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 ٢ محسن دیمه کار گراب ،*١کامران ایزدی مبارکه
 )ع(کارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق  دانشجوي ٢ ،)ع( دانشیار دانشگاه امام صادق١

 )٢٥/١١/١٣٨٩: ـ تاریخ پذیرش نهایي١٧/١١/١٣٨٨:تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
محدثان بزرگ امامیه است که عمر خویش را صرف صیانت و  جلسی یکی ازعالمه م

ي فقه الحدیث، عالوه بر وی در حوزه. های قرآن و عترت کرده استترویج آموزه
و » الکافی« مرآةالعقول که شرح در، های بسیاری که در بحاراالنوار انجام دادهتالش

 ن بر شرح و توضیح روایات، به نقد واست، افزو» تهذیب االحکام«مالذاالخیار که شرح 
پردازد و صحت و سقم آنها را از منظر علم رجال ارزیابی بررسی اسانید روایات می

 در این نوشتار، تالشی صورت گرفته است که با تکیه بر کتاب مرآةالعقول،. کند می
 های شخصیتی راویان، امکانتوجه به ویژگی. روشهای مجلسی در نقد سند بیان شود

ي راوی، کشف تصحیف، بررسی حاالت مختلف عطف در یک نقل روایت با لحاظ طبقه
سند، بررسی احتماالت موجود در مرجع ضمیر، نقد بر اساس احتماالت موجود در 

های مختلف از یک روایت، نقد بر اساس أسانید تشخیص راویان، نقد مستقل نسخه
اس جبران ضعف  روایت، نقد بر اسروایات دیگر یک راوی، ارزیابی مجموع اسانید یک

 آنجا که برخی از  از.هاي مزبور، در مرآة العقول استین روشسند، از مهمترین ا
های رجالی این عالم گرانقدر است، در موارد نیاز،  مبتنی بر آراء و دیدگاهي مزبورروشها

مجلسی در های  عالوه بر آنچه گفته شد، بیان شیوه.ها اشاره شده استبه این دیدگاه
 .  جبران ضعف، سند برخی از روایات محکوم به ضعف از دیگر مباحث این نوشتار است

 
 .عالمه مجلسی، مرآةالعقول، نقد سند، نقد حدیث  ها کلیدواژه

 
 له ئطرح مس

 یکی از محدثان بزرگ امامیه است که عالوه بر گردآوری و ،عالمه محمد باقر مجلسی
نقد ي  در حوزهشود،ین جامع حدیثی شیعه محسوب میتدوین بحاراالنوار که بزرگتر
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نقد متن ي وی تحقیقاتی نیز در حوزه. ای داشته استهای ارزندهحدیث نیز تالش
داشته که در آثار فقه الحدیثی او چون مرآة العقول در شرح الکافي و مالذاالخیار در 

 .خوردشم ميشرح تهذیب االحکام و مباحث شرح احادیث در بحاراالنوار، به چ
 آن است شود،ث پژوهي عالمه مجلسي مطرح مياي که در شناخت بهتر حدیمسأله

 عالوه بر دو ،خوردثي که در آثارش گرایشهاي اخباري به چشم ميکه وي به عنوان محدّ
 در صورت مثبت  یا خیر؟ نقد سند نیز وارد شده استي در حوزه پیش گفته،يحوزه

ا در این حوزه از نقد حدیث داشته است؟ پاسخ به این هایي ر چه روش،بودن پاسخ
 به شناخت بهتر ،ژوهي عالمه مجلسي  ابعاد حدیث پ، عالوه بر روشن تر کردنپرسشها
افزون بر آن، . کندکمک مينیز ها و روشهاي حدیث پژوهي محدثان امامیه اندیشه

نجامد و الگوهایي عملي هاي نقد حدیث با تکیه بر نقد سند بیاتواند به گسترش دامنه مي
 . فراروي حدیث پژوهان قرار دارد،در این عرصه

 
 های شخصیتی راویانتوجه به ویژگی ـ١
 صحاب اجماعأ ـ١ـ١
  اصطالحی در علم رجال است که مراد از آن هیجده نفر از اصحاب"اصحاب اجماع"

 ،نظر امامیهدر مورد تصدیق و تصحیح روایات آنان از م ،معصومانند که کشی به شرح زیر
 :ادعای اجماع کرده است

 )علیهماالسالم(شش نفراز اصحاب مشترک امام باقر وامام صادق   ـالف
اجتمعت العصابة على تصدیق هؤالء األولین من « :گویدکشی در مورد ایشان می

کشي آنها را چنین معرفي  و انقادوا لهم بالفقه،) ع(و أبي عبد هللا ) ع(أصحاب أبي جعفر 
یل بن یسار و محمد بن  فض، أبو بصیر أسدي، برید،  معروف بن خربوذ،زرارة :ستکرده ا

 ،البته برخی به جای ابو بصیر اسدی. کند فقیه ترین آنها را زراره ذکر می ومسلم طائفي
 ).٢٣٨ کشي،( اندرا ذکر کرده ) تريحلیث بن الب(ابو بصیر مرادی 

 )ع(شش نفر از اصحاب امام صادق   ـب
ن هؤالء و عأجمعت العصابة على تصحیح ما یصح « :گویدمورد آنها میکشی در 

 جمیل بن دراج، عبد هللا بن : عبارتند ازآنها» م لما یقولون و أقروا لهم بالفقهتصدیقه
، که و أبان بن عثمان مسکان، عبد هللا بن بکیر، حماد بن عیسى، حماد بن عثمان

 کنده ترین آنها را جمیل بن دراج ذکر می فقی، نظر ابو اسحاق ثعلبة بن میمونمطابق
 ).٣٧٥ کشي،(
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 )علیهما السالم(شش نفر از اصحاب مشترک امام کاظم و امام رضا   ـج
أجمع أصحابنا على تصحیح ما یصح عن هؤالء و « :گویدکشی در مورد آنها می

  صفوان بنیونس بن عبدالرحمن، : عبارتند ازایشان» تصدیقهم، و أقروا لهم بالفقه و العلم
بن محبوب و أحمدبن مغیرة، حسن عمیر، عبدهللا بنسابري، محمدبن أبي یحیى بیاع

 بن علی بن فضالبن محبوب، حسن بزنطی، البته برخی به جای حسننصرمحمدبن أبي
بن عیسی را نام مان برخی نیز به جای ابن فضال عث؛اندو فضالة بن ایوب را ذکر کرده

 ).٥٥٦ کشي،( هستند بن یحیىبن عبدالرحمن و صفوانیونسنیز آنها ترین  فقیه.اندبرده
منشأ  سه تن از ایشان را ثقه دانسته که ، به صراحت،شیخ طوسی نیز در عدة االصول

محمّد بن أبي عمیر، بر اساس این قاعده، مراسیل .  استای در علم رجال شدهقاعده
 طوسی،( ی در حکم مسانید است بزنطصفوان بن یحیى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر

علماء امامیه  در بین ،ناگفته نماند این قاعده بیشتر در مورد سه نفر مذکور). ١٥٤ ،العدة
 ،)٤١٩ ،جمال االسبوع ابن طاوس،: نکـ ( همچون سید بن طاوس شهرت یافته است؛

، )٣٦، الحاشیه؛ ٣٢صمشرق الشمسین، شیخ بهایی، (شیخ بهایی ). ٢/٣٤٢ ( شهید اول
شرح و سید بحرالعلوم در نهایة الوصول ،  عالمه حلی در المهذب البارعابن فهد حلی در 

-روضةمجلسی، (، محمد تقی مجلسی )٥/١٢٢ ،نوری(به نقل از محدث نوری الوافي 
 وحید) ١/٤٩١  ،سبزواری(محقق سبزواری ) ١/٢٤٥ ، لوامع صاحبقراني ؛٢/٥٥٦  ،المتقین
 ينراق حمد امولى) ١/٢٨ ،الحاشیهو  ٥/٢٤٦  ،ح الظالممصابی ،يبهبهان وحید( يبهبهان

مذکور را پذیرفته ي مجلسی نیز قاعده) ٢٧٥ /٦  ،نجفی (جواهر صاحب) ١٥/٥٠  ،نراقی(
وی از این قاعده و إجماع ). ٧/٣٤١  ،مرآة العقول ،٨٧/٣٤  ،األنواربحارمجلسی، (است 
 ،این دو مبناي ثمره.  استکرده  استفاده، به عنوان دو مبنای رجالی در نقد سند،کشی

 :شوددر نقد سند روایات مرسل و مجهول آشکار می
   مراسیلـ١ـ١ـ١

 و چنین دانسته "صحیح" روایتی مرسل از ابن ابی عمیر را ، مجلسیصحیح؛  ـالف
مرآة مجلسی، : نکـ ( که مراسیل ابن ابی عمیر حکم مسانید را دارد کردهاستدالل 
 ).١٥ /١٣  العقول،
یکی از اصحاب ي که از ناحیهرا  روایات مرسلی ، مجلسیمرسل کالصحیح؛ ـ ب

مرسل " ،اجماع نقل شده باشد، در صورتی که سایر راویان سلسله سند ثقه باشند
 همچون روایت مرسل احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی به کند؛ ارزیابی می"کالصحیح
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و نیز روایت مرسل ) ٧/٣٤١ همو، ( در حکم مسانید است ؛این دلیل که مراسیل بزنطی
 ). ٢/١٩٢  همو،(یونس بن عبدالرحمن 

 ؛داند می"معتبر"مراسیل برخی از اصحاب اجماع را  گاه ، مجلسیمعتبر؛ ـ ج
همچون روایت مرسل عبدهللا بن مغیره به این دلیل که وی از اصحاب اجماع است 

 ).١٤/٣٤ همو، : نکـ (
روایات مرسلی که شخصی ممدوح، آن را  ، مجلسیمرسل کالحسن و حسن؛  ـد

 و یا "حسنکال" از یکی از کسانی که مراسیلشان حکم مسانید را دارد، نقل کند،
 همچون روایت ابراهیم بن هاشم قمی که روایت مرسل  ارزیابی کرده است؛"حسن"

 به این دلیل که ؛وی این حدیث را مرسل کالحسن دانسته. بزنطی را نقل کرده است
 ابراهیم بن همچنین، روایت .)١٨/٢٤٥  همو،: نکـ ( او در حکم مسانید استمراسیل 

 ي که مجلسی براساس قاعدهشده، از ابن ابی عمیر نقل را که مرسالًهاشم قمی 
 ).١٤/١٥ همو، : نکـ ( کند سند را حسن ارزیابی می"مراسیله فی حکم المسانید "

 بن بکیر و ابان بن عثمان یات مرسل عبدهللا رو، مجلسیمرسل کالموثق؛  ـه
  آنها را از اصحاب اجماع و موثق دانستهيکه در الوجیزه فی علم الرجال، هر دورا أحمر 

  ارزیابي کرده است؛"کالصحیح" و گاه "مرسل کالموثق" )١٠٥ ،١٢ ،الوجیزه مجلسی،(
 کرده است؛ ارزیابی " کالموثق بل کالصحیح"که آن را  همچون روایت مرسل ابن بکیر

آنچه ). ١٤/٢٩ همو، (داند و گاه روایت او را معتبر می) ٥/٣١١ ، مرآة العقول مجلسی،(
ابان بن ي  لکن درباره؛ دیدگاه رجالی مجلسی در خصوص این دو راوی بود،بیان شد
از برخی منابع رجال که احتماالً،  باید توجه داشت که مجلسی در این دیدگاه، ،عثمان

، متأثر )٢١،حلي؛ ٣٥٢،کشي: نکـ ( اندرا از ناووسیه ذکر کردهدر آنها ابان بن عثمان 
های خطی  از نسخهايپاره بر اساس ، در حالی که برخی همچون آیت هللا خویی؛بوده

 وی شهادت ؛ بوده استي از قادسیه تصحیف، بر این باور است که ناووسیهکتب رجال
روایت کرده است را ) ع( حسن مبنی بر اینکه ابان از حضرت ابوال،نجاشی و شیخ طوسی

به عنوان مؤیدی بر دیدگاه خویش در خصوص ابان ذکر کرده و با توجه به شهادت 
) ع( ام صادق که بر امامت امنیست که ابان از ناووسیهمذکور، بر این باور است که ممکن 

 حی بودن ابان تصریح کرده، سخن عالمه حلی که بر فطوی در ادامه. ، باشدتوقف کردند
، را دارای منشأ مشخص و معلومی ندانسته )٢٧٧ص ، الحلیرجال العالمة، حلي: نکـ (

 ). ١/١٤٦ ،الحدیث رجال معجم، خویی: نکـ ( است
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 اما او را ،مذهب دانستهنیز اگرچه شیخ طوسی او را فطحی عبدهللا بن بکیر ي درباره
  است که امامیه،، تصریح کردهو در عدة االصول) ٣٠٤ ،طوسي: نکـ ( توثیق کرده است

العدة، طوسی، : نکـ ( اندبر روایات فطحیه همچون عبدهللا بن بکیر و غیر از او عمل کرده
١/١٥٠.( 

 مجاهیل ـ٢ـ١ـ١
 روایت ابن ابی عمیر از شخص مجهولی به ،؛ مجلسیمجهول کالصحیح ـ١ـ٢ـ١ـ١
 ،العقولمرآة  مجلسی،( ارزیابی کرده است"مجهول کالصحیح"ا  ر"محمد بن حمران"نام 

 بین نهدی که ثقه است و بین ابن حمران ، ناگفته نماند که محمد بن حمران.)١/٣٢٣ 
) ١٥٨ الوجیزه، مجلسی،(  نقل روایت کرده، مشترک استمجهول که ابن ابی عمیر از او

که است روایت یونس بن عبدالرحمن از شخص مجهولی به نام حسن بن سری همچنین 
 ،مرآة العقول مجلسی،(کند بیان می "مجهول کالصحیح" مجلسی سند این روایت را نیز

 انتساب روایت به ابن ابی عمیر و ،الزم به ذکر است که دلیل چنین اظهار نظری .)٢/٦١ 
در واقع جاللت و عظمت ایشان که ذیل اصحاب إجماع ذکر . یونس بن عبدالرحمن است

 صورت وثاقت سایر  دررا از راوی مجهول،شد، سبب شده که مجلسی روایت آن دو 
  گاه روایت،عالوه بر آنچه گفته شد، مجلسی. رجال سلسله سند، مجهول کالصحیح بداند

 داند؛می"معتبر" ، یکی از کسانی که مراسیلشان حکم مسانید داردفردي مجهول را از
 همو،("سعیدعبدالحمیدبن"یحیی از شخص مجهولی به نام بنهمچون روایت صفوان

 ١٤/٤٠.( 
 
 مشایخ اإلجازة ـ٢ـ١

 . هستندمشایخ اإلجازةای از راویان که از برجستگی قابل توجهی برخوردارند، دسته
  ایشان و نیز نیازی بهي مبنی بر تزکیهشهید ثانی براین باور است که نیازی به نصّ

به دلیل اینکه وثاقت، ضابط بودن و ورع آنها در هر .  مبنی بر عدالت آنها نیستي بینه
 ).١٩٢شهیدثانی، ( ور بوده استعصری مشه

ی شهرت یافت که آن را  در بین علماء امامیه به حدّ، پس از وی،دیدگاه شهید ثانی
ای برای توثیق  از آن به عنوان ضابطه،محقق اردبیلی. ای رجالی پذیرفتندبه عنوان قاعده

ما به حسن «: کندشیخ بهایی نیز بیان می). ١/٢٣٢  ،اردبیلی( راوی استفاده کرده است
 ».اطمینان داریم) امامیه(حال و عدالت مشایخ اجازه و امثال ایشان از مشایخ اصحاب 
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احادیث ي احادیث آنان را در حبل المتین و مشرق الشمسین در زمره«: افزایدسپس می
محقق بحرانی نیز بر این باور است ). ٨٣ ،مشرق الشمسین ،شیخ بهایی( »امصحیح آورده

سید ). ٣/٥١٣  ،نوری: نکـ (ثاقت و جاللت هستند ي  در اعلی درجه،هکه مشایخ اجاز
 ).١٤ /٢ جزائری، : نکـ ( است یری نیز به این قاعده اشاره کردهنعمت هللا جزا

و ال یضر جهالة مشایخ اإلجازة  :گوید در مورد مشایخ االجازه می،محمد تقی مجلسی
حمد باقر مجلسی نیز ضعف و مجهول م). ٤/٢٠٢  روضة المتقین، مجلسی، ( و ال ضعفهم

 مرآة العقول،مجلسی، : ـ نک( بودن مشایخ اجازه را مخل به اعتبار سند ندانسته است
کند که روایاتشان  نه نفر از مشایخ االجازه را ذکر می،وی در الوجیزه) ٨/٢٢٣  ،١/١٠١

 :این چنین قابل تقسیم بندی است
 تصریح به ، سه تن از مشایخ إجازهي درباره،؛ مجلسیحکم به صحت حدیث  ـالف

حمدبن ا" ،"احمدبن محمدبن حسن بن الولید": ایشان عبارتند از. کندصحت حدیث می
 الوجیزه،مجلسی،  : نکـ( "بن أبانحسن بنحسین" و "محمدبن یحیی العطار

٦٢،٢٤،٢٣.( 
معلی "  و"سهل بن زیاد" در الوجیزة فی الرجال، ،؛ مجلسیتصریح به ضعف  ـب

 خللی به ، لکن بر این باور است که ضعف این دوداند؛ را ضعیف می"ن محمد البصریب
  به این دلیل که آن دو از مشایخ اجازه هستندکند؛ سند روایت از آنان وارد نمیاعتبار

 ). ٩١،١٨١الوجیزه،، مجلسی: نکـ (
 را "عیل بندقی نیشابوریمحمد بن اسما"، ؛ مجلسیتصریح به جهالت  ـج

 ،از آنجا که او از مشایخ اإلجازه است دانسته و به صراحت بیان کرده است که مجهول
 ).١٥٢ ،الوجیزهمجلسی، ( کندمجهول بودنش ضرری به اعتبار سند وارد نمی

، "غضایری حسین بن عبیدهللا"وثاقت یا ضعف ي  درباره، مجلسیسکوت؛  ـد
ه است  سکوت کرد"علی بن محمد بن زبیر قرشی" و "علی بن حسین سعدآبادی"
در این میان با توجه به اینکه حسین بن عبیدهللا بن ). ٦٤،١٢٢،١٢٦ الوجیزه،، مجلسی(

) ٥٠ ،خالصة االقوال ،حلي؛ ٦٩، نجاشي( غضائری از مشایخ نجاشی و شیخ طوسی بوده
رسد که مجلسی با توجه به شأن و جایگاه وی، او را مستغنی از اظهار نظر به نظر می

 .ته استسدان
 از این ، روش مجلسی در نقد سندی که مشتمل بر مشایخ اجازه است،بر این اساس

 :قرار است



 ٥٩ روشهای مجلسی در نقد سند حدیث، با تکیه بر مرآة العقول

 

 ارزیابی روایات محمد بن اسماعیل ـ١ـ٢ـ١
 روایات محمدبن اسماعیل بندقی ، براساس مبنای پیش گفته،مجلسیعالمه 

ة مرآ مجلسی، ("مجهول کالصحیح" گاه ،نیشابوری را در صورت وثاقت سایر رجال سند
مجهول "گاه ) ١/١٠١ همو،  ("مجهول ولکنه فی قوة الصحیح"گاه ) ١/١٢٨  ،العقول

ه ارزیابی کرد) ١/٣٠٠  ،همو ("کالصحیح"و گاه ) ٢٠٦ /١٦ همو،  ("الیقصرعن الصحیح
الزم به ذکر است که مجلسی در الوجیزة فی الرجال، او را مجهول ذکر کرده و . است
اسماعیل بندقی نیشابوری، همان کسی است که کلینی محمد بن : نویسداو میي درباره

، ١/٣١کلینی، : ـ  نک،به عنوان نمونه( او از فضل بن شاذان روایت کرده استي به واسطه
مشایخ و ال یضرّ جهالته لکونه من «: کندوی در ادامه تصریح می) ٤٢، ٣٩، ٣٦، ٣٢

 به این دلیل که ؛سازدد نمیوار) به اعتبار سند( مجهول بودن وی ضرری« :یعني» اإلجازة
 ). ١٥٢ ،الوجیزه مجلسی،( »او از مشایخ اجازه است

 "معلی بن محمد بصری"  و"سهل بن زیاد"ارزیابی روایات  ـ٢ـ٢ـ١
مرآة  ،همو ("ضعیف علی المشهور معتبر عندی" گاه روایات این دو را ،مجلسی

) ١٦/٢٤٨  ،همو ("عندی معتمد ضعیف علی المشهور"گاه ) ١٠/٤٣٠  ،٢٠٩ /١١ ، العقول
ضعیف علی "گاه ) ٣٥٥ /٧  ،٩/٢٤٠  ،همو ("ضعیف علی المشهور کالصحیح عندی"گاه 

 وی گاهی جهت جبران ضعف .)١٠/٢٧٦  ،همو(کند  ارزیابی می"صحیح عندی المشهور
علیه "  و"هورو یدل علی المش" پس از بیان ضعیف علی المشهور، قید ،روایات ایشان

 ).١٧/٨٨  ،١٥/١٧٥ همو، ( ه استه کرد را اضاف"الفتوی
رسد که نظر مجلسی به  چنین به نظر می،"ضعیف علی المشهور"ارت با توجه به عب

سند چنین روایاتی که ضعیف ي سند است و از آنجا که وی این دیدگاه مشهور درباره
و ، "معتمد عندی"، "معتبر عندی"اند را قبول ندارد، از قیدهایی همچون شمرده شده

 ارزیابی سند در ، در واقع. بیان کرده است، را در ذیل دیدگاه مشهور"صحیح عندی"
 لکن مجلسی گاه دیدگاه خویش ؛ بر اساس دیدگاه مشهور انجام گرفته است،مرآة العقول

 . نظر مشهور بیان کرده استي را نیز در ادامه
  "حسین بن حسن بن أبان" روایت ـ٣ـ٢ـ١

 در التهذیب را متأثر از عالمه "صفه الوضوء و الفرض منه" روایت ششم باب ،مجلسی
گفته شده که عالمه حلی در منتهی : گوید صحیح دانسته است و می،حلی و شهید اول

و شهید اول ) ١/٢٧٧  ، مختلف الشیعه؛ همو،٢/١٠٦  منتهي، حلی،( المطلب و المختلف
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 بن أبان در سلسله سند این روایت که حسین بن حسن) ٢/١٢١  شهید اول،(در الذکری 
اند، در حالی که وثاقت وی در کتب رجال معلوم  را محکوم به صحت دانستهاستآن 

به دلیل ، عالمه حلی و شهید ثانیي لکن حکم به صحت این حدیث از ناحیه. نیست
 و مجهول بودن وی ضرری ندارد و حکم این بزرگان به صحت استشیخ اجازه بودن وی 

 ).١/٢٤٧  ،مالذ األخیارمجلسی، ( توثیق اوستي ه به منزل،حدیث وی
 روایات علی بن محمد بن زبیر  ـ٤ـ٢ـ١

 لکن گاه سند روایتی را که از طریق ،وثاقت وی بیانی نداردي هرچند مجلسی درباره
 ). ٢/٢٢ مالذ االخیار،مجلسی،( علی بن محمد بن زبیر، نقل گردیده، صحیح دانسته است

 
  یراویان غیر امام ـ٣ـ١

ث  غیاث،حفص بن غیاشیخ طوسی معتقد است امامیه به روایات راویان عامه مانند 
ه أئم در مواردی که ،)علیهم السالم( از معصومان بن کلوب، نوح بن درّاج و سکوني

-ف نظر ایشان نباشد، عمل کردهآن روایات را انکار نکرده باشند و مخال) علیهم السالم(
 با توجه ،های شیعه و امثال ایشان از سایر فرقهواقفیهه و همچنین به روایات فطحی ؛اند

 همچون ، در این موضوع،مجلسی) ١٤٩ العدة،طوسی، ( اند عمل کرده،به قید مذکور
 عالوه بر .)٦/١٣٦  ،روضة المتقین مجلسی،( شیخ طوسی را پذیرفته است نظر ،پدرش

ه یعامه، فطحیه، واقف( از ایشان  جواز عمل به أخبار راویانی،کند که نزد من بیان می،این
از ) علیهم السالم( اطهاري هأئم اگر دارای کتب مشهوری باشند که ثقات در زمان ،..)و

 ،های زیرنمونه). ١٣/٤  ،مرآة العقول مجلسی،( اند، بعید نیست نقل کردهآنها روایت
 :گویای روش نقد وی نسبت به اینگونه روایات است

 "سکونی"چون روایات عامه هم ـ١ـ٣ـ١
 صاحب کتاب "اسماعیل بن أبی زیاد سکونی": گویدوی میي شیخ طوسی درباره

- از اهل سنت نیز نقل روایت می وي )٣٣ الفهرست، ،طوسي( کبیر و کتاب نوادر است
، حلي: نکـ ( اند او را عامی ذکر کرده،عالمه حلی و ابن داود حلی). ٢٨، برقي( کند

او به  :گوید می، پس از تضعیف وی،مجلسی). ٤٢٦ حلی، داود ابن ؛ ١٩٩ ،خالصة االقوال
مجلسی، ( موثق است) ١٤٩ العدة،طوسی، : نکـ ( دلیل توثیق شیخ طوسی در العدة

مرآة مجلسی، (کند  ارزیابی می"ضعیف علی المشهور"لذا روایات او را ) ٢٩ ،الوجیزة
 .)١٦/١٩٨  همو،( کند إضافه می را نیز"ربما یعد موثقا"و گاه قید ) ١/٧٦ ،١/٣٦  العقول،
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 روایاتي باره، متأثر از دیدگاه شیخ طوسی درکه افزایش این قید نمایدچنین می
امامیه به روایات افرادی «: سکونی است که در عدة االصول چنین تصریح کرده است

 بن دراج و سکونی و جز این افراد از عامه ن حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب، نوحهمچو
، آن روایات را نفی )ع ( در صورتی که ائمه؛اندعمل کرده) علیهم السالم( نقل از ائمهبه 

 ). ١٤٩العدة،طوسی،( نکرده و نزد ایشان روایاتی در منافات با روایات راویان مذکور نباشد
  "عبدهللا بن بکیر"روایات  فطحیه؛ همچون  ـ٢ـ٣ـ١

 الفهرست، طوسی،( داند میطوسی، او را فطحی المذهب، موثق و صاحب کتابشیخ
مجلسی، :نکـ ( ده استکر مجلسی نیز او را غیر امامی موثق و از اصحاب إجماع معرفی.)٣٠٤

 ،مرآةالعقول مجلسی،: نکـ ( داندمی "موثق کالصحیح" لذا روایات او را گاهی .)١٠٥ الوجیزة،
 ).١٤/٢٩  همو،: نکـ ( کند ارزیابی می"مرسل لکنه معتبر"و اگر مرسل باشد ). ١/١٨٠ 

  "نیئعلی بن أبی حمزه بطا"روایات واقفیه؛ همچون روایات  ـ٣ـ٣ـ١
 کندنی را واقفی المذهب و دارای أصل ذکر میئ علی بن أبی حمزه بطا،شیخ طوسی

گفته شده  «:گوید می،مجلسی نیز پس از تضعیف وی .)٢٨٣ الفهرست،، طوسي: نکـ (
 مبنی بر جواز عمل به أخبار ،خ طوسی در العدة به دلیل نظر شی،که علی بن أبی حمزه

 غیرامامی موثق است) ١٥٠العدة،طوسی،  :ـ نک( دانداو و اینکه او را صاحب أصل می
دهای  با قی"ضعیف علی المشهور" روایات او را ،بر این اساس). ١١٨، الوجیزةمجلسی، (
 ،)١٥/٩٥ همو،  ("تویو علیه الف" ،)١/١٢٥  ،مرآة العقولمجلسی، ( "ربما یعد موثقاً"
الزم ). ١٣/٢٥٦  همو،(کند و گاه بدون قید ارزیابی می) ١٧/١٧٢ همو،  ("علیه األصحاب"

روایتی از علی بن ابی حمزة از ي  را درباره"و علیه الفتوی"به ذکر است که مجلسی قید 
علی جواز تکرار شهادتین و حی ي مسألهي  درباره،)ع( ابوبصیر به نقل از امام صادق

الصالة و حی علی خیرالعمل در اذان ذکر کرده و این قید به این معنی است که برخی از 
علیه "و قید . اند اعتماد کرده و بر اساس آن فتوی داده، بر مدلول روایت مذکور،امامیه

مبنی بر جواز به ) (ع( روایتی از علی بن ابی حمزة از امام صادقي  را درباره"األصحاب
که شوهرش نزد او نیست و او را نهی حَجَّة الْإِسْلَامِ  ين برای انجام فریضه رفتن زحجّ

 به این معنی که امامیه بر مدلول این روایت  است؛ذکر کرده)  برودکرده که به حجّ
 ذکر دو قید مذکور پس از ضعیف دانستن روایت در ،رسدلذا به نظر می. انداعتماد کرده
 . ن ضعف آن دو روایت مذکور است جبرابرايلسی  ناظر به تالش مج،نظر مشهور
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 راویان مورد اختالف ـ٤ـ١
در اینجا به إختصار، به دیدگاه عالمه مجلسی، نسبت به دو تن از راویان مورد إختالف 

 .کنیمپردازیم؛ سپس روش وی در نقد سند مشتمل بر این دو راوی را بیان میمی
  سلیم بن قیس هاللی ـ١ـ٤ـ١

 روایاتی را در مدح و ،کشی). ٨، نجاشي( سلیم بن قیس کتابی دارد: یدگونجاشی می
شیخ طوسی او را از أصحاب أمیرالمؤمنین ). ١٠٥کشی، : نکـ ( تصدیق او نقل کرده است

) ٢٣٠الفهرست، همو، ،١١٤ ،اختیار معرفة الرجالطوسی، ( داندو صاحب کتاب می) ع(
 ).٣/١٥٧ ،الغضائري ابن(ضوع ال مریة فیه الکتاب مو«: نویسدابن غضائری به صراحت می

ابن داود حلی نیز این کتاب را به صراحت موضوع و مشتمل بر مناکیر مشهور دانسته 
 اگر چه عالمه حلی نیز همان دیدگاه ابن ،در این میان). ٤٦٠، داود ابن: نکـ ( است

 ، لکن در ادامه،کتاب سلیم ذکر کردهي را درباره) الکتاب موضوع ال مریة فیه( غضائری
 فاسد و موضوع  باید در روایات،به نظر من: نویسدسلیم بن قیس را عادل دانسته و می

 ،رسد که عالمه حلیلذا به نظر می). ٨٣ خالصة القوال، ،الحلي(این کتاب توقف کرد 
 به عبارت دیگر ؛ بلکه قائل به تفصیل بوده است؛قائل به نفی کلی کتاب سلیم نبوده

میرزا ابوالحسن شعرانی . روایات آن کتاب را موضوع ندانسته استي  همه،عالمه حلی
به حقیقت که این «: یعني» ..و الحق أن هذا کتاب موضوع لغرض صحیح«: نویسدمی

 الحسنیة همچون کتاب ؛ غرض صحیحی وضع شده است؛ لکن برايکتاب موضوع است
اگر «: نویسد و در ادامه می» بالغی و نظیر آنطرائف ابن طاووس و الرحلة المدرسیةو 

 به دلیل خارجی از کتاب تأیید شود، مشکلی نیست و در غیر این ،برخی روایات آن
 غالب روایات این کتاب ، البته؛صورت هیچ اعتباری به روایات متفرد این کتاب نیست

 ،لذا این کتاب). ٢/٣٧٤ شعرانی، در پاورقی شرح الکافي، ( »ود و متفرد نیستشتأیید می
مجلسی در الوجیزه  ،در این میان.  دلیل بر غلط بودن مطالبش نیست،موضوع هم باشد

- لکن در شرح کافی می) ٨٨ ، الوجیزةمجلسی،: نکـ ( کند معرفی می"مختلف فیه"او را 
بینم که در من موجود است و در آن مطالبی می ای از کتاب سلیم نزدنسخه«: گوید

و در جای ) ١/٢١٠  ،مرآة العقول مجلسی،( کندجاد میانسان گمانی قوی بر صحت آن ای
 کلینی، شیخ صدوق و جز ب سلیم مورد قبول قدماء بوده است؛کتا«: نویسددیگری می

 بر این کتاب ، أحوال رجال دارنديدربارهاین دو، که شناخت بهتری نسبت به متأخران 
همو،  (»زد ما موجود استعرضه شده و ن) ع(این کتاب بر امام باقر . انداعتماد کرده

 کتاب سلیم را ، آمده است که ابان بن ابی عیاش،این کتابي البته در مقدمه). ٣/٢٩١ 
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اینها احادیث ما ؛ سلیم راست گفته است« :قرائت کرد و حضرت فرمود) ع( بر امام سجاد
 ارزیابی مجلسی ،در هر صورت). ٥٦٤ ،قیس بن سلیم( »است که از آنها خبر داریم

ضعیف " مبنی بر این دیدگاه، آن است که روایات او ،روایات سلیم بن قیسي  رهدربا
 "ضعیف علی المشهور معتمد عندی"و ) ١/١٤٢  ،همو ("علی المشهور معتبر عندی

 ،است و اگر در سند) ١١/٢٣١  همو، ("ختلف فیه معتبر عنديم"و ) ١/١٤٨ همو، (
 يحسن عل"  سند را،اشته باشدشخص ممدوحی همچون ابراهیم بن هاشم قمی وجود د

 ).٣/٢٩١ همو، : نکـ ( کندارزیابی می "الظاهر، بل صحیح
  محمد بن سنان الزاهری ـ٢ـ٤ـ١

 ابن؛ ٣٢٨، نجاشي: نکـ ( اند او را ضعیف دانسته،غضایری و شیخ طوسی نجاشی، ابن
  است کشی روایات مختلفی در مدح و قدح او نقل نموده).٣٦٤، طوسي؛ ١/٩٢ ،الغضائري 

اظهار   و ازکردهدر مورد او توقف ، با توجه به این روایات،  عالمه حلی)٥٠٧، کشي: نکـ (
 مجلسی اگرچه او ).٢٥١ خالصة االقوال،، حلي: نکـ ( نظر درباره وی خودداری کرده است

) ٢/٢٤٨، اإلرشادمفید، (  لکن به استناد توثیق شیخ مفید،کندرا ضعیف معرفی می
 و )١٦١الوجیزة، مجلسی، ( ».بن سنان نزد من فردی قابل اعتماد استمحمد «: گوید می

 ،)١٣ابن طاوس، : نکـ (  به استناد توثیق شیخ مفید و سید بن طاووس،در جای دیگری
 ، مستطرفات السرائرابن ادریس در«: نویسدروایتی ضعیف از او را صحیح دانسته و می

وی نقل ي درباره) ع(از امام صادق روایتی به نقل از جامع بزنطی با سندی صحیح 
 به خدا سوگند او در ای در بهشت برای او بنا کند؛خانه ،خداوند«: کند که فرمود می

، بر وثاقت و جاللت او داللت  معتقد است که این حدیث، مجلسی».حدیث امین بود
 ).١٠/١٢٦ مرآة العقول، مجلسی، ( دانند وی را ضعیف می، مشهور وفق نظر هرچنددارد؛

 آن است که گاه ، مبنی بر این دیدگاه،مجلسی در نقد روایات محمد بن سنان روش
 ،)٤/٣١٢ همو،  ("معتبرعندی" با قیدهایی همچون "رضعیف علی المشهو"روایات او را 

 "الصحیحالیقصرعن"، )١١/٢٨٤  ،همو ("صحیح عندی" ،)١٦/٣١٥ همو، ("معتمدعندی"
 ).٥/٣٥٤ ، همو( کند ارزیابی می "، صحیح عنديمختلف فیه"و گاه ) ٧/٣٣٥  ،همو(

 
  راویي، با لحاظ طبقهامکان نقل روایت ـ٢

ي ، بررسی امکان نقل روایت با توجه به طبقهدیگر از روشهای مجلسی در نقد سندیکی 
 به برخی از آنها  است کهکردهوی در موارد متعددی از این روش استفاده . راوی است
 :کنیماشاره می
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  اشتراک دو یا چند راوی ـ١ـ٢
ن نام یک راوی بین چند تن  نقد سندی است که در آ،یکی از موارد کاربرد این روش

مُحَمَّدُ بْنُ "  مانند روایتعف و وثاقت متفاوتند، مشترک باشد؛ان که به لحاظ ضاز راوی
 از امام ادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمِسْمَعِيِّیَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّ

 بر سه نفر از "مسمعی"کند که مجلسی سند این روایت را این گونه نقد می ")ع(صادق 
 :شودراویان اطالق می

ای نیست که بتواند و در طبقه که ضعیف است عبدهللا بن عبد الرحمن األصم  ـالف
 .نقل روایت کند) ع(مام صادق از ا

 اما او نیز در ، که هرچند ضعیف و یا مجهول استمسمعي اللهسمحمد بن عبد  ـب
محمد بن أحمد بن  ؛ زیرانقل روایت کند) ع(ای نیست که بتواند از امام صادق طبقه
است و از او نقل روایت ) ع(اصحاب امام صادق ي  چند طبقه پایین تر از طبقهیحیى

 .کندمی
روایت ) ع(تواند از امام صادق ای است که میقه وی در طب؛ مسمع بن عبدالملک ـج
) علیهم السالم(او از امام باقر و امام صادق و امام کاظم :  چرا که نجاشی گوید؛کند

) ع( امام صادق اصحابي و شیخ طوسی او را در زمره) ٤٢٠، نجاشي(روایت نقل کرده 
 ،محدثان بزرگ امامیهبرخی ) ٣١٢، اختیار معرفة الرجال ،طوسي: نکـ (ده است ذکر کر

 مانند اند؛کرده نقل) ع(  صادق او از امامي، روایات متعددی، به واسطهدر کتب روایی
 ، شیخ طوسی)٢/٤٣١، فقیهابن بابویه، : نکـ ( ، شیخ صدوق)٢/٢٧٢کلینی، : نکـ ( کلینی

ن اب: نکـ (ابن قولویه ) ١٤٦ /٢ ،االستبصار ؛ همو،٥/٥ ،تهذیب االحکامطوسی، : نکـ (
رسد که مراد از مسمعی در میان این مجلسی به این نتیجه می با این روش،) ٦٨قولویه، 
داوری وی در خصوص اعتبار . باشد مسمع بن عبدالملک است که از ثقات می،سه نفر

 لکن به دانند؛، این حدیث را ضعیف میمامیه، چنین است که بیشتر علماء اسند مذکور
 ).١٢/١٨١ ، رآة العقولممجلسی، ( نظر من صحیح است

  حتمالی در سنداغرابت و اشتباه  ـ٢ـ٢
 نوعی غرابت و ، آنجاست که در سند حدیث،وری از این روش بهره  از دیگر مواضع

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ " همچون روایت ، وجود داشته باشد؛حتمال اشتباه در ضبط سندا
الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 

در کتب  دارد؛ زیرا  در این سند نوعی غرابت وجود،، از نظر مجلسی")ع(از امام رضا 
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ن محمد بن خالد برقی  به جز احمد ب"أحمد بن أبي عبدهللا" شخصی به نام ،رجال
او و امکان نقل روایت ي  به بررسی طبقه،این احتمالوی به منظور بررسی وجود ندارد؛ 

پرداخته است و به این نتیجه رسیده که احمد بن محمد بن خالد ) ع(وی از امام رضا 
 )علیهماالسالم(هادی  بلکه از امام جواد و امام ؛کندروایت نمی) ع(برقی از امام رضا 

احمد بن ي اش از طبقهطبقه محمد بن عیسی عبیدی که ، افزون بر اینکند؛روایت می
 مجلسی با رد این تواند از او روایت کند؟، چگونه میمحمد بن خالد برقی باالتر است

رسد که إحتماال در ضبط سند این حدیث، اشتباهی رخ داده احتمال، به این نتیجه می
 ).٣/٤٦  ،مرآة العقولمجلسی، ( است
 انقطاع در سند ـ٣ـ٢

مانند روایت .  تشخیص انقطاع در سند است،یکی دیگر از موارد کاربرد این روش
:  از الکافی که با این سند نقل شده است"صوم المتمتع إذا لم یجد الهدي" نخست باب

 ازامام مُوسَىعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ "
  را که به ظاهر مسند است، این حدیث،، مجلسی بر اساس روش مذکور")ع(صادق 

 نقل  رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى بی واسطه از،أحمد بن محمد و سهل بن زیاد زیرا ؛داندمنقطع می
ابن و یا  بن أبي عمیر  و یا محمدفضالة به واسطه  غالباً، بلکه این دو؛کنندروایت نمی

 با توجه به روایت ،مجلسی. کنندروایت می) ع( از امام صادق ،ابن أبي نصرو یا فضال 
 راوی محذوف در روایت باال را ،شوددوم باب مذکور که سند آن با ابن أبی نصر شروع می

 ).١٨/١٩٣ ، مرآة العقولمجلسی، ( ابن ابی نصر دانسته است
 

 تصحیف   کشفـ٣
ای  در سلسله سند است که از اهمیت ویژهف تصحیف کش،از دیگر روشهای نقد سند

 ، ارزیابی و نقد سند، تا نام صحیح و کامل یک راوی مشخص نشودبرخوردار است؛ زیرا
 از روشهای ذیل ،مجلسی به منظور نیل به این مهمعالمه . به درستی انجام نخواهد شد

 :گرفته استبهره 
  تکرار حدیث در همان کتاب ـ١ـ٣

 شود که یکی از در یک کتاب تکرار می،ک تفاوتی در سند با اند،گاه یک حدیث
 مُحَمَّدُ بْنُ"مانند روایت .  وقوع تصحیف در یکی از آنهاست،ها در چنین مواردیاحتمال

 یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
 المؤمن و عالماته و" باب که در "لیه السالملِکِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ععَبْدِ الْمَ
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 علي بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن جمیل بنعن "با سلسله سند  "صفاته
  به دلیل مجهول، در ابتدا،مجلسی.  نیز ضبط شده است"صالح عن عبد هللا ابن غالب

  لکن با توجه به ضبط ، روایت نخست را مجهول دانسته است؛نِ غَالِبٍعَبْدِ الْمَلِکِ بْبودن 
  در کتب رجال ذکر نشده، عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ غَالِبٍ در روایت دوم و این کهعبدهللا بن غالب

 :نکـ ( که به عنوان شاعری معروف و ثقه ثبت شده است بن غالب عبدهللابرخالف 
سد که در روایت نخست تصحیف رخ داده و نام صحیح ر به این نتیجه می)٢٢٢، نجاشي
 لذا مجلسی روایت نخست را به دلیل وثاقت رجال سند،.  است"بن غالب عبدهللا"راوی 

 :نکـ ( داند و روایت دوم را با توجه به ممدوح بودن ابراهیم بن هاشم قمیصحیح می
لذا روایت . داندی م"حسن کالصحیح"، و وثاقت سایر رجال سند) ١٦، الوجیزةمجلسی، 

 ). ٧/٢٩١  مرآة العقول،مجلسی، : نکـ ( وم را حسن کالصحیح ارزیابی کرده استد
  توجه به دیگر نسخ ـ٢ـ٣

 به عنوان. کندمي کمک بسیاری در کشف تصحیف ،های دیگر کتابتوجه به نسخه
الکافی   در" النَّصِّ عَلَیْهِمْ عبَابُ مَا جَاءَ فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ وَ " در بررسی سند روایت هفتم ،نمونه

های دیگر نسخه  ذکر شده و در برخی از"حسین بن رباطبنعلی" ،هاکه در برخی از نسخه
 در "علی بن حسن" ضبط گردیده است، مجلسی با توجه به ثبت "حسن بن رباطبنعلی"

، "سینح بنعلی"و عدم ثبت ) ٢٦٩، الفهرست، طوسي؛ ٢٥١، نجاشي: نکـ ( کتب رجال
 "علی بن حسین"آید که او داند؛ لذا از عبارت وی چنین برمی را مرجح می"بن حسنعلی"

 ).٦/٢٢٣  مرآة العقول،مجلسی، ( دانسته است "علی بن حسن"را تصحیف 
 توجه به دیگر کتب روایی ـ٣ـ٣

 در دیگر کتب روایی معتبر نیز نقل شده ، با اندک تفاوت سندی،گاهی یک روایت
باب مانند روایت نخست از  . این حالت نیز، وقوع تصحیف محتمل استدر . است

مجلسی، این .  ثبت شده است"حسین بن عطیه" در الکافی که در سند آن "المکارم"
 در سند روایت "حسن بن عطیه" لکن با توجه به ضبط روایت را مجهول دانسته است؛

حسن بن " و ثبت به نقل از خصال شیخ صدوق، مجالس شیخ طوسی و شیخ مفید
 پذیرد و نقل مشایخ مذکور را می،"حسین بن عطیه" برخالف ، در کتب رجال"عطیه

 ارزیابی "حسن کالصحیح"داند و این روایت را  می"حسن"را تصحیف از  "حسین"
 ).٧/٣٤٣  مرآة العقول، مجلسی،: نکـ ( کرده است

 صال،الخ ابن بابویه،: ـ نک( بیانگر آن است که تنها شیخ صدوق ،دقت در این سه کتاب
 را در سند این "حسن بن عطیه"نام ) ١٠، االمالي، طوسي( و شیخ طوسی) ٤٣١، ٢
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، مفید( را در سند آورده است "حسین بن عطیه"اما شیخ مفید نام . اندروایت ذکر کرده
 ،أمالی شیخ مفید که نزد مجلسی بوده استي  چه بسا در نسخه،بنابراین) ٢٢٦، األمالی

 ، در غیر این صورت باید گفت در کالم مجلسی؛ ضبط شده باشد"ن بن عطیهحس"
 ارزیابی "حسن کالصحیح"اما اینکه چرا مجلسی این روایت را . سهوی رخ داده است

 "یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ"و  "هَیْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ" شاید به این دلیل باشد که وی کرده،
یَزِیدَ بْنِ " ،لی نیز حدیث این دو را صحیح دانسته و شهید ثانیرا ممدوح و عالمه ح

 ،هللا جزایریسیدنعمت. )١٩٩و١٩٤، الوجیزةمجلسی، : نکـ ( را توثیق کرده است "إِسْحَاقَ
شاید مأخذ این توثیق، سخن عالمه حلی باشد که طریق روایتی را که در من «: گوید

 در ،داند و یزید بن اسحاقصحیح میشود،  ختم "هارون بن حمزه" به الیحضره الفقیه
 عالمه ،همچنین ).٢٧٩ ،ة االقوالصالخحلی، : ؛ نکـ ٢/٢٠٤ جزائری، ( »این طریق است

 داند و در من الیحضره الفقیه را صحیح می"ثویر بن أبي فاختة"حلی طریق روایت 
 ).٢٨١ ،الخالصة االقوحلی، : نکـ (  در این طریق ذکر شده است"هیثم بن أبي مسروق"

 توجه به کثرت روایت از مروی عنه ـ٤ـ٣
گاه شخصی مجهول در سند روایت وجود دارد که ارزیابی سند را با مشکل مواجه 

سازد، توجه به مروی  یکی از قرائنی که نقد سند را ممکن می،در این مواقع. سازدمی
وضة الکافی که مانند روایت هشتاد و هشتم از کتاب ر. عنه و کثرت روایت از او است

 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ  "سند آن 
 این روایت را به دلیل ،مجلسی در ابتداء.  است"لیه السالمالْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

کند سپس به دلیل انس فراوان با روایات بیان می. داندمجهول می "حمد بن إسحاقم"
 "احمد بن إسحاق" باشد چراکه "احمد بن إسحاق"رسد نام صحیح راوی که به نظر می

احمد بن "توجه به وثاقت   بامجلسي،.  بسیار نقل روایت کرده است" بن محمدبکر"از 
 نقل ، مجلسی مرحومالبته. کندی و رجال سند، این روایت را صحیح ارزیابی م"إسحاق

را به عنوان ) ٢٠ حمیری، ("قرب اإلسناد"همین روایت به واسطه احمد بن إسحاق در 
 ).٢٥/٢٦٥  ،مرآة العقول مجلسی،: نکـ ( مؤیدی بر تصحیف مذکور بیان کرده است

 
 یک سند بررسی حاالت مختلف عطف در ـ٤

ه حاالت مختلف عطف در سند یک یکی دیگر از روشهای مجلسی در نقد سند، توجه ب
به . کندوی پس از بررسی این حاالت، حالت عارض بر سند را بیان می. روایت است
 ذیل این سند " )ع(مولد أبي الحسن الرضا " باباز  نهمحدیث  در سند ،عنوان نمونه

 که مسافر " الْوَشَّاءِ عَنْ مُسَافِرٍوَ عَنِ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُسَافِرٍ"
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 در "و عن الوشاء" ، سه حالت عطف برای عبارت کرده استروایت ) ع(از امام رضا 
 .گیردسلسله سند درنظر می

 بدانیم، "عن مسافر" را عطف بر عبارت "و عن الوشاء"   حالت اول این که اگر ـالف
 زیرا شود؛ می"ضعیف علی المشهور" ایت،آید، سند روهمانطور که از ظاهر سند بر می

از  ن واسطه، وشّاء و یا بدوي معلی بن محمد به واسطهیا: دو حالت قابل فرض است
 در سند روایت "معلی بن محمد"، ، و از آنجا که در هر دو صورتمسافر نقل روایت کرده

 .عارض بر سند، ضعیف علی المشهور استحالت  وجود دارد،
 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ " :شود باشد، دو حالت فرض می"معلیعن " اگر عطف بر ـ ب

 که در "الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُسَافِرٍ" و "عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُسَافِرٍ
به دلیل  حالت عارض بر سند،  درسلسله سند نیست،"معلی بن محمد"صورت دوم که 

 . خواهد بود"حسن" ،)١٧٧ الوجیزة،مجلسی، (  مسافرممدوح بودن
 و عن"شود که  حالت سوم که از ظاهر عبارت شیخ مفید در االرشاد استفاده میـ ج
 که سند روایت در این فرض این گونه  عطف بر حسین بن محمد دانسته است را"الوشّاء

 رسد؛به نظر می، این إحتمال بعید "وشّاء عن معلی بن محمدعن مسافر"شود که می
از مرآه  در جای دیگری مجلسي.  باالتر است"معلی"ي  از طبقه"وشّاء"ي زیرا طبقه

مجلسی، (   از مشایخ اجازه کتاب وشّاء است"معلی بن محمد"کند که العقول بیان می
مجلسی عالمه .  بسیار بعید است"معلی" از "وشّاء"لذا نقل روایت ) ١٠/٢٨  ،مرآة العقول
آید، ترجیح داده اهر عبارت برمی احتماالت مذکور، حالت نخست را که از ظبا بررسی

 ).٦/٨٩ همو، ( است
 

 های موجود در مرجع ضمیرحتماالتابررسی  ـ٥
 باید ، در سند روایت، ضمیری وجود دارد که برای نقد حدیث،گاه در برخی از موارد

. شودهای متفاوت میبی موجب ارزیا،مختلفزیرا احتماالت  افت؛ضمیر را یآن مرجع 
لِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ  عَ" )ع(فرض طاعة األئمة "مانند روایت دوازدهم از باب 

یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ مَا یَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ 
مجلسی در نقد .  چند إحتمال وجود دارد"سالته"که در مرجع ضمیر از الکافی "..جَلَّ

محمد بن قاسم بن "، "بن فضیل محمد" که دریافتهعبارت آن   از ظاهر،این سند
ي ه لذا با توجه به طبق، در ضبط سند شایع بوده است؛ چنین مواردی است؛ زیرا"فضیل



 ٦٩ روشهای مجلسی در نقد سند حدیث، با تکیه بر مرآة العقول

 

احتمال دوم آن . بر گردد) ع(، آن است که ضمیر سألته به امام رضا حتمال نخستاو، ا
 داندحتمال را بعید میباشد که مجلسی این ا) ع(مام صادق است که مرجع ضمیر، ا

) ع( و اینکه امکان نقل روایت او از إمام صادق "محمدبن قاسم" به دلیل طبقه ظاهراً(
 ؛ برگردد"محمد بن فضیل" به ،و إحتمال سوم آن که این ضمیر) رسدبعید به نظر می

.  بلکه سخن یونس است؛ روایت مذکور، در واقع حدیث نخواهد بود، این صورتدر
 حتمال نخست که مبنی بر آن است، ا بنابراین؛داندمجلسی این قول را بسیار بعید می

 و با توجه به وثاقت راویان سند، پذیرفته باشد را "محمد بن قاسم بن فضیل"که راوی، 
 ).٢/٣٣٣  ،مرآة العقولمجلسی، : نکـ ( ستاین روایت را صحیح ارزیابی کرده ا

 
  موجود در تشخیص راویاننقد بر اساس احتماالت ـ٦

  موجود در تشخیصر نقد سند، نقد بر اساس احتماالتاز دیگر روشهای مجلسی د
 از جمله موضوع ، از قراین و شواهد گوناگونی،وی برای نیل به این مهمّ. راویان است

  و دیگر قراین مرتبط بهره گرفته است؛ایی، منابع رجالیروایات مروی عنه، کتب رو
عَلِيُّ بْنُ " از الکافی ")جل هللا فرجهع(في تسمیة من رآه "باب مانند روایت هفتم از 

 نجاشی در کتاب "مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ
: گوید می"محمد بن علی بن ابراهیم بن محمد همدانی" شخصی به نام  رجالش درباره

: گوید و نیز می».او و پدر و جد و پسرش قاسم همگی از وکالء ناحیه مقدسه هستند«
 که هر "عزیز بن زهیر"  و "أبو علي بسطام بن علي" به همراه ،قاسم در زمان خودش«

 حسن بن هارون  محمدوأب" ه محضر ب،سه از وکالء ناحیه مقدسه در همدان بودند
رفتند و می ،این دو نیز از وکالء ناحیه بودند که "ابوعبدهللا هارون" و پدرش "همداني

دهد حتمال می، ا با توجه به سخن نجاشی،مجلسی). ٣٤٤، نجاشي(» .بردندها میبهره
ابی "  و"محمد بن علی بن ابراهیم همدانی" در سند، "محمد بن علی بن ابراهیم"که 

ای دیگر به وی با استفاده از قرینه.  باشد"هارون بن عمران" همان "عبدهللا بن صالح
 "ابی عبدهللا بن صالح"احتمال دیگری رسیده و آن عبارت است از موضوع روایاتی که 

 مجلسی در سند بسیاری از روایات غیبت مشاهده کرده ، به عبارت دیگرکرده است؛نقل 
  ذکر شده است؛"مد بن صالح بن محمدمح"، "عبدهللا بن صالحابی "است که به جای 

 ؛آوردعالوه بر این، شاهد و موید دیگری از کتاب اعالم الوری برای تایید این احتمال می
: نکـ (  را از وکالء ناحیه مقدسه دانسته است"محمد بن صالح"رسی مبنی بر اینکه طب
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محمد بن صالح بن "، "هللا بن صالحابی عبد" ، لذا به احتمال دیگری.)٤٥٤طبرسی، 
محمد بن " و راویش،) غیبت(  در مجموع این احتمال با موضوع این روایت. است"محمد

. جهی دارد که از وکالء ناحیه مقدسه است، سازگاری قابل تو"علی بن ابراهیم همدانی
 در .داندن آن، این روایت را صحیح میحتمال و وثاقت راویامجلسی بر اساس این دو ا

 ابی" ،"ابی عبدهللا"کند که ممکن است مراد از پایان نیز احتمال دیگری مطرح می
، مجلسی: نکـ (  روایت را مجهول دانسته است، باشد که در این صورت"عبدهللا قنبری

 ).٤/١١  ،مرآة العقول
 

  های مختلف از یک روایتنقد مستقل نسخه ـ٧
های مختلف از یک روایت نقد مستقل نسخهیکی دیگر از روشهای مجلسی در نقد سند، 

 ، با اندک تفاوتی، دیگر کتابيافتد که نام یک راوی در نسخهبسیار اتفاق می. است
، ن گوناگونئروش مجلسی در این موارد آن است که با شواهد و قرا. ضبط شده باشد

 در حتمالیحال اگر تصحیف و تحریف ا. یص بدهدحتمالی را تشختصحیف و یا تحریف ا
 سندهای یک  یا چند راوی نقل شده باشد،سند مشخص نشود و روایت از طریق دو

 .کند نقد و ارزیابی می، به طور مستقل و مجزا از یکدیگرهای مختلف،را در نسخهروایت 
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى " با سند ذیل "أن السکینة هي اإلیمان"باب مانند حدیث نخست از 

لیه حَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ععَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُ
علی بن إبی "  و در برخی دیگر"أبی حمزه"ها از الکافی که در برخی از نسخه "السالم
گونه تصحیف و یا تحریفی را حتمال هیچا مجلسی  مرحوم. ضبط شده است"حمزه

به این صورت که . سند را مستقل از دیگری نقد کرده استلذا هر دو . نکرده استمطرح 
دیگر را ي داند و روایت نسخهبا توجه به وثاقت راویان در سند اول، روایت را صحیح می

 کندضعیف علی المشهور ارزیابی می ) ٣ـ٣ـ١ :ـ نک ("ةعلی بن إبی حمز"به دلیل وجود 
ما یجوز من الوقف "باب نیز حدیث بیست و سوم و ) ٧/٧١  مرآة العقول، مجلسی،: نکـ (

 در سند "صفوان"نخست که نام ي  از الکافی که مجلسی با توجه به نسخه".. وو الصدقة
دوم که ي و در نسخهتند، این روایت را صحیح دانسته آمده است و دیگر راویان ثقه هس

 را به دلیل  روایت، ضبط شده است"سعدان بن مسلم" ،"صفوان بن یحیی"به جای 
 ).٢٣/٥٧  ،همو: نکـ (  مجهول ارزیابی کرده است"سعدان"دن مجهول بو

 



 ٧١ روشهای مجلسی در نقد سند حدیث، با تکیه بر مرآة العقول

 

 نقد بر اساس أسانید روایات دیگر یک راوی ـ٨
. از دیگر روشهای مجلسی در نقد سند، نقد بر اساس أسانید روایات دیگر یک راوی است

در این . اشدمانند روایتی از یک راوی که نام چند نفر از سلسله سند حذف شده ب
مانند . نقد سند این روایت باشد مناسبی دري تواند قرینه می، روایات دیگر وی،صورت

از الکافی که سند این  "تاریخ مولد النبي صلى هللا علیه و آله و وفاته"روایت چهلم باب 
 شروع شده است و راویان بین کلینی و حسن بن محبوب در "ابن محبوب"روایت با 

هر چند داند؛ زیرا  می، صحیح سند این روایت را به ظاهر،مجلسی. اندسند حذف شده
 لکن بارها روایاتی را با سندهای ،کلینی بی واسطه از ابن محبوب روایت نقل نکرده است

مجلسی با عالمه لذا .  استخستین باب مذکور، از وی نقل کرده همچون روایات ن،صحیح
 ارزیابی "صحیح علی الظاهر"این روایت را توجه به روایات دیگر إبن محبوب، سند 

 ).٥/٢٧٢  ،مرآة العقول مجلسی،: نکـ ( کند می
 
 ارزیابی مجموع اسانید یک روایت ـ٩

 هر سند را ،مجلسی در بیشتر این موارد. اند از چند طریق نقل شده،بسیاری از روایات
مرآة مجلسی، : ـ نک( کند و به همین مقدار بسنده میکردهمستقل از  دیگری ارزیابی 

لکن گاه پس از نقد مستقل هر یک از اسانید، برآیند حاصل از ) ٩/١٦٣  ،٢/٢٢١  ،العقول
که  " الروضةکتاب"مانند روایت نخست . کندبیان میارزیابی دو یا چند سند را نیز 

حفص " سند اول را به دلیل ،مجلسی.  این روایت را نقل کرده است،کلینی از سه طریق
، ضعیف  از منظر امامیه،"محمد بن سنان"سند دوم را به دلیل . داندهول می مج"موذن
و سند سوم را به دلیل ) ٢ـ٤ـ١: ـ نک( از نظر من معتبر است: گوید لکن میداند؛می

نقدهای  سپس مجموع. ضعیف دانسته است) ١٤٠مجلسی، : نکـ  ("بن ربیعقاسم"ضعف 
ی عارض بر این روایت را در قوت  کلمستقل از سه سند را جمع بندی کرده، حالت

 ).٢٥/٦  مرآة العقول،مجلسی، : نکـ ( .کرده است ارزیابی "مجهول کالحسن"
آن را از سه طریق روایت نود و پنجم کتاب الروضه که کلینی بررسي در مجلسي، 

 سند نخست را ضعیف و سند دوم را حسن کالصحیح و سند سوم را نقل کرده است،
 و به دلیل ی مجموع سه نقد مذکور پرداختهسپس به بررس. داند میضعیف و یا مجهول

تقویت یک سند با سند دیگر، حالت کلی عارض بر این روایت را در قوت صحیح دانسته 
، با  به نقل شیخ صدوق از این روایت، به منظور تأیید این نتیجه،وی در پایان. است

 ).٢٥/٢٩٥  ،همو: نکـ (  استسندی صحیح، استناد کرده
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 نقد بر اساس جبران ضعف سند ـ١٠
 به منظور جبران سند روایت را ضعیف ارزیابی کرده است، در برخی از موارد که ،مجلسی

 :شود که در ذیل به برخی از آنها اشاره میکندبه قرائنی استناد میضعف سند 
  نقل روایت با سندی صحیح ـ١ـ١٠

 از الکافی که مجلسی به دلیل "ةالتطوع یوم الجمع" باب همچون روایت نخست از
 است ارزیابی کرده "ضعیف على المشهور" در سند، این روایت را "سَهْلِ بْنِ زِیَاد"وجود 

ناد با سندی  به نقل این روایت در قرب االس،سپس برای جبران این ضعف) ٢ـ٢ـ١ :نک(
 ).١٥٨، حمیری: نکـ ( کندصحیح استناد مي

  امامیه از عالمانصحت روایت از منظر برخی ـ٢ـ١٠
الکافی که مجلسی این روایت ي همچون روایت چهارصد و هشتاد و سوم کتاب روضه

سپس به منظور جبران این ضعف، به صحت .  استکرده ارزیابی "حسن کالصحیح" را
 ).٢٦/٤٠٦  ،مرآة العقول مجلسی،( کندآن از منظر شهید ثانی استناد می

 شهورداللت روایت بر حکم فقهی م ـ٣ـ١٠
 از الکافی که "الرجل یطوف فتعرض له الحاجة أو العلة"باب همچون روایت پنجم 

 "ضعیف علی المشهور"  در سند،"سهل بن زیاد"مجلسی این روایت را به دلیل وجود 
 که این داشتهسپس به منظور جبران ضعف سند، بیان ) ٢ـ٢ـ١ :ـ نک( دانسته است

مرآة  مجلسی،: نکـ ( کندیهان امامی داللت ميمنظر فق بر حکم فقهی مشهور از ،روایت
 ). ١٨/٣٥  ،العقول
  شهرت روایت نزد متقدمان امامیه ـ٤ـ١٠

 از الکافی " ء المبهم بیع الغرر و المجازفة و الشي"باب  روایت یازدهم ،مجلسیعالمه 
 کرده است؛ ارزیابی "على المشهور ضعیف"  در سند،"سهل بن زیاد"را به دلیل وجود 

ضعف این روایت با شهرت داشتن آن بین علماء متقدم  «:گوید در شرح روایت میسپس
 ).١٩/٢١٠  ،مرآة العقولمجلسی، ( شودإمامیه جبران می

 فتوای برخی از فقیهان إمامی به روایت ـ٥ـ١٠
مجلسی به مرحوم  از الکافی که "بدء األذان و اإلقامة"باب مانند روایت سی و چهارم 

. داند می"ضعیف علی المشهور" درسند، این روایت را "يِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَعَلِ" دلیل وجود
در واقع فتوای برخی که  "و علیه الفتوی": گویدسپس به منظور جبران ضعف سند می

: نکـ ( فقیهان إمامی به این روایت را به نوعی موجب جبران ضعف آن دانسته است
 ).١٥/٩٦  ،مرآة العقولمجلسی، 
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 تلقی به قبول شدن از منظر إمامیه ـ٦ـ١٠
 از الکافی که "ماء الحمام و الماء الذي تسخنه الشمس"باب همچون روایت دوم از 

سپس نظر شیخ . داند در سند، مجهول می"بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ"را به دلیل وجود مجلسی آن 
 لکن ،ل الحال است مجهو"بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ " کند که هرچندبهایی در مورد آن را بیان می

). ١١٥ ،متینلالحبل ا ،شیخ بهایی (اندوایت او را تلقی به قبول کردهعلماء إمامیه این ر
 نظر شیخ بهایی را پذیرفته است، زیرا پس از نقل آن، ،نماید که مجلسیچنین می

 ).١٣/٤٨  مرآة العقول،مجلسی، : نکـ ( اشکالی بر آن وارد نکرده است
 ر اصولتکرار روایت د ـ٧ـ١٠

 از الکافی که در طریق آن "المحرم یتزوج أو یزوج"باب همچون روایت پنجم از 
 .)٩٠ الوجیزة،مجلسی، : نکـ (  وجود دارد که غیر إمامی موثق است"هراننِ مب عةاسم"

 و پس از شرح  در سند، موثق دانسته"هراننِ مب عةاسم"مجلسی این روایت را به دلیل 
: نکـ (  او در کتب رجال توثیق شده استابی کرده است؛ زیرا، آن را معتبر ارزیروایت
و ) ٢٢٨ خالصة االقوال، ،حلي؛ ٣٣٧ اختیار معرفة الرجال،، طوسي؛ ١٩٤، نجاشي
ابت شود، این حتی اگر ضعف روایت وی ث. به خبر او اعتماد دارند) امیهمعلماء ا( أصحاب

مرآة مجلسی، : نکـ (شود  ميو تکرار آن در اصول جبرانمامیه ضعف با شهرت آن بین ا
 ).١٧/٣٤٥  ،العقول
 

 نتیجه 
 راوی، کشف ين، امکان نقل روایت با لحاظ طبقههای شخصیتی راویا توجه به ویژگیـ١

 موجود در مرجع الت مختلف عطف در یک سند، بررسی احتماالتتصحیف، بررسی حا
های قل نسخه موجود در تشخیص راویان، نقد مستتضمیر، نقد بر اساس احتماال

سانید روایات دیگر یک راوی، ارزیابی مجموع مختلف از یک روایت، نقد بر اساس ا
ی عالمه ها از مهمترین روش،اسانید یک روایت، نقد بر اساس جبران ضعف سند

 .مجلسی در نقد سند است
 بیانگر این مطلب است که عالمه مجلسی ، تأمل در موارد نقد سند در مرآه العقولـ٢
کند و  ابتدا سند روایت را براساس نظر مشهور علماء رجال نقد می،سیاری از موارددر ب

های  به نقد سند بر اساس مبانی و دیدگاه،سپس در صورت مغایرت آن با نظر خویش
 .پردازدرجالی خویش می
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  از قرائن و شواهد، به منظور کشف تصحیف، در نقد سند، عالمه مجلسیـ٣
 حدیث در همان کتاب، توجه به دیگر نسخ، توجه به دیگر کتب گوناگونی مانند تکرار

 . استروی عنه استفاده کردهروایی و توجه به کثرت روایت از م
 در برخی از موارد که سند برخی از روایات را ضعیف دانسته ، عالمه مجلسیـ٤
ه  بر اساس برخی از قرائن ک، به منظور دفاع از چنین روایاتی و عدم طرد آنها،است

عبارتند از نقل روایت با سندی صحیح، صحت آن از منظر برخی از علماء امامیه، داللت 
ن امامیه، فتوای برخی از فقیهان آن بر حکم فقهی مشهور، شهرت روایت نزد متقدما

 به ،مامیه و تکرار آن در اصولتلقی به قبول شدن روایت از منظر امامی به روایت، ا
 .ته استجبران ضعف آن روایات پرداخ

 
 فهرست منابع

  .ق.   ه١٣٦٤، مؤسسه اسماعیلیان، قم ،رجالأبی عبدهللا، احمد بن ي، غضائرالبن ا. ١
 .ق . ه١٤٠٣جامعه مدرسین قم،  الخصال، ،]شیخ صدوق[علیقمی، ابوجعفرمحمدبنبابویهابن. ٢
 . ق.   ه١٤١٣انتشارات جامعه مدرسین قم،  ،من ال یحضره الفقیههمو،  . ٣
 .ق.  ه١٣٨٣ ،انتشارات دانشگاه تهران ،رجالال،  ي، حسن بن علیبن داود حلا. ٤
  .١٣٦٧دار الکتب اإلسالمیة تهران،  إقبال األعمال، ، يبن موسيالدین علي سیدرض،طاووسبنا. ٥
 .، بی تا قم، انتشارات رضى،جمال األسبوع بکمال العمل المشروع همو،. ٦
 ،انتشارات مرتضویه کامل الزیارات، ،جعفر بن محمد بن جعفر، ابوالقاسم، يابن قولویه قم. ٧

 .ق.   ه١٣٥٦نجف اشرف، 
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد ، ]محقق اردبیلی[  بن محمداحمد بن محمد ،ياردبیل. ٨

دفتر ،  ي اصفهانيحسین یزدي و پناه اشتهارد ي  شیخ علي ومجتبى عراق به کوشش ، األذهان
 .اول چاپ ، ق.  ه ١٤٠٣ م،  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قيمانتشارات اسال

انتشارات دانشگاه  ،]يرجال برق[طبقات الرجال،  عبد هللا بن خالديابوجعفر احمد بن ابقی، بر. ٩ 
 .ق.  ه١٣٨٣ ،تهران

 يسید طیب موسوبه کوشش  ،کشف األسرار في شرح االستبصار ،، سید نعمة هللايجزائر. ١٠
 . چاپ اول، ق. ه١٤٠٨ ،م ق مؤسسة دار الکتاب،  يرجزائ

رضا  به کوشش ، الرسائل التسع،  ]حلیمحقق [ حسن  نجم الدین جعفربن ابوالقاسم،يحلّ. ١١
 .چاپ اول،  ق.  ه١٤١٣ ،قم ي، نجفيکتابخانه آیة هللا مرعش،  ياستاد

 في معرفة أحوال خالصة األقوال، ]يعالمه حل[ حلّی، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر. ١٢
  .ق.  ه١٤١١  ، دار الذخائر، قم،) الحلیرجال العالمة(  الرجال
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دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین  مختلف الشیعة في أحکام الشریعة،همو، . ١٣
 .ق  ه١٤١٣،حوزه علمیه قم

 .ق  ه ١٤١٢ مشهد،،مجمع البحوث اإلسالمیة منتهى المطلب في تحقیق المذهب،، همو. ١٤
 .بی تا ،انتشارات کتابخانه نینوى، تهران ، قرب اإلسناد، عبدهللا بن جعفري، قميحِمیَر. ١٥
 .ق.  ه١٤١٣، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال،  خویي، سید ابوالقاسم موسوي. ١٦

 ي،اسالم مؤسسه نشر ، کفایة األحکام ،]محقق سبزواری[، ، محمدباقربن محمدمؤمنيسبزوار. ١٧ 
  .قم، بی تا

 . ق. ه ١٤١٥قم، ي، انتشارات الهاد ، کتاب سلیم بن قیس،ي کوفيسلیم بن قیس هالل. ١٨
 الشیعة في أحکام يذکري،  عاملي مکشهید اول، شمس الدین محمد بن جمال الدین. ١٩

 .، چاپ اولق.  ه١٤١٩، مؤسسه آل البیت إلحیاء التراث ،الشریعة
 به کوشش الرعایه فی علم الدرایه،ین الدین بن علی بن احمد، شهید ثانی، جبعی عاملی، ز. ٢٠

 .چاپ دوم ق،  ه١٤١٣ قم، مکتبه آیت هللا مرعشی نجفی، عبدالحسین محمدعلی البقال،
 یحضره ال من يعل الحاشیةي جبعی، عاملحارثی بهاء الدین محمد بن حسین ي، بهائشیخ . ٢١

 . ق  ه ١٤٢٤ ، اول چاپي، مرعش هللا ناشرآیت : قم، الفقیه
 ، قم ي، بصیرتي کتابفروش ،  احمدیانيمرتض به کوشش ،الحبل المتین في أحکام الدین  همو،. ٢٢

 . اول چاپ،  ق.   ه١٣٩٠
تعلیقات با  ،)  مجمع النورین و مطلع النیرین(مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین  همو،. ٢٣

 ، ي رجائي سید مهده کوششب ،بن محمد حسیناسماعیل) محمد( خواجوئي مازندراني،
 . چاپ اول،ق.   ه١٤١٤ ،مشهد، مجمع البحوث اإلسالمیة

 ١٣٩٠ ، دار الکتب اإلسالمیة تهرانإعالم الورى،، ]امین االسالم[ ، فضل بن حسني،طبرس. ٢٤
  .چاپ اول ق،.  ه
 .ق.   ه١٤١٤دارالثقافة قم،  األمالي،، ي، أبوجعفرمحمدبن حسنطوس. ٢٥
 .ق.   ه١٣٨١، انتشارات حیدریه، نجف عرفه الرجال،اختیارمهمو، . ٢٦
 .ق.   ه١٣٩٠ دار الکتب اإلسالمیه تهران، ، فی ما اختلف من األخباراإلستبصار همو،. ٢٧
 .١٣٦٥تهران،  ، دار الکتب اإلسالمیه، األحکامتهذیب ،همو. ٢٨
 ١٤١٧  قم،مطبعة ستاره،  به کوشش محمدرضاانصاری قمی،العدة فی اصول الفقه،همو، . ٢٩
 .چاپ اول ق،.  ه
 .بی تا  اشرف،  المکتبة المرتضویة، نجف،الفهرست همو، . ٣٠
 .١٣٤٨، انتشارات دانشگاه مشهد ، رجال الکشي ، محمد بن عمري، کش. ٣١
 .١٣٦٥دار الکتب اإلسالمیة تهران،  الکافي، ،کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب. ٣٢
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  میرزا به کوشش،الکافي أصول شرح، صالح محمد ليمو، ) م١٠٨٦ یا ١٠٨١( ازندرانيم. ٣٣
 .   ق  ه١٣٨٢المکتبة اإلسالمیة، : ، تهرانالشعراني أبوالحسن

مؤسسة  ،مة االطهارئالجامعة لدررأخباراألبحار األنوار،  بن محمد تقی محمدباقري،مجلس. ٣٤
 .ق.   ه١٤٠٤الوفاء بیروت، 

 دار الکتب  ي سید هاشم رسول به کوشش ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولهمو، . ٣٥
 .  چاپ دوم ،ق.  ه١٤٠٤ ،تهران، اإلسالمیة

 کتابخانه آیة هللا  يرجائي  سید مهد به کوشش ،مالذ األخیار في فهم تهذیب األخبار همو،. ٣٦
 .  چاپ اول، ق.   ه١٤٠٦،  قمي، نجفيمرعش

النشر  موسسه الطباعه و ایش، به کوشش محمدکاظم رحمان ستالوجیزه فی الرجال،همو، . ٣٧
 .چاپ اول ق،.  ه١٤٢٠ تهران، االسالمی، االرشاد وزاره الثقافه و

سید حسین به کوشش  ، في شرح من ال یحضره الفقیه روضة المتقیني،  محمد تقي،مجلس. ٣٨
 ي مؤسسه فرهنگي، سید فضل هللا طباطبائي وپناه اشتهارد ي  شیخ علي و کرمانيموسو
 .  چاپ دوم ،ق.   ه١٤٠٦ ، قم، ور کوشانبياسالم

 چاپ ،ق.   ه١٤١٤ ، قم ، مؤسسه اسماعیلیان، شرح الفقیه المشتهر بلوامع صاحبقراني همو،. ٣٩
 . دوم

 يکنگره جهان اإلرشاد في معرفة حجج هللا على العباد،،  مفید، محمد بن محمد بن نعمان. ٤٠
 .چاپ اول ،ق.   ه١٤١٣ قم، ،شیخ مفید

 .ق.   ه١٤١٣  قم،، شیخ مفیدي کنگره جهانالي،األم همو،. ٤١
 . بی نا، بی جا، بی تامعجم رجال الحدیث،، سید ابوالقاسم، يخوی ي موسو. ٤٢
 .ق   ه ١٤٠٧ م،  جامعه مدرسین، ق، رجال  ي،احمد بن علابوالعباس  ي اسدی،نجاش. ٤٣
شیخ عباس ه کوشش  ب، جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،محمدحسن بن باقر ،ينجف. ٤٤

 . چاپ هفتم بی تا، ،بیروت ، دار إحیاء التراث العربي، يقوچان
 مؤسسه آل البیت ،مستند الشیعة في أحکام الشریعة ، ي احمد بن محمد مهدي، مولينراق. ٤٥
 .ق.   ه١٤١٥،  قم،) علیهم السالم(
 .اولچاپ بی تا، ،قم،)علیهم السالم(البیت مؤسسه آل، خاتمة المستدرك ،، میرزاحسینينور. ٤٦
  مؤسسة آل البیت، الحاشیة على مدارك األحکام،  ، محمدباقر بن محمد اکمليوحید بهبهان. ٤٧
 . قم، بی تا ، إلحیاء التراث)علیهم السّالم(
 .  چاپ اول، ق.   ه١٤٢٤ ، قم ، مؤسسة العالمة المجدد الوحید البهبهاني، مصابیح الظالم  همو،. ٤٨

 
 
 


