
 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  العقول  در تحف تبارشناسی روایات قصار حضرت علی

  

  *یئهاجر بنا

  **سید مهدي لطفی

  

  چکیده

دلیـل   شعبه حرانی از منابع اخالقی شیعه است. بـه   بن   اثر حسن الرسول العقول عن آل  تحف کتاب 

وایـات را در منـابع   توان متن ایـن ر  ارسال سند، بررسی رجالی روایات این کتاب ممکن نیست؛ اما می

جـویی   تحلیلـی بـا پـی    بر این اساس، مقالۀ حاضر به روش توصیفیجویی کرد.  پی سنت اهل شیعه و 

در منابع مختلف فریقین، سبک روایـی مؤلـف را بررسـی     روایی روایات قصار حضرت علی تاریخی

همچنین منابعی را که  را در منابع روایی متقدم شناسایی کرده است. تحف العقولو روایات کتاب  کرده

که در منابع پیشین را روایاتی  و کرده، واکاویده است استفاده حرانی در روایات قصار حضرت علی

 158. دستاوردهاي این مقالـه حـاکی از آن اسـت کـه از مجمـوع      کرده است وجود ندارند، شناسایی

اثبـات   امـام معصـوم   سـوي روایت از  7در منابع متقدم موجود نیست و صدور  روایت 20روایت، 

  آمده است. مو شش مبار در منابع قرن پنج  غالب روایات براي اولینهمچنین . شود نمی

، انتسـاب احادیـث، روایـات    العقول تحف ، تبارشناسی روایات، منابع العقول تحف  ها: کلیدواژه

  .قصار حضرت علی

                                                           
ــات و معــارف اهــل  * ــري دانشــکده الهی ــت  دانشــجوي دکت ــرآن و حــدیث   ،بی ــوم ق  /دانشــگاه اصــفهانگــروه عل
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  25 ۀشمار، 1400 بهار و تابستان، 13 سال
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 358ـ333صفحات: 
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  طرح مسئله. 1

اسـت کـه    اخ�قـی شـیعه   روایـی  از منابع یکی الرسول  عن آل العقول تحف کتاب 

 .داننـد  زمان نگارش آن را قرن چهارم هجري مـی  )185، ص5جق، 1403، امین(برخی

 و بیشتر روایات را سماع کرده اسـت  کند میروایات معتبري را نقل  مؤلف معتقد است

 صورت با حذف اسناد، روایات را به ،ولی وي در هنگام نقل ؛)3ش، ص1363حرانی، (

و  رسـول خـدا   . وي روایـات کند دار می خدشه آن راو اعتبار سندي  دآور میمرسل 

 ۀشـاخ دو زیردر را  و حضـرت مهـدي   جـز حضـرت فاطمـه    به بیت  اهل

 ،اي پایـانی کتـاب  هـ  بخـش  در ،. همچنـین کنـد  مـی نقل روایات طوال و روایات قصار 

عیسی ت عظ حضرامو و نیز عیسیت حضر و موسیت با حضر اوندخدت مناجا

  .کند میشیعیان را ذکر به  خطاب ،عمر  بن  ت مفضلو وصی

اي از  پـاره  در کنار سخنان معصـومین که  شود میکتاب یادآور  ۀدر مقدممؤلف 

وي در . کند مینقل  ،داشتهموضوعی  پیوند ،روایاتکه به نوعی با را سخنان دیگر افراد 

عملکـرد حرانـی   ایـن  . دهـد  مینسبت  را نیز به ائمه آن سخنانان نقل روایات، زم

ـ   حکمـا و روایـات ائمـه    ۀحاکی از رویکرد تساهلی وي نسبت به سخنان حکیمان

پافشاري ها  آن ن و سودمنديدلیل ماهیت اخ�قی این دسته از سخنا بهوي است. گویی 

 ۀاین موضوع را در قاعـد  ۀ. شاید بتوان ریشرداز دیگران ندا بر تفکیک سخنان ائمه

اما نه عملکرد حرانی و نه استناد بـه ایـن قاعـده     ؛ن دانستسن ۀتساهل و تسامح در ادل

رو تنقـیح   ایـن باشـد. از  براي نقل احادیث دیگران بـا نـام ائمـه    راه فراريتواند  می

از  نمایـد. یکـی   ضـروري مـی   روایات و تفکیک سخنان حکمیانه از روایات ائمـه 

و  تحـف العقـول   هاي مؤثر براي تفکیک و جداسازي روایات، تبارشناسی روایـات  راه

در منـابع پیشـینی و    تحف العقولهاست. در واقع بررسی روایات  ی تاریخی آنیجو پی

تواند  روایت می روایت از غیر جداسازياین روایات و نقل  درهايتعیین مصدر یا مص

  مؤثر باشد. تحف العقولهمچون  ،در تنقیح منابع روایی

 تحف العقولدر  حضرت علیاین مقاله با هدف بررسی و تنقیح روایات قصار 

در نقل روایات  تحف العقولعملکرد مؤلف  ست:ها پرسشبه این  دادن  در صدد پاسخ

سبک روایی مؤلف چیست؟ وضـعیت انتسـاب    ؟چگونه است قصار حضرت علی
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شناسـی   ابتـدا بـه گونـه   بـدین منظـور   چگونه است؟  این روایات به حضرت علی

. بر ایـن  شود تبارشناسی می ر حضرت علییک روایات قصا یکروایات پرداخته و 

امکان تشخیص و تعیین روایاتی که در منابع شیعه، پیشینۀ روایی دارد، به وجود  ،اساس

بـار و یـا فقـط در ایـن کتـاب        روایاتی که براي اولینامکان شناسایی آید. همچنین  می

 سنت اهل عه از منابع یافته در شی افزون بر این به روایات راه شود. فراهم میوجود دارد، 

از  العقـول  تحـف  در میان روایـات قصـار    . روایات حضرت علییابد دست مینیز 

روایـت،   158بـا ذکـر    و امـام صـادق   لحاظ حجم پس از روایات پیامبر اکـرم 

بـار تکـرار    ، دو روایـت در آن دو سومین رتبـه را دارد. از مجمـوع روایـات امـام    

بخـش    متنی نیـز در ایـن   لحاظ بهایت از سوي حرانی همچنین کیفیت نقلِ رو 1شود. می

  .شود ها تکرار نمی هاي خاصی دارد که در دیگر بخش ویژگی

  پژوهش ۀپیشین. 1ـ1

 العقـول  تحـف ها با رویکردهاي متفاوتی بـه کتـاب   نامهدر مقا�ت و پایان پژوهشگران

مـث�ً   ؛انـد کـرده  کـاوش مؤلـف   دربـارۀ هـاي خـود   اند. بعضی در پـژوهش  توجه کرده

کـرده  تـ�ش  » جایگاه تحف العقول در منابع روایی شیعه«) در مقالۀ 1390(نژاد شایسته

حرانی را بزداید و با استناد به سخن مؤلف و علو متن و  ۀاست تا اتهامات وارد بر چهر

گامی  العقول تحفبرخی شواهد و گفتار علماي متأخر، در جهت احیاي منزلت کتاب 

 ،»تحـف العقـول  روایـات  بررسی اعتبـار  « ۀ) در مقال1395(همکاران فر وبردارد. ایزدي

انـد. ایشـان، حرانـی را    را بررسی کـرده  العقولتحف هاي متفاوت دربارۀ اعتبار  دیدگاه

دانند. افزون بـر ایـن، علـی    و روایات فقهی او را نیز معتبر و حجت می اند موثق دانسته

او را  ۀاندیش ،شعبه حرانی نامه ک�می ابن ندیشهااي با عنوان نامه) در پایان1397(بصیرت

. وي کـرده اسـت  شـعبه را بـه دو دوره تقسـیم     و دوران حیات فکريِ ابن کرده بررسی

به مذهب نصیریه گـرایش نداشـته و    العقول تحفحرانی در زمان نگارش  معتقد است

. ریش یافته استگبه مذهب نصیریه  الدین اسرار  حقایقبعد از آن، یعنی هنگام نگارشِ 

  )127، صش1399بنائی و لطفی، (

بـراي مثـال    ؛انـد  پـژوهش کـرده   تحف العقولمتن  دربارۀنیز  پژوهشگراناز  بعضی

مالک اشـتر در   ۀاي عهدنامبررسی مقایسه«اي با عنوان در مقاله )1391(حسین پسندیده
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ـ   ،»العـرب  إلو نهایـ  تحف العقـول ، الب�غه  نهجسه کتاب  کشـف   هـدف  اعهدنامـه را ب

اسـت. وي نتیجـه    کرده بررسی ،اخت�ف متون و کمک به دستیابی متنی متقن و استوار

مطلـق ندارنـد و مؤلفـان از منـابع      صعمـوم و خصـو   ۀاین سه منبع، رابطاست گرفته 

بررسـی   ۀنامپایاننیز ) 1396(اند. زهرا رحیمیاي در نقل عهدنامه استفاده کردهجداگانه

تقـوا و   صبر، صدر کتاب تحف العقول در خصو علیسندي و د�لی روایات امام 

  )128ـ127ص ش،1399بنائی و لطفی، (.را نگاشته است حسن خلق

از وصـیت   نقد و بررسی احادیث امام صادق ۀنام) در پایان1396(خلود حزبائی

را از لحاظ متن، سند و رجال ارزیابی  حرانی هللا بن جندب تا صفت خروج از ایماعبدا

موجـود  قد است بسیاري از این روایات در منابع دست اول و معتبر حدیثی کرده و معت

دلیل  اما به و تنها در منابع محدودي از متأخران و معاصران شیعه نقل شده است؛ نیست

هاي قرآنی و معارف اس�می، فصاحت، ب�غت و دور بـودن از   احادیث با آموزه تطابق

ــت.    ــت اس ــر و حج ــک، معتب ــاظ رکی ــب اخ� الف ــیرج ــان1396(ق ــ) در پای  ۀنام

ابعاد اجاره پرداختـه   به ،العباد معایش احد ةا�جار ۀقاعد مصادیق و مبانی نقد و بررسی

، 1363حرانـی،  (تحف العقـول در  مذکور را نتیجۀ روایت امام جواد ۀاست و قاعد

ترجمه و تحقیـق حـدیث جوامـع    نامۀ داند. همچنین طیبه سپاسی در پایانمی )331ص

روایـت منقـول از    ،و بررسـی احکـام فقهـی مسـتفاد از آن     رضـا از امـام   ا�شرایع

را ترجمـه و احکـام فقهـی مسـتفاد از آن را شـرح داده       )423ـ415، صهمان(امام

  )128ص، ش1399بنائی و لطفی، (.است

در کتـاب   بررسـی و نقـد احادیـث پیـامبر     ۀنام) در پایان1391(صالحی انصاري

روایـات قصـار    ،شناسی، ترجمـه و شـرح احادیـث   منبعسند و رجال و  ؛تحف العقول

و شـرح کوتـاهی بـر     ررسـی کـرده  بسند و وضعیت راویـان   لحاظ بهرا  پیامبر اکرم

حدوداً ده روایـت از میـان    ،گرفته نگاشته است. بر اساس پژوهش صورت ويروایات 

، ش1399بنـائی و لطفـی،   (.یک از منابع فریقین وجود نـدارد در هیچ روایات پیامبر

ک�م منتسب » تبارشناسی روایات قصار تحف العقول«در مقالۀ  بنائی و لطفی )128ص

یـات امـام   تا روا روایات حضرت علیرا از  تحف العقولبه غیرمعصومین و نوادر 

افـق جدیـدي بـه روي     شـده ت�ش  نیز این مقالهدر  .اند حسن عسکري شناسایی کرده
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در نقـل روایـات    دربـارۀ روش مؤلـف   هاي موجـود  و از ابهام گشوده شودخوانندگان 

 این و اعتبار در نقل روایات قصار حضرت علی حرانی منابع و سند و متن لحاظ به

  .دگردبرداري  پردهروایات 

  العقول تحف  کتابحرانی و   شعبه  ابندیدگاه علما درباره . 2

ــنمحمد بوا ــ نی حلبیاشعبه حر بن حسین بن  علی بن  حس ــان ح ن قردر  دیثاز راوی

 بناوق و شیخ صدان معاصروي از  )185، ص5جق، 1403امـین،  (.است چهارم هجري

، مجلسی؛ 74، ص2جتـا،  ، بیهمو؛ 35ص ،1جق، 1418، املیـر عـح(هابر برخی نقل

به ق) 1413(مشایخ شیخ مفیداز  )150ص ،4جتــا، ، بــیسبحانی، 1ص ،1جق، 1403

در  یجعفـ   ت مفضـل ینقل وصـ  .)30صش، 1395ان، همکارو فر ديایز(یدآ میر شما

ري یخاندان نص کم با ا دستیست و وا بودن  نصیريمهمی بر  ۀنیقر العقول تحف کتاب 

ـ م از مخالفـان او  کردن شـدید  و ردان براي مفضل یرینص احترام ویژۀ مرتبط است؛ ان ی

  )221ش، 1396انصاري قمی، (.ست، دلیلی بر این مدعا»مقصره« انِیعیش

در بـین   گوهـاي فراوانـی  و بحث و گفـت  ،و شخصیت مؤلف آن خود کتاب ۀدربار

و نجاشی  لجارهمچـون   ،شـیعه جالی هاي متقدم ر بکتااست. در  صورت گرفته علما

 مانندعلمایی  ب وي اثري نیست.کتاو نی احر شعبه  بنااز شیخ طوسی  ستفهرو  لجار

 ،2جتـا،  بـی (أمـل اآلمـل  ) و 156ص ،30جق، 1409(وسائل الشیعهشیخ حر عاملی در 

 تنقیح المقال) و مامقانی در 383ص ،1جتا، بی(مجالس المؤمنین)، شوشتري در 74ص

و لف ؤم دربـارۀ بر تعابیر بلند  افـزون  .سـتایند  میشعبه را  ) ابن293ص ،1جق، 1423(

ــألیف وي ــهالدر  ،ت ــیِمتوي �  ب ــات  ن فقه وا مستند برخی فتا ،للعقوا تحفد منفرروای

ر ـلیل بدترین مهملی عامحسینیمث�ً  )35ـ32ص ،ش1395، و همکاران فر ایزدي(.ستا

از ی یتروا را دارمر ماننـد  ،واسـطۀ دلیـل   خروج اشیا بـه ز ج به ،»ءشیاع انتفاجواز ا«صل ا

ران، و همکـا  فـر  ایزدينقل در  206ص ق،1419 ،حسینی عاملی(.نددامی للعقوا تحف 

  )34ص ،ش1395

سـت  ناشناخته ا العقول تحف ی کتاب یشعبه مؤلف ادعا در مقابل بعضی معتقدند ابن

این کتاب به او  ی نیز بر انتسابحکمل میاي است. دل ست متعلق به چه دورهیو معلوم ن

در عه یتعبیـر نویسـنده از قـدماي شـ     نـوع  ثی وجود ندارد.یهاي رجالی و حد در کتاب
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ننـد  اي ما د او، خود از دورهیدهد نبا نشان می )4ـ3، صش1363حرانی، (کتابش  ۀمقدم

علمـاء  «از تعبیـر   کتابش ۀوي در مقدم )220، صش1396انصاري، (.چهارم باشدسدۀ 

 بـن   حسـین بـار    اولین رااین تعبیر  )4ـ3، صش1363حرانی، (.کند میاستفاده  »الشیعه

تـا،   عبـدالوهاب، بـی    ابـن (.بـرد  می کار  در قرن پنجم به المعجزات  عیونالوهاب در  عبد 

روشـنی   بـه  )4ــ 3، صش1363حرانـی،  (او دربارۀ کتابش ریهمچنین، نوع تعاب )43ص

، ش1396انصـاري،  (بعد هاي ششم به شخصی از سده ،سندۀ کتابیگواه آن است که نو

  )126ص، ش1399بنائی و لطفی، (.است )220ص

ایـن   ۀاز جملـ  ؛پذیرنـد  علت ارسال در سند روایات او را نمـی  هم بهاي از فقها  عده

 ،3ج ش،1376(خمینیم ما)، ا25صق، 1422(ءلغطااشیخ حسن کاشف تـوان   افراد مـی 

  .کرد ذکر را )25ص ،9جق، 1420(رصد) و شهید 51ص

 العقول تحف  روایات قصار. 3

 ۀوشـی در  مهمـی را نتـایج   العقول تحف در  تبارشناسی روایات قصار حضرت علی

تحـف  در بخـش روایـات قصـار    . وي دهـد  به دست مـی حرانی نقل روایات از سوي 

هـاي   بـه شـیوه   در بخـش مـتن   حضرت علی منقول از تادر روای جمله از العقول 

 یمتنـ  هـاي  یک منبع با آسیباز  منقول روایاتگزارش بعضی از  کند: می عمل ختلفیم

در قالـب یـک   را هـم   یا چنـد منبـع    یکروایات از بعضی ارائۀ  ؛نسبت به مصدر خود

  ا.ج گذاري آن در چند و جاياز روایات  رخیب تقطیع ؛روایت

در » و قال ع«با ذکر  فقط غلبابدون سند و روایات  با نقل در بخش سند نیز حرانی

نقـل خبرهـاي    شعبه در مقدمـۀ کتـاب از   ابن .آورد به وجود میایجاز و اختصار  ،اسناد

 دهـد  خبـر مـی  بر روایات معصومین   افزون ،غریب یا موجه همگون با روایات ائمه

 همچنین، .دهد مینسبت   به ائمه همرا ها  آن وي که حالیدر ؛)3، ص1363حرانی، (

. ایـن  است هفاقد پیشین العقول تحف در  علیتعدادي از روایات منقول از حضرت 

 تحفاي از این روایـات پـس از ذکـر در    دسته .متفاوت دارند وضعیتروایات نیز دو 

اند.  مانده ین کتاب باقیاي فقط در هماند و دسته یافته منابع متأخر و معاصر راه به للعقوا 

بع در منـا  را در تحف العقـول  حضرت علیمنسوب به  بعضی از روایات ،همچنین

  )129ـ128ش، ص1399بنائی و لطفی، (.بینیم می عنوان ک�م دیگر ائمه به 2دیگر
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 العقول  در تحف تبارشناسی روایات قصار حضرت علی

  روایات قصار حضرت علیهاي متنی  ویژگی. 1ـ3

ی نقـل  مختلفـ هـاي   وشروایـات را بـه ر  ، مؤلـف  ،گفتیمطور که در بخش پیش  همان

از جملـه تقطیـع، تصـحیف،     هاي متنی فـراوان  با آسیبروایاتی  ذکر اول ۀدست. کند می

حجم زیـادي را    تقطیع ،که در این میان استمعن  به  تحریف، زیاده، نقصان، قلب و نقل

 آورد. می اش روایی صادردر موي کمتر روایتی را مانند نقل  دهد. می صبه خود اختصا

 نسبت بـه منـابع دیگـر   روایات  تغییر در الفاظ :شود خود شامل چند نوع می ،هاین دست

 .مؤلـف با توجـه بـه هـدف     از روایاتبعضی  الفاظ در تغییرهاي جزئی. نقل به معنا)(

  کنیم: در ادامه هرکدام را تبیین می .تحریف عمدي متن

روایـی   منـابع  الفاظ موجـود در با الفاظی نزدیک به  العقول تحف  روایات رخیب .1

در  )217ش، 1363حرانـی،  (»حقیقـت ایمـان  «ناظر بـه   روایتشود؛ مث�ً  میدیگر نقل 

در گویی  )205ق، ص1371برقی، (.آید می از امام صادق یبا الفاظ متفاوت المحاسن

  3.استرخ داده  معنا  به  نقلروایت 

. بررسـی اسـت   درخـور اي دیگر نیز  چگونگی نقل روایات از سوي حرانی از زاویه

در مـتن   همان بخشبا  سوتغییراتی هم ،بخشی از روایت، پس از نقل بعضی مواقع وي

پـنج امـر   «بـه   ائمـه  در منابع روایی از جانب نمونه ايرب ؛آورد به وجود می روایت

ق، 1413؛ حمیري، 81ق، ص ،1406منسوب به امام رضا(شده استسفارش  »مهم

را  »خمـس « ،تـاي آن  چهارا نقل بحرانی  ؛)309ق، ص1363، جمعی از علما؛ 156ص

 را در جـایی دیگـر   یمـ پنج ، سپسدهد میتغییر  )218ش، ص1363حرانی، (»اربع«به 

ـ  یأَفْضـلْ علَـى مـنْ شـئْت     « روایت )202، صهمان(.کند میذکر  یکُـنْ أَسهمـان (»رَك ،

روایـت فـوق از    .دچـار ایـن عارضـه شـده اسـت     دیگري است که  ک�م نیز) 207ص

ق، 1413مفیـد،  (.است  هددچار تحریف ش و قلب در روایت تقطیع که با ستروایاتی ا

 شـود  مـی تقسـیم   شـاخه   سه به علم العقول تحف در  يدیگر روایتدر  )313، ص1ج

 چهـار  در قرن چهارم علم در کـ�م امـام   که حالیدر ؛)208ش، ص1363حرانی، (

، 1ق، ج1410، همو؛ 40ق، ص1353؛ کراجکی، 3ق، ص1411بسطام،  ابن(.دسته است

. آورد مـی  »تقـوا «بر  صبر رب ضتحریصورت  روایت را بهجایی دیگر، حرانی  )109ص

تـر از صـبر بـر     خدا آسان» طاعت«در دیگر منابع، صبر بر  )220ش، ص1363حرانی، (



 1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   340

، 2جش، 1375فتـال نیشـابوري،   ؛ 109ش، ص1376، صدوق(.شود می  عذاب برشمرده

به صـبر بـر   ق)  ،1400وب به امام صادق(منسهالشریع مصباح همچنین در  )448ص

  4شود. می  اشاره» اريد روزه«

ه است که داي دچار تحریف ش به شیوه العقول تحف بعضی از روایات منقول در  .2

نکردن با   نکردن در برابر ذلت دنیا و مفاخره  نشان از تحریف عمدي دارد. مفاهیم جزع

 )224ــ 223ش، ص1363حرانـی،  (آید می» زاهد«در تعریف  العقول تحف عزت آن در 

، 3جق، 1429کلینـی،  (.شـود  اینچنین توصیف می» مؤمن«که در منابع دیگر   در صورتی

  )585ص

آوردن   سـرهم  متن، پشـت  لحاظ بهدستۀ دوم در سبک نقلِ روایات از سوي حرانی، 

طـور نمونـه روایتـی     چند روایت از چند منبع و ارائۀ آن در قالب یک روایت است؛ بـه 

حرانـی،  (.نکـردن زبـان    لـق، نظیـر عجـب و حفـظ    ۀ تعدادي از عوارض سـوء خُ دربار

  نهجغرر الحکم، ، الکافیترکیبی از روایات مختلف در شش منبع  5)214ش، ص1363

  6است. الدر النظیم ، عیون الحکم وه الفقیهمن � یحضر، الب�غه

وایـات  گذاري در چنـد بخـش ر   روایت قصار و جاي دستۀ سوم ناظر به تقطیع یک 

اي از   است. مؤلف پس از تقسیم روایت به چند بخش و نقـل تکـه   قصار امام علی

عنوان یک روایت، همان تکه را در جاي دیگـري همـراه بـا بقیـۀ روایـت تکـرار        آن به

، سـپس ارکـان کفـر و    )207، صهمـان (آورد بار ارکان کفر را می کند؛ مث�ً وي یک  می

ایـن سـبک چنـدین مرتبـه در      )223، صهمان(.کند یایمان را دوباره با همدیگر نقل م

  شود. تکرار می سرتاسر روایات قصار حضرت علی

 روایات قصار حضرت علیو انتسابی هاي سندي  ویژگی. 2ـ3

برخی روایات یـا  . است برانگیز سند نیز تأمل لحاظ بهی سبک نقل روایات از سوي حران

از دیگـر  منابع  در العقول تحف  در ینامیرالمؤمن منقول ازبرخی از عبارات روایات 

رسـول   از در منـابع دیگـر   حضـرت علـی   برخی روایـات . شود می نقلدیگر  ۀائم

 حتی ؛شود میصادر  ، امام کاظم و امام رضا، صادقینامام سجاد ،خدا

، همان(.دهد می نسبت به امام علی را ت عیسیاز حضر نقل قول پیامبر اکرم

تحـف   روایـات  ۀهمـ  ۀپیشینبه  تبارشناسی روایات باتوانیم  نمی هتر اینک مهم  )210ص
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 العقول  در تحف تبارشناسی روایات قصار حضرت علی

بـه  نیـز  دیگـري   چشـمگیر نتایج  تبارشناسی .دست یابیمدر منابع حدیثی شیعه  العقول 

 ۀو ریشـ  دیگـر در منـابع   معصـومین بـه غیر  روایـات بعضی از  دادن نسبت :دنبال دارد

در  ئمه و بـه غیـر از ائمـه   به ا روایاتاز بعضی دوگانۀ انتساب  ،براي آن رواییغیر

 در منابع.تعدادي از روایات رد و نشانی  نیافتن  دست ،سنت اهل منابع متفاوت شیعه و 

اي از روایات  . دستههستیمرو  هروب تحف العقولدر  از اقوال بر این اساس ما با دو گونه

یات روااي از روایات به دیگران تعلق دارد.  اختصاص دارد و دسته به حضرت علی

انتساب «، »معصومینانتساب به غیر«عناوین  ذیلحاصل از تبارشناسی روایات  ۀتدس سه

  آید. می» نوادر«و » روایات به معصومین و دیگران ۀدوگان

 دیگر منابعمعصومین در به غیر انتساب روایات قصار حضرت علی. 1ـ2ـ3

منسوب  خناندر واقع س ،العقول تحف در  حضرت علیبرخی از عبارات منقول از 

  »الْعلْم قَائد و الْعملُ سائقٌ و النَّفْس حـرُونٌ «عبارت حرانی  ،است؛ براي مثال به امام

  تنبیـه در کـه   آورد، درحالی می )208، صهمان(حضرت علی از تحف العقولرا در 

 در )53، ص2ج  ق،1404فـراس،   ابی  بن  ورام(.ستحکما ی ازقول ،این عبارت الخواطر

این دو منبع در انتسـاب   ازیکی مؤلفان بررسی صحت انتساب این سخن باید گفت که 

میـان   در اند. از آنجـا کـه سـخنان حضـرت     این سخن به گوینده دچار اشتباه شده

 ی، بعید است که ورام در قرن ششم ک�م حضرت علشیعیان شهرت فراوانی داشته

مبنـی بـر نقـل     العقول تحف یح مؤلف بر اساس تصررو  دهد. ازاین نسبترا به دیگري 

ـ این سخن گیرد که  روایات، فرض دیگري قوت میبا  سنخ هممطالب  دلیـل تسـاهل    هب

 سخنان حضـرت  ۀدر نقل مطالب اخ�قی، ک�م حکما در زمر تحف العقولمؤلف 

تفـاوت در مضـمون    ،بخشد ت میاین فرض را قوجاي گرفته است. شاهد دیگري که 

ـ در  ضرت محمدح این ک�م با سخن  و »علـم « ۀسـه مؤلفـ   ۀدربـار  همجازات النبوی

که حاکی از تفاوت دیدگاه حکما بـا   )196ق، ص1424رضی، ( است» نفس«و » عمل«

تحف در  »سخی و بخیل ۀمقایس«روایت ناظر به  ،همچنین .است سخنان معصومین

 ق،1413نیا، الدابی ابن(العقل و فضله هاي کتاب در ،)214ش، ص1363حرانی، (العقول 

و  یالحـاف   الحـارث   بن  بشر از )407، ص2جق، 1410بیهقی، (شعب ا�یمان) و 33ص

 بیاخت�ف در الفاظ از طریق شـب  با )305، ص12ج، تا بیب�ذري، (انساب األشرافدر 
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رسد عبارت مـذکور نقلـی    به نظر می .شود نقل می یفیص  بن  المقفع از أکثم بإل ابنیش  بن 

ش، 1399بنائی و لطفی، (.شده است 7دچار تصحیف العقول تحف ر تاریخی است که د

  )130ص

تحف در  یروایت آخرِ عبارت »صلَاحاً ما أَنْبت لَها جنَاحاً ۀو لَو أَراد اللَّه بِالنَّملَ« ۀجمل

 خطاب بـه ابومسـلم   الب�غه  نهجشرح که در  )221ش، ص1363حرانی، (است العقول 

الحدید،  ابی  ابن(سوي وي یا از) 63، ص13و ج 99، ص16جق، 1404 الحدید، ابی  ابن(

روایی براي روایـات  یافتن به مرجعی غیر  دست .شود میصادر  )208، ص3جق، 1404

نیازمند  بیشتريبه پژوهش را  انتساب روایت به امام معصومپذیرش  لبیت اهل

  .کند می

 و دیگران ئمهبه ا روایات قصار حضرت علی ۀانتساب دوگان. 2ـ2ـ3

هـم بـه    و در منـابع دیگـر هـم بـه امـام معصـوم       العقـول  تحف  بعضی از روایات

 پذیرش روایت از جانـب امـام معصـوم   در ی حالتچنین است.  منسوبمعصوم  غیر

  .کند تري می هاي جدي نیازمند بررسی آن راو  آورد به وجود میتردید 

فرزندانشـان را تعزیـت    عبـاس مـرگ    بـن   به عبـداهللا  در روایتی حضرت علی

بـدون ذکـر سـبب    الحکـم    عیوندر  ین روایتا )210ش، ص1363حرانی، (.گویند می

 نقـل از   به همین عبارتقرن چهارم، در  )486ش، ص1376لیثی، (.شود نقل میصدور 

أَفْضلْ « روایت )5، ص1ج، تا توحیدي، بی(.آید می البصائر و الذخائردر  هارون  بن  سهل

نْ شلَى مع یئْتیکُنْ أَسدربـارۀ آن سـخن    کـه قـب�ً   )207ش، ص1363حرانـی،  (»رَك

 ثلم ،یک بار ،الحدید ابی  ابن الب�غه  شرح نهجدر ، بر نقل از معصوم  ، ع�وه8گفتیم

 نیکـویی بخشـش   دربارۀدر توضیح روایتی » قالیو کان «المثل  سخنی مشهور و ضرب

. آیـد  مـی  »إلالحکم المنسـوب « ذیل بار دیگرو  )218، ص18ج، ق1404الحدید،  ابی  ابن(

هـاي   همان آسـیب  ،الحدید ابی  نسبت به نقل ابنحرانی نیز  نقل )225، ص20جهمان، (

  متنی را دارد.

در  )216ش، ص1363حرانـی،  (»ت ظَالماً أَشْبه بِمظْلُومٍ مـنَ الْحاسـد  یما رأَ«روایت 

ق، 1407صـوري،  (بـا زیـاده در مـتن    لحسـان الغرائـب ا  و ةالفوائد المنتقادر  مپنجقرن 

حمـد  ا بـن   لیـ خل عنوان ک�م به األیمان  شعبدر  و عنوان سخن یک اعرابی به  )49ص
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 العقول  در تحف تبارشناسی روایات قصار حضرت علی

بـه دو   نیـز  در منـابع شـیعه  روایت  همین ؛)273، ص5ج ،ق1410 بیهقی،(استموجود 

بـا   )136، ص1جق، 1410کراجکـی،  (الفوائـد  کنزدر سو   از یک :شکل نقل شده است

اي  بـا زیـاده   )572، ص1جق، 1381اربلـی،  (الغمه  کشفدر  و ي از امام علیا زیاده

دیگـر  در عنـوان قـولی مشـهور     بهاز سوي دیگر  .روایات امام جواد ۀدیگر در زمر

  )317، ص2جق، 1404الحدید،  ابی  ؛ ابن211ق، ص1422رضی، (.منابع

معصـیت   در همکـاري  طاعت نزد خداوند نسبت به عزت براي لتذبرتري «مفهوم 

ابتـدا در   :خـورد  به چشم مـی به چند شکل در منابع  )217ش، ص1363حرانی، (»الهی

�م السـ  هیـ دخـول مسـلم عل  «ر در باب یبش  بن  نعمان نقل از  به الطف إلوقعقرن دوم در 

التفسـیر المنسـوب الـی    سپس در قرن سـوم در   )101ق، ص1417ابومخنف، (.»إلالکوف

در  همچنین )55ق، ص1409به امام حسن عسکري، منسوب (.ريکا�مام الحسن العس

 عمـر  ۀدر پاسخ به نامـ  و سلمان فارسی در زمان حکومت بر مدائن از جانب حتجاجا�

الحدیـد،   ابـی   ابـن (الب�غـه   نهـج  شرحدر  )131، ص1جق، 1403طبرسی، (.خطاب  بن

  زسفیان ثوري در سـیاقی متفـاوت ا   نقل از  بهبار   یک هم )250ــ 249، ص4جق، 1404

زراره از و بار دیگر با سـند   العقول تحف قبل و با زیاده و تحریف نسبت به روایت دو 

 این سخن را از امام بـاقر  عملی از حضرت علی پس از ذکروي . امام باقر

  )110ـ109، ص4ج، همان(.کند می نقل

عنوان سخن ابـوذر   به کراجکی را )220ش، ص1363حرانی، (»صبر بر تقوا«روایت 

ـ لَا الدن إلیالْمن«عبارت همچنین  )350، ص1جق، 1410کراجکی، (.کند مینقل  غفاري  إلی

لُّدلَا التَّب لُّدالتَّج 426ق، ص1404رضی، (الب�غه  نهجدر  )207ش، ص1363حرانی، (»و( 

فرزنـدش نیـز   خـزرج خطـاب بـه      بـن   وصیت اوس در و 9آید میبا اخت�ف در الفاظ 

  ابـن (.وجـود دارد » و العتاب قبل العقـاب و التجلـد � التبلـد    إلیو � الدن إلیالمن«عبارت 

  )119، ص17جق، 1404الحدید،  ابی

  نوادر در روایات قصار حضرت علی. 3ـ2ـ3

حرانـی  روایی در منابع متقدم است و  ۀاست که فاقد پیشینروایاتی  العقول تحف نوادر 

  تقسیم دو گروه بهاین روایات  .دکن مینقل  العقول تحف بار در کتاب   براي اولین آن را

تحـف  فقـط در منـابع متقـدم نیامـده اسـت و از       اول روایاتی است که گروه :شوند می
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روایاتی است کـه تنهـا   گروه دوم  .یابد راه میمعاصر متأخر و منابع برخی از در  العقول

  )133ش، ص1399بنائی و لطفی، (.باقی مانده است العقول تحف   در خود

 ،)222و  206ش، ص1363حرانـی،  (»بازداشتن نفس از چهـار چیـز  « یتروا شش

شـدن    محسـوب   ذلیل« ،)211، صهمان(»ندانستن گناه  ندانستن عمل خیر و قلیل زیاد«

، همـان (»کردن معرفت معبود در نفس پایدار« ،)215، صهمان(»هر انسان تحت قدرت

تعامل بـا   شیوۀدري و وع براچهار ن«و  )223، صهمان(»خوردن از راه دین« ،)223ص

 العقـول  تحـف  در  منقـول از حضـرت علـی    روایات از )245، صهمان(»هر برادر

. یافتـه اسـت    راه 10منـابع معاصـر   بـه  تحف العقولو از  نیامده متقدم در منابعاست که 

ــین )223 و 215 ،214 ،211 ،206، صهمــان( ــارات ،همچن ــ برخــی از عب  دری روایت

جـز   به ،در این روایترا دارد.  وضعیتهمین نیز  )215، صهمان(»حب دنیا« صخصو

ق، 1429کلینـی،  (منابع شیعه آمده است در که» إلئَیا فَإِنَّها رأْس کُلِّ خَطیحب الدنْ« ۀجمل

بنـائی و  (.یک از منابع متقـدم موجـود نیسـت    در هیچ جم�ت آن دیگر ،)339، ص3ج

  )134ـ133صش، 1399لطفی، 

یـک از منـابع    تنهـا در هـیچ   نه ات منقول حضرت علیده روایت از روایچهار

این روایات  12.نیافته است  یا معاصر نیز راه 11به منابع متأخربلکه  ،وجود نداردمتقدم 

گیرند. چنین وضعیتی را در صفحات آخرِ روایات قصـار   در دستۀ دوم نوادر قرار می

پـی در   در ز روایـات پـی  که شماري ا  طوري ، بیشتر شاهد هستیم؛ بهمنقول از امام

در روایـات   منقولبرخی از عبارات  روایات قبل،بر   ع�وهمنبعی موجود نیست.   هیچ

 ذکـر گانـه را   ایـام سـه  کـه  روایتـی   برخی عبارات مث�ً 13؛را داردنیز همین وضعیت 

و «در روایـت   14)221ـ220ص ،ش1363حرانی، (.گیرد در این دسته قرار می  ،کند می

ـ  -اهللاِا هذَا أَ ما سمعت قَولَ ی  التَّقَشُّف یرَجلٍ تَجاوز الْحد فل  قَالَ ع معا بِنأَم إلو   ـکبر

ـ بِالْفَعـالِ أَحـب إِلَ  اهللاِ لَابتذَالُک نعم اهللاِ فَو   فَحدثْ ، همـان (»بِالْمقَـالِ ه مـنِ ابتـذَالکَها   ی

، 2ج ق،1429، کلینـی (توان در منابع روایی اهللا را می  ال در نعمفقط ابتذ ،نیز )222ص

داراي زیـاده در ابتـداي روایـت،     العقـول  تحف پیدا کرد که نسبت به  )358ـ357ص

  )138ش، ص1399بنائی و لطفی، (.اخت�ف در الفاظ و قلب است
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  العقول تحف در  قصار امام علی کلمات منابع روایی. 3ـ3

براي  العقول تحف  برخی از روایات موجود در باید گفت اصلیبحث  سخن ازپیش از 

شـریکان  « روایـت  :نقـل شـده اسـت   هـاي بعـد    و قرن مچهار  در منابع قرن »بار  اولین«

، صـدوق (.الخصـال در  چهـار در قـرن   )216ش، ص1363حرانـی،  (»گانـه در ظلـم   سه

داري از آن در بـر  ترغیب به بهـره  بودن دنیا و  از کوتاهتحذیر « )107، ص1ش، ج1362

حلـوانی،  (.الناظر إلنزهدر  مپنجفقط در قرن  )202ش، ص1363حرانی، (»جهت آخرت

 إلنزهـ در  )223ش، ص1363حرانی، (»...الصمت حکْم  و قَالَ« روایت )49ق، ص1408

 »حـام�ن علـم  «روایـت   .رسـول خـدا   نقـل از   به )20ق، ص1408حلوانی، (الناظر 

و در  )109، ص2ج ق،1410کراجکــی، (الفوائــد نــزکدر   )201ش، ص1363حرانـی،  (

 »بـودن لئـیم    بودن کریم و سخت  نرم« روایتو  )69ق، ص1408حلوانی، (الناظر إلنزه

  نبیـه ت و )182، ص1ج ق،1410کراجکـی،  (الفوائد کنزدر  )204ش، ص1363حرانی، (

، حرانـی (»انـواع علـم  «همچنـین  . )253، ص1جق، 1404فـراس،   ابی  بن  ورام(.الخواطر

ش، 1353؛ کراجکـی،  3ق، ص1411بسـطام،  ابـن  (.ن چهارمردر ق )208، صش1363

ش، 1363حرانـی،  (»هـاي بهشـت   گـنج «روایات  )109، ص1جق، 1410، همو؛ 40ص

تسـلیم  «و  )206، صهمـان (»و ثروت و دارایی فقر و تنگدستینوع نگاه به « ،)200ص

 66، 48صق، 1404 اسکافی،(.التمحیص در )201، صهمان(»ها شدن در برابر بدبختی

صـورت   بـه  )212ش، ص1363حرانـی،  (»وجه تشابه انسـان بـه تـرازو   «روایت  )64و 

از کتـاب  نقـل    بـه  ،)346، ص2جق، 1381اربلـی،  (إلالغم  کشفدر قرن هفتم  مقلوب،

در  )224ش، ص1363حرانـی،  (»تشکر خداونـد از بنـدگان خـالص   « روایت. علی

ـ اول قـرن   ۀنیممربوط به منابعی  ، 1جق، 1412، همـو ؛ 263ق، ص1408مـی،  دیل(م.نُه

حرانـی،  (»خریـد بـرده  «عبـارت   همچنـین  )207ق، ص1407فهد حلـی،    ؛ ابن293ص

بیهقـی،  (.یمـان ا� شـعب  از روایتی چند سطري نیز در قرن پنج در  )204ش، ص1363

  )444، ص7ق، ج1410

ایی شناسـ  استفاده کـرده اسـت،   که حرانی منابعی را بعضی از توان می افزون بر این

ـ اهللاِ إل طَاع یأَلَا إِنَّ الذُّلَّ ف«روایت . ردک صعنِ بِماونَ التَّعزِّ مإِلَى الْع حرانـی،  (»اهللاِ إلیأَقْرَب

 شـرح ابـن  بـار در    نخستینبراي  »اقرب« ۀکلم در این ساختار و با )217ش، ص1363
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. شـود  مـی نقل »  یعلن عن یذکر المنحرف یفصل ف«باب  ذیل از امام باقر الحدید ابی 

نیز ایـن   )335، ص3جق، 1403(مجلسی )110ـ109، ص4جق، 1404الحدید،  ابی  ابن(

و فـرض را مطـرح   د توان می اساس  بر این. آورد میالحدید  ابی  ابن نقل از  بهروایت را 

 الحدید ابی  ابن الب�غه  نهج شرحاز  العقول تحف مؤلف  ۀاستفاد مبنی برکرد: فرض اول 

. فـرض دوم  از منبـع مشـترك  الحدیـد   ابـی   ابـن  حرانی و ۀدوم مبنی بر استفادو فرض 

  تر است. جدي نیازمند بررسی

 ین علیرالمؤمنیمام من ک�م یدستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشکتاب  ،همچنین

 بـر  افزوناست؛ زیرا  حرانی یاحتمال از منابعدیگر یکی از منابع قرن پنجم  طالبیباابن 

ماهیت کتاب امري  دلیل در این کتاب که به تحف العقول یاتعداد زیادي از روات وجود

 تحـف العقـول  روایت  ثلم ،توان یافت که فقط در این منبع را می روایتیطبیعی است، 

ش، 1363حرانـی،  (»طلـب  حـق  توصـیف بنـدگان  «القضـاعی روایـت   نقل شده است. 

القضـاعی،  (کتـاب خـود  در  15فقط با یک اخت�ف ،یکجا کامل و صورت به را )210ص

که القضـاعی از کتـاب    این احتمال هم وجود دارد 16نقل کرده است. )59ق، ص1405

با تعیین دقیـق زمـان نگـارش     ها این احتمالکدام از . پذیرش هرحرانی بهره برده باشد

  صورت خواهد یافت. العقول تحف کتاب 

  منابع شیعهدر  روایات قصار حضرت علی. 1ـ3ـ3

 که روایت در آن نقـل  را بعیاولین من ،حضرت علی سازي روایات قصار در مستند

مانند آثـار   ،در منابع دیگري متفاوتیچنانچه روایت با اسناد ؛ ، در نظر گرفتیماستشده  

در آثار  ی. گاه نیز روایتبه آن منابع نیز توجه کردیم ،موجود بود ، طوسی و مفیدصدوق

 همـۀ  زیـر در جـدول  . ذکـر کـردیم  نیـز  که آن را  شود مستند میشیخ صدوق متفاوت 

ه کـ  چنـان . دهـیم  ارائه می ،در آن آمده است صار حضرت علیمنابعی که روایات ق

از منـابع  یعنی حرانی  است؛شش تا  چهاربیشتر روایات در منابع قرن  کنیم، مشاهده می

  برده است.  کمتر بهره هاي اول قرن
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 نیفراوا قرن  منابع فراوانی قرن  منابع

 2 4 دعائم ا�س�م 3 1  یس اله�لیم بن قیکتاب سل

 5 4 إلطب ا�ئم 3 2 امام رضا ۀصحیف

 1 4 ثواب ا�عمال و عقاب ا�عمال 2 2 الطف إلوقع

 1 4 تفسیر العیاشی 2 3 عشر إلاصول ست

 2 3 الصفین إلوقع
فضـائل   یشرح األخبـار فـ  

 األطهار إلاألئم
4 1 

 3 5 الواعظینإل روض 3 3 المحاسن

 7 5 أمالی طوسی 2 3 قرب ا�سناد

 8 5 الناظر حلوانیإل نزه 1 3 الزهد

 6 5 الفوائد کنز 4 3 تفسیر القمی

  التفسیر المنسوب الی ا�مام 

 ريکالحسن العس
 3 5 معدن الجواهر 2 3

 7 5 أمالی مفید 5 4 التمحیص

 4 4 ا�ئمه صخصائ
حجج اهللا  إلمعرف یرشاد فا�

 على العباد
5 1 

 2 6 خبارا�  جامع 19 4 الب�غه  نهج

 6 6 تنبیه الخواطر 6 4 الفقیه همن � یحضر

 4 6 عیون الحکم و المواعظ 44 4 الکافی

 7 6 تصنیف غرر الحکم 2 4 إلالنعم  الدین و تمام کمال

 1 6 ا�حتجاج 4 4 الجعفریات

 1 6 ا�نوار ةمشکا 11 4 الخصال

 2 7 إلشف الغمک 1 4 ابن عقدهفضائل امیر المؤمنین 

 1 7 الدرالنظیم 1 4 األخبار معانی

 1 9 الداعی ةعد 7 4 صدوقامالی 

 1 9 رشاد القلوبا� 5 4 صدوقالتوحید 

 3 4 عیون اخبار الرضا
  نقل از  بهبحار ا�نوار 

 الؤمطالب الس
11 1 
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  سنت اهل منابع در  روایات قصار حضرت علی. 2ـ3ـ3

تـوانیم در منـابع    را فقط می العقول تحف در  بعضی از روایات قصار حضرت علی

رصد کنیم؛ یعنی این روایات در منابع شیعه نیست. گاهی به همۀ روایـت و   سنت اهل 

یابیم. بعضی روایـات دیگـر    دست می سنت اهل گاهی، فقط به جم�تی از آن در منابع 

مکـان پیگیـري   ا سـنت  اهـل  نیز بیش از آنکه در منابع شیعه رصدکردنی باشد، در منابع 

  دارد.

» کسی که حرام باعث غلبه بر صبرش نشـود و حـ�ل، وي را از شـکر بـاز نـدارد     «

 ک�می منسوب به حضـرت علـی   ،)200ش، ص1363حرانی، (نشانۀ زاهدعنوان  به

جـامع  به چند صورت وجود دارد: عین همین عبـارت از زهـري در   است که در منابع 

به زهـد و پـس از نقـل سـخنی از      تفاوتی راجع ، ضمن بیان منقو�ت مالعلوم و الحکم

صـورت مقلـوب    )183، ص2ق، ج1422حنبلـی،  (.در ع�مات زهد حضرت علی

الحدیـد،   ابـی   ابـن (الب�غـه   نهـج  شرحمنسوب به زهري در » قیل«همین عبارت با لفظ 

 یشرح الکافعنوان نشانۀ زاهد و بدون ذکر گویندۀ سخن در  به )249، ص8ق، ج1404

رضــی، (الب�غــه  نهــجدر  ،همچنــین )405، ص11ق، ج1081، مازنــدرانی(.صــالح مـ� 

ک�مـی   )434، ص2جش، 1375فتال نیشابوري، (الواعظین إلروضو  )106ق، ص1404

 آید که عباراتی از آن با عبارات منقول از امام در معناي زهد می از امیرالمؤمنین

  17است.معن هم العقول تحف در 

ـ جالرَّ إلالمرْتَب«فرازهاي   ةبـت حـزْم و الْفکْـرُ مـرْآ    سـرِّه و التَّثَ  إللِ عقْلُه و صدره خزَانَ

افجِإلیصس لْملَ إلی، الْحإلفَاضحالص رنْذم اربتاعال حرانـی،  (تحف العقـول از روایتی در » ، و

ـ أمم مـن کـ�م   یدستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشدر  )202ـ201ش، ص1363 ر ی

آیـد. عبـارات نـاظر بـه      مـی  )19ـ14ق، ص1405  القضاعی،(طالبیابن أب ین علیالمؤمن

بیهقـی،  (یمـان ا� شـعب  در قـرن پـنجم در    )204ش، ص1363حرانـی،  (»خرید بـرده «

 »بـودن ایـام    گانـه  سه«شود و چند سطر ابتدایی روایت  نقل می )444، ص7ق، ج1410

 »البصـري  بـاب الحسـن   «در ا�ولیـاء   إلحلیفقط در ، )221ـ220ش، ص1363حرانی، (

شـود. مـابقی    مستند می العقول تحف با تحریف نسبت به  ،)438ق، ص1405ابونعیم، (

  آید. عبارات این روایت نیز در هیچ منبعی به دست نمی
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اهـل  ه در منابع شیعه رصدکردنی باشد، در منابع نکدر چند جا نیز روایات بیش از آ

سـپري  «دربـارۀ  العقـول   تحـف  در  وایت حضرت علیري دارد. ریامکان پیگ سنت 

اهل ، در قرن سوم در منابع )212ش، ص1363حرانی، (»کردن زندگی در خوف و رجا

کلینی، (الکافیشود؛ اگرچه برخی عبارات آن در  سار ذکر میی  بن  نقل از مسلم  به سنت 

ق، 1408نیا، الـد  ابـی   ابن(.آید می نقل از امام صادق به )177ـ176، ص3جق، 1429

حرانـی،  (»جـزاي تـرس از وعیـد و دنیـاطلبی    «بیشتر عبارات روایت  ،همچنین )98ص

 ابـن (سـتیعاب ا�آید. جملۀ اولِ روایـت در   می سنت اهل در منابع  )213ش، ص1363

و برخی از عبـارات روایـت    18از قتاده، خطاب به عمر )183، ص1ق، ج1412عبدالبر،  

در منابع شیعه، لیثی فقـط   19)32ق، ص1405القضاعی، (.آید میدستور معالم الحکم در 

  )455، ص1376(.کند جملۀ اول روایت را نقل می

سـعید    بـن   را حسـین  )212ش، ص1363حرانـی،  (»حقـوق مـؤمن  «روایت دال بر 

این روایـت   )11ق، ص1402اهوازي کوفی، (.آورد می نقل از پیامبر اکرم  اهوازي به

 حنبـل   بـن   احمد ،از جمله در قرن سوم 20آید؛ متعددي می، در منابع سنت اهل  منابع در

و در قـرن دوم نیـز طیالسـی     )439، ص1، جتا بی(کند ذکر می روایت را از نبی اکرم

تحـف  در مقایسۀ بـا   سنت اهل همۀ منابع  )33تا، ص بی(.کنند نقل می آن راسبب نشر 

  داراي نقصان است و محور آخر روایت را ندارد. العقول 

از روایـات  روایـت   34تنهـا   ،صورت گرفت 21سنت اهل ستجویی که در منابع با ج

   است.نیز موجود  سنت اهل در منابع  تحف العقول

  سنت اهل منابع  فراوانی  سنت اهل منابع  فراوانی

 دستور معالم الحکم 11 فیض القدیر 1

1 
 یفـ  ةاض النضریعایشه در الر

 ةمناقب العشر
 الب�غه  نهجشرح  13

 ان العلم و فضلهیجامع ب 3 کشف الخطاء 2

 جامع العلوم والحکم 1 شرح معانی اآلثار 1

 ادب المفرد 1 عبدالبر  بنا ،التمهید 1

 شیبه بیا مصنف ابن 4 حمدامسند  2

 الزوائد  مجمع 1 الجعد  بنامسند  1
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  سنت اهل منابع  فراوانی  سنت اهل منابع  فراوانی

 السنن الترمذي 1 داود مسند ابو 1

 مصنف عبدالرزاق 2 الجعد  بنامسند  1

 العقل و فضله 2 مسند ابویعلی 1

 إلالبراع  منهاج 4 ستیعابا� 1

 یمانا�  شعب 8 انساب ا�شراف   1

 الصغیر  جامع 2 بن حنبل احمد ،المسند 1

 العمال کنز 4 الضحاك ـاآلحاد و المثانی  1

 المعیار و الموازنه 1 والغرائب الحسان ةالفوائد المنتقا 1

 ضوعاتالموة تذکر 1 الشهاب مسند 1
  

  گیري نتیجه. 4

در دو بخش روایات طوال و قصار و بدون  ، روایات راتحف العقولشعبه در کتاب  نبا

 سنخ با روایات ائمه کند که سخنان هم وي در مقدمه اظهار میکند.  ذکر سند نقل می

. روایـات کتـاب اسـت   نیازمند تبارشناسـی   این دوگونۀ اقوالجداسازي  .کند را نقل می

 درخـور نتـایج   العقـول  تحـف  قصار حضرت امیرالمـؤمنین در   روایت 158 سیتبارشنا

  :به دنبال دارددر بخش متن  از سبک روایی مؤلف توجهی

شیوۀ نقل وي در چنـد   .کند هاي متنی فراوانی نقل می نی روایات را با آسیباحر .1

مـتن  کند: نقل به معنـا، تغییـرات جزئـی در     حالت بیشتر از دیگر موارد جلب توجه می

در کلیـدواژۀ اصـلی   » تحریف عمدي و هدفمنـد «و » با توجه به هدف مؤلف«روایات 

  روایت.

سـرهم آورده   وي چند روایت از منابع مختلف یا از یک منبع را با یکدیگر پشت .2

جـا    دهـد یـا یـک روایـت را تقطیـع کـرده و در چنـد        و در قالب یک روایت ارائه می

  کند. گذاري می جاي

شناسـی   هاي مهمی دارد. تبـار  از لحاظ سند نیز ویژگی العقول تحف نقل روایت در 

دهـد: روایـات    را به دست مـی  ک�م هوندو گ، تحف العقولدر  قصار حضرت علی

در چنـد   ۀ تبارشناسی را. نتیجغیرمعصومینو ک�م  اطهار و ائمۀ حضرت علی
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  توان ارائه داد: دسته می

دو روایـت   .در منـابع دیگـر   ومنبودن برخی از روایات به امام معص  منتسب .1

»...و دقَائ لْمدر منـابع دیگـر بـه غیرمعصـومین منتسـب      » مقایسۀ سخی و بخیل«و   »الْع

 است.

. و دیگـران در منـابع دیگـر    انتساب دوگانۀ برخی از روایات به امام معصوم .2

 ـ     «، مفهـوم  »عباس  بن  تعزیت به عبداهللا«پنج روایت د برتـري ذلـت طاعـت نـزد خداون

أَفْضلْ علَى منْ شـئْت  «، »صبر بر تقوا«، »نسبت به عزت براي همکاري در معصیت الهی

در منـابع دیگـر بـه هـم بـه      » ت ظَالماً أَشْبه بِمظْلُومٍ منَ الْحاسـد یما رأَ«و» رَكیکُنْ أَسی

 و هم به غیر ایشان منسوب است. ائمه

در منـابع  هـا   آن نیـافتن بعضـی از    دم و راهفاقد پیشینه بودن در منابع روایی متقـ  .3

بیست روایت در منابع دیگر موجود نیست که شـانزده روایـت از آن بـه منـابع      .متأخر

  پیدا نکرده است.  متأخر و معاصر نیز راه

تحـف  شود. برخی از روایات موجود در  منبع روایی شیعه مستند می 48روایات در 

 34همچنین  هاي بعد نقل شده است. چهار و قرن  بع قرندر منا» بار  اولین«براي  العقول 

اهـل  هشت روایـت نیـز، فقـط در منـابع      .وجود دارد سنت اهل روایت در بیست منبع 

دسـتور  و کتـاب  الحدیـد   ابـی   ابن الب�غه  نهجشرح احتما�ً دو کتاب  آمده است. سنت 

از منـابعی  طالـب  یابـن أب  ین علیر المؤمنیم من ک�م أمیمعالم الحکم و مأثور مکارم الش

  بهره برده است.ها  آن که حرانی در کتاب خود ازاست 

  

  ها نوشت پی

 »مـنِ اسـتَطَاع أَنْ یمنَـع نَفْسـه...    «، )223ـ222و  206، ص1363ی، حران»(لَا یجِد عبد طَعم الْإِیمانِ...« .1

 )218و  207ص، 1363حرانی، (

سـنت، در   و در منـابع اهـل    ا�حایـث  جـامع افزار نرم ۀوسیل شیعه به جوي روایات در منابعو جست. 2

بـه   سـنت  در منابع شیعه و منابع روایی اهل انجام دادیم. در صورت نیافتن روایت در بیت   افزار اهل نرم

افـزار مـذکور   یـک از منـابع در دو نـرم     چنانچه روایت در هیچ .توجه کردیم سنت منابع غیرروایی اهل 

 .استفاده کردیم املهمکتبإل الشافزار  از نرمنبود، موجود 

سبک روایی مؤلفان در منابع روایی به همین شیوه است و پیگیـري یـک روایـت در     رسد به نظر می .3
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معنا کـه رصـد یـک روایـت منجـر بـه دسـتیابی بـه          این  منابع روایی مختلف، نتیجۀ یکسانی ندارد. به 

قُرِنَت الْهیبإلُ بِالْخَیبإلِ و «مثال وقتی روایت  رايشود؛ ب ع متفاوت نمیدر مناب هاي یکسان از آن روایت نقل

وجـو   ) جست201، صهمان»(الْحیاء بِالْحرْمانِ و الْحکْمإلُ ضَالَّإلُ الْمؤْمنِ فَلْیطْلُبها و لَو فی أَیدي أَهلِ الشَّرِّ

دو فراز اول روایت و گیري از زمان  توصیه به بهره آیی : باهمانگیزي به دنبال دارد بر نتیجۀ توجه ،کنیم می

الْهیبـإلُ خَیبـإلٌ و   « :نزهـإل النـاظر  تشابه لفظی و معنوي زیـاد در   )471صق، 1404رضی، (.الب�غه  نهجدر 

 ق،1408حلـوانی،  »(.و منْ أَهلِ النِّفَاقِ، فَخُذ الْحکْمإلَ و لَ و الْحکْمإلُ ضَالَّإلُ الْمؤْمنِ  الْفُرْصإلُ تَمرُّ مرَّ السحابِ

، فَاطْلُبوهـا و لَـو عنْـد     و الْفُرْصـإلُ خُلْسـإلٌ و الْحکْمـإلُ ضَـالَّإلُ الْمـؤْمنِ     : «طوسـی  أمالیاخت�ف با  )42ص

ضـرت  از ح نقـل دو فـراز اول روایـت     )624، صق1414طوسی، »(.الْمشْرِك، تَکُونُوا أَحقَّ بِها و أَهلَها

 )91، ص1جق، 1398، عبدالبر  (ابن.جامع بیان العلم و فضلهدر  علی

، 15، جق1429کلینـی،  (.آیـد  مـی  از امام باقر الکافیدر » مؤمن ۀحکمت گمشد«از سوي دیگر 

فَحیثُمـا  « :کنـد  ل همراهـی مـی  العقـو   تحف) فراز دوم این محور نیز فقط در مفهوم با روایت 399ص، 

کُمدأَح دجا وأْخُذْهفَلْی صـورت   فراز دوم بـه  ورام ۀمجموعدر  )399، ص15، جق1429کلینی، »(.ضَالَّتَه

، 1، جق1414فـراس،   ابـی   بـن   ورام(.وجـود دارد  از امیرالمؤمنین»  فَالْتَقفْها و لَو منْ أَفْواه الْمشْرِکین«

، ق1405، جمهـور  بـی ا (ابن.دهند میبت نس اعظم ) بعضی آن را با تغییراتی در الفاظ به پیامبر81ص

نقل از شیخ طوسی   به را خدا  سخن رسولهم  ) مجلسی173ص ،ق1409 ؛ شهید ثانى،81، ص4ج

 )99، ص2، جق1403مجلسـی،  (.سـازد  مسـند مـی   از رسـول خـدا   حضـرت علـی  طریق را از 

، 2، جتـا  بـی (.آورد مـی  نقل از رسـول خـدا   کردن حکمت را با زیاده به  طلب خود، سننماجه در  ابن

 )1395ص

 )305، ص1، جق1410کراجکی، (.کرده است  عنوان سخن ابوذر غفاري بیان کراجکی نیز آن را به .4

  وائقُـه  بأَولُ إِعجابِ الْمرْء بِنَفْسه فَساد عقْله منْ غَلَب لسانَه أَمنَه منْ لَم یصلح خَلَائقَه کَثُرَت  و قَالَ ع«. 5

لُهأَه لَّهم خُلُقُه اءنْ سم           یعةِ شَـفـرُوالْم أْسانَإلُ رـیتْنَـإلِ الصـنَ الْفإلٌ مـمصـإلً الشُّـکْرُ عمعن تلَبإلٍ سمکَل بر

هبِ خُضُوعذْنإلِ الْأَخْلَاقِ کُنُ  الْمعی سإلِ فهالشُّب نْدع قُوفزْمِ الْولُ الْحاقِأَصزالْأَر وز.« 

مـنْ  «) عبـارت  63، ص1جق، 1429کلینـی،  (.وجود دارد اخت�ف در الفاظبا  الکافیفراز ابتدایی در  .6

نیـز در کتـب   » رب کَلمإلٍ سلَبت نعمـإل « )264، ش1366(تمیمی آمدي، .آید میغررالحکم نیز در » ساء...

) 388، ص4جق، 1413، صـدوق (من �یحضـر  ) و564ق، ص1404(رضی، الب�غه  نهجدر  چهارمقرن 

خطاب به محمد بـن حنفیـه    ،ی از حضرتنوصیتی طو�، یحضر من �. روایت در است همراه با زیاده

شَـفیع  « عبـارت  اسـت.  موجـود ) 33، ص1376(لیثـی،  عیون الحکمنیز در » الصیانَإلُ رأْس الْمرُوةِ«است. 

هبِ خُضُوعذْنـزْمِ  «و  )374ق، 1420ی، شـام (النظـیم  الـدر ر در قرن هفـتم د » الْمـلُ الْحرا نیـز بـا   » ... أَص

وسـیله از امـام    ۀ) فراز آخر نیز در خطبـ 470، صش1376(لیثی، .شود مینقل الحکم   عیوندر  تحریف

  )72، ص5، جق1429کلینی، (.آید می الکافیدر  نقل از حضرت علی  به باقر
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کـه در اثـر    گیـرد  مـی آن مناسبت دارد و غیرعمـدي صـورت    تغییر در ضبط کلمات به چیزي که به. 7

 )305ـ304، صق1354صدر، (.آید به وجود میخطاي دیداري یا شنیداري 

 آمده است. هاي متنی روایات قصار حضرت علی یذیل ویژگ .8

 .»قَاعداً لَم یعطَ قَائماً الْمنیإلُ و لَا الدنیإلُ و التَّقَلُّلُ و لَا التَّوسلُ و منْ لَم یعطَ« .9

، 2ج ؛677و  530 ،202، ص1ج ؛294، ص5جش، 1380حکیمـــی، (الحیـــاةپـــنج روایـــت اول در . 10

 ــ 153، ص9جق، 1408، ري(نـو المسـائل  الوسائل و مستنبط مستدرك) و روایت ششم در 514ـ513ص

 آید. ) می154

وي تمـام روایـت قصـار حضـرت      کرده است. نقل نواربحار ا�بار در   . مجلسی این روایات را یک11

میرالمؤمنین صلى اما جمع من جوامع کلم «ا ذیل باب ر تحف العقولدرپی از  صورت پی را به علی

هاي دیگر کتاب این روایـات را ذکـر نکـرده     از بخش یک هیچآورده است و در »  اهللا علیه و على ذریته

عنوان نقل در منابع متـأخر در نظـر گرفتـه نشـده      به نوارا� بحاراست. لذا نقل روایات در این قالب در 

 )58ـ36، ص75، جق1403مجلسی،  ک:ن(.است

 »عامـل آبـادانی   ،حـب وطـن  «)، 207ص ،ش1363حرانـی،  (»کلید پیـروزي  ،صبر« روایات دال بر. 12

 عوامل بزرگی شأن و مقـام و عوامـل تبـاه   «)، 207، صهمان(»ناحق  انتقام گرفتن به« ،)207، صهمان(

تعجـب از عملکـرد   «)، جـا  همـان (»آثار پوشیدن لباسِ علم«)، 215، صهمان(»ساختن بزرگی و عظمت

مـدارا  «)، 218ـ217، صهمان(»هاي امام به کمیلتوصیه«)، 215، صهمان(»انسان نسبت به روزي مقدر

شقی دانستن انسانی کـه عظمـت   «)، 218، صهمان(»عدم حکمت ۀنشان ،مدارا ۀنکردن با انسان شایست

دست آوردن دل دوسـت و زدودن کینـه از   ه عوامل ب«)، جا همان(»را کوچک شمارد الهی را نبیند یا آن

احتسـاب  «، )223، صهمـان (»هاي کامل شـدن مـروت  نشانه«)، 218، صش1363حرانی، (»دل دشمن

 فرارسیدن اجل معین، عاملی بـراي «، )223ص ،همان(»گناه مضاعف براي استغفار همراه با ارتکاب گناه

نَ السجا و لَا تَأْس أَحداً إِذَا کـا  إلأَولُ الْقطیع«) و روایت 224، صهمان(»مند نشدن از حرزکفایت از بهره

از منابع موجود  یک هیچاست که در  روایاتی) 214، صهمان»(کثیرٍ ةبِالْإِساء ةالْمجازا اةملُولًا أَقْبح الْمکافَ

 )138ـ137صش، 1399ی، بنائی و لطف(.نیست

عجِبت لأَقْوامٍ یحتَمونَ الطَّعام «)، 201، صش1363حرانی، »(بخَس مرُوتَه منْ ضَعف یقینُه«عبارات . 13

یشْبع لَـم   منْ کَانَ منْ قُوت الدنْیا لَا«)، 204، صهمان»(مخَافَإلَ الْأَذَى کَیف لَا یحتَمونَ الذُّنُوب مخَافَإلَ النَّارِ

لٌّ ما ظنْیا الدإِنَّم ا أَتَتْهنْهع دنْ قَعم و ا فَاتَتْهنْیلدى لعنْ سم و عمجا یا منْهم هکْفی  ودـدعـلٍ مإِلَى أَج وددم« 

 »الشُّکْرُ عصمإلٌ مـنَ الْفتْنَـإلِ  «و »  ت بوائقُهمنْ غَلَب لسانَه أَمنَه منْ لَم یصلح خَلَائقَه کَثُرَ«)، 213، صهمان(

إِذْ دلَّهم علَیه و لَـم یقَـنِّطْهم مـنْ رحمتـه       إِنَّ اللَّه لَم یحظُرْ علَى أَولیائه ما فیه نَجاتُهم«، )214ص ،همان(

  ـهوا إِلَیإِنْ تَـاب اهإِی هِمانیصعـنَ       «و ) 223، صنهمـا »(لم ـانُ طَـرَفتْمالْک إلٌ وـلَامس ـکُوتالس و کْـمو ح

 )138ص ،ش1399(بنائی و لطفی، .) نیز در شمار نوادر است223، صش1363حرانی، »(السعادةِ
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. بـا تحریـف موجـود اسـت     »البصري  باب الحسن«در  ا�ولیا حلیإلفقط عبارات ابتدایی روایت در  .14

 )138، ص2ق، ج1405ابونعیم، (

 راجع: وراج. 15

  شـرح ابـن   »الحکم المنسوبه«با اخت�فاتی ناشی از نقصان و زیاده در انتهاي روایت در باب روایت . 16

همچنین ایـن روایـت بـا اخت�فـاتی      )57، ص20ق، ج1404، الحدید ابی  (ابن.گیرد می الحدید جاي ابی

 )110ـ109ق، ص1404 رضی،(.است الب�غه  نهج 83 ۀهایی از خطب بخش

17 .»مِ شُکْرَکُمالنِّع نْدا عولَا تَنْس و رَکُمبص رَامبِ الْحغْلةُ... فَلَا یادالزَّه ا النَّاسهأَی.«  

روى عن خولإل هذه یوسف بن عبداهللا بن س�م وقال فیها خویلإل وکذلک قال فیها معمر خویلـإل.   و. «18

قتادة، قال: خرجعمر من المسجد ومعه الجارود العبدي، فإذا بامرأة برزت وقد روى خلید بن دعلج، عن 

الس�م وقالت: هیهات یا عمـر، عهـدتک وأنـت تسـمى      على ظهر الطریق، فسلَّم علیها عمر، فردت علیه

عمیرا فی سوق عکاظ ترعى الضأن بعصاك، فلم تذهب األیام حتى سمیت عمر، ثـم لـم تـذهب األیـام     

المؤمنین، فاتق اهللا فی الرعیإل واعلم أنه من خاف الوعید قرب علیه البعید. ومـن خـاف   حتى سمیت أمیر

الموت خشی علیه الفوت. فقال الجارود: قد أکثرت أیتها المرأة على أمیرالمؤمنین. فقال عمر: دعهـا، أمـا   

سـماوات،  تعرفها ! فهذه خولإل بنت حکیم امرأة عبادة بن الصامت التی سمع اهللا قولهـا مـن فـوق سـبع     

  .»فعمر واهللا أحقّ أن یسمع لها

امـرؤ عمـل صـالحا وقـدم خالصـا       ومن نظر بهـا بصـرته.  ومن قعد عنها أتته ومن نظر إلیها أعمته «. 19

غرضا واحرز عوضا کابر هواه وکذب مناه وجعل الصـبر مطیـإل    وبنىمذخورا واجتنب محذورا واکتسب 

 ».نجاته والتقوى عدة وفاته

) در 235 شـیبه(م   ابی  )، ابن398ق، ص1417جوهري، (الجعد  مسند إبن) در 230م. الجعد(  بن  علی. 20

 الـدعاء )، طبرانی در 441، ص10ج ،تا بی(مسند ابویعلیو ابویعلی در  )256، ص4ج ق،1409(مصنفال

  .کنند مینقل  از پیامبر روایت را )556ص، ق1413) با چند سند(360 (م

اسـتناد بـه    صورت گرفت. قابل ذکر است بیت  افزار اهل نرم ۀلسنت وسی جستجو در منابع اهل . 21

 بیشتر در مواقعی است که روایت در دیگر منابع موجود نباشد. الب�غه  نهجشروح 

  منابع

ـ  ،  الدین جمهور، محمد بن زین أبی ابن .1 ـ    إلعوالی اللئـالی العزیزی  ، قـم: دار سـید  إلفـی األحادیـث الدینی

 ق.1405،  الشهداء للنشر

و النشـر و   الفکـر للطباعـإل   تحقیق و تعلیقِ سعید اللحام، بیـروت: دار  ، المصنفشیبإل الکوفی،  بیأ ابن .2

 م.1989 /ق1409التوزیع، 

 م.1988 /ق1408نا،  جا: بی محمد، بی  مخلص ، تحقیقالحسن الظن باهللا ابن أبی الدنیا، .3

  ق.1413کتب الثقافیه، مؤسسه  جا:، تحقیق محمد الصغیر لطفی، بیالعقل و فضله، ـــــــــــ  .4
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  ابوالفضـل  حمـد م ، تحقیـق شرح نهج الب�غإل �بن أبی الحدید،  اهللا هبإل  بن الحدید، عبدالحمید بیا  ابن .5

 .ق1404،  اهللا المرعشی النجفی تمکتبإل آی ابراهیم، قم:

،  الشریف الرضـی  : دار خرسان، قم  تحقیقِ محمدمهدى ، طب األئمۀ ، بسطام، عبداهللا و حسینابن  .6

 . ق1411

 تا. صدر، بی بیروت: دار، مسند احمدحنبل، احمد،   ابن .7

 :محمد بجـاوي، بیـروت  علی تحقیق ، األصحاب إلا�ستیعاب فی معرفابن عبدالبر، یوسف بن عبداهللا،  .8

  ق.1412دارالجبل، 

  ق.1398، الکتب العلمیه ، بیروت: دارجامع بیان العلم و فضله، ـــــــ  .9

 تا.، بی الداورى إلمکتب :، قمالمعجزاتعیون  ، عبدالوهاب، حسین  ابن .10

موحـدى   احمـد  تحقیـق و تصـحیح  ،  عدة الداعی و نجاح الساعیمحمد،   بن  فهد حلى، احمد  ابن .11

 ق.1407،  س�میجا: دار الکتب ا� قمى، بی

 .تا بینا،  جا: بی بی ،السننماجه،   ابن .12

یوسـفی غـروي، قـم: جامعـۀ       مـدهادى تحقیـق مح  ، وقعإل الطـف ،  یحیى  بن  ابومخنف کوفى، لوط .13

 ق.1417مدرسین، 

  ق.1405، بیروت: دار الکتاب العربی، طبقات األصفیاء حلیإل األولیاء واهللا، احمد بن عبدبونعیم، ا .14

 تا. جا: دار المأمون للتراث، بی أسد، بی  سلیم  حسین تحقیق ، مسند أبی یعلىأبویعلى الموصلی،  .15

نامـه  پایـان  ،العبـاد  معـایش  احـد  ةا�جـار  ۀقاعـد  مصادیق و مبانی نقد و بررسیاخ�قی، رجب،  .16

استاد راهنما:  ،المصطفی العالمیه، مشهد، مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس إلارشد، جامع  کارشناسی

  ش.1396 محمد نوروزي،

رسـولى مح�تـى، تبریـز:      هاشـم  تحقیـق  ،إلاألئمـ  إلفـی معرفـ   إلکشف الغمـ عیسى،   بن  اربلى، على .17

 . ق1381هاشمى،  بنى

: مدرسـإل ا�مـام    قـم   ،، تحقیق مدرسه امام مهدى التمحیص ، سهیل  بن  همام  بن اسکافى، محمد .18

 . ق ،1404المهدى

 ق.1403التعارف،  ، بیروت: داراعیان الشیعهامین، محسن،  .19

 ش.1396، تهران: حکمت، جستارهاي تاریخی دربارۀ تشیع انصاري قمی، حسن، .20

 ق.1402، ه، قم: المطبعإل العلمیالزهد، سعید  بن  اهوازي کوفی، حسین .21

آن قرم علوهـایی در   رهیافـت ، »تحف العقولروایات بررسی اعتبار «ران، اکبر و همکا فر، علی ایزدي .22

 .51ـ29ش، ص1395، 96 مارۀ، شحدیثو 

، 96 مارۀشـ ، حدیثآن و قرم علو، »بررسی اعتبار تحف العقـول «، و همکاران اکبرفر، علیایزدي .23

 .51ـ29ش، ص1395
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 ق.1371، هس�میالکتب ا� ، قم: دارالمحاسن خالد،  بن محمد  بن برقى، احمد .24

دانشـگاه قـرآن و   د، ارشـ  کارشناسینامه  پایان ،ک�می ابن شعبه حرانی ۀنام اندیشهبصیرت، علی،  .25

  ش.1397 اکبر موسوي تنیانی، سید :استاد راهنما حدیث، دانشکده علوم و معارف حدیث،

 تا. بیالفکر،  سهیل زکار و ریاض الزرکلی، بیروت: دار تحقیق ، انساب ا�شراف، یحیی  بن ب�ذري، احمد .26

دوفصـلنامه علمـی   ، تبارشناسـی روایـات قصـار تحـف العقـول     مهدي،  سید ،بنائی، هاجر و لطفی .27

 .143ـ125ش، ص1399، 12مارۀ ش، مطالعات فهم حدیث

بسیونی زغلول/ تقـدیم    بن لسعیدهاجر محمدا  أبی ، تحقیقیمانشعب ا�حمد بن الحسین، بیهقی، ا .28

 م.1990/ ق1410، هالعلمی دار الکتبسلیمان البنداري، بیروت:  دکتور عبدالغفار

، تحف العقول الب�غه  نهجاي عهدنامه مالک اشتر در سه کتاب بررسی مقایسه«پسندیده، حسین،  .29

 .228ـ207صش، 1391، 17 مارۀ، شفصلنامه علوم حدیث، »العرب إلو نهای

 ش.1366، قم: دفتر تبلیغات، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،محمد  بن آمدي، عبدالواحدتمیمی  .30

 تا. موقع الوراق، بی جا: ، بیالبصائر و الذخائرتوحیدي، أبوحیان،  .31

 . ق1363دار الشبستري للمطبوعات،  ، قم:عشر �صول الستإلاجمعی از علما،  .32

محمـد    بـن   عبـداهللا  القاسـم  ، روایإل و جمـع: أبـی  دمسند ابن الجععبید،   بن الجعد  بن  جوهري، علی .33

 .ق1417، هالعلمی دار الکتبحیدر، بیروت:  أحمد فهرست الشیخ عامر تعلیق و مراجعه و  البغوي، به

 تا. نا، بی جا: بی ، بیامل اآلملحر عاملی،  .34

 ق. ،1409آل البیت إل، قم، مؤسسالشریعه الشیعه الی التحصیل مسائل وسائل،  ــــــــ  .35

  ق.   ،1418اـضم راـما رف اس�میقم: مؤسسه معا، مإلألئل اصوأفی  إلمهملل الفصوا،  ــــــــ  .36

 مدرسـین  اکبـر غفـارى، قـم: جامعـۀ     على ، تحقیق و تصحیحتحف العقولعلی،   بن  حرانی، حسن .37

  ش.1363، علمیه قم ۀحوز

فت خـروج  (از وصیت عبداهللا بن جندب تا ص حزبائی، خلود، نقد و بررسی احادیث امام صادق .38

  ش.1396 استاد راهنما: قاسم بستانی،دانشگاه چمران، اهواز،  د،ارش ۀ کارشناسینام پایان از ایمان)،

رات اـــنتشار ـــفتدم: ـــق، �ع�مــإلاعد اقوح فی شر لکرامــإلح امفتا، محمد بن ادجو، حسینی عاملی .39

 ق.1419، س�میا

 ش.1380ان: فرهنگ اس�مى، ترجمۀ احمد آرام، تهر ، الحیاةران، و همکا حکیمى، محمدرضا .40

، قـم:  تحقیـق مدرسـإل ا�مـام المهـدي     د، نزهإل الناظر و تنبیه الخـاطر،  محم  بن  حلوانی، حسین .41

  ق.  ،1408مدرسإل ا�مام المهدي

 ق. ،1413البیت  آل إلسسمؤ حیصحت، ، قرب األسنادجعفر  بن  حمیري، عبداهللا .42

 فی شرح خمسین حـدیثا مـن جوامـع الکلـم،     جامع العلوم والحکماحمد،   بن  حنبلی، عبدالرحمن .43

  م.  2001/ ق1422بیروت: مؤسسإل الرساله،  تحقیق شعیب األرناؤوط، 
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 ش.1376، قم: مؤسسۀ حکمت، کتاب الطهارةاهللا،  خمینی، روح .44

 ق.1412، قم: الشریف الرضی، إرشاد القلوب إلى الصواب محمد،  بن  دیلمی، حسن .45

 .ق  ،1408البیت  : آل ، قم   البیت  تحقیق مؤسسۀ آل ،  ینأع�م الدین فی صفات المؤمن،  ـــــ .46

کمـري،   الکـوه   عبـداللطیف  السید تحقیق ، فی شرح نهج الب�غإل إلمنهاج البراعالدین،  قطبراوندي،   .47

  ق.1406اهللا المرعشی العامإل،  قم: مکتبإل آیت

ل در خصوص در کتاب تحف العقو امام علی بررسی سندي و د�لی روایات رحیمی، زهرا، .48

استاد راهنما: الدین، شعبه دزفول،  دانشکده اصولارشد،  نامۀ کارشناسی پایان، ، تقوا و حسن خلقصبر

 .ش1396سید یوسف محفوظی موسوي، 

 ق.1404صبحی صالح، قم: هجرت،  تحقیق ، نهج الب�غإلرضی، محمد بن حسین،  .49

 ق.1422لحدیث ا قم: دار مهدى هوشمند،  تحقیق ، المجازات النبویإل، ـــــ  .50

 تا. ، بی، قم: مؤسسۀ امام صادقموسوعإل طبقات الفقهاءسبحانی، جعفر،  .51

و بررسـی احکـام فقهـی     دیث جوامـع ا�شـرایع از امـام رضـا    ترجمه و تحقیق حسپاسی، طیبه،  .52

 ش.1388 فرد، سید محمدجواد وزیري استاد راهنما: دانشگاه قم، ارشد کارشناسی نامه، پایانمستفاد از آن

  ق.1420مدرسین،  ۀقم: جامع ، لدر النظیم فی مناقب األئمإل اللهامیما ، حاتم  بن  ، یوسفشامی .53

، 2 و 1مارۀ شـ  ،علوم حدیث، »در منابع روایی شیعه العقول تحفجایگاه «اکبر، ، علینژادشایسته .54

  .261ـ245صش، 1390

  تا. نا، بی بی :جا بی ،المؤمنین مجالس الدین، شریف بن نوراهللا شوشتري، .55

 . ق1409،  تحقیق رضا مختارى، قم: مکتبإل ا�ع�م ا�س�می ، منیإل المریدالدین بن على،  هید ثانى، زینش .56

ب تحف العقول (سـند و رجـال   در کتا بررسی و نقد احادیث پیامبرصالحی انصاري، احمد،  .57

اسـتاد  ، دانشـگاه چمـران، اهـواز    ،ارشد نامه کارشناسی، پایانشناسی، ترجمه و شرح احادیث) و منبع

 ش.1391راهنما: سید یوسف محفوظی موسوي، 

 :جـا  ماجد الغرباوي، بی ، تحقیقنهایإل الدرایإل فی شرح الرسالإل الموسومإل بالوجیزةحسن،  صدر، سید .58

 ق.1354نشر المشعر، 

 ۀعلمیـ  ۀحوز مدرسین ۀاکبر غفاري، قم: جامع تحقیق علی ،الخصالعلى ابن بابویه،  بن  صدوق، محمد  .59

  ش.1362، قم

 ش.1376  ، تهران: کتابچی،یأمال، ـــــــ  .60

اکبر غفاري، قم: دفتر انتشارات اسـ�مى وابسـته بـه     ح علییصحت، الفقیه همن � یحضر، ـــــــ  .61

 ق.1413،  علمیه قم ۀمدرسین حوز ۀجامع

السـ�م تـدمري، بیـروت: دار    ، عمـر عبد الفوائد المنتقاة والغرائب الحسـان صوري، محمد بن علی،  .62

 م.  1987 /ق1407الکتاب العربی، 
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