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چکیده

الیهشناسی متون حدیثی و استخراج الیههای قدیمیترر ا یر

متونی که تراریخ ددیردتری دارنردک یاری ا رو هرای نروی

پژوهشی است که در چند دهر اخ ررک پژوهنرداان اسریمی ا

آن یس ار استقبال کردهاند .در دامع علمی ش عه ن ز محققان یه

ای کار روی آوردهاند و شماری ا متون که ش عهک یا یایی یا
یا سا ی شده است .یا ایر همرهک ایر رویاررد نروی در حرو

مباحث نظری و ین ادی کاسرتیهرایی دارد کره تب ر مبرانی و

اصول حاکم یر یا یایی ا دمل آنهاست .ا ای روک ایر پژوهره

میکوشد ترا مرم ارا ر راهکارهرای عملری یا یراییک دریرار

مبنای علمی آن ن ز یه یحث یپردا د و یا تطب ق یر کتاب یدیر

 .1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیثک دانشگاه قرآن و حدیث؛ mardani1400@gmail.com
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وهب دهنیک مبانی و رو های یا یایی متون حردیثی کهر را

تحل ل و تب

کند.

کلیدواژه ها :متون حدیثی که ک مبرانی یا یراییک رو هرای
یا یاییک کتاب یدی وهب.

 .1مقدمه
یدی وَهْب دُهَنری (08ق) یاری ا اصرحاب امرام علری (ع) و ا نخسرت اردآورنرداان

خطب حضرت یود که اثری یا عنوان خطب ام رالمؤمن علیالمنرایر فریالجُمَرع واألع راد و
غ رها تأل ف کرد (طوسیک ییتا .)07 :ای کتاب ا که ترری مصرادر نهر البیغره یرهشرمار
میرودک و نویسنداان اسیمی تا مان ش خ طوسری (868ق) ا آن اسرتااده مریکردنرد؛ امرا
پس ا وی همچون یسر اری ا م ررام ماتروب اسریمی دسرتخو

حروادم شرد و ا یر

رفت .یا ای همهک یخشهایی ا آن در الیهالی آثار مودود دای ارفته و یاقی مانرده اسرت.
ا ای روک دستودو در مصادر اسیمی و شناسایی متون یردایمانده ا آن (یا یایی) یای
ا رو هایی است که اماان اح ای ای اثر که را فراهم آورده است.
 .2تعریف بازیابی

یا یایی مترون کهر حردیثی رویارردی نسربتا ددیرد اسرت و ا آغرا و رواج آن در دوامرع

اسیمی سال ان یادی نمیاذرد (ر.ک :یش ر یاس ک 1817ق .)3 :ا ایر روک یررای واگاران
کل دی آن (یا یایی و یا سا ی) تعریف دامع و دق قی ودود ندارد .یا ایر همرهک یرا مقایسر
کاریردی ای واگه و تطب ق آن ها یر نمونهای ع نی (کتاب یرد) مریتروان چنر اارت کره
مقصود ا بازیابی« :فرایند کشف و شناسایی متون یا روایات یک اثر امشده ا م ان منایع
پس است» و منظور ا بازسازی« :یا ارداندن اثر یا یاییشده یه ساختار و نظام اول ه» .ینایر

ای ماهومک یا سا ی ا یا یایی متااوت است و یا سا ی یک کتاب درواقع نت جره و حاصرلو
یا یایی روایات آن یهشمار میرود.
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 .3شاخصههای بازیابی

ماهوم یا یایی یه دل ل ترا ای کراریردک ایهامراتی دارد کره اراهی مودرب آم ختگری آن یرا
مااه م همسان و مشایه شده است .ا ای روک شایسته است که یرای دلوا ری ا ایر آسر ب

و تب

حدود و چارچوبهای معنایی آنک یه ی ان یرخی ا شاخصهها و ویژایهای یا یرایی

یپردا یم.
 .1عنوان یا یایی تنها مناسب آثاری است که ماتوب یودن آنها یه عنوان یک کترابک نسرخهک
اصلک مصنف و ...یه ثبت رس ده یاشد و ای امر ا طریرق مطالعر کترابهرای فهرسرتک ثَبَرتک
یرنامَ و ادا ه اماان میپذیرد .ینایرای ک اردآوری روایات یرک راوی خراب یردون احررا
ای ناته که وی صاحب اثر یوده است یا یرایی یره حسراب نمریآیرد (ر.ک :عمرادی حرا ریک
.)170 :1300
 .7یا یایی تنها یرای آن دسته ا آثاری است که در اذر مان ا ی رفته یا ارم شردهانرد و
ه چ نسخ ماتویی ا آنها در دست ن ست .ا ای روک ای ماهوم یا تصرح
خطی یه لحاظ موموع و رو

و تحق رق نسرخ

کامی تااوت دارد.

 .3در یا یایی یک منبعک یهکارا ری قواعد و رو های شناسایی متون و نسبتسنجی آنهرا
یا کتاب مورد نظر اهم ت یاالیی دارد .ینایرای ک یه دمعآوری روایات یرک راوی و چ رنش
آنها در کنار هم یدون لحاظ مبانی و قواعد آنک یا یایی ااته نمیشود.
شایان ذکر است که یا یایی متون حردیثی کهر در حرو م ررام شر عی یردون الگرویی
کامل و روشمند است و ای رویارد پژوهشری ا نظریرهپرردا یهرای دق رقو محققران شر عی
یییهره است .ا ای روک ی شتر کسانی که در ای عرصه وارد شدند و یره یا یرایی منرایع کهر
اسیمی پرداختندک یه ش وههای یا یایی توده ناردهک ا ای فصل مهم تحق رق ر خودآاراه یرا
ناخودآااه ر اذر کردند .تنها در یعضی ا آثاری که در سالهای اخ ر یه نگرار

درآمرده

اشاراتی کوتاه یه رو های یا یایی شده است (ر.ک :همانک  .)17ایر در حرالی اسرت کره
یعضی ا محققان اهل سنت در ای م دان پ شتا یودهک شماری ا اقسام رو های یا یرایی را
کشرررف و معرفررری کردنرررد (ر.ک :یشر ر ر یاسرر ک 1817ق33 :؛ سرررزا ک )171/1 :1308
ای رو ها که پ شتر در م رام ماتوب اهل سنت آ موده شرده و اراه یرا نترای مهمری ن رز
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همراه یوده است (ر.ک :یش ر یاس ک 1878ق )6 :هنو چنانکه یایرد در حرو آثرار ماقرود
ش عی یره کرار نرفتره و م رزان کرارایی و کارآمردی آنهرا سرنج ده نشرده اسرت .ا ایر روک
پژوهش حامر کوش ده است تا یا رویاردی توصر ای-تحل لری اماران کراریرد شر وههرای
مذکور در حو م رام ش عی را ایجاد کند و م ن یا یرایی آثرار ماقرود ی شرتری را فرراهم
آورد.
 .4مبانی بازیابی کتاب زید

 .1-4مبنای سندشناختی

یرای یس اری ا کسانی که یا منایع حدیثی آشنایندک ای ذهن ت ودود دارد کره مؤلاران ایر

منایع یه استناد شن دههای خود آثارشان را تدوی کردهاند و ایر شرن دههرا ا طریرق سلسرله
اسناد یه امام معصوم (ع) یا پ امبر (ب) رس ده است .یه نظر میرسد کره ایر تلقری ناشری ا
روش نبودن م نهها و سوایق تأل ف آثار و ن رز مترأثر ا فرمر ههرا و آرای یرخری محققران
غریی (ر.ک :پارساک  )18 :1300دریار شالا ری حدیث یوده است.
ای یراور ی شرتر دریرار م ررام حردیثی اهرل سرنت مطرر یروده اسرت و یره همر سرببک
مستشرقانی که یه مطالعات حدیثشناختی توده نشان دادند ر یهدهت تا ر کامرل یرر منرایع

اهل سنت ر ای نظریه را تقویت کردند .چنانکه ایگناتس الد یهر1071( 1م) در مطالعرات
خود دریار حدیث و استر

حدیثی مانند صح

تدوی آنک چن ی ان کرده است کره ترأل ف مجموعرههرای

یخاری یراساس رو هرای مترداول در ترأل ف کتراب صرورت نگرفتره

استک یلاه اردآورنداان آنها آثرار خرود را ا طریرق دمرعآوری روایرات شرااهی و در
کنار هم قرار دادن روایات همموموع پدید آوردهاند نه یرپای منایع پ ش (ر.ک :سرزا ک

00 -00 /1 :1308؛ موتسایک .)30 :1308

Ignats Goldtsiher .1
 .7البته الد یهر دریار نگار

7

حدیثک دیدااه دواانهای داشته است .او در دلد دوم کتاب مطالعات اسیمی یر آن است

که حاظ ماتوب حدیثک سنت قدیمی مسلمانان است و شاهد مثالهایی ا نگار
(پارساک .)10 :1300

حدیث در قرن اول هجری ودود دارد
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ای درحالی است که یه اعتقاد یعضی ا محققان مسلمانک سلسل اسناد در کتابها ی شتر
نشان طریق دستیایی مؤلف یه یک اثر ماتوب پ ش اسرت و نرامهرای مودرود در سلسرل
اسناد هر حدیثک معرّف مؤلاان آثار قبلی یرا راویران آنهاسرت (ر.ک :سرزا ک 00 :1308؛
اعظمیک 1813ق.)100/7 :
ای یاور در م ان آثار ش عی شواهد متعددی دارد؛ یرای نمونه ایوغالب راری (360ق) یه
سند خود ا «أیو طالباألنباری» و او ن ز یا تعب ر «حردثنی» رر کره معنرای مرسروم آن روایرت
شااهی است ر ا «علیی الصبا » مطلبی را دریار فر ندان اع نقرل مریکنرد امرا در ادامره
یادآور میشود کره ایوطالرب ایر سرخ را ا کتراب ایر الصربا نقرل کررده اسرت (ر.ک:
ایوغالب راریک 1811ق170 :ر.)133

افزون یرر ایر ک تصرری شر خ صردوق در مقدمر مر الیحضرره الاق ره (ر.ک :صردوقک

1888ق )3/1 :و ن ز تعب رات ش خ طوسی در مش خ تهذیباالحاام (ر.ک :طوسیک :1361
 )1و االستبصار (طوسیک 1308ق)388 / :ک همگی اویرای آن اسرت کره مبنرای یرادشرده در
قرون یعد ن ز ادامه یافته و احادیث ای کتابها ا منایع پ ش یرارفته شده اسرت؛ چنرانکره

ش خ طوسی دریار روایاتی که ا حس ی محبوب نقل کرده استک تصری کرده که آنهرا
را ا کتاب ها و مصناات او یرارفته است (همانک  )310و دریار احمدی محمردیر ع سری
ااته است که مطالب منقول ا او را ا کتاب نوادر وی آورده است (همانک .)370

ینایر مطالب پر شااترهک یا یرایی منرایع حردیثی کهر یرر یراور دوم اسرتوار اسرت و ایر

پ شفرض ین ادی را در خود نهاته دارد که اسناد روایات در منایع که ک طریرق دسرتیرایی
مؤلاان یه کتابهای پ ش است نه سند نقل شرااهی آنهراک و اشخاصری کره در سرند یرک
روایت قرار ارفتهاندک درواقعک مؤلاان یا دستکم واسطههای نقل یک منبع ماتوب هستند.
 .2-4مبنای متنشناختی
یای دیگر ا نااتی که در یا یایی آثرار کهر اهم رت یسر اری دارد و ا مبرانی نظرری آن یره
حساب میآیدک اصالت و وثاقت تاریخی متون است؛ ایر کره آیرا مترون یا مانرده ا یرک اثرر
ماقودک ا ح ث لاظ و معنا دچار تغ ر و تصرّف شده یا یره همران صرورت اول ره یره دسرت مرا
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رس ده است؟ طب عی است که اار متون که روایی یا تصرفات قایرلترودهی یره منرایع روایری
متأخر منتقل شده یاشدک اماان یا یایی آثار که ودود نخواند داشت و نمیتوان ادعا کرد کره
کتاب یا سا یشده همان کتایی است که مثی در قرن نخست هجری نگاشته شده است!
چنانکه یرخی ا خاورشناسان یر ای یاورند که اار متون دو قرن نخست هجری را ر کره
اغلب یه صورت نقل قولهایی در آثار قرون یعدی دیرده مریشرود ر یرا مترون قررون مترأخر
مقایسه کن مک تااوتهای آشااری م ان آنها خواه م یافت؛ او ای که در س ر انتقال مترون
ا یک نسل یه نسل دیگرک آثار پس یه ندرت توانستهاند مت و ساختار اول آثرار پ شر را
حاظ کنند (ر.ک :اورکهک .)716 :1300
البته یاید افزود که ای تغ رات انواع اونااون و علرل مختلاری دارد (همرانک  710ر )766و
هم ای عوامل تأث ر یاسان و مشایهی در متون روایی ندارنرد و تمرام تغ ررات پدیردآمرده ن رز
مخرب و آس ب ا ن ست .یا ای همهک ای مسئل اساسی ودود دارد که آیا مترون کهر حردیثی
اصالت خود را حاظ کردهاند؟ آیا سخ اات ا متون قرون نخست یا اتاا یر منرایعی کره در
قرنهای یعد نوشته شدهاند کاری صح است؟ آیا یا سا ی آثاری که احتمال تغ رات متنری
و ساختاری اونااون دریار آن ودود داردک مما است؟
دریار ای سؤال و یهویژه اصرالت آثرار اسریمی دو دیردااه متاراوت ودرود دارد؛ یرمبنرای
دیدااه نخستک متون که یدون ه چاونه تغ ر چشمگ ری ا طریق منایع موثق انتقال یافته
و یه دست ما رس ده است (ر.ک :همانک  )760و یرپای دیدااه دومک یسر اری ا ایر مترون
در اذر مان دستخو

تغ رات و اعمال نظرهای دیگران شده است (ر.ک :شو لرک :1300

.)381
یه عبارت دیگرک ا یک سوک همسانی م ان نوشتههرا و روایرات مختلرف و ن رز حساسر ت
مسلمانان نسبت یه متون حدیثی نشان میدهد متون روایی که یا دقت و امانت یه نسلهرای
یعد منتقل شده است؛ در نت جه نمیتوان در اصالت ای متون تردید کررد و ا سروی دیگررک
تغ رات قایلتوده و اونههای مختلف یک مت ک ی انار آن است که متون که حدیثی در
قالب و محتوایی غ راص ل یه دست ما رس ده است.
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یا یایی یا یا سا ی آثار که مبتنی یر ای یاور است که متون کهر حردیثی ا اصرالت و
اعتبار تاریخی یرخوردارند و یدون ه چ تغ ر و تصررّف فاحشری یره منرایع دور یعرد انتقرال
یافتهاند؛ چنانکه فؤاد سزا یه ایر ناتره اشراره مریکنرد کره در قررون نخسرت هجرریک
آثاری تأل ف شده که یدون ه چ تغ ر قایلتودهی یه نسلهای یعد رسر ده اسرت؛ ا ایر رو
یراساس نقلقولهایی که ا ای متون در آثرار یعردی یراقی مانرده اسرت مریتروان آنهرا را
یا سا ی کرد (ر.ک :سزا ک .)110 :1308
 .3-4مبنای کتابشناختی

ارداع یک سخ یه اویند آنک دو دور مختلف را پشت سرر نهراده اسرت؛ نخسرت دورهای
که سند شااهی هر نقل ذکر میشد و یره ایر ترت رب اماران ردیرایی مردرع یرک نقرل ودرود

داشت .دومک دورهای که نویسنداانک مطالب مورد اسرتااد خرود را ا آثرار پ شر نقرل مری-
کردند و انتقال علوم ا طریق منایع ماتوب صورت میارفت (ر.ک :دعاریانک .)787 :1300
ای ش و ارداع اارچه در دور م انی تاریخ اسیم رواج پ دا کرد و یه عنوان یک سرنت
علمی پذیرفته شدک یه اعتقاد اروهی ا محققان ا همران ایتردا ن رز مؤلاران و مصرناان یردان
توده میکردند؛ چنانکه فؤاد سرزا یرا اسرتناد یره مرواد و مردارکی کره ا عصرر نخسرت
هجری یر دای مانده استک یر ای ناته اصرار دارد که مؤلاان دور متقدمک ارچه آثار خرود
را یه صورت شااهی نقل مریکردنردک احادیرث یاردیگر را ا آثرار ماتروب یرمریارفتنرد
(ر.ک :سزا ک 00 :1308؛ مدرسی طباطباییک .)13 :1303
نظام آمو شی رای در نخست سدههای اسیم ن ز ای مسئله را تأی د مریکنرد؛ در آن نظرام
شااردان درسااتارهای حدیثی را که یه صورت شااهی دریافرت مریکردنردک یریدرنر
مینوشتند یا یعدا ا روی دفاتر استادان خود ماتوب میکردند و ای دستنوشتههرا یعردهرا
منایع اول دوامع یرزر

حردیثی را تشرا ل مریداد (ر.ک :موتسرایک 30 :1308؛ پارسراک

 11 :1300و .)61
ای رویه در دورههای پس ر یهویژه ا قرن چهارم هجری یه یعد ر قروت یافرت و مؤلاران و
مصناان آثارک ا ماتویات پ ش خود ر یهخصوب کتابهایی که یا موموع تأل اشران تناسرب
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داشت ر یهر فراوان مییردند .خوت ر یُنبل 1در ای یاره مینویسد« :عادت مدونان مسلمان ایر
یود که تمام آنچه ا پ ش ن ان یه دست آورده یودند در مجموعههای تأل ای خود یگنجاننرد؛
لذا هر یک ا دوامع را یاید حاوی تمام روایات مودرود در مران و منطقر خرود یره شرمار
آورد» (موتسایک .)11 :1308
التزام پدیدآورنداان آثار یه نقل ا منایع پ ش یهاونهای یود که حتی یرخی ا آنران یره
هنگام نقل متونک ا منایع ماتوب خود ن ز یاد مریکردنرد؛ چنرانکره مؤلارانی چرون قامری

نعمان مغریی (363ق) در االیضا ک خط ب یغدادی (863ق) در تاریخ یغدادک ای شهرآشوب

(100ق) در مناقب ال اییطالرب و سر دیر طراوس (668ق) در سرعدالسرعود ا ایر ارروه

هستند.

ا هم روک حامت یش ر یاس یر ای ناته تأک د مریور د کره یرا دسرتودرو در م ران
نگاشتههای محدثان و حافظان اخبار میتوان یه نصوب و ازارههای یس اری ا منایع ماقرود
دست یافت؛ چراکه نویسنداان ای کتابهاک نصوب سلف خود را یا ذکر دق ق مصدرو نقرل
در کتابهای خود مریآوردنرد (ر.ک :یشر ر یاسر ک  1 :1878و)6؛ یررای مثرالک ایر حجرر
عسقینی (017ق) ا کسانی است که در ارا مآخذ آثار خود تیشی ستودنی کررده اسرت.

وی تنها در کتاب االصایه فی تم زالصحایه ا حدود نهصرد عنروان کتراب یراد کررده اسرت

(ر.ک :عبدالمنعمک )1000

ا ای روک یای دیگر ا مبانی یا یرایی مترون حردیثی کهر ر کره ی شرتر در رو

تحل رل

کتابشناختی یه کار میآید ر آن است که منایع و مصادر روایریک مرواد و مترون خرود را ا
آثار ماتوب پ ش ارفته اند و نصوب سلف درواقرع مأخرذ ترأل ف کترابهرا و تصرن اات
پس یوده است .یا توده یه هم ناتهک یخش عمدهای ا آثاری که تاکنون ماقرودک امنرام
یا ناقص پنداشته شدهک در م ان کتابهایی که در دورههای یعد نگار

یافتهاندک دیرده مری-

شود و ما ای اماان را یه دست میآوریم که حجم عظ می ا م رام حدیثی که را کره در
الیه الی منایع مختلف انجانده شده استک یا شناسی و یا یایی کن م.

1. Gautier Juynboll
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 .5روشهای بازیابی کتاب زید

 .1-5روش تحلیل اسنادی

ا منظر ساختارشناسیک هر منبع حدیثی ا سه عنصرو کتابک سند و مرت تشرا ل یافتره اسرت
که هر یک ا ای عناصر نقش متاراوتی را در یا یرایی منرایع حردیثی ایارا مریکننرد .تحل رل

اسنادی ش وهای است که قواعد آن ناظر یه اَسناد روایات و طرق کتابهاست و آن دسرته
ا راههایی را پی میا رد که یه واسط سند و طریق یه نت جه یرسد .ای شر و یا یرایی خرود
قواعد متعددی دارد که یرای دستیایی یه نت ج مطلوبک پیدویی هم آنها الزامی است.
 .1-1-5قاعدۀ اول :پیجویی طُرُق کتاب در اسناد روایات

یای ا مهمتری قواعد تحل ل اسنادیک توده یه طرق منبع ماقود و پیدویی آنها در اسرناد
روایات است .یدی نحو که ایتردا تمرام طررق مودرود یره منبرع ماقرود را ا کترب فهرارسک
مش خاتک ادا اتک اَثبات و یرنام استخراج میکن م .آنگاه یا تا ه یر طررق شناسراییشردهک

یه دستودوی اسناد روایات میپردا یم .اار یرا یاری ا ایر طریرقهرا روایتری ا مؤلرف
کتاب ماقود نقل شده یاشدک طب عتا آن روایت ا همان اثر ماتروب سرچشرمه ارفتره اسرت

(ر.ک :مدرسی طباطباییک  .1)13 :1303نمون ع نی ای قاعده در یاب کتاب یردیر وهربک
طریق ش خ طوسی است.
 .2-1-5بررسی طریق شیخ طوسی

ش خ طوسی پس ا معرفی کتاب یدک یه ذکر طریق خود پرداخته و چن آورده است:

« یدی وهبک له کتاب خُطَرب أم ررالمرؤمن عل رهالسریم علر المنرایر فریالجُمَرع
واألع اد و غ رهاک أخبرنا أحمدی محمدی موس ک ع أحمدی محمدی سرع دیر

عقدهک ع یعقوبی یوسفیر

یرادالضربیک عر نصرریر مرزاحمالمنقرریک عر

عمروی ثایتک ع عط ه ی الحارم و ع عمری سرعدک عر أیریمخنرف لرو یر
 . 1شایان ذکر است که ای قاعده در یا شناسی مشایخ ادا ه ن ز کارآمد یوده و استااده شده است (ر.ک :معارف
.)06 :1300
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یح ر ک عر أیرریمنصررورالجهنرریک عر

یرردیر وهررب قررال :خطررب أم رررالمررؤمن

عل هالسیم و ذکرالاتاب( ».طوسیک ییتا.)07 :
ینایر قاعد نخستک اار یا ای طریق روایتی ا یدی وهب نقل شده یاشد یرا آنکره یخشری
ا آن یا یای ا اسناد روایات ید همسان یاشدک یه امان قوی آن روایت ا کتاب ید أخذ
شده است؛ چنانکه خطبهای که ش خ صدوق ا امام علی (ع) نقل کرده است ای ویژای را
دارد و سند آن یا طریق ش خ طوسی همخوان است:
«حدثنا أحمد ی الحس القطان قال حدثنا أحمدی

کریاالقطان قرال حردثنا یارریر

عبداهللی حب ب ع تم می یهلول ع نصری مزاحمالمنقری ع عمری سعد عر
أییمخنف لو ی یح ع أییمنصور ع

یدی وهرب قرال سرئل أم ررالمرؤمن

(ع) ع قدرةاهلل عزّودلک دلت عظمته فقام خط با فحمداهلل و أثن عل ه ثرم قرال»...
(صدوقک 700 :1300؛ .)888/7 :1883
هماناونه که میحظه میشودک سند ش خ صدوق ا راوی پنجم (نصری مزاحم منقرری)
یا طریق ش خ طوسی کامی یاسان است و ای وحدت طریقک نشان میدهرد ایر روایرت ا
کتاب یدی وهب اخذ شده است .البته در طریرق شر خ طوسری راوی دیگرری (عمررویر
ثایت) پس ا نصری مزاحم قرار ارفته است که در سند ش خ صدوق ودود ندارد؛ امرا ایر
تااوت یه دل ل تعل قی است که در طریق ش خ طوسی صرورت ارفتره و «عمرریر سرعد» یره
«عمروی ثایت ع عط ه ی الحارم» عطف شرده اسرت .یره ی ران دیگررک سرند شر خ طوسری
متشال ا دو طریق مجزاست که در یاری نصرر ا عمررویر ثایرت ا عط ره یر الحرارم ا
ایومخنف روایت میکند و در طریق دیگرک نصر ا عمری سعد ا ایومخنف.
مسئلهای که در ای دا یاقی میماند وثاقت و اعتبار ردالی طریق ش خ طوسری اسرت کره
صاحبنظران در آنیاره مناقشه کردهاند؛ چنانکه یعضی یا استناد یه مجهول یرودن یرخری ا
راویانک طریق ش خ یه کتاب ید را مرع ف خوانردهانرد (ر.ک :خروییک 1818ق )361/0 :و
یعضی دیگر یر ای یاورند که اساسا طُرق مؤلاان یه کتب یه یررسی سندی ن ا ندارد (ر.ک:
شب ریک  )307 :1300و ای معف ردالی خللی یه اعتبار متون یا یاییشده نمیرساند.
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توث ق یا تضع ف یک طریق ر اعم ا طرق مودود در فهارسک مشر خههرا و غ رره ر ترأث ر
چندانی در اثبات نسبتِ یک مت یه کتاب ماقود ندارد؛ یرا یرا تودره یره مبنرای پر شااتره
(ر.ک :هم مقالهک مبنای سندشناسی) راویانی که در طریرق یرک کتراب قررار مریا رنردک
درواقع واسطههای انتقال یک منبع ماتوباند و دهالت آنان یه متنی که نقل میکنند خللری
وارد نمیسا د (ر.ک :مجلسیک 1886ق .)30/18 :ا ای روک طریرق شر خ طوسری یره کتراب
یدک یه عنوان یای ا راههای کشف روایات یدی وهب معتبر و قایلاستناد است.
 .3-1-5قاعدۀ دوم :تکرار اَسناد مشترک منتهی به مؤلف
یای دیگر ا قواعدِ رو

تحل ل اسنادیک یررسی اَسناد مشترکی است که یه مؤلرف کتراب

ماقود میرسد؛ یه ای معنا که اار روایت پرشماری ا یک مؤلف یه سند واحد نقرل شرود ر
و یهویژه هم آن احادیث در یک دا نقل شده یاشد ر متونی که یهواسط ایر سرند مشرترک

نقل شدهاندک همگی ا یک منبع ماتوب یوده است (ر.ک :مدرسی طباطباییک .1)13 :1303
یرای نمونهک نصری مزاحم منقری (717ق) خطب متعرددی را ا امرام علری (ع) نقرل کررده
است که سند هم آنها واحد و ا طریق یدی وهب است .یه ای اسناد توده کن د:
«قال نصر فحدثنی عمری سرعد عر مالرکیر أعر عر

یردیر وهرب أن عل را

خرجال هم فاستقبلوه فقالاللهم رب هذاالسقفالمحاوظ...
نصر ع عمری سعد ع مالکی أع ع

یدی وهب قال :مر علی یومئذ و معه

ینوه نحوالم سرة و معه ربيعة وحدها و إنی ألرىالنبل ی عاتقره و مناب ره و مرا مر
ین ه أحداال یق ه یناسه...
نصر ع عمر ع مالکی أعر عر

یردیر وهرب أن عل را لمرا رأى م منتره قرد

عادتال موقفها و مصافها و کشف م یإ ا ها حت مراریوهم فری مرواقاهم و
مراکزهم أقبل حت انته ال هم فقال( »...منقریک 1883ق737 :ک  780و .)716
چنانکه روش است خطبی که منقری یا سه واسرطه ا امرام علری (ع) نقرل کررده اسرتک
همگی دارای سندی واحد و مشترکاند که البته ای اسرناد در دیگرر ارزار هرای نصرر ا
 .1ای قاعده یای ا قرای یا شناسی مشایخ ادا ه ن ز شناخته میشود (ر.ک :معارفک .)00 :1300
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ید ن ز تارار شده است .ا هم روک ای احتمال قوت مییاید که نصری مزاحم یره کتراب
ید دسترسی داشته و روایات یادشده را ا آن نقل کرده است (ر.ک :آقرا یرزر

تهرانریک

1880ق.)100/0 :

ای قاعده در تاریخ طبری ن ز صادق است و محمدی دریر طبرری روایرات متعرددی را یره
سند واحد ا یدی وهب آورده است؛ چنانکه وی در دریران دنر

صرا خطبری را یرا

اسناد ذیل ا امام علی (ع) نقل کرده است:
«قال أیومخنف حدثنی مالکی أع الجهنی ع

یدی وهب أن عل ا قال :حتر

مت ال نناهض هؤالءالقروم یأدمعنرا فقرام فریالنراس عشييةالثیثراء ليليةاألریعراء
یعدالعصر فقال...
قال أیومخنف حدثنی مالکی أع ع

یدی وهبالجهنی أن عل ا خرج الر هم

غداةاألریعاء فاستقبلهم فقال...
قال أیومخنف حدثنی مالکی أع الجهنی ع

یدیر وهرب أن عل را لمرا رأى

م منته قد عادت ال مواقعها و مصافها و کشات م یإ ا ها م عردوهرا حتر
ماریهم فی مواقاهم و مراکزهم أقبل حت انته ال هم فقال( »...طبرریک 1880ق:
 08 -03 /3و.)00
ا ای روک میتوان نت جه ارفت که محمردیر دریرر طبرری یرهواسرط کتراب ایومخنرف یرا
ییواسطه و مستق مک ا کتاب ید استااده و ا آن در تاریخ خود نقل کررده اسرت؛ یرهویرژه
آن که طریق طبری یه یدی وهب در تمام روایاتی که ا او نقل کردهک یاسان است.
طریق طبری یا یخش پایانی طریق ش خ طوسی ن ز مشترک است .تنها تااوتی که ی ایر
دو طریق ودود داردک شاارد یدی وهب است که در طریق طبری «مالرکیر اعر » و در
طریق ش خ طوسی «اییمنصور دهنی» است .لا شواهدی ودود دارد که نشان میدهد ای
تااوتک صوری و ظاهری یوده و هرر دو نرام متعلرق یره یرک نارر اسرت (ر.ک :آقرا یرزر
تهرانیک 1880ق .)100/0 :همچن یا شناخت استاد و شاارد «مالکیر اعر » کره یرا راوی
موردیحث تطایق داردک امان مودود تقویت میشود (ر.ک :ای اییحراتمک .)786/0 :1701
افزون یر آنک ش خ صدوق در مش خه م الیحضرهالاق هک کن مالکی اعر را «ایومحمرد»
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ذکر کرده که میتواند تصح ف «ایو منصور» یرا یرهعارس یاشرد (ر.ک :صردوقک 1888ق:
.)888/8
 .4-1-5قاعدۀ سوم :بررسی روایات نخستین راوی کتاب

سوم قاعدهای که در شناسایی متونو منایع ماقود یه کار میآیدک پیا ری روایات مودرود
یر اساس راوی نخست کتاب است؛ یعنی کسی که اول یار کتاب ماقود را ا مؤلرف نقرل
کرده است و در اسناد و طرق مودودک راوی اعلی شناخته میشود .یر ای اساسک اارر یاری
ا شااردان مؤلف کتاب ماقود که در فهرستها راوی نخسرت کتراب معرفری شرده اسرت
حدیثی را نقل کندک ای اماان ودود دارد که آن حردیث ا کتراب مروردنظرر ارفتره شرده
یاشد (ر.ک :مدرسی طباطباییک .)13 :1303
مستند و سایق تاریخی ای قاعده ن ز ا ای قرار است که یعضی ا یزراان هنگرامی کره ا
یک کتاب نام مییردندک تنها ا راوی نخسرت آن یراد کررده و کتراب مرورد نظرر را یره وی
نسرربت مرریدادنررد (ر.ک :اعظم رف )307/7 :1813؛ چنررانکرره وقترری ای ر مع ر ا مغررا ی
ایررر اسرررحاق یررراد مررریکنرررد و دریرررار آن نظرررر مررریدهررردک کتررراب را یررره راوی آن
«سلمةی الاضلاالیر » نسبت میدهد« :حس ی حس را ی میاویرد :ا یح رییر معر
دریاره سلمةاأل یر
ا

را ی سؤال کردم .پاسخ داد :فردی یرک و ثقه یودک ما کتاب مغا ی-

را یه طور کامل نوشت م .در م ان کتب مودودک کاملترر ا کتراب او ن سرت» (ایر ایری-

حاتمک .)160/8 :1701
ای در حالی است که یس اری ا صاحبان ردال و ترادمک «سلمةی االیرر » را راوی کتراب
ای اسحاق معرفی کردهاند؛ چنانکه ای سعد آورده است« :سلمةاألیر ی الاضرلک کن رها
ایوعبداهلل استک ثقه و صدوق یود و یا محمدی اسحاق مصاحبت داشرت .کتراب المغرا ی و
المبتدأ ای سحاق را روایت کرده و در شهر ری دراذشت» (ای سعدک ییتا.)301/0 :
ای مسئله در آثار ش عی ن ز ودود داشرته و اراهی یرک کتراب یره راوی آن نسربت داده
شده است؛ چنانکه کتاب «حس ی سع د» یره دل رل ذکرر نرام راوی کتراب در آغرا سرندک
یهاشتباه یه «احمدی محمدی ع سی» نسبت داده شده است (ر.ک :شب ریک 73 :1306رر.)76

 / 160مبانی و روشهای بازیابی متون حدیثی کهن در سایة بازیابی کتاب زیدبن وهب

ا ای روک اار یای ا شااردان یدی وهب که در فهرستها راوی نخست کتراب معرفری
شده است حدیثی را نقل کند که یا عنوان و محتوای کتاب ید همخوانی داردک میتوان آن
حدیث را دزء متون کتاب ید دانست .نمون ای قاعدهک روایتی است که ثقهاالسیم کل نی

ا «مالکی اع دهنی»1ک نخست راوی کتاب ید در طریق ش خ طوسیک نقل کرده اسرت
(ر.ک :کل نیک .)30/1 :1361
در ای نقل طوالنی که مشتمل یر چهار خطبل امام علری (ع) اسرتک قطعرهای ودرود دارد

که ع نا در کتاب وقع صا و تاریخ طبری نقل شرده اسرت .امرا راوی ایر خطبره در سرند
«نصری مزاحم» و «طبری» یدی وهب دهنی است (ر.ک :منقرریک 1883ق716 :؛ طبرریک

1880ق .)00/3 :ا ای روک میتوان احتمال داد که ایر روایرت یرا دسرتکرم ایر یخرش ا
روایت ا کتاب ید نقل شده است.
 .5-1-5قاعدۀ چهارم :شناسایی حلقة مشترک در اسناد
یا پذیر

ای مبنا که اسنادِ روایات در منایع روایی نشاندهند طریق دسرتیرایی مؤلاران یره

کتاب یوده استک میتوان اات که هر سند یه لحراظ طُررق مودرود در آنک یره یخرشهرای
ذیل تاا کپذیر است:
الف) طریق مؤلف یه کتاب؛ ب) صاحب کتاب؛ ج) سند مذکور در کتاب (ر.ک :شرب ریک
.)303 :1300

یرای مثالک وقتی در کتاب سرن ی هقری یرا ایر سرند رویرهرو مریشرویم :علرییر محمرد>
اسماع لی محمد> احمدی منصور> عبدالر اق> عبدالملرکیر ایری سرل مان> سرلمهیر

که ل> یدی وهب> ام رالمومن (ع)

یا فرض آنکه میدان م منبع ماتوب ی هقی کتاب «عبدالر اق» یوده استک میتوان آن را یره
سه یخش ذیل تقس م کرد:
 .1مالکی أع دهنی (یعد ا 180ق) شاعری حجا ی یود که در کوفه ساونت داشت .ا او ای اتی در رثای امام یاقر
و امام صادق (ع) نقل شده است (ر.ک :رکلیک  )710/1 :7887او همچن مردی یل غ و خط ب یود که در وصف اهل
ی ت (ع) سخنانی انشا میکرد (ر.ک :شجریک .)100/1 :1870
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الف) طریق ی هقی یه منبع ماتوب :علیی محمد> اسماع لی محمد> احمدی منصور
ب) صاحب کتاب :عبدالر اق
ج) سند مذکور در کتاب :عبدالملکی ایری سرل مان> سرلمهیر که رل> یردیر وهرب>
ام رالمومن (ع)
یا توده یه ای ناتهک سندشناسی فؤاد سرزا ک محقرق مسرلمان تررک قاعردل دیگرری یررای
یا شناسی منایع که اسیمی پ شنهاد کررده اسرت (ر.ک :سرزا ک  )171 :1308کره دیگرر
محققان اسریمی ن رز آن را تأی رد و تب ر کرردهانرد (ر.ک :شرب ریک 888 :1300؛ مدرسری
طباطباییک  .)13 :1303مطایق ای قاعدهک ایتدا هم اسناد کتایی را که منایع مسرتق م آن مرورد
توده است استخراج و آنهرا را یرر اسراس نرام ددیردترری راوی مرترب مریکنر م .آنگراه
نخست نام مشترک را مبدأ قرار میده م و در م ان افراد طبق یعدک نامهای مشترک دیگری
را دستودو میکن م .واپس نام ا ای م انک نام مؤلف منبعری اسرت کره در کتراب مرورد
یحث ا آن استااده شده است (ر.ک :سزا ک .)171 :1308
یر ای اساسک وقتی در روایات یدی وهب یرا اروهری ا اسرناد رویرهرو مریشرویم کره
راویان آنها در یک یا دو طبقه مشترکاندک یر اساس رو

یادشده میتوان حردس د کره

صاحب منبع واسطهک آخری راوی مشترک یوده است .یرای مثالک در روایاتی کره ا طریرق
«عبدالملکی م سره» (یعد ا 178ق) ا یدی وهب نقل شده استک نام «شعبةیر الحجراج»
(168ق) در طبق دوم اَسناد تارار شده است( :ر.ک :ددول 1ر .)3ای راوی ر کره ا آن یرا

عنوان «حلق مشترک» 1ن ز یاد میشود ر نشاندهند ودود منبرع ماترویی اسرت کره روایرت
ید را در خود دای داده است و ا آن دا یه دیگر منایع روایی انتقال یافتره اسرتک یرهویرژه

 .1مقصود ا اصطی حلق مشترک ( )Common linkراویای است که حدیثی را ا یک مردع شن ده و یرای
تعدادی ا شااردان نقل کرده است .یه عبارت دیگرک دیری تری راوی شبا اسناد که حدیث را یرای ی ش ا یک
شاارد روایت میکند (ر.ک :آقاییک  .)118-180 :1301ااتنی است اصطی «حلق مشترک» را نخست

یار یو ف

شاخت ( ) Shacht Josephمطر کرد و سپس خوت ر یُنبل آن را توسعه داد (ر.ک :آقاییک 180 :1301؛ موتسایک
.)80 :1308
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آنکه شعبهی حجاج صاحب کتاب یوده و کتب فهرارس آثراری را یررای او یررشرمردهانرد
(ر.ک :ای ندیمک 107/1 :1300؛ إشب لیک 177/1 :1810؛ حاج خل اهک .)811/1 :1081
ددول  .1اسناد روایات ید ا طریق عبدالملکی م سره
مؤلف کتاب

طبقه 1

طبقه

طبقه 3

طبقه 4

طبقه 5

یدی وهب

عبدالملکی م سره

شعبه

ایو داود

ایوداود ط السی

رررر

یدی وهب

عبدالملکی م سره

شعبه

یح یی عباد

اسحاقی اسماع ل

عبداهللی حنبل

یدی وهب

عبدالملکی م سره

شعبه

محمدی دعار

احمدی حنبل

رررر

یدی وهب

عبدالملکی م سره

شعبه

حجاجی منهال

یخاری

رررر

یدی وهب

عبدالملکی م سره

شعبه

غندر

ایویاری اییش به

مسلم

یدی وهب

عبدالملکی م سره

شعبه

حجاجی منهال

محمدی معمر

محمدالمثنی

یدی وهب

عبدالملکی م سره

شعبه

محمد غندر

محمدی یشار

نسایی

2

نمون دیگری که یرای ای قاعده میتوان ذکر کردک روایاتی است که ا طریق «حرارمیر
حص ره» (یعد188ق) ا یدی وهب نقل شده اسرت (ر.ک :دردول 7رر .)3در ایر ارروه ا
روایاتک راوی طبق نخست (الحارمی حص ره) در تمرامی اسران د مشرترک اسرت و ینرایر
اصل اول ه یاید وی را حلق مشترک و منبع واسط روایات یرد دانسرتک امرا یرا مرادعره یره
کتب ردال و ترادم متوده میشرویم کره حرارمیر حصر ره صراحب کتراب نبروده اسرت
(ر.ک :عسقینیک 1888ق .)171/7 :ای در حالی است کره دو راوی دیگرر ا طبقر دوم یرا
نامهای «ایوعبدالرحم مسعودی» و «عبداهللی نم رر» (100ق) کره درواقرع «حلقر مشرترک

فرعی» 1یه حساب میآیندک صاحب کتاب یودهاند (ر.ک :طوسیک یری ترا108 :؛ عجلریک :1881
 .)68/7ا ای روک منایع واسط روایات ید متعلق یه ای دو راوی یاد شده است نه راوی طبق
نخست.
 . 1ینایر تعریف یُنبلک حلق مشترک فرعی راویانی هستند که ا حلق مشترک اصلی حدیث شن دهاند و آن را یرای دو
یا ی شتر ا شااردان خود نقل میکنند (ر.ک :هماندا).
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ددول  7اسناد روایات ید ا طریق حارمی حص ره
مؤلف کتاب

طبقه 1

طبقه 2

طبقه 3

طبقه 4

طبقه 5

طبقه 6

یدی وهب

الحارمی

مسعودی

حامی

محمدی

محمدی

ررر

سل مان

منصور

سل مان

یح ی

دعاری

عثمانی

محمد ی

مسلم

محمد

سل مان

عبادی

محمد

....

ای عساکر

یعقوب

ی القاسم

ای

رررر

حص ره
یدی وهب

مسعودی

الحارمی
حص ره

یدی وهب

مسعودی

الحارمی
حص ره

یدی وهب

عبداهللی نم ر

الحارمی
الحص ره

یدی وهب

الحارمی

ررر

ررر

اییش به
عبداهللی نم ر

أیو یار

محمد

....

ای عبدالبر

حص ره
یدی وهب

الحارمی

مالکی مغول

حص ره

عبداهللی
نم ر

عثمان

کریای

نسایی

یح

اهم ت ای نمونه اسناد ا آن دهت است که نشان میدهد قاعد حلق مشترک یهتنهرایی
یرای شناخت منایع واسطه کافی ن ست و یاید صاحب اثر یودن راوی مشرترک را ن رز احررا
کرد .در غ ر ای صورتک یاید یه سراغ حلق مشترک فرعی رفتهک منایع واسطه را در آن درا
پیدویی کرد.
یا ای همهک یاید اذعان داشت که کارکرد رو
متااوت است و ای رو

تحل ل اسرنادی ا دیگرر رو هرای یا یرایی

عهدهدار نسبتسنجی متون شناسراییشرده یرا کتراب ماقرود و ن رز

تم ز روایات منارد مؤلف ا روایات ماتروب اوسرت .یره ی ران دیگررک مرا یرا قاعرد «حلقر
مشترک» و شناسایی منبع یا منایع واسطه میتوان م رایط یر روایرات یرد ر کره در مصرادر
مودود نقل شده است ر را یا کتایش یرقرار و نسربتِ مترون یرهدسرتآمرده یرا کتراب یرد را
احرا کن م .عیوه یر ای ک ثمر دیگری که ا شناخت منایع واسطه (مانند کتاب شعبه) در امرر
یا سا ی کتاب ید حاصل میشودک آن است که اار مت روایت ید در کترابهرای مودرود
دارای امطراب و اختیل یاشدک میتوان یرا شرناخت مؤلرفِ منبرع واسرطه و خصوصر ات ویک
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تغ رات یا تحریاات احتمالی را ریشهیایی و شناسایی کرد .یههرررویک شر و تحل رل اسرنادی
در مطالعات تاریخی ر حدیثی کارکردهای دیگری ن ز دارد که چون ایر مروارد ا مومروع
اصلی تحق ق ما (یا یایی کتاب ید) خارج استک ا ورود یه آنها صرفنظر میکن م.
 .2-5روش تحلیل محتوایی

چنانکه ااته شدک رو های یا یایی متون که یر پای یای ا سه عنصرر سرندک مرت و کتراب
استوارند و یه هم رویک هر کدام ا آنهرا قواعرد و کارکردهرای متاراوتی دارنرد؛ چنرانکره

رو های ناظر یه کتابک یه یا شناسی منایع ناقل ا کتب ماقود میپرردا د و رو هرای نراظر
یه سندک یه نسبتسنجی متون مودود یا منبع ماقود .ینایر ای ک اارر روایتری فاقرد سرند ماتروب
یاشد و طریقی ن ز یرای آن ذکر نشده یاشدک یا ا دایرر مومروع یا یرایی خرارج ن سرت و یرر
اساس رو های مت شناختی یا کتابشناختی یررسی و ار یایی میشود .ا ای روک یه آندسرته
ا راههایی که یه تحل ل محتوای روایات میپردا د و یر اساس مؤلاههای مرت شرناختیک نسربتِ
آن روایات را یا منبع ماقود یرقرار میکندک رو
است که ای رو

تحل ل محتوایی اطیق میشود .شرایان ذکرر

ی شتر دریار روایاتی یحث میکنرد کره فاقرد سرند و طریقری مشرخصانرد.

یرای اساسک دریار ای دسته ا روایات حاالت مختلاری قایرل تصرور اسرت کره هرر کردام ا
آنها ن ز ار

علمی و ثمر عملی متااوتی دارند:

الف) روایت سند نداردک اما نام مؤلف منبع ماقرود ذکرر شرده اسرت و محتروای آن یرا عنروان/
موموع کتاب مطایقت دارد.

ب) نام مؤلف کتاب ذکر شده است ولی محتوای روایت یا عنوان /مومروع کتراب تناسربی
ندارد.

ج) نامی ا مؤلف کتاب یه م ان ن امده اسرت ولری محتروای روایرت یرا عنروان /مومروع کتراب
همخوانی دارد (شال .)1
اما دریار صورت اول یاید اات که چن روایتی یه احتمال یس ارک ا منبع ماقود نقرل شرده
است؛ یرا اوال ارسال سند و اکتاا یه نام مؤلف ا شر وههرای مرسروم در نقرل حردیث یروده
است و چن حالتی در واقع ودود یک سند پنهان را نشان میدهدکره نگارنرده ا ذکرر آن
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خودداری کرده است؛ ثان ا سا ااری محتوای روایت یا عنروان /مومروع کتراب ماقرودک ا
مهمتری و قویتری قرای متنی است که أخذ حردیث ا منبرع ماتروب را ثایرت مریکنرد؛
چنانکه در م ان متونی که ا یدی وهب یرر درای مانرده اسرتک روایرت شر خ طوسری در
مصبا المتهجد چن شرایطی دارد و وی یه نقل ا یدی وهب خطبرهای ا امرام علری (ع)
نقل کرده که در رو دمعه ایراد شده است (ر.ک :طوسیک 1811ق.)308 :

روایت بدون سند

نام مؤلف نیامده

نام مؤلف آمده
محتوا با موضوع
کتاب تناسب دارد

تناسب ندارد

شال  1.صور مختلف رو

محتوا با موضوع
همخوان است

همخوان نیست

تحل ل محتوایی

ای خطب طوالنی که همچون خطب نما دمعه شامل دو یخش مجزا همراه یا آداب آغرا و

پایانی آن استک مصداق عنوان کتاب ید خطب ام رالمومن علیالمنایر فیالجمع واالع راد

و غ رها یه شمار میرود .ینایر ای ک اارچه ش خ طوسی ای روایت را مرسل و یدون سند نقرل

کرده استک یا توده یه مطایقت موموع آن یا عنوان کترابک مریتروان آن را یاری ا مترون

کتاب ید یه شمار آورد؛ یهویژه آنکه دسترسی ش خ طوسی یه کتاب ید و ذکر طریرق یره
آن در فهرستک قرین دیگر ای امر محسوب میشود.
اما در صورتی که نام مؤلف کتاب ذکر شده ولی محتوای روایرت یرا عنروان /مومروع کتراب
تناسبی نداشته یاشد (صورت دوم)ک حدیث یادشده صیح ت انتساب یه منبع ماقرود را نردارد؛
یرا چهیسا آن روایت ا احادیث منارد مؤلف یوده و ا منبعی ماتوب آورده نشرده اسرت .ا
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ای روک نمیتوان یه صرف نسبت یک مت یره مؤلرفک آن را درزء کتراب وی یره شرمار آورد؛
مگرآنکه قراینی ودود داشته یاشد که احتمال أخرذ ا منبرع ماقرود را تقویرت کنرد .مصرداق

ع نی ای فرضک نام امام علی (ع) یه عق لی اییطالب است کره ایواسرحاق ثقاری درالغرارات
آن را ازار

ازار

کرده اسرت (ر.ک :ایواسرحاقک  )870/7 :1313امرا ا آنداکره سراختار و نروع

ای روایت (کتایت) یا عنوان کتاب یدک خطب ام رالمومن (ع)ک همخوانی نردارد و

دل ل دیگری یرای اثبات نسبت ای مت یه کتاب ید ن ز در دست ن ستک انتساب آن یه کتراب
ید ثایت نمیشود.
اما دریار صورت سوم ا صُور رو

تحل ل محتوایی ر که نرامی ا مؤلرف کتراب یره م ران

ن امده است ولی محتوای روایت یا عنوان کتاب همخوانی دارد ر یاید اارت یرهرغرم آنکره
ای دست ا روایات نشانی ا مؤلف کتراب ندارنرد و اماران نسربتسرنجی آنهرا یرا کتراب
ماقود یهظاهر ودود نداردک یا میتوان انتساب آنها یه کتراب مرورد نظرر را یررسری کررد؛
یدی اونه که اار چن روایاتی یهواسط یای ا شااردان مؤلف یرا راوی کتراب ر کره در
طرق مودود یه کتاب مشخص شده است ر نقل شده یاشدک احتمال انتساب آنهرا یره کتراب
ماقود قوت مییاید؛ یرا چنانکه در قاعد سوم ا رو

تحل ل اسنادی اذشتک ااه اتااق

افتاده است که نویسندهای هنگام استناد یک کتاب یه مؤلاشک آن را یه راوی کتراب نسربت
داده است؛ چنانکه روایت ثقهاالسیم کل نی ا «مالکیر اعر » ا مصرادیق ایر صرورت
است (ر.ک :کل نیک  )30/1 :1361و خطب منتسب یه مالکی اع

(راوی کتاب یردیر

وهب) در ای ازار ک یه احتمال یس ار ا کتاب یدیر وهرب یروده اسرت (ر.ک :مدرسری
طباطباییک .)110 :1303
 .3-5روش تحلیل کتابشناختی

م رام ماتوب اسیمی ا آغا تا کنون یا نامییمات یسر اری رویرهرو یروده و در ایر م ران

حجم عظ می ا آن در اثر حوادم طب عی و غ رطب عی ا ی رفته یرا ماقرود شرده اسرت؛ یرا
ای همه یخش عمدهای ا ای م رام در الیرهالی آثرار مودرود درای ارفتره و یراقی مانرده
است .یرای اساسک یاری ا کارهرای یایسرته در حرو مطالعرات م ررامپژوهریک یررسری و

فصلنامة علمی  -پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) 167 /

یا نگری م رام اسیمی یهمنظور شناسایی مواد و متون یردرایمانرده ا منرایع ماقرود اسرت.
لا ای مهم ن ا مند شناخت ش وهها و راهاارهایی است کره اماران یا یرایی م ررام کهر
اسیمی را ا م ان منایع و مصادر مودود فراهم آورند.
یای ا ای ش وههاک رو

تحل ل کتابشناختی است کره یرهمنظرور شرناخت مترون پراکنرد

آثار ماقودک یه دستودو و تاحص در ی کتابهای متأخر میپردا د و آن دسته ا کتبری
را که ا منبع ماقود نقل کردهاند و اماان یا یافت اثر ماقود در آنها ودود داردک شناسرایی
میکند .در ایر یرارهک «حامرت یشر ر یاسر » یرا معرفری سر زده قاعرد یا یرایی یره یررسری
رو شناختی ای موموع پرداخته و راهاارهای تا های را فراروی محققان قرار داده اسرت
(ر.ک :یش ر یاس ک 1817ق33 :؛ 1878ق.)180 :
وی یا اعتقاد یه ای که یس اری ا متون و دادههای منایع ماقود در م ان آثار مترأخر انجانرده
شده استک یه معرفی قواعدی پرداخته اسرت کره اماران یا یافرت م ررام ماقرود را ا م ران
آنها فراهم میکند .یعضی ا راهکارهای پ شنهادی حامرت یشر ر یاسر
مصادیق رو

ر کره در واقرع ا

تحل ل کتابشناختی یه شمار میروند ر ا ای قرار است:

 .1دستودو در کتابهای ادا ات و مسموعات روایی؛
 .7دستودو در دیگر کتابهای مؤلف منبع ماقود؛
 .3دستودو در کتابهای شااردان مؤلف؛
 .8دستودو در کتابهای همک شان و همشهریان مؤلف؛
 .1دستودو در کتابهای تخری و مصدریایی؛
 .6دستودو در کتابهای مواردک مصادر و فهارس.
ینایرای ک یای ا مقدمات ال م در رو

تحل ل کتابشرناختیک شرناخت مصرادری اسرت

که مؤلاان ا منبع ماقرود آورده و در ارزار هرای خرود یردان اسرتناد کرردهانرد .البتره «در
یس اری ا اوقات مؤلف مت مودودک در استااده ا مت ماقود یا نامهرای مختلرف ا آن یراد
میکرد و حتی در یس اری ا موارد تنها نام مؤلف را آوردهک ا ذکرر نرام کتراب خرودداری
میکرد» (ر.ک :دعاریانک  .)781 :1300در چن شرایطیک میتوان احتمال داد مؤلاانی کره
در آثار خودک یرای مثال ا یدی وهربک حردیث نقرل کرردهانردک یره کتراب وی دسترسری
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داشتندک اما نامی ا آن یه م ان ن اوردند .یا ای همهک تعداد منایعی که ا کتاب یردیر وهرب
یاد کردهاند یس ار محدود است و یههم دهت اماان یهررهوری کامرل ا ایر رو

یررای

یا یایی کتاب ید ودود ندارد و تنها میتوان یرا یرخری ا قواعرد کترابشرناختی یخشری ا
متون ید را یا شناسی و یا یایی کرد.
شایان ذکر است که کارکرد اصلی رو

تحل ل کتابشناختیک یا شناسی متون پراکنردهای

است که ا اثر ماقود یر دای مانده است .ا ای روک احرا نسبتِ متون یهدستآمده یرا منبرع
ماقود و ن ز تم ز روایات ماتوب مؤلف ا روایات مسموع وی را یاید در دیگر رو هرای
یا یایی پیارفت.
 .1-3-5قاعدۀ اول :جستوجو در کتب مرتبط با موضوع اثر مفقود

یای ا ش وههایی که یاید در یا یایی مترون ماقرود یردان تودره کرردک دسرتودرو در یر

کتابهایی است که در موموع منبع ماقود نوشته شده اسرت؛ یرهویرژه کترابهرایی کره در
دوران متأخر و پس ا دور مانی اثر ماقود یه نگرار

در آمردهانرد؛ یررا سر ر مؤلاران و

مصناان آثار ی شتر ای اونره یروده اسرت کره در ترأل ف و تصرن ف کتربک ا آثرار ترأل ای
پ ش ن ان خود یهره مییردند .ا ای روک ای احتمرال ودرود دارد کره مؤلاران آثرار پسر در
اثری که همخوان یا موموع کتاب ید استک ا کتاب وی یهره یرده و متونی را نقل کررده
یاشند.
ا ای روک وقتی یه کراو

در آثراری مریپرردا یم کره یرا مومروع کتراب یردیر وهرب

(تاریخ /ادب) همداستاناندک یا شماری ا منایع آشنا میشویم که یخشی ا مترون یرد را در

خود دای دادهاند.؛ چنانکه در م ان کتابهایی یا موموع تاریخ اسیمک منایعی چرون وقعره

صا منقری (717ق)ک تاریخاالمرم والملروک طبرری (318ق) و الغرارات ایواسرحاق ثقاری

(703ق)ک و در م ان کتابهایی که در موموع مترون ادیری نگاشرته شردهانردک آثراری چرون

ع وناألخبار ای قت به (708ق) و نه البیغه س د رمی (886ق) یه نقل متون یردیر وهرب
پرداختهاند.
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نات شایان توده آنکه ای اونه کتابهاک ااه روایات ید را یردون اِسرناد و اسرتناد نقرل
کردهاند و ااه یا واسطه و یا استناد یه منایع دیگر .یههرررویک مهرم آن اسرت کره ایر قاعرده
منایع و مرادع یا یایی کتاب ید را یره مرا مرینمایانرد و مرا را در شناسرایی یرخری ا مترون
ناپ دای ید یاری میرساند.

یرای نمونهک هنگامی که کتاب ع وناألخبار ای قت به (708ق) را یررسی میکنر مک متودره

میشویم که یعضی ا خطب امام علی (ع) ا طریق یدی وهب نقل شده است:

ایومنذر ا یدی وهب نقل میکند که علیی اییطالب (ع) یه مر فرمرود :مررا ا
پسر نایغه تعجب است که ااته است مر انسران یرا یگرمک شروخ مر کرنم و در
یا ى کردن کوشایم .یدان د کره یردتری ااترار دروغ اسرت .او چرون درخواسرت
م کندک اصرار م ور د و چون ا او درخواسرت شرودک یخرل مر ور د .چرون یره
م دان دن
و چون دن

آیدک امر و نه م کندک تا مانی که شمش رها ا غیف ی رون ن امرده
آغا شودک یزراتری ح لها

آن است که فرار کنرد و عرورتش را

یه مردم نشان دهد .خردا رویرش را شرت و غمگر اردانرد (ایر قت برهک 1810ق:
.)718/1
ای خطبه در منایع دیگری ن ز نقل شرده اسرت (ر.ک :یریذریک 1810ق170/7 :؛ ایر عبرد

ریهک 1888ق)00/1 :؛ اما قدمت تراریخی کتراب ع روناالخبرار و ن رز ارتبرا مومروعی آن یرا
کتاب ید مودب شده است ای مت یر دیگر ازار های مودرود یرترری یایرد و در ردیرف
متون یدی وهب قرار ا رد.

نمون دیگرک شر نه البیغه ای اییالحدید (616ق) است که یا دسرتودرو در ایر منبرع

تاریخی ن ز یه یعضی ا روایات یدی وهب دسرت مری یرای م کره در مصردر دیگرری ودرود
ندارد؛ چراکه ای اییالحدید یه آثاری دسترسی داشته اسرت کره اکنرون درزو آثرار ماقودنرد.
ازار

ای اییالحدید ا کتاب «ایراه می دیزیل» (701ق) ا ای دمله است:
ایراه می دیزیل در کتاب صا ا قول اعمش نقل میکنرد کره یردیر وهرب
اات :چون عل (ع) خوارج را یا ن زهها ا پاى درآورد فرمرود :دسرد ذوالثدیره
را پ دا کن د .آنان سخت یه دستودوى او یرآمدنرد ترا آن کره او را در م نری
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هموار در یر دیگر کشتگان پ دا کردند و پ ش علر (ع) آوردنرد .پرس دیدنرد
که یر س نها

موهای چون سب ل اریره روی رده یرودک علر (ع) تاب رر اارت و

مردم همراه او ن ز ا شادى تاب ر ااتند (ای اییالحدیدک 1888ق.)701/7 :
ای ازار

نهرروان اسرت (ر.ک :ایر ایریشر بهک

ر که مریو یه یای ا مواقرف دنر

 )110/0 :1880ر نمون مناسبی است یرای ای که یا دستودو در ی منایع مترأخری کره یرا
موموع اثر ماقود مرتبطاندک میتوان یه یرخی ا متون ناپ دای آن دست یافت.
ا دیگر آثاری که یهواسط آن میتوان یه یعضی ا متون یدی وهب دسترسری پ ردا کرردک

کتاب نه البیغه است که شماری یادی ا خطب و سخنان یل غ امام علری (ع) را در خرود
دای داده است .اما ا آن دا که نه البیغه کتایی مرسل و یدون سند استک یرای شناسرایی
خطبی که ا طریق یدی وهب نقل شده استک یایرد یره کتبری مرادعره کررد کره عهردهدار

یررسی اَسناد و طرق نه البیغهاند که در ای م ان کتابهایی چون مصادر نه البیغره سر د

عبدالزهرا خط بک نه السعاده محمدیاقر محمودی و تمام نه البیغه س دصادق موسروی ا
مهمتری آنهاست.

یر ای اساسک پس ا یا شناسی اسناد نه البیغه ا رهگذر کتابهای یادشدهک یه شرماری ا
خطب امام علی (ع) دست مییای م که ا طریق یدی وهب نقل شدهاند .یرای مثرالک هنگرامی
که دو حامت  83و  88نه البیغره را ا نظرر مریارذران م و یره یررسری مصرادر و اسرناد آن
میپردا یمک درمییای م که ایر کریم در المعجرم طبرانری (368ق) یره نقرل ا یردیر وهرب
ازار

شده است (ر.ک :محمودیک .)738/7 :1306

 .2-3-5قاعدۀ دوم :جستوجو در کتب رجال و تراجم

یای دیگر ا قواعد یا یایی متون ماقودک دستودو در ی کتابهایی اسرت کره در م نر

شر حال ردال و راویان آثار یه نگار

درآمده است؛ چراکه ای اونره آثرار در مرواردی

پس ا ی ان یستنام علمی مؤلرفک یره ارزار

نمونرههرایی ا روایرات وی مریپردا نرد.

ا ای روک مما است در م ان متونی که ا صاحب اثر مورد نظر نقل میکننردک یخرشهرایی
ا متون منبع ماقود ن ز آمده یاشد؛ چنانکه یا دستودرو در م ران نگاشرتههرای مریرو یره
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یررسی شخص ت علمی یدی وهبک درمییای م که یرخی ا متون ناپ دای یدی وهب ن رز
ازار

شده است .یرای نمونهک خط ب یغدادی (863ق) در کتاب تاریخ یغداد ،پس ا ی ان

ازار

نشده است:

شر حال علمی یدی وهب یه ذکر نمونهای ا روایات وی پرداخته که در درای دیگرری
حس ی أیییار یه سند خود ا سلمةی که لالجعای ا یدی وهب نقل کررده
است که اات :در رو نهروان همراه علیی اییطالرب (ع) یرودم .او یره خانره و
پُلی نظر انداخت و اات :ای ک خان پوران دختر کسری است و ای ک پل دیزدان
است .رسول خدا (ب) یه م خبر داد که م ا ای مسر ر مریارذرم و در ایر
منزل اقامت میکنم (خط ب یغدادیک 1810ق.)888/0 :

همچن ای اث ر دزری (638ق) در اسدالغابة پرس ا ی ران اوشرهای ا سراذشرت یردیر
وهبک یه یخشی ا م رام علمی او اشاره کرده و آورده است:
ایوالارجی أییالرداء و ایویاسری أییحبه یه سندشان ا سلمةی که رل ا یردیر
وهب دهنی روایت کردهاند که او در م ان لشاری یود که یه همرراه علری (ع) یره
سوی خوارج راهی شده یودنرد .پرس علری (ع) اارت :ای مرردم! ا رسرول خردا
(ب) شن دم که فرمود :اروهی ا امت م خارج میشوند که قرآن مریخواننرد و
نما میازارند اما نره قرا تشران یره قرا رت شرما مانرد و نره نما شران یره نمرا شرما
(ای اث رک 1811ق.)300 /7 :
افزون یر ای دو قاعدهک قواعد کترابشرناختی دیگرری ن رز ودرود دارد کره مریتروان یره
کمک آن ها یه یا یایی متون ماقود پرداخت .لا یه دل ل آنکه ای موارد فاقرد مصرداق و
نمونهای روشر در کتراب یرد اسرتک ا ذکرر آنهرا خرودداری کررده و عیقرهمنردان یره
ای موموع را یه منایع مریو ارداع میده م (ر.ک :یش ر یاسر ک 1817ق780 :رر700؛ رادک
 08 :1301ر.)00
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 .6نتیجهگیری

 -یدی وهب دهنی یاری ا معراریف اصرحاب امرام علری (ع) و ا ارردآورنرداان

سخنان ایشان یود که کتایی یا نام خطب ام رالمومن علیالمنرایر فریالجمرع واالع راد و

غ رها تأل ف کرد .ای کتاب که پس ا ش خ طوسی (868ق) ماقود شد و نشرانی ا آن
یاقی نماندک یه صورت پراکنده در آثار و منایع متأخر یاقی مانده است .یههمر دهرتک

اماان یا یایی آن ودود دارد.
 یا یررایی کترراب یرردی ر وهرربک یررر اسرراس سرره رو و تحل ررل اسررنادیک محترروایی وکتابشناختی صورت پذیرفته است .در رو

تحل ل اِسنادی قواعدی چون پریدرویی

طرق منبع ماقودک تارار اسناد مشترک روایات و شناسایی حلق مشترک یره کرار رفتره
است .همچن دستودو در نصوب روایات و ن ز پیا ری اثر ماقرود در م ران منرایع
متأخرک ا دیگر راههای یا یایی کتاب ید یوده است.
 مبانی و رو های یا یایی متون حدیثی که ک یر پای سره عنصرر سرندک مرت و کتراباستوار است .در رو

تحل ل اسنادیک یرا یررسری اَسرناد و طررق روایراتک پ ونرد مترون

مودود یا منبع ماقود کشف مریشرود .در رو

تحل رل محترواییک یرا تحل رل نصروب

روایات یه پیدویی قطعات پراکند منبع ماقرود پرداختره مریشرود و در رو

تحل رل

کتابشناختیک شناسایی رد پای اثر ماقود در م ان آنها مبتنی یر یررسی منرایع حردیثی
مودود است.
منابع
 ای اییالحدیدک عبدالحم د (1888ق)ک شرح نهجالبالغهک تحق ق محمرد ایوالاضرل ایرراه مک قرم:مکتبة آیةاهللالمرعشیالنجای.

 -ای اییحاتمک عبدالرحم (1701ق)ک الجرح والتعدیلک ی روت :دار اح اءالترامالعریی.

 ای اییش بهک عبداهللی محمرد (1880ق)ک المصنف فی األحادییوسف الحوتک ریاض :مکتبة الرشد.

واآلثارک تحق رق کمرال

 -ای عبد ریهک احمدی محمد (1888ق)ک عقدالفریدک ی روت :دارالاتبالعلمية.
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 -ای اث رک علیی اییالارم (1811ق)ک أسدالغابةفي عرففيةالصياابةک تحق رق علری محمرد

معوضک ی روت :دارالاتبالعلمية.

 -ای سعدک محمد (ییتا)ک الطبقاتالکبرىک ی روت :دار صادر.

 -ای قت به دینوریک عبداهللی مسلم (1810ق)ک االمامه والسیاس هک تحق رق خل رلالمنصرورک

ی روت :دارالاتب العلم ه.

 -ای ندیمک محمدی إسحاق (1300ق)ک فهرست ،ی روت :دارالمعرفة.

 ایواسحاق ثقایک ایراه م محمد ()1313ک غاراتک تحق رق سر د دریلالردی ارمرویک تهرران:انتشارات انجم آثار ملی.

 -ایوغالب راریک احمدی محمرد (1811ق)ف رسالة ابیغال ب ال زراریک قرم :مرکرز

البحوم والتحق قات اإلسیمية.

 -اشب لیک محمدی خ ر (1810ق)ک فهرسةک تحق ق محمد فؤاد منصرورک ی رروت :دارالاترب

العلمية.

 -اعظمیک محمدمصطای (1813ق)ک دراسات فیالحدی

النبوی و ت اریخ تدوین هک

ی روت :الماتب االسیمی.

تهرانی (1880ق)ک الذريرةالى تصانیفالشيرةک قم :اسماع ل ان.

 -آقا یزر

 آقاییک س د علی ()1301ک «تاریخاذاری روایات یرمبنای تحل ل اسرناد»ک علوم ح دی کشماره .81

 -یش ر یاس ک حامت (1817ق)ک القواعد المنهجیة فیالتنقیبک ریاض :مکتبة المؤید.

 -ررررررررررررررررررر (1878ق)ک کت ب الت را

ب ین الح واد

واالنبع ا ک الرردمام :دار

ای الجو ی.

 -ییذریک احمدی یح ی (1810ق)ک جمل من أنس اباألش را ک تحق رق سره ل کرارک

ی روت :دارالاار.

 -پارساک فروغ ()1300ک حدی

حدی

در نگاه خاورشناسان؛ بررسی و تحلی ل مطالع ات

شناختی هارالد موتسکیک تهران :دانشگاه الزهرا.

 -دعاریانک رسول ()1300ک «مرواردپژوهی و یا سرا ی مترون ماقروده»ک آیین ة پ ووه

شمار .63

ک
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 حاجخل اهک مصطا ی عبرداهلل (1081م)ک کشفالظنون عن أسامی الکتب والفنونکیغداد :مکتبة المثن .

 -خط ب یغدادیک احمدی علی (1810ق)ک تاریخ بغدادک ی روت :دارالاتبالعلم ه.

 -خوییک س د ایوالقاسم (1818ق)ک معجم رجالالحدی ک قم :مرکز نشر آثار ش عه.

 -رادک علی ()1301ک «ش وههای یا یایی م رام ماقرود اسریمی»ک آیین ه پ ووه

ک شرماره

.181

 -رکلیک خ رالدی ی محمود (7887م)ک اعالمک ی روت :دارالعلم للمیی .

 سزا ک فؤاد ()1308ک تاریخ نگارشهای عرب یک تهرران :سرا مان چرا و انتشراراتو ارت فرهن

و ارشاد.

 -شب ریک محمد دواد ()1300ک «منایع نعمانی در غ بت»ک تردمه و تنظر م سر د محمرد عمرادی

حا ری در :بازسازی متون کهن حدی

شیعه.

 -ررررررررررررررررر ()1306ک «نوادر احمدی محمدی ع سی یا کتاب حس ی سع د؟»ک آیین ة

پووه

ک شمار .86

 شجریک یح یی حس (1870ق)ک األمالی االثنینیهک صنعاء :مؤسسه امام یدی علی. -شو لرک اراور ()1300ک «یا سا ی س رهای نو یرای پ رامبر»ک تردمر سر د علری آقرایی در:

بازسازی متون کهن حدی

شیعهک قم :دارالحدیث.

 صدوقک محمدی علیی یایویه (1888ق)ک من الیحضره الفقیهک قرم :مؤسسر انتشراراتاسیمی.

 -ررررررررررررررررر (1300ق)ک توحیدک قم :مؤسس انتشارات اسیمی.

 -ررررررررررررررررر (1883ق)ک خصالک قم :مؤسس انتشارات اسیمی.

 -طبریک محمدی دریر (1880ق)ک تاریخ األمم والملوکک ی روت :دارالاتب العلمية.

 -طوسیک محمدی حس (ییتا)ک فهرستک نجف اشرف :المکتبة المرتضویه.

 ررررررررررررررررر (1308ق)ک االستبصار فیم ا اختل ف م ناالخب ارک تهرران :دارالاترباالسیم ه.

 -ررررررررررررررررر ()1361ک تهذیب االحکامک تهران :دارالاتب االسیم ه.

 -ررررررررررررررررر (1811ق)ک مصباح المتهجدک ی روت :مؤسسه فقه الش عه.
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 عبدالمنعمک شاکر محمود (1000م)ک اب نحج ر العس قالنی مص نفاته و دراسية ف یمنهجه و موارده فی کتابهاالصابةک ی روت :مؤسسة الرسالة.

 -عجلیک احمدی عبداهلل (1881ق)ک معرفةالثقاتک تحق ق عبدالعل م عبردالعظر مالبسرتویک

المدینة المنوره :مکتبة الدار.

 -عسقینیک احمدی علیی حجر (1888ق)ک تهذیب التهذیبک ی روت :دارالاار.

 -عمادی حا ریک سر د محمرد ()1300ک بازس ازی مت ون که ن ح دی

ش یعهک قرم:

دارالحدیث.

 کل نیک محمدی یعقوب ()1361ک کافیک تهران :دارالاتب اإلسیمية. -اورکهک اندریاس ()1300ک «متون قرون نخست  :اصالت و تطور»ک تردم علری پراکزاد در

بازسازی متون کهن حدی

شیعه ،قم :دارالحدیث.

 -مجلسیک محمد تقری (1886ق)ک روضةالمتقین فی شرح من ال یحضره الفقی هک قرم:

مؤسسه فرهنگ اسیم کوشانبور.

 -محمودیک محمد یاقر ()1306ک نهجالسعاده فی مستدرک نهجالبالغهک تهران :و ارت

فرهن

و ارشاد اسیمی.

 -مدرسی طباطباییک س د حس ()1303ک میرا

مکتوب شیعه از س ه ق رن نخس تین

هجریک تردم س دعلی قرا ی و رسول دعاریانک قم :کتایخانره تخصصری تراریخ اسریم و
ایران.

 -معررارفک مج ررد و رمررا قریررانی ریر ()1300ک «مشررایخ ادررا ه در اسررناد کررافی»ک عل وم

حدی ک شمار .11

 -منقریک نصری مزاحم (1883ق)ک وقعة صفینک قم :انتشرارات کتایخانره آیرتاهلل مرعشر

نجای.

 -موتسایک هارالد ()1308ک حدی

اسالمی خاستگاه ها و سیر تط وررک یره کوشرش و

ویرایش مرتضی کریمین اک قم :دارالحدیث.

