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مقدمه
سیر کتابت و انتقال احادیث پیامبر و اهل بیتت ایشتان بت عنتوان دومتی منبت
آموزههای دینی پس از قرآن ب نسلهای آینده ،از زمان پیامبر تاریخی پرفرازونشیب
داشت است .بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبتار االمةتة االارتار اثتری مرتو و برتستت از
دانشةند و محدث پرکار ،عالم محةدباقر مجلسی(7301ت7773ق) ،در تاریخ حتدیث
شیع ب شةار میآید .ای تام حدیثی درواق دامرةالةعارفی است دینتی بتا محوریتت
حدیث ک هر پژوهشگرِ مباحثِ دینی ناگریز است ب دلیل ویژگیها و امتیازات ختاّ
آن ازتةل تنوع مباحث و تامعیت موضوعی آن ،ترتیب و تنظیو احادیث ،شتر هتای
عالةانۀ مؤلف ذیل احادیث و مطالب ،حفظ میراث مکتوب شیع ت ب اوریک امتروزه
راه ارتباای با برخی از احادیث فقط بحاراالنوار است ت و ارامۀ یک تفسیر موضوعی از
قرآن ب آن مراتع کند(.دربارۀ مزایای بحاراالنوار نک :آقابزرگ اررانی7030 ،ق ،ج،0
ّ /30اتتارمی7031 ،ش701ّ ،ت ت /701مرتتدوی راد و عابتتدی7017 ،ش/13ّ ،
مرتتدوی7013 ،ش ،ج /313ّ ،3رحةتتان ستتتای 7011 ،ش ،ج317ّ ،3تتت/313
بربودی7031 ،ش ،ج /33ّ ،7حجت7031 ،ش /713-731ّ ،فقریزاده7010 ،ش،
ّ331ت 331و 037ت)001
عالم مجلسی از عالةانی است کت بت تبت استتاد و پتدر دانشتةندش ،محةتدتقی
مجلسی ،بیشتر پژوه ها و فعالیتهای علةیاش را ب احیای احادیث اهتل بیتت
معطوف نةتوده استت(.افندی اهتفرانی7037 ،ق ،ج /03ّ ،1مجلستی ،محةتدتقی،
7031ق ،ج /3ّ ،7هةو7070 ،ق ،ج ،73ّ ،7ج 371ّ ،1و ج )01ّ ،3وی دهها
هزار حدیث را در  3031باب از بتی

از هرارهتد منبت حتدیثی در مرتوتتری اثتر

علةیاش ،بحاراالنوار گرد آورده است(.نک :مجلسی7030 ،ق ،ج1ّ ،7ت /01عابدی،
7013ش331ّ ،ت 331و )317
بدیری است اعتبار احادیث بحاراالنوار و میزان اعتةاد بر آنها باتوتت بت کثترت و
تنوع روایات و مناب آن مسئلۀ پی روی هر پژوهشتگری استت .بترای بررستی ایت
مسئل الزم است پاسخ پرس هایی ب دست آید ازتةلت عالمت مجلستی در انتختاب
مناب و احادیث بحاراالنوار ه مبنایی داشت است؟ وی با کدام مبانی ب اعتبارسنجی و
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ارزیابی روایات میپرداخت است؟ آیا وی در تألیف بحاراالنوار ایت مبتانی را در هةتۀ
موارد ب کار گرفت است؟ خاستگاه مبانی وی در اعتبارسنجی روایات ه بتوده استت؟
آیا عوامل محیطی مثل فضای اخبارگرای حاکو بر حوزۀ اهفران در مبانی اعتبارستنجی
وی تأثیر داشت است؟
برای یافت پاسخ پرس های یادشده الزم است نخست از دیدگاههای علو الحدیثی
عالم مجلسی آگاه شد .بااینک وی هندی مرتب از شر و تفصیل دیدگاههای خوی
در علوم حدیث در مجلد پایانی بحاراالنوار(اتازات) خبر داده است(مجلسی7030 ،ق،
ج 311 ،713ّ ،3و  ،)330اثری از آن تألیف وتود ندارد .برخی از دیدگاههتای علتو
الحدیثی عالم مجلسی در بخ هایی از مقدم مروتری آثتار وی ماننتد بحتاراالنوار،
مرآة العقول ،مالذ االخیار و شر اربعی و نیز در خالل شر هتای وی ذیتل احادیتث
ای آثار قابلبررسی است.
بحاراالنوار از ترات گوناگون مانند تلخیص ،تعلیق  ،ترتة  ،استدراک و زندگینامۀ
مؤلف آن از زمان تألیف ،موردتوت دانشةندان و ب ویژه اندیشوران حدیثمحور شیع
بوده است ،ولی نگاشت ای ک دیدگاههای علو الحدیثی و فق الحدیثی عالم مجلسی را
بررسی کرده باشد ،بی از دوران معاهتر یافتت نةتیشتود ،کت مرتوتتری ِ آنهتا در
پینوشت خواهد آمد 7،با وتود پژوه های خوب در مباحث فق الحتدیثی و اهتول
نقد حدیث در بحاراالنوار تاکنون پژوهشی منسجو دربارۀ مبانی اعتبارسنجی روایات از
دیدگاه عالم مجلسی هورت نگرفت است.
در پژوه پی رو ک در پی تکیةل پژوه های موتود و نظام بخشیدن بت ایت
بحث هورت گرفت است ،با مروری بر عبارات موتود از عالم مجلسی در آثتار وی،
مروتری و پرکاربردتری مبانی اعتبارسنجی بحاراالنوار ب شتر ذیتل استتخراج شتده
است.
 .1مبانی اعتبارسنجی روایات نزد عالمه مجلسی
عالم مجلسی مانند هر محدث دیگری براساس پی فرضهایی ،بت تایگتاه و اعتبتار
احادیث و مناب آن مینگرد ک میتوان آن را مبانی اعتبارسنجی روایات نزد وی نامیتد.
باتوت ب شیوۀ حتدیثمحورانتۀ عالمت مجلستی در پتژوه هتای علةتی و استتفادۀ
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هة تانبۀ وی از آیات و روایات در هتر موضتوعی و انحصتار علتوم واقعتی در اهتل
بیتتت(ن تک :مجلستتی7030 ،ق ،ج3ّ ،7ت ت ،0ج /711ّ ،3هةتتو7030 ،ق ،ج،7
ّ3ت )0میتوان ب نق آیات و روایات در دیدگاههای علو الحدیثی عالمت مجلستی
پی برد .ازای رو ،خاستگاه دیدگاه وی در علوم حدیث نیز در درتۀ اول ،مت آیتات و
روایات معتبر و شتر و تفستیر آن استت و در مرتبتۀ بعتد ،دیتدگاههتای اندیشتوران
حدیثمحور شیع مثل شیخ هدوق و سید ب ااووس ،ک در احادیتث تعةتب بستیار
داشتند.
در بحث اعتبارسنجی روایات در آینۀ روایات امة  برتری و یکپاره تری منب
برای آگاهی از دیدگاههای علو الحدیثی عالمت مجلستی ،ابتواب  71تتا  01از کتتاب
«العقل و العلو و الجرل» ،از ابواب «العلو و آداب و أنواع و أحکام » میباشد کت در آن
ب مطالبی مانند فضیلت کتابتت حتدیث و روایتت آن ،فضتیلت حفتظ هرتل حتدیث
(اربعی نویسی) ،آداب روایت و توضیحاتی دربارۀ تواز نقل بت معنتا و انتواع تحةتل
حدیث و ...پرداخت شتده است(.مجلستی7030 ،ق ،ج700ّ ،3تت )033بتا دقتت در
عناوی ابواب یادشده روش میشود عالم مجلسی بسیاری از مبانی و اهتولی را کت
در اهالت و اهةیت حدیث ب عنوان دومی منب دینی و یا در فرو روایات و هگونگی
برخورد با آنان و نیز اعتبارسنجی آنها ب کار گرفت است ،برخاست از روایات میدانتد.
(بترای ااتالع بتر برختی متوارد نتک :اوستط نتااقی7011 ،ش ،ج070ّ ،3تت/000
فقریزاده7010 ،ش011ّ ،ت)113
از موارد یادشده ،میتوان دو مورد «تحفظ بر مت احادیث و پرهیز از تأویل مگر بت
ضرورت» و «قاعدۀ تسامح در ادلۀ سن » را ک تأثیر قابتلتتوتری در شتیوۀ ارزیتابی و
پذیرش یا رد روایات دارد ،ب عنوان دو مبنای اهلی عالم مجلسی در ارزیابی روایتات
دانست.
از سوی دیگر عصر هفوی عصر احیای کتب حدیثی و شتر و تتدریس آنهتا و
ب خصوّ کتب اربع بود .عالم مجلسی نیز ب تب از پدرش و استادان در ای مسیر
گام برداشت و بر کتابهتای الکتافی و ترتذیب االحکتام شتر هتای مرتو ،علةتی و
پرفایدهای نگاشت .مطالب وی در مقدمۀ ای آثار و نیز بحاراالنوار و ب اور پراکنتده در
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بر احادیث ،حاکی از پذیرش روش و شیوۀ محدثان متقدم و هاحبان کتب

اربع در اعتبارسنجی روایات دارد .بر ای اساس میتوان گفت وی دو مبنای «توت بت
قرای کتابمحوری» و «اولویت مت محوری بر ستندمحوری» را بت پیتروی از قتدمای
محدث در اعتبارسنجی روایات ب کار بست است.
مبانی یادشده در زیر ب اختصار بررسی میشود.
 .1 .1مبنای اول :تحفظ بر متن احادیث و پرهیز از تأویل ،مگر به ضرورت

عالم مجلسی در مواتر با روایات مناب حدیثی شیع  ،احتیاط ویژهای دارد ،و بتدون
دلیل کافی انتسابِ احادیث ب اهل بیت را نفی نةیکند ،ه برسد ب اینک آنهتا را
انکار کند .ای سفارش ک برگرفت از محتوای بسیاری از روایات امةت  خطتاب بت
شیعیان است ،سیرۀ عقالیی هو است؛ زیرا انکارِ بدون دلیلِ مطالب نقتلشتده از افتراد
مورد اعتةاد و ب ویژه بزرگان و دانشةندان تامع  ،امری غیرعقالنی است ،ه برسد بت
پیشوایان معصوم.
عالم مجلسی بابی با عنتوان «أن حتدیثرو ع هتعب مستصتعب و أن کالمرتو ذو
وتوه کثیرة و فضل التدبر فی أخبارهو ع و التستلیو لرتو و النرتی عت رد أخبتارهو»،
سخت بودن حدیث آنان(هعب مستصعب) و اینک کالمشان دارای وتوه بسیار هست
و فضیلت تدبر در اخبار ایشان و تسلیو در برابر آنان و نری از رد کردن اخبارشان ،کت
شتامل  771حتتدیث استت ،آورده(.مجلستتی7030 ،ق ،ج733ّ ،3تت ،373بتتاب )31
محتوای بیشتر ای روایات ،رد و ار روایات را بدون دلیل محکو ،بت شتدت متذمت
نةوده است .بحث ای روایات ،انکار انتساب ب اهل بیت و انکار هتدور آنهتا از
3

آن بزرگواران است.
در ای روایات ،دالیل مذمت نفی شتابزدۀ روایات ،مواردی از قبیل ذووتتوه بتودن
روایات ،محکو و متشاب بودن آنها و مخفی بودن وت هتدور آن ،بیتان شتده استت.
برای نةون عالم مجلسی از قول محةد ب حس هفار نقل کرده است« :عَت سُتفیان
بْ ِ السِّةْطِ قال :قُلتُ لِأبِی عَبْدِ اللَّ ِ ع تُعِلتُ فِدَاک إِنَّ الرَّتُل لیأتِینا مِت قِبَلِتک فیخبِرُنتا
عَنک بِالعَظِیوِ مِ الأمْرِ فیضِیبُ بِذلِک هُدُورُنا حَتَّى نُکذِّبَ ُ قال فقال أبُو عَبْدِاللَّ ِ ع أ لتیسَ
عَنِّی یحَدِّثُکوْ قال قُلتُ بَلى قال فیقُولُ لِلَّیلِ إِنَّ ُ نرَارٌ وَ لِلنَّرَارِ إِنَّ ُ لیلٌ قال فقُلتُ ل ُ لا قتال
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فقال رُدَّهُ إِلینا فإِنَّک إِن کذَّبْتَ فإِنَّةَا تُکذِّبُنا(».هفار7030 ،ق ،ج101ّ ،7ت /103مجلسی،
7030ق ،ج)731ّ ،3

سفیان ب سةط گوید :ب امام هادق گفتو :فدایت شوم مردی از نزد شةا پی

ما متیآیتد

و ما را از امر بزرگی(از شةا) خبر میدهد ،و ب آن(مطلب) سینۀ ما تنگ متیگتردد تتا اینکت آن را
دروغ میشةاریو .گفت :امام هادق فرمود :آیا از م ب شةا حتدیث نةتیگویتد؟ گفتتو :بلت ،
فرمود :آیا ب شب میگوید روز است و ب روز میگوید شب هست؟ گفتو :ن  .امام فرمود :پس آن
را ب ما برگردان ،اگر آن را تکذیب کنی ،ما را تکذیب میکنی.

عالم مجلسی عالوهبر بصامر الدرتات ،ای مضةون را از آثار حدیثی دیگتر ماننتد
الةحاس برقی ،برخی آثار شیخ هدوق(معانی االخبتار ،علتل الشترام ) ،االختصتاّ،
تفسیر عیاشی ،رتال کشّی و ...در باب یاد شده نقتل کترده استت .وی براستاس ایت
احادیث در مواتر با احادیث کتب معتبر و تأویل احادیث ،بسیار محتتاط استت .لتذا
دربارۀ احادیثی ک قرای و دالیل کافی برای رد آنها ندارد ،توقف میکند و علةت
ب اهل بیت وامیگذارد.

را

برای نةون پس از نقل حدیثی اوالنی از کتاب الةحتضر حست بت ستلیةان حلتی
مینویسد« :أقول :هذا خبر غریب لو نره فی األهول التی عندنا و ال نردهتا و نترد علةرتا
إلیرو ع(».مجلسی7030 ،ق ،ج00ّ ،31تت /03بترای نةونتۀ دیگتر نتک :هةتان ،ج،31
ّ)71
میگویو :ای خبر غریبی است ک در اهول رواییای ک نزد ماستت آن را ندیتدهام و آن را رد
نةیکنیو و علة

را ب امة  برمیگردانیو.

عالم مجلسی تأویل روایات را بدون ضرورت برنةیتابد ،وی پس از بحتث مفصتل
عقلی دربارۀ اقالیو سبعۀ زمی و دلیل زلزل و تأویل روایتات توستط برختی دانشتةندان
مینویسد« :و میگویو :مگر دانستی ک تأویتل نصتوّ و آثتار و آیتات و اخبتار بتدون
ضرورت عقلی و یا داشت معارض نقلی ترأتی بر خدای عزیز تبار است و در تةتام آن
موارد تز آنچ از ایشان(امة ) ک درود خدا بر آنان بتاد وارد شتده ،نةتیگتوییو و آنچت
عقلهای ما ب آن نرستید ،علةت
ّ)713

را بت آنتان برمتیگتردانیو(».مجلستی7030 ،ق ،ج،1
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ب اور کلی روش عالم مجلسی ،تحفظ متون حدیثی و پرهیتز از تأویتل آنهتا در
اکثر موارد است .هون ای شیوه در آثار او بستیار مشتاهده متیشتود ،متیتتوان آن را
ب مثابۀ یک مبنای وی در ارزیابی احادیث قلةداد نةود .وی در رسال اعتقادات خوی
میگوید« :باید در برابر هر آنچ از اخبار و احادیتث ،از ایت خانتدان رستیده ،تستلیو
محض شوی ،اگر مضامی آنها را خوب درک کردی ب اور تفصیل بر آن ایةان بیتاور
و اگر با عقل ناقص خود پی ب آن نبردی ،اتةاال ایةان بیاور .هرگز هیتزی از اخبتار و
احادیث را ب برانۀ اینک با عقل ناقص خود آنها را نةیفرةی انکار نکت  ،کت مةکت
است روایت هحیح باشد و نقص از ارف تو باشد ،ک در ای هورت خداونتد را بتر

فراز عرش تکذیب کردهای هنان ک امام هادق تعبیر فرموده است .بدانکت علتوم
آنها بسیار شگفت و احوالشان شگرف است ،عقل ناقص ما نةیتواند بر عةب گفتار و
کن رفتارشان پی ببرد .لذا ما نةیتوانیو هیزی را ک از آنها ب ما رستیده استت انکتار
کنیو(».مجلسی7031 ،ش03ّ ،ت)07
شبی ای سفارش در حب الیقی هو وتود دارد(.مجلسی7013 ،ش)100ّ ،
 .2 .1مبنای دوم :رعایت قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن با محدود نمودن آن

تسامح در ادلّۀ سن یعنی بررسی اخبار مستتحبات ،آداب و متواعظ ،بت آستانی انجتام
گردد .ای قاعده در فق «مسئل ای اهولی ب معنای سرلگیری نسبتب مستندات احکام
مستحب» تعریف شده است .مروتری دلیل موافقان ای قاعده« ،اخبتار مت بلت » ذکتر
شده است(.سعیدی ،7031 ،ج331ّ ،1ت)333
یکی از ابوابی ک عالم مجلسی نیز آن را در ابوب مربوط بت آداب علتو ،انتواع و
احکام آن گشوده است« ،عةل ب اخبار م بل » ،شتامل هرتار حتدیث از کتتابهتای
الةحاس  ،الکافی و ثواب االعةال است(.مجلستی7030 ،ق ،ج311ّ ،3تت ،311بتاب
 )03محتوای ای احادیث میگوید :هرکسی براساس حدیثی عةلی را با ثواب مشخص
شده در آن حدیث انجام دهد ،خدا ب او آن ثواب را میدهد ،اگره درواق پیتامبر
و یا امام معصوم آن را نفرموده باشد.
خاستگاه اهلی اعتقاد ب «تسامح در ادلۀ سن » ک عالم مجلسی هتو بت آن پایبنتد
است ،احادیث «م بل » است .وی ای روایتات را میتان فتریقی  ،مشترور و معتروف
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میداند و اشاره دارد ک سید ب ااووس بعد از نقل ای حدیث از هشام بت ستالو از
الکافی گفت است :ای خبر را در اهل هشام ب سالو یافتیو(.اب ااوس7031 ،ق ،ج،3
ّ /131مجلسی7030 ،ق ،ج311ّ ،3ت)311
عالم مجلسی پس از پاسخ ب اشکاالت واردشده ب قاعدۀ تسامح در ادلۀ سن  ،بتا
عبارات ذیل پذیرش ای قاعده را منوط ب مقید بودن آن ب روایات شیعی میداند:
«مراتعۀ برخی از اهحاب در مستحبات ب اخبتار مخالفتان و روایاتشتان و آوردن
آنها در کتبشان خالی از اشکال نیست ،زیرا در بسیاری از اخبتار ،از مراتعت بت اهتل
تسن و عةل ب اخبار آنان نری شده ،ب خصوّ زمانی ک محتوای آن اخبار ،شتکل و
عبادت بدعت نراده شده باشد ک مانند آن در اخبار معتبر نیامده باشد و ختدای تعتالی
(حقیقت را) متیدانتد(».مجلستی7030 ،ق ،ج311ّ ،3تت /311نیتز نتک :فقرتیزاده،
0
7010ش011ّ ،ت)137
عالم مجلسی براساس ای دیدگاه ،برخی کتب حدیثی مثتل تنبیت الختاار(کت بتا
عناوی تنبی الخواار و نزهة النواظر و مجةوع ورام نیز مشرور است) ،غتوالی الللتی،
نثر الللی و تام االخبار را در موضوع آداب و سن  ،ب دلیل خلط اخبار اهل بیتت

با اخبار عام کواعتبار میداند(.مجلسی7030 ،ق ،ج 31ّ ،7و )00
نةون ای بارز از کاربرد ای مبنا در اعتبارستنجی روایتات توستط عالمت مجلستی،
استناد وی ب قاعدۀ یادشده ،ب عنوان یکی از دالیل پذیرش حدیث مربوط بت فضتیلت
نرو ربی االول است(.مجلسی7030 ،ق /313ّ ،هةو7030 ،ق ،ج017ّ ،11تت011
وی هنگام نقل ای حدیث در بحاراالنوار ب قاعدۀ مزبور اشاره نکرده است).
عالم مجلسی پذیرش ای قاعده را در موارد دیگر نیتز برتستت نةتوده استت ،از
تةل در مقدمۀ بحاراالنوار ب سرل بودن بحث سند و کواهةیتتتتر بتودن آن دربتارۀ
کتب ادعی  ،مواعظ و قصص ،در بارۀ کتابهای تحف العقول ،اب االمة  ،التدعوات و
قصص االنبیاء راوندی ،قبس الةصبا  ،العیون والةحاس لیثی ،براساس قاعتدۀ تستامح
در ادل و سن اشاره دارد(.مجلسی7030 ،ق ،ج31ّ ،7ت)00
 .3 .1مبنای سوم :توجه به قراین کتابمحوری در ارزیابی احادیث
یکی از نقاط برتست در تاریخ حدیث شیع  ،اعتبارستنجی روایتات براستاس منبت آن
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حدیث است .عالم مجلسی در مقدمۀ ختوی

از  013منبت شتیعی و  31منبت اهتل

تسن نام میبرد .اگره از اندکی از آنها اهال نقل نکرده و یا بسیار اندک نقتل کترده
استتت ،در بحتتاراالنوار از بتتی از  133منب ت استتتفاده شتتده استتت(.عابدی7013 ،ش،
ّ )311عالم در فصلهای اول و دوم مقدمۀ بحاراالنوار ،بت ترتیتب بت بیتان منتاب
بحاراالنوار ،نام مؤلفشان ،میتزان اعتبتار آنهتا و دالیتل آن بت اختصتار و احیانتا ارامتۀ
ااالعات مفیدی دربارۀ برخی از آنها پرداخت است .اعتةاد ب محدثان ،علةا و مصنّفان
شیع  ،مروتری دلیل اعتبار احادیث نزد عالم مجلستی است(.مجلستی7030 ،ق ،ج،7
ّ1ت)01
 .1 .3 .1نگاهی به روش کتابمحوری در تاریخ حدیث شیعه

با نگاهی ب تاریخ حدیث شیع و ستیر کتابتت حتدیث روشت متیشتود بستیاری از
احادیث منقول از امامان شیع  ،از هةان آغاز هدور ب شکل مکتوب درمیآمد و تنرا بتا
نقل شفاهی ب راویان نسلهای بعد منتقل نةیشد و از اواخر قرن دوم ،بررسی وثاقتت
حدیث در میان محدثان شیع بیشتر ب تحلیل کتابشناسی معطوف گشت؛ یعنی نقد و
بررسی مت حدیث ،براساس کتاب و نسخ های مختلف آن و ن بر پایۀ سلسل راویان
حدیث(.عةادی حامری7010 ،ش00ّ ،ت)01
ای روش در اعصار بعد و ب ویژه از عصر غیبت امام عصر بت بعتد ،راه اهتلی
تدوی آثار مکتوب حدیث شیع بود؛ زیرا ارتباط ستةاعی محتدثان و راویتان حتدیث
ب دلیل پراکندگی آنان و وتود محدویتها برای دسترسی ب یکدیگر ،کاه

مییافت.

بر ای اساس هاحبان هریک از کتب اربع غالبا برای تألیف تام حتدیثی ختوی
اهول و کتب معتبر حدیثی استتفاده کتردهانتد(.نک :کلینتی7031 ،ق ،ج /3ّ ،7ابت
بابوی 7070 ،ق ،ج0ّ ،7ت /0اوسی7031 ،ق ،ج ،73بخ

از

الةشیخ 0ّ ،ت)1

شیخ اوسی بر ای اساس یکی از آثتار رتتالی ختود را فررستت کتتب الشتیعة و
اهولرو و اسةاء الةصنفی و اهحاب االهول نتام نرتاد .رتالیتان نیتز عتالوهبتر بیتان
ویژگیهای راویان و ارق خود ب آثار آنان ،گاهی ب تبیی ویژگیهای آثار مکتوب در
عصر خوی میپرداختند و قراینی مبنی بر دالیل و رتبۀ اعتبار کتاب مطر میکردنتد.
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(برای نةون نک :نجاشی7011 ،ش 70ّ ،و  /03اوسی7033 ،ق 11ّ ،و نیز نتک:
عةادی حامری7010 ،ش331ّ ،ت)331
ب گفتۀ شیخ برایی ،ازتةل قرای ااةینانآور ب هدور حتدیث از امامتان نتزد
قدمای محدث شیع عبارتۀ اند از« :وتود حدیث در بستیاری از اهتول هرارهتدگانۀ
حدیثی»« ،تکرار آن در یک یا دو و یا هند اهل ب ارق گوناگون»« ،وتود حتدیث در
اهلِ معروفِ منسوب ب یکی از اهحاب اتةاع»« ،وتود حدیث در یکی از کتبتی کت
بر امة  عرض شده و مؤلف آن را ستوده باشند» و «نقل حدیث از کتبی کت اعتبتار
آن در میتتان متقتتدمان معتتروف بتتوده استتت(».عتتاملی7031 ،ق31ّ ،تت 31تلختتیص/
مجلسی7031 ،ق ،ج30ّ ،7ت)30
روش است ک پنج مورد یادشده(ب ویژه س مورد آخر ک اهال ب نق سند در آن
اشاره نشده است) ب اعتبارسنجی احادیث از اریب اعتبار منب آن اشاره دارد.
مجلسی اول نیز ک شاگرد شیخ برایی و استاد عالم مجلسی است ،اشتاره دارد کت
شیخ کلینی در الکافی و شیخ هدوق در م الیحضتره الفقیت از اهتول هرارهتدگانۀ
حدیثی و کتب معتبتر و مشترور احادیتث تتام ختوی را نقتل کتردهاند(مجلستی،
محةدتقی7031 ،ق ،ج33ّ ،7ت)03

بیتردید با فاهل گرفت از عصر هدور احادیتث توستط پیشتوایان معصتوم و
بیشتر شدن اهةیت مناب مکتوب حدیثی ،توت ب میزان اعتبتار ایت منتاب و دالیتل و

قرای ِ اعتبارسنجی مناب برای محققان ضرورت مییابد؛ زیرا اعتبار هر حدیثی با اعتبتار
منب آن و وثاقت مؤلف کتاب ،رابطۀ مستقیو دارد .بر ای اساس میتوان توت ب میزان
اعتبار مناب حدیث را در آثار محدثان و فقرتای ستدههتای میتانی هةچتون ستید بت
اتتاووس ،محقتتب حلتتی تستتتوتتتو نةتتود(.برای نةون ت نتتک :کلبتترگ7017 ،ش،
ّ331ت /313حلی7010 ،ش ،ج)00ّ ،7
عالم مجلسی نیز در ادامۀ پژوه های حدیثی دانشوران حتدیثمحتور شتیع در
کاری گستردهتر و با ابتکار و اتتراد خاّ خوی  ،ب اعتبارسنجی روایتات از اریتب
تحلیل و بررسی مصادر آنها پرداخت است .وی بر ای اساس ،دالیتل و قترای اعتبتار
مناب بحاراالنوار را تبیتی کترده استت و از ایت رهگتذر پیتروی ختوی

را از روش
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متقدمان ولی متناسب با زمانۀ خوی
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آشکار نةوده است .او با بیتان عنتوان «فتی بیتان

الوثوق على الکتب الةذکورة و اختالفرتا فتی ذلتک»(مجلستی7030 ،ق ،ج)31ّ ،7
عالوهبر پذیرفت اعتبار مصادر بحاراالنوار ،ب اور کلی ب وتود مراتب اعتبتار در میتان
آنها اشاره میکند.
 .2 .3 .1قراین کتاب محورانه در مصادر بحاراالنوار

عالم مجلسی برای مصادر بحاراالنوار حدود بیست قرین ب عنوان دلیل بر اعتبار منبت
در مقدمۀ بحاراالنوار آورده است .روش است ک تعدد قرای بر اعتبار منب میافزایتد،
لذا عالم مجلسی برای بسیاری از مناب هند مورد از قرای یادشده را ذکر کرده استت.
مثال عالم مجلسی دربارۀ کتاب االنوار فتی مولتد النبتی تتألیف ابوالحست بکتری
مینویسد« :برخی از یاران و تعتدادی از مشتایخ شترید ثتانی مؤلتف کتتاب االنتوار را
ستودهاند و مضامی اخبارش با اخبار معتبر منقول با اسانید هحیح موافقت دارد و بتی
دانشةندان ما مشرور بوده و در مجتالس متاه ربیت االول تتا روز تولتد شتریف(میالد
پیامبر )آن را تالوت میکردند(.هةان 33ّ ،و  )07یعنی س قرین بتر اعتبتار منبت
بیان کرده است.
قرای ارام شده توسط عالم مجلسی را میتوان در دو دستۀ ذیل بیان کرد:
 .1 .2 .3 .1قراین داخلیِ اعتبار منابع بحاراالنوار

منظور از قرای داخلی ،دالیل و شواهدی هست ک ب نحوی ب ختود منبت ارتبتاط
دارد ،مثل سند یا مت  ،محتوا و موضوع حدیث یا حاشی های موتود در داختل کتتاب.
باتوت ب عبارات عالم مجلسی در مقدمۀ بحاراالنوار ،ایت قترای را بتر اعتبتار منتاب
میتوان در ن مورد دست بندی کرد ،ک ب ترتیب مقدار بررهبری عالم مجلسی از آن از
بیشتر ب کةتر در ذیل میآید:
 .7داشت محتوای مفید یا عالی یا کةیاب؛ مثل االختصاّ(.هةان)31ّ ،
 .3تاللت تألیف(استواری مت یا نظو کتتاب یتا ثبتت و ضتبط دقیتب احادیتث در
منب )؛ مثل تحف العقول و کفایة االثر(.هةان)31ّ ،
 .0وتود روایات آن در سایر مناب معتبر یا توافب مضةون روایتات آن بتا روایتات
کتب موثب حدیثی؛ مثل امالی اوسی(.هةان)31ّ ،
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 .0داشت اسناد خوب یا اخذ مطالب از اهول اولیۀ حتدیثی یتا کتتب معتبتر؛ مثتل
الدعوات و قصص االنبیاء قطبالدی راوندی و النوادر فضلاهلل راوندی(.هةان73ّ ،
و )07
 .1تسامح در ادل و سن برای آثار دارای احادیتث اخالقتی و آداب و ادعیت ؛ مثتل
اب االمة (.هةان)03ّ ،
 .1عدم خلط اخبار امامی با اخبار عام توسط مؤلف؛ هنتانکت در بحتث محتدود

نةودن قاعدۀ تسامح در ادلۀ سن ذکر شد .عالم مجلستی برختی منتاب را مثتل تنبیت
الخاار ،غوالی الللی ،نثر الللی و تام االخبار ب دلیل استفاده از اخبار اهتل تستن در
آداب و سن کواعتبار شةرده است(.هةان 31ّ ،و )07

 .1وتود اتازات فضال یا دستخط یا تصحیح آنان بر نسخ ای از کتاب؛ مثل امتالی
و خصال شیخ هدوق(.هةان)31ّ ،
 .3اشتةال بر احادیث فراوان در موضوعی خاّ ،مثل الردایة الکبری از حسی ب
حةتتدان حضتتینی ک ت عالم ت مجلستتی آن را مشتتتةل بتتر اخبتتار بستتیاری در مناقتتب
میداند(.هةان)01ّ ،
 .1سازگاری اسلوب و سیاق مت روایات آن بتا متتون احادیتث هتحیح؛ مثتل دو
رسالۀ توحید و اهلیلیج از مفضل ب عةر(.هةان)03ّ ،
 .2 .2 .3 .1قراین خارجی اعتبار منابع بحاراالنوار

منظور از قرای خارتی ،شواهد و دالیلی است ک ارتباای ب ظاهر و محتوای خود
منب ندارد ،بلک از اریب سایر موارد مؤثر بر اعتبارسنجی حاهل متیشتود .باتوتت بت
عبارات عالم مجلسی در مقدمۀ بحاراالنوار متیتتوان ایت قترای را در یتازده متورد
دست بندی کرد ،ک ب ترتیب فراوانی استفاده از آن توسط عالمت مجلستی از بیشتتر بت
کةتر در ذیل میآید:
 .7شررت یا تاللت مؤلف؛ مثل مناقب و معالو اب شررآشوب(.هةان)31ّ ،
 .3شررت اهل یا کتاب و متداول بودن آن در میان دانشوران شیع ؛ مثل کتب شیخ

هدوق(ب استثنای الردایة و هفات الشیعة و فضامل الشیعة و مصادقة االخوان و فضامل
األشرر الثالثة)(.هةان)31ّ ،

مبان اعتبارسنج روایات بحاراالنوار نزد عالمه مجلس

155

 .0نقل و استفادۀ محدثان و دانشوران بعتدی و متتأخر از آن اثتر؛ مثتل آثتار شتیخ
هدوق و بصامر الدرتات(.هةان 31ّ ،و )31
 .0وتود نام کتاب و تأیید انتساب آن ب مؤلف

در آثار محدثان یا رتالیان متقتدم؛

مثل تفسیر عیاشی(.هةان)33ّ ،
 .1توثیب یا مد مؤلف توسط هاحبان کتب رتال یا فررست یا هاحبان اتتازات؛
مثل کفایة االثر(.هةان)31ّ ،
 .1وتود نسخ ای قدیةی یا نسخ ای ک نزدیک عصر مؤلف کتتاب نگاشتت شتده
است؛ مثل امالی هدوق ،خصال و عیون اخبار الرضا و کةالالدی (.هةان)31ّ ،
 .1وتود نام مؤلف در اسناد اتازات؛ مثل روضة الواعظی (.هةان)33ّ ،
 .3مد مؤلف یا اثرش یا توهی ب آن توسط عدهای از نیکان یتا دانشتةندان؛ مثتل
االمامة و التبصرة تألیف علی ب بابوی قةی(.هةان ّ)31

 .1شتتةرده شتتدن از یکتتی از اهتتول اولیتۀ حتتدیثی :مثتتل قتترب االستتناد و بصتتامر
الدرتات(.هةان 31ّ ،و )31
 .73وتود نسخ ای از کتاب ب خط مؤلف نزد عالم مجلسی؛ مثتل اعتالم التوری
ابرسی(.هةان)33ّ ،
 .77وتود نام مؤلف در اسناد روایات متقدمان؛ مثتل العلتل محةتد بت علتی بت
ابراهیو قةی(.هةانتا)
 .1 .3 .2 .3مهمترین و پرکاربردترین قرینههای کتابمحورانه نزد عالمه مجلسی

عالم مجلسی س قرینۀ «تایگاه علةی مؤلف»« ،شررت و متداول بودن تتألیف در
بی دانشوران شیع » و «محتوای سودمند کتاب» را دربارۀ بی

از پنجاه اثر ذکر کترده و

نسبتب سایر قرای از آنها بیشتر استفاده کرده است .عالم مجلستی در مقدمتۀ ستوم
مقدمۀ بحاراالنوار ،بدون ارامۀ دلیل ،برخی آثار را معتبر خوانده است مثل آثار اب بترّاج
و سلّار ب عبدالعزیز دیلةتی کت آنهتا را در نرایتت اعتبتار متیدانتد(.هةان)03ّ ،
درحالیک در مقدمۀ دوم ،مؤلفِ برخی از ای آثتار را بتا هتفات پستندیدهای ستتوده
است ،مثال وی اب برّاج را خوشمستلک و دارای شتیوۀ نیکتو و ستلّار را دانشتةندی
پارسا میداند(.هةان )33ّ ،بنابرای ب احتةال زیاد ،قرینۀ اهلی او بر اعتبار ای کتتب
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هةان تایگاه علةی مؤلف بوده است .ب نظر میرسد عالمت مجلستی در ایت استتفادۀ
فراوان از ای قرین  ،متأثر از شیوۀ متقدمان بوده است .یکی از محققان مینویسد« :شاید
بتوان فراگیرتری شیوۀ ارزیابی حدیث را در آن روزگاران(روزگار امامان )توت ب
بازگویی روایت از ثقات دانست(».حسی پوری7010 ،ش)11ّ ،
 .3 .3 .1روش کتابمحورانۀ عالمه مجلسی در تألیف بحاراالنوار

عالم مجلسی از شیوۀ متقدمان در نظام قرای هحت حدیث اثر پذیرفت است .یکی از
محققان مینویسد« :متقدمان امامی ،در فرایند ارزیابی هدور احادیث با تکیت بتر نظتام
قرای  ،از نشان های متعددی استفاده کردهاند ک ای نشان ها را میتتوان در ست محتور
مناب احادیث ،راویان ،و متون احادیث مشاهده کترد .هنتانکت در ایت ارزیتابیهتای
س گان ب هدور حدیثی از معصوم ااةینان مییافتند ،از آن حدیث با عنوان هحیح یاد
میکردند ،و در مقابل احادیثی را ک در هدور آن از معصتوم تردیتد داشتتند ،ضتعیف
میشةردند(».باقری7013 ،ش)1ّ ،
بنابر مطالب یادشده ،عالم مجلسی در مقدمۀ بحتاراالنوار نظتامی ،از اعتبارستنجی
روایات براساس مبنای کتابمحوری ارام داده است کت هةتان روش محتدثان متقتدم
امامی است؛ زیرا هةاناور ک مؤلفان اهول حدیثی معتبر شیع و هاحبان کتب اربع ،

براساس قراینی مثل اخذ مطلب بدون واسط از معصتوم ،تأییتد معصتوم بتر
هحت کتاب ،شررت مؤلف و وثاقت وی ،اشترار نسخ های کتاب ،مفید بودن محتتوا،
باببندی و نظو مطالب کتاب ،بر آنها اعتةاد میکردنتد(.بترای نةونت نتک :نجاشتی،
7011ش 13ّ ،کتابهای حس و حسی فرزندان سعید اهتوازی و ّ 307دربتارۀ
کتاب عبیداهلل ب علی حلبی و ّ 310دربارۀ آثار علی ب مرزیتار اهتوازی /اوستی،
7033ق 713ّ ،دربارۀ کتب حریز ب عبداهلل سجستانی) عالم مجلسی نیز براستاس

مبانی علو الحدیثی خوی  ،نةون هایی از قرای یادشده را بر اعتبار مصادر بحتاراالنوار
یاد میکند.
وی پس از بیان نقل شیخ برایی دربارۀ دلیل تغییر روش متأخران از روش متعتارف
قدما و ایجاد اهطال تدید(تقسیو هرارگانۀ حدیث ب تای تقسیو دوگانتۀ آن)(نتک:
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عاملی7031 ،ق03ّ ،ت /01مجلسی7031 ،ق30ّ ،ت )31ضة تأیید کلتی ستخنان
شیخ برایی ،نقد مرةی را هو مطر کرده است:
«و میگویو :آنچ شیخ برایی ک خدا او را رحةت کند از آن برتره متیبترد تتا
متأخران را ب دلیل از بی رفت بسیاری از قرین هتا معتذور دارد ،و اگرهت حتب
است ولی تةام آن امور(قرین ها) از بی نرفت است ،و ب راستی دو هدوق(شیخ
هدوق و پدرش و یا شیخ هدوق و شیخ کلینی) ک خدا از آن دو راضی باشد،
اخبار را از آن اهول معتبر گرفتند و در کتابشان ب هحت آنها شرادت دادنتد،
و شاید شرادت آن دو از شرادت رتالیان ب عدالت وثاقت راویان کةتر نباشد.
و هةچنی شیخ هدوق و شیخ اوسی خداوند ضریحشان را منتور گردانتد ،در
فررستهایشان اهول معتبر و سندهایشان ب آنها را ذکر کردنتد و در کتابشتان
ب فررست ارتاع دادند و برای پژوهشگر با قرین های آشکار ،روش استت کت
تةام آن احادیث از آن اهول گرفت شده است و برای آنان ب آن کتب ستندهای
فراوانی بوده است ،ولی آنان برای رعایت اختصار در هر خبری ب برختی از آن
اسناد اکتفا میکردند ،بلک بیشتر آن کتب نزد آنان متواتر بوده است مانند متتواتر
بودن کتب اربع نزد ما و برای هةی میبینی شیخ اوسی را هنگامی کت ناهتار
است خبری را رد کند ،اعنی ب یکی از رتال اتازۀ کتاب نةیزند ،بلک اعت
او یا ب هاحب کتاب است و یا ب کسی ک پس از او هست ،عتالوهبرآنکت در
کتابهای رتالیاش راویانِ موتود در ستند را تضتعیف نةتوده استت ،و ایت
ضعف را فقط هنگام تعارض اخبار معتبر میداند ،ما بستیار متیبینتیو کت او در
احکام ب اخبار علی ب حدید و مانند او استدالل میکند ،سپس هنگام تعتارض
اخبار ب آنان اع میزند ،بنابرای روش شد ک تةتامی ایت اخبتار نتزد آنتان
معتبر بوده است ،و آنچ در کتب رتال از توثیب و تضعیف ذکر کردهاند ،هنگام
تعارض ب آن عةل میکردند ،زیرا عةل ب خبرِ قویتر شایست تر است.
و آنچ نزد م قوت دارد و دالیل آن را در کتاب کبیر آوردهام ،ای هستت کت
هةۀ اخبار وارد شده در آن اهول اربع و غیر آن ،از تألیفات هدوق و برقتی و
هفّار و حةیری و شیخ اوسی و شیخ مفید و آنچ ت ب شکر و ستای

ختدا ت

151

دو فصلنامه ددیثپژوه  ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاییز و زمستان 139۶

از اهول معتبر و مذکور در کتب رتال ب ما رسیده و اخبار آنهتا را در کتتاب
بحتتاراالنوار وارد نةتتودهام ،تةتتام متتورد عةتتل استتت و از اهتتول عقلتتی و
استحسانها و قیاسهای متداول میان برخی متأخران از اهحاب ،قویتتر استت
ولک هارهای تز رعایت احوال رتال در هنگام تة میتان اخبتار و تعتارض
میان آنها نیست و بحث مفصتل را در امثتال ایت موضتوع بت کتتاب بتزرگ
(بحاراالنوار) موکول میکنیو(».مجلسی7031 ،ق31ّ ،ت)31
از عبارات یادشده روش میشود عالم مجلسی یکی از قرای مرو محدثان متقتدم
را برای ارزیابی روایات اعتةاد ب کتب اهحاب و شررت آن کتب میداند ،و آن قرینت
را مبنای تألیف بحاراالنوار قرار داده است.
وی در اثر دیگرش نیز مینویسد« :وتود خبر در امثال آن اهول معتبتر از عتواملی
است ک سبب تواز عةل ب آن میشود(»...مجلسی7030 ،ق ،ج)33ّ ،7
عالم مطالب یادشده را با تفصیل بیشتر در شر اربعی نیز آورده است(.مجلستی،
7011ق)173 -131ّ ،
ب هرحال ،عالم مجلسی ب تب پدرش ،شیوۀ هاحبان کتب اربع را کتتابمحورانت

میداند و با ار نظام قرای خاّ کتابشناستان  ،از آن شتیوه در تتألیف بحتاراالنوار
متناسب با زمانۀ خوی

برره برده است ،ولی بارها متتذکر متیشتود کت اعتبتار منتاب

حدیثی یکسان نیست ،مثال هجده مورد از مناب بحاراالنوار مانند مشارق االنوار رتتب
برسی را ب دالیلی ازتةل نقل اخبار غالیان یا مجرول الةؤلف بودن یا عدم شباهت ب
اسلوب فرمایشات امة  یا خلط مناب روایی عام و خاه توسط مؤلف ،در مقدمۀ
بحاراالنوار کواعتبار معرفی میکند(.نک :مجلستی7030 ،ق ،ج،03 ،31 ،31 ،73ّ ،7
 03 ،03و  /01قاسوپور و مختاری7011 ،ش777ّ ،ت )770و نیتز در فصتل ستوم از
مقدمۀ بحاراالنوار پس از ذکر رمز و عالمت اختصتاری بترای هشتتاد منبت از مصتادر
بحاراالنوار ،دلیل قرار ندادن رمز برای سایر مناب را ک آنها را با اسو کامتل متیآورد،
مواردی ازتةل نداشت اعتةاد کافی بر برخی از مناب بحتاراالنوار متیدانتد(.مجلستی،
7030ق ،ج )03ّ ،7بر ای اساس بدنۀ اهلی بحاراالنوار را روایتات کتتب متقتدم و
معتبر مثل محاس برقی ،بصامر الدرتات ،بیشتر آثار شیخ هدوق و ...تشکیل متیدهتد
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ک عالم تةام یا بیشتر احادیث آنهتا را در بحتاراالنوار آورده استت ،و ستایرمناب در

ترت تکةیل خانواده حدیثی و حفظ میتراث مکتتوب حتدیث شتیع در بحتاراالنوار
بازتاب یافت است.
 .4 .1مبنای چهارم :اولویت متنمحوری بر سندمحوری
ب اور کلی در شیوۀ اعتبارسنجی عالمت مجلستی ،متت و محتتوا و استلوب روایتات

مروتر از سند آن تلوه میکند .وی ب پیروی از محدثان متقدم ،بیشتر مت محور استت.
بیانات و شر های عالةانۀ عالم مجلسی بر احادیث ،نةایانگر اهةیت فقت الحتدیث و
یافت داللت هحیح حدیث نزد وی است .او در بسیاری از موارد ،تشوی و اضطراب
مت حدیث را از اریب هحیحتری نسخ ها و قرای دیگر ،برارف میکند .وی با کنار
هو قرار دادن احادیث هومضةون و تشکیل خانوادۀ حدیث ،مسیر تدبر بتر روایتات را
آسان میکند و ب شیوههای علو الحدیثی خوی

در مورد روایات ب ظاهر متعارض یتا

شاذّ نظر میدهد .بدی ترتیب وی از قرای متنی در اعتبارسنجی بحاراالنوار بسیار برره
میبرد.
عالم مجلسی با اذعان ب اهةیت سند حدیث ب عنوان پایت و استاس آن(مجلستی،
7030ق ،ج /0ّ ،7هةو7030 ،ق ،ج )03ّ ،7ذکر کامل سند را با رعایتت اختصتار
دربارۀ راویان ب شرحی ک ب تفکیک مناب اهلی در مقدمۀ بحاراالنوار داده ،برمیگزینتد.
(مجلسی7030 ،ق ،ج03ّ ،7تت )13وی در بحتاراالنوار بترای حتدود ده درهتد از
روایات بی از یک سند ذکر میکند و پس از اتةام حدیث ب سند دیگری از هةتان
منب یا مناب دیگر ارتاع میدهد .وی دارای ااالعات بسیاری در حوزههای استناد و

راویان روایات بوده است و ارزیابی سندی احادیتث را بت شتیوۀ متتأخران در مترآة
العقول و مالذ االخیار مطر کرده استت ،ولتی در بستیاری از متوارد بتا قیتد «علتی
الةشرور» مخالفت خوی

را با نظر رتالیان مشخص کرده است(.مجلستی7031 ،ق،

ج)37ّ ،7
محققان معتقدند بررسی سندی حدیث ب روش متأخران در ابتتدا توستط عالمت
حلی ب قصد روایات فقری ابداع شده است(.حسی پوری7010 ،ش333ّ ،تت)337
عالم مجلسی نیز ب اهةیت بیشتر بررسی سندی در احادیث فقری اشاره کترده استت.
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وی در پایان فصل سوم از مقدمۀ بحاراالنوار پس از شتر عالمتتهتای منتاب اهتلی
بحاراالنوار مینویسد« :و هنگامی ک ب فروع(احکام فقری) رسیدیو ،اگرختدای تعتالی
بخواهد رمزها را رها میکنیو و ب نام کتابها تصریح میکنیو ،ب ترت فایدههایی کت
مخصوّ آنهاست و بر خردمندان مخفی نیست و ای هنی آنجا اختصتاراتی کت در
مورد سندها در فصل بعد عنوان میکنیو ،ب دلیل فراوانتی نیتاز بت ستند در آنهتا رهتا
میکنیو(».مجلسی7030 ،ق ،ج)03ّ ،7
توت بیشتر ب هحت سند در مسامل فقرتی ،شتیوۀ قتدمای محتدث بتوده استت.
هنانک ای مطلب در آمار ارام شده در بررسیِ سندی احادیث کتافی هویداستت(.نک:
حجت7031 ،ش /710ّ ،نیز نک :حسی پوری7010 ،ش)717ّ ،
عالم مجلسی ب پیروی از محدثان متقدم باتوت ب نظام قرای متنتی و ستندی ،بت
اعتبارسنجی می پرداختت استت ولتی ازدیتدگاه وی در روایتات غیرفقرتی ،هتحت و
اعتبارحدیث بیشتر منوط ب قرای متنی حدیث است:
شاهد اول :وی بیان داشت ک در اعتبارسنجی برخی مسامل تتاریخی ،بت پیتروی از
گذشتگان ب دلیل کةی بیان آن مطالب در اخبار ،هندان سختگیری ندارد ،بااینک بیشتتر
آنها با اخبار معتبری ک آورده است تأیید میشود(.مجلسی7030 ،ق)310ّ ،
شاهد دوم :عالم مجلسی براساس مبنای مت محورانۀ خوی  ،یکی از دالیل اعتةاد
ب برخی از مناب مثل کتابهای نرسی و زید زراد از اهحاب امام هادق و کتتاب
تفسیر فرات کوفی را موافقت مطالبشان با احادیث معتبر میدانتد(.هةان ،ج 01ّ ،7و
00ت)00
شاهد سوم :وی در بحاراالنوار در مواردی براساس هحت محتوا ،علتو مضتةون و
سیاق و اسلوب روایت ب اعتبار و یا عدم اعتبار حدیث حکو میکند .بترای مثتال ،وی
پس از نقل حدیثی اوالنی از کتاب احتجاج ابرسی مینویسد« :هذا الخبتر و إن کتان
مرسال لک أکثر أتزام أوردها الکلینی و الصدوق متفرقة فی الةواضت الةناستبة لرتا و
سیاق شاهد هدق على حقیقت (».هةان ،ج)733ّ ،73
اگره ای خبر مرسل است ،بیشتر اتزای آن را کلینی و هدوق در تتای مناستب
آن ب هورت پراکنده آوردهاند و سیاق آن گواه راستی بر حقیقت آن هست.
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و یا وی در ضة نقل قنوتهای منسوب ب امامان از مرتج التدعوات ،پتس از

نقل قنوت امام رضا مینویسد« :ای دعا در بیشتر نسخ ها نیست و شاید برخی از
افراد مقصر ب آن اضاف کرده باشند و (مت آن) با آنچ از امامان پاک روایت شتده،
شباهت ندارد(».هةان ،ج)330ّ ،33
شاهد هرارم :وی در برخی موارد ،دلیل تضعیف برخی از راویان را توسط رتالیان،
نقل اخبار عالی و دشوار ک عقتل بیشتتر متردم بت آن نةتیرستد ،متیداند(.مجلستی،
7030ق ،ج)13ّ ،0
شاهد پنجو :بااینک عالم مجلسی برخی مناب مثل مصبا الشریع و مشارق االنوار
را کواعتبار میداند(هةان ،ج30 ،73ّ ،7و  )03در هنگام تألیف بحاراالنوار ،متواردی
را ک محتوای آنها موافب عقل و احادیث معتبر است از ایت منتاب نقتل متیکنتد .در
برخی موارد استفاده از مناب اهل تسن نیز ب ای دلیل است(.برای ااالع از نةون هتای
بیشتر از مبنای متت محورانتۀ عالمت مجلستی نتک :قاستوپتور و مختتاری7011 ،ش،
ّ770ت 771و 733ت)731
نتیجهگیری
با مطالعۀ سیره و آثار عالم مجلسی میتوان ب مبانی اعتبارسنجی روایتات نتزد عالمت

مجلسی دست یافت .دانست ای پتی فترضهتا بت استتفادۀ دقیتبتتر از بحتاراالنوار
میانجامد .برخی از ای مبانی مانند «تحفظ بر مت احادیث و پرهیز از تأویتل مگتر بت
ضرورت» و «رعایت قاعدۀ تسامح در ادلۀ سن ب هتورت محتدود» برخاستت از متت
روایات است و برخی مبانی وی مانند «توتت بت قترای کتتابمحتوری» و «اولویتت
مت محوری بر سندمحوری» از تستوتو در سیرۀ قتدمای محتدث و تبعیتت عالمت
مجلسی از روش آنان حاهل شده است.
مروتری مبنای عالم مجلسی در تألیف بحاراالنوار مبنای کتابشناسانۀ وی استت
ک حاکی از تأثیرپذیری ایشان از هاحبان کتب اربع در مباحث علو الحدیثی و نشتان
بزرگی و ابتکار وی در ارامۀ نظامی خاّ برای اعتبارسنجی روایتات براستاس اعتبتار
مناب آن است .عالم مجلسی تةام مناب و تةام احادیث بحاراالنوار را در یک درت از
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اعتبار نةیداند و برای آنها براساس قرای متنی ت سندی و داخلی ت خارتی مراتبی از
اعتبار قامل است.
تغییر موضوع احادیث ،سبب تغییر قابلتوتری در روش عالم مجلسی در انتخاب
مناب می شود .وی خود ب اهةیت بیشترِ ارزیابی سندی در احادیث فقری اشتاره کترده
است.
پینوشتها:
 .7در سالهای اخیر در برخی از آثتار پژوهشتگران ماننتد مقتاالت موتتود در مجةوعت هتای یادنامت
مجلسی و شناختنامۀ عالم مجلسی و نیز عالم مجلسی اثر حست اتارمی ،آشتنایی بتا بحتاراالنوار
تألیف احةد عابدی ،عالمت مجلستی و فرتو حتدیث اثتر عبتدالرادی فقرتیزاده و عالمت مجلستی و
پژوه های حدیثی تألیف نادعلی عاشوری ،و نیز آثار پژوهشگرانی ماننتد محةتدباقر بربتودی ،علتی
اوسط نااقی ،سید محةد بحرالعلوم ،محةدکاظو رحةانستای  ،ستید علتی محةتد رفیعتی و کتامران
ایزدی مبارک  ،مطالبی ارزنده ب اور پراکنده دربارۀ دیدگاههای علو الحتدیثی عالمت مجلستی و مبتانی
اعتبارسنجی روایات نزد وی وتود دارد.
 .3باید توت کرد انکار انتساب و انکار هدور با انکار حجیت حتدیث متفتاوت استت .مةکت استت
حدیثی را ب دلیل کافی نبودن قرای کافی بر هحت آن و حاهل نشدن عوامل ااةینان بت آن ،حجتت
ندانست ،ولی انکار هدور آن نیازمند دالیل متق تری هست .مروتری دلیل انکار انتستاب حتدیث بت
اهل بیت در روایات ،مخالفت هریح با مسلةات نقلی و عقلی ذکر شتده استت(.نک :بحتاراالنوار،
ج303ّ ،3ت 300و  )313از اینجا بحث احادیث تعلی و موضوع گشوده میشود ک بحثتی مفصتل
است و مجال دیگری میخواهد .ب هرحال عالم مجلسی متناستب بتا مشتی اخبتارگرایی ختوی در
مسیر احتیاط گام برداشت است.
 .0قاعدۀ «تسامح در ادلۀ سن » در میان متقدمان معروف بوده است و ب دلیل دالیل نقلی مثل اخبار «م
بل » و عدم ناسازگاری محتوای آنها با عقل ،بر آنها اعتةاد میکردند؛ هنانک مؤلتف تحتف العقتول،
یک دلیل حذف اسناد را از کتاب ای گون بیان کرده است« :ألن أکثره آداب و حِکوٌ تشترد ألنفسترا»؛
بسیاری از روایات آن در موضوع آداب و حکةت هاست ک ب هحت خودش گتواهی متیدهتد(.اب
شعب حرّانی7030 ،ق)0ّ ،
یکی از محققان بر آن است ک ظاهرا شرید اول و اب فرد حلی اولی کسانی هستند ک قاعتدۀ تستامح
را در مناب فقری مطر کردهاند .اهطال «قاعدۀ تسامح در ادلتۀ ستن » از قترن دهتو شتکل گرفتت و
دانشةندانی مثل شیخ برایی آن را مطر کردهاند .وی اشاره دارد ک عدهای مثل شیخ مرتضتی انصتاری
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تدید بودن اهطال تسامح را تأیید کردهاند .وی معتقد است هاحب مدارک و نیز عالم حلتی ابتتدا
ای قاعده را نفی کرده ،سپس از نظر خوی برگشت اند(.سعیدی7013 ،ش ،ج )333ّ ،1بایتد توتت
کرد ک بسیاری از اهولیان مثل آقا وحید بربرانی و شیخ مرتضی انصاری ای قاعده را پذیرفت اند.
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