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  بیان مسئله
، از آنجا که استفاده از حدیث بـدون حصـول اطمینـان از صـدور آن از معصـوم     

، تحصیل اعتبار حدیث، همواره مورد توجه اهـل فـن    نماید دشوار و تقریباً نامیسر می
 ها تا معصـوم  اطمینان به صحت صدور حدیث را احراز اتصال واسطه. است بوده 

شود و وجـود مـانع در هریـک از     احوال یکایک آنان موجب می و آگاهی تفصیلی از
از ایـن رو  . کنـد  ، اعتبار حدیث را از جنبـۀ صـدوري دچـار خدشـه مـی      ها این زمینه

امـر مهمـی    توان گفت اطمینان به صحت صدور حدیث از جانـب معصـومان   می
 . است که با شناخت سند و راویان آن گره خورده است

بـه نـوعی     شناسـی،  و سـند   ناد، موضوع و محور علم رجالاز آنجا که راویان اس
تواند  شده در این علم است، اسناد می یانهاي ب میدان عمل براي سایر مباحث و نظریه

منبعی از منابع رجـالی یـا کمکـی بـراي ایـن منـابع باشـد و ایـن مسـئله ضـرورت           
  . کند شناسی را بیش از پیش روشن می سند

تی دامن ماناز آنجا که در اثر گذر ز گیر اسامی یا عناوین راویان و سـایر   ، مشک
دهندۀ اسناد شده است، از جمله مراحلی که در تحقیق از اعتبار اسـناد   عبارات تشکیل

یافتـه بـه برخـی از     هـاي راه  سر گذاشت، شناسـایی تحریـف   بایست پشت روایات می
زیـرا   اي مهـم در سندشناسـی اسـت،    هـاي سـندي مرحلـه    کشف تحریف. هاست آن

شود روایتـی صـحیح بـه     اي که در سند صورت پذیرد، موجب می تحریف به هرگونه
  . غیرصحیح تبدیل شود یا بالعکس

ح متأخران عبارت است از که سند آن  1حدیثی مسند: حدیث صحیح در اصط
جبعی (.برسد با نقل راوي عادل ضابط از مانند خودش در تمام طبقات به معصوم

ق، 1428مامقانی، / 72ق، ص1422حسینی استرآبادي، : ك.ر/ 77ق، ص1413عاملی، 
  )87ص ق،1429نژاد،  جدیدي/ 123، ص1ج

و قید عدل ضابط، اسناد راویان ضعیف،  3یا مرسل 2قید مسند، اسناد معلق
  . کند را از جرگۀ احادیث صحیح خارج می 5یا مهمل 4مجهول
قات راویان و جـرح  در طب ،چنین است که تحریف، هرچند هم که جزئی باشد این

و تعدیل آنان اثرگذار خواهد بود و اتصال سـند و احـراز وثاقـت آنـان و در نهایـت      
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کند؛ اما با تصحیح سـندي کـه سـقط، زیـادت یـا       پذیرش روایت را دچار اشکال می
هاي آن رخ داده است؛ حـدیثی کـه بـه اشـتباه در صـف احادیـث        جابجایی در حلقه

ـ قرار گرفته است؛ شناسایی شده و از یکـی   استـ که از اقسام حدیث ضعیف  مرسل
تحریـف در  . شـود  از شرایط مهم حدیث صحیح که اتصال سند است، برخوردار مـی 

آورد یا تمییز راویـان مشـترك را دچـار     هاي مهملی را به وجود می عناوین نیز گاه نام
ل نموده، جرح و تعدیل آنان و پذیرش روایت را مشکل می سـت  کند؛ بـدیهی ا  اخت

چنینی به طور مستقیم در قبول یا رد روایت، اثرگذار خواهد  هاي این تصحیح تحریف
  . بود

وه بر دو مشکل فوق، جایگزینی اسـناد را دچـار    تحریف در تعابیر واسطه نیز ع
ل می تعبیر واسطه میان نـام راویـان همسـان و قـرین ایـن امکـان را       » واو«. کند اخت

ی از آنان، راوي ثقه، جایگزین راوي غیرثقه شـود تـا   دهد تا در صورت وثاقت یک می
وه بـر  » عن«تصحیف این عبارت واسطه به . سند از شرایط صحت برخوردار شود ع

ل در حلقه ها و ایجاد مشکل در اتصـال سـند، ایـن امکـان را نیـز منتفـی        ایجاد اخت
 . کند می

هـاي   ابی اختصـار شناسی پس از شناسایی آغاز و پایان سند و بازیدر مباحث سند
در . رسـد  دهندۀ آن مـی  نوبت بررسی عبارات تشکیل 6،سندي همچون تعلیق و اضمار

و نیز سایر عبارات ) اسامی راویان(از بررسی اعتبار سند، از صحت عناوین  این مرحله
  . شود دهندۀ سند، اطمینان حاصل شده و هرگونه تحریفی کشف و تصحیح می تشکیل

مضـمون یـا    ، مقایسۀ اسناد روایـات هـم   هاي سندي لضابطۀ کلی در کشف اخت
. است شده   المضمونی است که در ابواب مختلف یک کتاب یا کتب متعدد ذکر  قریب

ل قیاس در  ل چنینی تحریف  هایی این خ یافته به اسـناد تـا    هاي احتمالی راه ها و اخت
  . شود حد زیادي روشن می

گیـري از   بررسی اسناد روایات بـا بهـره   ، دیثمعجم رجال الحهاي  یکی از ویژگی
طبقته «از راویان، تحت عنوان  هریکخویی پس از ذکر نام اهللا  آیت. این ضابطه است

، اسامی راویان از او و نیز افـرادي را کـه وي از آنـان در کتـب اربعـه      »7فی الحدیث
وه همچنین عـ ) 12، ص1ق، ج1413موسوي خویی، (.روایت کرده، نیز آورده است
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و همچنـین   8اسـت  بر ذکر نام راویان، متعرض بیان روایاتشان در کتب اربعه نیز شده 
ف این کتب در سند ف الکتـب «گزاري را تحت عنوان  موارد اخت ف  «و » اخت اخـت

همـان،  (.اسـت  مطرح و چه بسیار موارد صحت، تحریف و سقط را شناسانده » النسخ 
اسـت بـه    تصحیح اسناد کتب اربعه شـده   در این کتاب، همت فراوانی صرف) 13ص

ف  «، بخـش  معجـم رجـال الحـدیث   رسد در  اي که به نظر می گونه و » الکتـب  اخـت
ف« هاي سندي و تصحیح اسناد  ، از جمله منابع در بحث شناخت تحریف»النسخ اخت

  9. رود شمار می  به

ویی در خـ  اهللا  آیـت هـاي   این پژوهش در صدد است باگردآوري و ارزیابی داوري
ف الکتب«هاي  بخش ف «و » اخت ، به روش ایشان در کشف و تصـحیح  »النسخ اخت

  . هاي سندي دست یابد تحریف

 هاي سند خویی در کشف تحریف اهللا  آیتروش  .1
م را شامل می  .شـود  تحریف به معناي منحرف ساختن است و هرگونه تغییر در ک

م، : ك.ر( به   »حسن«براي نمونه تغییر کلمۀ ) 566، ص7، ج1362دانشنامه جهان اس
همچنـین هرگونـه تغییـر بـه لفـظ مشـابه،       . نوعی تحریف اسـت » محمد« یا  » جواد«

ً در میان الفاظی ) 187، ص1ق، ج1428مامقانی، (.تصحیف است این نوع تغییر معمو
نوعی » حسین« به  » حسن«براي نمونه تغییر . دهد اند، رخ می که از نظر نگارشی مشابه

،  بنابراین، تحریف اعم از تصحیف است و همـه مصـادیق تصـحیف   . حیف استتص
م، (.آید شمار می  نوعی تحریف به  )566، ص7، ج1362دانشنامه جهان اس

باشـد،   ، هر گونه تغییري است که بر سند عارض شده  هاي سند مقصود از تحریف
، به معنـاي اضـافه    دهزیا ،  ، یعنی تغییر و تبدیل برخی کلمات سند چه به نحو تصحیف

  ) همان: ك.ر(.شدن چیزي به آن یا سقط به معناي افتادن چیزي از سند
خـویی عمـدۀ    اهللا  آیـت شـود کـه    هاي متعدد روشن مـی  در ادامه با مشاهدۀ نمونه

گیري از دانش طبقات و عنایت به روابط میـان   یافته به اسناد را با بهره هاي راه تحریف
  . است تصحیح کرده  )عصري از جهت هم(راویان

هاي سـندي   خویی در کشف تحریفاهللا  آیتبه طور کلی، در این نوشتار رویکرد 
  . شود گیري می ذیل دو روش پی
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  گیري از دانش طبقات بهره. 1-1
، اعـم از نـام    »عنـاوین سـند  «هاي واقع شده در اسناد ممکن است عارض بر  تحریف

  شـده » عبارات سـند «وصاف نسبی وي یا ، نام پدر یا جد راوي و ا »بن«، صفت  راوي
، کلماتی اسـت کـه عنـاوین را در اسـناد بـه هـم ربـط         مقصود از عبارات سند. باشد

همچنـین  . شـود  ها به تعابیر واسطه نیز یـاد مـی   که از آن» واو«و » عن«:  ؛ مانند دهد می
، زیادت یـا جابجـایی    هاي سند و منجر به سقط تحریف ممکن است عارض بر حلقه

توان اصول و ضـوابطی بـراي    ، قابل شناسایی است و می گونه اسناد این. ها شود در آن
ها وضع کرد و قرائنـی بـراي تشـخیص مواضـع تحریـف و سـپس        زدایی از آن خلل

 )162ص، 1386آریان، : ك.ر(.ها قرار داد تصحیح آن
هاي  لهاي وقوف به اصل اسناد و کشف اخت ترین راه ، از مهم شناسی راویان طبقه

،  با آگاهی از رابطه میـان عنـاوین موجـود در سـند    . رود شمار می  ها به در آن  یافته راه
یافته به اسـناد را   شده یا زیادت راه ، سقط ، عناوین تصحیف شده حد زیادي توان تا می

 . روشن کرد
خویی از دانـش طبقـات در راسـتاي     اهللا  آیتگیري  تبیین بهره ،در نوشتار پیش رو

هاي سند،  تصحیح حلقه: است هاي سندي در سه مرحله بررسی شده  یح تحریفتصح
  .تصحیح عبارات سند و تصحیح عناوین سند

 هاي سند تصحیح حلقه .1-1-1
  : از جمله.  شود ده میهاي مختلفی در اسناد روایات دی هاي سند به گونه تحریف در حلقه

یل مختلف نام فردي از سند افتاد: سقط ه و تغییري در حالت نخستین گاهی به د
 . دهد رخ می

یل مختلف نام شخصی به سند اضافه شده : زیادت   . است گاهی به د
اي دیگـر   گاهی نام یک راوي که متعلق به یک طبقه معـین اسـت، در طبقـه   : قلب

معلی، . ك.ر(.است گرفته   قرار   )39، ص1387غ
با طبقـات   اي باشد که  گونهچنانچه در سندي، ترتیب عناوین نسبت به یکدیگر به 

سـند را بـا    هـاي آن   احتمال وقوع تحریـف در حلقـه   توان  راویان ناسازگار است، می
) 174-173ص، 1386آریـان،  (.توجه بـه طبقـۀ راویـان موجـود در آن بررسـی کـرد      
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  . است هاي ذیل رخ داده  که در نمونه چنان
  مثال نخست  

، 3ق، ج1390و  138-137، ص8تـا، ج  طوسی، بـی (استبصارو  تهذیبسندگزاري 
یحیـى عـنْ علـی بـنِ إِبـرَاهیم عـنْ أَبِیـه عـنِ          بـنِ  و عنْه عـنْ محمـد  ): 338-337ص
 . اهللا عبد محبوبٍ عنْ حماد بنِ عثْمانَ عنْ زرارةَ عنْ أَبِی ابنِ

رَاهیم عـنْ أَبِیـه عـنِ ابـنِ     علی بنُ إِب): 85، ص6، ج1365کلینی، (کافیسندگزاري 
  . محبوبٍ عنْ حماد بنِ عثْمانَ عمنْ رواه عنْ أَبِی عبداهللا

اگرچـه  :  کنـد  را صحیح دانسته و بیـان مـی   کافی، سندگزاري کتاب  خویی اهللا  آیت
گـاه   هـیچ ،  ، هردو از مشایخ کلینی هستند هاشم و محمد بن یحیی علی بن ابراهیم بن 

موسوي خویی، (.است  هاشم نقل روایت نکرده  محمد بن یحیی از علی بن ابراهیم بن
  )16، ص18ق، ج1410

شده از محمد بن  شده از جانب شیخ طوسی و نیز سند گزارش تفاوت اسناد گزارش
یعقوب کلینی در این است که در سندگزاري شیخ طوسی، کلینی به واسطۀ محمد بن 

، کلینـی،  کـافی براهیم نقل حدیث کرده است؛ اما طبق سـندگزاري  یحیی از علی بن ا
  . بدون واسطه از علی بن ابراهیم روایت کرده است

خویی داوري خویش را مستند به اسناد روایات کرده و به تحریف إسـناد  اهللا  آیت
ها محمد بن یحیی بـه   حکم نموده است که در آن استبصارو  تهذیبشیخ طوسی در 

  نوان یک حلقه میان ضمیر ابتداي سند کـه مرجـع آن کلینـی اسـت و نـام      اشتباه، به ع
  . علی بن ابراهیم اضافه شده است

، با تبیین روابط میان عناوین راویان موجـود در   خویی در بسیاري از موارد اهللا  آیت
، زیادت یک حلقه در اسناد روایات را کشـف نمـوده و بـا شناسـایی مشـایخ و       سند

، 1همان، ج: ك.براي نمونه ر(.است  سند تحریف شده را تصحیح کرده ، شاگردان آنان
؛ 391و  388، 386، 321، 203، 185، ص11؛ ج322، ص9؛ ج349، 138، 134ص
  )177، ص22؛ ج229، ص16؛ ج39، ص14؛ ج265، ص13؛ ج78، ص12ج

 مثال دوم  
ـ    ):128، ص9تا، ج طوسی، بی(تهذیبسندگزاري  اقَ عـحنْ أَبِی إِسع نْهـرِو  عمنْ ع
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  ... عنْ بعضِ أَصحابِه قَالَ قُلْت لأَبِی عبداهللا عبداهللا بنِ عثْمانَ عنْ محمد بنِ 
، »عنـه «ظاهراً ضمیر : است خویی در راستاي شناسایی سند فوق بیان کرده  اهللا  آیت

اسـحاق نیـز    گردد و مراد از ابی طوسی به محمد بن یعقوب بازمی  در سندگزاري شیخ
هاشـم   که روایت محمد بـن یعقـوب از ابـراهیم بـن      ، درحالی هاشم است ابراهیم بن 

خـویی،   موسـوي (.امکـان نـدارد  ) هاشـم   بـن ابـراهیم بـن   (بدون واسطۀ پسر او، علی
  )55، ص18ق، ج1410

خویی در ادامۀ بیانات خویش در مثال مذکور، به سندگزاري ایـن روایـت    اهللا  آیت
  : است شاره کرده ا کافیدر کتاب 

عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ سـهلِ  :  )242، ص6، ج1365کلینی، (سندگزاري نخست کافی
 نِ زِیادبو  نْ أَبِیهع یمرَاهنُ إِبی بلیعاًعمـنِ   جب دمحنْ مانَ عثْمنِ عرِو بمنْ ععبـداهللا  ع

ع و عدةٌ منْ أَصحابِنَا أَیضاً عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ هللا عبداعنْ بعضِ أَصحابِنَا عنْ أَبِی 
خَالد عنْ محمد بنِ أَسلَم عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ سالمٍ عنْ مفَضَّلِ بنِ عمرَ قَالَ قُلْت لأَبِی 

  ... .  عبداهللا 
اسـت کـه دومـین      روایت کرده  سه سند، با  این روایت را محمد بن یعقوب کلینی

  :  ها از این قرار است آن
علی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنْ عمرِو بـنِ عثْمـانَ عـنْ    ): همان(سندگزاري دوم کافی

  ... .  عنْ بعضِ أَصحابِنَا عنْ أَبِی عبداهللا عبداهللا محمد بنِ 
را به قرینـۀ سـایر روایـات، در مقابـل      کافیدوم کتاب خویی سندگزاري  اهللا  آیت

اسـت، صـحیح    که نام علی بن ابـراهیم از آن حـذف شـده     تهذیبسندگزاري کتاب 
  )55، ص18ق، ج1410موسوي خویی، (.داند می

 شد، ایشان با تبیین رابطۀ میان محمد بن یعقـوب و ابـو اسـحاق    که مشاهده  چنان
هاشـم   که همان علی بن ابراهیم بـن   ـ  از سند را ، سقط یک حلقه)هاشم  ابراهیم بن(

به بیان دیگر از آنجا که محمد بن یعقوب همـواره بـه   . کشف و تصحیح کرد ـاست   
تـوان دریافـت کـه در     هاشـم نقـل کـرده، مـی     واسطۀ علی بن ابراهیم از ابراهیم بـن  

هاشـم اسـت، رخ داده    سندگزاري شیخ طوسی سقط یک حلقه که همان ابراهیم بـن  
  . است 



 1393پاییز و زمستان م، ، سال ششم، شماره دوازده پژوهی لنامه حدیثصفدو    144

، با تبیین و تشریح روابط میان عنـاوین   ایشان در بسیاري از موارد مانند نمونۀ فوق
واسطه در اسناد روایات را کشف کرده و با شناسایی مشـایخ و    ، سقط موجود درسند
همـان،  : ك.بـراي نمونـه ر  (.اسـت  ، سند تحریف شده را تصحیح نموده  شاگردان آنان

، 5؛ ج259، ص4؛ ج255، 3؛ ج213، 268، 207، ص2؛ ج334، 309، ص1ج
، 11؛ ج136، ص9؛ ج85، ص8؛ ج249، ص7؛ ج167، ص6؛ ج446، 262، 256ص
، 17؛ ج274، 273، 260، ص15؛ ج290، 14؛ ج203، ص12؛ ج393، 388، 123ص
، 22؛ ج49-34، ص21؛ ج25، ص19؛ ج256، 18، ص18؛ ج22، 13، 10ص
  )103 و 88، 46، 12، ص23؛ ج125ص

، گـاه   هاي سند، این است که برخی راویان در کشف سقط واسطه نکتۀ قابل توجه
اهللا  آیـت . انـد  واسطه و گاه به واسطۀ دیگري از یکی از مشایخ خود روایـت کـرده   بی

هاي سوم و چهـارم   که در مثال است و چنان ته نظر گرف ی همواره این مسئله را مدخوی 
ز دیگـري را دلیـل سـقط    واسطۀ فـردي ا  مشاهده خواهد شد؛ صرف کثرت روایت با

؛ 245، ص5همـان، ج : ك.براي نمونـه ر (.داند واسطۀ او نمی هاي بی واسطه در روایت
  )273، ص13؛ ج343، ص11؛ ج227، ص8ج

 مثال سوم :  
عنْ ) علی بنُ الْحسنِ بنِ فَضَّالٍ(و عنْه): 154، ص4تا، ج طوسی، بی(تهذیبسندگزاري 

یرٍ عمنِ أَبِی عب دمحفَرٍمعا جأَب تعمیى قَالَ سنِ یحرِ بمعنْ مانَ عثْمنِ عب ادمنْ ح . ...  
شیخ طوسی در نخسـتین  . مرجع ضمیر ابتداي سند علی بن حسن بن فضال است

روایت نقل شده از وي به نام او اشاره و در روایـات بعـدي بـه آوردن ضـمیر اکتفـا      
  )152همان، ص: ك.ر(.نموده است

و  وافـی  ۀخویی در این باره گفته است کـه در چـاپ قـدیم و نیـز نسـخ     اهللا  یتآ
نیز چنین سندگزاري شده است، اما با اینکه روایات این علی بن حسن  وسائل الشیعه

واسطۀ علی بن حسن از ابن ابی عمیر جـز در   و ابن ابی عمیر فراوان است، روایت بی
  )343، ص11ق، ج1410خویی،   موسوي(.است این مورد ثابت نشده 

 مثال چهارم : 

 : دکن ن بن سعید بن حماد چنین بیان میحال حسی  خویی ذیل شرح اهللا  آیت
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حال احمد بن حسین بن سعید روایـت او از پـدرش و نیـز از تمـامی       ذیل شرح
اي از روایـات،   شیوخ پدرش به جز حماد بن عیسی از نظـر گذشـت و در دسـته   

از جمله عثمـان ابـن    از اصحاب امام صادقروایت حسین بن سعید از برخی 
در مـواردي کـه   . عیسی و حریز گاهی با واسطه و گاهی بـدون آن مشـاهده شـد   

روایت او بدون واسطه است، احتمال سقط واسطه وجـود دارد؛ امـا از آنجـا کـه     
اي بـر   گاهی بدون واسطه از اصحاب امام نقل روایت کرده است؛ مادامی که قرینه

شـود، زیـرا    ان او و اصحاب امام نباشد، به این احتمال اعتنـا نمـی  وجود واسطه می
بدیهی است مانعی در این نیست که فردي از دیگري یک بار باواسطه و یـک بـار   

  )245، ص5همان، ج: ك.ر(.بدون واسطه روایت کند
  تصحیح عبارات سند. 1-1-2

در سـند را بـه    عبارات سند یا همان تعابیر واسطه، عباراتی است که عناوین موجـود 
 . سازد یکدیگر مربوط می

  . کرد  اشاره» واو«و » عن«توان به  ، می جمله تعابیر واسطه از
، 10ق، ج1414ابـن منظـور،   (شـود  سـان گفتـه مـی   طبقه در لغـت بـه افـرادي هم   

ح، چنین تعریف شده ) 210ص جماعإل اشترکوا فی السـن و لقـاء   «: است و در اصط
قات اساتیدی که در یعنی گروه» المشایخ عـاملی،   جبعـی (.سـان باشـند  ، هم سن و م

  )95ق، ص1429نژاد،  جدیدي/ 168، ص2ق، ج1428مامقانی، / 388ق، ص1413
، راویـان همسـان و    شیوۀ رایج درمیان شیعه و سنی این است که به دلیـل علـو اسـناد   

؛ زیـرا ارزش روایتـی کـه واسـطۀ کمتـري تـا        کردنـد  قرین، از یکدیگر نقل حدیث نمـی 
بنـابراین، راویـان   . عصوم داشته باشد؛ بیشتر از روایتـی اسـت کـه واسـطه بیشـتري دارد     م

ایـن رو از افـراد طبقـۀ خـویش حـدیث نقـل        از. تـر کننـد   کوشیدند تا اسناد را کوتاه می
از تعابیر واسطه میان راویـان همسـان و قـرین    » واو«توان گفت  با این بیان می. کردند نمی

. گیـرد  اي است که میان نام شاگرد و استاد قرار مـی  واسطه» عن« ، عبارت است و در مقابل
کند و تبیین صـحیح ایـن    ، رابطۀ موجود میان عناوین سند را تبیین می از آنجا که این تعابیر

، بسـیاري   گیري از ایـن دانـش   خویی با بهرهاهللا  آیت ، ابطه نیز برعهدۀ دانش طبقات استر
  . است ده عبارات را شناسایی و تصحیح کراین یافته به  هاي راه از تحریف
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  مثال نخست  
الْحسینُ بنُ سعید عنِ الْقَاسمِ بـنِ  ): 150، ص9تا، ج طوسی، بی(تهذیبسندگزاري 

 دمحمنْ أَبِی  ونِ الْفَضْلِ عیلَ باعمنْ إِسانٍ ععبداهللا أَب  . ...  
اسـت کـه ظـاهراً عبـارت      ان کـرده  خویی در راستاي تصحیح این سند بی اهللا  آیت

 ؛ زیرا روایت حسـین بـن سـعید از ابـان     »و أبان«جاي  است به» عن أبان«صحیحِ سند
خـویی،   موسـوي (.که روایت قاسم بن محمـد از او بسـیار اسـت    ثابت نشده، درحالی

  )41، ص14ق، ج1410
ید اگر تعبیر واسطۀ میان نام قاسم بن محمد و أبان، عطف باشد، حسـین بـن سـع   

اسـت کـه بنـا بـر       بار از أبان روایت کرده بار روایت را از قاسم بن محمد و یک  یک 
زمۀ عطف نام قاسم بـن  . است ، چنین چیزي ثابت نشده  خویی اهللا  آیتبیان  همچنین 

، تعبیـر   زیـرا عطـف  (؛ باشـند   ، این است که آن دو از افراد یک طبقـه  محمد به نام أبان
چنین چیزي با کثرت روایـت  )   گیرد طبقه قرار می  راویان یک اي است که میان واسطه

ـ منافـات   خویی به این کثـرت تصـریح دارد  اهللا  آیتکه  ـ چنان قاسم بن محمد از أبان
  . دارد

با رابطه میان راویان » واو«و عدم سازگاري تعبیر » عن«، سازگاري عبارت  بنابراین
گونـه از   کشـف ایـن  . اسـت  ورده این سـند، موجـب تصـحیح ایـن سـند را فـراهم آ      

جـاي ایـن معجـم رجـالی      ، با توضیح روابط میان راویان در جاي هاي سندي تحریف
  )89، ص15و ج 385، ص11براي نمونه همان، ج(.شود مشاهده می

  مثال دوم  
الْحسینُ بنُ سعید عنْ حمـاد بـنِ   ): 147، ص2تا، ج طوسی، بی(تهذیبسندگزاري 

 ... . قَالَ الَإلَ عنْ معاوِیإلَ بنِ عمارٍ عنْ أَبِی عبداهللافَضَ وعیسى 
الْحسینُ بنُ سـعید عـنْ حمـاد    ): 354، ص1ق، ج1390همو، (استبصارسندگزاري 

  ... . قَالَ فَضَالَإلَ عنْ معاوِیإلَ بنِ عمارٍ عنْ أَبِی عبداهللا عنْبنِ عیسى 
کثـرت روایـت حمـاد بـن عیسـی و       بر این نظر است که به سبب خویی اهللا  آیت

موسـوي  (. است  ، صحیح آمده تهذیب، از معاویإل بن عمار، ظاهراً آنچه در کتاب  فضالإل
 )211، ص18ق، ج1410خویی، 
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زمۀ صحت سند  ن این است که حماد بن عیسـی از راویـا   استبصاربه بیان دیگر، 
 هـر  ،ن عمار؛ اما از آنجا که در واقع فضاله و حمـاد ب فضاله باشد نه از راویان معاویإل

خـویی بـه    اهللا  آیـت اند،  دو از راویان معاویإل بن عمار هستند و از او بسیار نقل نموده
است، زیرا این سند سـازگار بـا طبقـات روایـان بـوده و       صحت سند اول حکم کرده 

اویـإل بـن عمـار    بیانگر این نکته است که حماد بن عیسـی نیـز همچـون فضـاله از مع    
، حماد را راوي معاویه معرفی نکرده بلکـه  استبصارروایت کرده است؛ اما سندگزاري 

  . وي را راوي فضاله دانسته است

  تصحیح عناوین سند. 1-1-3
شـده  » عنـاوین سـند  «شده در اسناد در بسیاري موارد، عـارض بـر    هاي واقع تحریف

، سـبب   در اغلـب مـوارد  . داردهـاي مختلفـی    ، گونـه  تحریف در عناوین سـند . است 
در مـوارد  . باشد یا بالعکس می» بن «به » عن«، تصحیف  هاي عارض بر عناوین تحریف

است یـا نـام راوي بـه نـام راوي      متعددي نیز قلب در نام راوي و نام پدر او رخ داده 
 . است دیگر تحریف یا به نامی مشابه، تصحیف شده 

ها با توجـه بـه دانـش     ها و تصحیف ن تحریف، تمامی ای الحدیث رجال  معجم در 
اي  است بـه گونـه   طبقات و رابطۀ موجود میان عناوین و اسناد روایات، تصحیح شده 

از . گـر بـود   توان نظاره جاي این کتاب ارزشمند می را در جاي  که موارد و مصادیق آن
بر عنـاوین   شده هاي عارض هایی از تحریف ذکر گونهتنها به   ، در متن پژوهش این رو

  معجـم هـاي مشـابه موجـود در     به نمونـه   ، بسنده کرده و سایر موارد موجود در اسناد
  . است ، ارجاع داده شده  الحدیث رجال 
  مثال نخست  

روى موسـى بـنُ الْقَاسـمِ عـنْ     : )334، ص5تـا، ج  طوسی، بـی (تهذیبسندگزاري 
 دمحنْما عرنْ زى عثَننْ مع دمنْأَحةَ عر . ... 

 موسى بنُ الْقَاسمِ عنْ محمد بنِ  ):196، ص2ق، ج1390همو، (استبصارسندگزاري 
  ... . أَحمد عنْ مثَنى عنْ زرارةَ عنْ 

ف این اسناد بنـا بـر   . اسـت  روایت کـرده    ، در عنوان فردي است که از مثنی اخت
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، وي را  خـویی  اهللا  آیـت کـه   -ی، احمد اسـت  ، راوي از مثن تهذیبسندگزاري کتاب 
طوسـی،   اما شـیخ  ) 68، ص19ق، ج1410خویی،  موسوي (داند احمد بن ابی نصر می

  . است  ، راوي از مثنی را محمد بن احمد ذکر کرده استبصاردر 
، از مثنی روایـت   یک از عناوینش در کتب اربعه ، با هیچ از آنجا که محمد بن احمد

  ) همان(.داند را صحیح می  تهذیبخویی سندگزاري کتاب  اهللا  یتآاست،   نکرده
جـا  خـویی در این  اهللا  آیـت که  شود که چنان روشن می) الحناط(با مطالعۀ طبقۀ مثنی

شـمارش    است، فردي به نام محمد بن احمـد در شـمار راویـان مثنـی     تصریح نموده 
  )186، ص4همان، ج(.ستاز راویان او  است، در صورتی که احمد بن ابی نصر نشده 
 مثال دوم  

هـا بـه    خورد و تصحیف آن ، در میان راویان، بسیار به چشم می نام احمد و محمد
ل  ها جایی آن جابه نیز یکدیگر و هـایی اسـت کـه بـر اسـناد روایـات        ، از جمله اخـت
  . شود عارض می

حمـد السـیارِي   عنْه عنْ محمد بنِ أَ): 13، ص9ج: تا طوسی بی( تهذیبسندگزاري 
دبنِ عب نْیونُسنِ الْفَضْلِ عب دمنْ أَحنِ الرِّضَا عنِ عمالرَّح .  

الْحسینُ بـنُ محمـد عـنِ السـیارِي      :)252، ص6ج ،1365، کلینی(کافیسندگزاري 
  . عنْ أَحمد بنِ الْفَضْلِ عنْ یونُس عنِ الرِّضَا

است نـه محمـد بـن     ، احمد بن محمد ، سیاري دکن بیان می خویی در آخر اهللا  آیت
: 1410خـویی  موسوي(.است ، قلب رخ داده  تهذیب آمده  چه در کتاب، پس در آن احمد

  )187، ص2ج
، نام احمد بن محمد به محمد بن احمد و یا بالعکس تغییـر یافتـه    در بسیاري از موارد

بـا توجـه بـه سـایر اسـناد       خـویی  اهللا  آیـت را  یافته به سند هاي راه گونه از خلل این.  است 
، 4؛ ج369، ص3؛ ج211، 67، 76، 12، ص2همـان، ج : ك.از جمله ر(.است ده تصحیح کر

، 15؛ ج448، 308، 305، ص14؛ ج44، ص12؛ ج311، 306، ص11؛ ج275، 88ص
  .)87، ص20؛ ج106، ص18؛ ج112، 107، 89، ص17؛ ج207، ص16؛ ج33ص
  مثال سوم  

 . است ، در نام راویان مشترك رخ داده  ، تحریف در عناوین سند بسیاريهاي  در نمونه
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محمد بنُ یعقُـوب عـنْ علـی بـنِ     ): 47، ص4تا، ج طوسی، بی(تهذیبسندگزاري 
   ... .جعفَرٍ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنْ حماد بنِ عثْمانَ عنْ حرِیزٍ عنْ أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی

حماد بنُ عیسى عنْ حرِیزٍ عنْ أَبِـی  ): 553، ص3، ج1365کلینی، (کافیسندگزاري 
  ... . جعفَرٍ بصیرٍ عنْ أَبِی

ف در عنوان راوي از حریز است شـیخ طوسـی او را حمـاد بـن عثمـان و      . اخت
  . کلینی وي را حماد بن عیسی معرفی کرده است

روایت ابـراهیم  : گوید را صحیح دانسته، می کافی  ب، سندگزاري کتا خویی اهللا  آیت
قـات نکـرده       هاشم از حماد بن عثمان ثابت نشده بن    و وي حمـاد بـن عثمـان را م

هاشـم   بنابراین، حمادي که ابراهیم بن ) 333، ص1ق، ج1410موسوي خویی، (.است
  . باشد است، حماد بن عیسی می  از وي روایت کرده

،  یافتـه بـه عنـاوین سـند     ، تحریـف راه  هاي پیشـین  در نمونه ، شد  که مشاهده چنان
، ماننـد   ؛ اما در بسیاري از موارد ، نام راوي به نام راوي دیگري تبدیل شود موجب شد

هاي مهملـی را بـه وجـود     ، نام هاي ذیل، تحریف یا تصحیف در عناوین راویان نمونه
از ایـن رو  . شـود  ها مشـاهده نمـی   اربعه نظیر آن آورد که در اسناد روایات و کتب  می

هـا را کشـف    ، بسیاري از این تحریف خویی با رجوع به کتب رجالی و روایی اهللا  آیت
، 4؛ ج94، ص3؛ ج149، 145، ص2همـان، ج : ك.براي نمونه ر(.و تصحیح کرده است

، 11؛ ج99، ص9؛ ج283، ص8؛ ج67، ص7؛ ج169، 39، ص5؛ ج366، 271ص
، 16؛ ج115، 143، 111، 13، ص12؛ ج349 ،322، 268، 265، 199، 130ص
 )162، ص23؛ ج192، ص21؛ ج116ص
  مثال نخست 

محمد بنُ أَحمد بـنِ یحیـى عـنْ    ): 229، ص7تا، ج طوسی، بی(تهذیبسندگزاري 
حیمِ عـنْ  عنْ روحِ بنِ عبـد الـرَّ   عثْمانَ بنِ غَالبٍمحمد بنِ الْحسینِ عنِ ابنِ فَضَّالٍ عنْ 

  ... .  اهللا عبد أَبِی
،  ظـاهراً در ایـن سـند   : گویـد  خویی در مقام تصحیح این سـندگزاري مـی   اهللا  آیت

کـه  ، زیرا افـزون بـر این   ن عثمان است، غالب ب است و عنوان صحیح داده  تحریف رخ 
ـ   ؛ نام عثمان بن غالـب   است  الرحیم روح بن عبد    او، راوي کتاب  ب رجـالی  ، نـه در کت
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  )206، ص7ق، ج1410خویی،   موسوي(. روایات)اسناد(موجود است و نه در
 مثال دوم  

، باب من أحل 7الجزء : به نقل از التهذیب 235، ص6همان، ج(تهذیبسندگزاري 
همـان، بـه نقـل از    (استبصـار و ) 1184اهللا نکاحه من النساء و حرم مـنهن، الحـدیث   

ستبصار و أَمـا  ): 587باألم حرمت علیه البنت، الحـدیث   ، باب أنه إذا دخل3الجزء : ا
الَّذي رواه محمد بنُ الْحسنِ الصفَّار عنْ أَحمد بنِ محمدبنِ عیسى عنْ محمد بنِ سنَانٍ 

  . ...10اهللا  بدع  عنْ حماد بنِ عیسى و خَلَف بنِ رِبعی عنِ الْفُضَیلِ قَالَ سأَلْت أَبا

  . مشکل این سندگزاري در دو عنوان حماد بن عیسی و خلف بن ربعی است
محمد بنِ سنَانٍ عـنْ حمـاد   : است ده خویی، سند را این چنین تصحیح کر اهللا  آیت 

خَلَف انَ وثْمنِ عب )ادمنِ حب(  یعنْ رِبع)اهللادبنِ عب (  ِـنِ الْفُضَـیلع...) خـویی،    موسـوي
  )235، ص6ق، ج1410

این به سبب عدم ثبـوت روایـت محمـد بـن     :  دهد ایشان مسئله را چنین شرح می
سنان از حماد بن عیسی و کثرت روایت او از حماد بن عثمـان اسـت و نیـز بـه ایـن      

کـه از   است، درحـالی  روایت کرده   ، بسیار از ربعی بن عبداهللا دلیل که خلف بن حماد
  )همان(... .است و نه در اسناد روایات ن ربعی، نه در کتب رجال نامی آمده خلف ب

خویی در راسـتاي تصـحیح اسـناد از دانـش     اهللا  آیتکه تاکنون مشاهده شد،  چنان
،  ، بـا توضـیح رابطـۀ میـان راویـان      هاي بسیاري طبقات به خوبی بهره برده و در نمونه

هاي  ، تحریف ر کرده و با لحاظ این روابطناسازگاري میان آنان از جهت طبقاتی را ذک
هـاي   امـا در نمونـه  . است هاي موجود در آن را تصحیح کرده  یافته به اسناد و خلل راه

ف میان اسناد فراوانی مشاهده می ، تنها بـه سـازگاري    شود که ایشان در تصحیح اخت
کنـد و بـه    ه میعصري اشار اسناد با رابطۀ موجود میان راویان از جهت هم  یکی از آن

  . پردازد تبیین این رابطه نمی
 مثال نخست  

محمـد بـنُ یحیـى عـنْ     : از این قرار اسـت  کافیسندگزاري یک روایت در کتاب 
قَـالَ قَـالَ    عنْ أَبِی عبـد اهللا عمرِو بنِ أَبانٍ أَحمد بنِ محمد عنْ علی بنِ الْحکَمِ عنْ 

 )543، ص6، ج1365کلینی، (...رسولُ اهللا
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کذا فی هذه الطبعإل و لکن فـی الطبعـإل   «: خویی درباره این سند گفته استاهللا  آیت
خـویی،   موسـوي  (».بقرینة سائر الروایـات القدیمإل و المرآة عمر بن أبان و هو الصحیح 

در این چاپ چنین آمده است؛ اما در چاپ قـدیم و نیـز در   ) 392، ص11ق، ج1410
، نامی که آمده است عمر بن ابان است که به قرینـۀ سـایر روایـات    قولمرآة العکتاب 

  . باشد صحیح می
 مثال دوم 

أَحمد بنُ محمـد بـنِ عیسـى عـنْ     : )16، ص5تا، ج طوسی، بی(تهذیبسندگزاري 
 . ...  عنْ سعید بنِ یسارٍ عنْ أَبِی عبداهللا عمرِو بنِ حفْصٍعلی بنِ الْحکَمِ عنْ 

کذا فی الطبعإل القدیمإل و الوافی و «: این سند چنین است ۀخویی درباراهللا  آیتبیان 
موسوي (».على هذا النحو لتکرر هذا السندالوسائل أیضا و لکن الصحیح عمر بن حفص 

نیـز   الشـیعه  وسـائل و  وافیدر چاپ قدیم و نیز در ) 392، ص11ق، ج1410خویی،  
عنوان صحیح، عمر بن حفص است؛ به این سبب که ایـن  سندگزاري چنین است؛ اما 

همـان،  : ك.هـاي مشـابه ر   براي مشاهدۀ نمونـه (.سند به این صورت تکرار شده است
، 8، ص4؛ ج370، ص3؛ ج217، ص2ج؛ 339، 336، 303، 169، 168، 137، ص1ج

  )83، ص21و ج 384، 308، ص11؛ ج262، 154، 59
اهللا  آیـت شود؛  ب به دو صورت مشاهده میبه بیان دیگر، تصحیح اسناد در این کتا

خویی گاهی با توضیح رابطۀ میان راویان به تصحیح اسـناد اقـدام کـرده اسـت و در     
، صرفاً با اشاره به موافقت یـک نسـخه بـا     ، بدون تبیین رابطۀ میان راویان اغلب موارد

اویـان تصـریح   ، به هماهنگی آن سند با طبقات ر تکرار روایات یا اسناد پر) اسناد(سایر
که پس از اشـاره بـه   » لتکَرُّرِ هذا السنَد«و » بِقَرینَإل سائرِ الروایات«عبارات .  است کرده 

گر تصحیح سند با توجه به طبقات راویـان   اي نشان گونه ؛ به شود ، بیان می سند صحیح
 بـه . است، زیرا اسناد روایات ازجمله منابع رجالی در شناسایی طبقات راویـان اسـت  

این معنا که اسناد سایر روایات یا تکرار یک سند نشانگر طبقۀ راوي و معرف راویان 
هاي وي بوده و مستندي محکم جهت تصحیح اسنادي است که احتمال  »عنه مروي«و 

بِقَرینَـإل سـائرِ   «متعددي، ذکـر عبـارت     در موارد. هاي آن وجود دارد تحریف در حلقه
303، 173، 169، 168، 138، 137، 133، ص1ج همـان، : ك.بـراي نمونـه ر  (»روایات ،
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) 262، 154، 59، 8، ص4؛ ج370، 184، 168، 59، ص3؛ ج218، ص2؛ ج344، 341
؛ 384، 308، ص11؛ ج134، ص9همـان، ج : ك.بـراي نمونـه ر  (»لتکَرُّرِ هذا السـنَد «یا 
هاي سـند یـا تعـابیر     مستند ایشان در تصحیح سقط یا زیادت در حلقه) 83، ص21ج
ــه. ســطه اســتوا ــان و    البت ــه اســناد نشــانگر طبقــۀ راوي و معــرف راوی از آنجــا ک

راویان و موارد  ، منشأ صدور این عبارات نیز لحاظ طبقۀ ستهاي هر راوي ا عنه مروي
  . روایات ایشان است

 وسائل الشیعهو  وافی، کافیموافقت با اسناد . 1-2
، با وجود اینکـه عمـدۀ مـوارد    هاي متعدد روشن خواهد شد که با مشاهدۀ نمونه چنان

ئل مرتبط با طبقات راویان است معجم رجال الحدیثتصحیح سند در  ؛  ، مستند به د
بـا  ) تطـابق (، تصحیح این اسناد را به استناد موافقت خویی در برخی موارد اهللا  آیتاما 

نده و به عبارت دیگر، فراوانی نسخ بـه انجـام رسـا    الشیعه  وسائلو  وافی،  کافیکتب 
؛ 229، 206، ص11؛ ج56، ص9؛ ج327، 131، 129، ص1همـان، ج : از جملـه (.است

، 35، ص15؛ ج306، 204، 203، 201، ص14؛ ج266، 11، ص13؛ ج22، ص12ج
36 ،88 ،154 ،188 ،195 ،228 ،271(  

  کافیموافقت با . 1-2-1
ار به ک کافیمحمد بن یعقوب کلینی دقت فراوانی در تنظیم و تبویب و نگارش کتاب 

تهـذیب  ، نسـبت بـه    از این رو تصـحیف در اسـناد و مـتن ایـن کتـاب     .  است گرفته 
حکام  بـر همـین اسـاس    .  بسیار کم است 13الفقیه یحضره  من و نیز  12استبصارو  11ا

است و بر فرض تعارض  را اضبط جوامع روایی دانسته  کافیخویی اهللا  آیتاست که 
را مقـدم داشـته و آن را بـه عنـوان      کافی، نسخۀ  و سایر کتب روایی کافیمیان نسخۀ 

، 14، ص2؛ ج133، ص1همـان، ج : ك.براي نمونه ر(است یک قاعده و قانون پذیرفته 
، 365، 60، 8، ص3؛ ج305، 291، 240، 227، 209، 207، 206، 203، 150، 62، 40

 اي ر قرینهگم...) و 55، 258، 260، 9، 260، 258، 155، 149، 148، 72، ص، 4؛ ج383
ف آن باشد   15.قاطع بر خ

شـود کـه    هاي متعدد روشن می و بررسی نمونه الحدیث رجال  معجم با مطالعۀ  .1
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در سـندگزاري تصـریح    کـافی خویی در مواردي به اضبط بودن کتاب  اهللا  آیتنه تنها 
، 14، ص2؛ ج133، ص1ق، ج1410خـویی،   موسـوي  : ك.بـراي نمونـه ر  (است  کرده

، 365، 60، 8، ص3؛ ج305، 291، 240، 227، 209، 207، 206، 203، 150، 62، 40
ــه در ...) و 55، 258، 260، 9، 260، 258، 155، 149، 148، 72، ص، 4؛ ج383 بلکـــ

یک سند با سند این کتاب، به تصـحیح آن  ) تطابق(هاي بسیار، به استناد موافقت نمونه
موجب شده اسـت در   کافیو اتقن بودن کتاب   به بیان دیگر، اضبط. است اقدام کرده 

ف  از این رو در . سندگزاري بر سایر جوامع روایی متقدم، مقدم باشد   ایـن  میـان   اخت
، بر اسناد دیگر مقدم بوده و سـند موافـق آن    کافی  سندگزاري، همواره سند در   جوامع

م می از جمله در مـواردي کـه در سـندگزاري یـک روایـت، میـان       . گردد صحیح اع
ف وجود دارد، سندي صـحیح معرفـی    الفقیه  یحضره  من و  اراستبصو  تهذیب اخت

  .، مطابق و موافق بوده است کافیاست که با سندگزاري کتاب  شده 
 مثال  

و عنْه عنْ عدةٍ منْ أَصـحابِنَا عـنْ   ): 252، ص7تا، ج طوسی، بی(سندگزاري تهذیب
داونْ دی عرْقالْب دمحنِ مب دمنِ  أَحانَبرْحس  ذَّاءالْح . ... 

عنْه عـنْ عـدةٍ مـنْ أَصـحابِنَا     ): 143، ص3ق، ج1390طوسی، (استبصارسندگزاري 
  ... . الْحذَّاء إِسحاقَعنْ أَحمد بنِ محمد الْبرْقی عنْ داود بنِ 

ت کـه در  صـحیح آن اسـ  : خویی دربارۀ تصـحیح ایـن سـند گفتـه اسـت     اهللا  آیت
، 1365کلینـی،  (کـافی آن با سـندگزاري کتـاب   ) تطابق(آمده به دلیل موافقت استبصار

هـاي   ؛ براي مشاهده نمونه227، ص2ق، ج1410خویی،  موسوي : ك.؛ ر454، ص5ج
، 14؛ ج199، ص7؛ ج136، ص3؛ ج249، 214، 208، ص2همــــان، ج: ك.بیشــــتر ر

از جمله . است تهذیبسند قرینۀ صحت  کافیبا  تهذیبدر مواردي موافقت  170ص
ــان، ج ، 12؛ ج306، 163، 26، ص11؛ ج208، ص10؛ ج244، ص4؛ ج128، ص1همـ

، 19؛ ج253، ص18؛ ج142، 56، ص16؛ ج301، 278، ص13؛ ج182، 122ص
، کـافی بـا   استبصارو در مواردي، موافقت  36، 24، ص23؛ ج165، ص22؛ ج304ص

، 12؛ ج362، ص8؛ ج227، ص2از جملـه همـان، ج  . است استبصارقرینۀ صحت سند 
ــواردي 120، ص22؛ ج95، ص18؛ ج230، ص14؛ ج239ص ــندگزاري  ،و در مـ سـ
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 الفقیـه  یحضـره    من ، بر کافی، به قرینۀ موافقت با  استبصارو  تهذیبشیخ طوسی در 
  )230، ص8و ج 99، ص5همان، ج: از جمله(.است مقدم شده 

  وسائل الشیعهو  وافیموافقت با . 1-2-2
نیز در  وسائل الشیعهو  وافی، اسناد روایات کتب  کافید حدیث در کتاب افزون بر سن

اي براي تصحیح اسناد کتب اربعه، مورد استفاده  ، به عنوان قرینهالحدیث  رجال  معجم
، بـه   کـافی اي که در بسیاري موارد، حتی سند مخالف کتاب  به گونه. است گرفته  قرار  

و به بیان دیگر به قرینۀ فراوانـی نسـخ،     این کتب با سندگزاري) تطابق(قرینۀ موافقت
  )25، ص21؛ ج25، ص11از جمله همان، ج(.است شده   صحیح دانسته

سایر کتب در سندگزاري و بـه  ) تطابق(، موافقت معجم رجال الحدیثبنابراین در 
بـه  . شـود  اي، به سند صحیح رهنمـون مـی   ، به عنوان قرینه ها بیان دیگر فراوانی نسخه

ف ترتیبـی    ،دلیل همین ف این کتب در سندگزاري، بـرخ در موارد متعددي از اخت
  که براي تقدیم جوامع روایی ذکر شد، بهره برده شده است 

وسـائل  و  وافـی به قرینۀ موافقت با سندگزاري  الفقیه یحضره    منسندگزاري  .2
  )132، ص1همان، ج: ك.براي نمونه ر(.است مقدم شده  کافی، بر سندگزاري الشیعه
همـان،  : از جملـه (وسائل الشیعهو  وافی به قرینۀ موافقت با   تهذیبسندگزاري  .3

ــارات  ) 22، ص12و ج 206، ص11؛ ج56، ص9؛ ج327، ص1ج ــل الزی ــان، (کام هم
ــا ) 44، ص7ج ــن ی ــه یحضــره   م ــه(الفقی ، 11و ج 161، 45، ص9همــان، ج: از جمل

 . است بر سندگزاري کافی مقدم شده ) 100ص
، بـر سـندگزاري   وسـائل الشـیعه  و  وافـی موافقت  به قرینۀ  تهذیب سندگزاري .4

، 13؛ ج229، ص11؛ ج131، 129، ص1همـان، ج : از جمله(.است مقدم شده  استبصار
، 188، 154، 88، 36، 35، ص15؛ ج306، 204، 203، 201، ص14؛ ج266، 11ص
195 ،228 ،271( 

   در بسـیاري مـوارد   است البته اهمیت سازگاري سند با دانش طبقات موجب شده 
، هر چنـد مخـالف بـا سـندگزاري      به صحت سند سازگار با دانش طبقات حکم شود

کـه در مـوارد متعـدد همچـون مثـال       چنـان . باشـد  الشیعه  وسائلو  وافی،  کافیکتب 
،  تهـذیب با سندگزاري کتاب  وسائل الشیعهو  وافیو  کافیبا وجود موافقت  ،نخست
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؛ 293، ص4از جملـه همـان،ج  (.اسـت  ، حکم شده اراستبصبه صحت سند موجود در 
ــان) 291، ص18و ج 170، ص17؛ ج16، ص17ج ــا چن ــال دوم مشــاهده  ی کــه در مث

، سـند کتـاب    کـافی گزاري بـا سـند    الشـیعه   وسائلو  وافیشود با وجود موافقت  می
  )102، ص17از جمله همان، ج(.است شده   برگزیده تهذیب
  مثال نخست  

محمد بنُ علی بـنِ محبـوبٍ   ): 79، ص8تا، ج طوسی، بی(بتهذیسندگزاري کتاب 
  ـأَلْتاسِ قَالَ سبنْ أَبِی الْعکَانَ عسنِ منِ ابانِ عمنِ النُّعی بلنْ عع یدعنِ سینِ بسنِ الْحع

 ... . أَبا عبد اهللا

محمـد بـنُ   ): 306، ص3ق، ج1390طوسـی،  (استبصارسندگزاري شیخ طوسی در 
عنِ الْحسینِ بنِ سعید عنْ علی بـنِ النُّعمـانِ عـنِ    أَحمد بنِ محمدعلی بنِ محبوبٍ عنْ 

  ... . ابنِ مسکَانَ عنْ أَبِی الْعباسِ قَالَ سأَلْت أَبا عبداهللا
: دانسته و گفته استرا صحیح  استبصارخویی سندگزاري شیخ طوسی در اهللا  آیت

است، زیرا  وسائل الشیعهو  وافیگزارش شده، موافق گزارش  تهذیباگرچه آنچه در 
یک واسطه از حسین بن سعید  محمد بن علی بن محبوب گاه با دو واسطه و گاهی با

  )16، ص17ق، ج1410خویی،   تفصیل مطلب در موسوي(.روایت کرده است
 وسائل الشـیعه و  وافیود، با اینکه سندگزاري ش که در این نمونه مشاهده می چنان

خـویی بـه   اهللا  آیترا تأیید کرده است، اما عنایت  تهذیبنیز گزارش شیخ طوسی در 
دانش طبقات در راستاي تصحیح اسناد ایشان را بر آن داشـته اسـت کـه بـه صـحت      

موافق بـا طبقـات راویـان     استبصارحکم کند، زیرا گزارش  استبصارگزارش شیخ در 
  . ستا

 مثال دوم :  
، 3ق، ج1390؛ همـان،  160، ص8تـا، ج  طوسی، بی(استبصارو  تهذیبسندگزاري 

محمد بنِ عیسـى عـنْ   و و عنْه عنْ محمد عنْ أَحمد بنِ محمد عنِ الْحسینِ ): 352ص
 ... . یونُس عنْ رجلٍ عنْ أَبِی عبداهللا

محمد عنْ أَحمد بـنِ محمـد عـنِ    : )116، ص6، ج1365 کلینی،(کافیسندگزاري 
  محمد بنِ عیسى عنْ یونُس عنْ رجلٍ عنْ أَبِی عبداهللا عنْالْحسینِ 
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بنـا  . تفاوت این اسناد در تعبیر واسطۀ میان نام حسین و نام محمد بن عیسی است
ه است، حسین روایت را از محمد بن عیسی دانست» عن«بر سندي که تعبیر واسطه را 

باشد، احمد بن محمـد روایـت مـذکور را    » واو«نقل کرده است، اما اگر تعبیر واسطه 
  . یک بار از حسین و یک بار از محمد بن عیسی روایت کرده است

 تهـذیب ظاهراً سـندگزاري  : خویی در مقام تصحیح این روایت گفته استاهللا  آیت
د از حسین، همان حسین بن سعید است که روایتش از محمد بن صحیح است، زیرا مرا

و  وافـی ایشان در ادامه تصریح کرده اسـت کـه سـندگزاري    . عیسی ثابت نشده است
خـویی،    تفصـیل مطلـب در موسـوي   (.اسـت  کـافی موافق سندگزاري  وسائل الشیعه

  )102، ص17ق، ج1410
کنـد، امـا    را تأیید می کافیکه مشاهده شد، با اینکه فراوانی نسخ، سندگزاري  چنان

گیري از دانش طبقات، به صحت سندگزاري شیخ طوسی حکـم   خویی با بهرهاهللا  آیت
  . کرده است

  گیري نتیجه
هـاي سـندي را مـورد     خویی در کشف و تصحیح تحریـف  اهللا  آیتاین نوشتار روش 

چنـین  هـا   هـاي متعـدد و بررسـی آن    و با گردآوري نمونـه مطالعه و ارزیابی قرار داد 
  : دریافت

المضمون  مضمون یا قریب  در این معجم رجالی از گذر قیاس اسناد روایات هم .1
  . است چه بسیار موارد صحت، تحریف و سقط شناسانده شده 

از آنجا که اسناد روایات از جمله منابع رجالی در شناسایی طبقات راویان است  .2
خویی با اسـتفاده از  اهللا  آیتست، و تبیین صحیح این رابطه نیز بر عهدۀ دانش طبقات ا

یافته به اسناد  هاي راه طبقات، بسیاري از تحریف  گیري از دانش اسناد روایات و با بهره
  . است را شناسایی و تصحیح کرده 

در این کتاب، تصحیح اسناد با توجـه بـه دانـش طبقـات، در برخـی مـوارد بـا         .3
ب موارد، بدون توضیح ایـن رابطـه،   توضیح رابطۀ میان راویان همراه است؛ اما در اغل

بِقَرینَإل سـائرِ  «عبارات . است تنها به سازگاري یکی از اسناد با دانش طبقات اشاره شده 
نَد«و » روایاتتکَرُّرِ هذا السخـورد،   بـه چشـم مـی     که پس از اشاره به سند صـحیح » ل
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 . اي نشانگر تصحیح اسناد با توجه به طبقات راویان است گونه به
ـ هـاي سـندي، مسـتند بـه د     در این معجم رجالی عمده تصحیح .4 ل مـرتبط بـا   ی

، تصحیح اسناد بـه قرینـۀ موافقـت بـا کتـاب       طبقات راویان است، اما در برخی موارد
بـه انجـام رسـیده    ) فراوانی نسخ(الشیعه وسائل و  وافی، )به دلیل اضبط بودن آن( کافی

 . است 
اي نشـانگر   رینه، فراوانی نسخ به عنوان قخوییاهللا  آیتبا وجود اینکه در روش  .5

بـه     اسـت در بسـیاري مـوارد،    اهمیت دانش طبقات موجـب شـده    سند صحیح است،
هرچنـد سـندگزاري کتـب و نسـخ      ؛ صحت سند سازگار با دانش طبقات حکم شـود 

 . متعدد با آن مخالف باشد
 

 : ها نوشت پی
جبعـی عـاملی،   . ك.ر(.ذکر شـده باشـد   ن، تا به معصومآمسند حدیثی است که سلسله سند . 1

  )96صق، 1413
سـرهم حـذف شـده     حدیث معلق حدیثی است کـه از اول سـند آن یـک نفـر یـا بیشـتر پشـت       . 2

 )101ق، ص1413جبعی عاملی، : ك.ر/ 176، ص1جق، 1428مامقانی، . ك.ر(.باشند
ق، 1428مامقانی، / 136ق، ص1413جبعی عاملی، : ك.ر(»هو ما رواه عنِ المعصومِ من لَم یدرِکه«. 3
کـه او را درك   نقل کند، درحالی مرسل روایتی است که شخصی آن را از معصوم) 176، ص1ج

حسـینی اسـترآبادي،   (.باشـد  به این معنا که طبقه یا طبقاتی از میان سـند حـذف شـده    . است  نکرده
 )251صق، 1422

حی است که گاهی وصف حدیث قرار می. 4 زمـانی کـه   . گاهی وصف راوي گیرد و مجهول اصط
شود، مقصود حدیثی است که از راوي غیـر معروفـی رسـیده اسـت؛ ماننـد       وصف حدیث واقع می

نـژاد،   جدیـدي : ك.ر(وجـود دارد؛ ... و» عمن ذکره«، »عن رجلٍ«مواردي که در سند روایت، عبارت 
ح  راوي مجهـول در  . شـود  و در مواردي، وصف راوي واقع می) 147ق، ص1429 عبـارت  اصـط

اند و در لغت، کسی را گویند که حـال وي   رجال، به جهالت وي حکم کرده ۀاست از فردي که ائم
حسـینی اسـترآبادي،   : ك.ر(.معلوم نیست؛ به این معنا که در کتب رجـال، از وي یـاد نشـده اسـت    

  )147ق، ص1429نژاد،  جدیدي/ 104ق، ص1422
نـژاد،   جدیـدي / 104ق، ص1422بادي، حسـینی اسـترآ  : ك.ر(مهمل از الفـاظ جـرح و ذم اسـت   . 5

 )179ق، ص1429
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.  ، به جاي اسم ظاهر است اي دیگر از اختصارهاي سندي، جایگزینی ضمیر در صدر روایت گونه. 6
 . شناسی است کشف مرجع ضمیر در این گونه اسناد، نخستین مرحلۀ سند

ن کم روایت، بـا ذکـر سـند و از    خویی توجه ویژه به ذکر اسانید راویان داشته و از راویااهللا  آیت. 7
، 1ق، ج1413خـویی،    موسـوي (.یـاد کـرده اسـت   » طبقته فـی الحـدیث  «راویان پر روایت با عنوان 

  )12ص
بـه پیوسـتگی   شده چندان فراوان نباشد که ذکر آدرس هریک خللـی   در مواردي که روایات یاد. 8

آورد و در غیـر ایـن    راویـان مـی   حـال   ها را ذیل شـرح  خویی آن اهللا  آیت مطالب کتاب وارد آورد،
  )همان(.پردازد می ها  ، در پایان هر جلد، در موضع مناسب به چگونگی آن صورت

مضمون یـا قریـب    یافته از این ضابطۀ کلی که قیاس روایات هم اي سامان خویی به گونهاهللا  آیت. 9
در این مباحـث  هاي ایشان  گزارش. هاي سندي است، بهره برده است المضمون در کشف تحریف

 توان گفت یکی براي نمونه می. آید اي دارد و از جمله منابع تصحیح اسناد به شمار می جایگاه ویژه
معجـم رجـال الحـدیث    ، کتـاب  تصـحیح تراثنـا الرجـالی   از مصادر نویسـنده در نگـارش کتـاب    

  )تصحیح تراثنا الرجالیق، 1410نجار، : ك.ر(.است
خویی تصـحیح   اهللا  آیت ، اشکال مورد نظراستبصارو  تهذیبهاي بعدي  در این سند، در چاپ .10

  )161، ص3ق، ج1390و  279، ص7ج ،تا طوسی، بی: ك.ر(.است شده 
ی که هرکس: است ، پس از آنکه حدیث معلل را تعریف کرده، بیان نموده الرعایهشهید ثانی در  .11
حکـام   تهـذیب  خواهد احادیث معلل بیابد، به  می جبعـی عـاملی،   (.جعـه کنـد  طوسـی مرا  شـیخ  ا

بسـیار   تهـذیب خویی نیز بر این عقیـده اسـت کـه خلـل در روایـات       اهللا  آیت؛ ) 142ص ق،1413
  )34، ص1ق، ج1413خویی،  موسوي : ك.ر(.است

حکام تهذیب ، پس از استبصارچون نگارش کتاب  .12 هـاي سـندي    و وقـوف شـیخ بـر خلـل     ا
، 1ق، ج1407بهبـودي،  : ك.ر(.شتري برخوردار اسـت است، از اتقان و دقت بی موجود در آن بوده 

تـر   دقیـق  استبصـار ؛ به این سبب، نوعاً در مقام تصحیح سند و مـتن، عبـارت   ))مقدمه(یا –ی صص
 استبصارو  تهذیبتوان حقیقت را با قیاس سندگزاري در  می است و از این رو در بسیاري موارد، 

  )385ص، 1382ربانی، . ك.ر(.یافت
؛ لـذا   ، اما دقت او به اندازۀ کلینـی نیسـت   صدوق نیز در ضبط احادیث بسیار دقیق است شیخ . 13

و  الفقیـه   یحضـره   من مقدم است؛ اما بر فرض تعارض میان   نیز الفقیه یحضره    بر من کافینسخۀ 
 فوائـد العلوم در  بحر دارند؛ البته سید مقدم می تهذیبرا بر  الفقیه یحضره   من ، نسخۀ  ، فقها تهذیبین

) 300، ص3، ج1363بحرالعلوم، (نیز مقدم است کافیبر کتاب  الفقیه  یحضره   منگوید  الرجالیه می 
یحضـره    مـن  است که بر  کافی؛ بلکه همواره کتاب  است چنینی یافت نشده  اما در فقه موردي این

  )382، ص1382ربانی، (.تقدم دارد الفقیه 
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ی. ع همان دانش طبقات استطاین قرینۀ قا .15 لی محکم از دانش طبقات گـاهی موجـب   وجود د
یحضره الفقیهیا و  استبصار، تهذیبشده است که سندگزاري کتب  در مقابل سندگزاري کتاب  من 
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