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سال شانزدهم ،شماره اول
بهار  ،4931شماره مسلسل 14

بررسی انتساب کتاب اثبات الوصیه به مسعودی
تاریخ دریافت13/3/72 :

تاریخ تأیید13/6/97 :

حسین قاریان
محمدرضا جباری

اثبات الوصیة ،کتابی است که درباره اوصیا و وصایت ائمه

نگاشته شدهه

است .این اثر ،از زمان نجاشی ،عالم رجالی مشهور اوایل قرن پنجم هجدر ،،بده
مروجالذهب منسوب گردیهه است .علت ایدن

علی بن حسین مسعود ،،نگارنهه
انتساب را میتوان ذکر گزارههایی با گرایش امدامی در ببدهب ،کتد
شمرد .ارائه این دیهگاه از سو ،نجاشدی ،سد

مسدعود،

گردیده بسدیار ،از من دان و

منهثان به پیرو ،از او ،اثباتالوصیة را بده مسدعود ،نسد ت دهنده.این قالهن
کوشیده است بل بررسی قالیس ای دو کتلب مروجالذهب کن در اتتسنلب ب بن
قسعودی تردیدی تیست و اثباتالوصیة ک اتتسلبش ب تگلرتنده مرروجالرذهب
قحل تأقل است ،دربلره ای اتتسلب داوری کند .تفلوتهلی دو کتلب ،در :سبک
تگلرش ،روش تدوی  ،قشلیخ و راویلب ،سنب

شنده کن این اتتسنلب ،قنردود

* کلرشنلسی ارشد داتشگله قعلرف اسالقی.
** داتشیلر قؤسس قوزشی و پژوهشی اقلم خمینی(ره).
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شمرده شود.

کلیدواژگان :امامیه ،مروج الذهب ،اثبات الوصیة ،علی بن حسین مسعودی ،نجاشی.
مقدمه

اثباتالوصیة ،کتابی است که به معرفی اوصیا پرداخته و از وصاایت امهاه

سانن

رانده است .انتساب این کتاب به علی بن حسین مسعودی ،نگارنده مروجالذهب ،مسئلهای
است که از دیرباز مورد بحث بوده و نجاشای ،اوللاین کسای اسات کاه ایان کتااب را باه
مسعودی نسبت داده و در کتاب رجالش آورده است .طرح ایان نرریاه از ساوی نجاشای،
موجب شد که بزرگان رجال و تاریخ ،به پیروی از وی ،اثباتالوصیة را به مسعودی نسبت
دهند و در این انتساب ،تردیدی ننهایند؛ ولی در گذر زمان ،بر اثر مطالعه اثبراتالوصریة و
دیگرکتب مسعودی ،از جهله مروجالذهب ،اخاتف هاایی در ساب

و محتاوای نگاار

کتابها مشاهده شد که شبهاتی درباره نگارنده اثباتالوصیة در پی داشت؛ البته کسای در
انتساب مروجالذهب به مسعودی تردیدی ندارد و اگر شبههای هست ،درباره نگارنده اثبات

الوصیة میباشد.
اکنون در محافل علهی ،انتساب اثباتالوصیة به مسعودی ،موافقان و منالفاانی را باه
ههراه دارد؛ از دیگر سو ،کارهای مقایسهای در مطالعات تارینی ،نسبت به مطالعات دیگر،
بسیار کم انجام شده است .نبود مطالعات تطبیقی بین انتساب اثباتالوصیة به مسعودی یا
عدم آن ،یکی از این کاستی هاست .این در حالی است کاه در پاهوهشهاای متقادمان و
متأخران ،درباره این انتساب آثار مستقلی نگاشته شده است و نررهای متفاوتی دادهاند .در
مورد انتساب اثباتالوصیة به مسعودی میتاوان باه کتاابهاایی واون :رجرا  نجاشای،
الخالصر  عفمه حلی ،حاشایه بار الخالصر  شاهید ثاانی ،بحرارانوروار عفماه مجلسای،
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مجمعالرجا عنایةاهلل علی القهپامی ،تنقیحالمقا مامقانی ،الوجیزه عفمه مجلسی ،أملاآلمل

شیخ حر عاملی و الذریعةالیتصاویفالشیعة شیخ آغابزرگ اشاره کرد و نیاز در بااب عادم
انتساب به مسعودی ،می توان بدین آثار اشارت نهود :جواد علی در مواردتاریخالمسرعود ،
هادی حسین حهود در منهجالمسعود و مقاله «اثباتالوصیة مساعودی ،صااحب مرروج

الذهب» از محهدجواد شبیری زنجانی.
نوشتار حاضر ،بر آن است که از مقایسه دو اثر یادشده (مروجالذهبواثباتالوصیة)،
انتساب یا عدم انتساب اثباتالوصیة به نگارنده مروجالذهب را به دسات آورد تاا شابهه
موجود برطر گردد .آنچه در این نوشتار وجود دارد و آن را از دیگر آثار متهایز سااخته و
در هیچکدام از کتب متقدم و متأخر به آن پرداخته نشده ،این است که:
 .9دو کتاب مروجالذهب و اثباتالوصیة با یگدیکر مقابله و مقایسه شدهاند؛  .7سعی
بر آن است ،تنها تشیع امامی مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین ،تهام مطالاب اراماهشاده در
این نوش تار ،درباره امامیه خواهد بود و هد  ،آن است که ههنوانی و تفاوت این دو کتاب
به دست آید .ازاینرو ،مهمترین پرسش مطرحشده این است که در مقایسه مروجالذهب با
اثباتالوصیة ،آیا میتوان اثباتالوصیة را به نگارنده مروجالذهب منتسب نهود؟ فار،،
پاسخ منفی به آن است؛ زیرا تفاوتهایی در اثباتالوصیة و مروجالرذهب از جنباههاایی
مانند :سب

نگار  ،شیوه تألیف و راویان وجود دارد که این انتساب را مردود مینهاید.

پیش از ورود به بحث ،الزم می نهاید نگاهی اجهالی به زندگانی مسعودی و ههچناین
کتاب مروجالذهب و اثباتالوصیة داشته باشیم.
درباره مسعودی ،مروج الذهب و اثبات الوصیه
یک .مسعودی

ابوالحسن علی بن حسین مسعودی ،مورخ و جغرافیدان ساده وهاارم هجاری اسات.
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جمهرةاوسابالعرب ،سلسله نسب او را «علی بن حسین بن علی بن عبداهلل بن زیاد بان
عتبه بن عبداهلل بن عبدالرحهن بن عبداهلل بن مسعود» 9دانسته است .وی در اواخار قارن
سوم هجری ،در بابل عراق متولد شد 7.او باا بسایاری از علهاا و بزرگاان عوار خاویش
مواحبت داشته است و از آنان علم آموخته و نقل روایت کرده است 3.مسعودی در مرروج

الذهبوالتنبی واالشراف ،نام  34اثر

را میآورد که با احتساب مروجالرذهبوالتنبیر 

واالشراف ،شهار آنها به  36اثر میرسد 4.برخی ،محهد بان عباداهلل بان مطلاب شایبان
(ابوالهفضل) ( 712ا 3۸2ق 191 /ا 112م) ،نویسنده الوالداتالطیبةالطاهرة،الفرراض و

المزار را شاگرد مسعودی دانستهاند 5.بسیاری از امامیه ،مسعودی را ثقه دانسته و او را مدح
نهودهاند .آوردهاند ،وی در جوانی سفرهای بسیاری به شهرها و کشورهای گوناگون داشته
است 6که بر اثر این مسافرتها ،در علومی وون :تاریخ ،جغرافیا ،سیاسات ،فارق ،ادیاان و
کفم مهارت کسب نهود؛ 2ولی آنگونهکه از بررسی آثار
علم کفم و تاریخ بوده است .رو

برمیآیاد ،حاوزه عفقاه وی،

علهی مسعودی در نقل وقایع ،باه دو صاورت اسات؛

اخباری که از قول دیگران آورده و گاهی نیز نقد نهوده کاه معهاوالد در کتاابهاایش باا
الفاظی وون« :أخبرنی ،حدلثنی ،أخبرنا و حدلثنا» آمده و گاهی از افراد یاا شنوایتهاایی
مثل امام صادق

نقل روایت نهوده است .ههچنین ،اخبااری کاه از مشااهدات خاودا او

نشئت گرفته است؛ مانند گزار

از قبور امهه بقیع

که گفته است:

جعفربنمحمدرادربقیع،درجوارپدروجدشب خاکسررردودوبررربرر
آنهادربقیعتاکنونرطع مرمر استک برآنووشت است:بسماللّر الررنمن
الرنیم،الحمدللّ مبیدانممومحییالرمم،هذاربرفاطمرةبنرترسرو اللّر 



سیدةالنساءالعالمینوربرالحسنبنعلیبنابیطالبوعلیبنالحسینبنعلی

بنابیطالبومحمدبنعلیوجعفربنمحمّد 8.
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این گزار  ،از مشاهدات مسعودی است؛ البته او در گزار های خود ،روشی منوفانه
را در پیش گرفته و سعی نهوده تهام اقوال مطارح دربااره واقعاه را بیااورد .وی در مرروج

الذهب گفته است « :هرکه در این کتاب بنگرد ،بداند که مذهبی را یاری ندادم و گفتهای را
طر داری نکردم 1».وراکه این کتاب ،تارینی است و کار مورخ ،غیر از متکلم است؛ وی
در اواخر عهر ،در مور مقیم شد و در جهادیاآلخر سال 345ه.ق در شهر فساطا موار
درگذشت.

91

دو .مروج الذهب

مروجالذهبومعادنالجوهرفیتحفانشرافمنالملوکوأهلالردرایات ،از کتاابهاای
مسعودی است که موجود می باشد و در آن ،وقایع را به شکلی روان آورده و اخبار موثق را
بیان داشته است .او این کتاب را در سال 337ه.ق تألیف نهوده و در جهادیاألولای ساال
336ه.ق مورد بازبینی قرار داده و در فسطا مور به پایاان رساانده اسات 99.بسایاری از
دانشهندان شرقی و غربی ،توجه ویههای به مروجالذهب نهودهاند؛ باهگوناهایکاه ونادین
واپ از آن ،در اروپا و شرق به انجام رسیده و نسنههاای خطای مرروجالرذهب ،در قالاب
اجزای متفاوت در دنیا موجود است 97.مروجالذهب ،دارای  937باب است و باه دو بناش
«پیش از اسفم» و «پس از اسفم» تقسیم شده است .بنش ننست ،از خلقات جهاان و
توصیف زمین و ذکر سرزمینها و دریاها و رودها و کوهها آغاز شده و تاریخ انبیاا و اخباار
ملت ها را ،از یهودی و مسیحی و هندی و ایرانی و یونانی و عرب ،باز میگویاد و بناش
دوم ،از والدت پیامبر اسفم

آغاز میگردد و تاریخ بعثت و هجرت خلفاای راشادین و

اموی و عباسی را تا سال 336ه.ق بیان میکند.
سه .اثبات الوصیه

اثباتالوصیة ،به مسعودی منتسب شده است و موضوع وصیت در این کتاب ،از عهاد
آدم

تا دوره رسول خدا

بررسی شده است .این کتاب ،وندین بار واپ شده و برخی
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شرحِ حالنگاران از این کتاب یاد کرده ،آن را به صاحب مروجالرذهب نسابت دادهاناد.
اثباتالوصیة ،دارای سه بنش است؛ بنش اولل ،به منلوقات پیش از حضرت آدم
زمان خلقت ایشان اختواص دارد .بنش دوم ،جریان خلقت حضرت آدم

93

تاا

و شرح حاال

و معجزات پیغهبران پس از او و تاریخ پادشاهانی که در آن زمان بودهاند ،تاا زماان خااتم
انبیا

را بیان میکند و بنش سوم ،به شرح حاال ،معجازات رساول خادا

امام

پرداخته ،تاریخ خلفایی را که با ایشان همزمان بودهاند ،ذکر مینهاید.

و دوازده

دیدگاههای مطرح درباره نگارنده اثبات الوصیه

دو دیدگاه درباره نگارنده اثباتالوصیة در بین صاحبنرران ،مطرح است که عبارتاند
از:
 .9انتساب مروجالذهب و اثباتالوصیة به علی بن حسین مسعودی.
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 .7عدم انتساب مروجالذهب و اثباتالوصیة به علی بن حسین مسعودی .این گاروه،
به سه دسته تقسیم میشوند:
ی  .نگارنده اثباتالوصیة و مروجالذهب ،دو نفر با تشابه اسهی میباشند؛ وناانکاه
هادی حسین حهود آورده است:
شایدمسعود ِدیگر بودهک کتابیب واماثباتالوصریةوگاشرت باشردو
همینموضوع،دلیلمشتب شدنامروزدعلماگردیدهاست.

15

دو .برخی گفتهاند :نگارنده اثباتالوصیة شلهغانی بوده و میان اثباتالوصیة و کتااب

انوصیاء ارتبا برقرار است وانوصیاء که نامش به ههین صورت در رجال نجاشی آمده،
ظاهراد ههان کتابی است که در اختیار مسعودی ،صااحب مرروجالرذهب باوده و از آن باا
عبارت «کتابه فی الوصیه» ا در ضهن یادکرد از شلهغانی ا نام میبرد.

96

سه .برخی نیز بر این باورند که مؤلف کتاب اثباتالوصیة ،علی بن حبشی است که در
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اثر تحریف ،به علی بن حسین تبدیل شده است .شباهت «حبشی» (یا حبش یا حبیش) به
«حسین» در نگار  ،پوشیده نیست .سپس ،این عنوان بار علای بان حساین مساعودی،
صاحب مروجالذهب که در ههان عور میزیساته ،تطبیاق داده شاده اسات؛ البتاه ایان
احتهال هروند به صورت ضعیف وجود دارد که کلهاه «بان قاونی» در نگاار
حرو  ،شبیه «الهسعودی» گردیده ،به آن تبدیل شده باشد.

پیوساته

92

اقوال قائالن انتساب اثبات الوصیه به مسعودی ،نگارنده مروج الذهب

بسیاری از بزرگان امامیه ،اثباتالوصیة را به نگارنده مروجالذهب نسابت داده و او را
مورد مدح قرار دادهاند که مهمترین ایشان بدین قرارند:
ی  .اوللین کسی که اثباتالوصیة را به مسعودی ،نگارنده مروجالرذهب نسابت داده،
نجاشی ( 327ا 451ه.ق) در رجا است .وی بدون هیچگوناه تاوثیقی ،دربااره مساعودی
میگوید:
المسعود ابوالحسنالهذلی،لر کتراب...رسرالةاثبراتالوصریةلعلریبرن
ابیطالب  18....


دو .ابیمنوور الحسن بن یوسف بان مطهار ،عفماه حلای (ت 642ا م276ه.ق) ،در
کتاب الخالص آورده است:
ل کتربفریاامامرةوهیرهرا،منهراکترابفریاثبراتالوصریةلعلریبرن
ابیطالب وهوصانبکتابمروجالذهب 19....


سه .ابوالحسن علی بن داوود حلی ( 642ا بعد از 212ه.ق) ،در الرجا آورده است:
علیبنالحسینبنعلیالمسرعود ،ابوالحسرن،لر کتراباثبراتالوصریة
لعلی وهوصانبمروجالذهب 20.

وهار .عنایةاهلل علی القهپامی (م ،)113در مجمعالرجا آورده است:
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علیبنالحسینالمسعود ،ابوالحسرنالهرذلی،لر کتراب...رسرالةاثبرات
الوصیةلعلیبنابیطالب  21....


پنج .ابوعلی حامری (م 9796ه.ق) ،در منتهیالمقا ذکر نهوده است:
علیبنالحسینمسعود ،ابوالحسنهذلی،ل کتبفیاامامةوهیرها،منهرا
کتابفیاثباتالوصیةلعلیبنابیطالب وهوصانبمروجالذهب .


وی در ادامه ،می گوید :عفمه مجلسی در بحارانووار ،اثباتالوصیة و مروجالرذهب

را به مسعودی متعلق میداند.

77

شش .عفمه محهدباقر مجلسی ( 9132ا 9991ه.ق) ،در بحارانووار مینویسد:
والمسعود عدهالنجاشیفیفهرست منرواةالشیعةورا :لر کتربمنهرا:
کتاباثباتالوصیةلعلیبنابیطالب وکتابمروجالذهب 23.


هفت .عفمه محهدباقر مجلسی ( 9132ا 9991ه.ق) ،در الروجیزه در بااب علای بان
حسین مسعودی آورده است« :هو صاحب مروجالذهب ».و باا حار «ح» کاه رماز وا ه
مهدوح است ،از وی یاد میکند و در توضیح ذکر مینهاید « :صاحب اثبراتالوصریة ».و
کتابهای رجا ابن داوود و رجا عفمه حلی را بهعنوان مستندات خود نام میبرد.

74

هشت .شیخ حر عاملی ( 9133ا 9914ه.ق) ،در أملاآلمل ذیل نام «علی بن الحسین
مسعودی ،ابوالحسن الهذلی» آورده است« :له کتاب فی اإلمامة وغیرهاا ».و ذکار نهاوده:
«منها کتاب فی اثباتالوصیة لعلی بن ابیطالب

وهو صاحب مروجالرذهب ».و ایان

مطلب را به رجا عفمه ارجاع داده و در ادامه مینویسد« :وذکره النجاشی وقال :له رسالة
فی اثبات اإلمام لعلی بن ابیطالب

» و مقوود وی ،ههان اثباتالوصیة است.

75

نُه .آغابزرگ تهرانی (متولد 9755ه.ق) ،در الذریعةالیتصاویفالشیعة مینویسد:
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إثباتاامامةلعلیبنابیطالب،للمورخالشهیرالمسعود ؛کماعبرکرذل 

النجاشی،یأتیبعنواناثباتالوصیةاشتهارهب  26.

ده .سید حسن صدر (متولد 9727ه.ق) ،در تأسیسالشیعةلعلومااسالم.

72

و نیز بسیاری دیگر که ذکر آنان در این منتور نهیگنجد.
اقوال قائالن عدم انتساب اثبات الوصیه به مسعودی ،صاحب مروج الذهب

برخی بر این باورند که نگارنده مروجالذهب و اثباتالوصیة متعدد هساتند و انتسااب
اثباتالوصیة به نگارنده مروجالذهب را مردود و خالی از دلیل دانستهاند که از آن جهلاه
عبارتاند از:
ی  .دکتر جواد علی (متولد 9112م) ،در مواردتاریخالمسرعود  مایگویاد« :اثبرات

الوصیة از جهت اسلوب ،انشا ،طریقه تألیف ،اساتید و راویان ،با کتابهای دیگر مساعودی
متفاوت است ».وی ،ههچنین میگوید« :این کتاب ،متعلق به نگارناده و مؤلاف دیگاری
است».

7۸

گفتنی است ،حسین حهود در منهجالمسعود نیز این مطلب را از قول جواد علی نقل
کرده است.
دو .هادی حسین حهود ،در منهجالمسرعود  ذیال بحاث «العقاماد والفارق الدینیاة»
مینویسد:
اثباتالوصیةب شکلفعلی،ومیتواودازتألیفاتمسرعود صرانبمرروج
الذهبباشدواینانتما ویزوارداستک مؤلفکتاباثباتالوصریةمجهرو 
بودهوب اشتباهآنراب صانبمروجالذهبوسبتدادهاود 29.

سه .محهدجواد شبیری زنجانی در مقاله «اثبراتالوصریة مسعووی  ،صااحب ماروج

الذهب» آورده است:
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آیةاهللوالدمدظل ،درذیلسند ازالغیبر وعمراویکر براورام«علریبرن
الحسین»آهازشدهاست،مررومداشت اود:الظاهرأو علیبنالحسینمسرعود ،
صانباثباتالوصیةوهوهیرصرانبمرروجالرذهبرطعرار؛هراکر ابوالعبرا 
وجاشیب گمانیکیبودنعلیبنالحسینمسعود ،دوکتاباثبراتالوصریةو
مروجالذهبراب ی مؤلفوسبتدادهاست؛درنالیکر دررتدرمنردرجات
رساودایندوومیتواودتألیفی مؤلفباشد 30.


ایندوکتاب،می
بررسی و تحلیل

اکنون دانستیم ،اوللین کسی که ادعای انتساب اثباتالوصریة باه مساعودی ،نگارناده
مروجالذهب را نهوده ،نجاشی در کتابرجا بوده است و دیگران نیز به دلیال اعتهاادی
که به نجاشی داشتهاند و او را از بزرگترین افراد متنوص در علم جارح و تعادیل روات
میدانستهاند ،در این انتساب از او پیروی کردهاند .در توضایح اعتهااد بزرگاان امامیاه باه
نجاشی ،میتوان به سنن قهی ( 9۸22ا 9141ه.ق) در کتاب الکنیوانلقاب اشاره نهود
که گفته است:
وجاشی،ازبزرگانوارکانجرحوتعدیلوعالمتررینعلمرادرایرنزمینر 

است.اوراومیتوانبادیگر ریا کردوعلما شیع دربارهاعتمادب وجاشی
اجماعدارود 31.

ازاینرو ،نویسندگان بعد از نجاشی ،با اعتهاد به سنن وی و بدون اینکه خود تفحص و
جستوجو نهایند ،به انتساب اثباتالوصیة به مسعودی قامل شدهاند .این نکته نیز درخاور
تأمل است که نجاشی برای این انتساب ،سننی نگفته است؛ اما میتوان وناد احتهاال را
بهعنوان دلیل ذکر کرد:
ی  .وند نفر با نام «علی بن الحسین مسعودی» در آن زمان میزیستهاند و عدم دقت
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در این مسئله ،موجب انتساب اثباتالوصیة به نگارنده مروجالذهب شده است.
دو .نگارنده مروجالذهب ،کتاب هایی را نوشته که هروند امروزه در دسترس ما نیست،
درباره مدح ،فضیلت و توصیف امامان شیعه

است .ههین موضوع ،موجب مشتبهشادن

امر نزد نجاشی شده و اثباتالوصیة را نیز به نگارنده مروجالذهب نسبت داده است.
سه .کتاب اثباتالوصیة ،در اختیار نجاشی نبوده و از دیگران نام ونین کتابی را شنیده
و در مندرجات آن دقت ننهوده و آن را به نگارنده مروجالذهب نسبت داده است.
وهار .مهکن است ،نام نگارنده اثباتالوصیة با نام نگارناده مرروجالرذهب ،از جهات
حرو  ،نزدی بههم بوده و بر اثر تحریف ،به نام نگارنده مروجالذهب تبدیل شده باشاد.
بنابراین ،عدم توجه به این مسئله ،میتواند دلیل این انتساب باشد.
در این رهگذر نیز برخی به عدم انتساب اثباتالوصیة به نگارنده مروجالرذهب قامال
هستند که دلیل آنان ،مواردی وون :تفاوت در شیوه نگاار  ،مجهاولباودن مساعودی و
تعدد مسعودی در آن زمان میباشد که این ادله نیز قابل توجه و تأمل است.
راویانِ ذکرشده در مروج الذهب و اثبات الوصیه

مورد دیگری که در انتساب اثباتالوصیة باه نگارناده مرروجالرذهب دارای اههیات
میباشد ،رواتی اند که روایاتشان ،سبب رقمخوردن صفحات این کتابها گردیده اسات .از
آنجا که یکی از اهدا مقاله حاضر ،این است که با تأکید بر تشیع امامی ،مطالاب مرروج

الذهب و اثباتالوصیة را مورد بررسی قرار دهد ،سلسلهراویاانی را کاه در مباحاث تشایع
امامی در این دو کتاب آمدهاند ،ذکر شده تا ههنوانی یا تفاوت آنها دریافته شود.
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 .1راویانِ ذکرشده در مروج الذهب عبارتاند از:

قنصور ب وحشی

صلهح ب علی ب عطی اصم

عبداهرحم هلشمی

ابوعوب ،صلح اهدوه

قحمد ب علی ب عبداهلل

عبلس ب عبداهمطل

ابوجعفر قحمد ب

عیسی ب ابیدهف

جریر قحمد ب حمید رازی

طبری
قجلهد

قحمد ب اسحلق

اب ابیتجیح

قحمد ب فرج

ابودعلق

عبداهلل ب قلهک خزاعی

اب ازهر

قلسم ب عبلد

یحیی ب هرثم

قحمد ب یزید قبرد

هیثم

عرف

ابوعبداهلل قحمد ب
تحوی
ابوسفیلب عمرو ب یزید

قحمد ب

براء ب یزید

عبداهلل ب

حلرث

طلئی
ابواهحس

علی ب

قحمد ب

ابوفیلض عبداهلل ب قحمد

وهید ب بحتری عیسی

سلیملب
حلرث ب قسملر بهراقی

ابواهحس

قدائنی

علی ب

سلیملب

توفلی
 .2راویانی که اثبات الوصیة از آنان نقل روایت کرده است:

جلبر

ب

عبداهلل ابواسحلق سبیعی

اب عبلس

ام فروه

اتصلری
سعید ب قسی

فضیل ب یسلر

ابوحمزه ثملهی

اسود ب سعید

جلبر ب جعفر

عنبر ب قصع

یوتس ب ظبیلب

قفضل ب عمر
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ابوقسلم سراج

عبیدة ب بشیر
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حسی ب تویره

اعی
قفضل ب بشلر

داوود ب کثیر رقی

عیسی ب عبداهملک

ابوجعفر ضریر

اسحلق ب عملر

هشلم ب سلهم

حملد ب عیسی

تصر ب قلبوس

زیلد قندی

قحمد ب یزید

صفواب ب یحیی

علی ب جعفر

قحمد ب اسملعیل ب

حسی

علی ب

ب

خلتوب بنت ابراهیم ب

حکیم

ابویحیی

فضل هلشمی

ریلب ب صلت

قوسی ب جعفر

ابوحمزه ثملهی

عبداهرحم ب یحیی

حسی ب علی وشلء

علی ب اسبلط

صفواب ب یحیی

حس ب جهم

قحمد قحمودی

حسی ب قلروب

قحمد ب سعید

فتح

یحیی ب هرثم

یزید احمد ب قحمد قلبند

ب

قحمد ب عیسی

جرجلتی
ب

احمد

علی ب عمر توفلی

قحمد ابوبکر فهفکی

هلوب ب قسلم

حصیبی
علی ب قهزیلر

قحمد ب

علی ب
حس
قوسی

عالب کلبی
قحمد

ب

ب صلهح
ب

قحمد احمد ب

غلزی
ب

حس

اسملعیل احمد سیلری

احمد ام هلتی

جعفر ب

احمد ب اسحلق

قحمد
اصبغ ب تبلت

هلروب ب قسلم

اتصلری

جلبر ب جعفر

عبداهلل ب بشیر

علی ب ابوحمزه

تحلیل و بررسی

این

با تأمل در این دو جدول ،دیده میشود که هیچکدام از راویان این دو کتااب ،در
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بحث تشیع امامی ،حتی از جهت لقب و کنیه نیز ههنوان و شبیه نیستند و راویان مرروج

الذهب در مقایسه با راویان اثباتالوصیة ،متفاوت هستند .حاال باا ایان تفااوت آشاکار،
وگونه می توان این دو اثر را به ی
ی

نویسنده ،از ی

نویسنده ملحق نهود؟ زیرا در نوشتههای منتساب باه

سلسلهراوی یا راویان نزدی

و شبیه به یکدیگر اساتفاده مایگاردد؛

درحالیکه در مروجالذهب و اثباتالوصیة ،این شباهت دیده نهیشود .پس ،باا نگااه باه
راویانِ ذکرشده در مروجالذهب و اثباتالوصیة ،از دو جهت انتساب آن دو کتاب به یا
نویسنده ،بعید مینهاید:
 .9تفاوت راویان مروجالذهب و اثباتالوصیة ،از جهت هویت و شنویت؛
 .7تفاوت در سلسلهرواتا ذکرشده در این دو کتاب.
پس از ارامه اجهالی ادله موافقان و منالفان انتساب اثبراتالوصریة باه مؤلاف مرروج

الذهب ،به مقایسه این دو کتاب پرداخته میشاود؛ اماا پایش از مقایساه دو اثار یادشاده،
یادآوری این نکته مهم الزم مینهاید که مروجالذهب با اثباتالوصیة در سب
سب

محتوایی ،رو

نگاار ،

فکری ،فلسفی ،منطقی و ادبیاتی متفاوت است .ننسات ،برخای از

این تفاوت ها بیان خواهد شد و سپس ،مقایسه مورد نرر انجام خواهد گرفت .تفاوتهاای
موجود ،عبارتاند از:
ی  .مروجالذهب ،تاریخنگاری اسفمی ا عربی را به تاریخنگاری اسافمی ا جهاانی
تبدیل نهوده است؛ درحالیکه تاریخنگاری اثباتالوصیة ،اسفمی ا شیعی است.
دو .مروجالذهب ،به سنّتهای تاریخنگاری سایر اقوام توجه نهوده؛ ولی اثباتالوصیة،
تنها تاریخنگاری شیعی و دوران امامت را آورده است.
سه .مروجالذهب ،به علماندوزی ،کنجکاوی در آداب و رسوم و ترکیب تاریخ و جغرافیا
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توجه بسیاری دارد؛ درحالیکه اثباتالوصیة ،فقا اماماان اثنایعشار را آورده و باه امار
وصایت امیر مؤمنان ،علی

توجهی بسزا نهوده است.

وهار .مروجالذهب ،از اخبار متواتر و مستفیض در نقل خبر استفاده میکند؛ درحالیکه
اثباتالوصیة ،ونین پیشفرضی را نداشته و حتی در ی

مورد ،از کسانی که متهم به غلو

بودهاند و نیز از قول شنوی یهودی درباره نشانههای امیر مؤمنان ،علی

 ،نقل روایات

کرده است.
پنج .مروجالذهب ،از شیوه هایی مانند :مطالعه آثار گذشتگان ،گفتوگو و موااحبه باا
افراد فرهینته و دانشهندان ،و مشاهده آثار و وقایع و حوادث زندگی اقوام ،جوامع ،قبایال،
امت و ملل منتلف استفاده کرده؛ درحالیکه اثباتالوصیة ،تنها به مطالعه آثار گذشاتگان
و نقل روایت از آنان ،بسنده نهوده است.
شش .مروجالذهب ،اطفعات متفاوتی در زمینه های فرهنگی ،دینی ،سیاسی و نرامی
ارامه کرده و به اسناد خطی ،آمارها ،ساختهانها ،قلعهها ،صورتها و نقاو  ،افساانههاا و
روایتهای دهانبهدهان ،زبانها ،مکالهه ها ،آداب و رسوم ،عقاید دینی و غیردینای توجاه
اساسی نهوده ،قدرت تبیین و تحلیل را به خواننده داده است؛ ولی اثباتالوصیة ،تنهاا باه
ذکر اخبار متفاوت در خووص اوصا و فضایل امامان شیعه

پرداخته است.

هفت .مروجالذهب ،مورخان ،اسناد ،مدارك و منابع تارینی را مورد ارزیابی و نقد قرار
داده و در نقد برخی داده ها ،از رو

تطبیقی استفاده نهوده اسات؛ درحاالیکاه دراثبرات

الوصیة ،تحلیل و نقد وجود ندارد و فق به ذکر اخبار پرداخته شده است.
هشت .مروجالذهب ،از متون ترجههشده در زمینههای گوناگون استفاده کرده و حتای
از کتاب های شیعه ،مرجئه ،معتزله و خوارج ،اقوالی را آورده؛ درحالیکه اثباتالوصریة ،باه
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این رو

نگاشته نشده است.

نُه .مروجالذهب ،بدون هیچگونه توعب دینی و با رعایت انوا  ،به شناسایی علهاا و
ادیان دیگر میپردازد و مسیحیت ،مذهب مارونی ،ادیان فارس ،بهخووص مانویه ،مزدکیه
و زردشتی و کتابهای آنها را یادآور شده؛ ولی اثباتالوصیة ،در دفااع از ماذهب تشایع
امامی نگار

یافته و مذهب دیگری را ذکر نکرده است.

ده .مروجالذهب ،به نقل حوادث سیاسی و اجتهااعی دولاتهاا و پادشااهان و روابا
سیاسی و وضعیت و کارکرد آنها پرداخته و عهلکردشان را مورد ارزیاابی و تحلیال قارار
داده؛ درحالیکه اثباتالوصیة ،این ونین نیست.
یازده .مروجالذهب ،در مطالعات تارینی ،رو

تجربی ا تفههی را برگزیده که بر پایه

مشاهدات عینی و مطالعات تجربی استوار است؛ درحالیکه رو

اثباتالوصریة ،کفمای

است و مبتنی بر مطالعات تجربی صر نیست و آماوزههاای وحیاانی و غیبای را نیاز در
بردارد.
دوازده .مروجالذهب ،در ارزیابی اخبار و ثبت و ضب حاوادث ،تنهاا از رو

علهای و

تجربی استفاده کرده است؛ ولی اثباتالوصیة اینگونه نیست و روشای وحیاانی و غیبای
دارد.
سیزده .مروجالذهب ،اخبار معار ،با شرع را به عقل ارجاع داده است تا دریابد ماورد
تأیید عقل است یا خیر؛ درحالیکه شاید عقل قادر نباشاد بسایاری از روایاتهاای اثبرات

الوصیة را بپذیرد؛ البته واون عقال تواناایی فهام و پاذیر

آنهاا را نادارد ،نهایتاوان

روایتهای این اثر را معار ،یا منالف با شرع دانست.
وهارده .مروجالذهب ،رو

استدالل عقلی بر مباحث تارینی را برای تجزیه و تحلیل
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دقیق و صحیح حوادث تارینی عرضه کرده است؛ درحالیکه مسامل تارینی ذکرشاده در
اثباتالوصیة به حدیث مستند شده است.
پانزده .مروجالذهب ،از وهار رو  :موضوعی ،پیرامونی ،وکیدهسازی و تعیاین دقیاق
تاریخ استفاده کرده؛ ولی اثباتالوصیة ،بر اساس امامت امهه اثنیعشر
تاریخ امامت ایشان) نگار

(تعیاین دقیاق

یافته است.

شانزده .مروجالذهب ،برای تعیین زمان حادثه ،از دو رو

نقلی (تاارینی) و تجربای

(فلکی ا زیجی) استفاده کرده است؛ درحالیکه اثبراتالوصریة ،از اخباار و علام اماام
استفاده نهوده است.
هفده .مروجالذهب ،از پنج سب

نگارشی استفاده نهوده کاه عباارتاناد از :روشان و

واضحنویسی ،منتورنویسی ،سادهنویسی ،پرهیز از تکلف ،حُسن تنریم و ارامه؛ ولیاثبات

الوصیة ،از سب

روایی استفاده کرده و نشانهها ،صافات و معجازههاای اماماان شایعه را

بهتفویل آورده است.

37

مقایسه محتوایی مروج الذهب و اثبات الوصیه

اکنون محتوای اثباتالوصیة و مروجالذهب باا رویکارد تشایع اماامی ذکار شاده و
تفاوتها و ههنوانی های دو اثرِ یادشده مطرح نهوده ،مورد بررسی و تحلیل قرار خاواهیم
داد تا شباهت یا عدم شباهت این دو کتاب به دست آمده ،صحت یا عدم صاحت انتسااب
دو اثر به مسعودی ،دریافته شود.
* امیر مؤمنان
 .1در بیان قریشیبودن امام

مروجالذهب و اثباتالوصیة ،قریشیبودن اماام را ذکار کاردهاناد؛ اماا دارای تفااوت
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بسیاری هستند.

مروجالذهب ،قریشیبودن را از شرای امام دانسته ،میگوید :امامت غیرقریشی ،جاایز
و روا نیست و پیامبر فرموده که امامت ،در قریش است و قریش را مقادم داریاد و بار آن
مقدم نشوید؛ ونانکه مهاجران در روز سقیفه بنیساعده در مقابل انوار استدالل کردهاناد
که امامت ،خاص قریش بوده و اگر آنها حکومت یابند ،عدالت کنند؛ 33درحالیکاه اثبرات

الوصیة قریشیبودن را در سننی سرزنشگونه از امیر مؤمنان ،علی

خطاب به اعضای

سقیفه آورده است و میگوید:
بیخبرازعلی


،خلیف اوتخرابومودوردوایشرانفرمرود:اگررامامرتو

خالفتب رریشتعلقدارد،منازررریشبر خالفرتسرزاوارترمواگررمقرام
خالفتما رریشویست،پس،طایف اوصاربردعوا خودباریباشند.

34

 .2بیان ماجرای سقیفه

واقعه سقیفه ،در مروجالذهب و اثباتالوصیة آورده شده است.
اگروه هر دو کتاب ،سقیفه را یادآور شدهاند ،ولی مروجالذهب آن را در پای اساتدالل
برای قریشیبودن امام میآورد و از آن به بدی یاد نهیکند و اشارهای گذرا به واقعه کرده،
میگوید :مهاجران در روز سقیفه بنیساعده ،در مقابل انوار استدالل کردهاند کاه امامات،
خاص قریش است و اگر آنها حکومت یابند ،عدالت کنند و بسیاری از انوار ،دلیل آنان را
پذیرفتند؛ 35اما اثباتالوصیة ،به این واقعه و سابب و علات تشاکیل آن پرداختاه و آورده
است که سقیفه تشکیل شد و [مهاجر و انوار] خلیفه را انتناب نهودند .این خبار ،پاس از
آنکه علی

از غسل ،حنو  ،کفن ،آمادهکردن جنازه پیغهبر

آن بزرگوار فارغ شده بود ،به آن حضرت رسید.

36

برای دفن و نهاز به بدن
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 .3تبیین نص در امامت

مروجالذهب و اثباتالوصیة ،آوردهاند که امام باید از طریق نص انتناب شود.
مروجالذهب ،این مطلب را ذیل اعتقادات امامیه آورده و از قول امامیه میگوید :امامیه
معتقدند که امامت ،حتهاد باید از طر خدا و پیامبر باشد و بدون تعیاین ایشاان ،سازاوار و
مهکن نیست و در تهام دوران ،حجت خدا میان مردم است .این حجت ،یا ظاهر است و یا
به دلیل بیم و تقیه ،منفی است؛ 32درحالیکه اثباتالوصیة ،انتناب امام را در طی روایتی
از پیامبر اسفم آورده است که در معراج ،خدای متعال به رسولش فرمود :بعاد از تاو ،واه
کسی سرپرست امت تو خواهد بود؟ پیغهبر اکرم
خدای حکیم فرمود :علی بن ابیطالب

فرمود :خدا به این امار دانااتر اسات.

 ،امیر مؤمنان خواهد بود و امامت آن حضرت ،به

طور شفاهی میباشد 3۸.سنن دیگر اینکه مروجالذهب ،در انتناب امام از طریق نص ،به
تهام امهه
علی

نرر دارد؛ ولی اثباتالوصیة ،این خووصیت را فقا بارای امیار مؤمناان،

آورده است.

 .4در بیان صفات امام

مروجالذهب و اثباتالوصریة ،تهاام صافات نیا  ،از قبیال :بنشاندگی ،شاجاعت،
اعلهیت و عوهت را در امیر مؤمنان ،علای

جهاع دانساته و از ایان مطالاب گازار

دادهاند.
مروجالذهب ،به طور اختواصی به این موضوع پرداخته و نرر امامیه را ذکر کرده که
می گویند :تهام این فضایل و صفات ،در علی بن ابیطالب

و فرزندانش(علایهم السافم)

جهع است؛ از پیشقدمبودن در ایهان و هجرت و قرابت و حکمکردن به عدالت ،تا جنا
و جهاد در راه خدا و خداترسی و تقوا و زهد و عبادت 31.ایان در حاالی اسات کاه اثبرات

الوصیة اوصا ا یادشده را از پیشگویی های ی

مرد یهودی آورده است که پایش از تولاد
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96۸

علی

به مادر

فاطهه بنت اسد گفته است .اثباتالوصیة میگوید:
آنداوشمندیهود ،ب فاطم بنتاسدگفت:اگرراستبگوییک کفیلاین

پیامبرهستی،ب همینزود ،پسر میزاییک ههارمینفرزودتوخواهدبرود؛
اوشجاع،مهتر،داوشمند،امام،مطاع،بزرگهمرت،جرواومردورکرندیرنخرود

خواهدبود.اوبرا خدا خودومازمیخواودوروزهمیگیردووادان،باشرتاب،
ستمکاروجورکنندهویستوواماو«،علی»خواهدبود.

40

 .5در بیان فضایل امام

مروجالذهب و اثباتالوصیة ،یاری پیامبر

توس امیر مؤمناان ،علای

را نقال

نهودهاند.
مروجالذهب ،این فضیلت ها را از اعتقادات امامیه دانسته و می آورد :ویزهایی که مایه
فضیلت اصحاب پیامبر شده ،ایهان ،هجرت ،خویشاوندی ،یاریکردن پیامبر و جانابداری
در راه اوست؛ 49درحالیکه اثباتالوصیة ،فضایلی شبیه به این را آورده ،میگوید :علای در
تهام مراحل ،پشتیبان پیغهبر است و آن حضرت را در هر کموزیادی یاری میکند 47.البتاه
اینها ،در ضهن پیشگوی یهودی به فاطهه بنت اسد آمده است.
 .6در بیان ادامه نسل رسول خدا

از صلب علی

مروجالذهب و اثباتالوصیة ،آوردهاند که نسل پیامبر

از علی

ادامه مییابد.

مروجالذهب ،این مطلب را در طی روایتای از عبااس ،عهاوی پیاامبر
لبنندزدن پیامبر

به علی

کاه دلیال

را خواستار شد ،آورده و می گوید :پیامبر به عباس فرمود:

ای عهوی رسول خدا! به خدا که خداوند بیشتر از من ،او (علی) را دوست دارد و نسل ههه
پیغهبران ،از پشت خودشان و نسل من ،از پشت او خواهد بود؛43درحالیکه اثباتالوصریة،
این سنن را از گفتههای ی

مرد یهودی آورده ،میگوید :پیغهبر ،دختر خاود را باه علای
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تزویج خواهد کرد و فرزندان رسول خدا ،از صلب علی خواهند بود.

44

 .7در بیان اسامی امامان

در مروجالذهب و اثباتالوصیة ،اسامی امامان دوازدهگانه ذکر شده است.
مروجالذهب ،از قول امامیه و به صورت بسیار گذرا و منتور آورده ،مایگویاد :علای
فرزند خود ،حسن را به عنوان امام پس از خود تعیین کرد و بعد از حسن ،حساین و او نیاز
بعد از خود ،فرزند

علی بن حسین را تعیین کرد و ههینطور امامان پس از خودشان را تا

امام زمان که دوازدههین از ایشان است ،معیلن نهودند؛ 45درحالیکه اثباتالوصریة ،در دو
جا از نوشتههای خود ،به اسامی امامان دوازدهگانه توریح نهوده ،آنان را با اوصاافی ویاهه
ذکر کرده است .9 :در حدیث لوح فاطهه ،از جابر بن عباداهلل انوااری؛ .7 46روایات اماام
محهدتقی
شهادت خضر

از قول پدرانش درباره سؤال حضرت خضر

و پاسخهای امام حسن

به امامت امامان دوازدهگانه و آوردن نام هری

 .8در شباهت و همشأنی امیر مؤمنان ،علی

از آنان.

و

42

با رسول خدا

مروجالذهب و اثباتالوصیة ،امیر مؤمنان ،علی

را همردیف پیامبر

دانستهاند.

مروجالذهب ،این را به نقل ابن عباس آورده است که جهعی نشسته بودند و باه امیار
مؤمنان ناسزا می گفتند .ابن عباس که از آنجا میگذشت ،آن سننان را شنید و نازد آناان
رفت و گفت :شهادت میدهم از پیامبر خدا شنیدم که میگفت :هرکس ناسزای من گوید،
ناسزای خدا گفته و هرکس ناسزای علی گوید ،به من ناسزا گفته است؛ 4۸درحالیکه اثبات

الوصیة در این باره ،روایتی را از رسول خدا

نقل کرده ،میگوید :از پیاامبر

شد که فرمود :من و علی ،نوری باودیم کاه در پیشاانی آدم

روایات

قارار داشاتیم .آنگااه از

صلبهای پاکیزه بر حهل های پاك انتقاال یاافتیم؛ تاا اینکاه در صالب عبادالهطلب
جایگزین شدیم .آن نور ،به دو قسم تقسیم شد؛ ی

قسام آن ،در وجاود عباداهلل و قسام

دیگر  ،در وجود ابیطالب جای گرفت و من از عبداهلل ،و علی از ابیطالب خارج شد.

41
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 .9در بیان ویژگیهای امامان

مروجالذهب  ،مطاالبی ههچاون :عواهت ،اعلهیات ،شاجاعت و بنشاندگی اماام را
بهصورت مبحثی مستقل و طبق عقیده امامیه آورده است؛ 51ولی اثبراتالوصریة ،صافات
امام را بهصورت جداگانه و اختواصی ذکر ننهوده ،آنها را طی پیشگوییهای مرد یهودی
به فاطهه بنت اسد در شأن امیر مؤمنان ،آورده است.
 .11در ذکر برخی از کرامات ،فضایل و زندگی امامان

اثباتالوصیة ،مباحثی را مانند :خاواب ماادر امیار مؤمناان و والدت ایشاان 59،محال
والدت و وگونگی والدتش 57،اوللین نهاز علی
غدیر خم 56،رحلت پیامبر

 53،دعاوت خویشاان 54،لیلعةالمبیع ،

و تحویل وصیتنامه به علی

طر خداوند متعال 52،جهعآوری قرآن توس امیار مؤمناان

و تعهدات گرفتهشده از او از
 5۸،حهلاه باه خاناه امیار

مؤمنان و آتشزدن درب آن 51،وندین روایت درباره فضایل و معجزات امیر مؤمنان
ضربتخوردن علی

55

و وصیتهای او 69،محل دفن امیر مؤمناان

،

61

و وگاونگی دفان

ایشان 67آورده است؛ درحالیکه در مروجالذهب ،هیچکدام از این موارد ،ذکر نشده است.
* حسن بن علی
 .1خطبهخواندن امام مجتبی

روایات نقال

مروجالذهب و اثباتالوصیة ،دربااره خطباهخوانادن اماام مجتبای
کردهاند.
در مروجالذهب آمده است که امیر مؤمنان ،علی

بیهار شد و به امام مجتبی دستور

داد تا نهاز جهعه را به جا آورد؛ 63اما اثباتالوصیة ،خطبهای را در طی جن

با معاویاه ،از

ایشان نقل کرده ،می گوید :وقتی امام حسن به مدامن آمد ،بیشاتر آن ماردم خُلاف وعاده
کردند و او را تنها گذاشتند .ازاینرو ،آن حضرت بلند شد و خطبهای خواند.

64
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 .2در سیره و زندگی امام حسن

در مروجالذهب ،مباحثی وون :بیعت مردم با حسن بن علی
توس امام مجتبی
امامحسن

در زمان حیاات امیار مؤمناان ،علای

توس ههسر

 65،خواندن دو خطباه
 66و باه شاهادترسایدن

جعده 62،آورده شده که در اثباتالوصیة ذکر نشده است.

 .3در بیان برخی وقایع زندگانی امام حسن

در اثباتالوصیة ،مطالبی نریار اینکاه :رساول خادا شنوا دا متوادی پارور
حسن

شد 6۸،قیام و جن

امام مجتبی

روایت درباره فضایل و معجزات امام حسن

اماام

با معاویه و تنلف مردم از ایشان 61،وندین
29

21

 ،مدت حیاات ایشاان ،حاوادثی کاه در

زمان دفن وی توس عایشه صورت گرفت 27و نیاز سارزنشکاردن عایشاه توسا ابان
عباس 23آورده شده است که هیچکدام از این مطالب ،در مروجالذهب وجود ندارد.
* حسین بن علی
 .1در بیان خروج امام حسین

از مدینه به کربال

مروجالذهب و اثباتالوصیة ،درباره خروج امام حسین

از مدینه و رفتن به ساوی

عراق سنن گفتهاند.
مروجالذهب ،طی روایتی ،حرکت امام حسین

را از مدینه شروع نهوده و به کوفاه

میرسد؛ 24درحالیکه اثباتالوصیة ایان مااجرا را بار اسااس روایتای از ام سالهه آورده،
میگوید :کار امام حسین

آنطور شد که خواست به سوی عراق خارج شاود؛ ام سالهه

بهوسیله شنوی برای امام حسین

پیغام داد :ای آقای من! ما تو را به حق خادا قسام

میدهیم که به طر عراق خارج نشوی.

25

 .2مدفن امام حسین

مروجالذهب و اثباتالوصیة آوردهاند کاه محال شاهادت و مادفن اماام حساین
کربفست.

بررسی انتساب کتاب اثبات الوصیه به مسعودی
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مروجالذهب ،محل شهادت امام حسین

را طی روایتی که متوکل دساتور داد قبار

را ویران نهوده و سرزمین کربف را در هم کوبند ،آورده است؛ 26ولی اثبات

امام حسین

الوصیة ،محل شهادت ایشان را ذیل روایتی از قاول ام سالهه و پیشاگویی پیاامبر
محل شهادت امام حسین

از

 22،آورده است.

 .3در بیان وقایع کربال

مروجالذهب ،مطالبی را از قبیل :دعوت کوفیان از امام حسین

و کشتهشدن ایشان

در کربف 2۸،دواندن اسب بر جنازه سیدالشهداء و دفن ایشان توس قوم بنیغاضر 21و نیاز
تنریب قبر حسین بن علی

در زمان متوکل ۸1ذکر نهوده است کاه در اثبراتالوصریة

نیامده است.
 .4در بیان کرامات و فضایل امام حسین

در کربال

در اثباتالوصیة ،مطالبی ههچون :ذکر فضایل و معجزات امام حسین

 ۸9،سننرانی

ایشان در روز عاشورا خطاب به یزید ۸7،سپردن ودایع امامت باه علای بان حساین
آمدن وهارهزار فرشته جن
بن علی

بدر به یاری امام حسین

در کربف ۸4،شیوه جن

،

۸3

حساین

و تعداد کشتهشدگان توس ایشان ۸5،گریهکردن آسهان و زماین در موایبت
۸6

سیدالشهداء و آمدن جبرمیل ،فطرس و مفمکه برای دیدن امام حسین

۸2

آورده شاده

است که در مروجالذهب ذکر نشده است.
* علی بن حسین
 .1واقعه حرّه

مروجالذهب ،واقعه حرّه و حهله مسلم بن عقبه به مدینه  ۸۸را نقل کرده که در اثبات

الوصیة ذکر نشده است.
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 .2در بیان حاالت امام سجاد

اثباتالوصیة ،مطالبی را وون :حضور امام ساجاد

در کاربف و بیهااری ایشاان،

۸1

در کربف و شام 11،ادعای امامات محهاد بان حنفیاه در

حضور امام باقر

ههراه پدر

زمان امام سجاد

 19و ذکر فضایل و معجزاتی از علی بن حسین

آورده است کاه در

مروجالذهب نیامده است.
* محمد بن علی
در بیان فضایل و زندگی امام باقر

اثباتالوصیة ،وندین روایت درباره اصل امام و امامت باه نقال از اماام بااقر
روایاتی درباره معجزات محهد بن علی
مدت حیات و شهادت امام باقر

 17و

ذکر کرده است؛ درحالیکه مروجالذهب ،تنهاا

 13را نقل کرده و مطلب دیگری را در احوال ،فضاایل و

حوادث زندگی ایشان بیان ننهوده است.
* جعفر بن محمد
 .1در برخی حاالت امام صادق

مروجالذهب ،مطالبی را از قبیل نامه ابوسلهه خفل به اماام صاادق
قطعه مرمری که در قبرستان بقیع بر روی قبر امامان شیعه

 14و جزییاات

 15بوده است ،آورده که در

اثباتالوصیة دیده نهیشود.
 .2در بیان زندگی و فضایل امام صادق

اثبرراتالوصرریة ،مطااالبی را ماننااد :روایااات امااام باااقر
محهد

درباااره اماماات جعفاار باان

 16و وندین روایت را درباره فضایل و معجزات امام صادق

مروجالذهب آنها را نقل نکرده است.

 12ذکر نهوده کاه

بررسی انتساب کتاب اثبات الوصیه به مسعودی
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* موسی بن جعفر
 .1زندانیبودن امام کاظم

مروجالذهب ،از قول عبداهلل بن مال

خزاعی ،شرطهدار و ناظر قوار هاارونالرشاید،

زندانیبودن موسی بن جعفر و وگونگی آزادشدن ایشان از زندان را آورده است؛ درحالیکه
اثباتالوصیة این مطلب را نقل نکرده است.

1۸

 .2در بیان زندگانی و فضایل امام کاظم

اثباتالوصیة ،معجزات موسی بن جعفر
موسی بن جعفر

هنگام والدت ،روایااتی دربااره امامات

 911،ذکر معجزاتی از امام کاظم

توس سندی بن شاه

11

 919،مسهومشادن اماام کااظم

ثقفی 917و سپردن ودایع امامت به علی بن موسی

 913را آورده

که در مروجالذهب ذکر نشده است.
* علی بن موسی
 .1مسمومیت علی بن موسی

مروجالذهب و اثباتالوصیة ،درباره مساهومیت علای بان موسای الرضاا

سانن

گفتهاند.
مروجالذهب ،مسهومیت را توس انگورِ زهرآلود ذکر کرده است و میگوید :علای بان
موسی ،در طوس به سبب خوردن انگور زیاد که به قولی زهرآلود بود ،درگذشت 914.این در
حالی است که اثباتالوصیة ،مسهومیت را به سبب انار ساهی گفتاه اسات و مایگویاد:
عبداهلل بن بشیر می گوید :انارها را دانه کردم .ههین که مأمون خواست قاشق وهاارمی از
انارها را به آن مرلوم بدهد ،ایشان فرمود :بس است؛ تو به مراد خود رسیدی .آن روز را به
شب نرسانده بودیم که صدای ضجه و گریه بر پا شد.

915

 .2والیتعهدی امام رضا

مروجالذهب ،آورده است :مأمون در ساال دویسات هجاری والیتعهادی را باه اماام
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داد و دختر خود را به عقد او درآورد و نامش را بر درهم و دینار زد و لباس و پروم

سبز را باب نهود؛ ولی این مطالب ،در اثباتالوصیة نیامده است.

916

 .3در بیان زندگی و فضایل امام رضا

اثباتالوصیة ،مطالبی نریر :نام مادر امام رضا

،

912

موسی 91۸،تحویل ودایع امامت از طر امام کاظم
که داللت بر امامت علی بن موسی

به علی بن موسی

 911،روایااتی

دارد 991،وگونگی خروج امام رضاا

از مدیناه و

گریهکردن خاندان ایشان در وقت بدرقه امام رضا
علی بن موسی الرضا

مدت امامات و عهار علای بان

،

999

 997،شیوه مسهومیت امام رضا

ذکر معجازات و اخباار غیبای از
 993و حضور محهاد بان علای

برای غسل و تدفین ایشان 994را آورده است که مروجالذهب آنها را ذکر نکرده است.
* محمد بن علی
در بیان حاالت و فضایل محمد بن علی

اثباتالوصیة ،مطالبی ههچون :والدت امام جاواد
والدت ایشان 996،یادکردن از جواداألمهه

 995،بشاارت اماام رضاا

باه

بهعناوان مولاود پُار خیار و برکات 992،ذکار

روایاتی درباره به امامترسیدن محهد بن علی

در کودکی 99۸و سؤالهای یحیای بان

اکثم از امام جواد و پاسخهای ایشان 991را بیان کرده است؛ ولی مروجالذهب ،تنها ازدواج،
وفات و محل دفن امام جواد

 971را آورده است.

* علی بن محمد
 .1محل دفن علی بن محمد

مروجالذهب و اثباتالوصیة ،سامرا را باهعناوان محال دفان اماام هاادی

ذکار

کردهاند.
مروجالذهب می گوید :در سامرا ،در خیابان ابواحهد به خاك سپرده شد؛ 979درحالیکاه
اثباتالوصیة آورده است :ایشان در یکی از منزلهای خودشاان دفان شاد 977و در جاای

بررسی انتساب کتاب اثبات الوصیه به مسعودی
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دیگر آورده است :حسن بن علی
دفن گردید.

در «سرّ من رأی» ،پهلوی پدر  ،اماام علایالنقای

973

 .2اتفاقهای رخداده در زمان علی بن محمد

 974،سؤال متوکل

مروجالذهب ،سعایتها و بدگوییهای دشهنان درباره امام هادی

درباره عباس بن عبدالهطلب 975و ماجرای زینب کذابه 976را آورده که

از علی بن محهد

در اثباتالوصیة نیامده است.
 .3در بیان زندگانی و فضایل امام هادی

اثباتالوصیة ،مطالبی وون :والدت و مدت امامت اماام هاادی
شهادت پدرشان در مدینه و احساس عجزنهودن محهد بن علی

،

972

باخبرشادن از

«از رسیدن باه مقاام

امامت که امهه این حالت را درك میکردهاند» 97۸،آوردن امام به سامرا توس یحیای بان
هرثهه و معجزات امام

در مسیر رفتن 971،ذکر روایاتی درباره نویحتها و سفار های

امام به شیعیان و فضایل و معجزات ایشان 931و نیز مراسم تدفین اماام هاادی
امام عسکری

توسا

 939را آورده که در مروجالذهب ذکر نشده است.

* حسن بن علی
در بیان معجزات و زندگانی حسن بن علی

در اثباتالوصیة ،روایاتی درباره امامت حسن بن علی
عسکری

 933و زندانیبودن حسن بن علی

،

937

فضایل و معجزات اماام

 934آمده که در مروجالرذهب هایچکادام

ذکر نشده و تنها اشارهای منتور به خلیفه زمان و شهادت ایشان 935شده است.
* حجت بن حسن
تفاوت در بیان زندگانی و حاالت حجت بن حسن

اثباتالوصیة ،والدت امام زمان
امامت حجت بن حسن

936

و وگاونگی آن را باه نقال حکیهاه خااتون و

 932را ذکر نهوده است؛ ولی مروجالذهب هیچکدام را نیاورده و
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تنها می گوید :حسن بن علی ،پدر مهدی منترر بود که امام دوازدهم و قطعی امامیه است
و بیشتر شیعیان ،شیعه ایشان هستند.

93۸

تحلیل و بررسی

بررسی تطبیقی ایان دو کتااب نشاان مای دهاد کاه هار دو در محتاوا ،ههناوانی و
تفاوتهایی دارند؛ ولی شباهتها بسیار اندك و کلی است؛ درحالیکه تفاوتهای بسایاری
دارند و تفاوتهایی را که از مقابله دو اثر یادشده به دست آمده ،مایتاوان در ماوارد ذیال
خفصه کرد:
ی  .رو

مروجالذهب ،ذکر واقعه و بررسی ،تحلیل و نقد آن است؛ درحالیکه رو

اثباتالوصیة ،روایی است .این کتاب ،به ذکر روایتهای منتلف درباره صافات ،فضاایل،
مناقب و وقایع زمان معوومان

پرداخته است.

دو .مروجالذهب ،مسامل منتلف تارینی ،جغرافیایی ،دینی و علهی را با یکدیگر آورده
و گاهی آنها را مورد نقد قرار داده است؛ درحالیکه رو

اثباتالوصریة ،کاامفد کفمای

است و در جایجای کتاب ،روایتهای متفاوت درباره امامان شیعه ذکر شده و بهتفویل به
آنها پرداخته است و هیچ نقدی در آن وجود ندارد.
سه .مروجالذهب ،به وقایع تارینی بهصورت گذرا پرداخته و پیوسته مسامل منتلف را
به کتاب های دیگر

ارجاع داده است؛ درحالیکه ونین سبکی در اثبراتالوصریة وجاود

نداشته و وقایع را بهشکل مفول ذکر کرده و در هیچ جایی از کتااب ،باه منباع دیگاری
ارجاع داده نشده است.
وهار .مروجالذهب ،مسامل تارینی را آورده و در برخی موارد ،مباحث کفمی ،فلسفی،
حدیثی و یا فقهی را به آن آمینته است؛ درحالیکه اثباتالوصیة ،کتاابی صارفاد کفمای
است و وصیتا بهارثرسیده از عهد آدم تا خاتم و سپس به امیر مؤمنان ،علای

را ذکار

بررسی انتساب کتاب اثبات الوصیه به مسعودی
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کرده و معتقد است که امامت ،استهرار نبوت است.
پنج .راویان مروجالذهب ،با اثباتالوصیة تفاوت بسایاری دارناد؛ بادین صاورت کاه
هیچکدام از راویان مروجالذهب ،در اثباتالوصیة نیامدهاند و برعکس.
شش .مسعودی در مروجالذهب ،بر آن است که از هیچ مذهبی تهجید ننهاید و گفتاه
است« :هرکه در این کتاب بنگرد ،بداند که مذهبی را یاری ندادم و گفتهای را طار داری
نکردم»؛ 931درحالیکه اثباتالوصیة ،بر آن است که شیعه اماامیِ اثنایعشاری را مطارح
نهاید.
هفت .در مروجالذهب ،الفاظی وون« :أخبرنی ،حدلثنی ،أخبرنا و حدلثنا» آمده و گاهی
از افراد یا شنویتهایی مثل امام صادق

نقل روایت نهوده است .ههچنین ،اخباری را

که از مشاهدات خودا او نشئت گرفته ،آورده است؛ درحالیکه اثباتالوصیة ،تنها باه ذکار
روایت معوومان

پرداخته و درباره ایشان ذکر روایت کرده و از مشاهدت خود ساننی

نگفته است.
هشت .مروجالذهب ،برخی وقایع متواتر تارینی مثل غدیر را یادآور نشده است.
بنابراین ،در بررسی صورتگرفته به دست آمد که تفاوت بسیاری در ایان دو کتااب از
جهت های گوناگون ،ههچون :سب

شکلی و محتوایی ،رو

تألیف ،اندیشه صااحبان دو

کتاب ،ادبیات آنها ،منابع و مستندات آن ها ،وگونگی استناد ،نرم فکری و منطقی مروج

الذهب و اثباتالوصیة وجود دارد که یکیبودن نگارنده مروجالذهب و اثباتالوصیة را از
ذهن دور مینهاید .ازاینرو ،نویسنده این دو اثر ،ی

نفر نبوده ،انتساب اثباتالوصریة باه

مسعودی ،نگارنده مروجالذهب ،بعید میباشد.
جمعبندی

در نهایت ،شایان توجه است که اگروه اندیشهندان امامی گفتهاند که مسعودی صاحب
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مروجالذهب ،مؤلف اثباتالوصیة بوده است ،ولی در این دو کتاب ،اختف هایی به وشم
می خورد که این معنا را از ذهن دور ساخته ،اختواص هر دو کتاب باه علای بان حساین
مسعودی ،صاحب مروجالذهب را بعید مینهاید و شاید تعدد علای بان حساین مساعودی
مطرح باشد که باعث شده بهاشتباه اثباتالوصیة را به نگارنده مروجالذهب نسبت دهناد.
در ادامه ،برخی از این تفاوتها را ذکر مینهاییم:
 .9مروجالذهب ،در البهالی سننانش ،بهاختواار از اماماان شایعه یااد نهاوده و باه
صورت گذرا به آنها اشاره کرده است؛ ولی اثباتالوصیة ،به امامان شیعه و هر آنچاه در
مورد آنان است ،پرداخته است؛ به عبارت دیگر ،مروجالذهب ،کتابی تارینی باا تکیاه بار
جغرافیا ،فقه ،فلسفه یا حدیث است و اثباتالوصیة ،کتابی کفمی است.
 .7سب

و سیاق کلی مروجالرذهب ،بساان کتاب عاماه اسات و از خففات خلفاای

ننستین شروع کرده ،سرگذشت تهامی خلفای دیگار را ماورد واکااوی قارار داده اسات؛
درحالیکه اثباتالوصیة ،فق از امهه

یاد میکند.

 .3مروجالذهب ،در جایجای نوشاته هاایش باه کتااب هاای دیگار

مثال التنبیر 

وااشراف ،اشاره نهوده و خواننده را به آن ارجاع داده اسات و هاماکناون بار اثار ههاان
ارجاعات ،نام کتب مسعودی که مفقود شده ،در دست است؛ ولی اثباتالوصیة ،باه هایچ
کتاب دیگری ارجاع نداده است.
 .4کسانی که مروجالذهب از آنان نقل روایت میکند ،با افرادی که در اثباتالوصریة

از ایشان روایاتی نقل شده ،متفاوتاند.
 .5برخی مواقع ،ذکر وقایع ،زنادگی و شاهادت امهاه
الوصیة ،متفاوت است؛ ههچنانکه در تفاوتها اشاره شد.

در مرروجالرذهب و اثبرات

9۸1

بررسی انتساب کتاب اثبات الوصیه به مسعودی

 .6مطالب بسیاری در مروجالذهب آورده شده که اثباتالوصیة از آنها نام نهیبرد و
مطالبی در اثباتالوصیة آمده که مروجالذهب نیاورده است.
 .2اثباتالوصیة ،روایتهای متعددی درباره ظهور و غیبت امام زمان
درحالیکه مروجالذهب ،به صورت منتور و گذرا از نام حجت بن حسن

آورده اسات؛
میگذرد.

بهطورکلی ،اختف اثباتالوصیة با کتابهای دیگر منتساب باه مساعودی ،از حیاث
سب  ،نگار  ،رو
است.

تألیف و راویانی که از آنان نقل روایت شده ،بسایار زیااد و متفااوت
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پینوشتها

 .1اب حزم اتدهسی ،جمهرة اتسلب اهعرب ،قلهره :دار اهتعلرف ،بیتل ،ص .191
 .2علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،بیروت :دار األتدهس1111 ،ق1991 /م ،تحایق
یوسف اسعد داغر ،ج  ،2ص  .16

 .3هلدی حسی حمود ،قنهج اهمسعودی فی بحث اهعالئد واهفرق الدینیة ،بغداد :دار القایسیة
للطباعة1991 ،م ،ص  36ن  .16
 .1ابوعلی حلئری ،قنتهی اهمالل ،قم :مؤسسة ل اهبیت

1111 ،ق ،ج  ،1ص 393؛ شیخ

عبلس قمی ،فوائد الرضویة[ ،بیجل][ :بیتل] ،ص  .221
 .6ابیاهعبلس احمد ب علی تجلشی ،رجلل تجلشی ،قم :قؤسس تشر اسالقی[ ،بیتل] ،ص 261؛
قحمدبلقر قوسوی خواتسلری ،روضلت اهجنلت ،تهراب :دار اهکت

اإلسالمیة[ ،بیتل] ،ج  ،1ص

291؛ عنایةاهلل قهپلیی ،قجمع اهرجلل ،قم :اسملعیلیلب[ ،بیتل] ،ج  ،3ص 191؛ قال علی علیلری،
بهجة اآلمال ،تهراب :بنیلد فرهنگ اسالقی1311 ،ش ،ج  ،1ص  .193
 .1قحمدعلی قدرسی تبریزی ،ریحانة األیب ،تهراب :اتتشلرات خیلم1311 ،ش ،ج  ،6ص 331؛
شیخ عبلس قمی ،فوائد الرضویة ،پیشی  ،ص  .219
 .1هلدی حسی حمود ،قنهج اهمسعودی فی بحث اهعالئد واهفرق الدینیة ،پیشی  ،ص  23و  .22
 .9علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص  .296
 .9هملب ،ج  ،1ص  .391

 .13هملب ،ص 21؛ شیخ عبلس قمی ،فوائد الرضویة ،پیشی  ،ص  .219
 .11علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،1ص .12
 .12هلدی حسی حمود ،قنهج اهمسعودی فی بحث اهعالئد واهفرق الدینیة ،پیشی  ،ص  .92
 .13هملب .

بررسی انتساب کتاب اثبات الوصیه به مسعودی
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 .11ابیاهعبلس احمد ب علی تجلشی ،رجلل تجلشی ،پیشی  ،ص 261؛ ابیقنصور اهحس ب
یوسف ب

قطهر حلی ،خالصة األقوال فی مورفة الرجال[ ،بیجل] :مؤسسة اهنشر اإلسالقی،

1111ق ،ص 191؛ عنایةاهلل قهپلیی ،قجمع اهرجلل ،پیشی  ،ج  ،3ص 191؛ ابوعلی حلئری،
قنتهی اهمالل ،قم :مؤسسة ل اهبیت

1111 ،ق ،ج  ،1ص  393ن 392؛ قحمدبلقر قجلسی،

الوجیزة فی اهرجلل ،تصحیح قحمدکلظم رحملب ستلیش ،تهراب :اتتشلرات وزارت فرهنگ و
ارشلد اسالقی1319 ،ش ،ص 122؛ قحمدبلقر قجلسی ،بحلر األتوار ،بیروت :مؤسسة اهوفلء،
1133ق ،ج  ،1ص 31؛ شیخ قحمد ب اهحس حر اهعلقلی ،أقل اآلقل ،تحایق سید احمد
حسینی ،قم :دار اهکت

اإلسالقی1312 ،ش ،ج  ،2ص 193؛ سید حس صدر ،تأسیس الشیوة

هعلوم اإلسالم ،عراق :قرکز اهنشر والطباعة الوراقیة[ ،بیتل] ،ص .263
 .16هلدی حسی حمود ،قنهج اهمسعودی فی بحث اهعالئد واهفرق الدینیة ،پیشی  ،ص .91
 .11سید قحمدجواد شبیری زتجلتی« ،اثبات الوصیة قسعودی ،صلح
اتتظلر1393 ،ش ،ش اوّل ،ص  231ن  .229

مروج الذهب» ،فصلنلق

 .11هملب .
 .19ابیاهعبلس احمد ب علی تجلشی ،رجلل تجلشی ،پیشی  ،ص .261
 .19ابیقنصور اهحس ب یوسف ب قطهر حلی ،خالصة األقوال فی مورفة الرجال ،پیشی  ،ص
.191

 .23تایاهدی اهحس ب علی ب داوود حلی و ابیجعفر احمد ب ابیعبداهلل برقی ،کتلب
اهرجلل ،تهراب :قؤسس اتتشلرات و چلپ داتشگله تهراب1393 ،ش ،ص .211
 .21عنایةاهلل قهپلیی ،قجمع اهرجلل ،پیشی  ،ج  ،3ص  196ن  .191
 .22ابوعلی حلئری ،قنتهی اهمالل ،پیشی  ،ج  ،1ص  393ن  .391
 .23قحمدبلقر قجلسی ،بحلر األتوار ،پیشی  ،ج  ،1ص  .31
 .21همو ،الوجیزة فی اهرجلل ،پیشی  ،ص  .122
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 .26شیخ قحمد ب اهحس حر اهعلقلی ،أقل اآلقل ،پیشی  ،ج  ،2ص  .193
 .21شیخ غلبزرگ تهراتی ،الذریوة الی تصانیف الشیوة ،پیشی  ،ج  ،1ص  .13
 .21سید حس صدر ،تأسیس الشیوة هعلوم اإلسالم ،پیشی  ،ص  .263
 .29هلدی حسی حمود ،قنهج اهمسعودی فی بحث اهعالئد واهفرق الدینیة ،پیشی  ،ص  .91
 .29هملب .

 .33سید قحمدجواد شبیری زتجلتی« ،اثبات الوصیة قسعودی ،صلح

مروج الذهب» ،پیشی  .

 .31شیخ عبلس قمی ،هدیة األحبلب فی ذکر اهمعروفی بلهکنی واألهالب واألتسلب ،ذیل تلم
«تجلشی» ،تهراب :چلپخلت حیدری1312 ،ش ،ص .263
 .32تک :حلقد قنتظری قادم« ،روش قسعودی در ارزیلبی و تدوی

و تگلرش اسنلد و

اطالعلت علمی ن تلریخی» ،پلیگله اطالعرسلتی حوزه ،تلبستلب و پلییز 1393ش ،پیششملره 2
و .3
 .33علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص .221

 .31همو ،اثبات الوصیة هعلی ب ابیطله

 ،قم :قؤسس اتصلریلب للطباعة واهنشر1391 ،ش،

ص  116ن .111
 .36همو ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص .221
 .31همو ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص  116ن .111
 .31همو ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص .221
 .39همو ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص .211
 .39همو ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص .226
 .13همو ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص .263
 .11همو ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،2ص .126
 .12همو ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص .263
 .13همو ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،2ص .129
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 .11همو ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص .263
 .16همو ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص .226
 .11همو  ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص  119ن .113
 .11هملب ،ص  113ن .111
 .19علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص .13
 .19همو ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص .133
 .63همو ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص  223ن .226
 .61همو ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص  113ن .112
 .62هملب ،ص .133
 .63هملب ،ص .111
 .61هملب ،ص  111ن .119
 .66هملب ،ص .122
 .61هملب ،ص .123
 .61هملب ،ص  126ن .121
 .69هملب ،ص  116ن .111
 .69هملب ،ص  111ن .111
 .13هملب ،ص  162ن .163
 .11هملب ،ص .163
 .12هملب ،ص  161ن .169
 .13علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،2ص .131
 .11همو ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص .169
 .16همو ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،2ص .121
 .11هملب ،ج  ،2ص  131ن .132
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 .11هملب ،ص .121
 .19علی ب اهحسی قسعودی ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص .161
 .19هملب ،ص .169
 .13هملب ،ص  163ن .112
 .11هملب ،ص .112
 .12هملب ،ص .113
 .13هملب.
 .11علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص  13ن .11
 .16همو ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص  116ن .111
 .11همو ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،1ص  63ن .61
 .11همو ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص .111
 .19همو ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص  13ن  11و .61
 .19هملب ،ص  12ن .13
 .93هملب ،ج  ،1ص  61ن .62
 .91علی ب اهحسی قسعودی ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص  113ن .111
 .92هملب ،ص  111ن .119
 .93هملب ،ص .111
 .91هملب ،ص .119
 .96هملب ،ص .119
 .91هملب ،ص  111ن .119
 .91هملب ،ص .111
 .99علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص  13ن .11
 .99همو ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص .113
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 .93هملب ،ص  113ن .111
 .91هملب ،ص  112ن .113
 .92هملب ،ص  111ن .193
 .93علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص  113ن .111
 .91هملب ،ص  262ن .263
 .96هملب ،ص .296
 .91علی ب اهحسی قسعودی ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص .191
 .91هملب ،ص  191ن .192
 .99علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص  311ن .311
 .99همو ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص  193ن .191
 .133هملب ،ص  192ن .196
 .131هملب ،ص  191ن .199
 .132هملب ،ص .233
 .133هملب ،ص  199ن .233
 .131علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص  113ن .111
 .136همو ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص  211ن .216
 .131همو ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص  113ن .111
 .131علی ب اهحسی قسعودی ،اثبات الوصیة ،پیشی ،ص .232
 .139هملب ،ص .219
 .139هملب ،ص .236
 .113هملب ،ص  233ن .236
 .111هملب ،ص .211
 .112هملب ،ص  213ن .211
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 .113هملب ،ص .216
 .111هملب ،ص  216ن .211
 .116هملب ،ص  211ن .219
 .111هملب ،ص  211ن .211
 .111هملب ،ص .219
 .119هملب ،ص  219ن .223
 .119هملب ،ص  221ن .221
 .123علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،3ص .111
 .121هملب ،ج  ،1ص .91
 .122علی ب اهحسی قسعودی ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص .213
 .123هملب ،ص .261
 .121علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،1ص  91ن  96و  11ن .12
 .126هملب ،ص  13ن .12
 .121هملب ،ص .91
 .121علی ب اهحسی قسعودی ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص .212
 .129هملب ،ص .229
 .129هملب ،ص  233ن .236
 .133هملب ،ص  236ن .212
 .131هملب ،ص .213
 .132هملب ،ص  211ن .216
 .133هملب ،ص .261
 .131هملب ،ص .266
 .136علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،1ص .112
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 .131علی ب اهحسی قسعودی ،اثبات الوصیة ،پیشی  ،ص  261ن .211
 .131هملب ،ص  211ن .212
 .139علی ب اهحسی قسعودی ،قروج اهذه  ،پیشی  ،ج  ،1ص .112
 .139هملب ،ص .391

