
 
 ی صفوۀدور یخی آن در مطالعات تاری و کارکردهایثیاجازات حد

 
 1یباقر دیحم

 )31/02/1393: یینها رشیپذ -14/11/1392: مقاله افتیدر(

 دهیچک
 ی و گـردآور افـت ی است که اعطا، در  ی علم متنوّع یها  نامهیگواه یبرا یاصطالح اجازه،

 هـا   نامـه ی گواه نیـ ا از   یا   گونه یثیاجازات حد .  دارد شهی ر یاسالم ثیحد دانش در آنها
 یبعد نسل به) زیمُج( آن   ۀ صادرکنند از را   یخاص متن دهد ی م حق مُجاز بههستند که   

که به مؤلـف    ) اِسناد (خی متصل مشا  ۀری شاگرد را در زنج    گاهی و جا  کند منتقل اگردانش
 ،ییروا اجازات متن ،ی دو هدف اصلنی ابر عالوه. کند یم تی تثب ،گردد ی متن بازم  یاصل

 قیـ  دق یمطالعـه و بررسـ    . اند  علوم مختلف   یها   در شاخه  یادیز یها  یآگاه رندهیدربرگ
 در ژهی بـو  یخی تار یها   در پژوهش  روند، ی م شمار   به یخیار که از اسناد مهم ت     متون نیا

 ۀوسـت یپ هـم  بـه  یهـا   شـبکه  و هی امام ی سنّت علم  ۀشد  شناخته کمتر یای زوا ییشناسا
 متعـدد،  یهـا   نمونـه  ذکـر  بـا  تـا  کوشـد  یمـ  نوشـتار  نیا. بسیار سودمند است   عالمان،

، یمـان امـام    عال حـال  شـرح  بـه    یابی از جمله دست   یثیحد اجازات مختلف یکارکردها
 متـداول   یها   کتاب یی اصالت منابع مکتوب، شناسا    یا، بررس آنه یعلم راثی با م  ییآشنا

 فراوان  یها   و داده  ی نشین عیش مناطق یای، اطالعات جغراف  ی مختلف علم  یها  در حوزه 
 .نشان دهد ی، صفودورۀ یخی تاریها  را در پژوهشگری دیخیتار

 
  یخی مطالعات تار،ی پژوههیصفو ،یخی تاراسناد ،یثی اجازات حد:ها  واژهدیکل
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  مقدمه
 از یخیتار مختلف یها هدور در عالمان ،یاسالم م و تعلّمی تعلۀوی کهن در شیسنّت بر بنا

. اند کرده ی آموزش و انتقال متون استفاده میبرا» اجازه «ۀوی از شه،یصفو دوره  در جمله
 دست یعی عالمان شانی مانیو صفۀدور  که دریادیز ی از اجازات علمتوان ی مشک یب

 نی ابا.  منابع بهره بردری در کنار سایخی اَسناد مهم تارعنوان به ،به دست شده است
 و در است شده  غفلت یپژوه هیصفو یخیتار مطالعات در اجازات نیت ایّ اهمازهمه، 

 معاصر پژوهشگران از یکی که  از آنها استفاده شده است، جز آنیخی تارکمتر پژوهشِ
 عصر یخیتار قاتیتحق در ها آن کاربرد و یثیحد اجازات «عنوان با کوتاه یا مقاله در

 األعالم من لجمع اإلجازات کتاب در موجود یثیحد اجازات یِگذرا ۀمطالع به »هیصفو
 یکارآمد و اجازات نیا در موجود یخیتار یها یآگاه  و پرداخته نیوالمحدث والفقهاء

 اجازات از جستن یاری با او. است شده ادآوری را هیصفو عهد یخیتار قاتیتحق یبرا ها آن
 لیاوا در عامل جبل در عهیش اوضاع ۀدربار یتوجه قابل یخیتار یها یآگاه به ،یثیحد

 یخیتار یها داده به یابی دست یبرا را اجازات نیا یکارآمد و افتهی دست یصفو عصر
 داده نشان ست،ین دست در گرید منابع در یچندان یها یآگاه  که یموارد در ژهبوی

 ). 246-239 ،یرحمت: ـ نک (است
 ی عالمه مجلس پس از درگذشت استاد خود،) ق1130 د (یافند عبدهللا رزایم

 یانی پایها ها را به بخش  و آنافتی او ۀ را در کتابخانیمتن اجازات متعدد) ق1111.د(
 ه دورگرید منابع در زیوع اجازات ن ننیا از یگری دیها  نمونه1.کتاب بحار االنوار منضم کرد

 شود، یبررس و مطالعه تواند یم مختلف یها جنبه از اجازات نیا .  مانده استی برجایصفو
 اَسناد در مطالعات نی از ایریگ  مورد توجه قرار گرفته است، بهرهمقاله نیاما آنچه در ا

 موجب اجازات یخیرتا ریغ تیماه .  استی ـ فرهنگی علمکردی با روهی عصر صفویخیتار
 شوند، ی نگارانه بدان دچار معی و وقایخی که منابع تارییها بی آساز اسناد نیا که شود یم

 از توان یم بیترت نیبد. بمانند امان در جانبدارانه، نگاه و یشخص یها زهیانگ ریتأث همچون
 . برد  فراوان ۀبهر یخیتار مطالعات در ،اجازات نیا یخیتار یها داده

  انواع انتقال دانش بوده است و یها  از روشیکی ،یاسالم یآموزش نظام در ،اجازه
 امامت جماعت و ۀ اجازس،ی تدرۀ افتا، اجازۀ، اجاز)ثیحد (تی رواۀ از جمله اجازیگوناگون

                                                                                                                                        
 در را بحـاراألنوار  یجلـد  110 ۀمجموعـ  از 107 و 106 ،105 ،104 مجلـدات  اجـازات،  مجموعه نیا. 1

 .ردیگ یبرم
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 1. استهشد ی را شامل میسی خوشنوۀ طبابت و اجازۀ اجاز،ی مسائل شرعانی بۀجمعه، اجاز
 است که یا ی شده است ـ گواهیر نوشتار حاضر بررسـ که د) ثیحد (تی رواۀاجاز

 او از تواند یم شخص آن که نی بر ایمبن دهد یم) مُجاز (یبه فرد) زیمُج (ینی دیعالِم
 ی اطالعاتۀرندیدربرگ یثی اسناد اجازات حدشترِیب). 1/131 ،آقابزرگ (کند تیروا ثیحد

 خود و طرق اتّصالش به یعلم سوابق زی مُجاسناد نیا در.  و مُجاز استزی مُجۀدربار
 و شرح فاتیحال، آثار و تأل  از مطالب همچون شرحی برخذکر. کند یم انیب را خیمشا

 نی صدور ای زمانۀ دورخی تاری بررسی پدر که خی تارپژوهشگر ی برا،مختصر سفرها
 ی و کارکردهاها دهی فابیان بر آن است تا به مقاله نیا.  داردیادیز تیاسناد است، اهم

 .زدپرداب هی عصر صفویخی تارۀ در مطالعیثیاجازات حد
 

 یثی اجازات حدیکارکردها
 همراه با ه،یصفو عصر یخیتار مطالعات در ییروا اجازات یکارکردها از کامل یفهرست ۀارائ

  موجود از آن یثی اجازات حدۀجانب  و همهقی دقۀ، مستلزم مطالعزیاد و شواهد ها نمونه
 از ی محدودشمار ۀ نوشتار با مطالعنیرو، ا نیاز ا.  جامع استو نهجداگا یپژوهش در ،دوره

 ۀ اجازات به مثابگاهی کارکردها بر نقش و جانی از ای برخۀ ضمن ارائکوشد ی م، اسنادنیا
 .کند  دی تأک،طور عام  بهیخی به طور خاص و مطالعات تاریپژوه هی در صفویخیاسناد تار

 با ، انتقال متون مرتبط،کنونشته تا  از گذیثی صدور اجازات حدیهدف اصل
 توان ی، اما م)Gleave, 118: ـ  باره نکنیدر ا( معتبر بوده است ی از روشیریگ بهره

 . گونه اجازات برشمردنی ای برازی را نیگری متعدّد دی و کارکردهاها دهیفا
 

 ی سنّت علمی مستندسازـ1
 یها  از راهیکی 2»ثید حدسن« ی بررس،»ثیالحد نقد« خاص طور به و ثیحد دانش در

  اسنادِژهیو سناد کهن به به اَی عالمان امام3.است تیاحراز صدور و به تبع آن، اعتبار روا
                                                                                                                                        

 :ـکن یاسالم یآموزش نظام در اجازه سنّت کاربرد و تیاهم گاه،یجا از یلیتحل یبرا. 1
Makdisi, George, The Rise of Colleges, Institutions of Learning in Islam and the West, 

Edinburgh, 1981. 
 »ثیحد متن «که یافراد ۀمجموع یعنی  است، »ثیحد متن« به یابیدست راه ،»ثیحد سند« از مقصود. 2

: ـ  نکـ  (شـود  یمـ  گفته »یراو« اصطالح در افراد نیا از کی هر به. اندکرده گزارش یگرید از کی هر را
 ).1/50 ،یمامقان ؛55 ،...الرعایة ،یدثانیشه

  ←.اسـت  گریکـد ی از متفـاوت  متأخران و قدما نزد اتیروا یاعتبارسنج در ثیحد سند یبررس گاهیجا. 3
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  امااند،   خاص داشتهی توجهیی رواۀ چهارگانیها  همچون کتابیثی از جوامع حدشیپ
نّت  سانیها در م  پس از نگارش و شهرت آن،ها  مجموعهنی نقل ای توجه به سندهانیا

ن و مّی تۀ تنها جنب،عالماناز  یاری که به باور بسیا گونه به ، نهادی رو به کاست،یعلم
ک  ؛ 127، 90، 107/27 ،...بحار ،ی؛ مجلس263، ..ةیلرعاا ،یدثانیشه: ـ نک (افتیتبرّ
 ،یی؛ خو4/163 ،ی؛ کلباس3/31 ،...؛ بحرالعلوم، رجال319 ،ی بهبهاندی؛ وح121 ،یکرباس

 خی همچون شی از عالمان امامی، گروهنظر نیا برخالف اما). 386 ،یسبحان ؛1/27
 ۀسناد به هم باورند که اتصال اَنی بر ای محدّث نورو یفی قَطمی ابراهخی، شیبهائ

 رو نیا از). 1/162 ،آقابزرگ: ـ نک( است ی الزم و ضروریثی حدیها ها و مجموعه نگاشته
 ۀ متفاوت از اجازد،یآ یثر به دست م انتساب کتاب به مؤلفِ آن که از شهرت ایدرست

 ،یطبرس ینور ؛123-105/85 ،... بحار،یمجلس(هاست   آننی و مضامثینقل احاد
 یها  کهن بدون نقل واسطهیا  از مجموعهثی معتقدند که نقل حدشانیا). 2/10-42

 ای) 105/87، ...بحار ،یمجلس(ل رسَ مُتی رواۀ گوننیتر فی ضع، به آن کتابیابی دست
 ۀاجاز در یاسترآباد محمد رزایم. است) 32-9 ،ی جاللینیحس (حیق کذب صرمصدا
 و ارسال از اتیروا و متون خروج یبرا را اجازه ۀدیفا زین یمجلس عالمه به خود

آقابزرگ معتقد است ). 105/144 ،... بحار،یمجلس: ـ نک (است کرده انیب  یمستندساز
 که در عصر شود ی تحمّل حاصل میهاه از رایکیکه تواتر انتساب کتاب به مؤلف با 

 ۀ چهارگانیها  تنها احتمال تواتر کتابیو.  ممکن است موجودِقی تنها طر، اجازه،حاضر
  ،یجالل ینیحس( است کردهها را رد   کتابگری دییعا و تواتر ادّرفتهی را پذیثیحد

 در گرو یی روایها  مجموعهثِیت و عمل به احادیّ، حجری گروه اخدگاهید از ). 9-32
ها نخواهد داشت،   آنتی در حجیری و اجازه تأثستین  به آن کتاب یا داشتن سند اجازه

و خارج ) ع( به معصومان ثی اتصال اسناد احادی تنها برایا  اجازهنیبلکه وجود چن
 نی سخن آقابزرگ بر ایۀ معاصر در حاشپژوهشگران از یکی. ها از ارسال است ساختن آن

 که امروزه در اجازه منحصر ،ی از سند شخصیست که برخوردار اکرده دینکته تأک
 زی متواتر و مشهور نیها  کتابی حتیثی حدیها  و مجموعهاتی رواۀ همۀ دربارشود، یم

 به مؤلفان یثی حدیها  تواتر انتساب مجموعهرشی چه آنکه در صورت پذ1؛ استیالزام

                                                                                                                                        
 اسـت،  تیروا اعتبار و صدور احراز یابیارز در متقدّم عالمان یها  نشانه از یکی یسند یها یبررس →
 .است  آن سند یبررس ث،یحد اعتبار یابیارز روش نیتر  یاصل متأخران منظر از آنکه حال

 یها  کتاب ۀاجاز به یازین که است باور نیا بر) ق1021 م (یتستر عبدهللا خیش دگاه،ید نیا برخالف. 1
 .1/162 آقابزرگ،: ـ نک. ندارد وجود متواتر
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 به یعراب و ضبط و افتادگ اِها از جهت لفظ و  موجود در کتاباتیها، انتساب روا آن
 ). 1/162 ،آقابزرگ ( است دیمؤلفان محل ترد

 مهم صدور ی از کارکردهایکی شک، یب ،ی از عالمان امامی از منظر گروهن،یبنابرا
 متقدّم از جمله کتب اربعه ـ یثی جوامع حدنی ـ از عصر تدویثیاجازات حد
 به امامان زی از مُجیی روا متونثی و اتصال اسناد احادیثی حدراثی میمستندساز

 اشاره زین ،ی پژوهشگر معاصر آلمانتکه،یاشم.  است1ی عالی با سندهاژهیو به) ع(معصوم 
 رةیمستقل ـ مانند إجازة الکب  مفصّل و متنِیثی اجازات حدیدارد که کارکرد اساس

هاست   صادرکنندگان آنی سنّت علمیـ مستندساز) ق1173-1112 (یعبدهللا تُستر
)Schmidtke, Forms, 98; Ibid, The ijāza, 67-68 .(از زی نسیمسعود ادر 

 نیبر ا). Idriz, 86 (کند ی مادی اجازات یها دهی از فایکی دانش به عنوان یمستندساز
 نصوص و ی از منابع قابل استفاده در مستندسازیکی از اجازه به عنوان توان یاساس م

وَخ مانیسل ابدع دکتر که یا گونه به ، کردادیمتون کهن   را خود کتاب سوم فصل یمَشْ
 ).134-103 ،یمشوخ (است داده اختصاص موضوع نیا به

 در عصر ی،عی شیِثیحد کهن ۀشد شناخته کمتر ای ناشناخته متون از یاری بسۀنسخ
 هی اخباریثی حدانی جرژهیو گرا به  سنّتیها نایرشد جر. شد ییشناسا  کشف وی،صفو

 آثار نیا به یابیدست راه. کرد یادیز  آثار کمک از دست نیا ی به معرف،یدر عصر صفو
ها   آنیخی تاریاعتبار ی عامل در بنی است ـ مهمتر2»وجاده «ۀوی ـ که غالباً به شیثیحد
 ـ ی سنّت علمتواند ی میی منابع رواری متون و سانیوجود اجازه به ا. رود یشمار م به

                                                                                                                                        
) انیـ راو (آن نقـل  یهـا   واسطه سند، اتصال ضمن در که یثیحد از است عبارت »السند یعال« ثیحد. 1

 یعـال  سـند  با ثیاحاد یمستندساز از یا  نمونه). 1/243 ،یمامقان ؛...الرعایة ،یدثانیشه: ـ  نک (اند  اندک
  یزیـ تبر ینیحـس  میابـراه  ریـ ام بـن  نیحـس  دیسـ  ۀاجـاز  ،یثیحد اجازات کمک به) ع (معصومان به
 یمـول  ۀواسـط  بـا  کـه  اسـت ) ق1212 .د (یطباطبـائ  مالعلـو  بحر یمهد محمد دیس به) ق1208 .د(

  زیـ ن. 1/180 ، آقـابزرگ : نـک  باره نیا در (رسد یم) ق1104 .د (یحرعامل خیش به ینیجز یمحمدعل
 ).105/126 ،...بحار ،یمجلس: ـ نک

 از ییک یا شیخ خط به حدیثى یا کتاب حدیث، طالب ـ ثیحد تحمل یها روش از یکی ـ »وجاده« در. 2
 شـیخ  مقابلـه  و تـصحیح  با معروفى  کتاب که این یا  اوست خط به که کند یقین و بیابد  دیثح مشایخ
 در و اسـت  تحمـل  قیـ طر نیمعتبرتـر ) استاد از ثیحد دنیشن (»سماع «محدّثان، عموم نظر از. بیابد
 نظر اختالف عمل، جهت ژهیبو ،یاجاده و نقل اعتبار در جهت نیا از. دارد قرار وجاده آن مقابل نقطة
 صـالح،  ابـن : ـ  نکـ  باره نیا در  (ستندین لیقا وجاده یبرا یاعتبار محدّثان و فقها اکثر که دارد وجود
 ).303-297 ،231 ،... الرعایة،یدثانیشه ؛360
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 یادیز یثیاجازات حد. دان اعتبار بخشد و بکند را استوار ی در عصر صفوعهی شیثیحد
 صادر شده ی از عالمان عصر صفوشتریبوجود دارد که  بحاراألنوار یانی در مجلدات پا که

کتاب .  امر استنی بر ایروشن گواه ،تر  کهنیها  دورهخیها به طرق مشا و اتصال آن
 هی صفوۀ دور است که دریثی ـ حدی متون فقهنی اۀ از جملی فقه الرضو ایالرضا  فقه
 ۀ معرکیعی شهانی عالمان و فقانی متن منی ایخیاعتبار تار. افتی دو چندان یتیاهم

 و اعتبار آن قلمداد ی بر درستی شاهدی،ثی اجازات حدمتون ذکر نام آن در وآراست 
 ).53ـ10 ق،ی تحقۀ مقدم،ی قمهی بن بابویعل: ـ  باره نکنیدر ا(شده است 

 
 حالها شرح  هدربار یاطالعات ۀارائ -2

 در آنها  موجود ادیز یها یآگاه ،یثی اجازات حدمهمِ  یها دهی کارکردها و فاۀاز جمل
 بویژه ریرا در اجازات متوسط و کب ها یآگاه نی ا1. استی شرح حال عالمان امامۀدربار

 خی شنی لؤلؤة البحر،ی عبدهللا تُستررةیالکب گونه همچون اإلجازة  در اجازات طبقات
 ی کاظمی عاملی حسن موسواإلجازات خیمشا طبقات یف الوُعاة ةی و بُغین بحراوسفی
 و نام ،نی در کتاب لؤلؤة البحری بحرانوسفی خیش. افتی توان ی اجازات مگری از دشیب

 و ی امامفاتیتأل به شانی اقی را به همراه طری تن از عالمان امام133شرح حال 
 شرح ۀ در بار، کتابنی موجود در اها یآگاه حجم فراوان 2.است کرده انیب یرامامیغ

 در عنوان کامل . آورند شمار به  یحال  آثار شرحۀ شده تا آن را در زمرموجبحالها،  
 دیس.  آشکار استکرد،ی رونیلؤلؤة البحرین في اإلجازات و تراجم رجال الحدیث ا

 شرح، به نی کتاب لؤلؤة البحریمعرفضمن ) ق1313-1226 (یمحمدباقر خوانسار
 زینگاران ن حال شرح). 8/206 ،یخوانسار( است کرده اشاره ،فراوان موجود در آنی حالها
 عالمان حال شرح  یها در گردآور  از جمله منابع آنیثی که اجازات حداند  کردهحیتصر

 ی در مجالس درسیدثانی در أمل اآلمل حضور شهی حرعاملخیبوده است، چنانکه ش
                                                                                                                                        

 بـه  نـاظر  یفـ یقَط بـه  یجیسَماه ۀاجاز ۀدربار خود یلیتحل ۀمقال یبرا تکهیاشم یانتخاب عنوان ظاهراً. 1
 کـسب  در یثیحـد  اجـازات  یسـودمند  متوجـه  زین یسَلَت مارکو. است یثیحد اجازات کارکرد نیهم

 حـال  شـرح  ۀدربـار  را یاطالعـات  ،یثیحد اجازات یبرخ از استفاده با او. است شده یحال  شرح اطالعات
 در (اسـت  داده دست به یمک اصالتاً ۀشد شناخته کمتر عالم ،)ق1139 د (یموسو دریح محمد دیس
 ).Salati, 3-24: ـ نک باره نیا
 وسـف ی خیشـ  که هستند یامام عالم نیآخر عبدون بن احمد و نینخست محمد خیش بن نیحس خیش. 2

 .است کرده یمعرف یبحران
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 نزد در را سنّت اهل یثیحد و یاصول ،یفقه آثار از یرایعالمان اهل سنّت و قرائت بس
 داده قرار توجه مورد ،حسن خیش فرزندش و او خود یثی با استناد به اجازات حد،ها آن

 خود را از اجازات اطالعات از یبخش زین نینگاران پس حال شرح). 1/89 ،یحرعامل (است
 را از لؤلؤة یت الجنّات، مطالب در روضای خوانسارمثال یبرا. اند آورده فراچنگ یثیحد

، 81، 79، 71، 43، 1/25 ،یخوانسار: ـ  موارد نکنی از اییها  نمونهیبرا (ی بحراننیالبحر
 ۀسد (ینی قزوی عبدالنبخیش. نقل کرده است) 4/328همان،  (ی عالمه حلۀو اجاز) 83
صدر در  حسن دیو س) 18 ،ینیقزو: ـ  نمونه نکیبرا (اآلمل أمل می در تتمزین) ق12

 شرح ۀدربار) 442، 356، 275، 171، 83-82صدر، : ـ  نمونه نکیبرا(تکملة أمل اآلمل 
 .اند کرده فراهم  یثی را از اجازات حدییها ی آگاهعالمان، حال

 را عالمان از یکی ی پنهان زندگیای زوانیی در تب، از اجازاتیریگ  بهره روشنِۀنمون
جمهور  ی و آثار ابن ابی زندگانۀ تازه درباریمنابع« با عنوان تکهی اشمۀ در مقالتوان یم

 ). Schmidtke , “New Sources”, 49-68. (کرد مشاهده» )ق906پس از . د (یاحسائ
 از شودیم افتهی یثیحد اجازات در عالمان، حال شرح درباره که ییها یآگاه از یبرخ

ب :  قرار استنیا  خی، مکان و تار)1/32 ،زرگ؛ آقاب93، 51 ،یبحران: ـ  نمونه نکیبرا(نَسَ
: ـ  نمونه نکیبرا (ی و علمی، سوابق آموزش)185 ،یجیسماه: ـ  نمونه نکیبرا(والدت 
، 123 ،یتستر: ـ  نمونه نکیبرا(، استادان و شاگردان )81 ،ی؛ بحران74، 69-68همان، 

، 60-51 همان،: ـ  نمونه نکیبرا(، فهرست آثار خودنوشت ) 50 ،یجی؛ سماه172، 130
 گرانی دفاتی تأل،)23-105/21، 42-104/39، ... بحار،ی؛ مجلس449-446 ،یحرانب
، 12-10 ،ی؛ بحران90-88، 80-75 ،یجی؛ سماه153 ،یتستر: ـ  نمونه نکیبرا(

؛ 19، 17، 13 ،ی؛ بحران140، 81 ،یجیسماه: ـ  نمونه نکیبرا (ها شهی، آرا و اند)22ـ20
 ی نمونه اشاره به مکتب اصولیبرا (یل ـ اصوی، مکتب فقه)207، 203، 138 ،یتستر

:  نکی اشاره به مکتب اخباری؛ برا276، 151، 13 ،ی؛ بحران198، 183 ،یجیسماه: ـ نک
ها و  ، مباحثه)203، 138 ،ی؛ تستر117، 66 ،ی؛ بحران131، 108 ،یجیسماه

، )159، 154 ،یجی؛ سماه131، 129، 124 ،یتستر: ـ  نمونه نکیبرا (ی علمیها مناظره
 یو اجتماع) 112، 85 ،یجی؛ سماه153، 149 ،یتستر: ـ  نمونه نکیبرا (ی علمگاهیجا
 یبرا (ی علمی، سفرها)111 ،یبحران؛ 85 ،یجیسماه؛ 16 ،یتستر: ـ  نمونه نکیبرا(

 نمونه یبرا (یارتیو ز) 241-1/240 ،؛ آقابزرگ31 ،ی؛ بحران121 ،یتستر: ـ نمونه نک
 ،یتستر: ـ  نمونه نکیبرا (یو شغل) 108 ،یبحران؛ 102 ،یجی؛ سماه134 ،یتستر: ـ نک
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، 151 ،یتستر: ـ  نمونه نکیبرا: ـ  نمونه نکیبرا( وفات خیو سرانجام مکان و تار) 142
 در متن توان ی اطالعات را منی از ایادیز  بخش).34 ،ی؛ بحران68 ،یجی؛ سماه156
  ی ماحوز محمد بن ماجدخی شاتی به رواشی خوقی و شرح طریجی سَماهۀاجاز

 ).116-114 ،یجیسماه: ـ نک(مشاهده کرد ) ق1105 د(
 جبل عامل یعی عالمان شوندی پسو کی از ،ی مانده از عصر صفوی برجایِثیاجازات حد

 متون گری دی و از سودهد یها را نشان م  با آنی خود و مُراودات علمی سنّانیبا همتا
 از ی نمونه، در برخیبرا. شناساند یم ،اند ها خوانده  را که نزد آنیثی حدری و غیثیحد

 از یو که ی اجازاتۀدرباریی  ها هاشار) ق940.د (یکرَ کَیعبدالعال بن ی از علموجوداجازات 
 در ، متوناز ی، به خواندن برخاجازات نیااو در . دارد وجود  کرده، افتی دریعالمان سن

 ۀ برجستهی از جمله فق،المقدس و قاهره تی دمشق، بینزد عالمان اهل سنّت در شهرها
، 108/76، ... بحار،یمجلس( است کردهاشاره ) ق926. د (ی انصارای زکرییحی ابویشافع
 تی رواۀ و اخذ اجازشی به دست خوی استادش انصارۀخی به کتابت مشیکرک). 79-80
 را یمقدس فیشر نیالد کمال تیروا مختلف طرق او نیهمچن.  اثر از او اشاره داردنیهم

 ). 108/80همان،  (است داشته تی رواۀاجاز زین یو از و کرده یگردآور
 ی از عالمان سنیاریاجازات بس) ق965. د (یدثانی مشهور به شهیعامل نیالد نیز

 علما نی اۀجملاز .  کردافتی  در،آنها حضور در مجالس درس هنگام به دمشق و قاهره 
 نجار، بن نیالد ، شهاب)ق953. د (یدمشق طولون بن محمد نیالد  به شمستوان یم
 ی بن ابنیالد و شمس) ق957. د (یانصار یرمل نیالد شهاب ،یسمهود دیعبدالحم خیش

 از ییها بخش تنها نمانده و ی اجازات باقنی متن کامل االبته.  کرداشاره یلطف مقدس
 دیشهارات، جبنا برگزارش موجود در ا. است دست در آنها به ییها اشاره ای آنها از یبرخ
 است ه خواندشانی از ای مسلم را نزد برخحی و صحی بخارحی صحچون ی متونیانث
 ).170-169، 167-2/162 ،یعامل(

) ق984. د (یعامل عبدالصمد بن نی حس،یصفودورۀ  در ی جبل عاملهی فقگرید
 احتمال استوارت ندارد، اما  خود در اجازات ینّسُ خی به مشایا است که هر چند اشاره

 ـ که در یدثانیق همچون شه943-942کم در سفر قاهره در   او دست است کهدهدا
 منظور به از سفرها همراه او بود ـ یاری او مشارکت داشت و در بسیها تی از فعالیاریبس
 نیا سی تدری اخذ کرسی برایستگی و اثبات شای دانش خود در فقه شافعۀ گسترتیتثب
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.  گردآوردیا ها را در مجموعه ت و آن قاهره گرفی عالمان سنی از برخی اجازات1فقه،
)Stewart, 93(. رانیعراق را ترک و به ا ناچار، ، بن عبدالصمدنیق حس960 در اواخر 

 خیش «ی شاه طهماسب قرار گرفت و چنداستقبال مورد  رانی در ایو.  کردمهاجرت 
 .  مشهد و هرات شدسپس ـ و انی صفوتختی ـ پانیشهر قزو» االسالم

 همراه پدر از جبل ی بن عبدالصمد در هفت سالگنی فرزند حسیمل عانیبهاءالد
او در .  دانش پرداختیرگیفرا مشهد و هرات به ن،ی آمد و در اصفهان، قزورانیعامل به ا

 عالمان ی با برخ،ی عثمانی قلمروبه خود ی طوالنی سفردر 993-991 یها  سالانیم
 اجازات نی از ایکیه خوشبختانه متن  گرفت کیها اجازات  کرد و از آنداری دیمشهور سنّ

 با یرانی ایعی شعالمان یوستگیپ). 100-106/97 ،... بحار،یمجلس( مانده است یباق
 که عالمان مکتب جبل عامل پس از مهاجرت و ی اجازاتقی از طر، راآنها ی سنّانیهمتا

 .کرد یبررس توان یم  ،اند  به آنان دادهرانیسکونت در ا
 موجود سودمندِ یها  دادهگری اسناد، از دنی اجازات در متن ادورِ صقِیدق خیتار ذکر
 بن مانیسل خیش خود استاد از اجازه دو اخذ به یجی نمونه سماهیبرا. است ها در آن
ق اشاره دارد 1119ق و 1109 ی در سالهابیبه ترت) ق1121. د (یماحوز عبدهللا

). 81-105/80 ،...بحار ،ی؛ مجلس42 ،یبحران: ـ  نکگری دیها  نمونهی؛ برا74 ،یجیسماه(
  ،ی استاد وای یجیسماه ی علمی و سفرهای سوانح زندگقی دقیبررس در ها خی تارنیا

 . است سودمند
 یها یآگاه زی نشده  شناخته کمتر یِ علمیها  خاندانییشناسای برا یثی حداجازات

 نعمة. کرد اشاره  یناثی عی عالم خاندان عاملدو به توان ی نمونه میبرا. دارند یمهم
 از یناثیع یعامل خاتون محمدبن محمدبن بنیعل محمدبن نیالدشمس احمدبن بنهللا

 کرده تیروا نقل یکرک محقق از او ۀواسط به یدثانیشه  که بود یکرک محقق شاگردان
 در  او از و بوده محمد نیالد شمس هللا، نعمة پدر شاگرد زین خود یکرک محقق. است
 ابن خاندان به یناثیع یعامل هللا نعمة خاندان. گرفت اجازه  ق900 لسا الحجه یذ 11

 یروستا در احتماالً و عامل جبل در هنوز یصفو عصر ۀانیم تا و داشتند شهرت خاتون

                                                                                                                                        
 که کتاب نیا در او. است یشافع فقه بر او تسلط بر یخوب شاهد ،یو قةیالحد نَور و قةیالحق نُور کتاب. 1

 کی قامت در وضوح به است، کرده میتقد یانعثم سلطان به و است نوشت مذهبان یشافع یبرا را آن
 آورده شیخـو  نـام  دنبال به را »یالشافع« کتاب، ۀانجام در نیهمچن یو. است شده ظاهر یشافع هیفق

دان یالحارث یالشافع یالعامل عبدالصمد بن نیحس« (است   .Stewart, 93: ـ نک باره نیا در). »یالهَمْ
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 بن احمد بن نعمة از یکی اجازه، دو األنوار بحار اجازات انیم در. داشتند اقامت ناثایع
 عبدهللا مال به یناثیع خاتون بن احمد بن هللا نعمة بن احمد فرزندش یگرید و خاتون

 دو ۀدربار یفرد به منحصر اطالعات اجازه دو نیا. است شده نقل یتستر نیحس بن
 ).96-94 ،93-106/88 ،... بحار،یمجلس (دارند فوق یعلم خاندان

منبع  ، مضمون اجازهزی و ن1زی مُجی مُجاز از سووصف یثیحد اجازات در عالوه به 
 داللت بر علو مقام اجازات، کثرت رو نیا از. است  مُجاز ی علمگاهی جانییتب در یمهم
 چند ای کی یبرا نها تی که شخصنی دارد و با ازی مُجی آن از سودیی مُجاز و تأیعلم
به ) ق1111.د (ی نمونه، عالمه مجلسیبرا. است متفاوت باشد، داشته اجازه محدود متن

 األحکام را داده بی کتاب تهذۀتنها اجاز) ق1072زنده در  (یمحمد بن جابر اصفهان
 ۀ اجازی ابوطالب طباطبائری که همو به امیحال در ،)118-117 ،... اجازات،یمجلس(است 

 ). 16همان، ( را اعطا کرده است یثی حدیها  از کتابیاریبس
 که شده درج ،ی صفوۀدور  عالمان ۀ دربارها دگاهی دی برخ،یثی اجازات حدمتندر 

 خود به ۀ در متن اجازیبی نمونه مالمحمدباقر هزارجَریبرا. است سودمند خود عنو در
 محمد و خی دو استادش شدگاهی دسو کی از، )ق1212. د( بحرالعلوم ی محمدمهددیس
 یبن عبدالعالیبن علمی و ابراهیدثانی شهیگر تی رواۀ درباری قاضمی ابراهرزایمقا آخیش
 نی وجود چندگری دی از سوو قرار داده، دی را مورد تأکمی هر دو از پدر ابراهی کرکیسیم

به باور . است کرده  اول را ردّدی از فرزند شهی کرکیعبدالعال بنی علخی شنقلواسطه در 
 ی کرکی علخی شانی مۀ واسط»ابن مؤذن« مشهور به ینی محمد بن داود جزخیاو، تنها ش

 ).99-98 ،...اتبحرالعلوم، اجاز( بوده است ی بن محمد بن مکّیو عل
 نیهمچن آنها، در عالمان حال شرح و اجازات در موجود یها یاز رهگذر آگاه

 عالمان ی نام برخی نمونه تستریبرا.  بردی منطقه پکی در جی رای سنّت علمبه توان یم
 می، آقا ابراه)138 ،یتستر: ـ  نکی وۀدربار (یالنیج نیالد عی رفیهمچون مول

: ـ  نکی وۀدربار (ی مشهدی عاملدری حدیس و) 132 همان،: ـ نک یو ۀدربار (یآباد  خاتون
). 128همان، : ـ نک( کرده است ادی مشهد ی عالمان سنّت علمۀرا در زمر) 136همان، 

                                                                                                                                        
 نیمهمتـر  از یکـ ی را او با خود مالقات ،یبحران احمد خیش یاالو وصف بر افزون یمجلس نمونه، یبرا . 1

 یمجلـس ). 19 ،...اجازات بحرالعلوم، (است برشمرده خداوند یها  نعمت از و خود یزندگ دوران اتفاقات
 یعـال  ریتعـاب  و عبـارات  بـا  را) ق1127. د (یرازیش محمّد نیالد حیمس یمول خود شاگرد یعلم شأن

 ). 115-114 همان، (است ستوده
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 سنّت از یتوجه درخور اطالعات تواند یم عالمان نیا یعلم اتیح با شتری بییآشنا
 ، عالمانی اسامقی با ضبط دقییا آشنیبرا اجازات، ، عالوههب.  دست دهدبه مشهد یعلم

 ).13 ،یبحران: ـ  نمونه نکیبرا( سودمندند زین
 

  ی عالمان امامی علمراثی با مییآشناـ 3
 زی و متوسط، مُجری اجازات کبژهی بویثی از اجازات حدیاری اشاره شد که در بسشتریپ

 در ی، عالمه حلّ مثالیبرا. است کرده ارائه را گرید عالمان از یبرخ فهرست آثار خود و 
 ـ نیدر لؤلؤة البحر) ق1186. د (ی بحرانوسفی خی ش1،یبلَزهره حَبنو خود به ری کبۀاجاز

 در ی عبدهللا جزائردیـ ، س) 4 ،یبحران( صادر شده شیها  دو تن از برادرزادهیکه برا
 یبه ناصر جارود) ق1135-1086 (یجی عبدهللا بن صالح سَماهۀ و اجازری کبۀاجاز
 ادی خود تا زمان صدور اجازه را یها  آثار و نگاشتهۀ هم2،)ق1164-1095حدود  (یفیقَط

 همکار قابل ای به شاگرد ی دانشمند،گاه. اند  را آوردهگرانی به آثار دشی خوقی و طر کرده
ه د او شرکت نکرسی تدرۀ چنانچه در جلسی آثارش را، حتی نقل تمامۀاعتماد خود، اجاز

 را اجازه و شود یم ذکر  آثار استاد ۀ همنی عناو، اغلبها، هاجاز نیا در . داد میبود 
 ).witkam, 95(شمار آورد   به قلم خود او به، آثار مؤلفیشناس  کتابۀمنزل به توان یم

  ر،ی متوسط و کبۀ در اجازمندرج یها  و نگاشتهفاتی گاه در فهرست تألزیمُج
 ی غالباً اطالعاتیجی سماهمثال یبرا. دهد یم ارائه آثار نیا ۀدربار یمهم یها یآگاه
 آثار و تیّ اهمای، مضمون، گستره، سبب نگارش، زبان یشگامی اعتبار، پگاه،ی جاۀدربار

 ثیاحاد مجموعه یگردآور در یعامل حر خیش یشگامیپ به یبحران. کند ی ارائه مفاتیتأل

                                                                                                                                        
 نیعالءالـد . 1: از عبارتنـد  بیـ ترت به که است داده اجازه زهره خاندان افراد از تن پنج به یحل عالمه. 1

  ،)ع (صـادق  جعفـر  بـن  میابـراه  بـن  نیحـس  بـن  ... زهـرة  بن ... محمد بن میابراه بن یعل أبوالحسن
 بـن  محمـد  أبوعبـدهللا  نیبدرالد دیس. 3 ،)نخست نفر فرزند (میابراه بن یعل بن نیحس ابوعبدهللا. 2

 نیعزّالـد . 5 ،)سوم نفر فرزند (محمد بن احمد أبوطالب نیالد  نیام دیس. 4 ،)نخست نفر برادر (میابراه
 مـتن  یبـرا ). 62ص ،104ج ،...بحـار  ،یمجلس: ـ  نک) (سوم نفر گرید فرزند (محمد بن حسن أبومحمد

 عالمه ۀاجاز در مذکور بیترت که ستا معتقد) 1/176( آقابزرگ. 137-104/60همان،:  نک اجازه نیا
 .دارد داللت اجازه کنندگان افتیدر لتیفض مراتب تفاوت بر یحل

. است یو مکتوب ۀشد شناخته اثر 58 مجموعاً از عنوان 45 شامل یجیسماه خودنوشت آثار فهرست. 2
 بـه  کـرده  قرائـت  ها  آن بر ای دهیشن استادانش از که را آنچه هر نقل ۀاجاز او. 60-51 ،یجیسماه: ـ  نک
 .60 همان،: ـ نک. است کرده اعطا یفیقط
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 یوالکتاب عَ اعتبار ۀ درباریجیسماه). 77 ،یبحران (دارد اشاره یعیش عالمان انیم یقدس
 نزد کتاب نی است، اثی در دانش حدی اللئالیها، کتاب عوال  آنۀاز جمل«: دیگو است یاللئال

 را در آن گرد آورده و نیم و سَثّ چه مؤلف مطالب غَرود؛ یشمار م ه نامعتبر بثیعالمان حد
ن در  آ مؤلفِفضل عدم بر خود نی، که ااست ختهیدرآم هیامام ثی را با احادینّسُ ثیاحاد

، 55، 53همان، : ـ  نکگری دیها  نمونهیبرا ؛153 ،یجیسماه(»  داللت داردثیدانش حد
 ).47-46، 43-104/32، ... بحار،ی؛ مجلس104، 102-100 ،ی؛ بحران184

: ـ  نمونه نکیبرا (کند یم خاص اشاره ی درخواست نگارش اثرخی به تارگاه زیمُج
 که شود ی مادآوری آثار ناتمام خود ۀبارر دای) 250، 109 ،یبحران؛ 53، 52 ،یجیسماه
: ـ  نمونه نکیبرا( است دهیرس انیپا به آن فی تألشتری است که پی از اثریبخش
 در اجازات زی نگرانی دفاتی آثار و تألۀ درباراطالعات گونه نیا). 58، 55، 51 ،یجیسماه

 شرح اللمعة یف ةی کتاب الروضة البهگاهی به جایجی سماه، نمونهیبرا. شود ی مافتهی
 مردم اشاره انی ـ در می مشهور عصر صفوهیـ فق) ق965. د (یدثانی شهاثر ةیالدمشق

 را ثی در خصوص احادی وی دقت مؤلف را ستوده است، اما تتبع ناکافزیکرده و خود ن
 است دانسته ثیاحاد لیقب نی بر عدم اشتمال کتاب بر ایلینقد کرده و آن را دل

 ).130-122 ،یبحران: ـ  نکگرینمونه د یبرا. 161 ،یجیسماه(
 که در یآثار بویژه آثار عالمان ـ قی در اطالع از نام دقیثی اجازات حدیکارآمد
 روشن آن، عنوان شرح ۀنمون.  از نظر دور داشتدیها اختالف است ـ را نبا عنوان آن

 علم ی فةی تحت عنوان البداثی الحدةی خود در دانش دراگری بر کتاب دیدثانی شهیجزْمَ
 ی مختلفنیبا عناو  در منابع اختالف است و، شرحنی اقی نام دقۀدربار.  استةیالدرا

، )2/186 ن،یام (ةی شرح الدرای فةی، الرعا)13/124 ،آقابزرگ (ةی الدراةیمانند شرح بدا
رایة )56، 1/33 ان،یحافظ (ةی الدراةی شرح بدای فةیالرعا ، شرحُ البدایة في علم الدِّ

 ،)ش1381/ق1423: قم (ةی علم الدرای فةی لحال البداةیو الرعا) 1402/1982: طهران(
 موجب و نکرده یا  اثر به نام آن اشارهنی اۀ در مقدمیدثانیهرچند شه.  شده استادی
، در )877-5/872 ،یتیدرا: ـ نک (است شده آن ی خطیها  عنوان نسخهدر اختالف جادیا

 اثر تحت نیق به نام ا961 رمضان 16 در ی حلّنی احمد بن شمس الدخیاش به ش اجازه
  ).1159، 2/1157 ،...رسائل ،یدثانیشه( کرده است حی تصرةی علم الدرای فةیعنوان الرعا

 اجازات متوسط ژهیو  بهیثی اجازات حد مندرج در از مطالبتوان ی که میگری دۀنکت
 و راثی منیقال ا انتیای جغرافمی ترسافت،ی دری امامۀعی شیثی حدراثی مۀ دربارریو کب
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؛ 268-256 ،یجیسماه: ـ  باره نکنیدر ا( است ی عالمان امامانی در م شهرت آن
Schmidtke, “The ijÁza”, 64- 85; Idriz, 91-92. .(یثی اجازات حدۀواسط  بهنیهمچن 

. افتی ی عالمان آگاهی نزد برخمنحصر به فرد در یها  نسخهای وجود کتاب از توان یم
 نام برده و ینی قزونیالدی رضی مولۀ اإلخوان نگاشتافةی از کتاب ضیس نمونه، مجلیبرا
 ،...بحار ،یمجلس( بوده است نی کتاب در انحصار عالمان قزونی شده است که اادآوری

). 106 ،یبحران؛ 140 ،یتستر؛ 105/154 همان،: ـ نک گرید یها نمونه یبرا. 107/175
 ، کتابکی مختلف از یها  وجود نسخهارۀدرب ی اطالعاتیثی در متن اجازات حدنیهمچن

 ی از مجلسیا  اجازهمتندر »  توجد عندکمیالت «ی وصفریاحتماالً تعب. شود یافته می
اشاره به ) 107/176 ،... بحار،ی مجلس،» توجد عندکمی التقةیزار العتتب المَوکُ«(

اص  به همان کتاب خزی مُجۀ کتاب دارد؛ چه آنکه اجازنی از ایگری دیها نسخه
 هی سجادۀفی از صحی جبعی محمد بن علۀ نسخیانی پاۀدستنوشت.  استافتهیاختصاص 

همان، ( دارد گریکدیها با   آنیها  اثر و مقابلهنی مختلف ایها نشان از نسخه
» ...توجدان عند «، )107/169همان، (» ...توجد عند « چون یعبارات). 212ـ104/211

 ری غیها بر وجود کتاب) 176، 175، 107/170همان، (» موجود... عند «و ) همان(
 آثار از ژهیو ها به  کتابنی متون و مضامیذکر برخ. عالمان اشاره دارداز ی نزد برخ،مشهور

 ی علمراثی با میی آشنابرای اجازات نی اگری دۀدی فا،ری در اجازات کب،دست رفته
 واقعة ری تحریفر ف کتاب زاد المسانی مطالب آغازۀ درباری اطالعاتیتستر. گذشته است
 ).158 ،یتستر( ارائه کرده است ی دورقی فتح هللا بن علوان کعبخیالبصرة از ش

 استفاده زی انتساب کتاب به مؤلف آن نی درستیبررس در توان ی میثیاز اجازات حد
 به یثی حدۀتب چهارگانها همچون کُ  کتابی از آنکه انتساب برخحیتوض. کرد

 ی قابل استفاده است و گاهیثی تواتر گاه از اجازات حدنیه اشان متواتر است، ک مؤلفان
 کیانتساب . شود ی کتاب به مؤلف از اجازات مشخص مکی از تواتر انتساب ی بخشزین

 انتساب داللت نی بر شهرت و تواتر ایثی خاص در اجازات متعدد حدیکتاب به مؤلف
 یاری انتساب بسانی منیا در اما). 2/109 آقابزرگ،؛ 116 ،یتستر: ـ  باره نکنیدر ا(دارد 

توانند برای  ها، اجازات حدیثی می ، در این نمونهستیشان متواتر ن ها به مؤلفان از کتاب
آثار کمتر شناخته شده را که . داشته باشند یدی نقش مهم و کلبررسی درستی انتساب،

. دانست یثی کارکرد اجازات حدنی بارز و روشن اۀ نمونتوان ی مستیشمارشان اندک ن
 انتساب کتاب به آن ی تشخیص درستی برای تا مؤلف کتاب راهزی مُجیذکر سند از سو
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 ،137-104/60 ،... بحار،یمجلس: ـ نک تا مؤلف زی از سند مُجییها  نمونهیبرا(مؤلف است 
 کتاب العمدة و مؤلف آن نکهی بر ای عالمه مجلسلیدل). 171-105/146 و 200 ،170

 نیرا مشهور دانسته ذکر نام ا) همان( الخاطر و مؤلفش هیو تنب) 1/29 ،... بحار،یمجلس(
 در متن اجازه زی مُجی ذکر آثار خودنوشت از سون،یعالوه بر ا. دو در سند اجازات است

 1. انتساب کتاب به مؤلف استی درستی برایشاهد و سند
.  بررسی استافراد نیز، در متن اجازات قابل آثار به ی از انتساب برخ درستی دردیترد
 دی آثار به مؤلفانشان را مورد تردی انتساب برخی،ثیاجازات حداز  ی صاحبان برخچرا که

 فضل بن ی ابوعلخی الرضا به شفةی انتساب کتاب صحی نمونه تستریبرا. اند قرار داده
 .)59 ،یتستر( قرار داده است دی را مورد تردانی مجمع البری صاحب تفسیحسن طبرس
 ۀ ـ در اجازی و محدث مشهور عصر صفوهیـ فق) ق1104 .د (یحرعامل خیحال آنکه ش

 نسبت داده ی الرضا را به طبرسفةی صح،ی مشهدیخود به محمد فاضل فرزند محمدمهد
احمد  به مالعةی الشقةیانتساب کتاب حدهمچنین ). 107/115، ... بحار،یمجلس(است 

س اردب) ق993. د (یلیاردب  مطالب آن مورد ی به سبب برخربازی از دیلیمشهور به مقدّ
: ـ  باره نکنیدر ا (اند رفتهی را نپذیلی نسبت آن به اردبیگروه.  و پرسش بوده استدیترد

 است که در ضمن ی عالمان، تسترنی اۀاز جمل). Newman, 95-108؛ 46-7 ،یجعفر
  در متن کتاب شواهدی موجود مسأله اشاره کرده و معتقد است که دی خود بر تردۀاجاز

 ).25 ،یتستر ( است یلیعدم انتساب کتاب به اردباست که بیانگر 
 زی آن نیراصلی کتاب به مؤلف غکی انتساب ی نادرستصیتشخی برای ثیاجازات حد

 به سه تن نسبت داده شده ،تشابه در منابعحکم و المُرسالة المُ کتاب.  استسودمند
  آن را در بخش قرآنِی محتواۀ همیمجلس. ی مرتضدی و سیمانعْ، نُ)ع (یامام عل: است

 دهم به ۀاز سدپس  متن نیبر اساس شواهد موجود، ا. بحاراألنوار نقل کرده است
 ی حرعاملخی دوم و شی از زمان مجلس، آقابزرگۀ نسبت داده شده و به گفتیدمرتضیس
 ی مرتضدیهرحال اشتهار انتساب کتاب به س هب.  استافتهی شهرت ی رساله به نام ونیا

 از ی، اما متأسفانه در مصادر و مدارک قبل از آن، نام است ناپذیر، انکار قرن دهمازپس 
در ) ق436 .د (ی مرتضدیس.  برده نشده است ی مرتضدی سفاتیتالدر میان  کتاب نیا

 خود اشاره فاتی از تألی به فهرست،ی به محمد بن محمد بصرویا  اجازهیق ط417سال 
 تاریخ  را پس ازاین کتاب ی مرتضدی سشاید.  استامدهی رساله ننیکرده که در آن، نام ا

                                                                                                                                        
 .شد اشاره شتریپ دست نیا از ییها نمونه. 1
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دو  )ق460. د (یطوس خیش و) ق450. د (ینجاش .باشدنوشته   اجازهنیاصدور 
 رساله نیاند به نام ا  بودهزی نی مرتضدی که هر دو از شاگردان سیعینگار کهن ش فهرست
 نی ابه ناملماء عالم العُدر مَ زیآشوب ن ابن شهر. اند  نکردهیا  آثار استادشان اشارهۀدر زمر

در اجازات  ذکر نام این رساله . نکرده استاشاره ی مرتضدی سفاتیتألمیان رساله در 
 ی در شهرت انتساب آن به ویی نقش بسزایدمرتضی بر انتساب آن به سدی با تأکیثیحد

ن اثر  رساله را به عنوانی است که نام ای عالمنی نخستی حرعاملخیظاهراً ش. داشته است
 فاتی مشتمل بر تألیثی حدیا ه  در اجازی حرعاملخی ش1. کرد وارد اجازاتیدمرتضیس
و «:  کرده استادی اثر نی صادر کرده از ای محمد فاضل مشهدخی شی که برایدمرتضیس

ي جمیَرویَأجزتُ له أنْ  و ...  مِن رسالة المحکم و المتشابه ی المرتضدی مؤلفات السعَی عنّ
، عن السخی السابقِ عنِ الش ذلک بالسندِریغ  دی أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيِّ

، ...بحار ،یمجلس( » الموسوينی أبي القاسم علي بن الحسی علم الهدیالمرتض
 وسفی خی معاصر همچون شۀ تا دوری عالمان پس از وۀ رهگذر همنی از ا2).107/115
 یمرتض دی کتاب را به سنی ا،شود ی می که اجازاتشان به او منتهزین) ق1186م  (یبحران

 ). 307-299 ،یبحران(اند  نسبت داده
یی است که تداول بیشتری در محافل ها  کتابیی شناسایثی اجازات حدگریکارکرد د

 ،یری تفس،یثی حدیها کتاباز  ی به برخیی از اجازات روایاری در بس.اند حدیثی داشته
، 55، 104/43 ،...بحار ،یمجلس: ـ نک(شده است  ای  ویژه توجه ی و کالمی فلسف،یفقه

از  یدر اجازات به نام برخ. اند ی بودهها منبع درس  کتابنی از ایظاهراً برخ). 105/22
 قرائت خی از آن را نزد شی بخشای همه زید، و معموالً شاگرد مجش ی اشاره مهاباکت
 سماع کتاب و  از قرائت ویا  نمونهیبرا (داد ی نقل آن را به شاگردش مۀ و اجازکرد یم

                                                                                                                                        
 ینعمـان  ریتفـس  از را رساله نیا یمحتوا ۀه یمرتض دیدسیگو)  184/ 2 (اآلمل أمل گرشید اثر در او. 1

 .است گرفته
 نقل  کـرده اسـت، بـه         ی مرتض دیاز س  کتاب را    نی ا »اجازات قیتلف« با   یعامل حر خی ش رسد یم نظر به. 2

 آثـار   ی هـم تمـام    خی نقل، و شـ     را یطوس خی ش اتی کتب و روا   ۀهم عامّ، ۀاجاز کی با او که یمعن نیا
 نیبنابرا است، یمرتض دیس آثار جزء هم یفعل رساله نینظر صاحب وسائل ا   ه  ، و ب  اند  کرده نقل را دیس
 خیش به قیطر نیچند انیب از بعد یعامل حر خیش. دکن   می  نقل را دیس اثر نیا یعموم اجازه همان با

 المحکم و المتشابه    ة رسال یو نرو  ... الصدوق و ینی الکل یلإ قی الطر کو قد عرف من ذل    «: ی گوید طوس
  نیالحـس  بـن  یعلـ  یالمرتض دی عن السی جعفر الطوسیبأ خیسناد السابق عن الش    باإل ی المرتض دیللس

 ). 30/180 ،یحرعامل (»یالموسو
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 هابا کتی برخنیعناو ذکر). 225-104/222 ،... بحار،یمجلس: ـ  نقل آن نکۀ اجازافتیدر
 ۀ چهارگانیها  به کتابتوان یها م  آنۀاز جمل. داردزیادی  یدر متن اجازات بسامد

 ،... بحار،یمجلس(البالغه   نهج 1،)107/22، 105/144 ،...بحار ،یمجلس: ـ نک (یثیحد
در مقابل . اشاره کرد) 10 ،ی؛ بحران60 ،یتستر (هی سجادۀفیصح و  2،)104/171-172
 اصالت و اعتبار  درکه) ع(الرضا  ف العقول، دعائم اإلسالم، فقه حَ چون تُییها  کتابیردّپا
 تواند ی ماین موضوع 3.شود ی دیده نمیثی در اجازات حد اختالف است، عالمانانیها م آن
 نام ی کتب فقهنی در ب.شود قلمداد گونه آثار نی به ایعی ش بر توجه اندک عالمانیلیدل

و إرشاد ) 194، 147، 138، 104/52، ... بحار،یمجلس: ـ  نمونه نکیبرا(قواعد األحکام 
 ،ی؛ مجلس60-59 ،ی؛ تستر50 ،یجیسماه: ـ  نمونه نکیبرا (مانی أحکام اإلیاألذهان ف

 از ةی، شرح اللمعة الدمشق)ق 786.د (ی هر دو از عالمه حل4ّ)105/113، ...بحار
 محمد دیو مدارک األحکام اثر س) 189، 182، 181 ،یتستر: ـ نک ؛ق966.د (یدثانیشه
 خورد ی به چشم مشتریب) 192، 153 ،یتستر؛ 50 ،یجیسماه: ـ نک ؛ق1009 .د (یعامل

 ). 153 ،ی؛ تستر94 ،یبحران: ـ  نکی درسیها  از متون و کتابگری دیها  نمونهیبرا(
 در ،علوم مختلفی در  به متون درستوان ی میثی اجازات حدیخی تاریریگی پبا
 ی پنی پسیها نا در همان موضوع در زمگری دی آن با کتابینیگزی و جای زمانیها دوره
 تا ی کتاب قواعد األحکام عالمه حلّکه دارند آن از نشان یثی نمونه، اجازات حدیبرا. برد

 مانند آثار یگری دیفقه یها بعدها کتاب و  استوده  بی متن درسی نهم هجرۀاواخر سد
 از اجازات از یریگ  با بهرهتوان ی منیهمچن. ندا ه شهرت برخوردار شدنی از ایدثانیشه
 ی پس از آن به عنوان متن درسی کتاب در زمان مؤلف و اندککی تی و اهمگاهیجا

 ،یمجلس: ـ  نک؛ق585 .د (یلبهره حَ النزوع ابن زُةی چون غُنییها کتاب. افتی یآگاه

                                                                                                                                        
ـ  ؛50 ،یجیسـماه  (یالکـاف : ـ  نک یثیحد ۀچهارگان یها  کتاب تک تک یبرا. 1  ،60 ،یتـستر  ؛93 ،یبحران

 ؛)64 ،50،یجیسـماه  (األحکـام  بیتهـذ  ؛)50 ،یجیسـماه  (هیـ الفق حضرهی ال من ؛)190 ،142 ،128
 ).60،یتستر ؛69 ،50 ،یجیسماه (اإلستبصار

 نبوده مطرح یدرس متن عنوان به کتاب نیا که ددارن آن از نشان البالغه نهج به مربوط اجازات شکل. 2
 . است شده ینم) سماع قرائت، (سیتدر و

 و) 107-104 مجلّدات (األنوار بحار در شده چاپ اجازات از کی چیه در اثر سه نیا نام آنکه توجه جالب. 3
 .است امدهین یبحران نیالبحر لؤلؤة و یتستر رةیالکب اإلجازة ،یجیسماه رةیالکب اإلجازة اجازات متن

 بـه  بـه  کتاب نیا به یا  اجازه ،یاحسائ جمهور یاب ابن شاگرد ،یغَرو صالح بن محمد که است یگفتن. 4
 .241-1/240 آقابزرگ،: ـ نک. است کرده صادر ق897 رجب در یزیحُو یعِباد یعِبر جُمعة بن عیرَب
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، ... بحار،یمجلس: ـ  نک؛ق726 .د (ی، قواعد األحکام عالمه حلّ)32-104/31، ...بحار
: ـ ق؛ نک676 .د (یحلّ ق مشهور به محقّی حلّدی، الشرائع جعفر بن سع)104/138-140
 از اجازات یریگ چنانکه گذشت، با بهره. اند  گونهنی، از ا)104/222 ،... بحار،یمجلس

 منطقه و کی در ی امامۀعیها و آثار ش  نشر و انتقال کتابیای به جغرافتوان ی میثیحد
 . بردی آن پیها نسخه
 

 یخی اطالعات تاریابی به دستـ 4
 نیا. هاست  در آنیخی اطالعات تار انبوهی وجود،یثی اجازات حدگری دۀدیکارکرد و فا

ها در دست  اندکی دربارۀ آنهای  در موضوعاتی که آگاهی ی بویژهثیکارکرد اجازات حد
 خی پس از اشاره به مالقات خود با شیجی سماه،به عنوان نمونه .یی دارد بسزاتیاهماست، 

 شده است که مصادف با سال آغاز ادآوری را ی وفات وخی تار،یمحمد بن ماجد ماحوز
 ،یجیسماه(بوده است ) ق1135-1105حکومت  (ی صفونیحکومت شاه سلطان حس

  خود با اویها  و مالقاتی مشهدی عاملدری حدی سیبه هنگام معرفنیز  یتُستر). 115
ق 1146 در سال ی تُسترشود که اطالعاتی ارائه کرده است که بر اساس آن مشخص می

 گر،ی دۀدر نمون). 136 ،یتستر( بوده است جانیق در آذربا1148در مشهد و در سال 
 در ماه صفر سال ی بن احمد مَقابمی احمد بن ابراهخی زمان وفات شادکردی در یبحران

پس از پیروزی این گروه بر  (فی به شهر قَطنی خوارج بحرۀق به مهاجرت گسترد1131
 ی برا؛110 ،یبحران) (96 ،یبحران( در همان سال اشاره دارد )ق1130سپاه ایران در 

  ).103-102، 92، 15 ،یبحران: ـ  نکیخی از اطالعات تارگری دیها نمونه
های تاریخی موجود در اجازات، برای مطالعۀ اوضاع اجتماعی و   آگاهیبرخی از

 در یجی نمونه سماهیبرا. فرهنگی جامعۀ شیعی دورۀ صفوی در ایران، سودمند است
 جهت قبله در حی تصحیماجرا به یکرَ کَی بن عبدالعالی علنی نورالدخی شیمعرف

 مِن رٍی کثیرَ القبلةَ فیَّ أنّه غَیحتّ«: است اشاره کرده  مذکور خی شی از سورانی ایشهرها
 به عدم توجّه یجی عبارت سماهنی ااریبه احتمال بس). 147 ،یجیسماه(» بُلدان العَجَم

ی اشاره  کرکی علخی و معاصر ششی قبله در عصر پنیی در تعاسُری تَۀ به مسألانیرانیا
 حسن خیش محمد بن شیپس از اشاره به فضل و دانش دروهمچنین  یجیسماه 1.دارد

                                                                                                                                        
 قـات یم ،یسیـ القب یهـاد : حیتصح ة،القبل یف رسالة الصفار، محمد بن احمد: ـ  نک اسُریت ۀمسأل ۀدربار. 1

 ۀدربـار  یا رسـاله ) ق726-638 (یحلـ  محقـق . 34-8صـص  ،19 شماره ش،1382 بهار ،)یعرب (الحج
 ).191 ،یجیسماه (بود کرده فیتأل عراق مردم اسریت استحباب
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 برشناسانده است که پس از ی کسنی ـ او را نخستی عالمه مجلسی ـ جدّ مادرینَطنز
 یو). 146 ،یجیسماه( در شهر اصفهان پرداخت ثی به نشر حدهیظهور دولت صفو

 نی به عنوان نخستی بحرانی هشام صادقدی ماجد بن سدی سی پس از معرفنیهمچن
 دارِ بِثِی مَن نَشَرَ علمَ الحدو أوّلُو هُ«(پرداخت  رازی در شهر شثی که به انتشار حدیعالم
 ی علمگاهی به جا،)113همان،  (»رازیدار العلم ش «ری تعببا، )130 همان، ؛»رازی شالعلمِ

 عبارت ن،یافزون بر ا.  آن روزگار اشاره داردیِ خاص آن در سنّت علمتی شهر و موقعنیا
 شهر نی از آن زمان در اشی پعهی شیثی نکته داللت دارد که سنّت حدنیمذکور بر ا

) ق1064.د (ی قدمی بحرانمانی بن سلی علخی شی در معرفیبحران. وجود نداشته است
و «: پیش از وی اشاره کرده و گوید  نی بحرۀ در منطقعهی شیثیفقدان مکتب حدنیز به 

 و رَوَّجه و ن،یر له و ال عَه ال أثَ و قد کان قبلَن،یحرالد البَ بِی فثِی الحد علمَرَشَ مَن نَو أوّلُهُ
های موجود در برخی از   به عالوه از اشاره).85 ،یجیسماه :ـ  نکزی ن؛14 ،یبحران(» ...هَذَّبه 

 قضاوت، امامت ه،ی به امور حِسب دورۀ صفوی از عالمانیاریاهتمام بستوان  به  اجازات، می
، 103 ،یجی؛ سماه140 ،یتستر: ـ  نمونه نکیبرا(پی برد  امامت جمعه یجماعت و حت

 ، ی حرّعاملخی شی در معرفیجیعبارت سماهاز سوی دیگر ). 95 ،ی؛ بحران109-110، 105
و «: ی است در ورود به امور حکومتی، از عالمان امامگری دی و احتماالً برخیاکراه وبیانگر 
 خةی قبول مش مِراراً عنیٰ من ملک العجم، بعد أنْ أبی باألمر الجبرةی األمور الحسبیقد تَولّ

 یمعرف  تستری به هنگام ).103 ،یجیسماه(» ةی وجه التقیه بذلک علاإلسالم، فألزم نفسَ
 اطالعات سودمندی دربارۀ استخراج تقویم در شوشتر  یآباد  خاتونیاحمد بن محمدمهد

 ۀ در اصفهان، با خانوادی به همراه پدر تُسترلی پس از تحصیآباد  خاتون. ارائه کرده است
 در زیق به شوشتر آمد و دو سال ن1137رهسپار نجف شد و پس از دو سال در  شیخو

 که در استخراج یا  به اندازهجی زیری به فراگی مدت نزد ونی در ایتُستر. دیآنجا اقامت گز
 یآباد  خاتونۀلیوس ه بجی زمی حضور و تعل،ی تُسترۀبه گفت.  پرداخت، الزم استمیتقو

 ).126 ،یتستر(شد  شوشتر ۀسبب رواج آن در منطق
 شده است که همه ساله ادآوری ی رضویالنی جنی الدعی رفی مولی در معرفیتُستر

 گری دزی عمل و ننیا. آوردند ی می وی را براییای خوارزم هداۀ از منطقیدوستان تاجر و
 سبب شده نیشی پی از وقت نمازهای زمانۀ نماز عصر و عشاء با فاصلۀامور همچون اقام

، تالش خودِ یتُستر.  متّهم سازندیگر ی را به سُنّی رضویالنی ج، مردمبود تا عوام
 گزارش کرده است شی تهمت و تنبّه مردم به اشتباه خونی در رفع ا راگرانی و دیالنیج
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 آن روزگار از اهل سنّت و ی امامیعی شۀ ماجرا نشان از نفرت جامعنیا). 138همان، (
 نی از ای رضویالنی جیآزردگ  صورت دلنی اریر غد ها دارد؛   از عالمان آنیریگ کناره

 . نداشتیی رفع آن معنای براگرانیاتهام و تالش او و د
 در ی، تحوالت علمخی تاریها هیما با بُنیثی موجود در اجازات حدیها  دادهیبرخ

 بن طاوس ی علنی الدی رضدی نمونه سیبرا. است سودمند  علم مربوطه خی تارمیترس
 که در سدینو ی میو.  عالمان اشاره داردفاتی مختلف به آثار و تألکردیدو روبه  یحسن
 انی خود داشته و میثی به منابع حدیا ژهی عالمان اهتمام و،عهیشتاریخ  یۀ اولیها دوره
 توجه و نی ا از میزاناما با گذشت زمان. نهادند ی مزی آن تماری قابل اعتماد و غانیراو

 گرید نمونه یبرا. 39-104/38 ،... بحار،یمجلس(استه شد  ک ،انیاهتمام به منابع و راو
 ).136-135 ،یجیسماه: ـ نک

 
 ها شهری تاریخی ایجغرافدربارۀ  اطالعات ارائۀ -5

 اطالعاتی است که گاه برد ری متوسط و کبیثی از اجازات حدتوان ی که میگری دۀبهر
 مطالبکه   عالوه بر آناتاطالع. دهند ارائه می مختلف ی شهرهاۀ دربارگرانی دای زیمُج
 و ی نشینعی او را با مناطق شکند، ی آن شهر به خواننده ارائه میای از نام و جغرافیقیدق

 عی جهان تشیای از جغرافی کاملۀ نقشمیو در ترسسازد  می آشنا ، آنی علمیها حوزه
 مناطق و یشان در برخ  عالمان و سکونتی سفرهاادکردی تی اهم1.رساند ی میاری

 قی دقمی در ترسدی اشاره شد ـ نبانیشی از آن در صفحات پییها ها را ـ که به نمونهشهر
 انتساب عالمان به شهرها و بیان در توان ی را ماطالعات نی ابیشتر.  بردادی نقشه از نیا

ج ی مختلفیروستاها کان )61، 8 ،ی؛ بحران75 ،یجیسماه( چون دُونَ  ،یجیسماه(، کتْ
، )75 ،ی؛ بحران107 ،یجیسماه( مَعن ی، عال)16 ،یبحران(ع ، جب)63 ،ی؛ بحران87-88

ره )250 ،یبحران(سرخس  ، )117 ،ی؛ بحران117 ،یجیسماه(، سار )76 ،یبحران(، مَشَغْ
 ،یبحران (جی، سَماه)133همان،  (نی، نائ)130همان،  (سی، رُوَ)109 ،یجیسماه(مَقابا 

 یو بن) 7همان،  (هی، خارج)143، 53-52همان،  (نی، جِزّ)250همان، (، لوکر )97
 ی محمد بن ماجد ماحوزخی انتساب شبیان در یو. مشاهده کرد) 87همان، (جمره 

                                                                                                                                        
 کمـال  بـن  جعفـر  خیشـ  و نینورالد دیس بن نیالد جمال سکونت و مهاجرت به یبحران نمونه، ی برا. 1

 روزگار آن در هندوستان نیسرزم به عیتش جهان ۀتوسع بیانگر که دارد اشاره هند درآبادیح به یبحران
 .)7  ،43-42 ،یبحران: ـ نک( است
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: ی ثالث قُری أوال، مشتملة علی من قرةی الماحوز، قری نسبة إلیالماحوز«: سدینو یم
من ] ی محمد بن ماجد ماحوزخی شیعنی [خی والدونج وکان هذا الشی وهرتفةیالغُر

 1).114 ،یجیسماه(» ... ـ راًی أخمیضمّ المهملة وسکون الواو وفتح النون والجالدونج ـ ب
 ای شهر کی محالت برای آشنایی با یثی اطالعات موجود در اجازات حدی ازبرخ
 مکتب نیی در تب،یثی شهرها در متن اجازات حدنی ذکر نام ا2.سودمند است زیمنطقه ن

 .است دیمف مناطق نی به آن در اوستهی پ عالمانیگروه  درونوندی و پیثی ـ حدیفقه
 
 جهینت

 یها روش از یکی عنوان به خود بالذات و نخستین کارکرد بر افزون یثیحد اجازات
 ۀری و اتصال زنجیثی متون حدی بر مستندسازهی با تکثیحد) یریفراگ (تحمل متعدد

 در »یخیتار اسناد« مهم از یا  عنوان گونهبه خود، نیشی به همقطاران پنیعالمان پس
 به اجازات ی نگرشنیچن. برخوردارند ییبسزا و اعتبار تی اهماز یخی تاریها پژوهش

 آشکار ،هی عصر صفویخی متون را در مطالعات تارنی ادی از فوایا  گستردهفی طیثیحد
 از کنند ی متی و تقوتی کارکردها که شواهد متعدد آنها را حمانی اۀاز جمل. سازد یم
 ،ی عالمان امامی علمیها تی صالحدیی تأ،یحال  به اطالعات شرحیابیدست:  قرارندنیا

 و ی امامی سنّت علمۀشد شناخته کمتر یای زواییها، شناسا  آنی علمراثی با مییآشنا
 یها  کتابیی اصالت منابع مکتوب، شناسای عالمان، بررسۀوستی به هم پیها شبکه

 .یعیش مناطق یایجغراف اطالعات ی و مختلف علمیها متداول در حوزه
 

 منابع فهرست
 ش،1346 ،17 سال سخن، ۀمجل ،»رانیا در ینگار خیتار انحطاط« دون،یفر ت،یآدم .]1[

 .29-17صص

                                                                                                                                        
ـ   سـه  یروسـتاها  از »یهرتـ  «یجا به »هلتا «یروستا از یبحران. 1 . اسـت  کـرده  ادیـ  مـاحوز  ۀمنطقـ  ۀگان

 . 6،یبحران
 ،یاحسائ جمهور یاب ابن شاگرد ،یغَرو صالح بن محمد که یا  هاجاز به توجه با توان یم مثال عنوان به. 2

 بـه  یمکان در یحل عالمه األذهان إرشاد یبرا ق897 رجب در یزیحُو یعِباد یعِبر جُمعة بن عیرَب به
 نهـم  ۀسـد  در نـام  نیا با یا  محله وجود به) 241-1/240 آقابزرگ،: ـ  نک (کرده صادر محله عقوبی نام

 ،142 ،یتـستر  ؛179 ،50 ،یجیسـماه : ـ  نکـ  گـر ید یها نمونه یبرا( برد یپ اداَسترآب شهر در یهجر
 . )91 ،یبحران ؛182
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 /ق1403 األضواء، دار: روتیب دوم، چ ،عةیالش فیتصان یإل عةیالذر ،یطهران آقابزرگ .]2[
 .م1983

 ،یهنداو دیعبدالحم: حیتصح ،األعظم طیالمح و المحکم ل،یاسماع بن یعل دة،یس ابن .]3[
 .م2000/ ق1421 ة،یالعلم دارالکتب: روتیب

 بنت عبدالرحمان عائشة: حیتصح ،الصالح ابن مقدمة الرحمن، عبد بن عثمان صالح، ابن .]4[
 .تا یب قاهره، ،یالشاط

 . ق1418 التعارف، دار: روتی، بعةیالش انیمستدرکات أع حسن، دیس ن،یام .]5[
 محمّد: قی، تحقةی المعروف بـ الفوائد الرجالبحرالعلوم دیرجال الس ،یمهددیسالعلوم، بحر .]6[

 .ش1363ة الصادق، مکتب: طهران العلوم، بحر نیحس و العلوم بحر صادق
 .ش1389 الرافد،: قم ،یاشکور ینیحس جعفر: حیتصح ،ثیالحد إجازات ،همو .]7[
 .ق1409 ،یالمرعش هللا ةیآ مکتبة: قم ،رةیالکب اإلجازة عبدهللا، ،یتستر .]8[
 معارف ،»یلیاردب مقدس به عةیالش قةیحد کتاب انتساب یبررس« ،یسیمحمدع ،یجعفر .]9[

 .46-7صص ،12ش ش،1387 زمستان ،یعقل
 ث،یالحددار: ، قمثی الحدةی درایرسائل ف، )کوششبه  (ابوالفضل ،یبابل انیحافظ .]10[

 .ش1382/ق1424
 مکتبة: بغداد ،ینیحس احمد دیس: حیتصح ،اآلمل أمل حسن، بن محمد ،یحرعامل .]11[

 .تا یب األندلس،
 عبر الحاضر عصر یف ملح واجب باالجازة ثیالحد تحمل« محمدرضا، ،یجالل ینیحس .]12[

 السنة الرابع، العدد ث،یالحد علوم ،»یتهران آقابزرگ خیالش ثیالحد خیمشا خیلش إجازة
 .32-9صص ق،1419 الحرام، الحجة ذو ـ المرجب رجب ة،یالثان

 میإبراه و یمخزوم یمهد: حیتصح ،نیالع کتاب بیترت ،یدیفراه أحمد بن لیخل .]13[
 .ق1409 الهجرة، دار مؤسسة دوم، چ ،یسامرائ

 ان،یلیاسماع: تهران ،السادات و العلماء أحوال یف الجنات روضات محمدباقر، ،یخوانسار .]14[
 .ق1390

 پنجم، چ، ]جا یب[، الرواة طبقات لیتفص و ثیجال الحدمعجم ر دابوالقاسم،یس ،ییخو .]15[
 .م1992/ق1413

 موزه کتابخانه،: تهران ،رانی ایها نوشته واره دست فهرست، )به کوشش (ی مصطف،یتیدرا .]16[
 .ش1389 ،یاسالم یشورا مجلس اسناد مرکز و

 ،»هیصفو عصر یخیتار قاتیتحق در ها آن کاربرد و یثیحد اجازات «محمدکاظم، ،ی رحمت.]17[
 کتابخانه،: تهران ،)عیتش و اسالم خیتار ۀدربار یمقاالت (یخیتار یها پژوهش و متون در چاپ
 . ش1390 ،یاسالم یشورا مجلس اسناد مرکز و موزه
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 .ق1414 سوم، چ ،یمؤسسة النشر اإلسالم: ، قمالرجال علم یف اتیکل جعفر، ،یسبحان .]18[
 ،یفیالقط یالجارود ناصر خیالش یإل رةیالکب اإلجازة صالح، بن عبدهللا ،یجیسماه .]19[

 .ق1419 مصحح،: قم ،یفیالقط عوازم یمهد: حیتصح
 ةیآ مکتبة: قم بقال، یعل محمّد نیعبدالحس: قی، تحقةیالدرا علم یف ةیالرعا ،یدثانیشه .]20[

 .ق1408 ،یالنجف یالمرعش یالعظم هللا
 . ق1422بوستان کتاب، :  قم،یضا مختارر: حی تصح،یالثان دیالشه رسائل  ،همو .]21[
 هللا ةیآ مکتبة: قم ،ینیحس احمد دیس: قی، تحقتکملة أمل اآلملحسن، دیصدر، س .]22[

 .ق1406 ،یالمرعش
 . م1978/ق1398 قم، ،المأثور ریغ و المأثور من المنثور الدر ،یعل ،یعامل .]23[
 ،الرضا فقه بـ المشتهر و السالم هیعل الرضا لإلمام المنسوب الفقه ،یقم هیبابو بن یعل .]24[

 .ق1406 السالم، هیعل الرضا لإلمام یالعالم المؤتمر: مشهد
 هللا آیة مکتبة: قم ،ینیحس احمد دیس: حیتصح ،اآلمل أمل میتتم ،یعبدالنب ،ینیقزو .]25[

 .ق1407 ،یالمرعش
: حیتصح ،لبالمط قیتحق یف المنهج لیإکل طاهر، محمد ابن جعفر محمد ،یکرباس .]26[

 .ش1382 ث،یالحد دار: قم ،یاشکور ینیحس دجعفریس
: قم ،یتیدرا نیحس محمّد: قی، تحقةیالرسائل الرجال م،ی محمّد بن محمّد ابراه،یکلباس .]27[

 .ش1380/ق1422 ث،یدارالحد
: قم ،یمامقان محمدرضا: حیتصح ،ةیالدرا علم یف ةیالهدا مقباس عبدهللا، ،یمامقان .]28[

 .ق1411 التراث، اءیإلح تیالب آل مؤسسة
 هللا ةیآ مکتبة: قم ،ینیحس احمد دیس: حیتصح ،ثیالحد إجازات محمدباقر، ،یمجلس .]29[

 . ق1410 ،یالمرعش
مؤسسة الوفاء، چ دوم، :روتی، باألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهاربحار ،همو .]30[

 .م1983/ق1403
وَخ .]31[  ،الهجري التاسع القرن في العربي المخطوط في التوثیق طأنما مان،یسل عابد یمَشْ

 .م1994/ق1414 ة،یالوطن فهد الملک مکتبة: اضیر
، )السالم همیعل (تیمؤسسة آل الب: ، قمخاتمة مستدرک الوسائل ن،ی حس،ی طبرسینور .]32[

 .ق1415 رجب
 منهج مع طبع مقالال منهج یعل قهیتعل (ةیالرجال الفوائد محمّد باقر، ،ی بهبهاندیوح .]33[

 جا، یب ،یسنگ چاپ ،)یاألسترآباد یعل بن محمد رزایللم الرجال أحوال قیتحق یف المقال
 .تا یب
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