
 

 

 

 

 كتاب قیّم یپژوهشیعلم ۀفصلنامدو 

 سیزدهم ۀ(، شمار1394) پنجمسال  

 

 
 سیّده زینب طلوع هاشمی1
 سیّد کاظم طباطبایی2

  مهدی جاللی3

 چکیده
 «كتاب التوحید»مفضّل بن عمر جعفی از راویان معاصر با امام صادق )ع( و امام كاظم )ع( است كه 

اتی است كه از طریق وی به امام صادق )ع( نسبت داده شده از مهمترین مرویّ «توحید مفضّل»مشهور به 

 ۀشناسان پیرامون درج، اختالف دیدگاه رجالنمودهاین راوی را برجسته  ۀت كاوش درباره اهمیّنچاست. آ

ی ومتقدّم، شناسان ت. برخی از رجالباشد كه موجب تردید در پذیرش روایات وی شده اسوثاقت وی می

کیه بر ت با شناسان متأخّررجالگروهی از  ،در مقابل ؛اندرا تضعیف كرده و روایاتش را قابل اعتماد ندانسته

ما را به این نتیجه  مفضّل بن عمرواكاوی مستندات موجود دربارۀ اند. وی را توثیق نمودهبرخی قراین 

ا ر یو شناسان متقدّم دربارۀ وی را نادیده انگاشته وهای قاطعانه رجالمذمّتی اگر سازد كه حتّرهنمون می

از امامت امام صادق )ع(  یدر دوراناین احتمال بسیار قوی خواهد بود كه وی  یم،ندان یبه طور كامل خطّاب

، این عمرروایات منقول از مفضّل بن مهمترین ل در تأمّچنین با است. همبوده  یخطّاب هاییشگرا یدارا

مصون نمانده است و آنان افکار خود را  یاناز دخل و تصرّف غال یو یثاحادرسد كه موضوع به اثبات می

 .اندوارد نموده یو یقمنقول از طر یثیحد یهادر مجموعه

 .رجاله، توثیق، تضعیف، ابیّ: مفضّل بن عمر جعفی، غلو، خطّواژگان كلیدی

                                                           

 Zeinab_hashemi@yahoo.com /مشهد دانشگاه فردوسي. دانشجوي دکتري 1

 Tabatabaei@um.ac.ir /سنده مسئول()نوي مشهد فردوسی . استاد دانشگاه2

 A.jalali@um.ac.ir/ مشهد . دانشيار دانشگاه فردوسي3



   

 

 

 

 

 1394پاییز و زمستان ، سیزدهم ۀ، شمارپنجمكتاب قیم، سال  ۀدو فصلنام  94

 مقدمه  -1

های صدور از معصومین )ع( تا زمان تدوین در کتب و مجموعهحدیث شیعه از هنگام 

های گوناگونی مواجه بوده است. در کنار منع نگارش حدیث و نابودی برخی با چالش ،حدیثی

ای شخصی هجعل حدیث با انگیزه ةر اثر حوادث تاریخی و طبیعی، پیدایش پدیدبکتب حدیثی 

مان از ز این پدیده .های رویاروی حدیث دانستلشای را شاید بتوان یکی از مهمترین چاو فرقه

ثان که محدّ هایی بودگسترش بیشتری یافت. شناسایی راویان احادیث یکی از شیوه ،صادقین )ع(

همین دغدغه بود که به نگارش به منظور جداسازی احادیث سره از ناسره بدان روی آوردند. 

 های رجال انجامید. کتاب

 اش،ت حدیثیکه پیرامون شخصیّ است « مفضّل بن عمر جعفی»از جمله راویان حدیث شیعه، 

د، انوی را تضعیف کردهعلم رجال مین اکثر متقدّ .عارضی وجود داردتهای متفاوت و مدیدگاه

 ت حدیثیشخصیّدر  ،وی در ذمّ به ثبت آمدهشناسان متأخّر با توجیه روایات راویامّا غالب 

اند. در این هکردرا یکی از اصحاب خاص امام صادق )ع( معرفی  اوو مفضّل تجدید نظر نموده 

ثیق ر در توعوامل مؤثّجمله مفضّل بن عمر، از از سوی « توحید»روایت نقل رسد به نظر می ،میان

های نوینی که دربارة مفضّل بن عمر و جایگاه وی . کما اینکه در غالب پژوهشوی بوده است

میان راویان حدیث شیعه سامان یافته است نیز تالش محققّان بر اثبات وثاقت وی متمرکز  در

گردیده و مستندات موجود دربارة وی با همین نگاه واکاوی شده است )برای نمونه ر.ک. عرفان، 

های حدیث شیعه، (؛ این در حالی است که با توجّه به فراز و نشیب107، ص2٨، ش13٨٨

شناسان متقدّم که به بسیاری از شواهد و قراین دگی از تضعیف وی توسّط رجالتوان به سانمی

سی پس از برر ،در این مقاله رواینازاند، چشم پوشی نمود. موجود دربارة راویان دسترسی داشته

ای هن و نیز واکاوی سایر دیدگاهات توثیق متأخّریابی علّ م و ریشهشناسان متقدّ دیدگاه رجال

 ل در چند روایتبه همراه تأمّ ـ هخطابیّ ةمانند گرایش به فرق مفضّل بن عمر ـون مطرح پیرام

ارزیابی جامعی  ،های موجودبا در کنار هم قرار دادن داده می شود تا، تالش اومنقول از طریق 

 صورت گیرد. ،ویرا ة ایندربار

 مفضّل بن عمر  ۀنامزندگی -2

طوسی،  /٨7ص، 13۶4مفضّل بن عمر جعفی کوفی )ابن غضائری، « دابومحمّ»یا « ابوعبداهلل»

د شد )سبحانی، در کوفه متولّ ،م هجریل یا اوایل قرن دوّ( در اواخر قرن او307ّ، ص13٨1

( پیش از سال 343، ص13٨1( و در دوران امامت امام کاظم )ع( )طوسی، ۵۶۶، ص2، ج141٨
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، 3ج، 13٨۶)شبستری،  1٨3پیش از سال  ،لی( یا به قو403، ص13٨۶سی طباطبایی، )مدرّ  179

( و امام کاظم )ع( )ابن غضائری، 34ص، 13٨3( درگذشت. وی از امام صادق )ع( )برقی، 291ص

روایت به صورت  10۶در  ـروایت  111و نامش در سند نزدیك به  روایت کرده (٨٨ص، 13۶4

وایت به صورت مفّضل ر 2روایت به صورت مفّضل بن عمر جعفی و در  3مفضّل بن عمر، در 

ع متنوّ  هاییموضوعبر  مشتملاین روایات  .(۵۶۶، ص2، ج141٨آمده است )سبحانی،  ـ جعفی

 شود. اخالق می و از فقه و کالم تا آداب

 شناسان شیعهمفضّل بن عمر از منظر رجال -3

 مفضّل بن عمر ۀم شیعه دربارشناسان و دانشمندان متقدّدیدگاه رجال -3-1

متداول او دربارة تمام راویان است،  شناسان متقّدم، غیر از برقی که چنانکه شیوةرجالدر میان 

 ذکر ،نام وی را در ردیف اصحاب امام صادق )ع(فقط بدون اشاره به ضعف یا وثاقت مفضّل، 

به ذکر دو اثر مفضّل تنها  «فهرست»در و نیز شیخ طوسی که  (34ص، 13٨3برقی، ده است )کر

بار در  یكنیز  «رجال»( و در 472صتا، طوسی، بیده )کربسنده  «کتاب»و  «ّيةصو»های با نام

مفضّل را بدون  نام ،ردیف اصحاب امام صادق )ع( و بار دیگر در ضمن اصحاب امام کاظم )ع(

، سایر (343و 307ص، ص13٨1طوسی، توضیحی پیرامون وثاقت یا ضعف، ذکر کرده است )

 اند. توصیف نموده« 1خطّابی»مفضّل بن عمر را  به اتفاق،شناسان رجال

دح و ممرتبط با تنها روایات  ،ت مفضّلبدون قضاوتی پیرامون شخصیّگرچه در ظاهر کشّی 

بر مدح مفضّل  که از روایات دالّ ۵٨۵روایت  ةدر حاشی ،با وجود این نموده است،وی را نقل  ذمّ

 ،شود ابیپیش از آنکه خطّ  ،وی ةن استواری عقیددهد که روایت مزبور به زماباشد، احتمال مییم

، شای از حیاتدر دورهرا مفضّل او آید که از این توضیح کشّی چنین برمی .ق داشته باشدتعلّ

ابن غضائری پس از توصیف ، (329ـ321ص، ص134٨کشّی، ه است )دانستمی فاسد العقیده

وید: گمی ، چنینابیالقول و خطّمفضّل با اوصاف و تعابیری چون ضعیف، متهافت، مرتفع

اند هدکرف تصرّ  ،روایات زیادی به او نسبت داده شده و غالیان در حدیث وی به طور گسترده»

                                                           

خود  ،بتداا ياب؛ ومشهور به ابواخلّط ياسد ينبزد بن ايبحمّم يغالت به رهرب يهااز فرقه يه،ابخّط ةمنسوب به فرق. 1

جسته و اصحاب را به اعالم  يزارياش، بيانهغال يهايدگاهبه سبب دامام از او ا اّم د؛کر يکرا به امام صادق )ع( نزد

بودند  ابواخلطاب ( و رسالت)عصادق  امام تالوهّي معتقد به هابيّ خّط .(210، ص1، ج1414اين، )شهرست خواندند برائت

 (.52ص، 1412 ،نوخبىت) دانستنديرا روا م واجبات به نسبتو تسامح  را جايز دانسته ماتاز حمّر یبعض و ارتكاب
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نیز پس از معرفی  نجاشی، (٨7ص، 13۶4)ابن غضائری، « و جایز نیست احادیثش نگاشته شود

شاره به این نکته نیز ا «عتناغیر قابل ا»و  «ةيواالّرمضطرب »، «المذهب فاسد»وی با عباراتی چون 

نجاشی آثاری را که برای  ،بودن هم داده شده است. همچنین «ابیخطّ»به وی نسبت  نموده که

بیان  ،که در ابتدای کتاب 1گوید ما تنها به سبب شرطیداند و میاعتنا نمی قابلمفضّل ذکر شده، 

بنابراین با در نظر گرفتن سکوت  (41۶ص ،1407 )نجاشی، کنیمایم، نام آنان را ذکر مینموده

ر د دربارة مفضّل بن عمر و نیز این نکته که شیخ طوسی« رجال»و « فهرست»شیخ طوسی در 

ی مفضّل را از جمله وکال ،ه )ع(، با استناد به سه روایتائمّ یهنگام بررسی احوال وکال ،«ةبيغال»

شود که خالف کشّی، ، این گمان تقویت می(34۶ص، 1411طوسی، )برشمرده است ممدوح 

 دانسته است.ابن غضائری و نجاشی، وی مفضّل را خّطابی نمی

شناسان، برخی بزرگان متقّدم مانند شیخ مفید و ابن شهرآشوب در آثار در مقابل دیدگاه رجال

اند که حکایت از جاللت و بزرگی مقام وی در خود از مفضّل بن عمر با توصیفاتی یاد نموده

یحی احادیث صرداند که ای میشیخ مفید مفضّل را از بزرگان، خواص و فقیهان ثقه نزد آنان دارد.

 (.21۶، ص2جالف، 1414مفید، ) نقل کرده استبر امامت امام کاظم )ع( مبنی از امام صادق )ع( 

امام صادق  تبه عبارتی شیخ مفید کوشیده است با این سخن، اتهام خطّابی بودن و باور به الوهیّ

عالوه بر اینکه مفضّل را از جمله  ،آشوب نیز مانند شیخ مفیدابن شهر)ع( را از مفضّل دور سازد. 

بر امامت امام کاظم )ع( روایت شده است، وی  صریح دالّ ا نصّنهداند که از آای میراویان ثقه

، 1379 ،آشوب)ابن شهرد کنامام کاظم )ع( نیز معرفی می 2«باب»را برای نخستین بار به عنوان 

  (.32۵ـ321صص، 4ج

                                                           

راد از شرط، توضيح جناشي در مقدمه کتاب اوست مبين بر اينکه اثر خود را در پاسخ به سرزنش گروهي از خمالفان . م1

 (.3، ص1407اي ندارد )جناشي، تأليف کرده است که معتقد بودند شيعه هيچ تصنيف و نگاشته

نوان ، به اين ع)ع( که به سبب قرب زياداز ياران نزديک و خاّص اهل بيت »اند: را چنني تعريف منوده« باب»برخي . 2

را  ه و بدون ارائه شاهدي روايي، آنبرخي ديگر فراتر رفت (.3، ص1، ج1375)زرياب و طارمي، « اندخوانده شده

وثاقت و رازداري، به ساحت  هايي چون خرق عادت،اند که در کنار برخورداري از ويژگيکساين دانستهمربوط به 

(؛ در اين باره بايد دقت منود که اگرچه در 132، ص1381خويش نيز راه يافته بودند )سليماين،  امام زماِن علوم خاّص

ا در (، اّم437، ص1، ج1365کليين، ر.ک. ه )ع( به کار رفته )درباره ائّم« باب»برخي ادعيه و متون روايي اصطالح 

نا، امري در اين مع« باب»راين استفاده از اصطالح استفاده نشده است. بنابدر اين معنا  ،يک از متون متقّدم روايي هيچ

 نوپديد است که از قرن ششم و با کاربردش توّسط ابن شهرآشوب، رواج يافت.
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توانسته است در چرخش دیدگاه شیخ مفید و ابن های کالمی و تاریخی که میفارغ از زمینه

شهرآشوب نسبت به مفّضل بن عمر اثرگذار باشد و بررسی آنها خارج از دامنه و هدف این مقاله 

رسد نقل برخی روایات به ویژه حدیث است، چنانکه در ادامه نشان داده خواهد شد، به نظر می

گیری بزرگان متقدّم نسبت به مفضّل بن عمر دالّ بر امامت امام کاظم )ع( تأثیر بسزایی در جهت

در مقایسه با  وّغلداشته است؛ بنابراین نباید پنداشت که نگاه متفاوت دانشمندان متقّدم به پدیدة 

منجر به اختالف دیدگاه آنان در مصداق این شناسانی چون کشّی، ابن غضائری و نجاشی رجال

هیّت که همان اعتقاد به الو غلوّپدیده شده است؛ زیرا شیخ مفید عالوه بر پذیرش تعریف رایج از 

(، بر این 131ب، ص1414ی است )مفید، و انسان یاز مراتب بندگ آنانباالتر بردن ه )ع( و ائمّ

( که در اعتقاد 99، ص4۶، ش13٨9جایگاه امامت )رضایی، باور بوده که باالتر بردن ائمه )ع( از 

شود نیز از عقاید غالت است )مفید، گر میبه اموری چون تقدیر روزی بندگان و... جلوه

هایی دالّ بر باور مفضّل بن کشّی، نشانه ۵٨7(، و با اینکه بر اساس روایت 134ب، ص1414

 (، شیخ مفید وی را توثیق نموده است.323ص ،134٨ای وجود داشته )کشّی، عمر به چنین مسأله

 مفضّل بن عمر ۀشناسان و دانشمندان متأخّر شیعه درباردیدگاه رجال -2 -3

که ( 2۵٨ص، 1411حلّی، امه حّلی )( و علّ ۵19ـ۵1٨صص، 13٨3ابن داود، ابن داود )غیر از 

ناسان شایر رجالاند، سهمفضّل را تضعیف نمود ،نجاشی و ابن غضائری، کشّیعبارات با نقل 

ت حدیثی مفضّل، روایات صادر شده در مدح شخصیّ ةند با واکاوی دوباراکرده سعی متأخّر غالباً

او را از اتهاماتی چون ضعف  ،وی را تضعیف و از این رهگذر بر ذمّ را تقویت و روایات دالّ او

هانی توان به وحید بهبمی آنان، ةد. از جملکننه و ... تبرئه خطابیّ ة، گرایش به فرقغلوّدر حدیث، 

منتهی »مازندرانی در  (، ابوعلی341ـ340صتا، صبهبهانی، بی)« علی منهج المقال ةقيتعل» در

هبجة اآلمال يف شرح زبدة »(، مالعلی علیاری در 31٨ـ310صص، ۶ج، 141۶مازندرانی، ) «المقال

، 3جتا، مامقانی، بی) «المقالتنقیح »( و مامقانی در ٨0ـ70صص، 7ج، 1409علیاری، ) «املقال

 د. کر( اشاره 242ـ23٨صص

ث نوری در (، محد21۵ّ، ص10ج، 1422شوشتری، ) «جالقاموس الرّ »امه شوشتری در علّ

معجم رجال »اهلل خویی در  تی( و آ137ـ9۵صص، 4ج، 141۶نوری، ) «مستدرکال ةخامت»

( از دیگر بزرگانی هستند که مفضّل را توثیق 30۵ـ290صص، 1٨ج، 13۶9خویی، ) «الحدیث

شناسان متأخّر وحید بهبهانی نخستین فردی ذکر این نکته ضروری است که میان رجال اند.دهکر

(، اکثر راویان ٨۶و  23ـ21تا، صصو تعریف آن )بهبهانی، بی غلوّ است که با تجدید نظر در معیار 
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را توثیق نموده است. بنابراین باتوجّه به پیشتازی وحید و از جمله مفضّل بن عمر  غلوّ متّهم به 

شناسان متأخّر را باید دنباله رو و متأثر از وی دانست؛ خصوصًا بهبهانی در این امر، سایر رجال

به ویژه مفضّل بن عمر، عیناً دالیل وحید بهبهانی را  غلوّکه غالب آنان در توثیق راویان متّهم به 

آنچه در ادامه اند. میان قدما و متأخّرین پای فشرده غلوّع تفاوت معیار مطرح نموده و بر موضو

 .خواهد آمد واکاوی مستندات علمای متأخّر در توثیق مفضّل بن عمر جعفی است

 مناقشه در تضعیف ابن غضائری -3-2-1

اهلل خویی با استدالل بر عدم اثبات انتساب کتاب ابن غضائری به وی، نسبت تفویض  تیآ

، 1٨ج، 13۶9خویی، پذیرد )نمی ،دکرطرح ابن غضائری  بار لابی بودن مفضّل را که اوّ طّو خ

ت های بسیاری صورپژوهش ،ت انتساب کتاب ابن غضائریپیرامون صحّ در عین حال،(؛ 303ص

 ،13٨4، )جاللی ندنمایاثبات می ـ اهلل خویی تیی از دیدگاه خود آحتّ ـ گرفته که این انتساب را

، 2ش ،137۵صفری فروشانی،  /29ـ19صص، 1۶ش، 13۶۵سبحانی،  /44ـ11، صص۶٨ش

 «رجال»مطالب به  «معجم رجال الحدیث»ایشان در موارد فراوانی از  ،عالوهبه. (17۵ـ121صص

  1.تاس کردهباشد، استناد رأی و سخن ابن غضائری  ،ی که مطالب آنابن غضائری با این تلقّ

 ،خصوصاً ـبا استناد به تفاوت معیار قدما  «تعلیقه علی منهج المقال» ةوحید بهبهانی در مقدم

د بن سنان، نصر در غالی خواندن راویان، تضعیف راویانی چون محمّـ  ها و ابن غضائریقمی

امه مامقانی نیز هنگام (. عل22ّـ21صصتا، بهبهانی، بیپذیرد )بن صباح، مفضّل بن عمر را نمی

نزد  لوّغه به تفاوت معیار شود که با توجّر میمتذکّ را این نکته  ،مفضّلبررسی اقوال جارحان 

 وآنچه امروزه جز زیرا ،دکراعتماد  ،توان به تضعیفات آنان در این زمینهنمی ،قدما و متأخّرین

رود، نزد قدما معیاری برای غالی نامیدن راوی بوده است ع به شمار میضروریات مذهب تشیّ

 (. 240، ص3ج تا،مامقانی، بی)

گاه توان تفاوت دیدی میکلّ طوره گرچه باامه مامقانی، در بررسی دیدگاه وحید بهبهانی و علّ 

ه توان با استناد با نمیرا پذیرفت، امّ غلوّه )ع( و مصادیق قدما و متأخّرین پیرامون عصمت ائمّ

وحید  خالف دیدگاهبرتمام تضعیفات قدما و ابن غضائری را زیر سؤال برد؛ زیرا  ،یکلّ ةاین قاعد

 ده، وی به لحاظکرها ذکر ردیف قمیهم ،بهبهانی که نام ابن غضائری را به لحاظ مشرب فکری

                                                           

، 3/ ج 124، 148، 149، 163، 203، صص2جعبارتند از: « احلديثمعجم رجال »استنادها در  يناز ا يبرخ. 1

ر.ک. ) 50و  72، 144، 248، 252، 286، 285، 344، 357، صص4/ ج 53، 72، 140، 170، 151، 209، 230صص

 (.36ص ،68ش ،1384 ،جاليل
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ابن  است. از جمله آنکهها، یعنی مکتب بغداد بوده ق به مکتب مقابل و معارض قمیمتعلّ ،فکری

غالی و فاسدالمذهب خواندن راویانی چون مبنی بر ها ام صادره از سوی قمیدر احک غضائری

به مناقشه  ،محمد بن اورمهو سعید )دَندان(  خالد برقی، احمد بن حسین بن د بنمحمّ احمد بن

توان تضعیف و غالی خواندن مفضّل از سوی وی را امری . بنابراین نه تنها نمی1پرداخته است

ی بلکه با بررسی برخ ،ی نمودتلقّ غلوّدیدگاه قدما و متأّخرین در مصداق  برخاسته از تفاوت

ت بودن دیدگاه ابن صحّ  ینتوان به قرمی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، روایات وی

 ،عالوه اینکه ابن غضائری در این مسألهبه برد. مفضّل پی ةهای غالیانگرایش ةغضائری دربار

 د.اندهکررجال نیز تضعیف مفضّل را تأیید  ةبرجست ید و سایر علمادیدگاه منفردی ندار

 مانعمر از سوی برخی متقدّ استناد به توثیق مفضّل بن -3-2-2

بهبهانی، ند )داای قوی بر وثاقت مفّضل میرا قرینه «ةبالغي»وحید بهبهانی کالم شیخ طوسی در 

 تي(. آ23٨، ص3جتا، بیمامقانی،  /130ـ129صص، 4ج، 141۶نوری،  .نیز ر.ک /340صتا، بی

با رأی  ـ ده استکرتضعیف  اًکه مفضّل را قویّ ـ به سبب تعارض دیدگاه نجاشی نیزاهلل خویی 

-اصحاب امام صادق )ع( برشمرده را از خواصّوی شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن شهرآشوب که 

جا با (. در این304 و 294، 293، صص1٨ج، 13۶9خویی، ) پذیردتضعیف نجاشی را نمیاند، 

مفضّل را  ،بررسی شواهد و قراینی که شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن شهرآشوب با استناد به آنها

 ردازیم.پبه بررسی تعارض دیدگاه آنان با نظر ابن غضائری و نجاشی می ،اندمدح یا توثیق نموده

د که از امام صادق )ع( دانای میاز بزرگان، خواص و فقیهان ثقهبن عمر را شیخ مفید مفضّل 

(. 21۶، ص2جالف، 1414مفید، )نقل کرده است امامت امام کاظم )ع(  دربارةی صریح روایت

اند داصحاب امام صادق )ع( می مفضّل را از خواصّ ،آن العی از مبنای شیخ مفید که بر اساساطّ

 ویداند که در آن حضرت صادق )ع(، یم 2یتیروا یل را راودر دست نیست. شیخ مفید مفضّ

توان نمی ،ا بر مبنای یك روایتامامت فرزندشان نزد معتمدان فراخواندند. امّ یجو ترو یغرا به تبل

 توان حدس زدتنها می .نجاشی را نپذیرفتو  مفضّل را از خواص دانست و کالم ابن غضائری

                                                           

 .77، ص1383 ،جاليل .له ر.کأمس ينا يهامنونه يليمشاهده تفص يبرا. 1

َو ُهَو ُغَلاٌم  (ع) يَسَفَدَخَل َأُبوِإْبَراِهيَم ُمو (ع) بِداهللَعَعِن اْلمفّضل ْبِن ُعَمَر َقاَل ُكْنُت ِعْنَد َأِبي». روايت از اين قرار است: 2

 (.216، ص2جالف، 1414مفيد، ) «اْسَتْوِص ِبِه َو َضْع َأْمَرُه ِعْنَد َمْن َتِثُق ِبِه ِمن َأْصَحاِبک َعبِداهللَفَقاَل ِلي َأُبو
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ا امّ  است؛ مفضّل نقل شده ةعقید، در دوران استواری 1در صورت اثبات صدورفوق که روایت 

 بر اینکه میان استقامت رأی یك افزون .داللتی بر استقامت رأی وی در تمام دوران حیاتش ندارد

کما اینکه شیخ مفید،  ای وجود ندارد.راوی از نظر مذهب و وثاقت او در نقل روایت نیز مالزمه

ی ااز بزرگان، ثقات و فقهاء شیعه محمّد بن سنان را نیز مانند مفضّل بن عمر به عنوان یکی

، 2الف، ج1414برشمرده که روایت دالّ بر امامت امام رضا )ع( را نقل نموده است )مفید، 

(، اما در جایی دیگر وی را با تعابیری از قبیل مطعون، متهم و ضعیف توصیف نموده و 24٨ص

 (.20ج، ص1414روایت منقول از طریق وی را نپذیرفته است )مفید، 

ضّل مف ةقول شیخ مفید دربار ،«معجم رجال الحدیث»اهلل خویی در  تيگرچه آ ز سوی دیگر،ا

هنگام بررسی روایتی که در سند آن مفّضل  ،فقهی خوداثر ا در امّ ؛داردم میرا بر قول نجاشی مقدّ 

گوید: می ده وکربن عمر واقع شده به توثیق شیخ مفید و تضعیف نجاشی و ابن غضائری اشاره 

فید عالوه بر آنکه نجاشی اضبط از م ؛امکان ندارد به او اعتماد کنیم ،با تعارض توثیق و تضعیف»

، 1410خویی، « )ایمولی از نجاشی ندیده ،شودچه اینکه از مفید گاهی متناقضاتی دیده می ؛است

  (.237ـ211، صص3۶ـ3۵ش، 13٨4 دیاری بیدگلی، /420، ص1ج

را در ردیف اصحاب امام  یونام به وصف مفضّل،  هبدون اشار ،«رجال»شیخ طوسی در 

ده است کرگوید امام کاظم )ع( را مالقات ( و می307ص، 13٨1طوسی، )کند می صادق )ع( ذکر

هنگام بررسی احوال وکالی امامان و راویانی که از  ،«ةبالغي»ا در (؛ ام343ّص، 13٨1طوسی، )

له مفضّل را از جم ،اند، با استناد به سه روایت زیردهکره )ع( اخباری را در زمینه غیبت نقل ائمّ

 :. متن این روایات(34۶ص، 1411طوسی، شمارد )میراویان ممدوح بر

ْدِريَس َعْن إْحَمَد ْبِن أِبي َجْعَفٍر ُمَحمَِّد ْبِن ُسْفَياَن اْلَبَزْوَفِريِّ َعْن أَعْن  ُعَبيِداهللْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن أ» (1

ِن َأْحَمَد اْلِمْنَقِريِّ َعِن اْلُحَسْينِ ْبِن َسِعيٍد َعْن ُمَحمَّدِ ْبِن َأِبي ُعَمْيٍر َعِن اْلُحَسْيِن بْ  یْبِن ُمَحمَّدِ ْبِن ِعيَسَأْحَمَد 

ا ُأِريُد َأْن َأْسَأَلُه َعِن َو َأَن (عِداهلل)َأِبي َعْب یَدَخْلُت َعَل :َعْن ِهَشاِم ْبِن َأْحَمَر َقالَ  َعْن َأَسِد ْبِن َأِبي َعَلاءٍ 

ِنْعَم  :َفاْبَتَدَأِني َفَقاَل .َصْدِرِه یاْلُمَفضَِّل ْبِن ُعَمَر َو ُهَو ِفي َضْيَعٍة َلُه ِفي َيْوٍم َشِديِد اْلَحرِّ َو اْلَعَرُق َيِسيُل َعَل

لَّا ُهَو الرَُّجُل اْلُمَفضَُّل إَلَه إالَِّذي َلا  َو اهللَر اْلُجْعِفيُّ ِنْعَم الرَُّجُل اْلُمَفضَُّل ْبُن ُعَم ،لَّا ُهَوإَلَه إالَِّذي َلا  َو اهلل

  .«َو َواِلٌد َبْعَد َواِلدنََّما ُهإِبْضعًا َو َثَلاِثنَي َمرًَّة ُيَكرُِّرَها َو َقاَل  َأْحَصْيت یْبُن ُعَمَر اْلُجْعِفيُّ َحتَّ

                                                           

بت به ثاش درباره يليتعد ياناشناخته است و جرح  يقلالص يزيدبن عمر بن  يموس يت،روا ينا يانراو ياندر م. 1

 است. يفضع يتسند روا رو،ايناز( و 42ص، 1364ابن غضائري، شده ) يفامحد بن مهران تضع نيمهچن نيامده است.
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ُردََّها  :اًلا َفَقاَلاْلَمِديَنِة َأْمَو یلَإ (ع)ْبَراِهيَم إَأِبي  یلَإَقاَل َحَمْلُت  ؛َو ُرِوَي َعْن ِهَشاِم ْبِن َأْحَمَر» (2 

 .«َفضَّلَباِب اْلُم یُجْعِفيٍّ َفَحَطْطُتَها َعَل یلَإاْلُمَفضَِّل ْبِن ُعَمَر َفَرَدْدُتَها  یلَإَفاْدَفْعَها 

َشْيئًا َيِصُل  یَرَفَلْم َأُكْن َأ (ع)ُكْنُت ِفي ِخْدَمِة َأِبي اْلَحَسِن  :َقاَل ؛ْبِن َبْكٍر یَو ُرِوَي َعْن ُموَس» (3 

 .«اْلُمَفضَِّل یلَإُلهُ ِمْنهُ وَ َيُقولُ َأْوِصْلهُ ءِ َفَلا َيْقَبءُ ِبالشَّْيلَّا ِمنْ َناِحَيةِ اْلُمَفضَّلِ وَ َلُربََّما َرَأْيتُ الرَُّجلَ َيِجيإَلْيهِ إ

حسین  ،راویان این روایت ازدارای اشکال است.  ،هم به لحاظ سند و هم محتوا ،لروایت اوّ 

و  (334، ص13٨1طوسی، (، شیخ طوسی )۵3ص، 1407نجاشی، ) بن احمد منقری را نجاشی

: گوید ءعالاسد بن ابی ةدربارنیز کشّی  .اند( تضعیف نموده21۶ص، 1411حلّی، عالمه حلّی )

در  ،()ع دهد که این روایت در صورت اثبات صدور از معصوماحتمال می او؛ 1«َيْرِوي اْلَمَناِكري»

(. 323ص، 134٨کشّی، د نقل شده باشد )شوابی پیش از آنکه خطّ و زمان استقامت رأی مفضّل

، ءالععالوه بر تضعیف اسد بن ابی ،«جالمجمع الرّ»الدین اصفهانی در پاورقی همچنین ضیاء

ال و عذکر و وصف مفضّل بن عمر مانند توصیف خدای متّ»گوید: یمنیز محتوای روایت  ةدربار

بار آن را  33یا تسبیح حضرت زهرا )س( نیست که حضرت صادق )ع( در این گرمای شدید 

دارد ای وجود ند نمایند و در روایت نیز نکتهمؤکّ  ،قسم ةند و هر بار نیز آن را با صیغکنتکرار 

-را نمی کیدأت ةعرف محاوره نیز نه تنها این شیو ،عالوهه ب باشد.کرده ر را اقتضا که تأکید مکرّ

 (. 12۵، ص۶ج، 13٨7قهپایی، « )شودبلکه موجب بعید شمردن اعتبار و درستی آن هم می ،پذیرد

 «واقفی»وی را  ،«رجال»قرار دارد که شیخ طوسی در  «موسی بن بکر» ،مدر سند روایت سوّ

مانند روایت  استم نیز که دارای سندی صحیح یت دوّ(. روا343ص، 13٨1طوسی، داند )می

 و داللتی بر وثاقت مفّضل در ردتنها به وکالت مالی مفضّل از سوی امام کاظم )ع( اشاره دا ،مسوّ

تواند باره معتقد است غیر ثقه نمیامه مامقانی در اینبنابراین گرچه علّ تواند داشته باشد.نمینقل 

مقانی، مانشان از وثاقت مفّضل دارد ) ،ه داشته باشد و همین وکالت مالیوکالت مالی امام را برعهد

 ،«رجال الحدیث معجم» ةاهلل خویی در مقدم يةطبق دیدگاه آ ،واقعدر ا (، امّ 23٨، ص3جتا، بی

 (.7۵، ص1ج، 13۶9خویی، ای با وثاقت وکیل در امر روایت ندارد )وکالت در امور مالی مالزمه

مانند  ؛کنداشاره می ،ه )ع(وض ائمّبغم یبه اسامی برخی از وکال «الغيبة»شیخ طوسی نیز در  

مت اما ( ـ که)ع وکالی مالی امام کاظم و از« هواقفیّ» ةسای فرقرؤاز ـ  بطائنی ةحمزعلی بن ابی

هیچ یك  ،(. بنابراین40۶ـ403صصکشّی،  /3۵2، ص1411)طوسی،  کرد امام رضا )ع( را انکار

                                                           

 (.299ـ298صص، 2ج، 1411مامقاين،  .بدون هيچ ترديدي داللت بر تضعيف روايات راوي دارد )ر.کاين اصطالح . 1
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ی در داللتی بر وثاقت و ،مفضّل را ممدوح دانسته ،خ طوسی به استناد آنهااز سه روایتی که شی

 امر حدیث ندارد.

داند ای میعالوه بر اینکه مفّضل را از جمله راویان ثقه ،آشوب نیز مانند شیخ مفیدابن شهر

، 1379ابن شهرآشوب، بر امامت امام کاظم )ع( روایت شده است ) صریح دالّ که از آنها نصّ

 ،4، ج1379ابن شهرآشوب، ) کند(، وی را باب امام کاظم )ع( نیز معرفی می321ص ،4ج

فّضل م ،آشوب که مانند شیخ مفید و با عباراتی مشابه ایشاناز فحوای کالم ابن شهر (.32۵ص

د رساند، چنین به نظر میبر امامت امام کاظم )ع( را نقل نموده داند که روایت دالّرا از ثقاتی می

 و همان روایات مورد استناد شیخ مفید و شیخ طوسی بوده است نیز وی در تمجید مفضّل مبنای

آشوب نخستین فردی است که مفضّل را به عنوان باب امام ابن شهر ،نه روایتی دیگر. همچنین

جود وکشّی روایتی  «رجال»در  .کندا دلیل یا روایتی برای آن ذکر نمیامّ  کند؛کاظم )ع( معرفی می

جامعه  شرایطکه مربوط به  که شاید مبنایی برای سخن ابن شهرآشوب باشد. در این روایت دارد

خطر جانی  ،توان دریافت اعالم امامت امام کاظم )ع(، میاستپس از شهادت امام صادق )ع( 

طبق همین  دیگر و از سوی .(2٨2ص، 134٨کشّی، ) گرفته استصورت می ،هداشته و باید با تقیّ 

ه و امامت دکر تگورسد مفضّل از نخستین افرادی است که با امام کاظم )ع( گفبه نظر می ،روایت

ه دیگران ب یشانبرای معرفی ا را توانسته نقش واسطهبنابراین چون می .ایشان را پذیرفته است

 محتمل دانست.  ،این نقشاشاره به را برای  «باب»د، شاید بتوان عنوان کنایفا 

قواعد علم باب امام کاظم )ع( بودن به لحاظ آشوب هر چه که باشد، دلیل سخن ابن شهر

اب بودن آشوب مبنی بر ببر فرض اعتماد به کالم ابن شهرنیز  .راوی نیستدلیل بر وثاقت  رجال،

اشته ابی ندهای خطّگرایش ،توان نتیجه گرفت که وی در تمام دوران حیاتشباز هم نمی ،مفضّل

روایتی پیرامون وفات اسماعیل فرزند امام صادق )ع( نقل  ،آشوبخصوص که ابن شهره ب ؛است

که یکی از آنها  ـ نمایند تا به اطرافیان)ع( تمام تالش خود را می امام ،کند که در آن روایتمی

 .(2۶۶، ص1، ج1379ابن شهرآشوب، ند )کنوفات فرزندشان اسماعیل را ثابت  ـ مفضّل است

مفّضل  بر اساس آن، کشّی که «رجال» ۵02ل در این روایت و قرار دادن آن در کنار روایت تأمّ

بصیر به خدمت امام کاظم )ع( رسیده و پس از شنیدن سخنان ایشان و سؤال و جواب کردن وو اب

ده، رکمفضّل نقل  ةکه کشّی دربار زیربه امامت ایشان گواهی دادند و نیز سه روایت  ،با حضرت

ل به امامت اسماعیل و دارای ئقا ،ای از حیاتشد که وی در دورهکنان را تقویت میاین گم

 ابی بوده است: های خطّگرایش
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َسِمْعُت  : ُعْثَماَن، َقالَ َعْن َحمَّاِد ْبِن ،، َعْن ُيوُنسَ یَحدََّثِني ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَس :ِجْبِريُل ْبُن َأْحَمَد، َقاَل» (1

ْسَماِعيلَ ْبَن َجْعَفٍر، إِني  َيْعِني َيا ُمْشِرُك َما َلكَ َو ِلاْب ،َيا َكاِفُر :ُقوُل ِلْلُمَفضَّلِ ْبِن ُعَمَر اْلُجْعِفيِّ)ع( َي اهللَأَباَعْبِد

راویان در میان البّته (. 321ص، 134٨، کشّی) «َرَجعَ َبْعُدِفيِه َمَع اْلَخطَّاِبيَِّة، ُثمَّ  :َلْيِه َيُقوُلإوَ َكاَن ُمْنَقِطعًا 

 .(33٨، ص3ج، 13٨4جبرئیل بن احمد قرار دارد که توثیق نشده است )ساعدی،  ،این روایت

ْن ِهَشاِم ْبِن اْلَحَكِم َحدََّثَنا َيْعُقوبُ ْبُن َيِزيَد، َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر، َع :َحدََّثِني َحْمَدَوْيهِ ْبُن ُنَصْيٍر، َقاَل» (2

َيا َكاِفُر َيا ُمْشِرُك  :ُقْل َلُه َو: ايِت اْلُمَفضََّل ِداهللَقاَل َأُبوَعْب :ْسَماِعيَل ْبِن َجاِبٍر، َقالَ إَو َحمَّاُد ْبُن ُعْثَماَن، َعْن 

(. سند این روایت صحیح است )خویی، 32ص، 134٨کشّی، )« ؟ُتِريُد َأْن َتْقُتَلُه ،ِنياْب یلَإَما ُتِريُد 

ه یلیّ اسماع ةس فرقمفضّل را مؤسّ  ،( و حتی برخی با استناد به همین روایت301، ص1٨ج، 13۶9

 (.33٨، ص3ج، 13٨4اند )ساعدی، دانسته

 ْبِن ُعْثَماَن، َعْن ، َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر، َعْن َحمَّاِدیُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسَحدََّثِني  :َحدََّثِني َحْمَدَوْيِه، َقاَل» (3

َو  :َلْيِه، ُقْلُتإاْنَتَهْيُت  یَفَوَصْفُت َلُه اْلَأِئمََّة َحتَّ ،)ع( ِداهللَعْبَأِبي یَدَخْلُت َعَل :ْسَماِعيَل ْبِن َعاِمٍر، َقاَلإ

ْسَماِعيُل إَأْن َتُقوَل َو  یلَإَو َما َدَعاَك  :ْسَماِعيَلإَفُقْلُت ِل :: َأمَّاَذا َفَلا، َقاَل َحمَّاٌدْسَماِعيُل ِمْن َبْعِدَك، َفَقالَ إ

(. در میان راویان این روایت، 32۵ص، 134٨کشّی، ) «َأَمَرِني اْلُمَفضَُّل ْبُن ُعَمَر :ِمْن َبْعِدَك َقالَ 

 .(340ص، 3ج، 13٨4اسماعیل بن عامر مجهول است )ساعدی، 

ل به امامت ئقا ،که مفضّل در دورانی از حیاتش داللت دارندصراحت ه این سه روایت ب 

ر ل، متذکّوحید بهبهانی با استناد به روایت اوّ 1.بوده است دارای گرایش خطّابیاسماعیل و 

، هبهانیبابی باقی نماند و از این اعتقاد خود بازگشت )خطّ ،مفضّل تا آخر حیات خودکه شود می

تی امه مامقانی نیز اینکه مفضّل در زمان حیات امام صادق )ع( مدّ علّاز دیدگاه (. 340صتا، بی

 ،زیرا در زمان امامت امام حیّ ؛تواند قدحی بر وی باشدقائل به امامت اسماعیل بوده است، نمی

 واجب نیست، بلکه پذیرش کسی که به جای او به عنوان امام جانشینعقیده به امامت شخص 

 ،13۶۵، کلینی) امام است ،گوید فرزند بزرگتربر حدیثی که می برخی بنا .نشیند مهم استمی

 بطالن این اعتقاد ،با مرگ وی البته که ؛کردند اسماعیل امام بعدی است(، گمان می2٨۵، ص1ج

ی تالشوجود  امه مامقانی بااین وحید بهبهانی و علّ(. بنابر241، ص3جتا، بیروشن شد )مامقانی، 

ه امامت ل بئقا ،که وی در دورانی از حیاتش را نمایند، هر دو این مسألهکه برای توثیق مفضّل می

                                                           

 و غري ي، اماميامساعيل منابع از منابع از مجله در بسياري وي امامت به ايشان و دعوت با امساعيل ابيهارتباط خّط. 1

 (.651ـ647، صص8ج ،1377، مظاهري بیحبي .ر.ک) است شده نقل يشيع
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ه کاست  دیگر قراینی، از مفّضل رجال کشّی در ذمّ  روایات اند.محتمل دانسته اسماعیل بوده

 دهد: ابی وی را نشان میخطّ گرایش

 ِداهللَأِبي َعْب یَدَخَل ُحْجُر ْبُن َزاِئَدَة َو َعاِمُر ْبُن ُجَذاَعَة اْلَأْزِديُّ َعَل :ْبِن ُمْسَكاَن، َقاَل ِداهللَعْن َعْب» (1

َما َيْقِدُر  َو اهللَقاَل: نَُّكْم َتْقِدُروَن َأْرَزاَق اْلِعَباِد  َفإ :نَّ اْلُمَفضََّل ْبَن ُعَمَر َيُقوُلإَجَعَلَنا ِفَداَك، له: )ع( َفَقاال 

َأْحَرْزُت  یاْلِفْكَرِة ِفي َذِلَك َحتَّ یلَإَطَعاٍم ِلِعَياِلي َفَضاَق َصْدِري َو َأْبَلْغُت  یلَإَو َلَقِد اْحَتْجُت  اهلل لَّاإَأْرَزاَقَنا 

، َفاْلَعَناُه َو اْبَرَءا ِمْنُه َنَعْم :َقاَل ؟َأَفُتْلِعُنُه َو َتَتَبرَُّأ ِمْنُه :َو َبِرَئ ِمْنُه، َقاال ُه اهللُقوَتُهْم َفِعْنَدَها َطاَبْت َنْفِسي لَعن

 . «َو َرُسوُلُه ِمْنُه اهلل َبِرَئ َو

 َأنَُّكَما َلِمَن ، َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَكِم، َعِن اْلُمَفضَِّل ْبِن ُعَمَر، َأنَُّه َكاَن ُيِشرُيیَحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَس» (2

 .«اْلُمْرَسِلنَي

َماَمِة إْثَباِت إَقاَل َأُبو َعْمٍرو اْلَكشِّيُّ: َقاَل َيْحَيى ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد اْلِحمَّاِنيُّ، ِفي ِكَتاِبِه اْلُمَؤلَِّف ِفي » (3

ُأْخِبُرَك  :َفَقاَل .ِثاْلَحِدي يُفَضِع ،نَّ َأْقَوامًا َيْزُعُموَن َأنَّ َجْعَفَر ْبَن ُمَحمٍَّدإ :َأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي )ع(، ُقْلُت ِلَشِريكٍ 

وَن َعَلْيِه َو َيْخُرُجوَن َوِرعًا، َفاْكَتَنَفُه َقْوٌم ُجهَّاٌل َيْدُخُل ،ُمْسِلمًا ،َكاَن َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد َرُجًلا َصاِلحًا ،اْلِقصََّة

 ی َكِذٌب َمْوُضوَعٌة َعلَ اِديَث ُكلَُّها ُمْنَكَراٌتِمْن ِعْنِدِه َو َيُقوُلوَن َحدََّثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمٍَّد، َو ُيَحدُِّثوَن ِبَأَح

َسِمْعُت  َوَيْسَتْأِكُلوَن النَّاَس ِبَذِلَك َو َيْأُخُذوَن ِمْنُهُم الدََّراِهَم، َفَكاُنوا َيْأُتوَن ِمْن َذِلَك ِبُكلِّ ُمْنَكٍر، لَجْعَفٍر، 

 َو َعْمٍرو النَّْبِطي اٍنَنْنُهْم َمْن َأْنَكَر، َو َهُؤَلاِء ِمْثُل اْلُمَفضَِّل ْبِن ُعَمَر َو َبَفِمْنُهْم َمْن َهَلَك َو ِم ،اْلَعوَّاَم ِبَذِلَك ِمْنُهْم

َثُهْم َعْن َأِبيِه َعْن َماِم َتْكِفي ِمَن الصَّْوِم َو الصََّلاِة، َو َحدَّإَو َغْيِرِهْم، َذَكُروا َأنَّ َجْعَفرًا َحدََّثُهْم َأنَّ َمْعِرَفَة اْل

اَن َيَتَكلَُّم َبْعَد اْلِقَياَمِة، َو َأنَّ َعِلّيًا )ع( ِفي السََّحاِب َيِطرُي َمَع الرِّيِح، َو َأنَُّه َكيوِم َجدِِّه َو َأنَُّه َحدََّثُهْم َقْبَل 

َشِريكًا، ُجهَّاٌل  وا ِللهاُم، َفَجَعُلَمإَلَه اْلَأْرِض اْلإَلَه السََّماِء َو إاْلُمْغَتَسِل، َو َأنَّ  یَيَتَحرَُّك َعَل اْلَمْوِت، َو َأنَُّه َكاَن

ُس َذِلَك، َك، َفَسِمَع النَّاَو َأْوَرُع ِمْن َذِلی هلل َما َقاَل َجْعَفٌر َشْيئًا ِمْن َهَذا َقطُّ، َكاَن َجْعَفٌر َأْتَق َو اهللُضلَّاٌل، 

 (.324ـ323ص، ص134٨)کشّی، « َفَضعَُّفوُه، َو َلْو َرَأْيَت َجْعَفرًا َلَعِلْمَت َأنَُّه َواِحُد النَّاس

ذم مفضّل را  دالّ براهلل خویی که روایات  تیآ یم صحیح است و حتّل و دوّسند روایت اوّ 

گرچه ام نیز روایت سوّ  .(301، ص1٨جخویی، ) ستا م را صحیح دانستهپذیرد، روایت دوّنمی
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به لحاظ  ،یك به اثبات نرسیده که وثاقت هیچ 2و شریك 1به سبب وجود یحیی بن عبدالحمید

مفضّل،  مّبر ذ ا برخی با استناد به همین روایات و سایر روایات دالّامّ ؛قابل اطمینان نیست ،سندی

اب هواداران ابوالخطّ( و یکی از 33٨، ص3ج، 13٨4ه )ساعدی، اسماعیلیّ ةس فرقوی را مؤسّ 

، 13٨٨، سی طباطباییرا بنیاد نهاد )مدرّ  ضهمذهب مفوّ ،اند که اندکی پس از کشته شدن ویدانسته

  .(403، ص13٨۶ ؛۶9ص

ن گوید ایابی میهای غالت خطّبه عنوان یکی از فرقه« مفّضلیه»اشعری نیز هنگام معرفی 

به این نام خوانده شده و آنان معتقد به ربوبیت امام  ه،که مفضّل رئیس آنها بود رواینازفرقه 

جویی امام از دادند و در برائتت و رسالت نیز مینسبت نبوّ ،و به وی ندصادق )ع( بود

ت، مواردی مانند انتساب ربوبیّ .(7٨، ص1ج، 13۶9اشعری، دند )کربا ایشان مخالفت  ،ابوالخطاب

ارز صات بکه اشعری به عنوان مشخّ )ع( امام رایلت برساقایل شدن به مقام تقدیر ارزاق عباد و 

تی ده در متن هر سه روایکرابی به آنها اشاره های غالت خطّبه عنوان یکی از فرقه« همفضّلیّ »فرقه 

 وضوح قابل مشاهده است. ه که به عنوان نمونه ذکر گردید ب

 بر مدح مفضّل بن عمر استناد به روایات دالّ -3-2-3

روایت است که  1٨ خّر برای توثیق مفّضل، استناد بهشناسان متأدالیل رجالیکی دیگر از 

 1۵یابیم که عالوه بر ضعف محتوا، سند میداللت بر مدح وی دارند. با بررسی این روایات در

اشند ب، قابل اعتنا نمیغلوّهم به کذب و روایت به سبب وجود راویان ضعیف، ناشناخته و متّ 

(. وحید بهبهانی ۵4۵ـ۵37ص، ص1411صاحب معالم،  /337ـ32٨صص، 3ج، 13٨4)ساعدی، 

ردیده روایت گ ،ط غالیانبر مدح مفضّل توسّ دارد که اکثر روایات دالّگرچه به این نکته اذعان می

که به بسیاری از این راویان داده شده است، ناشی از  غلوّ گوید بعید نیست نسبت ا میاست، امّ 

اند دله را چندان قابل اعتنا نمیأاین مس رواینازنزد متأخّرین و قدما باشد و  غلوّتفاوت معیار 

ضرری به  ،(. مامقانی نیز معتقد است قصور سند روایات مادحه341و ٨۶صتا، صبهبهانی، بی)

                                                           

تا، يبطوسي، / 446ص، 1407جناشي، )اند کتفا کردهادارد، کتاب  ينکته که و ينتنها به ا يطوس يخشجناشی و . 1

 (.60، ص20ج، 1369خويي، ) داندشده منیاثبات را  شوثاقتنيز  يياهلل خو يةآ .(501ص

 .(417، ص1، ج1415 )ابن حجر،مشترک است کوفه  ّصقا ي،عخن بن عبداهلل يکه به نام شراز رجال عاّم يکيبا  وی .2

 يعاّم يشتر(؛ آنچه ب25، ص9ج، 1369 يي،)خو نندکن شيقوثتدانسته و  يکيدو را  ينا يبرخمهني امر باعث شده، 

 يرا فردشريک امام صادق )ع(  که در آن،است  يتروا ييانتها همجل ،رسانديدو را به اثبات م ينا يکساينبودن و 

 .کنديم آنان معريف يفردافراد بشر و هم يرمانند سا
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احب ص کسانی نظیرشود و تالش زند و تواتر معنوی این روایات موجب تقویت آنها میآنها نمی

( وجهی ۵4۵ـ۵37ص، ص1411صاحب معالم، ر.ک. در سند این روایات ) «شهمناق»معالم در 

بررسی سند برای اطمینان به صدور روایت است و تواتر معنوی این اخبار برتر از  زیرا ،ندارد

 (. 240، ص3جتا، مامقانی، بیوثوق به صدور آنهاست )

ا در مواردی مّ ا ؛مامقانی هنگامی پذیرفتنی است که تعارضی وجود نداشته باشد استدالل هالبتّ

م، اگر هستی ند مواجهالسّبا دو دسته اخبار متعارض صحیح ،مانند مفضّل ،که پیرامون یك راوی

-نتیجه ،(112، ص2، ج1411م جرح بر تعدیل )مامقانی، تقدّ  ةنخواهیم بالفاصله با استناد به قاعد

 ؛م بدانیم، بهترین کار بررسی هر دو دسته از اخبار استو جرح را بر تعدیل مقدّ کنیمگیری 

 غضائری، نجاشی، شیخ مفید و شیخ طوسی، سند روایاتیاردبیلی پس از ذکر دیدگاه ابن چنانکه

وی  بر مدح ده و نیز سند روایات دالّکرها استناد نکه شیخ طوسی به منظور مدح مفضّل به آ را

 توی را به صحّ  و احادیث صادر شده در ذمّ دانستهدچار اشکال  شدهل کشّی نقل را که در رجا

، 1403اردبیلی، ت است )عدم اعتماد به مفضّل در اولویّ که گیردو نتیجه می داندمیتر نزدیك

 که سند صحیحی دارند،را سه روایت از اخبار دال بر مدح مفضّل  ادامة بحث،(. در 2۵9، ص2ج

 :نماییممیبررسی 

 :ِن ُعَمَر، َقاَلَسِمْعُت َأَبا اْلَحَسِن )ع( َيُقوُل َلمَّا َأَتاُه َمْوُت اْلُمَفضَِّل بْ  :َقاَل ؛ْبُن َبْكٍر یَحدََّثِني ُموَس» (1

 (.321ص، 134٨)کشّی، « نَُّه َقِد اْسَتَراَحإَكاَن اْلَواِلُد َبْعَد اْلَواِلِد، َأَما  اهلل َرِحَمُه

 :َو َقالَ  ،ْسَماِعيَلإُه ِبَأْن آِتَي اْلُمَفضََّل َو ُأَعزَِّي (ع) اهللَقاَل: َأَمَرِني َأُبو َعْبِد ،َس ْبِن َيْعُقوَبَعْن ُيونُ » (2

َو َأَراَد  ،َأَرْدَنا َأْمرًانَّا إْر َكَما َصَبْرَنا َفاْصِب ،ْسَماِعيَل َفَصَبْرَناإنَّا َقْد ُأِصْبَنا ِبإ :َو ُقْل َلُه، َأْقِرِئ اْلُمَفضََّل السََّلاَم

 (.92، ص2ج، 13۶۵)کلینی،  «َفَسلَّْمَنا ِلَأْمِر اللَِّه ،اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َأْمرًا

ْذ َدَخَل اْلُمَفضَُّل إ (ع)ُكْنُت ِعْنَد الصَّاِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد  :َقاَل ؛ْبِن اْلَفْضِل اْلَهاِشِميِّ ِداهللَعْن َعْب» (3

َيا  ،َلُأِحبَُّك َو ُأِحبُّ َمْن ُيِحبَُّك نِّيإ ،َفَوَربِّي ،َليَّ َيا ُمَفضَُّلإ :ُثمَّ َقاَل .َلْيِهإَفَلمَّا َبُصَر ِبِه َضِحَك  ،ُعَمرَ ْبُن 

َلَقْد َحِسْبُت  اهلل َيا ْبَن َرُسوِل :َفَقاَل َلُه اْلُمَفضَُّل ،َلْو َعَرَف َجِميُع َأْصَحاِبي َما َتْعِرُف َما اْخَتَلَف اْثَناِن ،ُمَفضَُّل

 َيا ْبَن َرُسولِ  :َفَقاَل ،َهاُأْنِزْلَت اْلَمْنِزَلَة الَِّتي َأْنَزَلَك اللَُّه ِب ،َبْل (:ع)َفَقاَل  ،َأْن َأُكوَن َقْد ُأْنِزْلُت َفْوَق َمْنِزَلِتي

َفَما َمْنِزَلُة َداُوَد ْبِن َكِثرٍي  :الَ َق (ص) اهلل ِزَلُة َسْلَماَن ِمْن َرُسوِلَمْن :َقالَ  ؟َفَما َمْنِزَلُة َجاِبِر ْبِن َيِزيَد ِمْنُكْم اهلل،

 ،َيا َعْبَد اللَِّه ْبَن اْلَفْضِل :َقالَ َف ،ُثمَّ َأْقَبَل َعَليَّ :َقاَل (،ص) َمْنِزَلُة اْلِمْقَداِد ِمْن َرُسوِل اهلل :َقاَل ؟الرَّقِّيِّ ِمْنُكْم

َلْيُكْم إَفَنْحُن َنِحنُّ  ،َخَلَقَنا ِمْن ُنوِر َعَظَمِتِه َو َصَنَعَنا ِبَرْحَمِتِه َو َخَلَق َأْرَواَحُكْم ِمنَّای َو َتَعاَلَتَباَرَك  نَّ اهللإ

ِمْنُهْم  َيْنُقُصوا َلْو َجَهَد َأْهُل اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب َأْن َيِزيُدوا ِفي ِشيَعِتَنا َرُجًلا َأْو اهللَو ،َلْيَناإَو َأْنُتْم َتِحنَّوَن 
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َيا  ،ْنَساِبِهْمنَُّهْم َلَمْكُتوُبوَن ِعْنَدَنا ِبَأْسَماِئِهْم َو َأْسَماِء آَباِئِهْم َو َعَشاِئِرِهْم َو أَ إَو  ،َرُجًلا َما َقَدُروا َعَلى َذِلكَ 

ا ِبَصِحيَفٍة َفَنَشَرَها َفَوَجْدُتَها َبْيَضاَء ُثمَّ َدَع :َقاَل ،َو َلْو ِشْئَت َلَأَرْيُتكَ اْسَمَك ِفي َصِحيَفِتَنا ،ْبَن اْلَفْضِل َعْبَد اهلل

َفَمَسَح َيَدُه َعَلْيَها َفَوَجْدُتَها  :َقالَ  ،ِفيَها َأَثَر اْلِكَتاَبِة یَما َأَر ،َيا اْبَن َرُسوِل اهلل :َفُقْلُت ،َلْيَس ِفيَها َأَثُر اْلِكَتاَبِة

 (.217ـ21۶صص، 1413)مفید،  «ِلَها اْسِمي َفَسَجْدُت ِللَِّه ُشْكراَمْكُتوَبًة َو َوَجْدُت ِفي َأْسَف

 بلکه با قرار دادن آن در کنار روایاتی؛ م داللتی بر توثیق مفضّل در امر حدیث نداردروایت دوّ

را ه ی این عقیدکنند، حتّکه امام صادق )ع( وی را به سبب اعتقاد به امامت اسماعیل سرزنش می

 اشرو که راوینآم نیز از د. روایت سوّ کنتقویت می د به امامت اسماعیل داشتهکه وی اعتقانیز 

ه لحاظ ؛ عالوه بر اینکه بنیستقابل اعتنا  ،یعنی عبداهلل بن فضل هاشمی بسیار در آن مدح شده

 ،در متن روایت ،همچنین .(33۶، ص3ج، 13٨4به عقاید غالیان شباهت دارد )ساعدی،  ،مضمون

او  د،داو غالت ازبا اشاره به نقل که نجاشی در حالی ،سلمان معرفی شده ةرتبهم د بن کثیرودا

تنها  ،ل نیز در صورت اثبات صدورروایت اوّ  .(1۵۶ص، 1407نجاشی، ) را تضعیف نموده است

ری ا داللتی بر وثاقت و استواامّ  ؛امام کاظم )ع( استحیات ابی نبودن مفضّل در دوران خطّ گرنشان

بی اگرچه حتی خطّاندارد؛  شاعتماد به تمام احادیث ،نتیجه وی در تمام دوران حیاتش و در ةعقید

 ،عدیلم جرح بر تتقدّ  ةه به قاعدنبودن هم داللت بر توثیق رجالی و حدیثی ندارد و نیز با توجّ 

  .ستیگشا ناند، راهمفّضل صادر شده استناد به این روایت در برابر احادیث صحیحی که در ذمّ 

 مفضّل بن عمر بر ذمّ توجیه روایات دالّ  -3-2-4

 ،تنها سه روایت مفّضل وارد شده از میان روایاتی که در ذمّ  ،شناسان متأخّراز دیدگاه رجال

ند که توان مقاومت در مقابل روایات فراوانی که در مدح وی از معصومین هست ندصحیح السّ

ت که مفضّل را مذمّ  را نیست که روایات صحیحیای چاره ،روازاین .ندارند، صادر شده)ع( 

ا ر آنچه این ظنّ .د بن مسلم وارد شده استزراره و محمّ شبیه روایاتی بدانیم که در ذمّ کنند،می

کند اختالف در روایات منقول از امام صادق )ع( است که برخی در ذم و برخی در تقویت می

همگی  ،از امام کاظم )ع( و امام رضا )ع( نقل شدهدر حالی که روایات  ؛مدح مفضّل هستند

ط امام صادق )ع( بنا بر ت مفضّل توسّدهد که مذمّنمایند و این امر نشان میمفضّل را مدح می

 /341صتا، بیبهبهانی،  .نیز ر.ک /304، ص1٨ج، 13۶9تی صورت گرفته است )خویی، علّ

 (.239، ص3جتا، بیمامقانی، 

 همفضّل از سنخ روایاتی است که از روی تقیّ اینکه روایات صادر شده در ذمّ ای اثباتبر

شناسان متأّخر اختالف رجال .ای وجود نداردد بن مسلم صادر شده هیچ قرینهزراره و محمّ ةدربار
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ود خ ةت نظریّصحّ نشانةدر روایات امام صادق )ع( و امام کاظم )ع( پیرامون شخصیت مفضّل را 

ل ای است بر اینکه مفضّرسد که همین اختالف دیدگاه خود قرینهبه نظر می ،ا در واقعمّ ا ،دانندمی

 و سپس ،تمایالت عقیدتی ناروایی داشته ـ قبل از وفات اسماعیل ـای از حیات خود در دوره

تغییر عقیده داده و همین امر دستاویزی برای غالت گردیده است که بعدها در روایات وی دخل 

ده و در کروی که کشّی آنها را نقل  مایند؛ چنانکه برخی روایات صادره در ذمّو تصرف ن

ی تّ عا. حت این مدّخود دلیل دیگری است بر صحّ ،های پیشین مورد بررسی قرار گرفتبخش

 که روایات صادر شده در ذمّ  کندطرح میاین احتمال را  استکنندگان مفّضل قهپایی که از توثیق

ابیه قرار داشته و سپس خطّ  ةدر زمر ،در آن دوران اوحیات اسماعیل بوده و  وی مربوط به دوران

 (. 130، ص۶ج، 13٨7قهپایی، ) تغییر عقیده داده است

 استناد به روایات مفضّل بن عمر  -3-2-5

یکی دیگر از مهمترین دالیل و مستندات طرفداران توثیق مفّضل روایات نقل شده از وی در 

معتبر است. گرچه بررسی داللی و سندی روایاتی که در منابع حدیثی، تفاسیر کتب و منابع روایی 

ابی به یا به منظور دستامّ است؛نیازمند پژوهشی مستقل  ،و کتب فقهی از مفّضل نقل گردیده

ه ، بشده ت این راوی و میزان پذیرش احادیثی که از وی نقلتر پیرامون شخصیّ داوری دقیق

 پردازیم. ترین روایات وی میبررسی چند نمونه از مهم

ة یکی از روایات مفضّل از امام صادق )ع( پیرامون مناظرمتضّمن  «ةلجيهلاإل ةرسال» الف(

مفضّل نگاشته شده است که از حضرت خواسته  ةدر پاسخ به نام کهبا طبیب هندی است ایشان 

 ،«معالم العلماء»(. در 4٨4، ص2جتا، بی)آقابزرگ تهرانی،  ت بنویسدای بر منکران ربوبیّیهبود ردّ

ضّل ضمن تألیفات مف «من امالء الصادق )ع( فی التوحید هليلجةاإل کتاب»با عنوان  ،از این کتاب

 اشتنبه همراه د ةا ابن طاووس هنگام توصی(. ام124ّصتا، بییاد شده است )ابن شهرآشوب، 

ل و به تأمّ  خویش فرزند ةیو نیز هنگام توص ،(91، ص1409ابن طاووس، این کتاب در سفر )

کند که امام ای به این نکته نمیاشاره ،(۵1، ص137۵ابن طاووس، عبرت گرفتن از این کتاب )

 اند.این رساله را در پاسخ مفضّل نگاشته ،)ع(

ثار بلکه هنگام بررسی آ ؛بردنامی از این کتاب نمی ،هنگام برشمردن آثار مفضّل نیز نجاشی

. (13٨ص، 1407نجاشی، ) «ةاإلهليلجیمان و کتاب إلله کتاب شرائع ا»گوید: حمدان المعافی می

 انستهدرا از آثار حمدان می «ةلجيهلاإل» کند که شاید نجاشی کتابمجلسی از این نکته برداشت می

، 1جتا، مجلسی، بی) نکرده است به آن اشاره ،در شمار آثار مفضّل رواین ازو  ؛نه مفضّل و
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( 27ص، 1407نجاشی، که نجاشی در خالل آثار اسماعیل بن مهران ) ه به اینبا توجّا (، امّ 32ص

به  رتاین نکته معقول کند،یاد می «ةاإلهليلج» ( نیز از کتابی با نام1۶۵ص، هماند بن کثیر )وو دا

ز که حمدان ا دانسته است؛ ضمن اینآثار مفضّل نمی ورسد که نجاشی این کتاب را جزنظر می

مورد بحث از امام صادق  ة( و رسال13٨ص، همانکند )کاظم )ع( و امام رضا )ع( روایت می امام

ه به نکات ذکر شده و اینکه در زمان کنونی تنها کتاب مفّضل به )ع( روایت شده است؛ با توجّ

یا تنها شباهت  ها وبودن این کتاب سانیکاحتمال توان پیرامون نمی است،طور کامل موجود 

 .نمودها قضاوت اسمی آن

شود که برخی از دانشمندان مخالف نیز ر میمتذکّ «بحاراألنوار»هنگام توثیق مصادر  مجلسی

براهین اثبات وجود  ذکروی، اند. همچنین به نظر این کتاب را به امام صادق )ع( نسبت داده

، 1جتا، مجلسی، بی)دارد خداوند و شهرت انتساب این رساله به مفضّل بر درستی آن داللت 

 (. 1۵2ـ19۶ص، ص3ج، همانمتن کامل این رساله را آورده است ) ،«بحاراألنوار»در  وی (.32ص

 ،ذیریمبپ)ع( را ت انتساب این رساله به امام فرض که صحّ بر ،امه مجلسیبرخالف دیدگاه علّ 

نای مب بر زیرا ،دکرباید تردید  اشکنونی ةت و عدم راه یافتن تغییر در نسخاقل در صحّ حدّ

شناختند بر مبنای وحی بوده است گونه که مردم آن زمان مینجوم و طب بدان آن،های آموزه

ه باردر این ،«بحاراألنوار»خود بر  ةامه طباطبایی در حاشی(. عل404ّ، ص13٨۶سی طباطبایی، )مدرّ

ام کت حکم عقل و عدم کفایت حس در احیّ هلیلجه اثبات حجّإروایت  ةگرچه نتیجا»گوید: می

بر آنها از  ا این روایت شامل مطالبی است که شاهدیامّ  ،باشد و در این امور تردیدی نیستمی

 که خبر بر آن آن اشتمال مثل ؛باشدمی در آنها برعکس مطلب . بلکهنداریم و عقلیّه نقلیّه احکام

و  زیاده بدون دریاها همیشه هکنیز این و  دارند وحی استناد به... ، طّب و، نجومهیئت علوم

 ،در آنها کلّی تغییراتامروزه  در حالی که ؛خواهند بود حال هستند و دائماً بر یك باقی نقصان

 گمان من و آنچه مساعد است تغییرات با این تو سنّ شود و کتابمی محسوب از امور واضحه

 ، ولیکناست )ع( صادر شده صادق امام از که است اخباری خبر از آن اصل ـ أعلم واهلل ـ دارم

 را از استقامت آن اند کهنموده را اعمال هاییها و نقیصهزیادتی در آنو  نمانده از تصرّف محفوظ

 فمصنّ که است ایعجیبه مختلفه های، نسخهنظریّه و شاهد بر این است کرده خود خارج اصلی

 (. ۵۶، ص3جتا، مجلسی، بی« )نمایدمی را نقل آنها

)= فکّر یا کنز الحقایق و المعارف( دیگر روایت مشهور و برجسته مفضّل « وحیدکتاب التّ»ب( 

در خداشناسی و توحید از امام صادق )ع( است که پس از ناراحتی مفضّل از سخنان ابن ابی 

مفضّل به امام )ع(، ایشان آن را در  ةص( و مراجعبی )در مسجدالنّ ـ از زنادقهـ یکی  العوجاء
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م های آفرینش انسان؛ مجلس دوّشگفتی ةل دربارچهار جلسه بر وی امالء نمودند؛ مجلس اوّ

اینات های آفرینش آسمان و سایر کشگفتی ةم دربارهای آفرینش حیوان؛ مجلس سوّ شگفتی ةدربار

ها )مجلسی، جود نامالیمات و سختیحکمت پدید آوردن آفات و و ةو مجلس چهارم دربار

تکرار  به سبب ،کند )احتماالًیاد می «رکِّ فَ» با عنوان «وحیدکتاب التّ»(. نجاشی از ۵7، ص3جتا، بی

 ( و آن را کتابی پیرامون آفرینش و تشویق به عبرت گرفتنمتن کتابدر « ر یا مفضّلکِّ فَ»عبارت 

برخی از فضال این  ،بنابر سخن آقابزرگ تهرانی (41۶ص، 1407نجاشی، داند )ل در آن میو تأمّ

د بن (. سیّ 4٨2، ص4جتا، آقا بزرگ تهرانی، بی) اندنامیده «کنز الحقایق و المعارف»کتاب را 

ابن ) «سفارخطار األأ األمان من»( و۵0ص، 137۵ابن طاووس، ) «ةاملحّج کشف»طاووس در 

 . ورزیده استتأکید  ،ر در آنو تفکّ ( بر لزوم همراه داشتن این کتاب 91ص، 1409طاووس، 

در اینکه این کتاب نوشته خود امام  :های فراوانی وجود داردبحث «وحیدکتاب التّ»پیرامون 

بلکه بحث در این است که آیا امام )ع(، آن را بر مفضّل  ؛صادق )ع( نیست، اختالفی وجود ندارد

الء، ت امبر فرض صحّ  ؟اندشان نسبت دادهاند یا اینکه مفّضل یا غالت آن را به ایامالء فرموده

همان روایتی است که امام )ع( به مفضّل امالء نمودند  ،این سؤال مطرح است که آیا متن فعلی

  ؟دچار دگرگونی شده است ،که در گذر زمان یا این

ارسال  ،به مفضّل «ةاإلهليلجةرسال»و  «وحیدکتاب التّ»شهرت انتساب  ،امه مجلسیعلّ از دیدگاه 

ر سنان نیز خللی د د بنیعنی محمّ «وحیدکتاب التّ»کند و ضعف راوی را جبران می در سند آنها

به  .د بن سنان و مفضّل داللت دارندشأن محمّ اخبار بسیاری نیز بر علوّ ؛ زیراکندآن وارد نمی

 یستن آنهاتی نیازی به کسب علم به درس ،ه به اشتمال این دو روایت بر براهینبا توجّ ،عالوه

 بیت اهلروایات با  توحید مفّضل است امه طباطبایی نیز معتقد(. عل۵۶ّ، ص3جتا، مجلسی، بی)

 نشیندنمیهای آن و هیچ غبار ایرادی بر چهرة استدالل خوانی داشتهو آیات قرآن کریم هم )ع(

ر ایرادی ب ،محتواییامه طباطبایی به لحاظ بنابراین طبق نظر علّ .(۵۶، ص3جتا، مجلسی، بی)

 وارد نیست.  «وحیدکتاب التّ»

واری ترین شاهد عملی بر استوحید قویالتّکتاب »گوید: امه شوشتری، درباره این کتاب میعلّ

کند و خالصه آنکه مدح او محرز هر ملحدی را موّحد می ،مفضّل است. متن این روایت ناگزیر

است  اهلل خویی نیز معتقد آیت( 21۵، ص10ج، 1422شوشتری، « )و قدح وی غیرمحرز است

که مفضّل از اصحاب خاص امام صادق )ع( و  داللت واضحی قرار دارد بر این ،در این اثر که

 /341صتا، بینیز: بهبهانی،  /304ـ303صص، 1٨ج، 13۶9خویی، مورد عنایت ایشان بوده است )

 (.132، ص4ج، 141۶نوری، 
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وان علما، شاید به لحاظ محتوایی نتسایر ی، شوشتری و مجلسی، طباطبای اته به نظربا توجّ

. )ر.ک د بن سنانضعف راوی کتاب یعنی محمّه به ا با توجّ ؛ امّ 1دانست معیوبرا  «وحیدکتاب التّ»

نیز موارد طرح شده در کتب رجال و فرق  و (3۶4ص، 13٨1ی، طوس /32٨ص، 1407ی، نجاش

ند، اامام صادق )ع( این رساله را به وی امال نمودهکه  ت مفضّل، در پذیرش اینپیرامون شخصیّ 

 «ةبيغال»که شیخ طوسی در  مطرح شد، با این ی وجود دارد. همچنین به نحوی که قبالًتردید جدّ 

نمی   «دکتاب التوحی»ای به اشاره ،ت ویا برای اثبات بزرگی شخصیّ امّ ،کنداز مفضّل تجلیل می

 این کتاب نامی از ،نیز هنگام نقل آثار «الفهرست» چنانکه در ؛(34۶ص، 1411طوسی، نماید )

ه به طریقی با توجّ و (2۵1صتا، ، بیهمو) رودشاره میا «کتاب»و  «ةوصّي»و تنها به شود برده نمی

 .ستدان وحیدهمان کتاب التّرا  آن تواننمی ،دنمایذکر می «کتاب»که برای 

به مفضّل  )ع( امام ،که در آن وجود داردعبارتی  ،«توحید مفضّل»در انتهای مجلس چهارم 

و میان آن دو از ون ها و زمین و آنچه خداوند دردر آینده از دانش ملکوت آسمان»فرمایند: می

 المنتهى آفریده و آفرینش سایر مخلوقات ةانواع مالئکه و مراتب آنان تا سدر، های خلقتشگفتی

چه آنگونه که آن ؛بیان خواهم نمود ،آن است برای تو چه زیرنو انس تا زمین هفتم و آ از جنّ

این  (.1٨3صتا، ل بن عمر، بیمفضّ ) «تنها بخشی از آن را شامل خواهد شد ،ایاکنون آموخته

م آن به دست ما را دارای دو جزء بدانند که جزء دوّ «توحید مفضّل»عبارت سبب شده برخی 

)همین اثر موجود(  هل پیرامون جهان مادّاوّ(؛ جزء 21٨، ص10ج، 1422نرسیده است )شوشتری، 

و طبق نقل آقابزرگ،  هل نرسیدکه البته به شهرت جزء اوّ م در احوال عالم ملکوتو جزء دوّ

ورده آ «هالحکم تباشیر» ،طور کامل در کتاب خود فردی به نام میرزا ابوالقاسم ذهبی، آن را به

 (. 30ص، 1404 ر،مظفّ /4٨3، ص4جتا، آقابزرگ تهرانی، بیاست )

تا خود آن را برای تو  مپرساز آن »فرمایند: می ،در ادامه )ع( که امام ه به اینبا توجّ اگرچه

 این احتمال هم وجود دارد که حضرت هرگز این روایت را برای وی نقل نکرده ،«بیان نمایم

 ،لآن را به مفضّ  یشاناگر ا زیرا ؛ند و یا این عبارات بعدها به متن روایت افزوده شده استباش

تر از روایت کنونی خواهد بود، باید فرمایند مباحث آن مهمکه می ه به اینده بودند با توجّکرامال 

در این  فکرد. همین مسأله وقوع دخل و تصرّ پیدا می «کتاب التوحید» نسبت بهشهرت بیشتری 

 رساند. ت میوضوح به اثباه کتاب را به فرض اثبات صدور از امام صادق )ع( ب

                                                           

ر د دارد؛ نيز مادبيات متأّخري مربوط به حدود قرن چهار ،منت آنکه  باورند ينحمققان معاصر بر ا يگرچه برخ. ا1

 (.162ص، 1388 چي،ه انتقال پيدا کرده است )پاکتامامّي مرياثبه  ،هامساعيلي نوشته شده و بعدها از امساعيلّيي فضاي
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، دیگر روایت منسوب به مفضّل بن عمر در «الهفت الشریف»یا  «هظلّ الهفت و األ»کتاب ج( 

، 2۵جا، تبیرواج داشته است )آقابزرگ تهرانی،  شامه در مفضّلیّ  ةکه در میان فرق استباب  ۶7

وده علویان نصیری ب ةاست و از آثار فرق «هظلّشباح و األاأل» نام اصلی این کتاب ،(. ظاهرا237ًص

 ،(. متن کتاب1۵4ص ،1371دارد )ضیایی،  بسیار شباهت ،به آثار اسماعیلیان آن و سبك نگارش

شود که در شکل مجموعهنوعی شرح باطنی از هستی، تاریخ آن و برخی اصول دین را شامل می

 (.404، ص13٨۶سی طباطبایی، اند )مدرّ به مفضّل تعلیم داده )ع( تدوین یافته که امام ای

کتاب »دو اثر دیگر به مفضّل نسبت داده شده است؛ یکی  ،عالوه بر این کتابد( دیگر آثار: 

( و از 30ص ،13٨۵در دوران غیبت صغری نوشته شده )رحمتی،  ،که به احتمال زیاد «الصراط

 ودشاز امام صادق )ع( روایت می ،صیری است و از طریق مفضّلنُ  انعلوی ةجمله آثار سرّی فرق

مسأله صراط با عقایدی چون تناسخ ارواح توجیه شده و احتمال جعل انتساب آن به  ،و در آن

کال علی باری ّتو اإل ّيةاملفّضل ةالرسال» (؛ دیگری1۵4ص ،1371بسیار است )ضیایی، ، )ع( امام

 ةژاعتقادات ویاند و از آنجا که حاوی نسبت داده )ع( ه به امام. این کتاب را علویان سوریّ«ّيةالرب

شود، نسبت آن به امام صادق روشنی در آن دیده میه گری نصیریان بو افکار باطنی استآنان 

 (.1۵4ص ،1371)ع( صحیح نیست )ضیایی، 

 اشارهنیز  «المفّضل ّيةوص»عنوان از وی با  یبه اثر دیگر ،در راستای معرفی آثار مفضّل نجاشی

 ةعبشابن و بودهشیعه  ةت مفّضل به جامعوصیّ که دربرگیرندة (41۶ص، 1407اند )نجاشی، دهکر

(. برخی بر ۵1۵ـ۵13ص، ص1404ابن شعبة حرّانی، ده است )کرآن را نقل  ،طور کامله انی بحرّ

مفّضل از  ةدهد که برای تبرئت نشان میل در یکی از بندهای پایانی این وصیّ تأمّ که این اعتقادند

ات اطّالعحاوی  ،همه این ا باامّ  ؛ین شده و متنی اصیل از خود او نیستهامات شایع علیه او تدواتّ

تا چه حد منفور بوده است  ،شیعی زمان خود ةدهد وی در جامعبا ارزشی است که نشان می

این متن )طوسی، اسناد د بن سنان در وجود محمّ ،(. همچنین403، ص13٨۶سی طباطبایی، )مدرّ

 کاهد.یم ،ت انتساب آن به مفضّلدیگری است که از اطمینان ما پیرامون صحّ  ة( نشان472صتا، بی

ی که مورد واکاوی قرار گرفت، سایر روایاتی که در مباحث فقهی، وه بر روایات مهمّالع

توان در صورت وجود قرینه و یا از طریق مفضّل نقل شده را نیز تنها می جز آن،تفسیری و 

ای نیابت زن به ج ،شیخ طوسی بر مبنای روایتی از وی ،ن مثالشاهدی قوی پذیرفت. به عنوا

ق حلّی به سبب ا محقّامّ  ؛(414، ص۵، ج13۶۵طوسی، پذیرد )مرد در حج را منوط به شرایطی می
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تساوی زن و مرد در احکام حج و نیز با بیان ضعف مفضّل، با استناد به روایتی دیگر نیابت زن 

 (. 7۶7، ص2ج، 13۶4ق حلّی، )محقّداند را به طور مطلق ممکن می

های آن از وی نقل گردیده که در و نشانهامام عصر )عج( ظهور  ةاحادیث بسیاری نیز دربار

 از جمله ؛(2٨، باب۵3جتا، بی، مجلسی .آشکار است )ر.ک «وضع»های نشانه آنهابرخی از 

ه م معروف حسنی بنماید و هاشمحاکمه خلفا در هنگام ظهور را تبیین می ةحدیثی که نحو

( و یا روایت ضعیف السند 231ص، 1372معروف حسنی، ده است )کرتفصیل پیرامون آن بحث 

باشد، به عنوان یکی از اصحاب که در آن مفضّل که راوی روایت هم می «ةممادالئل اإل»زیر در 

)ع(: َيا ُمَفضَُّل،  َقاَل َأُبو َعْبِد اهللَعِن اْلُمَفضَِّل ْبِن ُعَمَر، َقاَل: » امام زمان )عج( معرفی شده است: خاصّ

ْذ َذاَك إ، َو النَّاُس ی َو َتْنَهَيِمنِي اْلَقاِئِم َتْأُمُر یَأْنَت َو َأْرَبَعٌة َو َأْرَبُعوَن َرُجًلا ُتْحَشُروَن َمَع اْلَقاِئِم، َأْنَت َعَل

 (. 24٨صتا، طبری، بی) «َأْطَوُع َلَك ِمْنُهْم اْلَيْوَم

  ریگینتیجه

از  بسیاریمرویّات او که ه به مفضّل بن عمر و توجّ های رجالی دربارةبر دیدگاهل با تأمّ -1

 :مطرح استدو احتمال در ارزیابی کلی از شخصیّت او، ، است غالیانه آنها

از امام صادق )ع( روایت مفضّل بن عمر غالی بوده و افکار غالیانه خود را در قالب  الف(

 ابن غضائری و برخی روایات صادر شده در ذمّ و کشّی، نجاشی  اظهار نظرهایرواج داده است؛ 

 است. مقوّم این دیدگاه  ،وی

 مفضّل از امام صادق )ع( و روایات دالّ  بر ذمّ به این نکته که تمام روایات دالّ ب( با عنایت

یم، ابی ندانخطّ، اگر وی را به طور کامل از امام کاظم )ع( نقل گردیده ت ویبر تمجید از شخصیّ

دارای گرایش ـ دوران حیات اسماعیل ـتوان حدس زد در دورانی از امامت امام صادق )ع( می

وان ت، نمیعاصرشناسان مکه اثبات گردید خالف دیدگاه رجالبویژه آنابی بوده است؛ های خطّ 

مسلم صادر  د بنروایات صادره در مدح وی را از سنخ روایاتی دانست که پیرامون زراره و محمّ

 اند.شده

 کتاب»بررسی اجمالی محتوای برخی از مشهورترین روایات مفضّل بن عمر از قبیل  -2

و ... این امر را به اثبات رساند که احادیث وی از دخل و تصّرف « رسالة اإلهليلجة»، «التّوحید

وارد  ویریق های حدیثی منقول از طافکار خود را در مجموعه ؛ غالتغالیان مصون نمانده است

ی، وحید بهبهانبسیاری از طرفداران توثیق مفضّل بن عمر مانند اند و این امری است که نموده

 . دارند قهپایی بدان اذعانمامقانی و 
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