
 76 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دومو  هشتادشماره ، و یکم بیستسال 

  9311 تابستان

 

نگاريجابربنعبداهللانصاري؛شفاهييامکتوب؟سيره

 

 93/4/7333 تاریخ تأیید:        5/3/7331 تاریخ دریافت:
  1پناه محمدرضا هدايت 

در حوزه فقهه، فسسهير،   جابر بن عبداهلل انصاري، صحابي برجسته پيامبر
گامها  نقهح حهوادص عصهر      کرد. او که از پيش حديث و فاريخ بسيار فالش مي

هايي درباره اين عصر دارد که مورخا  و محدثا  کهن شهيهه   نبوي بود، گزارش
اند. شساهي يا مکتوب بود  روايها  او در حهوزه    سنت آنها را ثبت کرده و اهح 

پاسهخ بهه آ  از ابههاد مفت سهي داراي      فاريخ و سيره نبوي، پرسشهي اسهت کهه   
اهميت است. نفست، آگاهي از جايگاه جابر در ثبت و مکتوب کرد  سهيره در  
طبقه صحابه و ديگري بر فرض اثبا  غيرشساهي بود  آ ، پاسفي بهه منکهرا    

فهر از آ ، يهافتن    سنت مکتوب حديث در سده نفسهت هرهري اسهت و مهه     
 مسقود آ  دوره است.  روشي براي بازسازي منابع مکتوب و 

نگهاري و فهاريفي و بها رويکهرد      اين مقاله با فکيه بر منابع رجالي، طبقها  
روايا  شساهي از  فوصيسي ه فح ي ي بر اساس اسناد فاريفي و قواعد فشفيص 

دههد   هاي پژوهش حاضر نشا  مي کند. يافته مکتوب، اين موضوع را بررسي مي
زارش شده اسهت، برخاسهته از مهدونا     که آنچه از جابر در باره سيره نبوي گ

ههاي او را ثبهت و    اي از نوشته هاي فازه مکتوب بوده است و شاگردا  او، نسفه
  اند. کرده به نسح بهدي منتقح 

 

 .مکتوب، صحابه ياتنگاري، روايات شفاهي، روا جابر بن عبداهلل انصاري، سيره :کلیدواژگان
                                              

 .(mrhp1345@gmail.com): دانشيار گروه تاريخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 1
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هاينخستينهشفاهيومکتوببودنحديثدرسد:مقدمه.1

جايي که بررسي موضوع شفاهي يا مکتوب بودن سيره جابر بر قبول و يا رد فرضيه سنت    از آن

وجو در اين زميته، مقدمه ورود بنه اينن بحن      هاي نخستين استوار اس ، جس  مکتوب در سده

 هاي موافقان و مخالفان به صورت مختصر مرور شود. اس . از اين رو الزم اس ، ديدگاه

نقل شفاهي و مکتوب روايات در نخستين سده اسالمي که اصال  متنون اولينه را بنا    

هاي  رو ساخته اس ، خاستگاهي غير اسالمي دارد. مطالعات مستشرقان از سده چالش روبه

نوزدهم و بيستم ميالدي در اين باره، آنان را به اين نظريه سوق داد که مدونات سده سوم، 

هاي شفاهي استوار هسنتتد. از اينن    نخس  نيستتد. بلکه بر نقلبرخاسته از مکتوبات سده 

  رو، روايات مصتفات سده سوم هجري، ارزش تاريخي ندارند.

گنران اسنالمي بنه     اين بح ، موافقان و مخالفاني را در ميان مستشرقان و پنووهش  

 ۸م.(،۸۱۹۱ ژوئينه  ۸۸ – ۸۱۸۱آورينل   ۷6دنبال داشته اس . خاورشتاسناني مانتند مينور     

 آورينل  ۷۱-۸۱۷۹فورينه   ۷۸و دوزي   ۷م.(۸۱۱3دسامبر  ۸۱ - ۸۱۸3سپتامبر  3اشپرنگر 

                                              

کهرد.  شناس اسکاتلندی که در زمینهه تهاریخ اسهفم فیا یهت م  (، شرق  (William Muir. ویلیام مویر1
، زندگی حضرت محمداز آثار وی م  توان به  .کرد مبلغ  مسیح  فیا یت م چنین، مویر به عنوان  هم

م.(؛ 7۱۱3) تاریخ خلفاای رادادی م.(؛ 7۱۸7ه7۱5۱در چهار جلد ) تاریخ اسالم از آغاز تا هجرت نبوی
 م.( نام برد )ویکیجور(.7۱۱3م.(؛ تاریخ دو ت مما یک در مصر )7۱۱۱قرآن باترجمۀ انگلیس  )

( خاور شناس و ایران شناس اتریش  که به بیست و پنج زبان آشهنا Aloys Sprenger) . آ ویس اشپرنگر2
م. به آموختن پزشک ، علوم طبیی  7۱3۸بود که فارس  هم در میان آنان بود. او زاده تیرول اتریش بود. او تا 

م. دکتهرایش 7۱47م. به تابییت انگلستان درآمد و در 7۱3۱های شرق  در دانشگاه وین پرداخت. در  و زبان
م. بهه اسهتادام کمپهان  هنهد 7۱43ای درباره پزشک  در دوره اسفم  به دست آورد. در  نامه را هم با پایان

های  چون ریاست کا ج اسفم  دهل ، دبیری انجمن آسیای  بنگهال  شرق  درآمد و در هندوستان به پست
نشین  چون عراق، مسقط، شام و  ای عربه چنین در این زمان به سرزمین و ریاست مدرسه کلکته رسید. هم

بازگشهت و  گیری نمهود و بهه اروپها م. از عضهویت در کمپهان  کنهاره7۱51اشهپرنگر در  .مصر سهرر کهرد
که در درازای مأموریت خویش به دست آورده بود در اختیهار کتاباانهه پادشهاه  های خط  عرب  را  نساه

ههای شهرق  پرداخهت و سهرانجام از   برگ به آمهوز  زبانبر ین گذارد. از آن پس، چندی را در برن و هاید
 ها و نگار  بود )ویک  پدیا(. استادی دست کشید و تا پایان زندگ  خویش سرگرم ترجمه متن
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 اننند و  هنناي يننديهي کننه بننه مننا نرسننيده   معتقنند هسننتتد، اولننين مج وعننه  ۸م.(۸۱۱3

  انند در ني نه نخسن  قنرن دوم نوشنته      ترين جوامع ينديهي بعندي بنوده    گذار معروف پايه

 ۷اند. شده

بحن  و تشنکيد در وقاقن  متنون      3م.(۸۱۷۸-۸۱۱۹با مطالعات يديهي گلدتسنيير   

سنير تطنور   از ج له در کتاب  4هاي يديهي خود تر شد. گلدتسيير در پووهش  يديهي جدي

. او يکني از  پرداخته استباره  هاي خود در اين م.( به ديدگاه۸۱۱۹ متتشر شده در  يدي 

گلدتسنيير   ۱دانسن .  داليل تشکيد در وقاق  را طوالني شدن دوران نقنل شنفاهي مني   

کرد، اما معتقند بنود مخالفن  بنا      را بيان مي شواهدي از کتاب  يدي  در عصر پيامبر

 کتاب  يدي ، خيلي زود آغاز شده بود.

آوري روايات فراواني از صدر اسالم درباره مخالف  با کتاب  يدي  و پرهيز صحابه  او با ج ع 

ر يديهي به متابع مکتوب پيش از خود اشناره  که جوامع معتب چتين استتاد به اين از نوشتن آن، هم

                                              

( خاورشناس نامِ  هلنهدی کهه Reinhart Pieter Anne Dozyراینهارت پیتر آنه دوزی یا ُدزی )به هلندی. 1
های دوزی بر زبان و عهرب بهود. دوزی  در  یدن هلند به دنیا آمد و در اسکندریه مصر درگذشت. تمرکز پژوهش

تااریخ ملالمانا  ند از:  ا ترین آثار او عبارت های آ مان ، فرانسوی، انگلیس  و عرب  تسلط داشت. مهم به زبان
م.(؛ 7۱۸4)هههار م،  اساارال ل ات بر م اا ؛ هااای تااازی بر زهااا  هل اادی ماژه فهرسااو مامم.(؛ 7۱۱7) اساانان ا

 (.بانش ام  جها  اسالم« دوزی»)ر.ک: ستار عودی،  فره گ البل  مللمانا م.( و 7۱۸3)هار م،  گرایی اسالم
   ؛ موتسههک ،99-97، مقدمههه متههرجم،  های اسااالمی داافاهی م م بااو  بر ننلااب   ساادهر.ک: شههو ر، . 2

، ها م سا ر ت اور غر : مقدما  ای بر هاا  خاساب اه م ت اور حادیثث حادیث اساالمی خاساب اهحدیث پژمهی بر 
 91-9۱. 

3 .(Ignaz Goldzihe)  اهل مجارستان، یهودی االصل و از خاورشناسان برجسته غربه  اسهت کهه دارای
مشههورترین  گذار اسفم شناس  در اروپا مه  داننهد. آثاری در زمینه اسفم شناس  است. بیض  او را بنیان

( که برمسی برهاره اسالم) العق دة م الشریعة فی االسالم. 7شناس  دو کتاب است:  آثار گلدتسیهر در اسفم
کهه در سهال  های ملالمانا  بر تفلا ر آارآ  گرایش. کتاب  9م. در هاید برگ انتشار یافت و 737۱در سال 

ماااه  البفلا ر دا حلیم نجار با عنهوان م. در  یدن چاپ شد و به وسیله اندیشمند مصری، دکتر عب739۱
 (.573،   المعارف ملبشرآا  بالرةبه عرب  ترجمه گردید )ر.ک: عبدا رحمن بدوی، االسالمی 

 .91، پاورق 93،  ها م س ر ت ور حدیث اسالمی خاسب اه  . ر.ک: موتسک ،4
 .99،  هما . 5
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کردند و واژگاني، چون اخبرني و يدقتي نشان دهتده نقل شفاهي اس ، اين نظريه را مطنر    ن ي

  ۸.کرد که تدوين متون يديهي در پايان قرن دوم و ني ه قرن سوم هجري آغاز شده اس 

يکن    يده کتابا قط؛ لميت في أما ر هاي خاصي مانتد با اين يال، مخالفان به گزارش
عروبه  هاي ميم علوم مختلف مانتد سعيد بن ابي درباره شخصي  له کتاب انما کان يحفظ

ق.( در ۸7۸ق.( در يوزه يندي ، سنفيان قنوري  د.    ۸۱6ق.( و وکيع بن جرا   د. ۸۱7 د. 

ق.( در ۷3۸ق.( و ابن اعرابني  د.  ۸۱7ق.(، ي اد راويه  د. ۸۱۹يوزه فقه و خلف اي ر  د. 

گينرد کنه از    اما گلدتسيير درباره اين عال ان نتيجه مني  ۷کتتد شتاسي استتاد مي يوزه لغ 

 3.کردند کاغذ و کتاب اجتتاب مي

 ،۱م.(۷۹۹۷-۸۱۷۱، جان وَنزبَرُو 4م.(۸۱7۱-۸۱۹۷محققان بعدي مانتد جوزف شاخ   

                                              
 .99-97ترجم،  ، مقدمه مهای اسالمی دفاهی م م بو  بر ننلب   سده. شو ر، 1
 .۸3-۸9،  هما . 2
 .۸4،  هما . 3
 -ههای عربه  انگلیسه  پژوهش -(، استاد آ مهان Joseph Franz Schachtیوزف فرانتس شاخت )به آ مان : . 4

م. اسههتاد 7391هههای سههام ، یونههان  و التههین را فههرا گرفههت و در  اسههفم  دانشههگاه کلمبیهها در نیویههورک بههود. زبان
ههای سهام  شهد.  م. استاد میمو   زبان7393ترین استاد تمام آ مان کرد. او در  جا شد و خود را جوان آور آن شگرت

گونه فشار یا تهدیهدی بهه  م. بدون هیچ7334ه سمت استاد دانشگاه کونیگسبرگ انتااب شد و   در م. ب7339او در 
م. بهه عنهوان پروفسهور تهدریس کهرد. بهه دنبهال 7333عنوان ماا ف رژیم نازیسم به قاهره رفت. او در قاهره تا سال 

پیشنهادی که به وی داده شد، به دو هت طور اتراق  به انگلیس رفت تا بنابر  م. او به7333شروع جنگ جهان  دوم در 
م. در 734۸م. تابییت بریتانیا را گرفهت. شهاخت از سهال 7341س  کار نماید. او در  ب  بریتانیا خدمت کند و در ب 

کسرورد تدریس کرد. در  م. به هلند رفهت و در دانشهگاه  یهدن، تهدریس کهرد.او در سهال تحصهیل  7354دانشگاه آ
م. به سمت استاد تمام در رشهته مطا یهات عربه  و 7353مبیا تدریس کرد که در سال در دانشگاه کل 7351-735۱

 فقا  اساالمیم. باق  ماند و در آن سال، بازنشسته شد. کتاب او، 73۸3اسفم  منتاب شد. او در دانشگاه کلمبیا تا 
(Muhammadan Jurisprudence که در )گهران غربه   م منتشر شده است، هنوز در کانون توجهه پهژوهش735۱

م ارا  چنین، او ویراستار کتهاب  های متراوت  در دانشنامه اسفم بود. هم بر این موضوع قرار دارد. او نویسنده مدخل
کسرورد منتشهر شهد. بقیهه کتابThe Legacy of Islam) اسالم هها، شهامل  ( بود که به وسیله انتشارات دانشگاه آ

 م. بود )ویک  پدیا(.73۸4چاپ سال  (An Introduction to Islamic Law) مقدم  فق  اسالمی
5 .(John Wansbrough) شناس آمریکای  ابتدا به دانشگاه اکسرورد رفت و تحصیفت تکمیله  را  تاریخ دان و زبان

وابسهته بهه دانشهگاه  نهدن ادامهه داد و اسهتاد ایهن مدرسهه شهد.  SOASدر مرکز مطا یات آفریقای  و شهرق شناسه  
م.( 731۱)ای محا   فرآا م.( و 7311)م العاات آرآنایهای او در زمینه اسفم، تاریخ و حهدی  در دو کتهاب  اندیشه

 م. در فرانسه درگذشت.9۱۱9انیکاس یافته است. وی در دهم ژوئن 
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گنروه بنه اصنطال      ۷م.(۸۱4۹و مايکنل کنو)  تولند.     ۸م.(۷۹۸۱-۸۱4۱پاتريشيا کرونه 

شکاکان هستتد که هر يد از آنان به روش خود، اعتبار و اصال  يدي  در قرن نخس  را 

                                              
1 .Patricia Crone  پاتریشا کرونه شرق شناس دانمارک ، تحصیفت دانشگاه  خود را در رشته تاریخ در

آغاز کرد و سپس برای تکمیل آن، راهه   نهدن شهد. او ابتهدا در کینگهز کها ج و سهپس در  دانشگاه کپنهاک
م. از رسها ه دکتهری خهود 7314مدرسه مطا یات شرق  و آفریقای  به تحصیفت خود ادامه داد و در سال 

دفاع کرد که به تحقیق در باب موا   اختصا  داشت. پس از آن در کنار تحقیق و پهژوهش بهه تهدریس و 
کسرورد و کمبریج پرداخت. او از سال  م. تها کنهون بهه 7311راهنمای  دانشجویان در دانشگاه های  ندن، آ

عنوان استاد مطا یات اسفم  در مؤسسه تحقیقات عا   پرینستون در کشور آمریکا بهه پهژوهش و تحقیهق 
فرانسه و آ مان  بر زبان عرب  های عبری، التین، یونان ،  اشتغال دارد. خانم کرون، افزون بر آشنای  به زبان

و فارس  چیرگ  دارد. حوزه اصل  مطا یات وی، خاورمیانه و نزدیک از عصر باستان تا حمله مغول است. 
او در تحقیقات خود، دل مشغول مباح  فرهنگ ، فکری، دین  و سیاس  است و به ویژه به تاریخ مراهیم و 

های متیهددی در  رد. از این نویسنده، بیش از ده کتاب و مقا ههاندیشه ها و سیر تحول و تٌطور آن ها توجه دا
 زمینه تاریخ و تمدن اسفم  منتشر شده است )مرکز و کتاباانه مطا یات اسفم  و ویک  پدیا(.

2 .Michael Cook) (  م. در 73۸3تها  7353مورخ و خاورشناس انگلیس  و استاد دانشگاه پرینستون اسهتکوک از
شگاه کمبریج درس خواند. سپس، چنهد زبهان از جملهه فارسه  را آموخهت. دانشهکده مطا یهات انگلستان و در دان

شرق  و آفریقای  دانشگاه  ندن، مقصد بیدی وی بود که با رهنمای  پروفسور برنارد  وئیس، تحقیق  دربهاره جوامه  
مقابهل وی روی داد بهه ای کهه در  م. به آمریکا رفت و بهه خصهو  بهه سهبب حادثهه73۱اسفم  انجام داد. وی در 

ها و مقاالت بسیاری درباره تاریخ و تمدن اسفم  و شهیی   تحقیقات اسفم  بیشتری پرداخت. مایکل کوک، کتاب
بر اندیشا   امار ها  معارمف م نهای از م  ارو کتاب  بهه نهام  محمدهای وی، کتاب  ترین کتاب نوشته است. میروف

اسهت. او بها ژرف نگهری  ( Commanding right and forbidding wrong in Islamic thought)اساالمی
ههای  کتاب و مقا ه که بیش از سهه چههارم آن، کتاب 71۱۱سال تحقیق مداوم و بررس  و مطا یه  75خا  و حدود 

اسفم  بود، موفق به نوشتن جام  ترین کتاب  شد که تا کنون درباره امر به میروف و نه  از منکر نوشته شده اسهت. 
از سوی بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسفم ، شایسته تشویق شهناخته شهد و  73۱5ب سال این کتا

پیش از آن نیز، جوایز دیگری را از آن خود کرد. اکنون، کوک استاد مطا یات خاور نزدیک دانشگاه پرینستون اسهت و 
خهود از منهاب  اصهل  اسهتراده های  تمایل شاص  وی، تدریس دروس عرب  محور است تا دانشجویان درپژوهش

م. به چاپ رسیده است و در آن به مباحث  چون اسهفم و سیاسهت، خشهونت و 9۱74کنند. آخرین کتاب او در سال 
 اسفم و ا قاعده و داعش پرداخته شده است ) مرکز و کتاباانه مطا یات اسفم  و ویک  پدیا(.



 نگاريجابربنعبداهللانصاري؛شفاهييامکتوب؟سيره 07 

و يندي  را بنر اسنا      بردند و امکان بازسازي در بخش سنيره پينامبر   زير سؤال مي

  ۸روايات متقول قبول نداشتتد.

اند. کساني چنون   و يتي غربي به نقد اين ديدگاه پرداخته ۷بسياري از محققان اسالمي

، جلند اول:  هناي ادبني عربني    مطالعاتي در پاپيرو در  (م.۸۱6۷-۸۱۱6خانم نبيه عبوت  

تاريخ م.( در ۷۹۸۱–۸۱۷4؛ فؤاد سزگين  تفاسير قرآني و رواياتو جلد دوم:  متون تاريخي

دراسنات  م.( در ۷۹۸6-۸۱3۷ظ ي  ، مصطفي اع تاريخ التراث العربي( 3هاي عربي نگارش

فني القنرن الهناني     السنة   توقين  ، رفعن  فنوزي در   4في الحدي  التبوي و تاريخ تدويته

مح ند در  در مقدمه  ۱م.(۷۹۹7-۸۱۹۱؛ ويليام مونتگ ري وات  اليجري: أسسه و اتجاهاته

                                              

، ترجمهه محمدحسهن «ارزیاب  مجدد احادی  اسهفم ». برای آشنای  با اندیشه شاخت ر.ك: شاخت، 1
 .79۱ه77۱،  4،  فصل ام  علوم حدیثمحمدی مظرر، 

. در بانش ام  جهاا  اساالم، «روایت و کتابت حدی ». برای آگاه  از این دانشمندان و آثار آنان، ر.ک: 2
ریه موافقان و ماا ران کتابت حدی  و سنت، به میرف  چند اثر مههم در این مقا ه پس از تبیین مسئله و نظ

 باره پرداخته شده است.   این
مجل  ، «تاریخ ا تراث ا یرب  و مؤ ف آن». درباره ترجمه این کتاب و توضیحات مربوط به آن، ر.ک: راد، 3

 .3۱- 75،  ۱5،   73۱3، فروردین و اردیبهشت آی   پژمهش
م. چهاپ 731۱ ه دکتری نویسنده و به زبان انگلیس  در دانشگاه کیمبهریج بهود کهه در . اصل کتاب، رسا4

 گاه، نویسنده به تیریب آن همت گمارد و متن را یکسر دگرگون کرد.  شد. آن
5 .William Montgomery Watt ویلیام مهونتگمری وات اسهفم شهناس میاصهر و اسهتاد بازنشسهته ،

م. در اسکاتلند متو د شد و تحصهیفت خهود را 73۱3ادینبورگ در سال مطا یات عرب  و اسفم  دانشگاه 
گذرانیهد. وی مهدت جبر م اخب ار بر آغاز اسالم تا دوره دکترای فلسره پ  گرفت و رسا ه دکترایش را درباره 

چهار سال به تدریس فلسره در دانشگاه اشتغال داشت. وی سپس به مطا یات بیشتری درباره اسفم گراییهد 
یاران اسقف آنگلیکن )وابسته به کلیسای پروتستان انگلیس( در بیهت ا مقهدس بهه  عنوان یک  از دست و به

م. به سمت رئیس باش مطا یهات عربه  و اسهفم  در 7341پژوهش پرداخت. مونتگمری وات در سال 
شستگ  نایهل م. به بازن73۱۱ها این سمت را حرظ کرد و در اوایل دهه  دانشگاه ادینبورگ برگزیده شد و سال

های امام محمد غزا   بود. وی آثار متیهددی در حهوزه اسهفم  آمد. حوزه تاصص  مطا یات وی، اندیشه
 Muhammad at) محماد بر مدی ا و  (Muhammad at Mecca) محماد بر م ا شناسه  دارد کهه 

Medinaری وات، ( دو کتاب میروف او هستند )ویک  پدیا؛ میرف  اسفم شناسان غرب : ویلیهام مهونتگم
 ( .73،   مجل  اسالم م غر 
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يندي  اسنالمي،   پووهنان معنروف آل ناني در     از يندي   ۸هارالند منوتزکي   ، پروفسورمکه

 هاي اسالمي شفاهي و مکتوب در نخستين سدهدر  ۷، گريگور شوئلرها و سير تطور گاهخاست

هناي مختلنف بنه     و با روش را نقد کردندنظريه مخالفان تدوين يدي   و اندريا  گورکه

  3اقبات کتاب  يدي  در زمان صحابه و پس از آن ه   گ اردند.

                                              
1 .Harald Motzki م در بهر ین اسهت. او تحصهیفت 734۱، نویسنده، اسفم شناس و محقق آ مان ، متو د

شناسه  در  های سام ، مطا یات اسفم ، تاریخ مهدرن و انجیل خود را در زمینه ادیان تطبیق ، فرهنگ و زبان
م. از دانشگاه بون، دکترای خهود را در زمینهه مطا یهات 731۱اد. در سال های بن، پاریس و کلن ادامه د دانشگاه

( هلنهد، و Nijmegen Universityاسفم  دریافت کرد. وی استاد مطا یات اسفم  در دانشگاه نهایمِان )
م. از سهوی 9۱۱1سیره و حهدی  نبهوی اسهت کهه در سهال   شناس غرب  در زمینه ترین و پرکارترین اسفم مهم

جهایزه کسهب کهرد. نام  محماد زندگیرهنگ و ارشاد جمهوری اسفم  ایران برای نگار  کتاب وزارت ف
ههای  و مقاالت متیهدد از دیگهر آثهار و تف  حدیث اسالمی خاسب اه م س ر ت ور م س ره پ امبرث معضل م اهع

حدی  را ترین ویژگ  مطا یات موتسک  این است که شاخ جریان شکاکیت نسبت به  علم  او است. شاخص
قرن در غرب سیطره داشت، شکسته است و پارادایم موتسهک  جهایگزین پهارادایم شهاخت شهده اسهت  که یك

 (.733،   كبا  ماه بی ، «شناخت  هارا د موتسک  درآمدی بر مطا یات حدی »)ر.ک: پارسا، 
2 .Gregor Schoeler  تهرین آثهار  استاد آ مان  مطا یات اسفم  دانشگاه بازل سوییس. مهم م.7344متو د

 ماه و ممثاآاوس ره پ امبر؛ طب عو م اصالوزندگی نام  محمداند از:  او در تاریخ و حدی  عبارت
)این کتاب که از آ مان  به انگلیس  ترجمه و متن نهای  به وسیله نویسنده بازبین  و اطفعهات آن بهه روز شهده 

ماه و م مثاآاو رمایاات اساالمی بر هاا  ، حاوی رویکردی نو در بررس  تاریخ احادی  سیره است(؛ است
 (.4-43،   73۱،   پیاپ  نشری  بی )پاسخ گریگور شو ر به نقد هربرت برگ،  س ره محمد

3 .Andreas Gorke مها . آندریاس گورکه چهره نام آشنای  در میان محققان تاریخ و فرهنگ اسفم در کشهور
و تهاریخ صهدر اسهفم انجهام داده اسهت، از است. او به واسطه مطا یات متیددی که در حوزه سیره پیامبر

گر ارجمنهد جنهاب سهید عله   ترین آثار  به همت پژوهش توجه زیادی برخوردار بوده است و باش  از مهم
اسهت   مرتب  هاا سا ره پ اامبرتأل ف م ماه و مؤلف بر مبوترین اثر او  آقای  به فارس  ترجمه شده است. مهم

(. وی در این اثر تهف  کهرده اسهت بهه ایهن 33- ۸3)انتشارات دانشگاه بامبرگ، مطا یات شرق  بامبرگ،  
سههؤال اساسهه  پاسههخ دهههد کههه چههه کسهه  یاکسههان  را مهه  تههوان مؤ ههف یهها مؤ رههان واقیهه  متههون سههیره 

ممیزات آنان را نسبت به اقهران ایشهان برشهمرد؟ آیا م  توان چنین افرادی را شناسای  کرد و یا دانست؟ پیامبر
آی ا  ، «پاره های اسفم شناس  در تأ یف و ماهیت مؤ هف در متهون مهرتبط بها سهیره پیهامبر»)ر.ک: رفیی ، 

 ؛ مرکز و کتاباانه مطا یات اسفم  به زبان های اروپای (.779 - 37،  75۱،   7335، خرداد و تیر پژمهش
گاه  بیشتر از دید نیها،  گاه مستشرقان درباره اصا ت متون و روایات اسفم  و نقد ایهن دیهدگاه، رك: کریم برای آ

ارزیهاب  مجهدد احادیه  »؛ 91هه94،  ۸۱،  مجلا  آل  ا  پاژمهش، «نگاری پیهامبر اسهفم در غهرب سیره»
بررسه  و »سهاز،  ؛ نیل79۱هه77۱،  4،  فصل ام  علوم حدیثترجمه محمدحسن محمدی مظرر، « اسفم 
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ه پرداختن گاننه آن   ر به چگونگي تح ل يدي  و مرايل هش يسزگين در نقد نظريه گلدتسي

که از قندم    شتاخ ، بي آن را مي ۸ر سه مريله آن؛ يعتي اجازه، متاوله و وجادهياس  که گلدتسي

او بعدها ادعا کرد، تعدادي از متابع اوليه را که جوامع  ۷هاي يديهي آگاه باشد. و نقش آنيا در کتاب

بين بنود کنه    بر اين اسا ، سزگين بسيار خوش 3اند، يافته اس . بوده يديهي متأخر بر آنيا مبتتي

  4.توان با استفاده از جوامع متأخر، بسياري از متون مرجع را بازسازي کامل کرد مي

 کرده اسن . نقد را  ي پيامبرز سومتع کتاب  اايادي ِ چتين، مصطفي اعظ ي،  هم

ي هنا  معيارهنا و منال)  بنه  رن اول بح  کتاب  يدي  در ق در ۱رفع  فوزي عبدال طلب

توقي  ستدي و متتي پرداخته اس  و با طر  بح  درباره اخبار آياد و چگنونگي يجين    

 کرده اس .آن، آراي مختلف در اين باب را مطر  و ارزيابي 

ورزيدند، مدعي بنود کنه    که محدقان از کاغذ و کتاب اجتتاب مي با توجه به اين 7شولر

طلب، برداشتي ناقص اس . او براي رفع تعارض ست  شنفاهي و  برداش  شفاهي از اين م

                                                                                                          
هارا د،  ؛ موتسهک ،4،  47، دورهمجلا  مقااالت م هررسا ها، «یدگاه ونزبرو درباره تثبیت نهای  متن قهرآننقد د

؛ مهوتزک ، 733۱نیها، قهم: دارا حهدی ،  ، ترجمهه مرتضه  کریم ها م سا ر ت اور( حدیث اساالمی خخاساب اه
 The Origins of Islamic Juris prudence« )خاستگاه فقه اسهفم : فقهه مکه  پهیش از مهذاهب متقهدم»

Meccan Figh the Classicla Schools ، 37ه۱3،  ۸۸ه۸1،  كبا  ماه بی (، محمود سیر. 
، بالرة المعارف هزرگ اسالمی، «مدخل تحمل حدی ». برای آگاه  از این اصطفحات، ر.ک: پاکتچ ، 1

 . ۸4۸-۸47،  74ج
 .7۱3-7۱7،  7، جهما . 2
 .5۱-51،   های اسالمی سدهدفاهی م م بو  بر ننلب   . شو ر، 3
 .53،  هما . 4
 .توث ق الل ة فی القر  الثانی الهجری: اسل  م اتجاهات . ر.ک: رفیت بن فوزی عبدا مطلب، 5
م. در دانشگاه سوربون مشغول تدریس بهود و ایهن مجموعهه 9۱۱9تا  9۱۱۱های  . شوئلر در حدود سال6

منتشر شد. او برای او ین بار، آرای خود درباره نقل  م.9۱۱9درس گرتارها است که در سال  هما مقاالت، 
کید م « شراه  و مکتوب»شراه  و مکتوب را منتشر کرد. او در مقا ه اول بر مبح   کند و بیدها همین  تأ

 )توضیحات دکتر پاکتچ  در نشست نقد این کتاب(.  .گذار عنوان را روی کتاب م 



 07   9911تابستان،دومشمارههشتادويکم،ويستسالب             

داده اس  که هيچ تعارضي ميان عنادت بنه نوشنتن مطالنب و      مکتوب به تفضيل توضيح 

 ۸مراجعه به آنيا در هتگام ضرورت و عادت به ارائه در  از يفظ وجود ندارد.

يندي   و کتناب  از ديگر طرفداران نقل مکتوب، ديدگاه خنود را در د  ۷هارالد موتسکي

. کرده اس ارائه  3نگاري پيامبر معضل متابع در سيرهو  ها و سير تطور اسالمي خاستگاه

پووهي در غرب به نقند ديندگاه شناخ  و روش او     او پس از پرداختن به سير تطور يدي 

ق.( نشنان داد، اطالعنات شناخ     ۷۸۷عبندالرزاق  د.   کتاب ال صتفپرداخ  و با تشريح 

هاي کين  چتين نشان داد، نوشته ناقص بوده اس  و از اين متبع اطالعي نداشته اس . هم

آنچنه   4سده نخستين که در آن ج ع شده اس ، بدون تغيير به نسل بعد متتقل شده اس .

ري ان صويان در کتناب  موتسکي درباره متون سده نخستين اشاره کرده اس ، اي د عبدال

  ۱ق.( نشان داده اس .۸4۸۹ نگارش ال شرفه السة  و تدوين ب الصحا صحائف

هناي اولينه، هرچتند غينر مترتنب و غينر منتظم کنه          بتابراين، داشتن دفاتر و کتابچه

نويستدگان بعدي، تتظي اتي را ابداع کردند و آن دفاتر را در آن جاي دادند، موضنوعي بنه   

البته، اين بدان معتا نيس  که ه ه رواينات معنتعن از دفناتر برگرفتنه      اقبات رسيده اس .

 اند و صورت شفاهي مطر  نيستتد. بلکنه هنر دو روش در يند منتن تندوين يافتنه،        شده

  وجود دارد.
                                              

 .733-735،   های اسالمی هدفاهی م م بو  بر ننلب   سد. ر.ک: شو ر، 1
2 .Motzki,Harald. 
نگاری  میضهل منهاب  در سهیره»مقا ه(؛  71)شامل  ها م س ر ت ور حدیث اسالمیث خاسب اه  . موتسک ،3

های همایش  است که  صرحه. این کتاب نیز مجموعه مقا ه 33۱هارا د موتزک  در  به سرویراستاری« پیامبر
( برگزار شد. این اثهر بهه وسهیله University of Nijmegenیامن هلند )م در دانشگاه نا7331در نوامبر 

 (.45،  ۱4،  73۱۱، مجل  گللبا  آرآ محمدکاظم رحمت  میرف  شده است )رك: 
حدیث اساالمیث ؛ همو، حدیث پژمهی بر غر : مقدم  ای بر ها  خاسب اه م ت ور حدیثر.ک: موتسک ، . 4

   .مص ف عبدالرزاق ص عانی م بعی هرای احابیث معببر آر  ننلو؛ همو،  ۸۸،   ها م س ر ت ور خاسب اه
 . 975- 51،  صحالف الصحاهة. ر.ک: ا صویان، 5
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نگاريوتدوينآندرمقايسهباصحابهوتابعانجايگاهجابردرسيره.2

ي و شخصني  فقيني، تفسنيري، ينديهي و     درباره زندگاني جابر و ابعاد سياسني و منذهب  

تنالش خنوبي دارد و    ۸بن عبداهلل انصاري يياته و مستده جابرتاريخي او، واققي در کتاب 

اما با توجه  ۷نويستده اين سطور نيز در جاي ديگري، بخشي از اين موضوع را نوشته اس ،

اي درباره آن موجنود نيسن  و دربناره     به موضوع خاص اين مقاله به نظر مي رسد، سابقه

هايي از ييات عل ي او، مانتد ييات فقيي و تفسيري، کاري صورت نگرفته اس . از  بخش

شنود و   نگناري بينان مني    رو در اين مقاله، مطالبي به اختصار درباره جايگاه او در سيره اين

 بيشتر بح  به موضوع مقاله خواهد بود. اختصاص

جابر افزون بر تخصص در فقه، تفسير، علوم قرآن، کالم و يدي ، رواينات زينادي در   

سيره و مغازي دارد که نشان از اشنتغال، تندريس و تخصنص او در اينن زميتنه دارد. بنه       

، شنواهد و  هايي در باب سيره نبوي بوده اسن  کنه در ادامنه    ايت ال زياد، او داراي نوشته

در اينن بناره    3(ق.۸4۹عقيل عبداهلل بن مح د  د. بعد از  ابنداليل اقبات آن خواهد آمد. 

 گويد:  مي
جخييا    رفتيم    ا  ابايار رليخد بي ا     نزد جابر ميبه همراه امام باقر

   4نخشتم . شنم ي ، مي ش ي    هر آنچه را مي مي

                                              
 .جاهره  عبدالل  انصاری ح ات  م مل ده. واثق ، 1
 ،فصل ام  م العات تاریخ اسالم، «نگاری جایگاه جابر بن عبدا له انصاری در سیره». ر.ک: هدایت پناه، 2

  73 . 
 .3543،  ۱5-1۱،   7۸، جتهای  ال مال. شرح حال او را بنگرید: مزی، 3
بوده است، نه  ؛ تذکر: این جریان در زمان کودک  امام445، 444، 7، جمعجم الصحاه  . بغوی،4

در زمان جوان  ایشان. به احتمال زیاد، جابر دوره امامت آن حضرت در قید حیات نبوده اسهت. عهفوه بهر 
که چیهزی  طوری این، نوشتن حوادث عصر نبوی از زبان جابر، به مینای علم آموختن آن حضرت نیست. به

بتواند برای مردم احادیه  و حهوادث عصهر بر دانش ایشان افزوده شود، بلکه از باب این بوده است که امام 
 نبوی را از زبان جابر نقل کند تا آنها را بپذیرند و به اصطفح روایات امام مرسل نباشد.
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کردنند،   مي  ا از وي درياف  و گزارشدر ميان راويان و شاگردان جابر که سيره نبوي ر

ش ار قابل توجيي از صحابه، فرزندان و نوادگان آنان بودند که گوياي آگاهي فراوان جابر 

که او مرجع و اسنتادي بنراي صنحابه و فرزنندان و      طوري از يوادث و اخبار سيره اس . به

 ۸انند.  ن رسنال  بنوده  نوادگان آنان شده بود که خود و يا پدران ايشان در رويندادهاي دورا 

توان شريبيل بن  نويسان مشيوري هستتد که مي گويان و سيره برخي از راويان او از سيره

ق.( و شنعبي ابنوع ر عنامر بنن     ۸۷۹ق.(، عاصم بن ع ر بن قتاده  د. ۸۷3سعد مدني  د. 

  ۷ق.( را در ميان آنيا نام برد.۸۹4يا ۸۹3شراييل کوفي  د. 

پناي   دوران رسال  جسته و گريختنه نيسن ، بلکنه هنم    هاي او درباره يوادث  گزارش

هاي بلتدي از او نقل شده اس  که نشان  يوادث سيره به خصوص ده سال مديته، گزارش

هاي جابر بنا صنحابه و در مريلنه     دهد به اين امر اشتغال داشته اس . مقايسه گزارش مي

متخصنص سنيره نبنوي     گامي و م تاز بودن او را به عتوان يد بعد، تابعان به خوبى پيش

 دهد. نشان مي

اين تخصص به دليل صحابي و مدنى بودن جابر، وقنوع ينوادث ده سنال عصنر      

رسال  در مديته و اطراف آن و يضور فعال جابر در يوادث، دش تي و تالش مغرضانه 

هاشم و انصار در عرصه سيره  با بتيعروة  ياک ان اموي و عل اي ه سو با آنان چون

گوينان عصنر    و مقابله انصار با اين سياس  اس . بتابراين، مقايسه جابر با سيره 3نبوي

صحابه، تابعان و اتباع تابعان به خوبي از جايگاه م تناز جنابر در داننش سنيره نبنوي      

 يکاي  دارد.

موضوع مي ي که در باب سيره نگاري مورد توجه اس ، آغاز آن اس  و اين کنه چنه   

گام و فعال در اينن عرصنه دانسن       توان به عتوان پيش يهايي را م شخصي يا شخصي 

                                              
 آوری شده است. در جای دیگر به ترصیل ارائه خواهد شد.  . این مطلب از فهرست روایات جابر که جم 1
 . در ادامه به چگونگ  استراده این محدثان از صحیره و دفاتر حدیث  جابر پرداخته خواهد شد. 2
 .زه ریا  م تدمی  س ره نبوی. برای آگاه ، ر.ک: هدایت پناه، 3
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نويسنان   دانتد. سيره ين مارا از عصر تابع ينويس آغاز سيره ،متابع کين و تحقيقات محققان

سيل بن ، ند از: سعيد بن سعد بن عبادها عبارتق.( ۸۱۷ د.  نخستين تا پيش از ابن اسحاق

 د. ، عامر بن شنراييل  ق.(۱4 د. بن زبير  ةعروق.(، 7۹- 4۸ يها سال د. خه ه مدنى  ابى

، ق.( ۸۹6 د. بکنر   ، قاسم بن مح د بن ابىق.(۸۹۱ د. (، ابان بن عه ان بن عفان ق.۸۹3

(، شنريبيل بنن سنعد    ۸۷۹ د. ، عاصم بن ع ر بن قتاده مندنى  ق.(۸۸۹ د. وهب بن متبه 

 ق.( و۸3۱ د. بکر مندنى    بن ابى، عبداهللق.(۸۷4 د.  ي، ابن شياب زهرق.(۸۷3 د. مدنى 

 . ق.(۸4۸ د. بن عقبه  يموس

، بلکه تدن هستتد و هيچ کدام نه تتيا صحابى نيستان و اتباع تابعااز تابعافراد اين م ت ا

ننويس   نخسنتين سنيره   راعنروة   ي،. برخن تدن هم نيستانخس  از صغار تابع نفربه جز دو 

دارد  ياين موضوع بسنتگ  ۸تد.شتاس يگام م بن عقبه را پيش يموس ،ديگر يو برخ دانتد مي

تعريف کتنيم.  مقياسي، آن را بدانيم و در چه هايي  داراي چه ويوگيسيره را متخصص که 

اشتغال دارد و يتي کرسي در  در اين يوزه سيره کسي که به بيان روايات و يوادث آيا 

   هم باشد نويس سيرهبايد مراد اس  يا دارد، 

  ،سنه رواين   ينا  نقنل دو   بنا  فنردي م کنن اسن  هنر     ،باشد گويى سيرهمقصود، اگر 

 ريننف عرفننى و بننه يقننين، چتننين افننرادي در مصننداق تع امننا  شننود شننتاختهگننو  سننيره

بنه  باشد کنه   يگو بايد کس سيره ،د. بتابرايننگير يقرار ن نويس  گو و سيره سيره ياصطالي

 خوردار بوده اس در اين زميته از شيرتي برو اس  اين بخش از روايات اشتغال داشته نقل 

 . اينن امنر از   اسن  رواينات سنيره قنرار گرفتنه      دريافن   يبرا يتوجه نسل بعدکه مورد 

قابنل   ،سيره و يا تصريح مورخان به اينن امنر   هاي بادر کتاشخاص تعداد روايات متقول 

 تشخيص اس . 

                                              
ال بویاة الهای محماد  المغازی ؛ مرادی نسب،زه ریا  م تدمی  س ره نبوی. در این باره، ر.ك: هدایت پناه، 1

 .موسی ه  عقب 
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آن  ،آقنار  ماندن يا از بين رفنتن  صرف نظر از ،باشد مقصود ينويس اگر سيره چتين، هم

يوادث مکنى و ينا مندنى صندر     هاي قابل توجيي از  گزارششود که  کساني را شامل مي

گوننه   با اين توضيح، هنيچ د. تقرار گرفته باش ينويسان بعد د و متبع سيرهتاسالم نوشته باش

ماند. اينن   نويسي باقي ن ي گويي و سيره شکي درباره جايگاه م تاز جابر در دو بخش سيره

گينري کنرد. بنا توجنه بنه       توان در دو بخش صحابه و تابعان مقايسه و نتيجه امتياز را مي

تي نندارد و  جا ضرور اي ارائه شده اس ، تکرار آن در اين تر در مقاله که اين بح ، پيش اين

 شود.  تتيا ن وداري گويا درباره آن ارائه مي

 در سه کتاب ميم سيره مذکورجدول آمار روايات جابر در مقايسه با افراد 

ف
دي

ر
 

 جمع روايات الطبقات الكبري المغازي السمرة الناخية نام

 ۸۱7 ۱۷ 63 3۸ جابر بن عبداهلل ۸

 ۹ ۹ ۹ ۹ سعيد بن سعد بن عباده ۷

 ۹ ۹ ۹ ۹ خيه ه مدني ابيسيل بن  3

1۸۹  سعيد بن مسيب 4  2۸۱  3 43  6۹ 

 ۷76 ۸۸۱ ۱۱ ۱3 بن زبير ةعرو ۱

                                              

، 34۱، 7۱4،   9؛ ج174، 5۸4، 4۱۱، 713)دو روایهت(، 7۸3، 7، جاللا رة ال بویاة. ابن هشام، 1
475 ،۸55 . 

، 411،   9؛ ج37۱، 3۱۱، 95۱، 79۱، 777، 77۱، 7۱3، ۸7، 4۸، 77، 7، جالمغااازی . واقههدی،2
۸97 ،۸3۸ ،175 ،13۱ ،۱3۱ ،345 ،7۱۱۱. 

، 333، 37۱، 9۱3، 7۱3، 7۱۸، 713، 759، 734، 3۱، ۱۱  ،7، جال بقااات ال بااری. ابههن سههید، 3
)دو 755، 7۱1، 7۱5)دو روایهههت(، 1۸، 53، 5۸)دو روایهههت(، 35، 9؛ ج3۱1، 3۱3، 31۱، 343

، 994، 99۱، 971، 975، 974 ،9۱3)دو روایت(، 9۱1، 9۱۸  ،9۱5، 9۱4، 9۱3، 731، 711روایت(، 
933 ،93۸ ،931 ،93۱ . 
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ف
دي

ر
 

 جمع روايات الطبقات الكبري المغازي السمرة الناخية نام

1۸ ۹ عبيداهلل بن کعب انصاري 7  ۹ ۸ 

23 شعبي عامر بن شراييل 6  ۹ 3۷6 3۹ 

 ۹ ۹ ۹ ۹ ابان بن عه ان بن عفان ۱

۱ 
قاسم بن مح د بن 

 بکر ابى
 47   53   67  ۸۱ 

74۱ عاصم بن ع ر بن قتاده  ۸۹   8۷6   9۷۸  ۱7 

                                              

 .93۸، 7، جالمغازی . واقدی،1
 آورده هشام . هر سه روایت را ابن3،  4؛ ج333، 3؛ ج143، 2شام، ا سیرة ا نبویة، ج. ابن ه2

 .اسحاق است نه ابن
، 913، 95۸، 939 )دو روایههت(،9۱9، 73۱، 777، 3۱، 97، 7، جال بقااات ال بااری. ابههن سههید، 3

، 971، 979، 977، 9۱9، 73۱، 7۱3، 744، 731، 73۱، ۱۱، 34 ،7۸،   9؛ ج3۸۱)دو روایت(، 3۱1
991 ،993 ،937 . 

 .332، 242، 23،  4؛ ج44، 13، 2ج ، الل رة ال بویة. ابن هشام، 4
 .423، 553، 396، 1ج  ،المغازی . واقدی،5
 .255، 216، 144، 169،  2؛ ج363، 363، 1ج، ال بقات ال بریابن سید، . 6
، 5۱1، 44۸، 434، 49۱، 495، 997، 973، 974، 973، 977، 7، جاللاا رة ال بویااة. ابههن هشههام، 4

، ۱9، ۸1، ۸۱، 57، 4۱، 41،   9؛ ج۸43، ۸91، ۸95، ۸۱۸، 5۱4، 547)دو روایههت(، 595، 594
، 449، 939، 93۱، 9۱3، 9۱7، 9۱۱، 94۱، 991، 993، 719، 7۸3، 799)دو روایههههههت(،۱۱، ۱1

443 ،445 ،43۱ ،5۱3 ،574 ،57۸ ،599 ،593 ،۸97 . 
، 9؛ ج957، 9۱3، 753  ،75۱، 759، 757، 74۱، 73۱، 793، 795  ،۸3،15، 53، 7ج  ،المغااازی واقههدی،. 2

   .7۱37، 7۱93، 7۱95)دو روایت(،1۸7، 133، 519، 547، 533، 575، 441، 443، 435، 493 ،
، 262، 221، 141، 143، 162، 162، 132، 124، 114، 93، 1ج، ال بقاات ال باریابن سهید، . 9

 .196، 193، 144، 43، 42، 2؛ ج344، 353، 334
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ف
دي

ر
 

 جمع روايات الطبقات الكبري المغازي السمرة الناخية نام

 مدنى

 وهب بن متبه ۸۸
1۷ ۹ 23 ۱ 

3۸  ۹ ۹ شريبيل بن سعد مدنى  ۸۷  ۸ 

 

 

 

                                              
 .34و37، 7، جالل رة ال بویة. ابن هشام، 1
 . 7۱۱، 11، 9؛ ج94، 7، جال بقات ال بری. ابن سید، 2
 .123، 1، جهما . 3
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قواعدتشخيصرواياتمکتوبازشفاهيوتطبيقآنهابررواياتجابر.3

آنچه بيان شد، اشتغال جابر به سيره نبوي و تدريس آن را نشان داد و بنر خنالف آنچنه     

نگناران   زبير، نخسنتين سنيره    زبير و يا موسي بن عقبه موالي آلبن عروة  شايع اس  که

اند، جايگاه جابر به عتوان شخصي  نخس  در اين عرصنه شنتاخته شند و مشنخص      بوده

گنامي در عرصنه    جايگناه م تناز و پنيش    گرديد، او در ميان طبقه اصحاب رسول خدا

ين تدريس آيا شفاهي بوده جا، پرسش اصلي و ميم اين اس  که ا نگاري دارد. در اين سيره

 توان تصور کرد   اس  يا براي جابر، دفتر و يا دفاتري مي

پيش از پاسخ دادن به اين پرسش، تبيين يد مبح  اساسي و بتيادين نياز اس  که با 

تنوان   کتتد، جابر داراي صحايفي بوده اس ، مي توجه به آن، افزون بر استادي که بيان مي

هاي سيره نبوي بوده اس . اين مبح  عبارت  ر او درباره گزارشمدعي شد که يکي از دفات

 اس  از اقبات غير شفاهي بودن روايات و برگرفته شدن آنيا از متون مفقود.
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روشقدمادراستفادهازمتونودفاتر.4

گرفتتد، تصوري اس  که  که نويستدگان قرن سوم به صورت، شفاهي اخبار را مي تصور اين

اين موضوع نه تتيا درباره نويسنتدگان قنرن نخسن      ۸اقبات رسيده اس . نادرستي آن به

دارانني دارد. شنکل نقنل     مطر  اس ، بلکه درباره نويستدگان قرن دوم و سوم هم طنرف 

شوند، عامل اصنلي چتنين تصنور غلطني      روايات که با اصطال  معتعن در متون ديده مي

اره روش نويستدگان بعندي بنراي   دربصفين وقع  شتاسي  اس . جعفريان در مقدمه کتاب

 نويسد:  تر مي هاي خود و بيره آنان از متابع کين تدوين کتاب

شكل نقل   ارائه لن  به صخرتي الت كه در  هليه نسسيت انتقياد شي اهي     

كن ؛ در حالي كه اصال چنيمن نمسيت. بلكيه     مطالب را ا  را ي، به ذهن  ارد مي

هايي كه الالف  ي نخشته   اقع امر چنان الت كه نصر بن مزاح  بر الاس كتاب

هياي   ر الاس مالكبخدن  كتاب بخيش را نگاشته   كخشم ه تا با گزينش اباار ب

تر ا  آنچه پمش ا   ي بخده فراه  آ رد. اين مخضخع را انسان  بخد اثري گسترده

ياب  كه كيار   پس ا  آشنايي بمشتر با اين قامل آثار در نممه قرن د م به بع  درمي

مؤل ان اين برهه، ديگر نه نقل ش اهي، بلكه الت اده ا  منابع مكتخب بيخده اليت.   

ا حضخر در درس شمخ مؤلف بيخده   اليتاد كتياب بيخد را بير      اين الت اده گاه ب

نخشيتن ؛ گياه    بخان    آنان نام شمخ را،   نيه نيام كتياب ا  را، ميي     شاگردان مي

هاي اليتاد   گرفت تا يک اثر   يا تمام كتاب شاگرد ا  التاد بخد اجا ه باص مي

 ن اجيا ه  بخد را ر ايت   مطالاي ا  آنها را در كتاب بخدش درج كن . گاه بي  

                                              
. برای نمونه که نشان دهد یک منب  قرن سوم و چهارم  از مناب  و دفاتر مکتوب نسل پیش از خود استراده 1

-973)  الغاارات  م بع د اسای كباا ، م اهع تارینی د ع  تا آر  پ جمر.ک: هدایت پناه،  کرده است،
 (.39۱-939) مقاتل ال الب   ( و 9۱3-955) صف  (، 94۸
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بنابراين آثار ايين گير ه بير الياس   پاييه       1گرفته الت. اين اقتااس صخرت مي

 2تر بخدن . تر   احمانا منظ گر ه ا د پ ي  آم ه الت كه در نتمجه آثاري بزرگ

هناي اولينه، هرچتند غينر مترتنب و غينر منتظم کنه          بتابراين داشتن دفاتر و کتابچنه 

کردند و آنيا را در آن جاي دادند، موضوعي اقبات شده نويستدگان بعدي تتظي اتي را ابداع 

اند و شفاهي  اس . البته اين به آن معتا نيس  که ه ه روايات معتعن از دفاتر برگرفته شده

اند. بلکه هر دو روش در يد متن تدوين يافته در قرن دوم و سوم موجود بوده اس   نبوده

 ود، ايت نال شنفاهي بنودن رواينات     شن  ها به زمان نويسنتده نزديند مني    و هرچه گزارش

 يابد.  قوت مي

هنا ک تنر    با توجه به مطلب ياد شده، روش متقدمان چتين بوده اس  که به نام کتناب 

کردند. ه ين ظاهر امر، موضنوع را بنا رواينات     تصريح داشتتد و مطالب را معتعن ارائه مي

. سنيد مح ند جنواد    ن ايند  رو مني  کتد و تفکيد آن دو را با مشکل روبنه  شفاهي خلط مي

( به خوبي 37۹از نع اني  د.  الغيب شبيري زنجاني اين مشکل را در ارتباط با مصادر کتاب 

 نويسد: دهد و در اين باره مي توضيح مي
هيا   ب ابذ ح يث در  مان نعماني ي   بلكه پيمش ا  آن ي بمشيتر بير قرائيت كتيا       

ين يک لن   اح  بيه ليه   گرفت   لماع ا  مشايخ بسمار نادر بخد. بنابرا صخرت مي

ش : بسش ا د: طريق بيه مؤليف كتياب، بسيش د م: ابيذ ا  مؤليف        بسش تقسم  مي

 بمنم :   كتاب، بسش لخم: لن  مذكخر در كتاب. براي نمخنه در كافي اين لن  را مي

 محم  بن يحمي عين احمي  بين محمي  بين عمسيي عين الحسيمن بين ليعم            

 .عا اهلل بصمر عن ابي ن ابيحمزه ع عن القال  بن محم  عن علي بن ابي

                                              
گرتند و چون بدون قرائت بر شیخ و بدون اجهازه او بهوده  . نقل مطا ب یك کتاب به این طریق را وجاده م 1

 است، تضییف شده است.
 .۸3 ، ۱9،  آی   پژمهشمجل  ، «مناب  کتاب وقیه صرین». جیرریان، 2
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اين لن  هر چن  ]بع  ا  تحقمق   ت حص معلخم ش ه كه[ ر اييت آن برگرفتيه ا    

كتاب حسمن بن لعم  الت، ا  له بسش تشكمل ش ه الت: بسش ا د: طريق به مناع 

. بسيش د م:   مكتخب )كتاب( به  الطه محم  بن يحمي عن احم  بن محم  بن عمسي

بن لعم  الت. بسش لخم: للسله لن  مناع مكتخب )كتياب(؛  مؤلف كتاب كه حسمن 

 .عا اهلل حمزه عن ابي بصمر عن ابي يعني القال  بن محم  عن علي بن ابي

دانم  مناع مكتخبي كه مصنف )كلمني( حي يث را ا    جا الت كه نمي اشكاد كار اين

 1.تمممز دهم  آن برگرفته چمست، تا بتخانم  اين له بسش در للسله لن  را ا  يك يگر

هاي متأخران نقل شده  که معلوم شود، رواياتي که در کتاب براي يل اين مشکل و اين

هايي وجود دارد. او به تبيين اين  اس  از متابع و دفاتر مفقود کين، برگرفته شده اس ، راه

چتنين، مدرسني در ابتنداي کتناب مينراث       پردازد که توضيح آنيا خواهد آمد. هم ها مي راه

 نويسد:  کتد و در اين باره مي موضوع اشاره مي مکتوب شيعه به اين
در جاي بخد اين مطلب ثابت ش ه الت كه مجياممع حي يث، بمشيترط مطاليب     

هاي پمشيمن برگرفتيه   لالايا اليناد ر اييات، نشيانگر طرييق         بخد را ا  نخشته

 ها.  هاي پمشمن الت نه لن  نقل ش اهي نقل دلتمابي مؤل من آثار بع ي به كتاب

کتد کنه در   هاي شفاهي از متابع مکتوب اشاره مي هاي نشان دادن نقل ه به راهگا او آن

 ادامه خواهد آمد.

هايشناختمنابعمکتوبوتطبيقآنهابرسيرهجابرراه.5

اشاره شد که سزگين به نقد ديدگاه شفاهي بودن روايات در سده نخستين پرداخته اسن .  

دس  ياف  و آن را در مورد بخاري و سنپس  وي پس از مباي  نظري به قاعده و روشي 

  طبري آزمود که در ادامه خواهد آمد.

                                              
 .3۱3، 3۱9،  هازسازي مبو  كه  حدیث د ع . عمادي حائري، 1
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پس از اشاره به نقل شفاهي و  ميراث مکتوب شيعهچتين، مدرسي در ابتداي کتاب  هم

امنا   هاي اقبات استفاده از متون کين مفقود اشناره کنرده اسن ،    مکتوب به قواعد و روش

ه به اصول شتاخ  متابع مکتنوب از شنفاهي توجنه    بار مح د جواد شبيري زنجاني در اين

و آنيا را با توضيحات بيشتري معرفي کرده اس  که در بيشتر موارد، با  نموده استخاص 

 آنچه مدرسي اشاره کرده اس ، اتفاق نظر وجود دارد. 

شود به قواعدي بپردازيم که با اسنتاد جنابر در سنيره نبنوي قابنل       جا سعي مي در اين

گاه با استتاد به اين قواعد، مکتوب بودن سيره جنابر بنه آزمنون گذاشنته      آن انطباق اس .

 خواهد شد. 

يشناساسنادکتابقيازطرآثاربهصاحبانيابيودستييشناسااول:قاعده.5-1

 دين در  انين سلسله راو انيدر م اند که به اصطال  به صورت معتعن ارائه شده ياستاد

 نوشنته  يکتاب  ،يروا يمحتوا تهيباشد که در زمي از آنان از نويستدگان يکيچتانچه  ،ستد

و از متن آن کتاب  اند داشته رسي متبع دس  نيبه ا گريد انيخواهد بود که راو تهيقر اس ،

هنا   يشتاسن  گونه باشد که در کتاب إستاد به ه ان  يکه طر به شرط آن بتهاند. ال نقل کرده

به  که شود ن ي ليدل ،اس  يکتاب ستدهينو ان،ياز راو يکيکه  امراين  زيراشده اس ؛  انيب

 ينگفتنه باشند. مدرسن    انيراو گريرا به شاگردان و د يمطلب ي،صورت مکتوب و نه شفاه

 نويسد: مي باره نيدر ا ييطباطبا
هياي قي ي     شناليي  رل  اگر ر ايتي با همان إلنادي كه در كتاب به نظر مي

ك  به  ر ايت ش ه   يا دلت ،ش ه بمانائمهحاب شمعي براي دفاتر ح يثي اص

كنني    ها به عنخان را ي كتاب ا  مؤلف معرفيي ميي   همان را ي اعلي كه فهرلت

 متقيي م لرچشييمه  مكتييخببييه احتميياد  ييياد ا  همييان اثيير  ،الييتناد شيي ه باشيي 

   1گرفته الت.

                                              
 .7۸،   م را  م بو  د ع  از س  آر  ننلب  . مدرس  طباطبای ، 1
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 و شيخ طوسني  االستاد قربدر  ق.(3۹۹ د.  براي اين صورت، به روش ي يري شانيا

 ، سنتد خنود را چتنين    شکتناب  يي ينري در ابتندا   زنند.  مني مهال االمالي در  ق.(47۹ د. 

  آورده اس :
هار ن بن مسل  عين مسيع ه     بن عا اهلل بن جع ر الحممري عن ابمه عن محم 

  1بن ص قه قاد.

چون  يشتاس با استفاده از متابع کتاباما  ،کتد مي يرا تداع يستد نقل شفاه نيظاهر ا

مطلب را از کتاب مسعده بنن   نيکه ي يري ا شود ق.( مشخص مي4۱۹ د. ي رجال نجاش

او را از اصنحاب امنام    ،نجاشني در شنر  ينال مسنعده     راين ز درياف  کرده اسن ؛ صدقه 

مانتند   هنايي،  باکه از نويستدگان شيعي و داراي کت برد مي مناکاظمامام و  صادق

و  ياسن  کنه نجاشن    ينکته ميم و شاهد ما در ستد .اس  خطب اميرال ؤمتينکتاب 

 اس :  نيکتتد و آن چت مي يدفتر و کتاب معرف نيا يبرا ميقد يها يشتاس کتاب
 .هار ن بن مسل  عن مسع ه  حممري عن

، دهند  نشنان مني   يو به خوب تدک مي انيدر ابتدا ب يريکه ي   اس يه ان ستد ،نيا 

  يا را بر ي يري قرائ  کرده اس .و آناس  هارون راوي کتاب مسعده بوده 

 دين هناي   کتاب ياما چتانچه راو ،اس  نيچت نيز نويستدگان گريد ۷يها هيباره راودر

از کتاب اسنتادش  آن را توان  چگونه مي ،باشدداشته  اقرينويستده، خود در ه ان موضوع 

   نقل کرده اس  از کتاب خود ااس  يپرداخته  اتيبه نقل رواو في يد که داد  صيتشخ

ها از طري  شاگرد به استاد ختم و نقنل شنده باشنتد،     که چتانچه ت ام رواي  پاسخ آن

توان گف  که شاگرد نقش راوي را ايفا کرده اس ، ولي اگر افزون بنر رواينات کتناب     مي

توان نتيجه گرف  که متن ارائه شده از کتناب   استاد، خود داراي استادي متفاوت باشد، مي

                                              
 .7،   آر  االس اب. حمیری، 1
 است.. راویه مؤن  نیست، بلکه تای آن از باب صیغه مبا غه 2
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ي  د. متقنر نصر بنن منزايم   و ق.( ۷۹4ي  د. هشام کلب نيمقتل الحسمانتد اس ، شاگرد 

را به جنز او   يگرياند، اما اخبار د گرفتهق.( ۸۱6 د.  مختف ابو مقتل الحسينکه از ق.( ۷۸۷

 اند. و بر آن افزوده اند گزارش کرده

کتاب  ويقابل اقبات اس  که ق.( ۷۸۷ د.  نصر بن مزايموقع  صفي   درباره امر اين 

 يتنر  کامل يبه صورت گريد يها يبه ه راه متابع و آگاهقبلي،  يها نيصف   وقعخود را از 

توان بر اسا  اين قاعده بررسي کرد و شفاهي  بتابراين، سيره جابر را مي ۸ارائه داده اس .

 يا مکتوب بودن آن را به آزمون گذارد.

 . اصل صحيفه و کتاب جابر 5-1-1

نخستين مطلب درباره کشف متابع مکتوب پتيان و مفقود، اقبات اينن اسن  کنه آينا     

انند ينا    نگاران، دفتر يا دفاتري براي جابر به قب  رسنانده  نويسان و تراجم مورخان، فيرس 

که بدانيم اين دفاتر يا برخي از آنيا، ه ان دفتر قب  روايات سيره نبوي و به  خير  دوم اين

 نبوي جابر به ه ان استادي اس  که بيان شده اس  و موجود اس .  اصطال  کتاب سيره

مکاتينب  در  ق.(۸4۷۸عالوه بر برخي از نويستدگان معاصر، مانتد اي دي ميانجي  د. 

هنايي کنه در    ، مج وعه گزارشالصحاب  صحائفو اي د عبدالري ن الصويان در  الرسول

اي بناقي   آمنده اسن ، شند و شنبيه    نگاري در بناره جنابر    متابع تاريخي، يديهي و تراجم

گذارد که جابر از دانش تدان صحابه و روش او بر نوشتن ايادي  بوده اس ، بتنابراين   ن ي

هايي قابنل توجنه بنوده اسن  کنه بنر ديگنران قرائن  شنده اسن  و آننان             داراي نوشته

 اند. برداري کرده نسخه

 گويد:  ر اين باره ميد ربيع بن سعيد  سعد خزاز جعفي کوفي( از اصحاب امام صادق
   2.نخشت ( بر الخاحي مي111بخد دي م جابر نزد عا الرحمن بن ]عا اهلل بن[ لابط )د. 

                                              
 .93۸-993،   م اهع تارینی د ع  تا آر  پ جمپناه،  . برای آگاه  بیشتر، ر.ک: هدایت1
؛ خطیهب بغهدادی، 313،   7، جتاریخ اه  مع  ؛ ابن میین، 99۱،   ۸، جالمص فشیبه،  . ابن اب 2

 .۱۸، 19،   7، ججامع ه ا  العلم م فضل ؛ ابن عبدا بر، 7۱3،   تق  د العلم
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دهند کنه ننزد محندث      عبدالرزاق صتعاني از مع ر، خبر از صحيفه جابر مني  چتين، هم

گويتند،   مني  ۸کتد. بوده اس  و از آن، مطالبي نقل مي ق.(۸۸6مشيور، قتاده بن دعامه  د. 

صحيفه را از سلي ان بن قيس يشکري بصنري  د. پنيش از فتتنه عبنداهلل بنن زبينر(        اين

بتا بر نقلي ديگر، صحيفه جابر را ننزد قتناده و يسنن بصنري     3 ۷برداري کرده اس . نسخه

گويتد که صحيفه جابر به  چتين مي هم 4بردند و بر آن دو رواي  کردند يا آن را اخذ کردند.

 7قتاده اين کتاب را بر سعيد بن مسيب ۱قتاده قرائ  شده بود. رواي  از سلي ان يشکري بر

عرضه کرد. يتي قتاده براي اقبات اين مطلب که اينن صنحيفه را بنه     6و سفيان بن عييته

خوبي از يفظ بوده اس ، سوره بقره را بدون اين که يد يرف هم اشنتباه کتند از يفنظ    

کرد و به او گف  که صحيفه جابر را از ق.( قرائ  ۸۱6يا ۸۱7عروبه  د.  براي سعيد بن ابي

  ۱اين هم بيتر يفظ اس .

برداري از صحيفه جابر به صنورت قرائن  و    کتد، سير نسخه از اين رواي  مشخص مي

که صحيفه جابر از نظر ک ي  به اندازه سوره بقره و يا  اين ن،يچت هماس .  اجازه بيان شده 

دهد؛ چراکه اگر فرض شود صحيفه از  نجام مياي ا بيشتر بوده اس  که قتاده چتين مقايسه

                                              
 .5۱۱،  93، جال مالتهای  . مزی، 1
 .هما . 2
رسد که هرگاه ابوسریان عن جهابر  ؛ به همین د یل به نظر م 5۱۱، 93، جتهای  ال مال. ر.ك: مّزی، 3

(؛ 7۱4،  معرفة علاوم الحادیثآمده است، منظور کتاب سلیمان یشکری است )ر.ك: حاکم نیشابوری، 
 از کتاب جابر است. ای روشن است که با توجه به این مطلب، کتاب سلیمان نساه

 .77۱،   معرفة علوم الحدیث؛ حاکم نیشابوری، 3۱۱،   9، جس   البرمای. ترمذی، 4
 .753،   الجعد مل د اهیا جید،  . سا م بن اب 5
 .733،  صحالف الصحاهة. ا صویان، 6
 .5۱۱،   93، جتهای  ال مال.مزی،  4
تهاای  ؛ مهزی، 913،  9 ، جفة م البااریخالمعر؛ فسوی، 717،   1، جال بقات ال بری. ابن سید، 2

 . 5۱۱،   93، جال مال
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سوره بقره بسيار ک تر بوده اس ، معتا ندارد که بگويد صحيفه را بيتر از بقره يفظ اسن ،  

 چون يد امر بدييي خواهد بود.

کتد که قتاده از نظر يافظنه، برتنرين    بيان ميق.( در اين باره ۷4۸اي د بن يتبل  د.  

که تتيا يد بار صحيفه جابر را بر او قرائن  کردنند و او آن را    طوري بهدانش تد بصره بود. 

 ن،يچتن  هنم  اين مهال به خوبي از ک ي  بناالي صنحيفه جنابر يکاين  دارد.     ۸يفظ ن ود.

از جنابر، يفنظ بنوده     ۷ق.(۸۷7بير  د. زال ق.( چيارصد يدي  از ابو۷۹4ابوداود طيالسي  د. 

 گويد:  باره ميق.( در اين ۸6۱لي  بن سعد  د.  3اس .
 هياي بيخد را بيه    هيا   كتياب   نزد ابخالزبمر آمي م   ا  ا  بخاليت ، نخشيته   

 اي؟ گ يت  من نشان ده . ا  آنهيا را حاضير كيرد. گ يت : آييا ا  جيابر شينم ه       

 اي؟   ا  ايين صيحم ه را    ا  جابر   ديگران. گ ت  آنچيه تنهيا ا  جيابر شينم ه     

   4.به من داد

اين صحيفه و يا اينن   ۱ابوالزبير دو کتاب از جابر براي لي  آورد.بر اسا  نقل عقيلي، 

دهد که ابوالزبير  ها نشان مي اين گزارش 7اند. ها را ديگران هم از جابر شتيده و نوشته نوشته

دو گونه کتاب و دفتر يديهي داشته اس  کنه يکني از آنينا ع نومي و ديگنري مخنتص       

                                              
 .373،   3، جالبدایة م ال هایة؛ ابن کثیر، 455،   1، جتاریخ االسالم. ذهب ، 1
. وی محمد بن مسلم بن تدرس اسدی مک ، مو   حکیم بن حزام از محدثان و فقها و از شاگردان خا  2

ق. درگذشهت 79۸جابر بوده است. فردی عاقل و پرحافظه و مورد اطمینان وصف شده اسهت کهه پهیش از 
  تهاای؛ مهزی، 4۱7،  5، جال بقات ال باری؛ ابن سید، 999،  7، جالباریخ ال ب ر)ر.ك: بااری، 

 (.47۱ – 4۱9،  9۸، جال مال
 .737،   4، جالضعفاء ال ب ر. عقیل ، 3
)در ادامهه آمهده اسهت کهه  یه  در آن  443، 749،   9؛ ج7۸۸،   7، جالمعرفة م الباریخ. فسوی، 4

 .753،   5۱، جتاریخ مدی ة بمشقزمان بیست سال داشت(؛ ابن عساکر، 
 .733،   4، جالضعفاء ال ب ر. عقیل ، 5
 .431، 43۸،  7، جم ات   الرسولدی میانج ، . احم6
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ق.(، بيشنتر  3۷6يناتم  د.   لبته به تصريح ابن ابيبرداري از صحيفه جابر بوده اس . ا نسخه

 ۸ مطالب دفتر يا کتاب ع ومي هم از جابر بوده اس .

سلي ان بن قيس يشکري بصري  د. پيش از فتته عبداهلل بن زبير( از تابعنان اسن . او   

اي نوش  که نزد  يد سال ساکن مکه شد و در اين مدت در کتار جابر بود و از او صحيفه

و تتيا به محدقان بصري از ج له قتاده اجازه داد تا آن را بنر ديگنران قرائن      مادرش بود

 گويد:  بشير در اين باره مي ابن ابي ۷کتتد.
( گ ت : چرا 3به ابخل مان )طلحه بن نافع قرشي  الطي م؟ ا  كاار تابعان الت

كيه ليلممان    گخيي؟ گ ت: براي ايين  تخ مانن  للممان يشكري ا  جابر ر ايت نمي

نخشت . به هممن دلمل صحم ه جابر نزد ا  بيخد   قتياده بين     نخشت  لي من نمي يم

 4برداري كرد. دعامه ا  للممان يشكري، آن را نسسه

گر اين نکته اس  که افراد داراي روش کتاب  نسب  بنه کسناني کنه     اين مطلب بيان

يندي  از  کردند داراي ايادين  بيشنتري بودنند. بنراي مهنال دربناره نقنل         تتيا يفظ مي

ق.( را از خنود برتنر   7۱ق.( تتيا عبداهلل بن ع رو بن عاص  د. ۱۱، ابوهريره  د. پيامبر

 ۱کتند.  دانس  و دليل آن را روش او بر کتاب  يدي  و روش خود را بر يفظ بيان مني  مي

  7ق.( به دليل ه ين کتاب  يدي  از ديگران برتر بود.۸۹۹الجعد  د.  سالم بن ابي

شاگردي جابر را نکرده اس  و از او س اع  ،ن معتا نيس  که ابوسفياناين گزارش به اي

که يداقل شش ماه در مکه در کتار جابر بوده اسن ،   يدي  نداشته اس ؛ زيرا خود به اين

                                              
 .۸۸7،  9 ، جالمعرفة م الباریخ. ر.ك: فسوی، 1
 .913،  9 ، جهما . 2
 .44۱-43۱،   73، جتهای  ال مال. ر.ك: مزی، 3
 . 5۱۱، 93، جتهای  ال مال. ر.ك: مزی، 4
 .7۸9،  37، جتهای  ال مال. مزی، 5
 .315،  الحد الفاصل. رامهرمزی، 6
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کنه  بر اين اسا ، شعبه بن يجاج و سفيان بن عييته بر اين نظر بودنند   ۸کتد. اعتراف مي

يا متظنور   ۷آيد، متظور کتاب يا صحيفه جابر تاد ميهرگاه، عبارت ابوسفيان عن جابر در اس

  3کتاب سلي ان يشکري اس .

اي که از صحيفه جابر نوشته بنود، رواين     سفيان به واسطه نسخه اين مطلب؛ يعتي ابو

بنه شن ار    4گونه رواي  در صنورت دوم از ننوع تندليس    خود را نقل کرده اس  و البته اين

اين رواي  را در مج وعه محدقاني که افراد ق.( 4۹۱ي  د. رو، ياکم نيشابور رود. از اين مي

ق.( 3۷6ابن ابي ابوياتم رازي  د.  ۱اند، آورده اس . مقبولي هستتد ولي مرتکب تدليس شده

سنفيان و شنعبي از جنابر     الزبير، ابو در شر  يال سلي ان يشکري درباره اين مطلب که ابو

 گويد: اند، مي يدي  شتيده
  6بمشتر اين لماع ا  همان صحم ه جابر بخده الت. 

ق.( ۸۸۹-۷۸د گروهي بود و آن را بر قتاده و يسن بصنري   زچتين، صحيفه جابر ن هم

که يسن بصري، جنابر را   با توجه به اين 6عرضه کردند و آنان اجازه استفاده از آن را دادند.

                                              
 .44۱،  73، جتهای  ال مال. مزی، 1
 هما .. 2
 .7۱4،  معرفة علوم الحدیث. ر.ك: حاکم نیشابوری، 3
َسُه است. در  غت به مینای ظلمت و تاریک ، حقهه، نیرنهگ، . 4 َس وَد َّ تد یس مصدر باب ترییل، مشتق از د َّ

است. در اصهطفح حهدی  آن فریب، ظلم کردن، مشتبه نمودن، کتمان کردن، پوشاندن و پنهان ساختن عیوب 
است که هرگاه راوی با بیان یا حذف کلمات یا نام افرادی در سلسله سهند بکوشهد کهه ضهیف سهند روایهت را 

س خوانده م  شود و عمهل او را تهد یس  بپوشاند یا آن را برتر از میزان وثاقت واقی  نشان دهد، به اصطفح مد ِّ
گاه  بیشتر، ر.ک: کریم   م   (.39۱9،  7، جبانش ام  جها  اسالم، «تد یس»نیا، نامند )برای آ

 هما .. 5
 .۸۸7،  9 ، جالمعرفة م الباریخ. ر.ك: فسوی، 6
؛ خطیهب 77۱،  معرفاة علاوم الحادیث؛ حهاکم نیشهابوری، 3۱۱، 9، جسا   البرماای. ترمذی، 4

نج ، ؛ احمهدی میها5۱5،   93، جتهاای  ال ماال؛ مزی،  339،  ال فایة فی علم الرمایةبغدادی، 
 .43۱،  7، جم ات   الرسول
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کتد که متظور  خوبي قاب  مي اين گزارش به ۸در) کرده اس  ولي از او س اع نکرده اس 

بنرداري   رواي  يسن عن جابر، ه ان صحيفه جابر بوده اس  که بنا واسنطه از آن نسنخه   

برداري  بود. برخالف سلي ان يشکري که رواي  باال، گوياي اجازه او از جابر و نسخهکرده 

ن کتد که هرگناه الحسنن عن    ياتم به اين موضوع تصريح مي اس . بر اين اسا ، ابن ابي

اين صنحيفه را عاصنم بنن سنلي ان      ۷جابر در استاد مشاهده شد، متظور کتاب جابر اس .

و شعبي  عامر بن ق.( ۸۸۱يا  ۸۷۹يا عاصم بن ع ر بن قتاده انصاري  د.ق.( ۸4۷ايول  د. 

  3اند. اند و نوشته بدون کم و زياد از جابر شتيدهق.( ۸۸۹شراييل کوفي  د. 

 گويد:  دهد و مي اب و صحيفه براي جابر خبر ميابن کهير نيز از دو اصطال  کت
   4كان لجابر كتاب   صحم ه.

رسد صحيفه و کتاب، عطف بياني نيس ، بلکه دو مکتنوب جداگاننه اسن .     به نظر مي

و نيز از هاي آن در متون يديهي و تاريخي که براي امام علي بردرصحيفه با توجه به کا

اي کوچکتر از  ن ايد که نوشته ، چتين ميبه کار رفته اس و کتاب عليصحيفه علي

  ۱کتاب اس .

                                              
؛ ابن حجهر، 745، 7، جالجرح م البعدیلحاتم از پدر  گرته است )رك: رازی،  . این مطلب را ابن اب 1

 (.934، 9، جتهای  البهای 
تهای  ؛ ابن حجر، 745، 7، جالجرح م البعدیل؛ ر.ك: رازی، 75۱،  صحالف الصحاهة. ا صویان، 2

 .934، 9، جالبهای 
 .3۸۱،   الحد الفاصل. ر.ک: رامهرمزی، 3
 . 3۸،   94، ججامع الملان د. ابن کثیر دمشق ، 4
اند با عنوان نساه، اصهل، صهحیره و  های حدیث  بزرگتری بوده ای که مناب  عمده مجموعه . از دفاتر او یه5

اسهت )ر.ك: مدرسه  شود. در سنت شیی  به آن دفاتر ابتدای ، کتاب یا اصل گرتهه شهده  کتاب نام برده م 
دههد  (. ا بته شواهد و قرائن  است که نشان م 79،   م را  م بو  د ع  از س  آر  ننلب  طباطبای ، 

انهد، ماننهد  های  دارای حجهم زیهاد بوده کاربرد کتاب را داشته اسهت و حته  گهاه، صهحیره هما صحیره 
ا پنجاه سال نزد عبیده بن حمید فرا گرفت صحیره عمار دهن  که بنابر نقل  محمد بن عبدا له بن نمیر، آن ر

 (. 794،   77، جتاریخ هغداب)خطیب بغدادی، 



 نگاريجابربنعبداهللانصاري؛شفاهييامکتوب؟سيره 17 

زکريا بن  ۸ق.( عرضه شده اس .۸43چتين، اين صحيفه به سلي ان بن طريان  د.  هم

ق.( نيز داراي سه دفترچه بوده اس  که يکي از آنيا از جابر بنوده اسن    ۸4۱ابي زائده  د. 

عبداهلل بن مح ند بنن    ۷.اس کرده ( عرضه ق.۸۱۱که آن را بر يحيي بن سعيد قطان  د. 

دهد که  نزد جابر خبر مياز يضور خود به ه راه امام باقرق.( هم ۸4۱عقيل  د. قبل از 

  3نوشتتد. ايادي  او را بر الوايي کوچد مي

به هر يال، عرضه صحيفه جابر بر ديگنران بنه خنوبي از انتشنار صنحيفه جنابر ننزد        

دارد. اي د عبدالري ن الصويان، ده تن از اين محدقان در دوره تابعان و پس از آن يکاي  

اند از: ابوسفيان طلحه بن  برد که افزون بر افرادي که نام برده شدند، عبارت افراد را نام مي

نافع اسکاف الواسطي، شعبي عامر بن شراييل ه داني، ابوبشر، مطرف بن عبداهلل شنخير،  

  ۱و مع ر بن راشد. 4قاب  بن ديتار، مجاهد بن جبر

دهند   برخي از اين افراد در روايات غزوات از جابر در استاد قرار دارند. اين امر نشان مي

از ج لنه دالينل    7توانس  مطالب سيره نبوي و يا بخشي از آنيا باشد. که اين صحيفه مي

ق.( بنراي  774توان به ستدي از جابر اشاره کرد که سيد ابن طناوو   د.   اين موضوع مي

ابر نقنل  و ماجراي کتاب و دوات براي نوشنتن وصني ، از جن    بريوادث آخر ع ر پيام

 نويسد:  کتد. او در اين باره مي مي

                                              
 .7۱۱،   1، جال بقات ال بری. ابن سید، 1
 .75۸،   9، جالمعرفة م الباریخ. فسوی، 2
 .317،   الحد الفاصل. رامهرمزی، 3
 (.9۱،   ۸، جال بریال بقات )ابن سید،  كانوا یرم  أ  مجاهدا یحد  ع  صح فة جاهر. 4
 .431،   7، جم ات   الرسول؛ احمدی میانج ، 751-73۱،  صحالف الصحاهة. ا صویان، 5
نگاران  . ا بته نباید انتظار داشت آنچه از سیره نبوی در دفتر جابر نوشته شهده بهود بهه صهورت دفهاتر سهیره6

هر علم  سیر تکوین و تطوری دارد های بید بوده است. این، یك انتظار غیر موجه است. بدیه  است  دوره
 های میانه و آخر آن علم مقایسه کرد. و دوره ناست آن را نباید با دوره
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 فقاد ،1 مسل  صحمح من علمه المت ق في األنصاري اهلل عا  بن جابر رلالة عن

 هيذا  ما اهلل عا  بن جابر مسن  من مسل  إفراد من   التسعمن السادس الح يث في

 يكتيب  أن فيرراد  مختيه  عن  بصحم ة  آله علمه اهلل صلي اهلل رلخد  دعا: قاد: ل ظه

 2 آله. علمه اهلل صلي فرفضها عمر  تكل  اللغط  كثر بع ه اليضلخن كتابا له 

به خوبي نشان از دفتر يديهي جابر دارد و  جابر بن عبداهلل االنصاري ل عن رساعتوان 

در بخش  صحيحاز ظاهر عبارت آشکار اس ، اين رساله نزد مسلم بوده اس  و او از آن در 

 . اين رواي  که موضوع آن به يوادث آخر ع نر پينامبر  کرده اس مستد جابر استفاده 

يضور داشته اس   ن ايد که جابر در آن مجلس شود و از ظاهر روايات چتين مي مربوط مي

توانند کاشنف و    بتابراين نقل، مسلم مي 3به نقل از ابوالزبير، راويه جابر گزارش شده اس .

دليلي بر اين مطلب باشد که نقل آن بنه صنورت معنتعن در برخني از مجنامع ينديهي و       

تاريخي، در يقيق  برگرفته از مکتوبي بوده اس  که ابوالزبير اين رواي  را از آن دريافن   

 . ده اس کر

گينرد، روش جنابر اينن بنود کنه       ها نتيجه مني  اي دي ميانجي نيز از مج وع گزارش

چتنين، او داراي کتنابي در    نوشنتتد. هنم   کرد و آنان مي ايادي  خود را بر ديگران امال مي

و اين کتاب نزد مسنلم   4کتد ق.( به آن اشاره مي64۱متاسد يج بوده اس  که ذهبي  د. 

به طور مفصل آن را آورده اسن . اينن کتناب از طرين  امنام       الحجکتاب بوده اس  و در 

 ۱و از آن يضرت به ديگر محدقان انتقال يافته اس .به امام صادقباقر

                                              
 باب ا وقف(. الوص ة كبا ) ۱3،   77، جصح ح مللم. ر.ک: مسلم، 1
  كباا  الوصاا ة) ۱3،   77، جصااح ح ملالم؛ ر.ک: مسهلم، 597،   ال قا   . سهید ابهن طههاووس،2

 باب ا وقف(.
 . 34۸،   3، جمل د احمد. ر.ک: احمد، 3
 .43،   7، جتاكرة الحفاظ. ذهب ، 4
 .43۱،   7، جم ات   الرسول. احمدی میانج ، 5
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دهتد، صحيفه جابر و شايد دفاتر يديهي وي،  ها به خوبي نشان مي مج وع اين گزارش

ه بنود کنه در   هناي متعنددي نوشنته شند     ميان محدقان مشيور بوده اس  و از آن، نسخه

که بنر   باره الزم اس  اين ر  افراد بوده اس . نکته بسيار مي ي که تذکر آن در اين دس 

آيد کنه روش و شنيوه محندقاني کنه      اسا  روايات زيادي، اين نکته اساسي به دس  مي

اند، اين چتين نبوده اس  که هتگام تدريس از روي دفاتر  داراي کتاب و دفاتر يديهي بوده

ي  را بر ديگران قرائ  کتتد، بلکه برعکس، گويا از اين موضوع کراه  داشتتد و خود اياد

اند و  که دانسته شد، برخي از اين موضوع غفل  کرده کردند و چتان بر يافظه خود تکيه مي

 ۸ اند. کتتد که اين افراد فاقد هر گونه دفاتر بوده به دليل برداش  غلط از روايات تصور مي

به طور مهال در ه ان رواي  يحيي بن سعيد قطان آمده اس  کنه وقتني زکرينا بنن      

زائده، دفاتر يديهي خود را بر او عرضه کرد، يحيي ترجيح داد تا زکريا از يفظ، رواينات را  

هاي يديهي براي جابر، اگر فرض شود  بتابراين با توجه به اقبات دفترچه ۷بر او قرائ  کتد.

ي را بر شاگردان خود قرائ  کرده اس ، بدان معتا نخواهد بود که فاقد جابر شفاهي اياديه

هايي مکتوب بوده اس . بلکه، مانتد برخي که مکتوبات داشتتد امنا هتگنام    دفتر و يا جزوه

 گوننه   تدريس، روش آنان اين بود که از يفنظ بنر ديگنران قرائن  کتتند، جنابر نينز اينن        

 بوده اس . 

يابيبهراويمشترک؛تکراراستادوشااررداساييودستقاعدهدوموسوم:شن.5-2

)چندينسنديکسان(

قاعده دوم و سوم از نظر ساختار بسيار به هم نزديد هستتد و اختالف بسنيار انندکي    

 کتد: دارند. سزگين، قاعده دوم را چتين تبيين مي
همه إلنادهاي كتابي ]مثال طاري[ كه مناع مستقم  آن مخرد تخجه مالت، در 

                                              
 .۸4،  دفاهی م م بو  بر ننلب   سده های اسالمی. برای آگاه  بیشتر، ر.ک: شو ر، 1
 .75۸،   9، جالمعرفة م الباریخ. فسوی، 2
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هاي ج ي ترين را يان مرتب  ها بر حسب نام شخد   اين برگه هايي نخشته مي برگه

دهيم    گردد. نسستمن نام مشترك )را ي مشترك؛ حلقه  صل( را ما أ قرار مي مي

گردي .  اپسيمن نيام    ديگري ميهاي مشترك    در ممان افراد طاقه بع  در پي نام

( ا  اين ممان، نام نخيسن ه مناعي الت كه در كتاب مخرد بحث ا  مسنف ابخ)مثال 

 يان فقط در طاقه نسست يكي باشي   اهاي ر آن الت اده ش ه الت. مثال هرگاه نام

  لپس با ه  ابتالف پم ا كنن ، نسستمن نام ]پمش ا  ابيتالف[ همانيا نخيسين ه    

ده    ميخاد   مي ارك ا  بيه منيابع مستليف بيا         ت اده را نشان ميمناع مخرد ال

ها تا طاقه د م   لخم   طاقات ديگر مشترك باش ، اين بي ان   گردد. هرگاه نام مي

هياي را ييان اليت،  ليي  اپسيمن نيام        هاي مشترك نام معنالت كه نسستمن نام

  1ها همانا نام نخيسن ه مناع الت. مشترك پمش ا  تنخع نام

 گويد:  سي درباره قاعده دوم ميمدر
 ميان،   ]براي كشف مناع مكتخب ا  ش اهي[ در مخاردي كه يک مؤليف هي   

چن ين لن  كه همخاره يكسان نقل ش ه، صادق الت. حلقيه مشيترك بيه احتمياد     

 2 ياد يک دفتر ح يثي مكتخب الت.

ي معتعتني  توان در استاد به ظاهر شفاه به عبارتي ديگر، متبع مکتوب از شفاهي را مي

 کشف کرد که ش ار زيادي رواي  از يد مؤلف متقدم بنه سنتد وايند نقنل شنده اسن .       

 شنود و ينا    براي مهال در رواي  ي يري، بارها ه ان ستد اول در موارد بعندي تکنرار مني   

 گنردد و اسنتاد چتنين     براي خالصه و پرهيز از تکرار، تتيا به شاگرد و اسنتاد بسنتده مني   

 شود: ارائه مي

                                              
 .797،   7، جهیهای عر تاریخ ن ارش. سزگین، 1
باره و به خصهو  دربهاره اصها ت برخه   ؛ در این75،7۸،  م را  م بو  د ع . مدرس  طباطبای ، 2

 (. 7۱، 71،  هما شود )رك:  متون و آثاری که به دیگران منسوب شده است، مطا ب  بیان م 
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  1بن مسل  عن مسع ه .هار ن  عن  

بتابراين، چتانچه استاد مختلف در يد راوي مشتر) به هم برستد، کاشف يد متبنع  

شوند. م کن اس  اين اشترا) در دو و يا سه طبقنه باشند ولني واپسنين ننام       مکتوب مي

ميان دو ينا سنه ننام     ،در اين قاعده ۷ها، نام نويستده متبع اس . مشتر) پيش از تتوع نام

که شاگرد به عتنوان   طوري استادي خاصي برقرار باشد. به -تواند رابطه شاگرد  مشتر) مي

شوند و م کن اسن  تنالزم    نويستده اصلي متبع مکتوب شتاخته مي راويه و صايب استاد،

 به اين مقدار نباشد.

براين، تکرار صورت بر اين اسا ، قاعده تکرار استاد و شاگرد نيز قابل ج ع اس . بتا 

که به  گرفته براي استفاده، استتباط و کشف از متبع مکتوب نشان خوبي اس . به خصوص

کنه   چتان نويسي تصريح شده باشد. هم شتاسي و فيرس  راويه بودن شاگرد در متابع کتاب

گاهي نويستدگان متأخر با بنه کنارگيري تعنابير    شود،  تکرار چتدين ستد يکسان تکرار مي

کتتد. اين منورد اخينر کنه بنا چتنين       از تکرار ستد پرهيز مي باستاد ال تقدميا  االستادبيذا 

اي مستقل براي کشف متبنع مکتنوب و تشنخيص     شود، به عتوان قاعده تعابيري بيان مي

هناي   براي اين قاعده از متنابع تناريخي کنه ن وننه    رواي  شفاهي از مکتوب مطر  اس . 

 کتيم. سي ميفراوان دارند، دو ن ونه را برر

 مخنف ابواز کتاب النهروان  يبالذر. 5-2-1

يندقتي أبويوسنف    مختنف قنال   يدقتي عبا  بن هشام الکلبي، عن أبيه، عن أبنى . ۸

 حرة  أبيمختف عن عبدال لد بنن   عبا  بن هشام عن أبيه عن أبي يدقتي .۷؛ االنصاري

  .روق الي داني مختف، عن أبي يدقتي عبا  بن هشام عن أبيه عن أبي .3؛ الحتفي

                                              
ایهن دسهتورا یمل گویهد کهه  ؛ ا بته خطیب م 337،   ال فایة فی علم الرمایة. ر.ک: خطیب بغدادی، 1

 واجب نیست بلکه مستحب است؛ یین  کار درست و دقیق همین است. 
 .797،   7، جهای عرهی تاریخ ن ارش. سزگین، 2
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 مخنف ابو نيکتاب مقتل الحساز  يطبر. 5-2-2

قال هشام بن مح د، عنن  . ۷؛ ۸مختف، قال يدقتى التضر بن صالح قال هشام، عن ابى

مختنف، قنال:    قال هشام، عنن ابنى  . 3؛ ۷هانئ بن عروه  مختف، قال: يدقتى يحيى بن ابى

 يدقتى ابوي زه اله الي.
3  

ه نان گوننه کنه    بختانه هر دو قاعده درباره رواينات جنابر، صنادق اسن .      خوش

هناي جنابر معرفني     مشخص شد افرادي به عتنوان راوي و نسنخه بنردار از صنحيفه    

گرديدند که در سلسله استاد روايي جابر از آنان، بسيار نام بنرده شنده اسن . افنرادي     

قتاده بنن  ، 4ق.(۸۷7د. پيش از مح د بن مسلم بن تدر  اسدي مکي   ابوالزبيرمانتد 

، سلي ان يشکري و افراد ديگري که توضيحات الزم درباره نسخه ۱ق.(۸۸6دعامه  د. 

تفصيلي درباره استادي که در هاي جابر داده شد. براي بح   برداري اين افراد از کتاب

 به فرص  ديگري نياز اس  و در ادامه، فقنط ن وننه   اند روايات سيره نبوي تکرار شده

 گردد.  هايي معرفي مي

ينوادث   6غنزوه ذات الرقناع و ن ناز خنوف،     7عن جابر  پي نان عقبنه دوم،   الزبير ابو. ۸

بي اري پيامبر و  ۸۷يجه الوداع، ۸۸طائف، ۸۹يوادث مکه، ۱، بازگش  جعفر از يبشه،۱يديبيه

                                              

 .477،   5، جتاریخ طبری. طبری، 1
 .435،   5، جهما . 2
 .4۸5،   5، جهما . 3
 .431، 43۸، 7، جم ات   الرسول. احمدی میانج ، 4
 .733،  صحالف الصحاهة؛ ا صویان، 5۱۱، 93، جتهای  ال مال. مّزی، 5
 . 953،  7، جانلا  االدراف. ر.ک: بفذری، 6
 9۱4،  9، جالل رة ال بویة. ابن هشام، 4
 .۸75،  9، جالمغازی . واقدی،2
 .97۱،   7، جإعالم الوری هأعالم الهدی. طبرس ، 9

 . 5۱1،  7، جانلا  االدراف. ر.ک: بفذری، 13
 .97۸ – 975،   7، جم اآ  اإلمام أم ر المؤم   . محمد بن سلیمان کوف ، 11
 .77۱1،   3، جالمغازی . واقدی،12
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، عن عبد الري ن بن جابر بن عبند اهلل، عنن   ةعاصم بن ع ر بن قتاد. ۷(؛ ۸دستور صحيفه

إبنراهيم بنن عقينل بنن     . 3(؛ ۱، غزوه اکيدر.4، غزوه يتين3امر ذات انواط، ۷ غزوه ايد أبيه

، 6، غزوه يديبينه 7 غزوه بتي لحيان معقل عن أبيه عن وهب قال أخبرني جابر بن عبد اهلل

 ۱، غزوه تبو)(.۱غزوه عام الفتح

قاعدهچهارم:نقلروايتبلندوطوالني.5-3

نشانه نقل از متبعي مکتوب بوده اس . بنه خصنوص وقتني از    روايات طوالني ه يشه 

شود  نگار از طري  استاد مختلف بر اسا  مکتب يجازي  تفکيد استاد( نقل مي چتد سيره

ها بسيار اند) اس . البته در صورتي که استاد به صنورت مکتنب    و اختالف ميان اين نقل

چتنين،   هم ارائه شود، صادق اس . هنم  عراقي  ارائه ت ام استاد در ابتدا و بيان متن وايد(

شود و نويستدگان سيره و مغازي به صورت تحويل  چتدين استاد که به يد راوي ختم مي

کتتد، نشان از ويدت متبعي دارد که اين  اي طوالني را ارائه مي غزوه و يا يادقه ۸۹در استاد،

اين نوع ارائه اسنتاد   استاد بدون اختالف در متن از آن رواي  شده اس . البته م کن اس 

                                              
 . 5۸9،  7، جانلا  االدراف. ر.ک: بفذری، 1
 .3۱4،  3 ، جال بوة بالللیم، نی . ابو2
 .449،  9 ،جالل رة ال بویة. ابن هشام، 3
 . 793، 791، 79۱،  5 ، جال بوة  بالللیم، نی ؛ ابو3۱۱ ، 3 ، جالمغازی؛ واقدی، 443،  هما . 4
 .7۱37، 7۱3۱،   3 ، جالمغازی. واقدی، 5
 .۸7-۸۱،   9، جال بقات ال بری. ابن سید، 6
 .11،  هما . 4
 .7۱۱،  هما . 2
 .791،  هما . 9

مطلهب را  همهانکه نویسنده پس از ارائه سند اول، بففاصله سند دوم را که  . منظور از تحویل این است 13
 آورد.  نقل کرده است، م 
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نگار، اختالف مي ي در کار نبوده اس   گونه متتيي شود، ولي از نظر سيره به متتي اقتبا 

 اي پرداخته اس .  گونه به ارائه يادقه که اين

هاي قابل توجيي دارد. از طري  چتد استادي کنه   اين قاعده درباره روايات جابر، ن ونه

اي را  سيره و مغازي به صورت تحويل در اسنتاد، غنزوه   شود و نويستدگان به جابر ختم مي

شود که ويدت متبعي وجود دارد که اين استاد بدون اختالف در  کتتد، مشخص مي نقل مي

 متن، رواي  شده اس . 

براي ن ونه در سلسله استاد غزوات، سرايا و يوادقي که از جابر نقل شده اس ، چتدين 

طور کامل در دو صفحه يا بيشتر رواي  شنده اسن  کنه    اي به  رواي  طوالني، مانتد غزوه

کندام از افنراد سلسنله     شود و هيچ مي ستد آنيا به عبدالري ن بن جابر عن ابيه  جابر( ختم 

اند. اين امر، گوياي آن اس  که متبع اصلي  ستد به غير از جابر از نويستدگان معرفي نشده

ن ميراث خانوادگي در نزد فرزنندان او بنوده   آنان، دفتر يا دفاتر جابر بوده اس  که به عتوا

  ۸که در موارد مشابه چتين اس . اس . چتان

الزبير و  روايات طوالني و بدون تغيير در کل ات درباره سيره نبوي که يسن بصري، ابو

برداري از دفتر يديهي او اس .  کتتد، شاهد و گوياي يادداش   گاه چتد نفر از جابر نقل مي

و کشنته   ۷کتند  الرقاق را به نقل از چتد نفر از جابر نقنل مني   اقدي غزوه ذاتبراي ن ونه، و

  3 ن ايد. شدن کعب بن اشرف را از طرق مختلف از جابر نقل مي

قاعدهپنجم:متنيکسانرواياتافرادمختلفبهنقلازيکنفر.5-4

ظ م کن نقل يد يادقه به طرق مختلف از يد راوي و بدون اختالف در معتا و گاه لف

اس  در يد جلسه اتفاق افتاده باشد، ولي بيان يکسان و بدون اختالف و يا با اختالف کم 
                                              

 . بهرای نمونههه، میههراث خانههدان ابههو رافهه  نههزد خانههدان و نوادگههان خههود بههوده اسههت، ر.ک: دادا  نههژاد، 1
 .رافع خاندا  اهو

 .4۱،  9، جال بقات ال بری؛ ابن سید، 33۸-335،  7 ،جالمغازی. واقدی، 2
 .9۱4-7۱4،   7 ، جالمغازی. واقدی، 3
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اي اس  که از يد دفترچه يديهي قرائ  شده اس . هر مقدار، آن  در الفاظ، شاهد و نشانه

تر، شباه  الفاظ آن بيشتر و طرق آن مختلف باشد، اط يتنان بنه    گزارش تاريخي طوالني

تبعي وايد و مکتوب سرچش ه گرفته اس ، بيشتر خواهد بود. نسب  اين قاعده که از م اين

با قاعده پيشين، ع وم و خصوص من وجه اس ؛ يعتي روايتي طنوالني بنه يند طرين ،     

صورتي از مسئله اس  و روايتي کوتاه از چتد طري ، صورتي ديگر که هر دو قاعده در يد 

  ، ج ع شده اس . رواي  بلتد و طوالني يکسان و با چتد طري

قاعده پتجم در روايات جابر، مصداق دارد. براي هر دو صورت رواينات کوتناه و بلتند،    

 شود.  مهال هايي ماليظه مي

 الف. ن ونه رواي  کوتاه: 
  حي ّثنى الضحيحّاك ابين     ؛عتمق عن جيابر  ح ّثنى بارجة بن الحارث، عن أبى

، قاد: كان بخفنا على اليذحرار ّ  عثمان، عن عام اهلل بن مقس ، عن جابر بن عا  اهلل

   قريظة أش ّ من بخفنا من قريش! حتى فرحج اهلل ذلک. بالم ينة من بنى

 ب. ن ونه روايات بلتد: 
فح ّثنى الضححّاك بين عثميان، عين عامي اهلل بين مقسي ،         لز ه ذات الرقاع: 

ح ّثنى هشام بن ليع ، عين  يي  بين أليل ، عين جيابر،   عين عاي الكري  بين           

بكير،   بكر، عن عا اهلل ابن أبى ح صة، عن جابر،   عا الرحمن بن محمّ  بن أبى أبى

  1.اهلل   مالک بن أنس،   عا اهلل بن عمر، عن  هب بن كمسان، عن جابر بن عا

هايخاصنقلشفاهيومکتوببرداصطالحاتوواژهرقاعدهششم:کا.5-5

و داراي هشن  ننوع   طور که بيان شد، تح ل يدي  يکسنان نبنوده اسن      ه ان

س اع، قرائ ، اجازه، متاوله، کتاب ، اعالم، وصي  و وجاده بوده اس . براي هر يد از 

رفته اس  که گاه اين دستورالع ل به خنوبي انجنام    اين طرق، واژه خاصي به کار مي

                                              
 .33۸-335،   7 ، جهما . 1
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شدند. بنه هنر ينال،     جا مي ها و اصطاليات از سوي محدقان جابه شد و اين واژه ن ي

توانستتد به صورت يفظ يا  که از بيترين نوع تح ل يدي  هستتد، ميس اع و قرائ  

کتاب  باشتد، اما دو اصطال  يدقتي و اخبرني براي ت ييز س اع شفاهي و مکتوب به 

  ۸.کار رفته اس 

با توجه به اين مطلب درباره نقل روايات از جابر، بيشتراز اصطال  اخبرني استفاده شده 

 شود.  آن اشاره مي هايي از اس  که به ن ونه
 2عن ابن شهاب، قاد: لمعت أباللمة بن عا الرحمن يقخد: أبارني جابر بن عا  اهلل

 3الزبمر، قاد: أبارني جابر ح ثنا يخنس بن بكمر، عن هشام بن لع ، عن أبي

 4إبراهم  بن عقمل بن معقل عن أبمه عن  هب قاد: أبارني جابر

توان به اين مطلب پي برد که آنچه را ديگنران از جنابر بنه     با اين توضيحات، بيتر مي

، آيا از دفتر يا دفاتر جابر بوده اس  کنه بنه   اند کردهصورت معتعن و به ظاهر شفاهي نقل 

البته نبايند انتظنار داشن ،     کردند يا شفاهي بوده اس   برداري مي آنيا رسيده بود و نسخه

بيان شد، متطب  بر روايات جابر باشد؛ زيرا براي کشف متابع مکتنوب از  ت ام قواعدي که 

شفاهي، نيازي به جاري شدن ت ام قواعد نيس  و يتي يد مورد که بتواند اين موضوع را 

 اقبات کتد، براي مدعا کافي اس . 

نتيجه.6

وده هاي نخستين ب نگاري در سده ست  کتاب  يدي  و نقل شفاهي، دو روش متداول سيره

اس . وجود گزارش دفاتر يديهي فراواني در عصر صنحابه و تابعنان، گنواهي بنر تندوين      

                                              
گاه  بیشتر، ر.ک: پاکتچ ، . 1  .  ۸4۸-۸47،  74، جبالرةالمعارف هزرگ اسالمی، «تحمل حدی »برای آ
 . 75۸،   9، جال بوة  بالللنییم،  . ابو2
 . 494،  3، جهما . 3
 .۸7،   9، جال بقات ال بری. ابن سید، 4
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چتين، امري کنه متکنران و    يدي  به صورت مکتوب، هرچتد نامرتب و نامدون اس . هم

هاي نخستين را به خطا و اشنتباه انداختنه اسن ،     شکاکان نسب  به تدوين يدي  در سده

هناي ناصنحيح از برخني     ح نل يندي ، برداشن    عدم در) و شتاخ  صحيح از طنرق ت 

 ها، ارائه استاد به صورت معتعن و عدم بيان نام کتناب و نوشنته در سلسنله اسنتاد      گزارش

 بوده اس . 

افزون بر داليل فراواني که برخي از محققان اسالمي و مستشرقان براي اقبنات روش  

کتتد، با توجه  هاي نخستين مطر  مي ها به صورت مکتوب در سده انتقال روايات و گزارش

به قوانين و قواعد و با پشتوانه تجربه کاري در اين يوزه، روايات مکتوب از شفاهي قابنل  

تشخيص هستتد. اين قواعد در مواردي که روايات از متابع مکتوب برگرفته شنده اسن  و   

، هشام کلبي، مدائتي مختف  ابومانتد نوشته هاي انتقال يافته اس ، بر اسا  استاد فراواني، 

 و ديگران مستتد و استوار هستتد.

هاي جابر در سيره نبوي و دفاتر يديهي و روش جابر در تدوين  وجود روايات و گزارش

کتاب  يدي  قاب  شده اس . قواعد شتاخ  روايات مکتوب از شفاهي و تطبي  آنينا بنر   

وبي از وجود دفترچه و يا دفاتر يديهي جابر در سيره نبوي ايادي  جابر در سيره نبوي به خ

هايي از آنيا را بنه   هاي نخس  و دوم هجري، نسخه يکاي  دارد و محدقان مي ي از سده

 اند.  هاي بعدي خود انتقال داده اند و به نسل برداري کرده صورت س اع يا قرائ ، نسخه 

هناي سنيره    ان جابر در نقل گنزارش بر اين اسا  و با توجه به تخصص و اهت ام فراو

هاي مکتوب در سيره بنوده اسن .    هاي وي، نخستين جزوه توان گف  که نوشته نبوي، مي

 الزبينر  اند از سوي فرزند و برخي شاگردان او، مانتند ابنو   ها که شايد نامرتب بوده اين نوشته

بنرداري   و سلي ان يشکري نسخه قتاده بن دعامه، مح د بن مسلم بن تدر  اسدي مکي

 نويساني، مانتد ابن اسحاق و واقدي انتقال يافتتد. شدند و به نسل بعدي سيره
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