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چکیده

میهان دانشههوران معاصههر شههیعه سههه دیههدگاه دربهاره رویکههرد عالمههه محمههد بههاقر مجلسههی در

تألیف بحار االنوار وجود دارد .بیشتر آنان برآناند که هدف وی فقهط جمهعآوری احادیهث

بههوده اسههت .عههدهای نقههش گزینشههی وی در انتخههاب مصههادر و احادیههث بحههار االنههوار را بههه

قصد کارآمهد شهدن پذیرفتههانهد .گهروه دیگهری افهزون بهر تأییهد گزینشهی بهودن روایهات بحهار
االنوار ،بر این باورنهد کهه وی روایهاتی را کهه خهود صهحی

مهیدانسهته در بحهار االنهوار آورده،

مگر در موارد اندکی که خود به عد اعتبار حدیث اشاره کرده است.

ایههن پههژوهش بهها روش توصههیفی  -تحلیلههی بههه واکههاوی دیههدگاههههای یههاد شههده و خاسههتگاه
شکلگیری آنها میپردازد تا نشان دهد بر اساس عبارات عالمه مجلسی در مقدمه بحار

االنوار و شر های ایشان بر احادیث ،و مبانی اعتبارسنجی روایهات نه د وی ،دیهدگاه سهو

صههحی تههر مههینمایههد؛ گرچههه نبایههد از دیههده دور داشههت کههه پاسههداری از میههراث مکتههوب

حدیثی شیعه در ایهن گهردآوری گسهترده ،مههمتهرین انگیه ه و دسهتاورد تهألیف آن بهه شهمار
میرود.

کلیدواژهها :بحار االنوار ،عالمه مجلسی ،انگی ه تألیف ،گزینش مصادر ،اعتبار احادیهث،

اخبارگرایی.

 .1استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس (نویسندۀ مسئول) (.)tahamokhtary@gmail.com
 .2دانشیار گروه علو قرآن و حدیث دانشگاه کاشان (.)ghasempour@kashanu.ac.ir
 .3دانشیار گروه علو قرآن و حدیث دانشگاه کاشان (.)p.rastegar@kashanu.ac.ir
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 .1مقدمه

جایگاه محوری حدیث در آموزههای دینی مسلمانان و وقو پدیده جعهل و وضهع حهدیث از

صدر اسال  ،همواره در طول تاریخ اسالمی ،گفتمان اعتبارسنجی احادیث و بررسهی صهحت و

سقم آنها را در میان دانشوران رواج داده است.

باتوجه به شرایط گوناگون صدور احادیث از جهت تنو راویان و مخاطبان و شهرایط زمهانی و
ّ
و شهیعیان ،نمیتهوان
مکانی گوناگون و با توجه بهه وجهود فشهارها و دشهمنیها ضهد امامهان
را یکنواخههت و در ی ه درجههه از صه ّهحت
تمهها احادیههث منتقههل شههده از عصههر اهههل بیههت

دانسههت ،بلکههه میتههوان احادیههث را دارای مراتبههی از قههوت و ضههعف و یهها صههحت و سههقم فههر

نمود؛ چنان که عالمه مجلسی نی به وجود نظا رتبهبندی و نسبی بودن ضعف حهدیث اشهاره

کرده اسهت4.چهون قهراین و شهواهد نشهانگهر صهحت حهدیث نه د دانشهوران شهیعه در دورانههای
گوناگون تاریخ حدیث شیعه ،یکسان نبوده است ،تعریف حدیث صحی و حهدیث ضهعیف

نی همواره یکسان نبوده است.

از سههوی دیگههر ،وجههود روایههات ضههعیف در هههر جههامع حههدیثی بهها شههدت و ضههعف محتمههل

دانسته میشود .عالمه مجلسی (1110 -1037ق) بزرگتر ین جامع حدیثی شیعه را پس از سال
1070ق با محوریت احادیث اهل بیت

و در موضوعات گوناگون در  25مجلد نگاشته و آن

را «بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار اال مة االطهار» نامیهده اسهت 5 .بهر ایهن اسهاس احتمهال وجهود

روایههات ضههعیف در ایههن دایههرة المعههارف حههدیثی  -کههه دهههها ه ه ار حههدیث از بههیش از چهارصههد
منبع حدیثی در آن گردآمده  -به مراتب بیشتر انگاشته میشهود ،ولهی برخهی دانشهوران بها افهراط

در ایههن موضههو  ،حههدود نههود و پههنج درصههد روایههات بحههار االنههوار را ضههعیف و غیرقابههل اعتمههاد
میدانند 6و برخی با تفریط در آن ،حضور روایات ضعیف را در آن منتفی میدانند.
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 .4برای نمونه وی در مقدمه مرآة العقول می گوید :معتبر بودن تمها روایهات کهافی ،بها قهویتر بهودن برخهی روایهات آن از برخهی
دیگر ،منافاتی ندارد (مرآة العقول ،ج ،1ص .)22همچنین تعابیری مانند «اقوی سندا»« ،اصه سهندا» و «اوضه داللهة»
در آثههار وی مؤ یههدی دیگههر بههر ایههن معناسههت (بههرای نمونههه ر.ک :بحههار االنههوار ،ج ،6ص314؛ ج ،10ص116؛ ج ،11ص 42و
279؛ ج ،56ص101؛ ج ،86ص385؛ مه ههرآة العقه ههول ،ج ،14ص107 ،76و 116؛ ج ،15ص274؛ مه ههالذ األخیه ههار ،ج،3
ص126؛ ج ،4ص730؛ ج ،5ص.)460
بحار االنوار ،ج ،1ص6-5؛ ر.ک :عالمه مجلسی ،ص143-142؛ آشنایی با بحار االنوار ،ص.213
 .6منظور مؤلفان مشرعة بحار االنوار و المعتبر من بحار االنوار هستند.
 .7مثال مآل ذوالفقار در نامهاش به استادش عالمه مجلسی مینویسد :و از وی گیهای کتاب بحار االنوار این است که شهرت
و اعتبار آن فزونی مییابد و من لت و بزرگی آن زمانی که حضرت مهدی ظهور کند ،آشکار میشود .بعهد از ایهنکهه آن
حضرت در آن نظر می کند و به ّ
صحت آن از اول تا آخر حکم می کند (بحار االنوار ،ج ،107ص.)179

ضههعف احادیههث بحههار االنههوار هههم از دیههدگاه مؤلههف آن ،عالمههه مجلسههی ،و هههم از دیههدگاه سههایر

دانشههوران بحههث و اخههتالف نظههر بههوده اسههت .ایههن بحههث و اخههتالف بههه طههور کلههی بههه سههه نگههاه
معطوف است:

گروه اول ،عالمه مجلسی را فقط جمعآور ی کننده روایات مهیداننهد و بهه نقهش گزینشهی وی

در تهألیف بحهار االنهوار اشههارهای ندارنهد؛ گهروه دو  ،بهراین باورنههد عالمهه مجلسهی در تهألیف بحههار
االنوار گزینشی عمل کرده ،ولی به صحت تما احادیث جامع خهویش قایهل نیسهت؛ و بهاالخره
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مسهأله اصههلی ایهن اسههت کهه از دیربههاز ،میههان اندیشهمندان شههیعه در مهورد اعتبههار و صه ّهحت و

گروه سو  ،پا را فراتر نهاده و معتقدند عالمه مجلسی به طور کلی روایات جهامع خهویش را معتبهر

دانسته است (ج در موارد اندک که خود اشاره نموده است).

پژوهش حاضر بر آن است که ابتدا دیهدگاه سهه گهروه یهاد شهده و برخهی از ههواداران آنهها را بهه

ترتی ههب ت ههاریخی بی ههان کن ههد و س ههسس ب ههه بررس ههی خاس ههتگاه نظ ههر مش هههور و وا ک ههاوی و تحلی ههل

دیدگاههای موجود بپردازد.

 .2دیدگاهها درباره بحار االنوار

بها بررسهی اقهوال دانشهوران شهیعه در مهورد چگههونگی و انگیه ه تهألیف بحهار االنهوار مهیتهوان سههه

دیدگاه ذیل را در این موضو ارا ه داد
 .1-2دیدگاه اول (دیدگاه مشهور)

بیشههتر دانشههوران معاصههر و یهها قر یههب بههه عصههر حاضههر ،در بحههث هههدف از تههألیف بحههار االنههوار

توسههط عالمههه مجلسههی ،بیشههتر بههر جمههعآور ی کتههب حههدیثی و مرتههب نمههودن احادیههث تأ کیههد
کردهانهد و بهه گههزینش مصهادر و روایهات از سههوی مؤلهف ،اشهاره نکردهانههد .برخهی از ایهن دانشههوران

عبارتاند از :

8

علی بن موسی شفیع تبر یه ی ( 1290ش) ،سهید محمهد حجهت کهوهکمهری( 1331ش)،

9

س ههید احم ههد زنج ههانی ( 1352ش) 10 ،ابوالحس ههن ش ههعرانی ( 1352ش) 11،مرتض ههی مطه ههری
 .8مرآة الکتب ،ج ،4ص.155
 .9مقدمه مهدی موعود ،ص.84-83
 .10الکال یجر الکال  ،ج ،1ص .34-32وی میگوید :مجلسی در تألیف این کتاب ج تأسیس ی کتابخانه کاری نکرده
است.
 .11مقدمه بحار االنوار ،ج ،53ص .1وی احتمال میدهد عالمه به دلیل تنگی وقهت و نداشهتن فرصهت و یها عهد تحمیهل
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( 1358ش) 12 ،امهها خمینههی ( 1368ش) 13،کههاظم مههدیر شههانه چههی ( 1381ش) 14،سههید

جعفر شهیدی ( 1386ش) 15،ناصر مکار شیرازی 16و برخی از پژوهشگران دیگر در عصرما.
17

این دیدگاه به مرور پس از چا

سنگی بحار االنوار و انتشار تما مجلدات آن توسط محمد

حسن کمسانی و فرزندش حسین در سهالههای  1303تها 1315ق( 18حهدود 1276-1265ش) در

ح ههوزهه ههای علمی ههه و عالم ههان ش ههیعه و ب ههه تب ههع آن عم ههو م ههرد مش هههور ش ههد و ت هها ح ههدودی ب ههه
حدیثگری ی در اجتما کم

کرد .دیدگاه یادشده با اینکه در سالههای اخیهر مهورد بهازنگری

و نقد عدهای از پژوهشگران واقع شده ،ولی همچنان نظر غالب است.
 .2-2دیدگاه دوم

برخی از دانشوران شهیعی ،بهه و یه ه در سهالهای اخیهر بهر خهالف گهروه قبهل ،بهر نقهش گزینشهی

عالمه مجلسی در انتخاب مصادر و روایهات بحهار االنهوار تأ کیهد کردهانهد .برخهی از ههواداران ایهن

دیههدگاه بههر آن هسههتند کههه عالمههه مجلسههی بهها ایههنکههه اخبههار و مصههادر آنههها را بههه قصههد کارآمههدی
گزینش می کرده است ،تما آنچه در بحار میآورده ،معتبر نمیدانسته است.

به عبهارت دیگهر ،برخهی نویسهندگان معاصهر بها توجهه بهه مهرور دیهدگاهههای عالمهان گذشهته و

ارزیابی دیدگاه مثبتنگر به اعتبار کلی روایات بحار االنوار ،نظریه میانهای ارا هه دادهانهد؛ یعنهی
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نظر خود بر آیندگان فقط به آوردن احادیث صحی نسرداخته است.
 .12خدمات متقابل اسال و ایران ،ص .473ایشان در مهورد بحهار االنهوار مهینویسهد :ایهن کتهاب جهامعتهرین کتهب حهدیث
است .آنچه در سایر کتب حدیثبه طور متفرق موجود بوده ،در این کتاب ی جا جمع آمده است .هدف مؤلفبیشتر
جلوگیری از تلف شدن کتب حدیث بوده است .لهذا صحی و سقیم ی جا ذکر شده است.
 .13کشف اسرار ،ص .320- 319اما نی بحار االنوار را در حقیقت ی کتابخانه کوچ دانسته اسهت کهه بها یه اسهم نها
برده میشود.
 .14تاریخ حدیث ،ص210؛ علم الحدیث ،ص.113
 .15یادنامه مجلسی ،ج ،2ص.79-78
 .16منتخب اآلثار من بحار االنوار ،ج ،1ص.6
 .17از جمله میتوان به علی رجبی دوانی (شناخت نامه عالمه مجلسی« ،شهر حهال عالمهه مجلسهی» ،ج ،1ص50-48؛
مههدی موعههود ،ص ،)90-87عبههدالوهاب فر یههد (مههدخل «بحهار االنههوار» ،دانشههنامه جهههان اسههال  ،ج ،2ص )268علههی
اصغر عطا ی خراسانی (کارنامه عالمه مجلسی ،ص ،)45-44سید رضا مؤدب (تاریخ حدیث ،ص ،)140جعفر مهاجر
(یادنامه مجلسی« ،لماذا الف المجلسی بحار االنهوار» ،ج ،3ص ،)158-157داوود معمهاری (مبهانی و روشههای نقهد
متن حدیث از دیدگاه اندیشوران شیعه ،ص ،)71رضا مختاری (شناخت نامه عالمه مجلسی« ،تصحی و نشر مآخهذ
بحار االنوار»1378 ،ش ،ج ،2ص )235-234و هادی حجت (جوامع حدیثی شیعه ،ص )197-195اشاره کرد.
 .18آشنایی با بحار االنوار ،ص.277

پذیرفتهاند ،ولی وی را قایل به اعتبار تما روایات بحار االنوار نمیدانند ،بلکه وی را معتقهد بهه
صحت مواردی از آن میدانند.

از مهمترین دالیل این دانشوران ،میتوان به تنهو مطالهب بحهار االنهوار ،دا هرة المعهارفی بهودن

آن ،شر های عالمه ذیل احادیث ،حکم وی به بطالن برخهی روایهات بحهار االنهوار و یها تردیهد در
مورد صحت آن و تالش وی برای دستیابی به نسخههای صحی تر و قدیمیتر اشاره نمود .از

جمل ههه ه ههواداران ای ههن دی ههدگاه عب ههارتان ههد از :جعف ههر س ههبحانی 19،رس ههول جعفر ی ههان 20و حس ههن
طارمی.
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بههر اسههاس آثههار عالمههه مجلسههی ،رفتههار گزینشههی وی را در مواجهههه بهها روایههات و منههابع بحههار االنههوار
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برخی از دانشوران شیعه با توجه به اخبارگرایی عالمه مجلسهی و دالیهل دیگهر وی را قایهل بهه

اعتبههار تمهها روایههات بحههار االنههوار جه در مههوارد اسههتثنا  -کههه خههودش اعههال داشههته  -میداننههد .از
مهمترین دالیل بیان شده توسط این گروه عبارتاند از:

_ الهف) معتبهر دانسهتن مصهادر اصههلی بحهار االنهوار توسهط عالمههه مجلسهی و بیهان دالیهل اعتبههار
آنها در مقدمه بحار االنوار؛

_ ب) توضههیحات عالمههه مجلسههی ذیههل برخههی احادیههث کههه نشههانگههر رفتههار گزینشههی وی در
انتخاب مصادر و روایات است؛

_ ج) تههالش بههرای رفههع تعههار
احادیث غریب؛

احادیههث و ارا ههه معنههای صههحی و معقههولی ،بههه و ی ه ه در مههورد

 .19یادنامه عالمه مجلسی« ،ترجمهة العالمهه المجلسهی» ،ج ،3ص150-149؛ گفهتوگهو بها آیهت الل جعفهر سهبحانی ،ج،3
ص.220
 .20مجله مشکوة ،شماره « ،80بحار االنوار از زاویه نگاه دایرة المعارفی» ،ص .42ایهن پهژوهشگهر پهس از ذکهر نمونهههایی از
بحار االنوار که عالمه مجلسی بیاعتمادی خود به برخی روایات را اذعان نموده ،مینویسد« :البته میتوان تصور کرد که
مردی چون عالمه مجلسهی کهه شهیفته اخبهار و احادیهث بهوده ،بخهش عمهده ایهن روایهات را صهحی میدانسهته و حتهی
شاگرد وی مالذوالفقار در باره کتاب چنان اظهار نظر کرده است که هر گاه قا م آل ّ
محمد ظهور کند ،با نگاه و تأملی
که در این کتاب خواهد کرد ،شهرت و اعتبار این کتاب افزون خواهد شد» (همان ،ص.)44
 .21مدخل «بحار االنوار» ،دانشنامه جهان اسال  ،ج ،2ص .268وی پس ازبیان دیدگاه مشهور از قول سید احمد زنجانی و
اما خمینی و عبدالوهاب فرید مینویسد« :با این همه بایهد گفهت ایهن نظهر کهه بها رأی بیشهتر عالمهان امامیهه هماهنهگ
است ،برای کسی که بحار را میشناسد ،معرف تما غر مجلسی از تألیف بحار نیست» .حسهن طهارمی در اثهر دیگهر
خهویش نیه بهه جنبههه گزینشهی تههآلیف بحهار االنههوار و انگیه ه جمهعآوری آثههار بهه قصههد کارآمهدی اشههاره کهرده اسههت (عالمههه
مجلسی ،ص.)170
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_ د) مشاهده بسیاری از احادیث بحار االنوار در کتب فارسی عالمه مجلسی.

برخه ههی از هه ههواداران ایه ههن دیه ههدگاه عبه ههارتانه ههد از  :کیه ههوان سه ههمیعی 22 ،احمه ههد عابه ههدی،

عبدالهادی فقهی زاده 24و سید علی محمد رفیعی.

23

25

 .3بررسی دیدگاهها

پس از بیان سه دیدگاه یهاد شهده ،ابتهدا دالیهل پیهدایی دیهدگاه مشههور یعنهی گزینشهی نبهودن

مصادر و روایات بحار االنوار و سسس دیدگاه گزینشی بودن روایات مورد واکاوی قرار میگیرد.
 .1-3بر رسی دیدگاه مشهور

به نظر میرسد سهه عامهل در پیهدایش و تهرویج دیهدگاه مشههور-گزینشهی نبهودن روایهات بحهار

االنوار -مؤثر بوده است:

نخسهتین و مههمتهرین دلیهل همهان تأ کیهد عالمهه مجلسهی در مقدمهه بحهار االنهوار بهر ضههرورت

جمعآور ی و حف میراث مکتوب حدیثی شیعه است.

26

دلیههل دو  ،ایههن اسههت کههه چههون از دیههدگاه عههدهای از اندیشههمندان شههیعی ،مضههامین برخههی

روایهات بحههار االنههوار بهها آیههات و احادیهث محکههم و صههحی و یهها بهها امهور عقلههی یهها علمههی ناسههازگار

است 27،برای دفا از مقا علمی عالمه مجلسی چنین دیهدگاهی را مطهر نمهودهانهد تها وجهود
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 .22اوراق پراکنده یا فرا د و فوا د گوناگون ،ص.262-260
 .23آشنایی با بحار االنوار ،ص .131-125وی ضمن ارا ه دالیل خهویش  24نمونهه از عبهارات توضهیحی عالمهه مجلسهی در
بحار االنوار را  -که نشانگر رفتار گزینشی او در تألیف بحار االنوار است  -آورده است.
 .24عالمه مجلسی و فهم حدیث ،ص.289-287
 .25مالمحمد باقر مجلسی زنهدگی ،زمانهه ،نگهاههها ،نقهدها ،ص .108 -105برخهی از اندیشهمندان را  -کهه بهه نقهش گزینشهی
احادیث توسط عالمه مجلسی اشاره کردهاند ،ولی به بحث اعتبار روایات نسرداختهاند  -میتوان در این گروه قرار داد .از
آن جمله میتوان بهاء الدین خرمشاهی را نا برد (سیر بیسلوک ،ص.)307
 .26بحار االنوار ،ج ،1ص.4-3
 .27پاره ای از منابع و احادیث معتبهر از دیهدگاه عالمهه مجلسهی از دیهدگاه برخهی دانشهوران معاصهر ،کهماعتبهار و یها بهیاعتبهار
شهمرده شههده اسههت .ایهن پههژوهشگههران غالبهها مبهانی اعتبارسههنجی خههویش را در ارزیههابی روایهات مشههخص ننمههودهانههد و
انتقادات آنان حاصل اجتهادات آنان است؛ برای نمونه تعدادی از این منتقهدان عبهارتانهد از :سهید مرتضهی عسهکری
(ر.ک :نقش ا مه در احیاى دین ،ج ،1ص)588 -586؛ سید عبداالعلی موسوی سبزواری (ر.ک :التعلی علی کتاب
بحار االنوار ،ج ،1ص177 ،172-171 ،128 ،112و )343-342؛ نعمهت الل صهالحی نجهف آبهادی (ر.ک :حهدیثههای
خیالی در تفسیر مجمع البیان به همراه چهار مقاله تفسیری ،ص 96-94و ص119-103؛ غلو (درآمدی بر افکار و عقایهد
غالیان در دین) ،ص173-84؛ محمد آصف محسنی (ر.ک :مشرعة بحار االنوار) و حیهدر حهب الل (ر.ک :المعتبهر مهن
بحار االنوار).

به عبارت دیگر ،ایهن دیهدگاه پاسهخی اسهت بهه اشهکالی کهه بهر بحهار االنهوار مبنهی بهر اشهتمال

بحار االنهوار بهر روایهات خهوب و بهد و قهوی و ضهعیف و نیازمنهدی آن بهه تههذیب و ترتیهب از سهوی
ّ
28
عدهای مثل سید محسن امین وارد شده است.

ب ههرای نمون ههه یک ههی از ه ههواداران ای ههن دی ههدگاه پ ههس از تأ کی ههد ب ههر حفه ه می ههراث توس ههط عالم ههه

مینویسد:

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آ

روایات ضعیف در بحار االنوار به جایگاه علمی عالمه مجلسی خدشهای وارد نسازد.

در این کتاب اخبارى پیدا میشود که ظاهر الضعف هستند یا از کتهب و جزواتهی
ّ
نقل شدهاند که شأن شخصی ،مثل مجلسی اجل از این است که از آنهها نقهل

نماید ،فضال از اینکه اعتماد هم بفرماید؛ خاصه در قسمت فضا ل و مناقب ا مه
.

29

دلیل سو  ،این است که پهس از نشهر نسهخهههای چها

شهده بحهار االنهوار برخهی نویسهندگان

مثل محمدحسن شریعت سنگلجی در سال 1314ش ،و پهس از او سهید احمهد کسهروی و علهی

اکبهر حکمهیزاده و بعهدتر علهی شههریعتی بهه بحهار االنهوار و مؤلههف آن بهه دالیلهی از جملهه ناسههازگار
یافتن برخهی روایهاتش بها عقهل خهرده گرفتنهد؛ 30بهرای مثهال حکمهیزاده پهس از اشهکال بهر برخهی

احادیث مشهور ،دالیل ششگانه ذیل را بر نادرستی بسیاری از احادیث ،مطر کرده است:

ناسازگاری با عقل ،ناسازگاری با علم و گاهی با حس ،ناسازگاری بها زنهدگی ،ناسهازگاری بها
سههایر احادیههث ،سههاختگی بههودن بسههیاری از آنههها و ظنههی بههودن آنههها و عههد پیههروی از ظه ّهن بههه

دستور عقل و قرآن.

31

یاد آوری این نکته الز است که خاسهتگاه فکهری برخهی اندیشهمندان مخهالف بها پهارهای از

مبانی دینی و از جمله برخی احادیث از جهت تاریخی به تحوالت فکهری و حها کم شهدن نظها

تکنیه

و روشههای تجر بهی – منطقهی در مغهرب زمهین پهس از رنسهانس و تأثیر پهذیری تهدریجی

اندیشهگهران ایرانهی از آن شهیوه برمهی گهردد .بها گسهترش تهدریجی ارتبهاط ایهران بها تمهدن غهرب از

دوره صفویه به بعد و به وی ه در دوره فتحعلی شاه قاجار و تأثیر آن تمهدن بهر برخهی از دانشهوران و
 .28اعیان الشیعة ،ج ،9ص.183
 .29مقدمه مهدی موعود ،ص .84-83این سخن را علی دوانی از سید محمد حجهت کهوهکمهری نقهل کهرده اسهت .وی از
نخستین کسانی است که پس از سید احمد زنجانی و اما خمینی چنین دیدگاهی را مطر کرده است.
 .30ر.ک :زمانه و زندگی اما خمینی ،ص 83 -81؛ تشیع علوی و تشیع صفوی ،ص.175-169
 .31اسرار ه ار ساله ،ص.32
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نخبگ ههان ایرانهههی ،ع ههدهای از اندیشهههمندان دوسهههتدار فرهن ههگ و قهههوانین غر ب ههی و تحهههت تهههأثیر
پوزیتیویسههم شههایع در ارو پهها کههه بیشههتر از رجههال سیاسههی و در بههاری بودنههد ماننههد میههرزا فتحعلههی

آخونههدزاده  32بههه جر یههان لیبرالیسههم سیاسههی -اجتمههاعی در تحههوالت فرهنگههی قبههل و پههس از
مش ههروطه ص ههورت بخش ههیدند ،و برخ ههی آزادیخواه ههان مث ههل س ههید جم ههال ال ههدین اس ههدآبادی

نی خواهان نگاه جدیهد بهه دیهن و عصهری کهردن آن و تجدیهدنظر در نگهرش سهنتی مسهلمانان بهه

دین از منظر علم جدید شدند.

33

تحههوالت فرهنگههی گسههترده یادشههده سههبب شههد ،در دورههههای بعههد ،برخههی از اندیشههمندان
ّ
دینی کشور از حوزه علمیه قم و یا نجف به وی ه در زمان رضا خان خارج شهده و بهه تجهددگرایی
به سب

غربی رو آورند .عالوه بر آنکه سیاستهای روحانیتسهتی انه و تجددگرایانهه رضاشهاه

هم با آنان همسو بود ،دو چهره اصلی این جریان شهریعت سهنگلجی و احمهد کسهروی بودندکهه

به مبارزه با بسیاری از احادیث به بهانه عقل گرایی و علم گرایی و ارا ه اصولی نو در تفکهر دینهی
و تفسیری جدید از اسال بر پایه مدرنیسم غربی و علو جدید پرداختند.

34

در وا کههنش بههه خههردهگیههریهههای ایههن اندیشههمندان تجههددگرا ،دانشههورانی ماننههد سههید احمههد

زنجانی (1352-1270ش)  -که در اوایل سال 1306ش (1346ق) به قهم آمهده بهود - 35و پهس از

او اما خمینی  -که کتهاب کشهف اسهرار را در سهال 1323ش در پاسهخ بهه شهبهات مطهر شهده

توسط حکمیزاده در کتاب اسرار ه ارساله که متأثر از افکهار کسهروی و شهریعت سهنگلجی بهود،

تههألیف نمههود -36و سههسس سههید محمههد حجههت کههوهکمههری در پاسههخ بههه نامههه سههید عبدالحجههة
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 .32این گروه بسیارند ،از افراد مهوثر و صهاحب نفهوذ در ایهن گهروه عهالوه بهر آخونهدزاده مهیتهوان بهه ماننهد میهرزا صهال شهیرازی
(تحصیل کرده در انگلیس در دستگاه عباس میرزا و اولهین منتشهر کننهده روزنامهه ای بهه نها کاغهذ اخبهار) ،میهرزا حسهین
َ
خان مشیر الدوله (سسهساالر) ،میرزا یوسف خان مستشار الدوله ،میرزا َملکم خان ناظم الدولهة ،میهرزا علهی خهان امهین
الدوله ،میرزا عبدالرحیم طالبوف و میرزا آقاخان کرمانی اشاره کرد.
 .33ر.ک :سیر تفکر معاصر ،ج ،1ص 206-167 ،148 ،140-126 ،120-118 ،112-108 ،78-73 ،42 -36و 218؛ مشهروطه
ایرانی ،ص290-219؛ نخستین رویاروییهای اندیشهگران ایهران بها دو رو یهه تمهدن بهورووازی غهرب ،ص-192 ،160-141
 248-244 ،224و 317-272؛ بحران آ گاهی و تکوین روشنفکری در ایران ،ص 149-140 ،131-128و .232-160
 .34ر.ک :سیر تفکر معاصر ،ج ،1ص.262-258
 .35جرعهای از دریا ،ج ،2ص626؛ ج ،3ص 539و .561
 .36زمانه و زندگی اما خمینی ،ص .81اما خمینی در واکنش به اشکاالت حکمی زاده مینویسد ... :در آن کتابهایی
است که خود صاحب بحار آنها را درست نمیداند و او نخواسته کتاب عملی بنویسد تا کسی اشکال کند که چرا این
کتابها را فراهم کردی .پس نتوان هر خبری که در بحار است به رخ دینداران کشید که آن خالف عقل یا حهس اسهت؛
چنان که نتوان بیجهت اخبار آن را رد کرد کهه موافه سهلیقة مها نیسهت ،بلکهه در ههر روایتهی بایهد بررسهی شهود و آنگهاه بها
می انهایی که علما در اصول تعیین کردند عملی بودن یا نبودن آنرا اعالن کرد (کشف اسرار ،ص.)320-319

تألیف بحار االنهوار تأ کیهد کردنهد کهه قصهد عالمهه مجلسهی جمهعآور ی و حفه آثهار بهوده اسهت و

تشههخیص صههحت و سههقم احادیههث بههه عهههده محق ه اسههت ،و بههدین سههان ،چنههین دیههدگاهی
مشهور شد.

پههیش از ایههن صههاحب مههرآة الکتههب ،علههی بههن موسههی شههفیع تبر ی ه ی ( 1290ش) بههر دیههدگاه

مشهور تأ کید کرده است ،ولی دلیلی وجود ندارد که سید احمد زنجهانی و سهایران ،متهأثر از وی

این دیدگاه را مطر کرده باشد.

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آ

بالغی در زمان زعامهت آیهت الل بروجهردی در حهوزه علمیهه قهم (پهس از 1325ش) بهر ایهن انگیه ه

با دقت در دالیل ارا ه شده توسط هواداران دیدگاه مشهور روشن میشود که آن دالیهل دارای

اتقان الز و تتبع علمی کافی نیست؛ اگر چه دیدگاه آنان مشهورتر و متداولتر اسهت .مههمتهرین

دلیلی که طر نمودهاند ،باز بودن راه برای آینهدگان و آزاداندیشهان در تشهخیص علمهی صهحت
و سقم حدیث و تحمیل نکردن نظرات خویش بهر دیگهران اسهت .ایهن دلیهل در مهورد تهألیف ههر

جههامع حههدیثی متصههور هسههت .مههورد یههاد شههده در مههورد امکههان دسترسههی بههه نسههخههای بهتههر و
تصههحی حههدیث از ایههن جهههت بههرای آینههدگان 37و نیه ارا ههه مطالههب گونههاگون از دانشههمندان در

ی

موضو و واگذاری انتخاب بهترین آنها به خواننده در بحار االنهوار شهواهدی دارد 38،ولهی

در مورد احادیث به طور کلی مشاهده نشده است.

بن ههابراین دی ههدگاه مش هههور ،اجته ههاد شخص ههی برخ ههی از دانش ههوران ش ههیعه ب ههوده ک ههه ب هها نیت ههی

خیرخواهانه برای دفا از بحهار االنهوار بهه دلیهل وجهود احهادیثی بهه ظهاهر مخهالف بها عقهل در آن،
صورت گرفته است.

 .2-3بر رسی دیدگاه گز ینشی بودن احادیث بحار االنوار (دیدگاه دوم و سوم)

در مواجهه با بحار االنوار دو بحث را باید از همدیگر تفکی

کرد :یکی اینکه عالمه مجلسی

چه کرد و دیگر اینکه او چه باید میکرد موضو این پژوهش این است که عالمه مجلسهی بهر
اساس دیدگاههای علم الحدیثی خویش چه کرد از قراینی کهه در ذیهل مهیآیهد روشهن مهیشهود
که عالمه مجلسی منابع و احادیث بحار االنوار را انتخاب و گزینش میکرده است و حتی قصد

کلی وی بر آوردن احادیث معتبر در بحار االنوار بوده است.

 .37برای نمونه ر.ک :بحار االنوار ،ج ،43ص157؛ ج ،53ص88؛ ج ،85ص275؛ ج ،86ص.382
 .38برای نمونه ر.ک :همان ،ج ،58ص.104
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 .1-2-3مروری بر مقدمه بحار االنوار

بها نگههاهی بهه مقدمههه بحهار االنههوار روشهن میشههود کهه عامههل اصهلی تههألیف بحهار االنههوار توسههط

عالمه مجلسی ،اخبارگرایی شدید وی بوده است؛ زیرا وی ابتدا اشاره دارد کهه بعهد از فراگیهری
علو گوناگون در جوانی به این میاندیشیده که چه چی ی باعث رشد و تعالی انسان میشود و

در واقع به نفع آخهرت اوسهت وی در پهی تعمه در ایهن موضهو یقهین کهرده کهه تنهها منشهأ زالل
علم ،قرآن و اخبار اهل بیت

خزینهدار دانش الهی

است .به باور وی اهل بیت پیامبر

و ترجمهان وحهیانهد ،و چهون منه ل ایهن برگز یهدگان الههی مههبط وحههی توسهط جبر یهل بهوده فقههط

ایشان به علم قرآن آ گاهاند.

بنههابراین وی علههو عقلههی را  -کههه درگذشههته آموختههه  -بههه نههوعی باعههث تضههیع عمههر خههویش

دانسته و تأ کید نموده کهه بایهد بقیهه عمهر خهود را در کسهب معهارف اههل بیهت
این نگاه ،وی را بر آن داشت به جستجوی اخبار امامان پاک و نی
توان بپردازد.

آ هین

سهسری کنهد.

بها تمها دقهت و

عالمههه مجلسههی بهها بیههان مهجههور شههدن بخشههی از اصههول حههدیثی شههیعه در طههول تههاریخ ،بههه

مدیریت خویش برای تالش گروهی در جهت جمعآور ی و احیهای کتهب و احادیهث رهها شهده و

تههرویج و تصههحی و مرتههب نمههودن آن آثههار اشههاره مههیکنههد و سههسس بهها بیههان دشههواری دسترسههی
موضوعی به احادیث ،ع خهویش را بهر تهألیف و تنظهیم مبتکرانهه ،پهس از طلهب خیهر و یهاری از
پروردگارش ،اعال می کند و پس از حمد الهی می گوید:

به فضل پروردگار بهتر ازآن طرحی که داشتم ،انجا شد.

وی سسس روش خویش را در آغاز نمودن ههر بهاب بها آیهات قهرآن و تفسهیر آنهها در مهوارد نیهاز و

تقطیههع روایههات در برخههی مههوارد و شههر مختصههر آنههها در جهههت حجههیم نشههدن کتههاب اعههال
میدارد.

او در ادامه به برخی از نوآوریهای خود در این کتاب مثل تألیف کتاب عدل و معهاد ،تهاریخ

پیامبران و امامان

و کتاب «السماء و العالم» اشاره کرده و پس از دعهوت از بهرادران دینهی بهه

پذیرش این سفره طعا (علمی) و بشارت به آنان برای وجود کتابی بینظیهر کهه تمها مقصهدها

را در بر دارد مینویسد:
132

وَّلشووکمالهَّع و َّأن و اعَّالعل و مَّوَّاْلکوومَّوَّاْلسوورارَّوَّإغنائووهَّعوونَّمجیووعَّکت و َّاْلخبووارَّمسیکووهَّ
بکتابَّحبارَّاْل ن ارَّاْلامعةَّلدِرَّأخبارَّاْلمئةَّاْلطهوارَّفوأرج َّمونَّفضولهَّسوبجانهَّعو َّعبودهَّ
الراجوویَّرْحکووهَّوَّامکنانووهَّأنَّیکووونَّکتووابَّهووذاَّإىلَّقیووامَّقووائَّآلَُّمموودََّّ-علووهیمَّالصووالةَّوَّ

و به دلیل مشتمل بودن آن بر انوا علو و حکمتها و اسرار و بینیازی آن از تما

کتب اخبار آن را «دریاهای نورها و دربرگیرنده مرواریدهای اخبار امامان پا ک

»

نا نهاد و از فضل خدای من ه بر بنده امیدوار به رحمت و امتنانش ،امید دار که

کتابم تا قیا قا م آل محمد  -بر آنها درود و سال و تحیت و کرامهت بهاد  -مرجهع
باشد.

افراد فاضل و بزرگوار و منبع هر جوینده علو امامان مشخص

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آ

السالمَّوَّالکجیةَّوَّاَل کرامََّّ-مرجعاََّّلألفاضلَّالکرامَّوَّمصودراََّّلکولَّمونَّطلو َّعلو مَّاْلمئوةَّ
اْلعالمَّوَّ...؛ََّّ َّ39

بنها بههر عبههارات یههاد شههده ،عالمههه مجلسههی در اثهر کههمتههوجهی مههرد بههه حههدیث ،توفیه داشههته

است تا بها فهراهم آوردن ایهن جهامع حهدیثی و آسهان نمهودن دسترسهی موضهوعی بهه احادیهث ،از

ی

سو اسباب توجه بیشتر عوا و خواص را در تما موضوعات مربوط به هدایت انسهانها بهه

احادیههث اهههل بیههت
کند.

فههراهم سههازد و از سههوی دیگههر میههراث حههدیثی مکتههوب شههیعه را حف ه

عبههارت «و الشههتماله علههی أنههوا العلههو و الحکههم و األسههرار  »...از عالمههه مجلسههی نشههانگههر

اخبارگرایی وی و تالش او برای استخراج تما علو و حکمتها از احادیث است حتهی علهو

طبیعی.

عالمه مجلسی در مقدمه بحار االنوار 378 ،عنوان از منهابع شهیعی و  85منبهع از کتهب اههل

تسنن را نا میبرد؛ اگرچه از اندکی از آنها اصهال نقهل نکهرده و یها بسهیار انهدک نقهل کهرده اسهت،
ولی در بحار االنوار از بیش از ششصد منبع استفاده شده است 40.خود عالمه مجلسی بهه وجهود
منابع دیگر  -که در هنگا استفاده نا آنها را میآورد  -اذعان نموده است.

41

 .2-2-3حفظ میراث حدیثی مکتوب شیعه یکی از انگیزههای مهم تألیف بحارالنوار

تما دانشوران شیعه ی

هدف اصلی و مهم عالمهه مجلسهی از تهألیف بحهار االنهوار را حفه

میراث حدیثی مکتوب شیعه دانستهاند؛ چنان که عالمه مجلسی خود در مقدمه بحار بهه ایهن
 .39بحار االنوار ،ج ،1ص .6-2ترجمه عبارات با اندکی تلخیص.
 .40آشنایی با بحار االنوار ،ص226-225؛ و نی ر.ک :بحار االنوار ،ج ،1ص .46-6محققان اسامی  629عدد از مصادر بحار
را استخراج نمودهاند که مجلسهی در مهتن اصهلی و توضهیحات خهویش از آنهها اسهتفاده نمهوده اسهت و می گوینهد :ایهن
احصا کامل نیست؛ چون خود عالمه مجلسی با عباراتی مثل «سا ر رسا له» و «له تألیفات اخهری قهد نرجهع لیهها و نهورد
منها» و شبیه آن نشان میدهد آنچه در مقدمه نا برده ،اسامی تعدادی از مصادر بحار است (المعجم المفهرس أللفا
احادیث بحار االنوار ،ص.)98 -87
 .41بحار االنوار ،ج ،1ص.24
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مطلب اشاره کرده است؛
ثَّبعدَّاَلحاطةَّبالکت َّاملکداولةَّاملشهورةَّتتبعتَّاْلصوولَّاملعکبورةَّاملهجوورةَّالو َّترکوتَّیفَّ
اْلعصارَّاملکطاولةَّوَّاْلزمانَّاملکمادیةََّّ...فطفقتَّأسألَّعْناَّیفَّشورقَّالوبالدَّوَّغر ِبواَّحینواَّ
وَّأل َّیفَّالطل َّلدىَّکلَّمنَّأظنَّعندهَّشیئاََّّمنَّذلکََّّ...ح َّاجکمعَّعندیَّبفضولَِّ بَّ
کثیرَّمنَّاْلصولَّاملعکبرةَّالو َّکوانَّعلهیواَّمعوولَّالعلمواءَّیفَّاْلعصوارَّاملاضویةَّوَّإلهیواَّرجوو َّ
اْلفاضلَّیفَّالقرونَّاْلالیةََّّ...فبذلتَّغایوةَّجهودیَّیفَّترویهواَّوَّتصوجیجهاَّوَّتنسویقهاَّوَّ
حائودینَّعمواَّیوؤدیَّإىلَّ
َّ
تنقیجهاَّ.وَّملاَّرأیوتَّالزموانَّیفَّغایوةَّالفسوادَّوَّوجودتَّأ کثورَّأهلهواَّ
الرشوادَّخشویتَّأنَّترجوعَّعموواَّقلیولَّإىلَّمواَّکانوتَّعلیووهَّمونَّالنسویانَّوَّاهلجورانَّوَّخفووتَّأنَّ
یکطرقَّإلهیاَّالکشکتَّلعدمَّمساعدةَّالدهرَّاْل انَّوََّّ 42َّ...

بر اساس عبارات یاد شده عالمه مجلسی با اشاره به مهجور شدن بخشی از اصهول حهدیثی

شیعه ،بر اثر تسلط پادشاهان مخهالف شهیعه یها بهه دلیهل رواج علهو باطهل (یعنهی فلسهفه و غیهر

آن) و یا به دلیل عد اعتنای علمای متأخر به آنها ،به بیان کوشش بسیار خود برای یافتن آثار

حههدیثی در بههالد شههرق و غههرب ،بهها وجههود بخههل عههدهای از صههاحبان کتههب و نسههخهها ،و یههاری
رساندن عدهای از برادرانش در این امر اشاره دارد که سهبب جمهعآور ی بسهیاری از اصهول معتبهر

حدیثی مشتمل بر فواید بسیار شده که کتب مشهور آن فواید را نهدارد و در آن بهر مهدارک بسهیاری

از احکهها کههه بیشههتر علمهها بههه عههد وجههود آنههها در آثههار حههدیثی اعتههراف داشههتند ،دسههت یافتههه
است ،لذا تما کوشش خود را در تهرویج ،تصهحی و مرتهب نمهودن آن آثهار بهه کهار گرفتهه اسهت.
وی با ابراز نگرانی خویش از احتمال کنار نهاده شدن ،فرامهوش گشهتن و پراکنهدگی آثهار حهدیثی
مکتوب در آینده به دلیل فساد زمانه و انحراف اکثر انسهانهها از مسهیر ههدایت ،دو بهاره بهر حفه

میراث حدیثی به وسیله تألیف بحار االنوار تأ کید میکند.

این مطلب که شهواهد دیگهری از جملهه قصهد عالمهه مجلسهی بهر عهد نقهل حهدیث از کتهب

اربعه و صحیفه سجادیه به دلیل مشهور و متداول بهودن ایهن کتهب میهان شهیعیان 43،و تهذکر بهه

غر یهب و کمیههاب بهودن برخههی از مضههامین کتهب و یهها احادیههث آن 44دارد ،از ثمهرات مهههم تههألیف
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 .42همان ،ج ،1ص.4-3
 .43ر.ک :همان ،ج ،1،ص 48و ج ،92ص .452منظور آن است کهه آثهاری معهروف و در دسهترس همهه ،کمتهر احتمهال دارد
دستخوش فراموشی و نابودی گردد .عالوه بر آن ،دلیل دیگر استفاده کمتر از کتب اربعه و صحیفه سجادیه این بوده که
عالمه قصد داشته تألیف بحار سبب مهجور شدن آن کتب نگردد.
 .44برای نمونه عالمه مجلسی آثاری مانند االختصهاص منسهوب بهه شهیخ مفیهد ،مشهکاة االنهوار علهی بهن حسهن بهن فضهل
طبرسی را دارای اخباری غریب توصیف میکند (همان ،ج ،1ص 27و .)28

برای نمونه آقابزرگ تهرانی اشاره دارد که اکثر مآخذ بحار االنوار از کتهب مهورد اعتمهاد و اصهول

معتبر است که کمیاب است و برای هر کس یافتن آن آسان نیست ،حتی شیخ ما عالمه نوری
با اینکه خدا برای او کتابخانه نفیسهی ّ
میسهر نمهوده بهود ،حتهی بها امانهت گهرفتن ،موفه نشهد بهه

تعدادی از مآخذ آن دسهت یابهد و در تهألیف مسهتدرکش بهر وسها ل در نقهل از آن کتهب بهه نقهل بها
واسطه کتاب بحهار نیازمنهد شهد؛ همهانطهور کهه خهودش در اول خاتمهه مسهتدرک تصهری نمهوده

اسههت .پههس بههرای مهها ایههن امکههان هسههت کههه بگههوییم بیشههتر مصههنفات متههأخران پههس از عالمههه
مجلسی ،از آن دریاها آب گرفته و سیراب شدهاند.

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آ

بحار االنوار است.

45

 .3-2-3انگیزهها و اولویتهای دیگر در تألیف بحار االنوار

بر اساس مقدمه بحار االنوار ،پر واض اسهت کهه قصهد عالمهه مجلسهی از تهألیف بحهار االنهوار

فقط حف میراث و جمعآور ی نبوده است ،بلکه وی اولویتهای دیگری نی داشهته اسهت کهه

مهمترین آنها تهیه مجموعهای جامع ،مرتب و منظم از جهت موضوعی برای دسترسی آسهان

طالبان علو دینی به حهدیث از یه

سهو و تهرویج حهدیث محهوری در علهو دینهی در برابهر علهو

عقلی ،فلسفه و تصوف از سوی دیگر است.

بیدرنهگ ،توصههیفات عالمهه مجلسههی از جههامع حهدیثیاش در مقدمهه بحهار االنههوار از جملههه:

کتاب نی

و بینظیر ،دوست دلسوز ،دارای شأن رفیع و شیرینی کهال  ،مشهتمل بهر انهوا علهم و

حکمت ،بینیاز از سهایر کتهب و در یهای دربرگیرنهده گوهرههای اخبهار و نیه دعهوت وی از بهرادران
را دارنههد  -بههرای شههتاب در بهرهبههری از ایههن سههفره
دینههیاش  -کههه ّادعههای والیههت آل محمههد
نعمههت و تمس ه

بههه آن بهها اطمینههان ،نشههان از اعتقههاد قههوی عالمههه مجلسههی بههه پرفایههده بههودن

کتابش ،اخبارگرایی وی و از جهتی اعتبار کلی آن ن د او است.

مطالهب یهاد شههده از عالمهه مجلسههی در مقدمهه بحههار االنهوار بهها ایهن ناسههازگار اسهت کههه وی در

بحار االنوار مطالبی را نقل کند که خودش آنها را جعلی بداند و یا احتمال دهد جعلهی باشهد و

 .45الذریعهة ،ج ،3ص .26نگارنههده بهها دقههت در مقالهه «تههاریخ حههدیث شههیعه در سهدههای چهههار و پههنجم» تههألیف مهههدی
احمدی ،اسامی  61کتاب از کتب حدیثی شیعه در قرنهای چهار و پنج را که تا قرن دهم موجود بوده است و به دست
ما نرسیده ،استخراج نموده است که بیست مورد از آنها در زمان صفویه نی وجود داشته است ،ولی اآلن موجود نیست
(تاریخ حدیث شیعه در سدههای سو تا هفتم ،ص .)163- 53به گمان ،از برخی از این منابع در بحار االنوار اسهتفاده
شهده اسههت .از ایههن رو حفه میهراث مکتههوب حههدیثی شههیعه در سهایه تههألیف بحههار االنههوار ،نشهانی از توفیه الهههی عالمههه
مجلسی ،درک و فهم باال و تصمیم به موقع این دانشمند شیعه است.
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اگر به فر

بیش

محال چنین کاری کرده باشد ،به دروغگویی و انجا گنهاهی بهزرگ مهتهم میشهود.

این کار از فرد عهادی قبهی اسهت؛ چهه برسهد بهه عالمهه محمهدباقر مجلسهی .در نتیجهه

نقل احادیث مورد اعتماد وی در بحار االنوار ضرورت مییابد .از این رو ،یا باید شواهد موجود را

نادیده گرفت و یا نظرات گروهی که گزینش اخبار را در جمعآور ی بحهار االنهوار از عالمهه مجلسهی
منتفی می کنند نادرست خواند.

البته این مطلهب بهه معنهای نفهی احادیهث ضهعیف از بحهار االنهوار از دیهدگاه عالمهه مجلسهی

نیست و چنان کهه خواههد آمهد ،وی در مهوارد انهدکی بهه ضهعف احادیهث و یها منهابع اشهاره کهرده

است و از دیدگاه وی می ان اعتبار منابع و احادیث بحار االنوار دارای نظا رتبهبندی است.
 .4-2-3پذیرش احادیث در بیان ها

عالمه مجلسی برای فهم مقصود و بیان داللت حدیث می کوشد و در مواردی که بهه نتیجهه

خوبی نرسد ،علمش را به اههل بیهت وا گهذار می کنهد .وی توضهیحات خهود را در مهورد روایهات و

مطالب مطر شده در بحار االنوار با عناوین گوناگون ذکر کرده اسهت .وی شهر ههای خهویش را

در ذیل عناوین متعددی مانند« :بیان» ( 8871مورد)« ،اقهول» ( 4659مهورد)« ،توضهی » (619
مورد)« ،ایضا » ( 316مورد)« ،تبیین» ( 185مورد)« ،تفسیر» ( 166مورد)« ،تبیهان» ( 77مهورد)،

«تهههذنیب» ( 44مهههورد)« ،تهههذییل» ( 39مه ههورد)« ،تحقیه ه » ( 36مهههورد)« ،تتمهههیم» ( 35مه ههورد)،
«تفصههیل» (27مههورد)« ،تنقههی » (16مههورد)« ،تأییههد» ( 15مههورد)« ،فذلکههة» ( 12مههورد)« ،شههر »

(9مههورد)« ،تنههویر» ( 5مههورد)« ،فا ههدة» یهها «فوا ههد» ( 5مههورد)« ،توجیههه» ( 2مههورد)« ،رفههع اشههکال و

تبیین اجمال» (1مورد) « ،تفضی » ( 1مهورد) ذکهر کهرده اسهت .البتهه واژهههای یهاد شهده را گهاهی
مستقل و گاهی همراه با واژههای دیگر و یا ذیل توضیحاتی کهه بها سهایر عنهاوین آغهاز نمهوده ،بهه

کار برده است .بیتردید این توضهیحات وی  -کهه بخشهی از آن ذیهل  15140عنهاوین یهاد شهده،

آمده است  -نشان میدهد وی برای هر ی

از روایات درجهای از صهحت قایهل اسهت؛ در غیهر

ایهن صههورت ،تبیههین مباحههث فقههه الحههدیثی حهدیث دلیلههی نههدارد .از سههوی دیگههر ،کوشههش وی
برای بیان معنا و مقصود حدیث و تصحی احادیث بر اسهاس بهتهرین نسهخهها بها اعتقهاد وی

به بیاساس بودن اصل حدیث ناسازگار مینمایاند.

شه ههاگرد عالمه ههه مجلسه ههی ،مالذوالفقه ههار اصه ههفهانی ،اشه ههاره که ههرده اسه ههت که ههه  15مجله ههد از

25مجلههدات بحههار االنههوار دارای شههر و تفسههیر مطالههب از سههوی عالمههه اسههت و روایههات سههایر
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مجلههدات ،یعنههی ده مجلههد (مجلههدات 14الههی 17و  19الههی 21و  23الههی  )25شههر و نیه منتشههر

زمان حیات عالمه پاکنویس و منتشر شده  -از شرو وی برخوردار گشتهاند؛ 47یعنهی در هفهت
مجلد از بحار االنوار (کمتر از ثلث آن) شر های عالمه مجلسی بسیار کمتر مشاهده میشود.
 .5-2-3توثیق منابع و تبیین کم اعتباری اندکی از مصادر

عالمههه مجلسههی در فصههل اول مقدمههه بحههار االنههوار بههه بیههان منههابع آن و مؤلفههان آن پرداختههه و

سسس در فصل دو با عنوان «الفصل الثانی فی بیان الوثوق علهی الکتهب المهذکورة و اختالفهها

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آ

نگشته است 46.البته بر اساس شهواهد موجهود ،مجلهدات  14و  16و  23نیه  -کهه پهس از ایهن در

فههی ذل ه » بههه بیههان دالیههل وثاقههت منههابع بحههار االنههوار و اخههتالف درجههات آن بههر اسههاس قههراین
کتههابشناسههه خههویش پرداختههه اسههت 48.و از ایههن رهگههذر بههر گههزینش منههابع بحههار االنههوار توسههط

خویش داللت نموده است.

وی از  387منبع شیعی در مقدمه بحار االنوار یاد کرده ،ولی از آن تعهداد فقهط هیجهده مهورد

را ماننهد مشههارق االنهوار برسههی ،مصهبا الشههریعه و دعها م االسههال بهه دالیلههی از جملهه نقههل اخبههار

شبههناک و غالیانه ،خلط منابع روایی عامه و خاصه ،ناسهازگاری عبهارات بها روایهات اصهیل و
صههحی ا مههه

 ،مجهههول المؤلههف بههودن مصههادر و کههمتههوجهی بههه اصههل روایههات ،کههماعتبههار

میداند .از هیجده منبع یادشده  -کهه کمتهر از پهنج درصهد منهابع حهدیثی شهیعی بحهار االنهوار را

تشکیل میدههد  -از کتهابههای «االلفهین»« ،نثرالآل لهی» و «النبهذة» حهدیثی در بحهار االنهوار نقهل

نشده و از پان ده مورد دیگر ،کمتر از ه ار حهدیث نقهل شهده اسهت کهه کمتهر از دو درصهد احادیهث
بحار االنوار را تشکیل میدهد.

49

از سوی دیگر بر اسهاس پهژوهش نگارنهدگان عالمهه مجلسهی ،بهه و یه ه در مباحهث اعتقهادی و

فقهی از منابع اصیل و با اعتبار بیشتر بهره برده است 50.عالمه مجلسی یکی از دالیل عد ذکر

 .46بحار االنوار ،ج ،107ص.178
 .47آشنایی با بحار االنوار ،ص.219-218
 .48بحار االنوار ،ج ،1ص .46-6برای اطال از قراین کتابشناسانه عالمه مجلسی در تألیف بحار االنوار ر.ک :دوفصهلنامه
حدیث پژوهی ،شماره « ،18مبانی اعتبار سنجی روایات بحار االنوار ن د عالمه مجلسی».159-153 ،
 .49ر.ک :فصلنامه علو حدیث ،شماره« ،80مبنای متن محورانه عالمه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار االنوار
با تأ کید بر احادیث ناظر بر امامت» ،ص.113-111
 .50بهر اسههاس پههژوهش نگارنهده در مجلههد هفههتم بحهار االنههوار (جلههدهای  27-23مجموعهه  110جلههدی) بههیش از  73درصههد
احادیث از منابع اصیل و معتبر قبل از شیخ طوسی و یا هم مان با اوست (ر.ک« :مبنای متن محورانه عالمه مجلسی در
انتخاب مصادر و روایات بحار االنوار با تأ کید بر احادیث ناظر بر امامت» ،علو حدیث ،شماره  ،80ص )120و در مجلد
چهاردهم ،السماء و العالم نی بیش از  71درصد احادیث از منابع دوره متقدمان است.
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رم برای برخی منابع را نداشتن اعتماد کامل بر آن منبع میداند 51.و بیشتر احادیث بحار االنوار
را از منابعی آورده است که عالمت اختصاری دارد و بر آنها اعتماد داشته است.
 .6-2-3تبیین بیاعتباری اندکی از احادیث

نگارنههده بهها مههرورری بههر توضههیحات عالمههه مجلسههی در بههاره احادیههث و مطالههب بحههار االنههوار

( 15140م ههورد) ،اذع ههان وی را ب ههه ض ههعف ح ههدیث ی هها ب ههیاعتم ههادی خ ههویش ب ههر آن فق ههط ب ههرای

سیحدیث مشاهده نمود .البته از این موارد در هفتجا در صهحت حهدیث تردیهد کهرده و علهم

آن را به اهل بیت

برگردانهده اسهت .بنهابراین وی تقریبها در کمتهر از دو درصهد مهواردی کهه بهر

احادیههث و مطالههب شههر داشههته اسههت ،بههه بههیاعتبههاری آنههها اشههاره کههرده اسههت کههه نشههانگههر

اعتماد کلی وی به احادیث جامع خویش است.

از مطالب عالمه مجلسی ذیل این احادیهث روشهن مهیشهود عالمهه بهه دالیلهی از جملهه نقهل

حدیث از طری اهل تسنن و یا موافقت آن با احادیث عامه 52،بیاعتمادی بر سند آن 53،نقهل
نشدن آن از اصهل معتبهر 54،غرابهت مهتن آن 55،مخالفهت مضهمون آن بها سهیره اههل بیهت
سهایر اخبهار مشههور معتبهر 56،عهد سهازگاری بها اسهلوب کهال معصهومان

اعتمادی ندارد و یا در اعتبارش تردید میکند.

و

 57بهر آن احادیههث

با این حال ،عالمه مجلسی بیان میکند که احادیث یاد شده را به دالیلی از جمله موافقت

برخی مضامین آن با احادیث معتبر و یا اشتمال بر مطالبی که با سهایر اخبهار منافهاتی نهدارد،

58

استفاده از مضامین آن برای شر  ،تفصیل و رفع ابها برخی موارد تاریخی59 ،وجود غرایبهی در

آن که با عقل ناسازگار نیست 60،وجود حدیث در تألیفات اصحاب امامیه و یها روایهت شهدن از
امامان شیعه
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 61 ،و اعتماد بر مؤلف کتاب 62در جامع خویش آورده است.

 .51بحار االنوار ،ج ،1ص.48
 .52همان ،ج ،11ص278؛ ج ،15ص357؛ ج ،54ص330؛ ج ،89ص.220-219
 .53همان ،ج ،15ص104؛ ج ،16ص77؛ ج ،56ص.109-101
 .54همان ،ج ،54ص.341
 .55همان ،ج ،15ص104؛ ج ،54ص.341
 .56همان ،ج ،29ص64؛ ج ،54ص.104
 .57همان ،ج ،95ص.228-227
 .58همان ،ج ،15ص104؛ ج ،16ص77؛ ج ،29ص.46
 .59همان ،ج ،12ص372؛ ج ،15ص.414
 .60همان ،ج ،15ص.357
 .61همان ،ج357 ،15؛ ج  ،56ص.109

صههحت کمتههر و یهها ضههعیف و حتههی از منههابع اهههل تسههنن را تطههاب مضههمون تمهها یهها قسههمتی از

حدیث با روایات معتبر شیعه ذکر کرده است .این مطلب نشانگر محتوانگری عالمه مجلسی

و اولو یههت دادن قههراین متنههی بههر قههراین سههندی در بیشههتر موضههوعات اسههت تهها از سههویی خههانواده

احادیهث تکمیههلتهر گههردد و شههواهد بیشهتری بههرای وحهدت مضههامین ارا ههه گهردد و از سههوی دیگههر،
میراث حدیثی ومتون روایی بیشتری برای بررسی حدیثپژوهان در آینده در دسترس قرار گیرد.

تألیف بحار االنوار؛ جمعآوری احادیث و یا گزینش آ

بر اساس قراین یاد شده ،عالمه مجلسی ی

دلیل مههم را بهرای انتخهاب و نقهل احهادیثی بها

 .7-2-3تبیین اعتبار سنجی برخی احادیث

بیشهتر بیههانههای عالمههه مجلسهی ذیههل احادیهث توضههیحات فقهه الحههدیثی اسهت و در مههورد

معنا و مفهو حدیث اسهت .بها ایهن حهال ،برخهی بیهانههای وی نیه در مباحهث علهم الحهدیثی

است و در مورد صحت خبر و درجات اعتبار آن نظر داده است ،و از ایهن رهگهذر نشهان داده کهه

تألیف بحار االنوار فقط جمعآوری احادیث نبوده است؛ برای نمونه وی ذیل حدیث چهارصد
مطلب امیرالمؤمنین

برای دین و دنیای مسلمان مینویسد:

ثَّاعلوومَّأنَّأصوولَّهووذاَّاْلبوورَّیفَّغایووةَّال َاقووةَّوَّالعکبووارَّع و َّطر یقووةَّالقوودماءَّوَّإنَّلَّیکوونَّ
صجیجاََّّبزعمَّاملکأخر ینَّوَّاعکمدَّعلیهَّالکلینََّّ-رْحهَّاَّللََّّ-وَّذکورَّأ کثورَّأجزائوهَّمکفرقوةَّیفَّ
أب ابَّالکایفَّوَّکذاَّغیرهَّمنَّأ کابرَّاملجدَیَََّّّ 63...

در مهههورد یهههاد شهههده وی بهههه طهههور ضه ههمنی تبعیهههت خهههویش را از شهههیوه قهههدمای محه ههدث در

اعتبارسنجی روایات نشان میدهد.

مثههال دیگههر :عالمههه مجلسههی قصههه جههرجیس نبههی را از طر ی ه اهههل تسههنن ،از عکرمههه ،از ابههن

عباس و از کتاب شیعی نقل میکند ،ولی در پایان مینویسد:

أقوولَّ:هوذهَّالقصوةَّمووذکورةَّیفَّالکو اِ ی َّأطوولَّموونَّذلوکَّترکنواَّإیرادهوواَّلعودمَّالعکموادَّعو َّ
سندهاَّ .64.

ایههنههها شههواهدی اسههت مههتقن کههه عالمههه مجلسههی احادیههث را گههزینش مههیکههرده اسههت؛ ز یههرا

میفرماید قصه جرجیس در کتب تاریخی طوالنیتر از ایهن آمهده ،ولهی چهون بهر سهندش اعتمهاد

 .62همان ،ج ،15ص104؛ ج ،16ص.77
 .63همان ،ج ،10ص117
 .64همان ،ج ،14ص- 445
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نداشتم ،آن را در کتاب نیاورد  .به دلیل رعایت اختصار بر همین دو نمونه اکتفا میشود.

65

 .8-3-3دیگر شواهد

دالیههل ارا ههه شههده توسههط مخالفههان نظههر مشهههور ،صههحت دیههدگاه آنههها را نشههان مههیدهههد کههه
احادیهث کوشهیده

عالوه بر موارد یاد شده ،مواردی مثل اینکه عالمهه مجلسهی ،در رفهع تعهار

است و بسیاری از ایهن احادیهث را در کتهب فارسهی خهود ههم آورده ،از ایهن جملهه اسهت .روشهن
است که رفع تعار

در صورتی صحی است که هر دوحدیث متعهار

معتبهر دانسهته شهود و

بهیتردیهد ،وی در کتهب فارسههیاش از خواننهدگانی کهه بیشهتر طبقهه عمهو مهرد هسهتند ،انتظههار
ندارد قبل از استفاده از احادیث به بررسی صحت و سقم آنها بپردازنهد ،بلکهه آن کتهب را بهرای
راهنمایی مرد عا ّ نوشته است.
 .9-2-3مبانی اعتبار سنجی روایات بحار االنوار نزد عالمه مجلسی

عالمه مجلسی با اینکه به روش متأخران در ارزیابی سندی احادیث توجه داشهته و آن را در

مرآة العقول و مالذ األخیار به کاربرده است ،ولهی مخالفهت خهویش را بها عبهاراتی مثهل «ضهعیف

علههی المشهههور» و «صههحی عنههدی» در برخههی مههوارد بیههان کههرده اسههت و بررسههی س ههندی را در
احادیث فقهی و رفع تعار

روایات مهمتر میدانسته است 66.از این رو ،تعریف وی از حدیث

حدیث صحی و حدیث ضعیف به شیوه متاخران سندمحورانه نیست.

67

بههر اسههاس پههژوهش نگارنههدگان مههیتههوان مبههانی اعتبارسههنجی مصههادر و روایههات را نه د عالمههه

مجلسی را به ترتیب اهمیت چهار مورد ذیل دانست:

الف) اعتماد بر اصول و کتب معتبر حدیثی بر اساس قراین کتابشناسانه؛
ب) اولویت دادن قراین متنی بر قراین سندی در اعتبارسنجی روایات؛

ج) قاعده تسام در ادله سنن با قید شیعی بودن روایات آن؛
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 .65برای اطال بر برخهی نمونهه ههای دیگهر ر.ک :بحهار االنهوار ،ج ،8ص296؛ ج ،11ص278؛ ج ،16ص299؛ ج ،26ص17؛
ج ،43ص174؛ ج ،45ص294؛ ج ،55ص335؛ ج ،71ص45؛ ج ،83ص322و339؛ ج ،92ص252؛ ج،99
ص.209
 .66برای نمونه ر.ک :مرآة العقول ،ج ،1ص36 ،22و 80؛مالذ االخیار،ج ،1ص 21و 136؛ بحار االنوار ،ج ،1ص.48
 .67بر اساس سخنان صاحب معهالم و شهیخ بههایی،از بهین رفهتن بیشهتر قراینهی کهه قهدمای محهدث را بهر ّ
صهحت احادیهث
ّ
داللت می کرد ،سبب شد که عالمه حلی با پهذیرش تقسهیم چهارگانهه احادیهث بهه صهحی  ،حسهن ،موثه و ضهعیف،
شیوه ارزیابی احادیث را سندمحور قرار دههد .پهس از عالمهه حلهی تها کنهون همهواره از ایهن روش در میهان فقهها و محهدثان
اسههتفاده میشههده اسههت (منتقههی الجمههان ،ج ،1ص3؛ مشههرق الشمسههین ،ص.35-30؛ حههدیث ضههعیف ،ص279
اقتباس).

توضی  ،اینکه وی بر اساس مبانی اعتبارسنجی خویش در ارزیابی روایات ،یعنی توجه بهه

شههواهد مههتنمحورانههه و قههراین کتههابشناسههانه ،حههدیث ضههعیف را بههه پیههروی از سههیره محههدثان
متقد حهدیثی مهیدانهد کهه از جههت مهتن و محتهوا قهراین متنهی کهافی بهرای صهحت آن موجهود

نباشههد؛ مههثال دارای غرابههت و مخالفههت بهها احادیههث معتبههر باشههد و یهها از جهههت منبههع و قههراین
کتابشناسانه ،دارای اشکالی باشد؛ مثال مجههول المؤلهف و یها ههر دو اشهکال از جههت مهتن و

منبع حدیث در آن وجهود داشهته باشهد 69.بهر ایهن اسهاس ،عالمهه مجلسهی برخهی از منهابع بحهار
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د) تحف بر متن احادیث و پرهی از تأویل ،مگر به ضرورت بر اساس اصل احتیاط.
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االنوار ،مانند مشارق االنوار برسی و مصبا الشریعه را کماعتبار دانست و عد اعتمهاد خهود را بهر

آن اعال نمود ،ولی در موارد معدودی برخی احادیث آنها را با توجه به مطابقت مضمون آن بها
سایر احادیث صحی و یا بر اساس قاعده تسام در ادله سنن و نیه بهرای تأییهد و تأ کیهد سهایر

مطالههب و تکمیههل خههانواده حههدیثی آورده اسههت .همچنههین اصههل تحف ه بههر متههون حههدیثی و

رعایت اصل احتیاط در ارزیابی عالمهه مجلسهی از احادیهث سهبب مهیشهود چنانچهه شهواهد و

دالیل نه د وی بهرای معتبهر ندانسهتن حهدیث کهافی نباشهد ،در مهورد حکهم بهه صهحت آن توقهف
میکند و علم آن را به اهل بیت

واگذار میکند .همچنین وی همچون محدثان متقهد بهر

اساس نظا قراین ،احادیث را از جهت اعتبار رتبههبنهدی مهیکنهد و بهرای اعتبهار آنهها شهدت و
ضعف قایل است.

بها توجههه بهه مبههانی اعتبارسههنجی روایهات نه د عالمهه مجلسههی س اسههت بگهوییم اکثههر روایههات

بحار االنوار ن د او معتبر است؛ ز یهرا وی بهر اسهاس مبنهای کتهابمحورانهه خهویش ،بیشهتر مصهادر

بحار االنوار را از اصول و کتب معتبر حدیث شیعه میداند و لذا به تبع منبع ،بر احادیهث آن ههم

اعتماد دارد و از منابع کماعتبارتر احادیث کمتری در بحار االنوار نقل کهرده اسهت و نیه بهر مبنهای

اولویت متنمحوری بر سند محوری ،کتهب و احهادیثی کهه سندشهان ضهعیف و مهثال وجهادهای
اسههت ،ولههی هههم مضههمون و مواف ه بهها احادیههث صههحی هسههتندّ ،رد نمی کنههد و از برخههی متههون

حدیثی اهل تسنن و یا افراد مجهول برای تأیید مطالهب سهایر احادیهث بههره میبهرد و بهر مبنهای

قاع ههده تس ههام در ادله هه س ههنن ه ه و البت ههه ب هها قی ههد ش ههیعی ب ههودن روای ههات آن ه ه نس ههبت ب ههه آداب،
مستحبات ،ادعیهه ،ز یهارات و قصهص از منهابع کهماعتبهارتر ههم بههره میبهرد ،و بهر اسهاس قاعهده
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ّ
تحف ه بههر مههتن احادیههث از توجیههه و تأو یههل بههیدلیههل روایههات و در نتیجههه مههردود نمههودن آنههها
اجتناب می کند.
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نتیجهگیری

با توجه به مقدمات یاد شده روشن میشود عالمه مجلسی در تألیف بحار االنوار از سویی بهر

آن بههوده اسههت میههراث مکتههوب حههدیثی شههیعه را حف ه کنههد و از سههوی دیگههر ،بههر اسههاس مشههی
اخبارگرایی خود و مبانی اعتبارسنجی روایات به شیوه متقدمان تالش کرده ،روایات معتبر را از
ّ
خاصی در موضوعات گوناگون برای استفاده حدیثپژوهان تألیف و فراهم
منابع موث با نظا

نمایهد و بهها شهر و توضههیحات عالمانهه خههویش بهر ارزش اثههر خهویش بیاف ایههد .از آنجها کههه مبنهها و
روش وی در اعتبارسههنجی روایههات برگرفتههه از همههان نظهها قههراین صههحت حههدیث و روش مههتن
محورانة قدمای محدث است ،نمهیتهوان نسهبت بهه صهحت و ضهعف احادیهث بحهار االنهوار بها

مبنای دیگر داوری نمود و آن را به عالمه مجلسی نسبت داد.

بههر اسههاس مقدمههه بحههار االنههوار و قههراین پههیش گفتههه سههخن کسههانی کههه قایههل بههه اعتبههار کلههی

احادیث بحار االنوار ن د عالمه مجلسهی جه در مهوارد تصهری شهده بهه ضهعف حهدیث هسهتند،

درستتر مینمایاند؛ چون در هیجده مجلد که شر وی ذیل احادیث موجهود اسهت ،فقهط در
موارد اندکی (حدود سی مورد) به بیاعتباری حدیث اشاره کهرده اسهت ،مهیتهوان حهدس زد در

سایر مجلدات هم اگر او مهلت شر احادیث را مییافهت بهر همهان منهوال ،احادیهث انهدکی را
ضعیف میشمرد.

همچنین با توجه به اینکه اکثر مواردی که عالمه مجلسی از روایات و یا منابع کماعتبارتر در

تألیف بحار االنوار بهره جسته در موضو قصص پیامبران ،تاریخ پیامبر

و اههل بیهت

،

مناقب و فضایل آنان ،و یا از مجلد «السماء و العالم» بوده است ،روشن میشود روش عالمه در

تألیف بحهار االنهوار و اعتبارسهنجی وی از روایهات آن در تمها مجلهدات یکسهان نیسهت .در ایهن
مجلدات انگی ه حف میراث حدیثی بیشتر جلوه میکند.

مطالههب یههاد شههده بههه ایههن معنهها نیسههت کههه در بحههار االنههوار حههدیث ضههعیف بههه نههدرت یافههت

میشههود ،بلکههه بیههانگههر وجههود انههدک احادیههث ضههعیف از دیههدگاه عالمههه مجلسههی بههر اسههاس

دیدگاههای حدیثمحورانهه وی و تبعیهت او از سهیره محهدثان متقهد در اعتبارسهنجی روایهات
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_ «مهههدخل بحه ههار االنه ههوار» ،حسه ههن طه ههارمی ، ،ز یهههر نظه ههر سیدمصه ههطفی میرسه ههلیم و غالمعله ههی
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علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره سوم
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حدادعادل ،تهران :بنیاد دا رة المعارف اسالمی1375 ،ش.

