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اعتبارسنجی حدیث از سده اول هجری در جهان اسالم ،فراز و نشیبهای گوناگونی طی نموده،
ولی با این وجود ،امروزه تصور میشود مؤلفهای که عالمان مسلمان در طی این سددههدا بدرای
سنجش اعتبار احادیث مورد استفاده قرار دادهاند ،بیشتر نظر بده رجدال سدند و بررسدی احدوال
راویان داشته است ،در حالی که دادههای تاریخی ،انحصار این روش را نمیپذیرند .رسالت این
مقاله ،یافتن زمینههای تاریخی اعتبارسنجی «منبعمحدور» در حددیث ّ
امامیده و اهدس سدنت ،و
ّ
ّ
همچنین ارائه یک صورتبندی برای روش به کار گرفتهشده توسط محدثان متقدم میباشدد .در
این راستا در گام نخست به مکتوب بودن انتقال احادیث نزد محددثان متقددم مدیپدردازی و بدا
بررسی جدیدترین دیدگاههای دانشمندان مسلمان و خاورشناسان ،سه انتقال مکتوب در تاریخ
حدیث فریقین را بررسی میکنی  .در گام دوم در راستای تحلیس یافتههای تاریخی گام نخسدت،
ّ
اعتبارسنجی منبعمحور را در سه مرحله «نقد بیرونی»« ،حجیتسنجی کتاب» و «نقد درونی»
صورتبندی میکنی و با بررسی شواهد تاریخی ،نشان میدهی هر سه مرحله از اعتبارسدنجی
منبعمحور در میان محدثان متقدم امامی ،بهویژه در سدههای سوم تا پنج هجری وجود داشدته
است ،اما در میان محدثان اهس ّ
سنت ،تنها «نقد بیرونی» و «نقد دروندی» مدورد اسدتفاده قدرار
گرفته و اعتبارسنجی منبعمحور را نزد آنان با نقص مواجه نموده است.
واژگان کلیدی :کتابت حدیث ،تحلیس فهرستی ،اعتبارسدنجی منبعمحدور ،نقدد دروندی ،نقدد
ّ
بیرونی ،حجیتسنجی کتاب ،تاریخ تدوین حدیث.
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Abstracts

Hadith evaluation has undergone various highs and lows in the
Islamic world since the first century AH, but nevertheless, today it is
thought that the criterion which Muslim scholars has used during
these centuries to measure the validity of hadiths, is to pay more
attention to chain of transmitters and assessing narrators’ lives,
while the historical data do not accept the monopoly of this method.
The aim of this article is to find the historical background of "sourcebased" evaluation in Imami and Sunni hadith and also to provide a
formulation for the method used by the earlier hadith scholars. Thus,
first we will deal with the written transmission of hadiths to the
early hadith scholars, and by examining the latest views of Muslim
scholars and orientalists, we will study the contribution of written
transmission in the hadith history of both sects. Next, in order to
analyze the historical findings of the first step, we formulate the
source-based evaluation in three stages: "external critique", "book
authentication" and "internal critique", and by examining the
historical evidence, we show all three stages of source-based
evaluation have existed among the early Imami hadith scholars,
especially in the third to fifth centuries AH, but among Sunni
scholars, only "external critique" and "internal critique" have been
used, and they lacked source-based evaluation.

تحليل التحقق من صحة مصدر االختفاء في تاريخ الحديث اإلمامي والسني
طيد محمدجواد طيدشبيرى
وحيد فا

1

2

لم يمر التحقق من حة األحاديإ بمختلف التقلبات في العاالم اإلطاالمي مناذ القارن األول
الهجري ول ن عيعتقد اليوم أن الم ون الذي اطتخدم علماا المنالمين خاالل هاذه القارون
لقياف حة األحاديإ هو إيال مييد من االهتمام لرجال الوثيقة وفحاص حالاة الارواة .بينماا
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البيانات التاريخية ال تقبل احت ار هذه الطريقة و تتمثال مهماة هاذه المقالاة فاي العثاور علاع
ً
الخلفية التاريخية للتحقق القائم علع المصادر فاي الحاديإ اإلماامي والناني وأيضاا تقاديم
ياغة للطريقة التي اطتخدمها الرواة النابقون .في هذا الصدد في الخطوة األولاع طانتعامل
والمنتشرقين طوف ندرف منااهمة النقال ال تاابي فاي تااريخ أحادياإ الماذهبين .نصاو
المصدر المبني علع ثالث مراحل من النقد الخارجي لتوثيق ال تااب والنقاد الاداخلي ومان
خالل فحص األدلة التاريخية نظهر أن جميع المراحل الثالث للتحقاق القاائم علاع المصادر
کانت موجودة لدى الرواة اإلماميين األوائل خا ة في القارنين الثالاإ والخاام الهجاريين.
ل ن بين الرواة الننة تم اطتخدام النقد الخارجي والنقد الداخلي فقط وکان التحقق القائم علع
المصدر ً
معيبا بالننبة لهم.
الكلمات األساسية :کتاب الحاديإ تحليال القائماة التحقاق مان احة المصادر النقاد
الداخلي النقد الخارجي مصادقة ال تاب تاريخ تجميع الحديإ.
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مع نقل األحاديإ الم توبة إلع الرواة األوائل ومن خاالل دراطاة آخار آرا علماا المنالمين
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 .1مقدمه
ّ
ّ
مشهور میان دانشمندان مسلمان آن است که قرآن کری قطعی الصدور و اخبار و روایدات نندی
ّ
الصدور است .همین مسأله سبب شده که تالش برای اعتبارسنجی روایات از ّاولدین سددههدای
اسالمی آغاز شود .نتیجه این تالش ،بهوجود آمدن گفتمان «اسناد» و «دانش رجال» بوده است.
با این وجود بهنظر می رسد در چهار سده نخست که گفتمان اسدناد و علد رجدال در اوو خدود
ّ
بودند ،مؤلفه دیهری در اعتبارسنجی روایات در کنار دانش رجال نیز مد نظر بود که در پژوهش
پیش رو ،آن را «اعتبارسنجی منبعمحور» مینامی که مقصود از آن ،سنجش میدزان اعتبدار یدک
حدیث منفرد ،با استناد به میزان اعتبار منبع مکتوب آن میباشد .بهکار گیری توأم ایدن دو مؤلفده
میتوانست اعتبار روایات را با اطمینان بیشتری مورد بررسی قرار دهد.
ّ
این مؤلفه توسط آیت الله مددی« ،تبیین فهرستی» نامیده میشود و بهنظدر ایشدان ،تنهدا در
میان محدثان شیعه وجود داشته و در میان محددثان اهدس ّ
سدنت مطدرح نبدوده اسدت( .مدددی
موسوی )138-77 :1394 ،گروهی از محققان با استقبال از این دیدگاه آن را مورد بررسیهای
بیشتر قرار دادند (رک :خدامیان اآلراندی112-21/1 :1389 ،؛ ملکیدان )93-9/1 :1394 ،و در
مقابس ،گروهی برداشت ایشان را با تاریخ حدیث شیعه و اهدس سدنت موافد ندانسدتند( .بدرای
دیدگاه برخی مخالفان رک :انصاری28-27 :1396 ،؛ ّ
حب الله)125-81/3 :2017 ،
 .1-1روششناسی
با تمام تالشهایی که در راستای تبیین این مؤلفه و پاسخ به مخالفان انجام شدده اسدت( ،بدرای
یکی از این تالشها رک :میرزایی :1398 ،سراسر اثر) جای دو امر در پژوهشهای انجام شدده
خالی است .نخست آنکده آنطدور کده الزم بدوده ،زمیندههدای تداریخی ایجداد ایدن مؤلفده در
اعتبارسنجی حدیث امامیه و اهس سنت بررسی و مقایسده نشدده اسدت ،و دیهدر اینکده تداکنون
نسبت این مؤلفه از لحاظ متدولوژیک ،1با سایر روشهای علمی نقد متون ،بررسی نشده است.
ّ
ّ
یافته این پژوهش برای صورتبندی روش بهکار گرفتهشده توسط محددثان متقددم اسدالمی
این است که «اعتبارسنجی منبعمحور» در سه مرحله انجام میشد :در مرحله نخسدت پد از
شناخت «منبعی» که حدیث در آن درو شده ،مؤلف این منبع مکتوب شناسایی و انتسداب ایدن
ّ
ّ
منبع به وی اثبدات مدیشدد .در مرحلده دوم ،حجیدت شدرعی منبدع مزبدور بررسدی و حجیدت

 .2-1ساختار پژوهش
در ادامه ایدن پدژوهش بدرآن هسدتی کده بدا توجده بده روش تصویرشدده ،سده ایدن مؤلفده در
اعتبارسنجی روایات شیعه و اهس ّ
سنت را با ه مقایسه کنی  .بدین منظور در گام نخسدت بایدد
ً
اساسا انتقال مکتوب ّ
سنت نبوی چه سهمی نسبت بده انتقدال شدفاهی در میدان
بررسی کنی که
شیعه و اهس ّ
سنت دارد .ازاین رو ابتدا در خصو شفاهی یا مکتوب بودن منابع جوامع حددییی
فریقین بحث خواهی کرد و جدیدترین دیدگاههای محققان مسدلمان و خاورشناسدان را در ایدن
خصو مطرح مینمایی  .در گام بعد نیز با بازخوانی مسیر تاریخی تدوین و انتقال ّ
سنت نبوی
در میان شیعه و اهس ّ
سنت ،به پیجویی زمینههای اعتبارسنجی منبعمحور حدیث در میان فرقین
میپردازی .
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مجموعی تمام روایات فرضی منبع مورد نظر اثبدات مدیشدد .و در مرحلده سدوم ،بدا شدناخت
تحریرهای مختلف این منبع مکتوب و میزان اعتبار هر کدام از آنها (بهمعنای ّ
صحت انتساب به
مؤلف) ،انتساب حدیث مورد بحث به مؤلف منبع ثابت میشد .ناگفته پیداست که پیشفدر
این مراحس ،انتقال مکتوب روایات است.
بر اساس اصطالحات موجود در حوزه مطالعات نقد متن 2که از قرن  19مدیالدی در نتیجده
شکسگیری روششناسی عل تاریخ در غرب بهوجود آمد ،مرحله ّاول منطب با نقدد بیروندی 3و
مرحله سوم منطب با نقد درونی 4میباشد( .پیرامون این حوزه مطالعاتی رک :مارشدال:1372 ،
)174-55
ّ ً
نقطه افتراق مطالعات نقد متن با اعتبارسنجی منبعمحور حدیث اوال مرحله دوم است که آن
را حجیتسنجی کتاب مینامی و مبتنی بر کشف ّ
حجیت شرعی کتاب یک مؤلف مدیباشدد و
ً
تنها در فضای دروندینی معنا پیدا میکندد .ثانیدا در خصدو جایهداه اعتبارسدنجی محتدوایی
است؛ چه اینکه این مه در مطالعات نقد متن در نقد درونی انجام میگیدرد ،در حدالی کده در
ّ
اعتبارسنجی منبعمحور حدیث ،با توجه به میزان تطاب محتوا با آموزههای مسل انهاشدته شدده
ّ
نزد محدث ،میتواند بهعنوان ابزاری برای هر کدام از سه مرحله مذکور مطدرح شدود( .پیرامدون
اعتبارسنجی محتوایی رک :حسینیّ ،
حمادی :1393 ،سراسر اثر؛ سیدشبیری و قناعتهر:1398 ،
)91

 .3-1اهمیت مسأله
ّ
اثبات وجود این مؤلفده در اعتبارسدنجیهدای محددثان ،مدیتواندد ضدعف نظریداتی همچدون
«تعوی سند» را آشکار کند (پیرامون این نظریه رک :صدر )261-238/3 :1408 ،و با ایجاد
ّ
فه دقی تر از کالم متقدمان ،به گفتوگوها در خصو برخی مباحث فرعی ،ازجمله داللدت
ّ
مقدمه کامل الزیارات بر توثی مشایخ ابن قولویه نیدز خاتمده دهدد( .پیرامدون نظریدات در ایدن
خصو رک :سیستانی)124-89/1 :1437 ،
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 .2پیشینه بحث انتقال شفاهی یا مکتوب حدیث
از دیرباز غالب علمای اهس سنت و محققان غربی ،بر اسداس وجدود روایدات نهدی از کتابدت،
معتقد بودند حدیث در سده اول هجدری کتابدت نشدد( .ابدن سدعد143/5 :1410 ،؛ دارمدی،
428-412/1 :1412؛ برای تاریخچه این دیدگاه نزد محققدان غربدی رک :پداکتچی1392 ،ب:
 )56-54/1از خاورشناسان سرشناس در این خصو میتوان بده گلدسدیهر 5اشداره کدرد کده
نظریهاش در خصو نهارش دیرهنهام حدیث بهصورت قابس مالحظهای طرفدار پیدا کرد .وی
با استناد به روایات فراوانی از صدر اسالم مبنی بر مخالفت با کتابت حدیث و همچنین اسدتناد
به اینکه جوامع معتبر حدییی به منابع مکتوب پیش از خدود اشداره نمدیکنندد و واژگدانی چدون
ّ
«أخبرنی» و «حدثنی» نیز نمایانهر نقس شفاهی است ،تدوین متون حدییی را به پایان قرن دوم و
نیمه نخست قرن سوم بازگرداند( .نیسساز134 :1391 ،؛ پارسا)35-33 :1387 ،
با این وجود ،از اواسط قرن بیست  ،فؤاد سزگین که در رساله دکتدری خدود بده ندام «مصدادر
بخاری» 6به زبان ترکی ،پژوهشی در خصو منابع مکتوب کتاب صحیح بخاار انجدام داده
بود ،نشان داد بهرغ وجود روایات نهی از کتابت ،نهارش حدیث در میان عمدوم مسدلمانان از
همان سده اول آغاز شده و اسانید روایات حاوی نام مؤلفان کتابها بوده است .شدواهد وی در
خصو این دیدگاه در کتاب «تاریخ نگارشها عربی» 7که به زبان آلمانی تألیف کرده ،بیدان
ّ
ّ
شد .وی برای اثبات مدعای خود به دو دسته از ادله استناد کرده است:
الف) روایات و گزارشهایی از تاریخ صدر اسالم که نشان میدهند نهارش حدیث در میان
صحابه و تابعین رواو داشته است.
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ً
ب) شواهدی که نشان میدهند از نیمه دوم قرن اول ،برای ّ
تحمس حدیث صرفا بده سدماو و
ً
قرائت اکتفا نمیشده و غالبا در کنار آنها ،شیوههای «مکاتبه» و «مناوله» و مانند آنها نیدز بدهکار
رفته است( .سزگین152-118/1 :1411 ،؛ آقایی)277-276 :1394 ،
بهنظر سزگین ،اسانید موجود در ابتدای روایات داللت بر روایت شفاهی ندارند ،بلکده ایدن
اسامی مشتمس بر نام مؤلفان و راویان اجازهدهنده منبدع مکتدوب حددیث هسدتند .وی بدهعنوان
ّ
ّ
نمونه بیان میکند که طبری در تفسیر خود با سند «حدثنا محمدبن عمرو الباهلی ،قدال :حددثنا
ّ
أبوعاص النبیس ،قال :حدثنا عیسیبن میمون عن إبن أبی نجیح عن مجاهدد» از تفسدیر مجاهدد
که بهدست ما رسیده ،نقس قول کرده است( .سزگین)147/1 :1411 ،
یکی دیهر از دستاوردهای سزگین ،ارائه روشی برای مقایسه نظاممند اسناد است .یک دسدته
از رجال سند احادیث ،مؤلفانی هستند که مطالب را از مندابع گونداگون گدردآوری مدیکردندد و
دسته دوم ،راویان صرف بودند که این جوامع را در درسهایشان نقس میکردند .به عقیده سزگین،
آخرین نام مشترک در زنجیره اسانیدی با حلقههای ابتدایی مشابه ،نمایانهر مؤلف مستقی یدک
منبع برای یک کتاب مفرو است( .همان)151-150 ،
در چهار دههای که از دیدگاه سزگین گذشت ،پژوهشهای مختلف دو اشکال اساسی بهکار
سزگین وارد نمود:
نخست اینکه نسخههای تازه کشفشده کتب با موارد منقول در جوامع روایی که بده ادعدای
ّ
سزگین از این نسخهها بوده ،تفاوتهایی گاه جدی دارد که برای نمونه میتوان به تفاوت نسدخه
خطی تفسیر مجاهد و موارد منقول از مجاهد در تفسیر طبری اشاره کرد.
دوم اینکه اختالف زیاد میان تحریرهای بهجا مانده از برخی آثار مانند سیره ابن اسدحاق ،بدا
نظریه نقس لفظ به لفظ و حتی کامس کتابها ،که به عقیده سدزگین خیلدی زود در انتقدال داندش
آغاز شد؛ سازگار نیست( .نیسساز)331-330 :1393 ،
در همین راستا گریهور شولر 8با ارائه دیدگاهی جدید ،تالش کرد دو دیدگاه متضاد سزگین و
گلدسیهر را به ه نزدیک کند .به عقیده وی ،مناقشه بر سر نقس شفاهی در مقابس نقدس مکتدوب
در قرون اولیه ،ناشی از بی ّ
توجهی به ویژگیهای نظام آموزشی در اسالم است .این نظام بهترین
شیوه فراگیری دانش را سماو نزد استاد میدانست و چندان اعتباری برای نسخهبرداری صدرف از
نوشتهها قائس نبود .بنابراین نقس شفاهی و مکتوب ،دو شیوه ّ
مکمدس همددیهر بدودهاندد .در ایدن
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نظام ،علت شکسگیری تحریرهای مختلف از یک اثر میتوانست ناشی از این باشد کده اسدتاد،
مطالددب را در مجددال مختلددف درس بدده شددکسهای گوندداگون ارائدده کددرده باشددد و یددا اینکدده
یادداشتهای شاگردان با همدیهر متفاوت باشد( .همان)142-137 :1391 ،
شولر در ادامه دیدگاه خود ،به تفاوت یادداشتهای شخصی ،کده اسدتاد بدرای یدادآوری در
ّ
هنهام ارائه درس آماده میکند و آثار ساخت یافتهای که بهصورت منظ تألیف شددهاندد ،اشداره
میکند .در زبان یونانی ،به نوو اول هیپومنما 9و به نوو دوم سینهراما 10میگویند .بدهنظر شدولر،
منابع مکتوب مؤلفان جوامع اولیه بیشتر هیپومنما و یادداشت شخصی بود و عالمان مسلمان تدا
اواخر قرن دوم و حتی اوایس قرن سوم ،شکس نهایی و تیبیتشدهای به آثار خود نمیدادندد .البتده
ّ
شواهد موثقی وجود دارد که از همان دورههای اولیه ،برخی از عالمان ،به اثر خود یا دسدتکد
نسخهای از آن شکس نهایی میدادند و کتابهایی از نوو سینهراما فراه میآوردند .بهنظر شولر،
این دو دسته مکتوبات ه در مجال درس و به شیوه سماو و قرائت ،و ه با نسخهبرداری قابس
انتشار بود( .همان)145-142 ،
نکته دیهری که در دیدگاه شولر بددان توجده شدده ،ایدن اسدت کده باوجوددیددگاه سدزگین،
مرزبندی دقی میان مؤلفان و راویان ،دستک در دوران اولیه امکانپذیر نیست؛ زیرا تا قرن سوم
بیشتر راویان ،متونی را که نقس میکردند ،اصالح مینمودند و یدا مطدالبی بددان مدیافزودندد و
بهطور کلی ،در شکسگیری آثار بسیار مؤثر بودند .البته این دست تغییرات به مرور زمان ک شد
ً
و در نیمه قرن چهارم کامال متوقف گردید( .همان146 ،؛ برای آشنایی کامس با دیدگاه و شدواهد
وی رک :شولر :1391 ،کس اثر)
11
از دیهر خاورشناسان که در این جهت دیدگاههای درخوری ارائه نمدود ،هارالدد موتسدکی
است که انتقاداتی به روش سزگین دارد و اصالحاتی را در خصو دیدگاه وی الزم میداند .وی
در مقالهای که در خصو تداریخگدذاری کتداب موطدأ مالدک نوشدته 12،مدیگویدد« :مدن در
تحقیقات خود درباره سنتهای نقس حدیث به این نتیجه رسیدم کده بداوجود نقدس غیدر رسدمی
حدیث بهصورت شفاهی ،از نیمه دوم قرن ّاول با سازمان یافتن نظدام آمدوزش ،ضدبط مکتدوب
احادیث نیز متعارف و معمول بوده است .شکسهای این ضبط مکتوب نیز متفاوت بدوده اسدت.
شاگردان گاهی درسها را ضمن آموزش ،یادداشت میکردند و گاهی پ از درس مینوشتند ،و
یا با دقت و وسواس زیادی با امالی استاد مینوشتند ،یا از روی دستنوشدتهای نسدخهبدرداری
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میکردند و بعضی وقتها دوباره برای استاد میخواندند ...به همین دلیس سنتهای نقس با توجه
به موضوو ،زمان ،مکان ،استاد و شاگرد فرق میکرد( ».پارسا )41 ،1387 ،در واقع وی معتقدد
است همراهی کتابت با نقس شفاهی قابس تعمی نیست؛ زیرا نوشتن احادیدث و اسدتفاده از نقدس
مکتوب در بومها و مراکز آموزشی مختلف متفاوت است.
در پژوهش دیهری که موتسکی در خصو « ّ
ّ
عبدالرزاق صدنعانی» انجدام داده ،بدا
مصنف
استفاده از اسانید کتاب به این نتیجه رسیده که ّ
ّ
عبددالرزاق ّمتکدی بدر آثدار از بدین رفتده
مصنف
«معمربن راشد»« ،ابن جریج» و «سفیان ثوری» بدوده و مدیتدوان بدر مبندای آن ،ایدن کتدب را
بازسازی کرد( .موتسکی )101 :1385 ،البته او برخالف سدزگین ،بدر آن نیسدت تدا ثابدت کندد
ّ
مصدنف خدویش را از ایدن کتابهدا برگرفتده اسدت .بدهنظر او ،نتیجدهگیری
عبدالرزاق مطالب
مطمئنتر این است که عبدالرزاق آن متون را در درسگفتارهای این عالمان از آندان اخدذ نمدوده
ً
ّ
است .بر اساس این دیدگاه ،کتب فرضی آنان احتماال تا حد زیادی مبنای درسگفتارهدای آندان
بوده و عبدالرزاق آن درسگفتارها را تحریر کرده است( .آقایی)283 :1394 ،
گرچه تالشهای پیشگفته در این موضدوو قابدس تقددیر اسدت ،امدا یکدی از اشدکاالت آن،
انحصار مطالعه بر روی میراث علمی اهس سنت است .ایدن در حدالی اسدت کده در خصدو
ّ
میراث حدییی شیعه ،اثبات اتکای جوامع حدییی سدههای چهار و پنج بر منابع مکتوب آسانتر
است؛ چه اینکه دو تن از مؤلفان کتب اربعده (شدیخ صددوق و شدیخ طوسدی) ،بهصدراحت بده
استفاده از منابع مکتوب در تألیف آثارشان اشاره میکنند( .رک :ادامه مقاله)
با این وجود ،فکر شناخت منابع مکتوب احادیث موجود در کتب اربعه و سایر آثدار هد ارز
شیعه و بازسازی دوباره این منابع سابقهای طوالنی ندارد .پیشهامان این بحث در فضای روایات
شیعه امامیه ،سید احمد مدددی موسدوی (مدددی موسدوی ،)138-78 :1394 ،سدید حسدین
مدرسی طباطبایی (مدرسی طباطبایی :1386 ،کس اثر) ،احمد پاکتچی (پداکتچی-9 :1380 ،
12؛ همو :1382 ،کس اثر) و سید محمدجواد شبیری (شبیری1394 ،الف430-379 :؛ همان،
1394ب )491-455 :هستند.
اصول کلی روشی که این محققان بهکار میگیرند ،مشابه است .در واقع ایشان با گردآوری و
مرتب سازی اسانید مشابه و مقایسه آن با طرقی که در کتب فهرست برای کتب متقدم ذکر شدده
است ،مأخذ روایت را بازشناسی میکنند .پیداست که این روش در خصو «مطالعه اسدانید»
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بدا روش سددزگین تفدداوت مدداهوی نددارد( .شددبیری1394 ،الددف401-400 :؛ سددزگین:1411 ،
 )151-150/1اگر چه که در خصو مطالعه روایات شیعه دقتها و شواهد دیهری نیدز مدورد
استفاده قرار گرفته است( .شبیری1394 ،الف )430-379 :عالوه بر این ،کتدب فهرسدت کده
لیستی از قدیمیترین آثار مکتوب شیعه و راویان اجازهدهندده ایدن کتدب را در اختیدار مدا قدرار
میدهند ،ابزار ارزشمندی هستند که بازشناسی «منبع مکتوب روایات شیعه» را تسهیس و نتیجده
بهدست آمده را تصحیح و تأیید میکنند.
در ادامه ،با توجه به جدیدترین مطالعات معرفیشده در سطور پیشین ،مسیر تاریخی تدوین
سنت نبوی در میان شیعه و اهس ّ
و انتقال ّ
سنت بازبینی و بازخوانی شده و پ از آن ،به پیجویی
زمینههای اعتبارسنجی منبعمحور حدیث در میان فریقین میپردازی .
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 .3کتابت حدیث در سده اول هجری
آثار مکتوب شناختهشده از قرن اول هجری تعداد زیادی ندارند .از نمونههای غیرشیعی کتابدت
حدیث در سده اول هجری ،میتوان بده «الصدحیفة الصدادقة» ،نوشدته عبداللدهبن عمروعدا
(65ق) اشاره کرد (سزگین )153/1 :1411 ،که طب نقلی ،با وجود مخالفت قدریش بدا نوشدتن
 ،وی بدا اذن ایشدان آنهدا را نوشدت( .دارمدی )429/1 :1412 ،دیهدر
کلمات پیامبر اکرم
نمونههای کتابت عبارتاند از :صحیفه ُ
سمرةبن جندب (60ق) ،صدحیفه جدابربن عبداللده بده
روایت شاگردش سلیمانبن قی یشکری (م 80ق)( ،سزگین )154/1 :1411 ،صحیفه عمروبن
حزم (54ق) که شامس برخی امدور مانندد سدنن مدالی و جزائدی مدیشدد (ابدن ّ
حبدان:1408 ،
 )501/14و کتب عروةبن زبیر (93ق) کده بداوجود سدوزاندن آنهدا (ذهبدی،)426/4 :1405 ،
پسرش هشام ،دفتری از احادیدث پددرش را جمدع کدرده بدودَ ( .ب َسدوی822/2 :1401 ،؛ بدرای
مشاهده لیستی از میراث حدییی اهس سنت در ایدن سدده رک :اعظمدی220-139/1 :1405 ،؛
سزگین)164-153/1 :1411 ،
از نمونههای شیعی کتابت حدیث نیز ،میتوان به «کتاب السنن و األحکام و القضایا» نوشته
أبی رافع (پ از40ق) اشاره کرد که ّ
مبوب بوده و شامس ابدواب صدالة ،صدیام ،حدج ،زکدات و
قضایا میشده است( .نجاشی )6 :1436 ،عالوه بر ایدن ،کتداب علدیبن أبدی رافدع در ابدواب
مختلف فقه ،کتاب ربیعةبن ُس َمیع در زکات چهارپایان و همچنین کتاب سلی بن قی (76ق)،
از نمونههای دیهر کتابت حدیث در سده ّاول هستند( .همان)9-6 ،

البته در میان میراث مکتوب شیعه ،شاید هیچ کتابی به پایه «الصاحیة الاامةا » یدا همدان
«کتاب ّ
و خط امیرالمدؤمنین بدوده( ،کلیندی:1407 ،
علی» که به امالی پیامبر اکرم
ً
 )242/1نرسد .این کتاب که طب روایات بسیاری از ائمه اهس بیت  ،خصوصا امدام بداقر و
ّ
 ،شامس هر آنچه مردم بدان نیاز دارند و تمام حالل و حدرام مدیشدد( ،صدفار،
امام صادق
 )150-142 :1404از میراثهای امامت است که دست بهدسدت میدان ائمده اهدس بیدت
گاه پاسخهای خود به پرسشها
میگشت و در اختیار اصحاب ایشان نبود ،با این حال ائمه
را مستند به این کتاب میکردند( .بروجردی)47-41/1 :1433 ،
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 .4کتابت حدیث از سده دوم به بعد
با گذشت ربع اول سده دوم هجری ،نوو جدیدی از کتابت حدیث آغاز شدد و محددثان ،کتبدی
مرتب بر اساس ابواب مختلف تدوین کردندد( .پداکتچی1392 ،ب91/1 :؛ المطیدری:2002 ،
 )199قدیمیترین نمونه از این دست کتب تبویب یافته در میان اهس سنت و جماعدت ،توسدط
عبدالملکبن عبدالعزیز بن ُج َریج (150ق) و در مکه نهاشته شد( .ابن حنبس311/2 :1422 ،؛
م ّزی347/18 :1400 ،؛ ذهبی)111/7 :1405 ،
در میان جریان شیعه امامی نیز میتوان عبیداللدهبن علدی حلبدی (قبدس از 148ق) را اولدین
نهارنده این گونه کتب دانست که امام صادق پ از مشاهده ایدن کتداب ،آن را تأییدد و بدا
عبارت «أ تری لهؤالء میس هذا؛ آیا برای اینان (اهس سنت) مانند ایدن کتداب مدییدابی » ،آن را
ستود( .نجاشی )231 :1436 ،این عبارت شاید بتواند نشان دهد تألیف ایدن کتداب دسدتکد
پیش از شهرت و انتشار کتاب ابن جریج بوده است.
گرچه در ابتدای سده دوم ،این تفکر در نهارش کتاب ،ه در میان محدثان شدیعه و هد در
میان محدثان اهس سنت و جماعت آغاز شد ،اما این تفکر در طدول سدالها و قرنهدای بعددی
نتوانست نظری بدون مخالف در میان فریقین باشد و آثار حدییی غیر ّ
مبوب در دورههای بعددی
بهوفور یافت میشد .بنابراین مسیر کلی تدوین حدیث در سدههای دوم به بعدد کده در میدان دو
جریان اهس سنت و شیعه امامی با تفاوتهای مهمی همراه است ،در فصسهای آتدی بهصدورت
جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
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 .1-4حرکت اهل سنت در تدوین سنت در سده دوم به بعد
همان طور که گفته شد ،یکی از مناقشات کهن در حوزه حدیث ،اختالف درباره کتابدت آن بدود
در این باره ،آنچه
(رک :خطیب بغدادی :1974 ،سراسر اثر) .فارغ از اجازه یا نهی پیامبر
ّ
است که بیشتر صغار صدحابه را
مسل است ،تقابس دو گروه صحابه پ از رحلت پیامبر
در جناح موافقان و کبار صحابه را در جناح مخالفان قرار میداد( .پاکتچی1392 ،الدف)241 :
به همین دلیس کتابت حدیث در طول سده اول بیشتر توسط صغار صحابه پیهیری شد.
با آغاز سده دوم هجری و دستور عمدربن عبددالعزیز بده کتابدت حددیث( ،دارمدی:1412 ،
 )431/1روند کتابت موجود در سده قبس شدت گرفت و در ایدن راسدتا ،عدالوه بدر ّ
سدنت نقدس
شفاهی که همچنان طرفداران خود را داشت ،در دو مسیر ّ
تحمس و انتشدار آثدار نوشدته شدده در
سده اول و همچنین نهارش آثاری جدید پیش گرفته شد( .پداکتچی1392 ،الدف )242 :البتده
باید توجه داشت که آنطوری که شولر و موتسکی در خصو کتب حدییی اهدس ّ
سدنت نشدان
دادندّ ،
تحمس و انتشار آثار نوشته شده در قرن ّاول و نهارش آثار جدید بدین معنا نیست که همه
این آثار به شکس یک کتاب بهمعنای مصطلح خود (سینهراما) درآمده بودندد ،بلکده بسدیاری از
این آثار بهشکس یادداشتها و دفاتری (هیپومنما) بودند که ّ
حتدی توسدط برخدی از اسداتید ،بده
مجل درس نیز آورده نمیشدند و استاد حدییی ترجیح میداد آنها را از حفظ بیان کند.
با توجه به این مقدمه ،در مسیر اول ّ
(تحمس و انتشار آثار سده ّاول) آثداری مانندد «صاحیة
الصادق » عبداللهبن عمروعا  ،که به نتیجهاش عمروبن شدعیب (118ق) رسدیده بدود و از آن
حدیث میگفت( ،ابن حجر عسقالنی )50-49/8 :1326 ،صحیفة سمرةبن جندب که توسط
حسن بصری تدری میشد( ،ابن مدینی ،)53 :1980 ،کتاب أن بن مالک در باب صددقات
که توسط نوهاش ثمامةبن عبدالله روایت میشد( ،دارقطندی )230/1 :1405 ،و کتداب حدارث
أعور (70ق) که شاگردش ابواسحاق سبیعی (127ق) از آن حدیث میگفدتّ ،
(مدزی:1400 ،
 )111/22مورد قرائت و سماو قرار گرفت.
در مسیر دوم (نهارش آثار جدید) نیز آثاری به شکس سینهراما یا هیپومنمدا تدألیف شدد کده
برخی از آنان عبارتاندد از :کتداب ندافع مدولی ابدن عمدر (117ق) شدامس شدنیدههدای وی از
عبداللهبن عمر( ،ذهبی )98/5 :1405 ،صحیفه ّ
همامبن ّ
منبه مشتمس بر روایات ابوهریره ،کتاب
السنن مکحول شامی (116ق) مشتمس بر روایداتی فقهدی( ،ابدن نددی  )279 :1417 ،صدحیفه
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خراشبن عبدالله مشتمس بر روایدات وی از أن بدن مالدک( ،بدرای نسدخ خطدی موجدود رک:
سزگین )157-156/1 :1411 ،و همچنین صحیفه یحییبن ابی کییر (132ق).
این حرکت در طول سده دوم با نهارش کتب ّ
مبوب در سنن که آغازگر آن در میان اهس سنت
و جماعت را میتوان ابن جریج در مکه دانست ،ادامده یافدت و در بومهدای مختلدف اسدالمی
ً
چنین آثاری نهاشته شد .از نمونههای مه و اثرگذار این گونه آثار کده معمدوال بدا ندام عمدومی
ّ
«جامع» و « ّ
مصنف» شناخته میشوند ،کتداب «الموطا » مالدکبن أند (179ق) اسدت کده
نهارش آن در در نیمه سده دوم در مدینه به پایان رسید .البته باید توجه داشت که نهارش کتداب
ً
ّ
مبوب لزوما بهمعنای سینهراما بودن این کتب نیست ،بلکه همان طور که شولر بدهدرسدتی بیدان
کرده است ،خود مالک ،شکس نهایی موط را تعیین نکرد و نسدخهای رسدمی و ویراسدته فدراه
نیاورد کده مبندایی بدرای نسدخههدای موجدود باشدد .در حقیقدت نسدخههدای متفداوت موطا ،
یادداشتها و هیپومنماهای مختلفی هستند که در دورههای متفاوت به شیوه سماو یا قرائت ارائه
شده است و اختالفات زیادی نیز دارند( .نیسساز)143 :1391 ،
مبوب با عناوین «جامع»ّ « ،
نهارش کتب ّ
مصنف» یا «سنن» که همهی مشدتمس بدر ندوعی
تبویب بود ،اگرچه در سده سوم نیز پیهیری شد ،اما در مقابس این دسدته تألیفدات ،در سدالهای
انتقال از سده دوم به سوم در فضای برخی محدثان ،شاهد مخالفت با تبویب در حدیث هستی .
این طیف از محدثان نهرانی این را داشتند که با تبویب و قرار دادن یدک حددیث در کندار سدایر
احادیث یک باب ،از نقسگرایی صرف دور شوند .این گروه بهعنوان جایهزینی برای تبویب ،تمام
احادیث یک صحابی را بدون توجه به موضوو ،در کنار ه قرار دادند و با این کار ،ه از اجتهاد
در نقس دوری میجستند ،و ه خواننده را به مصادر مرجع و نسخه استفاده شدده از آن مصددر
رهنمون میساختند( .پاکتچی1392 ،ب)116-91/1 :
بهعنوان نمونهای مه از این آثار ،مسند احمدبن حنبس (241ق) است که کتابش را بر مبنای
نام صحابه مرتب میکند و احادیث هر صحابی را در یک باب جای میدهد.
با این حال ،همان طور که گفته شد ،مخالفت با تبویب در میدان همده محددثان سدده سدوم
هجری صادق نبود و افرادی مانند اسحاقبن راهویه (238ق) با تبویب مخالف نبودند و آثاری
ّ
مبوب تألیف کردند.

در نیمه اخیر سده سوم هجری ،این دو جریان (جریان احمدبن حنبس و اسدحاقبن راهویده)
زمینهساز تدوین دو سبک از آثار حدییی بودند :سدبک مسندنویسدی کده شداخص آن احمددبن
حنبس بود ،و سبک ّ
مدوننویسی که زمینهساز آثاری از نوو سنن و صحیح از سوی کسانی چدون
صاحبان صحاح سته بود( .همو1392 ،الف)250 ،245 :
با پایان این سده ،دوره آغازین تدوین حدیث در میان اهس سدنت و جماعدت سدپری و تمدام
مسانید و کتب صحاح سته تدوین میشود.
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 .2-4حرکت شیعه امامی در تدوین سنت از سده دوم به بعد
ّ
همان طور که گفته شد ،گرچه از سده اول هجری آثار حدییی توسدط متقددمان امدامی نهاشدته
 ،مکتدب جعفدری
شد ،اما از ابتدای سده دوم بود که با تالشهای امام باقر و امام صدادق
و
شکس گرفت و حدیث امامیه که تا قبس از آن دربردارنده حج وسیعی از احادیث نبوی
نبدود ،و
علوی بود ،به دلیس برداشتهایی کده از آن مدیشدد و مدورد تأییدد صدادقین
همچنین به دلیس نهرانیهایی که از جعس و تحریف درباره آنها وجود داشت ،متمرکز بر احادیث
و علدوی در تناسدب بدا احادیدث صدادقین
شد و احادیث نبوی
صادقین
مسیر جدیدی
کاستی یافت( .همان )243 ،در واقع جامعه شیعه امامی در عصر صادقین
در پاالیش کتب دوره گذشته خود پیش گرفت و در عو  ،به تدوینهایی نو بر اسداس روایدات
ائمه پ از امام سجاد رو آورد .در روایتی ،امام صادق  ،شیعیان قبس از دوره پدرشان را
در فقه نیازمند دیهران معرفی میکنند و بیان میدارند با تالشهای امام باقر بدود کده شدیعه
توانست در زمینه فقهی به استقالل برسد( .کلینی)20/2 :1407 ،
در همین راستا ،جریان غالبی تدوین و انتشار حدیث در میان شیعه امامیه بیشتر در سه موو
منتشر شد .در «موو اول تدوین و انتشار» ،از اواخر سده نخست هجری ،شیعیان که بیشتر آنها
و پرسدش از آندان،
در کوفه ساکن بودند ،در ایام حج و غیر آن با رسیدن بده خددمت ائمده
روایات شفاهی خود از ایشان را در کتبی ثبت کردند 13و تا نیمه سده دوم هجری ،کتابهایی از
به این شکس تدوین شد .این تألیفات شامس کتاب «األربا ماةا مسا ل
اصحاب صادقین
فی ابواب الحالل و الحرام» از محمدبن مسل (150ق) ،کتاب «یوم و لیلا » ابوبصدیر اسددی
ّ
ّ
(150ق) ،کتب ابوحمزه ثمالی ،کتاب فضیسبن یسار ،کتاب ابوعبیدة حذاء ،کتاب عبیداللدهبن
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علی حلبی ،کتب معاویةبن ّ
عمار (175ق) ،کتاب جمیسبن ّدراو (پیش از 203ق) و غیدر ایدن
موارد میشد( .نجاشی)170 ،309 ،115 ،441 ،324 :1436 ،
«موو دوم تدوین و انتشار» مقارن با تأسی شهر بغداد در میانه سدده دوم هجدری ،و کدو
برخی شیعیان به بغداد ،توسط چهرههایی مانند ّ
محمدبن ابیعمیر و رجال جریان هشامبن حک
در این شهر ،و رجال ساکن در کوفه کده بیشدتر از چهدرههدای جریدان هشدامبن سدال و طیدف
مفضسبن عمر بودند ،ایجاد شد( .برای آشدنایی بدا جریاندات فکدری درون جامعده شدیعه رک:
گرامی264 :1396 ،؛ همو :1390 ،سراسر اثر) در این موو ،شیعیان کوفه و بغداد در دو جهت
به فعالیتهای حدییی پرداختند .در جهت نخست به تدوین کتابهایی جدید مبتنی بر احادیث
پرداختند ،و در جهت دوم نیز ،پاالیش و انتشار کتب موو اول
و ائمه بعدی
صادقین
را ادامه دادند.
از آثار حدییی مربوط به این موو حدییی میتوان بده کتدب محمددبن ابدی عمیدر (217ق)،
ّ
کتب هشامبن سدال  ،کتدب یدون بن عبددالرحمن ،آثدار بندیفضدال ،کتدب صدفوانبن یحیدی
ّ
(210ق) ،کتب احمدبن محمدبن ابینصر بزنطی (221ق) و کتب حسنبن علی الوشاء ،کتب
حسنبن محبوب (224ق) اشاره کرد( .نجاشی)34 ،446 ،434 ،326 :1436 ،
«موو سوم تدوین و انتشار» نیز از دوران امام رضدا و پد از آن ،در اوایدس سدده سدوم
هجری در ق آغاز شد .در این موو ،آثار مختلف مراحس قبس ،توسط بزرگانی همانندد احمددبن
محمدبن عیسی اشعری ،ابراهی بن هاش  ،حسینبن سعید اهوازی و احمدبن محمددبن خالدد
برقی از عراق (بغداد و کوفه) به ق انتقال یافت و با پاالیش ،بهعنوان منبعدی بدرای آثدار حددییی
جدیدتر مورد استفاده قرار گرفت( .همان)76 ،58 ،16 ،81 ،
این سه موو ،مراحس تولید عل در حدیث شیعی را شکس داد و تدا اواخدر سدده چهدارم ،بدا
بزرگانی چون سعدبن عبدالله اشعری (301ق) ،محمدبن یعقوب کلیندی (329ق) ،محمددبن
حسنبن ولید (343ق) و محمدبن علیبن بابویه (381ق) ،بیشتر در شهر ق ادامه پیدا کرد این
شخصیتها با تجمیع و پاالیش احادیث مکتوب سه موو پیش ،آثاری ّ
مفصستر تدوین کردندد.
(برای تالشهای سایر بومهای حددییی امامیده رک :غالمعلدی :1392 ،سراسدر اثدر؛ پداکتچی،
 :1391سراسر اثر) در خصو برخی از آثار این سه موو ،هیچ بعید نیست که با دفاتر حددییی
ً
از نوو هیپومنما مواجه باشی که احیانا در معر تصحیح و تکمیس صاحبانش نیدز قدرار گرفتده
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باشد( .برای شواهدی در ایدن خصدو رک :اکبدری :1397 ،بخدش 3-4-3؛ جدیددیندژاد،
 :1390سراسر اثر) این مسأله بهخصو با توجه به دوره 140ساله حضدور ائمده پد از امدام
باقر در میان شیعیان ّقوت میگیرد و همان طور که شولر در خصو آثار اهدس ّ
سدنت بیدان
میکند ،میتواند از عوامس اختالف در تحریرهای کتب متقدم امامیه نیز باشد.
در سالهای انتقال از سده چهارم به پدنج هجدری ،مکتدب شدیعی در شدهر بغدداد روند
دوبارهای گرفت و چهرههایی چون شیخ مفید (413ق) و سید رضی (406ق) که به دلیس غلبده
رویکرد کالمی ،چندان عالقهای به جمعآوری و نهارش آثار حدییی نشان نمیدادندد ،بده تهیده
آثاری مختصر همت گماشتند .کتابهای األمالی شیخ مفید و نهج البالغ سید رضی میتواند
محصول حدییی این دوره در شهر بغداد بهشمار بیاید( .پاکتچی1392 ،الف)252 :
در اواسط سده پنج نیز شیخ طوسی که تربیت شده شهر بغداد بود ،برخالف فضای فکری
حاک در این شهر ،قائس به حجیت خبر واحد شد (مددی موسدوی )117 :1394 ،و بده همدین
سبب ،دوباره جایهداه حددیث را در میدان فقیهدان پررند نمدود و بدا اسدتفاده از آثدار حددییی
تألیفشده در دورههای قبس ،دست به تألیف کتب تهذیب االحکام و استبصار زد.
ّ
برخی از آثار حدییی این پنج قرن در دوره مکتب حلده در قدرن هفدت نیدز موجدود بودندد و
سیدبن طاووس گاه احادییی را با تصریح به نام این کتب در آثار خود روایت میکندد( ،کلبدر،،
 :1371کس اثر) اما امروزه بیشتر آنها در دسترس ما نیست .با این وجدود ،بدا اسدتفاده از میدراث
موجود حدییی میتوان به بخش زیادی از محتویات این آثار دست یافت .توضیح آنکه اشاره ابن
بابویه به منابع مورد استفاده خود در تدوین کتاب من ال یحضار الةقیا ( ،ابدن بابویده:1413 ،
 )4-3/1و همچنین مقدمه مشیخه تهاذیب از شدیخ طوسدی (طوسدی :1407 ،مشدیخه ،)4/و
همچنین پژوهشهای معاصر در خصو بازشناسی منابع مکتوب دیهر کتب حددییی( ،بدرای
منابع مکتوب غیبت نعمانی رک :شبیری1394 ،الف430-379 :؛ برای برخی مندابع مکتدوب
کافی کلینی رک :طارمی راد )169-166 :1394 ،بهوضوح نشان مدیدهدد همدان طدور کده در
سطور پیشین گفتده شدد ،محددثان متقددم امدامی در تددوین کتدب حددییی ،از کتدب حددییی
نوشتهشده در مووهای پیش از خود استفاده کردهاند .بنابراین سند موجود در ابتدای روایات این
کتب شامس دو بخش است :بخش نخست که از نهارنده کتاب آغاز و به نام نویسنده کتاب منبع
خت میشود و طری نهارنده به ّ
تحمس کتداب مأخدذ اسدت .و بخدش دوم کده بازنویسدی سدند

ً
موجود در کتاب مأخذ میباشد .بنابراین گرچه کتدب حددییی دورههدای قبدس مسدتقیما موجدود
نیست ،اما روایات این کتب گاه با گزینش نهارنده ،میس الکافی و من ال یحضار الةقیا  ،و گداه
بدون گزینش ،مانند تهذیب األحکام ،در ضمن آثار موجود درو شده است( .عمدادی حدائری،
)64-51 :1394

 .1-5اعتبارسنجی منبعمحور حدیث در میان شیعه امامی
از سالهای انتقال به سده دوم هجری و در موو ّاول تدوین ،نهارش آثار حدییی مختلف آغاز و
ً
از نیمههای همان سده ،این روند با سرعت بیشدتری ادامده یافدت و خصوصدا آثداری بدا عندوان
«اصس» نهاشته شد .این دوران که میتوان آن را نقطده عطفدی در روندد مکتوبدههدای حددییی
در کوفه بود و این ،بر ،برندهای در حددیث
امامی دانست ،مقارن با حضور ائمه اهس بیت
ّ
امامی تلقی میشد؛ چه اینکه شیعه امامی بر اساس دیدگاههای کالمی خود ،حدیث امام را
میدانست ،بنابراین برای سدنجش اعتبدار روایدات ایدن کتدب،
آینه تمامنمای سنت نبوی
میتوانست آنها را به ایشان «عرضه» کند و با این کار ،به یدک نقدد مجمدوعی نسدبت بده تمدام
روایات کتاب دست یابد.
نمونههایی از عرضه کتب و دفاترحدییی از دوران امام سجاد تا ائمه متأخر گزارش شده
ّ
که اگر چه متعدد نیست ،اما میتواند نشاندهنده وجود این انهاره در حدیث امامیه باشد .عرضه
کتاب «السنن و األحکام و القضایا» نوشته ابورافع ،توسدط محمددبن قدی بده امدام بداقر ،
ّ
(طوسی )176 :1435 ،عرضه کتاب عبیدالله بن علی حلبدی بده امدام صدادق ( ،نجاشدی،
توسط یون بن عبدالرحمن به امام
 )231 :1436عرضه برخی از کتب اصحاب صادقین
رضا ( ،کشی )224 :1409 ،و عرضه کتداب «یاوم و لیلا » یدون بن عبددالرحمن ،کتدب
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 .5اعتبارسنجی حدیث
با توجه به آنچه بیان شد ،مشخص میشود اصس انتقال مکتوب حددیث در میدان شدیعه و اهدس
ّ
ّ
سنت قابس انکار نیست ،بنابراین میتوان انتظار داوریهدای منبدعمحدور را از محددثان فدریقین
داشت .در ادامه بدا اسدتفاده از صدورتبنددی سده مرحلدهای پیشدنهاد شدده« :نقدد بیروندی»،
ّ
«حجیتسنجی کتاب» و «نقد درونی» ،ک ّ و کیف اعتبارسدنجی منبعمحدور حددیث در میدان
شیعه و اهس سنت را بررسی مینمایی .
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ّ
بنیفضال و کتاب احمدبن عبداللدهبن خانبدة بده امدام عسدکری (نجاشدی447 :1436 ،؛
طوسی359 :1411 ،؛ ابن طاووس )183 :1406 ،از نمونههای آن است.
این نمونهها نشان میدهد انهاره «عرضه» بهعنوان ابزار « ّ
حجیدتسدنجی کتداب» در طدول
سده دوم و نیمه ّاول سده سوم ،دستک مورد توجه برخی محدثان امامی بوده است.
باوجود کارآیی عرضه در « ّ
حجیتسنجی کتاب» ،امکان عرضه تمامی کتب تدألیفی امامیده
وجود نداشت ،به همین سدبب ،گداه اعتبدار شخصدیت مؤلدف ،موجدب
به ائمه اهس بیت
ّ
پذیرش و تلقی به قبول کتب وی میشد ،و گاهی نیز با وجدود عددم اعتبدار مؤلدف ،کتداب وی
بهواسطه شهرت و وجود روایاتش در سایر اصول و ّ
مصنفات معتبر ،قابس قبول شمرده مدیشدد.
(طوسی32 :1435 ،؛ نجاشدی42 :1436 ،؛ رک :سیدشدبیری و قنداعتهر )90 :1398 ،شداید
روایت امام صادق خطاب به عمربن حنظله که در آن ،روایت «مجمدع علیده» را «ال ریدب
فیه» معرفی میکنند( ،کلینی )68/1 :1407 ،در پذیرش این قبیس تألیفات بیاثر نباشد.
شیخ طوسی در توضیح روش علمای متقدم امامی در پذیرش یک فتدوای شداذ مدینویسدد:
«هنهامی که یکی از آنان فتوایی ناآشنا میداد ،از وی در مورد دلیس آن سؤال میکردند .پ اگدر
آنها را به کتابی معروف یا اصلی مشهور ارجاو میداد و راوی آن ثقده مدیبدود و حددییش مدورد
انکار نبود ،آن فتوا را از وی میپذیرفتند .این شیوه علما از زمدان پیدامبر و ائمده و از زمدان امدام
صادق بود که عل از ایشان منتشر شد( ».طوسی )127-126/1 :1417 ،ایدن عبدارات بده
خوبی نشان میدهد شهرت و تلقی به قبول منبع روایت ،بهعنوان مؤلفهای در « ّ
حجیدتسدنجی
ّ
کتاب» ،نزد علمای متقدم امامی بهکار گرفته میشد.
در طول سده سوم ،پ از گذشت سه موو حدییی و انتقال و تجمیع کتب حددییی در شدهر
ق  ،محدثان امامی با تعداد زیادی کتاب حدییی و تحریرهای متفاوت از هر کتاب مواجه شدند
که با تفاوتهایی نیز همراه بود .این تعدد در تحریرها ،نیاز به «نقد بیرونی» و «نقدد دروندی» را
نیز ایجاد کرد و موجب شد که در طول سدده سدوم و چهدارم ،یکدی از اصدلیتدرین تالشهدای
محدثان ،معطوف به شناخت مؤلفان و کتب صحیح االنتساب ایشان و تشخیص تحریری شدود
که تمام روایات آن با کمترین تصحیف و تحریف ،منتسب به مؤلف است.
بهعنوان نمونه ،عدم پذیرش اصس زید ّزراد ،زید نرسی و کتاب خالدبن عبداللهبن سددیر ،و
ّرد انتساب این آثار به این افراد توسط ابن ولید( ،طوسدی )130 :1435 ،و عددم پدذیرش کتدب
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محمدبن سنان توسط ایوببن نوح و فضسبن شاذان( ،نجاشدی328 :1436 ،؛ کشدی:1409 ،
389و  )507از نمونههای «نقد بیرونی» و پذیرش همه نسخههای کتب یون بن عبدالرحمن،
به غیر از روایات منفرد نسخه محمدبن عیسدی توسدط ابدن ولیدد( ،طوسدی )266 :1435 ،در
راستای «نقد درونی» در سده سوم و چهارم هجری ارزیابی میشود.
از دیهر نتایج تجمیع کتب حدییی و تحریرهدای مختلدف آن در شدهر قد  ،ایجداد گفتمدان
«فهرست نویسی» در شهر ق در این دوره است.
ّ
کتب «فهرست» بهصورت اولیه ،لیستی از کتب و تحریرهایی بود که یک محدث آنهدا را از
مشایخ خود ّ
تحمس کرده بود( .رک :طوسدی32 :1435 ،؛ سیدشدبیری و ملکیدان)88 :1398 ،
اولین فهرست شناختهشده در انتهای سده سوم ،در محیط ق و توسط سعدبن عبداللده اشدعری
(299ق یا 301ق) نوشته شد .پ از وی و در طول سده چهارم ،به جز حمیدبن زیاد (310ق)
که از واقفه و در کوفه ساکن بود ،چهار فهرست شناخته شده دیهر ،همهی در شهر قد نهاشدته
شد (رک :طوسی237 ،92 ،135 :1435 ،؛ نجاشی)33 ،190 ،232 :1436 ،
در طول سده چهارم و پنج  ،بهکارگیری «نقد بیروندی»« ،حجیدتسدنجی کتداب» و «نقدد
درونی» بهمنظور اعتبارسنجی منبعمحور حدیث ادامه یافت .در این راستا ،معرفی برخدی کتدب
بهعنوان کتب مشهور و مورد اتکای شیعه ،توسط ابن بابویده در مقدمده کتداب «مان ال یحضار
الةقی »( ،ابن بابویه )4-3/1 :1413 ،انهار نظر نجاشی ،شیخ طوسی و ابن غضائری در مدورد
قابس اعتماد بودن یا غیرقابس اعتماد بودن یدک کتداب( ،ابدن غضدائری95 ،53 ،43 :1364 ،؛
طوسی189 ،116 ،54 :1435 ،؛ نجاشی )204 ،91 :1436 ،و همچندین عددم پدذیرش یدک
روایت به دلیس عدم وجود در اصول مدورد اعتمداد توسدط شدیخ مفیدد( ،مفیدد1413 ،ب)94 :
نشاندهنده تالشهایی در جهت «حجیتسنجی کتاب» و یا «نقد بیرونی» میباشد .و یا عددم
پذیرش یک روایت به دلیس عدم وجود در نسخه معتبر یک کتداب حددییی توسدط شدیخ مفیدد،
(همو1413 ،الف )24 :معرفی نسخههای مختلف کتب حسینبن سدعید و ندامبدری از نسدخه
احمدبن محمدبن عیسی بهعنوان نسخه معتبر و قابس قبول علمای امامی توسط ابن نوح سیرافی،
(نجاشی )59 :1436 ،و همچنین غیر قابس پذیرش بودن تحریری از یک کتاب( ،ابن غضائری،
 )87 ،67 ،61 ،54 :1364و یا پذیرش روایات غیر منفرد یک راوی بدنام( ،همان )67 ،54 ،از
نمونههای «نقد درونی» در میان علمای امامی سده چهارم و پنج است.
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عالوه بر این انهار نظرهای صریح ،گزینش روایات توسط دو نویسنده بدزر ،کتدب اربعده،
یعنی کلینی و ابن بابویه در سده چهارم ،نشاندهنده اعتماد هر کدام از آنها به تحریرهای خاصی
از کتب مورد اعتمادشان بهمنظور «نقد درونی» است .بهعنوان نمونده ،کلیندی در نقدس از کتدب
ّ
ّ
حسنبن علیبن فضال از تحریر محمدبن یحیی عطار از نسخه احمد اشعری استفاده میکندد،
در حالی که ابن بابویه از تحریر سعدبن عبدالله از این نسخه تکیه دارد؛ در حالی که هر دو نفر
به هر دو تحریر دسترسی داشتهاند (صفا.)198-197 :1399 ،
در طی سدههای شش تا یازده هجری ،شواهد اعتبارسنجی منبعمحور حدیث بهشدت رو
به افول میگذارد که دلیس آن میتواند از بین رفتن آثار قدما و کمیاب شدن اسانید روایدات (رک:
ّ
حسنبن زین الدین )14/1 :1363 ،یا دیدگاههایی همانند حجیدت تعبددی خبدر واحدد باشدد.
(مددی موسوی )117 :1394 ،در راستای همین مسیر ،محق حلی با نهارش کتاب «تلخای
الةهرست» ،به تلخیص فهرست شیخ طوسی پرداخت ،اما با این تفاوت که فهرست شیخ را کده
ّ
هدف آن معرفی کتابها بود ،به فهرست رجال مبدل کرد و طری شدیخ طوسدی بده کتابهدا را
ّ
کنار گذاشت( .محق حلی :1424 ،سراسر اثر)
در سده یازده نیز افرادی مانند حسنبن زینالدین ،در بخش فوائد کتاب منتقای الاماا ،
ّ
(حسنبن زین الدین )45-4/1 :1363 ،شدیخ بهدایی در مقدمده مشار الشمساین( ،بهدایی،
 )40-24 :1414و محمدامین استرآبادی در کتاب فواةد المدنیا ( ،اسدترآبادی،109 :1426 ،
ّ
حدی ّ
متوجه این تفاوت روش میان قدما و متأخران شدند .عبارات محمدتقی مجلسدی
 )120تا
در اثناء کتاب روض المتقین نیز نشان میدهد ایشان متوجه این نکته بوده و سعی کرده است بار
دیهر در اعتبارسنجی روایات ،به مؤلفه منبع حدیث نیز توجه کند( .مجلسدی498/3 :1406 ،؛
202/4؛ )83/7
ّ
 .2-5اعتبارسنجی منبعمحور حدیث در میان اهل سنت
با شروو گفتمان «اسناد» در اوایس سده دوم هجدری( ،پداکتچی )709 :1377 ،محددثان اهدس
سنت برای اعتبارسنجی روایات ،بیشتر به نقد انفرادی احادیث موجود در کتب و دفداتر حددییی
پرداختند و ازاینرو ،رایجترین مؤلفه اعتبارسنجی روایات نزد ایشان ،اعتبار رجال سند از حیدث
ّ
عدالت ،ضبط و البته اتصال سدند شدد( .سدیوطی78-61/1 :1415 ،؛ صدالح-126 :1984 ،
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 )138با این حال ،این پرسش مطرح است که محدثان اهس سنت در کنار اعتبارسنجی رجدالی،
چقدر به اعتبارسنجی منبعمحور توجه کردهاند
توضیح آنکه همان طور که در ابتدای مقاله بیان شد ،اعتبارسنجی منبعمحور حدیث در سده
مرحله «نقد بیرونی»« ،حجیتسنجی کتاب» و «نقد درونی» انجام میشود .به عبارت دیهدر،
ّ
در صورت بهکارگیری همزمدان ایدن دو مرحلده توسدط متقددمان ،مدیتدوان وجدود ایدن مؤلفده
اعتبارسنجی در میان آنان را اثبات کرد .در خصو شیعه امامیه همان طور که در فصس گذشته
بیان شد ،سدههای سوم تا پنج هجری ،اوو بهکارگیری این مؤلفه بدود .بندابراین در ایدن فصدس
بهدنبال شواهدی از بهکارگیری این سه مرحله در داوریهای اهس ّ
سنت هستی .
در راستای پاسخ به این پرسش ،باید گفت برخالف آنچه در خصدو انهداره «عرضده» در
میان شیعه امامیه گفته شد ،در اهس ّ
که بدا «عرضده»
سنت هیچ گاه مرجعی مانند اهس بیت
کتب و احادیث به ایشان ،به ّ
صحت آنها اطمینان یابند ،وجود نداشت ،از همین رو ،هیچ منبعی
ّ
اع از کتب یا دفاتر حدییی نمیتوانست منبعی مطمئن برای ّ
تلقی شود .ایدن
سنت نبوی
بدین معناست که ابزار «حجیتسنجی کتاب» بهشکلی که در شدیعه امامیده وجدود داشدت ،در
ّ
میان اهس ّ
سنت یافت نمیشد .گذشته از این ،حتی شهرت و تلقی به قبول کتاب نیز که در روش
علمای امامی بهعنوان ّ
مکمس «عرضه» مورد استفاده قرار میگرفت ،در بحثهای حددییی اهدس
ّ
سنت نانر به احادیث منفرد است و در خصو کتب بهکار نمیرود( .سیوطی)66/1 :1415 ،
به همین جهت ،تنها پ از نهارش جوامعی همچون صحیح بخاری و صحیح مسل است کده
از تلقی به قبول این آثار (و نه تألیفات پیشین) نزد علمای حدیث سخن به میان آمد و زمینهسداز
نظریه صحاح ّ
سته شد( .پاکتچی1392 ،ب)39-21 :
با این وجود نهارش کتب «فهرست» در میان اهس ّ
سنت با سه قرن تدأخیر نسدبت بده شدیعه
َ
امامی انجام شد و از سده شش  ،آثاری با عنوان «فهرس»« ،برنامج شیوخ» یا «ث َبت» بهمنظدور
معرفی کتب و تحریرهای مختلفی از کتب که مؤلف از مشایخ خود تحمس کرده ،ذکر میشد .از
مه ترین این آثار در میان اهس سنت میتوان به الةهرس ابن خیر اشدبیلی (م 575ق) ،الةهار
ابن عطیة (م 541ق) ،و التقیید لمةرف الرواة و السنن و المساانید ابدن نقطدة (م 629ق) اشداره
کرد( .برای اطالو بیشتر رک :پاکتچی1392 ،ب)45-40/2 :
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با وجود نبودن «حجیتسنجی کتاب» در میان اهس ّ
سنت ،شواهدی از «نقدد بیروندی» ندزد
ایشان مشاهده میشود .بهعنوان میال ،ابن جوزی نقس میکند کتابی با نام األلوی به عبددالکری
ّ
الجندی منتسب است که میسدرةبن عبدد ّربدة آن را وضدع کدرده اسدت( .ابدن جدوزی:1406 ،
 )152/3شواهد مختلفی از «نقد درونی» نیز نزد محدثان اهس سنت مشاهده میشود .بدهعنوان
تحمس صحیح یک منبع در یکی از طبقات ،میتوانست ّ
نمونه عدم ّ
صحت انتساب آن به مؤلف
را مشکوک و موجب عدم پذیرش آن منبع در طبقات بعد بشود .بارزترین نمونده ایدن پدیدده در
«الصحیة الصادق » دیده میشود که برخی ،به دلیس اینکه عمروبن شدعیب ،راوی ایدن کتداب،
تنها بخش کوچکی از آن را سماو کدرده ،آن را نمدیپذیرفتندد( .ابدن حجدر عسدقالنی:1326 ،
)50-49/8
ّ
دارقطنی (385ق) نیز روایتی از ّ
مصدنفات
حمادبن سلمة (167ق) را تنها به دلیس اینکده در
حماد وجود ندارد ،ضعیف شمرده و استناد آن به وی را نمیپذیرد( .دارقطنی)130/1 :1424 ،
ّ
عالوه بر این ،علمای حدیث در مورد وضاحبن خالدد یشدکری (175ق) ،روایداتی را کده از
کتابش تحدیث میکند قبول ،و روایات شفاهی او را نمیپذیرندد( .ابدن سدعد)212/7 :1410 ،
ترمذی (279ق) نیز در قاعدهای عمومی میگوید:
« قرائت حدیث بر یک شیخ حدییی در صورتی که وی ،حافظ آن کتاب حدییی باشد و یدا اگدر
حافظ نیست ،آن کتاب را داشته باشد ،همانند سماو از وی معتبدر اسدت( ».ترمدذی:1998 ،
)247/6

به همین دلیس است که وقتی شیخ حدییی حافظده ضدعیفی داشدت ،از او مدیخواسدتند کده
روایات را از کتابش تحدیث کند( .ابن حنبس )474/8 :1422 ،برخدی از محددثان سدختگیدر
مانند یحییبن معین (م 233ق) نیز ،حتی اگر شیخ حدییی حافظده قدویای هد داشدت ،تنهدا
روایتش از کتابش را میپذیرفتند و به بیان شدفاهی وی از روایدت بسدنده نمدیکردندد( .ذهبدی،
)568/9 :1405
این دقتها و سختگیریها در مورد کسانی که روایات و کتدب را از حفدظ بدرای شداگردان
قرائت میکردند ،همه بدین سبب بود که روایدات کتداب یدا دفداتر حددییی ،بددون تصدحیف و
تحریف به شاگردان منتقس شود و استناد آن به مؤلف دچار اشکال نشود.
نمونههای دیهری از «نقد درونی» ،در عبارات احمدبن حنبس ،که یکی از مؤثرترین عالمدان
در حوزه علس الحدیث است ،مشاهده میشود .ازجمله اینکه عبدالله پسر احمد ،روایتی با سند

»
«مجاهدبن موسی از محمدبن عبید از مسعر[بن کدام] از یزید الفقیر از جابر از پیدامبر
برای پدرش نقس میکند و نظر وی را در مورد آن جویا میشود .احمدبن حنبس با توجه به اینکده
این روایت را در نسخه محمدبن عبید از احادیث مسعر نیافته ،آن را رد مدیکندد( .ابدن حنبدس،
)347/7 :1422
در گزارش دیهری ،احمدبن حنبدس بدا مقایسده و مقارنده تحریدر سدفیانبن عیینده و تحریدر
ّ
مالکبن ان از روایات زهری ،اشکال سفیان در بیش از بیست روایت را متذکر شده و به صرف
دیدگاههای کلی در مورد ضبط و عدالت یک راوی اکتفا نکرده است( .همان)349 ،
ّ
ّ
با توجه به این شواهد متعدد ،نمیتوان بهکلی منکر اعتبارسنجی منبعمحور در میان متقدمان
اهس ّ
سنت شد ،بلکه باید وجود دو مرحله «نقد بیرونی» و نقد درونی» را نزد ایشان پذیرفت.
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نتیجه گیری

میراث مکتوب موجود از قرن ّاول هجری به هیچ عنوان پاسخهوی نیازهای علمی مسلمانان
نبود .اهس ّ
سنت برای رفع این مشکس ،چارهای جز استفاده از همان نهاشتههای محدود قرن ّاول

و همچنین مراجعه به صحابه و تابعین در قرن دوم و استفاده از روایات شفاهی آنان نداشتند .در
ً
اثر این دو حرکت ،مجموعه دفاتری از احادیث قرون اول و دوم بهدست آمد که معمدوال چیدزی
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بیش از یادداشتهای شخصی نبود و نمیشد آنها را کتبی ویراسته بهمعنای امروزی دانست .این
دفاتر حدییی بر اساس ّ
سنتهای آموزش در قرنهای دوم تا چهدارم توسدط مشدایخ تددری  ،و
ً
خود آنها نیز احیانا دستخوش تحول میشد ،بهطوری که با گذشت زمان ،تحریرهای گونداگونی

واکاوی زمینههای اعتبارسنجی منبعمحور در تار یخ حدیث امامیه و اهل سنت

از یک دفتر حدییی ایجاد میشد .همین تحریرها در اواخر سده سوم ،زمینهساز نهارش جوامدع
حدییی اهس ّ
سنت شدند.
در مقابس ،شیعه امامیه که پ از دوران امامت امام باقر نسبت به مرزبندیهای علمدی
سنت آگاه شده بود ،با توجه به دیدگاه کالمی عل ائمه نسبت به ّ
خود با اهس ّ
سنت نبوی ،مشکس
بده قدرن ّاول و رسدول
پیشگفته را حس شده میدیدد و نیدازی بده ارجداو گفتدههدای ائمده
ح نمیکرد .به همین سبب بود که از میانه قدرن دوم ،تمدام تدالش فقهدای شدیعه
خدا
ً
شد و در سه موو حدییی ،این آثار نهایتا به شهر ق
معطوف به نهارش و ثبت احادیث ائمه
منتقس و در آنجا تجمیع شد.
بنابراین در سدههای پیش از رواو جوامع حدییی ،ه در میدان اهدس سدنت و هد در میدان
شیعه ،ک و بیش با مکتوبههای حدییی مواجه هستی که زمینه را بدرای اعتبارسدنجی منبعمحدور
آماده میکرد .با این حال در میان اهس سنت بده دلیدس ناپایدداری وضدعیت دفداتر حددییی و در
بسیاری از موارد ،نبود تحریر رسمی از یک دفتر حددییی ،از ایدن مؤلفده جدز در مرحلده «نقدد
بیرونی» و «نقد درونی» استفاده نشد.
ّ
اما شیعه امامیه با ّ
توجه به وجود پدیده عرضه به امام و در پی آن ،شدهرت و تلقدی بده قبدول
ّ
کتب ،ابزاری برای «حجیتسنجی کتاب» در دست داشت که در کنار تالش در راسدتای «نقدد
بیرونی» و «نقد درونی» ،تمام مؤلفههای اعتبارسنجی منبعمحور را بهویژه در سدههای سدوم تدا
پنج هجری بهکار میگرفت.

پینوشتها
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1- Methodologic
2- Textual Criticism
3- External
4- Internal
5- I. Goldziher
6- Buhârî'nin kaynaklari
7- Geschichte de arabischen Schrifttums
8- G. Schoeler
9- Hypomnema
10- Syngramma
11- H. Motzki
12- The Prophet and The Cat: On dating Malik's Muwatta and legal traditions.
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 .52دددددددددددددددددددددددد (1435ق) ،الفهرست ،به کوشش جواد قیومی ،ق  :مؤسسة نشدر
الفقاهة.
 .53عمادی حائری ،سدید محمدد (« ،)1394تحلیدس کتابشناسدی حددیث و بازسدازی متدون
ّ
متقدم» ،ضمن بازسازی متون کهن حدیث شیعه ،ق  :دارالحدیث.
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 .54غالمعلدی ،مهدددی (1392ش) ،تاااریخ حاادیث شاایعه در ماااوراء النهاار و بلااخ ،قد :
دارالحدیث.
َ
 .55ف َسوی ،یعقوببن سفیان (1401ق) ،المعرفة و التاریخ ،به کوشش اکرم ضدیاء العمدری،
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بیروت :مؤسسة الرسالة.
ّ
 .56کشی ،محمدبن عمر (1409ق) ،اختیار معرفة الرجال ،بده کوشدش حسدن مصدطفوی،
مشهد :مؤسسه نشر دانشهاه مشهد.
 .57کلبر ،،اتان (1371ش) ،کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثاار او ،ترجمده سدید علدی
قرائی و رسول جعفریان ،ق  :کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

 .58کلیندی ،محمددبن یعقدوب (1407ق) ،الکاافی ،بده کوشدش علیاکبدر غفداری ،تهدران:
انتشارات اسالمیه.
 .59گرامی ،سید محمدهادی (1390ش)« ،درآمدی بر شناسایی جریانهای امامیه در عراق و

ّ

ایران در سده دوم و سوم هجری» ،پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی ،تهران :سال  ،44شماره ،1
بهار و تابستان،

.151-121

 .60دددددددددددددددددددددددددد (1396ش) ،نخسااتین اندیش اههااای حاادیثی شاایعه ،ته دران:
انتشارات دانشهاه امام صادق

.

 .61مارشال ،روبر (1372ش)« ،نقد متون» ،ضمن روشهای پژوهش در تااریخ ،زیدر نظدر
شارل ساماران ،ترجمه ابوالقاس بیهناه ،مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
 .62مجلسی ،محمدتقی (1406ق) ،روضة المتقین ،به کوشش علی پناه اشتهاردی و حسدین
موسوی کرمانی ،ق  :مؤسسه فرهنهی اسالمی کوشانپور.

ّ
 .63محق حلی ،جعفربن حسن (1424ق)« ،من نوادر التراث الحدییی :تلخیص الفهرسدت
للشیخ الطوسی» ،علوم الحدیث ،به کوشش رضا استادی ،ق  ،شماره  ،14رجب-ذوالحجدة،
.252-211

 .64مددی موسوی ،سید احمد (1393ش)« ،فقه و مسلک فهرستی و نسخه شناسی» ،نگاهی
به دریا ،ق  :مؤسسه کتابشناسی شیعه.
 .65دددددددددددددددددددددددددد (1394ش)« ،گفتهو» ،بازسازی متون کهان حادیث شایعه،
ق  :دارالحدیث.

 .66مدرسی طباطبایی ،سید حسدین (1386ش) ،میرا مکتوب شیعه از سه مرن نخساتین
هجری ،ترجمه سید علی قرائی و رسول جعفریان ،ق ّ :
مورخ.
ّ .67مزی ،یوسفبن الزکی (1400ق) ،تهذیب الکمال ،بده کوشدش بشدار عدواد المعدروف،
 .68المطیری ،حاک عبیسدان (2002م) ،تااریخ تادوین السانة و شابهات المستشارمین،
کویت :جامعة الکویت.
 .69مفید ،محمدبن محمد (1413ق) (الف) ،جوابات اهل الموصل فی العدد و الرؤیة ،به
کوشش مهدی نجف :ق  :کنهره هزاره شیخ مفید.
 .70دددددددددددددددددددددد (1413ق) (ب) ،المسائل العکبریة ،ق  :کنهره هزاره شیخ مفید.

 .71ملکیان ،محمدباقر ( ،)1394مقدمه بر رجال النجاشی ،ق  :مؤسسه بوستان کتاب.
 .72موتسکی ،هارالد (1385ش)ّ « ،
مصنف عبددالرزاق صدنعانی منبعدی بدرای احادیدث قدرن

نخست هجری» ،ترجمه شادی نفیسی ،علاوم حادیث ،قد  :سدال  ،11شدماره  ،40تابسدتان،
.122-95

 .73میرزایی ،احمد (1398ش) ،بررسی روایات به روش فهرستی ،قد  :مؤسسده مطالعدات
راهبردی علوم و معارف اسالم.

 .74نجاشی ،احمدبن علی (1436ق) ،رجاال النجاشای ،بده کوشدش سدید موسدی شدبیری
زنجانی ،ق  :دفتر انتشارات اسالمی.
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بیروت :مؤسسة الرسالة.

113

 .75نیسساز ،نصرت (1391ش)« ،ماهیت منابع جوامع روایی اولیه از دیدگاه گرگور شدوئلر»،
رهیافتهایی در علوم مرآن و حدیث ،مشهد :سال  ،44شماره  ،88بهار و تابستان،

-133

.164
 .76ددددددددددددددددد (1393ش)« ،تبیین و ارزیابی نظریه سزگین درباره شناسایی و بازسدازی
منابع جوامع روایی» ،پژوهشهای مرآن و حدیث ،تهران :سال  ،47شماره  ،2پاییز و زمستان،
.346-321
114

 .77هارونبن متوکس (1376ش) ،الصحیفة السجادیة ،ق  :الهادی.
منبه (1407ق) ،صحیفة ّ
همامبن ّ
 .78همامبن ّ
منبه ،به کوشش علی حسن علی عبدالحمیدد،
بیروت :المکتب االسالمی.
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