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 علمی ـ تخصصی ۀسالنام

 8931، سال 2سال دوم، شمارۀ 

 1اعتبار نسخ مصادر جوامع حدیثی
  _____________________ 2 محمود رفاهی فرد  _____________________ 

 چکیده
احراز  ،یثیجوامع حد یریگدر شکل نیشیمکتوبات پ یبا توجه به نقش محور

 ییسزابه تیجوامع قرار گرفته، اهم ۀ مؤلفانکه مورد استفادهایی اصالت نسخه
و  معنادر  گذارتأثیر فاتیچون انتساب نادرست نسخه، تصح وضوعاتیدارد. م

 نیکند. با امی اجهدر نسخه، احراز اصالت نسخه را با مشکل مو فیدسّ و تحر
به ها و توجه آن نسخه انتسابدر  محدّثانچون دقت  یحال، بر اساس شواهد

 یتوان ادعامی به طرق معتبر، ثیل احاداختالف نسخ و اهتمام به تحمّ مسألۀ
متقدم را مطرح نمود. در  یثیمنابع جوامع حدهای به اصالت نسخه نانیاطم

است  ینوع موارد و در صورت درحاصل،  نانیشواهد، اطم نیا تیصورت تمام
شواهد  نیتوان امی زین تینباشد. در صورت عدم تمامبر خالف آن ای هنیکه قر

 نانیموجب اطم گر،یقرائن د ای نهیکه در کنار قرای هعامۀ نیرا به عنوان قر
اختالف چون منشأ  یشواهد، به امور نیا یضمن بررس  کرد. یشود، تلقمی

 شود.می پرداخته یثیاختالف نسخ کتب حدمنشأ  انتساب و مسألۀدر  متقدمان
 اختالف نسخ. ،یثیمتقدم، اصالت نسخ حد یثیجوامع حد :واژگان کلیدی

                                                             
 .۸۹/۲۹/۱۲ مقاله: تأییدتاریخ                                        ۸۹/۹۸/۲۱ مقاله:. تاریخ دریافت 1
  m.refahifard@gmail.com                                                   . قمعلمیۀ  وزۀخارج حدرس پژوه . دانش2
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 مقدمه
 قرار گرفته وی در علم اصول به تفصیل مورد بررسیه به شکل کبرچگر ،رخی از مباحث اصولیب

کارگیری و تطبیق آنها مشکالتی وجود دارد که به صرف است، اما با این حال هنگام به
شهرت عملی، در  انجبار ضعف سند با نیست. به عنوان نمونهکلی اصولی قابل حل های ررسیب

پذیرند؛ اما در مقام تطبیق، شهرت عملی می گیرد و برخی آن رامی قرار بررسیعلم اصول مورد 
شود؟ آیا به صرف وجود یک حدیث در منابع حدیثِی در دست ما و می یک روایت چگونه احراز

شهرت عمل به آن حدیث را احراز کرد یا احتمال دارد  توانمی تطابق فتوای قدما با مضمون آن
ه بسا اگر آن حدیث به چمستند فتوای قدما حدیث دیگری بوده که به دست ما نرسیده است و 

بسته به بررسی تاریخی مطلب وا مسألهکردیم؟ این می رسید برداشت دیگریمی دست ما
و احادیثی که به دست ما ست ما رسیده تراث حدیثی شیعه به داز که چه میزان این  ،دیگری است

 تی با احادیِث در دسترس ما دارد؟بوده است و چه نسب مقدارچه  نرسیده
یکی از این دست مباحث، حجیت خبر واحد است. حجیت خبر واحد به تفصیل در 

به حجیت خبر ثقه و یا حجیت خبر موثوق   گیرد و معمولا می علم اصول مورد واکاوی قرار
سلسله سند در کتب حدیثی نقل  یک وقتی با حدیثی که با. بر همین اساس، شودمی پذیرفته

شویم، تلقی متداول این است که اگر تمام افراد این سند ثقه باشند، ما با خبر می شده مواجه
مهم وثوق به  هایوثاقت راویان سند، یکی از سرچشمه چنینهم. روییمهروبواحد ثقه 

یکی از افراد سند، احراز وثاقت نشود،  کمدستر، اگر در مورد حدیث است. از سوی دیگ
به با چالش حجیت خبر بر مبنای حجیت خبر ثقه، منتفی و بر مبنای حجیت خبر موثوق  

. این تلقی ناشی از این استظهار بدوی از سند است که هر فردی در است جدی مواجه
ۀ ام افراد سند، ناقل حدیث به طبقسند، حدیث را از فرد قبلی اخذ کرده است و تمۀ سلسل

از احادیث، صحیح است؛ اما ممکن ای هدر حالی که این برداشت گرچه در پار ؛بعد هستند
باشد که باید آن را سند، امر دیگری ۀ است در حجم عظیمی از احادیث، واقعیِت در پس پرد

جوامع  تألیفیت کتب حدیثی در کیفۀ ، با توجه به نقش گستردیک دیدگاهبر کشف کرد. بنا
با رجوع به  مؤلفاند و ناد، نقشی در انتقال حدیث نداشتهاس دیثی متقدم، برخی از افرادح

کرده و طریق خود تا آن مصادر را که مبتنی بر می اخذها مصادر متقدم، حدیث را از آن
داده است. در این می ن آن مصادر متقدم قرارااجازات عامه بوده، بر سر اسامی صاحب
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ی در تلا، دخاندهبرای اتصال سند ذکر شد ورت، روشن است که وثاقت این افراد که صرفاا ص
 1ندارد. بهموثوق  پیدایش موضوع خبر ثقه یا خبر 

به  یابیدست، اولین گام تالش برای بهموثوق  یا احراز موضوع خبر ثقه بر این، برای بنا
نقش یکایک افراد سند در یعنی  ؛استسند حدیث قرار گرفته ۀ واقعیتی است که در پس پرد

نقل شده یا  2ابتدا باید کشف کرد که حدیث، به صورت شفاهی انتقال حدیث روشن شود.
ن گر احراز شد که مصدر مکتوبی در میادوم، اۀ ن بوده است. در مرحلمصدر مکتوبی در میا

رد یا افراد ف بوده است، باید فرد صاحب مصدر مکتوب را در سند تشخیص داد و این که آیا
کتاب حدیثی و صاحب این مصدر مکتوب( در  مؤلفبین های هقبل از او )یعنی واسط

)به نحو قرائت و سماع یا مناوله( و یا مبتنی  اندهنقش داشت مؤلفانتقال آن مصدر مکتوب به 
آیا مستقیماا به آن مصدر حدیثی  مؤلف که این نیز ؟اندهبر اجازات بدون مناوله ذکر شد

 ، به منبع دیگری اعتماد کرده است؟جعه کرده و یا در نقل از آنمرا
از مصدری متقدم اخذ کرده و وسائط میانی نقشی  مستقیماا  مؤلفاما اگر محرز شد که 

توان با این نقل، می مهم این است که چگونه مسألۀ، اندهدر انتقال آن مصدر متقدم نداشت
موضوعی که در این نوشته بدان پرداخته د؟ آن مصدر متقدم را احراز کرثبوت حدیث در 

کند و می سعید نقلبنوقتی شیخ طوسی حدیثی را از حسین به عنوان مثال،شده است. 
توان می سعید بوده است، چگونهبناز کتاب حسینای همحرز شد که مصدر شیخ، نسخ

  ست؟سعید موجود بوده ابناین حدیث به شکل فعلی در کتاب حسین احراز کرد که

 شناسیموضوع
اصلی آن ۀ نسخ م:متصور است. یک فروضیکند، می نقل حدیثی را از یک کتاب مؤلفوقتی 

 :دوم کند؛می یا همراه با گواهی او( را در اختیار داشته و از آن نقل مؤلفبه خط ۀ کتاب )نسخ
آن ۀ به نسخ اساساا  :سوم ؛کندمی استنساخ شده از آن کتاب را در اختیار داشته و از آن نقلای هنسخ

 منبع دیگری احراز کرده که آن حدیث در آن کتاب موجود است.ۀ کتاب مراجعه نکرده و به واسط

                                                             
ۀ مورد استفادۀ اطمینان به اصالت نسخمشایخ حدیث ولو بدون مناوله باشد، از جهاتی در ۀ . البته اجاز1

 است. مؤثر مؤلف
کرده اد از حفظ حدیث را به شاگرد القا میکه مکتوبی در بین نبوده و استبدین معناست شفاهی  نقل. 2

 گیرد.می قرائت و امال کند و شاگرد کتابت کند، در قسم دوم قرارابیاستاد از کتبنابر این جایی که است. 
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اول با مشکالت بیشتری همراه است و اگر بتوان در این فرض،  فرضدوم نسبت به  فرض
سوم نیز از . بررسی فرض است، در فرض اول نیز اعتبار نقل قابل اثبات رداعتبار نقل را اثبات ک

 بنابر این، ابتدا باید فرض دوم را مورد بررسی قرار داد.  1جهتی مبتنی بر بحث فرض دوم است.
متقدم  نخست اصالت نسخۀ. یابدسامان میدر دو مرحله  مؤلفدر این فرض، عملکرد 

کند. بنابر این، می خود منتقل تألیفحدیث را از آن نسخه به آنگاه و  دهدمی را تشخیص
و به شکل فعلی در آن مصدر متقدم وجود  اثبات اعتبار نقل او و این که آن حدیث واقعاا  برای

 سنجید: مؤلفه را در ذیل دو مؤلفداشته است، باید عملکرد 
 صیتشخآیا اینکه مصدر متقدم: ۀ اصالت نسخ تشخیص مؤلف نسبت به صحت. ۲

 بوده است؟ حیصح یصیمصدر متقدم، تشخ ۀمولف نسبت به اصالت نسخ
 تألیفبه  در انتقال حدیث از آن نسخه مؤلفآیا عملکرد مصونیت از خطا در انتقال: . ۱

 خطا بوده است؟ خود، عملکردی همراه با امانت و بی
 2طلبد.می متعدد و متنوعی مطرح است که پژوهشی مستقل وضوعاتدوم، م ؤلفۀدر م

 .دپردازمی ولاز مؤلفۀ اتنها به بحث نوشتار، این 
مؤلف، اصالت  نیست که نیاسخن از  مؤلفه، نیدر اتوجه به این نکته ضروری است که 

از این موضوع مطمئن اگر یا خیر؛ چه آن که مؤلف  مصدر را نزد خود احراز کردهۀ نسخ
احراز در نزد ماست.  نیتمام کالم، در صحت ا نقل روایت نخواهد کرد.از آن نسخه نشود 
کتب اربعه، بدون احراز اصالت نسخه اقدام به  ناچون مؤلف یناکه مؤلف نیا گر،ید ریبه تعب

 شان،یاحراز ا ۀبه پشتوان ایاست که آ نیا در ثبحمسلم است؛  یاند، امرکردهینقل از آن نم
  ر؟یخ ایگردد یمحرز م زیما ن یاصالت نسخه برا

                                                             
که ای هبوده و اعتبار نسخ مؤلفاز منبع واسطه که در دست ای هرض سوم نیز باید اعتبار نسخ. چرا که در ف1

از سند منبع میانی را  مؤلفابین که باید مصدریافزون بر آکند را احراز کرد. می منبع واسطه از آن نقل
 سی کرد.نسبت به مصدر روایت در منبع واسطه را برر مؤلفیعنی درستی تشخیص  ؛کردابیارزی

، عناوین افراد در سند مصدر را مؤلف. برخی از این مسائل ناظر به اسناد روایات است؛ مانند این که آیا 2
اسناد تعلیقی یا مشتمل بر  چنینهمکند. می دهد یا به همان شکلی که در منبع آمده است منتقلمی تغییر

کند یا خیر؟ می ف از سند و تبدیل اسنادکند؟ از سوی دیگر، آیا اقدام به حذمی ضمیر را چگونه نقل
برخی از مسائل نیز ناظر به متون روایات است؛ مانند میزان تقطیع روایات یا اشتباهات سهوی مانند 

منبع یا خلط عبارت متن با حاشیه یا نسخه بدل و یا ادراج عبارتی که  مؤلفخلط متن روایت با عبارت 
 البته این دو مورد اخیر در اسناد هم محتمل است. .ندر حاشیه آمده در غیر محل درست در مت
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 سنجش عملکرد محدثین متقدم شیعه در احراز اعتبار نسخ حدیثی
 باید پاسخ داد: سؤال برای اثبات اعتبار یک نسخه، به سه 

 چه کتابی است؟ۀ مد نظر، نسخۀ نسخ. ۲
 ازه است؟ اند هن نسخه چمیزان تحریفات عمدی و دّس در آ. ۱
 است؟ مقدار هن نسخه چمیزان تحریفات سهوی در آ. 3

ر تشخیص این در هر یک از این سه امر، مشکالتی در مصادر حدیثی وجود دارد. گاه د
عمدی در نسخ ۀ تحریف و زیاداحتمال  .شودمی ی است اشتباهتألیفکه نسخه مربوط به چه 

 اشتباهات سهوی در فرآیند استنساخ در گذشته شایع بوده است.چنین هم .نیز مطرح است
 نااحراز محدث توان ادعا کردمیوجود دارد که با توجه به آنها  یحال، شواهد نیاما با ا

توانیم بوده و ما نیز می حیاند صحکردهیم ثیکه از آن اخذ حد یاصالت نسخ دربارۀمتقدم 
البته این شواهد، در صورت  1.اصالت نسخ مصادر جوامع حدیثی متقدم را محرز بدانیم

در  شود.میاطمینان باعث برخالف نباشد، ای هتمامیت، به طور نوعی و در صورتی که قرین
 :2شودمی بیاناز این شواهد ای هادامه، پار

 انتساب کتب همسألبه  متقدمانتوجه . 1
دقت داشته و  ،مؤلفاننسبت به انتساب کتب به  متقدماندهد که می نشانشواهد متعددی 

. برخی از این ندکردمی در انتساب تردید یافتندنمیانتساب کتاب  اگر شواهد کافی بر
 :از این قرار است شواهد

 فضال، از جماعتی از شیوخ امامیه نقلبنعلیبنحسنبنعلیۀ ترجمنجاشی در . ۲
                                                             

این، بحث  بنابرامامی تا قرن پنجم است. ۀ ن شناخته شدافعلی، محدثۀ ن متقدم در نوشتا. مراد از محدث1
مراد از اعتبار نسخ مصادر، سالمت  چنینهمناظر به کتبی مانند کتب اربعه و کتب شیخ صدوق است. 

 که در صورت عدم قرینه بر خالف، وثوق حاصل معناکه گذشت )به این  نسبی نسخ از مشکالتی است
ن ، مدعای این مقاله با مدعای اخباریااین بنابرشود(؛ نه اعتبار احادیثی که در آن مصادر آمده است. می

لزم به ذکر است که   چنینهمهستند، متفاوت است.  معتقدکه به اعتبار احادیث مصادر کتب حدیثی 
ولو  ی است؛ بلکه مدعکندرا دنبال نمیدر میراث حدیثی امامیه  نوشتار فعلی، نفی وقوع جعل و دّس 

 مؤلفانو جعل وجود داشته، اما نسخ معتبر در دسترس و قابل شناسایی بوده و  مانند دّس هایی پدیده
 اند.کردهمی جوامع، از چنین نسخی اخذ

ه این که ممکن است ؛ چدر نظر گرفتنهایی، باید مجموع این شواهد را ابیای ارزی. روشن است که بر2
 .باشد آوروثوق با هماما  ؛به تنهایی موجب وثوق نشودهیچ یک 
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فضال را قبول بنحسنبنبه علی ان، انتساب کتاب اصفیاء امیر المومنینکند که آنمی
. بر اساس گزارش نجاشی، این که کتاب اصفیاء تنها با اجازه نقل شده و کسی اندهنداشت

 1اشکال در انتساب آن شده است.ادعای قرائت آن را نکرده، موجب 
در کتب رجالی، در مداخل متعددی به اختالفاتی که در مورد انتساب کتب بوده و یا . ۱

در  فهرستوجود داشته، اشاره شده است. شیخ طوسی در ها تردیدی که در انتساب آن
 ماا رداصفهبذ، با وجود شیوع انتساب کتاب او به کلینی، این انتساب را جزبنمدخل احمد

ندیم ابن که در فهرسترا شاذان انتساب برخی از کتبی بنفضلۀ در ترجم چنینهم 2کند.می
از برخی  یمحمد مذاربنإبراهیمۀ و در ترجمهم 3.پذیردنمی برای فضل شمرده شده است

در مدخل  4شده است.می محمد دعلجی نسبت دادهکند که کتاب او به ابیمی نقل
کند که تمام کتب واقدی در می نیز از برخی از ثقات عامه نقلیحیی أبيبنمحمدبنإبراهیم

 5محمد بوده است.بنابراهیم تألیفواقع 
به این نکته اشاره ب عمر طبیأبيبنمحمد ۀدر ترجم رجالشیخ طوسی در کتاب . 3

یری گشود. او علت این امر را قرارمی ناصح نسبت دادهبنکتاب او به ظریفکند که می
 6داند.می ناصح در طریق این کتاببنظریف
و یا تردید در انتساب  مؤلفدر مداخل متعددی به انتساب کتاب به غیر نجاشی . 4

 7کند.می کتاب اشاره

                                                             
 .۱5۹، صرجال النجاشینجاشی، . 1
 .33، صالفهرست. طوسی، 2
 .36۱. همان، ص3

 .۲3. همان، ص4
راد از کالم فوق، این است که با توجه به اخذ و اقتباس . البته این احتمال جدی است که م۸. همان، ص5

یحیی ابیهای واقدی را از آن ابنیحیی، در واقع باید کتابابیبنمحمدبنهای ابراهیمبسیار واقدی از کتاب
دانست. این احتمال نیز مؤید خوبی بر سخن متن است؛ چه در فضایی که نسبت به اخذ و اقتباس بیش از 

  .ن حساسیتی وجود دارد، اهتمام به درستی نسبت کتاب به مؤلف روشن استمتعارف چنی
 .3۹۹، صرجال. طوسی،  6
یحیی ... و حکی بعض أصحابنا عن بعض المخالفین أن ابیبنمحمدبنابراهیم: »4، صرجال. نجاشی،  7

: 36؛ همان، ص«ادعاهایحیی نقلها الواقدی و ابیبنمحمدبنکتب الواقدی سائرها انما هی کتب ابراهیم
فیه  فضال ... و له کتاب ... الصالة کتاب یرویه القمیون خاصة عن ابنه علی عن الرضابنعلیبنالحسن»

جعفر الکلینی اصفهبذ ... ل یعرف له إل کتاب تعبیر الرؤیا و قال قوم أنه لبیبناحمد: »۸3؛ همان، ص«نظر
العالء ... و کتابه یختلط بکتاب أبیه ألنه یروی کتاب أبیه بنیییحبنجعفر: »۲۱6؛ همان، ص«و لیس هو له
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دهد که کتاب را ندیده است و گویی نسبت به انتساب می یادآوردر مواردی  نجاشی. 5
 1آن جزم ندارد.

 2کند.می مطالبی را در مورد انتساب کتب مطرحدر چند مورد، غضائری ابن. 6
بوده و اموری  متقدمانانتساب کتب، مورد توجه  مسألۀدهد که می این شواهد نشان

چون عدم قرائت کتاب بر مشایخ و یا ناهماهنگی مضامین کتاب با عقائد شناخته شده از 
شهرت انتساب،  شده است و گاهی حتی با وجودمی ، موجب تردید در انتساب کتابمؤلف

 .اندهپذیرفتنمی آن را
اهتمام متقدمان در انتساب کتب نیست؛ این که ممکن است گفته شود این موارد، شاهد بر 

شیخ  با این دارد که مثالا  تالزمیکرده، چه می شناسی چون نجاشی در امر انتساب دقتکتاب
این موارد،  بلکه اتفاقاا کرده است؟ می تهذیب در انتساب نسخ مصادر دقت تألیف طوسی در

                                                                                                                                               
یزید؛ همان، بن، عنوان جابر۲۱۸؛ نیز نگاه کنید: همان، ص«عنه فربما نسب إلی أبیه و ربما نسب إلیه

صالح بنابر طریقی که نجاشی در بنابراهیم، توجه به این نکته مناسب است که بکربن، عنوان عبدالله۱۲6ص
ابراهیم است و لذا این مورد هم از موارد انتساب کتاب به راوی کتاب بنین مورد ذکر کرده، راوی عبداللههم

نهیک؛ همان، بناحمدبن، عنوان عبیدالله۱3۱عالء؛ همان، صبن، عنوان عبدالله۱۲۸است؛ همان، ص
، عنوان 3۹3ص ابراهیم؛ همان،بن، عنوان علی۱6۹صالح؛ همان، صابیبن، عنوان علی۱53ص

عبدالله؛ همان، بنحسنبن، عنوان محمد3۱4حسن؛ همان، صبن، عنوان قاسم3۲6زید؛ همان، صبنةعمار
، عنوان 45۱سالم؛ همان، صبن، عنوان محمد36۱اورمه؛ همان، صبن، عنوان محمد3۱۸ص

عقیل، بناست؛ چرا که یوسفعقیل بجلی، ظاهراا این مورد هم از موارد انتساب کتاب به راوی کتاب بنیوسف
 (.3۱3قیس بجلی است. )همان،صبناز روایان مهم کتاب محمد

ما : »4۹؛ همان، ص«ر منها شیئاا له کتب ذکرها بعض أصحابنا فی الفهرستات لم أ: »۲5. همان، ص 1
صحابنا فی المصنفین أذکره : »۹3؛ همان، ص«یضاا أصحابنا و لیس بمشهور أیت هذا الکتاب بل ذکره أر
له کتاب التوحید و هو : »3۹4؛ همان، ص«أر هذا الکتابلم  محمدأبایصف فیه سیدنا  ن له کتاباا أو 

لبته ممکن است ا «.نه ذکر فی الفهرستاتأنه رآه غیر أصحابنا أحد من أکتاب لم نره و لم یخبرنی عنه 
( آمده ۹۹)ص ۱۲6در مدخل  لذا مثالا  .تیت کتاب، اظهار تردید در انتساب نیسؤعدم رگفته شود وجه 

با این که انتساب کتب، به نحو جزمی بیان شده است. در نتیجه ممکن  «ر منها شیئاا أله کتب لم »است: 
اف کتب باشد. ولی با این حال، به نظر اشاره به عدم اطالع از اوص ،عدم رویت یادآوری دلیلاست 

(، تردید در انتساب 3۹4و ص 4۹می که گذشت )صظاهر عبارت وی در مدخل دوم و چهاررسد می
هم شاهد تردید در انتساب است، مانند عدم ها یت، عطف شده که آنؤچرا که مطالبی بر عدم ر باشد؛

 یت آن را نکرده است.ؤشهرت و این که کسی ادعای ر
)دفاع از  6۱ص عبیدالله به پدرش(؛ همان،بن)نسبت کتاب ابراهیم 3۹، صرجالغضائری، ابن. ر.ک:  2

)نفی انتساب تفسیر  ۸3عمیر(؛ همان، صابیانتساب اصل زید زراد و زید نرسی به دلیل سماع از ابن
 قاسم استرآبادی(.بننفی  انتساب تفسیر محمد( ۸۹اورمه(؛ همان، صبنباطن به محمد
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 متقدمانانتساب، چندان مورد اتفاق بین  مسألۀدهد می شاهد بر خالف است؛ چرا که نشان
 دهد. می نجاشی آن را به دیگری نسبت که اندهدادمی ن به کسی نسبتنبوده و گاه کتابی را قمیا

ساب، ضروری در پاسخ، توجه به کمیت و کیفیت موارد اختالف و موارد تردید در انت
ب مورد حجم عظیمی از کتب ذکر شده، تنها در مواردی معدود، انتساب کتا میان است. در

این موارد هم، غیر از چند مورد شناخته شده که ادعای وضع مطرح  اشکال قرار گرفته و در
تساب کتاب به استاد یا شاگرد است؛ چه موارد، اختالف از قبیل اختالف در انۀ است، در عمد

در این صورت  1روایت کتاِب استاد توسط شاگرد، باعث انتساب به شاگرد شده است. کهآن 
هم واضح است که اگر کتاب به شاگرد نسبت داده شود، نام استاد به عنوان شیخ شاگرد در آن 

گونه نیست که اب، باید او را مالحظه کرد؛ ایناحادیِث کتاعتبارسنجی شده و در می کتاب ذکر
توان می بر این،. بناتاب به شاگرد، نام استاد از مسیر انتقال حدیث حذف شودبا انتساب ک

شمردن کتب، تنها در مواردی معدود  شناسی چون نجاشی به هنگاماین که کتاب گفت اتفاقاا 
به کیفیتی که به صفر است( و آن هم  ن به تعداد کل کتِب ذکر شده، نزدیک)که نسبت آ

کند، خود شاهد این است که در نوع کتب، اشکالی در می مطرحمسألۀ انتساب را گذشت، 
 آید نیز گواه بر این مطلب است. می انتساب نبوده است. برخی از قرائنی که در ادامه مسألۀ

 یک کتاب 2نسخ و اختالف نسخهای به ویژگی متقدمانتوجه . 2
با یکدیگر ها نسخ کتب حدیثی و اختالف آنهای به ویژگی متقدماندهد می شواهد نشان

شده و نسبت به اخذ از می با یکدیگر به دقت مقایسهها . پیداست که نسخهاندهتوجه داشت
 :کنیمرا در ادامه مرور می 3صحیح اهتمام وجود داشته است. برخی از این شواهدۀ نسخ
 ،کتاب السنن و األحکام و القضایارافع، پس از ذکر دو طریق به ابیۀ نجاشی در ترجم. ۲

اساتید ما بیان کردند که بین دو نسخه اختالف کمی وجود دارد و روایت » نویسد:می
این نقل، اختالف دو نسخه با این که کم بوده، بنابر  4 «تر است.العباس )ابن عقده( کاملابی

                                                             
 ی به پسر او نسبت دادهامالی شیخ طوس مثالا  ؛شودمی خرتر نیز مشاهدهکه این امر در کتب متأ. چنان 1

 شود؛ چرا که او راوی آن بوده است.می
 خواهد آمد، مراد از اختالف نسخه در این قسمت، معنایی اعم از معنای اصطالحی آن است.  کهچنان.  2
اند، شواهدی است که استاد سیدمحمدجواد شبیری در درس شواهدی که با عالمت * مشخص شده .3

 .اندمطرح کرده ۸/۲۱/۹۸تا  3/۲۱/۹۸اصول در جلسات 
 .6، صرجال النجاشینجاشی،  «.العباس أتمذکر شیوخنا أن بین النسختین اختالفاا قلیالا و روایة أبي».  4
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 *مورد لحاظ مشایخ امامیه قرار گرفته و بین آنها داوری شده است.
 نوح نقلاو را از ابنسعید، پنج طریق به کتب بننجاشی پس از ذکر کتب حسین. ۱

همان راوی باید روایت شود و نباید ۀ دهد که از هر طریقی، نسخمی نوح تذکرکند. ابنمی
 *1طرق مختلف را با هم درآمیخت.

حلبی، به اختالف نسخ اوائل کتاب او شعبۀ ابیبنعلیبنعبیداللهۀ نجاشی در ترجم. 3
 2داند.می را کمها ن آناشاره کرده و تفاوت بی

 *3کند.می کتاب او را نقلۀ رافع اختالف دو نسخابیبنعلیۀ نجاشی در ترجم. 4
ب کتاب وی را ب و غیر مبّو مبّو ۀ جعفر، وجود دو نسخبنعلیۀ نجاشی در ترجم. 5

 4کند.می گزارش
 5کند.می اشارهعبدالله طیالسی به نسخ مختلف نوادر او ابیبناللهعبدۀ نجاشی در ترجم. 6
عثمان پس از ذکر چند طریق به کتاب او، بنابانۀ در ترجم فهرستشیخ طوسی در . 3

، تذکر اندهن آن را روایت کردپیشین بوده و قمیاۀ تر از نسخدیگری که ناقصۀ به وجود نسخ
 *6کند.می داده و طریق به آن را بیان

اشاره به وجود چهار نسخه برای  رزین، بابنعالءۀ در ترجم فهرستشیخ طوسی در . ۹
 7کند.می را به صورت جداگانه ذکرها کتاب او، طرق به آن

 از کتاب او اشاره او کبر اصغرۀ اذینه به دو نسخبنعمرۀ در ترجم فهرستشیخ در . ۸
 8کند.می

که یک کتاب، چند  معنادر موارد متعددی، به اختالف روایات یک کتاب )به این . ۲۹
 9( تذکر داده شده است.استشده  گونه روایت

                                                             
فیجب أن تروي عن کل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط و ل تحمل روایة علی  ..: ».6۹. همان، ص 1

 .«الفروایة و ل نسخة علی نسخة لئال یقع فیه اخت
 .«لفة األوائل و التفاوت فیها قریبصنف الکتاب المنسوب الیه ... و النسخ مخت: »۱3۲. همان، ص 2
 .3. همان، ص 3
 .۱5۱. همان، ص 4

 .۱۲۸. همان، ص 5
 .4۹، صفهرست. طوسی،  6
 .3۱۱. همان، ص 7
 .3۱4. همان، ص 8
، 55۹، 334، 3۹۱، ۱36، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۲6، ۲۲5، ۲۹۸، ۲۹3 ، مداخلرجال النجاشی. نجاشی،  9
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 1حدیث اشاره کرده است.ۀ به اختالف نسخ مؤلفمتعددی  در کتب حدیثی، در موارد. ۲۲
 2نسخ تصریح شده است.ۀ در کتب رجالی و حدیثی، در مواردی به مقابل. ۲۱
 3نسخ اشاره شده است.های در کتب رجالی و حدیثی، در موارد متعددی به ویژگی. ۲3
افزوده می کرده و احادیثی را به آنمی کتاب محدث دیگر را تکمیل ،محدثیک گاه . ۲4

 4بوده است. متقدماناست. این موارد نیز مورد توجه 
فراوانی نقل شده  زیادی به طرق متعدد و بعضاا های ، کتابرجال نجاشیبر اساس . ۲5
نسخ ۀ امکان مقابل طبیعی است که در چنین شرایطی، عالوه بر احراز انتساب کتاب، 5است.

                                                                                                                                               
34۸ ،۹۹3 ،۸66 ،۲۲۲۱ ،۲۲36. 

قال مصنف هذا الکتاب رحمه الله  .ضرراا  َأخیك علی خفت إن ...و: »3۱، ص3، جالفقیه. صدوق،  1
. در موارد «فال... خیک ضرراا أن خفت علی إهکذا وجدته فی نسختی و وجدت فی غیر نسختی و 

؛ 565و  45۹و  ۱۹4و  ۲۹۸، ص۲ج :ک.)ن. شده است متعددی در فقیه به نقل دیگر حدیث اشاره
از باب اختالف نسخه ها اینو ...(. البته ممکن است  334و  ۱۸3و  ۱۹3و  ۱33و  ۲63و  ۹۸، ص۱ج

 چنین)همحدیث است. های احادیث و توجه به اختالف نقلۀ ولی به هر حال، حاکی از مقابل ؛نباشد
 .۱۸4 -۱۸۹صص، ۲، جالدین کمال، صدوق: ک.ن

این موارد مربوط به راویان  اما ظاهراا  متعددی اشاره به نسخۀ دیگر حدیث شده است؛در کافی نیز در موارد 
های متفاوت نقلکافی است و نه خود کلینی. با این حال، شواهد متعددی  حاکی از  دقت  وافر کلینی به 

 کنیم.خودداری می هاحدیث است  که به جهت پرهیز از تطویل، از ذکر آن
نسخ ۀ ترین موارد مقابلآن ذکر شده و از قدیمیۀ سجادیه که در مقدمۀ صحیفۀ دو نسخۀ . مانند *مقابل 2

از امام ای هاو با نسخۀ نسخۀ خانبه، مقابلبناحمدبنمحمدۀ نجاشی در ترجم چنینهم .است
، رجالجاشی، )ن. کندمی و وجود تفاوتی در حد زیاده یا نقصان حروف یسیره را نقل عسکری

 .دهدگواهی مینسخ ۀ (. برخی از شواهدی که گذشت نیز بر مقابل346ص
کثر ما یری منه أ: »۲۱3؛ همان، ص«النسخة حسنة: »۲۹۹، صرجال، ی*نجاش :ک.ر به عنوان نمونه. 3

؛ «ةیروی کتاب الحلبی النسخة الکبیر» :43۲، صرجال؛ طوسی، «محبوب....بننسخة روایه الحسن
غالب رسالة أبی؛ *زراری، «خری الکبریإحداهما الصغری و األنسختان : »3۱4، صفهرستطوسی، 
در موارد متعددی به ویژگی نسخ و این که به خط چه کسی بوده، اشاره کرده ) ۲۹4-۲6۹صص ،الزراری

 .3۹4، صالغیبةاست(؛ *طوسی، 

فی  و»کند که عبارت می نقلولید از صفار ۀ استادش ابنبه واسطمعانی األخبار . *شیخ صدوق در  4
(. ۲5۹، صمعانی األخبار)صدوق، . عمیر استابیجای کتاب حلبی، کالم ابن در همه« حدیث آخر

کند که می عبدالله برقی نقلابیبنمهزیار از احمدبنعلیۀ در ترجم فهرستشیخ طوسی در  چنینهم
و حج، مطالب زیادی افزود و  ةو و صالسعید، در سه کتاب وضبنمهزیار از بین مصنفات حسینبنعلی

ۀ (. نجاشی نیز در ترجم۱65، صفهرست)طوسی، . ر ابواب مقدار کمی را اضافه کرددر سای
کند که می قیس معرفیبننجران، کتاب او با عنوان کتاب القضایا را همان کتاب محمدابیبنعبدالرحمن

 (.۱35، صرجال)نجاشی، . عبدالرحمن مطالبی را به آن افزوده است
با فراوانی بال، و « له کتاب یرویه عدة»و « له کتاب یرویه جماعة». در رجال نجاشی، عباراتی چون  5
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 . است ترمعتبر نیز فراهمۀ به نسخ یابیدستو 
 بسیاریدر مورد افراد متعددی آمده است که تمام اصول و یا  رجال شیخ طوسیدر . ۲6

 1.اندهاز آنها را نقل کرد
 به معنای در اینجا توجه به این نکته ضروری است که اختالف نسخ یک کتاب، لزوماا 

در مواردی، نسخ مختلف یک کتاب،  ر نسخ نیست. اولا اعتبار یک نسخه و بی اعتباری سای
، کتاب را یک مؤلف بوده است. مثالا  مؤلفخود توسط تحریرهای مختلف یک کتاب  ناشی از

بینیم که می یا امال کرده است. لذا تألیفبار به صورت مبسوط و یک بار به صورت خالصه 
 2کند.می اذینه را با یک طریق از او نقلو کبرای کتاب ابن اصغرۀ نسخشیخ طوسی هر دو 

                                                                                                                                               
قد روی هذه الکتب » ،«ه کتاب کثیر الرواةل»، «له کتب یرویها عنه جماعات من أصحابنا»عباراتی مانند 

 ۲۹۹فراوانی کم، مجموعاا در حدود  با« قد روی هذا الکتاب خلق من أصحابنا»، «کثیر من أصحابنا
له کتاب یرویه عنه »مانند -مورد به کار رفته است. اگر عباراتی را که بر تعدد طرق دللت دارد 

 آید. مورد به دست می ۱۹۹اضافه کنیم، حدود  -«عیسی و غیرهبنحماد
 ؛6۱4۲، رقم436؛ ص6۲3۸و  6۲33و  6۲36، رقم 43۹؛ ص6۹33، رقم4۱۹، صرجال. طوسی،  1

( در ۲6۸، ص4)ج تهذیب. در 63۹6، رقم 44۸؛ ص63۹6و  63۹4و  63۹۱و  63۹۲، رقم44۲ص
. این عبارت «ةصول المصنفهذا الحدیث ل یوجد فی شیء من األّن متن إ»ذیل حدیثی آمده است: 

ا هدر اختیار شیخ طوسی بوده که احراز عدم وجود حدیثی در آن ایگونهاصول مصنفه به  دهدمی نشان
شیخ، در بیان این عبارت، بر شخص دیگری اعتماد ؛ مگر این که احتمال داده شود ممکن بوده است

عبدالله بننجاشی در مدخل محمد چنینهماصول مصنفه در دسترس او نبوده است.  کرده و تمام
 في السبب کان: جعفربنعبداللهبنمحمد قال»کند: می ( با سندی از او نقل355، صرجالحمیری )

 نسختها و البرقي عبداللهأبيبنأحمد صنفها التي المساحة کتب فهرست تفقدت أني الکتب هذه تصنیفي
 بغداد و بقم إخواننا فسألت نسخة لها أجد فلم عني الکتب السنة هذه سقطت و عنه رواها عمن رویتها و
 منها حدیث کل ألزمت و فأخرجتها المصنفات و األصول إلی فرجعت منهم أحد عند أجدها فلم الري و

دهد که اصول و مصنفات در دسترس حمیری بوده است. می . این نقل، نشان«شاکله الذي بابه و کتابه
مطرح شود که چطور ممکن است اصول و مصنفات اصحاب در دسترس  سؤالالبته ممکن است این 

ی فراهم نشده است؟ اما کتاب برقی حتی با مراجعه به اصحاب قمی و بغدادی و راز ،حمیری بوده
ۀ فقیه در عداد ف المحاسن است و محاسن برقی در مقدممصّح  ،«المساحة» این که احتمالا  خصوصاا 

محاسن روشن نیست و  یاجزا تمام که مشهور بودن اما می توان گفتاست. شمرده شده  کتب مشهور
 در فقیه هم تنها از ابواب خاصی از آن نقل شده است.

رویناهما  إحداهما الصغری و األخری الکبری أذینة نسختانبنکتاب عمر: »3۱4ص، فهرست. طوسی،  2
البته در این  .«أذینةبنسماعة عن عمربنمحمدبنالمفضل عن حمید عن الحسنعن جماعة عن أبي

زیاد در فهرست شیخ، بین استاد حمید یعنی بنچون بسیاری از طرق حمیدطریق، هم
ولی این امر، به شاهد گرفتن این مورد  ؛صاحب ترجمه، ارسال رخ داده است سماعه وبنمحمدبنحسن

 .زندای نمیهشود، لطممی برای بحث که گاه یک طریق برای هر دو نسخه ذکر
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 1تعدادی از موارد اختالف نسخه، در مورد مکتوباتی با عنوان نوادر ذکر شده است. ثانیاا 
و به همین  2گفته شده است که مراد از نوادر، روایات بدون تبویب و کشکول مانند است

در چنین مکتوباتی طبیعی است که  3شده است.می بجهت، گاهی توسط افراد دیگر تبوی
، آن را از این فواصلراویانی که در  ش بیفزاید و قهراا تألیفرا به  یزمان، روایات در طول مؤلف
 از این روکنند. می مختلفی از آن را به دست آورده و روایتهای کنند، نسخهمی اخذ مؤلف

نوادر او بسیار است؛ چرا که افراد بسیاری آن » نویسد:می عمیرابیبننجاشی در مورد نوادر ا
 4«و به اختالف راویان، مختلف شده است. اندهرا روایت کرد

عمیر، بر کثرت راویان آن تفریع شده است؛ ابیابن می بینیم که اختالف روایات نوادر
گویی طبیعی است که با کثرت راویان نوادر، نسخ آن مختلف شود؛ نسخی که همگی 

  5و دارای اعتبار نسبی است. مؤلفمربوط به 
توجه کرد. به تعبیر برخی از گیری کتاب لزم است به نقش راوی کتاب در شکل ثالثاا 

 تألیفسوم، راویان کتب، خود، در ۀ نخستین تا حدود اواخر سدهای در سده»ن، محققا
ده است. در واقع، استاد کرمی و چه بسا کتابی را راوی آن تدوین اندهها همکاری داشتکتاب

                                                             
 .۹۹3، مدخل3۱3؛ همان، ص53۱، مدخل۱۲۸؛ همان، ص۱36، مدخل۲۹۸، صرجال. نجاشی، 1

)تحقیق  رجال النجاشی؛ 56۹، ص۲۸ج ،جهان اسالم ۀدانشنام مدخل رجال نجاشی،شبیری،  :ک.. ن 2
 .۱۹محمد باقر ملکیان(، مقدمه، ص

نوادر و )البته این در مورد کتاب النوادر است و ممکن است بین  4۲6، مدخل ۲5۹، صرجال. نجاشی،  3
 .«جمعُت نوادره کتاباا : »6۹5، مدخل۱۱۸همان، ص النوادر فرق گذاشته شود(؛

 .3۱3همان، ص. «ي کثیرة ألن الرواة لها کثیرة فهي تختلف باختالفهم...فأما نوادره فه».... 4
عمیر فلم أبيذهبت کتب ابن... » :5۸۹ص ،اختیار معرفة الرجالطوسی،  :ک.نحجم زیاد نوادر ). 5

، غالب الزراریرسالة ابی؛ زراری، «...فسماه نوادر یخلص کتب أحادیثه فکان یحفظ أربعین جلداا 
نیز ممکن است در اختالف نسخ آن به اختالف راویان  «.(عمیر و هي ستة أجزاءأبيابننوادر : »۲۹۱ص

 بوده باشد. مؤثر)به این نحو که راویان مختلف، مقدارهای متفاوتی از آن را تحمل و روایت کرده باشند( 
معتبر آن را با ۀ به نسخابی ی، هر واقعیتی که داشته باشد، دستعمیرابیابنبه هر حال، اختالف نوادر 

از کتب مشهور و مورد اعتماد و محل رجوع بوده است  عمیرابیابنمشکل مواجه نکرده است. نوادر 
هالل، بنغضائری با وجود عدم باور به وثاقت احمدابن( و جالب این که 4، ص۲، جالفقیه )صدوق،

و أری »غضائری(: ابنبه نقل از  ،۱3۹، صرجالداود، ابن) پذیردمی را عمیرابیابنروایت او از نوادر 
عمیر من نوادره و أبيبنمحبوب من کتاب المشیخة و محمدبنالتوقف في حدیثه إل فیما رواه عن الحسن

( و ۱۹۱، صخالصه عالمه حلی، :ک.و ن «قد سمع هذین الکتابین منه جلة أصحابنا و اعتمدوه فیهما
 ک.)ن. را راویان چندی روایت کرده اند عمیرابیابنوادر این امر، به احتمال قوی به این جهت بوده که ن

 (.63 و 54، 5۱ص غضائری،ابنموارد مشابه در رجال  به
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 کرده و کتاب را پدیدمی در مجلس درس مطالب را القا و راوی او آن مطالب را تدوین
گویا به همین  1«نباید نادیده گرفت. تألیفآورده است؛ لذا سهم شاگرد/راوی را در می

در این  2شده است.می مختلف یک کتاب به راویان آن کتاب نسبت دادههای جهت، نسخه
مختلفی را نقل کنند که با وجود تفاوت در های صورت، ممکن است راویان ثقه، نسخه

 تدویِن روایاِت استاد، همگی از اعتبار نسبی برخوردارند. ۀ نحو
نوح به نسخ مختلف آن ابن سعید کهبندر مورد کتب حسین به عنوان نمونهبر این، بنا

 «ل علیهما علیه أصحابنا و المعّو »را با عبارت عیسی بنمحمدبناشاره و روایت احمد
ر نسخ آن بی اعتبار بوده است. یکی از نسخ توان نتیجه گرفت که ساینمی توصیف کرده،

ابان بنحسنبنحسینۀ عیسی، نسخبنمحمدبناحمدۀ سعید، غیر از نسخبنکتب حسین
 نوح در مورد این نسخه چنین است: ابن است. عبارت

 أحمد الصفواني قال: حدثنابنأبان القمي فقد حدثنا محمدبنالحسنبنسینو أما الح
سعید و أنه کان بنأبان و أنه أخرج إلیهم بخط الحسینبنالحسنبنبطة عن الحسینابن

الحسین القمي و بنعیسیبنضیف أبیه و مات بقم فسمعه منه قبل موته. و أخبرنا علي
هشام بنجعفرداود و أبوبنأحمدبنتمام و محمدبنالفضلبنعليبنحدثني محمد

أبان بنالحسنبنالولید عن الحسینبنأحمدبنالحسنبنقالوا: حدثنا و أخبرنا محمد
 3.سعیدبنعن الحسین

سعید را در بنابان، خط حسینبنحسنبنشود طبق نقل اول، حسینمی مشاهدهکه چنان
سعید را از او روایت کرده بنولید نیز کتب حسینابن سماع کرده واختیار داشته و از او در قم 

نیز این  6داودبناحمدبنو محمد 5تمامبنفضلبنعلیبن، محمد4و کسانی چون صفوانی
شناس توان پذیرفت که این نسخه، بی اعتبار بوده و حدیثمی . آیااندهنسخه را روایت کرد

ر مواجهه با میراث حدیثی در رویکردش نسبت به کتاب ولید که دقت او دابن ناقدی چون

                                                             
 .56۸، ص۲۸ج ،دانشنامۀ جهان اسالم ،مدخل رجال نجاشیشبیری، .  1
 .3۱۱، صفهرست شیخ طوسی رزین،بنمدخل عالء :ک.ن :. به عنوان نمونه 2
 .6۹و  5۸، صرجال. نجاشی،  3
 .3۸3، صرجالنجاشی، «. شیخ الطائفة ثقة فقیه فاضل».  4
 .3۹5همان، ص«. صحیح العتقاد جید التصنیف کان ثقة عیناا ».  5
عبیدالله أنه بنشیخ هذه الطائفة و عالمها و شیخ القمیین في وقته و فقیههم حکی أبوعبدالله الحسین».  6

 .3۹4همان، ص«. أحفظ منه و ل أفقه و ل أعرف بالحدیث لم یر أحداا 
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شناخته شده است، با وجود دسترسی به تراث روایی  مانند آن نوادر الحکمه و
بی اعتبار روی آورده باشد؟ پس از او هم کسانی چون ای هبه نسخ 1عیسیبنمحمدبناحمد

رسد اختالف نسخ کتب می داود قمی از او اخذ کنند؟ بنابر این، به نظرابن و 2شیخ صدوق
عیسی، به بنمحمدبناحمدۀ نبوده و چه بسا نسخها سعید باعث بی اعتباری نسخهبنحسین

 سایراو با ۀ کرده و اختالف نسخمی سعید را نقلبنتر روایات حسینتر و دقیقشکل کامل
بیر نجاشی، رافع بوده است که چنانکه گذشت، به تعابیکتاب ۀ نسخ مانند اختالف دو نسخ

 در کالم «صحابناأعلیه »دانستند. تعبیر می از دیگری «َاَتّم »مشایخ امامیه یک نسخه را 
عیسی بیشتر از بنمحمدبناحمدۀ نسخ باشد که خارجاا  معنانوح هم ممکن است به این ابن

از  ،کافینکه در ه ای، چاست سعید در بین اصحاب فراگیر شدهبننسخ کتب حسین سایر
عیسی نقل بنمحمدبندرصد( از احمد ۸۱مورد )حدود  6۱۹سعید، بنروایت حسین 635

روایت  ۸43( از فقیهۀ شده و در کتب شیخ صدوق )با احتساب طرق مشیخ
عیسی نقل شده و در بنمحمدبندرصد( از احمد 36مورد )حدود  3۲3سعید، بنحسین

 تهذیبابان نقل شده است. در بننحسبندرصد( از حسین ۲۹مورد )حدود  ۲3۱بعد، ۀ رتب
عیسی بنمحمدبنسعید، احمدبننیز، بدون احتساب طرق مشیخه، در بین راویان از حسین

روایت  ۲۱5ابان با بنحسنبناول، و حسینۀ درصد( در رتب 35روایت )حدود  5۹4با 
 ۀتر به نسخبه احتمال زیاد، علت اقبال بیش 3.بعد قرار داردۀ درصد( در رتب ۲۸)حدود 

 او بوده است. ۀعیسی، شخصیت برجستمحمدبنبناحمد
متفاوت خود های تحریر اختالف نسخ در موارد متعددی،منشأ  کالم این کهۀ خالص

متفاوت راویان بوده است و صرف چنین اختالفاتی، آسیبی به اعتبار های و یا تدوین مؤلف
 کند.نمی نسخ وارد
ها، باید میزان اختالف نسخ را هم مد نظر قرار داد. در عباراتی که از ته از اینگذش

 4میزان اختالف نسخ بیان شده جالب توجه است.در آنها نجاشی گذشت، مواردی که 
                                                             

 شود.النور، قسمت اسناد، ابزار ترکیب، این مطلب روشن می درایة. با توجه به اسناد احادیث، با استفاده از برنامۀ  1
 .4۸۹، ص4ج سعید،بنطریق به حسین، مشیخه،الفقیه، صدوق :ک.. ن 2
طرق شیخ طوسی به  چنینهماست.  النور و اسناد شیخ صدوق ةنرم افزار درای. آمارها بر اساس  3

 .34، 33، 66، 63، ص4، جتهذیب :ک.تهذیب نیز قابل توجه است. نۀ سعید در مشیخبنحسین
بودن تفاوت در نسخ کتاب حلبی،  رافع و اتم بودن یک نسخه، نزدیکبودن اختالف بین دو نسخۀ کتاب ابی . کم 4

 ب نبودن.جعفر در مبّوب بودن و مبوّ بنعثمان، تفاوت دو نسخۀ کتاب علیبنکتاب ابان تر بودن نسخۀ دیگرناقص
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توان نتیجه گرفت که اختالف نسخ کتب حدیثی، می بر این از مجموع آنچه گذشت،بنا
و مشایخ  محدثانامیه نبوده، بلکه توجه نسبت به تراث حدیثی امای هنه تنها آسیب گسترد

آید نیز می امامیه به آن، از شواهد استحکام احادیث امامیه است. برخی از قرائنی که در ادامه
پذیری به تحمل احادیث به شکل معتبر است؛ امری که آسیب محدثاناهتمام ۀ نشان دهند

 دهد.می اختالف نسخ را به شدت کاهش مسألۀاز 

 به تحمل کتب به شکل معتبر حدثانماهتمام . 3
مصادر حدیثی را با های که نسخه اندهمتقدم اهتمام داشت محدثانشواهد متعدد، بنابر 
ج بوده و نقل سماع و قرائت نسخ، روشی بسیار رایورند. آمعتبر و متقن به دست هایی شیوه

 پژوهشی مستقلشده است. این مطلب، گرچه می ای، قدح مهمی شمردهاز نسخ وجاده
 شود:می ، به برخی از شواهد آن اشارهادامهاما در  ؛طلبدمی

دهد که می فضال از نجاشی گذشت، نشانابن در مورد کتاب اصفیاء نقلی که سابقاا . ۲
 شده است. می مؤلفصرف اجازه و عدم ذکر قرائت بر شیخ موجب تردید در نسبت به 

اصالت آن بوده است. به عنوان نمونه، ۀ ندسماع کتاب از مشایخ معتمد، نشان ده. ۱
در مدخل زید زراد و زید نرسی، موضوع بودن کتاب این دو را به  غضائریابن رجال*در 

 1کند.می عمیر سماع شده است، به نحو جزمی ردابیابن دلیل این که از
 2ها، بیان شده است.در کتب رجالی در مداخل متعددی، قرائت کتب و یا سماع آن. 3

در غیر کتب رجالی نیز  3در مواردی نیز بیان شده که تحدیث، از کتاب صورت گرفته است.

                                                             
 .6۲، صرجالغضائری، ابن.  1 

و در  (43۸موسی تلعکبری )صبنمدخل، *از جمله در مدخل هارون 3۹. در رجال نجاشی در بیش از  2
 مدخل. ۱5فهرست شیخ طوسی در 

، ۱63همان، ص ؛«رباح من کتابهبنمحمدبنحدثنا علی»: 54۹، رقم۱۹۱ص ،رجال. نجاشی،  3
: 36۱، رقم۱۹6؛ همان، ص«صبهانی من کتابه و سماعهالحسین األبنبوالفرج علیأحدثنا : »6۹3رقم

المغلس بنحمدأحدثنا : »۹5۸،رقم3۲4؛ همان، ص«صل کتابهشیبان من أبنزکریابنحدثنا یحیی»
، 4۲4همان، ص ؛«تسعین و مائتین فی ذی الحجة سبع و ةسنمالء إبوالعباس الحمانی من کتابه أ

: 3۱۹، رقم۲۱3: همان، صک.ن چنینهم. «یعقوب من کتابهبنیوسفبنحمدحدثنا أ: »۲۲۹3رقم
 بنعثمانبنالحسین محمدبیأته علی القاضی قرأ: »۹4۸رقم ،3۲۹و ص« صلهرواه ... من کتابه و أ»

 .«صلهالحسن النصیبی و کتبته من أ
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 1شواهدی بر سماع و قرائت و یا کتابت نسخ وجود دارد.
به عنوان اتهام برخی ای هدر برخی از موارد، نقل بدون سماع و قرائت و از نسخ وجاد. 4

 سبب قدح شمردهای هکه نقل وجاد دهدمی از راویان ذکر شده است. این مطلب، نشان
 2شده است.می

رایج این بوده که تنها بعد از سماع و قرائت )ولو نسبت به بخش ۀ شیو کتبۀ اجاز*در . 5
 3شده است.می قابل توجهی از کتاب( اجازه داده

                                                             
، الغیبة؛ *نعمانی، ۲۹۲، ۲33، ۲63، ۲64، ۲63، ۲53تا  ۲5۹ص، غالب الزراریرسالة ابیزراری، . * 1

؛ ۱۹6، ۱6۲، *۱33، *صفتح االبوابطاووس، ابن؛ 6۹۲، ص3، جمستطرفاتادریس، ابن؛ ۲۹ص
؛ *عبدالکریم 3۹3، صالیقین؛ *همو، ۲65ص ،فالح السائل، ؛ *همو۲۹۲، صفرج المهموم*همو، 

 اصلی منتقل شده استۀ در برخی از موارد، خود نسخ چنینهم. ۹6، صفرحة الغريطاووس، ابن
( و در برخی، تصریح شده است که ۸4۸، رقم355و *ص ۱۹5، رقم۹5، صرجالنجاشی،  :ک.)ن

 (.6۸۹، رقم ۱6۹همان، ص :ک.)ن. اصلی صورت گرفته استۀ استنساخ از نسخ
یزید یقع في بنمعروف قال سمعت یعقوببنجعفر: »493ص، اختیار معرفة الرجال*طوسی،  :ک.. ن 2

نشان  یا غلط،فارغ از این که این اتهام، صحیح بوده  ).«یونس و یقول کان یروي األحادیث من غیر سماع
الصباح بنقال نصر: »5۲۱*همان، صشده است(؛ دهد که روایت بدون سماع، قدح شمرده میمی

محبوب في روایته عن محبوب من أجل أن أصحابنا یتهمون ابنعن ابنعیسی ل یروي بنمحمدبنأحمد
محبوب از وجه اشکال در روایت ابن احتمالا ). «... محمد فرجع قبل ما ماتبنأبي حمزة ثم تاب أحمد

کرده است(. البته این که اصل حمزه همین بوده است که او، بدون سماع و از مخطوطات نقل میابو
ای ای بدون تصریح به وجادهای قدح بوده یا قدح در روایت از نسخ وجادهنسخ وجادهروایت کردن از 

ای )در بوده است، نیاز به تحقیق بیشتری دارد. چه بسا اصل روایت کردن از نسخ وجاده بودن مأخذ
ای بدون صورتی که شیوۀ غالب شخص نباشد( قدح مهمی نبوده؛ بلکه قدح در روایت از نسخ وجاده

شود که بوده است؛ گویی اگر تصریح به وجاده نشود، برداشت می بودن مأخذای به وجاده تصریح
ای نبوده است. لذا روایت را به نحوی )سماع، قرائت، مناوله، اجازه( تحمل کرده و وجاده مأخذشخص، 

ه به همین ای بودن آن تصریح شده بوده و البتدر برخی از روایات کتاب نوادر الحکمه، به وجاده مثالا 
، رجال؛ نجاشی، 4۲۹، صفهرست)طوسی، . جهت هم اعتبار آن مورد اشکال قرار گرفته بوده است

 و ...(. ۲54، ص۱، جعیون اخبار الرضاصدوق،  :ک.چنین ن. هم34۹ص
یحیی عن سعد عن بنمحمدبنشاذان قال: حدثنا أحمدأخبرني ابن»علی وشاء آمده است: بندر ترجمۀ حسن.  3

علي الوشاء فسألته أن بنعیسی قال خرجت إلی الکوفة في طلب الحدیث فلقیت بها الحسنبنمحمدبنأحمد
عثمان األحمر فأخرجهما إلي فقلت له: أحب أن تجیزهما بنرزین القالء و أبانبنیخرج لي )إلي( کتاب العالء

بعد فقلت: ل آمن الحدثان فقال لو علمت لي فقال لي: یا رحمك الله و ما عجلتك اذهب فاکتبهما و اسمع من 
أن هذا الحدیث یکون له هذا الطلب لستکثرت منه فإني أدرکت في هذا المسجد تسعمائة شیخ کل یقول 

دهد شیوۀ طبیعی در اخذ کتب این ماجرا نشان می( 3۸، صرجال نجاشی)نجاشی، . «محمدبنحدثني جعفر
 شده است.ن سماع، عجله محسوب میهمراه با سماع بوده و درخواست اجازه بدو
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 بیان کتب معتبر و قابل اعتماد. 4
منابع حدیثی و رجالی، در موارد متعددی، کتاب و یا روایات شخص، مورد اعتماد  در

در مواردی نیز تصریح شده است که روایات راوی، در صورتی که منفرد  1معرفی شده است.
ۀ رسانی صرف و بدون ثمرها، برای اطالعهروشن است که این گزار 2نباشد، قابل اخذ است.
ی که در این باره جای طرح دارد، این است که در چه فضایی بیان سؤالعملی نبوده است. اما 

جعلی و یا محّرف، به حدی با های ثمربخش است؟ آیا در فضایی که نسخهها این گزاره
معتبر امکان پذیر نیست، بیان این ۀ معتبر آمیخته شده است که دسترسی به نسخهای نسخه

توثیق و تضعیف  دارد؟ اساساا ای هیست، ثمرکه چه کتابی معتمد است و چه کتابی معتمد ن
قه است، اما کتاب او به حدی عمیر ثابیابن دارد؟ اگر ما بدانیم که مثالا ای هاشخاص چه ثمر

 معتبر از غیر معتبر وجود ندارد وۀ به نسخ غیر معتبر شده که امکان تشخیص نسخ مبتال
 برای ما دارد؟ای هدکرد، وثاقت او چه فایاو راوی آن است را احراز  توان روایتی که واقعاا نمی

جوامع  مؤلفاندر دسترس  محدثاننسخ معتبر از کتب  باید پذیرفت که، از این رو
 حدیثی بوده است.

است که امکان  نیا ،شودیمطلب اثبات م نیا با که یزیچ تینهاممکن است گفته شود 
از نسخ  ثیاست احاد نویسنده مدعیکه  ینسخ معتبر وجود داشته است؛ در حال بهیابیدست

، «نسخ معتبر بهیابیامکان دست»گفت که اگر به  توانیم پاسخاست. در  شدهیمعتبر اخذ م

                                                             
عمار الساباطي بنإسحاق: »3۸ص ،فهرست ،طوسی؛ 3، ص۲، جالفقیهصدوق،  :ک.. به عنوان نمونه ن 1

. این «کتب ابني سعید کتب حسنة معمول علیها: »5۹ص ،رجال ،؛ نجاشی«أصله معتمد علیه ...
ذکرت کل واحد من المصنفین و  و إذا»فهرست نیز جالب توجه است: ۀ عبارت شیخ طوسی در مقدم

أصحاب األصول فال بد من أن أشیر إلی ما قیل فیه من التعدیل و التجریح و هل یعول علی روایته أو ل و 
من مصنفي أصحابنا و أصحاب  أبین عن اعتقاده و هل هو موافق للحق أم هو مخالف له ألن کثیراا 

( در این 4و3، صفهرست)طوسی، «. معتمدة األصول ینتحلون المذاهب الفاسدة و إن کانت کتبهم
از اصحاب، مورد اعتماد معرفی شده، بیان این امر که بر روایت ای هعبارت، گذشته از این که کتب دست

 فهرست شمرده شده است. تألیفشود یا خیر از اغراض می شخص اعتماد

أورمة طعن بنالحسین: محمدبنعليبنقال محمد: »4۹3ص ،فهرست ،طوسي .ک:ن . به عنوان نمونه، 2
سعید و غیره فإنه یعتمد و یفتی به )و کل بنعلیه بالغلو فکل ما کان في کتبه مما یوجد في کتب الحسین

الحسین: سمعت بنعليبنقال محمد: »5۲۱ص ،مان؛ ه«ما تفرد( به لم یجز العمل علیه و ل یعتمد
نس التي هي بالروایات کلها صحیحة یعتمد علیها إل الولید رحمه الله یقول: کتب یوبنالحسنبنمحمد

 .«عبید و لم یروه غیره فإنه ل یعتمد علیه و ل یفتی بهبنعیسیبنما ینفرد به محمد
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 مهیرا ضم «در نقل اطیو ورع و احت تیخبرو»و  «ن به اخذ از نسخ معتبرااهتمام محدث»
 .شودیاز نسخ معتبر اخذ صورت گرفته است، ثابت م که خارجاا  نیا م،یکن

 عدم بیان طریق دستیابی به نسخ. 5
آیا که در ابتدا گذشت، یکی از مسائل مهم در اعتبارسنجی احادیث، این است که چنان

به احادیث است و یا  مؤلفر طریق دستیابی گطرق مشیخه، بیان چنینهماسناد احادیث و 
مبتنی بر  مبتنی بر اجازات محضه است؟ بنابر نظری حجم عظیمی از اسناد و طرق مشیخه،

گنجد؛ اما در نمی این نظر در نوشتار فعلیۀ اجازات محضه است. گرچه بحث دربار
یق که طر اندهدیدنمی ، ضرورتیمؤلفانتوان گفت این که می صورت صحت این نظر،

خذ را ذکر کنند، خود شاهد بر این است که نسخ معتبر در دسترس و دستیابی به نسخۀ مأ
در دسترس بودن ، به جهت مقنعقابل دستیابی بوده است؛ چنانکه شیخ صدوق در کتاب 

 1.2بیندنمی ، ضرورتی به ذکر اسناد حتی اسناد تشریفاتیمآخذ

 گیریبندی و نتیجهجمع
آوری حدیثی را جمع جوامععتبار نسخ منابع از شواهد اای هدر این نوشتار تالش کردیم پار

توان ادعای اطمینان به اعتبار نسخ مصادر می کنیم. با در نظر گرفتن مجموع آن چه گذشت،
شود. به تعبیر می در نوع موارد، اطمینان حاصل البتهجوامع حدیثی متقدم را مطرح کرد. 

الف نباشد. بنابر این لزم بر خای هدیگر، حصول اطمینان، مشروط به این است که قرین
خذی که حاظ کرد؛ قرائنی مانند خصوصیات مأرا ل ت در هر موردی، قرائن خاص آناس

مشابه در های نقل و خذ در کتب رجالیا از آن گرفته، اوصاف راوی آن مأ، حدیث رمؤلف
باید خصوصیات کتابی که حدیث در آن  نیزثور. ای قدما و کتب فقه مأفتاو و کتب حدیثی

ۀ چه گذشت، به عنوان قرینرسد آنمی به نظر آن را در نظر داشت. اساساا  مؤلفآمده و 
تواند در کنار قرائن دیگر اطمینان می که اگر به تنهایی هم اطمینان آور نباشد،است ای هعام

                                                             
ثمَّ إني صنفت کتابي هذا، و سمیته کتاب المقنع لقنوع من یقرأه بما فیه، و : »5، صالمقنع. صدوق،  1

حمله، و ل یصعب حفظه، و ل یمل قارئه، إذ کان ما أبینه فیه في الکتب حذفت األسانید منه لئال یثقل 
 .«عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله مبیناا  األصولیة موجوداا 

ها، به جهت پرهیز از تطویل . در مورد این شاهد، مناقشاتی قابل طرح است که از ذکر و بررسی آن 2
 کنیم.می بحث، خودداری
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و  آنخصوصیات  با توجه به، را مستقالا  تر است که هر کتابمناسببا این حال اما آور شود، 
آن بررسی کرد. به هر حال، تفاوت بین کافی که حاصل تالش بیست  مؤلفخصوصیات 

بغداد، اهتمام ۀ کسی چون کلینی است با تهذیب شیخ الطائفه که به مقتضای حوزۀ سال
 ، قابل اغماض نیست. اندهبسیاری به علم کالم و فنون مختلف فقه داشت

خذ مأۀ ن نکته مناسب است که اگر به هر جهتی، اطمینان به اعتبار نسخدر انتها، ذکر ای 
حاصل نشد، طرق دیگری چون شهادت ثقه و انسداد صغیر مطرح شده که بررسی جوانب 

 .طلبدمی آن، مجال دیگری

 و مآخذ منابع
احمقد بن، تحقیقق حسقنالسرائر الحاوي لتحریر الفتااوي وو المساتطرفات احمد، بنابن ادریس، محمد .1

 ق.1411، 2، چموسوی، قم: دفتر انتشارات اسالمی
 تا[.، سیدمحمدصادق آل بحرالعلوم، قم: منشورات الرضی، ]بیالرجالعلی، بنابن داود حلی، حسن .2
فاي أباي طالاب بنفرحة الغري في تعیاین ببار أمیار المانمنین ع اي  احمد، بنابن طاووس، عبد الکریم .3

 تا[.، ]بی1، چ، قم: منشورات الرضیالنجف
، تحقیقق اسقماعیل انصقاری بإمرة المنمنین الیقین باختصاص موالنا ع ي  موسی، بنابن طاووس، علی .4

 ق.1413، 1وئینی، قم: دار الکتاب، چزنجانی خ
، ، تحقیق حامد خفاف، ققم: مؤسسقة آل البیقتفتح األبواب بین ذوي األلباب و بین رب  األربابقققققققق،  .5

 ق.1419، 1چ
 ق.1368، 1، قم: دار الذخائر، چفرج المهموم في تاریخ ع ماء النجومقققققققق،  .6
 ق.1416، 1، قم: بوستان کتاب، چفالح السائل و نجاح المسائلقققققققق،  .7
، 1، تحقیق سید محمد رضا حسقینی جاللقی، ققم: دار الحقدیث، چالرجالحسین، بنابن غضائری، احمد .8

 ش.1364
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