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چکیده
مفضّل بن عمر جعفی از راویان معاصر با امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) است كه «كتاب التوحید»
مشهور به «توحید مفضّل» از مهمترین مرویّاتی است كه از طریق وی به امام صادق (ع) نسبت داده شده
است .آنچه اهمیّت كاوش دربارۀ این راوی را برجسته نموده ،اختالف دیدگاه رجالشناسان پیرامون درجۀ
وثاقت وی میباشد كه موجب تردید در پذیرش روایات وی شده است .برخی از رجالشناسان متقدّم ،وی
را تضعیف كرده و روایاتش را قابل اعتماد ندانستهاند؛ در مقابل ،گروهی از رجالشناسان متأخّر با تکیه بر
برخی قراین وی را توثیق نمودهاند .واكاوی مستندات موجود دربارۀ مفضّل بن عمر ما را به این نتیجه
رهنمون میسازد كه حتّی اگر مذمّتهای قاطعانه رجالشناسان متقدّم دربارۀ وی را نادیده انگاشته و وی را
به طور كامل خطّابی ندانیم ،این احتمال بسیار قوی خواهد بود كه وی در دورانی از امامت امام صادق (ع)
دارای گرایشهای خطّابی بوده است .همچنین با تأمّل در مهمترین روایات منقول از مفضّل بن عمر ،این
موضوع به اثبات میرسد كه احادیث وی از دخل و تصرّف غالیان مصون نمانده است و آنان افکار خود را
در مجموعههای حدیثی منقول از طریق وی وارد نمودهاند.

واژگان كلیدی :مفضّل بن عمر جعفی ،غلو ،خطّابیّه ،توثیق ،تضعیف ،رجال.

 .1دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسي مشهدZeinab_hashemi@yahoo.com /
 .2استاد دانشگاه فردوسی مشهد (نويسنده مسئول)Tabatabaei@um.ac.ir /
 .3دانشيار دانشگاه فردوسي مشهدA.jalali@um.ac.ir /

 94دو فصلنامۀ كتاب قیم ،سال پنجم ،شمارۀ سیزدهم ،پاییز و زمستان 1394

 -1مقدمه
حدیث شیعه از هنگام صدور از معصومین (ع) تا زمان تدوین در کتب و مجموعههای
حدیثی ،با چالش های گوناگونی مواجه بوده است .در کنار منع نگارش حدیث و نابودی برخی
کتب حدیثی بر اثر حوادث تاریخی و طبیعی ،پیدایش پدیدة جعل حدیث با انگیزههای شخصی
و فرقهای را شاید بتوان یکی از مهمترین چالشهای رویاروی حدیث دانست .این پدیده از زمان
صادقین (ع) ،گسترش بیشتری یافت .شناسایی راویان احادیث یکی از شیوههایی بود که محدّثان
به منظور جداسازی احادیث سره از ناسره بدان روی آوردند .همین دغدغه بود که به نگارش
کتابهای رجال انجامید.
از جمله راویان حدیث شیعه« ،مفضّل بن عمر جعفی» است که پیرامون شخص ّیت حدیثیاش،
دیدگاههای متفاوت و متعارضی وجود دارد .اکثر متقدّمین علم رجال وی را تضعیف کردهاند،
امّا غالب راویشناسان متأخّر با توجیه روایات به ثبت آمده در ذمّ وی ،در شخصیّت حدیثی
مفضّل تجدید نظر نموده و او را یکی از اصحاب خاص امام صادق (ع) معرفی کردهاند .در این
میان ،به نظر میرسد نقل روایت «توحید» از سوی مفضّل بن عمر ،از جمله عوامل مؤثّر در توثیق
وی بوده است .کما اینکه در غالب پژوهشهای نوینی که دربارة مفضّل بن عمر و جایگاه وی
در میان راویان حدیث شیعه سامان یافته است نیز تالش محققّان بر اثبات وثاقت وی متمرکز
گردیده و مستندات موجود دربارة وی با همین نگاه واکاوی شده است (برای نمونه ر.ک .عرفان،
 ،13٨٨ش ،2٨ص)107؛ این در حالی است که با توجّه به فراز و نشیبهای حدیث شیعه،
نمیتوان به سادگی از تضعیف وی توسّط رجالشناسان متقدّم که به بسیاری از شواهد و قراین
موجود دربارة راویان دسترسی داشتهاند ،چشم پوشی نمود .ازاینرو در این مقاله ،پس از بررسی
دیدگاه رجالشناسان متق ّدم و ریشهیابی ع ّلت توثیق متأخّران و نیز واکاوی سایر دیدگاههای
مطرح پیرامون مفضّل بن عمر ـ مانند گرایش به فرقة خطابیّه ـ به همراه تأمّل در چند روایت
منقول از طریق او ،تالش می شود تا با در کنار هم قرار دادن دادههای موجود ،ارزیابی جامعی
دربارة این راوی ،صورت گیرد.

 -2زندگینامۀ مفضّل بن عمر
«ابوعبداهلل» یا «ابومحمّد» مفضّل بن عمر جعفی کوفی (ابن غضائری ،13۶4 ،ص /٨7طوسی،
 ،13٨1ص )307در اواخر قرن اوّل یا اوایل قرن دوّم هجری ،در کوفه متولّد شد (سبحانی،
 ،141٨ج ،2ص )۵۶۶و در دوران امامت امام کاظم (ع) (طوسی ،13٨1 ،ص )343پیش از سال
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( 179مد ّرسی طباطبایی ،13٨۶ ،ص )403یا به قولی ،پیش از سال ( 1٨3شبستری ،13٨۶ ،ج،3
ص )291درگذشت .وی از امام صادق (ع) (برقی ،13٨3 ،ص )34و امام کاظم (ع) (ابن غضائری،
 ،13۶4ص )٨٨روایت کرده و نامش در سند نزدیك به  111روایت ـ در  10۶روایت به صورت
مفضّل بن عمر ،در  3روایت به صورت مفضّل بن عمر جعفی و در  2روایت به صورت مفضّل
جعفی ـ آمده است (سبحانی ،141٨ ،ج ،2ص .)۵۶۶این روایات مشتمل بر موضوعهایی متن ّوع
از فقه و کالم تا آداب و اخالق میشود.

 -3مفضّل بن عمر از منظر رجالشناسان شیعه
 -1-3دیدگاه رجالشناسان و دانشمندان متقدّم شیعه دربارۀ مفضّل بن عمر
در میان رجالشناسان متقدّم ،غیر از برقی که چنانکه شیوة متداول او دربارة تمام راویان است،
بدون اشاره به ضعف یا وثاقت مفضّل ،فقط نام وی را در ردیف اصحاب امام صادق (ع) ،ذکر
کرده است (برقی ،13٨3 ،ص )34و نیز شیخ طوسی که در «فهرست» تنها به ذکر دو اثر مفضّل
با نامهای «وصيّة» و «کتاب» بسنده کرده (طوسی ،بیتا ،ص )472و در «رجال» نیز یك بار در
ردیف اصحاب امام صادق (ع) و بار دیگر در ضمن اصحاب امام کاظم (ع) ،نام مفضّل را بدون
توضیحی پیرامون وثاقت یا ضعف ،ذکر کرده است (طوسی ،13٨1 ،صص 307و ،)343سایر
رجالشناسان به اتفاق ،مفضّل بن عمر را «خطّابی »1توصیف نمودهاند.
کشّی گرچه در ظاهر بدون قضاوتی پیرامون شخصیّت مفضّل ،تنها روایات مرتبط با مدح و
ذمّ وی را نقل نموده است ،با وجود این ،در حاشیة روایت  ۵٨۵که از روایات دالّ بر مدح مفضّل
میباشد ،احتمال میدهد که روایت مزبور به زمان استواری عقیدة وی ،پیش از آنکه خ ّطابی شود،
تعلّق داشته باشد .از این توضیح کشّی چنین برمیآید که او مفضّل را در دورهای از حیاتش،
فاسد العقیده میدانسته است (کشّی ،134٨ ،صص321ـ ،)329ابن غضائری پس از توصیف
مفضّل با اوصاف و تعابیری چون ضعیف ،متهافت ،مرتفعالقول و خطّابی ،چنین میگوید:
« روایات زیادی به او نسبت داده شده و غالیان در حدیث وی به طور گسترده ،تص ّرف کردهاند
 .1منسوب به فرقة خطّابيه ،از فرقههاي غالت به رهربي حممّد بن ايبزينب اسدي مشهور به ابواخلطّاب؛ وي ابتدا ،خود
را به امام صادق (ع) نزديک کرد؛ امّا امام از او به سبب ديدگاههاي غاليانهاش ،بيزاري جسته و اصحاب را به اعالم
برائت خواندند (شهرستاين ،1414 ،ج ،1ص .)210خطّابيّه معتقد به الوهيّت امام صادق (ع) و رسالت ابواخلطاب بودند
و ارتكاب بعضی از حمرّمات را جايز دانسته و تسامح نسبت به واجبات را روا ميدانستند (نوخبىت ،1412 ،ص.)52
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و جایز نیست احادیثش نگاشته شود» (ابن غضائری ،13۶4 ،ص ،)٨7نجاشی نیز پس از معرفی
وی با عباراتی چون «فاسد المذهب»« ،مضطرب الرّواية» و «غیر قابل اعتنا» به این نکته نیز اشاره
نموده که به وی نسبت «خطّابی» بودن هم داده شده است .همچنین ،نجاشی آثاری را که برای
مفضّل ذکر شده ،قابل اعتنا نمیداند و میگوید ما تنها به سبب شرطی 1که در ابتدای کتاب ،بیان
نمودهایم ،نام آنان را ذکر میکنیم (نجاشی ،1407 ،ص )41۶بنابراین با در نظر گرفتن سکوت
شیخ طوسی در «فهرست» و «رجال» دربارة مفضّل بن عمر و نیز این نکته که شیخ طوسی در
«الغيبة» ،هنگام بررسی احوال وکالی ائمّه (ع) ،با استناد به سه روایت ،مفضّل را از جمله وکالی
ممدوح برشمرده است (طوسی ،1411 ،ص ،)34۶این گمان تقویت میشود که خالف کشّی،
ابن غضائری و نجاشی ،وی مفضّل را خطّابی نمیدانسته است.
در مقابل دیدگاه رجالشناسان ،برخی بزرگان متقدّم مانند شیخ مفید و ابن شهرآشوب در آثار
خود از مفضّل بن عمر با توصیفاتی یاد نمودهاند که حکایت از جاللت و بزرگی مقام وی در
نزد آنان دارد .شیخ مفید مفضّل را از بزرگان ،خواص و فقیهان ثقهای میداند که احادیث صریحی
از امام صادق (ع) مبنی بر امامت امام کاظم (ع) نقل کرده است (مفید1414 ،الف ،ج ،2ص.)21۶
به عبارتی شیخ مفید کوشیده است با این سخن ،اتهام خطّابی بودن و باور به الوهیّت امام صادق
(ع) را از مفضّل دور سازد .ابن شهرآشوب نیز مانند شیخ مفید ،عالوه بر اینکه مفضّل را از جمله
راویان ثقهای میداند که از آنها نصّ صریح دالّ بر امامت امام کاظم (ع) روایت شده است ،وی
را برای نخستین بار به عنوان «باب» 2امام کاظم (ع) نیز معرفی میکند (ابن شهرآشوب،1379 ،
ج ،4صص321ـ.)32۵

 .1مراد از شرط ،توضيح جناشي در مقدمه کتاب اوست مبين بر اينکه اثر خود را در پاسخ به سرزنش گروهي از خمالفان
تأليف کرده است که معتقد بودند شيعه هيچ تصنيف و نگاشتهاي ندارد (جناشي ،1407 ،ص.)3
 .2برخي «باب» را چنني تعريف منودهاند« :از ياران نزديک و خاصّ اهل بيت (ع) که به سبب قرب زياد ،به اين عنوان
خوانده شدهاند» (زرياب و طارمي ،1375 ،ج ،1ص .)3برخي ديگر فراتر رفته و بدون ارائه شاهدي روايي ،آن را
مربوط به کساين دانستهاند که در کنار برخورداري از ويژگيهايي چون خرق عادت ،وثاقت و رازداري ،به ساحت
علوم خاصّ امام زمانِ خويش نيز راه يافته بودند (سليماين ،1381 ،ص)132؛ در اين باره بايد دقت منود که اگرچه در
برخي ادعيه و متون روايي اصطالح «باب» درباره ائمّه (ع) به کار رفته (ر.ک .کليين ،1365 ،ج ،1ص ،)437امّا در
هيچ يک از متون متقدّم روايي ،در اين معنا استفاده نشده است .بنابراين استفاده از اصطالح «باب» در اين معنا ،امري
نوپديد است که از قرن ششم و با کاربردش توسّط ابن شهرآشوب ،رواج يافت.
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فارغ از زمینههای کالمی و تاریخی که میتوانسته است در چرخش دیدگاه شیخ مفید و ابن
شهرآشوب نسبت به مفضّل بن عمر اثرگذار باشد و بررسی آنها خارج از دامنه و هدف این مقاله
است ،چنانکه در ادامه نشان داده خواهد شد ،به نظر میرسد نقل برخی روایات به ویژه حدیث
دالّ بر امامت امام کاظم (ع) تأثیر بسزایی در جهتگیری بزرگان متقدّم نسبت به مفضّل بن عمر
داشته است؛ بنابراین نباید پنداشت که نگاه متفاوت دانشمندان متقدّم به پدیدة غلوّ در مقایسه با
رجالشناسانی چون کشّی ،ابن غضائری و نجاشی منجر به اختالف دیدگاه آنان در مصداق این
پدیده شده است؛ زیرا شیخ مفید عالوه بر پذیرش تعریف رایج از غلوّ که همان اعتقاد به الوهیّت
ائمّه (ع) و باالتر بردن آنان از مراتب بندگی و انسانی است (مفید1414 ،ب ،ص ،)131بر این
باور بوده که باالتر بردن ائمه (ع) از جایگاه امامت (رضایی ،13٨9 ،ش ،4۶ص )99که در اعتقاد
به اموری چون تقدیر روزی بندگان و ...جلوهگر میشود نیز از عقاید غالت است (مفید،
1414ب ،ص ،)134و با اینکه بر اساس روایت  ۵٨7کشّی ،نشانههایی دالّ بر باور مفضّل بن
عمر به چنین مسألهای وجود داشته (کشّی ،134٨ ،ص ،)323شیخ مفید وی را توثیق نموده است.

 -2 -3دیدگاه رجالشناسان و دانشمندان متأخّر شیعه دربارۀ مفضّل بن عمر
غیر از ابن داود (ابن داود ،13٨3 ،صص۵1٨ـ )۵19و ع ّلامه حلّی (حلّی ،1411 ،ص )2۵٨که
با نقل عبارات کشّی ،ابن غضائری و نجاشی ،مفضّل را تضعیف نمودهاند ،سایر رجالشناسان
متأخّر غالباً سعی کردهاند با واکاوی دوبارة شخصیّت حدیثی مفضّل ،روایات صادر شده در مدح
او را تقویت و روایات دالّ بر ذمّ وی را تضعیف و از این رهگذر ،او را از اتهاماتی چون ضعف
در حدیث ،غلوّ ،گرایش به فرقة خطابیّه و  ...تبرئه کنند .از جملة آنان ،میتوان به وحید بهبهانی
در «تعليقة علی منهج المقال» (بهبهانی ،بیتا ،صص340ـ ،)341ابوعلی مازندرانی در «منتهی
المقال» (مازندرانی ،141۶ ،ج ،۶صص310ـ ،)31٨مالعلی علیاری در «هبجة اآلمال يف شرح زبدة
املقال» (علیاری ،1409 ،ج ،7صص70ـ )٨0و مامقانی در «تنقیح المقال» (مامقانی ،بیتا ،ج،3
صص23٨ـ )242اشاره کرد.
علّامه شوشتری در «قاموس ال ّرجال» (شوشتری ،1422 ،ج ،10ص ،)21۵محدّث نوری در
«خامتة المستدرک» (نوری ،141۶ ،ج ،4صص9۵ـ )137و آیت اهلل خویی در «معجم رجال
الحدیث» (خویی ،13۶9 ،ج ،1٨صص290ـ )30۵از دیگر بزرگانی هستند که مفضّل را توثیق
کردهاند .ذکر این نکته ضروری است که میان رجالشناسان متأخّر وحید بهبهانی نخستین فردی
است که با تجدید نظر در معیار غل ّو و تعریف آن (بهبهانی ،بیتا ،صص21ـ 23و  ،)٨۶اکثر راویان
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متّهم به غل ّو و از جمله مفضّل بن عمر را توثیق نموده است .بنابراین باتوجّه به پیشتازی وحید
بهبهانی در این امر ،سایر رجالشناسان متأخّر را باید دنباله رو و متأثر از وی دانست؛ خصوص ًا
که غالب آنان در توثیق راویان متّهم به غلوّ به ویژه مفضّل بن عمر ،عیناً دالیل وحید بهبهانی را
مطرح نموده و بر موضوع تفاوت معیار غلوّ میان قدما و متأخّرین پای فشردهاند .آنچه در ادامه
خواهد آمد واکاوی مستندات علمای متأخّر در توثیق مفضّل بن عمر جعفی است.

 -1-2-3مناقشه در تضعیف ابن غضائری
آیت اهلل خویی با استدالل بر عدم اثبات انتساب کتاب ابن غضائری به وی ،نسبت تفویض
و خطّابی بودن مفضّل را که ا ّول بار ابن غضائری طرح کرد ،نمیپذیرد (خویی ،13۶9 ،ج،1٨
ص)303؛ در عین حال ،پیرامون صحّت انتساب کتاب ابن غضائری ،پژوهشهای بسیاری صورت
گرفته که این انتساب را ـ حتّی از دیدگاه خود آیت اهلل خویی ـ اثبات مینمایند (جاللی،13٨4 ،
ش ،۶٨صص11ـ /44سبحانی ،13۶۵ ،ش ،1۶صص19ـ /29صفری فروشانی ،137۵ ،ش،2
صص121ـ .)17۵بهعالوه ،ایشان در موارد فراوانی از «معجم رجال الحدیث» به مطالب «رجال»
ابن غضائری با این تلقّی که مطالب آن ،رأی و سخن ابن غضائری باشد ،استناد کرده است.

1

وحید بهبهانی در مقدمة «تعلیقه علی منهج المقال» با استناد به تفاوت معیار قدما ـ خصوصاً،
قمیها و ابن غضائری ـ در غالی خواندن راویان ،تضعیف راویانی چون محمّد بن سنان ،نصر
بن صباح ،مفضّل بن عمر را نمیپذیرد (بهبهانی ،بیتا ،صص21ـ .)22علّامه مامقانی نیز هنگام
بررسی اقوال جارحان مفضّل ،این نکته را متذ ّکر میشود که با توجّه به تفاوت معیار غلوّ نزد
قدما و متأخّرین ،نمیتوان به تضعیفات آنان در این زمینه ،اعتماد کرد ،زیرا آنچه امروزه جزو
ضروریات مذهب تشیّع به شمار می رود ،نزد قدما معیاری برای غالی نامیدن راوی بوده است
(مامقانی ،بیتا ،ج ،3ص.)240
در بررسی دیدگاه وحید بهبهانی و ع ّلامه مامقانی ،اگرچه به طور کلّی میتوان تفاوت دیدگاه
قدما و متأخّرین پیرامون عصمت ائمّه (ع) و مصادیق غلوّ را پذیرفت ،امّا نمیتوان با استناد به
این قاعدة کلّی ،تمام تضعیفات قدما و ابن غضائری را زیر سؤال برد؛ زیرا برخالف دیدگاه وحید
بهبهانی که نام ابن غضائری را به لحاظ مشرب فکری ،همردیف قمیها ذکر کرده ،وی به لحاظ
 .1برخي از اين استنادها در «معجم رجال احلديث» عبارتند از :ج ،2صص / 124 ،148 ،149 ،163 ،203ج،3
صص / 53 ،72 ،140 ،170 ،151 ،209 ،230ج ،4صص 72 ،144 ،248 ،252 ،286 ،285 ،344 ،357و ( 50ر.ک.
جاليل ،1384 ،ش ،68ص.)36
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فکری ،متعلّق به مکتب مقابل و معارض قمیها ،یعنی مکتب بغداد بوده است .از جمله آنکه ابن
غضائری در احکام صادره از سوی قمیها مبنی بر غالی و فاسدالمذهب خواندن راویانی چون
احمد بن محمّد بن خالد برقی ،احمد بن حسین بن سعید (دَندان) و محمد بن اورمه ،به مناقشه
پرداخته است .1بنابراین نه تنها نمیتوان تضعیف و غالی خواندن مفضّل از سوی وی را امری
برخاسته از تفاوت دیدگاه قدما و متأخّرین در مصداق غلوّ تلقّی نمود ،بلکه با بررسی برخی
حت بودن دیدگاه ابن
روایات وی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد ،میتوان به قرین ص ّ
غضائری دربارة گرایشهای غالیانة مفضّل پیبرد .به عالوه اینکه ابن غضائری در این مسأله،
دیدگاه منفردی ندارد و سایر علمای برجستة رجال نیز تضعیف مفضّل را تأیید کردهاند.

 -2-2-3استناد به توثیق مفضّل بن عمر از سوی برخی متقدّمان
وحید بهبهانی کالم شیخ طوسی در «الغيبة» را قرینهای قوی بر وثاقت مفضّل میداند (بهبهانی،
بیتا ،ص /340نیز ر.ک .نوری ،141۶ ،ج ،4صص129ـ /130مامقانی ،بیتا ،ج ،3ص .)23٨آيت
اهلل خویی نیز به سبب تعارض دیدگاه نجاشی ـ که مفضّل را قویّاً تضعیف کرده است ـ با رأی
شیخ مفید ،شیخ طوسی و ابن شهرآشوب که وی را از خواصّ اصحاب امام صادق (ع) برشمرده-
اند ،تضعیف نجاشی را نمیپذیرد (خویی ،13۶9 ،ج ،1٨صص 294 ،293و  .)304در اینجا با
بررسی شواهد و قراینی که شیخ مفید ،شیخ طوسی و ابن شهرآشوب با استناد به آنها ،مفضّل را
مدح یا توثیق نمودهاند ،به بررسی تعارض دیدگاه آنان با نظر ابن غضائری و نجاشی میپردازیم.
شیخ مفید مفضّل بن عمر را از بزرگان ،خواص و فقیهان ثقهای میداند که از امام صادق (ع)
روایت صریحی دربارة امامت امام کاظم (ع) نقل کرده است (مفید1414 ،الف ،ج ،2ص.)21۶
اطّالعی از مبنای شیخ مفید که بر اساس آن ،مفضّل را از خواصّ اصحاب امام صادق (ع) میداند
در دست نیست .شیخ مفید مفضّل را راوی روایتی 2میداند که در آن حضرت صادق (ع) ،وی
را به تبلیغ و ترویج امامت فرزندشان نزد معتمدان فراخواندند .امّا بر مبنای یك روایت ،نمیتوان
مفضّل را از خواص دانست و کالم ابن غضائری و نجاشی را نپذیرفت .تنها میتوان حدس زد

 .1براي مشاهده تفصيلي منونههاي اين مسأله ر.ک .جاليل ،1383 ،ص.77
 .2روايت از اين قرار استَ « :عنِ الْمفضّل ْبنِ ُعمَرَ قَالَ كُ ْنتُ عِنْدَ أَبِي َعبدِاهلل (ع) فَدَخَلَ أَبُوإِبْرَاهِيمَ مُو َسي (ع) وَ هُوَ ُغلَامٌ
فَقَالَ لِي أَبُوعَبدِاهلل اسْتَوْصِ بِهِ وَ ضَعْ أَمْرَ ُه عِنْدَ َمنْ تَثِقُ بِهِ مِن أَصْحَابِک» (مفيد1414 ،الف ،ج ،2ص.)216
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که روایت فوق در صورت اثبات صدور ،1در دوران استواری عقیدة مفضّل نقل شده است؛ ا ّما
داللتی بر استقامت رأی وی در تمام دوران حیاتش ندارد .افزون بر اینکه میان استقامت رأی یك
راوی از نظر مذهب و وثاقت او در نقل روایت نیز مالزمهای وجود ندارد .کما اینکه شیخ مفید،
محمّد بن سنان را نیز مانند مفضّل بن عمر به عنوان یکی از بزرگان ،ثقات و فقهاء شیعهای
برشمرده که روایت دالّ بر امامت امام رضا (ع) را نقل نموده است (مفید1414 ،الف ،ج،2
ص ،) 24٨اما در جایی دیگر وی را با تعابیری از قبیل مطعون ،متهم و ضعیف توصیف نموده و
روایت منقول از طریق وی را نپذیرفته است (مفید1414 ،ج ،ص.)20
از سوی دیگر ،گرچه آيت اهلل خویی در «معجم رجال الحدیث» ،قول شیخ مفید دربارة مفضّل
را بر قول نجاشی مق ّدم میدارد؛ امّا در اثر فقهی خود ،هنگام بررسی روایتی که در سند آن مفضّل
بن عمر واقع شده به توثیق شیخ مفید و تضعیف نجاشی و ابن غضائری اشاره کرده و میگوید:
«با تعارض توثیق و تضعیف ،امکان ندارد به او اعتماد کنیم؛ عالوه بر آنکه نجاشی اضبط از مفید
است؛ چه اینکه از مفید گاهی متناقضاتی دیده میشود ،ولی از نجاشی ندیدهایم» (خویی،1410 ،
ج ،1ص /420دیاری بیدگلی ،13٨4 ،ش3۵ـ ،3۶صص211ـ.)237
شیخ طوسی در «رجال» ،بدون اشاره به وصف مفضّل ،نام وی را در ردیف اصحاب امام
صادق (ع) ذکر میکند (طوسی ،13٨1 ،ص )307و میگوید امام کاظم (ع) را مالقات کرده است
(طوسی ،13٨1 ،ص)343؛ امّا در «الغيبة» ،هنگام بررسی احوال وکالی امامان و راویانی که از
ائمّه (ع) اخباری را در زمینه غیبت نقل کردهاند ،با استناد به سه روایت زیر ،مفضّل را از جمله
راویان ممدوح برمیشمارد (طوسی ،1411 ،ص .)34۶متن این روایات:
ن
حمَدَ ْبنِ إدْرِيسَ َع ْ
حمَّدِ ْبنِ سُفْيَانَ الْبَ َزوْفَرِيِّ َعنْ أ ْ
« )1أخْبَ َرنَا الْحُسَ ْينُ ْبنُ عُبَيدِاهلل َعنْ أبِي َجعْفَرٍ مُ َ
ِي
حمَدَ اْلمِنْقَر ِّ
حمَّدِ ْبنِ أَبِي ُعمَيْرٍ َعنِ الْحُسَ ْينِ ْبنِ أَ ْ
حمَّدِ ْبنِ عِيسَی َعنِ الْحُسَ ْينِ ْبنِ َسعِيدٍ َعنْ مُ َ
حمَدَ ْبنِ مُ َ
أَ ْ
ن
حمَ َر قَا َل :دَخَ ْلتُ َعلَی َأبِي عَبْدِاهلل(ع) َو َأنَا أُرِيدُ َأنْ أَسْأَلَهُ َع ِ
َعنْ أَسَدِ ْبنِ َأبِي َعلَا ٍء َعنْ هِشَامِ ْبنِ أَ ْ
ق يَسِيلُ َعلَی صَدْ ِرهِ .فَابْتَ َدَأنِي فَقَالَ :نِ ْعمَ
اْلمُ َفضَّلِ ْبنِ ُعمَرَ َو ُهوَ فِي ضَ ْيعَةٍ َلهُ فِي َيوْ ٍم شَدِيدِ الْحَرِّ وَ اْلعَرَ ُ
جعْفِيُّ ِنعْمَ وَ اهلل الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا ُهوَ الرَّجُلُ اْلمُفَضَّلُ
وَ اهلل الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا ُهوَ ،الرَّجُلُ الْمُ َفضَّلُ ْبنُ ُعمَرَ الْ ُ
حصَيْت بِضْعًا وَ َثلَاثِنيَ مَرَّةً يُكَرِّرُهَا وَ قَالَ إَّنمَا هُوَ وَالِدٌ َبعْدَ وَالِد».
جعْفِيُّ حَتَّی أَ ْ
ْبنُ ُعمَرَ الْ ُ

 .1در ميان راويان اين روايت ،موسي بن عمر بن يزيد الصيقل ناشناخته است و جرح يا تعديلي دربارهاش به ثبت
نيامده است .مهچنني امحد بن مهران تضعيف شده (ابن غضائري ،1364 ،ص )42و ازاينرو ،سند روايت ضعيف است.
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ح َم ْلتُ إَلی َأبِي إبْرَاهِيمَ (ع) إَلی اْلمَدِينَةِ أَ ْموَالًا فَقَالَ :رُدَّهَا
حمَرَ؛ قَالَ َ
« )2وَ ُروِيَ َعنْ هِشَامِ ْبنِ أَ ْ
ب اْلمُ َفضَّل».
جعْفِيٍّ فَحَ َططْتُهَا َعلَی بَا ِ
فَادَْفعْهَا إَلی اْلمُ َفضَّلِ ْبنِ ُعمَرَ فَرَدَدْتُهَا إَلی ُ
سنِ (ع) َفلَمْ َأ ُكنْ أَ َری شَيْئًا َيصِلُ
« )3وَ ُروِيَ َعنْ مُوسَی ْبنِ بَكْرٍ؛ قَالَ :كُ ْنتُ فِي خِدْمَةِ َأبِي الْحَ َ
صلْهُ إَلی اْلمُفَضَّلِ».
إلَيْهِ إلَّا ِمنْ نَاحِيَةِ اْلمُ َفضَّلِ وَ لَرَُّبمَا َرأَ ْيتُ الرَّجُلَ يَجِيءُ بِالشَّيْءِ َفلَا يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَ يَقُولُ َأوْ ِ
روایت اوّل ،هم به لحاظ سند و هم محتوا ،دارای اشکال است .از راویان این روایت ،حسین
بن احمد منقری را نجاشی (نجاشی ،1407 ،ص ،)۵3شیخ طوسی (طوسی ،13٨1 ،ص )334و
عالمه حلّی (حلّی ،1411 ،ص )21۶تضعیف نمودهاند .نیز کشّی دربارة اسد بن ابیعالء گوید:
«يَ ْروِي اْلمَنَاكِري»1؛ او احتمال میدهد که این روایت در صورت اثبات صدور از معصوم (ع) ،در
زمان استقامت رأی مفضّل و پیش از آنکه خطّابی شود نقل شده باشد (کشّی ،134٨ ،ص.)323
همچنین ضیاءالدین اصفهانی در پاورقی «مجمع الرّجال» ،عالوه بر تضعیف اسد بن ابیعالء،
دربارة محتوای روایت نیز میگوید« :ذکر و وصف مفضّل بن عمر مانند توصیف خدای متّعال و
یا تسبیح حضرت زهرا (س) نیست که حضرت صادق (ع) در این گرمای شدید  33بار آن را
تکرار کنند و هر بار نیز آن را با صیغة قسم ،مؤ ّکد نمایند و در روایت نیز نکتهای وجود ندارد
که تأکید مکرّر را اقتضا کرده باشد .به عالوه ،عرف محاوره نیز نه تنها این شیوة تأکید را نمی-
پذیرد ،بلکه موجب بعید شمردن اعتبار و درستی آن هم میشود» (قهپایی ،13٨7 ،ج ،۶ص.)12۵
در سند روایت سوّم« ،موسی بن بکر» قرار دارد که شیخ طوسی در «رجال» ،وی را «واقفی»
میداند (طوسی ،13٨1 ،ص .)343روایت دوّم نیز که دارای سندی صحیح است مانند روایت
سوّم ،تنها به وکالت مالی مفضّل از سوی امام کاظم (ع) اشاره دارد و داللتی بر وثاقت مفضّل در
نقل نمیتواند داشته باشد .بنابراین گرچه علّامه مامقانی در اینباره معتقد است غیر ثقه نمیتواند
وکالت مالی امام را برعهده داشته باشد و همین وکالت مالی ،نشان از وثاقت مفضّل دارد (مامقانی،
بیتا ،ج ،3ص ،)23٨ا ّما در واقع ،طبق دیدگاه آية اهلل خویی در مقدمة «معجم رجال الحدیث»،
وکالت در امور مالی مالزمهای با وثاقت وکیل در امر روایت ندارد (خویی ،13۶9 ،ج ،1ص.)7۵
شیخ طوسی نیز در «الغيبة» به اسامی برخی از وکالی مبغوض ائمّه (ع) ،اشاره میکند؛ مانند
علی بن ابیحمزة بطائنی ـ از رؤسای فرقة «واقفیّه» و از وکالی مالی امام کاظم (ع) ـ که امامت
امام رضا (ع) را انکار کرد (طوسی ،1411 ،ص /3۵2کشّی ،صص403ـ .)40۶بنابراین ،هیچ یك

 .1اين اصطالح بدون هيچ ترديدي داللت بر تضعيف روايات راوي دارد (ر.ک .مامقاين ،1411 ،ج ،2صص298ـ.)299
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از سه روایتی که شیخ طوسی به استناد آنها ،مفضّل را ممدوح دانسته ،داللتی بر وثاقت وی در
امر حدیث ندارد.
ابن شهرآشوب نیز مانند شیخ مفید ،عالوه بر اینکه مفضّل را از جمله راویان ثقهای میداند
که از آنها نصّ صریح دالّ بر امامت امام کاظم (ع) روایت شده است (ابن شهرآشوب،1379 ،
ج ،4ص ،)321وی را باب امام کاظم (ع) نیز معرفی میکند (ابن شهرآشوب ،1379 ،ج،4
ص .)32۵از فحوای کالم ابن شهرآشوب که مانند شیخ مفید و با عباراتی مشابه ایشان ،مفضّل
را از ثقاتی میداند که روایت دالّ بر امامت امام کاظم (ع) را نقل نمودهاند ،چنین به نظر میرسد
مبنای وی در تمجید مفضّل نیز همان روایات مورد استناد شیخ مفید و شیخ طوسی بوده است و
نه روایتی دیگر .همچنین ،ابن شهر آشوب نخستین فردی است که مفضّل را به عنوان باب امام
کاظم (ع) معرفی میکند؛ ا ّما دلیل یا روایتی برای آن ذکر نمیکند .در «رجال» کشّی روایتی وجود
دارد که شاید مبنایی برای سخن ابن شهرآشوب باشد .در این روایت که مربوط به شرایط جامعه
پس از شهادت امام صادق (ع) است ،میتوان دریافت اعالم امامت امام کاظم (ع) ،خطر جانی
داشته و باید با تق ّیه ،صورت میگرفته است (کشّی ،134٨ ،ص .)2٨2از سوی دیگر و طبق همین
روایت ،به نظر میرسد مفضّل از نخستین افرادی است که با امام کاظم (ع) گفتگو کرده و امامت
ایشان را پذیرفته است .بنابراین چون میتوانسته نقش واسطه را برای معرفی ایشان به دیگران
ایفا کند ،شاید بتوان عنوان «باب» را برای اشاره به این نقش ،محتمل دانست.
دلیل سخن ابن شهرآشوب هر چه که باشد ،باب امام کاظم (ع) بودن به لحاظ قواعد علم
رجال ،دلیل بر وثاقت راوی نیست .نیز بر فرض اعتماد به کالم ابن شهرآشوب مبنی بر باب بودن
مفضّل ،باز هم نمیتوان نتیجه گرفت که وی در تمام دوران حیاتش ،گرایشهای خطّابی نداشته
است؛ به خصوص که ابن شهرآشوب ،روایتی پیرامون وفات اسماعیل فرزند امام صادق (ع) نقل
میکند که در آن روایت ،امام (ع) تمام تالش خود را مینمایند تا به اطرافیان ـ که یکی از آنها
مفضّل است ـ وفات فرزندشان اسماعیل را ثابت کنند (ابن شهرآشوب ،1379 ،ج ،1ص.)2۶۶
تأمّ ل در این روایت و قرار دادن آن در کنار روایت « ۵02رجال» کشّی که بر اساس آن ،مفضّل
و ابو بصیر به خدمت امام کاظم (ع) رسیده و پس از شنیدن سخنان ایشان و سؤال و جواب کردن
با حضرت ،به امامت ایشان گواهی دادند و نیز سه روایت زیر که کشّی دربارة مفضّل نقل کرده،
این گمان را تقویت میکند که وی در دورهای از حیاتش ،قائل به امامت اسماعیل و دارای
گرایشهای خطّابی بوده است:
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ت
حمَّادِ ْبنِ عُ ْثمَانَ ،قَا َلَ :سمِ ْع ُ
سَ ،عنْ َ
حمَّدُ ْبنُ عِيسَیَ ،عنْ يُونُ َ
حمَدَ ،قَالَ :حَدَّثَنِي مُ َ
« )1جِبْرِيلُ ْبنُ أَ ْ
جعْفِيِّ :يَا كَافِرُ ،يَا مُشْرِكُ مَا لَكَ وَ لِابْنِي َيعْنِي إ ْسمَاعِيلَ ْبنَ جَ ْعفَرٍ،
َأبَاعَبْدِاهلل (ع) يَقُولُ ِل ْلمُ َفضَّلِ ْبنِ عُ َمرَ الْ ُ
وَ كَانَ مُنْقَطِعًا إلَيْهِ يَقُولُ :فِيهِ مَعَ اْلخَطَّابِيَّةِ ،ثُمَّ رَجَعَ َبعْدُ» (کشّی ،134٨ ،ص .)321البتّه در میان راویان
این روایت ،جبرئیل بن احمد قرار دارد که توثیق نشده است (ساعدی ،13٨4 ،ج ،3ص.)33٨
ن َأبِي ُعمَيْرٍ ،عَنْ هِشَامِ ْبنِ الْحَكَمِ
حمْ َدوَيْهِ ْبنُ ُنصَيْرٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َيعْقُوبُ ْبنُ يَزِيدََ ،عنِ ابْ ِ
« )2حَدَّثَنِي َ
ك
ت اْلمُ َفضَّلَ َو قُلْ لَهُ :يَا كَافِرُ يَا مُشْرِ ُ
حمَّادُ ْبنُ عُ ْثمَانََ ،عنْ إ ْسمَاعِيلَ ْبنِ جَابِرٍ ،قَا َل :قَالَ َأبُوعَبْدِاهلل :اي ِ
وَ َ
مَا تُرِيدُ إَلی ابْنِي ،تُرِيدُ َأنْ تَقُْتلَهُ؟» (کشّی ،134٨ ،ص .)32سند این روایت صحیح است (خویی،
 ،13۶9ج ،1٨ص )301و حتی برخی با استناد به همین روایت ،مفضّل را مؤ ّسس فرقة اسماعیل ّیه
دانستهاند (ساعدی ،13٨4 ،ج ،3ص.)33٨
ن
حمَّادِ ْبنِ عُ ْثمَانََ ،ع ْ
حمَّدُ ْبنُ عِيسَیَ ،عنِ اْبنِ َأبِي ُعمَيْرٍَ ،عنْ َ
حمْ َدوَيْهِ ،قَالَ :حَدَّثَنِي مُ َ
« )3حَدَّثَنِي َ
ت َعلَی َأبِيعَبْدِاهلل (ع)َ ،ف َوصَ ْفتُ لَهُ الْ َأِئمَّةَ حَتَّی انْتَهَ ْيتُ إلَيْهُِ ،ق ْلتُ :وَ
خلْ ُ
إ ْسمَاعِيلَ ْبنِ عَامِرٍ ،قَالَ :دَ َ
حمَّادٌ :فَ ُق ْلتُ لِإ ْسمَاعِيلََ :و مَا دَعَاكَ إَلی أَ ْن تَقُولَ وَ إسْمَاعِيلُ
ن َبعْدِكَ ،فَقَا َل :أَمَّاذَا فَلَا ،قَا َل َ
إ ْسمَاعِيلُ مِ ْ
ل ْبنُ ُعمَرَ» (کشّی ،134٨ ،ص .)32۵در میان راویان این روایت،
ِمنْ َبعْدِكَ قَا َل :أَمَرَنِي اْلمُ َفضَّ ُ
اسماعیل بن عامر مجهول است (ساعدی ،13٨4 ،ج ،3ص.)340
این سه روایت به صراحت داللت دارند که مفضّل در دورانی از حیاتش ،قائل به امامت
اسماعیل و دارای گرایش خطّابی بوده است 1.وحید بهبهانی با استناد به روایت اوّل ،متذکّر
میشود که مفضّل تا آخر حیات خود ،خطّابی باقی نماند و از این اعتقاد خود بازگشت (بهبهانی،
بیتا ،ص .)340از دیدگاه علّ امه مامقانی نیز اینکه مفضّل در زمان حیات امام صادق (ع) م ّدتی
قائل به امامت اسماعیل بوده است ،نمیتواند قدحی بر وی باشد؛ زیرا در زمان امامت امام حیّ،
عقیده به امامت شخص جانشین واجب نیست ،بلکه پذیرش کسی که به جای او به عنوان امام
مینشیند مهم است .برخی بنا بر حدیثی که میگوید فرزند بزرگتر ،امام است (کلینی،13۶۵ ،
ج ،1ص ،)2٨۵گمان میکردند اسماعیل امام بعدی است؛ که البته با مرگ وی ،بطالن این اعتقاد
روشن شد (مامقانی ،بیتا ،ج ،3ص .)241بنابراین وحید بهبهانی و علّامه مامقانی با وجود تالشی
که برای توثیق مفضّل مینمایند ،هر دو این مسأله را که وی در دورانی از حیاتش ،قائل به امامت

 .1ارتباط خطّابيه با امساعيل و دعوت ايشان به امامت وي در بسياري از منابع از مجله منابع امساعيلي ،امامي و غري
شيعي نقل شده است (ر.ک .حبيبی مظاهري ،1377 ،ج ،8صص647ـ.)651
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اسماعیل بوده محتمل دانستهاند .روایات رجال کشّی در ذ ّم مفضّل ،از دیگر قراینی است که
گرایش خطّابی وی را نشان میدهد:
َ « )1عنْ عَبْدِاهلل ْبنِ مُسْكَانَ ،قَالَ :دَخَلَ حُجْرُ ْبنُ زَائِدَةَ وَ عَامِرُ ْبنُ جُذَاعَةَ الْأَزْدِيُّ َعلَی َأبِي َعبْدِاهلل
ج َعلَنَا فِدَاكَ ،إنَّ اْلمُ َفضَّلَ ْبنَ ُعمَرَ يَقُولُ :إنَّكُمْ تَ ْقدِرُو َن أَرْزَاقَ اْلعِبَا ِد فَقَالَ :وَ اهلل مَا يَقْ ِدرُ
(ع) فَقَاال لهَ :
جتُ إَلی َطعَامٍ ِلعِيَالِي َفضَاقَ صَدْرِي وَ َأبْ َل ْغتُ إَلی الْفِكْرَةِ فِي ذَلِكَ حَتَّی أَحْ َرزْتُ
أَرْزَاقَنَا إلَّا اهلل وَ لَقَدِ احْتَ ْ
َرأُ مِنْهُ؟ قَالََ :نعَمْ فَاْلعَنَاهُ وَ ابْرَءَا ِمنْهُ،
قُوتَهُمْ َفعِنْدَهَا طَاَبتْ نَفْسِي لعَنهُ اهلل وَ بَرِئَ مِنْهُ ،قَاال :أَفَُت ْلعِنُهُ وَ تَتَب َّ
َو بَرِئَ اهلل وَ رَسُولُهُ مِنْهُ».
ن
ن ُعمَرََ ،أنَّهُ كَانَ يُشِريُ َأنَّ ُكمَا َلمِ َ
ن َعلِيِّ ْبنِ الْحَكَمَِ ،عنِ اْلمُ َفضَّلِ ْب ِ
حمَّدُ ْبنُ عِيسَی ،عَ ْ
« )2حَدَّثَنَا مُ َ
اْلمُرْ َسلِنيَ».
حمَّانِيُّ ،فِي كِتَابِهِ اْلمُؤَلَّفِ فِي إثْبَاتِ إمَامَ ِة
حمِيدِ الْ ِ
 « )3قَالَ َأبُو َعمْرٍو الْكَشِّيُّ :قَا َل َيحْيَى ْبنُ عَبْدِ الْ َ
ث .فَقَالَ :أُخْبِ ُركَ
ضعِيفُ الْحَدِي ِ
حمَّدٍَ ،
جعْفَرَ ْبنَ مُ َ
ك :إنَّ أَ ْقوَامًا يَزْ ُعمُونَ َأنَّ َ
أَمِريِ اْلمُؤْمِنِنيَ (ع)ُ ،ق ْلتُ لِشَرِي ٍ
خلُونَ َعلَيْهِ وَ يَخْرُجُونَ
سلِمًا ،وَرِعًا ،فَاكْتَنَفَهُ َقوْمٌ جُهَّالٌ يَدْ ُ
جلًا صَالِحًا ،مُ ْ
حمَّدٍ رَ ُ
جعْفَرُ ْبنُ مُ َ
الْ ِقصَّةَ ،كَانَ َ
حمَّدٍ ،وَ يُحَدِّثُونَ بِأَحَادِيثَ ُكلُّهَا مُنْكَرَاتٌ كَذِبٌ َم ْوضُوعَةٌ عَ َلی
جعْفَرُ ْبنُ مُ َ
ِمنْ عِنْ ِدهِ وَ يَقُولُونَ حَدَّثَنَا َ
ت
جعْفَرٍ ،ل يَسْتَ ْأ ِكلُونَ النَّاسَ بِذَلِكَ وَ يَأْخُذُونَ مِنْهُمُ الدَّرَاهِمَ ،فَكَانُوا يَأْتُونَ ِمنْ ذَلِكَ بِكُلِّ مُنْكَرٍَ ،و َسمِ ْع ُ
َ
اْل َعوَّامَ بِذَلِكَ مِنْهُمَْ ،فمِنْهُمْ َمنْ َهلَكَ وَ مِنْهُمْ َمنْ َأنْكَرَ ،وَ هَؤُلَاءِ مِثْلُ اْلمُفَضَّلِ ْبنِ ُعمَرَ وَ بَ َنانٍ وَ َعمْرٍو النَّبْطِي
ن
الصلَاةِ ،وَ حَدَّثَهُمْ َعنْ َأبِيهِ َع ْ
الصوْمِ وَ َّ
جعْفَرًا حَدَّثَهُمْ َأنَّ َمعْرِفَةَ الْإمَامِ تَكْفِي ِمنَ َّ
وَ غَيْرِهِمَْ ،ذكَرُوا َأنَّ َ
َدهِ وَ َأنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَبْلَ يومِ الْقِيَامَةِ ،وَ َأنَّ َعلِيًّا (ع) فِي السَّحَابِ َيطِريُ مَعَ الرِّيحَِ ،و َأنَّهُ كَانَ يَتَ َكلَّمُ َبعْدَ
ج ِّ
السمَاءِ وَ إلَهَ الْأَرْضِ الْإ َمامُ ،فَجَ َعلُوا لِله شَرِيكًا ،جُهَّا ٌل
اْل َموْتِ ،وَ َأنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّكُ َعلَی اْل ُمغْتَسَلِ ،وَ َأنَّ إلَهَ َّ
سمِعَ النَّاسُ ذَلِكَ،
ن ذَلِكَ ،فَ َ
ضلَّالٌ ،وَ اهلل مَا قَالَ َجعْفَرٌ شَيْئًا ِمنْ هَذَا قَطُّ ،كَانَ َجعْفَرٌ أَتْقَی هلل َو َأوْ َرعُ مِ ْ
ُ
جعْفَرًا َل َعلِ ْمتَ َأنَّهُ وَاحِدُ النَّاس» (کشّی ،134٨ ،صص323ـ.)324
ضعَّفُوهُ ،وَ َلوْ َرأَ ْيتَ َ
َف َ
سند روایت ا ّول و دوّم صحیح است و حتّی آیت اهلل خویی که روایات دالّ بر ذم مفضّل را
نمیپذیرد ،روایت دوّم را صحیح دانسته است (خویی ،ج ،1٨ص .)301روایت س ّوم نیز اگرچه
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به سبب وجود یحیی بن عبدالحمید 1و شریك 2که وثاقت هیچ یك به اثبات نرسیده ،به لحاظ
سندی ،قابل اطمینان نیست؛ امّا برخی با استناد به همین روایات و سایر روایات دالّ بر ذمّ مفضّل،
وی را مؤ ّسس فرقة اسماعیلیّه (ساعدی ،13٨4 ،ج ،3ص )33٨و یکی از هواداران ابوالخطّاب
دانستهاند که اندکی پس از کشته شدن وی ،مذهب مفوّضه را بنیاد نهاد (مد ّرسی طباطبایی،13٨٨ ،
ص۶9؛  ،13٨۶ص.)403
اشعری نیز هنگام معرفی «مفضّلیه» به عنوان یکی از فرقههای غالت خطّابی میگوید این
فرقه ازاینرو که مفضّل رئیس آنها بوده ،به این نام خوانده شده و آنان معتقد به ربوبیت امام
صادق (ع) بودند و به وی ،نسبت نبوّت و رسالت نیز میدادند و در برائتجویی امام از
ابوالخطاب ،با ایشان مخالفت کردند (اشعری ،13۶9 ،ج ،1ص .)7٨مواردی مانند انتساب ربوبیّت،
تقدیر ارزاق عباد و قایل شدن به مقام رسالت برای امام (ع) که اشعری به عنوان مشخّصات بارز
فرقه «مفضّل ّیه» به عنوان یکی از فرقههای غالت خطّابی به آنها اشاره کرده در متن هر سه روایتی
که به عنوان نمونه ذکر گردید به وضوح قابل مشاهده است.

 -3-2-3استناد به روایات دالّ بر مدح مفضّل بن عمر
یکی دیگر از دالیل رجالشناسان متأخّر برای توثیق مفضّل ،استناد به  1٨روایت است که
داللت بر مدح وی دارند .با بررسی این روایات درمییابیم که عالوه بر ضعف محتوا ،سند 1۵
روایت به سبب وجود راویان ضعیف ،ناشناخته و م ّتهم به کذب و غلوّ ،قابل اعتنا نمیباشند
(ساعدی ،13٨4 ،ج ،3صص32٨ـ /337صاحب معالم ،1411 ،صص۵37ـ .)۵4۵وحید بهبهانی
گرچه به این نکته اذعان میدارد که اکثر روایات دالّ بر مدح مفضّل توسّط غالیان ،روایت گردیده
است ،ا ّما میگوید بعید نیست نسبت غل ّو که به بسیاری از این راویان داده شده است ،ناشی از
تفاوت معیار غلوّ نزد متأخّرین و قدما باشد و ازاینرو این مسأله را چندان قابل اعتنا نمیداند
(بهبهانی ،بیتا ،صص ٨۶و .)341مامقانی نیز معتقد است قصور سند روایات مادحه ،ضرری به
 .1جناشی و شيخ طوسي تنها به اين نکته که وي کتاب دارد ،اکتفا کردهاند (جناشي ،1407 ،ص /446طوسي ،يبتا،
ص .)501آية اهلل خويي نيز وثاقتش را اثبات شده منیداند (خويي ،1369 ،ج ،20ص.)60
 .2وی با يکي از رجال عامّه به نام شريک بن عبداهلل خنعي ،قاصّ کوفه مشترک است (ابن حجر ،1415 ،ج ،1ص.)417
مهني امر باعث شده ،برخي اين دو را يکي دانسته و توثيقش نکنند (خويي ،1369 ،ج ،9ص)25؛ آنچه بيشتر عامّي
بودن و يکساين اين دو را به اثبات ميرساند ،مجله انتهايي روايت است که در آن ،امام صادق (ع) شريک را فردي
مانند ساير افراد بشر و همرديف آنان معريف ميکند.
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آنها نمیزند و تواتر معنوی این روایات موجب تقویت آنها میشود و تالش کسانی نظیر صاحب
معالم در «مناقشه» در سند این روایات (ر.ک .صاحب معالم ،1411 ،صص۵37ـ )۵4۵وجهی
ندارد ،زیرا بررسی سند برای اطمینان به صدور روایت است و تواتر معنوی این اخبار برتر از
وثوق به صدور آنهاست (مامقانی ،بیتا ،ج ،3ص.)240
البتّه استدالل مامقانی هنگامی پذیرفتنی است که تعارضی وجود نداشته باشد؛ ا ّما در مواردی
که پیرامون یك راوی ،مانند مفضّل ،با دو دسته اخبار متعارض صحیحالسّند مواجه هستیم ،اگر
نخواهیم بالفاصله با استناد به قاعدة تق ّدم جرح بر تعدیل (مامقانی ،1411 ،ج ،2ص ،)112نتیجه-
گیری کنیم و جرح را بر تعدیل مقدّ م بدانیم ،بهترین کار بررسی هر دو دسته از اخبار است؛
چنانکه اردبیلی پس از ذکر دیدگاه ابنغضائری ،نجاشی ،شیخ مفید و شیخ طوسی ،سند روایاتی
را که شیخ طوسی به منظور مدح مفضّل به آنها استناد کرده و نیز سند روایات دالّ بر مدح وی
حت
را که در رجال کشّی نقل شده دچار اشکال دانسته و احادیث صادر شده در ذمّ وی را به ص ّ
نزدیكتر میداند و نتیجه میگیرد که عدم اعتماد به مفضّل در اولویّت است (اردبیلی،1403 ،
ج ،2ص .)2۵9در ادامة بحث ،سه روایت از اخبار دال بر مدح مفضّل را که سند صحیحی دارند،
بررسی مینماییم:
سنِ (ع) يَقُولُ َلمَّا أَتَاهُ َموْتُ اْلمُ َفضَّلِ ْبنِ ُعمَرَ ،قَالَ:
« )1حَدَّثَنِي مُوسَی ْبنُ بَكْرٍ؛ قَالََ :س ِم ْعتُ َأبَا الْحَ َ
حمَهُ اهلل كَانَ الْوَالِدُ َبعْدَ اْلوَالِدِ ،أَمَا إنَّهُ قَدِ اسْتَرَاحَ» (کشّی ،134٨ ،ص.)321
رَ ِ
َ « )2عنْ يُوُنسَ ْبنِ َيعْقُوبَ ،قَالََ :أمَ َرنِي َأبُو عَبْدِاهلل (ع) َأنْ آِتيَ اْلمُ َفضَّلَ وَ أُعَزِّيَهُ بِإ ْسمَاعِيلََ ،و قَا َل:
السلَامَ ،وَ قُلْ لَهُ :إنَّا قَدْ ُأصِبْنَا بِإ ْسمَاعِيلَ َفصَبَ ْرنَا ،فَاصْبِرْ َكمَا صَبَ ْرنَا إنَّا أَرَ ْدنَا أَمْرًا ،وَ أَرَادَ
أَقْرِئِ اْلمُ َفضَّلَ َّ
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَمْرًا ،فَس ََّلمْنَا لِأَمْرِ اللَّهِ» (کلینی ،13۶۵ ،ج ،2ص.)92
حمَّدٍ (ع) إذْ دَخَلَ اْلمُفَضَّلُ
جعْفَرِ ْبنِ مُ َ
َ « )3عنْ عَبْدِاهلل ْبنِ الْ َفضْلِ الْهَا ِشمِيِّ؛ قَالَ :كُ ْنتُ عِنْدَ الصَّادِقِ َ
حبُّ َمنْ يُح ُِّبكَ ،يَا
ْبنُ ُعمَ َرَ ،فلَمَّا َبصُرَ بِهِ ضَحِكَ إلَيْهِ .ثُمَّ قَالَ :إلَيَّ يَا مُ َفضَّلَُ ،فوَ َربِّي ،إنِّي لَأُحِبُّكَ وَ أُ ِ
جمِيعُ َأصْحَابِي مَا َتعْرِفُ مَا اخَْتلَفَ اثْنَانِ ،فَقَالَ لَهُ اْلمُ َفضَّلُ :يَا ْبنَ رَسُولِ اهلل لَقَدْ حَسِبْتُ
مُ َفضَّلَُ ،لوْ عَرَفَ َ
َأنْ أَكُونَ قَدْ ُأنْزِْلتُ َفوْقَ مَنْزِلَتِي ،فَقَالَ (ع) :بَلُْ ،أنْزِْلتَ اْلمَنْزِلَةَ الَّتِي َأنْزَلَكَ اللَّهُ بِهَا ،فَقَالَ :يَا ْبنَ رَسُو ِل
اهللَ ،فمَا مَنْزِلَةُ جَابِرِ ْبنِ يَزِيدَ مِنْكُمْ؟ قَا َل :مَنْزِلَةُ َس ْلمَانَ ِمنْ رَسُولِ اهلل (ص) َقا َلَ :فمَا مَنْزِلَةُ دَاوُدَ ْبنِ كَ ِثريٍ
ضلِ،
ُم أَقْبَلَ َعلَيََّ ،فقَا َل :يَا عَبْدَ اللَّهِ ْبنَ الْفَ ْ
الرَّقِّيِّ مِنْكُمْ؟ قَالَ :مَنْزِلَةُ اْلمِقْدَادِ ِمنْ رَسُولِ اهلل (ص) ،قَالَ :ث َّ
حنُّ إلَيْكُمْ
حنُ نَ ِ
حمَتِهِ وَ َخ َلقَ أَ ْروَاحَكُمْ مِنَّا ،فَنَ ْ
ك وَ َتعَالَی َخلَقَنَا ِمنْ نُورِ َع َظمَتِهِ وَ صََنعَنَا بِرَ ْ
إنَّ اهلل تَبَارَ َ
جلًا َأوْ يَنْ ُقصُوا مِنْهُمْ
وَ َأنْتُمْ تَحِنَّونَ إلَيْنَاَ ،واهلل َلوْ جَهَدَ أَهْلُ اْلمَشْرِقِ وَ اْل َمغْرِبِ َأنْ يَزِيدُوا فِي شِيعَتِنَا رَ ُ
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ك ،وَ إنَّهُمْ َلمَكْتُوبُونَ عِنْ َدنَا بِأَ ْسمَائِهِمْ وَ أَ ْسمَاءِ آبَائِهِمْ وَ عَشَائِرِهِمْ وَ َأنْسَابِهِمْ ،يَا
جلًا مَا قَدَرُوا َعلَى ذَلِ َ
رَ ُ
عَبْدَ اهلل ْبنَ الْ َفضْلَِ ،و َلوْ شِ ْئتَ لَأَرَ ْيتُكَ اسْ َمكَ فِي صَحِيفَتِنَا ،قَالَ :ثُمَّ َدعَا ِبصَحِيفَةٍ فَنَشَرَهَا َفوَجَدْتُهَا َب ْيضَاءَ
لَ ْيسَ فِيهَا أَثَرُ الْكِتَابَةِ ،فَ ُق ْلتُ :يَا اْبنَ رَسُولِ اهلل ،مَا أَرَی فِيهَا أَثَرَ الْكِتَابَةِ ،قَا َلَ :فمَسَحَ يَ َدهُ َعلَيْهَا َفوَجَدُْتهَا
مَكْتُوبَةً وَ وَجَدْتُ فِي أَسْفَلِهَا اسْمِي فَسَجَدْتُ ِللَّهِ شُكْرا» (مفید ،1413 ،صص21۶ـ.)217
روایت دوّم داللتی بر توثیق مفضّل در امر حدیث ندارد؛ بلکه با قرار دادن آن در کنار روایاتی
که امام صادق (ع) وی را به سبب اعتقاد به امامت اسماعیل سرزنش میکنند ،حتّی این عقیده را
نیز که وی اعتقاد به امامت اسماعیل داشته تقویت میکند .روایت س ّوم نیز از آنرو که راویاش
یعنی عبداهلل بن فضل هاشمی بسیار در آن مدح شده ،قابل اعتنا نیست؛ عالوه بر اینکه به لحاظ
مضمون ،به عقاید غالیان شباهت دارد (ساعدی ،13٨4 ،ج ،3ص .)33۶همچنین ،در متن روایت،
داود بن کثیر همرتبة سلمان معرفی شده ،در حالیکه نجاشی با اشاره به نقل غالت از داود ،او
را تضعیف نموده است (نجاشی ،1407 ،ص .)1۵۶روایت ا ّول نیز در صورت اثبات صدور ،تنها
نشانگر خطّابی نبودن مفضّل در دوران حیات امام کاظم (ع) است؛ ا ّما داللتی بر وثاقت و استواری
عقیدة وی در تمام دوران حیاتش و در نتیجه ،اعتماد به تمام احادیثش ندارد؛ اگرچه حتی خطّابی
جه به قاعدة تق ّدم جرح بر تعدیل،
نبودن هم داللت بر توثیق رجالی و حدیثی ندارد و نیز با تو ّ
استناد به این روایت در برابر احادیث صحیحی که در ذ ّم مفضّل صادر شدهاند ،راهگشا نیست.

 -4-2-3توجیه روایات دالّ بر ذمّ مفضّل بن عمر
از دیدگاه رجالشناسان متأخّر ،از میان روایاتی که در ذ ّم مفضّل وارد شده تنها سه روایت،
صحیح السّند هست ند که توان مقاومت در مقابل روایات فراوانی که در مدح وی از معصومین
(ع) صادر شده ،ندارند .ازاینرو ،چارهای نیست که روایات صحیحی را که مفضّل را مذ ّمت
میکنند ،شبیه روایاتی بدانیم که در ذمّ زراره و محمّد بن مسلم وارد شده است .آنچه این ظنّ را
تقویت می کند اختالف در روایات منقول از امام صادق (ع) است که برخی در ذم و برخی در
مدح مفضّل هستند؛ در حالی که روایات نقل شده از امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) ،همگی
مفضّل را مدح مینمایند و این امر نشان میدهد که مذمّت مفضّل توسّط امام صادق (ع) بنا بر
علّتی صورت گرفته است (خویی ،13۶9 ،ج ،1٨ص /304نیز ر.ک .بهبهانی ،بیتا ،ص/341
مامقانی ،بیتا ،ج ،3ص.)239
برای اثبات اینکه روایات صادر شده در ذمّ مفضّل از سنخ روایاتی است که از روی تقیّه
دربارة زراره و محمّد بن مسلم صادر شده هیچ قرینهای وجود ندارد .رجالشناسان متأخّر اختالف
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در روایات امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) پیرامون شخصیت مفضّل را نشانة صحّت نظریّة خود
میدانند ،ا ّما در واقع ،به نظر میرسد که همین اختالف دیدگاه خود قرینهای است بر اینکه مفضّل
در دورهای از حیات خود ـ قبل از وفات اسماعیل ـ تمایالت عقیدتی ناروایی داشته ،و سپس
تغییر عقیده داده و همین امر دستاویزی برای غالت گردیده است که بعدها در روایات وی دخل
و تصرف نمایند؛ چنانکه برخی روایات صادره در ذمّ وی که کشّی آنها را نقل کرده و در
بخشهای پیشین مورد بررسی قرار گرفت ،خود دلیل دیگری است بر صحّت این مدّعا .ح ّتی
قهپایی که از توثیقکنندگان مفضّل است این احتمال را طرح میکند که روایات صادر شده در ذ ّم
وی مربوط به دوران حیات اسماعیل بوده و او در آن دوران ،در زمرة خ ّطابیه قرار داشته و سپس
تغییر عقیده داده است (قهپایی ،13٨7 ،ج ،۶ص.)130

 -5-2-3استناد به روایات مفضّل بن عمر
یکی دیگر از مهمترین دالیل و مستندات طرفداران توثیق مفضّل روایات نقل شده از وی در
کتب و منابع روایی معتبر است .گرچه بررسی داللی و سندی روایاتی که در منابع حدیثی ،تفاسیر
و کتب فقهی از مفضّل نقل گردیده ،نیازمند پژوهشی مستقل است؛ امّا به منظور دستیابی به
داوری دقیقتر پیرامون شخص ّیت این راوی و میزان پذیرش احادیثی که از وی نقل شده ،به
بررسی چند نمونه از مهمترین روایات وی میپردازیم.
الف) «رسالة اإلهليلجة» متضمّن یکی از روایات مفضّل از امام صادق (ع) پیرامون مناظرة
ایشان با طبیب هندی است که در پاسخ به نامة مفضّل نگاشته شده است که از حضرت خواسته
بود ردّیهای بر منکران ربوبیّت بنویسد (آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،ج ،2ص .)4٨4در «معالم العلماء»،
از این کتاب ،با عنوان «کتاب اإلهليلجة من امالء الصادق (ع) فی التوحید» ضمن تألیفات مفضّل
یاد شده است (ابن شهرآشوب ،بیتا ،ص .)124امّا ابن طاووس هنگام توصیة به همراه داشتن
این کتاب در سفر (ابن طاووس ،1409 ،ص ،)91و نیز هنگام توصیة فرزند خویش به تأ ّمل و
عبرت گرفتن از این کتاب (ابن طاووس ،137۵ ،ص ،)۵1اشارهای به این نکته نمیکند که امام
(ع) ،این رساله را در پاسخ مفضّل نگاشتهاند.
نجاشی نیز هنگام برشمردن آثار مفضّل ،نامی از این کتاب نمیبرد؛ بلکه هنگام بررسی آثار
حمدان المعافی میگوید« :له کتاب شرائع اإلیمان و کتاب اإلهليلجة» (نجاشی ،1407 ،ص.)13٨
مجلسی از این نکته برداشت میکند که شاید نجاشی کتاب «اإلهليلجة» را از آثار حمدان میدانسته
و نه مفضّل؛ و از اینرو در شمار آثار مفضّل ،به آن اشاره نکرده است (مجلسی ،بیتا ،ج،1
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ص ،)32ا ّما با توجّه به این که نجاشی در خالل آثار اسماعیل بن مهران (نجاشی ،1407 ،ص)27
و داود بن کثیر (همان ،ص )1۶۵نیز از کتابی با نام «اإلهليلجة» یاد میکند ،این نکته معقولتر به
نظر میرسد که نجاشی این کتاب را جزو آثار مفضّل نمیدانسته است؛ ضمن این که حمدان از
امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) روایت میکند (همان ،ص )13٨و رسالة مورد بحث از امام صادق
(ع) روایت شده است؛ با توجّ ه به نکات ذکر شده و اینکه در زمان کنونی تنها کتاب مفضّل به
طور کامل موجود است ،نمیتوان پیرامون احتمال یکسان بودن این کتابها و یا تنها شباهت
اسمی آنها قضاوت نمود.
مجلسی هنگام توثیق مصادر «بحاراألنوار» متذکّر میشود که برخی از دانشمندان مخالف نیز
این کتاب را به امام صادق (ع) نسبت دادهاند .همچنین به نظر وی ،ذکر براهین اثبات وجود
خداوند و شهرت انتساب این رساله به مفضّل بر درستی آن داللت دارد (مجلسی ،بیتا ،ج،1
ص .)32وی در «بحاراألنوار» ،متن کامل این رساله را آورده است (همان ،ج ،3صص19۶ـ.)1۵2
برخالف دیدگاه ع ّلامه مجلسی ،بر فرض که صحّت انتساب این رساله به امام (ع) را بپذیریم،
حت و عدم راه یافتن تغییر در نسخة کنونیاش باید تردید کرد ،زیرا بر مبنای
حدّاقل در ص ّ
آموزههای آن ،نجوم و طب بدانگونه که مردم آن زمان میشناختند بر مبنای وحی بوده است
(مدرّسی طباطبایی ،13٨۶ ،ص .)404علّامه طباطبایی در حاشیة خود بر «بحاراألنوار» ،در اینباره
میگوید« :اگرچه نتیجة روایت إهلیلجه اثبات حجّ ّیت حکم عقل و عدم کفایت حس در احکام
میباشد و در این امور تردیدی نیست ،ا ّما این روایت شامل مطالبی است که شاهدی بر آنها از
احکام نقلیّه و عقلیّه نداریم .بلکه مطلب در آنها برعکس میباشد؛ مثل اشتمال آن خبر بر آن که
ب و ...استناد به وحی دارند و نیز این که دریاها همیشه بدون زیاده و
علوم هیئت ،نجوم ،ط ّ
نقصان باقی هستند و دائماً بر یك حال خواهند بود؛ در حالی که امروزه تغییرات کلّی در آنها،
از امور واضحه محسوب میشود و کتاب و سنّت با این تغییرات مساعد است و آنچه من گمان
دارم ـ واهلل أعلم ـ اصل خبر از آن اخباری است که از امام صادق (ع) صادر شده است ،ولیکن
از تصرّف محفوظ نمانده و در آن زیادتیها و نقیصههایی را اعمال نمودهاند که آن را از استقامت
اصلی خود خارج کرده است و شاهد بر این نظریّه ،نسخههای مختلفه عجیبهای است که مصنّف
آنها را نقل مینماید» (مجلسی ،بیتا ،ج ،3ص.)۵۶
ب) «کتاب التّوحید» (= فکّر یا کنز الحقایق و المعارف) دیگر روایت مشهور و برجسته مفضّل
در خداشناسی و توحید از امام صادق (ع) است که پس از ناراحتی مفضّل از سخنان ابن ابی
العوجاء ـ یکی از زنادقه ـ در مسجدالنّبی (ص) و مراجعة مفضّل به امام (ع) ،ایشان آن را در
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چهار جلسه بر وی امالء نمودند؛ مجلس اوّل دربارة شگفتیهای آفرینش انسان؛ مجلس دوّم
دربارة شگفتیهای آفرینش حیوان؛ مجلس س ّوم دربارة شگفتیهای آفرینش آسمان و سایر کاینات
و مجلس چهارم دربارة حکمت پدید آوردن آفات و وجود نامالیمات و سختیها (مجلسی،
بیتا ،ج ،3ص .)۵7نجاشی از «کتاب التّوحید» با عنوان «فَ ِّکر» یاد میکند (احتماالً ،به سبب تکرار
عبارت «فَ ِّکر یا مفضّل» در متن کتاب) و آن را کتابی پیرامون آفرینش و تشویق به عبرت گرفتن
و تأمّل در آن میداند (نجاشی ،1407 ،ص )41۶بنابر سخن آقابزرگ تهرانی ،برخی از فضال این
کتاب را «کنز الحقایق و المعارف» نامیدهاند (آقا بزرگ تهرانی ،بیتا ،ج ،4ص .)4٨2س ّید بن
طاووس در «کشف املحجّة» (ابن طاووس ،137۵ ،ص )۵0و«األمان من أخطار األسفار» (ابن
طاووس ،1409 ،ص )91بر لزوم همراه داشتن این کتاب و تف ّکر در آن ،تأکید ورزیده است.
پیرامون «کتاب التّوحید» بحثهای فراوانی وجود دارد :در اینکه این کتاب نوشته خود امام
صادق (ع) نیست ،اختالفی وجود ندارد؛ بلکه بحث در این است که آیا امام (ع) ،آن را بر مفضّل
حت امالء،
امالء فرمودهاند یا اینکه مفضّل یا غالت آن را به ایشان نسبت دادهاند؟ بر فرض ص ّ
این سؤال مطرح است که آیا متن فعلی ،همان روایتی است که امام (ع) به مفضّل امالء نمودند
یا این که در گذر زمان ،دچار دگرگونی شده است؟
از دیدگاه ع ّلامه مجلسی ،شهرت انتساب «کتاب التّوحید» و «رسالةاإلهليلجة» به مفضّل ،ارسال
در سند آنها را جبران میکند و ضعف راوی «کتاب التّوحید» یعنی محمّد بن سنان نیز خللی در
آن وارد نمیکند؛ زیرا اخبار بسیاری نیز بر علوّ شأن محمّد بن سنان و مفضّل داللت دارند .به
عالوه ،با توجّه به اشتمال این دو روایت بر براهین ،نیازی به کسب علم به درستی آنها نیست
(مجلسی ،بیتا ،ج ،3ص .)۵۶علّامه طباطبایی نیز معتقد است توحید مفضّل با روایات اهل بیت
(ع) و آیات قرآن کریم همخوانی داشته و هیچ غبار ایرادی بر چهرة استداللهای آن نمینشیند
(مجلسی ،بیتا ،ج ،3ص .)۵۶بنابراین طبق نظر علّامه طباطبایی به لحاظ محتوایی ،ایرادی بر
«کتاب التّوحید» وارد نیست.
علّامه شوشتری ،درباره این کتاب میگوید« :کتاب التّوحید قویترین شاهد عملی بر استواری
مفضّل است .متن این روایت ناگزیر ،هر ملحدی را موحّد میکند و خالصه آنکه مدح او محرز
و قدح وی غیرمحرز است» (شوشتری ،1422 ،ج ،10ص )21۵آیت اهلل خویی نیز معتقد است
که در این اثر ،داللت واضحی قرار دارد بر این که مفضّل از اصحاب خاص امام صادق (ع) و
مورد عنایت ایشان بوده است (خویی ،13۶9 ،ج ،1٨صص303ـ /304نیز :بهبهانی ،بیتا ،ص/341
نوری ،141۶ ،ج ،4ص.)132
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با توجّه به نظرات مجلسی ،طباطبایی ،شوشتری و سایر علما ،شاید به لحاظ محتوایی نتوان
جه به ضعف راوی کتاب یعنی محمّد بن سنان (ر.ک.
«کتاب التّوحید» را معیوب دانست1؛ ا ّما با تو ّ
نجاشی ،1407 ،ص /32٨طوسی ،13٨1 ،ص )3۶4و نیز موارد طرح شده در کتب رجال و فرق
پیرامون شخص ّیت مفضّل ،در پذیرش این که امام صادق (ع) این رساله را به وی امال نمودهاند،
تردید ج ّدی وجود دارد .همچنین به نحوی که قبالً مطرح شد ،با این که شیخ طوسی در «الغيبة»
از مفضّل تجلیل میکند ،امّا برای اثبات بزرگی شخص ّیت وی ،اشارهای به «کتاب التوحید» نمی
نماید (طوسی ،1411 ،ص)34۶؛ چنانکه در «الفهرست» نیز هنگام نقل آثار ،نامی از این کتاب
برده نمیشود و تنها به «وصيّة» و «کتاب» اشاره میرود (همو ،بیتا ،ص )2۵1و با توجّه به طریقی
که برای «کتاب» ذکر مینماید ،نمیتوان آن را همان کتاب التّوحید دانست.
در انتهای مجلس چهارم «توحید مفضّل» ،عبارتی وجود دارد که در آن ،امام (ع) به مفضّل
میفرمایند« :در آینده از دانش ملکوت آسمانها و زمین و آنچه خداوند درون و میان آن دو از
شگفتیهای خلقت ،انواع مالئکه و مراتب آنان تا سدرة المنتهى آفریده و آفرینش سایر مخلوقات
از جنّ و انس تا زمین هفتم و آنچه زیر آن است برای تو ،بیان خواهم نمود؛ آنگونه که آنچه
ضل بن عمر ،بیتا ،ص .)1٨3این
اکنون آموختهای ،تنها بخشی از آن را شامل خواهد شد» (مف ّ
عبارت سبب شده برخی «توحید مفضّل» را دارای دو جزء بدانند که جزء دوّم آن به دست ما
نرسیده است (شوشتری ،1422 ،ج ،10ص)21٨؛ جزء اوّل پیرامون جهان مادّه (همین اثر موجود)
و جزء دوّم در احوال عالم ملکوت که البته به شهرت جزء اوّل نرسیده و طبق نقل آقابزرگ،
فردی به نام میرزا ابوالقاسم ذهبی ،آن را به طور کامل در کتاب خود« ،تباشیر الحکمه» آورده
است (آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،ج ،4ص /4٨3مظفّر ،1404 ،ص.)30
اگرچه با توجّه به این که امام (ع) در ادامه ،میفرمایند« :از آن مپرس تا خود آن را برای تو
بیان نمایم» ،این احتمال هم وجود دارد که حضرت هرگز این روایت را برای وی نقل نکرده
ضل ،
باش ند و یا این عبارات بعدها به متن روایت افزوده شده است؛ زیرا اگر ایشان آن را به مف ّ
امال کرده بودند با توجّه به این که میفرمایند مباحث آن مهمتر از روایت کنونی خواهد بود ،باید
شهرت بیشتری نسبت به «کتاب التوحید» پیدا میکرد .همین مسأله وقوع دخل و تص ّرف در این
کتاب را به فرض اثبات صدور از امام صادق (ع) به وضوح به اثبات میرساند.
 .1اگرچه برخي حمققان معاصر بر اين باورند که منت آن ،ادبيات متأخّري مربوط به حدود قرن چهارم دارد؛ نيز در
فضايي امساعيلي نوشته شده و بعدها از امساعيليّه ،به مرياث اماميّه انتقال پيدا کرده است (پاکتچي ،1388 ،ص.)162
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ج) کتاب «الهفت و األظ ّله» یا «الهفت الشریف» ،دیگر روایت منسوب به مفضّل بن عمر در
 ۶7باب است که در میان فرقة مفضّل ّیه در شام رواج داشته است (آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،ج،2۵
ص .)237ظاهراً ،نام اصلی این کتاب «األشباح و األظلّه» است و از آثار فرقة علویان نصیری بوده
و سبك نگارش آن به آثار اسماعیلیان ،شباهت بسیار دارد (ضیایی ،1371 ،ص .)1۵4متن کتاب،
نوعی شرح باطنی از هستی ،تاریخ آن و برخی اصول دین را شامل میشود که در شکل مجموعه
ای تدوین یافته که امام (ع) به مفضّل تعلیم دادهاند (مد ّرسی طباطبایی ،13٨۶ ،ص.)404
د) دیگر آثار :عالوه بر این کتاب ،دو اثر دیگر به مفضّل نسبت داده شده است؛ یکی «کتاب
الصراط» که به احتمال زیاد ،در دوران غیبت صغری نوشته شده (رحمتی ،13٨۵ ،ص )30و از
جمله آثار سرّی فرقة علویان ُنصیری است و از طریق مفضّل ،از امام صادق (ع) روایت میشود
و در آن ،مسأله صراط با عقایدی چون تناسخ ارواح توجیه شده و احتمال جعل انتساب آن به
امام (ع) ،بسیار است (ضیایی ،1371 ،ص)1۵4؛ دیگری «الرسالة املفضّليّة و اإلّتکال علی باری
الربيّة» .این کتاب را علویان سوریّه به امام (ع) نسبت دادهاند و از آنجا که حاوی اعتقادات ویژة
آنان است و افکار باطنیگری نصیریان به روشنی در آن دیده میشود ،نسبت آن به امام صادق
(ع) صحیح نیست (ضیایی ،1371 ،ص.)1۵4
نجاشی در راستای معرفی آثار مفضّل ،به اثر دیگری از وی با عنوان «وصيّة المفضّل» نیز اشاره
کردهاند (نجاشی ،1407 ،ص )41۶که دربرگیرندة وصیّت مفضّل به جامعة شیعه بوده و ابنشعبة
حرّانی به طور کامل ،آن را نقل کرده است (ابن شعبة حرّانی ،1404 ،صص۵13ـ .)۵1۵برخی بر
این اعتقادند که تأمّل در یکی از بندهای پایانی این وص ّیت نشان میدهد که برای تبرئة مفضّل از
اتّهامات شایع علیه او تدوین شده و متنی اصیل از خود او نیست؛ ا ّما با این همه ،حاوی اطّالعات
با ارزشی است که نشان میدهد وی در جامعة شیعی زمان خود ،تا چه حد منفور بوده است
(مدرّسی طباطبایی ،13٨۶ ،ص .)403همچنین ،وجود محمّد بن سنان در اسناد این متن (طوسی،
حت انتساب آن به مفضّل ،میکاهد.
بیتا ،ص )472نشانة دیگری است که از اطمینان ما پیرامون ص ّ
عالوه بر روایات مهمّ ی که مورد واکاوی قرار گرفت ،سایر روایاتی که در مباحث فقهی،
تفسیری و جز آن ،از طریق مفضّل نقل شده را نیز تنها میتوان در صورت وجود قرینه و یا
شاهدی قوی پذیرفت .به عنوان مثال ،شیخ طوسی بر مبنای روایتی از وی ،نیابت زن به جای
مرد در حج را منوط به شرایطی میپذیرد (طوسی ،13۶۵ ،ج ،۵ص)414؛ ا ّما محقّق حلّی به سبب
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تساوی زن و مرد در احکام حج و نیز با بیان ضعف مفضّل ،با استناد به روایتی دیگر نیابت زن
را به طور مطلق ممکن میداند (محقّق حلّی ،13۶4 ،ج ،2ص.)7۶7
احادیث بسیاری نیز دربارة ظهور امام عصر (عج) و نشانههای آن از وی نقل گردیده که در
برخی از آنها نشانههای «وضع» آشکار است (ر.ک .مجلسی ،بیتا ،ج ،۵3باب)2٨؛ از جمله
حدیثی که نحوة محاکمه خلفا در هنگام ظهور را تبیین مینماید و هاشم معروف حسنی به
تفصیل پیرامون آن بحث کرده است (معروف حسنی ،1372 ،ص )231و یا روایت ضعیف السند
زیر در «دالئل اإلمامة» که در آن مفضّل که راوی روایت هم میباشد ،به عنوان یکی از اصحاب
خاصّ امام زمان (عج) معرفی شده استَ « :عنِ اْلمُ َفضَّلِ ْبنِ ُعمَرَ ،قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اهلل (ع) :يَا مُفَضَّلُ،
ك
حشَرُونَ مَعَ الْقَائِمَِ ،أْنتَ َعلَی يَ ِمنيِ الْقَائِمِ تَأْمُرُ وَ تَنْهَی ،وَ النَّاسُ إذْ ذَا َ
َأْنتَ وَ أَرَْبعَةٌ وَ أَرَْبعُونَ رَجُلًا تُ ْ
أَ ْط َوعُ لَكَ مِنْهُمْ الَْيوْمَ» (طبری ،بیتا ،ص.)24٨

نتیجهگیری
 -1با تأمّل بر دیدگاههای رجالی دربارة مفضّل بن عمر و توجّه به مرویّات او که بسیاری از
آنها غالیانه است ،در ارزیابی کلی از شخصیّت او ،دو احتمال مطرح است:
الف) مفضّل بن عمر غالی بوده و افکار غالیانه خود را در قالب روایت از امام صادق (ع)
رواج داده است؛ اظهار نظرهای کشّی ،نجاشی و ابن غضائری و برخی روایات صادر شده در ذ ّم
وی ،مقوّم این دیدگاه است.
ب) با عنایت به این نکته که تمام روایات دالّ بر ذمّ مفضّل از امام صادق (ع) و روایات دا ّل
بر تمجید از شخصیّت وی از امام کاظم (ع) نقل گردیده ،اگر وی را به طور کامل خطّابی ندانیم،
میتوان حدس زد در دورانی از امامت امام صادق (ع) ـ دوران حیات اسماعیل ـ دارای گرایش
های خ ّطابی بوده است؛ بویژه آنکه اثبات گردید خالف دیدگاه رجالشناسان معاصر ،نمیتوان
روایات صادره در مدح وی را از سنخ روایاتی دانست که پیرامون زراره و محمّد بن مسلم صادر
شدهاند.
 -2بررسی اجمالی محتوای برخی از مشهورترین روایات مفضّل بن عمر از قبیل «کتاب
التّوحید»« ،رسالة اإلهليلجة» و  ...این امر را به اثبات رساند که احادیث وی از دخل و تصرّف
غالیان مصون نمانده است؛ غالت افکار خود را در مجموعههای حدیثی منقول از طریق وی وارد
نمودهاند و این امری است که بسیاری از طرفداران توثیق مفضّل بن عمر مانند وحید بهبهانی،
مامقانی و قهپایی بدان اذعان دارند.
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