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کتاب الموسوع الرجالي اثری مفصل و ماندگار از آیتالله بروجردی است .در این
نوشتار تالش شده ،روششناسی ایشان در تشـخیص تصـحیف در سـند روایـات
کتب اربعه بیان شود .او در الموسوع الرجالي با مرتبسازی و تصحی اسناد ،به
بازسازی سـند روایـات کتـب اربعـه پرداختـه اسـت و از ایـن رهگـذر بـه شناسـایی
آسیبهای سندی ،ماننـد تصـحیف ،ارسـال ،و قلـب اشـاره کـرده اسـت .سـدس
راهکارهایی برای تشخیص و تصحی آنهـا ارائـه نمـوده اسـت .ایـن نوشـتار ،بـا
روش توصیفی-تحلیلی با هـدف بیـان راهکارهـای شناسـایی پدیـدۀ تصـحیف از
دیدگاه آیتالله بروجردی ،میکوشد بـا بررسـی نمونـههـای متعـدد در الموسروع
الرجالي  ،عالوه بر شیوههای شناخت تصحیف و یـافتن دلیـل آن ،ایـن آسـیب و
پیامدهای آن را در اندیشۀ رجالی ایشان ارائه کند و در نهایت به راهکارهای برون
رفت از آن در اسانید تصحیف شده و ضرورت تصحی آن اشاره کند.
کلیدواژههـا :الموسـوعة الرجالیـة ،آقاحسـین طباطبـایی بروجـردی ،تصـحیف
سندی ،طبقات ،کتب اربعه.
درآمد

«تصحیف» یکی از آفتهایی است که به سند و متن حدیث آسیب میرساند و موجب کاسـتی در
اعتبار و پذیرش روایت میشود .از همان آغاز صدور روایات ،اندیشهوران مسلمان دغدغۀ کشـف و
شناسایی صدور حدیث از معصوم را داشتهاند و بر این باورند که دستیابی به ّ
نص کالم معصوم به
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ارزیابی سندی نیازمند است .تصحیف میتواند در عنوانها ،نـام راویـان و سـایر تعـابیر واسـطه در
ّ
سند ،مانند «و»« ،عن»« ،ابن» و «حدثنا» مشکالتی را ایجاد کنـد .کشـف تصـحیف راهیافتـه در
سند روایات ،مرحلهای مهم در سندشناسی است که در دانش رجال پیگیری میشـود .رجالیـان و

نیمسا

محدثان با دقت و پژوهش فراوان و نگاشتن کتابهای متعدد درصدد رف آن برآمدهاند .رجالیـان
معاصر نیز تحقیقات ارزشمندی در این زمینه سامان دادهاند.
آیتالله بروجردی یکی از ایـن اندیشـمندانی اسـت کـه بـا ابـداع روشـی نـو و بـا مرتبسـازی،
تصحی اسناد و شناخت راویان ،به بازسازی سند روایت پرداخته است و از این رهگـذر ،تصـحیف
در اسناد را نیز شناسایی کرده است و راهکارهایی بـرای تشـخیص آن ارائـه کـرده اسـت .در ایـن
پــژوهش تــالش شــده ایــن آســیب ســندی از دیــدگاه ایشــان ،بــا تأکیــد بــر کتــاب الموسرروع
الرجالي 1،بررسی و تحلیل شود.
پیشینۀ پژوهش

بررسی نگاشتههای رجالیان نشان میدهد که تاکنون پژوهشی مستقل دربارۀ تصحیف در اسانید

جامع الرواة 1،و نیز در میـان آثـار معاصـران بهصـورت پراکنـده قابـل دسـتیـابی اسـت .در میـان
اندیشمندان معاصر میتوان به آیتاللـه خـویی در معجرم رجرال الحردیه 6،عالمـه شوشـتری در
قامو

الرجال 5و اخبار الدخيله 4،آیتالله شبیری زنجانی در تعلیقاتی که بر اسـانید کتـب اربعـه

نگاشته است 1،و جناب آقای بهبودی در علل الحدیه 8،اشاره کرد که بهطور خالصه به شناسایی
تصحیف در اسانید و برخی دالیل آن در کتب اربعه پرداختهاند .در سالهای اخیر مقاالتی دربـاره
تصحیف (مهدوی راد ،دلبری(،سال « ،1112آفت تصـحیف در روایـات و راهکارهـای شناسـایی
آن»ش  )42-51و تصحیف در سند( شبیری ،سید جواد ،مقاله«تصـحیف و تحریـف» دانشـنامه
جهان اسالم،و آریان ،حمید(1134ش) ،مقاله«،خلل زدایی از اسناد روایـات»،شـماره  ،66علـوم
حدیث) ،به نگارش در آمده ما پژوهش حاضـر بـا محـور قـرار دادن کتـاب الموسروع الرجالير و
بررسی نمونههای متعدد ،به دنبال بازشناسـی اندیشـۀ رجـالی مرحـوم بروجـردی در ایـن موضـوع
است.

الموسوعة الرجالیة

سدههای نهم ،دهم ،و یازدهم ،به کوشش صاحب معالم در منتقی الجمان 2،و محقق اردبیلی در

رویکرد رجالی آیت الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایت کتب اربعه بـا تأکیـد برکتـا

روایات به چاپ نرسیده است .البته بنمایههایی از آن در برخی آثـار و دسـت نوشـتههای رجالیـان

تحقیق پیش رو ،در سه بخش به شناسـایی رویکـرد آیتاللـه بروجـردی در کشـف تصـحیفات
راهیافته در سند پرداخته است که بخش نخست به شناخت نشانههای تصحیف در سـندها اشـاره
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دارد؛ بخش دوم به تبیین چرایی تصحیف در سند و بخش سوم به راهکارهای تصـحی تصـحیف
در سند روایات اختصاص یافته است.
 .7بخش اول :شیوهشناسی تصحیف در سند روایات

تصحیف در لغت به معنای خطا در خواندن و نوشتن اسـت ،بـر اثـر شـباهت حـروف ،تغییـر دادن
کلمه با کم و زیاد کردن نقطههای آن (ابن منظـور1612 ،ق  ،131/1:طریحـی1623 ،ق / 5:
13؛ فراهيدی)112/1 : 1625 ،و ا سم مفعول آن یعنی « ّ
مصحف» به معنـای اشـتباه نوشـتاری
است(همان)1.یا متن  12آن ،به چیزی شبیه یـا نزدیـک بـه آن ،تغییـر کـرده اسـت (شـهید ثـانی،
1131ش ،112 ،مامقانی1611 ،ق ،)211/1،در این پژوهش ،مراد از تصحیف در سـند روایـت،
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اعم از تصحیف در حروف رابط مانند تصحیف «عن» به «بـن» ،یـا تصـحیف در نـام راویـان مثـل
«حریز» به «جریر» و یا در القاب همچون «میثمی» به «تیمی» و ...است.
برای شناخت تصحیف در سند روایات ،چرایی و برونرفت از ایـن مشـکل ،معیارهـایی وجـود
دارد .تتب در تعلیقات آیتالله بروجردی در الموسوعة الرجالیة نشان میدهد ،ایشـان در شـناخت
تصحیف در اسانید روایات کتب اربعه ،بیشتر از سه شیوه اسـتفاده مـیکـرده اسـت :همسـانی یـا
ناهمسانی طبقۀ راوی و مـروی عنـه و بررسـی اسـناد مشـابه راوی در دیگـر اسـانید روایـات و نیـز
ناسازگاری به لحاظ قواعد ادبی ،به کشف تصحیفات راهیافته در سند روایات بهـره بـرده اسـت .در
ادامه با ذکر نمونه به بررسی این سه روش پرداخته میشود.
 .7-7طبقه شناسی

یکی از معیارهای شناسایی تصحیف در سند روایات ،شناخت طبقۀ راویان حدیث است« .طبقـه»
ً
به گروهی از راویان گفته میشود که تقریبا در یک مقط زمانی زندگی کردهانـد و از نظـر سـن بـه
یکدیگر نزدیک هستند و ممکن است از محضـر اسـتادان مشـترک بهـره بـرده باشـند (مامقـانی،
 )63/1 :1611آیتالله بروجردی ضمن طبقهبندی و مرتبسازی اسناد ،راویان و محدثان شـیعه
را به صغار و کبار تقسیم کرده و میانگین عمر هر طبقه را سی سال میداند (بروجردی طباطبایی،
 211 ،1:به نقل از جاللی1113،ش .)11 :همچنین راویان احادیث از اصـحاب پیـامبر

تـا

زمــان شــیخ طوســی (م642ق) -نویســنده آخــرین کتــاب از کتــب اربعــه -را بــه دوازده طبقــه
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(بروجردی1611 ،ق  .)111 /1 :و تا زمان خـود را بـه  14طبقـه تقسـیم کـرده اسـت (همـان؛ و

نیمسا

1141ش  )21-24 :المنهج الرجالی .)11 ،ایشان در تصحی و تعیین تصحیف در سند روایات و
نیز مرتب سازی بر اساس طبقهبندی راویان از این روش ابـداعی و ابتکـاری بهـره جسـته اسـت و
تعــداد بســیاری از تصــحیفات راهیافتــه در اســناد را کشــف کــرده اســت .در ادامــه بــه نمونــههــای
بهرهگیری از این روش در کشف تصحیف روایات اشاره میشود.
 .7-7-7نمونۀ نخست

اصــحاب امــام صــادق و امــام کــاظم

شــمردهاند (طوسرری1622 ،ق  111 :ش 6152و165

ش5155؛ برقی1622 ،ق )65 ،15 ، :و نام «هشام بن احمد» در مصادر رجالی نیامده است.
همچنین کلینی در سند این روایت ،نام راوی را «هشام بن احمر» آورده (کلینی1113 ،ش: ،
121/1ح )22که نام او در اسناد بسیاری از روایات الکافی نیـز آمـده اسـت (همـان ،634/،1 ،ح
،13 /2 :22ح  ،12 /5 :12ح ،161 /4ح  )1آیتالله خویی نیز ضـمن مقایسـه سـند مـذکور بـا
نسخههای دیگر مناب حدیثی ،که در آنها «هشام بن احمر» آمـده ،و همچنـین بـه قرینـۀ سـایر
روایـــات ،نـــام «احمـــد» را تصـــحیف شـــدۀ «احمـــر» دانســـته اســـت ( خـــویی1612 ،ق :
211/22ش.)11151
 .5-7-7نمونۀ دوم

در سند یکی از روایات الکافی چنین گزارش شده است:
ْ
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( ...کلینی 444 /2 :1131 ،ح .)1
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بروجردی، :1611 ،ج)232 ،2؛ زیرا شیخ طوسی و مرحوم برقی «هشـام بـن احمـر» را از راویـان

رویکرد رجالی آیت الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایت کتب اربعه بـا تأکیـد برکتـا

در ت ذیب االحکام روایتی به این شکل آمده است:
ْ
ُ َ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُم َح َّمد ْب ُن أ ْح َمد ْب ِن َی ْح َیی َع ْن ِإ ْب َر ِاه َیم ْب ِن ه ِاش ٍم عن ص ِال ِ ب ِن س ِع ٍید ع ِن الح َس ْی ِن
َ
َ
ْبن َخالد َعن ْال َخ َّطاب ْبن َس َل َم َة َع ْن ه َشام ْبن أ ْح َم َد َق َال َس َـأ ْل ُت أ َب ْاال َح َ
ـن ...
س
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ٍِ ِ
(طوسی ،محمد بـن حسـن ،113 /12 : 1114 ،ح 135؛ 1112ق :ر،215 /6،
ح .)1
آیتالله بروجردی معتقد است نام «هشام بن احمد» تصحیف شدۀ «هشام بن أحمر» اسـت (
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ّ
مرحوم بروجردی با توجه به یکسانی طبقۀ «علی بن مهزیار» و «علی بن فضال» و عـدم نقـل
ّ
«علی بن مهزیار» از او و همچنین عدم نقل «ابن فضال» از «فضالة بن ایوب» در مناب حـدیثی،
ّ
بر این باور است که علی بن فضال در سند الکافی اضافه است و تصحیف شده است (بروجردی،
 .)111 /1 :1611بررسی اسانید روایات الکافی نشـان مـیدهـد کـه «علـی بـن مهزیـار» در 22
سند(این آمار با استفاده از نرم افزار درای النور استخراج شده است ).بدون واسطه از «فضالة بـن ایـوب»
نقل روایت کـرده اسـت (نـک .کلینـی ،32 / 2: ،1131 ،ح  1و  ،611ح  ،253 /1 :1ح 21و)...
افزون بر آن ،در سند روایتی در باب «حق الجوار» کتاب الزهد« ،حسین بن سـعید اهـوازی» کـه
همطبقۀ «علی بن مهزیار» است ،از «فضالة بن ایوب» گزارش کرده است ( اهوازی ،حسين برن
سعيد 62 :1136،ح  .) 111شیخ طوسی حسین بن سعید اهوازی و علی بن مهزیار را از اصحاب
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امام رضا و جواد و هادی

شمرده است (.)5251 /5114 /:1622

با توجه به نمونههای ارائهشده و نمونههای متعدد موجود در کتاب الموسوع الرجالير (نـک.
بروجـــــــــردی114/1 :1611 ،؛ و126،161،166و165و142 ، 151و و 131،112و 225و31؛
11/2و11و  ،)232یکی از روشهای پرکاربرد در شناسایی تصحیف در اسناد روایات ،اسـتفاده از
طبقهشناسی راویان موجود در سند است که پس از شناخت طبقات راویان ،بهاشـتباه و تصـحیف
نام راوی در سند ،حکم داده است.
 .5-7مقایسۀ اسناد مشابه

بررسی اسناد روایات راویانی که در مناب حدیثی تکرار شدهانـد ،یکـی از شـیوههـایی اسـت کـه در
شناسایی تصحیف راه یافته در سند کـاربرد دارد .آیتاللـه بروجـردی در جمـ آوری و مرتبسـازی
اسانید روایات ،از روش تفکیک و جداسازی اسناد از متـون حـدیث و کنـار هـم قـرار دادن اسـناد
مشابه ،به آسیب وارد بر سند پرداخته است .در زیر به نمونههایی از آن اشاره میشود:
 .7-5-7نمونۀ نخست

در سندی از ت ذیب األحکام چنین آمده:
ْ
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ُم َح َّم ُد ْب ُن َعل ِّي ْبن َم ْح ُبوب َع ْ
ـن
ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ َ َّ ِ ِ
أ ِبيع ْب ِدالل ِه قال  ( ...طوسی ،111 /6 :1114 ،ح .)1211
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نیمسا

آیتالله بروجردی در شناسایی و کشـف تصـحیف در ایـن سـند ،بـه اسـناد همگـون و طبقـه
ّ
مصـحف «علـی بـن
شناسی «علی بن الحسین» توجه کرده است .ایشان «علی بن الحسـین» را
السندی» میداند؛ زیرا «محمد بن علی بن محبوب» در موارد متعددی (نک .همـان121 /1 :ح
211؛ و  155ح 1253و  141ح 1111و  621ح  )241بــا واســطۀ «ابــن الســندی» از « ّ
حمــاد بــن
عیسی» نقل روایت کرده اسـت ( بروجـردی .)166 /2 :1611 ،بررسـی اسـانید روایـات ت رذیب و
استبصار نشان میدهد که «ابن محبوب» در  23روایت ،از حماد با واسـطۀ «علـی بـن السـندی»
نقل کرده ( کلینی 624 /1 :1131 ،ح  )5و تنها در سند مذکور نام «علی بن الحسین» بـه جـای
«علی بن السندی» آمده است.
 .5-5-7نمونۀ دوم

علی نداشته است ( بروجردی .)143 /1 :1611،همچنین در سند روایـات کتـاب الکرافی روایـت
«محمد بن علی» از «احمد بن محمد بن عیسی» وجود ندارد؛ درحالیکه روایت کلینی از «محمد
بن یحیی» از «احمد بن محمد بن عیسی» در  341مورد از اسـانید الکـافی آمـده اسـت ( خـویی،
 1 /11 :1612ش .)12225
مرحوم بروجردی در موارد دیگر نیز از این شیوه ،در کشف تصحیف در اسناد روایات بهره برده
است ( نک .بوجردی131 ،/1611:1 ،و 112و 163و131؛ .)115 /1 :1621
ّ
مصحف در منابع رجالی
 .9-7نبود نام راوی

الموسوعة الرجالیة

بوده چراکه بررسی اسانید روایات الکافی نشان میدهد که مرحوم کلینی استادی به نام محمد بن

رویکرد رجالی آیت الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایت کتب اربعه بـا تأکیـد برکتـا

در یکی از روایات الکافی آمده:
َ
ْ
َ
ُم َح َّم ُد ْب ُن َعل ٍّي َو َغ ْی ُر ُه َع ْن أ ْح َمد ْبن ُم َح َّمد ْبن ع َیسی َع ْن َعل ِّـي ْبـن ال َحکـم َع ْ
ـن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ ْ َ ْ َ
ْ َ َ َ َ َِ َ َ َِ ُْْ
َ
َر ُج ٍل َع ْن َح ِبی ِب ب ِن أ ِبي ث ِاب ٍت قال :جاء ِإلی أ ِم ِیرالمؤ ِم ِنین و ِتین ِمـن همـدان
و ( ...همان  ،ج ،624/ 1ح.)5
ّ
آیتالله بروجردی معتقد است «محمد بن علی» در این سند ،مصـحف «محمـد بـن یحیـی»

بررسیهای رجالی و حدیثی سند روایات نشان میدهد نام و اثری از برخـی اسـامی کـه در اسـانید
روایات کتب اربعه و غیر آن آمده ،وجود ندارد؛ با مقایسۀ راوی و مروی عنه و روایات هممضمون یا
قریبالمضمون و جهات دیگر ،به وجود تصحیف درآن پـی مـیبـریم .مرحـوم بروجـردی یکـی از
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شیوههای شناخت تصحیف و تشخیص نام ّ
مصحف در سند روایات را نبود نام راوی و یا ذکـر نـام
صحی آن درمصادر رجالی وحدیثی می داند و خلط و تغییرات راه یافته در دو نام شبیه به یکدیگر
را بر آمده از همین نکته معرفی میکند و این موارد را دلیل ،و گاه قرینه ،بر شناسایی تصحیف در
نام راوی میداند .به نمونههای زیر دقت کنید.
 .7-9-7نمونۀ نخست

در سندی از کتاب الکافی چنین آمده است:
ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ
وب عن محم ِد ب ِن أحمد قـال:
م َ ْحمد َبن یحیَّی عن أحمد َّ ب ِن َ محم ٍد ع ِن اب ِن محب ٍ
ُ
َع ِن الل ِقیط ِة و ( ...کلینی 225 /5 :1131 ،ح .)6
َسألت أ َب َاع ْب ِدالل ِه
آیتالله بروجردی بر این گمان است که نام محمد بن احمد ناآشنا است .او معتقـد اسـت ایـن
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

نام در میان راویان امام صادق

و استادان ابن محبوب ،و دیگر اسانید و معاجم ،یافـت نشـده

اســت (بروجــردی .)112/1 :1611 ،ولــی شــیخ طوســی در رجــالش در میــان اصــحاب امــام
صادق

«محمد بن احمر العجلی الکوفی» را به جای «محمد بـن احمـد» آورده و افـزوده کـه

وی در سال 111ق در سن  31سالگی در گذشت .احتمال دارد «بن احمد» تصـحیف شـدۀ «بـن
احمر» بوده باشد (همان) .جستجو در اسانید روایات کتب اربعه و غیر آن نشان از درستی ادعـای
ایشان دارد؛ زیرا در هیچ یک از مناب حدیثی روایت ابن محبوب از محمد بن احمد گزارش نشـده
است.
 .5-9-7نمونۀ دوم

در سندی از تهذیب األحکام آمده است:
َ
ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ
َْ
ُم َ
اس َع ْن َحک ِیم ب ِن أ ِبي العال ِء عن أ ِبيعب ِدالل ِه قـال:
وسی ْب ُن الق ِاس ِم َع ْن َع َّب
ٍ
َ ْ
ََ َ ُ ْ َ ً
َ َ ْ ُ ُ َ َّ
الط َ
اف َب ْعد ال َع ْص ِر فقال طف ط َوافا و ( ...طوسـی162 /5 :1114 ،ح
و
سألته ع ِن
ِ
.)641
آیتالله بروجردی در شناسایی و کشف تصحیف در این سند معتقد اسـت کـه نـام حکـیم بـن
ابیالعالء به جز این سند در جایی دیگر نیامده و «حکیم بن أبیالعالء» در سند مـذکور تصـحیف
شدۀ «الحسین بن أبیالعالء» است ( بروجردی .)662 /2 :1611 ،به نظر میرسد نام حکیم بن
ابیالعالء در سند ،تصحیف شدۀ حسین بن ابیالعالء است؛ زیرا سـند مـذکور در دو جـای دیگـر
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ت ذیب االحکام آمده است که در آن موسی بن القاسم از عباس بن عامر از حسین بن ابیالعـالء

نیمسا

به جای حکیم بن ابیالعالء -روایـت کـرده اسـت (طوسـی 61 /5 :1114 ،ح 252 ،1ح  .)1ازسوی دیگر نام حکیم یا حکم بن ابی العالء در هیچ یک از مصادر و مناب رجـالی و حـدیثی ثبـت
نشده است.
آیت الله بروجردی در موارد دیگر نیز از این شیوه در شناسایی عناوین مصحف اسـتفاده کـرده
است (بروجردی.)112 /1 :0101 ،
 .4-7ناسازگاری با قواعد ادبی

آیتالله بروجردی در برخی موارد در کشف تصحیفات راهیافته در سند یا حروف وابسته به راوی ،یا
نام یا کنیه و القاب راوی ،ناسـازگاری و نـاهمخوانی بـین اجـزای سـند از نظـر صـورت ظـاهری و
ساختار ادبی و نحوی میداند و از این رهگذر به موارد تصحیف در سند روایات اشاره کرده اسـت.

است .در ادامه چند نمونه برای استفاده از این روش بررسی میشود.
 .7-4-7نمونۀ نخست

کلینی در سندی از الکافی چنین آورده است:
ْ
َع ْن ُه (حمید بن زیاد) َعن ْال َح َسن ْبن ُم َح َّمد َع ْن َعل ِّي ْبـن ال َح َسـن ْبـن ر َبـاب َع ْ
ـن
ٍ
ٍ
ِ
ُ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ِّ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ ْ ُ ْ َ ٍّ َ َ ِ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ ُ ْ َ ٍّ
اب عـن مشـم ِعل
محم ِد ب ِن َسکی ٍن و ع ِلي ب ِن َأ ِبي ح َمزل عن مشم ِعل و ع ِن اب ِن ِرب ٍ
َ َ َ َ
ِّ
ْ َ َ ُ ُ َِّ
َْ
َ
کل ِه ْم َع ْن أ ِبي َب ِص ٍیر قال :ق َرأ َعل َّي أ ُبو َج ْعف ٍر علیهالسالم ِفي الف َرا ِئ ِض امرأل توفیت
و ( ...کلینی124 /1 :1131 ،ح )2
مرحوم بروجردی دربارۀ این سند معتقد است با توجه به عبارت «کلهم» تعبیر «عن مشـمعل»
اول در سند تصحیف و اضافی اسـت ( بروجـردی .)111 /1 :1611 ،دقـت در ارتبـاب راویـان در
سند و تعبیری که در مقام نقل نسبت داده شده ،ناهمخوانی و تصحیف را در سند روشن میکنـد.
«محمد بن ُسکین» و «علی بن ابی حمزل» و «ابن رباب» از «مشمعل» روایت کردهاند و «علی بن
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و جم بودن و تعابیر روایی منسوب به روایان ،ناسازگاری دارد ،نشـان از وجـود تصـحیف در سـند

رویکرد رجالی آیت الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایت کتب اربعه بـا تأکیـد برکتـا

مواردی همچون استفاده از «قال» یا «سألت» به جای «قاال» و «سألنا» که از حیث مفرد و مثنی

حسن بن رباب» هم راوی از هر سه نفر است .بدین ترتیب ،با توجه به تناسب ظاهر تعبیر «کلهم»
در نقل روایت از «مشمعل» ،سه راوی از او روایت کردهاند .این ناسازگاری دال بر نـوعی تصـحیف
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در سند دارد و بررسی طبقۀ این سه راوی و قراین دیگر ،روشن میشـود کـه «عـن مشـمعل» اول
زیادی است.
 .5بخش دوم :دالیل و بیان چرایی تصحیف در سند

تتب در تعلیقات آیتالله بروجردی در آثاری مانند ترتيب اسانيد الکرافی و ت رذیب االحکرام نشـان
میدهد که وی در میان نگاشتههای خود در این موضوع ،به بیان برخی دالیل تصحیف و چرایی
آن در اسانید روایات اشاره کرده است .با توجه به جستجوی صورت گرفته ،ایشان سه دلیل عمـده
همچون اشتباه از سوی نساخ ،تقـارب و شـباهت در رسـمالخط ،و عـدم ورود نـام راوی در منـاب
رجالی را ازجمله دالیل مهم در رخ دادن تصحیف در سند برشمرده است.
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

 .7-5اشتباه نسخه نویسان

ناگفته پیدا است که انتشار آثـار علمـی در دوران گذشـته ،از وضـ کنـونی متفـاوت بـوده اسـت و
نگاشتههای عالمان توسط نسخهنویسان تکثیر شده است .در چنین شرایطی اگر استنساخ کننده
آشنایی الزم و دقت کافی در نسخهبرداری نداشت ،مـتن جدیـد دچـار تصـحیف و تغییـر میشـد.
آیتالله بروجردی دلیل اصلی اینگونه اشتباهات ناسخان را شتابزدگی و بیدقتی در نقل حدیث
و غفلت از تعلیق سند و قراین دیگر میداند (بروجـردی .)664 /2 :1611 ،ایشـان در الموسروع
الرجالي در موارد گوناگون به تصحیفاتی که دلیل آنها اشتباه قلم ّنساخ بوده اشاره میکند.
 .7-7-5نمونۀ نخست

در سندی از الکافی چنین آمده:
ْ ُ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُّ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
َّ
َ
َّ
َّ
َ ْ
ـن أ ِبـي
ـن محم ِـد َ ب ِ
َالحس َین ب ْ َن محم ٍد األ َشع ِري ْ َعن معل َی بَ ِن م َّ َحم ٍد َعن أَحم َـد ب َِ
ن ْصر عن الح َسن ْبن ُمح َّمد الهاشم ِّي قال َحدثني أبي ع ْ
ـن أ ْح َمـد ْب ُ َّ ْ
ـن
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ـن م َح َم ِـد َ ب َ ِ
ِ
َ ٍ ِ َ َ َ َّ َ ِ ِ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ِّ
َ
َ
ْ
ٍّ
یـه عـن جـد ِه عـن ع ِلـي قـال قـال
ِعیسی قال حدث ِني جعفر بن محم ٍد عن أ ِب ِ
ُ َّ
 ( ...کلینی211/3 :1131 ،ح .)212
َر ُسول الله
آیتالله بروجردی بر این باور است که «بن أبینصر» در سند مذکور اضافی است و یـا خطـای
نساخ بوده است .بنا بر این ،این شخص «بن أبینصر البزنطی» نیست بلکه مـراد از ایـن راوی یـا
«احمد بن محمد بن عبدالله» و یا «احمد بن محمد بن عبدالله بن مروان» بوده که کنیۀ آنها نیز
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«أبینصر» است11 .به نظر میرسد مراد اصلی «احمد بن محمد بن عبدالله بن مـروان األنبـاری»

نیمسا

است؛ چراکه تتب در اسانید نشان میدهد این سند در دو جای دیگر از کتاب الکافی تکـرار شـده
است ( نک .همان ،233 /0ح 1؛ و  ،621ح  .)11اما با این تفاوت که در این موارد لفظ «بن ابی
ّ
نصر» درج نشده و «احمد بن محمد» در طبقه مشایخ «معلی بن محمد» به «احمد بن محمد بن
ّ
عبدالله االنباری» انصراف دارد .همچنین در سـند روایـات ،هیچگـاه «معلـی» از «ابـن ابـی نصـر
البزنطی» نقل روایت نکرده است.
 .5-7-5نمونۀ دوم

عامی12و «مصدق بن صدقة مدائنی» شیعی11باشد (الموسوع الرجالي 2 ،ص .)253جسـتجو
در اسانید روایات ت ذیب االحکام نشان میدهد «مصدق بن صدقه»  114روایت(این آمار با استفاده

از جستجوی نرم افـزار درایر النرور اسـتخراج شـده اسـت) از «عمـار سـاباطی» گـزارش کـرده و روایـت
«مسعده» از «عمار» تنها در این سند آمده است .همچنین تتب در روایـات «مسـعده بـن صـدقه»
نشان میدهد که بهجز سند مورد بحث ،تعداد  62روایت (این آمار بـا اسـتفاده از جسـتجوی نـرم افـزار

درای النور استخراج شده است) از اودر روایات ت ذیب االحکام آمده که در تمـامی آنهـا را بهصـورت
مستقیم از امام باقر و امام صادق

گزارش کرده است؛ بنا بر این تعبیـر «عـن عمـار» در سـند

اضافی است که توسط نسخهنویسان افزوده شده است.
او در موارد بسیاری نیز بر تصحیف و اشتباه نسخهنویسان در اسانید روایات اشاره کرده است (
نـــــک .بروجـــــردی115،161 ،121 ،122 /1 :1611 ،و 165و163و 151و141و136و131وو
221،223و  213و222و 216 ،215و 261و 254و216و215و 232و 234و.)....

الموسوعة الرجالیة

نسخهنویسان صورت گرفته است .دلیل ایـن اشـتباه میتوانـد خلـط میـان «مسـعدل بـن صـدقة»

رویکرد رجالی آیت الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایت کتب اربعه بـا تأکیـد برکتـا

در سندی از ت ذیب األحکام چنین گزارش شده:
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ َ ْ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ـن ع َّمـار ع ْ
ون ْبن ُم ْسلم ع ْن َم ْس َعدل ْبن صـدقة ع ْ
ـن
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ع َن س َع ِد ب َ ِن عب ِد الل ِه عن هار ِ
َج ْعف ٍر ع ْن أ ِب ِیه  ( ...طوسی ،111/1 :1114 ،ح .)143
مرحوم بروجردی میگوید در عبارت «عن ّ
عمار» در این سند تصـحیف رخ داده کـه از ناحیـۀ

 .5-5تشابه در نوشتار

آیت الله بروجردی موارد بسیاری از تصحیفات موجود در سند روایات کتب اربعه را به دلیـل تشـابه
نوشتاری و ظاهری بین حروف و نزدیک بودن دو اسم و یا دو کلمه و حروف آنها در رسـم الخـط
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میداند که در گذر زمان ،زمینه تصحیف را فراهم کرده است .این شباهت ،نسخهنگاران را نیز به
خطا انداخته است .این پدیده بیشتر در نام و القاب راویان اتفاق افتاده است .برخـی از نمونـههای
این تصحیف در ادامه بررسی خواهد شد:
 .7-5-5نمونۀ نخست

در سند روایتی از تهذیب االحکام چنین گزارش شده است:
ْ ُ َ َ ْ َ
ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
َّ
یـه
محمد بن أحمد ب ِن یحیی عن ِإبر ِاهیم ب ِن ِإسحاق ع ِن الق ِاس ِم َب ِن محم ٍد عن أ ِب ِ
ْ َّ َ َ
ِّ ْ
َ
َ ُ
َع ْن َجد ِه ال َح َس ِن ْب ِن َر ِاش ٍد َع ْن ُم َح َّم ٍد ال َعط ِار قالَ :ساف ْرت َم َ أ ِبي َج ْعف ٍـر ِإلـی
َ ََ َُ
َ
َمکة ،فأ َم َر غال َم ُه ِبش ْيء و ( ...طوسی 212،/3 :1114 ،ح )45
آیتالله بروجردی با توجه به تشابه بین دو لقب «الطیار» و «العطـار» مـینویسـد «العطـار» در
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

سند مصحف «الطیار» است و «محمد طیار» استاد و متکلم معروفی است که از امام باقر و امـام
روایت کرده است (رجال الىوسی 16.)112،افزون بر آن ،خبر مذکور در نسـخههـای
صادق
ّ
مختلف الکافی و وسائل الشيعه و الوافی و مرآة العقول ،نجي العطـار ثبـت شـده اسـت ( کلينری،
 614 /1 :0181ح6؛ حر ّ
ررر عررراملی :0111 ،ج 215 /21ح21541؛ کاشـــانی ،فـــیض:1624 ،
 ،551/11ح .)11121روایتگری با عنوان «محمد العطار» در مناب رجالی وجود ندارد و این سـند
فقط در ت ذیب االحکام آمده است.
 .5-5-5نمونۀ دوم

در سندی از الکافی چنین آمده:
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُم َح َّمد ْب ُن َی ْح َیی عن ع ِل ِّي ب ِن الح َس ِن ال ِمیث ِم ِّي عن سل ْی َمان ب ِن ع َّب ٍاد عـن ِع َیسـی
َ
َ
َ
َ ْ
َ
َ َ
َّ
ْب ِن أ ِبي ال َو ْر ِد َع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن ق ْی ٍس َع ْن أ ِبي َج ْعف ٍر قالِ :إن َب ِني ِإ ْس َـرا ِئیل شـک ْوا
َ
ِإلی ( ...کلینی112/ 4 :1131 ،ح .)1
مرحوم بروجردی با توجه به تشابه نوشتاری دو لقب «المیثمی» و «التیمی» معتقـد اسـت کـه
«المیثمی» ّ
مصحف «التیمی» است و مراد از آن «علی بن الحسن بن علی بـن فضـال» اسـت (
بروجردی .)261/ 6 : 131 /1 :1611 ،شبیه تغییر مذکور بین دو لقـب مـذکور در اسـانید دیگـر
ت ذیب و من الیحضره الفقيره نیـز رخ داده اسـت ( نـک .صردوق ،221/6 :0101 ،ح  5612و
 221ح 5513؛ طوسررری121 /1 :1114 ،ح 1135؛  112/12 :111ح 525و« .)...علـــی بـــن
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حسن بن فضال» در اسانید روایات با سه لقب «التیملی»« ،المیثمی» و «التیمی» ذکـر شـده کـه

نیمسا

ّ
قرائت صحی آن «التیمی» یا «التیملی» است؛ زیرا جدش مولی تیم اللـه بـوده اسـت (نجانری،
 ،15 :0108ش  )12و بدین جهت به «التیمی» ملقـب شـده اسـت (خرویی،116 /12 : 0100 ،
ش .)3211
 .9-5-5نمونۀ سوم

در سند الکافی چنین آمده است:
َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ْ ْ
ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
محمد بن یحیی عن أحمد ب ِن محم ِد ب ِن ِعیسی عن محم ِد ب ِن عب ِد الع ِز ِیز عن بک ِر
َ
ْ ُ َ َّ َ َّ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َّ
َ ِّ
َ ْ َ َ َ
ْ َ
ـات ِع ْنـد کـل
ب ِن محم ٍد عمن َرواه عن أ ِبيعب ِدالل ِه قال :من قـال ه ِـذ ِه الک ِلم ِ
َ
َصالل ( ...کلینی 561 / 2 :1131 ،ح .)3
ّ
مصـحف «عمـر بـن
آیتالله بروجردی در الموسوع الرجالي  ،نام «محمـد بـن عبـدالعزیز» را

ادعای ایشان دارد؛ زیرا عمر بن عبدالعزیز یکی از مشایخ «احمد بن محمد بن عیسـی» بـه شـمار
میآید و احمد بن محمد بن عیسی در  12مورد از عمر بن عبدالعزیز روایت کرده 9که تنها در ایـن
سند نام محمد به جای عمر آمده است.
بر اساس نمونههای ارائه شده ،تشابه در نوشتار و شکل ظاهری حروف اسم ،لقب و  ...راویان
میتواند منجر به تصحیف شود کـه مرحـوم بروجـردی بـهخوبی ایـن مـوارد را مشـخص و درمـان
نمودهاند.
 .9-5جابهجایی نام راوی

یکی از آسیبهای سند روایات ،قلب و جابهجایی در نام راویـان اسـت .آیتاللـه بروجـردی معتقـد
است در موارد بیشماری در اسناد کتابهای روایی ،جابهجایی در نام راوی با نام پدر ،یا یک راوی
با راوی دیگر ،موجب تصحیف شده است .در ادامه برای روشنتر شدن ایـن مطلـب ،چنـد نمونـه
ارائه میشود.

الموسوعة الرجالیة

تصحیف شده است (بروجردی .)16 /1 :1611 ،بررسی اسانید روایات الکرافی نشـان از صـحت

رویکرد رجالی آیت الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایت کتب اربعه بـا تأکیـد برکتـا

عبدالعزیز» 8دانسته است و بر این باور است تشابه و تقارب دو نام «محمد» و «عمر» در خط سبب

 .3مراد «عمر بن عبدالعزیز البصری» است.
 .1این آمار با استفاده از نرم افزار درای النور استخراج شده است.
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 .7-9-5نمونۀ نخست

در یکی از اسناد ت ذیب االحکام چنین آمده:
َ ْ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
ِّ
ْ َ ِّ
ـن
عنه (محمد بن احمد بن
یحیی) عن َ أحمد ب ِن محم ٍد ع ِن العمرکي عـن ع ِلـي ب ِ
َ َْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َْ
جعف ٍر عن أ ِخ ِیه موسی ب ِن جعف ٍر قال ( ...طوسی111 / 4 :1114 ،ح )13
آیتالله بروجردی نام «احمد بن محمد» را تصحیف شدۀ «محمـد بـن احمـد» میدانـد؛ زیـرا
واسطه میان «محمد بن احمد بن یحیی» و «العمرکی» در دیگر اسناد «محمد بن احمد العلـوی»
اســت (نررک  .طوسرری ،122 /6 :0111،ح  ،115 / 5 :25ح  ،616 /1 :ح 112؛ 1112ق1 :
 ،662ح  /2 :112ح  211 /6 :2ح  )2همچنــین روایــت «احمــد بــن محمــد» از «العمرکــی»

15

مشخص نیست ( بروجردی .)234/2 :0101،در طریق نجاشی نیز «محمد بن احمد بن یحیی»
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

با واسطۀ «احمد بن ادیس» و «محمد بن احمد العلوی» کتاب «العمرکی» را روایت کـرده اسـت (
نجاشی ،121 : 1613 ،ش .)323
 .5-9-5نمونۀ دوم

در سند یکی از روایات الکافی آمده است:
َ ْ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ٍّ ْ َ َ ِّ َ َ َ ْ ُ َْ
سهل عن محم ِد ب ِن ع ِلي القاس ِاني قال :کتبت ِإلی ِه
َّ
ِفي الت ْو ِحید و ( ...کلینی122/1 :1131 ،ح )3
مرحوم بروجردی معتقد است نام «محمد بن علـی» تصـحیف شـده و صـحی آن «علـی بـن
َ َ ْ ََُ
ََ
أن َم ْن ِق َبل َنـا ق ِـد اختلفـوا

محمد» است ( بروجردی 121 /1 :1621 ،ش  .)42دلیل این ادعا ،ذکر نشدن نام «محمـد بـن
علی» در مصادر حدیثی و رجالی است کـه فقـط در ایـن سـند وجـود دارد و در کتـاب «التوحیـد»
صدوق ،سند مورد بحث با نام «علی بن محمد قاسانی» آمده است ( 1113ق121 ، :ح.)12
 .9-9-5نمونۀ سوم

در روایتی دیگر از کتاب الکافی چنین آمده:
ُم َح َّم ُد ْب ُن َأبي َع ْبد َّالله َع ْن ُح َس ْین ْبن ُم َح َّمد َع ْن ُم َح َّمد ْبن َی ْح َیی َع َّم ْن َح َّد َث ُه َعـنْ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َ َ ْ َّ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َِْ َ
یض َو َل ْ
کن َأ ْمر َب ْی َن َأ ْم َر ْین َق َال ُق ْل ُت َو َما َأمرْ
و
ف
ت
ال
و
ر
ب
ج
ال
:
ال
ق
ه
الل
أ ِبيعب ِد
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َب ْی َن أ ْم َرین و ( ...کلینی  142/1 :1131 ،ح)11
آیتالله بروجردی تصحیف در ایـن سـند را جابـهجایی «محمـد بـن حسـین» بـا «حسـین بـن
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محمد» میداند ( بروجردی123 /1 : 0101 ،؛ .)234 /1 :مراد از این راوی «محمد بن حسـین

نیمسا

بن ابی الخطاب» است (خویی ،121 /01 :1612 ،ش  )12514که از محمد بـن یحیـی روایـات
فراوانی نقل کرده است ( نک .کلینـی ،214 /1 : 1131 ،ح  ،621/1 :2،1ح  5ج  5و  ،612ح
1؛ صردوق( ،بریترا) ،113 ،ح 1؛ 211 :1146؛ مفیـد211 :1616 ،مجلـس ،26قمـی علـی بــن
ابراهیم 121 / 2 :1626 ،و 111و  ،112حلی )412 :1611 ،و در موارد متعدد نیـز «محمـد بـن
ابیعبدالله» از او روایت کرده است ( نک .کلينری  ،111 /1 :0181ح  ،231 /3 :2ح  621و
 235ح  .)612البته دربارۀ شخصیت اصلی «محمد بن حسین» در سند مـذکور نظـرات دیگـری
وجود دارد که نیاز به بررسی و دقت بیشتری دارد.

14

آیتالله بروجردی در موارد بسیاری تصحیف و جابهجایی نـام راوی بـا پـدر یـا دیگـر راویـان را
یادآور شده است ( نک .بروجردی215 /1 :1611 ،و 234و 616 ،215و .)161

دارد .چهبسا احادیثی که با دچار شدن به این آسیب ،باعث شده است ،درک و شناخت صـحی از
سند یا متن صورت نگیرد و تغییراتی شگرف در حکم فقیه یا محـدث ایجـاد شـود .در ایـن بخـش
تالش شده راههای برونرفت از تصحیف در الموسوع الرجالي مرحوم بروجردی بررسـی شـود و
نمونههایی از آن ارائه شود.
 .7-9مقایسۀ خبر در منابع دیگر

آیتالله بروجردی در الموسوع الرجالي یکی از راههـای شـناخت و برونرفـت از تصـحیف را
مقایسۀ سند تصحیف شده با اسناد مشابه در مناب روایی دیگر معرفی میکنـد .در ادامـه بـه چنـد
نمونه اشاره میشود.
 .7-7-9نمونۀ نخست

در سندی از الکافی چنین گزارش شده است:
ً َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ 11
َو َع ْنـ ُـه َو َعلـ ِّـي ْبــن َع ْبد َّاللــه َ
ـن جعفـ ٍـر قــال کتبــت ِإلــی
ـ
ب
ـه
ـ
الل
د
ب
ع
ـن
ـ
ع
ـا
ـ
یع
م
ج
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
ْ َ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ
َ
َ
ْ
أ ِبي ُم َح َّم ٍد امرأل ماتت و ترکت زوجها و  ( ...کلينی  116 /1 :ح .)12
مرحوم بروجردی هنگام بررسی این سند ،نام «علی بن عبدالله» را ناشناخته میداند و بر ایـن
باور است که با توجه به دیگر اسناد الکافی« ،علی» ّ
مصحف « ّ
محمد» است و صحی آن «محمد

الموسوعة الرجالیة

پس از شناخت آسیب تصحیف ،شناسایی راهکارهایی برای بیرون رفـت از ایـن مشـکل ضـرورت

رویکرد رجالی آیت الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایت کتب اربعه بـا تأکیـد برکتـا

 .9بخش سوم :راههای برونرفت از تصحیف
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بن عبدالله» است ( بروجردی )212 / 1: 1611 ،تتب در اسانید روایات دیگر نشان میدهـد کـه
روایت «علی بن عبدالله» از «عبدالله بن جعفر» در هیچیک از مصادر روایی گزارش نشـده اسـت.
ً
این سند در گزارش شیخ طوسی ،که ظاهرا از الکافی روایت کرده ،چنین آمده« :محمد بن یحیی
عن عبدالله بـن جعفـر و ( »...طوسـی 112 /1 :1114 ،ح1111؛  141/6 :1112ح .)412در
برخی اسناد الکافی محمد بن یحیی و محمـد بـن عبداللـه از عبداللـه بـن جعفـر روایـت گـزارش
کردهاند ( نک .کلینی 112 1131:1 ،ح 1و  521ح 15/4 :2ح.)6
 .5-7-9نمونۀ دوم

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

در سندی از الکافی آمده:
ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ
محمد بن یحیی عن أحمد بن محم ِد ب ِن یحیی عن طلحة ب ِن زی ٍد عن أ ِبي عب ِدالل ِه
َ َ
علیهالسالمَ :ع ْن َآبا ِئ ِه علیهمالسالم قال ( ....کلینی61/1 :1131 ،ح)1
مرحوم بروجردی در شناسایی و برونرفـت تصـحیف در سـند ارائـه شـده ،بـا توجـه بـه اسـناد
همگون که در آنها «احمد بن محمد» 10از «محمد بن یحیی» روایت کرده ،معتقد اسـت «احمـد
بن محمد» یا «احمد عن محمد بن یحیی عن طلحة بن زید عن أبیعبدالله

» صحی اسـت.

مراد از دومین «محمد بن یحیی» در سند «محمد بن یحیی الخزاز» است که راوی کتاب «طلحة
بن زید» است و مراد از «احمد بن محمد» «ابن عیسی اشعری» اسـت کـه روایـات بـیشـماری از
«محمد بن یحیی الخزاز» ( نک .کلینی ،115 /2 :1131 ،ح  6و  ،111ح 6و  ،463ح 2و ،442
ح  ،513 /1 :1ح 2و  )6گزارش کرده است (بروجردی .)114 /1 :1611 ،طبقـهنگاری راویـان
نشان میدهد که «احمد بن محمد بن یحیی العطار» در طبقه راویان «محمد بن یحیـی الخـزاز»
قرار ندارد و بررسی اسانید روایات کتب اربعه نشانگر تصحیف در سـند مـذکور اسـت؛ چراکـه ایـن
سند  41بار در کتب اربعه تکرار شده اما در همه آنها «محمد بن یحیـی» بـا واسـطه «احمـد بـن
محمد» از «محمد بن یحیی الخـزاز» روایـت کـرده اسـت( .ایـن آمـار براسـاس نـرم افـزار درایر النرور
استخراج شده است)
 .9-7-9نمونه سوم

در سندی از ت ذیب االحکام چنین آمده:
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 .12مراد از «احمد بن محمد» ،در این سند «احمد بن محمد بن عیسی» است.

نیمسا

َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
وسی ْب ُن ْال َقاسم َع ْ
َر َوی ُم َ
ـن خ ِلیفـة
ب
ید
ز
ی
ن
ع
ان
و
ف
ص
ن
ع
التمیمی
الحسین
أبی
ن
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ِ َ َ َ ُِ
َ َ
َ
َ
َّ
َّ
َع ْن أ ِبي َع ْب ِدالل ِه علیهالسالم قالُ :س ِئل أ ُبو َع ْب ِدالل ِه َو أنا ِعند ُه فقـال لـه َر ُجـل
َّ ُ َ
ِإن غال ِمي و ( ...طوسی 151 /5: 1114 ،ح .)1261
آیتالله بروجـردی بـا بررسـی اسـناد مشـابه معتقـد اسـت «التمیمـی» در ایـن سـند مصـحف
«النخعی» است و جم میان «النخعی» و «التمیمی» ممکن نیست؛ زیرا نخ از قبیله «قحطان»
و تمیم از قبیله «عدنان» است ( بروجردی: 1611 ،ج .)652 /2با بهرهگیـری از راهکـار آیتاللـه
بروجردی می توان عالوه بر شناسایی بسیاری از تصحیفات موجود در اسناد روایات ،راه حل آن را
نیز ارائه کرد.
 .5-9کثرت روایات و اتحاد مروی عنه

شیوه در شناسایی و برون رفت از تصحیف اهتمام خاصی داشته اسـت .بـرای روشـن شـدن ایـن
موضوع به چند نمونه اشاره میشود.
 .7-5-9نمونۀ نخست

در سندی از الکافی چنین آمده:
ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ ْ َ ْ َّ
الحسین بن محم ٍد عن معلی ب ِن محم ٍد عن محم ِد ب ِن أورمة و محم ِد ب ِن عب ِدالل ِـه
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وج ْعف ٍر دخل أبو عب ِدالل ِه الجد ِل ُّي و (..کلینی.)613 /1 :1131 ،
أب
مرحوم بروجردی معتقد است نام «عبدالله بن کثیر» در این سند بهاشتباه درج شده و صحی
آن «عبدالرحمن بن کثیر» است« .علی بن حسان» ،برادرزادۀ «عبـدالرحمن» اسـت ،کـه روایـات
فراوانی از عموی خود گزارش کرده است ( .بروجردی )222 /6 :1611 ،آیتالله خـویی نیـز بـر
این باور است که سند مذکور بهصورت صحی در حدیث شـماره  52همـین بـاب تکـرار شـده کـه

الموسوعة الرجالیة

فراوانی ذکر نام صحی راوی در دیگر اسانید ،و اتحاد راوی از او در روایات دیگر است .وی به این

رویکرد رجالی آیت الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایت کتب اربعه بـا تأکیـد برکتـا

یکی از شیوههایی که توسط آیتالله بروجردی برای عالج تصحیف در اسناد به کار گرفتـه شـده،

بهجای «عبدالله» نام «عبدالرحمن» ثبـت شـده اسـت ( خـویی 123/11 :1612 ،ش .)1231بـا
بررسی روایات «عبدالرحمن بن کثیر» روشـن میشـود کـه بیشـتر روایـات او از طریـق «علـی بـن
حسان» نقل شده و همچنین طریق شیخ طوسـی (اطوسـی،111 :1611 ،ش  616و نجاشـی،
،216 :1613ش  )421به کتاب «عبدالرحمن بن کثیر» از «ابن حسان» میگذرد.
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 .5-5-9نمونۀ دوم

در یکی از روایات الکافی آمده است:
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قال حدثنا عمرو بن ِشم ٍر قـال س ِـمعت أباعب ِدالل ِـه یقـول  ( ...کلینـی11 /6 :
ح.)6
آیتالله بروجردی نام «علی بن حسین» را در این سند اشتباه میداند و با توجه به سند روایات
دیگر ،صحی آن را «علی بن حسن بـن فضـال» میدانـد ( بروجـردی  .) 16/ 1 :1611 ،دلیـل
تصحیف در سند آن است که سند مذکور چندین مرتبه در کتاب کافی تکرار شده و در همۀ مـوارد
ّ
«احمد بن محمد» ملقب به «عاصمی» یا «کوفی» از «علـی بـن حسـن بـن فضـال» از علـی بـن
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اسباب روایت کرده است ( نـک .کلینـی ،21 /1 : 1131 ،ح  454 /2 :12ح  61 /4: 21ح : 1
 ،1 /1ح 1و )...همچنین در موارد بسیاری «احمد بن محمد» که اسـتاد مرحـوم کلینـی اسـت از
«علی بن حسن» روایت کرده است ( نرک .کلينری ،51 /2 :ح  ،525 /1 :1ح  ،21 /6 :15ح 1
و ،11ح  .)1با توجه به این نمونه ،یکی از راههای رف تصحیف ،فراوانی روایت شـاگرد از اسـتاد و
نیز روایت او از مشایخ است که نام صحی آن رهنمون میسازد.
ّ
مرحوم بروجردی در موارد بسیاری برای شناسایی عنـاوین مصـحف و تصـحی تصـحیفات از
این شیوه بهره برده است (بروجـردی161 /1 :1611 ،و  ،114 ،161 ،122 ،215 ،241و/6 :...
111و.)...
نتیجهگیری

مرحوم بروجردی در الموسوع الرجالي بهویژه در دو کتاب ترتيب اسانيد الکافی و ت ذیب االحکام
به تصحی و تهذیب آسیبهای وارده به اسانید روایات کتب اربعه پرداخته کـه در ایـن رهگـذر بـه
آسیب تصحیف در سـند روایـات اهتمـام خاصـی داشـته اسـت .رویکـرد رجـالی ایشـان در کشـف
ً
تصحیف در سند روایات ،معموال این چهار شـیوه بـوده اسـت :شـناخت طبقـات راویـان ،مقایسـه
روایت با دیگر اسناد همگون ،نبود نام راوی ّ
مصحف در مناب رجالی ،و ناسازگاری به لحاظ قواعد
ادبــی .همچنــین در ضــمن شناســایی تصــحیف اســناد ،بــه چرایــی آن نیــز پرداختــه کــه اشــتباه
نسخهبرداران ،تشابه در نوشتار ،و جابهجایی نام راوی را از جملـه دالیـل تصـحیف دانسـته اسـت.
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نیمسا

همچنین ایشان به راهکارهای تصحی تصحیفات اشاره نمودهاند که دو راهکار مقایسه خبر در نقل
دیگر مناب و کثرت روایات و اتحاد مروی عنه از نمونههای عمده آن است.

الموسوعة الرجالیة

رویکرد رجالی آیت الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایت کتب اربعه بـا تأکیـد برکتـا
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کتا نامه
الف .کتا ها

 .61ابن داود ،سلیمان بن اشعث1612( ،ق).السنن ،ابن داود  ،تحقیق :سعید محمـد اللحـام،
بیروت :دارالفکر؛
 .63ابن منظور ،جمال الدین1612( ،ق)  .لسان العرب ،ب ،1بیروت ،دارصادر؛
 .61اردبیلی ،محمد علی1621( ،ق) .جام الروال  ،تصحی  :ابوالحسـن شـعراني ،قـم :مکتبـة
آیتالله مرعشي؛
 .52اهوازی ،حسین بن سعید1136( ،ش) .الزهد ،اهوازی ،حسین بن سعید ،تحقیق :مهـدی
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غالمعلی،قم :دارالحدیث ؛
 .51بخاری ،محمد بن اسماعیل1621( ،ق1131-م). .صحی البخاری . ،أوفست دارالطباعة
العامرل بإستانبول ،دارالفکر؛
 .52برقی ،ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد1622 ( ،ق) .رجال البرقي ،تحقیـق :محمـدجواد
قیومي ،قم :نشر اسالمي ؛
 .51ـــــــــــــــ 1112( .ش) .المحاسن ،أحمد بن محمد برقي ،تحقیق :سید جاللالدین
حسیني ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،چ اول؛
 .56بروجردی طباطبایی ،حسین1611( ،ق) .الموسوعة الرجالیۀ ،مشهد :آستان قدس رضوي،
چ اول ؛
 .55ـــــــــــــــ  1135( .ش) اسانید کتاب الکافی ،تخریج و استدراک ،محمود دریاب نجفـی،
قم ،موسسه آیت الله ،العظمی ،بروجردی؛
 .54ـــــــــــــــ 1622( .ق) .نهایة التقریر فی مباحث الصالۀ ،تقریر :محمد فاضـل لنکرانـی،
تحقیق و نشر :مرکز فقهی ائمه اطهار  ،قم ،چ اول ؛
 .51ـــــــــــــــ 1621( .ق) تجرید اسانید الکافی ،مستنسخ :حاج مهدی صادقی2،ج ،قم.
 .53بهبودی ،محمد باقر1113( ،ش) .علل الحدیث ،تهران :انتشارات سنا؛
 .51جاللی حسینی ،محمد رضا1113( ،ش) .المنهج الرجـالی و العمـل الرائـد فـی الموسـوعة
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الرجالیة ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی ،چ اول ؛

نیمسا

 .42حائری ،ابو علی محمد بن اسماعیل1614( ،ق) .منتهي المقال ،قم :مؤسسۀ آلالبیت ،چ
اول ؛
 .41حسینی اسـترآبادی ،محمـد بـاقر( ،میـر دامـاد)1622(،ق) .الرواشـ السـماویة ،تحقیـق:
غالمحسین قیصریهها و نعمتالله جلیلي ،قم :دارالحدیث؛
 .42حلی ،محمد بن ادریس1611( ،ق) .مستطرفات السرائر ،ب ،۱قم :نشر اسالمی؛
 .41خویی موسوی ،ابو القاسم1612( ،ق)  .معجم رجال الحدیث ،قم :مدینة العلم ،چ سوم؛
 .46زراری1611 ( ،ق) رســالۀ أبــي غالــب الــزراري وملحقاتهــا ،تحقیــق :محمدرضــا حســیني
جاللی ،قم :نشر بحوث تحقیقات اسالمي؛
 .45سبحانی ،جعفر 1611(.ق) اصول الحدیث و احکامه في علم الدرایة ،قم :مؤسسة اإلمـام

 .41شبیری ،جواد1115( ،ش)  .دانشنامه جهـان اسـالم( ،مقالـه)  ،ب ،2تهـران ،بنیـاد دائـرل
المعارف اسالمی ؛
 .43شوشتری ،محمد تقی1622(. ،ق)  .قاموس الرجال ،قم :نشر اسالمي ،چ اول؛
 .41صراف ،زهرا اخوان1131( ،ش) .مکتب اجتهادی آیة الله بروجردی ،قم ،بوسـتان کتـاب،
چ اول؛
 .12طریحی ،فخرالدین1623( ،ق) .مجم البحرین ،چ ،2قم ،دفتر نشر فرهنگ؛
 .11طوسی ،ابوجعفر ،محمد بن حسن(شیخ طوسی)1112( .ق) .االستبصار ،تهران :دارالکتب
االسالمیه ،سوم.
 .12ـــــــــــــــ 1616( .ق) األمالي ،تحقیق :مؤسسة بعثت ،قم :دارالثقافه للطباعة و النشر.
 .11ـــــــــــــــ 1114( .ش) .تهذیب األحکام ،تصـحی و تعلیقـۀ علـی اکبـر عفـاری ،تهـران:
مکتبة الصدوق ؛

الموسوعة الرجالیة

 .44شبیری زنجانی ،موسی1116( ،ق)  .الجام في الرجال ،قم :چاپخانه پیروز.

رویکرد رجالی آیت الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایت کتب اربعه بـا تأکیـد برکتـا

الصادق علیهالسالم؛

 .16ـــــــــــــــ 1622 ( .ق) .رجال الطوسي ،تحقیق :محمدجواد قیومي ،قم :نشر اسالمي؛
 .15ـــــــــــــــ 1611 ( .ق)  .الفهرست ،تحقیق :جواد قیوم ،ب ،1قم ،نشر اسالمی؛
 .14عاملی کاظمی ،حسن صدر( ،بی تا) .نهایة الدرایۀ :شـرح الـوجیزه شـیخ بهـایي ،تحقیـق:
ماجد الغرباوي ،قم :نشر مشعر؛
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 .11عاملی حر ،محمد بن حسن1621( ،ق) .وسائل الشیعه ،محمـد بـن حسـن (حـر عـاملي)،
تحقیق و نشر :قم ،موسسۀ آلالبیت ،چ اول ؛
 .13عاملی ،زین الدین بن علی( ،شهید ثانی)1131 (.ش) .الرعایة في علم الدرایة و البدایة في
علم الدرایة ،تحقیق :مرکز ابحاث و دراسات اسالمي ،قم؛
 .11فراهیدی ،خلیل بن احمد1625( ،ق). .العین ،فراهیدی ،خلیل بـن احمـد6 ،ج ،چ ،1قـم،
نشر هجرت؛
 .32فیروز آبادی ،محمد بن یعقوب ( ،بی تا).قاموس المحیط ،بیروت :دارالعلم.
 .31قزوینی ،محمد بن یزید( ،بی تا) .سنن ابن ماجه ،تحقق و تعلیق ،محمد فؤاد عبد البـاقي،
دارالفکر  -للطباعة والنشر والتوزی ؛
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 .32قمی ،علی بن ابراهیم1626( .ق) .تفسیرالقمی ۲ ، ،ج ،قم :مؤسسه دارالکتاب،
 .31قمی ،ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه (شیخ صـدوق) 1141(.ش) .األمـالی ،انتشـارات
کتابخانه اسالمیه؛
 .36ـــــــــــــــ 1113( .ق) التوحید ۱ ،ج ،ب  ،۱قم :نشر اسالمی ؛
 .35ـــــــــــــــ 1146( .ش) .ثواب األعمال۱ ،ج ،قم :انتشارات شریف رضی ؛
 .34ـــــــــــــــ 1621( .ق) .الخصال ،قم :نشر اسالمي؛
 .31ـــــــــــــــ ( .بی تا) .علل الشرای  ،قم :انتشارات مکتبة الداوری.
 .33ـــــــــــــــ 1611 ( .ق) .من ال یحضره الفقیه ،قم :نشر اسالمي ،چ سوم؛
 .31کاشانی ،محسن فیض1624( ،ق) . .الوافی ،محسن فیض کاشانی ،ب ،1اصفهان ،مکتب
امیر المومنین ؛
 .12کلینی ،محمد بن یعقوب1131( ،ش). .الکافی ،قم ،دارالحدیث ،اول 1131 ،ش.
 .11مامقانی ،عبدالله1611( ،ق) .مقباس الهدایة في علم الدرایة ،تحقیق :محمدرضا مامقاني،
قم :مؤسسۀ آلالبیت ،چ اول؛ .
 .12مجلسی ،محمد باقر1622( ،ق) بحار االنوار ،بیروت :مؤسسه الوفاء.
 .11منتظری ،حسینعلی 1141 (.ش) .البدر الزاهـر فـي صـلول الجمعـة والمسـافر ،قـم :دفتـر
تبلیغات.
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 .16مفید ،ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان1616( .ق) .االمالی ،تحقیق  :حسین األستاد
ولي ،علي أکبر الغفاري،چ  ،2دارالمفید للطباعة والنشر والتوزی  -بیروت-لبنان.
 .15نجاشی ،ابو العباس ،احمد بن علی1613( ،ق) .رجال النجاشي ،تحقیق :موسي شـبیری
زنجاني ،قم :نشر اسالمي؛
 .14نفیســی ،شــادی1134 ( ،ش). .درایــة الحــدیث :بــازپژوهي مصــطلحات حــدیثي در نگــاه
فریقین ،تهران :سمت؛
 :مقاالت

 .11مهدوی راد ،محمد علی ،دلیری ،سید علی .)1112( ،آفت .فصل نامـۀ علمـی -پژوهشـی
علوم حدیث ،شمارۀ  ،42-51سال شانزدهم بهار و تابستان  1112ش؛
الموسوعة الرجالیة

علمی -پژوهشی علوم حدیث ،شمارۀ  ،66سال دوازدهم بهار و تابستان  1134ش؛

رویکرد رجالی آیت الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایت کتب اربعه بـا تأکیـد برکتـا

 .13آریان ،حمید 1134( ،ش) .خلـل زدایـی از اسـناد روایـات؛ راهکارهـا و قـراین ،فصـل نامـۀ
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پینوشتها

 . 1کتاب الموسوع الرجالي به دو شکل سامان یافت .شکل نخست؛ بررسی اسناد روایـات و
مرتبسازی اسـناد همگـون اسـت .ترتیـب االسـانید کتابهـای الکـافی ،تهـذیب االحکـام ،مـن
الیحضره الفقیه و پـنج کتـاب شـیخ صـدوق - ،الخصرال ،معرانی االخبرار ،علرل الشررایع ،ثرواب
االعمال و عقاب االعمال ،و االمالی ،در سه جلد نخست تنظیم شده اسـت .شـکل دوم ،بررسـی
اسناد روایات با بهرهگیری از طبقات راویـان اسـانید کتـابهـای یـاد شـده و راویـان کتـاب رجرال
ّ
الکشی ،ف رست شیخ طوسی و رجال نجاشی ،در چهار جلد با نام رجال اسانيد یا طبقات رجرال،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

طبقهگذاری شده است .ایشان با استفاده از جدولبندی و مرتـب سـازی اسـناد روایـات بـه ترتیـب
حروف الفبایی به استخراج مشایخ هریک از صاحبان کتـب اربعـه تـا امـام

در فصـلی خـاص

پرداختهاند.
 . 2ابومنصور ،جمال الدین حسن بن زیـن الـدین فرزنـد شـهید ثـانی (م1211ق) معـروف بـه
صاحب معالم در شهر «جب » از تواب جبل عامل در سال 151ق دیده به جهان گشـود و در سـن
 52سالگی در سال 1121ق در گذشت .ایشان در زمینۀ تصحیف و تحریف اسناد و متون روایات
روشهایی دارد که توجه به آنها ضروری است .او در منتقی الجمان -که به سبک تدوین الدرر و
المرجان عالمۀ حلی است -با شیوهای خاص به ارسال و تصحیف در سند روایات پرداخته است.
 . 1جامع الرواة و إزاح االنتباهات عن الىرق و األسناد اثر محقـق پـر تـالش محمـد بـن
علی اردبیلی است .این کتاب در دو جلد به اهتمام آیتالله بروجردی در سـال  1111شمسـی بـه
چاپ رسید .مؤلف در جامع الررواة کوشـیده اسـت آسـیبهای موجـود در اسـناد و طـرق اخبـار را
شناسایی کند .بهویژه به تصحیفات رخداده در اسناد کتب اربعه ،از طریـق مقایسـه تطبیقـی بـین
روایات کتب اربعه و نسخههای مختلف آن ،توجه ویژهای داشته است .شیوۀ شناسایی تصحیفات
و بازسازی و راهکار برون رفت از آن به گونۀ روشمند از ابداعات او به شمار می آید.
 . 6مرحوم آیتالله خویی در معجم رجال الحدیه به بررسی رجالی راویان اسانید روایات کتـب
اربعه پرداخته و در بخش «طبقته فی الحدیث» و «اختالف الکتب» بهاجمال به تصحیف در سند
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و اختالف در نقلها پرداخته است.
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 . 5قامو

الرجال کتابی است که عالمه محمد تقی شوشـتری آن را نگاشـته اسـت .وی در

سال 1122ق مطابق با 1232ش در نجـف اشـرف بـه دنیـا آمـد ،و در سـال 1116ش مطـابق بـا
نوزدهم ذی الحجه 1615ق در سن  14سالگی در شوشتر درگذشت .قامو

الرجال در حقیقـت

شرح و نقدی است بر کتاب تنقيح المقال ،که از اشتباهات ،نـواقص و تناقضـات در امـان نبـوده
است .او در این اثر به بررسی این اشتباهات پرداخته است .از رویکـرد رجـالی ایشـان در ایـن اثـر،
شناسایی تصحیف و راههای شناخت و اثبات آن پرداخته است.
 . 4اثر دیگر ایشان ،کتاب االخبار الدخيله است .او در این کتاب به آسـیبهـای سـند و مـتن
حدیث اشاره کرده؛ از جمله احادیث موضـوع و محـرف و نمونـههای متعـدد آن در منـاب حـدیثی
شیعه.

مخطوب) زیراکس و کدی این تعلیقات در اختیار محققان و پژوهشگران دارالحدیث قرار دارد.
 . 1آیتالله شبیری زنجانی در تعلیقهای که بـر اسـانید روایـات کتـب اربعـه نوشـته اسـت ،بـه
تصحیف و تا حدی به دالیل تصحیف سند اشاره کرده است( .حاشیه بر اسانید روایات کتب اربعـه
مخطوب) زیراکس و کدی این تعلیقات در اختیار محققان و پژوهشگران دارالحدیث قرار دارد.
 . 3حدیث پژوه معاصر جناب محمـدباقر بهبـودی در علرل الحردیه برخـی آسـیبهای سـند
روایات را با ذکر نمونه و تطبیق آن با روایات همسان در دیگر کتابها اشاره کـرده اسـت ،بیآنکـه
تحلیل و یا دلیل آن اشاره کند.
 . 1مقصود از تصحیف در سند ،هرگونه تغییراتی است که بر سند روایات عـارض شـده باشـد،
چه به نحو تحریف و جابهجایی کلمات سند و نام راویان به برخی اسامی دیگر و یا زیادی و نقصان
ً
چیزی از سند ،و چه بهصورت تغییر و تبدیل برخی حروف و نقطـه در نـام راوی .ضـمنا بایـد توجـه
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تصحیف و تا حدی به دالیل تصحیف سند اشاره کرده است( .حاشیه بر اسانید روایات کتب اربعـه
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 .4آیتالله شبیری زنجانی در تعلیقهای کـه بـر اسـانید روایـات کتـب اربعـه نوشـته اسـت ،بـه

داشت که بیشترین نوع تصحیف ،تصحیفی است که در نام راویان صورت گرفته است.
 . 12مراد از تصحیف در متن تغییراتی است که در متن ،سبب تغییر در معنا و مفهـوم روایـت
ًّ
َ ْ َ َ َ َ َْ
ّ
ـام َر َمضـان َو أت َب َع ُـه ِسـتا ِمـن
میشود؛ مانند لفظ «شیئا» بهجای «سـتا» در حدیث نبوی «مـن ص
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َ
ش ّوال» که در مناب اهل سنت آمده تصـحیف شـده اسـت (بخـاری ،322 /1 :1621 ،ح ،1146
باب 11؛ ابن ابن داود ،126 /2 :1612 ،ح2611؛ ابرن ماجره(،بـی تـا) 561/1 :ح  ،1114بـاب
َ َ َ َ َْ ْ َ
 .)11یا تصحیف «الحجامه» بهجای «الجمعه» در گزارش کلینی «َ ...ع ْن ُزَر َارل قالِ :إذا اغت َسلت
َْ َ ُ ُ َْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ
ْ
وع الف ْج ِر أ ْج َزأك غ ْسلك ذ ِلك ِلل َج َن َاب ِة َو ال ِح َج َامة» (کلینی 521/ 6: 1131 ،ح.)1
بعد طل ِ
 . 11بروجردی /1 : 1611 ،ص .141به نظر می رسد در سند الکافی تصحیف رخ داده است
و صحی همان احتمال یاد شده است؛ زیرا نام احمد بن محمد بن الحسن زعالن در هیچ یک از
مناب رجالی و حدیثی نیامده است اما روایت احمد بـن محمـد بـن عیسـی از محمـد بـن الحسـن
زعالن در موارد دیگر نیز گزارش شده است.
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

 . 12وی از امام صـادق

مسـتقیم روایـت نقـل میکنـد و شـاگرد وی «هـارون بـن مسـلم

سامری» است.
 . 11او از امام صادق

با واسطۀ «عمار» روایت گزارش کرده و شاگرد او «عمرو بـن سـعید

مدائنی» است.
 . 16بروجردی .232 /2 :1611 ،به نظر می رسد ،تصحیف در سند ت ذیب االحکام رخ داده
است؛ زیرا سند مذکور در نقل الکافی در آن «نجیة العطار» به جای محمد العطار آمده .وی نجیة
بن الحارث العطار است (کلینی 642/ ،1 :ح  )6کـه از امـام بـاقر
طوسی او را از اصحاب امام باقر و صادق و کاظم

روایـت کـرده اسـت .شـیخ

شمرده شده است (رجال الىوسی،114،

6125؛ و 5161 ،165؛ رجال البرقی.)16 ،
مر ّ
َ . 15ع َ
کی بن علی ابو محمد بوفکی ،بوفک نام قریهای در نیشابور است (نجاشی:1613 ،
،121ش .)323
 . 14محقق اردبیلی و شیخ موسی زنجانی براین باورند که  -حسین بن محمد در سند  -مـراد
حسین بن محمد بن عامر اشعری است چه اینکه مـراد از محمـد بـن یحیـی در سـند محمـد بـن
یحیی فارسی است( .الجام الـروال ،ج251 ،1ج216 ،2؛ الجـام فـی الرجـال ،ج423 ،1؛ ج ،2
 -1212المخطوب .)-این احتمال مردود است زیرا حسین بن محمد اشعری از مشایخ کلینی بـه
شمار می آید و روایت او از محمد بن ابی عبدالله مرسل است و نیز محمد بن یحیی فارسی از امام
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صادق

و از برخی صحابۀ آن حضرت با چهار واسطه و از امام رضا

با سه واسـطه روایـت

گزارش کرده است .احتمال دیگر آنکه محمد بن یحیی در سند مراد محمد بن یحیی خزاز اسـت
چه اینکه در نقل شیخ صدوق در کتاب التوحید آمده ( صدوق ،142 :1113 ،ح  ،3باب  )51وی
از اصحاب امام صادق

است و مراد از حسین بـن محمـد نیـز حسـین بـن محمـد بـن عـامر

اشعری است .این احتمال نیز مخدوش است؛ زیرا نا سازگاری طبقات بـین حسـین بـن محمـد و
محمد بن یحیی خزاز وجود دارد و روایتی از این دو گزارش نشده است .گمانه سـوم آنکـه حسـین
بن محمد در سند ّ
مصحف خنیس بن محمد است که در نقل کتاب التوحیـد شـیخ صـدوق آمـده
است .این احتمال نیز قابل دفاع نیست؛ زیرا نام خنیس بن محمد در هیچ یک از مصادر حدیثی و

ابراهیم از عبدالله بن جعفر در هیچ یک از مناب روایی گزارش نشده ضـمن آنکـه نـام ابـراهیم در
سند ت ذیب و استبصار نیامده است.
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ابراهیم» زیادهای است که از سوی نسخه نویسان ،یا حاشیه در متن داخل شده است زیرا؛ روایت
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رجالی گزارش نشده و بعید نیست نام مذکور هم تصحیف شده حسین بن محمد است.
َّ
ً
َ
 . 11در طب موجود الکافی « َع ْن ِإ ْب َر ِاه َیم َع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن َج ْعفر» ثبت شده است .ظاهرا «عن

99

