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 ۱۴۰۰ پاییز و زمستان، ۱۰های حدیثی، سال پنجم، شمارۀ آموزه

 بررسی معیارهای مهم در تمییز مشترکات
 »ابوبکر ِجعابی«و توحید مختلفات با تطبیق بر نام و َنَسب 

 ١محمد عافی خراسانی 
 ٢الله شهیدی روح       
 چکیده

که نـام و  شوندسندهای بسیاری مشاهده می، در طول تاریِخ نقل و انتقال حدیث
ساز اشتباه گرفتِن ایشان بـا ای ذکر شده است که زمینهگونهنشان راویان در آنها به

ای ایـن مسـئله بـه انـدازه. راویان دیگر و یا مجهـول انگاشـتِن ایشـان بـوده اسـت
تمییـز «یعنـی ، تـرین محورهـا را در علـم رجـالدار بـوده کـه یکـی از مهـم دامنه

در منابع فریقین توجه بسیاری به . ل داده استشک» مشترکات و توحید مختلفات
شـناخِت کامـل ، ها در ایـن زمینـهترین مسئلهاما یکی از مهم، این مهم شده است

طـور  بـه، ایـن مقالـه. کار رود باید در فرآیند تمییز مشترکات بهمعیارهایی است که 
حدثاِن بزرگ رفته برای محمد بن ُعَمر ِجعابی از مکارهای بهبر روی نام، مصداقی
به بیان معیارهایی پرداخته است که توجه به ، تمرکز کرده و از این رهگذر، فریقین
تـاریخ : تریِن این معیارها عبارتنـد ازمهم. تواند این فرآیند را روشمند سازدآنها می

سـّنِت اختصـارگویی در ذکـر ، استاد و شاگرِد وی در سند، والدت و وفاِت راوی

                                                           
 .  ۱۴/۱۲/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۲۰/۰۵/۱۴۰۰تاریخ دریافت:  
 تهران، قم. فارابی، دانشگاه حدیث، پردیس و قرآن علوم گروه ارشد کارشناسی دانشجوی. ١

khorasani.m.afi@gmail.com 
 ).  shahidi@ut.ac.irم (تهران، ق دانشگاه فارابی حدیث، پردیسو قرآن علوم گروه استادیار. ٢
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تمایل برخـی محـدثان بـه ، های راویانیف و تحریف در نامتصح، نََسِب اشخاص
تـدلیس ، طور یکنواخت ی از یادکرد از استاداِن خویش بهتفّنن در تعبیر و خوددار

 . های مختلفو توجه به انتساب راویان به مکان
معیارهـا در تمییـز ، توحیـد مختلفـات، تمییز مشترکات، ِجعابیواژگان کلیدی:

 . های یک راوینامگوناگونی ، مشترکات

 مقدمه
تـرین های بسیار مهم در میان علوم اسالمی است کـه مهـمعلم رجال یکی از دانش

های مهـِم یکی از زیرشاخه. تأثیر را در اعتبارسنجی میراث حدیثی مسلمانان داشته است
این زیرشاخه در پاسـخ بـه چـالِش . تمییز مشترکات و توحید مختلفات است، این دانش
رفتن نام برخی راویان با دیگران و یـا مجهـول پنداشـتِن ایشـان بـه وجـود آمـده اشتباه گ
های متنوع و احیانـًا مبهمـی های راویان به شکلنام، چرا که در بسیاری از سندها؛ است

تواند باعث لغزش در شناخِت هویت دقتی و تساهل در آنها میآمده است که اندکی بی
. ادیث را زیر و رو کندها شود و اعتبار سند احاین نام

یعنـی ؛ شـوددربارۀ گروهی از راویان بیشتر احساس می، نیاز به پژوهش در این زمینه
رسـد چرا که به نظر می؛ آن دسته از راویان که نامشان در سندهای پرشماری آمده است

این احتمال باالترست که در برخی سندها به خاطر تکیه بر سـندهای ، دربارۀ این راویان
آمده اسـتتر از آنها که نام و نسب کاملبلق راویان در آنها در یـادکرد از ایشـان ، تِر آن

موجزگویی شده باشد و همین موجزگـویی گـاه باعـث ابهـام در شـناخت ایشـان شـده 
و یا ممکن است به خاطر پرهیز از تکرار نـام بـردن از یـک راوی بـه یـک شـکل . باشد
هـای متفـاوتی از وی یـاد بارت شده باشد و به گونـهدر یادکرد از وی تفّنن در ع، واحد

از عواملی هسـتند کـه نیـاز بـه فرآینـد تمییـز مشـترکات و ، هاگونه پدیده این. شده باشد
 . سازد ارۀ این دسته از راویان بیشتر میتوحید مختلفات را درب
های کاررفته دربارۀ وی در سـند ههای به چنین وضعیتی دارد و نامیکی از راویانی ک
هـای ابوبکر محمد بن ُعَمر ِجعـابی از محـدثان پویـا در حـوزه، حدیثی جای تأمل دارد

، خطیـب بغـدادی( ق بـوده۳۵۵ق و درگذشـتۀ ۲۸۴او کـه زادۀ . حدیثی فریقین بوده است
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، آوازه در میان دانشمندان امامیه است که بـه اتفـاقاز راویان خوش، )۲۴۱، ۳/۲۳۷: ۱۴۱۷
دانشـمندان اهـل . )۳۲۵، ۴۲۴: ۱۴۲۰، طوسی؛ ۳۹۴: ۱۳۶۵، نجاشی( دانبه ستایش وی پرداخته

: ماننـد، انـدوی را سـتوده، هـای مختلفـیدر زمینـه، سنت نیز با وجود اذعان به تشیِع او
تسـلط ، )۳/۲۳۸: ۱۴۱۷، خطیب بغـدادی( کنندۀ وی در این زمینهحافظ بودن و قدرت خیره

العـاده در  اشتیاق فـوق، )۳/۲۳۸: همان( آن ِی های پیرامونویژه در شناخت راویان و دانش
 . )۳/۲۳۹: همان( دست آوردن حدیث به

در حجـم انبـوهی از ، افـزون بـر سـتودگِی بسـیارش در میـان شـیعه و سـنی، جعابی
ایـن حضـوِر چشـمگیر وی در ایـن . سندهای اخبار و روایاِت فـریقین نیـز حضـور دارد

، تفـّنن در تعبیـر: هـایی ماننـدیـدهگـاهی پد، حجم باعث شـده تـا در نـام بـردن از وی
ای که گونه به، رخ دهد ...تصحیف و، تدلیس، گویی با اتکا به سندهای پیشینخالصه

جعـابی ، بـا ایـن اوصـاف. تشخیص نام وی در موارد فراوانی با چالش همراه شده است
ای هتلفات در نامیک نمونۀ ارزشمند است که تطبیق فرآیند تمییز مشترکات و توحید مخ

های فراروی این فرآیند را روشن ساخته و برای فهِم راه چالش، طور عینی تواند بهوی می
برخی  ویژه که در عمل نیز به. نده باشددهها یاریهای موجود بر غلبه بر این چالشحل

کـه در ادامـه چنان( انـدهـای وی دچـار لغـزش شـدهاز عالمان در تشـخیص اتحـاد نـام
عنوان  به، های او در اسنادنامنگاه این مقاله به جعابی و واکاوی ، الاما به هر ح)؛ آید می

های فرآیند تمییز مشترکات را بازتـاب دشواری، طور عینی تواند بهرهگذری است که می
همـوارتر شـده و پیـاده، دهد ن در راویـان سـازِی آتا راه برای روشمندتر شدِن این فرآیند

وِص لغزش یا عدم لغزِش عالمان فریقین در خص، این رو از. تر شود تر و دقیقدیگر آسان
بـه ، کـه تشـخیص هویـت جعـابی در سـندهای حـدیثییـا این، های جعابیتشخیص نام

چه ثمره  . موضوعیتی ندارد، ای داردخودِی خود

 پیشینه
در منـابع . تا کنون هیچ تحقیق گسترده و جامعی دربارۀ جعابی انجام نگرفتـه اسـت

هایی به وی اختصاص داده شده است که تنها به بیان مدح عنوان، هنرجالی و تراجم ک
به یادکرد شماری ، و گاهی عالوه بر آن، )۳/۲۸۵: ۱۳۸۲، سـمعانی؛ ۳/۲۳۶: همان(و ذّم وی
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تنهــا . اســت پرداختــه، )۳۲۵، ۴۲۴: ۱۴۲۰، طوســی؛ ۳۹۴: ۱۳۵۶، نجاشــی( هــای ویاز کتــاب
مطلب داشته است که سـه تعبیـر نامـأنوس ای به این خطیب بغدادی در یک مورد اشاره
: ۱۴۰۷، خطیـب بغـدادی( اشـاره بـه جعـابی دارنـد، انـدکه در برخی سندهای حدیثی آمده

۱/۴۵۱( .
 در دائرة المعارف بزرگ اسالمی» ابن جعابی«مانند مدخل ، های معاصردر پژوهش

 بـه جعـابیو مقدمۀ تحقیق نسخۀ کهنی از کتـابی منسـوب  )۲۴۰-۳/۲۳۸: ۱۳۷۴، پاکتچی(
امـا بـه تمییـز ، کـه مطالـب ارزشـمندی بیـان شـده اسـتنیز با این )سراسر اثر: ۱۴۴۱، سریع(

تنها کسی ، در این میان. مشترکات و توحید مختلفات دربارۀ جعابی پرداخته نشده است
آقای عبدالستار حسـنی بغـدادی اسـت ، که به تفصیل به این مهم دربارۀ جعابی پرداخته

 بیـان نمـوده کـه دو عنـوانی کـه در منـابع رجـالی بـه تفصـیل ،ارزشمندای که در مقاله
دو شـخص جداگانـه ، هـا را بـه اشـتباهآن) ماننـد مامقـانی( ی از رجالیـاناند و برخ آمده

. دو تصـحیف دیگـری اسـتاند که یکی از آنهای خود جعابیدر واقع نام، اندپنداشته
ی که در اسناد حدیثی فـریقین آمـده و ممکـن به بقیۀ تعابیر، اما در این مقالۀ پر ارج نیز

نگارنـده ، در ادامـه. ای نشده اسـتاشاره، است در تشخیِص هویت جعابی رهزن باشد
طور  به، تعبیرهای گوناگون برای جعابیضمن تالش در موشکافی در این ، تالش نموده

ینـد واضـح نمـوده و فرآ، تنوعی که گاهی در تعبیر از یـک راوی رخ داده اسـت، عینی
 . تر سازدتمییز مشترکات را واضح

 های اساسی در فرآیند تمییز مشترکات و توحید مختلفاتنکته -۱
های شناسِی نامهای تأثیرگذار در فرآیند هویتنخست به نکته، پیش از ورود به بحث

ها که در اینجا تنها به صورت نظـری مطـرح از این نکته، در ادامه. شودراویان اشاره می
 . کار گرفته خواهد شد های جعابی بهر عینی دربارۀ نامطو  به، ودشمی

 توجه به طبقۀ راوی -۱-۱
. توجه به طبقۀ راوی اسـت، کار گرفته شودنخستین معیاری که باید در این فرآیند به

، کـار رفتـه اسـتشود نامی که در یک سـند بـهمثال گاهی ممکن است در ابتدا تصور 
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اما هنگامی که به تاریخ والدت یا وفاِت آن شخص توجه ؛ اشاره به شخصی خاص دارد
زیرا آن نام از ؛ تواند صاحِب آن نام در سند باشدیابیم که وی اصال نمیدر می، کنیممی

دنیا آمده است یـا در ِسـّنی  به، استادی روایت کرده که این شخص پس از درگذشِت او
شـود کـه آن نـام روشن می، صورتدر این. توانسته وی را درک کندبوده است که نمی

: ۱۴۱۰، شوشـتری: ک. ر، برای آشنایی با یـک نمونـه از توجـه بـه طبقـه( به راوِی دیگری اشاره دارد
۲/۷۰۲( . 

 توجه به استادان و شاگرداِن یک راوی -۱-۲
دهندۀ طبقـۀ راوی هسـتند کـه همـان معیـار پیشـین نشان، استادان و شاگرداِن راوی

امکـان دارد اسـتادی را درک ، از نظر طبقه و دورۀ زنـدگی، اویاما گاهی یک ر ؛ است
چنـین حـالتی . اما در هیچ سند دیگـری از آن اسـتاد روایـت نکـرده اسـت، کرده باشد

ای باشد که ما را نسبت به این مطلب به تردید اندازد کـه واقعـا آن نـام در تواند قرینه می
. ر، ای از توجـه بـه راوی و مـروّی عنـه ایی با نمونـهبرای آشن( کار رفته استسند برای همان راوی به

 . )۱/۲۱۳: ۱۴۰۷، خطیب بغدادی: ک

در ذکِر َنَسب -۱-۳  توجه به پدیدۀ اختصارگویی
تنها به ذکر برخی ، ای رایج در یادکرد از اشخاص وجود داشته است که در آنپدیده

مثال . اندکردهاد نمیشده و برخی دیگر از نسِب او را یاز سلسله نسِب شخص اکتفا می
اما در ، است» محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه«َنَسب اصلی شیخ صدوق 

محمدبن «یا  ،)۱۷: ۱۳۸۳، طبری( »بابویه  بن  علی  محمد بن«موارد بسیاری از وی با تعبیر 
نسـبت » بابویـه«خـود یاد شده است و وی مستقیما به جّد بـزرگ  ،)۱۴۳، همـان( »بابویه

و » موسـی«ماننـد ، از ذکـر برخـی از سلسـلۀ َنَسـِب وی، خاطر اختصـار داده شده و به
شـبیری ؛ ۵/۱۵۰۳: ۱۴۱۹، شبیری زنجانی؛ ۱۴۰۰، عافی خراسانی( خودداری شده است» حسین«

 . )۱/۱۵۱: ۱۴۲۹، زنجانی
دهد که اگر در َنَسـِب آید و به ما هشدار میاین پدیده در موارد فراوانی به چشم می

در چنین مواردی زمینـۀ اشـتباه گـرفتن ایشـان بـا دیگـران و یـا ، ویان دقت کافی نشودرا
 . مجهول پنداشتِن آنها بسیار فراهم است
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 توجه به پدیدۀ تدلیس -۱-۴
کرده که به آسـانی قابـل صورتی بیان می نام استاِد خویش را عمدًا به، گاهی یک راوی

ایـن مسـئله . )۴۷: ۱۴۱۲، ذهبـی( کنندیاد می» تدلیس«تشخیص نباشد که اصطالحا از آن به 
اگر در یک ، ویژه به. چالشی در تشخیص هویت راویان است که باید مورد توجه قرار گیرد

شخصی را دیدیم که نسبت به برخی از اسـتاداِن خـویش بـدگمان بـوده و ، سو از یک، سند
و از سـویی ؛ ده اسـتداهای دیگر مورد نکوهش قـرار آنها را از جهت وثاقت و یا از جهت

دیدیم که آن شخص در آن سند از یک ناِم عجیب و غریب بـرای تعبیـر از اسـتادش ، دیگر
در چنـین حـالتی احتمـال  ،کند که در میان استادانش چنین نامی وجـود نـدارداستفاده می

تعبیرهای نامتعـارفی ، نمونۀ قابل توجهی که دقیقا چنین وضعیتی دارد. تدلیس بسیار باالست
خطیـب ( کـار بـرده اسـتست که دارقطنی در نام بردن از جعابی در چنـد سـند حـدیثی بـها

بـا توجـه بـه پدیـدۀ تـدلیس و عوامـل و ، ای دیگـرنگارنده در مقالـه. )۱/۴۵۱: ۱۴۰۷، بغدادی
است که دارقطنـی در ایـن  های آن و بدگمانی دارقطنی نسبت به جعابی اثبات نمودهانگیزه

 . )سراسر اثر: ۱۴۰۰، عافی خراسانی و شهیدی( موارد تدلیس کرده است

ن در تعبیر -۱-۵  توجه به پدیدۀ تفنُّ
مایـل ، انـدکـردهگاهی محدثان هنگامی که از یک اسـتاِد خـود بسـیار روایـت مـی

اند از استادشان تنها با یک تعبیِر یکسان یاد کنند که نتیجۀ آن این بـوده اسـت کـه  نبوده
اش را ذکر کنند وی و پدرش ذکر کنند و گاهی فقط کنیهمثال یک بار شخص را با نام 

و گاهی از اختصارگویی در َنَسـب اسـتفاده کـرده و ) مثًال قاضی( و گاهی فقط منصب
وی را به اجداِد گوناگونش منتسـب کننـد و گـاهی از ترکیبـی از مجموعـۀ ایـن مـوارد 

 . )۲/۵۴: ۱۳۶۳، بحرالعلوم( استفاده کنند
نوعی تدلیس به شـمار ، به قصِد مبهِم نمودِن نام استاد بوده باشد، یراگر این تفّنن در تعب

اند که گاهی یک شخص با تعبیرهای شناساِن اهل سنت اشاره کردهکه حدیثچنان؛ رودمی
 کرده است تا پنداشته شود که وی استاداِن فراوانی داردگوناگون از یک استاِد خود نقل می

رسد تنها انگیزۀ مورد تصّور برای محـدثان در همـۀ تفـّنن در مینظر  اما به. )۴۸: ۱۴۱۲، ذهبی(
که ایشان ایـن مانند این، های دیگری نیز قابل تصور استبلکه انگیزه؛ تدلیس نیست، تعبیرها
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ندِن هویِت استادان که تعّمدی در پوشااند و بدون ایندانستهآور میلیکنواختی در تعبیر را مال
 . اندکرده بیر متنوعی از ایشان یاد میه تعاب، باشند خود داشته

 های مختلفتوجه به انتساِب راوی به مکان -۱-۶
بسیاری از راویان به زادگاه یا محل اقامـِت خـود نسـبت داده شـده و از ایـن طریـق 

محل تولد و نیز محل سـکونِت راوی. اندشدهشناخته می توانـد نقـش مـی، لذا شناخِت
، یـک نمونـۀ قابـل توجـه در ایـن زمینـه. داشته باشد زیادی در تشخیص وی در سندها

و  )۱۱/۳۲۸: ۱۴۱۷، خطیـب بغـدادی( ابوالحسن اهوازی است که ساکِن نیشابور بـوده اسـت
در برخـی ، )۴۶۴: ۱۴۰۳، فارسـی(حسکانِی که خود نیشابوری اسـت، ظاهرا به همین دلیل

و نشـاِن دیگـری یـاد  بدون هیچ نام» الجار«، سندها از وی فقط با تعبیر همسایۀ خویش
ای بــرای ابوالحســن یافــت ترجمــهکــه هــیچ بــا این، )۲/۲۵: ۱۴۱۱، حســکانی( نمــوده اســت

 . شود که از وی با این تعبیر یاد کرده باشد نمی

 های اساسی دربارۀ جعابیداده -۲
طـور  بـه، هایی کلی دربارۀ جعابی آشنا باشیم که در ادامههمچنین الزم است با داده

 : شودنها اشاره میفشرده به آ
محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن البراء بن سبرة بن «نام و نسب کامل این راوی 

خطیـب ؛ ۳۹۴: ۱۳۶۵، نجاشـی( است» ابوبکر«اش است که از قبیلۀ تمیم بوده و کنیه» اریس
، حمـوی( اسـت» ابوحیـان«جا ادعا شده که کنیـۀ وی یک، آری. )۳/۲۳۶: ۱۴۱۷، بغـدادی
ای بـه چنـین هیچ اشاره، که با جستجو در منابع گوناگوناما با توجه به این؛ )۱۹۶۳: ۱۹۹۳
خصوصـا کـه ایـن ؛ شـودنادرستی ایـن ادعـا روشـن مـی، ای برای وی وجود نداردکنیه

اما با مراجعه به خود ، الوزیریِن ابوحیان توحیدی نقل شده است کتاِب اخالقمطلب از 
دقیقـا همـین ، های پیشـین و پسـینبر خالف فقره بینیم کهمی، اخالق الوزیریِن موجود

: ۱۴۱۲، توحیـدی( اصـال وجـود نـدارد، کندای را برای جعابی ادعا میفقره که چنین کنیه
این اضطراب کافی است تا اطمینـان مـا نسـبت بـه اصـل وجـود ایـن ادعـا بسـیار . )۳۱۰

 . کاهش یابد
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، و در برخـی دیگـر )۱۱۵ :۱۳۶۵، نجاشـی( »الجعـابی«، شهرِت جعابی در برخی منابع
 . دانسته شده است )۳/۲۳۶: ۱۴۱۷، خطیب بغدادی؛ ۳۲۵: ۱۴۲۰، طوسی( »ابن الجعابی«

در ، و از همـین رو ،)۳/۲۳۶: ۱۴۱۷، خطیـب بغـدادی( وی قاضی موصل نیز بـوده اسـت
تر اشـاره همچنین پیش. کار رفته استنیز برای وی به» القاضی«بسیاری از سندها تعبیر 

، خطیـب بغـدادی( ای باال و افتخاری بزرگ بـوده اسـتبوده که رتبه» حافظ« شد که وی
 . از سندها یاد شده است یاز وی با این تعبیر نیز در بسیار، رو از این. )۲/۱۷۲: تا بی

 کاررفته در یادکرد از جعابیتعبیرهای به-۳
، ک راویبردن از یدر این بخش بر آن هستیم که نشان دهیم چگونه گاهی برای نام

شده است و چه عواملی سـبب ایـن گونـاگونی در تعبیـر  از تعابیر گوناگونی استفاده می
اهمیت این بررسی در آن است که با پی بردن به حجم تنوعی کـه بـرای . شده استمی

نگاه ما هنگام مواجهـه بـا تعبیرهـای ، نام بردن از جعابی در اسناد حدیثی رخ داده است
هـایی شود به صرف اختالفشود و باعث میتر میبینانهدیگر واقعگوناگون برای راویان 

اختصـارگویی در ، تفـنن در تعبیـر، در میاِن آنها که ناشی از عـواملی از قبیـل تصـحیف
ای آنهـا را اشـخاص جداگانـه، قطع شدن ارتباط سند بـا سـندهای پیشـین اسـت، اسناد

 . نپنداریم

 ؟»ابن الجعابی«یا » الجعابی«
ابـن «و » الجعـابی« -کـه برخـی از محققـان معتقدنـدچنان هـم -ن گفـت شاید بتوا

و » ابن الندیم«و » ندیم«های دیگری از قبیل که نمونهچنان؛ اندهر دو درست» الجعابی
. )۸/۶۸: تـا بی، شـبیری زنجـانی( انـدنیز از همـین قبیـل» ابن الجندی«و » جندی«همچنین 
از این جهت بـوده کـه وی » ابن الجعابی«یر که این امکان وجود دارد که تعبتوضیح این

نیز از این جهت بوده که لقِب پـدر » الجعابی«فرزنِد شخصی با این عنوان است و تعبیر 
یا جّد بر روی نوادگان باقی مانـده اسـت و آنهـا نیـز مسـتقیما بـا همـین عنـوان خوانـده 

 . اندشده می
به نظـر ، نادرست باشد، اه موشکافانهدو تعبیر با نگ حتی اگر یکی از این، اما به هر حال
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چـرا ؛ کم از جهت تمییز مشترکات وجود ندارددسِت ، ای در این بحثآید چندان ثمرهمی
شود که جعابی پـدر یـا جـّدی کـه محـّدث باشـد و که با واکاوی منابع فریقین روشن می
نـدارد کـه ایـن احتمـال وجـود  ،بنابراین؛ نداشته است، نامش در اسناد حدیثی آمده باشد

ایـنهم، در واقع» جعابی«منظور از تعبیر  از و باشد وی جدِّ یا پدر اصـال وجـود دو ، روان
 .  شود احساس نمی» ابن جعابی«و » جعابی«شخص در تعبیرهای 

شایسته است که این مسئله در جاهای دیگر باید مورد توجه باشـد کـه گـاه از یـک 
ارای آن صـفت/ابن فرزنـِد د«نـوان بـا ع، خـاطر اّتصـاف پـدر یـا اجـدادش بـه، شخص
بـه خـوِد شـخص نسـبت داده ، گاهی نیز آن صـفِت پـدر یـا جـّد ، شود یاد می» الفالنی

 . شود و نباید این دوگانگی را همیشه به معنای وجود دو شخص متفاوت دانست می

 بردترین تعبیر دربارۀ ویرپرکا -۴
از تعبیـر ، در بیشـتر مـواردشـود کـه روشن می، با جستجو در منابع گوناگوِن فریقین

چه در کنار نام یا نسـب یـا  -با توضیحی که گذشت » ابن الجعابی«و یا  -» الجعابی«
چـه بـه ، )۲/۴: ۱۴۱۰، اصـفهانی؛ ۴/۳۲۰: تـا بی، حاکم نیشابوری؛ ۴/۲۱۵: ۱۳۹۸، تنوخی( کنیۀ وی
 . در یادکرد از وی استفاده شده است، )۳/۹: ۱۴۱۷، خطیب بغدادی( تنهایی
د گفت نکتۀ مهم دربارۀ این تعبیر این است که چنـین نسـبتی دربـارۀ هـیچ راوی بای

تمییز وی را از راویـان دیگـر بسـیار ، شود و این مسئلهدیگری در منابِع فریقین یافت نمی
دهد راوی دیگـری بـا ایـن نسـبت های مهم دیگری که نشان میاز قرینه. سازدآسان می

های خود را بـه تبیـین اکوال و سمعانی که برخی کتاباین است که ابن م، وجود نداشته
در ذیـل عنـوان ، انـداختصـاص داده، اندافراد گوناگونی که به یک نسبت شناخته شده

ــابی« ــوده» الجع ــر نم ــا وی را ذک ــتنه ــد و ه ــن نســبت ان ــا ای یچ شــخص دیگــری را ب
 ١.)۳/۲۸۵: ۱۳۸۲، سمعانی؛ ۳/۲۷۱: ۱۴۱۱، ابن ماکوال( اند شناخته نمی

                                                           
، قطلوبغـایـاد شـده اسـت (ابـن » احمد بن حمـاد مـروزی جعـابی«آری، در برخی منابع از فردی با نام . ١

)، اما همین شخص، افزون بر اینکه بسیار یادکرد کمی از وی در اسناد حـدیثی اسـت، در ۱/۳۲۵: ۱۴۳۲
ضـمن  )؛۶/۲۳۶  :۱۴۰۹ت (نک: ابـن اثیـر، بوده اس» مروزی«مواردی هم که از وی نامی رفته، با تعبیر 

 ). ۱/۹۴: ۱۳۸۲ذهبی، » ( جعابی«گزارش شده است، نه » جعاب«اینکه در منابع دیگر، ناِم او 
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در برخـی ، کـمنوبت به بررسِی تعبیرهایی اسـت کـه دسـِت ، »جعابی«از تعبیر پس 
نیاز به دقت بیشتری بـرای تشـخیص ، رو اند و از اینکار نرفتهبه» عابیج«موارد همراه با 

   .آنهاست

 »محمد بن عمر« -۴-۱
محمد بن «در این میان گاهی . این تعبیر از تعبیرهای رایج در یادکرد از جعابی است

های که نامکار رفته است و با توجه به اینهبدون هیچ پسوند و پیشوندی برای وی ب» مرع
نیـاز بـه دقـت ، گونـه مـوارددر این، انـدهایی بسیار پرکاربرد بـودهنام» ُعَمر«و » محمد«

تـوان می، گونه مواردای از اینعنوان نمونه به. بیشتری برای تشخیص وی از دیگران داریم
 : اره کردبه سند زیر اش

ُد ْبُن ُعَمَر : ٍنیَقاَل اْبُن َشاهِ « ـِد ْبـِن َناِج ، َو َنَبا ُمَحمَّ ـِه ْبـُن ُمَحمَّ ابـن ( .»...هَیـَنَبا عبداللَّ
  .)۱/۱۰۶: ۱۴۲۳، جوزی

: ۱۴۲۳، رشـید العطـار؛ ۳/۲۳۷: ۱۴۱۷، خطیـب بغـدادی( ابن شاهین شاگرِد جعابی، جادر این
ابـن شـاهین ، است و از سویی دیگر )۵/۷۵: تا بی، انیاصفه( استاِد جعابی هو ابن ناجی )۱۱۷

بنـابراین ؛ نـدارد، استاد دیگری که این نام با وی تطبیق کند و شـاگرد ابـن ناجیـه باشـد
؛ ۴/۲۲: تـا بی، اصـفهانی( همان جعابی اسـت، جادر این» محمد بن عمر«شود که می روشن
 . )۵۶۰، ۴۱۹، ۴۰۹، ۱/۵۵: ۱۴۱۱، حسکانی

ای آمـده کـه بـه هـای تمییزدهنـدهبه همـراه صـفت» محمد بن عمر«اما گاهی نیز  
از ، مـثال در مـوارد بسـیاری. کندتر میو آسان تشخیص وی را آسان، تناسب آن صفات

بـرای نـام بـردن از » عمر محمد بن«نیز در کنار » ابوبکر«و » القاضی«تعبیرهایی مانند 
تشخیص ، صورتکه در این ،)۹۶: ۱۳۸۳، طبـری؛ ۱۳۰: ۱۴۰۱، خزاز( وی استفاده شده است

هم به آنها افزوده شده کـه کـار را » الحافظ«تعبیر ، بلکه در مواردی. شودوی آسان می
، بابویـه  ابـن؛ ۲۹۰ /۱ تـا بی همـان،: نیز بنگرید؛ ۱۲/۲۸۸: ۱۴۱۷، خطیب بغدادی( نمایدنیز می انترآس

 . )۱۵۱: ۱۳۸۳، طبری؛ ۱/۱۵۳: ۱۴۱۷، خطیب بغدادی؛ ۲/۶۷: ۱۳۷۸
رود کار نمـیمحدثان به برای شمار اندکی از» حافظ«ممکن است تصور شود تعبیر 

امـا بـا جسـتجو در میـان منـابع رجـال و . دهنده باشدتواند تمییزچندان نمی، رو و از این
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کـار رفتـه هنگامی که بـرای جعـابی بـه» محمد بن عمر الحافظ«توان گفت می، تراجم
معمـوال یـا در ، انـدا حافظان دیگری که به این نـام بـودهزیر ؛ معموال روشن است، باشد

که » عمر الحافظ ابن الفخار  محمد بن«مانند ، اندفضای جغرافیایی کامال متفاوتی بوده
» ابن الفخار«در اندلس یعنی آن سوی جهان اسالم بوده است و معموال برای وی تعبیر 

ای کامال متفاوت از جعـابی و یا در طبقه ،)۲/۱۳۳: ۱۴۲۹، ابن بشکوال( رفته استکار میبه
، ابـن دبیثـی( ق اسـت۵۸۱که درگذشتۀ » عمر الحافظ المدینی  محمد بن«مانند ، اندبوده
۱۴۲۷ :۱/۴۶۶( . 

که با  ،)۴۰۵: ۱۳۷۶، ابن بابویـه( نیز بر نام وی افزوده شده» یالبغداد«گاهی نیز صفِت 
تـر تشـخیص وی را آسـان، )۳/۲۳۷: ۱۴۱۷، خطیـب بغـدادی( توجه به بغدادی بودِن جعـابی

 . سازد می
 افـزوده شـده اسـت» محمـد بـن عمـر«به » القاضی«در مواردی نیز فقط از صفِت 

انـد کـه کـار بـردهجا که کسانی این تعبیر را برای وی بـهاز آن. )۳۶۷، ۳۶۶: ۱۴۰۷، سهمی(
، )۱۱/۳۲۷: ۱۴۱۷، خطیب بغدادی( مانند علی بن احمد اهوازی شیرازی، اندشاگرِد وی بوده

 . شودداللِت این تعبیر نیز بر جعابی روشن می

 »محمد بن عمر بن محمد« -۴-۲
توانـد راهنمـای خـوبی در مـی، افزوده شدِن یک پشِت دیگِر جعابی در یادکرد از او

گفتنـی اسـت . نـامی پراسـتعمال اسـت» محمـد«گرچه بازهم نـام ، تشخیص وی باشد
از ایـن تعبیـر در مـوارد متعـددی بـرای اسـتاِد خـود ، یدارقطنی از شاگرداِن بزرِگ جعاب

، مـدینی؛ ۸۹: ۱۴۱۸، رشـید العطـار؛ ۲۳۱، ۲۲۴، ۲۱۸، ۲۰۷: ۱۴۱۱، دارقطنـی( استفاده کـرده اسـت
، خطیب بغدادی(  کار رفته اه با صفات دیگِر جعابی بهگاهی هم این تعبیر همر . )۱۴۳: ۱۴۲۰
 . کندتر میکه تشخیص وی را آسان ،)۴/۹۸: ۱۴۱۷

وبکر ابـ«، از کسانی کـه در ایـن تعبیـر بـه جعـابی شـباهت دارد، شایستۀ ذکر است
است که هم در نام خود و پدر » خضر القاضی الداودیمحمد بن عمر بن محمد ابن األ 

امـا چیـزی کـه . بـودن بـا جعـابی اشـتراک داردهم در کنیه و هم در قاضی ، و جّدش
 ق اسـت۴۲۹ق و درگذشـتۀ ۳۵۳وی زادۀ این است که ، سازدتشخیص وی را آسان می
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 . بنابراین وی چند طبقه پس از جعابی است؛ )۳/۲۴۹، همان(

 »محمد بن عمر بن سالم« -۴-۳
یکـی از ، نشـده در یـادکرد از وی اسـتفاده» جعـابی«در میان مواردی که از نسبت 

، ۀ جعـابیدر این تعبیر دربار . بوده است» محمد بن عمر بن سالم«پرکاربردترین تعبیرها 
محمد بن «یعنی َنَسب واقعِی جعابی ؛ همان پدیدۀ اختصارگویی در َنَسب رخ داده است

محمـد بـن عمـر بـن «امـا در تعبیـر ؛ کـه گذشـتچنان، است» عمر بن محمد بن سالم
 به اختصار حذف شـده و تنهـا از جـِدّ بـزرگ وی) محمد( نام جدِّ کوچِک وی» سالم

کـامال ، عنـه و طبقـۀ ویوجـه بـه قرینـۀ راوی و مـروینام برده شده است و با ت) سالم(
از کسانی که از این تعبیـر ، به عنوان مثال. روشن است که این تعبیر دربارۀ جعابی است

، ۱۷۵، ۲/۱۵۵: تا بی، ابونعیم اصفهانی( است )ق۴۳۰د ( ابونعیم اصفهانی، فراوان استفاده نموده
د جعابی است و هم کسانی کـه محمـد بـن هم ابونعیم شاگر ، جادر این. )۳۸۳، ۳۴۶، ۱۸۳

مانند عبداللـه بـن بشـر بـن ، اندهمان استاداِن جعابی، عمر بن سالم از آنها روایت کرده
 . )۳۲/۳۷۳: ۱۴۱۵، ابن عساکر(  صالح

  بن  غالب  بن  الفضل  ُعَمر بن  محمد بن«شخصی دیگر به ناِم ، البته باید توجه داشت
داشته که وی نیز دقیقا از استاداِن ابـونعیم اصـفهانی بـوده  وجود» ّی جعف  سالم  سلمة بن
احتمـال ، در میـاِن اجـداِد او» سالم«و همچنین با توجه به وجود . )۳/۲۴۲، همـان(  است
وجود ، یاد شود» محمد بن عمر بن سالم«از وی نیز با تعبیر ، که با اختصار در نسبشاین

وجـود » غالـب«و » فضـل«هـای نـام، ِک ویجا که در میاِن اجداِد نزدیـاما از آن. دارد
طبیعتـا اختصـارگویی در ذکـِر نسـِب او بـه صـورت ، دارند که چندان پراستعمال نیستند

چنانکـه در سـندهای حـدیثی هـم، شـده اسـتانجـام مـی» محمد بن عمر بن غالـب«
ه بر خالف جعابی ک. )۳/۲۴۲: همان(  بینیم که از وی دقیقا با این تعبیر یاد شده است می

طبیعـی ، است که نامی بسیار پرتکـرار بـوده و از ایـن جهـت» محمد«ناِم جِدّ نزدیکش 
باشـند تـا بـه » سـالم«تـر ماننـد اسـتعمالبوده که در اختصار در نسب به دنبال نامی کم

 . سرعت وی از دیگران متمایز شود
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 »محمد بن سالم« -۴-۴
در جـد بـزرگش منسـوب گاهی حتی نام پدِر جعابی نیز ذکر نشـده و وی مسـتقیما 

این تعبیر بسیار رهزن اسـت . )۱/۱۶۱: ۱۴۱۷، ابونعیم اصفهانی؛ ۷/۱۸۴ : تابی، ابونعیم شده است
طلبد که در این موارد نیـز بـا توجـه بـه قـرائن دیگـر از تری میو تشخیص آن دقت بیش

 . عنه و یا افزودگی صفات یا کنیۀ جعابی قابل تشخیص استجمله راوی و مروی

 »تمیمی« -۴-۵
حجـم ، »التمیمـی«که با جسـتجوی واژۀ چنان، ای بسیار بزرگ بوده استتمیم قبیله

. )۷۶: ۱۳۸۲، سـمعانی؛ ۵۶: ۱۴۰۵، ابـن عبـدالبر( انـدانبوهی از افراد با این نسبت قابل مشاهده
کار رفتـه باشـد ای برای جعابی بهبه گونه» تمیمی«اگر در جایی تعبیر ، در چنین حالتی

. باید دقت نمود تـا هویـت وی روشـن شـود، به روشنی از دیگران جدا نسازد که وی را
واسـطه از شخصـی بـه نـام در مـوارد فراوانـی بـی، واحـدی در تفسـیرش، عنوان مثـال به
هرچند این شخص همان . )۶۴، ۵۶، ۴۸، ۱۷: ۱۴۱۱، واحدی( کندنقل می» یابوبکر التمیم«

، فارسـی( ق اسـت۴۶۸واحـدی درگذشـتۀ  چـرا کـه؛ اما وی نیسـت، کنیۀ جعابی را دارد
، توانـد جعـابی را مسـتقیما درک کـرده باشـدو نمـی ،)۴/۱۶۵۹: ۱۹۹۳، حموی؛ ۵۶۸: ۱۴۰۳

 است)ق۴۳۰. د( ابوبکر احمد بن محمد بن حارث تمیمی اصفهانی، بلکه منظوِر واحدی
 . که تقریبا دو طبقه پس از جعابی است ،)۱/۱۶۵: ۱۴۲۴، قفطی( 

 -یابیم که در مواردی درمی، ایی که از جعابی در آنها یاد شده استبا نگاه به سنده
، ابـن یعقـوب ( در یادکرد از وی اسـتفاده شـده اسـت» تمیمی«از صفِت  -هرچند اندک 

 . )۲۱۲: ۱۴۱۳، طبری صغیر؛ ۷/۳۸۹: ۱۴۱۷، خطیب بغدادی؛ ۳۳۴: م۲۰۰۴

 »ابوبکر القاضی« -۴-۶
أخبرنـا ابـوبکر : قـال، نا ابوالحسن الجاراخبر « :گویدحسکانی در یک سند چنین می

در این » ابوبکر القاضی«. )۱/۵۲۱: ۱۴۱۱، حسکانی( »حدثنا محمد بن القاسم: قال،  یالقاض
زیرا در جاهای دیگر نیز حسکانی با یک واسطه از جعـابی نقـل ؛ همان جعابی است، سند

ظـاهرا همـان ، این سـند در» ابوالحسن«، افزون بر این. )۱/۳۸۹: ۱۴۱۱، حسکانی( استکرده 
: ۱۴۱۷، خطیـب بغـدادی( ابوالحسن علی بن احمد حافظ اهـوازی از شـاگردان جعـابی اسـت
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حسکانی در موارد دیگری از اهـوازی روایـت کـرده و بـا تعبیرهـای مختلـف از . )۱۱/۳۲۸
تـر گذشـت پـیش. )۱/۳۸۹: ۱۴۱۱، حسکانی( از او یاد کرده است» ابوالحسن اهوازی«جمله 

براین بعیـد نیسـت بنا؛ الحسن ساکن نیشابور بوده و حسکانی نیز نیشابوری استکه که ابو 
طور که حسـکانی همان، یاد کرده باشد»الجار«عنوان همسایۀ خویشحسکانی از وی به

: همـان( یاد کرده اسـت» احمد الحافظ ابوالحسن الجار  بن  علی«در سندی از وی با تعبیر 
زیرا هـر ؛ سازدمی را کامال روشن» ابوالحسن اهوازی«با  »ابوالحسن جار«که اتحاد  )۲/۷۰

 .  اندو استاِد حسکانی بوده» حافظ«و » علی بن احمد«دو 

 »ابوبکر بن البراء« -۴-۷
نـام » ابـوبکر بـن البـراء«ابونعیم اصفهانی از استادش جعابی با تعبیـر ، در یک مورد

: تـابـی، ابـونعیم( نسبت داده اسـت» ءبرا«یعنی ، برده و او را مستقیما به جد بسیار بزرگش
عنـه و عـدم وجـود تشخیص این نام برای جعابی نیز با توجه بـه راوی و مـروی. )۴/۳۳۸ 

قابـل انجـام ، نسبش ذکر شده باشد ۀاستاد دیگری برای ابونعیم که چنین نامی در سلسل
 . است

 هاتصحیف -۵
 تصحیف نام وی به نام دیگران -۵-۱

ها در ذکر نام و تعـابیر جعـابی اشـاره به بخشی از تصحیف، در ضمِن مطالب پیشین
 : شوداشاره می، هایی که شایسته توجه استجا به برخی دیگر از تصحیفدر این. شد

 تصحیف جابجایی نام وی با پدرش -۵-۱-۱
از » عمر بن محمد«صورت  عابی با نام پدرش جابجا شده و بهنام ج، در برخی منابع
ظاهرا تصـحیِف جابجـایِی . ١)۲۷۹: ۱۴۱۷، ابن نـدیم؛ ۳۲۵: ۱۴۲۰، وسیط( وی یاد شده است

                                                           
کـه بـه نظـر . یاد شـده اسـت» عمرو بن محمد«. البته در چاپ موجود از فهرست ابن ندیم، از وی با نام ١

؛ چرا کـه شـیخ طوسـی کـه دقیقـا همـان »عمرو«نه  بوده است،» عمر«های اصلِی آن، آید در نسخهمی
حتی » عمرو«؛ بلکه نام »عمرو«ذکر کرده است، نه » عمر«عبارت ابن ندیم را در فهرست خود آورده، 

 . شودصورت اختالف نسخه نیز در فهرست شیخ طوسی مشاهده نمی به
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کـه چنان، خـاطر تبعیـت از ابـن نـدیم اسـت ی با پدرش در فهرسِت شیخ طوسی بهنام و
در ، البتـه شـیخ طوسـی. )۸/۱۳۶: ۱۴۱۰، شوشـتری( محقق شوشتری نیز بر همین باورست

، »عمـر بـن محمـد«جـای  بـه ابـن عبـدون، گفته است کـه اسـتاِد وی، پایاِن این عنوان
تری اشاره به اتحـاد ایـن شـخص بـا طور روشنذکر کرده است که به» محمد بن عمر«

آیـد در معـالم همچنین به نظر مـی. جعابی و وقوع تصحیف جابجایی در این تعبیر دارد
خـاطر تبعیـت از  بـه، )۸۴: ۱۳۸۰، ابـن شهرآشـوب( العلماء نیز که همـین جابجـایی رخ داده

 . شیخ طوسی باشدفهرسِت 
، گفتنی است که شیخ طوسی در جای دیگری از فهرستش نیز از جعابی یـاد کـرده

تعبیِر درست امـا ایـن دو . یـاد کـرده اسـت» محمد بـن عمـر«یعنی ، اما از وی با همان
انداخته است تا بپندارنـد  شماری از عالمان را به لغزش، عنواِن جداگانه در فهرسِت وی

از . )۱/۲۱۳: ۱۴۳۰، آقـابزرگ طهرانـی؛ ۳۴۷/ ۲ : تـابـی، مامقـانی ( اندجداگانه افرادی، دو که این
دو  بـه اثبـات اتحـاد ایـن، ای ارزشمند با شواهد گونـاگونی بـه تفصـیلجا که در مقالهآن

سراسـر : ۱۳۹۱، حسنی بغـدادی( شودجا به همین اندازه بسنده میدر این، عنوان پرداخته شده
 . )اثر

 »عمرو«بن » مرع«تصحیف  -۵-۱-۲
، داده اسـتچنین تصحیفی در نام پـدرش رخ مـی، گاهی هنگام نام بردن از جعابی

عنـه قابـل که با توجه به نـام جـدِّ وی و راوی و مـروی»  سلم  عمرو بن  محمد بن«مثال 
: ۱۴۱۷، خطیــب بغــدادی؛ ۷/۱۷۵ ؛ ۴/۲۱۵ : تــابــی، همــو؛ ۳/۲۱۲ : ۱۴۱۹، ابــونعیم( تشــخیص اســت

 . )۵۴/۲۸۶ : ۱۴۱۵، عساکرابن ؛ ۶/۱۱۳ 

 »سالم«های گوناگوِن تصحیف-۵-۱-۳
نام یکی از نیاکاِن جعابی است که در بسیاری از موارد ، »سالم«تر گذشت که پیش

امـا ایـن نـام . عنواِن جدِّ جعابی بـه میـان آمـده اسـت نام وی نیز به، در یادکرد از جعابی
اسـت » سـلم«تریِن آنهـا شایع های گوناگون شده است که یکی ازدستخوِش تصحیف

، قزوینـی؛ ۱۹۳: ۱۴۱۴، طوسی؛ ۱/۵۹: تا بی، ابونعیم اصفهانی( که در موارد انبوهی رخ داده است
ماننـد ( هـادر برخـی جـا» الـف«، که در کتابـت کهـناما با توجه به این. )۳/۴۷۱: ۱۴۰۸
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ز انتظـار روشن است که چنـین تصـحیفی دور ا، شدهنوشته نمی) »ابرهیم«و » ابراهیم«
 . نیست

یـا » َسـَلم«ممکن است این احتمال نیز مطرح شود که اصـال نـام واقعـِی وی ، آری
یـد قابـل مؤ ، ن احتمـالیـا. هـا اسـتتصحیف از این واژه» سالم«بوده است و » َسْلم«

یـابیم در می، افزارهای حدیثی شیعه و سنیکه با جستجو در نرمتوجهی نیز دارد و آن این
کـار رفتـه اسـت کـه در سـندها بـه» سالم«بیشتر از ، گیری تالف چشمبا اخ» سلم«که 

گرچه در مقابـل شـاید گفتـه شـود در . تر استضعیف، احتمال تصحیف در این حجم
در ذیـل ، ترین منابع در شرح حـال جعـابی اسـتکتابی همچون تاریخ بغداد که از مهم

حتـی ، د از ایـن کتـابهـای متعـدآمده است و با وجود نسـخه» سالم«تنها ، عنوان وی
: ۱۴۱۷، خطیـب بغـدادی( اشـاره نشـده اسـت» سـلم«عنوان یک اختالف نسـخه نیـز بـه  به
 . )۴/۴۲: ق۱۴۲۲، خطیب بغدادی: تِر تاریخ بغدادک به تصحیح دقیق. ر، برای دقت بیشتر؛ ۳/۲۳۶

بن ا( »سالم«، )۲۵۳ :۱۴۱۰، ابن ماکوال( »سلیم«باید به ، های دیگِر این واژهاز تصحیف
، )۱/۳۱۲: ۱۹۸۵، خطیــب بغــدادی( »هســلم«، )۶/۳۵۳ ، ۵/۳۶۰ :تــابــی، ابــونعیم؛ ۲۷۹: ۱۴۱۷، نــدیم

، سـهمی( »مسلم«، )۲۳/۴۳۸ ؛ ۶/۲۳۲ ، همان( »سلیمان«، )۴۲/۸۱: ۱۴۱۵، ابن عساکر( »اسلم«
ـــفهانی؛ ۲۸: ۱۴۰۴ ـــونعیم اص ـــا بی، اب ـــو؛ ۲/۴۲۱: ت ـــی؛ ۱/۷۴: ۱۴۱۹، هم ، )۲۰۸، ۱۳۹: ۱۴۱۴، طوس

گونـاگوِن تصـحیف، در این میـان. اشاره کرد )۳۷۴: ۱۴۰۷، ابونعیم اصفهانی( »معلم« هـای
: ۱۴۲۰، طوسـی( های مختلِف فهرست شیخ طوسی جالب توجـه اسـتاین واژه در نسخه

های این کتاب در یادکرِد این نام اشـاره که برخی نیز به اضطراب نسخهچنان، )۳۲۵-۳۲۶
 . )۵/۶۱۵: ۱۴۱۲، علیاری تبریزی( اندکرده

محمد بـن عمـر «صورت  ه بررسی یک مورد که نام جعابی بهب، جا برای نمونهدر این
  ؛پردازیممی، تصحیف شده است» بن مسلم

 : گویدابن عساکر می
نا محّمد بن عمر ، عنه یم بن علیعبدالرح یثم حّدثن، کتابه یالحداد ف یأخبرنا ابوعل«

: اش قالینا ابوبکر بن ع  ، یعمران األخنسنا أحمد بن ، نا عبدالّله بن محّمد، بن مسلم
، خطیـب بغـدادی(»هن سـنیغمضـا منـذ أربعـینـیما أقلـت ع: قولیسمعت أبا إسحاق 

۱۴۱۷ :۴۶/۲۲۱( . 
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خصوصـا کـه ، توان به راحتی جعابی را تشخیص داد مین، جا شاید با نگاه اولاین در
ق و در ۴۱۹که وی زادۀ  چرا؛ تواند از جعابی نقل کرده باشدابوعلی حداد مستقیما نمی

اما هنگامی که به سندی مشابه . )۵۸۰: ۱۴۱۷، سمعانی( طبقۀ شاگرِد شاگرداِن جعابی است
» محمد بن عمر بن مسلم«اتحاد ، کنیمنگاه می، کندکه دقیقا همین حدیث را نقل می

 )اسـتاِد ابـوعلی حـّداد( ابونعیم اصـفهانی، چرا که در این سند؛ شودبا جعابی واضح می
 : گویدمی

فی و محمد بن عمر و محمد بـن علـی قـالوا ثنـا عبدالّلـه ابـن یحدثنا ابوأحمد الغطر «
: قولیقال سمعت أبا إسحاق . اشیثنا ابوبکر بن ع  االخنسی  عمران  محمد ثنا أحمد بن

  .)۴/۳۳۹: تا بی، ابونعیم اصفهانی( »هن سنینی غمضا منذ أربعیما أقبلت ع

دقیقـا از همـان ، از وی یاد شـده» محمد بن عمر«که با نام  جعابی، در سنِد ابونعیم
و متن روایـت و راویـاِن . کند و عبدالله نیز دقیقا از اخنسیعبدالله بن محمد روایت می

محمـد «تردیدی نیست کـه . اندعساکر مشترکذکرشده در سند نیز کامال با روایت ابن
چرا که وی از استادان ابـونعیم ؛ است همان جعابی، که ابونعیم از او یاد کرده» بن عمر

، های مختلف خود از وی روایت کرده اسـتاست و ابونعیم در موارد انبوهی در کتاب
، اسـت داشته» محمد بن عمر«ابونعیم استادان دیگری نیز با نام ، آری. که گذشتچنان

محمـد بـن « ولی ابونعیم معموال از آنها به تنهایی با تعبیـر ١،مانند محمد بن عمر جعفی
 هرگز به سان جعابی نبـوده، و همچنین آنها در شهرت و جاللت ٢یاد نکرده است» عمر

تا ابونعیم بخواهد در یادکرد از آنها تنهـا بـه ، اندرسیدهو در شمار روایات نیز به وی نمی
که بـا توجـه بـه شـهرِت جعـابی و فراوانـِی در حالی، بسنده کند» محمد بن عمر«تعبیر 
گاه ذهنا، ی ابونعیم از اوهاروایت . بـردسوی جعابِی مشهور مـی ها را بهین تعبیر ناخودآ

، در سـند تـاریخ دمشـق نیـز» محمد بن عمر بن مسلم«شود که روشن می، با این سخن
ای میان ابوعلی حـداد و جعـابی افتـاده اسـت کـه احتمـاال همان جعابی است و واسطه
 . همان ابونعیم اصفهانی باشد

                                                           
 تر به وی و روایت ابونعیم از او اشاره شد. . پیش١
در سندهای قبلی از آنها روایت کرده بوده و به قرینـۀ سـندهای پیشـین، از آنهـا بـا نـام  که مگر در جایی. ٢

 یادکرده باشد. » محمد بن عمر«
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 »جعابی«های گوناگوِن صحیفت -۵-۱-۴
: ماننـد، هـای گونـاگونی تصـحیف شـده اسـتصـورت این واژه به، در برخی منابع

ابـن ( »جعـانی«، )۱/۳۴۰: ۱۴۲۰، مـدینی( »خطـابی«، )۱/۱۴۳: ۱۴۱۵، ابن عساکر( »حمانی«
البتـه بـا توجـه بـه شـباهِت . )۱۳۹، ۱۲۷: ۱۴۰۱، خـزاز( »جعـالی«و  )۲/۳۴: ۱۳۷۹ ، شهرآشوب

 . تر استتشخیص آنها در بیشتر موارد آسان، »جعابی«ها به این واژهروشِن 

 »نیالحس  عمر بن  محمد بن« -۵-۱-۵
ن الحـافظ یالحسـ  عمـر بـن  محمـد بـن«: گونـه آمـده اسـتنام جعـابی این، در سندی

ممکن است احتمال داده شود که این ناِم کسی جز جعـابی . )۱۵۵: ۱۳۸۳، طبری( »یالبغداد
زیرا ؛ عنه کامال با جعابی منطبق استید گفت این شخص از نظر راوی و مرویاما با. است

و خود  -که گذشتچنان-کند که شاگرِد جعابی است شیخ صدوق از این شخص نقل می
کند که جعابی نیز از این شخص روایت کـرده این شخص نیز از عبدالله بن یزید روایت می

که مضموِن روایِت عبدالله بن یزیـد هـم در ایـن خصوصا ، )۴۲/۳۶۵: ۱۴۱۵، ابن عساکر( است
اسـت کـه  فضیلتی از امام علـی، جایی که جعابی از وی روایت کردههم در آن، حدیث

های عبدالله بن یزیـد بر یکی بودِن گرایش -رنگ هر چند بسیار کم -خوِد این نیز مؤیدی 
نیز خود بـه » بغدادیال«و » الحافظ«، »محمد بن عمر«، از سویی دیگر. در هر دو جاست
 . دهند که این شخص همان جعابی استوضوح نشان می

اما این احتمال وجود دارد کـه ناسـخ ؛ توان دقیقا بیان کردعلت این تصحیف را نمی
تر نگاهش به چند کلمه قبل)، یعنی نام و نسِب جعابی( »محمد بن عمر«هنگام نوشتِن 

نام  یعنـی نـاِم شـیخ ( »د بن علی بن الحسـینمحم«را در » الحسین«ُسر خورده است و
شـبیری ( نوشته اسـت» محمد بن عمر«دیده و اشتباها آن را پس از ) صدوق در این سند

، هـادر برخـی از کتابـت» علی«و » عمر«های خصوصا که نام؛ )۷/۲۱۲۴: ۱۴۱۹، زنجـانی
ِه ممکـن اسـت ناسـخ در نگـا، و در نتیجـه ،)۲/۸۴۳: همـان( انـدشبیه بـه یکـدیگر بـوده

، دیده اسـت و در نتیجـه» محمد بن عمر بن«را شبیه به » محمد بن علی بن«، عجوالنه
نیز نگاشته است » عمر بن«بعد از ، بوده است» علی بن«را که بعد از » الحسین«کلمۀ 

 . و باعث چنین تصحیفی شده است
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نسـب توان به افزوده شدن نامی دیگر میان سلسـله می، ها از این دستاز دیگر تصحیف
 . )۱۹۱، ۳/۱۹۰  :تابی، ابونعیم( » سلم  عمر بن  بن  علی  محمد بن«مانند ، جعابی اشاره کرد

 های متنوع دیگرتصحیف -۵-۱-۶
: ۱۴۱۱، عالمـه حلـی( »ابـو بطـر«گاهی نیز کنیۀ جعابی دستخوش تصحیف شده و به 

 . تبدیل شده است ،)۲۴/۴۲۶ : ۱۴۱۵، ابن عساکر( »ابو مکی«یا  ،)۳۲۵
داده کـه تشـخیص آن را چند تصحیف مختلف در نـاِم جعـابی رخ ، مواردی نیزدر 

که هم در نام پدر جعـابی و » محمد بن عمرو بن اسلم«مانند . ساخته استدشوارتر می
 . )۲/۲۸۰ :تابی، همو؛ ۱/۳۲۹: ۱۴۰۶، ابونعیم اصفهانی( هم نام جدش تصحیف شده است

» الحافظ  عمر المقرئ  بن  عبد الّله محّمد بن« گاه نیز نام وی به کلی دگرگون شده و به
که این سند در تاریخ دمشـق اسـت توضیح این. )۴۲/۱۸۷ : ۱۴۱۵، ابن عسـاکر( تبدیل شده است

ای کـه به گونـه، های انبوهی روی دادهتصحیف -کم در چاپ موجود دسِت  -که در آن 
به ، چه گذشتانکه در آنچن( کتاب بدون لغزش تصحیف باشد ای از اینشاید کمتر صفحه

مذکور » حافِظ «، از سویی دیگر). کتاب اشاره شد ها در اینهای مختلفی از تصحیفنمونه
از پـدرش از امـام » یمـیالحسن بن عبد الّله بن العباس التم«از شخصی به نام ، در این سند

ین سند های متعددی از جعابی از این شخص و دقیقا با همو روایت. کندروایت می رضا
هیچ جای دیگری از ، از سوی دیگر. بوده است ای از امام رضاکه متعلق به روایت نسخه

بـه ، رو از ایـن. منابع فریقین یافت نشد که کسی جز جعـابی از حسـن روایـت کـرده باشـد
در واقـع همـان » محمد بن عبدالله بن عمر المقریء الحافظ«، جادر این، احتمال بسیار زیاد

به » المقریء«و » عبدالله«ای تعبیرهای است که به گونه» الجعابی الحافظ محمد بن عمر«
 ١.میانۀ نام و نسب او سهوا افزوده شده است

                                                           
های گوناگونی که گذشت، شاید تصحیف در خوِد نسخۀ ، شایستۀ ذکر است در برخی از تصحیفالبته. ١

در خوانش آن واژه در نسخه باشد. به خطی رخ نداده باشد، بلکه اشتباه یا تردیدی از سوی محقِق کتاب 
گذشـت، محقـِق آن کتـاب در یـک جـا، در کنـار » جعـالی«عنـوان مثـال در مـورد، تصـحیف بـه  کـه

دهنـدۀ کـه احتمـاال نشـان) ۶۵: ۱۴۰۱(خـزاز،  را گذاشته است» الجعابی«، داخل کروشه واژۀ »جعالی«
که محقق هـیچ توضـ یحی نـداده اسـت، ایـن احتمـال نیـز تردید وی در خوانِش آن باشد؛ گرچه از آنجا

 دهندۀ اختالف نسخه باشد. هست که این مطلب نشان
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 تصحیف نام دیگران به ناِم وی -۵-۲
هـای نامـأنوس بـه تبـدیل واژه، هـای مهـِم تصـحیفجا کـه یکـی از سرچشـمهاز آن

و با توجه به شـهرت زیـاد جعـابی ،)۷/۳۵۷۵: ۱۳۸۲، شبیری زنجـانی( های مأنوس است واژه
ر نیست کـه نـام راویـان دور از انتظا، ساخته استکه ذهِن ناسخان را با ناِم وی آشنا می

البتـه نگارنـده تـا کنـون مـوارد . به نـام وی تصـحیف شـود، شدهتر شناختهگمنام و کم
تـوان از یـک امـا مـی، چندانی نیافته است که نام دیگران به نام جعابی تبدیل شده باشد

  .مورد جالب توجه یاد کرد
 : گویدخطیب بغدادی چنین می، در سند یک حدیث

أخبرنـا ابوالحسـن أحمـد بـن  یوردیم األبیه بن إبراهید محمد بن حسنو یأخبرنا ابوسع«
: ۱۹۹۷، خطیـب بغـدادی( »...أخبرنا محمد بن إسحاق السراج یمحمد بن عمر الجعاب

۲/۸۳۷( . 

کـه بلکـه چنان؛ یـابیمام احمد بن محمد بن عمر جعابی نمـیجا شخصی به ن ما هیچ
نـه هـیچ راوی ، کار رفته اسـتفقط برای شخِص وی به» جعابی«ظاهرا تعبیر ، گذشت
امـا بـا توجـه بـه راوی و . ظاهرا تصحیفی در این سند رخ داده است، رو از این. دیگری
خطیب بغـدادی در سـند زیرا دقیقا خوِد؛ شوداین تصحیف کامال روشن می، عنهمروی

 : دیگری چنین گفته است
ن أحمد بـن محّمـد بـن یأخبرنا ابوالحس، یوردیه األبید محّمد بن حسنو یأخبرنا ابوسع«

خطیـب ( »...أخبرنا ابوالعّبـاس محّمـد بـن إسـحاق الّسـّراج. یسابوریعمر الخّفاف النّ 
 . )۲۹۷، ۲: ۱۴۱۷، بغدادی

در هر دوی دهد که هم نشان می، دو سند مقایسۀ این راوی از احمد و هم استاِد وی
و در دیگـری » ابوالحسـن«در یکـی از آنهـا کنیـۀ وی ، آنها یکی است و عـالوه بـر آن

این» سینابوالح« تصحیِف و تبدیل که هـا بـرداریدو به یکدیگر در فرآینـد نسـخهآمده
بـوده  نیز شبیه یکـدیگر» جعابی«و » خفاف«واژۀ ، از سویی دیگر. بسیار محتمل است

تر نوشتن برخی از حـروف و یـا محـو شـدِن ها و اندکی کشیدهرنگ شدن نقطهو با کم
روشـن ، رو از ایـن. توانند به یکـدیگر تصـحیف شـونددو واژه نیز به آسانی می این، آنها

تصحیف شده است که احتمـاال علـِت آن » جعابی«به » خفاف«است که در سند اول 
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م جعابی به خاطر شهرت باالی وی نسـبت بـه نیشـابوری مأنوس بودِن ذهن ناسخان با نا
 . است

 گیری نتیجه
ها در فرآیند تمییز مشترکات و توحید مختلفات توجه به زادروز و تاریخ ترین نکتهمهم. ۱

توجه بـه ، در مرتبۀ بعد. درگذشت راوی و همچنین استاد و شاگرِد وی در سند است
نقش مهمی ، های مختلف و تدلیسبه مکان انتساب راویان، تفّنن در تعبیر، تصحیف

هـا و بایـد بـه تمـام صـفت، هـای مـبهم دارنـد و در ایـن مسـیردر کشف هویت نـام
: ماننـد( پیشـه، قبیلـه، کنیـه، نام و سلسـله نسـِب کامـل: از جمله، های راوی نسبت
 . توجه داشت) حافظ: مانند( القاب حدیثی، القاب گوناگون از جمله)، قاضی

: از جملـه کاررفتـه در یـادکرد از جعـابی در اسـناد فـریقین هـای بـهمتنوِع نادقت در . ۲
نشان از آن دارد ، »ابوبکر بن البراء«و » محمد بن سالم«، »محمد بن عمر بن سالم«

شـده های تصحیفنظرگیری نام حتی بدون در -که گاه برای نام بردن از یک راوی 
توانـد مـی، توجه بـه ایـن مطلـب. ه استشدتعبیرهای بسیار گوناگونی استفاده می -

ها را بـه وجـود آن، های ظاهری در دو نامبرای ما ملموس سازد که به محض اختالف
 . دو شخص حمل نکنیم

محمـد «مانند تبدیل نام و نسب او بـه ، بردن از جعابیهای گوناگون در نامتصحیف. ۳
و » ن عمر بن معلـممحمد ب«، »محمد بن عمر بن بن الحسین«، »بن عمرو بن اسلم

تـوجهی بـه عامـل دهـد کـه بـیبه ما نشان می» عمر المقرئ  بن  عبد الّله  محّمد بن«
 . گاهی بزرگ در فرآیند تمییز مشترکات باشدتواند لغزشمی، تصحیف

انـد و هـر یـک از کار رفتـهدربارۀ خوِد وی به» جعابی«و » ابن جعابی«هر دو تعبیِر . ۴
دهد گـاهی این نمونۀ جالب توجهی است که نشان می. شدتواند درست باجهتی می

و هـم از لحـاظی دیگـر بـا » فالنـی«تواند از یک لحاظ با تعبیر یک شخص هم می
شود که هنگام مواجه به این یاد شود و توجه به این نکته باعث می» ابن فالنی«تعبیر 

 . ضرورتا آن را به معنای وجود دو شخص متفاوت ندانیم، دوگانگی
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