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 وصیت مفضل بن عمر، بازیابی و اعتبارسنجی

 1ای محمود ملکی تراکمه
کاظم رحمان ستایش  2محمد 

 

 چکیده
که شهامل دو نهوم سهخن اسهت: « الوصیه»از مفضل بن عمر، متنی به نام  در دست است 

. همۀ این متن یا تنها احادیث آن از قرن دوم سخنان نویسنده و احادیث امام صادق
شده است. ایهن مهتن از آنهار مفقهود  تا پنجم هجری در میان محدنان دست به دست می

کهه بهه صهورت م به شهمار مهی نویسهی از آن نمانهده  دسهت  سهتقل وجهود نداشهته، حتهیرود 
کتههب فهرسههت و آنههار روایههی، بههه ویههژه  یههابی انههر یههاد شههده در  اسههت. نوشههتار پههیش رو بههه باز

کتابخانهه الکافی ای  و نیز اعتبارسنجی آن با روش قدما پرداختهه اسهت. روش ایهن نوشهته 
که بر اساس داده  پردازد. میهای سندی و متنی به تحلیل سند و متن  است 

یابی، اعتبارسنجی،  ها  کلید وا ه  .الکافیالوصیه، مفضل بن عمر، باز

 مقدمه
کلینهی در  ، احادیهث مصهنفات پهیش از خهود را را در الکهافیصاحبان جوامهع روایهی، ماننهد 

گذشت زمان، اصل این منابع،  های حدینی جای کتاب کردند. به تدریی و با  گذاری و تبویب 
هههای بعهد پنههان مانههد و  سهندگان جوامههع از آنهها و اعتبهار هههر یه) بهر نسهلچگهونگی اسهتفادۀ نوی

ترین قراین در دسترس پیشینیان از بین رفت و ارزیابی دقیه  احادیهث بهه آن روش  یکی از مهم
 معهود به فراموشی سپرده شد.

 -ث با از بین رفتن این قرینه، راه برای تغییر روش قدما به متأخرین فراهم شد و اعتبار حدی
                                                   

 (.  basaer14@gmail.comدانشجوی دکتری دانشگاه قرآن وحدیث )نویسندۀ مسئول( ). 1
 (kr.setayesh@gmail.com. استادیار دانشگاه قم )2
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یهابی شهد -شد  که بر مبنای آنار نخستین سنجیده می بازگشهت بهه شهیوۀ قهدما  .بر پایه سند ارز
یههابی دقیهه  تههر حههدیث و نزدیهه) شههدن بههه مههراد آنههان در اعتبارسههنجی منههابع نخسههتین  بههرای ارز

کههه شایسهته اسههت امههروزه بههدان پرداختههه شهود. در ایههن نوشههتار، بهها مطالعههۀ  کهاری بایسههته اسههت 
یهابی شهده موردی، الوص یه مفضل بن عمر جعفی را بازیابی و اعتبار آن بر اساس روش قدما ارز

 است.

 نامه مفضل شناخت
کها م و از آن دو امهام روایهت  3بهوده مفّضل بن عمر از یاران و راویان امهام صهادق و امهام 

 5ق، ر  داده است.180وفات وی حدود سال  4کرده است.
کههه بههدو اعتنهها نمههینجاشههی وی را فاسههد المههذهب و مضههطرب ا ابههن  6شههود. لروایههه دانسههته 

کرده اسهت. وصهف اخیهر را  7قضایری او را ضعیف، متهافت، مرتفع القول و خّطابی توصیف 
کرده است که از آوردن آن پرهیز  کشی هم در باره  . اهرًا نجاشی نپذیرفته است؛ چرا  احادیث 

 ث نیهههز او را مهههذمومو بعضهههی احادیههه برخهههی احادیهههث، وی را سهههتوده .مفضهههل یکسهههان نیسهههت

کتاب 8انهد. دانسته ههای رجهالی و  بها توجهه بهه اخهتالف موجهود در آنهار قهدما در بهاره مفضهل، در 
.مقاالت، آرای متفاوتی ارا ه شده است

9  
                                                   

 .343و  307، صرجال الطوسی. 3
 .45و  31، 26، ص1، جالکافی. 4
کههرده اسههت 128، صفهرسههت النجاشههی؛ 129، صرجههال الطوسههی( )132یهها128د )م . مفضههل از جههابر بههن یزیهه5 ( روایههت 

(با امهام صهادق 470، ص7، جتاریخ االمم و الملو )136-132های خالفت سفاح  ( و در سال442، ص1، جالکافی)
کهرده اسههت. نیهز ی)  کوفهه دیهدار  کها م  در  ار معرفهه  اختیهبههه عهراق، زنهده بههوده اسهت ) سهال قبههل از تبعیهد امهام 

، 13، جتاریخ بغداد؛ 476، ص1، جالکافیر  داده است ) 179(. انتقال امام به عراق در شوال 509-508، صالرجال
کا م 33ص کها م 321، صاختیار معرف  الرجهالاز دنیا رفته است ) (. نیز در حیات امام  ( و سهال شههادت امهام 
اسهت. بها  180(. بنا بر این، وفات او حدود سال 215، ص2؛ االرشاد، ج486و  476، ص1است )الکافی، ج 183 

که از جابر بن یزید هم روایت می گر سهال روایهت وی از جهابر همهان سهال آخهر عمهر جهابر و سهن وی  توجه به این  کند، و ا
د توان والدت وی را در آقاز قرن دوم دانست. بنا بر این، وی در فاصله اوایل قرن دوم تها حهدو سال باشد، می 25حدود 
 زیسته است. می 180سال 

 .416، صفهرست النجاشی. 6
 .87، صرجال ابن قضا ری. 7
 .328-321، صاختیار معرف  الرجال. 8
نگاهی به شخصیت »؛ 304، ص18، جمعجم رجال الحدیث؛ 260، ص6، جمنتهی المقال؛ 407، ص4، جنقد الرجال. 9

و نقههد همهین مقالههه از محمهد روحههانی علههی  81ان، تابسههت2، شهماره حهدیث اندیشههه، االهههام قاسههمی، «مفضهل بههن عمهر
از امیهر محسهن عرفهان، « کاوشی در بازشناسی مفضل بن عمر»؛ 81، پاییز و زمستان4و3، شماره حدیث اندیشهآبادی، 
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کتاب در ترجمه مفضل نام برده است:   نجاشی پنی 
ككناب ابهنان و ابسنالم نوارا منن ابهنان و انو  ككناب یننوم و ،  ككناب منا افتنرهلل اهلل عنیل احلج
لق و احلث عنیل ابعتبنار، وصنی  اعف نل ككاب ك لدء احلن ككاب ف ر:  ككناب علنل  لیل ،   ،

  10. الشرایت
کتههاب را از مفضهل دانسههته اسهت .طوسهی نیههز یه) وصههیت و یه) 

آنههار دیگهری بههه مفضههل  11
که شمار همه آنها به نوزده انر می  12رسد. نسبت داده شده 

ده از مفضهل یها منتسهب بهه وی، نجاشهی و ابهن قضهایری در باره اعتبار آنار و احادیث رسهی
 .داستان هستند هم

نجاشههی مصههنفات یههاد شههده را قابههل اعتمههاد ندانسههته اسههت. ابههن قضههایری هههم بههه افههزودن 
کرده است. کتهاب »و « وصهیت»شیخ طوسهی  13قالیان بر احادیث منتسب به مفضل تصریح 

 14را بدون تردید به او نسبت داده است.« مفضل
یههابی و  در این کهرده، سههپس بهه باز جها شایسهته اسههت برخهی مصههطلحات مهورد نیهاز را تبیههین 

ههای سهندی و متنهی و بها شههیوۀ  اعتبارسهنجی الوصهیه برهردازیم. روش ایهن پهژوهش بهر پایهۀ داده
 ای است. کتابخانه

کشف و شناسایی متون/ روایات ی) انر مفقهود از منهابع پسهین  15مقصود از بازیابی، فرآیند 
کههه ارزش تههاریخی آنههها را اسههت و مههر سههناد اسههت  اد از اعتبههار در ایههن نوشههته، اعتبههار تههاریخی ا 
 کند. بررسی می

که مها را در ایهن مسهیر یهاری رسهاند. سهه روش  برای بازیابی متون نیازمند روش هایی هستیم 
کارا هستند.  تحلیل اسنادی، تحلیل متنی و تحلیل ترکیبی در امر بازیابی 

کتههابروش تحلیهل اسههنادی نهها گیههری  ههایی را پههی هاسههت و راه  ر بهه اسههناد روایههات و طهرق 
که به واسطه سند و طری  به نتیجه برسد. می که به تحلیل محتوای روایات  به راه 16کند  هایی 

                                                                                                                        
کوفی امین امام»؛ 88، بهار28، شماره انتظار موعود کونراز عبدالکریم پا  نیا، « مفضل   .78، مرداد29، شماره فرهند 

 .416، صت النجاشیفهرس. 10
 .472، صفهرست الطوسی. 11
 .139 - 119، ص«بررسی اجمالی آنار منسوب به مفضل بن عمر جعفی. »12
 .87، صرجال ابن قضا ری. 13
 .472، صفهرست الطوسی. 14
 .20، صکتاب زید بن وهب. 15
 .79. همان، ص16
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گفته می پرداخته، نسبت روایات را با منبع مفقود برقرار می شهود. ایهن  سازد، روش تحلیل متن 
کشف ارتباط محتوای منبع  متنهی  -روش تحلیهل سهندی 17پهردازد. با عنوان آن نیز میروش به 

کهه از نسهبت سهنجی میهان متهون و اسهانید یه) محتهوای مشهتر  مهی تهوان آن  نیز روشی اسهت 
کههرد. سههنادی و متنههی  18محتههوا را بههه منبههع مفقههود مسههتند  ایههن روش حاصههل ترکیههب دو روش ا 

 است.
که آنان در مواجهه با حدیث بر« روش قدما» بهه صهحت  19خهالف متهأخران بدین معناست 

کامهل )در مقابهل نهاقص(  سند بسنده نمی کردند، بلکه صحیح را به معنای لغوی آن به مفهوم 
کار می انهد و مهراد از آن حهدینی بهوده اسهت  برده یا سالم )در مقابل سقیم( یا نابت االنتساب به 

شهرعی باشهد،  به انبات رسیده باشد؛ هر چنهد انبهات آن بها حّجهت که صدور آن از معصوم
  20نه اطمینان یا قطع انسان.

 در باره الوصیه

نجاشههی و طوسههی یهه) عنههوان مشههتر  را بهها انههدکی تفههاوت در لفهه ، در شههمار آنههار مفضههل  
 «.له وصیه یرویها»و طوسی با عنوان « وصیه المفضل»نجاشی با عنوان  اند؛ آورده
 اختیار معرفه  الرجهال، یعهصفات الش، الخصال، المحاسن، الکافیبخشی از متن از آن در  

آمهده  تحهف العقهولو  هاهرًا قسهمت بیشهتر آن در  شرح االخبهار، دعا م االسالم(، رجال الکشی)
کههه شههیعیان را بههه رعایههت شههریعت و  .اسههت ایههن نوشههتار دربردارنههدۀ سههخنانی از مفضههل اسههت 

 قکنههد و پههس از هههر سفارشههی بههرای تأییههد، حههدینی از امههام صههاد مراعههات تقههوا سههفارش مههی
 آورد. می

 در این مجال برآنیم تا به بازیابی و اعتبارسنجی این وصیت برردازیم.

 پیشینه
گههردد. مدرسههی طباطبههایی مههتن  پیشههینه پههرداختن بههه ایههن وصههیت بههه ده سههال اخیههر بههر مههی

را بهها وصهیت مفضههل در فههارس طوسههی و نجاشهی یکههی دانسهته، قطعههۀ  تحههف العقهولوصهیت 
                                                   

 .94. همان، ص17
ههای مختلههف از یه) روایههت یهها  اورشناسههان بههر نقل. تحلیهل مههتن در نگهاه خ78-73، صگهذاری حههدیث تاریخ. ر. : 18

 های متفاوت روایات ی) مجموعه متمرکز است.  نقل
که اعتبار حدیث را جز به ندرت در احوال راویان می19  (.65، صالبدایهداند ) . مانند شهید نانی 
کافی. »20 کتاب  کلینی و الکافی، شبیری، «پژوهشی جدید در   .299، ص1، جشناختنامه 



جی
رسن

عتبا
ی و ا

زیاب
ر، با

 عم
ل بن

فض
ت م

وصی
 

 

 

63 

 21الحاقی و قیر اصیل شمرده است. -ل است که در مدح مفض -پایانی آن را 
کتهاب   تحهف العقهولاستاد مددی وصیت مفضل بهه شهیعه را از اختصاصهات و منفهردات 

که در   22هایی از آن نقل شده است. هم قطعه المحاسنو  الکافیدانسته 
کاتبان ایهن وصهیت را شناسهانده و بهه نقهل  حسن انصاری نیز در صفحه شخصی در وبگاه 

کهههرده اسهههت. ایشهههان بخشهههی از آن را اصهههیل  المحاسهههنو  الکهههافی، لعقهههولتحهههف اآن در  اشهههاره 
دهند از ملحقات قاسهم بهن ربیهع باشهد  داند؛ هر چند قسمت پایانی وصیت را احتمال می می

گههرایش قالیانههه داشههته اسههت. محمههد علههی صههالحی نیههز در بههاره قطعههۀ آخههر همههین نظههر را  کههه 
 23دارد.

یهابی گ آنچه در ادامه خواههد آمهد، پی یهری و یهافتن مهتن ایهن وصهیت بها اسهتفاده از روش باز
متون مفقود، تحلیل طرق طوسی و نجاشی به ایهن نوشهتار، اعتبارسهنجی مهتن بهر اسهاس روش 

کتاب  های حدینی است. قدما و با توجه به نقل آن در 

 اعتبارسنجی طرق الوصیه در فهارس
کردههای خود  الوصی  مفضل را شیخ طوسی و نجاشی در فهرست  اند. با طری  به آن ذکر 

گونه آورده است1   :( طری  نجاشی: نجاشی طری  خود به وصیت مفضل را این 
اخبرنا ابو عبد اهلل بن شاذان قال: حدثنا امحد بن حممد بن م ی، عن ابتن ، عنن عمنران بنن 

 مویس، عن ابراا  بن ااش ، عن حممد بن سنان، عن اعف ل.
کهه ابوعبدا  بن شاذان، محم د بن علی بن شاذان قزوینی، از مشایخ اجازه نجاشهی اسهت 
کرده است.  24بارها از وی روایت 

 25او از مشهایخ صهدوق .احمد بن محمد بن یحیی فرزند محمد بن یحیی عطار قمی است

بهاب مهن لهم یهرو »اسهت. طوسهی او را در  27و طوسهی 26و واسطۀ نقل آناری در فهرسهت نجاشهی
                                                   

 .403ص   مکتوب شیعه،میرا. 21
، 89، تابستان 64، شماره فقهسید احمد مددی، سلمان دهشور، « استناد فقهی به تحف العقول در بوته نقد و بررسی. »22

 .216-202ص
، 91، بههار و تابسهتان 1، محمد علی صالحی، بساتین، شهماره «بررسی اجمالی آنار منسوب به مفضل بن عمر جعفی». 23

 .139-119ص
 .448، صالنجاشی فهرست. 24
 .427، ص4 ، جکتاب من ال یحضره الفقیه. 25
 و ... 127، 40، صفهرست النجاشی. 26
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کرده اس الرجال« عنهم    ت.ذکر 
شههیخ اصهحابنا فههی »جعفههر عطهار قمههی را نجاشهی بها تعبیرهههایی چهون  محمهد بهن یحیههی ابهو

کثیههر الحههدیث و  مقتههل الحسههینسههتوده اسههت. نجاشههی دو انههر او؛ یعنههی « زمانههه، نقهه  عههین 
کبیههر بهها عنههوان نههوادر   28را نههام بههرده اسههت. النههوادر کتههابی  یتههونی نقههه اسههت و  عمههران بههن موسههی ز

.دارد
29 

گرد یونس بن عبدالرحمان بهوده  -هاشم ابراهیم بن  گفته برخی شا کسهی  -که به  نخسهتین 
کتاب کوفیان را در قم نشر داد. او دارای دو  که حدیث   قضهایا امیهر المهومنینو  النوادر است 

کهه بهه   30است. کهم نیسهتند عالمهانی  در ممدوح بودن و نداشتن جهرح وی اتفهاق وجهود دارد و 
کردهوناقت و صحت احادیث وی تصری .اند ح 

31 
کهرده اسهت 32محمد بن سنان را شیخ مفیهد مهتهم بهه قلهو و مطعهون و .نجاشهی تضهعیف 

33 
کههار بههرده، خواهههد ایههن  گویهها نمههی 34شههیخ طوسههی ایههن ضههعف و طعههن را بههه صههیغه مجهههول بههه 

کتهاب ههای دارای قلهو و تخلهیا وی را روایهت نکهرده اسهت. او  ضعف را برذیرد. شیخ طوسهی 
کتاب  35است. النوادر ههایی از جمل دارای 

 کهه در وناقهت ایشهان اخهتالف  -پس در این دو طری  جز محمد بن سنان و مفضل بن عمر

 سایر راویان از بزرگان شیعه هستند. -است 
 ( طری  شیخ طوسی: شیخ طوسی طری  خود به وصیت مفضل را چنین آورده است: 2

سا ، عنن الصنفار و احلسنن بنن اخبرنا  ا ابن ا  جید، عن حممد بن احلسنن. ل  وصی  یرل
، عن حممد بن سنان، عن اعف ل بن عمر.  ّكیل، عن حممد بن احلسین  مف

کههه  37و نجاشههی 36علهی بههن احمههد بههن محمهد، ابههن ابههی جیههد قمههی از مشهایخ طوسههی اسههت 
                                                                                                                        

 و ... 364، 62، صفهرست الطوسی. 27

 .253، صفهرست النجاشی. 28
 .291. همان، ص29
 .11، صفهرست الطوسی؛ 16. همان، ص30
 .95-83، ص5، جتنقیح المقال. 31
 .38، صالمسا ل السرویه. 32
 .425و  328، صلنجاشیفهرست ا. 33
 .406ص فهرست الطوسی. 34
 .328، صفهرست النجاشی. 35
 .22، صفهرست الطوسی. 36
 .54، صفهرست النجاشی. 37
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عالمان شیعه ایشان را با وجود عدم تصریح به وناقهت وی، بهر پایهه قراینهی چهون شهیخ نجاشهی 
 حمد بن حسن مشهور به ابن الولیدم 38دانند. بودن نقه می

کتاب343)م طوسهی او . اسهت التفسیرو  الجامعهای چون  ق( بزرگ و فقیه قمیان و دارای 
 39شناسانده است.« عارف بالرجال مونوق به»را 

( اسههت. او نقههه و در نقههل روایههت قلیههل السههقا 290صههفار، محمههد بههن حسههن ابههن فههّرو  )م
 40است.

ّتیل را از وجوه اص کتاب نوادر است. حاب بر شمردهحسن بن م  که دارای   41اند 
محمد بن حسین همان ابن ابی الخطاب اسهت؛ وی نقهه، دارای قهدری عظهیم و تصهانیفی 

کتهاب  وصهایا اال مههدارای آنهاری از جملهه  42نکوست و به روایهتش اعتمهاد شهده،  النهوادرو 
  ست از:با عطف صفار بر حسن بن متیل، دو طری  الوصیه مفضل عبارت ا 43است.

ابن ابی جید، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمهد بهن الحسهین، عهن محمهد  .1
 بن سنان، عن المفضل بن عمر.

یهل، عهن محمهد بهن الحسهین،  .2 ّت  ابن ابی جید، عن محمد بن الحسن، عهن الحسهن بهن م 
 عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر.

اقت راوی وصیت مفضل، یعنی محمد بهن ارزیابی رجالی طری  مذکور چنین است: در ون
گفته شد، میان عالمان اختالف وجود دارد؛ اما سایر راویان نقه  که  سنان و خود مفضل چنان 

کههه پههیش از فهههارس نجاشههی و طوسههی، هشههت  .هسههتند در بههاره اعتبههار ایههن طریهه  بایههد افههزود 
که از منابع عمهده نجاشهی و طوسهی بهه شهمار می یکهی از آنهها  44نهد.ا رفته فهرست وجود داشته 

رسهد، طوسهی  در ایهن طریه  ههم ابهن الولیهد حضهور دارد و بهه نظهر مهی .فهرست ابن الولید است
کرده است. الوصیهکتاب   را از طری  ابن الولید روایت 

مسههیر انتقههال ایههن نوشههتار از زمههان نگهههارش تهها صههاحبان فهههارس چنههین اسههت: تنهههها راوی 
کتاب . وصیت، محمد بن سنان است را برای محمهد بهن حسهین، و ابهراهیم بهن هاشهم او این 

                                                   
 .82، ص2؛ ج50، ص1، جمعجم رجال الحدیث؛ 161، ص8، جاعیان الشیعه. ر : 38
 .442، صفهرست الطوسی. 39
 .354، صفهرست النجاشی. 40
 .137، صفهرست الطوسی؛ 49. همان، ص41
 .334، صفهرست النجاشی. 42
کتاب 43  (.399، صفهرست الطوسیاند ) را نجاشی و طوسی هر دو نام بردهالنوادر . 
 .41-36، ص1، جفهارس الشیعه. 44
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کهرده اسهت محمهد بهن حسهین آن را بهرای صهفار و ابهن متیهل، و ابهراهیم بهن هاشهم آن را  .روایت 
کرده کتاب  .اند برای عمران بن موسی و عمران برای محمد بن یحیی روایت  صفار و ابن متیل 

کر ده و شیخ طوسی نیز از ابن ابی جیهد آن را را برای ابن الولید و او نیز برای ابن ابی جید روایت 
کنههد؛ امهها ابههراهیم آن را بههرای عمههران و او بههرای محمههد بههن یحیههی و محمههد هههم بههرای  روایههت می

کرده است  .پسرش، احمد، و او نیز برای ابن شاذان روایت 
کتاب را از طری  نجاشی و شیخ طوسی نشان می  .دهد نمودار زیر طرق این 

 

 
 
 

کتا که محمد بهن سهنان اسهت. در طبقهه دوم، دو از این رو،  ب در طبقۀ اول، ی) راوی دارد 
راوی دارد و در طبقه سوم، سه راوی و در طبقهه چههارم، دو راوی و در طبقهه پهنجم نیهز دو راوی 

تههوان بهها توجههه بههه حضههور دو نفههر از بزرگههان در طبقههه دوم و سههه نفههر در طبقههه  در مجمههوم مههی .دارد
این متن را پس از محمد بن سنان  45ان در هر ی) از طبقات چهار و پنی،سوم، و دو نفر از بزرگ

بنا بر این، با توجه به حضور عالمان مرجع در طرق نجاشی و  46در میان شیعه مشهور دانست.

                                                   
کرده )ابن شاذان از احمد بن محمد بن یحیی( ما 45 . البته در طبقه پنجم سه عالم وجود دارند و چون یکی از دیگری نقل 

ک کردیم   شوند. ه با احتساب ابن ابی جید سه نفر میدو نفر حساب 
 –رضوان ا  علیه  -( با این سند آورده است: حدننا محمد بن الحسن 668)ص االمالی. شیخ صدوق دو روایت را در 46

قال: حدننا الحسن بن المتیل الدقاق، قال: حدننا محمد بن الحسین بهن ابهی الخطهاب، عهن محمهد بهن سهنان، عهن 
کهه مفضهل المفضل بن عمر. ا ین سند هر چند با طری  شیخ طوسی به الوصیه مفضل یکی است، اما بها توجهه بهه ایهن 

، 1)ج علهل الشهرا عدارد و حهدیث اول  منقهول از مفضهل را شهیخ صهدوق بها سهندی دیگهر در  علهل الشهرا عکتابی بهه نهام 
که این حدیث از  ( آورده است، بنا بر این می140ص گرفته شده است. البته ممکن مفض علل الشرا عتوان حدس زد  ل 

که با موضوم علل همخوانی ندارد؛ هر چند سندش با قبلی یکی است. در پاسخ  است در بارۀ حدیث دوم تردید شود 
که حدیث دوم بالفاصله پس از حدیث اولی است و شیخ سند را با تعبیر  می گفت  بهذا االسناد قال: قال »توان چنین 

کتاب بوده است؛ اما همخوان نبودن متن روایت با  نشانهکند. این  ذکر می« الصادق  که مصدر شیخ ی)  ای است 
که در حدیث یاد شده، علت بهتر بودن مرگ از زندگی در برخهی مهوارد بیهان  موضوم علل را می گفت  شود چنین پاسخ 

کافی است تا احتمال اخذ این حدیث از  کنهد. مؤیهد مفضل را  علل الشرایعشده است و همین اندازه تناسب  تقویت 
که در  صدوق دو حدیث  پیش از دو حدیث مفضل نیهز در بهاره مبحهث علهل اسهت. از  االمالیاین احتمال این است 

که احادیث مفضل در 1023-1022، ص2)ج فهارس الشیعهاین رو، آنچه در  صدوق  االمالی( آمده و  اهر در این است 
کتاب   او اخذ شده، وجهی ندارد. الوصیهاز 
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کتاب هههای نههوادر ایههن عالمههان و روایههت ایههن نوشههتار  طوسههی، احتمههال قههوی حضههور الوصههیه در 
 .توان آن را دارای اعتبار دانست هرست خود می)الوصیه( به وسیله ابن الولید در ف

کتاب  های حدیثی الوصیه در 
ههای  در میهان سهخنان بهه جها مانهده از مفضهل در چنهدین انهر حهدینی قهرن« وصیت»عنوان 

باشهد. بهر « الوصهیه»تواند سهرآقازی بهرای یهافتن  خورد. این عنوان می سوم و چهارم به چشم می
کامل تو های سند و متن می اساس تحلیل دست یافت. بر اساس « وصی  المفضل»ان به متن 
کهه عنهوان  می تحلیل متن در در فههارس، بها آنچهه در آنهار حهدینی آمهده یکسهان « الوصهیه»یابیم 

گمان قوت می که وصیت در آنار حهدینی بها آنچهه نجاشهی و طوسهی از آن  است. پس این  یابد 
کنون موارد مذکور در متون نام برده کنیم: اند، یکی است. ا  حدینی را بررسی 

کتاب وصهیت »به عنهوان  50تحف العقولو  49دعا م االسالم 48،الکافی 47،المحاسنهای  در 
بخشهی از وصهیت بهه  51شهرح االخبهارتصریح شده و بخشی از آن نقهل شهده اسهت. در « مفضل

 ندارد. « وصیت»نقل از مفضل آمده است، اما عنوان 
کلینهههی و  53الخصهههالصهههدوق در  52،الکهههافی در نیهههز در بخهههش پایهههانی وصهههیت مطهههاب  نقهههل 

کشی 54صفات الشیعه های شیعه ذکز شده است  در باره ویژگی حدینی از امام صادق 55و 
کننههد. البتههه در ایههن چهههار منبههع اخیههر بههه عنههوان  یههاد مههی« شههیع  جعفههر»کههه از آنههان بهها عنههوان 

و  دعها م االسهالم، تحف العقهولای نشده است؛ اما اشترا  حدیث مورد نظر با  اشاره« الوصیه»
و راوی بههودن مفضههل در هههر چهههار منبههع، مصههدر بههودن الوصههیه مفضههل را در ایههن  شههرح االخبههار

که خواهد آمد، تقویت می  کند. موارد، با بیانی 
 .جا اسناد این متون به تفصیل تحلیل خواهد شد در این

                                                   
 .228، ص1 ، جمحاسنال. 47
 .400و ص 344، ص2؛ ج72، ص5، جالکافی. 48
 .59-58، ص1 ، جدعا م االسالم. 49
 .515-513، صتحف العقول. 50
 .50ص ،3 ، جاألخبار شرح. 51
 .233، ص2، جالکافی. 52
 .295، ص1، جالخصال. 53
 .211، صصفات الشیعه. 54
 .306، صاختیار معرف  الرجال. 55
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یق/ سند نخست کلینی  تحلیل طر
 برقی آمده است: المحاسندر 

 .بن عمر قال: سعل الا عبد اهللك وصی  اعف ل 

گونه است: الکافیدر   نیز سند حدینی این 
ِتِ   ِصنّتف ِبتنِت ِك وف ِّف نِن ال اِسنِ  بح قف نِن الح ، عف ند  ّّف ف ِن حمد ِر بح فف عح نح جف ، عف د  ّّف ف ند حمد ند بح یح سف د نِن  56احلح نِل بح ّ ف فف ّد ِللح

ِد اهلِل  بح ا عف بف
ف
لد أ عح ِ : سف الف رف قف ّف  ...  عد

 متنی با این سند آمده است:  افیالکباز در 
بتنت و عندة منن اصن النا، عنن  سین بن حممد، عن جعفنر بنن حممند، عنن القاسن  بنن الر احلح

 ...  امحد بن حممد بن خالد، رفع  قال ك وصی  اعف ل: سعل الا عبد اهلل
 چنین است:  الکافیمتن سوم 

 ك وصی  اعف ل قال. 

وجههود دارد: یکههی تعبیههر هههر دو بههه الکههافی و  لمحاسههنا دو اشههترا  میههان احادیههث منقههول از
کلینهی از وی روایهت « وصیت مفضل» کهه ههم  و دیگری احمد بن محمد بن خالهد اسهت؛ چهرا 

کتابش تعبیر  می کهرده اسهت« وصی  المفضل»کند و هم خود او در  ایهن اشهترا  نشهان  .را ذکهر 
کلینههی ایههن قسههمت از الوصههیه مفضههل را از بخشههی از  مههی کههه  کنههون در  - لمحاسههنادهههد  کههه ا

کلینهی بهه الوصهیه، -دسهترس نیسهت  تکهرار ایهن سههند،  .برقهی اسهت المحاسهن گرفتهه و طریه  
بها همهین  الکهافیو وجهود بسهیاری از روایهات  57الکهافییعنی روایت عده از احمد بن محمهد در 

که  این نظر را تأیید می المحاسنسند در نسخه موجود  کلینی اس المحاسنکند   58ت.از منابع 
 58ت.اس

که تکرار سند یا بخش همچنین می کهه در  ههای آقهازین سهند، قرینهه دانیم  ای بهر ایهن اسهت 
.واقع آن سند، طریقی به منبع بوده است

59 
ایهن نظهر را  مشهکا  االنهوار، در الکافیوجود دو حدیث منقول از احمد بن محمد بن خالد در 

                                                   
 (.525، ص9)دار الحدیث(، ج الکافیر. : . وصی  المفضل صحیح است )56
 و ... 52، 26، 25، 12، ص1. همان، ج57
، المحاسهنبها  4، ح89، ص1، جالکهافی؛ 11، ح193، ص1، جالمحاسهنبها  11، ح12، ص1، جالکافی. برای نمونه قس: 58

 .135، ح222، ص1، جالمحاسنبا  1، ح45، ص2، ج، الکافی؛ 218، ح240، ص1ج
کهن . 59  .396، صشیعهبازسازی متون 
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که  از احتمال فراتر برده، به اطمینان می است  مشکا  االنواریکی از منابع  اسنالمحرساند؛ چرا 
تصهریح  المحاسهنبه اخهذ حهدیث از  مشکا  االنوارو در مورد دو حدیث یاد شده نیز طبرسی در 

 60کرده است.
که وجود عباراتی مانند  کهه آخهرین  در سند نشان« رفعه»بر این نکته باید افزود  گر این اسهت 

کلینهی از آن  -برقی(  جا که به نام وی تصریح شده )در این -فرد راوی  کهه  کتابی اسهت  دارای 
گههاه   بهههره بههرده اسههت؛ زیههرا قههدمای اصههحاب و عالمههانی چههون صههدوق، نجاشههی و طوسههی هههر 

کتابی را به شخصی نسبت دهند، تا قبل از نام آن شخص از تعابیر مبهم استفاده  می خواهند 
 61د.کنن کنند، بلکه پس از نام آن شخص از این تعبیرها استفاده می نمی

البتهه سهند دیگهر  .در این سند هر دو نشانه، یعنی تکرار سند و وجود تعهابیر مهبهم وجهود دارد
کلینی )الحسین بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بهن الربیهع فهی وصهیته للمفضهل 

کلینی طری  دیگری هم به این وصهیت داشهته اسهت که  اهرًا  ایهن  .بن عمر( نشانه این است 
کتاب قاسم بن ربیع است. طری  در واقع،  طری  به 

رسهد وصهیت مفضهل بهه  نظهر می  ای افتهاده اسهت. از ایهن رو، بهه میان قاسم و مفضل واسهطه
کنهون بهرای مها ناشهناخته اسهت، کهه ا کتهاب قاسهم وارد مهی 62طریقی  شهود. بنها بهر ایهن، سهند  بهه 

از ارسهال و پهس  شود و ارسال و وجود تعابیر مبهم در حکم، یکسان هستند؛ زیرا پهس مرسل می
کتاب می آید. پهس آخهرین فهرد قبهل از ارسهال سهند، یعنهی قاسهم بهن  از تعبیر مبهم نام صاحب 

کتاب است  .ربیع، صاحب 
کهه جعفهر بهن محمهد بهن ماله)  کتهاب قاسهم، ایهن اسهت  کلینهی بهه  قرینه دیگر بر دسترسهی 

کتههاب قاسههم اسههت و در ایههن سههند هههم جعفههر بههن محمههد راوی از قاسههم بههن ربیهه  .ع اسههتراوی 
کتهاب  کتهاب قاسهم، سهند حهدیث اول  کلینهی بهه   .اسهت روضه  الکهافیشاهد دیگهر دسترسهی 

کتاب روضه دارای سه سند است.  حدیث آقازین 
 سند آقازین حدیث روض  الکافی چنین است: 

بتنت  بنن  و حدثین احلسین بن حممد، عن جعفر بن حممد بنن مالنو ال نوك، عنن القاسن    الر
                                                   

کند. آقاز  ، در آقاز هر باب منبع خود را آورده، سپس احادیث را ذکر میمشکا  االنوار. طبرسی در 209، صمشکا  االنوار. 60
که حدیث مورد بحث را آورده نیز منبع خود را   .244(؛ نیز: همان، ص204کند )ص معرفی می المحاسنبابی 

کهن شیعه. 61  .389-388، صبازسازی متون 
که محمد بن سنان تنها راوی شناخته شدۀ وصیت مفضل است، واسطه افتاده از  .62 هر چند ممکن است با توجه به این 

 سند را همو بدانیم.
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لد السراج، عن ا  عبد اهللالص اك، عن اساعیل   . بن حمن

کتابی ندارد و جعفر بهن محمهد بهن ماله) فهزاری ههم  که اسماعیل بن مخلد  با توجه به این 
کتاب قاسم است، حدس می کتاب قاسهم بهن ربیهع دسترسهی داشهته  راوی  کلینی به  که  زنیم 

 .است
کلینی به حدیث  ای از  ، عهدهسهنالمحاارزیابی این سه طری  به شرح ذیل است: در طری  

کهه  و از آن 63آبادی وجود دارند اساتید وی، از جمله علی بن ابراهیم و علی بن حسین سعد جها 
کلینههی، بزرگههانی ماننهد علههی بهن ابههراهیم و برخههی دیگهر از محههدنان بنههام  در ایهن عههده از مشهایخ 

 این طبقه از اعتبار باالیی برخوردار است. 64شیعی هستند،
کثهرت روایهت 274/280رقی ) ماحمد بن محمد بن خالد ب ق( را رجالیان نقهه دانسهته، امها 

 65اند. های او بر شمرده از ضعفا و اعتماد بر مراسیل را از ضعف
ابههن  67و طوسههی نقهه شههمرده اسهت. 66محمهد بهن خالههد برقهی را نجاشههی ضهعیف در حهدیث

ر مراسههیل و خههود او را بههه روایههت از ضههعفا و اعتمههاد بهه« یعههرف و ینکههر»قضههایری حههدیث او را بههه 
کرده است. کالم ابن 68توصیف  کهه او در مبهانی حهدینی ضهعیف  قضایری نشان می این  دهد 

مرسهل اسهت و احتمهااًل بهر اسهاس  المحاسهناست، ولی خودش ضعفی ندارد. طریه  برقهی در 
 70افتادگی سند را بتوان تشخیص داد. 69الخصالسند صدوق در 

سنان اختالف اسهت. در وناقهت سهایر در این طری  در وناقت محمد بن خالد و محمد بن 
   راویان میان رجالیان اتفاق وجود دارد.

                                                   
 .430، صخالص  االقوال. 63
 .260، صفهرست النجاشی. 64
 .77-76، صفهرست النجاشی؛ 52-51، صفهرست الطوسی. 65

که احمهد، حهدیث را از پهدرش  سند دیگر نیست و همین نشان می . وی در سند یکی از احادیث حضور دارد و در66 دهد 
کنهد. از ایهن رو، تونیه  محمهد بهن خالهد را در  این را تأییهد می -که پس از این خواهد آمد  - الخصالگرفته است. سند 

گفتیم. این کردیم. در باره راوی دیگر، یعنی محمد بن سنان پیش از سخن   جا بررسی 
 .363ص، رجال الطوسی. 67
 .93، صرجال ابن قضا ری. 68

 شود: احمد بن محمد، عن ابیه، عن محمد بن سنان، عن المفضل. در واقع اصل سند چنین می. 69
که به  آمده است و امکان دارد بخشی از الوصیه باشد؛ اما از آن الکافی. الزم به ذکر است، حدینی با همین سند در 70 جا 

کرد، این  صرف سند نمی ا، عهن توان بسنده  ن  اب  ْصهح 
 
هْن أ ٌ  م  هّد  حهدیث را نیهاوردیم. سهند و مهتن حهدیث چنهین اسهت: ع 

ه ب 
 
هال  أ : ق  هال  هر  ق  م  هل  ْبهن  ع  ّض  ف  هْن م  اٍن، ع  هن  هد  ْبهن  س  ّم  ح  هْن م  ، ع  یهه  ب 

 
هْن أ ٍد، ع  ال  د  ْبن  خ  ّم  ح  د  ْبن  م  ْحم 

 
ْبهد  ا   أ هی و ع  غ  ْنب  : ال  ی 

 
 

ّل ذ  ْن ی 
 
ن  أ ْؤم  ْلم  ْنه   ل  ر  م 

ّذ  ع  ت  ا ی  یم  ل  ف  ْدخ  : ی  ال  ه   ق  ْفس   ن 
 

ّل ذ  ا ی  م  : ب  ْلت  ، ق  ه  ْفس   (.64، ص5، جالکافی)  ن 
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یق دوم کلینی  اعتبارسنجی طر
کلینی  چنین است:  71ارزیابی طری  دیگر 

کتاب   72رود. دارد و از نقات به شمار می نوادرحسین بن محمد ابوعبدا  اشعری 
ابههن  73مرده اسههت.جعفههر بههن محمههد بههن مالهه) فههزاری را نجاشههی در حههدیث، ضههعیف شهه

کههذاب، متههرو  الحههدیث و دارای ارتفههام در  قضههایری او را واضههع حههدیث، راوی از مجاهیههل، 
ای نسهبت داده و او را تونیه   اما شیخ طوسهی تضهعیف وی را بهه عهده  74مذهب دانسته است؛

که در این 75کرده است. جا جعفر بن محمد راوی است و با توجهه  البته ذکر این نکته بجاست 
که ایهن روایهت طریه  دیگهری نیهز دارد، حهداقل در ایهن مهورد نمهیبه ای تهوان وی را بهه اوصهاف  ن 

کرد.  مذکور از طرف ابن قضایری و نجاشی متهم 

کرده است:  ابن قضایری گونه توصیف   قاسم بن ربیع را این 
  76كعیف ك حدیث ، غال ك مذاب ، ب التفاأ ولی ، و ب ار،فاع ل .

که  با توجه به اطالم نجاشی از آرای رجالی ابن قضایری، در این مهورد اما جالب این است 
کهرده کهه  اسهت. بهه نظهر مهی به ذکر طریه  خهود بهه قاسهم بسهنده  رسهد دلیهل نجاشهی ایهن اسهت 

کتهاب  طری  او به قاسم بهن ربیهع از طهرف اجهازۀ اسهتادش ابهن نهوح اسهت و او نیهز دو طریه  بهه 
که یکی جعفر بن محمد بن مال)  از  78است. 77علی بن ابراهیم بن هاشم و دیگریقاسم دارد 

کتاب و ذکر طری  آن، ضعفی متوجه او نمی  داند. این رو، هنگام نام بردن از 
کهه بها  کلینی، جعفر بن محمهد از حیهث رجهالی ضهعیف شهمرده شهده اسهت  پس در طری  

کتاب قاسم ضرری نمی  رساند. توجه به راوی بودن او نسبت به اصل مصدر، یعنی 

                                                   
ل  ْبن  71

ّض  ف  ْلم  ه  ل  ت  ّی  ص  ی و  یع  ف  ب  م  ْبن  الّر  اس  ن  اْلق  ٍد، ع  ّم  ح  ر  ْبن  م 
ْعف  ْن ج  ٍد، ع  ّم  ح  ْین  ْبن  م  س  .. اْلح  ر  م    ع 

 .66، صشیفهرست النجا. 72
 .122. همان، ص73

 .48، صرجال ابن قضا ری. 74
 .418، صرجال الطوسی. 75
 .86، صرجال ابن قضا ری. 76

هّی  ْبهن   526، ص1، جبصها ر الهدرجاتهشام آمهده اسهت؛ امها بها توجهه بهه سهند  فهرست النجاشی. در چا  77 ل  ا ع  ن  ن  هّد  )ح 
یم   اه  ْبر  ٍم   ْبن    د  اش  ا  ه  ا اْلق  ن  ن  ّد  : ح  ال  م  ق  یع    ْبن    س  ب  اق  الّر  ّر  (، احتمال تصحیف هاشم به هشام منتفی نیست. آی  ا  شبیری  الو 

کرده فهرست النجاشیزنجانی نیز در حاشیه خطی خود بر   اند. این احتمال را ذکر 
 .316، صفهرست النجاشی. 78
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 کلینی، صدوق و کشی به یک حدیث مشترکاسناد 
کرده کشی نقل  کلینی، صدوق و  کهه بها بخشهی از الوصهیه در  گفته شد حدینی را  تحهف اند 

شههباهت بسههیار دارد و راوی آن هههم  شههرح االخبههارو حههدیث منقههول از  دعهها م االسههالم، العقههول
 کنیم:  مفضل بن عمر است. اسناد هر ی) را به تفصیل بررسی می

کلین  ی چنین است: سند 
ر ،  حممد بن م ی، عن امحد بن حممد بن عییس، عنن حممند بنن اساعینل، عنن منصنور بنز

 عن مف ل. 

 .تکرار شده است الکافیچهارده بار در  79این سند
که بخشی از طری  طوسی در  و می  با این سند یکسان است:  الفهرستدانیم 

د بنن حممند بنن عییسن، عنن عنیل بنن لط ، عن امحن  اعف ل، عن ابن اخبرنا مجاع ، عن ا 
یت و ابن ا     80عمیر، عن منصور بن یون . حدید و حممد بن اساعیل بن بز

 طری  صدوق به منصور بن یونس در مشیخه هم با این سند شباهت دارد: 
كان فی  عن منصور بن لیت ، عن ا    یون   و ما  عن عبند اهلل بنن  -ریض اهلل عن   -فقد ر

ابنن   وساعینل  حممد بن عییس، عن عیل بن حدید و حممند بنن  عن امحد بنجعفر احلمیری، 
ر . ، عن منصور بن یون  بز یت مجیعام  81 بز

و دو طریهه  صههدوق و طوسههی( ایههن امکههان را فههراهم  الکههافیایههن سههه قرینههه ) تکههرار در سههند 
کلینهی بهوده، و منصهور می کتاب منصور بن یهونس بهزرج در اختیهار مرحهوم  که بگوییم  بهن  کند 

کههرده اسههت کتههاب خههود نبههت  هههر چنههد بهها توجههه بههه  82 .یههونس روایههت را از مفضههل شههنیده و در 
کلینهی معمهواًل احادیههث  ایهن نتیجهه بههه دسهت مهی المحاسهنو  الکهافیمقایسهه اسهانید  کهه  آیهد 

کتههاب الکههافی هههای مشههایخ یهها اسههاتید مشههایخ برگرفتههه اسههت. از ایههن رو، انتقههال احادیههث  را از 

                                                   
د  79 ّم  ح  ی، ْبن   . مقصود این بخش از سند است: م  ْحی  ْن  ی  د   ع  ْحم 

 
د   ن  بْ  أ ّم  ح  ی، ْبن   م  یس  ْن  ع  د   ع  ّم  ح  ، ْبن   م  یل  اع  ْسم  ْن  د   ع 

ورٍ  ْنص  . م  ْرج  ز   ب 
 .459، صفهرست الطوسی. 80
 .485، ص4، جکتاب من ال یحضره الفقیه. 81
کهه قرینهه الکهافی. حدیث دیگری در 82 ای جهز یکسهانی سهند در دسهت نهداریم،  موجهود اسهت بها همهین سهند؛ امها از آنجها 

هد  ْبهن  توان ا نمی ّم  ح  هْن م  هٍد، ع  ّم  ح  هد  ْبهن  م  ْحم 
 
هْن أ هی، ع  ْحی  هد  ْبهن  ی  ّم  ح  که این حدیث بخشی از الوصهیه اسهت. م  کرد  دعا 

ْبهد  ا    ا ع  ب 
 
ْعت  أ م  : س  ال  ر  ق  م  ل  ْبن  ع 

ّض  ف  ن  اْلم  ، ع  س  ون  ور  ْبن  ی  ْنص  ْن م  یٍع، ع  ز  یل  ْبن  ب  اع  ْسم  : د  هول  ق  ه  ی  هْن آج  هْد م  ق  هه  ف  ْفس  ر  ن 
ی و   ْخر 

 
ٍ  أ ای  و  ی ر  ْزق  و  ف  ه  الّر  ْفس  ی ن  ل  ر  ع  ظ  ه  )ک  ح  ر  ی آج  ذ 

 
ه  اّل ّب  ر  و  ل  ه  یه  ف  اب  ف  ص 

 
ا أ ه  و  م  ر  ْحظ   (. 90، ص5، جالکافیْیف  ال  ی 
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ک گیهری  تاب نوادر احمد بن محمد بن عیسهی یها نهوادر محمهد بهن یحیهی و بههرهمنصور بزرج به 
 کلینی از یکی از این دو بعید نیست.

گفتیم.  در باره محمد بن یحیی پیش از این سخن 
کتاب نوادر دارد. فقیه و بزرگ قمیان دانسته 83احمد بن محمد بن عیسی نقه، که    84اند 

 85ه و نقات است.محمد بن اسماعیل بن بزیع از نیکان شیع
کا م . نجاشهی وی را نقهه ..کند  روایت می منصور بن یونس بزرج از امام صادق و امام 

داند. و مرگ وی به احتمال بسیار در اواخر قرن دو اتفاق افتهاده  و طوسی او را واقفی می دانسته
 است.

 اسناد شیخ صدوق و اعتبارسنجی آنها
ذکهر  صهفات الشهیعهو دیگری در  الخصالدر همین حدیث را شیخ صدوق با دو سند یکی 

گونه است: الخصال سند وی در  .کرده است  این 

بنن حممند بنن خالند، قنال: حندثنا سنعد بنن عبند اهلل، عنن امحند  _ریض اهلل عن   _حدثنا ا  
  86عن ابت ، عن حممد بن سنان، عن اعف ل بن عمر.

گفته شهد، الوصهیه مفضهل را برقهی در  که پیش از این  کهرده اسهت؛ امها  المحاسهنچنان  ذکهر 
و  87سند برقی به الوصیه در آنجا معلهوم نبهود؛ ولهی بها توجهه بهه طریه  شهیخ طوسهی بهه محاسهن

ممکن اسهت ایهن طریه ، طریه  دیگهر شهیخ صهدوق بهه  88دسترسی شیخ صدوق به محاسن،
کهه صهدوق ایهن روایهت  باشهد. بنها بهر ایهن، مهی 89المحاسن گفهت   المحاسهنرا از  الخصهالتهوان 

 .است الخصالبه وصیت مفضل همین سند  المحاسنه و سند برقی در گرفت
گونه است:  اعتبارسنجی سند خصال بدین 

کههه از 329علههی بههن حسههین بههن موسههی بههن بابویههه )م (، پههدر شههیخ صدوق،اسههت، 
                                                   

 .351، صرجال الطوسی. 83
 .60، صفهرست الطوسی؛ 82، صفهرست النجاشی. 84
 .332-330، صفهرست النجاشی. 85
 .295ص ،1 ج ،الخصال. 86
فهرست . و أخبرنا بها ابن أبی جید، عن محمد بن الحسن بن الولید، عن سعد بن عبد ا ، عن أحمد بن أبی عبد ا  )87

 (.54، صالطوسی
 .4، ص1، جکتاب من ال یحضره الفقیه. 88
کههه در مشههیخه 89 ، 4، جکتههاب مههن ال یحضههره الفقیههه)ر. : آورده اسههت  کتههاب مههن ال یحضههره الفقیههه. عههالوه بههر طریقههی 

 (.438ص
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 90رفته است. بزرگان قم و نقات و فقهای آن شهر به شمار می
 91ست.(از عالمان بنام و نقه ا299/301سعد بن عبدا  )م

در باره احمد بن محمد، پدرش محمد بن خالد و محمد بن سهنان ههم پهیش از ایهن بحهث 
 شد.

 سند شیخ صدوق در صفات الشیعه چنین است:
ننِل  ّك  وف كف ننویسف بننِن ا د نندد بننند مد ّّف ف یِن حمد ثف ننّدف ننِن  حف اِدّید عف آبف ننعدف ِ الّسف ننین سف ننیِلّد بننند احلد یِن عف ثف ننّدف : حف ننالف قف

ِل  ّ ف فف   92 ا د

گزارش نشده است. المتوکل و سعد نس از ابدر فهار کتابی   آبادی 

کتهاب، مفضههل اسهت و مههی کتهاب  تنهها راوی دارای  کههه سهعد آبههادی راوی   المحاسههندانهیم 
کند از این رو، نمی 93است.  .تواند به  طور مستقیم از مفضل روایت 

کتاب رضهی »و 95« رحمه ا »و آوردن تعبیرهایی چون  94های متعدد نقل صدوق از وی در 
 .گر اعتماد صدوق و وناقت اوست نشان 96«ا  عنه

کلینههی و از مشههایخ اجههازه اسههت. برخههی حههدیث او را حسههن و بعضههی  97سههعدآبادی، اسههتاد 
 98اند. صحیح دانسته

تهوان ایهن افتهادگی را تشهخیص  مهی الخصهال سند روایت مرسل است؛ البته بهر اسهاس سهند
ی کرد؛ بنا بر این ارز  .ابی این سند با ارزیابی سند الخصال یکسان استداد و ارسال را بر طرف 

یابی سند کشی  ز  ار
کرده است با این سند:  کشی نقل   روایت دیگر را 

ابراا  بن عیل ال وك، قال حدثنا ابراا  بن اس ا  اعوصیل، عن یون  بن عبد الرمحن، 
                                                   

 .261، صفهرست النجاشی. 90
 .177، صفهرست النجاشی؛ 215، صفهرست الطوسی. 91
 .11، صصفات الشیعه. 92

 .54، صفهرست الطوسی. 93

 . 47، صالتوحید؛ 235، صاألمالی؛ 495، ص4، جکتاب من ال یحضره الفقیه. مانند: 94
 .11، صاالمالی؛ 479، 470، ص4ج، کتاب من ال یحضره الفقیه. 95

 و ... 441، 426، 423، ص4، جکتاب من ال یحضره الفقیه. 96
کههه تصههحیف اسههت و صههحیح آن در 430، صخالصهه  االقههوال. 97 کتههاب علههی بههن الحسههن آمههده  خاتمههه . البتههه در ایههن 

 آمده است. 509، ص3، جالمستدر 

 .395، ص14، جروض  المتقین. 98
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ین، عن اعف ل بن عمر . ز  عن العالء بن ر

کههوفی ر ولههی  99ا عهالم، زاههد، مصههنف و راوی دانسهته اسهت؛شهیخ طوسهی ابههراهیم بهن علهی 
گزارش نشده است و صرف مصنف بودن او، بدون وجود طریقی بهه تصهنیف او،  تصنیفی از او 

کند؛ اما راوی بودن وی در این نمی کتاب وی انبات  جا منطقی  تواند وجود روایت مذکور را در 
 .است

سههت نیسههت؛ از ایههن رو، او در ایههن در بههاره ابههراهیم بههن اسههحاق موصههلی هههیچ اطالعههی در د
 روایت فقا راوی است. 

که هر سه مؤلف هستند و تشخیص منبع بودن آنهار ههر یه)  در این میان سه راوی می ماند 
که محمد بن سنان تنها راوی شناخته شدۀ الوصهیه اسهت. بنها بهر  دشوار است. با توجه به این 

که عال  راوی الوصیه باش این در این کتهاب عهال  جا بعید است  کشهی  که منبهع  د. این امکان 
کتاب عال  را دارای چهار نسخه می که طوسی  و یهونس  100دانهد باشد، قابل تأیید نیست؛ چرا 

کتاب عال  نیست. راوی هیچ نسخه تنها فرن قابهل دفهام، نقهل شهفاهی عهال    101ای از نسخ 
 .از مفضل است

که در باره مفضل و 102در باره اعتبار این طری  گفت   .محمد بن سنان بحث شد باید 
یههههونس از بزرگههههان شههههیعه اسههههت و رجالیههههان، او را بههههه بزرگههههی منزلههههت و وناقههههت در حههههدیث 

کوفی را طوسی عالم دانسته و از موصلی هم شناختی نداریم 103اند. ستوده از  .ابراهیم بن علی 
که ب ا توجهه این رو، برای اعتبار این روایت راهی جز یافتن شواهد متنی از طری  دیگری نیست 

 .توان متن این حدیث را دارای اعتبار دانست به طرق قبلی می
کتهاب  کتهاب یهونس بهن منصهور، در قهرن سهوم در  بنا بر این، وصهیت مفضهل در قهرن دوم در 

کتاب المحاسهنقاسم بن ربیع،  کشهی و  معرفه  الرجهال، الکهافیههای  برقهی و در قهرن چههارم در 
کتهاب  .ستصدوق روایت شده ا الخصال و صفات الشیعه اختیهار معرفه  در قرن پنجم نیهز در 

 .اند نیز در قرن پنجم، طوسی و نجاشی بدان طری  داشته .طوسی آمده است الرجال

                                                   
 .407، صرجال الطوسی. 99

 .322، صفهرست الطوسی. 100
کتاب عال  تنها چهار نسخه داشته، طوسهی از ههر چههار نسهخه نهام بهرده 101 که  . این احتمال در صورتی قابل دفام است 

گر احتمال وجود نسخۀ دیگری را منتفی ندانیم، احتمال یاد شده قابل دفام نیست.   باشد؛ اما ا
که102 کتابی در این میان نابت نشده است. . تعبیر طری  در باره این سند مسامحی است؛ چرا   وجود 
 .446، صفهرست النجاشی؛ 346، صرجال الطوسی. 103
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 های حدیثی نمودار اسناد وصیت مفضل در کتاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کاوی متون وصیت  وا
 عقهولتحهف الای از متن وصیت مفضل را ابن شهعبه حّرانهی در  رسد بخش عمده به نظر می

کرده است. نقل وی مرسل است و هیچ سندی جز نام راوی ندارد .نقل 
104 

که متن حرانی جامع از آن تر از سایر متون است، در ادامهه ایهن مهتن را بهه تفکیه) آورده و  جا 
کتاب  تحف العقهولجا دقیقًا بر اساس ترتیب  شود. ترتیب در این ها ذکر می شواهد آن در سایر 
آیهد  در شهماره سهوم حهدیث می -که قیر حدیث اسهت  -از شماره دوم است؛ برای نمونه، پس 

کههه حههدیث نیسههت از وسهها مقههداری را حههذف  کههه ادامههه همههان مههتن قبلههی اسههت. در مههواردی 
 ایم. کرده
 
 شواهد حدیث غیر حدیث 

1 
وا  ل  ی ا   ... افع  قو  ت  م ب 

یک  وص 
 
أ

م وه  ب ک 
ل  فع  ن ی 

 
ون  أ ّب  ح  ا ت  اس  م  الّن   ب 

  

2 

ون   ر  قد  ا ت  ن  م  حس 
 
أ م ب  وه  ط  ال  ال  و  خ 

 
أ

وا  ل  جع  ن ال  ت 
 
ی أ حر 

 
م أ ک  ّن  یه  و  د 

ل  ع 
ی  قه  ف  الف  م ب 

یک  ل  یاًل ع  ب  م س  یک  ل  ع 
... ین  ا    د 

  

                                                   
 .515-513، صتحف العقول. 104
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 شواهد حدیث غیر حدیث 

3  

بد  ا   » ا ع  ب 
 
عت  أ م  ّن ی س  إ 

 ف 
وا  ون  ک  ین  ا   و  ال  ت  ی د  وا ف  ه  ّق  ف  ول  ت  ق  ی 

ا عر 
 
ین  أ ی د  ه ف  ّق  ف  ت  م ی  ن ل  ه  م  ّن  إ 

بًا ف 
ام     ی  وم  الق  یه  ی  ل  ر  ا   د  نظ  م ی   «ا   ل 

 الکافی و المحاسن

4 
ی  ل  ا ع  نی  عأ  الّد  ب  وا ب  ین  ع  ... است 

ر      اآلخ 
  

5  

بد  ا    ا ع  ب 
 
عت  أ م  ّن ی س  إ 

ول   ف  ق  ی 
ذ   ی ه  ل  ه  ع  ذ  عأ  ه  ب  وا ب  ین  ع  ه  و  است 
اس   ی الّن  ل  اّلً ع  ک  وا  ون  ک   ال  ت 

 الکافی

غی   6 م و  الب  ک  ا ّی   و  د 
ال 
 
   ... أ

7  
بد  ا   » ا ع  ب 

 
ّن  أ إ 

ّن   ف   د 
ول  ق  ان  ی  ک 
غی   ً  الب  وب  ق  ّر  ع 

م  الّش  سر 
 
 «أ

 105المحاسنراوی قیر مفضل در 
 به نقل از امام باقر 106الکافیو 

وا الّز   8 ّد 
 
ا... أ ه  هل 

 
ی أ ل   د 

وض    فر  ا   الم     ک 

9  

بد  ا    ا ع  ب 
 
ّن  أ إ 

ل   ف  ّض  ف  ا م  ال  ی  ق 
ی  ا   ف  ک  ون  الّز  ع  ض  اب ب  ی  صح 

 
ل أل  ق 

م ه  ب  ل  ه  ا ذ  م  ٌن ل  ام  ّن ی ض  ا و  د  ه  هل 
 
 أ

 

10 

ٍد  ّم  ح  ی    آل  م  ال  و  م ب 
یک  ل  ... و  ع 

ّی   م  و  د  ار  ص  م و  الّت  ک  ا ّی  م و  د  ک  ا
ان   جر   اله 

  

11  

بد  ا   » ا ع  ب 
 
عت  أ م  ّن ی س  إ 

ول   ف  ق  ی 
ا  ن  ت  یع  ن ش  ن  م 

ال  ج  ر ق  ر  فت  و  ا   ال  ی 
ن  ر  ت  م   ب 

 
اّل ان  د  جر  ی اله 

ل  ع 
ل   فع 

 
ا أ ر  م  کث 

 
ه  و  أ نت  ع  ا و  ل  م  ه  د  ح 

 
أ

ٌب  ّت  ع  ه  م  ال  ل  ق  ا ف  م  یه 
ل   ب ک 

ب  ل    ذ 
ع   ال  ج  ا ب  م  م  ف  ال  ا الّظ  ذ  اك  ه  د  لت  ف 

ی  ل  اه  د  خ 
 
و أ دع  ه  ال  ی  ّن 

 
ال  أل  وم  ق 

ظل  الم 
ا  ذ   د 

ول  ق  و  ی  ی و  ه  ب 
 
عت  أ م  ه  س  ت  ل  ص 

ق   ار  ف  ا ف  ن  ت  یع  ن ش  ان  م  م  انن  از  ن  ت 
وم   ظل  ع  الم  رج  لی  ر  ف  ا اآلخ  م  ه  د  ح 

 
أ

ول  ل   ق  ی ی  ّت  ه  ح  ب  اح  ی ص  ل  ی د  خ 
 
ا أ ه  ی 

ان   جر  ع  اله  ط  نق  ی ی  ّت  م  ح  ال  ا الّظ  ن 
 
أ

ی  ال  ع  ك  و  ت  ار  ب  ّن  ا   ت  ا د  م  ه  ین  ا ب  یم  ف 
ن   وم  م 

ظل  لم  ذ  ل  أخ  دٌل ی  ٌم ع  ک  ح 
م   ال   «الّظ 

 الکافی

یع     12 ا   ش  ر  ق  وا ف  جف  وا و  ال  ت  ر  ّق  ح    ال  ت 

                                                   
 .292، ص1، جالمحاسن. 105
 .459، ص2، جالکافی. 106
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 شواهد حدیث غیر حدیث 

ٍد  ّم  ح  م و   آل  م  وه  ف  لط 
 
و  أ

ه  ا    ل  ع  ی ج  ذ 
 
ّ   اّل ن  الح  م م  وه  عط 

 
أ

م ال   یه 
ل  وا د  ن  حس 

 
م و  أ ک  ال  مو 

 
ی أ م ف  ه  ل 

ٍد  ّم  ح  آل  م  اس  ب  وا الّن  ل  ک  أ  ت 

13  

بد  ا   » ا ع  ب 
 
عت  أ م  ّن ی س  إ 

ول   ف  ق  ی 
ٍق  ر  ال    ف  ی ن  ل  ا ع  ین  اس  ف  ق  الّن  ر  افت 

ظ   ا انت  ون  ّب  ح 
 
ٌ  أ رق  وا ف  یب  ص  ی  ا ل  ن  م  ا   ار  ق 

ا و   ن  م  ال  ک  وا  ظ  ف  وا و  ح  ال  ق  ا ف  ان  نی  ن د  م 
م  ا    ه  ر  حش  ی  س  ا ف  ن  عل  ن ف  وا ع  ر  ّص  ق 
وا  ع  م  ا و  س  ون  ّب  ح 

 
ٌ  أ رق  ار  و  ف  ی الّن  ل  د 

ا  ن  عل  ن ف  وا ع  ر  ّص  ق  م ی  ا و  ل  ن  م  ال  ک 
مأل    ی  ا ف  ن  اس  ب  وا الّن  ل  ک  أ ست  ی  ا    ل 

وم  و   م  الج  یه 
ل  ا  ع  ّل  س  ارًا ی  م ن  ه  ون  ط  ب 

وا  ظ  ف  ا و  ح  ون  ّب  ح 
 
ٌ  أ رق  ش  و  ف  ط  الع 

وا  ف  ال  خ  م ی  ا و  ل  ن  مر 
 
وا أ اع  ط 

 
ا و  أ ن  ول  ق 

م نه  حن  م  ا و  ن  ّن  ب  م  ئ  ول 
 
أ ا ف  ن  عل   «ف 

کتاب  با  107مجمع االخباردر 
که  اهرًا از سهو  اختالفی 

اسخان ناشی شده است راویان/ن
متن چنین است: افترق محبونا 
نال  فرق فرق  احبونا فاولئ) مّنا 
کلون بنا فی الدنیا  فرق  احبونا یتأ

 حشی ا  بطونهم ناراً 

14 

ٍد  ّم  ح  ل    آل  م  وا ص  ع  د  ن  و  ال  ت  م 
اه   ن  در  ق  ق  ب 

ّیًا ف  ن  ان  ق  ک  ن  م م  ک  ال  مو 
 
أ

ب  
یرًا ف  ق  ان  ف  ک  ن  ن و  م  م  ه  ف  قر 

در  ف  ق 
ا  ی   و  ّم  الح  ه 

 
ه  أ ی  ا   ل  قض  ن ی 

 
اد  أ ر 

 
أ

م ه  ت  یع  ٍد و  ش  ّم  ح  ل آل  م  ص  لی  یه  ف  ل    د 
ه   ال  ن م  یه  م  ل  ون  د  ک  ا ی  ج  م  حو 

 
أ  ب 

  

15 

ا  ال  ی  ...ق    ّ ن  الح  وا م  ب  غض  ال  ت 
ّن  

 
ی أ ن  غ  ل  ی ب  ذ 

 
ا اّل ذ  ا ه  ل  م  ّض  ف  م 

ال   ؤ  لت  و  ه  یب  ق  ب  و  ف  ون  ل  ول  ق     ی 
ل  ل ب  ج 

 
ال  أ م ق  ه  ول  ن ق  ّی  م  ل  ا ع  م 

م  ه  ؤسًا ل  ون  ب  ب  غض   ی 
 
م أ یه 

ل  ب  ع  ل  ذ 
یٌل ال  و   ل  ب  ق  اب  صح 

 
ّن  أ لت  د  ب  ق  ّن  د 

ا  ن  وا ل  ان  ک  و  ً  و  ل  یع  ا ش  ن  م ل  ا ه  ا   م 
ب  و  م   ول  ن ق  وا م  ب  ض  ا ق  ً  م  یع  ا ش 
ف  ا    ص  د و  ق  نه  ل  وا م  ّز 

 
أ اشم 

یه  و   ل  م ع  ا ه  یر  م  غ  ا ب  ن  ت  یع   ش 

  

ه  »  16 ان  س  ّف  ل  ک  ن   م 
 

اّل ٍر د 
عف  یع    ج  ا ش  کشی108کلینیم  و  109، 

                                                   
 .83، ص1، مجموع  االحادیث العلویه، جسلسل  الترا  العلوی. 107
اچنین است: د   الکافی. متن حدیث 233، ص2، جالکافی. 108 هه  و      ّی  ْرج  هه  و  ف  ْطن  هّف  ب  هْن ع  هّیٍ م  ل  یع    ع  ا ش  م  ّن  إ 

ل    ف  ف  و  الّس 
ل   م  ه  و  ع  اد  ه  ّد  ج  ه    اْشت  ق  ال  خ  ئ    ل  ول 

 
ْیت  أ

 
أ ا ر  ذ  إ 

ه  ف  اب  ق  اف  ع  ه  و  خ  اب  و  ا ن  ج  ئ   )  و  ر  ول 
 
أ ٍر. )  ف  ْعف  یع    ج   ش 

 .306، صاختیار معرف  الرجال. 109
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 شواهد حدیث غیر حدیث 

ه  و   د  ّی  ا س  ج  ه  و  ر  ق  ال  خ  ل  ل  م  و  ع 
ه   ت  یف  ّ   خ  اف  ا   ح   «خ 

 به اسانید خود 110صدوق

17 

ه   یح  ار  و  د ص  ن ق  م م  یه   ف 
 
م أ

ی  ّن 
 
ال    ... أ ثر    الّص  ک  ن  ا م  ای  ن  الح  ک 
م  ه  ّن  ً  و  د  یع  ا ش  ن  ون  ل  ون  ک  ی 

ی  ّت  ا ح  ین  ا ف  ن  ّو  د  ون  ع  م  اص  خ  ی  ل 
ون   ّر  ه  ی  م ل  ه  ّن  ً  و  د  او  د  م ع  وه  ید  ز  ی 
ع   م  ون  ط  ع  طم  لب  و  ی  یر  الک  ر  ه 

ّن   ا د  م 
 
اب  و  أ ر  ف  الغ  ّو  خ  ت 

 
ی أ ن  ّن 

 
و ال  أ ی ل 

ن 
 
ب  أ رت  م 

م ب ب  أل   ه  ی  قر 
 
ن أ

 
م أ یه 

ل  ع 
ّم  ال   ب  ن  اب  غل    ب  ب  و  ت  یت  ل  ب  دخ  ت 
ن  ن د  ک  یت  و  ل  ق  ا ب  م م  یه 

ل  ر  د 
نظ  ت 

د  ّن  ا   ق  إ 
م ف  نه  ل م  اقب  وك  ف  ا   ج 

م و   ه  س  نف 
 
ی أ ل  ً  ع  ّج  م ح  ه  ل  ع  ج 

ّی  ب   م  احت  ک  ّن  ّر  غ  م ال  ت  یر ه 
ی ق  ل  م ع  ه 

ا و   ه  یم  ع  ن ن  ا م  یه  ون  ف  ر  ا ت  ا و  م  نی  الّد 
ا ال   ه  ّن  إ 

ا ف  ه  لک  ا و  م  ه  ت  هج  ا و  ب  ه  ت  هر  ز 
ت  ح  ل  ا ص  و  ا   م  م ف  ک  ح  ل  صل  ت 

ا. ه  هل 
 
 أل 

 

این بخش را حرانی و قاضی 
کتابش  دعا م نعمان در دو 

به طور  الخبارشرح او  االسالم
مرسل آورده است البته پایان 
روایت میان این دو اختالف 

که بعید نیست از سهو  وجود دارد 
 راویان یا نقل به معنا باشد.

محمد علی صالحی، حسن 
انصاری و سید حسین مدرسی 
که مدح  طباطبایی این بخش را 

مفضل است، جز  وصیت 
دانند و آن را الحاقی  نمی

 شمارند. می

18  

ی وصی  المفضل قال سمعت ف
یقول: من ش) او  ابا عبدا 

 ن و اقام علی احدهما احبا 
ا  عمله؛ دن حج  ا  هی 

 الواضح 

 112الکافیو  111المحاسن
 نیست. تحف العقولاین متن در 

 بندی متون وصیت جمع
، 7، 5، 3هههای  )شههماره الکههافیاز هفهت حههدیث موجههود درمهتن حرانههی، پههنی حهدیث آن در 

(،  16)شهماره  الخصال(، 16)شماره  صفات الشیعه(، 16)شماره اختیار معرف  الرجال(، 16، 11
کهه 7و 3)شهماره  المحاسن( و 17)شماره شرح االخبار(، 17)شماره دعا م االسالم ( وجهود دارد 

 ( راوی آن مفضل نیست.7دری) مورد )شماره 
کهه فقها در آمهد ( ههم از امهام صهادق9حهدیث دیگهری )شهماره  تحف العقولدر  ه اسهت 

                                                   
 .11، صصفات الشیعه؛ 395، ص1، جالخصال. 110
 .244، صمشکا  االنوار. ر. : 111
 .400، ص2، جالکافی. 112
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 همین متن وجود دارد.
نقههل شههده اسههت. تنههها یهه)  مجمههع االخبههار( در 17)شههماره  تحههف العقههولهفتمهین حههدیث 

کرده کلینی روایت  که در 18اند )شماره  حدیث را برقی و   نیست. تحف العقول( 
که بیشتر متون حدینی وصیت نامۀ یهاد شهده مهورد توجهه محهدنان  حاصل سخن این است 

کردهبوده اس گذاشته ت و آن را نقل  ههای  انهد و فقها در نوشهته اند؛ اما سایر عبارات وصیت را وا
آمده است. دلیل عدم اعتمهاد بزرگهانی چهون نجاشهی بهه همهۀ ایهن  114یا نصیریه 113اسماعیلیه

 متن همین بوده است.
 چرایی نگارش

که چرا مفضل بن عمر در زمانی نزدی) به نیمهۀ سهدۀ دوم چنهی ن متنهی سخن در این است 
کوفه نوشته است  چرا مفضل در این وصهیت شهیعیان را بهه تقهوا، امهر بهه  را خطاب به شیعیان 

روی در نداری و دارایی، پرهیهز از  لهم،  معروف، نهی از منکر، تفقه در دین، نماز، زکات، میانه
 کند  سفارش می معاشرت نیکو با مردم و ... با استناد به سخنان امام صادق

گری و قلهو  رسد انتشار چنین متنی از جانب مفضل به دلیل اتههام وی بهه ابهاحی به نظر می
کوفیههان نامههه کشههی، برخههی از  نوشههته، در آن نامههه  ای بههه امههام صههادق باشههد. بههر اسههاس نقههل 
کبوتربازان و شراب ندان،  کردند. مفضل را به همنشینی با ر  تر  نماز صبح در   115خواران متهم 

کههربال نیهههز از دیگههر ا گذشهههت، وی را قههالی ههههم  116تهامهههات بههه مفضهههل اسههت.سههفر  کههه  چنهههان 
که چگونه می دانسته توان هم سفارش مفضل را به نماز با استناد وی بهه  اند. پرسش این است 

اعتنها بهه  پهذیرفت و ههم وی را تهار  نمهاز دانسهت  آیها واقعهًا او قهالی و بی کالم امام صادق
گر چنین نیست، چرا او به  گری متهم شده است  قلو و اباحی شریعت بوده است  ا

گرفتهه باشهد. در  ها از ی) شباهت یا شهاید دقیه  احتمااًل همۀ این تهر از یه) اشهتباه نشهأت 
 مسألۀ قلو دو جریان وجود داشت: جریانی انحرافی و جریان صحیح.

                                                   
کتاب قاضی نعمان، یعنی 113 ، شماره هفت آسماناست. امیر جوان آراسته در  شرح االخبارو  دعا م االسالم. منظور دو 
کرده است.اسماعیل« قاضی نعمان و مذهب او»، در مقاله 80، بهار و تابستان 10و  9  ی بودن وی را نابت 
کتاب 114 کهه مؤلهف آن بهر اسهاس پهژوهش دکتهر حمیهد بهاقری  تحف العقهول. مراد  پژوهشهی در انتسهاب چنهد انهر )»اسهت 

، 74، شهماره علوم حهدیث، «جدید االنتشار به ابومحمد حسن بن علی بن شعبه حّرانی محد  شناخته شده شیعی
  ( نصیری است.93زمستان 

 .326، ص  الرجالاختیار معرف. 115
 .325. همان، ص116
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گری را موجهه  و در بعهد عملهی ابهاحی جریان منحهرف در بعهد عقیهدتی الوهیهت امامهان
کهرد: تنهدروی اعتقهادی،  محورهای اصلی این جریان را می د.دادن جلوه می توان چنهین ترسهیم 

توجه به تأویل و باطن شهریعت، تهر  بعضهی از اعمهال  هاهری ماننهد نمهاز و روزه، و حضهور در 
کم بلکه با همۀ وابستگان _فعالیت اجتماعی   نظام.  سیاسی، مبارزۀ تند با سلطۀ حا

کههه بههه شههریعت باورمنههد و پایدر مقابههل ایههن جریههان، جریههان صههحیح بنههد  ی وجههود داشههت 
کلیۀ امهام در تمهام شهؤون فهرد و جامعهه، بسهیار تهالش مهی کهرد. ایهن  بودند و برای تثبیت والیت 

ههههای اعتقهههادی و احتمهههااًل در مسههها ل والیهههت، اعتمهههاد بهههر تأویهههل و  جریهههان در برخهههی تنهههدروی
ایهههن  117هت داشهههت.اجتمهههاعی بهههه جریهههان منحهههرف شهههبا -گری و تحرکهههات سیاسهههی بهههاطنی

که بزرگان این جریان مانند مفضل بن عمر به قلو و ابهاحی گهری مهتهم  شباهت سبب شده بود 
کننهد. وصهیت مهورد بحهث   -شود. از این رو، آنان در صدد بر آمدند تا خهود را از ایهن اتههام مبهّرا 

کهردن خها صهحیح از جریهان انحرافه -که بهه وسهیلۀ مفضهل نشهر یافتهه  ی تهالش وی بهرای جهدا 
گههروه و اعههالم آشههکار جهههدایی  اسههت. ایههن نامههه احتمههااًل پاسههخی بههه اتههههام هههای وارد بههه ایههن 

گران و قالیههان معتقههد بههه  از ابههاحی متعبههدان بههه شههریعت و باورمنههدان بههه والیههت امامههان
 بود. الوهیت ا مه

و ای بهه نمهاز و روزه  تهوجهی عهده نوشهته و در آن از بهی ای نیهز بهه امهام صهادق مفضل نامهه
کههردن بههه « رجههل»سههایر مناسهه) و تأویههل آنههها بههه  و مبههاح دانسههتن « معرفههت آن رجههل»و بسههنده 

در این موارد توضیح  خبر داده است. او در این نامه از امام« رجل»محّرمات و تأویل آنها به 
کرده و بر التزام بهه  خواسته است. امام گروه را به شدت رد  در پاسخی تفصیلی باورهای آن 

کرده است.شریعت  کیده   118تأ
کهردن  این نامه نیز همچون وصیت از تالش مفضل برای رد باورهای نادرست قالیان و دور 

 کند. های نابجا، مانند قلو و تر  نماز از خود حکایت می اتهام

 بندی جمع
بر اساس دو فهرست طوسی و نجاشی تنهها راوی وصهیت، محمهد بهن سهنان اسهت. او ایهن 

حسین بن ابی الخطاب، عمران بن موسی و ابراهیم بهن هاشهم روایهت کتاب را برای محمد بن 
کههرده اسههت. محمههد بههن حسههین آن را بههرای صههفار و حسههن بههن متیههل، و عمههران و ابههراهیم بههرای 

                                                   
یا. 117  131-127، صنگاهی به در
 .250، ص1، جعلل الشرا ع؛ 526، صبصا ر الدرجات. 118
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کرده  اند. در اینجا طرق متفاوت شد. محمد بن یحیی روایت 
چنهین  شهود. طریه  شهیخ جا به بعد با طری  نجاشی متفاوت می طری  شیخ طوسی از این

کرده  کتاب را برای ابن ولید و او نیز برای ابن ابی جید روایت  که صفار و حسن بن متیل  است 
 کند. و شیخ طوسی نیز از ابن ابی جید آن را روایت می

کتهاب را بهرای محمهد بهن یحیهی و او  گونهه اسهت: عمهران و ابهراهیم  طری  نجاشی نیز بهدین 
گرفتههه بههرای احمههد پسههرش و احمههد بههرای ابههن شههاذان ر کههرده و نجاشههی هههم از ابههن شههاذان  وایههت 

 است. 
که محمد بن سنان اسهت. در طبقهه دوم، سهه راوی  کتاب در طبقه اول ی) راوی دارد  پس 

 دارد، در طبقه سه، سه راوی دارد. در طبقه چهار، دو راوی و در طبقه پنی نیز دو راوی دارد. 
گونه است:  کلینی و برقی نیز بدین   طرق 

کتهاب حهدینیدر قرن سوم  کتهاب قاسهم بهن ربیهع آمهده اسهت.  المحاسهن این مهتن در دو  و 
کتاب برقی با واسطه کتهاب قاسهم بهه واسهطه جعفهر بهن  سپس در قرن چهارم از  ای نامعلوم و از 

کتاب   وارد شده است. الکافیمحمد و حسین بن محمد به 
تهوان  ست. بنا بر این میآمده ا شرح االخبارو  دعا م االسالم، تحف العقولدر قرن چهارم در 

بر اساس دو فهرست نجاشی و طوسی توجه به حضور سه نفر از بزرگهان در طبقهه دوم و سهوم، و 
دو نفر از بزرگان در طبقه چهار و پنی، این متن را پس از محمد بن سنان در میان شیعه مشهور 

کتاب منصور بن یونس بزرج در قرن دو کتاب قاسم دانست. بر اساس آنار حدینی نیز در  م، در 
 در قههرن سههوم، درقههرن چهههارم در المحاسههنو  119احمههد بههن محمههد بههن عیسههی النههوادربههن ربیههع، 

، احادیهث وصهیت را جهز  شهرح االخبهارو  دعا م االسهالم، تحف العقولبا سه طری ، در  الکافی
نامهۀ  متون مشهور شیعی در قرن سوم، چهارم و پنی دانست؛ زیرا بیشهتر متهون حهدینی وصهیت

گذاشههته یهاد انهد وفقهها در  شهده مههورد توجهه محهدنان بههوده اسهت؛ امها سههایر عبهارات وصهیت را وا
های اسماعیلیه یا نصیریه آمده است. دلیل عدم اعتماد بزرگانی چون نجاشهی بهه همهۀ  نوشته

 این متن همین بوده است.
لتهزام بهه هایی چون قلو و عهدم ا  دلیل نوشتن و انتشار این متن از جانب مفضل نیز رد اتهام

 شریعت بوده است.

                                                   
 محمد بن یحیی.نوادر یا  119 .
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 کتابنامه
(، محمهد بهن حسهن طوسهی، تحقیه : حسهن مصهطفوی، رجهال الکشهی) اختیار معرف  الرجال _

 ش.1348مشهد: دانشگاه مشهد، 
کنگهره شهیخ االرشاد فی معرف  حجی ا  علی العباد _ ، محمد بن محمد بن نعمان مفیهد، قهم: 

 ق. 1413مفید، 
 ق.1406یروت: دار التعارف، ، سید محسن امین، باعیان الشیعه _
کتابچی، االمالی _  ش. 1376، محمد بن علی بن بابویه )صدوق(، تهران: 

کهن حدیث شیعه _ ، سهید محمهد عمهادی حها ری، قهم و تههران: دار الحهدیث و بازسازی متون 
 ش.1388کتابخانه مجلس شورای اسالمی، 

کتاب، ، شهید نانی زین الدین بن علی، قم: بوالبدای  فی علم الدرایه _  ش.1381ستان 
کتابخانه آی  ا  بصا ر الدرجات _ کوچه باقی، قم:  ، محمد بن حسن صفار، ، تحقی : محسن 

 ق.1404مرعشی، 
الفضهل ابهراهیم، بیهروت: دار  ، محمد بن جریر طبری، تحقی : محمد ابوتاریخ االمم و الملو  _

 ق. 1387الترا ، 
القههادر عطهها،  تحقیهه : مصههطفی عبههد، خطیههب بغههدادی ابههوبکر احمههد بههن علههی، تههاریخ بغههداد _

 ق.1417بیروت: دار الکتب العلمیه، 
 ش.1394، سید علی آقایی، تهران: حکمت، گذاری حدیث تاریخ _
کبههر قفههاری، قههم: جامعههه تحههف العقههول _ ، ابههن شههعبه حسههن بههن علههی حرانههی، تحقیهه : علههی ا

 ق.1404مدرسین، 
، نی، قهم: موسسهه آل البیهتا  مامقانی، تحقی : محی الدین مامقها ، عبدتنقیح المقال _

 ق.1423
، محمههد بههن علههی بههن بابویههه )صههدوق(، تحقیهه : سههید هاشههم حسههینی تهرانههی، قههم: التوحیههد _

 ق.1398جامعه مدرسین، 
 ش.1387، سید محمد جواد شبیری، قم: دار الحدیث، توضیح االسناد المشکله _
خطههی،  (، سههید موسههی شههبیری زنجههانی،رجههال النجاشههی) حاشههی  فهرسههت مصههنفی الشههیعه _

کتابشناسی شیعه در قم.  کتابخانه موسسه   تصویر آن موجود در 
، قههم: موسسههه آل ، میههرزا حسههین نههوری، تحقیهه : موسسههه آل البیههتخاتمهه  المسههتدر  _

 ق. 1408، البیت
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کبههر قفههاری، قههم: جامعههه  _ الخصههال، محمههد بههن علههی بههن بابویههه )صههدوق(، تحقیهه : علههی ا
 ش.1362مدرسین، 

 ق.1417یوسف حلی، تحقی : جواد قیومی، قم: فقاهت، ، حسن بن خالص  االقوال _

، قاضی نعمان بهن محمهد بهن حیهون، تحقیه : آصهف فیضهی، قهم: موسسهه آل دعا م االسالم _
 ق.1385، البیت

، احمههد بههن حسههین قضههایری، تحقیهه : سههید محمههد رضهها حسههینی جاللههی، قههم: دار الرجههال _
 ق. 1422الحدیث، 

 ش.1342تهران: دانشگاه تهران، ، احمد بن محمد بن خالد برقی، الرجال _

 ش.1373، محمد بن حسن طوسی، تحقی : جواد قیومی، قم: جامعه مدرسین، الرجال _
کرمههانی و علههی پنههاه روضهه  المتقههین _ ، محمههد تقههی مجلسههی، تحقیهه : سههید حسههین موسههوی 

کوشان  ق.1406پور،  اشتهاردی، تهران: 

محمهد، بهن حیهون، تحقیه : ، قاضهی نعمهان بهن فهی فضها ل اال مه  االطههار األخبهار شرح _
 ق.1404سید محمد حسینی جاللی، قم: جامعه مدرسین، 

کلینی و الکافی _  ش.1387، محمد قنبری، قم: دار الحدیث، شناختنامه 
 ش.1363، محمد بن علی بن بابویه )صدوق(، تهران: اعلمی، صفات الشیعه _
 ق.1385، محمد بن علی بن بابویه )صدوق(، قم: داوری، علل الشرا ع _

کبر قفهاری، تههران: صهدوق،  ، نعمانی ابن ابیلغیبها _ زینب محمد بن ابراهیم، تحقی : علی ا
 ق.1397

کتابشناسی شیعه، فهارس الشیعه _  ق.1431، مهدی خدامیان آرانی، قم : 
کتهب الشهیعه _ ، محمهد بهن حسهن طوسهی، تحقیه : سهید عبهدالعزیز طباطبهایی، قهم: فهرست 

 ق.1420کتابخانه محق  طباطبایی، 
)رجههال(، احمههد بههن علههی نجاشههی، تحقیهه : سههید موسههی شههبیری  مصههنفی الشههیعه فهرسههت _

 ش.1365زنجانی، قم: جامعه مدرسین، 
کلینهی، تحقیه : حسهین درایتههی و همکهاران، قهم: دار الحههدیث، الکهافی _ ، محمهد بهن یعقههوب 

 ق.1429

کبر قفاری، تهران: اسالمیه، الکافی _ کلینی، تحقی : علی ا  ق. 1407، محمد بن یعقوب 
قولویهه، تحقیه : عبدالحسهین امینهی، نجهف: مرتضهویه،  مل الزیارات، جعفر بن محمهد بهنکا _

 ق.1388
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ید بن وهب جهنی _  ش.1393، مهدی مردانی، قم: دلیل ما، کتاب ز
کبهر قفهاری، کتاب من ال یحضره الفقیه _ ، محمد بن علی بن بابویه )صدوق(، تحقیه : علهی ا

 ق.1413قم: جامعه مدرسین، 
من مجموعه االحادیث العلویه(، تحقی : ابوموسی و الشهیخ موسهی، دیهار ) ض مجمع االخبار _

 م.2008عقل لبنان: دار الجل المعرف ، 
، احمههد بههن محمههد بههن خالههد برقههی، تحقیهه : جههالل الههدین محههد  ارمههوی، قههم: المحاسههن _

 ق.1371اسالمیه، 
 ق.1385، علی بن حسن طبرسی، نجف: حیدریه، مشکا  االنوارفی قرر االخبار _

، محمههد بههن محمههد بههن نعمههان مفیههد، تحقیهه : صهها ب عبدالحمیههد، قههم: ا ل السههرویهالمسهه _
 ق.1413کنگره جهانی شیخ مفید، 

 ق.1410القاسم خویی، قم: مرکز نشر آنار شیعه،  ، ابومعجم رجال الحدیث _
 ق.1416، ، محمد بن اسماعیل حا ری، قم: موسسه آل البیتمنتهی المقال _
، سهید حسههین مدرسهی طباطبههایی، ترجمهه: سههید خسههتینمیهرا  مکتههوب شهیعه از سههه قهرن ن _

 ش.1386علی قرا ی و رسول جعفریان، قم: مور ، 
 ق.1418، سید مصطفی تفرشی، ، قم: موسسه آل البیت، نقد الرجال _
یا _ کتابشناسی شیعه، نگاهی به در  ش.1393، سید احمد مددی، قم: 
، بسههاتینصههالحی،  ، محمههد علهی«بررسهی اجمههالی آنهار منسههوب بهه مفضههل بهن عمههر جعفهی» _

 .1، شماره91تابستان و بهار 
، سهید احمهد مهددی و سهلمان دهشهور، «استناد فقهی به تحف العقول در بوته نقهد و بررسهی» _

 .64، شماره 89، تابستان فقه
پژوهشی در انتساب چند انهر جدیهد االنتشهار بهه ابومحمهد حسهن بهن علهی بهن شهعبه حّرانهی » _

 .74، شماره 93، زمستان علوم حدیثری، ، حمید باق«محد  شناخته شده شیعی




