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و  مطالعه  جدیدی  منابع  اخیر،  دهه  چند  در  چکیده:  
نوینی  چشم انداز  در  را  )ص(  پیامبر  سیره  پیرامون  بررسی 
در  المغازی«  »کتاب  بخش  منابع  این  از  یکی  داده اند.  قرار 
چندین  از  عبدالرزاق  مصنف  است.  عبدالرزاق  مصنف 
است  روایت  بسیاری  تعداد  شامل  و  شده  گردآوری  نسخه 
کتاب  است.  آن  پنجم  مجلد  از  بخشی  المغازی  کتاب  که 
المغازی بخشی تاریخی است که مهم ترین حوادث زمان 
زمان  تا  را  حضرت  آن  وفات  از  پس  و  )ص(  پیامبر  حیات 
به  مذکور  کتاب  اهمیت  می دهد.  شرح  معاویه  خالفت 
با  قیاس  در  که  است  قدیمی تری  روایات  بودن  دارا  سبب 
دیگران، بیشتر به ابن شهاب زهری نسبت داده شده است. 
و  احادیث  این  است  کوشیده  رو  پیش  نوشتار  در  نگارنده 
روایات را دقیق تر تاریخ گذاری کند. وی در راستای این هدف، 
بخش  از  و  معرفی  را  عبدالرزاق  مصنف  کتاب  نخست، 
میان  به  سخن  آن،  منابع  و  المغازی  کتاب  یعنی  آن  پنجم 
به  زهری،  و  معمر  خبری  منابع  به  اشاره  با  سپس  می آورد. 
اهمیت کتاب المغازی می پردازد. نویسنده با مقایسه یک 
روایت از کتاب المغازی عبدالرزاق با روایات مختلف، الجامع 
نتیجه گیری  چنین  هشام،  ابن  سیره  و  بخاری  الصحیح 
در  زهری  معمر/  از  نیز  دیگری  صحیح  احادیث  که  می کند 
کتاب المغازی وجود دارد که آن را به یک منبع کهن و باارزش 

برای سیره پیامبر )ص( تبدیل کرده است.

حضرت  سیره  )ص(،  محمد  حضرت  کلیدواژه ها: 
محمد )ص(، سیره معصومان )ص(، سیره پیامبر )ص(، 
کتاب المغازی، معمر، ابن شهاب زهری، تاریخ گذاری، منابع 

خبری، کتاب مصنف، عبدالرزاق.
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کتاب »المغازی عبدالرزاق 
بن هّمام الصنعانی« 

این مقاله نسخه اصالح شده و ترجمه مقاله ای هلندی 
است که پیش تر با عنوان »کتاب المغازی عبدالرزاق بن 

همام الصنعانی« منتشر شده است. )شرقیات، ج 11، 1999(



The Book “al-Maghāzī ‘Abdul Razzāq Ibn 
Hammām al-Ṣan’ānī”; A Search for the Au-
thenticity 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 Muṣan-
naf of Abdul Razzāq. The Muṣannaf of Abdul 
Razzāq has been collected from several manu-
scripts and includes a large number of narra-
tions, 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 compari-
son 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 sourc-
es. 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 differ-
ent 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.

كتاب )املغازي( لعبد الرّزاق بن مّهام الصنعاين؛
حبث يف أسانيد املصادر األّولّية

نيكولت بوخوف وان در ورت
ترمجة: نسيمة فالحي جناد

متتـاز  جديـدة  دراسـات  ظهـور  األخيـرة  العقـود  شـهدت  اخلاصـة: 
بنظرهتـا املعاصـرة ملصـادر سـيرة النّي )ص(، وأحـد هذه املصادر هو 
ف مصّنف عبد الرّزاق 

ّ
يتأل كتـاب املغـازي يف مصّنـف عبد الرّزاق. و

 
ّ

 مـن الروايـات، حيتـل
ً
 كبيـرا

ً
يتضّمـن عـددا مـن جتميـع عـّدة نسـخ، و

د اخلامس من هذا املصّنف.
ّ
 من املجل

ً
كتاب املغازي قسما

أهـّم احلـوادث  خيّيـة تشـرح  تار يـات  املغـازي حمتو كتـاب  يتضّمـن 
الواقعـة يف فتـرة حيـاة الرسـول )ص( والفتـرة الـي تلـت وفاتـه حـّت 

ية. خالفة معاو
متتـاز  روايـات  عـى  اشـتماله  يف  املذكـور  الكتـاب  أمّهّيـة  وتمكـن 

 إىل ابن شهاب الزهري.
ً
خيّية وبانتساهبا غالبا بأقدمّيهتا التار

خيـي  يسـعى الكاتـب يف مقالـه احلـايل إىل التدقيـق يف اجلانـب التار
هلذه األحاديث والروايات. ويف سياق هدفه هذا يبدأ الكاتب مقاله 
الـرّزاق ليتحـّدث بعـد ذلـك عـن  يـف بكتـاب مصّنـف عبـد  بالتعر
القسـم اخلامـس منـه ـ  أي كتـاب املغـازي  ـ ومصـادره، مّث يتحـّدث 
ّية  عـن أمّهّيـة كتـاب املغـازي مـن خـالل اإلشـارة إىل املصـادر اخلبر

ملعّمر والزهري.
كتـاب مغـازي عبـد  ومـن خـالل مقارنـة الكاتـب إلحـدى روايـات 
الـرّزاق مـع الروايـات املختلفة الـواردة يف اجلامع الصحيح للبخاري و  
سـيرة ابـن هشـام يصـل إىل نتيجـٍة مفادها وجـود أحاديث صحيحة 
 يف كتاب املغازي، األمر الذي جيعل 

ً
خرى عن معّمر والزهري أيضا

ُ
أ

يقة القّيمة لسـيرة الرسـول   مـن املصادر العر
ً
مـن هـذا الكتـاب واحـدا

)ص(.
املفـردات األساسـّية: النـّي حمّمـد )ص(، سـيرة النـّي حمّمـد )ص(، 
سـيرة املعصومني )ع(، سـيرة الرسـول )ص(، كتاب املغازي، معّمر، 
كتـاب  ّيـة،  اخلبر املصـادر  يـخ،  التار تعيـني  الزهـري،  شـهاب  ابـن 

املصّنف، عبد الرّزاق.
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دیگـر  هماننـد  اسـت.  شـده  نوشـته  محمـد)ص(  حضـرت  سـیرۀ  دربـارۀ  بسـیاری  مقـاالت  و  کتاب هـا 
کـه از  گزارش هـای پیـروان اوسـت  پایه گـذاران ادیـان بـزرگ، اطاعـات دربـارۀ سـیرۀ پیامبـر)ص( بـر اسـاس 
کتاب درآمده  نسلی به نسلی دیگر انتقال یافته و در نهایت ضبط و جمع آوری شده و به شکل تألیف و 
گذشـته منبعی برای سـیرۀ پیامبر)ص( بوده اند و امروز نیز در دسـترس  که در  اسـت. بیشـتر این تألیفات 

گردآوری و تألیف شده اند. هستند، حداقل دو قرن پس از وفات حضرت محمد)ص( 

سال ها سیرۀ ابن اسحاق)م767/150( با ویرایش ابن هشام)م834/218( مورد استفاده بود و همچنان 
گاهـی محققـان مسـلمان و غیرمسـلمان اسـت و در عیـن حـال یکـی از  بـرای آ هـم جـزء منابـع اصلـی 
یخ الرسـل و الملوک طبری )م922/310(،  کتاب تار قدیمی ترین منابع به شـمار می آید. منابع مهم دیگر 
کتـاب طبقـات ابـن سـعد)845/230( اسـت. محققـان  بخـش مربـوط بـه پیامبـر)ص( و یـک جلـد از 
کمتر قابل اعتماد و معتبر می دانند. هر  کتاب المغازی واقدی)م823/207( را  مسلمان و غیرمسلمان 

چند به شکلی محدودتر از منابع ذکرشده همچنان مورد استفادۀ دیگران است.1

دربـارۀ سـیرۀ  بررسـی  و  کـه مطالعـه  اسـت  گرفتـه  قـرار  منابـع جدیـدی در دسـترس  اخیـر  در چنـد دهـۀ 
المغـازی« در  ایـن منابـع بخـش »کتـاب  از  یکـی  قـرار داده انـد.  را در چشـم انداز جدیـدی  پیامبـر)ص( 
کامل از مغازی معمر  مصنف عبدالرزاق بن هّمام صنعانی)م827/211( است.2 این اثر تقریبًا به شکل 
بن راشد)م770/153( معاصر ابن اسحاق پدید آمده است. اهمیت کتاب المغازی به سبب دارابودن 
روایات قدیمی تری اسـت که در قیاس با دیگران، بیشـتر به ابن شـهاب زهری)م742/124( نسـبت داده 
گـر  کنـم. ا یخ گـذاری  شـده اسـت. در ایـن مقالـه سـعی  بـرآن اسـتکه ایـن احادیـث و روایـات را دقیق تـر تار
کـه بخش اعظـم این روایات از قـرن اّول هجری سرچشـمه گرفته اند، پس زمان  تحلیـل مـن درسـت باشـد 
کان  بیـن وقایـع ذکرشـده در گزارش هـا و زمـان انتقـال روایات بسـیار کوتاه تر از فرضیه  هایی اسـت که شـکا
یخـی را در بـر داشـته  گرفته انـد.3 بنابرایـن احتمـال اینکـه ایـن روایـات اطاعـات موثـق تار کنـون در نظـر  تـا 
گزارش هـای شـخصی غیرقابـل اعتمـاد  یخـی  گـر اعتبـار تار باشـند بیشـتر اسـت. در ایـن صـورت حتـی ا
کرد. باشد، می توان با کمک مجموعه ای از روش های علمی بر پایۀ نقد منابع، سیرۀ پیامبر)ص( را تهیه 

1. برای نمونه بنگرید به:
Marco Schöller, Exegetisches Denken und Prophetenbiographie:  Eine quellenkritische Analyse der Sīra-Uber-

lieferung zu Muḥammads Konflikt mit den Juden, Wiesbaden, 1998, 58–62.
2. عبدالرزاق، »کتاب المغازی«، المصنف، ج 5، بیروت، 1972، ص313- 492.

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
کتـاب  گـردآوری شـده و شـامل تعـداد بسـیاری روایـت اسـت.4  مصنـف عبدالـرزاق از چندیـن نسـخه 
)1347/747-1346( تعلق 

ّ
المغـازی بخشـی از مجلـد پنجـم مصنف اسـت و به نسـخۀ خطی مرادمـا

یـاد بـن بشـر االعرابـی البصـری )م952/340- کـه بـر اسـاس روایـات ابوسـعید احمـد بـن محمـد بـن ز دارد 
951(، ابویعقوب اسـحاق بن ابراهیم بن عباد الدبری)م898/285( و عبدالرزاق)م827/211( اسـت. 
یخی اسـت که مهم ترین حوادث زمان  در مقابل سـایر بخش های مصنف، »کتاب المغازی« بخشـی تار
یه )سال های661-680/41-60(  حیات پیامبر)ص( و پس از وفات آن حضرت را تا زمان خافت معاو
کـه برخـاف سـیرۀ ابـن اسـحاق بـا ویرایـش ابـن هشـام، احادیـث و روایـات در یـک ترتیـب  شـرح می دهـد 
ی او بـه  ی یـا راو کـه منابـع خبـری عبدالـرزاق یـا خـود و زمانـی قـرار داده نشـده اند. چنیـن بـه نظـر می رسـد 
ترتیب زمانی توجهی نداشتند؛ هر چند آنان به این ترتیب زمانی آشنا بوده اند و نشانۀ آن هم  زمانی است 
یخی از حوادث ذکر می کند.5 رئوس مطالب  که عبدالرزاق روایتی از معمر از عکرمه را با یک تسلسـل تار
ینی  اصلی با ترتیب زمانی ابن اسـحاق شـباهت دارد. همانند سـایر بخش های مصنف، روایات با عناو
مرتب شده اند، اما ترتیب این عناوین به نظر روشمند نمی آید. احتمااًل عبدالرزاق روش شیخ خود معمر 

کرده است. در ادامه به جزئیات این مسئله پرداخته می شود. را اتخاذ 

کتاب المغازی منابع 
کتـاب المغـازی بـه شـکل قابـل توجهـی از دیگـر بخش هـای مصنـف متفـاوت اسـت.  کندگـی منابـع   پرا
ایـن بخش هـا بیشـتر شـامل احادیثـی از چهـار منبـع خبـری اصلی اسـت: معمر بـن راشـد)م770/153(، 
عبدالملـک بـن جریـج)م767/150(، سـفیان ثـوری)م778/161( و سـفیان بـن عیینـه)م814/198(.6 
یان در کتاب المغازی نشان می دهد که تقریبًا تمام احادیث به معمر نسبت داده  نگاه اّول به زنجیرۀ راو
که طبق جدول شمارۀ 1 نشان می دهد این  ی دیگر روایاتی ذکر می کند  شده  است. عبدالرزاق از پنج راو
یـان چنـد درصـد از کل احادیـث را شـامل می شـوند. روایـات عبدالـرزاق به عقیدۀ خـود او یا به عبارتی  راو

کتاب المغازی در برمی گیرد. بدون مراجعه به منابع دیگر، دوونیم درصد از روایات را در 

کتابش با عنوان مبانی فقه اسـامی: فقه مکی پیش از مکاتب قدیم، الیدن، 2002  4. هارالد موتسـکی سـاختار مصنف و روایت را در 
یسـنده و کار او در ادبیـات  توصیـف می کنـد. تجزیه وتحلیـل مفصلـی نیـز از مصنـف در مقـاالت دیگـری از هارالـد موتسـکی بـا نـام »نو
اسـالمی قرن اّول هجری مورد المصنف عبدالرزاق« موجود اسـت: مطالعات اورشـلیم در زبان عربی و اسـام، ج 28، 2003 و مقاله 

»مصنف عبدالرزاق صنعانی، منبعی برای احادیث قرن نخست هجری« در مجله مطالعات خاور نزدیک، ج50، 1991.
5. عبدالرزاق، مصنف، ج 5، شماره حدیث 9734.

6. بنگرید به: موتسـکی، مبانی فقه اسـامی، ص 58 و المصنف، ص 3-2. موتسـکی بخش های مختلف مصنف عبدالرزاق را به 
کتاب البیوع را بررسی می کند. دو مورد اخیر نیز در این مقاله بررسی نمی شوند. کتاب الجامع و  کتاب المغازی،  استثنای 
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یان  احادیثراو
 درصدتعداد

93/9درصد 153معمر بن راشد
1/2درصد 2یحیی بن العاء

0/6درصد 1مالک بن انس
0/6درصد7  1ابن ابی یحیی

0/6درصد 1عبداهلل بن مبارک
0/6درصد 1وکیع بن جراح

2/5درصد4بدون مرجع/ رأی خاص 
100٪163مجموع

جدول 1: منابع خبری عبدالرزاق

که تمام روایات به جز ده عدد از این بخش به معمر نسـبت داده شـده اسـت.8   این ارقام نشـان می دهد 
کتاب المغازی شناخته شده است.9 که معمر به عنوان پدیدآورندۀ  این مسئله تعجب آور نیست 

گزارش هایی از منابع خبری دیگر بدان افزوده  کرده و  یافت  به نظر می رسـد عبدالرزاق روایاتی از معمر در
ینی مشـابه آمده انـد. بنابراین امکان بازسـازی  اسـت. همگـی ایـن گزارش هـا پـس از روایـات معمـر با عناو
گردآورنـدگان  چنان کـه  دارد؛  وجـود  عبدالـرزاق  گردش  شـا بعـدی  کتـاب  وسـیله  بـه  معمـر  گمشـدۀ  اثـر 

کلی یا جزئی نقل قول هایی آورده اند. مجموعه های بعد اغلب از آثار اساتید خود به شکل 

کـه کتـاب المغازی موجـود در مصنف بـا تمام احادیثـی که معمر   ایـن مسـئله لزومـًا بـه ایـن معنـا نیسـت 
کـه  کـرده اسـت مطابقـت دارد. همچنیـن بـه ایـن معنـا نیسـت  کـرده و در خطابه هایـش نقـل  جمـع آوری 
گرفته اند. هر چند احتمال این مسـئله با  کرده اسـت قرار  که معمر آنها را منتقل  روایات به همان ترتیبی 
 توجـه بـه نبـودن ترتیـب روشـمند احادیث ذکرشـده در کتاب وجـود دارد. ماهر جرار در کتـاب خود دربارۀ 
مجموعه هـای مغـازی در اسـپانیای اسـامی توضیـح می دهـد که عبدالرزاق تنها بخشـی از اثر معمر را در 
بـاب )فصل/بخـش( مغـازی آورده اسـت. او برخـی از احادیـث را در بخش هـای دیگـر مصنـف ذکر کرده 
گذاشـته شـده اند.10 دلیـل دیگـر غفلـت از  کنـار  کامـل  و تعـدادی دیگـر از روایـات بـه وسـیله او بـه  صـورت 

کامل او ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن ابی یحیی است. )المّزی؛ تهذیب الکمال فی اسماء الرجال؛ بیروت: 1998/1418،  7. نام 
ج 1، 133، شماره 232(

8. عبدالـرزاق، مصنـف، ج 5، 367، 1. 5-1؛ 379، شـماره حدیـث 9740، 9741. 1. 5؛ 419، شـماره 9749؛ 1. 4؛ 451، شـماره 
9767، 476، 1. 5-6؛ 9-486، شماره 9782 و 490، شماره 9783.

9. ابن ندیم، الفهرست، بیروت، 1988، ص 106.
10. . Maher Jarrar, Die Prophetenbiographie im islamischen Spanien: Ein Beitrag zur Uberlieferungs- und Redak-

tionsgeschichte, 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 
کرده است.11 شاید عبدالرزاق تنها به مهم ترین حوادث زمان  مشخصی بدون قالب و نظم ثابتی تألیف 

کتاب المغازی تمایل داشته است. حیات پیامبر)ص( و پس از آن در 

منابع خبری معمر
یـم، تصویر دیگری پدیدار می شـود. معمـر چندین منبع  کـه بـه منابـع خبـری معمـر نگاهی می انداز زمانـی 
گرچه او همانند عبدالرزاق یک منبع خبری  خبری دارد که تعدادی از احادیث را از آنها روایت می کند. ا
اصلی در اسناد مغازی دارد و آن زهری است. جدول شمارۀ 2 نگاه جامعی به منابع خبری معمر دارد.

 احادیثراویان
درصدتعداد 

68/6 درصد 105ابن شهاب زهری
5/9درصد 9قتاده بن دعامه سدوسی

5/2درصد8ایوب بن ابی تمیمه 
4/6درصد7عثمان الجزری 

3/3درصد5بی نام 
2درصد3بدون مرجع/ رأی خاص 

10/5درصد 16سایر
100٪ 153مجموع

جدول 2: منابع خبری معمر

جـدول شـمارۀ 2 نشـان می دهـد کـه روایـات زهـری به طورتقریبی 70درصد کل احادیث را شـامل می شـود. 
عاوه بر این، معمر به دو جفت از روایات )بی نام و بدون مرجع( از میان سه راوی دیگر، یعنی قتاده، ایوب 
و عثمـان الجـزری اشـاره می کنـد، امـا مشـارکت آنها بسـیار کم اسـت. تنهـا 2درصد احادیـث از خود معمر 
اسـت کـه عقایـد و دیـدگاه او را منعکـس می کنـد، در حالی که 3/3درصد روایـات مربوط به راویان بی نام 
است. 10/5درصد باقیمانده نیز میان سیزده راوی متفاوت تقسیم می شود که هر کدام یک یا دو حدیث 
یابی  را بـه خـود اختصـاص داده انـد. نه تنهـا بازسـازی اثـر معمـر از کتـاب المغـازی ممکـن اسـت، بلکـه باز
کرده  که معمر از زهری روایت  احادیث از اسـتادش زهری نیز امکان پذیر اسـت. طبعًا بخشـی از احادیثی 
اسـت، به طوردقیـق 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 می کنـد، مانند روایتی درباره بحیـرای راهب و میراث 
رقی 158( کرد. )همان، ص 54، پاو که به پیامبر)ص( وقف  مخیرق 

کار او در ادبیات اسامی قرن اّول هجری، ص 191. 11. بنگرید به: موتسکی، نویسنده و 
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کتاب المغازی موجود نیسـت.12 بنابراین یا عبدالرزاق این حدیث را در مجموعۀ خود نیاورده  راهب در 
کار برده است. یاد معمر تنها بخشی از اخبارش را از زهری در اثر خاص خود به  یا به احتمال ز

منابع خبری زهری
ی اصلـی دارد. عـروة بن زبیـر، عبیداهلل بن عبـداهلل بن عتبه و  بـر خـاف عبدالـرزاق و معمـر، زهـری سـه راو
کـه روایـات آنهـا بـا هـم 33درصـد از کل روایات را در بـر می گیرد؛ همان گونـه که جدول  سـعید بـن مسـیب 
ی  که نامـش را ذکر نکرده  شـمارۀ 3 نشـان می دهـد. زهـری ادعـا می کنـد 6/4درصـد احادیـث را از یک راو

کرده است. یافت  در

 احادیثراویان
 درصدتعداد

16/5درصد18عروه بن زبیر 
9/2درصد 10عبیداهلل بن عبداهلل بن عتبه

7/3درصد8سعید بن مسیب
6/4درصد7بی نام 

27/5درصد 30بدون مرجع/رأی خاص
33/1درصد 36سایر

100٪ 109 13مجموع

جدول 3: منابع خبری زهری

باقـی روایـات یـا نظـر و دیـدگاه خـود اوسـت یـا روایاتی اسـت که زنجیرۀ انتقـال آنها نشـان نمی دهد که این 
کرده است. عاوه بر این، زهری از پنج نفر بیش از یک حدیث به دست  یافت  ی در روایات را از کدام راو
کـرده اسـت که سی وسـه و یک دهم درصـد از کل روایات را  یافـت  آورده و تنهـا یـک روایـت را از سـایرین در
که احادیثش بیش از 50درصد از روایات  ی اصلی دارند  شامل می شود. عبدالرزاق و معمر هر دو یک راو
کتـاب المغـازی عبدالـرزاق شـامل احادیـث  آنهـا را در بـر می گیـرد. شـصت وچهار و چهاردهـم درصـد از 
یان در بخش های دیگر مصنف این اعداد قابل توجه  زهری و معمر اسـت. در مقایسـه با مشـخصات راو

است.14

12. . Jarrar, Die Prophetenbiographie, 54, footnote 158.
رقی 13 در باال. همچنین بنگرید به: پاو

یرا یک روایت معمر نقل شـده از  13. به جای 105 روایت همان گونه که در جدول 2 ذکر شـد، 109 روایت از زهری شـمارش شـده اسـت؛ ز
زهـری از چنـد راوی نقـل شـده اسـت کـه زهـری روایـات آنها را در یک حدیث خالصه کرده اسـت. )بنگرید بـه: عبدالرزاق، مصنف، 

ج 5، ص 409-410، شماره 9748(
14. پراکندگـی روایـات در بخش هـای دیگـر به جـز کتـاب المغـازی، کتاب الجامع و کتاب البیوع نشـان می دهد کـه معمر در حدود 32 
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کندگی منابع خبری می توان چنین نتیجه گفت که کتاب المغازی در المصنف عبدالرزاق   بر اساس پرا
یـان دیگـر بـه اثـر خـود افـزوده  کـه عبدالـرزاق برخـی از روایـات را از راو از معمـر اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
کـه معمـر اثـر خود را بر اسـاس اخبـار و روایات زهری پایه گـذاری کرده  اسـت. از سـوی دیگـر مشـخص شـد 
یان دیگری نیز در اثر  که او اسناد خود را به زهری محدود نکرده، بلکه از راو است. با وجود این حقیقت 

خود بهره برده است.

یافتـی از یـک منبـع یـا تنهـا بخشـی از آنهـا  کـه تمـام اسـناد در گردآورنـده ای ایـن اختیـار را دارد  ظاهـرًا هـر 
کارش  را در اثـر خـود بگنجانـد. احتمـال مـی رود ایـن انتخـاب بـه مصلحـت و توجـه شـخصی یـا هـدف 
کاملـی بـا احادیـث معمـر یـا  کتـاب المغـازی بـه شـکل  بسـتگی داشـته باشـد. بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکـه 
زهـری مطابقـت نـدارد، امـا مـا را از اواخـر قـرن دوم هجـری به ربع دوم همان قرن و حتی شـاید پیش تر از آن 
می برد. البته مشـروط بر اینکه اظهارات عبدالرزاق و معمر درباره منابعشـان سـاختگی نباشـد. اختاف 
ی اصلی یا تعـدادی از  کـه ایـن روایـات در ارجاع یافتـن بـه یـک راو یـان یـا ایـن حقیقـت  در مشـخصات راو
کـه نسـبت دادن اخبـار و  یـان بـا هـم متفـاوت هسـتند، ممکـن اسـت اّولیـن نشـانه ایـن حقیقـت باشـد  راو
که روایات  گام از این فرضیه جلوتر رفت  روایات به یک شخص خاص ساختگی نیست.15 می توان یک 
نسبت داده شـده بـه زهـری در کتـاب المغـازی در مصنـف عبدالـزراق بـه عصـر زهـری یا به اوایـل قرن دوم 

که اثر عبدالرزاق مربوط به اوایل قرن سوم هجری است. هجری بازمی گردد، در حالی 

کتاب المغازی اهمیت 
کتــاب البتــه به جــز ده روایــت آن از معمــر  کتــاب المغــازی نشــان می دهــد ایــن  ــع  ــه  و تحلیــل مناب تجزی
گرفتــه شــده و او معاصــر نویســندۀ معــروف ابــن اســحاق اســت. ســیرۀ ابــن اســحاق بــا ویرایــش ابــن هشــام 
کــه در  در حــال حاضــر نیــز یکــی از منابــع اصلــی در ســیرۀ پیامبــر)ص( بــه شــمار می آیــد. همان گونــه 
کــه امــروز در دســترس ماســت. اهمیــت  ســطور بــاال ذکــر شــد، ایــن اثــر یکــی از قدیمی تریــن منابعــی اســت 
کــه ســیرۀ ابــن اســحاق بــود؛ یعنــی  کــه متعلــق بــه همــان زمانــی اســت  کتــاب المغــازی معمــر ایــن اســت 
کهــن و قدیمــی اســت. بررســی  کتــاب شــامل اســنادی  ربــع دوم قــرن دوم هجــری16 و درســت هماننــد ایــن 
منابــع نشــان می دهــد معمــر بخــش بســیاری از روایــات مغــازی خــود را بــه زهــری نســبت داده اســت. 
می تــوان قابلیــت ســنجش و اعتبــار روایــات منســوب بــه زهــری را بــا بررســی و تحلیــل توأمــان ِاســناد و 

درصـد و ابـن جریـج 29 درصـد و ثـوری 22 درصـد و سـفیان بـن عیینـه 4 درصـد از روایـات را به خـود اختصاص داده انـد. 28 درصد از 
اسـناد معمر از زهری اسـت و 25 درصد  آنها از قتاده بن دعامه، 11 درصد از ایوب بن ابی تمیمه، 6 درصد از افراد بی نام و 5 درصد از 
ابن طاووس است. عالوه بر این ارقام 9 درصد از اسناد عبدالرزاق از روایات معمر و زهری است. کتاب الجامع تنها کتابی است که 
به شکل اساسی روایات معمر را شامل می شود. شایان توجه است تعداد روایات معمر و زهری در این بخش بررسی شود. )موتسکی، 

مبانی فقه اسامی، ص 58-60 و مصنف، ص3-2(
یان بنگرید به: موتسکی. ل های مبتنی بر مشخصات راو Die Anfange, 56–9 .15. برای استدال

16. ابن اسحاق متولد 767/150 و معمر متولد770.153 است.
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کــه  گردان او  کــه بــه وســیلۀ موتســکی و شــولر بــا مقایســۀ نســخۀ معمــر از روایــات زهــری و روایــات شــا متــن 
کــرد. از طریــق مقایســه و بررســی اختافــات نصــوص  یابــی  در مجموعه هــای روایــی دیگــر وجــود دارد ارز
ــان )اســانید( امــکان مشــخص کردن »مؤلــف« و روایــت مــورد  ی مختلــف )متــون( همــراه زنجیــره ای از راو

کیســت وجــود دارد. بحــث و حتــی شــاید تعییــن اینکــه منبــع او 

نمونه ای از تحلیل توأمان ِاسناد و متن
کتـاب  بـاال، مقایسـۀ یـک روایـت از  یابـی ذکرشـده در  بـرای تجزیـه  و تحلیـل توأمـان ِاسـناد و متـن و ارز
المغازی عبدالرزاق )متن الف( با روایات مختلف، الجامع الصحیح بخاری)م870/256( )متن ب( 
ی مشـترک هسـتند: زهـری،  و سـیرۀ ابـن هشـام )متـن ج( صـورت می گیـرد. ایـن سـه متـن دارای چهـار راو
عبدالرحمـن بـن مالـک،)م ؟( پـدرش مالـک بن مالک جعشـم،17 سـراقه بن جعشـم)م645/24 یا پس از 
ی  یان را نشـان می دهد. مطابق این جدول راو آن 656/36(.18 جدول ِاسـناد شـکل 1 فهرسـت ِاسـناد راو
کـه بـه نظـر می رسـد  مشـترک )نزدیک تریـن شـخص مشـترک بیـن تمـام روایـات( ابـن شـهاب زهـری اسـت 
یافت می کنـد: عبدالرحمن از  ُمـوزع ایـن روایـات اسـت. زهـری روایـات را از طریـق اسـانید یک خانـواده در
گام اّول اثبات این مسـئله  کرده اسـت.  یافت  که او از برادرش سـراقه شـخص اصلی در روایت در پدرش 
کـه روایـت به راسـتی از زهـری باشـد، با مقایسـۀ متون سـه روایت صورت می گیـرد. امکان دیگر  در صورتـی 
ی پس از زهری این روایت را جعل کرده یا به او نسبت داده اند. این در حالی  این است که یکی از سه راو

کرده اند. که دو نفر دیگر این روایت را از او نسخه برداری  است 

ی ذکرشده در سطور باال و پیامبر)ص( را نقل می کند. روایت  سه روایت داستان ماقات میان سراقه راو
کـه پیامبـر)ص( مکه را همراه ابوبکر و یک راهنما بـه قصد مدینه ترک می کند،  بدیـن شـرح اسـت: زمانـی 
که سراقه  که آنها را مرده یا زنده آورد جایزه در نظر می گیرد. مردی به روستایی می رسد  کسی  قریش برای 
کـه سـه مسـافر را در ایـن نزدیکـی  دیـده اسـت. سـراقه شمشـیر و  آنجـا زندگـی می کنـد و بـه او خبـر می دهـد 
نیـزه اش را برمـی دارد و مسـافران را بـر پشـت اسـب تعقیـب می کنـد. در طـول مسـیر، اسـبش لغزیـد و زمیـن 
خـورد و سـراقه تیرهـای قرعـۀ خـود را بـه کار می گیـرد تـا بفهمـد چـه کاری الزم اسـت انجـام دهـد. تیرهـای 
کـردن پیامبـر)ص( و یارانـش اشـاره کردند، اما سـراقه همچنان آنها را دنبـال کرد. هنگامی که  قرعـه بـه رها
گهـان در زمیـن فـرو رفـت و در اثـر فرورفتـن پاهایـش در زمیـن گردوغبـاری ماننـد دود  پاهـای جلـو اسـبش نا
برخاسـت، سـراقه دانسـت که این یک امر الهی اسـت و پیامبر)ص( شکست ناپذیر است. سپس مقابل 

بزرگشـان نامیده می شـوند او تابعی اسـت )از  17. المّزی، تهذیب، ج 7،  ص21، شـماره 6341. برادر سـراقه که به طورمعمول به نام پدر
نسل افرادی که صحابه پیامبر)ص( را دیدند یا از آنها شنیده اند. به اشخاصی که پیامبر)ص( را دیدند صحابی گفته می شود. این 
یف از اسکات لوکاس منتقد متون حدیثی و مقاله مفصل اسالم سنی است. )میراث نسل ابن سعد و ابن معین و ابن حنبل،  تعار

رقی 39 و 40( الیدن: 2004، ص 32، پاو
ینـد وفـات سـراقه در اوایـل خالفـت عثمـان در سـال 645/24 یـا پـس از وفـات او  18. همـان، ج 3، ص 110، شـماره 2172. برخـی می گو

در سال 656/36 است.
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کـرد. پیامبر)ص( به یکـی از اصحاب خویش امر کرد که  ی طلـب امان نامـه  پیامبـر)ص( ظاهـر شـد و از و
آن را بنویسد و آنها راه خود را ادامه دادند.

 بخاری
)م870/256(

 عبدالرزاق
)م827/211(

 ابن هشام
)م 218/834(

 یحیی بن بکیر
)م845/231(

 معمر بن راشد
)م 770/153(

 لیث بن سعد
)م791/175(

یاد البکایی  ز
)م 183/799(

 عقیل بن خالد
 )م761/144(

 محمد بن اسحاق
)م 767/150(

 ابن شهاب الزهری
)م742/124(

 عبدالرحمن بن مالک بن جعشم
)م ؟(

پدرش ]مالک بن مالک بن 
جعشم[

 سراقة بن مالک بن جعشم
)م645/24 یا پس از 656/36(

شکل 1. جدول ِاسناد روایت زهری

کلمـه ابتـدا از متـن »الـف« )عبدالـرزاق( و سـپس »ب« )بخـاری(  کلمـه بـه  سـه نسـخه از روایـت سـراقه را 
کرد. مقایسه خواهیم 
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ترجمۀ متن )الف(19
معمر از زهری نقل کرد: عبدالرحمن )بن کعب(20 بن 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 100 شتر21 
را برای شـخصی قرار دادند که پیامبر)ص( یا ابوبکر را کشـته یا اسـیر کند«. سـراقه می گوید: »زمانی که در 
محل اجتماع قبیله ام بنی مدلج نشسته بودم، یکی از مردان آنها نزد ما آمد و گفت: سراقه من اشخاصی 
گفت: »به یقین  دانسـتم آنها بودند،  را در سـاحل دیدم. تصور می کنم محمد و اصحابش بودند«. سـراقه 
امـا گفتـم: هیچ وقـت آنهـا نبوده انـد و تو فانی و فانی را دیده ای که ما هم با چشـمانمان آنها را دیده ایم«. 
کنیزم فرمان دادم تا اسـب مرا پشـت  آن گاه پس از درنگی بلند شـدم و به سـوی خانه ام به راه افتادم و به 
تپـه ببـرد و منتظـر مـن بمانـد. مـن نیـز نیـزه ام را برداشـتم و از پشـت خانـه خـارج شـدم و سـوار بر اسـب خود 
بی درنگ به محلی رفتم که او گفته بود تا اینکه به پیامبر)ص( و همراهانش نزدیک شدم. در این هنگام 
پـای اسـبم لغزیـد و از بـاالی آن بـه زمیـن افتـادم. پـس تیرهای مخصـوص قرعه را درآوردم و بـا آن قرعه زدم 
که می توانم 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 تـاوت پیامبـر)ص( را شـنیدم. رسـول خـدا)ص( سـرش را 
ی برمی گرداند. در این هنگام دسـت های اسـبم  یـاد بـه ایـن طرف و آن طرف رو برنمی گردانـد، امـا ابوبکـر ز
گهان  ی آن بـه زمیـن افتادم. سـپس برخاسـتم و اسـبم را بیرون کشـیدم. نا تـا زانـو در زمیـن فـرو رفـت و از رو

دیدم بر اثر فرورفتن دست هایش غباری چون دود به هوا بلند شد. ]...[.22

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

19. عبدالرزاق، مصنف، ج 5، ص 394-392،
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 1.

رقی ذکر می کند که اسـم موجود در نسـخه خطی عبدالرحمن بن کعب اسـت، اما در انتقال روایت اشـتباه  یراسـتار مصنف در پاو 20. و
شده است. عبدالرحمن بن کعب به بنی مدلج منسوب نیست و هیچ ارتباطی میان او و سراقه وجود ندارد. )عبدالرزاق، مصنف، 

رقی 1( ج 5، ص 392، پاو
21. کلمه در متن عربی »دیه« یا خون بهاسـت که برای مرد بالغ 100 شـتر اسـت. برای نمونه بنگرید به: بیهقی که اشـاره می کند به میزان 
ران خلیفـه عمـر، علـی)ع( و دیگـران کـه بالـغ بـر 100 شـتر بـود )دیه شـتر(. )بیهقی، السـنن الکبـری، حیدرآبـاد: 1968، ج 8،  دیـه در دو

ص 73(
22. معمـر از شـخصی پرسـید معنـی و مفهـوم کلمـه عثـان چیسـت. ایـن بخش متعلق به روایت زهری نیسـت. از ایـن رو آن را در ترجمه 

ردم. )بنگرید به: عبدالرزاق، مصنف، ج 5، ص 394( نیاو
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ایـن راز را بـرای مـا پوشـیده دار. پـس مـن از پیامبـر)ص( خواسـتم تـا برایـم امان نامه ای بنویسـد و او به عامر 
کـه در قطعـه ای پوسـت برایـم امان نامـه بنویسـد. سـپس رسـول خـدا)ص( بـه راهش  بـن فهیـره دسـتور داد 

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، 
که تفاوت معنادار بسیاری با متن »الف«  کرده است  اما به جای آن تنها بخش هایی از متن »ب« را ذکر 

دارد. 

گان و عبارات در متن »ب« اختاف واژ
کـه در اجتمـاع قبیلـۀ بنـو مدلـج نشسـته بودم، یکی از مـردان آنها به مکانی که نشسـته بودیم آمد.  ـ زمانـی 

)عبارت اضافه: َو َنحُن ُجلوس(

ـ اما تو فانی و فانی را دیده ای، دنبال اموال مفقودمان بگرد. )واژۀ أعُیننا به جای ُبغاه(

ـ بـر آن سـوار شـده و بـا شـتاب بـه راه افتـادم. مـرا نزدیک تـر آورد. )حذف عبـارت: تا اینکه گروه کوچکشـان 
را دیدم.(

که بسیار به آنها نزدیک شدم. )حذف عبارت: آنها توانستند صدای مرا بشنوند.( ـ زمانی 

کردم. که مردم قوم دربارۀ ایشان داشتند باخبر  ـ آنها را از )حذف عبارت: نیت پست خود و( مقاصدی 

کتاب موادعه آمن به( ـ من از ]پیامبر)ص([ خواستم تا برایم امان نامه ای بنویسد. )کتاب امن به جای 

ـ سپس رسول خدا )ص( به راهش ادامه داد. )حذف واژۀ رسول اهلل)ص((

گرفته تا تفاوت  حدود 50 اختاف میان دو متن وجود دارد. از پسوندها و ترکیبات عطفی و حروف ربط 
کلمـه یـا جملـۀ درسـت در نسـخه وجـود  در مقارنـت فعل هـا. در برخـی مـوارد امـکان مشـخص کردن یـک 
دارد؛ حتـی اینکـه چـه چیـز باعـث ایجـاد اختـاف شـده اسـت. بـرای مثـال متـن »الـف« واژۀ »قتلهمـا و 
که پیوسـت های موجود در متن »ب« أسـره اسـت. متن الف صحیح اسـت؛  أسـرهما« را دارد، در حالی  
زیـرا از جـزء پیشـین ایـن افعـال مشـخص می شـود کـه دو شـخص مدنظر اسـت، پیامبـر)ص( و ابوبکر، نه 

پیامبر)ص( به تنهایی.

یـخ، ج 5، ص 7-76، کتـاب مناقـب االنصـار، بـاب هجره النبـی و اصحابه إلی  23. بخـاری، الصحیـح البخـاری، بیـروت: بـدون تار
المدینه. نیز بنگرید به: نسخه عربی متن در پیوست 2.
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بـا ماحظـۀ تمـام ایـن مـوارد، متـن »الف« و »ب« بسـیار به یکدیگر شـباهت دارند؛ زیرا هـر دو از یک منبع 
کـه ایـن دو متـن ممکـن اسـت بـه صـورت مکتوب  کـرد  بـه دسـت آمده انـد. حتـی می تـوان این گونـه فـرض 
یان دو متن نگاه  که نص هر دو بسیار به هم نزدیک است. زمانی که به زنجیرۀ راو منتقل شده باشند؛ چرا

ی مشترک میان دو متن زهری است. می کنیم، اّولین راو

متن »الف«: عبدالرزاق، معمر، زهری، عبدالرحمن بن مالک المدلجی، پدرش، سراقة بن جعشم.

متـن »ب«: بخـاری، یحیـی بـن بکیـر، لیـث، ُعقیـل، زهـری، عبدالرحمـن بـن مالـک المدلجـی، پـدرش، 
سراقة بن جعشم.24

کنون زمان مقایسـۀ  گرفته شـده از زهری اسـت. ا که متن »الف« و »ب« از آن  به نظر می رسـد نص منبعی 
شـکل سـوم روایت اسـت. با توجه به اینکه متن »الف« و »ب« تا حد بسـیاری به یکدیگر شـباهت دارند، 
کافی اسـت. به شـکل های مختلف در متن »ج« در ترجمه و انتقال عبارات  مقایسـۀ متن »الف« و »ج« 

در ذیل اشاره شده است.

مقایسۀ متن »الف« و »ج«25

داستان سراقه و تعقیب کردن رسول اهلل)ص(
 ابـن اسـحاق گفـت: زهـری مـرا خبـر داد کـه عبدالرحمـن بـن مالـک بـن جعشـم با منبـع موثقـی از پدرش و 
کـه سـراقه گفـت: هنگامی کـه رسـول  منبعـی معتبـر از عمویـش سـراقة بـن مالـک بـن جعشـم او را خبـر داد 
کـه آنهـا را بازگردانـد  کـرد، قریـش جایـزۀ 100 شـتر را بـرای کسـی  خـدا)ص( از مکـه بـه سـوی مدینـه هجـرت 
کـه در کنـار افـراد قبیلۀ خود نشسـته بودم، یکی از مـردان قبیله ام آمد و  قـرار داد. سـراقه گفـت: همین طـور 
کـه از کنارم گذشـتند و گمـان دارم آنها محمـد و یارانش بودند.  گفـت: بـه خـدا مـن سـه نفـر را در راه دیـدم 
کت بماند. سـپس گفت: آنـان افراد فـان قبیله بوده انـد که دنبال  کـه سـا کـردم  سـراقه گفـت: بـه او اشـاره 
شـتر گمشـدۀ خود می گشـتند. آن مرد گفت: شـاید چنین باشـد و سـپس سـکوت کرد. سراقه گفت: پس 
کرده و به نزدم بیاورند و سـاحم را از  کمی تأمل برخاسـته26 و به منزل آمدم و دسـتور دادم اسـبم را زین  از 
کرده و به راه افتادم. لباس  که بدان تفأل می زدم را طلب  انتهای اتاقم برداشـته. در این حال تیرهایی را 
جنگـی خـود را در طـول مسـیر بـر تـن کردم. سـپس تیرهای قرعه را گرفتم و بـرای رفتن قرعه زدم، ولی مبهم 
کـه نمی خواسـتم بیـرون آمـد؛ نبایـد بـه او آسـیبی برسـانی. سـراقه گفـت: بـا این حـال همچنان  بـود. تیـری 
امیـدوار بـودم او را بـه قریـش بازگردانـده و 100 شـتر را بـه دسـت آورم. سـراقه گفت: سـوار بر اسـبم شـدم و آن 

یان بخاری مطابق الصحیح است. )ج 5، ص 73؛ ج 1، ص 14-15( 24. آغاز زنجیره راو
25. ابن هشـام، سـیرة سـیدنا محمد رسـول اهلل)ص(، فرانکفورت: 1961، ج 1، ص 3-331. بنگرید به: نسـخۀ عربی متن در پیوسـت 

.3
کلمات عربی متفاوت هستند. کلمه انگلیسی در هر دو ترجمه یکسان است،  26. اگرچه 
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ی آن به زمین  که با سـرعت می رفت بر زمین خورد و من نیز از رو گهان اسـبم  کردم. نا حضرت را تعقیب 
که خوشایندم نبود بیرون آمد؛ به  گفت: سپس تیر قرعۀ خود را برداشته و تفألی زدم. تیری  افتادم. سراقه 
گفت: به دنبال  گفت: اعتنایی نکردم و همچنان به تعقیب آنها پرداختم. سـراقه  او آسـیبی نزن. سـراقه 
ی آن افتـادم. سـراقه  کـه بـا سـرعت می رفـت دوبـاره بـر زمیـن خـورد و مـن از رو آنهـا رفتـم و اسـبم در حالـی 
گفـت: ایـن چیسـت؟ سـپس تیـر قرعـه ام را برداشـته و تفألـی زدم. تیری که خوشـایندم نبود بیـرون آمد؛ به 

او آسیبی نرسان.

که  کردم. مقداری  سراقه گفت: اعتنایی به دست برداشتن از تعقیب آنان نکردم و پیامبر)ص( را دنبال 
گفت:  گهان پاهای اسبم در زمین فرو رفت و من نیز بر زمین افتادم. سراقه  رفتم و چشمم به آنها افتاد، نا
گفت:  کی مانند طوفان شن برخاست. سراقه  گرد و خا که پاهایش را از زمین درآوردم دیدم چنان  زمانی 
کـه ایـن را دیـدم، دانسـتم محمـد علیـه مـن اسـت و من بـدان حضرت دسترسـی نـدارم و او پیروز و  زمانـی 
کنید  کمی صبر  گفتم: من سراقة بن جعشم هستم.  گفت: نزد آنها رسیدم و  شکست ناپذیر خواهد بود. 
گفت: رسول اهلل)ص(  کنم. به خدا سوء قصدی نسبت به شما ندارم. سراقه  می خواهم با شما صحبت 
بـه ابوبکـر گفـت: از او بپـرس از مـا چـه می خواهـد. گفـت: ابوبکـر آن را پرسـید. سـراقه گفت: من در پاسـخ 
ابوبکـر گفتـم: می خواهـم چنـد کلمـه بنویسـی تا آن نوشـته میان من و شـما نشـانه و عامتی باشـد. رسـول 
ی اسـتخوان یا  خـدا)ص( فرمـود: ابوبکـر برایـش بنویـس. سـراقه گفـت: ابوبکـر نیـز آنچه من می خواسـتم رو

کرد. من آن را برداشتم و در جعبۀ تیر خود نهادم.27 تکه چرمی نوشت و به سوی من پرتاب 

کـه قریش پاداشـی برای  طـرح کلـی متـن »ج« شـبیه داسـتان تعقیـب سـراقه در متـن »الـف« و »ب« اسـت 
کـرد. سـراقه عـازم  گـذرگاه جمعـی از مـردان متوجـه  پیامبـر)ص( قـرار دادنـد. شـخصی توجـه سـراقه را بـه 
کـه از آنهـا بگـذرد. پاهـای جلـوی  می شـود، امـا از اسـبش می افتـد. تیرهـای قرعـه بـه او توصیـه می کننـد 
اسـبش در زمیـن فـرو مـی رود و گردوغبـاری بـر اثـر فرورفتن پاهایش بلند می شـود. سـراقه نـوری می بیند و از 
پیامبر)ص( درخواست امان نامه می کند. با وجود این، برخی اختافات در محتوای متن »ج« و »الف« 

و »ب« ماحظه می شود.

که در متن »الف« و »ب« این جایزه  گرفته بود؛ در حالی   1. قریش تنها برای پیامبر)ص( پاداشـی در نظر 
برای ابوبکر نیز بود.

2. در متن »ج« سراقه با تیرهای قرعۀ خود برای صواب دید سه مرتبه تفأل زد، اما در متن »الف« و »ب« 
دو مرتبه.

ران حیات وی در سال های بعد مربوط می شود؛ زمانی که توسط برخی انصار تهدید  27. در متن »ج« داستان سراقه ادامه دارد و به دو
رد. کرده بود و اسالم آو یافت  که از وی در شد و به سوی پیامبر )ص( رفت، به سبب نامه ای 
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3. در متن »ج« اسب سه مرتبه به زمین می افتد، اما در متن »الف« و »ب« دو مرتبه.

که نامه بر اسـتخوان نوشـته شـده یا چرم ]پوسـت یا  4. در متن »ج« ابهامی دربارۀ این مسـئله وجود دارد 
که در متن »الف« و »ب« به روشـنی بیان  ممکن اسـت منظور پارچه باشـد[ یا تکه ای سـفالین، در حالی  

ی پوست نوشته شد. که بر رو شده است 

5. در متن »ج« ابوبکر امان نامه را نوشته، اما در متن »الف« و »ب« عامر بن فهیره است.

بنابرایـن متن هـا در اصطاحـات و واژگان بـا یکدیگـر متفاوت هسـتند. برای مثـال در متن »الف« و »ب« 
که در متن »ج« عبارت100 شـتر ذکر شـده اسـت. با وجود این اختافات  واژۀ »دیه« آمده اسـت، در حالی  
و این حقیقت که متن »الف« و »ب« بیش از متن »الف« و »ج« و بالتبع »ب« و »ج« به یکدیگر شباهت 
که داسـتان سـراقه در تمام این متن ها در اسـاس به یکدیگر شـباهت دارند  گرفت  دارند، می توان نتیجه 
و هـر سـه متـن از یـک منبـع گرفتـه شـده اند؛ زیرا سـاختار هر سـه متـن و همچنین برخی ترکیبـات و قواعد 
یـان در متـن »ج« تقویت  آنهـا بـا یکدیگـر مطابقـت دارد. ایـن نتیجه گیـری بـه کمـک اطاعـات زنجیـرۀ راو

می شود:

متن »ج«: ابن هشـام، بکائی، ابن اسـحاق، زهری، عبدالرحمن بن مالک بن جعشـم، پدرش، سـراقه بن 
مالک بن جعشم.

یـان نیـز حضـور دارد. از آنجـا  زهـری پیونـد مشـترک در دو متـن اّول اسـت. همچنیـن در ایـن زنجیـره از راو
کـه اشـاره کردیـم ایـن سـه متـن تا حـدی به یکدیگر شـباهت دارند و از یـک منبع گرفته شـده اند. بنابراین 
زهـری رکـن مشـترک منبـع اسـت. تفسـیرهای متفاوتی بـرای اختافات موجـود در متن ابن اسـحاق وجود 
که او به عمد متن  دارد. این احتمال وجود دارد که ابن اسحاق مسئول این تغییرات باشد؛ به این سبب 
کار برده است. انواع  کرده یا اینکه او روش دیگری را برای دست یافتن به روایت زهری به  زهری را تعدیل 
اختافات ذکرشـده در باال ممکن اسـت به صورت شـفاهی و بر اسـاس نوشـته های زهری یا ابن اسـحاق 
انتقـال پیـدا کرده انـد. تفسـیر دیگـر این اسـت که ابن اسـحاق دو داسـتان مختلف را با هـم ترکیب کرده، 
که تغییرات،  کرده اسـت. با وجود این این امکان نیز وجود دارد  اما تنها به زنجیرۀ انتقال از زهری اشـاره 
گردان زهری و مقایسۀ روایات زهری  ناشی از خود زهری باشد. مقایسۀ بیشتر با روایات مختلف سایر شا
بـا نسـخه های اشـخاص دیگـر، ممکـن اسـت پاسـخی بـه سـؤال منشـأ اختافـات در روایـت ابـن اسـحاق 

گرچه این موضوع خارج از دامنۀ مطالعۀ حاضر است. باشد. ا

نتیجه 
یـان همـراه آنهـا مقایسـه شـد تا مشـخص شـود آیـا می توان به  سـه نسـخه از یـک روایـت و زنجیـرۀ انتقـال راو



آینۀ پژوهش  185
سال سی ویکم، شمارۀ پنجم، آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

نقدکبررسیبکتان
ام الصنعانی«  240کتاب »المصازی عبدالرزاز بن همه

کـه روایـت در چـه زمانـی انتشـار پیدا کرده اسـت.  کـرد  کمـک تجزیه وتحلیـل توأمـان ِاسـناد و متـن تعییـن 
کـه روایـات آنهـا تقریبـًا یکسـان  مقایسـۀ متـن عبدالـرزاق )متـن الـف( و بخـاری )متـن ب( نشـان می دهـد 
گرفته شـده اند. منبع مشـترک طبق اطاعات  که هر دو متن از یک منبع  اسـت. نتیجه گیری این اسـت 
موجـود در زنجیره هـای انتقـال، زهـری اسـت. نسـخۀ ابـن هشـام )متـن ج( بـا متـن »الـف« و »ب« تفـاوت 
کلـی داسـتان تعقیـب سـراقه و مطابقت هـای مختصـر  بـر اسـاس شـباهت های  امـا  چشـمگیری دارد، 
کـه هـر سـه متـن از یـک منبـع گرفته شـده اند. نـام زهری به  اصطاحـات و واژگان، می تـوان نتیجـه گرفـت 

ی مشترک میان تمام زنجیره های انتقال معرفی شده است. عنوان اّولین راو

 بیان شباهت میان متن »الف« و »ب« از یک سو و تفاوت میان متون »الف« و »ب« و »ج« از سوی دیگر 
احتمـااًل بـه سـبب چگونگـی انتقـال اسـت. شـباهت نزدیک متـن »الـف« و »ب« بیانگر انتقال بر اسـاس 
که اختافات در متن »ج« می تواند ناشی از انتقال شفاهی از زهری  یک روایت مکتوب است، در حالی  
کـه در ابتدای  کـه در مرحلـۀ بعـد بـه صـورت مکتـوب درآمده اسـت. بررسـی منابع کتـاب المغازی  باشـد 
کار  که در یک روایت خاص به  گرفت و استفاده از تحلیل توأمان ِاسناد و متن  این مقاله مورد بحث قرار 
کـه ایـن بخش از کتاب عبدالـرزاق بخش عمده ای از روایات زهری را شـامل  رفتـه اسـت، نشـان می دهـد 

می شود.

کـه بررسـی آنهـا بـا تجزیه وتحلیـل توأمـان ِاسـناد و  کتـاب المغـازی وجـود دارد  چندیـن روایـت از زهـری در 
متـن در دو دهـۀ اخیـر انجـام گرفتـه و »تألیـف« آنهـا تأیید شـده اسـت.28 عـاوه بر این، با توجه به مقایسـۀ 
روایات متنوع مجموعه های دیگر امکان بازسازی )جزئی( نسخۀ اصلی وجود دارد. این بدان معناست 
گر فرض کنیم که  کـه روایـات موجـود در کتـاب المغـازی می تواند مربوط به اوایل قرن دوم هجری باشـد. ا
یافـت کرده اسـت، پس می تـوان ثابت کرد که  ایـن روایـات از زهـری نیسـت و آنهـا را از شـخص دیگـری در
یـخ آنهـا بـه اواخـر قـرن اّول هجـری مربـوط می شـود. بـا اسـتفاده از بررسـی توأمـان ِاسـناد و متـن  احتمـااًل تار
کسی »مؤلف« یک روایت خاص است و حتی امکان تعیین منبع او وجود دارد. کرد چه  می توان تعیین 

کرد، نشـان می دهد زمان بین انتشـار یک  یخ گذاری  که می توان روایت ها را از این طریق تار این واقعیت 
کنـون فـرض شـده باشـد؛ همان گونه که  روایـت و شـرح یـک حادثـه ممکـن اسـت بسـیار کوتاه تـر از آنچـه تا

28. برای 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. 
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یاد به نظر می رسـد چنین  روایـات کتـاب المغـازی نیـز ایـن وضعیـت را دارنـد. بنابرایـن به احتمال بسـیار ز
گرچـه ممکـن اسـت وقایـع اعجازآمیـز ماننـد آنچـه در  یخـی قابـل اعتمـاد هسـتند، ا روایاتـی از لحـاظ تار
جریـان تعقیـب پیامبـر)ص( در روایـت سـراقه رخ داد اتفـاق نیفتـد. بـا ایـن حـال روایت سـراقه یک روایت 
که در اواخر قرن اّول هجری مسلمانان چگونه  گرفت  که بر اساس آن می توان نتیجه  بسیار قدیمی است 
گرچه برای برخی از مردم  نسبت به پیامبر)ص( می نگریستند. برای مثال داستان سراقه نشان می دهد ا
که هم پیمان قریش باشـند و معتقد بودند نشـان دادن آن اهمیت دارد، همچنان پیامبر)ص( را  مهم بود 

کردند و پیش از فتح مکه به او ایمان آوردند. حمایت 

بنابرایـن ایـن نـوع از روایـات کمـک می کننـد تـا بتـوان تطـور تصویـر پیامبـر)ص( را میان پیروانـش بفهمیم. 
نتایـج بـه دسـت آمـده از تجزیه وتحلیـل توأمـان ِاسـناد و متـن در روایـت ماقـات سـراقه بـا پیامبـر)ص( 
کتـاب المغـازی عبدالـرزاق شـامل روایـت صحیـح  کـه  کیـد می کنـد  هنـگام هجـرت از مکـه بـه مدینـه تأ
زهـری از معمـر اسـت. ایـن اسـتنتاج از نتایـج حاصـل از بررسـی و تحلیـل منابـع در بخـش اّول ایـن مقالـه 
که در باال ذکر شـد، بررسـی اخیر تحلیل توأمان ِاسـناد و متن نشـان می دهد  حمایت می کند. همان گونه 
کهن  که آن را به یک منبع  کتاب المغازی وجود دارد  که احادیث صحیح دیگری نیز از معمر/ زهری در 

کرده است.29 و باارزش برای سیرۀ حضرت محمد)ص( تبدیل 
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پیوست 1: روایت عبدالرزاق از معمر از زهری، مصنف، ج 5، ص 394-392
َباُه 

َ
 أ

َ
ّن

َ
ِخي ُسَراَقَة ْبِن ُجْعُشٍم أ

َ
ُمْدِلِجّيُ َوُهَو اْبُن أ

ْ
ْحَمِن ْبُن َماِلٍك ال ْخَبَرِني َعْبُد الّرَ

َ
: َفأ ْهِرّيُ  الّزُ

َ
 َمْعَمٌر: َقال

َ
َقال

ِبي 
َ
َم َوأ

َّ
ْیِه َوَسـل

َ
ی اهلُل َعل

َّ
ـوَن ِفي َرُسـوِل اهلِل َصل

ُ
ْیـٍش َیْجَعل ـاِر ُقَر

َ
ُکّف : َجاَءْتَنـا ُرُسـُل 

ُ
ـُه َسِمَع ُسـَراَقَة َیُقول

َ
ّن
َ
ْخَبـَرُه أ

َ
أ

َنا َجاِلٌس ِفـي َمْجِلٍس ِمْن َمَجاِلِس َقْوِمي ِمْن 
َ
: َفَبْیَنا أ

َ
َسـَرُهَما َقال

َ
ْو أ

َ
ُهَما أ

َ
 َواِحـٍد ِمْنُهَمـا ِلَمـْن َقَتل

ُ
ُکّل َبْکـٍر ِدَیـًة 

ًدا  َراَها ُمَحّمَ
ُ
ـاِحِل أ ْسـِوَدًة ِبالّسَ

َ
ْیُت آِنًفا أ

َ
: َیا ُسـَراَقُة ِإّنِي َرأ

َ
ْیَنا َفَقال

َ
ی َقاَم َعل ْقَبَل َرُجٌل ِمْنُهْم َحّتَ

َ
َبِني ُمْدِلٍج، أ

 :
َ

ُقوا ُبَغاًة َقال
َ
ًنا اْنَطل

َ
ًنا َوُفا

َ
ْیَت ُفا

َ
َك َرأ ِکّنَ

َ
ْیُسوا ِبِهْم، َول

َ
ُهْم ل

َ
ُت: ِإّن

ْ
ُهْم ُهْم َفُقل

َ
ّن
َ
 ُسَراَقُة :َفَعَرْفُت أ

َ
ْصَحاَبُه َقال

َ
َوأ

ْن ُتْخِرَج ِلي َفَرِسـي َوِهَي 
َ
َیِتي أ َمْرُت َجاِر

َ
ُت َبْیِتي َفأ

ْ
ی ُقْمُت َفَدَخل  َسـاَعًة َحّتَ

َّ
َمْجِلِس ِإال

ْ
ِبْثُت ِفي ال

َ
ُثّمَ َما ل

ي  َبْیـِتـ  ]393[ـ  ، َفَخَطْطـُت ِبُزّجِ
ْ
ُت ُرْمِحـي َفَخَرْجـُت ِبـِه ِمـْن َظْهِر ال

ْ
َخـذ

َ
، َوأ ـّيَ

َ
َکَمـٍة َتْحِبُسـَها َعل

َ
ِمـْن َوَراِء أ

ی  ْسِوَدُتُهْم، َحّتَ
َ
ْیُت أ

َ
ی َرأ ُب ِبي َحّتَ َتْیُت َفَرِسي َفَرِکْبُتَها، َفَرَفْعُتَها ُتَقّرِ

َ
ی أ ْمَح، َحّتَ ْیِه الّرُ

َ
ْرِض َوَخَفْضُت َعل

َ ْ
ِباأل

ی 
َ
ْیـُت ِبَیـِدي ِإل ْهَو

َ
ـْوَت، َعَثـَرْت ِبـي َفَرِسـي َفَخـَرْرُت َعْنَهـا، َفُقْمـُت َفأ ِإَذا َدَنـْوُت ِمْنُهـْم َحْیـُث َیْسـَمُعوَن الّصَ

ُهْم َفَرِکْبُت  ُضّرَ
َ
 أ

َ
ْکَرُه ال

َ
ِذي أ

َّ
، َفَخَرَج ال

َ
ْم ال

َ
ُهْم أ ُضّرَ

َ
ُم ـ َفاْسَتْقَسْمُت ِبَها أ

َ
ْزال

َ ْ
ِي األ

َ
ِکَناَنِتي َفاْسَتْخَرْجُت ِمْنَها ـ أ

ْیِه 
َ
ی اهلُل َعل

َّ
ی ِإَذا َدَنْوُت َوَسـِمْعُت ِقَراَءَة َرُسـوِل اهلِل َصل ْیًضا َحّتَ

َ
ُب ِبي أ َم َفَرَفْعُتَها ُتَقّرِ

َ
ْزال

َ ْ
َفَرِسـي، َوَعَصْیُت األ

ْکَبَتْیِن، َفَخَرْرُت  َغِت الّرُ
َ
ی َبل ْرِض »َحّتَ

َ ْ
ِتَفاَت َساَخْت َیَدا َفَرِسي ِفي األ

ْ
ُبو َبْکٍر ُیْکِثُر ااِلل

َ
َتِفُت َوأ

ْ
 َیل

َ
َم َوُهَو ال

َّ
َوَسل

َثِر َیَدْیَها ُعَثاٌن َسـاِطٌع 
َ
ـا اْسـَتَوْت َقاِئَمًة ِإَذا أِل ّمَ

َ
ـْم َتَکـْد َتْخـُرُجـ  ]394[ـ  َیَداَهـا، َفل

َ
َعْنَهـا، َفَزَجْرُتَهـا َفَنَهَضـْت َفل

: ُهَو 
َ

ُعَثاُن؟ َفَسـَکَت َسـاَعًة ُثـّمَ َقال
ْ
ِء: َما ال

َ
َعا

ْ
ِبـي َعْمِرو ْبِن ال

َ
ـُت أِل

ْ
 َمْعَمـٌر: ُقل

َ
َخـاِن« َقـال

ُ
ـَماِء ِمْثـُل الّد ِفـي الّسَ

ُهْم،  ُضّرَ
َ
 أ

َ
ْکَرُه ال

َ
ِذي أ

َّ
ِم َفَخَرَج ال

َ
ْزال

َ ْ
ْهِرّيُ ِفي َحِدیِثِه َفاْسَتْقَسْمُت ِباأل  الّزُ

َ
 َمْعَمٌر: َقال

َ
َخاُن ِمْن َغْیِر َناٍر، َقال

ُ
الّد

ِقیُت ِمَن 
َ
ِقیُت ِمْنُهـْم َما ل

َ
ـی ِجْئَتُهـْم َوَقْد َوَقَع ِفي َنْفِسـي ِحیَن ل َمـاِن َفَوَقَفـا َوَرِکْبـُت َفَرِسـي َحّتَ

َ ْ
َفَناَدْیُتُهَمـا ِباأل

َیـَة،  ـوا ِفیـَك الّدِ
ُ
 َقْوَمـَك َجَعل

َ
ـُه: ِإّن

َ
ـُت ل

ْ
َم َفُقل

َّ
ْیـِه َوَسـل

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
َمـَر َرُسـوِل اهلِل َصل

َ
ـُه َسـَیْظَهُر أ

َ
ّن
َ
َحْبـِس َعْنُهـْم أ

ْ
ال

ْم 
َ
ْم َیْرَزُءوِني َشـْیًئا، َول

َ
َمَتـاَع َفل

ْ
اَد َوال ْیِهـُم الّزَ

َ
ـاُس ِبِهـْم، َوَعَرْضُت َعل یـُد الّنَ ْخَبـاِر َسـَفِري َوَمـا ُیِر

َ
ْخَبْرُتُهـْم ِمـْن أ

َ
َوأ

َمـَر َعاِمُر ْبُن ُفَهْیَرَة َفَکَتَبُه ِلي ِفي 
َ
ِکَتـاَب ُمَواَدَعٍة آَمُن ِبِه َفأ ْن َیْکُتـَب ِلـي 

َ
ُتُه أ

ْ
ل

َ
ـا، َفَسـأ َخـِف َعّنَ

َ
ْن أ

َ
 أ

َّ
وِني ِإال

ُ
ل

َ
َیْسـأ

َدٍم، ُثّمَ َمَضی.
َ
ُرْقَعٍة ِمْن أ
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پیوست 2: روایت بخاری از لیث از ُعقیل از زهری، صحیح بخاری، ج 5، 77-76
ْحَمِن ْبُن َماِلـٍك  ْخَبَرِنـي َعْبـُد الّرَ

َ
 اْبـُن ِشـَهاٍب: َوأ

َ
ْیـُث، َعـْن ُعَقْیـٍل30 َقـال

َّ
َثَنا الل

َ
َثِنا َیْحَیی ْبُن ُبَکْیٍر، َحّد

َ
َحّد

 :
ُ

َسِمَع ُسَراَقَة ْبَن ُجْعُشـٍم َیُقول ـُه 
َ
ّن
َ
أ ْخَبـَرُه 

َ
أ َبـاُه 

َ
أ  

َ
ّن

َ
أ ِخي ُسَراَقَة ْبِن َماِلِك ْبِن ُجْعُشـٍم، 

َ
أ اْبـُن  َوُهـَو   ، الُمْدِلِجـّيُ

ُکّلِ َواِحـٍد ِمْنُهَما،  ِبـي َبْکـٍر، ِدَیـَة 
َ
َم َوأ

َّ
ْیـِه َوَسـل

َ
ـی اهلُل َعل

َّ
ـوَن ِفـي َرُسـوِل اهلِل َصل

ُ
ْیـٍش، َیْجَعل ـاِر ُقَر

َ
ُکّف َجاَءَنـا ُرُسـُل 

ی  ْقَبَل َرُجٌل ِمْنُهـْم، َحّتَ
َ
َنـا َجاِلـٌس ِفـي َمْجِلـٍس ِمـْن َمَجاِلـِس َقْوِمي َبِنـي ُمْدِلـٍج، أ

َ
َسـَرُه، َفَبْیَنَمـا أ

َ
ْو أ

َ
ـُه أ

َ
َمـْن َقَتل

ْصَحاَبـُه، 
َ
ـًدا َوأ َراَهـا ُمَحّمَ

ُ
ـاِحِل، أ ْسـِوَدًة ِبالّسَ

َ
ْیـُت آِنًفـا أ

َ
ـي َقـْد َرأ  َیا ُسـَراَقُة :ِإّنِ

َ
ـوٌس، َفَقـال

ُ
ْیَنـا َوَنْحـُن ُجل

َ
َقـاَم َعل

ْعُیِنَنا، ُثّمَ 
َ
ُقـوا ِبأ

َ
ْیـَت ُفَاًنا َوُفَاًنـا، اْنَطل

َ
َك َرأ ِکّنَ

َ
ْیُسـوا ِبِهـْم، َول

َ
ُهـْم ل

َ
ـُه: ِإّن

َ
ـُت ل

ْ
ُهـْم ُهـْم، َفُقل

َ
ّن
َ
 ُسـَراَقُة :َفَعَرْفـُت أ

َ
َقال

َکَمٍة، 
َ
ْن َتْخُرَج ِبَفَرِسـي، َوِهـَي ِمـْن َوَراِء أ

َ
َیِتـي أ َمـْرُت َجاِر

َ
ـُت َفأ

ْ
ِبْثـُت ِفـي الَمْجِلـِس َسـاَعًة، ُثـّمَ ُقْمـُت َفَدَخل

َ
ل

ْرَض، َوَخَفْضُت َعاِلَیُه، 
َ
ِه األ ُت ُرْمِحي، َفَخَرْجُت ِبِه ِمْن َظْهِر الَبْیِت، َفَحَطْطُت ِبُزّجِ

ْ
َخذ

َ
، َوأ ّيَ

َ
َفَتْحِبَسَها َعل

ـی َدَنـْوُت ِمْنُهـْم، َفَعَثـَرْت ِبـي َفَرِسـي، َفَخـَرْرُت َعْنَهـا،  ُب ِبـي، َحّتَ َتْیـُت َفَرِسـي َفَرِکْبُتَهـا، َفَرَفْعُتَهـا ُتَقـّرِ
َ
ـی أ َحّتَ

ِذي 
َّ
ْم اَل، َفَخَرَج ال

َ
ُهْم أ ُضّرُ

َ
ْزاَلَم َفاْسَتْقَسْمُت ِبَها: أ

َ
ِکَناَنِتي، َفاْسَتْخَرْجُت ِمْنَها األ ی 

َ
ْیُت َیِدي ِإل ْهَو

َ
َفُقْمُت َفأ

َم، 
َّ
ْیِه َوَسل

َ
ی اهلُل َعل

َّ
ی ِإَذا َسِمْعُت ِقَراَءَة َرُسوِل اهلِل َصل ُب ِبي َحّتَ ْزاَلَم، ُتَقّرِ

َ
ْکَرُه، َفَرِکْبُت َفَرِسي، َوَعَصْیُت األ

َ
أ

ْکَبَتْیـِن، َفَخـَرْرُت  َغَتـا الّرُ
َ
ـی َبل ْرِض، َحّتَ

َ
ِتَفـاَت، َسـاَخْت َیـَدا َفَرِسـي ِفـي األ

ْ
ُبـو َبْکـٍر ُیْکِثـُر ااِلل

َ
َتِفـُت، َوأ

ْ
َوُهـَو اَل َیل

َثـِر َیَدْیَها ُعَثاٌن َسـاِطٌع ِفي 
َ
ـا اْسـَتَوْت َقاِئَمـًة، ِإَذا أِل ّمَ

َ
ـْم َتَکـْد ُتْخـِرُج َیَدْیَهـا، َفل

َ
َعْنَهـا، ُثـّمَ َزَجْرُتَهـا َفَنَهَضـْت، َفل

َماِن َفَوَقُفوا، َفَرِکْبُت َفَرِسـي 
َ
ْکـَرُه، َفَناَدْیُتُهْم ِباأل

َ
ِذي أ

َّ
ْزاَلِم، َفَخـَرَج ال

َ
َخـاِن، َفاْسَتْقَسـْمُت ِبـاأل

ُ
ـَماِء ِمْثـُل الّد الّسَ

ی 
َّ
ْمُر َرُسـوِل اهلِل َصل

َ
ْن َسـَیْظَهُر أ

َ
ِقیُت ِمـَن الَحْبِس َعْنُهْم، أ

َ
ِقیـُت َما ل

َ
ـی ِجْئُتُهـْم، َوَوَقـَع ِفـي َنْفِسـي ِحیـَن ل َحّتَ

اُس ِبِهْم، َوَعَرْضُت  یُد الّنَ ْخَباَر َما ُیِر
َ
ْخَبْرُتُهْم أ

َ
َیَة، َوأ وا ِفیَك الّدِ

ُ
 َقْوَمَك َقْد َجَعل

َ
ُه: ِإّن

َ
ُت ل

ْ
َم. َفُقل

َّ
ْیِه َوَسل

َ
اهلُل َعل

ْمٍن، 
َ
ِکَتاَب أ ْن َیْکُتَب ِلي 

َ
ُتُه أ

ْ
ل

َ
ا«. َفَسأ ْخِف َعّنَ

َ
: »أ

َ
ْن َقال

َ
 أ

َّ
اَلِني، ِإال

َ
ْم َیْسأ

َ
ْم َیْرَزآِني َول

َ
اَد َوالَمَتاَع، َفل ْیِهُم الّزَ

َ
َعل

َم.
َّ
ْیِه َوَسل

َ
ی اهلُل َعل

َّ
 اهلِل. َصل

ُ
ِدیٍم، ُثّمَ َمَضی َرُسول

َ
َمَر َعاِمَر ْبَن ُفَهْیَرَة َفَکَتَب ِفي ُرْقَعٍة ِمْن أ

َ
َفأ

یان بخاری مطابق الصحیح است، ج 5، ص 73 و ج 1، ص 15-14. 30. آغاز زنجیره راو
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نقدکبررسیبکتان
ام الصنعانی«  کتاب »المصازی عبدالرزاز بن همه 245

پیوســت 3: روایت ابن اســحاق، زهری، ابن هشــام، سیره ســیدنا محمد رسول اهّلل )ص(، ج 1، 
333-331

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 أبیه عن عمه سـراقة 
بن مالك بن جعشم، قال: لما خرج رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم من مکة مهاجرا إلی المدینة، جعلت 
قریـش فیـه مائـة ناقـة لمـن رده علیهـم. قال: فبینـا أنا جالس في نادى قومي إذ أقبـل رجل منا، حتی وقف 
ثـة مـروا علـی آنفـا، إنـي ألراهـم محمدا وأصحابـه. قال: فأومـأت إلیه  علینـا، فقـال: واهلل لقـد رأیـت رکبـة ثا
بعینـي: أن اسـکت، ثـم قلـت: إنمـا همـا بنـو فـان، یبتغـون ضالـة لهـم، قـال: لعلـه، ثـم سـکت. قـال: ثـم 
مکثـت قلیـا، ثـم قمـت فدخلت بیتي، ثم أمرت بفرسـي، فقید ]لي[ إلی بطن الوادي، وأمرت بسـاحي، 
فأخـرج ]لـي[ مـن دبـر حجرتـي، ثـم أخـذت قداحـي التـي أستقسـم بهـا، ثـم انطلقـت، فلبسـت المتـي، ثـم 
کـره » ال یضره« قـال: وکنت أرجـوا أن أرده علی  أخرجـت قداحـي فاستقسـمت بهـا، فخـرج السـهم الـذي أ
قریـش فآخـذ المائـة الناقـة. قـال فرکبـت علـی أثـره، فبینمـا فرسـي یشـتد بـي عثـر بي فسـقطت عنـه. قال: 
کـره »ال یضـره« قال:  فقلـت: مـا هـذا ؟ قـال: ثـم أخرجـت قداحـي فاستقسـمت بهـا، فخـرج السـهم الـذي أ
فأبیت إال أن أتبعه. قال: فرکبت في أثره، فبینا فرسي یشتد بي عثر بي فسقطت عنه قال: فقلت: ما هذا 
کره »ال یضره«. قال: فأبی إال أن أتبعه،  ؟ قال ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أ
فرکـب فـي أثـره. فلمـا بـدا لـي القـوم ورأیتهـم، عثر بـي فرسـي، فذهبت یداه فـي األرض، وسـقطت عنه، ثم 
انتـزع یدیـه مـن األرض، وتبعهمـا دخـان کاالعصـار قـال: فعرفتـ  حیـن رأیت ذلكـ  أنه قـد منع منی، وأنه 
کلمکم، فواهلل ال أریبکم، وال یأتیکم منی  ظاهر. قال: فنادیت القوم فقلت: أنا سراقة بن جعشم، أنظروني أ
شئ تکرهونه. قال: فقال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم ألبي بکر: قل له: وما تبتغی منا ؟ قال: فقال ]لي[ 
کتب له یـا أبا بکر ]قال[: فکتبت  ذلـك أبـو بکـر، قـال: قلـت تکتـب لي کتابـا یکون آیة بیني وبینك. قال: ا
لـي کتـاب فـي عظـم، أو فـي رقعـة، أو فـي خرقـة، ثـم ألقـاه إلـی، فأخذتـه، فجعلته فـي کنانتي ثـم رجعت، 

کان فتح مکة علی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم ]...[ کان، حتی إذا  فسکت فلم أذکر شیئا مما 




