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مانند دیگر احادیث حاکی از قو و فع امامان (ع) ،باید از نظر متن و سند بررسی و نقد
شود .با توجه به اینکه نق روایا دالی و کراما اماماان (ع) محا توجاه و اققاه
غالیان بوده ،نقد و پاالیش این روایا ضرور بیشتری دارد .مسئله این پاووهش ،کاه
اسناد روایا دالی امامان (ع) را بر اساس قوااد الم درایةالحدیث بررسی میکند ،این
است که :جایگاه کتب و روایا دالی و راویان آن بر اساس قوااد درایةالحدیث چگونه
است؟ محدوده بررسی این پووهش ،کتب دالی نگاری ،و مجموااههای روایای موجاود
شیعه تا قرن هفتم هجری و روایا کراما و دالی امام ششم (ع) تا امام یاازدهم (ع)
شیعیان اثنااشری است .این بررسی نشان میدهد برخی اشکاال اساسای باه مؤلفاان
متون دالی نگاری یا ااتبار این کتب وارد است و اشکاالتی نیز به سند روایا و راویان
آنها ،که یا ضعیفاند یا مجهو  ،یا روایاتشان مرس است؛ و البته اختقفنظر رجالیاان
در توثیق یا تضعیف راویان ،قضاو را دشوار کرده است.
کلیدواژهها :امامان شیعه (ع) ،دالی  ،کرامت ،درایةالحدیث ،الم رجا .
* کارشناس ارشد تاریخ تشیع (نویسندۀ مسئول)Email: k.mohammadhoseini@gmail.com ،
** استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه تهران ،دانشکده االهیات و معارف اسالمی

Email: qaedan@ut.ac.ir

[تاریخ دریافت49/6/81 :؛ تاریخ پذیرش]49/81/18 :

 / 06شیعهپژوهی ،سال اول ،شماره سوم

مقدمه
کتب دالیل بخش بزرگی از میراث حددیث شدیعه را شدکل مدی دهندد کده در آنهدا
گزارشهایی در خصوص «معجزات» و «کرامات» ائمه (ع) آمدده اسدت در اینجدا الزم
است به اختالف متکلمان و محدثان در کاربرد این دو واژه اشاره کنیم بیشدتر متکلمدان
شیعی میان معنا و مصداق واژههای «معجدزه» و «کرامدت» تفداوت مدیگذارندد و افعدال
خارق عادتی را که از پیامبر (ص) سر می زند و از دیگران برنمیآید و با تحدی همدراه
است ،معجزه میشمرند و افعال خارق عادت امامان (ع) را کرامت نامیدهاند (نک :.شریف
مرتضی333 :1111 ،؛ حلیی351 :1113 ،؛ فخرالییی رازی ،)188/3 :1891 ،در حدا ی کده بیشدتر
محدثان ،که نگارندگان متون دالیل امامان (ع) هستند ،بدهصدراحت و بدهفراواندی بدرای
اشاره به همه اشکال افعال خارق عادت امامان (ع) از واژه «معجزه» ،هممعنا بدا واژگدانی
مانند د یل ،آیه ،بینه و استفاده کردهاند (نک :.الخصیبی171 :1118 ،؛ اب بابویه171/1 :1379 ،
و 355 ،311/3؛ طبرسی 37/1 :1117 ،و 531؛ حسی ب عبیالوهاب ،بیتا 138 :و 131؛ بحرانی:1113 ،

 )11/1بدینترتیب افعال گوناگونی که دامنه مضامین آنها زندهکردن مردگان ،خلد اشدیا،
تغییر در سیر طبیعی اشیا ،علم به امور غیبی و علم به افکار اشخاص یا علم به آیندده را
در بر میگیرد ،در متون دالیل برای امامان نقل شده است
در این مقا ه بررسی اسناد روایاتی که محدثان در مجموعههای خود گدرد آوردهاندد
مد نظر است ،نه بحث از معنا و مصداق فعل خدارق عدادت و تعیدین مفهدوم و معندای
واژگان مرتبط با آن ،یا نقد و ویرایش مفاهیمی که محدثان استفاده کردهاند از اینرو در
این پژوهش واژه عام «دالیل» برای اشاره به تمامی آنچه در منابع حدیث شیعه به عنوان
افعال خارق عادت و غیرمعمول امامان (ع) شناخته شده به کار برده شده است
با وجود اینکه قرن ها است علم درایة ا حدیث همچون ابزاری برای نقدد احادیدث و
روایات نقل شده از معصومان شکل یافته و بیشتر علمای شیعی آن را قبول دارند (دربداره
تاریخ علم درایة ا حدیث نک  :سبحانی88- 7 :8981 ،؛ ربانی )7- 6 :8811 ،هیچ گاه این قواعدد بده
طور منسجم و نظاممندی برای بررسی و نقد اسناد روایات دالیل بده کدار گرفتده نشدده
است این در حا ی است که روایات دالیل و کرامات امامان (ع) افزون بر اینکه مستقیماً
با مسائل اعتقادی و کالمی دربداره صدفات امامدان (ع) ارتبدار دارندد ،بخشدی از سدیره
امامان (ع) را تشکیل می دهند و تحقی در صحت صدور آنان ضروری مینماید
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در این پژوهش با انتخاب بخش بزرگی از روایات معجزات امامان (ع) و تحقی در
آنها آسیبهای متوجه اسناد این روایات بررسی شد دامنه روایات بررسیشدده در ایدن
پژوهش عبارت است از :روایات معجزات امام ششم (ع) تا امام یازدهم (ع) شیعیان در
متون حدیثی و دالیلنگاری تا قرن ششم هجری  1پرسش اصلی پژوهش این بوده است
که منابع و روایات معجزه امامان (ع) از نظر درایةا حددیث چده جایگداهی دارندد و در
صورتی که این روایات اشکاالتی دارند ،اصلیترین این اشدکاالت چیسدت بدر اسداس
فرضیه ایدن پدژوهش ،بخشدی از روایدات دالیدل امامدان شدیعه (ع) اشدکاالتی از نظدر
درایةا حدیث دارند که مهمترین آنها شیوع راویان مجهول و راویان ضعیف ،نقل روایات
به شکل مرسل و نیز ضعف کتابها و متون دالیدلنگداری از نظدر انتسداب بده مؤ فدان
آنها است
بر اساس قواعد علم درایةا حدیث ،روایات منسوب به قول و فعل امام (ع) را باید از
نظر سند و متن بررسی کرد (نفیسی )18- 11 :1391 ،نقد محتوای روایات ،که برای آن باید
حدیث را با آیات قرآن ،احادیث صحیح و یافتههای عقلی و علمی سنجید ،هددف ایدن
پژوهش نیست آنچه در اینجا مد نظر است صرفاً پژوهش در کتب و روایدات دالیدل و
تالش برای شناخت آسیبهای متوجه اسناد آنها است قبل از هر چیز شدایان یدادآوری
است که سند صحیح بر اساس قواعد علم درایةا حدیث سندی است که متصل باشدد و
تمامی راویان موجود در آن ،حدیث را مستقیماً از شیخ خود شنیده باشند و نیدز تمدامی
راویان در تمامی طبقات ،امامی و عادل و ثقه باشند به سخن دیگر ،اگدر حتدی یکدی از
راویان سلسله سند از نظر علم رجال ضعیف باشد یا سند به نوعی مرسل باشد ،از نظدر
علمای درایةا حدیث صحیح و قابل اعتماد نیست (صیر عاملی ،بیتیا335 :؛ سیبحانی:1113 ،
13؛ نفیسی.)91- 93 :1399 ،

از آنچه گفته شد معلوم میشود بررسی صحت سند روایت نیاز به شناخت تکتدک
راویان سند و تعیین ثقه بودن یا نبودن آنها از نظر علم رجال دارد تحقی درباره وثاقدت
راوی در علم رجال بر اساس قواعدی صورت میگیرد که درباره آنها بین علمای رجدال
اختالفات بسیاری وجود دارد؛ به حدی که تعیین وثاقت راوی را تا حد زیادی به عملی
اجتهادی تبدیل کرده است با این حال ،بر اساس قواعدی که علمای رجال در خصوص
آن اتفاق نظر دارند ،برای تعیین وثاقت راوی در آغاز باید به کتب رجدا ی اصدلی شدیعه
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مراجعه کرد و اگر راوی با ا فاظ «تعدیل» یا «تجریح» توصیف شدده باشدد و دربداره او
بین رجا یان اختالفی نباشد میتوان حکم به ثقهبودن یدا نبدودن وی کدرد (خیویی:1111 ،
13- 11/1؛ الفضلی 81- 98 :1111؛ ربانی .)319 :1391 ،اگر درباره راوی خاصی در منابع داوری
نشده باشد یا در صورتی که اختالفی میان علمای رجال وجدود داشدته باشدد از قواعدد
توثی عام برای تعیین وثاقت راوی استفاده میشود (درباره ای قواعیی نیک :.خیویی:1111 ،
 .)93- 18/1در این پژوهش نیز ،برای بررسی وثاقت راوی ،ابتدا بده مندابع اصدلی رجدال
شیعه (اصول رجا ی) رجوع کردهایم و سپس نظر رجا یان متدخخر را دربداره هدر فدرد از
نظر گذراندهایم
در پایان تذکر این نکته درباره روششناسی این پژوهش و نتدایج برآمدده از آن الزم
است که روشهای نقد حدیث نزد علمای متقدم شیعی با روش علمای متدخخر ،کده بده
وضع قواعد علم درایةا حدیث پرداختهاند ،متفداوت اسدت و بررسدی ایدن روایدات بدر
اساس علم درایةا حدیث صرفاً یکی از روش های نقدد و تحلیدل روایدات اسدت (نیک:.
عمادی حائری13- 31 :1399 ،؛ خییایاری )113- 159 :1393 ،بررسدی متدون و مندابع روایدات
دالیل امامان (ع) بر اساس مبانی علمای متقدم ،خود تحقیقی دیگر میطلبد و شداید بده
نتایجی متفاوت از تحقی حاضر بینجامد از سوی دیگر ،چنانکه گفته شد ،در این مقا ه
فقط اسناد روایات دالیل و کرامدات امامدان (ع) را بررسدی مدیکندیم و نقدد محتدوایی
روایات مد نظر ما نیست از اینرو توجه به این موضدوع الزم اسدت کده ضدعف سدند
روایات همیشه دال ت بر ضعف متن روایدات نددارد و ممکدن اسدت سدند روایدت یدا
روایاتی دچار اشکال باشد ،اما محتوای روایت از طرق دیگر ،مانند سازگاری با قدرآن و
روایات یا عقل ،تخیید شود
 .1بررسی متون دالیل
بخشی از اشکاالت روایات دالیل امامدان (ع) را مدیتدوان در سدحح متدون و مندابع
شناسایی کرد برخی از آن منابع بر اسداس معیارهدای درایدةا حددیث ضدعیفاندد و بدا
شناسایی آنها دیگر نیازی به بررسی روایات موجود در آنها نخواهد بود
بر اساس قواعد درایةا حدیث ،نویسنده کتاب حدیثی (محدث) بخشی از سدند و در
واقع ابتدای سند حدیث است ،که مانند دیگر اعضای سند باید از نظر علم رجال تخییدد
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و شناخته شده باشد ،و نیز روایات را از شیخ خود به شکل مستقیم کسب کدرده باشدد
بنابراین ،اگر راوی کتابی ناشناخته باشد یا نسبت دادن کتابی به نویسندهای قحعی نباشدد
در حقیقت ابتدای سند همه احادیث موجود در آن کتاب مجهول خواهد بود همچندین،
اگر نویسنده کتاب از نظدر علدم رجدال ضدعیف و محعدون باشدد اسدناد تمدام روایدات
جمعآوریشده در آن کتاب ضعیف خواهد بود
ضعیفبودن نویسنده کتابهای دالیل امامان (ع) از جمله ضعفهایی است که حتی
در برخی منابع نخستین حدیثی شیعه ،که امروزه در دست نیست ،قابل تشخیص اسدت
برای نمونه ،تعدادی از نویسندگانی که رساالتی با نام دالئل یا دالئل االمامة داشدتهاندد و
نجاشی در فهرست خود از آنان نام برده ،مانند محمد بن علی ا صدیرفی (نجاشیی:1111 ،
 ،)333علی بن احمد ابوا قاسم کوفی (همان )311 :و ا حسن بن علی بن ابی حمزه بحائنی
(همان )31 :از نظر رجا یان ضعیف و محعون اند از میان منابع باقیمانده نیز همه روایدات
کتاب ا هدایة ا کبری ،از آثار کهن دالیلنگاری شیعه ،به د یل ضعیفبدودن نویسدنده آن،
حسین بن حمدان ا خصیبی (متوفای  359ه.ق ،).که از سران فرقه نصیری و متهم بده غلدو
بوده ،ضعیف است (همان17 :؛ اب غضائری51 :1311 ،؛ صفری فروشانی 1391 ،الف)35 :
ناشناسبودن نویسنده کتاب و احتمال مجعولبودن کتاب از دیگر عواملی اسدت کده
اعتبار روایات موجود در کتاب را خدشهدار میکند؛ از اینرو است کده روایدات کتداب
دالئل االمامة طبری ،اثر مشهور دالیلنگاری شیعی ،از نظر قواعد درایةا حدیث ضدعیف
است  2این کتاب را به محمد بن جریر بن رستم طبری آملی ،معروف به طبدری صدغیر،
منسوب کرده اند ،اما درباره وجود چنین شخصی تردید وجدود دارد عدالوه بدر طبدریِ
تاریخنگار سنیمذهب ،سه نفر دیگر با عنوان محمد بن جریر طبری در میان نویسندگان
شیعی وجود دارند او ین طبری از یاران امام حسن عسکری (ع) ،دومی نویسنده کتداب
ا مسترشد و سومی ،که هویتش معلوم نیست ،نویسنده کتاب دالئل االمامة است (طهرانی،
317- 313/9 :1119؛ انصییاری111- 113 :1373 ،؛ صییفری فروشییانی 1391 ،ب .)335- 331 :کتدداب
دیگری که به این نویسنده نسبت داده شده کتاب نوادر ا معجدزات اسدت کده بداز هدم
نمیتوان از هویت نویسنده آن محمئن بود (طهرانی.)318/31 :1119 ،
گذشته از دو عامل ضعف راوی و ناشناختهبودن نویسنده کتاب ،ضعف سدومی کده
میتوان در بسیاری از منابع دالیلنگاری یافت ،نقل روایات از مندابع قبلدی بددون ککدر
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سند آنها است این مسئله از مهدمتدرین عدواملی اسدت کده روایدات معجدزه و دالیدل
امامان (ع) را از نظر سندشناسی با مشکل روبهرو کدرده اسدت ،بده گوندهای کده امکدان
تحقی در صحت بخش عمده ای از روایات را از میان برده و روایات این کتابها را در
زمره روایات مرسل ،که از نظر علم درایةا حدیث ضعیفاندد ،قدرار داده اسدت حدذف
سند روایات نزد نویسندگان کتابهای تاریخ و دالیلنگاری رویکردی شدایع بدوده ،بده
نظر میرسد رواج این اندیشه که فقط روایات فقهی باید از نظر سدند بررسدی شدوند و
این گمان که نقل هر گونه روایتی کده از قددرت فدوقا عداده امامدان (ع) حداکی باشدد
خدمت به تشیع است ،باعث شده گروهی از محدثان ،اینگونه روایات را نهتنهدا بددون
تحلیل سند بلکه اصالً با نادیدهگرفتن سند و حذف آن بپذیرندد و در کتدابهدای خدود
نقل کنند
روایات موجود در اینگونه کتابها یا بهکلی فاقدد سدند اسدت یدا فقدط بخشدی از
سند آنها ککر شده است گاهی نویسنده کتاب ،روایدت را از کتدب پدیش از خدود نقدل
کرده بدون اینکه مشایخ خود تا آن کتاب را ککر کند و گاهی فقدط بخدش پایدانی سدند
و راوی اصلی و شاهد ماجرا یا ابتدای سند و نویسنده کتداب منبدع را ندام بدرده اسدت
بدر ایدن اسدداس ،روایداتی کدده بددا ا فدا ی ماننددد روی ،ککددر ،عدن و شددروع شددده و
آخرین راوی سند آن شیخ بیواسحه نویسدنده کتداب نیسدت از جملده روایدات مرسدل
محسوب میشود
اثبات ا وصیة منسوب به حسین بن علی مسدعودی ،عیدون ا معجدزات منسدوب بده
حسین بن عبدا وهاب ،االرشاد واالختصاص نوشته شیخ مفید ،اعالم ا وری اثر طبرسدی،
ا خرائج وا جرائح اثر قحبا دین راوندی ،مناقب آل ابیطا ب اثدر محمدد بدن علدی بدن
شهرآشوب و ا ثاقب فی ا مناقب نوشته ابنحمزه طوسی از مهمتدرین مندابع تداریخی د
حدیثی و دالیلنگاری شیعی تا قدرن هفدتم هجدری اسدت کده همده یدا بخدش عمدده
روایاتشان بدون سند یا بدون سند کامل روایت شده است
بدینترتیب بخش عمده ای از روایات موجود در منابع حددیثی شدیعه از نظدر علدم
درایةا حدیث نقدناپذیر است با این حال ،باید در نظر داشدت کده بسدیاری از روایدات
موجود در این منابع به شکل مسند و با سند کامل در کتب پیشین یافت میشدوند؛ و در
حقیقت در این منابع تکرار شدهاند
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 .2بررسی اسناد روایات دالیل
بر اساس آنچه تا اینجا گفته شد ،آسیبشناسی روایات دالیل و معجزات امامدان (ع)
را باید صرفاً به روایاتی محدود کرد که اوالً در منابع معتبر گرد آمدده ،و ثانیداً سندشدان
کامل است و نویسنده با نقل روایات از مشایخ خدود آن احادیدث را در اثدر خدود نقدل
کرده است از اینرو دایره تحقی ما (در محدوده زمانی مد نظر ،یعندی تدا قدرن هفدتم)
محدود می شود به کتابهایی مانند بصائر ا درجات ،کافی ،عیدون اخبدار ا رضدا ،رجدال
کشی ،اما ی شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی ،قرب االسناد ،کمال ا دین و تمدام
ا نعمة و ا غیبة که هرچند هیچ یک کتاب دالیلنگاری نیستند اما بیشترین روایات مستند
دالیل و کرامات امامان (ع) را در خود گرد آوردهاندد از ایدن میدان کتدابهدای بصدائر
ا درجات و کافی و عیون اخبار بیشترین روایات را در بر دارند و بداقی مندابع ،روایدات
بسیار کمتری را شامل میشوند در این بخش از نوشتار ،به ضعفهدای عمدده روایدات
دالیل امامان (ع) ،صرف نظر از ضعف منابع آنان ،خواهیم پرداخت با بررسدی روایدات
دالیل و معجزات امام ششم (ع) تا امام یدازدهم (ع) در ایدن مندابع ،اطالعدات مفیددی
درباره راویان اصلی اینگونه روایات و صحت و ضعف اسناد آنان به دست میآیدد کده
در ادامه با تفصیل بیشتر از آن سخن خواهیم راند
پرتکرارترین ضعف اسناد روایات دالیل و کرامات امامان (ع) وجود راویان مجهدول
در سند این روایات است راویان مجهول راویانی هستند که یا نامشان در مندابع رجدا ی
نیامده یا نامشان در منابع آمده اما مدح و کمی درباره آنان وجود نددارد و نمدیتدوان بده
3
وثاقتشان حکم کرد (مییر شانهچی118 :1391 ،؛ نفیسی89- 81 :1399 ،؛ ربانی.)115 :1398 ،
در اسناد بسیاری از روایت دالیل امامان (ع) راویان مجهو ی وجود دارند که بسیاری
فقط یک یا دو روایت نقل کرده اند برخی از ایدن راویدان در زمدره عا مدان حددیث و
شاگردان ائمه (ع) نیستند و صرفاً شاهد یک معجزه از امام بودهاند گروهی از این افراد
از کارگزاران سیاسی خلفای زمان اند (بیرای نمونیه :ابی بابوییه 311/3 :1379 ،و 71/1؛ کلینیی،
 )175/1 :1313و گروهی از کنیزان و غالمان امامان (ع)
از سوی دیگر ،نام برخی از راویان مجهول را میتوان بارها در اسناد روایات متعددد
دالیل امامان (ع) مشاهده کرد برای نمونه ،بیشترین حجم روایات کتاب دالئل االمامة از
طری راویان مجهول و ناشناخته مانند عمارة بن زید و سفیان بن وکیع و بدر بدن عمدار
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ا حبرستانی و محمد بن هارون بن موسی ا تعلکبری روایت شده است (برای نمونیه نیک:.
طبییری 318 :1118 ،و  351و  317و  387و  389و  111و  113و  318و  351و  313و  389و  319و

 393و  111و  381و  388و  .)375در اصلِ وجود افرادی با نام عمارة بدن زیدد و بددر بدن
عمار ا حبرستانی تردید هست و تنها اطالعی که از آنان در دست است از طری راویدان
آنها ،یعنی عبداهلل بن محمد ا بلوی و محمد بن عبداهلل ا شیبانی ،است که هر دو ضعیف
و محعون هستند (نجاشی313 :1111 ،؛ نمیازی 85/1 :1113 ،و  )9/3نام سفیان بن وکیع نیز در
منابع رجا ی نیامده و درباره محمد بن هارون بن موسی ا تعلکبری نیز توثیقی در دسدت
نیست (خویی319/17 :1111 ،؛ نمازی.)85/1 :1113 ،
در سایر منابع نیز نام برخی افراد مجهول تکرار شدده اسدت ندام علدی بدن عبدداهلل
ا وراق و احمد بن محمد بن یحیی ا عحار ،که هر دو از مشایخ شیخ صدوق بدودهاندد و
در منابع رجا ی شدناختهشدده نیسدتند (خیویی 95/13 :1111 ،و  )337/3در روایدات دالیدل
موجود در کتاب عیون اخبار ا رضا (ع) چندین بار تکرار شده است (برای نمونه :اب بابویه،
 98/1 :1379و  31و  173/3و  319- 315و  311و  319و  331و  333و  313و  351و .)313

دیگر اشکال عمده روایات دالیل و کرامدات امامدان (ع) حضدور راویدان ضدعیف و
راویان متهم به غلو در سند روایت این احادیث است گروهی از این راویدان ،روایداتی
اندک و بیشترشان فقط یک روایت نقل کردهاند اما ندام گروهدی دیگدر از ایدن راویدان
بارها در اسناد روایات تکرار شده و در حقیقت از مهدمتدرین راویدان روایدات معجدزه
امامان (ع) هستند و در طرق حدیثی خاصی تکرار شده اند :در کتاب کدافی ،احمدد بدن
مهران ،که در خصوصش تردیدهایی وجدود دارد ،و گذشدته از تضدعیف ابدنغضدائری
درباره او باقی رجا یان نیز او را توثید نکدردهاندد (ابی غضیائری13 :1311 ،؛ خیویی:1111 ،
 )311/3بیشتر روایات خود در موضوع دالیل امامان (ع) را از محمد بن علدی ا صدیرفی،
معروف به ابوسمینه ،نقل کرده (برای نمونه روایات وی نک :.کلینی 311/1 :1313 ،و  395و 313
و  319و  331و  191و  179و  )351که نزد رجا یان شدیعه بدهشددت تضدعیف شدده اسدت
(نجاشی333 :1111 ،؛ اب غضائری )81 :1311 ،به طدور کلدی ،محمدد بدن علدی ا صدیرفی از
مهمترین راویان روایات دالیل امامان (ع) در منابع گوناگون حدیثی شدیعه مانندد کتداب
دالئل االمامة است (برای نمونه نک :.طبیری 351 :1113 ،و  357و 313؛ نیی رواییاتد در :ک،یی،
 391 :1319و  113و .)115
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سهل بن زیاد اآلدمی از دیگر راویان ثقه نزد کلینی در نقل روایات معجدزه و دالیدل
امامان است (برای نمونه :کلینیی 351/1 :1313 ،و  385و  331و  181و  185و  )181کده از نظدر
رجا یان ضعیف است (نجاشی195 :1111 ،؛ طوسی ،بیتا337 :؛ اب غضیائری11 :1311 ،؛ خیویی،
 .)337/9 :1111اسحاق بن محمد بن احمدد ا نخعدی کده بیشدتر روایدات معجدزه امامدان
هادی (ع) و عسکری (ع) را در کتاب کافی نقل کدرده اسدت (بیرای نمونیه :کلینیی:1313 ،
 )513- 519/1از دیگر افراد ضعیفی است که به گفته نجاشی معددن ا تخلدیط بدوده اسدت
(نجاشی73 :1111 ،؛ طوسی.)391 :1391 ،

علی بن ابی حمزه بحدائنی (بیرای نمونیه :صیفار 173 :1111 ،و  318و  371و 311؛ کلینیی،

 395/1 :1313و  ،)111/5ابراهیم بن اسحاق االحمدری (بیرای نمونیه :صیفار 83 :1111 ،و 319؛

کلینی 351 :1313 ،و  513و  ،)111/5محمد بن حسان (بیرای نمونیه :صیفار113 :1111 ،؛ کلینیی،

 311 :1313و  183و  ،)187داوود بن کثیر ا رقی (برای نمونه :صفار371 :1111 ،؛ طوسیی:1111 ،

 ،)37/3موسی بن سعدان (برای نمونه :صفار 371 :1111 ،و  113و  311و  111و  )311از جملده
دیگر راویانی هستند که روایات متعدددی از آندان در کتدابهدایی مانندد کدافی ،بصدائر
ا درجات ،اما ی طوسی و رجال کشی نقدل شدده و از نظدر علمدای رجدال ضدعیفاندد
(نجاشی 318 :1111 ،و  18و  339و 59؛ ک،ی113/1 :1319 ،؛ طوسی ،بیتا11 :؛ طوسی331 :1391 ،؛
خویی 333/11 :1111 ،و  181/15و .)133/7

جعفر بن محمد بدن ما دک ا فدزاری ،کده بده تصدریح نجاشدی ضدعیف و بده گفتده
ابنغضائری غا ی است (نجاشی1111 ،؛ اب غضائری ،)19 :1311 ،محمد بن جعفر بن بحه ،که
نجاشی او را در نقل حدیث سهلانگار دانسته (نجاشی373 :1111 ،؛ خویی،)157 /15 :1111 ،
تمیم بن عبداهلل بن تمیم ا قرشی ،که به د یل تضعیف ابنغضائری و ابنداوود و عالمده
حلی دیگر رجا یان نیز او را توثی نکردهاند (اب غضیائری15 :1311 ،؛ ابی داوود133 :1393 ،؛
حلی318 :1111 ،؛ خویی )378/3 :1111 ،از دیگر راویانی هستند که هر یک چند روایدت در
کتاب عیون اخبار ا رضا نوشته شیخ صدوق دارند (بیرای نمونیه :ابی بابوییه 111/1 :1379 ،و
 311/3و  315و  311و .)319

گروهی از راویان روایات دالیل امامان (ع) نیز راویانی هستند کده هرچندد رجا یدان
درباره ضعف آنان متف نیستند ،اما میتوان تردیدهای جدی دربداره آنهدا محدرح کدرد و
بسیاری از روایات معجزه امامان (ع) نیز از ایشان نقل شده اسدت از جملده ایدن افدراد
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ابراهیم بن هاشم از بزرگترین راویان حدیث شدیعه و از فعدالتدرین راویدان احادیدث
دالیل امامان (ع) است (برای نمونه :کلینیی177/1 :1313 ،؛ ابی بابوییه 33/1 :1379 ،و  83و  31و
 311/3و  318و  311و  311و  317و  333و  331و  339و  351و  )313کدده بددا وجددود روای دات
فراوانش هیچ کدام از رجا یان متقددم از ا فداظ تعددیل دربداره او اسدتفاده نکدرده و در
اصحالح او را توثی نکردهاند (نجاشی11 :1111 ،؛ طوسی ،بیتا11 :؛ اب داوود31 :1393 ،؛ حلی،
 .)1 :1111اما بیشتر رجا یان متخخر با توجه به بزرگدی مقدام او در میدان علمدای شدیعه و
شواهد دیگر بر وثاقت او رأی دادهاند (خویی311/1 :1111 ،؛ نمازی .)331- 333/1 :1113 ،بده
هر ترتیب ،برخی از فقها او را به عندوان راوی ممددوح ،و روایداتش را حسدن در نظدر
می گیرند (ربیانی .)11 :1398 ،نجاشی در شرح حال او مینویسد« :انه اول من نشر حددیث
کوفیین بقم» (نجاشی .)11 :1111 ،رجا یان این گفته را نوعی مدح برای ابراهیم بدن هاشدم
به حساب آورده اند به این د یل که قمیها در قبول روایات ائمه بسیار سختگیر بودندد
و اگر روایات ابراهیم بن هاشم را پذیرفتهاند بر وثداقتش اعتمداد داشدتهاندد (بحرالعلیو،،
113- 111/1 :1313؛ خویی )319- 317/1 :1111 ،با این حدال اگدر سدختگیدری قمدیهدا در
خصوص عقاید غلوآمیز و در نقحه مقابل رواج اندیشهها و روایات غا یانده در کوفده آن
دوران را در نظر بگیریم (جباری79- 75 :1378 ،؛ آقاجانی قنیاد )81- 98 :1391 ،و سدپس ایدن
واقعیت را به یاد بیاوریم که ابراهیم بن هاشدم از پرکدارترین راویدان در نقدل احادیدث
دالیل امامان (ع) است میتوانیم در مدحبودن این جمله در ح ابراهیم بن هاشم تردید
کنیم و آن را تذکری در تضعیف او به د یل نشدر روایداتی کده قدبالً از طدرف قمدیهدا
پذیرفتنی نبوده در نظر بگیریم و آن را نتیجده تغییدری بددانیم کده بدهتددریج در موضدع
قمی ها درباره نقل روایات مشدکوک بده غلدو ایجداد شدده بدود (نیک : .صیفری فروشیانی،
 1391الف.)35 :

محمد بن خا د ا برقی و احمد بن محمد بن خا د ا برقی دیگر راویانی هستند که در
ابتدای بسیاری از اسناد دالیل و معجزات امامان (ع) حضدور دارندد (بیرای نمونیه :صیفار،
 338 :1111و 388؛ اب بابویه 31/1 :1379 ،و  319/3و  )339با اینکه نجاشدی محمدد بدن خا دد
ا برقی را در حدیث ضعیف دانسته و ابنغضائری او را به اعتماد بده راویدان ضدعیف و
نقل احادیث مرسل متهم کرده ،شیخ طوسی او را ثقه دانسته اسدت و در تعدارآ آرای
نجاشی و طوسی رجا یان متخخر معموالً به د یل اینکه نجاشی تضدعیف را متوجده خدود
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محمد بن خا د نکرده رأی به وثاقت او داده اند درباره فرزندش احمد نیز همین صفات
آورده شده است و منابع در عین حال که خودش را توثی کردهاند بده شدیوه او در نقدل
احادیث از ضعفا ،و اعتمادش به احادیث مرسل اشاره کردهاند (نجاشی71 :1111 ،؛ طوسی،
بیتا51 :؛ اب غضائری .)38 :1311 ،احمد بن محمد بن خا د ا برقی نیز از جمله افرادی بدود
که احمد بن محمد بن عیسی او را به اتهام غلو از شهر قم اخراج کرد هرچندد بعدد از
مدتی از کار خود پشی مان شد و او را به قم باز گرداندد (ابی غضیائری38 :1311 ،؛ خیویی،
.)311/3 :1111

محمد بن عیسی بن عبید ،معروف به ا یقحینی ،و عبیدی دیگدر راوی مهدم روایدات
دالیل امامان (ع) است (برای نمونه :اب بابویه 78/1 :1379 ،و  331/3و  318و  )331نظر علمای
رجال درباره محمد بن عیسی بن عبید متفاوت است نجاشی از او به نیکی یاد کدرده و
او را ثقه و جلیل دانسته است و این سخن ابنو ید را نقل کرده است که «ما تفرد محمد
بن عیسی من کتب یونس و حدیثه ال تعتمدد علیده» (نجاشیی .)333 :1111 ،همدین سدخن
ابنو ید د یلی بوده برای اینکه شیخ طوسی در کتاب ا فهرست او را بهصراحت تضعیف
کند (طوسی ،بیتا )113 :اما رجا یان متخخر ،و از جمله آیتاهلل خدویی ،در ایدن رأی شدیخ
طوسی مناقشه کرده اند و استثنای ابنو ید را در ح روایات محمد بن عیسی از یدونس
دانسته اند ،نه همه روایات محمد بن عیسی ،و با توجه به قرائن دیگر حکم به وثاقدت و
صحت روایات محمد بن عیسی دادهاند (خویی ،)131- 111/17 :1111 ،امدا تضدعیف شدیخ
طوسی درباره محمد بن عیسی بن عبید وجه دیگری هم دارد :شیخ طوسی بعد از بیدان
سخن ابنو ید گفته است« :و قیل انه کان یذهب مذهب ا غالة» (همیان) .آیدتاهلل خدویی
این سخن شیخ طوسی را نیز به د یل مغایرت با گزارشهدای دیگدر از جملده گدزارش
نجاشی در بزرگی شخن محمد بن عیسی بن عبید ،رد کرده است (خویی.)119/17 :1111 ،
مفضل بن عمر از دیگر راویان روایدات معجدزه امامدان اسدت کده ندامش در اسدناد
روایددات پرتکددرار ،امددا وثدداقتش محددل تردی دد اسددت نجاش دی او را فاسدددا مذهب و
مضحربا حدیث دانسته و اشاره کرده است که او را خحابی دانسدتهاندد (نجاشیی:1111 ،
 .)111ابنغضائری او را ضعیف و غا ی و خحدابی دانسدته و تخکیدد مدیکندد کده غا یدان
روایات فراوانی ساخته اند و به او نسبت دادهاند (ابی غضیائری ،)97 :1311 ،امدا کشدی ،در
اختیار معرفة ا رجال ،هم روایاتی در مدح او آورده و هم روایاتی با مضمون کم او (ک،ی،
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 .)131- 113 :1319همین موضوع و نیز شواهدی دیگر از جمله اعتماد شیخ طوسی بده او
و مدح شیخ مفید درباره او و قحعینبودن قول به غا یبودنش ،برخی از رجا یان متدخخر،
از جمله آیتاهلل خویی ،را بر آن داشته تا در پایان بحثی مفصل درباره مفضل بن عمر ،با
صراحت او را موث بدانند (خویی315- 383/19 :1111 ،؛ نمازی.)191- 177/7 :1113 ،
سومین آسیب مهم روایات دالیل و معجزات و کرامات امامان مرسلبودن بسیاری از
این روایات است در باال نوعی از ارسال در سند ،که همان حذف کامل سدند در مندابع
دالیلنگاری است ،بررسی شد ،اما گونه رایجی از ارسال در سند حذف یک یدا دو نفدر
از میانه سلسله اسناد روایات است که گاهی به شکل جلی و با ککر عباراتی مانندد عدن
رجل ،عمن ککر ،بعض اصحابنا و مشخص می شود و گاهی به شکل خفدی و پنهدان
است و فقط با بررسی طبقات اسناد میتوان به آن پی برد (نک :.سیبحانی85 :1113 ،؛ میییر
شیانهچیی111 :1391 ،؛ ربیانی31- 33 :1398 ،؛ نفیسیی .)153 :1399 ،بخدش مهمدی از روایددات
موجود درباره دالیل و کرامات امامان (ع) روایاتی مرسل است که بیشدترش نیدز ارسدال
جلی دارد (برای نمونه :صفار 173 :1111 ،و  318و  331و  318و 371؛ کلینی 351/1 :1313 ،و 173
و 513؛ طوسی 71/3 :1319 ،و 113/1؛ اب بابویه.)151/1 :1379 ،

نتیجه
چنانکه در مقدمه این نوشتار آمد ،آنچه نتایج این تحقی به دست میدهدد بده هدیچ
وجه سدخن آخدر دربداره روایدات دالیدل امامدان (ع) نیسدت آنچده در اینجدا بررسدی
شده صرفاً نقد متون و راویان کتب دالیل بر اساس علم درایةا حدیث اسدت تدا زمدانی
که این روایات از نظر محتوا و نیز از دیدگاههای دیگر ،غیدر از قواعدد درایدةا حددیث،
بررسی و نقد نشود نمیتوان درباره کلیت روایات دالیدل و کرامدات امامدان شدیعه (ع)
داوری کرد
با وجود این ،آنچه بر اساس نتایج این پژوهش آشکار میشود این است کده بخدش
عمده ای از متون دالیلنگاری و روایی از نظر درایةا حدیث اشکال دارند ایدن روایدات،
که در طول قرون متمادی در منابع روایی شیعه جمعآوری شده ،با وجود اهمیتی کده از
نظر اعتقادی برای شیعیان داشته هیچگاه بررسی سندی نشده است نهتنها اعتقاد به اصل
توانایی امامان (ع) برای انجامدادن افعال خارقا عاده ،بلکه همچنین عالقده بده گسدترش
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این باور در میان تودههای شیعی ،شاید به عنوان ابدزاری در مقابدل گدروههدای مخدا ف
شیعه ،عاملی در آسانگیری محدثان و پذیرش و نقل روایات بدون بررسدی اسدناد آندان
بوده است
بسیاری از راویانی که نقشی عمده در نقل روایات دالیل داشته اند یا از گروه راویان
ضعیف و متهم به غلو بودهاند ،یا از راویانی که از نظر رجا ی ناشناختهاند و بر وثاقتشان
دالیل محکمی در دست نیست ،یا تردیدهای مهمی درباره آنها وجود دارد اگر از امکان
جعلیبودن سند روایات صرف نظر کنیم ،فراوانی حضور راویان ضدعیف و مجهدول در
سند این روایات را باید نشانگر نقل فراوان روایات دالیل از سدوی گروهدی از راویدان
شیعه بدانیم که کمتر شناختهشده و محل رجوع بودند و جوامدع علمدی شدیعه بده آنهدا
اعتماد داشتند؛ و همین گروه از راویان بیشترین عالقه را به نقل چنین روایاتی داشتهاند
با وجود این ،باید در نظر داشت که ضعف سند روایات دالیل امامان (ع) متوجده همده
روایات نیست و در میان انبوه روایات دالیل ،بخشدی از روایدات نیدز از صدحت سدند
برخوردار است
پینوشتها

 1این مقا ه خالصه نتایج پژوهشی است که بر روی حدود هفتصد روایت دالیل و کرامات امامان در
پایاننامهای با مشخصات زیر صورت گرفت :متون و روایات دالیل و معجزات ائمه «امام صادق (ع)
تا امام مهدی (عج)» در منابع شیعی قرن دوم تا پایان قرن ششم ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،کامران
محمدحسینی ،استاد راهنما :اصغر قائدان؛ استاد مشاور :محمدصادق جمشیدی ،دانشدگاه پیدام ندور
تهران  -جنوب ،بهمن 8841
 3درباره کتاب دالئل االمامة این نکته را باید متذکر شد که ناشناسبودن نویسنده آن تنها ضعف کتاب
نیست بلکه بیشتر روایات آن به دالیل متعدد ضعیف است که نمونههای آن را در ادامه مقا ه خواهیم
دید
 3درباره معنای دقی اصحالح مجهول و نیز کاربرد آن نزد رجا یان اختالفهای بسیاری وجود دارد در
این پژوهش صرف نظ ر از جزئیات این اختالفات ،واژه «مجهول» به طور کلی برای اشاره به راویانی
استفاده شده که ثقه بودن یا نبودن آنها  ،به د یل کمبود روایات یا تضاد نظر رجا یان ،معلدوم نیسدت
(درباره معانی اصحالح مجهول نک  :سبحانی811- 818 ،8911 ،؛ جدیدینژاد.)891- 897 :8811 ،
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