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  )5/5/1401تاریخ پذیرش مقاله:  -25/8/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

 
  چکیده

یکی از مسائل تحقیقی در سندشناسی حدیث، اثبات اتحاد راویانی است که از ایشان با 
ر نظـر د های رجالی یاد شـده اسـت. ایـن امـر مسـتلزم دقـت       عناوین مختلف در کتاب

باشد.  قواعد و سازوکارهای خاصی می جزئیاتی است که ذیل هر عنوان ذکر شده و پیرو
های محمدتقی مجلسی در اثبات اتحـاد عنـاوین متعـدد     در این نوشتار به بررسی شیوه

پرداخته شده است. هرچند وی کمتر به عنوان یک عالم رجـالی شـناخته شـده، ولـی     
حاکی از تسلط وی  ،هیالفق حضرهیال منتاب های سندی او ضمن شرح احادیث ک بررسی

حـالی، اتحـاد    شـناختی و شـرح   بر کتب و اطالعات رجالی اسـت. تشـابه اطالعـات نـام    
شاگردان، وحدت طبقه، بررسی قرائن موجود در راویـان مـرتبط، عـدم تنـافی عنـوان      

اسانید، قرائنی اسـت   ۀمطلق و مقید، وحدت طریق نجاشی و شیخ طوسی و نیز مقایس
  مجلسی با استناد به آن، اتحاد برخی عناوین مشترک را اثبات کرده است.که 
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  مقدمه
هاسـت، در طـول   علم رجال، که متصدی بررسی احوال راویان از حیث وثاقت و ضعف آن

مبـانی و قواعـد    ۀیده است. نخستین بار، متأخران دربارزمان مراحل مختلفی را به خود د
  اند. در همین دوره، علـم رجـال از علـم تـراجم تفکیـک       علم رجال، سخن به میان آورده

های مختلفی پیگیـری  ) و بحث بر روی مبانی و قواعد رجالی به شکل14 (نکـ : سبحانی، 
وضـوع مبـانی و قواعـد علـم     های مستقلی در مشد. برخی از علمای شیعه با تألیف کتاب

را فراهم ساختند و گروه دیگری این مبانی و قواعد را در رشد و بالندگی آن ۀرجال، زمین
الحدیثی خود بیان کردند. محمدتقی های حدیثی و در ضمن مباحث فقهی یا شرح کتاب

ق)، از جمله افرادی اسـت کـه در هـر دو    1070-1003مجلسی معروف به مجلسی اول (
بـر   هیحاشـ الیت نموده اسـت. وی عـالوه بـر نگـارش دو اثـر مسـتقل رجـالی (       حوزه فع

)، ضمن آثار حـدیثی خـود،   2هیالفق حضرهیال کتاب من ۀخیمش شرحو  1یتفرش الرجالنقد
نیـز مبـانی و قواعـد رجـالی مـدنظر خـویش را        یصاحبقران لوامعو  نیالمتق روضةمانند 

گـری   گیـری تفکـرات اخبـاری   اوج ۀرتبیین کرده است. دوران زندگی مجلسی اول بـا دو 
عصـر   وی، وجه بارز شخصـیت علمـی اوسـت. وی هـم     زمان است، اما رویکرد معتدل هم

ق)، عبـدالنبی جزایـری (م   1015چـون سـید مصـطفی تفرشـی (زنـده در      بزرگانی هـم 
ــده در  ق)، مــال عنایــت1021 ــایی (زن ــرزا محمــد اســترآبادی (م 1066هللا قهپ ق) و می
انـد و نقـادی    از این عالمان بزرگ شیعی صاحب اثر در علم رجال ق) است. هریک1028

مورد   ۀرو دورداد. از اینها استناد توان به آنراویان و بررسی تحقیقی احوال ایشان را می
علم رجـال اسـت.    ۀهای قابل مطالعه در حوزبحث، با محوریت مجلسی اول، یکی از دوره
ق)، مـال  1030گـانی چـون شـیخ بهـائی (م     با توجه به شاگردی مجلسی در محضـر بزر 

                                                                                                                                        
(ع) تیـ الب آل ۀتوسط مؤسس ،یشمس 1376کتاب، در سال  نیا ریدر چاپ اخ نقدالرجالبر  یمجلس ۀیحاش. 1

 ،»ت م« رمـز ) 1/23 ،یتفرشـ : نکــ  ( است دهیرس چاپ به »ی ق ح م« و »ت م« رموز با و سیرنویز صورت به
 ،ی: تفرشـ ـ نمونـه نکـ   یمقابله کرده (برا یرا با اصول رجال یرشمطالب تف ،یاست که مجلس یناظر به موارد

 یشخصِ مجلس یناظر به آراء رجال ،»یم ح ق «رمز  نیمورد است. همچن 950) و تعداد آن در حدود 1/38
 .ردیگ ی) و حدوداً پنجاه مورد را در برم1/218 ،ی: تفرشـ نمونه نک یاست (برا

ـ  دهیرسپ ایشان به چا روضة المتقینکتاب  ه عنوان جلد چهاردهم ازب اثر نیا .2 از  یاست. محقق تهران
ـ  هیالبه الروضة) و 13/64 ،ی(طهران ثیاالحاد شرحچون  ینیبا عناو خهیشرح مش ) 11/290 ،ی(طهران

 یرجال المول نام با آن از نیهمچن. داند یم هیفق خةیشرح مش یخیتار یدو نام را اسام نیکرده و ا ادی
 نام برده است. زی) ن10/101 ،ی(طهران الروات طبقاتو  یالمجلس یمحمد تق
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دار  تواند میـراث ق)، او می1040ق) و میر محمدباقر داماد (م 1021عبدهللا شوشتری (م 
عامل و نظرات رجالی اساتید خویش باشـد. همچنـین آراء رجـالی    جبل ۀآراء رجالی حوز

رو ایـن  مجلسی اول بر شاگردان و محافل رجالی پس از وی نیـز اثرگـذار بـوده اسـت. از    
  علم رجال است. ۀشناخت مبانی رجالی وی، یکی موضوعات قابل مطالعه در حوز

و یـا اثبـات اتحـاد     مختلفـات  دیـ توحیکی از مباحث تحقیقی در علم رجـال، بحـث   
راویانی است که از آنان با عناوین متعددی در کتب رجالی یـا اسـانید روایـات یـاد شـده      

های سـندی خـود و بـه ویـژه در      که در بررسی عالمانی است ۀاست. مجلسی اول در زمر
فقیه، در صدد کشف اتحاد این راویان برآمده و قواعدی را برای این منظـور   ۀشرح مشیخ

وضع کرده است. وی در چهل و هشت مورد به توحید مختلفات اشاره کـرده و در اثبـات   
آن است تـا قواعـد   بیست و چهار مورد از آنان، از قواعدی بهره برده است. این نوشتار بر 

 توحید مختلفات از دیدگاه محمدتقی مجلسی را از میان مباحث درایی و رجـالی و شـرح  
  مند استخراج کرده، به بررسی هریک بپردازد.  الحدیثی مجلسی اول به صورت ضابطه

  
  پژوهش   ۀ. پیشین1

و  موضوع مختلفات و شناسایی راویـان از ابتـدا مـورد توجـه علمـای امامیـه       ۀبحث دربار
صـالح و حـاکم نیشـابوری    توان به ابن سنت میسنت بوده است. در میان علمای اهل اهل

هـایی از ایـن    به ذکر مثال ۀمعرفة من ذکر باسماء مختلفصالح ذیل عنوان اشاره کرد. ابن
برخـی از راویـان در ذکـر اسـماء      ۀدست پرداخته است. وی تدلیس را بـه عنـوان انگیـز   

دارد که مطابق دیـدگاه او شناسـایی ایـن اسـماء مختلـف در       مختلف برای خود بیان می
شناخت تدلیس مدلسان از اهمیت زیادی برخوردار است. در بین رجالیان شیعی نیز این 

پـس از   ۀخران و بـه خصـوص از دور  أاز اهمیت زیادی برخوردار بـوده اسـت. متـ    ئلهمس
انـد. نقـد و    حـد پرداختـه  خران، رجالیان با استناد به قواعدی به شناسایی عنـاوین مت أمت

ب رجـالی و  ایـن مباحـث در خـالل کتـ     ۀبررسی این موارد از سوی رجالیان سبب توسع
. در بـین کسـانی کـه در بحـث توحیـد مختلفـات       )164 فوایدالرجال شده است (لطفی، 

هللا خوئی یاد کرد. بررسی شیوه توان از اردبیلی، تفرشی و آیة اند می رجالیان ۀسرآمد هم
ملکرد محمدتقی مجلسی در توحید مختلفات تـاکنون موضـوع هـیچ پژوهشـی     ع ۀو نحو

  قرار نگرفته است. 
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  . علل ایجاد عناوین مختلف2
شود، معلول عوامل گونـاگونی اسـت    پیدایش عناوین مختلفی که بر یک راوی اطالق می

راوی هـای   اختصار نام راویان و اکتفا به ذکـر یکـی از نسـب   توان به  ها می آن ۀاز جملکه 
تعـدد عنـاوین   (برای نمونه: انتساب عمر بن یزید بن ذبیان بـه صـیقل و بیـاع سـابری)،     

ها (برای مثال: حسن بن علی کـوفی   راویان و اکتفای رجالیان به ذکر برخی از این عنوان
     : و حسن بن علی بن عبد هللا بن مغیره)، نسبت دادن راوی به جـد یـا اجـداد وی (مـثالً

ریح به جدش میسره)، تعدد نام راوی (برای نمونه: داود بـن فرقـد و   انتساب معاویة بن ش
هـا (بـرای مثـال:     کتـاب  بـرداران  نسـخه  ۀداود بن ابی یزید)، تصحیف نام راویان به وسیل

: سـالم     ۀ) و گوناگونی شیومیسرهتصحیف نام محمد بن میسر به  نگارش نـام راوی (مـثالً
  بن حناط و سلم بن حناط) اشاره کرد.

  
  ورت توحید مختلفات. ضر3

سازی عنـاوین مختلـف، تعیـین وضـعیت راوی و جـرح یـا        عملی یکسان ۀمهمترین ثمر
تعدیل اوست. به این معنا که اگر یک راوی مهمل یا مجهول، با راوی ثقـه متحـد باشـد،    

  شود.   رسد و اگر با راوی ضعیف متحد باشد، ضعف او ثابت می وثاقت او نیز به اثبات می
  
  حید مختلفات. قواعد تو4

تـوان   هـای خاصـی مـی    برای اثبات اتحاد یا عدم اتحاد عناوین متعدد، از معیارها و مالک
چـون تشـابه   هـم های رجـالی مجلسـی اول، اسـتفاده از قرائنـی      استفاده کرد. در بررسی

اطالعات رجالی، قرائن موجود در اطالعات رجالی راویان مرتبط، عدم تنافی عنوان مطلق 
بحث، هریک از موارد  ۀخورد. در ادام به چشم می اسانید ۀطریق و مقایس و مقید، وحدت

  مذکور مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. 
  
  . تشابه اطالعات رجالی1. 4

های رجالی ذیل نام هریک از راویان ثبـت شـده،    توان مطالبی را که در کتاب به یک اعتبار می
شـناختی راویـان    دو دسـته، بـه بیـان اطالعـات نـام     بندی کرد. یکی از ایـن   به دو قسم دسته

دیگـر اطالعـات در    ۀاختصاص دارد. این اطالعات شامل بیان نـام و نسـب راوی اسـت. دسـت    
حالی ایشان اعم از بیان طبقه، ذکر مشـایخ و شـاگردان و   منابع رجالی، ناظر به اطالعات شرح
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توانـد بـه عنـوان     این اطالعات می بیان نام خویشاوندان و نزدیکان هریک از روات است. تشابه
گیـری مجلسـی اول از    ای کاربردی در توحید مختلفات به کار رود. در ادامه، موارد بهره ضابطه

  گیرد. تشابه هریک از این دست اطالعات، مورد بررسی قرار می
  
  شناختی . تشابه اطالعات نام1. 1. 4

و جد، لقب، کنیه، نسب و شغل است. ها در زبان عربی متشکل از نام، نام پدر  ساختار نام
شناختی دو یا چند راوی که از ایشان بـه صـورت مسـتقل یـاد شـده،       تشابه اطالعات نام

  تواند نشانگر اتحاد ایشان باشد.   می
بسـطام   1ابو الحسینبرای نمونه، مجلسی از این شیوه در راستای اثبات اتحاد عناوین 

سین واسطی و ابو الحسـن بسـطام بـن سـابور     ابوالح 2بسطام بن زیات، بن سابور واسطی
-110 (نجاشی، ینجاش رجالها در  استفاده کرده است. توضیح آنکه این نام واسطی زیات

)، به عنوان دو راوی 173-172 ( یطوس خیش رجال) و 98 (شیخ طوسی،  فهرست)، 111
مجلسـی  رغم تعدد عناوین در کالم شیخ طوسی و نجاشی، اند و علی مستقل قلمداد شده

شناختی، حاکی از اتحاد دو راوی  اول قائل به اتحاد این دو راوی است. تشابه اطالعات نام
دیگر بر این اتحاد از دیدگاه مجلسی، اکتفای عالمه حلی به ذکـر فقـط یـک     ۀاست. قرین

) اسـت  26 (عالمـه حلـی،   بسطام بن سابور زیـات ابـو الحسـن واسـطی     نام تحت عنوان 
). نظر به اینکه فقط نـام بسـطام بـن سـابور در کـالم      14/336 ن،یالمتق روضه(مجلسی، 

نجاشی به عنوان راوی ثقه مطرح شده و سایر روات مهمـل هسـتند، اثبـات اتحـاد ایـن      
  عناوین، بسیار مثمر ثمر خواهد بود. 

زیـاد  های رجالی مجلسی، اثبـات اتحـاد    دیگر در استفاده از این قرینه در بحث ۀنمون
: مجلسـی،  ـ (نکـ است  زیاد بن رجاءو  زیاد بن ابی رجاء کوفی، ه حذاءبن عیسی ابو عبید

                                                                                                                                        
؛ 45(برقی، اند  دانسته ابوالحسنوی را  بسطام زیات به دو گونه ضبط شده است. رجالیان عمدتاً ةکنی .1

 الفهرسـت و شـیخ طوسـی در   ) 110(نجاشـی،  ولی نجاشـی  ). 12/172 ،یالطوس رجالشیخ طوسی، 
ابـن داود ضـبط صـحیح     ۀاند. به گفت یاد کردهابو الحسین  ۀکنیاز او با  )،98 الفهرست،(شیخ طوسی، 

گونه سهو را از شیخ طوسی، فراوان  و مجلسی نیز وقوع این )69(ابن داود حلی، همان ابو الحسن است 
 ).14/336 ن،یالمتق روضه(مجلسی، داند  رغم اندک بودن، محتمل میو از نجاشی، علی

؛ البته 98 الفهرست،(شیخ طوسی، عنوان بسطام بن زیات یاد شده  از راوی مورد بحث با الفهرستدر  .2
اسـت. ابـن    ابـن  ۀ، حال آنکه سایر کتب رجالی فاقد واژ)، بعضی نسخ را فاقد ابن دانستهمصحح کتاب

 ). 69(ابن داود حلی، داند  می ابن ۀداود عنوان صحیح را بسطام زیات و بدون کلم
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زیاد بن عیسی ابو عبیده حذاء کوفی از راویان ثقـه و اصـحاب    ).14/366 ن،یالمتق روضه
است. نجاشی بیان داشته کـه نـام ابـی رجـاء، منـذر اسـت       (ع) و امام صادق (ع)امام باقر

د بن ابی رجاء، با نام زیاد بـن منـذر نیـز یـاد     رو ممکن است از زیا ؛ از این)170(نجاشی، 
عالوه بر زیاد بن عیسی ابو عبیده حذاء، از زیاد بن ابی رجـاء   یطوس خیش رجالشود. در 

 )208 -135  ،یالطوسـ  رجالشیخ طوسی،  (نکـ :کوفی به عنوان راوی مستقلی یاد شده 
اشـتراک دو راوی در  که حاکی از اعتقاد شیخ به عدم اتحاد این دو نفـر اسـت. نظـر بـه     

طور کـه مجلسـی اول   احتمال اتحاد این دو نفر بعید نیست؛ همان ،کنیه، نام پدر و طبقه
ه را مطرح کرده است. وی بیان داشته اختالف پدید آمده ناشـی از شـهرت   ئلنیز این مس

راوی به کنیه و عدم ذکر نام پدر اوست و مواردی که از وی تنها با نام و بدون ذکر کنیـه  
  ). 14/366 ن،یالمتق روضه(مجلسی،  خن به میان آمده باشد، اندک استس
  
  حالی . تشابه اطالعات شرح2. 1. 4

بخشی از اطالعات رجالی راویان ناظر به اطالعات شـرح حـالی ایشـان اسـت. مقصـود از      
اطالعات شرح حالی، بیان طبقـه، ذکـر مشـایخ و شـاگردان و بیـان نـام خویشـاوندان و        

توانـد   از روات است. تشابه این اطالعات میان دو یا چند عنوان راوی مـی نزدیکان هریک 
ای جهت اثبات اتحاد ایشان باشـد. مجلسـی اول در چنـدین مـورد، از تشـابه ایـن        قرینه

  شود: اطالعات جهت اثبات اتحاد بهره برده است که در ادامه به آن اشاره می
  
  . اشتراک شاگردان1. 2. 1. 4

حالی مندرج ذیل نام راویان، ذکر نام شاگردان ایشان است کـه در   رحاز جمله اطالعات ش
تواند به عنوان ضابطه در اثبات اتحاد دو یا چند راوی کارآمد باشـد. الزم   برخی موارد می

عنـه و بـالعکس    به ذکر است که ذکر مشایخ و شاگردان، داللتی در حصر راوی در مـروی 
ات اتحاد راویان به این قاعـده اتکـا کـرد و صـرفاً در     توان در اثب ندارد؛ لذا به تنهایی نمی

تواند نقش قرینه را ایفـا کنـد. مجلسـی اول، در مـواردی بـرای اثبـات        کنار سایر ادله می
ـ  آن در اثبـات اتحـاد راوی مجهـول     ۀاتحاد راویان از این قاعده بهره گرفته است که نمون

مشهود است. ) 190(نجاشی، ثقه  یسالم الحناط ابو الفضل کوفو  1الفضل الخیاط سلم ابو

                                                                                                                                        
اند؛  وی را حناط نسب داده) 86(و عالمه حلی  )190(. نجاشی نسب راوی به دو گونه ضبط شده است 1.

  !نسـب وی را خیـاط  ) 33(برقـی،  و برقـی   )219 ،یالطوسـ  رجـال طوسی، (شیخ ولی شیخ طوسی 
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اشتراک دارند و عاصم بن حمید، راوی هر دو نفر است (برقـی،   ابوالفضل ۀاین دو راوی در کنی
الفضـل    رو مجلسی اول معتقد است، سـلم ابـو   ). از این219 ،یالطوس رجال؛ شیخ طوسی، 33

الـف ممـدوده و گـاه بـا     الفضل است که نـام او گـاه بـا     الحناط در واقع همان سالم الحناط ابو
). الزم بـه ذکـر   14/370 ن،یالمتق روضهنگاشته شده است (مجلسی،  سلممقصوره به صورت 

است که شیخ طوسی عالوه بر سلم ابوالفضل الخیاط، از راوی دیگری با نـام سـلم ابوالفضـیل    
 ایـن راوی و اتحـاد یـا عـدم     ۀکوفی حناط نیز نام برده است، ولی مجلسی متعرض بحث دربار

اتحاد وی با سایر عناوین نشده است. با در نظر گرفتن وقـوع تصـحیف در کنیـه (ابوالفضـل و     
    ابوالفضیل) و لقب وی (حناط و خیاط) احتمال اتحاد این دو راوی نیز هست.

محمـد بـن قاسـم بـن     و  محمد بن مثنی بن قاسممجلسی از این شیوه در اثبات اتحاد 
رود. شیخ طریـق   جمله مصنفان امامیه به شمار می محمد بن قاسم بن مثنی ازاست.  مثنی

از محمد بن قاسـم نقـل کـرده اسـت      احمد بن میثماز  حمید ۀخود به کتاب او را به واسط
خـورد.   در سایر کتب رجالی نامی از این راوی به چشم نمی). 431 الفهرست،(شیخ طوسی، 

کرده است. این راوی نیـز   البته نجاشی از شخصی با نام محمد بن مثنی بن قاسم کوفی یاد
حمید از احمد از محمد بـن مثنـی    ۀصاحب کتابی است که نجاشی طریق خود را به واسط

). مجلسی اول به قرینـه اتحـاد راوی هـر دو کتـاب، معتقـد      371نقل کرده است (نجاشی، 
واحد هستند. وی در رفع تناقض گزارش نجاشی و شیخ، احتمال سـهو    است این دو عنوان،

سی را ممکن دانسته و البته احتمال داده که این راوی به اسم جدش مشهور باشد شیخ طو
از ). 14/449 ن،یالمتقـ  روضـه و همین مسئله، سبب تغایر دو عنوان شده باشـد (مجلسـی،   

دیگر راویانی که مجلسی با استناد به اتحاد شاگردان ایشان را واحـد دانسـته داود بـن ابـی     
    ).14/112 ن،یالمتق روضه(مجلسی،  1رقدیزید کوفی عطار و داود بن ف

                                                                                                                                        
در  سـلم الحنـاط  اند. البته برقی غیر از سلم ابو الفضل الخیاط از راوی دیگری نیز با عنـوان   دانسته "

با توجه به اینکه مجلسـی بـه نقـل از     ).33(برقی، م نام برده است میان اصحاب امام صادق علیه السال
و در اسـناد   )14/370 ن،یالمتقـ  روضـه مجلسـی،  : (نکــ  شیخ طوسی نسب راوی را حناط ذکر کرده 

شـیخ   :ـ نکـ بـرای مثـال   (نیز با عنوان حناط از او یاد شـده اسـت    استبصارو  بیتهذروایات دو کتاب 
  رسد ضبط صحیح همان حناط باشد.  به نظر می )7/170 االحکام، بیتهذطوسی، 

انـد. بـه نظـر     نیز گزارش کـرده  مرقدبراساس سخن ابن داود، برخی از اصحاب، نام فرقد را به صورت  .1
 االشـتباه  ضاحیاو  االقوال خالصةرسد مقصود ابن داود از برخی اصحاب، عالمه حلی است؛ ولی در  می

و عالمه حلی به نـام فرقـد تصـریح     )2/217(ابن داود حلی، د شو عالمه حلی چنین مطلبی یافت نمی
  .)68عالمه حلی،  :(نکـ کرده است 



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و پنجم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  114

  . وحدت طبقه2. 2. 1. 4
(شـهید  مقصود از طبقه، گروهی از راویان هستند که در سن و دیدار مشـایخ مشـترکند   

نیـز   مرتبهطبقه، از تعریف مذکور با عنوان  ۀدر بیان مجلسی اول، غیر از واژ ).388ثانی، 
و بـه نظـر   ) 89و  85، 60، 14/44 ن،یقـ المت روضـه (برای مثال ر.ک: مجلسـی،  یاد شده 

بنـدی   رسد از دیدگاه وی، تفاوتی بین این دو تعبیـر نیسـت. همچنـین وی در طبقـه     می
روات دارای معیاری متفاوت از سایرین است و بر اساس مقاطع زمانی خـاص و در دوازده  

 ن،یالمتقـ  روضـه (ر.ک: مجلسـی،  بنـدی ایشـان همـت گمـارده اسـت       مرتبه، بـه طبقـه  
. شناخت طبقات عالوه بر نقش مهمی که در تشـخیص راویـان مشـابه، امکـان     )14/323

، تشـخیص  )386(شـهید ثـانی،   اطالع یافتن از تدلیس، شناخت راویان در اسناد معنعن 
 )،338(شـهید ثـانی،   ارسال و اتصال سند و شناختن صحابه، تابعین و اتباع تابعین دارد 

  نوان از راویان کارآمد باشد. تواند در اثبات اتحاد دو یا چند ع می
وحدت طبقه، در اثبات اتحاد محمد بـن ولیـد بجلـی     ۀمجلسی از قاعد ۀاستفاد ۀنمون

و محمد بن ولید کرمانی مجهـول  ) 345 ن،یالمتق روضه؛ مجلسی، 563(کشی، خزاز ثقه 
فقط طریق شـیخ صـدوق بـه کرمـانی      ه،یالفق حضرهیال من خهیمشاست. در  )57(برقی، 

؛ ولی نامی از محمد بن ولید خزار بجلی کوفی به چشـم  )4/524(شیخ صدوق، ذکر شده 
شـود. مجلسـی بـا     ای از سندهای شیخ صـدوق مـی   خورد و این امر سبب ضعف پاره نمی

شاگردان این دو راوی، محمد بن ولید کرمـانی و خـزاز را    ۀوحدت طبق ۀاستفاده از قاعد
  .)8/115 ن،یالمتق روضه(مجلسی، متحد دانسته است 

حسـن بـن   از دیگر عناوینی که مجلسی با استناد به این قاعده، حکم به اتحاد ایشان داده 
برقـی  اسـت.   )14/357و  8/338 ن،یالمتقـ  روضـه (مجلسـی،   حسین بن مالکو  مالک قمی

 (ع) حسن بن مالک قمی را به عنوان یکی از اصحاب امام هـادی نام ) 39و عالمه حلی ( )59(
خـورد. در عـوض    اند. این عنوان در سایر کتب رجالی بـه چشـم نمـی    هدر کتب خود ذکر کرد

 رجـال دانسته است (شیخ طوسی،  (ع) شیخ طوسی حسین بن مالک را از اصحاب امام هادی
دو راوی، مجلسی اول قائل به اتحـاد ایشـان اسـت. وی     ۀ. نظر به وحدت طبق)385 ،یالطوس

) کـه از جانـب   8/338 ن،یالمتق روضه، معتقد است اختالف تنها در اسم راوی است (مجلسی
) و دال بـر تعـدد عنـاوین    14/357 ن،یالمتقـ  روضـه به وجود آمـده (مجلسـی،    برداران نسخه

 حسین بـن یسـار  و  حسین بن بشارنیست. مجلسی همچنین وحدت طبقه را در اثبات اتحاد 
  ) به کار برده است.  2/538و 8/116؛ 7/97 ن،یالمتق روضه(مجلسی، 
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  ن موجود در اطالعات رجالی راویان مرتبط. قرائ2. 4
گاه رجالیان ضمن بیان شرح حال یک راوی، به مناسـبت بحـث، از خویشـان، نزدیکـان،     

اند. این مطالب، هرچند به  اساتید و یا شاگردان ایشان نیز نام برده و به نکاتی اشاره کرده
سـودمند جهـت کسـب    ای  صورت مستقل، ذیل نام خود راوی نیامده، اما به عنوان قرینه

تواند ظاهر شود. برای مثال شیخ طوسی ذیل نام یعقوب بـن   او می ۀاطالعات بیشتر دربار
(شـیخ  و بـرادر اسـباط معرفـی کـرده اسـت       (ع)سالم االحمر، او را از اصحاب امام صادق

. او سپس از راوی دیگری با نام یعقوب بن سـالم در میـان   )323 ،یالطوس رجالطوسی، 
(شـیخ  سخن به میان آورده و او را نیز برادر اسباط دانسـته اسـت    (ع)ادقاصحاب امام ص

حـالی هـر دو راوی،   . بـا توجـه بـه تشـابه اطالعـات شـرح      )324 ،یالطوس رجالطوسی، 
مجلسی اول حکم به اتحـاد یعقـوب بـن سـالم و یعقـوب بـن سـالم االحمـر داده اسـت          

  ).14/471 ن،یالمتق روضه(مجلسی، 
ابـو موسـی عمـر بـن یزیـد بـن ذبیـان         ،های رجالی در کتاب از جمله راویان مجهول

صیقل، مولی بنی نهد است که کتاب وی از طریق محمـد بـن زیـاد روایـت شـده اسـت       
مجلسی اول با استناد به سخن نجاشی ذیل نام احمد بن حسـین، عمـر    ).286(نجاشی، 

 روضـه لسـی،  (مجدانـد   بن یزید بن ذبیان صیقل را همان عمر بن یزید بیاع سـابری مـی  
. توجه به این مطلب که شیخ طوسی بیاع سابری را ثقه و از اصـحاب  )14/406 ن،یالمتق

(شـیخ طوسـی،   اثبات اتحاد این دو راوی اسـت   ۀنشانگر ثمر ،معرفی کرده (ع)امام کاظم
توضیح آنکه نجاشی پس از ذکر کامل نام احمـد بـن حسـین بـن      ).339 ،یالطوس رجال

یـاد کـرده اسـت:     عمر بن یزید بیـاع سـابری  احمد با عنوان  عمر بن یزید صیقل، از جد
أبو جعفر کوفي، ثقة، من أصحابنا، جده عمـر    أحمد بن الحسین بن عمر بن یزید الصیقل

که حاکی از تعدد لقب عمر بن یزید اسـت. الزم بـه    )83(نجاشی،   السابري  بن یزید بیاع
دانسـته، بـر ایـن اعتقادنـد کـه        ذکر است که برخی اتحاد این دو راوی را غیـر محتمـل  

، بیـان لقـب   »جده عمر بن یزید بیـاع السـابری  «مقصود نجاشی از بیاع سابری در عبارت 
 ن،یالمتقـ  روضـه ؛ مجلسـی،  1/174(جزایـری،  احمد بن حسین است نه عمر بـن یزیـد   

زیرا در این صورت، نجاشی با در نظر گرفتن اقتضای کالم باید به لقـب صـیقل    )؛14/70
البته مجلسی اول ). 175(کنی، کرد: جده عمر بن یزید صیقل بیاع السابری  اره میهم اش

ـ   ).14/406 ن،یالمتقـ  روضـه (مجلسـی،  این احتمال را بعید دانسـته اسـت     ۀاز دیگـر ادل
ایشـان   ۀمخالفان اتحاد، مشترک نبودن راویان صیقل و بیاع سابری و عدم وحـدت طبقـ  
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ولی بیاع سابری از اصـحاب امـام صـادق و    (ع)، است؛ ذبیان صیقل از اصحاب امام صادق
دلیل دیگر بر عـدم اتحـاد ایـن دو راوی، وثاقـت بیـاع       ).175(کنی، است  (ع)امام کاظم

؛ ولـی بـا توجـه بـه     )14/70(خوئی، سابری و عدم تصریح نجاشی به وثاقت صیقل است 
مجلسـی اول   )،261(ابن داود حلی، ثقات قلمداد کرده  ۀاینکه ابن داود، صیقل را در زمر

اشـتراک و   ،داند و در عین حـال بیـان داشـته    دیگری بر توحید می ۀعملکرد وی را قرین
کند؛ زیرا در صورت ذکر نام عمر بن یزید به صـورت   تعدد دو راوی نیز مشکلی ایجاد نمی

 روضـه (مجلسـی،  مطلق، به علت کثرت روایت، باید او را به بیاع سابری منصرف دانسـت  
توسط مجلسـی اول   ،باررسد اتحاد این دو عنوان نخستین به نظر می ).14/406 ن،یالمتق

  مورد توجه قرار گرفته است. 
محمـد  و  محمد بن میسر کنـدی و  1بن میسر بن عبد العزیز نخعی بیاع زطی محمد
عناوین دیگری اسـت کـه مجلسـی بـا      )،14/4529 ن،یالمتق روضه(مجلسی،  بن میسرة

اویان مرتبط حکم به اتحـاد ایشـان داده اسـت. محمـد بـن      مراجعه به اطالعات رجالی ر
است. کتـاب   (ع)میسر بن عبد العزیز نخعی بیاع زطی، کوفی، ثقه و از اصحاب امام صادق

شـیخ طوسـی در میـان     ).368(نجاشـی،  وی توسط محمد بن ابی عمیر نقل شده است 
اد کـرده و اتحـاد   ی محمد بن میسر کندیاز راوی مجهولی با نام (ع)، اصحاب امام صادق

 ،یالطوسـ  رجـال (شـیخ طوسـی،   را محتمل دانسته است  محمد بن میسره کندیوی با 
اصـحاب امـام    ۀدر طبقـ  ،محمـد بـن میسـرة   . همچنین نام راوی دیگری با عنوان )295
که دال بر عدم اعتقـاد   )313 ،یالطوس رجال(شیخ طوسی، نیز ذکر شده است  (ع)صادق

(ع)، اصـحاب امـام صـادق    ۀر است. برقـی نیـز در طبقـ   شیخ طوسی به وحدت این دو نف
کـه نشـان    )20(برقـی،  بالفاصله بعد از نام محمد بن میسر، از محمد بن میسره نام برده 

دهد برقی نیز قائل به عدم اتحاد دو راوی است. بـا وجـود ایـن، مجلسـی اول معتقـد       می
به اسم جـد ایـن راوی    است هر دو عنوان به یک راوی اشاره داشته و متحدند. او تصریح

ای بـر   در سایر اخبار و نیز تصحیح عالمه حلی و سایرین نسـبت بـه روایـات او را قرینـه    
                                                                                                                                        

های هندی است. همچنین ممکن اسـت وی اهـل شـهری     لباس ة، فروشندبیاع زطیمقصود از نسب  .1
باشـد   )2/362(فیروزآبـادی،  به ضم، معرب جـت و مفتـوح بـه خـالف قاعـده       زطنزدیک جبل با نام 

هـا اطـالق شـده     ها و هنـدی  پوستای از سیاه همچنین زط به گونه ).7/84 ن،یالمتق روضه (مجلسی،
هـا بـوده اسـت. از دیـدگاه مجلسـی، نظـر اول        آن ةرو وی فروشـند  و از ایـن  )2/302(ابن اثیر، است 
لبـاس بـه انسـان     ةزطی، یاء نسبت به کار رفتـه و نسـبت دادن فروشـند    ةتر است؛ زیرا در واژ صحیح
  ).7/84 ن،یالمتق روضه(مجلسی، انسان  ةاست؛ به خالف فروشند معروف
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مقصـود مجلسـی اول از    احتماالً ).14/452 ن،یالمتق روضه(مجلسی، داند  ادعای خود می
اسـت.   )42(تصریح به نام جد وی، ذکر نـام میسـرة بـن عبـد العزیـز در طبقـات برقـی        

در صـورت تعـدد نیـز ضـرری      ،از حکم به اتحاد عناوین مذکور، بیان داشتهمجلسی پس 
کتـاب و روات بـه افـراد مشـهور بـاز       ۀمتوجه سند حدیث نیست؛ زیـرا اطـالق بـه قرینـ    

  ).14/452 ن،یالمتق روضه(مجلسی، گردد  می
مذکور، قائـل بـه اتحـاد ایشـان اسـت       ۀاز دیگر راویانی که مجلسی با استناد به قاعد

بـه نقـل از    14/180 ن،یالمتقـ  روضه(مجلسی، د از: ابن عامر و ابن عمران اشعری عبارتن
، علی بن اسماعیل بن شعیب و علی بن اسماعیل سـندی  )1/452 ار،یاالخ مالذمجلسی، 

  .)3/51به نقل از مجلسی، مالذ االخیار،  187و  14/92 ن،یالمتق روضه(مجلسی، 
  
  . عدم تنافی عنوان مطلق و مقید3. 4

توانـد   شناختی راویان در منابع رجـالی و کتـب روایـی مـی     نگی گزارش اطالعات نامچگو
مبنای اتحاد یا عدم اتحاد ایشان باشد. در برخی موارد بین گزارش رجالیان از یک نـام و  
آنچه در روایات ثبت شده، اختالف وجود دارد. به طور مثال نام راوی در کتب رجـالی بـا   

در صـورتی کـه عنـاوین     ).171(لطفـی،  وایت فاقد آن است قیود مختلفی ذکر شده که ر
هـا بـه یـک راوی نباشـد،      مطلق و مقید قابل جمع بـوده و منافـاتی در نسـبت دادن آن   

، بـه  »عدم تنافی عنـوان مطلـق و مقیـد   «رو  راویان داد. از این ۀتوان حکم به اتحاد هم می
ه کاربرد ایـن قاعـده، در آثـار    رود. نمون عنوان یکی از قرائن توحید مختلفات به شمار می

مجلسی اول، اثبات اتحاد سوید بن مسلم قالء مولی شهاب بن عبد ربه بن ابـی میمونـه،   
 رجـال (شـیخ طوسـی،   ، سوید القالء کـوفی  )191(نجاشی، سوید مولی محمد بن مسلم 

بـوده و   )6/300 االحکـام،  بیتهـذ (شیخ طوسـی،  و سوید بن سعید قالء  )223 ،یالطوس
بر این امر، عدم تنافی دو عنوان است. وی بیان داشته ظاهراً نسبت سـوید بـه    وی ۀدقاع

ابن مسلم به اعتبار والیت است و شهاب بن عبد ربه و محمد بن مسلم هـر دو مـوالی او   
رو هردو راوی واحدند و طریق شیخ صـدوق   هستند و این اختالفات مشکلی ندارد. از این

  ).14/145 ن،یالمتق روضهجلسی، (مو به تبع آن خبر نیز صحیح است 
(مجلسـی،  مجلسی در اثبات اتحاد عناوینی چون: علی بن حسان واسـطی و هاشـمی   

، حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد فـزاری یـا رواسـی و    )248و  9/162 ن،یالمتق روضه
و علی بـن   )14/49 ن،یالمتق روضه(مجلسی،  ذو النابحماد بن عثمان بن زیاد ملقب به 
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 روضـه (مجلسـی،   علی بن حکم بن زبیر انبـاری زبیر نخعی ابو الحسن الضریر و حکم بن 
عدم تنافی عنوان  ۀنیز از قاعد )2/82 ار،یاالخ مالذبه نقل از مجلسی،  14/192 ن،یالمتق

  مطلق و مقید استفاده کرده است. 
  
  . وحدت طریق4. 4

له اطالعـات منـدرج در   های حدیثی، از جم ب لفان کتاؤیابی به آثار مدست ۀطریق و شیو
اسـت. ذکـر    یطوسـ  خیشـ  رجالو  فهرستو  ینجاش رجالهای رجالی مثل  برخی کتاب

توانـد در تعیـین هویـت     طرق عالوه بر اثبات صحت انتساب کتاب بـه نویسـندگان، مـی   
ثری ایفا کند. با این توضـیح کـه در صـورت وحـدت     ؤراویان نیز به عنوان قرینه، نقش م

توانـد در   دو یا چند راوی در کنار سایر قرائن دال بر اتحـاد مـی   طریق شیخ یا نجاشی به
اثبات وحدت ایشان مؤثر واقع شود. مجلسی اول از این قاعده در صدد اثبات اتحاد چنـد  

عمـر بـن ابـو حفـص     توان به اتحـاد   تن از راویان استفاده کرده است که از آن جمله می
قی مجلسی وحدت طریق نجاشی به ایـن  اشاره کرد. محمدتعمر ابو حفص زبالی و رمانی 

زیرا در )؛ 14/403 ن،یالمتق روضه(مجلسی، داند  ای بر اتحاد ایشان می دو عنوان را قاعده
عناوین مشترک حمیـد بـن زیـاد، قاسـم بـن اسـماعیل و       طریق نجاشی به هر دو راوی، 

  ). 286-14/285 ن،یالمتق روضهمجلسی، (ر.ک خورد  عبیس به چشم می
یگر، مجلسی وحدت طریق شیخ طوسی به محمد بن میسر و محمـد بـن   د ۀدر نمون

 روضـه (مجلسـی،  وحدت دو راوی دانسته  ۀرا نشان )420 الفهرست،(شیخ طوسی، مبشر 
  هرچند صراحتاً به آن اذعان نکرده است.    )،14/449 ن،یالمتق

  
  اسانید ۀ. مقایس5. 4

تمییـز مشـترکات کارآمـد اسـت، در     ها یا روایات، عالوه بر اینکـه در   اسناد کتاب ۀمقایس
مجلسی اول از ایـن قاعـده    ۀهایی از استفاد ثری دارد. نمونهؤتوحید مختلفات نیز نقش م

  شود. به تفصیل بدان پرداخته می ،خورد که در ادامه در آثار او به چشم می
  
  اسناد کتاب ۀ. مقایس1. 5. 4

مجهـول و   علی کـوفی  حسن بند مجلسی اول با استفاده از این قرینه در صدد اثبات اتحا
طریق نجاشـی و شـیخ    ۀثقه برآمده است. وی مقایس حسن بن علی بن عبدهللا بن مغیره
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ای بر وحدت حسن بن علـی کـوفی و حسـن     را قرینه هللا بن محمد عبدطوسی به کتاب 
 ).386و  112، 14/111 ن،یالمتق روضه(مجلسی، داند  بن علی بن عبد هللا بن مغیره می

 ۀآنکه در طریق نجاشی نام حسن بن علی بن عبد هللا بن مغیره به عنوان واسـط توضیح 
ولی در طریق شیخ طوسی، از وی با نام حسـن بـن    )؛226(نجاشی، نقل کتاب ذکر شده 
ییـدی بـر   أاین دو طریـق ت  ۀو مقایس) 293 الفهرست،(شیخ طوسی، علی کوفی یاد شده 

روح بـن  ه به طریق شیخ صـدوق بـه   دیگر مجلسی، توج ۀسخن مجلسی اول است. قرین
شـیخ صـدوق در مشـیخه     ).117و  14/95 ن،یالمتقـ  روضـه (مجلسی، است  الرحیم عبد

حیم فقد رویته عن جعفر بن"چنین نگاشته است:    علي  و ما کان فیه عن روح بن عبد الرّ
 "ابن علي بن عبد هللا بن المغیرة الکوفي، عن جده الحسن بـن علـي الکـوفي     الحسن  بن

توضیح اینکه در عبارت مذکور، از جد جعفر بن علی با دو عنـوان   ).4/521(شیخ صدوق، 
یاد شده اسـت. بـه   حسن بن علی کوفی و نیز هللا بن مغیره کوفی  حسن بن علی بن عبد

هـا   قرائن دیگری نیز برای اثبات این امر در اختیار داشته که به آن ،رسد مجلسی نظر می
  ).386و  14/117 ن،یالمتق روضه (مجلسی،اشاره نکرده است 

  
  اسناد روایت ۀ. مقایس2. 5. 4

ای در اثبـات اتحـاد    تواننـد قرینـه   ها، سند روایات نیز می عالوه بر مراجعه به اسناد کتاب
 مــنســند یــک روایـت در دو کتــاب   ۀراویـان باشــند. بــرای نمونـه مجلســی بــا مقایسـ   

تحـاد یحیـی االزرق و یحیـی بـن     در صـدد اثبـات ا   االحکـام  بیتهـذ و  هیـ الفق حضرهیال 
حال آنکه ). 11/127و  9/211 ن،یالمتق روضه(مجلسی، عبدالرحمن االزرق برآمده است 

سـازد   تعدد این دو عنـوان را بـه ذهـن متبـادر مـی      ،یطوس خیش رجالصرف مراجعه به 
توضیح آنکـه شـیخ صـدوق، حـدیث مـورد       ).322و  321 ،یالطوس رجال(شیخ طوسی، 

و شیخ طوسی همین حدیث را از یحیـی   )2/417(شیخ صدوق، االزرق  بحث را از یحیی
ایـن   ۀو مقایس )5/157 االحکام، بیتهذ(شیخ طوسی، بن عبد الرحمن االزرق نقل کرده 

دیگر وی بر این ادعا این است که غیـر   ۀحاکی از اتحاد این دو راوی است. قرین ،دو سند
  ). 4/539 ن،یالمتق روضه(مجلسی،  1ستتوصیف نشده ا االزرقاز یحیی، راوی دیگری به 

                                                                                                                                        
توان  البته به جز او از راویان دیگری نیز با عنوان ازرق در کتب رجالی یاد شده است که برای مثال می .1

) نـام  25) و علـی االزرق (برقـی،   18)، یعقوب بن شعیب االزرق (برقی، 12از اسماعیل االزرق (برقی، 
 رو ممکن است مقصود مجلسی اول، عدم شهرت سایرین به این کنیه باشد. برد. از این
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  مورد نظر ۀ. بیان اتحاد بدون اشاره به قاعد5
مجلسی اول در بعضی موارد به توحید راویان تصریح داشته، ولی در اثبات این اتحاد، بـه  

ای نداشته است. اسامی این راویـان بـه ترتیـب حـروف الفبـا       مورد نظر خود اشاره ۀقاعد
  عبارتند از:
بـو  )؛ ا6/192 ،یصـاحبقران  لوامـع (مجلسـی،   یمثن یم بن ابیو ابراه ین مثنم بیابراه
 ن،یالمتقـ  روضـه (مجلسـی،   و ابو الحصین بن الحصین بن الحصین [ابو الحسین] الحسن

؛ بکر بـن  )14/481 ن،یالمتق روضه(مجلسی،  ی و ابو خالد الزبالبو خالد الزبال؛ ا)14/481
؛ بکـر بـن محمـد    )14/337 ن،یالمتقـ  روضـه  (مجلسی،جناح و بکر بن محمد بن جناح 

 ن،یالمتقـ  روضـه (مجلسـی،  جعفر بن عثمـان   )14/67 ن،یالمتق روضه(مجلسی، االزدی 
الحسن بن السري الکرخي و  حسن بن السري العبدي؛ حسن بن السري الکاتب، )14/78

حسن بن زیاد عطار، حسن بن زیاد الطـائی و حسـن   ؛ )14/93 ن،یالمتق روضه(مجلسی، 
حکم بن مسکین أبو محمد و الحکـم  ؛ )14/351 ن،یالمتق روضه(مجلسی، زیاد صیقل  بن

؛ زکریـا بـن مالـک جعفـی و زکریـا النقـاض       )14/358 ن،یالمتقـ  روضه(مجلسی، االعلی 
؛ سالم بن ابـی عمـرة خراسـانی و سـالم بـن عمـرو       )14/128 ن،یالمتق روضه(مجلسی، 
 روضـه (مجلسـی،  الحنـاط   سـلم و  طسـلمة الحنـا  ؛ )14/370 ن،یالمتقـ  روضه(مجلسی، 

؛ 14/17 ن،یالمتقـ  روضـه (مجلسـی،  ؛ سلیم الفراء و ابو عبد هللا الفـراء  )7/244 ن،یالمتق
 روضـه (مجلسـی،  عبد الحمید بن سعد و عبد الحمیـد بـن سـعید     )؛14/486و  14/371
 ن،یالمتقـ  روضـه (مجلسـی،  هالل و عبد هللا بـن هلیـل   عبد هللا بن ؛ )14/377 ن،یالمتق
علي بن شیرة و علی بن  )؛14/388 ن،یالمتق روضه(مجلسی، عجالن ابو صالح  )؛14/387

عیسـى بـن عبـد هللا     )؛14/399 ن،یالمتقـ  روضـه (مجلسـی،  محمد بن شـیرة القاشـانی   
 روضـه (مجلسی، بن عبد هللا بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب  یعیسو  الهاشمي
محمـد بـن   ؛ )14/409 ن،یالمتقـ  روضـه سی، (مجلغیاث بن إبراهیم  )؛14/216 ن،یالمتق
؛ معاذ بن کثیـر و  )14/241 ن،یالمتق روضه(مجلسی،  و محمد بن حکیم الخثعمی حکیم

؛ معاویة بن شریح و معاویـه بـن   )14/457 ن،یالمتق روضه(مجلسی، معاذ بن مسلم الهراء 
ابـن   و عثمـان  ابـی  یمعل)؛ 458و  346، 270-14/269 ن،یالمتق روضهمیسرة (مجلسی، 

بانی ابـوکهمش کـوفی،   ؛ هیثم بن عبیـد شـی  )10/326 ن،یالمتق روضه(مجلسی،  عثمان
 ن،یالمتقـ  روضـه (مجلسی،  کهمشکهمش کوفی و قاسم بن عبید ابو هیثم بن عبدهللا ابو

14/318.(  



   121   مختلفات دیتوح در یمجلس یعملکرد محمدتق لیتحل و یبررس

  گیری نتیجه
متأخران است و در این دوره، مباحث تحقیقی علـم   ۀزمان با دورمجلسی اول هم ۀدور. 1

د توجه عالمان قرار گرفته اسـت. بـا توجـه بـه جایگـاه مجلسـی اول در میـان        رجال مور
گیـری   رجال نقش مؤثری در شناخت تـاریخ شـکل   ۀمعاصرانش، بررسی آراء وی در حوز

 این علم دارد.
انگاری راویان مختلف، از مباحـث تحقیقـی علـم رجـال      توحید مختلفات یا یکسان. 2

تـرین و   ان مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. اصـلی     است که در میان متأخران و پس از آن
راوی و مـروی   ۀرجالیان در اثبات اتحاد عناوین مختلف، توجـه بـه رابطـ    ۀمهمترین قاعد

تشـابه  « ۀتوان در دو حیط عنه و تشابه اطالعات رجالی است. تشابه اطالعات رجالی را می
 قرار داد.  مورد بررسی » حالی تشابه اطالعات شرح«و » شناختی اطالعات نام

در میان مباحث رجالی مجلسی اول، حدوداً چهل و هشت مورد، توحید مختلفـات  . 3
خورد که مجلسی اول در اثبات بیست و چهار مورد از آنان، از قواعدی بهـره   به چشم می

شناختی، به اثبات اتحـاد چهـار راوی    برده است. مجلسی با استفاده از تشابه اطالعات نام
  پرداخته است. 

تـوان بررسـی کـرد. عنـوان اول،      حالی را تحت دو عنوان مـی  تشابه اطالعات شرح. 4
وحدت طبقه است. مجلسی اول با توجه به وحدت طبقه محمد بن ولید کرمانی و خـزاز،  
حسن بن مالک و حسین بن مالک و نیز حسین بن بشار و حسین بـن یسـار، حکـم بـه     

  اتحاد ایشان داده است. 
مجلسی اول است که ایشـان   ۀمقید از دیگر قواعد مورد استفاد عدم تنافی مطلق و. 5

علـی بـن حسـان    این قاعده را جهت اثبات اتحاد چهار عنـوان راوی، سـوید بـن مسـلم،     
 واسطی و هاشمی، حماد بن عثمان و علی بن حکم به کار برده است. 

ای  اعدهتواند، ق اتحاد طریق نجاشی یا شیخ طوسی به دو یا چند عنوان مختلف می. 6
جهت توحید ایشان باشد. مجلسی اول با توجه به وحدت طریق نجاشـی بـه ابـو حفـص     
رمانی و زبالی، حکم به اتحاد این دو نفر داده است. همچنین به علت وحدت طریق شیخ 

 به کتاب محمد بن میسر و محمد بن مبشر معتقد است این دو راوی، واحدند.
توانـد قرائنـی را جهـت     کتاب و اسناد روایت مـی اسناد  ۀاسانید در دو گون ۀمقایس. 7

اثبات اتحاد عناوین مختلف روات به دست دهد و مجلسی بـا اسـتفاده از ایـن قرینـه بـه      
 اثبات اتحاد حسن بن علی کوفی و یحیی بن عبدالرحمن پرداخته است.    
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