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اشاره
که روزی در این بنا چه غوغاهایی بود و امروز  یخی غمی درون انســان می نشــیند  گاهی در بازدید بناهای تار
کــه آرزویی بر جان انســان چنــگ می انــدازد که کاش  چگونــه غبــار غربــت بــر آن نشســته اســت. آنجا اســت 
یخی زنده  می توانستیم پشت صحنۀ آن همه شکوه و رفعت را از ورای حجاب زمان می دیدیم و این بنای تار

با ما سخن می گفت.

که واژه های  کهن فرهنگی و دینی - به ویژه مجموعه هایی  یث  احســاس نگارنده در مواجهه با هر یک از موار
کتاب ارجمند  کهن  نور را از خاندان نور برگرفته و به دســت ما رســانده اند - همین اســت. یکی از این منابع 

گزند«. که »از باد و باران نبیند  کاخی استوار و بلند  بصائر الدرجات است؛ 

]1[
منابــع کهــن را از دو جنبــه می توان دید و بررســید: گاهی بــرای بهره گیری از درونمایۀ آنها و گاه برای شــناخت 
که در  گاهی برای دیدن تصویر خود یا شــیء دیگر  کرد:  گونه می توان در آن نظر  که دو  خود آنها. مانند آینه ای 
یم، اما در روش دوم می خواهیم خود آینه را بشناسیم. در این مورد  کاری با ویژگی های آینه ندار اینجا چندان 

که از طریق آینه در پی دیدن آن هستیم. شناخت آینه هدف ما است، نه شیئی 

پژوهش های »متن - شناخت« در گروه دوم جای می گیرند. از آن رو که برخی از متون کهن فراتر از »یک کتاب 
در زمــان خود« بوده و هســتند؛ یعنی ســازندۀ جریانی در زمان خود یا حتــی در زمان های بعد از خود بوده اند، 

این گونه پژوهش ها همواره باید جریان داشته باشد.

 بدیهی است که شناخت کلی کتاب به بهره گیری از درونمایۀ آن کمک فراوان می رساند. کمترین فایده اش 
گرچه اندک، به فضای ســده های پیشــین نزدیک می کند. نقش  که خوانندۀ امروزین را تا حّدی،  این اســت 

جدی این مطلب در فهم صحیح از مطالب بسیار اثر می گذارد.

ی می توان دانســت: یکی تحقیق 
ّ
کل گونه  گفت: پژوهش در باب متون مخطوط را به دو  یۀ دیگر می توان  از زاو

که نزدیک ترین متن به متن مؤلف کتاب باشــد.  متــن؛ یعنــی مقابلۀ نســخه های خطی با هم و عرضۀ متنــی 

نقد و برریس کتاب

 چکیده:
کتاب بصائر الدرجات نوشته محدث 
شیعی سده سوم، محمد بن حسن 

فروخ صفار در راستای تبیین امامت 
به رشته تحریر درآمده است. شناخت 

کتاب، برای بهره گیری افزون تر 
از درون مایه آن ضرورت دارد. 

لذا کتاب جستاری درباره بصائر 
الدرجات نوشته مجید جعفری ربانی 

که در سال 1394 توسط انتشارات 
امامت اهل بیت به زیور طبع آراسته 

شده است، تحقیقی درباره متن 
کتاب بصائر الدرجات است تا نکات 

بایسته درباره آن بیان شود. نویسنده 
در نوشتار حاضر، اقدام به معرفی 
این اثر کرده است. وی در راستای 

این هدف، فصول کتاب را متذکر و 
محتوای آن ها را بیان می دارد.

 کلیدواژه:
کتاب جستاری درباره بصائر 

الدرجات، کتاب بصائر الدرجات، 
مجید جعفری ربانی، امامت، تبیین 

امامت، محمد بن حسن فروخ صفار، 
معرفی کتاب.  

 ُجستاری درباره
 بصائر الدرجات: پژوهیش نو 
در کتابی کهن
عبدالحسین طالعی
عضو هیئت علمی دانشگاه قم

ُجستاری درباره بصائر الدرجات؛ 
نوشته مجید جعفری ربانی؛ قم: 

انتشارات امامت اهل بیت، چاپ اول، 
زمستان 1394، 322 صفحه.
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گزیده منتشــر  کنــون متــن بصائر بــدون ترجمه یا بــا ترجمه یا به صورت  تا
گزارشــی از ایــن آثــار مرتبــط در صفحــات 120 - 121 آمــده  کــه  شــده بــود 
اســت. یکی از ترجمه های بصائر ترجمه ای اســت کهن، متعلق به ســال 
کتابخانه  کــه خوشــبختانه نســخه آن در  کتابــی  591 از ایــاز بــن عبــداهلل 
آیــت اهلل مرعشــی موجــود اســت و شایســته تحقیــق اســت. )ص 204(. 
درباره بصائر مقاالتی نیز منتشــر شــده بود، ولی جای یک - بلکه چند - 
کتاب جناب جعفری ظاهرًا نخســتین  که  تک نــگاری جدی خالی بــود 

گام در این راه است.

که پس از چند  کارشناســی ارشد نویسنده بوده  کتاب مورد نظر ما رســاله 
مرحله بازنگری و ویرایش بدین صورت درآمده و عرضه شده است.

کتاب از چند فصل تشکیل شده است:
فصل 1: مقدمات

یخی فصل 2: چشم انداز تار
فصل 3: خاستگاه های فکری - فرهنگی بصائر

کتب شیعه فصل 4: اثرگذاری بصائر بر دیگر 
فصل 5: ویژگی های ظاهری بصائر

فصل 6: ویژگی های مقام امامت از منظر بصائر
فصل 7: ویژگی های علم اهل بیت
فصل 8: عرصه های علم اهل بیت

فصل 9: والیت هل بیت
گزارشی روان از درونمایۀ بصائر دانست. سه فصل اخیر را می توان 

کتابشناختی بصائر فصل 10: بررسی 
فصل 11: بررسی اعتبار بصائر

فصل 12: اعتبار مضمونی
فصل 13: دیدگاه ابن ولید درباره غلو

فصل 14: دیدگاه ابن ولید درباره مستندات روایی مقامات اهل بیت
یابی شماری از منابع مکتوب بصائر فصل 15: باز

]4[
کرد: کتاب را چنین خالصه  کلی می توان پنج محور  در یک نگاه 

کتابش بصائر فصل 2 تا 5: صفار و 
فصل 6 تا 9: محتوای بصائر
فصل 10 تا 12: اعتبار بصائر

کــه در علــم الحدیــث رایج  فصــل 13 و 14: پاســخ بــه یــک پرســش مهــم 
اســت: چرا محمد بن حســن بن ولید - اســتاد صدوق - بصائر را روایت 

نکرده؟ و آیا این به معنای بی اعتباری بصائر است؟
فصل 15: بازشناسی منابع بصائر

]5[

که نکات بایسته دربارۀ آن بیان شوند. دوم تحقیق درباره متن 

کم وبیش انجام شــده بود، ولی  کار  در مــورد بصائــر الدرجــات نخســتین 
کــه با کتــاب جســتاری در بصائــر الدرجات تا  جــای کار دوم خالــی بــود 

حّدی این خأل پر می شود.

]2[
گونه اند: احتجاجی  کلی دو  کتاب های مربوط به امامت در یک تقســیم 

و تبیینی.

یکرد مؤلف پاســخ به مدعاهای دانشــوران  در کتاب هــای احتجاجــی رو
غیرامامی اســت. نمونه این کتاب ها در ســده های پیش، الشافی نوشته 
ســیدمرتضی و در ســده های اخیــر، آثــاری مانند الغدیر و عبقــات االنوار 
کمتریــن  کتاب هــا  و المراجعــات و دالئــل الصــدق اســت. در این گونــه 
درجــات و شــئون امامــت بیــان و اثبــات می شــود و از فضائــل و مناقــب 
واالی آن گرامیــان ســخن بــه میــان نمی رود؛ زیــرا مؤلف فضــای کتاب را 
گویا ســخن بگوید  کوتاه و  که باید در آن  مانند صحنه دادگاهی می بیند 
کمک بگیرد تا مبادا سخنان اضافی او مورد  کمترین واژه و مباحث  و از 

گیرد. سوءاستفاده رقیب قرار 

کــه به حکم  کتاب هــای تبیینــی فردی منصف اســت  امــا مخاطــب در 
گردن نهــاده و آن مناقب را ممکن  عقــل ســلیم، به حقایق واالی والیــت 
کافــی و در آثــار  کتاب هــا در آثــار قدمــا، بصائــر و  می دانــد. نمونــه ایــن 

متأخران، اثبات الهداة شیخ حّر عاملی است.

گــروه را مخاطب خــود می داند،  گاهــی یــک مؤلــف در یک کتــاب هر دو 
مانند سیدهاشــم بحرانی که در دانشــنامه گران سنگ غایة المرام، در هر 
موضوع دو باب آورده است: در یک باب احادیث شیعی را می آورد و در 

باب دیگر احادیث عامه را.

گونه کتاب در باب امامت نوشــته  گاهــی نیــز می بینیم که یک مؤلف دو 
اســت. مثاًل شــیخ مفید در کتاب االفصاح به مخالفان پاســخ می دهد، 

کتاب االختصاص به تبیین مقامات اهل بیت می پردازد.1 ولی در 

یکرد تبیینی، جایــگاه خاصی در  بــه هــر حال کتــاب بصائر با توجه بــه رو
که توجه بیش از این می طلبد. سپهر اندیشۀ شیعی یافته است 

]3[
نگارش و نشر کتاب »بصائر الدرجات« نوشته محدث شیعی سده سوم، 
محمــد بن حســن فــروخ صفار برای تبییــن امامت صورت گرفته اســت. 
پس شناخت کتاب برای بهره گیری افزون تر از درونمایۀ آن ضرورت دارد.

1. درباره صحت نســبت این کتاب به شــیخ مفید بحث هایی کرده اند. آنچه در متن آمده، به فرض 
گروه مباحث به محل خود موکول می شود. صحت انتساب است و این 

نقد و برریسکتابُجستاری دربارۀ بصائرالدرجات



83 161سال بیست و هفمت،مشارۀپنجم،آذر ودی مـــــــاه1395

کــه صفار در آن روییده و بالیده،  افــزون بر این شــناخت فضای فرهنگی 
کتاب به خود اختصاص داده است: چند عنوان در 

یخ فرهنگی قم )ص 53 - 58(. - تار
- مشایخ هم طبقۀ او )ص 76 - 79(.

- شناخت ویژگی های مکتب حدیثی قم )ص 58 - 68(.
- تفاوت حوزه قم و بغداد )ص 80 - 85(.

]7[
بصائــر بر اســاس منابع پیش از خود نوشــته شــده، چنان که خــود منبعی 

برای منابع پس از آن شده است.

متأســفانه صفــار ماننــد بســیاری از قدمــا، منابــع خــود را به روشــنی نــام 
نمی برد، جز یکی دو مورد. دیگر منابع را به قرینه و احتمال باید به دست 
آورد. نویســنده ایــن تخمیــن علمــی را بــه کار بســته و بــه منابــع قطعــی و 

کتاب بصائر دست یافته است. محتمل 

کتــاب بندار بن عاصــم تصریح می کند. افــزون بر اینها  صفــار بــه اخذ از 
گرفته اســت: تفســیر القرآن/ ابوحمزه  احتمااًل دســت کم از 13 منبع بهره 
کتاب حســن بن عبــاس بن حریش،  ثمالــی، النــوادر / ابوحمــزه ثمالی، 
کتب عبدالرحمن بن کثیر هاشمی، کتاب حریز بن عبداهلل سجستانی، 
کتــاب عمار ســاباطی، کتاب جابر جعفی، کتــاب عمر بن اذینه، کتاب 
قاســم بــن محمد جوهری، کتاب یحیی بن عمــران حلبی، کتاب خالد 
کتــاب عبداهلل بــن میمــون قداح،  کتــاب عبدالغفــار جــازی،  قالنســی، 

کتاب سلیمان بن داوود منقری.

گرفته و  در مــورد هــر یــک از این منابــع و صاحبان آنهــا تحقیقی صــورت 
مستندات این احتمال علمی ذکر شده است )ص 300 - 314(.

این نگرش به آثار قدما - که در اصطالح علم کتابداری تحلیل استنادی 
می نامند - نگاهی جدید با نتایج و ثمرات جدید است.

کتاب های پس از خود بدین صورت بحث شده  همچنین تأثیر بصائر بر 
است:

- تأثیر بصائر بر کافی )ص 89 - 105(
- تأثیر بر آثار صدوق و طوسی و مفید )ص 105 - 108(

- تأثیر بر وسائل الشیعه و بحاراالنوار )ص 111 - 115(

بدین ســان روشــن می شــود که کمترین نقش و فایدۀ بصائر این است که 
صفــار حلقــۀ پیوندی شــده که دســتاورد محدثان ســده دوم و ســوم را به 
نســل های بعــدی رســانده، آن هــم بــا نظــم منطقــی و دقیق و در کســوت 
که مشعلی جاودانه برای آیندگان برافروخته است. منشور روشن امامت 

در همیــن ردیــف باید به مباحثی در مورد ارتباط بصائر صفار با منتخب 
ی اشاره شود )ص 109 - 110( و نیز بررسی 

ّ
البصائر حســن بن ســلیمان حل

چنــد نکتــه مهم و تعیین کننده دربارۀ بصائر وجــود دارد که آن را در میان 
دیگــر آثــار آن دوره - یــا به تعبیــری در میان اصــول چهارصدگانه - ممتاز 

می کند:

کرده است. 1. صفار محضر امام عسکری )علیه السالم( را درک 
کلینی و دیگر مشایخ از آن بر اعتبارش افزوده است. 2. نقل 

کتاب بصائر به عین ترکیب اولیه به دست ما رسیده است.  .3
4. موضــوع و محــور آن بحــث امامت اســت، آن هم به شــیوۀ تبیینی، نه 

احتجاجی.
5. تبویب دقیق صفار که حدود 1900 حدیث را در ده جزء آورده و در دل 
هــر جــزء ابواب مختلف جــای داده که جمع کل ابواب 189 باب اســت 

یابی مطالب را آسان می کند. )ص 123 - 124(. این تبویب باز
که می توان   6. استناد یا استشهاد فراوان به آیات قرآن در بصائر؛ به نوعی 

آن را از منابع تفسیر مأثور نیز به شمار آورد. )ص 128 - 129(.
کتاب اندک است. )ص 129(. 7. احادیث تکراری در متن 

که  یادی )بیش از پنجاه نســخه( از آن وجود دارد  8. نســخه های خطی ز
کتابت آنها از سال 591 تا 1289 است. )ص 204 - 211( یخ  تار

]6[
کمکی شایان به شناخت ارزش  کتاب  شناخت شخصیت مؤلف یک 
که نه تنها مطالب ســطحی و روزمرۀ ما  یغا  کتاب می کند. در و اعتبار آن 
گرفتار روزمّرگی شده و از  بلکه حتی پاره ای از نوشتارهای پژوهشی ما نیز 

کهن دور مانده اند.2 منابع 

کتاب برای رفع فاصله میان نسل امروز با آن شخصیت دیروز،  نویسنده 
گفته است. کتاب درباره محمد بن حسن صفار سخن  در جای جای 

کتاب در این زمینه چنین است: برخی از عناوین فرعی 
- فهرســت مشــایخ صفار بر اساس کتب اربعه و وسائل الشیعه )76 تن( 
)ص 33 - 37( و بــر مبنــای کتاب بصائــر الدرجات )64 تن( )ص 37 

.)40 -
- معرفی پنج تن از مهم ترین آنان )ص 68 - 76(.

گردان صفــار همراه با معرفی مختصر و میــزان نقل صفار از آنان )9  - شــا
تن( )ص 40 - 42(.

- صفار در طریق تألیفات اصحاب امامیه: مشــیخه صدوق، فهرســت 
طوسی، رجال نجاشی )ص 43 - 47(.

- طریق مشایخ به صفار )ص 47 - 50(.
- طرق متأخران به او )ص 202 - 203(.

ز جمعه بود و در خانه مشغول نگارش همین سطور بودم که نوۀ ده ساله ام  2. شاهد از غیب رسید! رو
زی که این  یســی؟ هر چــه بخواهی در اینترنت هســت!« امــان از آن رو آمــد و گفــت: »بابا چه می نو
یکاتور  کــه کار یی بــرای نوشــتارهایی گردد  ســخن بچه گانــه ســرلوحۀ شبه پژوهشــگرها شــود و تابلو

تحقیق هستند و ناجوانمردانه نام تحقیق را دزدیده اند.

ُجستاری دربارۀ بصائرالدرجات نقد و برریسکتاب
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انتســاب بصائــر موجــود به صفــار )ص 211 - 220( که در اینجا ســخن اســتاد فقید محمدباقــر بهبودی نقد و 
بررسی شده است.

]8[
کتــاب بصائر یکــی از اهداف اصلــی این تحقیق اســت. نویســنده در این زمینــه چند عنوان  بررســی اعتبــار 

کشیده است: بحث پیش 
- اعتبار سندی )ص 223 - 227(

- اعتبــار مضمونــی )ص 237 - 254(. عمده تریــن مطلــب در اینجــا بحــث دوری صفــار از غلــو و مبــارزۀ 
فرهنگی او با غلو است.

یان سده های پیشین بر اساس مسائل اعتقادی )ص 249 - 252(. کالمی دانشمندان و راو - اختالف های 
یان بر اعتبار منقوالت آنها )ص 252 - 254(. - میزان تأثیر عقاید راو

گرچه مســتقیمًا با بحث اعتبار بصائر مربوط نشــوند، ولی زمینه و بســتر مناســب برای آن را  دو مبحث اخیر ا
یابی نظرات دانشوران رجالی سهمی وافر دارد. فراهم می سازند و توجه به آنها در ارز

]9[
یکــی از عناویــن مهم رجالی پدیدۀ »اســتثنا« اســت. اســتثنا یعنی اینکه یک عالم تمام آثار دانشــور پیشــین 

که مشمول »استثنا« بود - روایت می کرد. را - به  جز یک یا چند مورد از آنها را 

کتاب بصائر از ناحیه ابن ولید - اســتاد شــیخ صدوق - مشــمول استثنا شد؛ یعنی محمد بن حسن بن ولید 
کــرده بود، به  جز بصائــر را و از آنجا که ابن ولید به دقت نظر شــهرت دارد - چنان که  تمــام آثــار صفــار را روایت 

که بصائر از این ناحیه بررسی شود. گردش صدوق تأیید می کند - ضرورت داشت  شا

گرفته و در چند عنوان درباره آن سخن می گوید: این مهم را نویسنده به عهده 

- پدیده استثنا شاهدی محکم بر نگاه مضمون گرای محدثان قدیم )ص 257 - 258(. در واقع نویسنده بر 
آن است که نگاه سندمحور امروزی جایگاهی در گذشته نداشت و استثنا را دلیلی بر مدعای خود می داند.

- اقسام استثنا )ص 258 - 263(.

که در یکی از  - تغییر روش اســتدالل، نه تغییر بنیادی در باورها )ص 278 - 279(. این نکته همان اســت 
یکرد تبیینی و احتجاجی از آن سخن رفت، اما نویسنده نوع برخورد  بندهای پیش همین نوشتار با عنوان رو

که خواندنی است. یه تحلیل می کند  ابن ولید با بصائر را از این زاو

یکرد صفــار در بحث امامت اســت )ص  کــرده و مؤیــد رو کــه صــدوق در کتاب هــای خــود روایــت  - روایاتــی 
280 - 287(. نویســنده در اینجا پانزده حدیث به عنوان نمونه از آثار صدوق برگزیده که درســت در راســتای 
کــه از طریق او نیســت. چرا این گونــه روایات را از آثار صــدوق برگزیده؟  مضمونــی بصائــر قــرار دارد، در حالــی 
زیــرا اثــری مکتــوب از ابــن ولیــد در اختیار ما نیســت که مبانی او را نشــان دهد. پــس تنها راه دســتیابی ما به 
که در جاهای متعدد از آثارش  گرد خاّص و مرّوج مبانی او - اســت  دیدگاه های او از طریق آثار صدوق - شــا
در تعــارض اخبــار خبری را برگزیده که ابن ولید می پســندد. صدوق بارها بــه صراحت به این مبنای گزینش 

خود اشاره می کند.

ی کتاب بصائر را از میان کتاب های  که ابن ولید از آن رو به هر حال ســخن مشــهور در مورد بصائر این اســت 
که مضامین آن را غلوآمیز می داند. کرده و روایت نکرده  صفار استثنا 

کبیره به روایت از  یارت جامعۀ  این گونه روایات پاسخی است به این مّدعا، به ویژه آنکه یکی از این روایات، ز

منابع کهن را از دو جنبه 
می توان دید و بررسید: گاهی 
برای بهره گیری از درونمایۀ 
آنها و گاه برای شناخت خود 
آنها. مانند آینه ای که دو 
گونه می توان در آن نظر کرد: 
گاهی برای دیدن تصویر خود 
یا شیء دیگر که در اینجا 
چندان کاری با ویژگی های 
آینه نداریم، اما در روش 
دوم می خواهیم خود آینه 
را بشناسیم. در این مورد 
شناخت آینه هدف ما است، 
نه شیئی که از طریق آینه در 
پی دیدن آن هستیم.

ُجستاری دربارۀ بصائرالدرجات نقد و برریسکتاب
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یارت جامعه کبیره واجد مضامینی  امام هادی )علیه الســالم( اســت )ص 287 - 288(. روشــن است که ز
یکرد غلوآمیز نســبت می دهند. ایــن مقال مجال  کــه چنــان گویندگانــی هرگــز بر نمی تابند و آن را بــه رو اســت 
بررســی ایــن ســخن را ندارد و بررســی آن بــه جایگاه خود موکول اســت،3 ولــی در اینجا فقط همین مســتند از 

مستندات آن مدعا بررسی می شود.

]10[
کتاب در اینجا یاد می شود. برخی از نکات جالب 

که صفار حدیثی در مورد امام مهدی )علیه السالم( روایت  1. یکی از پرسش های مربوط به بصائر این است 
نکرده اســت. این مطلب را اتان کلبرگ ادعا کرده و آن را دلیلی بر ســاختگی بودن نظریه دوازده امامی شــیعه 

که نویسنده در فصل ششم )ص 135( به آن پاسخ می دهد. دانسته 

کلی بیان می شــده،  گونه ای  کنون به   کافی از بصائر بهره برده اســت. این مطلب تا کلینی در  2. ثقة االســالم 
کافی، شباهت آنها را و مستندات این نظریه را نشان  ولی نویسنده با مقایسه عناوین 48 باب میان بصائر و 
گویاتر اســت )ص 95  کوتاه تر و  کلینی برای عنوان باب  که عبارت برگزیده  داده؛ البته با این تفاوت مختصر 
- 104(. برای مثال به این عنوان در بصائر بنگرید: »باب فی األئمة أنهم الراسخون فی العلم الذی ذکرهم اهلل 
کافی چنین است: »باب أن الراسخین  کتابه« )بصائر جزء 4 باب 10(. عنوان باب مشابه در اصول  تعالی فی 

فی العلم هم األئمة« )کافی، ج 1، ص 213، چاپ 8 جلدی(.

کلینی برگرفته از صفار است. همچنین در برخی از ابواب تمام روایات 

ایــن نکتــه را بیفزایم که - به گفته اســتاد آیت اهلل ســیدمحمدرضا حســینی جاللــی - در این گونه کتاب های 
کــه مؤلف کتاب به شــرح حدیث اقــدام نکرده، عناوین ابواب را می توان فشــردۀ نظر یا فتوای مؤلف  حدیثــی 
کتاب دانست؛ چنان که مثاًل از مقایسه میان کتاب فتوایی شیخ حّر عاملی )من ال یحضره االمام( با عناوین 

وسائل الشیعه، به خوبی روشن می شود.

کلینــی برمی آید که دســت کم در این 48  بــر ایــن مبنــا می گوییم: از مشــابهت میان عناویــن برگزیده صفار با 
که در آن باب  مورد، دیدگاه این دو محدث بزرگ در مسائل امامت مانند هم بوده و به تعبیر دیگر احادیثی را 

کرده اند معتبر می دانند و به آن فتوا می دهند. روایت 

کــه در ایــن مورد که آیا کلینی و صدوق بدون واســطه از صفار نقل کرده اند یا نه؟ در کتاب بحث  می افزاییــم 
کلینی مســتقیمًا و صدوق با واســطه از صفار نقل می کنند. )ص 42 -  که  شــده و نویســنده نتیجه می گیرد 

)43

کتاب دارد. نویســنده در  3. به دلیل درونمایۀ بصائر بحث غلو در فضائل امامان معصوم جایی ویژه در این 
مواضع مختلف به این بحث پرداخته است. از جمله این موارد:

الف( اهتمام جدی مکتب قم در مقابله با احادیث غلوآمیز )ص 66 - 76(.

ب(نظر شیخ صدوق در باب غلو و تفویض )ص 84 - 85(.

ج( اختالف در معنای غلو )ص 239 - 279(. در همین مورد کالم تحلیلی مولی ابوالحســن شــریف عاملی 
که ترجمه فارســی آن )توســط جنــاب ابوالقاســم آرزومندی( در جشــن نامه اســتاد عطاردی  خواندنــی اســت 

کبیره؛ ترجمه مهناز فرحمند و عدنان درخشان؛ تهران: ابصار، 1389. یارت جامعه  گفتار درباره ز 3. برای نمونه بنگرید: محمد سند؛ دو 
کبیره؛ تهران: نبأ، 1394. یارت جامعه  عباس نوری؛ مستندات قرآنی ز

بدین سان روشن می شود که 
کمترین نقش و فایدۀ بصائر 

این است که صفار حلقۀ 
پیوندی شده که دستاورد 

محدثان سده دوم و سوم را 
به نسل های بعدی رسانده، 

آن هم با نظم منطقی و 
دقیق و در کسوت منشور 
روشن امامت که مشعلی 

جاودانه برای آیندگان 
برافروخته است.

نقد و برریسکتابُجستاری دربارۀ بصائرالدرجات



سال بیست و هفمت،مشارۀپنجم،آذر ودی مـــــــاه861395 161

)عطارد دانش( منتشر شده و به زعم این بنده هر بحثی در مورد غلو بدون رجوع به آن ناتمام است.

که علم الحدیث  4. تفاوت حدیث جعلی یا موضوع با ضعیف )ص 227 - 230(. این مطلب برای کسانی 
که دستی از دور بر آتش دارند، باید به  طور مکرر تبیین  گرفته اند بدیهی است، ولی برای افرادی  را تحلیلی فرا

شود.

]11[
کتاب ویراسته و پیراسته و خوشخوان و ارزان عرضه شده است. ناشر سلیقه خود را به خرج داده و خادمان 

کار بسته اند. که شوربختانه غالبًا از آنها یاد نمی شود - تالش خوبی به  گمنام در بخش نشر - 

که امید می رود در چاپ های بعدی این نقیصه جبران شــود.  کتاب خالی اســت  ولی جای فهارس فنی در 
کــه در این گونه آثار  نمایــه آیــات، احادیــث، اعــالم، کتاب ها، جای ها و ... به ویــژه نمایه موضوعی - الفبایی 

ضرورت تام دارد.

که باید دقت بیشــتری  گویای ارج آن اســت  کار نمی کاهد، بلکه  گفته شــد نه تنها از ارزش این  که  نقدهایی 
دربارۀ آن ِاعمال شود.

]12[
نویســنده کتــاب خــود را »به نیابــت از روح مطّهر محدث بزرگوار، جناب محمد بن حســن الصفار، به محضر 
مبارک قطب عالم امکان حضرت بقیة اهلل االعظم حجت بن الحســن العســکری روحی و ارواح العالمین له 

کرده است. )ص 10( الفداء« پیشکش 

که در واپسین ساعت های عصر نخستین جمعه ماه رجب  نگارندۀ این سطور نیز قلم انداز مختصر خود را - 
1437 به پایان می رسد - خاضعانه به آستان آسمان سای ولّی دوران و موعود ادیان، امام امم، حضرت امام 
کوتاه در راه تقّرب به حضرتش به شمار آید  گامی  که  موعود عجل اهلل تعالی فرجه تقدیم می دارد، بدین امید 

و نگارنده و خوانندگان را بصیرت افزاید.

روایاتی که صدوق در 
کتاب های خود روایت کرده 
و مؤید رویکرد صفار در بحث 
امامت است )ص 280 - 
287(. نویسنده در اینجا 
پانزده حدیث به عنوان نمونه 
از آثار صدوق برگزیده که 
درست در راستای مضمونی 
بصائر قرار دارد، در حالی که از 
طریق او نیست. چرا این گونه 
روایات را از آثار صدوق 
برگزیده؟ زیرا اثری مکتوب از 
ابن ولید در اختیار ما نیست 
که مبانی او را نشان دهد.

ُجستاری دربارۀ بصائرالدرجات نقد و برریسکتاب


