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واکاوی روش محدث نوری در اعتباربخشی
به کتب حدیثی در خاتمۀ مستدرکالوسائل
مجید معارف 1،راضیه مظفری
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(تاریخ دریافت مقاله 97/2/22 :ـ تاریخ پذیرش مقاله)97/4/17 :

چکیده

میرزاحسین نوری (محدث نوری) درکتاب «مستدرکالوسائل» از  65کتاب حدیثی
استفاده کرده که حرعاملی در وسائلالشیعه به علت عدم دسترسی و یا عدم اعتماد
بدانها ،از آنها روایتی نقل نکرده است .وی در فائدۀ دوم خاتمۀ مستدرک ،با استفاده از
روشهایی نظیر ثبات شهرت و اعتبار کتاب از طریق بیان طرق بزرگان و علماء به کتب
مذکور ،اثبات عدم دسترسی حرعاملی به برخی کتب و اعتمادش در صورت دستیابی
به آنها ،استقصاء شروح اعالم شیعه بر برخی کتب و ...به اثبات اعتبار منابع مورد
استفاده در مستدرکالوسائل میپردازد .تحلیل و ارزیابی مؤلفههای بهکار رفته در اثبات
اعتبار کتب ،حاکی است ،مؤلفههایی نظیر اعتبار کتاب به علت سالمت متن از جبر و
غلو و ...ریشه در عنایت قدمای امامیه به این موارد داشته و از اتقان علمی کافی
برخوردار بوده و در مقابل ،برخی دیگر نظیر اثبات اعتبار مؤلفین کتب از طریق
توثیقات عام و ...به علت اختالف علماء در پذیرش یا ردّ این توثیقات ،فاقد اعتبار علمی
کافی است.

کلید واژهها :اعتبار بخشی ،خاتمۀ مستدرکالوسائل ،کتب حدیثی ،محدث نوری.
 .1طرح مسئله
 .1استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران) ،نویسنده مسئوول)؛
Email: Mozaffari.r@ut.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران؛

Email: maaref@ut.ac.ir
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مهمترین اثر محدث نوري ،کتاب مستدرکالوسائل است که در آن ،حدود 23000
حدیث را گرد آورده است .این کتاب از جوامع احادیث فقهی بهشمار میرود که محدث
نوري آنرا بهعنوان مستدرکی بر وسائلالشیعه شیخ حرعاملي نگاشته است.
اگرچه شیخ حرعاملي در وسائلالشیعه ،تالش کرده تا مهمترین مجموعۀ احادیث
فقهي را گرد آورد ،اما بر اساس مبنایي که در خاتمۀ کتاب وسائل به آنها اشاره نموده،
تمام احادیث فقهي را مورد بررسي قرار نداده و بسیاري از آنها را ،ترک کرده است .وی،
مجموعاً از  187کتاب نام برده که از آنها بهرهجسته است که این تعداد ،در مقایسه با
مجموع آثار شیعه که تا زمان او رسیده ،فاصلۀ زیادي دارد .وي پس از برشمردن نام
کتابهاي معتمد که مستقیماً به آنها دسترسي داشته ،تصریح ميکند که کتابهاي
حدیثي فراوان دیگري نیز وجود دارد و در دسترس اوست ،لکن به دالیلی از مراجعه به
آنها خودداري ميکند .وی این دالیل را اینگونه بر میشمارد« :نسخۀ صحیح آنها به
او نرسیده است ،در آنها احکام شرعیهاي که قابل توجه باشد ،نبوده است ،ضعف کتاب
و مؤلفش براي او ثابت شده و اعتماد نسبت به کتاب ،براي او حاصل نشده است» [،7
ج ،30ص.]159
محدث نوری نیز به عنوان کسی که به هدف تکمیل اثر علمی حرعاملی (یعنی
وسائلالشیعه) ،اقدام به نگارش مستدرکالوسائل نموده ،منابع مورد استفاده در
مستدرکالوسائل را به چند دسته تقسیم میکند:
 .1کتبی که نسخۀ آنها به شیخ حرعاملی نرسیده و وی به آنها دسترسی نداشته
است .مثل :جعفریات.
 .2کتبی که حر عاملی ،نویسندۀ آنها را نمیشناخته و یا به دالیل دیگر ،به آنها
اعتماد نکرده و لذا از نقل روایات آن خودداری نموده است .مانند :مصباحالشریعه.
 .3کتبی که حرعاملی از آنها روایاتی نقل کرده و محدث نوری با روایات دیگری از
همین کتب بر وسائل ،مستدرک میزند .نظیر :کتاب الدیات.
بنابراین در مورد استفادۀ محدث نوری از برخی کتب (دسته سوم) ،جای بحثی
نیست ،زیرا از همان کتب مورد اعتماد حرعاملی استفاده کرده و روایات آنها را
استخراج کامل نموده است.
اما نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ شیوۀ گردآوري مطالب کتاب مستدرکالوسائل ،آن است
که بیشتر روایات آن ،از منابعي اخذ شده که به دست صاحب وسائل ،نرسیده و یا آنها را
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ترک کرده است .از این رو ،جاي این پرسش است که آیا ميتوان آنرا مستدرک نامید؟ به
عبارت دیگر ،آیا وی ،تمام مالکهاي صاحب وسائل را در نگارش مستدرک ،رعایت کرده
است؟ به عبارت دیگر محدث نوری در اثبات اعتبار کتب مورد استنادش در
مستدرکالوسائل و همخوانی آن با مبانی حرعاملی ،از چه روشهایی استفاده کرده است؟
در مقالۀ حاضر با بررسی شیوۀ کار محدث نوری ،در فائدۀ دوم مستدرکالوسائل،
روش وی در اثبات اعتبار کتب حدیثی مورد استفادهاش مشخص شده و میزان پایبندی
وی به مالکهای حرعاملی در اعتبار کتب حدیثی روشن می گردد.
 . 2مفهومشناسی اعتبار ،اعتبارسنجی و اعتباربخشی
در این قسمت به مفهومشناسی هریک از واژگان فوق میپردازیم:
 .1 .2اعتبار
«اعتبار از باب افتعال به معنی برگزیدن عبور و شروع به آن است .انسان صاحب عقل و
اندیشه با مشاهدظ امور و قضایای مفید ،از آنها در جهت پیشبرد مسائل دنیوی و
اخروی خود بهره میگیرد و این نتایج را در وجود خودش هم تطبیق میدهد ،چرا که
انسان مؤمن ،با دیدن قضایا عبرت می گیرد» [ ،19ج ،8ص.]18
اصولیون ،اعتبار را به قیاس تفسیر کردهاند؛ چرا که قیاسکننده ،حکم را از اصل به
فرع منتقل میکند و حکمی مشابه ،برای امور مشابه میدهد [ ،13ج ،1ص 223و نیز
نکـ  ،20 :ج ،2ص 45؛  ،23ج ،4ص.]382
 .2 .2اعتبارسنجی
اعتبارسنجی در هر مقولهای ،به مع نای سنجش اعتبار آن با معیارهای خاص در آن
مقوله است .بهعبارت دیگر واژۀ اعتبارسنجی ،داللت بر گونهای ارزیابی و سنجش اعتبار
یک امر برای بهرهمندی از آن در موارد نیاز است .اعتبارسنجی حدیث نیز عبارت است از
سنجش سند ،متن و منبع حدیث برای آگاهی از درجۀ اعتبار آن و جداسازی و تمییز
احادیث معتبر از احادیث غیر معتبر .بهعبارت دیگر ،اعتبارسنجی حدیث را میتوان با
نقد حدیث ،مترادف دانست ،چه اینکه در نقد حدیث نیز ،محدثان درپی جداسازی
احادیث درست و سره از احادیث نادرست و ناسره هستند [نکـ  ،18 :ص.]174
 .3 .2اعتباربخشی
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این واژه نیز با توجه به تعاریف پیشین ،به معنای اثبات اعتبار برای هر مقولهای از طریق
اثبات وجود مالکها و معیارهای اعتبار در آن است .مسئلۀ اعتبارسنجی یا نقد کتب یا
روایات حدیثی نیز هم کارکرد ایجابی و هم سلبی دارد؛ گاه با ارائۀ گسستهای سندی،
تصحیف و تحریفهای متنی ،زمینۀ تضعیف و عدم اعتبار آنها را فراهم میآورد و گاه با
برنمودن قوتهای متنی و سندی و سازواری آن با دیگر آموزههای دین و بر نمودن
ناهمگونی مضمون و مقصود کتاب یا روایت با انگیزههای احتمالی وضع ،عالِم حدیثی را
به اعتباربخشی آن کتاب یا روایت رهنمون میسازد و اعتماد به میراث گرانبهای حدیثی
را بهارمغان میآورد [نکـ  ،15 :ص.]174
به عبارت دیگر اعتباربخشی کتب حدیثی عبارت است از کاوشی دوباره در متون و
طرق آن و اثبات سالمت متن و برنمودن قوت طریق دستیابی به این کتب و شناساندن
مؤلفان آنها با استفاده از دانش رجال.
 .3روش محدث نوری در اعتباربخشی به کتب حدیثی

روشهایی که محدث نوری از آنها در اثبات اعتبار کتب حدیثی بهره میگیرد ،عبارتند از:
 .1 .3اثبات شهرت و اعتبار اصل

از مهمترین اقدامات محدث نوری در کسب اعتبار کتب حدیثی ،تالش در اثبات شهرت
کتب مذکور در میان علمای حدیث است .اثبات این مهم از طرق ذیل به انجام رسیده است:
 .1 .1. 3اثبات شهرت از طریق بیان طرق بزرگان و علما به کتب مذکور
بخشی از تالش فهرستنگاران متقدم همچون نجاشی و شیخ طوسی به ذکر طرق و
اسناد خویش به کتابها و اصول حدیثی اختصاص یافته است تا از رهگذر آن امکان
انتساب این متون به مؤلفانشان فراهم آید [ ،4ص .]85روشن است که ایشان متونی را
که به آن اجازه داشتهاند با سندی متصل به خود ذکر کردهاند .در مواردی جز این،
تالش داشته اند تا با نقل از دیگران این نقیصه را تا حدودی جبران کنند [برای
نمونههایی نکـ  ،12 :ص  ،9ش1؛  ،24صص14ـ ،15ش.]12
محدث نوری در اثبات اعتبار کتابها ،در ابتدا به بیان طریق نجاشی و شیخ طوسی
به آنها می پردازد .وی ذکر طریق آنان به کتاب مورد نظر را دلیلی محکم بر معتمد
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بودن کتاب ،نزد ایشان میداند.
پس از آن ،به ذکر طرق دیگر علما از جمله شیخ صدوق ،مجلسی و ...به کتاب میپردازد.
نمونۀ  .1در مورد کتاب نوادر علیبناسباط ،با ذکر طریق نجاشی در رجال ،طریق
شیخ طوسی در الفهرست و طرق شیخ صدوق و کلینی در الفقیه و الکافی به آن ،بیان
می دارد که کثرت طرق این مشایخ و بزرگان رجال به کتاب وی نشان از اعتبار آن دارد
[ ،25ج ،1ص.]98
نمونۀ  .2در مورد کتاب مثنیبنولید الحناط ،طریق نجاشی ،طوسی ،تلعکبری و
احمدبنمحمدبنسلیمان الزراری را به کتاب او ذکر میکند [ ،25ج ،1ص.]80
محدث نوری پس از ذکر طرق متعدد به کتب مذکور می گوید« :این طرق را یادآور
شدم تا شهرت اصل مذکور و اعتبار آن را بین اصحاب یادآور شوم» [ ،25ج ،1ص.]63
 .2 .1 .3اثبات شهرت از طریق جمعآوری و استقصاء شروح اعالم به کتب مذکور
یکی دیگر از نشانه هایی که محدث نوری از آن در اثبات اعتبار کتاب ،بهره میگیرد،
وجود شروح متعدد برای کتاب است .به استدالل وی اگر این کتب ،شایستۀ اهتمام و
اعتبار نبود ،چه دلیلی داشت که علما در شرح آن ،خود را به مشقّت اندازند؟
نمونۀ  .1کتاب الشهاب؛ محدث نوری به شروح متعددی که توسط علمای فریقین بر این
کتاب نگاشته شده اشاره میکند .از جمله «ضوء الشهاب فی شرح الشهاب» از عبیدهللا
الحسنی الراوندی« ،شرح الشهاب» از شیخ حسنبنعلی المهابادی و ...از خاصه؛ و «کشف
الحجاب عن احادیثالشهاب» ازشیخ نجمالدینالغیطي محمدبنأحمد االسکندري« ،رفع
النقاب عن کتابالشهاب» از شیخ عبدالرئوفالمناوی و ...از عامه [ ،25ج ،1ص.]354
نمونۀ  .2کتاب «الرسالهالذهبیه» تألیف محمدبنالحسنبنجمهور که سید فضلهللا
الراوندی و سید شبّر ،شرحی را بر آن نگاشتهاند [ ،25ج ،1ص 224و .]228
 .2 .3اثبات سالمت متن و سند کتاب غیر معتمد نزد صاحب وسائل
محدث نوری در مورد کتبی که حرعاملی صراحتاً آنها را بهعنوان کتب غیر معتمدش
ذک ر کرده است ،سعی نموده تا از طریق اثبات سالمت متن و سند آن کتب ،اعتبارشان
را اثبات نماید.
نمونه :در مستدرکالوسائل ،ازکتاب مصباحالشریعه استفاده شده که حرعاملی در
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مورد آن به صراحت میگوید« :غیر معتمد بودن آن نزد ما ثابت شده ،سندش ثابت
نیست و در آن مواردی خالف متواترات وجود دارد» ،8[ .صص91ـ.]92
عالمه مجلسی نیز در مورد آن آورده است« :اسلوب آن شبیه سایر کلمات ائمه(ع)
نیست ،سندش به صوفیه منتهی میشود و لذا مشتمل است بر بسیاری از مصطلحات
ایشان» [ ،17ج ،1ص.]32
محدث نوری پس از اشاره به سخنان فوق میگوید:
«مغایرت اسلوب مسئلهای نیست که به اعتبار کتابی آسیب بزند ،زیرا کلمات و عبارات
ائمه(ع) در بیان مطالب و معارف حقه بهحسب الفاظ و ادای عبارات ،متفاوت است ،اگرچه در
معنی و حقیقت یکی است .همانطور که با توجه به کلمات امیرالمؤمنین(ع) درمییابیم که
عبارات وی با سایر ائمه متفاوت است .مطلب دیگر آنکه ،در میان صوفیه کتابی یافت نمی
شود که بگوییم مصباح بر اسلوب آن است ،بلکه برعکس ،معاصران و متأخران از امام
صادق(ع) ،کلمات حقۀ وی را با کلمات خویش درآمیختند.
ضمن آنکه این کتاب از اصطالحات خاص صوفیه نظیر :عشق ،خمر ،سکر ،محو ،فنا،
وصل ،قطب ،طرب ،سماع ،جذبه و ...خالی است و نیز در کتب صوفیه اخبار متداولی
است که مصباحالشریعه فاقد آن اخبار است» [ ،25ج ،1ص.]206
وی در پاسخ به این جمله که در این کتاب ،مطالب خالف متواترات است ،میگوید:
«کاش شیخ حرعاملی به یکی از این موارد اشاره میکرد ،چرا که ما آنچه مخالف مشهور
باشد در آن ندیدیم چه رسد بهخالف متواترات! تنها مورد مشکوک آن وجود بابی با
عنوان معرفهالصحابه است که از مطالب آن چنین برداشت میشود که اصل در صحابه،
فضل و عدالت آنان است؛ مطلبی که در واقع مطابق با عقیدۀ اهلسنت است .اول
چیزیکه میتوان گفت اینکه این قضیه از دسیسه و نیرنگ عدهای پرده برمیدارد ،زیرا آنچه
از این کتاب و فهرست آن فهمیده میشود آن است که صد باب دارد؛ در فهرست آن بابی با
عنوان معرفهالصحابه یافت نمیشود ،بلکه باب هفتاد با عنوان حرمهالمؤمنین است ،اما در
متن ،باب هفتادم را معرفهالصحابه نامیده ،هفتاد و یک ،حرمهالمؤمن و دو بار باب هفتاد و دو
با عناوین برالوالدین و فیالموعظه تکرار میشود که این مسئله یا ناشی از اشتباه نسّاخ است
یا تدلیس نیرنگبازان! حتی اگر بپذیریم که این باب واقعاً جزء ابواب کتاب است ،به قرینۀ
احادیث دیگری که درمورد اصحابرسولخدا(ص) داریم ،میتوانیم بپذیریم که مراد از
صحابه ،آنهایی هستند که این ویژگیهای مذکور را دارند ،مثل آیۀ «وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی
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الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ»؛ وکسانیکه فاقد این ویژگیها هستند ،اصالً صحابی رسولخدا(ص)
محسوب نمیشوند» [نکـ  ،25 :ج ،1صص211ـ.]212
مصباح
ِ
محدث نوری در پاسخ به ادعای حرعاملی مبنی بر عدم ثبوت سند کتاب
الشریعه ،می گوید « :اگر مراد از سند ،معنای مصطلح آن و مراد از ثبوت ،یکی از اقسام
ثالثۀ صحیح و حسن و موثق باشد ،اوالً او چنین مبنایی ندارد و این سخن با مشی و
طریقۀ وی در بررسی کتب و احادیث ،سازگاری ندارد؛ و ثانیاً کسی چنین ادعایی نکرده
است و به ویژه با توجه به مسلک وی ،نیازی هم به این ادعا نیست؛ و اگر مراد ،مطلق
اطمینان به ثبوتش و اعتماد به صدورش باشد که گواهی مشایخ عظام نظیر :شهید ثانی،
سیدبنطاووس ،کفعمی و ...بر این مطلب کفایت میکند ،چرا که حرعاملی در اثبات
اعتبار تمام کتبی که بدانها اعتماد نموده به کمتر از این بسنده کرده است .مثالً در مورد
کتاب تحفالعقول به مطلبی که در کتاب مجالسالمؤمنین در مدح این کتاب و نسبت
آن به صاحبش آمده اکتفا نموده ،در حالیکه در مؤلفات اصحاب ما پیش از آن نامی از
این کتاب دیده نمیشود ،مگر در رسالۀ شیخ ابراهیم قطیفی؛ همچنین به کتاب
ارشادالقلوب دیلمی با وجود مجهول بودن مؤلف آن و عدم وجود نام این کتاب در
مؤلفات اصحاب ،اعتماد کرده است؛ چگونه در این موارد نسبت این کتب را به
صاحبانشان شناخته و به صحتشان شهادت داده است؟ آیا این دوگانه برخورد کردن،
چیزی جز گونه گونی مذاق و تناقض در مسلک است؟ و اگر مسامحه در مورد این دو
کتاب ،به خاطر اشتمال آنها بر فروع احکام و اخالق و فضائل و ...است ،پس چرا گواهی
مشایخ عظام در مورد کتاب مصباح کافی نیست در حالیکه محتویات این کتاب هم
اخالقی است» [نکـ  ،25 :ج ،1صص208ـ.]209
 .3 .3کثرت نقل مؤلفین اقدم از کتب مذکور
محدث نوری یکی از نشانههای اعتبار یک کتاب روایی را ،وجود روایات آن در اصول
حدیثی صحیح و معتمد می داند .وی از میان کتب معتمد ،برای کتب اربعه ،جایگاه
ویژه ای قائل بوده ،لذا با ایجاد و اجرای مقارنه بین محتوای کتب مورد ارزیابی با محتوای
کتب اربعه و دریافت این مطلب که صاحبان کتب اربعه ،روایاتی را از صاحبان کتب
مذکور ،روایت کرده اند ،اعتبار این کتب را نتیجه میگیرد.
نمونۀ  .1کتاب جعفریات (اشعثیات)؛ وی از اعتماد و نقل روایت علیبنبابویه،
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هارونبنموسی تلعکبری ،علیبنطاووس و عبدهللابنمفضل و ...از این کتاب نام می برد
[نکـ  ،25 :ج ،1صص19ـ ]21و بیان میدارد که شهید در البیان بر اساس روایتی در
جعفریات فتوا داده است [ ،25ج ،1ص]28؛ و در کتاب اقبال سیدبنطاووس نیز ،روایت
نهی از تلفظ به رمضان ،از کتاب جعفریات اخذ شده است [ ،25ج ،1ص.]28
نمونۀ  .2کتاب «القرائات» سیاری که نجاشی و طوسی ،مؤلفش را فاسدالمذهب،
ضعیفالحدیث و مجفوالروایه خواندهاند ،از جمله کتبی است که محدث نوری به علت
کثرت نقل کلینی در کتاب الکافی از این کتاب ،آنرا حائز اعتبار میداند و با اشاره به
سند روایات الکافی که از سیاری نقل شده ،نام بزرگانی که از وی روایات را نقل کردهاند
احصا نموده و می گوید :روایت این اجالء از سیاری داللت دارد بر اینکه آنچه در حق وی
گفته شده ،اعتباری ندارد و به احتمال زیاد تمام طعنهای وارد بر او ریشه در استثنای
وی از راویان نوادرالحکمه توسط ابنولید دارد ،25[ 1ج ،1ص.]113
نمونۀ  .3شیخ مفید ،ابن قولویه ،هارونبنموسی تلعکبری و ...که از مشایخ طائفه و
نقاد حدیث و بزرگان جرح و تعدیل هستند از اصل زید نرسی روایت کردهاند؛ عالوه بر
ایشان ،علیبنبابویه (والد شیخ صدوق ،شیخ قمیین و فقیه و ثقه ،که با الفاظ «یا شیخی
و معتمدی» مخاطب امام عسگری(ع) واقع شده) ،نیز از اصل نرسی نقل روایت دارد .لذا
مسئلۀ موضوع بودن اصل مذکور نمیتوانسته از دید این ناقدان مخفی بماند؛ چه بسا
اصل نسبت اعتقاد وضع به صدوق نیز ضعیف باشد ،چگونه ممکن است والد وی از اصل
مذکور روایت کند ،ولی شیخ صدوق آنرا موضوع بداند [ ،25ج ،1ص]67؟ ضمن آنکه
خود صدوق عالوه بر نقل از اصل زراد ،از اصل نرسی نیز نقل روایت دارد [ ،2ج،4
ص ،154ح.]534
نکتۀ قابل توجه آنکه محدث نوری به روایتی از معانیاالخبار اشاره میکند که شیخ
صدوق آنرا از اصل زید زراد نقل کرده؛ سپس میگوید« :بهنظر میرسد شیخ صدوق در
ابتدا به اعتبار این اصل معتقد بوده ،اما به علت تبعیت از استادش ،از آن رویگردان
شده است» [ ،1ص2؛  ،25ج ،1ص.]47
 .4. 3اثبات اصل بودن کتاب حدیثی
[ .1چند مثال از روایـات الکـافی بـه نقـل از القرائـات سـیاری ،16 :ج ،1ص ،301ح 6و ص ،377ح2؛ و
ص ،18ح20؛ ج ،5ص ،125ح12؛ ج ،6ص ،8ح.]5
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از آنجا که به اعتقاد محدث نوری ،همۀ اصول ،از اعتبار باالیی برخوردار هستند و به
عبارت دیگر هیچ کتابی ،از اصول بهشمار نمیرود ،مگر آنکه نزد اصحاب معتمد باشد
[ ،25ج ،1ص ،]49لذا در مورد برخی کتب ،با اثبات اصل بودن آنها ،اعتبار آنها را
اثبات میکند.
1
نمونۀ  .1اصل زید زراد؛ وی با توجه به سخن نجاشی در مورد زراد میگوید« :دأب
نجاشی در شرح حال اصحابِ اصول چنین است که در مورد آنها میگوید :روی عن
ابیعبدهللا(ع)؛ یعنی این کالم صراحت دارد بر اینکه او از صاحبان اصول است .ضمن
آنکه سندش به این اصل ،صحیح علیاألصحّ است [ ،25ج ،1ص.]46
نمونۀ  .2کتاب الدیات تألیف حسنبنظریف؛ محدث نوری آنرا از اصول مشهوره
میداند که مشایخ ثالثه طرقشان را به این اصل ،ذکر کردهاند [ ،25ج ،1ص.]104
 .5 .3اثبات خالی بودن کتاب از جبر و غلو و تفویض
بدیهی است یکی از مهمترین مالکها در اثبات اعتبار و دفع شبهه وضع در کتاب
حدیثی ،دور بودن متن آن از شبهۀ جبر و غلو و ...است .محدث نوری در مواقع لزوم به
این مالک مهم استناد میکند (البته با عنایت به اینکه مالزمۀ قطعی و همیشگی میان
عدم وجود مطالب حاوی جبر و غلو با عدم وضع حدیث ،وجود ندارد و عوامل دیگری نیز
میتوانسته نشانه یا انگیزۀ جعل بوده باشد).
نمونۀ  .1در مورد کتاب درستبنمنصور میگوید :اخبار این اصل ،سدید و متین بوده
و از جبر و غلو و تفویض و آنچه موافق با احکام عامه باشد ،خالی است و مضمون اخبار
آن در سایر کتب اخبار ما موجود است ،با این وجود چه داعیهای برای موضوع خواندن
آن باقی میماند؟ [ ،25ج ،1ص]52
نمونۀ  .2در مورد کتاب «االستغاثه فی بدع الثالثه» نیز که مؤلفش (ابي القاسم علي
بنأحمد الکوفي) ،در ابتدا امامی و مستقیمالطریقه بوده و سپس غالی شده ،و دارای مؤلفات
کثیره بوده میگوید« :اگر ثابت شود که کتاب مذکور در حال استقامت وی تألیف شده باشد،
فساد مذهب او باعث وهن و سستی در کتاب نمیشود .وی در اثبات تألیف کتاب در زمان
سالمت مذهب مؤلف ،به شواهدی اشاره میکند؛ از جمله آنکه در این کتاب ،اثری از غلو و
تخلیط و مخالفت با مذهب امامیه وجود ندارد» [ ،25ج ،1صص170ـ.]172
 .6 .3روایت اصحاب اجماع از کتب مذکور
 .1زیدالزراد ،روی عن ابیعبدهللا(ع) له کتاب.
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محدث نوری ،تأکید ویژه ای براثبات اعتبار کتاب از طریق روایت اصحاب اجماع از آن
کتاب دارد:
نمونۀ  .1کتاب درستبنمنصور؛ محدث نوری پس از ذکر نام بزرگانی که در اسناد
کتب اربعه از درست روایت کردهاند میگوید :در میان این اجالء ،نام ابنابیعمیر ،بزنطی،
حسنبنمحبوب و عبدهللابنبکیر بهچشم میخورد که بر صحت آنچه روایت کردهاند،
اجماع شده است [ ،25ج ،1ص.]40
نمونۀ  .2در مورد «مختصر کتابالعالء» که از طریق وجاده بدان دست یافته ،با اشاره
به سخن شیخ طوسی در ترجمۀ «عالءبنرزین» مبنی بر روایت حسنبنمحبوب و
صفوانبنیحیی از کتاب وی میگوید :همین جمله در اعتبار کتاب وی و علو مقام او
کفایت میکند [ ،25ج ،1ص.]102
نمونۀ  .3محدث نوری در ردّ اتهام وضع به دو اصل زید زراد و زید نرسی توسط ابن-
ولید و شیخ صدوق میگوید :طریقۀ ایشان (قمیین) ،سرعت در طعن نسبت به رجال و
اصول است ،بدون دلیل واضح و معینی ،لذا هیچیک از ائمۀ رجال و حدیث به آنچه
ایشان در این مورد گفتهاند التفاتی نکرده ،بلکه ایشان را تخطئه نیز کردهاند .سپس به
کالم ابنالغضائری اشاره میکند که« :شیخ صدوق و استادش ابنولید در اتهام وضع به
دو اصل زید زراد و زید نرسی به خطا رفتهاند ،زیرا ابنابیعمیر این دو اصل را روایت
کرده است» [ ،27ج ،4ص .]222شیخ طوسی نیز پس از ذکر طعن ابنولید به دو اصل
مذکور میگوید« :ابنابیعمیر از اصل زید نرسی روایت کرده است» [ ،12ص،71
ش ،]290که در این کالم تخطئۀ آشکاری نسبت به صدوق و استاد او وجود دارد [نکـ :
 ،25ج ،1صص66ـ.]67
 . 7 .3وجود نام کتاب در اجازات مشایخ به شاگردانشان همراه با مدح و تقریظ
نسبت به کتاب مذکور
محدث نوری با تتبع گسترده در میان اجازات علما ،به اهتمام و توجه بسیاری از علما به
کتب مورد نظر دستیافته است ،ضمن اینکه از این طریق ،وقتی مشایخ ،طریق خود را
به این کتب بیان میکنند ،صحت انتساب این کتب به مؤلفانشان هم ثابت میشود (این
طرق ،اضافه بر طرقی است که خود محدث نوری به این کتب داشته است)؛ و از آنجا که
یکی از دالیل عدم اعتبار کتاب ،میتواند مجهولاالنتساب بودن آن به مؤلفش باشد ،لذا
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به اعتقاد محدث نوری اثبات انتساب کتاب به مؤلفش ،میتواند راهی در جهت اثبات
اعتبار کتاب باشد.
نمونۀ  .1کتاب عوالیاللئالیالحدیثیه علی مذهباالمامیه؛ نام آن در اجازات بحاراالنوار آمده
است و اجازۀ این کتاب را از جانب صاحب کتاب به هفت طریق آورده است [ ،25ج ،1ص.]331
نمونۀ  .2کتاب الشهاب؛ عالمه حلی در اجازۀ کبیره به بنیزهره ،به این کتاب اشاره
کرده است [ ،25ج ،1ص.]365
 .8 .3اثبات عدم نقل صاحب وسائل از برخی کتب به علت عدم دسترسی به آنها

محدث نوری یکی از علل عدم استفادۀ حرعاملی از برخی کتب را عدم دسترسی وی به
کتاب می داند و معتقد است که اگر کتاب مذکور در دسترس وی بود ،قطعاً از آن نقل
روایت میکرد.
نمونه :کتاب اشعثیات (جعفریات)؛ محدث نوری در اینباره میگوید :یقیناً جعفریات
از کتبی بوده که در اختیار شیخ حرعاملی نبوده وگرنه قطعاً از آن نقل روایت میکرد؛
زیرا او از کتبی که از جهت منزلت مؤلف ،پایینتر از جعفریات است و یا نسبتشان به
مؤلفشان به اثبات نرسیده و یا طریقش به آن کتب ضعیف بوده ،نقل کرده است؛ مثل:
فضائلالشیعة شیخ صدوق و تحفالعقول و تفسیر فرات و ....ضمن آنکه حرعاملی در
املاآلمل تعدادی از کتب را که مؤلفشان را نمیشناسد ،نام برده ،اما در آن میان نامی از
این کتاب نیست و قرینۀ دیگر بر اعتماد حرعاملی بر این کتاب آنکه ایشان با واسطۀ
کتاب اقبال سیدبنطاووس ،به روایتی از جعفریات اعتماد کرده است؛ چگونه میشود که
با واسطه به این کتاب اعتماد کرده باشد ،اما بدون واسطه به آن اعتماد نداشته باشد؟
[ ،25ج ،1ص33ـ]31
 .9 .3توجه به سند کتاب در ابتدای نسخه و اثبات قوت و اعتبار سند
پس از اعتماد به اصل و کتاب حدیثی و مؤلفش ،چگونگی انتقال آن در سیر نقل
تاریخی میراث حدیثی نیزمورد توجه محدث نوری بوده است.
محدث نوری در  12مورد از  65کتاب مورد استفادهاش در مستدرک ،اعالم میکند
که به نسخۀ قدیمی آن دست یافته است که قدمت این نسخهها در مواردی به قرن
چهارم هجری میرسد؛ به عنوان مثال نسخهای که از کتاب درستبنابی منصور یافته
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مربوط به سال  374ق .است .وی پس از دستیابی به قدیمیترین نسخۀ کتاب به بررسی
سند مکتوب در ابتدای آن پرداخته و صحت یا ضعف سند را یادآور می شود.
نمونه :در مورد کتاب «النوادر» تألیف ضیاءالدینالراوندی ،به بررسی یکایک رجال
سند که در ابتدای کتاب آمده میپردازد و از این طریق ،رجال سند را معرفی وجاللت
شأن آنها را ثابت کرده و تردیدی در انتساب کتاب به مؤلفش باقی نمیگذارد [،25
ج ،1ص.]177
 .10 .3اثبات معتمد بودن مؤلف کتاب
ویژگی ها و اوصاف مؤلف کتاب یا اصل حدیثی و نخستین راوی از او بسیار مورد توجه
محدث نوری در ارزیابی طرق متصل به کتابهای حدیثی بوده است.
در میان کتب مورد استفادۀ وی در مستدرکالوسائل ،کتابهایی قرار دارد که به
علت مجهول بودن مؤلف آنها و یا عدم اثبات وثاقتشان نزد علما و یا احیاناً متهم بودن
ایشان به غلو و ...از اعتبار الزم برخوردار نبودند .محدث نوری ضمن اشاره به طعنهای
وارده از سوی علما به مؤلفین این کتب ،در غالب موارد به رفع اتهام از چهرۀ این مؤلفان
پرداخته و در اندک مواردی که برخی طعنها را وارد دانسته درپی اثبات آن است که
طعن وارده بر مؤلف به سالمت کتابش آسیبی نرسانده است .مواردی که وی در دفاع از
ساحت این مؤلفان بیان میکند عبارتند از:
 .1 .10 .3روایت اصحاب اجماع و سایر اجالء از مؤلف
وی یکی از مهمترین نشانه های وثاقت و مورد اعتماد بودن راوی یا مؤلف کتاب را روایت
اجالء از وی و همچنین وجود نام راوی در اسناد کتب اربعه دانسته و این مورد را از
باالترین قرائن تزکیه می داند [ ،25ج ،1ص.]83
نمونۀ  .1وی روایت ابنابیعمیر ،حسنبنمحبوب ،بزنطی و عبدهللابنبکیر از درست
بنمنصور را دلیلی بر وثاقت درست میداند زیرا معتقد است که ایشان جز از ثقه نقل
روایت نمیکنند [ ،25ج ،1ص.]43
نمونۀ  .2در اثبات وثاقت مثنیبنولیدالحناط به نام تعداد زیادی از اجالء اشاره
میکند که در اسناد کتب اربعه از وی نقل روایت کردهاند .از جمله روایت ابنابیعمیر،
احمدبنمحمدبنابینصر بزنطی در الکافی و التهذیب ،علیبنحکم در الکافی و التهذیب،
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حسنبنعلیالوشاء در الکافی ،ابنفضال در الکافی و التهذیب ،حسنبنمحبوب در الکافی

و ،25[ ...ج ،1ص.]83

 .2 .10 .3ردّ اتهام غالی یا اهلسنت بودن مؤلف

مؤلفین برخی از کتب مورد استفاده در مستدرک وسائلالشیعه ،به غلو یا عامی بودن
متهم بوده و در نتیجه این اتهام ،از اعتبارکتابشان کاسته شده یا به کلی فاقد اعتبار
محسوب شده است.
محدث نوری در مواردی که این اتهام را خالف واقع میدانسته با اهتمام ویژه سعی
نموده تا از مؤلف کتاب رفع اتهام نماید .وی در این زمینه از دو روش بهره میگیرد:
اول :از طریق استناد به مطالب کتاب

نمونه :در مورد قاضینعمان صاحب کتاب دعائماإلسالم که احتمال باطنیه یا اسماعیلیه
بودن او مطرح بوده ،به نشانههای متعددی از کتب او استناد کرده و سالمت مذهب او را
اثبات میکند و میگوید« :من در کتابش از ابیجعفرثانی(ع) و امام رضا(ع) روایتی را
دیدهام ،در روایتی که در الکافی و التهذیب و الفقیه هم آمده از علیبنمهزیار از امام
جواد(ع) هم روایتی را آورده است .سند بسیاری از روایاتش به امام موسیبن جعفر(ع)
ختم میشود ،در حالیکه اسماعیلیه وقتی به کربال و نجف میروند ،به سمت بغداد و
حرم موسیبنجعفر(ع هم نمیروند» .وی پس از ذکر شواهد متعدد ،به روایتی در کتاب
دعائماإلسالم استناد میکند که جای شکی در سالمت مذهب مؤلفش باقی نمیگذارد:
«فقد روینا عن أبيجعفر محمدبنعليّ (ع) ،أنّه قال« :بني اإلسالم علی سبع دعائم :الوالیه
و هي أفضلها ،و بها و بالوليّ یوصل إلی معرفتها ،و الطهاره ،و الصاله ،و الزکاه ،و الصوم و
الحج و الجهاد إلی آخره» [نکـ  ،25 :ج ،1صص130ـ.]157
دوم :اشاره به سخن رجالیون اهلسنت
محدث نوری ،قدح علمای رجال اهلسنت نسبت به رجال و راویان شیعه را نشانهای بر
تشیع راوی و سالمت مذهبش میداند.
نمونه :وی در ادامۀ رفع اتهام اهلسنت بودن ابیسعید عبادالعصفری بیان میکند که
سمعانی در «األنساب»  ،وی را رافضی خوانده و احادیث وی را مستحق ترک میداند.
همچنین ابنحجر در «التقریب» او را رافضی و در عین حال صدوق میداند؛ روشن است
کسی که علمای اهلسنت او را رافضی خواندهاند ،قطعاً از اهلسنت نبوده و این اتهام
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شایستۀ او نیست [ ،25ج ،1ص.]54
سوم :اشاره به سخن علمای رجال و سایر علمای شیعه دربارۀ مؤلف

وی همچنین به سخنان علمای رجال شیعه در ردّ شبهۀ عامی بودن مؤلفان کتب استناد میکند:
نمونه :دربارۀ علیبنالحسینبنعلیالمسعودی ،مؤلف کتاب «اثبات الوصیه» که برخی
شبهۀ عامی بودن او را مطرح کردهاند ،میگوید :وقتی نجاشی نام او را به همراه
تألیفاتش ذکر کرده ،یعنی او را امامی میداند .ضمن آنکه علیبنطاووس در کتاب «فرج
المهموم» و نیز ابنادریس در «السرائر» از وی با عناوین «الشیخ الفاضلالشیعی» و «هذا
الرجل من مصنفی اصحابنا» نام بردهاند [ ،25ج ،1ص.]116
 .3 .10 .3اثبات وثاقت یا ممدوح بودن مؤلف مسکوتٌعنه
محدث نوری در اثبات وثاقت راویانی که در کتب رجالی مدح و ذمی دربارۀ آنها نیامده
است ،از روش هایی نظیر :اثبات صاحب اصل بودن مؤلف؛ ذکر نام مؤلف در کتب رجال
بدون طعنی دربارۀ وی؛ بهشمار آمدن راوی از اصحابائمه(ع)؛ بهرهگیری از توثیقات عام
و ...استفاده میکند.
نمونۀ  .1در مورد ابنابیجمهوراالحسایی ،مؤلف کتاب «عوالیاللئالیالحدیثیه» که
صاحب روضاتالجنات او را مجهولالحال دانسته و توثیق نمیکند ،میگوید :بر اساس
سخنان وی ،گرد شبهه بر چهرۀ جماعت بسیاری از علمای اخیار که نامی از آنها در
کتب تراجم نیست مینشیند و روایاتشان از دایرۀ صحت و اعتماد خارج میشود و
عجیب آنکه صاحب روضاتالجنات در ابتدای امر ،ابنابیجمهوراالحسایی را به شیخ
فاضل و محقق و خالصۀ متأخرین توصیف میکند ولی پس از آن در وثاقتش تردید
میکند ،حال آنکه وثاقت پایینترین درجۀ کمال است .ضمن آنکه در مورد بسیاری از
علمای معروف و مذکور در اجازات هم چیزی فراتر از آنچه در مورد صاحب این کتاب
گفته شده ،ذکر نکرده اند و آنان نیز با کلمات شایع و متداول در کتب رجالی ،توثیق و
تعدیل نشدهاند ،چ را که آنان قدر و منزلتشان بیشتر از نیاز به این توثیقات است [نکـ :
 ،25ج ،1صص334ـ.]335
وی همچنین به سخن عالمه بهبهانی اشاره میکند که ذکر نام راویان در کتب رجال
بدون آوردن طعنی ،سبب قبول روایتشان است .همانطور که شهید در ذکری در مبحث
جمعه در مورد حکمبنمسکین میگوید :آمدن نام او در سند روایت ،موجب ضعف نمیشود؛
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زیرا کشی نام او را ذکر کرده ولی طعنی برایش نیاورده است [ ،25ج ،1ص.]49
نمونۀ  .2در مورد محمدبنحسنبنجمهور مؤلف کتاب «رساله الذهبیه» میگوید :وی
از جعفربنبشیر روایت کرده که نجاشی دربارۀ او گفته است« :ثقه روی عن الثقات و رووا
عنه» .بنابراین روایت کردن او از جعفربنبشیر نشان از وثاقت او دارد [ ،25ج ،1ص.]228
 .4تحلیل و ارزیابی
دقتنظر در دالیل و مستندات بهکار رفته در عبارات محدث نوری در کسب اعتبار کتب،
نشانگر تمایل وی به استفاده از نظام قرائن و بهکارگیری سبک قدما در اثبات اعتبار حدیث
یا منابع حدیثی است 1.بهعبارت دیگر تالش گستردۀ وی در فایدۀ دوم خاتمۀ مستدرک در
اثبات اعتبار منابع حدیثی مورد استفادهاش در مستدرکالوسائل ،یادآور تالش متقدمان
امامی ،در دستیابی به میراث مکتوب معتبر و قابل اعتماد حدیثی است؛ چراکه توجه به
منبع مکتوب حدیث و ارزشگذاری آن یکی از محورهای قدما ،در فرآیند ارزیابی صدور و نیز
اعتبارسنجی آن بودهاست .اعتبارسنجی منابع ،نزد متقدمان بهعنوان یک ضرورت مطرح بوده
تا جایی که گاه در تعارض میان احادیث ،حدیثی را بهخاطر ضعف منبع آن ردّ کردهاند [نکـ :
 ،9ج ،2ص 66و ج ،3ص ،]170یا در جمع میان اخبار ،حدیثی را برگزیدهاند که در کتابی
معتبر نقل شده است [نکـ  ،9 :ج ،3ص.]265
توجه به کتاب /منبع حدیثی ،از دوران حضور امامان شیعه(ع) مورد توجه عالمان امامیه
بوده است و درحقیقت ،ریشه و علت این اهتمام ویژه به اعتبار کتاب حدیثی را باید در
فرهنگ نوشتاری حدیث شیعه جستجو کرد [در اینباره نکـ  ،21 :صص151ـ.]169
لذا منبع /کتاب حدیثی نقش محوری در اعتبارسنجی حدیث نزد قدما داشته است .در میان
متأخرین نیز پیش از محدث نوری ،عالمانی نظیر عالمه مجلسی و حرعاملی در کسب اعتبار
مصادر حدیثی سخن گفتهاند [ ،7ج ،3ص 151و ج ،6ص191؛  ،17ج ،1صص26ـ.]46
بنابراین تالش وافر محدث نوری در اثبات اعتبار منابع حدیثی و توجه به آن بهعنوان
 . 1متقدمان امامی در فرآیند ارزیابی صدور احادیث با تکیه بر نظام قرائن از نشانههای متعددی اسـتفاده
کردهاند که این نشانهها را میتوان در سه محور «منابع حدیث ،راویان و متون حدیث» مشـاهده کـرد.
چنانچه در این ارزیابیهای سهگانه به صدور حدیثی اطمینان مییافتند از آن حدیث با عنوان صحیح
یاد می کردند و در مقابل ،احادیثی را که در صدور آن از معصوم تردید داشتند ،ضعیف بر میشـمردند
[دربارة روش حدیثپژوهی قدما نکـ  ،4 :صص48ـ.]151
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مهم ترین رکن در اعتبارسنجی احادیث ،در راستای روش عالمان متقدم امامی قابل
تفسیر است .لکن ،تحلیل و بررسی عناصر و مؤلفههایی که وی در اعتبار منابع حدیثی
دخیل دانسته و در این نوشتار به آنها اشاره رفت ،امری ضروری است که می توان ،در
دو بخشِ مؤلفههای اعتبارسنجی واجد یا فاقد اعتبار علمی کافی ،بدان پرداخت.
 .1. 4مؤلفههای اعتبارسنجی واجد اعتبار علمی
برخی از عناصر ی که محدث نوری در اعتباربخشی به کتب حدیثی بدانها استناد
میکند ،در دیدگاه حدیثپژوهی متقدمین از اتقان و اعتبار علمی محکمی برخوردار
بوده و شواهد متعددی از عنایت ویژۀ قدما به موارد مذکور در دسترس است .از جمله:
 .1 .1. 4شهرت کتاب
مالحظه شد که یکی از مهمترین اقدامات محدث نوری در کسب اعتبار برخی کتب،
اثبات شهرت آنها بود [مانند ،25 :ج ،1صص98و 354و .]...
نگاهی دقیق به آثار برجایمانده از قدما نیز نشان از آن دارد که توجه به شهرت کتاب و
روایت از جمله قراین مهم و قطعی در روش حدیثی ایشان و اعتماد به صدور احادیث بوده
است .گزارش نجاشی از تردید در اعتماد به کتاب «دالئل خروج القائم و المالحم» حسنبن
محمدبناحمد صفار بصری ،به دلیل عدم شهرت آن [نکـ  ،24 :ص ،]48بهخوبی نقش
شهرت کتاب در اعتماد به آن و بررسی صدور احادیث را روشن میکند.
شیخ صدوق (م 381ق) نیز ،بر این مبنا تصریح کرده است؛ تا جایی که شهرت منابع
کتاب من ال یحضرهالفقیه خود را یکی از ویژگیهای مهم اثر خود برشمرده است [،2
ج ،1صص3ـ.]4
 .2 .1 .4اعتبار اصول حدیثی

محدث نوری در اثبات اعتبار برخی کتابها [ ،25ج ،1صص46و  ،]104در گام اول
سعی میکند تا اصل بودن آنها و به تبع آن ،اعتبار آنها را به اثبات رساند.
یکی از نشانههای اصلی و اساسی تصحیح حدیث نزد قدما نیز ،وجود آن در اصول
حدیثی صحیح و معتمد بوده است [نکـ  ،6 :ج ،2ص127؛  ،22ص .]161اظهارنظر شیخ
طوسی دربارۀ حدیثی منقول از حذیفهبنمنصور را میتوان از نمونههای دیگر توجه قدما به
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این قرینه یاد کرد .یکی از دالیل وی ـ که حکم به تضعیف این حدیث داده ـ آن است که
این حدیث در هیچیک از اصول مصنف حدیثی ثبت نشده است [ ،10ج ،4صص168ـ.]169
وی در کتاب عدهاالصول می گوید« :نقل از ضعفا گرچه به کتابهای ما راه یافته ،اما
ضرری به اعتبار اصول وارد نمیکند ،زیرا اصحاب امامیه با جمعآوری قراین ،درپی
اطمینان از صدور حدیث امام(ع) بودند و با دستیافتن به چنین اطمینانی ،روایت را
نقل میکردند؛ به این معنا که روایتِ دارای قرینۀ صحت را ،از راوی ضعیف نقل کرده و
روایات فاقد آن قرینه را نقل نمیکردند» [ ،11ج ،1ص.]151
این سخنان نتیجۀ دیدگاهی است که باور دارد آثار حدیثی معرفی شده تحت عنوان
«اصل»  ،در منابع فهرستی و رجالی متقدم ،جایگاهی خاص در فرآیند تصحیح و احراز
صدور احادیث داشتهاند [ ،14ص.]48
 .3 .1. 4اثبات سالمت متن کتاب از جبر و غلو و( ...نقد محتوایی)
روش محدث نوری در نقد محتوایی کتب ،برخاسته از سیرۀ عقالست .زیرا عقال در
مواجهه با افراد ،بدون توجه به خود فرد ،مضمون سخن وی را بررسی میکنند و اگر
سخن او قابل پذیرش بود ،آنرا قبول کرده و در غیر اینصورت ،با نقد سخن ،گوینده را
نیز نکوهش میکردند.
وی در مورد کتابهایی که مؤلف آنها به فساد مذهب ،غلو و ...متهم بودند [،25
ج ،1صص53ـ ]54و یا اتهام وجود مطالب نادرست و احیاناً مخالف اصول مذهب و...
[ ،25ج ،1ص ]52باعث عدم اعتبار آنها شده بود ،به تحلیل متنی کتب مذکور پرداخته
و با اثبات سالمت متن این کتب ،اعتبار آنها را نتیجه میگیرد.
بر پایۀ گزارشهای رسیده ،میتوان گفت که بیتردید ،نقد متن کتاب حدیثی ،تاریخی
کهن در شیعه داشته و نخستین گامهای آن به عصر ائمه(ع) میگردد [نکـ  ،3 :ص.]42
شاهد این سخن ،نظر امام حسن عسکری(ع) دربارۀ کتاب «یوم و لیله»
یونسبنعبدالرحمن است .تعبیر «اعطاه هللا بکل حرف نوراً یوم القیامه» از سوی امام که
اعتبار کتاب را به تأیید میرساند ،اشاره به اظهار نظر امام ناظر به محتوای کتاب است [،24
ص ،447ش .]1208شاهد دیگر ،سخن امام هادی(ع) دربارۀ همین کتاب است؛ به گفتۀ
کشی ،ابوجعفر جعفری این کتاب را بر امام هادی(ع) عرضه کرده ،امام بر آن نظر افکند و
همۀ آنرا ورق زد ،پس از آن اعتبار کتاب را تأیید کرد [ ،15صص 915 ،913و.]...
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رجالیون نیز دراعتماد یا عدم اعتماد به برخی کتب حدیثی به تحلیل متنی آنها
میپرداختند؛ برای نمونه :ابوعبدهللا حسینبنشاذویه صفار قمی از سوی محدثان مکتب قم
به غلو متهم شده ،اما ابنغضائری از روایت کتابی که وی در باب نماز نگاشته بود ،گزارش
داده است .بهدلیل اتهام مؤلف به غلو ،ابنغضائری مواجههای احتیاطآمیز با کتاب داشته و به
تحلیل متنی محتوای کتاب وی پرداخته و به دلیل نبود ضعفهای متنی بهویژه نقل احادیث
با محتوای غلوآمیز ،آنرا قابل اعتماد تلقی کرده است [ ،27ص ،53ش.]38
 .4 .1 .4روایت اصحاب اجماع از کتب مذکور
محدث نوری در اثبات اعتبار برخی کتب [ ،25ج ،1صص ،]... ،102 ،40به روایت
اصحاب اجماع باألخص ابنابیعمیر از کتاب استناد کرده است.
اهمیت نخستین راوی از مؤلف بهعنوان ناشر احادیث یک کتاب ،جایگاه بسزایی در
احراز صدور محتوای آن کتاب از معصوم در سنت حدیثپژوهی قدما داشته است .اشارۀ
فراوان فهرستنگاران امامی بر روایت کتاب بهوسیلۀ راویان خاص و شناخته شده چنین
قابل توجیه است ک ه از منظر ایشان اعتبار طریق کتاب در گرو آخرین راوی آن از مؤلف
بوده است .براین اساس ،چنانچه آخرین راوی از بزرگان امامی همچون اصحاب اجماع
می بود ،طریق کتاب نیز معتبر تلقی میشد[ .به عنوان مثال نکـ  ،12 :ص ،71ش.]290
از رهگذر روایت کتاب بهوسیلۀ یکی از راویان بزرگ ،اعتبار و ارزش کتاب نیز قابل
اثبات بود؛ چرا که بسیاری از این راویان با نگرشی انتقادی به پاالیش میراث حدیث
امامی ،به نقل آن میپرداختند [در اینباره نکـ  ،4 :صص 90ـ.]100
بنابراین تأکید ویژۀ محدث نوری بر این مورد در اعتبار کتب حدیثی ،ریشه در نگاه
علمای حدیثی و رجالی متقدم دارد؛ اما نکتۀ حائز اهمیت آن است که چگونه میتوان
اثبات کرد که نقل این بزرگان از مؤلف کتاب ،از کتاب وی بوده است تا بشود از این
طریق به اثبات اعتبار کتاب اقدام نمود؟ ممکن است در این موارد ،آن مؤلف کتاب ،راوی
کتاب راوی یا راویان پیش از خ ود بوده است؛ اما به هر حال نقل اصحاب اجماع از یک
راوی ،دال بر اعتماد به شخص مذکور خواهد بود ،چه راویت از کتاب آن شخص بوده
باشد ،چه از کتاب راویان پیش از او.
 .5 .1 .4توجه به تألیف کتاب در زمان استقامت مؤلف
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با توجه به اتهام وارده به برخی مؤلفین کتب ،به رویگردانی از مذهب اثنیعشری و
انحراف به غلو و سایرمذاهب ضاله ،مؤلفات این افراد نیز از حوزۀ اعتبار خارج شدند؛ اما
محدث نوری بر این نکته الزام دارد که با اثبات نگارش کتبِ این افراد در دورۀ سالمت
مذهبشان ،مؤلفات آنها معتبر و قابل استناد خواهد بود .این استدالل نیز در میان
فهرستنگارانی نظیر شیخ طوسی ،مورد توجه بوده و طبق آن عمل میکردند.
به عنوان مثال ،نجاشی دربارۀ ابوالقاسم علیبناحمد کوفی مینویسد« :غال فی آخر
عمره و فسد مذهبه و صنف کتبا کثیره اکثرها علی الفساد ،24[ »...ص ،265ش،]691
ولی شیخ طوسی ضمن اشاره به دورۀ استقامت وی ،بیشتر کتب وی از جمله «کتاب
االوصیا و کتاب فی الفقه» را برخالف نجاشی ،متین و استوار دانسته است [نکـ ،12 :
صص  271و  ،272ش .]390
 .2 .4مؤلفههای اعتبارسنجی فاقد اعتبار علمی کافی
از میان مؤلفههایی که محدث نوری در اثبات اعتبار برخی کتب بدانها استناد کرده،
مواردی نیز وجود دارد که از اعتبار علمی کافی برخوردار نیست .از آن جملهاند:
 .1 .2 .4اعتماد به کتاب به صرف اعتبار مؤلف آن

از جمله کتبی که محدث نوری آنها را بهسبب جاللت قدر مؤلفشان ،بینیاز از اثبات
اعتبار میداند عبارتند از :فالحالسائل ،تألیف علیبنطاووس؛ رساله فیالمهر ،تألیف شیخ
مفید؛ خصائص ،تألیف سید رضی و ...که بیان میدارد اتقان و تثبت مؤلفین این کتب،
در اثبات اعتبار آنها کافی است [ ،25ج ،1ص.]323،330،367
این در حالی است که وی در کتاب لؤلؤ و مرجان ،بر علمایی که بهصرف اعتبار
مؤلف ،به کتابی اعتماد کردهاند ،خرده گرفته و میگوید« :ناقل متدین و درستکار نباید
به مجرد دیدن خبری و حکایتی در کتابی که به عالمی نسبت میدهند ،قناعت کند،
چه بسا شود که آن کتاب را در اوایل سن نوشته و هنوز به مقام تمییز دادن صحیح از
سقیم و ثقه از غیر ثقه نرسیده و از این جهت اخبار موهونه و بیاصل و مأخذ و مخالف
روایت ثقات ،بلکه اخبار کاذبۀ یقینی در آن یافت میشود» [ ،26ص.]156
وی همچنین در نقد نظریۀ سیدبنطاووس مبنی بر رجوع اهل بیت(ع) از شام به
کربال بر این نکته تصریح مینماید که «مؤلفات بزرگان دین چه در مطالبی که محتاج به
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فکر صائب و نظر ثاقب است و چه در اموری که متوقف بر طول باع و تثبت و اطالع
است ،در امتداد عمرشان همه بر یک وتیره و نسق نباشد؛ کتابی که در اوایل تکلیف و
سن شباب نویسند ،در اتقان و ضبط و جامعیت غالباً مشابهتی با آنچه در ایام تکمیل و
اواخر عمر تألیف نمایند ندارد .لهوف هم در اوان تکلیف سیدبنطاووس تألیف شده
است» [ ،26ص.]144
 .2 .2 .4توثیق مؤلفین برخی کتب با بهرهگیری از توثیقات عام

همانطور که در مبحث اثبات معتمد بودن مؤلف کتاب بدان اشاره شد ،یکی از روشهایی
که محدث نوری به استناد آن ،اعتبار مؤلف و بالتبع ،اعتبار کتاب را نتیجه میگرفت ،اثبات
اعتبار مؤلف از طریق استناد به توثیقات عام بود؛ توثیقاتی نظیر :بهشمار آمدن مؤلف از
اصحاب امام صادق(ع) ،روایت اصحاب اجماع از مؤلف و ،25[ ...ج ،1ص.]228
پرداختن به موضوع توثیقات عام و بررسی اعتبار هریک از موارد آن ،مجالی فراتر از این
نوشتار میطلبد [نکـ  ،5 :صص207ـ ،]350لکن از آنجا که بسیاری از این توثیقات عام ،محل
اختالف علمای رجالی بوده ،لذا نمیتواند در اثبات اعتبار مؤلف ،کافی و مورد قبول باشد.
 .3 .2 .4اعتبار کتب به علت کثرت نقل مؤلفین اقدم از آنها

محدث نوری در مورد اثبات برخی کتب مانند کتاب «القرائات» [ ،25ج ،1ص ،]113به اثبات
نقل مؤلفینِ اقدم و باألخص صاحبان کتب اربعه از آنها پرداخته تا از آن طریق ،اعتبار آنها
محرز شود؛ اما نکتۀ قابل توجه آن است که نقل روایت این بزرگان از کتابی ،لزوماً به معنای
اعتبار آن کتاب نبوده و تنها میتواند دلیلی بر اعتبار همان روایاتی باشد که ایشان نقل
کردهاند؛ به عبارت دیگر اینکه صاحبان کتب اربعه از میان روایات یک کتاب ،تنها مواردی را
گزینش و نقل کردهاند ،خود دلیل بر آن است که همۀ روایات کتاب را معتبر نمی دانستهاند،
چه در غیر این صورت باید تمامی آن روایات را در مجامع خود نقل میکردند.
 . 4 .2 .4اثبات اعتبار کتاب بنابر ،اعتماد حرعاملی به کتابی بهعلت نقل با
واسطه از آن کتاب

محدث نوری در مورد برخی کتب نظیر کتاب اشعثیات ،با استناد به دالیلی سعی در
اثبات این مطلب دارد که حرعاملی به این کتاب اعتماد داشته است؛ چرا که به واسطۀ
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سیدبن طاووس از آن نقل روایت کرده است و عدم نقل روایت مستقیم او از این کتاب
به علت عدم اعتمادش نبوده ،بلکه به آن دسترسی نداشته است .حال آنکه این دلیل در
اثبات مدّعای محدث نوری کافی به نظر نمیرسد؛ چرا که نمونۀ این روش را نجاشی در
خصوص روایت از ابوالمفضل شیبانی تصریح کرده است .وی در ترجمۀ محمدبنعبداهللا-
بنمحمدابوالمفضل شیبانی گوید ...« :بیشتر اصحابمان را دیدم که به او خرده میگیرند و
او را تضعیف میکنند .این شیخ را مالقـات و از او بسیار سماع کردم و از نقـل از او بـه
جـز در مـواردي کـه بـین مـن و او واسطهاي باشد ،خودداري کردم» [ ،24ص.]396
بنابراین محتمل است علت عدم نقل بیواسطۀ حرعاملی از کتاب اشعثیات ،مشابه دلیل
نجاشی در عدم نقل مستقیم از ابوالمفضلالشیبانی باشد ،نه لزوماً عدم دسترسی به
کتاب مذکور.
 .5 .2 .4اثبات اعتبار کتاب بهعلت ذکر طریق نجاشی و طوسی به کتاب
روش دیگری که محدث نوری در جهت اثبات اعتبار برخی کتب حدیثی از آن
بهره گرفته ،استناد به ذکر طریق نجاشی و طوسی به کتب موردنظر بوده است ،با این
دلیل که ذکر طریق به کتاب ،دلیل بر اعتبار کتاب نزد ایشان بوده است .لکن ادعای
مذکور با ذکر موارد نقض ،باطل خواهد شد؛ بهعنوان مثال ،نجاشی در ترجمۀ
«سهلبنزیاداآلدمي»  ،او را غیر معتمد و ضعیف در حدیث معرفی کرده و در عین حال
طریق خود به کتاب نوادر او را ذکر کرده است [ ،24ص .]186وی همچنین در ترجمۀ
«سلمهبنالخطاب» او را ضعیف در حدیث میداند ،لکن طریق خود به کتب او را نیز
آورده است [ ،24ص] 188؛ از این موارد نقض ،در رجال شیخ طوسی نیز قابل ذکر است.
لذا این مؤلفه نیز در اثبات اعتبار کتاب حدیثی نمیتواند قابل پذیرش باشد.
 .5نتیجهگیری

با توجه به کتب مورد استفادۀ محدث نوری در مستدرکالوسائل و نیز با دقتنظر در
مواردی که وی با استناد بدانها سعی در کسب اعتبار برای منابع مستدرک دارد ،روشن
میشود که:
 .1محدث نوری به همۀ سیزده کتابی که مورد اعتماد حرعاملی نبوده ،اعتماد نکرده،
بلکه هفت مورد را به علت عدم اعتماد ،به کلي رها کرده است و تنها شش کتاب

300

پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال پنجاه و یکم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 1397

(مصباح الشریعه ،فقهالرضا ،عوالياللئالي ،الشهاب ،جامعاالخبار ،الدرر و الغرر) از سیزده
مورد را ،آورده که احتماالً این شش کتاب ،از دستهاي باشند که وثاقت مؤلفین آنها یا
صحت انتساب به مؤلفانشان براي شیخ حرعاملی ،احراز نگشته بود ،اما محدث نوري ،با
بررسيهاي خود نسبت به این موارد ،اعتماد حاصل کرده و به آنها اطمینان ميکند.
 .2وی در مورد سایر کتب مورد استفادهاش در تألیف مستدرک ،بهدالیل بسیاری
استناد می کند تا از آن طریق ،اعتبار کتاب را به اثبات برساند .مواردی که از طریق آن
اعتبار کتب موردنظرش را اثبات میکند عبارتند از :ردّ اتهام وضع برخی کتب با استناد
به سخن علمای رجال ،روایت اصحاب اجماع از کتب مذکور ،اثبات خالی بودن کتاب از
جبر ،غلو ،تفویض و . ...الزم بهذکر آنکه ،مستندات محدث نوری برای اثبات اعتبار
بسیاری از کتب ،محدود به روش ذکر شده در این نوشتار نبوده ،بلکه برای جلوگیری از
تکرار ،ناگزیر بهذکر نمونههای محدود بودیم.
 .3محدث نوری از این رهگذر ،مهمترین دغدغۀ شیخ حر ،یعني احراز اطمینان
نسبت به صحت متن ،محتوا و انتساب را جبران ميکند .اگر چه مبانی محدث نوري در
احراز اطمینان نسبت به صحت این موارد ،الزم به نظر ميرسد ،اما همینقدر که ایشان
تالشکرده که با مبنا و دلیل ،کار شیخ حر را کامل کند ،ميتوان بر مستدرک بودن کار
او صحه گذاشت .بهعبارت دیگر ،کار وی در فائدۀ دوم خاتمه ،دلیلي بر رعایت مالکهاي
صاحب وسائل ،در استفاده از کتب به حساب ميآید.
 .4تحلیل و بررسی عناصر و مؤلفههایی که وی در اعتبار منابع حدیثی دخیل دانسته
و در این نوشتار به آنها اشاره رفت ،نشان میدهد که برخی از موارد مورد استناد وی
در کسب اعتبار کتب ،مانند :شهرت کتاب ،اثبات سالمت متن کتاب از جبر ،غلو ،تفویض
و ...یا نقد مح توایی و ...واجد اعتبار علمی بوده و در مقابل برخی دیگر نظیر اعتماد به
کتاب بهصرف اعتبار مؤلف آن ،توثیق مؤلفین برخی کتب با بهرهگیری از توثیقات عام،
اعتبار کتب به علت کثرت نقل مؤلفین اقدم از آنها و ...از اعتبار علمی کافی برخوردار
نبوده و قابل دفاع نمیباشد.
منابع
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انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
[ .]3باقری ،حمید؛ معارف ،مجید (« .)1391کارکردهای نقد متنی احادیث نزد محدثان متقدم
امامی» .مجلۀ پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال  ،45شمارۀ ،1بهار و تابستان ،صص.70-39
[ .]4ــــــــــــــ (« .)1391نقد و بررسی معیارهای احراز صدور حدیث نزد متقدمان و
متأخران شیعه» .تهران ،دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران.
[ .]5ترابی شهرضایی ،اکبر ( .)1394پژوهشی در علم رجال .قم ،مرکز بینالمللی ترجمه و نشر

المصطفی(ص).

[ .]6جیالنی ،رفیعالدین محمدبنمحمد مؤمن ( .)1387الذریعة إلی حافظ الشریعه :شرح أصول
الکافي جیالنی .محقق  /مصحح :محمد حسین درایتی ،قم ،دارالحدیث.
[ .]7حر عاملی ،محمدبنحسن ( .)1409وسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعه .محقق/
مصحح :مؤسسۀ آلالبیت(ع) ،قم ،مؤسسۀ آلالبیت(ع).
[ .]8شیخ حرعاملی ،محمدبنحسن ( .)1414هدایة األمه إلی أحکام األئمه(ع) .محقق/
مصحح :آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی ،گروه حدیث ،مشهد ،آستانه الرضویه
المقدسه ،مجمع البحوثاإلسالمیه.

[ .]9طوسی ،محمدبنحسن ( .)1390اإلستبصار فیما اختلف من األخبار .محقق /
مصحح :خرسان حسنالموسوی ،تهران ،دارالکتباإلسالمیه.
[ .]10ــــــــــــــ ( .)1407تهذیب األحکام .محقق  /مصحح :خرسان حسن الموسوی،

تهران ،دار الکتب اإلسالمیه.
[ .]11ــــــــــــــ ( .)1417العده فی اصول الفقه .تحقیق :محمد رضا انصاری قمی ،قم ،نشر ستاره.
[ .]12ــــــــــــــ ( .)1420الفهرست .قم ،کتابخانۀ محقق طباطبایی
[ .]13عبدالمنعم ،محمود عبدالرحمن ( .)1419معجمالمصطلحات و األلفاظالفقهیه .قاهره  /مصر ،دارالفضیله.
[ .]14فضلی ،عبدالهادی (.)1416اصول الحدیث .بیروت ،مؤسسه امالقری و التحقیق والنشر.
[ .]15کشی ،محمد بن عمر( .)1409رجال الکشي :إختیار معرفهالرجال .محقق /مصحح:
محمدبن حسن طوسی ،حسن مصطفوی ،مشهد ،مؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد.
[ .]16کلینی ،محمدبنیعقوببناسحاق(ق) .الکافي .تهران ،دارالکتباإلسالمیه.
[ .]17مجلسی ،محمد باقر ( .)1403بحار األنوار .بیروت ،دارإحیاء التراثالعربي.
[ .]18مسعودی ،عبدالهادی ( .)1389وضع و نقد حدیث .تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) و دانشکدۀ علوم حدیث.
[ .]19مصطفوی ،حسن ( .)1368التحقیق في کلماتالقرآنالکریم .تهران ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي.
[ .]20مظفر ،محمدرضا ( .)1419اصولالفقه .قم ،مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.
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[ .]21معارف ،مجید( .)1374پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه از آغاز تا پایان قرن پنجم .تهران،
موسسه فرهنگی و هنری ضریح .
[ .]22میرداماد ،محمدباقربنمحمد( .)1311الرواشح السماویه في شرح األحادیث اإلمامیه .قم ،دارالخالفه.
[ .]23نائینی ،محمد حسین( .)1376فوائداالصول .قم ،مؤسسۀ النشراالسالميالتابعه لجامعهالمدرسین.
[ .]24نجاشي ،احمدبنعلی( .)1365الرجال .قم ،مؤسسۀ النشراالسالميالتابعه لجامعهالمدرسین.
[ .]25نوری ،حسین ( .)1408خاتمه مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل .محقق  /مصحح:
مؤسسۀ آلالبیت(ع) ،قم ،مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم.

[ .]26ـــــــــــــــ ( .)1375لؤلؤ و مرجان .تحقیق و ویرایش :حسین استادولی ،تهران،
دارالکتباالسالمیه.
[ .]27واسطي بغدادي ،احمدبنحسین( .)1364الرجال (البنالغضائري) .محقق /مصحح :محمدرضا
حسینی ،قم ،دارالحدیث.

