
فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 8 
صفحه 254ـ  249

مقدمه 
 كتاب الخصائص العلويآل على سائر البريآل، نوشته ابوالفتح محمد بن احمد بن على نطنزىـ  از 
دانشوران سدة ششم هجرىـ  در زمرة آثارى است كه اصل آنها به دست نيامده و مفقود شده؛ 
اما منقوالتى از آن در كتاب هاى پس از او زياد بوده است. بر اساس همين منقوالت، شيخ على 

آل كوثر ، به بازسازى و انتشار اين كتاب پرداخته است.
در اين تالش علمى، 147 حديث در 57 باب گرد آمده است.

متن كتاب، همراه با فهارس فنى مرتبط، دويست صفحه دارد و در سال 1433 قمرى/ 1390 
شمسى توسط مجمع احياء الثقافآل اإلسالميه در قم چاپ شده است.

درباره کتاب:
 «اخلصائص العلويه
علی سائر الربيه»
عبدالحسين طالعى*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rahimian133@gmail.com ،دانش آموخته حوزه و دانشگاه، نويسنده و پژوهشگر .*
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براى آشنايى با اين كتاب و مؤلف، گزارشى از مقدمة محقق مى آوريم:
1ـ دربارة كتاب

خصائص نطنزى در اختيار عالمان پيشين بوده و از آن نقل كرده اند، خواه به شكل اشاره يا به 
صراحت، از آن ياد شده است. اين ناقالن به ترتيب زمان چنين اند:

ــوب متوفاى 588، صريحاً از آن نام برده، و 65  ــهر آش 1ـ معاصر او، ابن ش
حديث از آن نقل كرده و در ضمن مقدمه كتاب مناقب آل ابى طالب، آن را 

در شمار منابع خود از كتب تسنن ياد كرده است.1
2ـ ابن حلّى متوفاى 645 در مثيراالحزان (ص 196) يك حديث.

3ـ سيد ابن طاووس متوفاى 664 در كتاب اليقين (ص 196)، يازده حديث.
4ـ على بن عيسى اربلى متوفاى 692 در كشف الغمآل، سه حديث.

5ـ عالمه حلى متوفاى 726 در كشف اليقين، دو حديث نقل كرده است.
ــف بن حاتم شامى (قرن هفتم)، در كتاب الدر النظيم  6ـ جمال الدين يوس

فى مناقب االئمآل اللهاميم، بيست حديث.
ــش حديث. وى  ــن محمد حّمويى متوفاى 730، پنجاه و ش ــم ب 7ـ ابراهي
طريق روايت خود از اين كتاب را ياد مى كند كه گروهى از مشايخ او در حلّه 

و بغداد و واسط (عراق) و قدس، كتاب را از او روايت كرده اند.
همچنين زين الدين بياضى متوفاى 877 در كتابش الصراط المستقيم إلى مستحقى القديم 

با اشاره از آن ياد كرده و نُه حديث آورده است.
كتاب نزد عالمه مجلسى بوده، چنان كه در بحار األنوار (ج 107، ص 132) ذيل اجازات بنى 

زهره مى گويد: «ومن ذلك كتاب خصائص اميرالمؤمنينللنطنزى...».
سيد ضياء الدين ابوالرضا فضل اهللا بن على راوندى (483 ـ 571) كتاب را در اختيار داشته، 
چنانكه در مقدمة كتاب النوادر ضمن بر شمردن مشايخ خود گويد: محمد بن احمد نطنزى 
ــيد راوندى چندين دعاى پيامبر و  ــانى (480 ـ 550) صاحب كتاب الخصائص، كه س كاش

امامان را در ضمن يك رساله، از او روايت كرده است. ( النوادر، ص 20، رقم 9).

1.  مناقب آل ابى طالب، 1/ 32.
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1ـ1ـ  نكات كلى در مورد اين سلسله كتابها
1ـ1ـ1ـ شيوة نگارش آنها به سبك سّنتى است؛ يعنى خبرى از شماره جلد 
ــع نيامده، و در مواردى كه  ــت. البته در برخى موارد، نام منب و صفحه نيس
ــود، بدون شماره جلد و صفحه كه  ــت، فقط نام منبع ذكر مى ش چنين نيس

قابل پيگيرى باشد.
2ـ1ـ1ـ بر اساس بند پيشين، مّدعاهاى بى دليل نيز در اين كتاب ها فراوان 
ديده مى شود، كه خواننده نمى داند چگونه بايد آنها را پيگيرى كند تا زمينة 

نقد و بررسى و ارزيابى فراهم شود.
3ـ1ـ1ـ مصداق آل البيت در اين كتاب ها، بر اساس سليقة نويسنده تعريف 
ــاى موجود در مصر را در زمرة  ــود؛ مثًال در حالى كه صاحبان هزاره مى ش

اهل بيت بر مى شمارند، از اماماِن پس از سيد الشهداءيادى نمى شود.
4ـ1ـ1ـ در همان حّد كه از خمسة طيبه ياد مى شود، وظايف انسان در برابر 
ــت نه اطاعت از  ــل و مانند آنهاس آن بزرگواران، منحصر به محبت و توس
آنها و قبول محوريت شان در دين. شايد اين مطلب به دليل رواج فرهنگ 
تصوف در مصر باشد، و البته اين نكته بسيار مهم نياز به بررسى بيشتر دارد.
ــندگان و  ــت كه نويس 5ـ1ـ1ـ محبت مصرى ها به اهل بيت، چنان اس
ــته اند. و خود، جاى  ــارى دربارة اين بزرگواران نوش ــدگان مصرى آث پژوهن

تحليل جّدى دارد. از جمله اينان:
الف) شبلنجى؛
ب) قلعجى؛

ج) بنت الشاطى؛
د) عقاد؛

هـ) شرقاوى؛
و) صبان؛

ز) موسى محمد على؛
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2.  مؤلف
1ـ2ـ نام او 

حاكم الدين ابو عبداهللا محمد بن احمد بن على بن احمد بن محمد بن ابراهيم نطنزى؛1
2ـ2ـ كنيه او 

كنيه اش را به دو صورت نام برده اند:
الف) ابوعبداهللا ـ به گفتة: حموى2، ابن شهر آشوب3، مجلسى4.

ب) ابوالفتحـ  به گفتة: ابن طاووس؛5 حموى6، صفرى7.
3ـ2ـ والدت و وفات

سمعانى (م 562) والدت او را چهار صد و هشتاد و اندى در اصفهان مى داند8. اما محقق كتاب 
نوادر راوندى، 480 گفته است.

وفاتش در مقدمة ياد شده، به سال 550 ياد شده است.
4ـ2ـ شهر او

حموى9 و سمعانى10 آن را نطنز، در حومة اصفهان دانسته اند.
5ـ2ـ مذهب او

علماى گذشته در شرح حال او آشكارا گفته اند كه از اهل سنت بوده است. از جمله:
سيد ابن طاووس در كتاب اليقين: مقدمه (ص 90)، باب 31 تا 34، 180 تا 182، 201.

6ـ2ـ اساتيد او

1.  فرائد السمطين، 1/ 41، باب 2، ح 5.
2.  همان.

3.  معالم العلماء، ص 119.
4.  بحاراالنوار، 10/ 132.

5.  اليقين، ص 90.
6.  معجم البلدان، 292/5، ماده « نطنزه».

7.  الوافى بالوفيات، 161/4.
8.  االنساب، 5/ 505.

9.  معجم البلدان، 5/ 292 ماده نطنزه.
10.  االنساب سمعانى، 5/ 505.
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آنچه از اساتيد او يافته ايم كه همگى نشان مى دهد نطنزى از بزرگان سنى بوده است:
الف) على بن ابراهيم قاضى در فرات ( اليقين، باب 31)

ب) شيخ االسالم احمد بن فضل خواص (همان، باب 32 و 180)
ج) ابوعلى حسن بن احمد بن حسين بن احمد بن محمد بن مقرىء در اصفهان (همان ، باب 

33 و 201)
د) محمد بن منذر سكر هروى (همان، باب 34)

هـ) ابوالقاسم اسماعيل بن محمد بن فضل حافظ تيمى طلحى اصفهانى (475ـ  535) ( اليقين، 
باب 181 ؛ شذرات الذهب، ج 2، ص 105).

و) ابوعلى حّداد ( اليقين، باب 182 ؛ انساب سمعانى، ج 5، ص 506)
ز) ابو سعيد مّطرز در اصفهان ( انساب، ج 5، ص506)
ح) غانم بن ابى نصر برجى در اصفهان (همان منبع)

ط) ابوالقاسم بن بيان رّزاز در بغداد (همان منبع)
ى) ابوعلى بن نبهان كاتب و افراِد هم طبقة او در بغداد (همان منبع)

3. كلمات بزرگان دربارة او
برخى از كلماتى كه بزرگان دانش و ادب درباره اش گفته اند:

1ـ3ـ سمعانى متوفاى 562 در كتاب األنساب:
ــان و  ــمند خراس ابوالفتح محمد بن على بن ابراهيم نطنزى، برترين دانش
حران در لغت و ادب و شعر. در سال 521 ... به مرو آمد. در ادب از او درس 
آموختم. پس در همدان او را ديدم. در ايامى كه بغداد بودم بارها به ديدنم 

آمد. هر بار ديدمش، از او نوشتم و فرا گرفتم....1
2ـ3ـ ابن شهر آشوبـ  متوفاى 588:

«ابوعبداهللا محمد بن احمد نطنزى دانشمند سّنىـ  صاحب دو كتاب: الخصائص العلويآل على 
سائر البريآل، المآثر العلويآل سّيد الذريآل»2.

1.  االنساب، 5/ 505 ماده ى "نطنزى".
2.  معالم العلماء ص 119.
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3ـ3ـ ابى فوطى شيبانىـ  متوفاى 723:
«قوام الدين محمد بن على رازى در كتاب: الخصائص العلويآل على سائر البريآل و المآثر العلويآل 

سّيد الذريآل را در سال 560 از نويسنده اش شنيد و روايت كرد»1.
4ـ3ـ ابن طاووس حلّىـ  متوفاى 664:

ــزى ... محمد بن نجار در ذيل تاريخ  ــت ابوالفتح محمد بن على كاتب اصفهانى نطن «رواي
ــود. و در بعض فضائل بر اهل زمان  ــتوده و گفته: نادرة روزگار و نابغة دهر ب ــداد، او را س بغ

برترى يافت...».2
5ـ3ـ ابن داوود حلّىـ  متوفاى 707:

«محمد بن احمد نطنزى ـ دانشمند اهل سنت بود»3.
6ـ3ـ صالح الدين خليل صفرى؛ 

وى اشعارى از نطنزى آورده و درباره اش گويد:
محمد بن على بن ابراهيم بن ابى الفتح كاتب نطنزى. از اهل بالغت بود. 
ــت. به شهرها سفر كرد و بزرگان را ديد. محفوظات زيادى  نظم و نثر نوش
ــيار اهل صدقه و روزه بود. نزد  ــنت را دوست داشت. بس ــت. علم و س داش
ــاهان رتبه واال داشت. نسبت به اهل علم متواضع بود. در اصفهان و  پادش

خراسان و بغداد، از مشايخ بسيار شنيد. در حدود 550 درگذشت.4 
ــا  ــماعيل پاش ــرح حال مفصل او آمده5 و ابراهيم حمدينى (م 730)،6 اس ــز در الذريعآل ش ني

بغدادى7، و عمر رضا كحاله8 از او نام برده اند.

1.  معجم االلقاب، 531/3 رقم 3134.
2.  اليقين، باب 31.

3.  رجال ابن داوود، ص 269 رقم 424.
4.  الوافى بالوفيات، 161/4.

5.  الذريعة، 170/7.
6.  فرائد السمطين، 41/1، باب2ح 5.

7.  كشف الظنون، 430/3. وفات او را اشتباهًا 804 دانسته است.
8.  معجم المؤلفين، 9/ 26. او نيز وفاتش را مانند كشف الظنون به خطا سال 804 نوشته است.




