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چکیده
های علمی و فقهی قرون متاخر به شمار ترین فقیهان اصولی إمامیه و یکی از چهرهشیخ مرتضی انصاری از بزرگ

زنـد. در ایـن استداللی بجامانـده از وی مـوج می-آید. تسلط، ابتکار و ظرافت وی در مسائل اصولی و فقه رواییمی
در میراث علمی وی که گویای تسـلط و ابتکـار وی » نقد و بررسی سند حدیث«تحقیقات ارزشمند وی پیرامون میان

در علم رجال و اصول نقد حدیث است از یک سو و اهمیت بازخوانی نظام فکری وی در عرصه فقه روایی به ویژه در 
ت پژوهش در ایـن عرصـه را بـیش از پـیش شناسی در علوم، ضرورابعاد نقد سند حدیث و نیز جایگاه امروزی روش

تحلیلی در آثار اصـولی و فقهـی شـیخ انصـاری -سازد. لذا این نوشتار که با تتبع بسیار و به روش توصیفینمایان می
-در فقه روایی» های نقد سند حدیثشیوه«مند شیخ انصاری در شناسی اندیشه نظامسامان یافته، به دنبال ارائه روش

مشـایخ ، اجمـاعاصـحابهمچـون توجه به ویژگی شخصیتی راویـان (دهد که ها نشان میبررسیاستداللی است. 
اشـاره بـه ، بررسـی اتصـال سـند، توجه به اضمار حدیث)، بنی فضال، مروی عنه احمد بن محمد بن عیسی، الثقات

نصـاری در نقـد سـند های شـیخ اشـیوهترین از مهمانجبار ضعف سند ، توجه به اشتراک راویان، مجهول بودن راوی
آید.بشمار میحدیث

.انجبار ضعف سند، شهرت رواییاجماع،اصحاب شیخ انصاری، نقد سند، : هاکلیدواژه

.٢٤/١٢/١٣٩٣ی: یب نهایخ تصوی؛ تار١٧/٠٢/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

ترین ترین فقیهان اصولی إمامیه و یکی از نامورترین و پرآوازهق) از بزرگ١٢٨١شیخ مرتضی انصاری (
های علمی و فقهی قـرون متـاخر بـه شـمار و یکی از چهرهفقها و مراجع عالیقدر تقلید در عصرهای اخیر، 

آثار گرانقدری که در مباحث اصول و فقه از وی برجای مانده به خوبی گویای ابتکار بسـیار وی در .آیدمی
» های نقـد سـند حـدیثشـیوه«طرح مسائل ظریف اصولی و فقهی است. تحقیقات ارزشمند وی پیرامون 

عرصه فقه روایی است که حکایت از تسلط و ابتکار وی در علم رجال و های علمی وی دربخشی از تالش
سازد. لذا در این نوشـتار اصول نقد سند است که ضرورت پژوهش در این عرصه را بیش از پیش نمایان می

تالشی صورت گرفته تا با تتبع در آثار اصولی و فقهی شیخ انصاری و بررسـی مواضـع ضـعف سـند در آن 
استداللی را در قالب روش شناسی -در فقه روایی» نقد سند حدیث«مند شیخ انصاری در نظامآثار، اندیشه 

از در نقد سـند حـدیثارائه دهد. تتبع و بررسی در میراث علمی شیخ انصاری گویای این است که وی در 
زیر بهره برده است:هایشیوه

اجماعتوجه به ویژگی شخصیتی راویان: اصحاب 
اصطالحی در علم رجال است که مراد از آن هجده نفر از اصحاب معصومانند کـه » اجماعاصحاب «

کشی در مورد تصدیق و تصحیح روایات آنان از منظر امامیه ادعای اجماع کرده است: گروه اول: شش نفراز 
صادق (ع): زرارة، معروف بن خربوذ، برید، ابـو بصـیر اسـدی، فضـیل بـن باقر و اماماصحاب مشترک امام

کند. البته برخی به جای ابوبصیر اسـدی، ها را زراره ذکر میترین آنیسار و محمد بن مسلم طائفی، که فقیه
صادق ). گروه دوم: شش نفر از اصحاب امام٢٣٨اند (کشی، ابو بصیر مرادی (لیث بن بحتری) را ذکر کرده

عیسی، حماد بـن عثمـان و ابـان بـن (ع): جمیل بن دراج، عبدالله بن مسکان، عبد الله بن بکیر، حماد بن 
رضـا (ع): یـونس بـن کـاظم (ع) و امام). گروه سوم: شش نفر از اصحاب مشترک امام٣٧٥عثمان (همان، 

عمیر، عبدالله بـن مغیـرة، حسـن بـن محبـوب و عبدالرحمن، صفوان بن یحیی بیاع سابری، محمد بن ابی
حسن بن محبوب، حسـن بـن علـی بـن فضـال و نصر بزنطی، البته برخی به جای احمد بن محمد بن أبی

انـد (همـان، فضال، عثمـان بـن عیسـی را ذکـر نمودهاند، برخی نیز به جای ابنفضالة بن ایوب را ذکر کرده
ثمره این مبنای رجالی در روش حدیثی شیخ انصاری در نقد سند روایات مرسل و مجهـول و دیگـر ). ٥٥٦

شود.موارد آشکار می
بررسی موردی:

وایات مرسل. ر ١
به استناد به اقوال برخی فقیهان امامی و روایات متعددی قائـل بـه » األغسال المستحبة«وی در باب -أ
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صادق (ع) از امام» یونس بن عبدالرحمن«استحباب غسل جمعه شده که یکی از این روایات روایت مرسل 

ِطنًا ِمْنَها اْلَفـْرُض َثَالَثـٌة َفُقْلـُت ُجِعْلـُت ِفـَداک َمـا اْلُغْسُل ِفی َسْبَعَة َعَشَر َمْو «باشد که در آن آمده است: می
ْحَراِم  َل َمیتًا َو اْلُغْسُل ِلْإلِ ؛ ۱/۱۰۵األحکام، (طوسی، تهـذیب» اْلَفْرُض ِمْنَها َقاَل ُغْسُل اْلَجَناَبِة َو ُغْسُل َمْن َغسَّ

از ایـن » حیح مـا یصـّح عنـهمرسلة یونس المجمع علی تصـ«). که وی به صورت ۱/۹۸همو، اإلستبصار، 
) که به خوبی بیانگر ایـن اسـت کـه اگرچـه روایـت یـونس ۳/۱۳الطهارة، روایت یاد کرده (انصاری، کتاب
تـوان در کنـد و میاجماع بوده لذا ارسال سند ضرری به اعتبار آن وارد نمیمرسل است لکن او از اصحاب 

این باب به این روایت نیز استناد کرد.
صادق (ع) اشاره کـرده کـه سـند آن بـه صـورت ائل مربوط به نماز احتیاط به روایتی از امامدر مس-ب

ٍد َعْن َعِلی ْبِن َحِدیٍد َعْن َجِمیٍل َعْن َبْعِض َأْصَحاِبَنا َعـْن َأبی« ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ـِه ُمَحمَّ َعْبـِد اللَّ
نویسد: ). شیخ انصاری می۱۸۵-۲/۱۸۴األحکام، تهذیب؛ طوسی،۳۵۴-۳/۳۵۳باشد (کلینی، می» (ع)

در واقع ابتدا به »» جمیال«و مع ذلک فهی مرسلة، و إن کان المرسل هنا » علی بن حدید«لکن فی طریقها «
شود و حتی کند که با این تحلیل روایت مرسل میدر سند اشاره و سپس تصریح می» علی بن حدید«وجود 

باشد ایـن روایـت مرَسـل (ضـعیف) اسـت و در ادامـه می» جمیل بن دراج«روایت، با وجود اینکه ُمرِسل 
). الزم به ذکر است ۱۵۶داند (انصاری، أحکام الخلل فی الصالة، ضعف این روایت را با شهرت منجبر می

در » جمیـل بـن دراج«که دیدگاه وی در اینجا مبنی بر ضعف روایت به دلیل مرسل بودن آن با وجود اینکـه 
إجماع و مشایخ الثقات منافـاتی نـدارد ند روایت وجود دارد با دیدگاه وی مبنی بر پذیرش قاعده اصحابس

زیرا شرط بکارگیری این قاعده در نگاه قائالن این دیدگاه، این است که سند به صـورت صـحیح بـه یکـی از 
سند پس از این افـراد و نیـز إجماع به ویژه به یکی از مشایخ الثقات برسد و در این صورت ارسال اصحاب 

سـازد و بـه تعبیـر شـیخ انصـاری موجـب ای به اعتبـار سـند وارد نمینقل از راوی مجهول و مهمل خدشه
» علی بن حدیـد«شود. لکن در سند این روایت نیازی از تشخیص وضعیت رجالی مروی عنه ایشان میبی

را » علـی بـن حدیـد» «التهـذیب«و » اراالستبصـ«قرار دارد و شـیخ طوسـی در » جمیل بن دراج«پیش از 
؛ همو، اإلستبصـار، ۷/۱۰۱األحکام، ضعیف و متفردات روایی او را غیرقابل اعتماد دانسته (طوسی، تهذیب

؛ حلـی، الخالصـة، ۵۷۰او را فطحی دانسـته اسـت (کشـی، » نصر بن صباح«). کشی نیز به نقل از ۳/۹۵
رسـد بـه رسیده و بـه نظـر می» جمیل بن دراج«ف به ). بر این اساس سند این روایت به صورت ضعی۲۳۴

إجماع و مشایخ الثقات را بکار نبرده است.همین دلیل شیخ انصاری در این فراز قاعده اصحاب
. راویان غیر امامی٢
موسی بـن «وی در خصوص وقت نماز صبح به روایات متعددی نقل کرده که در این میان روایتی از -أ
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َوْقُت َصَالِة اْلَغَداِة َمـا َبـیَن ُطُلـوِع اْلَفْجـِر ِإَلـی «باقر (ع) وجود دارد که حضرت فرمود: ماماز زراره از ا» بکر

ْمِس  ). کـه شـیخ انصـاری ضـعف ایـن ۱/۲۷۵؛ اإلستبصـار، ۲/۳۶األحکام، (طوسی، تهذیب» ُطُلوِع الشَّ
ر دانسـته و سـپس تصـریح و موافقت با اصل منجب» السرائر«روایت را با شهرت و حکایت اجماع از کتاب 

» عبد اللـه بـن المغیـرة«وجود دارد لکن راوی او » موسی بن بکر«کند که این روایت اگرچه در سند آن می
). الزم به ذکر است که در برخی کتب ۱/۱۰۶الصالة، اجماع است (انصاری، کتاببوده که وی از اصحاب

). البتـه طریـق ۲۵۷؛ حلی، الخالصة، ۳۴۳واقفی ذکر شده است (طوسی، رجال،» موسی بن بکر«رجال 
الولید عن الصفار عن إبراهیم بن جید عن ابنأبیأخبرنا ابن«به موسی بن بکر، » الفهرست«شیخ طوسی در 

نشـان دهنـده ایـن » عمیر عن موسی بن بکر. و رواه صفوان بن یحیی عن موسی بـن بکـرأبیهاشم عن ابن
اند که با توجه به شناختی کـه از مبـانی نقـد وسی بن بکر روایت کردهاست که دو نفر از مشایخ الثقات از م

ای این فرد را مورد اعتماد در نقل محسـوب نمـود توان با وجود چنین پشتوانهسندی شیخ انصاری داریم می
).۴۵۳(طوسی، الفهرست،

اقر (ع) بـاز امام» زیـاد بـن سـوقة«به موثقـة » رضاع«وی درباره حد حصول محرمیت در مسأله -ب
). و سـپس بـه لحـاظ سـندی بـه ۱۹۳-۳/۱۹۲؛ اإلستبصار، ۷/۳۱۵األحکام، استناد کرده (طوسی، تهذیب

در این سند اشاره کرده و سپس در مقام دفاع از اعتبار این روایت به دالیل » عمار بن موسی ساباطی«وجود 
وی تصریح کرده عالوه بر اینکـه گوناگونی اشاره کرده از قبیل اینکه شیخ طوسی به عمل اصحاب به روایات

اجماع است و نیز اعتضاد روایت بـه عمـل در سند این روایت حسن بن محبوب وجود دارد که از اصحاب 
). ۳۰۴-۳۰۳النکـاح، ؛ همو، کتاب۳۶۷-۳۶۶اصحاب و موافقت با کتاب (انصاری، رسالة فی الرضاع، 

در نزد اصـحاب، » عمار بن موسی«به اعتبار روایات وی در ادامه مباحث نکاح به این روایت اشاره کرده و 
و نیز به دلیل اینکه ).١٥١-١/١٥٠العدة، که شیخ در عدة األصول نقل کرده، معترف گردیده است (طوسی، 

اجمـاع اسـت، سـبب قـوت سـندی راوی وی به واسطه هشام بن سالم، حسن بن محبوب که از اصـحاب 
» عمـار بـن موسـی«. الزم به ذکر است که در برخی کتب رجـال )۳۱۱-۳۱۰النکاح، دانسته است (کتاب 

). نجاشی وی را در روایت ۲۴۳؛ حلی، الخالصة، ۱۱۷؛ طوسی، الفهرست، ۲۵۳فطحی ذکر شده (کشی، 
» األحکامتهـذیب«در » عمـار بـن موسـی«). شیخ طوسـی نیـز در مـورد ۲۹۰ثقه دانسته است (نجاشی، 

بن موسی را ضعیف دانسته و تصریح کرده است که روایاتی کـه وی نویسد: جماعتی از اهل نقل، عمار می
در نقل آن متفرد باشد به آن عمل نباید کرد. زیرا وی فطحی بوده، شیخ طوسی در ادامه با وجود این امر او را 
در نقــل ثقــه دانســته کــه بــدین ترتیــب، از لحــاظ وثاقــت در نقــل بــر او اشــکالی وارد نیســت (طوســی، 

).۳/۹۵؛ همو، اإلستبصار، ۷/۱۰۱األحکام،تهذیب
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. اشتراک راوی٣
در بحث شکوک که مصلی یک رکن را در اتیان و » من رکع بعد الشک فیه فتبین إتیانه«وی در مسأله -أ

شود که آنـرا انجـام آورد در حالیکه بعد از آن آشکار مییا عدم آن شک نموده و سپس آنرا براساس قاعده می
ه بطالن نماز شده. شیخ انصاری این حالت را داخل در اطـالق روایـاتی دانسـته کـه قائل بداده بوده است،

به دلیل وجـود إبـراهیم -کند مانند روایت حسنة زرارة و بکیر ابنی أعینداللت بر بطالن نماز به زیادت می
سـندی و روایتی از ابوبصیر و روایتی از منصور بن حـازم، وی در ادامـه در میـان مباحـث نقـد-بن هاشم

» أبـان بـن عثمـان«فال یضّر بعد کون الراوی عنه » بصیرأبی«أّما اشتراک «خویش در این روایات با عبارت 
را مضر به اعتبار سند ندانسته پـس ١»بصیرأبی«اشتراک » الذی أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصّح عنه

باشد (انصاری، أحکام الخلل فـی یاجماع ماز اصحاب» أبان بن عثمان«از احراز این مطلب که راوی وی 
).۶۲-۶۱الصالة، 

شیخ انصاری در مساله ورود به نماز با طهارت ترابیه و یافت شدن مـاء حـین اشـتغال بـه آن، بـه -ب
بایست رجوع نماید کـه برخـی از علمـای روایتی از صحیحه زراره استناد نموده است که تا قبل از رکوع می

عبداللـه بـن «اند. که به لحاظ مویـد شـدن فتـوای شـیخ و روایـت زراره، خبـری از امامیه برآن نیز فتوا داده
ابـراز » المعتبـر«وجود دارد و براساس آنچه شیخ انصاری از قول صاحب مدارک از عالمه حلی در » عاصم

» محّمد بن حمران أشهر فی العلم و العدالة من عبد الله بن عاصم، فتکـون الروایـة صـحیحة«داشته است 
، بـه »محمد بن حمران«توان نتیجه گرفت. از سوی دیگر با وجود روایتی به ظاهر متعارض از یق آنرا میتوث

حمـران نهـدی کـه شـیخ حمران نجاشی توصیف نموده است مطـابق ابنرسد آنچه که در مورد ابننظر می
با آنچه کـه شـیخ ). و ۳۱۳؛ طوسی، رجال، ۳۵۹طوسی نیز او را کوفی معرفی نموده، بوده باشد (نجاشی، 

توانـد متفـاوت باشـد. طوسی در الفهرست نقل نموده و او را محمد بن حمران بن اعین معرفـی نمـوده می
از » بزنطی«) شیخ انصاری به دلیل آنچه که از محقق نقل شده و همچنین وجود ۴۱۸(طوسی، الفهرست، 

عاصـم شـده، در حالیکـه بـه نظـر اجماع در ترفیع سندی روایت قائل به ترجیح آن بر روایـت ابناصحاب
رسد این نکته از نظرشیخ مغفول مانده است که روایت اصلی و مورد استناد فقهای نامبرده شـده روایتـی می

تقویت گردیده و بنابرین باتوجـه بـه اینکـه زراره افقـه طائفـه اول از » عاصمابن«از زراره است که با روایت 
طریق اسناد وجود محمد بن احمد (یا احمـد بـن محمـد) هـم اصحاب فقهای امامیه است و همچنین در

تر است توان گفت که قول شیخ طوسی و دیگران مبنی بر تشخیص به النهدی، به واقع نزدیکوجود دارد می

که گفته شده وی واقفی و ضعیف است (رک: شـهید » یحیی بن قاسم اسدی«مشهور به وثاقت و میان » لیث بن بختری مرادی«مشترک میان ١
)٨/٥٠ثانی، 
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ِد ْبِن َأِبی َنْصٍر اْلَبَزْنِطی«.. در سند این روایت ). ۳۸۲-۵/۳۸۱الطهارة، (انصاری، کتاب َقاَل َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ِد ْبِن ُحْمَراَن.. ُد ْبُن َسَماَعَة َعْن ُمَحمَّ َثِنی ُمَحمَّ ؛ همـو، اإلستبصـار، ١/٢٠٣األحکام، طوسـی، تهـذیب»(َحدَّ
» محّمد بن سماعة بن موسی«ضعیف، و بین » محّمد بن سماعة بن مهران«). محّمد بن سماعة بین ١/١٦٦

؛ موسوعة اإلمام ٥/٢٤١نیز وجود دارد (نجفی، » محمد بن حمران«ثقة مشترک است. چنین وضعیتی برای 
).٣٧٥-١٠/٣٧٤الخوئی، 

اجماع غیر امامی. اعتماد به اصحاب ٤
در بحث مشغول شدن به برخی از اجزای صاله با وجود مشغول شدن بـه مقـدمات فعـل دیگـر بـه -أ

موثقه بودن آن به دلیـل ایـن کند کهاشاره کرده و در ادامه چنین بحث می» ابان بن عثمان«روایت موثقی از 
علی بن الحسن بن «ناووسی بوده و منشأ این قول نقل قول کشی از » ابان بن عثمان«است که گفته شده که 

مبنـی بـر ناووسـی بـودن ابـان هـم »علی بن الحسن بـن فّضـال«. که به قول )٣٥٢کشی، است (» فّضال
اگر مبنا بر رد روایـات غیـر امـامی یر امامی است (علی بن حسن بن فّضال نیز غاعتمادی نخواهد بود، زیرا 

باشد). و از طرفی محقق اردبیلی او را قادسی (از اهل قادسیه) و نه ناووسـی نـام نهـاده اسـت بـه علـت در 
ای از کشی که اینگونه درج گردیده است و البته منشا این اشتباه را تصـحیف در نسـخ دسترس داشتن نسخه

). ۳۷۵کشی، اجماع است (). عالوه بر اینکه وی از اصحاب٩/٣٢٣جمع الفائدة، احتمال داده (اردبیلی، م
و احتمـاال شـیخ انصـاری إجمـاع اسـتاست که وی نیز از اصـحاب» بزنطی«، »ابان«و اینکه راوی عنه 

را از برخی دالئـل مطالـب مـذکور فهـم » المدارک«صحیح دانستن (پنداشتن) این روایت در نظر نویسنده 
). بر این اساس شیخ انصاری اعتبار ایـن موثقـه را ۹۶-۹۵انصاری، أحکام الخلل فی الصالة، شد (کرده با

توان به آن اعتماد نمود. ولی برخالف آنچـه کـه کشـی نقـل نمـوده، شـیخ طوسـی در داند که میباالتر می
عثمان، شخصیت دارد که راوی عنه ابان بنخویش با توجه به نسخه کوفیین اینگونه اظهار می» الفهرست«

است که عالوه بر این، چنـین سـندی در » نصراحمد بن محمد بن ابی«ای از مشایخ الثقات به نام برجسته
). اما بر طبق نسخه قمییون با کمـی اخـتالف ۴۸رساله ابوغالب زراری نیز آمده است (طوسی، الفهرست، 

). ۴۹المغـازی دارد (همـان، در کتابعیسی هم آمده که ایـن سـند هـم مویـدینصر، ابنابیعالوه بر ابن
).۹۶-۹۵؛ انصاری، أحکام الخلل فی الصالة، ۱۴نجاشی نیز این مطلب را آورده است (نجاشی، 

تـوان برفـرض ادای فریضـه و بـاقی نمونه بعدی در بحث مربوط به اوقات نافله ظهرین که آیـا می-ب
عثمـان بـن «ه قضا بایستی نیت شـود؟ اعتمـاد بـه موثقـه ماندن زمان برای نافله آنرا اداءا به جا آورد یا اینک

رضـا (ع) بـوده و ممکـن اسـت کـه از ای اسـت بـه ایـن احتمـال کـه وی از اصـحاب اماماشـاره» عیسی
رک: کشـی، اختالف اسـت (» حسن بن علی بن فضال«اجماع محسوب شود چه آنکه میان وی و اصحاب
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ون نیز صادر گردیده اسـت مـثال صـحیحه محمـدبن های با همین مضم). و از طرفی روایات صحیح۵۵۶

؛ برای ۱۲۴-۱/۱۲۳الصالة، ؛ کتاب۱/۲۵۴؛ اإلستبصار، ۲/۲۴۹األحکام، احمد بن یحیی (طوسی، تهذیب
).۱۰۰-۱۰۹مشاهده نمونه بعدی رک: أحکام الخلل فی الصالة، 

. راویان مورد اختالف مانند مفضل بن عمر٥
مطهرات به هنگام مطرح نمـودن ایـن مطلـب کـه االرض، توانـایی شیخ انصاری در احصاء نمودن -أ

کند که آیا ادلـه شـامل اراضـی راطبـه طاهر نمودن باطن نعل و قدم را دارد در فرعی به این مطلب اشاره می
شود یا نه و ایشان با توجه به اطالق دو روایت مذکور به این نتیجه رسیده است کـه شـامل هـر دو مـورد می

چنین حکمی البته خالف ظاهر روایتی است که خصوص اراضی یابس را مـد نظـر دارد و در خواهد شد و 
دفاع از ادله به هنگام خدشه وارد نمودن در سند یکی از این دو روایت به دلیـل وجـود راویـانی کـه در حـد 

ُد ْبُن ِإْدِریَس َنْقًال ِمْن َنَواِدِر َأْحَم »(مفضل بن عمر«صحیح نبوده مانند  ِد ْبـِن َأِبـی َنْصـٍر َعـِن ُمَحمَّ َد ْبِن ُمَحمَّ
ِه ع ٍد اْلَحَلِبی َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ ِل ْبِن ُعَمَر َعْن ُمَحمَّ ). ٣/٤٥٩؛ حرعاملی، الوسائل، ۵۵۵)(ابن ادریس، اْلُمَفضَّ

اإلجمـاع، األولی منقولة عن نوادر البزنطی و هو حسن الیـروی إّال عـن ثقـة، و مـن أصـحاب «نویسد: می
در واقع موضع شیخ انصاری هم در میان اقوال متعدد در مورد شخصیت » األولی نسبة القصور إلی الداللةف

روایی مفضل به نوعی محتاطانه است و اظهار نظر رسمی ننموده، چه آنکه بـا یـک قاعـده متممـی بـه نـام 
اسـت (انصـاری، اجماع سعی در ترمیم وجه ضعف احتمالی این فـرد نمـودهمشایخ الثقات و یا اصحاب 

). الزم به ذکر است که نجاشی او را فاسد المذهب خوانده و چون مضـطرب الروایـه ۵/۳۰۱الطهارة، کتاب
اند را هـم بـه ایـن وصـف متصـف توان به او اعتماد نمود، حتی رواتی را که از او نقل خبر نمودهاست نمی

صـادق (ع) بسـنده کـرده تن بـا امام). شیخ طوسی نیز تنها بـه وصـف مالقـات داشـ۴۱۶نموده (نجاشی، 
او را از قوام ائمه و ستایش شده نزد آنان دانسـته، کـه » الغیبه«). البته شیخ طوسی در ۳۴۳(طوسی، رجال، 

). وحیـد بهبهـانی ۳۴۶-۳۴۵وحید بهبهانی این را نشانگر عدالت مفضل بن عمر دانسته (طوسی، الغیبة، 
اند را به بازگشـت از ایـن عقیـده و مستبصـر را که خطابی خواندهدر ادامه قول نجاشی و دیگران در مورد او

شدن او طبق اخباری توجیه نموده است. کشی هم هر دو وجـه ضـعف و قـوت وی را بـازگو نمـوده اسـت 
).۳۴۰(وحید بهبهانی، تعلیقه علی منهج المقال، 

. احتمال مهمل بودن راوی٦
صـادق (ع) از ظهر به روایتی از شیخ طوسـی از امامشیخ انصاری در ادامه مباحث پیرامون وقت نم-أ

ِد ْبِن َأِبی َنْصٍر «استناد کرده که سند آن از این قرار است:  ِد ْبِن ِعیَسی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َرَوی َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ـِه  اک ْبِن َزیٍد َعْن ُعَبیِد ْبِن ُزَراَرَة َعـْن َأِبـی َعْبـِد اللَّ حَّ ). وی در ٢/٢٥األحکام، (طوسـی، تهـذیب»عَعِن الضَّ



105شمارةفقه و اصول72
لیس فی سند هذه الروایة من یتوّقف فی شـأنه سـوی الضـّحاک بـن «نویسد: خصوص سند این روایت می

و الظاهر أّنه أبو مالک الحضرمی الذی حکی فیه عن النجاشی أّنه ثقة ثقة... و مّمـا یؤیـد وثاقتـه، بـل ،زید
ی عن الشیخ فی العّدة فی شأن البزنطی أّنه ال یروی إّال عـن ثقـة، هـذا یدّل علیه: روایة البزنطی عنه، و حک

کّله مضافا إلی أّن تقّدم البزنطی علیه یغنی عـن تشـخیص حالـه، حیـث إّن البزنطـی مّمـن حکـی إجمـاع 
العصابة علی تصحیح ما یصّح عنه، فال حاجة إلـی مالحظـة مـن بعـده، علـی مـا هـو أحـد معـانی هـذه 

).١/٤٦الصالة، کتابانصاری، »(العبارة
وی به هنگام بررسی ادله موجود در مورد وقت صاله العشاء به روایتی از شیخ طوسی از محمد بن -ب

األحکام، ؛ طوسی، تهـذیب۳/۲۷۹صادق (ع) اشاره کرده (کلینی، عیسی از یونس از یزید بن خلیفة از امام
ضـعیف » یزیـد بـن خلیفـة«به دلیـل وجـود و سپس این روایت را)۱/۲۶۷اإلستبصار، ؛ همو، ٣٢-٣١/ ٢

الذی حکی إجماع العصابة علی تصحیح ما یصّح » یونس«و إن کان الراوی عنه «دانسته و تصریح کرده که 
الولیـد: عـدم االعتـداد بمـا الذی حکی عن الصدوق و شـیخه ابن» محّمد بن عیسی«عنه، ألّن الراوی عنه 

باشـد کـه از » یـونس«هرچنـد کـه راوی وی (یزیـد) » کالمـامع أّن فی هذا اإلجمـاع» یونس«یرویه عن 
است که به گفته نجاشی از شـیخ صـدوق و »محّمد بن عیسی«اجماع بوده زیرا راوی خود یونس، اصحاب

را گزارش کرده اسـت. عـالوه بـر » یونس«از » محّمد بن عیسی«الولید، عدم اعتماد به روایات استادش ابن
ایـن فـراز از ). ۱۰۱-۱/۱۰۰الصالة، ؛ انصاری، کتاب۳۳۳وجود دارد (نجاشی، اینکه در این اجماع تأملی

دهـد کـه پایبنـدی بـه اجمـاع) نشـان میعبارت شیخ انصاری (قائل به تامل گردیـدن در قاعـده اصـحاب
اجمـاع برسـد در ایـن صـورت اجماع منوط به این است که سند، به صورت صحیح به اصـحاب اصحاب 

مؤید این مطلـب آنجاسـت کـه شـیخ انصـاری در اجماع ضرورت ندارد.ه اصحاب فحص حال مروی عن
ـِه «ارتباط با روایتی با سند  ِد ْبِن ِعیَسـی َعـْن یـوُنَس َعـْن َرُجـٍل َعـْن َأِبـی َعْبـِد اللَّ َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ

) ٣/٥٤األحکام، وسی، تهذیب؛ ط٣٥٣-١/٣٥٢الفقیه، الیحضره؛ ابن بابویه، من٣٥٩-٣/٣٥٨کلینی، »(ع
اجمـاع ای بـه قاعـده اصـحاب این روایت را مرسل، و به عدم خالف در این مسأله منجبر دانسته اما اشـاره

انصـاری، دارد (الولیـد، در چنـین سـندی روا نمـینکرده است که گویی این قاعده را با توجه به گزارش ابن
اجمـاع و مشـایخ تر علـی رغـم وجـود راوی از اصـحاب شنبه تعبیر رو). ١٣٨أحکام الخلل فی الصالة، 

برای ترمیم ضعف احتمالی حدیث، بـاز هـم » یزید بن خلیفه«الثقات در سلسله رواتی سند حدیث قبل از 
از » محمد بن عیسی بن عبید«الولید به آنچه که روایت خالی از ضعف نخواهد بود. چرا که برطبق قول ابن

توان اعتماد کرد. لکن نجاشی در ادامـه تصـریح کـرده کـه اصـحاب مـا ایـن نمینماید نقل می» نصرابی«
در میـان سـاکنان »محّمد بن عیسی«اند که چه کسی همچون اند و گفتهمطلب (عدم اعتماد) را انکار کرده
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).۳۳۳بغداد وجود دارد (نجاشی، 

توجه به ویژگی شخصیتی راویان: مشایخ الثقات
اجمـاع و مشـایخ الثقـات اسـت کـه وی بـر ایـن ه وی در خصوص اصحاب این مطلب ناظر به دیدگا

عـدة «کننـد. توضـیح اینکـه شـیخ طوسـی در باورست که مشایخ الثقات به جز از ثقات نقل حـدیث نمی
اگر یکی مسندا روایت را نقل نموده باشد و دیگـری مرسـال «نویسد: درباره تعارض دو روایت می» االصول

ه اگر مرسل از کسانی بوده باشد که جز از ثقه نقل روایت نکند در اینجا روایـت او که اینجا برخالف همیش
نیز درحکم اعتبار مسند باشد بنابرین هیچ ترجیحی برای خبر دیگری بر خبر او نیست لذا دانشمندان إمامی 

ز از ثقـه نصر و دیگر ثقات که جعمیر، صفوان بن یحیی، أحمد بن محمد بن أبیبین روایات محمد بن أبی
لذا به صراحت سـه ). ١/١٥٤اند (طوسی، کنند، و بین روایات مسند دیگران قائل به تساوی شدهروایت نمی

ای در علم رجـال گردیـده اسـت. بـر اسـاس ایـن قاعـده، مراسـیل تن از ایشان را ثقه دانسته که منشأ قاعده
در حکم مسانید اسـت » نصر بزنطیأحمد بن محّمد بن أبی«و » صفوان بن یحیی«، »عمیرمحّمد بن أبی«

). ناگفته نماند این قاعده بیشتر در مورد سه نفر مذکور در بـین علمـاء امامیـه شـهرت یافتـه ۱۵۴(طوسی، 
). شیخ بهـایی (مشـرق الشمسـین، ۲/۳۴۲)، شهید اول (۴۱۹طاوس (جمال األسبوع، است، همچون ابن

فهد حلی در المهذب البارع، عالمه حلی در نهایـة )، ابن۳۶؛ همو، الحاشیة علی من الیحضره الفقیه، ۳۲
)، مجلسـی ۵/۱۲۲الوصول و سید بحرالعلوم در شرح الوافی به نقل از محدث نوری (خاتمـة المسـتدرک، 

) ۱/۴۹۱) محقق سبزواری (کفایة األحکام، ۱/۲۴۵؛ همو، لوامع صاحبقرانی، ۲/۵۵۶اول (روضة المتقین، 
) ۱۵/۵۰). احمـد نراقـی (مسـتند الشـیعة، ۱/۲۸تـا، و همـو، بی۵/۲۴۶وحید بهبهانی (مصابیح الظالم، 

) مجلسی نیز قاعده مذکور را پذیرفته و از این قاعده بـه مثابـه یـک مبنـای ۶/۲۷۵صاحب جواهر (نجفی، 
). ثمـره ایـن ۷/۳۴۱؛ مرآة العقول، ۸۷/۳۴رجالی در نقد سند استفاده نموده است (مجلسی، بحار األنوار، 

شود.د سند روایات مرسل و مجهول و دیگر موارد زیر آشکار میدو مبنا در نق
بررسی موردی:

. مجهول بودن مروی عنه١
ای پیرامـون وصـیت بـه روایتـی از مشـایخ در ارتباط با مسأله» رسالة فی الوصایا«شیخ انصاری در -أ

ــرده ( ــاره ک ــن (ع) اش ــاد از ابوالحس ــن زی ــد ب ــی از احم ــه از بزنط ــی، ثالث ــه، ؛ ا٧/٢٠کلین ــن بابوی ب
هی و إن کان «نویسد: ). وی می٢٢٣-٩/٢٢٢األحکام، ؛ طوسی، تهذیب٢١٤-٤/٢١٣الفقیه، الیحضرهمن

»(فیها ضعف) من حیث السند عند المشهور بأحمد بن زیاد، إّال أّنه ال یقدح علی طریقتنا فی أخبار اآلحاد
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را آورده لـذا بـه نظـر » یـروی إّال عـن ثقـةاّلـذی ال«الزم به ذکر است که وی پس از بیان نام بزنطی عبارت 

رسد که ضعف این سند را با توجه به مبنـای رجـالی دربـاره مشـایخ الثقـات غیـر مضـر دانسـته اسـت می
طبـق آنچـه کـه شـیخ طوسـی » احمد بن زیـاد خـزاز«). در ضمن ۷۹-۷۸(انصاری، رسالة فی الوصایا، 

مجلسی نیز این روایت را مجهول ارزیابی کـرده ). عالمه ۳۳۲توصیف نموده واقفی است (طوسی، رجال، 
؛ ۴۶-۱/۴۴الصــالة، بــرای مشــاهده نمونــه دیگــر رک: انصــاری، کتاب). ٢٣/٣٣مــرآة العقــول، اســت (

).١/٢٤٣الطهارة، کتاب
. روایت مقطوع٢
عدول شیخ انصاری در مواجهه با با تعدادی از روایات و فتوای برخی از فقها به هنگام قرائت سوره و -أ

از آن به سوره دیگر، حکم به جواز، البته به جز دو سوره توحید و کافرون نموده اسـت؛ البتـه تـا زمـانی کـه 
مصلی به نصف سوره نرسیده باشد که این فرع و حکم در مورد آن اختالفی است و شیخ انصاری با اسـتناد 

» بارت الی بلغ النصف درآن ذکر گردیدهعبه روایتی از قرب االسناد و همچنین روایتی از دعائم االسالم که
بـه نقـل از کتـاب » الذکری«چنین حکمی را صادر نموده و در ادامه به روایتی از محمد بن مکی شهید در 

ِتـی یِریـُد َو إِ «العباسبزنطی از أبی وَرَة َفیْقَرُأ ِفی ُأْخَری َقـاَل یْرِجـُع ِإَلـی الَّ ُجِل یِریُد َأْن یْقَرَأ السُّ ْن َبَلـَغ ِفی الرَّ
ْصَف  شـیخ ) اشاره کـرده اسـت. ٦/١٠١الشیعة، ؛ حرعاملی، وسائل٣/٣٥٦(شهید اول، ذکری الشیعة، » النِّ

و ضعف سنده ال یقدح بعد إیراد البزنطی له الذی ال یروی المسندات إّال عن «نویسد: انصاری در ادامه می
نصـاری در مـورد ایـن مقطوعـه بـا رویکـردی شیخ ا»ثقة، فکیف یروی ما لم یقطع بإسناده إلی اإلمام (ع)

محتاطانه از قاعده مشایخ الثقات بهره برده است و ایشان، بزنطی را عامل جبرانی آنچه که ممکـن اسـت در 
). در کتـب ۴۳۵-۱/۴۳۲الصالة، اند (انصاری، کتابضعف این نوع از احادیث وارد باشد را معرفی نموده

؛ شهید ثـانی، ٢/٢٨١محقق کرکی، ر خصوص این روایت آمده است (فقهی دیگر نیز تصریح به مقطوعه د
؛ فیض کاشانی، معتصم الشـیعة ٢/٢٨١؛ سبزواری، ذخیرة المعاد فی شرح اإلرشاد، ٢/٧١٨روض الجنان، 

در اختیار داشته نیز مطابق به » الذکری«هایی که شیخ یوسف بحرانی از نسخه). ٣/٤٨فی أحکام الشریعة، 
. در ایـن میـان )٨/٢١٠بحرانـی، الحـدائق الناضـرة، باشد (ری است که به نحو مقطوعه مینقل شیخ انصا

آیةالله خویی عالوه بر مقطوع بودن، ارسال سند را مشکل دیگر این روایت دانسته بـه ایـن دلیـل کـه طریـق 
» ة األمـةهدای«). لکن در ١٤/٣٥٠موسوعة اإلمام الخوئی، روشن نیست (بزنطیبه کتاب» الذکری«کتاب 

مجلسی نیز در بحار ایـن ).۳/۳۸نوشته شیخ حرعاملی تصریح به ُسِئَل (ع) شده (حرعاملی، هدایة األمة، 
). بـه هـر ۸۲/۶۱مجلسی، بحـاراألنوار، عن ابی عبدالله (ع) آورده است («با تصریح » ذکری«روایت را از 

نویسد: لی مشایخ الثقات نگریسته و میروی شیخ انصاری در این فراز از منظر طریق اولویت به مبنای رجا
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کند به طریق اولی چگونه ممکن است روایتی را که به إسناد بزنطی که روایات مسند را به جز از ثقه نقل نمی

آن به إمام (ع) یقین نداشته باشد، نقل کند.
. اشتراک مروی عنه٣

ار شـیخ انصـاری مشـهود اسـت، بـه درباره راوی مشترک هم در آث» الیروی إّال عن ثقة«کاربرد قاعده 
بایست خلفیت مامون تحقق پیدا کند بـه روایتـی از عنوان نمونه در مساله صاله جماعت و شرایط آن که می

از اسـامی » محمد بن عبدالله«استناد کرده که در سند این روایت » محّمد بن عبد الله«صفوان بن یحیی از 
رتحلیل و ارزیابی خویش، ایـن روایـت را بـه دلیـل اینکـه مشترک است، موجب گردیده که شیخ انصاری د

؛ انصـاری، ۳/۲۸۲اش یعنی صفوان کـه از مشـایخ الثقـات اسـت، بپـذیرد (طوسـی، التهـذیب، راوی عنه
.)۵۷۹-۲/۵۷۸الصالة، کتاب

. روایت مرسل مراسیله کالمسانید٤
بر غروب شمس اشـاره نمـوده شیخ انصاری در مساله وقت صاله المغرب به عدم خالف میان فقها-أ

است؛ منتهی به لحاظ مصداقی در تحقق غروب؛ با توجه به اختالف مبانی فقها که برخی غیبوبه الشمس را 
کند؛ ذهاب حمره مشرقیه را اند و برخی دیگر که البته شیخ انصاری هم از این قول حمایت میمبنا قرار داده

عمیـر از ابیروایی این فتوا بدین قرار است: روایـت اول از ابندهند که مبنایاول وقت صاله مغرب قرار می
ِتی َتْرتَ «صادق (ع) قال: امام َد اْلُحْمَرَة الَّ ْفَطاِر َأْن َتُقوَم ِبِحَذاِء اْلِقْبَلِة َو َتَتَفقَّ ِفُع َوْقُت ُسُقوِط اْلُقْرِص َو ُوُجوِب اْإلِ

َة الرَّ  ْفَطاُر..ِمَن اْلَمْشِرِق َفِإَذا َجاَزْت ِقمَّ ؛ ۴/۱۰۰و ج ۳/۲۷۹کلینـی، »(ْأِس ِإَلی َناِحیِة اْلَمْغِرِب َفَقْد َوَجَب اْإلِ
). که دو اشکال عمده بر سند این روایت توسـط ناقـدان را اینگونـه پاسـخ ۴/۱۸۵األحکام، طوسی، تهذیب

صـحاب دهد اوال با توجه به آنچه کـه شـیخ طوسـی در کتـاب رجـالی خـویش، سـهل بـن زیـاد را از امی
) قـدح وارده بـر راوی را مـردود شـمرده و ۴۱۶هادی (ع) خوانده و او را توثیق نموده (طوسـی، رجـال، امام

ای بـر وثاقـت او خوانـده و همچنین کثرت در نقل مشایخ از اصحاب روایت از سهل را شیخ انصاری قرینه
های از مشایخ روات به نام د اجلشود را هم با توجه به وجوثانیا ضعف دیگر که مربوط به ارسال روایت می

عمیر، بر اساس قاعده مراسیله کمسانیده تقویت نموده است و دلیل دیگر هـم بـر تـرجیح ایـن خبـر ابیابن
گردد که به علت شهرت در مضمون روایت و فتوای اصحاب براسـاس آن مربوط به مرجحات داللی آن می

).٧٢-١/٧٠الصالة، کتاب؛ انصاری، ۲/۵۱گردد (حلی، المعتبر، صدور این خبر تقویت می
بـاقر (ع) اسـتناد شیخ انصاری در ادامه روایت پیشین پیرامون وقت نماز مغرب، به روایتـی از امام-ب

ْمُس مِ «کرده که حضرت فرمود:  ْن ِإَذا َغاَبِت اْلُحْمَرُة ِمْن َهَذا اْلَجاِنِب یْعِنی ِمْن َناِحیِة اْلَمْشِرِق َفَقْد َغاَبِت الشَّ
مـورد تأمـل در سـند آن » القاسم بن عروة«). سپس به ۲/۲۹طوسی، التهذیب، »(َشْرِق اْألَْرِض َو ِمْن غربها
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و نیـز بزنطـی (در برخـی از روایـات) بـوده اشـکال أبی عمیرابناشاره کرده لکن با توجه به اینکه راوی وی

صـحیح » المختلـف«دلیل این روایت در سندی از ناحیه وی را وارد ندانسته و تصریح کرده شاید به همین
تلقی شده یعنی اینکه آن را در حکم صحیح دانسته است، شیخ انصاری در ادامه گوید: در غیر این صـورت 

). البتـه ٧٢-١/٧٠الصـالة، کتابوجهی [برای تلقی به صحت این روایت] برای آن سراغ ندارم (انصـاری، 
در کتب رجالی تضعیف نگردیده وحتی برای او کتـابی هـم ذکـر » قاسم بن عروه«بایستی اذعان داشت که 

داوود، ممـدوح بـودن وی را ). در این مورد خاص ابن۳۷۲؛ طوسی، الفهرست، ۳۱۵شده است (نجاشی، 
الحـدیث، رجـال ، معجـمفهم نموده که البته آیةالله خویی این چنیین استظهاری را رد نموده است (خویی

۱۴/۲۶-۲۷.(

مروی عنه احمد بن محمد بن عیسی: توجه به ویژگی شخصیتی راویان
در مباحث توثیقات عامه، توثیق افرادی که احمد بن محمد بن عیسی از ایشان نقل کرده یکی از مسائل 

لد برقی را به جرم روایت عیسی، احمد بن محمد بن خارجالی است. برخی بر این باورند که از آنجا که ابن
از ضعاف از قم اخراج نموده این امر گویای التزام وی به عدم روایت از شخص ضعیف است و دلیلی است 

کنـد. از برخـی عبـارات شـیخ انصـاری به جز از ثقه روایـت نمی»الیروی إال عن ثقة«عیسی، بر اینکه ابن
های مختلفی که شـیخ انصـاری در فقـه برای نمونهشود که وی به این مطلب باور داشته است. برداشت می

رجوع کرد کـه اعتمـاد » علی بن حدید«توان به شخصیتی چون روایی استداللی خویش از آن بهره برده می
عیسی به عنوان راوی عنه او به آنچه که نقل نموده محل تامل است و شیخ انصاری معتقد است با وجود ابن

داود «) مثال دیگر ۲۴۴-۵/۲۴۳الطهارة، طرف خواهد شد (انصاری، کتاباین نقیصه بر فرض ثبوت هم بر
» علی بن حکم«) مثال دیگر ۴۱۰-۴/۴۰۹الطهارة، ؛ کتاب ۸۳-۱/۸۱الصالة، (انصاری، کتاب » الصرمی

خالـد برقـی از ضـعاف را ). البته آیةالله خویی روایت نمودن ابن۳۷۱-۳۷۰(انصاری، رسالة فی الرضاع، 
برای شخصیت روایی وی محسوب نداشته است چه آنکه هنگامی در شخصیت روایی یک فرد ایـن قدحی 

مواالتی به امر حدیث را نشان دهد سازد که روایت از ضعاف کثیر باشد و به نوعی بیوصف، خلل وارد می
صدق ایجـاد نه اینکه در معدود مواردی از ضعفا نقل نموده که ممکن است براساس امارات و قرائن مفید به

عیسی هم در مواردی از ضعفایی جون علی بن حدید، محمد بن سنان، اسماعیل شده باشد، حتی خود ابن
). آیةاللـه ۷۰-۱/۶۹الحـدیث، رجـال بن سهل و بکر بن صالح نقل روایت نموده اسـت (خـویی، معجـم 

عیسی، برقی را به خاطر شبیری زنجانی نیز بر این باورست که هر چند مشهور است که احمد بن محمد بن 
غضـائری در روایت از ضعفاء از قم بیرون کرد ولی این مطلب صـحیح نیسـت، و از بـدفهمی عبـارت ابن
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طعن القمیون علیه، و لیس الطعن فیه، اّنما الطعـن فـی «غضائری گوید: ترجمه برقی ناشی شده است، ابن

الخبار، و کان احمد بن محمد بن عیسی ابعـده من یروی عنه، اّنه کان ال یبالی عمن أخذ علی طریقة اهل ا
کان احمد بن محمـد «اند که ). برخی گمان کرده١/١٣٨غضائری، ابن» (عن قم، ثم اعاده الیها و اعتذر الیه

ها به هم ربطی نـدارد، بلکـه بوده، در حالی که این» فانه کان ال یبالی..«به جهت » بن عیسی ابعده عن قم
اند اند که آن را غلو دانستهاتهام غلو بوده است. چون در روایات وی، مضامینی دیدهعلت اخراج برقی از قم 

اند. بنابراین مـا دلیلـی اند و به جهت حساس بودن مسأله او را اخراج کردهو خودش را هم غالی خیال کرده
فی روایت نکرده کند و اصًال از هیچ راوی ضعینداریم که احمد بن محمد بن عیسی تنها از ثقات روایت می

).۲۰۲-۱/۲۰۱نکاح، است (زنجانی، کتاب

کتب بنی فضال: توجه به ویژگی شخصیتی راویان
انـد ها نقل روایـت کردهیکی دیگر از مبانی رجالی شیخ انصاری وثاقت افرادی است که بنوفضال از آن

ذوا مـا رووا، و ذروا مـا خـ«حسن عسکری (ع) که درباره کتـب بنـی فضـال فرمـود: به دلیل روایتی از امام
» حجیة کل روایة کانت صحیحة إلـی بنـی فضـال«). که این امر گویای ۳۹۰-۳۸۹طوسی، الغیبة، »(رأوا

حسن عسـکری (ع) نمـوده اسـتغنایی بـرای مجتهـد ایجـاد است. برداشتی که شیخ انصاری از روایت امام
گردد که در موارد زیـر و فضال بی نیاز میکند که دیگر از بررسی روات موجود در سلسله اسناد بعد از بنمی

شود:مشاهده می
إرساله غیر قادح «و با عبارت در مورد اوقات الصاله شیخ انصاری به مرسله داود بن فرقد اشاره کرده -أ

باألخذ بکتبه و روایاته و کذا کتـب أوالده -فی بعض األخبار المعتبرة-فّضال الذی ورد األمربعد وجود ابن
فضـال پوشـش داده و در مـورد ضعف این روایت را به علـت وجـود ابن» محّمد و علی و روایاتهمأحمد و

فضال که راوی عنه او بوده اسـت بـه عنـوان فرقد، نجاشی به هنگام توصیف نمودن وی از ابنشخصیت ابن
ثقـة ثقـة؛ فضـال: داود: قـال ابن۱۵۹یکی از ادله وثاقت وی نقل قول ثقه بودن را نمـوده اسـت (نجاشـی، 

).۸۳-۱/۸۱الصالة، انصاری، کتاب
بـاقر (ع) اسـتناد نمـودهشیخ انصاری در ارتباط با یکی از مسائل فقهـی نکـاح بـه روایتـی از امام-ب

ٍد َعْن َعاِصِم ْبِن ُحَمیٍد َعْن «ِ◌  ْحَمِن ْبِن َأِبی َنْجَراَن َو ِسْنِدی ْبِن ُمَحمَّ ـِد ْبـِن َعِلی ْبُن اْلَحَسِن َعْن َعْبِد الرَّ ُمَحمَّ
(طوسـی، تهـذیب » َقیٍس َعْن َأِبی َجْعَفٍر ع َقاَل َقَضی ِفی َرُجٍل َنکـَح َأَمـًة ُثـمَّ َوَجـَد َطـْوًال یْعِنـی اْسـِتْغَناًء..

). و به منظور ترمیم وجه ضعف احتمالی کـه در مـورد محمـد بـن قـیس (بـه عنـوان راوی ۷/۵۳األحکام، 
عسکری (ع)، در مورد بنوفضال را عامل جبرانـی معرفـی نمـوده و از ممشترک) مطرح شده است منقوله اما
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اش آورده، طرفی هم شیخ انصاری در کتاب اصولی خویش همانگونه که نجاشی در ادامه توصیف رجـالی

ها شناخته است و ای بر وثاقت و متحرز شدن از کذب آناحتیاط شدید راویان و ناقالن عصر متقدم را اماره
پردازد که هیچ روایتی را مسـتقیم از پـدرش می» حسن بن علی بن فضالابن«عملکرد تاریخی در ضمن به 

تر بوده و در زمان حیات پدر آشنا به فنون حـدیث و عـارف بـه نقل ننموده و تنها از برادرانی که از وی بزرگ
-۲۵۷نجاشـی، ؛ ۱/۱۶۸اند، نقل نموده اسـت (انصـاری، فرائداألصـول، وجوه مختلفه صدور روایت بوده

، نقل مستقیم شیخ طوسی از ایـن فـرد نشـان از »فضالابن«). و همچنین قرینه دیگری مبنی بروثاقت ۲۵۸
فضال است. در واقع شیخ طوسی با نگه داری کتاب علی بن الحسن آن را کتابی ارزشـمند اعتمادش به ابن

). علـی ۴۷۴-۴۷۳النکاح، ، کتابشناخته و به هنگام بیان اسناد روایت، بدان تمسک کرده است (انصاری
بن حسن بن علی بن فضال، با تعابیری چون فطحی ثقه الورع فی دینـه شـناخته شـده؛ و بنـا بـر گزارشـات 
رجالی، در حدیث متبحر بوده و احتیاط و وسواس شـدید در ثبـت و ضـبط و نقـل احادیـث داشـته اسـت 

).۲۵۸-۲۵۷(نجاشی، 

توجه به اضمار حدیث
های انحرافی حدیثی همانند اضمار، قطع گیری انواع پدیدهشیخ انصاری مبنی بر شکلبر اساس اعتقاد

و ارسال و... در سیر تطوری تاریخی اقتباس احادیث شاهد هستیم که به منظور تدوین و مبوب سازی دقیق 
کتبی بـا نـام روایات، از جوامع کهن و دست اول حدیثی بنام اصول اربعمئه و یا کتب نوادر ماثور و یا انواع

باشد توسط صاحبان کتب اربعه انجام هایی که محصول نوشتار مستقیم اصحاب از معصومان مییوم ولیله
گرفته است. اما آنچه که در بازخورد علما و فقهایی که تقیدی خاص به ماثورات و جوامع روایـی امامیـه می

داننـد (رک: انصـاری، االجتهـاد و ه اخبـار نمیاند، اینگونه از انحرافات را خللی در استناد احکـام بـداشته
).۲۶۶-۲۶۵التقلید، 

ای پیرامون تکفین میت به روایت مضمری از جمیـل بـن دراج اسـتناد کـرده شیخ انصاری در مساله-أ
و سپس به دلیل احتمال ضعف، به إضمار در سـند آن اشـاره کـرده لکـن در ادامـه ).۱۵۳-۳/١٥٢(کلینی، 

اإلضمار من جمیل؛ فإّن إضماره خیر من إظهار غیره، مـع أّنهـا معتضـدة فـی الجملـة الیقدح «نویسد: می
که گویای این است که » بروایة یحیی بن عبادة المتقدمة المرویة عن معانی األخبار بطریق صحیح کما قیل

طریـق اعتضاد روایت به نقـل آن بـه در واقع سازد. ای به سند وارد نمیمضمر بودن حدیث از جمیل خدشه
صحیح (دیگر) توسط یحیی بن عباده را شیخ انصاری در مساله تکفین میت مدعی گردیده است گرچـه بـه 

رسد شیخ انصاری طریق صحیحی را که در مورد روایت یحیی بـن عبـاده آورده از صـاحب جـواهر نظرمی
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ضـادیه (حـدیث اعت). در مجموع اگـر هـم قرینـه۴/۲۴۱بوده و خود ارزیابی رجالی ننموده است (نجفی، 

اجماع یعنـی جمیـل عباده) را به حساب نیاوریم شیخ انصاری به دلیل وجود افقه طایفه اول از اصحاب ابن
).۴/۳۵۸الطهارة، آن را حتی از مسندات و مظهرات دیگر راویان ارزشمندتر دانسته است (انصاری، کتاب

با آب پاک از حدث مسنتد روایی خود ب) از آنچه که شیخ انصاری در فرع فقهی مربوط به طاهر شدن 
نـه از مشـایخ الثقـات » العیص بن القاسم«قرار داده است روایتی هم مضمر و هم مرسل است که راوی آن 

اجماع؛ عالوه بر این، از توصیفات رجالی که در مورد وی آمده است وثاقت وی بوده و نه حتی از اصحاب 
روایی او مورد بازگویی شیخ طوسی واقع شده اسـت (طوسـی، بطور مستقیم هم احراز نشده و صرفا طریق 

). و عمل شیخ انصاری در این مورد خاص بازگو کننده پـذیرش احادیـث بـا نگـاه جـذب ۳۴۷الفهرست، 
حداکثری است. گرچه از دالیل پذیرش روایت مضمر بازگردانی به یک روایت مسند است چه آنکـه آوردن 

از آن است که در ادامه هنگام نقل قول توسط عیص مقصـود خـود اسم شریف معصوم در اول بحث حاکی 
امام است گرچه علت حذف نام شریف امام را به هنگام مبوب سازی وتدوین کتب حدیثی پدیده تقطیع آنرا 

).۳۲۲-۱/۳۲۱الطهارة، در جوامع روایی محذوف داشته است (انصاری، کتاب

بررسی اتصال سند
انصاری در ارتباط با اعاده نماز در صورت شک در نماز صبح و مغـرب بـه یک از روایاتی که شیخ-أ

ُجِل یُشک ِفی اْلَفْجِر َقـاَل یِعیـُد ُقْلـُت «صادق (ع) استاز امامصحیحة عالءآن استناد نموده،  َسَأْلُتُه َعِن الرَّ
) وی در ادامـه ۲/۱۸۰األحکام، (طوسـی، تهـذیب»هُ اْلَمْغِرِب َقاَل َنَعْم َو اْلَوْتِر َو اْلُجُمَعـِة ِمـْن َغیـِر َأْن َأْسـَألَ 

روایت »فضالة بن أیوب«از » الحسین بن سعید«کند که موردی در این روایت نیست مگر اینکه تصریح می
نقـل »فضـالة بـن أیـوب«از » الحسن بن سعید«کرده و حال آنکه او را ندیده است. البته به واسطه برادرش 

باشد لکن ممکن است که در اینجا واسطه غیر او باشـد بنـابرین ثقه می» یدالحسن بن سع«کند، گرچه می
نویسد: لکن ظاهر گویای این است که واسطه در اینجا روایت مرسل خواهد شد. شیخ انصاری در ادامه می

أبوالحسین بن البغدادی که گوید: الحسین بـن باشد با توجه به سخن نجاشی از » الحسن بن سعید«همان 
هـا را بـه کند، آننقل می»فضالة«از » الحسین بن سعید«به ما گفت: همانا همه روایاتی که لشورائییزید ا

).٥٦-٥٥أحکام الخلل فی الصالة، ؛ انصاری، ۳۱۱کند (نجاشی، نقل می»فضالة«واسطه برادرش از 
اخبـار های شیخ انصاری کـه بیـانگر تفکـر وی در اصـول نقـد سـندینمونه دیگری که از تحلیل-ب

توان استخراج نمود مربوط به بحث فقهی بیان شروط امامت جماعـت اسـت؛ در واقـع شـیخ انصـاری می
ی َعـْن «نماید: روایت را از مرحوم صاحب حدائق که او نیز از کتاب کشی نقل نموده، اینگونه بیان می اْلکشِّ
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ٍد َعْن َأْحَمَد ْبِن  ٍد َعْن َعِلی ْبِن ُمَحمَّ اٍد آَدَم ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن ِعیَسی َعْن یْعُقوَب ْبِن یِزیَد َعْن َأِبیِه یِزیَد ْبِن َحمَّ ُمَحمَّ

ی َخْلَف َمْن َال َأْعِرُف؟ َفَقاَل َال ُتَصلِّ ِإالَّ َخْلَف َمْن َتِثـُق ِبِدیِنـِه..َعْن َأبی کشـی، »(اْلَحَسِن ع َقاَل ُقْلُت َلُه ُأَصلِّ
آدم بن «). بر اساس بازنگری رجالی در اسناد این روایت به ترتیب ۸/۳۱۹الشیعة، ؛ حرعاملی، وسائل۴۹۶

؛ حلـی، ۴۱۴داود، ؛ ابـن۴۰۷که بنا به قولی از فرقه مفوضه بوده (طوسـی، رجـال، » محمد قالنسی بلخی
که شیخ طوسی او را کثیر الروایه توصیف نموده است (طوسـی، رجـال، » علی بن محمد). «۲۰الخالصة، 

یعقوب بن «توان مناقشه نمود. ؛ در مورد وی کمتر می»احمد بن محمد بن عیسی). «۲۵۰داود، ؛ ابن۴۲۹
که شیخ طوسی او را کاتب و به همراه پدرش از ثقات معرفی نموده است (طوسی، رجـال، » یزید بن حماد

). همچنین عالمه حلی هم با دو وصف فوق در معرفی او کوشیده و عالوه برآن در مورد پسـرش، او را۳۶۹
جواد (ع) اسـت؛ و در اند به این که از اصحاب امـامرضا (ع) دانسته و البته کسانی هم قائلاز اصحاب امام

). با این توصـیفات و ۱۸۶-۱۸۳اند (حلی، الخالصة، ادامه گزارش رجالی آمده، او را به بغداد منتقل نموده
مـد بلخـی کـه وثـاقتش احـراز آگاهی شیخ انصاری بدین مطالب، تبعا حدیث به علت وجود علی بن مح

شود؛ بنابراین شیخ سعی در ترمی موجه ضعف سـندی نگردیده است، جزء احادیث ضعاف طبقه بندی می
عبد العزیز) با یزید بن حماد؛ این تلقـی را در شـیخ به خاطر ثبت مالقات صاحب کتاب رجال الکشی (بن

وایت دارا خواهد بود که تبعا نیاز به وارسـی اسـناد ای از علو اسنادی را این رانصاری به وجود آورده که گونه
و ال یضّر فی صّحة هذه الروایة بعد لقاء الکشی لیزید بن حّماد؛ الرتفاعه باحتمال «حدیث نخواهد داشت 

انصـاری، »(أخذه الروایة عن کتابه المقطوع االنتساب، و مع قابلیة اإلسـناد فـال اعتنـاء باحتمـال اإلرسـال
).۵۵۸-۲/۵۵۶الصالة، کتاب

اشاره به مجهول بودن راوی
مجهول بودن راوی مربوط به جایی است که راوی به نامی مشخص در کتب رجالی شناخته نشده و یـا 
وصف خاصی از سوی رجال شناسان برایش مبین نشده است. شیخ انصاری با توجه به ابتکاری کـه انجـام 

یان روات آن فردی با این نام و وصف موجـود باشـد را داده است به طور مطلق هر آنچه که از احادیث در م
کند بلکـه توسـط قـرائن موجـود در سـند آن حـدیث را قابـل اسـتناد جزء احادیث ضعیف طبقه بندی نمی

شمارد.می
در مساله مجهول الحال بودن شهود به لحاظ عدالت و فسق از باب قضاء و شهادات راوی بنام سلمه -أ

ت امیر المومنین به شریح قاضی در باب قضـاء اسـت را نقـل نمـوده (کلینـی، بن کهیل که دستورات حضر
). در مورد روایت مورد بحث باب شهود که آیا برای این مطلب حتما الزم است کـه همگـی عـادل ۷/۴۱۳
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توانند این امر را بجا آورند ولی در مورد مجهول الحال، بحث اختالفی است. روایـت باشند یا فساق نیز می

استناد شیخ انصاری در این باب فقهی به لحاظ مبنایی بحثی مشابه هـم در علـم حـدیث و رجـال در مورد 
پذیرد از بـاب شـهادت شود که آیا توصیفات رجالی که در مورد روات انجام میمورد اخبار آحاد مطرح می

رد شـهود داشـته است که برای پذیرش آن نیاز به شروط مشابه مثل عدالت و یا نیاز به تعـداد خـاص در مـو
). لکـن ۱/۷۸نماید (انصاری، فرائد االصول، باشد یانه؟ که شیخ انصاری به وضوح از بیان رای خود ابا می

در منش اجتهادی خویش در استدالل بر موضوعات مختلف فقهی که از البالی آثار وی مشهود اسـت بـه 
فـرد رجـال شـناس را بـدون نیـاز بـدین نظر بر این امر (شرایط الزم در تحقق شهادت) تکیه نداشته و قـول

انـد پذیرد. دراین مورد خاص، شیخ انصاری این روایت را به لحاظ سندی مورد مداقه قرار ندادهشرایطی می
و آنرا بر فرض صحت در بحث فقهی خود وارد نموده و البته بـا بررسـی رجـالی انجـام شـده، ایـن فـرد از 

از فرقه » المقدامابی«ده ولی برخی نیز او و راوی عنه او را خواص حضرت امیرالمومنین (ع) محسوب گردی
). ۱۲۷-۱۲۴اند (انصاری، القضاء و الشهادات، بتریه خوانده

). مورد استناد صـاحب ۷/۷۹؛ التهذیب، ۵/۲۲۳در نمونه بعدی شیخ انصاری به روایت (کلینی، -ب
راوی منهال القّصاب را هم ابراز داشته لکن .) و مجهول بودن ۱۹/۵۷حدائق اشاره نموده (بحرانی، الحدائق 

صادق ع) و اینکه از اهالی کوفه به شـمار در کتب رجالی فقط طبقه او مشخص است (در زمان حیات امام
) لکن شیخ انصاری وجه استشهاد صاحب حدائق به حـدیث را در مـورد خیـار الرویـه ۴۴رود (برقی، می

). به تعبیری سند حدیث را که در آن راوی مجهول ۲۴۷-۵/۲۴۵المکاسب، نپذیرفته است (انصاری، کتاب
بوده، مورد جرح و تعدیل قرار نداده است.

توجه به اشتراک راویان
ُسُه «شیخ انصاری در ارتباط با احکام آب به روایتی از قرب اإلسناد -أ اِم َال یَنجِّ اِم َال َماُء اْلَحمَّ َماُء اْلَحمَّ
َمـاُء «اشاره کرده و در ادامه این روایت را مقید به روایتـی از بکـر بـن حبیـب ).۱۲۸اإلسناد،(قرب» ءٌ َشی

ةٌ  اِم َال َبْأَس ِبِه ِإَذا کاَنْت َلُه َمادَّ دانسته و در ادامـه پـس از اشـاره بـه دیـدگاه صـاحب ).۳/۱۴(کلینی، »اْلَحمَّ
» بکر بـن محّمـد بـن حبیـب«نویسد: لکن ظاهر چنین است که او همانمدارک مبنی بر جهالت وی، می

داود نیز از کشی وثاقـت او است که ظاهر عبارت نجاشی و تصریح عالمه در الخالصة نیز چنین است، ابن
را نقل کرده است عالوه بر اینکه در طریق سند، صفوان بن یحیی وجـود دارد و ضـعف آن بـا عمـل انجبـار 

).١٠٠-١/٩٩الطهارة، یابد (انصاری، کتابمی
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خ انصاری در حکم مصلی که نماز را به اکمال رسانده و در چهار رکعت و پنج رکعت آن شـک شی-ب

نمایـد. کـه مسـتند نموده است همان حکمی را نموده که برای کسی که هنوز به اتمـام نرسـانده اسـت؛ می
د ایشان، صحیحه حلبی و روایت عبدالله بن سنان و همچنین روایت ابابصیراست. که بحـث رجـالی و نقـ

دهـد. نحـوه ورود سندی مفصل و کم نظیری را با توجه به گستره تالیفات خویش، در ایـن مـورد انجـام می
شیخ انصاری در بررسی سند این روایت بدین شکل است که در گام نخست ابابصـیر را مـورد مداقـه قـرار 

رقـه بتریـه و در گـام نویسد که: ابا بصیر؛ اسدی است نه لیث ثقه و نه یوسف بـن حـارث از فدهد و میمی
کند و زوایای قضیه را چـه مربـوط بـه گزارشـات بعدی احتماالت مصداقی شخصیت اسدی را بررسی می

خاص رجالی و چه در مقام اثبات که تحلیل و تمییز مصداق مورد نظـر در لسـان روایـات را کامالارزیـابی 
مال دیگر امکان صدق یحیی بـن قاسـم؛ نموده بدین بیان که یا عبدالله بن محمد؛ االسدی است و یادر احت

تر سنجد. که این گمانه را به علت مروی عنه واقع شدن برای شـعیب بـه واقـع نزدیـکبر فرد موردنظر را می
دانـد کـه مویـد ایـن یعقوب العرقوقی میداند. در مورد بازشناسی شخصیت شعیب هم؛ او را ظاهرا ابنمی

شود. شـیخ انصـاری بـا عثمان (عیسی) در نزد رجالیون شناخته میادعا راوی عنه اوست؛ که بنام حماد بن 
صـادق این تحلیل که یحیی بن قاسم در سند روایت مورد بحث، همان اسدی توصیه شده در روایتی از امام

ْلـُت ُعَمیٍر َعْن ُشـَعیٍب اْلَعَقْرُقـوِفی َقـاَل قُ َعِن اْبِن َأبی«.. (ع) است؛ یحیی را موثق علی الظاهر شمرده است 
یِألَبی َما اْحَتْجَنا َأْن َنْسَأَل َعِن الشَّ ِه ع ُربَّ (حرعاملی، » ِء َفَمْن َنْسَأُل َقاَل َعَلیک ِباْألََسِدی یْعِنی َأَبا َبِصیرٍ َعْبِد اللَّ

های دیگـر ؛ برای مشاهده نمونـه۲۰۲-۲۰۱؛ انصاری، أحکام الخلل فی الصالة، ۲۷/۱۴۲وسائل الشیعه، 
؛ ۲/۴۰۹الطهـــارة، ؛ کتاب۶۹-۶۸الصــوم، ؛ کتاب۶۲حکــام الخلــل فـــی الصــالة، رک: انصــاری، أ

). از جملـه قرائنـی کـه شـیخ انصـاری را مجـاب بـه ۴۷۴-۴۷۳النکاح، ؛ کتاب۴۸-۱/۴۴الصالة، کتاب
اجماع) به عنوان راوی پذیرش روایت نموده است، اشاره به طریق کشی است که حماد (از اجله و اصحاب

شود و همین باعث تقویت سند برفرض ضعف شعیب خواهد بود لکن در طریقـی یب محسوب میعنه شع
عمیر راوی عنه او است که البته شخصیت ایشان حتی باالتر از حمـاد ابیکه شیخ حرعاملی آورده است ابن

عـین و از لفظ ثقه» یحیی بن قاسم«وی را خواهر زاده » شعیب بن یعقوب«است. نجاشی به هنگام معرفی 
؛ ۱۹۵برای او استفاده نموده و البته طریقی که کشی برای یعقوب معتقد است را ذکر نموده است (نجاشـی، 

).۴۴۲؛ کشی، ۳۳۸و ۲۲۴؛ همو، رجال، ۲۳۵طوسی، الفهرست، 

انجبار ضعف سند
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کند به منظور جبران ضعف سـند شیخ انصاری در برخی از موارد که سند روایت را ضعیف ارزیابی می

نماید که در ذیل به سه مورد شهرت روایی، إجماع منقول و تلقی به قبول شدن روایت از ه قرائنی استناد میب
شود:منظر إمامیه اشاره می

به روایتی از کلینی و شیخ طوسی اشاره کرده که این روایـت » قرحة«و » حیض«در ارتباط با تفاوت -أ
). لـذا از روایـات ٢/٣٠٧؛ حرعـاملی، ٣٨٦-١/٣٨٥؛ طوسـی،٩٥-٣/٩٤مرفوع و مقطوع بوده (کلینـی، 

رود. شیخ انصاری در ادامه به دیدگاه فقهائی چون مرسل و ضعیف و به لحاظ متنی نیز مضطرب بشمار می
محقق حلی و صاحب مدارک که این روایت را به دلیل مقطوع و مضطرب بودن طـرح کـرده و بـر آن عمـل 

). اشاره کرده و در بخش سندی دیدگاه خویش، درباره ایـن ١/٣١٨؛ عاملی،١/١٩٩اند (محقق حلی، نکرده
بودن، شایسته نیست که تـأملی در انجبـار آن بـه ضعف این روایت به دلیل مرسل«کند: روایت تصریح می

» دلیل شهرت آن میان اهل روایت و فتوی بشود، بنابرین اشکالی از حیث سند در این روایت وجـود نـدارد
های دیگر از انجبار به شهرت در آثـار شـیخ ). برای مشاهده نمونه٣/١٤٣الطهارة، کتاب،١٤١٣(انصاری، 

؛ أحکـام الخلـل ٣/١٠٢و ج ٢٤٥، ٢/٧٤و ج ١/٢٩٢الصالة، ؛ کتاب٣/١٥٩الطهارة، انصاری رک: کتاب
).٤٧؛ القضاء و الشهادات، ٣٠الزکاة، ؛ کتاب١١٧الصوم، ؛ کتاب٢٠٥، ١٨٢فی الصالة، 

اشاره کرده و دلیل آن را روایتی نبـوی دانسـته » نجش«در ادامه مباحث مکاسب محرمه به حرمت -ب
بابویه، معانی األخبـار، وجود دارد (ابن» التناجشوا«اند و در آن نهی که در آن ناجش و منجوش لعنت شده

مبنـی بـر » المنتهـی«و » جـامع المقاصـد«). و ضعف آن به اجماع منقـول از ۱۷/۴۵۹؛ حرعاملی، ۲۸۴
). نجـش عبـارت اسـت از: نجـش، ۴/۳۹؛ محقـق کرکـی، ۱۵/۳۱۵یابد (حلی، حرمت نجش انجبار می

افزودن بر قیمت کاالست، بدون قصد خرید تا دیگران بشنوند و به خاطر افزایش او بر آن بیفزایند حال چه با 
؛ بـرای ۶۲-۲/۶۱المکاسـب، اب، کت۱۴۱۳هماهنگی و یا بدون هماهنگی بـا فروشـنده باشـد (انصـاری، 

های دیگر از انجبار ضعف سند حدیث به اجماع منقول در آثار شیخ انصاری رک: انصـاری، مشاهده نمونه
ــارة، کتاب ــالة، ؛ کتاب۱۹۷-۵/۱۹۵و ج ۴۰۲-۴۰۱و ص ۱۰۷-۴/۱۰۶الطه و ۲/۲۷۷و ج ۱/۲۸۶الص
ــوم، ؛ کتاب۳۵۳-۳۵۲و ۳۴۱ ــاة، ؛ کتاب۱۳۷الص ــب، ؛ کتاب۲۹۷-۲۹۶و ۱۵۶و ۷۷-۷۶الزک المکاس

).۳۹۴-۳۹۳و ۲۲۲-۲۲۱النکاح، ؛ کتاب۱/۲۷۴

گیرینتیجه
اجماع، مشایخ الثقات، مـروی عنـه احمـد بـن . توجه به ویژگی شخصیتی راویان (همچون اصحاب۱

دن راوی، محمد بن عیسی، بنی فضال)، توجه به اضمار حدیث، بررسی اتصال سند، اشاره بـه مجهـول بـو
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بشـمار های شیخ انصاری در نقد سند حدیثشیوهترین توجه به اشتراک راویان، انجبار ضعف سند از مهم

آید.می
إجماع در أبعـاد گونـاگونی چـون بررسـی روایـات مرسـل، . شیخ انصاری از قاعده رجالی اصحاب ۲

راویان مورد اختالف ماننـد مفضـل اجماع غیر امامی،راویان غیر امامی، اشتراک راوی، اعتماد به اصحاب 
بن عمر، احتمال مهمل بودن راوی استفاده کرده است. از سوی دیگر وی قاعده مشایخ الثقات را بـه عنـوان 

إجماع لحاظ کرده و در مواردی چـون مجهـول بـودن مـروی عنـه، روایـت ای جدا از قاعده اصحابقاعده
المسانید از این قاعده بهره برده است.مقطوع، اشتراک مروی عنه، روایت مرسل مراسیله ک

اجماع، مشایخ الثقات، کتب بنی فضال و افرادی که . بکارگیری قواعدی رجالی چون قاعده اصحاب ۳
احمد بن محمد بن عیسی از ایشان روایت کرده، به عنوان دلیل و یا أمـاره بـر وثاقـت راویـان از یـک سـو و 

تـوان سند حدیث توسـط شـیخ انصـاری از سـوی دیگـر را میهای متعدد در انجبار ضعفبکارگیری گونه
تالشی جدی در دفاع حداکثری از اعتبار روایات دانست به ویژه اخباری که در کتب اربعـه و دیگـر میـراث 

متقدم امامیه نقل شده است.
فاع از ها در دگیری از این شیوههای متعدد انجبار ضعف سند در آثار شیخ انصاری و تعدد بهره. گونه۴

اعتبار حدیث حکایت از جذب حداکثری روایات و یا رویکرد حداکثری به اعتبار روایات و گسترش حـوزه 
و قلمرو روایات در استنباط فقهی دارد.
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ق.۱۴۱۳اعظم انصاری، 
ق.۱۴۱۳، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، النکاحکتاب ___________________، 

، بـه کوشـش محمـد تقـی ایروانـی و سـید الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطـاهرةبحرانی، یوسف بن احمد، 
ق.۱۴۰۵نتشارات اسالمی، عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر ا

ق.١٣٨٣، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، طبقات الرجالبرقی، احمد بن محمد، 
قم، مؤسسـة آل البیـت (ع) إلحیـاء التـراث، ،الحاشیة علی مدارک األحکامبهبهاني، محمدباقر بن محمد اکمل، 

تا.بی
تا.بینا،جا، بیبی،الفوائد الرجالیة_____________________، 
، قم، مؤسسة العالمة المجدد الوحید البهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان_____________________، 

ق.۱۴۱۷
ق.۱۴۲۴قم، مؤسسة العالمة المجدد الوحید البهبهانی، ،مصابیح الظالم_____________________، 

ق.١٣٨٣شگاه تهران، تهران، انتشارات دان،الرجالالدین حلي، حسن بن علي، تقي
١٤١٨رضـا (ع)، ، قم، موسسه معارف اسالمی امامالفصول المهمة فی أصول األئمةحر عاملی، محمد بن حسن، 

ق.
یعة_________________،  مؤسسـه آل البیـت (ع) قـم، ،تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصـیل مسـائل الشـر

ق.۱۴۰۹
ق.١٤١٢مشهد، مجمع البحوث اإلسالمیة، ، ئمةهدایة األمة إلی أحکام األ_________________، 
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ق. ۱۴۱۳نا، جا، بی، بیمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجالخویی، ابوالقاسم، 

ق.۱۴۱۸، قم، مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئی، موسوعة اإلمام الخوئی__________، 
یعةشهید اول، محمد بن مکی،  ق.۱۴۱۹سسه آل البیت (ع)، مؤ، ذکری الشیعة فی أحکام الشر

قـم، انتشـارات دفتـر تبلیغـات اسـالمی، ،روض الجنان فی شرح إرشاد األذهـانشهید ثانی، زین الدین بن علی،
ق.۱۴۰۲

ق.۱۴۲۴قم، ناشرآیت الله مرعشی، ،الحاشیة علی من الیحضره الفقیهشیخ بهائی، محمد بن حسین،
ین(یر السعادتینمشرق الشمسین و إکس_________________،  ین و مطلع النیر ، با تعلیقات )مجمع النور

ق.۱۴۱۴خواجوئی مازندرانی، به کوشش سید مهدی رجائی، مجمع البحوث اإلسالمیة، مشهد، 
تحقیق عباس قوچانی، بیـروت، دار ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 

.تاإحیاء التراث العربی، بی
ق.۱۳۸۱نجف، انتشارات حیدریه، ،الرجالاختیار معرفه طوسی، محمدبن حسن، 

ق.۱۳۹۰تهران، دار الکتب اإلسالمیه، ،اإلستبصار فی ما اختلف من األخبار، ______________
ق.۱۴۱۷به کوشش محمدرضا انصاری قمی، قم، مطبعة ستاره، ،العدة فی اصول الفقه______________، 

ق.١٤١١، قم، مؤسسه معارف اسالمی، الغیبة______، ________
تا.نجف اشرف، المکتبة المرتضویة، بی،الفهرست______________، 

.۱۳۶۵تهران، دار الکتب اإلسالمیه، ،تهذیب األحکام_______________، 
ق.۱۴۱۵، انتشارات اسالمی جامعه مدرسین، رجال الشیخ الطوسی_______________، 

۱۴۱۱، ، بیروت، مؤسسه آل البیـت (ع)مدارک األحکام فی شرح عبادات شرائع اإلسالممحمد بن علی، عاملی،
ق.

ق۱۴۱۱قم، دار الذخائر، ،خالصة األقوال فی معرفة أحوال الرجالعالمه حّلی، حسن بن یوسف،
ق.۱۴۱۲ة، ، مشهد، مجمع البحوث اإلسالمیمنتهی المطلب فی تحقیق المذهب__________________، 

یعةفیض کاشاني، محمد بن شاه مرتضي،  ، تحقیق مسیح توحیدی، تهران، مدرسـه معتصم الشیعة فی أحکام الشر
ق.۱۴۲۹عالی شهید مطهری، 

.۱۳۴۸انتشارات دانشگاه مشهد، ، رجال الکشیکشی، محمد بن عمر، 
.۱۳۶۵تهران، دار الکتب اإلسالمیة، ، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،

، بیـروت، مؤسسـة الوفـاء بحار األنوار الجامعة لدرر أخبـار األئمـة االطهـارجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، م
ق.۱۴۰۴

به کوشش سـید هاشـم رسـولی، )،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول (ع_____________________، 
ق.۱۴۰۴تهران، دارالکتب اإلسالمیة، 
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بـه کوشـش سـید مهـدی رجـائی، قـم، ،ألخیار فی فهم تهذیب األخبـارمالذ ا_____________________، 

ق.۱۴۰۶کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 
به کوشش سید حسین موسوی ، روضة المتقین فی شرح من الیحضره الفقیهمجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، 

ق.۱۴۰۶ی اسالمی کوشانبور، پناه اشتهاردی و سید فضل الله طباطبائی، قم، مؤسسه فرهنگکرمانی و شیخ علی
ق.۱۴۱۴اسماعیلیان، قم، مؤسسه،لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه______________________، 

سـید مهـدی شـمس -، به کوشش محمـد علـی حیـدریالمعتبر فی شرح المختصرمحقق حّلی، جعفر بن حسن، 
ق.۱۴۰۷الشهداء (ع)، سید علی موسوی، قم، مؤسسه سید -سید ابومحمد مرتضوی-الدین

ق.۱۲۴۷قم، مؤسسه آل البیت (ع)، ،ذخیرة المعاد فی شرح اإلرشاد، محمدباقر بن محمدمؤمن، یمحقق سبزوار
تا.قم، مؤسسه نشر اسالمی، بی،کفایة األحکام_________________________، 

ق.۱۴۱۴البیت (ع)، ، قم، مؤسسه آل جامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، علی بن حسین، 
ق.۱۴۰۷قم، جامعه مدرسین، ،رجالنجاشی، احمد بن علی،

یعةنراقی، احمد بن محمد مهدی، ق.۱۴۱۵قم، مؤسسه آل البیت (ع) ،مستند الشیعة فی أحکام الشر
تا.قم، مؤسسه آل البیت (ع) ، بی،خاتمة المستدرک، حسین بن محمدتقي، ینور

ق.۱۴۰۸، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، الوسائلمستدرک ________________، 


