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Abstract  

This study aims to explain the validation process of Shaykh Anṣārī by using a descriptive-analytical 

method. In every science, the methodology causes a revolution in education and research and 

creates positive developments. So, it is necessary to clarify the system by which the great jurists such 

as Shaykh Anṣārī authenticated the hadiths. According to Shaykh Anṣārī's view, the validation of a 

hadith is not limited to the evaluation of its isnad. Instead, the narration's validity can be changed 

by the intra-textual indications such as conformity of the hadith content with the intention of the 

Quran, the tradition, and reason, the excellence of its content, and lack of slang, as well as extra-

textual indications including the source of the hadith, the frequency and repetition of its content in 

several books, and the act of the earlier scholars. In the evaluation of the hadith, he considers both 

isnad and text as well as the intra-textual and extra- textual indications. Each of these three factors 

may have a clue that compensates the weakness of the hadith and consequently, brings confidence 

in the issuance of the tradition by the infallible Imam (AS). The introducing and explaining Shaykh 

Anṣārī's model and method of validating the hadiths can be considered as the results of this study.  
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 چکیده
شناسی در تحلیلی درصدد تبیین فرایند اعتبارسنجی شیخ انصاری در حدیث است. روشروش توصیفیاین نوشتار به

شناسیی رو تبیین نظام حدیثشود؛ ازاینهر علمی سبب انقالبی آموزشی و پژوهشی و تحوالت مثبت در آن علم می
فقیهان بزرگی همچون شیخ انصاری ضروری است. اعتبارسنجی حدیث از نگاه شیخ انصاری منحصیر بیه ارزییابی 

متنی؛ ازجمله هماهنگی محتوای حدیث با روح قیرآن، سینت و عقیع، علیو  های درونسند نیست؛ بلکه وجود قرینه
متنی همچون منبع حدیث، فراوانی و تکرار محتوا در کتب متعدد و برون هایمضمون و مبرابودن آن از رکاکت و قرینه

متنی و های درونتواند سرنوشت حدیث را عوض کند. وی در ارزیابی، به مجموع سند، متن و قرینهعمِع پیشینیان می
کند در سند را جبران ای باشد که ضعف موجود تواند حاوی نشانهکند. هرکدام از این سه مؤلفه میمتنی توجه میبرون

تیوان معرفیی و ارأیهظ نظیام و سبب اطمینان به صدور رواییت از معصیوم(عش شیود. دسیتاورد پیژوهش حاضیر را می
 اعتبارسنجی و روش ارزیابی حدیثی شیخ انصاری دانست. 
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 مقدمه
گری حیدیث، بیر گری آن از سنت اسیت. درسیتی حکاییتت و کارکرد حدیث، حکایتمهمترین جه

شود. کارآمدی حیدیث، متوقیف شود که اصطالحًا اعتبارسنجی حدیث نامیده میاساس فرایندی احراز می
رو، بر اساس فرایندی مشخص الزم است سه جنبۀ صیدور، سنجی و اعتبارسنجی آن است؛ ازاینبر اصالت

 ش. 299؛ حسینی شیرازی، 2/19 ،معجم رجال الحدیثداللت حدیث بررسی شود (خؤی، جهت صدور و 
آینید، امیا شیمار راوییان در خبیر آورند، معتبر به شمار میاحادیث متواتر از آن نظر که برای انسان علم

ازمنید میالو و رو، خبر واحد برای اینکه معتبر به شمار آید نیآور باشد؛ ازاینای نیست که علمگونهواحد به
اعتبیار آن در خبر واحد الزم است بر اساس فرایندی، مالو اعتبار یا عدمش. 1/46(شهید ثانی، معیار است 

خبر بررسی و اعتبارسنجی شود. مهمترین دلیع در حجیت خبر واحد، سیرۀ عقالست. دو نظریه و رویکیرد 
و رویکرد وثوق صدوری. رویکرد وثوق  اصلی دربارۀ تحلیع سیرۀ عقالٔی وجود دارد: رویکرد وثوق سندی

دهنده/دهندگان آن، ثقه و معتمید باشیند و پذیرند که گزارشسندی بر این باور است که عقال گزارشی را می
کننید. در ایین رویکیرد، نقطیه اتکیای اعتبارسینجی اعتنایی کنید مؤاخیذه میکسی را که به این گزارش بی

محقیق خیؤی درایینگیرد. گیرد و قرأن دیگر، مدنظر قرار نمیار میهای آنان قرحدیث، بر راویان و ویژگی
آید، تنها اخبار ثقیه و حسین حجیت اسیت و هر خبری از معصوم(عش حجت به شمار نمی»گوید: باره می

ها تشخیص خبر ثقه و حسن تنها با مراجعه به علم رجال و دانستن احوال راویان و تشخیص ثقه و حسن آن
ان کع خبر عن معصوم الیکیون حجی ، و انمیا الحجی  هیو خصیوا خبیر الثقی  او »؛ از ضعیفشان است

الحسن. و من الظاهر أن تشخیص ذلک الیکون اال بمراجع  علم الرجال و معرف  احوالهم و تمیییز الثقی  و 
ویژگی راوی، وثاقت است. وثاقت  مهمترینش. 1/02، معجم رجال الحدیث ،(خؤی« الحسن عن الضعیف

اطمینان و اعتماد است و شرط تحقق آن، ضبط و صداقت است. ویژگی دیگر، صحت میذهب بیه معنایبه
ش. در این رویکیرد، 64؛ شبیری، 93وزیاد است (شیخ بهأی، معنای اعتقاد به امامت دوازده امام، بدون کم

ش. 016؛ ترابیی، 06شیوند (شییخ بهیأی، روایات به چهار دستۀ صحیح، موثق، حسن و ضعیف تقسیم می
وایت معتبر در رویکرد وثوق سندی، روایتی است که سند صحیح، حسن یا موثق داشته باشد و در مقابع، ر

چنین نباشد. عوامع مختلفی چون افتادگی در سند، سبب ضعف روایت روایت ضعیف روایتی است که این
 ش. 06(شیخ بهأی،  شوندمی

، همۀ قرأن اعم از افزاینیده ییا کاهنیدۀ اعتمیاد در مقابع، رویکرد وثوق صدوری است. در این رویکرد
حیر عیاملی، ( آییدشیمار می شیود. وثاقیت راوییان نییز یکیی از قیرأن بیهنسبت به خبر در نظر گرفته می

تیوان رواییت را ضیعیف موافقان این رویکرد، بر این باورند که با وجود یک راوی ضیعیف نمیش. 59/145
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ها تنهیا در سیند ها و نشیانههای دیگر، اعتبار روایت ثابت شیود. قرینیهانگاشت؛ زیرا ممکن است از قرینه
های رجالی، دلیع ضعف وی نیست. بر اسیاس ایین دییدگاه، شوند و ذکرنکردن راوی در کتابخالصه نمی

اعتماد داشتن یا نداشتن به گزارش راویان، موضوع ویژۀ حدیث نیسیت، بلکیه از قواعید عمیومی، عرفیی و 
های پذیرش خبیر در ایین شود. مهمترین شاخصن خبر و گزارش در جامعۀ بشری پیروی میفراگیر پذیرفت

. قیرأن همیراه گیزارش اعیم از داخلیی و 1. اهمیت گزارش و مفاد و مضیمون آن؛ 2اند از: رویکرد عبارت
ش. ایین . آثار پدیدآمدۀ مبتنی بر پذیرش یا نئیذیرفتن گیزار4. منبع خبر (گوینده یا گویندگانش؛ 5خارجی؛ 

هیای مطیرح شیده، به معیاررویکرد، مبتنی بر قبول مطلق یا رد مطلق هر خبر و گزارش نیست، بلکه باتوجه
 ش. 141(طباطبایی، کند ها محتمع میاعتماد را برای گزارشطیفی گسترده و منعطف از اعتماد کامع تا عدم

اخت و ارزیابی اندیشۀ صاحبان ایین انتخاب یکی از این دو رویکرد و اثبات کارآمدی آن متوقف بر شن
رو رود؛ ازاییندو رویکرد است. شیخ انصاری از اندیشمندان برجستۀ رویکرد توثیق صدوری به شیمار میی

تبیین فرایند اعتبارسنجی ازنظِر ایشان بیه شیناخت رویکیرد کارآمید در اعتبارسینجی حیدیث و درو نقیاط 
لی نوشتار حاضر این است که شییخ انصیاری از چیه کند. مسئلۀ اصضعف رویکرد دیگر کمک شایانی می

پردازد؟ و مراحع اعتبارسنجی حدیث نیزد ایشیان بیه چیه هایی و به چه کیفیتی به ارزیابی حدیث میمؤلفه
 نحوی است؟ 

شناسیی در هیر علمیی سیبب روشپرداختن به مسئلۀ محع بحث از جهاتی مهیم و ضیروری اسیت؛ 
های قبلیی خواهید شید؛ ایین و باعث تحوالت مثبت بر پایۀ داشیته انقالبی آموزشی و پژوهشی در آن علم

کند. از طرف دیگر، مجموعیهخوبی برآورده میهای فعلی را بهروز و نیازانقالب علمی، سنت را بارور و به
ر شیود. دشکع کاربردی برای دانشیجویان فیراهم میای منظم و کامع برای آموزش اعتبارسنجی حدیث به

ای با رویکیردی صورت کتابخانهوسیلۀ بررسی منابع و اسناد بهبه روش توصیفی تحلیلی و بهنوشتار حاضر 
 شود. اجتهادی به مسئله پرداخته می

مسئلۀ اعتبارسنجی حدیث از عصر تابعین آغیاز شید. اعتبارسینجی حیدیث در زمیان معصیومان(عش، 
کردن احادییث ایشیان ایت حفظ و مکتوبدریافت درسِت احادیث و مواظبت در فرایند فهم و انتقال و درنه

ابیی رافیع بینبوده است. اولین تألیف در نیمۀ قرن اول هجری از کاتب حضرت علیی(عش بیه نیام عبیداللیه
محبیوب در احیوال فضال و ابنجبل  الکنانی و ابنبنصورت پذیرفت. در قرن دوم و اوأع قرن سوم عبدالله

ها باقی نمانده است. آثار مربوط به اعتبارسینجی فانه اثری از آنها مطالبی تدوین کردند که متأسشخصیت
ش. اعتبارسینجی در 35حدیث از قرن چهارم به بعد همچیون رجیال  کشیی  امیروزه موجودنید (سیبحانی، 

های اطمینانپذیرفت. باوجود قرینههای نخست پس از غیبت با اطمینان به صدور و محتوا صورت میسده
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راحتی راجع به صدور حیدیث اطمینیان حاصیع های اصلی حدیثی بهو نیز نسخه آور در خصوا روایات
های ایجیابی و رو مالو اعتبار روایت تا سدۀ ششم هجری، وثوق صیدوری برآمیده از قرینیهشد؛ ازاینمی

ادرییس نییز سلبی در منابع روایی و از راوی و محتوای روایت بوده است. عالمانی چون سیدمرتضی و ابین
کردند، اعتبار خبر و گزارش محفوف به قیرأن را پذیرفتیه بودنید اینکه حجیت خبر واحد را انکار میباوجود

 ش.  963؛ سبحانی، 910الهدی، علم(
طاووس و عالمه حلی، شییوۀ اعتبارسینجی رواییت، بنهای سید احمددر سدۀ هفتم هجری و با تالش

اشد در مقابع وثوق صدوری معرفی و تقویت متحول شد. رویکرد جدیدی که همان رویکرد وثوق سندی ب
شد. ایشان دلیع ارأۀ رویکرد جدید را کاهش قرأن اثرگذار قدمأی نزد متأخران و نیاز به تأسیس یک ضابطۀ 
علمی دقیق، فنی و درخور سنجش و بازخواست برای اعتبارسنجی بیان کردنید. بیا وجیود شیرایط مزبیور، 

(شیخ شد اساس وثاقت راویان واقع در سلسلۀ اسناد روایت محسوب میبهترین راهکار، ارزیابی سندی بر 
 ش. 91بهأی، 

تغییر رویکرد عالمان از معیار وثاقت صدوری به معیار وثاقت سندی سبب آن شد که بسیاری از متیون 
بیر  تحف العقوللشدند؛ مثع کتاب حدیثی پیشین که نزد قدمای اصحاب امامیه، معتبر و صحیح تلقی می

سنجش با معیار جدید، معتبر شمرده نشوند. رویکرد تمرکز بر سیند رواییت و وثاقیت راوی در آثیار  اساس
عالمانی همچون عالمه حلی، شهید ثانی، صاحب معالم و صاحب مدارو نمودی ویژه یافیت. اصیرار بیر 

بیه های موجود در جوامع حیدیثی کهین،شمردن بسیاری از حدیثروی در ضعیفشیوۀ سندمحور و زیاده
ویژه کتب اربعیه بیه واکینش گروهیی از عالمیان و پدیدآمیدن اخبارییان منجیر شید. در رویکیرد ایشیان، 

 ،معجوم رجوال الحودیثشیود (خیؤی، ویژه روایات کتب اربعه دیده میاعتمادبخشی کامع به روایات، به
 ش. 2/11

ریزی و تقویت شیوۀ قدما در مرحلۀ بعد، وحید بهبهانی تفکر اخباریگری را برانداخت و دوباره به طرح
های موجود زمانه پرداخیت. بیا وجیود در اعتباربخشی و اعتمادسازی در خصوا  حدیث بر اساس داشته

هیا و رییزی مالوهای آغیازین، نییاز بیه پیرفتن بسیاری از قرأن موجیود در کنیار رواییات در سیدهازبین
وحید بهبهانی رویکرد متقیدمان ش. 143اطبایی، (طب هایی برای اعتبارسنجی روایات، امری واضح بودمعیار

ای را در اعتبارسنجی حدیث ایجاد کرد که در ادامیه شیاگردانش همچیون شییخ روزرسانی کرد و شیوهرا به
انصاری آن را در نظام فقاهت خویش به کار بستند. پس از ایشان، رویکرد وثوق سندی و وثوق صدوری در 

شیدت نظرییۀ وثیوق سیندی را تقوییت و د تا اینکه محقق خؤی دوباره بهکنار هم به حیات خود ادامه دادن
 ش. 2/25 معجم رجال الحدیث،اجرایی کرد (



 901،  شمارة پیاپی 2، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و / 752

 

پژوهش مستقلی پیرامون فرایند اعتبارسنجی شیخ انصاری یافت نشد؛ البته در پژوهشی از آقیای دیمیه 
کیه بیه فراینید درحالی شناسیی شییخ انصیاری پرداختیه شیده،کار و باقری به برخی موارد از روش حدیث

های مهم دف از نوشتار حاضر، تبیین مؤلفهای نشده است. هاعتبارسنجی و نظام ارزیابی حدیثی شیخ اشاره
مرحلۀ آن نزد شیخ انصاری و درنهایت تبیین نظام ایشان در ارزیابی بهدر اعتبارسنجی حدیث و فرایند مرحله

. اجیزای نظیام 1شود به دو پرسییش پاسیخ داده شیود: رو، در پژوهش حاضر سعی میحدیث است؛ ازاین
. نظام شیخ انصاری در ارزیابی حدیث چگونه است؟ در 0اند؟ اعتبارسنجی حدیث نزد شیخ انصاری کدام

ها، فرایند اعتبارسینجی ادامه، به سیؤال اول و سؤال دوم پاسخی مستدل داده خواهد شد تا در پرتِو این پاسخ
 صاری مشخص شود. حدیث با رویکرد شیخ ان

 . اجزای اعتبارسنجی حدیث در رویکرد شیخ انصاری1

های کند؟ شیناخت و تبییین مؤلفیههایی استفاده میشیخ انصاری در اعتبارسنجی حدیث از چه مؤلفه
اصلی در ارزیابی حدیثی شیخ انصاری، نقیش مهمیی در تبییین فراینید اعتبارسینجی حیدیثی ایشیان ایفیا 

 شود که مدنظِر شیخ انصاری در ارزیابی حدیث است.هایی پرداخته میادامه به مؤلفه رو، درکند؛ ازاینمی
ینه1. 1  های داخلی. قر

های مربوط به سیند و شود. در ادامه قرینههای داخلی مربوط به بدنۀ حدیث اعم از سند و متن میقرینه
 شود. متن بررسی می

های ها و قرینهنشانهلین گام، به وضعیت سند حدیث و در او:شیخ انصاری  های مربوط به سندأ. قرینه
 اند از: گذراند که عبارتو مراحلی را می کندتوجه میموجود در سند 

مرحلۀ اول، تشخیص سند ازنظر اتصال یا انفصال و رفع ابهام از سند:با دقت در اولیین سیخنان شییخ 
ان ابتدا بیا اسیتفاده از دانیش طبقیات راوییان بیه شود که ایشانصاری در ارزیابی احادیث در فقه دانسته می

کنید (انصیاری، بودن حیدیث را مشیخص مییپردازد و مسند یا مرسلهتشخیص اتصال یا انفصال سند می
کند در صورت وجیود تعلییق، ش. در ادامه سعی می1/122 ،رسالة فی الملاریث؛ همو، 020، احکام الخلل

ها، مشکع سند را حع کند؛ البته ممکن است هیچ با استفاده از قرینهتحویع و ابهام ناشی از ضمیر و تذییِع 
ش. در پاییان ایین 64، احکوام الخلولای برای حع مشکع سند نیابد و روایت را کنیار بگیذارد (همیو، قرینه

طور ش؛ به 36شود (شیخ بهأی، بودن از ابهام مشخص میمرحله، تکلیف سند ازنظِر سلسله راویان و خالی
گویید: کنید و چنیین مییایشان در مسئلۀ شک در رکعات نماز دورکعتی به حدیث بقبیاق اسیتناد مینمونه 

کند. همچنیین رساند؛ زیرا ظاهر این است که بقباق از غیرمعصوم روایت نمیاضمار روایت، ضرری نمی»
از امیام صیادق(عش  کنند و ازآنجا که بقبیاق غالبیاً سعید و حماد روایت او را نقع میبنبزرگانی مانند حسین
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  ش.64، الخلل احکام(انصاری، « شوددانسته می« قال لی»کند، مراد از ضمیر در حدیث نقع می
مرحلۀ دوم، ارزیابی سند ازنظر تصحیف یا تحریف و وجود اشتراو و اختالف: پس از تشخیص سند، 

و، اخیتالف و تصیحیف، رسد. شیخ انصاری در این مرحله در صورت وجود اشترانوبت به تنقیح سند می
، کتوا  الهاوار پردازد (همو، تحریف میکردن تصحیف یا به تمییز مشترکات و توحید مختلفات و برطرف

ش. در سند برخی روایات، عنیاوینی 661 ،رسالة فی الرضاع ؛ همو،40و  64، الخلل احکام؛ همو، 1/091
گویند. بحیث از به این عناوین، مشترکات می شود که ظرفیت اطالق بر چند نفر از راویان را دارد؛یافت می

ین ثقه بکه عنوان ها در بسیاری از مباحث رجالی مؤثر است؛ مخصوصًا زمانیمشترکات و تعیین مراد از آن
عبدالرحمن و بنطور مثال در سندی، یونس مردد باشد بین یونسش؛ به36و غیرثقه مردد باشد (شیخ بهأی، 

رو، تعیین مراد، اثر بزرگی ظبیان که ضعیف است؛ ازاینبنثقه هستند و بین یونسیعقوب که هر دو بنیونس
 در صحت یا ضعف سند دارد. 

رو، بهتیرین کیار دلیع اعتماد بر اسناد سابق است؛ ازاینعامع اساسی در پدیدآمدن اشتراو، اختصار به
ر اصلی موجود نباشند رجیوع که مصادبرای حع اشتراو عناوین، رجوع به مصادر اصلی است و درصورتی

وسیلۀ روایات بیاب مشیکع حیع شود. در فرضی که بهبه سایر روایات باب، حتی روایات متأخر توصیه می
شود. مهم در تمییز مشیترکات، دقیت در طبقیۀ نشود، آنگاه به اسناد مشابه برای یافتن قرینۀ معینه رجوع می

عنه برای عنوان مشترو و حظۀ طبقه، مالحظۀ راوی و مرویراویان است؛ بنابراین، برای تمییز مشترکات، مال
ش؛ برای نمونه، شیخ انصاری در 10تا46روند (شبیری، ارتباط سندی بین راویان از عوامع مؤثر به شمار می

قیس بین ثقه و ضعیف را با قرأنیی برطیرف قیس از امام باقر(عش، مشکع اشتراو محمدبنحدیث محمدبن
 ،رسوالة فوی الرضواعنکه شیخ طوسی آن را از کتب بنو فضال نقع کرده است (انصیاری، کند؛ ازجمله ایمی

گوید: در سند رواییت هییچ مشیکلی نیسیت، مگیر اشیتراو ش و راجع به روایت صحیح از صفوان می661
اسیت، مشیکع برطیرف « هالییروی عین ثقی»عبدالله؛ ولی ازآنجاکه صفوان از اصحاب اجماع و محمدبن

 ش. 0/613 تا  الصال ،ک ،شود (همومی
های رسیدن به اصع سند همچون تمییز اشیتراو در تنقییح سیند مهیم اسیت. ها و راهشناخت تحریف

در رواییت ابوبصییر، « فیها»از « منها»کردن فرض تصحیف شیخ انصاری در بحث غسع جنابت با مطرح
ش. در روایت فضیع 9/63و  1/091،کتا  الهاار پذیرد (دادن غسع جنابت نمیظهور آن را در ترتیبی انجام

از تحریفیات « ثم  ترضع عشر رضعات»گوید: بعید نیست که زیادت سنان میبعد از تضعیف محمدبن نیز
  ش.529، کتا  النکاحشیخ صدوق نیامده است ( الفقیه وی باشد؛ زیرا این بخش در کتاب

وجود توثیقات خاا و عام  بهتوجهمرحلۀ سوم، ارزیابی راویان حدیث ازنظِر وثاقت: در مرحلۀ سوم با
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از دییدگاه شییخ انصیاری عوامیع گونیاگونی بیر شود. احوال ایشان بررسی مییا تضعیف نسبت به راویان، 
پدیدآمدن وثوق صدوری و افزایش اعتبار حدیث، اثرگذارند؛ ولی راویان و سلسله اسناد در پدیدآمدن وثوق 

. بیه سیخن دیگیر، ویژگیی راوی نقیِش محیوری در ش59/145نزد وی نقیش مهمیی دارنید (حیر عیاملی، 
شهرت، تخصص و مهیارت راوی، سیبب اعتمیاد بیشیتری در خصیوا ؛ البته اعتمادافزایی به حدیث دارد

طمینان به راوی گاهی از تصریح یا ظیاهر سیخن اش. 112(طباطبایی،  شودصدور حدیث از معصوم(عش می
شود و گیاهی از ضیابطهطالحًا توثیق خاا نامیده میآید که اصمعصوم(عش یا خبرگان رجالی به دست می

 ش. 61شود (شبیری، آید که توثیق عام گفته میهای کلی به دست می
 کتا  الصوال ،ای به توثیقات خاا دارد (شیخ انصاری در ارزیابی حدیث توجه ویژهخاا: توثیقات 

ش 5/24حبییب (کلینیی، وایت بکربنش. ایشان در کتاب طهارت راجع به ر250،  رسالة فی الملاریث ؛2/52
یه « حبیبابن»و لیس فی سنده سوی »گوید: می بکیربن»المرمی فی المیدارو بالجهالی  لکین  الظیاهر أن 

ه من علماء االمامی ، و حکی ابین« حبیبمحمدبن ذی ظاهر المحکی عن النجاشی و صریح الخالص  أن  ال 
ه ثق  ی أن  دلییع حبیب که صیاحب میدارو او را بیهنیست، مگر ابن؛ در سند روایت مشکلی «داود عن الکش 

حبیب همیان بکیر بین محمید باشید کیه از سیوی مجهول بودن طرد کرده است. اما ظاهر آن است که ابن
ی  موردتوثیق قرار گرفته است ش. همچنیین 2/299، کتوا  الهاوار (انصیاری، « نجاشی و عالمه حلی و کش 

رسوالة دهد (انصاری، ش به توثیق نجاشی نسبت به او توجه می5/345صهیب (کلینی، دربارۀ روایت عبادبن
ش 4/235زرارة (حر عیاملی، بنش. ایشان در کتاب صالة نیز در بحث از سند روایِت عبید191، فی الملاریث

ف فی شأنه سوی الضحاو»گوید: می یه ابومالیک بنو لیس فی سند هذه الروای  من یتوق  زیید، و الظیاهر أن 
ه ثق  ثق الحضرمی  ؛ فردی در سند روایت نیست که در مقامش شک باشد «الذی حکی فیه عن النجاشی أن 

اش گفتیه زید، البته ظاهر این است که او ابومالک حضرمی باشید کیه نجاشیی در ترجمیهبنجز ضحاوبه
  ش.2/44 کتا  الصال ، ،است: ثق ، ثق  (انصاری

ر فرایند اعتبارسنجی حدیث، پراستفاده هستند. در ادامیه توثیقات عام نزد شیخ انصاری دتوثیقات عام: 
 شود. ها اشاره میبه مهمترین آن

اصحاب اجماع، یک گروه ویژۀ هجده نفره از راویان حدیثی هستند کیه نیزد عالمیان اصحاب اجماع: 
 ،احکوام الخلول؛ انصیاری، 59/112روند و اعتبار خاصی دارند (حر عاملی، شیعه، شاخص  به شمار می

شود کیه اصیحاب اجمیاع عیالوه بیر ش. از سخنانی که شیخ طوسی از کشی  نقع کرده است، دانسته می04
اند که بر جداسازی روایات صحیح از جعلی توانایی داشیتند و مرجیع بودن، فقیهانی زبردست بودهمحدث

 ش. 334و  553و  152، اختیاراند (طوسی، شیعیان در رفع شبهات بوده و از هر کذب و جعلی منزه بوده



752 /یانصار خیاز منظر ش ثیحد یاعتبارسنج ندیفرا؛ انیهمت مهدی،انیهمت یهاد                                            

 

در رویکرد رجالی شیخ انصاری اگر سند روایتی تا اصحاب اجماع صحیح باشد، افراد پیش از او محع 
تحقیق قرار نخواهند گرفت و روایت صحیح است؛ بنابراین مراسیع، مسانید و مرفوعیات اصیحاب اجمیاع 

ش. ایشان در فقه در موارد 926 ،الخمس کتا  ؛ انصاری،92د بود (طبسی، ازنظِر اعتبار یکسان خواهنهمه 
کتوا   ؛1/39 ،کتوا  الهاوار کنید (زیادی با استفاده از نقع اصحاب اجماع، ضعف روایت را برطرف می

ها و اصیحاب بیه روایتیی کیه بیه قرینیه»گویید: ش. او در بحث از حجیت خبر واحد چنین می911 ،النکاح
یی  اسیت: ها و نشیانه؛ ازجملیه قرینیهانیدها تکیه کرده و تقویت شده باشد، عمع کیردهنشانه ها سیخن کش 

منظور از تصحیح آن است که خبر این گروه درست «. اجمعت العصاب  علی تصحیح مایصح عن جماع »
 ش. 1/163، فرائدشود (همو، است و به آن عمع می

اد به رواییت کند؛ برای نمونه در استنشیخ انصاری در اعتبارسنجی حدیث از این قرینه زیاد استفاده می
بینابیان»فالیضر بعید کیون الیراوی عنیه « بصیرابی»و أما اشتراو »گوید: ش می9/966بصیر (کلینی، ابی

بصیر ضرری به حجیت روایت ؛ اما اشتراو ابی«الذی اجمعت العصاب  علی تصحیح ما یصح  عنه« عثمان
احکوام ا نقع کیرده اسیت (انصیاری، عثمان که از اصحاب اجماع است از او حدیث ربنزند، زیرا اباننمی

عثمیان و بیندلیع روایت ابیانش به0/161، تاذیبش و در استناد به روایت موثق بصری (طوسی، 40، الخلل
انید و روایتشیان صیحیح اسیت (انصیاری، پردازد که هر دو از اصحاب اجمیاعنقع بزنطی به این نکته می

بکیر و صفوان کیه ش به نقع ابن0/966، تاذیبطوسی، مسلم (ش. همچنین در روایت ابن34، احکام الخلل
احکوام اند اشاره کرده و این روایت را بر دو روایت صحیح ترجیح داده است (انصیاری، از اصحاب اجماع

دلیع اینکیه از ش، بیه1/126، تاوذیبکنید (طوسیی، جای دیگر به مرسلۀ یونس عمع میش. در 122، الخلل
 ش. 9/19 ،  الهاار کتا اصحاب اجماع است (انصاری،

واسطه یا باواسطۀ توثیق مشایخ ثقات در اصطالح رجالی، همان توثیق اساتید روایی بیمشایخ الثقات: 
بینمحمدیحیی و احمدبنبنعمیر، صفوانابیسه فقیه از فقهای اصحاب اجماع سوم است؛ یعنی محمدبن

کنید و بیه این سه نفر از عالمان تصیریح میی ش. شیخ انصاری بر وثاقت اساتیِد 213نصر بزنطی (ترابی، ابی
الذین عرفوا بأنهم الیروون و الیرسلون اال »شهادت بزرگانی چون نجاشی و شیخ طوسی استناد کرده است؛ 

ها نیز توثیق رو آنکنند که مورداطمینان باشند ازاین، این عالمان تنها از کسانی نقع حدیث می«عمن یوثق به
 ش. 2/554 الصال ،کتا   ،هموشوند (می

بودن اوسیت ظاهر، ثقه»گوید: بکیر واقفی نقع شده، میبنشیخ انصاری در روایتی که از طریق موسی
فضییع، ش. ایشیان در رواییت عالءبین250 ،رسالة فی الملاریث« (زیرا صفوان از او حدیث نقع کرده است

همچون نقع صفوان و روایت اجیالء آن را به قرأنی سنان دانسته است، اما باتوجهضعف سند را در محمدبن
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یذی الییروی اال  عین ثقی »... برطرف کرده است؛  ء عنیه، خصوصیًا صیفوان ال  کتوا  « (مثع روای  االجال 
  ش.2/25 ،الهاار 

عیسی اشعری، بنو فضیال و جعفیربنبنمحمدهمچنین برخی دیگر از بزرگان امامیه همچون احمدبن
ش. شییخ انصیاری 019شوند (سبحانی، اساس اساتیدشان توثیق می بر اینبشیر بجلی از آن جمله هستند؛ 

جز داود الصرمی  مسئلهدر سند، به»نویسد: آورده، چنین می تاذیبدر استناد به روایتی که شیخ طوسی در 
دلیع آنکیه ضیرر اسیت؛ بیهعیسیی از او بیبینمحمدای نیست. البته جهع به صرمی با وجود نقع احمدبن

زیاد را از قیم اخیراک کیرد. بیا بنکردند، مثع برقی و سهععیسی کسانی که روایت ضعیف نقع میاحمدبن
ش. در 1/39 کتوا  الصوال ،« (شود خودش از غیرثقه حیدیث نقیع کنید؟وجود این رویه چگونه راضی می

ایی  و نن کانیت و هذه الرو»گوید: کند و چنین میفرقد استناد میبنبحث وقت نماز ظهر نیز به روایت داود
؛ ایین «فضال صحیح، و بنو فضال ممن امر باالخیذ بکتیبهم و رواییاتهمبنها الی الحسنمرسل  اال  أن  سند

فضال صحیح است (و از حسن تا امام هیم نییازی بیه بنروایت اگر چه مرسله است اما در سندش تا حسن
ن امر شده است؛ از امام عسگری(عش در شأن هایشابررسی نداردش، زیرا نسبت به استفاده از روایات و کتاب

خذوا ما رووا و ذروا ما راوا؛ آنچه رواییت »هایشان چنین آمده که فضال و پدرش و برادرانش و کتاببنعلی
ش. 1/94   الصال ،کتا؛ 661: رسالة فی التحریم من جاة المصاهر (ها کنید شان را رکردند، بگیرید و رأی

گوید: در سند روایت کسانی هسیتند کیه سیند را از حید در جای دیگر در استناد به حدیث جابر جعفی می
ها بیا وجیود شیناختی کیه از حساسییت و ها و نقع این روایت از آنکنند؛ ولی اعتماد قمیاعتبار خارک می

 ش. 0/066، تا  المکاسبککند (الجمله ضعف سند را جبران میها در نقع حدیث وجود دارد، فیدقت آن
منظیور ها بهها و نشانهمرحلۀ چهارم، بررسی قرأن برای تعدیع یا تقویت سند:در مرحلۀ چهارم، قرینه 

گانۀ قبلی، رواییت بیه گیرند. پس از گذراندن مراحع سهتعدیع یا تقویت نقاط ضعف راویان مدنظر قرار می
سند بعد از بررسی نبیوِد میانع، قرینیه محکمیی شود. صحت یکی از عناوین صحیح یا ضعیف متصف می

ذکر است که اعراض مشهور در عمع به حدیث  یا وجود برای ایجاد اطمینان نزد شیخ انصاری است. شایان
تواند جلوی ایجاد اطمینان را بگییرد. در مقابیع، ضیعف سیند روایت متعارض ازجمله اموری است که می

هیایی کیه هیا و نشیانهدنبال قرینیهرا کنار بگذارد، بلکه ایشان بهشود که شیخ انصاری آن حدیث سبب نمی
ای بر ایجاد اطمینان راجع به تعدیع نقاط ضعف سند پیدا شد به رود؛ اگر نشانهاند میروایت را احاطه کرده

ه، ش. در ادام13 رسالة فی اللصایا، گذارد (انصاری،کند و در غیر این صورت، روایت را کنار میآن عمع می
 پردازیم. های خارجی میهای مربوط به متن حدیث و درنهایت قرینهها و نشانهبه قرینه
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ینه1. 1. 1  های مربوط به متن. قر
هماهنگی محتوای حدیث باروح قرآن و سنت، علو  مضامین و پیرایگی از الفاظ و محتیوای ناشایسیت 

ش. شیییخ انصییاری در 111یی، (طباطبییا های محکمییی بییر صییدور آن از سییوی معصییوم(عش اسییتقرینییه
هایی همچون موافقت محتوا با قیرآن، سینت ای به مضمون آن دارد و مؤلفهاعتبارسنجی حدیث، توجه ویژه

 ش. 944 سالة فی الرضاع،رکند (میقطعی و عقع را در متن حدیث بررسی 
 موافقت محتوای حدیث با قرآن و سنت قطعی أ.

های مهم نزد شیخ انصاری در رسیدن به اطمینیان راجیع بیه نهموافقت حدیث با قرآن کریم یکی از قری
صدور حدیث از معصوم(عش است و نقش مهمی در نظام ارزیابی او در جبیران ضیعف سیند حیدیث ایفیا 

ش 19/554سوقه (حر عیاملی، برای نمونه، ایشان در روایت ابنش؛ 911و  924 ،النکاحکتا   کند (همو،می
کند، ولیی بیا اسیتفاده از قرأنیی ازجملیه موافقیت رواییت مذهب اشاره می به ضعف عمار ساباطی از نظرِ 

و »گویید: ش و در جای دیگیر می544، سالة فی الرضاعر، انصاریکند (قرآن کریم به آن عمع می مذکور با
م منجبر بموافق  الکتاب و فتوی االصحاب سیبب ؛ و ضعف سند اگر پذیرفتیه شیود بیه«ضعف السند لو سل 

 ش. 4/192 ،کتا  الهاار همو، شود (قرآن و فتوای اصحاب جبران می موافقت با
شیده برطیرف دلیع موافقت با مضیمون رواییاِت پذیرفتیهشیخ انصاری در مواردی نیز ضعف سند را به

شده، بیه دو رواییت سیماعه و ابییکند؛ برای نمونه، در جایی که خواندن سورۀ حمد در قرأت فراموشمی
دلیع موافقیت مضیمون بیا اطیالق رواییات دیگیر برطیرف ند و ضعف سند در آن دو را بهکبصیر استناد می

« صالة اال  بفاتح  الکتیابو ضعف السند مجبور بموافق  مضمونه الطالقات االمر بالقراءة و عدم»کند؛ می
 ش. 13و  11 ،حکام الخلل فی الصال ا(

 . موافقت محتوای حدیث با عقلب
ش. دلییع 1/13 فرائود،هادی شیخ انصاری بسیار حأز اهمیت است (انصاری، جایگاه عقع در نظام اجت

کلمیا »نویسد: باره میعقع در اعتبارسنجی حدیث نزد شیخ انصاری بر دلیع نقلی مقدم است. ایشان دراین
؛ هر زمانی که قطع از دلیع عقلی حاصع شد «حصع القطع من دلیع عقلی فال یجوز أن یعارضه دلیع نقلی

دلیع مخالفت بیا ش. ایشان در مواردی روایت را به1/13تواند در مقابلش بایستد (همان، لیع نقلی نمیدیگر د
دلیع مخالفت با حکم عقع، ضعیف دانسته و کنار گذاشته است؛ برای نمونه، روایاِت دال بر سهو النبی را به

 ش. 900، رسائلگذارد ( عقع قطعی، کنار می
 .حدیث شاذ نباشد ج.

شود ی که راوی آن ثقه ولی مضمون آن برخالف مضمون روایت مشهور باشد، خبر شاذ گفته میبه خبر
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کتوا  های ضیعف حیدیث نیزد شییخ انصیاری اسیت (انصیاری، ش. شاذبودن یکی از مالو014(ترابی، 
 دلیع مخالفت با روایتکند بهنقع می امالی ش. ایشان روایتی را که صدوق در9/60؛  920و  1/13 الصال ،

دلیع مخالفت با اخبار فیراوان حمزه را بهشو نیز روایت ابن196 ،الخمس کتا داند (صحیح بزنطی شاذ می
سبب اینکه در مقابع صحیِح ش را به3/454مچنین روایت سکونی (کلینی، ش. ه3، کتا  الزکا داند (شاذ می

سوالة فوی رانسته است (انصیاری، ش قرار گرفته، شاذ و استنادناپذیر د3/454حجاک (کلینی، بنعبدالرحمن
  ش.423، التحریم من جاة المصاهر 

ینه2 .9  های خارجی. قر
کان المتعارف بینهم »کند: حدیث صحیح ازنظِر قدما را چنین تبیین می مشرق الشمسینشیخ بهأی در 

کون اطالق الصحیح علی کع حدیث اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه، او اقترن بما یوجب الوثوق به و ا لر 
اش اموری باشد که سبب جلب اعتمیاد شیود ییا ؛ متعارف، بین قدما چنین بوده که هر حدیثی پشتوانه«الیه

ش. ایشیان در ادامیه 14گفتنید (هایی که سبب اطمینان و اعتماد بر آن شوند، صیحیح میهمراه باشد با قرینه
ت. بعد از شیخ بهأی، شیخ حر عاملی شوند را بیان کرده اسهای تقویت حدیث که سبب اطمینان میقرینه

 ش.59/142پردازد (به بیان قرأن معتبر بر اعتبار حدیث میالشیعه وسائلسنگ در خاتمۀ کتاب گران
نظام اعتبارسنجی شیخ انصاری در ارزیابی حدیث که ادامۀ شیوۀ قدما، شیخ بهأی و شیخ حر به باتوجه

شیوند هیای بییرون از میتن حیدیث کیه سیبب تقوییت آن میها و نشیانهعاملی است به مهمتیرین مؤلفیه
 پردازیم. می

 منبع حدیث .1. 2. 1
شیناس قیرار بودن مؤلف میدنظِر عالمیان حیدیثنظِر قدمت، شهرت، مقبولیت و ضابطمنبع حدیث از

دهنید. های مربوط به منبع حیدیث شیکع میشناسی شیخ انصاری را نشانهگیرد. بخشی از نظام حدیثمی
تربودن به زمان صدور سنت؛ همچنین شهرت و مقبولیت کتاب نزد عالمان حیدیثی بودن یا نزدیکعصرهم

ش؛ 112(طباطبیایی،  بودن روایات ناشناخته و نامأنوس، سبب اعتماد بیشتر به آن کتاب خواهید بیودو اندو
شود و یکی از می ای راجع به جوامع روایی اصلی دیدهدر رویکرد رجالی شیخ انصاری توجه ویژهرو، ازاین
های پربهره برای اطمینان به صدور روایت از معصوم است، همچنان که شیخ حر عاملی روایتگیری از قرینه

های معتبر در ایجاد اطمینان این است کیه حیدیث یکی از قرینه»داند: های اصلی حدیثی را مهم میکتاب
 ش. 92/066« (یکی از بزرگان حدیث باشد های اصلی روایی که مورد اجماع هستند یا در کتابدر کتاب

کتوا  مون و  استبصوار ،تاوذیب، کوافیهای چهارگانیه؛ ازجملیه اساس، آمدن حدیث در کتاببراین
، قرینه و نشانۀ مهمی بر درستی و اعتبار روایت در نظر شیخ انصاری است، هرچند در سند الیحضره الفقیه
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کند و در موارد متعدد بر اینکه این قرینه بسیار استفاده میروایت ضعفی وجود داشته باشد. شیخ انصاری از 
رسوالة فوی التحوریم مون جاوة  ؛ 049، االجتاوا کنید (میحدیث از مشایخ ثالثه نقع شده است، تمرکز 

 برای مثیال،. ش121 ،الخمس کتا  ؛13 ،رسالة فی اللصایا ؛ 016 ،رسالة فی الملاریث؛  602 ،المصاهر 
و ما عن المشیایخ الثالثی  عین »نویسد: ش چنین می6/006، فقیهالبابویه، رسلی (ابندر استناد به  حدیث م

؛ و آنچه از شیخ صدوق، طوسی و کلینی از ابان از فردی نقع شده است؛ بدین معنا که ابهام «ابان عن رجع
 ش. 016 ،رسالة فی الملاریثضرر است (انصاری، رجع با وجود نقع مشایخ ثالث بی

 اعتماد بزرگان مورد . نقل2. 2. 1
ای بیر وثاقیت او و جیابر ضیعف سیند شیخ انصاری، روایت بزرگاِن مورداعتماد از یک راوی را نشیانه

کند و دربارۀ سند زراره از امام صادق(عش را بیان میداند. ایشان در مسئلۀ وقت نماز عصر، روایت عبیدبنمی
عروة نیست. او توثیق خاا ندارد، اما چون  گروهیی بنجز قاسمای بهدر سند حدیث مسئله»گوید: آن می

کنند، حدیث بیه صیحت معروف از او نقع حدیث میبنسعید، برقی، و عباسبناز بزرگان؛ ازجمله حسین
ش. همچنیین در میوردی، رواییت 1/61 کتوا  الصوال ،ای بیر وثاقیت اوسیت (شود و این نشانهنزدیک می

رزیین بیر رواییت متعیارض تیرجیح دراک و عالءبنبنهمچون جمیع دلیع نقع بزرگانیمسلم را بهمحمدبن
ء فاالنصاف أن  روایات محمدبن»کند: دهد و چنین استدالل میمی مسیلم الصیحیح  عنیه بروایی  االجیال 

د ورود روایتیین او ثیالث رزین الیحصع الوهن فیی صیدوربندراک و العالءبنالثقات مثع جمیع ها بمجیر 
رزیین بیهبیندراک و عیالءبنی همچون جمیع؛ انصاف این است که با وجود نقع بزرگان«ظاهرة فی خالفها

 کتا  الصوال ،آید (اند، در صدور روایت شکی پیش نمیمجرد وجود دو یا سه روایتی که در ظاهر مخالف
 ش. 1/324

 فراوانی و تکرار محتوای حدیث در کتب متعدد .3. 2. 1
های گوناگون، سبب استفاضۀ مضیمونی و  ها و بیانات متفاوت و با تقریرفراوانی و تکرار محتوا در روای

مضمونی با روایات ش. شیخ انصاری در موارد فراوانی از هم901، رسائلشود (انصاری، افزایش اطمینان می
ن مضمون ایهم»نویسد: برد؛ برای نمونه، در کتاب مواریث چنین میشده در تقویت روایتی بهره میپذیرفته

کیاظم(عش نقیع حجیاک از امیام روایت، روایت موثقی است که ثق االسالم کلینیی و شییخ طوسیی از ابین
...« الحسین(عش الحجیاک عین ابییها ما عن ثق  اإلسالم و الشیخ فی الموثق عین ابینکنند؛ و فی معنامی

نویسید: کند و چنین میدراک استناد میبنو نیز در کتاب صالة به موثقۀ جمیع ش121، رسالة فی الملاریث(
مضموِن روایت جمیع، روایات دیگری مثیع ؛ هم«عیسو بمضمونها اخبار کثیرة اخر، مثع روای  محمدبن»

 ش. 61، احکام الخلل؛  31، رسائل؛ 919و  1/36 کتا  الصال ،عیسی وجود دارد (بنروایت



 901،  شمارة پیاپی 2، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و / 752

 

 ذکر روایت با چند سند در یک کتاب. 5. 2. 9
منابع حدیثی با چند سند از معصوم نقع شود، همیین کثیرت نقیع، دلییع اعتبیار یکی از اگر روایتی در 

ش 6/602، فقیوهالبایوییه، (ابنفقیه برای نمونه، شیخ انصاری در استناد به روایت مرسلۀ  .ودروایت خواهد ب
با سه طریق آمیده اسیت (همیو،  عیلن اخبار الرضادر کتاب  فقیه تصریح می کند که روایتدربحث والیت

  ش.0/06، عیلن
 عمل پیشینیان از اصحاب و فقیهان متقدم .5. 2. 1

عمع اصحاب أمه(عش یا فقیهان متقدم به حدیثی سبب اطمینان بیه صیدور آن از معصیوم(عش و جیابر 
شود. شیخ انصاری در ارزیابی حدیث در موارد متعدد به عمع اصحاب راجع به محتوای آن ضعف سند می

نویسید: ش. ایشان در مسیئلۀ مربیوط بیه خلیع و نقصیان در نمیاز می1/964 ،ار تا  الهاککند (توجه می
کتا  ش. در 12، احکام الخلل« ( دلیع عمع مشهور کمتر از روایت صحیح بزنطی نیستروایت مرسله به»

ادرییس بیه آن ش را با عمع ابین1/096، تاذیبحمزه بطأنی (طوسی، ابیبننیز ضعف روایت علی الهاار 
 ش.1/003رده است (جبران ک

بصیر، شهرت عملی را جابر ضیعف سیند که بیان شد ایشان در موارد متعددی ازجمله روایت ابیچنان
نویسد: مروان چنین میبا استناد به روایت عماربن کتا  الخمسش. در 92 الزکا ، کتا داند (انصاری، می

؛ در «، بما عرفت من الشهرة و االجماع المحکییمروان کافی  فی المسئل ، سیما بعد االعتضادابنأن  روای »
 ش.123وسیلۀ شهرت عملی و اجماع منقول، کافی است (مروان بعد از تقویت بهابنمسئلۀ، روایت

 . مدرسۀ حدیثی6. 2. 1
در نظر عالمان رجالی، مدرسۀ حدیثی در افزایش یا کاهش اعتماد به روایت تأثیرگذار است. هرییک از 

ه ویژگی مدارس حدیثی؛ مثع های خاا خود را دارند کیه سیبب افیزایش ییا کیاهش کوفه، قم، بغداد و حل 
شیخ انصاری به روایات مشایخ قم توجه ش. 112(طباطبایی،  شودها میاعتماد به منابع حدیثی و روایات آن

رۀ حیدیث داند؛ برای نمونه دربیاکند، میخاصی دارد و آن را سبب توثیق و درستی کسی که از او روایت می
کننید، ولیی ازآنجاکیه اعتبیار میدر سند روایت، کسانی هستند که آن را بی»نویسد: جعفی چنین میجابر 

اند و با وجود شناختی که از بزرگان قم در دست است، بیهبزرگان قمی بر این روایت و راویانش اعتماد کرده
طور کامع مطمئن کنند مگر اینکه بهنقع نمیهایشان ای که روایتی را که راوی آن ضعیف باشد در کتابگونه

شود؛ و فی سند الروایی  جماعی  تخرجهیا عین حید  االعتبیار، اال  أن  اعتمیاد شوند، حدیث مورداعتماد می
جون فیی کتیبهم روایی  فیی  هم الیخر  عها من أن  یین علیها و روایتهم لها، مع ما ُعِرف من حالهم لمن تتب  القم 

 ،المکاسوب کتوا « (الجملی حتفافها بما یوجب االعتماد علیها، جابر لضعفها فیها ضعف اال  بعد اراوی
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 ش. 0/066

 نظام شیخ انصاری در ارزیابی حدیث. 2

تیوان نظیام فقهی محع اسیتناد بیه حیدیث، می به موضوعات ش، راجعcase studyموردی (با مطالعۀ 
ام، اصیطالح معیادل بیا سیسیتم در زبیان علمی شیخ انصاری را در عمع به حدیث تبیین کرد. منظور از نظ

منظیور پیوسته و دارای تعامع بیاهم، بیههمای است که از اجزای بهیافتهانگلیسی است. سیستم، کع سازمان
وسیلۀ هیدف اصیلی سیسیتم تعییین شده است؛ عملکرد هریک از اجزا، بهرسیدن به هدف خاصی تشکیع

 ش.  14یابد (همتیان، هایی تحقق مییندشود و این هدف ازطریق به اجرادرآمدن فرامی
نحو شایسته، فرایند دقییق و ضیابطهتوان بهمند (سیستماتیکش به عملکرد شیخ انصاری میبا نگاه نظام

شناسییی او را شییناخت. نظییام اعتبارسیینجی حییدیث نییزد شیییخ انصییاری از دو نظییر بررسییی منیید حییدیث
 ارتباط بین اجزاست. دهندۀنظام و دیگری کیفیتشود:یکی اجزای تشکیعمی

متنیی های بیرونمتنی و قرینیههای درونشناسی شیخ انصاری شامع مبانی رجالی، قرینهاجزای حدیث
شود. مباحث مربوط به راویان، هایی است که در علم رجال و درایه  بررسی میشود. مبانی رجالی، گزارهمی

متنیی، متنیی و بیرونهای درونسیایر قرینیه تشخیص و تنقیح سند و نیز مباحث مربوط به معنای حدیث و
دهنید. در ایین نوشیتار تیاکنون بیه بررسیی اجیزا و شناسی شیخ انصاری را شیکع میاجزای اصلی حدیث

شود کیفییت ارتبیاط بیین اجیزا شناسی شیخ پرداخته شد و از اینجا به بعد سعی میهای نظام حدیثمؤلفه
 تبیین شود. 

شیخ انصاری  کیفیت ارتباط بین اجزاست. کیفیت ارتباط بین اجیزا، شناسی جهت دوم در نظام حدیث
هیای ها و چگونگی مراحیع و گامهمان فرایند ارزیابی حدیث است که بر اساس چگونگی استفاده از مؤلفه

بنیدی بیین اجیزا، شود. نحوۀ شروع و پایان، نحوۀ استفاده از اجزا و کیفیت جمیعشده مشخص میبرداشته
تیوان روش اعتبارسینجی کند. با شیناخت ایین فراینید میشناسی را مشخص میظام حدیثجهت دوم در ن

سیبک در دانیش روش اجتهیاد و شیخ انصاری را تبیین کرد. بدون تردید، شیخ انصاری از اسیاتید صیاحب
 رو، کشف روش اجتهادِی وی در اعتبارسنجی حدیث بسیار حأز اهمیت است. فقاهت دینی است؛ ازاین

ها نیسیت؛ بودن سیند از ضیعفشناسی شیخ انصاری، اعتبار حدیث، متوقف بر خالیم حدیثدر نظا
وافیری  یشان بامهیارتاندازۀ سند، در حجیت حدیث مؤثرند. امتنی نیز بهمتنی و برونهای درونبلکه نشانه

رواییت  هیای مثبیت و منفیی در سیند و میتنکه در علوم عقلی، نقلی، رجال و درایه دارد به کشیف ویژگی
های داخلی و خارجی از مجموع سند و متن، راجع به حجییت ییا به نشانهکند باتوجهپردازد و تالش میمی

 ش. 1/061 کتا  الصال ، ؛1/122 ،ا  الهاار کت، حجیت حدیث به اطمینان برسد (انصاریعدم
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ن در اعتبارسینجی شود که ایشیابا دقت در سخنان شیخ انصاری در ارزیابی احادیث در فقه دانسته می
های داخلی آوردن نشانهدستکند. وی در گام اول به ارزیابی سندی و بهحدیث، فرایند مشخصی را طی می

های داخلیی و خیارجی آن را پردازد، سپس در گام دوم، متن حدیث را و نشیانهو خارجی مربوط به سند می
ین صورت که اگر ضیعف سیند وجیود داشیت و پردازد؛ بدبندی میدهد و در پایان به جمعمدنظر قرار می

پردازد، در غییر ایین صیورت حیدیث را ای داخلی یا خارجی یافت شده بود، به جبران ضعف سند میقرینه
های آوردن نشیانهدسیتگذارد. بنابراین، نظام اعتبارسنجی شیخ انصاری از رابطۀ میتن و سیند و بیهکنار می

گاه منحصر در ارزییابی سیندی نیسیت. در میوارد متعیدد، و هیچ متنی تشکیع شده استمتنی و بروندرون
رو ممکین های خارک از متن به جبران ضعف سیند پرداختیه اسیت؛ ازایینشیخ انصاری با استفاده از نشانه

السندی بیابد که مشیهور تر از حدیث صحیحاست حدیث مرسلی که مقبولیت قدمایی دارد، اعتباری افزون
 ش. 119؛طباطبایی، 1/611 ،ا  الهاار کتاند (انصاری، فتوا ندادهکرده و بدان عالمان از آن اعراض 

مهمترین ویژگی اعتبارسنجی حدیث در رویکرد شیخ انصاری استفاده از مجموع قرأن و تقویت ظنیی 
های مختلف و درنهایت رسییدن بیه اطمینیان اسیت. ایشیان بیا اسیتفاده از مجمیوع وسیلۀ قرینهو گمان به

سوالة ردنبال رسیدن به اطمینان است (انصیاری، ها بهای داخلی و خارجی حدیث و با استفاده از آنهقرینه
رسد؛ اجتهادی خویش در مواردی براثر تراکم ظنون به اطمینان می ش. ایشان بر اساس روش13 ،فی اللصایا

س، امیام معصیوم(عش در آییۀ خمی« القربیذوی»در اینکه مراد از  کتا  خمسبرای نمونه شیخ انصاری در 
ش و 1/693عیسیی(کلینی، مرفوعیه و مرسیلۀ حمیادبنش، 0/329(حر عاملی،  بکیراست به روایت موثق ابن

کند و ضعف سند در برخی از ش و تعداد دیگری از روایات استناد می6/104 تاذیب،روایت سلیم (طوسی، 
طوسی و فاضع مقداد و طریحی جبران سبب شهرت عملی و اجماع منقول از سید مرتضی و شیخ ها را بهآن

 ش.  030کند (می
 

 گیرینتیجه

شناسی در هر علمی سبب انقالبی آموزشیی و پژوهشیی در آن علیم و  تحیوالت مثبیت بیر پاییۀ روش
خوبی بیرآورده های فعلی را بهروز  و نیازهای قبلی خواهد شد؛ این انقالب علمی، سنت را بارور و بهداشته

سبک در دانش روش اجتهاد ترین اساتید صاحبدیگر بدون تردید، شیخ انصاری از بزرگکند. از طرف می
 رو کشف روش اجتهادی وی در اعتبارسنجی حدیث بسیار حأز اهمیت است. و فقاهت دینی است؛ ازاین

پردازد. از نگاه شیخ انصاری عدم ضعف سیند مند به ارزیابی حدیث میشیخ انصاری در فرایندی نظام
متنیی و های درونابهام و مانند آن، تنها راه حجیت حدیث نیست؛ بلکه از نشیانهظِر راویان، اتصال، عدمازن
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های خیارجی همچیون بهره ماند. ایشان بین متن، سند و قرینیهمتنی در جبران ضعف سند نیز نباید بیبرون
وط به متن و سند، ضعف سند حیدیث های مربکند و با استفاده از ارتباط قرینهعمع مشهور رابطه برقرار می

های سیندی همچیون طور طبیعی، شییخ انصیاری در اعتبارسینجی حیدیث از بررسییکند. بهرا جبران می
کند، ولی در بررسی راویان و تشخیص سند ازنظِر اتصال یا انفصال و رفع ابهام از سند، ارزیابی را شروع می

متنی و برونهای درونبلکه به سراغ ارزیابی متن و قرینه گذارد؛صورت وجود ضعف در سند آن را کنار نمی
 رود.منظور تعدیع یا تقویت نقاط ضعف سند میمتنی به

متنی همچون هماهنگی محتوای حدیث با روح قرآن، سینت و عقیع، های درونشیخ انصاری از قرینه
متنی های برونبرد و نیز از قرینهیعلو  مضمون و پیرایگی آن از الفاظ و محتوای ناشایست، استفادۀ شایانی م

های کنید. مهمتیرین نشیانهآیند، بسیار اسیتفاده میکه بر اساس سنجش حدیث با خارک از آن به دست می
اند از: منبع حدیث، نقع بزرگان مورداعتماد، فراوانیی و تکیرار محتیوای حیدیث در کتیب متنی عبارتبرون

 ب، عمع پیشینیان از اصحاب و فقیهان متقدم و مدرسۀ حدیثی. متعدد، ذکر روایت با چند سند در یک کتا
ر این نوشتار سعی شد به نظام اعتبارسنجی حدیثی شیخ انصیاری توجیه شیود و الگیوی مناسیبی در د

شیوۀ اندیشیمندان بزرگیی های دیگری بهرو شایسته است در پژوهششناسی ارأه شود؛ازاینمباحث حدیث
 تبارسنجی حدیث پرداخته شود. همچون آخوند خراسانی در اع
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