
 
 
 
 

  
 

 
 

  
 
 
 

  نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی روش 
  تقی شوشتري از نگاه عالمه محمد

  
  *محمدعلی رضایی کرمانی

 **زارع زردینیاحمد 

                                                                                            

  : چکیده
هایی براي بررسی و پـژوهش در   هاي پژوهش در علوم حدیث، ارائۀ روش ترین بایسته از مهم

ایـن  . هاسـت  ها و ابواب حدیثی، یکی از این روش نقد و بررسی عنوان کتاب. میراث حدیثی است
پردازد، و به منظور رسیدن  نوشتار به معرفی و بررسی میزان کارآمدي این روش در علوم حدیث می

فهـم و  (و نقد درونـی ) انتساب و تصحیح متن(هدف، کارآمدي آن را در دو حوزة نقد بیرونی به این
پس از اثبات کارآمدي این روش، به چگونگی تعیین عنوان متـونی  . نشان داده است) ارزیابی متن

متنـی و   ها اشتباهی رخ داده، پرداخته شده و در همین راستا، دو روش درون که در تعیین عنوان آن
در معرفی و تبیین جوانب مختلـف ایـن روش، از آثـار    . متنی در تعیین عنوان ارائه شده است ونبر

  . پژوه معاصرـ استفاده شده است ـ حدیث محمدتقی شوشتري
  

  :ها کلیدواژه
  ).تستري(علوم حدیث، روش، نقد عنوان، نقد بیرونی، نقد درونی، محمدتقی شوشتري
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  طرح مسئله

ش نام براي فرزند یـا عنـوان بـراي کتـاب و فـیلم،      وسواس و اندیشه در گزین
هاي اینترنتی، و نیز انتخاب نام مناسب بـراي   ها، سایت هاي خبري، سرزمین عنوان

کاالهاي صنعتی و مانند آن همگـی نمایـانگر اهمیـت عنـوان و اسـم بـراي ایـن        
اهمیت عنوان مناسب، کمتر از اصل کتاب و مـتن نیسـت و یـک    . ها هستند پدیده
تر کند و عنوان مبهم و ناآشنا، کتاب را در  تواند متن را خواندنی ن مناسب، میعنوا

گـزینش  «دربارة عنـوان، دو بحـث   . ها ماندگار و فرسوده کند اي از کتابخانه گوشه
گــزینش «در . را بایــد از یکــدیگر جــدا کــرد» نقــد و بررســی عنــوان«و » عنــوان
ـ  ها پیرامون ویژگی بحث 1»)نام(عنوان امـا موضـوع   . وان خـوب اسـت  هاي یک عن

به آن اشاره کرد و در ایـن نوشـتار بـه آن    » عنوان«توان ذیل مبحث  دیگري که می
یک کتاب و یا عناوین چندین کتاب و » نقد و بررسی عنوان«پرداخته شده است، 

در اینجـا سـخن از   . ها از جوانب مختلـف اسـت   بندي و تحلیل آن توصیف، طبقه
هـایی   اي آن نیست بلکه بررسی و پژوهش دربارة نامگزینش نام مناسب و معیاره
هـا بسـیار گسـترده     البته دامنه و انواع این پژوهش. اند است که افراد انتخاب کرده

را شـامل  ... شناسی، تـاریخی، فرهنگـی و   است و بررسی عنوان از جوانب زیبایی
  . شود می

ع به مثابـۀ یـک   توان از این موضو شود که آیا می در اینجا این سؤال مطرح می
پژوهی بهره برد؟ به عبـارت دیگـر، آیـا ایـن موضـوع قابلیـت و        روش در حدیث

توانمندي الزم را دارد تا به عنوان یک روش در مطالعـات حـدیثی از آن اسـتفاده    
شـود، آن اسـت کـه بررسـی      اي که در راستاي این پرسش مطرح می شود؟ فرضیه

... هـاي کتـب رجـالی و    مـدخل  عنوان کتب حدیثی، عنوان ابواب کتـب حـدیثی،  
تواند به عنوان روشی پرکاربرد در شـناخت بهتـر و بیشـتر حـدیث و جوانـب       می

روش «هدف ایـن نوشـتار، معرفـی و تبیـین     . گوناگون آن مورد استفاده قرار گیرد
دربـارة  . از زوایـاي مختلـف اسـت   » ها و ابواب حدیثی نقد و بررسی عنوان کتاب

                                                
 . ، سال اول، شمارة دوم1369اسفندیاري، : براي اطالعات بیشتر، رك. 1
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گفت یکی از محدثین معاصر که در آثار خـویش بـه     شیوه انجام این پژوهش باید
ها و ابواب حدیثی پرداخته است، عالمه محمدتقی شوشـتري   بررسی عنوان کتاب

  . و این مقاله، حاصل تحلیل و بررسی آثار اوست 1است
هـا   نقد و بررسی عنوان کتاب«بر همین اساس، در این نوشتار به کاربرد روش 

در این راسـتا، کـاربرد   . شود آثار شوشتري پرداخته می با نگاه به» و ابواب حدیثی
در گـام بعـد،   . نشان داده شده است 2این روش در دو حوزة نقد بیرونی و درونی

هاي عنوان از نگاه او بررسی شده و در پایان نیز، روش تعیـین عنـوان کتبـی     گونه
  . ها اشتباهی رخ داده، آمده است که در تشخیص عنوان آن

  
  کاربرد نقد عنوان در نقد بیرونی . 1

در اینجا به برخی از کاربردهاي بررسی عنوان در نقد بیرونی یک متن پرداخته 
تـوان   شـود، مـی   نیز می» 3نقد متن«نقد بیرونی را که گاهی از آن تعبیر به . شود می

                                                
در هفت سالگی به شوشتر آمـد و در  . ق در نجف به دنیا آمد.ه 1320سال محمدتقی شوشتري در . 1

ق در پی دستور کشف .ه 1353وي در سال . جا علوم مقدماتی، سطح و دروس عالی را گذراند همان
پس از برکناري رضاشاه در ایران، وي به شوشتر بازگشت و تا آخـر  . حجاب، به کربال مهاجرت کرد

سـالگی روي در   95در سـن   1ق.ه 1415ذي الحجـه سـال    19وشتري در ش. عمر در این شهر ماند
االربعـون  ، قضـاء امیـر المـؤمنین   : فهرست برخی از آثار ایشان بدین گونـه اسـت  . نقاب خاك کشید

فی شـرح   النجعۀ، بعض المنامات حقیۀآیات بینات فی ، االوائل، البدایع، مقدمه توحید مفضل، حدیث
حواشی مصحف و الدر و  فی شرح نهج البالغه الصباغۀبهج ، قاموس الرجال، االخبار الدخیلهاللمعه، 

چی،  ارومیه: ك.براي آشنایی بیشتر با زندگی و آثار این محقق برجسته ر.(النظیر فی المکنین بأبی بصیر
 )ش1377صحتی سردرودي، / ش1375پور،  جهانگیري/ ش1387

پـذیر نبـود، از    اس اصطالحات علوم حدیث امکاناز آنجا که ارائۀ این روش به صورت کامل، بر اس. 2
بنـدي   بنابراین مبناي تقسـیم . بندي نقد بیرونی و درونی در حوزة علم تاریخ استفاده شده است تقسیم

، نوشـتۀ شـارل   هاي پژوهش در تـاریخ  روشدر این پژوهش، نقد بیرونی و درونی برگرفته از کتاب 
  .       است» نقد متن«ان با عنو 171تا  55، صفحۀ 4و  3ساماران، ج 

3. text criticism 
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بررسی پیرامـون نویسـنده و مسـئلۀ انتسـاب     . تصحیح اشتباهات یک متن دانست

ها از مباحث جاري این علم  و بررسی نسخ خطی و چاپی و تصحیح آن متن، نقد
گاهی نیز بـه ایـن شـاخه از مطالعـات در علـم      ) 52، ص4و  3ساماران، ج.(است

در ادامه، به بررسـی  ) 156، ص1354کوب،  زرین.(گویند می» 1نقد سطحی«تاریخ 
  . شود نقش عنوان در نقد بیرونی یک متن اشاره می

  و تعیین نویسندة متننقد عنوان . 1ـ1
» نقد انتساب«یکی از کاربردهاي بررسی عناوین، کمک در تعیین نویسندة متن 

از مباحث مهم نقد بیرونی است و مقصود این است کـه آیـا   » نقد انتساب«. است
دهند، حقیقتاً از اوست یا خیر؟ آیا وي خود آن  آنچه را به یک نویسنده نسبت می

گونه است،  اند؟ و اگر این را به اشتباه به او نسبت داده متن را نوشته است و یا آن
) 136ـ135، ص1372همو، (هایی براي تعیین نویسندة متن وجود دارد؟ چه روش

در . هاي تشخیص و تعیین نویسندة مـتن، بررسـی عنـوان آن اسـت     یکی از روش
ه اینجا به یکی از مواردي که توجه و بررسی عنوان، نویسندة متن را مشخص کرد

  . شود است، اشاره می
هایی که در حوزة علم رجال وجود دارد، آن است کـه آیـا آنچـه در    از پرسش

رجـال  از محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی به ما رسیده است، همان اصل  رجال
شیخ طوسی از آن اسـت؟ بـه عبـارت دیگـر، چـه کسـی        اختیارکشی است و یا 

کشـی در دسـت    رجـال ت که آنچـه از  نویسنده است؟ ابن داوود، بر این باور اس
شوشتري با این دیـدگاه  ) 328ق، ص1383حلی، .(ماست، اصل کتاب کشی است

کشی بـه دسـت مـا رسـیده اسـت،       رجالمخالف بوده و معتقد است که آنچه از 
معتقـد اسـت کـه     ،وي در مقـام اسـتدالل  . شیخ طوسی از این کتاب اسـت  اختیار

اسـت،  ) ع(، بیان طبقـات ائمـه  رجالکتب بوده و موضوع  رجالعنوان این کتاب، 
بنـابراین از  . نیسـت  طبقـات ولی آنچه از این کتاب به دست ما رسیده، بر اسـاس  

                                                
4. Lower criticism  
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تـوان بـه دسـت     و محتواي امروزین آن، مـی  رجالناسازگاري عنوان کتاب کشی، 
آورد که نویسندة متن، کشی نیست و آنچه مانده است، اختیار شیخ طوسـی از آن  

  )35، ص2ق، ج1396شوشتري، .(است
  نقد عنوان و تصحیح متن. 2ـ1 

یکی از فواید بسیار مهم تحقیق و پژوهش دربارة عنوان متن، آن اسـت کـه بـا    
تـوان اغالطـی    می... دقت و بررسی عنوان یا نام ابواب و کتب حدیثی و رجالی و

ایـن  . را که توسط ناقالن و ناسخان در یک متن راه یافته، شناسایی و تصحیح کرد
هـا   بررسی نقـش عنـوان بـه آن    هاي مختلفی دارند که در ادامه، ضمن اغالط گونه

  . شود اشاره می
  نقد عنوان و کشف افزایش در متن. 2ـ2ـ1

از کاربردهاي بررسی و دقت در عنوان ابواب و کتب حدیثی، آن است کـه بـا   
. هاي یـک مـتن دسـت یافـت     ها و یا زیادت توان به افزوده استفاده از این ابزار می

تواند بـه علـل    کند و می ن را تهدید میافزایش در متن، یکی از آفاتی است که متو
در مـتن  ... نویسـی، تشـابه خطـی و    مختلفی همچون ورود حاشیه در متن، دوباره

این افزایش در سه سطح حروف، واژگان و عبارات در متن به وجـود  . ایجاد شود
بـراي  . هـا دسـت یافـت    توان به برخی از این زیادت با بررسی عنوان، می. 1آید می

  :حدیثی به این صورت آمده است »کتاب العلل«برقی، در  محاسناب مثال، در کت
رجل شک فلـم یـدر اربعـاً صـلی ام     : قلت له) ع(عن بکیر بن اعین عن الباقر«

، 2ق، ج1371برقـی،  (».یرکـع رکعتـین و اربـع سـجدات    : اثنین و هو قاعـد؟ قـال  
  )331ص
پرسـند   از میدربارة شک بین سه و چهار در نم) ع(در این حدیث از امام باقر 

شوشتري بر این باور است که محتوا با عنوان . کنند نیز پاسخ را ارائه می) ع(و امام
رساند کـه در ذیـل    می »کتاب العلل«سازگار نیست، زیرا عنوان  »کتاب العلل«باب 

اما این خبر بـر  . پردازد گیرند که به چرایی احکام می این عنوان، احادیثی جاي می
                                                

  . است» حدیث مدرج«اصطالحی که در علم درایه به مفهوم افزایش در متن بسیار نزدیک است، . 1
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. ین باب، دربردارندة هیچ گونه چرایی و علت احکـام نیسـت  خالف سایر اخبار ا

 .گویند گویا این خبر به ایـن بـاب افـزوده شـده اسـت      بر همین اساس، ایشان می
  )160، الجزءالثانی، صةش، قسم الصال1365شوشتري، (

دهد که یـک عنـوان بـه مـتن      در مواردي نیز، مقایسۀ عنوان و محتوا نشان می
 مـن الیحضـر  شوشتري به چند نمونه از این مـوارد در کتـاب   . افزوده شده است

 وجـود دارد » بـاب المـس  «اشاره کرده است؛ از جمله در این کتاب بابی با عنوان 
دهد کـه   وا نشان میاما مقایسۀ این عنوان با محت) 143، ص1ق، ج1413صدوق، (

شوشتري با مشـاهدة ایـن   . است» مس میت«تنها یکی از احادیث این باب دربارة 
ناسازگاري به تصحیح آن پرداخته و معتقد اسـت کـه ایـن بـاب در اصـل کتـاب       

اند و بعـدها بـه    نگاران با اجتهاد خود اضافه کرده وجود نداشته و برخی از حاشیه
تأیید این تصحیح خویش به عدم وجود ایـن   شوشتري در. متن افزوده شده است

شوشـتري، همـان، قسـم    .(کنـد  باب در یک نسخۀ خطی مقابله شـده اسـتناد مـی   
  ) 296، صةالطهار

  نقد عنوان و کشف افتادگی از متن. 3ـ2ـ1
یکی از کاربردهاي بررسی و پژوهش در عنوان ابواب وکتب حدیثی، آن است 

در مـتن آگـاه شـد و آن را     1ه افتادگی و نقصانتوان ب که با استفاده از این ابزار می
هایی است کـه   افتادگی یا کاهش در متن از جمله آسیب. تصحیح و بازسازي کرد

دقتی ناسـخ،  کند و به علل مختلفی همچون بی میمتون را در رهگذر انتقال تهدید 
در مـتن بـه وجـود    ... پرش چشم ناسخ از یک عبارت به عبارت مشـابه دیگـر و  

کاهش در متن نیز در سه سطح حروف، واژگان، عبارت و یا حتی بخشـی   .آید می
هـا دسـت    توان به این افتادگی گاهی با بررسی عنوان می. افتد از یک متن اتفاق می

» ما احل اهللا عزوجل من النکـاح «در باب  من الیحضربراي مثال، در کتاب . یافت
  : حدیثی به این صورت آمده است

                                                
به افتادگی از سند خبر اشاره ... و» معظل«، »مرفوع«، »مرسل«در علم درایه، اصطالحاتی همچون . 1

 . دارند
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و  ةانه قضـی فـی رجـل تـزوج امـرا     ): ع(ابی جعفر روي محمد بن قیس عن«
و لیت  السنۀخالفت : اصدقته هی و اشترطت علیه ان بیدها الجماع و الطالق؟ قال

حقا لیست باهلـه، فقضـی ان علیـه الصـداق و بیـده الجمـاع و الطـالق و ذلـک         
  )425، ص3صدوق، همان، ج(».السنۀ

دعواي یک زن و شوهر دربارة دربارة ) ع(گوید که امام باقر محمد بن قیس می
شوشتري در بررسی این روایت در آغـاز اشـاره   . اند شروط ازدواج، قضاوت کرده

کند که شیخ صدوق، این روایت را از کتاب محمد بن قیس نقل کرده اسـت و   می
ق، 1407نجاشـی،  (اسـت ) ع(هاي امیرالمؤمنین قضاوت«کتاب محمد بن قیس در 

نقل شده است، در حالی ) ع(قضاوت از امام باقراما در این روایت، این ) 323ص
که کتاب محمد بن قـیس کـه شـیخ صـدوق ایـن حـدیث را از آن آورده اسـت،        

ایشـان در ادامـۀ مـتن، ایـن خبـر را      . بـوده اسـت  » )ع(هاي امیرالمؤمنین قضاوت«
: انـه قـال  «: این است» انه قضی«کنند، صورت درست عبارت  گونه تصحیح می این

هـاي جدشـان امـام     یکی از قضـاوت ) ع(یعنی امام باقر» قضی) ع(نان امیرالمؤمنی
شوشتري، براي تأیید این تصحیح خویش، به خبر بعد از . کنندرا نقل می) ع(علی

صـدوق،  (»)ع(و قضـی امیـر المـؤمنین   «: کند که به این صورت است آن اشاره می
بـه  » واو« یعنی شیخ صدوق، این خبر را دنبالـۀ خبـر قبـل دانسـته و بـا     ) جا همان

بـوده و  ) ع(پس، آن قضاوت اول نیز از امام علـی . روایت قبل معطوف کرده است
بنـابراین، شوشـتري بـا    ) 101، ص2ق، ج1396شوشتري، .(نیست) ع(از امام باقر

آگــاهی از عنــوان کتــاب محمــد بــن قــیس، افتــادگی از ایــن مــتن را نشــان داده 
 )283و  238، 106ص ،2همان، ج: ك.براي آشنایی با موارد دیگر ر.(است

  نقد عنوان و کشف آمیختگی در متن . 4ـ2ـ1
تواند نشان دهد کـه آیـا در مـتن،     نقد و بررسی عنوان ابواب کتب حدیثی، می

خلط و آمیختگی اتفاق افتاده است یا خیر؟ آمیختگی دو یا چند متن در یکدیگر در 
ر مثال زیر نشان داده د. کند هایی است که متون را تهدید می رهگذر انتقال، از آسیب

  . شود شود که چگونه بررسی عنوان متن، به کشف آمیختگی در متن منجر می می
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در » المعتمر یطا اهله و هو محرم و الکفاره فـی ذلـک  «در باب  کافیدر کتاب 

آغاز دو حدیث، پیرامون موضوع باب یعنی کفارة آمیزش با همسر در حال احـرام  
بعد از آن سه خبر دیگر در این باب وجود دارد که بـه کلـی   . آورد عمرة مفرده می

. ال احرام ندارنـد با عنوان باب ناسازگار است و هیچ ربطی به کفارة آمیزش در ح
  :اند از این اخبار عبارت

فی غیر حـج فلینحـره قبـل ان     ةقال من جاء بهدي فی عمر: عن زراره قال« -
  »یحلق رأسه

المعتمر اذا ساق الهدي یحلق قبـل ان  ): ع(بن عمار عن الصادق معاویۀعن « -
  »یذبح
ینحـره  فل ةمن ساق هدیاً فـی عمـر  ): الصادق ع(عنه) بن عمار معاویۀ(و عنه« -

قبل ان یحلق و من ساق هدیاً و هو معتمر هدیـه بـالمنحر و هـو مـابین الصـفا و      
  )539، ص4ش، ج1365کلینی، (».و هی الحروزه ةالمرو
بینـد، زیـرا عنـوان     شوشتري، این سه حدیث را با عنوان آن باب ناسازگار می 

ـ  . این باب دربارة کفارة آمیزش با همسر در حال احرام است ن سـه  اما موضـوع ای
در حج چه کارهایی الزم اسـت؟ بـا مشـاهدة    » تلبیه«حدیث، آن است که پس از 

این ناسازگاري، شوشتري در صدد تصحیح آن برآمده و معتقد است که ایـن سـه   
. حدیث، ادامۀ احادیث باب پیشین بوده و به احادیث این باب آمیخته شده اسـت 

 ».م و مـا علیـه مـن العمـل    قطع تلبیه المحـر «: عنوان باب پیشین چنین بوده است
در عنوان را توضیح » ما علیه من العمل«این سه حدیث، عبارت ) 537همان، ص(

گوید از آنجا که این دو بـاب بـه یکـدیگر متصـل      شوشتري در ادامه می. دهند می
، اخبار ایـن دو  کافیبرداران کتاب  اند، همین امر باعث شده تا نخستین نسخه بوده

 )55، ص2ق، ج1396شوشتري، .(ط نمایندباب را با یکدیگر خل
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 نقد عنوان و کشف دگرگونی در متن. 5ـ2ـ1

توانـد در یـافتن    تحقیق و بررسی در عنوان ابواب و مداخل کتب رجـالی، مـی  
مقصود از دگرگونی یـا  . و تصحیح آن پژوهشگر را یاري کند) تبدیل(ها دگرگونی

اي دیگر تبـدیل   لیلی به واژهتواند به هر د تبدیل در متن، آن است که یک واژه می
گاهی بـه علـت   : توان به موارد زیر اشاره کرد هاي تبدیل در متن می از زمینه. شود

کنـد، و در مـواردي    ها را بـه یکـدیگر تبـدیل مـی     تشابه خطی دو واژه، ناسخ، آن
کنـد، در اینجـا    اي مطلبی را از ذهن و بدون مراجعه به مکتوب نقـل مـی   نویسنده

بررسـی عنـوان ابـواب و    . کند اي را به واژة دیگر تبدیل می و واژهدچار وهم شده 
هـا در متـون    توانـد در کشـف ایـن تبـدیل     هاي کتب رجالی و حدیثی، می مدخل

ترین مسائل رجـالی را حـل    شوشتري، با همین ابزار، یکی از سخت. یاریگر باشد
  . کرده است

اسـت کـه بـا کنیـۀ     یکی از مسائل دشوار در حوزة رجال شیعه، مسئلۀ کسانی 
را در  النظیر فی المکنین بابی بصیر الدرشوشتري، رسالۀ . شوند ابابصیر شناخته می

عبـداهللا بـن   «ایشان در آن مقاله، وجود شخصـی بـه نـام    . این زمینه نگاشته است
را ساخته و پرداختـۀ توهمـات دانسـته و معتقدنـد چنـین فـردي در       » محمد االسدي

 ایشان در مقدمـۀ  )176ـ 60، ص11ق، ج1391 تري،شوش.(رجال حدیث وجود ندارد
، روش رسیدن به این نکتۀ مهم رجالی خویش را حاصل توجه بـه  قاموس الرجال

گویند کـه یکـی از    یابی به این مطلب می وي در تبیین روش دست. دانند عنوان می
هاي کشی در کتاب رجالش آن است که چنـد نفـر از رجـال حـدیث را در      روش

. کنـد  هاست، در آن نقل مـی  دهد و اخباري را که مربوط به آن می یک عنوان جاي
 1348کشی، (»بصیرعلباء بن دراع االسدي و ابی«وان بر همین اساس، کشی در عن

  بصــیر وارد شــده اســت، اخبــاري را کــه دربــاة علبــاء و ابــی )200-199ش، ص
) ع(م بـاقر بصـیر بـه امـا   ها خبري است با این مضمون کـه ابا  آورد؛ از جملۀ آنمی
شت به) ع(بصیر گفته است که امام باقرکه علباء در حال احتضارش به ابا گوید می

خواهد تا بهشـت را بـراي او    می) ع(بصیر از امامابا. را برایش ضمانت کرده است
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در جایی دیگـر،  . دهد این کار را براي ابا بصیر انجام می) ع(نیز تضمین کند و امام

ــه ا  رجــالاز  ــوانی ب ــی، عن ــن صــورت کش ــد   «ی ــن محم ــداهللا ب ــیر عب ــی بص اب
کشی در این عنوان نیز، همان خبر ابا بصـیر  . آمده است) 174همان، ص(»االسدي

ابی بصـیر عبـداهللا   «آید که عنوان  از این توجه به دست می. و علباء را آورده است
است، زیـرا خبـري   » ابی بصیر و علباء االسدي«تحریف یافتۀ » بن محمد االسدي

آورده، در اینجا نیز آورده است، به همین جهت از » علباء و ابا بصیر«وان که در عن
. ها نیز بایستی یکسان باشد آنجا که محتواي این دو باب یکسان است، عناوین آن

شوشـتري،  .(البته این تنها یکی از دالیل شوشتري براي اثبـات ایـن تبـدیل اسـت    
 )46، ص1ق، ج1391

  ایی در متن  جنقد عنوان و کشف جابه. 6ـ2ـ1
هایی کـه احتمـاالً در    جایی توان به جابه با مقایسۀ محتواي متن و عنوان آن، می

جـایی در مـتن،    مقصود از جابه. متن ایجاد شده، دست یافت و آن را تصحیح کرد
آن است که یک واژه، جمله و یا بخشی از متن از جایگاه اصـلی خـویش خـارج    

اگر این واژه یا جملـه بـه پـیش از جایگـاه     . تر قرار گیرد شده و جلوتر و یا عقب
و اگر به پـس از جایگـاه اصـلی خـویش انتقـال      » تقدیم«اصلی منتقل شود، آن را 

شوشـتري از نقـد عنـوان بـراي کشـف و تصـحیح ایـن        . گوینـد  می» تأخیر«یابد، 
  . گیرد ها بهره می جایی جابه

 اسـت » ام کلثـوم  باب تزویج«کافی، » کتاب النکاح« 23براي مثال، عنوان باب 
بعـد از  . یعنی این باب دربارة ازدواج ام کلثوم است) 346، ص5کلینی، همان، ج(

) 347همـان، ص (»باب آخر منـه «اخبار این باب، باب دیگري آمده است با عنوان 
شوشتري، با مقایسۀ محتواي این باب با . کلثوم یعنی باب دیگري دربارة ازدواج ام

عنوان با محتوا سازگار نیست، زیرا محتواي ایـن   کند که این عنوانش مشخص می
دهد با این مضمون که اگر فـردي بـه    تشکیل می) ع(باب را سه خبر از امام جواد

خواستگاري دختري آمد و از اخالق و دیانـت او رضـایت داشـتند، دختـر را بـه      
هـد  ازدواج او درآورند که اگر این کار را انجام ندهند، فتنه و فساد بـه دنبـال خوا  
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گویاي آن است که محتوا پیرامـون  » باب آخر منه«داشت، در حالی که عنوان باب 
شوشتري با مشاهدة ایـن ناسـازگاريِ عنـوان و محتـوا بـه      . کلثوم است  ازدواج ام

کند که گویا جایگاه اصلی این باب، بعد از بـاب   تصحیح متن پرداخته و اشاره می
اسـت  ) 339همان، ص(»من کفو المؤمنهباب ان المؤ«کتاب النکاح که عنوانش  21

قـرار داشـته ولـی از جایگـاه     ) 344همان، ص(»باب آخر منه« 22و یا بعد از باب 
جـایی در مـتن،    شـده و همـین جابـه   » مؤخر«اش خارج شده و به اصطالح  اصلی

 ) 17، ص2ق، ج1396شوشتري، .(باعث ناسازگاري شده است
  نقد عنوان و کشف تصحیف متن. 7ـ2ـ1

توان به تصـحیفاتی کـه در یـک مـتن رخ      سۀ عنوان و محتواي متن، میبا مقای
تصحیف، آسیبی است که از رهگذر نحوة . داده، دست یافت و آن را تصحیح کرد

   1.شود نگارش کلمات در زبان عربی به متن وارد می
» کتاب االیمان و النذور و الکفـارات «، بابی با عنوان کافیبراي مثال، در کتاب 

آیـد کـه در ایـن     از عنوان چنین بـر مـی  ) 434، ص7کلینی، همان، ج.(داردوجود 
بـاب  «و » بـاب للنـذور  «، دیگـري  »باب للیمین«کتاب، سه باب وجود دارد، یکی 

دهد کـه ایـن بخـش     ؛ در حالی که بررسی محتواي این بخش نشان می»للکفارات
آمـده  » لنـوادر بـاب ا «را داراسـت و در پایـان آن،   » نذور«و » یمین«هاي  فقط باب

در این کتاب وجود ندارد و تنها در باب نوادر کـه  » کفارات«است؛ ولی بابی براي 
ها مربوط به کفارات است و سایر  شامل بیست و یک حدیث است، هفت تاي آن

بنابراین، اگرچه در عنوان آمـده اسـت   . احادیث آن باب، موضوعات دیگري دارند
. دارد، این محتوا با آن عنوان سـازگار نیسـت  را نیز در بر » کفارات«که این بخش 

کتـاب  «. شوشتري بر این باور است که احتماالً عنوان این بخش چنین بوده اسـت 
تصحیف » و الکفارات«به صورت » کفاراتهما«و واژة » االیمان و النذور و کفاراتهما

شـان  ای. داننـد  ایشان، علت این امر را تشابه خطی بین این دو واژه مـی . شده است
گویند که این تصحیف در همان دوران  دربارة زمان ورود این تصحیف به متن می

                                                
  . گویند می» احادیث مصحف«در علم درایه به این گونه از احادیث، . 1
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اتفاق افتاده، زیرا فقهاي بعد از کلینی به مانند شیخ  کافیبرداري کتاب  اولیۀ نسخه

همـین روش را دنبـال    النهایـۀ و  سـرائر و  مراسمو یا کتب  المقنعهمفید در کتاب 
؛ 588-571ص، 2ش، ج1342طوسـی،  / 567-553ق، ص1413مفیـد،  .(انـد  کـرده 

شوشتري از مقایسۀ محتوا و عنوان، به کشف ) 189ـ188ق، ص1414سالر دیلمی، 
 )78ـ 77، ص2ق، ج1396شوشتري، .(تصحیف در این متن رهنمون شده است

  نقد عنوان و تعیین تصحیف نسخه و اشتباه نویسنده. 8ـ2ـ1
ایـن اسـت کـه اغـالط و     یکی از مسائلی که در حوزة نقد متن مطـرح اسـت،   

تاب اشتباه نوشـته و یـا   اشتباهات متن را چه کسی وارد کرده است، آیا نویسندة ک
نده درست نوشته است ولی متن در فرآیند انتقال بـه دسـت نـاقالن و    اینکه نویس

یکی از ابزارهاي کـاربردي بـراي تشـخیص نـوع     . ناسخان دچار تغییر شده است
ایـن   علل الشـرایع براي مثال، صدوق در کتاب  .آسیب، توجه به عنوان باب است

  :حدیث را آورده است
یـا ابـا   : سـألت ذالنـون المصـري، قلـت    : عن محمد بن الحسن الهمدانی، قال«

حـدثنی مـن سـأل عـن     : الفیض لم صیر الموقف بالمشعر و لم یصیر بالحرم؟ قال
  )443، ص2تا، ج صدوق، بی(»... .الن الکعبه: ذلک فقال) ع(الصادق

کند که صورت درست متن در بخشی  ري، در بررسی این خبر اشاره میشوشت
ایشـان  » لم صیر الموقف بعرفات و لم یصیر بالمسجد الحرام؟«: از آن چنین است

ایشان در ادامـه، سـؤال دیگـري را    . ندرسا یح را با شواهدي به اثبات میاین تصح
ه به وجـود آمـده   د و آن اینکه آیا این اشکال به خاطر تصحیف نسخکنمطرح می

 است یا اینکه مؤلف، خود این اشتباه را مرتکب شده است؟ ایشان بـر ایـن بـاور   
نویسان و  زده است و به دست نسخه که این اشتباهی است که از مؤلف سر است

دلیل ایشان بر این نظر، آن است که عنوان این باب کـه  . وراقان ایجاد نشده است
، 2ق، ج1396شوشتري، .(مین اشکال را داراستصدوق آن را انتخاب کرده، نیز ه

التی من اجلهـا صـیر    العلۀباب «: گونه نهاده استزیرا عنوان باب را این )176ص
 ) جا صدوق، همان(».الموقف بالمشعر و لم یصیر بالحرم
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  نقد عنوان و کشف فهم نادرست متن . 9ـ2ـ1
محـدثین را از   توان فهم و برداشـت  با بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی، می
هایی کـه متـون را در    یکی از آسیب. اخبار و روایات، مورد نقد و بررسی قرار داد

دهـد، دچـار    کند، آن است که ناقل متن در فهم متنی که انتقال می انتقال تهدید می
یکی از اهداف نقد متن، آن است که این فهـم نادرسـت را کشـف و    . اشتباه شود

من الیحضـره  براي مثال، شیخ صدوق در کتاب  .صورت درست آن را نشان دهد
  : این حدیث را آورده است» ةعلی الشهاد ةالشهاد«در باب  الفقیه
عن الذمی و العبد یشهدان علـی  ) ع(سألت ابا جعفر: عن محمد بن مسلم قال«
: ثم سلم الذمی و یعتق العبد ایجوز شهادتهما علی ماکانا اشهدا علیـه؟ قـال   ةشهاد

، 3ق، ج1413صـدوق،  (».نعم اذا علم منهمـا بعـد ذلـک خیـر جـازت شـهادتهما      
  ) 70ص

آورده » شـهادت بـر شـهادت   «از آنجا که شیخ صدوق این حدیث را در بـاب  
انـد کـه فـردي     شود که ایشان از این حدیث چنین برداشت کـرده  است، معلوم می

شـنوند و سـپس، آن    میسحی یا یهودي یا یک برده، شهادت یک شـاهدي را مـی  
توانـد شـهادت را ادا    شـود و نمـی   کند و یا دچار بیماري شدید می شاهد فوت می

در اینجا سؤال این است که اگر این مسیحی یا یهودي مسلمان شوند و برده . کند
شده، شـهادت بـر شـهادت آن شـخص     توانند در محکمه حاضر  آزاد شود آیا می

فرمایند اگـر بعـد از    شاهد دهند، و اگر شهادت دهند، معتبر است یا خیر؟ امام می
آنکه مسلمان و یا آزاد شد، رفتارهایش خوب بود، شهادت او مورد پذیرش است 

اما شوشتري، بر این باور است که محتواي حدیث، آن است که فـردي  . و اال خیر
ببینـد، بعـدها مسـیحی و یهـودي      اي را می یا یک برده، قضیه مسیحی یا یهودي و

تواننـد آنچـه را دوران کفـر و یـا      شود، آیـا مـی   مسلمانان شده و برده نیز آزاد می
اند، شهادت دهند و اگر شهادت دهند، معتبر است یـا خیـر کـه امـام      بردگی دیده

اداي شـهادت  شـرایط وقـت   ... ـ حریت و ـ عدالت فرمایند شرایط شهود ایمان می
است نه وقـت تحمـل و اگـر بعـد از اسـالم آوردن کـافر و یـا آزاد شـدن بـرده،          
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انـد،   توانند بـه آنچـه در دوران کفـر یـا بردگـی دیـده       هاي خوبی بودند، می انسان

همچنین براي آشنایی بـا مـوارد   ) 185، ص2ق، ج1396شوشتري، .(شهادت دهند
الزم بـه یـادآوري اسـت کـه     ) 234ـ 233، 183ـ 182، 11همان، ص: ك.دیگر، ر

، 7کلینـی، همـان، ج   .(آورده است» اهل الملل ةشهاد«این حدیث را در باب  کافی
  )198ص

 
  کاربرد نقد عنوان در نقد درونی. 2

گذاري شد و اغـالط آن تصـحیح و محـل نگـارش و      پس از آنکه متنی تاریخ
نقد درونی . دتواند وارد نقد درونی شو هویت نویسندة آن تعیین گردید، مورخ می

یکی تفسیر و فهم متن و  :گویند، شامل دو بخش است نیز می 1که به آن، نقد عالی
، 4و 3سـاماران، ج .(دیگري ارزیابی متن از حیـث صـداقت و صـحت مطالـب آن    

  )156ش، ص1354کوب،  زرین /132ص
  نقد عنوان و فهم متن. 1ـ2

تاریخی و روایی محقـق را  تواند از چند زاویه در فهم متون  توجه به عنوان می
. تواند موضوع و محتواي کتاب را نشان دهد نخست آنکه عنوان می 2.یاري رساند

. توان مشخص کرد که کتاب حاوي چه نوع اطالعاتی اسـت  با توجه به عنوان، می
) ع(را با خود دارند، فقط دربارة معجزات ائمـه » دالیل«براي مثال، کتبی که عنوان 

  ) 43، ص1ق، ج1396تري، شوش.(کنند صحبت می
، تمام منـابع رجـالی را از جهـت عنـوان،     قاموس الرجالشوشتري، در مقدمۀ 

. کنند که هر کدام از این کتب، موضوعی خاص دارنـد  بندي کرده و اشاره می طبقه
هایی را که براي کتب رجال نهاده شده است، در چنـد دسـته جـاي     ایشان، عنوان

، »الرجـال  معرفـۀ «اي عنـوان   را دارنـد، دسـته  » رجـال «برخی تنها عنوان . دهند می
و » فهرست«، برخی دیگر از کتب رجال با عنوان »تاریخ الرجال«بعضی نیز عنوان 

                                                
1. Higher  criticism  

  . گویند می» فقه الحدیث«مرحلۀ تفسیر یا فهم متن اخبار و احادیث را در علوم حدیث، . 2
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را دارایند و عنوان برخی دیگر از کتب » ممدوحین و مذمومین«اي نیز عنوان  دسته
 .کننـد  است و هر کـدام از اینهـا موضـوعی خـاص را دنبـال مـی      » مشیخه«رجال 

  ) 18، ص1ق، ج1391شوشتري، (
توان  بردي که آشنایی و نقد عنوان در فهم متن دارد، آن است که میردومین کا

هـاي   براي مثال، یکـی از گونـه  . موضوعات فرعی و اصلی یک متن را تعیین کرد
هاي فهرست،  موضوع کتاب. است» فهرست«تألیف حدیثی در شاخۀ رجال، کتب 

شـیخ طوسـی کـه در آن بـه      فهرستنابراین، کتاب ب. ذکر مصنفات و اصول است
پـردازد، خـارج از موضـوع     امامی یا غیر امامی بودن و یا جرح و مدح راویان مـی 

گوید کتاب نجاشـی   شوشتري در جاي دیگر می) 18و  15همو، ص .(کتاب است
شیخ، فهرستی است براي کتب شیعه و اگر گاهی تولـدي یـا وفـاتی     فهرستمثل 

  )7کیهان فرهنگی، سال دوم، شمارة اول، ص .(است ذکر کند، تبرعی
ها و ابواب حدیثی در فهم احادیث، آن است  سومین فایدة بررسی عنوان کتاب

گاهی متنی به سبب . تواند در گشودن گره اجمال از متن به کار آید که این کار می
نـاي  آیـد و مع  ن به صورت مجمل درمیقل به معنی و یا از بین رفتن قرایتقطیع، ن

در اینجا . رساند ا میشود و یا متن دو معناي متفاوت ر مشخصی از آن فهمیده نمی
گونه از متون یاریگر باشد، توجه به  تواند در فهم درست این نی که مییکی از قرای

عنوان بابی است که این حدیث در آن به کار رفته اسـت؛ بـراي مثـال، کلینـی در     
  :حدیثی آورده است، کافیکتاب 

الیجوز وادي محسـر حتـی تطلـع    : قال) ع(هشام بن الحکم عن الصادق عن« 
اگر ایـن حـدیث بـه تنهـایی بخواهـد      ) 470، ص4ش، ج 1365کلینی، (».الشمس

تفسیر شود، معلوم نیست که این حدیث آیا دربارة منـی اسـت یـا مزدلفـه؟ زیـرا      
. تهر دو مورد معنادار باشد و به عبارت دیگـر، حـدیث مجمـل اسـ     تواند در می

به عنوان یک قرینـه در فهـم    کافیشوشتري براي فهم مراد حدیث، از عنوان باب 
، ایـن حـدیث را در   کـافی گوید از آنجا کـه   معناي حدیث بهره گرفته است و می

آورده اسـت،  ) جـا  همـان (»منـه  االفاضـۀ  والمزدلفه و الوقوف بالمشـعر   لیلۀ«باب 
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، ص 2ق، ج  1396ري، شوشـت .(مقصود از حدیث نیز شب مزدلفه است نـه منـی  

172( 
  نقد عنوان و ارزیابی متن. 2ـ2

یکی از مباحث مهم در حوزة نقد درونی، ارزیابی متن از حیث میزان صـحت   
در اینجا به اهمیت نقـد و بررسـی   . و قابلیت اعتماد و اطمینان به مطالب آن است

تواند به ما نشـان   پژوهش در عنوان متن می 1.شود عنوان در ارزیابی متن اشاره می
دهد که میزان صحت و قابلیت اعتماد و اطمینان به متن در چه سطحی است؟ آیا 
نویسنده به صحت و درستی مطالب کتابش توجه داشته است یا خیر؟ براي مثال، 

دهد که محتواي آن کتـب،   ها نشان می در حوزة حدیث، کتبی هستند که عنوان آن
. را با خـود دارنـد  » موضوعات«تماد و اطمینان نیست مانند کتبی که عنوان قابل اع

اي از کتب اهل سنت به کار برده  که در عنوان پاره» صحیح«از طرف دیگر، عنوان 
در این . هاست اي از قابلیت اطمینان و اعتماد به مطالب آن شده است، مدعی گونه

ایشان بر این باورنـد کـه   . اشاره کرد »نوادر«توان به نظر شوشتري پیرامون  باره می
کتبی مانند نوادر محمد بن احمد بن یحیی و نوادر محمد بن ابی عمیر که عنـوان  

هایی معتبرند و عنوانشان به این معناسـت کـه    کشند، کتاب را به دوش می» نوادر«
در برخـی از  ) 58، ص11ق، ج1391شوشتري،.(ها کمتر تألیف شده است مانند آن

بـاب  «، »باب«هایی با عنوان  ، بابکافیو  من الیحضره الفقیههمچون  کتب روایی
از » بـاب النـوادر  «به جـاي عنـوان    تهذیبکتاب . آمده است» باب النوادر«و » نادر

شوشـتري معتقـد اسـت، هرگـاه     . استفاده کـرده اسـت  » کتاب الزیادات«اصطالح 
بدان معناست که اخبار  بیاورد این» باب«و یا » باب نادر«اي حدیثی را در  نویسنده

اما اگر حـدیثی  . ها عمل کرد آن باب قابلیت اعتماد و اطمینان ندارند و نباید به آن
بیاورد، این نشان دهندة آن است که اخبار آن باب قابل اعتماد » باب النوادر«را در 

اند کـه   ها عمل کرد، محتواي این باب را احادیثی در بر گرفته توان به آن بوده و می
                                                

هاي ارزیابی روایات، روش نقد و بررسی راویان آن روایت است که در علوم حدیث   یکی از روش. 1
  . گویند می» علم رجال«آن  به
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و  ة، قسـم الزکـا  1365شوشـتري،  .(هسـتند » قضـایا فـی واقعـه   «به اصطالح فقها 
همـو،  / 183همو، قسم الجهاد، ص/ 312همو، کتاب الحج، ص/ 273الخمس، ص

  ) 220ـ219کتاب المتاجر، ص
شوشتري براي ارزیابی رجال حدیث نیز به عنوان کتـب آن راوي توجـه دارد؛   

» احمد بن محمـد بـن سـعید   «عنوان خویش در شرح  رجالبراي مثال، در کتاب 
شـیخ طوسـی و نجاشـی آورده     رجـال و  فهرستسخنی از  ،معروف به ابن عقده

/ 94ق، ص1407نجاشـی،  .(اند ابن عقده زیـدي و جـارودي اسـت    است که گفته
شوشتري در بررسی گفتار شـیخ  ) 409ق، ص  1415همو، / 28تا، ص طوسی، بی

تاریخی از نحوة ارتباط ابـن عقـده و   طوسی و نجاشی در آغاز با نقل یک عبارت 
گویـد   کند، و دربارة جارودي بودن او مـی  زیدي بودن او را رد می ،)ع(امام صادق

، حضـرت  )ص(داند که معتقـد اسـت پیـامبر    که شهرستانی، جارودي را کسی می
انـد ولـی    را با وصف و نه با نام، به عنوان جانشین خـویش تعیـین کـرده   ) ع(علی

گفته بود، نرفتند و در این راه کوتاهی کـرده   )ص(صافی که پیامبرمردم به دنبال او
  ) 116ش، ص 1350شهرستانی، .(را نشناختند) ع(و علی

شوشتري معتقد است که اگر این تعریف جارودي باشد با عنوان یکی از کتب 
شیخ طوسی و نجاشی از جملـه کتـب    فهرستابن عقده ناسازگار است، زیرا در 

نجاشـی،  .(اند را آورده و من روي غدیر خم الوالیۀکتاب ا عنوان کتابی ب ،ابن عقده
خوانی دارد  هم) ع(این عنوان با تعیین امام علی) 28تا، ص طوسی، بی/ همان، ص

بر همین اساس، عنوان این کتاب ابن عقده با جارودي بودن وي . و نه با توصیف
، 1ق، ج1391شوشــتري، .(ســازد و بنــابراین ابــن عقــده، جــارودي نیســت  نمــی

  )399ـ 398ص
 

  انواع عنوان. 3
هـاي حـدیثی اشـاره     تاکنون به اهمیت و کارآمدي بررسی عنوان ابواب وکتاب

. شـود  در ادامۀ نوشتار، به دو موضوع مهم دیگر در ایـن زمینـه پرداختـه مـی    . شد
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اولین موضوع، دربارة انواع عنوان است و سپس از آنجا کـه گـاهی در تشـخیص    

بنـا بـر   . شـود  گیرد، به روش تعیین عنوان پرداخته می عنوان اشتباهاتی صورت می
تـوان در سـه    شوند، می هایی را که براي کتب به کار برده می نظر شوشتري، عنوان

 . بندي کرد دسته عناوین وصفی، علمی و معروف طبقه
  عنوان وصفی. 1ـ3

مقصود از عنوان وصفی، عنوانی است که تنها گویاي محتواي کتـاب اسـت و   
عنـوان وصـفی،   . شـود  صرفاً جهت اشاره و شناخت موضوع آن به کار بـرده مـی  

شوشـتري در نقـد نظـر    . عنوانی نیست که مؤلف براي کتاب خویش نهاده اسـت 
النـاقلین   معرفـۀ «شهرآشـوب   کشی را بنا بر نقل ابن  رجالکسانی که عنوان کتاب 

ش، 1351، ...شـهیدي و (انـد  دانسـته ) 91شهرآشـوب، ص   ابن(»الصادقین ائمۀعن 
گوید که ابن شهرآشوب که این اسم را گفته، اسم وصفی براي کتاب  می) 494ص

گونه کـه   این اسم، فقط تعریف کتاب کشی است همان. اسم علمی کشی است نه
الناقلین بـراي   معرفۀپس عنوان » االنسان حیوان ناطق«: گویند ف انسان میدر تعری

» نـاقلین «تعریف کتاب است و نه عنوان آن، زیرا  قدما براي راویان حدیث تعبیـر  
پـس کتـاب کشـی نیـز     . کننـد  اسـتفاده مـی  » روات«برند و از اصطالح  به کار نمی

البته یکـی از دالیـل   ) جا ، همانکیهان فرهنگی.(تواند عنوان ناقلین داشته باشد نمی
 معرفـۀ آن را  فهرسـت دیگر ایشان در این زمینه، آن اسـت کـه شـیخ طوسـی در     

 )34تا، ص طوسی، بی.(نامیده است الرجال
  عنوان علمی. 2ـ3

آیـد،   گونه که از فحواي کالم عالمه شوشتري برمـی  مقصود از عنوان علمی، آن
ارند بر خالف عناوین وصـفی کـه   گذ عنوانی است که مؤلفین بر کتاب خویش می
تـوان گفـت عنـوان     بنابراین، می. رود براي معرفی و شناخت یک کتاب به کار می

که عنوان کتاب حـدیثی شـیخ صـدوق اسـت، عنـوان علمـی        من الیحضره الفقیه
صدوق، .(است، زیرا مؤلف به این نام کتابش را نامیده و به آن تصریح کرده است

 ) 2، ص1ق، ج1413
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  عنوان مشهور. 3ـ3
شناسـانند و نـه    اي از عناوین کتب، نه محتواي کتاب را بـه مخاطبـان مـی    پاره

اند که بـه   آن نهاده باشند، بلکه اینها عناوینی ها بر عنوانی هستند که نویسندگان آن
 دالئل الطبـري به کتاب  اند؛ براي مثال، شوشتري هر جا دهواسطۀ شهرت مطرح ش

شوشتري، .(دده ارجاع می» عروف بدالئل الطبريالم«بیر از آن با تع ،دهد ارجاع می
هـاي حضـرت    دربارة اسامی برخـی از خطبـه  ) 112و 102، 69، ص1ق، ج1396
/ 124صتـا،  بیرضی، (»وسیله«و » طالوتیه«، »شقشقیه«، »اشباح«همچون ) ع(علی

شوشتري بر این باور است که ایـن اسـامی،   ) 31و  18، ص 8جش، 1365کلینی، 
تواند عنوان وصفی و یـا علمـی بـراي ایـن      ها نیست و نمی واي خطبهگویاي محت

هـا وجـود    در ایـن خطبـه  ... ها باشد و از آنجا که لفظ اشباح و یا شقشقیه و خطبه
 ) 198، ص1ق، ج1418شوشتري، .(اند ها مشهور شده داشته است، به این نام

  اشتباه در تشخیص عنوان. 4ـ3
از آن جملـه  . انـد  هـا نسـبت داده   نوانی به آنهایی هستند که به اشتباه، ع کتاب

و » المسترشد«هاي  اشاره کرد که عنوان 1دالئل الطبريتوان به کتاب معروف به  می
گوید که یکـی   می بحار االنوارعالمه مجلسی در ابتداي . اند نیز به آن داده» االمامه«

مجلسـی،  .(یندگو نیز می المسترشداست که به آن  دالئل الطبرياز منابعش، کتاب 
دلیل مجلسی براي این ادعا، گفتۀ علی بن طـاووس اسـت   ) 20، ص1ق، ج1404

از طـرف  . نوشتۀ محمد بن جریر بـن رسـتم طبـري اسـت    ، دالئل االئمهکه کتاب 
دیگر، نجاشی و شیخ طوسی براي محمد بن جریر بن رستم طبـري، فقـط کتـاب    

اما از آنجا ) 160تا، ص طوسی، بی/ 376نجاشی، همان، ص(اند را آورده المسترشد
دالئـل  به دست مجلسی نرسیده بوده، مدعی شـده اسـت کـه     المسترشدکه کتاب 

                                                
صفري فروشانی، علوم حـدیث،  : ك.براي آشنایی بیشتر با این کتاب و نظرات گوناگون دربارة آن، ر. 1

 . 38و  37ش
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 مدینـۀ از طـرف دیگـر، سـید بحرانـی در کتـاب      . اسـت  المسترشدهمان  الطبري
محمد بن جریر بـن رسـتم طبـري را جـزء منـابع       االمامۀخویش، کتاب  المعاجز

وسـیله، عنـوان کتـاب    و بـه ایـن   ) 17، ص1ق، ج1411رانـی،  بح(خویش دانسته
، 1ق، ج1396شوشـتري،  .(نامیـده اسـت   االمامـۀ را کتاب دالئل االئمه معروف به 

هـاي   ـ الزم اسـت تـا بـا روش    ـ اشتباه در تشخیص عنـوان  به همین دلیل) 46ص
 . تعیین عنوان آشنا شد

  روش تعیین عنوان. 1ـ4ـ3
شـدند، معمـوالً عنـوان     ه صورت خطی منتقل میاز آنجا که در گذشته، کتب ب

نوشتند و  غازین آن میها و یا  در صفحات آ کتاب و نام مؤلف را روي جلد کتاب
بخش آغازین کتب، همواره در معرض آسیب بـود و گـاهی صـفحات     از آنجا که

و گـاهی بـا گذشـت     رفـت  ین میشد، عنوان نیز از ب آغازین و جلد از آن جدا می
بـه همـین سـبب، در تعیـین     . شـد  نوان و مؤلف از روي جلد پاك میزمان، نام ع

بنـابراین الزم اسـت بـا برخـی از     . عنوان نیـز ممکـن اسـت اشـتباهاتی رخ دهـد     
توان گفت در تعیین عنوان مـتن،   به طور کلی می. هاي تعیین عنوان آشنا شد روش

یـن دو روش  توان از منابع بیرون متن و اطالعات درون متن و یـا ترکیبـی از ا  می
  . استفاده کرد

 متنی در تعیین عنوان روش برون. الف
وان متنی که عنوان آن مشخص نیست، آن است که هاي تعیین عن یکی از روش

به دنبال عنوان گشت و در این راستا هر گونه اطالعی کـه از  در بیرون همان متن 
گیـرد   قرار می بیرون متن بتواند در تشخیص عنوان متن یاري رساند، مورد استفاده

  . شود که در اینجا به دو نمونه اشاره می
هـاي راویـان    کتب فهرست، براي معرفی آثار و نوشـته  :کتب فهرست و رجال. 1

از طرف دیگر، در کتب رجال نیـز، ضـمن معرفـی و    . شود نوشته می... احادیث و
بـه همـین سـبب، کتـب فهرسـت و      . گردد شرح حال راویان به آثار آنها اشاره می

  . توانند در تعیین عنوان راهگشا باشند رجال می
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برخـی  . کشی چیست؟ اختالف نظر وجـود دارد براي مثال، در اینکه نام کتاب 
» الصـادقین  ائمـۀ الناقلین عن  معرفۀ«شهرآشوب   عنوان این کتاب را بنا بر نقل ابن

شوشتري با این نظر مخالف است و در تعیین ) 494شهیدي، همان، ص.(اند دانسته
گیرد، زیـرا   نام کتاب رجالی کشی، از یک مطلب در فهرست شیخ طوسی بهره می

گفته است کـه کشـی نیـز    » )34تا، ص طوسی، بی(احمد بن داوود«ر عنوان شیخ د
خود، از او نام برده اسـت و بـدین وسـیله، عنـوان کتـاب      الرجال  معرفۀدر کتاب 

  ) جا کیهان فرهنگی، همان.(رجالی کشی را مشخص کرده است
گر هاي دی هایشان به کتاب از آنجا که نویسندگان در کتاب: منابع و مآخذ دیگر. 2

تـوان   دهند، گاهی با استفاده از این اشارات، می ها ارجاع می کنند و به آن اشاره می
شـرح   ،نهـج البالغـه  عنوان کتابی را تشخیص داد؛ بـراي مثـال، یکـی از شـروح     

آورد و  ابـن طـاووس مـی    طرائـف عالمه، نام این کتاب را از کتاب  .راوندي است
ابـن  .(دانسـته اسـت   منهاج البراعـه را  کند که ابن طاووس، نام این کتاب اشاره می
بنابراین، ایشان با ایـن اشـارة ابـن طـاووس بـه      ) 483، ص2ق، ج1400طاووس، 

  ) 24، ص1ق، ج1418شوشتري، .(اند عنوان کتاب دست یافته
  متنی در تعیین عنوان روش درون. ب

توانند از درون متن در رسیدن به عنـوان کمـک رسـانند،     البته اطالعاتی که می
  : شود اندکه به دو نمونه اشاره میزیاد و گسترده

برخی از نویسندگان در آغاز کتابشان و یا در بخشی : تصریح به عنوان در متن. 1
تـوان   اگر بتوان ایـن اشـارات را یافـت، مـی    . کنند از متن کتاب به نام آن اشاره می

معماي عنوان را حل کرد؛ براي مثال، شوشتري آن هنگام که منابعی را که در علم 
و عنوان ایـن  برد  نمی» رجال نجاشی«برد، نامی از  رجال تألیف شده است، نام می

و دلیـل ایشـان بـر ایـن     ) 15، ص1، ج1391شوشتري، (داند می فهرستکتاب را 
نجاشـی، همـان،   .(باشد نامگذاري، تصریح نویسنده به عنوان این کتاب در متن می

هـاي کتـاب    شوشتري از همین روش، در تعیین عنوان بسـیاري از مـدخل  )  3ص
کشـی،  (»ابوعلی بن بـالل «وان کشی بهره برده است؛ براي مثال، کشی در عن رجال
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خبري را در احوال او آورده اسـت امـا نـام ایـن راوي در آن     ) 512ش، ص1348

دهـد کـه عنـوان ایـن      آمده است، و این نشان مـی » علی بن بالل«خبر به صورت 
است و یا در عنوان » علی بن بالل«مدخل نیز تغییر کرده و صورت درست عنوان 

خبري که آورده اسـت، نـام راوي بـه    ) 533، صهمان(»محمد بن احمد بن نعیم«
آمـده اسـت و عنـوانِ درسـت نیـز همـین       » محمد بن شـاذان بـن نعـیم   «صورت 

  )71ـ 70، ص11ق، ج1391شوشتري، .(است
توانـد مـا را بـه     هـایی کـه مـی    از جمله قراین و روش: توجه به موضوع کتاب. 2

هـر موضـوعی    عنوان یک متن نزدیک سازد، توجه به موضوع کتاب اسـت، زیـرا  
گویـد کـه    مـی  دالئـل الطبـري  شوشتري دربارة نام کتـاب  . طلبد عنوان خاصی می

توان گفـت نـام    براي این کتاب مناسب نیست، زیرا در صورتی می» دالئل«عنوان 
باشـد  ) ع(است که موضوع آن اثـر، فقـط پیرامـون معجـزات ائمـه     » دالئل«کتاب، 

ایشان دربارة کتـاب بـر ایـن    . ندارداین ویژگی را  دالئل الطبريدرحالی که کتاب 
بـوده اسـت، زیـرا موضـوع آن     ) ع(تـاریخ معصـومین  باورند که عنوان این کتاب، 

اسـت و ایـن   ) ع(والدت، محل دفن و اوالد و احوال و معجزات ائمـۀ معصـومین  
  )43، ص1ق، ج1396شوشتري، .(سازگار است» تاریخ معصومین«محتوا با عنوان 

تعیین نام کتاب رجالی نجاشی، از همـین روش   شوشتري در جایی دیگر براي
کند که عالمـه حلـی و ابـن داوود     ایشان بحث را از آنجا آغاز می. بهره برده است

ــا عنــوان   در زنــدگی ــام » رجــال«نامــۀ نجاشــی از کتــاب او در رشــتۀ رجــال ب ن
شوشتري معتقد است کـه  ) 32ق، ص1383حلی، / 20ق، ص1411حلی، .(برد می

اول : کنـد  است نه رجال، و به دو دلیـل اشـاره مـی    فهرست، عنوان کتاب نجاشی
آنکه نجاشی، نام آن را در کتابش مشخص و به آن تصریح کرده است و از طرف 

کند، زیرا کتب رجـال بـر اسـاس     دیگر، موضوع این کتاب، عنوان را مشخص می
اند و اگر کتابی فقط اصول و مصنفات یـک راوي را نـام ببـرد،     طبقات منظم شده

است، و از آنجا که موضوع کتاب نجاشی نیز همـین اسـت، عنـوان آن    » فهرست«
  )15، ص1ق، ج1391شوشتري، .(باید فهرست باشد



 
 
 
 
 
 

135 
 

 

 ...حدیثی از نگاهروش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب 

  تعیین عنوان با شواهد بیرون و درون متن . ج
پـذیر   ها امکان با استفاده از یکی از روش سیاري از موارد، تعیین عنوان متندر ب

هاي بیرون و درون متن را در کنـار هـم بـه     اي از روش نیست و بایستی مجموعه
فقـه  براي مثال، شوشتري دربارة کتاب  .کار برد تا بتوان معماي عنوان را حل کرد

ه شـهرت یافتـ   فقه الرضابر این باور است که عنوان این کتاب به اشتباه به  1الرضا
نوشـتۀ محمـد بـن علـی شـلمغانی      ، التکلیـف است و ایـن کتـاب همـان کتـاب     

) 230، ص3ق، ج1396همـو،  / 400ش، قسم الجهـاد، ص 1365شوشتري، (.است
متنـی در کنـار    متنی و درون شوشتري در تعیین عنوان این کتاب از دو روش برون

 اداتشـه در کتاب  »لمعه«ضمن شرح عبارت  ایشان در. یکدیگر بهره گرفته است
در «: گویـد  به این صورت که شهید اول مـی . اند به تعیین عنوان این کتاب پرداخته

ـ معتقـد اسـت کـه اگـر فـردي شـیعه،        ـ کـه از غـالت اسـت    شیعه تنها عزاقـري 
سابقه و راستگوست، مدعی حقی باشد و شاهدي براي اثبات حقش ندشته  خوش

ش، 1383شـهیداول،  .(رسـانید  توان به نفع او شهادت داد و حق را به او باشد، می
آورند که عزاقـري همـان    می» لمعه«شوشتري در شرح این عبارت ) 189، ص1ج
شـیخ طوسـی و    رجـال و  فهرسـت است که بر اساس » محمد بن علی شلمغانی«

ق، 1415طوسـی،  / 146تا، ص طوسی، بی.(العزاقر استنجاشی معروف به ابن ابی
شوشتري این تعبیر شهید اول را نقـد  در ادامه، ) 378نجاشی، همان، ص/ 448ص
العزاقر، این تعبیر به صـورتی کـه شـهید اول    نویسد در کتاب ابن ابی کند و می می

بـراي اثبـات   ) یکی از شیعیان(آورده، وجود ندارد بلکه آمده است که اگر برادرت
تواند  حقش یک شاهد دارد و آن شاهد ثقه و مورد اعتماد و اطمینان است، فرد می

ه اگر نگفته است ک رالعزاقابن ابی. ربارة حق او شهادت بدهدنوان شاهد دوم، دبه ع
توانی به نفع اوشهادت دهی بلکه گفته است که اگر یک  هیچ شاهدي نداشت، می

شوشـتري  . توانی به عنوان شاهد دوم شهادت دهـی  شاهد ثقه شهادت داد، تو می
  :آورد شیخ طوسی می غیبۀالبراي تأیید این تصحیح خویش، حدیثی را از کتاب 

                                                
 . 7چهارسوقی، میراث حدیث شیعه، ص: براي آشنایی بیشتر با این کتاب، رك. 1



 
 
 
 
 

   
136   

 

 

 1389، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو 

 
عن الحسین بن علی بن بابویه و محمد بن احمد بـن داوود انهمـا قـاال ممـا     « 

اذا کان الخیک المؤمن علی رجل : أنه قال) ع(اخطأ الشلمغانی أنه روي عن العالم
علیـه اال شـاهد واحـد و کـان الشـاهد       البینـۀ حق فدفعه عنه و لم یکـن لـه مـن    

  )409تا، ص طوسی، بی(»...ثقه
  ، معـروف بـه ابـن    پس تا به حال فردي بـه نـام محمـد بـن علـی الشـلمغانی      

امـا  . یـی شـاذ دارد  أالعزاقر معرفی شد که او در یک مسئله در باب شهادات، رابی
مغانی این نظر خویش را در کجا نوشته است؟ شوشتري بـا اسـتفاده از کتـاب    لش

که ایـن نظـر در آن آمـده اسـت را     » شلمغانی«شیخ طوسی، عنوان کتاب  فهرست
داننـد و دربـارة محتـواي ایـن کتـاب از فهرسـت شـیخ چنـین          می التکلیفکتاب 

عن محمد بن علی بن الحسین عن ابیه عـن محمـد بـن     جماعۀاخبرنا «: آورند می
یشـهد الخیـه   علی الشلمغانی اال حدیثا منه فی باب الشهادات انه یجوز للرجل ان 

شوشتري گـزارش تکمیلـی   ) 147همان، ص(».اذا کان له شاهد واحد من غیر علم
عـن  «: آورنـد  شیخ طوسـی مـی   الغیبۀدیگري را دربارة محتواي این کتاب از کتاب 
ما فی کتـاب التکلیـف شـیء اال و    : ابی الحسین بن روح ان الحسین بن روح قال

همـان،  (».کـذب علـیهم فـی روایتهـا    فـان   ثالثۀاال موضعین او  االئمۀقدروي عن 
آیـد کـه در کتـاب     بنابراین از تعبیر شیخ در ایـن کتـاب بـه دسـت مـی     ) 409ص

شلمغانی به غیر از اشتباهی که در بحث شهادات وجود داردـ احتماالً دو  التکلیف
ـ تا به حال از منابع بیرون متن، اطالعات مربـوط بـه    یا سه اشتباه دیگر نیز هست

  . تکمیل شد التکلیفکتاب 
از منـابع بیـرون    التکلیـف گام بعد، شوشتري، اطالعاتی را که دربارة کتاب  در

مقایسـه کـرده و در نهایـت،     الرضا فقهمتن به دست آمده است، با محتواي کتاب 
کتابی کـه از عصـر عالمـه    «: کند گونه ارائه می نظر خویش را دربارة عنوان آن، این

با این توهم که این کتاب از امـام   ،»یافته استشهرت  الرضا فقهمجلسی با عنوان 
در این کتاب، سه . انی استشلمغ تکلیفرسد که کتاب  است، به نظر می) ع(رضا
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یکـی بحثـی کـه دربـارة شـهادت      . با آنچه نزد امامیه است، مخالفـت دارد مسئله 
 قـرآن گذشت و مسئلۀ دیگر اینکه در این کتاب آمـده اسـت کـه معـوذتین جـزء      

فقـه الرضـا،   .(اینکه حد رضاع در محرمیت، سه روز متـوالی اسـت   نسیت و سوم
 التکلیـف از منظر شوشتري کتاب  الرضا فقهپس عنوان درست ) 308ق، ص1406

ش، قسـم الجهــاد،  1365شوشـتري،  .(اسـت  1نوشـتۀ محمـد بـن علـی شـلمغانی     
  )400ـ309ص

  گیري نتیجه
در نقـد بیرونـی مـتن، شـامل تعیـین      » نقد و بررسـی عنـوان  «کاربرد روش . 1

نویسندة متن، کشف و تصحیح افزایش، کـاهش، آمیختگـی، تصـحیف، تبـدیل و     
  . فهم اشتباه در متن است

در فهم متن و ارزیـابی صـحت و   » نقد و بررسی عنوان«در نقد درونی نیز، . 2
  . دقت آن کاربرد دارد

  . توان در سه دستۀ وصفی، علمی و معروف جاي داد ا میانواع عنوان ر. 3
تــوان بــا  هــا اشــتباهی رخ داده، مــی متــونی را کــه در تشــخیص عنــوان آن. 4
  . متنی تعیینِ عنوان کرد متنی و درون هاي برون روش

  
  
  

                                                
عفر و ملقب بـه ابـن ابـی العزاقـر     الزم به یادآوري است که محمد بن علی شلمغانی، مکنی به ابوج. 1

او در آغاز، یکی از فقهاي بزرگ شیعه در آن عصر بود ولی سپس منحرف شـد و از پـذیرش   . است
نیابت و سفارت ابوالقاسم حسین بن روح امتناع ورزید و در برابر او قد علم کرد و باعـث انحـراف   

: خلیفۀ عباسی به قتل رسـید » باهللالراضی «هق توسط  323او در سال . خود و گروهی از شیعبان شد
 »365ـ 355، ص2ش، ج1370دوانی، : ك.هاي او، ربراي آشنایی بیشتر با شلمغانی و اندیشه«
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