یادکرد مصدرِ منبعِ حدیث ،گونه ای از گزارش تخریج در
شیعه
عبّاس محمودی

چکیده
عالمان شیعه و اهل سنّت ،گزارش های تخریج حدیث خود را به گونه های مختلفی منتشر کرده اند.
یکی از آنها که در آثار حدیثی شیعه ،بیشتر به چشم می خورد ،گزارش از مصادرِ پیشینی یک حدیث
اشاره کرده اند تا حدیث ،قابل ردیابی و اعتبارسنجی باشد .این روش ،نشانه ای روشن بر جایگاه نقل
مکتوب و وجود کتاب های حدیثی در بین راویان و نویسندگان است .تحقیق پیش رو با هدف آشنایی
و احیای این ن وع گزارش تخریجی ،برخی از نمونه های آن را بررسی میکند .این نوع از تخریج در
منابع و اصول اوّلیه که بدون واسطه و یا نهایتا با یک واسطه ،احادیث را نقل کرده اند ،موضوعیت
ندارد؛ از اینرو نمونههای ارائه شده از منابع و جوامع ثانویه است .بهرۀ این پژوهش ،افزون بر
نشاندادن اهتمام عالمان شیعه به منابع حدیثی و وجود روش های تخریجی در میان آنان ،کمک به
تکمیل الگوی اعتبارسنجی حدیث و منابع حدیثی خواهد بود.

واژگان کلیدی
مصدریابی ،منابع اوّلیۀ حدیثی ،ردیابی حدیث ،اعتبارسنجی حدیث ،علوم حدیث
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است .یعنی پس از تخریج حدی ث از یک منبع ،افزون بر آوردن نام منبع ،به مصدرِ اوّلیه مؤ لّف هم

درآمد
عالمان شیعه ،گرچه در مباحث نظری تخریج ،نگاشته ای بر جای ننهادند ؛ امّا در عمل ،تخریج
حدیث را بهعنوان شیوه ای برای اعتباریابی ،اعتبارسنجی و نشاندادن میزان اعتبار حدیث و منابع آن،
وجهۀ همّت خویش نمودند .آنها روش های مختلفی را برای تخریج به کار گرفتند و گزارشهای
بسیاری با گونه های متفاوت ارائه کردند.
تخریج حدیث با گزارش آن تفاوت دارد .گاهی محدّثی ،حدیث را تخریج کرده و نتیجه را در
کتابش منعکس میکند  8و گاهی تخریج ها را نیاورده و گزارش آن را انعکاس میدهد1 .

دانش اه و آموزه اهی

یکی از گونه های گزارش تخریج که در منابع شیعی ،کاربرد بسیاری دارد ،مصدر اصلی حدیث
است .مصدر اصلی ،کتابی است که منبع واسطه یا در دسترس ،از آن نقل میکند .اهتمام عالمان
شیعه به منابع حدیثی و نقل مکتوب معارف اهل بیت علیهم السّالم  ،زمینه را برای شکلگیری این
نوع از گزارش ت خریج ،فراهم کرده است .در حقیقت ،با کاربری این روش ،میتوان طریق حدیث را
ردیابی کرده و آن را برای دیگران ،نشان گذاری نمود .اعتبارسنجی حدیث و منابع حدیثی از دیگر
بهره های چنین گزارش هایی است .با کمک این گزارهها میتوان گرایش فکری ،عقیدتی مؤ لّفان را

قرآن و حدیث

سال دوّم ،شمارۀ پنجم ،تابستان 8351

 .8بیشتر تخریج های شیخ حرّ عاملی ا ز این دست است ؛ مثال ایشان روایتی ا ز کتاب کافی را اینگونه آورده« :عَن مُحَمَّدِ بنِ یَحیی'
خَبََبال ـاسالمَ
عَن اَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَلی بنِ النُّعمانِ عَنِ ابنِ مُسكانَ عَن سُ لَیمانَ بنِ خا لِدٍ عَن اَبی جَعفَرٍ علیه السّالم قالَ :اَلَاُ ُ
اصلهَوَفرعهَو َذرو ٍةَسنامه ؟ قُلتُ :بَلى جُعِلتُ فِد ا كَ .قالَ :ا ّماَاص ُل ُهَفالصال ُ ٍة َوَفر ُع ُهَالزکا ُ ٍةَو َذرو ُ ٍةَسنامهَاجلها َُد .ثُمَّ قالَ :اَنَ
شئتَاخَب ُتكَبابوابَاخلریَ؟ قُلتُ :نَعَم .قالَ :ا لصو ُم َُجن ٌَة ؛ الحدیث» آنگاه به تخریج سند و متن حدیث در منابع مختلف پرداخته
و توانسته هفت سن د دیگر برای آن یافته و ارائه کند و هم زمان متنهای مشابه را نیز اینگونه گزارش نماید:
 وَ رَواهُ البَرقی فِی المَحاسِنِ عَن اَبیهِ عَن عَلی بنِ النُّعمانِ. وَ رَواهُ الشَّیخُ بِاِسنادِهِ عَنِ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سَماعَةَ عَنِ ابنِ رِباطٍ عَنِ ابنِ مُسكانَ عَن سُ لَیمانَ بنِ خا لِدٍ عَن اَبیعَبدِ اهللِ علیه السّالم عَن رَسولِ اهللِ صلی اهلل علیه و آله نَحوَهُ.
 وَ رَواهُ الحُسَینُ بنُ سَعیدٍ فی كِتابِ الزُّهدِ عَن عَلی بنِ النُّعمانِ مِث لَهُ اِلى' قَو لِهِ الجِهادُ. وَ عَن مُحَمَّدِ بنِ یحیی' عَن اَ حمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عیسى' عَنِ ابنِ فَضّالٍ عَن ثَع لَبَةَ عَن عَلی بنِ عَبدِ العَزیزِ عَن اَبی عَبدِاهللِ علیه السّالم نَحوَهُ.
 وَ رَواهُ الشَّیخُ بِاِسنادِهِ عَن مُحَمَّدِ بنِ یعقوبَ عَن مُحَمَّدِ بنِ یحیی'. وَ رَواهُ الصَّدوقُ بِاِسنادِهِ عَن عَ لی بنِ عَبدِ العَزیزِ. وَ رَواهُ البَرقی فِی المَحاسِنِ عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلی بنِ فَضّالٍ مِث لَهُ( .وسائل الشّیعة  ،ج ، 8ص).81 .1تالشهای سید رضی در نهج البالغه نمونه ای ا ز این گونۀ تخریج است که تنها گزارشی ا ز تحقیقات تخریجی خود را ارائه
می کند ؛ مثال پس ا ز آن که روایت «ا لقناع ُة ٌ
َمالَلَینفدَُ ».را به عنوان سخن امیر مؤمنان علیه السّالم آورده  ،چنین نگاشته« :قَد
روِیَ هـ'ـذَ ا الكَالمُ عَنِ النَّبیِّ ص لّی اهللعلیهوآله ».این سخن سید  ،گویای پیگیری ایشان در تخریج حدیث و یافتن طریقی دیگر
برای آن است ؛ امّا تنها گزارش آن را به صورت کوتاه می آورد.

74

با استفا ده از منابع حدیثی ایشان تحلیل کرد .همچنین امکان بازسازی کتاب های مفقود و اصول
اوّلیه ،بهرۀ دیگر این روش است.
مقالۀ پیش رو به بررسی این نوع گزارش تخریج پرداخته و نمونه هایی از آن را در قالب سه بخش
بر اساس سیر تاریخی ،ارائه میکند .تاکنون پژوهشی مستقل دربارۀ این موضوع ،مشاهده نشد و
نگاشتۀ کنونی که با هدف شناساندن این نوع از گزارش های تخریجی تهیه شده ،نخستین کار در
این زمینه است.

الف) نمونه های گزارش از منابع موجود شیعی
گاهی گزارش های نویسندۀ شیعی ،مخاطب را به منابع موجود کنونی رهنمون میشود .در این
صورت  ،یکی از بهره های این گزارش ،تطبیق متن هر سه کتاب با یکدیگر برای یافتن اختالفات
لفظی و نسخه ای خواهد بود .همچنین با این گزارش میتوان تفاوت نویسندگان در عنواندهی به
حدیث را دریافت.

فیض کاشانی (م8151ق) روایتی را از تهذیب االحکام نقل کرده و سپس گزارش میکند که
شیخ طوسی (م121ق) این حدیث را از الکافی (کلینی ،م315ق) آورده است .متن فیض کاشانی
چنین است:
فِی التَّهذیبِ نَقلًا عَن مُحَمَّدِ بنِ یعقوبََ3 .
نمونۀ1
شیخ حرّ عاملی (م 8811ق) هنگام نقل روایتی ،پس از ذکر منبع واسطه یعنی بحار االنوار ،مصدرِ
علّامه مجلسی (م8888ق) را اینگونه معرّفی میکند:
وَ رَوى' مَوالنا مُحَمَّدُنِ الباقِرُ المَجلِسی فی كِتابِ بِحارِ االَنوارِ نَقلًا مِن
كِتابِ السُّلطانِ المُفَرِّجِ عَ ن اَهلِ االیمانِ لِلسَّید عَلی بنِ عَبدِ

الحَمیدِ1 .

 .3الوافی  ،ج ، 11ص.111
 .1اثبات الهداة  ،ج ، 9ص .333
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نمونۀ8

نمونۀ 3
سید نعمت اهلل جزایری (م 8881ق) هنگام نقل روایتی از کتاب حسن بن سلیمان حلّی (زنده در
111ق) ،چنین گزارش میدهد:
وَ فی كِتابِ مُختَصَرِ البَصائِرِ نَقلًا عَن كِتابِ سُلَیمِ بنِ قَیسِنِ

ا ل هِاللیِّ9 .

نمونۀ1
سید نعمت اهلل جزایری هنگام نقل روایتی از بحار االنوار ،مصدرِ علّامه مجلسی را نیز نام میبرد.
عبارت «ریاض االبرار» چنین است:
فی كِتابِ بِحارِ االَنوارِ لِشَیخِنَا المُعاصِرِ اَبقاهُ ا هللُ تَعالى' نَقلًا مِن كُتُبِ
عُلَمائِنا2 .
نمونۀ9
محدّث نوری (م 8311ق) پس از نقل روایتی از تفسیر مجمع البیان (طبرسی ،م911ق) مینویسد:
دانش اه و آموزه اهی

طبرسی این روایت را از علی بن ابراهیم (متوفّای قرن سوم هجری)
نقل کرده است.

قرآن و حدیث

آنگاه به جستجوی مصدر اصلی طبرسی پرداخته و نتیجۀ تخریج خود را اینگونه گزارش میکند:
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وَ الظّاهِرُ اَنَّهُ اَخرَجَهُ مِن غَیرِ تَفسیرِهِ اَو مِنَ النُّسخَةِ االُخرى' مِنهُ فَاِنَّ
لِتَفسیرِهِ نُسخَتَی نِ كَبیرَةً وَ صَغیرَةً وَ ا هللُ العا لِمُ1 .
گویا طبرسی این حدیث را از کتابی غیر از تفسیر علی بن ابراهیم و یا از
نسخه ای دیگر که در اختیار ما نیست ،گرفته است .تفسیر علی بن ابراهیم
دارای دو نسخه بزرگ و کوچک است و خدا میداند که درست ،چیست.

این نمونهها نشان می دهد که ردیابی حدیث شیعی ،کاری ممکن بوده و برای اعتبارسنجی حدیث
می توان از آن بهره جست .با وجود این امکان ،سخن کسانی که حدیث شیعی را مقطوع الطریق
میشمرند ،مردود خواهد بود.
 .9همان  ،ج  ، 3ص.199
 .2ریاض االبرار  ،ج ، 8ص.819
 .1مستدرك الوسائل  ،ج  ، 3ص.811
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ب) نمونه های گزارش از منابع مفقود شیعی
گاهی نویسندگان شیعی ،منابع اصلی حدیث را کتاب هایی دانسته اند که اکنون در دسترس نیست.
بهرۀ این گزارش ها ،شناسایی اجمالی کتاب های مفقود و فراهم شدن زمینه برای بازسازی و تحلیل
آنهاست.
نمونۀ8
شیخ حرّ عاملی پس از نقل روایتی از الکافی ،به معرّفی مصدر دیگر آن یعنی اقبال سید ابن
طاووس (م 221ق) اشاره کرده؛ امّا نکتۀ ارزشمند دیگری که نویسندۀ وسائل الشّیعة روشن ساخته،
مصدرِ ابن طاووس است:
وَ رَواهُ ابنُ طاووسٍ فی كِتابِ االِقبالِ نَقلًا مِن كِتابِ هِشامِ بنِ
ا لَّذی هوَ مِن جُملَةِ االُصولِ عَ نِ الصّادِقِ علیه السّالم مِثلَه1 .

سا لِمِنِ

نمونۀ1

وَ رَواهُ مُحَمَّدُ بنُ اِدریسَ فی آخِرِ السَّرائِرِ نَقلًا مِن كِتابِ المَشیخَةِ
لِلحَسَ نِ ب نِ مَحبوبٍ مِثلَه5 .
این گزارش افزون بر آن که منبع دوم روایت یعنی سرائر یا مستطرفات السّرائر را آورده ،به مصدرِ
ابن ادریس (م 951ق) یعنی کتاب مشیخۀ حسن بن محبوب (م111ق) هم اشاره میکند81 .
نویسندۀ مستدرک عوالم العلوم ن یز همین روایت را به واسطۀ مستطرفات ابن ادریس اینگونه
گزارش کرده است:

 .1همان  ،ج ، 8ص.11
 .5وسائل الشّیعة  ،ج ، 8ص .13
هلل علیه السّالم قالَ :منَسبحَتسبیحَفاطمةَعلیهاَالسالمَمن ُكمَقبََانَ ُیثنیَرجل ُه َمنَ
 .81روایت چنین است ...« :عَن اَبی عَبدِ ا ِ
الـمكتوبة َ ُغفرَل َُه».
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نویسندۀ وسائل الشّیعة پس از نقل روایتی از کتاب الکافی به تخریج منابع دیگر آن پرداخته و
نتیجه را اینگونه گزارش میکند:

مُستَطرَفاتُ السَّرائِرِ نَقلًا مِن كِتابِ المَشیخَةِ لِلحَسَنِ بنِ

مَحبوبٍ88 .

نمونۀ 3
شیخ حرّ عاملی روایتی را از کتاب کشف الغمّة نقل کرده و مصدرِ اربلی (م251ق) را اینگونه
گزارش میکند:
عَلی بنُ عیسَى االِربِلی فی كِتابِ كَشفِ الغُمَّةِ نَقلًا مِن كِتابِ ا لدَّالئِلِ
لِعبداهلل ب نِ جَعفَرِنِ الحِمیرِی عَن اَبی عبداهلل علیه السّالم81 .
بر اساس این گزارش ،مصدر کشف الغمّة ،کتاب دالئلِ حمیری (زنده در قرن سوم و چهارم
هجری) بوده که اکنون در دسترس نیست.
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نمونۀ1
سید هاشم بحرانی (م 8811ق) در تفسیر البرهان ،هنگام نقل روایتی از مناقب آل ابی طالب (ابن
دانش اه و آموزه اهی

شهرآشوب ،م911ق) ،در گزارش خود میگوید:
اِبنُ شَهرآشوبَ نَقلًا عَن كِتابِ

الشّیرازیِّ 89 .81

قرآن و حدیث

نمونۀ9
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علّامه مجلسی در برخی از موارد ،افزون بر ذکر منبع ،توانسته به مصدرِ منبع نیز دست یابد .برای
نمونه در نقل روایتی میگوید:
ب االِجازاتِ لِلسَّیِّدِ ابنِ طاووسٍ رَضیَ ا هللُ عَنهُ ،مِمّا اَخرَجَهُ مِن
کِتا ُ
ب الحَسَ نِ ب نِ مَحبوبٍ بِاِ سنادِهِ قالَ :قُل تُ لِاَبی عبداهلل 82 . ...
کِتا ِ

 . 88عوالم العلوم  ،ج ، 88ص.151
 .81همان  ،ج ، 8ص.892
 .83برای دیدن نمونههای دیگری ا ز این دست تخریجهای شیخ حرّ عاملی ن .ک :وسائل الشّیعة  ،ج ، 8ص 181و 131و 319و118
و ج ، 1ص 181و  113و  393و.312
 « .81ابوبکر محمّد بن مؤمن شیرا زی» نویسندۀ کتاب «نزول القرآن فی شأن امیر المؤمنین علیه السّالم» (م188ق) است.
 .89البرهان  ،ج  ، 3ص .213
 .82بحار االنوار  ،ج ، 1ص ، 828ح 82و ص ، 839ح .33
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در این نمونه ،علّامه به یادکرد منبع خود اکتفا نکرده و مصدرِ اصلی حدیث ،یعنی کتاب حسن بن
محبوب را هم آورده است 81 .این منبع ،اکنون ،در اختیار نیست.
نمونۀ2
علّامه مجلسی هنگام نقل روایتی از کتاب الطُّرَف ابن طاووس ،مصدرِ ایشان را اینگونه گز ارش
میکند:
اَلطُّرَفُ لِلسَّید عَلیِّ ابنِ طاووسٍ قُدِّسَ سِرُّهُ نَقلًا مِن كِتابِ الوَصیَّةِ
لِعیسَى بنِ

ال مُستَفادِ81 .

نمونۀ1
نویسندۀ تفسیر نور الثّقلین (عروسی حویزی ،م8881ق) ،هنگام نقل روایتی از سعد السّعود چنین
مینگارد:

العَبّاسِ ابنِ

عُقدَةَ85 .

ابن مشهدی هم این روایت را از کتاب سعد السّعود سید ابن طاووس به نقل از ابن عقده آورده
است:
وَ فی كِتابِ سَعدِ السُّعودِ لِابنِ طاووسٍ ،نَقلًا عَن تَفسیرِ اَبِی العَبّاسِ ابنِ
عُقدَةَ11 .

تفسیر ابن عقده (م 333ق) ،جزو منابعی است که امروزه در دسترس نیست.
 .81برای دیدن نمونه های دیگری ا ز این دست  ،ن .ک :بحار االنوار  ،ج ، 1ص 111و ج ، 11ص.159
 .81بحار االنوار  ،ج ، 1ص .121برای دیدن نمونههای دیگری ا ز این گزارشها ن .ک :بحار االنوار  ،ج ، 9ص 151و 315و ج، 1
ص 389و ج ، 88ص 112و ج  ، 13ص  393و ج ، 12ص.389
 .85همان  ،ج  ، 3ص .111برای دیدن نمونه های دیگری ا ز این دست ن .ک :نور الثّقلین  ،ج ، 1ص 321و ج ، 9ص 811و.851
 .11كنز الدّقائق  ،ج ، 1ص .118برای دیدن نمونه های دیگری ا ز این گونۀ تخریج ن .ک :كنز الدّقائق  ،ج ، 81ص 18و 929و ج، 88
ص 381و ج ، 81ص.191
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فی كِتاب سَعدِ السُّعودِ لِابنِ طاووسٍ رَحِمَهُ ا هللُ نَقلًا عَن تَفسیرِ اَبِی

نمونۀ1
محدّث جزایری هنگام نقل روایتی از مناقب ابن شهرآشوب مینویسد:
وَ فی كِتابِ المَناقِبِ نَقلًا عَنِ

الرَّوضَةِ 11 .18

نمونۀ5
محدّث نوری روایتی را از مکارم االخالق (طبرسی ،م911ق) نقل کرده و افزون بر مکارم به
مصدر آن یعنی کتاب اللّباس عیّاشی (م321ق) نیز اشاره میکند:
الطَّبَرسیُّ فی مَكارِمِ االَخالقِ نَقلًا مِن كِتابِ اللِّباسِ

لِلعَیّاشِی13 .

نمونۀ81
محدّث نوری روایتی را از کتاب «منتهی المطلب» علّامه حلّی (م112ق) نقل کرده و میگوید:
دانش اه و آموزه اهی

علّامه این روایت را از کتاب «مدینة العلم» (شیخ صدوق ،م318ق)
نقل نموده است.

قرآن و حدیث

روشن است که منبع اصلی در اختیار میرزای نوری نبوده و از این رو وی از کتاب واسطه ،یعنی
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منتهی المطلب ،حدیث را نقل کرده

است11 .

این نمونه ها نشان میدهد که نویسندگان شیعی به اصلیبودن یا واسطهبودن منابع خویش توجّه
داشته و تا جای ممکن نشانه های ردیابی حدیث را می آوردند.

 .18گویا کتاب « الرّوضة فی فضائل امیر المؤمنین علیّ بن ابی طالب علیه السّالم» نوشتۀ ابو الفضل شاذان بن جبرئیل متوفای
حدود  211هجری قمری  ،مراد باشد.
 .11ریاض االبرار  ،ج ، 1ص.21
 .13همان  ،ج ، 8ص .129برای دیدن نمونههای دیگری ا ز اینگونه گزارش های تخریجی ن .ک :مستدرک وسائل الشّیعة  ،ج، 8
ص 391و ج ، 1ص 11و 881و ج  ، 3ص 11و.152
 .11ن .ک :مستدرک وسائ ل الشّیعة  ،ج  ، 3ص ، 881ح.3898
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ج) نمونه های گزارش از منابع سُنّی
گاهی نویسندگان شیعی ،مصدر اصلی حدیث را منابع اهل سنّت دانسته اند .بهرۀ این گزارشها
شناخت میزان و نوع ارتباط میان منابع شیعی با منابع اهل سنّت خواهد بود.
نمونۀ8
سید ابن طاووس مصدر روایتی را این گونه گزارش کرده است:
وَ مِن ذ' لِكَ ما ذَكَرَهُ اَبو نَعی ِمنِ المُحَدِّثُ فی كِتابِهِ ا لَّذِی استَخرَجَهُ مِن
كِتابِ االِستیعابِ 19 ...
این گزارش افزون بر مصدر روایت یعنی کتاب ابونعیم محدّث (م131ق)  ،12مصدرِ کتاب او یعنی
کتاب االستیعاب (ابن عبد البِرّ ،م 123ق) را نیز یاد کرده است.
نمونۀ1

رَوَى الحافِظُ مُحَمَّدُ بنُ موسَى الشّیرازی  11مِن عُلَماءِ الجُمهورِ وَ
استَخرَجَهُ مِنَ التَّفاسیرِ ا لِاثنَی عَشَرَ عَنِ ابنِ عَبّاسٍ فی قَو لِهِ تَعالى':
« فسالواَاهَ َالذ کرَ1511 ».

علّامه پس از آوردن نام ناقل این روایت که محمّد بن مؤمن شیرازی (م188ق) از علمای اهل
سنّت است ،مصدر او را نیز گزارش کرده که محمّد بن مؤمن این روایت را از تفاسیر شیعه استخراج
کرده است.

 .19الطّرائف  ،ج ، 8ص.51
 .12ابونعیم اصفهانی نویسندۀ کتاب «حلیة االولیاء» است که فضائل فراوانی ا ز اهل بیت علیهم السالم را در کتابش آورده است.
 .11گویا «محمّد بن مؤمن الشیرا زی» درست باشد که نویسندۀ کتاب «نزول القرآن فی شأن امیر المؤمنین علیه السّالم» است و
ع لّامه ح لّی در موارد متعدّدی ا ز وی نقل می کند( .ن .ک :معجم المؤ لّفین  ،ج ، 81ص).25
 .11النّحل .13 ،
 .15نهج الحق  ،ص.181
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علّامه حلّی ذیل آیۀ شریفۀ «ذِکر»  ،گزارش تخریج خویش را اینگونه می آورد:

نمونۀ 3
علّامه مجلسی هنگام نقل مصدر روایتی ،این گونه نگاشته است:
رَوى' اِبنُ االَثیرِ فی كِتابِ جامِعِ االُصولِ مِمّا اَخرَجَهُ مِن صَحیحِ
البُخاری  3 1وَ صَحیحِ مُسلِمٍ 3 1 . ...3 8
همچنین در جایی دیگر هنگام ذکر نام جامع االصول (ابن اثیر ،م231ق) ،اینگونه مینویسد:
جامِعُ االُصولِ مِمّا اَخرَجَهُ مِن صَحیحِ اَبی داوود ...

33 .

نمونۀ1
عبد علی بن جمعه حویزی نتیجۀ تخریج روایتی از کتاب سعد السّعود را چنین گزارش میکند:
فی كِتابِ سَعدِ ا لسُّعودِ لِابنِ طاووسٍ رَحِمَهُ ا هللُ نَقلًا عَن تَفسیرِ
الكَلبیِّ 3 9 .3 1
دانش اه و آموزه اهی

نمونۀ9

قرآن و حدیث

محدّث جزایری پس از تخریج روایتی از مناقب ابن شهرآشوب ،گزارش خود را اینگونه آورده
است:
وَ فی كِتابِ المَناقِبِ نَقلًا عَن كِتابِ الحِلیَةِ  3 2وَ

االَغانیِّ 3 1 .3 1
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 .31محمّد بن اسماعیل بخاری  ،م192ق.
 .38مسلم بن حجّاج نیشابوری  ،م128ق.
 .31بحار االنوار  ،ج ، 11ص.12
 .33بحار االنوار  ،ج ، 15ص.311
 « .31تفسیر احکام القرآن» اثر ابو نصر محمّد بن سائب بن بشر کلبی (م812ق).
 .39نور الثّقلین  ،ج  ، 3ص.319
« .32حلیة االولیاء و طبقات االصفیاء» ا ز نگاشته های احمد بن عبد اهلل مشهور به حافظ ابو نعیم اصفهانی است .وی که در قرن
چهارم و پنجم هجری می زیسته این کتاب را در شرح حال حدود هفتصد تن ا ز صحابه رسول خدا صلی اهللعلیهوآله و عارفان و
عابدان ا ز صدر اسالم تا زمان خود نوشته است.
 .31علی بن حسین بن محمّد بن احمد هیثم مروانی مشهور به ابوالفرج اصفهانی ا ز عالمان قرن سوم و چهارم  ،نویسندۀ کتاب
« االغانی» و «مقاتل الطّالبیّین» است .شیخ طوسی  ،وی را زیدی مذهب دانسته است( .ن .ک :الفهرست  ،ص ، 911ش)155
 .31ریاض االبرار  ،ج ، 1ص.91
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نمونۀ2
نویسندۀ کتاب عوالم العلوم (عبداهلل بحرانی ،م قرن 81ق) پس از تخریج حدیثی از مصباح
االنوار  ، 3 5در گزارش خود به مصدر اوّلیۀ حدیث نیز اشاره میکند:
مِصباحُ االَنوارِ نَقلًا عَن كِتابِ مَناقِبِ الصَّحابَةِ لِاَبِی المُظَفَّرِ

السَّمعانِ11 .

این نمونه ها نشان میدهد که محدّثان شیعه ،روش ردیابی حدیث را در روایات اهل سنّت نیز
دنبال کرده اند.

نتیجه
این پژوهش افزون بر آن که توجّه و اهتمام عالمان شیعه را به منشأ اصلیِ حدیث نشان میدهد،
جایگاه و نقش منبع حدیث در اعتبارسنجی احادیث را نیز نمایان می سازد .با توجّه به نمونههای
فراوانی که از عالمان مختلف نسبت به ردیابی حدیث در مصادر پیش از منبع منقول عنه ،وجود دارد،
با توجّه به فراوانی بهرۀ اینگونه گزارش های تخریجی ،پرداختن به آن در پژوهشهای حدیثمحور
امروزین شایسته است.

 « .35مصباح االنوار فی فضائل امام االبرار» نوشتۀ شیخ هاشم بن محمّد است .تاریخ وفات او مشخّص نیست .آقا بزرگ چندین
نسخه ا ز این کتاب را گزارش کرده است( .ن .ک :الذّریعة  ،ج ، 18ص )813
 .11عوالم العلوم  ،ج ، 88ص.811
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روشن می شود که این نوع گزارش تخریج در شیعه ،گونه ای سیره بین عالمان بوده است .همچنین
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.81
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قرآن کریم.
اثبات الهداة بالنّصوص و المعجزات ،محمّد بن حسن حرّ عاملى ،بیروت ،اعلمی ،اوّل8119 ،ق.
بحار االنوار ،محمّد باقر بن محمّد تقى مجلسی ،بیروت ،دار احیاء التّراث العربی ،دوم8113 ،ق.
البرهان فی تفسیر القرآن  ،سید هاشم بن سلیمان بحرانی ،قم ،مؤسّسۀ بعثت ،اوّل8311 ،ش.
الذّریعة إلى تصانیف الشیعة ،آقا بزرگ تهرانی ،بیروت ،دار االضواء ،سوم8113 ،ق.
ریاض االبرار فی مناقب االئمّة االطهار ،سید نعمت اهلل بن عبداهلل جزائری  ،بیروت ،مؤسّسة التّاریخ
العربی ،اوّل8111 ،ق.
الطّرائف فی معرفة مذاهب الطّوائف ،سید علی ابن موسی بن طاووس ،قم ،خیّام ،اوّل8111 ،ق.
عوالم العلوم و المعارف و االحوال من اآلیات و األخبار و االقوال ،عبداهلل بن نور اهلل بحرانى
اصفهانى ،تصحیح سید محمّد باقر موحّد ابطحى اصفهانى ،قم ،مؤسّسة االمام المهدى علیهالس ّالم،
اوّل8183 ،ق.
كنز الدّقائق و بحر الغرائب  ،محمّد بن محمّد رضا قمی مشهدی ،تصحیح حسین درگاهى ،تهران،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ،اوّل8321 ،ش.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،حسین بن محمّد تقى نوری  ،قم ،مؤسّسة آل البیت
علیهم السّالم  ،اول8111 ،ق.
نور الثّقلین  ،عبد على بن جمعة عروسی حویزی ،تصحیح سید هاشم رسولى محالتى ،قم،
اسماعیلیان ،چهارم8189 ،ق.
نهج الحقّ و كشف الصّدق ،حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی ،بیروت ،دار الكتاب اللّبنانی ،اوّل،
8511م.
الوافی ،محمّدمحسن بن مرتضى فیض کاشانی ،اصفهان ،كتابخانۀ امام امیر المؤمنین على
علیه السّالم  ،اوّل8112 ،ق.
وسائل الشّیعة ،محمّد بن حسن حرّ عاملى ،بیروت ،مؤسّسة آل البیت علیهم السّالم ،قم8115 ،ق.
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