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 در جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه

وایت   رجال النجاشیا تکیه بر در منابع امامیه ب« َسواٌء َعَلی الّناِصِب َصّلی َام َزنی»بررسی ر
 1امیر احمد نژاد
کلباسی  2زهرا 

 چکیده
کتههاب فهرسههت داشهههته،  کههه در   نجاشههی رجههالی بههزرد شههیعه بهها وجههود شههیوه نگارشههی 
کهه همگهی مهرتب  بها  کهرده  در پی معرفی محمد بن حسن بن شمون، سه روایت از او نقل 

سهه س غههالی  اسههت. نجاشههی محمههد بههن حسههن را ابتههدا وا فههی و مههذهب و اندیشههه وی 
کهرده  توصی  نموده و دو روایت نخست را به وضهوح مهرتب  بها اندیشهه و ه  او انتخهاب 

ای شهاخص از غالیههان  رسههد روایهت سهوم را نیههز بها ههدف معرفههی اندیشهه اسهت. بهه نظرمهی
 برگزیههده اسههت. از دیگههر سههو، محمههد بههن حسههن بههن شههمون بههه اتفههاق همههه رجالیههان دچههار 

کهه داوود بهن  ن معنها را ت ییهد مهیغلو بهوده و روایهات او نیهز ایه کهه  _کثیهر ر هی  نمایهد؛ چنهان 
کهرده  نیهز مهتهم بهه غلهو و حتهی یکهی از ارکهان  _محمد بن حسن روایت را با واسطه او اخذ 

کهه در ههیچ یهک از منهابع امامیهه  _جریان غالیان برشمرده شده است. افزون بر این سهند 
با چهار سلسله « َعَلی الّناِصِب َصّلی أم َزَنی َسواءن »مضمون روایت مذکور،  _نیز ذکر نشده 

در برخهی منهابع  _سهدیِر وا فهی مهذهب اسهت  بهن   که وجه مشتر  همه آنهها حنهان _سند 
حهدیتی نقهل شههده اسهت، لهیکن افههزون بهر اضههطراب متنهی ایهن روایههات، ارسهال سههندی و 

یههاد بههه بههن   حتههی فقههدان سههند، مجهههول بههودن سههدی  مّکههی و مههتهم بههودن سهههل غلههو،  ی
کههه نا ههل مشههتر  ایههن روایههت در اسههناد مختلهه   _سههدیر  بههن   احتمهال غههالی بههودن حنههان

 گردد.  نیز تقویت می _است 

کلیدی:  سدیر . بن   غلو، نصب، محمد بن حسن بن شمون، نجاشی، حنان کلمات 
                                                   

گروه علو1  .(amirahmadnezhad@hotmail.com) م  رآن و حدیث دانشگاه اصفهان. استادیار 
 .(zahrakalbasi@gmail.com_ ) . دانشجوی دکتری علوم  رآن و حدیث دانشگاه اصفهان )نویسنده مسئول(2
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 . مقدمه1
 هههههای حههههدیتی شههههیعه بههههه شههههمار رفتههههه و از دیربههههاز  موضههههون غلههههو همههههواره یکههههی از آسههههیب

کههه از دوره حضههور امامههان شههیعه تهها دوره زمینه ه پههژوهش محههدثان را فههراهم نمههوده اسههت؛ چنهان 
تهههدوین جوامهههع اولیهههه حهههدیتی اهتمهههام فراوانهههی بهههر دور سهههاختن غهههالت از جامعهههه شهههیعیان و 

گسههترده و  سههازی روایههات از نگههرش پهها  هههای غالیانههه آنههان وجههود داشههته اسههت؛ لههیکن تههالِش 
هههای    روایهات موجههب شههده تهها همچنهان برخههی اندیشهههنامحسهوس غالیههان در جعههل و تحریهه

یههان غههالی در میههان روایههات شههیعه بهها ی مانههده و افههزون بههر تخریههب چهههره اهههل  غالیانههه و یهها راو
کهجبیت گمراههی و  اندیشهی بکشهاند. از ایهن رو، ههر انهدازه از  ، پیروان مکتهب آنهان را نیهز بهه 

کشهه  روایههات  ی افههزون مههیعصههر صههدور روایههات و تههدوین مجههامع حههدیتی فاصههله زمههان گههردد، 
که به وضوح ُمشِعر  تر می تر و از سویی حایز اهمیت غلوآمیز سخت گردد؛ ییرا از یک سو روایاتی 

کشه  شهده و روایههات پیچیهده ای در وادی غلهو بههر جها مانهده و از دیگههر سهو،  ههراین  بهه غلهو بههوده 
کهه شناسهایی راوی و روایهت غلهوآمیز را بهه م سهاخته، از  راتهب آسهان مهیابتدایی صدور حدیث 

 میان رفته است. 
کهه پیش کهه محققهان بهه یهک راوی  تهر  با این همه، روش رایج در زمینهه غلهوپژوهی آن اسهت 

کهرده و بهر روایهات وی بهه عنهوان  کتهب رجهالی انعکهاس یافتهه، رجهون  گزارش غالی بودن وی در 
تفاوت، بر آن اسهت تها بها کنند. این نوشتار با روشی م احادیث منقول از یک غالی، پژوهش می

، ابتههدا یههک راوی غههالی در رجههال اصههیل شههیعه را شناسههایی نمایههد، رجههال النجاشههیتکیههه بههر 
کشه  یهک اندیشهه  کهرده، بهه  که نقل  س س به پیگیری روایات وی پرداخته و از طری  روایاتی 
ر جدیههد غالیانههه دسههت یابههد. سهه س در سههومین مرحلههه، بهها پیگیههری آن روایههت غلههوآمیز در دیگهه

کشهه  سلسهله کهه یهها خهود غههالی بهوده متهون حههدیتی، بهه  انههد و یها نقشههی در تههرویج  ای از روایههانی 
توان متن محهور  اند، بوردازد. بر همین اساس روش این پژوهش را می های غالیانه داشته اندیشه

کش  یک روایت غلوآمیز و پهی که در پی  گهرفتن آن  در مقابل روش رایج سند محور تلقی نمود 
کههه یهها خههود غههالی بههوده و یهها بسترسههاز رشههد در دی یههانی  گههر متههون روایههی، درصههدد رونمههایی از راو

 اند، شده است.  غالیان بوده

گذری بر جایگاه رجال النجاشی و تضعیفات وی2  . 
کهه بهه سهبب  رجال النجاشیکتاب  در وا ع فهرست نویسی او بر تصنیفات شهیعیان اسهت 

گسههترده کههه او در اخ اطالعههات رجههالی  گردیههده ای  تیههار مخاطبههان  ههرار داده، بههه رجههال مشهههور 
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کهه در فاصهله  هرن دوم تها پهنجم  _نفر از مصهّنفان شهیعه 1269وی در مجمون از معرفی  3است.
که در ایهن میهان،  141 _اند  ییسته هجری می کرده  نفهر را غهالی یها مهتهم بهه  32راوی را تضعی  

کّل راویان ن که درصدد آنان در  بال  نیهز دوازده % اسهت. از ایهن شهمار 2/5جاشی، غلو دانسته 
، « یهل»انهد و غلهو بقیهه بهه صهورت  گهری مهتهم شهده نفر بهدون واسهطه از سهوی نجاشهی بهه غهالی

که نشان می« ُرِمی»و « ُطِعَن « »یقاُل » گزارش شده  دهد نجاشی آنان را آشکارا  به صیغه مجهول 
حتهی در سهه مهورد از ایهن روات، نفهی شناسهد و  غالی ندانسته، بلکه ایشهان را مهتهم بهه غلهو مهی

کههرده و آنههها را ثقههه برشههمرده اسههت. تههوان نجاشههی را از ابههن  در نتیجههه بههه هههیچ وجههه نمههی 4اتهههام 
یههاده _غضههائری یهها  میههان   گردیههده کههه بههه ی یههان بههه غلههو مشهههور    _انههد  روی در مههتهم سههاختن راو

ط در متهم ساختن راویان بهه توان فردی بسیار د ی  و محتا مت ثر دانست. حّتی نجاشی را می
کههه  یههان غههالی از سههوی او بههیش از پههیش اهمیههت نهههاد؛ چنههان  غلههو برشههمرد و بههر تضههعی  راو
تخصص نجاشی در رجال موجب شهده تها برخهی از دانشهمندان بهزرد شهیعه در مقهام تعهار  
جههرح و تعههدیل، آرای نجاشههی را بههر دیگههر رجههال شناسههان متقههدم شههیعه از جملههه شههیخ طوسههی 

   5هند.ترجی  د
أبهو جعفهر، »از دیگر سو، نجاشی در تضعی  محمهد بهن حسهن بهن شهمون، خهود بها عبهارات 

کان ضعیفًا جدًا، فاسد المذهب بر غلو او تصری  نمهوده اسهت. از « بغدادی، وا  ، ثم غال، و 
   6توان نجاشی را در غالی بودن این راوی مطمئن دانست. این رو، می

 «الّناِصِب صلی ام زنی َسواٌء َعَلی». نجاشی و روایت 3
کثر  ریب به اتفاق موارد، پس از نام افراد به ذکر آثهار آنهان پرداختهه و در نهایهت،  نجاشی در ا

 ههای زنهدگی آنهها همچهون اصهالت، شهغل  در خصوص وثا هت یها ضهع  و یها برخهی از حاشهیه
 نویسههی، بههر خههالف ا تضههائات فهرسههت  نههادریو ... نکههاتی را ذکههر نمههوده اسههت؛ امهها در مههوارد 

که در خصهوص محمهد بهن حسهن بهن شهمون  به بیان روایتی از آنان نیز روی آورده است؛ چنان 
کههه بههر خههالف شههیوه غههالبی   چنههین نمههوده اسههت. نقههل روایههت نجاشههی از یههک فههرد بههه سههبب آن 

 نفسهه حهایز اهمیهت و در خهور اعتنها اسهت. امها نقهل روایهت او از محمهد  وی در اثهرش بهوده، فهی
یابهد؛ ییهرا نجاشهی از او نهه یههک  تهری مهی ن از زاویهه دیگهری نیهز اهمیههت فزونبهن حسهن بهن شهمو

                                                   
 .55 - 51، صدانش رجال الحدیث. 3
 .55 - 50، ص«جریان شناسی غلو و غالیان در رجال النجاشی». 4
 .56 - 53، صحدیثدانش رجال ال. 5

 .335، صرجال النجاشی. 6
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کهم که در نون خود ا هدامی  کرده  نظیهر اسهت. بها  نظیهر و یها حتهی بهی روایت، بلکه سه روایت نقل 
این همه حّتی انتخاب این سه روایت از سهوی نجاشهی نیهز اتفها ی نبهوده و بهر حسهب مهذاهب 

معرفی ابتدایی، توصی  نجاشی از محمد بن حسهن بهن شهمون راوی بیان شده است. با این 
 چنین است: 

که از محمد بن حسهن بهن شهمون نمهوده، وی را ُملّقهب بهه ابهوجعفر و از  نجاشی در توصیفی 
کهههه کهههرد. سههه س او را بهههه شهههدت ضهههعی  و 140وا فیهههان و غالیهههان بغهههداد نامیهههده  سهههال عمهههر 

کرده اسهت. نجاشهی از  هول دیگهران  کهه محمهد بهن حسهن  نقهل مهیفاسدالمذهب وص   کنهد 
کتب  راوی هشتاد نفر از اصحاب امام صادق مکهارم ، سهنن و آداببوده است. نجاشی از 

نیههز بههه عنههوان آثههار او یههاد نمههوده اسههت. در ادامههه، بههه دو روایههت او در ایههام وا فههی  نههوادرو  االخهالق
که به وضهوح بیهان کرده  کهاظم بودنش اشاره  تو ه  او بهر امامهت و  گهر غلهو او در وصه  امهام 

کهاظم کهه امهام  کهه مهن )امهام( بیمهارم و »فرمهود:  ایشان است. نخسهت آن  کهس خبهر داد  ههر 
کردند، بدان او دروغ کهاظم«. گو است فوت شدم و مرا غسل و تدفین  فرمهود:  همچنین امام 

که من زنده» کرد، بگویید  کس از من سؤال  کهه در بهاره مهن  هر  کهس  کند ههر  ام و خداوند لعنت 
 «. ام بگوید مرده

کهههه بهههه بصهههره وارد شهههده و از امهههام  _در پایهههان نیهههز نجاشهههی روایتهههی از شهههمون، از داوود ر هههی 
کهه نمهاز بخوانهد یها زنها نمایهد:  _اجازه داشته  کاظم که برای ناصبی تفهاوتی نهدارد  نقل نموده 

  7«.َسواءن َعلی الّناِصِب َصّلی أم َزَنی»
 صههالة العمههل برآمههده و بههاالترین عبههادت مههورد پسههند کههه درصههدد نفههی مطلهه  ا _ایههن روایههت 

کههرده  الهههی را بهها پسههت گنههاه انسههانی یکههی   بهها تغییههر انههدکی در الفههاظ و اسههناد مختلفههی،  _تههرین 
کهه ییهن پهس محهور ایهن  گردیهده  که نجاشی ذکر نموده، در منهابع روایهی شهیعه نقهل  جز سندی 

 بود.  نوشتار خواهد
که بیان شد، با توجه به ع دم نقل روایت نجاشی از روات، به نقل سه روایهت نجاشهی چنان 

کهه ایهن روایهات از عقایهد راوی خبههر  از یهک راوی بهه دیهد عمیه  تهری بایهد نگریسههت؛ بهه ویهژه آن 
گفتار نجاشی به ذهن متبادر می می که وی پس از نقل  دهد. از این رو، آنچه از  گردد، آن است 

گر اعتقاد وی مبنهی بهر و ه  اسهت  ه وضوح نشانکه ب _وا فی بودن محمد بن حسن دو روایت 
نقهل نمهوده، سه س در پهی بیهان غهالی بهودن محمهد بهن حسهن، روایتهی نیهز درخصهوص غلهو او  _

                                                   
 .337 - 335. همان، ص7
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کرده است.   بیان 
کههه مقصههود نجاشههی از بیههان  در نتیجههه، از نقههل روایههت اخیههر مههی کههرد  تههوان چنههین اسههتنباط 

معرفی این اندیشه غالیانهه بهه مخاطبهان بهوده  ذیل این راوی غالی،« َسواءن ِللّناِصب...»روایِت 
تا بدین وسیله بتوانند دیگر راویان ُمَرّوج این نگرش را بهه عنهوان غهالی یها رواِت همهراه بها جریهان 
کههه ایههن نوشههتار درصههدد تبیههین آن اسههت. بهها ایههن همههه، در وهلههه  غالیههان بازشناسههند؛ امههری 

متنههی در خصهوص محمههد بهن حسههن بههن تههر  هراین درون متنههی و بهرون  نخسهت از بررسههی د یه 
توان به میزان د ت نجاشی در متهم سهاختن وی بهه غلهو پهی بهرد و در مرحلهه دوم بها  شمون می

یههان ایههن روایههت را «َسههواءن َعَلههی الّناِصهِب...»بررسهی دیگههر اسههناد روایهت  ، زمینههه غلههو در دیگهر راو
 اثبات یا نفی نمود. 

 جالی. محمد بن حسن بن شمون در دیگر آرای ر4

کههه در دیگههر منههابع رجههالی مجهههول مانههده  محمههد بههن حسههن بههن شههمون شهههره تههر از آن اسههت 
کهه بههه ترتیهب ادوار زمههانی،  باشهد. از ایههن رو، رجالیهان مختلهه  در بهاره وی اظهههارنظر نمهوده  انههد 

گزارش می  گردد.  آرای آنان 
را غهالی و  در میان متقدمان، افزون بر نجاشی، شیخ طوسی نیز محمد بن حسن بهن شهمون

کرده است. کتاب از محمد بن حسن  الفهرستشیخ در  8البته از اهل بصره معرفی  نیز به یک 
کتاب را ذکر نکرده است.  9اشاره نموده؛ هر چند نام آن 

 ای  غضهههایری وی را اههههل بصهههره و ملقهههب بهههه ابهههوجعفر دانسهههته، سههه س وی را در برههههه ابهههن 
و در پههی آن محمههد بههن حسههن را ضههعی ،   کههردهای پههس از آن غههالی معرفههی  وا فههی و در برهههه

گههردد را غیر ابههل اطمینههان توصهههی    متهافههت و روایههات، تصههنیفات و هرآنچههه بههدو منسههوب 
  10کرده است.

داوود در بهاره محمهد بهن حسهن بهن شهمون بها متقهدمان  در دوره مت خران، عالمه حلهی و ابهن 
کهههرده و جمیهههع آرا، روایهههات، همهههراه شهههده و رویکهههرد او را ابتهههدا وا فهههی و سههه س غهههالی وصههه  

   11اند. تصنیفات و منسوبان به او را غیر  ابل اطمینان برشمرده
در دوره معاصر نیز آیة اهلل خویی پس از نقل آرای رجالیان متقدم، چند نکته را در خصوص 

                                                   
 . 402، صرجال الطوسی. 8

 .437، صاألمالی. 9

 .95، صرجال ابن الغضائری. 10
 . 503 - 502، صرجال ابن داوود حلی؛ 252، صخالصة اال وال. 11
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کهه وی روایتهی در  کهه اههّم آن چنهین اسهت: نخسهت، آن  کهرده  محمد بن حسن بن شمون بیان 
گهویی خداونهد را در  کامل الزیارات یهارت نمایهد،  کهه امهام حسهین را ی کسی  که  دارد، مبنی بر آن 

کرده است. آیة اهلل خهویی فهارغ از بررسهی متنهی ایهن روایهت، بهه وجهود فهرد غهالی و  عرش ییارت 
توجهه نمهوده و وثا هت عهام راویهان  کامهل الزیهاراتضعیفی همچهون محمهد بهن حسهن در اسهناد 

کتاب را ییر سؤال برده  است.  این 
کههه نجاشهههی محمههد بهههن حسهههن را بغههدادی و ابهههن  غضههایری وی را بصهههری خوانهههده  دوم، آن 

کهه  است. آیة اهلل خویی در جمع میان این دو  ول، محمد بهن حسهن را اصهالتًا بصهری دانسهته 
کرده است.   به بغداد مهاجرت 

کههه  وی در سههوم، آیههة اهلل خههویی بهها ت مههل در روایههات محمههد بههن حسههن بههه ایههن بههاور رسههیده 
 اش غالی شده است.  ای وا فی بوده و س س در دوره دوم زندگانی برهه

عبههدالرحمن،  بههن   عیسههی، عبههداهلل چهههارم، آیههة اهلل خههویی از احمههد بههن محمههد، حمههاد بههن 
بهن   القاسهم، علهی بهن  األشعث، عبداهلل  بن عمرو بن  األصّم، عبداهلل  بن   الرحمن عبد عبداهلل بن 

که محمد بن حسهن از آنهان روایهت  حمد بن محمد النوفلی، م  هارون الجالب به عنوان افرادی 
کرده است. که در میان ایهن افهراد، عبهداهلل 12نقل نموده، یاد    عبهدالرحمن بهن   الزم به ذکر است 

األصّم نیز خود غالی است. پس از او نیز چهار نفر آخر، جملگی مجهول بوده و نامی از آنان  بن 
کتب رجالی ش  یعه نقل نشده است. در 

بهن   ییاد و موسی بن   خالد بر ی، اسحاق، سهل محمد بن  پنجم، افرادی همچون احمد بن 
کنندگان از محمد بن حسن معرفی شده     13اند. جعفر بغدادی نیز به عنوان روایت 

 بن شمون  حسن . روایات منقول از محمد بن 5
 متنههههی،  بههههه عنهههوان  ههههراین بههههرونپهههس از بررسههههی ا ههههوال رجهههالی در بههههاره محمههههد بهههن حسههههن 

 تهههههوان  از نهههههون روایهههههات منقهههههول از او بهههههه عنهههههوان  هههههراین درون متنهههههی در شهههههناخت او نیهههههز مهههههی
 کرد. استفاده 

گرفته، محمد بن حسن بهیش از  کهه پهنج حهوزه  140برحسب تتبع صورت  کهرده  روایهت نقهل 
کههه برحسههب اهمیههت شههرح فقههه، اخههالق، اعتقههادات، تفسههیر و طههب را دربرمههی تفصههیلی  گیههرد 

 گردد.  روایات اعتقادی و تفسیری وی در ادامه ذکرمی
                                                   

 .225 - 222، صمعجم رجال الحدیث. 12

 .224. همان، ص13
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وایات تفسیری1. جدول شماره1 -5  : ر
 منبع متن روایت شیخ شمون امام آیه شماره

سوره  1
اسراء، آیه 

4-6 

امام 
 صادق

عبداهلل بن 
 عبدالرحمن

َبِنههههی ِصْسههههراِئیَل ِفههههی اْلکتههههاِب   َو َ َضههههینا ِصلههههی
رْ 
َ
َتیِن َلُتْفِسُدّنَ ِفی اأْل ًة ُ ِتهَل َعِلهی   ِ  َمّرَ َ هاَل َمهّرَ
ِبی َطاِلب  

َ
ًة ُطِعَن اْلَحَسُن  ْبُن أ َو َلَتْعُلّنَ   َو َمّرَ

کِبیرًا َ اَل ُ ِتَل اْلُحَسیُن  ا  َفِإذا جاَء َوْعُد  ُعُلّوً
ی َجههاَء َنْصههُر َدِم 

َ
والُهمهها أ

ُ
َبَعْتنهها  اْلُحَسههیِن   أ

س  
ْ
وِلههی َبهه 

ُ
َشههِدید  َفجاُسههوا  َعَلههیکْم ِعبههادًا َلنهها أ

یاِر َ هههاَل یْبَعهههُتُهْم اهلُل َ ْبهههَل ُخههههُروِج  ِخهههالَل الهههّدِ
هد   اْلَقاِئِم   َ اَل َفهاَل یهَدُعوَن َوْتهرًا ِ ِل ُمَحّمَ

 َ َتُلوُه 
َ
کاَن َوْعهدًا َمْفُعهواًل ُخهُروُج اْلَقهاِئِم   ِصاّل  َو 

َة َعَلیِهْم   یِن ُخُروَج اْلُحَس   ُثّمَ َرَدْدنا َلکُم اْلکّرَ
ْصههَحاِبِه َعَلههیِهُم 

َ
ْلفههًا ِمههْن أ

َ
یْخههُرُج ِفههی َسههْبِعیَن أ

َبُة ِلکّلِ َبیَضة  َوْجَهاِن 
َن   اْلَبیُض اْلُمَذّهَ و اْلُمَؤّدُ

هی اَل  ّنَ َهَذا اْلُحَسیَن َ ْد َخهَرَج َحّتَ
َ
اِس أ ِصَلی الّنَ

ال  َو اَل  هههُه َلههیَس ِبهههَدّجَ ّنَ
َ
یُشههک اْلُمْؤِمُنهههوَن ِفیههِه ِب 

ْظُههههِرِهْم َفهههِإَذا  َشههیَطان  
َ
هههُة اْلَقهههاِئُم َبهههیَن أ َو اْلُحّجَ

هههُه  ّنَ
َ
ِت اْلَمْعِرَفهههُة ِفهههی ُ ُلهههوِب اْلُمهههْؤِمِنیَن أ اْسهههَتَقّرَ

هِذی 
َ
َة اْلَمهْوُت َفیکهوُن اّل اْلُحَسیُن َو َجاَء اْلُحّجَ

ُطُه َو یْلِحُدُه ِفی َحْضَرِتِه  ُنُه َو یَحّنِ ُلُه َو یکّفِ یَغّسِ
ِبهی َطاِلهب  اْلُحَسیُن ْبُن َع 

َ
َو اَل یِلهی  ِلهی ْبهِن أ
 اْلَوِصی ِمْتُلُه 

َ
  اْلَوِصی ِصاّل

ت ویل ا یات 
، ةالظاهر
 271ص

سوره  2
 حج، آیه

مقطون در 
 همه نسخ

عبداهلل بن 
 عبدالرحمن

ِمیههُر اْلُمههْؤِمِنیَن 
َ
ُهههَو اْلَقْصههُر اْلَمِشههیُد َو اْلِبْئههُر  أ

َلهههههُة َفاِطَمهههههُة َو ُوْلههههههُدَها ُمَع  ِلهههههیَن ِمههههههَن اْلُمَعّطَ ّطَ
 اْلُمْلک.

، معانی االخبار
 111ص

سوره نور،  3
 40آیه 

امام 
 صادق

عبداهلل بن 
 عبدالرحمن

َو َمْن َلْم یْجَعِل اهلُل َلُه ُنورًا صمامًا من ولد فاطمهة 
 َفما َلُه ِمْن ُنور  صمام یوم القیامة

، ةاثبات الهدا
 6، ص2ج

سوره نور،  4
 35آیه 

امام 
 صادق

بن عبداهلل 
 عبدالرحمن

کُظُلمهههههات    َ ْوُلهههههُه َتَعهههههاَلی ْو 
َ
ُل َو َصهههههاِحُبُه   أ ّوَ

َ
  اأْل

اِلههُث   یْغشههاُه َمههْوجن  ِمههْن َفْوِ ههِه َمههْوجن ِمههْن َفْوِ ههِه   الّتَ
َ هههاَل   َبْعُضهههها َفهههْوَق َبْعهههض    َسهههحابن ُظُلمهههاتن 

ْخهههَرَج یهههَدُه 
َ
َمیهههَة ِصذا أ

ُ
یهههُة َو ِفهههَتُن َبِنهههی أ ی   ُمَعاِو

َ
أ

َلههْم یکههْد یراههها َو َمههْن َلههْم یْجَعههِل اهلُل َلههُه   اْلُمههْؤِمُن 
ی ِصَمامًا ِمْن ُوْلِد َفاِطَمَة 

َ
َفمها َلهُه ِمهْن ُنهور    ُنورًا أ

 ِصَمام  یْوَم اْلِقیاَمِة یْسَعی َبیَن یَدیِه 

، 1، جالکافی
 480ص

سوره  5
 صص، 

 88آیه 

امام 
 صادق

عبداهلل بن 
 عبدالرحمن

 َو  کههّلُ َشههی
َ
َ ههاَل َنْحههُن )اهههل   ْجَهههُه ء  هاِلههک ِصاّل

 بیت( َوْجُه اهلِل َعّزَ َو َجل

ت ویل ا یات 
، ةالظاهر
 417ص
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 منبع متن روایت شیخ شمون امام آیه شماره

سوره یس،  6
 12آیه 

امام 
 صادق

عبداهلل بن 
 عبدالرحمن

کّلَ َشی ْحَصیناُه ِفهی ِصمهام  ُمِبهین   َو 
َ
َ هاَل ِفهی   ء  أ
ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن 

َ
 أ

، 1، جالکافی
 707ص

سوره  7
شوری، 

 30آیه 

امام 
 صادق

عبداهلل بن 
 عبدالرحمن

صهههههاَبکْم ِمهههههْن »امیرالمهههههؤمنین فرمهههههود: 
َ
َو مههههها أ

یهههِدیکْم َو یْعُفهههوا َعهههْن 
َ
کَسهههَبْت أ ُمِصهههیَبة  َفِبمههها 

که: هیچ رگی نمی «کِثیر   جهد، و پا بهه  ، فرمود 
لغهزد، و چهوبی  آید، و  دمی نمهی  سنگی نمی 

کهه بهه سهبب   عضوى را نمهی خراشهد، مگهر آن 
. و هههههر آینهههه آنچههههه خههههدا عفههههو گنهههاهی اسههههت

کهههه خهههدا  مهههی کنهههد، بیشهههتر اسهههت. پهههس ههههر 
گنهههههاهش را در دنیههههها بشهههههتاباند، در  عقوبهههههت 
که خدا از آن   یامت عقابی بر او نیست؛ ییرا 

کهههریم کهههه در  تهههر و عظهههیم بزرگهههوارتر و  تهههر اسهههت 
کند.  آخرت در عقوبت او عود 

، 4، جالکافی
 252ص

سوره  8
حدید، آیه 

12 

امام 
 صادق

 بن عبداهلل
 عبدالرحمن

یمههاِنِهْم   یْسههعی»
َ
یههِدیِهْم َو ِب 

َ
أئمههة   ُنههوُرُهْم َبههیَن أ

المههههؤمنین یههههوم القیامههههة تسههههعی بههههین یههههدی 
المؤمنین و ب یمانهم حتی ینزلوهم منازل أهل 

 «.الجنة

، 1، جالکافی
 481ص

سوره  9
تکویر، آیه 

15-18 

امام 
 علی

عتمان بن أبی 
 ةشیب

اِء َعهْن  َلُه اْبُن اْلکهّوَ
َ
ْ ِسهُم   َ ْوِلهِه َعهّزَ َو َجهَل  َس 

ُ
َفهال أ

ِس  ء  ِمههههْن  َفَقههههاَل ِصّنَ اهلَل اَل یْقِسههههُم ِبَشههههی  ِبههههاْلُخّنَ
هُه َذکهَر َ ْومهًا َخَنُسهوا  ِس َفِإّنَ ا َ ْوُلُه اْلُخهّنَ ّمَ

َ
َخْلِقِه َف 

ِتِهْم َو  اَس ِصَلی َغیِر َمَوّدَ ْوِصیاِء َو َدَعُوا الّنَ
َ
ِعْلَم اأْل

ِس َمْعَنی َخَنُس    وا َسَتُروا َفَقاَل َلهُه َو اْلَجهواِر اْلکهّنَ
ِئکهَة َجههَرْت ِبهاْلَقَلِم  ِصَلهی َرُسههوِل   َ هاَل یْعِنهی اْلَماَل

ْهِل َبیِتهِه اَل  اهلِل 
َ
ْوِصیاُء ِمْن أ

َ
َفکَنَسُه َعْنُه اأْل

کَنَسهههُه َرَفَعهههُه َو  َحهههدن َغیهههُرُهْم َو َمْعَنهههی 
َ
یْعَلُمهههُه أ

یهِل ِصذا َعْسهَعَس   َتَواَرى ِبِه َفَقاَل  َ هاَل یْعِنهی   َو الّلَ
َعهی  یِل َو َههَذا َضهَرَبُه اهلُل َمهَتاًل ِلَمهِن اّدَ ُظْلَمَة الّلَ

ْمرِ 
َ
  َ اَل َفَقْوُلُه  _اْلَواَلیَة ِلَنْفِسِه َو َعَدَل َعْن ُواَلِة اأْل

َس  ههههههْبِ  ِصذا َتههههههَنّفَ َ ههههههاَل یْعِنههههههی ِبههههههَذِلک   َو الّصُ
ْوِصهههیاَء یُقهههوُل ِصّنَ 

َ
ْبهههیُن ِمهههَن  اأْل

َ
ْنهههَوُر َو أ

َ
ِعْلَمُههههْم أ

س ْبِ  ِصَذا َتَنّفَ  الّصُ

ت ویل ا یات 
، الظاهرة

 744ص

سوره بلد،  10
 3آیه 

عبداهلل بن  امام با ر
عمرو بن 
 األشعث

شواهد  َو واِلد  َو ما َوَلَد َ اَل: َعِلی َو َما َوَلَد 
، 2، ج التنزیل
 430ص

سوره تین،  11
 1آیه 

امام 
 صادق

داهلل بن عب
 عبدالرحمن

یُتهوِن   َ ْوُلُه َتَعاَلی هیِن َو الّزَ هیُن اْلَحَسهُن َو   َو الّتِ الّتِ
یُتوُن اْلُحَسیُن   الّزَ

ا یات  ت ویل
، 5، جةالظاهر
 692ص



یانه
 غال

شۀ
اندی

ک 
ی ی

 جو
ت و

جس
در 

 

 

 

85 

وایات اعتقاد2. جدول شماره2 - 5  ی: ر
 منبع روایت معنای روایت شیِخ شمون امام شماره

َعْبِداهلِل ْبِن  امام با ر 1
َعْمِرو ْبِن 
ْشَعِث 

َ
 اأْل

اطعهام هههر شههیعه بهتههر از اطعهام صههد هههزار نفههر از مههردم 
 دنیا است.

، 2، جالمحاسههههههههههههههن
 291ص

امام  2
 صادق

بن  عبداهلل
 عبدالرحمن

ای اسهت. جهوهره فرزنهدان آدم  برای هر چیهزی جهوهره
حضههرت محمههد، مهها اهههل بیههت و سهه س شههیعیان مهها 

کهه نزدیهک تهرین بهه  هستند. پس آفهرین بهر شهیعیان مها 
عرش الهی هستند و بهترین خلقت الهی روز  یامت 
گهههر مهههردم مبالغهههه  بهههه سهههوی آنهههان خواههههد آمهههد. پهههس ا

شدند. به  شمردند، فرشتگان بر شیعیان نازل می نمی
که ایسهتاده  کسی از شیعیان ما نیست  خداوند  سم! 
کهه بههرای ههر حرفهی صههد  در نمهاز  هرآن بخوانههد، جهز آن 

گههر نشسهته در نمههاز شه حسهنه بههرای او نوشهته مههی ود. و ا
 ههرآن بخوانههد، بههرای هههر حرفههی پنجههاه حسههنه بههرای او 

گر  رآن بخواند، برای ههر  نوشته می شود و در غیر نماز ا
گهههر  حرفهههی ده حسهههنه بهههرایش محسهههوب مهههی گهههردد و ا

ساکت باشد باز هم ثواب  هرآن خوانهدن دیگهران بهه او 
کنار بسهترش باشهد، پهاداش  می گر شمشیرش  رسد و ا

گههههر نمههههاز بخوانههههد پههههاداش  ن را مههههیمجاهههههدی بههههرد و ا
کسهههانی  مجاههههدان الههههی را مهههی بهههرد و شهههما شهههیعیان 

کههه خداونههد فرمههود: َوَنَزْعنهها مهها ِفههی ُصههُدوِرِهْم  هسههتید 
 ُسُرر  ُمَتقاِبِلیَن   ِمْن ِغّل  ِصْخوانًا َعلی

، 15، جالکههههههههههههههههههافی
 492ص

امام  3
 صادق

محمد بن 
 سنان

رت خداونههد در ثههواب ییههارت امههام حسههین معههادل ییهها
 عرش است.

، کامهههههههههل الزیهههههههههارات
 149ص

امام  4
 صادق

َعْبِداهلِل ْبِن 
ْحَمِن  َعْبِد الّرَ

َصّمِ 
َ
 اأْل

گوید:  سم خوردم تا  یام  ائم آل محمد هیچ  کّرام می
گفهتم:  گاه نهار نخورم. پس نزد امام صادق رفتم و 

یکی از شیعیان شما چنهین  سهمی خهورده. حضهرت 
کهههّرام ر وزهههها روزه بگیهههر جهههز در دو عیهههد و ایهههام فرمهههود: 

کهه سهفر هسهتی و بهدان بهه خداونهد  تشری  و هنگامی 
کههه پهس از شهههادت امههام حسهین آسههمان ههها و  سهوگند 

کهه همهه  زمین و اهلشان و مالئک التماس می کردنهد 
کههه حهههرام الهههی را حهههالل  خلهه  زمهههین را نههابود سهههازند 
سههاخته و برگزیههده او را بههه شهههادت رسههاندند؛ لههیکن 

کنار زد و دوازده وصی  خدوند حجاب ها را برای آنان 
کههرده و  کههه  یههام  پیههامبر را و فرزنههد خلفههی از نسههل او را 
گرفههت نشههان داد و بههه آنههان  انتقههام جههّدش را خواهههد 

گونه نصرت داده خواهید شد.  فرمود این 

)نعمهههههانی(،  الغیبهههههه
، الکهههههههههههههافی؛ 94ص
 704، ص2ج
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 منبع روایت معنای روایت شیِخ شمون امام شماره

امام  5
 صادق

َعْبِداهلِل ْبِن 
ْحَمِن َعْب   ِد الّرَ

کههه پههس از  سههفارش ویههژه پیههامبر بههه ابههوذر آن بههود 
 توحید، محبت اهل بیت دومین رکن ایمان است.

، امالی الطوسی
 525ص

امام  6
 صادق

الحسن بن 
الفضل بن 
 الربیع

 را بههه دربههار فراخوانههد  منصههور عباسههی امههام صههادق
کهههه  و بهههر  تهههل حضهههرت  سهههم خهههورد. پهههس هنگهههامی 

گفهت: آیهها حضهرت داخهل شهد، ای کهرد و  کهرام  شههان را ا
کههه علههم غیههب داری  امههام پرسههید: چههه  مههی پنههداری 

که  کسی چنین اطالعی به تو داده  منصور به شیخی 
کرد. امام شیخ را به برائت از حول و  کنارش بود اشاره 
 وت الهی سوگند داد و او  سم خهورد. پهس از سهوگند 
 یبههانش همچههون یبههان سهه  از دهههانش بیههرون آمههد و 

گونه مرد.ای  ن 

، 4، جةاثبات الهدا
 158-157ص

امام  7
 علی

َعْبِداهلِل ْبِن 
َعْمِرو ْبِن 
 االشعث

 پهههس از جنههه  نههههروان یکهههی از اصهههحاب برخاسهههت 
  و خداونهههد را بهههه سهههبب همراههههی حضهههرت علهههی

گفت. حضرت فرمودند: همراه  در این جن  س اس 
کهههههه هنهههههوز بههههههه   بههههها شهههههما مردمهههههانی از آخههههههر الزمهههههان 

 انهد، لهیکن در آن دوره بهه مها ایمهان دارنهد،  مدهدنیا نیا
 در عمههههل امههههروز شهههههما شههههریک بهههههوده و شههههاهد ایهههههن 

 فت  هستند.

، 1، جالمحاسن
 262-261ص

امام  8
 صادق

َعْبداهلِل ْبُن 
اد   یَد ْبِن َحّمَ یِز

 اْلکاِتُب 

کابلی می کهه از امامهت  گوید: اولین نشهانه ابوخالد  ای 
 کههه نههزدش رفههتم و او بههه  در امههام چهههارم دیههدم، آن بههود

گفهت: آیها مهی کهه در بهشهت در آن  من  خهواهی منزلهی 
سههکنا خهههواهی داشههت را بهههه تهههو نشههان دههههم  سههه س 

کشید و من باغی از باغ های  دستش را بر چشمان من 
 بهشتی را دیدم.

 ةدالئل االمام
-208طبری، ص
209 

امام  9
 صادق

َعْبِداهلِل ْبِن 
ْحَمِن  َعْبِد الّرَ

َصّمِ 
َ
 اأْل

کهه شهما )از  گهر بهت پرسهتی آنچهه  به خداوند سوگند! ا
کنید را هنگام مرگش بازگوید، از  امامت( توصی  می

 یابد. آتش نجات می

، 2، جوسائل الشیعه
 459ص

امام  10
 جواد

ْحَمُد ْبُن 
َ
أ

د    ُمَحّمَ

کهه  ای بهه امهام جهواد احمد بن محمد نامهه نوشهت 
کههههه نسههههل  مهتههههدی، خلیفههههه عباسههههی،  سههههم خههههورده 

سهازد و درخواسهت یهاری  شیعیان در زمین را نابود می
کرد. امام نیز در پاسخ نوشت از امروز پنج روز بشهمار، 
کشههههههته  روز ششههههههم مهتههههههدی بهههههها خفههههههت و خههههههواری 

گوید چنین هم شد.  خواهدشد. راوی 

، 2، جاالرشاد
 333ص

َعْبِداهلِل ْبِن  امام با ر 11
ْحَمِن  َعْبِد الّرَ

َصّمِ 
َ
 اأْل

کهههس مههها را بههها یبهههانش بهههر ضهههّد دشهههمنانمان یهههارى  هههر 
رساَند، خداوند در هنگام  یامت یبان او را براى بیان 

گویا می  .سازد عذر، 

، امالی المفید
 33ص
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امام  12
 صادق

ْبِن  َعْبِداهلِل 
 ِسَنان  

و تههی خبههر شهههادت ییههد بههن علههی را  امههام صههادق
شنید بسیار مت س  شد و اصحاب خاص خود را به 

یههههههد و خونخهههههواهی از  او تشهههههوی  نمهههههود و شههههههادت ی
و  اصههههههههحابش را بههههههههه شهههههههههادت أمیرالمهههههههههؤمنین

 اصحابشان تشبیه فرمود.

امالی الصدوق، 
 349ص

َعْبِداهلِل ْبِن  امام با ر 13
ِبی 

َ
َعْمِرو ْبِن أ
 اْلِمْقَدام

الغهر انهدام  یا ابا المقداد! همانا شیعیان امام علی
کهه در اثهر  یهام  و تهالش، و ضعی  هستند؛ بهه طهوری 

هایشههههههان خههههههالی،  هایشههههههان خشههههههک و شههههههکم لههههههب
آنهها  .هایشان پریده، و چهرهایشهان متغیهر اسهت رن 

کننههد و در حههال  زمههین را بههرای خوابیههدن انتخههاب مههی
خوابنههههد. فههههراوان اشههههک ریختههههه و نمههههاز  سههههجود مههههی

کننهههد. پیوسههته  هههرآن را  خواننهههد و بسههیار دعههها مههی مههی
کهههه مههههردم خوشههههحال تهههالوت مههههی  کننهههد و در حههههالی 

 اند. هستند، آنان محزون

 صفات الشیعه
 10مفید، ص

محمد بن  ------ 14
حسن بن 
 شمون

ای بههههههه امههههههام حسههههههن  محمهههههد بههههههن حسههههههن در نامههههههه
کهههوری یکهههی از چشهههمانش و ضهههع   عسهههکری از 

کههوری بههوده،  کههه آن نیههز در آسههتانه  شههدید چشههم دیگههر 
کرده است.  اظهار عجز 

کهههههه خداونهههههد چشهههههمانت را   امهههههام نیهههههز بهههههدو فرمهههههوده 
دارد. سه س امهام در پایهان نوشهت:  یت محفوظ میبرا

خداونههد تههو را صههبر دهههد و پاداشههت را بههه نحههو احسههن 
کند.  عطا 

یهههرا  گویهههد: بسهههیار مغمهههوم شهههدم؛ ی محمهههد بهههن حسهههن 
کسی از خانواده نمی ام خواهدُمرد. پس از  دانستم چه 

چند روز پسهرم طیهب مهرد و مهن فهمیهدم تعزیهت امهام 
کسی بوده است.  برای مرد چه 

، 2، جلکافیا
 636ص

امام حسن  15
 عسکری

بن   محّمد
حسن بن 
14شمون

 

گویهد: بهه خهاطر بیمهاری چشهمم  محمد بن حسهن می
بهههه سهههختی افتهههاده بهههودم، از ایهههن رو بهههرای ابههها محمهههد 

کند! نامه  ای نوشتم تا مرا دعا 
کهاش از او می گفهتم  خواسهتم  و تی نامه رفهت بها خهود 

کنههههد تهههه کههههه دسههههتور سههههرمه  ا بههههه ای بههههرای مههههن بیههههان 
چشهههم بکشهههم! اامهههام بههها خههه  چنهههین دسهههتورالعملی 
 نوشههههههت و مههههههن پههههههس از اسههههههتفاده سههههههالمتی خههههههود 

 را باییافتم.

، رجال الکشی
 534ص

                                                   
کههه هویههدا اسههت رو14 کههرده و در ظههاهر از یههک نامههه خبههر مههی 18و17ایههت . چنههان  دهههد؛ لههیکن دو  از سههیاق واحههدی پیههروی 

 بندی متفاوت برای آن ذکر شده است.  پایان
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َعْبِداهلِل ْبِن  امام با ر 16
َعْمِرو ْبِن 
ْشَعِث 

َ
 اأْل

کسهههانی هسهههتند  أمیرالمههؤمنین  فرمهههود: شهههیعیان ما
 کننههههد و در راه   کههههه بههههه یکههههدیگر بههههذل و بخشههههش مههههی

دارنههد و بههرای زنههده   دوسههتی مهها یکههدیگر را دوسههت مههی
گههر  گردانههدن امههر مهها بههه ییههارت یکههدیگر مههی رونههد. آنههان ا

کننههد، ظلههم نمههی کسههی راضههی  غضههب  گههر از  کننههد و ا
کننهد و بهرای مجهاوران  باشند در محبت اسهراف نمهی

کس در ارتبهاط باشهند مایهه  خود مایه ی برکت و با هر 
 آرامش هستند.

، 3الکافی، ج
 599ص

امام  17
 صادق

عبداهلل بن 
عمرو بن 
 اشعث

کهههه بههها امههامی بهههی  رسههول خهههدا وفهههایی  فرمهههود: هههر 
کههههههه  نمایههههههد، در روز  یامههههههت مههههههی  آیههههههد، در حههههههالتی 

کهههج شهههده کهههه در آتهههش دوز   کنهههاره دههههانش   ، تههها آن 
 شود.  داخل می

 الکافی

َعْبِداهلِل ْبِن  امام با ر 18
ْحَمِن  َعْبِد الّرَ

َصّمِ 
َ
 اأْل

 
َ
کسهانی  ِبی َبکر  اْلَحْضَرِمی از امام با رأ پرسید: چهه 

کهههه »شهههوند  فرمهههود:  در  بهههر مهههورد سهههؤال وا هههع می  آن 
کفهههر خههههالص باشهههد گفهههتم پهههس بهههها ی « در ایمهههان یههها 

کهرده و اعتنهایی بهه  مردمان  فرمود خداوند آنها را رها 
 کند. آنها نمی

، 5، جالکافی
 587 - 586ص

امام  19
 صادق

عبداهلل بن 
الرحمن  عبد

َصّمِ 
َ
 اأْل

شههیعیان مهها چهههار چشههم دارنههد. دو چشههم در سههر و دو 
 چشم در  لب. 

، 15، جالکافی
 493ص

امام  20
 صادق

  ْبِن   َعْبِداهلِل 
  َعْمِرو ْبِن 
ْشَعِث 

َ
  اأْل

هر فریبکاری با رهبهرش در روز  یامهت حاضهر شهده و 
گرفتار می  شود.  به عذاب دوز  

، 4، جالکافی
 39ص

رسول  21
 خدا

َعْبِداهلِل ْبِن 
ْحَمِن   َعْبِد الّرَ

گنههاهی در  همانهها برخههی بنههدگان صدسههال بههه خههاطر 
که می دوز  می بینند همسرانشهان در  مانند در حالی 

 برند.  بهشت بوده و از نعمات آن بهره می

، 2، جالکافی
 272ص

محمد بن   ------  22
حسن بن 
 شمون

بهههه او  بهههه امهههام حسهههن عسهههکرى نوشهههتم و از فقهههر خهههود
کهههردم مگهههر امهههام  کهههردم و بعهههد بههها خهههود فکهههر  شهههکایت 

نفرموده است، فقر بها مها بهتهر از تهوانگرى بها  صادق
کردن  کشته شدن با ما بهتر از زندگی  دیگران است، و 

 با دیگران است.
کهههه خداونهههد دوسهههتان خهههود را  از امهههام جهههواب رسهههید 
گناهان آنها ییاد شود به فقهر آزمهایش مهی که    هنگامی 

کهههه   ههها در مهههی از لغههزش کنههد و گونههه  گههذرد، و همههان 
کردى درست می که فقر با ما بهتر  حدیث نفس  باشد 

 باشد. از توانگرى با دیگران می 

، الخرائج و الجرائ  
-739، ص2ج

740 
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 منبع روایت معنای روایت شیِخ شمون امام شماره

امام  23
 رضا

َعِلی ْبُن 
د   ُمَحّمَ
ْوَفِلی  الّنَ

گاه  رآن  فرمود: امام یین العابدین امام رضا هر 
شهههنید از صهههوت ییبهههای امهههام  کسهههی میخوانهههد و  می

گههر امههام  شههد. سهه س امههام رضهها بیهههوش می افههزود: ا
که  یین العابدین می کند  خواست صدایش را آشکار 

مردند. در ایهن  مردم تحمل ییبایی آن را نداشته و می
پرسههید:  حههال علههی بههن محمههد نههوفلی از امههام رضهها

خوانههده و همگههان  مگههر رسههول خههدا بههر مههردم  ههرآن نمی
شهنیدند  امهام رضها در پاسهخ فرمهود:  یش را نمیصدا

کهه مههردم  پیهامبر تها حهّدی  هرآن را بههه صهوت می خوانهد 
 توان شنیدن ییبایی صدایش را داشتند.

، ص 4، جالکافی
630 

امام  24
 جواد

محمد بن 
حسن بن 
 شمون

کههه بههرای مهزیههار  ای بههه خهه  امههام جههواد نامههه دیههده 
بهتهرین جهزا را بهه تهو نوشته بود: بسم اهلل... علهی! خهدا 

بدهههد و بهشههت بههرین را جایگاهههت  ههرار دهههد و تههو را 
گردانهد. تهو را  خوار دنیا و آخرت نکنهد و بها مها محشهور 
آزمودم و در مورد خیرخواهی و فرمانبردارى و احترام و 
گهر بگهویم ماننهد تهو  کردم. ا انجام وظائ  الزم آزمایش 

گفته را ندیده باشهم.  ام امیدوارم در این سخن راست 
خداوند بهشهت بهرین را منهزل تهو  هرار دههد. در سهرما و 
 گرمههههها و در شهههههب و روز خهههههدمت و مو عیهههههت تهههههو بهههههر 

کههنم در  مهها مخفههی نیسههت از خداونههد در خواسههت مههی
روز رسههتاخیز تههو را چنههان مشههمول رحمههت خههود  هههرار 

کههه موجههب غبطهههه دیگههران شههوى .خههدا دعههها را  دهههد 
 کند. مستجاب می

 طوسی الغیبة

امام  25
 کاظم

محمد بن 
حسن بن 
 شمون

که من )امهام( بیمهارم و فهوت شهدم و  کس خبر داد  هر 
کردند، بدان او دروغ  گو است.  مرا غسل و تدفین 

، رجال النجاشی
 335ص

امام  26
 کاظم

محمد بن 
حسن بن 
 شمون

کههه مههن زنههده کههرد بگوییههد  کههس از مههن سههؤال  ام و  هههر 
کههه در بههاره مههن بگویههد کههس  کنههد هههر   خداونههد لعنههت 

 ام. مرده

، رجال النجاشی
 335ص

امام  27
 کاظم

کثیر  داوود بن 
 الر ی

که نماز بخواند یا زنا نماید. ، رجال النجاشی برای ناصبی تفاوتی ندارد 
 337ص

 جمع بندی

کیههد نجاشههی بههر غههالی بههودن محمههد بههن حسههن بههن شههمون و اتفههاق نظههر سههایر  در نهایههت از ت 
یهههان جریهههانتهههوان  اطعا رجالیهههان درخصهههوص غلهههو وی، مهههی سهههاِز غهههالی بهههه  نهههه او را یکهههی از راو

که بر تصری  نجاشی و دیگران بر و ه  وی نیهز نبایهد غافهل بهود؛ ییهرا  حساب آورد؛ افزون بر این 
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گونه کاظم و   نیز خود  کهه  ای از غلو در ح  امام موسی  کهه بهه حهّدی شهدت یافتهه  است 
ایههن رو، محمههد بههن حسههن بههن  گههردد. از انکههار مههی شهههادت ایشههان نفههی و امامههت امههام رضهها

که همواره درگیر غلو بوده و از دوران وا فی بودن تها غهالی شهدن، تنهها شهکل  شمون فردی است 
 غلو او تغییر یافته است. 

گری او در ت ویل آیات به فضایل  گر افراط از دیگر سو ت مل در منقوالت تفسیری وی نیز نشان
کههه بههه عقیهه  اهههل بیههت دۀ برخههی محققههان ایههن  سههم تهه ویالت بههر خههالف ظههاهر نههص اسههت 

  15شود. خالف ظاهر به عنوان یکی از پارامترهای شناخت غالت محسوب می
کهه چنههان  روایهات اعتقهادی وی را نیهز بهه دو بخههش مهی تهوان تقسهیم نمههود. نخسهت، روایهاتی 

که اعمال آنان )روایهت24، 19، 16، 7ای برای شیعیان توصی  نموده )روایت جایگاه ویژه  )2 ،
 نظیری دانسته است.  های بی ( را دارای پاداش1( یا خدمت به ایشان )روایت3

که از فضایل اهل بیت که مواردی همچون اعتقاد به  دوم، روایاتی  سخن به میان آورده 
کاظم ، 8، 6، 4(، علم غیب امامان به جزئیات )روایت26، 25)روایت و   امامت بر امام 

(، تسههخیر همههه 2ی بههر پایههه جههوهره وجههودی آنههان )روایههت(، خلقههت عههالم هسههت22، 15، 14، 10
کهه بهه امامهت بهی4هستی برای آنان )روایت کسهانی  اعتقهاد هسهتند  (، ضاللت و تباهی مطل  

که به امامت اعتقاد دارنهد )روایهت27، 17)روایت کسانی  ههای  (، پهاداش11، 9(، نجات مطل  
یههارت آنان)رو بهی (، فضهایل خههارق العههاده 3ایههتنظیههر همچههون رخیهت خداونههد در عههرش بهرای ی

 ( را دربرگرفته است. 23برای ائمه )روایت
گسترده منابعی همچون  که با وجود نقل  نکته درخور توجه در این  سم روایات نیز آن است 

کهه نجاشهی از اعتقهادات وی در خصهوص  الکافی از روایات محمهد بهن حسهن، ههر سهه روایتهی 
کرده، در هیچ یک که این مس له احتمال  باور به و   و غلو نقل  از منابع امامیه بازتاب نیافته 

کهه ممکهن اسهت  وجود روایات وا فی یا غالیانه بیشتر در منقوالت ایهن راوی را تقویهت سهاخته 
گذر زمان به سهو یا به عمد به منظور تطهیر وی مورد حذف و پها  باشهد.  سهازی وا هع شهده  در 

کهههه مقصههه در نهایهههت نیهههز مهههی سهههواء علهههی »ود نجاشهههی از بیهههان روایهههت تهههوان اسهههتنباط نمهههود 
، معرفی این اندیشه ضّد اخال ی به عنوان یکی از پارامترههای غلهو اسهت؛ ییهرا ههر «الناصب...

چند در روایات شیعیان والیت اهل بیت شهرط  بهول اعمهال وا هع شهده، لهیکن همچنهان ته ثیر 
سههت. بههه همههین روال اخال ههی و فحشهها یکههی نی دینههان بهها بههی عبههادت و اخههالق و لههو از سههوی بههی

جزای اعمال شایسته و ناشایست نیز یکی نخواهد بود. از این رو، نقل ایهن روایهت از یهک راوی 
                                                   

 .60، ص«جریان شناسی غلو و غالیان در رجال النجاشی»؛ 216 - 215، ص«غالیان و اندیشه تحری   رآن. »15
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تهوان بهه منزلهه هشهدار او درخصهوص تهرویج ایهن اندیشهه غالیانهه در  غالی را توس  نجاشی، مهی
کهه شهاید در عصهر وی بهه تهدریج بهه اندیشهه برخهی  ههای رایهج بستر روایات شیعی  لمهداد نمهود 

 شده است.  شیعیان تبدیل می

 ...«  سواء علی الناصب». بررسی سندی روایت 6
  العههالء  بههن همههام از عبیههد اهلل   بههن  الجنههدی از أبههو علههی بههن طبهه  بیههان نجاشههی، أبوالحسههن

که داوود بهن  که زمانی  کرده  ای  کثیهر الر هی بها اجهازه المذاری از محمد بن حسن بن شمون نقل 
کاظم وارد بصره شد، پدر محمهد بهن حسهن وی را بهه سهوی او فرسهتاد و 197ر سال د از امام 
گفههت: از امههام صههادق آن دواز او در بههاره  کههه داوود در پاسههخ  کههرد  کههه فرمههود:  سههؤال  شههنیدم 

بهر ایهن اسهاس، واسهطه اخهذ حهدیث محمهد بهن حسهن بهن  16. زنی  أم  سواء علی الناصب صلی
که بررسی وضعیت رجالی او نیز به منظور بررسی کثیر  ، داوود بن  شمون از امام صادق بوده 

 سند روایت نجاشی حایز اهمیت است. 
کهه امهام صههادق داوود را در جایگهاه مقههداد  کشهی روایهاتی در بههاره داوود الر هی نقهل نمههوده 

کرده است. دانسته و منزلت او را همچون اصحاب امام  ائم برای پیامبر در  17معرفی 
که غالت خاطر نشهان سهاختهکنار این روایات،  کرده  کهه داوود الر هی  کشی از ابو عمرو نقل  انهد 

کرده یا  یکی از ارکان آنها به شمار رفته و روایات متفردی را در زمینه گون غلو از او نقل  گونا های 
کشههی بههه رفههع تعههار  میههان ایههن اخبههار ن رداختههه و رأی  18انههد. بههه وی نسههبت داده در نهایههت، 
 ن راوی بیان نکرده است. صریحی در باره ای

کشههی، نجاشههی وی را مکنههی بههه ابهها خالههد و ابهها سههلیمان دانسههته و او را بههه شهههدت  پههس از 
کهه غهالت از او نقهل روایهت مهی گونهه ضعی  خوانده است؛ به  کهه احمهد بهن  ای  نماینهد؛ چنهان 

کهه حهدیث درسهتی )سهدیدًا،  ابهل اعتمهادی( از او ندیهده   گفته  اسهت. عبد الواحد در باره وی 
کتهاب  کتهاب  المهزاروی نیز همچون محمد بن حسن بن شمون  یهارات( و  داشهته  اإلهلیلجهه)ی

کاظم است. زمان وفات او نیز اندکی پس از وفات امام رضا و  نقل شده و از امام موسی 
کرده است. امام رضا با این وجود شیخ طوسی در رجال وی را ثقه و مهوالی  19حدیث بیان 

                                                   
 .337، صرجال النجاشی. 16

 .402، صرجال الکشی. 17

 .408همان، ص .18

 .156، صرجال النجاشی .19
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کهههه بهههه واسهههطه  الفهرسهههتدر  20ه اسهههت.بنهههی اسهههد وصههه  نمهههود کهههرده  نیهههز بهههه اصهههل او اشهههاره 
   21محبوب به آن سند داشته است. بن عمیر و حسن ابی ابن

کشههی، شههیخ طوسههی و  داوود بههه جمع ابههن بنههدی ا ههوال رجالیههان متقههدم پرداختههه و دیههدگاه 
کهههرده و در مقابهههل، ایهههن راوی را  ابهههن یهههابی  در نگهههاه فضهههال را نسهههبت بهههه داوود الر هههی متبهههت اری

گونههه نجاشههی و ابههن  کههه غههالت از او نقههل روایههت  غضههایری ضههعی  و فاسههدالمذهب، بههه  ای 
کرده است. می کهه نجاشهی و ابهن 22کنند، معرفی  غضهایری وی را   عالمهه حلهی نیهز بها وجهود آن 

کرده و در روایاتش تو   نموده کشی و شیخ طوسی را ترجی  داده و  هول  تضعی   اند، دیدگاه 
  23یرِش روایات داوود الر ی دانسته است.تر را پذ  وی

رسههد بههر  در نهایههت، هههر چنههد رجالیههان در بههاره داوود الر ههی هههم افهه  نیسههتند، امهها بههه نظرمههی
تر اسهت؛  خالف دیدگاه عالمه حلی در تعار  این ا وال، حکم به ضع  داوود الر ی شایسته

کههرده، امهها ن جاشههی و ابههن غضههایری بهها ییههرا شههیخ طوسههی بسههیار مختصههر بههه ثقههه بههودن او اشههاره 
کهرده گفته و بر ضع  و غلو او پافشهاری  انهد. در ایهن میهان،  تفصیل بیشتری در باره وی سخن 

گر آرای نجاشی بر شیخ مقدم دانسته شود و یا  ول جارح بر مزّکی برتری یابد، حکم به ضهع   ا
گرفتههه، افهه 24داوود الر ههی حتمههی خواهههدبود. رادی از دیگههر سههو، بههر حسههب تحقیقههات صههورت 

کثیههر هاشههمی و ... در زمههره  بههن   کثیههر الر هی، عبههدالرحمن  ظبیههان، داوود بههن بههن   همچهون یههونس
گردان نزدیک مفضل که این خهود وجهه غهالی بهودن آنهان را بهیش از  25عمر  رار دارند بن طی  شا

 سازد.  پیش محتمل می
گهر داوود الر هی همچنهان غهالی شهناخته نشهود، دسهت رسهاز مناسهبی کهم بست با ایهن وجهود، ا

برای راویهان غهالی بهوده تها از وی روایهاتی نقهل نماینهد یها بهه او نسهبت دهنهد. مهراد از بسترسهازی 
کهه وی باورههای افهراط ای  گونهه داوود الر ی برای غالیان نیز الا ل به دومعنا است. نخسهت، آن 

که غالیان مهی تعبیهر دیگهر، او مهرّوج انهد غلهو خهود را از یبهان او نقهل نماینهد. یها بهه  توانسهته داشته 
که غالیان به آن تمسک می باورهای خاصی در باره اهل بیت کهه  جسته بوده  اند. دوم، آن 

ای نداشهته و حّتهی بها برخهی از  محتمل است وی نسهبت بهه جریهان غالیهان موضهع سرسهختانه
                                                   

 .336، صرجال الطوسی. 20
 .183، صامالی الطوسی. 21

 .452و  146، صرجال ابن داوود حلی. 22

 .68، صخالصة اال وال. 23
 .56 - 53، صدانش رجال الحدیث. 24

گفتمان تفویض در سده دوم هجری و طی  مفضل بن عمر. »25  .44، ص«تطور 
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که غلواندیشان مجال نقل روایت از او را می کهه  یافته آنان در تعامل بوده  محمهد بهن انهد؛ چنهان 
را از او « سهواء علهی الناصههب...»روایهت مهورد بحهث  _کهه خهود غهالی اسههت  _حسهن بهن شهمون 
کرده است.   نقل 

کهه  رجهال النجاشهیدر « سهواء علهی الناصهب...»در نهایت، وضعیت سندی روایت  چنهان 
کهه ایهن مسه له روایههت را از  هویهدا اسهت، بهه واسهطه دو فههرد غهالی از امهام معصهوم نقهل شههده 

 ار انداخته است. اعتب

 . رّد پای یک اندیشه غالیانه در دیگر منابع روایی 7

، الکهافیافزون بر روایت مذکور، پنج روایهت بها همهین مضهمون و بها انهد  اخهتالف لفظهی در 
که به منزله خانواده حدیتی روایت مورد بحهث اسهت؛ ههر   نقل شده بحار األنوارو  ثواب األعمال

در منهابع روایهی موجهود همهواره « سواء علی الناصهب...»، روایات چند در رویدادی محّل ت مل
گردیهده اسهت. بهه دیگهر بیهان، ههر  با سندی متفهاوت از سهند محمهد بهن حسهن بهن شهمون نقهل 
چند نجاشی این روایت مورد بررسی را از سهند محمهد بهن حسهن بهن شهمون و داوود الر هی نقهل 

تههوجهی نداشههته و ایههن مضههمون را از طههرق نمههوده، امهها هههیچ یههک از منههابع روایههی بههه ایههن سههند 
کرده اند. در نتیجه، از اهتمام محدثان بر نقهل ایهن روایهت از طریقهی غیهر از محمهد  دیگری نقل 

کههه آنههان بههه طریهه  مههذکور اعتمههاد و  بههن حسههن و داوود الر ههی مههی تههوان چنههین اسههتنباط نمههود 
 ذیل است: اند. روایات همسان با روایت مورد بحث به شرح  اعتنایی نداشته

وایت او1 - 7  ل. ر
ْصههَحاِبَنا، از ة، بهاب حهدیث النههاس یهوم القیامهروضهة الکهافیدر بخهش 

َ
ةن ِمهْن أ ، روایتهی از ِعهّدَ

ال، از ، از اْبِن َفّضَ یاد  کهه  حنان بن سدیر با این مضمون از امام صهادق  َسْهِل ْبِن ِی نقهل شهده 
کهه نمهاز بخوانهد یها مرتکهِب  غاشهیه در وصه   4-3زنها شهود و آیهات  برای ناصبی تفهاوتی نهدارد 

گردیده است:   آنان نازل 
اِصذذُ   ْم   َصذذیل    َ وَبذذایِل اغن َ

َ
ْم:   أ َِ ِن، َو هذذِذِا اْییذذُة َنَ َغذذْت ِفذذ نذذارًا   عاِمَلذذةج ناِصذذَبةج َتْصذذیل»َز

 27و 26 حاِمیًة 

کهه نمهاز او  مال صال  مازندرانی مراد از تساوی نماز با زنا بهرای ناصهبی را بهدان معنها دانسهته
                                                   

کرده  هنتیج . در این جهان، بی26  اند، اما در سرای آخرت نیز در آتشی سوزان درآیند.  اند و رنج برده تالش 

 .383، ص15، جالکافی. 27
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کهه شهاید حّتهی نمهاز بهرای ناصهبی نهوعی  برایش منفعتی ندارد. س س فراتر رفتهه و مهدعی شهده 
معصیت است و برای او عذاب در پی دارد؛ ییرا نماز فرد ناصبی برخهی شهرای  صهحت را دارا 

کهه موجهب عقهاب نمهازگزار مهی گهردد. در نهایهت نیهز  نیست و مانند نماز بهدون طههارت اسهت 
  28برگزیده است. _که نماز مایه عذاب ناصبی است  _را  وجه دوم
کهههه بهههر  ابهههن  نگاشهههته، ابتهههدا وضهههعیت سهههند آن را  روضهههة الکهههافی اریاغهههدی نیهههز در شهههرحی 

مخهدوش خوانههده و سهه س بههه شههرح روایههت پرداختهه اسههت. او نیههز وجههه معنههایی اول از تسههاوی 
کهرده و در  چنهین شخصهی توصهی  فایهده بهودن نمهاز بهرای  میان نماز و زنها بهرای ناصهبی را، بهی

ترین شرط صحت نمهاز بیهان نمهوده، سه س نمهاز  وجه معنایی دوم، پذیرش والیت ائمه را مهم
کهه مهم تهرین شهرط صهحت را دارا نیسهت، مایهه عهذاب او توصهی   فرد ناصهبی را بهه سهبب آن 

کرده و عقاب می که بدون وضو یا در حال جنابت نماز ا امه  گردد، تشبیه  کرده و به نمازگزاری 
  29کرده است.

وایت دوم. 2 - 7  ر
که:  و با عبارت بهذا األسناد از حنان بن سدیر، از امام با ر ثواب األعمالدر   نقل شده 

کههه جرعههه بههدون تردیههد دشههمن حضههرت علههی از دنیهها نمههی ای از عههذاب جهههنم را  رود جههز آن 
که نماز بخواند یا می  روزه بگیرد: نوشد و برای مخال  والیت او یکسان است 

ِ ذمِی، َو َقذاَل: َسذَجاءج َعذیَل َمذْن  ِإن َ َعُدو َ َعیِل  َ ْ َعذًة ِمذَن احْلج ُِ ذَرَع  ْ ْنیا َحذح َ یج ُرُج ِمَن اغذد ُ َ  یخْ
ْم َصاَم  

َ
 أ
 َخاَغَ  َهَذا اأْلَْمَ  َصیل َ

 وایت سوم. ر3 - 7
کهه بهر روایهت دیگهری از امهام صهادق ثهواب األعمهالدر  ای ناصههِب بههدون سهند نقهل شهده 

که او در آتش است:اهل بیت  ، نماز یا روزه با زنا یا دزدی یکسان است؛ ییرا 
ذذذاِدُق     َقذذذاَل اغص َ

ْو َصذذذیل َ
َ
ْهذذذَل اْغَبیذذذِت َ  وَبذذذایِل َصذذذاَم أ

َ
اِصذذذُ  َغَنذذذا أ َِن   اغن َ ْو َز

َ
َق   أ ْو َسذذذَر

َ
ذذذُه   أ  ِإن َ

ار    30یِف اغن َ
کهه در پهاور ی  رجهال الحهدیث، بهه وجهود ایهن روایهت در ، چها  دارالکهافیالزم به ذکر اسهت 

بحههار اشههاره شهده و روایههت صههدوق مرسههل توصهی  شههده اسههت. در  األعمههال  ثههوابو  النجاشهی
                                                   

 .174، ص12، جشرح الکافی. 28
 .483، ص2، جالبضاعة المزجاة. 29

 .210، صثواب االعمال. 30
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هارِ »نیز این روایت از  ول مرحوم صدوق نقهل شهده و عبهارت پایهانی آن،  االنوار هُه ِفهی الّنَ دو بهار « ِصّنَ
 تکرار شده است. 

وا4 - 7  یت چهارم . ر
نقل شده، اما سهند جدیهدی بهرای آن ذکهر شهده اسهت.  األعمال ثوابروایت از  اراألنو  بحاردر 
اِر  ثواب األعمال، به نقل از بحار االنوارروایت  د  اْلَعّطَ اما با سند متفاوت، از پدر صدوق، از ُمَحّمَ

، از پهدر ِد ْبِن َعِلی اْلَهْمَداِنی، از َحَناِن ْبِن َسِدیر  ْشَعِری، از ُمَحّمَ
َ
حنهان )سهدیر الصهیرفی( از  از اأْل

کهه دشهمن حضهرت علهی امام با ر کهه جرعهه از دنیها نمهی چنین اسهت  ای از  رود، جهز آن 
کند: عذاب جهنم را می که نماز بخواند یا زنا    31نوشد و برای مخال  والیت او یکسان است 

ْ َعذذًة ِمذذَن  ِإن َ َعذذُدو َ َعذذیِل  ُِ ذذَرَع  ْ ْنیا َحذذح َ یج ذذُرُج ِمذذَن اغذذد ُ ِمذذمِی َو َقذذاَل َسذذَجاءج َعذذیَل َمذذْن  َ  یخْ احْلَ
 
َِن   َخاَغَ  َهَذا اأْلَْمَ  َصیل َ ْو َز

َ
  32 أ

وای5 - 7  ت پنجم . ر
از حنان بن سدیر، از سهدی  المّکهی نقهل شهده و روایتهی از  امالی الصدوقروایت آخر نیز در 

که بغض اهل بیت امام با ر کسی  که  که  نقل نموده  نماز بخوانهد یها را دارد، با وجود آن 
که مسلمان است، یهودی محشور می  : امالی الصدوقگردد.  روزه بگیرد و بوندارد 

ذُد ْبذُن َعذیِل اْغَبذاِق ُ  م َ َثًِن ُُمَ كف َقاَل: َحذد َ یذُت  َعْن َحَناِن ْبِن َسِدوٍر، َعْن ُسَدیٍ  اْلَ
َ
أ ََ َو َمذا 

اِب ُ  َِ َثَنا  ِدیًا َقغ ُ یْعِدُغُه، َقاَل: َحد َ م َ ُسذوُل اهَّلِل  ُُمَ ََ ْنَصذاِهن، َقذاَل: َخَطَبَنذا   ْبذُن َعْبذِد اهَّلِل اأْلَ
ُسذ ََ ْهَل اْغَبیِت َبَعَثُه اهَّلُل وْجَم اْغِقیاَمِة ُ جِدیًا َقاَل ُقْلذُت: یذا 

َ
ْبَیَضَنا أ

َ
اُو! َمْن أ َ ا اغن َ

َ
وَل َفَقاَل: أ

ُه ُمْسلِ  ن َ
َ
 َو َزَعَم أ

ُه ُمْسِلمج اهَّلِل! َو ِإْن َصاَم َو َصیل َ ن َ
َ
 َو َزَعَم أ

، َفَقاَل: َو ِإْن َصاَم َو َصیل َ   33مج

گذری بر اسناد روایات تسویه مصّلی و زانی 8  . 
که هویداست روایت نخست از سهل بن ییاد آدمی از ابن  فضال از حنان بن سدیر از  چنان 

که روایت سوم تا پنجم با مضهمونی مشها امام صادق به، بیشهتر از نقل شده است. در حالی 
که خود تداعی امام با ر گردیده  گر اضطراب روایت هم در بیان محتوا و هم در انتساب  نقل 

 است.  به امام معصوم
یهاد راوی محهل ته ملی «ِمن اصحاِبنا ُة عّد »با این وجود از  کهه بگهذریم، سههل بهن ی کلینی  ی 

                                                   
که نماز بخ ثواب األعمال. در متن 31 که برای او فر ی ندارد   واند یا روزه بگیرد.عبارت پایانی چنین آمده 
 .235، ص27، جبحار االنوار. 32
 .201 - 200، صامالی الصدوق. 33
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کهر کلینهی از او روایهات فراوانهی نقهل  که مرحهوم  کشهی نیهز از طریه  سههل است. با وجود آن  ده و 
کتهب  چند روایت از مبارزه معصومان با غالیهان بیهان نمهوده، لهیکن شخصهیت او در جملگهی 

 رجالی شیعه مورد مذمت وا ع شده است. 
کههه در سههه سههند خههود  گرفتههه   پههس از او حنههان بههن سههدیر در سلسههله سههند اول تهها پههنجم  ههرار 

درش، و در روایههت پهههنجم از طریههه  ُسهههَدی  آخههرین راوی بهههوده و در روایهههت چهههارم از طریههه  پههه
کههه حنههان، پههدرش )سههدیر صههیرفی( و سههدی   کههرده اسههت. افههزون بههر آن  المّکههی روایههت را نقههل 

واسههطه و  المکهی بههه سههبب حضهور در اسههناد ایههن  سههم روایهات درخههور بررسههی هسهتند، نقههل بههی
که حنان خود آخرین راوی بوده  باواسطه این نون روایات از حنان، احتمال ارسال سند روایاتی 

 سازد.  را جّدی می
که روایت سوم در  از اساس فا د سند بوده و روایت چههارم نیهز از  ثواب األعمالگذشته از آن 

کههه حتههی اعتبههار  کتههاب موجههود نیسههت بیههان شههده  کههه در آن  ثههواب االعمههال بهها سههند متفههاوتی 
 سازد.  روایت را نیز مخدوش می

گذری بر برخی رجال اسناد روایا9  ت تسویه مصّلی و زانی . 
یاد آدمی 1 - 9  . سهل بن ز

غضایری سهل بن ییاد را به شدت ضعی  و فاسد در روایت و دین توصی  نمهوده؛ بهه  ابن
که احمد بهن  گونه کهرد و از او برائهت جسهت و  محمهد بهن  ای  عیسهی اشهعری وی را از  هم اخهراج 

یههان مجهههول و روایههات مرسههل نیههز مههردم را از نقههل و سههمان روایههات او برحههذر داشههت. وی بههه ر او
  34کرده است. اعتماد می

 نجاشهههی نیهههز وی را در حهههدیث ضهههعی  و غیر ابهههل اعتمهههاد خوانهههده و بهههر شههههادت احمهههد 
کهههه موجهههب اخهههراج او از  عیسهههی بهههر غلهههو و دروغ  محمهههد بهههن بهههن  یهههاد آدمهههی   گهههویی سههههل بهههن ی

کتههاب  کههرده اسههت. سهه س از دو  کههه مههورد اخیههر را او نههام  نههوادرو  توحیههد ههم شههد، تصههری   بههرده 
کرده  35اند. گروهی روایت 

یههاد  کههه طبهه  آن سهههل بههن ی یههاد آدمهی بیههان نمههوده  گههزارش دیگههری نیههز از سهههل بههن ی نجاشهی 
کهرده و سهعی  _که آمیخته بهه تخلهی  نیهز بهوده  _کتاب نوادر محمد بن حسن بن شمون را  نقهل 

کند. با این وجود نجاشی نموده  سمت گزارش  کتاب را  کتهاب نهوادر  های سالم  سلسهله سهند 
                                                   

 .67 - 66، صرجال ابن الغضائری. 34

 .185، صرجال النجاشی. 35
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بههدون تردیهههد، توصهههی   36محمههد بهههن حسهههن را مخههدوش و غیهههر  ابهههل اعتمههاد دانسهههته اسهههت.
یههاد مهتهم بههه غلهو بههه  هوشهمندانه نجاشهی از ارتبههاط میهان محمههد بهن حسههن غهالی و سهههل بهن ی
یهاد آدمهی را اثبهات نکنهد، ارتبهاط  گر غلو سهل بن ی کتاب آمیخته به تخلی ، ا واسطه نقل یک 

 نماید.  جریان غالیان را به وضوح روشن می او با
یههاد شههده اسههت. وی در  یههابی از سهههل بههن ی در ایههن میههان شههیخ طوسههی دچههار تعههار  در اری

کتاب از او بهدون  الفهرست و در 37خوانده ةرجال سهل را ثق او را ضعی  دانسته و تنها به یک 
کرده است.   38ذکر نام اشاره 

کهه  ، به نظرمیبا عنایت به تعار  ا وال شیخ طوسی رسد دیدگاه او مبنی بهر ضهع  سههل 
که از چگونگی معرفی نجاشهی از  با آراء دیگر رجالیان همراه است، صحی  است. افزون بر آن 

کتب سهل بن ییاد، مهی سهل بن ییاد و حتی اطالن د ی  کتب، نام و ُروات  تهوان  تر او از تعداد 
کرد شناخت نجاشهی نسهبت بهه سههل بهیش از شهیخ  گهر حتهی شهیخ تنهها ادعا  طوسهی بهوده و ا

کرده و خود دچار تعار  نشده کهه نجاشهی و  وثا ت سهل را بیان  بود، باز  ول به ضع  سهل 
 تر بود.  اند، نزدیک به وا ع غضایری بیان نموده ابن 
 َسدیر ِصیرفی .2 - 9

کتهه منابع رجالی جز نام سدیر صیرفی و تصری  بر رابطه پهدر و فرزنهدی میهان وی و حنهان ن
که حنهان بهن سهدیر بیشهتر  39دیگری نیفزودند. با تتبع در منابع روایی نیز به وضوح هویدا است 

که از امام با ر کرده است.  روایاتی   نقل نموده را به واسطه پدرش بیان 
 یف مّکی . ُسَد 3 - 9

ذکهر  رجال الطوسهیبرای ُسَدی  المکی هیچ توضی  رجالی ذکر نشده است. تنها نام او در 
رو، وی به نوعی در میان رجالیان مجههول اسهت. امها نکتهه درخهور اعتنها   این از 40ردیده است.گ

که وی در حهدود ده روایهت در منهابع روایهی شهیعه دارد  در عین مجهولی این شخص آن است 
بههه بیههانی دیگههر، وی جههز  41کههه همههه آنههها را بههدون اسههتثناء، حنههان بههن سههدیر نقههل نمههوده اسههت.

                                                   
 .336. همان، ص36

 .387، صرجال الطوسی. 37
 .228، صامالی الطوسی. 38

 .223، صرجال الطوسی. 39
 .137. همان، ص40

؛ 495، ص1، ج شواهد التنزیل لقواعهد التفضهیل؛ 657، 649 - 648، صاألمالي؛ 86ص، 1، جبصائر الدرجات. ر. : 41
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تههوان احتمههاالتی همچههون  گههری بههرای روایههات خههود نههدارد. در نتیجههه مههیحنههان، هههیچ راوی دی
اعتبهار بهودن او در جامعهه شهیعی را بهرای  یها بهی ساختگی بودن این صحابی بهرای امهام بها ر

که بررسی آن نیازمند مجالی دیگر است.  گرفت   ُسَدی  در نظر 

 ّلی و زانی. تأملی در باره حنان بن َسدیر؛ راوی مشترک روایات تسویه مص10
 ، حنههان «َسههواءن َعَلههی الّناِصههِب...»چهههارمین راوی درخههور ت مههل در سلسههله اسههناد روایههات 

کهههه در منهههابع روایهههی امامیهههه نقهههل شهههده،  کهههه اتفا هههًا در جملگهههی اسهههنادی   بهههن سهههدیر اسهههت 
گونههه کههه حنههان حلقههه مشههتر  میههان همههه روایههات  حضههور دارد. حضههور مکههرر وی بههه  َسههواءن »ای 

تههر بهر توضههیحات رجهالی در بههاره او و روایههاتش  گردیهده، موجههب ته ملی د یهه « ِب...َعَلهی الّناِصهه
 گردیده است.

کههاظم  یههادکرده و مههذهب او را  کشههی از حنههان بههن سههدیر در زمههره اصههحاب امههام موسههی 
کهرده امها یهادآور شهده  وا فی خوانده است. س س بهه مال هات او بها امهام صهادق  نیهز تصهری  

بهر وا فهی بهودن حنهان تصهری  الرجهال شیخ طوسی نیهز در  42ندیده است. را که وی امام با ر
  43کرده است.

کتههابی در بههاره صههفت  کههه  کوفههه خوانههده  نجاشههی نیههز وی را راوی امههام ششههم و هفههتم و اهههل 
کههرده و نقههل  کتههاب او تردیههد  بهشههت و جهههنم داشههته اسههت. لههیکن نجاشههی در اتصههال سههند 

دانسهته اسهت. در پایهان نیهز بهه بهه عمهر طهوالنی حنهان و  مهران از حنهان را غیرثابهت بن اسماعیل
که پارچه کرده است. شغلش    44فروش بوده، اشاره 

کهه راوی اصهلی ایهن  کیهد شهده، چنهان  در نهایت، هر چند بر وا فی بودن حنان بهن سهدیر ت 
توان رفت و حنان بهن  روایت محمد بن حسن نیز وا فی و س س غالی شده بود، اما فراتر نیز می

کههه  یر را بههیسههد گون بههه بیههان روایتههی پرداختههه  گونهها ارتبههاط بهها غالیههان ندانسههت؛ ییههرا بهها عبههارات 
اند. در وا ع حنان در مجموعه  غالیانی همچون محمد بن حسن و داوود الر ی آن را نقل نموده

کلیهدی را ایفها مهی« َسواءن َعَلی الّناِصهِب »خانواده حدیث روایات هم ههای  کنهد. او بهه نقهل نقهش 
گهاه بهیمخ کهه  گون  گونها گهاه  تل  از امامان مختل  و حتهی در  الهب اسهانید  واسهطه اسهت و 

گاه سدی  مکهی واسهطه شهده کهرده اسهت. از ایهن رو، همهین  پدرش و  انهد، ایهن حهدیث را نقهل 
                                                                                                                        

 .154، ص17، ج بحار األنوار

 .555، صرجال الکشی. 42
 .334، صرجال الطوسی. 43
 .146، صرجال النجاشی. 44
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کهافی اسهت. فهارغ از  اضطراب فراوان روایت در متن و سند خود به تنهایی برای رّد این روایهات 
که محتوا نیز محّل  نقد فراوانی است؛ هر چند در این نوشتار بدان پرداخته نشده است. اما  آن 

کهه مضهمونی غلهوآمیز داشهته و ُروات غهالی  کهه حنهان روایتهی  نقطه عط  این روایات آن است 
کههه ایههن امههر خههود او را در  نا ههل آن بههوده کههرده  کیههد فههراوان بیههان  گههویی بهها ت  انههد را بههه چنههد بیههان و 

که در سلسله روایت حنان در  رمیمعر  اتهام به غلو  را ، روضة الکافیدهد. به ویژه هنگامی 
کههرده، ایههن  کهه خههود بههه غلهو مههتهم بههوده و از محمههد بهن حسههن غههالی نقهل روایههت  یههاد  سههل بههن ی

گرفته و نقل نموده است.   روایت را از حنان 
کهافی  با این همه هر چند نقل مؤکد حنان از یک روایت غلوآمیز در ایجاد تردید نسبت به او 

کهه ته ملی  گذری بر روایهات تفسهیری و اعتقهادی او خهالی از لطه  نیسهت؛ چهه بسها  است، اما 
هههای مسهتقل آتههی شهود. هههر چنهد در خاتمههه الزم بهه ذکههر  تههر در روایهات او ییربنههای پهژوهش د یه 

که روایهات منقهول از حنهان تعهداد  ابهل تهوجهی دارد؛ لهیکن عمهده آنهان متضهمن معهانی  است 
کهه بهه صهراحت از ظهواهر  _ت. از این رو، در این نوشتار تنها بر روایات تفسهیری وی اخال ی اس

کرده و آنها را در فضال اهل بیت کهه در  آیات عدول  ت ویل نموده و برخی روایات اعتقادی 
کههه هههر دو دسههته از دیههدگاه برخههی   خصههوص معرفههت و خلقههت اهههل بیههت بههوده، تمرکههز شههده

  45رود. ای برای غالی بودن یک راوی به شمارمی محققان شاخصه
وایات تفسیری3. جدول شماره 1 - 10  : ر
آخرین  منبع آیه شماره

 راوی

 متن روایت

سوره  1
 نحل 

تفسیر 
فرات 
 کوفی

از سالم از 
ابان بن 
 تغلب

َن  ْجِم ُهههههْم یْهَتههههُدو ههههدن َو اْلَعاَلَمههههاُت   َو َعالمههههات  َو ِبههههالّنَ ْجُم ُمَحّمَ َ ههههاَل: الههههّنَ
ْوِصیاُء 

َ
 اأْل

سوره آل  2
 عمران

تفسیر 
 عیاشی

یهًة   ِصّنَ اهلَل اْصَطفی از پدرش آَدَم َو ُنوحًا َو آَل ِصْبراِهیَم َو آَل ِعْمراَن َعَلی اْلعهاَلِمیَن ُذّرِ
  ال: نحن منهم و نحن بقیة تلک العترة َبْعُضها ِمْن َبْعض  

سوره  3
 تکاثر

تفسیر 
فرات 
 کوفی

کَتاِبِه  َ ْوُل  از پدرش ِعهیِم   اهلِل ِفی  ْن یکهوَن َههَذا  ُثهّمَ َلُتْسهَئُلّنَ یْوَمِئهذ  َعهِن الّنَ
َ
َفِخْفهُت أ

ِعیِم  َعاُم  ِمَن الّنَ ی َبَدْت َنَواِجُذُه ُثّمَ  الّطَ ُلَنا اهلُل َعْنُه َفَضِحک َحّتَ
َ
ِذی یْس 

َ
  اّل

ُل َعْن َطَعام  َطیب  َو 
َ
اَل َثْوب  َلین  َو اَل َراِئَحة  َطیَبهة  َبهْل َ اَل: یا َسِدیُر! اَل ُتْس 

ی یا اْبهَن  ّمِ
ُ
ْنَت َو أ

َ
ِبی أ

َ
اَعِة ُ ْلُت َلُه: ِب  َلَنا ُخِلَ  َو َلُه ُخِلْقنا َو ْلَنْعَمْل ِفیِه ِبالّطَ

ْلُهُم اهلُل یههْوَم اْلِقی
َ
ِعههیُم  َ ههاَل: ُحههّبُ َعِلههی َو ِعْتَرِتههِه یْسهه  اَمههِة َرُسهوِل اهلِل َفَمهها الّنَ

ْنَعْمُت َعَلیکْم ِبُحّبِ َعِلی َو ِعْتَرِته
َ
کاَن ُشکُرکْم ِلی ِحیَن أ  کیَ  

                                                   
 .60، ص«جریان شناسی غلو و غالیان در رجال النجاشی»؛ 216 - 215، ص«غالیان و اندیشه تحری   رآن. »45
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آخرین  منبع آیه شماره
 راوی

 متن روایت

سوره آل  4
 عمران

تفسیر 
 عیاشی

 صال ثالثهههة، فقلههت: و مهههن التالثهههة   کههان النهههاس أههههل ردة بعههد النبهههی از پدرش
  ههال: المقههداد و أبهههو ذر و سههلمان الفارسهههی، ثههم عههرف أنهههاس بعههد یسهههیر، 

 حتههههی  _و أبههههوا أن یبههههایعوا _ذین دارت علههههیهم الرحههههیفقههههال: هههههؤالء الهههه
هههدن مکرههها فبهههایع، و ذلههک  ههول اهلل  جههاءوا بهه میر المههؤمنین  َو مهها ُمَحّمَ

ُسههههُل   َرُسههههولن َ ههههْد َخَلههههْت ِمههههْن َ ْبِلههههِه الّرُ
َ
ْو ُ ِتههههَل اْنَقَلْبههههُتْم  _ِصاّل

َ
 َفههههِإْن مههههاَت أ

َ
 أ

ْعقاِبکْم   َعلی
َ
َو َسهیْجِزی  _یهِه َفَلهْن یُضهّرَ اهلَل َشهیئاً َعِقَب   َو َمْن یْنَقِلهْب َعلهی _أ

کِریَن  ا   اهلُل الّشَ

سوره  5
 مائده

تفسیر 
 عیاشی

فی حجهة الهودان بهإعالن أمهر علهی  علی رسول اهلل لما نزل جبرئیل از پدرش
ْنهِزَل ِصَلیهک ِمهْن َرّبِهک بن أبی طالب

ُ
هْغ مها أ ُسهوُل َبّلِ یَهها الّرَ

َ
صلهی آخهر  یا أ

ثالثًا حتی أتی الجحفة فلم ی خذ بیده فر هًا  ل: فمکث النبیا یة،  ا
مههن النههاس، فلمهها نههزل الجحفههة یههوم الغههدیر فههی مکههان یقههال لههه مهیعههة، 

: مهن أولهی بکهم فقال النبهی _فنادى: الصالة جامعة، فاجتمع الناس
من أنفسکم  ال: فجههروا فقهالوا: اهلل و رسهوله، ثهم  هال لههم التانیهة، فقهالوا: 

 رسوله، ثم  هال لههم التالتهة، فقهالوا: اهلل و رسهوله، ف خهذ بیهد علهیاهلل و 
کنت مواله فعلی مواله اللههم وال مهن وااله و عهاد مهن عهاداه، و »فقال:  من 

انصر من نصره و اخذل من خذلهه، فإنهه منهی و أنها منهه، و ههو منهی بمنزلهة 
 «هارون من موسی صال أنه ال نبی بعدی

سوره  6
 توبه

تفسیر 
 عیاشی

بی واسطه 
از امام 
 صادق

أهل البصرة فس لونی عن طلحة و یبیهر، فقلهت لههم:   دخل علی أناس من
 _یهوم البصهرة لمها صه  الخیهول کانا صمامین مهن أئمهة الکفهر، أن علیهاً 

 ههال ألصههحابه: ال تعجلههوا علههی القههوم حتههی أعههذر فیمهها بینههی و بههین اهلل و 
ون علی جورا فی الحکم بینهم، فقام صلیهم فقال: یا أهل البصرة هل تجد

 هالوا: ال،  هال: فرغبهه فهی دنیها أصهبتها لهی و    الوا: ال،  ال: فحیفا فی  سهم
فنقمههتم علههی فنکثههتم علههی بیعتههی  ههالوا: ال،  ههال:  _ألهههل بیتههی دونکههم

ف  مت فیکم الحدود و عطلتها عن غیرکم  الوا: ال،  هال: فمها بهال بیعتهی 
مهر أنفهه و عینهه فلهم أجهد صال تنکث و بیعة غیری ال تنکهث صنهی ضهربت األ

کتابهه  َو ِصْن الکفر أو السی ، ثم ثنی صلی أصحابه فقهال: صن اهلل یقهول فهی 
یمهاَنُهْم ِمههْن َبْعهِد َعْهههِدِهْم َو َطَعُنهوا ِفههی ِدیهِنکْم 

َ
هَة اْلکْفههرِ  _َنکُثهوا أ ِئّمَ

َ
 _َفقههاِتُلوا أ

ُههْم یْنَتُهههوَن  یمهاَن َلُههْم َلَعّلَ
َ
ُههْم ال أ : و الهذی فلهه  أمیهر المهؤمنینفقهال  ِصّنَ

ألصهحاب ههذه   صنکهم _بهالنبوة الحبة و برأ النسمة و اصطفی محمداً 
 ا یة و ما  وتلوا منذ نزلت

سوره  7
 رعد

تفسیر 
 عیاشی

بی واسطه 
از امام 

 با ر
 )مرسل(

ْنهههَت ُمْنههِذرن َو ِلکههّلِ َ ههْوم  هههاد  فههی  ههول اهلل تبههار  و تعههالی: 
َ
مهها أ  فقهههال:  ِصّنَ

کهل صمهام ههاد للقهرن الهذی سول اهلل ال ر  : أنا المنهذر و علهی الههاد، و 
 هو فیه
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آخرین  منبع آیه شماره
 راوی

 متن روایت

سوره  8
 شعراء

اثبات 
 ةالهدا

بی واسطه 
از امام با ر 
 )مرسل(

هْت س لته عن  ول اهلل عز و جل:  هماِء آیهًة َفَظّلَ ْل َعَلهیِهْم ِمهَن الّسَ  ُنَنّزِ
ْ
ِصْن َنَش 

ْعنههاُ ُهْم َلههها خاِضههِعیَن 
َ
 ی  ههائم آل محّمههد ینههادى باسههمه  ههال: نزلههت فهه  أ

 من السماء

سوره  9
 حا ه

ت ویل 
ا یات 
 ةالظاهر

بی واسطه 
از امام 
 صادق

کتاِبیههههْه  کتاَبهههُه ِبیِمیِنهههِه َفیُقههههوُل ههههاُ ُم اْ هههَرُ ا  وِتههههی 
ُ
ههها َمهههْن أ ّمَ

َ
 َهههههَذا  َ هههاَل  َف 

ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن 
َ
 أ

سوره   10
 نساء

بی واسطه   می
از امام 
 صادق

َة، ُ ْلهههُت:  َفَقهههْد آَتینههها آَل ِصْبهههراِهیَم اْلکتهههاَب ْوُلهههُه: ُ ْلهههُت  َ  ُبهههّوَ َو ، َ هههاَل: الّنُ
َ ههاَل:  َو آَتینهاُهْم ُمْلکهًا َعِظیمهاً   َ هاَل: اْلَفْههَم َو اْلَقَضهاَء، ُ ْلههُت: ،اْلِحکَمهَة 

اَعَة اْلَمْفُروَضَة.  الّطَ
 یعنهی أمیهر المهؤمنین  ِبهِه َفِمهْنُهْم َمهْن آَمهَن    ال علی بن صبراهیم فهی  ولهه

 .141، ص1 ، جتفسیر القمی
 َو ِمهههْنُهْم  _  رضهههی اهلل عهههنهم _و ههههم سهههلمان و أبهههو ذر و المقهههداد و عمهههار 

 حقههههم، و مهههن تهههبعهم  هههال  و ههههم غاصهههبو آل محمهههد  َمهههْن َصهههّدَ َعْنهههُه 
کفههی  فههیهم نزلههت َم َسههِعیرًا ثههم ذکههر عههز و جههل مهها  ههد أعههده لهههؤالء   َو  ِبَجَهههّنَ

کَفههههُروا ِبآیاِتنهههها ین  ههههد تقههههدم ذکههههرهم و غصههههبهم فقههههال: الههههذ ههههِذیَن 
َ
 ِصّنَ اّل

   ، َو َ ْوُلهههُه  هههال ا یهههات أمیهههر المهههؤمنین و األئمهههة َسهههْوَف ُنْصهههِلیِهْم نهههاراً 
ْلناُهْم ُجُلههههودًا َغیَرههههها ِلیههههُذوُ وا اْلَعههههذاَب  مهههها َنِضههههَجْت ُجُلههههوُدُهْم َبههههّدَ  کّلَ

کههاَن َعِزیههزًا َحک ِبههی َعْبههِد اهلِل  یمههاً ِصّنَ اهلَل 
َ
ُل ُجُلههوَد َفِقیههَل أِل کیههَ  ُتَبههّدَ  :

َخههْذَت َلِبَنههًة َفکَسههْرَتَها َو َصههیْرَتَها ُتَرابههًا ُثههّمَ َضههَرْبَتَها 
َ
یههَت َلههْو أ

َ
 َرأ
َ
 َغیِرَههها َ ههاَل أ

َمهها ِهههی َذِلههک، و حههد  تفسههیرًا آخههر و  کاَنههْت، ِصّنَ ِتههی 
َ
 ِهههی اّل

َ
ِفههی اْلَقاَلههِب أ
 األصل واحد.

ههِذیَن آَمُنههوا َو :  بقولههه ثههم ذکههر المههؤمنین المقههرین بوالیههة آل محمههد
َ
َو اّل

ْنههاُر خاِلهِدیَن 
َ
هات  َتْجهِری ِمهْن َتْحِتَهها اأْل اِلحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجّنَ َعِمُلوا الّصَ

َرةن َو ُنْدِخُلُهْم ِظاّلً َظِلیال ْیواجن ُمَطّهَ
َ
َبدًا َلُهْم ِفیها أ

َ
  ِفیها أ

ماناِت ِصلی، فقال: ئمةثم خاطب األ
َ
وا اأْل ْن ُتَؤّدُ

َ
ُمُرکْم أ

ْ
ْهِلها  ِصّنَ اهلَل ی 

َ
 أ

 _ ال: فر  اهلل علی اإلمام أن یهؤدی األمانهة صلهی الهذی أمهره اهلل مهن بعهده
َو ِصذا َحکْمهُتْم   ثم فهر  علهی اإلمهام أن یحکهم بهین النهاس بالعهدل، فقهال

ْن َتْحکُموا ِباْلَعْد 
َ
اِس أ یها ثهم فهر  علهی النهاس طهاعتهم فقهال:   ِل َبیَن الّنَ

ْمههِر ِمههْنکْم 
َ
وِلههی اأْل

ُ
ُسههوَل َو أ ِطیُعههوا الّرَ

َ
ِطیُعههوا اهلَل َو أ

َ
ههِذیَن آَمُنههوا أ

َ
یَههها اّل

َ
 یعنههی   أ

 أمیر المؤمنین

سوره  11
 ذاریات

عبداهلل بن   می
 ُفضیل

ْرُ  »َمّرَ َعَلیِه َرُجلن َعُدّون هلِلَِّ َو ِلَرُسوِلِه، َفَقاَل: 
َ
ماُء َو اأْل َفما َبکْت َعَلیِهُم الّسَ

کههاُنوا ُمْنَظههِریَن  َفَقههاَل: َلکههْن َهههَذا  ُثههّمَ َمههّرَ َعَلیههِه اْلُحَسههیُن ْبههُن َعِلههی«  َو مهها 
 
َ
ْرُ  ِصاّل

َ
ههَماُء َو اأْل ْرُ ، َو َ ههاَل: َو َمهها َبکههِت الّسَ

َ
ههَماُء َو اأْل َلیْبکههیّنَ َعَلیههِه الّسَ

ی  ا َو اْلُحَسیِن ْبِن َعِلیَعَلی یْحیی ْبِن َزکِر
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آخرین  منبع آیه شماره
 راوی

 متن روایت

سوره  12
 شعراء 

اصول 
 الکافی

سالم 
 الحناط

ْخِبْرِنههی َعههْن َ ههْوِل اهلِل َتَبههاَر  و َتَعههالی
َ
ِمههیُن َعلههی:  أ

َ
وُح اأْل َ ْلِبههک   َنههَزَل ِبههِه الههّرُ

یَن ِبِلسهههان  َعَرِبههههی ُمِبهههین   ِمیههههِر  ِلَتکهههوَن ِمهههَن اْلُمْنههههِذِر
َ
َ هههاَل: ِهههههی اْلَواَلیهههُة أِل

  ْلُمْؤِمِنیَن ا

 
وایات اعتقادی4. جدول شماره 2 - 10  : ر

 متن روایت آخرین راوی محتوا منبع شماره

 حضور پی در پی ائمه الکافی 1
 تا غیبت امام زمان

معروف بن 
 خّربوذ

َما َغهاَب َنْجهمن  کّلَ َماِء،  کُنُجوِم الّسَ َما َنْحُن  ِصّنَ
، َحّتهههی َشهههْرُتْم بِ   َطَلهههَع َنْجهههمن

َ
َصهههاِبِعکْم و ِصَذا أ

َ
 

ْعَنهاِ کْم 
َ
، َغیههَب اهلُل َعهْنکْم َنْجَمکههْم،  ِمْلهُتْم ِب 

ی 
َ
ِلههِب، َفَلههْم یْعههَرْف أ َفاْسههَتَوْت َبُنوَعْبههِد اْلُمّطَ
کْم  ی، َفِإَذا َطَلَع َنْجُمکْم َفاْحَمُدوا َرّبَ

َ
 ِمْن أ

علوم ویژه انبیا و مالئک  بصائر 2
مقرب به امام هم عطا شده 

 است. 

سطه از بی وا
 امام با ر

 )مرسل(

ا اْلَخاّصُ  ّمَ
َ
ِصّنَ هلِلَِّ ِعْلمًا َعاّمًا َو ِعْلمًا َخاّصًا َف 

بن َو اَل َنِبهی  ِلْع َعَلیِه َمَلهک ُمَقهّرَ ِذی َلْم یّطَ
َ
َفاّل

هههِذی اطلعههههت 
َ
هههها ِعْلُمهههُه اْلَعههههاّمُ اّل ّمَ

َ
ُمْرَسهههلن َو أ

ْطَلهَع 
َ
ِبیَن   أ ِئکههَة اْلُمَقههّرَ ْنِبیههاَء   َعَلیههِه اْلَماَل

َ
َو اأْل

 َما 
َ
ُه ِصَلیَنا ُثّمَ َ اَل أ کّلُ اْلُمْرَسِلیَن َ ْد ُرِفَع َذِلک 

ُل اْلَغیَث َو یْعَلُم  اَعِة َو یَنّزِ  ِعْنَدُه ِعْلُم الّسَ
ُ
َتْقَرأ

ْرحاِم َو ما َتْدِری َنْفسن ما ذا َتکِسُب 
َ
ما ِفی اأْل

ْر   َتُموُت 
َ
ی أ

َ
 َغدًا َو ما َتْدِری َنْفسن ِب 

شیعیان معرفتشان به امام  بصائر 3
در حّد مالئک مقرب و 
 پیامبران برگزیده است. 

ْو  از پدرش
َ
ْمَسهههههْت ِشهههههیَعُتَنا أ

َ
َبههههها اْلَفْضهههههِل! َلَقهههههْد أ

َ
یههههها أ

بن   َمَلک ُمَقّرَ
َ
َ ّرَ ِبِه ِصاّل

َ
ْمِرَنا َما أ

َ
ْصَبَحْت َعَلی أ

َ
أ

ْو َعْبهدن ُمهْؤِمنن اْمهَتَحَن اهللُ 
َ
ْو َنِبی ُمْرَسلن أ

َ
 َ ْلَبهُه أ

یَماِن   ِلْْلِ

 محبان اهل بیت بصائر  4
بخشی از طینت اهل 

را در هنگام  بیت
 اند آفرینش دربرگرفته

بی واسطه از 
امام 
 صادق

ِصّنَ اهلَل َعَجههههههَن ِطیَنَتَنههههههها َو ِطیَنههههههَة ِشهههههههیَعِتَنا 
کههاَن ِفههی  َفَخَلَطَنهها ِبِهههْم َو َخَلَطُهههْم ِبَنهها َفَمههْن 

ْنُتْم َو اهلِل ءن ِم  َخْلِقِه َشی
َ
ْن ِطیَنِتَنا َحّنَ ِصَلیَنا َف 

 ِمّنَ 

گیری  نتیجه 
گزارش از وضعیت محمد بن حسن بن شهمون بهه وا فهی و سه س غهالی بهودن او  نجاشی در 

کم کرده و در ا دامی  کرده است. دو روایهت نخسهت، آشهکارا بهر  اشاره  نظیر سه روایت از او نقل 
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گههردآوری  ههراین متعههدد، بههه اعتقههاد او در زمینههه و هه  داللههت  کوشههیده تهها بهها  دارد. ایههن نوشههتار 
که روایت سوم نجاشی نیز در خصوص غلو محمد بهن حسهن بهوده اسهت.  وضوح اثبات نماید 

گفتمههان متههداول  بههر ایههن اسههاس، چنههین اسههتنباط مههی کههه نجاشههی از ورود ایههن اندیشههه در  شههود 
که عمل دارای هویت و اصالتی نیست و نماز  و زنا برای فرد ناصهبی برابهر اسهت جامعه شیعی 

کرده و سهعی بهر آن داشهته تها بهه خواننهدگان «َسواءن َعَلی الّناِصِب َصَلی أم َزنی» ، احساس خطر 
نشههان دهههد ییربنههای چنههین تفکراتههی از باورهههای غالیانههه محمههد بههن حسههن و امتههال او نشهه ت 

انهد. در  با نجاشی متفه  بهودهگیرد. دیگر رجالیان نیز در باور به غلو و و   محمد بن حسن  می
نهایههت، روایههات تفسههیری و اعتقههادی موجههود از محمههد بههن حسههن نیههز مؤیههد ا ههوال رجالیههان در 

 خصوص غلو وی است. 
لیکن با وجود تالش نجاشهی بهرای بهرمال سهاختن تفکهرات غالیانهه، اندیشهه تسهویه مصهّلی و 

کههرده و از طریهه  بر یههاِن مههرتب  بهها جریههان زانههی در میههان سههایر منههابع حههدیتی هههم رخنههه  خههی راو
کهه در منهابع رجهالی تنهها بهه و ه  وی  غالت، ترویج یافته است. حنهان بهن سهدیر راوی اسهت 

سههواء علههی »تصههری  شههده؛ لههیکن حلقههه مشههتر  و اصههلی در میههان همههه روایههات هههم خههانواده 
گونهه« الناصب... که متن روایهت مهذکور را بهه  ه، ای مضهطرب نقهل نمهود است. وی افزون بر آن 

گاه از امام صادق گاه از امام با ر گهاه از  و  گهاه خهود بهدون واسهطه و  کهرده و  نقل حهدیث 
روایهت را بیهان نمهوده اسهت. از  _رونهد  کهه ههر دو مجههول بهه شهمارمی _پدرش و یا سدی  مکی 

کهه مهی تهوان از  این رو، غلو وی و یا حدا ل ارتباط با حلقهه غالیهان، تحلیهل نهوین رجهالی اسهت 
که در طبقات بعد نیز سههل بهن  عملکرد حنان بن سدیر در روایت مورد پژوهش داشت. چنان 

که خود از یک سو متهم بهه غلهو بهوده و از سهوی دیگهر راوی سرشهناِس روایهات محمهد بهن  _ییاد 
را از « سههواء علههی الناصههب...»روایههات هههم خههانواده  _رود  حسههن بههن شههمون غههالی بههه شههمارمی

گرفتهه و نشهر رجهال مهورد بحهث در داده اسهت. در نهایهت، نیهز ههر چنهد روایهت  حنان بهن سهدیر 
، خهههود بههه سهههبب ضههع  سهههند و نقههل از دو راوی غهههالی )محمههد بهههن حسهههن و داوود النجاشههی

الر ی(، در هیچ یک از منابع روایی شناخته شده نقل نگردیده؛ لیکن از طری  راویان مهتهم بهه 
یهاد آدمهی در  انعکهاس یافتهه، سه س بهه  روضهة الکهافیغلو همچون حنان بن سدیر و سهل بهن ی

 نقههل  بحههار األنههوارانعکههاس یافتههه و در جوامههع متهه خر نیههز در  ثههواب االعمههالسههند در  ای بههی گونههه
 شده است. 

خهانواده حهدیث تسهویه  از این رو، هر چند محدثان نخسهتیِن امامیهه حّتهی بهرای روایهات ههم
شناخت نقش پنههان حنهان بهن سهدیر اند، لیکن عدم  مصّلی و زانی نیز طری  صحی  نداشته
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در تهههرویج یهههک اندیشهههه غالیانهههه از طریههه  چنهههد روایهههت مضهههطرب، موجهههب شهههده تههها روایهههات 
 را در برخی منابع روایی نقل نمایند. « َسواءن َعَلی الّناِصِب...»خانواده  هم

 کتابنامه
 ق.1425، محمد بن حسن حر عاملی، بیروت: اعلمی، صثبات الهداة بالنصوص و المعجزات _
 ق.1414، محمد بن حسن طوسی،  م: مؤسسة البعتة، دارالتقافة، األمالی _
 ق. 1403، دوم، : دار صحیاء الترا  العربی ، محمد با ر مجلسی، بیروتبحار األنوار _
 ش.1374، سید هاشم بن سلیمان بحرانی،  م: مؤسسه بعته ،البرهان فی تفسیر القرآن _
کتههاب الروضههة(، م البضههاعة المزجههاة _ حمههد حسههین بههن  اریاغههدی،  ههم: دارالحههدیث، )شههرح 

 ق.1429
، علی استرآبادى،  م: مؤسسة النشر اإلسالمی، ت ویل ا یات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة _

 ق.1409
، محمهد بهن علهی بهن بابویهه،  هم: دارالشهری  الرضهی للنشهر، ثواب االعمهال و عقهاب االعمهال _

 ق.1406
 ق.1411نج : دار الذخائر، ، حسن بن یوس  حلی، خالصة اال وال _
 ش.1382، محمد حسن ربانی، مشهد: آستان  دس رضوی، دانش رجال الحدیث _
 ش.1373، محمد بن حسن طوسی،  م: مؤسسه النشر االسالمی، رجال الطوسی _
کشی، مشهد: دانشگاه مشهد، اختیار معرفة الرجال) رجال الکشی _  ق.1409(، محمد بن عمر 
 ش.1365نجاشی،  م: مؤسسة النشر االسالمی، ، احمد بن علی رجال النجاشی _
 ش.1364، احمد بن حسین واسطی بغدادی،  م: دارالحدیث، الرجال البن الغضائری _
 ش.1342، ابن داوود حسن بن علی حلی، تهران: دانشگاه تهران، الرجال _
 ش.1382، مال صال  مازندرانی، تهران: المکتبة االسالمیه، شرح الکافی _
حسههههکانی، تحقیهههه : محمههههد   عبیههههد اهلل بههههن عبههههداهلل ، اعههههد التفضههههیلشههههواهد التنزیههههل لقو _

 ق.1411با رمحمودى، تهران: مجمع صحیاء التقافة اإلسالمیة، 
 ش.1390، محمد بن ابراهیم ابن أبی یینب نعمانی، تهران: نشر صدوق، الغیبة _
کتههب الشههیعه و أصههولهم و أسههماء المصهّنفین و أصههحاب األصههول _ ، محمههد بههن حسههن فهرسهت 

 ق.1420ی،  م: مکتبة المحق  الطباطبائی، طوس
کلینی،  م: دارالحدیث، الکافی _  ق.1429، محمد بن یعقوب 
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 ق.1356، جعفر بن محمد بن  ولویه، نج  اشرف: دار المرتضویة، کامل الزیارات _
 ق.1371، احمد بن محمد بن خالد بر ی،  م: دار الکتب اإلسالمیة دوم، المحاسن _
علههی بههن بابویههه،  ههم: دفتههر انتشههارات اسههالمی وابسههته بههه جامعههه ، محمههد بههن معههانی األخبههار _

 ق.1403مدرسین حوزه علمیه  م، 
گفتمههان تفههویض در سههده دوم هجههری و طیهه  مفضهل بههن عمههر» _ ، سههید محمههد هههادی «تطهور 

 .15ش، ش1391، تاریخ و تمدن اسالمیگرامی، 
دلی، مقهاالت و ، محمهد تقهی دیهاری بیگه«جریان شناسی غلو و غالیهان در رجهال النجاشهی» _

 .77، ش 1384بررسی ها، تهران، 
 .52ش، ش1388، علوم حدیث، محمد حسن احمدی، «غالیان و اندیشه تحری   رآن» _




