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وثاقت محمدبنسنان در ترازوی نقد و بررسی
علیاکبر ایزدی فرد

سید مجتبی حسینینژاد
زینبالسادات حسینی

1
2
3

چکیده

بزرگهان رجههالی ،در وثاقههت محمدبنسهنان اخههتالفنظههر شهدیدی دارنههد .پههس از تحلیههل و
بررسی عوامل تضعی

و توثی  ،این نتیجه حاصهل اسهت کهه بها توجهه بهه نظریهه اکثریهت

قدما همچون نجاشی و ابنغضائری و بلکه اجماد اصحاب بنا بر ادعهای شهیخ مفیهد بهر
تضهعی

وی ،بههه طههور قطهع ،تمههامی موانههع وثاقهت و ی مفقههود نیسههت زیهرا ممکههن اسههت

موانع ،منحصر در عواملی چون وجادهای و یا غلو نباشد .بنابراین ،عوامل تضعی

او که

به دست ما رسیده ،تما نیست و بر حسب یاهر ،روایهاتی بهر توثیه او وجهود دارد بها ایهن
حههال ،پ ه یرفتن مضههمون ایههن روایههات و گ شههتن از تضههعیفات نجاشههی و مشهههور و بلکههه

اجماد اصحاب ،به راحتی ممکن نیست و چه بسا اعراض قدما از مضمون ایهن دسهته از
روایههات و تضههعی

محمدبنسههنان از ناحیههه آنههها ،موجههب تضههعی

میشود .پس ،چارهای نیست جب اینکه با در نظر گرفتن تضعی

سههند ایههن روایههات

محمدبنسنان توسه

رجالیون متقد  ،قائل به تضعی وی شویم.
ّ
کلیدواژگان :محمدبنسنان ،غلو ،ک ب ،وجاده ،روایات دال بر توثی  ،نجاشی ،شهرت،

اجماد.

128

 .1استاد فقه و مبانی حقو اسالمی دانشکده الهیات دانشگاه مازندران ،رایانامهali85akbar@yahoo.com :
 .2سید مجتبی حسیننهاد ،دانش آموخته پسا دکترای فقه و اصول ،اسهتادیار فقهه و مبهانی حقهو اسهالمی مرسسهه آمهوزش
عالی پارسا _ بابلسر (نویسنده مسئول) ،رایانامهmojtabahoseinnezhad4@gmail.com :
 .3زینبالس ه ههادات حس ه ههینی ،اس ه ههتادیار علهه ههو ق ه ههرآن و ح ه ههدیث دانش ه ههکده الهیههههههات دانشهههههگاه مازنهههههدران ،رایانامههههههه:
z.hosseini@umz.ac.ir

و میهبان اعتبهار

از جمله مهم ترین مباحث در بررسهی یهک راوی ،موضهود توثیه یها تضهعی
روایات اوست .پ یرش یا ّرد روایات تعداد بسیاری از راویانی که در احوال رجالی آنها اختالف

نظههر اسههت ،مههی توانههد از اهمیههت بسههبایی برخههوردار باشههد .یکههی از مشهههورترین ایههن راو یههان کههه

بزرگههان اخههتالف نظههر شههدیدی در شخصههیت رجههالی وی دارنههد ،محمدبنسههنان مههیباشههد.

4

ابوجعفر محمدبنحسنبنسنان زاهری ،از راویان کثیرالنقل در اسناد روایهی شهیعه اسهت .نها

وثاقت محمدبنسنان در ترازوی نقد و بررسی

طرح مسئله

پدر وی« ،حسن» بوده که نجاشی به نقل از ابوعبدا بنعیاش نقل کهرده کهه محمدبنسهنان،
او را در زمههان کههودکی از دسههت داد و پههدربزرگش ،س ههنان ،سرپرسههتی وی را بههه عهههده گرف ههت.

ازاینرو ،کنیه وی به «ابنسنان» شهرت یافته است 5.او از نوادگهان زاههر از مهوالی عمروبنحمه

خباعههی اسههت 6.از تههاریخ والدتههش ،اطالعههی در دسههت نیسههت منتههها تههاریخ وفههاتش سههال 220
قمهری اسهت 7.وی تألیفههات متعهددی را از خهود بههه جها گ اشههت بههطهوریکههه شهیخ طوسههی 8و

ابنشهرآشوب 9شمار تألیفات او را همردی
کتاب است 10،قرار دادهاند.

با تألیفات حسینبنسعید اهوازی که بالغ بهر 30

محمدبن سهنان ،از اصهحاب امها موسهی کههایم(د) و امها رضها(د) و امها جهواد(د) 11بههوده

است .از وی در کتب اربعه ،نبدیک به  1000روایت نقل شهده اسهت کهه در  822عهدد از آنهها بهه

نهها محمدبنسههنان تصههریح شههده و در بقیههه نیههب عنههوان ابنسههنان آمههده اسههت 12.بهها مراجعههه بههه
اسنادی که او در طری آنها قرار گرفته ،روشن میشهود کهه وی از  150نفهر روایهت نقهل مهیکنهد و

حههدود  70نفههر نیههب کههه در میههان آنههها گ شههته از روایههت کردن راو یههان جلیههلالقههدری از جملههه:

حسینبنسههعید اهههوازی 13،حس ههنبنعلیبنیقطین 14،فضلبنشههاذان 15و اصههحاب اجم ههاد
 .4الفوائد الرجالی (ال ) ،ج  ،3ص .251
 .5الرجال (ج) ،ص .328
 .6همان.
 .7همان.
 .8الفهرست ،ص .406
 .9معالم العلماء ،ص .102
 .10الفهرست ،ص .58
 .11الرجال (ال ) ،ص  364 ،344و .377
 .12نر افبار درای النور.
 .13الکافی ،ج  ،1ص  461و .467
 .14همان ،ص  4و .11
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مانند :حسنبنمحبوب (البتهه بنها بهر قهولی) و یونسبنعبهدالرحمن 16،روایهات مشهایخالثقهاتی

چون صفوانبنیحیی بجلی 17نیب به چشم میخورد.

18

آنچه در این مقالهه مهورد بررسهی قهرار مهیگیهرد ،نقهد نگهره توثیه محمدبنسهنان اسهت .بهرای
تضعی وی ،انگیبههای ُپرشمار ی وجود دارد و همچنهین ،بهرای توثیه او نیهب میتهوان قهراین و

ش ههواهد گون ههاگونی را برش ههمرد .نگارن ههدگان پ ههس از ارز ی ههابی و بررس ههی فهرس ههت ش ههواهد و ادل ههه
و توثیه او ،در قسهمت نظر یهه مختهار بهه صهورت تحلیلهی بهه ایهن برآینهد مهیرسهند کهه

تضعی

اثبات توثی محمدبنسنان ممکن نیست بلکه وی در زمره راویان ضعی

قرار میگیرد.

 .1اهمیت و کاربرد تحقیق
با توجه به اینکه از محمدبنسنان روایات فراوانی در فقه شیعه به چشم مهیخهورد ،مهیتهوان

حدس زد تخصص عمده او ،در فقه و حدیث بوده است .اهمیهت تحلیهل شخصهیت رجهالی

وی ،بیش از هر چیبی ،در علم فقه روشن میشود چراکه سرنوشت تعداد بسیاری از احادیث
شیعه مربوط به احکا شرعی ،با توجه به احراز شخصیت رجهالی او روشهن مهیگهردد .اهمیهت

این بحث در فقهه ،از آن جههت اسهت کهه فقههای شهیعه _ همانطورکهه خواههد آمهد _ در فراینهد

استنباط احکها شهرعی هنگها مواجههه بها روایهات او ،سهالی مختلفهی داشهتهانهد .از آنجها کهه
په یرش یهها عههد په یرش روایههات نقل شههده از وی ،در مواضههع متعههددی از مسههائل فقهههی ،آثههار و

تبعات مهمی را می تواند به همراه داشته باشد .پ یرش و یا طرد روایات او ،اثر غیرقابل انکهاری

در فرایند استنباط احکا شرعی خواهد داشت و این مطلب ،اهمیت موضود پژوهش حاضر
ّ
را دو چنههدان خواهههد نمههود .اهمیههت بحههث م ه کور ،بههه حههدی اسههت کههه بزرگههانی چههون عالمههه
خواجویی معتقدنهد :بحهث از وثاقهت محمدبنسهنان ،از مهمتهرین بحهثهاسهت کهه شایسهته
اس ههت ،وق ههت و زم ههان بس ههیاری در بررس ههی آن ص ههرف ش ههود چرا ک ههه عم ههلنکردن ب ههه روایهههات

محمدبنسههنان ،مسههتلب تغییههر حکههم در بسههیاری از مسههائل مر بههوط بههه معههامالت و عبههادات

است.
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 .15همان ،ج  ،5ص .384
 .16همان ،ج  ،2ص  260همان ،ج  ،7ص .198
 .17همان ،ج  ،4ص  122همان ،ج  ،7ص .179
 .18نر افبار درای النور.
 .19تعلیقات بر مشر الشمسین و إکسیر السعادتین ،ص .135

روی درخت ،حتی اگر درخت در حرز باشد ،با استناد بهه یهک دسهته از روایهات ،قائهل بهه عهد

اجهرای حهد بهر سهار میباشهند 20.ایهن روایهات ،شهش مهورد اسهت کهه سهه عهدد از آنهها ،بهه طهور

حتم ،ضعی

میباشند 21.دو تهای آنهها نیهب بهه جههت قهرار گهرفتن سهکونی در طر یه آن ،موثه

مههیباشههند 22و البتههه در عمههل کههردن بههه خبههر موث ه  ،اخههتالف نظههر وجههود دارد .یکههی دیگههر از آن
روایههات ،روایههت محمدبن سههنان اسههت .بههر ایههن اسههاس ،تنههها در صههورتی قههول مشهههور مههیتوانههد

وثاقت محمدبنسنان در ترازوی نقد و بررسی

به عنوان نمونه ،در باب حدود ذیل بحث سرقت ،مشهور فقها در خصوص سرقت میهوه بهر

مستحکم باشد که آنها بتواننهد ایهن روایهت را تصهحیح کننهد چنان کهه مشههور فقهها ،از جملهه

آیتا فاضل 23،این روایت را در مقا تحقی صهحیح مهیداننهد و منشهأ صهحت قهول مشههور

نیب به اعتراف خود آنها ،اعتبهار روایهت محمدبنسهنان اسهت درحهالیکهه در ایهن میهان ،تعهداد

اندکی از فقها نیهب همچهون شههید ثهانی 24بها ضهعی

دانسهتن تمهامی روایهات مربوطهه ،از جملهه

روایههت محمدبن سههنان ،حاضههر بههه پ ه یرفتن قههول مشهههور نشههدند .پههس ،مطههاب بهها ایههن قههول،

درصورتی که درخت در حرز باشد ،سرقت میوه بر روی آن ،موجب اجرای حد قطع بر سار آن
میشود .مضمون این روایت ،به گونهای است که ن یرفتن آن ،حتی در بعضی از موارد _ مثل
اینکه در مرتبه چهار از سرقت خود ،مرتکب سهرقت میهوه روی درخهت محهرز شهود _ مهیتوانهد

باعث مرگ سار شود.

بر این اساس ،با توجه به آنکه این راوی در سند روایات فراوانهی قهرار گرفتهه و اعتبهار سهندی

بسیاری از روایات بستگی به حال رجالی این راوی دارد ،الز است تحقیقی جامع و تحلیلهی
دقی در زمینه وثاقت این راوی و اعتبار روایات او صورت گیرد.

 .2پیشینه تحقیق
گفتنههی اسههت ،بعضههی از بزرگههان ماننههد :تفرشههی 25،قهبههایی 26،خواجههویی 27،بحرالعلههو ،
 .20مسالك الفها  ،ج  ،14ص .499
 .21وسائل الشیعه ،ج  ،28ص .287
 .22همان ،ص .286
 .23تفصیل الشر یع  ،ص  544 _ 543درس خارج فقه «الحدود و التعزیرات».
 .24الروض البهی  ،ج  ،9ص .251 _ 249
 .25نقد الرجال ،ج  ،4ص .225 _ 223
 .26مجمع الرجال ،ج  ،5ص .231 _ 222
 .27الفوائد الرجالی (ب) ،ص  75 _ 74و .145 _ 134
 .28الفوائد الرجالی (ال ) ،ج  ،3ص .278 _ 249
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محدث نوری 29،ابوعلی حهائری 30و سهید خهویی 31،در ایهن زمینهه تحقیقهات ارزنهدهای را ارائهه

نموده انههد بهها ایههن حههال ،بایههد گفههت کههه تحقیه در شههرح حههال وی و بررسههی اعتبههار روایههات او،
نیازمند بررسی و تتبع بیشتر و بیان نکاتی است که در تحقی حاضر به آن پرداخته میشود.
در زمان حاضر نیب نوشته هایی در قالب کتاب و مقاالت به چا

مقاله:

رسیدهاند از جمله ،سهه

_ «محمدبنسنان از ورای دیدگاهها» از محمدعلی مهدویراد و امیر عطاءا جباری
_ «بازکاوی اعتبار رجالی محمدبنسنان» از مرتضی عرب و حسن نقیزاده
_ «محمدبنسنان کاوشی در وثاقت و تضعی » از حمید ستوده.

تا آنجا کهه نگارنهدگان ایهن نوشهتار جسهتوجو نمودهانهد ،تمهامی ایهن کتهب و مقهاالت بها ّرد

ادله تضعی

محمدبنسهنان و نادیهده گرفتن تضهعیفات رجهالیونی ماننهد نجاشهی ،معتقهد بهه

توثی وی می باشند ولی نگارندگان تحقی پیش رو ،با گامی نو پس از تحلیل و بررسهی دقیه

ادله تضعی و توثی  ،در نهایت با معیار قرار دادن سخنان بزرگهانی چهون نجاشهی و بها در نظهر
ّ
گههرفتن اجمههاد اصههحاب بههر تضههعی او بههه همههراه پاسههخ بههه اشههکالهای مقههدر ،تضههعی او را

استنتاج مینمایند.

 .3محمدبنسنان در کتب بزرگان
 .1_3نظریه قدما درباره محمدبنسنان

بزرگههانی همچههون شههیخ مفیههد در «رسههال اله ّهرد علههی أصههحاب العههدد» 32،نجاشههی 33،شههیخ

طوسی در الرجال 34،الته یب 35و اإلستبصهار 36و نیهب ابنغضهائری 37،وی را بهشهدت تضهعی

نمودهاند بهطوریکه حتی شیخ مفید پهس از مطعهون دانسهتن محمدبنسهنان در کتهاب ال ّهرد،
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 .29خاتم المستدرم ،ج  ،4ص .89 _ 67
 .30منتهی المقال ،ج  ،6ص .76 _ 65
 .31معجم رجال الحدیث ،ج  ،16ص .163 _ 151
 .32الرد علی أصحاب العدد ،ص .20
 .33الرجال (ج) ،ص .328
 .34الرجال (ال ) ،ص .364
 .35ته یب االحکا  ،ج  ،7ص .361
 .36االستبصار ،ج  ،3ص .244
 .37الرجال (ب) ،ج  ،1ص .92

وی ،منتفههی دانسههته اسههت .ایههن در حههالی اسههت کههه شههیخ مفیههد در اإلرشههاد ،وی را فقیهههی
وارسته و عالمی اهل ورد و از شیعیان ّ
خاص اما رضا(د) معرفهی مهیکنهد 39.همچنهین ،شهیخ
ً
طوسی در الفهرست مستقیما محمدبنسهنان را تضهعی نکهرده اسهت بلکهه ایهن تضهعی را
ُ َ
به دیگران نسبت داده و گفته« :قد ُطع َن علیه و ض ّع  40».به کار بردن صیغههای مجهول در
38

در ایههن عبههارت ،بههر حسههب یههاهر ،مقتضههی ضههعی

بههودن نظر یههه تضههعی

محمدبنسههنان از

وثاقت محمدبنسنان در ترازوی نقد و بررسی

ادعای اجماد بهر تضهعی

او نمهوده و هرگونهه اخهتالف نظهری را از ناحیهه اصهحاب بهر تضهعی

ناحیه شیخ طوسی و یا حداکثر تنها جنبه حکایت را دارا میباشد .ایشهان در کتهاب الغیهبة

نیب معتقد است :وی جبء وکالی ممدوحین و از راویان رفیعالشان ائمه است و در ایهن راه نیهب از

دنیا رفته است.

41

با توجهه بهه تعهارض عبهارات شهیخ مفیهد و شهیخ طوسهی در بررسهی حهال محمدبنسهنان در

کتب مختل

ایشان ،به صورت قطعهی نمهیتهوان پهی بهه نظر یهه آنهان بهرد 42.چیهبی کهه بهیش از

همه مؤید این سخن است ،اینکه چطور ممکن است وی در نبد شیخ طوسی ضهعی

باشهد،

درحالیکه شیخ در الته یب و اإلستبصار بسیاری از روایات او را نقل میکند.
همچنههین ،بههر حسههب یههاهر ،محمدبنسههنان بنهها بههر ادعههای مجلسههی ّاول در نههبد ش ههیخ
43

44

صدو  ،ثقه است.

بن ههابراین ،تع ههدادی از ق ههدمای از رج ههالیون و بزرگ ههان ای ههن ف ههن ،محمدبنس ههنان را ض ههعی

دانستهاند و برخی هم او را موث شمردهاند و بعضی نیب همچون شیخ مفید و شیخ طوسی ،بهه
صورت قطعی نمیتوان به نظریه آنها پی برد.

 .2_3نظریه متأخرین و معاصرین درباره محمدبنسنان

گروهههی از بزرگههان همچههون :محقهه حل ههی 45،ابههنداود حلههی 46،فخههر المحققههین 47،ش هههید
 .38الرد علی أصحاب العدد ،ص .20
 .39اإلرشاد ،ج  ،2ص .248
 .40الفهرست ،ص .169
 .41الغیب  ،ص .348
 .42استقصاء االعتبار ،ج  ،3ص .295
 .43روض المتقین ،ج  ،14ص .30 _ 29
 .44روض المتقین ،ج  ،3ص .11
 .45المعتبر ،ج  ،1ص  273و  386همان ،ج  ،2ص .186
 .46الرجال (هه) ،ص .505 _ 504
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ثه ههانی 48،محق ه ه اردبیله ههی 49و از بزرگه ههان معاصه ههر نیه ههب آیه ههتا خه ههویی 50،معتقه ههد به ههه ضه ههع

محمدبنس ههنان و ع ههد اعتب ههار روای ههات وی میباش ههند ب هههط ههوریک ههه ش هههید ث ههانی 51،عالم ههه
مجلسی 52و عالمه خواجویی 53،ضع

وی را بهه مشههور نسهبت دادهانهد .البتهه نبایهد فرامهوش

نمود که مدرم بسیاری از متأخرین ،سخنان قدما چون شیخ طوسی میباشد.

54

گروهی نیب محمدبنسنان را امامی ثقه میدانند که از جملهه آنهها :سهیدبنطاووس 55،عالمهه
در مختله  56،شهیخ حه ّهر عهاملی 57،مجلسهی ّاول 58،مجلسههی دو  59و بحرالعلهو  60،و از بزرگههان
معاصر نیب حکیم 61و سبزواری 62میباشند حتی بعضی از بزرگهان ،ماننهد :سهیدبنطاووس،

63

نجفی اصفهانی 64،قزوینی 65و محدث نوری 66،نههتنها محمدبنسهنان را در مقها تحقیه ثقهه

شمردهاند ،بلکه وی را از جلیلترین ثقات دانستهاند.

گروهی نیب از جمله عالمه در خالص القوال در ترجمه محمدبنسنان ،قائهل بهه توقه
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شهده

 .47ایضاح الفوائد ،ج  ،3ص .194
 .48الروض البهی  ،ج  ،5ص  160مسالک االفها  ،ج  ،8ص  169همان ،ج  ،11ص .456
 .49مجمع الفائدة ،ج  ،2ص  6همان ،ج  ،3ص .309
 .50معجم رجال الحدیث ،ج  ،16ص .160
 .51مسالک االفها  ،ج  ،14ص .406
 .52مرآة العقول ،ج  ،1ص  106و  120همان ،ج  ،2ص .31
 .53تعلیقات بر مشر الشمسین و إکسیر السعادتین ،ص .93
 .54إیضاح الفوائد ،ج  ،3ص  194التنقیح الرائع ،ج  ،1ص  503مسالک االفها  ،ج  ،8ص .169
 .55فالح السائل ،ص .13
 .56مختل ه الش هیع  ،ج  ،7ص « :31اشههکال نشههود کههه در طر ی ه روایههت فضههیل ،محمدبنسههنان مههیباشههد درحالی کههه
شخصیت رجالی محمدبنسنان ،مشکوم است ز یهرا مها مهیگهوییم کهه عمهل بهر طبه روایهت محمدبنسهنان ،راجهح
است همانطوری که در کتاب رجالی خود آن را بیان کردیم ».البته چنان که خواهد آمد ،عالمه در رجال خود ،عمل بر
طب روایت محمدبنسنان را راجح ندانسته است.
 .57وسائل الشیعه ،ج  ،30ص .473
 .58روض المتقین ،ج  ،3ص  11لوامع صاحبقرانی ،ج  ،1ص .473
 .59مرآة العقول ،ج  ،13ص  16الوجیبة فی الرجال ،ص .161
 .60مصابیح الحکا  ،ج  ،1ص  107الفوائد الرجالی  ،ج  ،3ص .265
 .61مستمسك العروة الوثقی ،ج  ،1ص .156
ّ
 .62مه ب الحکا  ،ج  ،1ص .185
 .63فالح السائل ،ص .13
 .64تبصرة الفقهاء ،ج  ،1ص .181
 .65ینابیع الحکا  ،ج  ،1ص .65
 .66خاتم المستدرك ،ج  ،4ص .68

همچنههین ،در قسههمت هایی از کتههب فقهههی خههود ،وی را موثه دانسههته اسههت  69درحالی کههه در

بعضی از قسمتها نیب او را ضعی

شمرده اسهت 70.البتهه در بسهیاری از کتهب فقههی خهویش

نیب نظر خود را بهصراحت بیان نکرده است.

71

 .4علل تضعیف محمدبنسنان و بررسی آن

وثاقت محمدبنسنان در ترازوی نقد و بررسی

است  67ولی در ترجمه جعفربنعفهان طهائی ،محمدبنسهنان را ضهعی

دانسهته اسهت 68.و ی

بزرگههان رجههالی ،بهها در نظههر گههرفتن روایههات موجههود در رجههال کشههی ،عههواملی متعههددی را بههرای

تضعی

محمدبنسنان ذکر نمودهاند که عبارتاند از:

عامل ّاولّ :
غلو محمدبنسنان

این عامل ،همانطوریکه در کال بزرگان رجالی همچون ابنغضائری گ شهت ،مهیتوانهد از

محمدبنسههنان بههه شههمار آیههد چنان کههه تعههدادی از متههأخرین 72نیههب

مهههمتههرین عوامههل تضههعی

بدان تصریح نمودهاند .منشأ این عامل ،دو روایت ذیل است:

صفوانبنیحیی نقل میکنهد کهه محمدبنسهنان چنهدین مرتبهه خواسهت پهرواز کنهد و مها نیهب

بال و پرش را کوتاه کردیم.

73

همچنین ،کشی نقل میکنهد کهه در یکهی از کتهابههای غهالت (کتهاب الهدور) آمهده ،دیهد

حسههنبنعلی از حسنبنشههعیب نقههل کههرده اسههت کههه محمدبنسههنان گفههت :حضههور امهها

جواد(د) شرفیاب شد  .او به من فرمود :ای محمدم اگر تو را مورد لعن قرار دههم و از تهو انبجهار

جههویم و تههو را وسههیله آزمههایش مههرد قههرار دهههم ،از اینکههه بههه واسههطه تههو هههرکس را کههه مههیخههواهم

هدایت یا گمراه کنم ،چه حالی پیدا میکنی؟ محمد نقل میکند که به اما (د) عرض کرد :
 .67خالص القوال ،ص .251
 .68همان ،ص .32
 .69مختل الشیع  ،ج  ،7ص .31
 .70همان ،ص .146
 .71ت کرة الفقهاء ،ج  ،7ص  17مختل الشیع  ،ج  ،2ص  250همان ،ج  ،4ص  217منتهی المطلب ،ج  ،1ص 25
همان ،ج  ،7ص .210
 .72التنقیح الرائع ،ج  ،1ص  503مسالک االفها  ،ج  ،8ص .169
 .73الرجههال (د) ،ص  507همچنههین ،ر.م :همههان ،ص  508بهها انههدکی تفههاوت .عبههارت «محمدبنسههنان ،چنههدین مرتبههه
خواست پرواز کند» ،کنایه از آن است که محمدبنسنان خواست غلو کند .عبارت «ما نیب بال و پرش را کوتاه کهردیم»
نیب کنایه از آن است که در مقابل وی ایستادیم و مانع عملی ساختن اغراضش شدیم( .تقر یرات ثالث ،ص )112
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ای آقای منم با بندهات ههر کهار کهه مهیخهواهی مهیکنهی کهه توانهایی انجها ههر کهار ی را دار ی.

س س ،ایشان فرمود :ای محمدم تو بندهای هسهتی کهه خهود را بهرای خهدا خهالص کهردهای .مهن

برای تو با خدا مناجات کردها  .پس ،خداوند ن یرفت مگر اینکهه عهده بسهیاری را بهه واسهطه
تو هدایت ،و عده فراوانی را نیب گمراه کند.

74

این روایت نیب چه بسا میتواند دلیل بر ّ
غلو محمدبنسنان باشد.

نق و بررسی

بایههد در نظههر داشههت کههه پ ه یرفتن چنههین اتهههامی در مههورد محمدبنسههنان بهههراحتی ممکههن
نیست زیرا تمامی این روایات ،از نظهر سهند ضهعی انهد ز یهرا در سهند روایهت ّاول کهه بها انهدکی
تف ه ه ههاوت ب ه ه ههه دو طر یه ه ه ه نق ه ه ههل ش ه ه ههده اس ه ه ههت ،راو ی ه ه ههانی چ ه ه ههون عل ه ه ههیبنمحم ه ه ههد قم ه ه ههی و

عبههدا بنمحمدبنعیسههی اشههعری کههه بههرادر احمدبنمحمدبنعیسههی اشههعری اسههت ،توثی ه
نشدهاند .همچنین ،در سند روایت دو نیهب گ شهته از ضهعی

بهودن حسهنبنعلی کهه همهان

ابنابیعثمان ملقب به «سجاده» است 75و مجهول بودن حسنبنشعیب ،باید گفهت کتهاب
الدور نیب که یکی از کتهب غالیهان اسهت ،طبه شههادت بعضهی رجهالیون ماننهد بحرالعلهو  76و

خواجویی 77،از دروغهای غالت به شمار میآید .افزون بر این ،استدالل به روایت دو که خود
محمدبنسهنان راوی آن بهه شهمار میآیههد ،مسهتلب دور اسهت ز یهرا اسههتدالل بهه چنهین روایههاتی
برای تضعی محمدبنسنان ،خود متوق بر وثاقت محمدبنسنان اسهت کهه ایهن خهودّ ،اول
کال است.

گ شته از ضع
دلیل َاول:

سندی این روایات ،مدلول آنها را نیب بنا بر دالیل ذیل نمیتوان پ یرفت:

مهههم تههرین دلیههل بههر عههد په یرش ایههن سههخن ،مجالسههت و روایههت مشههایخ الثقههاتی همچههون

صفوان و راو یهان جلیهلالقهدری از جملهه :ایوببننهوح ،حمادبنعیسهی ،احمهد بهن محمهد بهن

خالد برقی و حتی همسفر بودن بعضی از آنها با محمدبنسهنان 78مهیباشهد ز یهرا موضهعگیهری
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 .74همان ،ص .482
ّ
 . 75در مهورد ایههن راوی گفتهه شههده اسهت کههه وی از راو یههان ملعهون علیاللهههی بهوده و اعتنههایی بهه روایههات وی ،بهخصههوص
روایاتی که در جهت تأیید م هبش باشد ،نمیشود( .الرجال (ج) ،ص )4
 .76الفوائد الرجالی (ال ) ،ج  ،3ص .273
 .77الفوائد الرجالی (ب) ،ص .144
 .78الرجال (د) ،ص .571

در برابر وی میباشد.

79

مهمتر از همه ،روایت راویان قمی از وی میباشد که در نقل و پ یرش احادیهث ،شهیوهای
80

سههختگیرانههه داشههتند .از جملههه ایههن راو یههان ،احمدبنمحمدبنعیسههی اسههت .او کههه ش هیخ و

فقیه قمیین به شمار میآمد ،در عقاید سخت گیر بود و بها مخالفهان بهشهدت برخهورد می کهرد.

وی بهها غههالیگری مخههالفی سرسههخت بههود و بهها غالیههان بهتنههدی مبههارزه می کههرد 81.ازایههنرو ،در
اثبههات عههد غله ّهو محمدبنسههنان همههین بههس کههه حسههاستر ین شخص هیت امههامی م ه هب در

وثاقت محمدبنسنان در ترازوی نقد و بررسی

شدید این راویان در برابر غالت ،مانع از اخ حدیث و همنشینی با محمدبنسهنان و سهکوت

مقابههل غههالت ،یعنههی احمدبنمحمدبنعیسههی اشههعری قمههی ،محمدبنسههنان را جههبء یکههی از

مشایخ عمهده خهود قهرار داده و احادیهث بسهیاری را از او نقهل کهرده اسهت 82.بنهابراین ،بها وجهود

سخت گیری احمهد در امهر غلهو ،بیهرون نرانهدن راوی از قهم توسه احمهد ،بهه طهور جهب مهیتوانهد
83
دلیل بر عد ّ
غلو احمد شمرده شود.

دلیل دوم:

کشی در رجال خود ،روایاتی نقل میکند مبنی بهر اینکهه ابنسهنان مهورد عالقهه وفهور ائمهه(د)
قرار گرفته است کهه ایهن خهود ،نشهان از سهالمت وی از غل ّهو اسهت وگرنهه چطهور مهیتوانهد قابهل
تصور باشد که با وجهود مبهارزه ائمهه(د) و شهدت انبجهار آنهها نسهبت بهه طایفهه غهالت ،در عهین

حال ،محمدبن سنان را مورد مهر و عطوفت خود قهرار دهنهد .تعهدادی از ایهن روایهات ،در آینهده
خواهد آمد.

گ شته از ائمه(د)ّ ،
غلو محمدبنسنان نهتنها توس راویانی همچون احمدبنهلیل کرخی

نفی شهده ،بلکهه از منظهر آنهها ،وی بهه عنهوان شهخص بسهیار زاههد ،جلیهلالقهدر و رفیهعالشهأن و

متعهد به احکا اسالمی یاد شده است.

84

به نظر مهیرسهد کهه نسهبت غلهو بهه محمدبنسهنان در روایهات ،فقه بهه جههت آن اسهت کهه

مطالب منقول از او ماننهد مطالهب نقلشهده در روایهات دو  ،بها دیهدگاههها و انظهار راو یهان در آن
 .79الفوائد الرجالی (ال ) ،ج  ،3ص  270خاتم المستدرك ،ج  ،4ص .79
 .80همان.
 .81ر.م :الرجال (ج) ،ص  185و .332
 .82الفوائد الرجالی (ال ) ،ج  ،3ص .270
 .83منتهی المقال فی أحوال الرجال ،ج  ،6ص .72
 .84ر.م :فالح السائل ،ص .13
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زمان متفاوت بوده است بهطوریکه قابل درم و هضم برای آنها نبوده است و در نتیجهه ،او را

متهم به غلو میکردند 85.با مراجعهه بهه تهاریخ بهروشهنی مهیتهوان بهه ایهن نکتهه دسهت یافهت کهه
وقود این رخداد بین بزرگهانی همچهون شهیخ مفیهد 86بها شهیخ صهدو  87و اسهتادش ابنولیهد در

مسئله سهوالنبی ،و همچنین بین موسوی عاملی و مولی عبدا شوشتری در مسئله حجیت

خبر واحد ،از وقایعی است که بر کسی پوشیده نیست  88بهطوری که موسوی عاملی ،منش بها

شوشتری را همتراز با نابودی دین تلقی مینمود.
ّ
عامل دوم :کذاب بودن محمدبنسنان و مطعون بودن وی از ناحیه فضلبنشاذان
ّ
از دیگر اسباب تضعی محمدبنسنان ،ک اب بودن وی است در رجال کشی یک دسته
ّ
از روایههات در بههاره ک ه اب بههودن و مطعونیههت وی از ناحیههه فضههلبنشههاذان وارد شههده اسههت از
ُّ
َ
جمله ههه اینکه ههه از فضلبنشه ههاذان نقه ههل شه ههده که ههه می گو یه ههد« :ال أسه ههتحل أن أرو ی أحادی ه هث
محمدبنسه ههنان 89».همچنه ههین ،در بعضه ههی از کته ههبش نگاشه ههته اسه ههتّ « :إن مه ههن الکه ههاذبین
ّ
المشهور ین ابنسنان و لیس بعبد ا  90».در یکی دیگر از کتابهایش آورده است« :الکه ابون
ّ
أبوالخطهههاب و یونسبنیبیه هان و یز یه هد الص ههایغ و محمدبنسهههنان ،و أبوسهههمین
المش هههورون:

أشهههرهم 91».نیههب در روایتههی دیگههر ،علیبنمحمههدبنقتیبی از فضلبنشههاذان نقههل مههیکنههد کههه
گوید :احادیث محمدبنسنان را ن یرید .همچنین ،گفته است« :من روا نمیدار که تا وقتهی

زنهدها  ،احادیههث او را از طر یه مهن نقههل کنیههد» ایهن سههخن بههدان معناسهت کههه پههس از مههرگش،

اجازه نقل احادیث او را داده است.

92
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ّ
مقتضای یاهر این روایات ،ک اب بودن محمدبنسنان و طردش از ناحیهه فضلبنشهاذان

است اما ملتب شدن به یواهرشان ممکن نیست زیرا تما آنها _ گ شته از ضع
 .85روض المتقین ،ج  ،14ص  29و  34کش
 .86اوائل المقاالت ،ج  ،1ص .66 _ 65
 .87کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج  ،1ص .235 _ 234
 .88ر.م :الرجال (و) ،ص .168 _ 157
 .89الرجال (د) ،ص .507

سندی از

السرار ،ج  ،2ص  133منتهی المقال فی أحوال الرجال ،ج  ،6ص .69
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 .90همان.
 .91همان ،ص .546
 .92همان ،ص .507

قتیب ههی _ ب ههر فهههرض ص ههحت س ههند ،یهههاهر عب ههارت فضلبنش ههاذان را حتهههی ا گ ههر بوه ه یر کهههه
ّ
فضلبنشه ههاذان خه ههود معتقه ههد به ههه که ه ه ابیت محمدبنسه ههنان اسه ههت ،احتمه ههال دارد در ب ه ههاره
محمدبنسه ههنانبنیر ی هاشه ههمی باشه ههد که ههه به ههرادر عبدا بنسه ههنان اسه ههت ز یه ههرا فضه ههل،
همانطورکه گ شت ،در روایت ّاول نقل کرده استّ « :إن من الکاذبین المشههور ین ابنسهنان و

لیس بعبد ا ».

وثاقت محمدبنسنان در ترازوی نقد و بررسی

ناحیه مهمل بودن عبدا بنحمدویه و یا ارسال و یا توثی خاص نداشتن علی بهن محمهد بهن

آوردن جمله ههه حالیه ههه «و ل ه هیس بعبه ههد ا » په ههس از جمله ههه « ّإن مه ههن الکه ههاذبین المشه هههور ین

ابنسههنان» ،مههیتوانههد حههاکی از آن باشههد کههه بههین عبههدا و ابنسههنان در عبههارت فههو رابطههه
خویشاوندی و ارتباط نبدیکی برقهرار اسهت .از طرفهی ،از آنجها کهه محمدبنسهنان یر یه  ،بهرادر

عبدا بنسنان میباشد ،این عبارت میتوانهد کاشه
عبدا بنس ههنان ،یعن ههی محمدبنس ههنان یر یه ه

از آن باشهد کهه مهراد از ابنسهنان ،بهرادر

باش ههد نهههه محمدبنس ههنان زاه ههری .آنچ ههه
93

میتواند این احتمال را تأیید کند ،این است که خود فضلبنشهاذان ،از جملهه کسهانی اسهت

که فراوان از محمدبنسنان نقل روایت می کند .عالوه بر این ،روایهت کهردن راو یهان جلیهلالقهدر
ُ
از وی ،همچههون احمدبنمحمدبنعیسههی کههه در برابههر غههالت موضههع گیری شههدیدی داشههت،
میتواند دلیل بر عد ّ
غلو او در نظر گرفته شود.
همچنه ههین ،در کته ههب ق ه ههدمای از رجه ههالیون همچ ه ههون رجه ههال نجاش ه ههی و شه ههیخ طوس ه ههی،

محمدبنسنان تضعی

شده اسهت و حتهی نجاشهی بعضهی از روایهات کشهی همچهون روایهت

آخر فضلبن شاذان را آورده است با این حال ،ایهن دو روایهت را نیهاورده اسهت درحهالیکهه ا گهر
ّ
ّ
محمدبنسنان ک اب بود ،میبایست این روایات را که بر ک ابیت او داللت داشت ،میآورد.
ّ
فههارغ از تمههامی ایههن مطالههب ،چیههبی کههه مهههمتههر از همههه مههیتوانههد مسههتند کهه اب نبههودن
محمدبنسنان در نبد فضلبنشهاذان باشهد ،تعمه در مضهمون روایهت آخهر اسهت ز یهرا روایهت
آخهههر که ههه نجاشهههی تنهه هها ایهههن روایه ههت از فضهههل را آورده اسه ههت ،در نگهههاه ّاول ،نه ههوعی طعهههن به ههر
محمدبنسنان از ناحیه فضلبنشهاذان از جههت عهد نقهل روایهتش توسه محمدبنسهنان در

زمان حیات فضل بهه شهمار مهیرود ولهی بها تعمه در آن روشهن مهیشهود کهه نمیتوانهد دلیهل بهر

تض ههعی و ع ههد توثیه ه محمدبن س ههنان از ناحی ههه فض ههل باش ههد ز ی ههرا ا گ ههر مش ههکل ع ههد نق ههل
ّ
محمدبنسههنان در زمههان حیههات فضههل ،عههد وثاقههت و ک ه اب بههودن او باشههد ،نبایههد بههین نقههل
 .93ر.م :خاتم المستدرك ،ج  ،4ص  81الرجال (و) ،ص .168 _ 157
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روایهات در زمههان حیههات او و بعههد از مهوت او ،فههر گ اشههته مههیشهد درحههالیکههه از کههال فضههل

برداشت میشود نقل روایات محمدبنسنان بعد از موتش اشکالی ندارد .پس ،معلو میشهود
ّ
مشهکل او ،از حیهث که ابیت و عهد اعتمههاد وی در نهبد فضههل نبهوده اسههت «إن المهوت _ کمهها
ً
ّ ً
ّ
ّ
محرما و ال یبیح مکروها _ محظور»  94بلکه فضل شاید به دلیل
صرح به السید الجل :ال یحل
مصه ههالحی همچه ههون تقیه ههه از عه ههوا مردمه ههی که ههه گنجه ههایش درم روایه ههات محمدبنسه ههنان را

نداشته اند ،این مطلب را بیهان کهرده اسهت .بنهابراین ،چیهبی کهه سهبب منهع مهیباشهد ،خهوف
دنیوی است نه احتیاط دینی.

95

عامل سوم :نقل معضالت

از دیگر اسباب تضعی

محمدبنسنان ،نقل معضالت است .در رجال کشی آمده است:

عبدا بنمحمدبنعیسههی نقههل مههیکنههد کههه همههراه بهها صههفوانبنیحیی وارد مسههجد کوفههه

شدیم .آنگاه محمدبن سنان به ما توجهه کهرد و گفهت :ههرکس طالهب معضهالت اسهت ،بهه مهن
مراجعههه کنههد و چنانچههه بههه دنبههال حههالل و حههرا اسههت ،بههه ایههن شههیخ ،یعنههی صههفوان مراجعههه

نماید.

96

همانطورکه در روایهت فهو مالحظهه مهیشهود ،خهود محمدبنسهنان معتقهد اسهت کهه ناقهل

معضالت است.
نق و بررسی

در بررسههی روایههت فههو بایههد گفههت مههراد از معضههالت ،مسههائل و معههارف دینههی سههنگین و

پیچیههده اسههت کههه تصههور آن بههرای مههرد سههخت اسههت و درم آن فراتههر از اذهههان عمههومی مههی

باشد 97.سید بحر العلو در رجال خود در این باره نگاشته است:

معضههالت ،بههه معنههای مشههکالت اسههت ز یههرا درم حههدیث اهلبیههت(د) ،سههخت و دشههوار

است.
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 .94الفوائد الرجالی (ال ) ،ج  ،3ص .277 _ 274
 .95روض المتقین ،ج  ،14ص  29و  34الرجهال (و) ،ص  172منتههی المقهال فهی أحهوال الرجهال ،ج  ،6ص  71الرجهال
(ال ) ،ج  ،3ص  277 _ 274الرسائل الحمدی  ،ص  298خاتم المستدرك ،ج  ،4ص .83
 .96الرجال (د) ،ص .508
 .97منتهی المقال فی أحوال الرجال ،ج  ،6ص  69خاتم المستدرك ،ج  ،4ص  80الرجال (و) ،ص  172کتاب نکاح،
ج  ،14ص .4720 _ 4719
 .98الفوائهد الرجالیه (اله ) ،ج  ،3ص « :272المضهمئالت :المشهکالت ،إن حهدیث أهلالبیهت(علیهم ّ
السهال ) صهعب



عامل چهارم :وجادهای بودن روایات محمدبنسنان

وجاده ،یکی از راههای طر تحم ل حهدیث اسهت کهه در آن ،راوی کتهابی را کهه بهه دسهتش

رسیده ،بدون اینکه قرائت ،اجازه ،مناوله ،وصیت یا مکاتبهای در کار باشد ،از آن روایت نقهل

کند.

99

کشی در رجال خود روایتی به این شرح نقل کرده است:

وثاقت محمدبنسنان در ترازوی نقد و بررسی

بنابراین ،این دسته از روایات ،موجب تضعی

محمدبنسنان نمیشود.

حمدو یه بننصهیری نقههل کهرد کهه ایههوببننهوح ،دفتهری را کههه در آن احادیهث محمدبنسههنان

بود ،به من داد و به ما گفت :اگر میخواهید از آن چیبی را یادداشت کنید ،انجها دهیهد چهون
من از محمدبنسنان نوشتها اما از آن چیبی را برایتان روایت نمیکهنم چهون [محمهد] قبهل از
مرگش گفت :تما چیبهایی را که برای شما روایت کردها  ،از طری روایت کردن و سماد نبهوده

است و آنها فق از طری وجاده بوده است.

100

همانطورکه پیداست ،روایت مزبور مقتضی وجادهای بودن روایات محمدبنسهنان اسهت.

بنابراین ،روایات او ارزش استنادی ندارند.

101

نق و بررسی

پ یرفتن سخن فو  ،مبنایی است زیرا مشهور معتقدنهد نقهل روایهات بهه اسهتناد وجهادهای
که عاری از اجازه است ،در صورتی که به خ ّ شیخ یقین وجهود داشهته باشهد ،جهایب اسهت در

غیههر ایههن صههورت ،در زمههان مهها نقههل هههیچ روایتههی معتبههر نخواهههد بههود جههب اینکههه شههخص اجههازه
ً
روایت داشته باشد .در واقع ،بسیاری از نقلهای ما به صورت وجاده است مثال از آنجا که به

انتساب کتبی همچون :الکافی ،الته یب و اإلستبصار به صهاحبانش قطهع دار یهم ،نقهل از ایهن
کتابها صحیح است.

102

وانگهی چه طور ممکن است محمدبنسنان با وجود اینکه روایهات فراوانهی را بهدون واسهطه

از ام ه ه هها نق ه ه ههل م ه ه ههی کن ه ه ههد و ب ه ه هها بس ه ه ههیاری از راو ی ه ه ههان ب ه ه ههزرگ ش ه ه ههیعه همچ ه ه ههون ص ه ه ههفوان و
مستصعب».
 .99لوامع صاحبقرانی ،ج  ،1ص  67معالم المدرستین ،ج  ،3ص .245 _ 243
 .100الرجال (د) ،ص .507
 .101منهج المقال ،ص .299
 .102بههرای تبیههین ایههن مطلههب ،ر.م :وصههول الخیههار إلههی أصههول االخبههار ،ص  144 _ 143الرجههال (و) ،ص  172الفوائههد
الرجالی (ال ) ،ج  ،3ص  275خاتم المستدرك ،ج  ،4ص .84
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احمدبنمحمدبنعیسههی اشههعری مالقههات و معاشههرته ههای علمههی داشههته و آنههان نی ههب از وی
روایات زیادی نقل می کردند ،در عین حال ،روایهات را از طر یه وجهاده نقهل کننهد؟ ا گهر روایهات
ّ
منقههول از وی دچههار ضههع در تحمههل بههود ،هرگههب بههر مشههایخالثقههات و اجههال ی از راو یههان مخفههی
نبود .پس ،نقل زیاد روایات توس راویان جلیلالقدر از وی ،میتواند کاش

در تحمل روایات توس محمدبنسنان باشد.

از فقدان ضهع

103

از تمههامی ایههن مطالههب کههه بگ ه ریم ،رأی و نظههر ایوببننههوح مبنههی بههر قبههول نکههردن روایههات

محمدبنسنان ،چه بسا میتواند اجتهادی از ناحیه وی در نظر گرفته شود که در این صورت،

پ یرفتن آن الز نیست زیرا اجتهاد یک فقیه ،برای فقیه دیگر حجت نیست.

104

چیبی که بیش از همه باعث سستی این مناقشه مهیشهود ،ایهن اسهت کهه ا گهر ایوببننهوح

نقهل روایههات محمدبنسههنان را جههایب نمهیدانسههت ،هههیچ وقههت دفتهر خههود را کههه حههاوی روایههات
محمدبنسنان بود ،جهت یادداشتبرداری در اختیار شاگردانش قرار نمهیداد .بنهابراین ،قهرار

دادن دفته ههر در اختی ه ههار شه ههاگردان ،م ه ههیتوانه ههد اج ه ههازه ایوببننه ههوح مبن ه ههی به ههر نق ه ههل روای ه ههات

محمدبنسنان توس شاگردان را به همراه داشته باشد.

105

 .4علل توثیق محمدبنسنان
گروهههی از صههاحبنظران بهها سسههت شههمردن عوامههل تضههعی

محمدبنسههنان و بهها در نظههر

گههرفتن روایههات واردشههده در مههدح و توثیه او ،معتقدنههد کههه مههیتههوان هرگونههه غلههو و که ب و دیگههر

اسباب تضعی

بدین بیان است:

را از وی نفی نمود و او را از راویان امامی ثقه دانست 106.تفصهیل ایهن مطلهب،

بها توجههه بههه مطالهب گفتهشههده در نقههد عوامهل تضههعی

گفههت هیچیههک از اسههباب تضههعی

محمدبنسههنان ،در نهایهت مههیتههوان

وی ،صههالحیت ندارنههد کههه عههد توثی ه او را اثبههات کننههد

بلکههه ایههن اسههباب ،حتههی بههه اعتقههاد برخههی بزرگههان ،موجههب مههدح و ثنهها و توثی ه او مههیشههود.

صههاحب کش ه

142

السههرار در ایههن مههورد مههینویسههد :حاصههل آنکههه دالیلههی کههه صههاحبنظران بههه

 .103جهامع الهرواة ،ج  ،2ص  128منتههی المقههال فهی أحهوال الرجهال ،ج  ،6ص  69بحههوث فهی مبهانی علهم الرجههال ،ص
 298خاتم المستدرك ،ج  ،4ص .85
 .104منتهی المقال فی أحوال الرجال ،ج  ،6ص .72
 .105خاتم المستدرك ،ج  ،4ص .86
 .106وس ههائل الش ههیع  ،ج  ،30ص  473تعلیق ههات ب ههر مش ههر الشمسه هین و إکسه هیر الس ههعادتین ،ص  75التعلیقه ه عل ههی
االستبصار ،ص  47الفوائد الرجالی (ال ) ،ج  ،3ص .265

ثنا و توثی محمدبنسنان است.

107

حال با انتفای موانع توثی محمدبنسهنان ،گ شهته از قهراین عها بهر توثیه او همچهون :ذکهر

شدنش در اسناد تفسیر قمی 108و کامل الزیارات 109،روایت اصحاب اجماد و مشایخالثقهات و
ّ
اج ههال ی راو یهههان از وی ،اسهههتثنا نش ههدن وی از رجهههال نهههوادر الحکمه ه و نیهههب بهههودن او از وکهههالی
ممدوح 110،کشی هم در رجال خهود ،روایهاتی نقهل کهرده کهه در آنهها قراینهی حهاکی از توثیه و یها

وثاقت محمدبنسنان در ترازوی نقد و بررسی

واسطه تمسک به آنها ،محمدبنسنان را مطعون دانستهاند ،مقتضای این دالیل ،عین مهدح و

مدح محمدبنسنان وجود دارد از جمله:

کشی در رجال خود نگاشته است که ابیطالب عبدا بنالصلت قمی نقل میکند:

من در ا واخر عمر شری

اما جواد(د) بر ایشان وارد شهد  .شهنید کهه حضهرت(د) فرمهود:

خداوند متعال صفوانبنیحیی ،محمدبنسهنان و زکر یهابنآد را از طهرف مهن جهبای خیهر دههد
که اینها به من وفا کردند.

111

در ایهن روایهت کهه کشهی آن را از ابیطالهب قمهی نقهل کهرده ،بهروشهنی مهیتهوان دریافهت کهه

محمدبن سنان از جمله یاران باوفهای معصهو (د) بهوده و معصهو (د) نیهب از وی اعهال رضهایت
کههرده اسههت بهههطههوری کههه حتههی معصههو (د) رضههایت بههاطنی خههود را بهها دعهها کههردن بههرای او ابههراز

مینماید و بدون شک ،ایهن شهیوه اعهال رضهایت ،بههمراتب مهیتوانهد بهاالتر از توثیه باشهد.

شایان ذکر اسه ت ،ایهن روایهت بها توجهه بهه اینکهه در اواخهر عمهر شهری

112

امها جهواد(د) نقهل شهده

است و اما جواد(د) هم در سال  220بهه شههادت رسهیده و سهال وفهات محمدبنسهنان نیهب

 113 220اسههت ،مههیتههوان گفههت ایههن روایههت در اواخههر عمههر محمدبنسههنان و یهها حتههی پههس از
رحلههت او نقههل شههده و بههه تبههع آن ،کاش ه

از و فههاداری او بههه معصههو تهها پایههان عمههرش اسههت .از

اینجاست که بعضی بزرگان ،زمان صدور این روایت را پس از رحلت وی میدانند.

114

 .107؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
 .108تفسیر قمی ،ج  ،1ص  221و .377
 .109کامل الزیارات ،ص .40
 .110برای تفصیل این توثیقات ،ر.م :کتاب الطهارة ،ج  ،1ص  83شرح نجاة العباد ،ص  41الفوائد الرجالی (ال ) ،ج
 ،3ص  269خاتم المستدرك ،ج  ،4ص .74 _ 71
 .111الرجال (د) ،ص .503
 .112التعلیقه علههی االستبصههار ،ص  47الفوائههد الرجالیه (ب) ،ص  75و  143تعلیقههات بههر مشههر الشمسهین و إکس هیر
السعادتین ،ص .51
 .113الرجال (ج) ،ص .328
 .114الفوائد الرجالی (ب) ،ص .143
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اشکال :ممکن است گفته شود این روایت از جهت ارسال در سهند ،ضهعی

چطور میتوان به این روایت استناد جست؟

اسهت .پهس،

پاسخ :در جواب این مناقشه باید گفهت به ر حسهب یهاهر بها توجهه بهه ارسهال سهند در روایهت
ً
منقول از کشی ،مناقشه فو وارد است ولی باید در نظر داشت که تقریبا مضمون این روایت،

در کتاب الغیب  115شیخ طوسی نیب ذکر شده است .سهند روایهت ،در کتهاب الغیبه نیهب مرسهله
اسهت امها طر یه شهیخ بهه ابیطالهب عبدا بنالصهلت قمهی در الفهرسهت 116صهحیح اسهت.
سند میتوان سند روایت م کور در کتاب الغیبه را تصهحیح نمهود .در

ازاینرو ،از باب تعوی

نتیجههه ،اسههتناد بههه ایههن روایههت در کتههاب کشههی بهها توجههه بههه ارسههال آن ،صههحیح نیسههت ولههی

استناد به آن در کتاب الغیب از باب تعوی

سند ،صحیح است.

117

همچنین ،در رجال کشی آمده اسهت کهه علیبنحسهینبنداود قمهی نقهل مهیکنهد :از امها

جواد(د) شنید که از صفوانبنیحیی و محمدبنسنان بهنیکی یاد میکنهد و فرمهود :خداونهد
از آن دو خشنود باد که من از آنها خشنود  .آنها هیچگاه با من مخالفت نکردند.

راوی در ادامه گوید :این سخن ،پس از طعنی ب ود که از ناحیهه امها جهواد(د) در بهاره آنهها بهه

دست ما رسیده بود.

118

در روایته ههی دیگ ه ههر ،اسه ههماعیلبنبزیع نق ه ههل مه ههیکن ه ههد :امه هها ج ه ههواد(د) ص ه ههفوانبنیحیی و

محمدبن سنان را لعن کرده بود و فرمود که آن دو ،از من نافرمانی میکردند .راوی در ادامهه نقهل

م ه ههیکن ه ههد :ام ه هها ج ه ههواد(د) ب ه ههرای محمدبنس ه هههل بحران ه ههی م ه ههیفرم ه ههود :ص ه ههفوانبنیحیی و
محمدبنسنان را دوست بدار که من از هر دوی آنها راضی هستم.

119

همانطورکههه مالحظههه مههیشههود ،محمدبنسههنان در تمههامی ایههن روایههات ،مههورد مههدح بلیههغ

معصو (د) قرار گرفته است و چه بسا این مدح ،باالتر از توثی است.
گفتنی است ،در دو روایت اخیر ،قسمت ّاول از روایت که مر بهوط بهه لعهن محمدبنسهنان از
120

ناحیههه امهها جههواد(د) اسههت ،بههدون شههک ،مضههمون آن از جهههت مههورد لعههن قههرار گههرفتن وی و
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 .115همان ،ص .348
 .116همان ،ص .131
 .117برای تبیین این مطلب ،ر.م :خاتم المستدرك ،ج  ،4ص .71 _ 70
 .118الرجال (د) ،ص .502
 .119همان ،ص .503
 .120وسائل الشیع  ،ج  ،30ص  473تعلیقات بر مشر الشمسین و إکسیر السعادتین ،ص .75

که صفوانبنیحیی با آن همه منبلهت کهه از مشهایخالثقهات اسهت ،مهورد لعهن قهرار گیهرد .مؤ یهد
این موضود ،مطالبی است که در ادامه هر دو روایت در مورد اعال رضایت معصهو (د) از ایهن

دو مطرح شده است.

121

البت ههه بعض ههی از ای ههن روای ههات ،همچ ههون روای ههت اس ههماعیلبنبزیع از جه ههت راو ی ههانی چ ههون

احمدبنهالل ،ضعی اند  122ولی با توجه به وجود روایهات متعهدد در ایهن زمینهه کهه هر یهک از

وثاقت محمدبنسنان در ترازوی نقد و بررسی

صفوانبنیحیی در کنار یکدیگر ،حمل بر مصالح یا تقیه میشهود ز یهرا چهه طهور ممکهن اسهت

آنهه هها به ههر اسه ههاس مضه ههمون ،مؤ یه ههد دیگه ههری و همگه ههی مقتضه ههی رضه ههایتمندی معصه ههو (د) از

محمدبنسنان می باشند ،نباید شکی در وثاقت او نمود روایاتی که اعتبارشان به واسطه کنار
ه ههم ق ههرار گ ههرفتن آنه هها ،کمت ههر از خب ههر واح ههد ص ههحیح نیس ههت و مش هههور در م ههدح و وثاق ههت و ی

میباشند.

123

همچنههین ،در رج ههال کش ههی ط ه ّهی گبارش ههی از محمدبنحس ههین ابیالخط ههاب آم ههده اس ههت:

محمدبنسنان نابینا شهد .آن گهاه امها جهواد(د) بهر چشهمانش مسهحی کشهید تها اینکهه بینهایی

خود را به دست آورد.

124

بدون شک ،شفا یافتن محمدبنسنان توس اما جهواد(د) ،کاشه

از مهورد توجهه بهودن او

نبد اما جواد(د) و عنایهت و یههه حضهرت بهه اوسهت 125.سهند ایهن روایهت ،ضهعی
شفا یافتن وی و برگشت بینایی او پس از نابینا شدنش ،مشهور است.
بر این اساس ،طرفداران توثی محمدبنسنان ،با ضهعی

اسهت امها

126

شهمردن عوامهل تضهعی

وی و

بها در نظههر گههرفتن روایههات واردشههده در مههدح و توثیه او ،محمههدبنسههنان را در زمههره راو یههان موثه

شمردهاند.

 .5عامل توقف در شخصیت محمدبنسنان
بر حسب یاهر ،دلیل توقه

عالمهه بها توجهه بهه عبهارت او در خالصه القهوال ،تعهارض ادلهه

 .121الفوائد الرجالی (ال ) ،ج  ،3ص  264خاتم المستدرك ،ج  ،4ص  70معجم رجال الحدیث ،ج  ،9ص .127
 .122معجم رجال الحدیث ،ج  ،16ص .154
 .123الفوائد الرجالی (ب) ،ص  143الفوائد الرجالی (ال ) ،ج  ،3ص .264
 .124الرجال (د) ،ص .849
 .125کش السرار فی شرح االستبصار ،ج  ،2ص .133
 .126خاتم المستدرك ،ج  ،4ص .77
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توثیه و جههرح مههیباشههد  127ز یههرا وی در ایههن کتههاب ،ابتههدا توثیه محمدبنسههنان توس ه شههیخ
مفید را بیان نموده و س س ،جرح محمدبنسنان توس شیخ طوسی ،نجاشی و ابنغضهائری
را مط ههرح ک ههرده و مته ه کر ذ و م ههدح محمدبنس ههنان توسه ه روای ههات کش ههی ش ههده و آنگ ههاه در

می کنهد .پهس از آن نیهب روایهت فضلبنشهاذان

خصوص جرح و تعدیل محمدبنسهنان ،توقه
ّ
مبنههی بههر ک ه اب بههودن محمدبنسههنان و روایههت ایوببننههوح مبنههی بههر وجههادهای بههودن روایههات
محمدبنسنان را ارائه مینماید.

128

با تعم در عبارات عالمه در کتاب خالص القوال میتهوان گفهت منشهأ توقه

عالمهه ،قهرار

گرفتن توثی شیخ مفید و روایات منقهول از کشهی در بهاره مهدح محمدبنسهنان در مقابهل جهرح

واردشده از بزرگهانی چهون :نجاشهی ،شهیخ طوسهی و ابنغضهائری ،و روایهات منقهول از کشهی در

خصوص جرح محمدبنسنان چون روایات فضلبنشاذان و ایوببننوح و نیب در یهک سهخن
قرار گرفتن ادله جرح و تعدیل است.

 .6نظریه مختار
در مقا داوری بین این اقوال ،به نظر میرسد محمدبنسنان از راویان ثقه شهمرده نشهود .در

بدو نظر ،مقتضی برای توثی او همچون روایت ابیطالب عبدا بنالصلت قمی و از شهیعیان
خاص معصو (د) بودنش وجود دارد ولی به طور قطع نمیتوان گفهت موانهع وثاقهت نیهب مفقهود
است چراکه ممکن است موانع ،به آنچه در قسمت بررسی عوامل تضعی

او چون وجادهای

و یا غلو گفته شد ،من حصر نباشهد و چهه بسها احتمهال دارد مهدارم دیگهری نیهب بهر تضهعی

وی

وجود داشته باشد که به دست ما نرسیده باشد بهخصوص با توجه به اینکه اکثریت قدما نیهب

وی را ضعی

شمردهاند .بعضی از قدما چون شیخ مفید و شیخ طوسی _ چنان که گ شت _

وی را در مواض ههعی توثیه ه و م ههدح نم ههودهان ههد ول ههی هم ههین بزرگ ههواران در مواض ههع دیگ ههر ،وی را
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 .127شرح الکافی ،ج  ،1ص .87
 .128خالص القوال ،ص  .251عبارت عالمهه ،در خالصه القهوال چنهین اسهت« :قهد اختله علماننها فهی شهأنه فالشهیخ
المفید(ره) قال :إنه ثق  ،و أما الشهیخ الطوسهی(رحمه ا ) فَنهه ضهعفه ،و که ا قهال النجاشهی و ابنالغضهائری ،قهال :إنهه
ضعی غال ال یلتفت إلیه ،و روى الکشی فیه قدحا عظیما و أثنی علیه أیضا و الوجه عندی التوقه فیمها یرو یهه فهَن
الفضلبنشاذان(ره) قال فی بع کتبه :إن من الک ابین المشهور ین ابنسنان و لیس بعبدا  ،و رفع أیوببننوح إلی
ً
حمدو یه دفترا فیه أحادیث محمدبنسنان ،فقال :إن شئتم أن تکتبوا ذلك فافعلوا فَنی کتبت عهن محمدبنسهنان و
ً
لکنی ال أرو ی لکم عنه شیئا فَنه قال قبل موته کل ما حدثتکم به لم یکن لی سماعا و ال روای و إنما وجدته و نقل عنهه
أشیاء أخر ردی ذکرناها فی کتابنا الکبیر و مات سن عشر ین و مائتین».

ابنغضائری ،چطور میتوان به توثیقات متأخرین اعتماد نمود؟ بهویهه همهانطورکهه گ شهت،
تضعی

محمدبنسنان بهین رجهالیون و فقهها مشههور بهوده و حتهی شهیخ مفیهد ادعهای اجمهاد

اصحاب بر تضعی

وی را نموده است.

بر ایهن اسهاس ،اگرچهه بعضهی از عوامهل تضهعی

او چهون غلهو و وجهاده بهودن روایهات کهه بهه

دسههت مهها رسههیده ،تمهها نیسههت و بههر حسههب یههاهر ،مسههتنداتی و شههواهدی نیههب چههون روایههت

وثاقت محمدبنسنان در ترازوی نقد و بررسی

بهشدت تضعی

نموده اند .بنابراین ،با توجه به تضعی

قدمای از رجهالیون ماننهد نجاشهی و

ابههیطالههب عبدا بنالصههلت قمههی بههر توثی ه وی وجههود دارد ،پ ه یرفتن مضههمون ایههن روایههات و
گ شتن از تضعیفات نجاشی و ابنغضائری و مشهور بزرگان رجالی ،بهراحتی ممکن نیسهت

زیرا بعضی از این روایات _ چنان که گ شت _ بر حسب یاهر از نظر سند صهحیح مهیباشهند

امهها اعههراض قههدما از مضههمون ایههن دسههته از روایههات و ضههعی
ناحیههه آنههها ،موجههب تضههعی

شههمرده شههدن محمدبنسههنان از

سههند ایههن روایههات مههیشههود و بهههتبع ،نمههیتههوان بههه مضههمون ایههن

روایات ملتب شد حتی با توجه به توثی و تضعی

وی از جانهب شهیخ مفیهد و شهیخ طوسهی

در مواضع متعدد ،عمل این دو بزرگوار را نیب به این دسته از روایات ،نمیتوان احراز نمود.
بر ایهن اسها س ،بها در نظهر گهرفتن تضهعی

نجاشهی و شههرت تضهعی

محمدبنسهنان بهین
شمرد.

رجالیون ،بهخصوص قدمای آنها ،نمیتوان او را ثقه دانست بلکه باید وی را ضعی
ّ
شایان ذکر است ،وثاقت و ضب نجاشی در علم رجال به حهدی اسهت کهه صهاحبنظهران
سههخن او را بههر سههخنان سههایر بزرگههان رجههال مقههد مههیدارنههد و حتههی بعضههی از آنههها تقههدیم قههول
ّ
نجاشی را به عنوان قاعدهای در حل تعارضات رجالی شمرده ،در این زمینه مینویسند:
تقدیم قول نجاشی به فهراغ بهال او بهرای متخصهص شهدن در ایهن زمینهه بهازمیگهردد و نیهب بهه

اینکه در این باب به واسطه شرای مساعد و مصادر فراوان و اطالعات وسیعی که داشهت ،بهه

میبانهی از کارشناسهی و خبرو یهت دسهت یافهت کهه اعلهم علمهای شهیعه در ایهن علهم محسههوب
ً
میشود ...بلکهه از عمهل علمها چنهین برمهیآیهد کهه یهاهرا در هنگها تعهارض قهول او ،حتهی ا گهر
صههراحت نداشههته باش ههد ،بههر ق ههول دیگههر ائم ههه رجههال ،هرچن ههد نههص و ص ههریح باشههد ،اولو ی ههت

مییابد.

129

و چههه بسهها اینکههه بسههیاری از بزرگههان سرشههناس شههیعه ،بنهها بههر ادعههای عالمههه بحرالعلههو در

مسائل متعددی از فقه ،حتی در مقا تعارض بین سخنان نجاشی و معاصرش شهیخ طوسهی
 .129اصول علم الرجال ،ص .167 _ 166
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ک ههه ش ههیخ الطائف ههه اس ههت ،ب هها اس ههتناد ب ههه دس ههتهای از مس ههتندات ،س ههخنان نجاش ههی را مق ههد

دانسههتند  130تهها چههه رسههد بههه اینکههه در ای هن مقهها  ،شههیخ طوسههی محمدبنسههنان را توثیه نکههرد
بلکههه فق ه پههس از تضههعی

وی در کتابهههای :الرجههال 131،الته ه یب 132و اإلستبصههار ،133در

مینمود ،بها توجهه بهه تضهعی

وی در کتهابههای :رجهال ،التهه یب و اإلستبصهار و بهه تبهع آن،

کت ههاب الغیبه ه  134وی را مم ههدوح دانس ههت .حت ههی ا گ ههر ش ههیخ در کت ههاب الغیبه ه او را توثیه ه ه ههم
تعهارض سههخنان شههیخ طوسههی در وثاقههت و تضههعی

او ،نمههیتههوان وثاقههت محمدبنسههنان را از

ناحیههه شههیخ طوسههی احههراز نمههود تهها اینکههه سههخنانش در مقابههل سههخنان نجاشههی قههرار گیههرد

همچنههان کههه سههخنان شههیخ مفیههد نیههب بهها توجههه بههه تعههارض عبههارات وی در تضههعی

و توثی ه

محمدبنسههنان در دو کتههاب الههرد علههی أصههحاب العههدد و اإلرشههاد ،مقتضههی توثی ه او از ناحیههه

شیخ مفید نیست.
ً
بنابراین ،با توجه به عد احراز وثاقت محمدبنسنان از ناحیه شهیخ مفیهد ،نهایتها سهخنان
وی نیههب همچههون سههخنان شههیخ طوسههی در مقابههل نظر یههه نجاشههی مبنههی بههر تضههعی

وی قههرار

نمیگیرد .مهمتر از همه ،چنانچه اضب بهودن هر یهک از نجاشهی ،شهیخ طوسهی و شهیخ مفیهد
احراز نشود و مقتضای سهخنان شهیخ طوسهی و شهیخ مفیهد ،وثاقهت محمدبنسهنان باشهد ،در

نهایت باید گفت با توجه به تنافی عبارات در سخنان شیخ مفید و شیخ طوسی در تضهعی
یا توثی او ،سخنان نجاشهی از آنجها کهه صهریح در تضهعی

و ی اسهت ،از بهاب تقهدیم نهص بهر

یاهر ،مقد است 135.همچنین ،اگر جرح و تعدیل تعارض کنند ،جرح ،مقهد مهیشهود ز یهرا
ّ
مسهتند بهه یقهین اسههت یعنهی جهارح مههیگو یهد :گنهاه او را دیههد ولهی معهدل مههیگو یهد :بهه گنههاه
ّ
کردن او علم ندار  .مسلم است که علم ،بر عد علم ،مقد است 136.از اینجاست کهه شههید

ثانی درباره تضعی

محمدبنسنان در مقا نقد سخنان عالمه مینویسد:

با توجه به عوامل متعدد تضعی

محمدبنسنان و جرح آن توس بزرگانی چهون :نجاشهی،

شیخ طوسی و ابنغضائری ،هیچ ع ری برای سخنان عالمه در کتاب المختله
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 .130برای تبیین این مستندات ،ر.م :الفوائد الرجالی (ال ) ،ج  ،2ص .50 _ 46
 .131همان ،ص .364
 .132همان ،ج  ،7ص .361
 .133همان ،ج  ،3ص .244
 .134همان ،ص .348
 .135برای تبیین این مرجح ،ر.م :اصول علم الرجال ،ص  167 _ 166کلیات فی علم الرجال ،ص .154
 .136الدروس الشرعی  ،ج  ،2ص  80مشر الشمسین ،ص .273

نیسهت در

با وجود قدح و جرح واردشده از سوی ارباب و بزرگان رجال در خصوص محمدبنسنان که به
عنوان ستون بزرگان امامیه در نقد رجال محسوب میشوند ،چه رجحانی میتوانهد بهرای عمهل

به روایات محمدبنسنان حاصل شود؟ عالوه بر این ،عالمه در خالص القوال عین مطهالبی را
که ما ذکر کهردیم ،یعنهی جهرح واردشهده از سهوی بزرگهان رجهالی و عوامهل تضهعی

وی ،و حتهی

بیشههتر از آن را نقههل نمههوده اسههت .همچنههین ،از شههیخ مفیههد نقههل کههرده کههه محمدبنسههنان ثقههه
اسههت و سه ه س ،در انته ههای س ههخنان خ ههود ،در ب ههاره ج ههرح و تع ههدیل وی توقه ه

وثاقت محمدبنسنان در ترازوی نقد و بررسی

آنجا که فرموده است« :رجحان عمل به روایات محمدبنسنان ،در کتهاب رجهال روشهن شهد».

نم ههوده اس ههت

درحالی که ههیچ وجههی بهرای توقه وی نیسهت ز یهرا سهخن جهارح ،حتهی در صهورت تسهاوی
ّ
ّ
137
جارحین و معدالن ،مقد است تا چه رسد که جارحین ،بیشتر از معدالن باشند.
اما در مهورد توثیه محمدبنسهنان از ناحیهه شهیخ صهدو بنها بهر ادعهای مجلسهی دو  ،بایهد

گفهت ایههن توثیه  ،محههرز نیسههت چرا کهه بهها مراجعههه بههه کتههب شهیخ صههدو  ،نمههیتههوان ادعههای

م کور را استظهار نمود .نیب با وجود اینکه محمدبنسنان کثیرالروایه بهوده ،شهیخ صهدو تنهها

 20روایهت را از وی نقههل نمههوده اسههت کههه ایههن مطلههب ،نشههانه موثه نبههودن او نههبد شههیخ صههدو
میباشد .آنچه بیش از همه بر تضعی
اجمههاد اصههحاب بههر تضههعی

این ادعا میافباید ،ادعای شیخ مفید مبنی بهر ادعهای

محمدبنسههنان اسههت ز یههرا بهها در نظههر گههرفتن معنههای حقیقههی

اجمهاد ،بعیهد اسههت کهه شهیخ مفیههد بها وجهود مخالفههت شهیخ صهدو  ،در عههین حهال ،ادعههای
اجماد کند زیرا اگر مخالفتی از جانب شیخ صدو بود ،شیخ مفید به آن دست مهییافهت و

هرگب ادعای اجماد نمی کرد و از غرایب است که شیخ مفید به مخالفت شیخ صدو دسهت
پیدا نکرده باشد اما مجلسی ّاول به آن دست پیدا کرده باشد.
اشكال:

ممکههن اسههت گفتههه شههود احتمههال دارد شههیخ صههدو بهصههراحت محمدبنسههنان را توثی ه

نکرده باشد اما عد استثنای روایت محمدبناحمدبنیحیی از محمدبنسهنان توسه شهیخ

صههدو و اسههتادش ابنولیههد از رجههال نههوادر الحکم ه  ،گو یههای توثیه محمدبنسههنان نههبد شههیخ

صدو و استادش ابنولید است.

ّ
 .137مسالک االفها  ،ج  ،7ص  .218شهید ثانی همچنین در کتاب درایه خود معتقهد اسهت :حتهی ا گهر معهدلین متعهدد
باشند و تعداد آنها بیشتر از جارحین باشد ،با این حال نیب جرح بهر تعهدیل مقهد اسهت( .الرعایه فهی علهم الدرایه  ،ص
)199
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پاسخ:

َاول :تع ههدادی از بزرگ ههان چ ههون :میردام ههاد 138،س ههبزواری 139و ص ههاحب ج ههواهر 140اس ههتثنای

روایهات راوی از کتهاب نهوادر الحکمه را دلیهل بههر تضهعی

راوی نهبد شهیخ صهدو دانسههتهاند و

استثنا نشدن او را نشانه وثاقت او نبد شیخ صدو میدانند و به تبع آن ،با توجه به ایهن تفکهر،

تضعی

و توثی تعهدادی از راو یهان را اسهتنتاج نمهودهانهد امها بها ایهن همهه ،تفکهر فهو خهالی از

مناقشه نیست و نقد و بررسی و تحلیل آن ،خود نیازمند تحقی مستقلی است .آری ،با توجهه

به ادعای شیخ طوسی ،مبنی بهر اینکهه علهت اسهتثنای شهیخ صهدو در خصهوص تعهدادی از
راویان نوادر الحکم غل ّهو آنهها مهیباشهد 141،نهایهت چیهبی کهه در ایهن مهورد مهیتهوان گفهت ایهن

اسههت کههه محمدبنسههنان بههه علههت اسههتثنا نشههدن روایههات محمدبناحمههدبنیحیی از وی در
کتاب نوادر الحکم  ،به عنوان راوی غالی محسوب نمیشود نه اینکه موث شمرده شود.
دوم :بر فرض وجود مخالفهت شهیخ صهدو در تضهعی

محمدبنسهنان و شهمرده شهدن او

بهه عنهوان راوی ثقههه در نهبد وی ،حههداقل مهیتههوان شههرت را از لفههظ ایهن اجمههاد اسهتنتاج نمههود

چراکه مقصود از اجماد در بع ضی از مواقع ،از باب اسهتعمال مجهازی ،اتفها جمهاعتی اسهت
که دارای شأن و مزیتهی باشهند هرچنهد مخهالفی ههم در کهار باشهد بهه ایهن معنها کهه در مقبولهه

عمربن حنظله که لفظ اجماد به کار رفته ،وقتی سهائل تسهاوی دو راوی را فهرض کهرد ،امها (د)
در مقا ترجیح یکی از دو روایت فرمود :به دو روایتی که در آن موضود نقل شده ،نظر میشود و

هرکههدا از دو روایههت م ههورد اجمههاد ب ههود ،اخهه ش ههده و دیگههری را ک ههه شههاذ و ن ههادر اسههت ،ت ههرم

مهیکننهد 142.معلهو اسهت کهه اجمهاد در ایهن حهدیث بهه معنهای مشههور ،در مقابهل شهاذ و نهادر

است .در کال شیخ مفید نیب اجماد به همین معنا به کار رفته است .ازایهنرو ،مخالفهت یهک

یا چند نفر ،ضرری در تحق این نود از اجماد نمهیزنهد .بهر ایهن اسهاس ،حتهی وجهود مخالفهت

بزرگهانی چههون شههیخ صههدو نمیتوانههد ضههرری در تحقه اجمههاد بههه معنههای مجههازی آن ،یعنههی
شهههرت داشههته باشههد .بنههابراین ،شهههرت بزرگههان رجههالی و فقههها در زمههان قبههل شههیخ مفیههد ،بههر

تضعی

150

محمدبن سنان است و در نتیجه ،از اعتبار توثی شیخ صدو به جهت قرار گهرفتن

 .138الرواشح السماوی  ،ص  95و .175
 .139ذخیرة المعاد ،ص  95و .175
 .140جواهر الکال  ،ج  ،7ص .421
 .141الفهرست ،ص .221
 .142وسائل الشیع  ،ج  ،27ص .106

سهوم :حتهی در صهورت احههراز وثاقهت محمدبنسهنان توسه شهیخ صهدو  ،صههاحبنظران

معتقدنههد کههه در مقهها تعههارض سههخنان شههیخ صههدو و حتههی اسههتادش ابنولیههد بهها سههخنان

نجاشههی ،س ههخنان نجاش ههی از جهههت اض ههب ب ههودن وی در علههم رج ههال _ چنان ک ههه تبی ههین آن
گ شت _ نسبت به ابن ولید و شیخ صدو  ،مقد است هرچند ایهن دو از نظهر زمهانی ،مقهد

بر نجاشی و نبدیکتر به اما معصو (د) میباشند.

143
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در برابر این شهرت ،کاسته میشود.

چهههارم :گ شههته از دالیههل فههو  ،مشهههور بزرگههان رجههالی نیههب _ چنان کههه گ شههت _ در مقهها

تعارض جرح و تعدیل ،جرح را از باب تقد علم بر عد علم ،مقد میشمارند.

144

اشكال:

ّ
روایهه ههت اجه ه ههال ی از فقهه ه هها ماننهه ههد :احمدبنمحمدبنعیسه ه ههی اشه ه ههعری ،فضلبنشه ه ههاذان،

حسنبنعلیبنفضال و یونسبنعبدالرحمن ،از محمدبنسنان که به حسب شهرت ،تنها از
ثقه روایت میکنند ،میتواند کاش

از وثاقت محمدبنسنان باشد.

145

جوا :

ّ
با روایت اجال از یک فرد ،نمیتوان وثاقت محمدبنسنان را احراز نمود ز یهرا تعهداد بسهیاری

از ثقه ههات از راو یه ههان مشه هههور ،به ههه ک ه ه ب و ضه ههع

روایه ههت که ههردهانه ههد  146به ههرای نمونه ههه ،راوی

جلیلالقدری چون احمدبنمحمدبنعیسی اشعری ،خود از راویان ثقه و شهیخ و فقیهه قمیهین
اسهت و راو یهان متعههددی چهون سههلبنزیاد و ابوسههمینه را از قهم اخهراج نمههود گ شهته از اینکههه
برخورد و راندن راوی از ناحیه اشعری ،نمیتواند به طور جب داللت بر ّ
غلو آن راوی کند زیرا با

جسههتوجو در کتههب بزرگههان دانسههته مههیشههود کههه احمههد در ایههن راه افههراط نیههب نمههوده اسههت
همههانطورکههه ایههن نکتههه را از شههرح حههال احمدبنابیعبههدا برقههی 147مههیتههوان احههراز نمههود
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 .143ر.ك :الرسائل الحمدی  ،ج  ،2ص .409
 .144الدروس الشرعی  ،ج  ،2ص  80مشر الشمسین ،ص .273
 .145نقد الرجال ،ج  ،4ص  226خاتم المستدرك ،ج  ،4ص .81
 .146معجم رجال الحدیث ،ج  ،17ص .170
 .147گفتهانههد احمدبنمحمدبنعیسههی ،احمههدبنابیعبههدا برقههی ،محههدث مشهههور امههامی را بههه سههبب روایههاتی کههه نقههل
می کرد ،از قم بیرون راند اما بعد از مدتی ،او را به قم بازگرداند و از وی ع رخواهی کرد و آن هنگا که برقی درگ شت،
در تشییع پیکر او با پای برهنه شرکت کرد تا پشیمانی از کرده خویش را نشان دهد( .خالص القوال ،ص )15 _ 14
 .148تنقیح المقال ،ج  ،1ص .218
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ً
چنان کهه مجلسهی ّاول معتقههد اسهت ایهن اعمههال اجتههادی ،از سهوی احمههد بهوده و یههاهرا او در
این عمل خطا کرده است.

149

همچنین ،روایت وی از افراد نیب نمیتواند وثاقت آنها را اثبات نماید زیرا با توجه به گهواهی

رجالیونی چون :ابنغضائری ،شیخ طوسی و عالمه ،وی از بسیار ی ضعفا روایت نقل میکرد و

به مراسیل اعتماد مینمود کهه از جملهه آنهها :علیبنحدیهد ،اسماعیلبنسههل و بکربنصهالح
مههیباشههند .پههس ،نمههیتههوان بهصههرف نقههل وی از محمدبنسههنان و یهها عههد اخههراج وی از قههم،
ُ
وثاقت وی را ثابهت نمهود بلکهه بها توجهه بهه موضهع گیری شهدید احمهد در برابهر غهالت ،حهداکثر

میتوان وی را غالی ندانست.

بهها در نظههر گههرفتن تضههعیفات مطرحشههده از ناحیههه قههدمایی چههون نجاشههی و ابنغضههائری و

مشهور بزرگان رجالی 150،بهویهه با توجه بهه شههرت و بلکهه اجمهاد قهدمای قبهل از شهیخ مفیهد،

نمههی تههوان بههه ایههن توثیهه عهها و امثههال آن اعتنهها نمههود ضههمن اینکههه در خصههوص ذکههر شههدن
محمههدبنسههنان در اسههناد تفسههیر قمههی ،روایههت اصههحاب اجمههاد و مشههایخالثقات از وی و نیههب
بودن او از وکالی ممدوح ،نظرهای بسیاری وجود دارد.

چیبی که بیش از همه موجب قهوت نظر یهه نجاشهی مهیشهود ،همگها بهودن مشههور و بلکهه

اجماد اصحاب بنا بر ادعای شیخ مفید ،بها وی اسهت چنان کهه بهر اسهاس ادعهای متهأخرینی
چون شهید ثانی و عالمه مجلسهی ،مشههور بزرگهان رجهالی و فقهها بهه تضهعی

قائل شدهاند.

بر این مبنا ،نمیتوان به صهرف مهدرکی دانسهتن شههرت تضهعی

محمدبنسهنان

محمدبنسهنان و اسهتناد

آن بهه روایهاتی کهه در کتهب رجهالی همچهون رجهال کشههی ذکهر شهده و آنگهاه بها مهورد مناقشهه قههرار
ّ
ّ
دادن سند و یا مدلول روایات دال بر تضعی او و یا اثبات صحت سهند و داللهت روایهات دال
بههر وثاقههت وی ،توثی ه محمدبنسههنان را اسههتنتاج نمههود بلکههه بهها در نظههر گههرفتن تضههعی

وی

توس نجاشی و مشههور بزرگهان رجهال ،بههخصهوص قهدمای از آنهها ،چهارهای نیسهت جهب اینکهه
قائل به تضعی

او شویم چنان که سید خهو یی ،از بزرگهان معاصهر ،بعهد از ذکهر روایهات و اقهوال

علم ههای رج ههال ،در ب ههاره وی مینویس ههد :آنچ ههه از روایه هات ب ههه دس ههت میآیه هد ،ایه هن اس ههت ک ههه
محمدبنسنان ،از موالی ائمه(د) بوده و ممدوح اسهت و معصهو از و ی اعهال رضهایت کهرده و
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 .149روض المتقین ،ج  ،14ص .261
 .150ر.م :مسههالک االفههها  ،ج  ،14ص  406مههرآة العقههول ،ج  ،1ص  106و  120همههان ،ج  ،2ص  31تعلیقههات بههر مشههر
الشمسین و إکسیر السعادتین ،ص .93

اما در ادامه می گوید:

ا گ ههر ق ههدمایی همچ ههون :ابنعق ههده ،نجاشه هی ،شه هیخ طوسه هی ،شه هیخ مفیه هد و ابنغض ههائری،

محمدبنسنان را تضعی

نمیکردند ،عمل به روایهات او مشهکلی نداشهت امها تضهعی

ایهن

عالمان ،ما را از اعتماد به و ی منهع می کنهد و بهه همهین دلیهل ،اعتمهادی بهه توثیه شهیخ مفیهد

نیست.
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به همین دلیل ،شیخ طوسی او را ممدوح شمرده است.

نتیجه
با توجهه بهه آنچهه گ شهت ،بایهد گفهت :مشههور بهین بزرگهان رجهالی و حتهی اجمهاد قهدما ،آن

اسهت کهه محمدبنسهنان بهه عنهوان راوی ضههعیفی محسهوب مهیشهود ولهی مقتضهای عبههارت
تعداد بسیاری از صاحبنظران ،این است که با احتساب آنکه این شهرت ،مدرکی و مسهتند

به روایات موجود در رجهال کشهی اسهت ،نمهیتوانهد ارزش اسهتنادی داشهته باشهد بلکهه در ایهن
هنگه هها  ،الز اسه ههت روایه ههات موجه ههود در ایه ههن زمینه ههه بررسه ههی شه ههود .از منظه ههر ایه ههن دسه ههته از

صههاحبنظران ،بهها مراجعههه بههه روایههاتی کههه در بههاره تضههعی
مههیشههود کههه هههیچ یههک از آنههها صههالحیت اثبههات تضههعی

محمدبنسههنان وارد شههده ،دانسههته

او را ندارنههد بلکههه تمههامی آنههها قابههل

توجیه میباشند و حتی میتوان مدح و ثنا و رفیعالشهأن بهودن وی را اسهتنتاج نمهود .بنهابراین،

از آنجا که موانهع توثیه محمدبنسهنان مفقهود مهیباشهند ،بها توجهه بهه اینکهه مقتضهی توثیه او،
ّ
یعنی روایات دال بر بودن محمدبنسنان از راویان ثقه و از شهیعیان خهاص معصهو (د) در ایهن
هنگا وجود دارد ،در مجمود ،میتوان وی را از راویان امامی ثقه دانست.

البتهه از دیهدگاه نگارنههدگان ،اسههتدالل فههو نمههیتوانههد صههحیح باشههد چرا کههه بههه طههور قطههع،

نمهیتهوان گفهت تمهامی موانههع وثاقهت محمدبنسهنان ،مفقهود اسههت ز یهرا ممکهن اسهت موانههع،
منحصر در عواملی همچون وجهادهای و یها غلهو نباشهد و چهه بسها احتمهال دارد مهدارم دیگهری

نیب بر تضعی

و ی وجود داشهته باشهد کهه بهه دسهت مها نرسهیده باشهد بههخصهوص بها توجهه بهه

اینکهه نظر یهه اکثر یههت قهدما چههون نجاشهی و ابنغضهائری و مشهههور بهین رجههالیون و فقهها ،بلکههه
اجماد اصحاب بنها بهر ادعهای شهیخ مفیهد ،بهر تضهعی

میتوان به توثیقات متأخرین اعتماد نمود؟
 .151معجم رجال الحدیث ،ج  ،16ص .160

وی مهیباشهد .بها ایهن اوصهاف ،چطهور
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بعضههی از عوامههل تضههعی

محمدبنسههنان همچههون غلههو و وجههادهای بههودن روایههاتی کههه بههه

دست ما رسیده ،تما نیست و بر حسب یاهر ،مستندات و شواهدی چون روایت ابیطالهب

عبدا بنالصلت قمی نیب بر توثی محمدبنسنان وجهود دارد بها ایهن همهه ،په یرفتن مضهمون
این روایات و گ شتن از تضعیفات نجاشهی ،شهیخ طوسهی ،مشههور و بلکهه اجمهاد اصهحاب،

به راحتی ممکن نیسهت ز یهرا ممکهن اسهت بعضهی از ایهن روایهات بهر حسهب یهاهر از نظهر سهند
صههحیح باشههند ولههی اعههراض قههدما از مضههمون ایههن دسههته از روایههات و ضههعی

محمدبنسنان از ناحیه آنها ،موجب تضعی

شههمرده شههدن

سهند ایهن روایهات مهیشهود .بنهابراین ،نمهیتهوان

به توثیقهات عها اعتنها نمهود توثیقهاتی همچهون :عهد اسهتثنای محمهدبنسهنان از رجهال نهوادر

الحکم  ،ذکر شهدنش در اسهناد تفسهیر قمهی ،روایهت اصهحاب اجمهاد و مشهایخالثقهات از وی و

نیههب بههودن او از وکههالی ممههدوح ضههمن اینکههه در خصههوص ایههن توثیقههات ،نظههر و سههخنهای

بسه ههیاری نیه ههب وجه ههود دارد .په ههس ،چه ههارهای نیسه ههت ،جه ههب اینکه ههه به هها در نظه ههر گه ههرفتن تضه ههعی
محمدبنسنان توس قدمای رجالیون ،قائل به تضعی

وی شویم.
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