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آموزشـنامه؛ فرهنگ فرادهی و فراگیری در اسـالم )پارسی 

شـدۀ تذکرةالّسـامع و المتکلـم فـی ادب العالـم و المتعلم 

بدرالدین جماعه(، گزارش و پژوهش محمدحسین ساکت، 

تهران: نشر نی، 1388، 663ص.

اصل.تعلیم.و.تعلّم.و.یا.به.تعبیر.محّقق.ارجمند.و.استاد.دانشمند،.

ــین.ساکت. فاضل.کامل.و.قاضی.عادل،.جناب.دکتر.محمدحس

ــان. ــه.هماره.زبان.و.قلمش.به.حق.و.عدالت.گویا.و.نویس -.ک

ــری«.از.اصول.و.مبانی.اّولیه. ــاد.-.»فرهنگ.فرادهی.و.فراگی ب

ــالم.است.که.با.کریمۀ.شریفۀ.»إقرأ«.آغاز.و.با.ده. دین.مبین.اس

ــح،.ادامه.یافته.و.تأکید. ــۀ.مبارکۀ.دیگر،.به.تصریح.یا.به.تلوی آی

ــت.و.مقام.مقّدس.حضرت.ختمی.مرتبت.-صلّی.هلل. ــده.اس ش

ــالم.و.رحمةهلل. ــالم.-علیهم.الّس علیه.و.آله-.و.عامۀ.ائمۀ.اس

علیهم.و.آله.کرام-.مشّمراً.دربارۀ.آن.اصل.و.نیز.دربارۀ.مبادی.

ــد.و.چگونگی.مطلوب.آن.را. ــخن.گفته.ان و.آداب.آن،.فراوان.س

ــد..در.ارجمندترین.و.مهم.ترین.کتاب. ــن.و.مرتّب.فرموده.ان معّی

ــیعیان.امامی.که.کتاب.مستطاب.کافی. منسجم.حدیثی.نزد.ش

ــالم.کلینی.-رضوان.هلل.تعالی.علیه-.است. حضرت.ثقة.االس

ــث.نزد.برادران. ــن.و.مهم.ترین.معجم.کتاب.حدی و.ارجمندتری

ــماعیل. ــاب.»ابوعبدهلل.مّحمد.بن..اس ــّنی.ما.که.صحیح.جن س

ــب.در.کافی.در. ــت،.به.ترتی ــاری«.-.رحمة.هلل.علیه.-.اس بخ

ــت.که.پس.از. ــاب.فضل.العلم«.که.دّومین.باب.آن.کتاب.اس »کت

ــت.و.در.صحیح.بخاری.نیز. ــل.و.الجهل«.آمده.اس »کتاب.العق

ــت.که.پس.از.کتاب.»بَدُء.الوحی«.آمده.است.. سّومین.کتاب.اس

ــث.از.پیامبر.اکرم.)ص(.و.از. در.کاف��ی.یکصدوهفتادوپنج.حدی

ــالم.-.و.در.کتاب.صحیح.بخاری. ائمۀ.طاهرین.-.علیهم.الّس

ــه.حدیث.نبوی.مسنداً.ثبت.شده.است.و.این.معنی.که. هفتادوس

ــأله.ای.از.چنان.اهمّیتی.برخوردار.است.که.در.آغاز.دو. چنین.مس

ــده.و.احادیث.مربوط. ــتطاب.مذکور.به.آن.اهتمام.ش کتاب.مس

ــت،.عظمِت.امر.و.نیز. به.آن.در.صدر.آن.کتاب.ها.قرار.گرفته.اس

عالقه.و.توجه.رسول.اکرم)ص(.را.به.آن.ُمَبرهن.می.سازد.

ــالوه.بر.بیان.فضیلت.تعلیم. ــیاری.از.این.احادیث،.ع در.بس

ــیار.توّجه. و.تعلّم.به.اصول.و.آداب.و.آیین.های.الزم.الهی.آن.بس

ــالم.و.اهتمام. ــت..اعتال.و.عظمت.روزافزون.دین.اس ــده.اس ش

شدید.مسلمانان.به.حفظ.و.فهم.احادیث.نبوی.که.پس.از.قرآن 

مجید.مهم.ترین.راهنما.و.دستور.الهی.آنان.است،.از.یک.سو،.و.

ــو،. رواج.بازار.»وضع.و.جعل.حدیث«.در.زمان.بنی.امّیه.از.دیگرس

ــد.که.محدثّان.و.فقهای.نامداری.که.مراجع.اعتقادی. موجب.ش

ــلمانان.شناخته.می.شدند.خود.را.مکلّف.ساختند.که. و.عملی.مس

ــاس.راهنمایی.هایی.که.پیغمبر.اکرم.)ص(.دربارۀ.شناخت. بر.اس

ــتی.آنچه.به.آن.بزرگوار.نسبت.داده.می.شود،. ــتی.و.نادرس درس

ــت،.برای.معرفت.»حدیث«.در.مالحظه.ای.لفظ. بیان.فرموده.اس

آن.و.روایت.کننده.یا.روایت.کنندگانش.و.چگونگی.حال.و.مقال.

دربارۀ ترجمۀ فارسی تذکـرة  السامـع و المتکلم

احمـد مهـدوی دامغـانی
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ــناخته.شدند. آن.روایت.کنندگان.که.بعداً.به.عنوان.»محّدث«.ش

ــل.خود.و.دربارۀ.خبر.»واحد«. ــۀ.زمانی.آنان.با.راوی.ماقب و.فاصل

ــده،.مانند. ــا.»متواتر«.و.انواعی.که.بعدها.برای.حدیث.وضع.ش ی

ــن«.و.»ضعیف«.و.امثال.آن،.قواعد.و.ضوابطی. »متواتر«.و.»حس

ــائل. ــد.و.از.جملۀ.موضوعات.مهم.این.مس ــذاری.کنن را.پایه.گ

ــنن.حدیث.گفتن.و.حدیث.شنیدن.و.حدیث. یکی.هم.آداب.و.س

ــت.که.بالخصوص.پیغمبر.اکرم.)ص(.و.نیز.ائمه.-. نوشتن.اس

علیهم.الّسالم.-.و.محدثّان.و.فقهای.نامدار.-.رحمة.هلل.علیهم.

ــی.فرموده.اند؛.فی.المثل.در. ــادات.و.توصیه.های -.درآن.باره.ارش

همان.کتاب.دوم.از.کتاب.مستطاب.کافی،.باب.هفدهم.آن،.به.

ــن.موضوع.اختصاص..یافته.و.در.تحت.عنوان.آن.که.»باب. همی

ــک.بالکتب«. ــث.و.فضل.الکتابة.و.الّتمّس ــة.الکتب.و.الحدی روای

ــده.است.و.نیز.در.باب.هشتاد.و.دوم. ــت.پانزده.روایت.نقل.ش اس

»کتاب.العلم«.صحیح.بخاری.هم.اجمااًل.راهنمایی.هایی.دربارۀ.

ــی.از.آن.جا.که.صحابۀ. ــت؛.ول ــم.و.تعلّم.حدیث.موجود.اس تعلی

ــعادتمند.و.گرامی.رسول.اکرم.)ص(.و.تابعین.و.تابعین.تابعین. س

ــتی. - رضوان.هلل.علیهم.اجمعین.-.که.از.آنان.همواره.به.درس

ــپس.محّدثین.و.فقها.تا. ــود،.و.س ــلف.صالح«.تعبیر.می.ش به.»س

ــل.قرن.چهارم،.در.ابتدا.و.در.درجۀ.اّول.بر.حفظ.دقیق.الفاظ. اوائ

احادیث.و.سند.روایت.آن.که.در.آن.قرون.صرفًا.به.قول.مصطلح.

معروف.»سینه.به.سینه«.بود.هّمت.گماشته.بودند،.از.طرفی.عّزت.

و.کمیابی.وسائل.تحریر.از.قلم.و.کاغذ.و.مداد.)یعنی.مرّکب(.هر.

ــتمالء.حدیث.به.صورتی.که.بعدها.در. این..که.مجال.إمالء.و.إس

ــّوم.رواج.یافت.و.سپس.در.قرون.بعدی.به.کمال. قرون.دّوم.و.س

ــید.تشکیل.شود،.مانع.شد.و.حّتی.از.همان.اواسط.قرن. خود.رس

دوم.و.نیز.شاید.تا.اواسط.قرن.سّوم،.مرّکب.یا.مداد،.همان.چیزی.

که.رسول.اکرم)ص(.آن.را.از.خون.شهیدان.برتر.دانسته.است،1.

ــترس.نبوده.است..ممقانی.-.رحمة.هلل. ــانی.در.دس خیلی.به.آس

علیه.-.در.أدب اإلمالء و اإلستمالء.پنج.شش.حکایت.لطیفی.

ــه.تایی.را.اینک.بنده. در.این.باب.نقل.می.فرماید.که.از.آن.دو.س

برای.شما.خواننده.عزیز.از.آن.کتاب.نقل.می.کنم:

ــاب.احمد.بن..حنبل. ــد.بن..طارق.گفت:.»پهلوی.جن الف..محم

ــودم.و.گفتم:.اجازه.می.فرمایید. ــته.ب - رحمة.هلل.علیه.-.نشس

ــتفاده.کنم؟.احمد.گفت:.گمانی.ندارم. ــما.اس از.مرّکب.دوات.ش

ــیم!.)یعنی.این. ــو.و.من.تا.این.اندازه.پرهیزکار.و.خداترس.باش ت

ــی(«.و.در.همین.باره.به.مرد. ــت؟.البته.که.می.توان حرف.ها.چیس

دیگری.که.چنین.اجازه.ای.از.آن.جناب.می.خواست.فرمود:.»این.

دیگر.خرمقّدس.است«!.

ب..در.بغداد.مردی.خواست.از.مرّکب.رفیق.پهلودستش.استفاده.

ــد..از.او.اجازه.گرفت..صاحب.دوات.به.او.گفت:.»رفیق.از.این. کن

ــربت.هایی.که.برای.گوارش.و.رفع.سوء.هضم.هست.بُنوش؛. ش

می.ترسم.این.خرمقّدسی.ات.مایۀ.سردل2..گوشت.شود«3.

مضاف.بر.آن.که.همراه.داشتن.مجّره.)دوات(.نیز.بسیار.به.دقت.

ــته.است؛.چرا.که.یکدم.می.شد.که.گاه.مداد. و.مواظبت.نیاز.داش

ــب(.از.آن.تراوش.کند.یا.بر.زمین.بلغزد.و.واژگون.گردد،. )=.مرک

ــایه.اش.را.سیاه.کند.و.در. ــنده.و.رفیق.همس زمین.یا.لباس.نویس

این.باب.نیز.داستان.های.فراوان.نقل.شده.است..احمد.بن..حنبل.

ــمرده.است4.و.از. ــلمانی.ش »محابر«.)دوات.ها(.را.چراغ.های.مس

ــتند.بنویسند. ــت.که.آنچه.را.که.می.خواس این.دو.مهم.تر.این.اس

ــتند..خداوند. ــث.یا.غیر.آن(.بر.چه.ورق.یا.ماّده.ای.می.نوش )حدی

این.جناب.دکتر.»ایرانی«.از.فضالی.محقق.را.به.سالمت.بدارد..

ــژده.داده.که.در.باب. ــت.که.به.بنده.م ــال.اس او.بیش.از.یک.س

کاغذ.)=.قرطاس(.تحقیق.جامعی.فرموده.است.که.آن.را.منتشر.

ــر.نکرده.یا.منتشر.فرموده.و.برای.من.بنده. کند؛.نمی.دانم.منتش

ــرون.اولیه.کاغذ. ــاری.در.این.که.در.ق ــت..ب مرحمت.نکرده.اس

اصاًل.بدین..صورتی.که.حداقل.از.قرن.سّوم.به.بعد.وجود.داشته،.

ــت،.این.بنده.اطالع.دقیقی.ندارم؛.اّما.این.که.به. موجود.بوده.اس

ــانی. ــته،.ولی.به.فراوانی.و.آس فرض.آن.که.کاغذ.وجود.هم.داش

ــان(.نبوده.است،. ــتحیالن«.)=.حدیث.نویس ــترس.»مس در.دس

ــت..ممقانی.-.رحمةهلل.علیه.-.در.همان.کتاب. ــکی.نیس ش

سابق.الذکر.می.فرماید:

ــان.را.بیامرزاد،.به. ــه.خدای.ما.و.آن ــینیان.ک گروهی.از.پیش

ــود.آن،.بر. ــدن.و.کمب ــودن.کاغذ.یا.یافت.نش ــبِت.نب مناس

پوست.ها.)تیماج.ها(.و.الواح.چوبی.و.سنگی.و.آجری.و.ِسفال.

ــنگ.های.صاف.کوچک.و.کفش.های.پاره.ای.یا.چرمی. و.س

ــت.خود.حدیث.می.نوشته.اند.و.من. )الّنعل(.و.گاه.بر.کف.دس

ــنادش.در.کتاب.أدب. ــناد.و.اس ــیاری.از.آن.را.با.اس انواع.بس

لب.ذکر.کرده.ام.5. الطَّ

1..نک:.کشف....االلباس،.ص.200..............2..ما.مشهدی.ها.به.»ُتَخَمه«ی.عربی.ُپوَده.یا.»ثِقل«.و.»ثِقل.سنگین«.می.گوییم.

3..کشف....االلباس،.ص.157..............4..همان،.ص.152.

لب«.موجود.است.یا.نه؟ 5..نمی.دانم.این.کتاب.»أدب.الطَّ
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و.ادامه.می.دهد:.

ــگفت.انگیزترین.چیزی.که.در.این.باب،.یعنی.در.موضوع. ش

ــت.که.از. ــتن.بر.غیر.کاغذ،.به.خاطرم.می.آید.همان.اس نوش

ــنیدم.که.او.از.....و.او.از..... ابوجعفر.حنبل..بن..علی.صوفی.ش

ــریم.حکایت.کرد. و.او.از.....و.او.از.ُعبید..بن..عبدالواحد.بن.ش

ــدم. ــت:.در.مجلس.إمالء.و.کتابِت.حدیث.حاضر.ش ــه.گف ک

ــته.بودم،.احساس. ــیار.شلوغ.بود،.هم.چنان.که.نشس که.بس

ــتم.می.خارد.و.گاه.تکان.می.خورد،.چون.خواستم. کردم.پش

ــردی.نمی.گذارد.برخیزم.. ــزم.و.پی.کارم.روم،.دیدم.م برخی

ــین.که.من.این. بدو.گفتم:.چرا.همچه.می.کنی؟.گفت:.بنش

ــته.ام.اندکی. ــت.تو.)=.قفاک(6..نوش مجلس.حدیث.را.بر.پش

ــاکت:.بشکیب![.تا.من. ــتاد.س تأّمل.کن.]یا.به.پیروی.از.اس

ــته.ام.با.نوشتۀ.یکی.دیگر.از.مستحیالن.مقابله. آنچه.را.نوش

و.برابری.کنم!.

ــر«.-.رضی.هلل.عنه. ــعید.بن..جبی ــزی.می.گوید.که.»س رامهرم

ــون(.می.فرمود:.»هرگاه. ــهید.به.امر.»َحّجاج«.ملع -.)مقتول.ش

صحیفه.ای.که.بر.آن.می.نوشتم.تمام.می.شد،.نعلینم.را.می.گرفتم.

و.بر.آن.می.نوشتم.تا.آن.نیز.پر.از.نوشته.]حدیث[.گردد.«7.

دربارۀ.حدیث،.در.آن.چه.مربوط.به.آن.است،.از.لفظ.و.معنی.

ــا.نام.راویان.و. ــات.کلمات.آن.ی ــات.و.تحریف و.راوی.و.تصحیف

تشابه.اسمی.راویان.و.صالحیت.امالءکننده.و.حدیث.و.مستملی.

آن.و.نویسندۀ.آن.و.چگونگی.إمالء.و.اجازه.برای.نقل.حدیث.از.

ــین.و.سپس.انواع.و.اقسامی.که.برای.حدیث.تأّمل. محّدِث.پیش

شده.و.شمرده.اند،.کتاب.های.بسیاری.از.قرن.سوم.به.بعد.تألیف.

ــتر.بر.معّرفی.ثقاة.از.محّدثین.یا. ــده.است.که.کتب.اّولیه.بیش ش

ِضعاف.و.مجاهیل.آنان.)گمنامان.و.به.درستی.شناخته.نشدگان(،.

ــی.برای.انواع.حدیث.از. ــی.که.هنوز.اصطالحات.خاّص در.دوران

ــقیم.و.ضعیف.و.ُمرسل8..و.بقیۀ. ــن.و.صحیح.و.س متواتر.و.َحَس
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