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چکيده
متون حدیثی بلند یا احادیث طوال مسئلهای قدیم اما همچنان چالشبرانگیز در حدیثپژوهی بوده
است .احادیث و اخبار بلند بهجامانده از سدۀ اول با ابهامات متعددی روبرو هستند .شاید مهمترین
آنها این است که این احادیث چهگونه ثبت و ضبط میشدند و اگر از ابتدای صدور به این بلندی
نبودهاند ،متن فعلی چهگونه شکل گرفته است .شاید یکی از بهترین نمونههای موجود ،روایات بلند
کتاب سلیم بن قیس هﻼلی باشد که بیشتر این چالشها را به همراه خود دارد .در این مطالعه ،برای
فهم بهتر مشکل و پیدا کردن راهکار ،با مروری بر فرهنگ نقل مکتوب روایات در صدر اسﻼم ،به
انواع و اقسام حاﻻتی که به ایجاد احادیث طوال انجامیده است میپردازیم تا با مرور مثالهایی از
همان دوران ببینیم چهگونه برخی از سنتهای ثبت و نقل حدیث در میان محدثان و مورخان متقدم
به بدفهمی این روایتهای طوﻻنی در نسلهای بعد منجر شده است .درنهایت میتوانیم از نتایج این
بحث برای فهم ساختار متون کتب کهنی همچون کتاب سلیم بهره بگیریم.
●

کليدواژهها :احادیث طوال ،تعلیق اسانید ،تجمیع روایات ،روایات مرکب ،سلیم بن قیس هﻼلی.

احادیث طوال در میراث مکتوب سدۀ نخست هجری /محمد قندهاری و علی راد

+++آغاز مقالۀ سوم+++

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران.

ghandehari@ut.ac.ir

 .٢دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران )مسئول مکاتبات(.

ali.rad@ut.ac.ir
نویسندگان مقاله بر خود ﻻزم میدانند از دوستانی که نسخۀ پیشنویس این مقاله را خواندند و با نظریات خود به
بهبود و تکمیل آن یاری رساندند سپاسگزاری کنند :آقایان سیدمحمدرضا لواسانی ،سیدمحمدصادق رضوی ،حامد
صابر ،عمیدرضا اکبری ،محمد معینی و فرهنگ مهروش .همچنین از آقای احسان روحی سپاسگزاریم که برخی منابع
مهم غربی را در این بحث معرفی کردند.

٦٨

مطالعات تاريخی قرآن و حديث ،شمارۀ  ،٦٧سال بيست و ششم ،بهار و تابستان ١٣٩٩ش ـــــــــــــــــ

درآمد
با مراجعه به میراث مکتوب شیعه و اهل سنت متون حدیثی بلند متعددی را میتوان یافت که
در مقایسه با دیگر احادیث موجود در سنت اسﻼمی »احادیث طوال« یا »اﻻحادیث الطویلة« نامیده
شدهاند .بسیاری از این روایات با سلسلهسندی از راویان متقدم سدۀ اول روایت ،و به پیامبر اکرم

)ص( و علی )ع( منتسب شدهاند .مثﻼً ،در منابع شیعی همچون کتب ابن بابویه و در منابع عامۀ

مسلمانان ،در کتب طبرانی متون بلندی از این دست مشاهده میشود .برخی از این روایات را
شماری از محدثان پذیرفتهاند .فرقدانی ــ نویسندۀ سودانی معاصر ــ در کتاب اﻻحادیث الطویلة
 ١٥٢حدیث طوﻻنی را از منابع عامۀ مسلمانان گردآوری کرده ،و فصل اول کتابش را به معرفی

روایات صحیح از این میان برپایۀ دیدگاه عالمان اهل سنت معاصر اختصاص داده است )نک:

فرقدانی٢٠١٧ ،م ،سراسر اثر(.

احادیث طوال اقسام مختلفی دارند .در یک سوی طیف متون بلندی هستند مثل معاهدات و
نامههای رسمی پیامبر )ص( و علی )ع( و وصایا و خطبههای ایشان .میتوان تصور کرد که این
متون از ابتدای صدور در قالبی طوﻻنی ثبت و ضبط شدهاند .در میراث شیعه نیز ،موارد متعددی

را میتوان مثال آورد که امامان شیعه گفتاری را بهطور کامل امﻼء کردهاند؛ مثل ادعیۀ منصوص و

زیارات .در سوی دیگر طیف قصهپردازیهای قُصّاص قرار دارد که بسیاری از آنها از جنس
داستانهای طوﻻنی بوده است) .نک :میرحسینی١٣٩٤ ،ش ـ ب .(٢٨-٢٧ ،خطبههای قَصّاصین
بیشتر شامل جعلیاتی بود که اغلب بدون اسناد به پیامبر )ص( روایت میشد و بهسادگی از

احادیث معروف نبوی قابلتمییز بود .به همین خاطر جریان قصاص از ابتدا با جریان اهل حدیث

فاصله داشته است )میرحسینی١٣٩٤ ،ش ـ الف.(١٠١-٩٩ ،

در هر حال ،تنها بخشی از روایات بلند موجود در میراث بهجامانده از سدۀ نخست در یکی از
دو سوی طیف قرار دارند .شمار قابلتوجهی از احادیث طوال در میانۀ این طیف جا میگیرند؛
اخبار و احادیثی بلند که احتماﻻ از آغاز صدور مکتوب نبوند و راویانی آنها را نقل کردند که در

زمرۀ قصهپردازان و جاعﻼن سرشناس نمیگنجند .اعتماد به اصالت این قبیل روایتها با دشواری
بسیار همراه بوده ،و همین امر موجب شده است برخی از محدثان شیعه و عامه بلند بودن متن
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حدیث را همچون قرینهای حاکی از ضعف آن بینگارند )پاکتچی١٣٩١ ،ش.(٢٦٦ ،

فراتر از این ،برخی محدثان سرشناس حتی نقل احادیث طوال را همچون قدحی برای راوی

برمیشمردهاند .نقل شده است که یحیی بن سعید قَطّان )د ١٩٨ق( شعبة بن حجاج )د ١٦٠ق( را در
سنجش اصالت احادیث طوال سختگیرتر از سفیان ثوری )د ١٥٩ق( میدانست )ذهبی١٤٠٥ ،ق،
 .(٢١٧ /٧به همین ترتیب ،گفتهاند که طوﻻنی بودن یک روایت محمد بن زکریا جوهری غَﻼّبی،
عالم شیعی سدۀ ٣ق )برای وی ،نک :نجاشی١٣٦٥ ،ش (٣٤٧ ،را نسبت به اصالت آن به شک

انداخته بود )ابن بابویه١٣٧٦ ،ش.(٤٣٣ ،
طرح مسئله

در رویارویی با احادیث طوال اشکاﻻت و ابهاماتی به اذهان متبادر میشود که کار پذیرش

آنها را دشوار میکند .درحالیکه بیشتر روایات نبوی موجود در مصنفات حدیثی کوتاهاند و
بهسادگی بهحافظه سپرده میشدهاند ،چهگونه ممکن بوده است یک روایت طوﻻنی با جزئیات
متعدد از پیامبر اکرم )ص( یا امام علی )ع( در سدۀ اول به حافظه سپرده ،و ثبت شود؟ چهقدر

میتوان به اصالت این قبیل متون باور داشت؟ مثﻼً ،در کتاب سلیم یا در احتجاج طبرسی از این
قبیل روایات بلند کم نیست .افزون بر مشکل امکان ثبت و حفظ این احادیث بلند ،پرسش دیگر این
میتواند باشد که چهقدر میتوان به دقت نقلها اعتماد کرد .سؤال دیگر این است که راوی اگر

خود طرف گفتگو نبوده ،چرا و چهگونه چنین متن بلندی را ضبط و ثبت کرده است؟ )نک :انصاری،
١٣٩٨ش ،سراسر مقاله(.

این اشکال وقتی جدیتر میشود که بدانیم برخی از متون بلند و یکپارچه بر اثر تجمیع یا

تلفیق بداندیشانۀ عبارات کوتاه نبوی بهدست جاعﻼن حرفهای متأخر پدید آمدهاند .میدانیم با باﻻ

گرفتن رقابتهای حرفهای در میان اهل حدیث عدهای از آنان به ساخت و پردازش روایاتی روی
آوردند که احتمال پذیرش باﻻتری داشته باشد .در این سبک ،یک جاعل حرفهای احادیث متفرق و
شناخته را چنان گردهم میآورد که صورت نهایی یک حدیث بلند پیوسته با هویت واحد و جدا

از هویتهای تکتک روایات اولیه میگشت )پاکتچی١٣٩٢ ،ش .(٣٥٦ ،از آنجا که محتوای
اجزاء این حدیث مُنکَر )ناشناخته( نبود و با سند متصل روایت میشد ،این احتمال وجود داشت
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که محدثانی را که به نقد محتوایی اکتفا میکردند به خطا بیندازد .وجود شواهدی از رویداد این
پدیده موجب شده است برخی معاصران ،شماری از روایات بلند موجود در برخی کتب شیعی را نیز
محصول تجمیع احادیث کوتاهی بدانند که راوی یا راویانی متن آنها را در بافتی منظم قرار

دادهاند؛ روایاتی که درواقع صورت فعلی متنشان محصول ثبت یکپارچه یک مجلس نیست و متن
بلند فعلی ،حاصل تلفیق یا تجمیع پارههای احادیث دیگران ،بهدست یکی از راویان است )نک:
انصاری١٣٩٨ ،ش ،سراسر مقاله(.

برای نمونه ،حَمّاد بن عمرو نَصیبی )زنده در ٢١٠ق( متن بلندی را با موضوع وصایای پیامبر

اکرم )ص( به علی )ع( با ترجیعبند »یا علی« روایت میکرده است )ابن بابویه١٤١٣ ،ق.(٣٥٣ /٤ ،
اغلبِ محدثان عامۀ مسلمانان آن را جعل خود او میدانستند )بیهقی١٤٠٨ ،ق٢٢٩ /٧ ،؛ صغانی،

١٤٠٥ق .(٢٧ ،از معاصران ،مددی کوشیده است نشان دهد این متن حاصل تجمیع روایات منفصل
گوناگون است )مددی١٣٩٥ ،ش ،سراسر درس(.

برای نمونۀ دیگر ،میتوان از »حدیث ادب امیرالمومنین )ع(« موسوم به »حدیث اربعمائه« یاد

کرد )ابن بابویه١٣٦٢ ،ش ـ الف .(٦٣٧-٦١٠ ،پاکتچی از آن همچون اولین نمونه از تجمیعهای

منجر به ساخته شدن احادیث طوال از حدیث اربعمائه یاد کرده ،و آن را در اصل حاصل تجمیع

احادیثی متفرق و ملتقط شناخته است )نک :پاکتچی١٣٩٢ ،ش ٣٥٧ ،و  .(٣٥٨انصاری نیز این متن

را ساختهوپرداختۀ محمد بن قاسم راشدی میداند که با تجمیع روایات پراکنده آن را به نیایش
نسبت داده است )انصاری١٣٩٣ ،ش ،جاهای مختلف( .این متن دستکم در دو سنت روایی
برجامانده است :یکی محمد بن قاسم راشدی از نیایش ،و دیگری ،محمد بن حسن بن شَمون از
عبدﷲ بن عبدالرحمان اصم )نک :خطیب بغدادی١٩٨٥ ،ش .(٤٩٤ ،با مراجعه به دیگر روایات اصم

میتوان حدس زد که ورود این متنِ تلفیقی به میراث حدیثی شیعه از ناحیه او ست؛ بخصوص که
وی راوی انحصاری احادیث تلفیقی دیگری در میراث امامیه نیز هست .برای نمونۀ دیگر ،میتوان

از متن معروف به »وصایای ابوذر« یادکرد که با مطالعات جدید معلوم شده است صورت فعلی آن
از تجمیع روایات کتاب الزهد ابن مبارک بهدست آمده است )لواسانی ،١٣٩٩ ،سراسر مقاله(.

پس ازمشاهده این موارد ،اکنون جا دارد بپرسیم بهجز جعلهای تجمیعیِ جاعﻼن متأخر یا

قصهپردازی قُصّاص متقدم چه انواع دیگری از احادیث طوال ممکن است در میراث حدیثی سدۀ
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نخست یافت شود؛ آیا در سنجش اخبار بلند نخستین میبایست حتماً نویسندهای را حاضر در صحنۀ
صدور روایت بیابیم که همۀ مطالب را همان موقع ثبت وضبط میکند و اگر نه ،متن فعلی را

حاصل جعل جاعﻼن یا قُصّاص بدانیم؛ آیا تنها راه تعامل با احادیث طوال انتخاب یکی از این دو
رویکرد است؛ آیا سازوکار دیگری وجود نداشته است که به شکلگیری این روایات بلند بینجامد؟
با بررسی نمونههای باﻻ و دیگر نمونههای مشابه معلوم میشود که قدیمترین نمونههای جعل با

انتساب روایاتی ناشنیده به استادان‘ متعلق به جاعﻼنی در نیمۀ دوم سدۀ ٢ق است؛ دورانی که نقل

حدیث همچون حرفهای متداول شده ،و رقابتهای صنفی میان اهل حدیث افراد متقلب را به فکر
راهکارهای جدیدی انداخته بود .با بررسی مجموعۀ احادیث طوال موجود در میراث اسﻼمی متوجه
میشویم بسیاری از متون بلند با طرق گوناگون از راویانی متعلق به قبل از این دوران روایت
شدهاند .برخﻼف جریان قُصّاص ،بیشتر این نویسندگان متهم به جعل ،کذب یا قصهپردازی نیستند؛

فقط بعضیشان از جانب محدثان متأخرتر به ارسال یا تدلیس مشایخ متهم شدهاند.

براینپایه ،برای توضیح نحوۀ شکلگیری احادیث طوال در میراث مکتوب سدۀ نخست هجری

نمیتوان همیشه احتمال جعل تلفیقی را مطرح کرد و باید به دنبال راهحلهای دیگر بود .با
صرفنظر از قصهپردازیهای جریان قُصّاص ،جعلیات تدلیسگران سدۀ ٢ق ،و روایاتی که از آغاز
شکلگیریشان صورتی مکتوب داشتهاند ،اکنون جا دارد مسئلۀ اصلی این مطالعه را بدین گونه

بپرسیم :دیگر گونههای احادیث طوال در میراث مکتوب سدۀ نخست هجری چهگونه و چرا
شکلگرفتهاند؟

مطالعۀ کنونی تﻼشی برای پاسخ به همین مسائل است .میخواهیم با بررسی فرهنگ ثبت و

انتقال مکتوب حدیث در سدۀ اول هجری ،بهطور جزئیتر به پاسخ این پرسشها بپردازیم و در این

مسیر با کاربست روش نقد منبع چگونگی شکلگیری انواعی از احادیث طوال را بازکاویم.
 .١فرهنگ ثبت و انتقال مکتوب حديث در سدۀ اول

در کوشش برای شناخت گونههای مختلف احادیث طوال باید با مرور زمینههای اجتماعی

شکلگیری و تطور آداب انتقال حدیث ،آشنایی دقیقتری با سبکها و الگوهای مؤلفان متقدم در
نگارش و انتقال مکتوب متون حدیثی حاصل کنیم.
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الف( پيشينۀ اِسناد

میدانیم در دورۀ صحابه و تابعین ذکر اِسناد هنوز مرسوم نشده نبود .در فرایند شکلگیری

فرهنگ نقل حدیث ،لزوم ذکر اِسناد به هنگام نقل روایتها بهتدریج از ربع آخر سدۀ نخست هجری
شکل گرفت )پاکتچی١٣٧٧ ،ش .(٧٠٩ ،در بسیاری از مکتوبات آن دوران ،احادیث بهطور مُرسَل

و بدون اِسناد از پیامبر اکرم )ص( یا صحابه روایت میشدند.

یک شاهد این مدعا را میتوان در آثار ابوالشعثاء جابر بن زید )د  ٩٣ق( ،تابعی ساکن یمن و
اولین امام فرقۀ اِباضیّه بازیافت .بسیاری از قطعات این کتاب ،با سلسله سند ثابت »ابوعبیدة )مسلم

بن ابیکریمة( عن جابر بن زید« در مسند ربیع بن حبیب فراهیدی )درگذشته پیش از ١٨٠ق(

روایت شده است )برای نمونه ،نک :ربیع١٤١٥ ،ق٣٠٠-٢٩٧ ،؛ نیز دربارۀ ربیع ،نک:

al-Kharusi,

 .(2016, 128با مرور این روایات میتوان بهسادگی دریافت اکثر منقوﻻت ابوالشعثاء از پیامبر
)ص( و صحابه مرسل است.

این شیوه البته اختصاص به ابوالشعثاء ندارد .در اواخر سدۀ نخست و اوائل سدۀ ٢ق محدثان

بزرگ بسیاری از طبقۀ تابعین همچون ابراهیم نخعی )د ٩٦ق( ،شَعبی )د ١٠٢ق( ،حسن بَصری )د
١١٠ق( ،ابن سیرین )د ١١٠ق( ،عطاء بن ابیرِباح )د ١١٤ق( و قَتادة بن دِعامه )د ١١٧ق( را

میتوان یافت که محدثان بعدی در گزارش احوالشان بسیار به این کاربست چنین شیوهای اشاره،

و خودشان را نیز با اوصافی مثل »کثیرُ اﻻرسال«» ،عامّةُ حدیثِه مَراسیل« یا »یُرسِل کَثیرا«
شناساندهاند.
با گذار از سدۀ اول به سدۀ ٢ق گذار از ارسال به اسناد هم بهتدریج آغاز شد .بهطبع نباید

انتظار داشت همۀ عالمان بهیکباره شیوۀ جدید را پذیرا شوند .ازهمینرو ،حتی در نیمههای سدۀ ٢ق

نیز همچنان به روایان متعددی برمیخوریم که نهتنها در مکتوبات خود ،که در نقل شفاهی نیز
اصرار به ذکر اسناد ندارند و فراوان خبر مرسل نقل میکنند .ابن ابیحاتم در کتاب الجرح والتعدیل

بابی را تحت عنوان »ما ذُكِرَ مِن معرفَةِ شُعبةَ بِمراسیلِ اﻵثار« گشوده ،و در آن کسانی را یاد کرده

که شُعبة بن حجّاج )د ١٦٠ق( ،محدث و ناقد سختگیر در امر اِسناد حدیثشان را مرسل شناسانده
است )نک :ابن ابیحاتم١٣٧١ ،ق.(١٣٢-١٢٩ /١ ،
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ب( ثبت اِسنادها در دفتر

در این میان ،عدهای از محدثان بودند که در دفاتر شخصی خود بیشترِ تﻼش خود را برای ثبت

متون حدیثی به کار میبردند و لزومی به ثبت و ضبط کامل اسانید هر روایتی نمیدیدند؛ چراکه
به هنگام روایت این احادیث برای شاگردان بهراحتی میتوانستند طرق خود را تا جایی که به خاطر

میآوردند کامل کنند .این کار دشوار نبود؛ چرا که اغلب روایات هر شیخ در اصل یا نسخۀ روایی
مجزایی نوشته میشد .برای نمونه میتوان اصل جعفر بن محمد حضرمی را مثال آورد که در آن
جعفر حضرمی روایات مشایخ گوناگون خود را بهتفکیک ثبت کرده است )نک :جعفر حضرمی،

١٣٨١ش ،سراسر اثر( .راه معتبر و مرسوم برای انتقال دفاتر‘ سماع و قرائت بود .به هنگام این

انتقال‘ طریق محدثِ صاحب دفتر به مشایخش ذکر میشد .ازهمینرو ،نزد عدهای از محدثان که از
ضعفاء نیز نبودند ،همچنان نیاز مبرمی به ثبت و ضبط کامل اسانید احساس نمیشد.
چنانکه شوئلر از محققان معاصر در برخی مقاﻻت خود نشان داده است ،محدثان متقدمِ عامۀ

مسلمانان نیز به کتاب همچون اثر مکتوبی پایانیافته که هویتی مستقل دارد نگاه نمیکردند

) .(Schoeler, 2006, 40, 181اینگونه ،اکثر کتب یا اصول حدیثی راویان متقدم تنها نقش دفترچۀ
یادداشتی برای کمکرسانی به حافظه یا نظمبخشی به روایات را داشت که برای انتقال دادن آن به
نسل بعد ،باید هر کدام از روایاتشان جداگانه سماع یا قرائت میشد و راوی بعدی هم آن روایات

را مطابق با سلیقۀ خود در دفترچهاش وارد کند .به بیان شوئلر ،در فرایند انتشار علم در صدر
اسﻼم ارزش اصلی به احادیث معتبر داده میشد ،نه به اصالت کتب ) .(Schoeler, 2006, 37در
چنین فضایی طبیعی مینماید که افزون بر محدثان سدۀ نخست ،برخی محدثان سدۀ ٢ق نیز در

دفترچۀ شخصی خود برخی روایات را که از مشایخ خود میشنیدند ،بدون ذکر نام شیخ کتابت

کنند.

چنین کاری برای تدلیس به انجام نمیرسید .رفتار این محدثان را میتوان به دانشجویانی
تشبیه کرد که هرآنچه از استادان مختلف دربارۀ یک موضوع میشنوند ،در یک دفتر شخصی

تجمیع میکنند؛ بدون آنکه خود را ملزم بدانند نام استادانشان را نیز بنویسید.
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 .٢الگوهای شکلگيری احاديث طوال
با در نظر گرفتن آنچه گفته شد بهتر میتوان شیوهها و زمینههایی را که منجر به شکلگیری
احادیث طوال در دو سدۀ نخست شده است بازشناسی کرد .برای شناسایی الگوهای تألیف یک اثر
حدیثی افزون بر شناخت فرهنگ زمان ،دسترسی داشتن منابع مؤلفش نیز برای شناخت نحوۀ
تقطیع ،چینش و سنددهی آن محدث مهم است .مشکل اینجا ست که اغلب منابع مؤلفان سدۀ
نخست بهدور از دسترس ما ست .با توجه به این نکته که فرهنگ مکتوب سدۀ اول کمابیش در
دورۀ گذار به سدۀ ٢ق به بقاء خود ادامه میداده است ،میتوان از نمونۀ مکتوبات بازمانده از سدۀ
٢ق نیز برای فهم بهتر الگوهای تألیف در سدۀ نخست بهره جست.
الف( الگوی تعليق کبير

شواهدی حاکی است بسیاری از محدثانِ سدههای نخست هجری روایات متعددی را که از یک

شیخ میشنیدند پیاپی و بدون اشاراتی روشن به تفکیکشان در دفاتر خود ثبت میکردند؛ به این
ترتیب که تنها در ابتدای اولین حدیث منقول از یک شیخ متقدم )مثﻼً ،یک صحابی یا تابعی( ،نام

او را میآوردند و روایات بعدی را بدون تکرار سند و حداکثر با ذکر کلمهای مثل »قال« یا

»سمعته« مینوشتند.

برای نمونه ،میتوان از نقل خاص عامر بن سعد بن ابیوقاص )د ١٠٣ق( از حدیث نبوی

»اثناعشر خلیفة« یاد کرد .عامر در مکاتبهای که با جابر بن سَمُرۀ صحابی دارد از او درخواست
میکند چیزی از آنچه خود از پیامبر )ص( شنیده است برایش بازگوید .جابر نیز در پاسخ این
مسموعات خود را پشت سر هم برای او کتابت میکند؛ مسموعاتی که ظاهراً در یک مجلس شنیده
شدهاند؛ اما پنج موضوع نامرتبط را دربر دارند:

قال رسول ّٰاﷲ :ﻻ یزال الدین قائما حتی یکون اثنا عشر خلیفة من قریش ،ثم یخرج کذابون
بین یدی الساعة ،ثم تخرج عصابة من المسلمین فیستخرجون کنز اﻻبیض ،کسری وآل کسری ،واذا
اعطی ّٰاﷲ احدکم خیرا ،فلیبدأ بنفسه واهله ،وانا فرطکم علی الحوض )احمد بن حنبل۱۴۳۱ ،ق/۹ ،

.(۴۸۳۰

حلقۀ مشترک نقل این حدیث مهاجر بن مِسمار )درگذشته در حدود ١٥٠ق( است و تمامی

اسانید آن از دو طریق متفاوت به او میرسد .ازآنجا که او بیواسطه این حدیث را از عامر بن
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سعد روایت میکند ،میتوانیم احتمال دهیم سبک نگارش سدۀ اول در آن حفظ شده باشد .هرچند
در برخی طرق ،بین قطعات حدیث به جای ثم از واو عطف استفاده شده است .اختﻼف نقلهای

روایت موجب میشود ندانیم عین عبارت جابر بن سمره چه بوده است.

با توجه به اینکه در نقل دیگر صحابه برخی فقرات این حدیث ــ مثل عبارت »اذا اعطی ﷲ
احدکم خیرا «...ــ را در زمینههایی کامﻼً متفاوت میتوان مشاهده کرد ،و با توجه به فاصلۀ
مضامین روایت از هم ،تبیین درستتر آن باید باشد که تمام این احادیث در یک مجلس صادر

نشدهاند؛ بلکه احتماﻻً سبک نگارش یکپارچۀ اولیه سبب شده است در نقلهای متأخرتر این پنج
حدیث همچون یک حدیث طوﻻنی و مرکب دیده شوند.
نمونۀ دیگر از این سبک نگارش در دورۀ صحابه‘ روایت منقول از زید بن ثابت است که در

یک مجلس ،حدیث معروف مسجد خیف را در کنار چند حدیث بیارتباط دیگر بهصورت پیاپی از
پیامبر اکرم )ص( روایت میکند )احمد بن حنبل١٤٣١ ،ق .(٥٠٥١ /٩ ،این شیوۀ ثبت احادیث،
میتوانست موجب سوء تفاهم در تشخیص اتصال یا انفصال این واحدهای حدیثی گردد؛ چراکه یک
راوی بعدی ،ممکن بود این چند حدیث پشت سرهم اشتباها به صورت یکپارچه و یک حدیث واحد

بلند ببیند.

بسیاری از نقلهای کهن بهجامانده از تفاسیر آن دوران را نیز باید مصداق همین شیوۀ نقل

دانست .مثﻼً ،در قطعات بلندی که از تفسیر جابر جُعفی )د ١٢٨ق( در کافی )کلینی١٤٠٧ ،ق/٨ ،
 (٣٨١-٣٧٩و نیز در کتاب صفة النار در ضمن اﻻختصاص )١٤١٣ق (٣٦٥-٣٥٩ ،بهجا مانده است
مشاهده میشود که جابر پشتسرهم آیات را ذکر میکند و تفسیر امام باقر )ع( را بدون بردن نامی

از ایشان یا حتی ذکر »قال« بعد از هر آیه میآورَد؛ به نحوی که متون بلند و یکپارچهای در حد

دو تا شش صفحه بهدست آمده است .این احادیثِ طوال الزاماً در یک مجلس واحد صادر نشدهاند.

چهبسا این متن درهمتنیده مجموعۀ همان  ٣٠هزار ٥٠ ،هزار یا  ٧٠هزار حدیثی باشد که برپایۀ
روایات ،جابر میگوید خود از امام باقر )ع( شنیده است )کشی١٤٠٤ ،ق (٤٤٢-٤٤٠ /٢ ،این

روایات به هنگام ثبت به صورت یکپارچه نگاشته شده بودند ،اما به هنگام شمارش ،میباسشت به

صورت مستقل شمارش شده باشند .احتماﻻً دیگر تفاسیر بهجامانده از آن دوران مانند تفسیر مقاتل

بن سلیمان )د ١٥٠ق( هم با چنین شیوهای تألیف شده باشند )مقاتل٢٠٠٣ ،م ،سرتاسر اثر(.
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در قطعات بلند بهجامانده از اصول حدیثی متقدمِ سدۀ ٢ق که در مجموعههایی مانند

مستطرفات السرائر ،قرب اﻻسناد ،روضۀ کافی و امثال آنها با حفظ ساختار متن متقدم ثبت و
ضبط شده است همین الگو را میتوان دید .از آن میان ،میتوان به قطعۀ بازمانده از کتاب موسی

بن بَکر و کتاب معاویة بن عمار )به ترتیب نک :مستطرفات السرائر١٤١٠ ،ق-٥٥١ ،٥٥١-٥٤٩ /٣ ،
 (٥٥٣اشاره کرد که در تمامی این قطعات ،نویسندۀ کتاب ،وقتی از یک شیخ ثابت احادیث

متعددی را نقل میکند ،تنها یک بار از شیخ خود نام برده و سپس با شروع هر روایت جدید،

لزومی به ذکر مجدد نام شیخ نمیبیند و حداکثر به ذکر »قال« یا عباراتی مشابه بسنده میکند.

این الگو سبب میشد با از دست رفتن اِسناد آغازین یک دفتر حدیثی‘ اِسناد کل احادیث بعدی
نیز نامعلوم باقی بمانند .برای نمونه ،دربارۀ عبدﷲ بن صالح جُهَنی )د ٢٢٢ق( ــ محدث مصری و

کاتب لیث بن سعد ــ نقل شده است که چون سرآغاز یکی از دفاتر حدیثی او پاک شده بود،
نمیتوانست به خاطر بیاورد احادیث این دفتر از چه کسی است .بااینحال ،هم برای او ،هم برای
شاگردانش معلوم بود که این دفتر بالکل روایات یکی از مشایخ او ست )ابن ابیحاتم١٣٧١ ،ق/٥ ،

.(٨٧

بازماندهای از این الگو در مصنفات حدیثی متأخرتر نیز مشاهده میشود .مثﻼً ،در مصنفاتی مثل

کافی کلینی اختصار اسانید امری رایج است؛ این که برخی از راویان که نامشان در سند قبلی آمده
بوده ،از آغاز سند جدید حذف شوند .چنین روایتی در اصطﻼح علوم حدیث »معلّق« خوانده
میشود )نک :شبیری زنجانی١٤٢٩ ،ق .(٢٦-٢٣ ،البته ،اغلب اسانیدی را تعلیق میکردند که در
منبعِ ازدسترفتۀ مؤلف یا در مشیخۀ آن کتاب ذکر شده بود .سبب این تعلیق عواملی بود مشابه

همانها که تکرار نشدن نام شیخ در متون حدیثی متقدم را درپی داشت.

برپایۀ آنچه گفته شد ،این الگوی نقل روایت با حذف نام مکرر یک شیخِ ثابت در دفتر

محدثان قدیم را الگوی »تعلیق کبیر« مینامیم .راویان بعدی به هنگام رجوع به دفتری که با الگوی

تعلیق کبیر نوشته شده بود ،بهسادگی ممکن بود گمان برند که کل این احادیث مجزا یا چند حدیث

متوالی از آنها یک حدیث بلندِ یکپارچه است .مثﻼً ،بسیاری از متون تفسیری بازمانده از جابر

از جنس همین تفاسیر و تأویﻼت کوتاهِ حدیثیِ موجود در تفسیر او بودند که به سبک یکپارچه
نوشته شده بودند .در برخی پارههای به جا مانده از این تفسیر ساختار کهن ثبت روایات با این
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الگو حفظ شده است:

جابر قال قال ابو جعفر )ع(» :و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من ّٰاﷲ« قال یعنی من اتخذ
دینه رأیه بغیر امام من ائمة الهدی؛ و قال فی هذه اﻻیة »یا ایها الذین آمنوا اتقوا ّٰ
اﷲ و کونوا مع
الصادقین« یعنی الصادقین اﻻئمة و المصدقین بطاعتهم؛ و قال فی هذه اﻻیة »اتقوا ّٰاﷲ و آمنوا
اماما
برسوله یؤتکم کفلین من رحمته« قال حسنا و حسینا؛ »ویجعل لکم نورا تمشون به« یعنی
ً
تمون به )جعفر حضرمی۱۳۸۱ ،ش.(۲۱۹-۲۱۸ ،
تأ ّ

با گذر زمان و شاید برای پیشگیری از اشتباه ،یادکرد عباراتی مثل »عنه «...یا »وبهذا

اﻻسناد «...در آغاز رویات معلق رواج یافت .نیز ،محدثان تﻼش کردند در حد تشخیص خود
واحدهای حدیثی را با تکرار سند یا ذکر عباراتی نظیر »وبهذا اﻻسناد« از هم تفکیک کنند .به

همین سبب وقتی جعفر بن محمد حضرمی در آغاز سدۀ ٣ق بخشی از همین روایات تفسیری جابر
را با یک واسطه در کتاب خود روایت مینمود ،بین بیشتر قطعات این روایات ،سند نقل از امام:

»جابر قال :قال ابو جعفر )ع(« یا عبارت »قال جابر سمعته یقول« را تکرار میکرد تا نشان دهد که
اینها روایاتی مستقل اند .همچنین این متون اغلب در هنگام انتقال به کتب بعدی با ذکر سند یا

عباراتی مشابه به قطعات کوچکتر شکسته ،و از هم تفکیک شدهاند.

مشابه همین اتفاق در قرب اﻻسناد حِمیَری رخ داده است .وی در کتاب خود عموماً با یک

واسطه از دفاتر محدثان سدۀ ٢ق بهره میجوید که بسیارشان با الگوی تعلیق کبیر نوشته شدهاند.
حمیری قطعات بلندی شامل چند ده حدیث را از هر یک از این دفاتر پشت سرهم نقل میکند ،اما

در ابتدای هر روایت سند خود را از طریق مؤلف آن دفتر تا امام تکرار میکند .بهطبع این اضافه

کردن اسانید چون به اجتهاد خود او بوده ،خالی از اشکال نبوده است.
ب( الگوی تجميع موضوعی

با بررسی منابع متقدم درمییابیم حذف سند و نام شیخ در تألیفات متقدمان اختصاصی به مواقع

تکرار سند نداشته است .گاه نیز محدثان روایاتی با موضوع یکسان را بدون ذکر سندِ هر یک در

دفتری گرد میآوردهاند .اینگونه ،تجمیع روایات همموضوع از راویان مختلف نیز به شکلگیری

روایتی طوﻻنی میانجامیده است.

یک نمونۀ پرتکرار از کاربرد این الگو را در اخبار نقل فضائل میتوان دید .برای نمونه ،عیسی
بن یزید لَیثی ملقّب به ابن داب )درگذشتۀ حدود ٢٠٠ق( دفتری از تجمیع  ٧٠فضیلت معروف امام
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علی )ع( در زمان خود بدون ذکر اسانید آنها تدوین کرده بود )اﻻختصاص١٤١٣ ،ق(١٥٠-١٤٤ ،

روایات دیگری در تجمیع فضائل آن حضرت به نقل از ابن عباس و جابر بن عبدﷲ انصاری نیز در

جوامع حدیثی گوناگون باقی مانده است .بررسی طرق آنها حاکی است که تدوین این متون بلند
ریشه در تﻼشهای کﻼمی محدثان سدۀ ٢-١ق دارد )قندهاری١٣٩٧ ،ش .(٧٦-٧٥ ،لزومی ندارد
نقل تکتک این فضیلتها را منتسب به صحابهای بدانیم که در آغاز سند نامبرده میشوند .یک
احتمال دیگر این است که تنها یکی از روایات موجود در آن متنِ تجمیعشده متعلق به آن صحابی

باشد و باقی فضائل با همین الگوی نقل مُرسَل در مکتوباتِ موضوعی کنارهم جا گرفته باشند.

نقل بدون سند احادیثِ همموضوع در بسیاری از متون کهن دعایی متقدم نیز دیده میشود.
مثﻼً ،در یکی از گزارشهای کهن و حاکی از وجود صحیفۀ سجادیه چنین میخوانیم که مَسعَدَة بن

صَدَقه )درگذشته در آغاز سدۀ ٣ق( از امام صادق )ع( دعایی برای رفع مشکﻼت خویش طلب

کرد .امام در پاسخ برگههایی از یک »صحیفۀ عتیقه« بیرون آوردند كه برای او بخوانند) ...شیخ
مفید١٤١٣ ،ق٢٣٩ ،؛ شیخ طوسی١٤١٤ ،ق .(١٥ ،با مرور دعا متوجه میشویم که آن برگهها از

صحیفۀ سجادیه بودهاند .دعای منقول در این گزارش با صرف نظر از چند افتادگی در برخی فقرات،

عیناً همان دعای  ٤٩در نسخِ معروف و متداول صحیفۀ سجادیۀ کامله است )نک :مدرسی طباطبایی،
١٣٨٦ش.(٦٢ ،

تمایز مهمی میان این نقل و نقل نسخههای متداول صحیفه وجود دارد که مغفول واقع شده

است .دعای  ٤٩نسخۀ متداول صحیفه با عبارت »اللهم هدیتنی فَلَهوتُ «...شروع میشود و با
عبارت »وﻻ یتَـَکـَاﱠدُکَ فی قدرتک وأنت علی کل شیء قدیر« به پایان میرسد .پس از این

عبارت ،تنها یک جملۀ دیگر دیده میشود که احتماﻻ ناشی از اختﻼف نسخهها است .باری ،در نقل
مسعدة بن صدقه ،پس از اتمام این عبارت ،بﻼفاصله دعای دیگری آغاز شده است )نک :شیخ مفید،
١٤١٣ق .(٢٤٢ ،بعد از آن نیز دو دعای دیگر پشتسرهم قرار دارد.

دعای دوم که با عبارت »اللهم ارحمنی بِتَرک المعاصی ما أبقیتنی «...شروع میشود ،به خﻼف

دعای اول در صحیفۀ کامله موجود نیست؛ ولی در منابع دیگر همچون دعایی مستقل از پیامبر اکرم
)ص( با سندی متفاوت رسیده است )کلینی١٤٠٧ ،ق٥٧٧ /٢ ،؛ قاضینعمان١٣٨٥ ،ق.(١٣٧ /٢ ،

گذار از دعای اول به دعای دوم و به همین ترتیب به دعای بعدی بدون هیچ اشارهای به اتمام
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دعای قبل و شروع دعای جدید رخ داده است.

در نقل مسعده پس از پایان بخش نخست که همان دعای  ٤٩صحیفۀ کامله است ،به جای آنکه

با سندی جدید یا عبارتی حاکی از اتمام دعا مواجه شویم ،تنها سیر دعا دچار فراز و فرود شده و

موضوع سخن تغییر یافته است...» :وﻻ یتکادک فی قدرتک وانت علی کل شیء قدیر اللهم
ارحمنی بترک المعاصی ما ابقیتنی .«...برای تبیین پیوستگی ظاهری در عین فراز و فرود مشهود در

نقل مسعدة دو احتمال میتوان ارائه کرد :یکی این که امام زینالعابدین )ع( این چند دعا را به

همین ترتیب در صحیفۀ خود بعد از دعای اول ثبت کرده بودند و به دلیل تعلیق اسانید )الگوی
قبل( ،اتمام هر دعا و آغاز دعای جدید بروز لفظی ندارد؛ دیگر این که مسعده این دعا و دعاهای
بعد را نه از امام صادق )ع( که از منبع دیگری به صورت مرسل و پشتِ سر هم نقل کرده ،و به
سبب شیوۀ نگارش کتاب مسعده این دو دعا پیوسته دیده شده است.

بسیاری از منابع دفتر مسعدة با طرق دیگر به ما رسیده ،و این امکانپذیر است که با مقایسۀ

متون روایات دفتر وی با متون مشابه در منابع حدیثی تصویر دقیقتری از منابعش پیدا کنیم .با
بررسی اجمالی روایات مسعدة به نظر میرسد که او ظاهراً بیواسطه از امام صادق )ع( نقل

میکند .این امر به علوّ اسانید مسعده کمک کرده ،و به همین خاطر دفتر او در کتاب قرب

اﻹسناد نقل شده است .بااینحال ،آنچه در دفتر مسعده درواقع انجام پذیرفته ،آن است که احادیث

همموضوع اصحاب گوناگون امام صادق )ع( با حذف نام مشایخ به صورت مرسل و با ایجاد یک
تبویب ابتدایی از طریق ثبت پیاپی احادیث همموضوع گرد هم آمده است.

این سَبک در دیگر احادیث طوال باقیمانده از مسعدة نیز قابلپیجویی است .مثﻼً ،در روضۀ

کافی شش حدیثِ همموضوع دربارۀ زهد پشتسرهم و به همین سبک از او نقل شده است )کلینی،
١٤٠٧ق .(١٥٠ /٨ ،همچنین ،در صفات الشیعة از وی شش روایت همموضوع دربارۀ مؤمن به

سبک مشابهی مشاهده میشود )ابن بابویه١٣٦٢ ،ش ـ ب .(٣٠ ،برخی از این روایتها در آثار
راویان پیش از او با همین الفاظ دستیافتنی است.

براینپایه ،به نظر میرسد بهترین تبیین برای شکلگیری دعای بلند در دفتر مسعده سبک

تألیف آن دفتر است که در آن ،چند دعا در کنار هم به صورت یکپارچه و بدون سند ثبت
شدهاند .این سبک موجب شده است متن خالی از سندِ چند دعای پشت سر هم به صورت یک
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دعای طوﻻنی دیده شوند؛ به گونهای که گویی تمامی این دعای بلند با سند آغازین دعای اول

روایت شده است.

بخش دوم از همین دعای بلند ــ یعنی فقرات بعد از دعای مندرج در صحیفۀ کامله و قبل از

بخش سومی که یاد کردیم ــ در کتاب قرب اﻻسناد نیز به ثبت رسیده است )حمیری١٤١٣ ،ق.(٥ ،
راوی این نقل مجدد نیز مسعده است؛ امری که نشان میدهد در سنت انتقال دفتر مسعده قطعات آن
دعای بلند از همدیگر قابلتفکیک بودهاند.

افزون بر این ،در نقل قرب اﻻسناد بعد از ذکر دعای دوم دو تحریر متفاوت از یک دعای دیگر

به نام دعای اِلحاح جای گرفته است .این دو تحریر‘ مستقل از هم ،اما با سند یکسان »عن مسعدة
عن جعفر بن محمد )ع(« ثبت شده است )حمیری١٤١٣ ،ق ،٦ ،حدیث  .(١٨-١٧اگر مسعده خود
مستقیماً این دعا را از امام شنیده بود ،ثبت دو تحریر متفاوت از آن معنایی نداشت؛ چه ،بعید است

وی دعایی را دو بار با دو تحریر متفاوت از امام شنیده و ثبت کرده باشد .تبیین بهتر برای این
پدیده آن است که این دو تحریر دعای الحاح در دفتر مسعده را برگرفته از دو منبع مجزا و البته
ناشناس بدانیم.

نقل اول قرب اﻹسناد از دعای اِلحاح )حدیث  ،(١٧حکایتگر گفتوگوی راوی با امام دربارۀ

دعای الحاح است و در انتها متن دعا آمده .مشابه همین گفتوگوی و دعا با عین همین الفاظ در

روایتی از کافی به چشم میخورد .این روایت با سند عبدﷲ بن سنان از حفص بن عیسی اَعوَر
روایت شده است )کلینی١٤٠٧ ،ق .(٥٨٥ /٢ ،در كامل الزیارات )ابن قولویه١٣٥٦ ،ش(٣٤ ،
ماجرایی از دیدار عبدﷲ بن سنان با حفص بن عیسی نقل شده است که نشان میدهد نقل عبدﷲ

از حفص نقلی متصل بوده است .با توجه به طبقۀ راویان )خطیب بغدادی١٤١٧ ،ق،(٢٣ /١٤ ،

مسعده میبایست پس از هر دوی عبدﷲ و حفص وفات یافته باشد .بر این اساس ،میتوان مطمئن
بود که روایت اول مسعده از دعای الحاح دراصل با واسطۀ حفص بن عیسی یا عبدﷲ بن سنان

دریافت ،اما در دفتر مسعده واسطهها حذف ،و روایت بهصورت مرسل نقل شده است.

اکنون پس از روشن شدن سبک تألیف دفتر مسعده به دعای بلند ابتدای بحث برمیگردیم؛

همان متن متشکل از دعای  ٤٩صحیفۀ کامله و دو دعای دیگر .چنان که پیشتر بیان شد ،نقل
دیگری برای قطعۀ دوم این دعا در کتاب کافی روایت شده که عیناً مطابق متن نقل مسعده است.
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سند روایت چنین است» :عن ولید بن صبیح عن حفص اﻻعور عن ابیعبد ﷲ )ع(« .حضور حفص

در این روایت یادآور نقل مرسل دعای الحاح توسط مسعده است .جالب اینجا ست که در قرب

اﻻسناد این دعا و دعای الحاح در کنار هم ثبت شدهاند؛ بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که هر

دو دعای مسعده در قرب اﻻسناد )حمیری١٤١٣ ،ق ،٦ ،حدیث  (١٧-١٦برگرفته از دفتر حفص بن
عیسی اعور بوده که عبدﷲ بن سنان روایت میکرده است.

افزون بر این ،میبینیم شش حدیث دیگر از  ٢٧حدیث منقول از مسعده در باب دعای قرب

اﻻسناد )همان (٨-١ ،هم از عبدﷲ بن سنان نقل شده است .بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که

روایات دفتر مسعده حاصل سماع مستقیم از امام صادق )ع( نبوده است ،بلکه این روایات با
واسطههایی همچون عبدﷲ بن سنان از اصحاب گوناگون امام دریافت و تجمیع موضوعی شده
است .متون بلند شکلگرفته با این الگو ــ مانند همین دعای منقول از مسعده ــ معموﻻً متشکل از

اجزائی منفصل اند .میتوان امیدوار بود با منبعیابی اجزاء تشکیلدهندۀ متن بهسادگی ﻻیههای آن
را از هم جدا کرد و فرایند شکلگیری »خبر طویل« نهایی را تشخیص داد.

در احادیث طوال کتاب سلیم نیز چند نمونه از تجمیع روایات دیده میشود که با همین شیوه

میتوانشان ﻻیهشناسی کرد .مثﻼً ،در حدیث  ٢١از کتاب )سلیم١٤٠٥ ،ق (٧٣٥-٧٣٢ ،چند
فضیلت از فضائل امام حسن و امام حسین )ع( بدون هیچگونه اتصال یا کﻼنروایتی کنار هم قرار

گرفتهاند .احتماﻻ مؤلف متن بهسبب همموضوع بودن این روایات را یکی از پس از دیگری
پشتسرهم چیده ،و در ابتدای هر یک از آنها از کلمۀ کلیدی »قال« برای جداسازی متون استفاده
کرده است .با بررسی تکتک اجزاء این متن معلوم میشود هر یک از آنها با الفاظی مشابه از

یکی یا چند نفر از روات شیعۀ سدۀ اول بازمانده است .توجه به اصل همبستگی متن و منبع در
قواعد نقد منبع )در این باره ،نک ،(Sadeghi, 2010, 205 :این ظن را ایجاد میکند که مؤلف کتاب
سلیم نیز احتماﻻً هر یک از قطعات این روایات را از همین مشایخ دریافت کرده است )برای

شناسایی منابع کتاب در این حدیث ،نک :قندهاری١٣٩٨ ،ش ،بخش .(٢-٢-٣-٣

در بیشترِ مواردِ کاربرد این الگو احادیث مختلفِ تجمیعشده موضوع واحدی دارند .بااینحال،

گاه دفترهایی از محدثان متقدم نیز یافت میشود که موضوع ثابتی ندارد .در این موارد هم باز به
نظر میرسد مؤلف با استفاده از همین الگو روایات گوناگونی را از مشایخ مختلف بهصورت مرسل
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ثبت کرده است .مثﻼً ،قطعۀ بهجامانده از کتاب اخبار ذَریح مُحاربی مثالی برای این فرض است.
محققان كتاب الگوی تعلیق و حذف اسانید مکرر را در این کتاب کشف و آن را گوشزد کردهاند

)محمودی و دیگران١٣٨١ ،ش(٢٦١ ،؛ اما به مرسل بودن احادیث این کتاب پی نبرده است.

بیشتر روایتهای کتاب اخبار ذَریح بیواسطه از امام صادق )ع( روایت شده است؛ اما اگر
متون آن روایات را در مجموعۀ احادیث شیعه مشابهتیابی کنیم ،درخواهیم یافت بسیاری از این

روایتها عیناً با همان الفاظ از روات متقدم بر ذَریح نقل شدهاند .با توجه به اصل پیشگفتۀ

همبستگی متن و منبع میتوان حدس زد که ذَریح از نقل آن روات همچون منبع خود استفاده کرده
بوده ،ولی از این منابع نام نبرده است .از آنجا که منابع برای هر روایتی متفاوت است ،تبیینی از
جنس تعلیق اسانید در اینجا راهگشا نیست .شاید بهتر آن باشد که این کتاب را دفتر شخصی
مؤلف بینگاریم که به سبب اتکا بر حافظه نیازی به ذکر مشایخ خود برای هر روایت نمیدیده ،و

بعد همین دفتر احتماﻻً به صورت مناوله ،وجاده یا عرض عیناً به راوی آن منتقل شده است.

شاهد درستی این تبیین همین است که برخی از این روایات مرسل در بیرون این کتاب از خود

نویسنده به صورت مسند و با حضور راوی منبع روایت شده است .مثﻼً ،اجزاء دو حدیث از اخبار

ذَریح محاربی )ذریح١٣٨١ ،ش (٢٦٨-٢٦٦ ،در بیرون کتاب عیناً با همان الفاظ ،اما این بار به

روایت ذریح از ابوحمزۀ ثمالی مشاهده میشود )بهجز بخش آخر از روایت اول که مشابه آن را در
منابعِ موجود نمیتوان یافت ،برای باقی اجزاء بهترتیب نک :شیخ مفید١٤١٣ ،ق١٨ ،؛ مجلسی،

١٤٠٣ق٣٧٤ /٢٨ ،؛ برقی١٣٧١ ،ق .(٩٢ /١ ،بنابراین ،میتوان احتمال داد ذریح به هنگام انتقال
این روایات با سماع و قرائت نام مشایخ خود را ذکر کرده ،اما در دفتر خود لزومی به ثبت نام

تکتک مشایخ نمیدیده است.

پ( الگوی ترکيب گزارشها

این شیوۀ متقدمان که سند یا نام شیخ را در میانۀ سلسله متون احادیث ذکر نمیکردند،

اختصاصی به دعاهای بلند ندارد و در دیگر متون متقدم اسﻼمی نیز مشاهده میشود .زمینهای که

این سبک متون بلند مرسل در آن شاید برجستهتر و پربسامدتر از دیگر زمینهها باشد ،زمینۀ
تاریخ ،مغازی و سیره است؛ با این تفاوت که در این نوع اخبار ،معموﻻً اجزاء تشکیلدهندۀ متن از

همدیگر منفصل نیستند و یک روایت کﻼن ،یکپارچه و متصل را تشکیل میدهند؛ کﻼنروایتی
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که تکتک اجزاء روایت تاریخی را به یکدیگر وصل کرده است؛ روایتی که انگار یک راوی
همیشهدرصحنه از ابتدا تا انتهای ماجرا روایتگر تکتک جزئیات بوده ،و آنها را بیواسطه ثبت و

روایت کرده است .در احادیث طوال حاصل از این الگو ــ به خﻼف الگوی قبل ــ بهسادگی
نمیتوان قطعات و ﻻیههای متن را از هم جدا کرد و واحدهای متنی اولیه را تشخیص داد.
در آثار محدثان متقدمِ عﻼقهمند به تاریخ یا به اصطﻼح اَخباریان )دربارۀ این واژه و معنای

کهن آن ،نک :گرامی١٣٨٩ ،ش (١٤١ ،همچون عروة بن زبیر )د ٩٤ق( ،ابن شِهاب زهری )د

١٢٨ق( ،ابوهارون عبدی )د ١٣٤ق( ،ابن اسحاق )د ١٥١ق( و ابومخنف )د ١٥٧ق( قطعات بلند یا
اخبار طوال متعددی از این جنس بهجا مانده که حلقۀ مشترک روایت آنها در بسیاری از اوقات

همین نویسندگان متقدم اند .ازهمینرو ،قِدْمَتِ تاریخی بسیاری از این سبک متون ــ حداقل بر
اساس مدل تحلیل اسناد ـ متن قابلدفاع است.

برای نمونهای از این متون بلند که قدمتشان به سدۀ نخست هجری میرسد میتوان از روایت

قتل ابوالحقیق یاد کرد که موتسکی استناد آن را به ابن شهاب زُهری و حتی مشایخ قبل او نشان
داده است ) .(Motzki, 2000, passimالبته ،پذیرفتن قدمت یک حدیث در حد سدۀ اول ،لزوماً به
معنای پذیرفتن تاریخی بودن آن نقل نیست؛ بهخصوص که میدانیم بسیاری از احادیث در سدۀ اول

جعل و پردازش شده بودند؛ اما میبایست بین جعلهای سدۀ اول که میتوانست به صورت یک
داستان بلند باشد با جعلهای تلفیقی و تجمیعی سدۀ ٣-٢ق تفاوت قائل شد .در این موردِ بخصوص،

روحی نشان داده ماجرای قتل چهگونه و به چه انگیزهای ساخته و پرداخته شده است )

Roohi,

.(2021, passim

براینپایه ،نمیتوان این سبک از متون را تلفیق یا تجمیعی متأخر و مربوط به دورۀ شیوع

تدلیس و تلفیق متون دانست .در غالب موارد میتوان برخی از اجزاء این نوع متون را گرچه نه
لزوماً با همان الفاظ بیرون از روایت این مورخان هم یافت .بسیاری از این مورخان نیز متهم به
جعل و وضع نبودهاند .پس نمیتوان بهسادگی این متون بلند را حاصل جعل و قصهپردازی دانست.

با در نظرگرفتن آنچه از فرهنگ متفاوت انتقال علم در آن زمان میدانیم ،و با توجه به نتایج
مطالعات ﻻیهشناختی این نوع متون ،تبیین محتملتر آن است که این مورخان متقدم بدون قصد

تدلیس یا گمراهسازی مخاطب )قس ،(Hoyland, 2006, 19 :تﻼش میکردند با گلچین کردن منابع
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خبری منتخب خود و ترکیب اجزاء مختلف داستان از منابع گوناگون یک روایت ١یکپارچه،
مرتب و یکدست از کل داستان بهدست دهند .هدف آن بود که مخاطب آگاهی بهتری نسبت به

همۀ ماجرا پیدا کند و البته ،خروجی نهایی نیز با آراء نویسنده سازگاری بیشتری داشته باشد.

به عبارت دیگر ،متون گزارشهای مرکب نهتنها خالی از نام مشایخ یا اسانید هر بخش است،
که ترکیب پیچیدهای است از روایات مشایخ گوناگون با توضیحات احتمالی نویسنده در یک سیاق

واحد یا روایت مرتب و یکدست؛ به نحوی که نمیتوان ﻻیههای مختلف متن را به سادگی آنچه
در الگوی ب دیدیم از هم تفکیک نمود.

در بازنمودن شاهدی برای این فرضیه باید به توصیف احمد بن حنبل از روایات محمد بن عمر
واقدی )د ٢٠٧ق( توجه کرد؛ آنجا که وی بهدرستی به همین ویژگی اشاره ،و تصریح کرده است تنها
چیزی که از واقدی نامقبول میداند ،تجمیع اسانید و روایات و ایجاد متنی واحد با سیاق واحد از

گروهی از مشایخ است که ایبسا روایاتشان با هم اختﻼف داشتهاند )خطیب بغدادی١٤١٧ ،ق/٤ ،
 .(٢٥برپایۀ نقلهای متأخرتر ،واقدی خود نیز به این تصریح نموده است )ذهبی١٤٠٥ ،ق.(٤٦٠ /٩ ،

برخی از معاصران مانند دُوری و هامفِرِیز این نوع روایات را »حدیث تجمیعی« ٢نامیدهاند

)(Al-Duri, 1957, passim; Humphreys, 1991, 73؛ اما مایکل ِلکِر با ﻻیهشناسیِ برخی
گزارشهای موجود در کتاب المغازی واقدی این نوع روایاتِ بلند یکپارچه و متصل را که حاصل
فرآوری روایات منفصل گوناگون پیشین اند» ،گزارش مرکب« ٣نامیده است )نک:

Lecker, 1995,

passim؛ نیز ،برای پیشینۀ مطالعات معاصران دربارۀ این نوع گزارشها ،نک.(Op. Cit., 19 :
برخی نمونههای نادر برجامانده از ابتدای سدۀ ٢ق نشان میدهند که تدوین این نوع گزارشها

حداقل یک سده پیش از واقدی نیز مرسوم بوده است .در ادامۀ نقلی که از احمد بن حنبل در
وصف آثار واقدی ذکر شد ،شاگردِ احمد ،در پاسخ به او بهدرستی اشاره میکند که این شیوه
منحصر به واقدی نیست و زُهری و ابن اسحاق نیز چنین میکردهاند )خطیب بغدادی١٤١٧ ،ق/٤ ،

 .(٢٥شاهد مدعای وی تصریح خود ابن شهاب زهری است در ابتدای خبر بلند ماجرای افک .ابن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. narrative
2. Collective Tradition
3. Combined Account
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شهاب که این روایت را به شیوۀ گزارش مرکب نقل میکند ،پس از آن که از سعید بن مسیب،
عروة بن زبیر ،علقمة بن وقاص و عبیدﷲ بن عبدﷲ بن عتبة بن مسعود همچون مشایخ خود در
این حدیث نام میبرد میگوید» :وَکُلﱡهُم حَدّثنی بطائفة مِن حدیثِها ،وَبَعضُهم کان اَوعی لِحدیثها من

بعضٍ ،واثبتَ اقتصاصاً ،وقد وَعَیتُ عَن کلﱢ واحدٍ منهم الحدیثَ الذی حدّثنی ،وبعضُ حدیثِهِم یُصدﱢقُ
بعضاً) «...صنعانی١٣٩٠ ،ق .(٤١٠ /٥ ،این عبارت بهروشنی بیانگر آن است که این روایت زهری
نیز ،ترکیبی از گزارشهای مشایخ او ست؛ بهنحوی که هرچند متن نهایی دربرگیرندۀ همۀ

گزارشهای اولیه است ،تفکیک این اجزاء از یکدیگر به سادگی ممکن نیست.

ظاهراً زُهری اولین مورخی نبوده که از این شیوه استفاده میکرده ،و کاربرد این الگو در
ترکیب اخبار موجود در یک موضوع برای رسیدن به یک گزارش کاملتر در دوران قبل از او نیز
سابقه داشته است .مثﻼً ،در ابتدای حدیث  ٢١کتاب سلیم که در بخش قبل همچون نمونهای از

الگوی تجمیع ذکر شد ،سیاههای از نام مشایخ یا مشایخِ مشایخ سلیم در نقل این مجموعه از

روایات آمده است» :عن سلیم قال حدثنی علی بن ابیطالب )ع( و سلمان و ابوذر و المقداد«
)سلیم١٤٠٥ ،ق٧٣٢ ،؛ برای توضیح بیشتر دربارۀ این اسناد ،نک :قندهاری١٣٩٨ ،ش ،بخش -٣-٣

 .(٢-٢بااینحال ،احتماﻻً زُهری اولین فردی از مورخان است که در اسانید خود بهدقت این مسئله
را بازتاب میدهد )نک :دوری١٤٢٠ ،ق٢٨ ،؛ نیز نک.(Al-Duri, 1957, 8 :

قسمتهای بهجامانده از سیرۀ ابن اسحاق )د ١٥١ق( نیز شاهدی بر تداول این الگوی ترکیب

در آثار تاریخی متقدم است .با مراجعه به کتاب السیر و المغازی )ابن اسحاق١٤١٠ ،ق ،سرتاسر
اثر( مکرر مشاهده میشود که ابن اسحاق ماجرایی کامل را از ابتدا تا به انتها گزارش کرده ،اما
منابع خود را یاد نکرده است )هوروویتس .(٢٧٥ ،بهخصوص این الگو در میان آثار مکی او

بیشتر مشاهده میشود )نک :دوری١٤٢٠ ،ق.(٣٣ ،

همین پدیده در آثار ابن اسحاق آنقدر شایع بوده که موجب اعتراض برخی محدثان »اهل

اِسناد« میشده است؛ مثﻼً ،احمد بن حنبل )د ١٤١ق( در وصف او میگوید» :دیدهام که از گروهی

یک حدیث را روایت میکند ،بدون آن که گفتۀ شیخی را از دیگری تفکیک نماید« )مزی،

١٤٠٠ق .(٤٢٢ /٢٤ ،برخی محدثان دیگر نیز در وصف ابن اسحاق گفتهاند » ...بسیار حدیث را

دوست میداشت؛ پس کتب مردم را میگرفت و )بدون اشاره به منابعش( در کتب خود قرار
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میداد« )مزی١٤٠٠ ،ق .(٤٢١ /٢٤ ،چنان که از این گزارشها میتوان دریافت ،ابن اسحاق بدون

نام بردن از از مشایخ گوناگون از روایات آنها بهره میجسته ،بهگونهای که درمجموع یک حدیث

یکپارچۀ طویل روایت میکرده است .توصیف احمد بن حنبل از عملکرد وی هم با الگوی ترکیب
سازگار است ،هم با الگوی تجمیع؛ اما گزارش دومی بیشتر با الگوی تجمیع تطابق دارد.
بعض قطعات بازمانده از آثار ابن اسحاق در میراث امامیه از نظر سبک تدوین الگویی مشابه

با الگوی تجمیع دارد .مثﻼً ،متن بلندی که از او در کافی نقل شده )نک :کلینی١٤٠٧ ،ق،(١٩٥ /٤ ،

نقل لفظبهلفظ بخشی از متن روایت عطاء بن ابیرِباح )د ١١٤ق( است که عیاشی روایت میکند
)نک :عیاشی١٣٨٠ ،ق .(٣٨-٣٦ /١ ،با مقایسۀ این دو متن میتوان دریافت ابن اسحاق دقیقاً همان
متن را ،و البته بهطور کاملتری ،روایت کرده است .چون میدانیم ابن اسحاق از شاگردان عطاء
بوده است ،میتوانیم حدس بزنیم ابن اسحاق همان روایت عطاء را برگرفته و و بدون یادکرد نام
عطاء ،در دفتر خود استفاده کرده و آن را با روایات دیگر ترکیب نکرده است )الگوی تجمیع(.
 .٣محدثان متأخرتر و رويارويی با احاديث طوال کهن
چنان که پیشتر ذکر شد ،فرهنگ تدوین کتب و آثار حدیثی و تاریخی به مرور زمان تغییر
یافت .بسیاری از محدثان از نیمۀ سدۀ دوم و عموم مورخان از نیمۀ سدۀ سوم به بعد بهتدریج خود
را ملزم دیدند برای ثبت هر حدیث یا هر قطعه روایت تاریخی سند نقل آن را نیز حتی به صورت

ناقص )در حد الگوی تعلیق کبیر( ذکر کنند .اِسناد در برخی از بومها و در میان پیروان برخی
جریانها سریعتر رواج یافت .مثﻼً ،محدثان حرفهای سدۀ ٢ق ،نقل اِسناد به هنگام نقل حدیث را

نهتنها به فرهنگ غالب تبدیل کردند که آن را همچون جزئی از دین نگریستند )پاکتچی١٣٧٧ ،ش،
.(٧١٠

پیروان دیگر جریانهای فرهنگی سنت گذشته را ادامه دادند و دیرتر حاضر به پذیرش اِسناد
شدند .به هر حال ،پیروان این سنتها نیز بهتدریج اخبار خود را به تصنیفات و متون حدیثی وارد

کردند .نسلهای متأخرتر پیروان این جریانها ضرورت اسناد را باور داشتند؛ اما راهی جز این پیش
رویشان نمانده بود که اسنادهایی موقوف بازنمایند؛ اسنادهایی که تنها نام مشایخ خودشان را دربر
داشت .رواج این شیوه همزمان با رواج باور به ضرورت اسناد سبب شد برخی رجالیان و محدثان
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همۀ اخبار طوال کهن را نتیجۀ کاربست همین شیوه بینگارند و دچار سوءتفاهمهایی شوند.
الف( تشخيص اشتباه طبقۀ راوی

از جمله ،نقل مرسل روایات موجب میشد برای برخی ناآشنایان با این سبک در سدههای بعد

این سوءتفاهم پیش بیاید که ﻻبد این مؤلفان خود از نزدیک شاهد وقایعی بودهاند که نقل

میکردهاند .بههمینسبب گاه نام آنان را در زمرۀ اصحاب پیامبر یا علی )ع( آوردهاند؛ در حالیکه
یک یا چند طبقه میان این افراد و رویداد نقلشده نقل فاصله بوده است) .مددی١٣٨٨ ،ش-١٠٦ ،
(١٠٧

برای این نوع اشتباه میتوان سعد بن طریف محدث اَخباری کوفه )درگذشته پیش از ١٥٠ق(

را مثال زد .خطیب بغدادی نام او را در زمرۀ صحابه آورده ،ابن جوزی بهدرستی متوجه اشتباه
شده ،و علت این اشتباه خطیب را سَقطِ نام شیخ و شیخِ شیخِ سعد به هنگام نقل یک داستان از
پیامبر )ص( دانسته است )نک :ابن حجر عسقﻼنی١٤١٥ ،ق .(٥٤ /٣ ،در رجال شیخ طوسی یا منبع
او رجال ابن عقده هم بسیار دیده میشود که بر اساس نقل مرسل یک راوی در تعیین طبقۀ او

اشتباه کردهاند .مثﻼً ،نام ابومِخنف لوط بن یَحیی ازدی )د ١٥٧ق( ،مورخ معروف نیمۀ سده ٢ق را

در زمرۀ اصحاب امام علی ،امام حسن و امام حسین )ع( ذکر کردهاند )شیخ طوسی١٤١٥ ،ق،٨١ ،
 .(١٠۴ ،٩۵این اشتباه بهخاطر مهندسی معکوس اسانید مرسل او از این امامان رخ داده است.

رجالیان با دیدن روایت بیواسطۀ ابومخنف از سه امام اول پنداشته بودند او از اصحاب آن امامان
است و بر همین پایه ،نام او را در سیاهۀ اسامی اصحاب افزوده بودند.
همین سوء تفاهم گاه موجب اشتباه در تعداد واسطههای اسانید یک کتاب تا پیامبر یا امام نیز

شده است .مثﻼً ،حمیری که در کتاب قرب اﻻسناد خود به دنبال گردآوری روایاتی با واسطههای

کم تا امام بوده ،بهاشتباه روایت هارون بن مسلم از مسعدة بن صدقه را هم از این زمره پنداشته
است .همانطور که در بخش قبل دیدیم ،دفتر روایات مسعده از امام صادق )ع( ،در حقیقت حاصل
تجمیع احادیث اصحاب گوناگون امام بوده است .بر این اساس ،اسانید »هارون بن مسلم عن مسعدة
عن جعفر بن محمد« عالی نبودند و واسطههایی محذوف در این میان وجود داشتند.
ب( انتخاب اشتباه پنجرۀ تقطيع

الگوهای گوناگون تجمیع متون موجب شده است مصنفان و تدوینگران حدیث در سدههای بعد،
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بسیاری اوقات در تشخیص واحدهای حدیثی مستقل از هم به اشتباه بیفتند و به هنگام تقطیع حدیث

و ذکر آن در ابواب مرتبط پنجرۀ درستی را برای تقطیع حدیث انتخاب نکنند .درنتیجه ،بخشی از

حدیث بعدی یا قبلی را نیز در حدیث مورد نظر درج میکردهاند .البته ،در باب اینکه مﻼک و

معیارهای صحیح برای تشخیص و تعیینِ محدودۀ یک حدیث چیست ،بحث بسیار است؛ اما اگر
قرائن بیرونی مثل منبعِ منبع یا همان منبع اصلی روایات یک مصنﱠفِ حدیثی در دست باشد ،با
اطمینان بیشتری میتوان نسبت به درستی یا نادرستی تعیین واحدهای حدیثی قضاوت کرد.

یکی از روایات بلندی که در کتاب احتجاج )طبرسی١٤٠٣ ،ق (٢٦٥-٢٦٣ /١ ،آمده ،متنی

طوﻻنی است از مسعدة بن صدقة که درحقیقت از دو خطبۀ بههمپیوسته اما بیارتباط از علی )ع(
تشکیل شده است .این که هر دو خطبه را میتوان در کتاب سلیم بازیافت )نک :کتاب سلیم ،بخش
دوم حدیث  ،١٨بخش اول حدیث  (١٠نمیتواند اتفاقی باشد؛ چراکه منبع این نقل بلندِ احتجاج

میبایست کتاب خطب امیر المؤمنین )ع( از مسعده باشد )نک :مدرسی طباطبایی١٣٨٦ ،ش(٣٨٩ ،؛

اثری که در آن مسعده به شیوۀ متقدمان خطب علی )ع( ازجمله این دو خطبۀ متقدم را بدون ذکر

سند گرد آورده است .با توجه به اینکه متن کامل هر دو روایت در عموم منابع تنها به نقل از

همین کتاب بازمانده ،میتوان بر سبیل حدس گفت که منبع مسعده نیز برای این نقلها کتاب سلیم
بوده ،و البته در فرایند نقل خود مطابق الگوی تجمیع نامی از آن نبرده است.

این که در سند متن نقلشده در احتجاج نام امام صادق )ع( به چشم میخورد ،میتواند

تبیینهای متفاوتی داشته باشد .ممکن است منبع مسعده این دو خطبۀ کتاب سلیم را بر آن حضرت
عرضه کرده بوده ،و سپس آنها را از ایشان روایت میکرده است .احتمال دیگر آن است که مسعده

سندی برای این دو نقل ذکر نکرده بوده ،و صرفاً در فرایند انتقال کتاب مسعده سند حدیثی باﻻتر

به این نقل نیز تسری یافته است .تدلیس یا قلب اسناد مسعدة یا راوی دفتر او نیز محتمل است.
هیچ یک از این احتماﻻت ،حتی این فرض اخیر ،احتمال اشتباه در انتخاب پنجرۀ تقطیع را نقض

نمیکنند .دردسترس بودن تحریرهایی از منبع اصلی حدیث منقول در احتجاج به ما فرصت میدهد
اشتباه رخداده در کتاب احتجاج ــ یا شاید هم اشتباه منبع واسطهای که به کتاب مسعده دسترسی

داشته است ــ را در انتخاب پنجرۀ درست برای تقطیع حدیث شناسایی کنیم.

عکس این اتفاق نیز گاهی رخ میداده است؛ بدین ترتیب که یک محدث متقدم که در دفتر
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خود از الگوی تعلیق یا تجمیع استفاده کرده بود ،موجب میشد ابتدا و انتهای هر حدیث برای

نسلهای بعد بهدرستی معلوم نباشد .همین سبب میشده است مصنفِ بعد از او به هنگام نقل از آن

دفتر برای تقطیع بخش موردنیاز خویش از یک حدیث ابتدا و انتهای آن را بهدرستی تشخیص

ندهد و درنتیجه حدیث را ناقص بیاورد .نمونهای از این اشتباهات را میتوان در حدیثی که حمیری
در کتاب خود به نقل از مسعده آورده است بازشناخت:

و عنه )هارون بن مسلم( ،عن مسعدة بن زیاد ،عن جعفر ،عن ابیه قال :سمعت ابی )ع( یقول:
ان لی ارض خراج و قد ضقت بها )حمیری۱۴۱۳ ،ق.(۸۰ ،

بهوضوح این روایت ناقص است و در صورت فعلی خود معنای خاصی نمیدهد .با یافتن منبع

مسعده برای این نقل ،میتوان متوجه علت ایجاد مشکل شد .منبع نقل این روایت کتاب عبدﷲ بن

سنان بوده که نقل دیگری از آن بازمانده است:

عن عبد ّٰاﷲ بن سنان عن ابیه قال :قلت ﻻبی عبد ّٰ
اﷲ )ع( ان لی ارض خراج و قد ضقت بها
ذرعا؛ قال فسکت هنیهة؛ ثم قال :ان قائمنا لو قد قام کان نصیبک فی اﻻرض اکثر منها و لو قد قام
قائمنا )ع( کان اﻻستان امثل من قطائعهم )کلینی۱۴۰۷ ،ق.(۲۸۳ /۵ ،

نمیدانیم که مقصر اصلی این تقطیع نابجا و مُخِل چه کسی است .همانطور که پیشتر ذکر

شد ،بهنظر میرسد در دفتر مسعده ،این روایت وبرخی دیگر روایات از کتاب عبدﷲ بن سنان به

طور کامل نقل ،و در کنار دیگر احادیث مرتبط پشتسرهم تجمیع شده بوده است .به احتمال زیاد،
حمیری مؤلف قرب اﻻسناد که دست به تفکیک واحدهای حدیثی مسعده میزده ،در تشخیص واحد
حدیث دچار دو خطای بزرگ شده است :یکی آنکه سؤال راوی را اشتباهاً همچون حدیث امام

فهمیده ،و دیگر آنکه در تشخیص واحد حدیثی دچار سهو شده ،و این سؤال را بهاشتباه از وسط
گفتوگو بیرون کشیده ،و همچون یک واحد حدیثی مجزا بازنموده است.
پ( تسری اشتباه اِسنادهای آغازين به کل يک دفتر

چالش دیگر محدثان سدۀ ٣-٢ق تشخیص دقیق راوی یک حدیث از دفاتر تجمیعی یا مرکبِ

متعلق به سدۀ ١ق بود .یک راویِ ناآگاه در سنت جدید همیشه با این چالش مواجه بود که سندِ

نویسندۀ یک متن تجمیعی یا مرکب برای روایت اقوال یا حوادث زمان پیامبر )ص( یا صحابه چه
بوده است .بخصوص وقتی به سبب تنگنای فضا یا شیوۀ تبویب کتاب نقل متن کامل ممکن نبود،
این مصنف مجبور میشد متن را تقطیع ،وتنها بخشی از وسط متن را روایت کند .اینجا بود که
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مشکل خود را نشان میداد .در اینگونه مواقع یا باید سندی که در ابتدای روایت مؤلف متقدم بود

را به کل متن تسری میداد یا آن بخش از متن را به نقل از مؤلف متقدم با عباراتی همچون »عنه
مرفوعا« یا »رفعه عن النبی« به صورت مرسل روایت میکرد .از دیگر سو ،در سنت جدید مرسل

نبودن روایت یک اولویت مهم بود .اینگونه ،بهطبع انتخاب اول در اکثر موارد ترجیح داشت و این
تسری اِ سناد خود انتساب نابجای متون به مشایخ نامرتبط را در پی داشت.

بااینحال ،نباید پنداشت که فقط به هنگام تقطیع چنین اشتباهاتی روی میداد .گاه مشاهده

میشود که نسخهبرداران و راویان کتب متقدم به هنگام نقل کل یک متن تجمیعی یا ترکیبی در
ابتدای تکتک اجزاء آن سند خود تا نویسندۀ کتاب را تکرار میکردند؛ یا در شیوهای دیگر ،نام
آن صحابی یا آخرین شیخی که در ابتدای متن از او یاد شده بود را همچون گویندۀ تکتک اجزاء

میشناختند .پیشتر نمونۀ قرب اﻻسناد و تکمیل اسانید آن ذکر شد .در کتاب اخبار ذریح محاربی

نیز که پیشتر دربارۀ استفاده از الگوی تجمیع متون در آن صحبت کردیم ،چنان که محققان اثر نیز
دریافتهاند ،یکی از راویان کتاب اسانید ناقص روایات را با اتکاء به اسانید قبلی کامل کرده است

)محمودی و دیگران١٣٨١ ،ش .(٢٦١ ،مثال دیگر از این قبیل ،صحیفۀ همام بن منبه است که

نویسندۀ اثر همۀ روایات آن را به ابوهریره اسناد میدهد؛ حال آن که احتماﻻً این روایتها در آغاز
بدون سند بودهاند .تکرار عبارت یکسان »وقال رسول ﷲ« در آغاز همۀ این روایتها نشاندهندۀ

مکانهای تقطیع است .این الگوی اِسنادی متأخر در ابتدای اسانید بسیاری از دیگر کتب متقدم نیز

مشاهده میشود.
در سخن از علت تداول این الگو از سدۀ ٣ق به بعد ،میتوان حدس زد که این شیوه برای

خارج کردن تکتک احادیث از حالت ظاهراً مرسل و تبدیل الگوهای تعلیق کبیر یا تجمیع به

الگوهای جدید انجام میشده است .البته ،فواید دیگری را نیز برای این شیوۀ مُسنَدسازی تکتک
احادیث میتوان تصور کرد .مثﻼً ،با این کار از برخی چالشهای پیشگفته پیشگیری میشد .افزون

بر این ،میدانیم راویان متون چهار سدۀ نخست غالباً مطالب و احادیث مرتبط به متن شیخ را تحت
عنوان زیادات به انتهای متون میافزودند .ایشان با استفاده از این شیوه تسری اسناد میتوانستند
نگرانی خود از خَلطِ زیاداتشان با متن اصلی نویسنده برطرف کنند؛ بدین ترتیب که با آوردن نام

نویسنده بر سر عبارات او و با آوردن نام خود بر سر زیادات بین متن اصلی با زیاداتش تمییز
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نهند.

تکرار نام نویسندگان کتب متقدمی مثل مصنف عبدالرزاق صنعانی یا محاسن برقی در ابتدای

تکتک احادیث کتابشان را در چارچوب همین الگو میتوان فهمید .البته ،گاه این کار ناخواسته
مشکﻼت جدیدی را نیز پدید میآورد؛ مشکﻼتی که در فصل پیشین با ذکر مثالهایی از انتخاب
نادرست واحد روایت یا پنجرۀ تقطیع یاد کردیم .افزون بر این ،گاه تسری اِسناد خود نیز به

تجمیعهای جدیدی متفاوت با در سه الگوی پیشگفته میانجامید؛ تجمیعهایی که معموﻻً خود ناشی
از یک سوءتفاهم متأخر بود.

میدانیم رسالهای که در دوران معاصر با نام تفسیر نعمانی در اختیار داریم ،نه کتاب تفسیری
از محمد بن ابراهیم نعمانی ،که متنی در علوم قرآن است؛ متنی که روایتی از تفسیرِ تألیف نعمانی

در اوائل آن جای گرفته ،و به همین سبب اسناد آن تفسیر به همۀ متن تسری پیدا کرده ،و اینگونه،
کل کتاب در ادوار بعد به نعمانی منتسب شده است )نک :زعفرانیزاده١٣٨٤ ،ش.(٨١ ،

کتاب دﻻئل اﻻمامة نیز در شکل کنونی خود اساساً کتابی یکپارچه و اصیل نبوده ،و درحقیقت

حاصل ادغام نوشتۀ اصلی با چرکنویسهایی است که فرد یا افراد دیگری فراهم آوردهاند )نک:
سلطانیفر و رنجبر١٣٩٦ ،ش .(٨٨ ،علت انتساب این کتاب به ابن رستم طبری ،وجود روایاتی در
ابتدای این دفتر است که از »محمد بن جریر طبری« نقل شده بود و علماء متأخر با دیدن سند

آغازین دفتر آن را سندی برای روایت کل دفتر پنداشته بودند )برای بحثی مشابه دربارۀ مصباح
الشریعه ،نک :پاکتچی١٣٩٢ ،ش٦٠ ،؛ نیز ،برای بحث دربارۀ انتساب اشتباه اﻻختصاص به شیخ مفید
با همین شیوه ،نک :انصاری١٣٩١ ،ش.(٧٠٦-٧٠٥ ،

بدین ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت تجمیع متفرقاتِ گسسته و تبدیل آنها به یک هویت واحد

جدید ،همیشه بر اثر انتخاب عمدی یک مؤلف خواه به قصد جعل ،یا در اثر کاربست الگوهای

تجمیع و ترکیب نبوده ،و گاهی هم بهسهو رخ میداده است؛ خاصه هنگام انتقالِ وِجادهای دفاتر
شخصی محدثان گمنام که دریافتکنندگان آن متون در هویتیابی صاحبان روایتها دچار اشتباه

میشدند.

برخی معاصران در سخن از اسباب و علل انتساب اشتباه کتب یک نویسنده به دیگران از

پدیدهای بحث کردهاند که تا حدودی به بحث ما نیز مربوط است .ایشان یک سبب مهم انتساب
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نادرست کتب را این دانستهاند که در گذشته راویان هر کتابی برای تأکید بر صحت نسخۀ خود گاه

نام منابع خود برای دریافت اثر را تا چند طبقه مشخص میکردند؛ این نامها گاه در اول همان

نسخه ثبت میشد و این خود گاهی منشأ انتساب یک اثر به چند نفری میشد که در سلسلۀ روایت

کتاب جا داشتند )نک :مددی١٣٩٣ ،ش .(٢٩١ /١ ،باید توجه داشت که تسری اسناد نیز ریشه در
همین پدیده دارد؛ با این تفاوت که هنگام تسری اِسنادها ،سند موردنظر که به کل متن سرایت

یافته ،تنها سند یکی از روایات مورداستفادۀ نویسنده بوده است نه سند روایت کل آن متن .یا در

حالت متاخرتر رویداد تسری اسناد ،به مانند کتاب دﻻئل اﻻمامة ،اساساً ما با کتابهایی
هویتیافته و نوشتهشده به دست یک نویسنده مواجه نیستیم؛ این نوع دفترها ،مجموعههایی از

یادداشتهای حدیثی پراکنده بوده که بهاشتباه کامل و یکپارچه تلقی شده ،هویتی واحد یافته ،و
سپس دچار تسری اِسناد شدهاند.

نتيجه
در گام نخست از این مطالعه با در نظر گرفتن فرهنگ فراموششدۀ سدههای نخست اسﻼمی در

انتقال مکتوب علم ،تﻼش کردیم نقش الگوهای حذف اسانید ،تجمیع و ترکیب را در فرایند تولید
یک متن بلند یا حدیث طویل بازشناسیم و نحوۀ شکلگیری احادیث طوال در سدۀ نخست را بیرون
از حلقههای قصاص و جاعﻼن تبیین کنیم .دیدیم با در نظرگرفتن چند الگو میتوان بهسادگی

واحدهای حدیثی اولیهای را که متن فعلی بر آنها بنا شده است بازشناخت .چنانکه دیدیم ،تفکیک
این روایتها به فهم بهتری از تکتک روایات متقدم اولیه میانجامد و از بدفهمی ناشی از

یکپارچه دیدن این روایات ،که خود نتیجۀ ناآگاهی از سبک نگارشی کتب متقدم است ،پیشگیری
میکند.

دیدیم با یک چنین تفکیک بجا و انتخاب درست واحدهای حدیث ،مقایسۀ هر واحد با
نسخهبدلها سادهتر ممکن میشود و این نیز ،امکان تشخیص منابع هر واحد حدیثی ،روشنتر شدن
انگیزههای مصنف اولیه )فرد تجمیعکننده( برای ایجاد این نسخه بدلها ،شناخت بهتر انگیزههای
مصنف ثانویه برای ایجاد این نوع چینش ،و البته قضاوت صحیحتر دربارۀ عملکرد روات متقدم

حدیث را درپی دارد.
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در ادامۀ مقاله نیز به چالشهایی که درنتیجۀ فراموشی الگوهای کهن پدید آمد پرداختیم .دیدیم

با گذر از دورۀ بیاسنادی به دورۀ لزوم اسناد در طول سدۀ ٣-٢ق ،محدثان متقدم ــ بخصوص

مورخان ــ دچار سوءتفاهمهایی شدند .وقتی دفاتر تجمیعی یا گزارشهای مرکب این افراد در

دسترس ناقدان حدیث و مصنفان نسلهای بعد قرار میگرفت ،گاه از مرسل بودن این روایتها آگاه
نمیشدند و این نیز ،مشکﻼتی درپی میآورد؛ از جمله تشخیص اشتباه طبقۀ راوی ،تقطیع روایت
از جایی ناصحیح و برقراری پیوند ناصحیح میان دو روایت مستقل که کنار هم نشانده شدهاند ،و

تسری اِسنادهای آغازین به کل یک دفتر.
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ابن حجر عسقﻼنی ،احمد بن علی )١۴١۵ق( ،اﻻصابة ،به کوشش عادل احمد عبدالموجود

وعلی محمد معوض ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
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پاکتچی ،احمد )١٣٧٧ش(» ،اِسناد« ،دائرة المعارف بزرگ اسﻼمی ،به کوشش موسوی
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کاظم موسوی بجنوردی و دیگران ،جلد بیستم ،تهران ،انتشارات دائره المعارف بزرگ
اسﻼمی.
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ــــــــــــــــــــ )١٣٩٢ش( ،فقه الحدیث با تکیه بر مسائل لفظ ،تهران ،انتشارات
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جعفر حضرمی )١٣٨١ش( ،اﻻصل ،اﻻصول الستة عشر ،به کوشش ضیاءالدین محمودی و
نعمتﷲ جلیلی و مهدی غﻼمعلی ،قم ،دارالحدیث.
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ــــــــــــــــــــ )١٩٨۵م( ،تلخیص المتشابه فی الرسم ،به كوشش ،سکینة شهابی،
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ذریح بن یزید محاربی )١٣٨١ش( ،اﻻخبار ،اﻻصول الستة عشر ،به کوشش ضیاءالدین

٢٧ـ

ذهبی ،محمد بن احمد )١۴٠۵ق( ،سیر اعﻼم النبﻼء ،به کوشش شعیب ارنؤوط و دیگران،

محمودی و دیگران ،قم ،دارالحدیث.

بیروت ،مؤسسة الرسالة.

٢٨ـ

ربیع بن حبیب )١۴١۵ق( ،المسند ،به کوشش محمد ادریس و عاشور بن یوسف ،بیروت،

٢٩ـ

زعفرانیزاده ،سعید )١٣٨۴ش( ،بازشناسی متن تفسیر نعمانی ،نقد بیرونی ،پایان نامۀ

دارالحکمة /مکتبة اﻻستقامة.

کارشناسی ارشد رشتۀ علوم قرآن و حدیث ،تهران ،دانشگاه امام صادق )ع(.

٩٦

مطالعات تاريخی قرآن و حديث ،شمارۀ  ،٦٧سال بيست و ششم ،بهار و تابستان ١٣٩٩ش ـــــــــــــــــ

٣٠ـ

سلطانیفر ،محییالدین و رنجبر ،محسن )١٣٩۶ش(» ،بررسی اصالت اخبار غیرمسند کتاب

٣١ـ

سلیم بن قیس هﻼلی )١۴٠۵ق( ،الکتاب ،به کوشش محمد انصاری زنجانی ،قم ،الهادی.

٣٢ـ

دﻻئل اﻻمامة« ،شیعهپژوهی ،شمارۀ .١٢

شبیری زنجانی ،محمدجواد )١۴٢٩ق( ،توضیح اﻻسناد المشکلة فی الکتب اﻻربعة
)اسناد الکافی( ،قم ،دارالحدیث.

٣٣ـ

شیخ طوسی ،محمد بن حسن )١۴١۴ق( ،اﻻمالی ،قم ،دارالثقافة.

٣۵ـ

شیخ مفید ،محمد بن محمد )١۴١٣ق( ،اﻻمالی ،قم ،کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید.

٣۴ـ
٣۶ـ

ــــــــــــــــــــ )١۴١۵ق( ،الرجال ،قم ،جامعۀ مدرسین.

صغانی ،حسن بن محمد )١۴٠۵ق( ،الموضوعات ،به کوشش نجم عبدالرحمان خلف ،دمشق،

دارالمامون للتراث.

٣٧ـ

صنعانی ،عبدالرزاق بن همام )١٣٩٠ق( ،المصنف ،بیروت ،المکتب اﻻسﻼمی.

٣٩ـ

طبرسی ،احمد بن علی ) ١۴٠٣ق( ،اﻻحتجاج ،مشهد ،مرتضی.

٣٨ـ
۴٠ـ
۴١ـ
۴٢ـ
۴٣ـ

طبرانی ،سلیمان بن احمد )بیتا( ،المعجم الکبیر ،قاهره ،مکتبة ابن تیمیة.

طبری ،محمد بن جریر )١٣٨٧ق( ،تاریخ اﻻمم و الملوک ،بیروت ،دارالتراث.

عمادی حائری ،محمد )١٣٩٧ش(» ،سلیم بن قیس هﻼلی« ،دانشنامه جهان اسﻼم ،تهران،

بنیاد دائرة المعارف اسﻼمی ،جلد .٢۴

عیاشی ،محمد بن مسعود )١٣٨٠ق( ،التفسیر ،تهران ،المطبعة العلمیة.

فرقدانی ،احمد یاسین )٢٠١٧م( ،اﻻحادیث الطویلة ،پایگاه اینترنتی المشکاة،١دسترسی
در فروردینماه ١٣٩٩ش.

۴۴ـ

قاضینعمان مغربی )١٣٨۵ق( ،دعائم اﻻسﻼم ،قم ،آل البیت.

۴۵ـ

قندهاری ،محمد و راد ،علی )١٣٩٧ش(» ،فضیلت مشابهت حضرت علی )ع( با حضرت

۴۶ـ

قندهاری ،محمد )١٣٩٨ش( ،بازشناسی هویت تاریخی سلیم بن قیس هﻼلی،

عیسی )ع( :سیر تطور یک روایت منقول از ابوصادق ازدی« ،امامتپژوهی ،شمارۀ .٢٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. https://www.almeshkat.net/book/11922

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احاديث طوال در ميراث مکتوب سدۀ نخست هجری ٩٧

پایاننامۀ دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تهران.

۴٧ـ

کشی ،محمد بن عمر )١۴٠۴ق( ،معرفة الرجال ،اختیار شیخ طوسی ،به کوشش مهدی

۴٨ـ

کلینی ،محمد بن یعقوب )١۴٠٧ق( ،الکافی ،تهران ،اسﻼمیه.

۴٩ـ
۵٠ـ
۵١ـ
۵٢ـ
۵٣ـ

رجائی ،قم ،آل البیت.

گرامی ،محمدهادی )١٣٨٩ش(» ،اصطﻼح اخباری در سیر تحول مفهومی« ،حدیث
پژوهی ،شمارۀ .٣

لواسانی ،محمدرضا )١٣٩٩ش(» ،تلفیق اخبار اخﻼقی در حدیث یا اباذرّ« ،مطالعات

تاریخی قرآن و حدیث،

شمارۀ .۶٧

مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی )١۴٠٣ق( ،بحار اﻻنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.

محمودی ،ضیاءالدین و دیگران )١٣٨١ش( ،تعلیقه بر اخبار ذریح )نک :همین منابع ،ذریح بن
یزید محاربی(.

مددی ،احمد )١٣٨٨ش( ،رویکرد کتابشناختی در بررسی حجیت خبر ،بازسازی متون

کهن حدیث شیعه ،مصاحبۀ محمد عمادی حائری با احمد مددی ،تهران ،مرکز اسناد
مجلس شورای اسﻼمی /دارالحدیث.

۵۴ـ

ــــــــــــــــــــ )١٣٩٣ش(» ،پژوهشی دربارۀ رسالة المحکم و المتشابه« ،نگاهی به

۵۵ـ

ــــــــــــــــــــ )١٣٩۵ش( ،دروس خارج فقه ،جلسۀ  ،٨٢دوشنبه ،١٣٩۵ /١٢ /١۶

دریا ،قم ،موسسۀ کتابشناسی شیعه.

پایگاه اینترنتی مباحثه ،١دسترسی در فروردین ١٣٩٩ش.

۵۶ـ

مدرسی طباطبایی ،حسین )١٣٨۶ش( ،میراث مکتوب شیعه از سه سدۀ نخستین

۵٧ـ

مزی ،یوسف بن عبدالرحمان )١۴٠٠ق( ،تهذیب الکمال ،به کوشش بشار عواد معروف،

۵٨ـ

مقاتل بن سلیمان )٢٠٠٣م( ،التفسیر ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.

هجری ،ترجمۀ علی قرائی و رسول جعفریان ،قم ،نشر مورخ.
بیروت ،مؤسسة الرسالة.
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1. http://mobahathah.ir/ showthread.php?tid=876

ش ـــــــــــــــــ١٣٩٩  بهار و تابستان، سال بيست و ششم،٦٧  شمارۀ،مطالعات تاريخی قرآن و حديث

٩٨

،صاص در حدیث
ّ  الگوهای گفتمانی تصرف ُق،(ش ـ الف١٣٩۴)  یحیی،میرحسینی

ـ۵٩

،« »بازشناسی شخصیت و رفتار اجتماعی قصاص،(ش ـ ب١٣٩۴) ــــــــــــــــــــ

ـ۶٠

. جامعۀ مدرسین، قم، الرجال،(ش١٣۶۵)  احمد بن علی،نجاشی

ـ۶١

.( دانشگاه امام صادق )ع، تهران،پایاننامۀ دکتری علوم قرآن و حدیث
.٢٢  شمارۀ،تاریخ و تمدن اسﻼمی

 خاستگاهها، حدیث اسﻼمی، ،« »قدمت و خاستگاه اِسناد،(ش١٣٨٩)  یوزف،هوروویتس

. دارالحدیث، قم، ترجمۀ مرتضی کریمینیا،و سیر تطور

ـ۶٢
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