دوفصلنامه علمیپژوهشی حدیثپژوهی
سال دهم ،شمارۀ بیستم ،پاییز و زمستان 931۷
صفحه ۷ـ۸۲

مجید معارف

*
**

محمدعلی حیدری مزرعه آخوند
چکیده

مؤلف کتاب االختصاص شناختهشده نیست؛ برخی او را احمد بن حسین مؤمن و برخی شیی مییید
میدانند .کنار این نظریهها ،نظریۀ دیگری هم هست و آن اینکه االختصیاص تلخیی

شیدۀ کتیاب

العیون و المحاسن شی میید است .بر پایۀ این تحقیق ،این کتاب از تألیفهای احمید بین حسیین
المؤمن ،شی میید و یا تلخیصی از کتاب العیون و المحاسن وی نیست .گرچه بعضی از مشای شی
میید در سند روایات این کتاب ذکر شده ،االختصاص کشکولی را ماند که احادیث مختلف و متیاوت
و گاه متناقض با رأی و نظر شی میید را از کتابهای االختصاص ابو علی احمد بن حسین بن احمد
بن عمران ،فضائل امیرالمؤمنین ابن دأب ،صیة الجنة والنار و قبض روح المؤمن و الکافر سعید بین
جناح و محنة امیرالمؤمنین به دست گردآورندهای غیرمتخص

در امر حدیث جمع شده است.

کلیدواژهها :االختصاص ،شی میید ،العیون و المحاسن ،احمد بن حسین مؤمن.
* استاد دانشگاه تهرانmaaref@ut.ac.ir /
** استادیار دانشگاه یزدmohamadali_heydari@yahoo.com.au /

تاریخ دریافت9۴/۱/۳۲ :

تاریخ پذیرش99/۱۱/۴ :

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 15:29 +0430 on Sunday April 14th 2019

کاوشی در پدیدآورندۀ کتاب االختصاص

۸

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال دهم ،شماره بیستم ،پاییز و زمستان 931۷

طرح مسئله
کتابشناسی علمی است که بهمنظور تشکیک در صحت انتسااب بریای اک کتاه باه
پدیدآورندگانشان به وجود آمده است .در صاحت انتسااب بریای اک کتاه تفسایر،
شک شده است .کتاب االیتصاص منسوب به شیخ مفید نیز یکی اک این کتابهاسات.
این کتاب اک آغاک پیدایشش بهبهانۀ مؤلف آن همواره میان محققان با شک و تردید باه
آن نگریسته شده است .تا قبل اک ظهور عالمۀ مجلسی و شیخ حرّ عامِلی بحثای راجا
به پدیدآورندۀ این کتاب در مجام علمی نبوده و اک کمان این دو دانشمند این کتااب
در محافل علمی مطرح شده و در انتسابش به شیخ مفید موافقان و مخالفانی پیدا کرده
است .در این پژوهش به بررسی نظریات مختلف درباارۀ مؤلاف ایان کتااب پردایتاه
میشود ۱و در بیان این مسئله است که با توجه به سبک نگارش کتاب و موضاو هاا،
دربردارندۀ آن آیا شیخ مفید و احمد بن حسین ماؤمن مایتوانناد مؤلاف ایان کتااب
باشند؟ و آیا این کتاب همان کتاب الویون و المحاسن شیخ مفید است؟ پژوهش حاضر
در پی پاسخ به این سؤالهاست.
 .1یادکرد نسخههای خطّی و چاپی االخصاا
اک آنجایی که نسخهها ،یطّی و چاپی االیتصاص در آشاکار ساایتن مؤلاف کتااب
اهمیّت دارند در ادامه اک آنها یاد میشود:
1ـ .1نسخههای خطّی االخصاا

اک این کتاب نسخهها ،یطی کمی در دسترس است؛ نساخۀ کتابخاناۀ آساتان قادس
رضو ،به تاریخ  ۱511و نسخۀ شیخ حرّ عامِلی نگاشته به سال  ۱501و نسخۀ مجهول
نوشتهشده در سال  ۱۱۱0که در کتابخانۀ مدرساه سههسااالر موجاود اسات(.آقاابزر
تهرانی ۱۴5۲ق ج ۱ص ۲19و ج ۱1ص )۲09علیاکبر غفار ،اک سه نسخۀ شخصی
سید محمود کرند ،و شیخ حسن مصطفو ،و نسخۀ دانشکدۀ حقوق دانشاگاه تهاران
نیز نام میبرد(.غفار۱۲19 ،ش ص)1
۱ا۱ا .۱در آغاک نسخۀ قدیمی کتابخانۀ آستان قدس این عبارت نوشته شاده اسات:
«هذه مجموعة مستخرجة من کته أکابر رجال األئمة الطاهرین صلوات اهلل علایهم قاد
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رأیناها فی سنة یمس و یمسین و الف من الهجرة المصطفویة بخط عتیق فای نساخة
قدیمة و سوّدناها من هذه النسخة المضبوطة البیّنة ».اک متن آغاکین این عبارت میتاوان
چنین استنباط کرد که این کتاب منتخبی اک کتابها ،دانشمندان و رجال ائمه میباشاد

احمد بن عمران رحمه اهلل(».شبیر۱۲15 ،ش ص )۱91این عبارت باهصاراحت بیاان
کرده که حداقل قسمتی اک کتاب االیتصاص فولی اک کتاب االیتصاص ابی علی احمد
بن حسن بن احمد بن عمران انتخاب شده است .عالوه بر این عبارت «قال محمد بان
محمد بن نومان» که در نسخهها ،چاپی قبل اک «حدثنی ابوغالاه» در ابتادا ،حادی
اول دیده میشود در این نسخه وجود ندارد .اک آنجایی که در تصحیح آقاا ،غفاار،
این نسخه مویار نبوده در چاپ کتابش عباارت «محماد بان نوماان» دیاده مایشاود.
(غفار۱۲19 ،ش ص )۱در پایان این نسخه کتاب صفة الجنة و النار تألیف سوید بن
جناح بهگونها ،مجزا پس اک دو صفحۀ تقریباً سفید با یطّای دیگار بار رو ،کاغاذ،
مغایر با کاغذ صفحات قبل نوشته شده است .بریی اک اوراق کتااب ساوید بان جنااح
پس و پیش شده و یادداشتها ،دیگر بهاشتباه در البهال ،آن قرار گرفتاه و قسامتی اک
آن هم به یطّی جدیدتر نوشته شده است .مرحوم حاج عمااد فهرساتی یادداشاتی در
وجه تسمیۀ این مجموعه به ایتصااص در تااریخ  ۳0ذ،قوادۀ  ۱۲۴9در ابتادا ،ایان
نسخه نوشته و به انتساب آن به مفید اشاره کرده است کاه در حقیقات در اصال ایان
نسخه هیچ نشانها ،اک انتساب آن به مفید دیده نمیشود بلکه این نظر را هام تضاویف
میکند(.شبیر۱۲15 ،ش ص)۱99
۱ا۱ا .۳نسخۀ شیخ حرّ عامِلی در کتابخاناۀ آیاتاهلل حکایم در نجاف باوده ولای
نسخها ،در آستان قدس رضو ،به شمارۀ  1۴۱1محفوظ است که اک رو ،این نساخه
نوشته شده است .اک آیر این نسخه استفاده میشود که ناسخ این مجموعاه را در دهام
ذ،حجۀ  ۱501یا  ۱501اک نسخها ،قدیمی به دستور سید حیدر استنساا کارده و در
سال  ۱501به تملّاک شایخ حار درآماده اسات در آیار آن نیاز عباارت «تامّ کتااب
االیتصاص للشیخ المفید قدّس سرّه» نوشته شده که جناب آقاا ،یرساان یاط آن را
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که مدّونی آن را گرد آورده است .در یکی اک صفحات میانی ایان عباارت ذکار شاده
است« :کتاب مستخرّج من کتاب االیتصاص تصنیف ابی علی احماد بان حسان بان
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شبیه یط شیخ حر دانسته و ناسخ نسخۀ آستان قدس آن را بدون اظهار تردید باه و،
نسبت داده است .در پشت ورقۀ اول چنین نوشته شده است« :کتاب االیتصاص للشیخ
المفید محمد بن محمد بن نومان منتخه من االیتصاص الحمد بن الحسین بن عمران».

علی احمد بن حسن بن احمد بن عمران است(.یرسان ۱۲95ش ص)1
۱ا۱ا .۲نسخۀ کتابخانۀ مدرسۀ سههساالر را احمد بن عبداهلل بن احمد بن اساماعیل
بحرانی در سال  ۱۱۱0نوشته است که در آیر آن این عبارت دیاده مایشاود« :وافاق
الفراغ من تسوید مختصر کتاب االیتصاص البی علی احمد بن الحسین بن احماد بان
عمران رضی اهلل عنهم ».ترتیه دو نسخۀ یطّی اییر(نسخۀ شیخ حار عااملی و نساخۀ
کتابخانۀ مدرسه سههساالر) ظاهراً مانند نسخۀ چاپی باوده و عباارت «قاال محماد بان
محمد بن النومان» نیز در هر دو وجود دارد(.شبیر۱۲15 ،ش ص)۱91
1ـ .2نسخههای چاپی االخصاا

االیتصاص دو چاپ دارد که یکی اک آنها در ایران و دیگر ،در نجف است:
۱ا۳ا .۱غفار ،علیاکبر تنظیم فهارس اک ساید محماود کرناد ،محرمای تهاران:
مکتبة الصدوق .۱۲19
۱ا۳ا .۱یرسان سید مهد ،نجف :چاپخانۀ حیدریه .۱۲95
چاپ ایتصاص آقا ،غفار ،بر مبنا ،نسخهها ،یطّی که در پارها ،موارد به پنج
نسخه میرسد صورت گرفته و اصل را دو نسخۀ شخصی سید محمود کرند ،و شیخ
حسن مصطفو ،قرار داده است که دارا ،تولیقات مفید بسیار و تخریجات ساودمند و
فهرستها ،موضوعی ریز و جزئی فهرست آیات اشوار و اعالم میباشد؛ ولی چااپ
ایتصاص نجف اک این مزایا یالی است و بر مبنا ،هیچ نسخۀ یطی صورت نگرفتاه
بلکه بدون هیچ اشارها ،بهطور کامل اک رو ،چاپ تهران به طب رسیده است .بناا باه
گفتۀ محمد جواد شبیر ،هیچیک اک آنها بهصورت کامالً صحیح تصحیح نشده اسات.
اغالط کیاد ،حتی در تصحیح آقا ،غفار ،هست که بسیار ،اک آنها در نسخۀ یطای
قدیمی کتابخانۀ آستان قدس رضو ،وجود ندارد(.شبیر۱۲15 ،ش ص)۱90
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 .2نقد و بررسی انصساب االخصاا به شیخ مفید
عالمه مجلسی در بحاراالنوار(نک۱۴5۲ :ق ج ۱ص )۳1شیخ حارّ عااملی در مقدماۀ
الفصول المهمة فی أصول األئمه(نک۱۴۱0 :ق ج ۱ص )۲1و نیز در جلد آیر تفصایل

یااااویی ۱۲99ش ج 0ص ۱91ج 0ص۲51؛ ج 0ص ۲۴1و  ۲11ج 9ص۱5۱
ج ۱۱ص ۲11و ج ۱۴ص)۱۳۱
شیخ حر عاملی و سید هاشم بحرانی باا قطویات و بادون هایچ شارحی و عالماه
مجلسی با تردید این کتاب را اک تألیفها ،شیخ مفید دانستهاند .عالمه مجلسی گویاد:
«کتاب ایتصاص کتابی است نیکو مشتمل بر ذکر اوصاا و احاوال اصاحاب نبای و
ائمه لیکن در این کتاب ایبار و روایات غریبی نیز وارد شده است .من این کتاب را اک

نسخها ،قدیمی نقل نمودم که بر آن نوشته شده بود کتابی برگرفته اک کتاب ایتصااص
تصنیف ابوعلی احمد بن حسین بن احمد بن عمران رحمه اهلل و پس اک یطباه نوشاته

شده است" :قال محمد بن محمد بن النومان :حدّثنی ابو غاله احمد بن محماد کرار،

و جوفر بن محمد بن قولویه" تا آیر سند و همچنین تا آیر کتاب مشایخ شیخ مفید در
ابتدا ،اسناد قرار دارند .بناابراین ظااهر ایان اسات کاه ایان کتااب اک تألیفاات مفیاد
باشد(».نک۱۴5۲ :ق ج ۱ص)۳1
اک مجمو سخنان عالمه مجلسی میتوان چنین دریافات کاه و ،باهسابه وجاود
عبارت «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّوْمَانِ حَدَّثَنِی أَبُو غَالِهٍ أَحْمَدُ »...در آغاک کتاب(نک:
غفار۱۲19 ،ش ص )۱و وجود مشایخ شیخ مفید در ابتدا ،اسناد سراسر این کتااب
آن را به شیخ مفید نسبت داده است .در ابتدا به نقد و بررسی این دو دلیل سهس به ذکر
دالیل دیگر با هد

نشان دادن عدم انتساب این کتاب به شیخ مفید پردایته میشود:

مهمترین شاهد عالمه مجلسی بر انتساب کتاب االیتصاص به شیخ مفیاد عباارت
آغاکین آن یونی «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّوْمَانِ حَدَّثَنِی أَبُو غَالِهٍ أَحْمَادُ بْانُ مُحَمَّاد
الزُّرَارِ ُّ،وَ جَوْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْه »...است .این عبارت در ابتدا ،دو نساخۀ یطّای
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وسائل الشیوه(نک۱۴5۱ :ق ج ۲5ص )۱10و سید هاشام بحرانای در مدیناة موااجز
األئمة االثنی عشر(نک۱۴۱۲ :ق ج 1ص )۳5این کتاب را به شیخ مفید نسبت دادهاناد.
در مقابل بریی نظیر آیتاهلل یویی مؤلف کتاب ایتصاص را شیخ مفید نمیداند(.نک:
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شیخ حرّ عامِلی و نسخۀ مدرسۀ سههساالر وجود دارد اما در نساخۀ قادیمی کتابخاناۀ
امام رضا دیده نمیشود .عالوه بر این عبارت «حَدَّثَنِی أَبُو غَالِهٍ أَحْمَدُ بْانُ مُحَمَّاد
الزُّرَارِ ُّ،وَ جَوْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْه »...در نسخۀ قادیمی کتابخاناۀ اماام رضاا در

حر عاملی در سال  ۱501و نسخۀ مدرسۀ سههساالر در سال  )۱۱۱0قادیمیتار اسات
میتوان چنین پنداشت که در دو نسخۀ شیخ حرّ عااملی و نساخۀ مدرساۀ سههسااالر
تحریفها و تصحیفهایی ر داده است .همچناین در نساخۀ شایخ حارّ عااملی دو
عبارت «کتاب االیتصاص للشیخ المفید محمد بان محماد بان النوماان منتخاه مان
االیتصاص الحمد بن الحسین بن عمران» و «تمّ کتاب االیتصاص للشیخ المفید قدس
سره» دیده میشود که در دو نسخۀ دیگر (نسخۀ قدیمی کتابخانه امام رضاا( ) مرباوط
به سال  ۱511و نسخۀ مدرسۀ سههساالر در سال  )۱۱۱0اثر ،اک آن نیست .سید مهد،
یرسان در مقدمۀ کتاب االیتصاص چاپ نجف بر ایان نظار اسات کاه عباارتهاا،
اضافهشده در نسخۀ شیخ حر عاملی به یط شیخ حر است که باه اصال نساخۀ یطّای
اضافه شده است .فاضل ارجمند محمد جواد شبیر ،بر این نظر است که عبارت «قَاالَ
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّوْمَانِ» در در دو نسخۀ یطّی شیخ حر عااملی و نساخۀ مدرساۀ
سههساالر کار ناسخان است که با دیدن نام «ابن قولویه و ابوغالاه کرار »،باه ابتادا،
آن اضافه کردهاند؛ کیرا این دو اک مشایخ شیخ مفیدند و آنها گماان باردهاناد کاه ایان
کتاب تألیف شیخ مفید است و یا آن را در حاشایه بارا ،روشان نماودن ناام گوینادۀ
«حَدَّثَنِی أَبُو غَالِهٍ »...آوردهاند و سهس در نسخهها ،متأیر بهسهو دایل در متن شاده
است(.شبیر۱۲15 ،ش ص )۳59بنابراین نمیتوان عبارت «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّادِ بْانِ
النُّوْمَانِ حَدَّثَنِی أَبُو غَالِهٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد الزُّرَارِ ُّ،وَ جَوْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْانِ قُولَوَیْاه »...را
دلیلی بر انتساب کتاب االیتصاص به شیخ مفید دانست.
دلیل دیگر بر اینکه این کتاب اک تألیفها ،شیخ مفید اسات وجاود مشاایخ شایخ
مفید در ابتدا ،اسناد سراسر کتاب است؛ درحالیکه این دلیال نیاز صاحیح نیسات .باا
شمارش احادیثی که با لفظ «حدّثنی و حدّثنا» شرو شدهاند (این دو لفاظ حکایات اک
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صفحات میانی و در وسط صفحۀ نُه ابتدا ،آن واق شده است .اک آنجاایی کاه نساخۀ
کتابخانه امام رضا( مربوط به سال  )۱511نسبت به دو نسخۀ دیگار (نساخۀ شایخ
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اک شیخ است) میتوان چنین نتیجه گرفت که اک  ۳۱شیخِ مؤلف

کتاب االیتصاص فقط  ۴نفر به نامها ،جوفر بن محمد بن قولویه ابوغاله احمد بن
محمد راک ،محمد بن علی بن حسین بن بابویه و هارون بن موسی اک مشاایخ شایخ

سهل بن کیاد آدمی محمد بن جوفر بن ابیشاکر ابوجوفر احمد بن محمد بان عیسای
یافت میشود؛ سه راو ،مذکور نیز با توجه به اینکه اک جمله کسانی هستند که کلینی با
ذکر «عدة من اصحابنا» اک آنها روایت کرده است و در طبقۀ صفار و همعصرانش قرار
دارند نمیتوانند مستقیماً اک مشایخ شیخ مفید باشند؛ این در حالی است کاه در کتااب
ایتصاص با ذکر «حدثنی و حادثنا» اک آناان روایات شاده اسات(.غفاار۱۲19 ،ش
ص ۱۱۳ ۱۱۱و  )۲۴1همچنین در اسناد االیتصاص مشایخ شیخ صدوق نظیار تمایم
بن عبداهلل بن تمیم قرشی ابو احمد هانی بن محمد بان محماود عباد ،و جوفار بان
مؤمن قمی قارار دارناد .درباارۀ تمایم بان عباداهلل احاادیثی در کتااب عیاون ایباار
الرضااا»(نااک :اباان بایویااه ۱۲10ق  ۱ص1؛  ۱ص۳5؛  ۱ص۱55؛  ۱ص۱۲۴؛ ۱
ص۱91؛  ۱ص۳1۱؛  ۳ص )۳۲با لفظ «حدّثنا» گازارش شاده اسات کاه حکایات اک
سما شیخ صدوق اک آن راو ،دارد و روایت ذکر شده در ایتصاص با هماان ساند و
متن عیناً در کتاب عیون ایبار الرضا ذکر شده است(.نک :هماان ج ۱ص )۱9درباارۀ
ابواحمد هانی بن محمد در کتاب عیون ایبار الرضا(نک :هماان ج ۱ص 05و  )0۱دو
روایت با لفظ «حدّثنا» وارد شده است که حکایت اک ساما شایخ صادوق اک آن راو،
دارد و روایت ذکرشده در ایتصاص با همان سند و متن عیناً در عیون ایبار الرضا ذکر
شده است(.نک :همان ج ۱ص )05مشایخ صفار نظیر على بن ابراهیم جوفرى محمد

بن حسّان راک ،و عمر بن على بن عمر بن یزید نیز در سلسهاسناد روایات االیتصاص
با لفظ «حدّثنی و حدّثنا» ذکار شاده اسات(.غفاار۱۲19 ،ش ص ۳1۱ ۳9۱و )۲۳5
بنابراین نمیتوان پذیرفت که تمام اسناد کتاب االیتصاص با مشایخ شایخ مفیاد آغااک
شدهاند تا اک این جهت مؤلف االیتصاص را شیخ مفید دانسات .در اداماه مهامتارین
دالیلِ ردّ انتساب کتاب االیتصاص به شیخ مفید بیان میشود:
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مفید هستند و  ۱1نفر دیگر کسانیاند که روایت مفید اک آنهاا در جاایی دیگار اصاالً
دیده نشده است .در کنجیرۀ اسناد کتاب االیتصاص مشایخ کلینی و همعصرانش نظیر

۲
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2ـ .1عدم ذکر و انصساب کصاب االخصاا

به شیخ مفید در کصابهای رجـا و

فهرست مصقدم

هیچیک اک کتابها ،رجال و فهرست متقدم بهیصوص نجاشی و شیخ طوسی کاه اک

اهمیت است؛ کیرا و ،درصدد استقصا ،تألیفات شیخ مفید بوده است .و ۱1۲ ،عنوان
اک کتابها ،کوچک و بزر و پاسخ پرسشها ،مختلاف را ناام برده(ناک :نجاشای
۱۲91ش ص۲99ا )۴5۲اما اسمی اک ایتصاص به میان نیااورده اسات؛ کیارا نجاشای
کتابش رجال را بهانگیزۀ جم آور ،مصنّفات شیوه باه وجاود آورد و شایخ مفیاد اک
فحول شیوه بوده لذا این مطله نسبت این کتاب را به مفید تضویف میکند .همچناین
شیخ طوسی که کتابش فهرست را بهسبه ذکر اسامی کته و مؤلفاات شایوه نوشاته
است(طوسی ۱۴۱1ق ص )۳نامی اک کتاب ایتصاص به میان نیاورده؛ نیز عدم ذکر آن
در کتاب رجالی موالم الولما (نک :ابن شهرآشاوب ۱۲1۲ش ص )۱۱۲صاحت آن را
به شیخ مفید تضویف میکند.

2ـ .2عدم انطباق محصوای کصاب االخصاا
فاضل ارجمند محمدجواد شبیر ،عدم انطباق محتوا ،کتاب االیتصاص باا تفکارات
شیخ مفید را اک مهمترین ادلۀ عدم انتساب این کتاب به شیخ دانسته است(.نک :شبیر،
۱۲15ش ص۳۱۴ا )۳۳۱در ایتصاص مطالبی بیان شده است که به هیچ رو ،با مقاام
علمی و عقیدۀ شیخ مفید و اظهاراتش در دیگر کته قطوی الصدورِ و ،نظیر تصاحیح
االعتقاد و المسائل السرویه ساکگار ،نادارد .محتاوا ،کلای االیتصااص باا متکلمای
عقلگرا چون شیخ مفید ساکگار ،ندارد .در اداماه نموناههاایی اک ایان مطالاه بیاان
میشود:
با تفکرات شیخ مفید

2ـ2ـ .1عالم ذر

در کتاب االیتصاص دربارۀ عالم ذر چنین آمده است« :هِشَاامُ بْانُ سَاالِمٍ عَان حَبِیاهٍ
السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ سَمِوْتُ أَبَا جَوْفَرٍ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَیرَجَ ذُرِّیَّةَ آدَمَ مِن ظَهْرِهِ لِیَأیُاذَ
عَلَیْهِمُ المِیثَاقَ بِالرُّبُوبِیَّةِ لَهُ وَ بِالنُّبُوَّةِ لِکُلِّ نَبِیٍّ کَانَ أَوَّلُ مَن أَیَذَ عَلَیْهِمُ المِیثَاقَ بِالنُّبُوَّةِ نُبُاوَّةَ
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جمله شاگردان و ،بوده اند در شارح حاال شایخ مفیاد کتااب ایتصااص» را جاز
تألیفها ،و ،ذکر نکردهاناد(.شابیر۱۲15 ،ش ص )۱01عادم ذکار نجاشای حاائز

کاوشی در پدیدآورندۀ کتاب االختصاص

9

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَوَالَى لِآدَمَ انظُر مَا ذَا تَرَى قَالَ فَنَظَرَ آدَمُ إِلَى ذُرِّیَّتِهِ وَ
هُمْ ذَرٌّ قَدْ مَلَئُوا السَّمَا َ فَقَالَ آدَمُ یَا رَبِّ مَا أَکثَرَ ذُرِّیَّتِی وَ لِأَمْرٍ مَا یَلَقتَهُمْ فَمَا تُرِیادُ مِانهُمْ
بِأَیذِ المِیثَاقِ عَلَیْهِم(».غفار۱۲19 ،ش ص)۲۲۳

جمله حضرت محمد پیمان گرفت.
شیخ مفید اصل ماجرا ،ایراج ذریۀ آدم اک پشت و ،باهصاورت ذر را مایپاذیرد
ولی پیمان گرفتن اک آنها در جهت پروردگار ،یود و رسالت پیامبران را به اصاحاب
تناسخ نسبت داده و بهشدت رد میکند .و ،در کتاب المسائل السرویه مینویسد« :فأما
األیبار التی جا ت بأن ذریة آدم استنطقوا فی الذر فنطقوا فأیذ علیهم الوهاد فاأقروا
فهی من أیبار التناسخیة و قد یلطوا فیها و مزجوا الحق بالباطل و الموتمد من إیاراج
الذریة ما ذکرناه دون ما عداه مما یستمر القول به على األدلة الوقلیة و الحجج السمویة و
إنما هو تخلیط ال یثبت به أثر على ما وصفناه(».مفید ۱۴۱۲ق ص )۴۴بناابراین پیماان

گرفتن یداوند اک ذریۀ آدم بر پروردگار ،یود و رسالت پیاامبران کاه در االیتصااص
ذکر شده است با آنچه مبنا ،فکر ،شیخ مفید در کتاب المسائل السرویة قارار گرفتاه
ساکگار ،ندارد.
2ـ2ـ .2خلقت روح قبل از خلقت بدن

در االیتصاص مطلبی مبنی بر یلقت ارواح قبل اک یلقت بدنها بادین مضامون بیاان
شده است« :وَ لَکِنَّ اللَّهَ یَلَقَ الأَرْوَاحَ قَبْلَ الأَبْدَانِ بِأَلفَیْ عَامٍ فَلَمَّا رَکَّهَ الأَرْوَاحَ فِی أَبْدَانِهَا
کَتَهَ بَیْنَ أَعْیُنِهِمْ کَافِرٌ وَ مُؤمِنٌ وَ مَا هُمْ مُبْتَلَیْنَ وَ مَا هُمْ عَلَیْهِ مِن سَایِّ ِ عَمَلِهِامْ وَ حُسْانِهِ
فِی قَدْرِ أُذُنِ الفَأرَة(».غفار۱۲19 ،ش ص )۲5۳درحالیکاه شایخ مفیاد باهشادت باا
یلقت ارواح قبل اک یلقت ابدان مخالف است و در کتاب المسائل السرویه برا ،نظار
یویش دالیلی ذکر کرده است« :و أما الخبر بأن اهلل توالى یلاق األرواح قبال األجسااد
بألفی عام فهو من أیبار اآلحاد و قد روته الوامة کما روته الخاصة و لیس هو م ذلاک
بما یقط على اهلل سبحانه بصحته و إنما نقله رواته لحسان الظان باه(».مفیاد ۱۴۱۲ق
ص)1۳
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اک حدی فوق چنین استنباط میشود کاه یداوناد اک پشات آدم ذریاۀ و ،را کاه
بهصورت ذر بودند یارج نموده اک آنها بر پروردگاار ،یاود و رساالت پیاامبران اک
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بر اساس نظر شیخ مفید اعتقاد به نظریۀ فوق مستلزم تناسخ است؛ بدین مونای کاه
روح آدمی برا ،نیل به کمال و تصفیه و تزکیه شدن ناگزیر باید به ابدان مختلف حلول
نماید و طبق عقیدۀ بریی اک محدثان و اک جمله شیخ صدوق روح پیش اک آنکه به این

األمر کما ظنّه أصحاب التناسخ و دیلت الشبهة فیه علای حشاویة الشایوة فتوهمّاوا أنّ
الذوات الفوالة المأمورة و المنهیّة کانت مخلوقة فی الذرّ تتوار و توقل و تفهم و تنطق
ثمّ یلق اهلل لها أجسادا من بود ذلک فرکّبها فیها(».مفید ۱۴۱۴ق ص)۴0
2ـ2ـ .3مسائل غیرعقلی

در االیتصاص بریی موضوعات غیرعقلی بیان شده که با شیوۀ گفتار و تفکر عقالنای
شیخ مفید ساکگار ،ندارد؛ مطاالبی چاون تفسایر ابجاد(غفاار۱۲19 ،ش ص )۴۴و
مورفی هیئت ظاهر ،جبرئیل و مقدار طول و ،و سایر یصوصایاتش(هماان ص)۴1
تفسیر اعداد(همان ص )۴9مورفی حسی اوصا

لوح و قلم(هماان ص )۴9و ساایر

مطاله روایت که با مذاق متکلمانی چاون مفیاد سااکگار نیسات .عاالوه بار ایان در
االیتصاص در ذیل بح «آفة الوالمات فی السّنة» پیشگوییهایی نقل شده که با توجه
به موقویت ستارگان و بروج فلکی و تقاط و تصادم آنها ر میدهد؛ بر این مبناا کاه
در بریی مواق بروج فلکی در سوادت و شقاوتمند شدن انسانها نقش دارد؛ مانند:
«اعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا قُرِنَتِ الزُّهَرَةُ مَ َ المِرِّیخِ فِی بُرجٍ وَاحِاد هَلَاکَ مَلِاکُ الارُّومِ أَوْ یَکُاونُ
بِالرُّومِ مُصِیبَاتٌ عَظِیمَةٌ أَوْ بَلَایَا».
«وَ إِذَا قُرِنَتِ الزُّهَرَةُ مَ َ کُحَلَ کَانَ فِی الوَامَّةِ شِدَّةٌ وَ ضَیْقٌ».
«وَ إِذَا قُرِنَتِ الزُّهَرَةُ مَ َ المُشتَرِ ،أَصَابَ النَّاسَ رَیَا ٌ مِنَ الوَیْشِ».
«وَ إِذَا قُرِنَتْ کُهَرَةُ مَ َ عُطَارِدَ یَکُونُ إِهْرَاقُ الدِّمَا ِ وَ فَتحٌ عَظِیمٌ(».همان ص)۱95
درحالی که آیات و روایات فراوانی وجاود دارناد کاه رفتاار و کاردار انساان هاا را
مهمترین دلیل بهوجودآمدن مصیبت ها و سوادتمند ،آن ها اعالم میکنند .و با مراجواه
به متکلمان شیوه اک جمله شیخ مفید مورد ،را مشاهده نمیکنید که آناان ساتارگان و
فلکیات را عامل سوادت و شقاوت انسانها بدانند.
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بدن دنیو ،تولق گیرد در اجساد ،همانند ذرّ(مورچه) تولق گرفته و اک آنجا به این بدن
ملحق شده است و این همان تناسخ باطل و نادرست است که شیخ مفید گوید« :لایس
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با سبک نگارش شیخ مفید

در بدو نظر و با یک نگاه کلی به االیتصاص این موضو به ذهن متبادر میشاود کاه
کتاب نظم یاصی ندارد و کشکولی را ماند که اک مطاله مختلف و پراکنده کاه بیشاتر

نداشتن نظم منطقی و ابهام و ایتالل در مرج ضمیرها پی گرفته میشود:
2ـ3ـ .1نداشصن نظم منطقی

در بیشتر جاها ،کتاب عباراتی نظیر تامّ و کمال(هماان ص ۱99 ۱۴۳ ۱۴۱ ۱۲1و
 )۳۱0تمّ الخبر(هماان ص ۳5۱ ۱90 ۱01 ۱0۱ ۱5۳و  )۳۱1دیاده مایشاود و در
بوضی اک صفحات کتاب عباراتی نظیر عبارات فوق حدی

تماام مایشاود و حادی

بود ،با موضوعی متفاوت و با توبیر «بسم اهلل الرحمن الرحیم» شرو میشود(.هماان
ص ۱۴۲ ۱۲9 ۱۲1و  )۱۴۴کتاب االیتصاص با روایاتی که هیچ نظم منطقای در باین
آنها قابل تصور نیست آغاک شده و در صفحۀ  ۲۲کتاب پرسش و پاسخ ها ،بین یک
یهود ،با پیامبر اسالم اک کبان امیرمؤمنان علی ادامه ماییاباد و در صافحۀ ۴۳
پرسش ها و مسائل عبداهلل بن سالم شرو میشود که هر دو ،این ها با عباارت «بسام
اهلل الرحمن الرحیم» شرو شده است پس اک آن بدون فاصله احادیثی در شأن محماد
بن مسلم و سهس احادی پراکندۀ دیگر ،نقل شده است؛ افزون بار اینکاه در صافحۀ
 ۳5۱نیز دوباره روایاتی دربارۀ محمد بن مسلم نقل شده با این عباارت« :ماا رو ،فای
محمد بن مسلم ».سؤال اینجاست که اگر این کتاب تألیف شیخ مفید بود آیاا شایساته
نبود که شیخ با این مقام رفی علمی در بین شیوه و بوضااً دیگار فارق اساالمی نظام
یاصی به کتاب دهد و این دو موضو یکسان را با هام در یاک جاا جما کناد و اک
تکرار بهرهیازد؟ در صافحۀ  ۱۱۱عباارت «جاز فیاه ایباار مان روایاات اصاحابنا و
غیرهم»دیده میشود و پس اک ذکر چند روایت کوتاه در صفحۀ  ۱۱۳باا عباارت «بسام
اهلل الرحمن الرحیم» حدی مباهله روایات گردیاده در اداماه باا روایاات تااریخی و
احادی در احوال بریی اک روات پایان ماییاباد .در صافحۀ  ۱۲5جملاۀ «الحماد هلل
وحده» آمده سهس حدود یک صفحه دربارۀ تاریخ پیامبر و یلفاا ،پاس اک و ،و
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آنها دربارۀ فضیلت اهل بیت و اصحابشان میباشد جما شاده اسات و ایان سابک
نگارش با تألیفات شیخ مفید همیوانی نادارد .سابک نگاارش کتااب باا دو موضاو
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امویان نقل شده است و سهس بالفاصله در صفحۀ  ۱۲۳احادی

وصایا النبای لولایّ باا

عبارت «بسم اهلل الرحمن الرحیم» آغاک شده و در صفحۀ  ۱۲1با عبارت «کمل الحدی
بحمد اهلل و منّه» پایان یافته است .در صفحه  ۱۲9حدی «منطق بوض الحیواناات» باا

عبارت «کمل الخبر»(نک :هماان ص ۱۴۱و  )۱۴۳یاا «کمال الحادی »(ناک :هماان
ص )۱۴۲دیده میشود .در صفحۀ  ۱۴۴روایتی طوالنی اک کتااب ابان دأب در فضاایل
امیرمؤمنان علی نقل شده که با عبارت «بسم اهلل »...آغاک و در صفحۀ  ۱95با عبارت
«هذا آیر کتاب ابن دأب و الحمد هلل و المناة و صالی اهلل علای محماد و آلاه» پایاان
ماایپااذیرد .پااس اک رسااالۀ اباان دأب و ذکاار دو روایاات مختلااف قساامتی دربااارۀ
پیشگویی هایی چند با استفاده اک اوضا ستارگان و بروج فلکی بدون نسبت دادنش باه
روایت آمده که عنوان آن «آفة الوالمات فی السنه» بوده و در آیر نوشته شده« :قوبال و
نسااخ ماان یااط اباان الحساان بان شاااذان رحمااه اهلل ».در صاافحۀ  ۱9۲کتاااب محنااة
امیرالمؤمنین با عبارت «بسم اهلل »...شرو میشود سهس حدی

پاسخ امیرالمؤمنین

به پرسشها ،رئیس یهودیان و ماجرا ،فدک و روایتی دربارۀ حوادث پاس اک وفاات
پیامبر مناظرۀ ابوحنیفه با امام صادق و قصیدۀ فرکدق در مدح اماام ساجاد
روایت میشود .چند حدی

دربارۀ عدها ،اک اصحاب اماام صاادق و روایااتی در

فضایل امیرالمؤمنین علی و روایاتی دربارۀ محمد بن مسالم و بریای اک اصاحاب
دیگر امام صادق مباح بود ،ایتصاص میباشد .اک صفحۀ  ۳99تا صفحۀ ۲۲۳
روایاتی در فضیلت اهل بیت نقل شده که بیشتر آنها را ابوجوفر محمد بن حسان
صفّار در بصائر الدرجات روایت کرده است .پس اک آن روایاتی گوناگون که در ضمن

آنها احادیثی اک قول بریی اک حکما(نک :همان ص )۲۲1و وصایا ،لقمان حکایم باه
فرکندش(همان ص )۲۲9روایت شده است؛ این وصایا باا عباارت «بسام اهلل »...آغااک
میشود .صفحات اوایر ایتصاص را کتاب صفة الجنة و الناار باه نقال اک احماد بان
محمد بن عیسی اک سوید بن جناح تشکیل میدهد .این کتاب باا چناد روایات کوتااه
پراکنده و دو بیت شور پایان مییابد .البته مصصح دانشمند جناب آقا ،غفار ،نیاز در
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«بسم اهلل» شرو شده و در پایین صفحه روایتی دربارۀ مسو و سبه مسخ آنهاا آن
هم با عبارت «بسم اهلل »...نقل گردیده و پس اک آن روایاتی ذکر شده که در پایان بریی
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البهال ،تصحیح کتاب به این بینظمی واقف بوده و در قسمتها ،مختلاف کتااب باا
ذکر ایتصاص  ۱ایتصاص  ۳تا ایتصاص  ۳۳نظر یویش را اعالم کرده و بیشتر این
جداساک ،ها در صفحاتی ذکر شده که عبارات «تم الخبر و بسم اهلل» وجاود دارد؛ ماثالً

عبداهلل بن سالم با ایتصاص  ۱و  ۳و  ۲در پاورقی اک هم جدا کرده است.
2ـ3ـ .2ابهام و اخصال در مرجع ضمیرها

در کتاب االیتصاص عباراتی نظیر «قال» و «عنه» در ابتدا ،بسیار ،اک روایتهاا قارار
گرفته است و به روشنی مشخص نمینمایاد کاه فاعال در «قاال» و مرجا ضامیر در
عبارت «عنه» کیست؛ برا ،نمونه در صافحۀ  ۲۲چناین شارو شاده اسات« :بِسْامِ اهلل
الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَاال »...مرجا ضامیر در ایان ساند
مولوم نیست و قطواً مرج ضمیر مؤلف کتاب نیست و بهسختی میتوان مرج ضامیر
را تشخیص داد(.شبیر۱۲15 ،ش ص)۱91
همچنین در صفحۀ  ۳91آمده است« :وَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَن یُونُسَ عَن رِجَالِاهِ
عَن أَبِی عَبْدِاهلل قَالَ  »...و سند حدی بود ،چنین شرو شده« :وَ عَنهُ عَن أَبِیاهِ عَان
مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَیْن»؛ مرج ضمیر بهحسه ظاهر محمد بن عیسی مذکور در سلسلهسند
قبل است ولی این مطله درست نیست؛ کیرا محمد بن حسین در این سند محمد بان
حسین بن ابی الخطاب است و ،در طبقه محمد بن عیسی(عبید )،یا کمای متاأیّرتر
اک و ،میباشد بنابراین هیچ تناسه ندارد که اک محمد بن حسین با واسطه نقل کند؛ اک
سو ،دیگر پدر محمد بن عیسی نیز اک راویان نیست .مرج ضمیر در این سند احماد
بن محمد بن یحیی است که در اسناد متأیرتر آمده است .شبیه ایان ساند در ص  1و
 ۱۱ایتصاص اک احمد بن محمد بن یحیی نقل شده است که یود بیانگر مرج ضامیر
در سند مورد بح است(.شبیر۱۲15 ،ش ص۳۲0ا )۳۲9همچنین میتوان به ابهام و
ایتالل ضمیر در صافحات ۳۳۲ ۳۳۳ ۳9۴ ۱۲9 ۱۳۱ 90 09 ۳9 ۳۴ ۱۳ ۱۱ 9
 ۳1۱و  ۳1۴اشاره کرد و این آشفتگی نسبت این کتاب را به شیخ مفید کاه آثاارش اک
نظم و ترتیه یاصی بریوردار است بوید مینماید.
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کتاب ابن دأب و آفة الوالمات فی السنة و کتاب محنة امیرالمؤمنین را بهترتیه با ذکار
ایتصاص  ۱5 9و  ۱۱و قسمت اول کتاب را با قسمت پرسش ها ،یهاود ،و مساائل
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2ـ .4گرایش اخباری در بین عالمه مجلسی ،حرّ عاملی و بحرانـی و ارتبـا نن
با نسبت االخصاا

به شیخ مفید

در نقد نظر عالمه مجلسی شیخ حرّ عااملی و ساید هاشام بحرانای بایاد گفات کاه

گرایش ایبار،گر ،داشته و تا حد امکان بر این نظر بودند که به احادی وارده اعتباار
دهند .شیخ حر عاملی پس اک درج کامل روایات در کتاب وساائل الشایوه باه تاألیف
یاتمها ،مشتمل بار  ۱۳فایاده پردایتاه کاه ایان یاتماه مرجوای مهام در شانایت
دیدگاهها ،او دربارۀ اعتبار مبانی و ،در اعتمااد بار کتاه و انتخااب روایاات و نیاز
شنایت مناب روایی شیوه اک قدیم تا عصر شیخ حر عاملی و به عبارت دیگر شانایت
مکته ایبار،گر ،است(.موار

۱۲9۲ش ص )۲19سید هاشم بحرانی نیز اک تألیف

تفسیر نقلیاش موسوم به البرهان فی تفسیر القرآن که بر مبنا ،روش ایباریون تاألیف
کرده شاهد این مدعاست و اکاینرو ،هیچ سخنی جاز روایات در کتاابش نیااورده و
کمتر توضیحی دربارۀ مفاد ایبار نقلشده ارائاه ناداده اسات(.همان ص )۲9۴عالماه
مجلسی نیز با تردید این کتاب را به شیخ مفیاد نسابت داده اسات(.مجلسای ۱۴5۲ق
ج ۱ص)۳1
 .3نقد و بررسی انصساب االخصاا به کصاب العیون و المحاسن شیخ مفید
عالمه فقید شیخ آقابزر تهرانی و مرحاوم ساید محسان اماین بار ایان رأ،اناد کاه
االیتصاص همان کتاب الویون و المحاسن شیخ مفید اسات کاه شایخ آن را اک کتااب
ایتصاص تألیف ابوعلی احمد بن حسین بن احماد بان عماران و کتاابهاا ،دیگار
استخراج کرده است و باه اعتباار اولاین جاز کتااب کاه اک ایتصااص گرفتاه شاده
ایتصاااص یوانااده شااده اساات(.آقااابزر تهراناای ۱۴5۲ق ج ۱ص ۲19و ج۱1
ص۲09؛ امین ۱۴5۲ق ج ۳ص)1۱۳
به نظر میرسد شیخ آقابزر تهرانی اک دو عبارت «عیوناً مان األیباار» و «محاسا ٌ
ن
من اآلثار و الحکایات» در جملۀ مقدمۀ کتاب «هذا کتاب الفته و صنفته و ألوجات فای
جموه و اسباغه و أقحمته فنوناً من األحادی

و عیوناً من األیبار و محاسن من اآلثار و
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پذیرفتن این سه دانشمند و ذکر این کتاب (االیتصاص) در ردیف مناب کتابشان دلیل
بر صحت انتساب کتاب ایتصاص به شیخ مفید نیسات؛ کیارا کاه ایان ساه محادث
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الحکایات فی موان کثیرة مان مادح الرجاال و فضالهم و أقادار الولماا و ماراتبهم و
فقههم» و به پیرو آن سید محسن امین چنین برداشتهاند که االیتصاص در اصل هماان
الویون و المحاسن شیخ مفید است(.شبیر۱۲15 ،ش ص )۳5۳اما این دلیل نمیتواناد

۲ا .۱متن کامل الویون و المحاسن شیخ مفید در دسترس نیست اماا یالصاها ،اک
آن به نام الفصول المختارة من الویون و المحاسن در دسترس است کاه ساید مرتضای
(۱۴۱۲ق) آن را نگاشته است و همچنانکه اک ناامش پیداسات تلخیصای اک الویاون و
المحاسن شیخ مفید بههمراه کتاب المجاالس و ،اسات(.اماین بایتاا ج 1ص۳99؛
آقااابزر تهرانااای ۱۴5۲ق ج ۱9ص۳۴1؛ اباان شهرآشاااوب ۱۲1۲ش ص)۱5۱
موضو ها ،ذکرشده در این کتاب دو گونه است :بریی مناظرات مفید با مخالفان نظیر
مناظرۀ یحیى البرمکی و هشام بن الحکم(نک :غفار۱۲19 ،ش ج ۱ص )۴9منااظرۀ
یارجی م هشام عندالرشید(همان ج ۱ص )15مناظره تتولّق بآیة التطهیر(همان ج۱
ص )1۲مناظرة فی الرجوة(همان ج ۱ص )۱1۲مناظرۀ ابن لؤلؤه فای المتواة(هماان
ج ۱ص )۱10و بریی بح ها ،مستقل کالمی نظیر الحجة على المشبهة و على قاول
المؤلف فی مونى المورفة و االرجا (همان ج ۱ص )91الحجة على قول المؤلف فای
ذبائح اهل الکتاب(همان ج ۱ص )91تفسیر آیات من القرآن تتولّاق باالماماة(هماان
ج ۱ص )۱۲1توبۀ طلحة و الزبیر و قصۀ ابن جرموک قاتل الزبیر(هماان ج ۱ص)۱۴۱
و فیما یخصّ مذهه االمامیة(همان ج ۱ص )۱۴9است و میتوان چنین پنداشات کاه
مناظرهها اک المجالس و بح ها ،کالمی اک الویون و المحاسن شیخ مفید اقتباس شاده
است.
عالوه بر این نقلقولهایی اک بریی محدثان اک کتاب الویون و المحاسان بار ایان
مطله داللت دارد که موضو اصلی این کتاب کالمی است؛ اک جمله:
ا عاملی نباطی درباارۀ برتار ،و فضایلت اماام علای بار اباوبکر اک الویاون و
المحاسن چنین نقل میکند« :و کذا وجدناه فی الویون و المحاسن للشیخ المفید رحماه
اهلل و قد قال االمام :و صلیت الصاله و کنت طفال /صغیرا ماا بلغات أوان حلمای».
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دلیل متقنی بر اتحاد االیتصاص با کتاب الویاون و المحاسان باشاد؛ در اداماه دالیلای
آورده میشود که انتساب االیتصاص به الویون و المحاسن شیخ مفید رد میشود:
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(عاملی نباطی ۱۲0۴ق ج ۱ص)۳۴5

ا سید بن طاووس اک راوند ،حکایت می کند که شیخ مفید در الویون و المحاسان
اعتقاد به ثبوت جوهر در عدم را رأیی گازا

شامرده اسات(.ابان طااووس ۱۲90ق

سئل هشام بن الحکم رحمه اهلل عمّا ترویه الوامّه من قول أمیر المؤمنین علیه الساالم
لمّا قبض عمر و قد دیل علیه و هو مسجّى :لوددت أن ألقى اهلل سبحانه بصاحیفة هاذا
المسجّى(».بحرانی ۱۴۱۲ق ج ۱ص)۴99
شیخ حر عاملی در مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل چنین گوید« :الشَّیْخُ المُفِیدُ
فِی الوُیُونِ وَ المَحَاسِنِ عَن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ الوَلِیدِ عَن أَبِیهِ ...قَاالَ :وَ إِنَّ
أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ القِیَامَةِ مَن وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ یَالَفَهُ إِلَى غَیْرِه(».نور۱۴50 ،ق ج۱۱
ص)۲۳۳
«الشَّیْخُ المُفِیدُ فِی الوُیُونِ وَ المَحَاسِنِ فِی الِاسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّ المَالَ لِلبِناتِ یَاصَّاةً إِذَا
تَرَکَ المَیِّتُ بِنتاً وَ عَمّاً قَالَ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّ رَسُولَ اهلل ص لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِالمُطَّلِهِ
وَ یَلَّفَ ابْنَتَهُ وَ أَیَاهُ الوَبَّاسَ وَ ابْنَ أَیِیهِ رَسُولَ اهلل ص وَ بَنِی أَیِیاهِ عَلِیّااً وَ جَوْفَاراً وَ
عَقِیلًا فَوَرَّثَ رَسُولُ اهلل ص ابْنَتَهُ جَمِی َ تَرِکَتِهِ وَ لَمْ یَرِث هُوَ مِنهَا شَایْئاً وَ لَاا وَرَّثَ أَیَااهُ
الوَبَّاسَ وَ لَا بَنِی أَیِیهِ أَبِی طَالِهٍ(».همان ج ۱1ص)۱99
همۀ مباح نقلشده اک الویون و المحاسن بر موضوعات کالمیعقلی مایچریاد
درحالی که هیچ بخشی اک این مطاله در االیتصاص یافت نمیشاود و در ایان کتااب
مباحثی غیرکالمی نظیر حفاظ چهال حادی آداب تحصایل علام فضایلت علماا و
احادی اهل بیت تسلیم اهل بیت بودن قرائت قرآن یحیی بن وثاب و ...اسات و
مباح

فوق که تصویر ،اک کتاب الویون و المحاسن شیخ مفید است هیچ ارتباطی باا

مباح االیتصاص ندارد.
۲ا .۳سید محسن امین در کتاب اعیان الشیوه در شرح حاال ناوبختی چناین آورده
است« :کتاب فرق الشیوة(أقول) و یسمى الفارق و المقااالت أیضاا عنادنا مناه نساخة
مخطوطة و بلغنا انه طب فی اسالمبول و النجف و لم نره و فی مستدرکات الوسائل قاد
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ص)۴۳
بحرانی اک شیخ مفید چنین نقل میکند« :الشیخ المفید فی الویون و المحاسان :قاال:
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اعتمد علیه جل من کته فی هذا الفن و اعتمد علیه الشیخ المفید فای کتااب الویاون و
المحاسن(».امین ۱۴5۲ق ج 1ص)۲۳5
نویسندۀ امل االمل در شرح حال ابوجوفر محمد بان عبادالرحمن بان قباه راک،

االمامیة له کته منها :کتاب االنصا

نقل منه المفید فی کتاب الویون و المحاسن(».حر

عاملی ۱۴5۱ق ج ۳ص)۳10
اک آنجایی که موضو کتابها ،فرق الشایوه ناوبختی و االنصاا

ابان قباه راک،

کالمی است میتوان نتیجه گرفات کاه موضاو و محتاوا ،الویاون و المحاسان نیاز
کالمیعقلی است نه حدیثینقلی همانند موضوعات االیتصاص.
۲ا .۲میرکا عبداهلل اصفهانی افند ،در کتاب ریاض الولما اک یط صاحه مواالم و
و ،نیز اک یط شهید اول نامهاا ،شااگردان ساید مرتضای را ذکار کارده و اک جملاه
می نویسد« :ابوالفتح الکراجکی من دیار مصار لاه تلقاین اوالد الماؤمنین و کتااب کناز
الفوائد علی مسلک کتاب الویون و المحاسن للمفید(».افناد۱۲09 ،ش ج ۴ص ۱9و
)۱1
کتاب کنز الفوائد را ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان کراجکی یکی اک بزر تارین
متکلمان شیوه در قرن پانجم هجار ،نوشاته اسات(.آقاابزر

تهرانای ۱۴5۲ق ج۲

ص۲5۴؛ امین ۱۴5۲ق ج ۱ص )۱۴1بریی اک مهمترین مطاله کتاب که باا مباحا
عقیدتی شیوه مرتبط است عبارت اند اک :رد عقیدۀ مجبِّره درباارۀ تکلیاف ماا الیطااق
ایتیار انسان و افوال ایتیار ،او یادآور ،جنایت مجبّره بار اساالم شانایت مجبِّاره
شنایت قدریه و رد آن رد تهمت موتزله بر شیوه که شیوه مرجئه است توجه و تاذکر
به غلطها ،موتزله مواعظی دربارۀ ترک ظلم اثبات ایمان و اسالم ابوطاله با استناد به
اشوار یودش بحثی دربارۀ بادا و پاساخ باه شابهات مخالفاان و(...ناک :کراجکای
۱۴51ق ص۳۲ا )09کراجکی با ذکر انتقادها ،فراوانی اک عقاید و اندیشه ها ،علماا،
اهل سنت و بزرگان موتزله اشاعره مجبّره مشبّهه مرجئه و سایر فرقه ها در این کتاب
عقاید ناب شیوی را در آن تبیین و تصویر کرده است.
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مورو به ابن قبه راک ،متکلم امامی در اوایل سدۀ چهارم قمر ،چنین گوید« :الشایخ
أبو جوفر محمد بن عبدالرحمن بن قبة الراک ،فقیاه ماتکلم عظایم الشاأن مان علماا

9۲

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال دهم ،شماره بیستم ،پاییز و زمستان 931۷

اک تشبیه کنز الفوائد به الویون و المحاسن برمی آید که ایتصاص نمای تواناد هماان
الویون و المحاسن باشد؛ کیرا کنز الفوائاد بار مساائل کالمایعقلای اسات باهیاال
االیتصاص که تقریباً مجموعها ،است اک احادی نقلی.

تلخیص کتاب ناشنایتۀ االیتصاص ابوعلی احمد بن حسین بن احمد بن عمران بزند؛
شخصی که در هیچیک اک کتابها ،رجال ترجمه و شرح حالی اک و ،بیان نکردهاند.
به احمد بن حسین مؤمن

 .4نقد و بررسی انصساب االخصاا
اعجاک حسین بن محمد کنتور ،در کتاب کشف الحجه و األستار عن أسما الکته و
األسفار در توصیف کتاب االیتصاص چنین گوید« :قیل :إن المؤلف إنما هو جوفر بان
الحسین المؤمن الذ ،قد تکرر فی أوائل أسانید هذا الکتاب(».کنتور ،بی تا ص )۲5اک
این سخن چنین استنباط میشود که به جهت وجود نام «جوفر بان حساین ماؤمن» در
ابتدا ،اسناد کتاب االیتصاص مؤلف آن جوفر بن حسین مؤمن است اما این انتساب
به دالیل کیر صحیح نیست:
۴ا .۱نجاشی و شیخ آقابزر

اک جمله کسانی هستند که ترجمه و شرح حال جوفر

بن حسین مؤمن را ذکر کردهاند و کتابها ،المزار فضل الکوفة و مساجدها و کتااب
النوادر برا ،و ،ثبت کردهاند درحالیکه برا ،و ،اک چنین کتاابی یااد نکارده اسات.
(نجاشاای ۱۲91ش ج ۱ص۱۳۲؛ آقااابزر تهراناای ۱۴5۲ق ج ۱ص ۲۴و ج۳۴
ص)۲۳1
۴ا .۳در صورتی سخن فوق صحیح است که تمام روایتهایی که با لفظ «حدّثنی و
حدّثنا» شرو شدهاند با جوفر بن حسین مؤمن شارو شاده باشاند؛ در صاورتی کاه
حدی هایی که با جوفر بن حسین مؤمن آغاک شادهاناد فقاط  ۱1ماورد اسات(.ناک:

غفااار۱۲19 ،ش ص ۱9۱ 0۳ 19 9 1و  )۳51عااالوه باار ایاان در االیتصاااص
احادیثی با «حدّثنی و حدّثنا» وجود دارد که با راویانی چون ابان قولویاه و احماد بان
هارون(همان ص 15 ۱1و  )۳5۳5شرو شدهاند و در بریی اسناد کتاب جوفار بان
حسین مؤمن همراه دیگر مشایخ با واو عطف ذکر شدهاند(.نک :ص)15
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بدین سان مسلم می گردد کاه االیتصااص هماان الویاون و المحاسان» نیسات و
شایستۀ شیخ مفید نیست که با آن درجۀ علمی و تألیفها ،نیکاو و مانظم دسات باه
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۴ا .۲قرار گرفتن جوفر بن حسین ماؤمن در کنجیارۀ ساند باا عباارات «حادّثنی و
حدّثنا» دلیل بر این است که و ،یکی اک شیو مؤلاف کتااب اسات و مؤلاف کتااب
ضمیر متصل « »،و «نا» در عبارت «حدّثنی و حدّثنا» است نه جوفر بن حسین مؤمن.

۴ا .1جوفر بان حساین ماؤمن اساتاد شایخ صادوق بوده(یاویی ۱۲99ش ج۴
ص )9۴درحالیکه شیخ صدوق در آثارش نامی اک کتاب االیتصاص برا ،استادش به
میان نیاورده است.
 .5داوری نهایی دربارۀ پدیدنورندۀ االخصاا
در نسخۀ قدیمی کتابخانۀ امام رضا در وصف االیتصاص چنین آمده است« :هاذه
مجموعة مستخرجة من کته أکابر رجال األئمة الطّاهرین صلوات اهلل علیهم قد رأیناهاا
فی سنة یمس و یمسین و الف من الهجرة المصطفویة بخط عتیق فی نسخة قدیماة و
سوّدناها من هذه النسخة المضبوطة البیّنة ».اک متن آغاکین این عباارت مایتاوان چناین
استنباط کرد که این کتاب منتخبی اک کتابهاا ،دانشامندان و رجاال ائماه اسات کاه
مدّونی ناشنایته آن را گرد آورده؛ در صفحهها ،میانی این نساخه چناین آماده اسات:
«کتاب مستخرج من کتاب االیتصاص تصنیف ابی علی احمد بن حسن بن احمد بان
عمران رحمة اهلل ».این عبارت باهصاراحت بیاان کارده کاه حاداقل قسامتی اک کتااب
ایتصاص فولی اک کتاب ایتصاص ابی علی احمد بان حسان بان احماد بان عماران
انتخاب شده است .سید محمدمهد ،یرسان مصحح کتاب نیز بر این عقیده اسات کاه
کتاب ایتصاص گزیدها ،اک کتابها ،ماقبل یود در کمینۀ اهل بیت پیامبر میباشد
که عبارت اند اک .۱ :ایتصاص ابوعلی احمد بن حسین بن احمد بن عمران  .۳فضاائل
امیرالمؤمنین ابن دأب  .۲وصایا النبی لولی .۴ حدی منطق بواض الحیواناات .1
محنة امیرالمؤمنین .9 آفة الوالمات فی السنة(یرسان ۱۲95ق ص )1به کتابها،

فوق باید کتاب قبض روح المؤمن و الکافر اک سوید بن جناح کوفی نیز افزود(.آقابزر
تهرانی ۱۴5۲ق ج ۱ص ۲95و ج ۱1ص )۲01در ادامه ادبیات علم الحدیثی یااص
و شیو متفااوت در اساناد کتااب االیتصااص بررسای مایشاود و اک ایان رهگاذر
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۴ا .۴هیچ محققی بهصورت صریح این کتاب را به جوفر بان حساین ماؤمن نسابت
نداده و همچنان که پیداست کنتور ،بهصورت ذکر لفظ «قیل» سخنی را نقل کرده است.

۸1
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نتیجهگیر ،میشود که االیتصاص ممزوجی اک کتابها ،حدیثی است.
5ـ .1ادبیات علم الحدیثی خا

و مصفاوت در کصاب االخصاا

االیتصاص بر مبنا ،ادبیات علم الحدیثی واحد ،تنظیم نشده است .به نظار مایرساد

عیناً آن روایات با سند ،کاملتر اک االیتصاص در آن کتاب ها وارد شاده اسات .ماثالً

صفحۀ  ۲۳1در االیتصاص روایتی ذکر شده ۳که همان روایت بدون هیچ کاموکاساتی
در متن و سند با لفظ «حدثنا» در صفحۀ  ۴۱5جلد یک بصائر ذکر شده اسات ۲.نیاز در
1

صفحۀ  ۳۳۲روایتی ذکر شده ۴که عین آن با سند کامل در کتاب کافی نیز آمده اسات.
نکتها ،غریهتر آنکه ایانگوناه روایاات بیشاتر در کناار هام قارار گرفتاهاناد؛ ماثالً

قسمت ها ،اول کتاب االیتصاص گزینشی اک روایاات الکاافی کلینای و عیاون ایباار
الرضا و موانی االیبار شیخ صدوق است و بهندرت اک روایات بصائر الادرجات در آن
به چشم مییورد و بهعکاس در قسامت هاا ،پایاانی کتااب بیشاتر روایاات بصاائر
الدرجات ذکر شده است و اک روایات الکافی کمتر دیده میشود.
دربارۀ سند روایات نیز باید گفت که سند روایات اک نظم و نساق واحاد ،پیارو،
نمیکنند؛ بریی بیسند است و بریی اک سندها ،روایات در کتاب بهصاورت مساند
مولّق و مرفو ذکر شده است .در قسمت اول که مصحح دانشمند جناب آقا ،غفار،
اک آن بهعنوان ایتصاص  ۱یاد کرده روایات بهصورت مسند و حتی مولّاق ذکار شاده
است و در بوضی جاها با لفظ «حدّثنا» برا ،مألف کتاب آمده و بقیاه ساند باهصاورت
مونون ذکر شده است .اک صفحۀ  ۲۲که مصحح اک آن بهعنوان ایتصاص  ۳یااد کارده
روش سند تغییر مییابد و تا سه واسطه راو ،با لفظ حدثنا(نی) ذکر شده اسات؛ ایان
در حالی است که در قسمت اول جز برا ،صاحه کتاب که لفظ «حادّثنی» ذکار شاده
بود برا ،هیچیک اک روات دیگر لفظ «حدثنی» ذکر نشده و طرق تحمل مخفی است
سهس پس اک ذکر یک روایت طوالنی روایت موقوفی اک این عباس ذکار شاده اسات
بدون ذکر سلسه سند ،به این صورت« :عن ابن عباس انه لما بوا محماد »...بواد اک
بیان حدی فوق که روایتی طوالنی است و  ۱5صفحه اک کتاب را در بر دارد دوباره به
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قسمت اعظم کتاب اک کتابها ،الکافی کلینی عیون ایبار الرضا و موانی االیبار شیخ
صدوق و بصائر الدرجات صفار انتخاب شده؛ کیرا بسیار با روایاتی مواجه میشویم که
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با لفظ «عن» در سلسلهسند ذکر شدهاند.

بود اک ذکر چندین حدی بدین شکل در صفحۀ  19کتاب حدیثی با سلسله سند کامل
که حکایت اک سما برا ،تمام روات است با لفظ «حدّثنی» ذکر شده است دوباره باا

میشویم که گویندۀ آن نامشخص است و با لفظ قال« :قاال ابان عبااس »...در قسامت
حدی منطق بوض الحیوانات شرو میشاود .در صافحۀ  ۱۲0باا موضاو و مطلبای
مواجه میشویم که اصالً سلسلهسند ندارد و با این عبارت شارو شاده اسات« :کتاه
مواویة بن ابیسفیان الی علی بن ابیطاله »...بواد اک ایان باا کتااب ابان دأب مواجاه
میشویم که در آن روایات با سلسله سند ،کامل با لفظ «حدثنی» در تمام طبقات شرو
شده است .در پایان کتابِ ابن دأب در صفحۀ  ۱95همانند صفحۀ  ۱۲0مطلبی بادون

ذکر هیچ سند ،ذکر شده است با این عبارت« :اعلم انه »...در صفحۀ  ۱9۲کتاب محناة
امیرالمؤمنین بدون ذکر هیچ سلسلهسند ،اک امام علی روایت شده است و ساهس
همان روش نخست پی گرفته میشود تا در صافحۀ  ۲۲9باا حادی

موقاوفی مواجاه

میشویم که وصایا ،لقمان حکایم را باه فرکنادش بیاان مایکناد .ایان باینظمای و
ناهماهنگی در ذکر سلسلهاسناد حدی برا ،محققی چون شایخ مفیاد جاا ،شاگفتی
دارد .دانشمند ،که در قرن چهارم و پنجم هجر ،یکی اک مهامتارین شخصایتهاا،
علمی و دینی به شمار میرفت و دوست و دشمن بر علم و عظمتش صاحه گذاردناد
آیا شایسته است که این اسطورۀ علمی در کمان یویش با تألیفاتی بینظیر کاه سارآمد
تمام دانشمندان در عصر یویش در کالم و فقاه و اصاول اعتقااد ،اسات دسات باه
تلخیص کتابی بزند که مؤلفش ناشنایته است؛ آنهم به شایوها ،غیار علمای و فنای؟
بنابراین مؤلف کتاب ناشنایته است و نمیتواند اک تألیفات شیخ مفید باشد.
5ـ .2شیوخ مصفاوت در اسناد االخصاا
علیرغم متفاوت بودن طرق تحمل حدی در سراسر کتاب ذکر این نکته نیز ضرور،

است که مشایخی که اک طریق سما و غیر آن روایات کتاب اک آنها وارد شاده اسات
یکسان نیستند و غریهتر آنکه آن روایات اک مشایخی نقل شده است که یا در طبقاات
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ذکر یک حدی همان روش نخست در پیش گرفته میشود و در الباهال ،روایاات در
این بخش با احادی مرفو و مولّق روبهرو میشاویم تاا دوبااره باا حادیثی مواجاه

۸۸
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باالتر چون طبقۀ مشایخ صدوق و صفار و ابن قولویه و ...هستند یا اک جملاه مشاایخی
هستند که در سراسر دیگر کتاب ها ،شیخ مفید اک آنها نامی برده نشده است(.شبیر،
۱۲15ش ص )۳۱5در ادامه به ذکر و بررسی بریی اک شیو کتاب پردایته میشود:
1ا۳ا۱ا .۱على بن ابراهیم جوفر،؛ باا لفاظ «حادّثنی» کاه حکایات اک ساما دارد در
9

صفحۀ  ۳1۱االیتصاص.
1ا۳ا۱ا .۳محمد بن حسّان راک،؛ با لفظ «حدثنی» که حکایت اک سما دارد در صفحۀ
1

 ۲۳5االیتصاص.
1ا۳ا۱ا .۲۱عمر بن علی بن عمر بن یزید؛ بدون هایچ نشاانه یاا عالمتای اک طارق
0

تحمل در صفحۀ  ۳15االیتصاص.

اینک این شیو مورفی میشوند:
علی بن ابراهیم اک مشایخ صفار در االیتصاص با لفظ «حدّثنی» ذکر شاده اسات.
اصل روایتی که در االیتصاص ذکر شده در صفحۀ  ۲11جلد یک بصائر الادرجات اک
همین شیخ آمده است .محمد بن حسان راک ،که در االیتصاص با لفظ حادّثنی آماده
اصل روایتش به همان شکل در صفحۀ  ۴5۳جلد یک بصائر الدرجات اک هماین شایخ
ذکر شده است .غریهتر آنکه عمر بن علی بن عمر بن یزید که در االیتصااص بادون
«حدّثنی» آمده و در ذیل آن روایتی ذکر شده همان روایت بدون هیچ کموکاستیا ،در
صفحۀ  ۲11جلد یک بصائر الدرجات با لفظ «حدّثنی» اک همین شیخ اک طریقای دیگار
ذکر شده است.
«عُمَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَن عَلِیِّ بْانِ مِیاثَمٍ التَّمَّاارِ عَمَّان حَدَّثَاهُ عَان أَمِیا ِر
المُؤمِنِینَ :أَنَّهُ کَانَ مَ َ بَوْضِ أَصْحَابِهِ فِی مَسْجِدِ الکُوفَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِاأَبِی أَناتَ وَ أُمِّای
إِنِّی لَأَتَوَجَّهُ .....فَوَادَتْ کَمَا کَانَتْ(».غفار۱۲19 ،ش ص)۳15
«حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ یَزِیدَ(عمر بن علیّ بن عمر بن یزید عن علیّ بن النومان) عَن عَلِیِّ بْنِ
الثُّمَالِیِّ عَن بَوْضِ مَن حَدَّثَهُ عَن أَمِیرِ المُؤمِنِینَ أَنَّهُ کَانَ مَ َ أَصْحَابِهِ فِی مَسْجِدِ الکُوفَةِ فَقَاالَ
لَهُ رَجُلٌ بِأَبِی وَ أُمِّی إِنِّی لَأَتَوَجَّهُ.....فَوَادَتْ کَمَا کَانَتْ(».صفار ۱۴5۴ق ج ۱ص)۲11
سؤال اینجاست که آیا شیخ مفید میتوانسته اک شیو محمد بن حسن صفار ساما
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5ـ2ـ .1مشایخ صفار
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داشته باشد؟ پاسخ به این سؤال منفی است و در این قسم نظر ما را تقویت میکند کاه
حداقل بخشی اک روایات در االیتصاص اک بصائر الدرجات صفار گرفته شده و کاتاه
اک حذ لفظ «حدّثنی» غفلت کرده است و این عمل با مقام علمی شیخ مفید ساکگار،

روایات در کتاب ها ،مذکور لفظ «حدّثنا» یاا «حادّثنی» وجاود دارد اماا ایان لفاظ در
االیتصاص حذ شده است .نکتۀ دیگر آنکه اک چهار روایت ذکرشده توساط شایو
صفار سه روایت آن در صفحاتی نزدیک به هم در االیتصاص جا ،گرفتهاناد و ایان
احتمال را تقویت میکند که کتاب گزیدها ،اک کتابها ،قبل اک یود است.
5ـ2ـ .2مشایخ صدوق

1ا۳ا۳ا .۱تمیم بن عبداهلل بن تمیم قرشی
1ا۳ا۳ا .۳ابو احمد هانی بن محمد بن محمود عبد،
1ا۳ا۳ا .۲جوفر بن حسین مؤمن قمی
اک تمیم بن عبداهلل بن تمیم قرشی و ابو احمد هانی بن محمد بن محمود عباد ،در
االیتصاص با لفظ «حدّثنا» روایت شده است که این حکایت اک سما مؤلف نزد آنها
دارد(.غفااار۱۲19 ،ش ص ۱99و  )۱91درحااالیکااه ایاان دو راو ،اک مشااایخ و
کسانیاند که شیخ صدوق اک آنها روایت کرده است .دربارۀ تمیم بن عبداهلل در کتااب
عیون(ابن بابویه ۱۲10ق ج ۱ص ۳1۱ ۱91 ۱۲۴ ۱55 ۳5 1و ج ۳ص )۳۲با لفظ
«حدّثنا» وارد شده است که حکایات اک ساما شایخ صادوق اک آن راو ،مایباشاد و
۱5
روایت ذکرشده در االیتصاص 9با همان سند و متن عیناً در عیون ذکر شاده اسات
درحالیکه شیخ مفید و شیخ صدوق نمیتوانند شاگرد بیواسطۀ جوفر بن حسین مؤمن

قمی باشند(.همان ج ۱ص )۱9در یصوص ابو احمد هانی بن محمد در کتاب عیاون
(همان ج ۱ص 05و  )0۱دو روایت با لفظ «حدّثنا» وارد شاده اسات کاه حکایات اک

سما شیخ صدوق اک آن راو ،دارد و روایت ذکرشده در االیتصاص ۱۱با همان سند و
متن عیناً در عیون ذکر شده است(۱۳.همان ج ۱ص )05دربارۀ این دو شاخص آنچاه

در مورد مشایخ صفار ذکر کردیم صدق میکند.
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ندارد .بسیار ،اک روایات ذکرشده در االیتصاص دقیقااً هماان روایااتی اسات کاه در
کتابهایی نظیر بصائر الدرجات الکافی و ...آمده است با این تفاوت که در ابتادا ،آن
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جوفر بن حسین مؤمن قمی نیز یکی اک مشایخ شیخ صدوق و احمد بن حسین بان
عمران صاحه کتاب االیتصاص است که در جا،جا ،کتاب منسوب به شایخ مفیاد
با لفظ «حدّثنی» و «حدّثنا» ذکر شده است(.غفار۱۲19 ،ش ص9۲ 9 9 1ا1۱ 91

مؤمن قمی نامی اک شیخ مفید یافت نمیشود و این نظریه تقویت میشاود کاه حاداقل
روایاتی که با جوفر بن حسین مؤمن قمی با لفظ «حدّثنی» و «حدّثنا» ذکار شادهاناد اک
کتاب االیتصاص احمد بن حسین بن عماران گرفتاه شاده اسات(.آقاابزر تهرانای
۱۴5۲ق ج ۱1ص)۲01
5ـ2ـ .3مشایخ کلینی و همعارانش

1ا۳ا۲ا .۱سهل بن کیاد آدمی
1ا۳ا۲ا .۳محمد بن جوفر بن ابی شاکر
1ا۳ا۲ا .۲ابو جوفر احمد بن محمد بن عیسی
سه راو ،فوق نیز اک جمله کسانی هستند که کلینی با ذکر «عدة من مشاایخنا» اک آنهاا
روایت کرده است و آنها اک جمله کسانی هستند که در طبقۀ صفار و همعصرانش قرار
دارند و نمیتوانند مستقیماً اک مشایخ شیخ مفید باشند؛ این در حالی است که در کتااب
االیتصاص با ذکر «حدّثنی» و «حدّثنا» اک آنان روایت شده است(۱۲.غفاار۱۲19 ،ش
ص ۱۱۳ ۱۱۱و )۲۴1
نصیجه
اک مجمو مباح نتایج کیر حاصل شد:
 .۱االیتصاص بهدلیل سبک نگارش و عدم انطباق محتوا ،کتاب با تفکارات شایخ
مفید و عدم ذکر و انتساب آن به شیخ مفید در کتابها ،رجاال و فهرسات متقادم اک
تألیفها ،شیخ مفید نیست.
 .۳االیتصاص بهسبه محتوایش که مجموعها ،نقلیحدیثی است نمیتواند همان
کتاب الویون و المحاسن شیخ مفید باشد؛ کیرا محتوا ،الویون و المحاسن کالمیعقلای
است.
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 ۳5۴ ۳5۱ ۱9۱ 0۳ 19 11و  )۳51و اک جهت کمانی جوفر بن حسین ماؤمن قمای
نمیتواند شیخ و استاد حدی شیخ مفید باشد و در بین شااگردان جوفار بان حساین
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 .۲االیتصاص مجموعها ،است برگرفتهشده که اک کتابها ،االیتصااص اباوعلی

احمد بن الحسین بن احمد بن عمران فضائل امیرالمؤمنین ابن دأب صفة الجنة و النار
و قبض روح المؤمن و الکافر سوید بن جناح و کتاب محنة امیرالماؤمنین کاه توساط

پینوشتها:
 .۱قابل ذکر است بریی اک محققان در پاسخ به این سؤالها تحقیقهایی انجام دادهاناد؛ اک جملاه مقالاۀ

«شیخ مفید و کتاب ایتصاص»(شبیر۱۲15 ،ش) در این مقاله در صحت انتساب کتااب االیتصااص
به شیخ مفید شک شده است .در مقالۀ حاضر اک مقالۀ یاد شده اساتفاده شاده اماا اک کوایاا ،دیگار،
مورد بررسی قرار گرفته است.
« .۳ابْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَن یَحْیَى بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَن یُونُسَ عَن حَمَّادِ بْنِ عُثمَانَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
قُلتُ لِأَبِی عَبْدِاهلل إِنَّ سَلَمَةَ بْنَ کُهَیْلٍ یَروِ ،فِی عَلِیٍّ أَشیَا َ کَثِیرَةً قَالَ مَا هِیَ قُلتُ حَدَّثَنِی أَنَّ رَسُاولَ اهلل
ص کَانَ مُحَاصِراً أَهْلَ الطَّائِفِ وَ أَنَّهُ یَلَا بِوَلِیٍّ یَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ مِن أَصْحَابِهِ عَجَبااً لِمَاا نَحْانُ فِیاهِ مِا َ
ن
الشِّدَّةِ وَ إِنَّهُ یُنَاجِی هَذَا الغُلَامَ مُنذُ الیَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اهلل ص مَا أَنَاا بِمُنَاجِیاهِ إِنَّمَاا یُنَااجِی رَبُّاهُ فَقَاالَ أَبُاو
عَبْدِاهلل نَوَمْ إِنَّمَا هَذِهِ أَشیَا ُ یُوْرَ ُ بَوْضُهَا مِن بَوْضٍ(».غفار۱۲19 ،ش ص)۲۳1
« .۲حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَن یَحْیَى بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَن یُونُسَ عَن حَمَّادِ بْنِ عُثمَاانَ عَان مُحَمَّادِ بْا ِ
ن
مُسْلِمٍ قَالَ :قُلتُ لِأَبِی عَبْدِاهلل إِنَّ سَلَمَةَ بْنَ کُهَیْلٍ یَروِ ،فِی عَلِیٍّ شَیْئاً قَالَ مَاا هِایَ قُلاتُ حَادَّثَنِی أَنَّ
رَسُولَ اهلل کَانَ مُحَاصِراً أَهْلَ الطَّائِفِ وَ أَنَّهُ یَلَا بِوَلِیٍّ یَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ مِن أَصْحَابِهِ عَجَباً لِمَاا نَحْانُ فِیاهِ
فَإِنَّهُ یُنَاجِی هَذَا الغُلَامَ مُنذُ الیَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اهلل ص مَا أَنَا بِمُنَاجِی لَهُ إِنَّمَا یُنَاجِی رَبَّهُ فَقَالَ أَبُاو عَبْادِاهلل
إِنَّمَا هَذِهِ أَشیَا ُ نَوْرِ ُ بَوْضَهَا مِن بَوْضٍ(».صفار ۱۴5۴ق ج ۱ص)۴۱5
« .۴وَ قَالَ :یُسْتَجَابُ الادُّعَا ُ فِای أَرْبَوَاةِ مَاوَاطِنَ فِای الاوَترِ وَ بَوْادَ طُلُاو ِ الفَجْارِ وَ بَوْادَ الظُّهْارِ وَ بَوْادَ
المَغرِبِ(».غفار۱۲19 ،ش ص)۳۳۲
« .1عِدَّةٌ مِن أَصْحَابِنَا عَن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَالِد عَن أَبِیهِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ عُروَةَ عَن أَبِی الوَبَّاسِ الفَضالِ
بْنِ عَبْدِالمَلِکِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِاهلل یُسْتَجَابُ الدُّعَا ُ فِی أَرْبَوَةِ مَوَاطِنَ فِی الوَترِ وَ بَوْدَ الفَجْرِ وَ بَوْدَ الظُّهْرِ
وَ بَوْدَ المَغرِبِ(».کلینی ۱۴51ق ج ۲ص)۲۴۱
« .9حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الجَوْفَرِ ُّ،قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الوَبَّاسِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الحَذَّا ِ البَصْرِ ِّ،عَان
رَجُلٍ عَنِ الحَسَنِ بْنِ أَبِی الحَسَنِ البَصْرِ ِّ،قَالَ :أَتَانَا أَمِیارُ المُاؤمِنِینَ وَ کُناتُ یَوْمَئِاذ غُلَاماا(»...غفاار،
۱۲19ش ص)۳1۱
« .1حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الرَّاکِ ُّ،قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ یَالِد وَ کَانَ کَیْدِیّاً قَالَ :کُنتُ بِالوَسْکَر(»...همان
ص)۲۳5
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نویسندۀ مجهولی جم آور ،شده است.

۸6
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« .0مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْد عَن مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ القَاسِامِ قَاالَ أَیبَرَنِای إِبْارَاهِیمُ بْانُ مُوسَاى قَاالَ:
أَلحَحْتُ عَلَى أَبِی الحَسَنِ الرِّضَا فِی شَیْ أَطلُبُهُ مِنه(»...همان ص)۳15
« .9حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ عَبْدِاهلل بْنِ تَمِیمٍ القُرَشِیُّ رَضِیَ اهلل عَنهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَن عَلِیِّ بْنِ أَحْمَادَ بْانِ عَلِایٍّ
الأَنصَارِ ِّ،قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ مِیثَمٍ عَن أَبِیهِ قَالَ لَمَّا اشتَرَیْتُ ...حَمِیدَةُ(».همان ص)۱99

ص)۱9
« .۱۱حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ هَانِ ُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُود الوَبْدِ ُّ،رَضِیَ اهلل عَنهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی بِإِسْنَادِهِ رَفَوَاهُ أَنَّ
مُوسَى بْنَ جَوْفَرٍ دَیَلَ عَلَى الرَّشِیدِ ....مِن کُنُوکِ اهلل تَوَالَى وَ رَسُولِهِ(».غفار۱۲19 ،ش ص)۱91
« .۱۳حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ هَانِی بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُود الوَبْدِ ُّ،رَضِیَ اهلل عَنهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی بِإِسْنَادِهِ رَفَوَهُ أَنَّ
مُوسَى بْنَ جَوْفَرٍ دَیَلَ عَلَى الرَّشِیدِ .....مِن کُنُوکِ اهلل وَ رَسُولِهِ(».ابن بابویه ۱۲10ق ج ۱ص)05
« .۱۲حَدَّثَنِی سَهْلُ بْنُ کِیَاد الآدَمِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عُروَةُ بْنُ یَحْیَى عَن أَبِی سَوِید المَادَائِنِیِّ قَاالَ :قُلاتُ لِاأَبِی
عَبْدِاهلل مَا مَوْنَى قَوْلِ اهلل عَزَّ وَ جَلَّ فِی مُحْکَمِ کِتَابِه(»...غفار۱۲19 ،ش ص)۱۱۱
«حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ جَوْفَرِ بْنِ أَبِی شَاکِرٍ عَمَّن حَدَّثَهُ عَن بَوْضِ الرِّجَالِ عَن أَبِی عَبْادِاهلل قَاالَ :جَازَى اهلل
المَوْرُو (».همان ص)۱۱۳
ح عَن عَوْ ِ بْنِ عَبْادِاهلل الاأَکْدِِّ،
«حَدَّثَنَا أَبُو جَوْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى قَالَ حَدَّثَنِی سَوِیدُ بْنُ جَنَا ٍ
عَن بَوْضِ أَصْحَابِنَا عَن أَبِی عَبْدِاهلل قَالَ قَاالَ رَسُاولُ اهلل ص إِذَا أَرَادَ اهلل تَبَاارَکَ وَ تَوَاالَى قَابْضَ رُوحِ
المُؤمِن(»...همان ص)۲۴1

منابع
 .۱آقابزر

تهرانی محمد محسن الذریوة الی تصانیف الشیوة بیروت :دار االضوا ۱۴5۲ق.

 .۳ابن بابویه محمد بن على عیون ایبار الرضا چ ۱تهران :نشر جهان ۱۲10ق.
 .۲ابن شهرآشوب محمد بن علی موالم الولما فی فهرست کتاه الشایوة و اساما المصانفین مانهم
قدیماً و حدیثاً تهران :اقبال ۱۲1۲ش.
 .۴ابن طاووس على بن موسى فرج المهموم فی مورفة نهج الحالل مان علام النجاوم(تااریخ علماا
النجوم) چ ۱قم :دار الذیائر ۱۲90ق.
 .1افند ،عبدالله بن عیسیبیگ ریاض الولما و حیاض الفضال مشهد :بنیاد پژوهشهاا ،اساالمی
۱۲09ش.
 .9امین سید محسن اعیان الشیوة حققه و أیرجه حسن االماین بیاروت :دار التواار للمطبوعاات
۱۴5۲ق.
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« .۱5حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ عَبْدِاهلل بْنِ عَبْدِاهلل بْنِ تَمِیمٍ القُرَشِیُّ رَضِیَ اهلل عَنهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِای عَان أَحْمَادَ بْا ِ
ن
عَلِیٍّ الأَنصَارِ ِّ،قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ مِیثَمٍ عَن أَبِیهِ قَالَ :لَمَّا اشتَرَتِ ...حَمِیادَةُ(».ابان بابویاه ۱۲10ق ج۱

کاوشی در پدیدآورندۀ کتاب االختصاص
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 .1امین حسن مستدرکات اعیان الشیوة بیجا :مؤسسۀ تحقیقات و نشر موار اهل البیت بیتا.
 .0بحرانى سید هاشم بن سلیمان مدینة مواجز األئمة االثنی عشر و دالئل الحجج على البشر چ ۱قام:
مؤسسة الموار االسالمیة ۱۴۱۲ق.
 .9حرّ عاملی محمد بن الحسن تفصایل وساائل الشایوة و تحصایل مساائل الشاریوة تهاران :مکتباة
اسالمی امام رضا۱۴۱0 ق.

 .۱۱یرسان سید مهد ،االیتصاص نجف :چاپخانۀ حیدریه ۱۲95ش.
 .۱۳یوئی سید ابوالقاسم موجام رجال الحدی و تفصایل طابقات الرواة قم :مرکز نشار آثار شایوه
۱۲99ش.
 .۱۲شبیر ،کنجانی سید محمدجواد «شیخ مفید و کتاب ایتصاص» نور علام شامارۀ ۱۲15 ۴5ش
ص95ا.0۱
 .۱۴صفار محمد بن حسان بصاائر الادرجات فای فضاائل آل محماد چ ۳قام :مکتباة آیاتاهلل
المرعشی النجفی ۱۴5۴ق.
 .۱1طوسی محمد بن حسن الفهرست تحقیق جواد القیومی بیجا :نشر الفقاهة ۱۴۱1ق.

 .۱9عاملى نباطى على من محمد بن على بن محمد بن یونس الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم
چ ۱نجف :المکتبة الحیدریة ۱۲0۴ق.
 .۱1غفار ،علیاکبر االیتصاص تنظایم فهاارس اک ساید محماود کرناد ،محرمای تهاران :مکتباة
الصدوق ۱۲19ش.
 .۱0کراجکی محمد بن علی کنز الفوائد حققه و علق علیه عبداهلل نومه بیروت :داراالضوا ۱۴51ق.
 .۱9کلینى محمد بن یوقوب الکافی تصحیح علىاکبر غفارى و محماد آیونادى تهاران :دارالکتاه
االسالمیة ۱۴51ق.
 .۳5کنتور ،اعجاک حسین بن محمد قلی کشف الحجه و األستار عن أسما الکتاه و األسافار قام:
کتابخانه عمومی حضرت آیتاهلل الوظمی مرعشی نجفی بیتا.
 .۳۱مجلسى محمدباقر بن محمدتقى بحاراألنوار الجاموة لدرر أیبار األئمة األطهاار چ ۳بیاروت :دار
احیا التراث الوربی ۱۴5۲ق.
 .۳۳مرتضی سید الفصول المختارة من الویون و المحاسن تصحیح على میرشریفى قام :کنگارۀ شایخ
مفید ۱۴۱۲ق.

 .۳۲موار مجید تاریخ عمومی حدی
 .۳۴مفید محمد بن محمد المسائل السرویة قم :کنگرۀ شیخ مفید ۱۴۱۲ق.
 .۳1ااااا تصحیح اعتقادات االمامیة تصحیح حسین درگاهى قم :کنگرۀ شیخ مفید ۱۴۱۴ق.
تهران :انتشارات کویر ۱۲9۲ش.
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االسالمیة ۱۴5۱ق.
 .۱5اااااااا الفصول المهمة فی أصول األئمة قم :مؤسسۀ موار

۸۲

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال دهم ،شماره بیستم ،پاییز و زمستان 931۷

 .۳9نجاشی احمد بن علی رجال النجاشی قم :مؤسسة النشار االساالمی التابواة لجماعاة المدرساین
۱۲91ش.
 .۳1نااورى حسااین باان محماادتقى مسااتدرک الوسااائل و مسااتنبط المسااائل چ ۱قاام :مؤسسااة آل
البیت۱۴50 ق.
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