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چکیده:
مقالۀ حاضر روشهای شوشتری در شناسایی و تصحیح تحریفهای راهیافته در تنقیح المقاا عالماه
مامقانی راا که قاموس الرجا تعلیقی بر آن استا مورد بررسی قارار داده و باا رکار م اا هاایی باه
دستهبندی آنها اقدام کرده است .روش شوشتری برای کشف و اصالح ایا تحریافهاا شاام دو
مرحله است :در مرحلۀ او با کمک معیارهایی همچون اختالف نق ها ،ناهمااهنیی در بققاۀ راویاان و
تطابقنداشت مت حدیث با قواعد عربی و نیارشی ،احتما وقوع تحریف را بیان میکند ،سپس برای
شناسایی عقارت صحیح از راهکارهایی همچون مقابلۀ نق کتب مختلف ،ترجیح نق برخای از آنهاا و
نیز رجوع به نسخههای صحیحتر و اص کتابها ،بققهشناسی راویان ،علم نسبشناسی ،توجه به رکر
یا اسقاط نام راوی در رجا و اخقار ،توحید یا تعدد عناوی  ،تفرّد یا اتفاق نق ها استفاده میکند ،القتاه
گاهی از چندی روش در کنار هم بهره میگیرد یا معیار یک روش را با راهکار روش دییر باه صاورت
ترکیقی به کار میگیرد .وی بیش از سایر روشها از روش مقابله و مقایسۀ نق های مختلاف اساتفاده
کرده است .تحریفهایی که شوشتری در قاموس الرجا به اصالح آنها پرداخته ،از نظر حجم و تعداد
میتوان در سه دسته قرار داد :تحریفهایی که توسط مامقانی رخ داده ،تحریفهاایی کاه در روایاات
کشی موجود است و تحریف سایر کتابها که القته بربرف ساخت همۀ ایا تحریافهاا تاثییری در
داوریهای رجالی نداشته و تنها رفع برخی از آنها برای داوری صحیح رجالی ضرورت داشته است.
کلیدواژهها :شوشتری ،قاموس الرجا  ،تحریف ،تصحیف.
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 .1بیان مسئله
هدف از علم رجال ،شناسایی راویان ثقه از غیر ثقه برای دستیابی به احادیث صحیح از
سقیم است و کتابهای رجالی که به بیان شرر حرال راویران احادیرث خردا ترهانرد،
تصحی ها ۱در مضامین این کتابها ،همواره به عنوان عاملی مزاحم در جهرت تحقرق
این هدف ،مطر بوده است؛ بنابراین کش  ،شناسایی و اصال این موارد برای صدور
احکام صحیح رجالی و قضاوت درست دربارۀ اتراد ضروری مینماید.
قاموس الرجال شوشتری یکی از کتابهرایی اسرت کره در زمینر معرتری راویران
احادیث نوشته شده و توجه زیادی بره مسرلل کشر تحریر و تصرحی و رتر و

اصال آنها دارد .شوشتری در این کتاب کره در حقیقرت تعلیرق و حاشریه برر تنقریح
المقال تی معرتة الرجال عالمه مامقانی بوده است ،عالوه بر رت و اصال اشرتااههرای
عالمه مامقانی ،به کش

و اصال تحری ها و تصرحی هرای راهیاتتره در عنراوین و

شر حالهای رجالی نیز همت گماشته و روشهای متنوع و متعددی را در این زمینره
به کار گرتته است .این خژوهش در خی خاسخگویی به این سؤال است که شوشرتری در
کش

و اصال این تحری

و تصحی ها در قاموس الرجال از چه روشهایی استفاده

کرده است و این کش و اصال تا چه حردی ضررورت داشرته و در قضراوتهرای
رجالی اثرگذار بوده است؟ در اینجا با ذکر نمونههایی از قاموس الرجال به بیران شریوۀ
شوشتری در کش و اصال تحری ها میخردازیم.
خیش از ورود به این بحث ،ذکر خیشینهای کوتاه دربارۀ کترابهرای تریلی شرده در
رابطه با تحری

و تصحی

ضروری است .مناب مربوط به بحث تحری

و تصرحی

را میتوان به چند دسته تقسیم کرد .۱ :مناب ا تصاصی کره در نرام کتراب نیرز از ایرن
واژهها و مشتقات آنها بهره گرتتهاند؛ نخستین کتاب با این ویژگی ،التنایه علی حدوث

التصحی
المؤتل و المختل
تیلی

حمزۀ اصفهانی(م )363اسرت؛  .2کتر

ضراا اسرمای متشرابه مثر

از دارقطنی(م)383؛  .3کت درایه که در البهالی آنها بحثهرایی
در این مورد دیده میشود .از قدیمترین ایرن کتر  ،المحردث الفاصر نوشرت قاضری
رامهرمزی(م )363است؛  .4کتابهایی که بخش مستقلی را به این موضروع ا تصرا
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دادهاند ،مانند اال ارار الد یلره 2از محمردتقی شوشرتری و معجرم رجرال الحردیث از
آیتاهلل ویی؛  .3کتابهایی که بررای بررررف سرا تن تحریر  ،اسرناد و راویران را
تهرست کردهاند ،همچون جام الرواة اردبیلی؛  .6کتای که به موضوع تحریفات اهتمرام

۱382ش ،ج،7

338ر)333

قرار گرتتن سه اثر از مجموعه آثار شوشتری در زمررۀ منراب ایرن بحرث ،نشران از
اهمیت باالی این موضوع در نرزد او دارد؛ ازایرنرو در زمینر شناسرایی روش وی در
کش

و اصال تحری ها و تصحی ها مقالههایی نوشته شرده اسرت .ازجملره مقالر

«اندیشههای حدیثی شوشتری در کتاب النجعه( »)2از محمدحسین بهرامی که اقسرام
تحری های ذکرشده در کتاب النجعه و نیز روش شوشتری در کش این تحری ها را
مورد بررسی قرار داده است .همچنین مقال زهرا نفیسی با عنروان «روش شوشرتری در
نقد سند» که به بررسی مالکهای شنا ت تحریر در سرند از دیردگاه شوشرتری در
کتاب اال اار الد یله خردا ته است.
در هر دو کتاب النجعه و اال اار الد یله که محتوای حدیثی دارنرد ،امکران وقروع
تحری و تصحی در سند و متن روایات مورد بررسی قرار گرتته اسرت ،امرا کتراب
قاموس الرجال محتوای رجالی داشته و حاوی شر حال راویان احادیرث اسرت ،لرذا
کش و اصال تحری ها و تصحی ها در آن تنها به بررسی سند و متن روایات تم
نمیگردد و به شک گستردهتر در عناوین و شر حالهای رجالی مورد بررسری قررار
میگیرد و چه بسا خس از تشخیص تحری هرای رخداده در نرام و عنروان یرا راوی،
شوشتری آن عنوان را ساقا و تنها حاص وقوع تحری در عنوان دیگر بداند ،لذا ایرن
مقاله در خی بررسی روش شوشتری در کش

و اصال تحری هرا و تصرحی هرا در

کتاب قاموس الرجال است.
 .2تعریف تحریف و تصحیف از نظر شوشتری
عالمه شوشتری در کتاب ود ،تعری مسرتقلی از تحریر

و تصرحی

ارائره نرداده

است ،اما با توجه به کاربردهای این دو واژه در قاموس الرجال و ازآنجاکره وی نسرخ
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ویژه داشتهاند ،همچون منتقی الجمران نوشرت حسرن برن زیرنالردین(م  )۱3۱۱و نیرز
قاموس الرجال و النجعة تی شر اللمعه هر دو از محمدتقی شوشتری(.ر.ک :شرایری،

11

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سا هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 5931

محرّف و مصحّ

را در مقاب نسخ مصحّح قرار داده و نیز نسخه محرّف را نسرخهای

بیان کرده که در آن عاارات تحری شده وجود دارد(شوشرتری۱43۱ ،ق ،ج،)38 ،۱
به نظر میرسد که از نظر او تحری شام هرگونه تغییری میشود کره در اصر یرا

داده(همان ،ج،۱

 )63ولی معتقد است که تحری

هم از سوی نویسندگان و هرم از

سوی نسخهنویسان میتواند صورت بگیرد(ر.ک :همان ،ج )33 ،۱نشاندهنردۀ ایرن
است که در نظر او ،تصحی زیرمجموعهای از تحریر اسرت؛ بره ایرن صرورت کره
تصحی  ،تحریفی است که در ری عملیات استنساخ کتاب توسرا نسرخهنویسران رخ
داده و در نسخ اصلی کتاب وجود نداشته است( .برای آگاهی از تصحی متن از نظرر
شوشتری ،ر.ک :رضرایی کرمرانی و زارع زردینری ،۱383 ،حردیثخژوهری ،شرمارۀ ،4
۱۱3ر )۱43ازاینرو در ادامه به جای نوشتن تحری و تصحی
لفظ تحری که دربردارندۀ هر دو نوع است استفاده میکنیم.

در کنار هم ،تنها از

 .3روش شوشتری در شناسایی و رفع تحریف
روش شوشتری برای کش و اصال تحری  ،شام دو مرحل کلی اسرت .وی ابتردا
با درنظرگرتتن معیارهایی ،احتمال وقوع تحری را مطرر کررده و خرس از آن برا بره
کارگیری راهکارهایی به تصحیح این تحری ها اقدام مریکنرد .روشهرای شوشرتری
برای کش

و رت تحری

در قاموس الرجال به قرار زیر است:

3ـ .1مقابله و مقایسۀ نقل کتب مختلف

به رور کلی ،نحوۀ تیلی متن اصلی 3کتاب قاموس الرجال به ایرن صرورت اسرت کره
ابتدا شوشتری بخشی از اقوال مامقانی را در صدر شر حال ترد رجالی ذکرر کررده و
خس از آن با عااراتی همچون «اقول» یا «قلت» ،تعلیقات ود و اشرکالهرایی را کره از
نظر او بر مامقانی وارد است ،بیان میکند 4.مواردی هم هست که مامقانی یرا راوی را

عنوان نکرده 3یا اینکه شوشتری اظهارات مامقرانی را دربرارۀ یرا راوی کرامال اشرتااه
تشخیص داده است 6.وی در این موارد ،شخصا به بیان شر حال ترد از کت مختل
میخردازد و در هر دو صورت تالش میکند ارالعات جامعی راج بره تررد رجرالی و
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متن وارد شده و صحت آن را مورد دشره قررار بدهرد و ایرن نکتره کره وی هرگرز
تصحی را به نویسنده یا کتاب نسات نداده بلکه آن را تنها به نسخهنویسران نسرات
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نمونه روایتهای وی از کت

گردآوری کند 7.وی خیدا شدن ا رتالف در نقر

مختل

در نظر مریگیررد و سرسس برا مقابلر نقر

این کتابها را معیاری برای وقوع تحری
کتابها به رت این تحری ها میخردازد.

ابواسماعی را از «حسین بن علی برن ثرویر» از صرادق نقر کررده است(روسری،
۱437ق ،ج )43 ،6درحررالیکرره کام ر الزی رارات ابررن قولوی ره(۱336ق ،برراب ،43
 )۱32و ثواب اعمال ابن بابویره(۱436ق )3۱ ،همران روایرت را از ابوسرعید(نه
ابواسماعی ) و از حسین بن ثویر(نه حسین بن علی بن ثرویر) از اباعارداهلل صرادق

ذکر کردهاند که شوشتری ا تالف سند التهذی را با سند دو کتاب دیگر قرینر وقروع
تحری در التهذی دانسته و بیان میکنرد کره شریخ در التهرذی دچرار اشرتااه شرده
است(.شوشتری۱43۱ ،ق ،ج /433 ،3برای نمونره هرای بیشرتر ر.ک :ج،۱
 4۱3 ،483 ،323 ،3۱4 ،333 ،233 ،۱33و ج)۱82 ،3
گاهی نیز از روش مقابله و مقایس نق کت

مختل

،۱34

برای شناسرایی تحریر هرای

راهیاتته در متن روایات استفاده میکند 8،به ایرن شرک کره روایرات متحرد یرا قریر
المضمون را از کت مختل جم آوری کرده و به مقایس آنها با هم میخردازد؛ بررای
مثال دربارۀ روایتی که کشی در صو

زکریا ابن سابور نق کرده اسرت 3،شوشرتری

بیان میکند که باب «ما یعاین المؤمن» از کاتی با اسرنادش از ابرن تضرال ،ماننرد آن را
روایت کرده است(.کلینی۱423 ،ق ،ج )343 ،3اما ظاهرا کلم «قال» در ارر کشری
آنجا که گفته «قال تاسا یده» زیاده است ،چراکره در الکراتی نیامرده است(.شوشرتری،
۱43۱ق ،ج /473 ،4برای نمونههای بیشتر ر.ک :ج۱33 ،3؛ ج،436 ،322 ،8
437؛ ج،3

۱۱8 ،۱۱4؛ ج،۱3

)۱34

اصال این تحری  ،همانرور که مشاهده میشود عالوه بر اینکره در تهرم معنرای
داللی حدیث اثرگذار نیست ،در قضاوتهای رجالی دربارۀ زکریا ابن سابور نیرز اثرری
ندارد ،بلکه مطلای کامال روشن است که نیازی به توضیح نداشرته و هررکس کره مرتن
روایت را مطالعه کند ،به سهولت به اضاته بودن کلم «قال» در آن خی میبرد .درنتیجره،
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شوشتری گاه از روش مقابل نق های کت مختل برای کش تحری های سندی
بهره مریگیررد؛ بررای مثرال ،التهرذی در براب «تضر زیرارت حسرین ،»روایرت
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تصحیح موارد اینچنینی همانرور که رود عالمره در مقدمره دربرارۀ ضراا کلمراتی
همچون ابراهیم و محمد و ...ر که از واضحات استر گفته ،تحصی حاص میباشد و
چندان ضرورتی برای ذکر آن ،در یا کتاب رجرالی کره مهرمتررین وظیفر آن تعیرین

این اتراد میتواند در داوری رجالی اثرگذار باشد؛ ازاینرو رت و تصرحیح آن در یرا
کتاب رجالی الزم و ضروری بوده و شوشتری به رت آن اقدام کرده است.
مثال دوم :الخصال در باب «االثنی عشر» از ابان األحمر ،از جماعت مشیخه ،روایرت
میکند که گفتهاند :خیامار از امتش دوازده نقی

را برگزیده اسرت ...تعدادشران هرم

عدد با نقاای موسی است :نه نفر از زرج ،و سه تن از اوس؛ زرجیان عاارتانرد
از :أسعد بن زراره ،الاراء بن معاویه ،عادالرحمن بن حمام ،جابر بن عارداهلل ،راتر برن
مالا ،سعد بن عااده ،منذر بن عمرو ،عاداهلل بن رواحه ،سعد بن ربی  ،ابن قوات عاادة
بن صامت ،و از اوسیان :ابوالهیثم بن التّیّهان ،اسید بن حضریر ،سرعد برن یثمره(.ابرن
بابویه۱362 ،ش ،ج،2

)43۱

شوشتری خس از مقایس این روایت با نظیر آن در کتاب االستیعاب بیان میکند کره
نق االستیعاب صحیح است که در آن به جای الاراء بن معاویه ،الاراء بن معرور آمده و
به جای عادالرحمن بن حمام ،عاداهلل بن عمرو بن حرام آمده است(.ابن عادالار ،بیترا،
ج83 ،۱ر )8۱و اص در این کالم که الخصال گفته« :و عادالرحمن بن حمام و جابر
بن عاداهلل» به این صورت بوده اسرت « :و عارداهلل برن عمررو برن حررام أبوجرابر برن
عاداهلل»(یعنی ابوجابر بن عاداهلل توضیحی بوده مانی بر اینکه عاداهلل بن عمرو بن حررام
خدر جابر بن عاداهللِ معروف است) و دلیلی که شوشتری برای نادرسرتی نقر الخصرال
ذکرمی کند ،این است که تعداد نقاا در آنجا(به جای دوازده عدد) سیزده نفر اسرت ،برا

اینکه در ابتدای (روایت) گفته شده که دوازده نفر هسرتند(۱3.ر.ک :شوشرتری۱43۱ ،ق،
ج322 ،2ر)323
شوشتری همچنین از روش مقابله و مقایس نق های کتر

مختلر

بررای رتر و

اصال تحری های واق شده در عناوین و شر حالهای رجالی استفاده میکند؛ برای
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نمونه ،شیخ در رجال ،بشیر بن معاویة برن ثرور را ازجملره اصرحاب رسرول ردا
برشمرده است ،اما شوشتری با توجه به اینکه االستیعاب ،او را بشر بن معاویه ذکر کرده
است(ابن عادالار ،بیتا ،ج )۱73 ،۱و اینکه براساس نق اسد الغابة(ابن اثیر ،بریترا،

 /334برای نمونرههرای بیشرتر ر.ک :ج،۱

،323 ،438 ،23۱ ،227

۱43۱ق ،ج،2

33۱؛ ج 33 ،43 ،2و )6۱
گاهی نیز شوشتری به مقایس نسخهها یا بخشهای مختل

از یا کتاب میخردازد تا

تحریر هررای راهیاتترره در همرران کترراب را اصررال کنررد؛ بررای نمونرره« ،اسررماعی بررن
عادالرحمن ،حقیاة الکوتی» در بر ی نسخههای رجال شریخ بره صرورت اسرماعی برن
عادالرحمن بن حقیاة الکوتی آمده است که از نظر شوشتری ،عنوان اول صرحیح اسرت،

زیرا الوسیا که از رجال شیخ نق قول کرده است و نیز ابن داود که نسرخهاش از رجرال
شیخ به ا ود او بوده ،عنوان اول را ذکرر کرردهاند(.شوشرتری۱43۱ ،ق ،ج،2
برای نمونههای بیشتر ر.ک :ج،۱

4۱3 ،236 ،23۱ ،۱2۱؛ ج،2

/73

 43 ،23 ،27و )73

نمون دیگری که مقایس بخشهای مختل یا کتاب را نشان میدهد ،روایتی اسرت
که کشی در ذی عنوان عیسی بن ابی منصور ،به این صورت نق کرده است« :محمد برن
نصیر از محمد بن عیسی از ابراهیم بن علی روایت کرده که امام صادق هنگرامی کره
عیسی بن ابی منصور را دید ،ترمود :هرکه می واهد مردی از اهالی بهشت را بایند بر این
ترد نظر اتکند ».شوشتری معتقد است ابراهیم بن علی در سند این روایت ،تحریر شردۀ
ابراهیم بن عادالحمید است ،زیرا در سه جرا از رجرال کشری(یکی در ذیر عنروان أبری
الخطّاب ،دیگری در ذی عنوان زرارة و سومی در ذی عنوان الحکم بن عتیاه) و همچنین
در قرب االسناد ،ابراهیم بن عادالحمید است که از عیسی بن أبی منصور روایت میکند(نه
ابراهیم بن علی)(.شوشتری۱43۱ ،ق ،ج333 ،8ر /33۱برای نمونههای بیشتر ر.ک :ج،۱
433 ،338؛ ج473 ،247 ،۱23 ،3؛ ج 48 ،8و )472
3ـ .2بهرهگیری از دانش طبقات

راقهشناسی راویان یکی از مهمترین راههای وقوف به اص اسناد و کشر

ا رتالالت
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ج )223 ،۱ابن مندة و ابونعیم هم او را بشر بن معاویه ذکر کردهاند ،معتقد است کره
بشیر در رجال شیخ باید حاصر تحریر شریخ یرا نسرخهنویسران باشد(.شوشرتری،
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راهیاتته در آنها به شمار میرود .شوشتری ناهماهنگی در راق راویان را معیاری بررای
کش تحری قرار میدهد ،سسس برا توجره بره تقردم و تی رهرای زمرانی راویران از
یکدیگر یا کثرت و قلّت روایات هر راوی از راوی دیگر ،به اصرال ایرن تحریر هرا
الکاتی در باب «حل

بی »(کلینری۱423 ،ق ،ج،۱3

است :عایس بن هشام عن ابان بن تغل

 )33در سرند روایتری آورده

که عالمه شوشتری آن را تحری یاتت عاریس

بن هشام عن ابان بن عمر میداند ،زیرا عایس از اصحاب رضا است و ابرن تغلر
قا از ایام صادق  از دنیا رتته است ،خس هرگز روایت عایس از او ممکرن نیسرت
اما روایتش از ابان بن عمرو مورد قاول است و چارهای نیست که (بگروییم) منظرور از
ابان در سند این روایت ،همان ابان بن عمرو بوده و ظاهرا اصر آن بره صرورت «عرن
ابان» بوده که منظور همین «ابان بن عمرو» بوده است؛ سسس کلینی یرا یکری از راویران
کتابش دچار اشتااه شده و گمان کردهاند به دلی معروف بودن ابن تغل منظور از ابران
او بوده ،و ابن تغل را ودشان اضراته کرردهاند(.شوشرتری۱43۱ ،ق ،ج ۱2۱ ،۱و
)۱22
این نمونهای بود که روش شوشتری را در اصال تحری های واق شده در سند برا
دقت در تقدم و تی رهای زمرانی راویران از یکردیگر نشران مریداد .در مرواردی هرم
شوشتری با تایین رابط موجود میان راویان سند و اینکه کردام راوی از راوی دیگرر برا
واسطه یا بیواسطه نق میکند یا براساس کثررت و قلّرت روایرات هرر راوی از راوی
دیگر ،به کش و تصحیح تحری های واق در اسناد اقدام کررده اسرت؛ بررای مثرال،
مؤل من ال یحضره الفقیه روایت عاداهلل بن سنان را از اسماعی بن جابر در باب «مرا
یج به التعذیر » نقر کررده اسرت(ابن بابویره۱4۱3 ،ق ،ج )34 ،4کره شوشرتری
میگوید با توجه به اینکه راوی آن روایت برقی است و برقی هرگز از عارداهلل روایرت
نمیکند و تنها از محمد روایت میکند ،خس باید عاداهلل بن سنان در آن سند به محمرد
بن سنان تحری شده باشد( .شوشتری۱43۱ ،ق ،ج)38 ،2
مثال دیگر اینکه از موارد روایرت حسرن برن صردقة یکری در براب «بیر واحرد»
التهذی (روسی۱437 ،ق ،ج،7

 )۱۱7بره صرورت «و قرد روی محمرد برن سرعید
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المدائنی عنالحسن بن صدقة عن ابیالحسنالرضا »اسرت و دیگرری از براب «مرن
تکلم صالة» الکاتی(کلینی۱423 ،ق ،ج )272 ،6به صورت «و روی عمرو بن سرعید
عن الحسن بن صدقة عن ابی الحسن االول »بیان شده است .عالمه شوشتری معتقد

۱43۱ق ،ج،3

 /268برای نمونه های بیشتر ر.ک :ج،۱

336 ،۱33؛ ج،3

 324 ،268و ج)333 ،73 ،48 ،8
اگرچه عالمه شوشتری بیشترین بهره را از دانش راقات ،بررای کشر

،247

و تصرحیح

تحریفات سندی برده ،در بررسی تحریفات متنی و شر حالها و عناوین رجرالی نیرز
در موارد اندکی از دانش راقات استفاده کرده است؛ برای مثرال ،در عنروان حکریم برن
جایر بن مطعم ،در ار نهم کشی از امام کاظم حواریان خیامار تا صادق ذکر
شدهاند و دربارۀ حواری امام چهارم آمده« :ثم ینادی المنادی این حواری علری برن
الحسین؟ تیقوم جایر بن مطعم»؛ که شوشتری بیان میکند ظاهرا آن عاارت تحری شدۀ
«تیقوم حکیم بن جایر بن مطعم» است ،چراکه جایر صحابیای بروده کره قار از سرال
شصت هجری از دنیرا رتتره ،درحرالیکره امامرت امرام سرجاد بعرد از آن بروده و
(همچنین) جایر از ررف داران عثمان بروده اسرت(.شوشرتری۱43۱ ،ق ،ج/628 ،3
برای نمونههای دیگر ر.ک :ج،3

 ۱24و ج،3

)۱33

3ـ .3بهرهگیری از علم نسبشناسی

از دیگر روشهای شوشرتری در کشر و اصرال تحریر هرا ،بهررهگیرری از علرم
نس شناسی است و کش اینگونه تحری ها که به اصال عنوانگرذاریهرا و شرر
حالهای رجالی میانجامد ،از ضرورتهای یا کتاب رجالی محسوب میشود.
«أبان بن ارقم» ،العنزی ،القیسی ،الکوتی آمده است که عالمه مامقانی در توضریح آن
میگوید :العنزی نس او به عنزة بن أسد بن ربیعه یا به عنزة بن عمرو برن عروف برن
عدّی بن عمرو بن مازن بن االزد است و القیسی نس وی به قیس عریالن اسرت .امرا
شوشتری بیان میکند جم بین العنزی با هر دو معنی آن و قیس عیالن ممکن نیسرت،
زیرا قیس از (قایل ) ابن مضر است و عنرزه برا معنری اول از ربیعره و برا معنری دوم از
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است به دلی کثرت روایات عمرو بن سعید از حسن بن صردقه ،ایرن احتمرال وجرود
دارد که محمد بن سعید در التهذی تحری شردۀ عمررو برن سرعید باشد(.شوشرتری،
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قحطان است .مامقانی همچنین میگوید :ابن قتیاه در معارتش ذکر کرده :عنزة بن اسرد
بن زیمه ،اسمش عامر است و عنزه نامیده میشده ،زیررا ترردی را برا عنرزه بره قتر
رسانده بود ،اما شوشتری میگوید :در این صورت هم تناتی بین العنزی و القیسی باقی

همانرور که سمعانی هم در انساب به آن تصریح کرده است(.همان ،ج،۱
نمونههای بیشتر ر.ک :ج،۱

 4۱3 ،33۱و ج،2

،47

 /36برای

)368

3ـ .4ترجیح نقل برخی کتابها و نسخهها

شوشتری براساس بر ی ماانی رجالی ود معتقرد اسرت نقر بعضری از کترابهرا و
نسخهها بر بعضی دیگر ارجحیت دارند .او این مانای ود را معیاری برای شناسرایی و
اصال تحری قرار میدهد .وی معتقد است تحری نشدۀ هری یرا از اصرول اولیر
رجالی به ما نرسیده ،حتی رجال شیخ و تهرست او و نجاشی و تنها نسخ صحیح ایرن
سه کتاب به ابن راووس و ابرن داود و عالمره رسریده اسرت و دربرارۀ رجرال کشری
میگوید نسخ صحیح آن به هی کس حتی شیخ و نجاشی نیز نرسیده است ،لرذا نقر
کشی را به دلی کثرت تحریفات آن غیرقابر اعتمراد مریدانرد ،مگرر در مرواردی کره

قرینهای برای صحت قول وی موجود باشد و در نق از کتابهرای رجرال و تهرسرت
شیخ و تهرست نجاشی نیز ،نق ابن داود را از دو کتاب شیخ به دلی اینکره نسرخهاش
از آن دو کتاب به ا ود شیخ بوده است و نقر عالمره را از تهرسرت نجاشری بره
جهت اینکه نسخهاش از ابن داود صحیحتر بروده اسرت ،مقردم مریدانرد و در مروارد
ا تالف نق عالمه در الصه و ایضا  ،دومری را مقردم مریدانرد(.ر.ک :همران ،ج،۱
36ر)33
برای نمونه عالمه شوشتری دربارۀ آدم برن الحسرین النخّراس ،نقر ابرن داود را از
رجال شیخ بیان کرده و میگوید شیخ او را در اصحاب صادق عنوان کررده اسرت.
اگرچه در نسخههای ما مادّل شده به «آدم ابوالحسین» است ،ازآنجاکه نسرخ ابرن داود
از رجال شیخ به ا ود شیخ بوده ،خس نق وی مقردم اسرت(.همران ،ج/88 ،۱
برای نمونههای بیشرتر ر.ک :ج،۱

 437 ،433 ،۱32 ،۱36 ،88و ج،2

،283 ،238
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است ،زیرا زیمه از (قایل ) الیاس بن مضر است و قیس همان الیاس بن مضر اسرت و
صحیح این است که العنزی محرّف العاسی باشرد ،زیررا عراس از قریسِ عریالن اسرت
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)743 ،432 ،4۱6 ،328
شوشتری همچنین در بین کت حدیثی ،نق الکاتی را به دلیر اینکره آن را اضراا
میداند ،بر نق سایرکتابها ترجیح میدهد؛ برای مثال ،در اوا ر براب «تطهیرر ثیراب»

حسن بن ماارک در آن ،تحری شدۀ حسین بن ماارک اسرت ،زیررا در براب «المسرکر
یقطر منه تی الطعام» الکاتی(کلینی۱423 ،ق ،ج )733 ،۱2ایرنگونره آمرده اسرت و
همچنین بره دلیر وجرود نداشرتن حَسرن در کتر رجرال(.شوشرتری۱43۱ ،ق ،ج،4
 /46۱برای نمون دیگر ر.ک :ج،3

)۱۱4

3ـ .5رجوع به منابع مورد استناد عالمه مامقانی

بخش قاب توجهی از تحری هایی که شوشتری در قاموس الرجرال بره اصرال آنهرا
میخردازد ،مربوط به اشتااههای عالمه مامقرانی در نقر قرولهرایش از کتر مختلر

است؛ ۱۱ازاینرو شوشتری خس از ذکر نقر قرولهرای عالمره مامقرانی از کترابهرا و
نسخههای گوناگون ،به نسخههای صحیحی که در ا تیار داشته ۱2مراجعره کررده و بره
اصال این تحری ها خردا ته است .در واق ازآنجاکه شوشتری به نسخههای مامقرانی

دسترسی نداشته ،صرتا بر مانای نق مامقانی در تنقریح المقرال و مقایسر آن برا نسرخ
مصحّح یا نق های صحیح تر کتر دیگرر ،حکرم بره نادرسرتی عارارات مامقرانی داده
است(.ر.ک :آقایی،۱386 ،

)76

مامقانی عنوانگذاری تهرست را برای ابراهیم بن یوس بن ابراهیم نق کررده و برا
توجه به دو نسخهای از تهرست که نزد او وجود داشته است ،میگوید :شیخ در انتهرای
کالمش در رریق کتاب ابراهیم بن یوس

گفته« :عن احمرد برن میرثم ،و هوثقره» .امرا

عالمه شوشتری معتقد است دو نسخ او تحری شدۀ هستند ،زیرا صحیح نیست عنوان
ابراهیم بن یوس (باشد) و خایان رریق کتابش بره احمرد برن میرثم رتم گرردد ،لرذا
میگوید نزد من نسخهای است که با نسخ مامقانی مقابله کرردم و در آن ،ایرن جملره
بود« :عن احمد بن میثم عنه» ،ولی در حاشیه به جای کلمر «عنره»« ،عرن ابرراهیم برن
یوس

و هوثقه» (آمده بود) و ظاهرا جمل «و هو ثقه» توضیحی از سوی حاشیهنویسان
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التهذی (روسی۱437 ،ق ،ج )273 ،۱و اوا ر باب «ذبائح» آن(همان ،ج)۱۱3 ،3
روایت الحسن بن الماارک از زکریا ابن آدم نق شده است ،اما شوشتری معتقرد اسرت
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بوده که از نجاشی ا رذ کررده ،سرسس برا مرتن آمیخترهانرد(.شوشرتری۱43۱ ،ق ،ج،۱
 /344برای نمونههای بیشتر ر.ک :ج،383 ،344 ،3۱2 ،224 ،222 ،۱63 ،۱2۱ ،۱
373 ،363 ،366 ،332 ،334 ،437 ،434؛ ج،376 ،236 ،۱8 ،۱33 ،63 ،3۱ ،33 ،2

زیر طای مامقانی در نق قول را نمایان میکند:
عالمه مامقانی ذی عنوان ابراهیم بن نصر بن القعقراع الجعفری ،رریرق تهرسرت را
برای او ذکر کرده است و در آن آورده« :عن أبی محمد علریّ برن همرام» ،و در رریرق
نجاشی برای وی آورده است« :عن أبی القاسم بن اسماعی » ،که شوشرتری مریگویرد:
«عن أبی محمد علی بن همام» نادرست است و صحیح آن «عن أبری علری محمرد برن
همام» میباشد ،همچنین «عن أبی القاسم بن اسماعی » هم نادرست بروده و صرحیحش
«عن القاسم بن اسماعی » است(.همان ،ج /32۱ ،۱برای نمونههای بیشرتر ر.ک :ج،۱
 433 ،333 ،276 ،233 ،243 ،228 ،۱32 ،۱86 ،۱38 ،۱47و )3۱2
3ـ .6توجه به ذکر یا اسقاط نام راوی در منابع روایی و رجالی

عدم وجود یا عنوان در کت

رجال و ا اار ،از نظر شوشرتری ،معیرار دیگرری بررای

کش تحری در آن عنوان است؛ برای مثال ،یکی از راویانِ ابراهیم بن اسحاق ،محمد
بن هوذه ذکر شده است که عالمه شوشتری در این زمینه میگوید :شریخ در تهرذی و
استاصارش در رریقه اش به ابراهیم بن اسحاق ،محمد بن هروذه را ذکرر کررده اسرت.
ولی ظاهرا محمد تحری احمد است ،به قرین تهرست شیخ و به دلی عدم ذکر او در
کت رجال و در ا اار ،به الف احمرد کره هرم در کتر رجرال و هرم در ا ارار و
روایررات ذکررر شررده اسررت(.همان ،ج،۱
۱7۱؛ ج،2

 /۱38برررای نمونررههررای بیشررتر ر.ک :ج،۱

 464 ،437 ،423 ،322و ج،3

)3

3ـ .7بررسی تطابق متن حدیث با قواعد عربی و نگارشی

بررسی یا متن از نظر مطابقت با قواعد نگارشی و دستور زبان عربی ،یکری دیگرر از
روشهایی است که شوشتری برای کش

و اصال تحری

از آن بهره میگیررد .الاتره

وی از این روش بیشتر در رت تحری های راهیاتته در روایات کشی بهره بررده اسرت
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این مثالی بود که نشانگر استفادۀ مامقانی از نسخههای تحری شده بود ،امرا نمونر
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که نه تنها ضرورت رجالی در خی نداشته ،گاهی حتی وجود این تحری ها ا تاللری را
در تهم داللی روایت ایجاد نمیکررده اسرت؛ بررای مثرال ،شوشرتری هنگرام تصرحیح
تحری های راهیاتته در روایتی از کشی ۱3بیان میکند که «تی المجلرس الواحرد» در آن

 437و ج،3

 ۱4و )63

رت تحری های متنی که حاص اشتااههای دستوری و نگارشی هستند نیز ازجمله
موارد غیر ضروری بوده است که شوشتری به آن اقدام کرده است؛ برای نمونه ،در ایرن
روایت که کشی آن را دربارۀ احمد بن سابق نق کرده اسرت« :قرال :کتر

ابوالحسرن

الرضا الی یحیی بن ابی عمران و اصحابه القرآن؛ قال :و قرأ یحیی برن ابری عمرران
الکتاب ،تاذا تیه «عاتانا اهلل و ایّاکم ! انظروا احمد برن سرابق ،لعنره اهلل ،األعرثم األشر ،
تاحذروه» قال ابوجعفر و لم یکن اصحابنا یعرتون أنّه أشر ّ او بره شرجّه حتری کشر
رأسه تاذا به شجّه ،قال ابوجعفر محمد بن عاداهلل :کان احمد قا ذلا یظهر القول بهذه
المقاله؛ قال :تما مضت االیّام حتی شرب الخمر و د

تی الاالیا» .شوشرتری ازجملره

تحریفات راهیاتته در آن را اینگونه بیان میکند که «قال ابوجعفر محمد بن عارداهلل» در
مرتا دوم ،باید در مح «قال ابوجعفر» اول قرار بگیرد ،زیررا قاعرده آن اسرت کره اول
تفصی باشد و سسس مجم نه بالعکس(.همان ،ج،۱
بیشتر ر.ک :ج،۱

474ر /473بررای نمونرههرای

 343 ،473 ،423 ،323 ،222،236و ج،2

)۱82 ،74 ،72

3ـ .8توجه به قرائن کالمی

شوشتری گاه با توجه و دقت در متن روایت و عاارتهای آن به وقوع تحریر

در آن

متن خی برده و با کما قرائن موجود در همان متن به تصرحیح آن اقردام کررده اسرت.
الاته اکثر این موارد نیز ازجمله تحری هایی بوده است که رت و اصرال آن ضررورت
رجالی نداشته و در داوریهای رجالی شوشتری بیتیثیر بوده است ،بااینحال شوشتری
بخشی از کتاب ود را به اصال اینگونه مروارد ا تصرا داده اسرت؛ بررای مثرال،
شوشتری در روایتی که کشی اینگونه نق کرده است ...« :قال احمد بن علّی :کان مرن
قصّته :انّه تمتّ باغداد تی دار قوم ،تعلموا به تی رذوه و ذبحروه و أدرجروه تری لارد و
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روایت تحری شدۀ «تی مجلس واحد» بوده ،زیرا دلیلی برای آوردن ال و الم تعری
در آنجا وجود نداشته است(.همان ،ج /۱47 ،۱بررای نمونرههرای بیشرتر ر.ک :ج،3

21

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سا هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 5931

ررحوه تی مزبله :قال احمد :و کان أحکم إذا ذکر عنده الرجعه تینکرها أحد ،تیقول :أنا
احد المکذّبین ،و حکی لی بعض الکذّابین أیضا بهراه هذه القصّه تیعج ترامتن برذکر
تلا الحاله ،کما یستنکره الناس» یکی از تحریفات راهیاتته را تحری در کالم «مذبو

ررحوه تی مزبله» (بر آن) گواهی مریدهرد(.ر.ک :همران ،ج،۱
نمونررههررای بیشررتر ر.ک :ج،۱
 473و ج)۱۱4 ،2

364رر / 363بررای

،333 ،367 ،467 ،333 ،363 ،3۱7 ،233 ،۱36 ،۱38

3ـ .9بررسی تطابق متن حدیث با بداهتهای عقلی

عدم تطابق و هماهنگی یا متن یا عاارت با بداهتهای عقلی ،یکی دیگر از معیارهای
شنا ت وقوع تحری در متن است که عالمه از آن به عنوان قرینهای بر وقوع تحری
و نیز اصال آن بهره برده است؛ برای نمونه ،در اری که نجاشی از ابورات نق کررده
است ،آمده که رسول دا به ابورات ترمود ...« :تقال :یا ابا رات کی

أنرت و قومرا

یقاتلون علیّا! هو علی الحق و هم علی الاار  ،یکون تری حرق اهلل جهرادهم ،تمرن لرم
یستط جهادهم تاقل  ،تمن لم یستط تلیس وراء ذلا شیء»...؛ که عالمه شوشرتری
در رابطه با آن میگوید ظاهرا عاارت «تمن لم یستط » دوم اضاته است ،زیرا در جهراد
با قل عدم استطاعت تصور نمیگردد و تنها عدم استطاعت در جهاد با دست و زبران
متصور است(.همان ،ج،۱

)۱32

همانرور که مشاهده میشود اصال این تحری ضرورتی در داوریهای رجرالی
نداشته است ،اما گاهی عالمه از معیار عدم تطرابق برا برداهتهرای عقلری ،بره عنروان
مقدمهای برای کش

و اصال تحریفاتی که رت آن از ضرورتهای رجالی بوده ،بهره

گرتته است؛ برای مثال ،عالمه مامقانی تردی به نام أنس بن الوادی را عنوان کرده است
که شوشتری میگوید او باید آن ترد را أنس الروادی ذکرر مریکررد ،زیررا رودش در
توضیح الوادی گفته که منظور از آن وادی القری است ،خس چگونه ممکرن اسرت کره
الوادی نام خدرآن ترد باشد؟(همان ،ج /237 ،2بررای نمونرههرای بیشرتر ر.ک :ج،۱
۱۱8؛ ج،2

 ۱22و ج،8

)۱6۱
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تی لاد تی مزبله» بیان میکند که باید به این صرورت باشرد« :مرذبو مردرج تری لارد
مطرو تی مزبله» ،همانرور که کالم بعردش یعنری «و ذبحروه و أدرجروه تری لارد و

روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در...

21

3ـ .11کشف تحریف پس از حکم به توحید

تحریر

معیار دیگری که عالمه شوشتری برای کش

از آن اسرتفاده مریکنرد ،اثارات

را حاص تحری های شک گرتته در کت

و نسخهها میدانرد؛ بررای مثرال ،برا اینکره

عالمه مامقانی اتحاد ابراهیم بن یحیی را با ابراهیم بن ابیالاالد رد کررده اسرت ،عالمره
شوشتری با بیان دالیلی ۱4اتحاد آن دو را قطعی دانسته و سسس بیان میکند کره خرس از
این اتحاد ،ابرراهیم برن یحیری برن ابریالراالد کره در ارر براب «ابرا» الکراتی آمرده
است(کلینی۱423 ،ق ،ج )۱83 ،۱3تصحیفی از جان نسخهنویسان بروده ،برا زیراد
کردن کلم «بن» بعد از «یحیی» ،مضاف بر اینکه تنها در همرین یرا جرا ابرراهیم برن
یحیی بن ابیالاالد ذکر شده است و این تصحی برودن آن را تقویرت مریکنرد(.ر.ک:
همان ،ج333 ،۱رر /343بررای نمونرههرای بیشرتر ر.ک :ج 336 ،434 ،۱و ج،2
)633 ،382 ،323 ،483 ،333 ،373 ،367 ،338 ،3۱6 ،۱8۱ ،۱42 ،64 ،33 ،۱7 ،6
3ـ .11ارجاع موارد نادر به موارد شایع (توجه به تفرّد و اتفاق نقلها)

شوشتری با توجه به این امر که احتمال تحری در موارد شای  ۱3،ضعی ترر از مروارد
نادر است ،هرگاه تنها در یا کتاب عاارتی متفاوت از سایر کتابها ذکر شده باشد ،آن
عاارت را به دلی اتفاق سایر کت

بر یرا نقر  ،حاصر تحریر

در آن یرا کتراب

میداند .همچنین در موارد مشابهی که ا اار و روایات یا عام و ا بر یا امر اتفاق
داشته باشند ،تفرد نق را نشان وقوع تحری میداند؛ برای مثال ،شوشتری عاارت «من
ولد السکون» را که در عنوانگذاری کشی برای حمد بن محمد بن أبی نصر ذکرر شرده
است ،تحری شدۀ «مولی السکون» میداند به دلی اینکه رجال شیخ و تهرست او و نیز
تهرست نجاشی بر این امر که او مولی السکون بروده اسرت ،اتفراق دارنرد(.همان ،ج،۱
 /366برای نمونرههرای بیشرتر ر.ک :ج،۱
 ۱32و ج)3۱8 ،۱3

37؛ ج،2

273 ،23۱؛ ج،8

،33

3ـ .12توجه به سبک نگارش کتب مختلف

گاهی شوشتری تغییر ساا ویژۀ یا کتاب را عاملی جهرت تشرخیص تحریر

قررار
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وحدت عناوین متعدد است .او خس از اینکه حکم به وحردت ایرن عنراوین مریدهرد،
میگوید اص در آنها یکی است ،سسس یکی از آن عناوین را صحیح شمرده و مرابقی
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میدهد؛ برای مثال ،یکی از دالیلی که شوشتری به عنوان شاهدی برای وقروع تحریر
در رجال کشی بیان میکند ،این است که چون روش کشی ،ذکر نام و شر حال تمرام
عناوین مندرج در روایاتی بوده که نق میکرده است ،هنگامی که بر ی عناوین مندرج

ذکر کرده است ،در عنوان بیاورد ،خس در مواردی که مضرمون ا ارار در عنروان آمرده
باشد ،تحری صورت گرتته و احتماال حاشیهای بوده که برا مرتن ا رتالط خیردا کررده
است(.همان ،ج /26۱ ،3برای شواهد بیشتر ر.ک :ج323 ،2؛ ج433 ،3؛ ج،8
)23

 477 ،248 ،۱33و ج،3
3ـ .13توجه به نارسایی معنا

توجه به نارسایی معنا را نمیتوان یا روش مستق برای کش و اصال تحریر در
نظر گرتت ،اما ازآنجاکه شوشتری خس از کش اینگونه تحری ها از راهکارهایی مث
مراجعه به کت

مختل

و مقایس نق های آنها برای تصرحیح ایرن مروارد بهرره بررده

است ،میتوان گفت این یا روش ترکیای است کره در آن معیرار کشر تحریر و
راهکار رت آن از هم جدا میباشند .نمونههایی از این دست که از چند روش در کنرار
هم برای کش و رت تحری استفاده شده باشد ،یا برای معیار کش
راهکار از روش دیگر استفاده شده باشد ،در قاموس الرجال کم نیست.

از یا روش و

در ذی عنوان الحسن بن علی بن تضّال ،در روایتی از کشی آمده است« :محمد برن
قولویه ،عن سعد ،عن علی بن الرّیان ،عن محمد بن عارداهلل برن زراره ،قرال :کنّرا تری
جنازة الحسن بن علی بن تضّال ،تالتفت الی و الری محمرد برن الهیرثم و »...شوشرتری
میگوید :این عاارت تحری

شده و بیمعنی است( ،زیرا چگونه ممکن است شخصی

که از دنیا رتته دیگری را مورد توجه و التفات قرار بدهد؟) و صحیح آن چیرزی اسرت
که در کتاب نجاشی آمده و به این صورت است« :عن علی برن الریران ،قرال :کنّرا تری
جنازة الحسن ،تالتفت محمد بن عاداهلل بن زرارة إلی و الی محمد بن الهیثم و(»...همان،
ج /323 ،3برای شرواهد بیشرتر ر.ک :ج3۱4 ،363 ،344 ،3؛ ج438 ،3؛ ج،3
 42و )332
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در روایت را ذکر نکرده باشد ،نشانهای برای وقوع سقا و اتتادگی اسرت(.همران ،ج،2
 )232همینرور ازآنجاکه روش کشی نیست که مضمون ا ااری را کره در ترجمره
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این نمونهای بود از توجه به نارسایی معنا ،اصال اینگونه تحری ها به صرو
کش و اصال تحری های روایات کشی ،در قاموس الرجال ،بخش قاب تروجهی را
به ود ا تصا دادهانرد .امرا تنهرا بخرش انردکی از ایرن تحریفرات در داوریهرای

همچون قاموس الرجال ضرورت چندانی وجود نداشته و شوشتری برا ذکرر ایرنگونره
موارد با اینکه تطوی کالم را از اشکالهای وارد برر کتراب عالمره مامقرانی برشرمرده
است ،ود نیز به گونهای به این مسلله دچار شده است.
اما نمون دیگری که شوشتری در کش

و اصال تحری

از معیار و راهکاری جدا

از هم استفاده کرده ،عنوانگذاری کشی برای ابان بن عثمان است که گفتره« :کران أبران
من اه الاصره ،و کان مولی بجیله ،و کان یسکن الکوتره ،و کران مرن الناووسریه» ۱6و
نسخهها در این کالم «و کان من الناووسیه» مختلر هسرتند و در بر ری «و کران مرن
القادسیه» آمده است .شوشتری این ا تالف در نق ها را معیاری بررای وقروع تحریر
قرار داده ،اما راهکاری که برای انتخاب عاارت صحیح به کار گرتته ،توجره بره بر ری
قرائن است؛ ازجمله اینکه میگوید در اینجا قرینرهای وجرود دارد کره در مخالفرت برا
جمل «وکان من الناووسیه» است و آن برشمردن ابان بن عثمان در زمرۀ اصحاب اجماع
میباشد( ...زیرا) در بین این اصحاب اجماع غیر از ابرن بکیرر ،برر شرخص غیرامرامی
دیگری واق نیستیم ...و این چیزی است که هی کس در آن مخالفتی ندارد ،خس ابران
بن عثمان هم باید هم چون همراهانش(یعنی سایر اصحاب اجماع) امامی باشد تا یکری
از آنان محسوب گردد .و ازجمله آنچه صحت عاارت «القادسیه» را تییید میکنرد ،ایرن
است که شیخ در تهرست ،و نجاشی و برقی همگی تصریح کردهاند به اینکره ابران برن
عثمان کوتی ساکن بصره بوده ،همانرور که در کوته هم سکونت داشته و کشی گفتره:
«از اهالی بصره و ساکن کوته بوده است ».خس چنانچه گفته شود« :و کان من القادسریه»
مواتق با آنها میباشد ،زیرا قادسیه از کوته است و اه بصرره برودن برا سراکن برودن
درکوته جم میگردد(.ر.ک :همان ،ج،۱

۱۱4ر)۱۱6

مواردی نیز وجود دارد که به دلی واضح برودن امرر ،شوشرتری بردون بیران علرت
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تحری  ،تنها به تصحیح آنها اقدام کرده و با عاارت «کما الیخفی» واضح بودن

آن را نشان داده است؛ برای مثال ،عنوانگذاری کشی برای ابیّ بن قریس ،همرراه برا دو
برادرش علقمه و الحارث چنین است که گفته« :و قت ا وه ابیّ بن قیس یوم صفیّن ،و

و لفرسه» ،محرّف « ُصّ من قص
نیست(.همان ،ج،۱
ج)۱33 ،32 ،۱8 ،3

لره و لفرسره» اسرت همچنرانکره امرر خوشریدهای

 /332برای نمونههرای بیشرتر ر.ک :ج،۱

 243 ،233 ،۱37و

شایان ذکر است تمام مواردی که در آن شوشرتری برا عارارت «کمرا الیخفری» ،بره
تصحیح تحری ها و تصحی ها خردا ته اسرت ،ازجملره مروارد غیرر ضرروری بررای
قضاوتهای رجالی بودهاند.
نتیجهگیری
 .۱روش شوشتری برای کش و اصال تحری ها در قاموس الرجال شام دو مرحله
است :در مرحل اول با کما معیارهایی همچون ا تالف نق ها ،ناهمراهنگی در راقر
راویان ،عدم تطابق متن حدیث با قواعد عربی و نگارشی و بداهتهای عقلی ،احتمرال
وقوع تحری را بیان میکند؛ سسس بررای شناسرایی عارارت صرحیح از راهکارهرایی
همچون مقابل نق کت مختل  ،ترجیح نق بر ی از آنها و نیز رجوع به نسخههرای
صحیحتر و اص کتابها در کنار توجه به قرائنی مث ذکر یا اسقاط نام راوی در رجال
و ا اار ،توحید یا تعدد عناوین ،تفرّد و اتفاق نق ها استفاده میکند .گاهی نیز شوشتری
از چند روش در کنار هم برای کش

و رت تحری

استفاده مریکنرد یرا بررای معیرار

کش از یا روش و برای راهکار اصال آن از روش دیگری بهره میگیرد.
 .2تحری ها و تصحی هایی که شوشتری در قاموس الرجال به رت آنها خردا ته،
با توجه به حجم آنها درسه دسته قرار میگیررد :تحریر هرایی کره از سروی عالمره
مامقانی شک گرتتهاند(به دلیر اسرتفادۀ او از نسرخههرای تصرحی شرده یرا در نقر
قولهایش از کت دیگر) و تحری و تصحی هرایی کره در روایرتهرای کشری رخ
دادهاند ۱7و تحری هایی که در دیگر کت

رجالی رخ داده است.

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 1:25 +0330 on Monday February 26th 2018

کانت البیّ بن قیس حصن من قص و لفرسه ،تاذا غزی هدمره ،و اذا رجر بنراه» کره
عالمه شوشتری ذی آن بیان میکند ،ظاهرا این کالم کشی که گفته« :حصن من قصر

روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در...

 .3شوشتری برای کش

25

و اصال تحری ها در قراموس الرجرال ،بیشرتر از روش

مقابله و مقایس نق های کت مختل استفاده کررده اسرت .روش او بررای هریرا از
عناوین به این صورت بوده است که ابتدا به جم آوری ارالعات دربارۀ آن تررد و نیرز

خس از آن ،از روشهای دیگری مث بهرهگیری از دانش راقات ،علم نس شناسری،
توجه به نارسایی معنا ،بررسی تطابق متن حدیث با قواعد عربی و نگارشری و ...بررای
کش و اصال تحری ها استفاده کرده است.
 .4تنها بر ی از تحری هایی که شوشتری به رت و اصال آنها خردا ته است ،بره
رور مستقیم در اصال داوریهای رجالی تیثیر گذاشته و بسیاری از ایرن تحریر هرا
نهتنها تیثیری در داوریهای رجالی نداشتهاند ،بلکه ا تاللی در تهم عاارات نیرز ایجراد
نمیکردهاند و اصال اینگونه موارد تنها نشان از دقت وسواسگونه و موشکاتی زیراد
از حد شوشتری در کش و اصال تحری ها دارد.
پینوشتها:
 .۱در کت درایه برای این دو واژه معناهای مختلفی ذکر شده اسرت؛ گروهری آن دو را بره یرا معنرا
گرتتهاند ،اما بر ی از محدثان ،حدیث مصح را حدیثی میگویند که در لفظ یا معنای آن یرا هرر دو
تغییری رخ داده باشد(مامقانی۱4۱۱ ،ق ،ج )237 ،۱و بر ی تصحی را به طا در نقطرهگرذاری و
تحری را به طا در شَک ر مشتم بر اعرابر بازگردانردهاند(.عسرقالنی۱4۱4 ،ق )34 ،همچنرین
بر ی در تفاوت تصحی و تحری معتقدند کره در روایرت محررف شرخص تحریر کننرده ،قصرد
تحری و تادی داشته ولی در تصحی قصد تغییرر نداشرته(.مامقانی۱4۱۱ ،ق ،ج /223 ،3ابوریره،
بیتا )336 ،در هر حال به نظر میرسد که با توجه به معنای لغوی و اسرتعماالت ایرن دو واژه نرزد
قدما ،تحری اعم از تصحی است و هرگونه تغییر در کرالم را شرام مریشرود .امرا تصرحی تنهرا
قسمتی از تحری است که در آن ،تغییر واژه از یکسانی یرا شرااهت لفظری یرا کتاری دو کلمره ناشری
میشود(.شایری۱382 ،ش ،ج)333 ،7
 .2باب اول از این کتاب دربارۀ احادیث تحری شده است کره در دوازده تصر  ،اقسرام تحریر هرای
راهیاتته در احادیث را برمیشمارد.
 .3قاموس الرجال شام سه بخش مقدمه ،متن اصلی و اتمه است که متن اصلی ود از چهار بخرش
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روایات او از کتابهای متعدد رجالی و غیر رجالی خردا ته و سسس با مقابله و مقایس
آنها با یکدیگر به رت و اصال تحری های راهیاتته در آنها اقدام کرده است.
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نامها ،کنیهها ،القاب و نام زنان راوی حدیث تشکی شده است.
 .4نمونهها :شوشتری۱43۱ ،ق ،ج 4۱3 ،232 ،۱2۱ ،32 ،83 ،86 ،۱و...

43 ،43 ،33 ،32؛ ج،333 ،267 ،38 ،8
 .7وی عالوه برر اصرول اولیر رجالی(نمونرههرا :ج،۱3
 )432و کتر اربع ر حدیثی(نمونررههررا :ج43 ،4۱ ،32 ،۱8 ،۱7 ،۱6 ،۱3؛ ج،338 ،262 ،238 ،8
 )348از کتابهایی همچرون اسرد الغابرة(نمونرههرا :ج28 ،24 ،22 ،3 ،3 ،۱3؛ ج،6۱3 ،263 ،8
 ،)6۱2اکمرررالالررردین(نمونرررههرررا :ج۱4 ،6 ،۱3؛ ج )382 ،333 ،338 ،346 ،343 ،8تررررق
الشیعه(نمونه ها :ج473 ،427 ،423 ،۱3 ،۱3؛ ج )434 ،272 ،27۱ ،8انساب االشرراف(نمونرههرا:
ج43 ،۱3 ،۱3؛ ج )343 ،277 ،273 ،262 ،233 ،8مناق ابن شهرآشوب(نمونههرا:ج،33 ،۱3
63؛ ج )467 ،433 ،26۱ ،8تاریخ راری(نمونرههرا :ج38 ،26 ،۱3 ،۱2 ،۱3؛ ج،264 ،233 ،8
 )34۱تاریخ بغداد(نمونرههرا :ج83 ،32 ،۱3؛ ج )433 ،332 ،338 ،8میرزان االعتردال(نمونرههرا:
ج،۱3

383 ،282؛ ج،3

 )472 ،4۱3و دهها کتاب دیگر استفاده کرده است.

 .8الاته ازآنجاکه قاموس الرجال یا کتاب رجالی است و روایات جز در مواردی که در شنا ت حرال
یا راوی اثرگذار باشد ،در آن ذکر نشده است و رجال کشی بیشرترین روایرات را دربرارۀ یرا راوی
ذکر میکند ،شوشتری در کتاب قاموس الرجال در ذی هر عنوان که از کشی روایرتهرایی ذکرر شرده
است ،تحری های راهیاتته در آن را تا حد امکان رت میکند(.نمونههرا :ج،2

632 ،343 ،324؛ ج،3

 234و )26۱
...« .3عَنْ سَعِیدِ بْنِ یسَارٍ ،أَنَّهُ حَضَر أَحَدَ ابْنَی سَابُورَ وَ کَانَ لَهُمَا وَرَعٌ وَ إِ ْاَراتٌ تَمَررِ َ أَحَردُهُمَا وَ لَرا
أَحْسَاُهُ إِلَّا زَکَرِیا بْنَ سَابُورَ ،قَالَ ،تَحَضَرْتُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ،قَالَ ،تَاَسَاَ یدَهُ ثُمَّ قَالَ ابْیضَّتْ یدِی یا عَلِری  ،قَرالَ،
تَدَ َلْتُ عَلَى أَبِی عَاْدِاهللِ وَ عِنْدَهُ محمد بْنُ مُسْلِمٍ ،تَلَمَّا قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ ظَنَنْتُ أَنْ محمرد بْرنَ مُسْرلِمٍ
أَ ْاَرَهُ بِخَاَرِ الرَّجُ ِ ،تَیَتْاَعَنِی رَسُولٌ تَرَجَعْتُ إِلَیهِ ،تَقَالَ أَ ْاِرْنِی َاَرَ الرَّجُ ِ الَّذِی حَضَرْتَهُ عِنْدَ الْمَروْتِ أَی
شَیءٍ سَمِعْتَهُ یقُولُ قُلْتُ بَسَاَ یدَهُ تَقَالَ ابْیضَّتْ یدِی یا عَلِری ،تَقَرالَ أَبُوعَاْردِاهللِ رَءَاهُ وَ اهلل رَءَاهُ وَ اهلل
رَءَاهُ».
 .۱3الاته در چاپهای جدید الخصال ،این موارد اصال شده و تنها در خاورقی به آن اشاره شده است.
 .۱۱ممکن است دلی اینکه نق قولهای وی در بیشتر موارد از دقت کاتی بر وردار نیسرتند ،سررعت
در نگارش باشد ،زیرا جم و ترتی
است(.تهرانی۱433 ،ق ،ج،4

و تهرذی

کتراب عالمره مامقرانی سره سرال بیشرتر زمران ناررده

 )466دلی دیگر شاید دسترسی نداشتن مامقانی به نسخههای اصلی و

صحیح باشد ،زیرا بخشی از انتقرادات شوشرتری از عالمره مامقرانی مربروط بره همرین تحریر هرا و
تصحی هایی است که در نسخ کتابهای رجالیِ در دسترس مامقانی وجود داشته است(.ر.ک :آقرایی،

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 1:25 +0330 on Monday February 26th 2018

 .3نمونهها :همان ،ج،۱
 .6نمونهها :همان ،ج،۱

 ،۱62ش63؛
 ،۱26ش33؛

 ،228ش۱43؛  ،333ش233؛
 ،۱33ش43؛  ،2۱3ش.۱33

 ،434ش 344و...

روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در...

۱386ش)76 ،
 .۱2یکی از امتیازات عالمه شوشتری در تیلی

کتاب قراموس الرجرال ،دسترسری وی بره نسرخههرای
انوادگی وی موجود بوده است(.ر.ک :جهرانگیریخرور،

« .۱3حمدویه ،قال :حدثنا الحسن بن موسى الخشاب قال :حدثنا ابراهیم بن أبی محمرود ،قرال :د لرت
على أبی جعفر و معی کت الیه من أبیه ،تجع یقرءها و یض کتابا کثیرا على عینیه ،و یقرول :را
أبی و اهلل ،و یاکی حتى سالت دموعه على دیه.تقلت له :جعلت تداک قد کان أبوک ربما قال لی تری
المجلس الواحد مرات أسکنا اهلل الجنة أد لا اهلل الجنة ،قال ،تقال :و أنرا أقرول أد لرا اهلل الجنرة،
تقلت:جعلت تداک تضمن لی على ربا أن ید لنی الجنة ،قال :نعم ،قال :تی ذت رجله تقالتها».
 .۱4ازجمله آن دالی اقتصار نجاشی بر ذکر یا عنوان و همینرور اقتصار رجال شیخ است.
 .۱3یکی از قواعد مهم در کش عاارت صحیح است(.شایری۱382 ،ش ،ج)338 ،7
 .۱6ترقهای از ترقههای شیعه که به امامت امام جعفر اعتقاد داشتند ،اما معتقد بودند ایشران از دنیرا
نرتته و مهدی میباشد و از امام نق کردهاند که ترمود :اگر کسی گفت که مررا غسر داده و کفرن
کرده او را تصدیق نکنید همانا من صاح

شما میباشم که با شمشیر قیام میکنم .و به آنهرا ناووسریه

میگفتند چون رئیس آنها که از اهالی بصره بود نامش عجالن بن ناووس بوده اسرت(.ر.ک :سراحانی،
۱388ش)27۱ ،
 .۱7تحری های عالمه مامقانی و تحری های روایات کشی حجم گستردهای از قاموس الرجرال را بره
ود ا تصا

دادهاند.

منابع
 .۱آقایی ،سید علی« ،شیخ محمدتقی شوشتری و انتقادهای رجالی او» ،آین خژوهش ،شمارۀ ۱33ر،۱36
.۱386
 .2ابن اثیر ،علی بن محمد ،اسد الغابة تی معرتة الصحابه ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.
 .3ابن عادالار ،یوس بن عاداهلل ،االستیعاب ،تحقیق علی محمد الاجاوی ،بیروت :دار الجا  ،بیتا.
 .4ابن بابویه ،محمد بن علی ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،چ ،2قم :دار الشری الرضی۱436 ،ق.
 .3رررررررررررررررر  ،الخصال ،تحقیق علیاکار غفاری ،چ ،۱قم :جامعه مدرسین۱362 ،ش.
 .6رررررررررررررررر  ،من ال یحضره الفقیه ،تحقیق علیاکار غفاری ،چ ،2قرم :دتترر انتشرارات اسرالمی
وابسته به جامع مدرسین حوزۀ علمیه قم۱4۱3 ،ق.
 .7ابن قولویه ،کام الزیارات ،تحقیق عادالحسین امینی ،چ ،۱نج اشرف :دارالمرتضویه۱336 ،ش.
 .8ابوریه ،محمود ،اضواء علی السنة المحمدیه ،بیروت :مؤسسة االعلمی ،بیتا.
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صحیح و منحصربهتردی بوده که در کتابخان
۱373ش)46 ،

27

22

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سا هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 5931

 .3آقابزرگ تهرانی ،محسن ،الذریعة تی تصانی الشعیه ،چ ،2بیروت :داراالضواء۱433 ،ق.
 .۱3جهانگیریخور ،محمدهادی ،در سوگ آتتراب شوشرتر ،چ ،۱قرم :مؤسسره مطاوعراتی دار الکتراب
و ابواب حردیثی از

نگاه عالمه محمدتقی شوشتری» ،دوتصلنام حدیثخژوهی ،سال دوم ،شمارۀ  ،4خاییز و زمستان .۱383
 .۱2ساحانی ،جعفر ،اصول الحدیث و احکامه تی علم الدرایه ،ترجم سیدعلی آل ری  ،چ ،۱بریجرا:
انتشارات باقیات۱388 ،ش.
 .۱3شایری ،سید محمدجواد« ،تصحی

و تحری » ،دانشنامه جهان اسالم ،زیرر نظرر غالمعلری حرداد

عادل ،چ ،۱تهران :بنیاد دایرةالمعارف اسالمی۱382 ،ش.
 .۱4شوشتری ،محمدتقی ،قاموس الرجال ،چ ،4قم :مؤسسة النشر االسالمی۱43۱ ،ق.

 .۱3روسی ،محمد بن حسن ،تهذی

االحکام ،تحقیق حسن الموسوی رسان ،چ ،4تهران :دارالکتر

االسالمیه۱437 ،ق.
 .۱6عسقالنی ،ابن حجر ،االصابة تی تمییز الصحابه ،تحقیق علری محمرد معرو

 ،بیرروت :دارالکتر

العلمیه۱4۱4 ،ق.
 .۱7کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،الکاتی ،چ ،۱قم :دار الحدیث۱423 ،ق.
 .۱8مامقانی ،عاداهلل ،مقااس الهدایه ،تحقیق محمدرضرا مامقرانی ،چ ،۱قرم :مؤسسرة آل الایرت الحیراء
التراث۱4۱۱ ،ق.
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(جزایری)۱373 ،ش.
 .۱۱رضایی کرمانی ،محمدعلی و احمد زارع زردینی« ،روش و بررسی عنوان کت

