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 چکیده
و  لقب و اسم، عناوین متعدد راوی در قالب کنیه، های سندییکی از موانع شناسایی هویت راویان در بررسی

معاذ » و« معاذ بن مسلم»در همین رابطه شیخ صدوق مدعی است . نیز اشتراک یک اسم بر مصادیق مختلف است
ی، در کتب رجالی. هویت یکسانی دارند« بن کثیر بّیاع ، فراال، الهرا»اسامی ، خی و حدیثی برای معاذ بن مسلمتار

ذکر  «صاحب االکسی  و بّیاع الکرابیس، بّیاع االکسی ، کسایی»های و برای معاذ بن کثیر نام« الهروی و نحوی
ثبات ا ،توثیقی در کتب رجالی متقدم وجود ندارد، از آنجا که برای معاذ بن کثیر برخالف معاذ بن مسلم. شده است

لم عنوان مشترک معاذ بن مس، طبق شواهد ارائه شده. گرددموجب توثیق معاذ بن کثیر نیز می، اتحاد این دو راوی
یخی و روایی سبب شده است تا برخی متأخران یخی را به ویژگی طویل، در منابع تار العمر بودن شخصیت تار

و  مقام، محل سکونت، شغل، ه اتحاد طبقهدهد با توجه باین پژوهش نشان می. شخصیت روایی سرایت دهند
 ،شود و در نتیجهصحت ادعای شیخ صدوق تأیید می، شأن معاذ بن مسلم و معاذ بن کثیر نزد امام صادق )ع(

 . آیددست میتوثیق معاذ بن کثیر نیز به
 . توحید، تمییز، معاذ بن کثیر، معاذ بن مسلم، رجال، مختلفات و مشترکات: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
. رودهای دينی به شمار میيک منبع دينی مهم برای استخراج احكام و آموزه، احاديث در كنار قرآن

ندی های ساز ديرباز بررسی. فقيهان و مفسران بوده است، اعتبارسنجی اين منبع همواره مورد توجه محدثان
داليل عدم شناسايی هويت  يكی از. آمده استگامی نخست در فرآيند سنجش اعتبار حديث به شمار می

عناوين مشترک راويان در ، لقب و اسم برای يک راوی و نيز، عناوين متعددی است كه در قالب كنيه، راويان
ابو  ،اسامی متعددی كه برای برقی: اسناد موجود در كتب حديثی به كار گرفته شده است )برای نمونه نک

يكی از . ت قابل مشاهده است(ايسی بن عبيد در رواياحمد بن ادريس اشعری و محمد بن ع، حمزه ثمالی
 ،اشتراک آنها و تشخيص اتحاد يا عدم اتحاد عناوين گوناگون است، مباحث مهم در شناسايی حال راويان

-اند كه برای برخی از اين مدخلهای جداگانه آمدهبعضی عناوين متحد در مدخل، های رجالیزيرا در كتاب

اند و اين امر سبب شده است حكم به ضعف نشده و به صورت مهمل رها شدهها اطالعات كامل نوشته 
  .تعيين هويت راوی به عنوان اولين مرحله در سندشناسی مورد توجه است، روازاين. روايات راوی داده شود

 .توحيد مختلفات و تمييز مشتركات است، تأسيس شده مذكوراز علومی كه برای برطرف كردن موانع 
يان شناخت راو، در جرح و تعديل راوی، شودعناوين مختلف كه از آن به توحيد مختلفات ياد می يكی كردن

موثق و ديگری مجهول ، به خصوص در مواردی كه يكی از عناوين مختلف، مجهول و مهمل كارآمد است
تشخيص  راويان و برای جرح و تعديل، شودافتراق بين راويان همنام كه از آن به تمييز مشتركات ياد می. باشد

بين ثقه و ضعيف مشترک باشد يا ، به خصوص در مواردی كه عنوان راوی، ارسال و اتصال سند الزم است
در ، كاتپای با تمييز مشترهم، با وجود آنكه توحيد مختلفات. راويان همنام متعلق به دو طبقه مختلف باشند

ود تأليفات با وج، اندطوری كه گفتهبه، اخته شده استاما بسيار كمتر به آن پرد، های سندی كارايی دارندبحث
هيچ كتاب مستقلی در توحيد مختلفات تأليف نشده ، در موضوع تمييز مشتركات مانند مشتركات كاظمی

تستری و « قاموس الرجال»در البالی آثار رجالی متأخر به ويژه ، البته. (207ص، 1418، است )جاللی
ها و ی اين مباحث در ذيل ترجمه برخی از راويان اشاره شده است و روشخويی به هر دو« معجم الرجال»

راهكارهای مبسوطی نيز در تمييز هويت راويان ارائه گرديده است كه برخی از محققان در قالب مقاالت 
ر.ک: د )انهای تشخيص آن در اين آثار پرداختهمستقل به بحث تمييز مشتركات و توحيد مختلفات و راه

، (1398، رحمان ستايش و ونكی، زاده/ فتاحی1394، حسينی و مير صادقی، / فائق1393، و رضاداد پيروزفر
 . ای نشده استاشاره« معاذ بن كثير»و « معاذ بن مسلم»به عناوين ، يک از اين آثاراما در هيچ

ات و يز مشتركاز جمله عناوينی هستند كه در سه مرحله نيازمند تمي« معاذ بن كثير»و « معاذ بن مسلم»
 نياز، ها و القاب ديگری مطرح شده كه در مرحله اولنام، زيرا ذيل هريک از اين دو نام، اندتوحيد مختلفات

، سلمفردی با نام معاذ بن م، عالوه بر منابع حديثی و رجالی، از سوی ديگر. به كشف اتحاد يا افتراق آنهاست
ا های خود راشتراک يا افتراق اين دو عنوان بررسی، رحلهدر منابع تاريخی نيز ياد شده است كه در اين م

چند هر. ای با اسامی معاذ بن مسلم و معاذ بن كثير استبررسی اتحاد هويت راوی، در مرحله سوم. طلبدمی
به  ایهای رجالی متقدم عناوين مستقل و متعددی برای اين دو نام در نظر گرفته شده و هيچ اشارهدر كتاب

، 1381، / طوسی252ص، 1348، / كشی46و  17صص، 1383، برقی: ک.نشده است )ر اتحاد آنها
اما شيخ صدوق در برخی از كتب حديثی خود به وحدت هويت اين ، (324ص، 1439، / نجاشی306ص
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كند و در آن روايت می« خصالال»و « من ال يحضره الفقيه»وی حديثی در كتاب . دو نام اشاره كرده است

اءُ  ُمَعاِذ ْبِن  َو ِفی ِرَوايِة ُحَذيَفَة ْبِن َمْنُصوٍر َعْن  »: دهدیاينگونه تذكر م ْن َع  َكِثيٍر َو يَقاُل َلُه ُمَعاُذ ْبُن ُمْسِلٍم اْلَهرَّ
ِه ع َقال   . (529ص، 2ج، 1362، / صدوق169ص، 2ج، 1413، )صدوق« ... َأِبی َعْبِد اللَّ

حديث شناس و ، محدث قرن چهارم، خ صدوقگفتنی است محمد بن علی بن بابويه معروف به شي
، اگرچه آثار رجالی او در گذر زمان از بين رفته. (237ص، تابی، )طوسیاست  معروف شيعه رجال شناس

/ نجاشی 444ص، اما تراوشاتی از نظريات رجالی او در اصول اوليه رجالی قابل مشاهده است )همان
های رجالی منبعی غنی برای داده، حديثی شيخ صدوقهای كتاب، در كنار آثار رجالی. (392ص، 1407

رجالی وی در كتب حديثی درخور بحث  اتتذكر، روازاين. اند كه از البالی اسناد قابل استخراج هستندناب
به ويژه اينكه معاذ بن كثير در كتب رجالی متقدم مورد توثيق قرار نگرفته و روايات حاكی ، و قابل تأمل است

معاذ بن )اتحاد اين دو راوی با توجه به اينكه راوی ديگر، بنابراين. اندز به لحاظ سندی ضعيفاز توثيق وی ني
موجب اعتبار روايات راوی مورد بحث ، ثقه و مورد اعتماد است، به تصريح برخی رجاليان متقدم مسلم(

 . گرددمی
، آوری شواهد و قرائنبا جمع، اين دو نام كوشد تا ضمن گردآوری اطالعات الزم دربارهاين نوشتار می

 . صحت اين ادعای مطرح شده در آثار صدوق را مورد تأمل علمی قرار دهد

 تمییز مشترکات و توحید مختلفات -2
های رجالی و نام برخی راويان نيز در كتاب، بين چندين فرد مشترک است، های راویبرخی از عنوان

و گاهی برای يک فرد بيش از يک مدخل در كتب رجالی قرار  اندحديثی با عناوين و القاب مختلفی ذكر شده
تشخيص ، های رجالیترين موضوعات مطرح شده در علم رجال و بررسیيكی از مهم، روازاين. اندداده

در دو بحث تمييز مشتركات و توحيد مختلفات به راهكارهايی برای تشخيص ، در ادامه. هويت راويان است
 . شودمی مصاديق راويان پرداخته

 های تمییز مشترکاتروش -2-1
ه تعيين توان بهای اشخاص میبا استفاده از اسناد مشابه يا طبقات و قراين زمانی و مكانی و ديگر ويژگی

، وسط و اعلی، نام پدر و جد ادنی، راوی از او، عنهمواردی از قبيل مروی، و تشخيص راويان همنام پرداخت
شغل و وصف رجالی راوی و ارتباط آن با ، وفات و معاصران، تاريخ تولد، كنيهلقب و ، شهر و قبيله، مكان

، 1395، مقايسه با ساير اسناد و حكم اصحاب به صحت )دلبری، قراين در متن حديث، والء، متن حديث
 . (328ص

 های توحید مختلفاتروش -2-2
اطالعات موجود در ترجمه  با توجه كردن در، در اسامی مختلفی كه احتمال وحدت آنها وجود دارد

توان به قراينی در وحدت در وصف راوی و مضمون روايات آنها می، القاب و شغل، هااشتراک كنيه، راويان
عنوان ، صاحب كتاب باشند، اگر راويان. (54ص، 1393، صحت اتحاد دست يافت )پيروزفر و رضاداد

، خويیر.ک: از قرائن ديگر وحدت است )وحدت طريق صاحبان فهرست به آثار آنها نيز ، مشترک كتاب
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برخی وجود عنوان واحد در رجال نجاشی و . (81و  50صص، 9ج، 1422، / تستری112ص، 1ج، 1413
، 5ج، 1413، اند )خويیاقتصار شيخ طوسی بر يک عنوان در كتاب رجال را از قراين ديگر عنوان كرده

سی و نجاشی را از روی غفلت دانسته و دليل اما برخی تعدد عنوان در رجال و فهرست شيخ طو، (362ص
در مواردی كه شيخ مردد بين چند ، البته. (135و  81صص، 9ج، 1422، دانند )تستریتعدد مصداق نمی

 به دليل تأخر زمانی نجاشی نسبت به شيخ، عنوان باشد و نجاشی تنها به ذكر يک عنوان بسنده كرده باشد
سخنان و عملكرد نجاشی از ارجحيت برخوردار است و ، جاشیطوسی در تأليف كتابش و اضبط بودن ن

، 8و ج 339ص، 1ج، 1422، / تستری112ص، 1ج، 1413، دليل بر وحدت دو نام خواهد بود )خويی
 . (326ص

 در منابع رجالی و روایی« معاذ بن مسلم» -3
 ،)برقی« فراء»های در منابع رجالی و روايی فردی به نام معاذ بن مسلم وجود دارد كه گاهی با پسوند

« بياع الهروی»، (306 و146صص، 1381، )طوسی« ءاّر َه »، (253ص، 1348، / طوسی46ص، 1383
، (225ص، 6ج، 1414، / طوسی253ص، 1348، )طوسی« نحوی»، (168ص، 1ج، 1406، )صدوق

 . ( از او ياد شده است324ص، 1439، )نجاشی« ابن ابی ساره»و « الرواسی»
، علی، اما بعد از تولد فرزندش، (485ص، 1425، خراسانی كرباسیبو مسلم بود )گفته شده كنيه او ا

 /همانجا، او از موالی محمد بن كعب قرظی بود )همان. (71ص، تابی، مكنی به ابو علی گشت )ابن نديم
در منابع . (261ص، 3ج، 1418، / شبستری401ص، 12ج، 1413، / ذهبی218ص، 5ج، تابی، ابن خلكان

. اند( دانسته139ص، 24ج، 1403، ( و از مخالفان خليفه )طهرانی291ص، 2ج، تابی، عه )سيوطیاو را شي
د رسبه نظر می، اما چون اين مطلب بعد از تشيع وی نقل شده، در منبع مذكور نام خليفه ذكر نشده است

 . هرچند خلفای معاصرش نيز محتمل است. خلفای اول تا سوم مدنظر باشد

  ه راویتعیین طبق -3-1
اوی با طبقه ر. تعيين طبقه راوی است، های مطرح در توحيد مختلفات و تمييز مشتركاتيكی از روش

ای هعصری راوی با هريک از معصومين )ع( و ساير اطالعاتی كه در كتابوفات و هم، توجه به تاريخ تولد
 . قابل شناسايی است، رجالی و تاريخی وجود دارند

در اصول اوليه رجالی . است عاذ بن مسلم در كتب متقدم رجالی مطلبی نرسيدهدر سال تولد و وفات م
، / طوسی17ص، 1383، اند )برقیامام صادق )ع( ياد كردهو معاذ بن مسلم را در ذيل اصحاب امام باقر )ع( 

ع( زمان حيات معاذ بن مسلم را بايستی دوره صادقين )، هابا توجه به اين داده. (306و  146صص، 1381
، 1407، كلينیر.ک: های او از امام باقر )ع( با يک واسطه است )روايت، در متون حديثی، البته. دانست

ای را از ابو جعفر )ع( يا همان امام واسطه( و هيچ روايت بی126ص، 1ج، 1406، / صدوق611ص، 2ج
دو احتمال برای دوره حيات ، هيمهای رجالی قرار داين مطلب را اگر در كنار داده. باقر )ع( روايت نكرده است

معاذ بن مسلم اواخر دوره حيات امام محمد باقر )ع( را درک كرده ، اول اينكه: معاذ بن مسلم قابل طرح است
امت به دليل فاصله مكانی و اق، دوم اينكه، است روايتی را مستقيم از ايشان نقل نكرده، و به دليل صغر سن
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 ،معاذ نتوانسته به صورت مستقيم از ايشان اخذ روايت كند، ر )ع( در مدينهمعاذ در كوفه و سكونت امام باق

، 1388، اما حضور امام صادق )ع( در دوره سفاح در كوفه و نقل حديث ايشان برای شيعيان )معارف
 . اندهر دو احتمال قابل توجه، البته. فرصت مناسبی برای معاذ در اخذ حديث فراهم آورد، (302ص

چند احتمال نيز اينجا ، ن معاذ هيچ روايتی را از امام كاظم )ع( و امام رضا )ع( نقل نكردهچو، از سويی
ه ب، احتمال ديگر اينكه. در دوره امامت اين ائمه )ع( در قيد حيات نبوده است، اول اينكه: قابل طرح است

شرايط ديدار و اخذ ، دليل شرايط سياسی و زندانی بودن امام كاظم )ع( و هجرت امام رضا )ع( به خراسان
يز از ای نزيرا معاذ هيچ روايت با واسطه، تر استاحتمال اول قوی، البته. حديث برای معاذ فراهم نبوده است

عصری وی با اين ائمه )ع( در ائمه مذكور )ع( نقل نكرده است و هيچ نقل تاريخی و روايی در تعامل و هم
 . انددر شمار اصحاب صادقين )ع( ياد كردهتنها او را ، های رجالی نيزنقل. دست نيست

 وصف راوی -3-2
برخی عالوه ، (17ص، 1383، در توصيف معاذ بن مسلم گفته شده كه شاعر و نحوی بوده است )برقی

طور كه مشاهده همان، (306ص، 1381، اند )طوسینيز توصيف كرده «اسند عنه»او را به كوفی و ، بر نحوی
، ر وثاقتب« اسند عنه»در نحوه قرائت و داللت عبارت ، البته. شودفاظ برداشت نمیتوثيق از اين ال، شودمی

اما ديگران ، (64ص، 14ج، 1406، مجلسیاند )اگرچه برخی آن را حمل بر توثيق عام دانسته. اختالف است
ودن ب اند و با داليلی همچون جمع اين عبارت با تضعيف در كالم شيخ طوسی و ناشناختهآن را نپذيرفته

 اند و آن را حمل بر توثيق و يا حتیبه اقامه دليل پرداخته، اندبسياری از رواتی كه با اين عبارت وصف شده
، / صدر318ص، 1404، / خاقانی204-203صص، 1421، / كنی31ص، تابی، اند )بهبهانیمدح ندانسته

اما او را ، دهدل قرار نمینجاشی برای معاذ عنوانی مستق. (100ص، 1413، / خويی403-400صص، تابی
او پسرعموی محمد بن الحسن بن : كندمعرفی می چنين« محمد بن الحسن بن ابی ساره»در ذيل معرفی 

ای هستند كه هيچ طعنی و راويان ثقه... آنها از خاندان فضل و ادب هستند، معاذ بن مسلم بن ابی ساره است
بر اين باورند كه نجاشی در بيان نسبت آنها به اشتباه برخی . (324ص، 1439، بر آنها وارد نيست )نجاشی

علت اشتباه نجاشی اينگونه عنوان . معاذ عموی محمد بن الحسن بن مسلم بن ابی ساره است، افتاده است
، 1ج، تابی، امينبه جدش نسبت داده شده است )، حسن به جای منتسب شدن به پدرششود كه می
 ْم ِه يْ لَ َع  ُن َع ْط ال يُ  ات  َق ثِ  ْم ُه »و « ٍب دَ اَ  َو  ٍل ْض فَ  ِت يْ بَ  ُل ْه اَ  ْم ُه »عبارت ، جاشیرجاليان متأخر در كالم ن. (163ص

ی اگرچه برخی تمامی خاندان اب. اندپدرش و معاذ بن مسلم دانسته، را دال بر توثيق محمد بن الحسن« ءٍ ْی َش بِ 
وثيق مسلم بن ابی ساره را نيز ت، ن افرادساره را داخل در اهل بيت دانسته و با استناد به كالم نجاشی غير از اي

توثيق ، اما نظر اكثريت، (229ص، 2ج، 1403، / اردبيلی492ص، 30ج، 1409، اند )حر عاملیكرده
همين سه فرد مذكور در كالم نجاشی است و سايرين از آل ابی ساره مانند عمرو بن مسلم و حسين بن معاذ 

/ 281ص، 1363، / بحر العلوم337-335صص، 1205، هبهانیبر.ک: دانند )را داخل در اين توثيق نمی
 . (777ص، 1424، جواهری

او را ، ندكابن داود وقتی از معاذ بن مسلم الفراء ياد می، كندبا وجود كالم نجاشی كه داللت بر توثيق می
نيز در ( و شيخ مفيد 347ص، 1342، كند )ابن داودتوصيف می« ممدوح»يعنی ، تر از ثقهدر درجه پايين
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جاشی را يعنی آنها سخنان ن. صورتی قائل به توثيق معاذ بن مسلم است كه او را با معاذ بن كثير متحد بداند
اين سخن شيخ مفيد مورد نقد رجاليان قرار گرفته است )بحر ، دانند كه البتهداّل بر توثيق معاذ بن مسلم نمی

وم اين نسبتی است كه بحرالعل، خ مفيد يافت نشدمستند اين سخن در آثار شي. (281ص، 1ج، 1363، العلوم
 . پذيردآن را نمی، دهد و در ادامه نيزبه شيخ مفيد می

روايتی از حسين بن معاذ پسر معاذ بن مسلم در رجال كشی نقل شده است كه با كنار هم قرار دادن اين 
 ،با اين وجود. گرددبی آشكار میمقام واال و تبحر و علم اين فرد در فتوا و علوم اد، روايت و سخن نجاشی

معاذ بن مسلم در مسجد جامع مشغول فتوا دادن : گويدروايت می. ماندوجهی برای عدم توثيق او باقی نمی
گر از اگر پرسش: گويداو در جواب می. كندبود كه امام صادق )ع( از او در نحوه فتوا دادنش پرسش می

هم دبر اساس مذهب خودشان پاسخ می، دهم و اگر از عامه باشدمیبر اساس سخنان شما فتوا ، شيعيان باشد
. نمكتمامی اقوال شيعه و عامه را با ذكر گوينده برای او نقل می، و در صورتی كه مذهب سؤال كننده را ندانم

 . (253ص، 1348، امام )ع( عمل او را تأييد كردند )طوسی

 «ذ بن مسلم الفرامعا»و « معاذ بن مسلم الهرا»بررسی اتحاد  -3-3
گزين جاي« الفراء»لقب ، در برخی از منابع رجالی، همانگونه كه در معرفی القاب معاذ بن مسلم بيان شد

، 1342، / ابن داود252ص، 1348، / طوسی17ص، 1383، برای اين راوی شده است )برقی« الهرا»
ن اين رسد از بيبه نظر می، شده با توجه به نسبت معاذ كه بر اساس شغل و محل تجارت او تعيين. (347ص

ب دادند كه منتسرا به فردی می« هروی»زيرا در گذشته لقب ، اولی مصحف باشد، «الهرا»و « الفرا»دو عنوان 
به فردی كه فروشنده ، همچنين. (477ص، 1ج، 1375، بود )طريحی، شهری در خراسان، به شهر هرات

شد )صاحب بن اطالق می« الهروية»( و 336ص، 20ج، 1414، )زبيدی« هروی»، لباس اين منطقه بود
برند كه به دليل فروش را نام می« معاذ الهرا»، در كتب لغت برای بيان نمونه. (56ص، 4ج، 1414، عباد

، 15ج، 1414، / ابن منظور477ص، 1ج، 1375، لباس هروی/ هرويه به اين نام معروف گشت )طريحی
را به معاذ نسبت « الهرا»بدين جهت صفت ، اندتصريح كرده همانگونه كه برخی رجاليان نيز. (361ص
بود « ثياب الهروية»آورد كه معروف به هايی بود كه از هرات میزيرا وی تاجر و فروشنده لباس، اندداده

اين نظر را تأييد ، «بياع الهروی»يادكرد از معاذ در سلسله اسناد با صفت . (258ص، 7ج، 1410، )زركلی
 . (334و  85صص، 3و ج 384ص، 1ج، 1411، / حسكانی168ص، 1ج، 1406، صدوق: ر.کكند )می

 .در كتب تاريخی و لغوی و رجالی بايستی به دنبال قراينی باشيم تا به اتحاد يا عدم اتحاد اين دو نام برسيم
 : برخی از اين قرائن عبارتند از

ای اين بر« نحوی»به وصف ، ستفاده شدهدر تمام منابعی كه از لقب فراء برای معاذ ا: وصف مشترکالف( 
لقب . های بارز معاذ بن مسلم الهرا استدر حالی كه اين وصف از شاخصه، فرد تصريح شده است )همان(

( و در منابع رجالی 225ص، 6ج، 1414، نحوی از جانب امام صادق )ع( به معاذ الهرا داده شده )طوسی
/ 292-291صص، 2ج، تابی، ات او در نحو )سيوطی( و حتی تاريخی به تأليف253ص، 1348، )طوسی

، 1413، / ذهبی218ص، 5ج، تابی، ابن خلكاناشعارش در علم نحو )، (258ص، 7ج، 1410، زركلی
نزد او برای فراگيری علم نحو تصريح شده است )ابن ، نحوی معروف، ( و شاگردی كسايی401ص، 12ج
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، / سمعانی403-402صص، 11ج، 1417، دادی/ خطيب بغ324ص، 1439، / نجاشی71ص، تابی، نديم

، / ابن عماد حنبلی218ص، 5ج، تابی، ابن خلكان/ 189ص، 6ج، 1385، / ابن اثير101ص، 11ج، 1382
تمامی اين قراين . (262ص، 3ج، 1418، / شبستری163ص، 2ج، تابی، / سيوطی399ص، 2ج، 1406

 . داّل بر اتحاد اين دو فرد است
ند اهر دو اين عناوين را در شمار صحابه صادقين )ع( معرفی كرده، ل رجالی اوليهدر اصو: طبقه مشترک ب(

 . (306و  146صص، 1381، طوسی /17ص، 1383، )برقی
یح رجالیانج(  « الفرا»به  «الهرا»است كه تصحيف نساخ سبب تبديل  يكی از رجاليان بر اين عقيده: تصر

-می« الهرا»را محرف « الفرا»ری نيز به ظن قوی ديگ، (104-102صص، 10ج، 1422، شده است )تستری

كه برقی معاذ اين است ، اندای كه در وقوع اين تحريف ارائه دادهاز ادله. (609ص، 1424، داند )جواهری
، 1383، كند )برقیتوصيف می« ذ ]الهرا[اخو معا»او را ، برادر معاذ، اما در ترجمه عمر، نامدمی« الفرا»را 

اين  هتصريح نجاشی و شيخ طوسی ب، در اسناد روايات و همچنين« الهرا»فراوانی صفت ، به عالوه. (36ص
محمدتقی مجلسی او را . (208ص، 19ج، 1413، توان دليل بر وقوع تصحيف دانست )خويیصفت را می

رد ف كند كه در برخی نسخ روايی و رجالی از همينداند و اشاره به اين مطلب میمی« بياع الثياب الهروية»
قائل به اتحاد ، با اين وجود. (457ص، 14و ج 464ص، 3ج، 1406، ياد شده است )مجلسی« الفراء»به 

 . را ناشی از تصحيف دانسته است« الفرا»صفت ، و به دليل شغل او اين دو فرد بوده
و گاهی به « رااله»معاذ كه گاهی از او به : گردداين احتمال مطرح می« نقد الرجال»در كتاب ، اما در مقابل

در بيان داليل . (384ص، 4ج، 1418، نحوی مشهور باشد )تفرشی« الفراء»همان ، ياد شده است« الفراء»
. )م« الجيم»اين نكته را بايستی بيافزاييم كه صاحب كتاب ، عالوه بر اقوال پيش گفته، عدم پذيرش اين نظر

ق( از الكسايی  187. كنار نام ابو مسلم معاذ الهرا )م در، بردق( وقتی عالمان نحو بغداد و بصره را نام می 210
، 1ج، 1975، كند )شيبانیق( نيز ياد می 207. ق( و فراء ابو زكريا يحيی بن زياد )م 189. علی بن حمزه )م

 . است« نحوی ءفرا»و « معاذ»( كه اين نشان از فاصله زمانی و تفكيک 14ص

یخی -3-4  معاذ بن مسلم در منابع تار
اذ ُمع»های تاريخی در بيان تاريخ حكام واليات خراسان در زمان مهدی عباسی از فردی به نام ابدر كت
ُمعاذ بن مسلم را پس از پيروزی ، مهدی عباسی، هجری 161يا  160در سال : چنين ياد شده است« بن مسلم

 163و در سال  به عنوان امير حكومت خراسان منصوب كرد، در جنگ با قائالن به تناسخ در مرو و كش
/ 149ص، 8ج، 1387، / طبری291و  288صص، 1415، هجری بر او خشم گرفت و او را عزل كرد )شباب

، 10و ج 371ص، 9ج، 1413، / ذهبی61و  49صص، 6ج، 1385، / ابن اثير285ص، 1363، نرشخی
 در منبعی شروع. (266و  260صص، 3ج، 1408، / ابن خلدون133ص، 10ج، 1407، / ابن كثير15ص

بيت بزرگی در مرو . (216ص، 1363، اند )گرديزیهجری در نيشابور دانسته 161فروامانروايی او را از سال 
ادر بر، كاتب و بليغ بودند و جد جدشان سلمة بن مسلم، شاعر، مشهور بودند كه اديب« معاذی»به لقب 

نيز به « از االولالطر»در كتاب . (327-325صص، 12ج، 1382، است )سمعانیمعاذ بن مسلم بوده 
، رساند )مدنیمی« معاذ بن مسلم الهراء شيخ الكسايی»ها در نيشابور اشاره شده و انتساب آنها را به معاذی
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راوی مورد ، های تاريخی را با معاذ بن مسلم الهرايعنی معاذ بن مسلم در اين نقل، (416ص، 6ج، 1384
عدم اتحاد اين دو شخصيت وجود دارد كه عبارتند  متحد دانسته است در حالی كه شواهدی مبنی بر، بحث

 : از
یخی و رجالی الف(  ،برای شناسايی راويان مشترک: تمییز عنوان مشترک معاذ بن مسلم در کتب تار

اوی و ر، شاگردان، مشايخ، طبقه، وصف، نام، توجه به اسناد. گرددراهكارهايی در تمييز مشتركات اعمال می
 ،ها در تمييز اين عنوان كارآمد نيستنداما بسياری از اين روش. ها هستنداين روش هايی ازعنه نمونهمروی  

ًا هيچ ورودی به روايات نداشته و صرف، هابلكه يكی از شخصيت، زيرا اين عنوان مشترک بين دو راوی نيست
ن كارآمد اطبقه و اوصاف آنها در تمييزش، كنيه، نسب، به همين دليل تنها نام. يک شخصيت تاريخی است

 . است
عاذ بن م»يكی از منابع او را ، نويسندوقتی منابع از لشكركشی سپاه معاذ می: اختالف در نسب( 1-الف

در حالی كه در كتب رجالی او به معاذ بن مسلم بن ، (29ص، 8ج، 1387، نامد )طبریمی« مسلم بن معاذ
سلمة بن »ی از برادر اين فرد به برخ، همچنين. (324ص، 1439، است )نجاشی ابی سارة معرفی شده

( در حالی كه در كتاب رجالی و حديثی به 327-325صص، 12ج، 1382، اند )سمعانیياد كرده« مسلم
 ،ياد شده است )برقی« عمرو»يا « عمر»و تنها از برادری به نام برادری با اين نام برای معاذ الهرا اشاره نشده 

 . (208ص، 1348، / طوسی36ص، 1383
، 1383، كوفی و ساكن كوفه معرفی شده است )برقی، معاذ الهرا در كتب رجالی: اختالف در بوم (2-الف
در حالی كه در ، ( 306ص، 1381، / طوسی252ص، 1348، / طوسی324ص، 1439، / نجاشی46ص

 . اندها خراسانی بودهمعاذی، اين نقل تاريخی
ند اء مولی القعقاع بن حكيم را از معمران دانستهبرخی معاذ بن مسلم بن رجا: اختالف در موالی (3-الف

( در صورتی كه برخی ديگر معاذ الهرا را از موالی محمد بن كعب قرظی 166ص ، 2ج، 1409، )مسعودی
 . (217ص، 5ج، تابی، ابن خلكاناند )ياد كرده

ِإنَّما و آيه  (5/55: )مائده رواياتی از معاذ الهرا در مورد شأن نزول آيه واليت: اختالف در وصف (4-الف
ْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُکلِّ 

َ
/ ابن 382-381صص، 1ج، 1411، نقل شده است )حسكانی (7/ 13: )رعد َقْوٍم هادٍ أ

، / ابن حجر372ص، 4ج، 1412، / ابن كثير223ص، 1415، / ابن طاووس359ص، 42ج، 1415، عساكر
تأييد امام )ع( بر فتوای او در مسجد . ( است( كه كاشف از مقام واالی وی نزد ائمه )ع199ص، 2ج، 1390

، 1348، كوفه بر اساس فقه شيعی و فقه عامه و تشخيص مخاطب و جواب به مقتضای مخاطب )طوسی
اين توصيفات از او با مقام حاكم بودن او در خالفت . همه حكايت از مقام فقهی و ايمانی او دارد، (253ص

 . عباسی قابل جمع نخواهد بود
یخیشواه ب( هايی كه برای معاذ بن مسلم در يكی از ويژگی: د تأثیر مصادر رجالی متأخر از منابع تار

 مشترک بودن سال وفات و ذكر، خورد و كتب رجالی متأخر نيز متأثر از آن استكتب تاريخی به چشم می
يت را به ذهن گمان اتحاد اين دو شخص، اگرچه اين مطلب در ابتدای امر. طويل العمر بودن اين فرد است

اما با توجه به اينكه در كتب رجالی متقدم از تاريخ وفات و طويل العمر بودن معاذ الهرا ذكری به ، آوردمی
نيز در ذكر طويل العمر بودن معاذ بن مسلم از القاب الهرا و  های تاريخی متقدمو كتاب است ميان نيامده
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بايد گفت كه متأخران رجالی و مورخ به دليل خلط ، اندنكردهالكسايی و ساير القاب راوی مورد نظر استفاده 

ای كنون نمونها. انداند و اين دو ويژگی را به معاذ بن مسلم الهرا نيز سرايت دادهاين دو شخصيت به اشتباه افتاده
ر منابع آوريم و سير ورود اين اطالعات دمی، شودهای متقدمان را كه هيچ نشانی از اتحاد ديده نمیاز نقل

 : شويمپسينی را يادآور می
معاذ بن مسلم بن رجا موالی قعقاع بن َشور و از : در قرن سوم هجری در منبعی چنين آمده است. 1

 ؛ (67ص، 2ج، تابی، سالگی وفات يافت و او مثلی برای عمر طوالنی شد )جاحظ 150معمران كه در 
در كشته شدن جعفر بن يحيی برمكی و آواره هجری  187در قرن چهارم هجری در ذيل حوادث سال . 2

سلم يحيی برمكی پيوسته درباره ابو م: نويسدمی شتاريخ در طبری، شدن و غارت برمكيان به دستور رشيد
گفت تا وارد منزل خويش شد و به وقت سحر خبر كشته شدن جعفر و و فرستادن معاذ بن مسلم سخن می

نشان از زنده بودن معاذ ، ( كه اين نقل300-294صص، 8ج، 1387، ها رسيد )طبریزوال برمكيان به آن
 ؛ در اين سال دارد

از او به معاذ بن مسلم بن ، در قرن چهارم هجری در ذكر طول عمر اين فرد« مروج الذهب»صاحب . 3
 ؛ (166ص، 2ج، 1409، كند )مسعودیرجاء مولی القعقاع بن حكيم ياد می

های ياد شده از يک از نقلدر هيچ، ويل العمر بودن معاذ بن مسلمالزم به يادآوری است كه در ذكر ط 
 . سال وفات و تولد او ياد نشده است

 : در قرون بعد تفاوت در بيان نام و القاب اين فرد معمر به خوبی قابل مشاهده است
از او با  النحوی اشاره كرده و ءمعاذ الهرا، به فوت ابو مسلم، هجری 187برخی در بيان حوادث سال . 1

اين فرد در ايام يزيد بن عبدالملک به دنيا آمده و كسايی نيز نحو را نزد او : اندو نوشته كنيه ابو علی ياد كرده
 ؛ (189ص، 6ج، 1385، فراگرفته است )ابن اثير

ه شدای ناشاره ءبا وجود ذكر تاريخ تولد و وفات او به طوالنی بودن عمر معاذ الهرا، حتی در اين نقل نيز
ايی هاست در حالی كه بر اساس تاريخ اضافه شده ءمعمر بودن به ويژگی معاذ الهرا، هااما در ساير نقل، است

نمونه . منطقی نيست ءسال برای معاذ الهرا 80وجه عمر باالی به هيچ، دهندكه نويسندگان مذكور ارائه می
 : هااين نقل

النحوی الكوفی از موالی محمد بن كعب قرظی  ءالهرابرخی او را با نام ابو مسلم معاذ بن مسلم . 2
ر به عم شيعه بود و. او اشعاری در علم نحو سرود. فردی كه كسايی نزد او علم نحو آموخت. اندمعرفی كرده

سال تولدش را در ايام . هايش از دنيا رفتنداو زنده بود در حالی كه تمامی فرزندان و نوه، طوالنی مشهور بود
هجری  190ق( گفته و سال وفاتش را سال  68-65ق( يا ايام عبدالملک ) 101. دالملک )ميزيد بن عب

 187سال  هبدر سال فتنه بر ضد برامكه وفات وی را ، رسدتر به نظر میاند و در نقلی ديگر كه صحيحگفته
 ؛ (221-217صص، 5ج، تابی، ابن خلكاناند )هجری دانسته

هجری يا بعد آن از دنيا رفته  187در سال  در عمر زياد، بن مسلم النحویمعاذ : اندبرخی ديگر نوشته. 3
در معرفی معاذ بن مسلم نحوی كوفی آمده است كه به او ، در ادامه. (22ص، 12ج، 1413، است )ذهبی

او از عطاء بن سائب و جعفر بن محمد و غير اين دو روايت ، چون تاجر لباس هروی بود، گفتندمی« الهرا»
: ندادر موردش گفته. و عمر طوالنی داشتدر موضوع نحو تصانيف فراوانی داشت در دولت بنی اميه . دارد
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هجری  187او در سال ، كسايی نزد او علم نحو آموخت، هايش از طال بودبه دليل كهولت سن تمامی دندان
آنقدر عمر طوالنی  او از موالی محمد بن كعب قرظی بود و. هجری فوت كرد 190يا به نقلی ديگر در سال 
 هايش از دنيا رفتند و او زنده بود و در عمر طوالنی برای او اشعاری َمَثل شده استكرد تا تمام فرزندان و نوه

 ؛ (402-401صص، )همان
در اين سال رشيد بر برامكه غضب كرد و معاذ : اندهجری گفته 187حوادث سال  در بيان، همچنين. 4

، 1406، )ابن عماد حنبلی سالگی از دنيا رفت 100در سن يی در اين سال بن مسلم كوفی نحوی شيخ كسا
 ؛ (390ص، 2ج

 ؛ (258ص، 7ج، 1410، اند )زركلیرا نيز ذكر كردهمعمر صفت ، برخی برای ابو مسلم معاذ بن مسلم. 5
 يکدر . در كتاب رجالی متأخر نيز تنها در دو كتاب به طول عمر و سال وفات معاذ اشاره شده است. 6

سالگی  100در بعد از هجری به بعد  190هجری و يا به قولی  187وی در بغداد در سال »: مورد آمده است
-سخن عثمان بن ابی شيبه را اين، ( و در مورد ديگر262-261صص، 3ج، 1418، )شبستری« از دنيا رفت

هايش از طال لی كه دنداناش ديدم در حاسالگی 109سن معاذ بن مسلم را در بغداد در »: كندگونه نقل می
به عمر طوالنی ابو مسلم معاذ الهرا الكوفی »: و در ادامه گويد« دوست او كميت بود و معاذ شيعه بود. بود

)خراسانی « هجری فوت كرد 187وی در سال . گفتندبه او هرا می، به دليل فروش لباس هرويه. بود مشهور
 . (485-484صص، 1425، كرباسی

ی های رجالسخنی از تاريخ وفات و سن معاذ بن مسلم بن هرا در كتاب، های تاريخیارشبا وجود اين گز
طويل العمر بودن ويژگی مؤثر در نقل با واسطه ، به عالوه. گرددمتقدم و اكثر كتب رجالی متأخر يافت نمی

 . عدم يادكرد از آن در كتب رجالی قابل تأمل است، با اين وجود. كمتر )عالی السند( است

یخ وفات معاذ بن مسلم الهراء -3-5  احتماالت در سن و تار
 : ددگرراوی مطرح می ءهای ياد شده چند احتمال در سن و تاريخ وفات معاذ بن مسلم الهرابا توجه به نقل

فردی ، سالگی فوت كرده 150-100هجری در سن  187فردی با نام معاذ بن مسلم كه در سال  الف(
 . )معاذ بن مسلم الهرا( بوده استغير از راوی مورد نظر 

رواياتی است كه ابن ابی عمير از حسين بن معاذ بن مسلم از ، يكی از داليل متقن در اثبات اين مطلب
طبق . (326ص، 1439، هجری است )نجاشی 217زيرا ابن ابی عمير متوفی ، كندمعاذ روايت می، پدرش

حسين بن معاذ بن مسلم )پسر ، هجری بدانيم 187هرا را های وارد شده اگر سال وفات معاذ بن مسلم النقل
معاذ( بايستی بعد از فوت پدر در قيد حيات بوده باشد تا اين روايت را برای ابن ابی عمير نقل كرده باشد در 

های باال به اين مطلب تصريح داشتند كه تمامی فرزندان معاذ بن مسلم قبل از فوت پدر حالی كه همان نقل
 . فتنداز دنيا ر

بايستی او زمان امامت امام ، هجری در نظر گرفته شود 187اگر سال وفات معاذ بن مسلم الهرا ، از سويی
باشد در حالی كه در كتب رجالی او را  ق( را نيز درک كرده 203. ق( و امام رضا )ع( )م 183. كاظم )ع( )م

 146 صص، 1381/ طوسی 17ص، 1383، رقیاند )بتنها از اصحاب امام باقر )ع( و امام صادق )ع( دانسته
 ؛ استنشده )ع( نقل كاظم و امام رضا ای از امام واسطه يا با واسطه( و از او هيچ روايت بی 306و 



 271   «ریمُعاذ بن کث»و « مُعاذ بن مسلم»صدوق در وحدت  خیش دگاهید ریتحر

 
 187( به وفات ابو مسلم معاذ الهرا نحوی در سال 14ص، 1ج، 1975، ق( )شيبانی 210. شيبانی )م ب(

هجری به عنوان  187گفته قرار گيرد و سال قوال تاريخی پيشاگر اين نقل در كنار ا. كندهجری تصريح می
عدم نقل معاذ از امام كاظم )ع( و امام رضا )ع( اينگونه قابل توجيه ، سال وفات معاذ الهرا در نظر گرفته شود

 .قلت ديدار صحابه با آنها بوده است، خواهد بود كه اقتضای موقعيت سياسی امام كاظم )ع( و امام رضا )ع(
تواند توجيهی در قلت روايات او وه براينكه سكونت معاذ در كوفه و دوری راه و تخصص معاذ در نحو میعال

 . از صادقين )ع( و عدم نقل او از ائمه بعدی )ع( باشد
زيرا ، سال دانست 100توان عمر او را باالی نمی، هجری 187در صورت پذيرش فوت معاذ در سال 

، از سوی ديگر، همان(ر.ک: به سن باالی معاذ الهرا در تاريخ مذكور ندارد ) ایشيبانی در نقل خود اشاره
سال سن داشته كه با معمر بودن و سن  80او در اين تاريخ كمتر از ، اگر وی را از صحابی صادقين )ع( بدانيم

 ل عمرهماهنگی ندارد و تنها تاريخ وفات و نه طو، سال كه در برخی كتب تاريخی مذكور است 100باالی 
های متقدم به طول عمر شهره بوده و اشعاری در موردش معاذ بن مسلم كه در نقل، روازاين. دهداو را نشان می

 . النحوی است ءفردی غير از معاذ بن مسلم الهرا، اندگفته
كند كه معاذ بن مسلم معمر فردی ديگر است كه در تمامی نكات مطرح شده حكايت از اين واقعيت می

 150تا  100است و اين فرد در سن  بوده و محل سكونت او نيز خراسان ردهكعباسی خدمت می دستگاه
معاذ بن مسلم تواند می، هجری با نام معاذ از دنيا رفته 187اما فردی كه در سال ، استسالگی از دنيا رفته 

بايد بگوييم در مورد ، نپذيريماما اگر اين سال را برای وفات الهرا ، سال 80اما در سن كمتر از ، الهرا باشد
فت توان گسال تولد و وفات معاذ بن مسلم الهرا اطالعاتی در دست نيست و تنها بر اساس علم طبقات می

 . زيسته استكه در زمان صادقين )ع( می

 معاذ بن کثیر در کتب رجالی و روایی -4
، / طوسی46ص، 1383، )برقی« يیمعاذ بن كثير كسا»معاذ بن كثير در كتب رجالی و روايی با القاب 

« معاذ بن كثير صاحب االكسية»، (46ص، 1383، )برقی« معاذ بن كثير بياع االكسية»، (570ص، 1381
/ 4ص، 7ج، )همان« بياع الكرابيس معاذ»، (329ص، 6ج، 1414، / طوسی87ص، 2ج، 1380، )عياشی

، 2و ج 537ص، 1ج، 1407، )كلينی «معاذ صاحب االكسية»، (193ص، 3ج، 1405، ابن ابی جمهور
، 1407، / كلينی339ص، 2ج، 1371، / برقی75ص، 1408، )اشعری قمی« معاذ بياع االكسية»، (712ص

 . ( ياد شده است2ص، 7ج، 1414، / طوسی148و  86صص، 5ج

 دالیل اتحاد این القاب برای یک فرد -4-1
ا اشاره هاد اين القاب وجود دارد كه به آنداليلی مبتنی بر اتح، با وجود اختالف القاب برای معاذ بن كثير

 . شودمی
ند قرار گرفتن نام راوی با دو تعبير در س، های تشخيص توحيد مختلفاتيكی از راه: یکی بودن سند الف(

يک روايت از معاذ . (10ص، 11ج، 1413، يک حديث است كه دليل بر يكی بودن آن دو عنوان است )خويی
ی در روايت. ختلفی آمده و در هريک از آنها به يكی از القاب معاذ اشاره شده استبن كثير گاهی در منابع م
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( و همان روايت در منبعی 87ص، 2ج، 1380، ياد شده )عياشی« االكسيةمعاذ بن كثير صاحب »از او با نام 
يز با ن« تهذيب األحكام»( و در 61ص، 4ج، 1407، كلينیبدون لقب آمده )« معاذ بن كثير»با نام ، ديگر

، 4ج، 1414، طوسیروايت شده است )« االكسيةمعاذ بياع »اين روايت از ، اندكی اضافات در سند
 . رواياتی از اين دست نشان از اتحاد اين اسامی دارند. (143ص

یح رجالیان متأخر ب( ، 14ج، 1406، مجلسیاند )رجاليان متأخر قائل به اتحاد اين اسامی شده: تصر
، 19ج، 1413، خويی/ 606-605صص، 1ج، 1410، / بروجردی335صص، 5120، / بهبهانی456ص

 . (439-438صص، 7ج، 1415، / نمازی شاهرودی209-205صص
با توجه به رواياتی كه از شغل تاجر و فروشنده لباس بودن : هماهنگی محتوای روایات با شغل راویج( 

بياع »فت كه معاذ به دليل شغلش به توان گمی، (148ص، 5ج، 1407، رود )كلينیمعاذ بن كثير سخن می
 . مشهور گشته است« كسايی»و حتی « صاحب الكرابيس»، «صاحب االكسية»، «االكسية

معاذ بن كثير كسايی را در اصحاب ابی عبدالله )ع( قرار ، صاحبان اصول رجالی: اشتراک در طبقه راوی د(
، های حديثیموجود در كتابدر روايات . (306ص، 1381، / طوسی46ص، 1383، دهند )برقیمی

، 1ج، 1407، منقوالت معاذ بن كثير عالوه بر امام صادق )ع( از احدهما )يكی از صادقين ع( )كلينی
 زيرا اگر، كندزمانی او با امام باقر )ع( را تأييد میاين مطلب هم. ( نيز رسيده است106ص، 2و ج 308ص

شک در نقل او از اين امام يا امام بعدی از اساس نادرست ، داشتمعاذ امكان نقل از امام باقر )ع( را نمی
 . او را مانند معاذ بن مسلم بايد از اصحاب صادقين )ع( دانست، با اين وجود. بود

 وصف معاذ بن کثیر  -4-2
اند كه نص امامت امام كاظم )ع( توسط ايشان از امام صادق )ع( نقل برخی او را در كنار افرادی نام برده

اند نها را از شيوخ اصحاب امام صادق )ع( و از خواص آنان و از فقهای ثقات صالح وصف كردهشده و آ
روايتی است كه در آن امام صادق )ع( خبر امامت امام ، مستند اين سخن. (216ص، 2ج، 1413، )مفيد

. (308ص، 1ج، 1407، كلينیر.ک: دهد در حالی كه امام كاظم )ع( كودک بودند )كاظم )ع( را به معاذ می
يت وجود دارد كه تنها در رجال نجاشی عنوانی به اين نام بدون بَ راوی مجهولی به نام ثُ ، در سند اين روايت

گويا به خاطر ضعف ، با وجود اين روايت. (117ص، 1439، هيچ توثيق و تضعيفی آمده است )نجاشی
ين عالوه بر ا. قدم ثبت نشده استيک از كتب رجالی اربعه متوثاقت معاذ بن كثير در هيچ، وارده بر آن

نده شده ( و كوفی بودن او بساالكسيةتنها در برخی منابع رجالی به معرفی نام و كنيه )كسايی و بياع ، روايت
 . (306ص، 1381، / طوسی46ص، 1383، است )برقی

 بررسی احتمال اتحاد معاذ بن مسلم و معاذ بن کثیر -5
 اند و برخی عنوانی مستقل برای هرای نكردهلم و معاذ بن كثير اشارهرجاليان متقدم به اتحاد معاذ بن مس

اين دو عنوان در ذيل اصحاب امام صادق ، شيخ طوسی« رجال»در كتاب . انديک از اين دو راوی قرار داده
 «االنصاری النحوی الكوفی اسند عنه ءمعاذ بن مسلم الهرا»: شودگونه معرفی می)ع( و به صورت متوالی اين

معاذ بن مسلم »برقی با عناوين « رجال»در . (306ص، 1381، )طوسی« معاذ بن كثير الكسايی الكوفی»و 
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اگرچه برخی عناوين . (46و  17صص، 1383، شود )برقیها ياد میاز آن« معاذ بن كثير الكسايی»و « ءالفرا

 اما به اين نكته نيز تذكر، اندردهمستقل در كتب رجالی متقدم را نشان از عدم اتحاد راوی نزد آنان قلمداد ك
به عنوان يک قرينه در عدم اتحاد راويان ، اند كه چنين رويدادی در كتاب نجاشی كه اضبط رجاليان استداده

( در حالی كه 326ص، 8و ج 339ص، 1ج، 1422، / تستری112ص، 1ج، 1413، گردد )خويیقلمداد می
يک از اين دو نام قرار داده نشده ورت مستقل برای هيچشيخ طوسی و نجاشی عنوانی به ص« الفهرست»در 

ذكر راويان صاحب كتاب است و اين فرد ، «الفهرست»علت اين امر اين است كه ماهيت كتاب . است
سلم وصفی كه نجاشی از معاذ بن م. صاحب تأليف كتاب حديثی نبوده است تا نامش در اين كتاب ذكر گردد

كشی نيز تنها . (324ص، 1439، مد بن الحسن بن ابی ساره است )نجاشیدر ذيل عنوان مح، كندبيان می
 . (252ص، 1348، كند )طوسیياد می« النحوی ءمعاذ بن مسلم الفرا»از 

و  «من ال يحضره الفقيه» شيخ صدوق در كتاب، كنداولين كسی كه به اتحاد اين دو راوی اشاره می
اُء َعْن َأِبی  ُمَعاِذ ْبِن  ْبِن َمْنُصوٍر َعْن  َو ِفی ِرَوايِة ُحَذيَفةَ  »: است« الخصال» َكِثيٍر َو يَقاُل َلُه ُمَعاُذ ْبُن ُمْسِلٍم اْلَهرَّ

ِه ع َقال  غفاری بر اين نظر . (529ص، 2ج، 1362، / صدوق169ص، 2ج، 1413، )صدوق« ... َعْبِد اللَّ
زيرا همين روايت بدون ، بن منصور باشدتواند از حذيفة نمی« ... هقال لَ يُ »است كه در اين روايت عبارت 

به ، اگر اين عبارت از حذيفه بود. ( ذكر شده است79ص، 4ج، 1407، بيان اشتراک در ساير منابع )كلينی
رسد اين سخن از اجتهادات اما به نظر می، سخنش مقدم بر نظر ساير رجاليان بود، عصری با معاذدليل هم

 . (169ص، 2ج، پاورقی، 1413، )صدوق صدوق باشد
سخن خود را مستند به كالم ابو جعفر ، اندكردهتمامی آثار رجالی متأخر كه به اتحاد اين دو راوی اشاره 

/ 101ص، 10ج، 1422، / تستری280ص، 1ج، 1363، اند )بحر العلوممحمد بن بابويه در اين سند قرار داده
 و در بيان ه نقل قول از صدوق اكتفا كردهگرچه تمامی رجاليان نامبرده تنها ب. (777ص، 1424، جواهری

  :توان به قراينی در تقويت سخن صدوق دست يافتمی، با اين وجود، اندنظر خود سكوت اختيار كرده

 دالیل وحدت شخصیت معاذ بن مسلم و معاذ بن کثیر -5-1
نسب ، يلهقب، محل كار ،تواند به تناسب شغلها و القاب درباره راويان بعيد نيست و هر فرد میتعدد كنيه

هريک از اين القاب به تناسب ارتباط . (54ص، 1393، القابی داشته باشد )پيروزفر و رضاداد... واليی و
برای نمونه فردی به دليل ارتباطات تجاری با راوی مورد . اندمورد استفاده قرار گرفته، راويان موجود در سند

ای هشهری و هم قبيليا فردی ديگر به دال يلی مانند هم؛ رده استاو را با لقبی مشعر بر شغل وی ياد ك، نظر
وحدت شخصيت اين دو ، روازاين. استاز عنوان ديگری برای ناميدن اين فرد استفاده كرده ، بودن با راوی

 : گردندنام به وسيله قراين زير تقويت می
سلم از معاذ بن م« الخصال»و « فقيهمن اليحضره ال»روايتی را كه صدوق در كتاب : یکی بودن سند الف( 

ده آوربا نام معاذ بن كثير « الكافی»كلينی همان روايت را در ، (169ص، 2ج، 1413، نقل كرده )صدوق
عنه اتحاد خبر و اتحاد راوی )حذيفة بن منصور( از اين فرد و مروی. (79ص، 4ج، 1407، است )كلينی

-235صص، 2ج، 1403، معاذ بن مسلم است )اردبيلی )امام صادق ع( مشعر بر اتحاد معاذ بن كثير و
 .اما گفته شده بعيد است برای شخص واحد دو اسم باشد مگر اينكه مسلم را لقب او بدانيم )همان(. (236
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اشاره كرد « سعد بن سعد»و « سعد بن االحوص»توان به ادله خويی در اتحاد در عدم استبعاد اين امر می
يخ طوسی يک بار او را با نام پدرش و بار ديگر به اسم جدش يا لقب پدرش ذكر ش»: است شده آنجا كه گفته

( پس در اين مورد نيز اين احتمال وجود دارد كه يكی از دو نام 56ص، 9ج، 1413، )خويی« كرده است
 ؛ جّد معاذ باشد و نام پدر وی در سند حذف گرديده باشد، در واقع« كثير»و « مسلم»

تواند به عنوان شغل و بوم راوی می، نسب، كنيه، لقب، اشتراک در نام: رجالیوحدت در اطالعات  ب(
برخی بزرگان نيز اشتراک شرح حال راويان را مؤيدی برای اتحاد آنها معرفی . ای در اتحاد دو راوی باشدقرينه
، 4ج، 1413، يینقاط اشتراک داشته باشند )خو، دو عنوان تا اين حد، دانند در يک طبقهاند و بعيد میكرده
هايی در مكان و زمان و شغل اين دو راوی وجود دارد كه های قبلی شباهتبندیبراساس جمع. (211ص
 . ها باشدای بر صحت اتحاد آنتواند قرينهمی

هر دو راوی از صحابه امام باقر )ع( و امام صادق . رجاليان بر كوفی بودن اين دو راوی اتفاق نظر دارند
اند كه اين مطلب در روايات و كتب لغت به شغل معاذ بن مسلم را تاجر لباس هراتی دانسته .باشند)ع( می

در روايت برای معاذ بن كثير شغل . برای معاذ بن مسلم نيز مؤيد آن است« ءالهرا»آن تصريح شده و صفت 
-تأييد« يیاكس»و « صاحب االكسية»، «بياع االكسية»تجارت و فروشندگی پارچه بيان گرديده كه صفات 

 . تجارت پارچه و لباس بوده است، پس شغل نامبرده برای هريک از اين دو شخصيت. كننده آن است
رواياتی در كتب روايی موجود است كه بر طبق آنها معاذ بن كثير را بايد از : وحدت در اوصاف راوی ج(

به  را خبر امامت ايشان، )ع( در زمان كودكِی امام كاظمآن حضرت اصحاب ِسّر امام صادق )ع( دانست كه 
گفتگوی خود با امام صادق )ع( در سفر ، معاذ در روايتی. (308ص، 1ج، 1407، معاذ داده است )كلينی

دهد و از حج سايرين امام )ع( بشارت قبولی حج معاذ را می، در اين حج. كندحج مشتركشان را بازگو می
، «ثبيت»يات اگرچه به دليل ضعف سندی و وجود اين روا. (237ص، 8ج، كند )هماناظهار برائت می

در سلسله اسنادشان دليل مستقل در توثيق معاذ بن كثير محسوب « محمد بن سنان»و « سهل بن زياد»
 . باشندای بر مقام قابل ستايش اين راوی میاما قرينه 1، شوندنمی

ن اين منزلت در رواياتی كه برای معاذ ب. ای ديگر بر بلندای مقام اين راوی استتوثيق شيخ مفيد نيز قرينه
 ،نقل كشی در مورد نحوه فتوای او در مسجد است )طوسی، نمونه آن. قابل مشاهده است، مسلم نيز نقل شده

ای در اتحاد تواند قرينهبازتاب مقام واالی معاذ بن مسلم و معاذ بن كثير در روايات می. (253ص، 1348
 ؛ اين دو نام باشد

لم رجال بصير به ع، حافظ احاديث»با تعبير شيخ صدوق را رجاليان : مقام رجالی شیخ صدوقتوجه به  د(
اند كه در ميان دانشمندان قمی مانند او در قدرت حافظه و كثرت دانش ستوده و اذعان داشته« و ناقد اخبار

ترين دليل بر نروش، اش در دانش رجالتأليفات متعدد و متنوع. (442ص، تابی، ديده نشده است )طوسی
                                                           

توصيف  را چنين« سهل بن زياد»نجاشی . و در كتب رجالی هيچ توثيق و تضعيفی از او نرسيده است، مجهول است« ثبيت».  1
كند ( و شيخ طوسی نيز او را ضعيف معرفی می185ص، 1439، )نجاشی« فيه عتمدٍ مُ  يَر َغ  ديِث ی الَح فِ  عيفاً َض كان َ»: كندمی

و  يهِ لُ َع  ُل وَّ َع ال يُ  داً ِج  ضعيف   ل  ُج َر  َو ُه »: گويدگونه سخن میاين« د بن سنانمحم»نجاشی در مورد . (228ص، تابی، )طوسی
، تابی، )طوسی« َف عِّ ُض  َو  يهِ لَ َع  َن ِع د ُط قَ »: گويد( و شيخ طوسی نيز می328ص، 1439، )نجاشی« هبِ  دَ رَّ َف ا تَ لی مَ اِ  ُت َف لتَ ال يُ 

 . (407-406صص
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ذكر من لقيه من اصحاب »هايی با عناوين نويسان كتاب فهرست. او بر اين دانش حديثی است احاطه

های مجموعه كتاب»، «كتاب الرجال المختارين من اصحاب النبی )ص(»، «كتاب الرجال»، 1«الحديث
المصباح »تا « ح االولالمصبا»های پانزده عنوان كتاب است كه با زير مجموعه شاملكه « المصباح
روايت نقل ، سامان داده شده و در آن به ذكر نام راويانی پرداخته است كه از پيشوايان دين« عشرالخامس

ديگری مخصوص  برای راويان از پيامبر )ص( دو كتاب اختصاص داده كه يكی ويژه راويان مرد و. اندكرده
ترتيب مصباحی را آماده ساخته و راويان را در آن شناسانده  راويان زن و برای دوازده معصوم )ع( ديگر به همين

، تابی ،یايشان توقيع نوشته است )طوس ی)ع( برا زمان است و مصباح پانزدهم ذكر نام كسانی است كه امام
 . (80ص، 21ج، 1403، / طهرانی112ص، 1381، / ابن شهرآشوب391ص، 1439، ی/ نجاش444ص

در  اگرچه هيچ كتاب مستقلی از او. از رجاليان پر تأليف شيعه است شيخ صدوق، بنابر آنچه گفته شد
به جرح و تعديل افراد ، هايش به مناسبتاما در بسياری از كتاب، دانش رجال حديث باقی نمانده است

، همچنين. (121ص، 2ج، 1413)صدوق كند راويان حديث بيان می پرداخته و نظر رجالی خود را درباره
ند از هايی چقولنقل، ست نويسانی كه تأليفات ايشان برجای مانده و اكنون در اختيار استرجاليان و فهر

 . (414، 267، 216، 202، 174صص، تابی، طوسیهای خود دارند كه در دسترس است )در نوشته صدوق
نوان به ع ،بر اتحاد معاذ بن مسلم و معاذ بن كثير، تصريح شيخ صدوق به عنوان رجالی متبحر و بصير

ثير و معاذ بيان اتحاد معاذ بن ك، زيرا حتی اگر بنا بر گفته غفاری، يک دليل مستقل در تقويت اين نظر است
زيرا  ،از آن چشم پوشيد، توان به دليل انفراد صدوق در نقلنمی، بن مسلم را از اجتهادات صدوق نيز بدانيم

ه چگونه كالم صدوق ك، گيردتناد قرار میوقتی كالم شيخ طوسی و نجاشی در كتب رجالی متقدم مورد اس
طور كه سخن نجاشی و طوسی به بلكه همان، با ادله اجتهادی بودن به كنار گذاشته شود، متقدم از آنهاست

توان در مورد همين سخن را به نحو اولی می، شودحسی يا نزديک به حس دانسته میشهادت ، دليل تقدم
 اما وقتی ادله و قراين در پذيرش، چه نظرات رجاليان قابل نقد استاگر. نظرات رجالی شيخ صدوق پذيرفت

  .توان به دليل عدم ذكر در ساير منابع رجالی از آنها چشم پوشيدنمی، نظرات رجالی آنان در دست باشد
با اين اوصاف بعيد است دو فرد در يک طبقه و يک زمان مشترک در يک شهر خاص )كوفه( زيست كنند 

شغل مشترک و تخصص مشترک باشند و روايات و قراينی دال بر مقام واالی آنها نزد ، مشترک و دارای صفات
تمامی مطالب نامبرده نظر شيخ صدوق . طوری كه بتوان هر دو را از خواص ائمه )ع( دانستبه، ائمه )ع( باشد
 . ه شده استكند كه اين دو نام برای يک شخص به كار بردنمايد و ظن قوی ايجاد میرا تقويت می

سخن صدوق در اتحاد معاذ بن كثير و معاذ بن مسلم قابل ، رسد با توجه به قراين ذكر شدهبه نظر می
ما با توجه ا، هرچند به وثاقت معاذ بن كثير در كتب رجالی تصريح نشده است، بر اين اساس. پذيرش است

 . كرد توان به وثاقت وی نيز حكمبه اتحاد هويت وی با معاذ بن مسلم می

 گیرینتیجه
 : بايد گفت، با مقايسه اسناد روايات و مالحظه اطالعات رجالی در كتب متقدمان و متأخران

                                                           

 . (72ص، 21ج، 1403، )طهرانیاند دانسته« من اليحضره الفقيه»از كتاب  «المشيخه»برخی اين كتاب را همان .  1



 1399 پاییز و زمستان، 23شماره ، 10دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  276

اد اتح« ابن ابی ساره»و « الرواسی»، «النحوی» ، «بياع الهروی»، «ءالهرا»با اسامی « معاذ بن مسلم». 1
 ؛ دارد

 ؛ تبديل شده است« ءالفرا»به تصحيف شده و « ءالهرا»در برخی منابع رجالی و روايی . 2
رسد طويل العمر بودن است و به نظر می ءفردی غير از معاذ الهرا، معاذ بن مسلم در كتب تاريخی. 3

 ؛ نادرست باشد و اين وصف مختص به فرد مذكور در كتب تاريخی باشد ءمعاذ الهرا
صاحب »، «بياع االكسية»، «سائیك»با اسامی « معاذ بن كثير»مقايسه اسناد روايات حكايت از اتحاد . 4

 ؛ دارد« بياع الكرابيس»و « االكسية
شغل و تخصص ، محل رشد و نمو، در طبقه« معاذ بن كثير»و « معاذ بن مسلم»ها طبق بررسی. 5

عنه راوی و مروی  ، در يک سند روايی، به عالوه. انديكسان هستند و هر دو از خواص ائمه )ع( معرفی شده
لی بر دلي، راين فوق را اگر در كنار تبحر شيخ صدوق در مباحث حديثی و رجالی قرار دهيمق. مشترک دارند

 ؛ رّد ادعای صدوق در اتحاد اين دو راوی نخواهيم داشت
ا اما با توجه به اتحاد هويت وی ب، هرچند به وثاقت معاذ بن كثير در كتب رجالی تصريح نشده است. 6

 . ی حكم كردتوان به وثاقت ومی، معاذ بن مسلم
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یم  . ـ قرآن کر
، ی عراقیمجتببه كوشش ؛   فی االحادیث الدینی یعوالی اللئالی العزیز ؛ محمد بن زين الدين، جمهور یابن اب .1

 . ق 1405، دار سيد الشهدا للنشر: قم
یخ؛ علی بن ابی الكرم، ابن اثير .2  . ق 1385، دار صادر: بيروت؛ الکامل فی التار
 . ق 1390، مؤسسه االعلمی للمطبوعات: بيروت، 2چاپ؛ لسان المیزان؛ احمد بن علی، ابن حجر عسقالنی .3
یخ ابن خلدون )دیوان المبتدأ و الخبر(؛ عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون .4 ، خليل شحادةبه كوشش ؛ تار

 . ق 1408، دار الفكر: بيروت، 2چاپ
، دار الثقافه: لبنان، احسان عباسبه كوشش ؛ أنباء أبناء الزمان و وفیات اْلعیان؛ احمد بن محمد، ابن خلكان .5

 . تابی
 . ش 1342، دانشگاه تهران: تهران؛ الرجال )البن داود(؛ حسن بن علی، ابن داود حلی .6
 . ق 1381، ةالحيدري ةمنشورات المطبع: نجف؛ معالم العلماء؛ محمد بن علی، ابن شهر آشوب .7
 انصاری اسماعيلبه كوشش ؛ الیقین باختصاص موالنا علی )ع( بإمرة المؤمنین ؛علی بن موسی، ابن طاووس .8

 . ق 1413، دار الكتاب: قم، خوئينی زنجانی
یخ مدین  الدمشق؛ علی بن الحسن، ابن عساكر .9  . ق 1415، دار الفكر: بيروت، علی شيریبه كوشش ؛ تار

دار ابن : بيروت، االرناؤوطبه كوشش ؛ الذهبشذرات ؛ عبدالحی بن احمد عسكری دمشقی، ابن عماد حنبلی .10
 . ق 1406، كثير

 . ق 1407، دار الفكر: بيروت؛ البدای  و النهای ؛ اسماعيل بن عمر، ابن كثير دمشقی .11
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