
 
 

 22ـ13،  ص 1397، تیر 247، پیاپی سال بیست و هفتم، شماره چهارم  _____________________________________                       
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 چکیده
هـاي   نگاشـته از نخسـتین  االخبـار   معـانی تعلیقه بـر  و نیز ) 59–54(بحاراالنوار تحقیق و تصحیح و تعلیقه بر شش جلد از مجلدات کتاب شریف 

 ،الحدیثی فـراوان اسـت. ایـن مقالـه بـا روش تحلیـل و توصـیف        نکات رجالی و فقه آید و دربردارندة شمار می استاد عالمه محمدتقی مصباح به
اسـت. برخـی از اسـناد احادیـث ایـن      استاد مصباح در فهم اسناد احادیث را بررسی کرده و به نتـایج ذیـل دسـت یافتـه      يها بخشی از کوشش

انـد. همچنـین گـاهی نیـاز بـه تمییـز        مجلدات دچار تصحیف و سقط و افزودگی است که در جاي خود بدان اشاره شده و براي رفع آن کوشیده
اي زیادي نیـز معرفـی   ه مشترکات و توحید مختلفات بوده است. عناوین یادشده از یکدیگر بازشناسی و یا بر وحدت آنها تأکید شده است. عنوان

کالت و و به وثاقت یا ضعف و یا مجهول بودن آنان اشاره شده و گاه به ارسال یا اتصال سند با استناد بـه دلیـل آن اشـاره شـده و برخـی مشـ      
 هاي اسناد مرتفع شده است. کاستی

 االخبار. نوار، معانیاهللا مصباح، بحاراال حدیث، سند حدیث، رجال حدیث، تحقیق در سند حدیث، آیت ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ـ دام ظله ـ که به دهۀ  اهللا استاد مصباح آیتهاي علمی  از جمله کوشش
هاي حدیثی، از  گردد، تصحیح و تعلیقه بر برخی کتاب می سی شمسی باز

 بحـاراالنوار کتاب  59-54و جلدهاي  شیخ صدوق االخبار معانیجمله 
در دوران معاصـر،   االنواربحـار است.  عالمه محمدباقر مجلسینگاشتۀ 

 110نخست با تصحیح و تعلیقات برخی از استادان حوزه علمیـه قـم در   
در تهران منتشر شد. این نسخه بعدها » دارالکتب االسالمیه«جلد توسط 

در بیروت توسط ناشران گوناگون، مکرر بازنشر یافت. تصحیح و تعلیقات 
هاي اخیـر،   در سالهمین نسخه آمده است.  59-54در ج  استاد مصباح
جلدي) بدون تعلیقات یادشده  25با همان تنظیم اولیۀ مؤلف ( بحاراالنوار

 در قم منتشر شده است.» نشر فقه«توسط 
 فـراهم  :اسـت  ذیـل بخشی از کار تصحیح و تحقیق شامل امـور  

 ۀنسـخ  ،چـاپی  و اعـم از مخطـوط   ،کتابگوناگون هاي  آوردن نسخه 
ـ   نسـخۀ اب مؤلف در صورت موجود بودن، انتخ  نسـخۀ  ۀمعیـار، مقابل

معیـار بـا مصـادر کتـاب      نسـخۀ احادیـث   ۀمعیار با نسخ دیگر، مقایس
هـاي حـدیثی    از کتـاب  بحـاراالنوار (توضیح اینکه احادیث منقول در 

بـه نـام آن   در اشـاره  رمزي  ،دیگر گرفته شده و در ابتداي هر حدیث
طالـب  ) مستندسازي آیات و احادیث، مستندسـازي م .کتاب آمده است
هاي دیگر در متن کالم عالمه، مشخص کردن مقدار  منقول از کتاب

 مطالب منقول و تفکیک آن از کالم مؤلف و مانند آن.
بخش دیگر کار، بررسی احادیث و متن کتاب است کـه خـود دو   

اعـم از مـتن    ،نخست بررسی سند و دیگري تحلیل مـتن  :مرحله دارد
 آن. ةدربار مجلسیمرحوم هاي  احادیث یا بیان

معیارهــاي الزم را در تصــحیح جلــدهاي  اســتاد مصــباحجنــاب 
 به کار بسته و در پانوشت بدان اشاره کـرده  بحاراالنوارکتاب  59ـ54

آن اسـت کـه محقـق     ،مهم در تصحیح و تحقیق کتـاب  ۀ. نکتستا 
افزون بر بیان وجود اختالف یـا تفـاوت نسـخ، بایـد وجـه صـحیح را       

تـرجیح در صـورت لـزوم بیـان کنـد.       انتخاب و شاهد خود را بر ایـن 
هاي فراوان بیانگر اختالف نسـخ و تعیـین وجـه برتـر و نیـز       پانوشت
هـاي رخ داده   هاي مربوط به احتمال سقط از متن و تصحیف پانوشت

 باره است. در آن، نشانگر توجه کامل محقق در این
کار مستندسازي به خـوبی سـامان یافتـه و افـزون بـر       همچنین

مرحـوم  نقـل  ة شانی آیـات و احادیـث، حتـی نحـو    مشخص کردن ن
 ؛مشـخص شـده اسـت    گوناگوننظران  ي صاحبها از کتاب جلسیم

عـین عبـارات را آورده و گـاه آن را تلخـیص      لسیمجعالمه زیرا گاه 
درهـم   مرحـوم عالمـه  کالم  شده که گاه با کرده و مقدار مطالب نقل

سـند،   هم تفکیک شده است. در بخش بررسی آمیخته، مشخص و از
هـا،   مشکالت متعدد اسناد برطـرف شـده و بـراي تصـحیفات، سـقط     

ماننـد  هـا و   ها، اختالف نـام  ها، سهو کاتبان، تعلیق، اشتراك نام افزوده
متن نیـز تصـحیفات و تغییرهـاي    ۀ جویی شده است. در ناحی چاره آن

، عالمـه مجلسـی  متن احادیث یا متن کالم  پدیدآمده در متن، اعم از
هاي دشواریاب و نکات متشـابه و مشـکل بـه اختصـار      بررسی و واژه

هـاي سـندي و متنـی در     آموز بـودن بررسـی   تبیین شده است. روش
نگارنده با مـروري گـذرا بـر     ،رو ازاین .گونه آثار نیازي به بیان ندارد این
برخی از نکات قابـل توجـه    ،هاي یادشده بر کتاباستاد مصباح ۀ تعلیق

الحـدیثی   نکات فقه دربارةدرنگ  ،و کردههاي سندي را بازگ در بررسی
 گذارد. دیگر وامیاي  هرا به مقال

 فهم مفاد سند
در فهم مفاد سـند، شـناخت    مزالمله نکات : از جتعلیق و شبه تعلیق

ـ عو این بـدان   ،تعلیق یا شبه تعلیق است که گاه در اسناد رخ داده  تل
سـند را از   تکیه بـر اسـناد قبـل،    ي روایی باها بوده که صاحبان کتاب

ابتدا آغاز نکرده و فقـط بخـش غیرمشـترك بـا اسـناد قبـل را بیـان        
اند. خواننده اگر بدون توجه به اسناد احادیث پیشـین بـه آنهـا     کرده می

 مرحـوم مجلسـی  د که ارسالی در سند وجود دارد. کن گمان می ،بنگرد
و  ها را بر اسـاس کتـاب مصـدر بـه حـال نخسـت بازگردانـده        تعلیق
تا بـراي رفـع   است دیده نشده  بحاراالنوارمشکلی در متن   روي بدین

 ،در بازیابی اصل سـند  عالمه مجلسیکه  جا تعلیق اقدام گردد. در یک
در مصـدر   ،سندۀ در بررسی و مقایس .نام راوي را به طور کامل نیاورده

نیاز به رفـع تعلیـق از کتـاب مصـدر ـ       ،بحاراالنوارشده در  با سند نقل
وبٍ  الْکَافی، عنْ محمدبنِ یحیى ع«است: بوده ـ  الکافی بـحنِ م نِ ابـ  
دبنْ ععنَان  اللَّهنِ سدر این سـند، مشـترك    »ابن محبوب«عنوان »  ب
محمـدبن  و دیگـري   ،بـن محبـوب   حسـن اسـت؛ یکـی    تنمیان دو 

بایـد بـه قـراین     ،براي تعیـین مقصـود از او   ،. بنابراینبن محبوب علی
 »ابـن محبـوب  «د. براي مشخص شدن اینکـه مقصـود از   مراجعه کر

 است؛ ـ مراجعه کرده  الکافیبه مصدر حدیث ـ   استاد مصباحکیست، 
عنـه عـن   «چنـین آمـده اسـت:     ،اما در آنجا با تکیه بـر اسـناد قبلـی   
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باید مرجـع ضـمیر را    ،براي فهم مفاد سند ،بنابراین ».بن سنان عبداللّه
بـن   حسـن س اسناد قبل، ضمیر به جو کرد و بر اساو جست» عنه«در 

ایـن   دربـارة ). 58، ص54جق، 1403مجلسـی،  گـردد (  بازمی محبوب
از نکات  سخن خواهیم گفت.» رفع مشکالت سند«ذیل عنوان  ،سند

شــود و از  بــدان توجــه مــی اســتاد مصــباحدیگــري کــه در تحقیــق 
گردد، شناخت تحویـل   نیازهاي بررسی و فهم مفاد سند تلقی می پیش

له در اسناد است که گاه محدثان بزرگ دو یـا چنـد سـند را در    یا حیلو
 بحـاراالنوار اند. در اسناد احادیث  هاي روایی به هم عطف کرده کتاب

ـاورده و        نیز این حالت دیده می ـا چـون ابهـامی جـدي پدیـد نی شود؛ ام
انـد؛   محققان با توجه به قراین و شواهد، به تفکیک و ارزیابی آن پرداخته

 مطرح نشده است. استاد مصباحة آن در حواشی سخنی دربار

 شناخت تحریفات
هـاي مکـرر از    هاي گذشته و استنسـاخ  نقل و ثبت احادیث طی زمان

هاي حـدیثی سـبب پیـدایش تحریفـاتی در آنهـا شـده اسـت.         کتاب
سـقط نـام   و هـایی در سـند،    تصحیف و تبدیل الفاظ، افزوده شدن نام

اسـناد    در بررسـی  استاد مصباح سند از آن جمله است.ۀ راوي از سلسل
به این نکات توجه داشته و در تعلیقه بر آثـار یادشـده، بـراي     ،احادیث

 اند. ها کوشیده زدودن این آسیب
به معناي تغییر سند یا متن حدیث به چیـزي مشـابه    »تصحیف«

و  ،»مـزاحم «به  »مراجم«مانند تغییز  ؛خط و ظاهر شکل اصلی است
کـه در   »ستاً« ةدر سند اتقاق افتاده و تغییر واژکه  »یزید«به  »برید«

مـن صـام رمضـان ثـم     «تصحیف شده است:  »شیئاً«به  لیذحدیث 
 .)162، ص1380نژاد،  جدیدي: ر.ك» (اً من شوال... اتبعه ست

 سقط از الفاظ سند
نام راوي  ،آوردهصدوق  التوحید از مرحوم مجلسیکه  ذیل،در حدیث 

کـه   ،در مـتن حـدیث نیـز    ،به تبع آن مستقیم از امام تصحیف شده و
منْـه،   و«طب واقع شده، به صورت مصحف آمده است: اهمین نام مخ

 ،عنِ الصقْرِ بنِ دلَـف  ،عنْ أَبِیه ،عنْ علی بنِ إِبرَاهیم ،عنِ ابنِ الْمتَوکِّلِ
ه   ،نَّ الْجِسم محدثٌإِ ، قَالَ: یا ابنَ دلَف )،ع(الْحسنِ الثَّالث عنْ أَبِی و اللـَّ

همسجم و ثُهدحرَ.» مالْخَب 
الفاظ بـه   صدوق التوحیدو هم در  بحاراالنوارهاي  هم در نسخه

 ،کـه در ظـاهر   اسـت  برآن استاد مصباحاما  ؛همین صورت آمده است

 از اصحاب امام هـادي  دلف کرخی صقربن ابیتصحیفی رخ داده؛ زیرا 
ـامرا  از نـام او در ایــن حـدیث از قلــم   » ابـی «ء بـوده و شــاید واژة  در س

). (براي مشاهدة 81، ص54ق، ج1403نویسندگان افتاده است (مجلسی، 
 ).139، ص9ق، ج 1413این نام در رجال، ر.ك: موسوي خوئی، 

و منْه، «آمده است:  ،نقل شده محاسنالدر سند دیگري که از کتاب 
نویسـد:   در ذیل این سند، می استاد مصباح ،»الْقَنْديعنِ  ، یوسف عنْ أَبِی

حذف شده  القندياز ابتداي » عن«کلمۀ  ،بحاراالنوارهاي  در همۀ نسخه
که هم در نسخۀ  درآمده است، درحالی» یوسف القندي ابی«و به صورت 

ـال،     » عن القندي) «المحاسنمصدر حدیث ( آمـده اسـت و هـم در رج
در ایـن سـند، همـان     ابویوسفنداریم. » نديابویوسف الق«کسی به نام 

ي زیادبن مروان القندي االنباراست و با  بن یزیدبن حماد االنباري یعقوب
 ).210، ص59ق، ج1403تفاوت دارد (مجلسی، 

 افزودگی به الفاظ سند
هـایی بـه سـند، فهـم سـند دشـوار        افزودگی واژه سبب در مواردي به

نقل  طب االئمهاز  جلسیوم ممرحآن روایتی است که ۀ نمون .دوش می
نْ   ،عنْ أَیوب بنِ جرِیـرٍ ـ   علیهم السالمـ  األئمۀطب «کرده است:  عـ

ماعۀَ بنِ محمد الْحضْرَمی، عنْ  زرعۀَ  الْورد، عنْ أَبِیه جرِیرِبنِ أَبِی ـال:  سـ ، ق
ـ به جـاي    ئمهطب االدر مصدر ـ ...». السالم ـ  قال لی ابوعبداهللا ـ علیه

ـاب   داود جریربن ابی  ،الورد جریربن ابی هـاي   آمده است؛ ولی بررسـی کت
 بن جریر ایوبزیرا نه   ها تغییر یافته است؛ دهد که این نام رجالی نشان می

هاي رجالی  یک در کتاب هیچ داود نه جریربن ابیو  الورد جریربن ابیو نه 
بن حر عن ابیه عن  ایوبده است: گونه بو اند و در ظاهر، سند این یاد نشده

 ).86، ص59ق، ج1403... (مجلسی، الورد ابی
نقـل   االخبـار  معانیدر  صدوقمرحوم که  ذیلچنین در سند هم
بـه سـند   » ابـن «ة ، واژ»حدثنا ابواحمـدبن الحسـن  «در عبارت  ،کرده

ه   حدثَنَا أَبوأَحمد« :افزوده شده است عید   بنُ الْحسنِ بنِ عبداللـَّ نِ سـ بـ
کَرِيسی   :قَالَ ،الْع ثَمِ الْقَاضـ یـنُ الْهب ردمِ بوالْقَاسثَنَا أَبدثَنَا   :قَـالَ  ،حد حـ

یرِ الْکُوفنْذنُ الْمب یلنْ أَبِی :قَالَ ،علِ عنُ الْفُضَیب دمحثَنَا مداحِ  حب الصـ، 
ـ  :قَالَ محنُ مفَرُ بعقَالَ ج و در  )323، صق1403(صـدوق،  »  ): ...ع(د
کـه   درحـالی  ،شـود  ه مـی مشـاهد هاي کتاب این افزودگی  نسخهۀ هم

بـار   ،امـا پـس از دو روایـت    ؛است »ابو احمد الحسن«عبارت صحیح 
هـاي کتـاب    یک از نسخه و در هیچاست دیگر همین سند تکرار شده 

 .)325، صهمانشود ( نمیمشاهده » ابن«ة واژ
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 لفاظ سندتصحیف ا
در سـند   بن سـعدان  موسیبه  بن سعدان علیدیگر تصحیف نام ۀ نمون
عدانَ    ،، عنْ محمد بنِ الْحسینِالْبصائرُ« :است ذیل نِ سـ بـ ی لـنْ عع،  

انِ  ،عنْ عمرَبنِ أَبانٍ الْکَلْبِی ،عنْ عبداللَّه بنِ الْقَاسمِ نْ أَبـع   ب نِ تَغْلـ بـ، 
 ....» )ع(عبد اللَّه قَالَ: کُنْت عنْد أَبِی

نیامـده و   بن سـعدان  علیي رجال، گزارشی از حدیث ها در کتاب
که  برشمرده است، درحالی امام صادق او را از اصحاب ،شیخ طوسی

امـام  از اصـحاب   ،کنـد  از او روایت می سعدان ابنکه  ،بن قاسم عبداهللا
اسـت، از   سـعدان   ابـن راوي از  کـه  ،محمدبن حسـین است و  کاظم

 اسـت و او فـراوان از   جـواد و هـادي و عسـکري   اصحاب امامـان  
 نیـز  بـن سـعدان   موسـی که  چنان ه؛درحدیث نقل ک بن سعدان موسی

 بن سـعدان  علی ،کند. در هر حال روایت می بن قاسم عبداهللافراوان از 
مجلسـی،  ( هـم ضـعیف اسـت    بـن سـعدان   موسـی مجهول بـوده و  

در این  »علی« :توان گفت می ،اساس براین .)342، ص54جق، 1403
 .تاس» موسی« ةشد سند، تصحیف

بن  الحکم، و بن یسار عبداهللابه  بن سنان عبداهللانیز در سندي دیگر، 
نِ    «تصحیف شده است:  بن المستنیر الحکمبه  المستورد بـ ی لـیرُ ع تَفْسـ
یمرَاهوبٍإِببحنِ منِ ابع ،نْ أَبِیهنِ ، عب رُوفعنْ مارٍ، عسنِ یب اللَّهدبنْ عع ،

 ...». خَرَّبوذَ، عنِ الْحکَمِ بنِ الْمستَنیرِ، عنْ علی بنِ الْحسینِ (ع)
 ،ي تـراجم هـا  : در کتـاب سـت ا آوردهاین سند  دربارة استاد مصباح

و  انبـن سـن   عبـداهللا تصـحیف از   ،این دو نام وجود ندارد و در ظـاهر 
بـه یسـار و نیـز المسـتورد بـه       سـنان یعنی  ؛است بن المستورد الحکم

 المستنیر تصحیف شده است.
بـدون دال   المسـتور  بـن  حکـم نکتۀ دیگر اینکـه برحسـب ظـاهر،    

ــرواةکــه در  صــحیح اســت؛ چنــان ــی،  جــامع ال ، 1ق، ج1403(اردبیل
ـارة ایـن راوي    267ص ) آمده است و در هر حال، مدح یا نکوهشـی درب
 ).146، ص55ق، ج1403هاي رجالی مشاهده نشد (مجلسی،  تابدر ک

 اسـتاد مصـباح  گونه تصـحیفات در اسـناد بعیـد نیسـت و      وقوع این
شماري از آنها را بیان کرده است و ما فقط به نشانی برخی از آنها بسنده 

 227و 156، ص55؛ ج 367و  330و342، ص54کنیم: بحارالنوار، ج می
 .71، ص59؛ ج44و  33و  18، ص56ج ؛229و  23و  242و  209و 

 رفع مشکالت سند با توجه به راوي و مروي عنه
هاي برطرف کردن مشکالت سند، توجه به راوي و مروي  یکی از راه

هـایی کـه    راوي مشخص شده و خلطۀ طبق ،با این مقایسه .عنه است
هـایی از   نـه نمو ،روشن خواهد شد. در ذیـل است، گاه در سند رخ داده 

 کنیم: یان میآن را ب
نقل کرده اسـت:   الکافیحدیثی با این سند از  مرحوم مجلسی. 1

  ، عنْ عبداللَّه بنِ سنَان، محبوبٍ الْکَافی، عنْ محمدبنِ یحیى، عنِ ابنِ«
 ..». قَالَ: سمعت أَباعبداللَّه(ع) یقُول: .

ر این سند رخ داده؛ زیرا اگر بر این باورند که اشتباهی د استاد مصباح
باشد، که ظاهر همین است، در  بن محبوب حسن، محبوب ابنمقصود از 

کند و اگر مقصود  بدون واسطه از او نقل نمی محمدبن یحییاین فرض، 
بن  عبداهللاباشد، بدون واسطه از  بن محبوب محبوب، محمدبن علی ابناز 

 الکـافی که در نسـخۀ   کند. بنابراین، صحیح همان است نقل نمی سنان
محبـوب،   محمدبن یحیی، عن احمدبن محمد، عن ابنآمده است: یعنی 

 ).58، ص54ق، ج1403(مجلسی،  بن سنان عن عبداهللا
حدیثی با این سـند نقـل کـرده     االخبار معانیدر  شیخ صدوق. 1
ـ  ـ   رحمه اللَّهـ أَبِی  «است:  ع ،ه دبنِ  قَالَ: حدثَنَا سعد بنُ عبداللـَّ مـنْ أَح

اد،    * محمدبنِ خَالد، عنْ أَبِیه، عنْ عبداللَّه بنِ سنَانٍ، مـنِ ح بـ نْ خَلَفع
 . »عبداللَّه(ع) عنْ رجلٍ، عنْ أَبِی
 هـا،  نویسـد: در برخـی نسـخه    در ذیل این سند مـی  استاد مصباح
 ؛اظهـر همـین اسـت   آمده و  بن سنان عبداهللابه جاي  محمدبن سنان

و نیـز   ،حـدیثی نقـل نکـرده    بـن سـنان   عبداهللاز  محمدبن خالدزیرا 
حـدیثی نـدارد، اگرچـه خلـف از      بـن حمـاد   خلـف از  بن سنان عبداهللا
کـه فـراوان از    محمدبن سـنان حدیث دارد، برخالف  بن سنان عبداهللا
ي هـا  در نسـخه  ،همـه  حدیث نقل کرده است. بـا ایـن   بن حماد خلف

 ،شود و در بعضـی از آنهـا   ده میمشاهاین اسناد اختالفی  دربارةکتاب 
عـن   ،عن عمـه  ،بن یزید سعدبن عبداهللا عن یعقوبچنین آمده است: 
 .)172ص ،ق1403 (صدوق، محمدبن سنان

 تشخیص مرسل یا متصل بودن سند
امـام   به طور مستقیم از اط کوفیمحمدبن عطیه حنّ ل،یذسند مطابق 

ى  الْکَ« :کند روایت می باقر یـحنِ یبد مـحنْ می، عنِ    ،افبد مـنْ أَح عـ
دمحم،  یدع نِ سـنِ بیسنِ الْحع،   داونِ دبد مـحنْ م نِ    ،عـبد مـحنْ م عـ
 .»)ع(جعفر جاء رجل الی ابی :قال ،عطیۀ

 امام بـاقر  واسطه از اما با توجه به سن کم وي، امکان روایت بی
بین او و امام حـذف شـده   ۀ واسط ،نبوده است. بنابراین براي او فراهم
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 فقـط از  ،ي دیگرها و سند دچار ارسال است. شاهد آنکه وي در کتاب
 .)96، ص54جق، 1403مجلسی، ( روایت کرده است امام صادق

دةٍ الْکَافی، عنْ علی بنِ إِبرَاهیم و «شود:  در سند ذیل نیز ارسال دیده می عـ 
نْ   منْ أَ عـ ،ـونُس نْ یى، عیسنِ عب دمحنْ میعاً، عمج ادنِ زِیلِ بهنْ سع ،ابِهحص
 ». ، قَالَ: قَالَ أَمیرُالْمؤْمنینَ(ع)نُباتَۀَالصباحِ الْکنَانی، عنِ الْأَصبغِ بنِ  أَبِی

 بیش از سی سـال  کنانی حالصبا ابیشاهد این ارسال آن است که 
او در  ،ابـوداود ۀ بـه گفتـ   .متولد شده اسـت  بن نباته اصبغپس از وفات 

از دنیا رفته و عمرش بیش از هفتاد و چند سال نبوده است  170سال 
عاشـورا در  ۀ نیز تا زمان حادث اصبغ) و 19، ص1342حلی، الدین  تقی(

به طـور مسـتقیم    سته استتوان نمی ،زنده نمانده بود. بنابراین 61سال 
از سند حـذف شـده    اصبغاو به ۀ واسط ،روایت کند و به یقین بغاصاز 

بـاره   اگرچه رجالیـان درایـن   .)142، ص55جق، 1403(مجلسی، است 
را نپذیرفته، در نتیجـه،   اصبغبا  الصباح ابینظر دارند: برخی مالقات  اختالف

؛ موسوي 14، ص26ق، ج1404دانند (مانند: مجلسی،  حدیث را مرسل می
؛ تبریزي، 63، ص 5ق، ج1431؛ مامقانی، 208، ص22ج ق،1413خوئی، 
)؛ اما در مقابل، برخی دیگر با استناد به شواهدي بـر  453، ص2ق، ج1429

ـته    نباته بن اصبغو  الصباح ابیاین باورند که امکان مالقات بین  وجـود داش
، 1ق، ج1425؛ کـــاظمی، 65، ص5ق، ج1431اســـت (ر.ك: مامقـــانی، 

ـین با بیان سندي، مقتل  الفهرستنیز در  شیخ طوسی ).185ص بـن   حس
ـاي آن  ) 88ق، ص1420را منقول از او دانسته (طوسی،  علی و این به معن

 بعد از واقعۀ عاشورا نیز زنده بوده است. اصبغاست که 
اثبـات اینکـه    :یعنـی  ،شود ه میمشاهدعکس مطلب باال نیز گاه 

نقـل شـده    الکـافی که از  ذیلمانند سند  ؛ارسالی در سند وجود ندارد
نْ   ،عمیرٍ عنِ ابنِ أَبِی ،عنْ أَبِیه ،الْکَافی، عنْ علی بنِ إِبرَاهیم«است:  عـ

 )».ع(عبداللَّه عنْ أَبِی ،بصیرٍ عنْ أَبِی ،هشَامِ بنِ سالمٍ
 ... :در آنجـا آمـده اسـت    ؛تفـاوت دارد  الکـافی با سـند   ،این سند

، ق1407(کلینـی،   بصـیر  ابىعن  ،وب الخزارأبی أیعن  بن سالم هشام
بر این باور است که در این فـرض هـم    استاد مصباح). اما 366، ص8ج

در یـک   ابوایـوب و  ابوبصیرو  هشامارسالی در سند رخ نداده است؛ زیرا 
، هـم بـدون واسـطه    ابوبصیرتواند از  می هشامطبقه قرار دارند. بنابراین، 

 ).248، ص55ق، ج1403(مجلسی،  ایوبابوروایت کند و هم به واسطۀ 

 تمییز مشترکات
آن  راوي مشـترك بـوده و هنگـام یـادکرد از     یک نام بین چندگاهی 

ــگرد راوي، فهــم ســند دشــوار ــهه اســتدی ــه ســه نمون کــه در  ،. ب
 کنیم: یاشاره مآمده است  استاد مصباحهاي  پانوشت

منْ أَصحابِه،  عدةٍالْکَافی، عنْ «است. » النضر«اول. اشتراك در نام 
نْ   مـع ،رِهغَی نِ النَّضْرِ وبدمنْ أَحع ،نْ أَبِیهع ،دنِ خَالبدمحنِ مب دمنْ أَحع

إِسحاقَ السبِیعی، عنِ  ذَکَرَه، عنْ عمرِو بنِ ثَابِت، عنْ رجلٍ سماه، عنْ أَبِی
 ». خَطَب أَمیرُالْمؤْمنینَ(ع)...الْحارِث الْأَعورِ، قَالَ: 

 بحاراالنوارکه در  ،احمدبن النضرآمده و » عن النضر« الکافی در
از مـوالی، کـوفی و ثقـه     احمدبن النضر الخزاز ابوالحسن جعفـی  ،آمده
امـا آنکـه    ،اگرچه بین افراد زیادي مشـترك اسـت  » النضر«اما  ؛است

 ضربن سوید الصیرفی الکوفیالنکند   از او نقل می محمدبن خالد برقی
در  ،بـه احتمـال زیـاد   . )167، ص54جق، 1403(مجلسی، و ثقه است 
 ،ثبـت شـده  » النضـر «نام این راوي ، الکافیهاي پیشین  برخی نسخه
، در سـند ایـن حـدیث    الکـافی ح کنـونی  ي مصـح هـا  ولی در نسخه

اشـتراکی بـا دیگـران     ،و در این صـورت است آمده » احمدبن النضر«
 .)141، ص1، جق1407لینی، (ک ندارد

بـن   بن علـی محمـد مشـترك بـین    محبوب ابنذیل دوم. در سند 
نَاده إِلَـى     « :است بن محبوب حسنو  محبوب بِإِسـ ،ينْـدالرَّاو ص صـق
دبنِ   ،عنْ سعدبنِ عبداللَّه ،عنْ أَبِیه و ابنِ الْولید معاً ،الصدوقِ مـحنْ مع
یسنِ أَبِیالْحوبٍ ،الْخَطَّابِ نِ ببحنِ منِ ابنِ أَبِـی   ،عرِو بمنْ عامِ  عقْـدالْم، 

 .» )...ع(جعفَرٍ عنْ أَبِی ،عنْ جابِرٍ
تـوان تمییـز داد و مقصـود از     اما با توجه به راوي و مروي عنه، می

ت روایـ  المقـدام  عمروبن ابیکه از  محبوب ابنعنوان را دریافت؛ زیرا آن 
بـن   حسـن از  محمـدبن الحسـین  اسـت. نیـز    بن محبوب حسنکند،  می

بدون واسـطه   بن محبوب محمدبن علیکه  کند، درحالی نقل می محبوب
نیز بدون واسطه  محمدبن الحسینکند و  نقل نمی المقدام عمروبن ابی از
 ).85، ص54ق، ج1403روایت ندارد (مجلسی،  بن محبوب حسناز 

الْکَـافی،  «نامی مشـترك اسـت:    بن کُهیل سلمۀسوم. در سند ذیل، 
   وب نِ أَیـ بـ اللَّهدبنْ عع ،یلنِ عبدمحنْ مرٍ، عمعنِ مب یلنِ عبدمحنْ مع

لٍ،   سلَمۀَالْأَشْعرِي، عنْ عمرٍو الْأَوزاعی، عنْ عمرِوبنِ شمرٍ، عنْ  یـنِ کُه بـ  
 ...».بِالْمدینَۀأَنَّ أَمیرَالْمؤْمنینَ(ع) خَطَب النَّاس   هیثَمِ بنِ التَّیهان،الْ عنْ أَبِی

 داود ابـن اختالف شده که یک یا دو یا چنـد نفرنـد.    کهیل دربارة
نیز گاه صاحب ایـن نـام را    شیخ طوسی .استشده دانسته  تننام سه 
و بـار   م بـاقر امـا  دانسته و گاه از اصحاب ب حضرت علیاز اصحا
ــام ســجاد  دیگــر از ــوان کامــل او را اصــحاب ام ــویحیی « و عن اب



 1397، تیر 247معرفت، سال بیست و هفتم، شماره چهارم، پیاپی   18

 
 

و دیگـر بـار او را بـه عنـوان      ،بـت کـرده اسـت   ث» الحضرمی الکوفی
 ابـویحیی الحضـرمی الکـوفی تـابعی    و بـا نـام    امام صادق صحابی

ة )؛ امــا بــه نظــر نویســند219و114و  137و66، ص1373(طوســی، 
تـن  صـاحب ایـن نـام دو     ،)373، صق1403 (اردبیلـی،  جامع الرواة

امـان  و دیگري از معاصـران ام  امیرالمؤمنین یکی از خواص :ندهست
کسانی که بر این باورنـد کـه   (» تبریه«از  کهسجاد و باقر و صادق

اسـت کـه بـا     و فرزنـدان علـی   ابوبکر و عمـر و علـی  امامت از آن 
ا همـین نکتـه ر   تنقـیح المقـال  صـاحب   ) اسـت. شمشیر قیام کننـد 

را از خوبـان و دیگـري را    حضـرت امیـر  و صـحابی   استظهار کرده
 ؛382، ص23ج ؛90، ص2، جق1431(مامقـانی،   ضعیف شمرده است

از  ،که در سند آمده ،کهیلاین  ،در هر صورت .به بعد) 331، ص32ج
عمـروبن   ،زیـرا در ایـن سـند    ؛نیست حضرت علیخواص اصحاب 

 کهیـل توانـد از   نمی عمرو کند و پیداست که روایت می کهیلاز  شمر
(مجلسـی،  بـدون واسـطه روایـت نقـل کنـد       صحابی حضرت علی

اشـتراك   مـوارد دیگـري از   مشـاهدة براي ( )158، ص54جق، 1403
 ق،1403 ،: مجلسـی ها بـدان اشـاره شـده ر.ك    که در پانوشت ،ها نام
 ).132، ص58ج ؛341، ص57ج

 توحید مختلفات
شـویم کـه در    رو می هتعددي روبي مها گاه با عنوان ،در اسناد احادیث

و باید بـا توجـه بـه قـراین و      ندستهعین تعدد ظاهري، در واقع یکی 
 اي نمونـه  .یی را اثبات کـرد ها اتحاد یا عدم اتحاد چنین عنوان ،شواهد

بـر   اي قابل مشاهده است کـه قرینـه  ذیل  از این بررسی در سندهاي
 ها یاد شده است: اتحاد عنوان

ی  و التَّوحید، عنْالْعیونُ «اول.  الْقُمـ یهالْفَق دمنِ أَحب یلنِ عفَربعج، 
دقَۀَ عنِ الْحسنِ بنِ محمدبنِ علی بنِ  زِیزِ     ،صـالْعد بـنِ عبد مـحنْ م عـ

ارِيقَالَ ،الْأَنْص: فَلالنَّو دمحنَ منَ بسالْح عمنْ سی مثَندحقَالَ: قَـالَ   ،ی
 ....» )ع(عمرَانُ الصابِی للرِّضَا

یکـی آنکـه    :اسـت  تـن نامی مشترك بین دو  »بن محمد حسن«
دبن سـهل النـوفلی     الحسن :او را ضعیف شمرده نجاشی و  ،بـن محمـ

بـن   بـن سـعیدبن نوفـل    بن یعقوب بن محمدبن الفضل الحسندیگري 
 است. القدر که ثقه و جلیل بن عبدالمطلب الحرث

) 308، ص1 (ج تنقیح المقـال در  بهبهانیاي که از  نکته ۀخالص
بـن   حسـین بـا   بن محمدبن الفضـل النـوفلی   حسناست که  اینآمده 

 حسـن یکی است و نـام صـحیح ایـن راوي     محمدبن الفضل النوفلی
بـن   حسـن اسـت کـه    نجاشـی شاهد این اتحاد سخن صـریح   .است
بـن   حسـین و اینکـه   ،هنقـل کـرد   را از امـام رضـا   اي نسخه الفضل

را تصـنیف   مجالس امام رضا با اهـل ادیـان  کتـاب   محمدبن الفضل
بـن   حسنبا  بن محمدبن الفضل حسن ،در ظاهر همچنینکرده است. 

، اسـم  سـعید  ةشـد  تصحیف سهلیکی است و  محمدبن سهل نوفلی
بـا اهـل    مجالس امـام رضـا  و شاهد آن روایت  ،ست، اجد اعالي او

 از آن دو است. حمدبن جمهور العمیبن م حسنتوسط  ادیان
رود کـه   افزاید: ولی احتمال مـی  می ،پس از این نقل استاد مصباح

مصنف  حسنتصریح نکرده که  نجاشیزیرا  ؛باشد حسنبرادر  حسین
روایـت   اي نسـخه  امـام رضـا  بلکه گفته است کـه او از   ،کتاب باشد

ـ  حسـن بـا   بـن محمـدبن الفضـل    حسـن اما احتمال اتحـاد   ،کرده ن ب
بـه جـد قـوي اسـت و ظـاهر آن اسـت کـه راوي از         محمدبن سهل

از او یـاد شـده)   » من سمع...«(که به صورت  بن محمد النوفلی حسن
ق، 1403مجلسـی،  اسـت (  بن محمدبن الجمهور العمـی  حسنهمان 

 ،را بپـذیریم  اسـتاد مصـباح  که احتمال اخیـر   درصورتی .)47، ص54ج
 توان روایت را مسند تلقی کرد. می

داراي عنـاوینی اسـت کـه ایهـام      ابوسمینه ،. در سند دیگريدوم
 :یکـی بـیش نیسـت    ،ولـی در ظـاهر   ؛دارد تـن تعدد و انطباق بر چند 

دبنِ    ،محمدبنِ علی ماجِیلَویه التَّوحید، و الْعیونُ، عنْ« مـحم ه مـنْ عع
نْ م  ،سمینَۀَ أَبِیعنْ  ،الْقَاسمِ أَبِی عـ   یان الْخُرَاسـ ه دبنِ عبداللـَّ مـنِ   ،ح عـ
  .»)...ع(الرِّضَا

محمـدبن علـى    یی به این شـرح اسـت:  ها داراي عنوان ابوسمینه
جعفـر   بـن موسـى أبـى    بن إبـراهیم  محمدبن علیو ، الصیرفى الکوفی

و  اسـت  وي ضـعیف  .بـن إبـراهیم الکـوفی    محمدبن علیو  ،القرشی
 ،اند. کاوش در اسـناد احادیـث   به او داده کذب و اعتقادات فاسد نسبت

، 54جق، 1403کنـد (مجلسـی،    اتحاد ایـن سـه عنـوان را تأییـد مـی     
 .شـود  ي رجالی نیز این اتحاد معلوم مـی ها با نگاهی به کتاب .)35ص

 موسـى  بن براهیما بن علی محمدبن« در معرفی او آورده است: نجاشی
 هـو  و المقـرئ  خـالد  أخـت  ابـن  صـیرفی  القرشی مـوالهم  بوجعفرا

(نجاشـی،  » هسـمین  أبـا  علـی  محمـدبن  یلقب کان و عیسى خالدبن
 محمـدبن «نویسد:  می الفهرستدر  شیخ طوسی .)332، صق1365
). 412ق، ص1420(طوسـی،  » أباسمینه... یکنّى الکوفی، الصیرفی علی

 بـن  علـی  محمدبن اسمه أبوسمینۀ«آورده است:  خالصهدر  عالمه حلی
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نیـز آمـده    رجال کشی). در 271ق، ص1402حلی، ...» (القرشی إبراهیم
 بعـض  عـن  حمدویه الصیرفی، قال علی محمدبن سمینۀ أبی فی«است: 

 علـی  محمـدبن : الصباح نصربن قال. بالغلو رمی علی محمدبن: مشیخته
 ).823ق، ص1404(طوسی، » ابوسمینۀ هو الطاحی

اي اسـت   راوي» بن احمـدبن محمـد   علی«سوم. در سند دیگري 
: کـرده اسـت  نقـل  هاي متفاوت از او حدیث  با عنوان صدوقشیخ که 

ی   ،عنْ محمدبنِ یعقُوب ،محمد  عنْ علی بنِ أَحمدبنِالْعلَلُ، « لـنْ عع
نِ مبهفَعر هنَادبِإِس دمح.« 

 بن احمدبن موسی الـدقاق  بن احمدبن محمدبن عمران، علی علی
تعبیرهایی دیگري اسـت   بن عمران ن محمدبن موسیبن احمدب علی و

اسـتاد  ده اسـت.  آوري خـود از ایـن راوي   ها در کتاب صدوقشیخ که 
ها اشـاره کـرده و    در اتحاد این عنوانوحید بهبهانی به دیدگاه  مصباح

، 2تـا، ج  (مامقانی، بـی  تنقیح المقالاستبعاد این اتحاد از سوي صاحب 
برخی  .)355، ص54جق، 1403ی، مجلساست (  ) را نپذیرفته267ص

محمـدتقی   :ماننـد  ؛از رجالیان معاصر نیز بـه ایـن اتحـاد بـاور دارنـد     
ــتري  ــتري، شوشـ ــازي ) و 362، ص7، جق1410(شوشـ علـــی نمـ
ــاهرودي ــازي،  شـ ــراي ( .)300، ص5، جق1414(نمـ ــاهدةبـ  مشـ

ــه ــتر ر.ك نمون ــاي بیش ــی، ه  ؛335و320، ص54ق، ج1403: مجلس
 ها). ت، پانوش316، ص58ج ؛38، ص56ج

را  نجاشـی سـخن   ،در تشخیص نام راويذیل، در سند  همچنین
تعدد دو عنوان را نفـی   ،ترجیح داده و در نتیجه شیخ طوسیبر دیدگاه 
نِ الْولیـد    « :کرده است نِ بـ سـنِ الْحبد مـحنْ مع نْهم نِ    ،وبدع نْ سـ عـ

دبع نِ أَبِی ،اللَّهبدمنْ أَحع اللَّهدبع یرْقنْ أَبِی ،الْبجِ عانَ  ،الْخَزْرملَی نْ سـع، 
 . »)...ص(قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ ،سعید الْخُدرِي عنْ أَبِی ،نَضْرَةَ أَبِیعنْ 

 بـن زبرقـان   حسـین  ،الخـزرج  ابـی مقصود از  ،شیخ طوسیبه باور 
شـیخ  با بیـان سـخن    استاد مصباح) 152، صق1420است (طوسی، 

نـام ایـن    نجاشـی او، در نقد آن افزوده است: ولـی  ۀ در ترجمطوسی 
ثبت کرده و طریق خود را به او بیان کـرده و   بن زبرقان حسنراوي را 

 و بنابر اینکه این دو نـام متحـد باشـد، بـه     ،تعدد این دو نام بعید است
 دیدگاه او معیار خواهد بود. ،نجاشیاضبط بودن دلیل 

 شناخت اوصاف راویان
 .شناخت اوصاف رجـال سـند اسـت    ،براي فهم سند ها تالشۀ جمل از

ده و محقـق بایـد بـر    گردیي رجالی بیان ها در کتاب اًلبااین اوصاف غ

و نیز مطالب و شـواهد  است اساس اطالعاتی که در آنها گزارش شده 
الي اسـناد و متـون تـاریخی معتبـر وجـود دارد و       هالب دردیگري که 

اند و یا هر قرینه و شاهدي که بتوان  افل ماندهبسا رجالیان از آن غ چه
 استاد مصـباح حال راوي بدان استناد کرد، سند را ارزیابی کند.  بر شرح

انـد، بـه    با استفاده از نکـاتی کـه رجالیـان آورده    ،در معرفی رجال سند
گاه دیدگاه یکی را بر دیگـري   و وثیق یا تضعیف راویان پرداختهبیان ت

ذیل در سند  بن قیاما بن مقاتل مقاتل دربارة ،مثال ياراند. ب ترجیح داده
 :اختالف شده است

»حنْ مونُ عیىالْعوسنِ مبدکِّلِ متَونِ الْمب،   یمرَاه نِ إِبـ بـ یلنْ عع، 
نْ أَبِیهع،  یمرَاهنِ إِباقَ بحنْ إِسلٍ  ،ع قَاتـنِ ملِ بقَاتنْ مع،     ت أَیـقَـالَ: ر

بـن   مقاتـل نویسـد:   وي می دربارة شیخ طوسی .» )...ع(باالْحسنِ الرِّضَاأَ
اسـت (طوسـی،    امـام رضـا  واقفی پلیـد از اصـحاب    بن قیاما مقاتل
 )413، ص1381(حلـی،   حلـی  عالمهگروهی مانند  .)366، ص1373

شـیخ  نیـز بـه پیـروي از     )519، ص1342حلی، الدین  (تقی داود ابنو 
او را امامی دانسـته   ،در ظاهر نجاشیاند. اما  انستهاو را واقفی د طوسی

) و روایت 424، ص1365و عیبی بر مذهب او نگرفته است (نجاشی، 
 اسـت  نقل شـده  وحید بهبهانیاز  .کند آن را تأیید می از امام رضااو 

شـیخ  که شاید راز آنکـه   )324، صق1416، حائري مازندرانی: (ر.ك
انسته آن باشد که بـه او رسـیده بـود    د »واقفی پلید«را  مقاتل ،طوسی

 »ابـن قیامـا  «واقفی است و گمان کـرده کـه مقصـود از    قیاما  ابنکه 
است که شـاید   بن قیاما حسینبا آنکه مقصود از آن خبر،  ،است مقاتل

 .)324، ص56ق، ج1403(مجلسی،  بوده است مقاتلعموي 
ر پانوشت در موارد نیاز به تناسب، ترجمۀ رجال سند را د استاد مصباح

قریـب چهـل راوي معرفـی     54افزوده است، براي نمونه، فقط در جلـد  
اند و در جلدهاي بعدي نیز با توجه به نیازي که در فهم سند وجـود   شده

 داشته، برخی از رجال معرفی و وثاقت یا ضعف آنان بیان شده است.
کـه در تحقیـق و   اسـت   اي که نباید از نظـر دور داشـت آن   نکته

هاي رجالی گسترده و مراجعه بـه اسـناد    ، هدف، بررسیتصحیح کتاب
ـاري، دیگـر        متعدد مرتبط و پژوهش دربارة آنهـا نیسـت؛ زیـرا چنـین ک

ـاب را تحـت   رو،  داده اسـت. ازایـن   الشـعاع قـرار مـی    کارهاي تحقیق کت
ـال    بحاراالنوارهـاي   هاي رجالی در پانوشت بررسی ، در حـد بررسـی رج

شیعه بوده و دامنۀ آن هم محدود بوده هاي مهم رجالی  یادشده در کتاب
 پردازیم: شده می هاي مطرح است. در اینجا، به بیان سه نمونه از معرفی

ی   «در سـند ذیـل:   معمر ابوالدنیا ۀ ترجم .اول کـقَـالَ کَنْـزُ الْکَرَاج: 
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  ینی سـالْح د مـحنُ منُ بسالْح دمحومأَب ى الشَّرِیفور،    ی لـنْ ع نِ  عـ بـ
اسـتاد  . »...حدثَنی أَمیرُالْمؤْمنینَ :قَالَ ،الدنْیا عثْمانَ الْأَشَج الْمعرُوف بِأَبِی

 داسـتان » ابوالـدنیا «معـروف بـه    بن عثمان االشج علی دربارة مصباح
، 2تـا، ج  (مامقانی، بی تنقیح المقالدر  جزایري اهللا سیدنعمۀ از شده نقل
معمـر  است که اگـر حـدیث     ر پایان، نتیجه گرفته) را آورده و د298ص

ق، 1403کم حسن خواهـد بـود (مجلسـی،     صحیح نباشد، دست ابوالدنیا
(شوشـتري،   مرحوم شوشـتري ). اما با توجه به نکاتی که 224، ص57ج

داستان این  اهللا خوئی آیتو   ) در نقد آن نقل آورده512، ص7ق، ج1410
)، 98، ص7ق، ج1413موسوي خوئی، راوي را خیالی یا دروغین دانسته (
 توان آن را حسنه دانست. اعتماد به این سند روا نیست و نمی

ــنْ أَ«در ایــن ســند:  مقــرّندوم:  ــلُ ع ــهالْعلَ ــدبنِ  ،بِی محــنْ م ع
دالرَّحمنِ      ،عنْ محمدبنِ علی الْکُوفی ،الْقَاسمِ أَبِی بـنِ ع بـ ه نْ عبداللـَّ عـ
  .»)...ع(عبداللَّه عنْ أَبِی  ،عنْ مقَرِّنٍ ،عنِ الْهیثَمِ بنِ واقد ،صمالْأَ

در  ،در رجـال خـود   شیخ طوسـی نویسد:  این نام میة ایشان دربار
و حـال   ،به این نام یاد کرده تناز چندین  امام صادق بیان اصحاب

). 341، ص57ق، ج1403(مجلسـی،   آنان براي ما مجهول استۀ هم
 ).304و  146و47، ص1373طوسی، (براي مشاهدة این موارد، ر.ك: 

 .ندذکر شده ا مقرّنتن به نام شش  ،در مجموع
نْ    «: زیر در سند احمدبن علی انصاريسوم:  ونُ عـ یـالْع و یـدحالتَّو

یالْقُرَش اللَّهدبنِ عیمِ بتَم، نْ أَبِیهن ،عبدمنْ أَحالْ  ع یلارِيِ ع نْ    ،أَنْصـ عـ
ى       ،الصلْت الْهرَوِي أَبِی وسـنَ م بـ ی لـنِ ع سـاالْحونُ أَبأْم أَلَ الْمـقَالَ: س
 ....» )ع(الرِّضَا

بـن   بـن غالـب   بـن هشـام   صـدقۀ بـن   بن مهـدي  احمدبن علیاو 
 ،در رجـال خـود   شیخ طوسـی است و محمدبن علی الرقی االنصاري 

در مصـر از او (از   340در سـال   تلعکبـري  :او چنین گفته استة دربار
حـدیث  ة ) حدیث شنیده و نیـز اجـاز  امام رضا از، طریق پدرش علی

منهج تعلیقۀ در  وحید بهبهانی .)410، ص1373گرفته است (طوسی، 
شـیخِ اجـازه    :) گفته اسـت 118، ص2، جق1422(استرآبادي،  المقال

اسـتاد   .)27، ص7جق، 1431بودن او، اشاره به وثاقت دارد (مامقـانی،  
بـر  داللـت دارد   امام رضاروایت او از پدرش از  :افزوده است مصباح

اگرچـه در   ،داشـته  الصـلت  ابـی واسـطه از   که او امکان روایـت بـی  این
 یـاد نشـده اسـت    الصـلت  ابـی راویـان از   ةي رجـال در زمـر  هـا  کتاب

 مهــ :تــوان گفــت مــی ،بنــابراین .)75، ص54جق، 1403(مجلســی، 
 ه است و هم این حدیث مسند است.ثق احمدبن علی

 گیري نتیجه
کارهاي الزم در تحقیق اسـناد احادیـث، توجـه بـه تعلیـق و      ه از جمل

هـا،   آمـده در عنـوان   حیلوله و مرجع ضمیر در اسناد، تحریفـات پدیـد  
اشتراك و تعدد عنوان افراد، و مشخص کردن اوصاف راویان از حیث 

روشن شد که  ،ژوهش گذرااست. در این پ مانند انوثاقت و مذهب و 
دچار تصـحیف و   ،بحاراالنوار 59-54برخی از اسناد احادیث مجلدات 

بدان اشـاره کـرده و     در تعلیقه استاد مصباحسقط و افزودگی است که 
ی کـه نیـاز بـه تمییـز     جاهـای در  همچنـین انـد.   براي رفع آن کوشیده

ناسـی و  مشترکات و توحید مختلفات بوده، عناوین یادشده از هم بازش
ي زیادي نیز معرفـی و بـه   ها تأکید شده است. عنوان آنهایا بر وحدت 

وثاقت یا ضعف و یا مجهول بودن آنان اشاره شده و گاه به ارسـال یـا   
اتصال سند با استناد به دلیـل آن اشـاره شـده و برخـی مشـکالت و      

اسـتاد  هـایی از تعلیقـات    هاي اسناد مرتفع شـده اسـت. نمونـه    کاستی
ایـن مقالـه از    که در ،االخبار معانیو  بحاراالنوارذیل اسناد در  مصباح

اسـناد   دربـارة تـر   هـاي عمیـق   نظر گذشت، سرمشقی براي پـژوهش 
 احادیث و فهم مفاد آنهاست.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________________
 روایـۀ  و هو األظهر و یؤیـده عـدم  » محمدبن سنان« فی بعض النسخ *

روایـۀ  لـم نجـد    و أیضـاً . بـن سـنان   عن عبداللّـه  ،محمدبن خالد البرقی
بن حماد و إن کان هـو یـروى عنـه بخـالف      بن سنان عن خلف عبداللّه

و لکن فی النسـخ  کثیرة فان روایته عن خلف بن حماد  ؛محمد بن سنان
بن یزید  بن عبداللّه عن یعقوبسعد« اختالف فی هذا االسناد ففى بعضها

 (م). و اللّه العالم. .»عن عمه عن محمدبن سنان
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