وصیت مفضل بن عمر ،بازیابی و اعتبار سنجی
محمود ملکی
محمد کاظم رحمان ستایش
از مفضل بن عمر ،متنی به نام «الوصیه» در دست است که شامل دو نوع سخن است :سخنان
نویسنده و احادیث امام صادق علیه السالم .همۀ این متن یا تنها احادیث آن از قرن دوم تا پنجم
هجری در میان محدثان دست به دست میشده است .این متن از آثار مفقود به شما میرود که به
صورت مستقل وجود نداشته ،حتی دستنویسی از آن نمانده است .نوشتار پیش رو به بازیابی اثر
یاد شده در کتب فهرست و آثار روایی بویژه الکافی و نیز اعتبار سنجی آن با روش قدما پرداخته
است .روش این نوشته کتابخانهای است که بر اساس دادههای سندی و متنی به تحلیل سند و متن
میپردازد.
کلید واژهها :الوصیه ،مفضل بن عمر ،بازیابی ،اعتبار سنجی ،الکافی
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مقدمه
صاحبان جوامع روایی مانند کلینی در الکافی احادیث مصنفات پیش از خود را را در کتابهای
حدیثی جایگذاری و تبویب کردند .به تدریج و با گذشت زمان ،اصل این منابع ،چگونگی استفادۀ
نویسندگان جوامع از آنها و اعتبار هر یک بر نسلهای بعد پنهان ماند و یکی از مهمترین قرائن در
دسترس پیشینیان از بین رفت .و ارزیابی دقیق احادیث به آن روش معهود به فراموشی سپرده شد.
با از بین رفتن این قرینه ،راه برای تغییر روش قدما به متاخرین فراهم شد و اعتبار حدیث که بر
مبنای آثار نخستین سنجیده میشد بر پایه سند ارزیابی شد .بازگشت به شیوۀ قدما برای ارزیابی
دقیقتر حدیث و نزدیک شدن به مراد آنان در اعتبار سنجی منابع نخستین کاری بایسته است که
شایسته است امروزه بدان پرداخته شود .در این نوشتار با مطالعۀ موردی ،الوصیه مفضل بن عمر
جعفی را بازیابی و اعتبار آن بر اساس روش قدما ارزیابی شده است.
شناختنامه مفضل
1
مفضّل بن عمر از یاران و راویان امام صادق و امام کاظم علیهما السالم است .از آن دو امام
3
روایت کرده است2 .وفات وی حدود سال  181رخ داده است.
نجاشی وی را فاسد المذهب و مضطرب الروایه دانسته که بدو اعتنا نمیشود 4 .ابن غضائری او را
 .1رجال طوسی ،ص  703و .747
 .2الکافی ،ج ،1ص 22و  71و .44
 .7مفضل از جابر بن یزید متوفای ( 172/121رجال طوسی ،ص  ،121فهرست نجاشی ،ص )121روایت کرده است
(الکافی ج ،1ص  )442سالهای خالفت سفاح  (172-172تاریخ االمم و الملوک  ،ج ،3ص )430با امام صادق علیه
السالم در کوفه دیدار کرده است .نیز یکسال قبل از تبعید امام کاظم به عراق ،زنده بوده است( .اختیار معرفة الرجال،
ص )401-401انتقال امام به عراق در شوال  131رخ داده است ( الکافی ،ج ،1ص 432؛ تاریخ بغداد ،ج ،17ص )77
نیز در حیات امام کاظم علیه السالم از دنیا رفته است ( اختیار معرفة الرجال ،ص  )721و سال شهادت امام کاظم علیه
السالم  117است( الکافی ،ج ،1ص  432و 412؛االرشاد ،ج ،2ص  )214بنابراین وفات او حدود سال  110است .با
توجه به اینکه از جابر بن یزید ( م)172/121هم روایت میکند ،و اگر سال روایت وی از جابر همان سال آخر عمر جابر
و سن وی حدود  24سال باشد ،میتوان والدت وی را در آغاز قرن دوم دانست .بنابراین وی در فاصله اوایل قرن دوم تا
حدود سال  110میزیسته است.
 .4فهرست نجاشی ،ص.412

5 .

ضعیف ،متهافت ،مرتفع القول و خطّابی توصیف کرده است
وصف اخیر را ظاهرًا نجاشی نپذیرفته است؛ چرا که از آوردن آن پرهیز کرده است.
احادیث کشی هم در مورد مفضل یکسان نیست .برخی احادیث ،وی را ستوده و بعضی احادیث نیز
6
او را مذموم دانستهاند.
با توجه به اختالف موجود در آثار قدما درباره مفضل ،در کتابهای رجالی و مقاالت ،آرای متفاوتی
7
ارایه شده است .
نجاشی پنج کتاب در ترجمه مفضل نام برده است :كتاب ما افترض اهلل على الجوارح من االیمان و
هو كتاب االیمان و االسالم ،كتاب یوم و لیلة ،كتاب فكر :كتاب فی بدء الخلق و الحث على االعتبار،
وصیه المفضل ،كتاب علل الشرایع 8.طوسی نیز یک وصیت و یک کتاب را از مفضل دانسته
9
است.
11
آثار دیگری به مفضل نسبت داده شده که شمار همه آنها به نوزده میرسد.
در مورد اعتبار آثار و احادیث رسیده از مفضل یا منتسب به وی ،نجاشی و ابن غضایری همداستان
هستند.
نجاشی مصنفات یاد شده را قابل اعتماد ندانسته است .ابن غضائری هم به افزودن غالیان بر
احادیث منتسب به مفضل تصریح کرده است11 .شیخ طوسی «وصیت» و «کتاب مفضل» را بدون
12
تردید به او نسبت داده است.
در اینجا شایسته است برخی مصطلحات مورد نیاز را تبیین کرده ،سپس به بازیابی و اعتبار سنجی
الوصیه بپردازیم.
روش این پژوهش بر پایۀ دادههای سندی و متنی و با شیوۀ کتابخانهای است.
13
مقصود از بازیابی ،فرآیند کشف و شناسایی متون /روایات یک اثر مفقود از منابع پسین است.
مراد از اعتبار در این نوشته ،اعتبار تاریخی اَسناد است که ارزش تاریخی آنها را بررسی میکند.
برای بازیابی متون نیازمند روشهایی هستیم که ما را در این مهم یاری رساند .سه روش تحلیل
اسنادی ،تحلیل متنی و تحلیل ترکیبی در امر بازیابی کارا هستند.
روش تحلیل اسنادی ناظر به اسناد روایات و طرق کتابهاست و راههایی را پیگیری میکند که به
واسطه سند و طریق به نتیجه برسد 14 .به راههایی که به تحلیل محتوای روایات پرداخته ،نسبت
 .4رجال ابن غضائری ،ص.13
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 .اختیار معرفة الرجال ،ص .721-721

3

 .نقد الرجال ،ج ،4ص403؛ منتهی المقال ج ،2ص 220؛ معجم رجال الحدیث ،ج ،11ص 704؛ «نگاهی به شخصیت
مفضل بن عمر» االهام قاسمی حدیث اندیشه ،شماره  ،2تابستان 11و نقد همین مقاله از محمد روحانی علی آبادی حدیث
اندیشه ،شماره 7و ،4پاییز و زمستان11؛ کاوشی در بازشناسی مفضل بن عمر از امیر محسن عرفان ،انتظار موعود،
شماره  ،21بهار11؛ مفضل کوفی امین امام از عبدالکریم پاک نیا ،فرهنگ کوثر ،شماره  ،21مرداد.31
 .1فهرست نجاشی ،ص.412
 .1فهرست طوسی ،ص.432
 «.10بررسی اجمالی آثار منسوب به مفضل بن عمر جعفی» ،محمد علی صالحی ،بساتین ،ص  ، 171-111شماره ،1
بهار و تابستان .11
 .11رجال ابن غضائری ،ص .13
 .12فهرست طوسی ،ص .432
 .17کتاب زید بن وهب  ،ص.20

روایات را با منبع مفقود برقرار میسازد ،روش تحلیل متن گفته میشود .این روش به کشف ارتباط
محتوای منبع با عنوان آن نیز میپردازد 15 .روش تحلیل سندی -متنی نیز روشی است که از نسبت
16
سنجی میان متون و اسانید یک محتوای مشترک میتوان آن محتوا را به منبع مفقود مستند کرد.
این روش حاصل ترکیب دو روش اِسنادی و متنی است.
17
«روش قدما» بدین معناست که آنان در مواجهه با حدیث بر خالف متأخران به صحت سند بسنده
نمیکردند؛ بلکه صحیح را به معناى لغوى آن به مفهوم كامل (در مقابل ناقص) یا سالم (در مقابل
سقیم) یا ثابت االنتساب به كار مىبردهاند و مراد از آن حدیثى بوده است كه صدور آن از معصوم
18
علیه السالم به اثبات رسیده باشد ،هرچند اثبات آن با حجّت شرعى باشد نه اطمینان یا قطع انسان.
درباره الوصیه
نجاشی و طوسی یک عنوان مشترک را با اندکی تفاوت در لفظ ،در شمار آثار مفضل آوردهاند.
نجاشی با عنوان «وصیه المفضل» و طوسی با عنوان «له وصیه یرویها»
بخشی از متن از آن در الکافی ،المحاسن ،الخصال ،صفات الشیعه ،اختیار معرفه الرجال (رجال
الکشی) ،دعایم االسالم ،شرح االخبار و ظاهرا قسمت بیشتر آن در تحف العقول آمده است .این
نوشتار دربردارندۀ سخنانی است از مفضل که شیعیان را به رعایت شریعت و مراعات تقوا سفارش
میکند و پس از هر سفارشی برای تأیید ،حدیثی از امام صادق علیه السالم میآورد.
در این مجال برآنیم تا به بازیابی و اعتبار سنجی این وصیت بپردازیم.
پیشینه
پیشینه پرداختن به این وصیت به ده سال اخیر بر میگردد .مدرسی طباطبایی متن وصیت تحف
العقول را با وصیت مفضل در فهارس طوسی و نجاشی یکی دانسته ،قطعۀ پایانی آن را که در مدح
19
مفضل است الحاقی و غیر اصیل شمرده است.
استاد مددی وصیت مفضل به شیعه را از اختصاصات و منفردات کتاب تحف العقول دانسته که در
21
الکافی و محاسن هم قطعههایی از آن نقل شده است.
حسن انصاری نیز در صفحه شخصی در وبگاه کاتبان این وصیت را شناسانده و به نقل آن در تحف
العقول و الکافی و المحاسن اشاره کرده است .ایشان بخشی از آن را اصیل میداند هر چند قسمت
پایانی وصیت را احتمال میدهند از ملحقات قاسم بن ربیع باشد که گرایش غالیانه داشته است.
 .14کتاب زید بن وهب  ،ص.31
 .14کتاب زید بن وهب  ،ص.14
 .12ببینید :تاریخ گذاری حدیث ،ص  .31-37تحلیل متن در نگاه خاورشناسان بر نقلهای مختلف از یک روایت یا نقل-
های متفاوت روایات یک مجموعه متمرکز است.
 .13مانند شهید ثانی که اعتبار حدیث را جز به ندرت در احوال راویان میداند .البدایه ،ص .24
 .11پژوهشی جدید در کتاب کافی ،شبیری ،شناختنامه کلینی و الکافی ،ج ،1ص .211
11

 .میراث مکتوب شیعه ،ص .407
20
« .استناد فقهی به تحف العقول در بوته نقد و بررسی» سید احمد مددی ،سلمان دهشور ،فقه ،شماره  ،24ص  .212-202تابستان .11

محمد علی صالحی نیز در مورد قطعۀ آخر همین نظر را دارد.

21

آنچه در ادامه خواهد آمد پیگیری و یافتن متن این وصیت است با استفاده از :روش بازیابی متون
مفقود ،تحلیل طرق طوسی و نجاشی به این نوشتار ،اعتبار سنجی متن بر اساس روش قدما و با
توجه به نقل آن در کتابهای حدیثی.
اعتبار سنجی طرق الوصیه در فهارس
الوصیه مفضل را شیخ طوسی و نجاشی در فهرستهای خود با طریق به آن ذکر کردهاند.
 )1طریق نجاشی :نجاشی طریق خود به وصیت مفضل را اینگونه آورده است :اخبرنا ابو عبد
اهلل بن شاذان قال :حدثنا احمد بن محمد بن یحیى عن ابیه عن عمران بن موسى عن ابراهیم
بن هاشم عن محمد بن سنان عن المفضل
ابوعبداهلل بن شاذان ،محمد بن علی بن شاذان قزوینی ،از مشایخ اجازه نجاشی است که بارها از
22
وی روایت کرده است.
23
احمد بن محمد بن یحیی فرزند محمد بن یحیی عطار قمی است .او از مشایخ صدوق و واسطۀ نقل
آثاری در فهرست نجاشی 24و طوسی 25است .طوسی او را در رجال خود در «باب من لم یرو
عنهم علیهم السالم» ذکر کرده است.
محمد بن یحیی ابوجعفر عطار قمی را نجاشی با تعبیرهایی چون « شیخ اصحابنا فی زمانه ،ثقة
عین کثیر الحدیث» ستوده است .نجاشی دو اثر او؛ یعنی مقتل الحسین علیه السالم و النوادر را نام
26
برده است.
27

عمران بن موسى زیتونی ثقه است و کتابی کبیر با عنوان نوادر دارد.
ابراهیم بن هاشم که به گفته برخی شاگرد یونس بن عبدالرحمان بوده ،نخستین کسی است که حدیث
28
کوفیان را در قم نشر داد .او دارای دو کتاب النوادر و قضایا امیر المومنین علیه السالم است.
درممدوح بودن و نداشتن جرح وی اتفاق وجود دارد؛ و کم نیستند عالمانی که به وثاقت و صحت
29
احادیث وی تصریح کردهاند.
31
31
محمد بن سنان را شیخ مفید متهم به غلو و مطعون و نجاشی تضعیف کرده است .شیخ طوسی
این ضعف و طعن را به صیغه مجهول به کار برده  ،32گویا نمیخواهد این ضعف را بپذیرد .شیخ
 « .21بررسی اجمالی آثار منسوب به مفضل بن عمر جعفی» ،محمد علی صالحی ،بساتین ،شماره ،1ص ،171-111
بهار و تابستان .11
 .22فهرست نجاشی ،ص .441
 .27کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص .423
 .24فهرست نجاشی ،ص  40و  123و . ...

 .24فهرست طوسی ،ص  22و  724و . ...
 .22فهرست نجاشی ،ص .247
 .23فهرست نجاشي ص.211
 .21فهرست نجاشی ،ص12؛فهرست طوسی ،ص .11
 .21تنقیح المقال ،ج ،4ص .14-17

70

 .المسائل السرویه ،ص .71

71

 .فهرست نجاشی ،ص  721و .424

طوسی کتابهای دارای غلو و تخلیط وی را روایت نکرده است او دارای کتابهایی از جمله
33
النوادر است.
پس در این دو طریق جز محمد بن سنان و مفضل بن عمر که در وثاقت ایشان اختالف است سایر
راویان از بزرگان شیعه هستند.
 )2طریق شیخ طوسی :شیخ طوسی طریق خود به وصیت مفضل را چنین آورده است :له وصیه
یرویها.اخبرنا بها ابن ابی جید عن محمد بن الحسن عن الصفار و الحسن بن مَتّیل عن محمد بن
الحسین عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر
35
34
علی بن احمد بن محمد ،ابن ابی جید قمی از مشایخ طوسی و نجاشی است که عالمان شیعه به
36
رغم عدم تصریح به وثاقت وی ،بر پایه قرائنی چون شیخ نجاشی بودن ایشان را ثقه می دانند.
محمد بن حسن مشهور به ابن الولید( م )3۴3بزرگ و فقیه قمیان است و دارای کتابهای چون
37
الجامع و التفسیر .طوسی او را «عارف بالرجال موثوق به» شناسانده است.
38
صفار ،محمد بن حسن ابن فرّوخ (م )291است .او ثقه و در نقل روایت قلیل السقط است.
39
حسن بن مَتّیل را از وجوه اصحاب بر شمردهاند که دارای کتاب نوادر است .
محمد بن حسین همان ابن ابی الخطاب است؛ وی ثقه ،دارای قدری عظیم و تصانیفی نکوست و به
41
روایتش اعتماد شده ، 41دارای آثاری ازجمله وصایا االیمه علیهم السالم و کتاب النوادر است.
با عطف صفار بر حسن بن متیل ،دو طریق الوصیه مفضل عبارت است از :
 -1ابن ابی جید عن محمد بن الحسن عن الصفار عن محمد بن الحسین عن محمد بن سنان عن
المفضل بن عمر
 -2ابن ابی جید عن محمد بن الحسن عن الحسن بن مَتِیل عن محمد بن الحسین عن محمد بن سنان
عن المفضل بن عمر
ارزیابی رجالی طریق مذکور چنین است :در وثاقت راوی وصیت مفضل؛ یعنی محمد بن سنان و
خود مفضل چنانکه گفته شد میان عالمان اختالف وجود دارد؛ اما سایر راویان ثقه هستند.
در مورد اعتبار این طریق باید افزود که پیش از فهارس نجاشی و طوسی ،هشت فهرست وجود
داشته که از منابع عمده نجاشی و و طوسی به شمار میرفته اند42 .یکی از آنها فهرست ابن الولید
است .در این طریق هم ابن الولید حضور دارد و به نظر میرسد ،طوسی کتاب الوصیه را از
طریق ابن الولید روایت کرده است.
 .72فهرست طوسی ص .402
 .77فهرست نجاشی ،ص .721
 .74فهرست طوسی ،ص .22
 .74فهرست نجاشی ،ص .44
 .72رک :اعیان الشیعه ،ج  ،1ص 121؛ معجم رجال الحدیث ،ج ،1ص 40؛ج  ،2ص .12
 .73فهرست طوسی ،ص.442
 .71فهرست نجاشی ،ص.744
 .71فهرست نجاشی ،ص41؛ فهرست طوسی ،ص .173
 .40فهرست نجاشی ،ص .774
 .41کتاب النوادر را نجاشی و طوسی هر دو نام برده اند .فهرست طوسی ،ص .711
 .42فهارس الشیعه ،ج ،1ص .41-72

مسیر انتقال این نوشتار از زمان نگارش تا صاحبان فهارس چنین است :تنها راوی وصیت ،محمد
بن سنان است.او این کتاب را برای محمد بن حسین ،و ابراهیم بن هاشم روایت کرده است .محمد بن
حسین آن را برای صفار و ابن متیل ،و ابراهیم بن هاشم آن را برای عمران بن موسی و عمران
برای محمد بن یحیی روایت کرده اند .صفار و ابن متیل کتاب را برای ابن الولید و او نیز برای ابن
ابی جید روایت کرده و شیخ طوسی نیز از ابن ابی جید آن را روایت میکند؛ اما ابراهیم آن را
برای عمران و او برای محمد بن یحیی و محمد هم برای پسرش ،احمد ،و او نیز برای ابن شاذان
روایت کرده است.
نمودار زیر طرق این کتاب را از طریق نجاشی و شیخ طوسی نشان میدهد.

نجاشی

طوسی

ابن ابی جید

ابن الولید

صفار

طوسی

ابن ابی جید

ابن الولید

حسن بن متیل

ابوعبداهلل بن
شاذان

احمد بن محمد
بن یحیی

محمد بن یحیی

عمران بن
موسی

محمد بن
حسین
محمد بن سنان

مفضل بن عمر

ابراهیم بن
هاشم

از این رو کتاب در طبقۀ اول یک راوی دارد که محمد بن سنان است .در طبقه دوم ،دو راوی دارد
و در طبقه سوم ،سه راوی و در طبقه چهارم ،دو راوی و در طبقه پنجم نیز دو راوی دارد.
در مجموع میتوان با توجه به حضور دو نفر از بزرگان در طبقه دوم و سه نفر در طبقه سوم ،و
دو نفر از بزرگان در هر یک از طبقات چهار و پنج 43،این متن را پس از محمد بن سنان در میان
44
شیعه مشهور دانست.
 .47البته در طبقه پنجم سه عالم وجود دارند و چون یکی از دیگری نقل کرده ( ابن شاذان از احمد بن محمد بن یحیی) ما
دو نفر حساب کردیم .که با احتساب ابن ابی جید سه نفر میشوند.
 .44شیخ صدوق دو روایت را در امالی ( ص  )221با این سند آورده است :حدثنا محمد بن الحسن رضوان اهلل علیه قال
حدثنا الحسن بن المتیل الدقاق قال حدثنا محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر .این سند
هر چند با طریق شیخ طوسی به الوصیه مفضل یکی است؛ اما با توجه به اینکه مفضل کتابی به نام علل الشرائع دارد و

بنابراین با توجه به حضور عالمان مرجع در طرق نجاشی و طوسی ،احتمال قوی حضور الوصیه
در کتابهای نوادر این عالمان و روایت این نوشتار (الوصیه) بوسیله ابن الولید در فهرست خود می-
توان آن را دارای اعتبار دانست.
الوصیه در کتابهای حدیثی
عنوان «وصیت» در میان سخنان به جا مانده از مفضل در چندین اثر حدیثی قرنهای سوم و چهارم
به چشم میخورد .این عنوان خود میتواند سرآغازی باشد برای یافتن «الوصیه».
در مجموع بر اساس تحلیلهای سند و متن میتوان به متن کامل «وصیة المفضل» دست یافت.
بر اساس تحلیل متن درمییابیم که عنوان «الوصیه» در فهارس با آنچه در آثار حدیثی آمده یکسان
است .پس این گمان قوت مییابد که وصیت در آثار حدیثی با آنچه نجاشی و طوسی از آن نام
بردهاند یکی است.
اکنون موارد مذکور در متون حدیثی را بررسی کنیم:
48
در کتابهای المحاسن ،45الکافی ،46دعائم االسالم 47و تحف العقول هر یک به عنوان «وصیت
مفضل» تصریح شده ،بخشی از آن نقل شده است.
در شرح االخبار 49بخشی از وصیت به نقل از مفضل آمده است اما عنوان «وصیت» را ندارد.
نیز در بخش پایانی وصیت مطابق نقل کلینی در الکافی ،51صدوق در الخصال 51و صفات
الشیعه ،52و کشی 53حدیثی است از امام صادق علیه السالم دربارۀ ویژگیهای شیعه که از آنان با
عنوان «شیعة جعفر» یاد میکنند .البته در این چهار منبع اخیر به عنوان « الوصیه» اشارهای نشده
است؛ اما اشتراک حدیث مورد نظر با تحف العقول ،دعائم االسالم و شرح االخبار و راوی بودن
مفضل در هر چهار منبع ،مصدر بودن الوصیه مفضل را در این موارد -با بیانی که خواهد آمد-
تقویت میکند.

حدیث اولِ منقول از مفضل را شیخ صدوق با سندی دیگر در علل الشرائع (ج ،1ص  )140آورده است بنابراین میتوان
حدس زد که این حدیث از علل الشرائع مفضل گرفته شده است .البته ممکن است دربارۀ حدیث دوم تردید شود که با
موضوع علل همخوانی ندارد هر چند سندش با قبلی یکی است .در پاسخ میتوان چنین گفت که حدیث دوم بالفاصله پس از
حدیث اولی است و شیخ سند را با تعبیر « بهذا االسناد قال قال الصادق علیه السالم» ذکر میکند .این نشانهای است که
مصدر شیخ یک کتاب بوده است .اما همخوان نبودن متن روایت با موضوع علل را میشود چنین پاسخ گفت که در حدیث
یاد شده ،علت بهتر بودن مرگ از زندگی در برخی موارد بیان شده است و همین اندازه تناسب کافی است تا احتمال اخذ
این حدیث از علل الشرایع مفضل را تقویت کند .مؤید این احتمال این است که در امالی صدوق دو حدیثِ پیش از دو حدیث
مفضل نیز دربارۀ مبحث علل است .از این رو آنچه در فهارس الشیعه (ج ،2ص )1027-1022آمده و ظاهر در این است
که احادیث مفضل در امالی صدوق از کتاب الوصیه او اخذ شده ،وجهی ندارد.
 .44المحاسن ؛ ج 1؛ ص.221
 .42لکافی ،ج ،4ص 32؛ ج ،2ص 744و ص .400
ا
 .43دعائم االسالم ،ج ،1ص.41-41 :
 .41تحف العقول.414-417 ،
 .41شرح األخبار  ،ج ،7ص.40

 .40الکافی ،ج ،2ص .277
 .41الخصال ،ج ،1ص .214
 .42صفات الشیعه ،ص .211
 .47اختیار معرفة الرجال ،ص .702

در اینجا اسناد این متون به تفصیل تحلیل خواهد شد.
تحلیل طریق/سند نخست کلینی
در المحاسن برقی آمده است :فی وصیة المفضل بن عمر قال سمعت ابا عبد اهلل علیه السالم.
در الکافی نیز سند حدیثی اینگونه است:
54
سمِ ْعتُ
ل َ
ع َم َر قَا َ
ل بْنِ ُ
ضِ
ن الرَبِی ِع فِي وَصِیَتِهِ لِ ْلمُفَ َ
س ِم بْ ِ
ح َمدٍ عَنِ الْقَا ِ
جعْ َف ِر بْنِ ُم َ
ح َمدٍ عَنْ َ
ن بْنُ ُم َ
ا ْلحُسَیْ ُ
أَبَا عَ ْبدِ اللَ ِه علیه السالم . ...
باز در الکافی متنی آمده است با این سند :الْحسین بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن الربیع
و عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد رفعه قال فی وصیه المفضل سمعت ابا عبد اهلل علیه
السالم . ...
متن سوم الکافی چنین است :فی وصیه المفضل قال.
دو اشتراک میان احادیث منقول از المحاسن و الکافی وجود دارد .یکی تعبیر هر دو به «وصیت
مفضل» و دیگری احمد بن محمدبن خالد است؛ چرا که هم کلینی از وی روایت میکند و هم خود او
در کتابش تعبیر «وصیة المفضل» را ذکر کرده است.
این اشتراک نشان میدهد که کلینی این قسمت از الوصیه مفضل را از بخشی از المحاسن که اکنون
در دسترس نیست ،گرفته و طریق کلینی به الوصیه ،محاسن برقی است.
تکرار این سند؛ یعنی روایت عده از احمد بن محمد در الکافی 55و وجود بسیاری از روایات
الکافی با همین سند در نسخه موجود محاسن این نظر را تایید میکند که المحاسن ازمنابع کلینی
56
است.
و میدانیم که تکرار سند یا بخشهای آغازین سند ،قرینهای بر این است که در واقع آن سند ،طریقی
57
به منبع بوده است.
وجود دو حدیث منقول از احمد بن محمد بن خالد در الکافی ،در مشکاه االنوار این نظر را از
احتمال فراتر برده به اطمینان میرساند؛ چرا که محاسن یکی از منابع مشکاه االنوار است و در
58
مورد دو حدیث یاد شده نیز طبرسی در مشکاة به اخذ حدیث از محاسن تصریح کرده است.
بر این نکته باید افزود که وجود عباراتی مانند «رفعه» در سند نشانگر این است که آخرین فرد
راوی که به نام وی تصریح شده (در اینجا برقی) دارای کتابی است که کلینی از آن بهره برده
است؛ زیرا قدمای اصحاب و عالمانی چون صدوق ،نجاشی و طوسی هرگاه میخواهند کتابی را به
شخصی نسبت دهند ،تا قبل از نام آن شخص از تعابیر مبهم استفاده نمیکنند؛ بلکه پس از نام آن
شخص از این تعبیرها استفاده میکنند.59
 .44وصیة المفضل صحیح است ببینید :الکافی ( دار الحدیث) ،ج ،1ص.424
 .44الکافی ،ج ،1ص  12و 24و 22و  42و . ...
 .42برای نمونه مقایسه کنید :الکافی ،ج ،1ص ،12حدیث 11با المحاسن ،ج ،1ص  ،117حدیث 11؛ الکافی ،ج،1
ص ،11حدیث  4با محاسن ،ج ،1ص  ،240حدیث 211؛ الکافی ،ج ،2 ،ص  ،44حدیث 1با محاسن ،ج ،1ص ،222
حدیث .174
 .43بازسازی متون کهن شیعه ،ص .712
 .41مشکاة االنوار ،ص  .201طبرسی در مشکاة االنوار در آغاز هر باب منبع خود را آورده سپس احادیث را ذکر می-
کند .آغاز بابی که حدیث مورد بحث را آورده نیز منبع خود را محاسن معرفی میکند(ص )204و نیز همان ،ص .244
 .41بازسازی متون کهن شیعه ،ص .833-833

در این سند هر دو نشانه؛ یعنی تکرار سند و وجود تعابیر مبهم وجود دارد.
البته سند دیگر کلینی (الحسین بن محمد عن جعفر بن محمد عن القاسم بن الربیع فی وصیته للمفضل
بن عمر) نشانه این است که ظاهرا کلینی طریق دیگری هم به این وصیت داشته است.
این طریق در واقع ،طریق به کتاب قاسم بن ربیع است
میان قاسم و مفضل واسطهای افتاده است از این رو بهنظر میرسد وصیت مفضل به طریقی که
اکنون برای ما ناشناخته است 61به کتاب قاسم وارد میشود؛ بنا بر این سند مرسل میشود و ارسال
و وجود تعابیر مبهم در حکم ،یکسان هستند؛ زیرا پس از ارسال و پس از تعبیر مبهم نام صاحب
کتاب میآید .پس آخرین فرد قبل از ارسال سند؛ یعنی قاسم بن ربیع ،صاحب کتاب است.
قرینه دیگر بر دسترسی کلینی به کتاب قاسم ،این است که جعفر بن محمد بن مالک راوی کتاب
قاسم است و در این سند هم جعفر بن محمد راوی از قاسم بن ربیع است.
شاهد دیگر دسترسی کلینی به کتاب قاسم ،سند حدیث اول کتاب روضه الکافی است.
حدیث آغازین کتاب روضه دارای سه سند است.
سند آغازین حدیث روضۀ الکافی چنین است :و حدثنی الحسین بن محمد ،عن جعفر بن محمد بن
مالك الكوفی ،عن القاسم بن الربیع الصحاف ،عن اسماعیل بن مخلد السراج ،عن ابی عبد اهلل علیه
السالم.
با توجه به اینکه اسماعیل بن مخلد کتابی ندارد و جعفر بن محمد بن مالک فزاری هم راوی کتاب
قاسم است ،حدس میزنیم که کلینی به کتاب قاسم بن ربیع دسترسی داشته است.
ارزیابی این سه طریق به شرح ذیل است :در طریق کلینی به حدیث محاسن ،عدهای از اساتید وی
از جمله علی بن ابراهیم و علی بن حسین سعدآبادی است61و از آنجا که در این عده از مشایخ
کلینی ،بزرگانی مانند علی بن ابراهیم و برخی دیگر از محدثان بنام شیعی هستند 62این طبقه از
اعتبار باالیی برخوردار است.
احمد بن محمد بن خالد برقی( م )281/27۴را رجالیان ثقه دانسته؛ اما کثرت روایت از ضعفا و
63
اعتماد بر مراسیل را از ضعفهای او بر شمردهاند.
65
64
محمد بن خالد برقی را نجاشی ضعیف در حدیث و طوسی ثقه شمرده است.
ابن غضائری حدیث او را به «یعرف و ینکر» و خود او را به روایت از ضعفا و اعتماد بر
مراسیل توصیف کرده است66 .این کالم ابنغضائری نشان میدهد که او در مبانی حدیثی ضعیف
 . 20هر چند ممکن است با توجه به اینکه محمد بن سنان تنها راوی شناخته شدۀ وصیت مفضل است ،واسطه افتاده از سند
را همو بدانیم.
 .21خالصة االقوال ،ص .470
 .22فهرست نجاشی ،ص .220
 .27فهرست طوسی ،ص 42-41؛ فهرست نجاشی ،ص .33-32
 . 24وی در سند یکی از احادیث حضور دارد و در سند دیگر نیست و همین نشان می دهد که احمد ،حدیث را از پدرش
گرفته است .سند خصال که پس از این خواهد آمد این را تایید می کند .از این روتوثیق محمد بن خالد را در اینجا بررسی
کردیم .دربارۀ راوی دیگر؛ یعنی محمد بن سنان پیش از سخن گفتیم.
 .24رجال طوسی ،ص .727
 .22رجال ابن غضائری ،ص .17

است و خودش ضعفی ندارد .طریق برقی در المحاسن مرسل است و احتماالً بر اساس سند صدوق
68
در الخصال 67افتادگی سند را بتوان تشخیص داد.
در این طریق در وثاقت محمد بن خالد و محمد بن سنان اختالف است .در وثاقت سایر راویان میان
رجالیان اتفاق وجود دارد.
اعتبار سنجی طریق دوم کلینی
ارزیابی طریق دیگر کلینی  69چنین است:
71
حسین بن محمد ابوعبداهلل اشعری کتاب نوادر دارد و از ثقات به شمار میرود.
جعفر بن محمد بن مالک فزاری را نجاشی در حدیث ،ضعیف شمرده است .71ابن غضائری او را
72
واضع حدیث ،راوی از مجاهیل ،کذاب ،متروک الحدیث و دارای ارتفاع در مذهب دانسته است.
شیخ طوسی اما تضعیف وی را به عدهای نسبت داده ،او را توثیق کرده است73.البته ذکر این نکته
بجاست که در اینجا جعفر بن محمد راوی است و با توجه به اینکه این روایت طریق دیگری نیز
دارد حد اقل در این مورد نمیتوان وی را به اوصاف مذکور از طرف ابن غضائری و نجاشی متهم
کرد.
ابن غضائری قاسم بن ربیع را این گونه توصیف کرده است :ضعیف في حدیثه ،غال في مذهبه ،ال
التفات إلیه ،و ال ارتفاع به ؛ 74اما جالب این است که با توجه به اطالع نجاشی از آرای رجالی ابن
غضائری ،در این مورد به ذکر طریق خود به قاسم بسنده کرده است .به نظر میرسد دلیل نجاشی
این است که طریق او به قاسم بن ربیع از طرف اجازۀ استادش ابن نوح است .و او نیز دو طریق به
کتاب قاسم دارد که یکی جعفر بن محمد بن مالک و دیگری علی بن ابراهیم بن هاشم 75است 76از
این رو هنگام نام بردن از کتاب و ذکر طریق آن ،ضعفی متوجه او نمیداند.
پس در طریق کلینی ،جعفر بن محمد از حیث رجالی ضعیف شمرده شده است؛ که با توجه به
راوی بودن او نسبت به اصل مصدر؛ یعنی کتاب قاسم ضرری نمیرساند.

 .23در واقع اصل سند چنین می شود :احمد بن محمد عن ابیه عن محمد بن سنان عن المفضل.
 .21الزم به ذکر است حدیثی با همین سند در الکافی آمده است و امکان دارد بخشی از الوصیه باشد؛ اما از آنجا که به
صرف سند نمیتوان بسنده کرد ،این حدیث را نیاوردیم .سند و متن حدیث چنین است :عِ َدةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ
بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَهِ ع لَا یَنْبَغِي لِلْ ُمؤْمِنِ أَنْ یُذِلَ نَ ْفسَهُ قُ ْلتُ بِمَا یُذِلُ
نَ ْفسَهُ قَالَ یَدْخُلُ فِیمَا یَتَعَذَرُ مِنْهُ .الکلفی ،ج ،4ص 24
حسَیْنُ بْنُ مُحَمَدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَبِیعِ فِي وَصِیَتِهِ لِلْمُفَضَلِ بْنِ عُمَرَ.
 .21الْ ُ
 .30فهرست نجاشی ،ص .22
 .31فهرست نجاشی ،ص .122
 .32رجال ابن غضائری ،ص .41
 .37رجال طوسی ،ص .411
 .34رجال ابن غضائری ،ص.12
 .34در چاپ فهرست نجاشی هشام آمده است .اما با توجه به سند بصائر الدرجات ،ج ،1ص ( 422حَدَثَنَا عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ
بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَبِیعِ الوَرَاق) احتمال تصحیف هاشم به هشام منتفی نیست .آیت اهلل شبیری زنجانی نیز در
حاشیه خطی خود بر فهرست نجاشی این احتمال را ذکر کردهاند.
 .32فهرست نجاشی ،ص .712

اسناد کلینی ،صدوق و کشی به یک حدیث مشترک
گفته شد که حدیثی را کلینی ،صدوق و کشی نقل کردهاند که با بخشی از الوصیه در تحف العقول،
دعائم االسالم و حدیث منقول از شرح االخبار شباهت بسیار دارد و راوی آن هم مفضل بن عمر
است.
اسناد هر یک را به تفصیل بررسی میکنیم :
 )1سند کلینی چنین است :محمد بن یحیى عن احمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن اسماعیل
عن منصور بزرج عن مفضل .این سند 77چهارده بار در الکافی تکرار شده است.
و میدانیم که بخشی از طریق طوسی در فهرست با این سند یکسان است :اخبرنا جماعة
عن ابیالمفضل عن ابنبطة عن احمد بن محمدبن عیسی عن علی بن حدید و محمد بن
78
اسماعیل بن بزیع و ابن ابیعمیر عن منصور بن یونس.
طریق صدوق به منصور بن یونس در مشیخه هم با این سند شباهت دارد :و ما كان فیه عن منصور
بن یونس فقد رویته عن ابی رضی اهلل عنه عن عبد اهلل بن جعفر الحمیری ،عن احمد بن محمد بن
79
عیسى ،عن علی بن حدید؛ و محمد بن إسماعیل ابن بزیع جمیعا عن منصور بن یونس بزرج.
این سه قرینه( تکرار در سند الکافی و دو طریق صدوق و طوسی) این مکان را فراهم میکند که
بگوییم کتاب منصور بن یونس بزرج در اختیار مرحوم کلینی بوده ،و منصور بن یونس روایت را
از مفضل شنیده و در کتاب خود ثبت کرده است 81 .هر چند با توجه به مقایسه اسانید الکافی و
ال احادیث الکافی را از کتابهای مشایخ یا اساتید
المحاسن این نتیجه به دست میآید که کلینی معمو ً
مشایخ برگرفته است .از این رو انتقال احادیث منصور بزرج به کتاب نوادر احمد بن محمد بن
عیسی یا نوادر محمد بن یحیی و بهرهگیری کلینی از یکی زا این دو بعید نیست.
دربارۀ محمد بن یحیی پیش از این سخن گفتیم.
82
احمد بن محمد بن عیسی ثقه ،81فقیه و بزرگ قمیان دانستهاند که کتاب نوادر دارد.
83
محمد بن اسماعیل بن بزیع از نیکان شیعه و ثقات است.
منصور بن یونس بزرج از امام صادق و امام کاظم علیهما السالم روایت میکند . .نجاشی وی را
ثقه دانسته و طوسی او را واقفی میداند .و مرگ وی به احتمال بسیار در اواخر قرن دو اتفاق
افتاده است.
 )2اسناد شیخ صدوق و اعتبار سنجی آنها
همین حدیث را شیخ صدوق با دو سند یکی در الخصال و دیگری در صفات الشیعه ذکر
 .33مقصود این بخش از سند است :مُحَمَدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَدِ بْنِ ِإسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ
 .31فهرست طوسی ،ص .441
 .31کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص .414
 .10حدیث دیگری در الکافی موجود است با همین سند؛ اما از آنجا که قرینه ای جز یکسانی سند در دست نداریم ،نمی-
توان ادعا کرد که این حدیث بخشی از الوصیه است .مُحَمَدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ ِإسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ
حظَرَ عَلَى نَ ْفسِهِ الرِ ْزقَ وَ فِي ِروَایَةٍ
مَنْصُورِ بْنِ یُو ُنسَ عَنِ الْمُفَضَلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِ ْعتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ ع یَقُولُ مَنْ آجَرَ نَ ْفسَهُ فَقَدْ َ
حظُ ُرهُ وَ مَا أَصَابَ فِیهِ فَ ُهوَ لِرَبِهِ الَذِي آجَ َرهُ.الکافی ،ج ،4ص .10
أُخْرَى وَ كَیْفَ لَا یَ ْ
 .11رجال طوسی ،ص .741
 .12فهرست نجاشی ،ص 12؛ فهرست طوسی ،ص .20
 .17فهرست نجاشی ،ص .772-770

کرده است.
سند وی در خصال اینگونه است :حدثنا ابی رضی اهلل عنه قال حدثنا سعد بن عبد اهلل عن
احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر 84.چنانکه پیش از
این گفته شد ،الوصیه مفضل را برقی در المحاسن ذکر کرده است؛ اما سند برقی به الوصیه
در آنجا معلوم نبود؛ ولی با توجه به طریق شیخ طوسی به محاسن 85و دسترسی شیخ
صدوق به محاسن ،86ممکن است این طریق ،طریق دیگر شیخ صدوق به محاسن87باشد؛
بنابراین میتوان گفت که صدوق این روایت الخصال را از محاسن گرفته و سند برقی در
محاسن به وصیت مفضل همین سند خصال است.
اعتبار سنجی سند خصال بدین گونه است:
علی بن حسین بن موسی بن بابویه (م ،)329پدر شیخ صدوق،است ،که از بزرگان قم و ثقات و
88
فقهای آن شهر به شمار میرفته است.
89
سعد بن عبداهلل (م)311/299از عالمان بنام و ثقه است.
دربارۀ احمد بن محمد ،پدرش محمد بن خالد و محمد بن سنان هم پیش از این بحث شد.
سند شیخ صدوق در صفات الشیعه چنین است:
سى ب ِن ال ُّمتَ َو ِّك ِل َر ِح َّمهُ َ
ض ِل
ّي َع ِن ال ُّمفَ َ
سع َدآبَا ِد ُ
سی ِن ال َ
َّللاُ قَا َل َح َدثَنِي َعلِ ُي بنُ ُ
الح َ
َح َدثَنِي ُم َح َّم ُد بنُ ُمو َ
90

در فهارس از ابن المتوکل و سعدآبادی کتابی گزارش نشده است.
تنها راوی دارای کتاب ،مفضل ،است و میدانیم که سعد آبادی راوی کتاب المحاسن است .از این
رو نمیتواند مستقیم از مفضل روایت کند.
93
نقل صدوق از وی در کتابهای متعدد  92و آوردن تعبیرهایی چون «رحمه اهلل» و «رضی اهلل
عنه» 94نشانگر اعتماد صدوق و وثاقت اوست.
سعدآبادی ،استاد کلینی  95و از مشایخ اجازه است .برخی حدیث او را حسن و بعضی صحیح
96
دانستهاند.
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 .14الخصال ،ج ،1ص.214
 .14و أخبرنا بها ابن أبي جید عن محمد بن الحسن بن الولید عن سعد بن عبد اهلل عن أحمد بن أبي عبد اهلل .فهرست طوسی،
ص .44
 .12کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص .4
 .13عالوه بر طریقی که در مشیخه کتاب من ال یحضره الفقیه آورده است.ببینید :کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص
.471
 .11فهرست نجاشی ،ص .221
 .11فهرست طوسی ،ص 214؛ فهرست نجاشی ،ص .133
 .10صفات الشیعه ،ص .11
 .11فهرست طوسی ،ص .44
 .12مانند :کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص 414؛ األمالی ،ص 274؛ التوحید ،ص .43
 .17کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص 431 ،430؛ امالی ،ص .11
 .14کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص  441 ،422 ،427و . ...
 .14خالصة االقوال ،ص  .470البته در این کتاب علی بن الحسن آمده که تصحیف است و صحیح آن در خاتمه المستدرک
ج ،7ص  401آمده است.
 .12روضة المتقین ،ج ،14ص .714

سند روایت مرسل است؛ البته براساس سند الخصال میتوان این افتادگی را تشخیص داد و ارسال
را بر طرف کرد؛ بنابراین ارزیابی این سند با ارزیابی سند الخصال یکسان است.
 )3ارزیابی سند کشی
روایت دیگر را کشی نقل کرده است با این سند :ابراهیم بن علی الكوفی ،قال حدثنا ابراهیم بن
اسحاق الموصلی ،عن یونس بن عبد الرحمن ،عن العالء بن رزین ،عن المفضل بن عمر .
شیخ طوسی ابراهیم بن علی کوفی را ،عالم ،زاهد ،مصنف و راوی دانسته است97؛ ولی تصنیفی از
او گزارش نشده است و صرف مصنف بودن او بدون وجود طریقی به تصنیف او نمیتواند وجود
روایت مذکور در کتاب وی را اثبات کند؛ اما راوی بودن وی در اینجا منطقی است.
دربارۀ ابراهیم بن اسحاق موصلی هیچ اطالعی در دست نیست؛ از این رو او در این روایت
صرفًا راوی است.
در این میان سه راوی میماند که هر سه مولف هستند و تشخیص منبع بودن آثار هر یک دشوار
است .با توجه به اینکه محمد بن سنان تنها راوی شناخته شدۀ الوصیه است؛ بنابراین در اینجا بعید
است که عالء راوی الوصیه باشد.این امکان که منبع کشی کتاب عالء باشد ،قابل تأیید نیست؛ چرا
که طوسی کتاب عالء را دارای چهار نسخه میداند  98و یونس راوی هیچ نسخهای از نسخ کتاب
99
عالء نیست.
تنها فرض قابل دفاع ،نقل شفاهی عالء از مفضل است.
درباره اعتبار این طریق 111باید گفت که درباره مفضل و محمد بن سنان بحث شد.
یونس از بزرگان شیعه است و رجالیان ،او را به بزرگی منزلت و وثاقت در حدیث ستودهاند.111
ابراهیم بن علی کوفی را طوسی عالم دانسته و از موصلی هم شناختی نداریم.
از این رو برای اعتبار این روایت راهی جز یافتن شواهد متنی از طریق دیگری نیست که با توجه
به طرق قبلی میتوان متن این حدیث را دارای اعتبار دانست.
بنابراین وصیت مفضل در قرن دوم در کتاب یونس بن منصور ،در قرن سوم در کتاب قاسم بن
ربیع ،المحاسن برقی و در قرن چهارم در سه کتاب الکافی ،معرفه الرجال کشی و صفات الشیعه و
خصال صدوق روایت شده است.
در قرن پنجم نیز در کتاب اختیار معرفه الرجال طوسی آمده است.
نیز در قرن پنجم طوسی و نجاشی بدان طریق داشتهاند.
نّمودار اسناد وصیت مفضل در کتابهای حدیثی

 .13رجال طوسی ،ص .403
 .11فهرست طوسی ،ص.722
 .11این احتمال در صورتی قابل دفاع است که کتاب عالء تنها چهار نسخه داشته ،طوسی از هر چهار نسخه نام برده
باشد؛ اما اگر احتمال وجود نسخۀ دیگری را منتفی ندانیم ،احتمال یاد شده قابل دفاع نیست.
 .100تعبیر طریق دربارۀ این سند مسامحی است؛ چرا که وجود کتابی در این میان ثابت نشده است.
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 .رجال طوسی ،ص 742؛ فهرست نجاشی ،ص .442

کلینی ( الکافی)

حسین بن محمد

کلینی (الکافی)

عده من اصحابنا

جعفر بن محمد

قاسم بن ربیع

-

کلینی ( الکافی)

احمد بن محمد
بن خالد

-

احمد بن محمد بن خالد
(محاسن)

-

( احتمال قوی در اینجا
محمد بن خالد افتاده است)

-

احمد بن محمد بن خالد

مفضل بن عمر

کلینی

محمد بن یحیی

احمد بن محمد
بن عیسی

محمد بن
اسماعیل

منصور بن
یونس بزرج

کشی

ابراهیم بن علی
کوفی

ابراهیم بن
اسحاق موصلی

یونس بن
عبدالرحمان

عالء بن رزین

صدوق (خصال)

علی بن الحسین
بن بابویه

سعد بن عبداهلل

احمد بن محمد
بن خالد

محمد بن خالد

محمد بن سنان

صدوق (صفات
الشیعه)

محمد بن موسی
بن متوکل

علی بن الحسین
سعدآبادی

-

-

-

مفضل بن عمر

واکاوی متون وصیت
به نظر میرسد بخش عمدهای از متن وصیت مفضل را ابن شعبه حرّانی در تحف العقول نقل کرده
112
است .نقل وی مرسل است و هیچ سندی جز نام راوی ندارد.
از آنجا که متن حرانی جامعتر از سایر متون است ،در ادامه این متن را به تفکیک آورده و شواهد
آن در سایر کتابها ذکر میشود .ترتیب در اینجا دقیقا بر اساس ترتیب تحف العقول است .برای
نمونه ،پس از شماره دوم که غیر حدیث است در شماره سوم حدیث می آید که ادامه همان متن قبلی
است .در مواردی که حدیث نیست از وسط مقداری را حذف کرده ایم .
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1
2

غیر حدیث
أُوصِیكُم بِتَقوَى اللَهِ ...
افعَلُوا بِالنَاسِ مَا تُحِبُونَ
أَن یَفعَلُو ُه ِبكُم
ن
أَلَا وَ خَالِطُوهُم بِأَحسَ ِ
مَا تَق ِدرُونَ عَلَی ِه َو إِ َنكُم
أَحرَى أَن لَا تَجعَلُوا
عَلَیكُم سَبِیلًا عَلَیكُم بِالفِقهِ
فِي دِینِ اللَهِ...

3

4

ت أَبَا عَب ِد
سمِع ُ
«فَإِنِي َ
ل تَفَ َقهُوا فِي
اللَهِ ع یَقُو ُ
دِینِ اللَ ِه َو لَا َتكُونُوا
أَعرَابًا فَإِنَهُ مَن لَم یَتَفَقَه
ظرِ
فِي دِینِ اللَ ِه لَم یَن ُ
اللَ ُه إِلَی ِه یَومَ القِیَامَةِ »

ت أَبَا عَبدِ اللَ ِه الکافی
سمِع ُ
فَإِنِي َ
ض
ل اس َتعِینُوا بِبَع ِ
ع یَقُو ُ
َه ِذهِ عَلَى َه ِذ ِه َو لَا
َتكُونُوا كَلًا عَلَى النَاسِ
ي
 ...أَلَا َو إِیَاكُم وَ البَغ َ

7

8

المحاسن و الکافی

ض
 ...اس َتعِینُوا بِبَع ِ
خ َرةِ
الدُنیَا عَلَى اآل ِ

5

6

حدیث

شواهد

ن راوی غیر مفضل در
ن أَبَا عَبدِ اللَ ِه ع كَا َ
«فَإِ َ
113
المحاسن و
ش ِر
ن أَسرَعَ ال َ
ل إِ َ
یَقُو ُ
114
الکافی به نقل از
عُقُوبَةً البَغيُ»
امام باقر علیه السالم
َ ...أدُوا ال َزكَا َة
المَفرُوضَ َة إِلَى أَهِلهَا

9
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ل
ن أَبَا عَبدِ اللَهِ ع قَا َ
فَإِ َ

ك
ل قُل لِأَصحَا ِب َ
ضُ
یَا مُفَ َ
ن ال َزكَا َة فِي
ضعُو َ
یَ َ
ن ِلمَا
أَهِلهَا َو إِنِي ضَامِ ٌ
ب َلهُم
َذ َه َ
11

ح َمدٍ
عَلَیكُم بِوَلَایَ ِة آلِ ُم َ
ص َ ...و إِیَاكُم وَ
التَصَا ُر َم َو إِیَاكُم َو
الهِجرَانَ

11

12

ت أَبَا عَب ِد
سمِع ُ
«فَإِنِي َ
ل وَ اللَ ِه لَا
اللَهِ ع یَقُو ُ
ق َرجُلَانِ مِن
یَف َترِ ُ
ن إِلَا
شِیعَتِنَا عَلَى الهِجرَا ِ
ح ِد ِهمَا وَ
َبرِئتُ مِن َأ َ
َلعَنتُ ُه َو أَك َثرُ مَا أَف َعلُ
ل لَهُ
ك ِبكِلَی ِهمَا فَقَا َ
ذَِل َ
ت ِفدَاكَ َهذَا
جعِل ُ
ُمعَ ِتبٌ ُ
ل المَظلُو ِم
الظَاِل ُم َفمَا بَا ُ
ل لِأَنَ ُه لَا یَدعُو َأخَا ُه
قَا َ
ت أَبِي َو
سمِع ُ
إِلَى صِلَتِ ِه َ
ع
ل ِإذَا تَنَازَ َ
هُ َو یَقُو ُ
اثنَانِ مِن شِیعَتِنَا فَفَارَقَ
جعِ
خرَ فَلیَر ِ
ح ُد ُهمَا اآل َ
َأ َ
المَظلُو ُم إِلَى صَاحِبِهِ
ل لَ ُه یَا َأخِي أَنَا
حَتَى یَقُو َ
طعَ
الظَاِلمُ حَتَى یَنقَ ِ
ن فِیمَا بَی َن ُهمَا إِنَ
الهِجرَا ُ
ح َك ٌم
ك َو َتعَالَى َ
اللَ َه تَبَا َر َ
خ ُذ لِلمَظلُومِ مِنَ
ل یَأ ُ
عَد ٌ
الظَاِلمِ »
لَا ُتحَ ِقرُوا َو لَا تَجفُوا
ح َم ٍد ع
فُ َقرَا َء شِیعَ ِة آلِ مُ َ
َو أَلطِفُوهُم َو أَعطُوهُم
جعَلَهُ
ن الحَقِ اَلذِي َ
مِ َ
اللَ ُه َلهُم فِي أَموَاِلكُم وَ
أَحسِنُوا إِلَیهِم لَا تَأكُلُوا

الکافی

ح َمدٍ
النَاسَ بِآلِ ُم َ
13

14

15
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در کتاب مجمع
ت أَبَا عَب ِد
سمِع ُ
«فَإِنِي َ
115
االخبار با اختالفی
ق
ل اف َترَ َ
اللَهِ ع یَقُو ُ
که ظاهراً از سهو
س فِینَا عَلَى ثَلَاثِ
النَا ُ
راویان/ناسخان ناشی
ق فِرقَ ٌة َأحَبُونَا
ِفرَ ٍ
انتِظَا َر قَا ِئمِنَا لِیُصِیبُوا شده است متن چنین
است :افترق محبونا
مِن دُنیَانَا فَقَالُوا َو
صرُوا ثالث فرق فرقة احبونا
حَفِظُوا كَلَامَنَا َو قَ َ
فاولئک منّا فرقة
ش ُرهُ ُم
عَن فِعلِنَا فَسَیَح ُ
احبونا یتأکلون بنا فی
اللَ ُه إِلَى النَا ِر َو فِرقَةٌ
س ِمعُوا كَلَامَنَا الدنیا حشی اهلل بطونهم
َأحَبُونَا َو َ
صرُوا عَن فِعلِنَا ناراً
َو لَم یُقَ ِ
س بِنَا فَیَملَأُ
لِیَستَأكِلُوا النَا َ
اللَ ُه بُطُو َنهُم نَارًا یُسَلِطُ
ش
ع َو العَطَ َ
عَلَی ِه ُم الجُو َ
َو فِرقَ ٌة َأحَبُونَا وَ حَفِظُوا
قَولَنَا َو أَطَاعُوا أَمرَنَا وَ
ك
لَم ُیخَالِفُوا فِعلَنَا فَأُولَئِ َ
مِنَا َو نَحنُ مِنهُم»
ل
َو لَا َتدَعُوا صِلَ َة آ ِ
ح َم ٍد ع مِن أَموَاِلكُم مَن
ُم َ
كَانَ غَنِیًّا فَبِقَدرِ غِنَا ُه َو
ن فَقِیرًا فَبِقَدرِ
مَن كَا َ
فَق ِر ِه َفمَن َأرَا َد أَن
یَقضِيَ اللَ ُه لَ ُه َأ َه َم
ل
ج إِلَی ِه فَلیَصِل آ َ
الحَوَائِ ِ
ج
ح َم ٍد وَ شِیعَ َتهُم بِأَحوَ ِ
ُم َ
ن إِلَیهِ مِن مَالِهِ
مَا َیكُو ُ
لَا تَغضَبُوا مِنَ
ضلُ مَا
ل یَا مُفَ َ
الحَقِ...قَا َ
َهذَا اَلذِي بََلغَنِي أَنَ
ك
ك َو فِی َ
ن َل َ
هَؤُلَا ِء یَقُولُو َ
ت وَ مَا عَلَيَ مِن
قُل ُ
ل َأجَل بَل ذَِلكَ
قَوِلهِم قَا َ
ن بُؤساً
عَلَیهِم َأ یَغضَبُو َ
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ت إِ َ
ن
ك قُل َ
َلهُم إِ َن َ
ل لَا وَ اللَ ِه
ك قَلِی ٌ
أَصحَا َب َ
مَا هُم لَنَا شِیعَ ًة َو لَو
كَانُوا لَنَا شِیعَةً مَا
ك وَ مَا
غَضِبُوا مِن قَوِل َ
ف
اشمََأزُوا مِن ُه لَقَد وَصَ َ
اللَ ُه شِیعَتَنَا ِبغَیرِ مَا هُم
عَلَی ِه وَ
16

17

«مَا شِیعَةُ جَعفَ ٍر إِلَا مَن
ل
ع ِم َ
ف لِسَانَ ُه وَ َ
كَ َ
ِلخَالِقِ ِه َو َرجَا سَ ِی َد ُه وَ
خَافَ اللَهَ حَقَ خِیفَتِهِ»
حهُم َأ فِیهِم مَن قَد
وَی َ
صَارَ كَالحَنَایَا مِن كَث َر ِة
الصَلَا ِة  ...أَنَى َیكُونُونَ
لَنَا شِیعَ ًة َو إِ َنهُم
عدُوَنَا فِینَا
صمُونَ َ
لَ ُیخَا ِ
حَتَى َیزِیدُوهُم عَدَا َو ًة َو
إِ َنهُم لَ َی ِهرُونَ َهرِی َر
ط َمعَ
ب َو یَط َمعُونَ َ
الكَل ِ
ب َو َأمَا إِنِي لَو لَا
ال ُغرَا ِ
أَنَنِي أَ َتخَوَفُ عَلَیهِم أَن
ك أَن
ك لََأمَر ُت َ
أُغرِ َیهُم ِب َ
ق بَا َبكَ
ك َو تُغلِ َ
ل بَی َت َ
خَ
تَد ُ
ظ َر إِلَیهِم مَا
ُث َم لَا تَن ُ
ت َو َلكِن إِن جَاءُوكَ
بَقِی َ
فَاقبَل مِنهُم فَإِنَ اللَ َه قَد
حجَةً عَلَى
جعََلهُم ُ
َ
ج ِبهِم عَلَى
سهِم َو احتَ َ
أَنفُ ِ
غَی ِرهِم لَا َت ُغرَ َن ُك ُم الدُنیَا

کلینی ،116کشی 117و
صدوق 118به اسانید
خود

این بخش را حرانی و
قاضی نعمان در دو
کتابش دعائم االسالم و
شرح االخبار به طور
مرسل آورده است البته
پایان روایت میان این
دو اختالف وجود دارد
که بعید نیست از سهو
راویان یا نقل به معنا
باشد.محمد علی
صالحی ،حسن
انصاری و سید حسین
مدرسی طباطبایی این
بخش را که مدح
مفضل است ،جزء
وصیت نمی دانند و آن
را الحاقی میشمارند.

 .102الکافی ،ج ،2ص  .277متن حدیث الکافی چنین است :إِیَاكَ وَ السَفِلَةَ فَإِنَمَا شِیعَةُ عَلِيٍ مَنْ عَفَ َبطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اشْتَدَ
جِهَا ُدهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا َثوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ فَإِذَا رَأَ ْیتَ أُولَ ِئكَ فَأُولَ ِئكَ شِیعَةُ جَعْفَرٍ.
 .103اختیار معرفة الرجال ،ص 702.
 .101خصال ،ج ،1ص 714؛ صفات الشیعه ،ص.11

ن فِیهَا مِن
وَ مَا َترَو َ
َنعِی ِمهَا َو زَهرَ ِتهَا وَ
بَهجَ ِتهَا وَ مُل ِكهَا فَإِ َنهَا لَا
ح َلكُم فَوَ اللَهِ مَا
تَصلُ ُ
صََلحَت لِأَهِلهَا.
18

المحاسن 119و
111
الکافی

فی وصیة المفضل قال
سمعت ابا عبداهلل علیه
السالم یقول :من شک
این متن در تحف
او ظن و اقام علی
احدهما احبط اهلل عمله؛ العقول نیست.
إن حجة اهلل هی
الواضحة

جّمع بندی متون وصیت
از هفت حدیث موجود درمتن حرانی ،پنج حدیث آن در الکافی (شمارههای )16 ،11 ،7 ،5 ،3
اختیار معرفة الرجال( شماره ،)16صفات الشیعه (شماره ،)16الخصال(16شماره) ،دعائم
االسالم(شماره ،)17شرح االخبار(شماره )17و المحاسن (شماره3و )7وجود دارد .که دریک
مورد(شماره  )7راوی آن مفضل نیست.
در تحف العقول حدیث دیگری(شماره )9هم از امام صادق آمده است که فقط در همین متن وجود
دارد.
هفتمین حدیث تحف (شماره  )17در مجمع االخبار نقل شده است.
تنها یک حدیث را برقی و کلینی روایت کردهاند (شماره  )18که در تحف العقول نیست.
حاصل سخن این است که بیشتر متون حدیثی وصیتنامۀ یاد شده مورد توجه محدثان بوده است و
آن را نقل کردهاند؛ اما سایر عبارات وصیت را واگذاشتهاند وصرفًا در نوشتههای اسماعیلیه 111یا
نصیریه 112آمده است .دلیل عدم اعتماد بزرگانی چون نجاشی به همۀ این متن همین بوده است.
چرایی نگارش

 .101ببینید :مشکاة االنوار ،ص .244
 .110الکافی ،ج ،2ص .400

111

 .منظور دو کتاب قاضی نعمان؛ یعنی دعائم االسالم و شرح االخبار است .امیر جوان آراسته در هفت آسمان ،شماره 1و  ،10بهار و تابستان
 ،10در مقاله «قاضی نعمان و مذهب او» اسماعیلی بودن وی را ثابت کرده است
112
مراد کتاب تحف العقول است که مؤلف آن بر اساس پژوهش دکتر حمید باقری( «پژوهشی در انتساب چند اثر جدید االنتشار به ابومحمد حسن
بن علی بن شعبه حرّانی محدث شناخته شده شیعی» ،علوم حدیث ،شماره  ،34زمستان  )17وی نصیری است.

سخن در این است که چرا مفضل بن عمر در زمانی نزدیک به نیمۀ سدۀ دوم چنین متنی را خطاب
به شیعیان کوفه نوشته است؟ چرا مفضل در این وصیت شیعیان را به تقوا ،امر به معروف ،نهی از
منکر ،تفقه در دین ،نماز ،زکات ،میانهروی در نداری و دارایی ،پرهیز از ظلم ،معاشرت نیکو با
مردم و  ...با استناد به سخنان امام صادق (علیه السالم) سفارش میکند؟
به نظر میرسد انتشار چنین متنی از جانب مفضل به دلیل اتهام وی به اباحی گری و غلو باشد .بر
اساس نقل کشی برخی کوفیان نامهای به امام صادق (علیه السالم) نوشته ،در آن نامه مفضل را به
همنشینی با رِندان ،کبوتربازان و شرابخواران متهم کردند 113 .ترک نماز صبح در سفرکربال نیز
از دیگر اتهامات به مفضل است 114 .چنانکه گذشت وی را غالی هم دانستهاند .پرسش این است که
چگونه میتوان هم سفارش مفضل به نماز را با استناد وی به کالم امام صادق علیه السالم پذیرفت
و هم وی را تارک نماز دانست؟ آیا واقعًا او غالی و بی اعتنا به شریعت بوده است؟ اگر چنین نیست
چرا او به غلو و اباحی گری متهم شده است؟
ال همۀ اینها از یک شباهت یا شاید دقیقتر از یک اشتباه نشأت گرفته باشد .در مسألۀ غلو دو
احتما ً
جریان وجود داشت :جریانی انحرافی و جریان صحیح.
جریان منحرف در بعد عقیدتی الوهیت امامان علیهم السالم و در بعد عملی اباحیگری را موجه
جلوه میدادند .محورهای اصلی این جریان را میتوان چنین ترسیم کرد :تندروی اعتقادی ،توجه به
تأویل و باطن شریعت ،ترک بعضی از اعمال ظاهری مانند نماز و روزه ،و حضور در فعالیت
اجتماعی – سیاسی ،مبارزۀ تند با سلطۀ حاکم بلکه با همۀ وابستگان نظام.
در مقابل این جریان ،جریان صحیحی وجود داشت که به شریعت باورمند و پایبند بودند و برای
تثبیت والیت کلیۀ امام در تمام شئون فرد و جامعه ،بسیار تالش میکرد .این جریان در برخی
تندرویهای اعتقادی و احتماالً در مسائل والیت ،اعتماد بر تأویل و باطنی گری و تحرکات سیاسی-
اجتماعی به جریان منحرف شباهت داشت115 .این شباهت سبب شده بود که بزرگان این جریان مانند
مفضل بن عمر به غلو و اباحیگری متهم شود؛ از این رو آنان در صدد بر آمدند تا خود را از این
اتهام مبرّا کنند .وصیت مورد بحث که بوسیلۀ مفضل نشر یافته ،تالش وی برای جدا کردن خط
صحیح از جریان انحرافی است .این نامه احتماالً پاسخی بود به اتهامهای وارد به این گروه و اعالم
آشکار جدایی متعبدان به شریعت و باورمندان به والیت امامان علیهم السالم از اباحی گران و
غالیان معتقد به الوهیت ائمه علیهم السالم.
مفضل نامهای نیز به امام صادق علیه السالم نوشته و در آن از بیتوجهی عدهای به نماز و روزه و
سایر مناسک و تأویل آنها به «رجل» و بسنده کردن به «معرفت آن رجل» و مباح دانستن
محرّمات و تأویل آنها به «رجل» خبر داده است .او در این نامه از امام علیه السالم در این موارد
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توضیح خواسته است .امام علیه السالم در پاسخی تفصیلی باورهای آن گروه را به شدت رد کرده و
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بر التزام به شریعت تأکیده کرده است.
این نامه نیز همچون وصیت از تالش مفضل برای رد باورهای نادرست غالیان و دور کردن اتهام-
های نابجا مانند غلو و ترک نماز از خود حکایت میکند.
جمع بندی
بر اساس دو فهرست طوسی و نجاشی تنها راوی وصیت ،محمد بن سنان است .او این کتاب را
برای محمد بن حسین بن ابی الخطاب ،عمران بن موسی و ابراهیم بن هاشم روایت کرده است.
محمد بن حسین آن را برای صفار و حسن بن متیل ،و عمران و ابراهیم برای محمد بن یحیی
روایت کرده اند .در اینجا طرق متفاوت شد.
طریق شیخ طوسی از اینجا به بعد با طریق نجاشی متفاوت میشود .طریق شیخ چنین است که
صفار و حسن بن متیل کتاب را برای ابن ولید و او نیز برای ابن ابی جید روایت کرده و شیخ
طوسی نیز از ابن ابی جید آن را روایت می کند.
طریق نجاشی نیز بدین گونه است :عمران و ابراهیم کتاب را برای محمد بن یحیی و او برای احمد
پسرش و احمد برای ابن شاذان روایت کرده و نجاشی هم از ابن شاذان گرفته است.
پس کتاب در طبقه اول یک راوی دارد که محمد بن سنان است .در طبقه دوم ،سه راوی دارد ،در
طبقه سه ،سه راوی دارد .در طبقه چهار ،دو راوی و در طبقه پنج نیز دو راوی دارد.
طرق کلینی و برقی نیز بدین گونه است:
در قرن سوم این متن در دو کتاب حدیثی محاسن و کتاب قاسم بن ربیع آمده است .سپس در قرن
چهارم از کتاب برقی با واسطه ای نا معلوم و از کتاب قاسم به واسطه جعفر بن محمد و حسین بن
محمد به کتاب الکافی وارد شده است.
در قرن چهارم در تحف العقول و دعائم االسالم و شرح االخبار آمده است.بنابراین میتوان بر
اساس دو فهرست نجاشی و طوسی توجه به حضور سه نفر از بزرگان در طبقه دوم و سوم ،و دو
نفر از بزرگان در طبقه چهار و پنج ،این متن را پس از محمد بن سنان در میان شیعه مشهور
دانست .بر اساس آثار حدیثی نیز در کتاب منصور بن یونس بزرج در قرن دوم ،در کتاب قاسم بن
ربیع ،نوادر احمد بن محمد بن عیسی 117و محاسن در قرن سوم  ،درقرن چهارم در الکافی با سه
طریق  ،در تحف العقول و دعائم االسالم و شرح االخبار ،احادیث وصیت را جزء متون مشهور
شیعی در قرن سوم ،چهارم و پنج دانست؛ زیرا عمدۀ متون حدیثی وصیتنامۀ یاد شده مورد توجه
محدثان بوده است؛ اما سایر عبارات وصیت را واگذاشتهاند وصرفاً در نوشتههای اسماعیلیه یا
نصیریه آمده است .دلیل عدم اعتماد بزرگانی چون نجاشی به همۀ این متن همین بوده است.
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یا نوادر محمد بن یحیی .

دلیل نوشتن و انتشار این متن از جانب مفضل نیز رد اتهامهایی چون غلو و عدم التزام به شریعت
بوده است.
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