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چکیده
از دیرباز دستیابى به احادیث صحیز و،هه همهت دانشهمندان شهیعى بهوده اسهت .در
ایههن زمینههه ت ه شهههای علمههى ارزنههدهای بههرای کشههف آسههیب متنههى و سههندی احادیههث
ص ههورت گرفت ههه اس ههت .از علم ههای معاص ههر ک ههه بهههرای کشهههف تحریفهههات اسهههناد حواشهههى
ّ
عالمانههای نگاشهته ،آیههة اهلل العظمهى شهبیری زنجههانى مهد ظلهه اسههت .ایهن مقالهه بهها روش
توصیفى  -تحلیلى و با ارائه چند حاشیه از معظم له بهر اسهناد کتهاب الکدایی بهه تحلیهل
ً
روش اختصاصى ایشان در حوزه کشف تحریفات اسناد پرداخته است .یالبا این شهیوه
با بررسی و مقایسه نسخ معتبرخطی کهن در یک سند آغاز ،و سپس با مشاهده اختالف
ً
و غرابت میان آنها و حصول علم اجماایی باه وعاو تحر یهف در ساند و نهایتها باا تکیهه باه
اصاول و عواعااد حاااکم بار ربقااا
تار یا

حوا

و ماااده ن و اعاماه ااواهد و ما یهدا  ،بااه کشا

در سااند مههىانجامااد و شههناخت ایههن روشههها مههىتوانههد محققههین را در اسههتفاده از

هوش مصنوعى در لمرو کشف آسیبهای اسناد یاری دهد.
کلیدواژهها :آسیب اسناد حدیث ،روششناسى ،آیة اهلل العظمى زنجانى ،اصول الکافى.

درآمد

دسههتیههابى بههه احادیهث صههحیز از مهههمتههرین دیدیههههههای دانشههمندان و محههداان شهیعى

بوده و از دیرباز ت شهای علمهى ارزنهدهای بهرای کشهف آسهیبههای متنهى و سهندی احادیهث

صورت گرفته اسهت .صهرفنظهر از ته شههای پراکنهده محهداان و فقیههان امامیهه در شهناخت
ّ
 .1با تکیه بر حواشى آیة اهلل العظمى سید موسى شبیری زنجانى مد ّ ظله.

 .2استادیار ،عضو هیات علمى مؤسسه آموزش عالى رهپویان سید الشهدا.)n.shobeyri@gmail.com( ۷،
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تحر یفههات اسههناد 1،نخسههتین پههژوهش روشههمند و فراگیهر در ایههن زمینههه ،کتههاب میتق دی الجمددان
تألیف شیخ حسن ،معروف بهه صهاحب معدالم ( ۱۰۰۹ق) ،فرزنهد شههید اهانى اسهت .وی بهه
همههراه خههواهرزاده و دوسههت دانشههمند خههود ،سهید محمههد عههاملى ،معههروف بههه صههاحب مههدارک

( ۱۰۱۱ق) از شاگردان و یژه محقق اردبیلى بودند 2.محقق اردبیلى در کتهاب مجم الفائنة و
ال هدددان موش ههکافىه ههای گس ههترده در مباح ههث فقهه هى و مب ههانى آن ص ههورت داده ک ههه چ ههالش

مشهورات محور آن بوده است؛ بهه طهوری کهه در البههالی آن نیهز تردیهدهها و اشهکاالت ،هدی در
اسههناد و ر،ههال حههدیث دیهده مههىشههود .شههاید ایههن اشههکاالت شههاگرد و ی را بههه تکههاپو انداختههه و

سبب شده که با ورفاندیشى در کتب حدییى و مقایسه ،دی اسناد مشابه با یکدیگر ،نظها

،دیدی را برای دانش حدیثشناسى طراحى کنهد کهه از ارکهان آن تو،هه بهه تحر یفهات وا هع در
اسناد و عوامل پیدایش آن است .کشف نقش یفلت از روش بنای اسهناد بهر اسهناد پیشهین در

پیدایش سقا در مصادر متاخر 3،اار عد د هت الز در شهناخت مر،هع ضهمیر در و هوع سهقا

در اسههناد 4،لههزو د ههت در مر،ههع ضههمیر 5کشههف منش هأ اضههمار در نهها معصههومان 6:کههه در
اعتباربخشى به احادیث مضمره نقشى تعیین کننده دارد 7،منشأ تبهدیل واو عطهف بهه «عهن»

ب هین سههائل کههه در سلسههله اسههناد روایههت وا ههع نشههده و راو ی احادی هث از

در اسههناد ،و تفکی ه

،مله نتایج ورفاندیشى و ی در اسناد احادیهث اسهت .پهس از میتقدی الجمدان ،مههمتهرین ااهر

سودمند در آسیبشناسى اسناد ،کتاب جام ال واة است که با بیان تفصیلى اسهناد ههر یه

از متر،مین و ذکر راویان از آنها زمینه کشف تحر یفات سندی را فراهم کهرده اسهت .در ،های

،ای این کتاب نیز بحثهای ارزشهمندی در بهاره اسهناد تحر یهف شهده دیهده مهىشهود .مرحهو

آیة اهلل العظمى برو،ردی نیز با تألیف آاهار ارزشهمندی در ترتیهب اسهانید و نیهز نگهارش حواشهى
 .1از نمونههای این ت شها سخن شیخ صدوق در مشیخه یقیده ،ج ،۴

 ۵۱۳دربهاره طریهق وصهیت امیرالمهؤمنین ۷بهه محمهد

حنفیههه اسههت کههه در سههند آن آمههده اسههت :علههى بههن ابههراهیم بههن هاشههم ،عههن ابیههه ،عههن حمههاد بههن عیسههى ،عمههن ذکههره ،عههن ابههى

عبداهلل .۷شیخ صدوق درباره این سند مىگوید :یغلها اک هر النهاگ فهى ههذا االسهناد فیجعلهون مکهان حمهاد بهن عیسهى حمهاد

بههن عیمههان ،و ابههراهیم بههن هاشههم لههم یلههق حمههاد بههن عیمههان و انمهها لقههى حمههاد بههن عیسههى و روی عنههه .ایههن سههخن پههس از وی در

کتابهای ر،ال و حدیث نقل شده است (ر .ک :رجال عالمه حلی،

 .2أمل االمل ،ج ،۱

 .3میتقی الجمان ،ج ،۱
 .4همان ،ج ،۲

 .5همان ،ج ،۱
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 .6همان،
 .7همان،

۳۹

.۵۸

.۵۶۳

 ،۲۵۰ ،۲۴و...

.۴۱۰ ،۳۷۴ ،۲۳۲

.۲۲۹ ،۷۳ ،۵۵،

۲۸۱؛ رجال ابن داوود،

 ۵۵۶و .)...

ایشان در مقدمه کتهاب ت تیب اسایین الکایی ،پهس از اشهاره بهه ایهن آسهیبهها و اسهباب آن ،بهه
ارائه راه حل و کیفیت دستیابى به سند صحیز و تحر یف ناشهده پرداختههانهد 1.روش تهرمیم

سند بر اساگ تتبع و بررسى اسناد مشابه در آاار آیةاهلل العظمى شبیری زنجانى نیز دنبال شده
که حاصل آن تنظیم فهارگ متعددی بر روی اسناد کتب حدییى با دو روش ترتیب االسانید و

تعیین طبقات روات (راو ی و مرو ی عنه) است.
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عمیق و عالمانه بر اسناد احادیث ،گا های استواری در شهناخت آسهیب اسهناد برداشهتهانهد.

2

کتهاب معجم رجال الینال نخسهتین ااهر ،هامع برخاسهته از ایهن نگهرش اسهت .در ایهن کتهاب،

ضههمن تعیههین طبقههه هههر راو ی از طریههق معرفهى تفصهیلى تمهها راو یهان و مشههایخ آنههها و نشههانى د ی هق

روایات در کتب اربعه ،در بخش «اخت ف الکتب» یها «اخهت ف النسهخ» بهه تفهاوت مصهادر و نسهخ
ً
مختلف در نقل احادیث 3و احیانا ذکر عبارت صحیز اشاره شهده اسهت .ایهن دو بخهش بهه همهراه
بخههش تفص هیل طبقههة الههروا  -کههه نزدی ه

اختصا

بههه نیم هى از کتههاب معجددم رجددال الیددنال را بههه خههود

داده است  -بهترین کم رسان به پژوهشگران در شناخت آسهیبههایى اسهت کهه در

اسناد احادیث از سوی مؤلفان یا ناسخان پدید آمده است.

از دیگر منهابع ارزشهمند در ایهن موضهوع ،کتهاب األخ دار النخیلده و مسهتدرکات آن ،تهألیف محقهق

ر،ههالى ع مههه شوشههتری اسههت .محههور اصههلى ایههن کتههاب کشههف تحر یفههات در اسههناد کتههب حههدییى
است .وی همچنین در دیگر آاار خود ،به ویهژه در کتهاب قاملس ال جال بهه بررسهى تحر یفهات در کتهب

حدییى و ر،الى (بهه ویهژه رجال الک ی) اهتمها ،هدی نشهان داده اسهت .بررسهى کامهل ههر یه

پیشگفته نیازمند پژوهشهای گسترده و نگارش مقاالت مستقلى است.

از آاهار

با ورود رایانه به عرصه پژوهشههای دینهى و عرضهه نهر افزارههای حهدییى گونهاگون ،از ،ملهه

برنامههای درایة النور ،نر افزار اسناد کتهب صهدوق و  ...تحقیقهات حهدییى بهه مسهیر ،دیهدی

راه یافت و بر سرعت و د ت پژوهش با استفاده شایسته از این نر افهزار بهه گونهه خیهرهکننهدهای
افزوده گردید و پژوهشهای سندشناسى تحول بنیادی یافت .در این میان ،نیهاز بهه بههرهگیهری

از تکنیهه هههای دانههش هههوش مصههنوعى بههرای بههاال بههردن سههطز علمههى و فنههى نههر افزارهههای
تخصصى ر،الى به طور ،دی احساگ مىگردد .دانش هوش مصنوعى یکى از علهو نوبنیهاد

 .1تج ان االسایین الکایی ،ج،۱

.۳

 .2با و،ود شباهت بین ترتیب االسانیدهای ایشان و ترتیب االسانیدهای مرحهو آیهة اهلل العظمهى برو،هردی ایهن دو گهروه بهه
گونه مستقل و بدون اط ع از یکدیگر تألیف شدهاند.

 .3بر اساگ شماره باب و ر م روایت در باب.
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است که برای واگذار ی پژوهش و فعالیت فکری به رایانه طراحى گردیده اسهت .ایهن دانهش بهر

پایه سادهساز ی پژوهشها و تبدیل مکانیسم پیچیده ی

فرایند فکری به عناصر اصلى و ییر

ابههل تجز یهه اسههتوار اسههت 1.پههس از شههناخت و وا گههذاری ایههن عناصههر اصههلى بههه رایانههه مههىتههوان

در یافت که آیا رایانه توانایى شناخت و تحلیل این عناصر را دارا اسهت یها خیهر؟ بهدیهى اسهت
بهرهگیری از خیل عظیم نر افزارها با تکیهه بهر کهارآیىههای پنههان آن مهىتوانهد نقهش شهگرفى در
اتقان پژوهشهای دینى ایفا نماید که بررسى آن خارج از موضوع این نوشتار است.

به طهور کلهى پهژوهشههای انجها گرفتهه بهر رو ی اسهناد احادیهث از مراحهل مختلهف تشهکیل

مههىشههود .هههر دانشههمندی در پههژوهش خههود مراحلههى را ،هههر چنههد ناخودآ گههاه ،مههىپیمای هد .بهها
شناخت این مرحله و تبدیل هر مرحله به چند مرحله سادهتر مهىتهوان امیهد داشهت کهه فرآینهد

پژوهش به عناصر اصلى تجزیه گردد ،و از این طریق ،امکان بازسپاری آن بهه رایانهه و بهه دنبهال

آن ،ترمیم اسناد مشابه فراهم آید .مقاله حاضر مقدمهای اسهت بهر پهژوهشههای گسهترده کهه در

زمینه امکان بهرهگیری از دانش هوش مصنوعى در سندشناسى باید انجا گیرد .روشى کهه در
ایههن مقالههه اتخههاذ شههده مههىتوانههد بههر رو ی پههژوهشهههای عالمههان ر،ههال بارههها آزمههوده گههردد و از

مجمههوع ایههن ت ه شههها نکتههههههای مختلههف م هؤار در پههژوهشهههای سندشناس هى کشههف گههردد.

مقایسه این روشها و ارز یابى نقاط وت و ضعف هر یه
استاندارد پژوهشهای سندشناسى یار ی رساند.

مهىتوانهد مها را بهرای رسهیدن بهه روش

آیهة اهلل العظمهى شههبیری زنجهانى از ،ملههه عالمهانى اسهت کههه حواشهى ارزشههمند بسهیاری بههر

اسناد کتب حدییى نگاشهتهانهد 2.در ایهن مقالهه ته ش شهده بها انتخهاب چنهد حاشهیه سهاده از

حواشى ایشان بر اسناد کتاب شر یف الکایی ،روش تبدیل فرایند پیچیده و ترکیبى پژوهش بهه

عناصر سادهتهر نشهان داده شهود تها از ایهن طریهق زمینهه بههرهگیهری از رایانهه و ههوش مصهنوعى در

فرآیند آسیبشناسى اسناد روایات فراهم گردد.

شایان ذکر است که هر پهژوهش دارای دو مرحلهه انجها و تهدوین پهژوهش اسهت و ههر یه

آن دو از روشهای متفاوتى پیرو ی مىکنند؛ هر چند کهه در تهدو ین یه

شخصى پژوهشگر نقش اساسى دارد و شاید نتوان ی

از

پهژوهش ذوق و سهلیقه

روش واحد را توصیه کرد.

در ایههن مقالههه ش هیوه پههژوهش و تههدوین حواشههى معظههم لههه در شههناخت آسههیب اسههناد مههورد

98

 .1کتاب الکت وییکی هلش مصیلعی،

.۱۰

 .2اک ر این حواشى هنوز به زیور طبع آراسته نشده و همچنان به صورت مخطوط نگهداری مىشوند.

و بررسى آنها خارج از حدود این نوشتار است .لذا ت ش شده است تا تعلیقاتى محهور بحهث
ههرار گیرنههد کههه از مراحههل پژوهشههى کمتههری برخودارنههد تهها بتههوان تحلیههل روشههنتههری از آنههها ارائههه

نمود ،و از این رو هر تعلیقه به چند بنهد تقسهیم شهده تها رابطهه مراحهل پهژوهش و مراحهل تهدوین

پژوهش به گونه بهتری معرفى شود.
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بررسى رار خواهد گرفت .از آنجایى که برخى از این تعلیقات بسیار طهوالنى و پیچیهده اسهت

تحریف در سند احادیث

تحریف  -که یکى از مهمترین آسیبههای سهندی اسهت  -در لغهت معهادل منحهرف سهاختن و در

اصههط ه بههه معنههای هرگونههه تغییههر در ک ه

اسههت 1.از گونههههههای یههالبى تحر یههف در اسههناد روایههات،

تحر یههف لفظههى اسههت کههه ممکههن اسههت در یهه

سههند از سههوی مؤلههف یهها ناسههخان کتههاب بههه طههور

ناخودآ گههاه اتفههاق افتههد .شههناخت تحر یههف حرکتههى معکههوگ بههرای کشههف تحر یههف اسههت کههه در آن،
ً
محقق از عبارت تحریف شده ،به عبارت صحیز مىرسد .این حرکهت معمهوال در یه رونهد منطقهى
و بر اساگ واعد مشخصى صورت مىگیرد کهه بها شهناخت آنهها مهىتهوان چگهونگى مسهیر تحر یهف را

شناسایى کرد .تحریف پنج گونه اصلى دارد :لب ،سهقا ،ز یهاده ،تصهحیف (یعنهى تبهدیل عنهوان بهه
عنوان مشابه و تبهدیل عنهوان بهه عنهوان ییهر مشهابه) کهه ایهن مقالهه بها ارائهه و تحلیهل برخهى از تعلیقهات،
درصدد کشف واعد حاکم بر شناخت تحریفات در این پنج گونه اصلى است.
گونه اول .قلب

ی

علب یا جابهجایى مىتواند در حروف ی
متن ،و یا در صفاا

ی

کلمه ،در کلمهات یه

عباار  ،در عباار هاا

نسخه رخ دهد ،در اسناد بیشتر علب در حروف یا کلمهات رخ

مههىدهااد 2.نمونهههای از لههب در سههند «احمااد باان إدر یههس و مامااد باان یحیههى ،عاان احمااد باان
مامد ،عن ما ّمد بن عیسى بن عبید ،عن مامد بن سانا ،،عان حماهه بان ایط اار ،عان ابهى
عبااد اهلل 3»۷مشههاهده مههىشههود کههه آیااا اهلل العظمههى شههبیری زنجههانى باار آ ،دو حاشههیه مرعااو

دا تهاند که در اینجا به نقل و تال ل آ ،مىپردازیم.

4

 .1لسان الع ب ،ذیل واژه حرف.
 .2مىتواند باه دالیلهى همچاو ،معکاو خواناد ،عباار در هنماا مشااهده آ ،،ا اتباه رهان در هنماا اماال دحونای آ،،
ا اتباه در هنمااا انتقاال وازه از مرحلااه رهان بااه مرحلاه نسااخهنماااری  ...صارر گیههرد (ر .ک :دای ددیامه جهددان اسددال ،
مدخل تحریف و تصحیف).
 .3الکایی ،ج ،۱ص ،۱۷۹ح.۲
 .4ایشا ،در حاشیه این سند ع وه بر این حوا ی ،در نسخه خود به نقل این روایهت از بصدائ الدنرجات وعلدل ال د ائ و
کمال النان ا اره کردهاند که ازحرزه پژوهش ما برکنار است.
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حاشیه ّاول

 .۱ایمعهود روایة احمد بن مامد ،عن مامد بن سنا ،بال واسطا.
 .۲و عد حوى هذا ایخبر عنه بال واسطه بایرعم (.)۱
فی ایسند.

 .۳و ال یبعد وعو ایتاری
ّ .۴اما حوایة «احمد بن مامد بن عیسى ،عن مامد بن عیسى ،عان ماماد بان سانا »،فای
َ
التهدذاب ،ج ،۹ایاارعم  ،۳۷۵فایظاااهر ا ّن «عاان احمااد باان مامااد باان عیسههى» زائاادل یخلااو بعا
اینسخ منها کما یعلم من ایطبعا و یم تذکر فى نسخا ایس د ایکرکی من التهذیب.
حاشیه دوم

 .۱ایظاهر ّا ،ایصواب « ّ
مامد بن احمد ،عن مامد بن عیسى بن عبید».
 .۲کما فى ایطبعا ایقدیمه من (نع) [ایغ به یلنعمانی].

 .۳و عااد اکثاار «مامااد باان احمااد» ماان ایروایااا عاان «مامااد باان ساانا »،بواسااطا «مامااد باان

عیسى بن عبید».
ً
غایبا در ناخت تحریف واعع در سند ،دو مرحله پیموده مى ود :مرحله نخست ،اهباا
اصاال وعااو تحر یههف .و مرحلااه دو  ،کشههف عبااار

صااا

 1.ماقااد ،در مرحلااه نخساات،

گاا هاای چنادی برمایدارد؛ از جملاه :مشااهده نااهمواری موجاود در ساند ،و مقایساه روایهت بااا

اسناد دیمر برا یافتن تفاو

سند با اسناد معهود و اناخته اده و جساتجو نااهموار در

اسناد دیمر .در این نمونه «احمد بن مامد [بن عیسى]» از «ماماد بان سانا »،باا واساطه نقال

کرده؛ با اینکه «مامد بان سانا »،از مشاایهخ «احماد بان ماماد بان عیسهى» باوده و «احماد بان

مامد بن عیسى» در حوایا پر ماری از وی حدیث نقل مىکنهد 2.ایهن امار احتماال وعاو تحر یهف
در سند را تقریت مىکند .در مرحله مقایسه سند با دیمار اساان د و در حادی

اماره « ،۱احماد بان

مامد» برخالف سند فوق ،از «مامد بان سانا »،باه گوناه مساتق م وبادو ،واساطه روایهت مهىکناد و
ایههن اماار بیههانگاار تار ی ا

اساات 4.3گااا بعااد باارا تکم اال ایههن نت جااهگ اار  ،جسااتجو و کش ا

ناهموار در اسناد مشابه است که ب ه این ناهمواری در ساند التهذاب هام دیاده مهى اود 5،ویای
 .1که حاشیه اول در سند مزبور به مرحله نخست و حاشیه دو به مرحله دو ا اره دارد.
 .2حاشیه ّاول ،بند .۱
 .3حاشیه ّاول ،بند.۲
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 .4حاشیه اول ،بند .۳

 .5هما،ررر که در بند  ۴از حاشیه دو ا اره د.

ونسخههای خطی از آ ،،عبار

«عن احمد بان ماماد بان عیسهى» در ساند رکهر اده اسات،

ویی در برخی نسخ التهذاب این عبار

با حذف آ ،عبار  ،بر ررف مىگردد.

وجود ندارد .یذا مىتوا ،نت جه گرفت ناهمواری ساند

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

ً

از آنج ااای کههه نس ااخهه ههای التهدددذاب یکس ههان نیس ههتند ،ما ا ال در چ ااا پیشا ا ن التهدددذاب

در مرحله بعدی ،ابتدا پژوهشگر در جستجوی دیمر ،موارد وعو این حدیث ،باه غ بات نعماانی

مىرسد که در چا سابد آ ،به جای «احمد بن مامد»« ،مامد بن احمد» عرار دارد 1.باا توجاه باه
این که علب و جابهجایى نا ها در ی

و «مامااد» ،ی ه

باه هام ،همچاو« ،احماد»

عنوا ،،به ویژه در نا های ناهدیه

حونااد منطقاای تحر یههف اساات ،ایههن احتمااال در رهاان پاادیههد مههىآیههد کههه عبااار

صا « :مامد بن احمد» به جای «احمد بن مامد» با د .بها بررسهى ایهن احتمهال ،و بها مرا،عهه

به اسناد مشابه و و،ود روایات فراوان «مامد بن احمد» از «مامد بن سنا »،باا واساطه «ماماد بان

عیسى بن عبید» ،صات «عبار مامد بن احمد» اهبا مى ود.

2

بااا دعاات در تال اال باااال درمههىیههابیم کههه ترت ااب گااا هههایى کههه ماقااد در مرحلااه پااژوهش باار
تعل قاه و یها مشاابه آ ،،باه

دا ته همواره به آ ،کلی نبوده که در مرحله تدوین ،در عایاب یه

نمارش در مىآید و وه تدوین پژوهش ونظمدهی مراحل آ ،،به روق و سل قه ماقد بستمی
ً
دارد .یااذا در ایههن سااند ،هاار چنااد در حاشههیه نخساات مراحاال پااژوهش وتاادویههن دع قااا یه سااا،
است ،ویی در حاشیه دو  ،نت جه نهای پژوهش در آغاز حاشیه درج ده و گا های آغاازیهن

پژوهش به دنبال نت جه آمده است.
گونه دوم .سقط (= نقیصه)

سااق در سااند بااا حااذف یه

یهها چنااد نااا از سااند رخ مههىدهااد .یکههى از مههوارد سههقا سههند
3

«احمااد باان مامااد باان عیسههى ،عاان مامااد باان حماارا ،،عاان ایفضاال باان ایسااکن  »...اسههت.
4

ایشا ،برا تب ین سق در سند ،دو حاشیه بر آ ،مرعو دا ته ،ابتدا کیفیت نقل ایهن حهدیث

در کتاب التلحین را گهارش داده و در حاشیه دیمر آوردهاند:

 .۱یم أجد روایة «ابن عیسى ،عن مامد بن حمرا »،بال واسطه فى موضع.

 .1حاشیه دو  ،بند .۲
 .2حاشیه دو  ،بند .۴

 .3ر .ک :دای یامه جهان اسال  ،مدخل تحریف و تصحیف.
 .4الکایی ،ج،۱

.۸۵
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ً
 .۲و عد حواه فى التلحین مسندا «عن احمد بن مامد بن عیسى ،عن مامد بن ابهى عم ار،

عن مامد بن حمرا.»،
ّ
 .۳و «ابن عیسى» یروی کتاب «مامد بن حمرا ،بن اع ن» به ّ
توس «ابن ابى عم ر» و «ابن

ابى نجرا.»،

 .۴و ال حیب فى سقوط «عن ّ
مامد بن ابى عمیر» من ایسند.

نخست ن گا پژوهش ،مالحظه سند در کتاب التلحین است .در این سند بر خاالف کتهاب

الکایی ،میان «احمد بن مامد بن عیسى» و «ماماد بان حمارا »،ناا «ماماد بان ابهى عمیهر»

وجود دارد 1.بررسى اسناد مشابه نشانگر یرابت و ناهممونی سند حدیث کتاب الکایی با سیر
اسناد اسات؛ ز یهرا در ها

ماررد «احماد بان ماماد بان عیسهى» بادو ،واساطه از «ماماد بان

حماارا »،نقاال حههدیث نکاارده اساات .بنااابرایههن سااند مز باارر در کتههاب التلحیددن بااا دیگههر اسااناد
2

خ روسای 3در الفه س «احماد بان

حدییى ناهماهنگ است ،به ویژه این که بنا بر گهارش
مامد بن عیسى» کتاب « ّ
مامد بن حمرا ،بن اعین» را با واسطه دو خص نقل مهىکنهد کهه
یکى از آنها «ابن ابى عمیر» است 4.با این حوش فرایند آسهیبشناسهى ساند حهدیث باه انجاا
5
رس ده ،و سقوط« :عن ّ
مامد بن ابى عمیر» از سند حدیث آ کار مىگردد.

در تال ل این تعل قه نکاتی مررد توجه است .نخست ،وجاه تکیهه بار گاهارش ا خ روسای
ً
در کتاب الفه س درباره راویان کتاب «مامد بن حمرا »،آ ،است کهه در گذ اته غایباا نقال
ّ
احادیههث از رااریههق نقاال کتههاب صاارر مههىگرفتااه اساات .دو  ،در ایههن تعل قااه علاات سااقوط
عبار « :عن مامد بن ابى عمیر» بیان نشده است و سبب این امر مىتواند به مشابهت آ ،با

«مامااد باان حم اارا »،بااازگردد ک ههه موجااب ااده رهاان از «مام ااد» ،عباال از «اب ههى عمیههر» ،ب ااه
«مامد» ،عبل از «بن حمرا 6»،انتقال پیدا کند.

7

 .1بند .۲
 .2بند .۱
 .3یه س الطلسی.۴۱۸ ،
 .4بند .۳
 .5بند .۴
 .6این نکته را هم بیافهایم که این اظهار نظر  -که روایت «احمد بن مامد بن عیسى» از «مامد بن حمرا »،بدو ،واساطه را
ن افتهایم  -با امکانا موجود در زما ،نمارش تعلیقه بس ار د وار بوده است و نشا ،مهىدهاد کهه ماشای بارای نماارش
ی تعلیقه کوتاه چه تالش گستردهای را بر خود هموار کرده است.
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 .7در این مقایه با استفاده از نر افهارهای حدی ی و رجایی ،به و یاهه مجموعاه نار افارازههای نارر باه راحتای باه باپپژوهشای ایهن
مطلب پرداخته و درستی آ ،را به حو نی دحیافت م.

مىافتد که در حاشیه سند نما ته ده و سپس در اهر ا تباه ناساخا ،بعاد باه ماتن اضاافه
مى ود؛ 1مانند« :علی بن إبراه م ،عن ابیه ،عن ابن ابى عمیر ،عن یونس [بن عباد ایارحمن]،
عن ابى یعقهوب إساااق بان عباد اهلل ،عان ابهى عباد اهلل 2»... ۷کهه ماشای در توضا

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

گونه سوم .زیاده

ً
زیاده ،افزود ،کلمه یا عبارتی به سند است ،کهه غایباا در بهاره عباار ههای توضا ای اتفااق

وعاو

ز یهاده در ایهن ساند ،پاس از تنب اه باه عاد رکاار «بان عباد ایارحمن» در پان نساخه خطای ،چنااد
حاشیه به رح پیر مرعو دا تهاند:

 .۱ایصواب هو اینسخا ااتىیم یذکر فیها «ابن عبد ایرحمن».
 .۲و ایمراد با«یونس» هو «یونس بن یعقوب».

 .۳و عد حواه ایصدوق فهى االمالی ،ص ،۲۵۲ایمجلاس ایخاامس و ایسات ن« :عان ابیهه ،عان

علی بن ابراه م ،عن ابیه ،عن ابن اب عمیر ،عن یوناس بان یعقهوب ،عان یعقهوب بان اساااق

بن عبداهلل ،عن ابى عبداهلل.»۷

 .۴و یم اجد مع ک ر ایفاص روایة «ابن ابى عمیر ،عن یونس بن عبد ایرحمن» فى موضع.
 .۵و ّاما «یونس بن یعقوب» فله کتب یرویها «ابن ابى عمیر»کما فى الفه س .
 .۶و حوى عنه فى عدل اسان د.

بسند آخر «عن یونس ،عن ابى یعقوب إسااق بن عبد اهلل».
 .۷و حواه فى ال صائ (صٍ )۵۳۷
تفاااو

نسااخ الکددایی در وعااو «باان عبااد ایاارحمن» و عههد آن در سههند مز بههور ،سههبب علههم

إجمایی به تاقد تحریف در برخی نسخ است ،از ایهن حو ،در ایهن ساند امار دائار میهان صاات
نسااخه مشااتمل باار عبااار « :یههونس باان عبااد ایاارحمن» و وعااو سااق در نسااخه «یههونس» ،و یهها

عکس آن است.

در بررسی این دو احتمال ،پس از تتبع در سیر مصادر که در آنها این حدی

نقل اده،

صرف نظر از عد وجود وازه «بن عبد ایرحمن» در اکثر نسخ خطای ،در االمدالی شهیخ صادوق

روایتى را مىیابیم که سند آ ،،از «علی بن ابراهیم» به بعد ،همانناد ساند الکایی اسات؛ باا ایهن
تفاو

که به جای «یونس بن عبد ایرحمن» در آ« ،یونس بن یعقهوب» واعاع اسات 3.ایهن یافتهه

 .1ر .ک :دای یامه جهان اسال  ،مدخل تحریف و تصحیف.
 .2الکایی ،ج،۱
 .3بند .۳

 ،۴۳ه.۸
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م ید احتمال دو  ،یعنی پیاده «بن عبد ایرحمن» در سند الکایی است؛ عالوه بر این که مراد از

«یونس»« ،یونس بن یعقوب» است.

در ادامه ،ماقد پس از بررسی رابطه حوایى «ابن ابهى عمیهر» باا «یهونس بان عباد ایارحمن» ،نت جاه

مىگ رد که چن ن رابطه حوایى وجود ندا ته 1و «ابان ابهى عمیهر» راوی «یهونس بان یعقهوب» اسات .

3 2

از سوی دیگر ،باا مراجعاه باه اساناد ،باه روایهت بسا ار «ابان ابهى عمیهر» از «یهونس بان یعقهوب» برخاررد

کرده 4و به این نت جاه مهىرساد کهه عباار صهحیز در الکدایی نساخهای اسات کهه در آ« ،بان عباد

ایرحمن» ن امده است 5و مراد از«یونس» در ساند الکدایی «یهونس بان یعقهوب اسات» 6.ایبتاه در ایهن
تعل قااه ماشاای نکتااهای در پااایهها ،افاازوده ااده کههه ایههن روایههت در بصددائ بااا سااند دیگههری بااه نقاال از

«یههونس» از «ابههى یعقههوب إسااااق باان عبااد اهلل» نقاال ااده 7کههه ایههن اماار تأییاادی دیگههر باار صااات
نت جهگ ر فوق است 8.به هر حال ،گااه ا وه نماارش تعل قاه و ترت اب گاا هاای پژوهشای پیماوده
ده بیانگر درجه احز ی گهارههای رجایی مررد استناد را در نهد ماقد است.
گونه چهارم .تبدیل به عنوان مشابه = تصحیف

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

سمعت ابا عبد اهلل 10،»... ۷ایشا ،به نقل از برخی نسخ خطی تبدیل «عمرو» به «عمر» را رکر
کرده و افزودهاند:

 .1بند .۴
 .2بند .۵

 .3چن ن پژوهشی نت جه سالها پژوهش بر حوی اصااب إجما و نماارش مجموعاه ساترک اساناد اصاااب إجماا اسات
که «ابن اب عم ر» و «یونس بن عبد ایرحمن» هر دو در ماره اصاااب إجماا اناد .تعب ار «ک هر
این پژوهش گسترده پرده برمىدارد.

فااص» در ایهن بناد از

 .4بند .۶

 .5بند .۱
 .6بند .۲
 .7بند .۷

بساند آخار «عان یهوناس ،عان ابا یعقهوب إساااق بان عباد اهلل» در آورده بناد  ۷در
 .8این که معظم یه در این تعلیقه :و حواه فی ال صائ
ٍ
پایان آوردهاند ،ممکن است به این مطلب بازگردد که یا ایشا ،به این نکته پس از نماارش تعلیقهه برخاررد کهردهاناد ،و یاا چاو ،ساند

بصائ از رریق دیگر از «یونس» نقل ده ،ایشا ،ترج
و در ضمن استدالل اصلی بر ترج

104

دادهاند که آ ،را به عنوا ،م ید در پایا ،تعلیقهه بیفهایناد؛ ناه باه عناوا ،دی ال

نسخه «یو » بر نسخه «یونس بن عبد ایرحمن».

 .9ر .ک :دای یامه جهان اسال  ،مدخل «تحریف و تصحیف».
 .10الکایی ،ج،۱

 ،۲۷۸ه.۲

 .۲فقد عد ایش خ هذا ایعنوا ،فى اصااب ایصادق ۷علی ما فى اک ر نسخا ،و یقتضیه س اعه.
 .۳و هکذا عده ایبرعی فى رجایه.
 .۴و ورد فى عدل من االسان د.

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

 .۱ایظاهر ّا ،ایصواب هو«عمرو» بایواو.

 .۵و یم ییبت روایة «عمر بن اال ع » فى موضع.

اخااتالف نسااخه دح باااره نااا راوی ابتاادا بااه نادرسااتی یکههى از دو نسااخه «عماار» و «عماارو» علاام

اجمااایی ایجاااد کارده اساات ،و چااو ،راوی مااررد پااژوهش از امااا صااادق ۷روایههت مههىکنههد ،در

حوند یافتن عبار

صا

 ،ماقد به کتب رجایی 1از جمله رجال الطلسی به اختالف نسخه

در عنااوا« ،عماارو باان ا ااع » برخااررد کاارده ،ویاای از آنجااای کههه در اک ههر نسااخ کتههاب رجددال
الطلسی ،نا راوی را به کل «عمرو» با واو درج ده است و «عمرو» ن ه در عداد راویان امرده
ده ،صات«عمرو» را نت جه مىگ رد 2.از سوی دیگر ،پاس از مراجعاه باه اساناد دیمار و وجاود
روایههت «عماار باان ا ااع » 4،بااه صااات

«عماارو باان ا ااع » در پااارهای از آ،هااا 3و عااد هبااو
5
ّ
مصا بود ،نسخه «عمر بن ا ع » حکم مىکند.
نسخه «عمرو بن ا ع » و
گونه پنجم .تبدیل به عنوان غیر مشابه

یکى دیگر از تحریفات ،تبدیل ی

عنوان به عنوان دیگری است که بهین آنهها شهباهت در

کتابههت یهها در شههیوه تلفههظ و،ههود نههدارد 6.یکههى از مصههادیق آن ،تبههدیل( واو) بههه (عههن) اسههت.

7

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

المؤمنین 8»... ۷به چشم مىخورد.

 .1از جمله رجال الطلسی و رجال ال قی (بند  ۲و .)۳
 .2بند .۲
 .3بند.۴

 .4بند .۵

 .5بتد .۱

 .6ر .ک :دای یامه جهان اسال  ،مدخل «تصحیف و تحریف».

 .7با تو،ه به نگارش (عن) در زمانهای پیشین به شکلى شبیه (واو) این نوع از تصحیف اتفاق مىافتد.
 .8الکایی ،ج،۱

 ،۳۳ه.۱
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در این سند تحویل رخ داده و مرحو کلینى با دو سند از «ابن محبوب» نقل مىکند:

سند اول« :على بن محمد ،عن سهل بن زیاد ،عن ابن محبوب».

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

 .۱یاتى روایة «ابى اسامه ،عن هشا » فى

.۳۲۵

 .۲لکن «هشا بن سالم» من مشایخ «ابن محبوب» و د اک ر من الروایة عنه.
 .۳و ال یبعد کون الصواب« :و هشا بن سالم» فى الموضعین.

 .۴و د روى الخبر اآلتى «ابن محبوب ،عن هشها بهن سهالم» به واسهطه علهى مها فهى طریهق

آخر للخبر.

.۳۳۹

 .۵و روى صدره فى ذیل خبر «عن ابن محبوب ،عن هشا بن سالم» فى
ً
 .۶و یاتى السند ّ
االول معطوفا «هشا بن سالم» على «ابى اسامه» فى .۱۷۸
شایان ذکر است در سند

« ۳۲۵على بن محمهد ،عهن سههل بهن ز یهاد ،عهن ابهن محبهوب،

عن ابى اسامه [عن هشا  ،و محمد بن یحیى ،عن احمد بن محمهد ،عهن ابهن محبهوب] ،عهن
ّ
هشهها بههن سههالم ،عههن ابههى حمههزه ،عههن ابههى إسههحاق ،ههال:حههدانى الیقههه مههن اصههحاب امیههر

المؤمنین ۷انهم سمعوا امیهر المهؤمنین ۷یقهول فهى خطبهه لهه  »...عبهارت داخهل گیومهه [ ]،
عبارتى است که از نسخه چاپى افتاده و محشى با تو،ه به نه نسخه خطى معتبر این عبهارت

را به سند افزودهاند و در حاشیه «عن هشا » ،بعد از«ابى اسامه» ،مر و داشتهاند:
َل نبِل ا ّخصعّ «و هش م» ّ ،ظر م فبن  :ع ه م

ص.33

این پژوهش با مشاهده ناهممونی با اسناد اناخته اده «ابان ماباوب» آغااز اده اسات؛

به ررر که در این سند بین «ابن مابوب» و شیخ وی «هشا بن ساایم»  -کهه «ابان ماباوب»

در موارد بس ار از او روایت مىکند « -ابو اسامه» واسطه اده اسات 1کهه خاود ن ازمناد تأمال و

دعت است .مرحله دو برای کشف عبارت صحیز ،پ برد ،به رابطاه حوایهى «ابان ماباوب»

و «هشا بن سایم» است 2.از ایهن حو ،ماقاد باه جساتجو در اساناد مشاابه پرداختاه و باه وجاود
چن ن ناهموار در ص ۳۳۵مىرسد 3کهه بهین «حسان بان ماباوب» و «هشاا بان ساایم»« ،اباو

 .1بند .۲
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 .2بااا مراجعااه بااه مجموعااها کههه معظاام یااه اسااناد اصااااب إجمااا  ،از جملااه «اباان مابااوب» را مرتااب ساااخته و مشااایههخ و
ّ
اگردا ،آنها را مشخص نمودهاند.
 .3بند .۱

سااند دیگههر حههدیث دو بااه گونااهای اساات کههه بااا اسااناد ااناخته ااده سااازگاری دارد ،و در آ،،

«اباان مابااوب» باادو ،واسااطه از «هشااا باان سااایم» روای هت مههىکنههد 1.همچن ا ن عطعااه آغااازیههن
حدیث دو در سند دیگر به هم ن اکل باوده اسات 2.ایهن دو نکتاه رینهه گاویهایى بار اصال

وعو تحریف در سند دو حدیث مررد با

است؛ اما این که چه گوناهای از تحر یهف در ساند

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

اسامه» واسطه ده است .با تأمل بر این دو حدیث ،به صرر

همهما ،مشخص مهى اود کهه

این دو رخ نموده و اصل سندها به چه شکل بوده مرحله بعد پژوهش است .از آ ،جای که

در سااند اول ایههن دو حههدیث ،در مااوارد مشااابه« ،هشااا باان سااایم» باار«اسااامه» عط ا

مىتوا ،نت جه گرفت سند دو حدیث مررد با

سند با اسناد ناخته ده سازگار مىگردد.
ی

موارد که تاکنو ،رکر د ،اصل تاری

سند اصل تحریف با رینه آ کار اهباا

ااده

3

نیز چنین بوده است ،و در این صارر  ،ایهن

ونو تار یا

عابال تشاخ ص اسات ،ویای گااه در

مهىگاردد ،ویای ایهن کهه در ساند چموناه تار یا

ً

رخ داده ،مررد تردید اسات کهه دو یها چناد راه حال بارای حال إ اکال ساند وجاود دارد؛ مهی در
4

سند« :مامد بن عیسى ،عن یونس ،عان حمااد ،عان عباد اهلل بان سانا ،،عان ابا ایجااحود»،
ّ
ماشی بر عبار «عن حماد» چنین مرعو دا تهاند:
 .۱توس «حماد» فى ایسند غریب یم یعهد م له.

 .۲و عد اک ر «یونس» من ایروایة عن «عبد اهلل بن سنا.»،

 .۳و حواه فى ایمااسن ،ص ۲۶۹بسند آخر« :عن یونس بن عبد ایرحمن عن عبد اهلل بن سنا.»،
 .۴و حواه ایمصن

فى ج ،۵

 ۳۰۰بایسند ایمذکور هنا و سند آخر« :عن یهونس عان عباد

اهلل بن سنا ،و ابن مسکا ،،عن اب ایجاحود».
 .۵فلفظا «عن حماد» ّإما زائدل.

 .۶منشأها هبوته فى ایسند ایمشابه یهذا ایسند ایمتقد بال فصل.
ّ
 .۷او انه تحریف «وحماد» بایعط .

ً
 .۸و عد اکثر «مامد بن عیسى» من ایروایه عن «حماد بن عیسى» ،او«حمااد» مجاردا و حوى

«حماد بن عیسى ،عن عبد اهلل بن سنا ،او ابن سنا »،فى مواضع.
 .1بند .۴

 .2بند .۵
 .3بند .۶

 .4الکایی ،ج،۱

 ،۶۰ح.۵
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در این سند دو نفر از اصااب اجما واععاند« :یونس بن عبد ایرحمن» و«حماد» که مراد از

آ ،مردد بین «حماد بن عیسى» و «حماد بن ع ما »،است ،و از آن ،ایى که این دو نفار هار دو

از اصااب اجما اند ،یاذا غاریهب باود ،وعاو «حمااد» در ایهن ساند1و روایهت بسا ار «یهونس» از

«عبد اهلل بن سنا 2»،را به سهویت مهىتاوا ،دحیافات 3.بارا بررارف سااختن غرابات ایهن ساند
پس از مراجعه به دیگر منابع یعنى المیاسن 4و یا هما ،کتاب الکایی  ،5اصل وعو تحریف در

این سند آ کار مىگردد 6.پس ازکشف اصل وعو تحریف در سند ،پژوهشامر در صادد یهافاتن
اصل عبار

صا

بر مىآید و با بهرهگیری از اصاول تحر یهف و اناخت حوناد وعاو تحر یهف

به ررر کلی و تطب د این اصول و عواعد بر احتمال ماررد باا صاات و ساقم هار احتماایی را
مررد بررسی عرار مىدهد .در اینجا دو احتمال در اصل سند مطارح اسات ؛ احتماال ّاول :زائاد
بود« ،عن حماد» در سند  ،7احتمال ّدو  :ما ّارف باود« ،عان» عبال از «حمااد» و درساتی «واو»

به جای آ.8.،درباره ههر احتمهال دو مرحلهه مهورد بررسهى هرار مهىگیهرد :نخسهت امکهان منطقهى
احتمال ،و سپس راین اابات کننده آن.که احتمال دو  ،با توجه به رب عی بود ،تبادیل«واو»
ً
به «عن» امکا،پذیر است ،چرا که اسناد الکایی معماوال باه صارر عنعناه باوده و در هار ربقاه
نااا ی ه

راوى واعااع ماای ااود .وعااو نااا دو راوى در یه

عاعده اصلی باب تحریف که بر اسا

تبدیل ناماأنو

ربقااه باار خااالف معمااول اسااناد بااوده و
باه ماأنو

اسات ،امکاا ،تبادیهل «واو»

به «عن» را به حو نی توج ه میکنهد.ویای امکاا ،احتماال اول یعنای ز یهاده «عان حمااد» باه ایهن

حو نی نیست و ن ازمند توج ه است 9.مشاهده «عان حمااد» در ساندى کهه باال فاصاله عبال از
 .1بند .۱
 .2بند .۲

 .3با مراجعه به مجموعه اسناد اصااب اجما و مشایخ و ا گردا ،آ،ها.
 .4بند .۳

 .5بند .۴

 .6گفتنای اساات کههه یه ترت ااب منطقاای بااین ایههن دو گااا پژوهشاای (یعنههى درک غراباات سااند وتفاااو سااند ایاان حههدیث در
ً
ً
اینجا با جاهای دیگر) وجود ندارد وممکن است آغاز حرکت پژوهش م ال از مشاهده سند این روایت در المیاسن ما ال

با د که محشى در تعل قهای دیگر ن ه به کیفیت سند آ ،إ اره کردهاند ،و مشاهده غرابات ساند گاا دو پاژوهش با اد
وممکن است حرکت پژوهشای از دریهافات غرابات ساند آغااز اده و باا جساتجو در ساایهر ماوارد وعاو حهدیث اداماه یافتاه

با د.

 .7بند .۵
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 .8بند .۷
 .9بند .۶

گفتنی است که زائد د ،عبار

«عان حمااد» باه دو شهکل ممکان اسات کهه هار دو باا عواعاد

تحریف سازگار است .یکى آنکه انس رهن ناسخ با عبار

پیش ن نا ی ده منشأ زیهادتای ایهن عباار

«عان حمااد» کهه از مشااهده ساند

با اد.گوناه دیمار ایهن کهه عباار

«عان حمااد» از

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

این ساند واعاع اده ،توج اهگار مناسابی باراى احتماال ز یهاده «عان حمااد» در ایهن ساند اسات.

سند پیش ن در برخی نسخهها افتاده بوده و در حاشیه نسخه نما ته اده و ناساخ متاأخر باه
گما ،این که این عبار

از سند افتاده ،آ ،را در این سند وارد کرده با د.

حال این سؤال مطره است که دو احتمال فوق چگونه به ذهن محشى خطور کرده است؟

خطرر احتمال نخست یعنى زیادتى «عن حماد» با توجه به دیمر حوایا  ،رب عای اسات .ویای
این که احتمال دو چمونه به رهن خطرر کرده و چمونه این احتمال مشکل ناهمخوانی سند

را با دیگر اسناد برررف می سازد ن ازمند توض

است .یاذا در بناد پاایهانى تعل قاه ا ااره اده

کههه «مامااد باان عیسههى» از «حماااد باان عیسههى» بااه گون اه مسااتق م و باادو ،واسااطه «حماااد باان

عیسى» فراوا ،روایت دارد و «حماد» در این سند هم مای تواناد «حمااد بان عیسهى» با اد کهه از

«عبداهلل بن سنا »،بس ار روایت دارد .و این دو توج هگار اایسهتهاى باراى احتماال دو اسات.
در مجمو هر دو احتمال در این سند از اایسهتگى الز جهات توج اه ایهن ساند برخرردارناد و
ترج

یکى از آنها بر دیگری د وار است.

در پایا ،به رکر نمونه دیگری از تعل قا

مربوط به تحریف و تال ل آ ،می پردازیم:

امحد بن ا ر یَ ،عن احلسنی بن عبداهلل الصغیر ،عن حممد بن ّ رّهمی اجلعفر ى ،عنن محمحند
1 ۷
بن عىل بن حممد بن عبداهلل بن عمر بن عىل بن محیب طالب ،عن محیب عبداهلل .

ماشی در حاشیه ساند مز بارر باه برخای نساخ خطای ا ااره کهردهاناد کهه در آنهها در عباار

«أحمد بن علی بن مامد بن» باه جاا «بان» در «علای بان» کلمهه «عان» وجاود دارد .ایشهان در
حاشیه «عبداهلل بن عمر» نیز مرعو دا ته که:

 .۱اعقب «عمر بن علی» ب من رجل واحد وهو ابنه« ّ
مامد».
 .۲فعل ه ف اتمل سقوط «بن ّ
مامد» ا عبل «عمر».

 .۳و «علی بن مامد بان عباداهلل بان ماماد بان عمار» یلقهب «ایمشاطب» تاوفی سانا  ۲۱۶و

رکر فى عمنة الطالب ،اواخر .۳۵۸
 .1الکایی ،ج،۱

 ،۴۴۱ه.۹
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 .۴یکن یم أجد «أحمد ابن ایمشطب» فى مررد.

 .۵و فی أنساب أب ایاسن ایشریف،

 ،۴بعد رکر على هذا :على نسله «مامد».

،۴۲

 .۶و علی أی تقدیر فروایا «ابن على» ایمتوفی « ،۲۱۶عن أب عبداهلل »۷بال واسطا بع دل.
ً
 .۷و «ایقاسم بن جعفر» ایملک ،و «جعفر» هو أخو «علی» ایمذکور ،کا ،ح ا فى ۳۱۱.
 .۸و هذا یؤید نسخا «عن» بعد «علی».

 .۹و «مامد بن عبداهلل بن مامد بن عمر بن على بن أبى رایب »۷یروى عن «جعفار بان

مامد »۷کما فى «جش» [رجال الیجاشی].

اختالف نسخه در عبار «مامد بن عبداهلل» نشا ،مىدهد که در یکی از نساخ تار یا

رخ

از نسااخه

داده اساات ،و از آ ،جااای کههه کااه راوى از سااادا بااوده ،بااراى تع ااین نسااخه صااا
ماا ّارف ،مناساابتاارین مصاادر ،کتههب انساااب سااادا اساات 1کااه مهاامتاارین آنههها کتههاب عمددنة
الطالددب اساات .در تنظا م ایههن کتههاب در بههاره فرزناادا« ،حضاار ام اار ایما من ن »۷نخساات نااا

فرزندا ،آورده ده ،سپس بر اسا
یه

هر نا  ،فرزندا ،وى و ن ه عقبدار بود ،و عقابدار نباود ،هار

از فرزناادا ،و ن ااه سااادا هار سلسااله دنبااال ااده اساات .یااذا در ایههنجااا بااه عساامتی از کتههاب

انساب مراجعه می ود که دحباره فرزندا« ،عمر بن علی بن اب رایب» اسات .نخسات ن مطلاب

عابل تأمال دح بااره ایهن ساند ایهن اسات کهه در کتهب نساب فرزناد عقابدار «عمار بان علهى بان أبا
رایب» مناصر در فرزند وى « ّ
مامد» دانسته ده است؛ 2در حایی که در عنوا ،راوى ماررد نظار

«عبداهلل بن عمار» دیهده مای اود .یاذا ایهن احتماال باه رهان مایآیهد کهه در ایهنجاا «بان ماماد» از
سلسله نسب ایهن راوى افتااده با اد 3.باا افازود ،ایهن ناا باه سلساله نساب «علای بان ماماد بان
عباداهلل» مشهکل عنااوا ،بررارف مای ااود؛ چرا کاه ناا ایههن اخص در عمددنة الطالددب رکهر ااده و
تاریخ وفا این خص هم در دستر

است 4.ویی مسئله این است که براى «علی بان ماماد

بن عبداهلل» ،فرزندى به ناا «احماد» رکار نشاده اسات ،بلکاه ظااهر عباار انسااب ابا ایاسان
5

ریف این است که نسل «علی بن ماماد» ،در فرزناد وى «ماماد» باوده اسات 6کهه مای تواناد از

 .1در زما ،نمارش تعلیقه اک ر این کتابها به چا

نرس ده بود.

 .2بند .۱
 .3بند .۲
 .4بند .۳
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 .5بند .۴

 .6الز به رکر است که انسااب ابا ایاسان اریهف هنرزچاا

نشاده اسات ،و نساخهاى خطای از ایان کتهاب نساب کهه

برداشهت وابساته باه نااوه تفسا ر ماا از کلمهه نسال اسات .ا گار ماراد از نسال ،مطلاد فرزناد با ااد،

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

بر این احتمال ،فرزند کسى است که وفا

وى در سال  ۲۱۶یعنى  ۷۲ساال پاس از وفاا

صادق ۷رخ داده ا ت .حو ن است که روایت مستق م فرزند چنین کسى از اما
بع ااد اساات 1.در تکم اال ایههن ا ااکال ،پااس از جسااتجوى تاااریههخ وفااا

فرایند آسیبشناسی سند احادیث

آ ،بردا ت ود که «علی بن مامد» فرزندى به نا «احمد» ندا ته است .البته صحت ایهن

اماا

صادق۷

دیگههر وابسااتما ،راوى

مزبرر ،مشخص مى ود پسر عماوى او در ساال  ۳۱۱زناده باوده اسات 2.یاذا ا اکال بع اد باود،

روایت آ ،راوى از «اما صادق »۷دو چندا ،مایگاردد و باراى حال ایهن ا اکال الز اسات باه

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

«عن» گذا ته ود ،این مشکل حل ده؛ چرا کهه «ماماد بان عباداهلل بان ماماد بان عمار بان
علهى بان أبهى رایااب» باه تصاری نجا ای در کتههاب ال جدال خااود از اصاااب اماا

صااادق۷

است 3و از جهت ربقه نیز مشکلی در این زم نه وجود دارد.
گفتنای اساات کههه ایشاا ،بااه راارر عاارع بااه صا ّاات نساخه «عاان» حکاام نکارده ،بلکههه تنهااا بااا
عبااار « ّ
یؤیههد» ،تاارج ایههن نسااخه را یههادآور اادهانااد 4.ایههن اماار از آ ،جهاات اساات کههه اک ههر

نسااخههاااى الکددایی موافااد نسااخه چاااپ بااوده و جااایگزینههى «باان» بااه «عاان» از جهاات اکثر یاات
نسخههاى خطی عابل تأیید نیست.

نتیجهگیری

5

با توجه به مطایب پیش ن ،فرآیند کش

خطاای در یااک سااند ،یهها تفاااو

آسا ب اساناد حوایاا  ،باا مشااهده اخاتالف نساخ

سااند بااا مصااادر دیگههر کههه روایههت مز بههور را نقههل کههردهانههد ،و یهها

به وه ّ
مشجره نمارش یافته ،به دست مرحو آیت اهلل جد با دعت و حوصله بسا ار نما اته اده اسات و نشاانی
تعلیقه فوق به این نسخه خطی است.

 .1بند .۶
 .2بند.۷

 .3بند .۹
 .4بند .۸

 .5تعل قا
ی

مبسوط معظم یه دح یاای از ارالعاا

اسات و آم اهه خ ارهکننادها از تلف اد حوشهااى متناو باراى رسا د ،باه

هدف واحد که همان کشف تحریفات در اسناد است.
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مشاهده غرابت سند و تفاو

معنا دار آ ،با اسناد دیگر ،آغاز مى ود.

نت جه ناهممونی نسخ در سند حدی سبب علم اجمایی به وعو تحریف است ،و پیامد
ً
تفااو سااند بااا سههیر مصااادر نیههز هرچنااد یزوماا ساابب علاام اجمااایی بااه رخ داد تحر یههف در سااند

نیست ،ویی چنانچاه یکهى از دو کتهاب مأخاذ کتهاب دیگهر در نقال حهدیث با اد ،ایهن تفااو
ً
غایبا منجر به وعاو علام اجماایی باه تحر یهف خواهاد اد ،و ّاماا مشااهده غرابات در ساند تنهاا
احتمال تحریف را به دنبال دارد.

پس از حصول علم یا احتمال تحریف در سند ،با بررسى ربقا راو یاا ،حهدیث مهىتاوا ،تاا حادود
ً
پیاد به عبار صا دست یافت؛ چنا،که فرایند آ ،مشروحا در متن مقایه آمده است.
شایان رکر است که جهت تسریع در کش

آس ب اسناد الز اسات مسا ر پاژوهش و کتاب

مررد مراجعه به ناو صاا انتخااب اود ،و در ایهن راساتا اناخت مضامو ،حهدیث و ماررد
ً
ا ااکال در سااند ،در انتخاااب مسا ر تاق ااد از اهم اات و یههژهاى برخاارردار اساات؛ ما ال چنانچااه
ً
موضو حدیث بیان مقاما ائمه با د ،عطعا بهرهگیهرى از کتهاب بصائ النرجات  -کهه یکهى
از منابع اصلی کتاب الکایی دحباره این گونه مباح

است  -ساودمند خواهاد باود .و چنانچاه

ا کال و ابها در نا یکى از راویان یا اصااب اماما :،با د ،مىتوا ،به کتب موضاوعه باه

اصااب اماماا :،همچاو ،رجدال الطلسدی و رجدال ال قدی ،و در درجاه بعاد باه سهیر کتهب
مراجعااه نمااود ،و هاار گاااه ابهااا در نااا یکههى از سااادا

رجااایی و اسااناد حوایااا

اصلی تاقد کتب انساب سادا

است.

رخ دهااد ،منبااع

در پایان اشاره به این نکته ضروری است که برای دستیابى بهه نتیجهه صهحیز در جاریهان
ً
ً
پژوهش الز است ّأوال از سرعت و ب پروایى در اظهار نظر به د پره ه ود ،و هان ا با دعات

نظر و سعه صدر به هر ی از احتماال مطروحه در با توجاه کاافی مباذول اده ،و ساپس
ّ
هر ی از آنها را با عواعد تاری ماک زده ،وم یدا و مضعفا آنها با حوصاله گاردآورى
وند .،در وه ارائه نت جه ن ه باید دعت کرد تا دی ل از ّ
مؤید ،نت جهگ رى عطعای از اساتظهار،
و این هر دو از ترج

ظنی ی

احتمال بر احتمال دیگر جداساز

وند.
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