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 .1درآمد
از یک طرف ،قرائت ادعیۀ مختلف و توجه به مضامین پرمحتوای آنهاا ،اباراری بارای
دل ،توشۀ سالکان ،سیر شهودی و تنها رابطاۀ انساان باا یادای متااال اساتی،عاملی،
 ،۴۶۶۶ص )9بر این اساس ،مفسران در تفسیر «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَب ک فَارْغَ بْ»
،انشراح۷ :ا ،)۸رغبت به یواندن ادعیه را بااد از نماازهاای یومیاه توهایه کاردهانادی
،طباطبایی۴9۷۴ ،م ،ج ،02ص۶۴۷ا)۶۴۸
استحباب قرائت دعای هباح نیر که در مفاتیح الجنان بهعنوان ادعیهای مشاهور یااد
شده ،یکی از این تاقیبات برای ارتباط با پروردگار است که بریی عالماان امامیاه ایان
دعا را در ادعیه و المرار یود آورده و برای آن ثواب و زماان قرائتای یااد کاردهانادی از
جمله در ثواب قرائت این دعا نقل است که علی فرمود« :مَان داوم عَلای قارائِتااه و
الاالِم مَملّو مانِ البَالیا ما یَضُرُّهُ ابداًی»،نخ :رقم  ،۶۴0۸/۴ص ،۱ستون سمت راسات؛ ،۴0
ص )۱۸یا «هرکس این دعا را با ارادۀ هادقه و ثابته بخواناد او را از برکات وتیات آن
حضرت ،حظی کامل حاهل آیدی»،همان ،ص ،5ستون سمت چپ) همچنین آوردهاناد
دعای هباح حاوی نکاتی است که درک آن استاداد یاهی میطلبد و هرکس را تاوان
فهم آن نیست؛ ازاینرو ،قرائت سورۀ حشر و یا دعای عدیله را میتاوان جاایگرین آن
کردی،ریشهری۴۱00 ،ق ،ج ،۴ص )۴2۱زمان قرائت این دعا نیر از طلوع هبح هاادق
تا شروق آفتاب ذکر شده،یویی ،۴۶۷۶ ،ص )۱۸و مشهور باد از فریضۀ هابح و نیار
پس از نافلۀ هبح توهیه شده است؛ البته ،به هرکدام عمل شود ،پسندیده اساتی،قمی،
 ،۴۶۸۴ذیل دعای هباح؛ مجلسی۴۱2۶ ،ق ،ج ،۸۱ص)۶5۶
از طرف دیگر ،برای تاریخگذاری هر متن ،میتوان از چهار نوع تحلیل استفاده کارد
تا اهالت و تاریخ ادعاشده از نگارشِ هر متنی روشان شاودی از جملاه تحلیال ساند،
تحلیل نسخهشنایتی ،تحلیل کتابشنایتی و تحلیل سایتار متنی بریی ماتقدند از بین
چهار تحلیل فوق ،تحلیل کتابشنایتی و نسخهشنایتی نتاای اطمیناانآورتاری را باه
دست میدهندی،عمادی حائری ،۴۶۸۸ ،ص )۱2ما در این نوشتار تحلیل سند این دعا و
نسخهشناسی را در اولویت قرار دادهایم؛ چون وجود نسخهای کهن از یک متن ،دلیلای
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بر این یواهد بود که متنا دستکما بهاندازۀ نسخۀ یطی موجاود قادمت دارد؛ و نیار

متن به روش سبکشناسی و زبانشناسی تاریخگذاری دقیقتری از این دعاا باه دسات
یواننده دهیمی
دربارۀ پیشینۀ بحث نیر باید گفت تا جایی که نگارندگان آگاهاند ،کسای تااکنون باا
تحلیل نسخ یطی و نیر تحلیل سندی ،تردید انتساب دعای هباح به حضرت علی
را پژوهش نکرده استی همچنین بحاث بینامتنیات دعاای هاباح کاه در بخاش علاو
مضمون به آن گذرا اشاره کردهایم و در مقالۀ دیگری مفصل به آن یواهیم پردایت ،در
هیچ پژوهش مرتبط با دعای هباح ،تاکنون بررسی نشده استی ازاینرو ،ایان مقالاه از
نوآوری بریوردار استی
 .2طرح مسئله
میدانیم این مناجات عرفانی به حضارت علای منساوب اسات؛ حاال آنکاه ساند
متصلی تا علی برای آن وجود ندارد؛ اولین بار ،با فاهلۀ بیش از شش قرن ،از زمان
حیات امام علی این دعا توسط علی بن الحسین بن حسان بن الباقی قرشی الحلّی،
زنده به سال ۶5۶یا ۶55ق ،در ایتیار المصباح روایت شادی شاریف یحیای بان قاسام
الالوی در  ۷۶۱ق ،نیر به آن دست یافتی با فاهلهای حدود  02۴یا  025ساال پاس از
او نیر ،علی بن عبدالاالی کرکی نیر به درویش محمد اهفهانی ،به سال  9۶5یاا 9۶9ق
اجازۀ نقل دادی
با این اوهاف ،جای پرسشهای متاددی در این یصوص باز است؛ از جمله چارا

این دعا در عصرتدوین نهایی مکتوبات شیای یانی قرن چهار هجری بهویژه در مصباح
المتهجد شیخ طوسی آورده نشد؛ آیا این موضاوع مایتواناد انتسااب ایان دعاا را باه

حضرت امیر با تردید مواجه کند؟ و اینکه چرا از این دعا بهعنوان ادعیهای مشاهور
یاد شده استی
گفتنی است در نگارش این مقاله ،از نسخ یطای کتابخاناههاای مختلاف از جملاه
آستان قدس رضوی ،دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ،موزۀ ملی ملاک تهاران،
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اسناد و مدارک ملی کشور ،کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی نجفی در قام و کتابخاناۀ مجلاس
شورای اسالمی بهره بردهایمی

3ـ .1اصطالح مشهور
در علم درایه ،اهطالح مشهور برای »حدیث» به کار بارده مایشاودی حادیث مشاهور

حدیثی است که نرد اهل حدیث شایع و مشهور باشد و جمااعتی آن را نقال کنناد یاا
اینکه حدیث فقط نرد اهل حدیث شایع باشد اما نرد اهل حدیث ،اهلی نداشاته باشاد
که از باب نمونه حدیث «مَن بَشَّرِنای بِخُروج آذار بَشَّرتُه بالجَنَّه» و یا «مَن آذی ذامیّاً فأنِاا
یِصیمُهُ یَومَ القایامَه» را میتوان نام بردی،غفااریهافت ،۴۶۸۱ ،ص )۱9بریای نیار باه
حدیثی که راویان آن در هر طبقه یا باضی طبقات بیش از سه نفر باشد ،حدیث مشهور
گفته و آن را مرادف حدیث مستفیض و اعم ازآن دانساتهاندی،هادر ،بایتاا ،ص)۴5۸
گاهی هم حدیث مشهور بر حدیثی که راویان آن بسیارناد،عاملی ،۴۶۶۶ ،ص99؛ ناخ:
رقم ۶ا ،0۷۴۸۶ص )۷2یا حدیثی که عمل به آن بین فقها شاهرت یافتاه،محقق حلای،
۴۱2۴ق ،ج ،۸ص۱۷9؛ جمااای از محققااان ،۴۶90 ،ص )50۸یااا در یکاای از اهااول
اربعمائه آمده ،اطالق میشودی،غفاریهفت ،۴۶۸۱ ،ص )۱۸همچنین مشهور به ماناای
مخالف شاذ بودن مانا شده استی،جمای از محققاان ،۴۶90 ،ص۱۱5؛ هادر ،بایتاا،
ص002؛ هبحی هالح ،۴۶۸۶ ،ص )۴5۱ادعای مشهور بودن این دعاا ،هام در کتااب
الصلوة بحار اتنوار و هم در کلیات مفاتیح الجناان،نجفای قوچاانی ،۴۶۷۸ ،ص۶اا)۷
آمده استی فرض ما بر آن است که شهرت دعای هباح از باب عمل به احادیاث «مان
بلغ» و «قاعدۀ تسامح در ادلۀ سانن» و «شاهرت عملیاه» باشادی در تأییاد ایان ساخن،
میتوان به ارتباط شهرت و تسامح از منظر شیخ بهایی در مشارق در رسالۀ تساامح آن
اشاره کرد یا اینکه اضافه کرد موافقان قاعدۀ من بلاغ باه «شاهرت» ،اجمااع و احتیااط
چنگ میزدندی،رضوی ،۴۶۷۶ ،ص0۴۴ا)0۴0؛ از این رو ،ابتدا تاریفی از شهرت عملیه
به دست یواهیم داد سپس ،نظر موافقان و مخالفان قاعده تسامح در ادله سانن را ذکار
میکنیمی
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3ـ .2شهرت عملیه

شهرت عملی به مانای اشتهار عمل به روایتی از جانب عادۀ زیاادی از فقهاسات کاه
رأی و نظر یویش در یکی از مسائل فقهی ،آن روایت را مستند قرار داده و با تکیه بار
مضمون آن فتوا دادهاندی مشهور فقهای امامیه اعتقاد دارند شهرت عملی باعاث جباران
ضاف سند روایت ضایف و نیر اعراض مشهور از عمل باه روایتای ،موجاب ضااف
روایت هحیح میشودی،جمای از محققان ،۴۶90 ،ص)509
3ـ .3بررسی لغوی و اصطالحی «من بلغ» و «سنن»
3ـ3ـ .1من بلغ
بلغ از مادۀ بلوغ به مانای رسیدن است؛ مانای بلوغِ ثواب ،همان رسیدن و واهل شدن

ثواب استی،میرمحمدی ،۴۶۶۸ ،ص )۴0ازاینرو ،ایبار من بلغ ایباری است کاه اگار
در روایات ضایف منسوب به پیامبر وعدۀ پاداش و اجر بر انجام عملی آماده باشاد
و کسی آن عمل را به شوق رسیدن به آن پاداش انجام دهاد ،باه ثاواب آن مایرساد؛
اگرچه در واقع چنین کالمی از رسول یدا هادر نشده باشدی دربارۀ ایبار «من بلغ»
غالباً دو نظر وجودارد که ماحصل آن دو قول این است که به استحباب عمل نمیتاوان
فتوا داد بلکه انجام آن رجائاً و به امید مطابقت با واقع مستحب است یاا باه اساتحباب
عمل میتوان فتاوا دادی،جماای از محققاان ،۴۶90 ،ص )۴0۸همچناین بلاوغ یبار یاا
حدیث ،گاهی با اسناد ماتبر تحقق مییابد و گاه با اسناد ضایف ،و در هر دو هاورت
بلغ الخبر گفته میشودی در هر هورت اسناد ضایف به «بلغ» تابیر میشود و احتیااجی
به سند ماتبر نداردی،میرمحمدی ،۴۶۶۸ ،ص ۴0به نقال از مامقاانی ،چاار مرتضاویه،
ص )۶۱افرون بر این ،ایبار «من بلغ» را میانجی در ثابت کردن حکم شارعی دانساته و
این نظر را به «مشهور» نسبت دادهاندی،رضوی ،۴۶۷۶ ،ص)0۴0
3ـ3ـ .2سنن

سنن در لغت از سنت ایذ شده ،لغویون ماانی گوناگونی برای سانت برشامردهاناد؛ از
جمله دوام و اساتمرار ،باه ماناای راه و روش پساندیده ،راه و روش ،و در اهاطالح
اهولیون ،گفتار و کردار و تقریر ماصوم است؛ و در تاریف شیای گفتاار و رفتاار
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پیامبر و امامان ذکار شاده اساتی،جمای از محققاان ،۴۶90 ،ص )۱92علماای

کالمیین و فقها گاهی در مقابل بدعت و زمانی مرادف باا اساتحباب باه کاار مایرودی
،وتیی ،۴۶۸2 ،ص )۴95نیر آوردهاند سنن همان مستحبات است که با آداب و رساوم
ایالقی نیر همسویی داردی،یوانساری ،۴۶5۶ ،ص02۸ا)029
3ـ3ـ .3مفهوم تسامح در ادلۀ سنن

این تابیر یا به عبارتی قاعده ،نرد بررگانی همچون شیخ مفید ،طوسی و ساید مرتضای
کاربرد نداشته است و از قرن دهم به باد قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن شکل گرفته اساتی
،رضوی ،۴۶۷۶ ،ص )0۴2اهطالحی ماروف نرد اهولیون است،هاشامی شااهرودی،
 ،۴۶۸0ص )۴۴که نه تنها فقهای شیاۀ اهولی ،بلکه محدثان اهل سانت هام باا تااابیر
نردیکی به این اهطالح به آن ماتقدندی منشأ قاعدۀ تسامح به روایاتی برمیگردد که باه
ایبار من بلغ شهرت دارندی تسامح در ایبار سنن ،به مانای اثبات سنت ایبار ضاایف
،میرمحمدی ،۴۶۶۸ ،ص )۸استی در اهول کافی و المحاسن برقی روایات آن نیر آمده
است،کلینی ،اهول کافی ،ج ،0ص۷0؛ برقای ،ج ،۴ص 05باه نقال از رضاوی،۴۶۷۶ ،
ص )0۴2از جمله طرفداران نظریۀ ایبار من بلغ در میان امامیه ،محقق نائینی است کاه
ماحصل نظر ایشان چنین است« :ایبار من بلغ بر حجیت یبر ضایف در دایرۀ سانن و
مستحبات دتلت میکندی» و مفاد ایبار من بلغ إیبار به وعادۀ ثاواب اسات و مفاادی
إیباری است نه انشاییی یانی شارع در مقام یبر دادن از ایان واقایات اسات کاه باه
عماالکنناادۀ آن از باااب تفضاال و امتنااان ثااواب یواهااد دادی،رضااوانی ،۴۶۸۷ ،ج،۴5
ص0۸۱ا0۸5؛ هاشمی شاهرودی ،۴۶۸0 ،ص)۴0
به عبارت دیگر ،این قاعده بیان میکند هرگاه یبر واحادی از ماصاوم درباارۀ
استحباب انجام عملی رسید ،اگر کسی بدون بررسی سند حدیث به محتاوای آن عمال
کند ،ثواب آن عمل به او میرسد؛ حتی اگر آن حدیث از ماصوم هاادر نشاده باشادی
بسیاری از فقیهان شیاه همچون عالمه حلی ،شهید اول و مرحوم نائینی براساس قاعدۀ
تسامح فتوا دادهاندی،ملکی اهفهانی ،۴۶9۶ ،ص۶۱۶؛ رضوی ،۴۶۷۶ ،ص )0۴2ابن فهد
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ایالق نیر ،سنت را در سانن ایاالق و آداب باه کاار باردهاناد کاه عباارت اسات از
ویژگیهای رفتار پسندا دین و یرد که آدمی یود را به آن میآرایدی سانن در اهاطالح
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حلی نیر پس از نقل بریی احادیث من بلغ آورده است« :فصار هذا المانی مجمااً علیه

بریی از عامه و یاهه نیر این روایات را جالی دانستهاند یا طرح اشکال کاردهانادی از
جمله آیتاهلل یویی به نظر نائینی طرح اشکال کرده و مخالف حجیت ایبار من بلاغ و
ماتقد به استحباب نفسی استی،هاشمی شاهرودی ،۴۶۸0 ،ص )۴9او به عادم شاهرت
ایبار من بلغ در نرد فقهای متقدم و شهرت آن نرد فقهای متأیر قائل استی کاشفیت و
جال طریقتا یانی مییواهیم این را طریق قرار دهیم که شما از آن پیاروی کنیداا از
دیگر نظریات اوستی،میرمحمدی ،۴۶۶۸ ،ص )۴5همچنین محقاق یوانسااری ماتقاد
است« :مسئلۀ تسامح مسئلهای اهولی اسات و مسائلۀ اهاولی را نمایتاوان باا ایباار
واحدی همچون ایبار من بلغ ثابت کردی،رضوی ،۴۶۷۶ ،ص )0۴9محقق سبرواری نیر
بر این باور است« :از روایت من بلغ ،مستحب بودن اهل عمال اساتفاده نمایشاود و
تسامحی که مژده داده شده ،تساامح در انادازۀ ثاواب اسات،همان ،ص )0۴۶و ایباار
تسامح استحباب ظاهری را ثابت میکنند؛ همچاون قاعادۀ یاد و قاعادۀ طهاارت کاه
مالکیت و طهارت ظاهری را درست میکنندی،رضاوی ،۴۶۷۶ ،ص )0۴9جااللالادین
دوانی ،شیخ بهایی ،هاحب مدارک و هااحب حادائق از جملاه مخالفاان ایان قاعاده
هستند،رضوی ،۴۶۷۶ ،ص0۴۶اا ) 0۴۱و عااملی و بحرانای نیار بار ایان باورناد کاه
استحباب بایستی از راه دلیل ماتبر ثابت گرددی،همان ،ص)0۴۱
از میان اهل سنت نیر ،با انادک تفااوتی در تابیار تساامح ،تساامح در احکاام غیار
ضروری را روا دانستهاندی هاحب مغنی المحتاج ماینویساد« :ان الحادیث المرسال و
الضایف الموقوف یتسامح به فضائل اتعمال و یامل بمقتضاهی»،شربینی ،ج ،۴ص ۱2به
نقل از کالنتری ،۴۶۸9 ،ص )۱نیر ابن حجر در شارح اربااین آورده اسات« :عمال باه
یبر ضایف که در مطلوبیت چیری وارد شده یالی از اشکال است؛ زیرا اگر آن عمال
با واقع مطابق شد یانی آن عمل در واقع هم مستحبی است که ثاواب آن را مایبارد و
اگر مخالف با واقع باشد هیچ مفسدهای بر آن مترتب نیست،من بلغه عنی ثاواب عمال
فامل حصل له اجره و ان لم اکن قلته)ی،میرمحمدی ،۴۶۶9 ،ص )۴۷محییالدین نووی،
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بین الفریقینی» بر اساس این روایات ،تسامح در ادلاۀ سانن و فضاایل را ماورد اجمااع
شیاه و سنی میداند،ابن فهد حلی ،ص ۴۶باه نقال از کالنتاری ،۴۶۸9 ،ص )۱گرچاه
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بکری دمیاطی و مناوی نیر به تسامح احادیث فضایل ماتقدنادی،مناوی ،ج ،۶ص 5۴باه
نقل از کالنتری ،۴۶۸9 ،ص)9

که در ایتیار المصباح دعا را آوردی،یوانساری ،۴۶5۶ ،ج ،5ص۴۱۷؛ قرشای۴۱۶0 ،ق،
ج ،۴ص )۶2محسن امین« :قرشی کتابی با عناوین اتیتیار و کتاب المصباح داشت کاه
از آن دو کتاب ،بسیاری از افراد در ادعیۀ یود بهویژه کفامی نقل کردهاند؛ و ظاهراً این

دو کتاب یکی بوده و قرشای در ساال ۶5۶ق تاألیف آن را باه پایاان رسااندی»،0اماین،
۴۱2۶ق ،ج ،۸ص )۴9۴البتاه تاااریخ  ۴۶جمااادی ساال ۶55ق یاناای دو سااال باااد از
تاریخی که محسن امین برای اتمام این کتاب ذکار کارده استی،قرشای۴۱۶0 ،ق ،ج،۴
ص۶۷؛ آقابررگ طهرانی ،۴۶55 ،ج ،۴ص )۶۱۶بسیاری از علمای شایاه نیار ماتقدناد
این کتاب مختصر شدۀ المصباح المتهجد طوسی اسات،دوانی ،۴۶۶۶ ،ج ،۴۴ص)0۴0
که شهرت یاهی بین علمای بحرین دارد و علت شهرت آن بهسبب زیاداتی باوده کاه
در «اهل» نبوده،قرشی۴۱۶0 ،ق ،ج ،۴ص۶۱ا )۶5و با لفظ «زیاده» یا «زیااده مان غیار
المصباح» آمده است که از مهم ترین این زیادات ،دعای هباح مدنظر این نوشتار استی
آقابررگ در یک جا با این عبارات «علی نحو ارسال المسلم الی أن قاال :واضااف فای
ایتیار ادعیه وجدها فی غیر المصباح الکبیر و منها دعاء الصباح غیر مذکور فی المصاباح»
،آقابررگ طهرانی ،۴۶55 ،ج ،۸ص )0۶2و در جای دیگر با عبارات «إنی عمادت إلا
المصباح الکبیر لشیخنا الطوسی فایترت کلما ذکره من األدعیة المختصاة ییی و أض تت
إل ذلک أدعیة وجدتها زیادة عل ما ایترتها و جالتها فی مظانها و حذفت مناه ماا ت
یحتاج إل ذکرهییی»،همان ،ج ،۴ص )۶۶۱نشان میدهد که قرشی هرجا مطلبی مییافته،
اضافه یا بنا بر سلیقه مطالبی را حذف میکرده است؛ روش پیشگرفتۀ قرشی در کام و
زیاد کردن مطالب با عبارت «اضفتُ و حذفتُ» نهتنها روش علمی نباوده اسات؛ بلکاه
نقطهضاف اثر قرشی و نیر یافتههای اوستی
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 .4تحلیل سندی دعای صباح
4ـ .1سند اول
پیش از این گفتیم که که نخستین راوی این دعا ابن الباقی قرشی الحلّی،زنده به ساال۶5۶
یا ۶55ق) مااهر سید بن طاووس5۸9،ا۶۶۱ق) و محقق حلی،م ۶29اا۶۷۶ق) اسات
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4ـ .2سند دوم

مجلسی سند دوم را به شریف یحیی بن قاسم بن عمر علوی عباسی یمنی نسابت داده
الصناانی،م ۶۸2ا۷5۶ق) است که به فاضل یمنی و نیر به فاضل علاوی مفسارِ أدیاب،
شافایمذهب اهل هناای یمن مشهور اساتی،ابن طااووس۴۱۴۴ ،ق ،ج ،۱ص۱99اا
520؛ زرکلی۴9۷9 ،م ،ج ،۸ص )۴۶۶شریف علوی قطااً تا سال ۷۱9ق که ح باه جاا
آورد ،زنده بوده استی،آقابررگ طهرانی ،۴۶55 ،ج ،۸ص)0۶۴
آقابررگ منقوتت شریف ،یانی عبارت «وظفرت بسفینة طویلة مکتوب فیهاا بخاط
سیدى أمیرالمؤمنین یییکتبه عل بن أب طالب ف آیر نهار الخمایس حاادى عشرشاهر
ذى الحجة سنة یمس وعشرین من الهجرة» [ ! ۶قال الشریف ] نقلته من یطه المبارک
وکان مکتوبا بالقلم الکوف عل الرق ا ف السابع والاشرین مان ذىالقاادة سانة ارباع
وثالثین وسبعمائة طویلهییی» را تصریح کرده اساتی،همان ،ج ،۸ص )0۶۴مجلسای نیار
گفته این نسخه به یط کوفی در یرانۀ ناهرالدین شاه قاجاار باوده کاه در آن عباارت
مذکور آمده استی،مجلسای۴۱2۶ ،ق ،ج ،۸۱ص۶۱0؛ قرشای۴۱۶0 ،ق ،ج ،۴ص)0۷۶
فیض کاشانی هم در ادعیۀ یود از جملاه در ذریااة الضاراعة باا قیاد «دعااء الصاباح
الالوی» این نسبت را تأیید میکندی،فیض کاشانی ،بایتاا ،ج ،۴ص۱5؛ هماو۴۱2۶ ،ق،
ج ،۴ص۱5؛ همو۴2۶۶ ،ق ،ص)90
4ـ .3سند سوم

سند سوم ،از چند طریق به عبدالالی کرکی میرسدی از جمله مال محمد جافر متارجمِ
دعای هباح میگوید« :از یط والد یود ابوالحسن بن محماد اباراهیم کاه او در سانۀ
محرم  ۴2۸۷هجری از یط عبدالالی ،و او نیر به تاریخ  9۶5هجری ماه شابان از یاط

علی بن محمد مهدی ۱به تاریخ رجب  ۷۶۸از یط حضرت امیرالمؤمنین که باد از
اتمام دعا به یط مبارک شریف یود نوشته بودندییی»،نخ :رقم  )۱۸۴۱۷به من رسیدی

5

طریق دیگر مربوط است اجازۀ نقل به درویش محمد بن الحسن الااملی اهافهانی

از عالمه مروج المذهب نورالدین علی بن عبدالاالی کرکی با این عبارت «الحمدهلل قرء
علی هذا الدعاء والذی قبله عمدة الفضالء األییار الصلحاء األبارار موتناا کماالالادین
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که ظاهراً همان یحیی بن القاسم بن عمرو بن علی بن یالد الالوی عمادالادین الیماانی
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درویش محمد اتهبهانی بلغه اهلل ذروة األمانی ،قراءة تصحیح ،کتبه الفقیر علی بن عباد

جابر الااملی ابن عمة والدة والدی عن جاد والادی مان قبال أماه الااالم الثقاة الفقیاه
المحدث کمال الدین موتنا درویش محمد بن الشیخ حسن النطنری طیب اهلل أرماساهم
عن الشیخ علی الکرکایی»،مجلسای۴۱2۶ ،ق ،ج ،۴20ص ۴2۶و  ،۴2۷ج ،۴25ص،۸۱
ج ،۴۴2ص۴۶2؛  ،۴2ج ،02ص )50همان طور که مالحظه میشود در بحار اتنوار باه
سال 9۶9ق ،یانی چهار سال دیرتر از تاریخ نسخۀ رقم  ۶29آستان قدس اشاره کارده؛
دیگر اینکه نسخۀ رقم  ۶29آمده عبدالالی از روی یط علی بن محمد مهدی به تااریخ
رجب  ۷۶۸ق استنساخ کرده؛ این در حالی است که بحاار اتناوار نقال کارده شاریف
یحیی بن قاسم علوی در سال  ۷۶۱ق ،یانی چهار سال قبلتار از ۷۶۸ق باه ایان دعاا
دست یافته استی
4ـ .5سند چهارم

راوی چهارم احمد بن هلح بن ابی رجال یمنی،متاوفی ۴290ق) اسات کاه در مطلاع
الباادور بااه آن اشاااره،ریشااهری۴۱00 ،ق ،ص۱۸؛ بحرالالااوم۴۱۶0 ،ق ،ص )0۷و
تاریخنویسی کرده استی،آقابررگ طهرانی ،۴۶55 ،ج ،۸ص )۴9۴ظاهراً این فرد هماان
احمد بن هالح بن محمد بن احمد بن هالح،م ۴۴۱5ا۴۴9۴ق) است کاه مااروف باه
ابن أبی الرجال و عالم در نحو ،هرف ،ماانی ،بیان ،اهول و تفسایر ،هااحب حاشایة
علی شرح الغایة و حاشیة علی الکشاف بوده استی،شوکانی ،بیتاا ،ج ،۴ص ۶۴و )۶0
ولی اگر این حرف درست باشد ،ایتالف در سال وفات وجود داردی
 .5دالیل تردید انتساب دعای صباح به حضرت علی
5ـ .1ثبت نشدن دعا در عصرغلبۀ نگارشها در ادعیه و المزار
یکاای از مشخصااههااای دورۀ دوم حاادیث شاایاه ،جمااعآوری ادعیااه و زیااارات در
مجموعههای یصوهی بودی این کار از عصر غیبت آغاز و تا قرن چهارم هجری یانای
عصر غلبۀ نگارشها ادامه داشت؛ بهطوری که علما توانستند به تدوین نهای دانشهاى
مذهب شیاه دست یابندی هرچه حدیث ،یبر هحیح یا ضاایف کاه بار طریاق دوازده
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الاالی فی سنة تسع وثالثین وتسامأة حامدا مصلیا» در ادامه هم آمده« :وقال فی بااض
اجازاته لباض السادة من تالمذته :ومنها ما أجازنی الشیخ الصالح المرتض عباداهلل بان
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امامی روایت شده بود ،جمع کردند و از آنها دفترها سایتند و عالوه بر تادوین علام

ابنقولویه ،کتاب الدعا و المرار هدوق ،کتاب المرار شیخ مفید ،مصباح المتهجد طوسی
و روضة الاابدین تألیف کراجکیی،آقابررگ طهرانی ،۴۶55 ،ج ،۸ص )۴۷۱از همین رو،
یکی از شارحان این دعا به نام میرزا علی بن علی رضا یااکمردانی یاویی در نساخۀ
یطیِ رقم ۴29۸2با این عبارت «ییی و لکن یباد هدورها مضاافاً الای عادم نقلهاا فای
الکتب الماتبرة مع کمال اهتمامهم لضبط کلمات امیر المؤمنینییی» باا ایان مضامون کاه
باید است دعا منسوب به حضرت امیر باشد چون در کتب ماتبر نیاماده،نخ :رقام
 ،۴29۸2بدون شمارۀ فریم) اشاره میکند که انتساب این دعا به حضرت امیر محل
تردید استی
با وجودا این گرارشات تاریخی و نسخهشناسی ،پس جای این پرسش است که چرا
در عصری که آیرین تالشها برای نگارش ادعیۀ امامان به درست یاا حتای باه غلاط
هورت میگرفته ،این مناجات در ادعیه و مرارنویسیهای آن قرون آورده نشدی
5ـ .2فاصلۀ نخستین راوی دعای صباح با عصر امام علی

همان طور که میدانیم این دعا در ادعیۀ متقدم پیشگفته نیامد و برای نخساتین باار در
ایتیار المصباح ابان الباقی،زناده باه ساال ۶5۶یاا ۶55ق)آورده شد،یوانسااری ،ج،5
ص۴۱۷؛ قرشی ،ج ،۴ص )۶2که بیش از شش قرن ،راوی آن با حیات علی فاهلۀ
زمانی داشت؛ از همین رو ،این فاهلۀ زمانی یکی از دتیل تردید این انتساب استی
5ـ .3ارسال سند

ابن الباقی این دعا را بههورت یبری واحد و بدون سند متصل گرارش کارد؛ هرچناد
دعای هباح حکم فقهی نیست که واحد بودن آن ،حجیتش را کامالً زیار ساؤال ببارد،
انتساب آن را با تردید روبهرو میکندی اینکاه مجلسای گفتاه« :هاذا دعااء مان اتدعیاة
المشهورة و لم أجده فی الکتب الماتبرة اتّ مصباح الساید ابان البااقی و وجادت مناه
نسخه قرء المولی الفاضل موتنا درویش محمد اتهفهانی جادّ والادی مان قبال اُماه
رحمه اهلل علیهما علی الاالمه مروج الاذهب نورالادین علای بان عبادالاالی الکرکای»
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کالم ،تفسیر ،حدیث و فقه ،در تدوین ادعیه و اذکار آیرین کوششهاى یود را نیر باه
کار بردندی،هفا ،۴۶۷۸ ،ج ،5ص )0۱۴از جمله کتاب الدعاء اثر کلینی ،کامل الریاارات
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،مجلسی۴۱2۶ ،ق ،ج ،۴20ص )۴2۷و نیر گفته« :و وجدتُ فی باض الکتب سندا آیر

بلکه عبارت «جدّ والدی من قبل اُمه رحمه اهلل علیهما» نشان مایدهاد کاه حلقاههاای
مفقودۀ سند این دعا بسیار است؛ زیرا اسامی آنها دقیقااً ذکار نشاده اساتی همچناین
روایات ثواب قرائت این دعا نیر مرسل گرارش شدهاند ،ازاینرو ،تردید انتساب دعا باه
علی را تقویت میکندی
5ـ .4طریق وِجاده
۶

نسخهای از بحار به رقم  ۴22۴اشاره کرده« :ییی الدعاءا دعاء الصباحا وجد بخط موتنا
أمیر المؤمنین بالتاریخ المذکورییی»،همان ،ج ،9۴ص 0۱0و )0۶۶؛ یا در نسخۀ چااپی از
بحار اتنوار دربارۀ سند دعای هباح آمده« :ییی وجدتُ منه نسخه قارء الماولی الفاضال
موتنا درویش اهفهانیییی ی»،همان ،ج ،۴20ص )۴2۷در عبارت مجلسی فال «وجد» یا
«وجدتُ» آمده که پایینترین طرق تحمل حدیث یانی «وِجاده» شیوۀ نقل این مناجاات
بوده استی،همان ،ج ، 9۴ص)0۱۶
برای اینکه اعتبار طریق «وِجاده» را بدانیم باید تااریفی از آن داشته باشیمی
وِجاده نوعی روش ایذ و تحمل حدیث است که بدون ساماع ،اجاازه و مناولاه از
هحیفهای ایذ میشده و عبارت از اینکه شخص ،کتاب یا حادیثی را باه یاط فاردی
بیابد اعم از اینکه هماصر او باشد یا نباشد ،او را مالقات کرده باشد یا مالقاات نکارده
باشد ،ولی این کتاب را از او سماع نکرده و از جانب آن شخص نیر اجاازهای بارای او
هادر نشده باشدی لذا حدیث یا کتابی که از این طریق به دست آیاد ،مرسال و منقطاع
است،غفاریهفت ،۴۶۸۱ ،ص )02۷و میدانیم که مرسل نرد محدثان اعتبااری ناداردی
به عبارت دیگر ،شیوهای که بدون اجازه نقل میشده و از عباارات «حُاداّثتُ»« ،ذکار» و
«قال» استفاده میشده ،آن را وِجاده میگفتندی،سرگین ،۴۶۸2 ،ج ،۴ص ۶9۴و )۱5۷
نیر آوردهاند« :احادیثی که یط نویسندهاش شنایته شود در اهطالح علام حادیث
«وِجاده» گویندی،۷قضاعی ،۴۶۷5 ،ص )0۴یا اگر محدثی ،یط نویسندهای را بشناساد و
وثوق بدان داشته باشد ،گوید« :وجدتُ هذا الکتاب بخط فالنی او قرأتُ بخط فاالن او
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له هکذا :قال شریف یحیی بن قاسم الالوی :ظفرت بسفینه طویله مکتاوب فیهاا بخاط
سیدی و جدّی امیر المؤمنینییی» این عبارات نهتنها سند را به علی متصل نمیکناد،
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فی کتاب فالن بخطهی»،کشاف ،رقم  ۴۱55به نقال از ساجادی ،۴۶۷۶ ،ج ،۶ص)059۸

همچنین گفته شده :وِجاده یانی اینکه انسان کتابی را در جایی ببیند؛ بدون اینکه باه
طریق سماع ،قرائت و بدون اجازه به او رسیده باشدی کتاب وِجادهای اگار اطمیناان باه
هحت نسخۀ آن باشد ماتبار؛ وگرناه از درجاۀ اعتباار سااقط اسات،عاملی۴۱2۴ ،ق،
ص ۴۶5به نقل از قنبری ،۴۶۸۷ ،ج ،0ص)۱9۶؛ به نظر جمیع اهل فن نمیتواناد آن را
روایت کند ،بلکه میگوید« :یافتم» یا به یط فالنی «یواندم» که فالنی برای من روایت
کرد و باد بقیۀ اسناد در متن را به دنبال آن بیاورد یا میگوید :به یط فالنی یافتم یا در
کتاب فالنی از فالنی دیدمی،شهید ثانی ،ص۸0ا ۴2۸باه نقال از عساکری ،۴۶۸۶ ،ج،۶
ص)۶00
مهریری نیر دربارۀ اهطالح حدیثی «وجدتُ» آورده است« :استفادۀ عالمه مجلسای
از واژۀ وجدتُ ،نسخه را یافتم) گاه استناد به نسخههای کهن و قدیمی است و گویاای
یک کار گروهی و جمای استییی ی»،مهریری ،۴۶۸2 ،ص )9۷در تأیید کاالم مهریاری،
میتوان به سحن طبسی نیر استناد کرد« :عالمه مجلسای گروهای محقاق در مجموعاۀ
علما در ایتیار داشت و به شکل گروهی فاالیت میکرد؛ مثالً وقتی گفته میشود «فقاد
وجدتُ فی یرانة امیرالمؤمنینییی» یانی آن را یافتم و این موضوع غیر از ساماع اساتی
،طبسی ،۴۶۸۸ ،ج،0ص )۱۱9همچنین وجاده میتواند باه ماناای «وهال الیناا» یانای
نسخه را از گوشهکنار کتابخانهها به دست آوردیم ،باشدی،قنبری ،۴۶۸۷ ،ج ،0ص)۶22
5ـ .5فترت نقل
باد از ادعای ابن الباقی قرشی در ایتیار المصباح ،با یک سکوت و نیار ناپیادایی ایان

دعا مواجهیم؛ یانی از فاهلۀ سال  ۶55تا  ۷۶۱هجری ،کسی بهجر شاریف یحیای بان
قاسم علوی راجع به دعای هباح کالمی در تأییدش نگفتی لذا این وقفه و فترت نقال
نیر میتواند دلیلی بر تردید این انتساب باشد و احتماتً این سکوت ،به قاعدۀ «من بلغ»
یا تسامح در ادلۀ «سنن» که پیش از این در ایان نوشاتار توضایح دادیام ،برمایگاردد؛
چنانکه عالمه مجلسی نیار بار ایان اعتقااد استی،مجلسای۴۱2۶ ،ق ،ج ،۸۱ص)۶۶9
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اما اینجا این سؤال پیش میآید که مبانی شنایت هر یطا نویسنده هرکس کاه باشداا
چیست؛ تا بر ادعای مدعی شنایت یط کاتب آن متن هحه گذاشت؟
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همچنین از آنجا که مضامین بلند ایالقیعرفانی دعاا بارای یواننادگان آن مارفات و

5ـ .6ثبت نشدن دعای صباح در ادعیۀ مقارن با اختیار المصباح
با فاهلۀ اندکی از ابن الباقی ،در میان شیاه ،آیرین کتاب ادعیۀ ابن طاووس،م )۶۶۱باا

عنوان مه الدعوات منه الانایات تألیف شد کاه حااوی دعاهاا و حرزهاا ،از پیاامبر

اکرم تا امام زمان بود؛ مگر ممکن است ابان طااووس باه حارزی از علای
اهتمام داشته باشد و آن را هحیفه بنامد،آل جمیع ،بایتاا ،ص۷9اا ،)۸۱اماا مناجاات
منتسب به علی را که در بحار نیر ذیل «احراز» آمده است ،نامی نبَرد؛ این در حاالی
است که تألیف مه الدعوات دو سال قبل از فوت سید بان طااووس ،یانای در ساال
 ۶۶0هجری ۷ ،یا  9سال بااد از اتماام ایتیاار المصاباح تادوین شدی،افشاار،۴۶50 ،

ص )0۴۷همچنین در میان هوفیان اوراد اتحباب و فصوص اآلداب اثار اباو المفاایر
بایرزى کبروى به سال ۷0۶ق تألیف شد که ادعیاۀ ماصاومین را شاامل اذکاار از
نماز هبح تا شام برای یانقاهیها آورده بود،هفا ،۴۶۷۸ ،ج ،۶ص ،)۴۶۸باز طرح ایان
پرسش را باز میگذارد که چرا دعای هباح منتسب به امیار ،در آن کتااب نیاماده؛
هرچند که این کتاب با هدف ذکر ادعیۀ امامیه تدوین نشده باشد؛ اما از آنجا که هادف
اوراد اتحباب ذکر ادعیه برای هوفیان بوده است که برای علی احتارام و قداسات
ویژهای قائلاند ،انتظار میرود که این دعا حداقل با قید نام دیده میشدی
5ـ .7رونق کتابت نسخ خطی و شرح نویسی دعای صباح در عصر صفوی

شاه اسماعیل اول ،نخستین پادشاه سلسلۀ هفویه ،به ساال  925هجاری باه حکومات
رسید،راوندی ،۴۶۷۸ ،ج ،0ص )۶۷9وبا ادعاى سیادت و پیوند یود باا آل علا 
مشروعیت سیاس یود را محرز کرد و بدین ترتیاب تاا حادودى اقتادار یاود را باا
باورهای دیرین شیاه ،یان امامت علوى از نسل فاطمه نردیک سایتی ازایان رو،
در این دوره ،با تکیه بر اعتقادات دیارین و جاافتاادۀ شایای ،ماذهب تشایع در ایاران
رسمیت یافتی با رسمیت یافتن مذهب تشایع در ایان دوره ،بریای از بررگاان شایاه
همچون محقق ثان  ،مقدس اردبیل  ،شیخ بهای  ،مال محمدتقی مجلس  ،مال محمدباقر
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قرب به سوی پروردگار به همراه داشت ،علما به دنبال اثبات قطای الصدور بودن و یاا
ردّ انتساب دعا به امیر برنیامدندی
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مجلس و میرداماد ظهور کردند و در فقه ،حدیث ،فلسفه و تفسیر کتابهااى ماتبارى

هندى همچون کلیم و هائب نیر پرورش یافتندی،شاکر ،۴۶92 ،ص۴۱۷ا )۴۱۸همچنین
شاه اسماعیل ظاهراً بهمنظور مشروعیت اهداف سیاسی یود و جلب نظر علما و ماردم
دستور میداد تا بر درودیوار شهر و مساجد مدح علای و نیار لاان یلفاا را بنویساند؛
بهطوری که گفته شده سیاست مذهبی شاه اسماعیل دوم این بود کاه دساتور داد تماام
اشاار و عباراتی را که در مدح علی بر درودیوار شهر و مساجد در زماان پادرش
نوشته بودند ،محو سازندی،راوندی ،۴۶۷۸ ،ج ،0ص )۶9۶در چنین عصری از هافویه،
درویش محمد اهفهانی به سال 9۶9ق اجازۀ نقل به علی بن عبدالاالی کرکای داد و از
همین زمان بود که کتابت نسخ یطی دعای هباح آغاز شاد و از سادۀ ۴۴9۶اا،۴۶۴۶
یانی دورۀ اول و دوم سلطنت قاجاریه ،از رونق چشمگیری بریوردار شدی
5ـ .8تفاوت نسخ و کاستیها و اضافات هریک از آنها

در باضی نسخ باد از دعای سجده ،اضافاتی وجود دارد از جمله ،نساخه یطایای باه
قلم ام سلمه دیتر فتحالی شاه قاجار« :سبحانک ت اله ات انت یا حنان و یا منانییی»،نخ:
رقم  ،۷2فریم  ۸)۷حال آنکه همین نسخها نسخۀ ام سلمها البته با اندک تفاوتهایی به
رقم  ،5۸به تاریخ کتابت قرن  ۴055قمری در کتابخانۀ موزۀ ملی ملک رؤیت شاد کاه
برای ماتمدالدوله فرهاد میرزا ارسال شاده،ابو رجاال یمنای022۱ ،م ،ج ،۴ص )09۷و
عبارت «یا رحیم یا حلیم یا کریم اقض حاجاتی بحق القرآن الاظیم و النبی الکریمییی» را
داردی،نخ :رقم  ،۴052۶۸9فریم شمارۀ  )0۱همچنین در نسخۀ دیگری در پایاان دعاای
هباح ،دعای یتم برای دعا ذکر شده استی،نخ :میرزا قروینی گیالنای ،بادون شاماره)
دعای سجده اگرچه در ایتیار مصباح آمده است ،در اکثر نسخ موجود نیستی،مجلسی،
۴۱2۶ق ،ج ،9۴ص )0۶۶همچنین فیض کاشانی گفته« :و زادت هنا المجلسی عباارات
هکذا :ثم یسجد ویقول :إلهی قلبی محجوب ،ونفسی مایوب ،وعقلی مغلوب ،وهاوائی
غالب ،وطاعتی قلیل ،وماصیتی کثیر ،ولسانی مقرّ وماترف بالذّنوب ،فکیف حیلتای یاا
ستّار الایوب ،ویا علّام الغیوب ،ویا کاشف الکروب ،اغفر ذنوبی کلّها بحرمة محمّد وآل
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تدوین شدی توجه دورۀ هفوی به مذهب تشیع و تاظیم و تکاریم آناان نسابت باه آل
عل  ،بهحدی بود که شاراى مرثیهگو مانند محتشم کاشانی و نوپردازان باه سابک
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محمّد ،یا غفّار یا غفّار یا غفّار ،برحمتک یا أرحم الرّاحمینی» با این بیانِ فایض ،ظااهراً

النّسخ ،وفی باضها موجود وکان فی اتیتیار مکتوباً علا الهاامش هکاذا :إلهای قلبای
محجوب وعقلی مغلوب ونفسی مایوبة ولسانی مقارّ بالاذّنوب وأنات ساتّار الایاوب،
فاغفرلی ذنوبی یا غفّار الذّنوب ،یا شدید الاقاب ،یا غفور یاا شاکور ،یاا حلایم ،اقاض
حاجتی بحقّ الصّادق رسولک الکریم ،وآله الطّاهرین ،برحمتاک یاا أرحام الارّاحمینی»
،فیض کاشانی ،بیتا ،ص)۱۶0
در تأیید کالم مجلسی ،نسخی رؤیت شد که فاقد دعای سجده بودند از جمله ناخ:
رقم  ،۸۴رقم ۴052۶۸9؛ نخ :رقم  ۶29آستان قدس ،رقم  ،۴900رقم ۶۴۱۷؛ ناخ :رقام
0۷۴۸۶ا ، ۴رقم ۶2200ا 5و نخ :رقم ۴0۱۴۸ی در مقابل نیر نسخی دیده شد که حااوی
دعای سجده بودند از جمله نخ :رقم  ،02۶۱رقم  ۴0۱۱۶و نخ :رقم 5ا0۴95۸2ی
یا از باب نمونۀ دیگر ،در نسخۀ شمارۀ ۶299دربارۀ ساند یحیای بان قاسام علاوی
آورده شده «ییی و بر ناظر در سند آیر ظاهر است که باا وجاود موافقات بالمضامون و
تاریخ با منقول سید مشارالیه ،میرزا قوامالدین محمد ،دو نحو مخالفت با آن دارد :یکای
اینکه «بسمله» در سند آیر مقدم است بر «هذا دعاء» و دیگر اینکه ،در آنجا قبل از «من
دلع لفظ اللهم است و توفیق بینهما به اینکه شاید دو نسخه در یک روز به یط مباارک
حضرت امیر تحریر یافته باشدی با این ایتالفات بسیار باید به نظر مینماید و ساید
میرزا قوامالدین چون شبهه در نقل یود نداشت میگفت اظهر این است که ناقل ساند
آیر در این جرئیات اعتماد بر حفظ یاطر یود کرده باشد و اهلل یالمی»،نخ :رقم ، ۶29
ستون سمت راست سطر آیر هفحات نخستین )۴2عبارات آیتاهلل مرعشای نجفای در
بیان ایتالفات واژگان و عبارات پیشگفتۀ این دعا ،نکات نهفتهای را آشاکار مایکناد:
یکی اینکه ناقل سند بر حافظۀ یود اعتماد کرده ،سپس آن را نوشته و همین امر سابب
ایتالفی در باضی عبارات دعا شده؛ دوم ،بر فرض اینکه علای ایان دعاا را در دو
نسخه به یط مبارک یود کتابت کرده باشد ،تاکنون چناین مطلبای در نساخ و شاروح
مختلف مطرح نشده استی همچنین در نسخۀ پیشگفته آمده« :وهاجاً در منقول از یط
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«وقال المجلسی لهذه الرّیادة :ثمّ اعلم أنّ السّجود والادّعاء فیاه غیار موجاود فای أکثار

جستاری پییامون انتساب دعای صباح به حضیت امیی با تحلیل سندی و...

149

مبارک حضرت امیر نیستی»،نخ ۶29 :آیتاهلل مرعشی ،فریم شامارۀ  ،۴2۱حاشایۀ

در متن دعاست ،چون اگر دعایی به یط امیر پیدا میشد؛ دیگر دیل و تصرف در
آن مانا نداشتی حتی اگر شارح یا کاتبی مییواست دیل و تصرفی نیار بکناد ،حتمااً
میبایست در حاشیۀ نسخه ذکر میکرد که این جمله از منِ کاتب یا شارح اسات؛ لاذا،
کاستیها و اضافات موجود در نسخ مختلف ،یکی دیگر از دتیل تردیاد اسات؛ چاون
همۀ کاتبان در ارائۀ سند این دعا فقط به کتابت این دعا به قلم کاوفی ،در یاک تااریخ
یاص ،یانی یازدهم ذیالحجۀ سال  05هجرت اشاره کاردهاناد؛ ازایانرو ،یاک نقال
دربارۀ دعای هباح ظاهراً بیشتر نباید وجود داشته باشد؛ حاال تفااوت در کتاباتهاا و
کاستیها و اضافات موجود در دعا چه مانایی جر تردید انتساب میتواند داشته باشدی
5ـ .9مصادف شدن تاریخ کتابت دعای صباح با خالفت عثمان و اتفاقات جهـان
اسالم

اگر آن گونه که مشهور است این دعا در سال  05هجری به قلم کوفی و یط علای
کتابت و مهر شده باشد ،سال  05هجری مصادف است با اتفاقات مختلف جهان اسالم
از جمله یالفت عثمان و فتوحات اسالمی ،حادثۀ اسکندریه و پیمانشکنی آناان ،قتال
عام مردم توسط عمروعاص ،روانه شدن سپاه بهسوی مغرب توساط عباداهلل بان ابا
سرح ،مسئولیت کاروان ح به سرکردگی عثماان ،گشاوده شادن قلااههاا ،سااتریت
مااویة بن اب سفیان بر قوم یود ،تولد یرید بان مااویاه و نیار نخساتین فاتح شااپوری
،طبری۴9۷۶ ،م ،ج ،۱ص )052یکی از شارحان دعا نیر به این موضوع اشارهای داشاته
استی یویی یاکمردانی با عبارت «ییی و لکن یباد هدورها مضافاً الی عدم نقلهاا فای
الکتب الماتبره مع کمال اهتمامهم لضبط کلمات امیرالمؤمنین ان علیاً لم یکان
تمکن فی ظاهر امره فی التفوه ۴۴بامثال هذه الکلمات جهارآ اماا فای ایاام المخصوهاة
فواضح و اما فی ایام یالفته کذلک ایضا حیث ان قومه لم یکان لهام هاالح التحمال
تمثال هذه الکلمات علی ظاهرهاییی» و با این مضمون گفته« :باید است دعا منسوب باه
حضرت امیر باشد؛ چون ،هم در کتب ماتبر نیامده و هم با توجه به اهتمامی که باه
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سمت چپ) و یا اینکه «من المُاصراتا ماءً ثِجَّاجَاً» آمدهی،نخ :رقم  ،۴0۱۴۸فریم شمارۀ
 )0۴۱این عبارت نشان میدهد در این دعا دیل و تصرف زیادی شده و نشانۀ تحریف
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ضبط کلمات علی وجود داشته ،در ظاهر امر به نظر نمیرساد کاه علای ایان

5ـ .11علّو مضمون صرفاً سبب استحکام و استواری این دعاست نـه انتسـاب
آن به حضرت امیر

بریی از محدثان در پذیرش دعا طبق اهل «دتلتاه تغنای عان الساند» هارفنظار از
بررسی سند ،مضمون و محتوا را مورد وثوق قرار میدهندی بدین مانا که گاهی مفهاوم
و دتلت محتوای دعا بهقدری باعظمت است که از ارائۀ سند بینیاز میشودی،ربیع نتاج
و زهرا اکبری ،۴۶9۴ ،ص )۸۱ازاینروست که دعای هباح نیر مشامول ایان اساتدتل
شده و محتوای ناب و پرمغرش بهسبب فرازهای بلناد و عرفاانی آن،نجفای قوچاانی،
 ،۴۶۷۸ص۷؛ سبرواری ،۴۶۷5 ،ص )۱و نیار شاهرتش،وفادار مارادی ،۴۶۷9 ،ص)09
علوّ مضمون را برای این دعا به ارمغان آورده استی
مراد از علوّ مضمون آن است که محتوا و مضمون حدیث و یبار ،باهقادری عاالی
باشد که نتوان احتمال داد آن از غیر ماصوم هادر شده اسات و ایان ماناا در کلماات
فقهای بررگ دربارۀ باضی از روایات برجسته و عالی المضمون که ظاهراً سند ماتباری
از آنها در دست نیست ،گفته شده استی از باب نمونه ،آیاتاهلل بروجاردی در بحاث
نماز جماه هنگامی که سخن به باضی از فقارات دعاای ساجادیه رساید ،در مجلاس
درسشان فرمودند گرچه هحیفه سجادیه به عقیدۀ بریی با سلسله اسنادی طبق موازین
ماروف رجال به دست ما نرسیده ،محتوا و مضمون آن بهقدری عاالی و واتسات کاه
هدور آن از غیرماصوم محتمال نیساتی،مکارم شایرازی ،۴۶۸2 ،ص0۶اا0۷؛ درباارۀ
هحیفۀ سجادیه نیر نک :یانی ،۴۶۸0 ،سراسر اثر)
علوّ مضمون یک حدیث میتواند دلیلی برای درساتی «انتسااب» آن حادیث باشاد
ولی برای پیاده کردن این نشانه باید بهدقات باه چناد نکتاه نگریسات :نخسات ،علاوّ
مضمون نباید نسبی باشد؛ یانی نباید بهگونهای باشد که یاک حادیثپاژوه حادیث را
عالی المضمون بداند و حدیث شناس دیگری با او مخالف باشد؛ دلیل دیگار آنکاه ،باا
کمک علوّ مضمون تنها میتوان انتساب حدیثی را استوار سایت که سندی داشته باشد
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کلمات را در دوران یالفت یلفا برگریده باشد و همچنین از این حیث که قوم و مردم
زمانۀ او تحمل امثال این کلمات را نداشتهاندی،نخ :رقم  ،۴29۸2بدون شمارۀ فریم)
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یا دستکم در یکی از نگاشتههای دریور توجه بهجامانده از سه چهاار سادۀ نخسات

المصباح گرارش شده است به حضرت علای منتساب کردی،برگرفتاه ۴0از حساین
پوری ،۴۶9۶ ،ص )0۸۷چون قراین متنی و مضامونی دال بار علاوّ مضامون و اعجااز

لفظی دعای هباح ،هرفاً هدور حدیث را «استحکام» میدهاد،ایردپناه ،۴۶۷۶ ،ص)0۸
و علوّ مضمونِ روایت یا یبری ،از قواعد و اسباب افرایش اعتمااد بار حادیث و یبار
است،همدانی ،۴۶9۶ ،ص ،)۶۷فرق اساسی بین بحث هحت مضمون و اثبات هادور
استی برهانی بر رکنیت هحت مضمون و فرعیت حجیت هدور در ساایتار حجیات
وجود داردی طبق این نظر ،اگر مضمون یبر یا حدیثی هحیح باشد و هدور آن روایت
اثبات نشود ثمرۀ علمی یا شرعی آن حدیث منتفی نیست؛ زیرا با انتفای حجیت هدور،
«احتمال» هدور همچنان باقی استی اگر هحت مضمون بهگونهای تقویت شاود ماثالً
موافقت با محکمات و عمومات ،در این هورت احتمال هدور تقویت میشود و ایان
یبر محتمل الصدور هحیح المضمون بهمنرلۀ قرینۀ منضام باه دتلات عماوم یواهاد
شد،سند ،۴۶۸۶ ،ص )۸۸و «احتمال هدور منضم به هحت مضمون ،هرفاً درجهای از
حجیت استییی ی»،همان ،ص )92این عبارات مستفاد از آن اسات کاه هارفاً مایتاوان
دعای هباح را به علی« محتمل» فرض کرد نه «منتسب» دانستی
پیش از این گفتیم که دیگران به عالی المضمون بودن دعای هباح اشاره کارده و از
فصاحت و بالغت بینظیر آن به کلّیت سخن گفتهاند؛ اما تا جایی کاه ماا مایدانایم و
تفحص کردهایم کسی به تحلیل متن آن از منظر بینامتنیت نپردایته اساتی هادف ایان
مقاله تحلیل متنی این دعا نیست؛ بلکه تحلیل نسخهشانایتی و سندشناسای اسات؛ باا
وجود این ،به چند مورد تحلیل متن برای نشان دادن علوّ مضمون آن اشاره مایکنایم و
موارد بیشتر را به مقالۀ جداگانهای محول یواهیم کردی در بینامتنیت ما با سه مقوله متن
غایب یا پنهان ،متن حاضر و روابط بینامتنی مواجهیمی متن غایب یا پنهان ماا در اینجاا
همان قرآن کریم استی متن حاضر متن دعای هباح است و انتقال لفظ یا ماناا از ماتن
پنهان به متن حاضر روابط بینامتنی نام داردی،رنجبر و احمدی ،۴۶9۱ ،ص)۴۶
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هجری گرارش شده باشدی ازاینروست که نمیتوان حدیث یاا دعاایی را کاه پاس از
هفت یا هشت ساده از روزگاار اماماان ،آنهام تنهاا در نگاشاتهای چاون ایتیاار
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بازآفرینی هر متن پنهانی به سه هورت انجام میگیارد کاه از آن باا عناوان قواعاد

سهگانه تااریف مخصوص به یود دارندی در نفی جرئی یا اجترار ،گویناده یاا مؤلاف،
جرئی از متن غایب را در متن حاضر مایآوردی،رنجبار و احمادی ،۴۶9۱ ،ص )۴۶باا
بررسی و تحلیل متن دعای هباح به این نکتاه رسایدهایام کاه گوینادۀ دعاای هاباح
هرکسی که باشد ،جرئی از متن پنهان یانی قرآن کریم را در متن حاضر که همان دعای
هباح است ،آورده استی به عبارتی ،گویندۀ دعا گاه از کل آیۀ قرآن و زمانی از قسمتی
از آیه و گاه از یک کلمه یا واژه بهره برده تا هدف یود را به مخاطب بهتر القا کنادی از
باب نمونه به چند مورد اکتفا میکنیمی
گویندۀ دعا گاهی عین عبارات قرآنی همچون «تُولِجُ اللَّیلَ فِی النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِ ی

ن َت َُ ا ُغ ِب َی ِر ِح َ ا »
م َم ْ
ح ی َو َت ْر ُُ ُ
ن ا ْل َ
ت ِم َ
ج ا ْلمَی َ
خ ِر ُ
ت َو ُت ْ
ن ا ْلمَی ِ
ج ا ْلحَی ِم َ
خ ِر ُ
ل َو ُت ْ
اللَّی ِ
،آلعمران )0۷ :در فراز ۶۸ا ۶۱دعا و نیر «وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاغً ثَجَّاجً ا»،نباأ )۴۱ :را
در فراز  ۷۶دعای هباح آورده استی
گاهی بخشی از آیات قرآن را مانند «ییی تِنْرِعُ الْمُلْک مامَّنْ تِشِاءُ وَتُاارُّ مَنْ تِشِاءُ وَتُذالُّ
مَنْ تِشِاءُ بِیداک الْخِیرُ إِنَّک عَلِ کلِّ شِیءٍ قِدایرٌ» در فراز 59ا ۶۶دعا ذکر کرده کاه ماتن
کامل این آیه را میتوان در آیۀ  0۶سورۀ آل عمران مشاهده کردی گاهی نیر گوینده فقط
یک واژه از متن پنهان یانی قرآن را در متن دعای هباح آورده مانناد واژگاان فلاق در
فراز  ،۷۱غسق در فراز  ۷5و فاهفح در فراز  ۶۸دعا که میتوان بهترتیب این واژگان را
در سُور اناام،آیۀ  ،)9۶اسراء،آیۀ  ،)۷۸زیرف،آیۀ  )۸9و حجر،آیاۀ  )۸5و نیار باضای
آیات دیگر در قرآن کریم یافتی همچنین گویندۀ دعا توانسته است نوعی سازش میاان
متن غایب و متن حاضر ایجاد کند و تاااملی آگاهاناه پدیاد آورد،رنجبار و احمادی،
 ،۴۶9۱ص)۴۴؛ که این همان نفی متوازی یا امتصاص استی لاذا گویناده باا ابتکاار و
نوآوری به یلق جمالت جدید با بهرهگیری از آیات قرآن پردایته اساتی از جملاه در
فراز  ۷۷دعا آورده« :وجالتَ الشمسَ و القمرِ للبریةِ ساراجاً وَهَّاجَاً» که این عبارت با آیۀ
«وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الَُّمْسَ سِرَاجًا»،نوح )۴۶ :مطابقت داردی اینها فقط از باب
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سهگانۀ بینامتنیت یاد میشودی قاعدۀ اجترار یا نفای جرئای ،قاعادۀ امتصااص یاا نفای
متوازی و قاعدۀ حوار یا نفای کلی،نیکاونژاد و دیگاران ،۴۶9۱ ،ص )550ایان قواعاد
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نمونه بودی فرازهای متادد دیگری هستند که قابلیت انطباق با آیات قرآن کریم را دارندی

برمیگردد ،از باب نمونه میتوان اشاره کرد که واژۀ «تِنِرَّهَ» در عبارت «تَنَزََّهَ عَنْ مُجَانِسَةِ
مَخْلُوقِاتاهاییی» در این دعا ،ذهن را به آن سو میکشاند که آیا ایان واژه در قارن نخسات
هجری کاربرد داشته است یا ییر؛ اگر قرآن را بهعنوان اهیلتارین ماتن قارن نخسات
هجری مالک قرار دهیم ،یواهیم دید که این واژه در قرن نخسات هجاری ،در قارآنا
حتی با مشتقات آنا نیامده استی،عبدالباقی۴۶۶۱ ،ق ،سراسر اثر)
5ـ .12کلیگوییهای شارحان و کاتبان دربارۀ انتساب دعا به علی
شارحی آورده« :هباح را که اجلۀ اولیاء روح ارواح و مشکاة قلاوب اهافیا را مصاباح

است و هی المنسوب الی اتمام المخبرییی وهی رسول الثقلین ولایّ البتاول و السابطین
علی نبیناییی» در ادامه نیر آورده است« :به تواتر پیوسته که قلم ماجار رقام آن باه یارد
یان کرم و مشرق قدم ایتراع و ابداع این نثر أللی شاهوار و ایان نظام جاواهر ابادار
نموده استی» البته در یوانش «ماجر رقم» و یاا «ابادار» تردیاد وجاود دارد،ناخ :رقام
 ، ۶۴0۸/۴ص ،0ستون سمت راست) و نیر باز در ادامه آورده« :کلید آن به قلم مرتضی
علی و به یط مبارک آن حضرت این دعا را یافتهاند و آن حضرت این دعاا را بمفتااح
الفتوح و النجاح و رموز کنوز الفاالح مسامی گردانیادهیییی»،ناخ :رقام  ،۶۴0۸/۴ص،۶
ستون سمت چپ) یا« :به هحت پیوسته که امیرالمؤمنین چون هبح هاادق طاالع
میشد ،بیتأییر اقامۀ فریضه می نمودند و بااد از فاراغ باه قرائات ایان دعاا اشاتغال
میفرمودندی،نخ :رقم  ،۶۴0۸/۴ص ،۱ستون سامت چاپ؛ رقام  )۴0۱۱۶باا دقات در
عبارات کاتب ،یانی «به قلم مرتضی علی و به یط مبارک آن حضارت»« ،باه هاحت
پیوستن این دعا» یا «به تواتر رسیده» عبارات همگی ،کلّی است و دقیق و علمای تلقای
نمیشوند؛ زیرا کاتب میبایست اوتً مشخص میکرد که چه کسانی این دعا را به قلام
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اینکه در این دعا کدامیک از قواعد بین متنی ،اجترار ،امتصاص یا حوار وجاود دارد یاا
کدام تنّاص بیشتر در این دعا غالب است ،در پژوهش دیگری به آن یواهیم پردایتی
5ـ .11استفاده از بعضی عنصرهای لفظی ناکاربرد در قرن نخست هجـری در
دعا
هرچند این دلیل از دتیل نامبرده در این متن ،بیشتر باه سابکشناسای و تحلیال ماتن
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مبارک حضرت علی یافتهاند ،کجا یافتهاند و چه زمان و چگونه یافتهاند ،حال آنکه

کلیگویی نمینمود؛ ثالثاً مواردی از تواتر را در منابای که حداقل به رؤیات او رسایده،
بیان میکردی در نسخۀ یطی دیگری ،این دعا نیر منسوب به امیرالمؤمنین است؛ اما
در ادامه آورده« :نحن لم نجده بسند هحیح متصل الی ذلک الجنااب المساتطاب لکان
نقل باض اهحاب انه وجده باسانید هحیحه و روایاات هاریحه متصاله الای جنااب
الیه ییی» این عبارات نشان میدهد که یواجویی نیر ساند متصالی بارای ایان دعاا
نیافته و عبارت «نقل باض اهحاب اناه وجاده باساانید هاحیحه و روایاات هاریحه
متصله الی جناب الیه ییی»،نخ :رقم  )۴900کلیگویی است و مستند علمی به شامار
نمیآید؛ زیرا مستند علمی میبایست دقیق و با جرئیاات باشاد ناه اینکاه ناام «بااض
اهحاب» نامالوم بماند که کدام یک از امامیه سند هحیح برای این دعا یافتهاندی
 .6نتیجهگیری
ا در سندشناسی این دعا نام چهار راوی؛ نخست ،ابن الباقی قرشای الحلّای ،زناده باه
سال ۶5۶یا ۶55ق ،در ایتیار المصباح؛ دوم ،شریف یحیی بن قاسم الالاوی در ۷۶۱ق؛
سوم ،اجازۀ نقل علی بن عبدالاالی کرکی به درویش محمد اهفهانی ،به سال 9۶9ق ،یا
بنا بر نقلی ضایفتر 9۶5ق و چهارم ،ابو رجال یمنی،م ۴290ق) به چشم مییوردی
ا عالی المضمون بودن دعا از جمله قراین انتساب دعای هاباح باه علای ذکار
شده ،اما با دتیل منقول نشان دادیم که علوّ مضمون فقاط سابب اساتحکام و احتماال
هدور است نه انتساب دعا به علیی
ا کاربرد اهطالح «مشهور» دربارۀ دعای هباح ،ظاهراً شهرت عملیه و از باب عمل
به احادیث من بلغ و قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن بوده استی
ثبت نشدن دعا در عصرغلبۀ نگارشها در ادعیه ،فاهله نخساتین راوی باا عصار

علی ،ارسال سند ،طریق وِجاده ،فترت نقل ،ذکر نشدن دعا در ادعیۀ مقارن با ایتیار
المصباح ،تفاوت نسخ و کاستیها و اضافات هریاک ،مصاادف شادن تااریخ نگاارش
دعای هباح به یط علیا اگر فرض درستی باشدا در زمان یالفت عثمان ،روناق
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نامی از فرد یا افرادی که دعا را به یط حضرت دیده باشاند ،بارده نشاده اسات؛ ثانیااً
دتیل به هحت پیوستن این دعاا را باا آوردن شااهد مثاالی بایاد مساتند مایکارد و
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کتابت و شرحنویسی دعاای هاباح در عصار هافویه کاه اوج شاکلگیاری تشایع و

ناکاربرد در قرن نخست هجری در دعا و در آیر ،کلیگاوییهاای شاارحان و کاتباان
دربارۀ این انتساب ،دوازده دلیل تردید انتساب دعای هباح به حضرت علی اسات
که نوآوری پژوهش حاضر به شمار میآیدی
پینوشتها
۴ی میرمحمدی همین حدیث را با ارجاع به کتابی دیگر و با تفاوتهایی در ماتن باا واژۀ «علای» آورده
استی،میرمحمدی ،۴۶۶۸ ،ص)۴5
0ی «له کتاب اتیتیار و کتاب المصباح ینقلاون عنهماا کثیارا فای کتاب الاباادات و اتدعیاة یصوهاا
الکفامی و الظاهر ان الکتابین واحد تنه ایتار مصباح المتهجد و وجد فی ایر باض نسخة انه فرغ من
تألیفه سنة  ۶5۶و وهفه الکفامی فی حاشیة البلد األمین بالسید الجلیلی»ی
۶ی عالمت تاجب در پایان این عبارت سؤالبرانگیر و قابل تأمل استی
۱ی روشن نیست که دقیقاً مراد از علی بن محمدمهدی چه کسای اسات؛ شااید ماراد ،درویاش محماد
اهفهانی باشدی
5ی همان مولی کمالالدین نطنری و پدربررگ ا پدر مادر ا محمدتقی مجلسی است و برای اولاین باار
احادیث امامیه را در اهفهان در دولت هفویه نشر داد و به اهافهانی مشاهور شدی،مجلسای۴۱2۶ ،ق،
ج ،۴20ص۴2۶؛ نوری طبرسی۴۱۴5 ،ق ،ج ،0ص)02۷
۶ی این نسخه در کتابخانۀ موزۀ ملی ملک تهران به رؤیت من نرسیدی
۷ی «الوجاده هی ان تجد احادیث بخط یارف کاتبهی»
8. Http://psd.Lib.harvard.edu

9ی در این نوشتار دو نسخۀ یطی با رقم  ۶29ارجاع داده شده :یکی متالق به کتابخانۀ آیاه اهلل مرعشای
و دیگری متالق به کتابخانۀ آستان قدس رضوی استی
۴2ی باضی هفحات این نسخه ،شمارۀ فریم نداردی
۴۴ی کلمۀ یط کشیده شده ،در نسخۀ یطی ،نایوانا بود و بنا بر حدس نگارنده نوشته شدی
۴0ی ارجاعاتی که از واژۀ «برگرفته» استفاده شده ،لروماً دربارۀ دعای هباح نیست ،ولای مایتاوان آن را
به دعای هباح نیر تسری دادی
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منقبتسازی اهل بیت با اهداف سیاسی شاه اسماعیل بوده و نیر علوّ مضامون کاه
سبب استحکام و ابرار استواری دعاست نه انتساب ،استفاده از باضی عنصرهای لفظای
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۱۱ی قضاعی ،محمد بن سالمه ،دستور ماالم الحکم و مآثور مکارم الشیم من کالمامیرالمؤمنین علی بان
ابیطالب ،ترجمۀ فیروز حریرچی ،تهران :امیرکبیر۴۶۷5 ،ی
۱5ی قمی ،شیخ عباس ،کلیات مفاتیح الجنان ،ترجمۀ کمرهای ،تهران :مؤسسۀ انتشارات نبوی۴۶۸۴ ،ی

۱۶ی قنبری ،محمد ،شنایتنامۀ کلینی و الکافی ،قم :مؤسسه علمیفرهنگی دار الحدیث۴۶۸۷ ،ی
۱۷ی کالنتری ،علیاکبر« ،تسامح در ادلۀ سنن ،قاعدهای ناکارآمد» ،پژوهشهای اعتقادی کالمای ،شامارۀ
 ،۴۷بهار  ،۴۶۸9ص۴ا0۴ی
۱۸ی مجلسی ،محمدباقر ،بحار اتنوار الجاماة لدرر ایبار اتئمة اتطهار ،بیروت ا لبنان :مؤسساة الوفااء،
۴۱2۶قی
۱9ی محقق حلی ،جافر بن حسن ،مدارک اتحکام فی شرح شارایع اتساالم ،شاارح محماد بان علای
موسوی عاملی ،مشهد ،مؤسسۀ آل بیت تحیاء التراث الاربی۴۱2۴ ،قی

52ی مکارم شیرازی ،ناهر « ،نقش نه البالغه در فقه اسالمی» ،پژوهشهای نه البالغاه ،شامارۀ  0و ،۶
زمستان  ۴۶۸2و بهار  ،۴۶۸۴ص0۱ا۱۴ی
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۶۶ی عبدالباقی ،محمدفؤاد ،الماجم المفهرس تلفاظ القرآن الکریم ،قاهره :مطبااه دار الکتاب المصاریه،
۴۶۶۱قی

جستاری پییامون انتساب دعای صباح به حضیت امیی با تحلیل سندی و...

159

5۴ی ملکی اهفهانی ،مجتبی ،فرهنگ اهطالحات اهول ،مقدمه جافر سبحانی ،قام :مرکار باینالمللای
ترجمه و نشر المصطفی۴۶9۶ ،ی

5۶ی میرمحمدی ،سید ابوالفضل« ،تسامح در ادله سنن بحثای در ایباار مان بلاغ» ،مقااتت و بررسایها،
شمارۀ ۱۷ا ،۱۸تابستان  ،۴۶۶۸ص.11 1
5۱ی اااااااااااا  ،تسامح در ادله سنن )0،بحثی در ایبار من بلغ» ،مقاتت و بررسیها ،شمارۀ ۱9اا،52
بهار  ،۴۶۶9ص۴ا۴۸ی
55ی نجفی قوچانی ،محمدحسن ،شرح دعای هباح ،مصحح محمدرضاا عطاایی ،تهاران :نشار هفات،
۴۶۷۸ی
5۶ی نوری طبرسی ،حسین بن محمدتقی ،یاتمۀ مستدرک الوسائل ،قام :مؤسساه آل بیات ،تحیااء
التراث۴۱۴5 ،قی
5۷ی نیکونژاد ،زهرا و دیگران« ،بررسی بینامتنیت عهدین در دعای سمات» ،پژوهشانامه ثقلاین ،دورۀ ،0
شمارۀ  ،۶پاییر  ،۴۶9۱ص5۱9ا5۷۶ی
5۸ی نسخه* یطی دعای هباح ،رقم  ،۸۴کاتب محمد شفیع بن محمادعلی تبریاری ،تهاران :کتابخاناۀ
موزۀ ملی ملک ۴055 ،و ۴0۶۸قی
59ی نسخه یطی دعای هباح ،رقم  ،۶۴0۸/۴کاتب محمدقاسم میرکی ،تهران :کتابخانۀ موزۀ ملی ملاک،
۴0۱۶یا ۴0۱۶قی
۶2ی نسخه یطی دعای هباح ،رقم  ،۶۷کاتب احمد نیریری ،تهران :کتابخانه موزۀ ملی ملک۴۴0۸،قی
۶۴ی نسخه یطی ،رقم  ،5۸تهران :کتابخانۀ موزۀ ملی ملک۴055 ،ی
۶0ی نسخه یطی ،رقم  ،۴052۶۸9تهران :کتابخانۀ اسناد و مدارک ملی کشوری
۶۶ی نسخه یطی ،رقم 0۷۴۸۶ا ،۴تهران :کتابخانۀ اسناد و مدارک ملی کشوری
۶۱ی نسخه یطی ،رقم ۶2200ا ،5تهران :کتابخانۀ اسناد و مدارک ملی کشوری
۶5ی نسخه یطی ،رقم 5ا ،0۴95۸2تهران :کتابخانۀ اسناد و مدارک ملی کشوری
۶۶ی نسخه یطی ،رقم ۶ا ،0۷۴۸۶کاتب میرزامصطفی منشایباشای ،تهاران :کتابخاناۀ اساناد و مادارک
ملیکشوری
۶۷ی نسخه یطی شرح البدایة فی علم الدرایه ،رقم  ۱۸۴۱۷م ،زینالدین بن علی شهید ثانی ،باه کتابات
محمدباقر بن محمد ،مشهد :کتابخانۀ آستان قدس رضوی۴0۷۶ ،قی
۶۸ی نسخه یطی ،رقم  ،۶29کاتب مال محمدجافر ،مشهد :کتابخانۀ آستان قدس رضوی۴0۷9 ،قی
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50ی مهریری ،مهدی ،مکتب حدیث شیاه ،به کوشش علی هدرایی یاویی ،مؤسساه علمای فرهنگای
دارالحدیث ،قم :سازمان چار و نشر۴۶۸2 ،ی

9۶۱

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال یازدهم ،ماره بیستویکم ،بهار و تابستان 965۸

 .۶9نسخه یطی ،رقم  ،02۶۱شرح زیان الاابادین محالتای ،مشاهد :کتابخاناۀ آساتان قادس رضاوی،
۴۶25قی
۷2ی نسخه یطی ،رقم  ،۴900شرح اسماعیل یواجویی ،مشهد :کتابخانۀ آستان قدس رضوی۴۶۴۴ ،قی
۷0ی نسخه یطی ،رقم  ،۶۴۱۷مشهد :کتابخانۀ آستان قدس رضویی
۷۶ی نسخه یطی دعای هباح ،به کتابت میرزا قروینی گیالنی ،مشهد ،کتابخاناۀ دانشاگاه فردوسای[،بی
تا]ی
۷۱ی نسخه یطی ،با عنوان مجموعه ،رقم  ،۴29۸2به کتابت میارزا علای بان یااکمردانی یاویی ،قام:
کتابخانۀ آیه اهلل مرعشی نجفیی
۷5ی نسخه یطی ،با عنوان مجموعه ،به شمارۀ مسلسل  ،۴0۱۴۸قم :کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی نجفیی
 .۷۶نسخه یطی ،رقم  ،۶29قم :کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی نجفیی
 .۷۷نسخه یطی دعای هباح ،رقم  ،۷2کاتب ام سلمه قاجاار ،انگلساتان :کتابخاناۀ دیجیتاال دانشاگاه
هارواد۴0۱۶ ،قی
۷۸ی وفادار مرادی ،محمد« ،شرح دعای هباح حضرت امیرالمؤمنین» ،گلستان قرآن ،شامارۀ ،۴۶۷9 ،۱۶
ص09ا۶۶ی
۷9ی وتیی ،عیسی ،فرهنگ تشریحی اهطالحات اهول ،تهران :نشر نی۴۶۸2 ،ی
۸2ی هاشمی شاهرودی ،سید محمود« ،بحثی پیرامون ایبار من بلغ» ،پژوهشهاای اهاولی ،شامارۀ  ۱و
 ،5تابستان و پاییر  ،۴۶۸0ص۶ا۶۶ی
۸۴ی همدانی ،مصطفی« ،روش اعتبارسنجی هدور روایات عرفانی و ایالقی ،مطالاۀ ماوردی و تحلیال
گفتمان روش کتاب سر اتسراء» ،پژوهشنامۀ ایالق ،شمارۀ  ،0۶زمستان  ،۴۶9۶ص0۷ا۱۶ی
82. Http://psd.Lib.harvard.edu

* از آنجا که بسیاری از نسخ یطی یا نام کاتب ،شارح یا تاریخ کتابات نداشات؛ باهمنظاور یکدساتی
بیشتر بنا بر حرف «ن» نسخۀ یطی و بهترتیب کتابخانهها در فهرست منابع ثبت شدهاندی
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۷۴ی نسخه یطی ،رقم  ،۴0۱۱۶مشهد :کتابخانۀ آستان قدس رضویی

