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  1کاظم استادی

  )20/10/1400تاریخ پذیرش مقاله:  -9/2/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

ها مورد استناد قرار گرفته،  های اخیر منتشر شده و در نوشته کتاب المسترشد که در ده
 وضعیت مبهمی دارد؛ که دراین نوشتار، به این ابهامـات پرداختـه و برخـی نتـایج زیـر     

، غالبـاً بـه طبـری    »محمدبن جریر طبری«حاصل شده: اسناد حدیثی شیعه منسوب به 
در احادیث » رستم طبری«، هیچ نامی از 6عامی مورخ، مربوط هستند؛ و تا قبل از قرن 

در کتاب کنونی نیز، وجود ندارند. کتـاب  » رستم ابن«وجود ندارد؛ و البته، احادیث با نام 
خطـی دارد؛ کـه همگـی     ۀرد استناد بوده؛ و اکنون ده نسخمو 7کنونی، از اواسط قرن 

و با منشأ واحد هستند. با توجه به دالیلی، مؤلف کتاب کنونی،  11متأخر و بعد از قرن 
رستم یا طبری نیست؛ و اساساً این کتاب، المسترشد نیسـت. یعنـی، عبـارت سـند      ابن

بـری شـیعی اسـت؛ در    حدیث اول کتاب، برخی را به اشتباه انداختـه کـه کتـاب از ط   
ی طبـر صورتی که منظور از این نـام، طبـری عـامیِ مـورخ اسـت. همچنـین، شـخص        

  ای پیرامون وی وجود ندارد. غیرعامی، در منابع رجالی، مجهول است؛ و ترجمه
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  مقدمه
یـر  جر بـن  محمـد «تشیع، نـام  » تاریخ، حدیث و کالم«می آمیزترین اسا یکی از پر مناقشه

نگـاران امـامی و غیرامـامی را     است؛ که دانشمندان رجال و تراجم، و نیز فهرست» یطبر
نسبت داده شده؛ که ایـن  » شخصیت طبری«های مختلفی به  سردرگم نموده است. کتاب

هم دارند [بـه عنـوان   نگاران و اندیشمندان، موارد مشترک و در ها در میان فهرست نسبت
]. آنچه قابل توجه است اینکه، بسیاری از متـأخرین  26، ص15؛ 222، ص38 نکـ :نمونه 

  اند. پرداخته» طبری شیعی«به شخصیت 
] شخصـیت  37ش ،28؛ 17 و 16ش ،37: ـ این نام را حـداقل بـا سـه یـا چهـار [نکـ      

متنـوعی توصـیف   هـا   مختلف، برای قرن سوم تا پـنجم، بـا القـاب، یـا پیشـوند و پسـوند      
اند؛ همانند: بن یزید بن خالد الطبری العامی، بن رستم الطبری االمامی، بن رسـتم   نموده

الطبری اآلملی الصغیر، بن رستم الطبری الشـیعی و ...؛ البتـه برخـی از متـأخرین، بـرای      
  اند. یادکرد شخصیت طبری الشیعی، توصیفات را تجمیع نموده

محمـد بـن   «ی از برخی اسامی مشابه دیگـر، کـه حـاوی    با توجه به موارد باال، و جدا
ها، بدون ذکر توصیفات متفـاوت و   نیستند؛ خالصه و مختصر اسامی این شخصیت» جریر

  شوند، عبارتند از: گاه متناقض، که منجر به انحراف ذهن می
  امام عسکری(ع)، متوفی؟)؛ صحابی. ابوجعفر ابن جریر (1
  ق)؛310مورخ، متوفی  امیع. ابوجعفر محمد بن جریر طبری (2
  ، منسوب به المسترشد، متوفی؟)؛کبیر. ابوجعفر محمد بن جریر طبری (3
  ، منسوب به دالئل االمامة، متوفی؟).صغیر. ابوجعفر محمد بن جریر طبری (4

]؛ که در 37ش ،28: ـ اند [نک نام اول را برخی به عنوان شخصیت مستقل مطرح کرده
از شخصیت چهارم نیست. احتمـاالً ایشـان بـه اعتبـار دو      ای، غیر واقع شخصیت جداگانه

]، 426ص، 29 نکــ : [به عنـوان نمونـه    االمامةروایت از امام حسن عسکری(ع) در دالیل 
  .اند ، مطرح نموده»محمد بن جریر«ای از سه  جداگانه» ابن جریر«این شخص را با عنوان 

مجزا از ابوجعفرهای موجود در دالیـل   توان شخصیت بنابراین، این ابوجعفر ابن جریر، را نمی
  باال هستند.  آن ابوجعفرها نیز، مشکوک به دو شخصیت ۀاالمامه دانست؛ که البته هم

جریر، مؤلف سنی تاریخ طبـری اسـت،    یک شخصیت دیگر از این چهار شخصیتِ ابن
  اش در میان نیست. ای بر وجود تاریخی که البته بسیار مشهور است، و فعالً مناقشه

بـا مـذهب امـامی    » یطبـر  دیـ جر بـن  محمـد  ابوجعفر«اما دو شخصیت دیگر که به 
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، محل »انتساب آثاری به ایشان«و نیز » وجود و هویت تاریخی«اند؛ از جهاتِ  توصیف شده
  مناقشه هستند.

 بـن  محمد ابوجعفر«های دالیل االمامه، نوادر المعجزات، المسترشد و کتبی دیگر، به  کتاب
، 8، ج15؛ 95، ص9، ج25انـد [  منسـوب شـده  » کبیـر «و » صـغیر «وجه ممیز با » یطبر دیجر
]؛ که البته انتساب دالیل االمامـه بـه صـاحب المسترشـد، توسـط      349ص ،24جو   242ص
]؛ و 95، ص8، ج25؛ 91، ص2، ج39ای و به دالیل متعددی، مخدوش شده است [نکــ :   عده

یـا  » ی امـامی طبریر جر بن محمد وجعفراب«اکنون روشن گشته است که مؤلف دالیل االمامه، 
]؛ و اساسـاً تـاریخ تـألیف و همچنـین     241ص ،8ج ،15مؤلف کتاب المسترشد نیست [نکــ :  

]؛ و حداقل، طبری نیست. حتی با توجـه  156ص 9، ج25مؤلف دالیل االمامه، مجهول است [
ـ  ای از وی نمی به اینکه ترجمه ل تأمـل اسـت   توان طرح نمود؛ قبول وجود خارجی وی نیز قاب

]. همچنین است، داستان نوادر المعجزات و انتساب آن به محمد بـن جریـر   58 ، ش12[نکـ : 
  ].10گونه دانسته شده است [نکـ :  هایی، همان طبری، که با تفاوت

پس تا اینجای کار، تکلیف دو طبری روشن شده است؛ یکـی طبـری مشـهور کـه بحثـی      
، که اساساً وجود خارجی نـدارد، و  االمامةه دالیل پیرامون وی نیست؛ و یکی طبری منسوب ب

 ، ش24و هم، مؤلف المسترشد نیست؛ و اساساً طبری نیست [نکــ :   االمامةهم، مؤلف دالیل 
با قید امامی، بـاقی مانـده اسـت    » یطبر دیجر بن محمد ابوجعفر«]. اکنون یک شخصیت 12

  سترشد به او منسوب شده است.که احادیثی در کتب حدیثی از وی وجود دارد؛ و کتاب الم
هـا الزم بـه    طبـری  ۀجدای از این توضیحات و مقدمات که ذکر شد، آنچـه در مسـئل  

بـدان   ،یعیش مخصوصاً و یاسالم علماء آثار دراست که  »یهمان نیا« ۀئلمستوجه است، 
 یبرخـ  در آن نـام  و داشـته  یکتـاب  یمؤلف نکهیا گر،ید عبارت به. است شده پرداخته کم

 کتـاب  همـان  مـا،  دسـترس  در و حاضـر  کتاب نکهیا اما است؛ یا هئلمس شده، ذکر منابع
 هئلمسـ  کی ،داشته المسترشد کتاب ی نامی،طبر نکه،یا مثالً. است یگرید ۀئلمس است،
 اسـت  المسترشد حاضر، کتابآیا  نکهیا ای و است؛ یطبر کدام ،یطبر نیا نکهیا و است؛

 نیـ ا ایـ آ: کـه  اسـت  نیـ ا تـر  مهم همه ازآخر و  در و .هستند یگرید یها هئلمس ر،یخ ای
  ر؟یخ ای است »ی امامیطبر« المسترشد همان ما، دسترس در المسترشد

  
  های موجود و مواد خام جهت تأمالت . آگاهی1

ها و مواد خامی پیرامون المسترشد و مؤلف منسـوب   ابتدا الزم است بدانیم که چه آگاهی
  ها استدالل و تأمل نماییم؛ و نه بیشتر. انبه آن  در اختیار داریم، تا طبق هم
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  اکنون این موارد، در دست ماست:
های خطی اندکی که محتوای آن کالم و تاریخ و دربارۀ امامـت و جانشـینی    . نسخه1

آغاز شده است. » ابوجعفر محمد بن جریر«پس از پیامبر(ص) است؛ و ابتدای نسخه با نام 
انـد و شـواهدی از    و نیـز نـام مؤلـف تصـریح نشـده      البته در البالی متن کتاب، اسم اثـر 

نویسنده و نام اثر در آن وجود ندارد. حتی، نویسنده، ارجاعـاتی بـه آثـار دیگـر خـود یـا       
  مطالبی از ترجمه خود نداده است تا از طریق آن، هویت مؤلف به درستی مشخص گردد.

لی و کتابشناسـی، از  ای در برخی منـابع رجـا   . اطالعات بسیار اندک، و جسته و گریخته2
اند، وجـود دارد؛   منسوب شده» محمد بن جریر«اشخاصی که به  ۀکتاب المسترشد و نیز ترجم

  که شناخته شده و مشهور است، نیست.» ابوجعفر طبری عامی«البته در اینجا، منظور شخص 
توانیم پیرامون آن جستجو و تأمل نمـاییم. بـه عبـارت     . محدود زمانی است که می3
اگر تاریخ تألیف کتابی دقیقاً ذکر نشده باشد و مؤلف نیز ناشناخته باشد، به قرائنی  دیگر،
  ها را آغاز نمود. ای را در نظر گرفت؛ و در همان محدوده، پژوهش توان محدوده می

خطی کتابی که اکنون در دسترس است و المسترشد خوانده شده، اجماالً  ۀاین نسخ
قبل از قرن سوم نیست؛ چون از افراد و کتبـی در تـألیف   و مؤلفش، حداقل   تاریخ نگارش

اثر استفاده نموده است که مربوط به قرن سوم هستند. همچنین، تاریخ نگارش و مؤلـف  
هـای خطـی موجـود از آن،     تواند باشد؛ چرا کـه نسـخه   قمری نیز نمی 11آن بعد از قرن 

هـای   ایی به مـتن نسـخه  ه حداقل مربوط به قرن یازده هجری هستند. البته چون استناد
موجود از قرن هشتم به بعد نیز وجود دارد؛ بنابراین زمان اجمالی تاریخ مؤلـف و تـألیف   

  کتاب، ظاهراً ما بین قرن سوم و قرن هشتم قمری خواهد بود.
. از سوی دیگر، در منابع شیعی متقدم تا حـدود قـرن هشـتم، تقریبـاً پنجـاه عـدد       4

تنها، در کتاب دالیل االمامة)، از اشخاصی که بـا تعـابیر    روایت (جدای از روایات ابوجعفر
  اند، وجود دارد. نوشته» محمد بن جریر«مختلف، 

  . اتفاقاتی که پیرامون کتاب موجود و انتساب مؤلف آن، رخ داده است.5
روی  . از دیگر مواد مهمی که در اختیار داریـم، احتمـاالت فرضـی اسـت کـه پـیش      6

  هایی را مطرح، و بررسی نماییم. وانیم نظریهت ماست؛ و بر اساس آن می
  پردازیم: می 6و  5و  4های  اکنون با توضیحات بیشتر به سه مورد اخیر، یعنی شماره

  
  در منابع متقدم» محمد بن جریر«. اسامی و احادیث 1.  1

ارتبـاط بـه    در منابع عامه، بسیار مکرر ذکر شده است؛ چه منابع بی» محمد بن جریر«نام 
و چه منابعی که نزدیک به افکار شیعه هستند؛ هماننـد شـواهد التزیـل حسـکانی.      شیعه
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، در انـواع نگـارش و حـاالت    »محمـد بـن جریـر   «همچنین، الزم است دقت کنیم که نام 
  مختلف در منابع شیعی متقدم آمده است. این نامبرد، شامل دو دسته هستند:

ای از ایـن نـام، کـه برخـی از      ترجمه الف) ذکر نام تنها (بدون درج روایت) و یا همراه
حَمَّدُها عبارتند از: آن نُ مُ رِیر بْ حَمَّدُ؛ جَ نُ مُ رِیرٍ بْ يُّ جَ رِ ـدُ ؛ اَلطَّبَ حَمَّ ـنُ  مُ رِیـرِ  بْ ـنِ  جَ زِیـدَ  بْ  یَ

يُّ رِ  کثیـر ، یاآلملـ  یخالد الطبری، اآلمل یالطبر. یا به همراه توصیفات اضافه همانند: اَلطَّبَ
  یآمل یطبر بغال، اآلملي غالب بن

نیز، در اول یا آخر اسامی ذکر شـده  » ابوجعفر«وی، یعنی  ۀالبته در برخی موارد، کنی
  است؛ که به خاطر اختصار، به عنوان موارد جداگانه درج نکردیم.

به عنوان راوی حدیث یا نقل روایتی از او. اشـاره شـده   » محمد بن جریر«ب) ذکر نام 
ه اکنون در دسترس هسـتند، یعنـی قـرن سـوم تـا      که در منابع حدیثی شیعی متقدم، ک

، »ابـوجعفر «حدود قرن هشتم، تقریباً حدود پنجاه عدد روایت (جدای از احادیث با عنوان 
انـد، وجـود    نوشـته » محمد بن جریـر «) از اشخاصی که با تعابیر مختلف، االمامةدر دالیل 

  ].434و  17ص، ص27دارد [همانند: 
  

  های یادکرد تفکیک دوره
مختلف تقسیم نمود؛ اسامی راویـان احادیـث    ۀتوان به دو دور اسامی مورد نظر را می این

  تا قرن ششم؛ و اسامی راویان از قرن ششم تا قرن هشتم؛ و حتی بعد از آن. 
  دورۀ اول )یک

  قمری، عبارتند از: 8نگارش اسامی افراد تا قرن 
رٍ عْفَ وجَ بُ رٍ؛ أَ عْفَ وجَ بُ نُ أَ بْ حَمَّدُ رِیرٍ مُ يُّاَ جَ رِ رٍ؛ لطَّبَ عْفَ وجَ بُ نُ أَ بْ حَمَّدُ رِیرِ مُ نِ جَ زِیدَ بْ يُّ  یَ ـرِ ؛ اَلطَّبَ
نُ بْ حَمَّدُ رِیر مُ نُ؛ جَ بْ حَمَّدُ رِیرٍ مُ رٍ جَ عْفَ وجَ بُ يُّ أَ رِ نُ؛ اَلطَّبَ بْ حَمَّدُ رِیرٍ مُ يُّ جَ رِ   .اَلطَّبَ

  اند: های زیر آمده این اسامی در احادیث کتاب
 ةیکفا، عیالشرا عللبار)،  2( خصالبار)،  5( صدوق یامال ،االخبار شرحی، الکبر ةیهدا

بـار، جـدای   7( االمامة دالئلبار)،  3( منقبه مائةبار)،  10ی (طوس یامال، دیمف یامال، االثر
  بار). 2ی (المصطف  بشارةبار) و  7( المعجزات نوادرتنها)، » ابوجعفر«از موارد 

و سـیر تغییـرات اسـامی، جـدول کـل       برای دقت بیشتر، به منابع و راویان و ترتیـب 
) از االمامـة تنهـا در دالئـل   » ابـوجعفر «(جدای از روایات » محمد بن جریر«احادیث با نام 

  بعد نگاه کنید). ۀشود (در صفح قرن سوم تا ششم ذکر می
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در ایـن اسـناد، غالبـاً بـه طبـری      » طبری«در این میان، الزم است توجه کنیم که عنوان 
انـد. بـه    بوط است؛ حتی در مواردی که به ظاهر طبری امامی فرض شـده عامی مورخ، مر

عنوان مثال، تعداد زیادی از مشـایخ ابـوجعفر طبـری در کتـاب دالئـل االمامـة، مشـایخ        
طبری عامی مورخ هستند. همانند: ابومحمد سفیان بـن وکیـع بـن جـراح      ۀشناخته شد
  ].12، ش24) [نکـ : ق250ق)؛ و ابومحمد عبدالل بن محمد البلوی (ز247رؤاسی (م

 الحسـین  أبـو  أخبرنـي  وشـود:   برای تأمل بیشتر این روایت از دالیل االمامة ذکر مـی 
 الطبـري  جریـر  بـن  محمد حدثنا: قال یموس بن هارون أبي حدثنا قال هارون بن محمد
 حـدثنا  قـال  العرنـي  الحسـین  بـن  الحسن أخبرنا قال الرحمن عبد بن یعیس حدثنا قال

 بـن  علـي  عـن  المسـاور  بـن  ییحیـ  و الکنـدي  القاسم بن وعلي االسلمي ییعل بن یحیى
  ].478ص، 29[ : ...قال نباتة بن االصبغ عن الحزور ابن علي عن المساور

ق)، نقـل  363همین روایت از طبری عامی مورخ، در شـرح االخبـار نعمـان مغربـی(م    
ری، دو بـار در  ]؛ و البته این سند در اسناد دو روایت دیگـر طبـ  124،  ص41شده است [

  ].532ص ،4ج ،30تاریخ جنگ جمل تکرار شده است [
  

  دورۀ دوم) دو
جالب توجه است که از قرن ششم به بعد، اشکال اسامی جدیـدی نیـز بـه ایـن احادیـث      

در احادیث محمد » رستم طبری«شود؛ یعنی تا قبل از قرن ششم، هیچ نامی از  اضافه می
حَمَّدِ. 1ها روبرو هستیم:  شم ما با این نامبن جریر وجود نداشت؛ اما پس از قرن ش ـنِ  مُ  بْ

رِیرٍ نُ. 2؛ جَ رِیرِ اِبْ نُ جَ سْتُمَ بْ يُ رُ رِ حَمَّدِ. 3؛ اَلطَّبَ نِ مُ رِیرِ بْ نِ جَ سْتُمَ بْ يِ رُ رِ بِي. 4؛ اَلطَّبَ رٍ أَ عْفَ  جَ
حَمَّدِ نِ مُ سْتُمَ بْ يِّ رُ رِ ـو . 6 ؛اإلمـامي  الطبـري  رسـتم  بن جریر بن محمد. 5؛ اَلطَّبَ بُ ـرٍ  أَ عْفَ  جَ
حَمَّدُ نُ مُ رِیرِ بْ نِ جَ سْتَمَ بْ يُّ رُ رِ هـای زیـر    . این اسامی در احادیث کتاباَلتَّارِیخِيَّ لَیْسَ اَلطَّبَ
 المهمـوم  فـرج بـار)،   2( اقبـال ، طاوس ابن االمانبار)،  3( آشوب شهر ابن مناقباند:  آمده
نقل از همین کتب، در منـابع متـأخر    (همین اسامی، به هیالقو العددو  بار) 2( طاوس ابن

  ].574ص ،7ج ،13؛ 44ص، 5ج، 17اند) [همانند:  نیز تکرار شده
، قابل پژوهش هستند؛ که بـه  »محمد بن جریر«اکنون، خود این سیر تغییرات اسامی 

هـا و   چه علتی، ذکر نام در قرون مختلف، گوناگون بوده است. آیا این تغییرات در نگارش
ها افزوده شوده است؛ یـا اینکـه ایـن تغییـرات      ی بعدی و متأخر به نسخهها برداری نسخه

اشکال درج راویان احادیث، توسط خود مؤلفان، به دالیلی، انجام شـده اسـت. همچنـین،    
، در کتاب کنونی کـه المسترشـد   »رستم ابن«کدام از احادیث با نام بدانیم که هیچالزم است 
دقت بیشتر به منابع و راویان، و ترتیب و سیر تغییـرات  شود، وجود ندارند. برای  خوانده می

  شود: ذکر می 8تا  6احادیث با نام محمدبن جریر از قرن  اسامی، جدول کل 
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  احتمالی انتساب کتاب ۀ. گزارش فرضی2. 1
شدن و  مستعمل و ها کتاب محدودی ها نسخه ،کتاب و کتابت معضالتترین  مهم ازی کی

 اثـر  بـر  هـا  کتـاب  ییانتهـا  و ییابتـدا  اوراقدر بسـیاری مـوارد    .اسـت  هـا نآ ناقص بودن
شـناخت   ت،یوضـع  نیـ ا. رونـد  یم نیب از های سهوی و عمدی، آسیب و صدمه استعمال،

 »نشـان  و نـام « کـه  چـرا های حدیثی و دینی ما را مشکل ساخته؛  مؤلف تعدادی از کتاب
ـ  از بـا  کـه  دارد؛ وجود ها کتاب ییانتها و ییابتدا صفحات در غالباً کتب، سندگانینو  نیب

  .شد خواهند مجهول و نامشخص، ها کتاب معموالً مؤلف ها، نشان نیا رفتن
ای از کتاب پیدا شده کـه بـدون نـام کتـاب و بـدون نـام        در حدود قرن هفتم، نسخه

بـرداری   مؤلف بوده است. احتماالً برخی از علماء قرن هفتم، یا برخی افراد که قصد نسخه
ه شامل دالیلی بـر امامـت حضـرت امیـر(ع) و رد افضـلیت ابـوبکر اسـت را        این کتاب، ک

  اند که این کتابِ جالب، اثر چه شخصی است. اند به فکر افتاده داشته
و بـه  » المسترشـد «ضعیف و ساده، نام کتاب پیـدا شـده را    ۀایشان، شاید به سه قرین

  اند: دانسته» طبری«را طبع آن، مؤلف آن
که ناقص است)، نام طبری آمده است؛ یعنی برگ اول موجود از کتاب ( ۀ. اول نسخ1
 جریـر  بـن  محمـد  أبـوجعفر  قـال «خطی کتاب، با ایـن جملـه آغـاز شـده اسـت:       ۀنسخ

 ۀهای بعدی بـه ایـن جملـ    برداری در نسخ» بن رستم«(البته ». الطبري یزید بن )رستم بن(
  ابتدایی نسخه، اضافه شده است).

بـدون توضـیحاتی    ۀتقدم، همانند رجال نجاشـی، اشـار  . در برخی از کتب رجالی م2
  ].376ص، 47وجود دارد؛ که طبری نامی، کتاب المسترشد داشته است [

  . موضوع نسخۀ کتاب پیدا شده، امامت و رد دالیل عامه در این مسئله است.3
پیدا شـده،   ۀاند که نسخ ضعیف و ساده، تصور نموده ۀبنابراین، ایشان به این سه قرین

   همان کتاب المسترشد مطرح شده در رجال نجاشی است.مثالً
در مقدمه گذشت که باید توجه کنیم، و اکنون روشن و مشخص نماییم که منظور از 

اند، کدام کتاب اسـت و منظـور از طبـری، دقیقـاً      کسانی که از کتاب المسترشد نام برده
  یا خیر؟ کدام طبری است؟ و آیا این کتاب کنونی را منظورشان بوده است

]، کتـاب  239ص، 34] و شـیخ طوسـی [  327ص، 2نـدیم [  مخصوصاً بـه اینکـه ابـن   
  اند؛ در فهرست ابن ندیم آمده است. المسترشد را به طبری عامی نسبت داده

نگاران تـا همـین اواخـر، مؤلـف      شود که، علماء و فهرست تر می موارد وقتی مبهم  این



   279   شود خوانده می "المسترشد"بازشناسی مؤلف کتابی که 

]؛ و حتـی  242-241ص ،8ج ،15 نکــ : تند [دانسـ  المسترشد و دالیل االمامة را یکی می
اند؛ همانند آنچه آقـا   برخی از علماء، اصل کتاب المسترشد و دالیل االمامة را یکی دانسته

  ].9ص، 21ج، 15بزرگ از بحار نقل نموده [
جدای از این مسائل، اما آنچه روشن است اینکه تا قرن هفتم، یعنی تـا زمـان کتـاب    

ق) 692] و کشـف الغمـه اربلـی (م   36ص، 2ج ،1ق) [656ی(مالحدید معتزل شرح ابن ابی
شـود،   ]، حدیث و یا مطلبی به نقل از کتاب کنونی که المسترشد خوانـده مـی  87ص، 8[

شهرآشـوب از کتـاب المسترشـد     وجود ندارد؛ و همچنین دو حدیثی که در المناقب ابـن 
  ].134ص ،4ج و 294ص ،2ج  ،4آمده است، در کتاب کنونی المسترشد، وجود ندارند [

بنابراین، اکنون الزم است مشخص شود که منظور علماء رجالی متقدم از محمـد بـن   
  جریر طبری، کیست؟ و منظور از کتاب المسترشد، کدام کتاب است؟

  
  المسترشد و طبری ۀرو، پیرامون مسئل . احتماالت پیش3.  1

توجـه بـه ایـن نکتـه کـه      با توجه به ابهاماتی که در مقدمه و موارد قبل گذشت، و نیز با 
، بـه صـورت   »نام، کنیه و نام پـدر و جدشـان  «بسیار بعید است چند نفر در تاریخ، اسامی 

، و نسـخۀ کنـونی کـه    »طبـری «اتفاقی مشابه درآید، چنـد احتمـال پیرامـون شخصـیت     
  شود، قابل فرض است: المسترشد خوانده می

  اند. یک نام و کنیه داشتهاند؛ که واقعاً  . دو یا سه شخصیت تاریخی وجود داشته1
اند؛ که بـه اشـتباه، بـا یـک نـام و کنیـه،        . دو یا سه شخصیت تاریخی وجود داشته2

  اند. شناسایی شده
. در واقع، یک شخصیت تاریخی وجود داشته؛ که به اشتباه، چند شخصیت تاریخی 3

ـ   «است. یعنی در واقعیت تاریخی و خارجی، ما فقط یـک    فرض شده ن ابـوجعفر محمـد ب
  ایم. داشته» جریر طبری

  آخر صحیح باشد، این نکته قابل توجه است که: ۀاگر این فرضی
  موجود و در دسترس کنونی، المسترشد هست، یا نیست. ۀیا نسخ

ای موجود اسـت کـه بـه طبـری منسـوب شـده اسـت.         در هر دو صورت، فعالً نسخه
م محمـد بـن جریـر    بنابراین چون در فرض آخر بیان شد که یک شخصیت تاریخی به نا

  طبری وجود دارد، در این فرض، دو حالت متصور است:
خطی حاضر و در دسترس (که المسترشد خوانده شـده)، تـألیف طبـری     ۀیک) نسخ

  عامی است.
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خطی حاضر و در دسترس (که المسترشد خوانده شده)، تألیف مؤلفی غیر  ۀدو) نسخ
نـوعی کـه باشـد، مربـوط نیسـت؛ و      از طبری است؛ یعنی اساساً به ابوجعفر طبری از هر 

  مؤلفی مجهول و ناشناخته دارد.
از سوی دیگر، و بدون توجه به احتماالت موجود باال، چند احتمال نیز پیرامون کتاب 

  شود، قابل طرح است: کنونی که المسترشد خوانده می
  . کتاب کنونی و در دسترس، کتاب المسترشد است؛ و از آن طبری عامی است.1
  کنونی و در دسترس، کتاب المسترشد است؛ و از آن طبری شیعی است. . کتاب2
. کتاب کنونی و در دسترس، اساساً کتاب المسترشد مطرح شـده در منـابع رجـالی    3

  متقدم نیست، و اثری جدای از آن است؛ که مؤلف آن شناخته شده نیست.
  آید. در پی میبرای روشن شدن این احتماالت، مطالبی پیرامون مسائل مختلف کتاب، 

  
  . دربارۀ کتاب موجود و مؤلف آن2

ها و مقاالت گوناگون، کتابی با عناوین مختلف مطـرح اسـت؛ از    در قرن حاضر، در نوشته
؛ اإلمامـة  إثبات في المسترشد؛ اإلمامة دالئل یف المسترشد؛ االمامة فى المسترشدجمله: 

 إمامـة  فـي  المسترشـد (ع)؛ نینامیرالمؤم امامة في المسترشد؛ عشر الثاني في المسترشد
؛ )ع(طالـب  أبـي  بـن  علـي  أمیرالمـؤمنین  إمامـة  فـي  المسترشـد (ع)؛ طالـب  ابي بن علي

  .اإلمامة دالئل في المسترشد
  إثبـات  یف المسترشد اإلمامة، یف المسترشد  عنوان با یا و عنوان، همین با المسترشد

، 34 ؛376ص ،42 :نکــ  [ سـت ا آمـده  مصـادر  در اإلمامة، دالئل یف المسترشد و اإلمامة،
  .]40ص ،1ج، 40 ؛266ص، 18 ؛141ص ،5؛ 239ص

هـا بـا عنـاوین واحـد یـا       همچنین در منابع شیعه و سنی متقدم، نیز برخی از کتـاب 
انـد؛ کـه    درج شـده » المسترشـد «، دیـ التوح یف المسترشدضمائمی به دنبال آن، همانند: 

هـا، بـا کتـاب     در تفـاوت آن کتـاب   هـا، ابهـامی  البته با روشن بودن محتـوای بیشـتر آن  
 و المشـبهة  مزاعم یعل(ماند؛ همانند کتاب المسترشد  المسترشد مورد بحث ما، باقی نمی

از علمـای زیدیـه؛ و یـا آثـاری هماننـد       رسي ابراهیم بن قاسم ابومحمد امام 1)المجسمة
نی، بـا کتـاب   ی، که محتوای آن الزم است به قرائبلخ  ابوالقاسمالمسترشد فی االمامة اثر 

                                                                                                                                        
 .المجسـمة  و المشـبهة  مـزاعم  یعلـ  المسترشـد ق). 1420( اعیلاسـم  بن ابراهیم بن القاسم الرسي،. [1

 .]القاهرة العربیة، االفاق دار سیدعبدهللا، حنفي امام: تحقیق
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  . المسترشد کنونی تطبیق و بررسی شود
مبهم و قابل تأملی دارند؛ مثالً کتاب دالیل االمامة کـه   ۀیعنی برخی از کتب، تاریخچ

منسوب شده است، از قرن پنجم تا هفـتم، یعنـی زمـانی کـه سـید ابـن       » طبری صغیر«به 
ورد اسـتفاده و یـادکرد   م 1طاووس به آن پرداخته و این پرداختن اکنون محل اشکال است،

 علماء نموده است و پس از سید نیز تا اوایل قرن دوازدهم، مورد استفاده نبوده است [نکــ : 
تـوان در کتـاب المسترشـد     ]. همین وضـعیت را مـی  44ص، 5ج، 17؛ 574ص، 7ج، 13

  مالحظه نمود.
از سوی  رسد که این تشابه اسامی کتب و نیز تشابه در نام و مرام مؤلفان و به نظر می

نمایـد کـه تـأمالت بیشـتری      ها، ضروری می های خطی کتاب دیگر، نقص در اوراق نسخه
نسبت به اسامی و انتساب آثار به مؤلفان نماییم؛ که مـا پیرامـون کتـاب المسترشـد، بـه      

  ها خواهیم پرداخت.برخی از آن
  

  . اسم کتاب موجود و المسترشد1. 2
مامیه و سنی، کامالً و مفصالً شناخته شـده نیسـت؛   اساس کتاب المسترشد، در منابع شیعی ا

هـای کتـاب    و تنها اشاراتی بسیار کوتاه و مجمل به آن شده است. همچنین، محدودیت نسخه
  زده است. شود نیز، بیشتر بر این وضعیت دامن  موجود، که المسترشد خوانده می

ء و ق، کــه کتــاب در دســترس علمــا1368بنــابراین تــا ســال چــاپ کتــاب، یعنــی  
پژوهشگران قرار گرفت؛ اطالع کامل و روشنی از وضعیت آن در آثار و مقاالت بـه چشـم   

خورد. برای تأمل بهتر و بیشتر، مناسـب اسـت جسـتجویی پیرامـون عنـوان کتـاب        نمی
  المسترشد در منابع متقدم داشته باشیم.

  
  بررسی نام کتاب المسترشد در منابع متقدم

ابع متقـدم پیرامـون درج نـام المسترشـد در دسـترس اسـت،       جدای از این نکات، آنچه از من
گونه است که؛ قابلیت تفکیک به دو دوران دارد. یکی دوران ذکـر نـام کتـاب المسترشـد،      این

  بدون نقل مطلب از کتاب؛ که مشخص شود منظور از المسترشد کتاب کدام است.

                                                                                                                                        
رسد که کتاب دالئل االمامه در دست سید بن طاووس متفاوت از کتـاب کنـونی و موجـود     به نظر می .1

 عهیش ۀفصلنام االمامه، دالئل کتاب درمسنیغ اخبار اصالت یبررس ن،یالد یمح فر، یسلطان نکـ :است [
 .]ش1396 زییپا ،12 ۀشمار ،یپژوه
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دورانی است کـه ذکـر    این دوره شامل قرن چهار تا اواخر قرن هشتم است و دوران دیگر،
نام المسترشد، به نقل مطلبی از کتاب است؛ که با تطبیق مطلب با کتاب کنونی در دسـترس،  

  باشد. کتاب در دسترس می ۀدهد منظور از نام المسترشد ایشان، همین نسخ نشان می
  ، عبارت است از:ذکر نام کتاب المسترشد در دوران اول

  ست نوشته است:ق) در الفهر380الف) ابن ندیم (م ح
 إمـام  و وقتـه  عالمـة  عمالة، یاآلمل یالطبر خالد بن یزید بن جریر بن محمد ابوجعفر

 کتاب ...سنة 87 له و 310 سنة شوال في مات و 224 سنة بآمل ولد زمانه، فقیه و عصره
  . ]327ص، 2... [ المسترشد کتاب لطیف، الفقه یف الخفیف القراءات،کتاب

، 42ق) دو بــار از المسترشــد نــام بــرده شــده اســت [450ب) در رجــال نجاشــی (م
  ].376 و 375صص

 بـن  حمـد ا«نجاشی ضمن نام بردن از کتاب المسترشد، طریق خود را به ابن رسـتم،  
مهمی وجـود   ۀبیان نموده است. در اینجا نکت» الطبري حمزة بن الحسن عن نوح بن علي

در برخی از منابع، همه » بن رستما«دارد به اینکه، احادیث کنونی منقول از طبری با قید 
کـدام نیـز در کتـاب کنـونی کـه      و همه مرسل، البته با ارسال طویل هستند؛ و البته هیچ

شود، وجود ندارنـد. از سـوی دیگـر، احادیـث طبـری، بـدون قیـد         المسترشد خوانده می
  د.نیستن» الطبري حمزة بن الحسن عن نوح بن علي بن حمدا«کدام از  رستم نیز، هیچ ابن

بنابراین، اکنون مشخص نیست که جدای از طبری عامی، طبری مـورد نظـر نجاشـی    
رستم و  ای دارد و ارتباط او با احادیث کنونی موجود در منابع از ابن کیست؟ و چه ترجمه

  نیز محمد بن جریر طبری کدام است؟
ق) نیز همین دو مورد نجاشی، البتـه بـا تفـاوت بسـیار     460ج) در فهرست طوسی (م

  همی در انتساب کتاب المسترشد، به طبری عامی آمده است:م
 أوال وکـان  وحـذاقهم،  اإلمامیـة  متکلمـي  من جعفر، أبا ییکن الرازي قبة بن محمد. 1

  .وبصیرته طریقته وحسنت باإلمامة، القول إلى انتقل ثم معتزلیا،
 رشـد المست کتـاب  نقض المستثبت وکتاب االنصاف، کتاب: منها اإلمامة، في کتب وله
  .الکتب من ذلک وغیر الزیدیة، على التعریف وکتاب البلخي، القاسم ألبي

 ولیأآلهتنـا  فاضـل،  دیـن  جعفر، أبا ییکن الکبیر، الطبري رستم بن جریر بن محمد. 2
، 34[ المسترشـد  کتـاب  منهـا  جماعـة،  کتب وله المذهب، عامي فإنه ،هو صاحب التاریخ

مانند بحار، این جمله طوسی تحریـف شـده   . البته در برخی منابع، ه ]239و  207صص
  ].40ص، 1ج، 40است [
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خود  رجال درهمچنین، در رجال کشی نامی از کتاب المسترشد برده نشده است؛ و  
 رسـتم  اسم ،(ع) األئمة من واحد عن یرو لم من أسماء ذکر باببا اینکه در  ،یطوس خیش

  ].449ص، 33ه، ولی ذکری از کتاب المسترشد نشده است [آمد یطبر
ق) نیز، همـین دو مـورد نجاشـی و طوسـی      588شهرآشوب (م د) در کتاب معالم ابن

تکرار شده، البته با این تفاوت که همانند نجاشی ذکر شده و  انتساب کتـاب المسترشـد   
افـزوده شـده   » الکبیـر  الطبـري  رسـتم «ی ندانسته؛ و به محمد بن جزیر، را به طبری عام

  .]141و  130، صص5است [
را برای ابن رسـتم طبـری، در برابـر طبـری عـامی ذکـر       » کبیر«ابن شهرآشوب، لفظ 

  اند. نموده است؛ و این هر دو ترجمه، پشت سر هم ذکر شده
رسـتم   شهرآشوب، چند مطلب به نقل از کتاب المسترشـد و ابـن   در کتاب مناقب ابن

خوانـده  طبری ذکر شده؛ که البته هـر چنـد مطلـب، در کتـاب کنـونی کـه المسترشـد        
ـنُ ]؛ و نیز دو حدیث منقـول از  134ص ، 4ج؛ 294ص،  2ج، 4 نکـ :شود، نیستند [ می  ابْ

رِیرِ نُ جَ سْتُمَ بْ يُّ رُ رِ جلد چهارم مناقب آمـده اسـت؛ کـه     351و  262که در صفحات  الطَّبَ
  ای به کتاب المسترشد نشده است. البته در آن، اشاره

 از یا عـده یا  ،شهرآشوب و مستند وی ابن در دست المسترشد کتابرسد که  به نظر می
 . اسـت و دوگانـه   متفـاوت  ،شـود  خوانده می المسترشدکه  یفعل کتاب با ،متقدم دانشمندان

  بـه  و باشـد  یمـ )  ع( یعلـ   امام  به مربوط  مباحث  یحاو تنها المسترشد، یکنون ۀنسخیعنی، 
 در  رسـتم   ابـن  کتـاب  از  شهرآشـوب   ابن استنادات از مثالً  یول ؛است  نپرداخته دیگر  امامان
 و ؛اسـتفاده نیز )  ع(رضا امام و  )ع(صادق امام ،)ع(سجاد  امام  به مربوط  مباحث ،مناقبکتاب 

یا کتاب المسترشـد   ن،یبنابرا .است  شده  تصریح نیز المسترشد از  آن اخذ  به موارد یبرخ در
باشـد؛ و یـا حـداقل،     د کنونی میشهرآشوب، کتاب متفاوتی با کتاب المسترش مورد نظر ابن

  مباحـث   بـه شـود،   خوانـده مـی   المسترشـد کتاب کنونی که  از  بخشى  که آید مى بر  چنین
  .باشد یم، و نسخه ناقص مفقود  اکنونکه  ، داشته  اختصاص  امامان دیگر  به مربوط
)، بـا تصـریح، دو طبـری از هـم جـدا معرفـی       7) در رجال ابن داوود (متوفی قرن ـه

   ].270و  167ص، ص3اند؛ و تأکید بر تمایز صاحب کتاب المسترشد شده است [ دهش
  ، عبارت است از:ذکر نام کتاب المسترشد در دوران دوم
  ق) آمده است:656الف) در شرح ابن ابی الحدید معتزلی(م

 فنـا وق مـا  و المدونـة  الکتب في رأیناها ما غریبة فأخبار عمر عن رواها التي األخبار أما و ...
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 و الطبـري  جریر بن لمحمد المسترشد بکتاب یعرف آخر کتاب و یالمرتض کتاب من إال علیها
  ].36ص، 2ج ،4[ ...الشیعة رجال من هو بل التاریخ صاحب جریر بن محمد هو لیس

  ) آمده:ق697 ماربلی ( الغمه کشفب) در کتاب  
شِدِ کِتَابِ مِنْ وَ رْ نْ اَلْمُسْتَ لْمَانَ عَ ولُ قَالَ قَالَ يِّاَلْفَارِسِ سَ سُ هِ رَ رُ: (ص)اَللَّ ـذِهِ  خَیْ ـةِ  هَ مَّ أُ  اَلْ
ي عْدِ هَا بَ وَّلُ ماً أَ الَ لِيُّ إِسْ نُ عَ بِي بْ بٍ أَ   ].87ص، 8(ع) [طَالِ
  .]271، ص31[ هست المسترشد نام با یکنون کتاب در روایت نیا

  ) نیز آمده است:ق877م( یبیاض ینباطج) در کتاب صراط مستقیم 
ـرَجَ أَ فَقَدْ يُّ  خْ ـرِ شِـدِ  فِـي  اَلطَّبَ رْ نَّ: اَلْمُسْتَ ـةً  أَ ـحَابَةِ  مِـنَ  جَمَاعَ ـوا  اَلصَّ رِهُ ، 2ج، 14[ ... کَ

  ].296ص
  .]113ص، 31[ هست المسترشد نام با یکنون کتاب در روایت نیا

  های دیگری در قرون بعدی. د) و کتاب
هـای آن   بـه نسـخه  اگر اشارات ابن ابی الحدید و نیز کتاب کشف الغمه، جزء اضافات 

شـود؛   ها نباشند، به این معنی است که کتاب کنـونی کـه المسترشـد خوانـده مـی      کتاب
  حداقل از اواسط قرن هفتم مورد استفاده و استناد بوده است.

البالغـه سـید   اند که کتاب کنونی المسترشد، جز مصادر نهج در این میان برخی گفته
]؛ ایـن ادعـا نادرسـت    337، ص2و ج 40ص، 1، ج20؛ 73ص، 31 نکـ :رضی بوده است [

  است. مصادیق ادعا شده، اینها هستند:
  :خطبة في أیضا(ع)  قال و

 یقاس ال أنه فضلنا، في شک أو عداوتنا یعل یوال و باطال، وقال حسدا، قارن من هلک
  .]399ص ،31 نکـ :(متن ادامه دارد...) [ من محمد آل بنا

ه، کامالً متفاوت از متن نهج البالغـه اسـت،   این متن المسترشد کنونی، جز چند کلم
؛ بنابراین، این دو متن، از روی هم یا بـه  ]40، ص23 نکـ :که ادعای مشابهت شده است [

اند؛ و جداگانه، با دو منع مجزا هسـتند؛ کـه ارتبـاطی بـه هـم از       استناد هم نوشته نشده
  جهت استناد ندارند.

 یـوجس  :انـه  مقنـع  المعرفـة  ألهـل  فیه مهفه لمن قاطعا قوال آخر مقام في) ع(قال و
  ].408ص ،31 نکـ :(متن ادامه دارد...) [ أشفق خیفة نفسه من یموس

البالغـه کـه   کلمـه اسـت؛ و آن مـتن نهـج     60این متن المسترشد کنونی نیز، حدود 
کلمـه (غیـر    7کلمه است؛ که تنهـا   110]، حدود 50ص، 23 نکـ :ادعای مشابهت شده [
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کتـاب کنـونی    ۀخر شبیه هم هستند. دو حالت متصور است: یا نویسندآ ۀمتوالی) از جمل
البالغه برداشـته اسـت؛ و یـا اینکـه دو     که المسترشد خوانده شده، مطلب کمتر را از نهج

  متن جداگانه با دو منبع مجزا هستند؛ که ارتباطی به هم از جهت استناد ندارند.
شود، استفاده  که المسترشد خوانده میالبالغه از کتاب کنونی  نتیجه اینکه: مؤلف نهج

  ننموده است.
  

  های خطی کتاب . نسخه2. 2
]؛ دو نسـخه از  68ص ،31چهار نسخه در تحقیق جناب آقـای محمـودی معرفـی شـده [    

آقای محمودی نیز، در فهرست فخنا جناب آقای درایتی معرفی شـده   ۀهمان چهار نسخ
طی، از کتاب کنونی کـه المسترشـد   خ ۀجدید؛ جمعاً ده نسخ ۀاست؛ به عالوه شش نسخ

شود، شناسایی شد؛ که همگی متأخر و بعد از قـرن یـازدهم هجـری هسـتند.      خوانده می
رسد که منشأ واحد دارنـد و بـه عبـارتی یـک      البته با توجه به شواهد و قرائن، به نظر می

خطی قدیمی کتـاب منسـوب بـه      ۀنسخه یا حداکثر دو نسخه باید محسوب گردند. نسخ
  ری عبارتند از:طب

خط: ). 480¢742761¢ ۀشمار( عصرولي ۀعلمی ۀحوز ۀ؛ کتابخان)ق1073ـ  خوانسار (
هـای خطـی    نسـخه [. سطر15 ؛ق1073: ریخالدین االردکاني الیزدي، تانسخ، کاتب: رفیع

  .]344-25، صص1394، سال 25، شبهارستان پیام ۀعصر خوانسار، مجل ولی
  کل اساسی دارند:های خطی کتاب، حداقل دو مش نسخه

هــای خطــی کتــاب بســیار محــدود هســتند؛ و نســخۀ متقــدم نــدارد.   الــف) نســخه
آن نیـز   ۀنسـخ  8نسـخه،   10ق اسـت؛ و از کـل   1073آن مربوط به  ۀترین نسخ قدیمی

  هستند.   14جدید و برای قرن 
 ۀروشن نیست که چرا کتابی به قدمت ادعـایی قـرن چهـارم هجـری، ایـن مقـدار نسـخ       

یـاب اسـت،    ای افتاده بوده و تازه شاید گفته شود که ممکن است کتابی در گوشهمحدود دارد. 
قدیمی، الزامی ندارد که پر نسخه باشد. این احتمـال، در صـورتی اسـت     ۀپس الجرم هر نسخ

که کتاب اصـلی المسترشـد،    ای افتاده باشد؛ در صورتی ر گوشهکه کتاب ناشناخته و مجهول د
وده است؛ و کتاب کنـونی در دسـترس کـه المسترشـد خوانـده      از قرن چهارم شناخته شده ب

سـنت  شده نیز، حداقل از قرن هفتم شناخته شده بوده است؛ حتـی در میـان برخـی از اهـل    
  ].36ص، 2ج ،1ابی الحدید که از کتاب استفاده نموده است [نکـ :  همانند ابن
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ی خطـی موجـود آن   هـا  قمری بدانیم، نسخه 4بنابراین، اگر تاریخ کتاب را برای قرن 
کند که کتاب کنونی، متعلق به قرن چهارم بسیار اندک است و این احتمال را تقویت می

هـای خطـی موجـود     نیست؛ و اگر کتاب کنونی را از قرن هفتم بدانیم، باز تعـداد نسـخه  
کند که کتـاب مـورد توجـه علمـاء بـه عنـوان        اندک هستند؛ و این احتمال را تقویت می

  ی همانند طبری، نبوده است.تألیفی از عالم
  

  . بررسی مؤلف و انتساب کتاب3.  2
نویسان  شود، توسط برخی از مؤلفین و فهرست کتاب کنونی که المسترشد خوانده می

  نسبت داده شده است.» محمد بن جریر بن رستم طبری«به 
چون اکنون اطالعات رجـالی پیرامـون شـخص ابـن رسـتم طبـری و نیـز اطالعـات         

کتب منسوب به او، به روشنی و دقت، در دسترس نیست؛ بنـابراین، انتسـاب   فهرستی از 
دالیـل و شـواهد قـوی     ۀق)، دقیقاً روشن نیست؛ و نیاز به ارائ322این کتاب به طبری (م

  دارد؛ که نشان دهد کتاب حاضر از اوست. 
اما پیش از آن، ابتدا باید دقیقاً مشخص شود که: آیـا شخصـیتی بـا هویـت تـاریخی      

عی و نام ابن رستم طبری، وجود خارجی داشته است یا خیر؟ اکنون آگاهی روشـن و  واق
  متقدمی از چنین اطالعاتی، در دسترس نیست.

سپس، الزم است دقیقاً مشخص شود که ابن رستم طبری، کتـابی در کـالم و اثبـات    
وشـن  امامت حضرت امیر(ع) داشته است یا خیر؟ در این باره نیز، اکنون آگاهی کامل و ر

  و متقدمی از چنین اطالعاتی، در دسترس نیست.
حائز اهمیت است؛ به عبارت سـاده، از کجـا بـدانیم کـه     » این همانی« ۀدر آخر مسئل

موجود، همان کتاب تألیف شده توسط ابن رسـتم طبـری اسـت؟ افـراد متعـددی       ۀنسخ
لمسترشـد  کتاب المسترشد دارند؛ بنابراین، الزم است با دالیلی مشخص شود که کتـاب ا 

ابن رستم طبری، یعنی کتابی نیست که در قرون  ۀموجود، همان کتاب المسترشد، نوشت
آوری شده و به اشتباه یا برای اعتبـار بخشـیدن بـه     ) نوشته و یا جمع7متأخر (مثالً قرن 

  کتاب، به مؤلف قدیمی منتسب گشته است.
متـأخر، کـه اعتبـار     هـای خطـی جدیـد و    اما جدای از تصریح نام مؤلف و کتاب در نسخه

دهنـد (چـرا کـه بـا فـرض تـراجم        خاص و روشنی به انتساب کتاب به ابن رستم طبری نمی
سـو، دالیلـی   های خطی اصیل متقدم)؛ از آن اند و نه بر اساس نسخه برداری شده متأخر نسخه
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  توان اقامه نمود که به عکس، نشان دهد که این کتاب از آن ابن رستم طبری نیست. می
گردنـد؛ کـه    های خطی کتاب کنونی، همه به یک یا حداکثر دو نسـخه بـر مـی    نسخه
اول نـدارد؛ و   ۀوقفی عالمه مجلسی اسـت کـه صـفح    ۀها، نسخ ترین این نسخه البته مهم

  نسخه، اشاره به اسم کتاب و مؤلف آن ننموده است. ۀهمچنین مجلسی نیز در وقفنام
و افتـادگی ندارنـد؛ آنچـه ظـاهر      اگر بپذیریم که صفحات ابتدای کتاب کنونی نـاقص 

  است اینکه، کتاب کنونی با این جمله آغاز شده است:
 الزیـغ  أهـل  مـن  قـوم  احـتج جعفر محمد بن جریر بن رستم بن یزید الطبري قال أبو
  بکـر  ألبـي  إال(ص) الرسـول  بعد تصلح لم الخالفة أن(ص) ولرسوله ذکره جل لله والعداوة

  ... قحافة أبي بن
ابـن  «ت در ابتدای کتاب، برخی را به اشتباه انداخته؛ که پس، کتاب از وجود این عبار

  مهمی نهفته است. ۀاست؛ در صورتی که در اینجا نکت» رستم طبری
کتاب موجود، کتابی است کالمی که مؤلف ضمن طرح بعضـی نظـرات مخـالفین، بـا     

کتـاب نیـز، همـین    ابتدای ۀ ها اقدام نموده است. دقیقاً در این فقرطرح دالیلی به رد آن
  اتفاق رخ داده است.
صـاحب کتـاب تـاریخ    » الطبـري  یزیـد  بن جریر بن محمد جعفر أبو«به این نحو که، 

 عمـر  یانیـ پا سـال  حـوادث ، اءیواالنب الرسل خیتارطبری، در جلد سوم کتاب خود، یعنی 
 بکرابـو  در ،اسالم عظمت و شکوه تمام ایگو که است نموده نقل یا وهیش بهرا ) ص(امبریپ
 دختـر  نیتـر  محبـوب ) س(فاطمـه  ،)ع(یعل امام ایگو و ؛دنشو یم خالصه شهیعا و عمر و
؛ و در نـد ا هنداشـت  امیـ ا آن در یگـاه یجا چیهـ  ،)ص(امبریـ پ همسران گرید و) ص(امبریپ

 سـقیفه  في اإلمارة امر في االنصار و المهاجرین بین یجر عما الخبر ذکر«فرازی  از فصل 
  نویسد: می» ساعده یبن

نِ  ثـانِيَ  و المهاجرین افضل فإنک علیک، األمر هذا نتولى ال هللا و ال ـیْ  فِـي  هُمـا  إِذْ اثْنَ
 لـه  یینبغـ  ذا فمـن  المسلمین، دین افضل الصالة و الصالة، یعل هللا رسول خلیفه و الْغارِ،
  .]221ص  ،3ج، 30[ نبایعک یدك ابسط علیک األمر هذا ییتول او یتقدمک ان

شـود)، بـه خـاطر اهمیـت کتـاب       کنون المسترشد خوانده می(ی که ا و مؤلف کتاب
تاریخ طبری میان شیعه و سنی، ضمن طرح نظر طبری عامی، پیرامـون خالفـت ابـوبکر،    

  به رد این نظر وی، پیرامون افضلیت ابوبکر پرداخته است.
خطـی   ۀنسـخ  ۀشود که: پس چرا در اسم ابتدایی جمل در اینجا، این سؤال مطرح می
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آمده است؟ حل این معما نیز، تا حدودی آسان اسـت؛ بـه ایـن    » ابن رستم« ۀکتاب، کلم
ابـوجعفر  «نحو که، کسانی که به اعتبار وجود اولین نام در ابتدای کتاب، مؤلـف کتـاب را   

انـد کـه کتـاب دالیـل امامـت       اند؛ به این معنا مطلع بوده دانسته» محمد بن جریر طبری
باشد؛ پس تصور » سنی مذهب«یک  ۀتواند نوشت یحضرت امیر(ع) و رد خالفت ابوبکر، نم

ابـن  «هـای خـود، یـک     بـرداری  اند این طبری، باید امامی باشد؛ بنابراین در نسـخه  نموده
انـد کـه    اند؛ و عمـداً یـا سـهواً تصـور نمـوده      کتاب افزوده ۀبه عبارت ابتدای نسخ» رستم

  ».   امیطبری ع«است و نه » ابن رستم طبری شیعی«کتاب، حتماً  ۀنویسند
اندیشان، بخواهیم  جا این نکته نیز قابل توجه است که اگر به روش برخی از نرمهمین

هـایی کـه    هر کتابی را به اولین اسم موجود در کتاب، نسبت دهیم؛ ایـن روش در کتـاب  
اوراقشان افتادگی دارد، معضلی خواهد شد. مثالً اگر همین کتابی که المسترشد خوانـده  

نمود؛ مطلـب دومـی    اش نیز در طول زمان افتادگی پیدا می یگر نسخهشود، دو ورق د می
 بـن  محمـد  هابوعبداللّشود و به رد آن پرداخته است، از  شخص  که از نویسنده ظاهر می

  است، که: )ق207م( یواقد عمر
 أبـي  ابـن  حـدثنا  قال الواقدي واقد بن عمر بن محمد هللا عبد أبو وهو الواقدي حدث

  .]115ص ،31[ فیهم بکر أبو کان: قال أبیه عن عروة نب هشام عن الزناد
  گشت. کتاب کنونی، شخص واقدی می ۀاندیشانه، مؤلف نسخ ساده ۀبنابراین طبق آن قاعد

  
  او ۀو ترجم» محمد بن جریر بن رستم طبری«ام . بررسی ن4.  2

؛ کـه  وجـود دارد » ریـ جر بـن  محمـد «در منابع شیعی متقدم تا قرن هشتم، احادیث اندکی از 
  تر ذکر شد؛ و اشاره شد که بیشتر این روایات، از شخص طبری عامی معروف هستند. پیش

اما با توجه به اینکه نام ابن رستم طبری نیز در منابع شیعی مطرح است؛ الزم اسـت  
ای  این نام را در منابع رجالی شیعه جستجو کنیم؛ و ببینیم آیا جدای از درج نام، ترجمـه 

  رجالی و شرح حال، برای او وجود دارد یا خیر؟ نیز از وی در کتب
]، نـام ابـن   322، ص42ق)، جدای از نام طبری عامی [450(م الف) در رجال نجاشی

رستم طبری نیز مطرح شده است؛ و این اولین کتابی است که این نام در آن آمده اسـت  
  .]376، ص42[

 رستم بن محمد بن دأحم جعفر أبوق) در تاریخ بغداد، از 463ب) خطیب بغدادی (م
]، نام بـرده اسـت کـه    116ص ،21ج؛ 410ص ،10ج ؛333ص ،5ج ،21[ النحوي الطبري



   289   شود خوانده می "المسترشد"بازشناسی مؤلف کتابی که 

ارتباطی مستقیمی با نام مورد بحث ندارد؛ و فقط جهت اطالع از تشابه و امکـان تحریـف   
  و تصحیف در موضوع، ذکر شد.

ــری و  460شــیخ طوســی (م ۀکشــی نوشــت ج) در رجــال ــن رســتم طب ــز از اب ق) نی
  .]197ص، 32رشد، نامی برده نشده است؛ و تنها از طبری عامی یاد شده است [المست

 اسـم (ع) ۀ األئمـ  مـن  واحد عن یرو لم من أسماء ذکر باب ،یطوس خیش رجال دراما 
  :است آمده یطبر رستم

  .]449 ص، 33[ التاریخ بصاحب ولیس ، الطبري رستم بن جریر بن محمد
  اما از کتاب المسترشد خبری نسیت.

  ]: 332 و 329و  239صص، 34شده است [» محمد بن جریر«ر فهرست طوسی، سه ذکر از د
 ولیأآلهتنـا  فاضـل،  دیـن  جعفر، أبا ییکن الکبیر، الطبري رستم بن جریر بن محمد. 1
    ؛المسترشد کتاب منها جماعة، کتب وله المذهب، عامي فإنه التاریخ، صاحب هو

  ؛لکاملا بابن مجهول=  الطبري جریر بن محمد .2
   .مجهول=  الطبري رستم بن جریر بن محمد. 3

تـوان در نظـر    گونـه مـی   ف نشده باشد، این نامبردها را سهالفهرست تصحی ۀاگر نسخ
گرفت؛ یا هر دو یا هر سه یک شخص هستند؛ و تناقضی در گفتار شیخ حاصل شده؛ و یا 

ها، بر اثر تحریفات یـا  نام هستند؛ و یا این اسامی و تفاوت آنها، دو یا سه شخص هم این
نویسی از کتاب الفهرست، ایجاد شده است. در هر صورت، اگر عدم تحریف  اضافات نسخه

باشد این اسـت   و تعدد افراد با نام محمد بن جریر را در الفهرست بپذیریم، آنچه مهم می
  مسلم دانسته شده است.» طبری عامی«که در متن وی، انتساب کتاب المسترشد، برای 

عماد الدین محمـد  «] از 107، ص22ق) در الفهرست [463منتجب الدین رازی (م د)
ق)  588شهرآشوب (م  ، و نیز ابن»بن ابی القاسم بن محمد بن علی الطبری االملی الکجی

  اند. نام برده» محمد بن القاسم الکجی الطبری«]، از 119، ص5در معالم [
بحث نوشتار مـا نـدارد؛ و فقـط جهـت      این عنوان نیز، ارتباطی مستقیمی با نام مورد

  اطالع از تشابه و امکان تحریف و تصحیف در موضوع، ذکر شد.
ق) نیـز، طبـری عـامی از ابـن رسـتم تفکیـک       588) در معالم ابن شهر آشوب (م ـه
  ].106ص، 5اند [ شده

در اینجا روشن است که کتاب دالیل االمامة که اکنون در دسترس اسـت؛ از آن ابـن   
نیست؛ به قرینه، جای این پرسش است کـه: آیـا المسترشـد مطـرح شـده       رستم طبری
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  شود؟ شهرآشوب، کتاب کنونی است، که المسترشد خوانده می توسط ابن
ق) مطلبی پیرامون محمد بن جریر و نیـز رسـتم   600الدین (حو) در فهرست منتجب

خـود، مطلبـی    حجر عسقالنی در لسان المیزانطبری و کتاب المسترشد، نیامده؛ اما ابن
  .]103ص، 5ج، 35الدین، آورده است [به نقل از کتاب تاریخ ری منتجب

) دو طبری تفکیک شده، به نقل از کتب رجـالی  7ز) در رجال ابن داوود حلی(م قرن 
  . ]270ص، 3قبلی همانند نجاشی  و ... درج شده است [

، 18ده اسـت [ ق) نیز، همان مطالب قبلی تکرار شـ 726االقوال حلی(م ۀح) در خالص
  .  ]265ص، 1ج

در منـابع رجـالی   » محمـد بـن جریـر طبـری    «جدای از تناقضات موجود پیرامون نام 
غیـر عـامی، در   » یطبر رستم بن ریجر بن محمد«متقدم، روش است که حداقل، شخص 

منابع رجالی شیعه، ناشناخته و مجهول است؛ و ترجمه و اطالعات خاصـی پیرامـون وی   
  وجود ندارد.
الدت و وفات او مشخص نیست؛ مگر بعضـی از متـأخرین هماننـد عمـر رضـا      تاریخ و

ــات او را   ــه وف ــة ک ــوده 310کحال ــر نم ــامی) ذک ــری ع ــد طب ــین،  ق (همانن ــد. همچن ان
اند تا از حواشی روات احادیث  حال نویسان متأخر، فقط تالش کرده نگاران و شرح فهرست

نـد؛ کـه اطالعـات انـدک و     منسوب به محمـد بـن جریـر، بـرای او اطاعـاتی ایجـاد نمای      
  اند. غیرروشنی به دست داده

حداکثر مطلبی که پیرامون ترجمه وی مطرح شـده اسـت، ایـن اسـت کـه، نجاشـی       
ختم نموده اسـت؛ و اگـر وفـات    » حسن بن حمزۀ طبری«طریق خود را به ابن رستم، به 

یـا اوایـل    رستم، احتماالً نیمۀ دوم قرن سـوم و  قمری باشد؛ بنابراین حیات ابن 358وی، 
  قرن چهارم است.

از طرف دیگر، روایاتی نیز که در منابع دیگر از محمـد بـن جریـر طبـری وجـود دارد، دو      
هایی کـه اجمـال دارنـد؛    هایی که مشخص است از طبری عامی است، و آندسته هستند؛ آن

سـبت  تـوان بـه راحتـی از ن    این روایات نیز از راویان قبل و بعد مجهول برخوردارند؛ کـه نمـی  
  شخصیت طبری غیر عامی را روشن نمود. ۀراویان به محمد بن جریر، وضعیت ترجم

کـه موجـود    1هایی نیز به ابن رستم طبری منسـوب شـده اسـت؛    از سوی آخر، کتاب

                                                                                                                                        
ـ : ـ نکـ  ،شـده   داده  نسـبت   طبـري   رستم  ابن  به  که  دیگري آثار مورد در[ .1  عـة، یالذر آقـابزرگ،  ،یتهران

 ].349، ص24ج و 332ص 22و ج  28 -27، صص21، جق1403 لبنان، ـ روتیب داراألضواء،
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ها همانند همـین کتـاب المسترشـد، روشـن نیسـت. جـدای از آن،       نیستند و انتساب آن
 ، ش37با تألیفات طبری عامی هسـتند [  ای مبهم، مشترک برخی از این تألیفات به گونه

  ].94و  116، صص16
  

  گیری نتیجه
، غالباً بـه طبـری عـامی مـورخ،     »محمد بن جریر طبری«اسناد حدیثی شیعه منسوب به 

اند. بـه عنـوان مثـال،     مربوط است؛ حتی در مواردی که به ظاهر طبری امامی فرض شده
الئـل االمامـة، مشـایخ شـناخته شـده      تعداد زیادی از مشایخ ابوجعفر طبری در کتـاب د 

  طبری عامی مورخ هستند.  
در احادیث محمد بن جریـر وجـود   » رستم طبری«تا قبل از قرن ششم، هیچ نامی از 

، در کتاب کنـونی کـه المسترشـد    »رستم ابن«کدام از احادیث با نام ندارد. همچنین، هیچ
 المسترشـد  کتـاب سد که اساساً ر شود، وجود ندارند. از سوی دیگر، به نظر می خوانده می

کـه   یفعلـ  کتاب با ،متقدم دانشمندان از یا عدهیا  ،شهرآشوب و مستند وی در دستِ ابن
  .و دوگانه هستند متفاوت ،شود خوانده می المسترشد

هـای آن   الحدید و نیز کتاب کشف الغمـه، جـزء اضـافات بـه نسـخه      اگر اشارات ابن ابی
شـود؛ از   ت که کتاب کنـونی کـه المسترشـد خوانـده مـی     ها نباشند، به این معنی اس کتاب

انـد کـه کتـاب     اواسط قرن هفتم مورد استفاده و استناد بوده است. هر چند که برخی گفته
  البالغه سید رضی بوده است؛ که این ادعا نادرست است.   کنونی المسترشد، جز مصادر نهج

در ابتدای کتاب، برخی  پیرامون مؤلف کتاب کنونی، باید گفت که عبارت اسم طبری
است؛ در صورتی که این تصور اشتباه » رستم طبری ابن«را به اشتباه انداخته؛ که کتاب از 

  است؛ و نام ابتدای نسخه، نام طبری عامی مورخ است.
در منـابع رجـالی متقـدم،    » محمدبن جریر طبـری «جدای از تناقضات موجود پیرامون نام 

غیرِ عامی، در منابع رجـالی  » یطبر رستم بن ریجر نب محمد«روش است که حداقل، شخص 
شیعه، ناشناخته و مجهول است؛ و ترجمه و اطالعـات خاصـی پیرامـون وی وجـود نـدارد. از      
طرف دیگر، روایاتی نیز که در منابع دیگـر از محمـدبن جریـر طبـری وجـود دارد، دو دسـته       

کـه اجمـال دارنـد؛ ایـن      هـایی هایی که مشخص است از طبری عامی است، و آنهستند؛ آن
توان به راحتی از نسبت راویان بـه   روایات نیز از راویان قبل و بعد مجهول برخوردارند؛ که نمی

  محمد بن جریر، وضعیت ترجمه شخصیت طبری غیر عامی را روشن نمود.
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کتاب کنونی، جمعاً ده نسخه خطی دارد؛ که همگـی متـأخر و بعـد از قـرن یـازدهم      
منشأ واحد دارند؛ و به عبارتی یک نسخه یا حداکثر دو نسخه باید  هجری هستند، و همه

های خطی کتاب بسیار محدود هستند؛ و روشـن نیسـت    محسوب گردند. بنابراین، نسخه
که چرا کتابی به قدمت ادعایی قرن چهارم هجری، این مقـدار نسـخه محـدود دارد؛ کـه     

 هستند. 14قرن آن، بسیار جدید و برای  ۀنسخ 8نسخه،  10تازه از کل 
شهرآشوب در کتاب کنونی نیسـت؛ و همچنـین    با توجه به اینکه مطالب استنادی ابن

رستم طبری و نیز محمدبن جریر طبری در منابع دیگـر، در   با توجه به اینکه احادیث ابن
) مؤلـف  1رسد کـه:   شود، وجود ندارند؛ به نظر می کتاب کنونی که المسترشد خوانده می

) کتـاب کنـونی، اساسـاً    2رستم یا طبـری نیسـت؛    شد خوانده شده، ابنکتاب که المستر
  اند. را المسترشد خواندهالمسترشد، نیست؛ و به اشتباه آن
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