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چکیده
ای است حدیثی که مولف آن ابومحمد حسن بن علـی بـن حسـین بـن     تحف العقول نام مجموعه

شـایخ مفیـد شـمرده    ھـا از م شعبه حرانی است. وی از محدثان قرن چھارم ھجری و بنابر برخـی نقـل  
ھای کتاب تحف العقول اشتمال آن بر نقل بعضی منفردات است که در سـایر مجـامع   شود. از ویژگیمی

شود. در اعتبار احادیث این کتاب و وثاقت مولف آن میـان عالمـان رجـال و    حدیثی مانند آن یافت نمی
اعتبـار کتـاب بـر پایـه وثاقـت بـه       فقیھان اختالف نظر وجود دارد. مختار نگارندگان ثقه بودن مولِّف و

صدور روایات آن است. این مقاله بر مبنای یافته فوق و مستدل و مبرھن نمودن آن و نیز جـرح و نقـد   
اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.

حرانی، تحف العقول، توثیق متأخران، ارسال، وثوق صدوری، اصول متلقات.:هاکلیدواژه

.٠٦/٠٢/١٣٩٥؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٩/١١/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

؛ ۲/۷۴(حر عاملی، امـل االمـل،   ١ز تألیفات ابن شعبه حرّانی عالوه بر کتاب التمحیصیکی ا
؛ ۷۴/ ۲است. (حـر عـاملی، أمـل اآلمـل،     » تحف العقول«)، کتاب ۱/۲۴۴افندی، ریاض العلماء، 

) بر حسب ظاھر عبارات سید حسن صدر، نـام کامـل   ۴/۱۵۰سبحانی، موسوعة طبقات الفقھاء، 
است که به اختصـار  » فی ما جاء من الحکم و المواعظ عن آل الرسولتحف العقول«این کتاب، 

کتـابی  العقول ) تحف۴۱۳صدر، تأسیس الشیعه لعلوم االسالم، شود. (نامیده می» تحف العقول«
است که سبب شھرت حرّانی شده و در انتساب آن به او ھیچ اختالف نظری وجود ندارد.

ر.ک: تحـف  دیـدگاه خـود صـحیح و معتبـر بـوده (     حرانی در این کتاب، روایاتی را که از
از آنجـا کـه مسـتند بسـیاری از     جمع آوری نموده و به صورت مرسل آورده است. )،۴العقول، 

فروع فقھی، روایاتی است که صرفاً در کتاب تحف العقول آمده است، لـذا پـذیرش و یـا طـرد     
احکام خواھد داشت و ایـن خـود   روایات تحف العقول اثر غیر قابل انکاری در فرایند استنباط 

مکاسـب  اھمیت موضوع پژوھش حاضر را دو چندان خواھد نمود. مثالً شیخ انصـاری ابتـدای   
مشتمل بـر ضـوابط حـالل و حـرام     تحف العقولخود را با نقل مفصل حدیثی از کتاب محرمه

ی پـس از  ). نمونه دیگر مسئله توبه زانـ ۱/۵احکام آغاز نموده است (انصاری، کتاب المکاسب، 
ترین دلیل مسقط حد، خبری محکی از کتاب تحف العقول حرانی اسـت.  قیام بینه است که مھم

)۲/۱۳۳ھای نو در حقوق، ؛ مرعشی، دیدگاه۵۷(منتظری، کتاب الحدود، 

حرانیطبقه 
ھـای برجسـته و از   ابو محمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی حلبی، از شخصیت

(امین، أعیان الشیعة، .شناسان شیعه در قرن چھارم ھجری بودا و حدیثھای درخشان فقھچھره
ھا (حـر عـاملی، الفصـول المھمـة فـی      ) وی از معاصران شیخ صدوق و بنابر برخی نقل۵/۱۸۵

؛ سبحانی، موسـوعة  ۱/۱؛ مجلسی دوم، بحار االنوار، ۲/۷۴؛ ھمو، امل اآلمل، ۱/۳۷أصول األئمة، 
آیـد. البتـه چنانکـه    ق) به شـمار مـی  ۴۱۳شایخ شیخ مفید (متوفی ) از م۴/۱۵۰طبقات الفقھاء، 

خواھد آمد، شیخ مفید خود به این نکته در آثارش تصریح نکرده است. او از محمـد بـن ھمـام    

) ایـن  ۶/۱۵۱) و سید خوانسـاری (روضـات الجنّـات،    ۱/۱۷عضی ھمچون عالمه مجلسی (مجلسی دوم، بحار األنوار، . البته ب١
اند.ق) دانسته۳۳۶کتاب را از تالیفات ابن ھمام اسکافی (متوفی 
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؛ ھمـو، مصـادر الفقـه االسـالمی،     ۴/۱۵۰کند. (سبحانی، موسوعة طبقات الفقھاء، روایت نقل می

اثری در دست نیست.) از تاریخ تولد و وفاتش،۱۵۷منابعه، 
نویسد:میرزای نوری در مستدرک الوسائل می

من تا االن نتوانستم پی بـه طبقـه صـاحب تحـف العقـول ببـرم. (محـدث نـوری، خاتمـة          
)۱/۱۸۷المستدرک، 

مبنی بر نقل حدیث شیخ مفیـد  ) ۱/۳۱۸منتھا با قبول ادعای بحرانی (قمی، الکنی و األلقاب، 
آقـا بـزرگ تھرانـی،    وی تقریباً از معاصران شـیخ صـدوق اسـت. (   توان پذیرفت که از وی، می

)۲/۴۰۰الذریعه الی تصانیف الشیعة، 
توانـد دلیـل بـر   البته ممکن است اشکال شود، نقل روایت توسط شیخ مفید از حرانی نمـی 

).۵/۱۸۵شاگردی شیخ مفید نزد حرانی شود (امین، اعیان الشیعة، 
فت: حتی اگر مناقشه فوق را بپذیریم و نقل شیخ مفیـد  توان گدر جواب از مناقشه فوق می

از حرانی، دلیل بر شاگردی وی نزد حرانی نباشد، باز ھم باید قبول کرد که حرانـی از محـدثان   
ق) ۳۳۶زیرا صاحب تحف العقـول از محمـد بـن ھمـام اسـکافی (متـوفی       «قرن چھارم است؛ 

یز ھمان کسی است که محمد بن جعفر و محمد بن ھمام اسکافی ن١کندروایات زیادی نقل می
ابن قولویـه،  از او در کامل الزیارات نقل روایت کرده است (ق) ٣٦٩یا ٣٦٧متوفی بن قولویه (

، در نتیجه بدون تردید حرانی در طبقه ابن قولویه و از نظـر زمـانی کمـی    )١٨٢کامل الزیارات، 
فی تحریر أحکام المکاسـب،  (سبحانی، المواھب.» ) استق۳۸۱متوفی مقدم بر شیخ صدوق (

١٨(

محتواي کتاب تحف العقول
مشـتمل بـر مطالـب سـودمندی از آداب و سـنن، نصـایح،       ٬تحف العقول با وجود حجم کم

ھا، کلمات قصار، پند و اندرز و سفارشات پیامبر اسالم (ص) و اھل بیت (ع) است.موعظه

کنـد،  قل می. چنانکه گذشت، یکی از تالیفات ابن شعبه حرانی، التمحیص است. او در این کتاب از محمد بن ھمام، روایت ن١
حَدَّثَنِی أَبُو عَلِی مُحَمَّدُ بْنُ ھَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْـدُ  «۳۰، لتمحیصا(.چنانکه خود در اول کتاب به این مطلب تصریح کرده است

بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِی بْنِ رِئَابٍ وَ کرَّامٍ عَنْ أَبِـی بَصِـیرٍ   اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیرِی قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ وَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَا مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ
، ھمچنین برای تبیین این مطلب، »)الْوَادِیعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کانَ عَلِی ع یقُولُ إِنَّ الْبَلَاءَ أَسْرَعُ إِلَی شِیعَتِنَا مِنَ السَّیلِ إِلَی قَرَارِ 

.۴/۱۵۰طبقات الفقھاء، ر.ک: سبحانی، موسوعة 
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نی از رسول خدا و ائمـه علـیھم   فصل اول آن، سخنا۱۲فصل سامان یافته؛ ۱۶این کتاب در 

ھـای گونـاگون اعتقـادی، اجتمـاعی،     السالم، به جز امام زمان (ع) را در بـر دارد کـه در زمینـه   
اخالقی، فقھی و ... جمع آوری شده است.

در چھار فصل پایانی آن نیز مطالب ذیل به آن اضافه شده است:
مناجات خدای عزوجل با حضرت موسی بن عمران (ع).-۱
ناجات خداوند با حضرت عیسی بن مریم (ع).م-۲
ھای آن پیغمبر.مواعظ حضرت عیسی (ع)، در انجیل و غیر انجیل و حکمت-۳
یکی از اصحاب امام صادق (ع) به شیعیان که حـاوی کلمـاتی   » مفضل بن عمر«وصیت -۴

.ارزشمند از امام ششم (ع) است
توان به نقـل  است که از آن جمله میھای این کتاب، نقل منفرد بعضی از روایات از ویژگی

که در نھج البالغه ھـم نقـل نشـده و نقـل رسـاله      -امام امیرالمؤمنین (ع) » ایمان و کفر«خطبه 
امام ھادی (ع) اشاره کرد.» جبر و اختیار«

وثاقت حرانی و اعتبار کتاب تحف العقول
چـون رجـال نجاشـی و    ھای پیشنیان از دانشمندان رجالی ھمالزم به ذکر است که در کتاب

رجال و فھرست شیخ طوسی و ...، نامی از ابن شعبه حرانـی و کتـاب وی بـرده نشـده اسـت.      
اولین کسی که به نام این شخصیت تصریح کرده است، محقق بحرانی از فقھای قرن دھم است. 

خ وی ھمانطور که خواھد آمد، در رساله اخالقی خود، پس از اینکه ابن شعبه را از اسـاتید شـی  
ای ستوده است.مفید دانست، در ادامه او و کتاب تحف العقول وی را به گونه قابل توجه

انـد در عـین حـال در اعتبـار کتـاب تحـف       گرچه از متاخران به وثاقت حرانی شھادت داده
شود.العقول اختالف نظرھایی میان ایشان دیده می

کتـاب تحـف العقـول اعتمـاد     قول اول: گروھی از فقھا پس از توثیـق حرانـی، بـه روایـات     
نمودند.

نویسد:شیخ حُرّ عاملی در امل اآلمال درباره وی چنین می
الشیخ أبو محمد الحسن بن علی بن شعبة فاضل محدّث جلیل؛ ابو محمد، حسن بن علـی  «

)۲/۷۴» (شناسی بزرگ است.بن شعبه، دانشمندی با فضل و حدیث
کند:ین تعبیر میھمچنین در کتاب وسائل الشیعه نیز از وی چن
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) که این تعبیر باالتر از ثوثیق است.۳۰/۴۱»(الشیخ الصدوق الحسن بن علی بن شعبه«

شمارد و روایات آن ھای مشھور شیعه میوی را نیز از کتاب» تحف العقول«شیخ حر کتاب 
سـخن مؤلـف   ) ۱/۳۷؛ الفصول المھمة فـی أصـول األئمـة،    ۲/۷۴داند. (أمل اآلمل، را حجت می

نیز درباره او و کتاب تحف العقولش چنین است:» روضات الجنات«کتاب
شناس بزرگ، حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی حلبی، فقیھـی اندیشـمند و   حدیث

متبحری بزرگ و شخصیتی سرشناس است. او کتابی به رشته تحریـر در آورده کـه اصـحاب و    
)۲/۲۹۰روضات الجنات، ، اند. (موسوی خوانساریعلمای شیعه بر آن اعتماد کرده

عالمه مجلسی نیز در مورد این شخصیت و کتاب تحف العقولش نگاشته است:
کنـد و اکثـر مطالـب آن، در مـواعظ و     نظم و ترتیب آن، داللت بر بلندی مرتبه مؤلّفش می«

)١/٢٩(مجلسی، بحار األنوار، » ھا نیازی به ذکر سند نیستای است که در آناصول ثابت شده
گوید:ین میان محدث قمی نیز میدر ا

ابو محمد الحسن بن علی بن شعبه کان رحمه اهللا عالماً فقیھـاً محـدثاً جلـیالً مـن مقـدمی      «
)٤/٤٤١(سفینة البحار، » اصحابنا صاحب کتاب تحف العقول و ھو کتابٌ نفیس کثیر الفائدة

صاحب ریاض العلماء و عالمـه مامقـانی   میرزا عبداهللا افندی اصفھانیشبیه این تعبیرات را 
؛١/٢٤٤انـد. (افنـدی، ریـاض العلمـاء،     تحف العقـولش بـه کـار بـرده    در مورد حرانی و کتاب 

انـد.  نظیـر خوانـده  تا آنجا که بعضـی از فقھـا ایـن کتـاب را بـی     )۱/۲۹۳مامقانی، تنقیح المقال، 
تر از ھمه تعبیر فقیه گرانقدر شیخ حسین بـن علـی   ) مھم١/٣٨٣شوشتری، مجالس المؤمنین، (

اب است که فراتر از تمامی سخنان مذکور، در رابطه با اعتبـار  بن صادق بحرانی از اعتبار این کت
روایات تحف العقول نگاشته است:

العقـول نگاشـتة   ام بر دست یافتن بر حدیثی حیرت انگیز و کامل از کتاب تحفشگفت زده
یکی از قدمای علمای شیعه، دانشمند برجسته و ممتاز به نام حسن بن علی بن شعبه، کتابی که 

(محـدث  ١کنـد. اجعة شیخ مفید (ره) بوده به طوری که زمانه به مثل آن دست پیدا نمـی مورد مر
آقا بزرگ تھرانی، الذریعه الی تصانیف ؛ ۳۱۸قمی، الکنی و األلقاب، ؛۴/۴۴۱قمی، سفینة البحار، 

)۴۱۴؛ صدر، تأسیس الشیعه لعلوم االسالم، ۲/۴۰۰الشیعة، 

و یعجبنی ان انقل فی ھذا الباب حدیثاً عجیباً وافیاً شافیاً عثرت علیه فی کتاب تحف العقول للفاضل النبیل الحسن بن علـی  . ١
.بن شعبه من قدماء اصحابنا حتی ان شیخنا المفید ینقل عن ھذا الکتاب و ھو کتاب لم یسمح الدھر بمثله
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تالیف وی شده است در البـالی متـون فقھـی،    عالوه بر تعابیر بلندی که نسبت به مولف و

در برخی مواقع مستند برخی فتاوا، روایت و خبری است که فقیه آن را به رغـم نقـل منفـرد از    
جـواز  «ترین دلیـل بـر اصـل    داند. مثالً حسینی عاملی مھمالسند میتحف العقول روایتی صحیح

ز تحت این اصل خارج شوند مثل اشیایی انتفاع به واسطه اشیاء مگر اشیایی که به واسطه دلیل ا
را روایتـی از تحـف العقـول    » کننـد ھمچون مردار که روایات دال بر عدم جواز انتفاع از آن می

) ھمچنین در مسئله عدم ۱۲/۴۴داند. (حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالمة، می
روایات متعددی از تحف العقول استناد ھا، بهجواز نگھداری کتب کافران و نسخه برداری از آن

)۲۰۶نمود. (ھمو، 
نیز شیخ مرتضی انصاری نیز، در اول کتاب مکاسب خود، حدیث مبسوط معـائش العبـاد را   

روایت کرده و به آن استناد » تحف العقول«که اساس بسیاری از احکام معامالت است، از کتاب 
)۴/۱۰و ۶۹و۲/۴۳و ۵/ ۱نمود. (انصاری، کتاب المکاسب، 

ھدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، تعدادی از حاشیه نویسان مکاسب نیز ھمچون شھیدی (
) به تبعیت از شیخ انصاری پس از بررسی دقیق این مسئله، سند این روایت را صحیح تلقی ۱/۲

نمودند.
کـام  شایان ذکر است که قبل از شیخ انصاری، شیخ یوسف بحرانی (الحدائق الناضرة فی أح

) و شیخ حسین بن محمد بحرانـی (األنـوار اللوامـع فـی شـرح مفـاتیح       ۶۷، ۱۸العترة الطاھرة، 
) و شـیخ  ۴۵۷و ۴۱۹؛ سداد العباد و رشـاد العبـاد،   ۲۸۷و ۲۸۵و ۲۷۹و ۶۷و ۱۱/۲۴الشرائع، 

) به این روایت در کتابشان استناد نمـوده  ۳۲۶جعفر کاشف الغطاء (شرح طھارة قواعد األحکام، 
آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.و

از دیگر بزرگان قائل به اعتبار روایات تحف العقول، حسینی تویسرکانی (رسالة فـی الغنـاء،   
) و آیـت اهللا فاضـل   ۱۶/۱۹۸) و از فقھای معاصر نیز آیت اهللا سـبزواری (مھـذب األحکـام،    ۲۳

باشـند کـه   ) می۱۴-۱۳لمحرمة، المکاسب ا-لنکرانی (تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة 
ھای دقیق ابن شعبه پس از بررسی مفصل شخصیت رجالی حرانی و اعتبار کتاب وی، با تحلیل

حرانی را از محدثان جلیل القدر شیعه دانسته و کتاب وی را از کتب حدیثی معتبر و کـم نظیـر   
در تاریخ معرفی نمود.

ھـا نیـز از جملـه صـاحب ریـاض (ریـاض       قول دوم: در برابر این قول، تعداد زیـادی از فق 
)، مـولی  ۲۸۱)، شیخ موسی کاشف الغطاء (منیة الراغب فی شرح بلغـة الطالـب،   ۳/۴۲المسائل، 
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؛ رسـائل و  ۱۴/۸۳و ۴۰۱و ۴/۲۶۳و ۱/۳۴۷احمد نراقی (مستند الشیعة فـی أحکـام الشـریعة،    

)، ایروانـی  ۲۵سـب،  کتـاب المکا -)، شیخ حسن کاشـف الغطـاء (أنـوار الفقاھـة     ۱/۹۱مسائل، 
)، حکـیم  ۱۱/۲۷)، ھمدانی (مصباح الفقیه، ۲۹)، انجدانی (مصباح السعادة، ۲(حاشیة المکاسب، 

؛ ۵۷/ ۳)، امام خمینی (کتاب الطھـارة،  ۱/۸۴)، حسینی شاھرودی (کتاب الحج، ۴۷(نھج الفقاھة، 
)، سـید  ۲۹۲/ ۱)، سید مصطفی خمینی (مستند تحریر الوسـیلة، ۲۲۴و ۱/۹المکاسب المحرمة، 

؛۱/۵)، سید خـویی (مصـباح الفقاھـة،    ۴/۳۳۸محمد باقر صدر (بحوث فی شرح العروة الوثقی، 
؛ القواعـد  ۲۳۶/ ۶کتـاب الطھـارة،   -؛ فقه الشـیعة  ۴۷۴و ۳/۳۱۹التنقیح فی شرح العروة الوثقی، 

تبریـزی (إرشـاد   ) و شاگردش مرحـوم  ۳/۵۶۶، »الھدایة فی األصول«الفقھیة و االجتھاد و التقلید 
) روایات تحف العقول را بـه دلیـل ارسالشـان، ضـعیف     ۱/۸الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، 

دانسـته (المکاسـب   » اخفـی سـنداً  «دانستند. به طوری که امام خمینی روایات تحف العقـول را  
ترین ) و شھید صدر نیز معتقد است که روایات تحف العقول، نھایت و باال۲۲۴و ۱/۹المحرمة، 

توان برای خالصـی از ایـن اشـکال    باشند تا جایی که ھیچ راه حلی نمیدرجه ارسال را دارا می
)۹/۵۲توانند حجت باشند. (ما وراء الفقه، پیدا نمود، لذا نمی

حتی بنابر برخی از مبانی رجالی، وثاقت وی نیز مورد سوال است؛ زیرا رجـالیونی ھمچـون   
شود؛ از جھـت  دله حجیت خبر واحد، شامل توثیقات متاخران نمیآیت اهللا خویی معتقدند که ا

ترین دلیل بر حجیت خبر واحد سیره عقالیی است که قدر متیقن از آن، خبـر حسـی   اینکه مھم
داننـد، مگـر اینکـه    است، نه حدسی و اجتھادی؛ چون که عقال خبر ظنی حدسی را حجت نمی

تصریح اعالم متأخر بر وثاقـت و حسـن، تنھـا در    برھان آن ذکر شده باشد و آن را تمام ببینند.
تواند موجب توثیق شود که به عصر آن فرد نزدیک باشـد؛ ماننـد توثیقـات منتجـب     صورتی می

الدین و ابن شھر آشوب اما توثیق فقھایی ھمچون ابن طاووس و عالمه و فقھـای متـأخر از آن   
ر بزرگـان قـدما فاصـله زیـادی     از جمله بحرانی و شیخ حر عاملی و عالمه مجلسی که تا عصـ 

دارند، قابل اعتنا نیست؛ زیرا بدون شک این توثیقات بر مبنای حـدس و اجتھـاد اسـت و اگـر     
توانـد بـه آن عمـل کنـد. (موسـوی خـویی، معجـم رجـال         اجتھاد فقیه با آنان یکی نباشد، نمی

راز نمود.توان وثاقت حرانی را اح) بر این اساس با توثیق متاخران، نمی۱/۴۲الحدیث، 

نقد و بررسی 
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در تحلیل و بررسی این دو دیدگاه ابتدا باید وثاقت ابـن شـعبه حرانـی را احـراز نمـوده و      

سپس اعتبار کتاب وی را اثبات کرد.

. وثاقت حرانی1
چنانکه گذشت، حرانی از ناحیه پیشینیان از علم رجـال، توثیـق نشـده اسـت. گرچـه بنـابر       

از مشایخ شیخ مفید بوده و شیخ مفید از حرانی روایت نقل نموده ادعای عالمه بحرانی، حرانی 
شود که وی نامی از حرانـی و کتـاب تحـف    است، ولی با مراجعه به آثار شیخ مفید، دانسته می

العقول وی نبرده است.
البته الزم به ذکر است که در مسئله حکم توبه زانی پس از قیام بینه با وجود اینکـه مشـھور   

؛ عاملی، الروضة ۹/۱۶۲مختلف الشیعة، ین مسئله را عدم سقوط حد دانستند (حلی، فقھا حکم ا
)، در ۱۰/۴۳۴؛ کشف اللثـام،  ۲/۶۸؛ مفاتیح الشرائع، ۱۴/۳۵۹؛ ھمو، مسالک األفھام، ۹/۵۷البھیة، 

قائل به پذیرش این توبه شـده اسـت. بعضـی از    )۷۷۷عین حال شیخ مفید در المقنعه (المقنعة، 
ترین دلیل شیخ مفید، روایتی از کتاب تحـف العقـول اسـت کـه     ان معتقدند که مھمصاحب نظر

؛ ۵۷کتـاب الحـدود،   امام ھادی (ع) در آن روایت حکم تائب را پذیرفته است. (ر.ک: منتظری، 
شود کـه  ولی با مراجعه به آثار شیخ مفید روشن می) ۲/۱۳۳ھای نو در حقوق، مرعشی، دیدگاه

ت تحف العقول در این مسئله تصریح نکـرده اسـت، منتھـا حکمـی کـه      وی به علت بودن روای
شیخ مفید در این مسئله به آن ملتزم است، مطابق با روایتی است که تنھا در تحف العقول آورده 

دانند.شده است، لذا بعضی از صاحب نظران دلیل شیخ مفید را، روایت تحف العقول می
توان وثاقت حرانـی را از بـاب   خ اجازه شیخ مفید، نمیبنابراین با عدم احراز حرانی از مشای

وثاقت مشایخ اجازه اثبات نمود. گذشته از اینکه حتی با اثبات شمرده شـدن حرانـی از مشـایخ    
الرجال،فیالوجیزةدوم،مجلسیر.ک:توان وی را بنابر برخی مبانی (اجازه مفید، گرچه می

به خاطر شمرده شـدن  )۴۳۰،مشارع االحکام،کیفیایوان؛۶۴الکمال،معراجبحرانی،؛۲۳
از مشایخ اجازه، موثق دانست، منتھا پذیرفتن این مطلب و شمردن شیخ اجازه بـودن بـه عنـوان    

موسـوی خـویی،   عالمت توثیق، خالی از مناقشه نبوده و در مقام تحقیق صـحیح نیسـت (ر.ک:   
ت وثاقت شیخ بود، نیازی نبود ) چرا که اگر شیخ اجازه بودن، عالم۱/۷۶معجم رجال الحدیث، 

بینـیم نجاشـی یـا شـیخ طوسـی برخـی از ایـن        که مشایخ اجازه را توثیق کنند، در حالی که می
)، احمد ۴۱۰اند، مانند احمد بن محمد بن سلیمان (طوسی، الرجال، مشایخ اجازه را توثیق کرده
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الحسـن بـن محمـد    ھا چون ) و حتی بعضی۴۱۰بن محمد بن سعید بن عقده (طوسی، الرجال، 

)، محمد بـن جعفـر بـن محمـد بـن بطـه       ۶۴؛ نجاشی، الرجال، ۴۲۲بن یحیی (طوسی، الرجال، 
)، را تضعیف نمودند.۳۹۶؛ نجاشی، الرجال، ۴۴۷(طوسی، الرجال، 

لکن حتی اگر حرانی از ناحیه قدما توثیق نشده باشد و تنھا متاخران وی را ثقه بداننـد، بـاز   
رحوم خویی مبنی بر عدم اعتبار توثیق متاخران ملتزم شد؛ زیـرا حکـم   توان به دیدگاه مھم نمی

این مسئله بنابر مبانی مختلف، متفاوت خواھد بود. از جھت اینکه در این مورد سه مبنـا وجـود   
دارد:

داند.مبنای اول: که مبنای حجیت قول رجالی را از باب حجیت خبر واحد می
داند.از باب حجیت سخنان خبره میمبنای دوم: که مبنای حجیت سخن رجالی 

این مبنا فی نفسه برای قول رجالی موضوعیتی قائل نیست بلکـه مھـم، حصـول    مبنای سوم: 
اطمینان به وثاقت راوی است، لذا اگر برای فقیھی از قول رجالی متاخر یا از شـواھد و قـرائن،   

ا، حجیت خبـر واحـد از   اطمینان به وثاقت راوی پیدا شد، اطمینانش حجت است. منشا این مبن
باب حصول اطمینان به صدور مضمون آن خبر است نه از باب حجیت قول ثقه که چه بسا قول 

تواند از جمله قرائن و شواھد بر اطمینان به وثاقت قرار گیرد.رجالی می
توان بـه توثیقـات متـاخران اعتمـاد نمـود؛ زیـرا شـرط        اما با پذیرفتن مبنای اول ھرگز نمی

واحد حسی بودن آن است و حال آنکـه پـس از شـیخ طوسـی سلسـله اسـناد بـه        حجیت خبر 
ھا در دسترس متاخران قرار نگرفت تـا اینکـه توثیقـات    ھای رجالی قطع شده و آن کتابکتاب

ھا در این ھنگام بر مبنای حدس و اجتھاد بوده که در ھا از روی حس باشد بلکه توثیقات آنآن
)۱/۴۲سوی خویی، معجم رجال الحدیث، حق فقیه دیگر، حجت نیست. (مو

با پذیرش دو مبنای دیگر حکم مسئله متفاوت خواھد بود بنابر مبنـای دوم، از آنجـایی کـه    
ھـا در توثیـق راوی   تـوان بـه سـخنان آن   باشند، میمتاخران از رجالیون، در علم رجال خبره می

آن سخنان مستند به امور حسی اعتماد نمود؛ زیرا در اعتماد بر سخنان اھل خبره الزم نیست که
باشد. ھمچنین با پذیرفتن مبنای سوم نیز در صورتی که اگر بـرای فقیھـی از سـخنان رجـالیون     

توان گفـت چنـین اطمینـانی حجـت     متاخر، اطمینان به وثاقت راوی پیدا شد، چه بسا اینکه می
است.

زیرا مستفاد از ادله حجیـت  دانند؛ در میان مبانی موجود، نگارندگان مبنای اخیر را موجه می
خبر واحد اعتبار روایت موثوق الصدور است و نه صرفا روایت ثقه چـرا کـه مـراد از اطمینـان     
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ھمان اطمینان عرفی است که نزد شارع حجت است و دلیلی بر تعبدی بودن حجیت خبـر ثقـه   

اند از:توان بر این مدعا اقامه نمود، عبارتنداریم. از جمله شواھدی که می
)، به تحقیـق و تتبـع دسـتور داده شـده تـا      ۶شاھد اول: مطابق با مضمون آیه نبا (حجرات، 

ای روشن شد که عقال حقیقت روشن گردد. با حفظ این مطلب، حقیقت در صورتی که به گونه
کنند، جایز است که به آن عمل شود. لذا در صورتی اگر توثیقات متاخران مفید به آن اعتماد می
توان به آن اعتماد نمود.اطمینانی باشد، میچنین کشف و 

داننـد  شاھد دوم: از مبنای مشھور که اعراض را موھن و اقبال را جـابر ضـعف سـندی مـی    
)، ۵/۲۰۹؛ قمی، غنـائم االیـام، ۱/۱۳۷؛ ھمو، کتاب الصالة، ۴/۷۸۷نائینی، فوائد االصول، (

ز صدور آن است.شود که عمل به روایات، مشروط به حصول اطمینان ااستفاده می
لذا در صورتی که اگر فقیھی از توثیقات متاخران به وثاقت راوی یا صدور روایت اطمینـان  

تواند به آن عمل کند. (برای تبیین این مطلب، ر.ک: ترابی شھرضایی، پژوھشی در پیدا کرد، می
)۱۹۴-۱۹۲علم رجال، 

اند که متقدمان در توثیق با توضیحات فوق روشن گشت که متاخران ھمان راھی را پیموده
اند. مثالً اگر نجاشی یا شیخ طوسی فردی را توثیـق نمودنـد، بـه ایـن     بسیاری از راویان پیموده

دلیل نیست که عدالت یا وثاقت او را مشاھده کرده باشند؛ زیرا ایـن مطلـب روشـن اسـت کـه      
بلکـه از  امر خـارجی نیسـت کـه قابـل دیـدن باشـد،       -مانند سنگ و چوب-عدالت و وثاقت

زننـد. از  مجموع اموری مانند رفتار راوی، احادیث و اساتید او، عدالت یا فسق او را حدس می
طرفی این نکته نیز روشن است که عمل عقال به خبر، با لحاظ نکات تعبدی نیست، بلکه بـرای  

چـه  باشد؛ یعنی بـر آن عملشان توجیھاتی دارند که نتیجه معلوماتی است که در ذھنشان ثابت می
اند اعتماد و اطمینان دارند. به طوری کـه حتـی برخـی از بزرگـان     گذشتگان به آن شھادت داده

رجالی ھمچون محقق فانی پس از بررسی دقیق این مطلب و آوردن مطالـب فـوق، در انتھـای    
نویسد:سخنان خود می

یسـت. مرحـوم   تـر از آن ن توثیقات متاخران حتی اگر باالتر از توثیقات متقدمان نباشد، پائین
پنجاه سال در احواالت ابن ابـی  «مجلسی اول در شرح کتاب من ال یحضره الفقیه نگاشته است 

ای که دست یابی به آنچه من به آن دست یافتم، برای عمیر بحث و جست و جو کردم؛ به گونه
لـم  آیا با چنین تحقیقاتی، توثیقات متاخرانی که خبـره ع » دیگران ناممکن یا بسیار سخت است.
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رجال ھستند، حجت نیست و کمتر از توثیقات متقدمان است. گذشته از اینکه قول مشھور بـین  

)۹۶باشد. (بحوث فی فقه الرجال، متاخران نیز حجیت توثیقات متاخران می
بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق و با لحاظ توثیقات متاخرانی ھمچون محقق بحرانـی  

توان وثاقت حرّانی را احراز نمود. جـزم بـه   ی از ابن شعبه، میو صاحب وسائل و عالمه مجلس
دانـد و از  وثاقت وی تا آنجا است که حتی آیت اهللا خویی که توثیـق متـاخران را حجـت نمـی    

فاضـل، جلیـل   معتقدان به عدم حجیت روایات تحف العقول است، حرانی را به عنـوان فـردی   
) لـذا شـک در وثاقـت    ۱/۵، »المکاسـب «الفقاھـة  مصباحنماید. (معرفی میالقدر و رفیع الشأن 

حرانی محلی از اعراب ندارد.

عتبار کتاب تحف العقول. ا2
پـس از  «حرانی پس از اینکه انگیزه خود را از نوشتن کتاب تحف العقول چنین بیـان کـرد:   

شدم تـا  اند بر آنھای فراوانی نگاشتهکه دیدم علمای شیعه درباره فقه و حالل و حرام کتابآن
ھای پیامبر اکرم و اھـل بیـت آن   آموز و موعظهای پدید آورم که در آن سخنان حکمتمجموعه

منـدان بـه   ای برای مراجعه خودم و ھـم مراجعـه عالقـه   حضرت جمع شده باشد تا ھم گنجینه
من سندھا را نیـاوردم تـا حجـم    «نویسد: )، در ادامه می۲(تحف العقول، » خاندان رسالت گردد

بزرگ نشود و رعایت اختصار کردم، ھر چند که بیشتر ایـن احادیـث را بـه طـور سـماع      کتاب 
ھایی است که خود، گواه درستی و صحت انتسـاب  ھا آداب و حکمتام و چون بیشتر آنگرفته

) ھمچنین در قسـمت دیگـر از مقدمـه نیـز     ۳(ھمو، .... لذا ارزش علمی کتاب، کم نشده است
٢قل این احادیث از افراد ثقه است.عبارتی دارد که حاکی از ن

مقدمه فوق متضمن چند نکته است:
نکته اول: بنابر تصریح صاحب تحف العقول، اسناد روایات در این کتاب از باب تخفیـف و  

اند. این مسئله موجب ارسال اسناد کتاب شده اسـت. ولـی ایـن بـدین معنـی      ایجاز حذف شده
ل بوده بلکه سند روایات نزد ایشان متصـل و مسـند   نیست که روایات، نزد خود ایشان ھم مرس

بوده است.

کم عمن فرض اهللا طاعته علیکم و نقلوا ما نقله الثقات عن السادات بالسّمع والطاعـة و اإلنتھـاء إلیـه و    بل خذوا ما ورد إلی. «٢
)۴(تحف العقول، » العمل به
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شود که تحمل و دست یافتن حرانی بـه روایـات بـه    نکته دوم: از عبارات ایشان استفاده می

توان با وجاده ای لحاظ کردن روایات تحف است نه به نحو وجاده. لذا نمی٣نحو سماع از استاد
تبار آن کاست.بنابر برخی مبانی رجالی، از اع٤العقول

نکته سوم: حرانی این روایات را از ثقات نقل کرده است.
نکته چھارم: این روایات در نزد صاحب تحف العقول حجت است؛ زیرا چنین تعبیـری در  

تردید بر ضمانت و عھده داری گوینده نسبت به صحت صدور آثار مندرج در کتابش مقدمه بی
توضیح بیشـتر  ا از عصر حرانی تا ھر زمانی داللت دارد.ھاز ائمه (ع) و مجزی بودن عمل به آن

اینکه شیخ صدوق در کتاب من ال یحضره الفقیه دو نوع روایت مرسل دارد: نوع اوّل، مرسالتی 
؛ این و ...)۲۰۲و ۱/۱۱۴(ر.ک: کتاب من ال یحضره الفقیه، کندنقل می» رُوی«است که به نحو 

آن است که خـود وی نسـبت بـه صـدور ایـن روایـات       از آنجایی که بیانگردسته از مرسالت 
باشند. نوع دوم، مرسالتی است که شیخ صدوق به نحو جـزم  معتبر نمیاطمینان چندانی ندارد،

گویـد:  عنوان مثال، می؛ بهو ...)۵و ۱(ھمو، دھدبه معصوم (ع) اسناد می» قال«و یقین و با لفظ 
یادی که بین شیخ صدوق و رسول خدا (ص) یا دیگـر  ی زبا وجود فاصله» قال رسول اللَّه (ع)«

تواند حدیث را از معصومین علیھم السالم شـنیده  معصومین (ع) ھست، مسلّم است که او نمی
شود که تمام وسائط نـزد مرحـوم   باشد و بدون واسطه نقل کند. از این اسناد جزمی استفاده می

ث از معصوم (ع)، اگر آن را به نحو جزم اند؛ وگرنه با عدم ثبوت صدور حدیصدوق معتبر بوده
بعضی از بزرگان ھمچـون آیـت اهللا   و یقین به معصوم (ع) نسبت دھد، با وثاقتش منافات دارد. 

)، ۱۸/۵۹۶۴) و آیـت اهللا شـبیری زنجـانی (کتـاب نکـاح،      ۱/۹۳الحـدیث، رجالمعجمخویی (
منتھا برخـی دیگـر   .نیستندمرسالت شیخ صدوق را معتبر نداسته و برای نوع ارسال فرقی قائل 

)، مجلسـی اول (لوامـع صـاحبقرانی،    ۱۲۰از بزرگان ھمچون سید بن طاووس (فـرج المھمـوم،   
) و از فقھای معاصـر امـام خمینـی (تبریـزی،     ۳/۴۹۷)، میرزای نوری (خاتمة المستدرک،۱/۱۰۵

. سماع و شنیدن از استاد (شیخ) یعنی شیخ از روی کتاب یا از حفظ، روایت را بخواند و شاگردان به قرائت او گوش دھنـد.  ٣
تـر اسـت. (سـیوطی،    ل حدیث است؛ زیرا شیخ به وجوه و اعراب و ضبط حـدیث از دیگـران آگـاه   این راه بھترین طریق تحم

)۳۹۲-۳۹۱؛ ترابی، پژوھشی در علم رجال، ۲/۴۲تدریب الراوی، 
. وجاده بر وزن کتابت از ریشه وجد (یافتن) در اصطالح، یکی از طرق تحمل حدیث اسـت کـه در آن، راوی بـه کتـاب یـا      ٤

ھا، آن را روایت کند. (شھید ثانی، الرعایه ست یابد و بدون شنیدن از نویسنده یا اجازه از او و یا مانند اینحدیثی نوشته شده د
ای اسـت کـه بتـوان نویسـنده آن را     ) در چنین صورتی نقل حدیث از یک کتاب، نیازمنـد دلیـل و قرینـه   ۲۹۸فی علم الدرایه، 

ان کتاب یافت شده را بوسیله مقابله با یک نسخه معتبر شناسایی کرد و به آن شناسایی و کتاب را به او منتسب کرد یا اینکه بتو
اعتبار بخشید (ھمان) بعضی از قدما نقل حدیث از طریق وجاده را در صورتی که دارای این شرائط و ضـوابط نباشـد، نـوعی    

آوردند.ضعف به شمار می
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وم از ، بین این دو نوع مرسل فرق گذاشـته و نـوع د  )١٩المواھب فی تحریر أحکام المکاسب، 

مرسالت را با توجه به اینکه کاشف از آن است که شیخ صدوق بـه صـحت روایـت و وثاقـت     
داننـد. از نـوع   اند تردید نداشته است، معتبر مـی ی بین او و معصوم (ع) بودهراویانی که واسطه
توان گفت که خود وی نسبت به احادیث تحف العقول، اعتماد داشـته اسـت.   ارسال حرانی، می

ھمان)، (تبریزی
ی راویان در روایات ایـن کتـاب بـر اسـتحکام     توان کتمان کرد که ذکر سلسلهھر چند نمی

افزود، ولی باید دانست که اگر ما مجموع این چھـار نکتـه را شـھادت بـر اعتبـار      مطالب آن می
روایات کتاب تحف العقول بدانیم و از ضمیمه این چھار نکته نتیجه بگیریم که صاحب تحـف  

دھد ممکـن اسـت کسـی از ایـن     در واقع شھادت بر صحت و اعتبار روایات کتابش میالعقول 
ه فقھـایی  شھادت اطمینان به صدور روایات کتاب تحف العقول از معصوم (ع) پیدا کند. چنانک

ھا حاصل شد. لذا از منظـر ایـن دسـته از فقھـا     ھمچون صاحب وسائل چنین اطمینانی برای آن
گرچه روایات تحف العقول فاقد سند است ولی جاللت این کتاب و روایـاتی کـه در آن آمـده    

کنـد. (بـرای تبیـین ایـن مطلـب، ر.ک:      نوعی اطمینان به صحت روایات این کتـاب ایجـاد مـی   
)۱/۲ة الطالب إلی أسرار المکاسب، شھیدی، ھدای

از سویی دیگر برخی از صاحب نظران آثار حدیثی، به خاطر شھرت حدیث و یا اتفاق نظر 
اند و آوردن نام راویـان را  عالمان بر حدیث خاصی و ... روایات را به صورت مرسل نقل نموده

م زمان با آن و نیز پـس  دانستند. چنین روشی پیش از زمان تألیف تحف العقول، ھضروری نمی
من ال یحضره الفیه شیخ صدوق، نھج البالغه سید رضی، نزھة الناظر و .از آن مرسوم بوده است

تنبیــه الخــاطرحلوانی، غــررالحکم و درر الحکــم تمیمــی آمــدی، االحتجــاج مرحــوم طبرســی 
جـاج  ھایی از این آثار ھسـتند. مرحـوم طبرسـی بـا تأکیـد بـر ایـن روش، در مقدمـه احت        نمونه

گوید:می
ھـا اجمـاع   آوریم؛ زیرا یا بـر آن کنیم، نمیما اسناد بیشتر اخباری را که در این کتاب نقل می

ھـا، میـان مخـالف و    ھا با عقل موافق است و یـا در سـیره و کتـاب   وجود دارد و یا مضمون آن
)۱/۱۴، علی أھل اللجاجموافق مشھور است. (طبرسی، االحتجاج

به عنوان فردی موثق و جلیل القـدر بـا آن ھمـه مقـام شـامخ علمـی       بر این اساس حرانی «
چنانکه از جمع آوری روایات کتاب تحف العقول پیداست، زمانی که به طـور قـاطع و صـریح    

تـوان  کند، میدھد و ادعای نقل آن روایات را از ثقات میروایت را به معصومین (ع) نسبت می
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اند و گرنه با عدم ثبوت صدور حدیث م، موثق بودهنتیجه گرفت که اشخاص ما بین او و معصو

از معصوم، اگر آن روایت را به نحو جزم و یقین به معصوم نسـبت دھـد، بـا وثـاقتش منافـات      
آیـد و  این نحوه ارسال که توثیق سند مالزم با آن است، یک توثیق اجمالی بـه شـمار مـی   .دارد

راویـان واقـع در سـند را یکـی پـس از      معتبر است؛ زیرا در توثیق سند الزم نیست که شخص 
گونه مرسـالت از آن جھـت کـه توثیقـات حرانـی کمتـر از       دیگری بیاورد و توثیق کند. لذا این

توانـد  باشد. در نتیجه عدم وجود إسناد به تنھایی نمیتوثیقات نجاشی و کشی نیست، معتبر می
-تحریـر الوسـیلة   (فاضل لنکرانـی، تفصـیل الشـریعة فـی شـرح     » عامل تضعیف حدیث باشد.

توانـد موجـب تضـعیف روایـات     ) لذا صرف ارسال به تنھایی نمـی ۱۴-۱۳المکاسب المحرمة، 
تحف العقول شود، چنانکه روایات کتبی ھمچون نھج البالغه و غـررالحکم و درر الحکـم نیـز    
مرسله و فاقد اسناد است ولی این ارسال موجب سستی اعتبار آن نشده اسـت؛ زیـرا مـالک در    

ت خبر واحد وثاقت راوی نیست بلکه با در نظر گرفتن بنای عقـال، اطمینـان و وثـوق بـه     حجی
صدور آن روایت از امام است و وثاقت راوی تنھا مقدمه برای اطمینان به صدور روایت از امام 
(ع) است (سبحانی درس خارج اصول، بحـث حجیـت خبـر واحـد؛ ھمـو، درس خـارج فقـه        

توان اطمینان بـه صـدور روایـات تحـف     توجه به این چند نکته میالحدود) و چه بسا اینکه با 
-العقول از معصوم (ع) حاصل نمود. (فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسـیلة  

)۱۴المکاسب المحرمة، 
منتھا تعداد زیادی از فقھـا از جملـه آیـت اهللا خـویی و آیـت اهللا تبریـزی ھمـانطوری کـه         

ضمن اعتراف به فضل، ورع و ممـدوح بـودن  این مسئله در مقام نتیجه گذشت، پس از تحلیل 
انسـته و در ھـیچ یـک از احکـام     احادیث آن، فاقد اعتبـار د ارسال، کتاب وی را به دلیلحرّانی

زیـرا حـدیث مرسـل مشـمول ادلـه      شرعی، استناد به روایات تحف العقول را جایز نشـمردند؛  
حجیت خبر واحد نیست. از جھت اینکه وقتی که حسن بن علی بن حسین بن شعبه مقارن بـا  

تی دارد عصر مرحوم صدوق و استاد شیخ مفید باشد، قطعا تا زمان امام صادق (ع) فاصله طبقـا 
تواند به طور مستقیم از امام صادق (ع) روایت نقل کند بلکه بـه طـور حـتم تعـدادی از     و نمی

باشند یا اند. و لذا معلوم نیست که آیا راویان واسطه افراد ثقه میراویان در این میان حذف شده
الفقاھـة،  شود. (موسوی خویی، مصـباح  ھا نمینه و به تبع آن ادله حجیت خبر واحد شامل این

)۱/۸تبریزی، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ؛ ۱/۵
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اند و نقل لذا از منظر این دسته از فقھا روایات تحف العقول از جھت ارسال در سند ضعیف

تواند این مشکل را حل کند.حرانی و صرف وثاقت و جلیل القدر بودن وی نمی
یـت خبـر واحـد را وثـوق بـه صـدور آن از       وانگھی از آنجایی که مرحوم خویی میزان حج

تواند قابل جمع با سخنان فـوق  ، نمی)۱/۵داند (موسوی خویی، مصباح الفقاھة، معصوم (ع) می
باشد از اینکه ھر نوع ارسال در خبر مضر به حجیت آن است؛ زیـرا اگـر مـالک حجیـت خبـر      

حجیت آن خبر باشد امـا  تواند مضر بهواحد، ثقه بودن راوی آن باشد در این صورت ارسال می
اگر مالک، وثوق به صدور روایت از معصوم باشد در این صورت چـه بسـا خبـری بـه ظـاھر      

ای که از مقدمـه کتـاب تحـف العقـول اسـتفاده      ھمچون چھار نکته-مرسل است منتھا به عللی
ز از جمله اخبار موثوق الصدور باشد. چنانچه مرحوم شھیدی در ھدایة الطالب پـس ا -شودمی

اینکه مالک حجیت خبر واحد را وثوق صدوری دانست، در ادامه در رابطه با منشا حصول این 
وثوق معتقد است از آنجایی که صاحب وسائل وی را توثیق نموده به طوری که از وی تعبیر به 
شیخ صدوق نموده است، وثاقت او مانع از آن است که حرانی بدون اطمینان خبری را بـه امـام   

) ھمـانطور کـه   ۱/۲دھد با این حال وسائط را حذف کـرده باشـد. (ھدایـة الطالـب،     (ع) نسبت
نویسد:مرحوم خوانساری نیز در این مورد می

اعتراف حرانی به اسقاط سند و رجال روایات، نشـان دھنـده آن اسـت کـه او از روایـان و      
داشته اسـت و ایـن   سنـد روایت اطالع داشته و از نظر او ابھامی در روایات ذکر شده وجـود ن

روضـات الجنـات،   شود تا خبر را مظنون الصدق و از اقسام صحیح قرار دھـد. ( امر موجب می
۲/۲۸۹(

البته الزم به ذکر است که مراد از صحت و حجیت روایات تحف العقول، حجیت ذاتـی آن  
ـ    ات روایات است، لذا اگر بعضی از روایات تحف العقول با بعض دیگر و یا بـا بعضـی از روای

صحیح منابع حدیثی متعارض باشند و یا از نظر داللت دچـار اضـطراب و مخـالف بـا احکـام      
فقھی ضروریه شمرده شوند، قطعاً با اعمال قواعد باب تعارض، تعادل و تراجیح و دیگر مبـانی  

تواند بـه مـدعای مـا کـه     اصولی، بعضی از این روایات از حجیت فعلی ساقط است و این نمی
یات تحف العقول است، آسیبی برساند چرا که ما در مقام اثبات حجیّـت ذاتـی   حجیت ذاتی روا

روایات تحف العقول ھستیم، در حالی که مقتضای نکته فوق آن است که به سبب معارضه و یا 
اضطراب داللتی و ...، بعضی از روایات تحف العقول حجیت فعلی ندارد.
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توان ارائه نمود، مسـئله حجیـت   میوجه دیگری که برای تصحیح سند کتاب تحف العقول

است. بزرگانی از فقھا و در راس ھمه ایشان مرحوم آیت اهللا بروجردی معتقـد  » اصول متلقات«
اگر روایتی صحیح السند نباشد، ولی مشھور به آن عمل کرده باشند، ما باید به آن روایت است: 

نویسد:عمل کنیم. وی در این زمینه می
کردنـد و  السالم)، اصحاب، احکام و فتاوا را از خود ائمه دریافت مـی در زمان ائمه (علیھم

این اصحاب عین عبارات ائمه و فتاوا و احکامی که ائمه فرمودند را برای تالمذه خودشان یـداً  
کردند و این کار در ھیچ عصری از اعصار منقطع نشده است و اصوالً یکی از نقـاط  بید ذکر می

فقه اھل سنت ھمین مسأله است، این روایات نقـل شـده تـا رسـیده بـه      افتراق بین فقه شیعه و 
ھـا  ھـا کـه مـا در اصـطالح بـه آن     ای از ایـن زمان شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و عده

گوییم قدماء، لذا شیخ صدوق ھمان تعبیری کـه راوی از اسـتاد خـودش گرفتـه بـوده را در      می
کرده، در مقنـع صـدوق و ھدایـة    تعابیر ایجاد نمیآورده، تغییری ھم در کتاب فقھی خودش می

شیخ صدوق، مقنعه شیخ مفید، انتصار سید مرتضی بدین نحـو بـوده تـا زمـان مرحـوم محقـق       
ھـا  صاحب شرائع رسیده، مرحوم محقق و قبـل از وی مرحـوم شـیخ یـک تفریعـاتی را بـه آن      

المتلقـاة مـن االئمـه علـیھم     المسـائل االصـلیه  «کنیم به ضمیمه کرده، ما از این مسائل تعبیر می
لـذا مـا فقـه را بـه دو دسـته      » المسائل التفریعیـه «گوییم: و تفریعات ضمیمه شده را می»السالم

کنیم: اولی مسائل اصلیه، دوم مسائل تفریعیه. از آنجایی کـه بنـای اصـحاب در زمـان     تقسیم می
لیه را حفظ کنند، آنچه که در ائمه و قدما بر این بوده که عین عبارات و قریب به آن عبارات اص

ھا بوده برای فقھاء متأخر حجیـت  ھا به عنوان اصول متلقات ھست و مشھور بین آنکلمات این
؛ ھمـو،  ۸/۳۵۵(منتظری، مبانی فقھی حکومت اسـالمی،  دارد ولو دارای سند صحیح ھم نباشد.

زنجـانی، کتـاب   ؛ شـبیری ۲۴۵مبانی و سبک استنباط آیت اهللا بروجـردی در اسـتنباط احکـام،    
طبـق  )۱۵۰-۲۳/۱۴۹؛ مبلغی، تحریری نو از نظریۀ شھرت در اصول متلقّـات،  ۲۳/۷۱۴۶النکاح، 

این بیان روایت تحف العقول از اصول متلقات است؛ زیرا ھم زمـانی بـا شـیخ صـدوق و عـدم      
اضافه نمودن مسائل تفریعی از خصوصیات کتاب تحف العقول حرانی است چـرا کـه روایـات    

قول مشھور عند القدماء بوده آن ھم شھرت در مسائل اصلی لذا وفق این مبنا حجیـت  تحف الع
. (فاضــل لنکرانــی، درس خــارج المکاســب المحرمــه، زمــان: ایــن اثــر بالریــب خواھــد بــود

در انتھا ذکر چند مناقشه الزم است:، جلسه دوم) ۲۱/۶/۱۳۸۴
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عه به روایات تحف العقول مناقشه اول: ممکن است گفته شود که صاحبان جوامع روایی شی

ھـا  بایسـت بـه نقـل آن   ھا بـود مـی  اعتنا نکردند؛ از جھت اینکه اگر این روایات مورد اعتماد آن
ورزیدند؛ زیرا بعید است که صـاحبان از ایـن کتـاب و روایـات وی ھـیچ اطالعـی       مبادرت می

وایـی شـیعه   نداشته باشد لذا عدم نقل روایت از کتاب تحف العقـول توسـط صـاحبان منـابع ر    
باشد؟ھا میکاشف از عدم اعتبار روایت این کتاب نزد آن

نویسد: مناقشه فـوق اعـم از مـدعی اسـت و     آیت اهللا سبزواری در جواب از این مناقشه می
توان بواسطه آن عدم اعتبار روایات تحف العقول را ثابت نمود؛ زیرا ممکن است عدم ذکـر  نمی

ھرت بسزای این کتاب باشد که در این صـورت نیـازی بـه    آن در جوامع روایی شیعه از باب ش
نقل روایت از این کتاب نیست از جھت اینکه مبنای صاحبان جوامع روایی در نگارش، نقـل از  

ھا و چیزھای مھمی بود که در معرض اندراس و نابودی اسـت. ھمـانطور کـه    ھا و نوشتهکتاب
)۱۶/۱۹۸بزواری، مھذب األحکام، ستوان این نکته را از عاداتشان احراز نمود. (می

تـوان در اعـم بـودن مـدعی     از نظر نگارندگان گذشته از احتمال فوق، احتمال دیگر نیز مـی 
به دست صـاحبان جوامـع روایـی    ٥نسبت به مناقشه ارائه نمود و آن اینکه ممکن است دیباچه 

در آن زمان احتمـال  چون مرحوم صدوق نرسیده باشد چرا که آن زمان مثل زمان ما نبوده بلکه
دارد تحف العقول یک دوره نسخه برداری شده و بعد یک جلـد بـدون استنسـاخ دیباچـه، بـه      

ھـا را بـرای   دست صاحبان جوامع روایی رسیده باشد. مطالعه کتب اصحاب و تواریخ این نکته
ر کند که چه بسا بعضی از مجلدات یک کتابی در دسترس افراد قـرا ما به طور واضح روشن می

نگرفته است. چون استنساخ در آن زمان، به شکل امروزی نبـوده اسـت. لـذا در عصـر کنـونی،      
یعنـی جلـدی کـه    کنند. در انتساب روضه کافی به کلینی تشکیک میگروھی از صاحب نظران 

تواند مستند به کلینی باشد و انتساب آن به کلینـی،  متضمن روضه کافی است، به طور قطع نمی
تالف نظر بزرگان واقع شده است. از اینکه ھمه تحف العقول حتی دیباچـه آن  محل تردید و اخ

در دست صاحبان جوامع روایی چون شیخ صدوق بوده، در زمان حاضر برای ما روشن نیست. 
طبیعتاً رسیدن تحف العقول بدون دیباچه آن به دست صاحبان جوامع روایی که متضمن نکـاتی  

تواند باعث بـی اعتبـاری روایـات تحـف     ال اسناد آن است، میاز ناحیه حرانی در رابطه با ارس
العقول از ناحیه صاحبان جوامع روایی به خاطر ارسالشان شود.

.نویسندمیدیباچه مقدمه و شرحی است که در اول کتاب، درباره کتاب . ٥
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یک عده از محدثین ھمچون مناقشه دوم: ممکن است است گفته شود اگرچه مقتضای نقل

و ۳/۹۱و ۳۳و ۲/۱۵؛ وسـائل الشـیعه،   ۶۱۲و ۵۳۷و ۱/۱۲۰شیخ حر عاملی (فصول المھمـه،  
۷۶/۶۹و ۴۲۵و ۶۳/۱۹۶و ۲۰۵و ۶۲/۱۵۱)، عالمه مجلسی (بحار االنوار، ۹۷و ۵/۸۱و ۴/۵۵
از روایـات  )۲۶۰و ۲۵۵و ۲۶/۲۵۲و ۱۵/۳۳۶و ۴/۳۹۶الـوافی،  ) و فیض کاشـانی ( ۷۷/۳۱۰و 

شود، منتھا باید دانست که این مطلـب  تحف العقول، باعث اعتماد و اعتبار روایات آن کتاب می
تواند صحیح باشد که ابن شعبه حرانی از محدثین باشد در حالی که معلـوم  ھا در صورتی میتن

نیست وی از جمله محدثین شمرده شود.
شود که مناقشه فوق در نھایت سستی است؛ زیـرا کتـاب تحـف العقـول     در جواب گفته می

بـا نظـم و شـگرد    ) ١/٢٩بحار األنوار، وی که به اعتراف بزرگان شیعه ھمچون عالمه مجلسی (
که حتی بنابر اعتراف برخی از اعالم ھمچون خاصی به صورت دقیق مدون شده است به طوری

؛ آقا بزرگ طھرانی، الذریعـه الـی   ٤/٤٤١سفینة البحار، شیخ حسین بن علی بن صادق بحرانی (
ار از اینکه روزگ)۴۱۴؛ سید حسن صدر، تأسیس الشیعه لعلوم االسالم، ۲/۴۰۰تصانیف الشیعة، 

باشـد. (مصـطفوی، درس   مانند آن را نیاورده است، خود باالترین گواه بر محدث بودن وی می
)، جلسه نوزدھم۳۰/۷/۱۳۹۲خارج المکاسب المحرمه، زمان 

مناقشه سوم: ممکن است گفته شود که اگرچه صـاحب تحـف العقـول از فقھـا و محـدثین      
دم نقل از غیر ثقه شود بلکه تنھا دلیـل بـر   تواند دلیل بر عجلیل القدر است منتھا جاللتشان نمی

)۱۴/۱۳عدم کذب او در نقل است. (حسینی روحانی، فقه الصادق علیه السالم، 
در جواب از مناقشه فوق نیز باید گفت: بر فرض پـذیرش ایـن مناقشـه، تنھـا در صـورتی      

کـرد و حـال   تواند موضوعیت داشته باشد که حرانی در مقدمه خود ادعای نقل از ثقـه نمـی  می
آنکه ھمانطور که گذشت، حرانی در مقدمه خود عبارتی دارد که حاکی از نقل روایـت تنھـا از   

٦)۴افراد ثقه است. (ر.ک: تحفول العقول، 

لذا ھیچ یک از مناقشات بر اعتبار کتاب تحـف العقـول در مقـام تحقیـق صـحیح بـه نظـر        
تعدادی از مناقشات بـر ایـن کتـاب،    رسد به طوری که حتی آیت اهللا سبزواری پس از بیاننمی
نویسد:می

بل خذوا ما ورد إلیکم عمن فرض اهللا طاعته علیکم و نقلوا ما نقله الثقات عن السادات بالسّمع والطاعـة و اإلنتھـاء إلیـه و    . «٦
».العمل به
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و کل ھذه األمور باطلة و ال ینبغی االعتماد علیھا فی استفادة القـدح، و مـا نشـأت إال عـن     «

)۱۶/۱۹۸(مھذب األحکام، » قصور االطالع و عدم التتبع و اإلحاطة.
نویسد:میھمچنین پس از بیان جواب از مناقشات بر اعتبار کتاب تحف العقول در انتھا

)۱۹۹(ھمو، » فتلخص: أن مؤلف الکتاب ثقة جلیل و التألیف معتبر ال مغمز فیه.«

گیرينتیجه
توان نتیجه گرفت:با توجه به آنچه گذشت، نکات زیر را می

نکته اول: با در نظر گرفتن توثیق حرانی از ناحیه متاخران و با معیار قرار دادن حجیت خبـر  
تـوان  نان به صدور مضمون آن خبر نه از باب حجیت قـول ثقـه، مـی   واحد از باب حصول اطمی

توثیق حرانی را نتیجه گرفت.
باشـند منتھـا ایـن نـوع از     نکته دوم: روایات تحف العقول اگرچه از ناحیه حرانی مرسل می

ارسال موجب ضعف نخواھد بود چرا که پس از توثیق ابن شعبه حرّانی و با توجه بـه کلمـات   
مه کتاب و با لحاظ مبنای فقھایی چون مرحوم آیت اهللا بروجردی، روایات تحـف  ایشان در مقد

العقول از آنجا که روایات آن مشھور عندالقدماء است، داخل در اصول متلقات بـوده لـذا جـای    
ماند.تردیدی در اعتبار و حجیت آن باقی نمی
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ق.۱۴۰۳، بیروت: دارالتعارف، اعیان الشیعهامین، محسن، 
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ق.۱۴۱۸، قم: نشر مرصاد، چاپ اول، مصباح السعادةانجدانی، محمد ابراھیم، 

ت شـیخ اعظـم انصـاری،    ، قم: کنگره جھانی بزرگداشکتاب المکاسبانصاری، مرتضی بن محمد امین، 
ق.۱۴۱۵چاپ اول، 

ق.۱۴۰۶، تھران: وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول، حاشیة المکاسبایروانی، علی، 
، اصفھان: انتشارات مرکز مشارع االحکام فی تحقیق مسائل الحالل و الحرامایوان کیفی، محمد حسین، 

ق.۱۴۲۹ای حوزه علمیه اصفھان، چاپ اول، تحقیقات رایانه
تا.، قم: اسماعیلیان، بیالذریعه الی تصانیف الشیعهآقا بزرگ تھرانی، محمد محسن، 

، چاپ اول، قم: مجمـع البحـوث   األنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائعآل عصفور، حسین بن محمد، 
تا.العلمیة، بی

۱۴۲۱چـاپ اول،  ، قم: کتابفروشی محالتـی، سداد العباد و رشاد العباد__________________، 
ق.

، قم: کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی، معراج اھل الکمال الی معرفة الرجالبحرانی، سلیمان بن عبداهللا، 
ق.۱۴۱۲

، قم: دفتر انتشارات اسالمی، چاپ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاھرةبحرانی، یوسف بن احمد، 
ق.۱۴۰۵اول، 

۱۴۱۶، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چـاپ سـوم،   لی التعلیق علی المکاسبإرشاد الطالب إتبریزی، جواد، 
ق.

، ، قم: مرکز بین المللی ترجمه و نشـر المصـطفی (ص)،   پژوھشی در علم رجالترابی شھرضایی، اکبر، 
.۱۳۹۰چاپ اول 

، قم: مؤسسه معارف اسـالمی امـام رضـا    الفصول المھمة فی أصول األئمةحر عاملی، محمد بن حسن، 
ق.۱۴۱۸اپ اول، (ع)، چ

تا.نا، چاپ اول، بیجا: بی، بیأمل اآلمل_________________، 
ق.۱۴۰۹، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، وسائل الشیعة_________________، 

ق.۱۴۱۸، قم: نشر مرصاد، چاپ اول، رسالة فی الغناءحسینی تویسرکانی، میرزا عبد الغفار، 
ق.۱۴۰۲، قم: مؤسسه انصاریان، چاپ اول، کتاب الحجحسینی شاھرودی، محمود، 

، قـم: دفتـر انتشـارات اسـالمی،     مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العّالمةحسینی عاملی، جواد بن محمد، 
ق.۱۴۱۹چاپ اول، 

تا.بھمن، چاپ اول، بی۲۲، قم: انتشارات نھج الفقاھةحکیم، محسن، 
ق.۱۳۷۶پخانه حکمت، چاپ اول، ، قم: چاکتاب الطھارةخمینی، روح اللّه، 
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تا.، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، بیتحریر الوسیلةمستند خمینی، مصطفی، 

ق.۱۳۹۰، قم: موسسه اسماعلیان، روضات الجناتالعابدین، خوانساري، محمد باقر بن زین
شـراف جنـاب آقـای لطفـی، چـاپ اول،      ، قم: تحت االتنقیح فی شرح العروة الوثقیخویی، ابو القاسم، 

ق.۱۴۱۸
، قم: مؤسسه صاحب األمـر  (الھدایة فی األصول)القواعد الفقھیة و االجتھاد و التقلید__________، 

ق.۱۴۱۷(ع)، چاپ اول، 
ق.۱۴۱۸، قم: مؤسسه آفاق، چاپ سوم، کتاب الطھارة-فقه الشیعة __________، 
تا.نا، بیجا: بیبیب)، (المکاسمصباح الفقاھة__________، 
نا.نا، بیجا، بی، بیمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال__________، 

ق.١٤١٢مدرسه امام صادق (ع)، چاپ اول، -، قم: دار الکتاب (ع)فقه الصادقروحاني، محمدصادق،  
۱۴۲۴، چـاپ اول،  ، قم: مؤسسه امام صـادق (ع) المواھب فی تحریر أحکام المکاسبسبحانی، جعفر، 

ق.
، مقرر: سید مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی.درس خارج اصول_________،
تا.، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، بیموسوعة طبقات الفقھاء_________، 

ق.۱۴۱۳، قم: مؤسسه المنار، چاپ چھارم، مھّذب األحکامسبزواری، عبد األعلی، 
تا.نا، بیجا: بی، بیتدریب الراویر، بکسیوطی، عبدالرحمن ابن ابی

ق.۱۴۱۹پرداز، چاپ اول، ، قم: مؤسسه پژوھشی رایکتاب نکاحشبیری زنجانی، موسی، 
تا.نا، بیجا: بی، بیمجالس المومنینالدین، شوشتري، نوراهللا بن شریف

تا.نا، بیجا: بی، بیالرعایة فی علم الدرایةشھید ثانی، زین الدین بن علی، 
، قم: کتابفروشی داوری، چـاپ  الروضة البھیة فی شرح اللمعة الدمشقیة__________________، 

ق.۱۴۱۰اول، 
، قـم: مؤسسـة المعـارف    مسالک األفھام إلـی تنقـیح شـرائع اإلسـالم__________________، 

ق.۱۴۱۳اإلسالمیة، چاپ اول، 
تبریـز: چاپخانـه اطالعـات، چـاپ اول،     ، ھدایة الطالب إلی أسرار المکاسبشھیدي تبریزي، میرفتـاح،  

ق.۱۳۷۵
.۱۳۷۵تھران: اعلمی، ،تاسیس الشیعه لعلوم االسالمصدر، حسن، 

، قم: مجمع الشھید آیة اهللا الصدر العلمی، چـاپ دوم،  بحوث فی شرح العروة الوثقیصدر، محمد باقر، 
ق.۱۴۰۸

ق.۱۴۲۰شر و التوزیع، چاپ اول، ، بیروت: دار األضواء للطباعة و النما وراء الفقهصدر، محمد، 
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ق.۱۴۱۸، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، ریاض المسائلطباطبایی، علی بن محمد، 

ق.۱۴۰۳، مشھد: نشر مرتضی، چاپ اول، اإلحتجاج علی أھل اللجاجطبرسی، احمد بن علی، 
ق.۱۴۲۷، قم: جامعه مدرسین، چاپ سوم، الرجالطوسی، محمد بن حسن،

، قم: دفتر انتشـارات اسـالمی، چـاپ    مختلف الشیعة فی أحکام الشریعةحلی، حسن بن یوسف، عالمه 
ق.۱۴۱۳دوم، 

، مقرر: سید مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی.درس خارج مکاسب محرمهفاضل لنکرانی، محمد جواد، 
قـم:  ، المکاسـب المحرمـة-تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة فاضل موحدي لنکراني، محمد، 

ق.۱۴۲۷مرکز فقھی ائمه اطھار (ع)، چاپ اول، 
، قم: دفتر انتشارات اسـالمی،  کشف اللثام و اإلبھام عن قواعد األحکامفاضل ھندی، محمد بن حسن، 

ق.۱۴۱۶چاپ اول، 
، مقرر: سید علی حسین مکی عـاملی، قـم، موسسـه العـروه     بحوث فی فقه الرجالفانی اصفھانی، علی، 

.ق۱۴۱۴الوثقی، 
، قم: انتشارات کتابخانـه آیـة اهللا مرعشـی،    مفاتیح الشرائعیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، ف

تا.چاپ اول، بی
تا.نا، بیجا، بی، بیالکنی و االلقابقمی، عباس، 
تا.، قم: اسوه، بیسفینة البحارقمی، عباس، 

تا.ؤسسه کاشف الغطاء، بیجا: م، بیشرح طھارة قواعد األحکامکاشف الغطاء، جعفر بن خضر، 
، چـاپ اول، نجـف: مؤسسـه کاشـف     کتاب المکاسب-أنوار الفقاھة کاشف الغطاء، حسن بن جعفـر،  

ق.۱۴۲۲الغطاء، 
تا.، قم: مؤسسه کاشف الغطاء، بیمنیة الراغب فی شرح بلغة الطالبکاشف الغطاء، موسی، 

ق.۱۴۲۳سه آل البیت (ع)، ، قم: موستنقیح المقال فی علم الرجالمامقانی، عبداهللا، 
، ص ۲۳، شماره (ع)مجله فقه اھل بیت، »تحریری نو از نظریۀ شھرت در اصول متلقّات«مبلغی، احمد، 

۱۴۹-۱۵۴.
، تھران: وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، چـاپ  الوجیزة فی الرجالمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 

ق.۱۴۲۰اول، 
ق.۱۴۱۰، بیروت: مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول، نواربحار األ_____________________، 
ق.۱۴۱۴، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، لوامع صاحبقرانیمجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، 

ق.۱۴۲۷، تھران: نشر میزان، چاپ دوم، ھای نو در حقوقدیدگاهمرعشی، محمد حسن، 
مجتبی حسین نژاد، نسخه خطی.، مقرر: سید درس خارج مکاسب محرمهمصطفوی، کاظم، 
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ق.۱۴۱۳، قم: کنگره جھانی ھزاره شیخ مفید، چاپ اول، المقنعةمفید، محمّد بن محمد، 

، ۴۴و ۴۳، شـماره  مجلـه حـوزه، »مبـانی و سـبک اسـتنباط آیـه اهللا بروجـردی     «علـی،  منتظری، حسین
.۲۴۵، ص ۱۳۷۰اردیبھشت 

تا.الفکر، قم، چاپ اول، بی، قم: انتشارات دار کتاب الحدود____________، 
، مترجم: محمود صلواتی، و ابـو الفضـل شـکوری،    مبانی فقھی حکومت اسالمی____________، 

ق.١٤٠٩چاپ اول، قم: مؤسسه کیھان، 
، قم: انتشارات دفتر تبلیغـات اسـالمی،   غنائم االیّام فی مسائل الحالل و الحراممیرزای قمی، ابوالقاسم، 

ق.۱۴۱۷چاپ اول، 
تا.نا، بیجا: بی، بیفوائد األصولئینی، محمد حسین، نا

ق.۱۴۱۱، قم: دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، کتاب الصالة____________، 
ق.۱۴۰۷، قم: جامعه مدرسین، الرجالنجاشی، احمد بن علی، 

چـاپ اول،  ، قم: کنگره نراقیین مال مھدی و مـال احمـد،   رسائل و مسائلنراقی، احمد بن محمد مھدی، 
ق.۱۴۲۲

، قم: مؤسسه آل البیـت (ع)، چـاپ اول،   مستند الشیعة فی أحکام الشریعة_________________، 
ق.۱۴۱۵

ق.۱۴۱۷، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، خاتمة المستدرکنوري، حسین بن محمدتقي، 


