دارند .طبق اخبار ،ایــن فیلم که مضمونی اجتماعی
دارد ،بر اساس داستانهایی واقعی نوشته شده است.
دانش اقباشــاوی کارگردان ســینما با جملهای از نائومی وایز «یک فیلم کوچک
از نیکوالس ری؛ میتواند بهشــدت هولناک باشــد» عالقهمندان جدی سینما را
به تماشــای آثار این فیلمســاز دعوت کرده اســت :از نیکوالس ری ،فیلم ببینیم
و مهارت فیلمســازی خود را افزایش دهیم حتی وقتی پول کم اســت با مهارت
میشود فیلم خوب ساخت .از «ری» فیلم ببینیم.

عالیه عطایی نویســنده ایرانی-افغانســتانی ســاکن ایران که بعد از اتفاقــات رخ داده در
وطناش فعالیتش در اینستاگرام پررنگتر شده ،عکسی از پل ماالن در هرات منتشر کرده
و از آن بهعنوان میعادگاه عاشقان ه پدر و مادرش در دهه هفتاد میالدی یاد کرده است .او
در بخشی از یادداشتاش برای این تصویر نوشته« :وطن» برایم به قطعاتی خرد تقسیم
میشود .به آدمها ،مکانها ،مثالً خیابانی در تربتجام وطنم است تا همین پل ماالن در
هرات .کافه همیشگیام در تهران وطنم هست تا صحن مسجد بیبی بزرگ در سمرقند
یا حتی دورتر هم وطنهایی دارم که با میز و صندلی و در و پنجره و آدمی برایم معنی پیدا میکند».

دیوان
بابا طاهر

بخشی از سخنان کارگردان بوسیدن روی ماه در گفتوگو با ایسنا
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محدودیتهای تردد شبانه لغو شد

محبت آتشی در جانم افروخت
که تا دامان محشر بایدم سوخت
عجب پیراهنی بهرم بریدی
که خیاط اجل میبایدش دوخت

خــورش را اختــراع میکنــد و پــا را بــه دوره ساســانی میگــذارد و
میگوید انواع خورشها در آن دوره کدامها بودهاند؛ مثالً خورش
خراســانی ،خورش رومی ،خورش شاهی و خورش دهقانی .خود
همین تقســیمبندی خیلی جذاب اســت و اینکه در هریک از این
نوعها گوشــت چه جایگاهی دارد و چه شــکلی اســت .اصالً انگار
غذاهایی که در هر دوره شــاهها و دهقانها میخوردهاند متفاوت
بوده است .طبیعی هم است که شاه یک چیز بخورد و رعیت چیز
دیگری بخورد اما شما حتماً نام «حسرت الملوک» را شنیدهاید.
همــان غــذای جغــور بغــور که بــا جگــر درســت میشــود رعیت
میخوردنــد و در دوران قاجار اهالی دربــار نمیخوردند اما چون
دلشــان میخواســته از ایــن غــذا بخورند و همین شــده که نامش
شده حسرت الملوک.
زرینکــوب دوره تاریخــی را پیــش میگیــرد و خــودش را
میرســاند بــه دوره اســامی و میگویــد اعــراب چــه چیــزی بــا
خــود بــه ایــران آوردهاند .قــوت غالب آنها چــه بــوده و از خرما و
لبنیــات حرف میزنــد عادت غذایی اعراب را با ایرانیان مقایســه
میکند و براســاس ســند تاریخی میگوید اعراب از آنچه ایرانیان
میخوردهانــد متعجب بودهاند و همین برخورد فرهنگهاســت
کــه خورشهای ایرانــی آرام آرام به ســمت اعراب مــیرود .بعد
هم کــه در دورههــای دیگر از تکلــف غذایی پادشــاهان دورههای
مختلــف حــرف میزنــد و میگوید کــدام دوره سفرهشــان چقدر
رنگینتــر بوده اســت .اما اینکه بدانید مثالً ناصرالدین شــاه کدام
آش را دوســت داشــته باشــد جــذاب باشــد و ایــن مقاله به شــما
میگویــد همیــن آش ســرخه حصــار چقدر بــه مذاق قبلــه عالم
خــوش میآمــده اســت .زرینکــوب یــادی هــم میکنــد از کتــاب
شــاهعبدالعظیم و از طعم آن حــرف میزند و از تفاوت طبخ آن
در دوره ناصــری تا االن ســخن میگوید .خالصــه اینکه این مقاله
یک مقاله خوشــمزه اســت که میشــود در لحظه لحظــه آن آدم
احساس ضعف کند و دلش هرکدام از این غذاها را بخواهد.

درســت برخــاف رایا کــه در کودکی اعتمــاد او باعث از بین
رفتن ســرزمین و ســنگ شدن پدرش شده اســت .حال این
رابطــه علل و معلولــی با تیم عجیب اما بانمک که شــامل
چنــد میمون و یــک دختربچه و یک پســر نوجــوان و مردی
قویهیــکل و اژدها اســت ،باید با کمک هم تکههای ســنگ
اژدها را کنار هم قرار بدهند تا زمین دوباره زنده شــود و این
کار با نقشــههای جنگی پسربچه یا نقشــههای سادهانگارانه
اژدها صورت نمیگیرد بلکه با دوســتی و اعتماد این نقشــه
بــه پیروزی میرســد .ایــن انیمیشــن جــذاب را میتوانید از
فیلیمو و نماوا ببینید.
ëëرایا و آخرین اژدها
ëëکارگردان دان هال و کارلوس لوپز استرادا
ëëمحصول سال 2021

عکس
نوشت

نــام ایــران و فرش بــا هم گــره خورده
اســت؛ هنری بــا قدمت بسیار.شــهر
ســردرود واقــع در شهرســتان تبریــز
اســت و مــرد م ایــن شــهر بــه بافتــن
تابلو فرش معروف هســتند .تصویری
از ایســنا نشــان میدهــد بافــت تابلو
فرش ،رنگرزی ،ریسندگی ،بافندگی و
شیرازهدوزی جزو مشاغل عموم مردم
و بخصوص بانوان خانهدار محسوب
میشــود .انگار کــه حجــم عظیمی از
هنــر تابلوفرش ایران بهدســت مردم
این شهر بافته میشود.

نظرات عالمان دین درباب زیارت
ناحیه مقدسه

«المزارالکبیــر» تألیف محمد بن جعفر
مشــهدی (م ۶۱۰ق) شــامل زیــارات
آیین
مشــاهد مشــّرفه معصومیــن(ع) یکــی
دیگــر از منابــع واقعه عاشــورا محســوب
میشــود .المزار ،هشــت بخــش دارد که
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
هر کدام دارای ابوابی اســت .این اثر یکی
از قدیمیتریــن منابع اســامی در آداب
زیارت و ادعیه اماکن مقدســه و برخی ماههای قمری بهشــمار
میرود .بســیاری از عالمان بزرگ شــیعه به ایــن کتاب اعتماد
کــرده و روایات ،زیارات ،اعمال و ادعیه آن را در کتابهای خود
آورد هاند.
مؤلــف کتــاب بــا وجودی کــه ازمشــایخ نقل حدیث بــوده و
نامش در بســیاری از اجازات دیده میشــود ،اما اطالع چندانی
در مورد شــخصیت وی در منابع تاریخی در دست نیست .تنها
میدانیم او در قرن ششم هجری میزیسته است .دیگر آگاهی
در ارتبــاط با مؤلف این کتاب آن اســت که «المزار الکبیر» را به
درخواست فردی به نام ابوالقاسم هبةاهلل بن سلمان نگاشته و
ضمن آن ،زیارات و اعمال مسجد کوفه ،اعمال ماههای رجب،
شــعبان ،رمضــان و ادعیه وارده در ایــن ماهها ،اعمال مختص
هر شب و روز و دعاهای ایام هفته و تعقیبات نمازهای یومیه و
برخی ادعیه دیگر را ذکر کرده اســت .بر این اساس نظراتی گاه
متضاد پیرامون مؤلف و اثرش بیان شده است .عالمان بزرگی
نظیر «ســید بن طــاووس» در مصباح الزائــر« ،عبدالکریم بن
طاووس» در فرحة الغری« ،عالمه مجلسی» در بحار و دیگران
بر وی اعتماد کردهاند و عالمه مجلسی کتاب محمد بن جعفر
مشــهدی را «المزار الکبیــر» نامیده و درارتباط بــا آن گفته« :از
روایات آن فهمیدم که کتاب معتبری است».
برخــی از علمای شــیعه ،بویژه متأخرانــی همانند آیتاهلل
خویی اعتبــار کتاب المــزار الکبیر
ابــن مشــهدی را نمیپذیرنــد و
وی را شــخصی مجهولالهویــه
میدانند .از این کتاب ســه نسخه
قدیمی باقی مانده که یک نسخه
آن در کتابخانه آیتاهلل مرعشــی
نجفــی موجــود اســت .چــاپ
نســخهای که در کتابخانه آیتاهلل
مرعشی نجفی نگهداری میشود
مربوط به دوران صفویه است.
مهــم تریــن موضوعــی کــه
موجب اظهارنظرهای مختلف پیرامون این کتاب شــده زیارت
ناحیه مقدســه سیدالشهدا(ع) و شهداى کربال منسوب به امام
عصر(عج) است که ضمن توصیف برخی از صحنههای واقعه
عاشــورابه معرفی قاتــان اباعبداهلل الحســین(ع) میپردازد.
زیارت ناحیه مقدســه را اولبار شــیخ طوســى با سلســله اسناد
خود روایت کرده و گفته است« :این زیارت در سال  252هجرى
از ناحیه مقدس حضرت حجت(عج) صادر و به دست«شیخ
محمد بن غالب اصفهانى» رسیده است».
متنزیارت خطاب به سیدالشــهدا(ع) و شهداى کربالست
و نــام یکایــک آنان با ذکر اوصــافو خصوصیات و نیز اســامى
قاتالن شــهدا در آن آمده است و زیارت اینگونهآغاز میشود:
«السالم علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل»......
پس از شــیخ طوسی ،شــیخ مفید (م413.ق ).این زیارت را
در کتابی جزو اعمال روز عاشــورا آورده است .در حال حاضر از
کتاب شــیخ طوسی و شیخ مفید که این زیارت در آنجا به ثبت
رســیده نشانی در دست نیســت .پس از شیخ مفید ،شاگردش
ســیدمرتضى علمالهــدى (م 436.ق ).از آن در کتاب مصباح
الزائر خویش یاد کرده ،اما این کتاب هم در دســترس نیســت.
ازایــن رو کتــاب المــزار الکبیــر تألیــف ابوعبــداهلل محمــد بــن
جعفــر المشــهدی یکــی از قدیمیترین منابع اســامی درباره
زیارت اســت که زیارت ناحیه مقدســه را نقل کــرده و برخی به
احتمال تصرف ولو اندکی در زیارت آن را بهطور مطلق معتبر
نمیدانند.
از ایــنرو برخــی از علمای امامیه با این اســتدالل که روایات،
ادعیــه و زیاراتی که با سلســله ســند متصــل از مؤلف تا معصوم
بیان نشــده باشــند ،روایاتی ناقص و مقطوعه محســوب شــده و
مشخص نیست چه میزان از آن سخنان مؤلف بوده و چه میزان
ســخنان معصومین(ع) اســت .اگر چه محدث نوری ،با اســتناد
بــه برخی از جملههای مقدمه کتاب گفته اســت که؛ « ...تمامی
این زیارات و ادعیه ،توســط راویان مورد اعتماد به مؤلف رسیده
است ».و بر این اساس مؤلف و کتاب را معتبر دانسته است.

