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چکیده

انتساب کتاب دالئل االمامه به ابوجعفر محمدبن جریر طبری امامی ،صاحب المسترشدد

تاکنون مورد تردید و بحث بوده است .آخرین یافتههای تحقیقات اخیر این بدوده اسدت
ل دلیلدی وجدود نددارد ندا
که نهتنها این کتاب متعلق به طبری امامی نیست ،بلکه اص ا
نویسنده طبری باشد؛ بنابراین نویسنده فردی مجهول است که با توجه به اسناد کتداب،
معاصر شیخ طوسی (  064ق ).بوده است .در این تحقیق ،ابتدا با نشدان دادن آشدنایی
ناکافی سیدبن طاووس (  660ق ).با کتاب دالئل االمامه ،خطای وی در انتساب ایدن
کتاب به طبری امامی با شواهد بیشتری اثبات میشدود و عدلوه بدر آن ،ایدن یافتده را
اثبات و اضافه میکنیم که همه احادیث غیرمسند یا نیمهمسدند ایدن کتداب ،الحدایی و
غیراصیل هستند و پس از تألیف این کتاب و پیش از زمان ابنطاووس بده ایدن کتداب
افزوده شدهاند.
کلیدواژهها :دالئل االمامه ،طبری ،دالئلنگاری ،انتساب ،ابنطاووس.
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مسئول) soltanifar68@gmail.com
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مقدمه
انتساب کتاب دالئل االمامه به ابوجعفر محمد بن جریر طبری امامی ،صاحب المسترشند
که در طول تاریخ ،مخصوصاً پس از سید بن طاووس (م  666ق ).امر مسلمی تلقی شده
است ،در دوران معاصر مورد تردید قرار گرفته است .غیر از منابع رجالی متقدم ،تاکنون
تحقیقات متعددی درباره این کتاب نگاشته شده است که در میان آنهنا عبداللّنه مامقنانی
(م  1551ق ).در تنقیح المقال اولین کسی است که انتساب سنتی کتاب به طبری امنامی،
صاحب المسترشد را انکار کرده است .وی قائل به وجود طبریِ دیگری ،معاصر با شیخ
طوسی یعنی طبری صغیر شده و کتاب دالئل االمامه را متعلق به او دانسته است (مامقانی،
 .)61/0 :1651محمندتقی تسننتری (م  1616ق ).در قناموس الرجننال ،نظنر مامقننانی را رد
کرده ،اولین کسی است که منکر وجود طبری سوم میشود و میگوید نویسننده کتناب،
معاصر شیخ طوسی بوده و هویت او مجهول است (شوشتری .)156/6 :1612 ،علی موسنی
الکعبی در مقالنه « الطبریون ،نظرة فی المتفق و المفترر » بنه اینن مبلنب اشناره دارد کنه
صاحب دالئل علیرغم معاصر بودن با شیخ طوسی و نجاشی در طبقنه ،کمنی از آن دو
متقدمتر بوده است (الکعبنی .)111 :1606 ،در حقیقت ،آشنفتگی در تعینین هوینت مؤلن
کتاب ،ناشی از محتوای کتاب و وضعیت اسناد آن بنوده اسنت؛ چراکنه از طرفنی ،ننام
ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم طبری به عنوان مؤل کتاب در ابتدای روایات بسیاری
از کتاب آمده است و از طرف دیگر ،بسیاری از اسناد و راویان کتاب متعلق به طبقنهای
بسیار متأخرتر از زمنان طبنری امنامی هسنتند و اینن مسنئله ،انتسناب کتناب بنه او را
غیرممکن میکند .در پژوهشی تفصیلی که بر روی روایات کتناب دالئنل االمامنه انجنام
شد ،مشخص شد این کتاب پس از تألی به دست مؤل اولیه ،دستکاری شده است و
بخشهای زیادی از آن اصالت ندارد .احادیث ابوجعفر طبری که موهم انتساب کتاب به
وی شده اند ،از این جمله هستند .در حقیقت ،کتاب متشکل از سه الینه اسنت کنه تنهنا
الیه اول ،یعنی احادیث مسند با طبقه متأخر ،نوشتههای اصلی مؤلن اسنت و دو الینه
دیگر یعنی احادیث ابوجعفر طبری و احادیث مرسل ،در دستکاریهای بعدی به کتناب
افزوده شده اند  .این اتفاق در حد فاصل زمان تألی کتاب تا زمان سیدبنن طناووس رخ
داده است .ابنطاووس متوجه این مسئله نشده و بدون دقت کافی ،کتاب را به اشتباه بنه
ابوجعفر طبری نسبت داده است .در ادامه ،با توجه به تقدم ابنطناووس و تخصنص او
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در کتابشناسی ،نظر او محکمترین و متقدمترین سند بنرای اینن انتسناب اشنتباه قنرار
گرفته است .همچنین نقلهای مکرر از این کتاب در آثار مختل ابنطاووس و توجهی
که بدان نشان داده ،باعث شهرت و مبرح شدن این کتاب در میان امامیه ،مخصوصناً در
قرون متأخر شده است .بنابراین الزم است پیش از بحث اصلی ،ابتدا این مسئله روشنن
شود که آیا ابنطاووس با شناخت و توجه کافی حکم به این انتساب داده است یا خیر؟

میزان آشنایی ابنطاووس با کتاب دالئل االمامه

ابن طاووس نخستین فردی است که در آثار خود نقلهای فراوانی از کتاب دالئل االمامه

آورده است .اعتماد ابنطاو وس به این کتاب در کنار جایگناه رفینع او در مینان امامینه،
موجب رواج و شهرت این کتاب نیز شده است .ابنطاووس عموماً به عنوان متخصصی
خبره ،مرجع در علوم و فنون مختل به ویژه کتنابشناسنی و نسنخهشناسنی اسنت و
به قول آقابزرگ تهراننی «خرری نرعة م رفرفرم ال تر » (آقنابزرگ تهراننی)062/8 :1625 ،
شناخته میشود.
درباره وضعیت کتاب دالئل االمامه نزد ابن طاووس باید گفت نگاهی به نقلهنای او
از کتاب دالئل االمامه حاکی از آن است که متأسفانه او درباره این کتاب دقت بنه خنرج
نداده و با شناختی سبحی و غیرتحقیقی و بدون اندک تأمنل و تنوجهی ،از اینن کتناب
نقل کرده است .آشفتگی در اظهارات ابن طاووس درباره اینن کتناب در آثنار مخنتلفش
کامالً هویدا است.
توضیح آنکه نسخه ای که ابنطاووس از دالئل االمامه دارد ،جزء اول کتاب را (یعننی
باب حضرت علی (ع) که در نسنخ امنروزی مفقنود اسنت) نینز داشنته اسنت؛ چراکنه
ابن طاووس مجموعاً چهار روایت از آن جزء را در آثار مختل خود نقنل کنرده اسنت؛
مانند« :البةب فیمة نذکره رن المجلد األول رن کتةب الدالئل تألیف الشری القةرم ا ریجففرر
رحمد ن جریر الطبری تةدیم تسمیم روالنة لی (ع) أریر المؤرعین (ع) فةةل رة هذا لفظه»...
(ابنطاووس .)000 :1615 ،این حدیث در نسخه کنونی موجود نیست.
همچنین نسخه ای که نزد ابنطاووس بوده است ،مثل نسخه کننونی ،دارای هنر سنه
دسته روایات ابوجعفر طبری ،روایات مرسل بیسند و روایات مسند اصلی که در ادامنه
به بررسی آنها می پردازیم ،بوده است؛ چراکه ابن طاووس از هر سنه دسنته ،روایناتی را
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نقل کرده است .بنابراین اگر دستکاری هایی در کتاب صورت گرفته باشد ،پیش از زمان
ابن طاووس بوده است؛ مثالً یکی از احادیث ابوجعفر طبری در دالئل االمامنه (حندیث
( )68طبری )180 :1615 ،را ابن طناووس در لهنوف نقنل کنرده اسنت« :و روی أبنوجعفر
محمد بن جریر الببری اإلمامی فی کتاب دالئل اإلمامة قنال حندثنا أبومحمند سنفیانبنن
وکیع عن أبیه وکیع عن األعمنش قنال قنال أبومحمند الواقندی و زرار بنن خلن لقیننا
الحسینبن علی ع( »...ابنطاووس.)60- 61 :1568 ،
از احادیننث مرسننل و بننیسننند دالئننل االمامننه ،حنندیث ( 160طبننری )055 :1615 ،را
ابن طاووس در کتاب األمان خود به این شکل نقل کرده است« :من کتاب دالئنل اإلمامنة
تألی أبیجعفر محمدبن رستمبن جرینر الببنری اإلمنامی منن أخبنار معجنزات موالننا
محمد بن علی الباقر (ع) ذکر بإسناده عن الصادق (ع) قال ح هشنامبنن عبندالملکبنن
مروان سنة من السنین( »...ابنطاووس )66 :1626 ،و همچنین از احادینث اصنلی مسنند در
کتاب دالئل االمامه ،حدیث ( 505طبری )551 :1615 ،را ابن طاووس در فرج المهمنوم بنه
این شکل نقل کرده است« :ما رویناه بإسنادنا إلی الشیخ أبی جعفنر الببنری قنال حندثنا
أبوجعفر محمد بن هارون بن موسی التلعکبری قنال حندثنی أبوالحسنینبنن أبنی البغنل
الکاتب قال تقلدت عمالً من أبی منصور الصالحان( »...ابنطاووس.)065 :1568 ،
ابن طاووس هم روایت طبری از کلینی (م  506ق ).را آورده است (همان )065 :و هم
روایات فراوانی از طبری از محمد فرزند هارون بن موسی التلعکبنری( 1م  585ق ).کنه
نمونه آن پیشتر ذکر شد .وی همچنین به تاریخهنای ذکرشنده در خنالل اسنناد کتناب
توجه نکرده است« :حدثنا أبوالمفضل محمد بن عبداللّهبن المبلب الشیبانی سنة خمنس
و ثمانین و ثالثمائة ،قال( »...طبری .)686 :1615 ،مشاهده میشود که وی هرگز متوجه این
چنددستگی نبوده و توجه نکرده است که طبقه و زمان این روایتها با توجه به رجال و
مشایخ آنها با یکدیگر سازگار نیست و نمیتوانند همگی روایات ینک نویسننده باشنند.
بنابراین ،ابن طاووس از این کتاب شناخت کاملی نداشته است و بنابراین استناد به قنول
ایشان در انتساب کتاب به طبری امامی معتبر نیست.
تبیین چندالیگی اخبار کتاب
کتاب دالئل االمامه اثری است از نویسندهای مجهول و معاصر شیخ طوسی و نجاشی که
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نننه نننام او را منیدانننیم و نننه هننیال اطننالع دیگننری از او داریننم .مشننکالت درونننی و
آشفتگیهای سندی عجیبی دامنگیر این کتاب اسنت و همنین مشنکالت باعنث شنده
است ،نام طبری به اشتباه برای این کتاب مبرح شود .محنور اینن مشنکالت ،احادینث
ابوجعفر طبری است .توضیح بیشتر اینکه ا ین کتاب متعلق به اوایل قرن پننجم و دارای
 506روایتِ 2غالباً مسند است و این بسنیار ارزشنمند اسنت؛ مخصوصناً در مقایسنه بنا
کتابهای مشابه مناقب و دالئل امامان که اخبار آنها غالباً وضعیت خنوبی از نظنر سنند
ندارد .در مجموع ،اخبار این کتاب از حینث سنند بنه سنه دسنته تقسنیم منیشنود کنه
عبارتاند از:
دسته اول :اخبار مسند و عادی
از مجموع  506حدیث کتاب دالئل االمامه ،در مجموع  068حندیث کنه اکثنر احادینث
کتاب را تشکیل میدهند ،با سند کامل و با رعاینت کامنل آداب نقنل حندیث ،گنزارش
شده اند .اینها همان احادیثی هستند که مؤل با روشهای رسنمی تحمنل حندیث مثنل
سماع ،اجازه ،قرائت و ...از مشایخ خود اخذ کنرده اسنت .مشنایخی کنه عمندتاً همنان
مشننایخ شننیخ طوسننی و نجاشننی هسننتند .ایننن احادیننث بننا تعبیننر حدثنی/حنندثنا یننا
اخبرنی/أخبرنا آغاز می شوند .تعداد مشایخی که مؤل کتاب دالئل االمامه از آنها به این
روش نقل حدیث میکند ،بیست نفر است .اسناد این اخبار گاه معلنق 3شندهانند .یعننی
طبق قاعده احادیث معلق ،سند کاملشان در احادیث قبلی آمده و در تکرارهنای بعندی،
بهمنظور اختصار ،حذف شده است.
دسته دوم :اخبار بیسند یا مرسل
صدوسی ونه حدیث از احادیث کتاب با تعبیرِ «و رُوی» شروع می شوند و بعد نام یکنی
از محدثان و راویانِ معموالً معروف و شناختهشده و پرحدیث امامیه ذکر میشود .مینان
مؤل کتاب و این راویان ،فاصله هست و مؤل سند و طریق خود به این راویان را ینا
بهمنظور اختصار بیان نکرده یا اصالً طریقی نداشته است .طبق اصبالحات علم حدیث،
این احادیث را باید مرسله نامید؛ اما ادامه سند ،یعنی از این افراد تا معصوم (ع) یا اولین
راوی ماجرا نیز مختل است .گاه سنندی کامنل وجنود دارد ،گناه فقن ننام برخنی از
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حلقههای سند آمده است و گاهی اصالً فاصلهای وجنود نندارد و فنرد منذکور ،خنود،
راوی اصلی ماجرا است.
دسته سوم :اخبار ابوجعفر طبری
نودودو حدیث از مجموع  506حدیث کتاب دالئل االمامه با لفظ «قال» و سپس اشنکال
مختل نام ابوجعفر محمد بن جریر الببری آغاز میشنوند .اینن احادینث بنه احادینث
معلق شباهت دارند .مشایخ ابوجعفر طبری در این احادیث ،برخی مشایخ شنناختهشنده
طبری سنیِ صاحب تاریخ ،به طور مشخص ابومحمد سفیان بن وکیع بن جنراح رااسنی
(م  062ق ).و ابومحمد عبداللّهبن محمد البلوی (م بعند از  052ق ).و چنند نفنر دیگنر
هستند .اسناد این احادیث تنوع زینادی نندارد بنه گوننهای کنه اکثنر اسنناد در اینن 60
حدیث ،دستکم در ابتدای سند ،یکسان اند .مشاهده می شود کنه طبقنه اینن مشنایخ از
طبقه مشایخ صاحب دالئل االمامه ،نزدیک به دو قرن متقدمتر است.
نحوه پراکندگی اخبار هر دسته در کتاب
غیر از باب اول و آخر که ساختار متفاوتی دارند ،سایر ابواب ائمنه (ع) ابتندا بنا بخنش
کوتاهی از زندگینامه آن امام آغاز می شود که به چند صفحه نمیرسد و سپس قسنمت
معجزات شروع می شنود .در قسنمت شنرح حنالِ کوتناه ائمنه (ع) ،بدننه اصنلی منتن،
قسمتهایی از روایتی طوالنی از امام حسن عسکری (ع) بوده است که در آن بنه بینان
تاریخچه و زندگینامه فشرده هریک از ائمه (ع) میپردازد .این رواینت از ننوع مسنند
عادی است .مؤل در باب متعلق به هر یک از امامان ،بخش متناظر بنا آن امنام را از آن
روایت جدا کرده و ابتدای باب قرار داده است .سند مؤل به امام حسنن عسنکری (ع)
در اولین استفاده از آن ،یعنی در ابتدای باب امام حسن (ع) آمده است و در سایر ابواب
سند معلق شده است .متن این حدیث زمینه اصلی اسنت و گناهی ینک ینا دو رواینت
مسند از نوع اول یا غیرمسند از نوع دوم نیز در البهالی این منتن آورده شنده و دوبناره
روایت ادامه یافته است.
در قسمت معجزات ،از باب امام حسن مجتبی (ع) تا باب امام حسن عسنکری (ع)،
ابتدا یک دسته روایات نوع سوم یعنی روایات ابوجعفر طبری بنه صنورت پیناپی آمنده
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است و بعد سایر روایات از انواع دیگر؛ غیر از این موارد هم هیالگونه روایت دیگنری
از نوع روایات ابوجعفر طبری در جای دیگری از باب وجود نندارد .همچننین در بناب
اول یعنی باب حضرت فاطمه (س) و باب آخر یعنی باب امام زمان (ع) نیز هیال روایتی
از ابوجعفر طبری وجود ندارد .تنها در دو باب امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) است کنه
قبل از روایات طبری در بخش معجزات ،چند روایت دیگر آمده است .در سایر ابواب،
شروع بخش معجزات با روایات طبری است.
سایر احادیث معجزات ،اغلب احادیث مسنند عنادی هسنتند و تعنداد کمتنری هنم
احادیث غیرمسند از نوع اخبار دسته دوم ،به صورت پراکنده و بندون نظنم خاصنی در
البهالی احادیث مسند جای گرفتهاند.
دو دیدگاه درباره ماهیت روایات ابوجعفر طبری
قبل از هر کار باید وضعیت این دسته روایات و راببه آن با سایر روایات مشخص شود.
فارغ از اینکه مؤل کتاب کیست و اینکه آیا طبری دومی وجود دارد یا نه ،مشکل اینن
کتاب در خود و ذات آن است که دوگانه است و طبقنه دو دسنته از روایناتش بنه هنم
نمیخورد  .هر اظهار نظر کلی درباره مؤل این کتاب بدون روشن کردن تکلی این دو
دسته از روایات ،ناقص و ناکارآمد است .مؤل ِ این کتاب را هر کنه و در هنر طبقنهای
بدانیم ،با بخشی از روایات کتاب سازگار نخواهد بود .آیا اینن کتنابی اسنت واحند ینا
متنهایی از نویسندههای متعدد که به گونهای به یکدیگر ضمیمه شدهاند؟
درباره ماهیت روایات ابوجعفر طبری دو دیدگاه تاکنون وجود داشنته اسنت کنه در
ادامه به بیان و نقد آن میپردازیم:
 .1اشاره به مؤلف
یکی از روشهای قدما در تألی کتاب این بوده است که اغلب نام خود را نیز در آغناز
جمله یا سند حدیث میآوردند و بدین وسیله به خود اشاره میکردند .منثالً بسنیاری از
مبالب یا احادیث در الهداینة الکبنری اثنر خصنیبی ایننگوننه شنروع منیشنود« :قنال
الحسین بن حمدان الخصیبی ...الخ» .البته گاهی نیز اینن کنار را یکنی از راوینان بعندی
کتاب انجام می دهد؛ چراکه در تاریخ حدیث ،عالوه بر روایت حندیث ،پدینده رواینت
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کتاب نیز وجود داشته است .راوی بعدی هنگام استنسناخ و رواینت کتناب ،در ابتندای
سند هر حدیث ،نام نویسنده را نیز میافزوده است .البته این کار گناهی اوقنات تنهنا در
ابتدا و مقدمه یا خببه کتاب انجام می شد و بعد مبالنب کتناب بندون تغیینر بنه همنان
صورت که بود ،ارائه میشد.
همه کسانی که کتاب دالئل االمامه را متعلق بنه ابنوجعفر طبنری پنداشنتهانند چننین
تصور کرده اند که در این کتاب نیز این مسئله جاری است .اولین و متقدمترین فردی که
چنین پنداری را از او سراغ داریم ،ابنطاووس اسنت .چننانکنه پنیشتنر ذکنر شند ،از
نقلهای او از کتاب دالئل روشن می شود که او عبارت «قال ابوجعفر» را اشاره به مؤل
می گرفته است .حال اشاره راوی به مؤل یا اشاره مؤل به خود ،تفاوتی نمیکنند؛ امنا
از نقلی که در ادامه می آید ،معلوم می شود در ذهن ابنطناووس «قنال ابنوجعفر» اشناره
راوی به مؤل بوده است« :رة رویعةه إسعةدنة إلی الشی ا یجففر الطبرری  -قرةل درداعة
رحمد ن یفةوب ال لیعی قةل دداعی أ ودةرد المراغی ن رحمد ن شةذان رن نفریم قرةل»...
(ابنطاووس)065 :1568 ،

توضیح اینکه در متن کنونی دالئل ،بدون اختالف نسخ ،این روایت چنین است کنه:
«و عنه قال حدثنا محمد بن یعقوب الکلینی» .البته ابنطاووس «عنه» را انداختنه و منابقی
را به عنوان مروی صاحب کتاب یعنی طبری نقل کرده است؛ یعنی «عنه» از نظنر او بنه
مؤل کتاب یعنی طبری اشاره داشته است؛ در حالی که خود مؤل هیالگاه نمنیتوانند
با ضمیر غائب به خود اشاره کند ،اما راوی کتاب میتواند .پس ابنطاووس خودآگاه ینا
ناخودآگاه« ،قال ابوجعفر»های ابتندای اینن رواینات را اشناره راوی بنه مؤلن در نظنر
میگرفته است.
خبای ابن طاووس عالوه بر مواردی که قبالً گذشت ،اینجنا نینز بنار دیگنر آشنکار
می شود؛ چراکه در اینجا «عنه» به ابوالمفضل الشیبانی برمی گنردد .در کتناب ،در منوارد
فراوان دیگری روایات با «عنه» شنروع شنده و در همنه آنهنا منظنور اضنمار راوی اول
(شیبانی) در روایات قبلی است نه ابوجعفر طبری که این مسئله با مالحظه راویان بعدی
و کل سند کامالً اثبات میشود  .در اینجا منظور ابوالمفضنل الشنیبانی اسنت .اگرچنه در
روایت قبل ،سویقانی و ابراهیم بن فرج ،راویان اول هستند ،ولنی قبعناً «عننه» بنه چنند
روایت قبلی اشاره دارد که در همگی به طور مشابه شیبانی از کلینی یا دایی کلینی نقنل
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میکند .از سویقانی و ابراهیم تنها همین یک روایت در دالئل االمامه نقنل شنده اسنت.
شاهد محکم دیگر اینکه در مباحث مربوط به طبری امامی ،گفتیم کنه طبقنه او حتنی از
طبری سنی (م  512ق ).هم کمی متقدمتر است ،چه برسد به کلینی .بنابراین ،کلینی باید
از طبری نقل کند ،نه طبری از کلینی .بنابراین ،ضمیر در اینجنا نمنیتوانند بنه ابنوجعفر
طبری اشاره داشته باشد.
دلیل اصلی ای که اجازه نمیدهد عبارات «قال ابوجعفر» را اشناره بنه مؤلن بندانیم،
این است که اساساً احادیث این کتاب تفاوت طبقه دارند و نمیتواننند متعلنق بنه ینک
نفر باشند .درست به همین دلیل است که عبارت «قال ابنوجعفر» هرگنز بنرای رواینات
مسند و متأخر کتاب و همچنین احادیث مرسل که مشایخ آنها طبقنات متفناوتی دارنند،
به کار نرفته است .فق روایات ابوجعفر طبری بنا آن خصیصنههنای سنندی و متننی و
محتوایی متمایزاند که با این عبارت شروع می شوند .اگر این کتاب ،منتن واحندی بنود
و مؤل یا راوی کتاب در جایجای کتاب نام مؤل را آورده و به او اشاره کنرده بنود،
آنگاه بایستی این اشاره را در همه قسمتهای کتاب بدون تفاوت مشناهده منیکنردیم؛
در حالی که اینطور نیست و این اشنارات فرضنی ،تنهنا در ابتندای رواینات ابنوجعفر
طبری با مشایخ متقدم آن آمده اسنت .حتنی ینک منورد هنم چننین چینزی در ابتندای
روایات مسند عادی با طبقه متأخر وجود ندارد و نویسننده ،همنه آنهنا را بنا ننام شنیخ
خود آغاز کرده است.
بررسی مسئلهای مشکوک
حدیث ف دک از جمله احادیث مسند عادی و با طبقه متأخر اسنت .در ابتندای حندیث،
مؤل چند سند مختل را برای این روایت ارائنه کنرده و سنپس منتن واحندی آورده
است که گویا در همه روایتهای گفته شده مشابه و یکسان بوده است و نیاز به ترکینب
متنی نبوده است .بالفاصله پس از پایان یافتن این حدیث آمنده اسنت« :قرةل أ روجففر
نظرت فی جمیع الروایةت ،فلم أجد فیهة أتم شرح ،و أ لغ فی اإللزام ،و أوکرد ةلحجرم ررن
هذه الروایم ...ال »( .طبری)106 :1615 ،
اگر جمله «قال ابوجعفر» اصیل باشد ،یعنی جزئی از منتن اصنلی کتناب باشند ،اینن
تعبیر ،اولین اشاره به مؤل در غیر از روایات نوع ابوجعفر طبری خواهد بود .اما محقق

 / 78شیعهپژوهی ،سال سوم ،شماره دوازدهم

کتاب در پاورقی اشاره کرده است که در دو نسنخه از نسنخ خبنی کتناب ،اینن تعبینر
نیست .بنابراین به احتمال قوی این عبارت ،افزود یکی از مستنسخان باشد؛ چراکه اگنر
توجه شود ،نیاز به چنین جملهای در اینجا واقعاً احساس میشنود و بندون اینن جملنه
تصور می شود حدیث فدک هنوز ادامه دارد و کالم مؤل بنا حندیث خلن منیشنود.
دستکم از زمان ابن طاووس به بعد هم تصور بر این بوده است که مؤل کتاب دالئنل
االمامه شخصی طبرینام بوده است؛ از اینرو ناسخ در اینجا به زعم خود نام مؤلن را
آورده تا انتهای حدیث قبلی را اعالم کند .در واقع این جمله را همان کسی نوشته است
که جمله «رجع الحدیث قال »...را در مباحث قبلی نوشته بود.
اما روشن است که حساب این حدیث با دسته احادیث ابوجعفر طبری ،یکی نیست.
آن احادیث نه از حیث طبقه با این کتاب سنازگاری دارنند و ننه معقنول اسنت کنه بنه
صورت مکرر و پشت سر هم ،در ابتدای هر کدام از آنها اشاره به مؤل شود .اشاره بنه
مؤل در مواردی مثل مورد پیشگفته الزم میشود نه در همه جا.
عالوه بر دالئل فوق ،دلیل دیگری که نشان میدهد عبارت منورد بحنث نمنیتوانند
اشاره به مؤل باشد ،این است که ابوجعفر طبری در این دسته روایات کسی است کنه
در باب امام حسن عسکری (ع) خود مستقیماً از ایشان حدیث شننیده و رواینت کنرده
است (طبری)602- 606 :1615 ،
پس اوالً اینها نمیتواند اشاره مؤل به خود باشد .ثانیاً این ابوجعفر قبعناً نویسننده
دالئل االمامه که معاصر شیخ طوسی (ره) و نجاشی است ،نیست.
بنابراین ،فرض اینکه عبارت «قال ابنوجعفر الببنری» در رواینات مزبنور ،اشناره بنه
مؤل باشند ،نیز منتفی است.
 .2تعلیق
نویسنده مقاله « محمد بن جریر طبری آملی و دالئل االمامه » (نک :.صنفری فروشنانی،
 )062- 005 : 1586به این بحنث ورود کنرده و احتمنال داده اسنت کنه در رو اینات
ابوجعفر طبری ،ابتدای سند یعنی طریق مؤل به ابوجعفر در بخش اول و مفقنود
کتاب وجود داشته و در سایر روایات به قرینه اسناد قبل  ،حذف و در واقع تعلیق
شده است .پیش تر نیز چند نمونه دیگر از تعلیق در اسناد کتاب ارائه کردیم .ظاهر اً
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به تصور ایشان این سند بار دیگر به شکل کامل در حدیث شماره  622کتاب آمده
است .در کل کتاب دالئل االمامه تنها در دو مورد نام ابوجعفر محمد بن جریر طبری
در میانه سند ذکر شده است که عبارت اند از :حدیث شماره  22و حدیث شنماره
 . 622حدیث  22خود یکی از همین احادیث طبری منورد بحنث اسنت و طبنری
دیگری که در انتهای سند آن آمده است ،معلوم اسنت کنه فنردی متقندم بنوده و
ارتباطی به موضوع بحث ما ندارد .ضمن اینکه در ادامه مشخص خواهد شد که این
دسته احادیث اساساً مجعول بوده و بنه کتناب الحناق شنده انند .بنا بررسنی هنای
انجام گرفته درباره حدیث  622نیز معلوم شد که منظور از طبری د ر آن ،بنرخالف
تصور اولیه ،طبری سنیِ صاحب تاریخ است .در این روایت  ،نویسنده کتاب با سند
خود از محمد بن جریر الببری روایت کرده است:
و أخبرنی أبوالحسین محمدبن هارون ،قال :حدثنا ابیهنارونبنن موسنی (رضنی

اللّه عنه) ،قال :حدثنا محمدبن جریر الببری ،قال :حدثنا عیسی بنن عبندالرحمن،
قال :أخبرنا الحسن بن الحسین العرنی ،قال :حندثنا یحینی بنن یعلنی األسنلمی و
علی بن القاسم الکندی و یحیی بن المساور ،عن علنی بنن المسناور ،عنن علنی

ابن الحزور ،عنن األصنبب بنن نباتنة ،قنال کننا منع علنی (ع) بالبصنر ( ...طبنری،

.)628 :1615

به اشتباه تصور شده است که طبری در اینجا طبری امامی صاحب المسترشد اسنت؛
اما باید گفت در اینجا منظور طبری سنی مورخ است؛ زیرا:
اوالً ،قاضی نعمان تمیمی مغربی (م  565ق ).در شرح األخبار ،همنین حندیث را از
طبری سنی ،از کتابی در فضائل علی (ع) که او نوشته بود ،نقل کرده است:

ممن رواه (حدیثی که قبل از این بود) و أدخله فی کتاب ذکر فینه فضنائل علنی
علیه السالم غیر من تقدمت ذکره :محمد بن جریر الببری و هو أحد أهل بغنداد

من العامة عن قرب عهد فی العلم و الحدیث و الفقه عنندهم (ابننحینون:1626 ،

 ...)116/1و بعد در ادامه ،احادیث متعددی را به نقنل از اینن کتناب منیآورد؛ از
جمله همین حدیث مورد بحث ما ... :و بآخر یرفعه الی األصنبب بنن نباتنة ،قنال:

کنا مع علی (ع) بالبصر ( ...همان.)106/1 ،
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یرفعه به معنی مرسله نیست؛ بلکه به این معنا است که سند را میرساند به اصبببنن
نباته .سند کامل بوده است چراکه دالئل االمامه آن را نقل کنرده اسنت .همچننین مننابع
مستقل ،داشتن کتابی در فضائل علی (ع) را برای طبری سنی تأیید کردهاند و نوشنتهانند
که آن را در بغداد نوشته ولی موفق به اتمام آن نشنده اسنت (ننک :.ذهبنی166/11 :1602 ،؛
آقابزرگ تهرانی 056/16 :1625 ،مدخل .)1206
ثانیاً ،این سند نیز از اسناد طبری م ورخ است .در دو روایت دیگر در همین موضوع،
یعنی جنگ جمل در تاریخ طبری ،این سند دو بار تکرار شده است4.
طبری امامی از حسنبن حسین عرنی بدون واسبه نقل میکند؛ در حنالی کنه اینجنا
واسبه ای هست (نک :.شبیری .)11 :1585 ،این مسئله به دلیل تقدم جزئی طبری امنامی بنر
5
عامی است.
ثالثاً ،طبری سنیِ مورخ ،کتابی به نام مناقب اهل البیت (ع) داشته است که با فضنائل
حضرت علی (ع) آغاز میشود 6.این روایت سازگار با این موضوع و بنه احتمنال زیناد
برگرفته از آن کتاب است.
در نهایت ،باید گفت تعلیق حداکثر تا چند صفحه قبل و بعد است و نه در کنل اثنر.
سایر موارد تعلیق در این کتاب ،هیالکدام مانند احادینث طبنری ،سراسنر کتناب را فنرا
نگرفته اند .تعلیق کامل هم ممکن نیست ،زیرا در تعلیق کامل اوالً کتناب بخنش مشنیخه
باید داشته باشد و ثانیاً همه اسناد کتاب تعلیق میشوند و نه فق یک سند .اینها با وضع
کتاب دالئل االمامه منببق نیست .بنابراین ،فرض تعلیق کامالً منتفی است.
شواهدی بر الحاقی بودن اخبار دسته دوم و سوم
در ابتدای باب امام صادق (ع) نویسنده کتاب میگوید« :و األول أنح ،ألنعری نةلتره ررن
أنل ال ی لی رحمد ن همةم ردمه اهلل» (طبری )066 :1615 ،کنه منظنور از األول ،قنول 65
سال برای مدت عمر امنام صنادق (ع) اسنت .بننابراین ،نویسننده قنول اول را از اصنل
ابن همام نقل کرده است و بر او رحمت میفرستد کنه در حالنت عنادی دال بنر وفنات
شخص است .همچنین به شکل رسمی تحمل حدیث به همراه اجازه نکرده است؛ بلکه
به صورت وجاده از اصل او نقل میکند .اینها نشانه تأخر طبقه ناقل ،از ابنهمام (م 556
ق ).است .اساساً طبریِ امامی حتی از طبریِ عامیِ مورخ (م  512ق ).هم متقدمتر بنوده
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است و هرگز امکان ندارد از ابنهمام نقل کند .دهه  082اوج فعالینت او بنوده اسنت و
به احتمال بسیار زیاد قبل از ابنهمام از دنیا رفته است 7.حتی اگر زنده باشد ،ابننهمنام
است که باید از او نقل حدیث کند نه طبری از او.
قول اول قبعاً ادامه و جزئی از مبالب ابتدای باب و نوشته شخص واحدی اسنت و
شخص دیگری نمیتواند آن را افزوده باشند؛ چراکنه قبنل از آن از ابتندای بناب ،ذکنر
دیگری از مدت عمر امام نشده است ،در حالی که نویسنده کتاب درباره همه امامان این
مبلب را رعایت کرده است.
تا اینجا نتیجه این است که بخشهای تاریخ کتناب دالئنل االمامنه نوشنته شخصنی
است که طبقه اش متأخر از ابنهمام (م  556ق ).است و قبعاً نمیتوانند طبنری امنامی
باشد .او همان نویسنده سایر بخشهای کتاب یعنی رواینات مسنند ننوع اول اسنت کنه
محتوای اصلی کتاب را شکل میدهند.
اما شواهدی که در ادامه میآید نشان میدهند رواینات بنیسنند دسنته دوم و دسنته
سوم ،الحاقاتی هستند که البه الی محتوای اصلی افزوده شندهانند و ینکپنارچگی منتن
اصلی را بههمریختهاند:
شاهد اول :ضمیر بیمرجع
بعد ا ز خبر  111کتاب ،این جمله آمده است که« :رجع الحدیث قةل و قةل إ لری
(لفعه اهلل)  ...ال » ( .طبری . )166 : 1615 ،سؤال این است که فاعل قال کیست  .از ابتدای
باب امام سجاد (ع) تا این نقبه کسی نیست که بتوان او را فاعل قال دانست .هیال
حدیثی نیست که این حدیث را بتوان اد امه آن دانست .هنیال حندیثی نیسنت کنه
ناقص مانده و به جمله معترضه برخورد کرده باشد که حاال از اینجا دوباره به آن
حدیث برگردیم .احادیث قبلی یک به یک در منابع تخری شد و مشاهده شد که
احادیثی مستقل اند و کام الً به پایان رس یده اند  .این حدیث و احادیث قبلی در سایر
منا بع هم به همین شکل هستند و هیال کدام در ادامه دیگری نیست و قبل و بعدی
ندارد .همچنین راویانی که اح یاناً در بعضی منابع برای هر یک از این احادیث ذکر
شده اند هم ارتباطی با هم ندارند تا بتوان گفت حدیث دیگر هم ادامه منقوالت آن
فرد است.
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همچنین قبل از حندیث  110نینز اینن ابهنام تکنرار منیشنود« :و قرةل کرةن لری
رن الحسرین (ع) دسررن الةر.ة ...الر » (همنان .)168 :در اینجننا نیننز فاعنل فعننل «قننال»
مشخص نیست.
آیا ممکن است این تعابیر را فرد دیگری به کتاب اصلی افزوده و منظورش از «قال»
نویسنده اصلی کتاب باشد؟ بدین صورت که مبالبی که از ابتندای بناب تنا اینجنا آمند،
مبالب نویسنده اول و اصلی بوده است و اکنون به ادامه آن مبالب برمنیگنردیم .یعننی
چند حدیث اخیر معترضههایی بودند که نویسنده دومی میان کالم نویسنده اصلی اضافه
کرده است و اکنون دوباره توجه را به مبالب مؤل اصلی جلب میکند .البته میتوان از
این هم فراتر رفت؛ چهبسا همه روایات بدون سند کتاب ،اضافات نویسننده دوم باشند؛
چبور ممکن است نویسنده اصلی که با رعایت کامل ضواب نقل حدیث و ارائه اسنناد
کامل ،روایات اصلی خود را آورده است یکدفعه درباره بعضی رواینات دیگنر خنالف
رویه اش عمل کرده ،روایات را بدون سند بیاورد؟ بنابراین ،سهم کسی که روایات بدون
سند کتاب را نوشته است ،بسیار فراتر از روایات ابوجعفر طبنری اسنت .در واقنع بایند
گفت همه روایات بدون سند کتاب را این شخص افزوده است؛ شخصی کنه متنأخر از
نویسنده اصلی دالئل االمامه در ابتدای قرن پنجم اسنت .پنای نویسننده دومنی در مینان
است که کتابِ نویسنده قرن پنجمی را اصل قرار داده و احادیث بسنیاری بندان افنزوده
است .این مداخله البته ظاهراً مخفیانه و پوشیده نبوده است .تعابیر فوق نشان منیدهنند
او آشکارا به نویسنده اصلی اشاره میکند .اما به دلیلی نامش و کنارش مخفنی ماننده ینا
فراموش شده است.
شاهد دوم :احادیث تکراری
شاهد دیگر بر وجود الحاقات متأخر ،روایات تکراری است .در ابنواب مختلن کتناب
مشاهده میکنیم که حدیثی یا به بیان دقیقتر رویدادی یک بار بنه صنورت مسنند و بنا
سبک احادیث عادی کتاب روایت شده است که پیدا است از روایات اصلی کتاب بوده،
نویسنده اصلی آن را نوشته است؛ بار دیگر همان حدیث ،بدون تفاوت خاصی در معننا
و محتوا و اگرچه لفظاً کمی متفاوت ،به نقل از ابنوجعفر طبنری و بنا همنان شنمایل و
ویژگیهای احادیث ابوجعفر طبری در کتاب آمده و بار سوم نیز همنان حندیث ،بندون
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سند و در شکل احادیث مرسله با آغاز «و رُوی» در کتاب آمنده اسنت .یعننی موضنوع
یکسانی در هر یک از سه دسته احادیث کتاب که پیشتر معرفی شد ،آمده اسنت .نکتنه
مهم این است که اوالً ،این روایات در کنار یکدیگر نیستند و هر کدام در دسته خنود و
کنار سایر روایات همشکل خود نقل شندهانند و ثانیناً ،بنه لحنام مفناد و معننا تفناوت
معناداری با یکدیگر ندارند که احتمال بندهیم نویسننده واحندی عمنداً خواسنته اسنت
روایتهای دیگر ماجرا را نیز ذکر کند .ضمن اینکه در این صورت باید این رواینات را
در کنار هم می آورد .این توجیهی ندارد جز اینکه بگوییم نویسنده دیگری بندون توجنه
به تکراری بودن مضامین ،آنها را به کتاب افزوده است.
احادیث دیگری نیز هست که حتی بدون تفاوت در لفظ تکرار شده است؛ به عننوان
مثال احادیث  022و  028تکراری هستند .حدیث دوم از احادیث اصلی و مسنند کتناب
است و متن آن کامل است؛ اما در حدیث  022تنها قسمت ابتدایی متن نقل شده اسنت.
در ادامه متن هر دو حدیث را ذکر میکنیم:

 - 022و روی عبد اهلل بن إبراهیم ،عن إبراهیم بن محمند ،قنال :حندثنا علنی بنن
المعلی ،قال :حدثنا ابنابیحمز  ،عن سی

بنن عمینر  ،عنن إسنحاق بنن عمنار،

قال :سمعت العبد الصالح (ع) یقول و نعی إلی رجل نفسه ،فقلنت فنی نفسنی :و

اللّه ،إنه لیعلم متی یموت الرجل من شیعته! فقال شبه المغضب :ینا إسنحاق ،قند
کان رشید الهجری یعلم علم المنایا و البالیا ،و اإلمام أولی بعلم ذلک.

 - 028و بإسناده عن سی

بن عمیر  ،عن إسحاق بن عمنار ،قنال :سنمعت

العبد الصالح (علیه السالم) ینعی إلی رجل نفسه؛ قلت فی نفسی :إنه لیعلم

متی یموت الرج ل من شیعته! فالتفت إلی شبه المغضب .فقال :ینا إسنحاق،
کان رشید الهجری من المستضعفین ،و کان یعلم علنم المناینا و البالینا ،و

الحجة أولی بعلم ذلک .ثم قال :یا إسحاق ،اصنع ما أنت صانع ،عمرک قند
فنی ،و أنت تموت إلی سنتین ،و أخوک و أهل بیتنک الیلبثنون إال یسنیرا

حتی تفترق کلمتهم ،و یخون بعضهم بعضاً .قال إسحاق :فقلت :إنی أستغفر

ا للّه مما عرض فی صدری .قال سی  :فلم یلبث إسحاق بن عمار إال یسیرا
حتی مات ،و ما ذهبت األیام حتی أفلس ولد عمار ،و قناموا بنأموال النناس

( طبری.)505- 506 : 1615 ،
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روایت اول با توجه به سند آن ،روشن است که از بصائرالدرجات صنفار اخنذ شنده
است (قس :.صفار .)066/1 :1626 ،تنها عبداللّه بن محمد به عبداللّه بن ابنراهیم تغیینر یافتنه
است که اشتباه است .همان طور که پیشتر گفته شد ،احادیث غیرمسند کتاب که با تعبیر
«و روی »...شروع میشوند اغلب احادیث مشهور و متداولی هستند که در مننابع اصنلی
و متعدد امامیه آمده اند و از این رو ،نویسندگان ضرورتی برای اسناد کامل و ارائه طرینق
خود به منبع اخذ روایت ،نمیدیدهاند .سند حدیث دوم هم تعلیق شده است .در حالنت
عادی ،طبق قاعده تعلیق و طبق ظاهر ،این مسئله باید ناظر به حدیث قبنل باشند .یعننی
ابتدای این حدیث نیز همانند حدیث قبل است و به قرینه حدیث قبل در اینجنا حنذف
شده است .اما اینجا حدیث عیناً تکراری است و تعلیق بیمعنا است .اساساً اینن تکنرار
برای چیست؟ اگر به این قصد بوده است که حدیث با طرق متعدد ارائه شود تا اعتبار و
اتقان آن نشان داده شود ،پس چرا طرق متعدد ارائه نشده و سند یکنی اسنت؟ منثالً دو
حدیث تکراری  66و  65کتاب دو طریق کامالً متفاوت دارند .ثانیاً در این صورت ذکنر
اسانید مختل کافی بود و نیازی به تکرار متنها نبود .تکرار متن چنرا صنورت گرفتنه
است؟ چرا یکی ناقص و دیگری کامل است؟ اینها بنه وضنوح نشناندهننده اخنتالل و
ناهنجاری است .نگاه به احادیث قبل کامالً روشن میکند و هیال شکی باقی نمیگنذارد
که حدیث دوم در اینجا در ادامه احادیث قبلی بوده و تعلیق آن هم ناظر به آنهنا اسنت؛
اما حدیث اول در این میان افزوده و الحاق شده است و این ارتباط را گسسته است .دو
حدیث قبل چنیناند:

 - 025أخبرنی أبوالحسن علیبن هبة اللّه ،قال :حدثنا أبوجعفر محمد ابنعلی بنن
الحسین بن موسی ،عن أبیه ،عن سعد بن عبد اللّه ،عن یعقنوب بنن یزیند ،عنن

محمد بن ابیعمیر ،عن هشام بن سالم ،قال...:

 - 026و بإسناده إلی محمد بن ابیعمیر ،عن سلیم مولی علی بن یقبین ،قال...:

سند حدیث  025کامل است و سند بعدی به قرینه آن تعلیق و حنذف شنده اسنت.
این سند تا ابنابیعمیر یکسان است و از او به بعد متفاوت میشود .سپس روایت بدون
سند الحاقی آمده و سپس تعلیق بعدی مورد بحث با این سند« :و إسعةده ن سریف رن
میرة ،ن إسحة ن مةر ،قةل  .»...روشن است که این مورد هم در ادامه منوارد قبنل
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است .در اینجا سند تا ابن ابی عمیر یکسان بوده و او نیز از سی بنن عمینره نقنل کنرده
است .قسمت تکراری به قرینه قبل حنذف شنده و تعبینر «بإسنناده» بنه آن اشناره دارد.
سی بن عمیره از مشایخ اصلی ابنابیعمیر است .سلسله یعقوببن یزید از ابنابیعمیر
از سی بن عمیره ،سند متداول و مشهوری است و بنا جسنتجویی سناده ،بنه وفنور در
منابع حدیثی یافت میشود .بنابراین «باسناده» به علیبن هبماهلل الموصلی در سه حندیث
پیشتر برمیگردد؛ اما حتی در این صورت نیز ممکن است گفتنه شنود رواینت مرسنل
میانی الحاقی نبوده و نوشته خود مؤل است؛ چراکه اکننون سنند دو حندیث متفناوت
است و میتوان گفت مؤل  ،حدیث را با سند کمکی ارائه داده است .باید گفت در این
صورت ،اوالً ،چنانکه پیشتر نیز ذکر شد ،الزم به تکرار متن نبود و ترکیب اسناد کنافی
بود و ثانیاً ،سند کمکی خود میبایست کامل باشد نه مرسنل و نیمنهکناره .وقتنی سنند
مرسل و طریق مؤل به راوی اول یعنی عبداللّهبن ابراهیم مجهول است ،چبور میتواند
تقویتکننده سند کامل قبلی باشد؟
شاهد سوم :اعاده محذوفات نویسنده اصلی
دلیل نهایی ای که گمانههنای پنیشگفتنه را بنه یقنین تبندیل منیکنند و تردیندی بناقی
نمی گذارد که روایات بیسند کتاب ،اعم از روایات ابوجعفر طبنری و روایناتی کنه بنه
شکل وجاده روایت شدهاند ،همگی از ملحقات بعدیِ فرد دیگری به کتاب اسنت ،اینن
است که در ابتدای باب امام کاظم (ع) ،وقتی حدیث شماره  061که از احادینث مسنند
نویسنده اصلی است ،به پایان میرسد ،نویسنده میگویند« :و ةری فری الحردیث ررة لرم
یحسن ذکره رمة ففله الرشید ه ،کذا وجدت الح ةیم» .اما در کمال تعجب ،این مبلبی کنه
ذکر آن را شایسته ندانسته بود ،بالفاصله بعد از آن در قالب روایتی بدون سند و با فعنل
مجهول «روی» آمده است که همان ماجرای توطئه هارون برای مسموم سناختن امنام بنا
یک خرمای سمی است که البته خنثی می شود (طبری .)516 :1615 ،ارتباط این حدیث بنا
حدیث قبل و اینکه این حدیث همان مبلبی است که نویسنده نمیخواسنت آن را ذکنر
کند ،از منابع دیگر معلوم می شود که در آنها این دو رواینت بنههنمپیوسنته و در ادامنه
یکدیگر و با سند واحد نقل می شنوند (صندوق120/1 :1528 ،؛ خصنیبی8.)065- 066 :1616 ،
البته ترتیب این دو متن در روایت آن منابع ،گاه متفناوت اسنت؛ امنا در مجمنوع ،ینک
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حدیث با یک سند است .این مسئله نشان میدهد نویسنده دالئنل االمامنه ،اینن تتمنه را
نقل نکرده است ،اما بعد از او شخص دیگری آن را بدون سند و در ادامه همان رواینت
آورده است .احتماالً به این دلیل نقل نکرده است که این ماجرا به روشننی و صنراحت
حاکی از معجزه ای نیست در حالی کنه حندیث قبنل هسنت و بناب حاضنر هنم بناب
معجزات امام است.
بنابراین ،بهتر است بپذیریم این وصلههای ناجور در البهالی احادیث کتاب که هم با
روال اصلی کتاب ناسازگاراند و هم یکپارچگی و پیوسنتگی رواینات مسنند اصنلی را
قبع کرده اند ،اضافات و الحاقات متأخری هستند که معلوم نیست طی چه فراینندی بنه
این کتاب افزوده شدهاند.
نتیجه
کتاب دالئل االمامه در طول تاریخ همواره به ابوجعفر محمدبن جریربنن رسنتم طبنری،
عالم امامی سده چهارم منسوب بوده است؛ اما امروزه معلوم شده است که این کتناب از
او نیست .همچنین این کتاب متعلق به ابوجعفر طبری دیگری هم نیست؛ چراکه چننین
شخصی اصالً وجود ندارد و باید گفت نویسنده کتاب دالئنل االمامنه کنامالً مجهنول و
ناشناخته است .منشأ این سوءتفاهم دیرین آن است که کتناب دالئنل االمامنه در شنکل
کنونی خود اساساً کتابی یک پارچه و اصیل نیست و در حقیقنت حاصنل ادغنام نوشنته
اصلی با چرکنویسها و مسودهها یی است که فرد یا افراد دیگری فراهم کردهانند .اینن
مسئله موجب آشفتگی اسناد در این کتاب شده است و حتی بزرگانی مانند ابنطناووس
را در تعیین هویت نویسنده کتاب ،به اشتباه انداخته است .حتی چنهبسنا همنین مسنئله،
عامل فراموش شدن نویسنده اصل اولیه کتاب بوده است .همواره باید در نظر داشت که
میزان شناخت و دقت مراجع علمی متقدم ،مانند ابنطاووس ،درباره موضوعات مختل
یکسان نیست و سخن آنان نباید معیار مبلق دانسته شود .احتماالت و توجیهناتی بنرای
حل ناسازگاری اسناد کتاب پیشنهاد شده است که تالش می کنند ،یکپارچگی کتناب و
وحدت تألی آن را تببین کنند؛ اما اینن توجیهنات صنحیح نیسنت و بنا منوارد نقن
متعددی روبهرو است .در مقابل ،شواهد متعددی در متن کتاب به چشم منیخنورد کنه
نشان می دهد این کتاب از شکل اولیه خود خارج شده و روایناتی را نویسنندگان دیگنر
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بدان افزوده اند .در برخی متون حدیثی فرعی امامیه از جمله کتب اثبات الوصنیه ،عینون
المعجزات ،تفسیر قمی و ،...این پدیده مشاهده می شود کنه مجموعنهای از احادینث را

افراد مختل بازنویسی می کنند و احادیث آن کم و زیاد میشود و بسنیاری اوقنات بنا
همان نام قبلی به همنان نویسننده اولینه منسنوب منی شنود .چگنونگی اینن پدینده در
پژوهشهای مرتب به این کتب ،مورد بحث قرار گرفته است 9.کتاب دالئل االمامنه نینز
از منابعی است که دچار این مسئله شده است.
پینوشتها

 . 1اطالعات محدودی از فرزند تلعکبری را نک :.حسینی جاللی.662/1 :1600 ،
 .2این عدد طبق شمارهگذاری مصححان کتاب در چاپ اخیر است .مقدار کمی جای خبا در آن وجود دارد.
 . 3تعلیق آن است که مؤل قسمت ابتدای سند را ،یعنی همان طریق خود به کتاب یا راویانی که مکرر اً
از آنها نقل میکند ،تنها یکبار در اولین حدیث یا در بخشی در انتهای کتاب به نام مشیخه یا مشابه
آن می آورد ،اما در سایر احادیث کتاب آن را جهت اختصار حذف میکند ،بهگونهای کنه در ظناهر
میان مؤل کتاب و اولین راوی سند اتصال برقرار نیست ،اما در واقع هست که برای دانستن آن باید
به احادیث پیشین یا قسمت مشیخه کتاب مراجعه کرد .در حالت اول ،قسمت حذف شده گناه بنا
تعبیر «بهذا االسناد عن »...جایگزین میشود (نک :.نصیری182- 186 :1585 ،؛ میرداماد 022 :1600 ،؛
مامقانی.)015/1 :1611 ،
 .4حدثنی عیسیبن عبد ا لرحمن المروزی ،قال :حدثنا الحسن بن الحسین العرنی ،قال :حدثنا یحیی بن
یعلی األسلمی ،عن سلیمان بن قرم ،عن االعمش ،عن عبد اهلل بن سنان الکاهلی ،قال :لما کان ینوم
الجمل ...و همچنین :حدثنی عیسی بن عبد الرحمن المروزی ،قنال :حندثنا الحسنن بنن الحسنین
(العرنی) ،قال :حدثنا یحیی بن یعلی ،عن عبد الملک بن مسلم ،عن عیسی ابن حبنان قنال :حنا
الناس حیصة(...طبری)550/6 :1582 ،
 .5نک :.انصاری.http://ansari.kateban.com/post/2676 : 1566 ،
 .6ابن طاووس بارها کتابی به این نام را به او نسبت داده و گفته است تبویب آن بر اساس حروف الفبا
است و از آن روایاتی را نقل کرده است که راو یان آن از مشایخ متداول و شناختهشده طبری عامی
هستند (ابن طاووس186 :1602 ،؛ همو .)682 ،622 ،055 :1615 ،همچنین عبنارتی را از خببنه آن
کتاب نقل کرده که در آن طبری ادعا می کند مناقب اهل بیت (ع) را از رواینات کوفینان ،بصنریان،
مکیان ،شامیان و همه اهل علم جمع آوری نموده و در این کتاب با تبویب الفبایی جای داده اسنت
(ابنطاووس .)015 :1615 ،این کتاب قبعاً متفاوت از دالئل االمامه و متعلق به طبری سنی است .نه
روایات منقول از آن در دالئل االمامه موجود است و نه تبویب کتاب که الفبایی است با تبویب دالئل
االمامه که بر اساس ائمه (ع) است سازگار است .آقابزرگ در الذریعه برای نفی انتساب این کتاب به
طبری سنی دلیلی نمی آورد جز اینکه یک سنی احادیثی با چنین محتوایی را نمیتواند روایت کرده
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باشد (آقابزرگ تهرانی .) 505/00 :1625 ،این در حالی است که هیال تردیدی وجنود نندارد کنه او
کتاب الوالیة را تألی کرده و در آن ،طرق حدیث غندیر را جمنعآوری کنرده بنود (بنرای بحثنی
دراین باره نک :.الکعبی .)125 :1605 ،همچنین کتابی داشته است که در آن طرق «حندیث طینر» را
جمع کرده است (ابنکثیر .)162/11 :1622 ،همچنین سعه روایی و جمنعآوری رواینات بنومهنای
مختل که در خببه کتاب ذکر شده است  ،چیزی است که حتی ادعای آن بیشتر بنا طبنری عنامی
سازگار است و نه طبری امامی .سنیان دیگری نیز نظیر احمد بن حنبل ،قاضنی جالبنی شنافعی و
قاضی ابواسحاق طبری مالکی کتبی با موضوع مناقب اهل بیت (ع) داشنتهانند .بننابراین ،اسنتبعاد
آقابزرگ هیال وجهی ندارد.
 . 7یک شاهد دیگر برای تقدم طبری امامی بر عامی این است که طبری امامی بدون واسبه از حسنبن
حسین عرنی در کتاب خود المسترشد نقل میکند ،ولی طبری عامی با یک واسبه .عرنی همچنین از
مشایخ حسینبن حکم حبری (م  081ق ).نیز بوده است .این نیز معاصرت ابنرستم بنا حبنری را
نشان میدهد .نک :.انصاری.1566 ،
 . 8البته در کتاب اخیر این دو مبلب به شکل دو حدیث مجزا آمدهاند ،اما سند این دو حندیث عینناً
یکسان است و معلوم است متنی واحد بوده که تقبیع شده است.
 .9به عنوان نمونه نک :.انصاری1586 ،ال 12- 6 :؛ انصاری1586 ،ب:
http://ansari.kateban.com/post/1196.
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