
 

 
 
 
 
 
  

  

  
  

  

 
 

  خ صدوقیدر آثار ش مناظرات امام رضا یسنجو اعتبار یشناس منبع

  

 *اثباتیاسماعیل 

  

  دهیچک

ات مربوط بـه امـام   یاز اخبار و روا یاو برخ ؛عه استیش يآشنا ق) از محدثان نام381 د.خ صدوق(یش

ـ    ون اخبـار الرضـا  یعسنگ  را در کتاب گران رضا ـ از ا یگـرد آورده اسـت. بخش ـ ن روای ات، ی

ـ سند ا یبا بررس ،ن نوشتاریاست. در ا مربوط به مناظرات امام رضا يها گزارش ـ روا نی ات و بـا  ی

ن منابع یاز ا یشوند. برخ ییاو شناسا ۀرجال تالش شده منابع مورد استفادفهرست و  يها کتابکمک 

ـ یحسن( اثر انیمجالس الرضا مع اهل االدامام مانند کتاب  ۀمجالس مناظر ۀدربار ییها کتاب ن) یا حس

گـر  ید یبوده است. برخی صلت قمان بن یاثر ر و اآلل إلن االمیالفرق بو کتاب  یشمها یبن محمد نوفل

 يالرضـا  ةوفـا ز بوده است. کتـاب  یشان نیشده و مشتمل بر مناظرات ا فیتأل امام رضا ۀز دربارین

ـ  يها کتابن دست دانست. ید از ایرا با يصلت هروابا مان ی، حمـدان بـن سـل   يانصـار  یاحمد بن عل

بـن   یو عل یحماد کوف یصالح بن اب، یصول ییحی، محمد بن ياع سابریب ییحی، صفوان بن يشابورین

از منـاظرات   ياسـت. سـند تعـداد    يخ صدوق در نقل منـاظرات رضـو  یگر منابع شیاز د یم قمیابراه

ـ  ياما از نگاه علما شود،یف شمرده میان ضعمتأخر اعتبارسنجی ۀویشده با ش تیروا  یمتقدم معتبر تلق

  شود. می

  .ون اخبار الرضایع، شناسی منبعخ صدوق، ی، شمناظرات امام رضا :ها واژهیدکل
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  . مقدمه1

برجسـته   ۀچهـر ق) 381د.(یه قمیبن بابو ین بن موسیبن حس یابوجعفر محمد بن عل

خ صدوق عـ�وه  یش )389ق، ص1416، یخود بود.(نجاش ۀعه در دوریث شیفقه و حد

فعـال  ز یمناظره با مخالفان ن ۀنیدر زم ،ییروا يها کتابن یات و تدویبر جمع و نقل روا

) 392، ص(همان.استشان مکتوب شده یا لۀیوس به مناظراتن یاز ا یگزارش بعض ؛بود

من نمانده و بـه دسـت مـا    یداشته که از حوادث روزگار ا امام رضا ۀدربار ياو آثار

عن  يعشر ذکر من رو يالمصباح الحاد، الرضا ةاریجامع ز از جمله ؛ده استینرس

ـ (زهـد الرضـا   و )حیالمصابک فصل از کتاب ی(الحسن الرضایاب ک فصـل از  ی

  )391و  390، صهمان(.)الزهدکتاب 

ده یدو قص ،را داشت ارت امام رضایخ صدوق قصد مسافرت و زیکه ش یهنگام

شـکش بـه محضـر    یپ عنوان بهافت کرد که به رسم ادب و یاز طرف صاحب بن عباد در

 یعلمـ عبـاد  دانسـت نـزد صـاحب بـن     یخ صدوق که مـ یسروده بود. ش امام رضا

خبر بـود،  شـان بـا  یست و از ارادت و محبت او بـه ا ین تیتر از علوم اهل ب ارزشبا

 يف کرد و در ابتدایبزرگ او تصن ۀاهدا به کتابخان يرا برا ون اخبار الرضایعکتاب 

و اخبار،  باب سامان داد 69ن کتاب را در یخ صدوق ایش ده را قرار داد.یدو قص هر ،آن

    کرد. يآوررا گرد ث مربوط به امام رضایدادها و احادیرو

 مناظرات امام رضا. 2

، از شد می لیمون تشکأدر حضور م ن که عمدتاًیبا مخالف مجلس مناظرات امام رضا

ـ ا يو به نقـل مـاجرا   شان قرار گرفتیان و دوستداران ایعیهمان ابتدا مورد توجه ش ن ی

ـ ن یند. برخـ خود پرداخت يها کتابمجالس در  ـ را بـه ا  ياات جداگانـه فـ یتألز ی ن امـر  ی

مجـالس  بـا عنـوان    یکتـاب  ین) بن محمد نوفلیا حسیاز جمله حسن( ؛نداختصاص داد

کتـاب   يبصر يجلود ییحیز بن ی) و عبدالعز57و  37، صهمان(انیالرضا مع اهل ا�د

  ف کردند.ی) را تصن244، صهمان(الرضا یبن موس یمناظرات عل

 ن از امام رضـا یا�ت مخالفؤاز مجالس بحث، مناظره و س يخ صدوق تعدادیش

ـ یـ ن روایش ذکر کرده است. ایها کتابرا در  ون اخبـار  یـ عش از همـه در کتـاب   یات ب

ـ از م یبخـش مهمـ   ،ن کتابین ایخ صدوق با تدویجمع شده است. ش الرضا راث ی
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ات تنهـا  ین روایاز ا یپس از خود منتقل کرد. برخ يها را به نسل امام رضا یثیحد

  .ده استیبه دست ما رس ون اخبار الرضایعخ صدوق و کتاب یق آثار شیاز طر

 ياریبسـ  یعلمـ  يهـا  تیو فعال ها رباز موضوع پژوهشیاز د مناظرات امام رضا

ـ ا یافتن منـابع اصـل  یاما بحث بر سر  سته شده،یمختلف به آن نگر يایو از زوابوده  ن ی

 یپژوهشـ  يحسن انصار يآقا ،نهین زمیمناظرات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ا

 يهـا  یبررسـ  بخـش  را در ینوفل ثرا انیمع اهل ا�د ذکر مجالس الرضاکتاب  ۀدربار

   )1386 يد 14 نوشته مربوط به جمعه(.است  دهمنتشر کر کاتبانت یسا یخیتار

  در نقل مناظراتخ صدوق یبا منابع ش ییت آشنایاهم. 3

اما با استفاده  ،به منابع مورد استفاده نکرده است يااشاره ،کتابش ۀدر مقدمصدوق خ یش

آن  ۀنگـاران دربـار   فهرست يها ان با دادهیراو یاسام ۀسیات و مقایروا يسند یاز بررس

بـه  ن مهم ع�وه بر آنکـه  یآشنا شد. ا او ۀبا منابع مورد استفاد يتوان تا حدودیافراد، م

 آوري جمـع  يانجامد، راه را برایم یثیراث حدیمفقود م يها نهیشتر ما با گنجیب ییآشنا

 یبـا بررسـ   ،د. گذشـته از آن یگشـا یآن آثار م ۀدوبار يایاحو  ها کتابآن  يها بازمانده

 ۀویات موجود بر اسـاس شـ  یروا اعتبارسنجیتوان به یزان اعتبار منبع مورد استفاده میم

ـ بـه د  ،را که در منابع مورد اعتماد بود یاتینکه قدما روایچه ا ؛قدما پرداخت اعتبـار   ۀدی

که  يبه آن آثار و افراد یراه دسترس یچند گاههر ؛پرداختندیها م سته و به ذکر آنینگر

گـاه  ند. هررا نداشـت اعتبـار �زم   ،گرفتندیق به آن آثار در سند کتاب قرار میطر عنوان به

ار اوسـت متعلـق بـه    یـ کـه در اخت  یشد کـه کتـاب  یطمئن ماز طرق گوناگون م یمحدث

ان یراو ،هرچند در سند خود به آن کتاب ؛پرداختیات آن میبه نقل روا ،سنده استینو

از  يمتعـدد  يها مشهور شده و نسخه یکتاب یوقت ،نمونه رايب ؛افتییز میاعتبار را ن کم

امـا   ،انتساب کتاب به مؤلف ثابت شده بود ،نبود یاخت�ف ها ن نسخهیآن موجود بود و ب

ـ اول روا يبه نسـخه تـا راو  را مؤلف سند خود  ،تیز از مرسل شدن روایپره يبرا ت ی

خوردنـد. حـال   یف هم به چشم مـ یا ضعیکه گاه در آن افراد ناشناخته  يسند ؛کردیم

ـ را با یتین روایر چنناگزی ،مینیت بنشین روایا ۀدربار ين به داوریار متأخریاگر با مع د ی

ـ ا ،ار متقـدمان یـ حال آنکه بـا مع  ،میف قرار دهیات ضعیروا ۀدر زمر ت معتبـر  یـ ن روای

، ییخ بهـا یت نک: شیروا اعتبارسنجیان در متأخرمتقدمان و  ۀویتفاوت ش ۀ(دربار.است
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ن را امتقـدم  ۀبا منابع مـورد اسـتفاد   ییت آشناین نکته خود اهمی) ا30ـ24، صق1414

منابع مورد  ییشناسا يبرااي  هارزند يها ت�ش ،تازگی بهروست که  نیااز ؛کندیآشکار م

  متقدمان شکل گرفته است.  ۀاستفاد

   منابع مناظرات امام رضا. 4

 ون اخبـار الرضـا  یـ عدر کتـاب   ت منـاظرات امـام رضـا   یـ ن نوشتار با محوریا

ـ کند. به ا ییخ صدوق را شناسایش ۀد منابع مورد استفادوشک یم از  يتعـداد  ،ن منظـور ی

خ یشـ  یهـا منـابع احتمـال    آن يسـند  یبا بررسـ  شده استو ت�ش مناظرات استخراج 

  .شود ییشناساصدوق 

امامت در حضـور   ۀختلف دربارم يها ن فرقهابا متکلم امام رضا ۀمناظر .1ـ4

  مأمون

باب ما جاء «: کرده است يگذار ن صورت نامیکتاب خود را به ا 46خ صدوق فصل یش

الغـ�ة والمفوضـإل    یهم الس�م والرد علـ یوجه د�ئل األئمإل عل یف الس�م علیه عن الرضا

در حضـور   از مجـالس امـام رضـا    یکین باب گزارش یت این روایاول ».لعنهم اهللا

امامـت از امـام    ۀز حضور داشتند و دربـار یمختلف ن يها ن فرقهااست که متکلم مأمون

  کند:یر گزارش میت را با سند زین روایخ صدوق ایدند. شپرسی یتسؤا� رضا

  تیسند روا .1ـ1ـ4

ـ  یاهللا عنه قـال: حـدثن   یرض یم القرشیبن تم عبداهللام بن یحدثنا تم« قـال: حـدثنا    یأب

ومـا  ی مـأمون عن الحسن بن الجهم قـال: حضـرت مجلـس ال    ياألنصار یأحمد بن عل

وقد اجتمع الفقهـاء وأهـل الکـ�م مـن الفـرق       الس�م علیه بن موسى الرضا یوعنده عل

» ؟ ...هایمامـإل لمـدع  ا�شـئ تصـح    يا بن رسول اهللا بأیالمختلفإل فسأله بعضهم فقال له: 

  )221ـ216، ص2، جق1404(صدوق، 

  ان سندیراو یبررس .2ـ1ـ4

را بـا   يت و ویکه صدوق از او روا يریحم یم قرشیم بن عبداهللا بن تمیـ ابوالفضل تم

ابـن  (ف اسـت. یضـع  يفـرد  ياز نظر ابـن غضـائر   ،کند یدعا م» اهللا عنه یرض«عبارت 

 .نشده است یمعرف یم در منابع رجالیبن تم عبداهللاپدرش  )45ق، ص1422، يغضائر

  )495، ص4، جق1412، يشاهرود ينماز(
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، همـان (.نشده اسـت  یعه معرفیان شیرجال ياز سو يانصار یاحمد بن عل یعلـ ابو

 خ صدوق آمده است. او از اباصلت(صدوق،یش يها کتابات او در یروا )371ص، 1ج

 و 249 ،131، 123، 15، ص1ج ق،1404همو،  ؛362 و 353، 341، 320، صتا[الف] بی

از  )، پدرش652، ص]الف[1362همو،  ؛291، 265، 260، 219، 147، 92، 56، ص2ج

ــدوق،اباصلت( ــد برق 267، ص]ب[1362 ص ــن محم ــد ب ــو، ی)، احم ، [ب]1362(هم

، همان)، اسحاق بن حماد(194، ص2، جق1404، هموضحاك( ی)، رجاء بن اب268ص

در  ؛26، ص1، جهمـان ، نجمه مادر امـام رضـا   ۀثم(درباریبن م ی)، عل199، ص2ج

، 1، جهمـان (يمان بن جعفر بصریت نقل شده است)، سلیپدرش روا ۀ، با واسط29ص

شـرح اصـول   با توجه بـه   114، ص1، جنهما(یه شامیر بن معاوید بن عمی)، ز94ص

 بن محمد بن جهم یاص�ح شد) و عل ينام راو 33، ص5، جیم�صالح مازندران یکاف

 يدر رثـا  یع مـدن ین شعر ابن المشیت کرده است. او همچنی) روا245، ص1، جهمان(

  )280، ص2، جهمانرا نقل کرده است.( امام رضا

شده که او را از نسـل انـس بـن مالـک      ین نام معرفیبا ا يفرد ،در منابع اهل سنت

ـ ) او از احمـد بـن حنبـل روا   516، ص3، جم1995(ابن عساکر، .اند تهدانس ت کـرده و  ی

ـ (.ا رفـت یاز دن 318ف شده است. او در سال یتضع ابـن   ؛120، ص1م. ج1963، یذهب

نکه احمـد بـن   ی) با توجه به ا11م، ص1992 ابن المبرد، ؛223، ص1ق، ج1391حجر، 

  د کرد.ید تردیبا يخ وفات ویتار ۀا رفته است، درباریاز دن 241ل حنبل در سا

ان امام کـاظم  یمورد اعتماد و از راو يفرد یبانین شیر بن اعیحسن بن جهم بن بک ـ

ش یها ت شده است و نسخهیق روایدارد که از چند طر یاست. او کتاب و امام رضا

او را صاحب کتـاب   یطوسخ ی) ش50ق، ص1416، ینجاش(.با هم اخت�ف دارند یکم

از حسـن بـن جهـم از     یاتیخ صدوق روای) ش97، صق1417، یطوس(.داند یم مسائل

کـه   مـأمون  ۀلیوس به شهادت امام ۀدربار یتیاز جمله روا ؛کند ینقل م امام رضا

 یشـان بـه کسـ   ین مطلب را تا قبل از شـهادت ا یخواهند که ا یامام از حسن بن جهم م

) 278، ص1همـان، ج (بـن اسـباط   ی) عل218ـ216، ص2ج، ق1404صدوق، (.ندینگو

، 2گران(همــان، جی) و د216ص ،2ج و 15، ص1(همان، جيانصــار یاحمــد بــن علــ

  کنند. یحسن بن جهم را نقل م يها روایت) 260 و 158 ،54ص
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  تیمنبع روا .3ـ1ـ4

 یکی يانصار یم از پدرش از احمد بن علیبن تم عبداهللام بن ینکه سند تمیبا توجه به ا

، 94، 26، 15، ص1همـان، ج (اسـت  ون اخبار الرضایعات یپرتکرار روا ياز سندها

، 280، 265، 260، 219، 216، 199، 194، 147، 92، 56، 25، ص2ج و 244، 123

ت یک کتاب باشد تقویخ صدوق به یق شیقت طرین سند، در حقینکه ایاحتمال ا ،)291

 یناشناخته از احمد بـن علـ   یاز کتاب ات راین روایخ صدوق ایش ا�ًاحتم یعنی ؛شودیم

نقـل   يگـر یو افـراد د  هـا  کتابز مطالب کتابش را از ین يکند. اما ویت میروا يانصار

 يانصار یم که منظور از احمد بن علیریاگر بپذ ،ان سند مذکوریکند. با توجه به راو یم

از  318در سـال   ينکـه و یبا توجه به ا ،اندکرده یاست که اهل سنت معرف يهمان فرد

ت کند. چـون حسـن   یاز حسن بن جهم روا میمستقطور  بهتوانسته یا رفته است، نمیدن

 اسـت و در سـال شـهادت امـام     ان از امام کاظم و امـام رضـا  یبن جهم جزء راو

تولد حسـن بـن جهـم     یعنی ؛سال داشته باشد بیست کم دستد یق) با )183کاظم

 یحـداکثر تـا حـوال    ،اریاحتمال بسـ  است که به 170تا  160 يها سالحداکثر مربوط به 

 ا�ًنقل از حسن بن جهم احتمـ  يبرا ين ویبرابنا ؛سته استیزیم 240تا  220 يها سال

  د از کتاب او استفاده کرده باشد.یبا

کنـد،   یاتش را از اباصلت نقـل مـ  یاز روا ياریبس يانصار یاز آنجا که احمد بن عل

همـان،  (وجـود دارد.  ،اباصلت باشـد  يها کتاباز  ن مطالبیاز ا ین احتمال که بخشیا

) از 291 و 265، 260، 219، 194، 147، 92، 56، 25، ص2ج ؛249 و 123، ص1ج

علت  ۀاز اباصلت دربار يانصار یم بن عبداهللا از پدرش از احمد بن علیتم نکهیجمله ا

ـ امـام ب ل خود را از علت قتل یسؤال کرد و اباصلت تحل قتل امام ، همـان (ان کـرد. ی

افـت شـده   یاز اباصلت در یصورت شفاه هرچند در ظاهر بهت ین روای) ا265، ص1ج

 سـت. ین یمنتفـ  کـام�ً  ياباصـلت هـرو   يالرضـا  ةوفـا احتمال استفاده از کتاب  ،است

  )245ق، ص1416، ینجاش(

او  يهـا  عه ناشناخته است، روایـت یان شیان رجالیهرچند در م يانصار یاحمد بن عل

کـه   بدین سبب اسـت د یشود. ناشناخته بودن او شایافت میوفور  خ صدوق بهیدر آثار ش

به نقاط دوردست داشته  یمختلف يها جهان اس�م مسافرت یخ صدوق در مناطق شرقیش
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 یو نجاشـ  یخ طوسـ یمانند ش یانیرجال ياستفاده کرده است که برا یانید و راویو از اسات

ز از منـابع متعـدد   یآنان ن هرچند ؛شده نبوده است چندان شناخته اند،ستهیزیکه در عراق م

خ صـدوق و  یاز مشـا  ياریم نـام بسـ  ینیبیکه م چنان اند امااستفاده کرده یمانند رجال کش

احمـد   يها روایت یبرخ شان ذکر نشده است.یها کتابشان در یان موجود در اسناد ایراو

  )267، ص[ب]1362صدوق، (.استگزارش شده  شابوریدر شهر ن يانصار یبن عل

  منبع   اعتبارسنجی .4ـ1ـ4

عه یان شـ یـ رجال يو کتـاب او از سـو   يانصار یاحمد بن عل ،بر اساس آنچه گذشت

ن کتـاب  یـ م بن عبداهللا و پدرش که در سـند ا یافزون بر آن تم ؛نشده است ییشناسا

ن یخ صدوق به ایرسد ش می . اما به نظراند دهنش یمعتبر تلق یاز نظر رجال ،قرار دارند

 گزارش کرده و افـزون بـر آن دربـارۀ    قین طریرا از ا يات متعددیسند اعتماد و روا

را بـه کـار بـرده    » اهللا عنه یرض« عبارت ،اش بوده واسطه یم بن عبداهللا که استاد بیتم

 برخوردار بوده است. یخ صدوق از اعتبار کافین منبع نزد شیا ،ن اساسیبر ا است.

ـ و نقـد روا  مأمونبا  امام رضا ۀمناظر .2ـ4  ۀسـتار  ۀات اهـل سـنت دربـار   ی

  لیزهره و سه

کـرد و   سـؤال ل و زهـره  یسه ۀستار دربارۀات مردم یروا ۀدربار از امام رضا مأمون

غـارتگر و   يل فـرد یسـه  سـتارۀ بدکاره بـود و   یزن زهره ابتدا ۀستارت شده ینکه روایا

صورت  دند خداوند دشمنانش را بهکران یبن باورها را رد و یا . امامریگ گردنه يدزد

، همـو (.کنـد  یمسخ نمـ  ،عمر عالم داشته باشند يبه درازا يدرخشان که عمر ۀدو ستار

، بـن حنبـل  نـک: ا زهره ستارۀ  ل سنت دربارۀهات ایروا ؛ دربارۀ244، ص1، جق1404

  )5، ص10ج، تا ، بییهقی؛ ب134، ص2ج ،تا بی

    تیسند روا .1ـ2ـ4

ـ  یاهللا عنه قال: حدثن یرض یم القرشیبن تم عبداهللام بن یحدثنا تم بـن   احمـد  عـن  یأب

بـن   یسال الرضا علی مأمونبن محمد بن الجهم قال: سمعت ال یعن عل ينصارا� یعل

  ه الناس من امر الزهره و ....یرویهماالس�م عما یعل یموس

  منبع .2ـ2ـ4

 نقل شده است. پیشیناز همان منبع احتما�ً و  یت قبلیت با سند رواین روایا
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  ایعصمت انب ۀدربار مأمون هاي پرسش .3ـ4

بـر   ،امبران اسـت یبا عصمت پ یاز قرآن را که در ظاهر مناف یاتیآ مأمون ،ن مناظرهیدر ا

با عصـمت  ها  آن يات و سازگارین آیا يمعنا ۀد دربارخواهیشان میامام خوانده و از ا

نمـاز بـه    يبرا مأمون ،تیدهند. در نهایها پاسخ م ک پرسشیکایح دهند. امام به یتوض

؟ او يدیـ د پسر برادرت را چگونه دیپرس پا خاست و از محمد بن جعفر بن محمد

گفـت:   مـأمون رفتـه باشـد.    یم کـه بـه محضـر درس کسـ    یدیند اما ،م استگفت عال

ـ   ا�«فرمـود:  ها  آن ۀامبر درباریامبر است که پیت پیات از اهل ب برادرزاده  یأن أبـرار عترت

احلم الناس صغارا واعلم الناس کبارا ف� تعلموهم فإنهم اعلم مـنکم �   یب أرومتیوأطا

 .»بـن محمـد بـن جهـم     یباب ض�له. عل یدخلونکم فیخرجونکم من باب هدى و� ی

گذشـته   و محمد بن جعفر بن محمد مأمونن یبرا د فردا نزد امام رفتم و آنچه یگو

غرنک مـا سـمعته   یا ابن الجهم � ی«دند. سپس فرمودند: یشان خندیا شان گفتم.یبه ا بود

  )184ـ  173، ص1(همان، ج.»منه ینتقم لیواهللا تعالى  یغتالنیمنه فإنه س

    تیسند روا .1ـ3ـ4

عن حمـدان بـن    یأب یاهللا عنه قال: حدثن یرض یم القرشیبن تم عبداهللام بن یحدثنا تم

وعنـده   مـأمون بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس ال یعن عل يسابوریمان النیسل

   .مأمونالس�م فقال له الهمایبن موسى عل یالرضا عل

  تیسند روا یبررس. 2ـ3ـ4

  شدند. یتر معرف شیم بن عبداهللا و پدرش پیـ تم

 يهـا  از چهـره و مـورد اعتمـاد    يفـرد  يشـابور یمان نید حمدان بـن سـل  یـ ابو سع

ن یکنـد. همچنـ  یت مـ یاز او روا ینیبن محمد بن سعد قزو یعه است. علیسرشناس ش

از پـدرش از حمـدان کتـابش را     یـی حیبن محمد بـن   احمدق یفضل بن شاذان از طر

 یخ طوسی) ش118، صق1417، یطوس ؛138ق، ص1416، یت کرده است.(نجاشیروا

حسن  ، اماميدها  اصحاب امام رضا، امام ۀرجالش نام او را در زمرن بار در کتاب یچند

، ق1415، یذکر کرده است.(طوسـ » إلئما�رو عن احد من یباب من لم « و يعسکر

  )426 و 398، 386، 356ص

عه و اهـل سـنت ناشـناخته اسـت.     یشـ  یبن محمد بن جهم: در منابع رجـال  یـ عل
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  )442، ص5، جق1412 ،يشاهرود ي(نماز

    منبع. 3ـ3ـ4

مورد اعتبار اسـت   يکه فردمان است یکتاب حمدان بن سل ،خ صدوقیش یمنبع احتمال

ار داشته اسـت.  ین کتاب را در اختیا ،م بن عبداهللا و پدرشیق تمیخ صدوق از طریو ش

خ یرسـد شـ   می به نظر یول ،ستیشده و معتبر ن ان چندان شناختهیرجال يکه برا یقیطر

ن سند در آثـار صـدوق   یا ،طور که گذشت همان زیرا ؛صدوق به آن اعتماد کرده است

ـ تعب ،میتمـ  خ صـدوق دربـارۀ  یاست و ش پرتکرار   را بـه کـار بـرده    » اهللا عنـه  یرضـ « ری

  است.

  ایعصمت انب ۀبن محمد بن جهم دربار یعل هاي پرسش .4ـ4

ن یـ ن تفـاوت کـه در ا  یـ ن دارد بـا ا یشیپ ۀبه مناظر يارین مناظره شباهت بسیمباحث ا

. کنـد  یمناظره مـ  با امام مأموندر حضور  هشخصببن محمد بن جهم  یعل ،تیروا

  )174ـ  170ص، 1، جق1404(صدوق، 

  تیسند روا .1ـ4ـ4

بـن   احمـد بن  ابراهیمن بن یاهللا عنه والحس یرض یاد بن جعفر الهمدانیبن ز احمدحدثنا 

 ابـراهیم بـن   یاهللا عـنهم قـالوا: حـدثنا علـ     یالوراق رضـ  عبداهللابن  یهشام المکتب وعل

قـال: لمـا    يقال: حدثنا أبـو الصـلت الهـرو    یالبرمکشم قال: حدثنا القاسم بن محمد ها بن

انات یس�م والـد ا�ت من أهل ا�أهل المق الس�م علیه بن موسى الرضا یلعل مأمونجمع ال

وقـد ألزمـه    ا�قـم أحـد   یت فلم ا�ن وسائر المقیهود والنصارى والمجوس والصابئیمن ال

ا بـن رسـول اهللا أتقـول    یال له: بن محمد بن الجهم فق یه علیحجته کأنه ألقم حجرا قام إل

  اء؟ ...ینبا� إلبعصم

خ ین تفـاوت کـه شـ   ین سند و متن ذکر شده با ایصدوق با هم یامالت در ین روایا

) 153ــ 150، صق1417، همو(.خش بسنده کرده استیاز مشا یکیصدوق به ذکر نام 

ارجـاع   ون خبار الرضایعخ آن را به کتاب یصدوق آمده و ش دیتوحت در ین روایا

  )132 و 123ـ122 ،75 ،74، ص][الفتا ، بیهمو(.داده است

  تیسند روا یبررس .2ـ4ـ4

خ صـدوق  یهـر سـه از مشـا    ،بـن عبـداهللا   یعل و ابراهیمن بن یحس اد ویبن ز احمدـ 
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  را به کار برده است.» اهللا عنهم یرض« عبارتها  آن ۀهستند که دربار

ث اسـت کـه   یح الحـد یمـورد اعتمـاد و صـح    يشـم، فـرد  ها  بن ابراهیمبن  یـ عل

ـ کتـاب التوح ، اءینبا�کتاب ، ریتفساز جمله کتاب  يمتعدد يها کتاب ... و و الشـرك  دی

  ) 260ق، ص1416، ینجاش(.دارد

ـ از او به م یان نامیناشناخته است و رجال یـ قاسم بن محمد برمک  .انـد اوردهیـ ان نی

  ت ذکر شده است.ین روایدر هم فقطنام او  )255، ص6ق، ج1412، شاهرودي ي(نماز

ث اسـت.  یح الحدیمورد اعتماد و صح ي، فرديس�م بن صالح هروعبدالصلت ـ ابا

خ صـدوق بـاب   یشـ  )245ق، ص1416، یاز آن اوست.(نجاشـ  الرضـا  ةوفـا کتاب 

از احتمـا�ً  که  1اختصاص داده وفات امام رضا ۀات اباصلت درباریرا به روا یخاص

ـ  ؛271، ص1، جق1404(صدوق، .است ن کتاب گرفته شدهیهم ن نـک: همـان،   یهمچن

. دکنـ  یات را نقـل مـ  ین روایاز ا یبرخ خود، یامالکتاب ن در یو همچنا )248، ص1ج

  )120، صق1417، همو(

ـ را از اباصلت با اسناد ز رضا امامخ صدوق اخبار مربوط به شهادت یش ر نقـل  ی

  :کندیم

صـدوق،  (.از پـدرش از اباصـلت   ابـراهیم بن  یه از علیلویبن ماج یمحمد بن علـ 

  )248، ص1، جق1404

، 1، جهمـان (.از پدرش از اباصـلت  ابراهیمبن  یبن متوکل از عل یمحمد بن موسـ 

  )120، صق1417همو،  ؛287ص

اد بـن جعفـر   یبن ز احمد محمد بن موسى المتوکل و ه ویلویماج یمحمد بن علـ 

ن یبن تاتانه والحسـ  ابراهیمن بن یوالحس شمها  بن ابراهیمبن  یبن عل احمد و یالهمدان

از  یهمگـ  ،اهللا عنهم یالوراق رض عبداهللابن  یعل بن هشام المؤدب و احمد ابراهیمبن 

 يباب ما حدث به أبـو الصـلت الهـرو   (شم از پدرش از اباصلت.ها  بن ابراهیمبن  یعل

  )271، ص1، جق1404، ؛ هموعنب یأنه سم ف عن ذکر وفاة الرضا

از اباصـلت   يانصـار  یبن علـ  احمداز پدرش از  یم قرشیعبداهللا بن تمم بن یتمـ 

ان یـ ل خـود را از علـت قتـل امـام ب    یـ علت قتل امام سؤال کـرد و اباصـلت تحل   ۀدربار

  )265، ص1، جهمان(.کرد
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ت یاست و شامل روا ل اباصلت از علت شهادت امامیت آخر که تحلیجز روا به

و او هـم   ابراهیمبن  یک واسطه از علیاخبار شهادت را با  ۀیخ صدوق بقیش ،شودینم

تا زمـان   الرضا ةوفاکتاب  مین اگر فرض کنیبرابنا .کندیاز پدرش از اباصلت نقل م

دش از یاز اسـات  یکی ۀد آن را با واسطیخ صدوق بایخ صدوق وجود داشته است، شیش

  از پدرش از اباصلت نقل کند. ابراهیمبن  یعل

  بن جهم؟ یا علیبن محمد بن جهم  یـ عل

بن محمد بن جهم نام  ینام عل يجا بحث و در آخر بحث به ۀانیدر م ،یامالدر متن 

 یرا عل يهم نام راو ی) طبرس153و  152ق، ص1417، همو(.است آمدهبن جهم  یعل

ـ ا .)223و  215، ص2ق، ج1386، ی(طبرسـ .بن جهم نوشته اسـت   توانـد ین نکتـه مـ  ی

  د در نظر گرفت.  یز بایگر را نیت دا�احتم هرچند ؛اختصار در نام فرد باشد سبب به

 ي(نمـاز .عه و اهل سنت ناشناخته اسـت یش یبن محمد بن جهم در منابع رجال یعل

بـا   مـأمون  ۀت منـاظر یخ صدوق پس از نقل روای) ش442، ص5ق، ج1412، يشاهرود

ـ به علم خـاص اهـل ب   مأمون ۀان مناظریعصمت، که در پا ۀدربار امام رضا  تی

بن محمد بن الجهم مـع   یق علیب من طریث غریهذا الحد«سد: ینویکند، میاعتراف م

ن ی) با توجه به ا182، ص1ق، ج1404صدوق، »(.تینصبه وبغضه وعداوته ألهل الب

 .بـن جهـم باشـد    ین شخص علیکه ا احتمال داده ییاهللا خو تیخ صدوق، آیعبارت ش

نقل کرده که  مروج الذهببن جهم از  یعل ۀو دربار )143ص، 13ق، ج1413، یی(خو

ـ    یکـرد، چـون نـام او را علـ    ی، پدرش را لعـن مـ  یعل ن از ابـن  یگذاشـته بـود. همچن

دوران  ،ات عـرب یـ در ادب يناء(شـاعر و صـاحب آثـار   یآشوب نقل کرده کـه ابوالع شهر

بن جهم نسبت به  ی) علت بغض عل347، ص4، جتا ، بی، ابن خلکان283ـ190 یزندگ

 م،1956هم به ابن جهم دارد.(ابن شهرآشـوب،   یضیکند که تعر می را گوشزد یعل

بن جهم  یعل ،) در منابع رجال اهل سنت323، ص12ج ،ق1413خویی،  ؛16، ص3ج

ق) 247ــ 232اران و خواص متوکل(خ�فت: یاز شعرا و  یکی عنوان به) 249 بن بدر(م

 عنـوان  بـه بـن جهـم    ی) عل367ص، 11، جق1417، يب بغدادی(خط.شده است یمعرف

وانات یان حیبه م يدها  نب کذابه و ورود امامیز يان متوکل در ماجرایاز اطراف یکی

د ماننـد  ید به متوکل گفتم شما هم امـام هسـت  یگویبن جهم م یآمده است. عل یوحش
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متوکل ناراحت شـد   ،د)یشو یوانات وحشید(وارد قفس حین کار را بکنیتان ایپسرعمو

، ی(ابـن حمـزه طوسـ   .زنـم یبرسـد گـردن همـه را مـ     یو گفت: اگر خبر ماجرا به کس

خ یتـار  ۀدربار )518، ص3، جم1956ن نک: ابن شهرآشوب، یهمچن ؛545ق، ص1412

ـ  یامـام علـ   در حـق بن جهم و عـداوت او   یو شعر عل یوفات و زندگ ک: ابـن  ن

، تیـ محبت اهـل ب  ۀاز بن جهم دربار ين شعریهمچن ؛356، ص3، جتا ، بیخلکان

، 3و ج 219، ص2، جم1956ابـن شهرآشـوب،   (خطاب بـه متوکـل نقـل شـده اسـت.     

نقـل کـرده    شهادت امام ۀدربار یتیآشوب از محمد بن جهم روا) ابن شهر510ص

  )481، ص3(همان، ج.است

شاعرمسـلک و   يبـن جهـم کـه فـرد     ینکه علـ یاحتمال ا ،با توجه به آنچه گذشت

ت را نقـل کـرده،   ین روایباشد که ا يبوده است، همان فرد تید اهل بیدمخالف ش

درگذشـته   سال پس از امام رضـا  پنجاهن فرد حدود یچون ا. تاس یفیاحتمال ضع

 ،اد نشـده اسـت  یـ م عـال  عنـوان  بـه بن جهم شـاعر بـوده و از او    یکه علنیاست. دوم ا

 ۀاوسـت. نکتـ   یگاه علمـ یجا ۀدهند شده از جانب او نشان مطرح هاي پرسشکه  یحالدر

کنـد کـه بـا    یرا نقل مـ  تیل و مناقب اهل بیفضا ،ت گذشتهینکه او در روایسوم ا

شـده   ين ناسـازگار یـ خ صدوق هـم متوجـه ا  یبن جهم ناسازگار است. ش یعل ۀیروح

  بن جهم شاعر باشد. یمذکور عل يتوان گفت راوین اساس نمیاست. بر ا

 یبن فضال از عل یاز حسن بن عل اخبار الرضاون یعخ صدوق در یش ،یاز طرف

صـدوق،  (».الحمـار  ا� إلالکرامـ  یابیـ �« ت کرده است کهیروا بن جهم از امام رضا

ن شـخص هـم ناشـناخته اسـت و     ی) ا268ش، ص1338همو،  ؛278، ص1، جق1404

  اند.  او نپرداخته یان به معرفیرجال

بـن   یبن محمد بـن جهـم، علـ    یعل يجا را به يم که راویندار یلین اساس دلیبر ا

خ یم که شیریز ناشناخته است و اگر بپذیبن محمد بن جهم ن یعل ،ییم. از سویجهم بدان

منحصـر در   يو ۀط�عات مـا دربـار  ، ابن جهم شاعر اشتباه نگرفته یصدوق او را با عل

دانسته اسـت.   تیرا از مخالفان اهل ب ياست که و يو ۀخ صدوق درباریعبارت ش

ـ یخـود در م  یامـال خ صدوق در یش ،سهو يا از رویاختصار  دلیل ا بهی ،اساسن یبر ا  ۀان

  بن جهم دانسته است. یرا عل يراوی بن جهم سخن گفته است و طبرس یبحث از عل
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  منبع .3ـ4ـ4

وفـاة  کتـاب   ،ن گـزارش یخ صدوق در نقل ایش یمنبع احتمال ،با توجه به آنچه گذشت

او بوده  اءینبا�کتاب مانند  ابراهیمبن  یعل يها کتاباز  یکیا ی يابا صلت هرو يالرضا

  است.

 ،باشـد  ابـراهیم بن  یمورد اعتماد هستند. اگر منبع کتاب عل ها کتابن یسندگان اینو

تنها واسـطه بـوده و    ابراهیمبن  یم که علیریسند کتاب هم معتبر خواهد بود اما اگر بپذ

بـن   ین علیبا توجه به ناشناخته بودن واسطه ب ،بوده است ة الرضاوفاکتاب  یمنبع اصل

  م.ید به ضعف سند کتاب حکم کنیبا ،انیو اباصلت نزد رجال ابراهیم

  سوم و چهارم ۀمناظر ۀسیمقا .4ـ4ـ4

ه بـه هـم   یهر دو منـاظره شـب   در امام يها شده و پاسخ مطرح هاي پرسش موضوعِ الف.

  است.

بن محمد بن جهـم حضـور دارد و منـاظره در حضـور      یعل ،در هر دو مناظره ب.

کنـد  یمناظره م بن محمد بن جهم با امام رضا یعل ،چهارم ۀدر مناظر .است مأمون

ن یـ د ایـ ؤنام او و سخنان او آمده کـه م  ،بحث يدو جا یکیپرسد و در یم یتا�سؤو 

 يهـا  پرسش يماجرا يبن محمد بن جهم تنها راو یعل ،سوم ۀمناظر اما در ؛نکته است

  کند.یبا امام بحث م مأموناست و در تمام بحث،  از امام مأمون

امـا   ؛اسـت  ي، اباصلت هروبن محمد بن جهم با امام یعل ۀگزارشگر مناظر ج.

  بن محمد بن جهم است.  یخود عل ،با امام مأمون ۀمناظر يگزارشگر ماجرا

ز نقل کرده است ین يگریگزارش د ،سوم ۀه سند مناظریشب يخ صدوق با سندیش د.

ن سندها بـا  ید ایبهتر بحث با ۀجینت يرو برا نیااز ؛دوم به آن پرداخته شد ۀکه در مناظر

  سه شوند.یهم مقا

بن محمد بـن   یعل ـ  ينصارا� یبن عل احمد  ـ پدرش  ـ عبداهللام بن یدوم: تم ۀمناظر

 :ه الناسیرویهما الس�م عما یبن موسى عل یسال الرضا علی مأمونسمعت ال :الجهم قال

  . ...من أمر الزهرة

بن محمد بن الجهم  یعل ـ  مانیحمدان بن سل ـ  پدرش  ـ عبداهللام بن یسوم: تم ۀمناظر

السـ�م فقـال لـه    همایبـن موسـى عل   یعنده الرضـا علـ   و مأمونقال حضرت مجلس ال
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  اء معصومون؟...ینبا� :س من قولکیا بن رسول اهللا ألی :مأمونال

 ،یقاسم بن محمـد برمکـ    ،ابراهیمبن  یعل(  خ صدوقیچهارم: سه نفر از مشا ۀمناظر

بن رسول اهللا أتقـول بعصـمه   ا ی :بن محمد بن الجهم فقال له یه علی... قام إل  )ابا صلت 

  ...؟اءینبا�

ز یـ چـون آنجـا ن   ؛سـوم و چهـارم اسـت    ۀز مرتبط بـا منـاظر  یدوم ن ۀموضوع مناظر

عرضـه   بـه امـام   ،ات قرآن وجود داشته استیآ یبرخ ۀکه دربار یلیاسرائ ییباورها

  اند. را نقد و اص�ح کردهها  آن یشانشده و ا

ک مجلـس هسـتند و   یسوم و چهارم دو گزارش مختلف از  ۀمناظررسد  می به نظر

ـ با ،ن اسـاس یـ ن مجلس اتفاق افتاده است. بر ایز در همیدوم آمده ن ۀآنچه در مناظر د ی

 يها بوده است که در نقل با امام مأمون ۀبن محمد بن جهم شاهد مناظر یگفت عل

  ان شده است.یکننده ب شخص مناظره عنوان بهاشتباه  به ،بعد

   ان و مذاهب مختلفیبا بزرگان اد امام رضا ۀمناظر .5ـ4

ان یبزرگان اد به فضل بن سهل دستور داد مأمونبه مرو رفت،  که امام رضا یهنگام

) و يهـود یم ) و رأس الجالوت(عـال يق(بزرگ نصـار یمختلف ماننـد الجـاثل   و مذاهب

ـ ا بـزرگ اد یـ  یو هربـذ اکبر(کـاهن زردشـت    نیصـابئ  يرؤسا صـحاب  ا) و يان هنـد ی

) و متکلمان بزرگ را جمع یب رومی(عالم و طبیالروم و نسطاس زردهشت(زردشت)

، همـو  ؛144ـ  138، ص1، جق1404(صـدوق،  منـاظره کنند.  کند تـا بـا امـام رضـا    

  )417، ص]لفا[تا بی

  تیسند روا .1ـ5ـ4

اهللا عنـه قـال:    یرضـ  ی�قیا�ثم  یه القمیالفق احمدبن  یحدثنا أبو محمد جعفر بن عل

بو عمرو محمد اقال: حدثنا  یبن صدقه القم یبو محمد الحسن بن محمد بن علاأخبرنا 

 یمن سمع الحسن بن محمد النوفل یقال: حدثن یالکج ينصارا�ز یعزعبدالبن عمر بن 

أمر الفضل بن  مأمونعلى ال الس�م علیه بن موسى الرضا یقول: لما قدم علی یثم الهاشم

  . ت مثل...ا�جمع له أصحاب المقیسهل ان 

  تیسند روا یبررس .2ـ5ـ4

ن شـخص کـه   یا ؛اهللا عنه ی، رضی�قیإ یه قمیالفق احمدبن  یبومحمد جعفر بن علاـ 
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سـت. شـخص   یشـده ن  ان شـناخته یـ رجال ياز سـو  ،خ صدوق استیش ۀواسط یاستاد ب

 وجـود دارد  يمعروف به ابـن راز  یقم احمدبن  یبه نام ابومحمد جعفر بن عل يگرید

) 51، ص5، جق1413، یی(خواحب مصـنفات و ثقـه اسـت.   ص یخ طوسیش ۀکه به گفت

  )172ص، 2، جق1412، شاهرودي يدانند.(نمازیک نفر مین دو را یا یبرخ

ـ بـه م  ینـام  يان از ویرجال ؛یبن صدقه قم یحسن بن محمد بن عل محمدبواـ  ان ی

  ) 46، ص3، جهمان(.امده استیصدوق ن خیاند و نام او جز در کتب شاوردهین

 یـی و روا یدر منابع رجال ؛یالکج ينصارا�ز یعزعبدالعمرو محمد بن عمر بن بواـ 

 يمنتسب به کجـه، و کجـه شـهر    یکج) 262، ص7، جهمانامده است.(ین ياز و ینام

 ؛438، ص4ق، ج1399، ياقوت حمـو یاست در مازندران که به ک�ر معـروف اسـت.(  

 یفینجا تصـح یار در ایاحتمال بس ) اما به449ش، ص1366ن، یالد منتجب :ن نکیهمچن

عه، یمعروف ش ی، رجالیکش ۀدربار هرچندبوده است.  یف کشیتصح یرخ داده و کج

ـ ا يبرا ؛به کار نرفته است ينسب انصار از جملـه   ؛وجـود دارد  ين احتمـال شـواهد  ی

  نکه:یا

  کسان است.یه، نام، نام پدر و نام جد هر دو نفر یکن .1

  محتمل است. کام�ًها  آن يبا توجه به شباهت نوشتار یبه کج یف کشیتصح .2

، یدارد.(کورانا برعکس آن وجود یو  یا کنجی یبه کج یف کشیتصح يها نمونه .3

  )114، ص5ق، ج1411

انه صنف  یو ذکر الکنج«سد: ینویفضل بن شاذان م يها کتابنام  ۀدربار ینجاش .4

 ،ارین مـورد هـم بـه احتمـال بسـ     ی) در ا307ق، ص1416، ی(نجاش.»ن کتابایمائه و ثمان

ن یتـدو  يبـرا  یاز منابع نجاش یکی یم که کشیدانیبوده است. م یف کشیتصح یکنج

  رجالش است.کتاب 

 ییت کرده اسـت. از سـو  یکتاب را روا یک واسطه از نوفلین سند با یدر ا یکج .5

ت شده است. با مراجعه به رجال یروا یحسن بن محمد بن جمهور عم ۀلیوس کتاب به

بـا دو واسـطه از ابـن جمهـور      ک واسـطه و گـاه  یـ ز گاه بـا  ین یم که کشینیبیم یکش

ک طبقـه هسـتند.   یـ در  یو کشـ  یکج ،از نظر طبقه یعنی ؛نقل کرده است یهای گزارش

از ابن جمهـور   یدر سند کتاب و اثبات نقل کش یوجود ابن جمهور عم ،نیع�وه بر ا
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  است. یبه کج یف کشیگر از احتمال تصحیداي  هنشان ،یعم

) ثبـت  ی(کج ين شخص نام برده و در هر سه بار نام راویخ صدوق سه بار از ایش

ـ ) ا159و  139، ص1، جق1404، همـو  ؛441، ص[الف]تـا  بـی ، (صدوق.است شده  نی

خ صـدوق وجـود   یشـ  ۀف در منبع مورد استفادین تصحین باشد که ایتواند نشانگر ا می

اشـتباه   را بـه  ين منبـع، نـام راو  یـ خ صدوق در هر بار مراجعه و استفاده از ایو شداشته 

ـ .اند ثبت کرده ن شکلیز در نقل از صدوق به همین نیمتأخرگزارش کرده است.  ، ی(حل

  )143م، ص1950

ذکـر   يکه مشخص است نام راو چنان ؛یمن سمع الحسن بن محمد النوفل یـ حدثن

  نشده است.

  .یثم الهاشم یـ الحسن بن محمد النوفل

  :اندشده ین فرد معرفیه به ایشب یسه نفر با مشخصات ،یدر منابع رجال

ده دارد که آن را یپرفا یکتابف است اما ی، ضعیحسن بن محمد بن سهل نوفل .الف

 احمـد اسـت.   انیدا�مع اهل  ذکر مجالس الرضا، کرده است. نام کتاب آوري جمع

ت ین کتاب را روایا یاز نوفل یاز حسن بن محمد بن جمهور عم يمریرافع ص یبن اب

  )37ق، ص1416، ینجاش(.کرده است

بن حارث بن د بن نوفل یعقوب بن سعیحسن بن محمد بن فضل بن  ابومحمد .ب

ت یروا را از امام رضااي  هنسخ يل (القدر) است. ویموثق و جل يب، فردلعبدالمط

کنـد. او کتـاب   یت مـ یروا ق پدرش از امام صادق و امام کاظمیو از طر کرده است

ن کتاب را از یا یاش، حسن بن محمد بن جمهور عمیداشته که بنا به نقل ابن ع یبزرگ

  )51، صهمان(.حسن گزارش کرده است

عقوب بن سعد بن نوفل بن حارث بـن  ین بن محمد بن فضل بن یابومحمد حس .ج

ان بـود. پـدرش از امـام صـادق و امـام      یشـم ها  مورد اعتماد يها هب، از چهرلعبدالمط

ش اسحاق و یعموها که ن نقل کرده استیت کرده است. ابوالعباس چنیروا کاظم

مجالس الرضـا  از آن دو امام هستند). کتاب  يراو یعنی(اند نیز چنیل نیعقوب و اسماعی

  )57، صهمان(.ف کردیرا تصن انیدا�مع اهل 

    :ن سه عنوان وجود داردیا ۀباردو نظر عمده در ،انین رجالیدر ب
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ـ از جملـه شـواهد ا   ؛ن سه عنوان مربوط به سـه نفـر اسـت   یا اول: ۀینظر ن مـدعا  ی

  :اند از عبارت

. انـد  ن را دو بـرادر دانسـته  یحسـن و حسـ   یبرخ ،یحات نجاشیبا توجه به توض .1

هـا   نیـ د در نام اجداد ایف سعد و سعی) تصح48، ص3، جق1412، شاهرودي ي(نماز

  و محتمل است. یعیطب يامر

  سهل) متفاوت است. ـ  (فضلها  آن ن افراد و نام جدینام ا .2

  ق کرده است.یگر را توثیف و دو نفر دیرا تضع یکی ینجاش .3

دهـد از  ین سه نفر در نظر گرفته که نشـان مـ  یا يسه عنوان جداگانه برا ینجاش .4

  ها، سه نفرند. نینظر او ا

ن است که تنها منبع یا ،کندین افراد را مشکل میا ۀدربار يکه داور ياز موارد یکی

ذکر نشده  یر منابع رجالین افراد در سایاست و نام ا ینجاش رجالما،  یاط�عات رجال

  است.

ت یـ ن نظر را تقویز این يک نفر است. شواهدین سه عنوان مربوط به یدوم: ا ۀینظر

  نکه:یاز جمله ا ؛کندیم

ش را ین عموهـا یل نام حسیکه ذ یچرا نجاش ،ن دو برادر هستندیاگر حسن و حس .1

ـ  ،که در موارد مشـابه  ینکرده است؟ درحالاي  هن برادر اشاریبه وجود ا ،کرده یز معرفین ا ی

ک یـ در  ییاز نظر الفبـا ها  آن خصوص اگر نام کند، بهیبرادر را در کنار هم ذکر ماسم دو 

، ی(نجاشـ .د را در کنار هم آورده استین بن سعینمونه حسن و حس عنوان بهباب بگنجد، 

ح کـرده  یتصـر هـا   آن به نسـبت  ،هم که جدا از هم آورده ي) و در موارد58، صق1416

  )218و  39(همان، ص.فرزندان بسطامن یعبداهللا و حس مانند ؛است

  محمد است.ب و ج) ابو(هر دو نفر ۀیکن .2

 یبرق .خورندیار کم به چشم مین دو نام(ب و ج) بسیز ایعه نیش ییدر منابع روا .3

حب  کهت کرده یروا از پدرش از امام صادق یاز حسن بن محمد بن فضل الهاشم

) 152، ص1ش، ج1330، ی(برقـ .ت در هفت مکان و مرحلـه سـودمند اسـت   یما اهل ب

 از پـدرش از امـام صـادق    یشمها  نقل کرده که حسن بن محمد بن فضل ینجاش

ن بـن محمـد   یاز حسـ  یتی) محمد بن حسان روا51، صق1416، ی(نجاش.کندینقل م
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، ینی(کل.ن استیوالد ۀان، کفارکودک يمارینقل کرده که ب یبا سند از امام عل ینوفل

  )115، ص8ش، ج1364، یطوس ؛394، ص]فال[تا ، بی؛ صدوق52، ص6ش، ج1363

 یبنا به نقـل نجاشـ   امام رضا ۀدربار ی(ب و ج) وجود کتابهر دو نفر ۀدربار .4

در منابع موجـود   ی، ولانیدا�مع اهل  مجالس الرضاژه کتاب یو به ؛ثابت شده است

  افت نشد.ی ن دو نفر از امام رضایاز ا یتیچ روایه ییروا

ـ با اهـل اد  ات مربوط به مناظرات امام رضایمنبع روا .5  يمان مـروز یان و سـل ی

ن بن محمـد بـن فضـل بـه     یاست. و نام حسن و حس یحسن بن محمد بن سهل نوفل

  خورد.یچشم نم

ن کتاب یاند. نام اداشته امام رضا ۀدربار یان شده که کتابیهر سه نفر ب ۀدربار .6

  کسان است.ی دو نفر(الف و ج) کام�ً ۀدربار

  است. یکتاب هر دو نفر(الف و ب)، حسن بن محمد بن جمهور عم يراو .7

 کـام�ً  يامـر  ،یخط يها ن و فضل به سهل در نسخهیف نام حسن به حسیتصح .8

  محتمل است.

ملقب کرده اسـت.   یثم الهاشم یخ صدوق حسن بن محمد را با عنوان النوفلیش .9

اطر انتساب به نوفل بن حـارث بـن   خ به ین نکته است که لقب نوفلید ایؤن مطلب میا

 يبودن از سو یشمها  ه بریداده شده است. تک يبه و ،ان استیشمها  عبدالمطلب که از

ق، 1416، ی(نجاشـ .خـورد یز بـه چشـم مـ   ین بن محمد بن فضل نیحس ۀدربار ینجاش

  )75ص

لـه کتـاب   «سد: ینویو کتابش م یحسن بن محمد بن سهل نوفل ۀدربار ینجاش .10

، همان(.»انیدا�مع اهل  الس�م علیه الفوائد، جمعه و قال: ذکر مجالس الرضا ریحسن کث

او خـود در   ییگـو  ؛داندیم یات کتاب را منتسب به نوفلیروا آوري جمع یعنی) 37ص

موجـود   يهـا  روایـت  ۀکنند آوري جمع فقطنداشته است و  یت نقشیدن و نقل روایشن

در مجلس منـاظره حاضـر بـوده و     ینوفل ،ت مذکوریکه در متن روا یبوده است، درحال

خـود   یدهد کـه نجاشـ  ین نشان میبوده است. ا ز همراه امامیقبل از مناظره ن یحت

چـون   ؛نقل کرده اسـت  ین کتاب را از منبعیو اط�عات مربوط به اده ین کتاب را ندیا

  ست.یف سازگار نین توصیت موجود با ایروا
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اقـوال   أک نفر اسـت. منشـ  یهر سه عنوان مربوط به احتما�ً  ،ن موجودیبا توجه به قرا

که با اسـتناد بـه آن منـابع،     بوده ین سه نفر، منابع مختلف نجاشیا ۀدربار یمختلف نجاش

، 47، ص54ق، ج1403، ین باره نـک: مجلسـ  یدر ا(ذکر کرده است. یمختلف يها گزارش

ــ ؛5پانوشــت  ــاز63، ص2ج ق،1418، یتفرش ــاهرودي ي؛ نم  ؛48ص، 3ج ،ق1412، ش

  )1386 يد 14 (کاتبان)، جمعهیخیتار يها یت بررسی، حسن، سايانصار

  منبع .3ـ5ـ4

ـ دا�مجـالس الرضـا مـع اهـل      ت کتـاب ین روایمنبع ا ،بر اساس آنچه گذشت اثـر   انی

سنده مورد اعتماد است امـا سـند   ینو است. ین) بن محمد نوفلیا حسیابومحمد حسن(

  شود. می یف تلقیان ضعیکتاب از نظر رجال

  يمان مروزیبا سل رضا امام ۀمناظر .6ـ4

مان یخواهد با امام بحث کند اما سلیم ،متکلم بزرگ خراسان ،يمان مروزیاز سل مأمون

چون ممکـن اسـت بـر امـام غلبـه کنـد و او نـزد         ستین ين کاریل به چنید مایگویم

کند که قصـد  ید میکأت مأمونر بزرگان حاضر در مجلس خوار شود. اما یشم و ساها یبن

مان حاضـر  یسل ،ن حالیک مسئله امام را مغلوب کند. در این است که حداقل در یاو ا

مناظره آماده شود و نزد او  يکند برایدرخواست م از امام مأمونشود. یبه مناظره م

فرستد تـا خـود پـس از عـوض     یم مأمونرا نزد  یو عمران صاب ید. امام ابتدا نوفلیایب

 مـأمون کـه بـه دسـت     یکس عنوان بهن متن یدر ا یاو برود. عمران صابکردن لباس نزد 

بـدا را بـا    ۀشـود و او بحـث دربـار   یمـ  یمعرف ،شم شده استها یمسلمان شده و از بن

ـ بدا ادامه پ ۀمان درباریکند. امام به مجلس وارد شده و بحث با سلیمان شروع میسل دا ی

مان در یسـل  ،تیـ شـود. در نها یبحث مجمله اراده  از یصفات اله ۀپس دربارکند سیم

ان است و مجلس تمام یشمها  نین داناترید ایگویم مأمونمباحث مغلوب شده و  ۀهم

  )170ـ  159، ص1، جق1404(صدوق، .شوندیشده مردم پراکنده م

  تیسند روا یـ بررس1ـ6ـ4

  گزارش شده است. یکسانی نقل شده و از منبع یت قبلیبا همان سند روا تین روایا

  ن عترت و امتیفرق ب ۀاهل سنت دربار يمناظره با علما .7ـ4

عـراق   ياز علما یکه جماعت یحالدر مرو حاضر بود در مأموندر مجلس  امام رضا
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د نظر شـما  یه به من خبر دهین آیا ۀکرد دربار سؤال مأمونز حاضر بودند. یو خراسان ن

علما گفتند منظور کـل امـت اسـت.     »اصطَفَینَا منْ عبادنَاثُمّ أَورثْنَا الْکتَاب الَّذینَ « :ستیچ

اسـت.   امبریـ منظـور خداونـد، عتـرت پ    :فرمود د و امامینظر امام را پرس مأمون

ـ تفـاوت آل و امـت را ن   ،ان فرمودند. در ادامهیشان را ب یل قرآنیسپس د� ز مشـخص  ی

، 1، جهمـان (.ان و شرح نمودنـد یرا ب امبریعترت پ ۀه از قرآن درباریآ دوازدهده و کر

  )212ـ  206ص

  تیسند روا .1ـ7ـ4

اهللا  یجعفر بن محمـد بـن مسـرور رضـ     ه المؤدب وین بن شاذویبن الحس یحدثنا عل

ان بـن الصـلت   یـ ه عن الریعن أب يریبن جعفر الحم عبداهللاحدثنا محمد بن  :ا�عنهما ق

مجلسـه جماعـه مـن     یبمرو وقد اجتمع ف مأمونمجلس ال الس�م علیه قال: حضر الرضا

  : ...مأمونعلماء أهل العراق وخراسان فقال ال

  سند یبررس .2ـ7ـ4

ا صحاف مورد اعتماد و یه صفار ین بن شاذویه مؤدب؛ حسین بن شاذویبن حس یـ عل

. از اوسـت  نیمنؤالمـ ریاسـماء ام و کتـاب   عمـال ا�و ةالصـ�  کتـاب ث بود. یل الحدیقل

ن بـن  یبن حسـ  یعل ،ي) فرزند و110، صق1417، یطوس ؛65صق، 1416، ی(نجاش

کند یت میروا يریخ صدوق از حمیش يها کتابخ صدوق است که در یه از مشایشاذو

  )348، ص5، جق1412، شاهرودي ي(نماز.انداوردهیان نیبه م ياز و یان نامیو رجال

. اند نپرداخته ان به اویخ صدوق است که رجالیز از مشایجعفر بن محمد بن مسرور نـ 

  )218، ص2، جق1412، ي(نماز

ده و کـر ، با امام زمان مکاتبـه  ی. ابو جعفر قميریبن جعفر الحم عبداهللاـ محمد بن 

ده اسـت(ابن  یرسـ  يبه دست ابن غضائر مسائل ۀده است. نسخیشان پرسیاز ا یتا�سؤ

  )236، صق1417، ی(طوس.دارد یاتیمصنفات و روا ؛)124صق، 1422، يغضائر

مورد اعتماد و صاحب آثار متعـدد از جملـه    ي، فردیقم يریعبداهللا بن جعفر حمـ 

  )168ـ167، صهمان(.است یاست که تا روزگار ما باق سنادا�قرب 

 مورد اعتماد از اصـحاب امـام رضـا    يفرد یقم يان بن صلت اشعریر یـ ابو عل

جمـع کـرده اسـت.     ین آل و امـت را در کتـاب  یفرق ب ۀدربار است که ک�م امام رضا
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ـ از ا يگرید ۀاما در نسخ ،ان نقل کردهین کتاب را از ریعبداهللا بن جعفر ا نـام   ،ن کتـاب ی

ـ ) ر165، صق1416، ینجاشـ (.ب نوشته شده اسـت یان بن شبیر  یـی ب دایان بـن شـب  ی

انـد. او مسـائل صـباح بـن     ت کردهیاز او روا ها یمعتصم است که در قم ساکن شده و قم

بـن   یـی حیق یـ ن کتاب از طریرا در کتابش جمع کرده بود. ا از امام رضا ينصر هند

ـ یـ طر از یتـ یخ صدوق روای) ش165، صهمان(.ت شده استیروا يؤلؤا لیزکر از  یق برق

. نقـل کـرده اسـت    عت مردم با امام رضـا یب ۀنحو ۀمعتصم دربار ییب دایان بن شبیر

ان یاز پدرش از ر ابراهیمبن  یاز عل یتیروا ي) و265و  239، ص2، جق1404(صدوق، 

نقـل کـرده    مـأمون در حضـور   لت امام کاظمیرون به فضها  اعتراف ۀب درباریبن شب

ـ ) ا87، ص1(همان، ج.است ـ بـا موضـوع کتـاب ر    یات ارتبـاط یـ ن روای   ب یان بـن شـب  ی

  ندارند.

وارد شـد   ان بن صلت به محضر امام رضایت کرده است که ریروا یخ طوسیش

. دکـر خواسـت  از امـام در  ،که به نام امام مسکوك شـده بـود  را راهن و چند درهم یو پ

  )824ـ  823، ص2، جق1404، ی(طوس

    منبع .3ـ7ـ4

 یعلاثر ابـو  لا�و  إلما�ن یالفرق بار از کتاب یاحتمال بس ت بهین روایخ صدوق در ایش

بـه   يقابل اعتمادق یمنبع معتبر و از طر استفاده کرده است. یقم يان بن صلت اشعریر

  ده است.یخ صدوق رسیدست ش

  امبر اکرمیو پ یسیت حضرت عیحقان ۀامام با ابوقره دربار ۀـ مناظر8ـ4

 خواست او را بـه محضـر امـام رضـا     ییحیق از صفوان بن یابوقره، مصاحب جاثل

 ۀد و بحـث دربـار  یشان موافقت کرده و ابوقره به حضور امـام رسـ  یببرد، امام با ورود ا

ک یمسلمانان را با طرح  يان و بط�ن ادعایحیمس يو ادعا یسیت حضرت عیحقان

  ) 254، ص2، جق1404(صدوق، .پرسش شروع کرد

  تیسند روا .1ـ8ـ4

شـم  ها  بـن  احمـد بـن   ابـراهیم ن بـن  یوالحسـ  یاد بن جعفر الهمدانیبن ز احمدحدثنا 

شـم  ها  بن ابراهیمبن  یاهللا عنهم قالوا: حدثنا عل یالوراق رض عبداهللابن  یعل المکتب و

ق أن یأبو قرة صاحب الجـاثل  یقال: سألن يى صاحب السابریحیه عن صفوان بن یعن أب
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  : ...الس�م علیه ذلک یفاستأذنته ف الس�م علیهأوصله إلى الرضا

  سند یبررس .2ـ8ـ4

 یعلـ  شم مکتب وها  بن احمدبن  ابراهیمن بن یو حس یاد بن جعفر همدانیبن ز احمد

  خ صدوق هستند. ید شیاهللا عنهم از اسات یوراق، رض عبداهللابن 

  شد. ین معرفیش از ای، پابراهیمبن  یـ عل

ان را در قم منتشر کرده یث کوفیاست که احاد ین کسیاول یشم کوفها  بن ابراهیمـ 

، ی(طوس.اشاره کرد نیمنؤالمریا امیالنوادر و قضاتوان به یاو م يها کتاباز جمله  ؛است

  )35، صق1417

 است امام کاظم و امام رضا يمورد اعتماد و از وک� يى فردیحیـ صفوان بن 

  )198، صق1416، ی(نجاش.داشته است یفقه کتاب عمدتاً یکه س

  منبع .3ـ8ـ4

ان را یـ کوف يهـا  کتـاب از  ياریشـم بسـ  ها  بـن  ابراهیمق پدرش یاز طر ابراهیمبن  یعل

صفوان  يها کتاباز  یکیت از ین روایااحتما�ً  ،کند. با توجه به سند مذکوریت میروا

داشته و  يثرؤنقل آن نقش م ت، دریاول روا ينکه صفوان راویژه ایو به ؛نقل شده است

 يق معتبـر یمنبع معتبر است و از طر را ثبت کرده است. ات رفتار و گفتار امامیجزئ

  ده است.یخ صدوق رسیبه دست ش

امامت و خالفـت در   ۀدربار يبن ضحاك سمرقند ییحیبا  امام ۀمناظر .9ـ4

  مأمونحضور 

از فقها و متکلمان را جمع کرده بود تا با امام مناظره کرده و او را مغلوب  ياعده مأمون

ک نفـر را  یخواست ها  آن از امامت بحث کنند. امام ۀگفته بود دربارها  آن کنند و به

ـ را کـه نظ  يبن ضـحاك سـمرقند   ییحیها  آن نده مشخص کنند وینما عنوان به در  يری

خ�فـت و امامـت بحـث کـرد و      ۀدربار او با امام .خراسان نداشت، انتخاب کردند

  )257ـ255، ص2، جق1404(صدوق، .زود مغلوب شد یلیخ

  تیسند روا .1ـ9ـ4

 یى الصـول یـ حیمحمد بن  یقال: حدثن یهقیالب احمدن بن یالحس یحدثنا الحاکم أبو عل

  لفاظ ...ا�خبر مختلف  الس�م علیه الرضاحکى عن یقال: 
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  سند یبررس .2ـ9ـ4

ان متقدم نـام او را  یخ صدوق است. رجالیخ شی، از مشایهقیب احمدن بن ی، حسیابو عل

خ صـدوق  ی) شـ 84، ص3، جق1412، شاهرودي ياند.(نمازشان ذکر نکردهیها کتابدر 

از  يرا م�قــات کــرده و اخبــار یهقــیب احمــدن بــن یشــابور حســیدر ن 352در ســال 

 ؛129 ،26ـ24ص ،1، جق1404صدوق، (.افت کرده استیدر يرا از و یصول يها کتاب

 ــ 243، 197ـ191، 190، 175ـ174، 160ـ155، 154ـ153، 138ـ135، 94ـ93، ص2ج

  )284ـ281 و 274، 268ـ266، 262ـ261، 258، 256ـ255، 245

ب یـ محدث، مورخ، شـاعر و اد  یبن عباس، صول عبداهللابن  ییحیمحمد بن  ابوبکر

اخبـار خلفـا و شـعرا،     ۀدربـار  وراقا�ار از جمله یبس يها کتابو صاحب  یبزرگ سن

کتـب   یبوده و ع�وه بر برخ یعباس ياز خلفا يم تعدادیو... است. او ند الوزراءکتاب 

ـ   فیتـأل ، اخبار و اشعار خلفا، وزرا، شعرا و بزرگان را جمع و یثیحد  ۀکـرده و کتابخان

، يب بغـداد یـ خط(.ا رفـت یـ در بصره از دن 336ا ی 335 داشته است. او در سال یبزرگ

ـ  ؛202ـ198، ص4، جق1417 م علـت  ی) ابـن نـد  302ــ 301، ص15، جق1413، یذهب

نقـل   یعل ۀداند که دربار یم یاو را در بصره مربوط به مطلب ۀانیو مرگ مخف یزندگ

  )168ـ167، تا ، بیمیابن ند(.م به قتل او گرفتندیتصم يا رو عده نیاکرده بود و از

خ ین تـار یو همچن مادر امام رضا ۀرا از او دربار يات و اخباریخ صدوق روایش

گـر نقـل   یشان و موارد دیخ امام رضا و شهادت ای، تارع مربوط به امام کاظمیو وقا

در  یهقـ یب احمـد ن بـن  یاز حسـ  352ات را در سـال  ین روایاز ا يخ تعدادیکند. ش یم

، ق1404صدوق، (.افت کرده استیدر یات را از صولین روایکه او هم اده یشابور شنین

، 175ــ 174، 160ــ 155، 154ـ153، 138ـ135، 94ـ93، ص2ج ؛129، 26ـ24، ص1ج

) 284ـ281 و 274، 268ـ266، 262ـ261، 258، 256ـ255، 245ـ243، 197ـ191، 190

، 1، جهمـان (یبن اسحاق طالقان ابراهیمق محمد بن یات را هم از طرین روایاز ا یبرخ

) و محمد بـن  226ـ225، ص1، جهمانالمکتب( ییحیبن  احمد) 84ـ  82 و 73ـ70ص

  ت کرده است.ی) روا155، ص2ج همان،(یصقر الغسان

امـام   ۀات مربوط به منـاظر یتوان به روایم یشده از کتاب صول ات نقلیاز جمله روا

اشـاره کـرد. ابوذکـوان    » ثُمّ لَتُسئَلُنَّ یومئذ عنِ النَّعیمِ« ۀیر آیتفس ۀاهل سنت دربار يبا فقها
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 یبن عباس صول ابراهیمن مطلب را که از یراف ایدر س 285ل در سال یقاسم بن اسماع

ن مجلس حاضر بـوده  یخود در ا ابراهیمنقل کرد که  ،ده بودیدر اهواز شن 227 در سال

  )136، ص2(همان، ج.است

گزارش شده است کـه   از (امام) رضا يخبر«سد: ینویم یصول ییحیمحمد بن 

ده کـه بـه آن   ی) به من نرسین خبر با سند (محکمیت ایالفاظش متفاوت نقل شده، روا

که آن را گـزارش   يعمل کنم (و بر اساس آن سند الفاظ را گزارش کنم) و الفاظ افراد

ـ انکه من یبا هم متفاوت است. جز ا ،اندکرده کـنم  یآن را نقـل مـ   ين خبـر را و معنـا  ی

 ین خبر از طرق متعدد به صولیحاصل آنکه ا 2با الفاظ مختلف نقل شده است. هرچند

صحت اصل خبر حاصل شـده اسـت.    ۀدربار ینان نسبیکه اطماي  هگون به ؛ده استیرس

با عبارات و کلمات مختلف نقل شده اسـت   یکسان ولین خبر با مضمون یگر آنکه اید

نداشته است که با توجـه بـه آن سـند محکـم، الفـاظ و       یک سند محکمیز ین یصولو 

(صـدوق،  .م گرفته گزارش را نقل به معنـا کنـد  ین تصمیبرانقل کند. بنا هنیعبعبارات را 

دهد که او در امـر   می نشان یصول ين موارد از سوینقل ا )257ـ255، ص2، جق1404

ده اشاره کند یآشنا بوده و خود را ملزم دث یث متساهل نبوده و با ضوابط نقل حدیحد

  کند. می ث را نقل به معنایکه حد

  منبع .3ـ9ـ4

خ صـدوق بـه   ین منـابع شـ  یتـر  د از مهمیرا با یصول يها کتاب ،بر اساس آنچه گذشت

با  یلشود و نمی یعه معتبر تلقیان شیرجالنزد سنده از اهل سنت است و ینو شمار آورد.

ـ احتمال جعل خبر از ناح ،که نقل کرده برخ�ف مذهبش بوده یتینکه روایتوجه به ا  ۀی

ده را نقـل بـه   یت از طرق متعدد شنین روایکند که ا می انیاو ب ییاو وجود ندارد. از سو

ن مـوارد  یـ ک واسطه از او نقـل کـرده اسـت. ا   یبا  خ صدوق هم فقطیش کند و می معنا

   شود. می به صحت مضمون خبر یان نسبنیجاد اطمیباعث ا

  د الناریمعروف به ز ید بن موسیبا برادرش ز امام ۀبحث و مناظر .10ـ4

اخـت�ف نقـل کـرده اسـت.      ید النار با کمیخ صدوق چند گزارش از بحث امام با زیش

کرد اهـل بهشـت اسـت.    یل تصور مین دلیبه هم کرد و ظاهراًید به نسبش افتخار میز

 ت خدا و ورود بـه بهشـت را  یدانسته و م�ك رضان پندار او را با استد�ل باطل یامام ا
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اشـاره   پسر نوح يافتخار به نسب هم به ماجرا ۀاطاعت از او برشمرده است. دربار

نکه او یبا ا» ر صالحیس من اهلک انه عمل غیانه ل«: او فرمود ۀکنند که خداوند درباریم

داند. مـا هـم   ینوح نم تیاعمالش جزء اهل ب سبب او را به وندخدا ،پسر نوح بود واقعاً

  است. تیاز ما اهل ب ،کس از خدا اطاعت کندهرن شکل، یبه هم

 ،در بصـره  199عباس در سال  یه بنیان شورش علیبود که در جر د برادر امامیز

د النـار مشـهور شـد.    یـ ل به زین دلیعباس را آتش زد و به هم یبن يها از خانه يتعداد

عنوان کرد به خاطر امام از گناهان او گذشته و او را بـه   ،ر شدیپس از آنکه او اس مأمون

 )258، ص2، جق1404صدوق، (د.یامام بخش

  ها ن گزارشیسند ا .1ـ10ـ4

  سند روایت اول

حـدثنا محمـد بـن     :اهللا عنه قال یبن محمد بن عمران الدقاق رض احمدبن  یحدثنا عل

 :حماد عن الحسن بن الجهم قـال  یر صالح بن أبیحدثنا أبو الخ :قال یالکوف عبداهللا یأب

... قـال الحسـن بـن     :قولید بن موسى أخوه وهو یوعنده ز الس�م علیه کنت عند الرضا

  ا بن الجهم ...ی :یفقال ل یإل الس�م علیه ثم التفت :الجهم

  سند  یبررس

  خ صدوق است. ی، استاد شاحمدبن  یـ عل

شده  ياست که ساکن ر یکوف يعبداهللا همان محمد بن جعفر اسد یـ محمد بن اب

ـ از ضعفا روا یث و مورد اعتماد بود، ولیح الحدیصح يفرد يو ؛است کـرد و  یت مـ ی

 ؛373ص، ق1416، ی(نجاشـ .ا رفتیاز دن 312کرده است. او در سال  فیتأل ییها کتاب

  )233، صق1417، یطوس

 ییهـا  کتـاب را م�قات کرده و  ي، امام عسکريحماد راز یر صالح بن ابیـ ابوالخ

او نوشـته: امـر او بـر مـن      ۀدربـار  یدارد. نجاشـ  نیمنؤرالمیخطب امو  النوادراز جمله 

ق، 1416، ی(نجاش.ناشناخته است یشناخته شده و گاه یاتش) گاهیده است،(روایپوش

و از اد کـرده  یـ ر ین و ابـوالخ یابوالحسن، ابوالحسـ  يها هیگاه او را با کن ی) کش198ص

، ی(طوسـ .ده اسـت یپسـند یت کـردن از) او را مـ  یشده که (روات یفضل بن شاذان روا

  )837و  665، 461، ص2، جق1404
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از بحـث مـورد    ییثر دارد و در جـا ؤت نقش مـ ین روایدر ا يـ حسن بن جهم: و

  ن گذشت.یش از ایشود. شرح حال او پیخطاب امام واقع م

  سند روایت دوم

قال: حـدثنا   یالکوف عبداهللا یقال: حدثنا محمد بن أب یالسنان احمدحدثنا محمد بن 

حماد قال:  یاد قال: حدثنا صالح بن أبیقال: حدثنا سهل بن ز احمدض صالح بن یأبو الف

بن موسى  یقال: کنت بخراسان مع عل يالوشاء البغداد یحدثنا الحسن بن موسى بن عل

  د بن موسى حاضر...یمجلسه وز یف الس�م علیه الرضا

در  احمـد ض صـالح بـن   یبـوالف ابا مشخصات  یآشفته است. شخص یسند کمن یا

ر(ابوالحسن ین شخص همان ابوالخیار ایاحتمال بس ست و بهیشده ن شناخته یمنابع رجال

ار یاحتمال بسـ  ف شده است. بهیحماد است که نامش تصح ین) صالح بن ابیا ابوالحسی

 يها لوله، خ�صه شده بوده و در نقلیح ۀویجا دو سند وجود داشته است که با شنیدر ا

روایت اول که چنـد سـطر   خصوص اینکه سند  ؛ بهانداشتباه با هم مخلوط شده به يبعد

  هم به این شکل است. ،پیش بررسی شد

ـ بـو الخ ا  ، عبـداهللا  یبامحمد بن   ،احمدبن  یعل سند روایت اول: ـ ار صـالح بـن   ی  یب

  الحسن بن الجهم    ،حماد

ض صـالح بـن   یبوالفا  ، عبداهللا یمحمد بن اب  ، احمدمحمد بن  .الف سند روایت دوم:

  وشاء ، حماد یصالح بن ابریابو الخ ،ادیسهل بن ز .ب؛ وشاء  ، احمد

است که  يبن محمد بن سنان زاهر احمدمحمد بن  همان یسنان احمدـ محمد بن 

ـ نقل کـرده و تعب او از  يخ صدوق است. صدوق در موارد متعددیاز مشا اهللا  یرضـ «ر ی

  )56و  24، ص16ج ،ق1413 ،یی(خواو به کار برده است. را دربارۀ» عنه

  شد. ین معرفیش از ایعبداهللا پ یـ محمد بن اب

 انـد  تهف دانسیاو را ضع یو طوس یاست که نجاش ياز افراد يراز یآدم ادیسهل بن ز

هـا   آن ییاهللا خـو  تیاما آ اند دهق او نقل کریتوث يبرا ین، قرایید بهبهانیمانند وحاي  هو عد

  )356، ص9، جهمانف کرده است.(یدانسته و او را تضع یرا ناکاف

  يالوشاء البغداد یـ الحسن بن موسى بن عل

ت یـ ن روایعه جـز در همـ  یش ییو روا یدر منابع رجال یبن عل ینام حسن بن موس
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در نـام او بـه    یفیتصـح احتمـا�ً  ) يو با توجه به لقب و نسبت او(وشاء و بغدادامده ین

است و کتاب  اد وشاء از اصحاب امام رضایبن ز یوجود آمده است. حسن بن عل

  )40ق، ص1416، ی(نجاش.از جمله آثار اوست مسائل الرضا

  ت سومیسند روا

ـ بـن ز  احمـد  محمد بن موسى المتوکل و ه ویلویماج یحدثنا محمد بن عل اد بـن  ی

اسر أنـه  ی یشم قال: حدثنها  ابراهیمبن  یاهللا عنهم قالوا: حدثنا عل یرض یجعفر الهمدان

سـمى  ینإل وأحرق وقتـل وکـان   یبالمد الس�م علیه الحسن ید بن موسى أخو أبیخرج ز

ـ   :مأمونفقال ال مأمونفأسر وحمل إلى ال مأمونه الید النار فبعث إلیز  یاذهبوا به إلـى أب

د أغرك قول سفلإل یا زی: الس�م علیه له أبو الحسنه قال یاسر: فلما أدخل إلیالحسن، قال 

  أهل الکوفإل... 

ت ین روایاسر خادم ایشم از ها  بن ابراهیمبن  یخ صدوق از علید شیسه نفر از اسات

  اند.را نقل کرده

سال پس از امـام   صدش از ی، بزنده بوده 307شم که در سال ها  بن ابراهیمبن  یعل

ده ین مطالب را شنیا ماًیاسر خادم مستقید است که از یبع عتاًیو طبا رفته یاز دن رضا

  باشد.

وجـود   ینـام کسـ   ،اسر خادمیو  ابراهیمبن  ین علیت بینکه در سند روایبا توجه به ا

 ابـراهیم بـن   یعلـ  يها کتاباز  یکیت را از ین روایخ صدوق ایم که شیرید بپذیبا ،دندار

  اسر خادم گزارش کرده است.یت را از یروا ،صورت مرسل نقل کرده و او در کتابش به

  منبع .2ـ10ـ4

ـ یجه گرفت که با سه گزارش از یتوان نتیم ا�ت بیبا توجه به سه روا رو  هک ماجرا روب

ن یـ ک مضمون و به سه شـکل نقـل شـده اسـت. ا    ین سه گزارش با یم. اما متن ایهست

ـ ان ایکتاب جر ۀسندینو ،گریعبارت د به ؛ت داردیماجرا حکا يمطلب از نقل به معنا ن ی

ـ      یق شـن یـ گو را از چند طرو گفت هـا   آن نیده و در کتـابش ذکـر کـرده اسـت کـه در ب

  وجود دارد. یاخت�فات

رسـد  یحماد است و بـه نظـر مـ    یت اول و دوم، وجه اشتراك صالح بن ابیدر روا

ت دوم بـا  یـ روا ت اول معتبر است.یسند روات بوده است. یروا یکتاب او منبع احتمال



 1400، پاییز و زمستان موشش، سال سیزدهم، شماره بیستپژوهیحدیثعلمی لنامه صفدو   76

  توان اعتماد کرد. می نقل شده که به سند اولدو سند 

خ یشـ  نقل شده است. ابراهیمبن  یعل يها کتاباز  یکیاز احتما�ً ت سوم هم یروا

و سـند او بـه   نقـل کـرده    ابراهیمبن  یخش از علین نفر از مشایچند صدوق با واسطۀ

  معتبر است. ابراهیمبن  یعل يها کتاب

  ت سند و منبع مناظرات امام رضایوضع

  سندسنده و ینواعتبار   منبع    سند  مناظره يموضوع و محتوا

ن یبـــا متکلمـــ منـــاظره

 ۀمختلـف دربـار   يها فرقه

  امامت  

،  یم القرشـ یبـن تمـ   عبـداهللا م بن یتم

ــ  ــد  ، یأب ــ احم ــن عل  ، ينصــارا� یب

  الحسن بن الجهم   

بن  احمدکتاب 

  يانصار یعل

    :فیسند کتاب ضع

امـا نـزد    ناشـناخته  :سندهینو

  شیخ صدوق معتبر

و نقـد   مـأمون بـا   مناظره

ــروا ســتاره زهــره و  اتی

  لیسه

 ، یم القرشـ یبـن تمـ   عبـداهللا م بن یتم

 یعلـ   ، ينصـار ا� یبن عل احمد  ، یأب

  بن محمد بن الجهم

  پیشین  نیشیپ

 ۀدربـار  مأمون هاي پرسش

  ایعصمت انب

  ، یم القرشـ یبـن تمـ   عبـداهللا م بن یتم

 یعـن علـ    ، مانیحمدان بن سـل   ، یأب

  بن محمد بن الجهم  

ــاب حمــدان  کت

  مانیبن سل

(نزد شـیخ  فیسند کتاب ضع

  سنده موثقیو نو معتبر)

بن محمد  یعل هاي پرسش

عصـمت   ۀبن جهم دربـار 

  ایانب

ن بن یحس اد بن جعفر ویبن ز احمد

 ،الـوراق  عبـداهللا بـن   یعلـ  و ابراهیم

القاسـم بـن محمـد      ،ابراهیمبن  یعل

  ... قال: يبوالصلت الهروا ،یالبرمک

ــا  ــاة الرضـ  وفـ

ــلت  ــاباصـ ا یـ

ــاب ــ یکت  یاز عل

    ابراهیمبن 

  مورد اعتماد :سندهینو

ــاب  ــق کت ــاة الرضــاطری  :وف

ضعیف اما طریق کتاب علی 

  معتبر :ابراهیمبن 

بـا   امـام رضـا   ۀمناظر

ـ بزرگان اد ان و مـذاهب  ی

  مختلف

حســن بــن   ، یالقمــ یجعفــر بــن علــ

محمد بن عمـر    ، یالقم یمحمد بن عل

مـن    ،یالکجـ  ينصـار ا�ز یعزعبدالبن 

  یسمع الحسن بن محمد النوفل

الرضــا  مجــالس

ـ دا�مع اهل   انی

  یوفلن اثر

    فیضع :سند

  عتبرم :سندهینو

مان یبا سـل  امام ۀمناظر

  يمروز

    فیسند: ضع  نیشیمنبع پ  نیشیسند پ

  سنده: معتبرینو

اهــل  يمنــاظره بــا علمــا

فرق عترت و  ۀسنت دربار

  امت

جعفـر   و هین بـن شـاذو  یبن الحس یعل

 عبداهللامحمد بن   ،بن محمد بن مسرور

ـ أب  ، يریـ بن جعفـر الحم  ـ الر  ، هی ان بـن  ی

  الصلت  

 إلمـ ا�ن یالفرق ب

ـ اثر ر لا�و  ان ی

  بن صلت  

سـنده مـورد   ینومعتبر و سند 

  اعتماد

ۀ مناظره بـا ابـوقره دربـار   

و  یســیحضــرت ع

  امبر اکرمیپ

 و ابراهیمن بن یحس اد ویبن ز احمد

  بـن  ابـراهیم بن  یعل  ،عبداهللابن  یعل

  ى یحیصفوان بن   ، هیأب  ، شمها

 يهـــا کتـــاب

  صفوان

  عتبرسنده مینو و معتبرسند 
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ــاظره ــا  من ــیحیب ــن  ی ب

 ۀدربـار  يضحاك سمرقند

  امامت و خإلفت  

 احمـد ن بـن  یالحسـ  یالحاکم أبو عل

 یى الصـول یـ حیمحمـد بـن    ، یهقیالب

  قال:  

 يهـــا کتـــاب

  یصول

  فیضع :سند کتاب

  نامعتبر: سندهیون

  (مورخ سنی)

امـام بــا   ۀبحـث و منـاظر  

ـ  یبرادرش ز  ید بـن موس

  د الناریمعروف به ز

  

بـن محمـد بـن     احمـد بـن   یعلـ  .1

محمـد    ، اهللا عنـه  یعمران الدقاق رض

ـ بـو الخ ا ، یالکـوف  عبـداهللا  یبن أب ر ی

ـ   الحسـن بـن     ،حمـاد  یصالح بـن أب

  ....الجهم 

محمـد   ، یالسـنان  احمدمحمد بن  .2

ـ  ض یالفبـو ا ، یالکـوف  عبـداهللا  یبن أب

 ،ادیـ سـهل بـن ز    ، احمـد صـالح بـن   

ـ   الحسـن بـن     ، حمـاد  یصالح بـن أب

  ...يالوشاء البغداد یموسى بن عل

محمـد   ه ویلویماج یمحمد بن عل .3

ـ بن ز احمد بن موسى المتوکل و اد ی

 ، اهللا عـنهم  یرضـ  یبن جعفر الهمدان

  اسر  ی  ،شمها  بن ابراهیمبن  یعل 

ــروا  2و  1ت یـ

صـالح   از کتاب

ــ  حمــاد  یبـن اب

از  3ت یـــــروا

 یعلـ  يها کتاب

    ابراهیمبن 

ــندگان ــاد   :نویس ــورد اعتم م

حداقل یک سند معتبر بـراي  

  هر کتاب

  گیري هجینت. 5

ش از او وجـود داشـته   یکه پـ  یرا از منابع گوناگون خ صدوق مناظرات امام رضایش

بـوده   امـام  ۀمجـالس منـاظر   ۀدربـار  ییها کتابن منابع یااز برخی نقل کرده است. 

  ین) بـن محمـد نـوفل   یحسن(حسـ  اثر انیدا�مجالس الرضا مع اهل مانند کتاب  ؛است

 .یان بن صلت قمیاثر ر لا�و  إلما�ن یالفرق بکتاب  و یشمها

را از کتـاب   ات مربوط به شهادت امـام رضـا  یاز روا یخ صدوق بخش مهمیش

ـ ارسـد   می به نظر .نقل کرده است يصلت هرواثر ابا الرضا ةوفا  ۀدارنـد برن کتـاب در ی

کـه مـورد   شان بـوده  یمناظرات ا یاز جمله برخ امام رضا ۀگر درباریاخبار د یبرخ

 خ صدوق قرار گرفته است.یش ۀاستفاد

 يمسلک قرن چهارم هجر ی)، شاعر و مورخ سن336ای 335(یصول ییحیمحمد بن 

از جملـه   مربوط به امـام رضـا   يدادهایاز اخبار و رو یصدوق برخخ یاست که ش

 گزارش کرده است. يو آثار و ها کتابشان را از یمناظرات ا یبرخ

از  یبرخـ  يانصـار  یبـن علـ   احمـد ات متعـدد از  یـ ع�وه بر نقل رواخ صدوق یش
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 او گزارش کرده است. يها کتابا یز از کتاب ین را مناظرات امام

ـ  ياع سابریب ییحی، صفوان بن يشابوریمان نیحمدان بن سل حمـاد   ی، صالح بـن اب

خ یعه هسـتند کـه شـ   یث شیمورد اعتماد حد يها از چهره یقم ابراهیمبن  یو عل يراز

 اعتماد کرده است.ها  آن يها کتاببه  يصدوق در نقل مناظرات رضو

در هـا   آن از ياریخ صدوق کـه بسـ  یواسطه) شواسطه و با ید (بیناشناخته بودن اسات

 در غـرب جهـان اسـ�م    عه که عمـدتاً یان شیرجال يبرا ،اند تهسیز می شرق جهان اس�م

ـ بـر اسـاس مع  خ صدوق یات شیاز روا ياریباعث شده تا سند بس اند تهسیز می  يهـا  اری

 شود. یف تلقیان ضعمتأخر

بـا   ،خ صدوق منعکس شـده اسـت  یکه در آثار ش مناظرات امام رضا شتریبسند 

 ۀجز شـمار  به(اتین روایاشتر یباما شود، یف شمرده میان ضعمتأخر اعتبارسنجی ۀویش

 .اند دهبومورد اعتماد ها  آن سندگانیکه نو  دهنقل ش یاز منابع )9و 2و  1

ـ ا چند طریاز دو  مناظرات و مجالس امام رضا یبرخ ق نقـل شـده اسـت کـه     ی

، ها کتابش از مکتوب شدن آن در یان و شاهدان ماجرا پیعلت نقل به معنا توسط راو به

هـا   آن يمضـمون و محتـوا   هرچنـد  ؛شـود یها مشاهده م ن گزارشین ایدر ب یاخت�فات

ـ ا روایآن مجلس  یخ صدوق گاهیش ،طین شرایکسان است. در ای ا سـه  یـ ت را از دو ی

ق و بـه دو شـکل   یا که از دو طریعصمت انب ۀبارامام در ۀمانند مناظر ؛کندیق نقل میطر

ت متفـاوت از آن را در  یـ د النار که سه روایشان با زیا مناظره و بحث ایت شده و یروا

  م.یکتاب شاهد

  ها نوشت یپ

خـورد  در یک روایت نام اباصلت در سند به چشم می فقطن باب دو روایت وجود دارد که . در ای1

علـی   بـو احدثنا الحاکم «است با این سند نقل شده:  تاریخ شهادت امام ۀو روایت دوم که دربار

بو ذکـوان قـال: سـمعت    احدثنا  :: حدثنی محمد بن یحیى الصولی قالحمد البیهقی قالاالحسین بن 

الس�م لخمس خلون من شهر رمضان سـنإل إحـدى    کانت البیعإل للرضا علیه :إبراهیم بن العباس یقول

ث ومأتین بطوس والمـأمون  ومأتین وزوجه ابنته أم حبیب فی أول سنإل اثنتین ومأتین وتوفی سنإل ث�

سنإل وستإل أشهر  الس�م توفی وله تسع وأربعون أن الرضا علیه :متوجه إلى العراق فی رجب ولی غیره

الس�م توفی فی شهر رمضان لتسع بقین منه یوم الجمعإل سـنإل ثـ�ث ومـأتین مـن      والصحیح أنه علیه

 )274، ص1، جق1404صدوق، (».صلی اهللا علیه وآله و سلم هجرة النبی
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الس�م خبر مختلف األلفاظ لم تقـع لـی روایتـه باسـناد اعمـل علیـه وقـد         یحکى عن الرضا علیه. «2

 ».اختلفت ألفاظ من رواه إ� أنی سأتی به وبمعانیه وأن اختلفت ألفاظه
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