مقایسه کتاب «األصول الستة عشر» چاپ دارالشبستری با چاپ دارالحدیث

بر پایۀ مقابله
مجید فاطمی

راشد8

چکیده
مجموعهای از منابع کهن حدیثی شیعه با عنوان اصول اولیه در کتاب «األصول الستة عشر»
مقایسه کتاب «األصول الستة عشر» چاپ دارالشبستری با چاپ دارالحدیث بر پایۀ مقابله

جمعآوری شده است .تاکنون دو چاپ از این کتاب منتشر شده که تفاوتهای قابلتوجهی بین آنها
وجود دارد .دانستن تفاوتها و پیبردن به نقاط قوت و ضعف هر چاپ برای اهل تحقیق اهمیت
ویژهای دارد؛ چراکه سطح توقعشان در بهرهبرداری از کتاب را سامان داده و حیطههای بهرهدهی هر
چاپ را معیّن میکند .مقایسه دو نسخه یا چاپ یک کتاب با روش مقابله از دیرباز تاکنون برای
محققان بهعنوان یکی از روش های ترجیح و معرفی بهترین نسخه یا چاپ نسبت به سایر نسخهها
یا چاپها مطرح بوده است .این نوشتار با مقایسه دو چاپ کتاب األصول الستة عشر و بیان نقاط
قوت و ضعف هر چاپ ،بهدنبال معرفی بهترین چاپ است .بهعالوه در ضمن کار ،ارزش علمی و
عملی فن «مقابله» نیز مشخص میشود.

واژگان کلیدی
مقایسه چاپهای منابع حدیثی ،ترجیح نسخه ،مقایسه نرمافزار مکتبة اهلالبیت و جامعاالحادیث،
تحقیق کتاب ،متنپژوهی ،علوم حدیث

مقدمه
اهتمام دین مبین اسالم و تشویق و ترغیب معصومان^ به مکتوبکردن قرآن و سنّت ،همواره
توجه اصحاب ائمه^ را به ثبت و ضبط معارف دین معطوف میداشت .از این رهگذر انواع مختلفی
از نگاشتههای حدیثی در فرهنگ حدیثی شیعه بروز و ظهور پیدا کرد.

 .8دانشآموختۀ سطح سه مرکز حدیث حوزه؛ (.(fatemirashed@gmail.com
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«اصل» یکی از اقسام این مکتوبات بوده که در تعریف آن از تعابیر مختلفی استفاده شده است.
در اصطالح علمای حدیث به کتابچهای از روایات گویند که گردآورنده آن بهطور مستقیم یا باواسطۀ
راوی از امام× ،شنیده و در کتاب خویش ثبت و ضبط کرده

است1.

متأسفانه از میان اصلهای فراوان مکتوب در دوره حضور معصومان ،فقط تعداد کمی باقی مانده
که نخستینبار در سال  8318قمری توسط «چاپخانۀ حیدری» شانزده مجموعۀ آن در کتاب
«األصول الستة عشر» منتشر شد .سپس در سال 8323شمسی «انتشارات دارالشبستری للمطبوعات»
همان چاپ را افست کرد و در تکمیل آن فهرستی از عناوین این شانزده مجموعه را در صفحه آخر
کتاب آورد .افزون بر این ،نکاتی که مصحح پیرامون این کتاب در چاپ اول (چاپخانه حیدری) در
انتهای کتاب با عنوان «حول هذا الکتاب الشریف» نگاشته بود ،به اول کتاب منتقل کرد .سومین
چاپ این کتاب در سال  8318شمسی با تحقیق کامل موسسۀ دارالحدیث منتشر شد.
تذکر آن از طریق فن «مقابله» ثمرات علمی و پژوهشی به همراه دارد« .مقابله» تطبیق دو متن با
یکدیگر است که با هدف تدقیق متن حدیث بر پایه نسخه چاپی یا خطی صورت میگیرد و دارای
فوایدی بوده که برخی از آنها عبارتاند از:
 .8کشف تفاوت روایتها از یک حدیث؛
 .3شناخت ناشران و محققان دقیق و غیردقیق جهت معرفی نسخهها و چاپهای برتر؛
 .1یافتن اشکالهای هر نسخه یا چاپ؛
 .9پی بردن به اهمیت و ویژگیهای یک کتاب با توجه به اقبال یا عدم اقبال محققان و علما
برای حفظ ،استنساخ و تکثیر و انتشار یک کتاب.
نرمافزار جامعاالحادیث  392تولید مرکز نور و مکتبة اهلالبیت^ ،1هر دو چاپ را منتشر
کردهاند ،اما با توجه به اشکاالتی که نرمافزارها در بازنشر کتب دارند نمیتوان به آنها اعتماد کرد؛
ازاینرو در این نوشتار اثر چاپشده این دو انتشارات مقابله شده است.
مقاله پیشِ رو در پنج بخش به مقایسه دو چاپ میپردازد .ابتدا مقایسۀ مشخصات کلی دو چاپ
را ارائه میدهد و سپس سیری در مقایسۀ نسخههای خطی و مقایسه محتوایی خواهد داشت و در
ادامه از جهت نگارشی دو چاپ ،مقابله خواهد کرد و همچنین به مقایسه نرمافزارها خواهد پرداخت
و با نشان دادن برخی از وجوه امتیاز یا ضعف هر چاپ ،در پایان بهترین چاپ معرفی خواهد شد.

 .1سبکشناخت کتابهای حدیثی ,ص31؛ ر.ک :الفوائد الرجالیة ،ج ،1ص321؛ الذریعة ،ج ،۲ص.812-819
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 .1کشف تفاوت نسخههای خطی موجود با یکدیگر؛

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

دو چاپ اصلی موجود ـ دارالحدیث و دارالشبستری ـ تفاوتهای قابلتوجهی دارند که بررسی و

الف .مقایسه مشخصات کلی دو چاپ
در این بخش به مقایسه ویژگیهای ظاهری و نشر دو چاپ دارالحدیث و دارالشبستری پرداخته
میشود.
جدول شمارۀ  :8تفاوتهای ظاهری و نشر دو چاپ
ناشر
مشخصات

دارالحدیث

دارالشبستری

عنوان کتاب

األُصول الستّة عشر
من األُصول االوّلیة
«مجموعة من کتب الروایة االوّلیة

کتاب
األُصول الستّة عشر
من األُصول االوّلیة
فی الروایات و احادیث
اهلالبیت^

ضیاءالدین محمودی
دارالحدیث (ایران ـ قم)
8318ش8113 /ق
اول – 8911
اصلی
131
111

حسن مصطفوی
مهدیه (ایران ـ قم)
8323ش8119 /ق
دوم 8111 -
افست
811
811

211
فهرست آیات ،احادیث ،اشعار ،اسامی
معصومان ،اعالم ،اماکن و بقاع،
اسامی حیوانات ،مصادر تحقیق و
فهرست مطالب (انتهای کتاب)
تصدیر ناشر (1صفحه)
مقدمه محقق (888صفحه)
عکس نسخه خطی استفاده شده
(2صفحه)
811

3212

فی عصر األئمة المعصومین^»
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محقق /مصحح
چاپخانه
سال چاپ
نوبت و تعداد چاپ
نوع چاپ
تعداد کل کتاب
صفحه
متن
احادیث
تعداد حدیث
فهرست

مقدمه
ضمیمه
تعداد مصادر تحقیق

فهرست مطالب
(انتهای کتاب)

مقدمه (1صفحه)
ندارد
ندارد

 .3چاپ شبستری دارای شماره حدیث مسلسل نیست ،لذا طبق شمارش نرمافزار جامعاالحادیث  392این چاپ  212حدیث
دارد.

61

عنوان کتاب در هر دو از سوی ناشران انتخاب شده و قبل از چاپ ،اصول با نام مؤلفان آن
مشهور بوده است؛ بهطور مثال :اصل زید الزرّاد یا اصل زید النَرسی.
ناشر اول این کتاب (چاپخانۀ حیدری) بهمناسبت اینکه شانزده اصل را کنار هم چاپ کرد،
عنوان «األصول الستة عشر» را انتخاب و روی جلد کتاب درج نمود و همین عنوان در دوره معاصر
نیز مشهور شد.
محقق کتاب االصول الستة عشر چاپ دارالحدیث ادعا کرده که این مجموعه اولینبار بدون تحقیق
در سال  8318قمری با نام اصل زید زراد چاپ شده است .به اعتبار اینکه (کتاب زید زراد) اولین
کتاب این مجموعه

است1.

بهنظر میآید وی یک چاپ از این کتاب را مشاهده کرده و اینطور اظهارنظر نموده است؛ زیرا
چاپخانۀ حیدری با تحقیق آقای حسن مصطفوی در سال  8318قمری همین کتاب را با عنوان
استفاده کردیم) را چاپ کرده است .عکس جلد این کتاب در پیوست مقاله موجود است.

ب .مقایسه نسخههای خطی
نسخههای خطی شانزده کتاب که دو چاپ از آن استفاده کردهاند در این بخش بررسی میشود.

 .9نسخههای خطی چاپ دارالحدیث
معرفی نسخههای این موسسه پرداخته میشود.
جدول شمارۀ  :1مشخصات نسخههای استفاده شده در چاپ دارالحدیث
محل
ردیف
نگهداری
8
1

کتابخانۀ ملک

خطاط

عنوان

نسخۀ شیخ حر در  59برگه

تهران

 .1األصول الستة عشر (ط -دارالحدیث) ,ص.813

عبدالرضا بن احمد
الجزائری
محمد بن حسن بن
عبداهلل الکاتب
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تاریخ
شمارۀ
کتابت
نسخه
قمری

291

8152

1591

8121
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با توجه به اینکه چاپ دارالحدیث از نسخههای بیشتری بهره برده است در جدول ذیل ابتدا به

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

«األُصول الستّة عشر من األُصول االوّلیة فی الروایات و احادیث اهلالبیت^» (که ما در مقابله

محل
ردیف
نگهداری

تاریخ

خطاط

عنوان

ابنملّا محمدحسن

3

الکاتب
الزرّاد
نسخۀ استاد مشکاة

9

محمدعلی الکزازی

2
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1

528

8111

نسخۀ خالصهشده از کتاب زید

1

1

شمارۀ
کتابت
نسخه
قمری

الگواری العراقی
کتابخانۀ

نسخۀ دانشکده حقوق

دانشگاه تهران

153

8111

معلوم نیست

8311

معلوم نیست

 9118قرن81
-1811

نسخه کتاب زید نرسی

5

521

8851

3

نسخۀ خالصهشده از کتاب زید

81

الزرّاد
احتماالً در

88

کتابخانۀ آقا نسخهای با مهر کتابخانۀ جعفر
ضیاءالدین

8111

سلطانی قرائی تبریز

نوری
81

سلطانی

83

محمدحسین ارموی

 81کتابخانۀ امام
رضا×
89
82

مشهد

نسخۀ اهدایی سید مصطفی
خوانساری
نسخۀ اهدایی سیدمصطفی
خوانساری
نسخۀ اهدایی سیدمصطفی
خوانساری
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8311 88219
1831
228
112
8151

8312

محل
ردیف
نگهداری

85

خطاط

عنوان

نسخۀ كتاب عالء بن رزین

81
81

تاریخ

شمارۀ
کتابت
نسخه
قمری

11215
119

کتابخانۀ
آیتاهلل

قرن81

 1535قرن81

مرعشی قم
منزل

11

سیدمحمد

نسخۀ سیدهاشم چهارسوقی

روضاتی

اصفهانی

18

مدرسه فیضیه

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

اصفهان
8851

قم
نسخۀ بحاراالنوار (با استفاده از
نقلهای نسخۀ چاپی

11

13

کتابخانۀ
حکیم نجف

215

نسخۀ شیخ محمد سماوی

8332

نسخۀ صاحب مستدرک

11

کتابخانۀ
مدرسۀ
19

آیتاهلل
بروجردی

دو نسخۀ خالصهشده کتاب
زید الزرّاد

نجف
احتماالً در
12

کتابخانه امام
امیرالمؤمنین

نسخۀ شیخ شیرمحمد

نجف

65

علیاکبر حسینی

8311
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بحاراالنوار)

محل
ردیف
نگهداری

تاریخ

خطاط

عنوان

شمارۀ
کتابت
نسخه
قمری

محمدحسین بن کاظم
11

نجف

نسخۀ محمدعلی یعقوبی

موسوی قزوینی

8332

کشوان
کتابخانه سید
ابراهیم ابن
11

سیدهاشم

نسخۀ کتاب درست الواسطی سید علیاکبر حسینی

قزوینی
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کربالء
کتابخانۀ
15

مدینة العلم
للخالصی

قاسم بن محمد بن
نسخۀ سیدحسن صدر

الحمداوی

کاظمین
31

کاظمین

نسخۀ کتابخانۀ حرم کاظمین

38

سامراء

نسخۀ میرزا محمد طهرانی

31

عراق

نسخۀ سیدابوالقاسم اصفهانی

33

عراق

نسخۀ نصراللّه قزوینی

31

کتابخانۀ
ناصریۀ لکهنو

حمزة الدلیزی

8111

نسخۀ کتابخانۀ ناصریه

اعجاز حسین بن
محمدقلی

8111

نسخههای متعدد دیگری از اصول در فهرستگان نسخههای خطی ایران (فنخا) با نام مؤلفان آنها
ذکر شده است؛ مثل اصل ظریف بن ناصح  88نسخه ،اصل عباد العصفری  13نسخه ،اصل عبداهلل
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بن یحیی  11نسخه ،اصل عبدالملک بن حکیم  11نسخه 9.محقق چاپ دارالحدیث فقط از برخی
نسخهها استفاده کرده است.

 .2نسخۀ خطی چاپ دارالشبستری
مصحح چاپ شبستری بیان میکند فقط یک نسخه از کتاب را در اختیار داشته که غیر مصحَّح
است و تنها غلطهای فاحش را اصالحکرده و اختالف نسخههایی که در حاشیه کتاب بوده را در
درون متن ،داخل پرانتز قرار داده است 2.ایشان در انتهای کتاب ،خاتمه شیخ حر عاملی که اشاره به
استنساخ این کتاب دارد را

میآورد1.

 .3رمزگذاری نسخهها
چاپ دارالشبستری از نسخهای استفاده کرده که در حاشیه آن نسخهبدلهایی داشته و مصحیح
آنها را وارد متن نموده و در مقابل چاپ دارالحدیث با توجه به تنوع نسخهها ،آنها را بهشکل ذیل
جدول شمارۀ  :3رمزهای استفاده شده در چاپ دارالحدیث
8

نسخه شیخ حر عاملی

ح

1

نسخه سیدنصراللّه حائری

س

3

نسخه هندی

ه

1

نسخه شیخ نصراللّه

نص یا نصر

9

نسخه عالمه مجلسی در بحاراالنوار

مج

2

نسخه محدث نوری در مستدرک الوسائل

مس یا مستدرک

1

نسخه مطبوع (چاپی)

م

ج .مقایسه محتوایی دو چاپ
محتوای هرکدام از چاپها دارای ویژگیهایی است که در این بخش به آن پرداخته میشود.

 .9فهرستگان نسخههای خطی ایران (فنخا) ,ج ،1ص.818-881
 .2األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ,ص.1
 .1األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ,ص.811
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ردیف

نام نسخه

رمز

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

رمزگذاری کرده است.

 .9قبل از شروع احادیث
قبل از ورود به متن احادیث هر دو چاپ دارای مقدمه هستند که باهم متفاوت هستند؛ این
تفاوتها بهشرح ذیل است:
چاپ دارالشبستری دارای مقدمه مختصری است که مصحح به محتوای کتاب و آنچه دربارۀ
اصلها در کالم برخی محدثان آمده است ،اشاره میکند .از آنجاییکه این کتاب مجموعهای از چند
کتاب است ،برخی از این کتابها مقدمه کوتاهی دارند ،ولی اصل کتاب خطبۀ آغازین ندارد.
چاپ دارالحدیث ابتدا با مقدمۀ ناشر و سپس با مقدمه محقق شروع میشود .محقق کتاب در
مقدمهای مفصل بعد از توصیف کلی األصول الستة عشر ،تکتک کتابهای این مجموعه و دو راوی
اصلی آن را معرفی و بررسی میکند .در انتها و قبل از شروع احادیث نسخههای استفاده شده بیان
شده است .محقق این اثر حدود  31نسخه را مطرح میکند و آنها را متعلق به سه کشور ایران ،عراق
مقایسه کتاب «األصول الستة عشر» چاپ دارالشبستری با چاپ دارالحدیث بر پایۀ مقابله

و هند برمیشمارد که در جدول دوم ارائه شد.
در معرفی نسخهها ،محقق سه نسخه را بهعنوان نسخههای اصلی معرفی میکند و سایر نسخهها
را مستنسَخ از روی این سه میداند که عبارتاند از :نسخه شیخ حر عاملی ،نسخه سیدنصراهلل حائری
و نسخه نصراهلل قزوینی (البته نسخه سوم را هم بازگشت به نسخه شیخ حر

میداند)1.

 .2شروع احادیث دو چاپ
شروع احادیث دو چاپ نیز دارای تفاوتهایی است که به آنها اشاره میگردد:
چاپ دارالشبستری ،متن روایات را از صفحه یک با اصل زید زرّاد شروع و با کتاب درست الواسطی
در صفحه  811به پایان میرساند و شروع احادیث به این صورت است:
أصل زید الزراد
من اَلصول اَلولیة للشیعة و یتلوه عدة أصول أخر
الر ِحی ِم
الر حْح ِن َّ
بسماَّلل َّ
حدثنا ابو ُممد هارون بن موسى بن اْحد التلعكْبى قال حدثنا ابو
عَل ُممد بن َهام قال اخْبنا ْحید بن زیاد عن ْحاد (بن خ د) قال حدثنا
عبد اَّلل بن اْحد بن َّنیك ابو العباس قال حدثنا ُممد بن ابىعمری عن
(ا ن خ د) زید الزراد قال سمعت ابا عبداَّلل ع یقول خیاركم سمحاؤكم
و َشاركم بخالئكم5. ...

 .1جهت اطالع بیشتر پیرامون این نسخهها ر.ک :األصول الستة عشر (ط -دارالحدیث) ,ص.881-813
 .5األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ,ص.8
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چاپ دارالحدیث ،این اصول را به دو مجموعه تقسیم کرده که در جدول شمارۀ  1عناوین و
ترتیب آنها خواهد آمد .در صفحه  885ابتدا دو طریق به این اصول که بهواسطه هارون بن موسى
التلعكبری بیان شده را بدینصورت میآورد:

اَلُصول الستّة عَش
اَلولیة
من اَلُصول ّ

اَلئمة اْلعصومنی »
«َمموعة من كتب الروایة ّ
اَلولیة فی عِص ّ
روایة
الوزیر منصور بن اْلسن بن اْلسنی اْلبی سَمع ًا وكتابة سنة 475
ه .ق
القمی باْلوصل عن الشیخ هارون
ُممد بن اْلسن بن اْلسنی ّ
عن ّ
ُممد بن َهام وأبی
التلعكْبی  -أیده اَّلل  -عن الشیخ أبی علی ّ
الع ّباس ابن عقدة
عن عدّ ة من اْلشایخ معنعن ًا عن أصحاب هذه اَلُصول
ضیاء الدین اْلحمودی

و سپس در صفحه  818احادیث مجموعه اول را با اصل زید زرّاد شروع و با كتاب دُرست بن
ابیمنصور در صفحه  151به پایان میرساند .شروع احادیث با اصل زید زرّاد به این صورت است:
الزراد
كتاب زید ّ
ُممد هارون بن موسى بن أْحد التلعكْبی ـ أیده اَّللّ ـ
روایة أبی ّ
ُممد بن َهام بن سهیل الكاتب
عن أبی علی ّ
الر ِحی ِم وبه نستعنی
الر حْح ِن َّ
بسماَّلل َّ
( .1 )1حدثنا أبو ُممد هارون بن موسى بن أْحد التلعكْبی ،قال
ُممد بن َهام ،قال  :أخْبنا ْحید بن زیاد بن ْحاد ،قال
 :حدّ ثنا أبو علی ّ
ُممد بن أبی
 :حدثنا عبید اَّلل بن أْحد بن َّنیك أبو العباس ،قال :حدثنا ّ
الزراد ،قال :
عمری ،عن زید ّ
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َتقیق
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بن موسى

سمعت أبا عبد اَّلل× یقول  :خیاركم سمحاؤكم و َشاركم
بخالؤكم81. ...

سپس در صفحه  155فهرست عناوین کتابهای مجموعه دوم (که در جدول شمارۀ  1خواهد
آمد) را بیان کرده و در صفحه  318احادیث مجموعه دوم را با کتاب عبدالملک بن حکیم آغاز میکند.
طریق خود در مجموعه دوم را هم به این نحو معرفی میکند:
ُممد هارون بن موسى بن أْحد التلعكْبی عن
روایة الشیخ أبی ّ
ُممد بن سعید اِلمدانی.
أبی الع ّباس أْحد بن ّ

 .3بعد از اتمام احادیث
چاپ دارالشبستری با جمله ذیل از شیخ حر عاملی ،این مجموعه را به پایان میرساند.
اعلم انى تتبعت احادیث هذه الكتب اَلربعة عَش فرأیت اكثر

مقایسه کتاب «األصول الستة عشر» چاپ دارالشبستری با چاپ دارالحدیث بر پایۀ مقابله

احادیثها موجودا ىف الكاىف او غریه من الكتب اْلعتمدة و الباقى له
مؤیدات فیها و ِل اجد فیها شیئا منكرا سوى حدیثنی ُمتملتنی للتقیة و
غریها.

من در احادیث این کتابهای چهاردهگانه تتبع کردم؛ بیشتر
روایات آن در الکافی و سایر کتابهای قابلاعتماد موجود است و بقیه
روایتهای آن نیز مؤیداتی در منابع دارد .فقط دو حدیث احتمال تقیه
و یا سایر احتماالت در آن میرود88.
نکته قابل توجه اینکه شیخ حر عاملی در متن مزبور به  81کتاب اشاره دارد درحالی که عنوان
کتاب به  82اصل نامگذاری شده که این مسئله در جای خود باید بررسی گردد.
صفحه آخر کتاب با فهرست عناوین هر یک از آن  82کتاب به پایان میرسد.
چاپ دارالحدیث با «الفهارس العامة» کتاب را با نُه فهرست (که در جدول شمارۀ  8گذشت) به
پایان میرساند.
قابل ذکر است که در پایان هر کتاب (اصل) ،نگاشتۀ مستنسخ آن کتاب را میآورد .بهطور نمونه
در انتهای کتاب زید النَرسی چنین آمده است:
تم كتاب زید النرسی
ّ

 .81األصول الستة عشر (ط -دارالحدیث) ,ص.818
 88األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ,ص.811
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[صورة ما كتب فی آخر النسخة اْل ّطیة  -وهی ّ
اْلر -
بخط الشیخ ّ
ال عن ّ
ال رحیم اجلامی شیخ اْلسالم نق ً
خط م ّ
نق ً
ال عن اْلنتسخ منه]:
اْلجة سنة أربع
كتبه منصور بن اْلسن بن اْلسنی اْلبی فی ذی
ّ
ُممد وآله
وسبعنی وثالثَمئة واْلمد َّلل رب العاْلنی وصَل اَّلل عَل ّ
الطاهرین.

 .0ترتیب چیدمان کتابها و اصول
کتاب حاضر بهقصد گردآوری چند مجموعه حدیثی مستقل انجام شده و به همین علت اختالف
در چینش این مجموعهها طبیعی است .مبانی علمی محققان و اعمال سلیقه شخصی و برخی امور
دیگر سبب تفاوت در چیدمان و ترتیب دو چاپ است .فهرست مطالب دو چاپ در جدول ذیل جهت
جدول شمارۀ  :1فهرست مطالب دو چاپ
فهرست دارالشبستری

فهرست دارالحدیث

مقدمه محقق

مقدمه کتاب 9
المجموعة األولى

اصل أبىسعید عباد العصفرى 89

كتاب أبیسعید عباد العصفری 831

اصل عاصم بن حمید الحناط 18

كتاب عاصم بن حمید الحناط 811

اصل زید النرسى 13

كتاب زید النرسی 811

اصل جعفر بن أحمد بن شریح
الحضرمى 21

كتاب جعفر بن محمد بن شریح الحضرمی 183
[أخبار حمید بن شعیب عن جابر الجعفی] 183
[أخبار عبداهلل بن طلحة النهدی] 111
[أخبار أبی الصباح العبدی] 119
[أخبار إبراهیم بن جبیر عن جابر الجعفی] 111

اصل محمد بن المثنى بن القسم
الحضرمى 13

كتاب محمد بن المثنى الحضرمی 193
[أخبار ذریح بن یزید المحاربی] 193
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اصل زید الزراد 1

كتاب زید الزراد 818
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مقایسه آورده میشود:

[أخبار محمد بن المثنى البن القاسم الحضرمی الملقب
ب «بزیع»] 111
[حدیثان لعلی بن عبداهلل بن سعید] 111
[روایة أحمد بن زید بن جعفر األزدی البزاز الملقب ب
«بزیع»] 111
اصل جعفر بن محمد القرشى 51

[روایتان للشیخ التلعكبری من حدیث محمّد بن
جعفر القرشی] 111
[حدیث متفرد آخر للتلعكبری] 111
كتاب درست بن أبی منصور 118

**

المجموعة الثانیة
مقایسه کتاب «األصول الستة عشر» چاپ دارالشبستری با چاپ دارالحدیث بر پایۀ مقابله

اصل عبدالملك بن حكیم الخثعمى

كتاب عبدالملك بن حكیم 318

51
اصل مثنى بن الولید الحناط 811

كتاب مثنى بن الولید الحناط 311

کتاب خالد السندی 812

كتاب خالد السندی 383

اصل حسین بن عثمان بن شریك
العامرى 811
اصل عبداهلل بن یحیى الكاهلى 881

كتاب حسین بن عثمان بن شریك 381
كتاب عبداهلل بن یحیى الكاهلی 311

اصل سالم بن أبىعمرة الخراسانى

كتاب سالم بن أبیعمرة 338

881

من نوادر علی بن أسباط 331

نوادر على بن أسباط الكوفى 818
كتاب عبداهلل بن الجبیر المعروف

خبر فی المالحم 393

بدیات ظریف بن ناصح 831
مختصر أصل عالء بن رزین القال

كتاب عالء بن رزین 391

المولى 891
كتاب درست بن أبىمنصور الواسطى

**

891

از مقایسه و بررسی فهرست دو چاپ نکات قابلتوجهی بهدست آمد که عبارتاند از:
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هذا العنوان ما یقتضیه اْلحل و لكن فی النسخ اْلطیة بدل هذا
اْلدیثنی و لیس ُمل هذا العنوان هنا81.

 .2کتاب دیات نوشته ظریف بن ناصح در متن کتاب چاپ شبستری وجود دارد؛ اما چاپ دارالحدیث
این بخش را درمجموعه خود نیاورده است .در واقع چاپ دارالشبستری مشتمل بر  81کتاب
است.
 .1در چاپ دارالشبستری بیشتر کتابها با نام «اصل» آمده درحالیکه چاپ دارالحدیث
مجموعههای حدیثی را با واژۀ «کتاب» عنوان زده است .احتماالً بهعلت این است که محقق
کتاب ،بین اصل و کتاب فرقی قائل نیست؛ زیرا در مقدمه میگوید:
و الذی یظهر من َمموع التت ّبعات -و اَّللّ العاِلّ -
أن اْلراد من

مفهومی «الكتاب» و «اَلصل» معنى واحد غالبا ،و قد یستعمل
الكتاب فی ما هو أعم83.

ّ

 .81األصول الستة عشر (ط -دارالحدیث) ,ص.111
 .83األصول الستة عشر (ط -دارالحدیث) ،ص.81
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العنوان جاء «من حدیث ُممد بن جعفر القرشی» و هو یأتی بعد هذین
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 .8دارالشبستری در فهرستی که به افست خود افزوده ،کتاب خالد السندی را در صفحۀ  812جا
انداخته است( .در فهرست باال اضافه شد).
 .1در فهرست دارالحدیث ،روایات زیرمجموعه برخی از کتابها نیز عنوان داده شده است؛ بهطور
مثال :کتاب جعفر بن محمد بن شریح الحضرمی ،در زیرمجموعه خود ،اخبار چهار راوی را
آورده که همه اینها جداگانه ،معنون شدهاند و یا زیرمجموعه «من نوادر علی بن اسباط»
حدیثی با عنوان «خبر فی المالحم» معنون شده است؛ اما در فهرست دارالشبستری،
زیرمجموعه عناوین اصول ،عنوان دیگری نیامده است.
 .3در فهرست دارالحدیث «خبر فی المالحم» آمده که در چاپ دارالشبستری چنین عنوانی وجود
ندارد.
 .1شروع چاپ شبستری با اصل زید زراد و پایانش با کتاب درست الواسطی است .شروع چاپ
دارالحدیث با اصل زید زراد و پایانش با کتاب عالء بن رزین است.
 .9بعد از «كتاب محمد بن المثنى الحضرمی» در چاپ دارالحدیث «حدیثان لعلی بن عبداهلل بن
سعید» آمده است؛ اما در چاپ شبستری «اصل جعفر بن محمد القرشی» قرارگرفته است.
محقق چاپ دارالحدیث در پاورقی میگوید :در نسخههای خطی «من حدیث محمد بن جعفر
القرشی» اینجا آمده است که مناسب این مکان نیست و بعد از دو حدیث علی بن عبداهلل بن
سعید خواهد آمد؛

د .مقایسه نگارشی دو چاپ
مقایسه ساختار نگارشی دو چاپ در ضمن بهدست آمدن مزایا و معایب ،بیانگر تفاوتهای اساسی
و فنی بسیاری است .این اختالفات ناشی از عواملی است که در این بخش به آنها پرداخته میشود
و سپس به مزیتها و عیبها اشاره میگردد.

 .9عوامل اختالف حروف ،واژگان و عبارات
تفاوتها در کتب بهطور معمول ناشی از دو عامل اختالف نسخهها یا اشتباهات نگارشی است.
در این دو چاپ نیز اختالف متعدد واژگان و عبارات بهچشم میخورد که بر اساس دو عامل مذکور
قابل دستهبندی هستند.
 .9.9اختالف نسخهها
مقایسه کتاب «األصول الستة عشر» چاپ دارالشبستری با چاپ دارالحدیث بر پایۀ مقابله

محقق دارالحدیث اختالف نسخههای زیادی را در پاورقی تذکر داده است و مصحح دارالشبستری
تا حدود زیادی اختالف نسخهها را در درون متن و داخل پرانتز آورده که در مقابله با چاپ دارالحدیث،
اختالف نسخههای ذیل بهعنوان نمونه دیده میشود:
دارالشبستری :جئت الى باب أبىعبداهلل× و اردت ان (اال خ د) استاذن

علیه81.

دارالحدیث :جئت إلى باب أبی عبداهلل× و أردت أن ال أستأذن علیه.
سپس در پاورقی اینطور آورده است :فی «س» و «ه»« :أردت االستیذان فأقعد» بدون

الواو89.

برخی اختالف نسخهها که محقق دارالشبستری بیان کرده ،توسط محقق دارالحدیث برای متن
اصلی برگزیده شده و به اختالف نسخهای نیز تذکر نداده است؛ مانند:
دارالشبستری :امرك على الرأس و العین (العینین
دارالحدیث :أمرك على الرأس و

ص)82.

العینین81.

 .9.2اشتباهات نگارشی
برخی اشتباهات نگارشی در چاپ دارالشبستری وجود دارد که در چاپ دارالحدیث اتفاق نیفتاده
و یا اصالح شده است؛ بهطور نمونه برخی اشتباهات در جدول زیر آمده است:

 .81األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص.51
 .89األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص.118
 .82األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 58
 . 81األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص . 121
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جدول مشارۀ  :5اشتباهات نگارشی
دارالشبستری
من بیته عیر

مستعجل81.

من بیته غیرَ

مستعجل85.

بلبیک11.

إنّما لَبَّت

بلبّیک18

تبکبیرة11.

فال یأتی

بکبیرة13.

انما لبیت
فال یأتی

دارالحدیث

برخی اختالفها در سطح حروف بوده و تصحیف شده است .گاهی اختالف در قالب جابهجایی،
جایگزینی ،افتادگی و افزایش واژگان و عبارات میباشد .در یک متن ممکن است یک یا چند مورد از
این اختالفات وجود داشته باشد .اختالفات این دو چاپ بیشتر تصحیف هستند؛ به برخی از آنها در
جدول ذیل اشاره میشود:
دارالشبستری

8

تصحیف

فرجعوا

1

تصحیف

فیه انقطاع

3

تصحیف

و اوصى

1

تصحیف

و نشف الرجل حشفة و

 . 81األ صول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 12
 . 85األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص . 858
 . 11األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 11
 . 18األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص . 851
 . 11األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 15
 . 13األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص . 852
 . 11األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 12
 . 19األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص . 191
 . 12األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 898
 . 11األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص . 321
 . 11األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 11
 . 15األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص . 859
 . 31األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 11
 . 38األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص . 199
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ففزعوا11

فرجعوا

قائمة12

تركته11
اجتهد31

ففرغوا19

فیه انقطاع،
و اوصى

فأتمه؟11

بتركته15

نشف الرجل حشفته و
اجتهد38
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ردیف

نوع اختالف

دارالحدیث

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

جدول شمارۀ  :2نمونههایی از اختالفهای دو چاپ

ردیف

نوع اختالف

9

تصحیف

ما عمل فی

2

تصحیف

اذا اصابته

1

افزایش

1

افزایش  -تصحیف
5

دارالشبستری
سنته31
النار31

دارالحدیث
ما عمل فی
أذا أصابه

سنة33

النار39

ال یطلع على حسابه الناس

ال یطلع على حسابه

فیغفره32

الناس31

و قال سئلته عن الجنازة ایؤذر

و سألته عن الجنازة

بها

38

تصحیف ـ

فقال لهن اهلكتن اال من شاء

جایگزینی

اهلل11

أیؤذن

بها؟35

فقال لهم:
هلكتنّ إلّا ما شاء

اهلل18

مقایسه کتاب «األصول الستة عشر» چاپ دارالشبستری با چاپ دارالحدیث بر پایۀ مقابله

 .2مزایا و معایب دو چاپ
توجه به نکات نگارشی از عوامل مهم و تأثیرگذار در جذابیت و زیبایی کتابها است .مهمتر
اینکه در تدقیق متن برای فهم بهتر مخاطب و جلوگیری از اشتباهات در فهم مطالب تأثیر
بهسزایی دارد .ثمرۀ دیگر مقابله دو چاپ ،نشاندادن میزان توجه به نکات نگارشی در این دو اثر
است .در ذیل با مقایسه دو چاپ به معایب و مزایای نگارشی آنها اشاره میشود.
 .2.9استفاده از عالئم ویرایشی و نگارشی
در چاپ شبستری استفاده از عالئم ویرایشی و نگارشی نظم مشخصی ندارد و کمتر مورد توجه
بوده؛ بهطور نمونه اعرابگذاری کلمات ،استفاده از همزه و «ة» آخرِ ،در مواردی استفاده شده است؛
مانند:

 . 31األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 15
 . 33األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص . 859
 . 31األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 91
 . 39األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص . 181
 . 32ا ألصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 891
 . 31األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص . 328
 .31األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 13
 . 35األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص . 191
 . 11األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 11
 . 18األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ص . 199
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 تنوین نصب« :علی ذلک همزه« :فاذا رأسه رأس «ة» آخر کلمه« :کتاب عاصم بن حمید الحناط روایة ابی الحسن»11.موارد زیادی نیز استفاده نشده است؛ مانند:
ابدًا»11.

کلب»13.

 کلمه مغفورا در عبارت «کان او مغفورا له» 19تنوین ندارد. «الف» بهجای همزه بهکار رفته است« :فاذا رأسه رأس کلب قال فاقبل باصبعه یلوذ الی12»...«صام ثلثة ایام فى كل شهر اربعا بین خمیسین» 11.فإذا ،فأقبل ،بإصبعه ،إلی و اربعاء را با
الف نگاشتهاند.
 از «ة» استفاده نشده است« :کتاب زید النرسی روایه هرون»11.عالئمی مانند « ،؟ !» در چاپ شبستری دیده نمیشود .نرمافزار جامعاالحادیث در متن کتاب
ویرگول را افزوده است؛ بهطور نمونه :حاربوا رسولك ،و ولیك 15.در مقابل چاپ دارالحدیث استفاده
اعرابگذاری شده است؛ مثالً« :ال َنرْسی»( 91به فتح نون و سکون راء)« ،رأیت أبا عبداهلل× فی
الحِجر»( 98کسره برای حاء).
همچنین از «أ – إ» درست استفاده شده است؛ مانند إذا أخذت من شعر رأسك فابدأ بالناصیة و
مقدم رأسك 91.و استفاده از «ة» مانند :روایة أبی محمّد هارون بن

موسى93.

چاپ شبستری از جهت بهکارگیری فونتها زیبا نیست و برای تمایز احادیث از یکدیگر سعی
شده فونت ابتدای برخی احادیث برجسته شود ،اما در برخی موارد این کار صورت نگرفته است؛ مثل
برخی احادیث ص:11
 . 11األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ,ص . 15
 .13األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ,ص . 51
 .11األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ,ص . 18
 . 19األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ,ص . 98
 . 12األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ,ص . 51
 . 11األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ,ص . 9
 . 11األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ,ص . 13
 . 15األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ,ص . 91
 . 91األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ،ص . 811
 . 98األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ،ص . 859
 . 91األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ،ص . 111
 . 93األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ،ص . 811
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 .2.2فونت و صفحهبندی

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

دقیق و منظم از عالئم نگارشی و ویرایشی دارد .برخی کلمات برای تسهیل و قرائت صحیح خواننده،

قال و سئلته عن الرجل...
و قال ابو عبداَّلل اتى رسولاَّلل ص...
قال و قال ابو عبداَّلل ع مر رسولاَّلل ص...
و قال و سئلته عن اْلج اَلكْب ف91. ...

مقایسه کتاب «األصول الستة عشر» چاپ دارالشبستری با چاپ دارالحدیث بر پایۀ مقابله

همچنین دارالشبستری در افست خود از چاپ حیدری ،برخی کلمات کمرنگ را بهصورت دستی
پررنگ کرده است .در مقابل چاپ دارالحدیث دارای فونت و صفحهبندی مناسبتری است.
 .193اعرابگذاری
هر دو چاپ کل متن کتاب را اعرابگذاری نکردهاند .چاپ دارالحدیث برخی کلمات را برای
قرائت صحیح خواننده ،اعراب زده است .مانند «النَرْسی».
 .2.0رسم الخط عربی
چاپ دارالحدیث عالئم نگارشی مثل « ».: ،را به سبک متون عربی (با یک فاصله از کلمه قبل
و بعد) انجام داده است؛
حت فِی ُك ُم
مثلَ :ق َال َ :و َق َال رسولاَّلل َص ََّل اَّللَُّ َع َل ِیه َو آلِ ِه  :ت ََرك ُ
نی  :كِتَاب اَّللَِّ ،و اهلبیتیَ ،فنَحن اهل ِ
بیته99.
ال َّث َق َل ِ
ح ُ
َ
َ

 .2.5فاصله بین کلمات
موارد متعددی در چاپ شبستری ،مواضعی که نباید فاصله باشد ،بین کلمات فاصله داده یا
فاصله الزم را حذف کرده است؛ مانند:
بتیجان الدرا لرطب تضیىء كَم تضیىء الكوا كب الدریة
ىفجوالسَمء من قرب الناظر الیها َلمن البعد فیجتمعون ىف العرصة ثم
یامراَّللّ جْبئیلىفاهلالسموات ان یستقبلوهم فتستقبلهم ملئكة
كلسَمء و تشیعهماَلالسَمء اَلخرى.

56

 .192پاراگرافها
چاپ شبستری از پاراگرافبندی خوبی برخوردار نیست؛ بهطور نمونه دو حدیث را در یک خط
آورده است:
 . 91األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ص . 11
 . 99األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ،ص . 121
 . 92األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 13
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و قال سئلته عن اجلنازة ایؤذر ِبا قال نعم وقال ذریح قال ابو
عبداَّلل ع اتى رجل رسولاَّلل91. ...

اگرچه چاپ دارالحدیث بهتر و فنیتر عمل کرده اما اشکاالت ویرایشی و شکلی نیز در برخی
صفحات آن اتفاق افتاده است؛ مثالً ضابطه اولیه در نقل احادیث این است که بعد از تمامشدن سند
حدیث ،متن حدیث از خط بعدی آغاز میشود؛ مانند :صفحۀ  119حدیث  31ـ :39
( .44 )111زید ،عن أبی اْلسن علیه السالم ،قال:
الصالة خری من النوم بدعة بنیأمیة و لیس ذلك من أصل اَلذان
و. ...
أبیه:
إن اجلنة و اْلور لتشتاق إَل من یكسح اْلساجد و یأخذ عنها
القذى.
( .47 )111زید قال :سمعت أبا اْلسن علیه السالم یقول:

ولی در صفحۀ  112حدیث  35 – 18این قاعده رعایت نشده است:
( .41 )111زید قال :سمعت أبا عبداَّلل علیه السالم یقولَ :ل
یرثن النساء من الوَلء إَل ما أعتقن.
( .51 )114زید قال :سمعت أبا عبداَّلل علیه السالم عن الرجل
حیول خاُته لیحفظ به طوافه. ...
( .51 )115زید ،عن أبی عبداَّلل علیه السالم فی الرجل یكون له
اْلبل و البقر و الغنم أو اْلتاع. ...
شَمرۀ احادیث

چاپ دارالحدیث شمارۀگذاری مسلسل برای کل احادیث و شمارۀگذاری مجزا برای هر کتاب
انجام داده است؛ اما چاپ شبستری شمارۀگذاری ندارد.
 . 91األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 13
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غسل الرأس باْلطمی یوم اجلمعة من السنة یدر الرزق. ...

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

( .43 )111زید قال :سمعت أبا اْلسن علیه السالم حیدث عن

 .2.2تحیّتها
چاپ شبستری تحیتها را با حروف مخفف (ع ص) آورده است؛ مثالً« :رسولاهلل ص» 91یا
«عن ابی عبداهلل ع» .95این تحیتها گاهی داخل پرانتز است و گاهی پرانتز برای ع و ص قرار
نگرفته

است21.

دارالحدیث از عالئم استفاده کرده اما نرمافزار جامعاالحادیث تحیّتها را برای چاپ دارالحدیث
بهصورت کامل نوشته است .مثال برای متن چاپی کتاب:
رأیت أبا عبداَّلل

 ىف اْلجر28.

اما جامع االحادیث برای چاپ دارالحدیث نوشته است :رَأَیتُ أَبَا عبداهلل عَلَیهِ السَّلَامُ فِی اْلحِجْر.
در بخشی از چاپ شبستری نوع نگارش ص (مخفف صلی اهلل علیه و آله) به همراه دنباله
است 21.مواردی از آن در صفحۀ  11و  13وجود دارد ولی نرمافزار جامعاالحادیث در موارد متعدد
مقایسه کتاب «األصول الستة عشر» چاپ دارالشبستری با چاپ دارالحدیث بر پایۀ مقابله

اشتباه کرده و بهجای این صاد غیرمعمول ص به همراه ویرگول قرار داده است؛ مانند:
ذكر عند ذلك رسولاَّلل ص ،و ختریه نسائه23.
فمكث رسولاَّلل ص ،ما شاء اَّلل21.

در حالی که چاپ شبستری اصالً از ویرگول در این کتاب استفاده نکرده است .همچنین نرمافزار
مکتبة اهلالبیت اشتباه کرده و در موارد فراوان بهجای «ص»« ،صم» نوشته است؛ مانند:
رسولاَّلل صم وان كانت صالة اْلؤمن یبلغه29.
فقال رسولاَّلل صم من عنده سلف22.

نرمافزار مکتبه در میان این «صم»هایی نوشتهشده یک مورد را درست برداشت کرده و بهصورت
دیگری نوشته است و در انتهای صفحه  ،13صم را بهصورت صلی اهلل علیه و آله نوشته است؛ «اتى
21

رجل رسولاهلل صلى اهلل علیه وآله فسئله».

 . 91األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 11
 . 95األصول الستة عش ر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 19
 . 21به طور نمونه در ص  13 - 11موارد متعددی قابل مشاهده است.
 . 28األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ،ص . 859
 . 21ر.ک :عکس شمارۀ  1پیوست.
 . 23األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 13
 . 21األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 11
 . 29األصول الست ة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 13
 . 22األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 11
 . 21األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 13
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 .2.6آیات قرآن
چاپ شبستری تفاوتی میان آیات قرآن و احادیث نگذاشته ،ابتدا و انتهای آیه را نشانهگذاری
نکرده است؛ مثل:
یقول تبارك و تعاَل ْلن اْللک الیوم فرید عَل نفسه َّلل الواحد
القهار21.

چاپ دارالحدیث آیات را با فونت برجسته و اعرابگذاری شده و داخل نشانۀ مخصوص آیات
(پرانتز گلدار) آورده و آدرس آیات نیز در پاورقی ذکر کرده است؛ مانند:
قول تبارک وتعالیْ :لَ ِ ِن اْلح حلك ا حلیوم َفرید ع َََل َن حف ِس ِه َّللَِّ ا حل ِ
واح ِد
ّ
ح َ
ار 25.
ا حل َق َّه ِ

نرمافزار جامعاالحادیث بنا بر شیوهای که در نوشتن آیات قرآن دارد ،آیات دو چاپ را با فونت
شبستری را مشابه خود کتاب درونمتن میآورد و برای دارالحدیث آیات را داخل پرانتز قرار
میدهد.
 .2.1تخریج (مشابهیابی)

رواه باْلسناد إَل زید النرسی :الكافی 4 /114 /1 :عن زید
السالم؛ و فیه
النرسی ،عن علی بن مزید صاحب السابری ،عنه علیه ّ
«وصی نبی» بدل «من أرید به النبی» ،بحاراَلنوار 54 /51 /73 :عن
كتاب زید النرسی.

یا «حدیث 31صفحه:»119
رواه باْلسناد إَل زید النّرسی :ثواب اَلعَمل.1 /47 :
رواه عن غری زید النّرسی :الفقیه 113 /114 /1 :من دون إسناد
ّ
صَل اَّللّ علیه و آله ،روضة الواعظنی،447 :
إَل رسولاَّلل
بحاراَلنوار 1 /11 /73 :عن كتاب زید النّرسی.

 . 21األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 11
 . 25األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ،ص . 851
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محقق دارالحدیث در پاورقی ،احادیث این اصول اولیه را که در سایر کتابها بوده و یا با طریق
دیگری از منابع حدیثی تخریج کرده ،آدرس داده است؛ مثالً« :حدیث 1صفحۀ  »858در كتاب زید
النرسی ،پاورقی را اینطور ارجاع داده است:

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

متفاوت و سبزرنگ میآورد .نرمافزار مکتبة اهلالبیت نیز بنابر شیوهای که دارد ،آیات چاپ

 .2.94مقایسه نرمافزارها
نرم افزارهای پژوهشی علیرغم امتیازات و ویژگیهای مفیدی که دارند ،لکن در مقابله و کارهای
پژوهشی به چند دلیل نباید به آنها اعتماد کامل کرد؛ ازجمله:
 .8دخل و تصرف نرمافزارها در کتابها :چنانکه در نرمافزار جامعاالحادیث ،متونِ بدون اعراب
چاپ دارالحدیث ،اعراب خورده؟! و گاهی هم اعراب را برداشته است؛ بهطور نمونه کلمه «النَرْسی»
که چاپ دارالحدیث اعراب زده ،نرمافزار اعراب آن را برداشته است یا استفاده جامعاالحادیث از
عالئمی مانند ویرگول که کتاب در چاپ خود استفاده نکرده است بهعنوان نمونه:
فمكث رسولاَّلل ص ،ما شاء اَّلل11
حاربوا رسولك ،و ولیك18.

مقایسه کتاب «األصول الستة عشر» چاپ دارالشبستری با چاپ دارالحدیث بر پایۀ مقابله

نمونه دیگر تحیت ها بود که (در قسمت مزایا و معایب دو چاپ) ذکر شد و هر دو نرم افزار
دچار خطا شده بودند.
 .1وجود اشتباهات تایپی :بهطور نمونه:
چاپ شبستری در نرمافزار جامعاالحادیث« :اخترته انا لنفس».
متن چاپی دارالشبستری« :اخترته انا لنفسی»11.
متن چاپی دارالحدیث« :اخترته أنا لنفسی؟»13
نمونه دیگر کلمه «جئت» در چاپ شبستری را جامعاالحادیث «حبئت» تایپ کرده است.

حبئت اَل باب أبىعبداَّلل× و اردت ان (اَل خ د) استاذن

علیه11.

 .3اطالعات کتابشناسی :نرمافزار جامعاالحادیث نوبت چاپ دارالشبستری را نوبت اول ثبت
کرده ،درحالیکه چاپ دوم است.
 .1افزودن به متن کتاب :برخی عناوین کتابها توسط نرمافزار جامعاالحادیث اضافه شده است
که در متن چاپی کتاب نیست ،البته با رنگ آبی و داخل آکوالد مشخص شدهاند؛ مانند[ :اصل زید
النرسى]19.
 .9حذف متن کتاب :گاهی یک صفحه از کتاب را نرم افزار جامعاالحادیث حذف کرده است؛
مانند :صفحۀ  885چاپ دارالحدیث بیان طریق این کتاب به اصول میباشد که در نرم افزار
جامعاالحادیث این صفحه حذف شده است.

 . 11األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 11
 . 18األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 91
 . 11األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 19
 . 13األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ،ص . 851
 . 11األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 51
 . 19األصول الستة عشر (ط  -دارالشبستری) ،ص . 11

81

 .2عدم پیروی از رسم الخط کتاب :نرمافزار مکتبة اهلالبیت^ (بر اساس قواعد تایپی متون
عربی) ،حرف واو عطف را به کلمه بعد میچسباند و این کار را در مورد این دو چاپ نیز انجام داده
در صورتیکه نسخه چاپی هر دو کتاب حرف واو جدا از کلمه بعد نوشته شده است.
 .1در متنهای فارسی عالئم نگارشی مثل « ».: ،به کلمه قبل میچسبد و با کلمه بعد فاصله
دارد که این کار را جامع االحادیث برای چاپ دارالحدیث انجام داده ،در حالی که در چاپ کتاب این
عالئم از کلمه قبل هم فاصله دارند (به سبک متون عربی) که در نمونه زیر کار نرمافزار جامعاالحادیث
کامالً مشهود است:
حت فِی ُك ُم ال َّث َق َل ِ
نی:
َق َالَ :و َق َال رسولاَّلل َص ََّل اَّللَُّ َع َل ِیه َو آل ِ ِه :ت ََرك ُ
كِتَاب اَّللَِّ ،و اهلبیتیَ ،فنَحن اهل ِ
بیته12.
ح ُ
َ
َ

نتیجهگیری

 .12األصول الستة عشر (ط  -دارالحدیث) ،ص . 121

81

سال چهارم ،شمارۀ چهاردهم ،پاییز 8111

بنابراین از مجموع مطالب ارائه شده میتوان امتیازات و نقاط قوت و ضعف دو چاپ را به شرح
ذیل بیان کرد:
 .8چاپ دارالحدیث دارای تحقیق گسترده و دارای مقدمه مفصل محقق است؛ اما چاپ دارالشبستری
اینگونه نیست.
 .1دارابودن فهرستهای تخصصی در کنار فهرست مطالب یکی از امتیازات مهم هر کتاب است که
چاپ دارالحدیث از این ویژگی مهم برخوردار میباشد؛ اما چاپ دارالشبستری به فهرست مطالب
(عناوین کتابها) اکتفا کرده است.
 .3مصادر تحقیق و نسخ خطی در چاپ دارالحدیث متعدد است؛ برخالف دارالشبستری که فقط از
نسخه شیخ حر استفاده شده است.
 .1استفاده از عالئم ویرایشی و نگارشی بهصورت گسترده در چاپ دارالحدیث به چشم میخورد؛ اما
چاپ دارالشبستری توجه زیادی به عالئم نگارشی نداشته است.
 .9بهرهگیری از فونت و صفحهبندی مناسب ارتباط خواننده را با چاپ دارالحدیث تسهیل میکند؛
در حالی که چاپ دارالشبستری از این جهت جذابیت کمتری برای مطالعه خواننده دارد.
 .2تخریج علمی احادیث بهوضوح در چاپ دارالحدیث قابل مشاهده است.
 .1خطاهای تصحیفی در چاپ دارالشبستری بهراحتی قابل شمارش است؛ برخالف چاپ دارالحدیث
که اینطور نیست.
 .1در مجموع چاپ دارالحدیث به دالیل مذکور از چاپ دارالشبستری بهتر عمل کرده و بیشتر قابل
استفاده است.
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غرض از ذکر اشتباه یا دخل و تصرف نرم افزارها ،اشاره به این مطلب بود که در کارهای
پژوهشی ،ازجمله «مقابله» نباید تکیه کامل به نرمافزارها کرد.
درمجموع نرمافزار مکتبة اهلالبیت^ نسخۀ  1در مقایسه با نرمافزار جامعاالحادیث نسخۀ
 ، 3/9از جهت تشابه به متن و عالئم ویرایشی و نگارشی به متن اصلی دو چاپ نزدیکتر است.

پیوستها

عکس شمارۀ  :8جلد و عطف چاپ اول کتاب االصول الستة عشر ،چاپخانه حیدری

مقایسه کتاب «األصول الستة عشر» چاپ دارالشبستری با چاپ دارالحدیث بر پایۀ مقابله

عکس شمارۀ :1نوع نگارش تحیتها که منجر بهاشتباه نرمافزارها شده است
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کتابنامه
 .8األصول الستة عشر ،عدهای از علماء ،محقق :ضیاءالدین محمودی ،ایران ـ قم :دارالحدیث ،چاپ
اول8113 ،ق8318/ش.
 .1األصول الستة عشر ،عدهای از علماء ،مصحح :حسن مصطفوی ،عراق ـ نجف :چاپخانه حیدری،
چاپ اول8318 ،ق8338/ش.
 .3األصول الستة عشر ،عدهای از علماء ،مصحح :حسن مصطفوی ،ایران ـ قم :دارالشبستری
للمطبوعات ،چاپ دوم8119 ،ق8323/ش.
 .1سبکشناخت کتابهای حدیثی ،مهدی غالمعلی ،ایران ـ تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب

 .9فهرستگان نسخههای خطی ایران (فنخا) ،بهکوشش :مصطفی درایتی ،ایران :سازمان اسناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،چاپ اول8358 ،ش.
 .2نرمافزار «جامعاالحادیث  ،»392مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور.
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 .1نرمافزار «مکتبة اهلالبیت ^» نسخه ،1زیرنظر دفتر آیتاهلل سیستانی.
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علوم انسانی دانشگاهها (سمت)8351 ،ش.

