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 بررسی و تحلیل مبانی رجالی محمدتقی مجلسی*

 1فاطمه شریعتی

 2فیسید مهدی لط

 چکیده
 یلرا تشک پژوهرجالو اساس نظرات  یهكه پا شودیاطالق م یبه مجموعه باورها و اعتقادات یرجال مبانی

، سبب یمبان یحافزون بر تنق تواندیكه م یقاتی استدر زمره تحق یاناز رجال یکهر  یمبان ی. بررسدهدیم

ال میه، در دوره صفو رگذارثاعالمان ن ای زا یکیباشد.  یزعلم ن ینو تحوالت ا یخیتار یرروشن شدن س

 یررسبو ذیل « یهالفق یحضرهمن ال»ضمن دو شرح خود بر خود را  یرجال یاست كه مبان یمجلس یمحمدتق

، نهاین زمیدر  یو یادینبن یاول و باورها یمجلس یآراء رجال یمقاله با بررس یناست. ابیان كرده  یان،راو

ساخته  دهیاپ یان،راو یبررسو هنگام در عمل  یاداشته و  یحبدانها تصر یاست كه و اییمبان یصدد بررس در

صحت كتب اربعه دانست كه با اقامه  توانیاول را م یمجلس یرجال یمبنا ینترمهمدهد نتایج نشان میاست. 

جبران ضعف سند با »، «شهادت متن به صحت خبر»صدد اثبات آن برآمده است.  در ،قرائن و ادله یبرخ

 به ذكر سند در كتب یازعدم ن»، «جبران ضعف سند به واسطه شهرت متن»، «یثصحاب به مضمون حدعمل ا

 . اوست یرجال یمبان یگراز د «مجهول نزد متقدمان یانشهرت راو»و  «مشهوره

 علم رجال، مبانی رجالی، كتب اربعه، محمدتقی مجلسی. واژگان كلیدی:

                                                           

يافت:   )مقاله پژوهشي(.     02/02/98پذيرش:         13/09/97*. در
 f.shariati1367@yahoo.com/ اصفهان  دانشگاه يو معارف اسالم اتيدانشکده اهل. دانشجوي دکتراي 1

 m.lotfi@ltr.ui.ac.ir / مسئول()نويسنده  گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان. دانشيار 2
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 مقدمه -1

( 25، ص1392پور، )بهجتده، بنیان، اساس، پایه و ریشه به معنی بنیاد، شالو امبانی جمع مبن

های زیرین آن علم است )مؤدب، ها، بستر و ساحتو مقصود از مبانی در هر علم، اساس، پایه

رو، مقصود از مبانی رجالی، باورها و اصول پذیرفته شده توسط عالمان (. ازاین24، ص1386

ر به پژوهش حاضدهد. عیفات ایشان را تشکیل میرجالی است که پایه و اساس توثیقات و تض

 استخراج و بررسی مبانی رجالی مجلسی اول پرداخته است. 

محمدتقی مجلسی از علمای اصفهان در عهد صفوی بوده است. وی را نخستین کسی 

، 2، ج1390اند که پس از ظهور صفویه، حدیث را در ایران منتشر کرد )خوانساری، دانسته

ر های اصفهان و سایهای حدیثی در بسیاری از کتابخانها تالش چهل ساله او، کتاب( و ب118ص

های موجود در شهرها منتشر شد. وی خود را پیشگام حل اشکاالت و تفصیل برخی اجمال

(. بر جای ماندن تعداد زیادی از اجازات مجلسی 9، ص1، ج1414روایات دانسته است )مجلسی، 

جایگاه و هیمنه علمی وی در حوزه حدیث اصفهان است )ر.ک: مجلسی، ، حاکی از 1به محدثان

المتقین فی شرح  ضةرو»ترین آثار حدیثی مجلسی اول عبارتند از: (. مهم43، ص107، ج1403

در  احیاء االحادیث»، «حاشیه بر نقد الرجال تفرشی»، «لوامع صاحبقرانی»، «الیحضره الفقیهمن 

)گزی،  «حاشیه بر اصول کافی»، «شرح خطبه متقین»، «بعون حدیثاًاالر»، «شرح تهذیب االحکام

، مقدمه کتاب، 1406/ جهت اطالع از کلیه مکتوبات مجلسی اول ر.ک: مجلسی، 64، ص1371

 (.413، ص1، ج1393/ قاسمی، 33، ص1385/ مسعودی، 12ص

 انیرجال ید برخوجونظر به جایگاه حدیثی مجلسی اول در میان معاصرانش و با توجه به 

مقاله حاضر در صدد بررسی مبانی ، گریگیری تفکرات اخباریدر این دوره و نیز اوج شاخص

ها و ترین مبنای وی که پایه و اساس دیدگاهالحدیثی وی برآمده است. مهم يةرجالی و درا

ثبات اهای رجالی او را شکل داده، اعتقاد به صحت کتب اربعه است و مجلسی در راستای تحلیل

این دیدگاه، از قرائن متعددی بهره گرفته است. در این پژوهش، ضمن بررسی دالیل مجلسی 

 شود.اول بر این اعتقاد، سایر مبانی رجالی او نیز ذکر می

الزم به ذکر است که برخی نکات مطرح شده در پژوهش به صورت محدود، ناظر به مبانی 

ل غلبه مباحث رجالی، در عنوان مقاله تنها به ذکر الحدیثی مجلسی اول است؛ اما به دلی يةدرا

 اکتفا شده است.« مبانی رجالی»

                                                           

، ۱۳۸۷ها در جلد ششم مرياث حديثي اصفهان به چاپ رسيده است )ر.ک: سجادي، نامهخبشي از اين اجازه .1

 (.۳۵۶ -۲۲۲صص
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 پیشینه پژوهش -2 

س االس»هایی که موضوعی مشابه مقاله حاضر دارد، کتابی است با عنوان یکی از نگاشته

 به قلم عبدالهادی مسعودی و محمدرضا« احلديثية و الرجالية عند العالمة شيخ حممدتقی املجلسی

حال نژاد. این کتاب از سه باب تشکیل شده است. باب اول کتاب، پس از بیان شرحجدیدی

مجلسی اول، در ضمن چهار فصل، به بررسی تاریخ حدیث و رجال از دیدگاه وی اختصاص 

تنویع »، «معرفات الوضع»، «تصحیح االخبار»یافته است. نویسندگان در باب دوم ضمن فصول: 

و  ةيالفاظ المدح و الذم و مصطلحات فی الدرا»، «الحدیث و صیغ ادائه تحمل کيفية»، «الخبر

اند. تنها برخی عناوین ذکر الحدیث از دیدگاه مجلسی اول پرداختهبه تشریح مصطلح« الرجال

انی توجه به مب»با مطالب مندرج در این مقاله تحت عنوان « تصحیح االخبار»شده ذیل موضوع: 

، به لحاظ عنوانی و نه محتوایی، اشتراک دارند. در یک «بت حدیثمتقن متقدمان در نقل و ث

چند  به لحاظ موضوعی« االسس احلديثية و الرجالية»توان گفت: این مقاله با کتاب بندی میجمع

تفاوت اساسی دارند. در بخش مبانی رجالی، نگارنده کتاب صرفاً به بیان ادعای مجلسی در 

ده، ولی دالیل وی جهت اثبات این نظریه را ذکر نکرده است. صحت روایات کتب اربعه اشاره کر

رو، بیان مبانی مجلسی اول در اثبات صحت روایات کتب اربعه، تصحیح اسناد این کتب از این

از طریق تعویض اسناد، تعیین مشایخ اجازه و نیز سایر مبانی رجالی وی در مقاله حاضر به 

 تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. 

« مبانی مجلسی اول در حدیث و رجال نگاهی به»ای است با عنوان ش دیگر مقالهپژوه

ترک الذکر مشنژاد. عناوین و محتوای این مقاله به نوعی با کتاب فوقنگاشته محمدرضا جدیدی

الصدور بودن کتب اربعه، صحت اخبار است. نویسنده در این اثر به ذکر مواردی همچون قطعی

. در این و صحت مرسالت اصحاب جلیل القدر ائمه )ع( پرداخته است اصحاب اجماع و اصول

 مقاله نیز، مبانی مجلسی در اثبات نظریه صحت کتب اربعه بررسی نشده است. 

 مبنای حجیت قول رجالی -3

ینان ها اطمرو، باید از اعتبار آنترین منبع جرح و تعدیل راویان است. ازایناقوال رجالیان مهم

ادند اند. برخی بر این اعتقن چند مبنا را به عنوان مبانی حجیت قول رجالی مطرح کردهیافت. عالما

های وارده درباره که خبر واحد در احکام کلی عرفی و در موضوعات خارجی همچون گزارش

های رجالی ثقه درباره راویان وثاقت و ضعف راویان حجت است. در نتیجه، جرح یا تعدیل
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دیگر سخن، همانطور که خبر ثقه در امور روزمره معتبر است، خبر او در  معتبر خواهد بود. به

دد نیز، گرجرح و تعدیل و بیان اسم، کنیه، طبقه، قبیله و سایر اموری که به حاالت راوی برمی

مورد پذیرش است. برخی بر این باورند که مبنای حجیت سخن رجالی، خبرویت وی در علم 

ای نیز معتقدند مبنای پذیرش شود. عدهب وثوق و اطمینان میرجال است و رجوع به خبره سب

اقوال رجالیان، فتوا و ظنون اجتهادی معتبر است که خود مبتنی بر دلیل انسداد باب علم است 

 (.38 -32، صص1394)جهت اطالع بیشتر ر.ک: لطفی، 

ضعف گروهی از عالمان معتقدند که مبنای پذیرش قول رجالی، شهادت وی بر وثاقت و 

راویان است و از آنجا که شهادت فرد عادل از نظر شارع مقدس معتبر است، سخن رجالی نیز 

مورد پذیرش خواهد بود. حال در پاسخ به این سؤال که اگر مبنای قول رجالی را شهادت بدانیم، 

آیا تعدد، عدالت و دیگر شروط شهادت نیز در خصوص راوی شرط است، دو نظر ارائه شده 

دانند و به دلیل شرط دانستن عدالت در خبر، خصوص علم به ی تعدد را شرط میاست. برخ

( و گروهی دیگر به مزکی واحد 204، ص1418دانند )عاملی، عادل بودن راوی را نیز الزم می

(. مجلسی اول نیز بر این اعتقاد است که مبنای حجیت 272تا، صاند )بهایی عاملی، بیاکتفا کرده

که هریک از این رجالیان، توثیق ت وی به توثیق راویان بوده و نظر به اینقول رجالی، شهاد

کند اند، قول مزکی واحد کفایت میروات را به صورت متواتر از کتب پیشینیان دریافت کرده

 (.18، ص14، ج1406)مجلسی، 

 صحت كتب اربعه -3-1

اد ایشان درباره احادیث های رجالیان دارد، اعتقگیرییکی از مسائلی که نقش مهمی در جهت

مندرج در کتب اربعه حدیثی است. برخی همچون اخباریان قائل به صحت کتب اربعه هستند و 

البته، این اعتقاد نزد ایشان دارای مراتب قوت و ضعف است. مجلسی به طور مستقیم و یا غیر 

انی شده است. مب مستقیم به این نظریه اشاره کرده و مبانی خود جهت اثبات این امر را متذکر

حجیت شهادت صاحبان کتب اربعه بر »توان ذیل شش عنوان وی در صحت کتب اربعه را می

بار مصادر اعت»، «تأیید اخبار کتب اربعه توسط احادیث سایر کتب متقدمان»، «صحت روایاتشان

مبانی ه توجه ب»، «امکان مقابله کتب اربعه با اصول توسط معاصران مشایخ ثالثه»، «کتب اربعه

ادامه،  بررسی کرد. در« امکان تصحیح اسناد کتب اربعه»و « متقن متقدمان در نقل و ثبت حدیث

 شود.به شرح هریک از این موارد پرداخته می

 شانشانحجیت شهادت صاحبان كتب اربعه به صحت احادیثحجیت شهادت صاحبان كتب اربعه به صحت احادیث  --22--33

ب بر کت اند، شهادت صاحبان اینیکی از دالیلی که عالمان بر صحت کتب اربعه اقامه کرده
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مجلسی  (.3، ص1، ج1413/ صدوق، 9، ص1، ج1407)نک: کلینی، شان است صحت احادیث 

و  10، ص14، ج1406ضمن اشاره مکرر به سخنان مشایخ ثالثه )برای نمونه نک: مجلسی، 

فتوا »را در سخن شیخ صدوق « ءافتا»، واژه (511، ص5و ج 202، 188، 101، صص1، ج1414

که شیخ (. توضیح این17، ص1، ج1406دانسته است )مجلسی، « وایات از ائمه )ع(به صدور ر

لی قصدت ا»نویسد: و در بیان شیوه گزینش احادیث می« الفقیهیحضرهالمن»صدوق در مقدمه 

(. مجلسی معتقد است مقصود شیخ 3، ص1، ج1413)صدوق، « ایراد ما افتی به و احکم بصحته

  بر صحت صدور احادیث این کتاب از ائمه )ع( است. صدوق، فتوای ایشان

در کالم متقدمان و متأخران به یک معنا بکار « صحت حدیث»الزم به ذکر است که تعبیر 

اند، نرفته است. متأخران حدیثی را که کلیه افراد سلسله سند آن امامی ثقه باشند، صحیح دانسته

اند که علم به صدور آن از معصومان داشته کردهکه متقدمان، صحیح را بر حدیثی اطالق حال آن

مجلسی اول بر این اعتقاد است که توثیق راویان توسط کلینی و  (.269تا، صباشند )بهایی، بی

ق اصحاب تر از توثیشیخ صدوق حجت بوده و تصحیح شیخ صدوق نسبت به راویان نه تنها کم

تر از رجالیان معرفی کرده است ا عالم(؛ بلکه او ر436، ص5، ج1406رجال نیست )مجلسی، 

روست که وی بحث درباره اسناد روایات کتب اربعه را ضروری (. از این55، ص9، ج)همان

صرفًا جهت و ذکر سند توسط صاحبان کتب اربعه را  (177، ص8، ج1414)مجلسی، بیند نمی

 (.503، ص14، ج1406)مجلسی، تیمن و تبرک دانسته است 

 188، ص1، ج1414)مجلسی، قاد وی، حکم به صحت متقدمان از متأخران بهتر است به اعت

حتی شهادت شیخ صدوق و کلینی از شهادت رجالیان نیز باالتر  ( و11، ص14، ج1406و 

امکان عدم حصول علم یا ظن از خبر (. از نظر وی، 105، ص1، ج1406باشد )مجلسی، می

، )همان ، ولی متقدمان مدعی اطمینان از صحت حدیث هستندصحیح نزد متأخران وجود دارد

 (.28، ص1ج

حال اگر سؤال شود که این قطعیت چگونه برای متقدمان به وجود آمده است و به گفته 

چگونه ایشان به صحت اخباری که از ضعفا نقل شده و یا احادیثی که به صورت »مجلسی اول: 

که خداوند متعال فرموده است: اند، حال آنپیدا کرده مرسل آمده و احتمال ضعف آن هست، علم

﴿َْ ( و در برخی اخبار، اجتناب از نقل روایت از 6/ 49)حجرات:  ﴾فاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا جاَءُكْم ِإ

 (. 11، ص14، ج1406)مجلسی، « اند؟!کسانی وارد شده که صدوقان از ایشان نقل حدیث کرده

به این سؤال، با استناد به سخن حسن بن علی وشاء مبنی بر رؤیت مجلسی خود در پاسخ 
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)ع(، ذکر اسامی چهار هزار نفر از راویان مصنف توسط ابن  چهار هزار محدث از امام صادق

آوری اسامی راویان صاحب کتاب )غیر از کسانی که ابن عقده (، جمع11، ص14، ج)همانعقده 

و وجود برخی راویان مکثر حدیث چون جابر جعفی با هفتاد از ایشان نام برده( توسط ابن نوح 

هزار حدیث و محمد بن مسلم با سی هزار حدیث، ذکر خبری واحد در بسیاری از اصول 

چهارصدگانه و تصنیفات فراوان در دوره حضور ائمه )ع( امکان حصول تواتر حدیث برای 

یان داشته که این امر، درباره و ب (186، ص1، ج1414)مجلسی، متقدمان را ممکن دانسته 

اشخاصی چون شیخ صدوق و امثال او، عالوه بر تواتر از طریق انضمام قرائن نیز به دست آمده 

  (.5، ص7، ج)هماناست 

 مکتوب بودن مصادر كتب اربعهمکتوب بودن مصادر كتب اربعه  --33--33

پژوهان بوده است. برخی شیوه دسترسی متقدمان به روایات، محل بحث و بررسی حدیث

یهر، با استناد به قرائنی چون صورت شفاهی روایات و اخبار تسشناسان مانند گلدعالمان و شرق

که بر بسیاری از قلمرو میراث اسالمی سایه انداخته، روایاتی که بر نامطلوب بودن کتابت علم 

ای عرب بدوی، همه یا بخش مهمی از نخستین آثار در صدر اول داللت دارد و حافظه اسطوره

ابل، اند. در مقا صرفًا روایات شفاهی و فاقد هرگونه اثر مکتوب تلقی کردهمکتوب مسلمانان ر

ای بر این اعتقادند که بخش بزرگی از منابع کتب حدیثی و تاریخی موجود، مانند بسیاری عده

از روایات صدر اسالم، مکتوب بوده و منابع نوشتاری با ادبیات شفاهی، پیوستگی دارند. این 

ا فرآیندی رو به رشد از صدر اسالم تا دوره تدوین و تصنیف این اشخاص، سنت کتابت ر

اند که به تدریج از مرحله یادداشت تا تدوین و تصنیف پیش رفته است )عزیزی، ها دانستهکتاب

(. مجلسی اول در زمره عالمان این دسته است. یکی از مبانی مهم وی در 57 -30، صص1391

ر بودن متقدمان است که این امر را نقطه تمایز ایشان با محواعتبار صحت کتب اربعه، کتاب

، 6و ج 357، ص2و ج 102و  58، صص1، ج1414)مجلسی،  1متأخران معرفی کرده است

 (. 239و  96، صص14و ج 334و  219صص

به اعتقاد مجلسی، کتب اربعه حدیثی نیز از مکتوبات اخذ شده است. او جهت اثبات ادعای 

، 1406و  216، ص2، ج1414)مجلسی، ائنی همچون مباهات متقدمان به مکتوبات خود به قر

(، اهمیت و وجوب کتابت حدیث 182، ص6و ج 329، ص4و ج 427، ص3و ج 82، ص1ج

(، به کارگیری کتابت به عنوان ابزار 27، ص1، ج1406در عصر حضور معصومان )ع( )مجلسی، 

                                                           

توان پذيرفت که اين مباين، نقطه متايز متقدمان و متأخران است. قرائن حاکي از آن است که جريان کتابت مني .1

 (.۳۲ -۳۰، صص ۱۳۹۱شده است )جهت اطالع بيشتر ر.ک: عزيزي، گاه قطع نهيچ
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، طریق کلینی در بیشتر روایات حلبی استناد کرده است )همان و وحدت 1جرح و تعدیل راویان 

(. توضیح مطلب آنکه، کلینی طرق متعددی به روایات حلبی دارد )ر.ک: عمادی 239، ص3ج

(؛ اما طریق وی در بیش از سیصد حدیث از کافی به این 374الی  349، صص1388حائری، 

ه عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ  الَْحلَبِیِ َحمَّادٍ عَنِ عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَِلیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ َعنْ»شرح است: 

(. به اعتقاد مجلسی، این امر نشانگر این است 451، ص1، ج1407)برای نمونه نک: کلینی،  «)ع(

 (.83، ص5، ج1414)مجلسی،  که کلینی از کتاب حلبی نقل حدیث کرده است

محوری متقدمان، نقل به لفظ شدن روایات، تواتر متن حدیث و اطمینان بیشتر به کتاب ثمره

پرداختند، امکان مراجعه صحت آن است؛ زیرا زمانی که راویان، از مکتوبات به نقل حدیث می

یافتند، نویسنده را معاصران به اصل کتاب وجود داشت و اگر حدیث را در مرجع اصلی نمی

روست که به اعتقاد مجلسی، نقل احادیث با مضامین نامیدند. از اینث میکذاب و وضاع حدی

مشابه توسط مشایخ ثالثه از شخصی واحد، همچون حسین بن سعید، موجب اطمینان به صدور 

حدیث از آن شخص است و بر این اساس، وی وجود اخبار متواتر هرچند متواتر معنوی، در 

(. البته 396، ص14، ج1406و  102، ص1، ج1414سی، کتب اربعه را ممکن دانسته است )مجل

مقصود مجلسی، حصول تواتر در صدور حدیث از اصحاب ائمه )ع( و صاحبان کتب حدیثی 

است، ولی الزمه علم به صدور آن از معصومان )ع(، با توجه به امکان نقل به معنا و خطا و سهو 

(. 204، ص14، ج1406ن ثقه است )مجلسی، اصحاب، نقل روایت توسط جماعتی فراوان از راویا

وی با بیان این مطلب، پاسخگویی به این شبهه برخی متأخران که حصول تواتر با شهادت سه 

 دانند، ممکن ساخته است. پذیر نمینفر )صاحبان کتب اربعه( را امکان

، دیثمحوری متقدمان، دقت در مصادر صاحبان کتب اربعه در نقل حنظر به اهمیت کتاب

ترین این مصادر نقش مهمی در احراز صحت یا عدم صحت روایات این کتب دارد. از جمله مهم

گیری و سرنوشت این اصول ر.ک: کلبرگ، جهت اطالع از روند شکل)است  ةمأاصول اربع

 ، سراسر اثر(.1379

، ث، منبع دیگر ایشان در نقل حدی«الفقیهال یحضره من »بر اساس سخن صدوق در مقدمه 

(. مجلسی اول ضمن بیان 3، ص1، ج1413)صدوق، کتب مشهور و معتبر نزد محدثان است 

متواتر »ها را (، مقصود از شهرت کتاب30، ص1، ج1406استفاده کلینی از کتب مشهور )مجلسی، 

                                                           

(، قرينه اين امر ۳۵و  ۱۸، ص۱۴۲۰در مدح راويان )براي منونه نک: طوسي، « له اصل»استعمال تعابريي مانند  1

 است.
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 (. 190، ص1و ج 14، ص1، ج1406)مجلسی، دانسته است  «بودن آن کتب

گذاری کتب، محتوای روایات مندرج در آن بوده دمان در ارزشرسد، معیار متقبه نظر می

ان های ایششویم که کتابرو، با تعداد فراوانی از راویان ضعیف یا مجهول مواجه میاست. ازاین

، 1بن میسره )همان، ج يةمورد اعتماد و اطمینان اصحاب امامیه بوده است. افرادی چون معاو

(، عمرو بن جمیع 408، ص1، جالبختری )همان(، ابو403ص ،1، ج(، ابونمیر )همان281ص

، 3، ج( و موسی بن بکر )همان148، ص2، جاالعور )همان(، حفص437، ص1، ج)همان

تب بندی اعتبار ک( در این زمره هستند. مجلسی ضمن اشاره به سنت متقدمان در تقسیم357ص

یعرف »ایات اعاظم محدثین، بیان داشته تعبیری چون بر مبنای موافقت احادیث مندرج در آن با رو

چنین  . ویناظر به کتبی است که مشتمل بر احادیث صحیح و نیز غریب بوده است« و ینکر

اند که اگر موافق است با احادیثى که اعاظم دیدهمدار قدما بر کتاب بوده است و مى»نویسد: می

بن مسلم و برید و حلبى و کنانى، حکم به صحت اند مانند زراره و محمد محدّثین روایت کرده

 اند و اگر هرکردهاند و اگر مشتمل بوده است کتاب بر احادیث غریب، طرح مىکردهکتاب مى

 (.219، ص6، ج1414)مجلسی، « اندگفتهمى «یعرف و ینکر»دو داشته است، 

علی بن مهزیار  کتب از جملههای مورد استفاده خود را شیخ صدوق نام برخی از کتاب

، نوادر احمد بن محمد بن عیسی، نوادر الحکمه، کتاب الرحمه، جامع اهوازی، حسین بن سعید

ر دمحمد بن حسن بن الولید، نوادر محمدبن ابی عمیر، محاسن برقی و رساله علی بن بابویه 

 . (3، ص1، ج1413)نک: صدوق،  آورده است« الفقیهالیحضره من »مقدمه 

متقدمان، شرط نقل روایت از یک شخص، احراز صداقت وی و نه مذهب اوست  از دیدگاه

رو، برخی از کتب غیر امامیه نیز نزد ایشان . ازاین(267، ص14و ج 11، ص6، ج1414)مجلسی، 

های اشخاصی چون حفص بن غیاث قاضی، حسین بن عبید اهلل رفت. کتابمعتبر به شمار می

نوشته علی بن حسن طاطری در زمره این منابع « القبلة»و کتاب سعدی، نوح بن دراج، سکونی 

 (.446، 370، 59، صص14و ج 415، ص8و ج 18، ص1، ج1406مکتوب است )مجلسی، 

یکی از منابع مهم شیخ صدوق، کتاب فقه رضوی است که از دوران مجلسیین، در مجامع 

پیش از آن چندان شناخته شده نبود. ( و 230، ص19، ج1408نوری، حدیثی شهرت پیدا کرد )

( و نقش مهمی 717، ص1417مجلسی اول نخستین کسی بود که این کتاب را ترویج داد )نراقی، 

ای بر جایگاه وی در دوران توان قرینهدر مقبول افتادن این اثر در اذهان داشت که این امر را می

اضل سید ثقه ف»تاب آورده است: یابی به این کخودش دانست. مجلسی درباره چگونگی دست

معظم قاضی میرحسین چندین سال مجاور مکه بود و پس از آن به اصفهان بازگشت. او نزد من 

ام. زمانی که مجاور مکه بودم، حاجیان قمی نزد من ای نفیس آوردهآمد و گفت: برایت هدیه

د. نام آن فقه رضوی باشرسید، آمدند و کتابی برایم آوردند که از عبارت پشت جلد به نظر می
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اما بعد »در آن کتاب، بعد از حمد و صلوات بر پیامبر )ص( و اهل بیت ایشان )ع(، عبارت:  

نگاشته شده بود. در بعضی از صفحات آن نیز خط امام )ع( « فیقول عبد اهلل علی بن موسی الرضا

ات امام ز تصنیفگفت از پدرانش شنیده است که این کتاب اخورد. صاحب کتاب میبه چشم می

ای تهیه کردم. سپس قاضی میرحسین نسخه خود رضا )ع( است و بنده نیز از روی کتاب نسخه

 (.16، ص1، ج1406)مجلسی، « برداری کردمرا به من داد و من هم از آن نسخه

بیان داشته که دو فاضل صالح ثقه، این کتاب را از « لوامع صاحبقرانی»مجلسی در بخشی از 

( که در این نقل، سخنی از 32، ص8، ج1414)مجلسی، اند که نزد قاضی میرحسین بردهقم به م

که نویسنده کتاب، امام رضا )ع( باشد، نیامده و صرفاً به آوردن کتابی این دو ثقه مبنی بر این

 (.115، ص1، ج1415خاص از قم اشاره شده است )منتظری، 

که آراء عالمان بوده است. برخی انتساب کتاب حجیت یا عدم حجیت این کتاب همواره معر

به امام رضا )ع( را منتفی دانسته و به علت مجهول بودن نویسنده کتاب، قائل به ضعف آن هستند 

تا، سراسر ، بی/ استادی120، ص1، جاند )ر.ک: همانای معتقد به حجیت کتابو در مقابل، عده

 اثر(. 

سخه، موجود بودن اجازه علما بر کتاب و نیز وجود مجلسی ضمن اشاره به قدیمی بودن ن

بیان داشته که این کتاب (، 31، ص8، ج1414)مجلسی، خط امام رضا )ع( بر صفحاتی از آن 

، همان)یکی از منابع مورد اعتماد و اطمینان متقدمانی چون شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق 

ه، در نقل حدیث بوده است و بسیاری از و پدرش علی بن بابوی( 57، ص5و ج 414، ص1ج

ود، جزو شمطالبی که شیخ صدوق بدون مستند ذکر کرده و یا در سایر کتب متداوله یافت نمی

البته نظر به حسن ظّن متأخران به  (.31، ص8و ج 200، ص2، ج)همانمطالب این کتاب است 

اند، در مورد سخنان بدون مستند متقدمان و در نظر داشتن این نکته که ایشان ارباب نص بوده

یده اند که به دست متأخران نرسایشان، بر این اعتقادند که متقدمان به احادیثی دسترسی داشته

وی یکی از علل شهرت برخی روایات نزد متقدمان را موجود بودن  (.31، ص8، ج)هماناست 

  (.302، ص2، جحدیث در کتاب فقه رضوی دانسته است )همان

، «شرائع»با رساله علی بن بابویه، مشهور به « فقه رضوی»زم به ذکر است که مضامین کتاب ال

ز آنِ اند که کتاب در اصل اشباهت فراوانی دارد. برخی عالمان، این تشابه را قرینه بر این دانسته

ی (؛ ول43، ص6، ج1401علی بن بابویه بوده و تشابه نام، سبب بروز خطا شده است )افندی، 

روست ناز ای« فقه رضوی»و کتاب « رساله ابن بابویه»مجلسی اول معتقد است تشابه مضامین 
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که ابن بابویه قائل به انتساب این کتاب به امام رضا )ع( بوده و به خاطر اعتماد به آن، به نقل 

روایت از کتاب پرداخته است. شیخ صدوق نیز پس از سفر به خراسان و بعد از پدرش، به این 

، 1406کتاب دست یافت و با مقایسه متن کتاب با رساله پدرش، به آن اعتماد کرد )مجلسی، 

اکثر آنچه علی بن بابویه روایت کرده (. مجلسی اول در جای دیگری بیان داشته که 17، ص1ج

رو، فرزندش شیخ صدوق، است و ازاین« فقه رضوی»و در رساله نیز آورده است، عین عبارات 

 (.613، ص1، ج1414/ مجلسی، 184، ص1، ج)هماناب اعتماد کرده است به این کت

« نالمتقی ضةرو»هرچند ماجرای مالقات مجلسی اول و قاضی میرحسین به قبل از نگاشتن 

ای نبرده است. علت این گردد، ولی مجلسی هنگام نگارش این شرح، از کتاب مذکور بهرهبرمی

ضة رو»اگردان مجلسی و دسترسی وی به کتاب پس از نگارش امر، به امانت رفتن کتاب توسط ش

ا ای بزند و این موارد ررو، مجلسی بر آن شد تا بر شرح خود حاشیهبوده است. از این« المتقین

مجدداً به سهو « لوامع صاحبقرانی»(. وی در جلد اول 16، ص1، ج1406متذکر شود )مجلسی، 

« فقه رضوی»جا به بعد، از کند که از اینرده و بیان میخویش در مراجعه به این کتاب اشاره ک

لوامع »او حدوداً دویست مرتبه در (. 613، ص1، ج1414)مجلسی، نیز بهره خواهد برد 

طبیق به ت« المتقین ضةرو»و پنجاه و هفت مرتبه در حاشیه مجلدات اول تا ششم « صاحبقرانی

 مطالب شیخ صدوق با این کتاب پرداخته است.

، 19، ج1408نوری، اند )خی، مجلسیین را در زمره قائلین به حجیت فقه رضوی برشمردهبر

(، ولی مجلسی اول صراحتاً بیان داشته که نزد او متیقن نیست که این کتاب از امام رضا 230ص

رسد که وی در نقش شارح به نظر میرو، چنین (. ازاین536، ص5، ج1414)مجلسی، )ع( باشد 

صرفًا جهت مستند کردن سخنان شیخ صدوق و سایر متقدمان، از این کتاب بهره برده کتاب، 

از آنجا که متقدمان این کتاب را »توان شاهدی بر این ادعا دانست: است. سخن ذیل از او را می

کردند، اما چون این کتاب شناختند و معتقد بودند که از آنِ امام رضا )ع( است، به آن عمل میمی

اند. سپاس خدای را که با این نسخه بر ما ت متأخران نرسیده، زبان به اعتراض گشودهبه دس

، 1، ج1406)مجلسی، « تفضل نمود که کمترین منفعت این کتاب دفع اعتراض بر متقدمان است

 . (204ص

، قبل از این، نامی از این «فقه رضوی»شود که چرا با وجود اهمیت حال این سؤال مطرح می

ه مجامع ب« فقه الرضا )ع(»نیافتن کتاب به میان نیامده است. مجلسی این امر را معلول راهکتاب 

، 2، ج1414)مجلسی، حدیثی محدثان کوفه و عدم دسترسی ایشان به این کتاب دانسته است 

که کتاب مورد بحث، در خراسان تألیف شد و چون اکثر دلیل دیگر وی این است (. 302ص

اهل سنت بودند، امام )ع( جهت تألیف قلوب ایشان در برخی مسائل تقیه  مردمان آن دیار،

اند؛ لذا شیخ صدوق و پدرش این کتاب را ظاهر نکردند، اند، هرچند حق را نیز ذکر کردهکرده
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گفتند که این حکم، سخن معصوم )ع( است )مجلسی، دادند و میولی بر اساس آن فتوا می 

ل مجلسی ناظر به اشتمال کتاب بر فتاوای عامه، سخنی ضعیف (. البته، قو17، ص1، ج1406

کردند و از طرف است؛ چرا که امام رضا)ع( هنگام اقامت در خراسان، در مقابل عامه تقیه نمی

توان کتابی متقن و جامع را به خاطر دیگر، اگر بپذیریم که این کتاب از آنِ ایشان است، نمی

 (.115، ص1ق، ج1415یب کرده و سست انگاشت )منتظری، اشتمال بر برخی فتاوای باطل، تخر

 هایی. پدیدههای مورد تأیید ائمه )ع( اشاره کردتوان به کتاباز دیگر منابع متقدمان می

هایی بود که همچون جعل حدیث، نسخ و یا امکان صدور حدیث در حالت تقیه، از جمله زمینه

د و اصحاب را به ضرورت بررسی مجرای موجب شد ائمه )ع( بر عرضه حدیث تأکید ورزن

های رو، عرضه یک یا چند حدیث و یا مجموعهاز این 1حدیث پیش از دریافت آن، متوجه سازند.

ای کارآمد برای اطمینان از صحت متن حدیث حدیثی توسط اصحاب ائمه )ع( بر ایشان، شیوه

رود. مان به شمار میهای احتمالی، در دوره حضور معصوها و تحریفو آگاهی از تصحیف

های فراوانی از این دست، در دوره حضور هریک از ائمه )ع( قابل رؤیت است )برای نمونه

های (. این مجموعه169 -120، صص1377و  54-29، صص1376اطالع بیشتر ر.ک: مسعودی، 

 عرضه شده، به عنوان منبعی معتبر جهت نقل حدیث در اختیار متقدمان بوده است )مجلسی،

 (. 12، ص14و ج 18، ص1، ج1406

توان هستند، می« ال یحضره الفقیهمن »از جمله این کتب که از منابع شیخ صدوق در نگارش 

 187، ص1، ج1414مجلسی، / نک: 3، ص1، ج1413)صدوق، به کتاب عبیداهلل بن علی حلبی 

، 1413اهلل سجستانی )صدوق، کتاب حریز بن عبد(، 237، ص4و ج 235و  14، ص1، ج1406و 

، 88، 266، صص14، ج1406و  449، ص5و ج 190، ص1، ج1414/ نک: مجلسی، 3، ص1ج

، 1، ج1414و  18، ص1، ج1406کتاب یونس بن عبدالرحمن )نک: مجلسی، (، 342، 90

، 1406و  187، ص1، ج1414)نک: مجلسی، فضل بن شاذان و سکونی نام برد کتاب ( و 187ص

  (.18، ص1ج

                                                           

َأنََّك ُقْلَت ِإَذا  اللَِّه ع َحِديٌث ُرِوَي َلَنا َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َماِرٍد َقاَل: ُقْلُت ِلَأِبي َعْبِد»...براي منونه در حديثي چنني آمده:  .1

َو ِإنَّا ِإَلْيِه  ِإنَّا ِللَّهِ  َما ِشْئَت َفَقاَل َقْد ُقْلُت َذِلَك َقاَل ُقْلُت َو ِإْن َزَنْوا َأْو َسَرُقوا َأْو َشِرُبوا اْلَخْمَر َفَقاَل ِلي َفاْعَمْل َعَرْفَت

َما ِشْئَت ِمْن َقِليِل اْلَخْيِر َو  َفاْعَمْل َصُفوَنا َأْن َنُكوَن ُأِخْذَنا ِباْلَعَمِل َو ُوِضَع َعْنُهْم ِإنََّما ُقْلُت ِإَذا َعَرْفَتَو اللَِّه َما َأْن راِجُعونَ 

 (.۴۶۴، ص۲، ج۱۴۰۷)کليين، « َكِثرِيِه َفِإنَُّه ُيْقَبُل ِمْنَك
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 تأیید اخبار كتب اربعه با احادیث سایر كتب -3-4

قرینه دیگر مجلسی بر صحت روایات کتب اربعه، تأیید روایات این کتب به واسطه سایر 

توان از مکتوبات حدیثی شیخ صدوق مثل ها میمکتوبات حدیثی قدیم است. از جمله این کتاب

ام برقی ن« محاسن»صفار و « بصائر الدرجات»حمیری، « السنادقرب ا»و همچنین، کتاب « امالی»

مجلسی اول جهت تأیید روایات  (.103، ص1، ج1414و  104، ص14، ج1406)مجلسی، برد 

، 1406موجود در کتب اربعه حدیثی، از این کتب بهره برده است )برای نمونه ر.ک: مجلسی، 

 (.102، ص2ج

 ۀمأصول اربعمقابله كتب اربعه با ا -3-5

های نخست، در کنار کتابت علوم و روایت به سبک شفاهی، مسأله عرضه متن و در سده

های تدوین شده نیز مطرح بوده است. این سیستم به اطمینان صدور متون مقابله آن با نسخه

، ایشان ةکرد. با توجه به دسترسی عالمان معاصر مشایخ ثالثه به اصول اربعمأکمک شایانی می

پرداختند. موافقت احادیث مندرج در این مواره به مقابله احادیث کتب اربعه با این اصول میه

 (.394 -330، صص14، جچهار کتاب با اصول موجب حصول اطمینان به این کتب شد )همان

 توجه به مبانی متقن متقدمان در نقل و ثبت حدیث -3-5-1

بعه، توجه به اصول دقیق متقدمان در نقل قرینه دیگر مجلسی اول بر صحت روایات کتب ار

حدیث است. ایشان دقت در این مبانی را موجب حصول علم و یا ظن متآخم به علم نسبت به 

کند )مجلسی، نیاز میای که عالمان را از تصحیح مجدد بیگونهروایات این کتب دانسته است به

نگاشته شدن کافی در مدت طوالنی  نقادی صدوق نسبت به راویان و نیز (.504، ص14، ج1406

 (.189، ص1، ج1414)مجلسی،  بیست ساله، شواهد وی بر این سخن است

مجلسی ضمن بسیاری از مباحث خود، به شیوه متقدمان در نقل حدیث اشاره کرده است. 

پژوه هنگام مواجهه با احادیث شود که حدیثاهمیت پرداختن به این اصول زمانی روشن می

تواند علت عملکرد وجود راویان ضعیف در سند روایات و مواردی از این دست، می مرسل یا

، رو، در ادامهگونه احادیث را دریابد و آن را ارزیابی کند. ازاینصاحبان کتب اربعه در نقل این

 شود.به بررسی این مبانی به نقل از مجلسی اول پرداخته می

 هابصحت حدیث بر اثر تکرار در كتا -3-5-1-1

متقدمان بر این اعتقاد بودند که اگر متن یک حدیث در چند کتاب و یا اصل تکرار شود، 

(. البته، شیخ طوسی این قرینه را با یک 269تا، صای بر صحت آن خواهد بود )بهایی، بیقرینه



 

   375    یمجلس یمحمدتق یرجال یمبان لیو تحل یبررس                                                          

، 1، ج1407قید پذیرفته و معتقدست حدیث مکرر، باید دارای طرق متعدد باشد )طوسی،  

و  431، 18، صص1، ج1406مجلسی ضمن اشاره به این مبنای متقدمان )مجلسی،  (.219ص

(، صرف 393، ص11و ج 51، ص5و ج 140، ص1، ج1414و  396، ص14و ج 397، ص4ج

(، تواتر و یا استفاضه 397، ص4و ج 83، ص1، ج1406تکرار حدیث را قرینه صحت )مجلسی، 

(. برای نمونه، وی ضمن شرح حدیثی 117، ص11و ج 42، ص1، جحدیث دانسته است )همان

(، 132، ص3، ج1407دال بر تمثل پیامبر )ص( و امیر مؤمنان )ع( هنگام مرگ )ر.ک: کلینی، 

، 1، ج1406داند )مجلسی، فراوانی این حدیث و تکرار آن در اصول را مانع از رد حدیث می

مجلسی، اگر سه تن از فضال و بزرگان با طرق گوناگون، (. الزم به ذکر است که از دیدگاه 353ص

از اصول چهارصدگانه به نقل از حدیث بپردازند، این امر نیز موجب حصول علم یا ظن متآخم 

 (.79، ص1، جبه علم به صحت حدیث خواهد بود )همان

 امکان استفاده از خبر مرسل جهت تأیید خبر -3-5-1-2

بعه مانع از پذیرش صحت کلیه اخبار مذکور در آن است. وجود احادیث مرسل در کتب ار

 گونه روایات با هدفمجلسی در راستای رفع این اشکال سندی، به مبنای متقدمان در نقل این

، 1406تأیید حدیث صحیح، اشاره کرده و اشکالی را متوجه عمل ایشان ندانسته است )مجلسی، 

، 2، ج1414و  448، 262، 239، صص14و ج 239، ص14و ج 96، ص7و ج 145، ص6ج

(. الزم به ذکر است که از دیدگاه مجلسی اول، مرسالت متقدمان از 345، ص8و ج 271ص

تر است؛ چون ایشان برای بیان حکم فقهی جهت عمل مردم به ارسال احادیث مسند ایشان قوی

 (.396، ص14، ج1406اند )مجلسی، سند دست زده

 ل در ادله سننتساه -3-5-1-3

علت دیگر نقل احادیث ضعیف توسط متقدمان، تساهل و تسامح ایشان در ادله سنن است. 

مقصود از این قاعده این است که در روایات دالّ بر مستحبات، وجود شرایط عمل به خبر واحد 

(. منشأ پدیدآیی 137، ص1414همانند اسالم، عدالت و ضبط ضرورتی ندارد )شیخ انصاری، 

است که بر اساس آن، اگر شخصی با حدیثی مواجه شود « من بلغ»ن قاعده، روایات مشهور به ای

که پیامبر )ص( یا امام )ع( برای انجام عملی خاص، وعده پاداش داده باشند و شخص با امیِد 

نی، کلیرسیدن به پاداش، به حدیث عمل کند، مأجور است؛ هرچند حدیث از ایشان نباشد )ر.ک: 

(. فارغ از نظرات عالمان درباره صحت و سقم این دیدگاه، مجلسی اول 225، ص3، ج1407
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عملکرد متقدمان در نقل برخی روایات ضعیف یا مرسل در کتب اربعه را ناظر به پایبندی ایشان 

و  264، ص7و ج 57، ص6و ج 163 -86، صص1، ج1406به این مبنا دانسته است )مجلسی، 

 (.590، ص3و ج 356، ص2، ج1414

 صحت نقل حدیث مرسل از اصحاب اجماع -3-5-1-4

یکی دیگر از مبانی متقدمان در نقل حدیث، مقبول دانستن حدیث مرسل اصحاب اجماع 

ند کن( و نیز راویانی است که جز از افراد ثقه نقل حدیث نمی556؛ 375؛ 238ق، ص1409)کشی، 

ود برخی روایات مرسل در کتب اربعه با رو، وج(. ازاین154، ص1ق، ج1407)شیخ طوسی، 

 علم به این مطلب قابل اغماض است. 

 مقبولیت راوی در صورت موافقت حدیث وی با اخبار صحیح و متواتر -3-5-1-5

یکی از اشکاالت وارده به اسناد احادیث کتب اربعه، نقل حدیث از راویان مجهول و ضعیف 

متقدمان، احادیث راویان ضعیف را در صورت  است. مجلسی اول ضمن اشاره به این مطلب که

، 53، صص14و ج 4، ص12، ج1406دانستند )مجلسی، می 1موافقت با احادیث صحیح، مقبول

، (، نقل حدیث شیخ صدوق از راویان مجهولی چون وهب بن وهب )همان448، 316، 143، 103

 ین مبنا توجیه کرده است. ( را با ا366، ص14، ج( و زیاد بن منذر )همان289، ص14ج

 توجه به مذهب راوی هنگام نقل حدیث -3-5-1-6

مذهب و غالی در اسناد روایات کتب اربعه، پذیرش صحت کلیه روایات حضور راویان عامی

این کتب را از دیدگاه متأخران دشوار کرده است. از دیدگاه مجلسی اول، این امر ناشی از تفاوت 

از راویان غیر امامی است. مبنای متقدمان در نقل حدیث، اثبات صدق  مبانی ایشان در نقل حدیث

( و اگر او را راستگو 267، ص14، ج1406و  11، ص6، ج1414قول راوی بود )مجلسی، 

(. از طرف دیگر، 24، ص14، ج1406کردند )مجلسی، یافتند، به فساد مذهب او اعتنا نمیمی

و  292، ص8، ج1414دادند )مجلسی، مورد توجه قرار می وضعیت راویان هنگام نقل حدیث را

شد، روایات منقول از رو، اگر راوی بعداً دچار انحراف عقیدتی می( و ازاین39، ص1، ج1406

پذیرفتند. مقابله حدیث این افراد با اصول مورد اعتماد نیز مبنای دیگری وی قبل از انحراف را می

توان وجود احادیث منقول از غیر امامیه را قابل توجیه دانست ، میاست که با در نظر گرفتن آن

 (. 448، 367، 172، صص14، ج1406)مجلسی، 

                                                           

اند صحت، آن را پذيرفته و به مضمون آن عمل کرده حديث مقبول حديثي است که بدون توجه به صحت يا عدم .1

 (.۴۹، ص۱۳۶۹)غفاري، 
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، 1414/ مجلسی، 47، ص14مجلسی نقل حدیث شیخ صدوق از احمد بن هالل )همان، ج 

(، ابان بن عثمان احمر 367و  314، صص14، ج1406الجارود )مجلسی، (، ابو574، ص6ج

، (، سلیمان دیلمی )همان282 -53، صص14، ج(، مفضل بن عمر )همان24، ص14، ج)همان

(، 394، ص14، ج(، عثمان بن عیسی و علی بن حسن بن علی بن فضال )همان144، ص14ج

( را نیز با در نظر 43، ص14، ج( و سلیمان دیلمی )همان267، ص14، ج)همان قةبن صد ةمسعد

 توجیه کرده است. گرفتن این مبنا 

 امکان تصحیح اسناد كتب اربعهامکان تصحیح اسناد كتب اربعه  --22--55--33

های خود مبنی بر صحت کتب اربعه، در مقام عمل مجلسی عالوه بر توضیح و تبیین استدالل

نیز در صدد اثبات این امر برآمده و به رفع اشکاالت سندی موجود در این چهار کتاب پرداخته 

رسال اسناد، اثبات صحت اسناد احادیث کتب است. عملکرد وی در این زمینه موجب رفع ا

، 105، صص1، ج1414اربعه، تلفیق آراء متقدمان و متأخران درباره مفهوم صحت )ر.ک: مجلسی، 

( و تعیین احادیث اصح جهت ترجیح روایات متعارض 7، ص7و ج 542، ص6و ج 189

( 503، 12، صص14ج و 134، ص2و ج 28، ص1، ج1406و  189، ص1، ج)مجلسی، همان

، «شیوه تعویض اسناد»شده است. وی برای نیل به این هدف از چند شیوه بهره گرفته است: 

 د. شودر ادامه، به هریک از این موارد اشاره می«. تعیین مشایخ اجازه»و « ابداع برخی اصطالحات»

 شیوه تعویض اسناد -3-5-2-1

ح اسناد است که به صورت پراکنده در های تصحیتعویض یا تبدیل سند یکی از شیوه

خورد؛ اما تنظیم این نظریه توسط شهید صدر صورت های علمای امامیه به چشم میبررسی

، سراسر اثر(. بر پایه این شیوه، در مواردی که تصحیح سند از 1386گرفته است )ر.ک: کاوند، 

توان به این ح با صحیح میپذیر نیست، با جایگزینی و تعویض اسناد غیر صحیطرق رایج امکان

قابل  «تعویض بخشی از سند»و « تعویض کل سند»امر نائل شد. تعویض اسناد در دو شکل کلی 

های سندی مجلسی اول، (. در بررسی139 -129، صص1426طهرانی، انجام است )ر.ک: هادوی 

اره حث به آن اشفراوان از این شیوه جهت تصحیح اسناد کتب اربعه استفاده شده و در ادامه ب

 شود.می



 1399بیست و دوم، بهار و تابستان  هدو فصلنامه كتاب قیم، سال  دهم، شمار  378

 

 تعویض بخشی از سند -3-5-2-1-1

نمونه تعویض بخشی از سند در تصحیح طریق شیخ صدوق به ابوهاشم جعفری )مجلسی، 

( قابل رؤیت است. توضیح آنکه، طریق مذکور به علت اشتراک یکی از 320، ص14، ج1406

، احمد برقی است و شیخ صدوق راویان، ضعیف است، ولی نظر به اینکه، شخص آخر این طریق

توان این ضعف را رفع نمود. نمونه طریق صحیحی به او دارد، با تعویض بخشی از سند، می

( است. مجلسی 498، ص4، ج1413دیگر، طریق ضعیف شیخ صدوق به ابو ربیع شامی )صدوق، 

حیح صامکان تعویض بخشی از طریق و ت« حسن بن محبوب»با استناد به صحت طریق مؤلف به 

  1(.2، ص5، ج1406پذیر دانسته است )مجلسی، آن را امکان

 تعویض كل سند-3-5-2-1-2

های مختلفی به کار رفته است؛ تعویض اسناد شیخ صدوق با موارد تعویض کل سند به شیوه

هایش و یا استفاده از کتب سایر نویسندگان. مجلسی همانطور که خود طرق او در سایر کتاب

، در برخی موارد با (5، ص7و ج 190، ص1، ج1414)ر.ک: مجلسی، صریح کرده نیز بدان ت

های حدیثی وی، به تصحیح سند پرداخته است. برای استفاده از طرق شیخ صدوق در سایر کتاب

« الفقیهالیحضرهمن»، طریق ایشان در «الدینکمال»نمونه، وی با ارجاع به طریق شیخ صدوق در 

(. مثال دیگر، تعویض 320، ص14، ج1406ی را تصحیح کرده است )مجلسی، به ابو هاشم جعفر

« صالخ»، «عیون اخبار الرضا»، «امالی»با طریق وی در « الفقیهالیحضرهمن»سند شیخ صدوق در 

 (.25، ص3، ج1414است )مجلسی، « معارج»( و 11، ص11، ج1406)مجلسی، 

تعویض اسناد غیر صحیح شیخ صدوق با استفاده از  مندی وی از این قاعده،گونه دیگر بهره

طرق شیخ طوسی است. توضیح اینکه، شیخ طوسی با واسطه شیخ مفید از شیخ صدوق به نقل 

رو، اگر طریق شیخ صدوق به برخی راویان صحیح نباشد، ولی طریق حدیث پرداخته است. ازاین

توان با تعویض سند به یشیخ طوسی به همان راوی به واسطه شیخ صدوق صحیح باشد، م

تعدد »توان در اعتقاد مجلسی مبنی بر گونه تعویض سند را میتصحیح طریق پرداخت. منشأ این

، 34، صص8و ج 6، ص7و ج 461، ص4، ج1406ک: مجلسی، )ر.« طرق صاحبان کتب اربعه

امر در  نمونه این جستجو کرد.( 503، 71، صص14و ج 319، ص14و ج 154، ص9و ج 387

ن حسین ب»بارز است. در این طریق، نام « سیف بن عمیرۀ نخعی»حکم به صحت طرق روایات 

آمده که درباره وضعیت وی در کتب رجالی اظهار نظر نشده است )ر.ک: « سیف بن عمیره

رو، طریق به اصطالح متأخران، قوی است. مراجعه به طریق شیخ (. ازاین56، ص1365نجاشی، 

                                                           

ک: آمده است )ر. ابوربيع شامي کتابخورد، ويل در ذکر طريق نام حسن بن حمبوب در طريق صدوق به چشم مني .1

 (.۴۵۵، ص۱۳۶۵جناشي، 
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حاکی از آن است که در طریق شیخ طوسی )که صحیح « الفهرست»در کتاب  صدوق به سیف 

دهد شیخ صدوق به وی ( که نشان می224، ص1420است(، نام شیخ صدوق نیز آمده )طوسی، 

طریقی صحیح نیز دارد. مجلسی با تعویض این دو سند، طریق شیخ صدوق را تصحیح کرده 

گیری مجلسی از این شیوه در تصحیح موارد بهره(. سایر 147، ص14، ج1406است )مجلسی، 

(، عبدالرحمن بن حجاج 154، ص14، جسند شیخ صدوق به افرادی چون عاصم بن حمید )همان

، 14، ج(، معاویۀ بن وهب )همان194، ص14، ج(، علی بن الریان )همان161، ص14، ج)همان

، 14اس بن عامر قصبانی )همان، ج( و عب131، ص14، ج(، زیاد بن مروان )همان272ص

 ( قابل رؤیت است.156ص

، 1414قسم دیگر، تعویض کل طریق صاحبان کتب اربعه با یکدیگر است )نک: مجلسی، 

توان در تعویض سند شیخ صدوق با کلینی (. نمونه این گونه تعویض را می189، 101، صص1ج

و  171، ص4و ج 199، ص1، ج)همان(، سند شیخ صدوق با شیخ طوسی 163، ص4، ج)همان

، 2، ج(، سند شیخ صدوق با کلینی و شیخ طوسی )همان604، 308، صص8و ج 26، ص6ج

 1(196، ص10و ج 84، ص5، ج( و تعویض سند شیخ طوسی با شیخ صدوق )همان211ص

 مشاهده کرد.

 الحدیث يةابداع اصطالحات جدید در درا -3-5-2-2

یری از گسی اول در تلفیق آراء متقدمان و متأخران درباره مفهوم صحت، بهرهر مجلشیوه دیگ

لقوی ا»، «الموثق کالصحیح»، «الحسن کالصحیح»اصطالحاتی انحصاری است. تعابیری چون 

تای نیل در راس« موثق کالثقه»و « ممدوح کالثقه»، «القوی کالموثق»، «القوی کالحسن»، «کالصحیح

اند. مامقانی ابداع این اصطالحات را به محمدجعفر بن سیف الدین ه شدهبه این هدف به کار برد

(، ولی نظر به 175، ص1، ج1411)مامقانی، نسبت داده « لب اللباب»استرآبادی، صاحب کتاب 

( و قریب به دو قرن 205، ص9، ج1403هجری است )امین،  1263اینکه، استرآبادی متوفای 

سخن قابل پذیرش نیست. در ادامه، به بررسی مقصود مجلسی  زیسته، اینپس از مجلسی می

 شود.الذکر پرداخته میاول از تعابیر فوق

                                                           

زياد ضعيف بوده است، ويل در ، سند حديث به واسطه حضور سهل بن «هتذيب االحکام»در نسخه جملسي اول از  1

 (.۱۱۰، ص۱۰، ج۱۴۰۷نسخه چاپي امروزي از هتذيب، سند صحيح است )ر.ک: طوسي، 
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 الحسن كالصحیح -3-5-2-2-1

اسنادی است که برخی راویان آن مدح قریب به « الحسن کالصحیح»مقصود مجلسی از تعبیر 

بررسی موارد استعمال (. 6ص، 7، ج1414)مجلسی، توثیق دارند و یا فاقد توثیق صریح هستند 

دهد مجلسی اول این لفظ را درباره اسنادی به کار برده که به اصطالح این اصطالح نشان می

اند، ولی متقدمان حکم به متأخران، حسن بوده و برخی از راویان آن، در کتب رجالی مدح شده

یر درباره حدیث کلینی (. عمدتاً این تعب429، ص8، ج1406اند )ر.ک: مجلسی، صحت آن کرده

بن عمار از طریق ابراهیم بن هاشم  يةاز اصحاب اجماع همچون زراره، محمد بن مسلم و معاو

 (.417، ص2، جبه کار رفته است )برای نمونه نک: همان

 الموثق كالصحیح -3-5-2-2-2

اگر »سد: ویناست. مجلسی اول درباره کاربرد این تعبیر می« الموثق کالصحیح»اصطالح دیگر، 

باشند، اما ایشان را توثیق کرده باشند، آن حدیث  در رجال سند، بدمذهبى باشد یا همه بدمذهب

نامم و اگر در سند مثل حسن بن على بن فضال با ابان بن عثمان و عبداللَّه بن بکیر را موثق مى

 (.7، ص7، ج1414)مجلسی، « نامممى موثق كالصحيحو امثال ایشان باشند، آن حدیث را 

 القوی كالصحیح -3-5-2-2-3

است. مقصود از این تعبیر این است که در سند حدیث، « القوی کالصحیح»اصطالح دیگر، 

الحال هستند، ولی متقدمان حدیث راوی مجهول را تلقی به یک یا چند تن از راویان، مجهول

ه اند و قوتش مرتبکردهگاه هست که قوى کالصحیح و علماء به آن حدیث عمل »اند: قبول کرده

و ابوالصباح کنانى که وجوه بسیار هست که  فضیل شود مثل حدیث محمد بنمرتبه زیاد مى

 (.7، ص7، ج1414)مجلسی، « حدیث او کالصحیح است

 القوی كالموثق -3-5-2-2-4

 (85، ص5، ج1406)برای نمونه نک: مجلسی، « القوی کالموثق»مجلسی درباره کاربرد ترکیب 

کارگیری این تعابیر از مجلسی توضیحی ارائه نداده است، اما نظر به اینکه، احتماالً استرآبادی در به

توان از تعریف وی از این اصطالحات اول تأثیر پذیرفته، هرچند خود به این امر اذعان نکرده، می

عیت قوی کالموثق سندی است که وض»بهره برد. وی در شرح این اصطالحات آورده است: 

رجالی بعض از راویان آن مسکوت باشد، این افراد پس از اصحاب اجماع واقع شده باشند، سایر 

 «افراد سند ثقه باشند و برخی از این افراد ثقه، غیر امامی ممدوح به مدح تالی وثاقت باشند

 (.88، ص1388)فاضل استرآبادی، 
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 القوی كالحسن -3-5-2-2-5 

و آن سندی است که کلیه »گوید: می« القوی کالحسن»سند استرآبادی همچنین در تعریف 

افراد آن امامی باشند و همه یا برخی از آنان، ممدوح به مدح تالی حسن باشند و یا ]متن حدیث 

)فاضل  «از کتبی باشد که[ ادعای نسبت به معصوم )ع( داشته باشند؛ همانند کتاب فقه رضوی

 (.88، ص1388استرآبادی، 

 لثقةممدوح كا -3-5-2-2-6

است و مجلسی این تعبیر را تنها درباره ابراهیم بن هاشم به « لثقةممدوح کا»اصطالح دیگر، 

(. به تعبیر 236، ص14و ج 45، ص6و ج 133، ص1، ج1406کار برده است )ر.ک: مجلسی، 

(. 4، ص1411اند )عالمه حلی، عالمه حلی، رجالیان ابراهیم بن هاشم را صریحاً توثیق نکرده

البته، مجلسی اول معتقد است مقصود عالمه حلی از عدم صراحت این است که نقل علمای قم 

، 14، ج1406و  256، ص3، ج1414)مجلسی، از او، دال بر توثیق اوست؛ هرچند صریح نیست 

، 6، ج1406، نشانگر نهایت وثاقت و اعتماد به اوست )مجلسی، ( و صرف این اعتماد23ص

(. همچنین، او نزد کلینی 362، ص10، جرود )همانو باالترین مراتب توثیق به شمار می (92ص

 رسد، مجلسی اول نیز(. به نظر می684، ص6، ج1414)مجلسی، ثقه و بلکه فوق ثقه بوده است 

شخصاً معتقد به وثاقت ابراهیم است، ولی نظر به اینکه مسلک خود را مسلک متأخرین عنوان 

)مجلسی، (، تنها به شیخ اجازه دانستن او اکتفا کرده است 92، ص6، ج1406)مجلسی، کند می

(. وی سپس برای 41، 23، صص14و ج 315، ص4، ج1406و  6، ص7و ج 255، ص3، ج1414

( و به جهت نشان 29، ص1، ج1406نشان دادن تفاوت مراتب حسن راویان )ر.ک: مجلسی، 

 نامیده است. ممدوح کالثقةبن هاشم، به جعل اصطالح روی آورده و او را  دادن جایگاه ابراهیم

 لثقةالموثق كا -3-5-2-2-7

نیز از الفاظی است که برای اولین بار در کالم مجلسی اول ذکر شده است. « لثقةالموثق کا»

مان[ ( و ابان ]بن عث299، ص3، ج1406وی این تعبیر را دو مرتبه درباره ابن فضال )مجلسی، 

( به کار برده است. مقصود او از این اصطالح این است که نظر به غیر امامی 392، ص6، ج)همان

بودن این دو نفر، باید بر اساس اصطالح متأخران، ایشان را موثق دانست، ولی با در نظر گرفتن 
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اده ل با استفباید بر ایشان عنوان ثقه را اطالق کرد. مجلسی او 1مبانی این اشخاص در نقل حدیث،

در صدد رفع این تناقض برآمده است. همچنین، برای تلفیق اصطالحات « لثقةموثق کا»از تعبیر 

نامیده است « موثق کالصحیح»مراسیل ایشان را (، 7، ص7، ج1414متقدمان و متأخران )مجلسی، 

 (.823، ص2، ج1406)برای نمونه، نک: مجلسی، 

 یخ اجازهتحلیل بر ارزیابی مشا -3-5-2-3

با توجه به اینکه از دیدگاه مجلسی اول، ضعف مشایخ اجازه فاقد کتاب اشکالی در سند 

( و 292، ص2، ج1414گونه روایات )برای نمونه ر.ک: کند؛ وی با مصدریابی اینایجاد نمی

 تعیین مشایخ اجازه، نقش مهمی در توجیه عمل متقدمان در نقل روایت از افراد ضعیف ایفا کرده

است. الزم به ذکر است که مجلسی درباره مشایخ اجازه دیدگاهی متفاوت از سایر رجالیان دارد 

ه هریک ، دربار«مشایخ فاقد کتاب»و « مشایخ صاحب کتاب»و ضمن تقسیم ایشان به دو دسته: 

دسته اول که صاحب کتاب و روایت هستند، از این قسم، حکمی متفاوت ارائه کرده است. 

رو، احراز وثاقت یا ضعف ایشان ضروری است. دسته دوم وایت هستند و ازاینهمانند شیخ ر

شود و وثاقت و عدم وثاقت شامل افرادی است که نام ایشان صرفاً جهت اتصال سند ذکر می

رسد، در مواردی که مجلسی اول بیان داشته ضعف یا ایشان تأثیری در سند ندارد. به نظر می

 256، ص3و ج 357، ص2، ج1414)برای نمونه، نک: مجلسی، د جهل مشایخ اجازه ضرری ندار

رو، هرگاه یکی از ایشان ضعیف ، دسته دوم مد نظر اوست. ازاین(433، 202، 368، صص4و ج

اند، حکم به ضعف سند نکرده است؛ بلکه شیوه دیگری در پیش گرفته است. یا مجهول بوده

(، عدم 105، ص1، جمتقدمان و متأخران )همانتوضیح اینکه، مجلسی اول جهت تلفیق آراء 

( و نیز 189، ص1، جایجاد تنفر در فضال به خاطر انس ایشان با اصطالحات متأخران )همان

(، به ابداع برخی اصطالحات روی آورده است. از آن جمله، 411، ص2، جتألیف قلوب )همان

در عین حال  (، ولی14، ص14، ج1406)مجلسی، وی اسناد مشایخ اجازه را کالصحیح نامیده 

، 2، ج1414)مجلسی، « گویم به اعتقاد من صحیح استهرجا کالصحیح می»متذکر شده است که 

 (. 411ص

 شهادت متن به صحت خبر -4

تواند به تنهایی به اعتقاد مجلسی اول، در صورت ضعف یا جهل سند، متن حدیث خود می

                                                           

اند، پس اگر راوي ما بعد ايشان کرده. اين مجاعت تا چيزي نزد ايشان يقيين نبوده است، در کتاب خود داخل مني 1

لسي، )جماند، م به آن خرب از طريق تواتر يا غري آن داشتهضعيف يا مرسل بوده باشد، ضرر ندارد؛ چون اين مجاعت عل

 (.۱۰۵، ص۱، ج۱۴۱۴
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 58، ص14و ج 206، 147، صص13و ج 36، ص11، ج1406)مجلسی، دلیلی بر صحت باشد  

(. وی با استفاده از این مبنا، معتقد به صحت 666، ص8و ج 181، ص6و ج 25، ص3، ج1414و 

کتاب سلیم بن قیس هاللی است. نقل ثقات از این کتاب و عرضه کتاب سلیم بن قیس به معصوم 

(. همچنین، با استناد به 36، ص10، ج1406مجلسی، )ع(، قرینه دیگر وی بر این اعتقاد است )

(. 201، ص13، ج1406است )مجلسی، « يعةمصباح الشر»این مبنا، قائل به صحت انتساب کتاب 

مورد دیگر استفاده مجلسی از این مبنا را در اثبات صحت تفسیر محمد بن قاسم استرآبادی 

 .(250، ص14، ج1406توان رؤیت کرد )مجلسی، می

 جبران ضعف سند با عمل اصحاب به مضمون حدیث -5

مجلسی معتقد است اگر عالمان شیعی به مضمون یک حدیث ضعیف عمل کرده باشند، 

، 229، صص1، ج1406ضعف سندی آن به واسطه عمل ایشان، جبران خواهد شد )مجلسی، 

، 14و ج 188، ص6و ج 321، ص3و ج 227، ص2و ج 453، 434، 415، 406، 384، 208، 372

(. وی دلیل خود بر این ادعا را چنین توضیح داده است: 356، ص8، ج1414و  371، 209صص

ها، ممکن است نزد گذشتگان اخباری متواتر موجود بوده، ولی ایشان با اتکا به وجود آن در کتاب»

« باشد رفتهصرفاً به آوردن یک روایت ]ضعیف[ اکتفا کرده باشند و سپس، آن کتب از بین 

 (.132، ص7، 1406)مجلسی، 

 جبران ضعف سند به واسطه شهرت متن -6

 182، ص2، ج1406مبنای دیگر مجلسی اول، جبران ضعف سند به واسطه شهرت )مجلسی، 

(، 622، ص8و ج 302، 288، صص2، ج1414و  236، ص10و ج 102، ص6و ج 218، ص5و ج

 (. 590، ص3، ج1414حدیث است )مجلسی، تواتر و یا مستفیض بودن متن 

 عدم نیاز به ذكر سند در كتب مشهور -7

به اعتقاد برخی عالمان از جمله مجلسی اول، ذکر طریق کتاب صرفاً جهت اثبات صحت 

( و ذکر سند هنگام نقل حدیث از 328، ص14، ج1406انتساب آن به مؤلف است )مجلسی، 

، 1406)مجلسی، و تبرک و خروج سند از حالت ارسال است کتب مشهور و متواتر، جهت تیمن 

و  281، ص1، ج1414/ مجلسی، 504، 59، صص14و ج 228، ص7و ج 30، 29، 21، صص1ج

. مجلسی با ذکر این مبنا، در صدد موجه نشان دادن عملکرد متقدمان در نقل (315، ص7ج
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و  211، ص2، ج1406ه، ر.ک: مجلسی، احادیث مرسل از کتب مشهور برآمده است )برای نمون

 (. 84، ص5ج

 شهرت راویان مجهول نزد متقدمان -8

 شیخرود؛ حال آنکه، وجود راویان مجهول یکی از مشکالت سندی کتب اربعه به شمار می

از « الفقیه ال یحضرهمن »صدوق در ابتدای کتاب خود بیان داشته که کلیه احادیث موجود در 

(. مجلسی اول ضمن 3، ص1، ج1413)صدوق، مورد اعتماد گرفته شده است و  1کتب مشهور

اید بهای مختلف عالمان از این سخن شیخ صدوق، بر این اعتقاد است که بیان و ردّ برداشت

جلسی، اند )مگفت جماعتی که نزد ما مشهور نیستند، نزد شیخ صدوق و سایر قدما شهرت داشته

شیخ صدوق به واسطه ارتباط با محدثان شهرهای مختلف، از  (؛ زیرا350، ص14، ج1406

های رجالی باالیی برخوردار بود، به خالف برخی رجالیان که صرفاً در بغداد و کوفه ساکن آگاهی

رو، نام و شرح حال بسیاری از مشایخ شیخ صدوق در کتب رجالی نیامده؛ هرچند اند. ازاینبوده

رسد، اکثر این مشایخ، با حضرت صاحب به نظر می« النعمة تمامالدین و ااکمال »بر اساس کتاب 

لذا باید گفت جماعتی که امروزه نزد ما  (.104، ص14، ج)هماناند االمر)ع( در ارتباط بوده

( و 350 -71، صص14، جاند )همانمشهور نیستند، نزد شیخ صدوق و سایر قدما شهرت داشته

 (.134ص، 2، جاند )همانیا ثقه بوده

 گیرینتیجه

یکی از نظریات مشترک میان اخباریان، صحت همه روایات کتب اربعه است. مجلسی  .1

جهت اثبات این نظریه، مبانی رجالی خود را تحت عناوین: حجیت شهادت صاحبان کتب اربعه 

 بر صحت روایاتشان، تأیید اخبار کتب اربعه توسط احادیث سایر کتب متقدمان، اعتبار مصادر

کتب اربعه، امکان مقابله کتب اربعه با اصول توسط معاصران مشایخ ثالثه، توجه به مبانی متقن 

 متقدمان در نقل و ثبت حدیث و امکان تصحیح اسناد کتب اربعه شرح داده است.

این  اند. وی تصحیحبه گفته مجلسی اول، مشایخ ثالثه به صحت احادیثشان شهادت داده .2

 تر از رجالیان معرفی کرده است.ته و مشایخ ثالثه را عالماشخاص را حجت دانس

وجود مؤیدات حدیثی کتب اربعه در سایر کتب قدما مانند محاسن برقی، قرینه دیگر  .3

 المن »های سندی خود در شرح هاست. وی ضمن بررسیمجلسی بر صحت روایات این کتاب

 ، از این روایات بهره برده است.«الفقیه یحضره

                                                           

اين کتب نزد حمدثان به انتساب به نويسندگانش مشهور است و ظاهر ً مراد »گويد: جملسي در شرح اين عبارت مي .1

 .(۱۴، ص۱، ج۱۴۰۶)جملسي، « از شهرت، تواتر است
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ایشان بسیار مهم است. منابع اصلی صاحبان  محوری متقدمان، دقت در مصادرنظر به کتاب .4 

ورد های م، کتب مشهور و متواتر و کتابةکتب اربعه در نگارش این چهار کتاب، اصول اربعمأ

 تأیید معصومان بوده است. 

تب به مقابله احادیث ک اند،عصر بودهبه اعتقاد مجلسی اول، عالمانی که با مشایخ ثالثه هم .5

جه ها با اصول، مورد توپرداختند و به خاطر موافقت احادیث این کتابمی ةاربعه با اصول اربعمأ

 و اعتماد قرار گرفتند.

توجه به مبانی دقیق متقدمان در نقل حدیث، دلیل دیگر مجلسی بر صحت کتب اربعه  .6

خبر مرسل جهت تأیید اخبار و توجه به است. صحت حدیث بر اثر تکرار در کتب، استفاده از 

مذهب راوی هنگام نقل حدیث، از مبانی متقدمان است. به اعتقاد مجلسی، مبانی دقیق ایشان در 

 کند.نیاز مینقل حدیث، ما را از بررسی مجدد این کتب بی

شهادت متن به صحت خبر، جبران ضعف سند با عمل اصحاب، جبران ضعف سند با  .7

روری نبودن ذکر طریق به کتب مشهور و شهرت راویان مجهول نزد متقدمان از شهرت متن، ض

 دیگر مبانی رجالی مجلسی است.

مبنای دیگر مجلسی در اثبات صحت کتب اربعه، امکان تصحیح اسناد ضعیف و مجهول  .8

هاست. وی از تعویض اسناد، ابداع اصطالحات و مصدریابی روایات و تعیین مشایخ این کتاب

 زه بهره برده است. اجا

پذیر در مواردی که تصحیح سند از طرق رایج امکانمقصود از تعویض سند این است که  .9

عویض توان به این امر نائل شد. تنیست، با جایگزینی و تعویض اسناد غیر صحیح با صحیح می

لسی جقابل انجام است. م« تعویض بخشی از سند»و « تعویض کل سند»اسناد در دو شکل کلی 

ویض سند مجلسی به تع به وفور از این شیوه جهت تصحیح اسناد کتب اربعه استفاده کرده است.

 کتب اربعه با یکدیگر پرداخته است. 

خی بار از برمجلسی در راستای انطباق مفهوم صحت نزد متقدمان و متأخران، نخستین .10

القوی »، «القوی کالصحیح»، «یحالموثق کالصح»، «الحسن کالصحیح»اصطالحات بهره برده است. 

ظر در زمره این تعابیر هستند. به ن« لثقةموثق کا»و « لثقةممدوح کا»، «القوی کالموثق»، «کالحسن

گونه اسناد با حدیث صحیح، در نظر گرفتن دیدگاه متقدمان و حسن، رسد، مشابهت اینمی

 بندی متأخران است. وثاقت و قوت سند ناظر به دسته

عالمان همچون مجلسی اول بر این اعتقادند که ضعف و جهل مشایخ اجازه در برخی  .12
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سند روایات مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ ازاین، مجلسی در موارد متعددی ضمن مصدریابی این 

روایات به تعیین مشایخ اجازه همت گمارده است. وی از این طریق، وجود برخی راویان ضعیف 

 یه کرده است.توج« شیخ اجازه بودن»را با 
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