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چکیده :در چند دهه اخیر ،منابع جدیدی مطالعه و
بررسی پیرامون سیره پیامبر (ص) را در چشمانداز نوینی
قرار دادهاند .یکی از این منابع بخش «کتاب المغازی» در
مصنف عبدالرزاق است .مصنف عبدالرزاق از چندین
نسخه گردآوری شده و شامل تعداد بسیاری روایت است
که کتاب المغازی بخشی از مجلد پنجم آن است .کتاب
المغازی بخشی تاریخی است که مهمترین حوادث زمان
حیات پیامبر (ص) و پس از وفات آن حضرت را تا زمان
خالفت معاویه شرح میدهد .اهمیت کتاب مذکور به
سبب دارا بودن روایات قدیمیتری است که در قیاس با
دیگران ،بیشتر به ابن شهاب زهری نسبت داده شده است.
نگارنده در نوشتار پیش رو کوشیده است این احادیث و
روایات را دقیقتر تاریخگذاری کند .وی در راستای این هدف،
نخست ،کتاب مصنف عبدالرزاق را معرفی و از بخش
پنجم آن یعنی کتاب المغازی و منابع آن ،سخن به میان
میآورد .سپس با اشاره به منابع خبری معمر و زهری ،به
اهمیت کتاب المغازی میپردازد .نویسنده با مقایسه یک
روایت از کتاب المغازی عبدالرزاق با روایات مختلف ،الجامع
الصحیح بخاری و سیره ابن هشام ،چنین نتیجهگیری
میکند که احادیث صحیح دیگری نیز از معمر /زهری در
کتاب المغازی وجود دارد که آن را به یک منبع کهن و باارزش
برای سیره پیامبر (ص) تبدیل کرده است.

کلیدواژهها :حضرت محمد (ص) ،سیره حضرت
این مقاله نسخه اصالحشده و ترجمه مقالهای هلندی
محمد (ص) ،سیره معصومان (ص) ،سیره پیامبر (ص)،
است که پیشتر با عنوان «کتاب المغازی عبدالرزاق بن
کتاب المغازی ،معمر ،ابن شهاب زهری ،تاریخگذاری ،منابع
همام الصنعانی» منتشر شده است( .شرقیات ،ج  )۱۹۹۹ ،۱۱خبری ،کتاب مصنف ،عبدالرزاق.

The Book “al-Maghāzī ‘Abdul Razzāq Ibn
Hammām al-Ṣan’ānī”; A Search for the Authenticity of Primary Sources
Nicholt Buchoff van der Wert
Translated by Nasimeh Fallahi Nejad
Abstract: In recent decades, new sources have
put the study of the Prophet’s biography in a
new perspective. One of these sources is the
“Kitāb al-Maghāzī”; a section in the Muṣannaf of Abdul Razzāq. The Muṣannaf of Abdul
Razzāq has been collected from several manuscripts and includes a large number of narrations, of which al-Maghāzī is part of the fifth
volume. al-Maghāzī is a historical section that
describes the most important events during
the life of the Prophet (PBUH) and after his
death until the caliphate of Mu’āwiyah. The
importance of the mentioned book is due to
having older narrations which, in comparison with others, have been attributed more
to Ibn Shahāb Zuhrī. In the following article,
the author has tried to date these hadiths and
narrations more accurately. In line with this
goal, he first introduces the book of Muṣannaf
of Abdul Razzāq and talks about its fifth part,
namely the book of al-Maghāzī and its sources. Then, referring to Mu’ammar and Zuhrī
Hadith sources, he discusses the importance of
al-Maghāzī book. Comparing a narration from
Abdul Razzāq’s book al-Maghāzī with different narrations, of Al-Jāmi ‘al-Ṣaḥiḥ Bukhārī
and Sira Ibn Hishām, the author concludes
that there are other authentic hadiths from
Mu’ammar / Zuhri in al-Maghāzī that make it
an ancient and valuable source for the Prophet’s
biography.
Keyword: Hazrat Mohammad (PBUH), the
biography of Hazrat Mohammad (PBUH),
the biography of the infallibles (PBUH), the
biography of the Prophet (PBUH), the book
of al-Maghāzī, Mu’ammar, Ibn Shahab Zuhrī,
historiography, Hadith sources, the book of
Muṣannaf of, Abdul Razzāq.
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بهـا و مقـاالت بسـیاری در بـارۀ سـیرۀ حضـرت محمـد(ص) نوشـته شـده اسـت .هماننـد دیگـر
کتا 
پای هگـذاران ادیـان بـزرگ ،اطالعـات در بـارۀ سـیرۀ پیامبـر(ص) بـر اسـاس گزارشهـای پیـروان اوسـت کـه از
نسلی به نسلی دیگر انتقال یافته و در نهایت ضبط و جمعآوری شده و به شکل تألیف و کتاب درآمده
اسـت .بیشـتر این تألیفات که در گذشـته منبعی برای سـیرۀ پیامبر(ص) بودهاند و امروز نیز در دسـترس
هستند ،حداقل دو قرن پس از وفات حضرت محمد(ص) گردآوری و تألیف شدهاند.
سالها سیرۀ ابن اسحاق(م )۷۶۷/۱۵۰با ویرایش ابن هشام(م )۸۳۴/۲۱۸مورد استفاده بود و همچنان
هـم جـزء منابـع اصلـی بـرای آ گاهـی محققـان مسـلمان و غیرمسـلمان اسـت و در عیـن حـال یکـی از
قدیمیترین منابع به شـمار میآید .منابع مهم دیگر کتاب تاریخ الرسـل و الملوک طبری (م،)۹۲۲/۳۱۰
بخـش مر بـوط بـه پیامبـر(ص) و یـک جلـد از کتـاب طبقـات ابـن سـعد( )۸۴۵/۲۳۰اسـت .محققـان
مسلمان و غیرمسلمان کتاب المغازی واقدی(م )۸۲۳/۲۰۷را کمتر قابل اعتماد و معتبر میدانند .هر
چند به شکلی محدودتر از منابع ذکرشده همچنان مورد استفادۀ دیگران است.

1

در چنـد دهـۀ اخیـر منابـع جدیـدی در دسـترس قـرار گرفتـه اسـت کـه مطالعـه و بررسـی دربـارۀ سـیرۀ
پیامبـر(ص) را در چشـمانداز جدیـدی قـرار دادهانـد .یکـی از ایـن منابـع بخـش «کتـاب المغـازی» در
ً
مصنف عبدالرزاق بن ّ
همام صنعانی(م )۸۲۷/۲۱۱است 2.این اثر تقریبا به شکل کامل از مغازی معمر
بن راشد(م )۷۷۰/۱۵۳معاصر ابن اسحاق پدید آمده است .اهمیت کتاب المغازی به سبب دارابودن
روایات قدیمیتری اسـت که در قیاس با دیگران ،بیشـتر به ابن شـهاب زهری(م )۷۴۲/۱۲۴نسـبت داده
شـده اسـت .در ایـن مقالـه سـعی بـرآن اسـتکه ایـن احادیـث و روایـات را دقیقتـر تاریخگـذاری کنـم .اگـر
تحلیـل مـن درسـت باشـد کـه بخش اعظـم این روایات از قـرن ّاول هجری سرچشـمه گرفتهاند ،پس زمان
شهـا و زمـان انتقـال روایات بسـیار کوتاهتر از فرضیههایی اسـت که شـکا کان
بیـن وقایـع ذکرشـده در گزار 
تـا کنـون در نظـر گرفتهانـد 3.بنابرایـن احتمـال اینکـه ایـن روایـات اطالعـات موثـق تاریخـی را در بـر داشـته
باشـند بیشـتر اسـت .در ایـن صـورت حتـی ا گـر اعتبـار تاریخـی گزارشهـای شـخصی غیرقابـل اعتمـاد
باشد ،میتوان با کمک مجموعهای از روشهای علمی بر پایۀ نقد منابع ،سیرۀ پیامبر(ص) را تهیه کرد.
 .1برای نمونه بنگرید به:

Marco Schöller, Exegetisches Denken und Prophetenbiographie: Eine quellenkritische Analyse der Sīra-Uberlieferung zu Muḥammads Konflikt mit den Juden, Wiesbaden, 1998, 58–62.

 .2عبدالرزاق« ،کتاب المغازی» ،المصنف ،ج  ،۵بیروت ،۱۹۷۲ ،ص.۴۹۲ -۳۱۳

3. . Ignaz Goldziher, Muhammedanische Studien, Halle a.S., 1889–1890. Josep Schacht, The origins of Muhammadan

jurisprudence, Oxford, 1950. A more recent publication stating a similar critical view of the tradition material is
Yehuda D. Nevo & Judith Koren, Crossroads to Islam: The origins of the Arab religion and the Arab state, Amherst,
2003, 8–9.
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مصنف عبدالرزاق ،منبعی جدید
مصنـف عبدالـرزاق از چندیـن نسـخه گـردآوری شـده و شـامل تعـداد بسـیاری روایـت اسـت 4.کتـاب
ّ
المغـازی بخشـی از مجلـد پنجـم مصنف اسـت و به نسـخۀ خطی مرادملا( )۱۳۴۶-۱۳۴۷/۷۴۷تعلق
دارد کـه بـر اسـاس روایـات ابوسـعید احمـد بـن محمـد بـن زیـاد بـن بشـر االعرابـی البصـری (م-۹۵۲/۳۴۰
 ،)۹۵۱ابویعقوب اسـحاق بن ابراهیم بن عباد الدبری(م )۸۹۸/۲۸۵و عبدالرزاق(م )۸۲۷/۲۱۱اسـت.
در مقابل سـایر بخشهای مصنف« ،کتاب المغازی» بخشـی تاریخی اسـت که مهمترین حوادث زمان
حیات پیامبر(ص) و پس از وفات آن حضرت را تا زمان خالفت معاویه (سالهای)۶۶۱-۶۸۰/۴۱-۶۰
شـرح میدهـد کـه برخلاف سـیرۀ ابـن اسـحاق بـا ویرایـش ابـن هشـام ،احادیـث و روایـات در یـک ترتیـب
زمانـی قـرار داده نشـدهاند .چنیـن بـه نظـر میرسـد کـه منابـع خبـری عبدالـرزاق یـا خـود وی یـا راوی او بـه
ترتیب زمانی توجهی نداشتند؛ هر چند آنان به این ترتیب زمانی آشنا بودهاند و نشانۀ آن ه م زمانی است
که عبدالرزاق روایتی از معمر از عکرمه را با یک تسلسـل تاریخی از حوادث ذکر میکند 5.رئوس مطالب
اصلی با ترتیب زمانی ابن اسـحاق شـباهت دارد .همانند سـایر بخشهای مصنف ،روایات با عناوینی
ً
مرتب شدهاند ،اما ترتیب این عناوین به نظر روشمند نمیآید .احتماال عبدالرزاق روش شیخ خود معمر
را اتخاذ کرده است .در ادامه به جزئیات این مسئله پرداخته میشود.

منابع کتاب المغازی
پراکندگـی منابـع کتـاب المغـازی بـه شـکل قابـل توجهـی از دیگـر بخشهـای مصنـف متفـاوت اسـت.
شهـا بیشـتر شـامل احادیثـی از چهـار منبـع خبـری اصلی اسـت :معمر بـن راشـد(م،)۷۷۰/۱۵۳
ایـن بخ 
عبدالملـک بـن جر یـج(م ،)۷۶۷/۱۵۰سـفیان ثـوری(م )۷۷۸/۱۶۱و سـفیان بـن عیینـه(م.)۸۱۴/۱۹۸
ً
نگاه ّاول به زنجیرۀ راویان در کتاب المغازی نشان میدهد که تقریبا تمام احادیث به معمر نسبت داده

6

شد ه است .عبدالرزاق از پنج راوی دیگر روایاتی ذکر میکند که طبق جدول شمارۀ  ۱نشان میدهد این
راو یـان چنـد درصـد از کل احادیـث را شـامل میشـوند .روایـات عبدالـرزاق به عقیدۀ خـود او یا به عبارتی
بدون مراجعه به منابع دیگر ،دوونیم درصد از روایات را در کتاب المغازی در برمیگیرد.

 .4هارالد موتسـکی سـاختار مصنف و روایت را در کتابش با عنوان مبانی فقه اسلامی :فقه مکی پیش از مکاتب قدیم ،الیدن۲۰۰۲ ،
توصیـف میکنـد .تجزیهوتحلیـل مفصلـی نیـز از مصنـف در مقـاالت دیگـری از هارالـد موتسـکی بـا نـام «نویسـنده و کار او در ادبیـات
اسلامی قرن ّاول هجری مورد المصنف عبدالرزاق» موجود اسـت :مطالعات اورشـلیم در زبان عربی و اسلام ،ج  ۲۰۰۳ ،۲۸و مقاله
«مصنف عبدالرزاق صنعانی ،منبعی برای احادیث قرن نخست هجری» در مجله مطالعات خاور نزدیک ،ج.۱۹۹۱ ،۵۰
 .5عبدالرزاق ،مصنف ،ج  ،۵شماره حدیث .۹۷۳۴
 .6بنگرید به :موتسـکی ،مبانی فقه اسلامی ،ص  ۵۸و المصنف ،ص  .۲-۳موتسـکی بخشهای مختلف مصنف عبدالرزاق را به
استثنای کتاب المغازی ،کتاب الجامع و کتاب البیوع را بررسی میکند .دو مورد اخیر نیز در این مقاله بررسی نمیشوند.
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احادیث

راویان

درصد

تعداد
معمر بن راشد

۱۵۳

یحیی بن العالء

۲

1/2درصد

مالک بن انس

۱

0/6درصد

۱

0/6درصد

عبداهلل بن مبارک

۱

0/6درصد

وکیع بن جراح

۱

0/6درصد

بدون مرجع /رأی خاص

۴

2/5درصد

ابن ابی یحیی

مجموع

7

163

93/9درصد

٪۱۰۰

جدول  :۱منابع خبری عبدالرزاق
این ارقام نشـان میدهد که تمام روایات بهجز ده عدد از این بخش به معمر نسـبت داده شـده اسـت.

8

این مسئله تعجبآور نیست که معمر به عنوان پدیدآورندۀ کتاب المغازی شناخته شده است.

9

به نظر میرسـد عبدالرزاق روایاتی از معمر دریافت کرده و گزارشهایی از منابع خبری دیگر بدان افزوده
شهـا پـس از روایـات معمـر با عناوینی مشـابه آمدهانـد .بنابراین امکان بازسـازی
اسـت .همگـی ایـن گزار 
اثـر گمشـدۀ معمـر بـه وسـیله کتـاب بعـدی شـاگردش عبدالـرزاق وجـود دارد؛ چنانکـه گردآورنـدگان
مجموعههای بعد اغلب از آثار اساتید خود به شکل کلی یا جزئی نقلقولهایی آوردهاند.
ً
ایـن مسـئله لزومـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه کتـاب المغازی موجـود در مصنف بـا تمام احادیثـی که معمر
جمـعآوری کـرده و در خطابههایـش نقـل کـرده اسـت مطابقـت دارد .همچنیـن بـه ایـن معنـا نیسـت کـه
روایات به همان ترتیبی که معمر آنها را منتقل کرده اسـت قرار گرفتهاند .هر چند احتمال این مسـئله با
توجـه بـه نبـودن ترتیـب روشـمند احادیث ذکرشـده در کتاب وجـود دارد .ماهر جرار در کتـاب خود دربارۀ
مجموعههـای مغـازی در اسـپانیای اسلامی توضیـح میدهـد که عبدالرزاق تنها بخشـی از اثر معمر را در
بـاب (فصل/بخـش) مغـازی آورده اسـت .او برخـی از احادیـث را در بخشهـای دیگـر مصنـف ذکر کرده
و تعـدادی دیگـر از روایـات بـه وسـیله او بـه صـورت کامـل کنـار گذاشـته شـدهاند 10.دلیـل دیگـر غفلـت از
 .7نام کامل او ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن ابی یحیی استّ .
(المزی؛ تهذیب الکمال فی اسماء الرجال؛ بیروت،۱۹۹۸/۱۴۱۸ :
ج  ،۱۳۳ ،۱شماره )۲۳۲
 .8عبدالـرزاق ،مصنـف ،ج ۱-۵ .۱ ،۳۶۷ ،۵؛  ،۳۷۹شـماره حدیـث ۵ .۱ .۹۷۴۱ ،۹۷۴۰؛  ،۴۱۹شـماره ۹۷۴۹؛ ۴ .۱؛  ،۴۵۱شـماره
۶-۵ .۱ ،۴۷۶ ،۹۷۶۷؛  ،۴۸۶-۹شماره  ۹۷۸۲و  ،۴۹۰شماره .۹۷۸۳
 .9ابن ندیم ،الفهرست ،بیروت ،۱۹۸۸ ،ص .۱۰۶

10. . Maher Jarrar, Die Prophetenbiographie im islamischen Spanien: Ein Beitrag zur Uberlieferungs- und Redaktionsgeschichte, Frankfurt am Main, 1989, 28–9.
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برخـی روایـات خـاص ممکـن اسـت ایـن باشـد کـه عبدالـرزاق مصنف خود را بر اسـاس ترتیـب موضوعی
مشخصی بدون قالب و نظم ثابتی تألیف کرده است 11.شاید عبدالرزاق تنها به مهمترین حوادث زمان
حیات پیامبر(ص) و پس از آن در کتاب المغازی تمایل داشته است.

منابع خبری معمر
زمانـی کـه بـه منابـع خبـری معمـر نگاهی میاندازیـم ،تصویر دیگری پدیدار میشـود .معمـر چندین منبع
خبری دارد که تعدادی از احادیث را از آنها روایت میکند .اگرچه او همانند عبدالرزاق یک منبع خبری
اصلی در اسناد مغازی دارد و آن زهری است .جدول شمارۀ  ۲نگاه جامعی به منابع خبری معمر دارد.
احادیث

راویان
تعداد
ابن شهاب زهری

۱۰۵

درصد
 68/6درصد

قتاده بن دعامه سدوسی

۹

5/9درصد

ایوب بن ابی تمیمه

۸

5/2درصد

عثمان الجزری

۷

4/6درصد

بینام

۵

3/3درصد

بدون مرجع /رأی خاص

۳

2درصد

سایر

۱۶

10/5درصد

مجموع

۱۵۳

٪۱۰۰

جدول  :۲منابع خبری معمر
یشـود.
جـدول شـمارۀ  ۲نشـان میدهـد کـه روایـات زهـری بهطورتقریبی ۷۰درصد کل احادیث را شـامل م 
عالوه بر این ،معمر به دو جفت از روایات (بینام و بدون مرجع) از میان سه راوی دیگر ،یعنی قتاده ،ایوب
و عثمـان الجـزری اشـاره میکنـد ،امـا مشـارکت آنها بسـیار کم اسـت .تنهـا ۲درصد احادیـث از خود معمر
اسـت کـه عقایـد و دیـدگاه او را منعکـس میکنـد ،در حالی که ۳/۳درصد روایـات مربوط به راویان بینام
است10/5 .درصد باقیمانده نیز میان سیزده راوی متفاوت تقسیم میشود که هر کدام یک یا دو حدیث
را بـه خـود اختصـاص دادهانـد .نهتنهـا بازسـازی اثـر معمـر از کتـاب المغـازی ممکـن اسـت ،بلکـه بازیابی
ً
احادیث از اسـتادش زهری نیز امکانپذیر اسـت .طبعا بخشـی از احادیثی که معمر از زهری روایت کرده
اسـت ،بهطوردقیـق بـا اسـناد زهـری مطابقت نـدارد .برای نمونه روایـات زهری (برای معمـر) دربارۀ بحیرای
جـرار تعـداد دیگـری از روایـات معمـر از زهـری را کـه در مصنـف موجود نیسـت ذکر میکنـد ،مانند روایتی درباره بحیـرای راهب و میراث
مخیرق که به پیامبر(ص) وقف کرد( .همان ،ص  ،۵۴پاورقی )۱۵۸
 .11بنگرید به :موتسکی ،نویسنده و کار او در ادبیات اسالمی قرن ّاول هجری ،ص .۱۹۱
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راهب در کتاب المغازی موجود نیسـت 12.بنابراین یا عبدالرزاق این حدیث را در مجموعۀ خود نیاورده
یا بهاحتمالزیاد معمر تنها بخشی از اخبارش را از زهری در اثر خاص خود به کار برده است.

منابع خبری زهری
بـر خلاف عبدالـرزاق و معمـر ،زهـری سـه راوی اصلـی دارد .عـروة بن زبیـر ،عبیداهلل بن عبـداهلل بن عتبه و
سـعید بـن مسـیب کـه روایـات آنهـا بـا هـم ۳۳درصـد از کل روایات را در بـر میگیرد؛ همانگونـه که جدول
شـمارۀ  ۳نشـان میدهـد .زهـری ادعـا میکنـد ۶/۴درصـد احادیـث را از یک راویکه نامـش را ذکر نکرده
دریافت کرده است.
احادیث

راویان

درصد

تعداد
عروه بن زبیر

۱۸

16/5درصد

عبیداهلل بن عبداهلل بن عتبه

۱۰

9/2درصد

سعید بن مسیب

۸

7/3درصد

بینام

۷

6/4درصد

بدون مرجع/رأی خاص

۳۰

27/5درصد

سایر

۳۶

مجموع

۱۰۹

13

33/1درصد
٪۱۰۰

جدول  :۳منابع خبری زهری
باقـی روایـات یـا نظـر و دیـدگاه خـود اوسـت یـا روایاتی اسـت که زنجیرۀ انتقـال آنها نشـان نمیدهد که این
روایات را از کدام راوی دریافت کرده است .عالوه بر این ،زهری از پنج نفر بیش از یک حدیث به دست
آورده و تنهـا یـک روایـت را از سـایرین دریافـت کـرده اسـت که سیوسـه و یکدهمدرصـد از کل روایات را
شامل میشود .عبدالرزاق و معمر هر دو یک راوی اصلی دارند که احادیثش بیش از ۵۰درصد از روایات
آنهـا را در بـر میگیـرد .شـصتوچهار و چهاردهـم درصـد از کتـاب المغـازی عبدالـرزاق شـامل احادیـث
زهری و معمر اسـت .در مقایسـه با مشـخصات راویان در بخشهای دیگر مصنف این اعداد قابل توجه
است.

14

12. . Jarrar, Die Prophetenbiographie, 54, footnote 158.

همچنین بنگرید به :پاورقی  ۱۳در باال.
 .13به جای  ۱۰۵روایت همانگونه که در جدول  ۲ذکر شـد ۱۰۹ ،روایت از زهری شـمارش شـده اسـت؛ زیرا یک روایت معمر نقلشـده از
زهـری از چنـد راوی نقـل شـده اسـت کـه زهـری روایـات آنها را در یک حدیث خالصه کرده اسـت( .بنگرید بـه :عبدالرزاق ،مصنف،
ج  ،۵ص  ،410-۴۰۹شماره )۹۷۴۸
شهـای دیگـر بهجـز کتـاب المغـازی ،کتاب الجامع و کتاب البیوع نشـان میدهد کـه معمر در حدود ۳۲
 .14پراکندگـی روایـات در بخ 
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بر اساس پراکندگی منابع خبری میتوان چنین نتیجه گفت که کتاب المغازی در المصنف عبدالرزاق
از معمـر اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه عبدالـرزاق برخـی از روایـات را از راویـان دیگـر بـه اثـر خـود افـزوده
اسـت .از سـوی دیگـر مشـخص شـد کـه معمـر اثـر خود را بر اسـاس اخبـار و روایات زهری پایهگـذاری کرده
است .با وجود این حقیقت که او اسناد خود را به زهری محدود نکرده ،بلکه از راویان دیگری نیز در اثر
خود بهره برده است.
ً
ظاهـرا هـر گردآورنـدهای ایـن اختیـار را دارد کـه تمـام اسـناد دریافتـی از یـک منبـع یـا تنهـا بخشـی از آنهـا
را در اثـر خـود بگنجانـد .احتمـال مـیرود ایـن انتخـاب بـه مصلحـت و توجـه شـخصی یـا هـدف کارش
بسـتگی داشـته باشـد .بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه کتـاب المغـازی بـه شـکل کاملـی بـا احادیـث معمـر یـا
زهـری مطابقـت نـدارد ،امـا مـا را از اواخـر قـرن دوم هجـری به ربع دوم همان قرن و حتی شـاید پیشتر از آن
میبرد .البته مشـروط بر اینکه اظهارات عبدالرزاق و معمر درباره منابعشـان سـاختگی نباشـد .اختالف
در مشـخصات راو یـان یـا ایـن حقیقـت کـه ایـن روایـات در ارجاعیافتـن بـه یـک راوی اصلی یا تعـدادی از
راو یـان بـا هـم متفـاوت هسـتند ،ممکـن اسـت ّاولیـن نشـانه ایـن حقیقـت باشـد کـه نسـبتدادن اخبـار و
روایات به یک شخص خاص ساختگی نیست 15.میتوان یک گام از این فرضیه جلوتر رفت که روایات
نسبتداد هشـده بـه زهـری در کتـاب المغـازی در مصنـف عبدالـزراق بـه عصـر زهـری یا به اوایـل قرن دوم
هجری بازمیگردد ،در حالی که اثر عبدالرزاق مربوط به اوایل قرن سوم هجری است.

اهمیت کتاب المغازی
تجز یــهو تحلیــل منابــع کتــاب المغــازی نشــان میدهــد ایــن کتــاب البتــه بهجــز ده روایــت آن از معمــر
گرفتــه شــده و او معاصــر نویســندۀ معــروف ابــن اســحاق اســت .ســیرۀ ابــن اســحاق بــا ویرایــش ابــن هشــام
در حــال حاضــر نیــز یکــی از منابــع اصلــی در ســیرۀ پیامبــر(ص) بــه شــمار میآیــد .همانگونــه کــه در
ســطور بــاال ذکــر شــد ،ایــن اثــر یکــی از قدیمیتریــن منابعــی اســت کــه امــروز در دســترس ماســت .اهمیــت
کتــاب المغــازی معمــر ایــن اســت کــه متعلــق بــه همــان زمانــی اســت کــه ســیرۀ ابــن اســحاق بــود؛ یعنــی
ر بــع دوم قــرن دوم هجــری 16و درســت هماننــد ایــن کتــاب شــامل اســنادی کهــن و قدیمــی اســت .بررســی
منابــع نشــان میدهــد معمــر بخــش بســیاری از روایــات مغــازی خــود را بــه زهــری نســبت داده اســت.
یتــوان قابلیــت ســنجش و اعتبــار روایــات منســوب بــه زهــری را بــا بررســی و تحلیــل توأمــان ِاســناد و
م 
درصـد و ابـن جر یـج  ۲۹درصـد و ثـوری  ۲۲درصـد و سـفیان بـن عیینـه  ۴درصـد از روایـات را به خـود اختصاص دادهانـد ۲۸ .درصد از
د آنها از قتاده بن دعامه ۱۱ ،درصد از ایوب بن ابیتمیمه ۶ ،درصد از افراد بینام و  ۵درصد از
اسـناد معمر از زهری اسـت و  ۲۵درص 
ابن طاووس است .عالوه بر این ارقام  ۹درصد از اسناد عبدالرزاق از روایات معمر و زهری است .کتاب الجامع تنها کتابی است که
به شکل اساسی روایات معمر را شامل میشود .شایان توجه است تعداد روایات معمر و زهری در این بخش بررسی شود( .موتسکی،
مبانی فقه اسالمی ،ص  60-۵۸و مصنف ،ص)3-۲
 .Die Anfange, 56–9 .15برای استدال لهای مبتنی بر مشخصات راویان بنگرید به :موتسکی.
 .16ابن اسحاق متولد  ۷۶۷/۱۵۰و معمر متولد ۷۷۰.۱۵۳است.

 185آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀپنجم ،آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

233

باتک یسرربودقن
 »یناعنصلا ماّمه نب قازرلادبع یزاغملا« باتک

متــن کــه بــه وســیلۀ موتســکی و شــولر بــا مقایســۀ نســخۀ معمــر از روایــات زهــری و روایــات شــا گردان او کــه
در مجموع ههــای روایــی دیگــر وجــود دارد ارزیابــی کــرد .از طریــق مقایســه و بررســی اختالفــات نصــوص
مختلــف (متــون) همــراه زنجیــرهای از راو یــان (اســانید) امــکان مشــخصکردن «مؤلــف» و روایــت مــورد
بحــث و حتــی شــاید تعییــن اینکــه منبــع او کیســت وجــود دارد.

نمونهای از تحلیل توأمان ِاسناد و متن
بـرای تجز یـه و تحلیـل توأمـان ِاسـناد و متـن و ارزیابـی ذکرشـده در بـاال ،مقایسـۀ یـک روایـت از کتـاب
المغازی عبدالرزاق (متن الف) با روایات مختلف ،الجامع الصحیح بخاری(م( )۸۷۰/۲۵۶متن ب)
و سـیرۀ ابـن هشـام (متـن ج) صـورت میگیـرد .ایـن سـه متـن دارای چهـار راوی مشـترک هسـتند :زهـری،
عبدالرحمـن بـن مالـک(،م ؟) پـدرش مالـک بن مالک جعشـم 17،سـراقه بن جعشـم(م ۶۴۵/۲۴یا پس از
آن  18.)۶۵۶/۳۶جدول ِاسـناد شـکل  ۱فهرسـت ِاسـناد راویان را نشـان میدهد .مطابق این جدول راوی
مشـترک (نزدیکتر یـن شـخص مشـترک بیـن تمـام روایـات) ابـن شـهاب زهـری اسـت کـه بـه نظـر میرسـد
ُمـوزع ایـن روایـات اسـت .زهـری روایـات را از طر یـق اسـانید یک خانـواده دریافت میکنـد :عبدالرحمن از

پدرش که او از برادرش سـراقه شـخص اصلی در روایت دریافت کرده اسـت .گام ّاول اثبات این مسـئله

در صورتـی کـه روایـت بهراسـتی از زهـری باشـد ،با مقایسـۀ متون سـه روایت صورت میگیـرد .امکان دیگر
این است که یکی از سه راوی پس از زهری این روایت را جعل کرده یا به او نسبت دادهاند .این در حالی
است که دو نفر دیگر این روایت را از او نسخهبرداری کردهاند.
سه روایت داستان مالقات میان سراقه راوی ذکرشده در سطور باال و پیامبر(ص) را نقل میکند .روایت
بدیـن شـرح اسـت :زمانـی کـه پیامبـر(ص) مکه را همراه ابوبکر و یک راهنما بـه قصد مدینه ترک میکند،
قریش برای کسی که آنها را مرده یا زنده آورد جایزه در نظر میگیرد .مردی به روستایی میرسد که سراقه
آنجـا زندگـی میکنـد و بـه او خبـر میدهـد کـه سـه مسـافر را در ایـن نزدیکـی دیـده اسـت .سـراقه شمشـیر و
نیـزهاش را برمـیدارد و مسـافران را بـر پشـت اسـب تعقیـب میکنـد .در طـول مسـیر ،اسـبش لغزیـد و زمیـن
خـورد و سـراقه تیرهـای قرعـۀ خـود را بـه کار میگیـرد تـا بفهمـد چـه کاری الزم اسـت انجـام دهـد .تیرهـای
قرعـه بـه رها کـردن پیامبـر(ص) و یارانـش اشـاره کردند ،اما سـراقه همچنان آنها را دنبـال کرد .هنگامیکه
پاهـای جلـو اسـبش ناگهـان در زمیـن فـرو رفـت و در اثـر فرورفتـن پاهایـش در زمیـن گردوغبـاری ماننـد دود
برخاسـت ،سـراقه دانسـت که این یک امر الهی اسـت و پیامبر(ص) شکستناپذیر است .سپس مقابل
ّ .17
المزی ،تهذیب ،ج  ،۷ص ،۲۱شـماره  .۶۳۴۱برادر سـراقه که بهطورمعمول به نام پدربزرگشـان نامیده میشـوند او تابعی اسـت (از
نسل افرادی که صحابه پیامبر(ص) را دیدند یا از آنها شنیدهاند .به اشخاصی که پیامبر(ص) را دیدند صحابی گفته میشود .این
تعاریف از اسکات لوکاس منتقد متون حدیثی و مقاله مفصل اسالم سنی است( .میراث نسل ابن سعد و ابن معین و ابن حنبل،
الیدن ،۲۰۰۴ :ص  ،۳۲پاورقی  ۳۹و )۴۰
 .18همـان ،ج  ،۳ص  ،۱۱۰شـماره  .۲۱۷۲برخـی میگوینـد وفـات سـراقه در اوایـل خالفـت عثمـان در سـال  ۶۴۵/۲۴یـا پـس از وفـات او
در سال  ۶۵۶/۳۶است.
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پیامبـر(ص) ظاهـر شـد و از وی طلـب اماننامـه کـرد .پیامبر(ص) به یکـی از اصحاب خویش امر کرد که
آن را بنویسد و آنها راه خود را ادامه دادند.
بخاری
(م)۸۷۰/۲۵۶
عبدالرزاق
(م)۸۲۷/۲۱۱

ابن هشام
(م )۲۱۸/۸۳۴
یحیی بن بکیر
(م)۸۴۵/۲۳۱
زیاد البکایی
(م )۱۸۳/۷۹۹

لیث بن سعد
(م)۷۹۱/۱۷۵

محمد بن اسحاق
(م )۷۶۷/۱۵۰

عقیل بن خالد
(م)۷۶۱/۱۴۴

معمر بن راشد
(م )۷۷۰/۱۵۳

ابن شهاب الزهری
(م)۷۴۲/۱۲۴
عبدالرحمن بن مالک بن جعشم
(م ؟)
پدرش [مالک بن مالک بن
جعشم]
سراقة بن مالک بن جعشم
(م ۶۴۵/۲۴یا پس از )۶۵۶/۳۶

شکل  .۱جدول ِاسناد روایت زهری
سـه نسـخه از روایـت سـراقه را کلمـه بـه کلمـه ابتـدا از متـن «الـف» (عبدالـرزاق) و سـپس «ب» (بخـاری)
مقایسه خواهیم کرد.
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ترجمۀ متن (الف)

19

معمر از زهری نقل کرد :عبدالرحمن (بن کعب) 20بن مالک مدلجی برادرزادۀ سراقة بن جعشم مرا روایت
کرد که پدرش او را خبر داد ،شنیدم سراقه گفت« :فرستادگان کفار قریش نزد ما آمدند و پاداش  ۱۰۰شتر

21

را برای شـخصی قرار دادند که پیامبر(ص) یا ابوبکر را کشـته یا اسـیر کند» .سـراقه میگوید« :زمانی که در
محل اجتماع قبیلهام بنیمدلج نشسته بودم ،یکی از مردان آنها نزد ما آمد و گفت :سراقه من اشخاصی
را در سـاحل دیدم .تصور میکنم محمد و اصحابش بودند» .سـراقه گفت« :به یقیندانسـتم آنها بودند،
امـا گفتـم :هیچوقـت آنهـا نبودهانـد و تو فالنی و فالنی را دیدهای که ما هم با چشـمانمان آنها را دیدهایم».
آنگاه پس از درنگی بلند شـدم و به سـوی خانهام به راه افتادم و به کنیزم فرمان دادم تا اسـب مرا پشـت
تپـه ببـرد و منتظـر مـن بمانـد .مـن نیـز نیـزهام را برداشـتم و از پشـت خانـه خـارج شـدم و سـوار بر اسـب خود
بیدرنگ به محلی رفتم که او گفته بود تا اینکه به پیامبر(ص) و همراهانش نزدیک شدم .در این هنگام
پـای اسـبم لغز یـد و از بـاالی آن بـه زمیـن افتـادم .پـس تیرهای مخصـوص قرعه را درآوردم و بـا آن قرعه زدم
که میتوانم به آنها آسـیبی برسـانم یا نه .همان تیری درآمد که خوشـایندم نبود .دوباره سـوار بر اسـب خود
شـدم و بـه آنهـا نزدیـک شـدم تـا اینکـه صـدای تلاوت پیامبـر(ص) را شـنیدم .رسـول خـدا(ص) سـرش را
برنمیگردانـد ،امـا ابوبکـر ز یـاد بـه ایـن طرف و آن طرف روی برمیگرداند .در این هنگام دسـتهای اسـبم
تـا زانـو در زمیـن فـرو رفـت و از روی آن بـه زمیـن افتادم .سـپس برخاسـتم و اسـبم را بیرون کشـیدم .نا گهان
دیدم بر اثر فرورفتن دستهایش غباری چون دود به هوا بلند شد.]...[ .

22

معمـر گفـت :زهـری در روایتـش میگو یـد :بـا تیرهای بخت قرعه زدم ،همان درآمد که خوشـایندم نبود .به
آنها آسیبی نرسان .به آنها گفتم در امان هستند و سوار بر اسبم شدم و نزد آنها آمدم و خودم را کنارشان
دیـدم و دانسـتم بـهزودی پیامبـر(ص) بـر همـگان پیروز خواهد شـد .گفتم :قوم و قبیلۀ شـما مقرر کرده که
هر کس تو را دستگیر کند ،دیهات را به او بدهند و برای آنان نیت پست خود و مقاصدی که مردم دربارۀ
ایشـان داشـتند بـاز گفتـم و آنچـه برایـم پیش آمده بـود را بازگو کردم ،اما آنها سـکوت کردند و فقط گفتند:
 .19عبدالرزاق ،مصنف ،ج  ،۵ص ،394-۳۹۲

I used the translation of Trevor Le Gassick from Ibn Kathīr, The life of the Prophet Muḥammad, Reading, 2006, vol.
II, 163–4 partly.

بنگرید به :نسخه عربی متن در پیوست .۱
 .20ویراسـتار مصنف در پاورقی ذکر میکند که اسـم موجود در نسـخه خطی عبدالرحمن بن کعب اسـت ،اما در انتقال روایت اشـتباه
شده است .عبدالرحمن بن کعب به بنیمدلج منسوب نیست و هیچ ارتباطی میان او و سراقه وجود ندارد( .عبدالرزاق ،مصنف،
ج  ،۵ص  ،۳۹۲پاورقی )۱
 .21کلمه در متن عربی «دیه» یا خونبهاسـت که برای مرد بالغ  ۱۰۰شـتر اسـت .برای نمونه بنگرید به :بیهقی که اشـاره میکند به میزان
دیـه در دوران خلیفـه عمـر ،علـی(ع) و دیگـران کـه بالـغ بـر  ۱۰۰شـتر بـود (دیه شـتر)( .بیهقی ،السـنن الکبـری ،حیدرآبـاد ،۱۹۶۸ :ج ،۸
ص )۷۳
 .22معمـر از شـخصی پرسـید معنـی و مفهـوم کلمـه عثـان چیسـت .ایـن بخش متعلق به روایت زهری نیسـت .از ایـنرو آن را در ترجمه
نیاوردم( .بنگرید به :عبدالرزاق ،مصنف ،ج  ،۵ص )۳۹۴
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ایـن راز را بـرای مـا پوشـیده دار .پـس مـن از پیامبـر(ص) خواسـتم تـا برایـم اماننامهای بنویسـد و او به عامر
بـن فهیـره دسـتور داد کـه در قطعـهای پوسـت برایـم اماننامـه بنویسـد .سـپس رسـول خـدا(ص) بـه راهش
ادامه داد.

مقایسۀ متن «الف» و «ب»

23

با توجه به اینکه متن «ب» به میزان بسیاری با متن «الف» شباهت دارد ،متن «ب» را در ترجمه نیاورده،
اما به جای آن تنها بخشهایی از متن «ب» را ذکر کرده است که تفاوت معنادار بسیاری با متن «الف»
دارد.

اختالف واژگان و عبارات در متن «ب»
ـ زمانـی کـه در اجتمـاع قبیلـۀ بنـو مدلـج نشسـته بودم ،یکی از مـردان آنها به مکانی که نشسـته بودیم آمد.
(عبارت اضافهَ :و َن ُ
حن ُجلوس)
ـ اما تو فالنی و فالنی را دیدهای ،دنبال اموال مفقودمان بگرد( .واژۀ ُ
أعیننا به جای ُبغاه)
ـ بـر آن سـوار شـده و بـا شـتاب بـه راه افتـادم .مـرا نزدیکتـر آورد( .حذف عبـارت :تا اینکه گروه کوچکشـان
را دیدم).
ـ زمانی که بسیار به آنها نزدیک شدم( .حذف عبارت :آنها توانستند صدای مرا بشنوند).
ـ آنها را از (حذف عبارت :نیت پست خود و) مقاصدی که مردم قوم دربارۀ ایشان داشتند باخبر کردم.
ـ من از [پیامبر(ص)] خواستم تا برایم اماننامهای بنویسد( .کتاب امن به جای کتاب موادعه آمن به)
ـ سپس رسول خدا (ص) به راهش ادامه داد( .حذف واژۀ رسولاهلل(ص))
حدود  ۵۰اختالف میان دو متن وجود دارد .از پسوندها و ترکیبات عطفی و حروف ربط گرفته تا تفاوت
لهـا .در برخـی مـوارد امـکان مشـخصکردن یـک کلمـه یـا جملـۀ درسـت در نسـخه وجـود
در مقارنـت فع 
دارد؛ حتـی اینکـه چـه چیـز باعـث ایجـاد اختلاف شـده اسـت .بـرای مثـال متـن «الـف» واژۀ «قتلهمـا و
ی که پیوسـتهای موجود در متن «ب» أسـره اسـت .متن الف صحیح اسـت؛
أسـرهما» را دارد ،در حال 
ز یـرا از جـزء پیشـین ایـن افعـال مشـخص میشـود کـه دو شـخص مدنظر اسـت ،پیامبـر(ص) و ابوبکر ،نه
پیامبر(ص) بهتنهایی.

 .23بخـاری ،الصحیـح البخـاری ،بیـروت :بـدون تاریـخ ،ج  ،۵ص  ،۷۶-۷کتـاب مناقـب االنصـار ،بـاب هجره النبـی و اصحابه إلی
المدینه .نیز بنگرید به :نسخه عربی متن در پیوست .۲
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بـا مالحظـۀ تمـام ایـن مـوارد ،متـن «الف» و «ب» بسـیار به یکدیگر شـباهت دارند؛ زیرا هـر دو از یک منبع
یتـوان اینگونـه فـرض کـرد کـه ایـن دو متـن ممکـن اسـت بـه صـورت مکتوب
بـه دسـت آمدهانـد .حتـی م 
منتقل شده باشند؛ چراکه نص هر دو بسیار به هم نزدیک است .زمانی که به زنجیرۀ راویان دو متن نگاه
میکنیمّ ،اولین راوی مشترک میان دو متن زهری است.
متن «الف» :عبدالرزاق ،معمر ،زهری ،عبدالرحمن بن مالک المدلجی ،پدرش ،سراقة بن جعشم.
متـن «ب» :بخـاری ،یحیـی بـن بکیـر ،لیـثُ ،عقیـل ،زهـری ،عبدالرحمـن بـن مالـک المدلجـی ،پـدرش،
سراقة بن جعشم.

24

به نظر میرسـد نص منبعی که متن «الف» و «ب» از آن گرفته شـده از زهری اسـت .اکنون زمان مقایسـۀ
شـکل سـوم روایت اسـت .با توجه به اینکه متن «الف» و «ب» تا حد بسـیاری به یکدیگر شـباهت دارند،
مقایسـۀ متن «الف» و «ج» کافی اسـت .به شـکلهای مختلف در متن «ج» در ترجمه و انتقال عبارات
در ذیل اشاره شده است.

مقایسۀ متن «الف» و «ج»

25

داستان سراقه و تعقیبکردن رسولاهلل(ص)
ابـن اسـحاق گفـت :زهـری مـرا خبـر داد کـه عبدالرحمـن بـن مالـک بـن جعشـم با منبـع موثقـی از پدرش و
منبعـی معتبـر از عمو یـش سـراقة بـن مالـک بـن جعشـم او را خبـر داد کـه سـراقه گفـت :هنگامیکـه رسـول
خـدا(ص) از مکـه بـه سـوی مدینـه هجـرت کـرد ،قر یـش جایـزۀ  ۱۰۰شـتر را بـرای کسـی کـه آنهـا را بازگردانـد
نطـور کـه در کنـار افـراد قبیلۀ خود نشسـته بودم ،یکی از مـردان قبیلهام آمد و
قـرار داد .سـراقه گفـت :همی 
گفـت :بـه خـدا مـن سـه نفـر را در راه دیـدم کـه از کنارم گذشـتند و گمـان دارم آنها محمـد و یارانش بودند.
سـراقه گفـت :بـه او اشـاره کـردم کـه سـاکت بماند .سـپس گفت :آنـان افراد فلان قبیله بودهانـد که دنبال
شـتر گمشـدۀ خود میگشـتند .آن مرد گفت :شـاید چنین باشـد و سـپس سـکوت کرد .سراقه گفت :پس
از کمی تأمل برخاسـته 26و به منزل آمدم و دسـتور دادم اسـبم را زین کرده و به نزدم بیاورند و سلاحم را از
انتهای اتاقم برداشـته .در این حال تیرهایی را که بدان تفأل میزدم را طلب کرده و به راه افتادم .لباس
جنگـی خـود را در طـول مسـیر بـر تـن کردم .سـپس تیرهای قرعه را گرفتم و بـرای رفتن قرعه زدم ،ولی مبهم
بـود .تیـری کـه نمیخواسـتم بیـرون آمـد؛ نبایـد بـه او آسـیبی برسـانی .سـراقه گفـت :بـا این حـال همچنان
امیـدوار بـودم او را بـه قر یـش بازگردانـده و  ۱۰۰شـتر را بـه دسـت آورم .سـراقه گفت :سـوار بر اسـبم شـدم و آن
 .24آغاز زنجیره راویان بخاری مطابق الصحیح است( .ج  ،۵ص ۷۳؛ ج  ،۱ص )۱۴-۱۵
 .25ابن هشـام ،سـیرة سـیدنا محمد رسـولاهلل(ص) ،فرانکفورت ،۱۹۶۱ :ج  ،۱ص  .۳۳۱-۳بنگرید به :نسـخۀ عربی متن در پیوسـت
.۳
 .26اگرچه کلمه انگلیسی در هر دو ترجمه یکسان است ،کلمات عربی متفاوت هستند.
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حضرت را تعقیب کردم .ناگهان اسـبم که با سـرعت میرفت بر زمین خورد و من نیز از روی آن به زمین
افتادم .سراقه گفت :سپس تیر قرعۀ خود را برداشته و تفألی زدم .تیری که خوشایندم نبود بیرون آمد؛ به
او آسـیبی نزن .سـراقه گفت :اعتنایی نکردم و همچنان به تعقیب آنها پرداختم .سـراقه گفت :به دنبال
آنهـا رفتـم و اسـبم در حالـی کـه بـا سـرعت میرفـت دوبـاره بـر زمیـن خـورد و مـن از روی آن افتـادم .سـراقه
گفـت :ایـن چیسـت؟ سـپس تیـر قرعـهام را برداشـته و تفألـی زدم .تیری که خوشـایندم نبود بیـرون آمد؛ به
او آسیبی نرسان.
سراقه گفت :اعتنایی به دستبرداشتن از تعقیب آنان نکردم و پیامبر(ص) را دنبال کردم .مقداری که
رفتم و چشمم به آنها افتاد ،ناگهان پاهای اسبم در زمین فرو رفت و من نیز بر زمین افتادم .سراقه گفت:
زمانی که پاهایش را از زمین درآوردم دیدم چنان گرد و خا کی مانند طوفان شن برخاست .سراقه گفت:
زمانـی کـه ایـن را دیـدم ،دانسـتم محمـد علیـه مـن اسـت و من بـدان حضرت دسترسـی نـدارم و او پیروز و
شکستناپذیر خواهد بود .گفت :نزد آنها رسیدم و گفتم :من سراقة بن جعشم هستم .کمی صبر کنید
میخواهم با شما صحبت کنم .به خدا سوءقصدی نسبت به شما ندارم .سراقه گفت :رسولاهلل(ص)
بـه ابوبکـر گفـت :از او بپـرس از مـا چـه میخواهـد .گفـت :ابوبکـر آن را پرسـید .سـراقه گفت :من در پاسـخ
ابوبکـر گفتـم :میخواهـم چنـد کلمـه بنویسـی تا آن نوشـته میان من و شـما نشـانه و عالمتی باشـد .رسـول
خـدا(ص) فرمـود :ابوبکـر برایـش بنو یـس .سـراقه گفـت :ابوبکـر نیـز آنچه من میخواسـتم روی اسـتخوان یا
تکه چرمی نوشت و به سوی من پرتاب کرد .من آن را برداشتم و در جعبۀ تیر خود نهادم.

27

طـرح کلـی متـن «ج» شـبیه داسـتان تعقیـب سـراقه در متـن «الـف» و «ب» اسـت کـه قریش پاداشـی برای
پیامبـر(ص) قـرار دادنـد .شـخصی توجـه سـراقه را بـه گـذرگاه جمعـی از مـردان متوجـه کـرد .سـراقه عـازم
یشـود ،امـا از اسـبش میافتـد .تیرهـای قرعـه بـه او توصیـه میکننـد کـه از آنهـا بگـذرد .پاهـای جلـوی
م 
اسـبش در زمیـن فـرو مـیرود و گردوغبـاری بـر اثـر فرورفتن پاهایش بلند میشـود .سـراقه نـوری میبیند و از
پیامبر(ص) درخواست اماننامه میکند .با وجود این ،برخی اختالفات در محتوای متن «ج» و «الف»
و «ب» مالحظه میشود.
 .۱قریش تنها برای پیامبر(ص) پاداشـی در نظر گرفته بود؛ در حالی که در متن «الف» و «ب» این جایزه
برای ابوبکر نیز بود.
 .۲در متن «ج» سراقه با تیرهای قرعۀ خود برای صواب دید سه مرتبه تفأل زد ،اما در متن «الف» و «ب»
دو مرتبه.

 .27در متن «ج» داستان سراقه ادامه دارد و به دوران حیات وی در سالهای بعد مربوط میشود؛ زمانی که توسط برخی انصار تهدید
شد و به سوی پیامبر (ص) رفت ،به سبب نامهای که از وی دریافت کرده بود و اسالم آورد.
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 .۳در متن «ج» اسب سه مرتبه به زمین میافتد ،اما در متن «الف» و «ب» دو مرتبه.
 .۴در متن «ج» ابهامی دربارۀ این مسـئله وجود دارد که نامه بر اسـتخوان نوشـته شـده یا چرم [پوسـت یا
ممکن اسـت منظور پارچه باشـد] یا تکهای سـفالین ،در حالی که در متن «الف» و «ب» بهروشـنی بیان
شده است که بر روی پوست نوشته شد.
 .۵در متن «ج» ابوبکر اماننامه را نوشته ،اما در متن «الف» و «ب» عامر بن فهیره است.
نهـا در اصطالحـات و واژگان بـا یکدیگـر متفاوت هسـتند .برای مثـال در متن «الف» و «ب»
بنابرایـن مت 
ی که در متن «ج» عبارت ۱۰۰شـتر ذکر شـده اسـت .با وجود این اختالفات
واژۀ «دیه» آمده اسـت ،در حال 
و این حقیقت که متن «الف» و «ب» بیش از متن «الف» و «ج» و بالتبع «ب» و «ج» به یکدیگر شباهت
دارند ،میتوان نتیجه گرفت که داسـتان سـراقه در تمام این متنها در اسـاس به یکدیگر شـباهت دارند
و هـر سـه متـن از یـک منبـع گرفتـه شـدهاند؛ زیرا سـاختار هر سـه متـن و همچنین برخی ترکیبـات و قواعد
آنهـا بـا یکدیگـر مطابقـت دارد .ایـن نتیجهگیـری بـه کمـک اطالعـات زنجیـرۀ راویـان در متـن «ج» تقویت
میشود:
متن «ج» :ابن هشـام ،بکائی ،ابن اسـحاق ،زهری ،عبدالرحمن بن مالک بن جعشـم ،پدرش ،سـراقه بن
مالک بن جعشم.
زهـری پیونـد مشـترک در دو متـن ّاول اسـت .همچنیـن در ایـن زنجیـره از راویـان نیـز حضـور دارد .از آنجـا
کـه اشـاره کردیـم ایـن سـه متـن تا حـدی به یکدیگر شـباهت دارند و از یـک منبع گرفته شـدهاند .بنابراین
زهـری رکـن مشـترک منبـع اسـت .تفسـیرهای متفاوتی بـرای اختالفات موجـود در متن ابن اسـحاق وجود
دارد .این احتمال وجود دارد که ابن اسحاق مسئول این تغییرات باشد؛ به این سبب که او بهعمد متن
زهری را تعدیل کرده یا اینکه او روش دیگری را برای دستیافتن به روایت زهری به کار برده است .انواع
اختالفات ذکرشـده در باال ممکن اسـت به صورت شـفاهی و بر اسـاس نوشـتههای زهری یا ابن اسـحاق
انتقـال پیـدا کردهانـد .تفسـیر دیگـر این اسـت که ابن اسـحاق دو داسـتان مختلف را با هـم ترکیب کرده،
اما تنها به زنجیرۀ انتقال از زهری اشـاره کرده اسـت .با وجود این این امکان نیز وجود دارد که تغییرات،
ناشی از خود زهری باشد .مقایسۀ بیشتر با روایات مختلف سایر شا گردان زهری و مقایسۀ روایات زهری
بـا نسـخههای اشـخاص دیگـر ،ممکـن اسـت پاسـخی بـه سـؤال منشـأ اختالفـات در روایـت ابـن اسـحاق
باشد .اگرچه این موضوع خارج از دامنۀ مطالعۀ حاضر است.

نتیجه
سـه نسـخه از یـک روایـت و زنجیـرۀ انتقـال راو یـان همـراه آنهـا مقایسـه شـد تا مشـخص شـود آیـا میتوان به
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کمـک تجزیهوتحلیـل توأمـان ِاسـناد و متـن تعییـن کـرد کـه روایـت در چـه زمانـی انتشـار پیدا کرده اسـت.
ً
مقایسـۀ متـن عبدالـرزاق (متـن الـف) و بخـاری (متـن ب) نشـان میدهـد کـه روایـات آنهـا تقریبـا یکسـان
اسـت .نتیجهگیری این اسـت که هر دو متن از یک منبع گرفته شـدهاند .منبع مشـترک طبق اطالعات
موجـود در زنجیر ههـای انتقـال ،زهـری اسـت .نسـخۀ ابـن هشـام (متـن ج) بـا متـن «الـف» و «ب» تفـاوت
چشـمگیری دارد ،امـا بـر اسـاس شـباهتهای کلـی داسـتان تعقیـب سـراقه و مطابقتهـای مختصـر
یتـوان نتیجـه گرفـت کـه هـر سـه متـن از یـک منبـع گرفته شـدهاند .نـام زهری به
اصطالحـات و واژگان ،م 
عنوان ّاولین راوی مشترک میان تمام زنجیرههای انتقال معرفی شده است.
بیان شباهت میان متن «الف» و «ب» از یک سو و تفاوت میان متون «الف» و «ب» و «ج» از سوی دیگر
ً
احتمـاال بـه سـبب چگونگـی انتقـال اسـت .شـباهت نزدیک متـن «الـف» و «ب» بیانگر انتقال بر اسـاس
ی که اختالفات در متن «ج» میتواند ناشی از انتقال شفاهی از زهری
یک روایت مکتوب است ،در حال 
باشـد کـه در مرحلـۀ بعـد بـه صـورت مکتـوب درآمده اسـت .بررسـی منابع کتـاب المغازی کـه در ابتدای
این مقاله مورد بحث قرار گرفت و استفاده از تحلیل توأمان ِاسناد و متن که در یک روایت خاص به کار
رفتـه اسـت ،نشـان میدهـد کـه ایـن بخش از کتاب عبدالـرزاق بخش عمدهای از روایات زهری را شـامل
میشود.
چندیـن روایـت از زهـری در کتـاب المغـازی وجـود دارد کـه بررسـی آنهـا بـا تجزیهوتحلیـل توأمـان ِاسـناد و
متـن در دو دهـۀ اخیـر انجـام گرفتـه و «تألیـف» آنهـا تأیید شـده اسـت 28.علاوه بر این ،با توجه به مقایسـۀ
روایات متنوع مجموعههای دیگر امکان بازسازی (جزئی) نسخۀ اصلی وجود دارد .این بدان معناست
کـه روایـات موجـود در کتـاب المغـازی میتواند مربوط به اوایل قرن دوم هجری باشـد .اگر فرض کنیم که
ایـن روایـات از زهـری نیسـت و آنهـا را از شـخص دیگـری دریافـت کرده اسـت ،پس میتـوان ثابت کرد که
ً
احتمـاال تار یـخ آنهـا بـه اواخـر قـرن ّاول هجـری مربـوط میشـود .بـا اسـتفاده از بررسـی توأمـان ِاسـناد و متـن
میتوان تعیین کرد چه کسی «مؤلف» یک روایت خاص است و حتی امکان تعیین منبع او وجود دارد.
این واقعیت که میتوان روایتها را از این طریق تاریخگذاری کرد ،نشـان میدهد زمان بین انتشـار یک
روایـت و شـرح یـک حادثـه ممکـن اسـت بسـیار کوتاهتـر از آنچـه تا کنـون فـرض شـده باشـد؛ همانگونه که
 .28برای نمونه بنگرید به:

Schoeler, Charakter. Andreas Görke & Gregor Schoeler, Die altesten Berichte uber das Leben Muḥammads: Das Korpus

ʿUrwa ibn az-Zubair, Princeton,2008. Andreas Görke, “The historical tradition about al-Hudaybiya: A study of
ʿUrwa b. al-Zubayr’s account”, in H. Motzki (ed.), The biography of Muhammad: The issue of the sources, Leiden,
2000. Harald Motzki, “The murder of Ibn Abī l-Huqayq: On the origin and reliability of some maghāzī-reports”,
in: id. (ed.), The biography.
Nicolet Boekhoff-van der Voort, “The raid of the Hudhayl: Ibn Shihāb al-Zuhrī’s version of the event”, in Harald
Motzki (ed.), Analysing Muslim traditions: Studies in legal, exegetical and maghāzī ḥadīth, Leiden & Boston, 2010.

 185آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀپنجم ،آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

241

باتک یسرربودقن
 »یناعنصلا ماّمه نب قازرلادبع یزاغملا« باتک

روایـات کتـاب المغـازی نیـز ایـن وضعیـت را دارنـد .بنابرایـن بهاحتمالبسـیار زیاد به نظر میرسـد چنین
روایاتـی از لحـاظ تاریخـی قابـل اعتمـاد هسـتند ،اگرچـه ممکـن اسـت وقایـع اعجازآمیـز ماننـد آنچـه در
جر یـان تعقیـب پیامبـر(ص) در روایـت سـراقه رخ داد اتفـاق نیفتـد .بـا ایـن حـال روایت سـراقه یک روایت
بسیار قدیمی است که بر اساس آن میتوان نتیجه گرفت که در اواخر قرن ّاول هجری مسلمانان چگونه
نسبت به پیامبر(ص) مینگریستند .برای مثال داستان سراقه نشان میدهد اگرچه برای برخی از مردم
مهم بود که همپیمان قریش باشـند و معتقد بودند نشـاندادن آن اهمیت دارد ،همچنان پیامبر(ص) را
حمایت کردند و پیش از فتح مکه به او ایمان آوردند.
بنابرایـن ایـن نـوع از روایـات کمـک میکننـد تـا بتـوان تطـور تصویـر پیامبـر(ص) را میان پیروانـش بفهمیم.
نتایـج بـه دسـت آمـده از تجزیهوتحلیـل توأمـان ِاسـناد و متـن در روایـت مالقـات سـراقه بـا پیامبـر(ص)
هنـگام هجـرت از مکـه بـه مدینـه تأ کیـد میکنـد کـه کتـاب المغـازی عبدالـرزاق شـامل روایـت صحیـح
زهـری از معمـر اسـت .ایـن اسـتنتاج از نتایـج حاصـل از بررسـی و تحلیـل منابـع در بخـش ّاول ایـن مقالـه
حمایت میکند .همانگونه که در باال ذکر شـد ،بررسـی اخیر تحلیل توأمان ِاسـناد و متن نشـان میدهد
که احادیث صحیح دیگری نیز از معمر /زهری در کتاب المغازی وجود دارد که آن را به یک منبع کهن
و باارزش برای سیرۀ حضرت محمد(ص) تبدیل کرده است.

29

کتابنامه
عبدالرزاق؛ کتاب المغازی در المصنف؛ ویرایش حبیب الرحمن االعظمی؛ چاپ دوم ،بیروت ،المجلس العلمی،
 ،۱۹۸۳/۱۴۰۳ج  ،۵ص .۴۹۲-۳۱۳
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البخاری؛ صحیح البخاری؛ ویرایش احمد محمد شا کر؛ بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
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پیوست  :۱روایت عبدالرزاق از معمر از زهری ،مصنف ،ج  ،۵ص 394-۳۹۲
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ـار ق َر ي
أخ َب َـر ُه أن ُـه َس ِمع س َـراقة يقول :جاءتنـا رسـل كف
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س ق ْو ِمي ِم ْن
ل
ا
ج
ِ
ٍ
ُ ِ
ٍ
ًَ
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ِم ْـن َو َر ِاء أ ك َم ٍـة ت ْح ِب ُس َـها عل َّـيَ ،وأخـذت ُر ْم ِحـي فخ َر ْج ِ ِ ِ
ِ
ِ
َْ
َ َ
َ
َ
َ
َُ
َ َ َ ُ
َ ََ
ال ْرض َو َخ َف ْض ُت َع َل ْيه ُّ
ِب
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ـاب ُم َو َادع ٍة َآم ُن ِب ِه فأ َم َـر ع ِام ُر ْب ُن ف َه ْي َرة فك َت َب ُه ِلي ِفي
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ْ
َ ُ َ
ُرق َع ٍة ِم ْن أ َد ٍم ،ث َّم َمضى.
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پیوست  :۲روایت بخاری از لیث از ُعقیل از زهری ،صحیح بخاری ،ج 77-۷۶ ،۵
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ـثَ ،ع ْـن ُع َق ْيـلَ 30ق َـال ْاب ُـن ش َـهابَ :و َأ ْخ َب َرنـي َع ْب ُـد َّ
حدث ِنا يحيى بن بكي ٍر ،حدثنا اللي
ـك
الر ْح َم ِن ْب ُن َما ِل ٍ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َ
َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ
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َ
المد ِل ِج ُّـيَ ،و ُه َـو ْاب ُـن أ ِخي ُس َراقة ْب ِن ما ِل ِك ب ِن جعش ٍـم ،أن أبـاه أخبـره أنـه س ِمع سراقة بن جعش ٍـم يقول:
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اهلل َعل ْي ِـه َو َسـل َم َوأ ِبـي َبك ٍـرِ ،د َيـة ك ِل َو ِاح ٍـد ِم ْن ُه َما،
اهَّلل َصلـى
ـار ق َر ْي
جاءنـا رسـل كف
ـول ِ
ـش ،ي ْجعلـون ِفـي َر ُس ِ
ٍ
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ٌ
ـس قو ِمي ب ِنـي مد ِلـج ،أقبل رجل ِمنهـم ،حتى
ـس ِم َـن مجا ِل ِ
مـن قتلـه أو أسـره ،فبينمـا أنـا جا ِلـس ِفـي مج ِل ٍ
ٍ
َ
ُ
َ
َ َ َ ََْ ََ ْ ُ ُ ُ ٌ ََ َ
َ ً
َُ ّ َ ْ
ُ
ـت آن ًفـا أ ْسـو َد ًة ب َّ
ـاح ِل ،أ َر َاهـا ُم َح ّمـدا َوأ ْص َح َاب ُـه،
قـام علينـا ونحـن جل
الس ِ
ـوس ،فقـال َيا ُس َـراقة ِ:إ ِنـي قـد َرأ ْي ِ
ِ
ِ
ـت ُف َال ًنا َو ُف َال ًنـاْ ،ان َط َل ُقـوا ب َأ ْع ُين َناُ ،ث ّمَ
ـت َل ُـه :إ َّن ُه ْـم َل ْي ُسـوا به ْـمَ ،و َلك َّن َك َر َأ ْي َ
ـت َأ َّن ُه ْـم ُه ْـمَ ،ف ُق ْل ُ
َق َال ُس َـر َاق ُة َ:ف َع َر ْف ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ً ُ َ ُ ُ ََ َ ْ ُ ََ
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َلب ْث ُ
ـت ِفـي َ
ـت فأ َم ْـر ُت َج ِار َي ِتـي أ ْن تخ ُر َج ِبف َر ِسـيَ ،و ِه َـي ِم ْـن َو َر ِاء أ ك َم ٍة،
ـس َسـاعة ،ث ّـم ق ْمـت فدخل
الم ْج ِل
ِ
ِ
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َ
َ َ ْ
َ َ
َف َت ْحب َس َها َع َل َّيَ ،وأ َخ ْذ ُت ُر ْم ِحيَ ،ف َخ َر ْج ُت ب ِه ِم ْن َظ ْهر َ
الب ْي ِت ،ف َح َط ْط ُت ِب ُز ِّج ِه األ ْرضَ ،وخفض ُت َعا ِل َي ُه،
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َ
حتـى أتيـت فر ِسـي فر ِكبتهـا ،فرفعتهـا تق ِـرب ِبـي ،حتـى دنـوت ِمنهـم ،فعثـرت ِبـي فر ِسـي ،فخـررت عنهـا،
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ْ
فق ْم ُت فأ ْه َو ْي ُت َي ِدي ِإلى ِك َنان ِتي ،ف ْاس َتخ َر ْج ُت ِم ْن َها األ ْزال َم ف ْاس َتق َس ْم ُت ِب َها :أض ُّر ُه ْم أ ْم ال ،فخ َر َج ال ِذي
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اهلل َعل ْي ِه َو َسل َم،
اهَّلل َصلى
ول ِ
أ ك َر ُه ،ف َر ِك ْبت ف َر ِسيَ ،وعص ْيت األزالم ،تق ّ ِر ُب ِبي حتى ِإذا َس ِمعت ِق َر َاءة َر ُس ِ
َ
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َ
َ َ
ـتَ ،و َأ ُبـو َب ْكـر ُي ْكث ُـر ال ْلت َف َ
َو ُه َـو َال َي ْل َتف ُ
الرك َب َت ْي ِـن ،فخ َـر ْر ُت
ض ،حتـى بلغتـا
ـاتَ ،سـاخ ْت َيـدا ف َر ِسـي ِفـي األ ْر
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ـاطع ِفي
عنهـا ،ثـم زجرتهـا فنهضـت ،فلـم تكـد تخ ِـرج يديهـا ،فلمـا اسـتوت قا ِئمـةِ ،إذا ِل ث ِـر يديها عثان س ِ
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ـان ،ف ْاس َتق َس ْـم ُت ِبـاأل ْزال ِم ،فخ َـر َج ال ِذي أ كـره ،فناديتهم ِباألم ِان فوقفوا ،فر ِكبت فر ِسـي
السـم ِاء ِمثـل الدخ ِ
ْ َ َْ
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يـت َما َلق ُ
َح َّتـى ج ْئ ُت ُه ْـمَ ،و َو َق َـع فـي َن ْفسـي ِحي َـن َلق ُ
الح ْب َ ْ ُ
يت ِم َـن َ
اهَّلل صلى
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الز َاد َو َ
ف ع ّنا» .ف َسأل ُت ُه أن َيك ُت َب ِلي ِك َت َ
اب أم ٍن،
الم َتاع ،فل ْم َي ْرزآ ِني َول ْم َي ْسأ ال ِنيِ ،إل أن قال« :أخ ِ
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اهلل َعل ْي ِه َو َسل َم.
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باتک یسرربودقن
 »یناعنصلا ماّمه نب قازرلادبع یزاغملا« باتک

پیوســت  :۳روایت ابن اســحاق ،زهری ،ابن هشــام ،سیره ســیدنا محمد رسول اهلل (ص) ،ج ،۱
333-۳۳۱
قصه سراقه و رکوبه فی أثر الرسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم
قـال ابـن إسـحاق :وحدثنـي الزهـري أن عبـد الرحمـن بن مالك بن جعشـم حدثه عن أبيه عن عمه سـراقة
بن مالك بن جعشم ،قال :لما خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة ،جعلت
قر يـش فيـه مائـة ناقـة لمـن رده عليهـم .قال :فبينـا أنا جالس في نادى قومي إذ أقبـل رجل منا ،حتى وقف
علينـا ،فقـال :واهلل لقـد رأيـت ركبـة ثال ثـة مـروا علـى آنفـا ،إنـي ألراهـم محمدا وأصحابـه .قال :فأومـأت إليه
بعينـي :أن اسـكت ،ثـم قلـت :إنمـا همـا بنـو فلان ،يبتغـون ضالـة لهـم ،قـال :لعلـه ،ثـم سـكت .قـال :ثـم
مكثـت قليلا ،ثـم قمـت فدخلت بيتي ،ثم أمرت بفرسـي ،فقيد [لي] إلى بطن الوادي ،وأمرت بسلاحي،
فأخـرج [لـي] مـن دبـر حجرتـي ،ثـم أخـذت قداحـي التـي أستقسـم بهـا ،ثـم انطلقـت ،فلبسـت المتـي ،ثـم
أخرجـت قداحـي فاستقسـمت بهـا ،فخـرج السـهم الـذي أ كـره « ال يضره» قـال :وكنت أرجـوا أن أرده على
قر يـش فآخـذ المائـة الناقـة .قـال فركبـت علـى أثـره ،فبينمـا فرسـي يشـتد بـي عثـر بي فسـقطت عنـه .قال:
فقلـت :مـا هـذا ؟ قـال :ثـم أخرجـت قداحـي فاستقسـمت بهـا ،فخـرج السـهم الـذي أ كـره «ال يضـره» قال:
فأبيت إال أن أتبعه .قال :فركبت في أثره ،فبينا فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه قال :فقلت :ما هذا
؟ قال ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها ،فخرج السهم الذي أ كره «ال يضره» .قال :فأبى إال أن أتبعه،
فركـب فـي أثـره .فلمـا بـدا لـي القـوم ورأيتهـم ،عثر بـي فرسـي ،فذهبت يداه فـي األرض ،وسـقطت عنه ،ثم
انتـزع يديـه مـن األرض ،وتبعهمـا دخـان كاالعصـار قـال :فعرفت ـ حيـن رأيت ذلك ـ أنه قـد منع منى ،وأنه
ظاهر .قال :فناديت القوم فقلت :أنا سراقة بن جعشم ،أنظروني أ كلمكم ،فواهلل ال أريبكم ،وال يأتيكم منى
شئ تكرهونه .قال :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألبي بكر :قل له :وما تبتغى منا ؟ قال :فقال [لي]
ذلـك أبـو بكـر ،قـال :قلـت تكتـب لي كتابـا يكون آية بيني وبينك .قال :اكتب له يـا أبا بكر [قال] :فكتبت
لـي كتـاب فـي عظـم ،أو فـي رقعـة ،أو فـي خرقـة ،ثـم ألقـاه إلـى ،فأخذتـه ،فجعلته فـي كنانتي ثـم رجعت،
فسكت فلم أذكر شيئا مما كان ،حتى إذا كان فتح مكة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم []...

