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  چکیده

سامان یعقوب کلینی   بن محمد قلم است که به یالکاف، کتاب هحدیث شیعدر دشتستان بهترین کتاب 

ن در ایـن  نماید کـه حجـم آ   اي نامیمون است ضروري می قلب در اسناد، پدیدهرو که  ازآن یافته است.
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غایت اندك  به الکافیاي به این نتیجه رسید که قلب در اسناد  تکیه بر منابع کتابخانه تحلیلی و توصیفی

برند که نسبت به تمام راویان مکـرر   قلب رنج می ۀاز پدید الکافیراوي در کتاب  دویستحدود  است.
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در کتب دیگر حدیثی و آمـدن عنـوان راوي در کتـب رجـال از      الکافیه اسناد روایات به طبقه، توجه ب
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 1399زمستان ، پاییز و موچهار ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

  . درآمد1

چهارم هجري ثقإل ا�سـ�م   ۀ اول سدۀنامی شیعه در نیممشهورترین دانشمند و محدث 

 ۀق) اسـت کـه دربـار   328/329(محمد بن یعقوب بـن اسـحاق کلینـی رازي   ابو جعفر 

سـنت و    برخی صد صفحه از گفتارهاي اندیشمندان شیعه، اهل ،شخصیت و بزرگی او

ثیر بعد از فراز ا  ) براي نمونه ابن495ـ397تا، ص عمیدي، بی.(اند مستشرقان را بازآورده

دوم امامیه امام  ۀدن به این مطلب که مجدد سدآوردن حدیث مجددین و خاطرنشان کر

سـوم امامیـه    ۀمحمد بن یعقوب کلینی را مجدد سد ،باشد می علی بن موسی الرضا

هـو   يعقـوب الـرَّاز  ی محمـد بـن  «) و گوید: 319، ص11م، ج1972اثیر،   ابن(برشمرده

ـ مـام علـى مـذهب أهـلِ الب    یه، ا�الفق يب الرَّازعقویأبوجعفر محمد بن  ـ  ی  یت، عـالم ف

 »من کـان علـى رأس المائـإل الثالثـإل     یفاضل عندهم، مشهور، له ذکْر ف ر، ویمذهبهم، کب

را تنهـا  » کان اوثق الناس فی الحدیث و اثبـتهم «نجاشی تعبیر و  )895، ص12همان، ج(

چند براي برخـی دیگـر   ) هر377صش، 1365نجاشی، .(به کار گرفته است ینیکل يبرا

اوثـق  « و »اوثـق النـاس و اصـدقهم لهجـإل    « ،»کان من اوثق الناس« ،»اوثق الناس«تعابیر 

را به کار بـرده  ) 62و  252، 324، 120ک: همان، صترتیب ن (به»الناس من ابیه و اصلح

 »النـاس  اثبـت «و  »الناس اوثق«کلینی جمع بین محمد بن یعقوب لیک براي احدي جز 

  1و هیچ اندیشمند رجالی شیعی این دو تعبیر را براي احدي به کار نبردند. موده استنن

تـرین   از جلیـل اي آن را  لفش پرآوازه بوده تا آنجا که پـاره همچون مؤ الکافیکتاب 

ـ مف(دانسـته هـا   کتب شیعه و مفیـدترین آن  بسـیاري را  ) و تحسـین  70ق، ص1414د، ی

 38 ،34 ، 21 تیروا يها اجازه ؛3، ص1جق، 1404، یمجلس ک:ننمونه  رايب(برانگیخته

، 1، جق1406، یکاشــان ضی؛ فــ63و  47، ص105؛ ج190، ص104جق، 1403همــو، (

 ک:ن(»...   ا مثْلُهیالدنْ  یوجد فیلَا« فرموده است:اش  سو که شهید ثانی درباره تا آن) و 5ص

، بـه لـونی   الکافیمانده از جا نسخۀ خطی به 1608 )141، ص105، جق1403مجلسی، 

  صـدرایی  نـک: (گون حکایت دارد. دیگر از اهتمام عالمان، نسبت به آن، در اعصار گونه

  )539ـ345ص، ق1429خویی، 

 ،ق1422 ج�لـى،   نىیحسـ (هـاي معـروف حـدیث، حـدیث مقلـوب بـوده       از گونه

رافع ا�رتیاب فـی  مانند  ؛هایی سامان یافته است آن کتاب دربارۀ) که از دیرگاه 241ص
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 قراینی در بازشناسی اسناد مقلوب در کتاب الکافی

)؛ 1340، ص2ج ،م1996 تهـانوى، (از خطیـب بغـدادي   ا�نسابالمقلوب من ا�سماء و

ا�حادیـث المقلوبـإل   حجر عسق�نی و   از ابن المقلوبمعرفإل المبدل و نزهإل القلوب فی

 الحدیثاز حسین بروجردي،  ا�حادیث المقلوبإلاز حسینی می�نی،  فی مناقب الصحابإل

... کـه  بـازمول و محمد بن عمـر  از  المصنفات فیه المقلوب تعریفه و فوائده و حکمه و

این باورنـد کـه احادیـث     مطلب نشان از اهمیت این نوع از حدیث دارد. برخی بر  این

رو که  ایناز ) و قلب عمدي در سند،7ص ،ق�1430نى، ینى میحس(مقلوب بسیار بوده

از عـدالت   کذب بوده، فعلی حرام است و در صورتی که راوي چنین نماید دارندۀبردر

  کشاند. ) و سند روایت را به ضعف می262ص، تا بیصدر، (گردد ساقط می

ایـن جسـتار در پـی    نمایـد کـه    ضروري می ،بوده» اثبت الناس«رو که کلینی  و ازآن

وجـود دارد یـا نـدارد؟ چنانچـه      الکافیا�ت برآید آیا سند مقلوب در پاسخ به این سؤ

بودن کلینی ناسازگار نیسـت؟  » اثبت الناس«پاسخ مثبت باشد آیا وجود اسناد مقلوب با 

طور کلی چند سند  بهد؟ کرتوان اقامه  ی در بازشناسی این اسناد میقراینافزون بر آن آیا 

ایش آن وجود داشته و نقش عوامل گوناگون از جمله کلینـی در پیـد   الکافیمقلوب در 

ی تحقیقـی بـه یگانـه تعبیـر نجاشـی      توان رنگ آیا از این رهگذر میچه اندازه است؟ و 

  بخشید؟

ایجادش و مصـادیق آن در سـند    بیان حدیث مقلوب، انواع آن، منشأ این جستار به

هـان را در کشـف   پژو حـدیث رود که  ی سخن میقراین و سپس دربارۀمقلوب پرداخته 

رساند و در پایان سخن، به بیان آمـار راویـان مقلـوب و     یاري می الکافیاسناد مقلوب 

  پردازد. نقش عوامل گوناگون در این راستا و... می

  . حدیث مقلوب2

کند بـر خـالص،    یکی از آن دو د�لت می :در لغت داراي دو اصل صحیح است» قلب«

را از جهتـی بـه جهـت     ءو اصل دوم این است که یک شی ءاوج یک شی ۀسره و نقط

بـه  » کـ�م مقلـوب  «رو  ایناز 2)17، ص5ج ،ق1404فارس،  ابن(یم.گونه کندیگري واژ

 عهـده داشـته، برگردانـده شـده باشـد.      ک�می گویند که از جهتی که بیان مطلب را بـر 

  ) 512، ص2ق، ج1414ومى، یف(



4 
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لسـند  ده در تعریـف مقلـوب ا  به دو گونه تقسیم کـر نویسان حدیث مقلوب را  درایه

حدیثی که به طریقی فراز آمده لیک به طریق دیگري روایت گشته یـا اینکـه   «اند:  آورده

گون دارد که به آن اشاره خواهـد   که مصادیق گونه» اند برخی از رجال سند مقلوب شده

ـ بطر ورد ثیحـد  هـو  و المقلـوب « :کنـد  نشان میخاطربراي نمونه شهید ثانی  ؛شد  قی

 خاصإل... و قـد  رجاله بعض قلّبیبأن  رجاله ببعض أو قیالطر بمجموع إما رهیبغ يرویف

هـو  « صـ�ح گویـد:   ) و ابـن 151و  150صق، 1408ثانی،  شهید(»المتن یف القلب قعی

ـ بـاً مرغوبـاً ف  یر بـذلک غر یصیث مشهور عن سالم جعل عن نافع لینحو حد و [هـو]   هی

صـ�ح،    ابـن (».رلمتن آخإسناد هذا المتن  سناد آخر وسناد �کذلک [جعل] متن هذا ا�

  )208ق، ص1423

، یزرکش(اند. اي تعریف ابن ص�ح را غیروافی به حقیقت حدیث مقلوب دانسته پاره

مقلـوب المـتن را    تعریف به مثال بوده و ثانیـاً  رو که او�ً این) از299، ص2، جق1419

  )4تا، ص بی بازمول،.(یادآور نشده است

  . انواع حدیث مقلوب1ـ2

ثانی،  شهید.(اند دهم کرمقلوب السند و مقلوب المتن تقسی ۀرا به دو گونحدیث مقلوب 

چنــد بســیاري از عالمــان تنهــا بــه تعریــف مقلــوب الســند  هر )150و  151ق، 1408

ـ یو البلق ص�ح  ؛ ابن19، صم1984، يشهرزور نک:نمونه  رايب(اند پرداخته ـ ، ین ، تـا  یب

ــا627ص ــن5، صق1398ى، ی؛ به ــن،   ؛ اب ، ق1419 ؛ الســخاوي،18ص ،ق1413الملق

 افتـاده اسـت.   که قلـب در سـند بسـیار اتفـاق مـی     که شاید به این دلیل بوده ) 209ص

اي از  زیـرا در پـاره   ؛) صد البته نباید قسم سومی را نیز از یاد بـرد 10تا، ص بی بازمول،(

   )241ق، ص1422نى ج�لى، یحس.(احادیث، هم سند مقلوب شده است و هم متن

 السند. مقلوب 1ـ1ـ2

افتد که چنین سندي یکی از اقسام حدیث مقلوب  گاهی قلب، در سند حدیث اتفاق می

» منقلـب «گونه سـند را، نـام نـوینی نهـاده و آن را سـند       برخی اینرود که  به شمار می

 ۀکـه تعـاریفی از آن گذشـت لیـک در ادامـ      )210ص م،2001السخاوي، اند.( نامیده می

د تا دانسته گردد که چه مصادیقی از این نوع از شو میمشخص  مقاله، مصادیق آن دقیقاً

  نظر باشد. مد قراینسند باید در امر بازشناسی 
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 قراینی در بازشناسی اسناد مقلوب در کتاب الکافی

  . مقلوب المتن2ـ1ـ2

ه لفظی بـه لفـظ دیگـري    پذیرد به این صورت ک گاهی قلب در متن حدیث صورت می

آنچه  گردد و خر باشد مقدم مییا آنچه باید متأ اي دیگر د یا جمله به جملهشو تبدیل می

) کـه ایـن مطلـب شـامل تقـدیم و      262تـا، ص  صدر، بی(آید خر میمؤباید مقدم گردد 

 گویـد: » طلـب الرئاسـإل  «شود. براي نمونـه کلینـی در بـاب     یا عبارت می  ي کلمهتأخیر

ـ  سىی، عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ ع ىیحیمحمد بنُ « الْحسـنِ:   ی، عنْ معمرِ بنِ خَلَّاد عنْ أَبِ

ـ  یف  انِیضَارِ  ... ما ذئْبانِ ا بِأَضَرَّ فاؤُهتَفَرَّقَ رِع یغَنَمٍ قَد ـ د دو ؛ الرِّئَاسـإل   مـنَ   نِ الْمسـلمِ ی

تر از ریاست نسبت  بخش زیان ،اي که چوپان ندارد حمله کنند گاه به گلهگرگ درنده هر

  )727، ص3ق، ج1429کلینی، (».به دین مسلمان نیست

سـا  یو المعنَـى لَ  تـأخیر م و یفی الکَ�مِ تَقد« این حدیث گوید: ۀفیض کاشانی دربار

نَ یبِأَضَرَّ فالغَنَمٍ م  إلِ فیالرِّئَاس ـ د ؛ 843، ص5ق، ج1406کاشـانى،    ضیفـ ( ».نِ الْمسـلمِ ی

  )150و  151صق، 1408ثانی،  براي نمونه بیشتر نک: شهید

» فـی دیـن المسـلم   «باید پیش از  الکافیدر روایت » من الرئاسه«گوید که  ایشان می

  آمده است. می

  . منشأ پیدایش حدیث مقلوب السند2ـ2

  شود. به وجود آمدن حدیث مقلوب، اموري است که به آن اشاره می منشأ

  . تعمد1ـ2ـ2

خواهد که مـردم در   کند به جهت اینکه می سند حدیث را مقلوب می گاهی راوي عمداً

م، 1984، يشهرزور؛ 151و  150صق، 1408ثانی،  شهید(آن حدیث رغبت ایجاد کنند

) مانند اینکه روایـت از محمـد بـن قـیس     207ص، ق1424، يرازیش يکجور؛ 60ص

ـ  (است ن مسـلم نقـل   که بین ثقه و غیر ثقه مشترك است) ولی او روایت را از محمـد ب

) یـا راوي درصـدد اسـت کـه     262ص، تا بیصدر، (کند که از اصحاب اجماع است می

 ابـن ؛ 82ص ،ش1388اسـترآبادى،  .(روایتی را از رواجش بیندازد و به غربـت بکشـاند  

از سـوي   الکـافی رسد تعمـد در قلـب، در کتـاب     ) به نظر می25تا، ص بی د،یالع قیدق 

اوثـق  «رجالیـان   به گفتۀ رو که ایشان ازاین ؛محمد بن یعقوب کلینی وجود نداشته است
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و از سـوي دیگــر   )377ش، ص1365نجاشـی،  (بـوده » النـاس فـی الحـدیث و اثبــتهم   

ــ  341تـا، ص  بیبازمول، .(کردند چنین می عکس صدها راوي که در اهل سنت عمداًبر

د داشـته  یار نادر بوده اسـت و اگـر هـم وجـو    ) در میان روات شیعه این مطلب بس524

ش، 1373؛ همـو،  393ق، ص1420طوسـی،  (»عارف و عالم با�خبار«رو که کلینی  آناز

، 12م، ج1972، اثیـر   .(ابنمذهب امامیه اسـت  برخی احیاکنندۀ ) بوده و به باور439ص

 رو بسیار بعید است که کلینی این روایات را در صورت تشخیص عمداً ) ازاین895ص

  وارد کرده باشد. الکافیدر 

هرآینه تذکر این نکته �زم است که گاهی قلب در اسـناد بـه جهـات دیگـر ماننـد      

  ابـن  نـک: ؛ دن یحیی بن معین توسط نعیم بن حماد و ماننـد آن کرمانند امتحان امتحان(

)، تقیـه یـا ماننـد آن بـوده، کـه در ایـن       130و  129، ص1ج م،1984، عسـق�نی  حجر

  مثال شیخ صدوق در روایتـی صـحیح از امـام    ؛ برايممکن است مذموم نباشدصورت 

، صـدوق (».فَأَولُ منْ رد شَهادةَ الْمملُوك رمـع  «...کند که ایشان فرمود:  نقل می باقر

ـ یعمـر، و    قَلـب   رمـع «کشی در ذیل این حـدیث گویـد:    )110، ص3ج ق،1413  یعن

قالُ: یإلَ أبلغُ، و ربما یإلِ أو ل�ستحقار أو ألنّ الکنایطّابِ ... إما للتّقعمرَ بنَ الخَ أبوجعفر

  )265، ص1ق، ج1404کشى، (».إنّ عباس کانَ سابع أو�د عبد المطلب

اي  تقیه دلیل پسـندیده  ،دشو نمیگونه موارد در اسناد روایات پیدا  چند وجود اینهر

ستحقار نام برخی افراد، قابل توجیه اسـت ماننـد   در قلب سند بوده و در برخی موارد، ا

  د. منجر به مجهول شدن نام راوي نشو ها اینکه دگرسان نمودن نام آن

  سهوي. 1ـ2ـ2

قلب در سند گاهی سهوي است حال این غیر عمـدي بـودن گـاهی بـه جهـت       پدیدۀ

کـرده  ه و اخت�ط عقل پیدا شدنبودن مقتضی است مانند اینکه راوي دچار سوء حافظه 

و  258، 231، 8، ص2، جق1396 حبان،  ابن نک:ها  اي از آن براي دانستن نام پاره(است

مثـال راوي بـه جهتـی،     ؛ براي) و دیگر گاه به جهت ایجاد مانع است10، ص3؛ ج293

هـا   اي از آن براي دانستن نام پاره(توجه کافی را در نقل درست سلسله سند به کار نبرده

هـا   اي از آن براي دانسـتن نـام پـاره   (اي دچار توهم یا به ادله ) و89، ص3همان، ج نک:

) مانند 15ص تا، بازمول، بی.() یا غلط شده است33، ص3؛ ج129، ص2همان، ج نک:
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ه است یا اینکه نسـاخ بـه جهـت شـتابزدگی یـا      اینکه یک سلسله سند بسیار تکرار شد

، 4ق، ج1429کلینـی،   نـک: ترتیـب   (بـه ...اي از روات بـراي ناسـخان یـا    پـاره ناآشنایی 

ــت ح، پ279ص ــت ح600، ص1؛ ج20انوش ــت ح559، ص3ج ؛6، پانوش ؛ 21، پانوش

 ؛باشـند   دچـار اشـتباه شـده     طـو�نی از زمـان   در گسترۀ )6، پانوشت ح365، ص14ج

خـویی،    ییصـدرا .(گـزارش داده شـده اسـت    الکافینسخه از کتاب  1608رو که  ازاین

است که این خیل از نُسخ، در برخی از اسناد دچار  ) بنابراین طبیعی539ـ351، ق1429

  پدیده قلب شده باشند که به آن اشاره خواهد شد.

  . مراد از مقلوب السند در این نوشتار3ـ2

آن  ،تـر  عبـارت دقیـق   (یا بـه مقصود از مقلوب السند، آن سلسله اسنادي ،در این نوشتار

ب بـه شـکلی غیرعمـدي صـورت     قل ها پدیدۀ دسته از عناوین راویانی) است که در آن

ها در این نوشتار این قابلیت را دارند که از مصادیق ذیـل  »مقلوب السند«پذیرفته است. 

  باشند.

عبـارت دیگـر قلـب     بـه  دیگر در خود سند؛ جایی یک کلمه با کلمۀ همورد اول جاب

 گوینـد.  ) که نام آن را قلب در اسـماء نیـز مـی   52خاتمه، ص 3ج تا، مامقانی، بیمکانی(

کلینـی،  »(احمـد بـن محمـد   «جـاي   بـه  »محمد بن احمد«) مانند 16ص تا، بازمول، بی(

بـه  » سعد بـن سـنان  «یا » مرة بن کعب«جاي  به» کعب بن مرة«) یا 60، ص4ج ق،1429

  ) 12ص ق،1412، یذهب.(»سنان بن سعد«

 حجـر   (ابنمورد دوم تبدیل کامل یک راوي یا چند راوي به راوي یا راویانی دیگـر 

اشــتباه نگارشــی و  ۀ) البتــه بــدون اینکــه در محــدود129، ص1، جم�1984نی، عســق

مالـک بـن   «شدن تبدیل نمونه براي  3.شنیداري بوده و به همدیگر شباهت داشته باشند

غالـب بـن   «یـا  ) 25، صتـا  بید، یق العیدق ابن (نک:»مالک بن عبداهللا بن دینار«به  »نافع

بـه  » علی بن الحکم«یا )؛ 2، ح24، ص4ق، ج1429کلینی، (»غالب بن عثمان«به » محمد

  ...) و2، ح375، ص4(همان، ج»علی بن الحسین«

گیـرد ماننـد اینکـه طبقـه      مورد سوم در جایی است که قلب در طبقات صورت می

 عـن مسکان   ابن«جاي  راي مثال سند روایت بهب ؛دشوجا نقل  هپنجم جاب ۀچهارم با طبق
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» مسـکان   عمیر عن ابـن  ابی  ابن«) باید 4، ح527، ص6ق، ج1429 کلینی،(»عمیر ابی  ابن

  4)115، پانوشت ص3ج ق،1429تبریزي، (باشد.

  . قراین بازشناسی اسناد مقلوب در کتاب الکافی4ـ2

ها گاهی در بازشناسـی   هایی وجود دارد که این قرینه براي شناسایی اسناد مقلوب قرینه

ـ (بسیار اینچنین اسـت کنند که  اسناد مقلوب با هم تجمع می کلینـی،   نـک: نمونـه  راي ب

، 7؛ ج2، ح24، ص4؛ ج1، ح274، ص3؛ ج4، ح535؛ ص1، ح100، ص1ق، ج1429

یی در این راسـتا  تنها و دیگر گاه به )و ... 3، ح312؛ ص8، ح68، ص5، ج505، ح7ص

) در این مجال، این 1، ح598، ص9ج(همان، .ند که مواردش اندك استکن نقش ایفا می

  شود. کاربرد آورده می پرکاربرد و کم ر دو گونۀقراین د

  . قراین پرکاربرد1ـ4ـ2

تـوان   بازشناسی اسناد مقلوب، پرکـاربرد اسـت بـه ایـن معنـا کـه مـی        قرایناي از  پاره

دن کـر از: مشـابهت اسـناد، روایـت     نـد ا گون از آن ارائه داد کـه عبـارت   هاي گونه مثال

  از راوي دیگر. کثرت نقل یک راوي شخصی از کتاب مخصوصی و

  . مشابهت اسناد1ـ1ـ4ـ2

اي از آن، در  از آغاز تا پایان سـند یـا بخـش عمـده     الکافیتعداد قابل توجهی از اسناد 

تـوان   که از ایـن مطلـب مـی    )301ش، ص1395دلبري، (تمامی راویان مشترك هستند

از چنـین   ه که بزرگـانی گون  اي در شناسایی راویان مقلوب بهره برد همان عنوان قرینه به

، 9ج ؛122، پانوشـت ص 3؛ جق1429کلینـی،   نک:(بهره جستند.  عنوان قرینه اَسنادي به

نقـل   الصـیام براي نمونه سند ذیل از مرحوم کلینی در بابی از کتـاب   )325پانوشت ص

بـنُ   قَـالَ: کَتَـب محمـد    يارِیعنِ الس أَحمد بنِ محمدى عنْ یحیمحمد بنُ «: ه استدش

  )3، ح418، ص7، جهمان( ...»يالْفَرَجِ إِلَى الْعسکَرِ

گونـه   ، این سند به ایـن الکافیاست که در اسناد مشابه زیادي در کتاب   حالیاین در

، 1ق، ج1407، همو»(. ...يارِیى عنْ محمد بن اَحمد عنِ السیحیمحمد بنُ « :آمده است

؛ 7، ح158؛ ص5، ح106، ص4؛ ج5، ح487، ص3ج ؛9، ح190، ص2؛ ج6، ح369ص

  )3، ح465؛ ص10و  9، ح303، ص6؛ ج6، ح111، ص5؛ ج1، ح169ص 

تکـرار   ماننـد  ؛سناد دیگري نیز به کار آیـد تشخیص قلب در ا تواند در این قرینه می
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، 1ج ،همان(»...دیم بن عبد الحمی الدهقان عن درست عن إبراهیداهللاعب...«سند  ۀوهل 11

و  534و  478 و 366و 361و  352و  331و  253، ص6؛ ج162، ص5؛ ج32و  23ص

، همـو (...»دیعبد الْحمالدهقَانِ عنْ درست عنْ   یداهللاِعب «...) در کشف قلب در سند 540

د عـنِ الْحسـنِ   یزِینِ بنِ یالْحس «...وهله سند  6و تکرار  )4، ح277، ص11ق، ج1429

لنِ عنِ أَبِ یبیب رَاهنْ إِبزَةَ عمیح...؛ 5، ص2؛ ج137و  112، ص1ج ق،1407، همـو (»م

 الکـافی  ) در تشخیص مقلوب بودن برخی از نُسـخ 514و  393، ص6؛ ج190، ص4ج

 9) و آمـدن  662، پانوشـت ص 12ق، ج1429، همو(استآمده » علی بن ابی حمزة«که 

ـ   الْحسن بن محبوب عنْ  حمد عنِم  أَحمد بنِ«... مرتبه این بخش از سند  » ...یداود الرَّقِّ

محمـد،    أَحمد بنِ«...سند  در قلب بودن تک 5النور)  افزار درایإل نرم (نک:الکافیدر کتاب 

ـ   ، عنْمحمد  بنِ  نِیالْحس  عنِ  9) واگـویی  512، ص8ق، ج1429کلینـی،  ...»(یداود الرَّقِّ

  الـدهقَانِ] عـنْ    عبـداهللاِ   [بـنِ    یـداهللاِ سى عـنْ عب یع  محمد بنِ ...«این بخش از سند نوبه 

تسرنِ   دورٍ]   یأَبِ  [بنْصنْماهللاِ  عدبنان...  عالنـور) در سـند     افزار درایإل نرم (نک:»بنِ س...»  

  عبداهللاِ  منْصورٍ، عنْ  یأَبِ  بنِ  درست  ، عنْ الدهقَانِ  اهللاِعبد  نِب  یداهللاِعب  عنْ  سىیع  محمد بنِ

بــار ایــن بخــش از ســند  51) تکــرار 409، ص12ق، ج1429کلینــی، (...»مســکَانَ  بــنِ

 نـک: »(] عن صـالح بـن عقبـإل...    عی[ بن بز لید بن إسماعین عن محمد بن الحس.محم«..

الدین بـن ناصـر آل پنجـه     احمد بن شرف ۀراي قلب دانستن نسخالنور) ب افزار درایإل نرم

 ۀ) زنجیـر 325، پانوشـت ص 9ق، ج1429کلینی، (آمده است »علی بن عقبإل«که  یحسن

394  باري سند»لنُ  یعب  رَاهیإِبنْ  میأَبِ  عنْ  هنِ  عب ادمیسـی   حافـزار درایـإل   نـرم  (نـک: » ع 

  آید.  ) به کار می144، ص3ج ق،1407کلینی، (»حماد بن عثمان«لنور) در مقلوب بودن ا 

د که از آوردن شو نشان از این گذرگاه دانسته میآینه اسناد دیگري نیز مقلوب بودهر

؛ 256، ص4ج ،همـان ؛ در دو سند» احمد بن محمد«قلب بودن  نک:زنیم.( بازمی آن سر

، 5ق، ج1429، همـو (»محمـد بـن احمـد   «بـودن  )؛ قلـب  418، ص7ق، ج1429، همو

محمد «به » محمد بن عبدالرحمن«قلب شدن  و» ابی ایوب«)؛ قلب بودن 12، ح418ص

بـه  » جمیـل بـن صـالح   «؛ قلب شـدن  ها در برخی از نسخه» بن محمد عن عبدالرحمن

و صحیح بـودن  » حسین بن الحسن«در برخی نُسخ؛ قلب بودن عنوان » جمیل بن دراج«
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عبـداهللا بـن   «و صـحیح بـودن   » عبداهللا بـن الهیـثم  «مقلوب بودن  ؛»ن الحسینالحسن ب«

؛ مقلـوب  »سنان  ابن«و صحیح بودن » مسکان  ابن«در برخی نُسخ؛ مقلوب بودن  »القاسم

؛ مقلـوب بـودن   »محمـد بـن یحیـی   «و صحیح بودن » محمد بن احمد بن یحیی«بودن 

و » ابـی عمیـر    ابن«مقلوب بودن  ؛»القاسم بن محمد« و صحیح بودن» محمد بن القاسم«

و صحیح بـودن  » احمد بن الحسین«در برخی نُسخ؛ مقلوب بودن  »یونس«صحیح بودن 

ـ »سهل بـن زیـاد  « ، 122، ص3؛ ج4، پانوشـت ح 535، ص1، جهمـان  نـک: ترتیـب   ه(ب

ــت ح ــت ح565؛ ص3پانوشـ ــت ح684، ص4؛ ج7، پانوشـ ، 489، ص7؛ ج1، پانوشـ

، پانوشـت  310، ص2؛ ج5، پانوشـت ح 597، ص4؛ ج7، ح198، ص9؛ ج4پانوشت ح

  )18، پانوشت ح355، ص4؛ ج4، پانوشت ح153، ص7؛ ج2ح

  دن شخصی از کتاب مخصوصی  روایت کر. 2ـ1ـ4ـ2

د شو اند که از برخی اسناد و کتب فهرست دانسته می اي از راویان داراي کتاب بوده پاره

فهرست  نک:براي دانستن عناوین برخی از آنان (ها چه اشخاصی هستند که روایتگر آن

شناسـایی   تواننـد قرینـۀ   ذکور در طریق خاص مـی ) راویان مو رجال النجاشی یالطوس

پژوهان از این قرینه بهره برده و اسناد مقلـوب را تشـخیص    حدیث .قلب در سند باشند

) 535ص ، پانوشـت 1ق، ج1429کلینـی،  (.انـد  دهکـر گونه که برخی چنین  همان اند داده

نقل سند ذیل ، فضل العلمهاي گوناگونی از مرحوم کلینی در کتاب  براي نمونه از نسخه

لَ بنِ یسى عنْ محمد بنِ إِسماعیى عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عیحیمحمد بنُ « شده است:

ق، 1407، (همـو  »قَال... ی عبداهللاِعنْ أَبِد یعنْ طَلْحإلَ بنِ ز منْصورِ بنِ حازِمٍعٍ عنْ یبزِ

،  یف کاشـان ی شراهللا بن شکراهللا فتح ۀنسخ 2، الکافیدیگر از  نسخۀ 9؛ نک: 41، ص1ج

 ۀحمـد، نسـخ  این محمـد بـن   الد ج�ل ۀین محمد، نسخالد ی بن شمستقمحمد ۀنسخ

  )100ص ، پانوشت1ق، ج1429، همو نک:؛ مجهول الناسخ و... ۀنسخ 2 ،صادقمحمد

نجاشـی،  (روایتگري محمد بن اسماعیل بن بزیع نسبت به کتاب منصور بـن یـونس  

) 207همان، ص(کتاب طلحإل بن زید ) و روایتگري منصور بن یونس332ش، ص1365

ر مقلوب شده اسـت؛  کند که منصور بن حازم در سند مذکو اي است که د�لت می قرینه

دار الحدیث ایـن راوي را منصـور بـن یـونس      ؤسسۀاي از نُسخ و چاپ م رو پاره ازاین

  )100و پانوشت ص 100، ص 1ق، ج1429کلینی،  (نک:اند. ضبط کرده
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روایتگـري کتـاب    ،نمونـه  در اسناد بسـیاري بهـره بـرد؛ بـراي    توان  از این قرینه می

) در مقلـوب  135ش، ص1365نجاشـی،  (»الحسن بن محبوب«توسط » حفص الحنّاط«

)، 535، پانوشـت ص 1ق، ج1429کلینـی،  (برخـی از نُسـخ   در سـند » ایـوب   ابن«بودن 

ش، 1365نجاشـی،  (»غالـب بـن عثمـان   «توسط » روح بن عبدالرحیم«روایتگري کتاب 

ق، 1429کلینـی،  (در سند برخی از نُسـخ » عبداهللا بن عثمان«) در مقلوب بودن 323ص

مقلـوب  مانند  ؛توان از این راه تشخیص داد ) و اسناد دیگري را می68، پانوشت ص5ج

اسـاس سلسـله    بر 4214اي در سند  در نسخه» علی بن یزید«به » علی بن رئاب«شدن 

عبد ربه «)، مقلوب شدن 3، ح281، ص5تصحیح دار الحدیث(همان، ج الکافیشمارش 

)، 3، ح312، ص5همـان، ج (4226در نُسـخی در سـند   » عبداهللا بن عـامر «به » بن عامر

بـه  » جعفر بن محمد«و » الحسن بن علی محمد بن«به » الحسن بن علی«مقلوب شدن 

همـان،   نـک: ترتیب  (بهاکبر غفاري شده توسط علی تصحیح در نسخۀ» جعفر بن عبداهللا«

، 312، ص5ق، ج1429همــان، (4264) در اســناد 153، ص4؛ ج115، ص3ج ق،1407

در » سـنان   ابن«به » مسکان  ابن«)، مقلوب شدن 6، ح611، ص7همان، ج(6608) و 4ح

بـه  » محمـد بـن یحیـی   «)، قلب شـدن  7، ح11، ص6همان، ج(4792ر سند اي د نسخه

) و مـوارد بسـیار   1، ح505، ص7همـان، ج (6432در نُسخی در سند » محمد بن علی«

، 505، ص7؛ ج3، پانوشـت ح 736؛ ص2، پانوشت ح375، ص4همان، ج (نک:دیگري

، 14؛ ج1، پانوشت ح598؛ ص7، پانوشت ح576؛ ص36، پانوشت ح241، ص9؛ ج1ح

) از ایـن  88، پانوشت ح268؛ ص24، پانوشت ح173، ص15؛ ج1، پانوشت ح596ص

    شود.  راه شناخته می

  . کثرت نقل یک راوي از راوي دیگر3ـ1ـ4ـ2

شـناس را در تشـخیص    کثرت نقل یک راوي از راوي دیگر، راهنمایی است که حدیث

بـاب مـا   «براي نمونه نسـاخ سـند پـنجم     ؛کند اي از روایان کمک می مقلوب بودن پاره

گونـه   را ایـن  الحجـإل از کتاب »  إلِ علَى الْإِمامیإلِ و حقِّ الرَّعیجِب منْ حقِّ الْإِمامِ علَى الرَّعی

ـ  یعنْ عل  سىیرُه عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عیو غَ یمحمد بنُ عل« :ثبت کردند   مِبنِ الْحکَ

، همـان  (نـک: ...» نیالْمـؤْمن رِیثَابِـت قَـالَ: جـاء إِلَـى أَم     یبنِ أَبِ  بِیعنْ رجلٍ عنْ حبِ
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  )5، پانوشت ح345، ص2ق، ج1429؛ همان، 5، ح406ص ،1ق، ج1407

همان،  نک:(آمده است» محمد بن علی«عنوان راوي  الکافینُسخ موجود از  ۀدر هم

احمـد بـن   «هـیچ روایتـی از   » محمد بن علـی «که  حالی) در5، پانوشت ح345، ص2ج

محمـد بـن   «النـور) و    افزار درایإل نرم (نک:ده استنقل نکر الکافیدر » محمد بن عیسی

که ایـن مطلـب   همان) (دهروایت نقل کر 3496، »احمد بن محمد بن عیسی« از» یحیی

محمـد  «عنوان ده برخی بپذیرند که سند این روایت مقلوب شده و راوي را با باعث ش

اي ایـن سـند را از    ) و پـاره 5، ح345، ص2ق، ج1429کلینـی،  (ثبـت کننـد  » بن یحیی

ــی« ــن یحی ــد» محمــد ب ــه از 368، ص1ق، ج1414بروجــردي، (بدانن ــن «) ن محمــد ب

  ) 259همان، ص.(»علی

ماننـد   ؛توان در کشف مقلوب بـودن برخـی از اسـناد بهـره جسـت      از این قرینه می

المعلـی  «است از » ابو عبداهللا ا�شعري«او  ن عامر که کنیۀحسین بن محمد بکثرت نقل 

ابـوعلی  «النـور) نسـبت بـه مقلـوب بـودن        افـزار درایـإل   نرم ؛ نک:سند 545(»بن محمد

ــعر ــی، (»يا�ش ــو؛ 93، ص2؛ ج35ص ،1ق، ج1407کلین ، 241، ص3ق، ج1429، هم

ـ   «[از » القاسم بن محمد [الجـوهري] «)؛کثرت نقل 25پانوشت ح حمـزة   یعلـی] بـن اب

علـی بـن ابـی    «النور) نسبت به مقلـوب بـودن    افزار درایإل نرم ؛ نک:سند 69(»[البطائنی]

از » سـهل بـن زیـاد   «)؛ کثـرت نقـل   2، ح156ص ،4ق، ج1407کلینـی،  (»حمزة الثمالی

حمید بن «النور) نسبت به مقلوب بودن   افزار درایإل نرم ؛ نک:سند 68(»محمد بن عیسی«

از » محمد بن احمد [بـن یحیـی]  «)؛کثرت نقل 5، ح453ص ،6ق، ج1407کلینی، (»زیاد

احمد بن «النور) نسبت به مقلوب بودن   افزار درایإل نرم ؛ نک:سند 65(»احمد بن الحسن«

، 262؛ ص9، ح28، ص6؛ ج24، ح392ص ،3ق، ج1407کلینـی،  (در سه سـند » محمد

 افـزار درایـإل   نرم ؛ نک:سند 51(»عمرو بن عثمان«از » ابراهیم بن هاشم«)؛کثرت نقل 1ح

، همـو ؛ 208ص ،3ق، ج1407کلینـی،  (»عمرو بن سـعید «النور) نسبت به مقلوب بودن  

 »علی بـن مهزیـار  «از » سهل بن زیاد«)؛ کثرت نقل 7، پانوشت ح527، ص5ق، ج1429

کلینـی،  (»علـی بـن مهـران   «النور) نسبت به مقلوب بودن   افزار درایإل نرم ؛ نک:سند 41(

ــی، ؛ کل208ص ،3ق، ج1407 ــت ح526، ص5ق، ج1429ین ــل  6، پانوش ــرت نق )؛ کث

؛ سـند  38(»احمد بن محمد بن عبداهللا [شیخ المعلی بن محمـد] «از » المعلی بن محمد«
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کلینـی،  (»احمد بن محمد بن ابی نصر«النور) نسبت به مقلوب بودن   افزار درایإل نرم نک:

  ) و موارد دیگر.271، ح502ص ،15ق، ج1429

  کاربرد . قراین کم2ـ4ـ2

تـوان   کاربرد است بـه ایـن معنـا کـه نمـی       بازشناسی اسناد مقلوب، کم قرایناي از  پاره

از: توجـه بـه طبقـه، توجـه بـه اسـناد        نـد ا گون از آن ارائه داد که عبارت هاي گونه مثال

  در کتب دیگر حدیثی و آمدن عنوان راوي در کتب رجال. الکافیروایات 

  . توجه به طبقه1ـ2ـ4ـ2

ت سـ گـون ا  گونـا داراي آثار و ثمرات  و دار ریشه ،هاي مهم ات یکی از بحثبحث طبق

السـن و لقـاء    یاشـترکوا فـ   جماعـإلٌ «نویسان عبـارت اسـت از:    طبقه در اصط�ح درایه

جمـاعتی کـه بـا یکـدیگر در سـن و      ؛ وهکذا خ فهم طبقإلٌ ثم بعدهم طبقإلٌ أخرىیالمشا

دیگـري   ۀها طبقـ  هستند و پس از آنها یک طبقه  م�قات مشایخ مشترك باشند پس آن

تـا،   عسق�نی، بـی  حجر  ابن؛ 388ص ،ق1408شهید ثانی، (».است و همین طور تا آخر

  )6ص

دهـد.   یکی از دستاوردهاي شناخت طبقات، در شناسایی اسناد مقلوب بار و بر مـی 

هشتم در بـاب میـراث ذوي ا�رحـام در کتـاب     سند ، الکافینُسخ  در همۀبراي نمونه 

 یعنْ أَبِ  سىیعدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ ع« :گونه آمده است این المواریث

 نَانٍ  ثَابِتنْ حنِ   عنِعنْی   یأَبِ   ابفُورٍ عاقَ  عحنِ  إِسارٍ  بمنْ أَبِ عاهللا عـدبی ع...«)  ،کلینـی

  )136، ص7ج ق،1407، همو؛ 8، ح666، ص13ق، ج1429

یعفـور از اسـحاق بـن      ابـی   روایت نمودن ابن« د:نگوی ولی برخی در ذیل این سند

چهـارم   ۀپنجم یا طبق ۀاز کبار طبقعفُور ی   یأَبِ   ابنِرو که  ایناز ؛بسیار غریب است ،عمار

از عمـار    بـن   إِسـحاق کـه   حـالی در ،از دنیا رفته است صادق  بوده و در حیات امام

سـند روایـت مـذکور،     رو چه بسا ایـن گمـان بشـود کـه     پنجم است. ازاین ۀصغار طبق

  بـنِ عمـار عـنْ     إِسـحاقَ " :و شـکل درسـت آن بـه ایـن صـورت اسـت       مقلوب گشته

  )202ص ق،1422ج�لى،   نىیحس(»."عفُورٍی  یأَبِ  ابنِ

ـ  .شـود  موارد اندك دیگري از اسناد مقلوب بازشناسی مـی  ،به یاري این قرینه  ۀنمون
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، 674، ص4ق، ج1429کلینـی،  (در برخی از نُسخ» هارون بن مسلم«مقلوب بودن اول: 

هـارون  «) به جهت اینکـه  29همان، ح(»هشام بن سالم«) و درست بودن 29پانوشت ح

، ش1373طوسـی،  (اسـت  عسـکري   حسـن   امـام  ۀدر طبقـ » بن مسلم بن سـعدان 

  نقل روایت نموده باشد.  صادق  تواند از امام ) و نمی403ص

) و 6، ح365، ص14ق، ج1429کلینـی،  (»ابان بـن تغلـب  «دوم: مقلوب بودن  نمونۀ

عـن]    سـى یم عـنْ محمـد بـنِ ع   یبنُ إِبرَاه یعل«[در سند » ابان بن عثمان«درست بودن 

ـ عم  عنْ أَبانِ بنِ تَغْلب  ونُسی رو کـه یـونس [بـن     ازایـن ...» ی عبـداهللاِ نْ رواه عنْ أَبِ

هشــام بــن «در ایــن ســند اســت در زمامــداري » ابــان«عبــدالرحمن] کــه روایتگــر از 

 208) و در سـال  447ش، ص1365نجاشـی،  (ق) بـه دنیـا آمـده   105ـ125(»عبدالملک

 141) ولی ابان بن تغلب در سال 342، ص3ج تا، مامقانی، بی(هجري قمري از دنیا رفته

رسـد کـه    ) که به نظـر مـی  89، ص1ق، ج1413ذهبی، (هجري قمري فوت کرده است

 ؛به دنیـا آمـده باشـد   » هشام بن عبدالملک«در اواخر زمامداري » یونس بن عبدالرحمن«

رفـت   ران بـه شـمار مـی   معم ۀآمد باید در زمر زیرا اگر در اواسط یا اوایل آن به دنیا می

تـا، سراسـر)    ک: سجسـتانی، بـی  (ناند که ایشان را در این گروه به شمار نیاورده حالیدر

سـاله   17ـ16نوجوانی » ابان بن تغلب«در زمان رحلت » یونس بن عبدالرحمن«بنابراین 

   است.» ابان بن عثمان«بنابراین باید بر این باور رفت که این شخص  بوده؛

عثمان بن «از » ابراهیم بن عبدالحمید«از  »بن زیاد سهل«دن کرروایت  ،سوم ۀو نمون

د عـنْ  یـ م بـنِ عبـد الْحم  یاد عنْ إِبرَاهیبنِ زِ  سهلِعدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ «در سند » عیسی

نِ عانَ بثْمنِ ابن  سىیعابِنَا عحضِ أَصعنْ بکَانَ عس363، ص10ق، ج1429کلینـی،  (»...م ،

طوسـی،  (باشـد  مـی  جـواد  امـام  ۀز طبقـ ا» سهل بـن زیـاد  «زیرا  ؛مقلوب است) 3ح

 کاظم  و امام صادق  امام ۀاز طبق» ابراهیم بن عبدالحمید«و ) 357، صش1373

عثمـان بـن عیسـی    «) و 351صهمـان،  (است چیزي نشنیده رضا  بوده ولی از امام

رسـد   ) بنابراین به نظر می360ص(همان، .باشد می رضا  از اصحاب امام» ]الک�بی[

ـ بـنِ زِ   عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ سـهلِ « :گونه باشد که سند حدیث این اد عـنْ عثْمـانَ بـنِ    ی

سىیع  رَاهنْ إِبیعمالْح دبنِ عب نِ ابنیمع ابِنَا دحضِ أَصعنْ بکَانَ عسگونه کـه    همان »...م

و مقلـوب بـودن    )332، پانوشت ص4، جق1429(تبریزي، شدند. برخی به مهم یادآور
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محمد بن عبداهللا بن واسـع عـن   «و مقلوب بودن » مسکان عن محمد بن ابی عمیر  ابن«

، 551، ص7؛ ج4، ح527، ص6ق، ج1429کلینـی،   نـک: ترتیـب   به(»اسماعیل بن سهل

، 4؛ ج115، پانوشـت ص 3ق، ج1429انـد.(تبریزي،   ) که برخی به آن یـادآور شـده  1ح

  )481ص پانوشت

  . توجه به اسناد روایات الکافی در دیگر کتب حدیثی2ـ2ـ4ـ2

 کلینیویژه اگر  با کتاب دیگري به الکافیبه شکلی نادر از شباهت سند  ،در برخی موارد

اد رهنمـون  به مقلوب بودن برخی از اسن توان می ،ده باشدروایت را از آن کتاب اخذ کر

عـدةٌ مـنْ   «: آورده شـده اسـت   گونه  این الکافیسندي در کتاب  شد. مانند اینکه زنجیرۀ

سِ بنِ یبنِ قَ بنِ عقْبإلَ یعل  أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ خَالد عنْ بعضِ أَصحابِنَا عنْ

ـ قَـال سـئلَ أَم   رسـولِ اهللاِ   یحـإلَ مـولى  رب یسمعانَ بنِ أَبِ کلینـی،  (»...نَیرُ الْمـؤْمن ی

احمد بن محمد بـن خالـد برقـی     گونه از ) که همین سند به این213، ص1ق، ج1429

بعضِ أَصـحابِنَا عـنْ صـالحِ بـنِ      عنْه [احمد بن ابی عبداهللا البرقی] عنْ« :ه استدشنقل 

رفَعـه قَـالَ: سـئلَ     یحإلَ] مولَى رسولِ اهللاِحإل [ربیزب یسِ بنِ سمعانَ عنْ أَبِیعقْبإلَ عنْ قَ

ریأَمنؤْمنَیالْم«...) ،293، ص1ق، ج1371برقى (  

بـه تصـحیح    ،دندرا که نقل کر الکافیگونه که برخی از بزرگان که اسنادي از  همان

از ابـواب   126سند چهاردهم در بـاب   ،نمونه اند. براي روات مقلوب پرداخته اي از  پاره

عنِ   یداهللاِنِ بنِ عبیعنِ الْحس يالْأَشْعرِ یأَبوعل«: گونه آمده است این الکافیالتاریخ کتاب 

ـ  بنِ سماعإلَ یعلالْحسنِ بنِ موسى الْخَشَّابِ عنْ  لنْ عـنِ      یعع ـاطـنِ رِبـنِ بسـنِ الْحب  

  ) 701، ص2ق، ج1429کلینی، (...»نَإلَ عنْ زرارةَ قَالَ: سمعت أَبا جعفَرٍیأُذَ ابن

جماعـإلٌ عـنْ عـدةٍ مـنْ      یأَخْبرَن« :ده استگونه نقل کر شیخ طوسی سند را اینلیک 

حنْ مابِنَا عحنِ أَصب دنْ أَبِیمع قُوبیع لرِ  یعـ   يالْأَشْـع سـنِ الْحاهللاِ  عـدبـنِ عـنِ  ینِ بع 

لنْ عإلَ عاعمنِ سنِ بسنِ الْحى الْخَشَّابِ عوسنِ منِ بسـنِ     یالْحع ـاطـنِ رِبنِ بسنِ الْحب

  ) 151ق، ص1411طوسى، (...»نَإلَ عنْ زرارةَ قَالَ سمعت أَبا جعفَرٍیأُذَ ابن

اي از  دن پـاره توان مقلوب بـو  ها می هاي دیگري که از شباهت تقریبی آن و از نمونه

 الکـافی  14450، 12233، 6508، 2667، 602، 62از: اسناد  ندا عبارت اسناد را بهره برد،
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؛ 18، ح31، ص4؛ ج2، ح557؛ ص2، ح83، ص1ق، ج1429کلینــی،  نــک:ترتیــب  بـه (

اي از  ) به اسناد روایات پاره2، ح532، ص14؛ ج3، ح672، ص12؛ ج3ح، 548، ص7ج

؛ 1، ح121؛ ص9، ح4، ص1ق، ج1404صــفار،  نــک:ترتیــب  بــه(هــاي حــدیثی کتــاب

ق، 1407؛ طوســى، 1979، ح142، ص2ج ،ق1413، ؛ همــو274ق، ص1406صــدوق، 

  )14، ح304، ص2، ج ق1371برقى،  ؛9، ح299، ص4ج

  کتب رجال   . آمدن نام راوي در3ـ2ـ4ـ2

هرچنـد   .دهاي رجال مراجعـه کـر   توان به کتاب گاهی براي مقلوب بودن یک راوي می

عنـوان   بهاین امر  ،اي بین نبودن عنوان یک راوي و مقلوب بودن آن وجود ندارد م�زمه

راویـانی باشـد کـه رجالیـان      ویژه اگر عنوان راوي در جرگۀ به ؛یک قرینه کارساز است

المراء و الخصـومإل و معـاداة   «سند ششم باب  ،اند. براي نمونه ودهها ب درصدد آوردن آن

عدةٌ مـنْ أَصـحابِنَا عـنْ    « گونه فراز آمده است: این الکافیاز کتاب ایمان و کفر » الرجال

لنْ عع دمحنِ مب دمنِ  یأَحکَمِ عنِ الْحـ  ب سـنِ الْحنِ بسیالْح نْـدـ    ينِ الْک بـد  ی ععـنْ أَبِ

  )6، ح736، ص3ق، ج1429کلینی، (...» قَالَ: اهللاِ

  در اصـحاب امـام  » يالحسین بن الحسن الکند«هاي رجالی عنوان  که کتاب حالیدر

) البتـه در  195ق، ص1371؛ طوسی، 46ش، ص1365نجاشی، (اند برشمرده صادق

در  ) که او�26ًص ش،1342برقی، (آمده است» حسن [بن] الحسین کندي«رجال برقی 

دلبـري،   .(نک:انتساب این کتاب به احمـد یـا محمـد یـا ابـی عبـداهللا اخـت�ف اسـت        

رو که در مـتن   باشد؛ ازاین ۀ مصحح آن افزود» بن« ۀکلم ظاهراً ) ثانیا199ًش، ص1395

وجـوه برتـري سـخن نجاشـی بـر دیگـر        کتاب داخل کروشه قرار گرفته است و ثالثـاً 

 .یمگـذر  میبه جهت تنگناي نوشتار از آوردن آن  رجالیان را بیش از ده مورد دانست که

و  ، سراسـر؛ شمشـیري  1384ي بیدگلی، دیار؛ 174و  170، ص1366میرشریفی، نک: (

  )108ـ105، ص1388ج�لی، 

دن کرروایت  ،شود اي دیگري از راویان مقلوب که از این رهگذر مشخص می نمونه

، 10ق، ج1429کلینـی،  (اسـت  صـادق   از امـام » ابی عمـر السـراج  «شخصی به نام 

مجلسی ایشـان  رو ع�مه  این؛ از) که نامی از او در کتب رجال نیامده است7، ح267ص

) عنـوان ایشـان در کتـب رجـال     208ق، ص1420مجلسـی،  .(را مجهول دانسته اسـت 
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؛ 450ق، ص1420؛ طوسـی،  458ش، ص1365نجاشـی،  (آمده است» ابومخلد السراج«

 دنـد. کرگونه که برخی نسبت به این مطلـب یـادآوري     ) همان44ش، ص1342برقی، 

، پانوشـــت 2ق، ج1429؛ تبریـــزي، 7، پانوشـــت ح267، ص10ق، ج1429(کلینـــی، 

  )394ص

  . اسناد مقلوب؛ آمار و تحلیل5ـ2

طـور میـانگین    د که بهشدانسته  ،به عمل آمد الکافیشماري که از اسناد مقلوب در با باز

انسـان  سند مقلوب وجود دارد که جمع آنـان   13الحدیث)،  دار ـ ط(الکافیدر هر جلد 

؛ 1، ح71، ص1ق، ج1429کلینـی،   نـک: نمونـه   رايب(دانرس می 200 تقریبی به عددرا 

؛ 2، ح557؛ ص4، ح535؛ ص4، ح475؛ ص2، ح213؛ ص1، ح100؛ ص2، ح83ص

؛ 34، ح380؛ ص5، ح345؛ ص2، ح310، ص2؛ ج6، ح691؛ ص2، ح657ص

؛ 1، ح255؛ ص25، ح241؛ ص3، ح122؛ ص12، ح64، ص3ج ؛14، ح701ص

، 31؛ ص2، ح24، ص4ج ؛1، ح707؛ ص7، ح565؛ ص4، ح371؛ ص1، ح274ص

؛ 1، ح684؛ ص5، ح597؛ ص2، ح375؛ ص18، ح355؛ ص2، ح109؛ ص18ح

، 312؛ ص3، ح281؛ ص17، ح120، ص8، ح68، ص5ج ؛3، ح736؛ ص6، ح687ص

؛ 7، ح11، ص6ج ؛7، ح527؛ ص6، ح526؛ ص12، ح418؛ ص5، ح378؛ ص4و  3ح

 ؛3، ح418؛ ص7، ح358؛ ص4، ح153، ص7؛ ج4، ح230؛ ص24، ح378ص

، 189، ص8؛ ج6، ح611؛ ص2، ح591؛ ص3، ح548؛ ص1، ح505؛ ص4، ح489ص

؛ 3، ح325؛ ص36، ح241؛ ص9، ح217؛ ص7، ح198، ص9؛ ج2، ح512؛ ص18ح

؛ 4، ح277، ص11ج ؛7، ح268، ص10ج ؛1، ح598؛ ص7، ح576؛ ص11، ح544ص

؛ 8، ح502؛ ص5، ح47، ص13؛ ج3، ح672؛ ص2، ح622؛ ص7، ح409، ص12ج

و مــــــوارد . 88، ح268؛ ص24، ح173ص ،15ج ؛1، ح569؛ ص6، ح365، ص14ج

، 15086، 15256، 15206، 6620؛ شـود  وار آن بسـنده مـی   سلسله ۀدیگري که به شمار

3597 ،4594 ،3040 ،245 ،717 ،881 ،1194 ،3856 ،6013 ،7681 ،8087 ،2524 ،

11955 ،4231 ،5544 ،31 ،938 ،1312 ،1518 ،1528 ،2576 ،3596 ،4477 ،6644 ،

6650 ،7444 ،8114 ،8461 ،6569 ،3898 ،1374 ،6452 ،4691 ،5765 ،702 ،
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1251،2120 ،7364 ،1426 ،1635 ،7309 ،1257 ،430 ،200 ،3261 ،158 ،2271 ،

2517 ،2879 ،5736 ،1260 ،1697 ،4721 ،8468 ،280 ،4640 ،1535 ،5749 ،3533 ،

 الکـافی وار  اگر این عدد با آخرین عدد سلسـله  )و... 6513، 5554، 2185، 6514، 495

مشـخص   )863، ص15ق، ج1429کلینـی،  (سنجیده گـردد ) 15413(الحدیث) دار ـ  ط(

برد. لیک این عدد،  قلب رنج می ۀاز پدید الکافیدرصد اسناد  2/1شود که در حدود  می

طور کامل قلب شده باشد بلکه  ما سندي نداریم که به الکافیعدد دقیقی نیست زیرا در 

ـ  رو براي دستیابی به عدد دقیق  راویان مقلوب داریم. ازاین آمـده در   دسـت  هباید عـدد ب

 با احتساب مکـررات)  الکافیعدد راویان در (84749) با عدد 200یعنی (مقلوب ۀپدید

از یـک درصـد راوي    23/0که در ایـن صـورت بایـد گفـت تنهـا       6در نظر گرفته شود

  :دو نکته �زم استتذکر در اینجا  وجود دارد. الکافیمقلوب در 

ـ  بـه   ،در عناوین راویان بسیاري از موارد قلب آنکه اول گـردد  برمـی اخ عملکـرد نس 

ـ  ؛نُسخ مختلف با همدیگر ناهمگون بودنـد  ،رو که در بسیاري از موارد قلب ایناز  رايب

» احمد بن محمـد «نگاشته شده و در نُسخ دیگر » محمد بن احمد« ،مثال در چند نسخه

، 378، ص6؛ ج2، پانوشــت ح109ص ،4ق، ج1429کلینــی،  نــک:(ثبــت شــده اســت

ــت ح  ــت ح358، ص7؛ ج24پانوشـ ــت ح189، ص8؛ ج7، پانوشـ ، 9؛ ج18، پانوشـ

نگاشته یا » احمد محمد بن«ثبت یا  ی در هنگامۀکه کلین حالیدر )9، پانوشت ح217ص

دن در امـر استنسـاخ،   توان شتابزده عمـل کـر   ن امر را میای ؛ که ریشۀ»احمد بن محمد«

. روات براي ناسخان یا دست به تصحیحات قیاسی زدن آنان دانست اي از ناآشنایی پاره

، پانوشـت  600، ص1؛ ج20، پانوشـت ح 279، ص4ق، ج1429کلینـی،   نک:ترتیب  به(

رو تبعـاتی کـه    ایناز) 6، پانوشت ح365، ص14؛ ج21، پانوشت ح559، ص3و ج 6ح

ف نبـوده بلکـه   برخ�ف تصور رایج همواره از نوع تصحی ،اند نویسان پدید آورده نسخه

 ،1396ایـزدي و شـجاعی،    (نک:در بسیاري از موارد سـر از تحریـف درآورده اسـت.   

  )121ص

،  ي که برخی از خطوط قدیمی در ایجـاد ایـن پدیـده داشـته    تأثیردوم آنکه نباید از 

گونه که برخی به این امر در ذیل سند هفتم از باب عمـل السـلطان     غفلت ورزید همان

بعـد حـذف    "ریبش"ب  "هشام"ف یو تصح «...اند:  و آورده  کر دادهدر کتاب المعیشإل تذ
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ـ  ، 9جق، 1429کلینـی،  (»مـإل ممـا � معونـإل لـه    یالخطـوط القد  یألفه کما کان مرسوماً ف

؛ 3، پانوشت ح422، ص3، جهمان نک:موارد بیشتر دیدن براي ؛ 7، پانوشت ح623ص

  ) 11، پانوشت ح522، ص6ج

اوثـق  «تعبیري که نجاشی براي کلینی فراز آورده و او را در اینجا باید گفت که تک 

کـم بـودن    ) از منظـر 377ش، ص1365نجاشـی،  (دانسـته » الناس فی الحدیث و اثبتهم

گونه که برخی به شکلی کلی این احتمال را   جاست همانپدیدۀ قلب در راویان، کام�ً ب

این تعبیر را تنها در حق او  دانسته که اند که نجاشی، از کلینی و کتابش چیزهایی می داده

تعبیري کـه هـیچ رجـالی بعـد از او، آن را بـراي       ؛)46ص ،ق1415عاملى، (روا دانسته

قـدري با�سـت کـه     الشیعإل) و طرازش بـه   افزار رجال نرم (نک:راوي دیگر به کار نبرده

نـوري،  (لفـان وارد آمـده اسـت.   ؤهایی است که در توصیف راویان و م جامع تمام مدح

اي از این تعـابیر را   حداقل) پاره(رو اگر پذیرفته شود که ) ازاین474، ص21ج ،ق1429

 همـان  ؛سـنت بهـره بـرده اسـت      غضائري از عالمان اهل  غضائري و ابن  نجاشی از ابن

باید گفت کـه ایـن    )212ش، ص1394ثانی،  اند(شهید دهکرگونه که برخی خاطرنشان 

ق، 1422 ،یعسـق�ن  حجـر   (ابنرساند ت را میتعدیل و تثب ۀتعبیر نجاشی با�ترین مرتب

رو که اگر انسانی در ثبت  ازاین ؛جاستل سخن این نوشتار بدر مح که کام�ً 7)176ص

مـورد   20اش در حـدود   با به حساب آوردن مکررات) تنها خامـه (عنوان راوي 84749

هـاي   در مثال رو که این؛ ازهزارم)؛ باید به قلمش آفرین گفت (دو ده0002/0بلغزد یعنی 

بـا   ولـی  باشـند دیده شد که همه نُسخ در عنوان یک راوي با هم مشترك  بسیار اندکی

د که قلب در آن صورت پذیرفتـه اسـت کـه ایـن مـوارد کمتـر از ده       یآ به دست  قراین

، 4ق، ج1429کلینـی،   نـک: نمونـه   رايب.(شود درصد در کل موارد پیدا شده برآورد می

، 12؛ ج1، پانوشـت ح 273، ص7؛ ج5، پانوشت ح378، ص5؛ ج5، پانوشت ح597ص

  )و ... 7، پانوشت ح409ص

  گیري نتیجه. 3

  آید: گفته نتایج زیر به دست می از مجموع مباحث پیش

گونی در شناسایی اسناد مقلوب وجود دارد که برخی پرکـاربرد و   هاي گونه قرینه .1
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به سلسله اسناد مشـابه،   از: توجه ندا هاي پرکاربرد عبارت اربرد هستند. قرینهک اي کم پاره

کثرت نقـل یـک راوي از راوي دیگـر. و     دن شخصی از کتاب مخصوصی وروایت کر

در کتب  الکافیاز: توجه به طبقه، توجه به اسناد روایات  ندا کاربرد عبارت هاي کم قرینه

 ب رجال.آمدن عنوان راوي در کت دیگر حدیثی و

قلب رنـج   ۀراوي از پدید 200غایت اندك است، حدود  به الکافی. قلب در اسناد 2

بـرآورد   یـک درصـد   از 23/0 ،الکافیراوي مکرر در  84749برند که در سنجش به  می

 درصد این عدد، در اثر قصور یا تقصیر نساخ و عوامل دیگر ماننـد  90 أشود که منش می

داشـته   تـأثیر قلب راویان  ۀپدید 0002/0و خطاي قلم کلینی در نارسایی خط پیدا آمده 

 ۀاوثقیت و اثبتیت بـا هـم) دربـار   (است که این امر، لونی تحقیقی به یگانه تعبیر نجاشی

  مرحوم کلینی است.

  

  ها نوشت پی

شاذان من اوثـق مـن خلـق      قال عنه ا�زهري: و ابن«اند مانند  چند تعابیر دیگر به کار برده. رجالیان هر1

العامـإل و  کان من اوثـق النـاس عنـد الخاصـإل و    «» اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحدیث و اعبدهم«، »اهللا

؛ 241؛ الـنص، ص 41ق، المقدمـإل، ص 1420طوسی،  نک:ترتیب  به(»انسکهم نسکا و اورعهم و اعیدهم

 »اوثـق النـاس و اعلمهـم   » «من ابنهاوثق ) «197و  169، 51ق، 1422غضائري،  ابن(»ابوه اوثق منه« )404

ثقیت و اثبتیت براي شخصی جمـع  عالم رجالی شیعی بین او ) ولی هیچ147و  44ق، ص1402حلی، (

  )هافزار رجال الشیع نرم (نک:د.شدانسته  رجال الشیعإلافزار  وجو در نرم اند که این مطلب با جست دهنکر

ـ (. معناي دوم را دیگر لغویان بیان کردند.2 م، 1988دریـد،    ؛ ابـن 171، ص5، جق1409یـدى،  ک: فراهن

  )  512، ص2ق، ج1414؛ فیومى، 373، ص1ج

  این قیود در تصحیف وجود دارد.  رو که در واقع معمو�ً ایناز ؛شود این قید تصحیف را خارج می. با 3

اول اینکه کل سـند   :دشو مثالی از آن دو یافت نمی الکافی. دو مورد دیگر نیز وجود دارد که در کتاب 4

) 262تـا، ص  ؛ صدر، بـی 19م، ص1984شهرزوري، (.رود و برعکس یک متن، براي متن دیگري به کار 

ق، 1406مجلسى، (»سابع«به » عباس«مانند  ؛به برعکس خودش دگرسان گردد دوم آنکه یک واژه دقیقاً

  )  جا ن(هما.) البته به شرطی که در سند حدیث رخ دهد نه در متن حدیث494، ص6ج

افـزار   شده در این نوشـتار، از بخـش اسـناد نـرم     ار دادهدن این نکته سزامند است که آم. خاطرنشان کر5

    گرفته شده است. النور  درایإل

نـام  » اسـناد «از بخـش  » راوي«رو که در قسـمت   ازاین ؛به دست آمد النور  درایإلافزار  . این عدد از نرم6

آمده است که در کنار همین جدول، به تعداد روایـات هریـک از    »عنوان معیار«راوي در دیباچه  3248
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اسـت   الکافیدر  طریق 5630داراي » علی بن ابراهیم بن هاشم«مثال  رايب ؛راویان تذکر داده شده است

ـ آمده است که اگر تعداد مکـرر هر  الکافیدر » علی بن ابرهیم بن هاشم«مرتبه نام  5630بنابراین  ک از ی
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