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و مرویات او را از دو جهت سندی و متنی مورد تحلیل قرار میدهد .سپس دیدگاههای عالمان را
درباره ابن ابیجمهور مطرح کرده و آنگاه به جهتگیری اعتقادی وی میپردازد .او مهمترین علّت
کم اعتنایی دانشمندان شیعی به آثار اَحسائی را جهتگیری اعتقادی خاص او و گرایش به صوفیه
دانسته است.
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مؤ لّف ،شخصیت و کتابهای او را معرّفی می کند .سپس به بررسی و نقد روش حدیثی وی پرداخته

ابن ابیجمهور در حوالی سال (131ق) در منطقه اَحساء (در عربستان کنونی) دیده به جهان
گشود .او را انسانی فاضل ،متکلّم ،منطقدان ،فیلسوف ،محدّث و فقیه دانسته اند .از جمله آثار او
میتوان به «عوالی اللّ آلی العزیزیة فی االحادیث الدّینیة» و « االقطاب الفقهیة علی مذهب االمامیة»
اشاره کرد.
کتاب درر اللّآلی مجموعه حدیثی و در بر دارنده احادیث فقهی موجود در کتابهای مختلف
الشّیعة ،ایضاح الفوائد و تحریر االحکام علّامه حلّی به همراه برخی روایات دیگر است .با اینکه اثر
یادشده در اختیار عالمان پیشین هم بوده ،ولی مورد اقبال آنان قرار نگرفت .چند عامل را میتوان
موجب رویگردانی آنها از این اثر حدیثی شمرد که مهمترین آن در نگاه محقّق کتاب ،گرایش شدید
ابن ابیجمهور به صوفیه و نیز متفرّدات حدیثی اوست؛ بهگونه ای که برخی ا ز مرویات وی نهتنها در
منابع اهل سنّ ت و صوفیه  ،بلکه در هیچ منبع متقدّمی یافت نمیشود.
مقاله کنونی ،مقدّمه اوّل محقّق را ترجمه کرده و بدون هیچ تصرّفی  ،مطالب آن را در قالب
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

نثری فارسی و با روش «ترجمه گویا با تحفّظ بر اصل اثر» ارائه نموده است .نوآوریهای تحلیلی

و تتبّعی موجود در این مقدّمه ،موجب می شود تا ترجمه آن ،راه را برای بهره گیری بیشتر از این

متن ،به ویژه برای کسانی که آشنایی الزم را با زبان عربی ندارند ،هموار سازد .محقّق این کتاب که
خود ،پیشینه ای روشن در تحقیق آثار خطّی عالمان بزرگ شیعه داشته و تجربه اداره «مکتبة العلّامة
المجلسی» و «دارالتّراث» را در کارنامه خویش دارد ،مقدّمه تحقیقی این اثر را مشتمل بر نکات

علمی قابل توجّهی نگاشته که در منبعشناسی و مؤ لّف شناسی کاربرد بسیاری دارد.
چکیده ،درآمد و نتیجه این مقاله از مترجم بوده و عنوان مقاله و عناوین متن اصلی ،همگی

ترجمه عنوان هایی است که محقّق  ،برگزیده است .همچنین کتابنامه و پاورقی ها به جز مواردی که
با عالمت (م) مشخّص شده ،از محقّق است.
بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
الحمد هلل ربّ العالمین ،و الصّالة و السّالم علی خاتم النّبیّین و آله الطّیّبین الطّاهرین ،و اللّعن

علی اعدائهم اجمعین.
عقالنیت علمی هر عالمی از خالل اسلوب و روش خاص او متجلّی میشود .شیخ ابن
ابیجمهور احسائی (ق ) 81که یکی بزرگان فقه ،حدیث ،کالم فلسفه و عرفان است در مجامع علمی
به نظرات و تأ لیفات خود بلکه به فکر و روش خویش شناخته می شود .او یکی از سلسلههای سازنده
18

تاریخ این علوم در مکتب امامیه  ،مابین دو مکتب حلّه به نمایند گی فقهایی دیگر همچون فاضل
مقداد (م 112ق) و ابن فهد حلّی (م118ق) و مکتب نجف به نمایندگی فقهایی همچون شیخ علی
بن عبدالعالی کرکی (م511ق)  ،به شمار می آید .چنانچه بر ما پوشیده نیست که احسائی از ثمرات
این دو مکتب بوده و از آنها بهره جسته و به آنها فایده رسانده است.
این شیخ بزرگوار بهوسیله عقالنیت گسترده خود که دارای ابعاد متعدّدی است از دیگر ان
متمایز میشود ؛ چرا که او جامع علوم مختلف معقول و منقول ،از جمله فقه و اصول ،حدیث و علوم
حدیث ،عرفان ،فلسفه ،کالم ،منطق و  ...است .وی توانست در هر یک از دانشهای یادشده،
کتاب هایی استداللی تألیف کند .ما در این گفتار  ،میخواهیم روش حدیثی او را تبیین کنیم که به
موضوع دو کتاب حدیثی او یعنی «عوالی اللّآلی العزیزیة» و «درر اللّآلی العمادیة» ارتباط د ارد.
نظر به اینکه کتاب ها و مقاالت متعدّدی درباره زندگی شیخ ما احسائی (رضوان اهللتعالیعلیه)
منتشر شده  ،از تفص یل در شرح حال او پرهیز کرده و نگاهی گذرا به زندگی ،اساتید ،شاگردان و

الف) شرح حال نویسنده در چند

سطر 0

او شیخ شمس الدّ ین ،ابوجعفر ،محمّد بن زین الدّ ین علی ب ن ابراهیم بن حسن بن ابراهیم بن
ابی جمهور اَحسائی االصل از قبیله شیبان بوده و به ابن ابیجمهور معروف است .در حوالی سال
(131ق) در منطقه احساء دیده به جهان گشود 1 .وی انسانی فاضل ،متکلّم ،منطقدان ،فیلسوف،
محدّث ،فقیه و  ...بوده است.
او شاگرد عدّه ای از دانشمندان بود که از جمله آنها میتوان به پدرش زین الدّی ن علی ،زینالد ّین
علی بن هالل جزائری ،سید شمس الدّ ین محمّد بن موسی حسینی موسوی ،حسن بن عبد الکریم

 .3جهت تفصیل شرح حال او مراجعه شود به :مجالس المؤمنین  ،ج ، 8ص 918؛ امل االمل  ،ج ، 1ص  ، 193ش 115؛ ریاض العلماء،
ج ، 9ص 91و 889؛ لؤلؤة البحرین  ،ص ، 822ش 21؛ روضات الجنّ ات  ،ج ، 1ص ، 12ش 951؛ خاتمة مستدرک الوسائل  ،ج، 8
ص ، 338ش 11؛ هدیة العارفین  ،ج ، 1ص 111؛ ایضاح المکنون  ،ج ، 8ص 212و ج ، 1ص 898و 111و 311و 219؛ انوار البدرین ،
ص ، 351ش 1؛ تنقیح المقال  ،ج  ، 3ص ، 898ش 88111؛ اعیآن الشّیعة  ،ج ، 5ص 131؛ طبقات اعالم الشّیعة ،ج، 1ص 183؛ الذ ّریعة،
ج 82؛ ص ، 18ش 391؛ االَعالم ،ج ، 2ص 111؛ معجم رجال الحدیث ،ج ، 82ص ، 152ش 88191؛ معجم المؤ لّفین  ،ج.155 ، 81
 . 1این تاریخ مستند به مناظره او با فاضل هروی است ؛ چنانچه وی در آن مناظره میگوید که به حدود چهل سالگی رسیده و
تاریخ مناظره سال 111ق است( .التّشیّ ع و التّصوّ ف  ،کامل مصطفی الشّبیبی  ،ص)338
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کتابهای او می اندازیم.

فتّال نجفی ،سید شمس الدّین م حمّد بن احمد حسینی موسوی و وجیه الدّ ین عبداهلل بن فتح اهلل بن
عبد الملک بن فتحان کاشانی قمی واعظ اشاره کرد.
ابن ابیجمهور دروس اوّ لیه را نزد پدر خ ود آموخت .سپس برای تکمیل درس به نجف اشرف
ره سپار شد و از فقیهان آن دیار بهویژه از شرف الدّ ین حسن بن عبد الکریم فتّال کسب

فیض نمود9 .

در سال (111ق) عازم حج شد و پس از آن بهسوی جبلعامل رفته و نزد شیخ فقیه زین الدّین علی
بن هالل جزایری ،شاگرد ابو العبّاس احمد بن فهد حلّی در منطقه کرک نوح به مدّت یک ماه کامل
شاگردی کرد و موفّق به دریافت اجازه از ایشان

شد2 .

پس از آن به احساء بازگشت و بعد از مدّ ت کوتاهی به عراق رفته و قبور اهل بیت^ ر ا در
آن دیار زیارت کرد .از آنجا برای زیارت مضجع امام رضا× عازم خراسان شد .در طول سفر خود
رساله « زاد المسافرین فی اصول الدّین» را نگاشت .باقیمانده زندگانی خود را در مشهد گذر اند و
البته بین طوس و دیگر شهرها رفت و آمد میکرد و همواره میکوشید .با سید محسن بن محمّد
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

رضوی قمی (538ق) و سایر عالمان کالم و فقه به مباحثه میپرداخت تا اینکه در علوم  ،ماهر شده

و افسار فضل و جدل ر ا به دست گرفت و آوازه او در همه جا پیچید .او مناظراتی در خصوص اثبات
حقّانیت مذهب حق (تشیّع) و خالفت امیرالمؤمنین× داشته است .مهمترین مناظرات او با فاضل
هروی است که در سال 111ق در منزل سید رضوی یادشده اتفاق

افتاد1 .

از دیگر اساتید او در فقه ،اصول ،حدیث و دانشهای دیگر میتوان به سید کمال الدّین محسن

بن محمّد بن علی رضوی مشهدی (م538ق) ،ربیعة بن جمعه عبرمی عبادی جزائری ،سید

شرف الدّ ین محمود بن عالء الدّ ین طالقانی ،جالل الدّ ین بهرام استر آبادی ،علی بن قاسم بن عذاقة و

دیگران اشاره کرد .او از هر یک از این افراد  ،دارای یک اجازه بود .همچنین از محمّد بن صالح

غروی حلّ ی چهار اجازه دریافت کرد.

 .9مجالس المؤمنین  ،ج ، 8ص 918؛ روضات الجنّ ات  ،ج ، 1ص 31؛ الفوائد الرّضویة  ،ص .313
 .2ریاض العلماء  ،ج ، 9ص.889
 .1لؤلؤة البحرین  ،ص.822
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وی در همه اوقات به تدریس ،تحقیق و تألیف مشغول بود .بیش از پنجاه کتاب در علم کالم،
منطق ،فلسفه ،عرفان ،اصول ،فقه ،و علوم حدیث نگاشت و دوازده اجازه تأ لیف نمود .از جمله تألیفات
او میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«عوالی اللّ آلی العزیزیة فی االحادیث الدّینیة» « ،درر اللّ آلی العمادیة فی االحادیث الفقهیة» ،
« االقطاب الفقهیة علی مذهب االمامیة»  « ،المسالک الجامعیة فی شرح الرّسالة اال لفیة الشّهیدیة» ،
« زاد المسافرین فی اصول الدّین»  « ،رسالة کاشفة الحال عن احوال االستدالل» « ،مسلک االفهام
فی علم الکالم»  « ،المُجلی لمرآة المنجی»  ،این کتاب شرح مسالک االفهام است  ،همچنین «کشف
البراهین فی شرح زاد المسافرین»  « ،اسرار الحج» « ،مفتاح الفکر لفتح باب الحادی عشر»  ،این کتاب
درباره اصول دین است « ،معین الفکر فی شرح الباب الحادی عشر» « ،معین المعین» « ،رسالة فی
مناظرة الملّا الهروی» و «قبس االقتداء فی شرائط االفتاء و االستفتاء».
ابن ابیجمهور به مکان تألیف کتابهای خود و تا ریخ فراغت از آنها اشاره کرده و در پرتو آن
او در سال (111ق) از تألیف کتاب «کشف البراهین» در مشهد الرّضا× فراغت یافت .در
سال (111ق) به سید جمال الدّ ین حسن ب ن حسام الدّ ین ابراه یم بن یوسف بن ابی شبانه جهت
استنساخ کتاب «تحریر االحکام» اجازه داد .در سال (112ق) از تألیف کتاب «مسلک االفهام» در
قطیف و کتاب «قبس االقتداء» در احساء فراغت یافت .در سال (111ق) تألیف کتاب « البوارق
المحسنیة لتجلّی الدّرّة الجمهوریة» را در جزیره اوال  1و کتاب « کاشفة الحال عن احوال االستدالل
فی االجتهاد» را در مشهد پایان داد .در سال (115ق) از تألیف رساله ای با عنوان «کمترین چیزی
که بر مکلّفان واجب است» و همچنین از نگارش رساله ای در موضوع نیّت  ،فراغت یافت .در سال
( 153ق) نوشتن کتاب « النّ ور المنجی من الظّالم» را در اثنای اقامت خود در احساء تمام کرد .این
کتاب  ،حاشیه ای بر «مسلک االفهام» است .همچنین در این سال از نوشتن وصیت خود فارغ شد و
بعدا آن را به کتاب « المجلی» ضمیمه کرد.
در سال (159ق) که در نجف اشرف اقامت داشت از مسودّهنگاری و پیشنویس « ال مجلی» و
نیز تألیف کتاب « المسالک الجامعیة» فراغت یافت .در سال (152ق) پاکنویس « المجلی» را در
مشهد انجام داده و به محمّد بن صالح غروی جهت روایت « المجلی»  « ،المسا لک» و «کاشفة
 .1بحرین( .م)
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میتوانیم بر سیره و فعالیت های علمی او به صورت اجمالی واقف شویم.

الحال» و دیگر کتاب ها ،اجازه داد .در سال (151ق) از تألیف «عوالی اللّآلی» در مشهد فراغت یافته
و در همان شهر به سید محسن رضوی جهت روایت « العوالی» اجازه داد .در سال (151ق) به شیخ
محمّد بن صالح غروی و جالل الدّ ین بهرام استرآبادی جهت روایت « العوالی» در قلفان یا قلقان ،از
نواحی استرآباد اجازه داد .در سال (518ق) تألیف کتاب «درر اللّآلی العمادیة» و « التّحفة الکالمیة»
را در استرآباد به پایان برد .در سال (511ق) آخرین نگاشته خود را یعنی «شرح الباب الحادی عشر»
که اصل آن نوشته علّامه حلّی است در مدینه منوّره به پایان رساند و در سال (512ق) به شیخ علی
بن قاسم بن عذاقه در حلّه اجازه روایت «قواعد االحکام» را داد.
ما به تاریخ وفات او آگاهی نیافتیم؛ امّا آخرین چیزی که از فعالیتهای علمی وی به ما رسیده ،
پایان نگارش رساله او در سال 515ق است که کاتب این نسخه جهت طول عمر نویسنده با تعبیر
«مدّظلّهو طوّلبقائه» دعا کرده است .این نکته نشان میدهد که احسائی  ،پس از این تاریخ درگذشته
است.
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

ب) روش حدیثی ابن ابیجمهور
با اینکه ابن ابیجمهور تألیفات زیادی داشته  ،امّا با کتاب «عوالی اللّآلی» شناخته میشود ؛

بهگونه ای که در بسیاری از موارد او را با عنوان «صاحب عوالی اللّآلی» یاد میکنند.
در اینجا شایسته است تا به اموری چند  ،جهت آگاهی از سطح علمی شیخ ما احسائی در

حدیث و علوم آن توجّه کنیم .به همین جهت ناگزیر از نقل رو ایاتی هستیم که در کتاب « العوالی»
آمده است ؛ چراکه عین آن روایات در کتاب «درر اللّآلی» نیز منعکس شده و در خالل بحث از کتاب

« العوالی» نگرش ما درباره کتاب « الدّرر» هم آشکار خواهد شد.
میتوانیم مرویات ابن ابیجمهور را از دو جهت مورد بررسی قرار دهیم؛ چراکه در هر دو جهت

اشکاالتی وجود دارد .این دو جهت عبارت است از:
-

آنچه به منابع مرویات او و مباحث رجالی و سندی ارتباط دارد.

-

آنچه به متن ،الفاظ متن ،دقّ ت آن متون و ثبت و ضبط آن ارتباط دارد.

 .2آنچه به منابع ابن ابیجمهور ارتباط دارد
بحث از مصادر ابن ابیجمهور بهخصوص در کتاب « العوالی» و همچنین در روایات بسیاری
از کتاب « الدّرر» است .از جمله روشهای او این است که در مرویات خود به اسم منابع تصریح
نمیکند .ا ین روش در زمان او عجیب نبوده  ،بلکه بین نویسندگان در طول قرنهای گذشته امری
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عادی بوده است .سپس نگاه به این رویکرد تغییر یافته و در شمار سرقت بزرگ علمی بهحساب
آمد .بی شک این روش در تألیف ،شناخت گرایشهای نویسندگان و منابع فکری آنها را مشکل
میکند .این روش باعث شده تا منابع ی که از آن بهره برده و در نگارش کتابهایشان به آن تکیه
کرده اند بر ما پوشیده بماند .همین مشکل  ،اصلیترین اشکال در این دو کتاب  ،العوالی و ا لدّرر است.
البته تحقیق ،دقّ ت ،بررسی مرویات و مقابله آنها با نوشتههای حدیثی دیگر موجب میشود تا به این
نتیجه برسیم که اغلب این مرویات در منابع حدیثی شیعه موجود است و در این مسأ له  ،بحثی نیست ؛
چراکه فقیهان ما متون این روایات ر ا از منابع اصلی ،معتبر و قدیمی دریافت کرده اند ،نه از ابن
ابیجمهور که در زمره نسلهای اخیر از متأخّر ان قرار دارد .هرچند ما به منبع این روایات واقف
گشتیم ،امّا با مشکل پیچیده دیگری در منقوالت او مواجه میشویم که این اشکال در منابع حدیثی
شیعه پیش از او یافت نمیشود و آن  ،مرسلبودن روایات اوست و همه یا بیشتر روایات وی ،مگر
تعداد کمی  ،به پیامبر| منسوب است.

بخش اوّ ل :منقوالتی که قبل از ابن ابیجمهور  ،تنها در کتاب های فقهی اصحاب امامیه یافت
میشود و در منابع اهل سنّ ت به آنها دست نیافتیم.
بخش دوم :منقوالتی که در منابع حدیثی اهل سنّ ت وجود دارد و اصحاب ما در کتابهای
فقهی خود آنها را نقل کرده و تحت عنوان فقه الوفاق یا فقه الخالف جای داده اند.
بخش سوم :منقوالتی که در منابع فقهی شیعه مانند شیخ طوسی  ،علّامه حلّی ،شهید اوّل و
 ...یافت میشود ،اما عنوان رو ایت یا حدیث بر آن اطالق نشده  ،بلکه با عنوان قول یا قاعده  ،مطرح
شده است.
بخش چهارم :منقوالتی که تنها در منابع اهل سنّ ت یافت میشود و ا ز طرق آنها نقل شده
است و در هیچ یک از منابع حدیث ی و فقهی یا دیگر منابع شیعه دیده نمیشود.
بخش پنجم :منقوالتی که تنها در منابع صوفیه یافت میشود و در منابع حدیثی یا فقهی
شیعه و اهل سنّت  ،اثری از آن به چشم نمیخورد.
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بهطور کلّی منقوالت نویسنده به شش بخش تقسیم می شود که از این قرار است:

بخش ششم :منقوالتی که در هیچ یک از منابع مسلمانان به طور عام یافت نمیشود و نخستین
کسی که آن را نقل کرده ،ابن ابیجمهور است .روایات این بخش  ،در بر دارنده مضامین شیعی یا
سنّ ی یا صوفیه و یا غیر

اینهاست5 .

پوشیده نیست که در برخی از این اقسام  ،معضل بزرگی وجود دارد.

 .1آنچه با متن این روایات ارتباط دارد
بیشک  ،بیشتر این متون  ،چنانچه گفته شد  ،از متون معروفی از کتابهای ما یا اهل سنّت
گرفته شده و این مطلب  ،جای اشکال نیست .امّا در دو کتاب « العوالی» و « الدّرر» با متون عجیبی
مواجه میشویم که پیش از آن معمول و متداول نبوده است .ابن ابیجمهور نخستین کسی است
که چنین متونی را آورده است .پس از دقّ ت نظر در آن می یابیم که مشکالت دیگری نیز  ،چنانچه
خواهد آمد  ،در این متون وجود دارد.
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

مشکل اوّل این است که او به نقل عین متن روایات ملتزم نیست ؛ بلکه برخی از روایات را

نقل به معنا و با الفاظ دیگری نقل کرده و به متون روایات در منابع فریقین ملتزم نشده است .مشکل

دوم  ،در آمیختن روایتی با روایت دیگر و نقل آن بهگونه ای است که گویا یک روایت است .مشکل
سوم  ،خالصهکردن یک روایت و نقل آن بهعنوان یک روایت جدید است.
اکنون نمونههایی از این روایات را که ابن ابیجمهور آورده ،بیان میکنیم تا آنچه که درباره

منابع و متون منقوالت او در دو کتاب العوالی و الدّرر گفته شد  ،اثبات نماییم .نکته قابل توجّه این
است که ما این منقوالت را از منابع حدیثی ،فقهی و صوفیه استخراج کردیم .ابتدا به کتاب العوالی

میپردازیم ؛ چنانچه تسلسل زمانی را در منابع نیز رعایت کرده ایم و نخستین منبع از کتابهای
فقهی را که حدیث از آن نقل شده مقدم نمودیم و در ادامه به کتابهای علّامه حلی (112ق)
رسیدیم .در همه موارد  ،ترتیب بخشهای ششگانه را که ذکر نمودیم  ،مراعات کرده ایم که از این

قرار است:
قسم اوّ ل :منقوالتی که پیش از او تنها در کتابهای امامیه یافت میشود:

 .5نمونههای این اقسام خواهد آمد.
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-

اَ لنّاسُ مُسَلَّطونَ عَلیٰ

اَموا لِـهِم81 .

مردم بر اموال خود تسلّط دارند.
-

مَن فاتَتهُ فَریضَةٌ فَلیَقضِها کَما

فاتَتهُ 88 .

هرکسی فریضه ای از او فوت شد همانگونه که فوت شده قضا کند.

قسم دوم :منقوالتی که در منابع اهل سنّ ت وجود دارد و در کتاب های فقهی امامیه نیز آمده
است .این قسم در کتابهای ابن ابیجمهور بسیار زیاد است .برای اطّالع از نمونههای آن به خود
کتاب و حواشی آن مراجعه شود.
قسم سوم :منقوالتی که در منابع فقهی شیعه با عنوان قاعده عقلی یافت میشود:
-

اِقرارُ العُقَالءِ عَلیٰ اَنفُسِهِم

جا ئِزٌ81 .

اقرار عقالء بر علیه خود رواست.
-

کُ لُّ مَبیعٍ تَلَفَ قَب لَ قَبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ

با ئِ عِهِ83 .

قسم چهارم :منقوالتی که تنها در منابع اهل سنّ ت یافت میشود:
-

اَکرِمُوا الهَرَّةَ فَاِنَّها مِن الطَّوّ افینَ عَلَیکُم وَ

الطَّوّ افاتِ81 .

 .81عوالی ال لّآلی  ،ج ، 8ص 111و 191و ج ، 1ص 831و ج  ، 3ص 111؛ الخالف (طوسی)  ،ج  ، 3ص 812؛ الرّسائل التّسع (محقّق
ح لّی)  ،ص 311؛ تذکرة الفقهاء  ،ج ، 81ص 111؛ مختلف الشّیعة  ،ج ، 9ص  113و ج ، 2ص 111و ج ، 1ص 11و 828؛ نهایة االحکام ،
ج ، 1ص.918
 .88عوالی ال لّآلی  ،ج ، 1ص 91؛ و نگاه کنید به :المعتبر (محقّق ح لّی)  ،ج ، 1ص 21و 111و 112؛ منتهی المطلب  ،ج ، 8ص 181و
ج ، 1ص.835
 .81عوالی ال لّآلی  ،ج ، 8ص  ، 113ج  ، 3ص 111؛ و نگاه کنید به :تذکرة الفقهاء  ،ج ، 5ص 825و ج ، 81ص 312و ج ، 81ص11
و .133
 .83عوالی ال لّآلی  ،ج  ، 3ص 181؛ و نگاه کنید به :تذکرة الفقهاء  ،ج ، 81ص  883به نقل ا ز ابوحنیفه.
 .81عوالی ال لّآلی  ،ج ، 1ص 2؛ این روایت در منابع حدیثی اهل سنّت آمده  ،ا ز جمله :مسند الشّ افعی  ،ص 5؛ کتاب االمّ  ،ج، 8ص 11؛
الموطّأ  ،ج ، 8ص 11؛ مسند احمد  ،ج ، 9ص  313؛ سنن ابیداوود  ،ج ، 8ص 85؛ سنن الدّ ارمی  ،ج ، 8ص 811؛ سنن النّ سائی  ،ج، 8
ص 811؛ سنن الدّ ارقطنی  ،ج ، 8ص 11ح 11؛ السّنن الکبری (بیهقی)  ،ج ، 8ص .119همچنین این روایت در برخی ا ز من ابع فقهی
شیعه نقل شده است  ،ا ز جمله :الذّ ریعة (شریف مرتضی)  ،ج ، 8ص 151؛ الخالف (طوسی)  ،ج ، 8ص( 111در این دو منبع ا ز
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هر مالی که قبل از قبض آن تلف گردد از مال بائع تلف شده است.

گربه را گرامی بدارید چراکه بیشک از جمله طواف کنندگان بر گرد شماست.
-

اِنَّ لِرَبِّکُم فی اَیّامِ دَهرِکُم نَفَ حاتٌ  ،اَال فَتَ عَرَّضوا لَها بِکَثرَةِ

االِستِ عدادِ89 .

همانا برای خدا در روزگار شما نفحاتی است ،آگاه باشید و خود را با آ مادگی زیاد در معرض آن قرار
دهید.
-

اِذا سَمِ عتُم الـمُؤَذِّنَ فَ قولوا کَما یَقولُ  ،ثُمَّ صَلّوا عَلَیَّ  ،فَمَن صَلّیٰ عَلَیَّ صَالةً  ،صَلَّی اهللُ عَلَیهِ بِها عَشَرً ا ،
ثُمَّ سَلوا لی الوَسیلَةَ  ،فَاِنَّها مَنزِ لَةٌ فِی ال جَنَّةِ ال یَنبَ غی اَن تَکونَ اِ لّا لَ عَبدٍ مِن عِبادِ اهللِ  ،وَ اَنَا اَرجو اَن اَکون َ
اَ نَا هوَ ؛ فَمَن سَاَلَ لیَ الوَسیلَةَ حَلَّت لَهُ الشِّ فاعَةُ82 .

هرگاه [صدای اذان] مؤذّن را شنیدید آنچه را که میگوید بگویید ،سپس بر من صلوات بفرستید ،پس
هر کس بر من صلواتی فرستد  ،خداوند در مقابل آن ده صلوات بر او خواهد فرستاد ،سپس وسیله را برای
من طلب کنید ،چراکه آن بیشک مقامی است در بهشت که جز شایسته بنده ای از بندگان خدا نیست ،و من
ا مید دارم که آن بنده باشم ،پس هر کس وسیله را برای من طلب کند شفاعت برای او حالل گردد.
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-

لَـمّا سَمِعَ بِال لًا یُاَذِّنُ  ،وَ سَکَتَ بَ عدَ فِراغِهَِ:مَنَ الََ َِمثلََماَ

قی َ دَخَلََالَ نقةَ81.
الََهـىـذاَبیَ ٍَ

زمانی که [پیامبر اکرم] صدای اذان بالل را شنید و بعد از پایان آن سکوت کرد[ ،حضرت فرمود]:
هر کس بگوید مانند آنچه را که این [بالل] گفت و به آن یقین داشته باشد داخل بهشت گردد.
-

اِنَّها  81ما بَینَ العَصرِ وَ

الـمَ غرِبِ85.

س ِ
پیامبر| نقل شده که فرمود« :ا َلَّ َلیسَبِن ِ
ج ٍ
افات ».یعنی گربه نجس نیست چراکه
َ،ال قن ُه َِمنَال قط ّوافی َع لی ُکمَو َال قط ّو ِ َ
ُّ

بیشک اطراف شما میگردد) ؛ العدّ ة فی اصول الفقه ،ج ، 8ص 312؛ تذکرة الفقهاء ،ج ، 8ص  13؛ منتهی المطلب  ،ج  ، 3ص.112
 .89عوالی ال لّآلی  ،ج ، 1ص 881؛ المعجم االوسط  ،ج  ، 3ص 811؛ المعجم الکبیر  ،ج ، 85ص 131؛ تفسیر الرّ ا زی  ،ج ، 81ص882و

ج ، 31ص 811؛ تفسیر ابن کثیر  ،ج ، 1ص  53؛ احیاء العلوم  ،ج ، 1ص 339و ج ، 81ص 21؛ مصباح االنس ( ابن فناری)  ،ج ، 13
ص 119؛ شرح فصوص الحکم (قیصری)  ،ص ( .811این روایت در این منابع بدون عبارت «بکثرة االستعداد» نقل شده است.
ظاهرا ابن ابیجمهور این روایت را ا ز منابع صوفیه گرفته است).
 .82درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 32ح 92؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 1ص ، 28ح 1815؛ صحیح مسلم  ،ج ، 1ص 1؛سنن الن ّسائی،

ج ، 1ص 19؛ صحیح ابن خزیمة  ،ج ، 8ص.185

 .81درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 32ح 99؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 1ص ، 28ح 1815؛ مسند احمد  ،ج ، 1ص 391؛ السّنن
الکبری (نسائی)  ،ج ، 8ص.981
 .81یعنی ساعتی در رو ز جمعه که مو رد توجّه قرار گرفته و در آن ساعت  ،دعا مستجاب است.
 .85درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 11ح 11؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 2ص ، 11ح 2311؛ مسند احمد  ،ج ، 9ص  193؛ کتاب الد ّعاء
(طبرانی)  ،ص.311
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همانا آن [لحظه] ما بین عصر و مغرب است.
-

اَ لسّاعَةُ ا لَّتی تُذکَرُ فی یَومِ

نرب 11 .
ال ِ َِ
االما َِمَ َِمنََ َ
زولَ َِ
ال جُمُ عَةَِِ َ:عندَََن َِ

ُ

[درباره] لحظه ای که در روز جمعه یاد میشود [فرمود]  :هنگام پایین آمدن امام از منبر.
-

اَطلِبوا ساعَةَ یَومِ ال جُمُ عَةِ فی ثَالثَةِ مَواضِعَ :عِندَ التَّأذینِ یَومَ ال جُمُ عَةِ  ،اَو ما دامَ االِمامُ یَذکُرُ وَ عِندَ
االِقامَةِ18 .

لحظه [استجابت دعا] در روز جمعه را در سه موضع بجویید :هنگام اذان روز جمعه ،یا مادامی که امام
مشغول ذکر است و هنگام اقامه.
-

اِ لتَمِسوها فی ثَالثِ مَواطِنَ :ما بَینَ طُلوعِ الفَ جرِ اِ لیٰ طُلوعِ الشَّمسِ  ،وَ ما بَینَ اَن یَنزِلَ االِمامُ اِ لیٰ اَن
یُکَبِّرَ  ،وَ ما بَینَ صَالةِ العَصرِ اِ لیٰ غُروبِ

الشَّمسِ11 .

[لحظه استجابت دعا را] در سه جایگاه بجویید :بی ن طلوع فجر [صادق] تا طلوع آفتاب و در با زه ای
که امام [از منبر] پایین می آید تا لحظه ای که تکبیرةاال حرام بگوی د ،و بین نماز عصر تا غروب آفتاب.

آنگاه که روز جمعه شود فرشتگانی بر دَر مساجد حاضر شده و اسامی را به ترتیب مینویسند ،گویا
برای اوّ لین نفر  ،شتر ،دومین نفر  ،گاو ،سومین نفر  ،گوسفند داده میشود تا اینکه به نفرات ب عدی گویا از
پرندگان بزرگ اهدا میشود [تا به نفراتی که دیرتر می آیند] گنجشک نصیب میگردد .زمانی که امام [از
مسجد] خارج میشود صحیفهها پیچیده [و بسته] میشود و هر کس بعد از خروج امام داخل شود  ،مانند
کسی که نماز ر ا درک کرده و از او فوت نشده  ،است.

 .11درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 19ح 11؛ التّمهید ( ابن عبد البرّ)  ،ج ، 85ص 11؛ عمدة القاری  ،ج ، 2ص .113
 .18درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 19ح 15؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 2ص ، 11ح 2311؛ فتح الباری  ،ج ، 1ص 311به نقل ا ز
حمید بن زنجویه ا ز کتاب التّرغیب.
 .11درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 12ح 51؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 2ص  ، 13ح 2319؛ فتح الباری  ،ج ، 1ص 312به نقل ا ز
حمید بن زنجویه ا ز کتاب التّرغیب.
 .13درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 12ح  53؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 2ص ، 35ح  2313؛ کتاب االمّ  ،ج ، 8ص 119؛ مسند
ج ، 1ص 21؛ مسند احمد  ،ج ، 1ص.135
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-

اِذا کانَ یَومَ ال جُمُ عَةِ کانَ عَلیٰ اَبوابِ الـمَساجِدِ مَ الئِکَةٌ یَکتُبونَ االَوَّلَ فَاالَوَّلَ فَکَمُهدِی البُدنِ وَ ا لبَقَرِ
وَ الشّاةِ اِ لیٰ عِلیَةِ الطَّیرِ اِ لَی العُصفورِ فَاِذا خَرَجَ االِمامُ طُویَتِ الصُّ حُفُ وَ کانَ مَن جاءَ بَ عدَ خُروجِ االِمامِ
کَمَن اَدرَکَ الصَّ الةَ وَ لَم تَ فِتهُ13 .

-

اَ لصَّالةُ عَمودُ الدّینِ وَ االِسالمِ  ،وَ ال جِهادُ سَنامُ العَمَ لِ وَ الصَّدَقَةُ شَیءٌ عَ جیبٌ  ،شَیءٌ عَ جیبٌ  ،شَیءٌ
عَ جیبٌ .فَقالَ لَهُ رَجُ لٌ :یا اَباذَر ،تَریٰ ما هوَ اَفضَ لُ عَمَ لٍ؟ قالَ :ما هوَ؟ قالَ :اَ لصّیامُ .فَقالَ اَبوذَر :قُربَةٌ وَ
لَیسَ

هُناکَ11 .

نماز ستون دین و اسالم است و جهاد [همچون] کوهان شتر [برای] عمل است و صدقه  ،چیز عجیبی
است ،چیز عجیبی است ،چیز عجیبی است ؛ پس مردی به او گفت :ای ابوذر آیا میدانی بافضیلتترین عمل
چیست؟ [ابوذر] گفت :آن چیست؟ [مرد] گفت :روزه .ابوذر گفت[ :روزه] تقرّب است و لی آنچه گفتی نیست.
-

جاءَ جَبرَئی لُ اِ لَی النَّبیِّ| یَومَ النَّ حرِ  ،فَقالَ لَهُ :یا جَبرَئی لُ  ،اَصبنا نُسکَنا الیَومَ؟ قالَ :نَ عَم وَ لَقَدِ استَبشَرَ
اَه لُ السَّماءِ بِذِب حِکُم ،وَ اعلَم یا مُ حَمَّدُ  ،اَنَّ ال جَذعَ مِنَ الضَّأنِ اَحَبُّ اِ لَی اهللِ مِنَ السَّیِّدِ مِنَ الـمَ عزِ  ،اَنَّ
السَّیِّدَ مِنَ الضَّ أنِ اَ حَبُّ اِ لَی ا هللِ مِنَ البَ قَرَةِ  ،وَ لَو عَلِمَ ا هللُ شَ یئًا اَفضَ لَ مِن کَبشِ اِ براهیمَ لَاَع طاهُ19 .
روز عید قربان جبرئیل نزد پیامبر| آمد .ایشان به او فرمود :ای جبرئیل  ،آیا ما مناسک خود را
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صحیح ان جام دادیم؟ [جبرئیل] گفت :بله ،بهراستی آسمانیان به ذبح شما بشارت دادند .ای محمّد  ،بدان که
بیشک یک گوسفند نو رَس برای خدا دوستداشتنیتر از یک بز بزرگ است و یک گوسفند بزرگ برای خدا
دوستداشتنیتر از یک گاو است و اگر چیزی را بهتر از قوچ میدا نست آن را به ابراهیم عطا میکرد.
-

تَ عَلَّمُوا القُرآنَ وَ اقرَؤوهُ  ،وَ اعلَموا اَنَّهُ کائِنٌ لَکُم ذِکرً ا وَ ذُخرً ا وَ کائِنٌ عَلَیکُم وِ زرً ا  ،فَاتَّبِ عُوا القُرآنَ وَ ال
یَتَّبِ عَنَّکُم ،فَاِنَّهُ مَن تَبِعَ القُرآنَ تَهَ جَّمَ بِهِ عَلیٰ ریاضِ ال جَنَّةِ  ،وَ مَن تَبِ عَهُ القُرآنُ زَجَّ فی قَفاهُ حَتّیٰ یَقذِفَهُ
فی

جَهَنَّمَ12 .

قرآن را بیاموزید و بخوانید و بد انید بدون شک قرآن برای شما یاد آوری ،ذخیره و بار [مسؤولیت] است.
به دنبال قرآن بروید نه آنکه او به دنبال شما بیاید ،پس بیشک هرکه به دنبال قرآن برود او را به باغهای
بهشت داخل کند و هر کس قرآن در پی او باشد او را از پشت سر میراند تا آن که او را در جهنّم می افکند.
-

تَ عَلَّمُوا القُرآنَ ؛ فَاِنَّ مَثَ لَ حامِ لِ القُرآنِ کَمَثَ لِ رَجُ لٍ حَمَ لَ جَرابًا مَملوءً ا مُسکًا؛ اِن فَتَ حَهُ فَتَ حَهُ طَی ِّب ًا ،و َ ا ِن
اَوعاهُ اَوعاهُ

طَیِّبًا11 .

 .11درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 15ح 812؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 1ص ، 821ح 1511؛ زاد المسیر  ،ج ، 1ص 1؛ تنبیه الغافلین
(سمرقندی)  ،ص.812

 .19درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 11ح 818؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 81ص ، 58ح  88913؛ المستدرک (حاکم)  ،ج ، 1ص 111؛
السّنن الکبری (بیهقی)  ،ج ، 5ص 118؛ و نگاه کنید به :مسند احمد  ،ج ، 1ص 111؛ الکامل ( ابن عدی)  ،ج ، 9ص.111
 .12درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 891ح 321؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 1ص ، 191ح 1231؛ غریب الحدیث ( ابن سالم) ،ج، 1
ص  813؛ سنن الدّ ارمی  ،ج ، 1ص 131؛ المصنّف ( ابن ابی شیبة)  ،ج ، 1ص 111؛ شعب االیمان (بیهقی)  ،ج ، 1ص.399
 .11درر ال لّآلی ،ج ، 8ص ، 891ح 321؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 1ص ، 112ح 1281؛ شعب االیمان  ،ج ، 1ص.991
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قرآن را بیاموزید؛ پس بیشک حامل قرآن  ،همچون مردی است که انبانی پر از مشک را حمل میکند؛
اگر آن را بگشاید  ،بوی خوش گشوده و اگر در ظرفی بریزد  ،بوی خوش در آن ریخته است.
-

مَن قَرَءَ «یاسین» اَمامَ حاجَةٍ قُضیت

لَهُ11 .

هرکس برای حاجتی سوره یاسین بخواند [حاجتش] بر آورده شود.

قسم پنجم :منقوالتی که تنها در منابع صوفیه یافت میشود:
-

لَوال اَنَّ الشَّیاطینَ یَ حومونَ حَولَ قَلبِ ابنِ آدَمَ لَنَظَرَ اِ لَی

المَلَکوتِ15 .

اگر شیاطین به گرد قلب فرزند آدم گردش نمیکردند حتمًا او به ملکوت نگاه میکرد.
-

وَ فِی ال حَدیثِ القُدسیِّ :یَقولُ اهللُ عَزَّ وَ جَ لَّ ال یَسَ عُنی اَرضی وَ ال سَمائی وَ لـٰـکِن یَسَ عُنی قَلبُ عَبدیَ
المُؤمِنِ3 1 .

در حدیث قدسی چنین آمده است :خداوند عزّوج لّ میفرماید :زمین و آسمان من نمیتواند مرا در
برگیرد ؛ امّا قلب بنده مؤمنم ،مرا در بر میگیرد.

شریعت  ،سخنان من ،طریقت  ،افعال من و حقیقت  ،احوال من است.
-

اَ لدُّنیا حَرامٌ عَلیٰ اَه لِ اآلخِرَةِ وَ اآلخِرَةُ حَرامٌ عَلیٰ اَه لِ الدُّنیا وَ هُما مَ عًا حَرامانِ عَلیٰ اَه لِ

ا هللِ3 1 .

دنیا بر اهل آ خرت و آخرت بر اهل دنیا حرام است و هر دوی اینها بر اهل خدا حرام اند.

 .11درر ال لّآلی ،ج ، 8ص ، 891ح  313؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 1ص ، 319ح 1159؛ سنن الدّ ارمی  ،ج ، 1ص.191
 .15عوالی ال لّآلی  ،ج ، 1ص  883؛ قوت القلوب ( ابوطالب مکّی)  ،ج ، 1ص 821؛ تفسیر المحیط االعظم (سید حیدر آملی)  ،ج، 8
ص 111؛ احیاء ال علوم  ،ج  ، 3ص 111و 989و ج ، 2ص 818و ج ، 1ص 19و ج ، 81ص 11؛ تفسیر الرّ ا زی  ،ج ، 8ص  13و ج ، 9ص51
و ج ، 11ص  ( .813البته مضمون این روایت در کتاب المصنّف ابن ابیشیبة  ،ج ، 1ص ، 112ذیل حدیث لیلة المعراج نیز آمده ؛
مراجعه کنید).
 .31عوالی ال لّآلی  ،ج ، 1ص 1؛ احیاء الع لوم  ،ج ، 1ص 12؛ تفسیر ابن عربی  ،ج ، 8ص 198و ج ، 1ص 121؛ تفسیر المحیط االعظم ،
ج ، 8ص 192و ج ، 1ص  993و ج  ، 3ص  383و 389و ج ، 1ص 881و 899و 828و 191؛ جامع االسرار  ،ص 151و 911و.991
 .38عوالی ال لّآلی  ،ج ، 1ص 811؛ المجلی لمر آة المنجی  ،ص 311؛ و نگاه کنید به :تفسیر المحیط االعظم  ،ج ، 8ص 111؛ عجلونی
در کشف الخفاء  ،ج ، 1ص 9میگوید « :کسی را ندیده ام که این روایت را نقل کند چه برسد به اینکه حال و چگونگی آن را بیان
کرده باشد ».البته برخی گفته اند که این روایت را در برخی ا ز کتب صوفیه مشاهده کرده اند ؛ پس به آنها مراجعه شود.
 .31عوالی ال لّآلی  ،ج ، 1ص 885؛ مصباح الشّریعة  ،ص .182همچنین در اخالق محتشمی  ،خواجه نصیرالدّین طوسی  ،ص 882نیز
آمده و به نظر می رسد  ،او این روایت را ا ز مصادری همچون مصباح الشّریعة گرفته است.
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-

اَ لشَّریعَةُ اَقوالی وَ الطَّریقَةُ اَفعالی وَ ال حَقیقَةُ

اَ حوالی3 8 .

ق سم ششم :منقوالتی که در هیچ یک از منابع مسلمانان یافت نمیشود:
-

مَنِ اجتَهَدَ وَ اَصابَ فَلَهُ حَسَنَتانِ وَ مَنِ اجتَهَدَ وَ اَخطَاَ فَلَهُ

حَسَنَةٌ3 3 .

هر که اجتهاد نموده و به و اقع برسد  ،پس برای او دو ثواب است و آنکه اجتهاد کرده و خطا کند  ،پس
برای او یک ثواب است.
-

وَ قَد سُئِ لَ عَنهُ عَن مَ عنَی التَّصَوُّ فِ فَقالَ| :اَ لتَّصَوُّ فُ مُشتَقٌّ مِنَ الصَّو فِ وَ هُوَ ثَالثَةُ اَحرُ فٍ« :ص ،
و  ،ف» ؛ فَالصّادُ صَبرٌ وَ صِدقٌ وَ صَفاءٌ وَ الواوُ وُدٌّ وَ وِردٌ وَ وَفاءٌ وَ الفاءُ فَقرٌ وَ فَردٌ وَ

فَ ناءٌ3 1 .

[از پیامبر|] از معنای تصوّف سؤ ال شد ،پس حضرت فرمود :تصوّ ف  ،مشتق از صوف است و آن
سه حرف است« :ص و ف» ؛ «صاد» به معنای صبر ،صدق و صفاست« ،واو» به معنای دوستی ،وِرد (ذکر)
و وفاست و «فاء» به معنای فقر و فرد (یگانه) و فناست.
-

ال یُترَکُ المَیسورُ

بِالمَ عسورِ3 9 .

آنچه میسّر است به خاطر آنچه میسّر نیست  ،ترک نگردد.
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-

ما ال یُدرَکُ کُلُّهُ ال یُترَکُ

کُلُّهُ3 2 .

آنچه تماما درک نشود تماما نیز ترک نشود.
اِتباعُ الطّاعَةِ بِالطّاعَةِ دَ لی لٌ عَلیٰ قَبو لِها وَ عَالمَةٌ عَلیٰ

حُ صو لِها3 1 .

ادامهدادن اطاعت با اطاعت  ،نشانه قبولی اطاعت پیشین و نشانگر به نتیجهرسیدن آن است.
لَاِن یُصَلِّی الرَّجُ لُ فی جَماعَةٍ صَالةً واحِدَةً اَحَبُّ اِ لَیَّ مِن اَن یُصَلِّی الدَّهرَ وَحدَهُ  ،وَ لَاِن یَصومُ شَهرَ
رَمَ ضانَ فِی ال جَماعَةِ اَ حَبُّ اِ لَیَّ مِن اَن یَ صومَ الدَّهرَ وَ حدَهُ3 1 .

 .33عوالی ال لّآلی  ،ج ، 1ص  ( .23این روایت با این لفظ در منابع شیعه و سنّی نیامده امّ ا با برخی ا ز منقوالت اهل سنّت مطابقت

دارد که گفته اند « :اِذا حَکَمَ الحا کِمُ فَ اجتَهَدَ فَاَصابَ فَ لَهُ اَجر انِ وَ اِذا حَکَمَ فَ اجتَهَدَ فَاَخطَاَ فَ لَهُ اَجرٌ ».یعنی هنگامی که حاکم در یک
حکم اجتهاد کند و به واقع برسد پس برای او دو ثواب است و اگر با اجتهاد  ،حکمی نماید و خطا کند پس برای او یک ثواب
است ).نگاه کنید به :السّنن الکبری (نسائی)  ،ج  ، 3ص 128؛ مسند ابی یعلی  ،ج ، 81ص 315؛ صحیح ابن حبّ ان  ،ج ، 88ص 112؛
سنن الدّ ارقطنی  ،ج ، 1ص 831و.831
 .31عوالی ال لّآلی  ،ج ، 1ص.819
 .39درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص 81؛ عوالی ال لّآلی  ،ج ، 1ص.91
 .32در ر ال لّآلی  ،ج ، 8ص 81؛ عوالی ال لّآلی  ،ج ، 1ص.91

 .31درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص.1
 .31درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 38ح.31
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اگر شخصی یک نماز را به جماعت بخواند برای من محبوبتر از آن است که ک لّ روزگار را فرادا نماز
بخواند ،و اگر ماه رمضان را همراه با گروهی روزه بدارد برای من محبوبتر از آن است که ک لّ روزگار را
بهتنهایی روزه بدارد.
-

-

ابن ابیجمهور در الدّرر و العوالی روایتی را از زرارة بن اعین نقل کرده که هیچ کس آن را نقل نکرده
است .آن روایت در مبحث «تعادل و تراجیح» بوده که جهت عالج اخبار متعارض و چگونگی برخورد
با آن وارد شده است.
ما مِن یَومٍ یَصومُهُ العَبدُ مِن شَهرِ رَمَضانَ اِ لّا جاءَ یَومَ القیامَةِ فی غَمامَةٍ مِن نورٍ ،فی تِلکَ الغَمامَةِ قَصرٌ
مِن دُرَّ ةٍ لَهُ سَ بعونَ با بًا  ،کُ لُّ بابٍ مِن یاقوتَةٍ حَمراءَ3 5 .

هیچ روزی از ماه رمضان نیست که بنده در آن روزه بگیرد مگر آنکه در روز قیامت [آن روزه] در
ابری از نور می آید و در آن ابر  ،قصری از دُر قرار د ارد که هفتاد دَر د ارد و هر دَر آن از یاقوت سرخ است.
-

ال حُ جّاجُ وَ العُمّارُ وَ المُ جاهِدونَ وَفدُ اهللِ مِن اَه لِ االَرضِ وَ مَن وافیٰ بِ عَرَفَةَ فَسَلِمَ مِن ثَالثٍ  ،اُذُنُهُ ال

حاجیان ،عمرهگزاران و مجاهدان  ،نمایندگان خداوند از اهل زمین هستند .هرکس به عرفه برسد و از
سه چیز در سالمت باشد  ،گوشش جز [صدای] حق را نشنود ،چشمانش جز به حالل ننگرد و زبانش جز به
حق سخن نگوید  ،گناهان او آمرزیده شود هر چند مانند کف دریا [فراوان] باشد.
-

مَن اَعانَ مُصابًا غُفِرَ لَهُ

ذَ نبُهُ18 .

هرکس مصیبت زده ای را یاری کند گناهانش آمرزیده شود.
-

لَو اَنَّ فاتِ حَةَ الکِتابِ وُضِ عَت فی کَفَّةِ المیزانِ وَ وُضِعَ القُرآنُ فی کَفَّةٍ  ،لَرُجِّ حَت فاتِ حَةُ الکِتابِ سَبعَ
مَرّاتٍ 11 .

بیشک اگر سوره حمد در یک کفه ترازو و ک لّ قرآن در کفه دیگر قرار گیرد  ،سوره حمد  ،هفت مرتبه
ترجیح خواهد یافت.

 .35درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 91ح 838؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 1ص ، 351ح .1983
 .11درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 11ح 819؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 81ص ، 11ح.88111
 .18درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 11ح.111
 .11درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 899ح 311؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 1ص ، 331ح.1111
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تَسمَعُ اِ لّا اِ لیٰ حَقٍّ وَ عَیناهُ اَن تَنظُرَ اِ لّا اِ لیٰ حَاللٍ وَ لِسانُهُ اَن یَنطِقَ اِ لّا بِ حَقٍّ  ،غُفِرَت لَهُ ذُنوبُهُ وَ ا ِن کان َت
مَث لَ زَ بَدِ البَ حرِ 11 .

-

فاتِ حَةُ الکِتابِ تَ عدِلُ ثُلثَ

ال قُرآنِ13 .

سوره حمد  ،معادل یکسوم قرآن است.
-

لک» کانَ لَهُ مِنَ االَجرِ مِث لَ لَیلَةِ
کَا قَلذیَبیَ َِد َهَِالـ َُم ُ َ
مَن قَرَءَ فی لَیلَةٍ «اَل  َ َ،نزیل  ،اَ لسّ جدَةَ» وَ « َ بارَ َ
ال قَدرِ11 .

هرکس در شب قدر  ،سوره سجده و ملک را قرائت کند برای او ثوابی هما نند [ثواب] خود شب قدر
خواهد بود.
-

وَ رَوَی النّوفِلیُّ حَدیثًا اَسنَدَهَ اِ لَی النَّبیِّ| قالَ :اِنَّ لِلّـٰـهِ مَلِکًا لَهُ اَربعُمِئَةِ اَ لفَ رَ أسٍ  ،فی کُ لِّ رَ أسٍ
اَربَ عُمِئَةِ اَ لفَ وَجهٍ  ،فی کُ لِّ وَجهٍ اَربَ عُمِئَةِ اَ لفَ لِسانٍ یُسَبِّ حُ اهللَ عَلیٰ حِدَةٍ .فَقالَ المَلِکُ :اَی رَب ِّ ،ه َل م ِم َّن
خَلقتَ شَیءٌ یُسَبِّ حُکَ تَسبیحی؟ قالَ :نَ عَم ،یونُسُ .قالَ :فَسُاِلَ النَّبیُّ| :اَ یونسُ بنُ مَتی؟ قال :ال ،

دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

وَ لـٰـکِن عَبدٌ یُقالُ لَهُ یونُسُ .قالَ المَلِک :اَی رَبِّ ائذَن لی فی زیارَتِهِ وَ لِقائِهِ .قالَ :نَ عَم ،فَقَصَدَهُ المَلِک ُ
فَقالَ :اِنّی مَعَ ما تَرىٰ مِن کَثرَةِ خَلقی  ،سَاَ لتُ رَبّی ،هَ ل شَیءٌ یُسَبِّ حُهُ تَسبیحی؟ قالَ :نَ عَم  ،یونُسُ  ،فَما
تَسبی حُکَ؟ قالَ :اَقولُ اِذا اَصبَ حتُ وَ اِذا اَمسَیتُ عَشَرَ مَرّ اتٍ « اَ ل حَمدُ لِلّـٰـهِ  ،وَ سُبحانَ اهللِ  ،و ال اِ لـٰـه َ ا ِل ّا
اهللُ  ،وَ اهللُ اَکبَرُ  ،اَضعا فَ ما حَمَّدَهُ وَ سَبَّ حَهَ وَ هَلَّلَهُ وَ کَبَّرَهُ جَمیعُ خَلقِهِ  ،کَما یُ حِبُّ وَ یَرضىٰ وَ کَما یَنبَ غی
لِکَرَمِ وَ جهِهِ وَ عِزِّ جَ ال لِهِ وَ مِدادِ کَلِماتِهِ19 » .
نوفلی حدیثی را با اِسناد از پیامبر| چنین نقل می کند :همانا برای خدا فرشته ای است که چهارصد

هزار سر دارد ؛ در هر سر  ،چهارصد هزار صورت قرار دارد ؛ در هر صورت  ،چهارصد هزار زبان قرار دارد که
هریک جداگانه تسبیح خدا میگوید[ .روزی] این فرشته به خداوند عرض کرد :ای خدای من ،آیا از مخلوقات
تو چیزی وجود دارد که همانند من تو را تسبیح گوید؟ [خداوند] فرمود :بله ،یونس .پیامبر| پرسید :آیا او

یونس بن متی است؟ [خداوند] فرمود :نه ،بلکه بنده ای است که به او یونس گفته میشود .فرشته [به خداوند]
عرض کرد :ای خدای من ،به من اجازه بده تا او را مالقات کنم .فرمود :بله ،فرشته  ،قصد [دیدار] او را کرد،
[و چون به محضر او رسید] گفت :من با این خلقتی که دارم و تو نیز میبینی  ،از خداوند پرسیدم که آیا
چیزی [یا کسی] وجود دارد که مانند من تو را تسبیح گوید؟ فرمود :بله  ،یونس ؛ حال تسبیح تو چگونه است؟

[یونس] گفت :آ نگاه که صبح و شام کنم ده بار میگویم « :اَ لحَمدُ لِلّـٰـهِ  ،وَ سُبحانَ ا هللِ  ،و ال اِ لـٰـهَ اِ لّا ا هللُ ،
 .13درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 899ح 311؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 1ص ، 338ح.1119

 .11درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 895ح 311؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 1ص ، 311ح.1191
 .19درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص  ، 823ح 118؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 9ص ، 351ح.2811
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وَ ا هللُ اَکبَرُ  ،اَضعافَ ما حَمَّدَهُ وَ سَبَّحَهَ وَ هَلَّلَهُ وَ کَبَّرَهُ جَ میعُ خَلقِهِ  ،کَ ما یُحِبُّ وَ یَرضىٰ وَ کَ ما یَنبَغی
لِکَرَمِ وَجهِهِ وَ عِزِّ جَال لِهِ وَ مِدادِ کَلِ ماتِهِ».
-

روِیَ فی بَ عضِ کُتُبِ اهللِ المُنزَ لَةِ :اَنَّهُ لَیسَ مِن عَبدٍ مُسلِمٍ یَرفَعُ لُقمَةً اِ لىٰ فیهِ  ،فَیَقولُ قَب لَ اَن یَدخُلَها
فاهُ« :بِسمِ اهللِ  ،اَ ل حَمدُ لِلّـٰـهِ رَبِّ العا لَمینَ»  ،اِ لّا لَم تَ جاوَ ز تَراقیهِ حَتّىٰ یَ غفِرَ اهللُ ذُنوبَهُ  ،وَ اِن کانَت ذ ُنوب ُه ُ
قَد مَلَاَت ما بَینَ السَّماءِ وَ االَرضِ وَ اِذا شَرِبَ فَمِ ث لُ ذٰ لِکَ  ،اِذا قالَ ذٰ لِکَ12 .
در برخی از کتابهای الهی نازل شده ،چنین روایت شده است :بیشک هیچ بنده مسلمانی نیست که

لقمه ای به دهان برگیرد و قبل از اینکه در دهان بگذارد «بِسمِ ا هللِ  ،اَ لحَمدُ لِلّـٰـهِ رَبِّ العا لَ مینَ» بگوید ،
مگر آنکه خداوند قبل از اینکه آن لقمه از گلوی او پایین رود  ،گناهان او را ببخشاید  ،هر چند ما بین آسمان
و زمین را پُر کرده باشد ،و چنین اس ت اگر هنگام نوشیدن نیز چنین کند.

این ها نمونههایی از منقوالت بسیاری است که بهروشنی نشان میدهد چنین روایاتی ا ز طریق
اصحاب امامیه با اِسناد به معصوم نقل نشده و تنها ابن ابیجمهور آنها را نقل کرده است ؛ بدون آنکه
به منابع آنها متعرّض شود .این کار او موجب شده تا چنین منفرداتی در کتابهای فقیهان  ،اصولیان
ممدوح گشته و در برخی دیگر مورد خدشه قرار گیرد .این کار ،سبب اصلی شهرت نام و یاد او در
هنگام ذکر چنین روایاتی شده است.

ج) دیدگاه عالمان درباره ابن ابیجمهور
بحث از ابن ابیجمهور و نظرات حدیثی او بحثی جدید نیست ،بلکه از برخی از قرائن چنین
بر می آید که بحث از منقوالت و نظرات او و بررسی آنها به زمان خود نویسنده بازمیگردد ؛ بهگونه ای
که ما در فهرست نسخههای خطّ ی با حجم انبوهی از دستنویسهایی مواجه هستیم که کتاب
« العوالی» را بهویژه در قرن دهم ( یعنی در زمان نویسنده) استنساخ کرده اند 11 .پس از نویسنده نیز
چنین است .همین سخن درباره کتاب « الدّرر» نیز گفته می شود .نوشتن این نسخهها جز با هدف
آگاهی و استفاده از آن دو کتاب نبوده و بر فراوانی نسخه های این کتابها نزد عالمان داللت د ارد.
 .12درر ال لّآلی  ،ج ، 8ص ، 818ح 115؛ مستدرک الوسائل به نقل ا ز درر  ،ج ، 82ص ، 111ح.85121
 .11نگاه کنید به موسوعه فنخا  ،ج  ، 13ص 22؛ گرد آورنده  11نسخه برای کتاب « العوالی» یاد می کند که این تعداد تا زمان چاپ
این موسوعه است ؛ در حالی که بسیاری ا ز کتابخانهها هنو ز فهرستنویسی نشده و برخی ا ز کتابخانهها فهرست نسخههای خطّی
خود را تکمیل نکرده اند .افزون بر این که نسخههایی ا ز این کتاب در عراق و کشورهای دیگر وجود دارد و من چهار نسخه ا ز آن
را در عراق دیده ام .این تعداد برای چنین کتابی در مقایسه با کتابهای دیگری که ا ز « العوالی» مهم تر هستند کم نیست.
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و محدّثان معرکه آرا گردد ؛ همچنین باعث شده تا روایات این شیخ جلیل القدر در برخی از کتابها

ا ز سوی دیگر ،عدم نقل و متعرّضنشدن به آن دو کتاب  ،امری عجیب است که تنها میتواند به
دیدگاه آنها درباره کتاب بازگردد .از همین روی سید نعمت اهلل جزایری (8881ق) تصریح میکند که
حتمًا کتاب « العوالی» در کتابخانههای اصحاب موجود بوده ؛ ولی ا ز مطالعه ،بررسی و نقل آن
خودداری

کرده اند11 .

از سوی عالمان ما رضوان اهللتعالیعلیهم تصریحاتی مبنی بر عدم اعتمادشان به منقوالت ابن
ابیجمهور در کتاب « العوالی» و نیز رویگردانی گروهی  ،از آن کتاب وجود دارد .علّامه مجلسی
(8881ق) نخستین کسی است که از ابن ابیجمهور یاد کرده و درباره او اظهار نظر میکند .او در
مقدّمات موسوعه خود «بحار االنوار» در دو جا ضعف نگاشتههای وی را متذکّر میشود ؛ گاهی به
ضعف این کتابها اشاره میکند و میگوید:

دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

و گاهی به کتاب «غوالی اللّآلی» و کتاب «نثر اللّآلی» مر اجعه کرده
و از روایات آن نقل میکنیم15 .
و در جای دیگر با صراحت میگوید:
و کتاب «عوالی اللّآلی» هرچند مشهور بوده و نویسنده آن در فضیلت،
معروف است ؛ امّا سره را از ناسره جدا نکرده
را بین روایات اصحاب امامیه وارد کرده است ؛ به همین جهت تنها به
نقل بخشی از آن اکتفا کردیم .کتاب «نثر اللّآلی» نیز همانند « العوالی»
است98 .

و روایات مخالفان متعصّ ب 91

سپس گروهی از عالمان از او تبعیت کرده و به گسترش تحقیق و بررسی در مبانی حدیثی

وی اقدام کرده و به تضعیف این مبانی و منقوالت پ رداختند .از جمله کسانی که از ابن ابیجمهور
روی گرداند ،شیخ عبداهلل بحرانی صاحب العوالم است .او میگوید:
کتاب «عوالی اللّآلی» و کتاب «نثر اللّآلی» هر دو نگاشته شیخ
فاضل محمّد بن ابیجمهور احسائی ا ست و هرچند هر دو کتاب  ،مشهور

 .11الجواهر الغوالی فی شرح العوالی (نسخه خطّی).
 .15بحار االنوار  ،ج ، 8ص .83
 .91ظاهرا مقصود او (رحمه اهلل) ا ز مخالفان متعصّب  -به اطالقش  -شامل عامه و صوفیه است.
 .98بحار االنوار  ،ج ، 8ص( .38در ادامه خواهد آمد که مقصود او ا ز «نثر ال لّآ لی» همان «درر ال لّآلی» است).
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بوده و نویسنده آن دو به فضیلت معروف است  ،امّا حدیث

حسن و نیکو 91

را جدا نکرده و برخی از روایات مخالفان را بین روایات نیکان از اصحاب
وارد کرده است ؛ به همین جهت تنها بخشی از آن دو کتاب را نقل
کرده ایم و م ن تنها به روی بخشی از آن دس ت

میگذارم93 .

شیخ یوسف بحرانی (8812ق) نیز از آن دو عالم تبعیت کرده و میگوید:
ابن ابیجمهور  ،اهل فضیلت ،مجتهد و متکلّم بود ،کتاب «غوالی
اللّآلی» از اوست و مجموعه ای ا ز روایات را در آن گرد آورده است ؛ امّا او
سره و ناسره را به هم آمیخته و از عامه بسیار روایت کرده است ؛ به
همین جهت برخی از مشایخ ما به او اعتماد

نکرده اند91 .

برخی از عالمان بین نگاشتههای حدیثی و کالمی ابن ابیجمهور فرق گذاشته اند .از جمله این
بزرگان ،شیخ عبداهلل بن صالح سماهیجی بحرانی (8839ق) است .او ابن ابیجمهور را در حدیث ،
مینویسد:
این شیخ بهویژه در علم کالم  ،فردی عالم و اهل فضل بود .او صاحب
نگاشتههایی همچون «غوالی اللّآ لی» در علم حدیث است .این کتاب در
نظر محدّثان فاقد اعتبار است؛ چراکه وی سره و ناسره را به هم آمیخته
و روایاتی را از اهل سنّت با روایات امامیه در هم آمیخته است که این
مطلب بر عدم فضل و مهارت او در حدیث داللت دارد .همچنین او
صاحب کتابی به نام « المجلی» است .همچنین کتاب « زاد المسافرین»
و شرح آن که بر فضل و مهارت وی در علم کالم داللت

دارد99 .

 .91در نسخه چنین آمده (الحسن و االخیار)  ،امّ ا شاید « الحسن من االخبار» (اخبار حسن) باشد.
 .93عوالم العلوم  ،ج( 8نسخه خطّی) (مطلب اوّل در بیان کتابهایی است که احادیث و گزارشها ا ز آن گرفته و نقل شده اند).
 .91لؤلؤة البحرین  ،ص ، 822ش.21
 .99اجا زات علماء البحرین (محمّد عیسی آ ل مکیاس)  ،ص.891
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تضعیف کرده و در کالم  ،تقویت نموده است .او در اجا زه خود به شیخ ناصر جارودی قطیفی خطّی

افزون بر این بیشتر بزرگان به یک جنبه ا ز منقوالت او در حدیث اشاره کرده اند که آن جنبه،
نقل وی از کتابهای مخالفان تشیّع است .امّا از منقوالت وی که حتّی در کتابهای مخالفان هم
اثری از آن نیست و یا منقوالتی از شیعه که در کتابهای عالمان امامی پیشین ،اثری از آن یافت
نمیشود و یا ادماج میان روایات امامیه و غیر امامیه و یا نسبتدادن روایت به غیر ر اوی آن ،یاد
نکرده اند .بله ،شیخ یوسف بحرانی (8812ق) در یک مورد به اشتباه در نسبت روایت  ،توجّه کرده و
روایتی را که تنها ابن ابیجمهور در کتاب « العوالی» بهصورت مرفوع از علّامه حلّ ی از زرارة بن اعین
نقل کرده  ،ذکر نموده و با توجّه به عدم وجود این روایت  92در کتاب هایی که از علّامه حلّی به دست
ما رسیده  ،به نقد آن پرداخته است .محدّث بحرانی این روایت شاذ را با مقبوله عمر بن حنظله  ،که
با آ ن روایت در برخی از فقرات مشابهت و در برخی دیگر از فقرات مخالفت دارد  ،مقایسه نموده و
مقبوله را ترجیح میدهد .او میگوید:
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

ترجیحداشتن عمل به مضمون مقب وله عمر بن حنظله بعید نیست؛
چراکه این روایت با نقل ائمّه سهگانه رضوان اهللعلیهم و تلقّی به قبول
آن از سوی اصحاب ،تقویت می گردد .تا جایی که آنان در تعبیر از روایت
با الفاظی که ذکر آن گذشت  ،اتّ فاق نظر دارند و همگی بر عمل به
احکامی که متضمّ ن آن است  ،بر خالف روایت دیگر  ،اجماع دارند.
بیشک ما بر این روایت در غیر از کتاب «عوالی اللّآ لی» آگاهی نیافتیم.
این کتاب دچار رفع و ارسال بوده و به نویسنده آن نسبت تساهل در نقل
روایات ،اهمال و آمیختن سره با ناسره و صحیح با سقیم داده شده است ؛
چنانچه این مطلب بر هرکسی که بر کتاب یادشده اطّالع یابد پوشیده
نخواهد بود91 .

د) نقد حدیث در نظر ابن ابیجمهور
مشکلی که با آن در منقوالت ابن ابیجمهور در دو کتاب « العوالی» و « الدّرر» مواجه هستیم ،

جز با بررسی دیدگاهها و مبانی ابن ابیجمهور در نقد و درایت حدیث  ،میسّ ر نیست .ما کسی را

 .92بله  ،این روایت را فیض کاشانی در الوافی  ،ج ، 8ص 158و سید عبد اهلل جزائری در « تحفة السّنیّ ة فی شرح نخبة المحسنیّة»
(نسخه خطّی  ،ص )1پیش ا ز محدّث بحرانی  ،ا ز کتاب عوالی ال لّآ لی بدون حاشیه یا نقد  ،نقل کرده اند.
 .91الحدائق النّ اظرة  ،ج ، 8ص  53و.55
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نیافتیم که دیدگاه های او را بررسی نموده و حقّ آن را ادا کرده باشد ،چنانچه تحقیق کاملی در این
موضوع جز تحقیقاتی تکراری و بیفایده نیافتیم.
در اینجا مسائلی وجود دارد که باید آنها را درباره دیدگاههای حدیثی ابن ابیجمهور پیش از
ورود به بحث در نظر داشته باشیم:
اوّل :بیشک او در زمره اصولیان محسوب میشود و نگاشتههایی در علم اصول فقه دارد.
دوم :ابن ابیجمهور در نقد حدیث و سند آن به روش علّامه حلّی  ،روش متأخّران  ،عمل کرده
است ؛ بهگونه ای که دست به تصحیح و تضعیف روایات زده و در تقسیم روایات از مصطلحات آنها
بهره میگیرد ؛ چنانچه این روش را به وفور در کتاب «درر اللّآلی» از نخستین روایات او میبینیم .با
اینکه او کتاب مستقلی در علم حدیث ننوشته ،امّا در بیشتر روایاتی که نقل میکند از ا لفاظی همچون
«فِی الصَّحیحِ « ، »...فِی الحَسَنِ  »...و «فِی الموَثَّقِ  »...بهره گرفته است .مطمئنًّا نسبت کتاب
«تحفة القاصدین فی معرفة اصطالح المحدّثین» به او صحیح نیست .بله  ،او مباحثی در حدیث دارد
است که علّامه حلّی برای نخستین بار در تاریخ حدیث متعرّض آن شده و اصطالحات آن را در
نگاشتههای فقهی خود آورده است.
سوم :بیشک ابن ابیجمهور به صورت کلّ ی به علوم عقلی گرایش دارد ؛ بلکه این گرایش
مهمترین ویژگی میراث علمی اوست .وی قصد داشت تا بین علم کالم ،فلسفه و تصوّف ج مع کرده
و آنها را به هم بیامیزد و بین پیروان این علوم صلح ایجاد کند 95 .این مطلب را نخستین بار ،تا جایی
که اطّالع دارم  ،سید اعجاز حسین نیشابوری کنتوری (8112ق) بیان کرده است .وی هنگام ذکر
کتاب « المجلی» میگوید:

 .91کاشفة الحال  ،ص.882
 .95او در آغا ز کتاب المجلی  ،ج ، 8ص 831به این کار خود تصریح می کند .متن سخن وی چنین است« :در بیشتر مسائل این
کتاب میان مباحث فنّی کالم و حکمت جمع کرده و بهترین تطبیق را داده ام و مقاصد فریقین را به بهترین شکل محقّق کرده ام.
سپس در بسیاری ا ز موارد و مطالب با اشارات نزدیک به ذهن و دالئل آشکار برای جویندگان حق و یقین  ،اشاراتی آورده ام دال
بر تطبیق بین مذهب معتزله و اشاعره تا آن دو را با تقریبی نیکو ا ز تفرقه و منافرت خارج نمایم .و در این کتاب اش اراتی محکم
و گنجینههایی را با مرواریدهای گرانبها دارم که به مباحث توحید و اسرار حقائق آن مرتبط است و به روش حکمای اشراقی و
اهل اهلل ا ز علمای صوفیه گرد آورده ام».
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که آن را در کتاب خود «کاشفة الحال عن احوال االجتهاد» آورده است 91 .این مباحث عینا مباحثی

او بین کالم و فلس فه طبق مذاق صوفیه جمع نموده

است21 .

میدانیم که اختالف موجود میان پیروان دو مکتب ارسطو و افالطون در قرون وسطی در
غرب در بین فیلسوفان مسل مان نیز جریان پیدا کرد ،بهگونه ای که فیلسوفان مشاء برای فالسفه
اشراق  ،ارزشی قائل نبوده و فیلسوفان اشراق  ،تمایل ی به فالسفه مشاء نشان نمیدادند .همچنین در
عصر مسلمانان  ،مکاتب دیگری چون مکتب متکلّ مان و مکتب ابن عربی ظهور کرد و اختالفها از
جهات مختلفی گسترش یافت .در این میان گروهی به تالش برای کاستن این اختالفات پرد اخته
و این مکتب ها را در مجموعه ای که آمیزه ای از همه مکاتب بود  ،گرد آوردند .میتوان از این گروه
به فخر رازی ،خواجه نصیر الدّ ین طوسی ،سید حیدر آملی و  ...اشاره کرد که البته میان هر یک از
این افراد نیز اختالفاتی وجود دارد .راز توجه نظرات مستشرقان به میراث علمی ابن ابیجمهور نیز
در همین مطلب نهفته است ؛ بهگونه ای که آنها به بررسی و تحقیق درباره او پرداخته و مطالبی چه
در بحث کالم یا فلسفه یا عرفان نگاشتند و در آن نگاشته ها به تبیین کار ابن ابیج مهور از این
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

جهت پرداختند .ویلفرد مادلونگ در سال 8511م مقاله ای درباره « امتزاج علم کالم ،فلسفه و تصوّف
از نظر ابن ابیجمهور» نگاشت .در سال 8551م زابینه اشمیتکه مقاله ای درباره «تأثیر شمس الدّین

شهروزی بر افکار ابن ابیجمهور» نوشت .به جز این دو نوشته ،تحقیقات و مقاالت دیگری چه

بهصورت مستقل و یا در دائرةالمعارفها نوشته شده

است28 .

پس از مالحظه این مطالب و توجّه به آنها در نقد و بررسی منقوالت ابن ابیجمهور به

مقصودی که درصدد آن بودیم  ،بازگشته و میگوییم :ابن ابیجمهور با مصطلحات محدّثان آشنا
بوده و آنها را به کار گرفته و با تأثیر از مبانی علّامه حلّ ی ،روش او را برگزیده ،نظرات او را اخذ کرده

و آن را پذیرفته است .او از سویی منقوالتی را نقل کرده که یا تنها در منابع اهل سنّت یافت میشود

و یا آنها را از صوفیه گرفته و یا مطلقًا در هیچ منبعی یافت نمیشود که این مورد به یک معضل
تبدیل شده است.

 .2توجیه و تفسیر این معضل و مشکل
بعد از آنکه با این مشکل آشنا شده و با این پدیده به نظر عجیب در نگاشتهها و میر اث علمی

ابن ابیجمهور در دو مجموعه روای ی او ،العوالی و الدّرر مواجه شدیم  ،شایسته است تا برای آن
 .21کشف الحجب و االستار  ،ص ، 111ح.1118
 .28ابن ابیجمهور فی کتب التّراجم  ،ص .13
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تفسیری بیابیم تا این مشکل و گره را برطرف کند و بهصورت علمی  ،این اشکال را توجیه و دفع
نماید .اکنون چنین میگوییم :هنگامیکه دانسته شد  ،ابن ابیجمهور میان علوم عقلی در میان
مذاهب فکری مختلف و حتّی مشربهای نظری پراکنده جمع نموده و نیز به جمع میان فلسفه،
حکمت ،تصوّف و عرفان پرداخته است ،شگفتی و تعجّب ما زائل میشود؛ چراکه معروف است  ،این
گروه در نقل روایات  ،تسامح عجیبی دارند.
البته ابن ابیجمهور در این روش و رویکرد تنها نیست ،بلکه گروهی از عالمان و مجموعه
بزرگی از عرفا ،صوفیه و فیلسوفان هستند که در علوم عقلی  ،درک گسترده ای دارند امّا در مقام نقل
روایات و احادیث تسامح میکنند و مبانی حدیثی را مالحظه نکرده  ،قواعد رجالی را مراعات نمیکنند.
آنان هر روایتی را که موافق با ذوق تأویلی خود باشد  ،هرچند روایتی مرسل  ،نقل کرده و درصدد
نقل هر چیزی هستند که نظرات عقلی آنها را تأیید نماید ؛ حتّ ی اگر هیچ یک از محدّثان آن را نقل
نکرده باشد .آنان هرآنچه را که با افکار عرفانی خود مناسبت داشته باشد نقل میکنند ؛ حتّ ی اگر از
نظر متتبّع در احادیث ،اصالً روایت بهحساب نیاید.
فالسفه بلکه صوفیه قرار دارند و به مبانی و اصول حدیثی پایب ند نیستند .از جمله این اشخاص
میتوان به سید حیدر آملی (111ق) ،ملّاصدرا محمّد بن ابراهیم شیرازی (8191ق) ،ملّا عبد الرّزاق
الهیجی (ت8111ق) ،مولی محسن فیض کاشانی (8158ق)  21و شیخ احمد بن زین الدین احسائی
(ت 8113ق)  23اشاره کرد .هریک از افراد مذکور به حسب گرایش های خود عمل نموده اند و بر
آگاه ،مجموعه منقوالت شاذ و روایات نادر در آثار این بزرگان پوشیده نیست.

 .21در این نمونه  ،کافی است که به تهذیب کتاب « احیاء علوم الدّین» غزالی صوفی توسّ ط فیض کاشانی اشاره کنیم که ن ام آن
را « المحجّ ة البیضاء فی تهذیب االحیاء» نهاد .هرچند فیض قصد آن داشته تا کتاب « احیاء العلوم» را ا ز اخبار جعلی و برخی زوائد ،
پیراسته کند ؛ امّ ا او روشی را که در متن متذ کّر شدیم  ،پیموده و احادیثی را که با نظرات اوی مناسبت داشته با احادیث شیعه که
دارای منابع معتبر است به هم آمیخته است ؛ همانند کاری که ابن ابیجمهور انجام داده است .در این کتاب بسیاری ا ز نظرات
نادر وجود دارد که در اصل آن یعنی کتاب « احیاء العلوم» نیز مشهود است .شایسته است متذکّر شویم که محدّ ثان اهل سنّت
نظرشان در مورد کتاب « احیاء العلوم» منفی است .ابن جو زی در المنتظم  ،ج ، 5ص 825چنین میگوید« :غزالی تأ لیف کتاب احیاء
العلوم را در قدس شروع نموده و در دمشق به انتها رساند ؛ امّ ا او کتاب را بر اساس مذهب صوفیه بنیا ن نهاده و فقه را در آن فرو
گذارده است ».چنانچه ابن جو زی  ،خود  ،کتابی درباره روایات جعلی در احیاء العلوم نگاشته و نام آن را « اعالم االحیاء باَغالط
االحیاء» نهاده است.
 .23او به آوردن روایات من فرد در کتابهای خود بهویژه کتاب «شرح الزّ یارة الجامعة» معروف است.
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در این میان با منقوالت برخی از عالمان بلکه فقیهان شیعه مواجهیم که در زمره عرفا و

همان گونه که گفتیم سبب نقل آن موارد شاذ و نادر بهتناسب آن با ذوق عرفانی و صوفی
بازمیگردد .آنها در شرح روایات و توضیح احادیث نیز چنین عمل کرده اند و بسیار مشاهده میکنیم
که در آثار خود  ،الفاظ روایت را بهگونه ای تأویل برده اند که با ظاهر آن سازگاری ندارد  ،بلکه گاهی
از ظاهر به دور بوده و با آن متباین است .همین سیره حدیثی را شیخ ما ابن ابیجمهور نیز در نقل
روایات و شرح احادیث داشته است 21 .بلکه او از سید حیدر آملی معلّم اخالق خود پیروی کرده و
مانند وی برای در آمیختن میان تصوّف و تشیّع  ،تالش نموده است.
بیشک ابن ابیجمهور همان گونه که در ایجاد تجانس و جمع میان نظرات متعارض متکلّمان
شیعه ،معتزله و اشاعره و نیز فلیسوفان آن سه مذهب که تابع نظرات افالطون  ،مؤسّس مکتب
اشراق و شاگرد او ارسطو  ،مبتکر روش مشاء و همچنین آموزههای «وحدت وجود» ابن عربی بوده اند ،
تالش نموده ؛ سعی در ایجاد آمیزه ای از افکار اینان در عمل شرعی و حدیثی کرده است .از همین
روی می بینیم که او نزد صوفیه ممدوح است و محمّد معصوم شیرازی معروف به معصوم علیشاه
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

نعمت اللّ هی (8311ق) در کتاب خود « طرائق الحقائق» او را با اوصافی همچون

«محقّق کامل» 29 ،

« از جمله عالمان برجسته و فقیهان بزرگی که پرچم تصوّف را بر افراشتند و کتابها و رسالههایی

در جهت اثبات درستی روش اساتید والیت مرتضوی نگاشته اند» معرّفی

میکند22 .

با توجّه به این بیان  ،هیچ جای شگفتی در این نسب ت که او از منابع اهل سنّ ت و صوفیه الهام

گرفته باشد نیست .همچنین جای تعجّ ب ندارد که او روایاتی را از آنان نقل کرده که در منابع حدیثی ،
اثری از آن نبوده ،بلکه آثار جعل در معانی آن بلکه در الفاظ آن نیز واضح است ؛ چنانکه در نقل

 .21او این روایت را که ا ز پیامبر| نقل کرده « :اَ لشَّریعَةُ اَقوالی وَ الطَّریقَةُ اَفعالی وَ الحَقیقَةُ اَفعالی ».چنین شرح می کند :بد ان

که بیشک  ،شریعت و حقیقت و طریقت  ،نامهایی هستند که بر یک حقیقت واحد صدق می کند و آن  ،شریعت محمّدی به اعتبارات
مختلف است و بین آنها جز به اعتبار مقامات  ،تفاوتی نیست ؛ چراکه شرع در حقیقت  ،مانند بادامی است که دارای پوست  ،مغز و
مغز مغز است .بی شک پوست آن به مثابه شریعت  ،مغز آن به مثابه طریقت و مغز مغز آن به مثابه حقیقت بوده و آن نیز باطن
باطن است و بادام  ،همه آن را شامل شده است .این مطلب در امثال نما ز  ،آشکار میشود چراکه نما ز  ،خدمت  ،قربت و وصال
است .خدمت  ،مرتبه شریعت  ،قربت  ،مرتبه طریقت و وصال  ،مرتبه حقیقت است و اسم نما ز همه اینها را شامل میشود .ا ز همین
رو گفته شده :باید شریعت را عبادت کنی  ،طریقت را حضور یابی  ،و حقیقت را شهود نمایی و گفته شده :باید امر شریعت را به پا
داری و به امر طریقت و به وسیله حقیقت قیام کنی .این معنا هما ن چیزی است که در حدیث ذکر شده است .بیشک اقو ال ،
امری است که باید آن را اقامه کرد  ،افعال  ،امری است که به وسیله آن اقامه میشود و افعال  ،چیزی است که به آن متّصف
میگردد( .نگاه کنید به :عوالی ال لّآلی  ،ج ، 8ص 35و 55و ج ، 1ص 819و  883و)881
 .29طرائق الحقائق  ،ج ، 8ص.828
 .22طرائق الحقائق  ،ج ، 8ص.111
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وصف تصوّف از زبان پیامبر| گذشت که لفظ تصوّف در آن روایت استفاده شده بود .روشن است
که این لفظ از ج مله الفاظ نوپدید پس از پیامبر| است.

 .1چکیده مطلب
برای ما امکانپذیر نیست که ابن ابیجمهور ا حسائی را صاحب اندیشه و مکتب فقهی و
حدیثی بدانیم ؛ چراکه مبانی او مخصوصًا در حدیث  ،چنانچه به تفصی ل گذشت  ،ضعیف بوده و
کتاب های فقهی او کم است و همین مقدار کم نیز تجمیع یا تلخیص یا شرحِ توضیحی کتابهای
دیگران است ؛ بدون آنکه ابداع یا طرح مبنای جدید مورد قبول در مسائل داشته باشد ؛ برخالف سایر
شروح مشهور مانند «جامع المقاصد» و «مدارک االحکام» و غیره.
همچنین کتاب « االقطاب الفقهیة» ابن ابیجمهور مشتمل بر بیان مسائل فقهی و قواعد کلّی
بر اساس کتاب « القواعد و الفوائد» شهید اوّ ل است و دو شرح او یعنی « التّحفة الحسینیة» و
« المسالک الجامعیة علی کتاب اال لفیة»  ،تنها شرح توضیحی عبارات « ا لفیة» شهید اوّل است که

 .0علل و اسباب
میتوان به دو علّ ت اصلی گرایش ابن ابیجمهور و علمای امثال او از این گروه  ،به این روش
اشاره نمود .این دو علّ ت که موجب شده تا آنان  ،کتابهایی مزجی جهت ایجاد ارتباط و وفقدادن
بین صوفیه و اهل سنّ ت و میان افکار متمایز و دار ای ضوابط و حدود خاص شیعه  ،که این خصوصیات
که در هر مذهب و مکتبی وجود دارد  ،تألیف نمایند  ،چنین است:
علّت اوّ ل :حمایت حکومتی
مسلّم است که از جمله نتایج حمله ویران گر مغول به ایران و عراق و استمرار حکومت آنان
بر مجموعه ای از سرزمینهای اسالمی در طی قرون متمادی  ،گسترش تصوّف به شکل فراگیر در
ایران و عراق بود.
از جمله مهمترین اسباب گسترش تصوّف در آغاز کار  ،شکست و فراوانی مصیبتها و
بدبختی هایی بود که بر اسالم و مسلمانان فرود آمده و آنان را در این شرایط دشوار به سمت تصوّف
بهعنوان یک ملجأ و پناهگاه در برخورد با این سختیها و راهی برای فرار از آن سوق داد .مسلمانان
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بهصورت مختصر به اد لّه حدیثی و اصولی مسائل نیز اشاره کرده است.

از تصوّف بهعنوان وسیله ای جهت عزلتگزینی  ،که صفت بارز جریان صوفیه است  ،و همینطور
وسیله ای برای تسکین درد و رنج های روانی خود بهره گرفتند ؛ امّا دیری نپایید که حکّام مغول به
مذاهب صوفیه گراییدند و آن هم به جهت تأثیر اعتقادات سابق آنان بود که «شامانباوری»  21نامیده
نامیده میشد .از همین رو مالحظه میکنیم که آنان احترام زیادی برای بزرگان صوفیه قائل بودند
تا جایی که از تصوّف حمایت کرده و به ساخت خانقاه ها و تکایا برای دراویش  ،همّ ت گمارده و
وقف هایی برای آنان انجام دادند.
البته عصر شکوفایی تصوّف در ایران  ،قرن هش تم بود و تا اوایل عصر صفوی نیز  ،یعنی در
عصر تیموریان  ،ادامه داشت و در این دوران وضعیت به همین شکل بود تا اینکه تصوّف به
بزرگترین قدرت فرهنگی و اجتماعی آن عصر تبدیل

شد21 .

باید اعتراف کرد که در آن دوره  ،مذهب و تصوّف در خانقاهها تا حدّ زیادی به هم نزدیک
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

شدند تا جایی که جدایی بین شریعت و طریقت دشوار مینمود .در آن عصر  ،کمتر شاعر یا ادیبی را

می یابیم که طبعش به عرفان نگرایید ه یا تصاویری از عرفان را در کارهای خود منعکس نکرده
باشد .حتّی عالمان کم آوازه ای را که در آن مناطق جغرافیایی زندگی میکردند  ،بهسختی میتوان از
این پدیده استثنا کرد و گروهی از این عالمان به سبب دوری از مراکز اصلی علمی و حوزوی با این

جریان همراه میشدند.
در سطحی دیگر ،بعد از سقوط خوارزمشاهیان و ضعیفشدن جریان اهل سنّ ت ،شیعه توانست

بر فعالیت های علمی خود بیفزاید و اندیشههای شیعی تا حدّی بُروز کرد که بر حاکمان مغول تأثیر
گذاشته و موجب شد تا برخی از این حکّام به تشیّع روی آورند ؛ مانند آنچه در مورد سلطان الجایتو

محمّد خدابنده  ،که در سالهای 182 - 113ق حکومت میکرد  ،گفته میشود .این امر موجب
گسترش اندیشه ها و مبادی شیعه

گردید25 .

 .21شامانباوری ( )shaman ismمجموعه ای ا ز اعتقادات ق دیمی برخی ا ز مردم ماقبل تاریخ در سرتاسر جهان است .شامان
به معنای جادوگر  ،شعبدهبا ز و حکیم است .آن ان اعتقاد دارند که شامان مانند طبیب می تواند بیماریها را درمان کند و معجزاتی
همانند مرتاضان انجام دهد .سنّتهای شامانی بین مردما ن مختلف ا ز جمله اسکیموها  ،سرخ پوستان  ،قبای ل آفریقایی  ،اقوام ترک
و مغول گسترش یافت .بودایی تبّتی یکی ا ز بزرگ ترین مراکز شامانی محسوب میشود.
 .21سیاست و فرهنگ در رو زگار صفوی  ،ج ، 8ص.111
 .25روضة المتّقین  ،ج ، 5ص.31
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در این دوره  ،برای نخستین بار  ،شاهد بُ روز تقارب و نزدیکی بین تشیّع و تصوف هستیم 11 .تا
قبل از این دوره  ،تصوّف بر پایه مذاهب اهل سنّ ت استوار بود .در این میان  ،برخی از مکتبهای
مهم صوفیه همچون سلسله صفویه ،نوربخشی و نعمت اللّ هی به تشیّع گراییدند ؛ بهگونه ای که این
کار بهعنوان یک نماد جهت تبلیغ و نشر افکار شیعه

گردید18 .

میتوان گرایشهای فکری فقیهان شیعه را در این عصر در پرتو آنچه از کارها و
نگاشتههایشان مشخّص میشود به سه دسته تقسیم کرد:
دسته اوّل :خطّ فقهی و کالمی اصیل شیعه که از بارزترین بزرگان آن میتوان به
فخر المحقّقین (118ق) ،شهید اوّل (112ق) ،ابن متوّج بحرانی (111ق) ،مقداد سیوری (م112ق)،
شیخ مفلح صیمری (ق )5در خارج ایران  ،یعن ی عراق ،جبل عامل  ،حجاز و بحرین اشاره نمود .این
گروه به دور از پایتختهای ایلخانیان و تیموریان به فعا لّیت علمی مشغول بودند.
دسته دوم :فقیهانی که به کارهای علمی خود بر اساس روش اصیل فقهی و کالمی مشغول
عرفان نظری شده و در مسائل اخالقی  ،نه مسائل فقهی  ،اندکی به مباحث صوفیانه گرویدند و برخی
از اقو ال صوفیان را در مسا ئلی که مطابق نظراتشان بود نقل کردند ؛ چنانچه در مورد ابن فهد حلّی
(م118ق) صاحب دو کتاب « التّحصین» و «عدّة الدّ اعی» و نیز علی بن دقماق حسینی (م111ق)
صاحب کتاب «نزهة العشّاق» مشاهده میشود .این گروه ،غالبًا در عراق و ایران بودند.
دسته سوم :فقیهانی که کامالً به تصوّف گراییدند ؛ بلکه غرق در نظام خانقاهی شده و با آن
ارتباط گرفتند .از بارزترین بزرگان این دسته میتوان به سید حیدر آملی (111ق) و ابن ابیجمهور
احسائی اشاره کرد .این گروه غالبًا در ایران بودند.
 .11عزیزالدّ ین نسفی (درگذشته بین سالهای  211تا  )255به این مطلب اشاره کرده ک ه بحث پیرامون گرایش به تشیّ ع در دوره
او در مجالس صوفیه در خراسان و سر زمینهای ماوراءالنّهر رواج داشته است ( .االنسان الکامل  ،ج ، 8ص)382
 .18شایسته است اشاره کنیم که تشیّ ع برخی ا ز صوفیه در این دوره زمانی  ،تشیّ ع به معنای کالمی آن نبود  ،بلکه به معنای اعتقاد
به اصل والیت یعنی تو لّی اهل بیت^ بود و به حدّ تبرّی ا ز دشمنان آنان نمی رسید .به جهت درک شرائط و طبع تشیّ ع مشایخ
آن دوران می تو ان به م لّ اعبدالرّحما ن جامی که در عصر تیموریان می زیست  ،اشاره کرد .در شرایطی که او در هرات به سبب مدح
امام علی× ا ز اهل سنّت خراسان در هراس بود و می ترسید که او را به رفض متّهم کنند در بغداد با خشونت رافضیان مواجه
بود( .مقامات جامی  ،ج ، 8ص)822
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بوده و هرگز خود را درگیر خانقاهداران و نظام اداری آنان نکردند ؛ اما مجذوب پیگیری و بررسی

باید به صراحت خاطرنشان کرد که طبیعتًا دسته سوم  ،در مقایسه با گروه اوّل و دوم  ،ا ز حیث
تعداد  ،بسیار کمتر بوده و زمام جر یان شیعی و زعامت دینی بر عهده دو مجموعه نخست بود 11 .دسته
دسته سوم به علّ ت آمیختن مباحث فقهی و کالمی با دیگر مباحث ،و عدم وضوح دیدگاه و روش،
در مجامع و حوزه های علمی آن زمان بهره ای از پذیرش نبرده و نگاشتههایشان مهجور گردیده و
در گوشه ای افتاد .طبیعی است که نمیتوان ا ین عدم پذیرش را بر اساس دیدگاه برخی از فقیهان
به حکومت نسبت داد؛ چراکه برخی ،از جمع آوری تألیفات و کار های علمی آنها در حین گردآوری و
انتشار میراث فقهی ،حدیثی و کالمی دیگر شیعه حتّ ی در عصر صفویه نیز روی گرداندند.
علّت دوم :دفاع از اصالت حدیث
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این علّت از سوی حضرت آیت اهلل العظمی سید علی حسینی سیستانی ادام اهلل ایّامه در بحث
روایت زراره و مناقشه در آن مطرح شده است .ایشان درباره حلّ تعارض روایاتی که در کتاب
« العوالی» روایت شده چنین فرموده اند:
روایت از حیث سند  ،ضعیف است؛ چراکه ابن ابیجمهور  ،این روایت
را از کتاب علّامه حلّ ی نقل کرده ،امّا سند علّامه را به زراره یاد آور نشده
است .این روایت مرفوع بوده و قابل اعتماد نیست .چهبسا مناقشه در این
روایت به علّت عدم اعتماد به ابن ابیجمهور و بهویژه کتاب « العوالی»
اوست؛ چراکه مشتمل بر روایات اهل سنّ ت است و حتّی کسی مانند
صاحب « الحدائق» که شیوه او مناقشه در سند روایات نیست  13 ،در این
کتاب مناقشه کرده به اینکه این نگاشته بر صحیح و سقیم  ،مشتمل
است .ما این مطلب را در قاعده « اَ لمَیسورُ ال یُسقَطُ بِا لمَعسورِ» بهصورت
مفصّ ل متعرّض شده ،در آنجا ذکر کردیم که صِ رف اشتمال این کتاب بر
بعضی از روایات اهل سنّ ت خدشه ای در شخصیت این عالم بزرگوار  ،که
از بزرگان علمای شیعه در اواخر قرن نهم است  ،وارد نمیکند و حتّی در
کتاب او نیز که در آن متعمّدانه به جمع روایات اهل سنّ ت پرداخته،
خدشه ای وارد نمیشود ،بهویژه در شرایطی که او در آن می زیسته است ؛

 .11تا جایی که گفته شده :بی شک برخی ا ز مشایخ صوفیه در این دورهها و بهویژه در زمان تیموریا ن در معرض فشارهای متشرّعه
متشرّعه قرار گرفتند( .دنباله جستوجو در تصوّ ف ایران  ،ج ، 8ص)829
 .13این مطلب در « المقاالت ال لّطیفة فی المطالب المنیفة» ا ز محمّد هاشم خوانساری آمده که این کتاب  ،همراه مبانی االصول ،
ص  883چاپ شده است و نیز در «مصباح االصول» تقریرات مباحث آقای خویی به قلم سید محمّد سرور واعظ حسینی بهسودی ،
در ضمن موسوعة آقای خویی  ،ج ، 11ص 829آمده است.
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چراکه برخی اشکالها بهسوی شیعه متوجّه بود مانند اینکه اصول و
کتاب های حدیثی آنان از روایات پیامبر|َخالی است که این ادّعا به
اهداف ناسالمی اشاره دارد .همچنین نمیتوان در کتاب  ،اینگونه مناقشه
کرد که از منابعی که به دست ما نرسیده همچون تألیفات عالّمه حلّی ،
شهید اوّل و فخر المحقّ قین روایت کرده است؛ چراکه در پاسخ گفته
می شود عدم وصول آن منابع به ما داللتی بر عدم وجود آن ندارد تا
بهعنوان اشکالی بر آن مطرح شود .همچنین نمیتوان در کتاب  ،اینگونه
مناقشه کرد که او در مقدّمه خود ،همه راویان کتابش را توثیق کرده
است ؛ درحالیکه بعضی از آنها از اهل سنّ ت هستند؛ چراکه در پاسخ گفته
میشود  ،او واسطههای خود را به صاحبان اصول و کتابهایی که از آنها
نقل کرده  ،توثیق نموده و به توثیق بقیه سلسله سند که مشتمل بر
صاحب اصل و روایان پیش از او هستند کاری نداشته است .بارها سخن
تفصیلی از این کتاب و نویسنده آن در برخی از مباحث فقهی و اصولی
ما گذشت و بحث از آن هنگام بحث از اخبار عالجیه خواهد آمد11 .

روایات نیز بازمیگردد و نیز رواج تصوّف در ایران و تعامل او با محافل صوفیه در خانقاهها و تکایای
دراویش به همراه آنچه از اسباب و مسبّبات آن یاد کردیم.
سپس میگوییم که سخن سرورمان دامعلوه که جان فدایش باد  ،درباره ادّعای اهل سنّت
مبنی بر خالیبودن کتاب های حدیثی ما از روایات پیامبر| با این تعبیر که « این ادّعا به اهداف
ناسالمی اشاره دارد»  ،اکنون نیز بهعنوان ادّعایی رای ج و متداول بر زبان اهل سنّ ت جاری است ؛ امّا
 .11تعارض االد لّ ة و اختالف الحدیث  ،تقریرات دروس آ یت اهلل سیستانی (دام ظ لّه) به قلم سید هاشم الهاشمی  ،ص.112
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ناگفته نماند که علّ ت مذکور در کالم ایشان دامظلّه که ابن ابیجمهور در این کار خود با برخی
از اشکاالت متوجّه شیعه  ،مواجه شده ،به این مطلب باز میگردد که من بهصورت شفاهی از ایشان
مدّظله الوارفعلیرؤوس المسلمین  ،شنیدم که فرمودند:
چون حکومت از آنِ شیعه نبود ،شیعه با اهل سنّ ت تسامح میکرد.
سپس در قرن دهم یعنی بعد از ت أسیس دولت صفویه و استقرار دولت
شیعه و تسلّط آن  ،قضیه برعکس شد .پس تعمّد به گرد آوری روایات
اهل سنّ ت در دو کتاب « العوالی» و « الدّرر» به علّ ت شرایط زندگی ای
بود که ابن ابیجمهور در ایران داشت.
بیان شد که این تسامح به گرایش ابن ابیجمهور به تصوّف و روش صوفیگری در نقل

این شبهه اصالً متوجّه شیعه نیست تا اینکه نیازمند پاسخدادن باشد و بخواهیم روایات موجود در
کتاب های اهل سنّ ت را هرچند از روایات اخالقی باشد  ،در میراث شیعی خود داخل کنیم .این مطلب
بر هر کس که به میراث شیعه مراجعه کند آشکار است.
چنانکه گذشت رو ایاتی که ابن ابیجمهور آنها را در میان روایات شیعه وارد کرده ،تنها منحصر
در روایات اهل سنّ ت نیست ؛ بلکه او روایاتی را در اصول ،فروع و اخالق از اهل سنّ ت و صوفیه نقل
کرده که دارای اِشکاالت متعدّدی بوده و از منابع آنها آگاهی نداریم ؛ این مطلب اوّل .امّا مطلب دوم
اینکه ما راهی برای ارزیابی شخصیتی مانند ابن ابیجمهور جز از راه ارزیابی آثار و نگاشتههای او
نداریم.
امّا درباره استادان و شاگردان او در روایتگری ،ابن ابیجمهور طرقی ویژه خود دارد که از
آنان چه راوی و چه مرویعنه به جز قرارگرفتن در طریق ابن ابیجمهور اطّالعی نداریم.
مطلب سوم :مرفوعه زراره و روایات مشابه که هیچ اثری از آن در منبع دیگری وجود ندارد،
دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

مشکلی اساسی و ریشه ای است ؛ چرا او روایت مرفوعی را به علّامه حلّی نسبت میدهد که نه در
کتابهای علّامه و نه کتاب های شاگردان و پیروان مکتب او مانند فخرالمحقّقین ،شهید اوّل ،سیوری

و ابن فهد آن را نمییابیم؟ به ویژه در موردی مانند مرفوعه زراره که به مباحث تعادل و تراجیح
ارتباط دارد و این بحث در کتابهای فقیهان و اصولیان قدیم و جدید مشهور است .اگر چنین خبری

وجود میداشت ،مشهور و آشکار میشد و یا اینکه یکی از آنان به وجود چنین خبری اشاره مینمود.
از سوی دیگر ،میدانیم که مجموعههای فقهی و اصولی علّامه بین متأخّران متداول بوده است.

 .7تحقیق شامخ
در پایان سخن خود درباره ابن ابیجمهور با کالم ارزشمندی از علّامه فقیه اصولی سید محمّد

هاشم خوانساری (8381ق) صاحب کتاب « اصول آل الرسول» برادر صاحب «روضات الجنّات»

درباره مرفوعه زراره منقول در « العوالی» و « الدّرر» مواجه شدم .کتاب او « المقاالت اللّطیفة فی
المطالب المنیفة» همراه کتاب دیگرش «مبانی االصول» چاپ شده است .ترجیح دادیم تا متن کالم
ایشان را در اینجا ذکر کنیم؛ چراکه سخن مختصر او با بحث مفصّ ل ما مطابقت دارد .متن کالم او
که خدایش غرق در رحمت واسعه گرداند  ،چنین است:
و امّا بر دلیل ششم اشکال شده که اوّالً سند مرفوعه  ،ضعیف است ؛
پس گفته شده :این روایت را محدّ ث بحرانی که شیوه او خدشه در سند
815

روایات نیست  ،رد کرده است و با این بیان به این سخن محدّث بحرانی
اشاره شده که وی در مقدّمه نهم از کتاب « الحدائق» در مقام ترجیح به
مضمون مقبوله عمر بن حنظله بر مضمون آن مرفوعه میگوید:
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ما بر آن مرفوعه جز در کتاب عوالی اللّآلی اطّالع نیافتیم و این کتاب
دارای رفع و ارسال بوده و به صاحب کتاب نسبت تساهل در نقل روایات
و در کارها داده شده است ؛ او روایات صحیح و سقیم را به هم درآمیخته
است ؛ چنانچه بر هر کسی که به کتا ب مراجعه کند این مطلب پوشیده
نیست .ثانیا داللت آن ضعیف است؛ چون مراد از موصول ،خصوص
روایت مشهور از دو روایت است و مطلق حکم مشهور  ،مقصود نیست.
آیا ننگری که چون از تو سؤ ال کنند  ،کدام یک از دو مسجد برای تو
محبوبتر است؟ گویی :هر یک که ج معیت آن بیشتر است .در این حال
نیکو نیست تا مخاطب  ،محبوبیت هر مکان پُرجمعیت اعم از خانه یا
کاروان سرا یا بازار را به تو نسبت دهد .همچنین اگر از تو درباره انتخاب
یکی از دو انار سؤ ال کنند  ،گویی :هرکدام که بزرگتر است .حاصل اینکه
ادّعای عمومیتداشتن برای غیر روایت در این بحث از مو اردی است که
با کمترین التفات  ،گمان آن نمیرود .ثالثا داللت آن مرجوح است ،با
توجّه به اینکه قابل قبول ن یست تا شهرت فتوایی در یک طرف مسأ له
قرار گیرد ،پس کالم ر اوی که میگوید « :ای آقای من قطعا آن دو
روایت  ،مشهور و مأثورند» واضحترین شاهد بر این است که مقصد از
ش هرت ،شهرت در روایت است ،آنگونه که همه اتّفاق نظر دارند که
روایت ،نقل یا کتابت شده است ،که در این صورت هر دو روایت
متعارض  ،میتوانند به این وصف متّصف گردند.
میتوان از همه این اشکاالت پاسخ داد .جواب از اشکال اوّل :هرچند
اهل تساهلبودن ابن ابیجمهور در نقل روایات ،نقل فراوان روایات
ضعیف و درآمیختن آن با روایات معتبر ،موجب اشکال در روایت او
میشود ،زیرا از عدم م هارت و هوشیاری او و عدم اقدام وی بر نقد روایات
داللت دارد ،چنانچه این روش ،رویه اخباریانی است که اهمّیت نمیدهند
روایت را از چه کسی دریافت و نقل میکنند؛ و این مطلب موجب نوعی
ایراد در نقل و روایت گری اوست و به مستند اد لّه احکام مبتنی بر خبر

دانش اه و آموزه اهی قرآن وحدیث سال سوم ،شمارۀ یازدهم ،زمستان 8355

واحد ضربه می زند .از همین روی احمد بن محمّد بن عیسی اشعری
قمی ،احمد بن محمّد بن خالد برقی را از قم بیرون کرده و در بیان علّت
ای ن کار عرضه داشت که او از راویان مجهول روایت کرده و بر روایات
مرسل به شیوه اهل حدیث اعتماد میکند .امّا تو میدانی که این اشکال
تنها به اعتماد آنان بر برخی از روایات و استنباط احکام از سوی آنان
ضربه وارد میکند و به نقل روایات از اموری حسّی  ،دخلی ندارد .چراکه
مالک در نقل آنها وثاقت و راستگویی ا ست ،نه غفلت و اشتباه در
راه های استنباط .بنابراین اهل تساهلبودن ابن ابیجمهور در نقل روایات
به آنچه که از علّامه نقل کرده ضرری نمی زند چراکه او از راه مقدّمات
حسّ ی به آنها اطّالع یافته است .بله  ،اگر علّامه نیز از اشخاص اهل
تساهل بود  ،رفع خبر به زراره توسّط او به اعتبار این تساهل  ،به بحث ما
ضربه وارد میکرد ؛ حال آنکه اهل تساهلنبودن علّامه ثابت است و از
جهت او اشکالی متوجّه روایت نیست.
بله ،میتوان از جهت دیگری در کار این ناقل  ،اشکال کرد که بر آن
واقف شدی و آن نیز به ای ن شکل است که او از جمله فیلسوفان اشر اق
و صوفیه است که مبانی کارهای آنان ا نباشته از خیاالت باطل و
استحسانهای بیمایه و بی رونق است که به رکن محکمی از کتاب،
سنّ ت ،اجماع و عقل سلیم  ،مستند نیست ؛ چنانچه کتاب موسوم به
« المجلی» ابن ابیجمهور به این ادّعا شهادت میدهد .این کتاب  ،انباشته
از امور ساختگی و یاوهگوییهاست .او در دیباچه کتاب بهصراحت
میگوید که روش وی  ،روش حکیمان اشراقی و عالمان صوفی است و
بعید نیست که این کتاب ،از کتاب هایی باشد که بسیاری از مردم با آن
گمراه میشوند ،همانگونه که برخی در روزگار نزدیک به عصر ما از اهل
احساء  19ظهور کرده و بیشتر مطالب خود را که در بین مردم منتشر
کرده اند ،با توجّه به اطّالع ما از گفتههای او که با اکثر مطالب آن کتاب
مطابقت دارد ،از یافته هایی است که از این کتاب گرفته است .جای
شگفتی است که مردم گمان میکنند که گفتار این شخص از
اندیشههای جدید اوست و او این شبهات را بنیان نهاده ؛ درحالیکه او در

 .19در پاورقی کتاب ا ز خوانساری چنین آمده « :او شیخ احمد احسائی  ،شیخ فرقه موسوم به شیخیه است .منه دام ظ لّه»

888

این روش از این شخص فاضل ( ابن ابیجمهور) که همشهری وی است،
تقلید میکند .تفاوت آن دو در این است که برای یکی از آنها نشر این
شبهات  ،میسّر نشد ؛ امّا دیگری به این کار اقدام کرد .با نشر این مطالب ،
نوعی گمراهی برای جاهالن عصر ما پدید آمد تا جایی که کار بعضی از
پیروان او به درجه کفر و الحاد کشید .امّا میتوان از این اشکال  ،چنین
رهایی یافت که این شخص فاضل متقدّم (ابن ابیجمهور) از فقیهان
به نام و بزرگانی است که هیچکس در وثاقت و جاللت او اشکال نکرده
و ذکر اقوال او در میان فقیهان متأخّر مشهور شده است .ازاینرو شایسته
است تا اقوال موهوم و خیالی شخصی چون او را بر وجوه احتمالی
صحیحی حمل کنیم و البته این مناقشه نیز مرفوعه را از اعتبار خارج
نمیکند .امّا مناقشه و اشکال در مرفوعه به دارابودن رفع و ارسال ،چنین
دفع می شود که بسیاری از فقرات آن با مقبوله عمر بن حنظله و سایر
روایات معتبر که جهت ح لّ روایات متعارض وارد شده  ،موافق است12 .
ابن ابی جمهور احسائی متولد حوالی 131ق در کتاب «درر اللّآلی العمادیة» مجموعه ای از
روایات فقهی را از سه کتاب علّامه حلّی و برخی کتابهای دیگر گردآوری نموده است .برخی از
احادیث و مرویات او برگرفته از منابع اهل سنّت یا صوفیه بوده و برخی دیگ ر از آنها در هیچ منبعی
یافت نمیشود .در این کتاب مرویاتی وجود دارد که تنها ابن ابیجمهور آنها را نقل کرده ؛ بدون آنکه
منابع آنها را ذکر کند .همین کار وی موجب شده تا این منفردات در کتابهای فقیهان  ،اصولیان و
محدّثان نقل و محلّ اختالف شود .ابن ابیجمهور به صوفیه گرایش داشته و این گرایش ،بر مرویات
او اثر گذاشته است .از ه مین روی صوفیه او را مدح کرده اند .ابن ابیجمهور تالش کرده تا بین
صوفیه و عقاید شیعی خود وفق دهد و همین روش سبب مبادرت او به نقل این روایات گردید.
حمایت حکومت مغول از جریان صوفیه و نیز دفاع از اصالت حدیث شیعه در مقابل اهل سنّت  ،دو
علّ ت دیگر برای حرکت ابن ابیجمهور در این راه است .نمیتوان او را صاحب اندیشه و مکتب فقهی
و حدیثی دانست؛ چراکه وی در مبانی بهویژه در حدیث ضعیف بوده و نیز در فقه و اصول هم کتاب
مهمّی ندارد.

 .12مبانی االصول  ،ص .883
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انوار البدرین ،علی بن حسن بالدی بحرانی ،تحقیق محمّد علی محمّد رضا طبسی ،نجف ،چاپ خانه
نعمان8311 ،ق.
ایضاح المکنون ،اسماعیل پاشا بغدادی ،تحقیق محمّد شرف ا لدّین پالتقاپا و رفعت بلیکه الکلیسی،
بیروت ،دار ا حیاء التّراث العربی.
بحار االنوار ،محمّد باقر بن محمّد تقی مجلسی ،چاپ دوم ،بیروت ،مؤسّسة الوفاء8113 ،ق.

 .11تذکرة الفقهاء ،حسن بن یوسف حلّی (علّامه حلّی)  ،تحقیق مؤسّسة آل البیت ^  ،قم ،مؤسّسة آل
البیت ^  ،اوّل8181 ،ق.
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.98
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تعارض االد لّ ة و اختالف الحدیث ،تقریرات مباحث سید علی سیستانی ،سید هاشم الهاشمی.
تفسیر القرآن العظیم ،اسماعیل بن کثیر دمشقی ،با مقدّمه یوسف عبدالرّحمان مرعشلی ،بیروت،
دارالمعرفة8181 ،ق.
التّ فسیر الکبیر ،محمّد بن عمر (فخر رازی)  ،سوم.
تفسیر المحیط االعظم ،س ید حیدر آملی ،تحقیق محسن موسوی تبریزی ،مؤسّسه نور علی نور ،اوّل،
8181ق.
تنقیح المقال فی علم الرّ جال ،عبداهلل مامقانی ،مرتضوی ،سوم8391 ،ش.
الجواهر الغوالی فی شرح العوالی ،نسخه خطّی.
الحدائق النّاظرة فی احکام العترة الطّاهرة ،یوسف بحرانی ،قم ،جامعه مدرّسین.

 .92خاتمة مستدرک الوسائل ،میرزا حسین نوری ،قم ،مؤسّسة آل البیت ^ 8189 ،ق.

.91
.91
.95
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.28
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الخالف ،محمّد بن حسن طوسی ،تحقیق سید علی خراسانی و سید جواد شهرستانی و محمّد مهدی
نجف ،قم ،جامعه مدرّسین8111 ،ق.
درر اللّ آلی العمادیة ،ابن ابیجمهور ا حسائی ،تحقیق گروهی از محقّقان کتابخانه علّامه مجلسی با
اشراف سید حسن موسوی بروجردی ،قم ،کتابخانه علّامه مجلسی8135 ،ق.
دنبال جستو جو در تصوّ ف ایران ،عبدالحسین زرّین کوب ،تهران8321 ،ش.
الذّریعة ،آقا بزرگ تهرانی ،بیروت ،داراالضواء ،چاپ سوم8113 ،ق.
رسائل الشّریف المرتضی ،سید مرتضی علم الهدی ،قم ،د ارالقرآن الکریم ،نشر سید الشّهدا8119 ،ق.
روضات الجنّات فی ا حوال العلماء و السّادات ،محمّد باقر خوانساری ،قم ،اسماعیلیان8351 ،ق.
ریاض العلماء و حیاض الفضالء ،عبداهلل افندی ،قم ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی8118 ،ق.
883

.21
.29
.22
.21
.21
.25
.11
.18
.11
.13

.19

مؤسّسه آل البیت ^  ،دوم.
.12
.11
.11
.15

مبانی االصول ،محمّد هاشم خوانساری اصفهانی چهارسوقی.
مجالس المؤمنین ،قاضی نوراهلل شوشتری ،تصحیح احمد عبد منافی ،تهران ،المکتبة االسالمیة،
8329ق.
مجموعة رسائل ( االنسان الکامل)  ،عزیزالدّین بن محمّد نسفی ،تهران ،نشر ماژیران موله8318 ،ش.
مختلف الشّ یعة فی احکام الشّریعة ،حسن بن یوسف بن مطهّر (علّامه حلّی)  ،قم ،مرکز تحقیقات
اسالمی ،اوّل8189 ،ق.

 .11مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،میرزا حسین نوری ،تحقیق مؤسّسه آل البیت^  ،بیروت،
.18
.11
.13
.11

اوّل8111 ،ق.
المستدرک علی الصّ حیحین ،محمّد بن عبداهلل ( حاکم نیشابوری)  ،تحقیق یوسف عبدالرّحمان
مرعشلی ،بیروت ،دارالمعرفة.
مسند ابییعلی ،احمد بن علی موصلی  ،تحقیق حسین سلیم اسد ،دمشق ،دارالمأمون  ،اوّل.
مسند احمد بن حنبل ،احمد بن محمّد بن حنبل ،بیروت ،دارصادر.
مصباح االصول (ضمن موسوعه آقای خویی)  ،سید محمّد سرور واعظ حسینی بهسودی ،قم ،مؤسّسة
احیاء آثار االمام ال خویی8111 ،ق.
881

بررسی تحلیلی میراث حدیثی ابن ابیجمهور اَحسائی

.11

سنن ابیداوود ،سلیمان بن اشعث سجستانی ،تحقیق سعید محمد ل حام ،بیروت ،دارالفکر ،اوّل،
8181ق.
سنن الدّ ارمی ،عبداهلل بن عبد الرّحمان دارمی سمرقندی ،دمشق ،اعتدال8315 ،ق.
السّ نن الکبری ،احمد بن حسین بیهقی ،بیروت ،دارالفکر.
السّ نن الکبری ،احمد بن شعیب نسائی ،تحقیق عبدالغفّار سلیمان بنداری و سید کسروی حسن،
بیروت  ،دارالکتب ،اوّل8188 ،ق.
سنن النّسائی ،احمد بن شعیب نسائی ،بیروت  ،دار الفکر ،اوّل8311 ،ق.
سنن دارقطنی ،علی بن عمر دارقطنی ،تحقیق مجدی بن منصور الشوری ،بیروت ،دارالکتب ،اوّل،
8181ق.
سیاست و فرهنگ در روزگار صفوی ،رسول جعفریان ،تهران ،نشر علم8351 ،ش.
صحیح ابن حبّان ،ابن حبّان بستی ،ترتیب علی بن بلبان ،تحقیق شعیب ارنؤوط ،بیروت ،مؤسّسة
الرّسالة8181 ،ق.
ص حیح مسلم ،مسلم بن ح جّاج ،بیروت ،دارالفکر.
العدّة فی اصول الفقه ،محمّد بن حسن طوسی ،تحقیق محمّد رضا انصاری قمی ،قم ،ستاره ،اوّل ،
8312ش.
عوالی اللّ آلی العزیزیة فی اال حادیث الدّینیة ،ابن ابیجمهور ا حسائی ،تحقیق مجتبی عراقی ،قم ،نشر
سید الشّهداء ،اوّل8113 ،ق.
لؤلؤة البحرین فی اال جازة لقرّ تی العین ،یوسف بن احمد بحرانی ،تحقیق محمّد صادق بحرالعلوم ،قم،

 .19مصباح االنس بین المعقول و المشهود ،محمّد بن حمزه فناری ،تحقیق محمّد خواجوی ،تهران،
انتشارات مولی ،اوّل8311 ،ش.
 .12المصنّف فی االحادیث و اآلثار ،عبداهلل بن محمّد بن ابیشیبه کوفی ،تحقیق دارالفکر ،بیروت ،اوّل،
8115ق.
 .11المعتبر ،جعفر بن حسن (محقّ ق حلّی)  ،قم ،مؤسّسة امیرالمؤمنین× 8312 ،ش.
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المعجم االوسط ،سلیمان بن احمد طبرانی ،تحقیق معاذ طارق و عبدالحسن الحسینی ،دارالحرمین،
8189ق.
المعجم الکبیر ،سلیمان بن احمد طبرانی ،تحقیق حمدی عبدالمجید سلفی  ،قاهره ،مکتبة ابن تیمیة،
دوم.
معجم رجال الحدیث ،سید ابوالقاسم خویی ،پنجم8183 ،ق
مقامات جامی گوشه هایی از تاریخ فرهنگ و اجتماعی خراسان در عصر تیموریان ،واسع بن
جمال الدّین نظامی باخزری ،تحقیق نجیف مایل هروی ،تهران ،اوّل8318 ،ش.
المنتظم فی تاریخ الملوک و االمم ،ابو الفرج محمّد بن جوزی ،تحقیق محمّد عبدالقادر عطا و مصطفی
عبدالقادر عطا و نعیم زرزور ،بیروت  ،دارالکتب العلمیة ،اوّل8181 ،ق.
منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ،حسن بن یوسف (علّامه حلّی)  ،مشهد ،آستان قدس ،اوّل،
8181ق.
الموطّ أ ،انس بن مالک ،تحقیق محمّ د فؤاد عبدالباقی ،بیروت ،داراحیاء التّراث العربی8112 ،ق.
نهایة االِ حکام فی معرفة االَ حکام ،حسن بن یوسف (علّامه حلّی)  ،تحقیق سید مهدی رجائی ،قم،
اسماعیلیان ،دوم8181 ،ق.
هدیة العارفین ،اسماعیل پاشا بغدادی ،بیروت  ،داراحیاء التّراث العربی.
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