
 
  

  
  
  
  
  
  

  هامحمد بن سنان از وراي دیدگاه
  

     *محمدعلی مهدوي راد

  **اهللا جباريءامیر عطا
  

  
  :چکیده

روایت از او در کتب اربعه نقل  969. است محمد بن سنان از اصحاب امامان کاظم، رضا و جواد
دربارة او نظریات متضادي وجود دارد . دهدویان پر حدیث شیعه قرار میاکه وي را در زمرة راند کرده

اي که برخی از دانشمندان تضعیفش کرده و به مجرد حضور نامش در سـند حـدیث، آن را   به گونه
ات نشینی او با حضردر مقابل، منش رفتاري محمد بن سنان و هم. اندضعیف و غیر قابل استناد دانسته

و بزرگان اصحاب، اهتمام راویان پرآوازه و جلیل القدر در نقل روایات او، روایات بسیارش با  ائمه
 ةها و جوامع حدیثی شیعه و وجود روایاتی در مدح وي، قضاوت دربـار موضوعات گوناگون در کتاب

بینانه به ادله و واقعدر این نوشتار، کوشش شده با دیدي . سازدرو میتضعیف او را با تردید جدي روبه
شواهد موجود دربارة شخصیت محمد بن سنان نگریسته شود تا ضمن آشکار شدن حقیقت و توثیق 

  .او، روایاتش از گردونۀ ضعف خارج و قابل استناد گردد
  

  : هاکلیدواژه
  .محمد بن سنان، غلو محمد بن سنان، تضعیف محمد بن سنان، توثیق محمد بن سنان

                                         
 دانشیار دانشگاه تهران *

 amirjabbari1@gmail.com/ کارشناس ارشد علوم حدیث دانشگاه قرآن و حدیث **

  یپژوهثیحدی پژوهش ـیعلم دوفصلنامه
 1391 پاییز و زمستان م،هشت شمارة م،چهار سال



 1391پاییز و زمستان م، چهارم، شماره هشت، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو   38
  مقدمه 

شناخت دین  ۀاز منابع اولی قرآندر کنار  معارف اسالمی، سنت معصومان ةدر حوز
در طول . احادیثی است که از طریق راویان بیان شده است ،راه دستیابی به سنت و است

. ه اسـت هاي بسیاري انجام شـد تالش ،مندي بیشتر از احادیثتاریخ اسالمی براي بهره
و و براي فهم  هر ابواب مختلف سامان یافتو احادیث د ههاي حدیثی تدوین شدمجموعه
  .ه استهایی پیرامون حدیث شکل گرفتبهتر، دانششناخت 

کننـدة  افـراد روایـت  اي از زنجیره ،سند حدیث. آن استسند  ،یکی از ارکان حدیث
بخشد و گـاه آن را  اعتبار می آن حدیث گاه بهیک  حضورشان در سند کهاست  حدیث

اي دارد به حدي که شناخت این اهمیت ویژه در این زنجیره لقههر ح ؛ پسکندنامعتبر می
   .به وجود آورده استرا  ها و افراد، دانشی مستقل به نام رجالحلقه

محمد بن سنان زاهري  ،از راویانی که نام او در سلسله سند احادیث شیعه بسیار آمده
او  اتهامی که ؛اندمتهم کرده کذب و وضع بعضی وي را به داشتن اندیشۀ غلوآمیز و. است

در برابر ایـن دیـدگاه،   . دچار تردید خواهد کردش ما را در پذیرش روایات را تضعیف و
و فردي معتقد و متعبـد بـه دسـتورات دیـن      برخی دیگر، او را از یاران ویژة امامان

ارد و اتهـام و  سـو با توجه به کثرت و اهمیت روایات محمد بن سنان از یک . انددانسته
را اندیشـمندان   آراياقوال و  ،دیگر، تصمیم گرفتیم در این پژوهش سويشده به او از 

ـ علمیشخصیت  ةدربار درستي ظربه ن ،تحلیل و بررسی کنیم تا از رهگذر آن دربارة او
  بررسی احوال و شخصیت محمد بـن سـنان و اثبـات وثـاقتش،      .او دست یابیمحدیثی 

  . از محـدودة ضـعف خـارج کنـد     ،دیثی را که او نقل کـرده تواند تعداد زیادي از احامی
هـاي  شـود کـه انتسـاب اندیشـه    به او روشن میو کذب چنین با بررسی نسبت غلو هم

در قرن دوم بر چه اساسی شکل گرفته  غلوآمیز به تعدادي از راویان و اصحاب ائمه
 .دبوهاي مشابه قابل استفاده خواهد در پژوهش این بررسی ۀنتیج .است
  

  نامهزندگی
از راویان کـوفی و از  ) 328ص ش،1365 نجاشی،(ابوجعفر زاهري 1محمد بن سنان

 2.بـود ) 377و  364 ،344صش، 1373 ،طوسـی (جواد و اصحاب امامان کاظم، رضا
و  دهـد میکه در کودکی پدرش را از دست  استمحمد در واقع پسر حسن پسر سنان 
فرزندان  ةاو از تیر. شودو به وي منسوب میگیرد تحت سرپرستی جدش سنان قرار می
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وي را  ،از ایـن رو  ؛از موالیان عمرو بن حمق خزاعی اسـت ) 3و یا از موالیان زاهر(زاهر
غضائري نسبت او به موالیان همدان را  ابن) 328ص ش،1365 نجاشی،(.اندزاهري گفته

اما  ،نیست سال تولدش مشخص) 92ص ش،1380 غضائري،  ابن(.است تر دانستهصحیح
به دلیل  بحرالعلومالبته ) 328صش، 1365نجاشی، (.اندنقل کردهه  220سال فوت او را 

کلینـی،  (ـاتفاق افتاده 220ر ذي الحجۀ سال ـ که دتاریخ شهادت حضرت جواد نقل
در ) 496، صهمـان (و نقل حدیث آل فـرج از امـام هـادي   ) 497، ص1ق، ج1407

بحرالعلـوم،  (سـته اسـت  داننه کرده و آن را صحیح مناقشه 220سال  بهدرستی فوت او 
تر سند روایت، نادرستی دیدگاه وي آشـکار  اما با بررسی دقیق) 269، ص3ج ش،1363
  )9، پاورقی 594، ص2ج ق،1429کلینی،  :ك.ر(4.است

ها نفر که در میان آن 70 ،نفر روایت نقل کرده است و از وي 150محمد بن سنان از 
 نقـل  روایـت  ،حضور دارند راویان جلیل القدرنفر از  27نفر از اصحاب اجماع و  چهار

  )تا، بیالنور درایۀ(.کنندمی
 .اندبرشمرده کتاب النوادر ةبه عالو 5بن سعید هاي او را همانند کتب حسینکتاب تعداد

 ،الشراء و البیع ،الصید و الذبائح ،الحج ،المکاسب هايکتاب )406ص ق،1420 طوسی،(
  )328ص ش،1365 نجاشی،(.از تصنیفات اوست هاألظلّ و الطرائف ،النوادر ،ۀالوصی

و نقـل بعضـی    نشینی با افرادي چون مفضل بن عمررا به جهت هممحمد بن سنان 
ـ فردي غالی یا متمایل به خط غلـو دانسـته  روایات،    ابـن / 507ص ش،1348، کشـی (دان
و همین اتهام باعث تضعیفش ) 328صش، 1365نجاشی،   /92ص ش،1380 غضائري،

  . نزد دانشمندان و عدم پذیرش روایات او شده است
  

   ـ دیدگاه دانشمندان رجال و حدیثاول گفتار
حـدیثی مهـم شـیعه    ي هـا روایات او در کتاب زیادجایگاه محمد بن سنان و تعداد 

 و ن شـیعه تحلیـل  ادانشمندان رجالی و محـدث  دیدگاه را از کند شخصیت اوایجاب می
شخصیت محمد بن سنان را بـا در   ةدانشمندان دربار آراي ،در این بررسی. کنیمبررسی 

  6.کنیممیبیان ها دیدگاهنظر گرفتن 

  دورة تردید میان توثیق و تضعیف. 1
  شود و تا عصر عالمه حلی و شاگردان او ادامه عمرو کشی آغاز میاین دوره از زمان ابو
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گونه که نشان داده خواهد شد، دیـدگاه بیشـتر دانشـمندان، تردیـد میـان      کند و همانمیپیدا  

  .تضعیف و توثیق محمد بن سنان است
 .بـرد هایش از محمد بن سنان در کنار سایر غلوکننـدگان نـام مـی   کشی در برخی از نقل

در بخشی کـه اختصاصـاً شخصـیت محمـد بـن سـنان را        سپس )322ش، ص1348: ك.ر(
روایـت کـردن    ،ایـوب بـن نـوح    :گویـد ابتدا به نقل از استادش حمدویه میکند، بررسی می

در  سپس روایاتی از ائمـه ) 389ص ، همان(.دانستاحادیث محمد بن سنان را جایز نمی
 همـان،  (نـد کمـی بـن آدم نقـل   امحمد بن سنان به همراه صـفوان بـن یحیـی و زکریـا      مدح
و اصحاب را در قـدح و مـدح وي    و سرانجام روایات مختلفی از امامان )504ـ502ص
از محمد بن سنان روایـت   ،کند بسیاري از راویان عادل، ثقه و اهل علمو اضافه می آوردمی

این قسمت از کالم کشی را متضمن مدح محمـد بـن سـنان    ) 509ـ506ص همان،.(اندکرده
  7.انددانسته

نخستین  در. محمد بن سنان به ما رسیده است ةدو نظر متفاوت دربار شیخ مفید،از 
طعن وارد شده و میان اصحاب در ضعف و  اشکند که دربارهرا فردي معرفی می نظر، او

امـا در  ) 20ص ،]جوابات اهل موصل[ 9ج ق،1431مفید، (.متهم بودنش اختالفی نیست
محمد بن سنان را ثقه، اهل ورع، عالم، فقیه و از شیعیان و یاران خاص  ،دیگر دیدگاهی
  )248، ص2ج ق،1413همو، .(کندمیوصف  امام رضا
را فردي ضعیف، غالی و او  غضائري از محمد بن سنان، کهرغم انتقاد شدید ابن علی

نگـرش تردیـدآمیز میـان توثیـق و     ، )92ص ش،1380(کـرده بـود  جاعل حدیث معرفی 
  . ف، میان شاگردان مفید نیز ادامه یافتتضعی

ب، اما فردي مطعون امحمد بن سنان را داراي کتدر بعضی از کتب خود، شیخ طوسی 
 انـد غلـو پـاالیش کـرده   تخلـیط و  اصحاب روایات او را از که کند و ضعیف معرفی می

در  امـا ) 224، ص3ج ق،1390همـو،  (شودبه متفرّداتش عمل نمی و) 406صق، 1420(
از محمد بن  ،اندکه داراي روشی نیکو بوده هنگام ذکر وکالي ممدوح ائمه غیبهکتاب 

  )348صق، 1411همو، (.بردسنان نام می
  فوان بن یحیی را دلیل از ـسخن ص ،اقوالی در تضعیف محمد بن سنانبا بیان اشی ـنج

او ) 328ص ش،1365 .(است داشته در وي وجود ترداند که پیشمی اضطرابی نبین رفت
  )425ص همان، (.داندمی ش نیز محمد بن سنان را ضعیفدر جاي دیگري از کتاب
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ظـاهراً  سید احمد بن طاووس بر ضعف محمد بن سنان تصریح نکـرده اسـت، امـا    
  )512ـ508ص ق،1411 ،عاملی: ك.ر(8.تضعیف نزد ایشان رجحان دارد

بیان کرده و  دربارة محمد بن سنان را اتابتدا تضعیف، االقوال خالصۀ عالمه حلی در
قائل  ،وي هم قدح و هم مدح روایت کرده است؛ از این رو ةکند که کشی درباراضافه می

مختلـف   ،اشاما در کتاب فقهی) 251ص ق،1411.(شودمی ويبه توقف در شخصیت 
کرده  ترجیح عمل به روایات محمد بن سنان را تبیین 9رجالکه در کتاب  گویدمی هالشیع
  )8، ص7ج ق،1412همو، .(است

همچنین دانشمندان دیگري مانند فخر المحققین، محقق کرکی و سـایر شـاگردان و   
معاصران عالمه حلی، از نظر ایشان در صحت و پذیرش روایات محمد بن سنان تبعیت 

  )258، ص3ج ش،1363بحرالعلوم، : ك.ر.(اندکرده
  

  دورة تضعیف. 2
  شود و تا زمان مجلسی اول ادامـه پیـدا   شهید ثانی آغاز میدر این دوره که از عصر 

  .کند، دیدگاه دانشمندان بر تضعیف محمد بن سنان استمی
 .کنـد محمد بن سنان را ضعیف معرفـی مـی   )شرح لمعه(هوضر شهید ثانی در کتاب

  )160ص ،5ق، ج1410جبعی عاملی، (
مانند شیخ حسن  عصرشهمتضعیف محمد بن سنان را دانشمندان  درثانی  نظر شهید

 مـدارك و محمد صـاحب   استقصاء االعتبار، محمد صاحب )فرزند شهید(معالمصاحب 
: ك.ر(.انـد ، محقق اردبیلی، محقـق دامـاد و فاضـل اسـترآبادي پذیرفتـه     )هاي شهیدنوه(

  )259، ص3ج ش،1363بحرالعلوم، 
  

  دورة توثیق. 3
اي است که ادامه یافته، دوره این دوره که از مجلسی اول آغاز شده و تا زمان معاصر

در آن، اغلب اندیشمندان رجال و محدثان، محمد بن سنان را توثیق کرده و برخی، وي 
  .انددانسته را از یاران ممتاز امامان

محمد بن  هایی در توثیق و تضعیف،پس از نقل دیدگاه المتقین روضۀمجلسی اول در 
که قائل را افرادي  ،ل قدحیدال ردبا  سپس. کندمعرفی می ائمه سرّاب حصا ازسنان را 

  )34ـ29، ص14ج ق،1406(.دانددر روایات میی دچار بدفهم ،اندبه تضعیف او شده
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، ارشـاد عالمه مجلسی با در نظر گرفتن تضعیف مشهور دانشمندان و توثیق مفید در  

ایشان ضعف ) 1691، ش161ش، ص1378(.داندمحمد بن سنان را فردي مورد اعتماد می
اخبار زیادي در علو شأن و جاللت قدر که محمد بن سنان را مردود دانسته و اضافه کرده 

  )56 ـ55، ص3ق، ج1403(.وي وجود دارد
تضعیفات، رجحـان   ردو دانشمندان رجالی هاي دیدگاهشیخ حر عاملی پس از نقل 

بـن سـنان و صـفوان     روایتی که اختصاصاً در مدح محمداز نظر او، . پذیردتوثیق را می
  )474ـ 473، ص30ق، ج1414.(هاستآن ذم ةاز بین برند ،صادر شده

اخـتالف  محمد بن سنان  ةدربار گویدمی هادیدگاه پس از بررسی مفصل سید بحرالعلوم
 ومـدح   روایـات و شـواهد و   اقوالبا پذیرش  سپس. شدیدي بین اصحاب وجود دارد نظر

  )278 ـ249، ص3ش، ج1363(.گیرددر دالئل قدح، جاللت و بزرگی او را نتیجه می مناقشه
گیرد که ها نتیجه میپس از نقل اقوال مختلف و نقد و بررسی آن نیز ابوعلی حائري

بزرگـانی   سـان این است که او قرین و هم ،شخصیت محمد بن سنان ةسخن حق دربار
  )76 ـ65، ص6ج ق،1416(.چون صفوان بن یحیی، زکریا بن آدم و سعد بن سعد است

د کـه انتسـاب   گیرمی ها، نتیجهنقد آنو موارد قدح و مدح و بررسی  با بیانکلباسی 
و فردي  کذب و غلو به محمد بن سنان درست نیست و وي از خواص اصحاب ائمه

  )651ـ589ص، 3ج ش،1380(.صحیح استنیز و احادیث او  استثقه و عادل 
اسـاس روایـات، محمـد بـن سـنان از موالیـان و        بـر اهللا خویی معتقد است که آیت

در (توثیق مفید قدما،اما با وجود تضعیف ، و فردي ممدوح است دوستداران اهل بیت
 ش،1369.(شـود موجب اعتماد بر وي و عمل به روایاتش نمی 10توثیقات عامو ) ارشاد

همچنین دالیل دیگري را که در توثیق وي گفته شده، نپذیرفتنی و ایشان ) 160ص، 16ج
  )163ـ160، صهمان: ك.ر(.داندمردود می

محمد  دربارةثابت  ينظر ،غضائري ابنبه جز قدما گوید می قاموس الرجالنویسندة 
 ،این وضعبا . اندلی بر مدح و هم مواردي دال بر قدح او گفتهیهم دالو  بن سنان نداشته

خواهد سن و نیکو محسوب نکنیم، روایات او معتبر و قابل پذیرش حتی اگر خود او را ح
 .کنداتهام غلو به او را نیز رد می وداللت اخبار ذم بر ضعف محمد بن سنان  گاهآن. بود

  )315ـ306، ص9ج ق،1419تستري، (
  وي . ادي وجود داردـاختالف نظر زی ،انـمحمد بن سن ةارـاهللا داوري دربآیت به گفتۀ
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تضعیف  ۀموارد تضعیف را به دو گون کند ومیل وثاقت و عدم آن را بررسی و نقد یدال
اش پذیرش اش عدم پذیرش روایات او و تضعیف به جهت غلو که نتیجهمطلق که نتیجه

 .دهدمی اما سرانجام وثاقت محمد بن سنان را ترجیح ،کندبندي میتقسیم ست،روایات او
  )420 ـ402ص ،2ق، ج1429 ،داوري(

هاي سید محمد جواد شبیري، تضعیف راویان به دلیل غلو را به جهت وجود زیرساخت
سـنان از نظـر ایشـان    داند؛ در نتیجه، تضـعیف ابـن   گونه تضعیفات مردود میکالمی در این

  )تا، بیشبیري زنجانی(.کندصحیح نیست و وي را توثیق می
، سه دیدگاه غالب میان اندیشمندان رجال و محدثان بـزرگ  هااین دیدگاهبا بررسی 

ابتـدا تردیـد و توقـف،    : شیعه دربارة شخصیت محمد بن سنان در سه دوره وجود دارد
  .سپس تضعیف و سرانجام توثیق و جاللت قدر او

  
  بندي و بررسی اقوالجمعـ گفتار دوم

شخصـیت   بـارة اختالف نظر زیادي میـان دانشـمندان در   طور که مشاهده شد،همان
ة یک دانشمند دربار نظربا دیدن  توان صرفاًپس نباید و نمی ،محمد بن سنان وجود دارد

بررسی و دقت بیشـتر   مندبلکه این کار نیاز ،وي، نسبت به توثیق یا تضعیف او رأي داد
  .در ادلۀ توثیق یا تضعیف اوست که در ادامه خواهد آمد

   
  دالیل تضعیف و قدحـ بخش اول

  :ند ازاکالم اندیشمندان عبارت درترین دالیل تضعیف محمد بن سنان مهم
  غلو. 1

شیخ  و) 92ص ش،1380(غضائري ابن )582 و 508، 507، 322ص ش،1348(کشی
همچنین نجاشی پس از نقل . اندمحمد بن سنان را غالی دانسته) 406ص ق،1420(طوسی

که از  است يدلیل بر غلو ،د که این روایتگیرمی صفوان بن یحیی نتیجهروایت کشی از 
توان از دو جهـت  اتهام غلو و موارد نقض آن را می) 328ش، ص1365(.بین رفته است

  : ش قرار دادومورد کا
  و رفتار محمد بن سنان عقاید .الف

بـا دقـت در روایـات    . بررسی روایات اوست ،راه پی بردن به عقاید محمد بن سنان
نوعاً به دلیـل   این روایات. شودها دیده نمیاي از خط غلو در آننشانه ،محمد بن سنان
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ها و نظریات کالمی یا سطح متفاوت اطرافیان دچار بدفهمی شـده و  اختالف در دیدگاه 

 محسوبقدات شیعه امروزه از معتمحمد را با اتهام غلو مواجه ساخته است؛ روایاتی که 
و هـو   ةبعض کتب الغـال  یو رأیت ف«: کندنقل میدر روایتی کشی  ،لامثبراي  ؛شودمی

عن الحسن بن شعیب عن محمد بن سنان قال دخلـت   یکتاب الدور عن الحسن بن عل
یا محمد کیف أنت إذا لعنتک و برئت منک و جعلتک  یفقال ل یجعفر الثان یعلى أب

بک من أشاء و أضل بک من أشاء قال قلت له تفعل بعبدك ما تشاء  يللعالمین أهد محنۀ
ناجیت  ییا محمد أنت عبد قد أخلصت هللا أن ء قدیر ثم قال یأنت على کل ش يیا سید

  )582ص ش،1348(».بک کثیرا يال أن یضل بک کثیرا و یهدااهللا فیک فأبى 
که از کتاب غالت است، دیدم حسن بن علی از حسن بن شعیب نقل کرد کـه   الدوردر کتاب 

اي محمد در چه حالی اگر تو را لعنت : وارد شدم به من فرمود محمد بن سنان گفت بر امام جواد
  کنم و از تو بیزاري جویم و تو را مایۀ آزمایش مردم قرار دهم که به واسـطۀ تـو هـر کـس را کـه      

ات هر کار که مراه کنم؟ محمد گفت به ایشان عرض کردم اي آقاي من با بندهخواهم هدایت یا گمی
اي هستی اي محمد تو بنده: سپس ایشان فرمود. کنی که توانایی انجام هر کاري را داريخواهی میمی

ام پس خداوند نپذیرفت اي، من براي تو با خدا مناجات و دعا کردهکه خود را براي خدا خالص کرده
  .نکه عدة زیادي را به واسطۀ تو هدایت و عدة زیادي را گمراه کندمگر ای

با توجه به نقل روایت در . تواند شاهدي بر غلو محمد بن سنان باشدمیاین روایت 
 انـد هاي آنان و ساختگی دانسـته ن آن را از دروغاـ که حتی بعضی از رجالیکتاب غالت

حسن بن شعیب و مشترك بودن  ـ و مجهول بودن)273، ص3ج ش،1363بحرالعلوم، (
توان بر آن اعتماد کرد؛ اما بر فرض صحیح بـودن روایـت، عبـارت    حسن بن علی نمی

أنت  يبک من أشاء و أضل بک من أشاء قال قلت له تفعل بعبدك ما تشاء یا سید يأهد«
اند تواند دلیلی بر غلو محمد شمرده شود و غلوکنندگان خواستهمی» ء قدیریعلى کل ش

اما روشن است که این سخن محمد بـن  . ین روایت براي اهداف خود استفاده کننداز ا
در کنار خداي متعال نیست بلکه بـا ایـن    سنان به معناي اعتقاد به مقام ربوبیت امام

کند و اینکه او بیان می خود را به امام جوادمحض برداري و فرمانبسیار تعبیر، ارادت 
بـراي   کند که امامعالوه بر این، روایت تأکید می. همه گونه در خدمت ایشان است

هـاي غلـوآمیز کـه بـراي     کند و این با اندیشـه امورشان به درگاه خدا دعا و مناجات می
 اخـالص بر  ید امامکهمچنین تأ. نقش خداگونه قائل است، سازگاري ندارد امام



 هامحمد بن سنان از وراي دیدگاه                                   45

 او ةوند و صحت عقیدربوبیت خدایگانگی محمد بن سنان تأیید مهمی بر اعتقاد محمد به 
  .و لزوم اخالص در کارها براي خدا و نفی شرك است که نافی غلو در ذات است

از سوي خداوند بود نه چیـزي وراي آن،   او معتقد به مقام امامت حضرات ائمه
کسـی   ،هاي غیر بشري براي آنان؛ حتی محمد بن سنانمانند اعتقاد به ربوبیت و ویژگی

نقـل شـده    کـافی در  است که چندین روایت از او در موضوع تولد و وفـات ائمـه  
به عبـارت دیگـر غلـو در    ) 12، ح497و ص 11، ح491، ص1ج ق،1407کلینی، .(است
  .منتفی است کامالً ،محمد بن سنان ۀدر اندیش ،ذات

وانی و خـ در بعد رفتار و اعمال نیز، عملکرد محمد بن سنان با رفتار غالت هیچ هم
: ك.ر(ها نام برده استکه نجاشی از آن فات او در موضوعات فقهیمصنّ. مطابقتی ندارد

بسـیار  فقهی نقل شده توسط وي که به تعـداد  اخالقی و و روایات ) 328ص ش،1365
نمایانگر اهتمام و توجـه او بـه مسـائل     ،زیادي در ابواب مختلف کتب اربعه آورده شده

ماننـد صـفوان،    نشینی وي با بزرگان اصحاب ائمههم .شرعی و حالل و حرام است
محمد بن ابی عمیر، احمد بن محمد بن ابی النصر البزنطی، محمد بن اسماعیل بن بزیع و 

) 84، ح98صق، 1396، صدوق: ك.ر(دیگر اصحاب و همراهی با آنان در جلسات علمی
دـ با در نظـر  و سکوت آنان در برابر اعمال محم) 581صش، 1348کشی، (یا سفر مکه

دهندة عدم وجود مشکل تواند نشانـ مینسبت به غالیان یاران ائمه گرفتن حساسیت
به پایبندي محمد به احکام شرعی تصریح  گزارشیدر  ،از سوي دیگر. در رفتار وي باشد

الحسین  یقال حدثنا محمد بن همام قال حدثن يهارون ابن موسى التلعکبر« :شده است
محمـد بـن    یعما یقال ف یأخبرن 11یالکرخ قال قلت ألحمد بن هلیل یبن أحمد المالک

ـ   الطهور و حبس العیـال  یمنسنان من أمر الغلو فقال معاذ اهللا هو واهللا علّ  فاًو کـان متقشّ
13ص ق،1406 ،ابن طاووس(».داًمتعب(  

کند هارون بن موسی تلعکبري از محمد بن همام از حسین بن احمد مالکی نقل می
شود آگاه ساز، حمد بن هلیل گفتم مرا از غلوي که دربارة محمد بن سنان گفته میکه به ا

گفت پناه بر خدا واهللا او به من طهارت و حفظ و نگهداري از خانواده را آموخت و او 
  .زاهد و متعبد بود

بردن به غلو اشخاص را آزمودن تقیـد   پی ترین راههمو شیعیان، م ائمه اصحاب
دانستند و این مالك و معیار را میآنان در مسائل عبادي و شرعی از جمله نماز و طهور 
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این معیار به هـیچ   با توجه به شواهد باال که 12بستندبراي تشخیص غلو افراد به کار می 

  .وجه بر غلو محمد بن سنان صدق نخواهد کرد
  

  محمد بن سنان  نسبتاصحاب  برخورد ةنظر و نحو. ب
ترین شاهد بر صحیح نبودن نسبت غلو به محمد بن سنان، اعتماد راویان قمی و مهم

و نقل  و شیخ صدوق در رأس ایشان افراد جلیل القدري مثل احمد بن محمد بن عیسی
در نقل روایات غلوآمیز و برخورد  گیري محدثان قمیحساسیت و سخت. روایات اوست

ـ احمد بن محمد بن عیسی که شـیخ و ر . با غالیان بر کسی پوشیده نیستآنان  تند یس ئ
ینه و برقی را به مراویانی مانند سهل بن زیاد، ابوس) 82ص ش،1365 نجاشی،(ها بودقمی

 ق،1392، ابن داود/ 332 و 185ص همان،(کنددلیل غلو یا نقل از ضعفا از قم اخراج می
بلکه کتب متعـددي را نقـل کـرده     بسیار تنها روایاتاما از محمد بن سنان نه ) 422ص

  )214و  201 ،149ص ش،1365، نجاشی :ك.ر(.است
ـ  ،با دقت در روایات   محمـد بـن سـنان را     هدلیل اعتماد احمد بن محمد بن عیسی ب

أحمد بن محمد بن عیسى قال کنا عند « :نقل کرده است در گزارشیکشی . توان فهمیدمی
 ».فقصصناه ةارمد بن سنان فقال إن محمد بن سنان کان من الطیصفوان بن یحیى فذکر مح

  )507صش، 1348(
احمد بن محمد بن عیسی گفت نزد صفوان بن یحیی بودیم که از محمد بن سنان یاد شد؛ او 

  .بود پس پرهاي او را چیدیم) کنایه از غالیان(هاگفت محمد بن سنان از پرنده
این مطالب را از صفوان  احمد بن محمد،گونه که از سند روایت مشخص است، همان
محمد بن سنان را بـدون  ) یا برطرف شدن غلو(غالی نبودن ابن عیسیکند؛ پس نقل می

مانند صفوان شنیده بود و شخصاً محمد را از نزدیک  یبزرگ شخصیتاي از هیچ واسطه
بن احمد  ،کنیم که در آنرا بررسی می روایتی 13صفحات آیندههمچنین در . شناختمی

ایشـان  تعریف محمد بن سنان و صفوان را از  امام جوادبا حضور در محضر محمد 
محمد بن سنان وجـود   ةاي دربارهیچ شک و شبهه او براي ،به همین دلیل. استشنیده 

  . او اطمینان کامل داشته استوثاقت نداشته و به 
را عبداهللا بن محمد بن عیسى ـ برادر احمد ـ هم نقل کرده با این    گزارش باالمانند 

تـا  ): 508ص همان،(.»حتّی ثَبت معنا«: کندتفاوت که در آخر روایت، صفوان تصریح می
  .کنار ما باقی ماند) محمد بن سنان(اینکه
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با توجه به جاللت قدر و توثیق صفوان، این کالم به روشنی گویاي سالمت عقیده و 
ل یـ که زا دارداست و نهایتاً اشاره به اضطرابی  همراهی محمد با سایر اصحاب ائمه

  )328صش، 1365نجاشی، (.شده و از بین رفته است
شخصی بود کـه بـا    ،محمد بن سنانکه آید که از روایات به دست میاینتوجه  قابل ۀنکت

حشـر و نشـر    ،ایشـان  ۀو ثقـ  14و اصحاب فقیه و جلیل القدر امامان کاظم، رضا و جواد
االت جدي و ؤکرد و حتی خود را در معرض سها شرکت میزیادي داشت و در محافل آن

ـ   15.دادمعضالت قرار می  ۀاگر چنین شخصی دچار انحراف و مشکل عقیدتی بود، طبـق روی
دانسـتند کـه آن   خود می ۀو اصحاب وظیف ،شدمعمول با طعن و برخورد اطرافیان مواجه می

و عقایـد شـیعه از انحـراف     کردند تا کالم امامانپوشی نمیکنند و از آن چشمرا آشکار 
ابوالخطّاب و سـایر کسـانی   بن سعید،  ةمغیرافرادي مثل  ةطور که دربارهمان 16.مصون بماند

تـا  و حتی در مـواردي   کردندعلنی را این اتفاق افتاد و لغزش آنان  بودند،که دچار انحراف 
بـه چشـم   محمد بـن سـنان    رفتاري بااما چنین  ؛17غلو نیز پیش رفتند مرحلۀ قتل متهمان به

کـالم صـفوان    ،نش نقـل شـده  ااو از اطرافیان و معاصر ةو نهایت چیزي که دربار خوردنمی
 سنانابن  ةـ دلیلی بر انحراف عقیدای ثبت معنحتّ ۀویژه با قرینـ بهو آن هم گذشتاست که 

حـرف و حـدیثی میـان     ،بن یحیی و محمـد بـن سـنان   البته در زمان حیات صفوان . نیست
  .ها جریان داشته است که در بخش روایت ذم به آن خواهیم پرداختآن ةاصحاب دربار

  
  کذب .2

کشی این مطلـب را  . اتهام کذب به محمد بن سنان را فضل بن شاذان مطرح کرده است
بعض کتبه الکذابون المشهورون أبوالخطاب و یونس  یو ذکر الفضل ف«: کندگونه نقل میاین

  )546ص ش،1348(».أشهرهم ینۀمأبوسبن ظبیان و یزید الصائغ و محمد بن سنان و 
فضل در بعضی از کتبش ذکر کرده که مشهورین به کذب ابوالخطاب و یونس بن ظبیان و یزید 

 .ابوسمینه استها اند و مشهورترین آنصائغ و محمد بن سنان و ابوسمینه

ـ نکـاتی قابـل بررسـی و    ـ که در صورت اثبات، بسیار اساسی استاین اتهام ةدربار
  :خدشه است

میان تعداد روایات محمد بن سنان و چهار نفر دیگر در کتـب شـیعه و   ۀ مقایس: اول
در کتب . ها با محمد استگویاي تفاوت بسیار میان شخصیت آن ،کتب اربعه مخصوصاً
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از روایت و  7یزید صائغ از روایت،  43یونس بن ظبیان از ، روایت 386وسمینه اربعه از اب 

  روایـت نقـل    969در حـالی کـه از محمـد بـن سـنان       ،روایت نقل شـده  8ابوالخطّاب 
کثرت روایات محمد و اهتمام اصحاب به نقل روایات او، کالم  )تا، بیالنور درایۀ(.اندکرده

  .کندرو میبهمحمد بن سنان به کذب، با تردید جدي رو شهرتفضل را در 
 و نفر از راویان جلیل القدر 27 ،نفر از اصحاب اجماع چهاراز محمد بن سنان : دوم

نفر،  18ابوسمینه اما از  ،اندروایت نقل کردهنفر  70و در کل تعداد زیادي از راویان ثقه 
که با هم قابـل   اندکردهروایت  هار نفرنفر، یزید صائغ دو نفر و ابوالخطاب چ 23یونس 

خوانی با عملکرد پس یکسان دانستن محمد با این چهار نفر هم )جاهمان.(قیاس نیست
توان پذیرفت که این تعداد زیاد از راویـان بـزرگ   آیا می. اصحاب در نقل روایت ندارد

هـم بـدون    روایت نقل کننـد آن  ،فضل اشتهار به کذب داشته ۀشیعه از کسی که به گفت
  به ضعف وي؟ ترین اشارهکوچک
روایت از محمد بن سنان توسط احمد بن محمد بن عیسی  351 ،در کتب اربعه: سوم

در حـالی   )جاهمان(نقل شده که این بیشترین تعداد نقل روایت از محمد بن سنان است
آیا با . بیرون کردگفته شدـ احمد بن محمد، ابوسمینه را از قم نیز طور که قبالً ـ همانکه

هماننـد ابوسـمینه   داراي شخصیتی توان پذیرفت محمد بن سنان وجود این اوصاف، می
  بـا وجـود حساسـیت و     عیسـی ابـن و  انـد بودهها از کذابین مشهور بوده و هر دوي آن

  !هیچ توجهی به این مطلب نداشته است؟سنجی بسیارش، نکته
هیچ یک از کتب اصلی و متقدم رجال  عبارت فضل بن شاذان و نقل کشی در: چهارم

حتی نجاشی که کالم دیگري از کشی را در ضعف محمد بـن سـنان نقـل    . نیامده است
ابوسمینه و  ۀگذرد و در ترجمکند و از آن میاي به این گفتۀ فضل نمیکرده، هیچ اشاره

ویا گ) 448و  332، 328ص ش،1365، نجاشی :ك. ر.(آوردیونس بن ظبیان نیز آن را نمی
که استناد مشخصی ندارد، باعث عدم پذیرش آن توسـط  » فی بعض کتبه« کشی عبارت

  .نجاشی بوده است
او متکلمی . هاي فضل بن شاذان، پایگاه کالمی اوستنکتۀ مهم دربارة داوري: پنجم

  دست و حاضرجواب و مـدافع مکتـب بـود و از ایـن زاویـه بـه جـرح و تعـدیل         چیره
سزایی داشت و هاي کالمی او در چگونگی نظر به افراد، تأثیر بهو اندیشه 18پرداختمی

روشن است که فضاي پیرامون  19.شمردترین دگراندیشی را قدح میدر آن وانفسا کوچک
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توانسته موجبات قـدح وي را از سـوي   آلود بود و همین میسنان به هر جهتی ابهام ابن
  .فضل به دنبال داشته باشد

کشی نقل کرده است، فضل بن شاذان به شاگردانش گفته بـود تـا   در گزارشی که : ششم
احادیث محمد بن سنان را نقل کننـد، امـا بـه     ،وقتی که زنده است اجازه ندارند از طریق او

ش، 1348کشـی،  (.آنان اجازه داده بود که بعد از مرگش، روایات محمد بن سنان را نقل کنند
دهنـدة  یات و پس از مرگ، به روشنی نشـان این تفاوت در نقل روایت در زمان ح )507ص

نقل در زمان حیات به جهت رعایت مصالحی از سوي فضل بوده  اجازه ندادناین است که 
اذن  ،در این صـورت  زیراو نه به دلیل وجود ضعف و مشکل در شخصیت محمد بن سنان، 

  .در روایت کردن پس از مرگ وجهی نداشت و صحیح نبود
  

  اي حدیثوجادهنقل . 3
در اصطالح، یکی از طرق تحمـل حـدیث   ) یافتن(= وجد مصدراز  ۀکتاببر وزن  ةوجاد

شنیدن از نویسـنده  بدون  و دست یابدنوشته شده حدیثی یا راوي به کتاب در آن، که  است
در چنـین  ) 298صق، 1413جبعـی عـاملی،   .(یا اجازه از او و مانند اینها، آن را روایت کنـد 

 آن را شناسایی ةاست که بتوان نویسند ايینهنیازمند دلیل و قر نقل حدیث از کتاب، صورتی
 ۀمقابله با یـک نسـخ   ۀشده را به وسیلبتوان کتاب یافت رد یا اینکهک و کتاب را به او منتسب

بعضی ) 144ص ق،1401عاملی،  /300صهمان، (.معتبر شناسایی کرد و به آن اعتبار بخشید
در صورتی که داراي ایـن شـرایط و ضـوابط نباشـد،     از قدما نقل حدیث از طریق وجاده را 

  .اندآوردهنوعی ضعف به شمار می
وجـاده  تحمل حدیث از طریق  ،که در ضعف محمد بن سنان گفته شده ياز موارد دیگر

دفع إلیـه  ذکر حمدویه بن نصیر أن أیوب بن نوح « :از ایوب بن نوح آمده گزارشیدر . است
دفترا فیه أحادیث محمد بن سنان فقال لنا إن شئتم عن تکتبوا ذلک فافعلوا فإنی کتبـت عـن   

  ال قبل موته کلما حدثتکم به لم یکن ـمحمد بن سنان و لکن ال أروي لکم أنا عنه شیئا فإنه ق
  )507صش، 1348کشی، (».إنما وجدته روایۀلی سماع و ال 

دفتري را که در آن احادیث محمد بن سنان بود،  ،بن نصیر یادآور شد که ایوب بن نوح حمدویۀ
خواهید از آن چیزي را یادداشت کنید انجام دهید چون من از محمـد  به من داد و به ما گفت اگر می

قبل از مرگش گفت تمـام  ) محمد(کنم چونام، اما از آن چیزي را برایتان روایت نمیبن سنان نوشته
ها فقـط از  ام، از طریق روایت کردن و سماع نبوده است و آنچیزهایی را که براي شما روایت کرده

  .طریق وجاده بوده است
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کند که ایوب بن نوح حمدویه نقل می ،ذکر این نکته الزم است که در روایت دیگري 

همان، (کنداي به دلیل آن نمیدانسته و اشارهروایت کردن از محمد بن سنان را جایز نمی
  .دلیل عدم جواز همان وجاده بوده است ،که ظاهراً به قرینه روایت باال) 389ص

 20.روایت کردن از طریق وجاده به خودي خود دلیلی بر ضعف یا قدح راوي نیست

درست  ،آور باشدطریق وجاده در صورتی که انتساب کتاب به مؤلفش صحیح و اطمینان
/ 143ص ق،1401 ،عـاملی  / 300صق، 1413جبعـی عـاملی،   .(و بدون اشـکال اسـت  

حتی در صورت عدم اطمینان از صحت نسخه ) 276ـ 275، ص3ج ش،1363بحرالعلوم، 
کتاب، اگر ناقل فردي باشد که در صورت سقط یا تصحیف یا تغییر در کتاب بتواند آن را 

 جایز است که در نقل روایت از الفاظ جازم مانند قال فالن و ذکر فـالن  ،تشخیص دهد
و واضح است ) 144ص ق،1401 ،عاملی/  301صق، 1413، جبعی عاملی(استفاده کند

 محمد بن سنان چنین شخصی بوده و با روایات اهل بیتمانند  راوي پر روایتی که
  21.آشنایی کامل داشته است

دفع إلیه دفترا فیه أحادیث محمد بن سنان فقال لنا «: دویهسخن حم ،نابعضی از رجالی
را » کتبت احادیث محمد بن سنان عن ایوب بن نوح«و » إن شئتم عن تکتبوا ذلک فافعلوا

اند، چون ایوب بن نوح براي نقل احادیث محمد بن سنان دانسته ةدلیل روشنی بر اجاز
و مختـار گذاشـتن آنـان در نوشـتن      دادن دفتر به شاگردان ،دانستاگر آن را جایز نمی

  )277، ص3ج ش،1363بحرالعلوم، .(احادیث وجهی نداشت
لکم أنا عنه شیئا فإنه قال قبل موته کلما  يو لکن ال أرو«نوح در عبارت  همچنین ابن

دلیل عدم رضایتش در نقل روایات » إنما وجدته روایۀ الحدثتکم به لم یکن لی سماع و 
توانـد  کـالم او نمـی   ،بنابراین ؛داند و نه ضعف حال محمدمحمد بن سنان را وجاده می

آخـر اینکـه    ۀنکتـ ) 607، صهمان.(داللتی بر ضعف یا قدح محمد بن سنان داشته باشد
تیاط او یـا  شدت اح ۀنشان ،وجاده ةقبل از مرگش درباررا بعضی سخن محمد بن سنان 

  )160ص ق،1404 خاقانی، /608و  607، صهمان(.اندجایز نبودن وجاده نزد وي دانسته
  

  وضع حدیث. 4
... محمـد بـن سـنان   «: کندمحمد بن سنان را به وضع حدیث متهم می ،غضائري ابن

  )92ص ش،1380(».الیلتفت إلیه) الحدیث(عضَی ضعیف غالٍ
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او تـوجهی  ) حـدیث (کند، بهحدیث وضع میضعیف و غالی است که ... محمد بن سنان
  .شودنمی

سازي و وضع را به محمد بن سـنان  حدیث ،هیچ دانشمند رجالی یا محدث دیگري
  . غضائري مطرح شده است و این اتهام فقط از جانب ابن نسبت نداده

دانسـتند،  روایتی را مطابق با اعتقادات خود نمی پژوهان پیشین، اگربرخی از حدیث
  . پنداشـتند کردند و آن روایت را نیز کذب و سـاختگی مـی  آن را به غلو متهم می راويِ

غضائري نیز از جمله افرادي است که پس از غالی دانستن شخصی، او را به وضـع   ابن
پس اتهام وضع حدیث به ) 39ص تا،بی ،یوحید بهبهان.(کندحدیث یا کذب هم متهم می
در اجتهاد و برداشتش نسبت به عقاید محمد بن  ،غضائري محمد بن سنان از سوي ابن

را  سنان ابن ،ن دیگراسنان و غالی دانستن او ریشه دارد و به همین دلیل است که رجالی
از آنجا که در تضعیفات مبتنی بر غلو اجتهاد راه دارد و . اندبه وضع حدیث متهم نکرده

ه تضـعیفات را در حـق   گونتوان ایناجتهاد هیچ کس بر دیگري حجت نیست پس نمی
محمد را با استناد  نبایددر نتیجه  ؛)ش1388حسینی، (پذیرفتافرادي مثل محمد بن سنان 

   .حدیث دانست ةکنندغضائري وضع به سخن ابن
  

  روایت ذم از امام جواد. 5
فرمـوده  و  محمد بن سنان و صفوان بن یحیی را لعن کرده ،در روایتی امام جواد

 عن محمد بن إسماعیل بن بزیع أن أبا جعفر« :اندایشان سرپیچی کردهاین دو از امر 
 ش،1348 کشـی، (».يکان لعن صفوان بن یحیى و محمد بن سنان فقال إنهما خالفا أمـر 

  )، با سند مرسل از احمد بن محمد بن عیسی504ص: ك.ر/ 503ص
د بن سنان را صفوان بن یحیی و محم محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل کرد که امام جواد

  . فرمود این دو از دستور من سرپیچی کردندکرد و میلعن می
ـ این روایت و روایات مشابه، به دلیل مقام واال و جاللت و بزرگی صفوان بن یحیی

ـ به هیچ وجه نشان از ذم و تضعیف این دو که از مشایخ ثقات و اصحاب اجماع است
مصلحتی در آن دوران یـا رعایـت تقیـه از سـوي     نفر ندارد و احتماالً به جهت رعایت 

خویی، .(شودنیز مشاهده می 22زراره ةمطرح شده است؛ موردي که شبیه آن دربار امام
  )127، ص9ج ش،1369
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ما جاء فیهما «ها تعابیر شویم که در آنرو میبهها با مواردي رودر روایات و نقل قول 

، همـان (»مما قد سمعه غیـر واحـد  « ،)504ص ش،1348 کشی،(»ما قد سمعه غیر واحد
صفوان و محمد  ةو مانند آن دربار) 502، صهمان(»ما قد سمعته من أصحابنا«و ) 596ص

دهد میان اصحاب سخنی در مذمت این دو نفر شـایع  بن سنان به کار رفته که نشان می
که  شودبا دقت در مفاد بعضی از این روایات مشخص می. اندکردهبوده و آن را نقل می

از صفوان و محمد، میان اصحاب  این سخنان پس از لعن و اعالم عدم رضایت امام
  23.اندکردهوگو میآن گفت ةمنتشر شده و دربار

هاي متعددي براي صفوان و محمد پس از رفع مشکل، در فرمایش البته امام جواد
اصحاب را به طلب خیر کرده، رضایت خود و عدم سرپیچی آن دو را اعالم فرمودند و 

  )503، صهمان.(ها امر کردنددوستی با آن
  

  مدح و توثیقاتـ بخش دوم
  سالمت از وقف. الف

بخشی از جامعه شیعه  به امامت امام رضا در دورة گذار از امامت امام کاظم
در این فتنه، تعدادي از اصحاب . شوداي شد که از آن به وقف یا واقفه تعبیر میدچار فتنه

دچار انحراف گشته و بر امامت ایشان توقف کردند و منکر امامت علی بن  کاظمامام 
هایی که از امام علت این موضوع را تصاحب پول امام رضا. شدند موسی الرضا

ها در تأویل حدیث و اکـراه در تصـحیح آن   آن نزد آنان بود یا اصرار بر اشتباه کاظم
  )352ـ351ص ق،1413 ،حمیري/ 405، صهمان.(انداشتباه، بیان کرده

اي مانند علی بـن  هم شد که عده گیر بزرگانی از اصحاب ائمهاین واقعه، گریبان
تعصب ورزیدند و بر وقف بـاقی ماندنـد و    25و زیاد بن مروان قندي 24حمزه بطائنیابی
و  27نصـر بزَنطـی  ، احمد بن محمد بن ابـی 26اي نیز مانند عبدالرحمان حجاج بجلیعده

متنبه شدند و به مسیر صحیح بازگشـتند و بـه امامـت حضـرت      28حسن بن علی وشّاء
  . معتقد شدند رضا

کـرده اسـت و اتهامـات    با توجه به اینکه محمد بن سنان در همین دوره زندگی می
اند، امـا  ـ نسبت به او و عقایدش بیان کردهـ که در بخش قبل به آن پرداختیممتعددي را

ة توقف وي یا تمایلش به واقفه مطلبی را طرح نکرده که گویاي سالمت هیچ کس دربار
  .او در این فتنه و اعتقاد راسخش به خاندان امامت است
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دهنـدة حساسـیت   وجود دارد که نشان در این باره، گزارشی از دیدار او با امام کاظم
 حضـرات ائمـه  محمد بن سنان به امر امامت و اهتمام او براي سالم ماندن اعتقادش بـه  

  حضرت نیز ضمن اطالع از حوادث آینده، به وي مـژدة سـالم مانـدن از ایـن فتنـه را      . است
نـزد ایشـان رفـتم و     محمد بن سنان گفت یک سال پیش از سـفر امـام کـاظم   «: اندداده

گفت در این سال مسافرتی . گفتم بله! به من گفت اي محمد. مقابلشان بود پسرشان علی
سپس سکوت کرد و به زمین چشم دوخت و در حالی . در آن نخواهی بود خواهد بود و تو

گاه سرش را به سمت من بلند کرد در زد، آنکه به فکر فرو رفته بود با انگشتش بر زمین می
عرض . دهدکند و او هر چه بخواهد انجام میگفت خداوند ظالمان را گمراه میحالی که می

کس در حق این پسرم ظلم کند و امامتش پس از من کردم فدایت شوم آن چیست؟ گفت هر
ظلم کرده و امامتش پـس از   طالبرا انکار کند مانند کسی است که در حق علی بن ابی

کنـد و بـه پسـرش    دانستم که ایشان مرا از مرگ خود آگاه می. را انکار کرده است محمد
د، حتمـاً تسـلیم حـق او    پس گفتم اگر خداوند عمري به من ده. کندراهنمایی و هدایت می

دهم که او پس از شما حجت خدا شوم و بر امامتش حتماً اقرار خواهم کرد، شهادت میمی
خـدا عمـر تـو را    ! سپس به من گفـت اي محمـد  . کننده به دینش استبر خلقش و دعوت

) جانشـین (گفتم فدایت شـوم او . شويکند و به امامت او و جانشینش دعوت میطوالنی می
). پـذیرم آن را مـی (عرض کردم با رضـایت و تسـلیم  . پسرش محمد: ست؟ گفتچه کسی ا

، 32، ص1ق، ج1378صـدوق،  (»... .گونه یـافتم این فرمود تو را در صحیفۀ امیر المؤمنین
  )با اندکی اختالف 16، ح 319، ص1ج ق،1407کلینی، / 508صش، 1348کشی، / 29ح

  
  توثیقات خاص  .ب
  روایات مدح . 1

  ضمن دعا و طلب خیر براي محمد بن سنان از او  حضرات معصومیندر روایاتی 
علی بن الحسین بن داود القمـی قـال   « :آوردکشی در کتابش می. انداظهار رضایت کرده

یذکر صفوان بن یحیى و محمد بن سنان بخیر و قال رضی اهللا عنهما  سمعت أباجعفر
ش، 1348(».فیهما ما قد سمعه غیر واحدفما خالفانی و ما خالفا أبی قط بعد ما جاء عنه 

  )با اندکی تفاوت 502و ص 504ـ503ص
از صفوان بن یحیی و محمد بن سـنان   علی بن حسین بن داود قمی گفت شنیدم امام جواد

 فرمود خدا از این دو راضی باشد که اصالً از من و از پدرم سرپیچی نکردند،کرد و به نیکی یاد می
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آن چیزي بود که از ایشان دربارة این دو آمـده بـود و همگـان آن را شـنیده     بعد از ) و سخن امام( 

  .بودند
جعفر دخلت على أبی« :گویدبوطالب عبداهللا بن الصلت قمی میادیگري  گزارشدر 

فی آخر عمره فسمعته یقول جزى اهللا صفوان بن یحیى و محمد بـن سـنان و    الثانی
  )503، صهمان(29».... خیرا فقد وفوا لی یزکریا بن آدم و سعد بن سعد عن

گوید خدا صفوان بن یحیـی و محمـد   در اواخر عمرشان وارد شدم و شنیدم که می بر امام جواد
  .بن سنان و زکریا ابن آدم و سعد بن سعد را از جانب من پاداش نیکو دهد چون به من وفادار ماندند

به شهادت  ه 220در سال  جواد قابل توجه در روایت باال این است که امام ۀنکت
) 328صش، 1365نجاشـی،  (.انـد گفته 220رسیدند و سال مرگ محمد بن سنان را هم 

  .او در اواخر عمر محمد بوده است ةدربار اظهار رضایت و دعاي امام ،بدین ترتیب
روایت علی بن حسین بن داود قمی را به جهت ارسال ضعیف  ،بعضی از دانشمندان

و مرسـل   اشیروایـت قبلـ   ۀرا یا ادامـ ) در کتاب کشی(ابوطالب قمی گزارشو  دانسته
 ،عـاملی : ك.ر.(انـد اند و یا روایتی بـدون ذکـر سـند و ضـعیف محسـوب کـرده      دانسته
 فتنیایـن خدشـه پـذیر   البتـه  ) 154، ص16ج ش،1369خویی،  /304ـ303ص ق،1411

ی در صورت ضـعف  ـ حتنیست چون با توجه به تعدد روایات در مدح محمد بن سنان
 ش،1363بحرالعلـوم،  .(ها قابل پذیرش و اسـتناد اسـت  ـ محتواي آناین روایات يسند

سند روایت ابوطالب قمی در کتاب کشی، یا معلق بر شایان ذکر است که ) 264، ص3ج
سند روایت قبلی است و یا کشی این روایت را از کتاب ابوطالب قمی نقل کرده چـون  

 ق،1420 ،طوسـی (.اسـت  طالـب قمـی داراي کتـاب بـوده    شـیخ طوسـی ابو  طبق گفتۀ 
  .توان این روایت را مرسل دانستبنابراین نمی) 298ص

 دانندــ ـ که مرحوم خویی آن را علی األظهر صحیح مـی در روایتی از امام جواد
حضرت پس از لعن صفوان و محمد بن سنان و بعد ) 154، ص16ج ش،1369خویی، (

کند کـه بـا   رضایت از این دو نفر، به اصحاب خود امر میاز گذشت مدتی، ضمن ابراز 
لمحمد بن سهل البحرانی تول صفوان بن یحیى  قال أبو جعفر... « :ها دوستی کنندآن

  )503صش، 1348کشی، (».فقد رضیت عنهما و محمد بن سنان
به محمد بن سهل بحرانی فرمود با صفوان بن یحیی و محمد بن سـنان دوسـتی    امام جواد

  .امن، زیرا من از آن دو راضیک
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جایگاه ویژة او  دهندةدیگري نیز در مدح محمد بن سنان وجود دارد که نشان گزارش
... فقال... الحسن موسى محمد بن سنان قال دخلت على أبی«: است ائمه اطهار نزد

أنسی و  لالظلماء ثم قال یا محمد إن المفضّ اللیلۀن من البرق فی شیعتنا أبی یأما إنک ف
مستراحی و أنت أنسهما و مستراحهما حرام على النار أن تمسیعنی أباالحسـن و   أبداً ک

  )508ص ش،1348 کشی،/ 29، ح32، ص1ق، ج1378صدوق، (».رأباجعف
آگاه باش که تو میان شـیعیان  : ... فرمود... وارد شدم محمد بن سنان گفت بر امام کاظم

نشین و مایۀ آرامـش  اي محمد، مفضّل هم: گاه فرمودآن. هستیتر از برق در شب تار ما آشکار
آتـش جهـنم   ، )یعنی امام رضا و امام جـواد (نشین و مایۀ آرامش این دومن است و تو هم

  .گاه توان آسیب رساندن به تو را نداردهیچ
خودش نقل نکرده  ةرا محمد بن سنان دربار گزارشگوید اگر این مرحوم خویی می

البتـه  ) 156، ص16ج ش،1369خـویی،  .(انست دلیلی بر جاللت قدر او باشدتومی ،بود
هـا هـیچ   و بـه آن  بگذاریمگونه احادیث را به کلی کنار شود تا ایناین نظر موجب نمی

مؤیدي در کنار شواهد دیگـر  شاهد و تواند به عنوان توجهی نکنیم، بلکه این روایت می
  . روایات او مورد استفاده قرار گیرددر اثبات وثاقت محمد بن سنان یا پذیرش 

حسن بن موسی خشّاب کـه   چونهاي دانشمندي شخصیتکشی از را  گزارشاین 
نجاشی وي را از معروفین و وجوه اصحاب، مشهور، داراي دانش بسـیار و پـر روایـت    

ـ که شیخ طوسی استاد کشی ـبن نصیر ۀحمدویو ) 42ص ش،1365 نجاشی،(معرفی کرده
 طوسی،(نظیر زمان خود، داراي دانش فراوان، پر روایت و ثقه دانستهبیاو را شخصیت 

همچنین صدوق از طریق اختصاصی  30.کندمیاز محمد بن سنان نقل ) 421ص ش،1373
خود از استادش احمد بن زیاد بن جعفر همدانی که وي را فردي ثقه، بسـیار دینـدار و   

ـ ـ استاد کلینیی بن ابراهیم قمیاز عل) 369، ص2ق، ج1395صدوق، (فاضل معرفی کرده
اند، که از راویان بزرگ و جلیل القدر مکتب حدیثی قم بوده از پدر او ابراهیم بن هاشم 

نکتـۀ شـایان توجـه اینکـه تمـامی افـراد یادشـده از        . این مطلب را گزارش کرده است
 گزارش اي نسبت بهشبهه یاهیچ اشکال پژوهان بزرگ شیعه بوده و دانشمندان و حدیث

که  اند،داشتهنشخصیت محمد بن سنان اي نسبت به خدشه یا این کالم از امام کاظم
کشـی و   ،31عالوه بر این، عنایت کلینی. کردنداگر چنین بود این حدیث را گزارش نمی

  .آن دارد به نقل این روایت در کتابشان نشان از پذیرشصدوق 
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حدثنی أحمد « :از احمد بن محمد بن عیسی با این مضمون نقل شده است گزارشی 

غالمه و معه کتابه فأمرنی أن أصیر  بن محمد بن عیسى القمی قال بعث إلی أبوجعفر
ـ   بالمدینۀإلیه فأتیته و هو  صـفوان و   ینازل فی دار بزیع فدخلت و سلمت علیه فـذکر ف

حد فقلت فی نفسی أستعطفه على زکریا بن محمد بن سنان و غیرهما ما قد سمعه غیر وا
هؤالء ثم رجعت إلى نفسی فقلت من أنا أتعرض فی هذا و  یآدم لعله أن یسلم مما قال ف

هو أعلم بما یصنع فقال لی یا أباعلی لیس على مثل أبی یحیى یعجل و قـد   يشبهه موال
  )596ص ش،1348کشی، (».... کان من خدمته البی و منزلته عنده و عندي من بعده

اند که بـا توجـه بـه    دانسته) تا، بیالنور درایۀ: ك.ر(را دالّ بر ذم صفوان گزارشاین 
مـا قـد   «، تعبیـر  32طور که قبالً گذشتهمان. جایگاه رفیع صفوان باید آن را توجیه کرد

محمد بن سنان و صفوان به کار  ةکه در چند روایت دربار ،و مانند آن» سمعه غیر واحد
بوده  اي از یاران امام جوادحاکی از حرف و حدیثی میان اصحاب پیرامون عده ،رفته

شـود ایـن سـخنان و    فهمیده مـی ) 502ص ش،1348 کشی،(روایت دیگر ۀبا قرین. است
اند؛ لعنی که بنا به ها پدید آمدهآن ةدربار ها به دنبال صدور لعن امامحرف و حدیث

  . نفی شد صادر شد و بعداً توسط خود حضرتدر نظر گرفتن مصلحتی از سوي امام 
توانـد  مـی  فوقدر فضاي صدور و متن روایت بیشتر دقت کنیم، بر خالف نظر اگر 

) مجهـول  ۀبه صـیغ (»ذُکرَ«اگر در روایت عبارت . شاهدي بر مدح محمد بن سنان باشد
ترجمه  ،33خوانده شود که با توجه به روایات و متون دیگر همین قرائت نیز صحیح است

به همراه  امام جواد: گویداحمد بن محمد بن عیسی می :گونه خواهد شدروایت این
ـ  . اي برایم فرستادند و امر کردند به محضرشان برومغالمشان نامه ۀ در حالی کـه در خان

از حرف و حدیثی که . بزیع در مدینه ساکن بودند نزدشان رفتم، داخل شدم و سالم کردم
با خود گفتم کاش . ذکري شد ،اندد بن سنان و دیگران همه شنیدهصفوان و محم ةدربار
کردم تا شاید او هم درخواست عطوفت و مهربانی می بن آدم هم از امامازکریا  ةدربار

به خود بازگشتم و گفتم . سالم بماند وجود دارد،این افراد  دربارةاز حرف و حدیثی که 
داند ن متعرّض موالیم شوم، او خود بهتر میمن چه کسی هستم که در این مورد و شبیه آ

حضرت به من فرمود اي ابوعلی، با توجه به خدمت او به پدرم و جایگاهش نزد . چه کند
  ... .اي نیستمن، براي فردي مثل ابویحیی عجله) نزد(او و بعد از او
زکریا درخواست عطوفت کند تا ةام دربارـعیسی که قصد کرد از ام نفس ابن از حدیث  
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تـوان فهمیـد حضـرت در صـدد رفـع حـرف و       وي نیز از حرف و حدیث سالم بماند مـی 
نیـز بـا اطـالع از آنچـه در      امام. اندصفوان و محمد بن سنان بوده ةحدیث موجود دربار

و  با توجه به خـدمات  کرد ومی عجله منظوربراي این که نباید فرمایند می ،ضمیر احمد بود
  .نداردتمجید  او نیازي به این ،بن آدماجایگاه زکریا 

 ةهمچنین روایت شده که محمد بینایی خود را از دست داده بود و با عنایت و معجز
اي از که این اتفاق را نشانه) 13صق، 1406، ابن طاووس(آن را باز یافت امام جواد

  .کنندبه وي تعبیر می توجه و عنایت امام
 .ارشاد محمد بن سنان را فردي ثقه، اهل ورع و عالم معرفی کرده اسـت مفید در . 2

  )248، ص2ق، ج1413(
  

  توثیقات عام. ج
اي خاص و تحت عنوانی معین توثیق توثیق عام یعنی گروهی از راویان را با ضابطه

اگر نسبت به یک راوي تضـعیف یـا توثیـق خاصـی     ) 151ص ق،1414 ،سبحانی.(کنند
اما نام او تحت عنوانی از توثیقات عام جاي گیرد، بر توثیـق راوي   ،وجود نداشته باشد

  .حکم خواهد شد
 ةشود چند مورد از توثیقات عام دربـار با بررسی روایات محمد بن سنان روشن می

توان براي اثبات وثاقتش تضعیف وي، می کند که پس از عدم پذیرش و رداو صدق می
ا که دانشمندان در پذیرش بعضی از موارد توثیقات عـام  البته از آنج. ها استناد کردبه آن

اختالف نظر دارند، بدون در نظر گرفتن این اختالف، توثیقات عـام مهـم و قابـل اعتنـا     
  .کنیممحمد بن سنان را بیان می ةدربار

  مشایخ ثقات. 1
دانشمندانی مانند سید علی بن طاووس، محقق کرکی، وحیـد بهبهـانی، شـهید صـدر و     

عمیـر و  معتقدند که روایات مرسل سه تن از راویان بزرگ حدیث شـیعه، ابـن ابـی   دیگران 
هـاي مسـند اسـت و    نصر بزنطی، به سان روایتصفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی

ترابـی  .(شـوند کنند و از این راه مشایخشان توثیق مـی اینان فقط از راویان ثقه نقل روایت می
  )266ش، ص1387شهرضایی، 

  طوسی، (بـتهذی، )179، ص7جو  122، ص4ج ق،1407لینی، ک(افیـکهاي ابتدر ک
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ــه نقــل از 365، ص24ج ،1414حــر عــاملی، (هوســائل الشــیعو  )129، ص7ق، ج1407  ؛ ب

روایت از محمد بن سنان توسط صفوان بن یحیی نقل شده است؛ پس  چهار) محاسن برقی
توثیق عام مشایخ ثقات شامل او  ،در این صورت. توان محمد را از مشایخ صفوان دانستمی

  .خواهد شد
  وکالت از ائمه. 2

عاملی، : ك.ر.(دلیلی بر وثاقت راوي است ،نانزد تعدادي از رجالی وکالت از ائمه
/  345ص ق،1414 ،ســبحانی /474، ص7ج ق،1416حــائري، / 19، ص1ج ش،1362

سـنان را جـزء وکـالي     بـن محمـد   ،شیخ طوسی) 377ش، ص1387ترابی شهرضایی، 
و بـه   نـد است؛ کسانی که در اعتقاد خود اسـتوار ماند دانسته  ممدوح حضرات ائمه

پس ) 348ـ 345ص ق،1411 ،طوسی.(ایشان خیانت نکردند و راه و روشی نیکو داشتند
  34.این توثیق عام شامل حال محمد بن سنان خواهد شد

  راویان جلیل القدر  کثرت روایت. 3
جمعی از دانشمندان معتقدند کثرت روایت افراد جلیـل القـدر و ثقـه از یـک راوي     

نمـودار  ) 390، ص ش1387ترابی شهرضـایی،  .(نشان از عدالت یا وثاقت آن راوي دارد
اي است که از محمـد بـن   دهندة تعداد روایات و نام راویان جلیل القدر و ثقهنشان ،زیر

  .اندقل کردهسنان در کتب اربعه روایات زیادي ن
  

  تعداد روایات راویان جلیل القدر از محمد بن سنان در کتب اربعه
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توان توثیق عام کثرت روایت را شامل حال محمد بن شود، میطور که دیده میهمان
  .سنان دانست

  
  جمع شواهد و قرائن. 4

گاهی ممکن است دربارة یک راوي، هیچ توثیق یا تضعیف خاصـی وجـود نداشـته    
  . باشد، اما مجموع شواهد و قراین موجود، باعث اطمینان بـه وثاقـت یـا ضـعف شـود     

، سـبحانی (انـد اهللا سبحانی، این راه را یکی از موارد توثیق خـاص بـه شـمار آورده   آیت
 ۀعنـوان یـک روش عـام زیرمجموعـ     رسد این راه بـه اما به نظر می) 157صق، 1414

به هر حال، مواردي مانند روایات مدح، کثرت روایت اجـالء،  . توثیقات عام خواهد بود
و بزرگـان اصـحاب، توجـه اصـحاب بـه محمـد و نقـل         نشینی با حضرات ائمههم

روایاتش، تعداد زیاد روایات او در کتب روایی و بررسی احوال و رفتار محمد بن سنان 
که به عنوان شواهد و قراین متذکر شدیم، در کنار هم نه تنها بیانگر وثاقـت او در نقـل   

  .ایشان دارداحادیث بلکه نشان از جایگاه رفیعش نزد امامان و اصحاب خاص 
  

  گیرينتیجه
  .میان دانشمندان، اختالف نظر بسیاري دربارة شخصیت محمد بن سنان وجود دارد. 1
شود؛ نظر بیشـتر قـدما تـا عصـر     دیدگاه بیشتر اندیشمندان به سه دوره تقسیم می. 2

عالمه حلی بر تردید یا توقف، متأخران از زمان شـهید ثـانی تـا دورة مجلسـی اول بـر      
  .ز مجلسی اول تا دورة معاصر بر توثیق محمد بن سنان استتضعیف و ا

اند که غلو، کذب، وجاده و وضع حدیث را دالئل تضعیف محمد بن سنان دانسته. 3
  .هیچ یک قابل اثبات نیست

  .انجامیده استبرخی از توثیقات عام، محمد بن سنان را در بر گرفته و به وثاقت وي . 4
قراین متعدد، محمد بن سنان از یاران خاص امام رضا و امام با توجه به شواهد و . 5
  .نشین اصحاب جلیل القدر ایشان بوده استو هم جواد
  

  : هانوشتپی
راوي دیگري به نام محمد بن سنان بن طریف هاشمی وجود دارد که برادر عبداهللا بن سنان و از  .1

 )283ص ش،1373، طوسی.(بوده است اصحاب امام صادق
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 ش،1363بحرالعلوم،  :ك.ر(.رودنیز به شمار می هاديوي از اصحاب امام  ،از نظر بحرالعلوم. 2 

  )249، ص3ج
  )328صش، 1365نجاشی، .(مولی زاهر ...کان أبو عبداهللا بن عیاش یقول. 3
از محمد بن سنان در کتب ) استاد معلی بن محمد(به دلیل اینکه روایت احمد بن محمد بن عبداهللا .4

 .ما فقط همین یک مورد استحدیثی 
هـاي  اند کـه کتـاب  عنوان کتاب داشته 30به گفتۀ نجاشی، حسین بن سعید اهوازي و برادرش حسن، . 5

  ، بـه همـین دلیـل عـدد     )مورد توجه اصحاب بـوده اسـت  (اندکردهخوبی بوده و اصحاب به آن عمل می
همـان،  : ك.ر.(رفتـه اسـت  ه شمار مـی هاي سایر راویان بهاي وي، معیار سنجشی براي تعداد کتابکتاب
 )58ص

 .ایمشایان توجه است که در تبیین هر دوره، به دیدگاه غالب توجه داشته. 6

در شرح کالم سید بن طاووس، این قسمت از کالم  تحریر طاووسیدر  معالمشیخ حسن صاحب  .7
ـ که طاووس در داند که دیدگاه ابنکشی را سخن مهمی در شأن محمد بن سنان می ترجیح طعن او را

  )512ص ق،1411عاملی، : ك.ر.(کنددر آینده خواهد آمدـ نفی می
  )508ـ  512ص ، مانه: ك.ر(.و هی الغرض الثقۀو  العدالۀفلیس داالً علی  صحۀ العقیدةو لئن دل علی  .8
  .که به دست ما نرسیده است است االقوال خالصۀکتاب رجالی دیگري غیر از  ،مراد .9

هاي کامل الزیارات یـا تفسـیر قمـی را از    سناد کتاباحضور راوي در سلسله  ،آیت اهللا خویی .10
  اي عمر ـهظاهراً در واپسین سال که )50ـ 49، ص1ج ش،1369: ك.ر(دانستنداب توثیق راوي میـاسب

  .اندشریف خود از این نظر برگشته
 )تاالنور، بی درایۀ: ك.ر.(احمد بن هالل الکرخی صحیح است. 11
 أحضره لم و الصلوات أوقات فی یمتحن ةالغال یعنی القوم فإن مروان بن اهللا عبد بن علی أما... «. 12
 :ك.ر(.محمد بن اورمـه قمـی  ها با ؛ و نحوة برخورد قمی)530ش، ص1348کشی، (ةصال وقت فی

 )329ص ش،1365 نجاشی،
 .در مبحث توثیقات خواهد آمداین روایت  .13
تن از راویان جلیل القدر و تعدادي زیادي از راویان ثقـه از   27چهار نفر از اصحاب اجماع و  .14

  .اندمحمد بن سنان روایت نقل کرده
نشینی محمد بن سنان با اصحاب اجماع و سایر روات جلیل القدر فهمیده هم ،روایات متعددياز  .15
 )98ق، ص1396صدوق، / 328 ش، ص1365 نجاشی،/ 581ش، ص1348 کشی،: ك.ر(.شودمی
أبو الحسن کان فقیها مکثرا من الحدیث فاضـال  ) القاشانی(القاسانی ةعلی بن محمد بن شیر«: نمونه رايب .16

  )255صش، 1365نجاشی، (».ةغمز علیه أحمد بن محمد بن عیسى و ذکر أنه سمع منه مذاهب منکر
  )329صهمان،  :ك.ر.(داشتندچنین قصدي قمی محمد بن اورمه  ةکه دربارچنان .17
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المعارف بزرگ اسـالمی از محـدث    ةهاي گزارش دایرکاستی«مختاري، بیات: ك.براي نمونه ر. 18
 .131ـ130، ص1388، 2، سال اول، شمارة »فضل بن شاذان

توان از کالم نجاشی در گزارش اعتماد فضل به سختگیري فضل بن شاذان در قدح راویان را می. 19
 )333، صش1365نجاشی، : ك.ر.(محمد بن عیسی بن عبید دریافت

و قد تقدم ما یدل  یۀالروا یإلى أهل االحتیاط التام ف بالنسبۀالیقتضی الضعف إال ) ةوجاد(و هو« .20
 )474، ص30ج ق،1414حر عاملی، (».على جوازه

 .نشینی و قرابتش با اجالء روات استروایات بسیار او و هم ،دلیل این امر. 21
  وقتی که خبـر آن بـه زراره   . کنددر غیاب زراره، سخنی را در مذمت او بیان می امام صادق. 22
امام نیز دلیل این کار خود را رعایت تقیه براي حفظ جان . شودرسد از این کالم حضرت دلگیر میمی

در آن شرایط، اگر امام نسبت . کنندـ اجتماعی جامعه بیان میود سیاسیزراره به جهت وضعیت موج
کرد، جان آن شـخص بـه   کردند یا اگر شخصی به ایشان ابراز ارادت میبه شخصی ابراز محبت می

کنند که جامعۀ امام، زراره را به کشتی امنی تشبیه می. شدرو میافتاد یا با ترور شخصیت روبهخطر می
آن  یعه به آن احتیاج دارد و براي حفظ شیعیان باید باقی بماند و ایشان همانند خضرزدة شطوفان

 )141ـ 138ص ش،1348 کشی،: ك.ر.(را معیوب کردند تا حفظ شود
اهللا  ییذکر صفوان بن یحیى و محمد بن سنان بخیر و قال رض یقال سمعت أبا جعفر الثان ...«. 23

 کشـی، (».هذا بعد ما جاء عنه فیهما ما قد سمعته من أصـحابنا قط  یعنهما فما خالفان يعنهما برضا
 )502ص ش،1348

 ».الواقفـۀ عمد  أحد هو و وقف ثم عبداهللا أبی عن روى و موسى الحسن أبی عن روى«. 24
 )249ش، ص1365نجاشی، (

 )171همان، ص(».الرضا فی وقف و الحسن أبی و عبداهللا أبی عن روى«. 25
روى  بالکیسانیۀعبدالرحمن بن الحجاج البجلی موالهم کوفی بیاع السابري سکن بغداد و رمی « .26

و کان  و رجع إلى الحق و لقی الرضا الحسنو بقی بعد أبی الحسن عبداهللا و أبی عن أبی
 )237ص همان،(».ثبتا وجها ثقۀ ثقۀ

نصر و الحسن بن علـی الوشـاء و غیـرهم     کذلک من کان فی عصره مثل أحمد بن محمد بن أبی ...« .27
  )71صق، 1411، طوسی(».من بعده من ولده إمامۀو قالوا بإمامته و  الحجۀقال بالوقف فالتزموا   ممن کان

 .جاهمان. 28
 )154، ص16ج ش،1369خویی،  :ك.ر(.دانداهللا خویی این روایت را صحیح میآیت. 29
اي باید در نظر داشت که حمدویه در کنار نقل روایت مدح محمد بن سنان، گزارشگر وجـاده  .30

 . ستابودن روایات او نیز 



 1391پاییز و زمستان م، چهارم، شماره هشت، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو   62
کلینی، (.کندنقل می ،کلینی با تقطیع این روایت، قسمتی از آن را که مرتبط با موضوع کتابش است .31 

 )319، ص1ج ق،1407
 .در مبحث روایات قدح .32
سماعیل بن بزیـع فقـال وددت أن فـیکم    افذکر محمد بن  جماعۀو نحن  کنا عند الرضا ...« .33

 )332صش، 1365نجاشی، (».مثله
  .، سراسر کتاب1382جباري، : ك.زمان وکالت ربراي اطالع از چگونگی سا. 34
  

 منابع
: ، نجـف بحرالعلـوم  صـادق  محمد السید؛ تحقیق داود ابن جالر ی؛عل بن حسن ی،حل داود بنا .1

 .ق1392ه، الحیدری المطبعۀ
  . ق1406بوستان کتاب، : ، قم1؛ چفالح السائل و نجاح المسائلطاووس، سید على بن موسى؛  ابن .2
؛ تصحیح محمدرضا حسـینی جاللـی،   الرجال، احمد بن حسین؛ )واسطی بغدادي(غضائري  ابن .3

  .ش1380مؤسسه دار الحدیث، : ، قم1چ
 بحرالعلوم صادق محمد؛ تحقیق و تعلیق هالرجالی الفوائد؛ مهدى محمد سیدیی، طباطبا بحرالعلوم .4

 .ش1363، الصادق مکتبۀ: ، تهران1، چبحرالعلوم حسین و
، »المعارف بزرگ اسالمی از محدث فضـل بـن شـاذان    ةهاي گزارش دایرکاستی«مختاري، بیات .5

 .1388، پاییز و زمستان 2سال اول، شمارة 
  .ش1387اسوه، : جا، بی1؛ چدر علم رجالپژوهشی ترابی شهرضایی، اکبر؛  .6
  .ق1419النشر االسالمی،  مؤسسۀ: ، قم1؛ چقاموس الرجال، محمدتقی؛ )شوشتري(تستري  .7
مؤسسـه آموزشـی و   : ، قـم 1؛ چسازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمهجباري، محمدرضا؛  .8

 .ش1382پژوهشی امام خمینی، 
؛ تحقیـق و تعلیـق   الدرایـۀ فـی علـم    الرعایـۀ الـدین بـن علـی؛    ، زیـن )شهید ثانی(جبعی عاملی  .9

 .ق1413ی، النجف یالمرعش العظمى اهللا آیۀ مکتبۀ: ، قم2عبدالحسین محمد علی البقال، چ
 :قم ،1چتحقیق سید محمد کالنتر،  ؛الدمشقیۀ اللمعۀ شرح یف البهیۀ الروضۀ ـــــــــــــــــ ؛ .10

   .ق1410ي، داور
 آل مؤسسـۀ  تحقیـق  ؛الرجـال  حـوال ا یفـ  المقـال  منتهـى حائري، محمد بن اسماعیل ابوعلی؛  .11

   .ق1416، التّراث إلحیاء البیت آل مؤسسۀ: ، قم1، چالتراث إلحیاء البیت
 سـید  تحقیـق ؛ الشـریعۀ  مسـائل  تحصیل لىا الشیعۀ وسائل تفصیل ؛حسن بن محمد ی،عامل حر .12

  .ق1414، التراث إلحیاء البیت آل مؤسسۀ :، قم2ی، چجالل یحسین محمدرضا
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، 2بحرالعلـوم، چ   ؛ تصحیح السـید محمـد صـادق   الحلی العالمۀرجال حلی، حسن بن یوسف؛  .13
  . ق1411دار الذخائر، : نجف

: ، قـم 1ی، چسالماال النشر مؤسسۀ؛ تحقیق الشریعۀفی احکام  الشیعۀ مختلفــــــــــــــــ ؛  .14
 .ق1412ی، سالماال النشر مؤسسۀ

آل  مؤسسـۀ : ، قـم 1،؛ چآل البیت مؤسسۀ؛ تصحیح قرب اإلسنادحمیرى، عبداهللا بن جعفر؛  .15
  . ق ،1413البیت

 النشـر  مرکـز : ، قـم 2، چالعلـوم  بحر صادق محمد السید تحقیق؛ یالخاقان رجالی؛ علی، خاقان .16
  .ق1404ی، االسالم االعالم مکتب

  .ش1369، شیعه آثار نشر مرکز: ؛ قمالحدیث رجال معجمخویی، سید ابوالقاسم؛  .17
مؤسسه فرهنگـی صـاحب   : ، قم3؛ تصحیح حسن عبودي، چاصول علم الرجالداوري، مسلم؛  .18

 .ق ،1429االمر
 .ق1414ی، االسالم النشر مؤسسۀ: ، قم3؛ چالرجال علم یف لیاتک ؛جعفری، سبحان .19

، 1، چعرفانیان یـزدى  غالمرضامحقق  ؛الثالثۀفضائل األشهر ؛ ابن بابویه محمد بن علىصدوق،  .20
  .ق1396،  کتابفروشى داورى: قم

  . ق1378،  نشر جهان: ، تهران1؛ تصحیح مهدى الجوردى، چعیون أخبار الرضاـــــــــــــــ ؛  .21
دارالکتـب  : ، تهـران 2اکبـر غفـارى، چ  ؛ تصحیح علىالنعمۀکمال الدین و تمام ؛  ــــــــــــــ .22

  .ق1395االسالمیه، 
،  حسن الموسوى خرسان؛ تصحیح االستبصار فیما اختلف من األخبارطوسى، محمد بن حسن؛  .23

  .ق1390دار الکتب االسالمیه، : ، تهران1چ
  .ش1373النشر االسالمی،  مؤسسۀ: ، قم3؛ تصحیح جواد قیومی اصفهانی، چالرجالــــــــــــــ ؛  .24
دار المعـارف  : ، قـم 1؛ تصحیح عباد اهللا تهرانى و على احمـد ناصـح؛ چ  الغیبۀ؛  ــــــــــــــ .25

  . ق1411االسالمیه، 
دار الکتـب  : ، تهـران 4؛ تصحیح حسن الموسوي خرسـان، چ تهذیب االحکام؛  ــــــــــــــ .26

  .ق1407االسالمیه، 
 مکتبـۀ : ، قم1؛ تصحیح عبدالعزیز طباطبایی، چو أصولهم الشیعۀفهرست کتب  ؛  ــــــــــــــ .27

  .ق1420المحقق الطباطبایی، 
 اهللا آیۀ مکتبۀ: ، قم1ي، چالجواهر فاضل تحقیق ؛یالطاوس التحریر؛ الدیننزی بن حسنعاملی،  .28

 .ق  1411ی، النجف یالمرعش العظمى
اکبر ؛ تصحیح و تعلیق علیالحسان و الصحاح حادیثاال یف الجمان منتقى ـــــــــــــــــ ؛ .29

 .ش1362ی، سالماال النشر مؤسسۀ: غفاري؛ قم
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   اللطیـف  عبـد  سـید  تحقیـق  ؛االخبـار  أصول إلى األخیار وصول ؛الصمد عبد بن حسین ی،عامل .30 

 .ق1401ه، االسالمی الذخائر مجمع: ي، قمکمرکوه
: قـم  ،1چ ی،درایتـ  حسـین  محمـد  تحقیق ؛هالرجالی الرسائل ؛براهیما دمحم بن دمحم ،یلباسک .31

  .ش1380، الحدیث دارمؤسسه 
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