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چکیــده: رّدیه نویســی و نقــد و نقــض آراء رقیبــان فکــری، همــواره ســّنتی پذیرفته  شــده و مــورد 
گــواه روشــن ایــن ســخن، حجــم انبــوه آثــاری اســت  اســتقبال در جامعــه اســامی بــوده اســت. 
گــزارش شــده اســت. ایــن نقــد و ردهــا تنهــا مربــوط  کتــب رجــال و تراجــم در ایــن زمینــه  کــه در 
ــه مصــاف آراء شــیخ و  گاه عالمــی از یــک مذهــب ب ــوده و  ــه مخالفــان و دیگــر مذاهــب نب ب
اســتاد خویــش نیــز رفتــه اســت. تصحیــح االعتقــاد شــیخ مفیــد، از نمونه هــای معــروف ایــن امــر 
کشــیده  کتــاب دیــن االمامیــه به ســختی بــه چالــش  کــه در آن، آراء شــیخ صــدوق در  اســت 
کــم از آوازه مؤلــف آن نــدارد،  کــه  کتــاب  گســترده امــروزی ایــن  شــده اســت. بــا وجــود شــهرت 
ــر  کــه نه تنهــا انتســاب ایــن اث کــه دالیلــی وجــود دارد  ــر ایــن عقیــده اســت  راقــم ایــن ســطور ب
کــه بــا دقــت و تأمــل در آنهــا بهتــر اســت دیگــر بــا انتســاب ایــن  بــه مفیــد را تضعیــف می کنــد 
ــا رویکــرد توصیفــی  ــه ب کــرد. ایــن مقال کتــاب بــه آن رکــن نامــدار شــیعه امامیــه خداحافظــی 
کاوی آن دالیــل و شــواهد می پــردازد و می کوشــد تــا نادرســتی آن  ـ  تحلیلــیـ  انتقــادی بــه وا

انتســاب را نشــان دهــد.

کليدواژه ها: شیخ صدوق، شیخ مفید، دین االمامیه، تصحیح االعتقاد.

 Reviewing the Attribution of a Book to Sheikh-e 
Mufīd; A Farewell to Tashīh al-I›tiqād
Abstract: Writing refutation, criticizing, and re-
jecting the intellectual opponents› ideas has always 
been an accepted tradition welcomed in an Islamic 
society. Its clear evidence is the large number of 
books which have been reported in the rijāl books 
and relevant translations. These critiques were not 
just written by the opponents from other religions, 
sometimes a scholar from the same religion has 
also criticized his master›s ideas. One of the most 
famous example is sheikh Mufīd›s Tashīh al-I›te-
qād in which he challenged Sheikh Sadooq›s ideas 
recorded in Din al-Imamiya. Despite the current 
reputation of this book, which is not less than its 
author›s fame, the author of the present article 
believes that there are some reasons which not only 
weakens the attribution of this book to Mufīd, but 
also, if reflected upon thoroughly and carefully, 
may prove that he mentioned work does not belong 
to this centural figure of the Imamiya Shia. The 
following article has adopted a descriptive-analyti-
cal-critical approach to study those reasons, and to 
show the incorrectness of this attribution. 
Key words: Sheikh Sadooq, Sheikh Mufīd, Din 
al-Imamiya, Tashīh al-I›teqād.

 لتصحيح االعتقاد
ً
 تأّمالت يف انتساب أحد الكتب للشيخ املفيد وداعا

اخلالصــة: تعــّد كتابــة الــردود ونقــد آراء الطــرف املقابل ونقضهــا واحدًة من 
الســن الــي طاملا حظيــت بالقبــول والترحيــب يف املجتمعات اإلســامّية. 
والدليل الساطع عىل هذا الكام هو احلجم اهلائل من اآلثار يف هذا الباب، 

والي ورد ذكرها يف كتب الرجال والتراجم.

اهاهتا عىل املخالفــن وأتباع املذاهب 
ّ

ومل تقتصــر هــذه الردود والنقــود يف ات
مبــا وّجه بعض العلماء من مذهٍب معــّن نقده ورّده حنو آراء  خــرى، بــل ر

ُ
األ

.
ً
ستاذه أيضا

ُ
شيخه وأ

وكتــاب تصحيــح االعتقاد للشــيخ املفيد هو أحد النماذج املشــهورة يف هذا 
ــف فيــه نقــده العميــق إىل آراء الشــيخ الصدوق 

ّ
املجــال، حيــث وّجــه املؤل

كتابه دين اإلمامّية. الواردة يف 

ورغم الشــهرة الواســعة الي حيظى هبا هذا الكتاب يف عصرنا احلاضر، والي 
فــه الشــيخ املفيــد، إاّل أّن كاتب هذه الســطور يعتقد 

ّ
 عــن شــهرة مؤل

ّ
ال تقــل

ــة الــي ال تقــف عند حــّد تضعيف انتســاب هذا األثر بالشــيخ 
ّ
بوجــود األدل

املفيد، بل يقول إّن التأّمل الدقيق فهيا يدفعنا للقول بضرورة حتايش نســبة 
هذا الكتاب إىل هذا الركن البارز من أركان الشيعة اإلمامّية.

واملقــال احلــايل خمّصــص للتدقيــق ـ  من خــال املهنج التوصيــي التحلييل 
ة والشواهد،  وحماولة بيان خطأ هذه النسبة.

ّ
النقدي  ـ يف هذه األدل

املفردات األساسّية: الشيخ الصدوق، الشيخ املفيد، دين اإلمامّية، تصحيح 
االعتقاد.



131 173 سالبیستونهــم،مشـارۀپنجم،آذرودیمـــــــــــــاه1397

کتاب به  بازنگری در انتساب يک 
شيخ مفيد؛ وداع با تصحيح االعتقاد

مقّدمه
کــه برتریــن نقــش را در زندگــی انســان ها ایفــا می کنــد، تقلید  مهم تریــن رکــن دیــن اســام، اعتقــادات اســت 

نمی پذیرد و هر کس باید خود درباره آن به باور برسد. در آغاز اسام، آنچه رسول خدا از مردمان می طلبید نیز 

تا مدت ها تنها اصل اعتقادی توحید و سپس دیگر اصول ضروری بوده است.

امامــان معصــوم، یــاران بزرگــوار ایشــان و ســپس عالمان و دانشــمندان امامیــه در این زمینه کوشــش و همتی 

گاه مناظرات اعتقــادی با پیــروان ادیان و  گاه به صــورت جلســات درس،  چشــمگیر داشــتند. تــاش ایشــان 

کتب و رساله های متعدد بوده است. مذاهب دیگر و دیگر بار نوشتن 

مجموعــه ژرفــی از عقایــد که توســط امــام صادق)علیه الســام( برای طالبــان حقیقت بیان شــده1 و کتاب و 

که حضرت امام علی بن موســی الرضا)علیه الســام( به درخواســت مأمون عباســی در این زمینه  نوشــته ای 

یای اهتمام معصومین)علیهم السام( به این امور است. نوشته،2 تنها قطره ای از در

رجوع حضرت عبدالعظیم حسنی به امام هادی)علیه السام( برای عرضه عقاید خود و کسب تأیید امام،3 

گویای نهایت اهمیت و حساســیت  بــا وجــود آنکه پیــش از آن به خطاب »أنت ولینا حقا« مفتخر شــده بود، 

کسی و با هر مقامی است. این امر برای هر 

که صدها  کتاب اعتقادی نگاشته شد  کبری این میراث به عالمان امامیه رسید. هزاران  پس از آغاز غیبت 

ینــی چون »االعتقــادات« و مانند آن، آثاری مخصــوص به بیان عقائد شــیعه امامیه بود.  مــورد از آنهــا بــا عناو

از نمونه هــای مهــم ایــن موارد که برخی نیــز امروز از میان رفته اند، می توان به کتبــی چون اعتقادات ابوعبداهلل 

گرد شیخ مفید و ســیدمرتضی(، اعتقادات ابوعلی بزاز بغدادی،5 االیضاح  یســتی4 )شــا جعفر بن محمد دور

خزاز قمی،6 تحریر العقائد خواجه طوســی و حواشــی بی شــمار و شــروح پرشــمار آن7 که مهم ترین آنها کشــف 

کرد. مه مجلسی و ده ها نمونه معروف دیگر اشاره 
ّ

مه حلی است، اعتقادات عا
ّ

المراد عا

کتب پرشمار  کم نظیر در نشر اعتقادات شیعی داشته است.  کوششی  که  شیخ صدوق از دانشمندانی بوده 

کــه عناویــن بســیاری از آنهــا مربوط به عقائد اســت و مجالس مختلــف او در عرضه معارف شــیعی، گواه  او 

دغدغه مندی این عالم بزرگوار در این خصوص است. برای نمونه می توان به مجلس نودوسوم کتاب األمالی 

کرد که در روز جمعه، ســیزدهم شــعبان ســال 368 هجری در نیشــابور برگزار شــده بود. صدوق در آن  اشــاره 

1. صدوق، محمد بن علی، الخصال، ص 603 - 610.
2. صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا، ج 2، ص 129 - 134.

کمال الدین، ص 380-379. 3. صدوق، محمد بن علی، األمالی، ص 419-420؛ التوحید، ص 81-82؛ صفات الشیعة، ص 48-50؛ 
یعة، 2، ص 225. 4. طهرانی، محمد محسن، الذر

5. همان .
6. شــیخ حّر عاملی نام کتاب را االیضاح فی االعتقادات الشــرعیة علی مذهب االمامیة دانســته، اما نجاشی از آن با عنوان االیضاح في أصول الدین 

کرده است. ر.ک به: أمل اآلمل، ج 2، ص 201 و رجال نجاشی، ص 268. علی مذهب أهل البیت علیهم السام یاد 
رده، نام صحیح کتاب »تحریر العقاید«  زه به تجرید االعتقاد و تجرید الکام معروف است، اما چنان که خود خواجه در مقدمه آن آو 7. این کتاب امرو

کنون بیش از 250 شرح بر این اثر نوشته شده است. که تا گفتنی است  است. 
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کید می کند پس از بازگشت به نیشابور، شرح  کرده و در پایان نیز تأ مجلس مفصل، اعتقادات امامیه را بیان 
گفت.8 و تفسیر آن را نیز خواهد 

کرده است. شیخ طوسی  کتابی مفصل، اعتقادات مختلف امامیه را در 45 باب بیان  صدوق همچنین در 

مه مجلســی آن را »رســالة العقائد« 
ّ

کرده اند9 و عا کتاب با عنوان »دین االمامیة« یاد  و ابن شهرآشــوب از این 
نامیده است.10

بيان مسئله
که در واقع رد و نقدی تند بر  کتاب صدوق، شرح های فراوانی نوشته شده11 و معروف ترین این شرح ها  بر این 

کتاب است، اثری موسوم به تصحیح االعتقاد شیخ مفید است. در این کتاب شیخ مفید تیغ تیز کام خود 

کرده و او را در مواردی متعدد به چالش می کشد. را متوجه آراء استاد اجازه خویش12 

مه مجلســی، محّدث 
ّ

کتاب به عناوین مختلفی نامیده شــده اســت. عا گذشــته تا امروز، این  در چند قرن 

بحرانــی و محــّدث نــوری آن را »شــرح عقائــد صدوق« نامیده انــد.13 البته محــّدث بحرانــی در موضعی دیگر 

کاشــانی و شــیخ حّر عاملی از آن با عنوان  عنوان »تصحیح اعتقادات الصدوق« را نیز آورده اســت.14 فیض 

»شــرح اعتقادات صدوق« نام برده15 و شــیخ حّر در موضع دیگری تعبیر »شــرح اعتقادات ابن بابویه« را نیز به 

ینی چون »تصحیح اعتقاد اإلمامیه«، »شرح اعتقادات الصدوق«  کار برده است.16 آقابزرگ طهرانی نیز با عناو

و »تصحیح اإلعتقاد« از این کتاب یاد کرده و در جایی نیز تصریح می کند که نام کتاب »تصحیح اإلعتقاد« 
است.17

اســطوره پژوهش و تحقیق، اســتاد شادروان عامه ســیدعبدالعزیز طباطبایی، از اینکه نام تصحیح االعتقاد 
کرده اند.18 از کجا آمده و توسط چه کسی و در چه زمانی کتاب به این عنوان نامیده شده، اظهار بی اطاعی 

کتــاب در ابتدا شــرح اعتقــادات یا شــرح عقائد صــدوق بوده و  که عنــوان مشــهور  ی واضــح اســت  بــه  هــر رو

گویا ســابقه ای ندارد و در واقع خاصه ای از تعبیر محّدث بحرانی  کتاب مشــهور اســت،  که امروز برای  نامی 

یعه به شــهرت رســیده و به جای  )تصحیح اعتقادات الصدوق( اســت که پس از آن نیز توســط صاحب الذر
کتاب استعمال شده است. عناوین پیشین 

خواننــده تصحیــح االعتقاد با مطالعه این کتاب در مــوارد مختلفی نمونه های فراوانی می یابد که صدور آنها 

م نادرست است. همچنین دالیل دیگری نیز صرف نظر از محتوای 
ّ
از مفید بعید و در برخی موارد به طور مسل

8. صــدوق، محمــد بــن علی، األمالی، ص 738-751. گفتنی اســت که آقابزرگ طهرانی در این خصوص دچار ســهو شــده و پنداشــته که تصحیح 
کتاب دین االمامیة صدوق  یعة، ج 2، ص 226( حال آنکه تصحیح االعتقاد، رد و نقد  االعتقاد مفید، شــرح همین مجلس صدوق اســت. )الذر

است و نه این مجلس.
9. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص 238 و ابن شهرآشوب، محمد بن علی، معالم العلماء، ص 147.

10. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 1، ص 6.
یعة، ج 13، ص 102-100. کرده است. ر.ک به: الذر 11. موارد متعددی از این شرح ها را آقابزرگ طهرانی معرفی 

گرد اصطالحی صدوق نبوده و نزد او درس آموزی نکرده اســت، بلکه تنها در  12. باید توجه داشــت که بر خالف آنچه برخی پنداشــته اند، مفید هرگز شــا
یا تعبیر اســتادی صدوق  گو کرده اســت.  که صدوق در راه حج به بغداد داشــت، مفید نیز همراه دیگر عالمان بغداد از صدوق اخذ حدیث  ســفری 

کار برده است. )ر.ک به: السرائر، ج 2، ص 529( یس حلی در السرائر به  برای مفید را اولین بار ابن ادر
13. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 1، ص 7؛ ج 26، ص 83؛ بحرانی، یوسف، الدرر النجفیه من الملتقطات الیوسفیة، ج3، ص 164؛ نوری 

طبرسی، حسین، خاتمة المستدرک، ج 3، ص 464؛ ج 4، ص 79.
14. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج 9، ص 397.

کاشانی، محسن، الوافی، ج 1، ص 79؛ حر عاملی، محمد بن الحسن، الفصول المهمة في أصول األئمة، ج 1، ص 258. 15. فیض 
16. حر عاملی، محمد بن الحسن، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 5 ، ص 205.

یعة، ج 4، ص 193؛ ج 13، ص  102؛ ج 19، ص 355؛ ج 20، ص 107؛ ج 24، ص 322، ص 328؛ ج 25، ص 10. 17. طهرانی، محمد محسن، الذر
18. طباطبایی، عبدالعزیز، »الشیخ المفید و عطاؤه الفکری الخالد«، تراثنا، ش 30 - 31، ص 67.
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کتاب به مفید را به چالش می کشند. این موارد عمدتًا فراتر از اختاف یک  که انتساب این  کتاب موجودند 

که زمینه ســاز و  کتاب به مؤلف آن و ابهاماتی هســتند  عالم با عالمی دیگر بوده و مانعی در پذیرش انتســاب 

انگیزه انجام این پژوهش شده اند.

نگارنده مقاله بر این باور اســت که می تواند شــواهد و دالیلی اقامه کند که این کتاب از تألیفات شــیخ مفید 

گهان پدیدار و به مفید نسبت داده شده است. نیست و بلکه قرن ها پس از او در دوران صفویه نا

فايده و ضرورت پژوهش
کرد: به طور خاصه ضرورت انجام این پژوهش را می توان از سه دیدگاه توجیه 

يکــم: فــارغ از نســبت تصحیــح االعتقاد به مفید، این پژوهش تاشــی دربــاره آثار و آراء دو عالــم بزرگ امامی 

که اهمیتی چون دیگر پژوهش ها را در این زمینه دار است. مذهب و دو رکن مهم شیعه است 

دوم: پیراســتن شــخصیت واالی دو چهره بزرگ که مذهب تشــیع تا ابد وامدار ایشــان اســت، از تهمت هایی 

ی این بزرگواران موجب آن خواهد بود. کتاب به مفید به هر دو که انتساب این  نادرست 

ســوم: جلوگیری از نشــر شــبهات مختلفی که در اثر تهمت های پیش گفته، خصوصًا با توجه به انتسابشان به 

گرفته شود. کار  ارکان مذهب می تواند علیه عقائد حقه به 

پيشينه پژوهش
تا آنجا که نگارنده بررسیده است، جز انگشت شماری از افراد، کسی در انتساب این کتاب به مفید تردیدی 

م شده است! با این وجود از اهل فضل 
ّ
کتاب به مفید ارسال مسل نکرده و همواره از آغاز شهرت آن، نسبت 

و دانش، اندک افرادی نیز بوده اند در نوشته های خود به این امر اشاره ای داشته اند.

کــه متجاوز  از جملــه دانشــمند معّظــم حجت االســام والمســلمین دکتــر محمدتقی ســبحانی، در مقاله ای 

از بیســت ســال قبل نگاشــته اند، به مناســبت بحث از کتاب سلیم بن قیس هالی با اشــاره به عدم ذکر نام 

که از گذشته در انتساب تصحیح االعتقاد به مفید تردید دارند  تصحیح االعتقاد در رجال نجاشی آورده اند 
و هنوز نیز شاهد محکمی بر این نسبت نیافته اند.19

یخ فقه  گرجی با وجود آنکه در متن اثر ارجمند خویش »تار همچنین اســتاد بزرگوار شــادروان دکتر ابوالقاســم 

و فقهــاء« از تصحیــح االعتقــاد ســخن گفته و مطالبــی نقل کرده اند، اما در حاشــیه کتاب چنین نوشــته اند: 
که انتساب تصحیح االعتقاد به مفید قطعی نیست«.20 »گفتنی است 

آقــای سیدمحســن موســوی نیز در مقالــه ای درباره تألیفات شــیخ صدوق با اشــاره به عدم ذکــر نام تصحیح 
کرده اند.21 کتاب به مفید را ضعیف قلمداد  االعتقاد در فهرست های نجاشی و طوسی و دیگران انتساب 

که آیا می توان تصحیح االعتقاد را اثری از  کوشــش شــده تا به این پرســش پاســخ داده شــود  در نوشــتار ما نیز 

شــیخ مفیــد دانســت یا خیــر و در صورت منفی بودن پاســخ، چه عواملی موجبــات این تردید و نفــی را فراهم 

می آورند؟

کتاب سلیم بن قیس هاللی«، آینه پژوهش، ش 37 ، ص 23. 19. سبحانی، محمدتقی، »گامی دیگر در شناسایی و احیای 
گردان مرحوم آیــت اهلل العظمی خوئی و دیگر آیات  یــخ فقه و فقهاء، ص 244. دکتر ابوالقاســم گرجی فقیهی مجتهد و از شــا 20. گرجــی، ابوالقاســم، تار

نجف اشرف در دهه بیست خورشیدی بود.
21. موسوی، سیدمحسن، »بهره های یادکرد آثار در تألیفات شیخ صدوق«، حدیث حوزه، ش6، ص 31.
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که امروز از میــان رفته اند و ما تنهــا به دلیل وجود  کتبی  کــم نیســتند 

یســتند،  کتب می ز که پس از صاحبان آن  نامشــان در آثار عالمانــی 

چنان اثری را ضمن ثمرات علمی یک مؤلف یا دانشمند به حساب 

یم. در مواردی این ذکر نام با نقل مطالبی از آن کتب نیز همراه  می آور

گمشده به شمار می روند. کتب  که تنها یادگاران  شده 

و  نــام  هنگامــی  کــه  حتــی  معتبــر،  خطــی  نســخ  وجــود  همچنیــن 

کتــب در آثار عالمان رجال وجود نداشــته باشــد، حداقل  نشــانی از 

که نمی توان به ســهولت نســبت  کــه دارد ایــن خواهد بود  نتیجــه ای 

کتــب بــه مؤلفانشــان را به چالش کشــید. برای مثــال، نام کتاب  آن 

اختصــاص مفیــد ضمــن آثــار ایشــان در نجاشــی و طوســی و ابــن 

کتــاب را از تألیفات  که  مه مجلســی 
ّ

شهرآشــوب وارد نشــده، اما عا

مفید می دانســته اند، روایات آن را از نســخه ای قدیمی از کتاب نقل 
گویای قدمت آن است.24 که  کرده اند 

پــس از ذکــر ایــن مقدمــه، بایــد گفت پژوهشــگری که در جســتجوی 

انتســاب تصحیــح االعتقــاد بــه شــیخ مفیــد اســت، در تمــام ایــن 

راه ها به بن بســت می خــورد. در ادامه به تفصیل به بررســی این موارد 

خواهیم پرداخت.

کتب شيخ مفيد 1. جستجو در 
شــیخ مفیــد نام تعــدادی از آثار خود را در کتــب مختلفش ذکر کرده 

کتبــی چــون: االرشــاد،  و بــه آنهــا ارجــاع داده اســت؛ از جملــه نــام 

االیضــاح، الباهر مــن المعجزات، اوائــل المقاالت، تقریــر االحکام، 
الکافئــه، التمهیــد، رســالة الجنیــدی الــی اهــل مصــر،25 الموضــح 
فــی الوعــد والوعیــد، العیــون والمحاســن، مصبــاح النور و المــزار  در 
آثاری چون المســائل العشــر فی الغیبه، االعام، الفصول المختاره، 

یه، االفصاح، جوابات اهل الموصل و االرشــاد آمده  المســائل الســرو
است.26

این امر به کتبی که به صراحت نام آنها ذکر شــده محدود نمی شــود، 

24. ر.ک به: مجلســی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 1، ص 27. الزم به تذکر اســت که نســخه ای 
از کتــاب اختصــاص در کتابخانــه آیــت اهلل العظمــی حکیم در نجف اشــرف موجود اســت 
ک شــیخ حر 

ّ
زگاری نیز در تمل که رو که نگارنده آن را از نزدیک دیده اســت. در پایان نســخه ـ 

عاملی بوده استـ  چنین آمده که این نسخه از نسخۀ »عتیقة التسوید« کتابت شده است. 
محتمل اســت آن نســخه قدیمی همان نسخه ای باشد که مورد استفاده عالمه مجلسی نیز 

واقع شده بود.
رده است،) ر.ک به: نجاشی، رجال، ص 400( اما صحیح آن باید  25. این عنوان را نجاشی آو
نقض رســالة الجنیدی یا چیزی شــبیه به این تعبیر باشد؛ چراکه شیخ مفید، چنان که خود 
کــرده، آن را در رد ابــن جنید نگاشــته اســت. )ر.ک به: مفید،  یــح  یة تصر در المســائل الســرو

یة، ص 75( المسائل السرو
26. مفیــد، محمــد بــن محمد، المســائل العشــر فی الغیبــة، ص 60 و 124؛ االعــام، ص 16؛ 
یة، ص 75 و 101؛ االفصاح، ص 192؛  الفصول المختارة، ص 204 و 142؛ المســائل الســرو

جوابات اهل الموصل، ص 15؛ االرشاد، ج 2، ص 134.

یم. این مقاله  پــس از این مقدمه به ســراغ بدنه اصلی پژوهــش می رو

در دو بخــش ســامان یافتــه اســت. در بخــش اول قرائــن خارجــی و 

در بخــش دوم قرائــن داخلــی مربــوط بــه محتــوا و ســاختار تصحیح 

ی و تحلیل می شــوند. پیش از آغــاز توجه به دو نکته  کاو االعتقــاد وا
گرامــی الزم اســت: یکی اینکــه برخی از آنچــه ارائه  توســط خواننــده 

کار  خواهــد شــد بــه عنــوان دلیــل و برخــی دیگــر در حکم شــاهد بــه 

گــرو دیــدن همــه  کــه داوری منصفانــه، در  می رونــد. بدیهــی اســت 

دالیــل و شــواهد در کنــار هــم و به عنــوان یک مجموعــه خواهد بود. 

دیگــر اینکــه آنچــه ارائه می شــود، موارد مختصــری به عنــوان نمونه و 

بــا عنایــت بــه محدودیت مقاله اســت. روشــن اســت که بــا مطالعه 

تصحیح االعتقاد، می توان موارد بیشتری را نیز به این نوشتار اضافه 

کرد. امید است در پژوهش های بعدی این مهم انجام پذیرد.

کتابی بی نشان بخش اول: 
یم.  کتــاب تصحیح االعتقــاد می پرداز در ایــن بخش بــه نقد بیرونی 

که تردید جدی را  قرائن خارجی و شواهدی بیرون از محتوای کتاب 

در صّحت انتســاب این اثر به شــیخ مفید به وجود می آورند. پس از 

گفتار  که  گفتار به بررســی خواهیــم پرداخت  ذکــر مقدمه ای، در پنج 

گفتار پیشــین  کــه با حاصــل چهــار  ی نکاتــی مهم اســت  آخــر حــاو

ارتباط عمیقی دارد.

یافت.22  گون می توان در گونا نســبت اثری به مؤلف آن را از راه هایــی 

از مهم تریــن ایــن راه ها، تصریح خود مؤلف در دیگر آثار خود اســت. 

چنانچه آن آثار دیگر، انتسابشــان به مؤلف ثابت باشد، به طور قطع 

کتابی که در آن آثار نیز از آن سخن به میان آمده از تألیفات نویسنده 

خواهــد بود.23 از راه های مهم دیگر، تصریح دانشــمندان علم رجال 

و تراجــم اســت. خصوصــًا نظر دانشــمندان متقــّدم این فــن، در این 

عرصــه اهمیــت بســیار دارد. برای مثال چنانچه نجاشــی یا طوســی 

کتابــی را از کســی بداننــد، می توان با اطمینان آن عنــوان را داخل در 

تألیفات نویسنده مورد نظر دانست.

یادکــرد و نقــل از اثر در آثار متأخر از آن و همچنین وجود نســخ خطی 

معتبــر را نیــز می تــوان از دیگــر راه های انتســاب کتب به شــمار آورد. 

22. در اینجــا مقصــود مــا از نســبت، صرفًا این اســت کــه آن مؤلف کتابی با این عنوان داشــته 
اســت، فــارغ از مناقشــاتی که می تواند بــه کتاب موجودی که با آن عنوان بــه مؤلف مورد نظر 
نســبت داده می شــود وارد باشــد. بــرای مثــال به تصریح نجاشــی، طوســی و ابن شهرآشــوب 
کتابــی با عنــوان »المســائل الصاغانیة« داشــته اســت، اگرچه در  کــه شــیخ مفید  می دانیــم 
نســبت کتــاب موجــوِد فعلی به مفید تشــکیک شــده و برخی بــزرگان از جملــه رجالی کبیر، 
آیــت اهلل العظمــی خوئــی به صراحــت آن را جعلــی دانســته اند.) ر.ک بــه: خوئی، ابوالقاســم، 

معجم رجال الحدیث، ج 15، ص 32(
گیر شــد، می توان  یســی کتبی فرا 23. در قــرون پــس از صدر اســالم که رفته رفته ســنت اجازه نو

کرد. تصریح مجیز در اجازات خود را نیز به این مطلب اضافه 
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نموده است.33

کتب و رســائل  که نجاشــی با ذکر  توجه به این نکته ضروری اســت 

کوچک و بزرگ مفید، قصد اســتقصاء آنها را داشــته و به این ترتیب 

عدم ذکر او آســیبی جدی به شــمار می آید. البته در مواردی معدود، 

که در فهرســت نجاشی نیست.  کتبی توســط دیگران نام برده شــده 

گر تفاوت در مســّمی ـ و نه اســم ـ نباشــند، عمدتــًا باید به  ایــن موارد ا

رســاله های کوچکــی بازگشــت کننــد که نجاشــی به هر دلیلــی یا به 

آنهــا دســت نیافتــه و یا نامشــان را نیاورده اســت. همچنیــن نباید از 

که ذکر متقدمان دیگر به غیر از نجاشی در این موارد  نظر دور داشت 

کرد. کفایت خواهد  کتب به مفید  انگشت شمار برای انتساب آن 

کتاب  کتــاب تصحیح االعتقاد و عناویــن دیگر این  ی نام  بــه  هر رو

مطلقًا توسط نجاشی و طوسی ذکر نشده است. این در حالی است 

کتــب مفیــد که او حتــی موفق بــه اتمام آن نشــده بود  گاه برخــی  کــه 

نیز توســط ایشان ذکر شده اســت. از جمله شیخ طوسی از رساله ای 
که مفید آن را برای فرزندش نوشته بود.34 ناتمام در فقه نام می برد 

که تصحیــح االعتقــاد با نــام دیگری  بایــد توجــه داشــت این فــرض 

در فهرســت ها آمده باشــد، مادامی که مضمون آن نام ها پیوســتگی 

کتاب و عنــوان آن نــدارد، مردود خواهــد بــود. بنابراین وقتی  بــا ایــن 

شــرح  االعتقــاد،  تصحیــح  اعتقــادات،  تصحیــح  چــون  ینــی  عناو

عقائد، رد و نقض بر صدوق و امثال آن موجود نیســت، ادعا درباره 
عناوین بی ارتباط دیگر، رجم بالغیب و فاقد ارزش خواهد بود.35

کتــاب در فهرســت  تشــکیک در انتســاب آثــار بــه دلیــل عــدم ذکــر 

مصّنفــات نویســنده، دارای ســابقه و امــری معروف اســت. از جمله 

کتــاب المجموع الرائق )اثر ســیدهبة  میــرزا عبداهلل افندی انتســاب 

اهلل موســوی( را بــه شــیخ صــدوق و مفید بــه دلیل ذکرنشــدن کتاب 
مه ســید 

ّ
در میان مصّنفات ایشــان نادرســت قلمداد می کند.36 عا

کتاب »المســتجاد  عبدالعزیــز طباطبایــی نیــز در صحت انتســاب 

مه حلــی، به دلیل عدم ذکر این عنوان در شــمار 
ّ

مــن االرشــاد« به عا

کرده اســت.37 همچنین آیت اهلل خوئی  مه اظهار تردید 
ّ

مؤلفــات عا

دربــاره یکی از آثار شــیخ مفید ســخنانی دارد که بــه بحث ما ارتباط 

33. اســتاد عالمــه، سیدحســن موســوی خرســان، در مقدمــه کتــاب تهذیب االحکام شــیخ 
طوســی، در شــرح حال شــیخ مفید تعــداد 194 مورد از تألیفــات مفید را اســتدراک کرده، اما 

نام تصحیح االعتقاد را ذکر نکرده اند. )ر.ک به: مقدمه تهذیب االحکام، ص 22 – 30(
34. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص 239.

35. مثــاًل نمی تــوان گفــت کتاب االنتصار یا االفتخار مفید که به دســت ما نرســیده، احتمال 
دارد همان تصحیح االعتقاد باشد!

36. افندی، میرزا عبداهلل، تعلیقة أمل اآلمل، ص 331 - 332.
37. طباطبایی، عبدالعزیز، همان، ص 37.

که با اطمینــان می توانیم  کتب و رســائلی یــاد می کند  بلکــه مفید از 

که به  کتــب او نســبت دهیم، چــه آثــاری  آنهــا را بــه برخــی عناویــن 

که در هزارتوی زمان مفقود شده اند. دست ما رسیده و چه مواردی 

یه به پاســخ های خود به مســائلی  از جملــه مفید در المســائل الســرو

که از نیشــابور، موصل، فارس و مازندران به او ارســال  اشــاره می کند 

شــده بودنــد. بــا اطمینان می تــوان کتبی چون جوابات ابی الحســن 

النیشــابوری،27 جوابات اهل الموصل28 و جوابات اهل طبرســتان29 
یه را پاســخ های مفید بــه این موارد  کتاب المســائل الســرو یــا همین 

مورد اشاره اش دانست.

گاه مفید به آثاری اشاره می کند که نامی از آنها در کتب رجال یافت 

نمی شــود. ایــن آثــار نیز به طــور قطع از خــود مفید هســتند و با وجود 

کتب رجال ضرری به انتساب  تصریح مؤلف، عدم ذکر نامشــان در 

کتــاب  آنهــا نمی زنــد. بــرای مثــال مفیــد در پایــان مســئله دوازدهــم 

که درباره نماز منسوب  کتابی می گوید  المســائل العکبریه ســخن از 
کرده است.30 به ابوبکر [به جای رسول خدا] تألیف 

کنــون بایــد گفت که نام تصحیح االعتقاد یــا نام های معروف دیگر  ا

کــه امــروز از  کتــاب منســوب بــه مفیــد، در هیــچ یــک از آثــاری  ایــن 

شــیخ بزرگوار به دست ما رســیده وجود ندارد، حال  آنکه مطالب آن 

مخصوصــًا بــا عنایت به این مهم که بیانگــر اختاف آراء دو مکتب 

کــه در مــواردی مــورد ارجــاع شــیخ  مهــم زمــان اســت، مناســب بــود 

کتاب  که چنین امری انجام نشــده و شــاهد نام این  گیرد  مفید قرار 

نمی باشیم.

کتاب در رجال نجاشی و فهرست طوسی 2. عدم ذکر نام 
گردان  نجاشــی و شــیخ طوســی، دو عالم رجالی بــزرگ امامیه از شــا

کتبشــان  در  نیــز  را  اســتاد خویــش  از  و شــرحی  بــوده  مفیــد  شــیخ 

آورده انــد. نجاشــی بیش از 170 کتاب از شــیخ مفیــد را ذکر کرده31 و 

یست تصنیف بزرگ  طوســی نیز با بیان اینکه شــیخ مفید نزدیک دو

و کوچــک دارد و فهرســت کتبــش معــروف اســت، بیســت کتاب از 

که تمام کتب اســتاد را  کــرده و تصریح می کند  آثــار اســتادش را ذکر 

که نجاشــی آورده، برگرفته   فهرســتی 
ً

از او شــنیده اســت.32 احتماال

از همان فهرســتی اســت که شــیخ طوســی آن را به معروفیت وصف 

27. نجاشی، رجال، ص 401.
28. همان.
29. همان.

30. مفید، محمد بن محمد، المسائل العکبریة، ص 55.
31. نجاشی، رجال، ص 399 - 402.

32. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص 238 - 239.
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یه از شیخ  دقیقی دارد. ایشــان در اثر گران ســنگ رجالی خود پس از نقل برخی مطالب کتاب المســائل السرو

کتاب چنین می فرمایند: مفید در نقد ابن جنید در خصوص این 

إن نســبة هذا الکتاب إلی الشــیخ المفید)قدس ســره( لم تثبت، ولم یذکر النجاشــی والشیخ له کتابا یسمی 

کتابا وهو النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرأی، ولکن لم یعلم  یة، نعم ذکر النجاشی له  بالمسائل السرو

أن المــراد بــه ماذا، فلعل المراد النقض علی قول ابن الجنید باالجتهاد بالرأی، أی بجواز العمل بالظن، ومما 

یؤکــد عــدم صحــة هذه النســبة أنها لو صحت لذکرها النجاشــی والشــیخ، فإن ما نســب إلیه أعظــم من قوله 

بالقیاس، فکیف لم یطلع علی ذلك النجاشی والشیخ وهما تلمیذان للمفید) قدس سره(.

یه  نســبت این کتاب به شــیخ مفید)قدس ســره( ثابت نیست و نجاشی و شــیخ کتابی با نام المسائل السرو

برای شــیخ مفید ذکر نکرده اند. بله، نجاشــی کتاب نقض بر ابن جنید در اجتهاد رأی را برای شــیخ مفید نام 

برده، اما مشــخص نیســت که مراد از آن چیســت. شــاید منظور نقض بر ســخن ابن جنید در اجتهاد به رأی، 

گر صحیح بود نجاشــی  که ا یعنی جواز عمل به ظن اســت و از دالیل عدم صحت این انتســاب این اســت 

یه] به او [شــیخ مفید] نســبت داده شده، از  که آنچه [نســبت المســائل الســرو و شــیخ آن را ذکر می کردند؛ چرا

قول ابن جنید به قیاس بزرگ تر است، پس چطور نجاشی و شیخ از آن اطاع پیدا نکردند، حال  آنکه آن دو، 
گرد شیخ مفید بوده اند.38 شا

گردان و معاصران اســتاد خویــش بوده اند، آن قدر  که از شــا اهمیــت ذکر نام کتاب توســط نجاشــی و طوســی 

کتابی  کید چندباره بر این امر، فقدان این مسئله را دلیل بر ثابت نبودن انتساب  که آیت اهلل خوئی با تأ است 

که  یه و تصحیح االعتقاد دو تفاوت مهم وجود دارد  کتاب المســائل الســرو به شــیخ مفید می داند. البته بین 

گرفت. کام آیت اهلل خوئی در نظر  می توان آن را به عنوان تأملی در 

یه را نیاورده اند، اما ابن شهرآشــوب در  کتاب المســائل الســرو گرچه شــیخ طوســی و نجاشــی نام  یکی اینکه ا

که خود  کتاب را در ضمن آثار شــیخ مفید نام برده اســت.39 اهمیت نقل ابن شهرآشــوب  معالم العلماء این 
یه پاسخ  نیز از متقّدمان بوده و حدود یک قرن با نجاشی و طوسی فاصله دارد در این است که المسائل السرو

شــیخ مفید به ســؤاالت ســّیدی فاضل از شــهر ســاری مازندران بــوده و ابن شهرآشــوب نیز خــود متولد همان 

که کتاب مورد نظر در بغداد به هر دلیلی استنســاخ نشــده، اما ابن  شــهر بوده اســت. این ظّن قوی وجود دارد 

شهرآشوب نسخه ای از آن را در شهر خود دیده است.

کمتر از نقل نجاشــی یا طوســی نیســت. از طرف دیگر  بنابراین ارزش نقل ابن شهرآشــوب در این مورد خاص 

این را نیز نباید از نظر دور داشــت که شــیخ طوســی در فهرست کتب شیخ مفید از کتابی با عنوان »المسائل 

کتبی با این عنوان  کرده اند.40 با توجه به اینکه  کتاب »جوابات اهل طبرستان« یاد  المازندرانیه« و نجاشی از 
که المســائل المازندرانیه یا جوابات اهل طبرســتان نام های دیگر  به ما نرســیده اســت، دور از انتظار نیســت 

یه بوده باشــند. در این صورت اشــکال ذکرنکردن نام کتاب توسط نجاشــی و طوسی نیز رفع  المســائل الســرو
می شود.

یه باقی مانده  که امروزه از المسائل السرو اما دومین تفاوت از دیدگاه نسخه شناسی است. گرچه نسخه هایی 

یــخ آن به قرن هفتــم بازمی گردد  که تار کتابخانه آیت اهلل مرعشــی41 از نســخه ای نفیــس  متأخرنــد، امــا نســخه 

38. خوئی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج 15، ص 337.
39. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، معالم العلماء، ص 148.

40. طوسی، محمد بن حسن، همان، ص 239؛ نجاشی، رجال، ص 401.
41. مجموعه شماره 7615.
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کتابت شــده اســت42 و این امری است که درباره نســخ تصحیح االعتقاد وجود ندارد. در این باره در قسمت 

گفت. مربوط به نسخه شناسی بیشتر سخن خواهیم 

کوتــاه، وجودنداشــتن عنــوان کتاب تصحیــح االعتقاد بــه عنوان تألیف شــیخ مفیــد در کتب رجال  ســخن 

کتاب به مفید را با چالشــی مهم روبرو می ســازد. اهمیت این امر با توجه به  نجاشــی و طوســی، نســبت این 
که به آن خواهیم پرداخت دو چندان خواهد بود. وجود مقتضی و عدم مانع 

در پایــان ذکــر ایــن نکته ضروری اســت که ذکرنشــدن نام اثری در شــمار مؤلفــات یک عالم چنــان پراهمیت 

مه 
ّ

که عا گذشــت  کند؛ از جمله  کهن نیز نمی تواند به راحتی آن را جبران  که حتی وجود نســخ خطی  اســت 

مه حلــی تردید کرده اند. ایــن در حالی 
ّ

ســیدعبدالعزیز طباطبایــی در نســبت المســتجاد من االرشــاد بــه عا

یخ 784 هجــری وجود دارد که کمتر از 60 ســال پــس از وفات  کــه از ایــن کتاب نســخه ای کهــن به تار اســت 
عامه است.43

3. جای خالی تصحيح االعتقاد پس از نجاشی و طوسی
کامی روبرو می شود. ابن شهرآشوب، دانشمند  جستجوی تصحیح االعتقاد پس از نجاشی و طوسی نیز با نا

بزرگ شــیعه که کتاب رجالی معروفی دارد و به تفصیل به آثار شــیخ مفید نیز پرداخته اســت، در شرح حال او 

نامی از تصحیح االعتقاد نمی آورد. اهمیت آراء ابن شهرآشــوب تنها در فاصله اندک او با نجاشــی و طوســی 

که طوسی و نجاشی نیاورده اند، اما در برخی موارد  کرده  کتبی را معرفی  گاه  که او  نیست، بلکه در این است 

کرده است. کتب را در آثار دیگرش ذکر  خود مفید نام آن 

کتاب »تقریر االحکام« و »عقود الدین« اشاره می کند44  از جمله، ابن شهرآشوب، ضمن ذکر آثار مفید، به دو 

که نامشــان توســط نجاشــی و طوسی ذکر نشده است، اما در کتاب الفصول المختاره، شیخ مفید نام کتاب 
تقریر االحکام را آورده است.45

کتب رجالی نمی شود. تا پایان هزاره اول هجری و آغاز قرن  اما جای خالی تصحیح االعتقاد تنها محدود به 

یازدهــم گویــا نــه نامــی و نه نقلی از ایــن کتاب در هیچ کجا وجود نــدارد. این در حالی اســت که ویژگی های 

کرد ـ عمیقًا اقتضای این یادکرد را داشته است. که در ادامه به آنها اشاره خواهیم  کتاب ـ  خاص این 

بــه غیــر از کتب تراجم و رجال، نشــانه های کتب قدما را به چند شــکل می تــوان در آثار متأخران از آنان یافت 

که به سه مورد اشاره می کنیم:

گاه حتی با بیان  که این مطلب  کتاب است  مورد اول، تصریح دانشمندان بعدی به وجود نسخه هایی از آن 

ویژگی هــا و اهمیــت نســخه های آنان نیز همراه می شــده اســت که بر اعتبــار نقل می افزاید؛ از جمله ســید بن 

کهن و ارزشمند بوده  ک ایشان 
ّ
که نسخۀ در تمل کتاب المقنعه مفید تصریح می کند  طاووس هنگام نقل از 

کتابت شده است.46 و در زمان حیات خود مفید 

کتــاب را به طریق خــود از مصّنف  کــه عالمان بزرگ یکی پــس از دیگری  مــورد دوم وجــود اجازه هایــی اســت 

کــه تعــداد بی شــماری از ایــن اجــازات را به شــکل مســتقل یــا منــدرج در کتب متعــدد می توان  گرفته انــد  فرا

یة، ص 15. 42. مفید، محمد بن محمد، المسائل السرو
کتابخانه عالمه طباطبایی شیراز. 43. نسخه شماره 1270، 

44. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، معالم العلماء، ص 149.
45. مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة، ص 204.

46. سید بن طاووس، فتح األبواب، ص 286.



ااتتالا بي یتنااي اد  ناي ا  ير  ب رات  بی  اا نا رد یرگنزاب

سالبیستونهــم،مشـارۀپنجم،آذرودیمـــــــــــــاه1381731397

باشــد. حتــی بر فــرض ارتباط با شــیخ صدوق می دانیــم که صدوق 

حدود ســیصد کتاب داشته اســت51 و این نقد و رد می تواند ناظر به 

کتابی از او باشد. هر 

کتاب مورد نظر رد بر صدوق در زمینه تعداد روزهای  دوم آنکه ظاهرًا 

مــاه رمضان بــوده و همان کتاب »جوابات اهل الموصل« اســت. در 

گزیر از توضیح هستیم: این زمینه نا

در ســده های آغازیــن اســام اقلیتــی از عالمان امامیه بنــا بر بعضی 

کمتــر  کــه مــاه رمضــان هرگــز از ســی روز  روایــات بــر ایــن بــاور بودنــد 

نمی شــود و همواره ســی روزه است. ایشــان به اصحاب عدد شهرت 

داشــتند و شــخصیت هایی چــون ابــن قولویــه و شــیخ صــدوق از 

که این اعتقاد را داشتند. دانشمندان نامداری بودند 

شــیخ مفیــد در ابتــدای جوانی خود نیز بر همیــن اعتقاد بوده و حتی 

کتابــی بــا عنــوان »لمــح البرهــان فی عــدم نقصان شــهر رمضــان« را 

کتاب به دســت ما  پنج ســالگی تألیــف نمــود. این  در ســن بیست و

نرســیده، اما بخش هایی از آن را ســید بن طاووس در کتاب شــریف 
کرده است.52 االقبال نقل 

کــه مربوط بــه عنفوان  مفیــد در ســال های بعــد از نظــر آغازیــن خــود 

کتــاب در رّد نظریــه اصحاب عدد  جوانــی او بــود بازگشــت53 و ســه 

کتاب عبارتند از: کرد؛. این سه  تألیف 

کتــاب جوابــات اهل  کتــاب جــواب اهــل الرقــة فــی االهلــة والعدد، 

کتاب مصبــاح النور فی عامات اوائل  یة و  الموصــل فی العدد والرو
کتابی مفصل و در قطع منصوری و 150 برگ بوده  الشــهور. مورد آخر 

است.54

از ایــن ســه کتــاب، تنهــا کتاب جوابــات اهل الموصل به دســت ما 

رســیده اســت. در آن کتاب شیخ مفید ســه بار کتاب مصباح النور 

51. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص 237.
52. ســید بــن طــاووس، رضی الدین علــی، اقبال االعمــال، ج 1، ص 33 - 34. در متنی که 
یخ نگارش کتاب لمح البرهان ســال 363 هجری و 25 ســالگی  ســید از مفید نقل کرده تار
یخ تألیف  که بنابراین تار شیخ مفید است. البته نجاشی والدت مفید را سال 336 دانسته 
یخ  کتاب، 27 ســالگی مفید می شــود، )نجاشی، رجال، ص 402( اما طوسی و ابن ندیم تار
والدت شــیخ مفید را 338 نوشــته اند.) ر.ک به: طوســی، محمد بن حسن، الفهرست، ص 

239؛ ابن الندیم، محمد بن ابی یعقوب، فهرست، ص 247(
که ســید بن طاووس پس از تصریح به اختالف علمای در زمان های  53. جالب توجه اســت 
کــه چنین اعتقادی داشــته باشــد.  کــه او دیگر کســی را نمی شناســد  گذشــته بیــان می کنــد 
)اقبــال االعمــال، ج 1، ص 33( این نشــان می دهد که شــخصیت علمی شــیخ مفید پس 
از بازگشــت از آن نظر، مانند موارد بســیار دیگری تأثیر خود را در جامعه شــیعی گذاشــته و در 

کرده است. اندک زمانی مسیر نظرات را به کلی متحول 
54. مفیــد، محمــد بــن محمــد، جوابــات اهــل الموصــل، ص 15. الزم بــه ذکر اســت که قطع 

کتب در آن زمان بوده است. منصوری از اندازه های مشهور 

کتاب المقنعــه را با وجود  کرد؛ از جمله ســید بن طــاووس  ماحظــه 

کتابت شده بوده، از طریق پدرش  آنکه نســخه اش نیز در زمان مفید 

با ســند مّتصل از شــیخ مفید نیز روایت می کرده اســت.47 همچنین 

یســتی به ابوالعاء اشــاره کرد که  می توان به اجازه شــیخ حســین دور

کتاب االرشاد را از مفید روایت  طبق آن اجازه، مجدالدین ابوالعاء 

می کرده است48 و موارد بی شمار دیگر.

که باقی  کتبی  مــورد ســوم اما نقل مطالبی از یک کتاب اســت؛ چــه 

که از میان رفته انــد. در ادامه به مطالبی از برخی  مانــده و چــه کتبی 

کــه توســط دیگران نقل شــده اشــاره  کتــب ازمیان رفتــه شــیخ مفیــد 

کرد. خواهیم 

جســتجوی تصحیــح االعتقــاد در تمــام ایــن راه هــا و مــوارد ناموّفــق 

کتاب را به ما رســانده،  خواهد ماند. نه اجازه و طریق و ســندی این 

نه نســخه ای توســط پیشینیان و قدما معرفی شده و نه از آن در هیچ 

کجاـ  پیش از قرن یازدهمـ  نقلی وجود دارد. شگفت آور این است که 

کتاب نیز موجود نیســت. به راستی  که حتی ذکر نام این  نه فقط نقل 

که برخی از آنها را از  چه چیز این کتاب از دیگر آثار مفید کمتر است 

کتاب یاد و نامی در  خود مفید نیز مشــهورتر دانســته اند،49 اما از این 

جایی به چشم نمی خورد؟

امــا در میان آثار شــیخ مفید دو کتاب وجــود دارد که برخی احتمال 

گزیر از بررســی آن  که نا یکی بودن آنها با تصحیح االعتقاد را داده اند 

هستیم.

کتاب الرد علی ابن بابويه الف( 
کتابی بــا عنــوان »الرد علــی ابن  ابــن شهرآشــوب ضمــن آثــار مفیــد، 

کــه ممکن اســت چنیــن تصور شــود که این  کــرده  بابویــه« را معرفــی 
مه سیدعبدالعزیز 

ّ
کتاب همان تصحیح االعتقاد است. مرحوم عا

که این احتمال را مطرح نموده اند.50 کسانی بوده  طباطبایی از 

در پاســخ به چنین احتمالی باید گفت: اول آنکه شــهرت ابن بابویه 

گرچــه امروز انصراف به شــیخ صــدوق دارد، اما در زمان مفید لقب  ا

کــه برخــی پیش از  دانشــمندان متعــددی از خانــدان صــدوق بــوده 

یســتند. رســاله مــورد نظــر  مفیــد و بعضــی در زمــان حیــات او می ز

می توانــد در نقــد هــر یک از ایــن افراد، معاصــران یا پیشــینیان مفید 

47. ســید بــن طــاووس، رضی الدین علی، اقبــال االعمــال، ج1، ص 198؛ فتح األبواب، ص 
.137 ،130 ،129

یعة، ج 1، ص 170. 48. طهرانی، محمد محسن، الذر
بــاره کتــاب االرشــاد مفیــد بــه کار بــرده اســت. )ر.ک به:  49. ایــن تعبیــر را عاّلمــه مجلســی در

بحاراالنوار، ج 1، ص 27(
50. طباطبایی، عبدالعزیز، همان، ص 66.
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مــه بزرگــوار در موضعــی دیگر، رد بــر صدوق در بحــث عدد و 
ّ

امــا عا

که ابن شهرآشــوب  کتــاب »رد العدد« شــیخ مفید دانســته  یــت را  رؤ

کرده60 و رد بر ابن بابویه را یا تصحیح االعتقاد یا رســاله  نام آن را ذکر 

عدم سهوالنبی دانسته اند. این دیدگاه نیز صحیح به نظر نمی رسد؛ 
کرده  کتاب تألیف  گذشت در این زمینه سه  که  که مفید چنان  چرا

کرده و  کتاب مصابیح النــور را ذکر  که ابن شهرآشــوب تنها نــام  بــوده 

کتاب رّد العدد می تواند همان  کتاب دیگر را نیاورده اســت.  نام دو 

کتاب جوابات  کتاب جواب اهل الرقة فی االهلة والعدد باشــد و نه 

اهل الموصل که نام این عنوان نیز توســط ابن شهرآشــوب ذکر نشــده 
که نامشــان بیان  که بزرگانی  اســت. شــاهد بر این تطبیق این اســت 

شد، جوابات اهل الموصل را رد بر صدوق دانسته اند.

کتــاب دیگــر دربــاره روزه بــا عنــوان  کــه مفیــد دو  قابــل توجــه اســت 

کتــاب »جوابــات النضر بن بشــیر  کتــاب »عــدد الصــوم والصــاة« و 
که اســتاد شــادروان این احتمال  کرده بود61  فــی الصیــام« نیز تألیف 
گر این  کــه ایــن دو کتاب نیز دربــاره موضوع عدد باشــد. ا را داده انــد 

کتاب و  احتمال را بپذیریم، تعداد تألیفات مفید در این زمینه پنج 

که استاد فرموده اند به مراتب دشوارتر خواهد شد؛  پذیرش احتمالی 

کتاب اخیر را نیز ذکر نکرده است. که ابن شهرآشوب نام این دو  چرا

همچنین توجه به این نکته نیز الزم است که ابن شهرآشوب عبارت 

»الــرد علــی ابن بابویه« را دقیقًا بعد از نــام کتاب مصابیح النور آورده 

کنــد: یکــی آنکه این  کــه می توانــد دو احتمــال مهــم را مطرح  اســت 

کتــاب نیــز مانند مورد پیشــین خــود در بحــث از عدد و مــاه رمضان 

بــوده اســت. دوم آنکه اساســًا رد بــر ابن بابویــه عنوانی مســتقل و نام 

کتابی جدید نیســت، بلکه تفســیر و توضیــح مختصری برای همان 

کتاب رد بــر ابن بابویــه همان  مصابیــح النــور اســت. به ایــن ترتیــب 
کتاب مصابیح النور خواهد بود.

ی اثبــات این احتمــال که رد بــر ابن بابویه همــان تصحیح  بــه  هــر رو

االعتقاد باشد فوق العاده دشوار و فاقد هر گونه دلیل معتبر و منطقی 
است.

کتاب جوابات ابی جعفر القمی ب( 
به گزارش نجاشــی، شــیخ مفید کتابی با عنوان »جوابات ابی جعفر 

ایــن  مــه ســیدعبدالعزیز طباطبایــی 
ّ

اســت.62 عا القمــی« داشــته 
که منظــور از ابوجعفر قمی، شــیخ صدوق و  احتمــال را نیــز داده انــد 

60. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، معالم العلماء، ص 148.
61. نجاشی، رجال، ص 400.

62. همان.

کرده و به آن ارجاع داده است. خود را معرفی 

کتابــی بــا عنوان »الــرد علی الصــدوق فی عدد  یعــه  آقابــزرگ در الذر

کــرده و بیــان می کند که  شــهر رمضــان« را بــرای شــیخ مفیــد معرفــی 
ی در نجف موجود است.55 کتابخانه سماو کتاب مورد نظر در 

که  کتاب جوابــات اهل الموصل باشــد؛ چرا کتاب بایــد همان  ایــن 

کتــاب دیگــر مفید در خصوص عــدد روزهای مــاه رمضان، هرگز  دو 

بــه زمــان مــا نرســیده و در کتابخانه هــای نجــف نبوده و کســی نیز از 

آنها اطاعی نداشته و نقلی نکرده است. از طرف دیگر، دانشمندان 

کتاب، همواره بــا عنوان »الرد  بزرگــی از امامیــه هنگام یادکــرد از این 

که عینًا  کرده اند  کــرده و مطالبی را نیز نقل  علــی الصدوق« از آن یاد 
کتاب جوابات اهل الموصل است. همان مطالب 

از جملــه می تــوان بــه محــّدث نــوری در خاتمة المســتدرک، اســتاد 

الــکل وحید بهبهانی در مصابیح الظــام، الفوائد الرجالیة و تعلیقة 

علــی منهج المقال و همچنین عامه بحرالعلوم در الفوائد الرجالیة 
اشاره نمود.56

که توســط ابن شهرآشوب معرفی  کتاب الرد علی ابن بابویه  بنابراین 

یة  کتــاب جوابات اهــل الموصل فی العــدد والرو شــده، بایــد همین 

کــه مفیــد آن را در پاســخ به اشــاعه آراء شــیخ صدوق نوشــته  باشــد 

که بعضًا به شــکل کتب و رســاله هایی حتی به عراق  اســت. آرائــی 

نیز ارســال شــده بودند. الزم به تذکر اســت که صدوق رساله هایی با 

عنوان »رســالة وردت فی شــهر رمضان«، »رســالة فی شــهر رمضان«، 

»رســالة الی ابی محمد الفارســی فی شهر رمضان« و »الرسالة الثانیة 

کــه آقابزرگ  الــی اهــل بغــداد فــی معنی شــهر رمضان« نوشــته بــود57 
طهرانــی بــه جز مــورد اول، مــوارد دیگــر را دربــاره همین بحــث تعداد 

روزهای ماه رمضان دانسته است.58

گرچــه خــود چنــان احتمالــی را  مــه ســیدعبدالعزیز طباطبایــی ا
ّ

عا

کتاب »الرد علی بن  که  کرده، اما در ادامه نیز ترجیح داده اند  مطرح 

بابویه«، رد مفید بر صدوق در یکی از دو موضوع سهوالنبی یا عدد و 
یت )بحث روزهای ماه رمضان( باشد و نه تصحیح االعتقاد.59 رؤ

یعة، ج 10، ص 204. 55. طهرانی، محمد محسن، الذر
56. نــوری طبرســی، حســین، خاتمــة المســتدرک، ج 3، ص 478 و ج 5،  ص 222-232؛ 
وحیــد بهبهانــی، محمدباقــر، مصابیــح الظــام، ج 8 ، ص 72؛ الفوائــد الرجالیــة، ص 34 
بحرالعلــوم،  309؛   ،210  ،198  ،115  ،102  ،56 ص  المقــال،  منهــج  علــی  تعلیقــة  35؛  و 

سیدمهدی، الفوائد الرجالیة، ج 3 ، ص 253.
57. نجاشی، رجال، ص 390 - 392.

یعة،ج  5 ، ص181. 58. طهرانی، محمد محسن، الذر
59. طباطبایی، عبدالعزیز، همان.
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کتاب همان تصحیح االعتقاد باشد.63 منظور از این 

گفت: در پاسخ باید 

گرچه اهل قم و کنیه اش ابوجعفر بوده، اما هرگز با عنوان ابوجعفر قمی شهرت نداشته  اول آنکه شیخ صدوق ا

است، بلکه شهرت او ابن بابویه، ابوجعفر ابن بابویه یا صرفًا ابوجعفر بوده و در قرون بعد نیز به صدوق شهرت 

کار باشد، هرگز نمی توان چنین عنوانی را مربوط به صدوق  داشته است. بنابراین بدون آنکه دلیل قطعی در 

دانست.

یان و اصحاب امامیه بسیار مشهور بوده است. از جمله دوازده عالم  کنیه و نسبت در میان راو دوم آنکه این 

که عبارتند از: کنیه و نسبت )ابوجعفر ـ قمی( وجود داشتند  مشهور در آن عصر و زمان با این 

محمــد بــن علی بن احمد بن هشــام، محمد بن اورمه، محمد بن بندار بــن عاصم ذهلی، محمد بن عبداهلل 

بــن جعفــر حمیری، محمد بــن جعفر بن بطه مودب، احمد بن محمد بن عیســی اشــعری، محمد بن یحیی 

العطــار القمــی، محمد بن علی بن محبوب، محمد بن احمد بن یحیی اشــعری، احمد بن ابی زاهر، محمد 

بن حسن صفار )صاحب بصائر الدرجات( و محمد بن حسن بن الولید )مشهورترین استاد شیخ صدوق(.

از قضا شــش مورد اول، در کتب رجالی مشــخصًا با تعبیر »ابوجعفر القمی« نام برده شــده اند. بنابراین رســاله 

مورد نظر محتمًا مربوط به یکی از این افراد است. خصوصًا که ایشان از مکتب قم و بعضًا از مشایخ اشعریین 

بوده اند و تفاوت مکتب علمی آنان با مکتب مفید می توانســت انگیزه مهمی برای پاســخ پرســش های آنان 

باشد.

ســوم آنکه تأملی در فهرســت کتب مفید می تواند در این زمینه راهنمای مناســبی باشــد. در کتب مفید 32 

کتــاب بــا عنــوان »جوابــات ...« یــا »جواب ...« و مجموعــًا 27 کتاب با عنــوان رد یا نقض بر دیگــران نام برده 

کتب   
ً

که حتی برخی در رّد دانشمندان شیعه بوده است.64 جواب در مقابل سؤال است و اصوال شده است 

بــا عنوان جوابات، پاســخ های شــیخ مفید به مســائل دیگران بــوده و نه کتبی مانند تصحیــح االعتقاد که در 

رّد و نقــض دیگــر دانشــمندان اســت. بنابراین جوابــات ابی جعفر قمی، نه نقض و رد بر شــخص مورد نظر که 

باید پاســخ پرســش هایی از نامبرده باشــد؛ مانند کتاب جوابات اهل الموصل که جواب های شــیخ مفید به 

سؤاالت موصلی ها درباره بحث ماه رمضان است.

کوتاه سخن اینکه در قرون بعد از مفید و طوسی و نجاشی نیز  در اینجا بررسی این بخش را به پایان می بریم. 

کس چنین  گویا هیچ  کرده است.  کسی از آن نقلی  کتاب بی نشان وجود دارد و نه  نه نامی و نه نشانی از این 

کتابی را ندیده، نمی شناسد و حتی نامش را نشنیده است.

کتاب 4. مروری بر نسخه های خطی 
که بررسی این مورد، تنها از باب مؤید و در مقام استشهاد است و نه مثِبت  ابتدا ذکر این نکته ضروری است 

که نســخ خطی کهنی از آنها باقی نمانده  کتبی از مفید و غیر او  کم نیســتند  و در مقام اســتناد. توضیح آنکه 

کهن از میان رفته،  اســت، اما به دالیل مختلف، مانند دالیل پیش گفته یا وجود مقابله هایی معتبر با نســخ 

انتسابشــان به مؤلفانشــان خدشــه بردار نیســت، اما چنانچه دالیل مورد نظر درباره اثری خود محل خدشــه و 

کنار آن دالیل، شاهدی بر عدم  کهن خطی نیز به این تردید بیشتر دامن می زند و در  تردید باشند، نبود نسخ 

63. طباطبایی، عبدالعزیز، همان، ص 67.
گر کتاب »رسالة الجنیدی الی اهل مصر« را نیز نقض یا رد رسالة الجنیدی بدانیم، تعداد  که ا گفتنی است  64. مانند نقض شیخ مفید بر ابن جنید. 

کتاب خواهد شد. مورد نظر 28 
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کتاب خواهد بود. صحت انتساب 

یخ برخی از آنها حتی مربوط به زمان حیات  که تار کهنی وجود دارد  کتب شــیخ مفید، نســخ خطی  از برخی 

یخ 389  مؤلف عظیم الشــان آن اســت. از جمله می توان به نســخه خطی کتاب شــریف مسار الشــیعه به تار

هجری )24 ســال قبل از رحلت شــیخ مفید(،65 دو نســخه قرن ششــم از کتاب االرشــاد،66 نســخه قرن ششم 

کتاب النکت فی مقدمات علم  یخ 728 68 و دو نســخه  کتاب المقنعه،67 نســخه المســائل الطوســیه به تار

کسفورد بریتانیا69 اشاره نمود. یخ 740 هجری در دانشگاه آ االصول و مسئله فی االراده به تار

همچنیــن مجموعــه ای از آثار شــیخ مفید که در قرن هفتم هجری کتابت شــده به شــماره 243 در کتابخانه 

آیت اهلل مرعشــی موجود اســت که شــانزده اثر مفید را شــامل می شــود که عبارتند از: احکام النســاء، المسائل 

الصاغانیة، ســهو النبی، االشــراف، شرح المنام، المســائل الجارودیة، معنی المولی، جوابات اهل الموصل، 
الفصول العشرة، المسح علی الرجلین، النص علی علی، العویص، اقسام المولی، تفضیل علی علی االمة، 

که پیش تر ذکر شد. الغیبة و بخش دیگری از رساله النص علی علی)علیه السام( 

که نســخ معتبری ممکن اســت امروز از آنها در دســترس نباشــد، اما عالمان  کتاب های مختلفی نیز بوده اند 

مه مجلسی چنان که خود 
ّ

و دانشــمندان گذشــته نســخه های کهن آن را در اختیار داشــته اند. برای مثال عا
تصریح کرده، نسخه های کهنی از دو کتاب مجالس )امالی( و اختصاص مفید را در اختیار داشته است.70

از کتاب تصحیح االعتقاد اما هیچ نســخه کهنی پیش از آغاز هزاره دوم هجری در دســترس نیســت.کتابت 

کتــاب تصحیح  که اســتاد حســین درگاهی در تحقیــق و چاپ معروف  کهن ترین نســخه از شــش نســخه ای 

یخ در  االعتقــاد از آنهــا بهره برده اند، به ســال 1042 قمری بازمی گردد. البته نســخه دیگری هــم پیش از این تار
کبر قزنجاهی کتابت شده است.71 یخ 1036 قمری به خط علی ا دسترس است که شش سال قبل از آن در تار

کتــاب در ایــران حــدود ســی نســخه وجــود دارد و نســخ دیگــری نیــز در عــراق و مناطــق دیگــر موجــود  از ایــن 

اســت. مرحوم عامه اســتاد ســیدعبدالعزیز طباطبایی برخی از نســخ این کتاب در خارج ایران را نیز معرفی 

کتاب عبارتند از: کرده اند.72 قدیمی ترین نسخ خطی این 

یخ 1042، نسخه 2039  یخ 1036، نسخه 6747 آستان قدس رضوی به تار نســخه 282 دانشــگاه تهران به تار

یخ  یخ 1079، نســخه ثقة االســام تبریز به تار یخ 1074، نســخه 12841 آســتان قدس به تار کتابخانه ملی به تار

یخ 1097 و  کتابخانه دانشگاه تهران به تار یخ 1089، فیلم شماره 1988  1080، نسخه 3597 وزیری یزد به تار

که متعلق به قرن یازدهم یا دوازدهم است. نسخه 612 مجلس 

تأمــل در عناویــن نســخ کهن کتــب مفید که برخی از آنها را معرفی کردیم و حدود نیمی از آثار مفید را شــامل 

یخ و عقائد مورد عنایت دانشــمندان  کتبی با موضوعات فقه، اصول، تار که عمدتًا  می شــود، نشــان می دهد 

65. نسخه شماره 2162 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. نام این کتاب چنان که در همین نسخه خطی و دیگر نسخ تا قرن دهم آمده و ابن شهرآشوب 
یخ الشرعیة« بوده است، اما از قرن دهم به بعد نام مسار الشیعة برای آن ذکر شده است. کرده اند، »التوار و سید بن طاووس نیز بیان 

کتابخانه آیت اهلل مرعشی به شماره 1144. 66. نسخه مجلس شورای اسالمی به شماره 8092 و 
کتابخانه آیت اهلل مرعشی به شماره 12483. 67. نسخه 

68. نسخه شماره 5643 کتابخانه مجلس. این نسخه، کتاب قواعد االحکام عالمه حلی است که در پایان آن نیز کاتب چند صفحه سؤال و جواب 
رده است. که به المسائل الطوسیة شهرت دارد آو شیخ طوسی را نیز 

کرده اند. ر.ک به: طباطبایی، عبدالعزیز، همان، ص 32 و 142. 69. این دو نسخه را استاد عالمه، سیدعبدالعزیز طباطبایی معرفی 
70. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 1، ص 27.

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، از مجموعه اهدایی سید محمد مشکوة. 71. نسخه شماره 282 
72. طباطبایی، عبدالعزیز، همان ص 68 و 69.
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بــزرگ شــیعه در خراســان79 و شــخصیت بی نظیــر  صــدوق چهــره 

کثــرت علم و دانش80 و شــهره شــرق و غرب  مکتــب قــم در حفــظ و 

جهــان تشــیع81 بــود. او را پیشــوای عصر خــود،82 امام فرزنــد امام،83 

کثر عالمان  عروة االســام84 و رکنی از ارکان شــریعت85 دانسته اند و ا

امامیــه کام او و پــدرش را در حکــم نص منقول و خبــر مأثور قلمداد 
می کردند.86

مفیــد نیــز رئیــس شــیعه امامیــه در فقــه و کام و آثــار،87 زبان شــیعه 

امامیــه،88 رئیس رؤســای آیین و فاتــح ابواب تحقیــق،89 زنده کننده 

تمــام  بــر  مّنــت  صاحــب  و  زشــتی90  و  بدعــت  محوکننــده  و  دیــن 

کــه جمعــی بســیار از عالمــان دیگــر  پیشــوایان91 و دانشــمندی بــود 

مذاهــب نیــز در محفــل درســش حاضــر می شــدند92 و اساســًا چــه 

از  مشــهورتر  را  او  فضیلــت  کــه  شــخصیتی  دربــاره  گفــت  می تــوان 
توصیف و معروف تر از خورشید دانسته اند.93

کــه از یکــی از ایــن دو شــخصیت در نقــد و رّد بــر دیگــری ـ با  کتابــی 

که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت ـ منتشر شود و حجمی  تعابیری 

کوچک و مختصر هم داشــته باشــد،  بــه مراتــب فراتــر از رســاله های 

که در  گســترده را دارد؛ چــه از جانب موافقــان ناقد  اقتضــای انتشــار 

قــرون پــس از او عمدتــًا مرجعیت علمی شــیعه را بر دوش داشــتند و 

چه از جانب دیگر، در دفاع از نماینده بزرگ و بی نظیر مکتبشان.

کــه در بحث هــای علمــی،  حداقــل می تــوان ایــن انتظــار را داشــت 

کتاب تصحیح االعتقاد در قرن یازدهم اتفاق  چنان که پس از طلوع 

کتاب و  افتــاده اســت، شــاهد یادکــرد و ذکر نــام و نقل هایــی از ایــن 

79. نجاشی، رجال، ص 389.
80. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص 237.

81. افندی، میرزا عبداهلل، تعلیقة امل اآلمل، ص 279.
کرکی به  کرکی است. )ر.ک به: بحاراالنوار، ج 105، ص 46( اجازه محقق  82. تعبیر از محقق 

شیخ ابراهیم بن علی بن عبدالعالی.
83. تعبیــر از شــهید اول اســت. ر.ک بــه: بحاراالنــوار، ج104 ،ص 190 اجــازه شــهید اول به ابن 

خازن حائری.
84. میرداماد، محمدباقر، اثناعشــر رســالة، ج 1، ص  12؛ ج 2، ص 58؛ ج 3، ص 13؛ ج 6، 

یة، ص 64، 132، 140، 171، 197، 238، 255. ص 19-43؛ الرواشح السماو
85. بحرالعلوم، سیدمهدی، الفوائد الرجالیة، ج 3، ص 292.

86. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 10، ص 405.
87. تعبیر از معاصر شیخ مفید، ابن الندیم است. )ر.ک به: الفهرست، ص 247(

یخ االســام، ج 28،  88. ذهبــی، محمــد بن احمد، العبر فی خبر من غبر، ج 3، ص 114؛ تار
ص 333. ذهبی این عبارت را از کتاب ابن ابی طی درباره شیعیان نقل کرده و آن کتاب را 

یخ الشیعة نامیده است. یخ االمامیة و در موضع دیگر تار در یکجا تار
89. بحرالعلوم، سیدمهدی، الفوائد الرجالیة، ج 3، ص 311.

90. نوری طبرسی، حسین، خاتمة المستدرک، ج 3، ص 221.
91. ابن حجر، احمد بن علی، لسان المیزان،ج  5، ص 368.

کثیر، اسماعیل، البدایة والنهایة، ج 12، ص 19. 92. ابن 
93. نجاشی، رجال، ص 399؛ مجلسی، محمدباقر، الوجیزة فی الرجال، ص 171.

کوشش می شده است. بوده و برای استنساخ آنها 

کــه چــرا تصحیــح االعتقــاد  کنــون جــای ایــن پرســش باقــی اســت  ا

بــا وجــود حجــم نســبتًا مفصــل آن و موضــوع اعتقــادی و مضمــون 

هیــچ  و  نشــده  واقــع  ناســخان  توجــه  مــورد  حساســیت برانگیزش 

نســخه ای از آن قبــل از ســال 1000 قمــری وجــود ندارد؟ آیــا اهمیت و 

حساســیت تصحیح االعتقاد از چند صفحه ســؤال و جواب شــیخ 

طوســی از اســتادش شیخ مفید کمتر اســت که از آن نسخه ای کهن 

یــخ 728 باقــی مانــده و از نســخ کهــن تصحیــح االعتقاد نه  و بــه تار

خبری و نه اثری است؟

در پایــان ایــن قســمت ذکر ایــن امر الزم اســت که در فهرســتواره دنا، 

کتابخانه دانشــگاه تهران به شــماره 325، با خط نسخ  نســخه ای از 

کتاب تصحیح االعتقاد مفید ذکر شده است.73 با رجوع  کهن برای 

بــه اصــل فهرســت نســخ خطــی دانشــگاه تهــران،74 اشــتباه فاحش 

مؤلفان فهرســت دنا آشــکار می شــود. توضیح آنکه اسلوب فهرست 

کتاب به  که ابتدا شــرحی از مؤلــف و  دانشــگاه تهــران چنین اســت 

دســت داده شــده و پس از آن با خطی ریزتر مشــخصات فنی نسخه 

خطــی از قبیــل خط، تعــداد و قطع صفحات و ... معرفی می شــود. 

بــه جــای آنکــه مشــخصات نســخه  مؤلفــان محتــرم فهرســت دنــا 

تصحیح االعتقاد را پس از معرفی آن جست وجو کنند، مشخصاتی 
کتاب »تســدید القواعد فی شــرح  که قبل از آن ذکر شــده و مربوط به 

تجریــد العقائــد«75 اســت را به جای مشــخصات تصحیح االعتقاد 
گرفته و به این ترتیب هم شــماره نســخه76 و هم مشــخصات آن را با 

کرده اند. مورد قبل خلط 

5. شأنيت تواتر، وجود مقتضی و عدم مانع
یم که پیش تــر وعده آن را  در اینجــا به بررســی نــکات مهمی می پرداز

کتابــی از مفیــد در رّد و نقــد بر صدوق  داده ایــم. تصحیــح االعتقــاد 

یخ شــیعه امامیه  اســت. ایــن دو از بزرگ ترین و مهم ترین عالمان تار

هســتند. صدوق بــه دعای امام عصر)علیه الســام( متولد شــده77 

یافــت دو توقیــع از ناحیــه مقدســه بــا تعابیــر و  و مفیــد مفتخــر بــه در
ستایش هایی بی مانند بود.78

73. درایتی، مصطفی، فهرستواره دست نوشت های ایران، ج 3، ص 3.
کتابخانه  کتابخانه اهدایی آقای سیدمحمد مشکوة به  74. دانش پژوه، محمدتقی، فهرست 

دانشگاه تهران، ج 3 ، ص 567.
75. اثر شمس الدین محمود بن ابی القاسم عبدالرحمن بن احمد سپاهانی )اصفهانی(.

کبر قزنچاهی  76. شماره صحیح نسخه مذکور 282 است و در سال 1036 قمری توسط علی ا
کتابت شده است. )ر.ک به: دانش پژوه، محمدتقی، همان، ص 569(

77. نجاشی، رجال، ص 261؛ طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، ص 309، 320، 321.
78. طبرسی، احمد بن علی، االحتجاج، ج  2، ص 318 - 325.
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همچنیــن در بحــث از اخبــار جعلــی و بیــان معّرفــات وضــع، یکــی 

چنیــن  را  خبــر  جعلی بــودن  بــر  داللت کننــده  أمــارات  و  قرائــن  از 

برمی شمارد:

أن یکــون إخبــارا عــن امر جســیم تتوفــر الدواعــی علی نقلــه بمحضر 

الجمع، ثم ال ینقله منهم اال واحد.

کــه انگیزه هــای نقل  ماننــد آنکــه خبــر مربــوط به امــر عظیمی باشــد 
کند.96 همگانی اش فراهم باشد، اما فقط یک نفر آن را نقل 

بــه تنقیــح منــاط می توان همیــن قاعــده را درباره کتابی که شــأن آن 

متواترشــدن بوده و انگیزه نقل و انتشــار همگانی اش فراهم باشــد نیز 

جــاری و ســاری دانســت. بــا همه این اوصــاف، این کتــاب هرگز نه 

کــرده و نه  معرفــی شــده، نــه نقلــی از آن شــده، نه کســی یــادی از آن 

نســخه خطــی97 از آن موجود اســت و دقیقًا تمام ایــن انتظارات پس 

از نشــر آن در قــرن یازدهــم بــرآورده می شــود. نشــر تصحیــح االعتقاد 

کــه عالمان  پــس از تولــدش، آن چنان گســترده و وســیع انجام شــده 

م، تألیــف مفید دانســته و در آن 
ّ
بــزرگ نیــز آن را از بــاب ارســال مســل

که شــأن آن  تردیدی نکرده اند. این همان متواترشــدن چیزی اســت 

تواتر است، اما با قرن ها تأخیر انجام شده است!

بخش دوم: واکاوی محتوا و ساختار تصحيح االعتقاد
کتاب الزم اســت نقد بیرونی آن انجام شــده  پس از پایان نقد درونی 

که  کتاب باشیم  و به دنبال دالیل و شواهدی در ساختار و محتوای 

انتساب اثر را به شیخ مفید به چالش می کشند. این بخش را نیز در 

کتاب ارائه می دهیم. گفتار درباره محتوا و ساختار  دو 

کتاب گذرا به محتوای  1. نگاهی 
1 - 1. تعابير مفيد درباره صدوق

کــه پذیــرش صدور  یــم  در جای جــای کتــاب، بــه تعابیــری برمی خور

که شــبیه به محال اســت.  آن از مفیــد علیــه صــدوق نه تنها دشــوار 

کرد. نمونه هایی از این موارد را ذکر و سپس بررسی خواهیم 

در بحــث از قضــا و قــدر، مفید در نقــد روایات مورد اســتناد صدوق 

می نویسد:

کــه در صورت  ابوجعفــر در ایــن بــاب بــر احادیث شــاّذی تکیه کرده 

که علمــا آن را می دانند.  صّحــت و اثبــات اســناد آن، وجوهــی دارد 

گر معنایی  او در این باره ســخن مفیدی نگفته اســت. ســزاوار او بود ا

96. همان، ص 295.
کهن است. که منظور نسخ خطی  97. آشکار است 

که نیستیم. استناد به آن باشیم 

که بخشــی از عنوان این قســمت  این همان »وجود مقتضی« اســت 

چنیــن  از  کتابــی  چنیــن  داشــت  انتظــار  بایــد  همچنیــن  اســت. 

شــخصیتی و در نقد چنان شخصیتی حداقل نسخ مهم و معتبری 

داشــته یا ذکری از آنان به میان آمده و خود امروز مفقود شــده باشند. 

کــه در آغــاز قــرن یازدهــم بــا انتشــار تصحیــح  جالــب توجــه اســت 

االعتقــاد دقیقــًا همین اتفاق افتاده اســت. نســخه های بســیاری در 
ســال های مختلــف و با انــدک فاصله هایی در قرن یازدهم نگاشــته 

کتاب و اقتضای انتشار آن است. یاد  گویای اهمیت ز که  شده اند 

از طــرف دیگــر مانعی برای نشــر این کتاب نیز وجود نداشــته اســت. 

بحــث علمــی همــواره بیــن بــزرگان مکاتــب وجــود داشــته و دارد. 

احتمال تقیه نیز با توجه به درون مذهبی بودن ماجرا منتفی است.

کــه نه تنها  به دیگر ســخن شــأن تصحیــح االعتقاد متواترشــدن بوده 

که حتی نام و یادی نیز از آن وجود ندارد. نشده 

کــه ذکــر آن در ایــن بحــث خالــی از لطــف  اصولی هــا مثالــی دارنــد 

کافی می نویسد: نیست. مرحوم شعرانی در تعلیق بر شرح اصول 

کذب الخبر عدم تواتر ما من شأنه  ئم  ذکر العلماء األصولیون من عا

أن یتواتــر ومثلوا لذلك بخبر ســقوط المؤذن مــن المنارة یوم الجمعة 

فــی المســجد الجامــع إذا لــم یتواتــر، ووجــود بلــد عظیــم بیــن بغداد 

وسرمن رآه لم یره أحد.

کــذب خبر را عدم تواتر آنچه شــأنش  ئم  علمــای اصولــی یکی از عا

کرده اند. مثالشان در این باره متواترنشدن خبر  متواترشدن است ذکر 

ســقوط مؤّذن از مناره در روز جمعه در مســجد جامع یا وجود شهری 
کسی آن را ندیده باشد.94 که  عظیم بین بغداد و سامراست 

گر شــأن مطلبی متواترشــدن بود، اما آن خبر چنین نباشد،  بنابراین ا

ئم دروغ بودن آن ادعاست. در علم درایة الحدیث نیز  این خود از عا

کبیر، مرحوم مامقانی در  به همین مطلب اشــاره شده است. رجالی 

که دروغ بودنشان آشکار است چنین می نویسد: بیان مثال اخباری 

و منــه الخبــر الــذی تتوفــر الدواعــی علــی نقلــه و لــم ینقل، کســقوط 

المؤذن عن المنارة و نحو ذلك.

که انگیزه برای نقلش فراهم باشــد اما نقل  از آن دســته اســت خبری 
نشود، مثل سقوط مؤّذن از مناره و مانند آن.95

رقی ص 320. 94. مازندرانی، محمد بن اسماعیل، شرح اصول الکافی، 12، پاو
95. مامقانی، محمدرضا، مقباس الهدایة في علم الدرایة، ج 1، ص 74.
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کند.98 کام درباره آن خودداری  برای قضاء نمی شناسد، از 

گفته شده است: همچنین در باب مشّیت و اراده سخنان بسیار تندی علیه صدوق 

که او بر  گفته ثابت نیســت، معانی آن اختاف و تناقض دارد و دلیل این امر این اســت  آنچه شــیخ ابوجعفر 

ظواهــر احادیــث مختلــف عمل کرده و از کســانی نبوده که اهل نظر باشــد و بین حق و باطــل احادیث بتواند 

که مذهبش در سخنان مختلف و تقلید  کسی  تشخیص دهد و بر آنچه موجب حّجت است عمل نماید و 
گفتیم.99 که  یان چنین باشد، حالش در ضعف همین خواهد بود  راو

گرفته و چنین آمده است: همچنین در باب نفوس و ارواح، اهانت به صدوق شدت 

گر او صرفًا اخبــار را می آورد و به ذکر  کام ابوجعفــر در نفــس و روح، بــدون تحقیق و بر مذهب حدس اســت. ا
که در پیمودنش ناتوان است.100 معانی آنها نمی پرداخت برایش بهتر از ورود در راهی بود 

در باب عالم ذر نیز شاهد چنین تعابیری هستیم:

کنــد؛ آنچه  کــه هیــچ معرفتــی بــه حقائق امور نــدارد، شایســته نیســت که در آنهــا بی درایــت صحبت  کســی 

ابوجعفر در معنی روح و نفس آورده عینًا همان ســخن اهل تناســخ است و صدوق این را نمی دانسته است. 
کار بر خود او و دیگران بزرگ است.101 پس جنایت این 

در بررسی این عبارات بیان دو نکته مهم ضروری است:

کــه از او علم آموخته  اول آنکــه نقــد ایــن عبارات صرفًا ناظر به گزندگی و تندی کام، آن هم نســبت به کســی 

شــده و بی ســابقه بودن این گونه تعابیر از شــیخ مفید نســبت به صدوق نیســت، بلکه بیشــتر به محتوای این 

که معنایی  عبارات تند مربوط می شود؛ چنان که ماحظه شد صدوق در این عبارات شخصی معرفی شده 

بــرای برخــی معارف نمی شناســد، اهل نظر نیســت و بین حــق و باطل احادیث نمی تواند تشــخیص دهد، بر 

که اخبار را بیان نماید و از بررسی آنها خودداری ورزد و  گمان عمل می کند و صرفًا الزم بود  مذهب حدس و 

هیچ معرفتی به حقائق امور ندارد!

که فکر جامدی داشتند و هرگز از نص  یان  این گونه تعابیر آن هم در حدی مایم تر شاید درباره برخی از اخبار

عبــور نمی کردنــد و توان بررســی حدیث را نداشــتند صادق باشــد،102 اما نگاه به شــخصیت علمی صدوق و 

کــه چه میزان شــخصیت آن بزرگــوار بیگانه از  معرفــی او از جانــب علمــای بــزرگ و اصولــی نشــان خواهد داد 

چنین تعابیر نازیبایی است.

شــیخ طوســی که او را »امام مذهب پس از ائمه معصومین« دانسته اند103 و از مهم ترین تربیت شدگان مکتب 

98. مفید، محمد بن محمد، تصحیح اعتقادات االمامیة، ص 54.
99. همان، ص 49.
100. همان، ص 79.

101. همان، ص 86 - 87.
کتابی که در دست اوست، شرائع االسام محقق حلی است،  که به نقل از صاحب منتهی المقال، به محض شنیدن این که  102. مانند فرد اخباری 
یونی که به گفته اســتاد الکل وحید بهبهانی، کتب فقهاء شــیعه را  مانند فردی که عقرب او را گزیده باشــد کتاب را بر زمین انداخت! یا مانند اخبار
با دســتمال برمی داشــتند! )ر.ک به: مازندرانی، محمد بن اســماعیل، منتهی المقال، ج 2، ص 259(. یا مانند فرد اخباری که پوشیدن لباس هایی 
غیر از نوع لباس های ائمه را ممنوع می دانســت که حتی صاحب حدائق که خود نیز اخباری اســت، این عمل را جهل محض خوانده اســت. )ر.ک 

به: بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج 1، حاشیه ص 27(
103. تعبیــر از شــهید اول در اجــازه بــه ابــن خــازن حائــری اســت و بعدها عاّلمــه بحرالعلوم نیــز در رجال خــود همین را گفته اســت. ر.ک به: مجلســی، 

محمدباقر، بحاراالنوار، ج104 ، ص189؛ بحرالعلوم، سیدمهدی، الفوائد الرجالیة، ج 3، ص 228.



ااتتالا بي یتنااي اد  ناي ا  ير  ب رات  بی  اا نا رد یرگنزاب

145 173 سالبیستونهــم،مشـارۀپنجم،آذرودیمـــــــــــــاه1397

مفیــد بــه شــمار مــی رود، در کتاب الفهرســت، صدوق را بصیــر به رجــال احادیث، ناقد اخبار و شــخصیت 

بی نظیــر مکتــب قــم در حفظ و کثرت دانش قلمداد کرده اســت و در کتاب رجال خود نیز از او با تعبیر بصیر 
کرده است.104 به فقه و اخبار و رجال یاد 

یــس حلی که او را »فخر آیین، حــق و دین«105 و »رئیس مذهب«106 دانســته اند نیز  فقیــه اصولــی بــزرگ، ابن ادر
صدوق را بصیر به اخبار، ناقد آثار و عالم به رجال دانسته است.107

اصولــی نحریــر، میرداماد اســترآبادی نیز صدوق را فقیهی عمیق در دوراندیشــی، بصیر بــه رجال و ناقد اخبار 

دانســته که در حفظ و ضبط و نقد اخبار و گســتردگی دانش، به دوردســت ها رســیده و هیچ کس در معرفت 
به احادیث هم وزن و قابل قیاس با او و پدرش نبوده است.108

کثر عالمــان، کام او را به  ی نمی کنند و ا مــه مجلســی نیــز او را از اعاظمی دانســته که از رأی و هــوس پیرو
ّ

عا
منزله نّص منقول و خبر مأثور به شمار می آورده اند.109

که خود از محضر صدوق در احادیث  بنابراین چنان تعابیری علیه چنین شخصیتی هرگز نمی تواند از مفید 

کرده صادر شود،110 بلکه حتی شایسته عالمانی با مراتب  کرده بود و از او با تعبیر »شیخ فقیه ما« یاد  استفاده 

نازل تــر از شــیخ صــدوق هم نیســت. می توان آراء صــدوق را در مواردی خاص نپذیرفت یا بــه آنها نقد علمی 

کرد، اما نمی توان چنین مردی را به بی دانشــی متهم ســاخت و مقام او را در حد یک عامی فاقد معرفت  وارد 

تنّزل داد!

که مفید هیچ گاه نقدی به صدوق نداشته باشد، اما ادبیات مفید در آن نقدها خود  دوم آنکه این گونه نبوده 

کــرد که مفید در  دلیــل بر ناراســتی انتســاب این تعابیر به ایشــان اســت. بــرای نمونه می توان به عبارتی اشــاره 

کرده است. او پس از بیان اعتقاد تمام امامیه به عدم جواز سهو  اوائل المقاالت درباره بحث سهوالنبی بیان 
یلی خاف گمان نادرست او در این باب دارد متمّسک شده است«  که تأو که »به ظاهِر روایاتی  النبی، فردی 

را از این اعتقاد و اجماع اســتثنا می کند.111 روشــن اســت که منظور از این فرد شــیخ صدوق اســت، اما شیخ 
کرده است.112 که با رعایت احترام نیز نظر انتقادی خود را بیان  مفید نه فقط نام او را ذکر نکرده 

2-1. بحث شهادت معصومان)عليهم السالم(
کتــاب االعتقادات، شــهادت پیامبر و تمام امامــان و قاتان  صــدوق در بــاب اعتقــاد در نفــی غلو و تفویض 

104. طوســی، محمد بن حســن، الفهرســت، ص 237؛ االبواب، ص 439. جالب توجه است که ستایش های طوسی از صدوق در کتاب الفهرست 
کم از ستایش او از مفید ندارد.

کرکی است. ر.ک به: بحاراالنوار، ج105 ، ص71. اجازه محقق به قاضی صفی الدین عیسی. 105. تعبیر از محقق 
106. تعبیر از شهید اول در یکی از اجازات خود است. )ر.ک به: بحرانی، یوسف، لؤلؤة البحرین، ص 267(

یس، محمد بن منصور، السرائر، ج 2، ص 529. 107. ابن ادر
کتاب الهدایة صدوق، ص 214. 108. میرداماد، محمدباقر، شرعة التسمیة، ص 46، 71، 72. به نقل از مقدمه تحقیق 

109. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 10، ص 405.
رده که توضیحش پیش تر گذشــت. )ر.ک به: ســید بن طــاووس، رضی الدین علی، اقبال االعمال، ج  110. ایــن تعبیــر را مفید در کتاب لمح البرهان آو

1، ص  34(
111. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقاالت، ص 65. الزم به تذکر اســت که در کالم شــیخ مفید عبارت »ظّنه الفاســد« وارد شــده که ممکن اســت 
ز دارد، در لغت و خصوصًا ادبیات گذشــته به  تعبیــر تنــدی بــه حســاب بیاید، اما باید توجه داشــت که کلمه فاســد برخالف بار غالبًا منفی که امــرو
معنی نادرســت و نقیض صالح بوده اســت؛ چنان که مفســده نیز در مقابل مصلحت اســتعمال می شــده و می شــود. )ر.ک به: فراهیدی، خلیل بن 
احمــد، العیــن، ج 7، ص 231؛ محمــد بن مکرم، ابن منظور، لســان العرب، ج 3، ص 335؛ جوهری، اســماعیل بن حمــاد، الصحاح، ج 3، ص 

)519
112. الزم به ذکر اســت که رســاله ای در رد مســئله ســهو النبی به مفید نســبت داده می شــود که در آن نیز تعابیر تند و شــدیدی علیه صدوق وجود دارد. 
انتساب این رساله به مفید از دیرباز محل تردید جدی بوده که اکنون مجال پرداخت به آن نیست. عاّلمه مجلسی در بحاراالنوار بیان می کند که این 

رساله به دست ما رسیده و به شیخ مفید یا سید مرتضی نسبت داده می شود. )ر.ک به: بحاراالنوار، ج 17، ص 122(
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بنابراین  بود.116  اهل اختاف نگاشته  بین  و داوری  هدایت طلبان 

که به طور قطع به شهادت رسول خدا ایمان داشته و  پرواضح است 

این تناقض آشکار با نظر مندرج در تصحیح االعتقاد است.

که خبر شهادت امام رضا)علیه  دوم آنکه در این عبارات ادعا شده 

الســام( مــورد شــک و تردیــد اســت. ایــن در حالی اســت که شــیخ 

کــه مأمون پس  کتاب شــریف االرشــاد نه تنها بیان می کند  مفیــد در 

از بدگویــی و فعالیت هــای حســن بــن ســهل و فضل بن ســهل علیه 

گرفت، بلکه ســه  امام)علیــه الســام( تصمیــم بــه قتل آن حضــرت 

روایــت صریــح را نیــز دربــاره مســموم کردن امــام رضا)علیــه الســام( 
توسط مأمون می آورد.117

کــه در مقدمه  در اینجــا نیــز باید توجه داشــت که شــیخ مفید چنان 

که موجب علم و  یخ ائمه از مواردی بوده  کتاب آورده در پی ثبت تار

معرفت به احوال ایشــان باشــد و خواننده کتاب با مطالعه آن بتواند 

تفاوت شبهات و بّینات و اّدعاها و اعتقادات را بداند و به حقیقت 

اعتمــاد نمایــد.118 بنابرایــن مفیــد هرگــز تردیــدی در شــهادت امــام 

رضا)علیه السام( نداشته و اّدعای مندرج در تصحیح االعتقاد در 

تناقض با عقیده صریح اوست.

ســوم آنکــه اخبار شــهادت امام رضا)علیه الســام( متواتر اســت.119 

کــه بــه شــهادت همــه ائمــه و  ایــن تواتــر در کنــار عمومــات اخبــاری 

کثــر آن بزرگواران اختصاص  اخبــاری که به طور خاص به شــهادت ا

که  کرده  دارد، پذیــرش عبــارت تصحیــح االعتقــاد را آن قدر دشــوار 

گزیــر از توجیه آن و حملش به نفــی تواتر و نه رّد آن  مــه مجلســی نا
ّ

عا

که توجیــه عّامه ترجیــح بامرّجح  اخبار شــده اســت.120 پیداســت 

اســت و نــص عبارت مفیــد در تصحیح االعتقاد نفــی اصل واقعه و 

اخبار آن است.

چهــارم آنکــه در روایــات مختلــف، بــه صراحــت سرنوشــت قتــل و 

شــهادت برای تمامی ائمه)علیهم السام( بیان شده است. این امر 

در ادوار مختلــف حتــی مرتکز اذهان عموم شــیعیان بوده، چنان که 

در قــرون ششــم، هفتم و نهم، اســتدالل بــه اخباری بــا این مضمون 

بــرای اثبــات شــهادت تمــام امامــان معصــوم بــه بســیاری از علمــا و 
شیعیان نسبت داده شده است.121

116. همان، ص 27.
117. مفید، محمد بن محمد، االرشاد،ج  2، ص 269.

118. همان، ج 1، ص 4.
119. بســیاری از ایــن اخبــار را شــیخ صدوق در کتــب األمالی، علل الشــرائع و خصوصًا عیون 

کرده است. اخبار الرضا ذکر 
120. مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار،ج  27، ص 216.

121. طبرســی، فضــل بــن الحســن، اعــام الــوری، ج 2، ص 132؛ ابن شهرآشــوب، محمد بن 

کــرده اســت. در نقــد ایــن قســمت در تصحیح  آن بزرگــواران را بیــان 

االعتقاد سخنانی از مفید آمده که گاه مورد استناد دشمنان مذهب 
و منحرفان نیز واقع می شــود. آن ســخنان را نقل و سپس با مقایسه با 

دیدگاه های قطعی شیخ مفید به بررسی آن خواهیم پرداخت:

فأمــا مــا ذکــره أبوجعفر)رحمــه اهلل( مــن مضــی نبینــا واألئمة)علیهم 

الســام( بالســم والقتل، فمنه ما ثبت، ومنه ما لــم یثبت، والمقطوع 

به أن أمیرالمؤمنین والحســن والحســین)علیهم الســام( خرجوا من 

الدنیــا بالقتــل ولــم یمــت أحدهم حتــف أنفه، وممن مضــی بعدهم 

یقــوى فــی النفــس أمــر  مســموما موســی بــن جعفر)علیــه الســام( و

کان فیه شك، فا طریق إلی الحکم فیمن  إن  الرضا)علیه السام( و

عداهــم بأنهــم ســموا أو اغتیلــوا أو قتلوا صبــرا، فالخبــر بذلك یجری 

مجرى اإلرجاف، ولیس إلی تیقنه سبیل.

آنچه ابوجعفر درباره درگذشت پیامبر ما و امامان به وسیله سم و قتل 

ذکر کرده، برخی از آن ثابت است و برخی ثابت نیست. آنچه قطعی 

که امیرمؤمنان و امام حســن و امام حسین)علیهم  اســت این است 

کسی از ایشان به مرگ طبیعی از دنیا نرفته  کشته شده اند و  السام( 

اســت. پس از ایشــان نیز موســی بن جعفر مســموم از دنیا رفته و این 

احتمــال دربــاره امــام رضا نیز وجــود دارد، گرچه در آن تردید اســت. 

که ترور شــده و یا با زجر  کرد  پس درباره غیر از ایشــان نمی توان حکم 

که در این باره وجود داشــته باشــد مصداق  کشــته شــده اند و خبری 
اخبار دروغ و اراجیف113 است و راهی برای یقین به آن نیست.114

گفت: در بررسی این سخنان باید 

اول آنکــه در ایــن عبــارات شــهادت پیامبــر خــدا پذیرفتــه نشــده و 

مصــداق اراجیــف دانســته شــده اســت، حــال آنکــه شــیخ مفید به 

صراحــت در کتاب شــریف المقنعه این امــر را عنوان کرده و رحلت 
پیامبر را به وسیله سم دانسته است.115

توجه کنیم که شیخ مفید چنان که در مقدمه المقنعه تصریح کرده، 

کتاب را برای اعتماد در امور دین، افزایش معرفت و یقین، راهنمایی 

رود در اخبــار ناپســند و فتنه هاســت و جمع  113. ارجــاف چنان کــه در لغــت آمــده بــه معنــی و
آن اراجیــف اخبــار اســت.) ر.ک بــه: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 9، ص 113؛ جوهــری، 
ُمْرِجُفــوَن ِفي 

ْ
کریــم نیــز آیــه »َوال اســماعیل بــن حمــاد، الصحــاح،ج  4، ص 1363( در قــرآن 

 َقِلیــاًل« )االحزاب: 60( به همین امر اشــاره 
َّ

ُروَنــَك ِفیها ِإال ــَك ِبِهــْم ُثــّمَ ال ُیجاِو َیّنَ ُنْغِر
َ
َمِدیَنــِة ل

ْ
ال

داشــته و مربوط به کســانی است که باطل را اشــاعه می دانند و خبر دروغ کشته شدن پیامبر 
یا اســارت ایشــان را به قصد فتنه منتشــر می کردند. )ر.ک به: قمی، علی بن ابراهیم، تفســیر 

قمی، ج 2، ص 197؛ طوسی، محمد بن حسن، التبیان، ج 8، ص 361(
114. مفید، محمد بن محمد، تصحیح اعتقادات االمامیة، ص 131 - 132.

115. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص 456.
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گفت: درباره این سخنان باید 

اول آنکه این عبارات خاف ضرورت مذهب و احادیثی است که از 

حد تواتر بیرون اســت. کمال پیامبر خدا و اهل بیت طاهرین ایشان 

منحصــر در زمان امامت یا نبوت نبوده و همواره برترین بندگان خدا 

کامل ترین ایشان بوده اند. و 

کــه هر آنچه به جمیــع پیامبران  وقتــی در روایــات صحیح وارد شــده 

عطا شده به پیامبر اسام نیز عطا شده است،127 آیا می توان پذیرفت 

که یحیی و عیسی به نّص قرآن128 در کودکی پیامبر خداـ  و معصوم و 

صاحب کمال ـ باشند، اما پیامبر اسام تا چهل سالگی والعیاذ باهلل 

کامل نشده باشد!؟ عقلش 

و  ندارنــد  بــزرگ  و  کوچــک  بیــت  اهــل  شــیعیان،  اعتقــاد  مطابــق 

از  نیــز  ایشــان  ســاالن  و  کم ســن  آمــده  روایــات  در  چنان کــه  بلکــه 

بزرگانشــان موبه مــو به ارث می برنــد،129 چنان که پیامبر خــدا به تعبیر 

آفریــدگان«130  »بهتریــن  نیــز  کودکــی  در  الســام(  امیرمؤمنان)علیــه 

که آفریدگان تنها منحصر در زندگان نیســت  بوده اند. روشــن اســت 

کمــال و نیکــی را شــامل می شــود و  و اســم تفضیــل بهتریــن نیــز هــر 

اختصاص به مورد یا موارد خاصی نخواهد داشت.

دوم آنکــه مطابــق مــواردی دیگر، ایــن ادعا با تصریحات دیگر شــیخ 

مفید ناسازگار است. از جمله ایشان در اوائل المقاالت در بحث از 

عصمــت انبیاء و ائمه)علیهم الســام( تفاوتی بین عصمت ایشــان 
در قبل و بعد نبوت و امامت قائل نیست.131

که از قضا مخالف ضرورت مذهب و احادیث  بنابراین این مورد نیز 

کــه ادعــای  متواتــر و قطعــی اســت، از جملــه مــوارد دیگــری اســت 

تصحیح االعتقاد با اعتقاد و سخن مفید همخوانی ندارد.

4-1. تفسير و حديث پژوهی در تصحيح االعتقاد
در تصحیــح االعتقــاد مواردی وجــود دارد که عمیقًا با شــأن علمی، 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 1، ص 225. عاّلمه مجلســی نیز این مضمون را به   .127
اخبار بسیار نسبت داده است. )ر.ک به: بحاراالنوار، ج 18، ص 279(

128. مریم: 12 - 29.
129. کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، کافــی، ج 1، ص 320؛ صفــار، محمــد بــن حســن، بصائــر 
الدرجــات، ص 316؛ مفیــد، محمــد بن محمد، االرشــاد، ج 2، ص 276. عبــارت »القذة 
بالقــذة« کــه در ایــن روایــات شــریفه وارد شــده، مثالــی اســت کــه برای دو شــیئی اســتعمال 
ثیر، محمد بن محمد، النهایة فی  می شود که مساوی و بدون تفاوت هستند. ر.ک به: ابن اال

غریب الحدیث و االثر، ج 4، ص 28.
یارتی برای  130. ســید رضی، محمد بن حســین، نهج الباغة، ج 1، ص 200، خطبه 105. در ز
که بیانگر عدم  آن حضرت این عبارت با تعبیر »عین البریة طفال، وخیرها شابا وکهال« آمده 
تفاوت کودکی و جوانی و بزرگ ســالی پیامبر خداســت. )ر.ک به: ابن المشــهدی، محمد بن 

جعفر، المزار، ص 77(
131. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقاالت، ص 62 و 65.

ایــن اخبــار از امامــان مختلفــی نیــز بــه مــا رســیده اســت. در یکی از 

روایــات از امــام حســن مجتبی)علیــه الســام(،122 در روایتــی دیگــر 

از امــام صادق)علیــه الســام(123 و در روایت شــیخ صدوق با ســند 
صحیح از امام رضا)علیه السام( وارد شده است.124

کام و آثار«  از طرفی فرض بی اطاعی »رئیس شــیعه امامیه در فقه و 

که شــیخ طوســی در ذکر شیخ  از این روایات نیز نامعقول اســت؛ چرا

صدوق در کتاب الفهرست تصریح می کند که تمام کتب و روایات 

صــدوق را از طریــق برخــی اســاتید خویــش از جمله شــیخ مفید فرا 
گرفته است.125

کوتاه، این سخنان نیز به هیچ عنوان نمی تواند از فردی چون  سخن 

شیخ مفید باشد.

3-1. پيرامون عصمت معصومان)عليهم السالم(
اعتقــاد منســوب بــه شــیخ مفیــد دربــاره عصمــت نیــز در تصحیــح 

کــه با  کــه نه تنهــا بــا دیدگاه هــای ایشــان  االعتقــاد از مــواردی اســت 
ضرورت مذهب ناسازگار است. مفید در تصحیح االعتقاد تصریح 

کــه در روایات آمده که معصومان قبل از بلوغ مانند عیســی  می کنــد 

و یحیی نقص و جهل نداشــتند و این امر مورد انکار عقل نیســت و 

راهــی هــم برای تکذیب اخبار نیســت، اما در کمال شــگفتی پس از 

آن می نویسد:

والوجــه أن نقطع علی کمالهم) علیهم الســام( فــی العلم والعصمة 

کانت  فــی أحــوال النبــوة واإلمامــة، ونتوقــف فیمــا قبــل ذلك، وهــل 

إمامــة أم ال ونقطــع علــی أن العصمــة الزمــة لهــم منــذ  أحــوال نبــوة و

کمل اهلل تعالی عقولهم إلی أن قبضهم علیهم السام. أ

مــا بــه کمال آنــان در علم و عصمت در احوال نبــوت و امامت یقین 

یــم، امــا درباره پیش از آن و اینکه آیا مانند احوال نبوت یا امامت  دار

یم که عصمــت، از زمانی که  بــوده یــا خیر متوقف هســتیم و قطع دار

خــدا عقــول معصومان را کامل کرده تا وقتــی رحلت کرده اند همواره 
با ایشان بوده است.126

علی، مناقب آل ابی طالب، ج 2، ص 51؛ اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة، ج 3، ص 
227؛ ابن صباغ، علی بن محمد، الفصول المهمة، ج 2، ص 1093.

کفایة االثر، ص 162. 122. خزاز قمی، علی بن محمد، 
123. طبرســی، فضــل بــن حســن، اعــام الــوری، ج 2 ، ص 132؛ ابــن شهرآشــوب، محمد بن 
علــی، مناقــب آل ابی طالــب، ج 2، ص 51؛ اربلــی، کشــف الغمة، علی بن عیســی، ج 3، 

227؛ ابن صباغ، علی بن محمد، الفصول المهمة، ج 2، ص 1093.
124. صدوق، محمد بن علی، االمالی، ص 120؛ من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص 585.

125. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص 238.
126. مفید، محمد بن محمد، تصحیح االعتقاد، ص 129 - 130.
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قلم و گســتره دانش شــیخ مفید ناســازگار است. برای نمونه یک مورد را که به یکی از احادیث مربوط می شود 

ی قرار می دهیم. کاو از جنبه های مختلف مورد وا

کتاب اعتقادات، آیه شریفه »یا إبلیس ما منعك أن تسجد لما خلقت بیدی« را آورده  صدوق در اولین باب 

و تفسیر »بقدرتی و قّوتی« را برای آن ذکر می کند. مفید در رد این قسمت چنین می گوید:

لیس هذا هو الوجه فی التفسیر، ألنه یفید تکرار المعنی، فکأنه قال: بقدرتی وقدرتی أو بقوتی وقوتی، إذ القدرة 

هی القوة والقوة هی القدرة، ولیس لذلك معنی فی وجه الکام.

که موجب تکرار معنی است، مانند اینکه بگوید به قدرتم و قدرتم یا به قوتم و  این تفسیر درست نیست؛ چرا
که قدرت همان قوت و قوت همان قدرت است و چنین سخنی معنایی ندارد.132 قوتم؛ چرا

گفت: در بررسی این فقره باید 

اول آنکــه چنیــن نیســت که قدرت و قوت یکی باشــند، بلکه مفهــوم این دو کلمه با یکدیگــر متفاوت بوده و 

چنین ســخنی از مفید بعید اســت. در اســماء جاله الهی نیز اســم فاعل این دو مصدر، یعنی قادر و قوی با 

یکدیگر آشکارا تفاوت دارند.

دوم آنکــه بــر فــرض یکــی بودن قدرت و قــوت، چنین ادعایــی از مفید عجیب تــر از مورد پیشــین خواهد بود؛ 

که از احکام  که اندک آشــنایی با فنون باغت داشــته باشــد، از عطف کام بر مترادف خود ـ  که هر فردی  چرا

خاص واو عطف بوده133 و در قرآن، روایات، ادعیه و خصوصًا اشــعار شــواهد و نمونه های بی شــمار دارد ـ134  

کیدی در اطناب معتبر است.  کید می تواند بر خود عطف شود و فائده تأ کلمه به جهت تأ گاه خواهد بود.  آ

ید عبادی اســت که گفته »وألفی قولها  که اهل باغت در این زمینه می زنند شــعر عدی بن ز مثال مشــهوری 

کذب و َمین هر دو یک معنا را می رسانند. کذبا ومینا« حال آنکه 

این امر چنان که شیخ طوسی در ذکر اموری که شناخت آنها پیش از شروع تفسیر قرآن ضروری است تصریح 

که شیخ مفید با آن مقام  کرده، از عادات عرب به جهت اّتساع در لغت بوده است.135 شبیه به محال است 

علمی از چنین موضوع واضحی بی اطاع باشد.

که  سوم آنکه اشکال ما صرفًا به جنبه ادبی و نظر نادرست منسوب به شیخ مفید محدود نمی شود. عبارتی 

صدوق آورده، نه نظر شــخصی او که عینًا روایتی اســت که در آن امام رضا)علیه السام( در تفسیر آیه شریفه 

که  همین عبارت را فرموده اند.136 طعن شیخ مفید به چنان تفسیری مستلزم بی اطاعی از این روایت است 

به دو دلیل چنین فرضی قابل پذیرش نیست:

گرد او شــیخ طوســی، تصریح  دلیل اول این اســت که شــیخ مفید از کتب و روایات صدوق مطلع بوده و شــا

گرفته اســت.137 از قضا نام  کتب و روایات« صدوق را از طریق شــیخ مفید و چند نفر دیگر فرا  که »تمام  کرده 

کلمه ید  که در ادامه نیز مفید پس از ذکر معنای نعمت برای  132. مفید، محمد بن محمد، تصحیح اعتقادات االمامیة، ص 33. الزم به تذکر است 
در آیه شــریفه، حرف باء در »بیدی« را بدل از الم دانســته و الم را نیز الم غایت فرض کرده و بنابراین بیدی را لنعمتی معنا کرده اســت. فارغ از معنای 
ف است.

ّ
که چنان تفسیری از لحاظ نحوی چه میزان تکل که می تواند صحیح باشد، آشنایان با زبان عربی می دانند  مورد نظر و تفسیر ید به نعمت 

133. ابن هشام انصاری، عبداهلل بن یوسف، مغنی اللبیب، ج 2، ص 357.
134. جهت مالحظه برخی از مثال های این مطلب ر.ک به: ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 13، ص 426.

یسنده مطلب  135. طوســی، محمد بن حســن، التبیان فی تفســیر القرآن، ج 1، ص 15. بنابراین شــناخت چنین مطلبی از لوازم تفسیر قرآن بوده که نو
که حتی به شــهادت ابن ابی طی، مفید یگانه زمان خود در  منســوب به مفید در تصحیح االعتقاد از آن اطالع نداشــته اســت! این در حالی اســت 

یخ االسام، ج 28، ص 333( جمیع علوم از جمله تفسیر و نحو بوده است. )ر.ک به: ذهبی، محمد بن احمد، تار
136. صدوق، محمد بن علی، التوحید، ص 154؛ عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 110.

137. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص 238.
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که از جمله مصادر این روایت است در ذکر نام برخی از کتب صدوق توسط شیخ طوسی  کتاب التوحید نیز 

آمده است.

که از ســندش پیداســت، شــیخ کلینی بوده اســت.  یان این روایت چنان  دلیل دوم این اســت که یکی از راو

نجاشــی و شــیخ طوســی آورده اند که تمام کتب و روایات کلینی را نیز از طریق مفید )و او از طریق اســتادش 
گرفته اند.138 ابن قولویه( فرا

بنابراین بی تردید شــیخ مفید از این روایت صریح در تفســیر این آیه شــریفه اطاع داشته است و چنین نظری 

هرگز نمی تواند از ایشان باشد.

2. نگاهی به ساختار تصحيح االعتقاد
ی می کند. کتب  آثار نویســندگان متخصص عمدتًا از یکدســتی و انسجام خاصی در محتوا یا ساختار پیرو

شــیخ مفیــد نیــز از ایــن قاعده مســتثنا نیســت. بــا مراجعه بــه آثار مفید، یکدســتی خاصــی در ســاختار آنها 

مشــاهده می شــود که می تواند کمک شــایانی به بررســی ما بکند. برای نمونه به مطالعه اسلوب نگارش مفید 

که هیچ گاه تغییری نکرده و در تمام آثار این عالم بزرگوار مشهود است یم  کتبش می پرداز در مقدمات 

ابتــدا نمونه هــای متعــددی از عمــده آثــار شــیخ مفیــد را ذکــر می کنیم و ســپس به بررســی تصحیــح االعتقاد 

خواهیم پرداخت. پیش از آن، ذکر دو نکته الزم به تذکر اســت: اول آنکه مقدمات شــیخ مفید بر آثار خویش 

گاه حجمــی قابــل توجه داشــته که در اینجا جهت رعایت اختصار تنها خاصــه ای از هر مقدمه ارائه خواهد 

شد.

دوم آنکــه امــروزه انتســاب برخی از این آثــار به مفید، ماننــد االختصاص و النکت االعتقادیة زیر ســؤال رفته 

و ثابت نیســت. با این وجود مقدمات این دو اثر نیز چون ضمن آثار شــیخ مفید منتشــر می شــود ذکر شــده تا 

گفته ای باقی نمانده باشد. مطلب نا

1-2. المقنعه
مفیــد در مقّدمــه ایــن کتــاب توضیح می دهد که اثر را به درخواســت ســیدامیر جلیل )که نامــش را ذکر نکرده 

است( نوشته و اثر مذکور جمع مختصری در احکام و واجبات و شرائع اسام است تا راهنمای اهل عبادت، 
کرده است.139 که آن را با اعتقادات ضروری دین آغاز  بصیرت و رشد و دین باشد و توضیح می دهد 

2 -2. جوابات اهل الموصل
کتــاب، اثــر در پاســخ ســؤال فــردی از اهالــی موصــل اســت که دربــاره مــاه رمضــان و کامل یا  مطابــق مقّدمــه 

ناقص بودن آن و اعتقاد اصحاب عدد از عالمان امامیه و برخی آیات و روایات پرســش هایی داشــته اســت. 

کتاب را در پاســخ آن  کرده و شــیخ مفید نیز این  شــخصی پرســش های این فرد موصلی را برای مفید ارســال 
نوشته است.140

3-2. اوائل المقاالت
کتاب را به دعوت  که ظاهرًا  کتاب شــریف مفید از خداوند طول عمر ســید شــریف نقیب را ـ  در مقّدمه این 

کتــاب بیــان تفاوت هــای شــیعه و  کــه هدفــش از نــگارش  او نوشــته اســت ـ یــاد می کنــد و توضیــح می دهــد 

138. نجاشی، رجال، ص 377؛ طوسی، محمد بن حسن، همان، ص 211.
139. مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص 27 - 28.

140. مفید، محمد بن محمد، جوابات اهل الموصل، 13 - 14.
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صاغــان )معــرب چاغان( نــام قریه ای نزدیک شــهر مرو بوده اســت. 

که علیه شیعیان فعالیت  یست  مردی از اصحاب رأی در آنجا می ز

می کرد و آنان را مرتد می دانست و در اثبات گمراهی آنان و به هدف 

گزارش این  کرده بود. فردی  بدگویی از ایشــان ده مسئله علمی بیان 

مســئله را بــه مفیــد داده و شــیخ مفیــد در مقّدمــه قابــل توجه کتاب 

هدف از نگارش اثر را پاســخ به مســائل این شــخص و بیان گمراهی 
کرده است.148 عقائد او بیان 

10-2. رسالة فی المهر
کتــاب را تعجب یکی از مؤمنان از پاســخ  مفیــد هــدف نگارش این 

شــیخی فاضــل دربــاره حدیثــی از امــام صادق)علیــه الســام( در 
کرده است.149 خصوص مهریه بیان 

11-2. ايمان أبی طالب
ی طول عمــر و عزت  شــیخ مفیــد در مقّدمــه ایــن کتــاب پــس از آرزو

که نــام او را نمی برد ـ هــدف نگارش  و تاییــد بــرای اســتادی بزرگــوار ـ 

کتــاب را بیــان اعمــال و گفتار حضــرت ابوطالب که نشــان از ایمان 

کــه دربــاره دالیــل ایمــان آن  گفتگویــی می دانــد  ایشــان دارد و درج 
حضرت در محضر آن استاد انجام شده بود.150

12-2. اإلعالم
هــدف مفیــد از نگارش ایــن کتاب، انجــام تقاضای ســیدی بزرگوار 

در جمــع احکام فقهــی بوده که امامیه بر آن اجماع دارند و مخالفان 

بــا آنــان در آن احــکام مخالفــت می ورزنــد. مفیــد همچنیــن اضافه 

کتاب اوائل المقــاالت اضافه  کتاب بــه  کــه می خواهد این  می کنــد 
گردد.151

13-2. اإلفصاح

کتــاب مفیــد بیــان می کند که بــه توفیق  در مقّدمــه قابــل توجــه ایــن 

کتاب را به هدف بیانی اجمالی و مختصر از امامت نگاشــته  الهــی 

کــه موجــب بی نیازی از تفصیــل و طول کام شــود و اصولی را در آن 
که به خواننده را به مباحث فرعی نیز برساند.152 مطرح می کند 

14-2. المزار
کرده،  که در مقّدمــه بیان  کتاب چنــان  هــدف مفید از نــگارش این 

148. مفید، محمد بن محمد، المسائل الصاغانیه، ص 29 - 30.
149. مفید، محمد بن محمد، رسالة فی المهر، ص 17 - 18.

150. مفید، محمد بن محمد، ایمان ابی طالب، ص 17 - 18.
151. مفیــد، محمــد بن محمد، االعام، ص 16. الزم به ذکر اســت کــه نام کامل این کتاب نیز 

»االعام بما اتفقت علیه االمامیة من االحکام« است.
152. مفید، محمد بن محمد، االفصاح، ص 25. نام کامل این کتاب نیز »االفصاح فی امامة 

امیرالمؤمنین)علیه السام(« است.

معتزلــه خصوصــًا در مســئله عــدل و تفاوت هــای شــیعیان امامی با 
معتزلی هاست.141

4-2. االرشاد
بــه  کــرده،  تصریــح  آن  مقّدمــه  در  چنان کــه  را  کتــاب  ایــن  مفیــد 

کــه نامــش را نبــردهـ  و جهت اثبات مســائلی  درخواســت شــخصیـ  

یخ عمر ایشــان و ذکر مشاهدشــان و  یخــی چــون نام های ائمه، تار تار

نام هــای فرزندانشــان و اخبــار احوال آن بزرگواران نوشــته تــا بّینات و 

کتاب منصفانه به  شــبهات از هم تشــخیص داده شــوند و خواننده 
اعتقادی حق برسد.142

5-2. رسالة حول خبر مارية
ی طــول عمــر و دوام تأیید و  کتــاب پس از آرزو مفیــد در مقّدمــه ایــن 

نعمــت و توفیــق برای ســید شــریف و فاضل جلیل بیــان می کند که 

کتاب پاســخ به ســؤال یکــی از معتزلــه درباره خبر  هــدف از نگارش 

یه قبطیه و تهمت یکی از همســران پیامبر به ایشــان بوده  و قصه مار
است.143

6-2. أحکام النساء
مفید در مقّدمه این کتاب، علت تألیف را برآوردن تمایل و خواسته 

بانویــی بزرگــوار و ســیده ای جلیلــه144 در تألیــف کتابــی مختصــر در 
که حفظ آن برای آنان آسان باشد.145 خصوص احکام زنان می داند 

7-2. العويص
که به درخواست شخصی،  کتاب فقهی، مفید آورده  در مقّدمه این 

کــره خــود را با فــردی که از نیشــابور آمده بود را نوشــته و  محتــوای مذا
کتاب اضافه می کند.146 مطالبی را در همان باب و نوع نیز به 

8-2. المسائل السرويه
کتــاب مفیــد چنیــن آورده که مســائلی از جانب شــریف  در مقّدمــه 

فاضل )از شــهری ســاری مازندران( برای او ارســال شــده و او پاســخ 

یه  گانه می دهد که همین کتاب المســائل الســرو آن را در کتابی جدا
است.147

9-2. المسائل الصاغانيه

141. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقاالت، ص 33 - 34.
142. مفید، محمد بن محمد، االرشاد، ج 1، ص 4.

یة، ص 16. 143. مفید، محمد بن محمد، رسالة حول خبر مار
که این بانوی بزرگوار، فاطمه  کرده  144. آقابزرگ طهرانی از اســتادش محّدث نوری چنین نقل 
یعة، ج 1، ص 302( بنت الحسین مادر سیدرضی و سیدمرتضی بوده است .)ر.ک به: الذر

145. مفید، محمد بن محمد، احکام النساء، ص 13 - 14.
146. مفید، محمد بن محمد، العویص، ص 21.

یة، ص 29. 147. مفید، محمد بن محمد، المسائل السرو
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کتــاب طــول عمــر و بقــای حاجــب160 و دوام  شــیخ در مقّدمــه ایــن 

که او مســائلی را  توفیــق او را از خــدا خواســتار شــده و بیــان می کنــد 

ارسال کرده و تقاضای پاسخ آن را برای برطرف شدن شبهات داشته 
است. سپس مختصرًا به بحث در رابطه با آن می پردازد.161

21-2. رسالة فی معنی المولی
کتــاب چنان که در مقدمه آن آمده پاســخ شــیخ مفید به مردی  ایــن 

که در مجلســی شــبهاتی در خصــوص لفظ موال در  بهشــمی162 بوده 

کتاب پاســخ های مفصل  کرده بود. محتوای این  حدیث غدیر وارد 

شیخ به آن فرد است.

22-2. التذکرة بأصول الفقه
کســی نوشــته شــده  که اثر به درخواســت  کتاب آمده  در مقّدمه این 

کرده بود و شیخ در اجابت  که مختصری از اصول فقه را درخواست 
کتاب را نوشته است.163 درخواست او این 

23-2. المسائل العشر فی الغيبة
در مقّدمــه ایــن کتاب شــیخ مفیــد ذکر می کند که کتــاب را به دلیل 

درخواست کسی نوشته که حق او را واجب می داند و قدر و منزلتش 

را بــزرگ مــی دارد و به جــای آوردن حقوقــش معتقــد اســت.164 نکاتی 

در خصــوص امامــت امام زمان)علیه الســام( به خاطر آن شــخص 

کتاب را در اثبات آن نکات  که  رســیده بود و شــیخ تصریح می کند 

نوشته است.165 سپس وارد بحث اصلی خود می شود.

24-2. الجمل
که از  کتــاب فــردی را مخاطب قــرار می دهــد  شــیخ در ابتــدای ایــن 

کرده بود اختــاف بین اهل قبلــه را در خصوص  ایشــان درخواســت 

فتنه بصره و جنگ جمل و مذهب هر فرقه ای را شرح و بیان نماید؛ 

کــه هــر کتاب دیگری که نوشــته شــده اخبــار را بــا یکدیگر خلط  چرا

کــرده و موجــب التباس امر بر مردم شــده اســت. ســپس شــیخ بیان 

کتاب را در جمــع اخبار این واقعــه و اثبات اعتقاد  که ایــن  می کنــد 

160. شــیخ نــام ایــن حاجــب را ذکــر نکــرده اســت، امــا در یکــی از نســخه ها نــام ایــن شــخص 
الحاجب أبي اللیث بن ســراج ذکر شــده است. )ر.ک به: رساله دوم مجموعه شماره 3692 
کتابخانــه آیــت اهلل مرعشــی( آقابــزرگ طهرانــی نیــز پرســش ها را از جانب همین فرد دانســته و 
مرحوم افندی نیز به نامه نگاری بین او و شــیخ مفید درباره برخی مســائل اشــاره کرده است. 
یعة، ج2 ، ص 81 و 90؛ ج 5، ص 198-228؛ ج 6،  )ر.ک به: طهرانی، محمد محسن، الذر

یاض العلماء، ج 1، ص 120( ص 5؛ ج 20، ص 358؛ افندی، میرزا عبداهلل، ر
161. مفید، محمد بن محمد، المسائل العکبریة، ص 25.

گروهی از معتزله و از یاران ابوهاشم جبائی بوده اند. 162. بهشمیه 
163. مفید، محمد بن محمد، التذکرة باصول الفقه، ص 27.

164. مطابق معمول نام این شــخص بزرگوار ذکر نشــده اســت. اما در ابتدای نسخه نفیس قرن 
کــه آن فرد »رئیــس ابی العــالء بن تاج الملــک« بوده  هفتــم کتابخانــه آیــت اهلل مرعشــی آمده 

است.
165. مفید، محمد بن محمد، المسائل العشر فی الغیبة، ص 42.

یارت امیرالمؤمنین و امام حسین)علیهما السام(  ترتیب مناسک ز
یارت آن دو بزرگوار بوده است.153 و آداب مفّصل ز

15-2. المسائل الجاروديه
کتاب المســائل الجارودیه پاسخ های شــیخ مفید به عنوان نماینده 

شــیعه امامیــه به شــبهات مختلــف جارودیــه154 دربــاره امامت بوده 

ک و افتــراق  اســت. شــیخ پــس از مقدمــه ای در بیــان نقــاط اشــترا

امامیــه و جارودیه درباره امامت،155 به ذکر و پاســخ شــبهات ایشــان 

می پردازد.

16-2. النکت االعتقاديه
کــه محتــوای  کتــاب، بیــان می کنــد  مفیــد در مقّدمــه مختصــر ایــن 

کــه دلیل به ســوی آن رهبری نمــوده و به آن  کتــاب عقیده ای اســت 

اعتمــاد دارد و پــس از توضیــح و تبییــن، به برای تقّرب بــه خداوند و 

درخواســت ثوابــش آن را هدیه ای بــرای برادران مؤمن قــرار می دهد تا 
موجب فایده باشد.156

17-2. مسار الشيعه
یخ ایام  مفیــد در مقدمــه این کتاب، هــدف را بیان مختصــری از تار

یخ می داند تا مبنایی برای عقاید شــیعیان  شــیعیان و اعمال آن توار

ینت های اهل ایمان دانسته  شود. او همچنین معرفت این امر را از ز
گاهی از آن را برای اهل فضل زشت می شمارد.157 و عدم آ

18-2. تحريم ذبائح أهل الکتاب
شیخ مفید در مقّدمه این کتاب پس از بیان دقیق اختاف مذاهب 

در این امر، به بحث فقهی می پردازد. شیخ به درستی در آغاز کتاب 

کــه امــروزه در ادبیــات پژوهش بــه »بیان  همــان امــری را انجــام داده 
مسئله« شهرت دارد.158

19-2. تفضيل اميرالمؤمنين)عليه السالم(
کتاب نیز دقیقًا مانند مورد پیشین عمل شده است.  در مقّدمه این 

ی اقوال شــیعه و غیر از ایشــان  کاو شــیخ به دقت به بیان مســئله و وا

کتــاب می شــود و بــه بحــث  پرداختــه و ســپس وارد فصــل اصلــی 
می پردازد.159

20-2. المسائل العکبريه

153. مفید، محمد بن محمد، المزار، ص 3.
یدیه. یاد بن منذر عبدی و از مهم ترین فرقه های ز 154. پیروان ابوالجارود ز

155. مفید، محمد بن محمد، المسائل الجارودیه، ص 27 - 28.
156. مفید، محمد بن محمد، النکت االعتقادیة، ص 15.

157. مفید، محمد بن محمد، مسار الشیعة، ص 17.
158. مفید، محمد بن محمد، تحریم ذبائح أهل الکتاب، ص 19 - 20.

159 مفید، محمد بن محمد، تفضیل امیرالمؤمنین علیه السام، ص 18 - 19.
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صحیح نوشته است.166

25-2. االختصاص
در مقّدمــه ایــن کتــاب مفیــد بیان می کند که آن را سرشــار از فنــون احادیث و اخبار ناب و آثــار نیک نموده و 

حکایاتی در معانی بسیار در ستایش مردان و فضیلت ایشان و مراتب و دانایی علما فراهم آورده است.167

26-2. مسألتان فی النص علی علی)عليه السالم(
شــیخ مفید در ابتدای این رســاله مختصر و در مقام بیان مســئله، پرســش ســؤال کننده ای را درباره خافت 

کرده و وجوه مختلف سؤال او را تقریر می کند. سپس به پاسخ به او می پردازد.168 امیرمؤمنان مطرح 

27-2. النکت فی مقدمات االصول
کثرًا چنین است  شــیخ در ابتدای کتاب که امای ایشــان نیز بوده است توضیح می دهد که ارشاد مبتدیان ا

کــه اولیــن واجبــات خدا بر مکلفان را بیان کنند. ســپس خود ترتیب ســؤال و جــواب را می دهد و یکی پس از 

دیگری ســؤاالت را طرح کرده و به آن با اختصار بســیار پاســخ می دهد. پس از گذشــت حجم قابل توّجهی از 
کتاب، وارد فصول و مباحث اعتقادی دیگری می شود و به آنها می پردازد.169

28-2. الکافئة
مه مجلسی 

ّ
آنچه سال ها پیش از این کتاب منتشر شد، صرفًا روایاتی است که در گذشته محّدثانی چون عا

کتاب هنوز مخطوط اســت و به چاپ نرســیده، اما راقم  کرده بودند. این  کتاب نقل  و محّدث نوری از اصل 

ســطور نســخه خطی کامل آن را ماحظه کرده اســت. مفید مقّدمه ای طوالنی و جالب توجه بر کتاب نوشــته 

ی مباحثی اعتقــادی و مطالبی درباره برخی وابســتگان پیامبر اســت. ســپس وارد اصل بحث های  کــه حــاو

اعتقادی خود به صورت سؤال و جواب و ذکر نکات می شود.

کــه توضیح آن  که از شــیخ مفید به چاپ رســیده )به اســتثنای الکافئه  تمــام ایــن مــوارد کتب و رســائلی بود 

که  کتبی  که اسلوب همیشگی شیخ را نشان می دهد. به غیر از اینها در  گذشت( و دارای مقدمه ای هستند 

که به  که به دالیلی فاقد چنین ویژگی اســت  از شــیخ به دســت ما رســیده موارد معدود دیگری نیز وجود دارد 

آنها اشاره می شود:

کتابی از مفید نیست، بلکه پاسخ های مختصر شیخ مفید به سیزده  که در واقع  کتاب »المسائل الطوسیة« 

کتاب امروزه به چاپ رسیده است. که عین سؤال و جواب ها به عنوان  پرسش از شیخ طوسی است 

گزارشــی از  کتــاب »المســح علــی الرجلیــن« که نگارشــی از شــیخ مفید بــه عنوان یــک کتاب نیســت، بلکه 

گفتگوی او در مجلسش با یکی از فقهای بزرگ حنفی به نام ابوجعفر نسفی عراقی است.

کتاب »رســالة فی المتعة« که اساســًا اصل آن به ما نرســیده و آنچه امروز در دســت ماســت نیز روایاتی اســت 

مه مجلســی نقل شــده و کنگره جهانی شیخ مفید همان مجموعه 
ّ

که از رســاله ای با همین عنوان توســط عا

کرده است. روایات را به شکل رساله ای مستقل منتشر 

که از مفید نیســت، بلکه خاصه ای از کتاب متعه مفید اســت و توسط  کتاب »خاصة االیجاز فی المتعة« 

166. همان، الجمل، ص 18.
167. همان، االختصاص، ص 1.

168. همان، مسألتان فی النص علی علي، ص 13.
169. همان، النکت فی مقدمات االصول، ص 20.
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کرکی( و به قولی به وسیله شهید اول تلخیص شده است. سیدحسین مجتهد )نوه محقق 

کامل آن در دسترس نیســت و آنچه به چاپ رسیده قسم عبادات تا  کتاب »اإلشــراف« که متأســفانه نســخه 

کتاب حج است. نهایت 

کتاب »األمالی« که نگارش مفید نیســت، بلکه تقریر مجالس حدیث اوســت که از مجلس اول رمضان 404 

آغاز شده و تا مجلس 27 رمضان 410 ادامه یافته بود.

گرچه به نام مفید به چاپ رســیده، اما در اصل تألیف ســیدمرتضی اســت و  که  کتاب »الفصول المختارة« 

کتاب  کتاب منتخب فصولی از مجالس مفید170 و نکته هایی از  کرده،  چنان که ســید در مقدمه آن تصریح 
»العیون والمحاسن« اوست.171

که تألیف مفید نیست، بلکه شنیده هایی از مفید توسط سیدمرتضی است. کتاب »الحکایات« 

که تنظیم شده و طبعًا نیاز  که به مثابه یادداشتی چندصفحه ای است  کتاب »حدیث نحن معاشر األنبیاء« 

به مقدمه ندارد.

ی چند  که رســائلی بســیار مختصــر و در حد چند صفحــه و تمام آنها صرفــًا حاو کتــاب »رســائل فی الغیبة« 

سؤال و جواب است.

که از ابتدای آن شــیخ وارد موضوع اصلی رساله می شود  که رســاله ای مختصر اســت  کتاب »اقســام المولی« 

که معنی مولی است.

کاتــب آن احمــد بن حســین بــن عودی اســدی حلی در قرن هشــتم اســت و  کــه  کتــاب »مســئلة فــی االرادة« 

کرده است. کرده و روایاتی از مفید را نیز به آن اضافه  کراجکی را جمع  کلماتی از مفید و 

که اثری مســتقل از مفید نیســت، بلکه استخراج تفاسیری از آیات قرآن از آثار  کتاب »تفســیر القرآن المجید« 

شیخ مفید است.

ی روایتی از شیخ ابوالحسن علی بن محمد بن  کتاب »شرح المنام« که رساله ای چندصفحه ای و صرفًا حاو

بنان درباره خوابی از شیخ مفید است.

از این بررســی طوالنی مشــخص می شــود که شــیخ مفید در تمام کتب خویش از اســلوبی معین و ساختاری 

کوتاه ـ پایبند اســت و عادت به توضیحی  گرچه  ی می کنــد. او به ذکر و نگارش یک مقدمــه ـ ا مشــخص پیــرو

که بسیاری از  کتاب و بیان مسئله و موضوع بحث خود یا انگیزه اش از نگارش اثر دارد و واضح است  درباره 

آثار نیز به درخواست اشراف و بزرگان نگاشته شده است.

کنــون و پــس از ایــن بررســی کافــی اســت نگاهــی بــه تصحیح االعتقــاد داشــته باشــیم. این کتــاب در تمام  ا

نســخه های آن، بــدون هیــچ مقدمــه و توضیحی آغاز می شــود. کمترین انتظار این اســت که نویســنده چون 

بــه مصــاف یکــی دیگر از بزرگ ترین عالمان امامیه رفته که در همان زمــان نیز آراء او محل اعتنا و احترام بوده 

که برخــی از آنها  اســت، توضیحــی دربــاره اثــر خود بدهد و اقــًا در چند خــط، مانند کتب و رســائل دیگرش 

کند. جزوه هایی چندصفحه ای بیش نبوده اند معلوماتی به خواننده ارائه 

کتاب امالی مفید. که نجاشی معرفی نموده )نجاشی، رجال، ص 400( و نه  کتاب »المجالس المحفوظة فی فنون الکام« است  170. ظاهرًا منظور 
171. مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة، ص 16.
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گروه نبوده  کثریت جامعه علمی به طور مطلق در دست یکی از دو  ا

است.

کتابــی نوشــته و  کــه شــخصی اصولــی،  کــرد  می تــوان چنیــن فــرض 

یــان و تضعیف آنان مســتقیمًا بزرگ ترین نماینده  بــرای تحقیر اخبار

یــا  گمنــام  فــردی  بی تردیــد  اســت.  داده  قــرار  هــدف  را  مکتبشــان 

گر بهره ای از علم نیز داشــت را یــارای چنین هجومی  نامــدار، حتــی ا

علیــه شــیخ صدوق به عنوان رکنی از ارکان تشــیع نبــود. از همین رو 

انتخاب شــیخ مفید بــه عنــوان بزرگ ترین نماینده مکتــب اصولی، 

گزینشــی هوشــمندانه بــوده اســت. امری که می توانســت بــه بهترین 

گیــر و دار تضعیــف  شــکل بازگــوی تفــاوت دو مکتــب باشــد و در 

یان و تقویت اصولیان، به فرضیه یاد شده اثر عملی مضاعفی  اخبار

ببخشد.

کتابنامه

کتابها الف(

کریم. قرآن 
ابــن اثیــر، مجدالدیــن؛ النهایة فــی غریب الحدیــث واالثر؛ تحقیــق طاهر احمد 
الــزاوی و محمــود محمد الطناحی؛ چاپ چهارم، مؤسســه اســماعیلیان، قم، 

1364ش.

ابن ادریس، محمد بن منصو؛ الســرائر؛ چاپ دوم، مؤسســة النشــر االســامی، 
قم، 1410ق.

ابــن حجــر، احمــد بــن علــی؛ لســان المیــزان؛ چــاپ دوم، مؤسســة االعلمــی 
للمطبوعات، بیروت، 1390ق.

ابن شهرآشوب، محمد بن علی؛ معالم العلماء؛ بی نا، قم، بی تا.

ـــــــــــــــــــــ ؛ مناقــب آل ابــی طالــب؛ تحقیــق لجنــة مــن اســاتذة النجف االشــرف؛ 
المکتبة الحیدریة، نجف، 1376ق.

ابــن صباغ، علــی بن محمد؛ الفصول المهمة فی أصول االئمة؛ تحقیق ســامی 
الغریری؛ چاپ اول، دارالحدیث، قم، 1422ق.

ابن طاووس، رضی الدین علی؛ إقبال االعمال؛ تحقیق جواد قیومی اصفهانی؛ 
چاپ اول، مکتب االعام االسامی، 1414ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ فتــح االبــواب؛ تحقیق حامد الخفاف؛ چاپ اول، مؤسســة آل 
البیت إلحیاء التراث، بیروت، 1409ق.

کثیر، اســماعیل؛ البدایــة والنهایة؛ تحقیــق علی شــیری؛ دار إحیاء التراث  ابــن 
العربی، بیروت، 1408ق.

ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ نشر ادب الحوزة، 1405ق.

ابــن الندیــم، محمد بن ابی یعقوب؛ فهرســت ابن الندیــم؛ تحقیق رضا تجدد؛ 
بی نا، بی تا.

ابــن هشــام، عبــداهلل بــن یوســف؛ مغنی اللبیــب؛ تحقیــق محمــد محی الدین 
عبدالحمید؛ مکتب آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی، قم، 1404ق.

کشــف الغمة فــی معرفــة االئمــة؛ چــاپ دوم، دار  اربلــی، علــی بــن ابــی الفتــح؛ 
االضواء، بیروت، 1405ق.

کتــاب  اســت،  مفقــود  االعتقــاد  تصحیــح  در  مــوارد  ایــن  تمــام 

بــدون کوچک تریــن مقدمــه ای بــا عبــارت »قــال ابوجعفــر« و بحــث 

کــه نه تنهــا اقتضــای چنیــن اثــر  »معنــی کشــف الســاق« آغــاز شــده 

حساسیت برانگیزی نیست، بلکه آشکارا خاف اسلوب همیشگی 

مفید در تألیفات و آثار اوست.

نتيجه گيری
که به دالیل زیر، تصحیح االعتقاد  برآیند این پژوهش چنین اســت 

نمی تواند از فردی چون شیخ مفید باشد:

1. قرائن خارجی: ذکرنشــدن نام این کتاب و اشــاره به آن در آثار خود 

کتــاب و نام هــای مشــابه آن در رجــال نجاشــی  مفیــد، نیامــدن نــام 

کتــاب و نقــل از آن و اجازه ای  و فهرســت طوســی، بی خبــری از نــام 

منتهــی بــه آن و حتی عدم وجود اشــاره ای به کتــاب در قرون بعد در 

کتــب رجالــی و غیــر آن و موجودنبودن نســخه خطی کتــاب پیش از 

که با مقابلــه ای معتبر به قرون پیشــین  قــرن یازدهم یا نســخه خطــی 

کتابت شده باشد. بازگردد و از نسخ دیگر 

که در مــوارد مهمــی در مخالفت  کتاب  2. قرائــن داخلــی: محتــوای 

یــا تضــاّد بــا نظــرات قطعــی شــیخ مفیــد اســت. در برخــی مــوارد نیز 

ماننــد تعابیر مربوط به شــیخ صدوق، این محتــوا برخاف حقیقت 

و واقعیت نیز بوده اســت که قبول صدور آن از مفید را دشــوار و بلکه 

که یــک نمونه  کتاب  شــبیه بــه محال می ســازد. همچنین ســاختار 

از آن بررســی و روشــن شــد، برخاف ســاختار و روال همیشــگی آثار 

مفید است و فقدان این روش در این اثر، با توجه به حساسیت آن و 

کتاب خدشه ای مهم محسوب می شود. اهمیت 

به نظر می رســد با پیوســتن این دالیل و شواهد به یکدیگر بهتر است 

بــرای همیشــه با انتســاب تصحیــح االعتقاد بــه مفیــد خداحافظی 

کنیم. اینکه انگیزه و علت این جعل چه بوده و به طور دقیق چگونه 

انجــام پذیرفتــه اســت، خــارج از حوصلــه نوشــتار بــوده و تحقیقــی 

گــذرا  ژرف تــر و مجالــی بیشــتر را می طلبــد. در اینجــا تنهــا بــه طــور 

می تــوان به فرضیه ای اشــاره کرد که شــاید مقّدمه ای بــرای ادامه این 

مبحث باشد.

که در قرون هشتم و نهم نسبت به گذشته قدرت بیشتری  یان  اخبار

یافتــه بودند، در اواســط قرن دهم و با ظهور شــخصیتی چون محقق 

کرکــی و اقدامــات عملــی او در ایــران و بــه پشــتوانه دولــت صفــوی، 

کــرد. طلوع تصحیــح االعتقاد در  اندک اندک ســتاره اقبالشــان افول 

میانــه اختافــات عالمــان اخباری و اصولی در تشــیع اســت و هنوز 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ تهذیــب االحــکام؛ تحقیــق سیدحســن موســوی خرســان؛ چاپ 
سوم، دارالکتب االسامیة، تهران، 1364ش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ الفهرســت؛ تحقیق شــیخ جواد قیومی؛ چاپ اول، مرسســة نشــر 
الفقاهة، 1417ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ الغیبــة؛ تحقیــق عبــاداهلل تهرانــی و علی احمد ناصــح؛ چاپ اول 
مؤسسة المعارف االسامیة، 1411ق.

طهرانی، محمد محسن؛ الذریعة الی تصانیف الشیعة؛ چاپ سوم، داراالضواء، 
بیروت، 1403ق.

فراهیــدی، خلیل بــن احمد؛ کتاب العین؛ تحقیق مهدی المخزومی و ابراهیم 
السامرائی؛ چاپ دوم، موسسة دارالهجرة، قم، 1409ق.

العامــة  الحســینی  ضیاء الدیــن  تحقیــق  الوافــی؛  محســن؛  کاشــانی،  فیــض 
االصفهانــی؛ چــاپ اول، مکتبة االمــام امیرالمومنین)علیه الســام(، اصفهان، 

1406ق.

قمــی، علــی بــن ابراهیــم؛ تفســیر قمی؛ تحقیــق ســیدطیب موســوی جزائری؛ 
چاپ سوم، مؤسسة دارالکتاب للطباعة والنشر، قم، 1404ق.

کبر غفــاری؛ چــاپ پنجم،  کلینــی، محمــد بــن یعقــوب؛ الکافــی؛ تحقیــق علی ا
دارالکتب االسامیة، تهران، 1363ش.

گرجی، ابوالقاســم؛ تاریخ فقه و فقهاء؛ چاپ هشــتم، انتشارات سمت، تهران، 
1385ش.

ح أصول الکافی؛ تصحیح سیدعلی عاشور؛ چاپ اول،  مازندرانی، ماصالح؛ شر
دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1421ق.

مامقانــی، عبــداهلل؛ مقباس الهدایة فــی علم الدرایة؛ تحقیق شــیخ محمدرضا 
مامقانی؛ چاپ اول، دلیل ما، قم، 1385ش.

مجلسی، محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ چاپ دوم، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1403ق.

ـــــــــــــــــــــــــ ؛ الوجیزة فی الرجال؛ نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی.

مفیــد، احــکام النســاء؛ تحقیــق شــیخ مهــدی نجــف؛ چــاپ دوم، دارالمفیــد 
للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

کبر غفاری و ســیدمحمود زرندی؛ چاپ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ اإلختصاص؛ تحقیق علی ا
دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ اإلختصــاص؛ تحقیــق مؤسســة آل البیــت لتحقیــق التــراث؛ چاپ 
دوم، دارالمفید للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ اإلعام بما اّتفقت علیه االمامیة من االحکام؛ تحقیق شیخ محمد 
الحسون؛ چاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ اإلفصاح فی إمامة أمیرالمؤمنین)علیه السام(؛ چاپ دوم، تحقیق 
مؤسسة البعثة، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

انصــاری؛ چــاپ دوم،  ابراهیــم  المقــاالت؛ تحقیــق شــیخ  اوائــل  ؛  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ ایمــان ابی طالب؛ تحقیق مؤسســة البعثة؛ چــاپ دوم، دارالمفید 
للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ تحریم ذبائح أهل الکتاب؛ تحقیق شیخ مهدی نجف؛ چاپ دوم، 
دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ التذکــرة بأصــول الفقــه؛ تحقیــق شــیخ مهــدی نجف؛ چــاپ دوم، 
دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ تصحیح إعتقادات االمامیة؛ تحقیق حســین درگاهی؛ چاپ دوم، 
دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

کعبی؛  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ تفضیــل أمیرالمؤمنین)علیــه الســام(؛ تحقیق علی موســی 
چاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

افنــدی، میرزاعبــداهلل؛ تعلیقة أمل اآلمل؛ تحقیق ســیداحمد حســینی؛ چاپ 
اول، مکتب آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی، قم، 1410ق.

ــــــــــــــــــــــــــ ؛ ریاض العلماء و حیاض الفضاء؛ تحقیق ســیداحمد حســینی؛ قم، 
1401ق.

بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضرة؛ مؤسسة النشر االسامی، قم، بی تا.

ــــــــــــــــــــ ؛ الدر النجفیة من الملتقطات الیوســفیة؛ تحقیق شرکة دار المصطفی؛ 
چاپ اول، نشر شرکة دار المصطفی، بیروت، 1423ق.

ــــــــــــــــــــــ ؛ لؤلــؤة البحریــن؛ تحقیــق ســیدمحمدصادق بحــر العلــوم؛ چاپ اول، 
1429ق.

بحرالعلــوم، ســیدمهدی؛ الفوائد الرجالیــة؛ تحقیق محمدصــادق بحرالعلوم و 
حسین بحرالعلوم؛ چاپ اول، مکتبة الصادق، تهران، 1363ش.

جوهری، اســماعیل بن حماد؛ الصحاح؛ تحقیق احمد عبدالغفور عطار؛ چاپ 
چهارم، دار العلم المایین، بیروت، 1407ق.

حــّر عاملــی، محمد بن حســن؛ اثبات الهــداة بالنصوص والمعجزات؛ مؤسســة 
االعلمی للمطبوعات، بیروت، 1425ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ الفصــول المهمــة فــی أصــول االئمــة؛ تحقیق محمــد القائینی؛ 
چاپ اول، مؤسسه معارف اسامی امام رضا، قم، 1418ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ امــل اآلمــل؛ تحقیــق ســیداحمد حســینی؛ مکتبــة االندلــس، 
بغداد، 1385ق.

خــزاز قمــی، علــی بــن محمــد؛ کفایــة االثر فــی النــص علی االئمــة االثنی عشــر؛ 
کوهکمره ای؛ انتشارات بیدار، قم، 1401ق. تحقیق سیدعبداللطیف حسینی 

خوئی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، چاپ پنجم، 1413ق.

کتابخانه اهدایی آقای ســیدمحمد مشکوة  دانش پژوه، محمدتقی، فهرســت 
کتابخانه دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، تهران، 1332ش. به 

کتابخانه  درایتی، مصطفی؛ فهرســتواره دست نوشــت های ایران)دنــا(؛ تهران: 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی، 1389ش.

ذهبی، محمد بن احمد؛ العبر فی خبر من غبر، بی تا، بی نا، بی جا.

تاریــخ االســام؛ تحقیــق عمــر عبدالســام تدمــری؛ چــاپ اول،  ؛  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
دارالکتاب العربی، بیروت، 1407ق.

رضی، محمد بن حســین؛ نهج الباغة؛ تحقیق شیخ محمد عبده؛ چاپ اول، 
دارالذخائر، قم، 1412ق.

صدوق، محمد بن علی؛ األمالی؛ مؤسسة البعثة، چاپ اول، 1417ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ التوحیــد؛ تحقیــق سیدهاشــم حســینی تهرانــی؛ مؤسســة النشــر 
اإلسامی، بی تا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ عیــون أخبــار الرضــا؛ تحقیــق حســین اعلمــی؛ مؤسســة االعلمــی 
للمطبوعات، بیروت، 1404ق.

کبر غفاری؛ چاپ دوم، مؤسسة  ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ من ال یحضره الفقیه؛ تحقیق علی ا
النشر االسامی، قم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ الهدایة؛ مؤسسة االمام الهادی، چاپ اول، قم، 1418ق.

کوچه باغی؛  صفــار، محمــد بن حســن؛ بصائــر الدرجــات؛ تحقیــق میرزاحســن 
منشورات االعلمی، تهران، 1404ق.

خرســان؛  ســیدمحمدباقر  تحقیــق  اإلحتجــاج؛  علــی؛  بــن  احمــد  طبرســی، 
دارالنعمان للطباعة والنشر، نجف اشرف، 1386ق.

طبرســی، فضل بن حســن؛ إعام الوری بأعام الهدی؛ چاپ اول، مؤسســة آل 
البیت إلحیاء التراث، قم، 1417ق.

طوســی، محمــد بن حســن؛ التبیان فی تفســیر القــرآن؛ تحقیــق احمد حبیب 
قصیر العاملی؛ چاپ اول، مکتب االعام االسامی، 1409ق.
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ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ الجمل؛ مکتبة الداوری، قم، بی تا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ جوابات أهل الموصل؛ تحقیق شیخ مهدی نجف؛ چاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ رسالة حول خبر ماریة؛ تحقیق شیخ مهدی صباحی؛ چاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ رسالة فی المهر؛ تحقیق شیخ مهدی نجف؛ چاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ العویص؛ تحقیق شیخ محسن احمدی؛ چاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ الفصــول المختــارة؛ تحقیــق ســیدنورالدین جعفریان اصفهانــی؛ یعقوب جعفری و محســن احمدی، چاپ دوم، 
دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ المزار؛ تحقیق سیدمحمدباقر ابطحی؛ چاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ المسائل الجارودیة؛ تحقیق محمدکاظم مدیر شانه چی؛ چاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ المسائل السرویة؛ تحقیق صائب عبدالحمید؛ چاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ المسائل الصاغانیة؛ تحقیق سیدمحمد قاضی؛ چاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛المسائل العشر فی الغیبة؛ تحقیق فارس الحسون، مرکز االبحاث العقائدیة، قم، بی تا.

کبر الهی خراسانی؛ چاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414. ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ المسائل العکبریة؛ تحقیق علی ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ مســار الشــیعة فــی مختصر تواریخ الشــریعة؛ تحقیق شــیخ مهدی نجف؛ چــاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشــر، 
بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ مسألتان فی النص علی علی؛ تحقیق شیخ مهدی نجف؛ چاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ المقنعة؛ چاپ دوم، مرسسة النشر االسامی، قم، 1410ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ النکت االعتقادیة؛ تحقیق رضا مختاری؛ چاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشر، بیروت، 1414ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ النکــت فــی مقدمــات االصول؛ تحقیق ســیدمحمدرضا حســینی جالی؛ چــاپ دوم، دارالمفید للطباعة والنشــر، 
بیروت، 1414ق.

میرداماد، محمدباقر؛ إثنا عشر رسالة، بی نا، بی جا، بی تا.

ــــــــــــــــــــــــــ ؛ الرواشح السماویة، تحقیق غامحسین قیصریه ها و نعمت اهلل جلیلی؛ چاپ اول، دارالحدیث، قم، 1422ق.

نجاشی، ابوالعباس احمد بن علی؛ فهرست أسماء مصنفی الشیعة؛ چاپ پنجم، مؤسسة النشر االسامی، 1416ق.

نوری طبرسی، حسین؛ خاتمة المستدرک؛ تحقیق مٔوسسة آل البیت؛ چاپ اول، مؤسسة آل البیت، قم، 1415ق.

وحید بهبهانی، محمدباقر؛ تعلیقة علی منهج المقال؛ بی نا، بی جا، بی تا.

ح مفاتیــح الشــرائع؛ تحقیق مٔوسســة العامة المجــدد الوحید البهبهانــی؛ چاپ اول،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ مصابیــح الظــام فــی شــر
مؤسسة العامة المجدد الوحید البهبهانی، قم، 1424ق.

ب(مقاالت

طباطبایی، ســیدعبدالعزیز؛ »الشــیخ المفید و عطاؤه الفکری الخالد«؛ تراثنا، العددان االول والثانی )30 - 31( السنة الثامنة، 
محّرم ـ جمادی اآلخرة 1413ق.

کتاب ســلیم بن قیس هالی«؛ آینه پژوهــش، ش 37، فروردین و  ســبحانی، محمدتقــی؛ »گامــی دیگر در شناســایی و احیای 
اردیبهشت 1375.

موســوی، سیدمحســن؛ »بهره های یادکرد آثار در تألیفات شــیخ صدوق«؛ حدیث حوزه، ســال سوم، شماره ششم، پیاپی 6، 
بهار و تابستان 1392.


