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  یدهچک

در . به احادیث صحیز و،هه همهت دانشهمندان شهیعى بهوده اسهت یابىدستاز دیرباز 
کشههف آسههیب متنههى و سههندی احادیههث هههای علمههى ارزنههدهزمینههه تهه ش ایههن ای بههرای 

گرفتهههه اسهههت. از علمهههای معاصهههر کشهههف تحریفهههات اسهههناد حواشهههى کهههه  صهههورت  بهههرای 
مقالهه بهها روش  ایهنمهد ظّلهه اسههت.  ، آیههة اهلل العظمهى شهبیری زنجههانىهای نگاشهتعالمانهه
بهه تحلیهل  الکدایی کتهابتحلیلى و با ارائه چند حاشیه از معظم له بهر اسهناد  - توصیفى

 شهیوه اینروش اختصاصى ایشان در حوزه کشف تحریفات اسناد پرداخته است. یالبًا 
 اختالف و سپس با مشاهده ،یک سند آغاز کهن در بررسی و مقایسه نسخ معتبرخطی با

باه  تکیههباا  نهایتهاً در ساند و  تحریهفو حصول علم اجماایی باه وعاو  ها آن میانو غرابت 
کم بار ربقااا  حوا  و ماااده ن و اعاماه  ااواهد و ماا  کشاا  یهداصاول و عواعااد حااا ا ، بااه 

توانههد محققههین را در اسههتفاده از ههها مههىروش ایههنشههناخت انجامااد و مههى تاریاا  در سااند
 ای اسناد یاری دهد.ههوش مصنوعى در  لمرو کشف آسیب

 .شناسى، آیة اهلل العظمى زنجانى، اصول الکافىآسیب اسناد حدیث، روش :هاهکلیدواژ
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 ىعیهههای دانشههمندان و محههداان شههتههرین دیدیهههاز مهههم زیصههح ثیههیههابى بههه احاددسههت

 ثیهاحاد یو سهند ىههای متنهبیکشهف آسه یای بهراارزنهده ىهای علمهت ش ربازیاز دو بوده 
کنهده محهداان و فقنظهر از ته شصهرف گرفته اسهت.صورت  در شهناخت  هیهامام ههانیههای پرا

                                                      
 .شبیری زنجانى مدّ ظّلهسید موسى با تکیه بر حواشى آیة اهلل العظمى  .1
 .(n.shobeyri@gmail.com) ۷ان سید الشهدا،مؤسسه آموزش عالى رهپویاستادیار، عضو هیات علمى  .2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۱)پیاپى  ۳سال بیست و شش شماره 

 ۱۱۳ - ۹۵ص  پاییز،

Ulumhadith 
Twenty- sixth No 3 

Autumn (Sep- Dec 2021) 
 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 سوم

96 

گ پههژوهش نیخسههتن 1،اسههناد فههاتیتحر الجمددان  یمیتقددکتههاب  ،نهههیدر ایههن زم ریههروشههمند و فرا
وی بهه ت. اسه ىاهان دیفرزنهد شهه ،(ق۱۰۰۹)  معدالم معروف بهه صهاحب ،حسن خیش فیلأت

معههروف بههه صههاحب مههدارک  ى،محمههد عههامل دیسهه ،همههراه خههواهرزاده و دوسههت دانشههمند خههود
گردان و (ق۱۱۰۱)  کتهاب ىلیمحقق اردب 2.بودند ىلیمحقق اردب ژهیاز شا و  ةمجم  الفائن در 

گسهههترده در مباحهههث فقههههىموشهههکافال  هدددان  کهههه چهههالش  ىو مبهههان ىههههای  آن صهههورت داده 
کهه  است؛ مشهورات محور آن بوده در  یشهکاالت ،هدهها و ادیهآن نیهز ترد یالهدر البهبهه طهوری 

گرد و دیشهها .شههودمههى دهیههد ثیاسههناد و ر،ههال حههد  ورا بههه تکههاپو انداختههه  یایههن اشههکاالت شهها
که با ورف کتب حد اندیشىسبب شده  نظها   ،گریکدیاسناد مشابه با  ی،د سهیو مقا ىییدر 

وا هع در  فهاتیاز ارکهان آن تو،هه بهه تحرکهه  کنهد ىطراح ىشناسثیدانش حد یرا برا یدی،د
کشف نقش یفلت از رو شیدایو عوامل پ اسناد در  نیشهیاسهناد بهر اسهناد پ یبنا شآن است. 

در و هوع سهقا  ریاار عد  د هت الز  در شهناخت مر،هع ضهم 3،سقا در مصادر متاخر شیدایپ
در کههه  6:اضههمار در نهها  معصههومانأ کشههف منشهه 5ریلههزو  د ههت در مر،ههع ضههم 4،در اسههناد

« عهن»واو عطهف بهه  لیتبهد أمنش 7،کننده دارد نییتع ىمضمره نقش ثیبه احاد ىاعتباربخش
از  ثیههاحاد یو راو وا ههع نشههدهروایههت  کههه در سلسههله اسههناد سههائل نیبهه  یههتفکو  در اسههناد،

ااهر  نیتهرمههم ،الجمدان یمیتقدپهس از  .اسهت ثیهدر اسناد احاد یو ىشیاندورف جینتا،مله 
که با  جام  ال واةکتاب  ،شناسى اسنادبیسودمند در آس ههر یه   اسهنادیان تفصیلى باست 
کهرده اسهتسندی  فاتیکشف تحر نهیزمها ذکر راویان از آن واز متر،مین  ،های در  .را فراهم 

کتاب ،ای   مرحهو شهود. مهى دهیهشهده د فیهاسهناد تحرارزشهمندی دربهاره های بحثنیز این 
 ىارش حواشهنگهنیهز و  دیاسهان بیهدر ترت یآاهار ارزشهمند فیلأبا ت زین یبرو،رد ىاهلل العظم ةیآ

                                                      
بهه محمهد  ۷دربهاره طریهق وصهیت امیرالمهؤمنین ۵۱۳،  ۴ج  ،یقیده ها سخن شیخ صدوق در مشیخههای این ت شاز نمونه. 1

کههه در سههند آن آمههده اسههت عههن ابههى  ،عمههن ذکههره ،عههن حمههاد بههن عیسههى ،عههن ابیههه ،: علههى بههن ابههراهیم بههن هاشههمحنفیههه اسههت 
: یغلها اک هر النهاگ فهى ههذا االسهناد فیجعلهون مکهان حمهاد بهن عیسهى حمهاد گویدشیخ صدوق درباره این سند مى. ۷عبداهلل

ایههن سههخن پههس از وی در  بههن عیمههان، و ابههراهیم بههن هاشههم لههم یلههق حمههاد بههن عیمههان و انمهها لقههى حمههاد بههن عیسههى و روی عنههه.
 ....( و ۵۵۶  ،رجال ابن داوود ؛۲۸۱  ،رجال عالمه حلی ر. ک:) های ر،ال و حدیث نقل شده استکتاب

 .۵۸،  ۱ج  ،أمل االمل .2
 و... ،۲۵۰، ۲۴،  ۱ج  ،میتقی الجمان. 3
 . ۵۶۳،  ۲ج  ،همان .4
 .۴۱۰، ۳۷۴، ۲۳۲،  ۱ج  ،همان. 5
  ۳۹همان،  . 6
 .۲۲۹، ۷۳، ۵۵ ، ،همان. 7
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. نهداهاسهناد برداشهت بیدر شهناخت آسههای استواری گا  احادیث،و عالمانه بر اسناد  قیعم
کتهاب ایشان  بهه ، آن اسهبابو هها بیآسهایهن ، پهس از اشهاره بهه یکایال نیاسای بیت تدر مقدمه 

 میروش تهرم 1انهد.پرداختههناشهده  فیتحرصحیز و  سندبه  یابىدستکیفیت و حل ارائه راه 
 شده نیز دنبال ىزنجان یریشب ىالعظم ةاهللیاسناد مشابه در آاار آ ىسند بر اساگ تتبع و بررس

کتب حد روی متعددی بر حاصل آن تنظیم فهارگکه  و  دیاالسان بیبا دو روش ترت ىییاسناد 
  2.است( عنه یو مرو یراوطبقات روات ) نییتع

کتهاب .ز ایهن نگهرش اسهتااهر ،هامع برخاسهته ا نینخسهت لامعجم رجال الینکتهاب   ،در ایهن 
 قیههد  نشههانىههها و آن خیو مشهها انیههراو تمهها  ىلیتفصهه ىمعرفههاز طریههق  یطبقههه هههر راوضههمن تعیههین 

و نسهخ مصهادر بهه تفهاوت  «اخهت ف النسهخ»یها « اخت ف الکتب»در بخش ، عهبدر کتب ار یاتروا
یهن دو بخهش بهه همهراه اسهت. او احیانًا ذکر عبارت صحیز اشاره شهده  3در نقل احادیثمختلف 

کتههاب  ىمههیبههه ن  یههکههه نزد - الههروا  طبقههة لیبخههش تفصهه را بههه خههود  لامعجددم رجددال الیددناز 
کهه در بیآسه تگران در شناخرسان به پژوهشکم  نیبهتر - اختصا  داده است ههایى اسهت 

 آمده است. دیلفان یا ناسخان پدؤم یاز سو ثیاسناد احاد
محقهق آن، تهألیف و مسهتدرکات  لدهیالنخ األخ دارکتهاب وع، از دیگر منهابع ارزشهمند در ایهن موضه

 ىییدر اسههناد کتههب حههد فههاتیایههن کتههاب کشههف تحر ىاصههل محههور اسههت. یع مههه شوشههتر ىر،ههال
در کتهب  فهاتیتحر ىبهه بررسه قاملس ال جالدر کتهاب  ژهیهبه و ،آاار خود گریدر دوی همچنین است. 

از آاهار   یهکامهل ههر  ىنشهان داده اسهت. بررسه ی( اهتمها  ،هدیک الرجال  ژهیه)بهه و ىو ر،ال ىییحد
 است.  ىهای گسترده و نگارش مقاالت مستقلپژوهش ازمندیگفته نشیپ

گون ىییحهد یافزارههانهر و عرضهه  ىنهیههای دبه عرصه پژوهش انهیورود را با از ،ملهه  ،گونها
کتهب صهدوق ونر النور،  ةیدرا هایبرنامه  ،دیهدی ریه مسهبه ىییحهد قهاتی... تحق افزار اسناد 

گونهه خنر از این  ستهیو بر سرعت و د ت پژوهش با استفاده شا افتیراه  ای کننهدهرهیهافهزار بهه 
گرد  یریهگبهه بههره ازیهن ،انی. در این مافتی یادیتحول بن ىهای سندشناسو پژوهش دیافزوده 

 یافزارههههانهههر  ىو فنههه ىبهههاال بهههردن سهههطز علمههه یبهههرا ىههههای دانهههش ههههوش مصهههنوع یهههاز تکن
 ادیهاز علهو  نوبن ىکی ىگردد. دانش هوش مصنوعاحساگ مى یبه طور ،د ىر،ال ىتخصص

                                                      
 . ۳،  ۱، جتج ان االسایین الکایی. 1
گهروه بهه های ایشان و ترتیب االسانیدبا و،ود شباهت بین ترتیب االسانید .2 های مرحهو  آیهة اهلل العظمهى برو،هردی ایهن دو 

 اند. گونه مستقل و بدون اط ع از یکدیگر تألیف شده
 .بر اساگ شماره باب و ر م روایت در باب .3
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که برا گذار یاست  اسهت. ایهن دانهش بهر  دهیگرد ىطراح انهیبه را یفکر تیلپژوهش و فعا یوا
 ریو ی ىبه عناصر اصل یفرایند فکر  ی دهیچیپ سمیمکان لیها و تبدپژوهش یسازساده هیپا

گههذاری شههناخت پههس از  1.اسههتاسههتوار  هیهه ابههل تجز تههوان بههه رایانههه مههى ىایههن عناصههر اصههلو وا
بهدیهى اسهت  ؟ریهیها خ را دارا اسهتاین عناصر و تحلیل شناخت  رایانه توانایى ایکه آ افتیدر

 در ىنقهش شهگرفتوانهد ههای پنههان آن مهىیىکهارآ با تکیهه بهرها افزارنر  میعظ لیخگیری از بهره
 که بررسى آن خارج از موضوع این نوشتار است. نماید افیا ىنیهای داتقان پژوهش

کله به گرفتهه بهر روپهژوهش ىطهور   لیاز مراحهل مختلهف تشهک ثیهاسهناد احاد یههای انجها  
گههاه ،را ىدر پهههژوهش خههود مراحلههه یههههر دانشههمند .شههودمههى بههها  .دیههمایپىمههه، هههر چنهههد ناخودآ

کهه  دیهتهوان امتر مهىهر مرحله به چند مرحله ساده لیو تبد مرحله شناخت این فرآینهد داشهت 
گردد، ىبه عناصر اصلپژوهش  و از این طریق، امکان بازسپاری آن بهه رایانهه و بهه دنبهال  تجزیه 

کهه در ای اسهت بهر پهژوهشمقاله حاضر مقدمهفراهم آید. اسناد مشابه  آن، ترمیم گسهترده  ههای 
گا باید شناسىدر سند ىاز دانش هوش مصنوع یگیربهرهامکان  نهیزم کهه در  ى. روشردینجا  

گههردد و از پههژوهش یتوانههد بههر روایههن مقالههه اتخههاذ شههده مههى هههای عالمههان ر،ههال بارههها آزمههوده 
گههردد.  ىهههای سندشناسههار در پههژوهشؤهههای مختلههف مههههها نکتهههمجمههوع ایههن تهه ش کشههف 

بهه روش  دنیرسه یتوانهد مها را بهرامهى  یههر  عفنقاط  وت و ض ىابیها و ارزاین روش سهیمقا
 رساند. یاریشناسى های سندستاندارد پژوهشا

کههه حواشهى ارزشههمند بسهیاری  ى،ملههه عالمهان از ىزنجهان یریشههب ىاهلل العظمه ةیهآ بههر اسهت 
کتب حد سهاده از  بها انتخهاب چنهد حاشهیهته ش شهده در ایهن مقالهه  2.انهدنگاشهته ىییاسناد 

پژوهش بهه  ىبیو ترک دهیچیفرایند پ لیتبدروش  ،یکایال فیکتاب شر بر اسناد شانیا ىحواش
گیهری از رایانهه و ههوش مصهنوعى در شهود تها از ایهن طریهق زمینهه بههره ادهتهر نشهان دعناصر ساده
گردد. فرآیند آسیب  شناسى اسناد روایات فراهم 

که هر پهژوهش دارای دو مرحلهه از   یهههر  و اسهت پهژوهش انجها  و تهدوین شایان ذکر است 
کهه ی مىمتفاوتى پیروهای از روش آن دو  قهیذوق و سهل پهژوهش  یه نیدر تهدوکنند؛ هر چند 

 کرد.  هیتوص را روش واحد  ینتوان  دیدارد و شا ىر نقش اساسگپژوهش ىشخص
حواشههى معظههم لههه در شههناخت آسههیب اسههناد مههورد  پههژوهش و تههدوین وهیشههمقالههه  در ایههن

                                                      
 .۱۰،  کتاب الکت وییکی هلش مصیلعی. 1
ک ر این حواشى هنوز به زیور طبع آراسته نشده و هم .2  شوند.چنان به صورت مخطوط نگهداری مىا
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که برخى از این ت گرفت. از آنجایى  نى و پیچیهده اسهت طهوالعلیقات بسیار بررسى  رار خواهد 
بحهث تعلیقاتى محهور ت ش شده است تا  ها خارج از حدود این نوشتار است. لذاو بررسى آن

کمتههری برخودارنههد تهها بتههوان تحلیههل روشههن گیرنههد ههرار  ههها ارائههه تههری از آنکههه از مراحههل پژوهشههى 
 نراحهل تهدویهر تعلیقه به چند بنهد تقسهیم شهده تها رابطهه مراحهل پهژوهش و م، و از این رو ودنم

گونه بهتری معرفى شود.  پژوهش به 
 تحریف در سند احادیث

در منحهرف سهاختن و  معهادلدر لغهت  - اسهتسهندی ههای بیترین آساز مهمیکى که  - تحریف
کهه   اصههط ه بههه معنههای  هههای یههالبى تحریههف در اسههناد روایههات، از گونههه 1اسههت.هرگونههه تغییههر در 

کهههه ممکهههن اسهههت  لهههف یههها ناسهههخان کتهههاب بهههه طهههور ؤسهههند از سهههوی مدر یههه  تحریهههف لفظهههى اسهههت 
گههاه  کههه در آنبههرای کشههف شههناخت تحریههف حرکتههى معکههوگ اتفههاق افتههد. ناخودآ  ،تحریههف اسههت 

در یه  رونهد منطقهى  معمهوالً رسد. این حرکهت به عبارت صحیز مى ،از عبارت تحریف شدهمحقق 
کهه بها شهناخت آنو بر اساگ  واعد مشخصى صورت مى تحریهف را  ى مسهیرگهونگتهوان چمهىهها گیرد 

)یعنهى تبهدیل عنهوان بهه   لب، سهقا، زیهاده، تصهحیف تحریف پنج گونه اصلى دارد: شناسایى کرد.
کهه  ایهن مقالهه بها ارائهه و تحلیهل برخهى از تعلیقهات، عنوان مشابه و تبهدیل عنهوان بهه عنهوان ییهر مشهابه( 

 ست.درصدد کشف  واعد حاکم بر شناخت تحریفات در این پنج گونه اصلى ا
  قلب .اول گونه
 هاا عباار  در عباار ، یه  کلمهات در ،کلمه ی  حروف در تواندمى یىجاجابهیا  علب

 رخ کلمهاتیا  حروف در علب بیشتر اسناد در دهد، رخ نسخه ی  صفاا  دریا  و متن، ی 
یههسإ باان احمااد»ای از  لههب در سههند نمونههه 2.دهاادمههى  باان احمااد عاان ،یحیههى باان و مامااد در

 ابهى عان ایط اار، بان حماهه عان سانا،، بن مامد عن ،عبید بن عیسى بن ّمدما عن مامد،
کههه مشههاهده مههى 3«۷اهلل عبااد  مرعااو  حاشههیه دو باار آ،العظمههى شههبیری زنجههانى آیااا اهلل شههود 

 4یم.پردازمى آ، و تال ل نقل به جااین درکه  انددا ته
                                                      

 .ذیل واژه حرف ،لسان الع ب .1
آ،،  نایدحو  خواناد، عباار  در هنماا  مشااهده آ،، ا اتباه رهان در هنماا  اماال عکاو همچاو، م دالیلهىباه  تواندمى .2

 ،مه جهددان اسددال دای ددیا ر. ک:) گیههردصارر  .. . ینمااارا اتباه در هنمااا  انتقاال وازه از مرحلااه رهان بااه مرحلاه نسااخه
 .مدخل تحریف و تصحیف(

 .۲، ح۱۷۹ص ،۱، جالکایی .3
 و علدل ال د ائ و بصدائ  الدنرجاتاز روایهت  ایندر نسخه خود به نقل ، بر این حوا ی در حاشیه این سند ع وه ،یشاا .4

 است. کنارازحرزه پژوهش ما برکه  اندکردها اره کمال النان 
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 اّول حاشیه
 . واسطابال احمد بن مامد، عن مامد بن سنا،روایة ایمعهود  .۱
 (.۱)عد حوى هذا ایخبر عنه بال واسطه بایرعم  و .۲
 .ایسند فی ایتاری وعو   یبعدال  و .۳
 فای« ، عان ماماد بان سانا،عیسى، عن مامد بن عیسىاحمد بن مامد بن »یة اّما حوا .۴

زائاادل یخلااو بعاا  « عیسههىعاان احمااد باان مامااد باان » َاّن  فایظاااهر، ۳۷۵، ایاارعم ۹ج ،ذابهددالت
 ذیب.هالتمن  ایس د ایکرکینسخا فى  تذکریم  من ایطبعا و یعلم کمااینسخ منها 

 حاشیه دوم
 «.عبیدبن  عیسىماّمد بن احمد، عن مامد بن »ایظاهر اّ، ایصواب  .۱
 [.نییلنعما ایغ به( ]نع)من  یمهایطبعا ایقدفى  کما .۲
کثاارعااد  و .۳ مااد باان ما» بواسااطا« مامااد باان ساانا،»عاان  ایروایاااماان  «مامااد باان احمااد» ا

 «.عبیدبن  عیسى
 اهباا  ،نخست مرحله : ودمى پیموده مرحله دو سند، در واعع تحریف  ناخت غایبًا در

 نخسااات، مرحلاااه ماقاااد، در 1صاااا  . عبااار  کشهههف ،دو  مرحلاااهو  .تحریهههف وعاااو  اصاال
بااا روایهت  و مقایساه ،در ساند موجاود ینااهموار مشااهده :دارد؛ از جملاهبرمای یچناد یهااگاا 

و جساتجو  نااهموار  در   اده و  اناخته معهود اسناد با سند یمر برا  یافتن تفاو اسناد د
 نقال واساطه باا« سانا، بان ماماد» از[« عیسى بن] مامد بن احمد» نمونه این اسناد دیمر. در

 بان احماد» و باوده« عیسهى بان ماماد بان احماد» یهخمشاا از« سانا، بان مامد»که این با ه؛کرد
 تحریهف وعاو  امار احتماال ایهن 2.کنهدمى نقلیث حد یو از یپر مار ا حوای در« عیسى بن مامد

 بان احماد» ،۱  اماره در مرحله مقایسه سند با دیمار اساان د و در حادی . کندمى را تقریت سند در
د و ناکروایهت مهى واساطه وبادو، مساتق م گوناه باه «سانا، بان مامد» خالف سند فوق، ازبر« مامد

گ اار ، جسااتجو و کشاا  نت جااه ایههنگااا  بعااد  باارا  تکم اال  3.4گاار تاریاا  اسااتبیههاناماار  ایههن
 ویای 5 اود،مهى دیاده هام التهذاب ساند در یناهموار این  ب هکه  ناهموار  در اسناد مشابه است

                                                      
 دو  به مرحله دو  ا اره دارد.حاشیه  مرحله نخست و بهدر سند مزبور اول حاشیه که  .1
 .۱اّول، بند حاشیه  .2
 .۲اّول، بندحاشیه  .3
 .۳اول، بند حاشیه  .4
 .دو  ا اره  دحاشیه  از ۴که در بند  رررهما، .5
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 التهدددذاب پیشااا ن چاااا  ، مااا اًل درنیسهههتند یکسهههان التهدددذابههههای نساااخهکهههه  از آنجاااای 
 ،اسات  اده کهرر ساند در« یسهىع بان ماماد بان احمد عن» عبار  ،آ، از خطیی هاونسخه

گرفتمى یذا .عبار  وجود ندارد این التهذابویی در برخی نسخ  ساند  یناهموار توا، نت جه 
 .گرددمى ررف بر ،عبار  آ، حذف با

 نعماانی غ بات باه حدیث، این وعو  موارد دیمر، یجستجو گر درپژوهش ابتدا در مرحله بعدی،
 باه توجاه باا 1.دارد عرار« احمد بن مامد» ،«مامد بن حمدا» یجا آ، به سابد چا  درکه  رسدمى
« احماد» همچاو، هام، باه یه ناهدهای نا  در یژهعنوا،، به و ی  درها نا  یىجاجابه و علبکه  این
 عبااار کههه  یههدآمههى یههدپااد رهاان در احتمااال ایههن اساات، تحریههف منطقاای حونااد یهه  ،«مامااد»و 

بها بررسهى ایهن احتمهال، و بها مرا،عهه  .با د« مامد بن احمد» یجا به« احمد بن مامد: »صا  
 بان ماماد» واساطه باا« سنا، بن مامد» از« احمد بن مامد» به اسناد مشابه و و،ود روایات فراوان

 2 ود.مى اهبا « احمد بن مامد عبار » صات ،«عبید بن عیسى
کههه گااا  ترت اابکههه  یههابیممههىدر باااال تال اال در دعاات بااا  باار پااژوهش مرحلااه در ماقاادهههایى 

 باه مشاابه آ،،یها  و تعل قاه یه  عایاب در ،ینتدو مرحله درکه   کلی نبوده آ، به همواره دا ته
بستمی  ماقد و سل قه روق به آ،، مراحل دهیونظم پژوهش ینتدو و   وه یدآمى در نمارش

 سااا،یهه  دع قاااً  یههنوتاادو پااژوهش مراحاال نخساات حاشههیه هاار چنااد در سااند، ایههن در یااذا دارد.
گا   ده درج حاشیه آغاز در پژوهش نهای  نت جه دو ، اشیهح در است، ویی  یهنآغااز یهاو 

 .است آمده نت جه دنبال به پژوهش

 ه(قیصن سقط )= .دوم گونه
یکههى از مههوارد سههقا سههند  3دهااد.مههى رخ سااند از نااا  چناادیهها  یهه  حااذف بااا سااند در سااق 

اسههت.  4«... ایسااکن باان ایفضاال عاان حماارا،، باان مامااد عاان ،عیسههى باان مامااد باان احمااد»
 حهدیث ایهن نقل کیفیتدا ته، ابتدا  بر آ، مرعو  حاشیه دو ،سق  در سند برا  تب ین ایشا،

 : اندآورده دیمر حاشیه در و داده گهارش را التلحین کتاب در
 .موضعفى  بال واسطه «عن مامد بن حمرا، عیسى،ابن » روایةجد أیم  .۱

                                                      
 .۲دو ، بند حاشیه  .1
 .۴دو ، بند حاشیه  .2
 .مدخل تحریف و تصحیف ،دای یامه جهان اسال  ر. ک: .3
 .۸۵  ،۱ج ،لکاییا .4



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 سوم

102 

، م ارع ابهى، عن مامد بن عیسىامد بن عن احمد بن م»مسندًا  لحینالت فى و عد حواه .۲
 «.عن مامد بن حمرا،

ابن »و « عم ر ابىابن »توّس  ه ب« ع نماّمد بن حمرا، بن ا» کتاب یویر« عیسىابن »و  .۳
 «.نجرا، ابى
 .من ایسند« عمیر ابىعن ماّمد بن »سقوط فى  حیبال  و .۴

گا  پژوهش، مالحظه  کتهاب خاالف بر سند این در. است التلحین کتاب در سند نخست ن 
 «عمیهر ابهى بان ماماد» ناا « حمارا، بان ماماد» و« عیسى بن مامد بن احمد» میان ،الکایی
 سیر با الکایی کتاب حدیثسند  ناهممونی گر یرابت وبررسى اسناد مشابه نشان 1.دارد وجود
 بان ماماد» از واساطه بادو،« عیسهى بان ماماد بان احماد» ماررد  ها   در زیهرا ؛اسات اسناد
اسااناد  یگههرد بااا التلحیددن کتههابمزباارر در  سااند ایههنبنااابر 2.ه اسااتدنکاار حههدیث نقاال« ا،حماار

گهارش   خ روسایکه  این ویژهبه  ،ناهماهنگ است حدییى  بان احماد» الفه س در  3بنا بر 
کهه  کنهدمهى دو  خص نقل با واسطه را« اعین بن حمرا، بن ماّمد» کتاب« عیسى بن مامد
باه انجاا   حهدیثساند  شناسهىآسهیب فرایند حوش این با 4.است «عمیر ابى ابن»ها آن از یکى

 5گردد.مى آ کاراز سند حدیث « عمیر ابى بن ماّمد عن» :و سقوط ،رس ده
گاهارش  ا خ روسای  بار تکیههوجاه  ،نخست. تعل قه نکاتی مررد توجه است ایندر تال ل 

گذ اته کهه آ، است« حمرا، بن مامد»کتاب  یانراو درباره الفه س  کتاب در غایباًا نقال  در 
 سااقوط عّلاات تعل قااه ایههن در ،دو . گرفتااه اسااتمههى صاارر  کتههابنقاال  یههقراار از احادیههث
 آ، با تواند به مشابهتمى امر اینو سبب  است نشده بیان« عمیر ابى بن مامد عن» :عبار 

 باااه ،«عمیهههر ابهههى» از عبااال ،«ماماااد» از رهااان موجاااب  ااادهکهههه باااازگردد « حمااارا، بااان ماماااد»
کند 6«حمرا، بن» از عبل ،«مامد»  7.انتقال پیدا 

                                                      
 .۲بند  .1
 .۱بند  .2
  .۴۱۸،  یه س  الطلسی .3
 .۳بند  .4
 .۴بند  .5
بدو، واساطه را « مامد بن حمرا،»از « عیسىاحمد بن مامد بن »که روایت  - اظهار نظرکه این  بیافهایمرا هم  نکتهاین  .6

نماارش  یماشای باراکهه  دهادمهى نشا، وده است ود وار بس ار بتعلیقه  موجود در زما، نمارشامکانا  با  - یماتهن اف
گستردکوی  تعلیقه   .ه استکردرا بر خود هموار ای هتاه چه تالش 

ایهن  باه باپپژوهشای تایراحه نارر باههای افارازمجموعاه نار  ه ویاههب یی،و رجا دی یحهای افهارمقایه با استفاده از نر این  در .7
یافت ممطلب پرداخته و درستی آ، را به حو نی د  .ح



 

 

103 
 

بیآس ندیفرا
ناس

ش
 ی

حاد
ند ا

س
 ثی

 زیاده سوم. گونه
یاده  توضا ای اتفااقههای عباار  دربهارهغایباًا کهه  ،است سند به عبارتییا  کلمهافزود،  ،ز

 سند نما ته  ده و سپس در اهر ا تباه ناساخا، بعاد  باه ماتن اضاافه حاشیهدر که  افتدمى
 [،بن عباد ایارحمن]نس یو، عن عمیر ابى، عن ابن هیاب، عن ه مبن إبرا علی»: مانند 1؛ ودمى
توضا   وعاو  در  ماشایکهه  2«... ۷عباد اهلل ابهىعان  ،إساااق بان عباد اهلل یعقهوب ابىعن 

یهاده چنااد  ،طایدر پان  نساخه خ« بان عباد ایارحمن» پاس از تنب اه باه عاد  رکاار ،ساند ایهن در ز
 :اندهمرعو  دا تبه  رح پیر  حاشیه
 «.ابن عبد ایرحمن» یذکر فیهایم اتىا ایصواب هو اینسخا .۱
 .«یعقوبنس بن یو»هو « نسیو»باایمراد  و .۲
عان  ،یههابعان : »ت نایمجلاس ایخاامس و ایسا ،۲۵۲ص ،لیاالمافهى  عد حواه ایصدوق و .۳

اساااق بان  یعقهوبعان  یعقهوب،ناس بان یوعن  عمیر،عن ابن اب   ،یهابعن  ،ه معلی بن ابرا
 .«۷عبداهلل ابىعن  ،بن عبداهلل

 .موضعفى « بن عبد ایرحمن یونسعن  عمیر، ابىابن » روایةایفاص  ک ر یم اجد مع  و .۴
 .الفه س  فى کما«عمیر ابىابن » یرویها کتبفله « یعقوببن  یونس»اّما  و .۵
 .ن دعدل اسافى  حوى عنه و .۶
 .«اهلل إسااق بن عبد یعقوب ابىعن  یونس،عن »بسنٍد آخر ( ۵۳۷)ص ال صائ فى  حواه و .۷

و عههد  آن در سههند مزبههور، سههبب علههم  «ایاارحمن عبااد باان» وعااو  در الکددایی نسااخ تفاااو 
صاات  میهانساند امار دائار  ایهنحو، در  ایهناز  ،است برخی نسخ در تحریفتاقد  به إجمایی

، و یهها «یههونس» نسااخه در سااق  و وعااو  «ایاارحمن عبااد باان یههونس» :نسااخه مشااتمل باار عبااار 
 عکس آن است. 

، حدی  نقل  اده ها اینآن درکه  مصادر  سیراحتمال، پس از تتبع در  دو این بررسی در
کثر نسخ خطای« ایرحمن عبد بن» از عد  وجود وازه نظر صرف  صادوق شهیخ االمدالی در، در ا
 ایهن باا ؛اسات الکایی ساند بعد، همانناد به« ابراهیم بن علی» از آ،، سندکه  یابیممى را روایتى
 یافتهه ایهن 3.اسات واعاع «یعقهوب بن یونس» آ، در «ایرحمن عبد بن نسیو» یجا بهکه  تفاو 

                                                      
 .مدخل تحریف و تصحیف ،دای یامه جهان اسال  ر. ک:. 1
 .۸، ه۴۳  ،۱ج ،الکایی .2
 .۳ بند .3
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یاده یعنی دو ، احتمال یدم  که عالوه بر ؛ است الکایی سند در« ایرحمن عبد بن» پ  از مراداین 
 .است «یعقوب بن یونس» ،«یونس»

 نت جاه ،«ایارحمن عباد بان یهونس» باا «عمیهر ابهى ابن» یىحوا رابطه ماقد پس از بررسی ادامه، در
 2.3اسات «یعقهوب بان یهونس»ی راو «عمیهر ابهى ابان»و  1وجود ندا ته یىحوا رابطه چن نکه  گ ردمى
برخاررد « یعقهوب بان یهونس»از  «عمیهر ابهى ابان»بسا ار روایهت  باه اساناد، باه مراجعاه باادیگر،  یسو از

 عباد بان» آ، درکهه  اساتای نساخه الکدایی در صهحیز عباار کهه  رسادمهى نت جاه اینو به  4کرده
 ایهندر  ایبتاه 6.«اسات یعقهوب بان یهونس» الکدایی ساند در «یونس»از و مراد 5است ن امده« ایرحمن

 از نقاال بااه یگههرید سااند بااا بصددائ  درروایههت  ایههنکههه   ااده افاازوده ،یههاپااا درای نکتااه تعل قااه ماشاای
 صااات بااردیگههر  یتأییااد اماار ایههن کههه 7 ااده نقاال «اهلل عبااد باان إسااااق یعقههوب ابههى»از  «یههونس»
 پیماوده پژوهشای یهااگاا  و ترت اب تعل قاه نماارش  ا وه گااه حال، هر به 8.است فوق گ ر  جهنت

 .است ماقد نهد در را استناد مررد رجاییهای گهاره احز ی درجه گربیان  ده
 حیفتص=  مشابه عنوان به یلتبد .چهارم گونه

 سابب تبادیل کهه اساتیکهدیگر  باه کلمهه دو  اباهت ،یکی دیمر از ماوارد آسا ب در اساناد
: حمااد بان ع ماا،، عان عمارو بان اال اع ، عاال ...»ما اًل در ساند  9یفظ به مشابه است؛ ی 

 رکر را «عمر» به «عمرو» تبدیل خطی نسخ برخی به نقل از ایشا، 10،«... ۷ابا عبد اهلل سمعت
 :اندو افزوده هکرد

                                                      
 .۴بند  .1
 .۵بند  .2
اساناد اصاااب إجماا  اسات  کنماارش مجموعاه ساتر اصااب إجما  و یها پژوهش بر حوه سالت جن شیپژوه چن ن .3

 بناد ازایهن  در«   فااصک هر»تعب ار ناد. ار  ماره اصاااب إجماا هر دو د« نس بن عبد ایرحمنیو» و« م رع ب ابن ا»که 
گسترده پرده براین   .داردمىپژوهش 

 .۶بند  4.
 .۱بند  .5

 .۲بند  6.

 .۷بند  7.
در  ۷بناد  در آورده «إساااق بان عباد اهلل یعقهوب با عان ا ،ناسیهوعان »بسانٍد آخار  ال صائ  فیحواه  : واین تعلیقه معظم یه دراین که  .8

 اناد، و یاا چاو، ساندهکهردبرخاررد تعلیقهه  پس از نماارش نکتهاین  یا ایشا، بهکه  مطلب بازگردداین  است به ممکناند، آورده یانپا
 دی الناه باه عناوا،  یناد؛هابیفتعلیقهه  ،یادر پا یدآ، را به عنوا، م که  انددادهج   ا، ترایش ،نقل  ده« نسیو» از یگرد یقاز رر بصائ 

 .«نس بن عبد ایرحمنیو» بر نسخه«  یو»نسخه  ج  بر تر لیصو در ضمن استدالل ا
 «.صحیفتتحریف و »مدخل  ،دای یامه جهان اسال  ر. ک: .9

 .۲ه ،۲۷۸  ،۱ج ،الکایی 10.
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 .بایواو« عمرو»ایظاهر اّ، ایصواب هو .۱
 ه.س اع یقتضیه و ،نسخا ک رافى  علی ما ۷اصااب ایصادقفى  وا،هذا ایعن یش خفقد عد ا .۲
 .رجایهفى  عیا عده ایبرو هکذ .۳
 .ن دعدل من االسافى  ورد و .۴
 .موضعفى  «عمر بن اال ع » روایة ییبتیم  و .۵

علاام « عماارو» و« عماار» نسااخه دو از یکههى نادرسااتی ابتاادا بااه یراو نااا  دحباااره نسااخه اخااتالف
کاا در  کنههد،روایههت مههى ۷صااادق امااا  از پااژوهش مااررد یرده اساات، و چااو، راواجمااایی ایجاااد 

کتب رجایی ماقد، حوند یافتن عبار  صا    نسخه اختالف به رجال الطلسیاز جمله  1به 
کاارده «ا ااع  باان عماارو»عنااوا،  در  رجددال کتههابنسااخ  ک ههردر اکههه  ویاای از آنجااای  ،برخااررد 

  امرده یانراو عداد در ن ه «عمرو»  ده است و درج واو با «عمرو»  کل به را یراو نا  ،الطلسی
 وجاود دیمار و اساناد باه پاس از مراجعاهدیگر،  یسو از 2.گ ردمى نت جه را «عمرو»صات ، ده

 بااه صااات 4،«ا ااع  باان عماار»روایههت  هبااو  و عااد  3هاااآ، ازای هپااار در «ا ااع  باان عماارو»
 5.کندکم مىح« ا ع  بن عمر» نسخه بود، و مصّا  «ا ع  بن عمرو» نسخه

 تبدیل به عنوان غیر مشابه .گونه پنجم

که بهین آن هها شهباهت در یکى دیگر از تحریفات، تبدیل ی  عنوان به عنوان دیگری است 
 7یکههى از مصههادیق آن، تبههدیل) واو( بههه )عههن( اسههت. 6کتابههت یهها در شههیوه تلفههظ و،ههود نههدارد.

یهاد، و محمهد بهن یحیهى، عهن علهى بهن محمهد، عهن سههل بهن »ای از ایهن مهورد در سهند نمونه ز
احمد بن محمد بن عیسى ،میعهًا، عهن ابهن محبهوب، عهن ابهى اسهامه، عهن هشها  بهن سهالم، 
عههن ابههى حمههزه، عههن ابههى إسههحاق السههبیعى، عمههن حّداههه ممههن یواههق بههه،  ههال: سههمعت امیههر 

 خورد. به چشم مى 8...« ۷المؤمنین
                                                      

 .(۳و  ۲)بند    قیالرجال و  طلسیالرجال از جمله  .1
 .۲بند  .2
 .۴بند .3
 .۵بند . 4
 .۱بتد  .5
  «.تصحیف و تحریف»مدخل  ،دای یامه جهان اسال  ر. ک:. 6
 افتد.های پیشین به شکلى شبیه )واو( این نوع از تصحیف اتفاق مىبا تو،ه به نگارش )عن( در زمان .7
 .۱، ه۳۳  ،۱ج ،الکایی. 8
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کلینى با دو سند از  کند:نقل مى« ابن محبوب» در این سند تحویل رخ داده و مرحو  
یاد، عن ابن محبوب»سند اول:   «.على بن محمد، عن سهل بن ز

 «.محمد بن یحیى، عن احمد بن محمد بن عیسى، عن ابن محبوب»و سند دو : 
 اند: این تعلیقه را مر و  داشته« عن هشا  بن سالم»معظم له بر عبارت 

 .۳۲۵فى   «ابى اسامه، عن هشا ». یاتى روایة ۱
ک ر من الروایة عنه.« ابن محبوب»من مشایخ « هشا  بن سالم». لکن ۲  و  د ا
کون الصواب: ۳  فى الموضعین.« و هشا  بن سالم». و ال یبعد 
به  واسهطه علهى مها فهى طریهق « ابن محبوب، عن هشها  بهن سهالم». و  د روى الخبر اآلتى ۴

 آخر للخبر.
 .۳۳۹فى  « هشا  بن سالم عن ابن محبوب، عن». و روى صدره فى ذیل خبر ۵
 .۱۷۸فى  « ابى اسامه»على « هشا  بن سالم». و یاتى السند االّول معطوفًا ۶

یهاد، عهن ابهن محبهوب، » ۳۲۵شایان ذکر است در سند   على بن محمهد، عهن سههل بهن ز
، عهن ]عن هشا ، و محمد بن یحیى، عن احمد بن محمهد، عهن ابهن محبهوب[عن ابى اسامه 

:حههّدانى الیقههه مههن اصههحاب امیههر ابههى حمههزه، عههن ابههى إسههحاق،  ههالهشهها  بههن سههالم، عههن 
گیومهه ] [،  «یقهول فهى خطبهه لهه ... ۷انهم سمعوا امیهر المهؤمنین ۷المؤمنین عبهارت داخهل 

که از نسخه چاپى افتاده و محشى با تو،ه به نه نسخه خطى معتبر این عبهارت  عبارتى است 
 اند: ، مر و  داشته«ابى اسامه»، بعد از«عن هشا »اند و در حاشیه را به سند افزوده

 .33، ّ ظر م   فبن : ع  ه م  ص«هش م و»ا  ّخصعّ  َل نبِل  
 اسات؛  اده آغااز« ماباوب ابان» اده   اناخته اسناد با ناهممونی مشاهده پژوهش با این

 «ماباوب ابان»کهه  - «ساایم بن هشا » یو شیخ و «مابوب ابن»بین  سند این درکه  به ررر 
و  تأمال ن ازمناد خاودکهه  1اسات  اده واسطه «اسامه ابو» - کندمىروایت  از او ارد بس ار در مو

 «ماباوب ابان» یهىحوا رابطاه به برد، پ مرحله دو  برای کشف عبارت صحیز، دعت است. 
 و باه وجاود مشاابه پرداختاه ماقاد باه جساتجو در اساناد ،حو ایهناز  2است. «سایم بن هشا » و

 اباو»، «ساایم بان هشاا »و  «ماباوب بان حسان» کهه بهین 3رسدمى ۳۵۳چن ن ناهموار  در ص
                                                      

  .۲بند  1.
 و یههخمشااا را مرتااب ساااخته و «اباان مابااوب»از جملااه  ،معظاام یااه اسااناد اصااااب إجمااا کههه  ا بااا مراجعااه بااه مجموعااه .2

گردا،  اند.را مشّخص نمودهها آن  ا
 .۱بند  3.
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کهه   اودمهى مشخص همهما، به صرر  حدیث، دو این با تأمل بر. است  ده واسطه «اسامه
آ،،  در دارد، و یسااازگار  ااده  ااناخته اسااناد باااکههه  اسااتی اگونااه دو  بااه دیگههر حههدیث سااند

 یههنآغاااز همچناا ن عطعااه 1.کنههدت مههىروایهه «سااایم باان هشااا »از  واسااطه باادو، «مابااوب اباان»
 اصال بار یهایىگاو  رینهه نکتاه دو ایهن 2اسات.  اکل باوده هم ن بهدیگر  سند  در دو  حدیث

که است با  مررد حدیث دو سند در تحریف وعو   ساند در تحریهف ازی اگوناه چه؛ اما این 
که  ، جای مرحله بعد  پژوهش است. از آ بوده شکل چه به سندها اصل و نموده رخ دو این
 3  ااده عطاا  «اسااامه»باار «سااایم باان هشااا » ،مااوارد مشااابه در ،حههدیث دو ایههن اول سااند در

گرفتمى  ایهنصارر ،  اینو در  ،بوده است چنین نیز با  مررد حدیث دو سند توا، نت جه 
 .گرددمى سازگار  ده  ناخته اسناد با سند

کنو، رکر  دکه  موارد  گااهاصل تاری  ونو  تاریا  عابال ت ،تا  در شاخ ص اسات، ویای 
 تاریا  چموناه ساند درکهه  ایهن ویای گاردد،مهى اهباا  آ کار  رینه با تحریف اصل سند ی 
مهیً  در  4وجاود دارد؛ ساند إ اکال حال یبارا حال راه چنادیها  دوکهه  مررد تردید اسات داده، رخ

 ،«ایجااحود ابا ، عان حمااد، عان عباد اهلل بان سانا،، عان یونس، عن عیسىمامد بن »: سند
 :انددا ته مرعو چنین « حماد عن» عبار  بر ماّشی
 .م له یعهدیم  یبایسند غرفى  «حماد»توس   .۱
 . «عبد اهلل بن سنا،» عن یةمن ایروا «یونس»ک ر عد ا و .۲
 .«بن عبد ایرحمن عن عبد اهلل بن سنا، یونسعن » بسند آخر: ۲۶۹ص ،ایمااسنفى  حواه و .۳
عان عباد  یهونسعن » سند آخر: ر هنا وکوبایسند ایمذ ۳۰۰،  ۵ج فى  حواه ایمصن  و .۴

 .«ایجاحود ب عن ا ،سکا،ابن م اهلل بن سنا، و
 .لإّما زائد« عن حماد»فلفظا  .۵
 .ایسند ایمشابه یهذا ایسند ایمتقد  بال فصلفى  ها هبوتهأمنش .۶
 .بایعط « وحماد» تحریفاو اّنه  .۷
کثر عد  و .۸  حوى مجاردًا و «حمااد»او ،«عیسىحماد بن »عن  یهوامن ایر« عیسىمامد بن »ا

 مواضع.فى  «عن عبد اهلل بن سنا، او ابن سنا، عیسى،حماد بن »
                                                      

 .۴بند  1.
 .۵بند  .2

 .۶بند  3.
 .۵، ح۶۰  ،۱ج ،الکایی .4
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 از مرادکه  «حماد»و «ایرحمن عبد بن یونس» :اندواعع اجما  اصااب از نفر دو سند این در
که این ،است «ع ما، بن حماد»و  «عیسى بن حماد»بین  مردد آ،  دو هار دو نفار و از آن ،ایى 
از  «یهونس» بسا ارروایهت  و1ساند ایهن در« حمااد» وعاو  باود، یهبغار یاذا ،انداجما  اصااب از
یافات.مهى سهویت به را 2«سنا، بن اهلل عبد»  ساند ایهن غرابات سااختن بارا  بررارف 3تاوا، دح

 در تحریف وعو  اصل ،5 الکایی کتابهما، یا  و4 المیاسن یعنى منابعدیگر  پس از مراجعه به
 فاتنیها صادد در پژوهشامر سند، در تحریف وعو  اصل کشفپس از 6.گرددمى آ کار سند این

 تحریهف وعاو  حوناد و  اناخت تحریهف اصاول از گیریبهرهو با  یدآمى بر صا   عبار  اصل
کلی و تطب د  را  احتماایی صاات و ساقم هار اصول و عواعد بر احتمال ماررد باا  اینبه ررر 

 زائاد: اّول احتماال اسات ؛ مطارح سند اصل در احتمال دو جااین در .دهدمى رمررد بررسی عرا
« واو» و درساتی «حمااد» از عبال« عان» باود، مااّرف: دّو  احتمال ،7 سند در« حماد عن»بود، 

: نخسهت امکهان منطقهى گیهرددرباره ههر احتمهال دو مرحلهه مهورد بررسهى  هرار مهى.8.آ، یجا به
کننده آن.که احتمال، و سپس  راین اابا  «واو»تبادیل بود، رب عی به توجه با دو ، احتمالت 

 ربقاه در هار و باوده عنعناه صارر  باه معماوالً  الکایی اسنادکه  چرا ،پذیر استامکا،« عن» به
 و بااوده اسااناد معمااول خااالف باار ربقااه یهه  در راوى دو نااا  وعااو .  ااودماای واعااع راوى یهه  نااا 

« واو» یهلتباد امکاا، اسات، ماأنو  باه ناماأنو  تبدیل اسا  برکه  تحریف باب اصلی عاعده
یهادهاحتماال اول یعنای  امکاا، ویای.کنهدتوج ه می حو نی به را «عن» به  ایهن باه« حمااد عان» ز

 از عبال فاصاله باالکهه  ساندى در« حمااد عان» مشاهده 9است. توج ه ن ازمند و نیست حو نی
                                                      

 .۱بند  1.

 .۲بند  2.

گردا، آ، و یخمشا و جما ااسناد اصااب  با مراجعه به مجموعه 3.  .ها ا

 .۳بند  4.
 .۴بند . 5
گااا  پژوه یههنا بااین قاایمنط ت اابتر کههه یهه  اساات نایگفت .6 در  حههدیث ایاانغراباات سااند وتفاااو  سااند  کدر یعنههى) شاایدو 

ما اًل  میاسنال درروایت  اینپژوهش م اًل از مشاهده سند  کتاست آغاز حر مکنوجود ندارد وم( یگرد یجا با جاهاینا
گاا  دو  پاژوهش با اد  اند، ودهکرسند آ، إ اره  کیفیتبه ن ه  یگرد یاهل قدر تع که محشى با د مشاهده غرابات ساند 

فتاه یااداماه  حهدیثماوارد وعاو   یهرباا جساتجو در ساا فات غرابات ساند آغااز  اده ویهااز در شایپژوه کتاست حر ممکنو
 با د.

 .۵بند  7.

 .۷بند  8.

 .۶بند  9.
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یهاد احتماال باراى مناسابی گارتوج اه  اده، واعاع ساند این  .اسات ساند ایهن در« حمااد عان» هز
 عواعاد باا دو هارکهه  اسات ممکان شهکل دو باه« حمااد عان» عبار   د، زائدکه  است گفتنی

 ساند مشااهده ازکهه « حمااد عان» عبار  با ناسخ رهن انسکه آن یکى .است سازگار تحریف
کهه گوناه دیمار .با اد عباار  ایهن تاییهادز منشأ  ده نا ی پیش ن  از« حمااد عان» عباار ایهن 

 باه متاأخر ناساخ و  اده نما ته نسخه حاشیه در و بوده افتادهها نسخه برخی در پیش ن سند
 .با د هکرد وارد سند این در را آ، ،افتاده سند از عبار  اینکه  این گما،

کرده است؟ که دو احتمال فوق چگونه به ذهن محشى خطور   حال این سؤال مطره است 
یادتى نخست احتمال خطرر  ویای .اسات رب عای دیمر حوایا ، به توجه با« حماد عن» یعنى ز
 سند ناهمخوانی مشکل احتمال این چمونه و هکرد خطرر رهن به چمونه دو  احتمالکه  این
  اده ا ااره تعل قاه یهانىپاا بناد در یاذا .است توض   ن ازمند سازد می برررف اسناددیگر  با را

 باان حماااد» واسااطه باادو، مسااتق م و هگوناا بااه «عیسههى باان حماااد» از «عیسههى باان مامااد»کههه 
 ازکهه  با اد «عیسهى بان حمااد» تواناد مای هم سند این در «حماد» و داردروایت  فراوا، «عیسى

 .اسات دو  احتماال باراى اىیسهته اا گارتوج ه دو این و. داردروایت  بس ار «سنا، بن عبداهلل»
 و برخرردارناد ساند ایهن توج اه جهات الز  یسهتگى اا از سند این در احتمال دو هر مجمو  در

 .است د وار دیگری برها آن از یکى ترج  
 :یمپرداز می آ، تال ل و تحریف به مربوط تعل قا  از دیگری نمونه کرر به ،یاپا در

ى، عنن محمحند  ّ رّهمی، عن حممد بن غیربن عبداهلل الص سنیعن احل ، ریَامحد بن ا اجلعفر
 ۷.1عبداهلل یبعن مح ،لبطا یببن مح عىلبن حممد بن عبداهلل بن عمر بن  بن عىل

 عباار  درهها آن درکهه  انادهکهردنساخ خطای ا ااره  برخای ساند مزبارر باه حاشیه در ماشی
 در یشهانا دارد. وجاود «عان» کلمهه «بان علای» در «بان» جاا  باه« بن مامد بن علی بن أحمد»

 :که دا ته مرعو  نیز« عمر بن عبداهلل» حاشیه
 .«ماّمد»من رجل واحد وهو ابنه ب« یعمر بن عل»اعقب  .۱
 . «عمر»ا عبل « بن ماّمد»تمل سقوط ف ا ل هفع .۲
 و ۲۱۶سانا  فیتاو «ایمشاطب» یلقهب« بن مامد بان عباداهلل بان ماماد بان عمار لیع» و .۳
 .۳۵۸ اواخر ،عمنة الطالبفى  رکر

                                                      
  .۹، ه۴۴۱،  ۱ج ،الکایی .1
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 .مرردفى  «أحمد ابن ایمشطب»یم أجد  یکن .۴
 .«مامد»نسله : على هذاعلى  کربعد ر ،۴،  ۴۲  یف،ایاسن ایشر ب أنساب أ و فی .۵
 .لبع دبال واسطا  «۷عبداهلل ب عن أ» ،۲۱۶ فیایمتو« على ابن»ایا فرو قدیرت یعلی أ و .۶
 .۳۱۱فى  ح اً ، کا ،کورایمذ« علی»هو أخو « جعفر» و لک،ایم« ایقاسم بن جعفر» و .۷
 .«لیع» بعد« عن»نسخا  یؤیدهذا  و .۸
جعفار بان »وى عن یر «۷رایب أبىبن على  هلل بن مامد بن عمر بنمامد بن عبدا» و .۹

 .[شیرجال الیجا« ]شج»فى  کما «۷مامد
در یکی از نساخ تاریا  رخ که  دهدمى نشا، «عبداهلل بن مامد» عبار  در نسخه اختالف

 نسااخه از صااا   نسااخه تع ااین بااراى ،سااادا  بااوده از راوى کااهکههه  داده اساات، و از آ، جااای 
کتههابآن تاارینمهاام کااه 1اساات سااادا  انساااب کتههب مصاادر، تاارینناساابم ،ماااّرف  عمددنة ههها 

 نااا  نخساات« ۷ام اار ایماا من ن حضاار » فرزناادا، دربههاره کتههاب ایههن اساات. در تنظاا م الطالددب
 هار نباود، دارعقاب و بود، دارن ه عقب و وى فرزندا، ،نا  هر اسا  بر سپس  ده، آورده فرزندا،

 کتههاب از عساامتی بااه جاااایههن در یااذا اساات.  ااده دنبااال سلسااله رهاا ن ااه سااادا  و فرزناادا، از یهه 
 مطلاب نخسات ن اسات. «رایب اب  بن علی بن عمر» فرزندا، دحبارهکه   ودمی مراجعه انساب

 أبا  بانعلهى  بان عمار» دارعقاب فرزناد نساب کتهب درکهه  اسات ایهن ساند ایهن دحبااره تأمال عابل
 نظار ماررد راوى عنوا، درکه  حایی در 2است؛  ده دانسته «ماّمد» وى فرزند در مناصر «رایب

 از« ماماد بان» جااایهن درکهه  یهدآمای رهان باه احتماال ایهن یاذا  اود.مای هیهدد «عمار بن عبداهلل»
 بان ماماد بان علای» نساب سلساله باه ناا  ایهن افازود، باا 3.با اد افتااده راوى ایهن نسب سلسله
کاهمای بررارف عنااوا، مشهکل «عباداهلل  و  ااده کهرر الطالددب عمددنة در  اخص ایههن ناا   ااود؛ چرا

 ماماد بان علی» براىکه  است اینمسئله  ویی 4است. دستر  در هم  خص این وفا  یختار
 ایاسان ابا  انسااب عباار  ظااهر بلکاه 5نشاده اسات، رکار «احماد» ناا  به فرزندى ،«عبداهلل بن
 از دتوانا مایکهه  6اسات باوده «ماماد»وى  فرزناد در ،«ماماد بن علی»نسل که  است این یف ر

                                                      
 ه بود.س دها به چا  نربکتا ینا ک راتعلیقه  در زما، نمارش .1
 .۱بند  .2
 .۲بند  .3

 .۳بند  4.

 .۴بند  5.
   کهه نساب کتهاب ایاناى خطای از هنرزچاا  نشاده اسات، و نساخه یهفانسااب ابا  ایاسان  ارکه  به رکر استالز   .6
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البته صحت ایهن . است ندا ته «احمد»نا   به فرزندى «مامد بن علی»که   ود بردا ت آ،
گار اسات. نسال کلمهه از ماا تفسا ر نااوه باه ابساتهبرداشهت و  با ااد، فرزناد مطلاد نسال، از ماراد ا

گر ویی است؛ بجا فوق تفس ر نکتاه دیمار،  .اسات نابجاا تفسا ر ایهن با د، دارعقب فرزند مراد ا
که  بناا  نظار، ماررد راوىکهه  ایهن آ،، و حو به حوسات دیگری مشکل با از سند «مامد»سق  این 

 اماا  وفاا  از پاس ساال ۷۲ یعنى ۲۱۶ سال در وى وفا که  است کسى فرزند احتمال، این بر
 ۷صادق اما  از کسى چنین فرزند مستق مکه روایت  است ا ت. حو ن داده رخ ۷صادق
 راوى وابسااتما، دیگههر وفااا  یههختااار پااس از جسااتجوى ل،ا ااکا ایههن تکم اال در 1.اساات بع ااد

 باود، ا اکال بع اد یاذا 2اسات. باوده زناده ۳۱۱ ساال در او عماوى پسر  ودمى مزبرر، مشخص
 باه ا اکال الز  اسات ایهن حال باراىو  گارددمای چندا، دو «۷صادق اما »از  آ، راوىروایت 

 نا ادنی حال مشهکل اود مهى  مراجعه  ود و معلو راوى عنوا، در کتاب هاىنسخه اختالف
گاار اّمااا اساات، چاااپ  نسااخه اسااا  باار سااند ایههن عنااوا،،  ایههن در «علاای» از بعااد« باان» جاااى بااه ا

 بان عمار بان ماماد بان عباداهلل بان ماماد»کهه   ده؛ چرا حل مشکل این  ود، گذا ته« عن»
 ۷صااادق اماا  اصاااب از خااود ال جدال کتههاب در نجا ای تصاری  باه «رایااب أبهى بانعلهى 
 .دارد وجود زم نه این در مشکلی نیز ربقه جهت از و 3است

 بااا تنهااا بلکههه ه،دنکار حکاام «عاان» نساخه صااّات بااه عاارع راارر بااه ایشاا،کههه  اساات گفتنای
 ک ههراکههه  اساات جهاات آ، از اماار ایههن 4انااد. ااده دآوریهها را نسااخه ایههن تاارج   ،«یؤّیههد» عبااار 
کثریاات  جهاات از« عاان» بااه «باان» یگزینههىجااا و بااوده چاااپ  نسااخه موافااد الکددایی هاااىنسااخه ا
 5.نیست عابل تأیید خطی هاىنسخه
  گیرینتیجه
نساخ  اخاتالف مشااهده باا ،کش  آسا ب اساناد حوایاا  یندفرآ ،به مطایب پیش ن توجه با

کههردهکههه روایههت   دیگههر مصااادر بااا سااند تفاااو یهها  ،یااک سااند در خطاای انههد، و یهها مزبههور را نقههل 
                                                                                                                             

 نشاانیبا دعت و حوصله بسا ار نما اته  اده اسات و   اهلل جد یتفته، به دست مرحو  آیامشّجره نمارش    وهبه  
 .نسخه خطی است اینفوق به تعلیقه 

 .۶بند  .1
 .۷بند .2
 .۹بند  .3
 .۸ بند .4

یاای  مبسوط معظم یه تعل قا  5. باه  رسا د،هااى متناو  باراى حوش تلف اداز  ا کننادهخ اره م اههاز ارالعاا  اسات و آ دح
 که همان کشف تحریفات در اسناد است. هدف واحد ی 
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  . ودمى آغاز دیگر، اسناد با آ، دار معنا تفاو  و سند غرابت مشاهده
پیامد  و ،است تحریفوعو   به اجمایی نت جه ناهممونی نسخ در سند حدی  سبب علم

در سااند  تحریههفبااه رخ داد  اجمااایی ساابب علاام یزومااً  هرچنااد نیههزمصااادر  سههیرتفااو  سااند بااا 
تفااو   ایهن ،با اد حهدیثدر نقال  دیگهر کتهابمأخاذ  کتهابدو  از یکهىچنانچاه  ویی نیست،

 تنهاا ساند در غرابات مشااهده و اّماا ، اد خواهاد تحریهفباه  وعاو  علام اجماایی غایبًا منجر به
 .دارد دنبال به را تحریف احتمال

تاوا، تاا حادود حهدیث مهىربقا  راویاا، تحریف در سند، با بررسى پس از حصول علم یا احتمال 
 . وحًا در متن مقایه آمده استآ، مشر فرایندکه چنا، ؛دست یافت پیاد  به عبار  صا  

کش  آس ب اسناد الز  اسات یعجهت تسرکه  رکر است شایان کتاب  پاژوهش مسا ر در  و 
ماررد  و حهدیث مضامو،  اناخت راساتاایهن  و در ، اود مررد مراجعه به ناو صاا   انتخااب

 چنانچااه ماا الً  ؛برخاارردار اساات اىویههژه در انتخاااب مساا ر تاق ااد از اهم اات ،ا ااکال در سااند
 کهه یکهى - النرجات بصائ  کتهاب از ىگیهربهرهعطعًا  با د، ائمه مقاما  بیان حدیثضو  مو
 چنانچاه. و خواهاد باود ساودمند - است مباح  گونهاین دحباره  الکایی کتاب اصلی منابع از

 باه موضاوعه کتب توا، بهمى ،با د :اماما، اصاابیان یا راو از یکى نا  ا کال و ابها  در
 کتهب سهیرباه  بعاد درجاه در و ،ال  قدی رجدال و الطلسدی رجدال همچاو، :،اماماا اصااب
گاااه ،نمااود حوایااا  مراجعااه اسااناد و رجااایی  منبااع دهااد، رخ سااادا  از یکههى نااا  ابهااا  در و هاار 
 .سادا  است انساب کتب تاقد اصلی

که برای   یهانجار دریابى بهه نتیجهه صهحیز دستدر پایان اشاره به این نکته ضروری است 
و هان ًا با دعات  ، ود به  د  پره ه نظر اظهار در یىپرواب  و سرعت الز  است أّواًل از هشپژو

کاافی مباذول  اده ی نظر و سعه صدر به هر  و ساپس  ،از احتماال  مطروحه در با  توجاه 
 گاردآورى حوصاله باها آن مضعّفا  و ا یدوم  ،ماک زده تاری  عواعد را باها آن از ی هر 

 ،از اساتظهار عطعای گ رىنت جه ،مؤّید تا دی ل از کرد ارائه نت جه ن ه باید دعت  وه  در .، وند
 .جداساز   وند دیگر احتمال بر احتمال ی  ظنی از ترج   دو هر این و

 کتابنامه

مصههحز: احمههد حسههینى،  ههم: دارالکتههاب  حههر عههاملى، ، محمههد بههن حسههنأمددل االمددل -
 .ق۱۳۶۲اإلس مى، 
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