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 بحار األنوارمبنای متن محورانه عالمه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث 
 با تأکید براحادیث ناظر بر امامت

 1پور محسن قاسم
 2دآبا ابوطالب مختاری هاشم

 چکیده
به دلیل جامعیهِت بیشهتِر موضهوعات، منهابع و  بحار األنهواردر میان جوامع حدیتی شیعه، 

احادیث آن و حضور علمی مؤلفش، عالمه محمد با ر مجلسهی، اهمیهت بیشهتری یافتهه 
گزینشهههی وی  و توضههیحات عالمهههه مجلسهههی بیهههان بحهههار األنهههواراسههت. مطالعهههه   گر رفتهههار 

 یهث اسهت. وی بههه پیهروی از دانشهوران حههدیث محهوِر پههیش در مواجههه بها مصههادر و احاد
 از خههههود، در اعتبههههار سههههنجی احادیههههث بههههه  ههههراین متنههههی بههههیش از  ههههراین سههههندی ارج 

 نهاده است.  می
، احادیث ناظر بر امامت، بحار األنواراین پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بر مجلد هفتم 

که عالمه مجلسهی عهالوه بهر مهتن نشان می در انتخهاب احادیهث، بیشهتر از  محهوری، دهد 
بههرده اسههت. روش وی در  منههابع اصههیل و متقههدم شههیعه و دارای احادیههث مسههند، بهههره می

ای از احادیث یک باب از منبهع خهاّص بهه منظهور تکمیهل  بیشتر موارد، استفادۀ مجموعه
خانواده حدیث در یک موضون بوده است، ولی دلیل ترجی  یک مصدر بر منبع دیگر در 

 موارد مشّخص نیست. برخی 
 شناسی. ، متن حدیث، اعتبار حدیث، روشبحار األنوارعالمه مجلسی،  ها: کلیدواه 

ح مسأله  طر
کارهای مهم و باارزش پژوهشی، روش کارهای بزرد است. در میان  همواره یکی از  شناسی 
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ث 
حادی

ر و ا
صاد

ب م
تخا

در ان
سی 

مجل
المه 

ه ع
حوران

ن م
ی مت

مبنا
حار ا

ب
 ألنوار

 

 

107 

حمهد بها ر وجهود نهدارد. عالمهه م بحهار األنهوارتر و مفیهدتر از  مجامع حهدیتی شهیعه ته لیفی جهامع
ق( این دایرة المعارف روایی را با استفاده از بهیش از چهارصهد منبهع در 1110 - 1037مجلسی )

کرده است. بی پس از یهافتن  بحار األنواربرداری صحی  از  تردید، بهره حدود چهل سال ت لی  
 یابد.  مبانی و شیوه مجلسی در ت لی  اثرش، تحق  می

عتمههاد بههه منههابع حههدیتی پههیش از خههود و توثیهه  مصههادر را ، ابحههار األنههوارمجلسههی در مقدمههه 
معرفهههی  بحهههار األنهههوارتهههرین مبنهههای تههه لی  جهههامع خهههویش و دلیهههل اصهههلی اعتبهههار روایهههات  مهم
توضههیحات اجمههالی مجلسههی در مقدمههه اثهرش مطالههب بسههیار مفیههدی اسههت، ولههی  3کنهد. می

از  بیهل: مجلسهی در گهر نیسهت؛ سهؤاالتی های متبادر بهه ذههن پهژوهشگوی تمام پرسش پاسخ
چهه مبنهایی در انتخهاب منهابع و احادیهث آنهها داشهته اسهت  میهزان  بحهار األنهوارتدوین ابواب 
ای اسهت  آیها اسهتفاده ایشههان از  نهزد او بهر اسههاس چهه مبنها و ضهابطه بحهار األنهواراعتبهار مصهادر 

آیها توثیه  وری وی از مصهادر مته خر یکسهان اسهت  اصول و مصادر متقدم شیعه با نحهوه بههره
های فهردی و محیطهی  مصادر به معنای توثی  هر یک از احادیث آنها نزد وی است  آیا ویژگی

 ت ثیر داشته است   بحار االنوارمؤل ، در تعیین روش ت لی  
در ایههن مقالههه تههالش شههده اسههت بهها اسههتفاده از مطالههب مجلسههی و توضههیحات وی ذیههل 

جلههدی،  110کههه در چهها  _ بحههار األنههوارهفههتم  در مجلههد بحههار األنههوارشناسههی  احادیههث، و روش
گههزینش احادیهث، بههه منظههور  _اسهت  27تهها  23جلهدهای  از جهههت نحههوه اسهتفاده از مصههادر و 
کوتاه، برداشته شود.  هایی برای پرسش یافتن پاسخ گامی هر چند   های یاد شده 

 مقدمه 
کهه تبلیهغ مهذهب و  _همواره در طول تاریخ شیعه، دانشوران شیعی به ویژه فقهها و محهدثان 

هها و امکانهات پهیش آمهده بهتهرین  از فرصت _فرهن  صحی  برای آنان اهمیت بسیار داشته 
کهم بردند. در این میان، فعالیت استفاده را می نظیهر و پرکهار، عالمهه محمهد بها ر  ههای دانشهمند 

کنهون مهو رد مجلسی در عرصه علوم اسالمی، بهه ویهژه علهوم حهدیث شهیعه از عصهر صهفویان تها 
 توجه اندیشمندان وا ع شده است. 

های  محمد با ر مجلسی تحت ت ثیر تربیت پدر دانشمندش محمد تقی مجلسی، فعالیت
گفتههه افنههدی، وی علههوم  علمههی خههود را بههر تحقیهه  در روایههات اهههل بیههت کههرد. بههه   متمرکههز 

 عقلههههی را نههههزد آ هههها حسههههین خوانسههههاری و علههههوم نقلههههی را نههههزد پههههدرش مجلسههههی اول خوانههههده 
                                                   

 .46 - 26و  4 - 3، ص1، جبحار األنوار. 3
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که در  _گرایی عالمانه او و ناسازگار دانستن آن با روش صوفیان و فالسفه  مشی حدیث 4ت.اس
سبب شد تا آثار او بیشتر در جههت تهرویج و شهرح احادیهث  _زمان او طرفداران بسیاری داشته 

 25را در  بحههار االنهوار الجامعههة لههدرر اخبههار األئمههة األطهههارتههرین اثههر خههویش، یعنههی  باشهد. او مهم
کرد و تها آخهر عمهر شهریفش )سهال 1070د، پس از سال مجل ق( مراحهل تکمیلهی آن 1110ق، آغاز 

ههها هههزار حههدیث از بههیش از چهارصههد  بههاب و ده 2489ایههن مجموعههه بهها داشههتن  5ادامههه یافههت.
کتهب  6منبع حدیتی نگاشته شهده اسهت. البتهه حمایهت حکومهت صهفوی از ته لی  و انتشهار 

مجلسهی در دربهار صهفویان نیهز بهر تسهریع فرآینهد ته لی  دانشمندان شیعه و مناصب حکهومتی 
 مؤثر بوده است.  بحار األنوار

و و ههون اشههتباهات و  بهها توجههه بههه وجههود پدیههده جعههل و وضههع حههدیث از زمههان پیههامبر
کهه در  مشکالت در نقل سینه به سینه احادیهث معصهومان در طهول تهاریخ، بهدیهی اسهت 

کهه از بهیش از چهارصهد منبهع حهدیتی ته لی   _ نهواربحهار األمورد یهک معجهم بهزرد روایهی متهل 
کهه  _شده است  وجود احادیث ضعی  و غیر معتبر در آن غیر  ابل انکار بهه نظهر رسهد. از آنجها 

حفهه  میههرا  حههدیتی مکتههوب  بحههار االنههوارهههای خههویش را از تهه لی   مجلسههی یکههی از انگیههزه
کههرده، ای مملههّو از احادیههث  را مجموعههه اربحههار األنههوبرخههی  7شههیعه از فراموشههی و نههابودی بیههان 

گردآوری داشته است، و برخی معتقدنهد مجلسهی  ضعی  دانسته که مؤل  آن فق   صد  اند 
کهرده اسهت، گههذار  ولهی بها نگهاهی اجمهالی بههه  8پهاالیش احادیهث را بهه دانشهوران بعهدی شهیعه وا

، التهههذیبو  یالکههافهای او بههر  های مجلسههی بهر احادیههث آن و شههرح و شههرح بحههار االنههوارمقدمهه 
گر چه عالمه مجلسهی از امکانهات پهیش آمهده در عصهر صهفویان بهرای جمهع  روشن می که  شود 

کهه احادیهث را پهس از پهاالیش  آوری احادیث بیشترین بهره را برده است، ولی  صد او این بوده 
کنهد گهردآوری  کارآمهدی  گزینش بهه  صهد  و وجهود احادیهث مشهکو  را در جهامع خهویش بهه  9و 

، اعتمادش بر محدثان متقهدم شهیعه و بحار األنوارساند. مبنای اصلی وی در ت لی  حدا ل بر
روش علم الحدیتی و آثار آنان و مقدم دانستن نقد محتهوایی بهر نقهد سهندی اسهت. بهه عبهارت 

                                                   
 .40، ص5، جریا  العلماء. 4

کنویس شهده اسهت )پهس از حیهات عالمهه توسه بحار األنوار. نه مجلد 5 گردانش پها بحهار ، مطبهون در الفهیض القدسهی  شها
 (. 85، ص2، جروضات الجنات؛ 86و  45 – 44، ص102، جاألنوار

 .261و  226، صآشنایی با بحار األنوار؛ 91، صعلم الحدیث. 6

 .4 - 3، ص1، جبحار األنوار. 7

 .199و 123 - 122، صآشنایی با بحار األنوار. ر. : 8
 «. ار األنواربح». ر. : 9
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کهه بسهیاری از  کلهی، اعتبهار احادیهث جهامع خهویش را پذیرفتهه، چنهان  دیگر، مجلسی، به طور 
کتب فارسی خو کرده استآنها را در  و فق  در موارد معدودی در صحت انتسهاب  10د نیز نقل 

کهرده اسهت، احادیث به معصومان ولهی آنهها را بهه دلیهل داشهتن محتهوایی سهالم و  11تردیهد 
کهرده اسهت و  مفید در جهت تکمیل مطالب یک باب خاص و به منظهور صهیانت از آنهها نقهل 

کهرده اسهت. البتهه بهه دل علمش را به اهل بیهت گهذار  کثهرت اشهتغاالت وی و ناتمهام وا یهل 
گفههت در تمهههام  نمی بحههار األنههواراش و تنههون مطالهههب  های علمههی مانههدن برخههی از برنامهههه تهههوان 

که مجلسی اظهار نظر نکرده، پس آن حدیث را صحی  می  دانسته است.  مواردی 
 های فقه الحدیتی عالمه مجلسی و روش او در ت لی  در باره پیشینه بحث در مورد دیدگاه

گردانش متهل سهید نعمهت اهلل جزائهری، و میهرزا  بحار االنهوار کنهده در آثهار شها مطهالبی بهه طهور پرا
یهها  العلمههاءعبههد اهلل افنههدی صههاحب  شههود، ولههی تحقیهه  جههامعی پههیش از دوران  دیههده می ر

کاوش شهود. در سههال معاصهر دیههده نمی هههای فقههه  ای دربهاره روش هههای علمهی ارزنههده های اخیهر 
گرفتههه )کههه برخههی در پههی نوشههت  بحههار األنههوارهههای  جلسههی و ویژگیالحههدیتی عالمههه م صههورت 

متناسب با چگونگی استفاده مجلسی از مصادر،  بحار االنوارخواهد آمد(، ولی اعتبار سنجی 
 کمتر مورد توجه وا ع شده است. 

کاوی مبنا و روش عالمهه مجلسهی در اسهتفاده  این مقاله در تکمیل آثار ارزنده پیشین، به وا
 پهههردازد و ابتهههدا دیهههدگاه مجلسهههی  می بحهههار األنهههوارو تههه ثیرش در اعتبهههار  بحهههار األنهههوارز مصهههادر ا

و چگونگی اسهتفاده از آنهها، سه س دیهدگاه وی در مهورد مهتن و سهند  بحار األنواردر باره مصادر 
بهه عنهوان نمونهه  بحهار األنهوارگردد و در پایان روش ته لیفی او در مجلهد هفهتم  حدیث بررسی می

 گردد.  رائه میا

 نزد عالمه مجلسی  بحار االنوار. اعتبار روایات 1
در ایههن بحههث روایههات از دو منظههر منبههع حههدیث و خههود حههدیث )سههند و مههتن( از دیههدگاه 

 گردد. مجلسی بررسی می

 . اعتبار احادیث از جهت مصادر آنها 1 - 1
 بهههرد.  یمنبهههع اههههل تسهههنن نهههام م 85منبهههع شهههیعی و  378مجلسهههی در مقدمهههه خهههویش از 

                                                   
 . 287 - 285، صعالمه مجلسی و فهم حدیث. 10
 .131 - 125، صآشنایی با بحار األنوار. ر. : 11
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کهرده اسهت، ولهی در  گر چه از اندکی از آنها اصاًل نقل نکهرده و یها بسهیار انهد  نقهل    بحهار األنهوارا
 های اول و دوم مقدمهههه  بههها توجهههه بهههه فصهههل 12از بهههیش از ششصهههد منبهههع اسهههتفاده شهههده اسهههت.

 تههرین دلیههل اعتبههار احادیههث  ، اعتمههاد بههه محههدثان، علمهها و مصههّنفان شههیعه مهمبحههار األنههوار
 کنهههد  د مجلسهههی اسهههت. وی در مقدمهههه خهههویش منهههابع و مصهههادر جهههامع خهههود را معرفهههی مینهههز

و بها بیههان اطالعههات مفیههدی در مهورد برخههی از آنههها، دلیههل اعتمههاد خهویش بههر آنههها را بههه اختصههار 
  13کند. گزارش می

کتابخانهه بحهار االنهوارمنابع و مصادر حهدیتی  کتهاب  بسهان  کهه بهیش از چهارصهد  ای اسهت 
هههای  های متعههددی نههزد مجلسههی موجههود بههوده اسههت. پژوهش برخههی از آنههها، نسههخه دارد، و در

کهه همهان بررسهی حجیهت خبهر از  _حدیتی مجلسی به روش تحلیل فهرستی در حجیت خبهر 
کتابشناسی است  گسهترده از ایهن روش در دوره مته خران اسهت. تحلیهل  _طری   نمونه عالی و 

کنار تحلیل  که در مباحث فقهی در  گفته  اصولی و تحلیل رجالی مطرح میفهرستی  شود، به 
محققهههان، مخهههتص شهههیعه اسهههت و حتهههی در جههههان امهههروز و در دنیهههای غهههرب، بههها ایهههن همهههه 

کادمیک و علمی نیز متل و مانندی ندارد.   14تحقیقات آ

ای از اجههازات مؤلهه  و سههایر محههدثان شههیعه بههوده و  کههه مجموعههه _ بحههار األنههوارمجلههد آخههر 
کتهاب اسهت  سند متصل تا زمان ائمهبرخی از آنها دارای  ت ییهد شهیوه  _و اصهحاب دارای 

یههه محههدثان و  تحلیهل فهرسههتی مجلسههی اسهت و  رینههه ای بههر اتقهان منههابع حههدیتی و وحهدت رو
 فقهای شیعه در تاریخ حدیث شیعه است. 

 دو نکته مهم را دربحث مبانی علم الحدیتی مجلسی دربر دارد:  بحار االنوارمقدمه 
کتهاب بهه مهؤلفش، ال ( مجلس ی عالوه بر وثا ت و مقام علمی مؤله  و  طعیهت انتسهاب 

کرده است:  بحار األنوار راین دیگری از داخل یا خارج آن منبع، برای اعتماد بر منابع   معرفی 
کتههههب موثهههه  حههههدیتی پههههیش از آن، وجههههود  قددددراین داخلددددی:  توافهههه  روایههههات آن بهههها روایههههات 

 ای از آن، داشهههتن محتهههوای مفیهههد و  ن بهههر نسهههخهاجهههازات فضهههال یههها دسهههتخ  یههها تصهههحی  آنههها
 کمیهههاب، سهههازگاری اسهههلوب و سهههیاق مهههتن روایهههات آن بههها متهههون احادیهههث صهههحی ، داشهههتن 
 اسههناد خههوب، عههدم خلهه  اخبههار امامیههه بهها اخبههار عاّمههه توسهه  مؤلهه ، تسههام  در ادلههه سههنن 

کتههههاب و ثبههههت و ضههههب  د   یهههه  بههههرای آثههههار دارای احادیههههث اخال ههههی و آداب و ادعیههههه، نظههههم 
                                                   

 . 255. همان، ص12
 . 46 - 26، ص1، جبحار األنوار. 13

کهن حدیث شیعه. 14  . 79، صبازسازی متون 
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 احادیث در منبع.
کتاب و متهداول قراین خارجی:  شمرده شدن از یکی از اصول اولیه حدیتی، شهرت اصل یا 

کتهاب بهه خه  مؤله   بودن آن در میان دانشوران شیعه، شههرت مؤله  آن، وجهود نسهخه ای از 
رش نزد خود، نقل محدثان بعدی از آن اثر، وجود نام مؤل  در اسناد اجازات، مدح مؤل  یا اث

کتاب بهرای مجلسهی، توثیه  یها مهدح  توس  عده ای از نیکان، تحق  خارجی برخی از مطالب 
کتب رجال یا فهرست یا صاحبان اجازات.  مؤل  توس  صاحبان 

کرده است.   15مجلسی برای بسیاری از منابع چند مورد از  راین یاد شده را بیان 
خهود بهه «  رة و اختالفها فی ذلکفی بیان الوثوق علی الکتب المذکو»ب( مجلسی در تعبیر 

االمههالی مههتال  16اخههتالف منههابع خههویش از جهههت شههدت و ضههع  اعتبههار اشههاره نمههوده اسههت؛
پهدر را نههزد  االمهالیدانهد، ولهی  پهدرش در زمهان خهود مشههورتر می االمهالیفرزنهد شهیخ طوسهی را از 

الحههدیتی شههیخ شههاید دلیههل رأی او، تقههدم زمههانی و علههم  17دانههد. تر می تر و موثهه  خههود صههحی 
 طوسی نسبت به پسرش باشد. 

 بحار االنوار. منابع غیر قابل اعتماد در 1 - 1 - 1
کتهاب بهه مؤله  ثقهه، بهر اسهاس روش  کلی مجلسی پس از اطمینان از انتساب یهک  به طور 

گفته در باره اثهر، و طبه  سهیره عقهال از  محور خویش و با توجه به وجود برخی  راین پیش حدیث
بر خبر مخبر صهادق و بهه پیهروی از شهیوه محهدثان متقهدم، متهل شهیخ صهدوق، جهت اعتماد 

کمههی از  18شههیخ طوسههی و سههید بههن طههاوس، بههر منههابع اعتمههاد و حسههن ظههّن دارد. وی بههر تعههداد 
کهه می بحار األنوارمنابع  کافی نهدارد؛ از جملهه هیجهده مهورد  کهم  اعتماد  تهوان بها توجهه بهه دلیهل 

گروه ذیل  رار داد: اعتباربودنشان نزد مجلسی آنها   را در پنج 
کمی اعتبار به دلیل نقل اخبار شبهه ک و غالیانه  الف.   نا

حاف  رجب برسی بهه دلیهل آمیختهه شهدن مطالهب آنهها بها  الفینو  مشارق االنوارمجلسی بر 
کتاب 19کنههد مطالههب نادرسههت و غلههوآمیز اعتمههاد نمی کتههاب و  یهها  هههای  و فقهه  از آن دو  ر

                                                   
 .46 - 26، ص1، جبحار األنوار. ر. : 15
 . 26، ص1. همان، ج16

کتاب و متعل  به شیخ طوسی دانسته االمالی از محققان، متل سید محسن امین، هر دو  . برخی27همان، ص 17. را یک 
 (.101، ص23، جاعیان الشیعهکه راوی  سمت دوم آن پسر شیخ بوده است )

 . 22، ص1، جمرآة العقول؛ 27 - 26، ص1، جمالذ االخیار. 18

 . 10، ص1، جبحار األنوار. 19
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کههه موافهه  روایههات اصههول  فضههل اهلل بههن محمههود فارسههی روایت ارصههقوة االخبههو  الجنههان هههایی را 
کتهاب  20کند. معتبر شیعه است، نقل می یها  الجنهانوی در اعتبهار احادیهث دو  مشهارق و  ر

   21تردید دارد. االنوار
کمی اعتبار به دلیل خلط منابع روایی عامه و خاصه   ب. 

کتاب  جههامع االخبههارابههی جمهههور احسههایی و  ابههن نتههر الیلههیو  غههوالی الیلههیهههای  مجلسههی 
کرده و می  گوید:  شعیری را، با وجود شهرت، تخطئه 

مؤلهه  پوسهههت را از مغهههز و اصهههل مطلهههب تشهههخیص نهههداده و احادیهههث مخالفهههان 
کرده است. به همین دلیل بر نقل  متعصب اهل تسنن را میان روایات شیعه وارد 

کتفا نمودیم.   22برخی از احادیث آن ا
کتاب  ورام بن ابی فراس نیز اشکال خل  روایهات عامهه و خاصهه را وارد  نبیه الخاطرتوی به 

  23کرده است.
کمی اعتبار به دلیل ناسازگاری عبارات با روایات اصیل و صحیح ائمه  ج. 

کامهل نهدارد؛ ییهرا مصباح الشریعهمجلسی با وجود تمجید سید بن طاوس از  ، بر آن اعتمهاد 
کهه شههیخ  دانهد و اشهاره می نمی د سهایر روایههات ائمههاسهلوب برخهی مطالهب آن را ماننه کنهد 

کامههل نداشههته اسههت و روایههت آن از امههام  طوسههی بهها وجههود نقههل برخههی روایههاتش بههر آن اعتمههاد 
که سند آن به صوفیه می صادق   24رسد ... نزد او ثابت نشده است؛ عالوه بر آن 

کمی اعتبار به دلیل مجهول المؤلف بودن مصادر   د: 
کتهب  مجلسهی در کمهی اعتبهار  منسهوب بههه و  های منسهوب بهه امهام صهادق ملحمهههمهورد 

کهه مجههول المؤله  هسهتند و مهورد اخیهر  _ الروضهة فهی المعجهزات و الفضهائلو  دانیال نبی
کتاب  _ت لی  جبرئیل بن شاذان  می باشد  الفضائلاحتمال دارد مانند  ابن حهداد و النبذة و 

 نویسد:  به ترتیب می الئمةطب او  دیوان منسوب به امام علی
كتابا  كتا  الملحمة و  كثیرًا  و  غیس یف ُمذل رفیذع  الروضةمشهوران غكن   أعیمد علَما 

                                                   
 . 40. همان، ص20
 . 25ص ،25. همان، ج21
 . 31، ص1. همان، ج22

 .29. همان، ص23

 . 32، ص1. همان، ج24
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كتذذا   25مذذن اغجثذذوق  كتذذا   26مؤغفذذه   نعلذذم حاغذذه  النبذذذ و   _انیسذذابه إغیذذه  الذذدیوانو 
ویذذة یف سذذائر ا _صذذلجات اهَّلل علیذذه  كثیذذر مذذن األشذذعار ا ذذذكور  فَذذا مر غكتذذ  و مشذذهور و 

من اغكتذ  ا شذهور  غكنذه غذیس یف  طب األئمذةكتا   و 27یشكل احلكم بص ة مجیعها    
هاغة مؤغفه و   یضر ذغب إذ قلیل منه ییعل  باألحكذام اغفرعیذة و  28درِة سائر اغكت  حلج

  29یف األدویة و األدعیة   حنیاج إیل األسانید اغقویة 
کهههه مجلسهههی ههههر حهههد عبهههارات یهههاد شهههده نشهههان می کتهههاب دههههد   یتی را از ههههر منبعهههی در 

 آورد و وثا ههههت و شههههههرت مؤل ،کیفیههههت اثههههر و محتهههههوای احادیههههث مههههورد توجهههههه  خههههود نمههههی
 مجلسی بوده است. 

انهههد و  کهههه شههیخ طوسهههی و نجاشههی او را توثیههه  نکرده _وی همچنههین اصهههل عّبههاد عصهههفری 
  30داند. شایسته ت یید سایر روایات می _مجهول الحال است 

کمی اعتبار ب کم توجهی به اصل روایاتو.   ه دلیل 
کتههب متهل  کههه احههادیتش  _ اضهی نعمههان مصهری  دعههائم االسههالممجلسهی احادیههث برخهی 

کتاب  _بیشتر نقل به معنا است  که آن را شامل اخبهار  _حسین بن محمد  مقصد الطالبو نیز 
کید سایر احادیث می _داند  و احکام نادر می ن، بهر صهحت بنا بهر ایه 31داند. شایسته ت یید و ت 

کافی ندارد.   آنها اعتماد 
کم اعتبار 2 - 1 - 1  . عملکرد عالمه مجلسی نسبت به منابع 

کمتر از پهنج درصهد منهابع حهدیتی شهیعی  _از هیجده اثر یادشده  را تشهکیل  بحهار االنهوارکه 
کتاب _دهند  می ت و نقل نشهده اسه بحار األنوارحدیتی در النبذة ، و نتر الیلی، االلفینهای  از 

کمتهر از دو درصهد احادیهث  کهه  کمتر از هزار حدیث نقهل شهده اسهت  بحهار از پانزده مورد دیگر، 
تر  رسههد موضههع مجلسههی یهک جایگههاه اعتههدالی و صههحی  دهههد. بههه نظهر می را تشههکیل می األنهوار

                                                   
 . همان. 25
 . 45. همان، ص26

 . 42. همان، ص27
 . 30. همان، ص28
که مجلسی آن را از عبداله بن بسهطام و بهرادرش حسهین بهن بسهطام و بها عهدم توثیه   - طب االئمهعبارت اخیر در باره . 29

کرده )همان، ج که مجلسی با پذیرش تسام  در ادله سنن از ضع   -( 11، ص1توس  نجاشی معرفی  نشان می دهد 
کند. مجلسی از این منبع  ها مورد نیز به واسطه  بیش از سیصد مورد مستقیم و دهسند در برخی موارد چشم پوشی می 

کرده است. مکارم االخالق  حسن بن فضل طبرسی نقل حدیث 
 .44، ص1. همان، ج30

 . 43و  39 - 38. همان، ص31
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گروه دیگر است:   نسبت به دو 
کههه توسهه  مجلسههی  _ای از دانشههوران شههیعه در اعتبههار برخههی از منههابع دیگههر  گههروه اول. عههده

کههرده _معتبههر شههمرده اسههت  و  تفسههیر منسههوب بههه امههام حسههن عسههکریانههد؛ متههل  خدشههه وارد 
کههه مجلسهههی بهههه دلیههل معهههروف بهههودن و اخههذ متههه خران از آن دو و اعتمهههاد  االحتجههاج طبرسهههی 

کنهد و  بهر آنهها اعتمهاد می االحتجهاجصدوق بر تفسیر منسوب به امام و ثنای سید بن طاوس بهر 
گهاهی بهرای  ضهاوت در مهورد تفسهیر صدوق را ا ز احمد بن حسین غضایری از جههت زمهان و آ

  32داند. منسوب به امام سزاوارتر می
گردان مجلسی، متل سید نعمت اهلل جزائری و مال ذوالفقار اصفهانی  گروه دوم. برخی از شا

 محههههور شههههیعه، متههههل محههههد  نههههوری، عالمههههه امینههههی و  و برخههههی دیگههههر از دانشههههوران حههههدیث
 اهلل مرعشههی نجفههی و ... اشههکال اعتبههار برخههی منههابع یههاد شههده از سههوی مجلسههی و سههایران آیههة 

 انههد؛ مههتاًل جزائههری، نههوری و مرعشههی اشههکاالت بههر  را مرتفههع دانسههته و بههه اشههکاالت پاسههخ داده
مههال  33ضههب  شههده، پاسههخ داده انههد. غههوالی الیلههی بحههار األنههوارکههه در  _را  عههوالی اللئههالیاعتبههار 

مالحههم خواهههد از برخههی منههابع جاافتههاده، متههل  در نامههه خههویش بههه مجلسههی از او میذوالفقههار 
 34اسههتفاده نمایههد؛ بحههار األنههواررا در  منسههوب بههه دانیههال نبههیو  منسههوب بههه امههام صههادق
که مجلسی می  گوید: در حالی 

د و األحكام تركهتذا غعذدم ا عیمذا  وِدت یف بعض اغكت  اغقدمیة أخبارًا طویلة یف ا  حم
ویًا بعضها عن اغصادق كان مر   35 و بعضها عن دانیال عیل أسانیدها و إن 

  36برسی اعتبار  ایل است. مشارق االنوارو عالمه امینی برای 
 . اولویت قراین داخلی و محتوایی بر قراین خارجی در اعتبارسنجی مصادر3 - 1 - 1

و از وجود اسناد خوب  مجلسی از محتوای مطالب و نیکویی ت لی  آنها به عظمت مؤل 
کتاب به اعتبار آن پی می که  در  و  37و مؤلفش به فضیلت شههرت دارد عوالی اللئالیبرد؛ با آن 

ولی وجود برخی روایات عامه و ضعی  المتن در آن سهبب  38در اسناد اجازات نیز وجود دارد،
                                                   

 . 28، ص1. همان، ج32

 . 344 - 331، ص1، جخاتمه مستدر  الوسائل؛ 7، صعوالی اللئالیدر مقدمه « رساله الردود. »33
 . 172، ص107، جبحار األنوار. 34

 . 33، ص55. همان، ج35
 .38 - 33، ص7، جالغدیر. 36

 .31، ص1، جبحار األنوار. 37

 . 18، ص105. همان، ج38
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کامل نداشته باشهد. بنها بهر ایهن، بهرای اعت کتابش اعتماد  مهاد بهه مصهادر، شده مجلسی به او و 
کههه ایههن مطلههب در مههورد  نههزد وی  ههراین محتههوایی مهم هههم  مصههباح الشههریعهتههر اسههت؛ چنههان 

 مشاهده شد.
کتاب ابهن شهعبه حّرانهی،  تحه  العقهولهاشهم بهن محمهد،  مصهباح االنهوارهای  وی در مورد 

 محمهد بهن جعفهر المهزار الکبیهرمنسوب به محمهد بهن همهام و  التمحیصخزاز  می،  کفایة االثر
 نویسد:  مشهدی به ترتیب می
ر األخبار و یَهذر مذن اغكتذا  أن مؤغفذه مذن األفاضذل  مصباح األنذواركتا   مشیمل عیل غر

كتذذا  عییذذ  و نَمذذه یذذدل عذذیل رفعذذة  تحذذف العقذذولكتذذا   39اغكبذذار       عثرنذذا منذذه عذذیل 
 41       و تأغیفذه أدل دغیذل عذیل فضذله و ثقیذه و دیانیذه   الکفایذةكتذا   40شذأن مؤغفذه    

كیفیذة إسذنادا أنذه  المزار الکبیذر 42میانیه تدل عیل فضل مؤغفه     التمحیصكتا   یعلم من 
  43كتا  معیبر    

 نزد مجلسی از جهت احادیث آن بحار األنوار. اعتبار 2 - 1
کنار  هرآن فرمهایش کامل در مباحث دینی در  ههای  مجلسی معتقد است تنها منبع د ی  و 

ز این رو، او در مباحث علم الحهدیتی نیهز پهیش از ههر منبهع بهه ا 44است. پیشوایان معصوم
  45کند. احادیث مراجعه می

از روش  _تر بودنهههد  کهههه بهههه عصهههر امامهههان نزدیهههک _وی معتقهههد اسهههت روش محهههدثان متقهههدم 
کههه  تر اسههت؛ ییههرا آنههان بههرای  طعههی الصههدور بههودن روایههات  راینههی داشههته متهه خران صههحی  اند 

کتب اربعه و سایر ت لیفهات و اصهول معتبهر برخی از آنها هنوز هم با  ی است. بر این اساس، او 
کتهب رجهال ذکهر شهده  _حدیتی پیش از شیخ طوسی را  بنها بهر  46دانهد. جهایز العمهل می _که در 

 _واسطه و یا با واسهطه از آثهار متقهدمان اسهت  که بی _این، وی بیشتر احادیث جامع خویش را 
دانهد؛ بها ایهن وجهود وی عهالوه بهر  قهدمان، صهحی  میبر اسهاس تعریه  حهدیث صهحی  نهزد مت

های رجههالی  ابههل تههوجهی دارد و بههه بررسههی سههندی  هههای ارزنههده فقههه الحههدیتی، دیههدگاه تالش
                                                   

 . 40، ص1. همان، ج39

 . 29. همان، ص40
 . همان. 41
 . 34. همان، ص42
 . 35. همان، ص43
 . 3. همان، ص44
 . 283 - 158، ص33 - 21، ابواب 2. ر. : همان، ج45
 . 27 - 26، ص1، جمالذ االخیار. 46
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 احادیث به روش مت خران هم پرداخته است.
 . دیدگاه مجلسی در باره ارزیابی سندی احادیث 1 - 2 - 1

 گوید:  وی می 47داند می مجلسی سند حدیث را همچو پایه و اساس برای آن
حذف سند سبب از بین رفتن تشهخیص میهان اخبهار از جههت  هوت و ضهع  و 

شههود و بهها  شههود؛ ییههرا بههه واسههطه مخبههر شهه ن خبههر روشههن می کمههال و نقههص آنههها می
  48شود. اعتماد بر راویان بر واال بودن روایت داللت می

کامل سند را با رعایت اختصار در کهه بهه  بر این اساس، مجلسی ذکر  باره راویهان بهه شهرحی 
بهرای حهدود  بحار األنهواروی در  49گزیند. داده، بر می بحار االنوارتفکیک منابع اصلی در مقدمه 

کنهد و پهس از اتمهام حهدیث بهه سهند دیگههری از  ده درصهد از روایهات، بهیش از یهک سهند ذکهر می
 دهد.  همان منبع یا منابع دیگر ارجان می

های اسناد و راویان روایات بوده است؛ به طوری  اری در حوزهلسی دارای اطالعات بسیجم
گردش افندی،از او با عنوان  کرده است« استاد االستناد»که شا کتاب  50بسیار یاد  را  الهوجیزهو 

کهاربرد اصهلی علهم رجهال  که مجلسی به شیوه متقدمان،  در این موضون نگاشته است. با این 
یههابی سهندی خههویش در  51دانهد، عههار  میرا در جمهع بههین اخبهار و حههّل احادیهث مت وی در اری

کرده اسهت مرآة العقول و در  52طب  آمار، بیش از پانصد تعبیر جدید و متنون در این حوزه، ارائه 
 برخی موارد مخالفت خویش را با رجالیان اعالم نموده است.

گهر نظهر مهها در مهورد سهند حههدیتی مخهال  دیگهران بهود، بهها  یهد 1متهال  « لمشهههورعلهی ا». ... ا
  53کنیم. مشخص می

کتب مشهور می2متال   54شود. . اعتماد بر رجال ابن غضایری سبب رّد بیشتر احادیث 
در  . مجلسههی پههس از نقههل تشههرف سههعد بههن عبههداهلل  مههی بههه محضههر امههام عصههر3متههال

صههدوق بهها اسههتدالل بههه مههتن و محتههوای حههدیث، امکههان  کمههال الههدینکههودکی آن حضههرت از 
                                                   

 . 3، ص1، جمرآة العقول. 47
 . 48، ص1، جبحار األنوار. 48
 . 62 - 48. همان، ص49

 . 24و22و 19و14، ص1، جریا  العلماء. برای نمونه ر. : 50

 . 27، ص1، جمالذ االخیار. 51
 . 169، ص«مرآةالعقولاز منظر عالمه مجلسی در  الکافیارییابی اسناد . »52
 . 21، ص1، جمالذ االخیار. 53
 . 41، ص1، جبحار األنوار. 54
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و ترجی  نظر صدوق بر دیگران، جعلی بودن حکایت توسه   عسکری مال ات سعد با امام
 گوید:  برخی از شیعیان را مردود دانسته و می

گونه احادیث نیست.  55جرم بیشتر مذمومین تو س  رجالیان جز نقل این 
داده است. از  های راویان اهمیت می بنا بر این، مجلسی بیش از سخن رجالیان به نگاشته

که از وثا ت راوی می دیدگاه وی همان توان صهحت روایهت را فهمیهد، از صهّحت مطلهب  طور 
توان ش ن راوی را فهمید. ایهن دیهدگاه شهواهدی در روایهات دارد؛ از جملهه فرمهایش امهام  هم می
 56گههو. گههو از دروغ بههه ابهن سههّکیت در بحهث حجیههت عقههل بهرای تشههخیص راوی راسهت رضها

کهه همچهو سهید بهن شاید مجلسی در این دیهدگاه از سهید بهن طهاو س اثهر پذیرفتهه باشهد؛ چنهان 
که علمای رجهال تضهعی  نموده انهد؛ متهل مفضهل بهن عمهر، محمهد بهن  طاوس برخی راویان را 

   57داند. جمهور عّمی و محمد بن سنان، مورد اعتماد می
کتاب یهههد یراد از اصههحاب امهههام  مجلسههی اعتمههاد بهههه برخههی از منهههابع متههل  ههههای نرسههی و ی

کتههاب  صههادق دانههد. دلیههل وی نقههل محههدثان بههزرد متههل  را جههایز می ر فههرات الکههوفیتفسههیو 
  58صدوق از آنها و موافقت مطالبشان با احادیث معتبر است.

 . تأثیر موضوع حدیث بر اهمیت بررسی سندی 1 - 1 - 2 - 1
اهمیهت سههند در موضههوعات مختله  حههدیتی یکسههان نیسهت؛ محققههان معتقدنههد بررسههی 

در ابتدا توس  عالمه حلی به  صد روایهات فقههی ابهدان شهده  سندی حدیث به روش مت خران
کهه روایهات صهحی  تها  60و توجه به سند بیشتر در احادیث فقههی اهمیهت دارد؛ 59است چنهان 

درصههد  2/35 اصههول الکههافیدرصههد و در  1/49 فههرون الکههافیدر  مههرآة العقههولمعتبههر بههر اسههاس 
ر سهایر موضهوعات حهدیتی، بهه بهدون تردیهد، داشهتن سهند متصهل و عهاری از عیهب د 61است.

گذشههت،  ههراین و  عنهوان  رینههه مهمهی بههرای اعتمههاد بهر خبههر محسههوب می کهه  شهود، ولههی چنههان 
                                                   

 . 89 - 88، ص52. همان، ج55

 .105، ص1، جبحار األنوار؛ 25، ص1، جالکافی. 56

، 2؛ ج171و  106، ص1، جمهرآة العقهول؛ 55، ص3، جبحهار األنهوار؛ 108 - 107، صشناسی محدثان حلهه اندیشه. ر. : 57
 .438ص

 .44 - 43و  37، ص1، جبحار األنوار. 58
 . 282، صشناسی محدثان حله اندیشه. 59

 . 106 - 105، ص«تصحی  و تحقی  متون حدیتی». ر. : 60
 .174، ص«مرآة العقولاز منظر عالمه مجلسی در  الکافیارییابی اسناد . »61
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تهههر اسهههت. درموضهههوعات اعتقهههادی، اخال هههی،  صهههص،  ههههای متنهههی نهههزد مجلسهههی مهم داللت
تاریخی، طبیعیات و مستحبات و ادعیه استفاده از احادیث غیر صحی  از جهت سندی به 

ای از احادیههث یههک  گیههری از تههدبر در مجموعههه هههای حههدیث و نتیجههه ل خانوادهمنظههور تکمیهه
کهه البتهه ایهن احادیهث غالبهًا نهزد مجلسهی معتبهر  62شهود بسهیار دیهده می بحار األنهوارموضون در 
 بوده است. 

کهم اهمیهت بحار االنوارمجلسی در مقدمه  تر بهودن آن در مهورد  بهه سههل بهودن بحهث سهند و 
کتابکتب ادعیه، مواع    صص و  الدعوات، طب االئمه، تح  العقولهای  و  صص، برای 

تسهام  در ادلهه »لیتهی، بهر اسهاس  اعهده  العیهون و المحاسهنالمصهباح،   هبسراوندی،  االنبیاء
   63اشاره دارد.« سنن

مهن »البته ایهن  اعهده در میهان متقهدمان معهروف بهوده اسهت و بهه دالیهل نقلهی، متهل اخبهار 
کههه مؤلهه   اری محتههوای آنههها بهها عقههل، بههر آنههها اعتمههاد میو عههدم ناسههازگ 64« بلههغ کردنههد؛ چنههان 

گونه بیان نموده است:  تح  العقول کتابش این   یک دلیل حذف اسناد را از 
نفسها  كثرا آدا  و ِحكمج تشهد أل   65ألن أ

 . دیدگاه مجلسی در مورد متن احادیث 2 - 2 - 1
که مانند  رآن، بای جهویی  د توس  هر مسلمان حقیقهتمتن حدیث، بخش اصلی آن است 

گیهرد. مجلسهی در پیهروی از محهدثان متقهدم، بیشهتر مهتن محهور اسههت.  مهورد تعقهل و تهدبر  هرار 
های عالمانه مجلسی بر احادیث نمایانگر اهمیت فقه الحدیث نزد وی اسهت.  بیانات و شرح

ها و  خهترین نسهه او در بسههیاری از مههوارد تشههویش و اضههطراب مههتن حههدیث را از طریهه  صههحی 
کنهد. وی در مهواردی بهر اسهاس مضهمون بهاالی حهدیث بهه صههحت آن   هراین دیگهر، برطهرف می

 کند. حکم می
ُطَرف سید بن طاوس پنج دلیل بر صهحت و ». مجلسی پس از نقل دوازده حدیث از 1متال 

 .66نویسد: ...ألفاظ الروایات و مضامینها شاهدة علی صحتها  آورد و س س می اعتبار آنها می
دهههد تهه لی   کههه احتمههال می بحههار األنههوار. مجلسههی در مههورد یکههی از منههابع دعههایی 2المتهه

                                                   
 . 227، صآشنایی با بحار األنوار. ر. : 62

 .34 - 29، ص1، جبحار األنوار. 63
 . 256، ص2. همان، ج64

 . 3، صتح  العقول. 65
 . 495، ص22، جبحار االنوار. 66
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 نویسد:  تلعکبری باشد، می

کامههههل،  کلههههش در موضههههون دعاهاسههههت و شههههامل دعاهههههای  کههههه   کتههههاب  ههههدیمی 
که ازهر یک از آنها نور اعجهاز و فههم می کمیابی است  تابهد و ههر عبهارتی از  بلیغ و 

گهواه حقیقههی اسهت کههالم  عبهارات آنههها  کهه از امامههان مردمهان و فرمانروایههان  بههر ایههن 
 . 67صادر شده است

های توحید مفضل بن عمر و اهلیلجه را سهیاق مهتن  . مجلسی دلیل صحت رساله3متال 
و در جای دیگر پس از اشاره به جاللهت مفضهل بهن عمهر 68(1/32داند )همو، و محتوای آنها می

 نویسد: و محمد بن سنان می
گههواهی راسههت بههر صههحت آنههها اسههت و همچنههین شههامل دالیلههی مههتن دو خبههر  ...

که فایده علمی آنها بر صحت خبر متو   نیست.   69است 

گهاهی احادیهث، بهه دلیهل اسهتوار بهودن بهر منطه  و اسههتدالل از  عبهارت اخیهر نشهان می دههد 
را، بهه خصهوص در  بحار األنوارجهت علمی مفید هستند. از این رو، مجلسی برخی از مطالب 

بهدین منظهور آورده اسهت تها بیشهتر بهه عنهوان یهک مطلهب علمهی مهورد « اب السماء و العالمکت»
گیهرد؛ مهتاًل وی در برخهی مطالهب حهدیث ذهبیهه منسهوب بهه امهام رضها تردیهد  70بحث  رار 

 گوید:  یکی از محققان می 71کرده است.

کتهاب  د یقهًا « السهماء و العهالم»دیدگاه خاّص مرحوم مجلسی نسبت به روایهات 
  72روشن نیست.

 با بررسی در مجلد هفتم آن  بحار األنوارشناسی  . روش2
مجلهد  25هها، مجلسهی از  به دلیل نقهش محهوری بحهث امامهت در اسهالم و ههدایت انسهان

 را بهههه ابهههواب اعتقهههادی و تهههاریخی امامهههت و دوازده امهههام 73، هفهههت مجلهههد آنبحهههار األنهههوار
                                                   

 . 33، ص1. همان، ج67
 . 32. همان، ص68

 . 55، ص3. همان، ج69
 . 328 - 306، ص59. همان، ج70
 .125، ص«المه مجلسی در مورد حدیث ذهبیهتردیدهای آشکار و نهان ع». ر. : 71
 . 238، ص3، ج«شناسی بحار األنوار روش»، یادنامه عالمه مجلسی. 72
 ( است.53تا  23جلدی بحار األنوار، )از جلد  110که در چا   13تا  7. از مجلد 73
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گون بههرای تقویههت  از روش اختصههاص داده اسههت. البتههه حمایههت پادشههاهان صههفوی گونهها هههای 
 ت ثیر نبوده است.  تشیع در ایران نیز در روند ت لیفات مجلسی بی

 بحار االنوار. محورهاو موضوعات و منابع مجلد هفتم 1 - 2
 150کتهاب االمامهة دارای »اولین مجلد در بحث امامت و بها عنهوان  بحار األنوارمجلد هفتم 

لی امامهت متهل ضهرورت وجهود امهام در زمهین، آیهات باب در هشت بخهش در موضهوعات اصه
های امام منصوص بهه ویهژه علهم، عصهمت و  مربوط به امامت از جهت تفسیر یا ت ویل، ویژگی

کههه  چگهونگی خلقههت و والدت و مماتشهان، فضههایل و منا ههب امهام معصههوم در دنیها و آخههرت، 
دیث به آنهها ایهن تعهداد مورد حدیث است و با افزودن ارجاعات پس از احا 3741منقوالت آن 

رسههد. تعههداد بسههیار انههدکی از آن مههوارد، سههخن دانشههوران شههیعی اسههت؛ متههل سههه  می 4287بههه 
کههه بههه ترتیههب احتجاجههات شههیخ مفیههد، سههید مرتضههی و شههیخ طبرسههی را در بحههث  بههاب آخههر 

گیرد.   امامت در برمی 
کههه از آن میههان سههه مههورد، ا 86تعههداد منههابع اصههلی در ایههن مجلههد  ز منههابع اهههل مههورد اسههت 

کالمهی مهورد اسهتفاده در  تسنن جههت ت ییهد مهورد اسهتفاده وا هع شهده اسهت. منهابع تفسهیری و 
شهیخ صهدوق و مقهاالت العقائهد طبرسهی،  مجمهع البیهانتوضیحات عالمهه مجلسهی عهالوه بهر 

زمخشههری،  الکشههاففههّراء،  معههانی القههرآنبیضههاوی،  انههوار التنزیههلانههد از:  شههیخ مفیههد، عبارت
 احقههاق الحهه شههری  مرتضههی،  الغههرر و الههدررو الشههافی فههی االمامههة فخههررازی،  یههبمفههاتی  الغ
 . تعلیقات میرداماد بر رجال الکشیتستری و 

فیروزآبادی،   اموس المحی جوهری،  الصحاحهمچنین در این مجلد از منابع ادبی، متل 
  الفهههائ  راغهههب اصهههفهانی و المفهههرداتمطهههرزی،  المغهههرب و المعهههربابهههن اثیهههر جهههزری،  النهایهههة

 زمخشری استفاده شده است. 
 بندی مصادر در مجلد هفتم و چگونگی آنها از حیث سند . دسته2 - 2

منبههع بههه  بههل از شههیخ  45منبههع،  86بندی از  در یههک تقسههیم بحههار األنههواردر مجلههد هفههتم 
کهههه بهههیش از  درصهههد از احادیهههث را تشهههکیل  73طوسهههی یههها همزمهههان بههها او )متقهههدم( تعلههه  دارد 

کمتهر از 41 دهد و می که  درصهد احادیهث  27منبع نیز پس از شیخ طوسی مدون شده )مت خر( 
 شود.  کتاب امامت بحار را شامل می

 بندی دیگر، منابع از جهت سند به  رار ذیل است:  در تقسیم
 ههرب ، المحاسهن، الکهافی، بصهائر الههدرجاتمهورد(:  28اله ( منهابع دارای احادیهث مسههند )
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کتب شیخ صدوق )تکامل الزیاراو  األسناد کمهال الهدین، نه مورد از  ، عیهون اخبهار الرضها، ا
(، فضههائل الشههیعهو  التوحیههد، ثههواب األعمههال، األمههالی، الخصههال، معههانی االخبههار، علههل الشههرایع

، کفایههة األثههرشهیخ مفیههد،  المجههالسشههیخ طوسههی،  االمهالیو  التهههذیب، الغیبههة، الغیبهة نعمههانی
کتاب سهلیم بهن  هیس ، بشارة المصطفیاحمد بن شاذان(، )محمد بن  المنا ب، رجال الکّشی

و  کتههاب جعفههر بههن محمههد بههن شههری ، النههوادرو  کتههاب حسههین بههن سههعید، فرحههة الغههری، هاللههی
 . مقتضب األثر
 درصد احادیث مجلد هفتم از این منابع است.  54بیش از 

کتهاب بها چنهد سهند از یهک معصهوم نقهل شهده اسهت )چ که تمام احادیهث  ههار ب( منابعی 
 . تفسیر النعمانیو  صحیفة الرضا، تفسیر االمام العسکری، صحیفة السجادیةمورد(: 

 %( است.  1مقدار استفاده از این منابع، اندکی بیش از یک درصد )
کهههه احادیهههث  ابهههل تهههوجهی از آن دارای سهههند نههها ص اسهههت )یهههازده مهههورد(:  ج( مصهههادری 

کراجکههی، تفسههی کنههز الفوائههد  ر القمههی، الغههارات، تفسههیر فههرات الکههوفی، االختصههاص، االرشههاد، 
 تفسیر العیاشی، االحتجاج، الخرائج و الجرائ ، ریا  الجنان، صفوة االخبار. 

 از این منابع نزدیک به بیست درصد استفاده شده است. 
که شامل روایات بدون سند و یا عقیده مؤل   مورد(:  15است ) 74د( منابعی 

مشارق ، ارشاد القلوب، اعالم الدین، الدعوات، الواعظینروضة ، تح  العقول، نهج البالغه
اثبهات ، فقهه الرضها)جبرئیهل بهن شهاذان(،  الروضة فی فضائل امیر المهؤمنین، الفضائل، االنوار

جهههامع (، 6و  5ابهههن شهههیرویه دیلمهههی )از علمهههای اههههل تسهههنن در  هههرن  فهههردوس االخبهههار، الوصهههیة
 مفید. شیخ  المقاالتشیخ صدوق و  العقائد، االخبار

کمتر از سه درصد بهره برده شده است.   از این منابع 
کتههب و اصههول اولیهه حههدیتی معتبههر متقههدم در فههریقین بهها ذکههر  کههه بیشههتر از  ههه( منههابع متهه خر 

، مصهباح األنهوار، المنا ب ابن شههر آشهوب، السرائرمورد(:  24کنند ) همان سند نقل حدیث می
کتههاب سهید مجمههع البیهان،اعهالم الهوری کشهه  ، محاسههبة الهنفس، الطرائه بههن طهاوس)، شهش 

 طههب   صههص االنبیههاء، ت ویههل ا یههات(، ا بههال األعمههالو  امههان األخطههار، سههعد السههعود، الیقههین
)در برخهی  کشه  الغمهة)ابهن بطریه (،  المسهتدر  و العمهدةفضهل اهلل راونهدی،  النوادرراوندی، 

عالمههه حلههی،  شهه  الحهه کشهههید اول،  االسههتدرا کنههد(،  مههوارد بههه منبههع حههدیث اشههاره نمی
                                                   

کهه منشه  آن آیهات و روایهات معتبهر اسهت74 ؛ متهل عقایهد شهیخ . منظور از عقیده مؤل ، سخن او در بحهث امامهت اسهت 
 صدوق و مقاالت شیخ مفید. 
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جههامع حسههن بههن سههلیمان حلههی،  تفضههیل االئمههة علههی االنبیههاءو  المحتضههر، مختصههر البصههائر
 . الدّر المنتورابن اثیر،  االصول

 درصد استفاده شده است.  21از این منابع در مجلد هفتم بیش از 
کتههاب  و( منههابع وجههاده اههههل  )مشههتمل بههر منا ههب العتیهه ای و غیههر معلههوم )چهههار مهههورد(: 

کفعمی، احادیتی به خ  شهید اول، احادیتی از ت لیفات شیعه. بیت  (، روایتی از 

کمتر از   درصد است.  2/0مقدار استفاده از این منابع در این مجلد بحار، 
کرد:  بندی یاد شده می عالوه بر دو تقسیم  توان از تقسیم دیگری هم یاد 

که خود عال کامهل نهدارد و منابع مورد اعتماد عالمه و منابعی  مه مجلسی هم بر آنهها اعتمهاد 
کههه در بیشههتر مههوارد مضههامینش موافهه  سههایر احادیههث صههحی   بهها وجههود نقههل احههادیتی از آنههها 

کهرده و علمهش را بهه اههل بیهت گهذار می است، در حکم به صحت آنها تو    کنهد)پنج  وا
 . کتاب العتی و  صفوة األخبار، ریا  الجنان، جامع األخبار، مشارق االنوارمورد(: 

گهههر بهههه پهههنج مهههورد یهههاد شهههده، منهههابع وجهههاده  ای را ههههم بیهههافزاییم، بهههاز ههههم مقهههدار اسهههتفاده  ا
کمتهههر از یهههک درصهههد )  %( اسههت. مجلسهههی بهههر سهههایر 1عالمههه مجلسهههی از آنهههها در مجلهههد هفههتم 

 منابع اعتماد دارد. 
صههد درصهد تقریبههی اسههتفاده از هههر یههک از منههابع در مجلههد هفههتم درجههدول شههماره یههک و در

 به پیوست خواهد آمد.  2های یاد شده در جدول شماره  تقریبی استفاده از منابعی با ویژگی
وایات مجلد هفتم3 - 2  . روش انتخاب احادیث از مصادر و ترتیب ر

بحههار مجلسهی بههه جزئیهات روش خههود در نحهوه انتخههاب روایهات از مصههادر و ترتیهب آنههها در 
که ابتهدا بهرای ده منبهع نگاشهته بهود، روشهن اشاره ننموده است، ولی با مش األنوار اهده فهرستی 
کتهب بهه ویهژه  75شود مبنهای اصهلی او آن فهرسهت بهوده اسهت. می ههم در  الکهافیالبتهه از سهایر 

گون  گونهها شهههود او  روشهههن می بحهههار األنههوارترتیههب ابهههواب اثههر پذیرفتهههه اسههت. از مشهههاهده ابهههواب 
هایی از روایهات چنهد بهاب از چنهد  جموعههای از روایات یک بهاب از یهک منبهع و یها م مجموعه

آورد، و در بیشتر مهوارد، ترتیهب آنهها را نسهبت بهه  را در باب خاصی می بحار األنوارمنبع از منابع 
گاهی روایات باب خاص منبع اصلی را باتوجه به تنون بیشتر ابواب و  منبع اصلی تغییر داده و 

دههد. د یقهًا روشهن نیسهت دلیهل تهرجی  یهک  ، در چند باب  هرار مهیبحار األنوارموضوعات در 
یهاد، تناسهب بیشترموضهون  منبع بر منبهع دیگهر نهزد مجلسهی چهه بهوده اسهت، ولهی بهه احتمهال ی

                                                   
 . 103، جبحار األنوار. ر. : 75
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با موضهون اصهلی مصهدر، تقهدم در اعتبهار وتقهدم زمهانی در ته لی  از  بحار األنوارباب خاص در 
وایهات، روایهات بهه صهورت ای از ر اسباب این ترجی  نزد او بهوده اسهت. پهس از آوردن مجموعهه

کههه انتخههاب ایههن  منفههرد از برخههی منههابع در ال بههه الی روایههات و یهها در آخههر بههاب آورده می شههود 
گر اشههراف بسههیار مجلسههی بههه متههون و موضههوعات روایههات منههابع  ههها بیههان روایههات بههرای بههاب

گههر چههه ترتیههب روایههات بههر اسههاس تقریههب موضوعشههان در بیشههتر مههوارد مشهههود گون اسههت.   گونهها
گهاهی بهرای تنهون، ترتیهب مطالهب و مصهادر را در یهک بهاب  است، ولی احتمهال دارد مجلسهی 
کمههی تغییهر دهههد تهها خواننهده اواًل بههر اثههر یکنهواختی، دچههار خسههتگی  طهوالنی و یهها نسهبتًا طههوالنی 
نشود و ثانیًا به تواف  محدثان بر مضمون مطلب و وحدت نظهر دانشهوران شهیعه در طهول تهاریخ 

گردد.  حدیث شیعه پی کالمی مکتب تشیع تقویت   برد و در نتیجه مبانی 
کتههاب، بههاب اول  االضههطرار صلههی الحّجههة و أن األر  ال تخلههو مههن »مههتاًل مجلسههی در همههین 

کتهاب الحجهه  _« حّجة بهه روش  _ 76اسهت الکهافیکه نامش حاصل عط  ابواب اول و پهنجم 
ْنَت ُمْنِذرن َو لِ معمول خود، ابتدا دو آیه 

َ
ما أ ُههْم  77،کّلِ َ ْوم  هاد  ِصّنَ هْلنا َلُههُم اْلَقهْوَل َلَعّلَ َو َلَقهْد َوّصَ

آورد و نظهر  را بیان نموده، و س س تفسهیر آیهه اول را از طبرسهی در ابتهدای بهاب مهی 78، یَتَذکُرون
کند، و تفسیر آیه دوم را از بیضاوی و طبرسی در اواس  باب پس از حدیث  خویش را اعالم می

کهه بههه  118جلسهی پهس از آیهات، آورد. م مهی 51 حهدیث از چهههارده منبهع مشهخص آورده اسهت 
 علهل الشهرائعمهورد(،  26) بصائر الهدرجاتمورد(،  43) کمال الدیناند از:  ترتیب فراوانی عبارت

مهورد(،  5نعمهانی) الغیبهةمهورد(،  5) علهل الشهرائعو  عیون االخبار الرضهامورد(، مشترکًا  25)
 و الکهههافیطوسهههی و  االمهههالی، االختصهههاص مهههورد(، 2)  هههرب االسهههناد مهههورد(، 4) تفسهههیر القمهههی

 علل الشرائع، االمالی، کمال الدینراوندی و مشترکًا   صص االنبیاءو  ت ویل ا یاتو  االحتجاج
کدام  االمالیو  کمال الدینو مشترکًا  مورد هم به منابع دیگر ارجان داده اسهت  37مورد(.  1)هر 

شههیخ طوسههی و الغیبههة ، رجههال الکشههیبر ههی،  المحاسههنشههده، شههامل  کههه عههالوه بههر منههابع یههاد
 شود.  ابن شهرآشوب هم می المنا ب

 ِبِإَمههام  َحههی » حههدیث اول ایههن بههاب از امههام صههادق
َ
ههَة اَل َتُقههوُم هلِلَِّ َعَلههی َخْلِقههِه ِصاّل ِصّنَ اْلُحّجَ

که این مضمون در  و محتوای آن خالصه سایر مطالب احادیث این باب است. با این«  یْعَرف
)منسههوب بههه شههیخ  االختصههاصهههم اسههت، ولههی مجلسههی آن را از  الکههافیو  بصههائر الههدرجات

                                                   
 . 178و  168، ص1، جالکافی. 76
 . 7. سوره رعد، آیه77
 . 51. سوره  صص، آیه 78
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کرده است و به دو سند دیگر از اختصاص هم ارجان داده است.   مفید( نقل 
أنهههم  بههاب فههی أئمههة آل محمههد»ایههن بههاب، پههنج حههدیث از نههه حههدیث  6تهها  2احادیههث 

با تغییر در ترتیب، و در تفسیر آیهه  79بصائر الدرجات« نبیالهادون یهدون صلی ما جاء به ال
ْنَت ُمْنِذرن َو ِلکهّلِ َ هْوم  ههاد  

َ
ما أ گهری  چهون ههدایتبصهائر اسهت. سهایر احادیهث ایهن بهاب از  ِصّنَ

   80آورده شده است. را مطرح نموده در ابواب خاص امام علی امام علی

کتاب امامت  7حدیث  گهران را در  مهراد از ههدایت محمهد بها ر کهه در آن امهام _باب اول 
ةن یْهُدوَن ِباْلَحّ ِ َو ِبِه یْعِدُلونآیه  ّمَ

ُ
ْن َخَلْقنا أ  از بابی دیگر از _کند  معرفی می امامان َو ِمّمَ

گهر از سهوی خهدا در زمهین  بصائر است، ولی چون موضوعش متل احادیهث  بهل وجهود ههدایت 
 نقههل شههده و بههه الکههافیاز  بحههار 24یث در جلههد اسههت، مجلسههی اینجهها آورده اسههت. ایههن حههد

 .81شود هم ارجان داده می بصائر الدرجاتابن شهر آشوب، و  المنا ب

 7به ترتیب در تکمیل تفسیر آیهه 82، «باب فی نوادر الکتاب»، کمال الدیناز  9و  8احادیث 
 سوره رعد آورده شده است. 

« لتی من أجلها یحتاج صلهی اإلمهامالعلة ا»باب  23و  22همان احادیث  11و  10احادیث 
83اسههت. کمههال الههدین

 شههود و هههدایت تکههوینی  در ایههن احادیههث محتههوا بیشههتر اسههتداللی می 
 شهههود. البتهههه بسهههیاری از ایهههن مهههوارد در منهههابع دیگهههر ههههم  و تشههریعی امهههام در آنهههها شهههرح داده می

کههه مجلسههی معمههواًل بههه منههابع معمههول در ایههن بههاب، ارجههان می   11حههدیث دهههد؛ مههتاًل  هسههت 
کنههد؛ مههتاًل  الکههافیرا بههه  کههه بخواهههد در ادامههه آن را از منبههع خههودش نقههل  ارجههان نههداده، مگههر آن 

کههرده  الغیبهةاز  115نعمهانی ارجههان نهداده، ولهی بهه ر ههم  الغیبهةرا بهه  4حهدیث  نعمهانی آن را نقهل 
که در  کمال الدیناین باب را از  65است و یا حدیث  کرده؛ در حالی  ههم  رجاتبصائر الدنقل 

آورده اسههت و تکههرار را بههر ارجههان سههندی  بصههائر الههدرجاتاز  106هسههت و مجلسههی تحههت ر ههم 
 ارج  دانسته است. 

 درسهههتی اسهههتدالل بهههر امامهههت اسهههت و خهههود مهههتن داللهههت بهههر  11موضهههون اصهههلی حهههدیث 
 مطلههههب دارد، ولههههی در آن بههههه اهمیههههت  لههههب و مغههههز آدمههههی نسههههبت بههههه سههههایر اعضهههها اشههههاره 

 هههههههم  58، جلههههههد «کتههههههاب السههههههماء و العههههههالم»مجلسههههههی آن را در اسههههههت. از ایههههههن رو، شههههههده 
                                                   

 . 31 - 29، ص1، جبصائر الدرجات. 79
 . 402، ص35، جبحار األنوار. 80
 . 146، ص24. همان، ج81

 . 667، ص2، جکمال الدین. 82

 . 207، ص1، جاألنوار بحار83. 
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که از  84آورد. می کهرده تها  االمالیشاید در آنجا اهمیت منابع نزد او بیشتر بوده  صدوق اسهتفاده 
 دانسته است.  بگوید صدوق این مطلب را صحی  می

، جههاری اسههت و حضههور علمههی بحههار االنههوار« کتههاب امامههت»ایههن تنههون در ادامههه بههاب اول 
ای از احادیههث در ایههن  جلسههی در ارتبههاط محتههوای مطالههب هویههدا اسههت، اسههتفاده مجموعهههم

 شود. نعمانی مشاهده میالغیبة و  بصائر الدرجات، کمال الدین، علل الشرائعباب از 
العلة التهی مهن أجلهها ال تخلهو األر  مهن حجهة »حدیث باب  32متال اول. مجلسی تمام 

بحههار  43الههی  15را بههه جههز یههک مههورد در احادیههث  85ل الشههرائععلهه«  علههی خلقههه _عههز و جههل  _اهلل 
این باب است؛ جز آن  30تا  15همان احادیث  علل الشرائع 16تا  1آورده است؛ احادیث  االنوار

 8در ال به الی ایهن ترتیهب وارد شهده اسهت، و حهدیث  تفسیر القمیاز  بحار االنوار16که حدیث 
ارجهان داده  علهل الشهرایعآمهده و بهه  کمهال الهدیناز  االنهواربحهار  60، در حهدیث ر هم علل الشرایع

یکسان اسهت، ممکهن  علل الشرایع 9و  8شده است. البته چون راوی آخر و مضمون احادیث 
دانسههته، و بههه همههین دلیههل آن را نقههل نکههرده باشههد.  اسههت مجلسههی آن دو را یههک حههدیث می

گرفته، و احادیث  ر االنواربحا 43تا  39در موارد  علل الشرایع 21تا  17احادیث   32الهی  22 رار 
گرفتهه اسهت، ولهی چهون احادیهث  38الهی  31با ار هام  بحار االنواردر  علل الشرایع  29و  23 هرار 
یکی بوده است، از تکرار پرهیز نموده و شش حهدیث  31و  25، و نیز 30و  24و نیز  علل الشرایع
گههاهی 33و  32، 37را در ار ههام  مجلسههی بههه پیههروی از صههدوق احادیههث را  آورده اسههت، ولههی 

فق  اخهتالف جزئهی در وسه  سهند دارد،  علل الشرایع 22و  4تکرار نموده است؛ متاًل احادیث 
کهرده اسهت و یها احادیهث  31و  19های  ولی مجلسی به ر م علهل  18و  16، 5طبه  ترتیهب نقهل 

شده است. حدیث  االنواربحار  40و  30، 20یکی است با سه سند و به ترتیب احادیث  الشرایع
که یک  _که خود دو حدیث بوده، ولی  می پشت سر هم آورده  _ بحار االنوار 16 متل پلی است 

که احتمهااًل نقهل بهه معنها عبهارت حهدیث  _سوی آن مرتب  با احادیث  بل است و سوی دیگر 
 راب  محتوایی با احادیث بعد است.  _باشد  17

 12و  10و  7و  6و 5و  4و  3و  2به ترتیهب احادیهث  ر االنواربحا 64تا  55متال دوم. احادیث 
کههه  کمههال الههدین« العلههة التههی مههن أجلههها یحتههاج صلههی اإلمههام»از بههاب  14و  13و   23اسههت 

در احادیث دیگر از باب  کمال الدینباب مذکور  16و 15، 11، 8، 1و به احادیث  86حدیث دارد
                                                   

 . 248، ص58. همان، ج84
 . 201 - 195، ص1، جعلل الشرائع. 85
 . 208 - 201، ص1، جکمال الدین. 86
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اسهت، بها  3همهان حهدیث  کمال الدین 9دیث ارجان داده شد، ح بحار االنوارباب مورد بحث 
کامل که مجلسی سند حدیث  سندی  کرده، احادیث  9تر  در سهایر  کمال الدین 21تا  17را ذکر 

کتاب امامت آورده شده و یا به آنها ارجان داده شده است، و احادیهث  کهه  23و  22ابواب  ههم 
 . آمده است 11و  10، به ار ام بحار االنواردر باب مورد بحث 

، هفههده بصههائر الههدرجات«  األر  ال یخلههو مههن الحجههة و هههم األئمههة»متههال سههوم. بههاب 
بهه  10و  17، 16، 14، 13، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 2، 3که دوازده حدیث آن بهه ار هام  87حدیث دارد

گرفته است.  بحار االنوارباب مورد نظر  106الی  95ترتیب در ار ام   جای 
 بصهائر الهدرجاتبهاب بعهدی در  5الهی  2بهه ترتیهب، احادیهث بحهار نیهز  110الی  107حدیث 

کان فی األر  اثنان لکان أحدهما الحجة» و  88است« فی األئمة أن األر  ال تخلو منهم و لو 
که مضمون سه مورد آخر یکی است و راوی آخهر بهه ترتیهب، حمهزة بهن طیهار و ابهن عمهارة  با این 

 ر مورد وحدت آنها سخنی نگفته است.بن طیار و ابو عمارة بن طیار است، مجلسی د
أن عنهدهم جمیهع علهوم »بر ی ههم آمهده اسهت و مجلسهی در بهاب  المحاسندر  100حدیث 
کههرده اسههت و در آن بههاب، احادیههث  المحاسههناز  89...«المالئکههة و  ال »را از بههاب  60تهها  55نقههل 

کههرده اسههت.  _ 90کههه دوازده حههدیث دارد _ المحاسههن« تخلههو األر  مههن عههالم مجموعهههه نقههل 
کتههب دیگههر متهل  المحاسهن احادیهث بههاب یههاد شههده از و آثههار  الکههافی، بصههائر الههدرجاتعینههًا در 

گهاهی احادیهث تکهراری را از چنهد منبهع در چنهدجا  صدوق و ... هم هست و عالمهه مجلسهی 
گاه از یک منبع ذکر می ذکر می دههد. یهک جها اصهل را بهر  کند و بهه سهایر منبهع ارجهان می کند و 

بصهههائر گهههذارد و در یهههک جههها اصهههل را در انتخهههاب آنهههها از  می المحاسهههنادیهههث از انتخهههاب اح
کتب متقدم می الدرجات نفهی الغلهو فهی النبهی و األئمهة صهلوات »گذارد؛ متاًل در باب  یا سایر 
 39، 27الی  23های  به ر م رجال الکشیحدیث از  58 _ 91حدیث دارد 94که  _...« اهلل علیه 

ای از منهابع مته خر  نقل شده است، و این اسهتفاده مجموعهه 94الی  91و  88الی  45، 44الی 
شههش ...« علههی األنبیههاء و علههی جمیههع الخلهه  و  تفضههیلهم»هههم وجههود دارد؛ مههتاًل در بههاب 

 77از المحتضر حسن بن سلیمان حلی و دوازده حهدیث بهه ار هام  75الی  70حدیث به ار ام 
                                                   

 . 487 - 484، ص1، جبصائر الدرجات. 87

 . 489 - 488. همان، ص88

 . 58، ح178، ص26، جبحار األنوار. 89
 . 236 - 234، ص1، جالمحاسن. 90
 . 261، ص26، جبحار األنوار. 91
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کتهههاب  88الهههی  کهههرده اسهههت« ءتفضهههیل االئمهههة علهههی االنبیههها»از   کهههه  92همهههان نویسهههنده ذکهههر 
کمتهههر نهههزد مجلسهههی و بهههرای ت ییهههد  کی از اهمیهههت   چهههون در آخهههر بهههاب آورده اسهههت، شهههاید حههها

 روایات  بل باشد. 
کتهههههاب را نیهههههاورده؛  کهههههرده و نهههههام   در مهههههواردی ههههههم مجلسهههههی بهههههه اسهههههم مؤلههههه  بسهههههنده 

 گوید:  از جمله می
ُقوُل: َقاَل:

َ
یُد ْبُن   أ َو  _َطاُوٍو   اغس َ وَحُه  َقد َ یُت یِف َتْفِسیٍر َمْنُسجٍ  ِإیَل اْغَباِقرِ  _  اهَّلُل ُر

َ
أ ََ 93  

 گوید:  ابن طاوس است، و یا می سعد السعودشود، از  که با تتبع روشن می
َوى اْغكْفَعِمف ُه َقاَل  َعِن اْغَباِقرِ   َو َر ن َ

َ
   94یِف َتْفِسیِر َهَذا اْغك ِم أ

کفعمی  کدام اثر   است. که روشن نیست از 
 . اعتبار احادیث مجلد هفتم از جهت متن و سند4 - 2 

مجلسی بیشتر احادیث این مجلد را از اصول و منابع اولیه حهدیتی انتخهاب نمهوده اسهت؛ 
که مجلسی در مورد آن می بصائر الدرجاتدرصد از  25متال بیش از   گوید:  استفاده شده 

کلینهههه بصههههائر الههههدرجاتکتهههاب  کههههه   ی و دیگههههران از آن از اصههههول معتبهههری اسههههت 
کرده  95اند. روایت 

کتههاب و  آورده اسههت، و بههیش از  بحههار األنهواربر ههی را در  المحاسهنمجلسهی تقریبههًا تمهام ایههن 
کتههب شههیخ صههدوق اسههت، و حههدود  درصههد از  5/4سههیزده درصههد احادیههث مجلههد هفههتم از 

کلهی بهیش از  الکافی طوسهی و درصهد، از آثهار متقهدمان )همزمهان بها شهیخ  73است، و به طهور 
درصههد، از منههابع دارای احادیههث مسههند اسههتفاده شههده اسههت. بهها ایههن  54 بههل از آن( و بههیش از 

 وجود، برای مجلسی متن و محتوای احادیث اعتبار بیشتری دارد. 
کههه  الکههافیمرتبههه از  195 بحههار االنههوار« کتههاب امامههت»عالمههه مجلسههی در  کههرده اسههت  نقههل 

گاهی هم با ذکر سهند بهه آن ارجهان داده اسهت. بهر  بیشتر به صورت مستقیم از آن نقل می کند و 
 53مهورد از ایهن احادیهث از جههت سهندی ضهعی ،  64 مهرآة العقهولاساس بررسی سهندی در 

مورد صحی ،  20مورد مرفون،  6مورد مرسل،  11مورد مجهول،  27مورد ضعی  علی المشهور، 
                                                   

 . 318 - 307. همان، ص92
 . 33، ص23. همان، ج93
 . 202، ص24. همان، ج94
 . 27، ص1. همان، ج95
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کههرده اسههت. بهها مههورد موثهه  اسههت و در حسههن یهها موثهه  بههودن  5مههورد حسههن، و  7  دو مههورد تردیههد 
شهود و احادیهث  این حساب، چون احادیهث مجههول، مرسهل و مرفهون ههم ضهعی  شهمرده می

کهه از احادیهث یهاد شهده  حسن و موث  نزدیک به صحی  اسهت. می گفهت  حهدیث )  161تهوان 
حدیث صحی  و یها نزدیهک بهه آن )حهدود  34درصد( به معیار مت خران ضعی  و  82نزدیک 

 د( است. هیجده درص
البتههه مجلسههی برخههی از احادیههث ضههعی  را بههه اعتبههار متهه خرین بهها تعههابیر اجتهههاد رجههالی 

کنهد؛ مهتاًل در مهورد دو مهورد از احادیهث مجههول تعبیهر  خویش بهه احادیهث صهحی  نزدیهک می
کالصههحی » کههالموث »و بههرای یههک حههدیث تعبیههر « مجهههول  و بههرای یههک حههدیث نیههز « مجهههول 
کالحسن» کار برده و دو مهورد را نیهز بها ارجهان بهه اسهناد صهحی  علهی بهن ابهراهیم را به « مجهول 

گهاهی پههس از تعبیههر   مهی از ضههع  خههارج می صههحی  »تعبیههر « ضههعی  علهی المشهههور»کنههد. 
گاهی با استفاده از اطالعات علم رجالی خهویش مخالفهت خهود را بها  را  ید می« عندی کند و 

 ؛دارد نظر مشهور مت خرین در رجال اعالم می
گویهد  می 96. مجلسی ذیل حدیتی در مورد ارتباط سوره  هدر و مقهام والیهت ائمهه1متال 

کتههابی  کههه  ایهن حههدیث بهر اسههاس  هول مشهههور رجالیهان بههه دلیههل حسهن بههن عبهاس بههن حهریس 
روایی در مورد سوره  در داشته، ضعی  است، ولهی وی شهواهد بسهیاری بهر صهحت آن دارد از 

که عقل بیشتر . دلیل تضعی  او توس  1جمله:  رجالیان نقل همین اخبار عالی و دشوار بوده 
کتههاب حسههن بههن عبههاس نههزد محههدثان 2رسههد. )کههه از نظههر وی مههردود اسهت (  مهردم بههه آن نمی  .

که محهدثی محتهاط بهوده و بر هی را بهه دلیهل 3مشهور بوده است.  . احمد بن محمد بن عیسی 
کتاب حسن بن  کرده، از  که روشن میروایت از ضعفا از  م اخراج  کرده  کنهد نهزد او  عباس نقل 

   97معتبر بوده است.
 نویسد:  می 98. مجلسی ذیل حدیتی دیگر2متال 

حدیث ضعی  است ولی )به دلیل صحت محتوا( چون از ابی الخطاب  بهل از 
انحههراف اعتقههادی نقههل شههده و دلیههل مههذمتش در علههم رجههال مشههکل اعتقههادی و 

 99مرد.توان حدیث را حسن ش کالمی او است، می
                                                   

 . 74، ص25. همان، ج96

 . 62، ص3، جمرآة العقول. 97

 . 368، ص23، جبحار األنوار. 98
 . 387، ص26، جمرآة العقول. 99
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گهههههاهی بهههههه صهههههراحت محتهههههوای عهههههالی و شههههههرت را مهههههانع ضهههههعی  3متهههههال   . مجلسهههههی 
کتهاب امامهت بحهار  _داند؛ متاًل ذیل خطبهه وسهیله  دانستن حدیث می کهه عبهاراتی از آن را در 

 می نویسد:  _ 100آورده
گواه بر صحت آنها  ضعی  است ولی استواری مبانی و بلندی معانی این اخبار 

کهه ایهن خطبهه از خطبههاست و به سند نیاز ن های مشههور امهام  دارد، عهالوه بهر آن 
 101است. علی

بنا بر این، چون مجلسی به منابع اولیه اعتماد دارد و مانند متقدمان بیشتر متن محورانه به 
کهه موضهون  احادیث می کلهی نهزد او معتبهر اسهت، بهه ویهژه آن  نگرد، احادیث این ابواب به طور 

کمتهر  احادیث، اعتقادی است و در برخی مهوارد محتهوای اسهتداللی دارد و نقهش سهند در آنهها 
نمایهد؛ متهل ابهواب  تر می است؛ با این حال، در برخی ابواب پهذیرش صهحت احادیهث سهخت

کهه بههیش از مربهوط بههه تهه ویالت آیههات نهازل شههده در بههاره ائمههه  35حههدیث را )حههدود  1500، 
 درصد( در شصت باب در بر دارد. 

کهه بهیش از  ت ویل ا یاتاین ابواب،  منبع مهم مجلسی در علی حسینی استر آبهادی اسهت 
کرکهی  ده درصد احادیث مجلد هفتم از آن نقهل می گرد محقه   شهود. مجلسهی مؤله  آن را شها

گرفته است و می که بیشتر تفسیر خود را از محمد بن عباس بن ماهیار   گوید:  دانسته 
کتههابی در مهه کههه در بههاره اهههل نجاشههی پههس از توثیهه  او، وی را صههاحب  ورد آیههاتی 

کلینی می بیت   102داند. نازل شده، و معاصر 
کتابی از  رن دههم اعتمهاد نکهرده اسهت. ههر چنهد مجلسهی  بنا بر این، مجلسی بی دلیل، به 

 ولهههی بهههه دلیهههل اعتمهههاد بهههر منهههابع، هرگهههز آنهههها  103دانهههد، گهههاهی خهههود، ت ویهههل آیهههه را متشهههابه می
کلیدی والیت اهل بیتداند، بلکه با توج را غیر معتبر نمی گون  ه به نقش  گونها در جوانهب 

 بههها ایهههن  104دانهههد؛ دیهههن و دنیههها و آخهههرت، آنهههها را بهههه عنهههوان یکهههی از بطهههون آیهههه  ابهههل  بهههول می
حهال، مجلسههی هههر چنهد بههه نههدرت، بههر اسهاس مو عیههت صههدور احادیهث احتمههال جعههل را هههم 

کههه اما می مههان همههان سههبع المتههانی دهههد؛ مههتاًل پههس از بیههان احتمههاالتی در بههاره معههانی ایههن 
                                                   

 . 19، ص24، جبحار األنوار. 100
 . 35، ص25، جمرآة العقول. 101
 . 13، ص1ج ،بحار األنوار. 102
 . 392، ص23. همان، ج103

 . 355و  84، ص23. برای نمونه ر. : همان، ج104
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 نویسد:  هستند، ذیل حدیتی می
وایذذات اغجاقفیذذة أو مذذن األخبذذار اغبدائیذذة و یف      و   وبعذذد أن تكذذون تلذذب األخبذذار مذذن ه

  105ف  تیفل  بعضها ییمل أن یكون ا راد باغسابع اغسابع من اغصادق
گون، از جملههه تشههکیل خههانواده حههدیتی، در رفههع مجلسههی بهها راه گونهها تعههار  میههان  هههای 

کهه در منهابع اصهیل شهیعه آمهده  روایات می گذاشهتن احهادیتی  کنهار  کوشد تا حتهی المقهدور از 
کند. با این وجود، محتوای حدیث واحد در یک موضون را ههر چنهد از منهابع  است، خودداری 

گههاهی نگرانههی  106پههذیرد. اصهیل باشههد، بههه دلیههل تعههار  بهها بسههیاری از احادیههث نمی مجلسههی 
 گوید:  دارد و می ها اعالم می مورد متن نسخهخود را در 

 107دهد. جویان همین متن مشوش هم مضمون مفید را ارائه می برای حقیقت
گههههاهی در مههههورد متشههههابه بههههودن محتههههوا و تعههههار  آن بهههها سههههایر احادیههههث سهههههکوت   ولههههی 

  108نموده است.
 بحار االنوار. استفاده از منابع کم اعتبار در مجلد هفتم 5 - 2

که خهود معتبهر نمی بحار االنوارلد هفتم مجلسی در مج دانهد،  کمتر از یک درصد از منابعی 
گاهی عدم اعتماد خهود بهه منبهع و یها تردیهد خهود را در صهحت  بهره جسته است. در این موارد 

کرده است.   احادیث اعالم 
یهها  الجنههانمتههال اول. مجلسههی پهههس از نقههل ُنههه حهههدیث از  فارسهههی و هفههت حهههدیث از  ر

 نویسد:  برسی می ارمشارق االنو
کتههاب فارسههی و برسههی از جهههت اعتبههار در مرتبههه سههایر  احادیههث نقههل شههده از دو 
گر چه محتوای بیشتر آنها بها سهایر آثهار موافقهت دارد و خهدا بهه  احادیث نیست و ا

 109داناتر است. رازهای ائمه ابرار
بالنورانیهة و  _یهم صهلوات اهلل عله _نهادر فهی معهرفتهم »متال دوم. مجلسی بهابی را بهه عنهوان 

و « نورانیههت»هههای  کهه بههه نام _و در آن دو حههدیث  110گشههوده« فیهه ذکههر جمههل مهن فضههائلهم
                                                   

 . 117، ص24. همان، ج105

 . 90، ص«عالمه مجلسی و جمع روایات متعار »؛ ر. : 110 - 108، ص25. همان، ج106
 . 298، ص24، جبحار األنوار. 107

 . نکمال الدیاز  78، ح41، ص23، جبحار األنوار. برای نمونه، ر. : 108

 . 25، ص25. همان، ج109

 . 1، ص26. همان، ج110
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کهههه آنهههها را د _معهههروف اسهههت « خهههی » کتهههابی عتیههه  در بهههاره فضهههائل بهههه پیهههروی از پهههدرش  ر 
کتاب عتیه   ای  ای وجاده از برخی محدثان شیعه دیده، و بر اساس نسخه المؤمنینامیر از 

ک  رده است. نقل 
 گوید:  مجلسی پس از نقل آن دو حدیث می

گانههه  ههرار دادم چههون سندهایشههان صههحی  نیسههت و  بههرای ایههن اخبههار بههابی جدا
کنیم و نهه بهه بطهالن  مضامینشان ناآشنا است. پس نهه بهه صهحت آنهها حکهم مهی

گردانیم.   111آنها، و علمش را به امامان برمی 
چا  شده و به  المنا بکتاب عتی  به نام بر اساس تحقی  حسین موسوی بروجردی این 

کهه دارای پنجهاه حهدیث اسهت. یکهی از  محمد بن علی علوی در  رن پهنجم نسهبت داده شهده 
کهن از میرا  غهالت می کتاب را اثری  ، بهه المنا هب 32و  11احادیهث  112دانهد. محققان، این 

قهل نکهرده، فقه  ترتیب، همان احادیث نورانیت و خی  است. سایر احادیهث آن را مجلسهی ن
کرده است وبیشتر احادیث آن در منهابع معتبهر وجهود نهدارد.  چند مورد آن را از منابع معتبر نقل 

ای از ته ثیر عوامهل محیطهی در  مجلسی این دو مورد را هم به تبع پهدرش آورده اسهت. ایهن نمونهه
 است.  بحار األنوارت لی  

گاهی بها شه رح مقهداری از حهدیث و عهدم تردیهد در مجلسی در استفاده از منابع غیر معتبر، 
رسههد آن را تهها حههدودی پذیرفتههه اسههت؛ مههتاًل در انتهههای بههاب صههفات امههام  مههورد آن، بههه نظههر می

کهرده و در مههورد صهحت آن سههکوت  مشهارق االنهوارحهدیث طهوالنی طههارق بهن شهههاب را از  نقههل 
 113کرده است.

 . سخن نهایی در اهمیت متن محوری عالمه مجلسی 3

در نیمههه دوم سهده یههازدهم و ابتههدای سهده دوازدهههم و فاصههله  بحههار االنهوارتهه لی   بها توجههه بهه
یههابی و  کتهب اربعهه، یهافتن مبهانی عالمهه مجلسهی بهرای اری زمهانی بهیش از شهش سهده از ته لی  
اعتبارسههنجی احادیههث از اهمیههت خاصههی برخههوردار اسههت. عالمههه مجلسههی در فرآینههد تههدوین 

کرده است. تردیهد عالمهه مجلسهی در صهحت و  را اولویت به طور ویژه، مبانی بحار االنوار بندی 
یهابی  اعتباِر برخی مصادر روایی و احادیث، از پایبندی ایهن محهد  در رعایهت اصهولی در اری

                                                   
 . 17. همان، ص111
کهن از میرا  غالت. »112  . 16، ص«کتاب المنا ب اثری 

 . 174 - 169، ص25، جبحار األنوار. 113
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گهههاهی و بهره بهههرداری عالمهههه مجلسهههی در بررسهههی سهههندی بهههه شهههیوه  احادیهههث حکایهههت دارد. آ
سنجی حدیث، ایهن مضهمون و محتهوا و  مت خران غیر  ابل انکار است؛ با این حال، در اعتبار

کهرده اسهت. بهه  کهه در دیهدگاه او اهمیهت بیشهتری پیهدا  کتاب اسهت  اسلوب متن حدیث و یا 
تهوان بهه اعتبهار حهدیث  عقیده وی از رهگذر علو مضمون روایات و استواری تالی  منابع، مهی

کهردن و نقهد آن  پی برد. در هر حال، مواردی مانند احتجاج و استناد به منابع اهل سنت یها رد 
کهه آنچهه از لحهاظ  منابع، صراحت وی در بیان وثوق و اختالف نسخه کید بر ایهن نکتهه  ها و ت 

دارد و ایههن  اشههکال بههوده را آورده، از مواجهههه اجتهههادی اودر حههدیث پههرده بههر مههی مههتن و سههند بی
گردد. می گزینش احادیث تلقی  گواه آشکاری بر متن محوری او در   تواند 

کهه موضهوعش  _ وسهائل الشهیعهنسهبت بهه  بحهار األنهواریگر، عام بهودن موضهوعات از سوی د
های متعههدد منههابع و طریهه    و اشههراف بسههیار عالمههه مجلسههی بههر نسههخه _احادیههث فقهههی اسههت 

و نیز عنایت به حف  میرا  حهدیتی مکتهوب شهیعه در تهدوین  اجازات تا عصر اهل بیت
گههاهی بههه سهههولت بهها دایهرة المعههارف بههزرد شههیعی سهبب شههد تهها وی د ر اعتبارسههنجی مصهادر 

کند.  کمترین  رینه بر آنها اعتماد 

 گیری  نتیجه
 توان در موارد ذیل خالصه نمود:  برآیند این تحقی  را می

. اعتماد به مصهادر اصهیل حهدیتی و تقهدم بررسهی محتهوایی بهر بررسهی سهندی، دو مبنهای 1
 است.  بحار األنواراصلی عالمه مجلسی در ت لی  

محورانهه اسههت، و در ایهن مههورد از  های علهم الحههدیتی عالمهه مجلسهی بیشههتر مهتن . دیهدگاه2
محور مته خر، متهل سهید  های محدثان متقدم، متل شیخ صدوق، و اندیشوران حدیث دیدگاه

 بن طاوس اثر پذیرفته است. 

کهه اعتبهار بیشهتری دارنهد، بههره ج بحار األنوار. مجلسی در ت لی  3 سهته و بیشتر از منهابعی 
کههم کمتههِر احادیههِث منقههول از منههابع  را مملههّو از  بحههار األنههوارشههود  اعتبههار، سههبب می شههماِر بسههیاِر 

 احادیث ضعی   لمداد نکنیم. 

گر چه روش مجلسی در ت لی  4 ای از احادیهث از  بهر محهور اسهتفاده مجموعهه بحهار األنهوار. 
ی اسهت، ولهی در بسهیاری از مهوارد منابع  ابل اعتماد نزد وی و به منظور تشکیل خانواده حدیت

 دلیل ترجی  مجلسی در استفاده از یک منبع نسبت به منبع دیگر، روشن نیست. 

گسههتردگی و تنههون بسههیار موضههوعات و ابههواب در 5 وتهه ثیر آنههها در  بحههار األنههوار. بهها توجههه بههه 
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مجلهدات  در بحار األنهوارشناسی  مباحث علم الحدیتی و زمان نسبتًا طوالنی ت لی  آن، روش
گون آن نباید یکسان  لمداد شود.   گونا

کهه مشهی اخبهاری دارد، در بسهیاری از مهوارد بها پهذیرش روش اصههولیون، 6 . مجلسهی بها ایهن 
 دهد.  اعتدال خود را در این عرصه نشان می

 

 مورد 4287از  بحار االنوار. فروانی مصادراحادیث و یا سخن بزرگان شیعه و ارجاعات آنها در کتاب امامت 1جدول 
 )غیر از تفاسیر آیات و توضیحات روایات(
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1 
بصائر 
 الدرجات

 % 07/0 3 تح  العقول 59 % 61/0 26  رب األسناد 30 22/25% 1081

 % 07/0 3 الّدّر المنتور 60 % 58/0 25 مشارق األنوار 31 %12/10 434 ت ویل ا یات 2

3 
تفسیر 
 العیاشی

 61 % 51/0 22 کنز الفوائد 32 % 16/5 221
کتاب سلیم بن 

  یس
3 07/0 % 

 33 % 11/5 219 تفسیر القمی 4
بشارة 

 المصطفی
 % 07/0 3 محاسبة النفس 62 % 47/0 20

 % 07/0 3 مقتضب االثر 63 % 47/0 20 التوحید 34 % 55/4 195 الکافی 5

6 
منا ب ابن 
 شهرآشوب

 64 % 42/0 18 کش  الغمة 35 % 22/4 181
النوادر فضل اهلل 

 راوندی
3 07/0 % 

 % 05/0 2 امان األخطار 65 % 37/0 16 مجمع البیان 36 % 5/3 150 االختصاص 7

 37 % 31/3 142 تفسیر فرات 8
المستدر  
  ابن بطری

 % 05/0 2 تفسیر النعمانی 66 % 35/0 15

 % 05/0 2 الغارات 67 % 3/0 13 الغیبة 38 % 99/2 128 اکمال الدین 9

 39 % 87/2 123 امالی طوسی 10
 صص 
 األنبیاء

13 3/0 % 68 
کتاب عتی  فی 
 فضائل... 

2 05/0 % 

 40 % 12/2 91 المحاسن 11

تفضیل 
االئمه 
 علی... 

 % 05/0 2 ألثرکفایة ا 69 % 28/0 12

12 
عیون اخبار 

 الرضا
87 03/2 % 41 

الروضة فی 
 فضائل... 

 % 05/0 2 المقاالت 70 % 28/0 12

 42 % 91/1 82 علل الشرائع 13
العقائد 
 صدوق

 % 02/0 1 اثبات الوصیة 71 % 28/0 12

 % 02/0 1 اإل بال 72 % 28/0 12 کش  الیقین 43 % 87/1 80 معا نی األخبار 14

 % 02/0 1 االستدرا  73 % 23/0 10 الجنان ریا  44 % 77/1 76 ال الکشیرج 15
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 45 % 42/1 61 الخصال 16
صحیفة 
 الرضا ن

 % 02/0 1 تهذیب األحکام 74 % 23/0 10

 % 02/0 1 الدعوات راوندی 75 % 23/0 10 الفضائل 46 % 4/1 60 امالی صدوق 17

 % 02/0 1 روضةالواعظین 76 % 23/0 10 نهج البالغه 47 % 35/1 58 المحتضر 18

 77 % 21/0 9 االرشاد مفید 48 % 31/1 54 الغیبة 19
صحیفه 
 سجادیه

1 02/0 % 

 49 % 14/1 49 العمده 20
فضائل 
 الشیعة

 % 02/0 1 صفوة األخبار 78 % 21/0 9

21 
تفسیرامام 
 عسکری ن

 % 02/0 1 فرحة الغری 79 % 19/0 8 السرائر 50 % 86/0 37

 51 % 82/0 35 جاالحتجا 22
فردوس 
 األخبار

 % 02/0 1 فقه الرضا 80 % 19/0 8

23 
منتخب 
 البصائر

33 77/0 % 52 
کامل 
 الزایارات

8 19/0 % 81 
کتاب جعفر بن 

 شری 
1 02/0 % 

24 
منا ب ابن 
 شاذان 

33 77/0 % 53 
جامع 
 األصول

7 16/0 % 82 
کتاب حسین بن 
 سعیدو ... 

1 02/0 % 

 % 02/0 1 مصباح األنوار  83 % 16/0 7 کش  الح  54 % 75/0 32 ثواب األعمال 25

 55 % 72/0 31 الطرائ  26
ارشاد 
 القلوب

5 12/0 % 84 
ای به خ   وجاده

 1شهید 
1 02/0 % 

27 
المجالس 
 مفید

 85 % 12/0 5 سعد السعود 56 % 7/0 30
احادیث 

 ای از سایر وجاده
1 02/0 % 

کفعمی  86 % 09/0 4 الوریصعالم  57 % 63/0 27 اعالم الدین 28  % 02/0 1 روایتی از 

29 
الخرائج و 
 الجرائ 

     % 09/0 4 جامع األخبار 58 % 61/0 26

 
 بحار األنواردرصد فراوانی استفاده از انواع منابع در مجلد هفتم  -2جدول

 بحار األنوارنوع مصادر حدیثی در کتاب امامة  ردیف 
 86تعداد این منابع از 

 مورد 

د تقریبی استفاده از آنها درص
  بحار األنواردر کتاب امامت 

1 
منابع  بل از شیخ طوسی و همزمان با او 

 )متقدم(
45 43/73 % 

 % 57/26  41 منابع پس از زمان شیخ طوسی )مت خر( 2

 % 4/54 28 منابع دارای احادیث مسند تا معصوم 3

4 
که از اصول و منابع اولیه حدیتی  منابع مت خر 

 کنند ذکر منبع و سند، حدیث نقل میبا 
24 5/21 % 
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 بحار األنوارنوع مصادر حدیثی در کتاب امامة  ردیف 
 86تعداد این منابع از 

 مورد 

د تقریبی استفاده از آنها درص
  بحار األنواردر کتاب امامت 

5 
که بیشتر اسناد احادیتش نا ص  منابعی 

 است 
11 7/19  % 

6 
که اسناد احادیث حذف شده و یا  منابعی 

 عقیده مؤل  را در بر دارد 
15 9/2 % 

7 
کتاب با یک یا  که تمام احادیث  منابعی 
 چند سند از یک معصوم نقل شده است 

4 3/1 % 

 % 2/0  4 ای و غیر معلوم ابع وجادهمن 8

 ها  پی نوشت
راد، عبد الههادی فقههی  های اخیر، محققانی همچون احمد عابدی، حسن طارمی  در سال

کهامران ایهزدی مبارکهه آثهار ارزنهده ای در  زاده، علی ملکی میانجی، سهید علهی محمهد رفیعهی و 
. بهه تهازگی آیهة اهلل ناصهر مکهارم اند تبیین روش علم الحدیتی و فقهه الحهدیتی مجلسهی نگاشهته

گهزینش احادیهث و شهرح نکهات  بحهار األنهوارشیرازی نیز، بها حهذف برخهی احادیهث ضهعی   و 
کتاب منتخب ا ثهار مهن بحهار األنهوار را در بیسهت جلهد در دسهت ا هدام  مبهم آن و ... ت لی  

کنهون انتشهار یافتهه اسهت. همچنهین در مهورد معرفهی ابعه که دو جلد آن تها  گون ایهن دارد  گونها اد 
ها و آثاری به ویهژه  نامه دایرة المعارف اسالمی و نقاط متبت و احیانًا ضع  آن مقاالت، پایان
کنگههره بزرگداشههت مرحههوم عالمههه مجلسههی )سههال  ش، در اصههفهان( 1377در روزهههای برپههایی 

 نگاشته شده است.

 کتابنامه
 ش. 1378هن  و ارشاد اسالمی، ، احمد عابدی، تهران: نشر وزارت فرآشنایی با بحار االنوار _
 ق. 1387، عبد الحسین احمد امینی، بیروت: دار الکتاب العربی، الغدیر _

بحهار ، حسهین بهن محمهد تقهی نهوری، مطبهون در الفیض القدسی فی ترجمة العالمة المجلسی _
 ق.1403، بیروت: دار صحیاء الترا  العربی، األنوار

کلینی، تهران: دارالکافی _  ق. 1407الکتب االسالمیة،  ، محمد بن یعقوب 

 ق.1371، احمد بن محمد بر ی،  م: دار الکتب االسالمیه، المحاسن _
 ش. 1390، امین حسین پوری، تهران: نشر دار الحدیث،شناسی محدثان حله اندیشه _

کهههن حههدیث شههیعه _ گههو بهها سههید احمههد مههددی موسههوی توسهه  سههید بازسههازی متههون  گفههت و   ،
کتابخ انهههه مجلههس شههورای اسهههالمی و مرکههز دار الحهههدیث، محمههد عمههادی حهههائری، تهههران: 
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 ش.1388
 ق.1403، محمد با ر مجلسی، بیروت: دار صحیاء الترا  العربی، بحار األنوار _

کتابخانه آیة اهلل مرعشی، بصائر الدرجات _  ق.1404، محمد بن حسن صفار،  م: نشر 
 ق. 1404، حسن بن شعبه حرانی،  م: جامعه مدرسین، تح  العقول _
 ق.1408،  ، حسین بن محمد تقی نوری،  م: مؤسسة آل البیتتدر  الوسائلخاتمه مس _
، شهههاب الههدین مرعشههی، تصههحی  و تحقیهه : مجتبههی رسههالة الههردود در مقدمههه عههوالی الئههالی _

 ق. 1405عرا ی،  م: دار السید الشهداء للنشر، 
 ق.1390، محمد با ر خوانساری،  م: چاپخانه اسماعیلیان،روضات الجنات _

یهها  العلمههاء و حیهها  الفضههالء _ بیهه  افنههدی،  ههم: مطبعههة الخیههام،  عبههداهلل بههن عیسههی  ،ر
 ق. 1401

کتاب، عالمه مجلسی و فهم حدیث _  ش. 1389، عبد الهادی فقهی زاده،  م: بوستان 

کتابفروشی داوری، الشرائععلل  _  ش.1385، محمد بن علی بن بابویه،  م: 

کاظم مدیر شانهعلم الحدیث و درایة الحدیث _ چی،  هم: دفتهر انتشهارات اسهالمی وابسهته بهه  ، 
 ش. 1378جامعه مدرسین حوزه علمیه  م، 

 ق. 1395، محمد بن علی بن بابویه، تهران: اسالمیه، کمال الدین و تمام النعمة _
، محمهههههد بههههها ر مجلسهههههی، تههههههران: دار الکتهههههب  لعقهههههول فهههههی شهههههرح أخبهههههار آل الرسهههههولمهههههرآة ا _

 ق.1404االسالمیة،
کتابخانههههه آیههههة اهلل مههههالذ األخیههههار فههههی فهههههم تهههههذیب األخبههههار _ ، محمههههد بهههها ر مجلسههههی،  ههههم: 

 ق.1406مرعشی،
مجلهه علهوم ، حجهت ههادی، «ارییابی اسناد الکافی از منظر عالمه مجلسهی در مهرآة العقهول» _

 . 46و  45ش، شماره 1386، حدیث

، احمد عابهدی، جعفهر «تردیدهای آشکار و نهان عالمه مجلسی در باره اعتبار رساله ذهبیه» _
 . 23ش، شماره 1390، مجله پژوهش دینینکونام، هادی نصیری، 

کبهههر غفههاری، «تصههحی  و تحقیههه  متهههون حههدیتی» _  ش، 1379، مجلهههه علهههوم حهههدیث، علهههی ا
 .  15شماره 

، مهههدی یادنامههه عالمههه مجلسههی، سههید احمههد مههددی موسههوی، «ارشناسههی بحههار األنههو روش» _
 ش. 1378مهریزی و هادی ربانی، تهران: وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی، 

، مجلههه علههوم حههدیث، عبههدالهادی فقهههی زاده، «عالمههه مجلسههی و جمههع روایههات متعههار » _
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کهههن از میههرا  غههالت» _ کههاظم رح«کتههاب المنا ههب اثههری  ، کتههاب مههاه دیهههنمتههی، ، محمههد 

 .122و  121، 120ش، سال دهم و یازدهم، شماره 1386
، ییههر نظههر: سههید مصههطفی میههر سههلیم و دانشههنامه جهههان اسههالم، حسههن طههارمی، «بحههار األنههوار» _

 ش. 1375معارف اسالمی، غالمعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرة ال
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