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وی نقد و بررس وثاقت محمدبن  یسنان در تراز

کبر ایزدی فرد علی  1ا
 2نژاد سید مجتبی حسینی

 3السادات حسینی زینب

 چکیده
نظههر شهدیدی دارنههد. پههس از تحلیههل و سهنان اخههتالف بزرگهان رجههالی، در وثاقههت محمدبن

کثریهت  کهه بها توجهه بهه نظریهه ا بررسی عوامل تضعی  و توثی ، این نتیجه حاصهل اسهت 
اد اصحاب بنا بر ادعهای شهیخ مفیهد بهر غضائری و بلکه اجم قدما همچون نجاشی و ابن

سههت  زیهرا ممکههن اسههت یمفقههود ن یتضهعی  وی، بههه طههور قطهع، تمههامی موانههع وثاقهت و
که  موانع، منحصر در عواملی چون وجاده ای و یا غلو نباشد. بنابراین، عوامل تضعی  او 

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

راحتی ممکن نیست و چه بسا اعراض قدما از مضمون ایهن دسهته از  اجماد اصحاب، به
سههنان از ناحیههه آنههها، موجههب تضههعی  سههند ایههن روایههات  روایههات و تضههعی  محمدبن

گرفتن تضعی  ای نیست  جب اینکه با  پس، چارهشود.  می توسه  سنان  محمدبندر نظر 
 .رجالیون متقد ، قائل به تضعی  وی شویم

گان: ک ب، وجاده، روایات داّل بر توثی ، نجاشی، شهرت،  محمدبن کلیدواژ سنان، غلو، 
 اجماد.
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ح مسئله  طر
ترین مباحث در بررسهی یهک راوی، موضهود توثیه  یها تضهعی  و میهبان اعتبهار  از جمله مهم
که در احوال رجالی آنها اختالف . روایات اوست پ یرش یا رّد روایات تعداد بسیاری از راویانی 

کههه  نظههر اسههت، مههی یههان  توانههد از اهمیههت بسههبایی برخههوردار باشههد. یکههی از مشهههورترین ایههن راو
 4باشههد. سههنان مههی نظههر شههدیدی در شخصههیت رجههالی وی دارنههد، محمدبن بزرگههان اخههتالف 

کثیرالنقل در اسناد روایهی شهیعه اسهت. نها  یاهرز سنان بن حسن محمدبن ابوجعفر ، از راویان 
که نجاشی به نقل از ابوعبدا « حسن»پدر وی،  کهه محمدبن بن بوده  کهرده  سهنان،  عیاش نقل 

گرفهههت.  کهههودکی از دسهههت داد و پهههدربزرگش، سهههنان، سرپرسهههتی وی را بهههه عههههده  او را در زمهههان 
کنیه وی به  ازاین  حمه  عمروبن مهوالی از زاههر نوادگهان از او 5است. شهرت یافته« سنان ابن»رو، 

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

که بالغ بهر س بن ردی  با تألیفات حسین شمار تألیفات او را هم 9شهرآشوب ابن  30عید اهوازی 
 اند. قرار داده 10کتاب است،
کههایم)د( و امها  رضها)د( و امها  جهواد)د( محمدبن بههوده  11سهنان، از اصهحاب امها  موسهی 

کتب اربعه، نبدیک به  کهه در  1000است. از وی در  عهدد از آنهها بهه  822روایت نقل شهده اسهت 
بهها مراجعههه بههه  12سههنان آمههده اسههت. نسههنان تصههریح شههده و در بقیههه نیههب عنههوان اب نهها  محمدبن

گرفته، روشن می که او در طری  آنها قرار  کهه وی از  اسنادی  کنهد و  نفهر روایهت نقهل مهی 150شهود 
گ شههته از روایهههت 70حههدود  کهههه در میهههان آنهههها  یهههان جلیهههل نفهههر نیهههب  القهههدری از جملهههه:  کردن راو
اصهههحاب اجمهههاد  و 15شهههاذان بن فضل 14یقطین، بن علی بن حسهههن 13سهههعید اههههوازی، بن حسین

                                                   
 .251، ص 3 ، ج   )ال (یالفوائد الرجال.  4

 .328، ص الرجال )ج(.  5

 . همان. 6

 . همان. 7

 .406، ص الفهرست.  8
 .102، ص معالم العلماء.  9

 .58، ص الفهرست.  10

 .377و  364، 344)ال (، ص الرجال .  11

 افبار درای  النور. . نر  12

 .467و  461، ص 1، ج الکافی.  13

 .11و  4. همان، ص  14
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الثقهاتی  روایهات مشهایخ 16عبهدالرحمن، بن محبوب )البتهه بنها بهر قهولی( و یونس بن مانند: حسن
 18خورد. نیب به چشم می 17بجلی  ییحی بن چون صفوان

 یسهنان اسهت. بهرا ، نقهد نگهره توثیه  محمدبنگیهرد آنچه در این مقالهه مهورد بررسهی قهرار مهی
تهوان قهراین و  یب میه  او نیهتوث ین، بهرایدارد و همچنه وجود یُپرشمار یها بهی  وی، انگیتضع

گون گونههها یهههابی و بررسهههی فهرسهههت شهههواهد و ادلهههه  یشهههواهد  را برشهههمرد. نگارنهههدگان پهههس از ارز
کهه  تضعی  و توثیه  او، در قسهمت نظریهه مختهار بهه صهورت تحلیلهی بهه ایهن برآینهد مهی رسهند 

 گیرد. راویان ضعی  قرار میسنان ممکن نیست  بلکه وی در زمره  اثبات توثی  محمدبن

کاربرد تحقیق1  . اهمیت و 
تهوان  خهورد، مهی سنان روایات فراوانی در فقه شیعه به چشم مهی با توجه به اینکه از محمدبن

حدس زد تخصص عمده او، در فقه و حدیث بوده است. اهمیهت تحلیهل شخصهیت رجهالی 
که سرنو وی، بیش از هر چیبی، در علم فقه روشن می شت تعداد بسیاری از احادیث شود  چرا

اهمیهت گهردد.  شیعه مربوط به احکا  شرعی، با توجه به احراز شخصیت رجهالی او روشهن مهی
کهه فقههای شهیعه  در فراینهد  _طورکهه خواههد آمهد  همان _این بحث در فقهه، از آن جههت اسهت 

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

تواند به همراه داشته باشد. پ یرش و یا طرد روایات او، اثر غیرقابل انکهاری  تبعات مهمی را می
در فرایند استنباط احکا  شرعی خواهد داشت و این مطلب، اهمیت موضود پژوهش حاضر 

کههه بزرگههانی چههون عالمههه را د و چنههدان خواهههد نمههود. اهمیههت بحههث مهه کور، بههه حههّدی اسههت 
کهه شایسهته  تهرین بحهث سهنان، از مهم خواجویی معتقدنهد: بحهث از وثاقهت محمدبن هاسهت 

کهههه عمهههل نکردن بهههه روایههههات  اسهههت، وقهههت و زمهههان بسهههیاری در بررسهههی آن صهههرف شهههود  چرا
مسههائل مربههوط بههه معههامالت و عبههادات  سههنان، مسههتلب  تغییههر حکههم در بسههیاری از محمدبن

 19است.

                                                                                                                        
 .384، ص 5. همان، ج  15

 .198، ص 7  همان، ج 260، ص 2. همان، ج  16

 .179، ص 7  همان، ج 122، ص 4. همان، ج  17

 افبار درای  النور. . نر  18

 .135، ص نیر السعادتین و إکسیتعلیقات بر مشر  الشمس.  19
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به عنوان نمونه، در باب حدود ذیل بحث سرقت، مشهور فقها در خصوص سرقت میهوه بهر 
گر درخت در حرز باشد، با استناد بهه یهک دسهته از روایهات، قائهل بهه عهد   روی درخت، حتی ا

کهه 20باشهند. اجهرای حهد بهر سهار  می ز آنهها، بهه طهور سهه عهدد ا ایهن روایهات، شهش مهورد اسهت 
گهرفتن سهکونی در طریه  آن، موثه   21باشند. حتم، ضعی  می دو تهای آنهها نیهب بهه جههت قهرار 

کههردن بههه خبههر موثهه ، اخههتالف نظههر وجههود دارد. یکههی دیگههر از آن  22باشههند مههی و البتههه در عمههل 
توانههد  سههنان اسههت. بههر ایههن اسههاس، تنههها در صههورتی قههول مشهههور مههی روایههات، روایههت محمدبن

کننهد  چنان مستحکم که آنها بتواننهد ایهن روایهت را تصهحیح  کهه مشههور فقهها، از جملهه  باشد 
داننهد و منشهأ صهحت قهول مشههور  این روایت را در مقا  تحقی  صهحیح مهی 23ا  فاضل، آیت

کهه در ایهن میهان، تعهداد  سهنان اسهت  درحهالی نیب به اعتراف خود آنها، اعتبهار روایهت محمدبن
بها ضهعی  دانسهتن تمهامی روایهات مربوطهه، از جملهه  24شههید ثهانیچهون اندکی از فقها نیهب هم

سههنان، حاضههر بههه پهه یرفتن قههول مشهههور نشههدند. پههس، مطههاب  بهها ایههن قههول،  روایههت محمدبن
که درخت در حرز باشد، سرقت میوه بر روی آن، موجب اجرای حد قطع بر سار  آن  درصورتی

گونه می که ن شود. مضمون این روایت، به  مثل  _  یرفتن آن، حتی در بعضی از موارد ای است 
توانهد  مهی _اینکه در مرتبه چهار  از سرقت خود، مرتکب سهرقت میهوه روی درخهت محهرز شهود 

 باعث مرگ سار  شود. 
گرفتهه و اعتبهار سهندی  بر این اساس، با توجه به آنکه این راوی در سند روایات فراوانهی قهرار 

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

 . پیشینه تحقیق2
 28بحرالعلههو ، 27خواجههویی، 26قهبههایی، 25گفتنههی اسههت، بعضههی از بزرگههان ماننههد: تفرشههی،

                                                   
 .499، ص 14، ج الفها  مسالك .  20

 .287، ص 28، ج لشیعهوسائل ا.  21

 .286. همان، ص  22
 «.الحدود و التعزیرات» درس خارج  فقه  544 _ 543، ص ع یل الشریتفص.  23

 .251 _ 249، ص 9، ج  یالروض  البه.  24

 .225 _ 223، ص 4، ج نقد الرجال.  25

 .231 _ 222، ص 5، ج مجمع الرجال.  26
 .145 _ 134و  75 _ 74، ص الفوائد الرجالی  )ب(.  27
 .278 _ 249، ص 3، ج الفوائد الرجالی  )ال (.  28
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ای را ارائهه  رزنهدهدر ایهن زمینهه تحقیقهات ا 31و سهید خهویی، 30ابوعلی حهائری 29محدث نوری،
کههه تحقیهه  در شههرح حههال وی و بررسههی اعتبههار روایههات او،  نموده گفههت  انههد  بهها ایههن حههال، بایههد 

که در تحقی  حاضر به آن پرداخته می  شود. نیازمند بررسی و تتبع بیشتر و بیان نکاتی است 
کتاب و مقاالت به چا  رسیده در زمان حاضر نیب نوشته سهه ه، اند  از جمل هایی در قالب 

 مقاله:
 راد و امیر عطاءا  جباری  از محمدعلی مهدوی« ها سنان از ورای دیدگاه محمدبن» _
 زاده  از مرتضی عرب و حسن نقی« سنان بازکاوی اعتبار رجالی محمدبن» _
کاوش محمدبن» _  از حمید ستوده. « یدر وثاقت و تضع یسنان  

کهه نگارنهدگان ایهن نوشهتار جسهت کتهب و مقهاالت بها رّد انهد، تمهامی  هوجو نمود تا آنجا  ایهن 
گرفتن تضهعیفات رجهالیونی ماننهد نجاشهی، معتقهد بهه  سهنان و نادیهده ادله تضعی  محمدبن

گامی نو پس از تحلیل و بررسهی دقیه   توثی  وی می باشند  ولی نگارندگان تحقی  پیش رو، با 
نی چهون نجاشهی و بها در نظهر ادله تضعی  و توثی ، در نهایت با معیار قرار دادن سخنان بزرگها

های مقههّدر، تضههعی  او را  گههرفتن اجمههاد اصههحاب بههر تضههعی  او بههه همههراه پاسههخ بههه اشههکال
 نمایند.  استنتاج می

 بزرگان کتب سنان در محمدبن. 3
یه. 1_3  سنان قدما درباره محمدبن نظر

شههیخ  33نجاشههی، 32،«العههدد أصههحاب علههی الههّرد  رسههال» در بزرگههانی همچههون شههیخ مفیههد
شهدت تضهعی   وی را به 37غضهائری، و نیهب ابن 36اإلستبصهارو  35الته یب 34،الرجالوسی در ط

کتهاب  محمدبن دانسهتن مطعهون از پهس که حتی شیخ مفید طوری بهاند   نموده ، الهّردسهنان در 

                                                   
 .89 _ 67، ص 4، ج خاتم  المستدرم.  29

 .76 _ 65، ص 6، ج منتهی المقال.  30
 .163 _ 151، ص 16، ج معجم رجال الحدیث.  31

 .20، ص الرد علی أصحاب العدد.  32
 .328، ص الرجال )ج(.  33

 .  364 ، ص الرجال )ال (.  34

 .361، ص 7، ج حکا ته یب اال.  35

 .244، ص 3، ج االستبصار.  36

 .92 ، ص 1، ج الرجال )ب(.  37
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 تضهعی  بهر اصهحاب ناحیهه از نظهری را اخهتالف هرگونههادعای اجماد بهر تضهعی  او نمهوده و 
کههه شههیخ مفیههد  38منتفههی دانسههته اسههت. وی،  فقیهههی را وی ،اإلرشههاد درایههن در حههالی اسههت 

همچنهین، شهیخ  39.کنهد مهی معرفهی( د)رضا اما  خاّص  شیعیان از و ورد اهل عالمی و وارسته
سهنان را تضهعی  نکهرده اسهت  بلکهه ایهن تضهعی  را  مستقیمًا محمدبن الفهرستطوسی در 

گفته:  َن علیه و ُض »به دیگران نسبت داده و  َ .قد ُطع  کار بردن صیغه 40«ّع  های مجهول در  به 
سههنان از  در ایههن عبههارت، بههر حسههب یههاهر، مقتضههی ضههعی  بههودن نظریههه تضههعی  محمدبن

کثر تنها جنبه حکایت را دارا می ة غیهبال کتهاب در. ایشهان باشد ناحیه شیخ طوسی و یا حدا
 از نیهب راه ایهن در است و ائمه الشان از راویان رفیع و ممدوحین وکالی جبء وی: است معتقدنیب 
 41.است رفته دنیا

سهنان در  با توجهه بهه تعهارض عبهارات شهیخ مفیهد و شهیخ طوسهی در بررسهی حهال محمدبن
کهه بهیش از  42تهوان پهی بهه نظریهه آنهان بهرد. کتب مختل  ایشان، به صورت قطعهی نمهی چیهبی 

همه مؤید این سخن است، اینکه چطور ممکن است وی در نبد شیخ طوسی ضهعی  باشهد، 
 43کند.بسیاری از روایات او را نقل می اإلستبصارو  الته یبکه شیخ در  درحالی

در نهههبد شهههیخ  44سهههنان بنههها بهههر ادعهههای مجلسهههی اّول بهههر حسهههب یهههاهر، محمدبن، همچنهههین
 صدو ، ثقه است.

سهههنان را ضهههعی   بنهههابراین، تعهههدادی از قهههدمای از رجهههالیون و بزرگهههان ایهههن فهههن، محمدبن
اند و بعضی نیب همچون شیخ مفید و شیخ طوسی، بهه ا موث  شمردهاند و برخی هم او ر دانسته

 توان به نظریه آنها پی برد. صورت قطعی نمی
یه. 2_3 ین نظر ین و متأخر  سنان درباره محمدبن معاصر

 شههههید 47المحققهههین، فخهههر 46داود حلهههی، ابهههن 45حلهههی، همچهههون: محقههه  بزرگهههان گروههههی از
                                                   

 .20، ص الرد علی أصحاب العدد.  38

 .248، ص 2، ج اإلرشاد.  39

 .169، ص الفهرست . 40
 .348، ص ب یالغ.  41

 .295، ص 3، ج استقصاء االعتبار.  42

 .30 _ 29، ص 14، ج نیروض  المتق.  43

 . 11، ص 3 ج  ،نیروض  المتق.  44

 .186، ص 2  همان، ج 386و  273، ص 1 ، ج المعتبر.  45

 .505 _ 504، ص الرجال )هه(.  46
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معتقههههد بههههه ضههههع   50خههههویی، ا  آیههههت یههههبن معاصههههر بزرگههههان از و 49اردبیلههههی محقهههه  48ثههههانی،
 عالمهههه 51ثهههانی، شههههید کهههه طهههوری بهههه  باشهههند سهههنان و عهههد  اعتبهههار روایهههات وی می محمدبن
انهد. البتهه نبایهد فرامهوش  داده نسهبت مشههوربهه  را وی ضع  53خواجویی، و عالمه 52مجلسی
که   54باشد. می طوسی شیخ چون قدما سخنان متأخرین، از بسیاری مدرم نمود 

 عالمهه 55طاووس، سهیدبنآنهها:  جملهه از که دانند می ثقه امامی سنان را محمدبن نیب گروهی
 بزرگههان از و 60بحرالعلهو ، و 59مجلسههی دو  58مجلسهی اّول، 57شهیخ حههّر عهاملی، 56مختله ، در

61حکیمنیب  معاصر
 63طاووس، حتی بعضی از بزرگهان، ماننهد: سهیدبن  باشند می 62سبزواریو  

سهنان را در مقها  تحقیه  ثقهه  تنها محمدبن نهه 66محدث نوری،و  65قزوینی 64نجفی اصفهانی،
 اند. ترین ثقات دانسته اند، بلکه وی را از جلیل شمرده

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

                                                                                                                        
 .194، ص 3 ، ج ایضاح الفوائد.  47

 .456، ص 11   همان، ج 169، ص 8 ، ج االفها  مسالک   160، ص 5 ، ج  یالروض  البه.  48

 .309، ص 3  همان، ج 6، ص 2 ، ج مجمع الفائدة.  49

 .160، ص 16، ج معجم رجال الحدیث.  50

 .406، ص 14 ، ج مسالک االفها .  51
 .31، ص 2   همان، ج 120و  106، ص 1 ، ج مرآة العقول.  52

 .93، ص نیر السعادتین و إکسیتعلیقات بر مشر  الشمس.  53

 .169ص ، 8 ، ج مسالک االفها    503، ص 1 ، ج ح الرائعیالتنق  194، ص 3 ، ج ضاح الفوائدیإ.  54

 .13، ص فالح السائل.  55

کههه در طریهه  روایههت فضههیل، محمدبن: »31، ص 7، ج ع یمختلهه  الشهه.  56 کههه  باشههد  درحالی سههنان مههی اشههکال نشههود 
کهه عمهل بهر طبه  روایهت محمدبن سنان، مشکوم است  زیهرا مها مهی شخصیت رجالی محمدبن سهنان، راجهح  گهوییم 

کتاب رجالی خود آن ر طوری است  همان کردیم.که در  که خواهد آمد، عالمه در رجال خود، عمل بر  البته چنان« ا بیان 
 سنان را راجح ندانسته است. طب  روایت محمدبن

 .473، ص 30 ، ج وسائل الشیعه.  57

 .473، ص 1 ، ج لوامع صاحبقرانی   11، ص 3 ، ج نیروض  المتق.  58

 .161، ص الرجال یبة فیالوج  16، ص 13 ، ج  مرآة العقول.  59

 .265، ص 3 ، ج  یالفوائد الرجال  107، ص 1 ، ج ح الحکا یمصاب.  60

 .156، ص 1 ، ج مستمسك العروة الوثقی.  61

ب الحکا .  62  .185، ص 1 ، ج مه ّ

 .13، ص فالح السائل.  63

 .181، ص 1 ، ج تبصرة الفقهاء.  64

 .65، ص 1 ، ج ع الحکا ینابی.  65

 .68، ص 4، ج خاتم  المستدرك.  66
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ی و 68سهنان را ضهعی  دانسهته اسهت. عفهان طهائی، محمدبن ولی در ترجمه جعفربن 67است 
کتههب فقهههی خههود، وی را موثهه  دانسههته اسههت  همچنههین، در قسههمت کههه در  درحالی 69هایی از 

کتهب فقههی خهویش  70ها نیب او را ضعی  شمرده اسهت. بعضی از قسمت البتهه در بسهیاری از 
 71صراحت بیان نکرده است. نیب نظر خود را به

 سنان و بررسی آن محمدبن تضعیف علل. 4
 بههرای را متعههددی عههواملی کشههی، رجههال در موجههود روایههات فتنگههر نظههر در بهها رجههالی، بزرگههان
 :از اند عبارت که اند نموده سنان ذکر محمدبن تضعی 

 سنان بن محمد عامل اّول: غلّو 
 از توانهد مهی گ شهت، غضائری ابن همچون رجالی بزرگان کال  در که طوری همان عامل، این

نیههب  72کههه تعههدادی از متههأخرین نان  چآیههد شههمار سههنان بههه محمدبن تضههعی  عوامههل تههرین مهههم
 اند. منشأ این عامل، دو روایت ذیل است: نمودهبدان تصریح 

 نیهب مها کنهد و پهرواز خواسهت مرتبهه سهنان چنهدین محمدبن کهه کنهد می نقل یحیی بن صفوان
 73.کردیم کوتاه را پرش و بال

کشی نقل می کتهاب همچنین،  کهه در یکهی از  ، دیهد  ( آمهدهکتهاب الهدورههای غهالت ) کنهد 
کهههه محمدبن بن علی از حسن بن حسههن کهههرده اسهههت  گفهههت: حضهههور امههها   شهههعیب نقهههل  سهههنان 

گر تو را مورد لعن قرار دههم و از تهو انبجهار  ییاب شد . او به من فرمود: ا جواد)د( شرف محمدم ا
کههه مههی خههواهم  جههویم و تههو را وسههیله آزمههایش مههرد  قههرار دهههم، از اینکههه بههه واسههطه تههو هههرکس را 

کنم، چه حالی پیدا میهدایت یا  کرد :  کنی؟ محمد نقل می گمراه  که به اما )د( عرض  کند 

                                                   
 .251، ص خالص  القوال.  67

 .32. همان، ص  68

 .31، ص 7، ج ع یمختل  الش.  69
 .146. همان، ص  70

  25، ص 1 ، ج منتهی المطلب  217، ص 4  همان، ج 250، ص 2 ، ج ع یمختل  الش  17، ص 7 ، ج ت کرة الفقهاء.  71
 .210، ص 7همان، ج 

 .169، ص 8ج  ،مسالک االفها    503، ص 1 ، ج ح الرائعیالتنق.  72

سههنان، چنههدین مرتبههه  محمدبن»بهها انههدکی تفههاوت. عبههارت  508  همچنههین، ر.م: همههان، ص 507، ص الرجههال )د(.  73
کند که محمدبن«خواست پرواز  کنایه از آن است  کند. عبارت  ،  کهردیم»سنان خواست غلو  کوتاه  « ما نیب بال و پرش را 

که در مقابل وی ایستادیم کنایه از آن است   ( 112، ص رات ثالثیتقرو مانع عملی ساختن اغراضش شدیم. ) نیب 
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کهه مهی منم با بنده یآقا یا کهار  کهار خهواهی مهی ات ههر  کهه توانهایی انجها  ههر  . یرا دار یکنهی 
کهه خهود را بهرا یا محمدم تو بنده یس س، ایشان فرمود: ا کهرده یهسهتی  . مهن یا خهدا خهالص 

ا . پس، خداوند ن  یرفت  مگر اینکهه عهده بسهیاری را بهه واسهطه  کردهتو با خدا مناجات  یبرا
کند. گمراه   74تو هدایت، و عده فراوانی را نیب 

 .باشد سنان بن محمد غلّو  بر دلیل تواند می بسا چه نیب روایت این
 نق  و بررسی

 ممکههن راحتی سههنان بههه محمدبن مههورد در اتهههامی چنههین پهه یرفتن کههه داشههت نظههر در بایههد
کهه بها انهدکی  اّول سهند روایهت در  زیهرا انهد ضهعی  سهند نظهر از روایات، این تمامی زیرا ت نیس

یهههههههانیتفهههههههاوت بهههههههه دو طریههههههه  نقهههههههل شهههههههده اسهههههههت،   و قمهههههههی محمهههههههد بن علهههههههی چهههههههون راو
 توثیهه  اسههت، اشههعری عیسههی محمدبن احمدبن بههرادر کههه اشههعری عیسههی محمدبن بن عبههدا 

گ ند.ا نشده کهه همهان  بن  شهته از ضهعی  بهودن حسهنهمچنین، در سند روایت دو  نیهب  علی 
کتهاب  بن و مجهول بودن حسن 75است« سجاده»عثمان ملقب به  ابی ابن گفهت  شعیب، باید 

کتهب غالیهان اسهت، طبه  شههادت بعضهی رجهالیون ماننهد بحرالعلهو  الدور که یکی از  و  76نیب 
که خود آید. افزون بر این، استدالل ب های غالت به شمار می از دروغ 77خواجویی، ه روایت دو  
آیههد، مسهتلب  دور اسهت  زیهرا اسههتدالل بهه چنهین روایههاتی  سهنان راوی آن بهه شهمار می محمدبن

کهه ایهن خهود، اّول سنان، خود متوق  بر وثاقت محمدبن بن برای تضعی  محمد سنان اسهت 
 کال  است.
 : پ یرفت توان نمی ذیل دالیل بنا بر نیب را آنها مدلول روایات، این سندی ضع  از گ شته
 :اَول دلیل
تههرین دلیههل بههر عههد  پهه یرش ایههن سههخن، مجالسههت و روایههت مشههایخ الثقههاتی همچههون  مهههم

 بهن محمهد  بهن عیسهی، احمهد نهوح، حمادبن بن القهدری از جملهه: ایوب صفوان و راویهان جلیهل
 گیهری باشهد  زیهرا موضهع مهی 78سهنان سفر بودن بعضی از آنها با محمدبن خالد برقی و حتی هم 

                                                   
 .482. همان، ص  74
یههان ملعهون علی 75 کههه وی از راو گفتهه شههده اسهت  خصههوص  الّلهههی بهوده و اعتنههایی بهه روایههات وی، به . در مهورد ایههن راوی 

که در جهت تأیید م هبش باشد، نمی  (4، ص الرجال )ج(شود. ) روایاتی 

 .273، ص 3، ج   )ال (یلالفوائد الرجا.  76

 .144، ص   )ب(یالفوائد الرجال.  77

 .571، ص الرجال )د(.  78
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سهنان و سهکوت  شدید این راویان در برابر غالت، مانع از اخ  حدیث و همنشینی با محمدبن
  79باشد. در برابر وی می

ای  که در نقل و پ یرش احادیهث، شهیوه 80باشد تر از همه، روایت راویان قمی از وی می مهم
یههان، احمدبن سههخت کههه شهه محمدبن گیرانههه داشههتند. از جملههه ایههن راو خ و یعیسههی اسههت. او 
کهرد.  شهدت برخهورد می گیر بود و بها مخالفهان به آمد، در عقاید سخت ن به شمار میییفقیه قم

رو، در  ازایههن 81کههرد. تنههدی مبههارزه می وی بهها غههالیگری مخههالفی سرسههخت بههود و بهها غالیههان به
کههه حسههاس بن اثبههات عههد  غلههّو محمد ت امههامی مهه هب در ین شخصههیتر سههنان همههین بههس 

کههی از یسههنان را جههبء  سههی اشههعری قمههی، محمدبنیع بن محمد بن دعنههی احمیمقابههل غههالت، 
کهرده اسهت.یهخ عمهده خهود قهرار داده و احادیمشا بنهابراین، بها وجهود  82ث بسهیاری را از او نقهل 

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

 ل دوم:دلی
سهنان مهورد عالقهه وفهور ائمهه)د(  کند مبنی بهر اینکهه ابن خود، روایاتی نقل می رجالکشی در 

کهه ایهن خهود، نشهان از سهالمت وی از غلهّو اسهت  وگرنهه چطهور مهی گرفته است  توانهد قابهل  قرار 
که با وجهود مبهارزه ائمهه)د( و شهدت انبجهار آنهها نسهبت بهه طایفهه غهالت، در عهین  تصور باشد 

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

کرخی  تنها توس  راویانی همچون احمدبن سنان نه گ شته از ائمه)د(، غلّو محمدبن هلیل 
الشهأن و  القهدر و رفیهع نفی شهده، بلکهه از منظهر آنهها، وی بهه عنهوان شهخص بسهیار زاههد، جلیهل

 84د به احکا  اسالمی یاد شده است.متعه
کهه نسهبت غلهو بهه محمدبن به نظر مهی کهه  رسهد  سهنان در روایهات، فقه  بهه جههت آن اسهت 

هها و انظهار راویهان در آن  شهده در روایهات دو ، بها دیهدگاه ماننهد مطالهب نقل مطالب منقول از او

                                                   
 .79، ص 4 ، ج خاتم  المستدرك  270، ص 3، ج الفوائد الرجالی  )ال (.  79

 . همان. 80
 .332و  185، ص الرجال )ج(. ر.م:  81

 .270، ص 3، ج الفوائد الرجالی  )ال (.  82

 .72، ص 6 ، ج الرجال أحوال یمنتهی المقال ف.  83

 .13، ص فالح السائل. ر.م:  84
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است و در نتیجهه، او را که قابل درم و هضم برای آنها نبوده  طوری زمان متفاوت بوده است  به
کهه  روشهنی مهی با مراجعهه بهه تهاریخ به 85کردند. متهم به غلو می تهوان بهه ایهن نکتهه دسهت یافهت 

ولیهد در  و اسهتادش ابن 87بها شهیخ صهدو  86وقود این رخداد بین بزرگهانی همچهون شهیخ مفیهد
یت مسئله سهوالنبی، و همچنین بین موسوی عاملی و مولی عبدا  شوشتری در مسئله حج

کسی پوشیده نیست که بر  که موسوی عاملی، منش بها  طوری به 88   خبر واحد، از وقایعی است 
 نمود.تراز با نابودی دین تلقی می شوشتری را هم

 شاذان بن سنان و مطعون بودن وی از ناحیه فضل محمدبن بودن کّذابعامل دوم: 
کّ اب بودن وی است  در   محمدبنیاز دیگر اسباب تضع  دسته یک کشی رجال سنان، 

از   اسههت شههده وارد شههاذان بن فضههل ناحیههه از وی مطعونیههت و بههودن کههّ اببههاره در روایههات از
کههههه می بن جملههههه اینکههههه از فضل َث یههههأحاد یال أسههههتحّلُ أن أرو»گویههههد:  شههههاذان نقههههل شههههده 

کتهههههبش نگاشهههههته اسههههت:  89«سههههنان. بن محمد ن یإّن مهههههن الکهههههاذب»همچنهههههین، در بعضههههی از 
کتاب یکیدر  90«س بعبد ا .ینان و لس ن ابنیالمشهور الکهّ ابون »هایش آورده است:  دیگر از 

ن  یسههههنان، و أبوسههههم غ و محمدبنید الصهههایههههزیان و یهههیب بن ونسیالمشههههورون: أبوالخّطههههاب و 
کههه  شههاذان نقههل مههی بن قتیبی از فضل محمههدبن بن نیههب در روایتههی دیگههر، علی 91«أشهههرهم. کنههد 

 وقتهی تا که دار  نمی روا من»: است گفته. همچنین، ن  یریدسنان را  احادیث محمدبن گوید:
کههه «کنیههد نقههل مهن طریهه  از را او احادیههث ا ، زنهده ، مههرگش از پههس  ایهن سههخن بههدان معناسهت 
 92.است داده رااو  احادیث نقل اجازه

 نق  و بررسی
کّ اب بودن محمدبن شهاذان  بن سنان و طردش از ناحیهه فضل مقتضای یاهر این روایات، 

گ شته از ضع  سندی از  _است  اما ملتب  شدن به یواهرشان ممکن نیست  زیرا تما  آنها 

                                                   
 .69، ص 6 ، ج أحوال الرجال یمنتهی المقال ف  133، ص 2، ج کش  السرار  34و  29، ص 14، ج نیروض  المتق.  85

 .66 _ 65، ص 1، ج اوائل المقاالت.  86

 .235 _ 234، ص 1، ج کتاب من ال یحضره الفقیه.  87

 .  168 _ 157 ، صالرجال )و(. ر.م:  88
 .507، ص الرجال )د(.  89

 . همان. 90

 .546. همان، ص  91

 .507. همان، ص  92
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 بهن محمهد  بهن  علیحمدویه و یا ارسال و یا توثی  خاص نداشتن  بن ناحیه مهمل بودن عبدا 
کههههه  بن بهههر فههههرض صهههحت سهههند، یههههاهر عبهههارت فضل _قتیبهههی   گهههر بوههه یر   شهههاذان را حتههههی ا

کهههههّ ابیت محمدبن شهههههاذان خهههههود معتقهههههد بن فضل سهههههنان اسهههههت، احتمهههههال دارد دربهههههاره  بهههههه 
کههههه بههههرادر عبدا  ی  هاشههههمییر بن سههههنان محمدبن سههههنان اسههههت  زیههههرا فضههههل،  بن باشههههد 

کرده است:  طور همان گ شت، در روایت اّول نقل  سهنان و  ن ابنین المشههوریإّن من الکاذب»که 
 «س بعبد ا .یل

ن ین المشهههههوریإّن مههههن الکههههاذب»از جملههههه  پههههس« س بعبههههد ا یو لهههه»آوردن جملههههه حالیههههه 
کههه بههین عبههدا  و ابن ، مههی«سههنان ابن کی از آن باشههد  سههنان در عبههارت فههو  رابطههه  توانههد حهها

سهنان یریه ، بهرادر  کهه محمدبن خویشاوندی و ارتباط نبدیکی برقهرار اسهت. از طرفهی، از آنجها 
کاشه  از آن ب باشد، این عبارت می سنان می بن عبدا  کهه مهراد از ابنتوانهد  سهنان، بهرادر  اشهد 
آنچهههه  93سهههنان زاههههری. باشهههد  نهههه محمدبن سهههنان یریههه   سهههنان، یعنهههی محمدبن بن عبدا 

که خود فضل می کند، این است  کسهان بن تواند این احتمال را تأیید  اسهت  یشهاذان، از جملهه 
کهردن را یت میسنان نقل روا که فراوان از محمدبن القهدر  ویهان جلیهلکند. عالوه بر این، روایهت 

کههه در برابههر ُغههالت موضههعیع محمدبن از وی، همچههون احمدبن گیری شههدیدی داشههت،  سههی 
گرفته شود. می  تواند دلیل بر عد  غلّو او در نظر 

کتهههههب قهههههدمای از رجهههههالیون همچهههههون  نجاشهههههی و شهههههیخ طوسهههههی،  رجهههههالهمچنهههههین، در 
کشهی همچه محمدبن ون روایهت سنان تضعی  شده اسهت و حتهی نجاشهی بعضهی از روایهات 
گهر  شاذان را آورده است  با این حال، ایهن دو روایهت را نیهاورده اسهت  درحهالی بن آخر فضل کهه ا
کّ اب بود، می محمدبن کّ ابیت او داللت داشت، می سنان  که بر   آورد. بایست این روایات را 

کهههه مههههم کهههّ اب نبهههودن  تههر از همهههه مههی فههارغ از تمهههامی ایههن مطالهههب، چیههبی  توانهههد مسههتند 
شهاذان باشهد، تعمه  در مضهمون روایهت آخهر اسهت  زیهرا روایهت  بن سنان در نبد فضل دبنمحم

کههههه نجاشههههی تنههههها ایههههن روایههههت از فضههههل را آورده اسههههت، در نگههههاه اّول، نههههوعی طعههههن بههههر  آخههههر 
سهنان در  شهاذان از جههت عهد  نقهل روایهتش توسه  محمدبن بن سنان از ناحیه فضل محمدبن

کهه نمی ولهی بها تعمه  در آن روشهن مهیرود   زمان حیات فضل بهه شهمار مهی توانهد دلیهل بهر  شهود 
گهههر مشهههکل عهههد  نقهههل  تضهههعی  و عهههد  توثیههه  محمدبن سهههنان از ناحیهههه فضهههل باشهههد  زیهههرا ا

کههّ اب بههودن او باشههد، نبایههد بههین نقههل  محمدبن سههنان در زمههان حیههات فضههل، عههد  وثاقههت و 
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گ اشههته مههی کههال  فضههل  درحههالیشهد   روایهات در زمههان حیههات او و بعههد از مهوت او، فههر   کههه از 
شهود  سنان بعد از موتش اشکالی ندارد. پس، معلو  می شود نقل روایات محمدبن برداشت می

کههّ ابیت و عهد  اعتمههاد وی در نهبد فضههل نبهوده اسههت کمهها  _إن المهوت »  مشهکل او، از حیهث 
اید به دلیل بلکه فضل ش 94 «محظور _ح مکروهًا یبیحّل محّرمًا و ال ید الجل: ال یصّرح به الس

گنجههههایش درم روایههههات محمدبن کههههه  سههههنان را  مصههههالحی همچههههون تقیههههه از عههههوا  مردمههههی 
کهه سهبب منهع مهی نداشته کهرده اسهت. بنهابراین، چیهبی  باشهد، خهوف  اند، این مطلب را بیهان 

 95دنیوی است  نه احتیاط دینی.
 عامل سوم: نقل معضالت

 کشی آمده است:رجال در سنان، نقل معضالت است.  از دیگر اسباب تضعی  محمدبن
کههه همههراه بهها صههفوان عیسههی نقههل مههی محمدبن بن عبدا  کوفههه  بن کنههد  یحیی وارد مسههجد 

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

 96نماید.
کهه ناقهل   بن شهود، خهود محمد طورکه در روایهت فهو  مالحظهه مهی مانه سهنان معتقهد اسهت 

 معضالت است.
 نق  و بررسی

گفهههت مهههراد از معضهههالت، مسههائل و معهههارف دینهههی سهههنگین و  در بررسههی روایهههت فهههو  بایههد 
کههه تصههور آن بههرای مههرد  سههخت اسههت و درم آن فراتههر از اذهههان عمههومی مههی پیچیههده اسههت 

 خود در این باره نگاشته است: رجالالعلو  در  سید بحر 97باشد.
بیههت)د(، سههخت و دشههوار  معضههالت، بههه معنههای مشههکالت اسههت  زیههرا درم حههدیث اهل

  98است.
                                                   

 .277 _ 274، ص 3، ج الفوائد الرجالی  )ال (.  94

الرجهال   71، ص 6 ، ج أحهوال الرجهال یمنتههی المقهال فه  172، ص الرجهال )و(  34و  29، ص 14، ج نیروض  المتق.  95
 .83، ص 4 ، ج خاتم  المستدرك  298، ص  یالرسائل الحمد  277 _ 274، ص 3، ج )ال (

 .508، ص الرجال )د(.  96

، کتاب نکاح  172، ص الرجال )و(  80، ص 4 ، ج خاتم  المستدرك  69، ص 6 ، ج أحوال الرجال یمنتهی المقال ف.  97
 .4720 _ 4719، ص 14 ج 

هم الّسهال ( صهعب یت)علیهالب ث أهلیالمضهمئالت: المشهکالت، إن حهد: »272، ص 3، ج الفوائهد الرجالیه  )اله (. 98
 



دبن
حم

ت م
وثاق

 
سی

و برر
قد 
ی ن

رازو
در ت
نان 

س
 

 

 

141 

 شود. سنان نمی بن بنابراین، این دسته از روایات، موجب تضعی  محمد
وایات بودن ای وجادهعامل چهارم:   سنان بن محمد ر

کهه بهه دسهتش های طر  تحم وجاده، یکی از راه کتهابی را  کهه در آن، راوی  ل حهدیث اسهت 
کار باشد، از آن روایت نقهل  رسیده، بدون اینکه قرائت، اجازه، مناوله، وصیت یا مکاتبه ای در 

 99کند.
کرده است:  رجالکشی در   خود روایتی به این شرح نقل 
سههنان  دبنمحم احادیهث آن در کههه را یدفتهر نهوح، بن ایههوب کهه کهرد نقههل نصهیری بن حمدویه 

گر: گفت ما به و داد من بود، به  چهون دهیهد  انجها ، کنید یادداشت را یچیب آن از خواهید می ا
 از قبهل[ ]محمهد چهون  کهنم نمی روایت برایتان را یچیب آن از اما  ا  سنان نوشته محمدبن از من

 نبهوده سماد و کردن روایت طری  از ا ، کرده روایت شما یبرا که را چیبهایی تما  گفت: مرگش
 100.است بوده وجاده طری  از فق  آنها و است

سهنان اسهت.  ای بودن روایات محمدبن طورکه پیداست، روایت مزبور مقتضی وجاده همان
 101بنابراین، روایات او ارزش استنادی ندارند.

 نق  و بررسی
ی ا پ یرفتن سخن فو ، مبنایی است  زیرا مشهور معتقدنهد نقهل روایهات بهه اسهتناد وجهاده

که به خّ  شیخ یقین وجهود داشهته باشهد، جهایب اسهت  در  که عاری از اجازه است، در صورتی 
غیههر ایههن صههورت، در زمههان مهها نقههل هههیچ روایتههی معتبههر نخواهههد بههود  جههب اینکههه شههخص اجههازه 

که به  روایت داشته باشد. در واقع، بسیاری از نقل های ما به صورت وجاده است  مثاًل از آنجا 
کتب یهم، نقهل از ایهن  اإلستبصارو  الته یب، الکافیی همچون: انتساب  به صهاحبانش قطهع دار

 102ها صحیح است. کتاب
سنان با وجود اینکه روایهات فراوانهی را بهدون واسهطه  وانگهی چه طور ممکن است محمدبن

یهههههههان بهههههههزرگ شهههههههیعه همچهههههههون صهههههههفوان و  از امههههههها  نقهههههههل مهههههههی کنهههههههد و بههههههها بسهههههههیاری از راو
                                                                                                                        

 «مستصعب.

 .245 _ 243، ص 3، ج معالم المدرستین  67، ص 1 ، ج لوامع صاحبقرانی.  99
 .507، ص الرجال )د(.  100
 .299، ص منهج المقال.  101

الفوائههد   172، ص الرجههال )و(  144 _ 143، ص وصههول الخیههار إلههی أصههول االخبههار: . بههرای تبیههین ایههن مطلههب، ر.م 102
 .84، ص 4 ، ج خاتم  المستدرك  275، ص 3، ج الرجالی  )ال (
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ههههای علمهههی داشهههته و آنهههان نیهههب از وی  مالقهههات و معاشهههرت عیسهههی اشهههعری محمدبن احمدبن
گهر روایهات  روایات زیادی نقل می کننهد؟ ا کردند، در عین حال، روایهات را از طریه  وجهاده نقهل 

یههان مخفههی  منقههول از وی دچههار ضههع  در تحمههل بههود، هرگههب بههر مشههایخ الثقههات و اجههاّلی از راو
کاش  از فقدان ضهع   لقدر از وی، میا نبود. پس، نقل زیاد روایات توس  راویان جلیل تواند 

 103سنان باشد. در تحمل روایات توس  محمدبن
کههه بگهه ریم، رأی و نظههر ایوب نههوح مبنههی بههر قبههول نکههردن روایههات  بن از تمههامی ایههن مطالههب 

که در این صورت،  سنان، چه بسا می محمدبن گرفته شود  تواند اجتهادی از ناحیه وی در نظر 
 104ست  زیرا اجتهاد یک فقیه، برای فقیه دیگر حجت نیست.پ یرفتن آن الز  نی

که بیش از همه باعث سستی این مناقشه مهی گهر ایوب چیبی  کهه ا نهوح  بن شهود، ایهن اسهت 
کههه حههاوی روایههات  سههنان را جههایب نمهی نقهل روایههات محمدبن دانسههت، هههیچ وقههت دفتهر خههود را 

گردان سنان بود، جهت یادداشت محمدبن داد. بنهابراین، قهرار  ش قرار نمهیبرداری در اختیار شا
گردان، مهههههی نهههههوح مبنهههههی بهههههر نقهههههل روایهههههات  بن توانهههههد اجهههههازه ایوب دادن دفتهههههر در اختیهههههار شههههها

گردان را به همراه داشته باشد. محمدبن    105سنان توس  شا

 سنان بن . علل توثیق محمد4
 نظههر در سههنان و بهها نظران بهها سسههت شههمردن عوامههل تضههعی  محمدبن گروهههی از صههاحب

کههه  توثیهه  و مههدح درشههده وارد روایههات نگههرفت  دیگههر و کهه ب و غلههو هرگونههه تههوان مههیاو، معتقدنههد 
تفصهیل ایهن مطلهب،  106.دانست ثقه امامی راویان از او را و نمود نفی وی از را تضعی  اسباب

 بدین بیان است:
 تههوان مههی نهایهت در سههنان، محمدبن تضههعی  عوامهل نقههد در شههده گفته مطالهب بههه توجههه بها
  کننههد اثبههات را او توثیهه  عههد  کههه ندارنههد صههالحیتوی،  تضههعی  اسههبابیههک از  یچه گفههت

شههود.  بلکههه ایههن اسههباب، حتههی بههه اعتقههاد برخههی بزرگههان، موجههب مههدح و ثنهها و توثیهه  او مههی
کشهه  السههرار در ایههن مههورد مههی کههه صههاحب نویسههد: صههاحب  نظران بههه  حاصههل آنکههه دالیلههی 

                                                   
، ص علهم الرجههال یمبهان یبحههوث فه  69، ص 6 ، ج أحهوال الرجهال یمنتههی المقههال فه  128، ص 2، ج جهامع الهرواة.  103

 .85 ، ص4 ، ج خاتم  المستدرك  298

 .72، ص 6 ، ج أحوال الرجال یمنتهی المقال ف.  104

 .86، ص 4 ، ج خاتم  المستدرك.  105
قههه  علهههی یالتعل  75، ص نیر السهههعادتین و إکسهههیتعلیقهههات بهههر مشهههر  الشمسههه   473، ص 30 ، ج وسهههائل الشهههیع .  106

 .265، ص 3 ، ج الفوائد الرجالی  )ال (   47، ص االستبصار
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مهدح و  اند، مقتضای این دالیل، عین طعون دانستهسنان را م واسطه تمسک به آنها، محمدبن
 107 سنان است. ثنا و توثی  محمدبن

گ شهته از قهراین عها  بهر توثیه  او همچهون: ذکهر  حال با انتفای موانع توثی  محمدبن سهنان، 
الثقهات و  روایت اصحاب اجماد و مشایخ 109،کامل الزیاراتو  108تفسیر قمیشدنش در اسناد 

یههههان از وی،  و نیههههب بههههودن او از وکههههالی  نههههوادر الحکمههه اسههههتثنا نشهههدن وی از رجههههال اجهههاّلی راو
کهه در آنهها قراینه رجالهم در  یکش 110ممدوح، کهرده  ک یخهود، روایهاتی نقهل  ا یه  و یهاز توث یحها

 سنان وجود دارد  از جمله: مدح محمدبن
که ابی رجالکشی در   کند: الصلت قمی نقل می بن طالب عبدا  خود نگاشته است 
کهه حضهرت)د( فرمهود:من در ا  واخر عمر شری  اما  جواد)د( بر ایشان وارد شهد . شهنید  

آد  را از طهرف مهن جهبای خیهر دههد  بن سهنان و زکریها یحیی، محمدبن بن خداوند متعال صفوان
کردند  111.که اینها به من وفا 

کشهی آن  کهه  کهرده، به را از ابی در ایهن روایهت  که روشهنی مهی طالهب قمهی نقهل  ه تهوان دریافهت 
سنان از جمله یاران باوفهای معصهو )د( بهوده و معصهو )د( نیهب از وی اعهال  رضهایت  محمدبن

کههردن بههرای او ابههراز  طههوری کههرده اسههت  بههه کههه حتههی معصههو )د( رضههایت بههاطنی خههود را بهها دعهها 
 112توانهد بهاالتر از توثیه  باشهد. مراتب مهی نماید و بدون شک، ایهن شهیوه اعهال  رضهایت، بهه می

ت، ایهن روایهت بها توجهه بهه اینکهه در اواخهر عمهر شهری  امها  جهواد)د( نقهل شهده شایان ذکر اسه
سهنان نیهب    بهه شههادت رسهیده و سهال وفهات محمدبن220است و اما  جواد)د( هم در سال 

گفههت ایههن روایههت در اواخههر عمههر محمدبناسههت، مههی 113 220 سههنان و یهها حتههی پههس از  تههوان 
کاشهه  از و فههاداری او بههه معصههو  تهها پایههان عمههرش اسههت. از رحلههت او نقههل شههده و بههه تبههع آن، 

که بعضی بزرگان، زمان صدور این روایت را پس از رحلت وی می  114دانند. اینجاست 
                                                   

 . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. 107

 .377و  221، ص 1، ج یر قمیتفس.  108

 .40، ص کامل الزیارات.  109

، ج الفوائد الرجالی  )ال (  41، ص شرح نجاة العباد  83، ص 1، ج کتاب الطهارة. برای تفصیل این توثیقات، ر.م:  110
 .74 _ 71، ص 4 ، ج خاتم  المستدرك  269، ص 3

 .503، ص (الرجال )د.  111
ر ین و إکسههیتعلیقههات بههر مشههر  الشمسهه  143و  75، ص الفوائههد الرجالیهه  )ب(  47، ص قهه  علههی االستبصههاریالتعل.  112

 .51، ص نیالسعادت

 .328، ص الرجال )ج(.  113

 .143، ص الفوائد الرجالی  )ب(.  114
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گفته شود این روایت از جهت ارسال در سهند، ضهعی  اسهت. پهس،  اشکال: ممکن است 
 توان به این روایت استناد جست؟ چطور می
گفهت به پاسخ: ر حسهب یهاهر بها توجهه بهه ارسهال سهند در روایهت در جواب این مناقشه باید 

که تقریبًا مضمون این روایت،  کشی، مناقشه فو  وارد است  ولی باید در نظر داشت  منقول از 
کتاب  کتهاب  115الغیب در  نیهب مرسهله  الغیبه شیخ طوسی نیب ذکر شده است. سهند روایهت، در 

صهحیح اسهت.  116الفهرسهت الصهلت قمهی در بن طالهب عبدا  اسهت  امها طریه  شهیخ بهه ابی
کتاب  رو، از باب تعوی  سند می ازاین را تصهحیح نمهود. در  الغیبه توان سند روایت م کور در 

کشههی بهها توجههه بههه ارسههال آن، صههحیح نیسههت  ولههی  کتههاب  نتیجههه، اسههتناد بههه ایههن روایههت در 
کتاب   117از باب تعوی  سند، صحیح است. الغیب استناد به آن در 

کشی  کهه علیهمچنین، در رجال  از امها  کنهد:  داود قمهی نقهل مهی بن حسهین بن آمده اسهت 
که از صفوان کنهد و فرمهود: خداونهد  نیکی یاد می سنان به یحیی و محمدبن بن جواد)د( شنید  

که من از آنها خشنود . آنها هیچ  گاه با من مخالفت نکردند.  از آن دو خشنود باد 
گوید: این سخن، پس از طعنی ب که از ناحیهه امها  جهواد)د( دربهاره آنهها بهه راوی در ادامه  ود 

 118دست ما رسیده بود.
یحیی و  بن کنهههههد: امههههها  جهههههواد)د( صهههههفوان بزیع نقهههههل مهههههی بن در روایتهههههی دیگهههههر، اسهههههماعیل

که آن دو، از من نافرمانی می محمدبن کرده بود و فرمود  کردند. راوی در ادامهه نقهل  سنان را لعن 
یحیی و  بن فرمهههههود: صهههههفوان سههههههل بحرانهههههی مهههههی کنهههههد: امههههها  جهههههواد)د( بهههههرای محمدبن مهههههی

که من از هر دوی آنها راضی هستم. محمدبن  119سنان را دوست بدار 
سههنان در تمههامی ایههن روایههات، مههورد مههدح بلیههغ  شههود، محمدبن طورکههه مالحظههه مههی همان

گرفته است و چه بسا این مدح، باالتر از توثی  است.  120معصو )د( قرار 
که مربهوط بهه لعهن محمدبنگفتنی است، در دو روایت  سهنان از  اخیر، قسمت اّول از روایت 

گههرفتن وی و  ناحیههه امهها  جههواد)د( اسههت، بههدون شههک، مضههمون آن از جهههت مههورد لعههن قههرار 

                                                   
 .348. همان، ص  115

 .131. همان، ص  116

 .71 _ 70، ص 4 ، ج خاتم  المستدرك. برای تبیین این مطلب، ر.م:  117

 .502، ص الرجال )د(.  118
 .503. همان، ص  119

 .75، ص نیر السعادتین و إکسیتعلیقات بر مشر  الشمس   473، ص 30 ، ج وسائل الشیع .  120
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کنار یکدیگر، حمل بر مصالح یا تقیه می بن صفوان شهود  زیهرا چهه طهور ممکهن اسهت  یحیی در 
کهه از مشهایخ بن که صفوان گیهرد. مؤیهد ا یحیی با آن همه منبلهت  لثقهات اسهت، مهورد لعهن قهرار 

که در ادامه هر دو روایت در مورد اعال  رضایت معصهو )د( از ایهن  این موضود، مطالبی است 
 121دو مطرح شده است.

یهههانی چهههون  بن البتهههه بعضهههی از ایهههن روایهههات، همچهههون روایهههت اسهههماعیل بزیع از جههههت راو
کهه هریهک از ولی با توجه به وجود روا 122اند  هالل، ضعی  احمدبن یهات متعهدد در ایهن زمینهه 

آنههههها بههههر اسههههاس مضههههمون، مؤیههههد دیگههههری و همگههههی مقتضههههی رضههههایتمندی معصههههو )د( از 
کنار  سنان می محمدبن که اعتبارشان به واسطه  باشند، نباید شکی در وثاقت او نمود  روایاتی 

کمتهههر از خبهههر واحهههد صهههحیح نیسهههت و مشههههور در مهههدح و وثاقهههت و گهههرفتن آنهههها،  ی ههههم قهههرار 
 123باشند. می

گبارشهههی از کشهههی طهههّی   الخطهههاب آمهههده اسهههت: حسهههین ابی محمدبن همچنهههین، در رجهههال 
کشهید تها اینکهه بینهایی  سنان نابینا شهد. آن محمدبن گهاه امها  جهواد)د( بهر چشهمانش مسهحی 

 124خود را به دست آورد.
کاشه  از مهورد توجهه بهودن او  بدون شک، شفا یافتن محمدبن سنان توس  اما  جهواد)د(، 

سهند ایهن روایهت، ضهعی  اسهت  امها  125نبد اما  جواد)د( و عنایهت ویههه حضهرت بهه اوسهت.
 126شفا یافتن وی و برگشت بینایی او پس از نابینا شدنش، مشهور است.

سنان، با ضهعی  شهمردن عوامهل تضهعی  وی و  داران توثی  محمدبن بر این اساس، طرف
گههرفتن روایههات واردشههده در مههدح و توثیه  ا یههان موثهه  و، محمههدبنبها در نظههر  سههنان را در زمههره راو

 اند. شمرده

 سنان بن . عامل توقف در شخصیت محمد5
 ادلهه تعهارضبها توجهه بهه عبهارت او در خالصه  القهوال، عالمهه  توقه  بر حسب یاهر، دلیل

                                                   
 .127، ص 9، ج معجم رجال الحدیث  70، ص 4 ، ج خاتم  المستدرك  264، ص 3 ، ج الفوائد الرجالی  )ال (.  121

 .154، ص 16، ج معجم رجال الحدیث.  122

 .264، ص 3 ، ج الفوائد الرجالی  )ال (   143، ص ی  )ب(الفوائد الرجال.  123

 .849، ص الرجال )د(.  124
 .133، ص 2 ، ج شرح االستبصار یکش  السرار ف.  125

 .77، ص 4 ، ج خاتم  المستدرك.  126
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کتههاب، ابتههدا توثیهه  محمدبن 127باشههد  مههی جههرح و توثیهه  سههنان توسهه  شههیخ  زیههرا وی در ایههن 
غضهائری  سنان توس  شیخ طوسی، نجاشی و ابن و س س، جرح محمدبن مفید را بیان نموده

کهههرده و متههه کر ذ  و مهههدح محمدبن کشهههی شهههده و آنگهههاه در  را مطهههرح  سهههنان توسههه  روایهههات 
شهاذان  بن کنهد. پهس از آن نیهب روایهت فضل سهنان، توقه  می خصوص جرح و تعدیل محمدبن

کههّ اب بههودن محمدبن ای بههودن روایههات  مبنههی بههر وجههاده نههوح بن سههنان و روایههت ایوب مبنههی بههر 
   128نماید. سنان را ارائه می محمدبن

کتاب  گفهت منشهأ توقه  عالمهه، قهرار  می خالص  القوالبا تعم  در عبارات عالمه در  تهوان 
کشهی دربهاره مهدح محمدبن سهنان در مقابهل جهرح  گرفتن توثی  شیخ مفید و روایات منقهول از 

کشهی در  طوسهی و ابن واردشده از بزرگهانی چهون: نجاشهی، شهیخ غضهائری، و روایهات منقهول از 
نوح و نیب در یهک سهخن  بن شاذان و ایوب بن سنان چون روایات فضل خصوص جرح محمدبن

گرفتن ادله جرح و تعدیل است.  قرار 

 . نظریه مختار6
سنان از راویان ثقه شهمرده نشهود. در  رسد محمدبن در مقا  داوری بین این اقوال، به نظر می

و از شهیعیان  الصلت قمی بن طالب عبدا  ابی نظر، مقتضی برای توثی  او همچون روایتبدو 
گفهت موانهع وثاقهت نیهب مفقهود  خاص معصو )د( بودنش وجود دارد  ولی به طور قطع نمی توان 

که ممکن است موانع، به آنچه در قسمت بررسی عوامل تضعی  او چون وجاده ای  است  چرا
گفته شد، من حصر نباشهد و چهه بسها احتمهال دارد مهدارم دیگهری نیهب بهر تضهعی  وی و یا غلو 

که به دست ما نرسیده باشد  به کثریت قدما نیهب  وجود داشته باشد  خصوص با توجه به اینکه ا
گ شت  چنان _اند. بعضی از قدما چون شیخ مفید و شیخ طوسی  وی را ضعی  شمرده  _که 

ولهههی همهههین بزرگهههواران در مواضهههع دیگهههر، وی را  انهههد  وی را در مواضهههعی توثیههه  و مهههدح نمهههوده

                                                   
 .87، ص 1 ، ج یشرح الکاف.  127

خ یشهأنه فالشه یله  علماننها فهقهد اخت»چنهین اسهت:  خالصه  القهوال. عبارت عالمهه، در 251، ص خالص  القوال.  128
که ا قهال النجاشهیخ الطوسهید)ره( قال: إنه ثق ، و أما الشهیالمف ، قهال: إنهه یالغضهائر و ابن ی)رحمه ا ( فَنهه ضهعفه، و 
ه فهَن یهرویمها یالتوقه  ف یضا و الوجه عندیه أیما و أثنی علیه قدحا عظیف یه، و روى الکشیلتفت إلی  غال ال یضع

کتبه: إن من الک اب یقال ف شاذان)ره( بن الفضل نوح إلی  بن وبیس بعبدا ، و رفع أیسنان و ل ن ابنین المشهوریبع  
سهنان  و  بن کتبت عهن محمد یسنان، فقال: إن شئتم أن تکتبوا ذلك فافعلوا فَن بن ث محمدیه أحادیه دفترًا فیحمدو

کل ما حدثتکم به لیلکم عنه ش یال أرو یلکن   و إنما وجدته و نقل عنهه یسماعا و ال روا یکن لیم ئًا فَنه قال قبل موته 
 «ن.ین و مائتیر و مات سن  عشریکتابنا الکب ی  ذکرناها فیاء أخر ردیأش
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اند. بنابراین، با توجه به تضعی  قدمای از رجهالیون ماننهد نجاشهی و  شدت تضعی  نموده به
گ شهت،  ویهه همهان توان به توثیقات متأخرین اعتماد نمود؟ به غضائری، چطور می ابن طورکهه 

تهی شهیخ مفیهد ادعهای اجمهاد سنان بهین رجهالیون و فقهها مشههور بهوده و ح تضعی  محمدبن
 اصحاب بر تضعی  وی را نموده است. 

کهه بهه  گرچهه بعضهی از عوامهل تضهعی  او چهون غلهو و وجهاده بهودن روایهات  بر ایهن اسهاس، ا
 دسههت مهها رسههیده، تمهها  نیسههت و بههر حسههب یههاهر، مسههتنداتی و شههواهدی نیههب چههون روایههت

پهه یرفتن مضههمون ایههن روایههات و  بههر توثیهه  وی وجههود دارد، الصههلت قمههی بن طالههب عبدا  ابههی
راحتی ممکن نیسهت   غضائری و مشهور بزرگان رجالی، به گ شتن از تضعیفات نجاشی و ابن

گ شت  چنان _زیرا بعضی از این روایات  باشهند   بر حسب یاهر از نظر سند صهحیح مهی _که 
عههراض قههدما از مضههمون ایههن دسههته از روایههات و ضههعی  شههمرده شههدن محمدبن ن از سههنا امهها ا 

تههوان بههه مضههمون ایههن  تبع، نمههی شههود و بههه ناحیههه آنههها، موجههب تضههعی  سههند ایههن روایههات مههی
روایات ملتب  شد  حتی با توجه به توثی  و تضعی  وی از جانهب شهیخ مفیهد و شهیخ طوسهی 

 توان احراز نمود.  در مواضع متعدد، عمل این دو بزرگوار را نیب به این دسته از روایات، نمی
گهرفتن تضهعی  نجاشهی و شههرت تضهعی  محمدبنبر ایهن اسها سهنان بهین  س، بها در نظهر 
 توان او را ثقه دانست  بلکه باید وی را ضعی  شمرد. خصوص قدمای آنها، نمی رجالیون، به

کهه صهاحب نظهران  شایان ذکر است، وثاقت و ضب  نجاشی در علم رجال به حهّدی اسهت 
دارنههد و حتههی بعضههی از آنههها تقههدیم قههول  سههخن او را بههر سههخنان سههایر بزرگههان رجههال مقههد  مههی

 نویسند: ای در حّل تعارضات رجالی شمرده، در این زمینه می نجاشی را به عنوان قاعده
گهردد و نیهب بهه  تقدیم قول نجاشی به فهراغ بهال او بهرای متخصهص شهدن در ایهن زمینهه بهازمی

که داشهت، بهه  اینکه در این باب به واسطه شرای  مساعد و مصادر فراوان و اطالعات وسیعی 
کهه اعلهم علمهای شهیعه در ایهن علهم محسههوب  کارشناسهی و خبرویهت دسهت یافهت  میبانهی از 

گهر  شود... بلکهه از عمهل علمها چنهین برمهی می کهه یهاهرًا در هنگها  تعهارض قهول او، حتهی ا آیهد 
صهههراحت نداشهههته باشهههد، بهههر قهههول دیگهههر ائمهههه رجهههال، هرچنهههد نهههص و صهههریح باشهههد، اولویهههت 

 129یابد. می
چههه بسهها اینکههه بسههیاری از بزرگههان سرشههناس شههیعه، بنهها بههر ادعههای عالمههه بحرالعلههو  در  و

مسائل متعددی از فقه، حتی در مقا  تعارض بین سخنان نجاشی و معاصرش شهیخ طوسهی 
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ای از مسهههتندات، سهههخنان نجاشهههی را مقهههد   کهههه شهههیخ الطائفهههه اسهههت، بههها اسهههتناد بهههه دسهههته
سههنان را توثیهه  نکههرد   بن ن مقهها ، شههیخ طوسههی محمدتهها چههه رسههد بههه اینکههه در ایهه 130دانسههتند 

کتاب ، در 133اإلستبصههارو  132التههه یب 131الرجههال،هههای:  بلکههه فقهه  پههس از تضههعی  وی در 
کتهههاب  134الغیبههه کتهههاب  گهههر شهههیخ در  او را توثیههه  ههههم  الغیبههه وی را ممهههدوح دانسهههت. حتهههی ا

کتهاب می تبهع آن،   و بهه اراإلستبصهو  التهه یب، رجهالههای:  نمود، بها توجهه بهه تضهعی  وی در 
سههنان را از  تههوان وثاقههت محمدبن تعهارض سههخنان شههیخ طوسههی در وثاقههت و تضههعی  او، نمههی

گیههرد   ناحیههه شههیخ طوسههی احههراز نمههود تهها اینکههه سههخنانش در مقابههل سههخنان نجاشههی قههرار 
کههه سههخنان شههیخ مفیههد نیههب بهها توجههه بههه تعههارض عبههارات وی در تضههعی  و توثیهه  همچنههان
، مقتضههی توثیهه  او از ناحیههه اإلرشههادو  الههرد علههی أصههحاب العههددکتههاب  سههنان در دو محمدبن

 شیخ مفید نیست. 
سنان از ناحیه شهیخ مفیهد، نهایتهًا سهخنان  بن بنابراین، با توجه به عد  احراز وثاقت محمد

وی نیههب همچههون سههخنان شههیخ طوسههی در مقابههل نظریههه نجاشههی مبنههی بههر تضههعی  وی قههرار 
چنانچه اضب  بهودن هریهک از نجاشهی، شهیخ طوسهی و شهیخ مفیهد  تر از همه، مهم گیرد. نمی

سهنان باشهد، در  بن احراز نشود و مقتضای سهخنان شهیخ طوسهی و شهیخ مفیهد، وثاقهت محمد
گفت با  شیخ مفید و شیخ طوسی در تضهعی   توجه به تنافی عبارات در سخناننهایت باید 

کهه صهریح در تضهعی  و ی اسهت، از بهاب تقهدیم نهص بهر یا توثی  او، سخنان نجاشهی از آنجها 
کنند، جرح، مقهد  مهی 135یاهر، مقد  است. گر جرح و تعدیل تعارض  شهود  زیهرا  همچنین، ا

گنهاه او را دیههد   ولهی معهّدل مههی مسهتند بهه یقهین اسههت  یعنهی جهارح مههی گنههاه  گویهد:  گویهد: بهه 
که علم، بر عد  علم، مقد  است. که 136کردن او علم ندار . مسّلم است  ه شههید از اینجاست 

 نویسد: سنان در مقا  نقد سخنان عالمه می ثانی درباره تضعی  محمدبن
سنان و جرح آن توس  بزرگانی چهون: نجاشهی،  با توجه به عوامل متعدد تضعی  محمدبن

کتاب  شیخ طوسی و ابن نیسهت  در  المختله غضائری، هیچ ع ری برای سخنان عالمه در 
                                                   

 .50 _ 46، ص 2، ج الفوائد الرجالی  )ال (. برای تبیین این مستندات، ر.م:  130
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که فرموده است:  کتهاب  ایات محمدبنرجحان عمل به رو»آنجا  « روشهن شهد. رجهالسنان، در 
که به  با وجود قدح و جرح  واردشده از سوی ارباب و بزرگان رجال در خصوص محمدبن سنان 

توانهد بهرای عمهل  شوند، چه رجحانی می عنوان ستون بزرگان امامیه در نقد رجال محسوب می
عین مطهالبی را  خالص  القوالسنان حاصل شود؟ عالوه بر این، عالمه در  به روایات محمدبن

کهردیم، یعنهی جهرح واردشهده از سهوی بزرگهان رجهالی و عوامهل تضهعی  وی، و حتهی  که ما ذکر 
کههه محمدبن کههرده  سههنان ثقههه  بیشههتر از آن را نقههل نمههوده اسههت. همچنههین، از شههیخ مفیههد نقههل 

اسهههت و سههه س، در انتههههای سهههخنان خهههود، دربهههاره جهههرح و تعهههدیل وی توقههه  نمهههوده اسهههت  
که ههیچ وجههی بهرای توقه  وی نیسهت  زیهرا سهخن جهارح، حتهی در صهورت تسهاوی  حالیدر

که جارحین، بیشتر از معّدالن باشند.  137جارحین و معّدالن، مقد  است  تا چه رسد 
سهنان از ناحیهه شهیخ صهدو  بنها بهر ادعهای مجلسهی دو ، بایهد  اما در مهورد توثیه  محمدبن

کهه بهها م کتههب شهیخ صههدو ، نمههیگفهت ایههن توثیهه ، محههرز نیسههت  چرا تههوان ادعههای  راجعههه بههه 
کثیرالروایه  بهوده، شهیخ صهدو  تنهها  م کور را استظهار نمود. نیب با وجود اینکه محمدبن سنان 

کههه ایههن مطلههب، نشههانه موثهه  نبههودن او نههبد شههیخ صههدو   20 روایهت را از وی نقههل نمههوده اسههت 
دعای شیخ مفید مبنی بهر ادعهای افباید، ا باشد. آنچه بیش از همه بر تضعی  این ادعا می یم

گههرفتن معنههای حقیقههی  اجمههاد اصههحاب بههر تضههعی  محمدبن سههنان اسههت  زیههرا بهها در نظههر 
کهه شهیخ مفیههد بها وجهود مخالفههت شهیخ صهدو ، در عههین حهال، ادعههای  اجمهاد، بعیهد اسههت 

گر مخالفتی از جانب شیخ صدو  بود، شیخ مفید به آن دست مهی کند  زیرا ا یافهت و  اجماد 
که شیخ مفید به مخالفت شیخ صدو  دسهت  عای اجماد نمیهرگب اد کرد و از غرایب است 

کرده باشد.  پیدا نکرده باشد  اما مجلسی اّول به آن دست پیدا 
 اشكال:

گفتههه شههود احتمههال دارد شههیخ صههدو  به سههنان را توثیهه   صههراحت محمدبن ممکههن اسههت 
سهنان توسه  شهیخ  از محمدبنیحیی  بن احمد نکرده باشد  اما عد  استثنای روایت محمدبن

گویههای توثیهه  محمدبننههوادر الحکمهه ولیههد از رجههال  صههدو  و اسههتادش ابن سههنان نههبد شههیخ  ، 
 ولید است. صدو  و استادش ابن

                                                   
کتاب درایه خود معتقه218، ص 7 ، ج مسالک االفها .  137 گهر معهّدلین متعهدد . شهید ثانی همچنین در  د اسهت: حتهی ا

، ص الرعایه  فهی علهم الدرایه باشند و تعداد آنها بیشتر از جارحین باشد، با این حال نیب جرح بهر تعهدیل مقهد  اسهت. )
199  ) 
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 پاسخ:
اسهههتثنای  140و صهههاحب جهههواهر 139سهههبزواری 138تعهههدادی از بزرگهههان چهههون: میردامهههاد، اَول:

کتهاب  اند و  اوی نهبد شهیخ صهدو  دانسههتهرا دلیهل بههر تضهعی  ر نهوادر الحکمه روایهات راوی از 
دانند و به تبع آن، با توجه به ایهن تفکهر،  استثنا نشدن او را نشانه وثاقت او نبد شیخ صدو  می
انهد  امها بها ایهن همهه، تفکهر فهو  خهالی از  تضعی  و توثی  تعهدادی از راویهان را اسهتنتاج نمهوده

آری، با توجهه حقی  مستقلی است. مناقشه نیست و نقد و بررسی و تحلیل آن، خود نیازمند ت
به ادعای شیخ طوسی، مبنی بهر اینکهه علهت اسهتثنای شهیخ صهدو  در خصهوص تعهدادی از 

کهه در ایهن مهورد مهی 141باشهد، غلهّو آنهها مهی نوادر الحکم راویان  گفهت ایهن  نهایهت چیهبی  تهوان 
کههه محمدبن  یحیی از وی در احمههدبن سههنان بههه علههت اسههتثنا نشههدن روایههات محمدبن اسههت 

 شود  نه اینکه موث  شمرده شود. ، به عنوان راوی غالی محسوب نمینوادر الحکم کتاب 
سهنان و شهمرده شهدن او  بر فرض وجود مخالفهت شهیخ صهدو  در تضهعی  محمدبن دوم:

تههوان شههرت را از لفههظ ایهن اجمههاد اسهتنتاج نمههود   بهه عنهوان راوی ثقههه در نهبد وی، حههداقل مهی
که مقصود از اجماد در بع ضی از مواقع، از باب اسهتعمال مجهازی، اتفها  جمهاعتی اسهت چرا

کهه در مقبولهه  کهار باشهد  بهه ایهن معنها  که دارای شأن و مزیتهی باشهند  هرچنهد مخهالفی ههم در 
کهرد، امها )د(  بن عمر کار رفته، وقتی سهائل تسهاوی دو راوی را فهرض  که لفظ اجماد به  حنظله 

که در آن موضود نقل  در مقا  ترجیح یکی از دو روایت فرمود: به شود و  شده، نظر می دو روایتی 
کهههه شهههاذ و نهههادر اسهههت، تهههرم  هرکهههدا  از دو روایهههت مهههورد اجمهههاد بهههود، اخههه  شهههده و دیگهههری را 

کهه اجمهاد در ایهن حهدیث بهه معنهای مشههور، در مقابهل شهاذ و نهادر  142کننهد. مهی معلهو  اسهت 
کار ر کال  شیخ مفید نیب اجماد به همین معنا به  رو، مخالفهت یهک  فته است. ازایهناست. در 

زنهد. بهر ایهن اسهاس، حتهی وجهود مخالفهت  یا چند نفر، ضرری در تحق  این نود از اجماد نمهی
توانههد ضههرری در تحقه  اجمههاد بههه معنههای مجههازی آن، یعنههی  بزرگهانی چههون شههیخ صههدو  نمی

بههر  شهههرت داشههته باشههد. بنههابراین، شهههرت بزرگههان رجههالی و فقههها در زمههان قبههل شههیخ مفیههد،
گهرفتن  بن تضعی  محمد سنان است و در نتیجه، از اعتبار توثی  شیخ صدو  به جهت قرار 

                                                   
 .175و  95، ص الرواشح السماوی .  138

 .175و  95، ص رة المعادیذخ.  139
 .421، ص 7، ج جواهر الکال .  140

 .221، ص الفهرست.  141

 .106، ص 27، ج وسائل الشیع .  142
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کاسته می  شود. در برابر این شهرت، 
نظران  سهنان توسهه  شهیخ صهدو ، صههاحب حتهی در صهورت احههراز وثاقهت محمدبن سهوم:

کههه در مقهها  تعههارض سههخنان شههیخ صههدو  و حتههی اسههتادش ابن ولیههد بهها سههخنان  معتقدنههد 
کهههه تبیهههین آن  چنان _شهههی، سهههخنان نجاشهههی از جههههت اضهههب  بهههودن  وی در علهههم رجهههال نجا

ولید و شیخ صدو ، مقد  است  هرچند ایهن دو از نظهر زمهانی، مقهد   نسبت به ابن _گ شت 
  143باشند. تر به اما  معصو )د( می بر نجاشی و نبدیک

گ چنان _گ شههته از دالیههل فههو ، مشهههور بزرگههان رجههالی نیههب  چهههارم: در مقهها   _ شههت کههه 
  144شمارند. تعارض  جرح و تعدیل، جرح را از باب تقد  علم بر عد  علم، مقد  می

 اشكال:

شههههههاذان،  بن عیسههههههی اشههههههعری، فضل محمدبن روایههههههت اجههههههاّلی از فقههههههها ماننههههههد: احمدبن
که به حسب شهرت، تنها از  عبدالرحمن، از محمدبن بن فضال و یونس بن علی بن حسن سنان 

کاش  از وثاقت محمدبن ند، میکن ثقه روایت می  145سنان باشد. تواند 
 جوا :

سنان را احراز نمود  زیهرا تعهداد بسهیاری  توان وثاقت محمدبن با روایت اجاّل از یک فرد، نمی
کههههرده کهههه ب و ضههههع  روایههههت  یههههان مشهههههور، بههههه  بههههرای نمونههههه، راوی  146انههههد  از ثقههههات از راو

از راویان ثقه و شهیخ و فقیهه قمیهین عیسی اشعری، خود  محمدبن القدری چون احمدبن جلیل
گ شهته از اینکههه  بن اسهت و راویهان متعههددی چهون سههل زیاد و ابوسههمینه را از قهم اخهراج نمههود  
کند  زیرا با  ، نمییبرخورد و راندن راوی از ناحیه اشعر تواند به طور جب  داللت بر غلّو آن راوی 

کتههب بزرگههان دانسههته مههی جسههت کههه احمههد در ا وجو در  یههن راه افههراط نیههب نمههوده اسههت  شههود 
 148تههوان احههراز نمههود  مههی 147عبههدا  برقههی ابی احمدبنطورکههه ایههن نکتههه را از شههرح حههال  همههان

                                                   
 . 409، ص 2 ، ج  یالرسائل الحمد. ر.ك:  143

 .273، ص مشر  الشمسین  80، ص 2، ج  یالدروس الشرع.  144
 .81، ص 4، ج خاتم  المستدرك  226، ص 4، ج نقد الرجال.  145

 .170، ص 17، ج معجم رجال الحدیث.  146

گفته 147 کههه نقههل  ابی بن عیسههی، احمههد بن محمد بن انههد احمد .  عبههدا  برقههی، محههدث مشهههور امههامی را بههه سههبب روایههاتی 
که برقی درگ شت،  می کرد و آن هنگا   کرد، از قم بیرون راند  اما بعد از مدتی، او را به قم بازگرداند و از وی ع رخواهی 

کرده خویش را نشان دهد. ) کرد تا پشیمانی از   (15 _ 14، ص القوالخالص  در تشییع پیکر او با پای برهنه شرکت 

 .218، ص 1، ج تنقیح المقال.  148
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احمههد بهوده و یههاهرًا او در  ی، از سهویکهه مجلسهی اّول معتقههد اسهت ایهن اعمههال اجتههاد چنان
کرده است.یا  149ن عمل خطا 

گهواهی تواند وثاقت آنها  همچنین، روایت وی از افراد نیب نمی را اثبات نماید  زیرا با توجه به 
کرد و  ضعفا روایت نقل می یغضائری، شیخ طوسی و عالمه، وی از بسیار رجالیونی چون: ابن

کهه از جملهه آنهها: علی به مراسیل اعتماد می صهالح  بن سههل و بکر بن حدیهد، اسماعیل بن نمود 
یهها عههد  اخههراج وی از قههم،  سههنان و صههرف نقههل وی از محمدبن تههوان به باشههند. پههس، نمههی مههی

کثر  وثاقت وی را ثابهت نمهود  بلکهه بها توجهه بهه موضهع گیری شهدید احمهد در برابهر ُغهالت، حهدا
 توان وی را غالی ندانست. می

گههرفتن تضههعیفات مطرح غضههائری و  شههده از ناحیههه قههدمایی چههون نجاشههی و ابن بهها در نظههر 
کهه اجمهاد قهدمای قبهل از شهیخ مفیهد، ویهه با توجه بهه شههرت و بلبه 150مشهور بزرگان رجالی،

تههوان بهههه ایههن توثیههه  عهها  و امثهههال آن اعتنهها نمههود  ضهههمن اینکههه در خصهههوص ذکههر شهههدن  نمههی
الثقات از وی و نیههب  روایههت اصههحاب اجمههاد و مشههایخ قمههی، تفسههیرسههنان در اسههناد محمههدبن

 بودن او از وکالی ممدوح، نظرهای بسیاری وجود دارد.
که بیش از همه موجب شهود، همگها  بهودن مشههور و بلکهه  قهوت نظریهه نجاشهی مهی چیبی 

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

 اند. قائل شده
سهنان و اسهتناد  ن شههرت تضهعی  محمدبنتوان به صهرف مهدرکی دانسهت بر این مبنا، نمی

کتهب رجهالی همچهون  کهه در  کشههی ذکهر شهده و آنگهاه بها مهورد مناقشهه قههرار  رجهالآن بهه روایهاتی 
یا اثبات صحت سهند و داللهت روایهات داّل  ودادن سند و یا مدلول روایات  داّل بر تضعی  او 

گههرفتن تضههعی  وبلکههه بهها سههنان را اسههتنتاج نمههود   بن بههر وثاقههت وی، توثیهه  محمد  یدر نظههر 
ای نیسهت جهب اینکهه  خصهوص قهدمای از آنهها، چهارهتوس  نجاشی و مشههور بزرگهان رجهال، بهه

ات و اقهوال یه، از بزرگهان معاصهر، بعهد از ذکهر رواییسید خهو که قائل به تضعی  او شویم  چنان
کهههه یهههد، ایهههآ یات بهههه دسهههت میهههنویسهههد: آنچهههه از روا یرجهههال، دربهههاره وی م یعلمههها ن اسهههت 
کهرده و یاعهال  رضها یائمه)د( بوده و ممدوح اسهت و معصهو  از و یسنان، از موال بن محمد ت 

                                                   
 .261، ص 14، ج نیروض  المتق.  149
تعلیقههات بههر مشههر    31، ص 2   همههان، ج 120و  106، ص 1 ، ج  مههرآة العقههول  406، ص 14 ، ج مسههالک االفههها . ر.م:  150
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 او را ممدوح شمرده است.  یخ طوسیل، شین دلیبه هم
 گوید: یاما در ادامه م

گهههر قهههدمایی همچهههون: ابن ، یغضهههائر د و ابنیهههخ مفی، شهههیخ طوسهههی، شهههیعقهههده، نجاشههه ا
ن یه  اینداشهت  امها تضهع یات او مشهکلیهروا کردند، عمل به   نمییسنان را تضعمحمدبن

د یهخ مفی  شهیهبهه توث یل، اعتمهادیهن دلیکنهد و بهه همه یمنهع م یعالمان، ما را از اعتماد به و
   151ست.ین

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

کهه محمدبن شهود  ولهی مقتضهای عبههارت  مهیسهنان بهه عنهوان راوی ضههعیفی محسهوب  اسهت 
که با احتساب آنکه این شهرت، مدرکی و مسهتند  تعداد بسیاری از صاحب نظران، این است 

توانهد ارزش اسهتنادی داشهته باشهد  بلکهه در ایهن  کشهی اسهت، نمهیرجهال به روایات موجود در 
هنگهههها ، الز  اسههههت روایههههات موجههههود در ایههههن زمینههههه بررسههههی شههههود. از منظههههر ایههههن دسههههته از 

کههه دربههاره تضههعی  محمد صههاحب سههنان وارد شههده، دانسههته  بن نظران، بهها مراجعههه بههه روایههاتی 
کههه هههیچ مههی یههک از آنههها صههالحیت اثبههات تضههعی  او را ندارنههد  بلکههه تمههامی آنههها قابههل  شههود 

الشهأن بهودن وی را اسهتنتاج نمهود. بنهابراین،  توان مدح و ثنا و رفیع باشند و حتی می توجیه می
که  باشهند، بها توجهه بهه اینکهه مقتضهی توثیه  او،  سهنان مفقهود مهی موانهع توثیه  محمدبناز آنجا 

سنان از راویان ثقه و از شهیعیان خهاص معصهو )د( در ایهن  بن یعنی روایات داّل بر بودن محمد
 توان وی را از راویان امامی ثقه دانست. هنگا  وجود دارد، در مجمود، می

کههه  الل فههو  نمههیدگاه نگارنههدگان، اسههتدیههالبتهه از د بههه طههور قطههع، توانههد صههحیح باشههد  چرا
گفهت تمهامی موانههع وثاقهت محمدبن نمهی سهنان، مفقهود اسههت  زیهرا ممکهن اسهت موانههع،  تهوان 

ای و یها غلهو نباشهد و چهه بسها احتمهال دارد مهدارم دیگهری  منحصر در عواملی همچون وجهاده
کهه بهه دسهت مها نرسهیده با ینیب بر تضعی  و خصهوص بها توجهه بهه شهد  بههوجود داشهته باشهد 

کثریههت قهدما چههون نجاشهی و ابن غضهائری و مشهههور بهین رجههالیون و فقهها، بلکههه  اینکهه نظریهه ا
باشهد. بها ایهن اوصهاف، چطهور  اجماد اصحاب بنها بهر ادعهای شهیخ مفیهد، بهر تضهعی  وی مهی

 توان به توثیقات متأخرین اعتماد نمود؟ می
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کههه بههه  غلههو و وجههاده سههنان همچههون بن بعضههی از عوامههل تضههعی  محمد ای بههودن روایههاتی 
طالهب  ابی دست ما رسیده، تما  نیست و بر حسب یاهر، مستندات و شواهدی چون روایت

سنان وجهود دارد  بها ایهن همهه، په یرفتن مضهمون  بن نیب بر توثی  محمد الصلت قمی بن عبدا 
گ شتن از تضعیفات نجاشهی، شهیخ طوسهی، مشههور و بلکهه اج مهاد اصهحاب، این روایات و 

راحتی ممکن نیسهت  زیهرا ممکهن اسهت بعضهی از ایهن روایهات بهر حسهب یهاهر از نظهر سهند  به
عههراض قههدما از مضههمون ایههن دسههته از روایههات و ضههعی  شههمرده شههدن  صههحیح باشههند  ولههی ا 

تهوان  شهود. بنهابراین، نمهی سنان از ناحیه آنها، موجب تضعی  سهند ایهن روایهات مهی بن محمد
نهوادر سهنان از رجهال اعتنها نمهود  توثیقهاتی همچهون: عهد  اسهتثنای محمهدبنبه توثیقهات عها  

الثقهات از وی و  ، روایهت اصهحاب اجمهاد و مشهایخقمهی تفسهیر اسهناد در شهدنش ، ذکرالحکم 
های  ضهههمن اینکهههه در خصهههوص ایهههن توثیقهههات، نظهههر و سهههخن نیههب بهههودن او از وکهههالی ممهههدوح 

گههههرفتن تضههههعی   ای نیسههههت، پههههس، چههههاره بسههههیاری نیههههب وجههههود دارد. جههههب اینکههههه بهههها در نظههههر 
 .سنان توس  قدمای رجالیون، قائل به تضعی  وی شویم محمدبن

 منابع 
 . 1416له،  محمدفاضل لنکرانی، قم: دفتر معظمن، یأجوب  السائل _
کنگره شینعمان مف محمدبن محمدبناإلرشاد،  _   .1413د، یخ مفید، قم: 
  .1390 ، ی: دار الکتب اإلسالمحسن طوسی، تهران ابوجعفر محمدبن االستبصار، _
حسهههن عهههاملی، قهههم: مرسسهههه  بن جعفر محمد ، ابهههوشهههرح االستبصهههار یاستقصهههاء االعتبهههار فههه _

  .1419ت)د(، یالب آل
  .1416القری،  عبدالهادی فضلی، بیروت: مرسسه ا اصول علم الرجال،  _
ه وسهه  حّلههی، قههم: مرسسههی بن حسههن محمدبن شههرح مشههکالت القواعههد، یضههاح الفوائههد فههیإ _

 ش.1387ان، یلیاسماع
 ش.1371جا:  نعمان مفید، تبریب، بی محمدبن محمدبناوائل المقاالت،  _
کتهاب  ، مرتضی عرب و حسن نقی«سنان بن بازکاوی اعتبار رجالی محمد» _ زاده، دوفصلنامه 

 .2ش، ش 1390قیم، 
سیدعلی فانی اصفهانی، تقریر: سید علی حسهین مکهی عهاملی، قهم: بحوث فی فقه الرجال،  _

  .1414رسس  العروة الوثقی، م
  .1429محمد سند بحرانی، قم: مکتب  فدك، علم الرجال،  یمبان یبحوث ف _
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  .1427 ، یمحمدتقی رازى نجفی اصفهانی، قم: مجمع ال خائر اإلسالمتبصرة الفقهاء،  _
  .1414ت)د(، یالب وس  حلی، مرسس  آلی بن حسنت کرة الفقهاء،  _
إکسیتعلیقات بر مشر  الشمس _ ل خواجویی، مشههد: مجمهع یمحمداسماع ن،یر السعادتین و

  .1414 ، یالبحوث اإلسالم
ردامهاد، ین میالد د جمالیمحمدباقر حسینی استرآبادى، تهران: سق  علی االستبصار، یالتعل _

1397.  
 تا. نا، بی جا: بی ابراهیم قمی، بی بن علی تفسیر قمی، _
محمدفاضل لنکرانی، قم: مرکب فقهی ائمهه الحدود،  _ل  یر الوسیشرح تحر یع  فیل الشریتفص _

  .1422اطهار)د(، 
  .1413ی بروجردى، قم: دفتر انتشارات اسالمی، ین طباطبایآقاحسرات ثالث، یتقر _
کتابخانههه آیههت مقدادبنح الرائههع لمختصههر الشههرائع، یالتنقهه _ ا  مرعشههی،  عبههدا  سههیوری، قههم: 

1404.  
 تا. نا، بی بیجا:  عبدا  مامقانی، بیتنقیح المقال،  _
  .1407حسن طوسی، تهران: دار الکتب االسالمی ،  ابوجعفر محمدبنته یب االحکا ،  _
کبههههر ترابههههی شهرضههههایی، قههههم: مرکههههب بین پژوهشههههی در علههههم رجههههال، _ المللههههی ترجمههههه و نشههههر  ا

 .ش1390المصطفی)ص(، 
 تا. نا، بی جا: بی محمد مقدس اردبیلی، بی احمدبنجامع الرواة،  _
  .1404، یاء التراث العربی، بیروت: دار إحیمدحسن نجف، محجواهر الکال  _
  .1417ت)د(، یالب ن نورى، قم: مرسس  آلیرزاحسیمخاتم  المستدرك،  _
  .1381 ، یدریوس  حّلی، نج : المطبع  الحی بن حسنخالص  القوال،  _
نهاد،  محمدفاضهل لنکرانهی، مقهرر: سهیدمجتبی حسهیندرس خارج فقه الحدود و التعزیرات،  _

 ه خطی.نسخ
  .1417مکی عاملی، قم: دفتر انتشارات اسالمی،  محمدبن  ،یالدروس الشرع _
محمههههد مههههرمن سههههبزوارى، قههههم: مرسسهههه   بن محمدباقر شههههرح اإلرشههههاد، یرة المعههههاد فههههیههههذخ _

  .1427ت)د(، یالب آل
  .1427حسن طوسی، قم: دفتر انتشارات اسالمی،  ابوجعفر محمدبن الرجال )ال (، _
 تا. نا، بی غضائرى، قم: بی بن عبدا  ابی احمدبن ابوالحسن الرجال )ب(، _
  .1407علی نجاشی، قم: دفتر انتشارات اسالمی،  ابوالحسن احمدبن الرجال )ج(، _
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کّشی، مشهد: دانشگاه مشهد، یعبدالعز بن عمر ابوعمرو محمدبن الرجال )د(، _   .1490ب 
 ش.1383، داود حّلی، تهران: دانشگاه تهران بن علی بن حسن، (ههالرجال ) _
  .1404علی خاقانی، قم: مرکب النشر مکتب العال  االسالمی،  الرجال )و(، _
کنگهره جههانی ههباره شه بن محمهد محمدبنالهرد علهی أصهحاب العهدد،  _ د، یهخ مفینعمان، قهم: 

1413.  
  .1419اء التراث، یصالح بحرانی، قم: دار المصطفی إلح احمدبن  ،یالرسائل الحمد _
کتابخانهه  بن محمدباقر شهرح الحادیهث االمامیه ، الرواشح السماوی  فی _ محمهد میردامهاد، قهم: 

  .1405ا  مرعشی،  آیت
کتابخانه آیت بن نیالد نیز الرعای  فی علم الدرای ، _   .1413ا  مرعشی،  علی عاملی، قم: 
کتاب بن نیالد نیز  ،یالروض  البه _   .1410فروشی داورى،  علی عاملی، قم: 
کوشانبور، محم ن،یروض  المتق _   .1406دتقی مجلسی، قم: مرسسه فرهنگی اسالمی 
  .1382 ، یاحمد سروی مازندرانی، تهران: المکتب  اإلسالم بن محمدصالح ،یشرح الکاف _
  .1420حاج آخوند مال ابوطالب اراکی، قم: دفتر انتشارات اسالمی،  شرح نجاة العباد، _
  .1411 ، یرف اإلسالمحسن طوسی، قم: دار المعا ابوجعفر محمدبن ب ،یالغ _
  .1406غات اسالمی، یطاووس حّلی، قم: دفتر تبل بن ن علییالد رضی فالح السائل، _
  .1405سیدمهدی بحرالعلو ، تهران: مکتب  الصاد ،    )ال (،یالفوائد الرجال _
 ، یمحمداسهههماعیل خواجهههویی، مشههههد: مجمهههع البحهههوث اإلسهههالم   )ب(،یهههالفوائهههد الرجال _

1413.  
 تا.  ، بییحسن طوسی، نج : المکتب  الرضو وجعفر محمدبناب الفهرست، _
  .1410، قم: مرسس  النشر االسالمی، یمحمدتقی حسینی تستر قاموس الرجال، _
کلی ابوجعفر محمدبن الکافی، _   .1407 ، ینی، تهران: دار الکتب اإلسالمیعقوب 
  .1398 ، یتضوقولویه قمی، نج : دار المر بن محمد ابوالقاسم جعفربن ارات،یکامل الز _
کنگهره جههانی بزرگداشههت شهیمحمدام بن مرتضههی کتهاب الطههارة، _ خ اعظههم ین انصهاری، قههم: 

  .1415انصارى، 
  .1401نا،  بابویه قمی، بیروت: بی بن علی محمدبن کتاب من الیحضره الفقیه، _
  .1419پرداز،  دموسی شبیری زنجانی، قم: مرسسه پژوهشی رأىیس کتاب نکاح، _
ا  جبائهههرى، قهههم: مرسسههه  دار الکتهههاب، د نعمهههتیسههه شهههرح االستبصهههار، یکشههه  السهههرار فههه _

1408.  
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 تا. جا، بی جعفر سبحانی، قم: بی کلیات فی علم الرجال، _
  .1414ان، یلیمحمدتقی مجلسی، قم: مرسسه اسماع لوامع صاحبقرانی، _
 ش.1364، قم: مرسسه اسماعیلیان، ییا  قه اتین عنایالد یزکمجمع الرجال،  _
محمههد مقهههدس اردبیلههی، قههم: دفتههر انتشههارات اسهههالمی،  احمدبن الفائههدة و البرهههان،مجمههع  _

1403.  
کاوش بن محمد» _ بیهت)د(،  حمید ستوده، فصلنامه فقهه اهل، « یدر وثاقت و تضع یسنان  

 .67و  66، ش 1390
ا  جبههههاری،  راد و امیههههر عطههههاء محمههههدعلی مهههههدوی، «ههههها سههههنان از ورای دیههههدگاه محمدبن» _

 .8ش، ش 1391، پژوهی حدیث
  .1413وس  حّلی، قم: دفتر انتشارات اسالمی، ی بن حسن ع ،یمختل  الش _
  .1411ت)د(، یالب علی موسوی عاملی، بیروت: مرسس  آل محمدبن مدارك الحکا ، _
 ، یمجلسههی، تهههران: دار الکتههب اإلسههالم  محمههدباقر شههرح أخبههار آل الرسههول، یمههرآة العقههول فهه _

1404.  
  .1413 ، یعلی عاملی، قم: مرسس  المعارف اإلسالم بن نیالد نیزمسالك الفها ،  _
  .1416ر، یم، قم: مرسس  دار التفسیی حکید محسن طباطبایس مستمسك العروة الوثقی، _
حسههین عهاملی، مشهههد: مجمهع البحههوث االسههالمی ،  الهدین محمدبن بهاءمشهر  الشمسههین،  _

1414.  
  .1427ثم التمار، یشورات مسید مهدی بحرالعلو ، قم: منح الحکا ، یمصاب _
شهرآشههههوب، نجههههه : منشههههورات المطبعههههه   بن علی ن محمدبنیدالدیرشهههههمعههههالم العلمههههاء،  _

  .1380 ، یدریالح
 تا. نا، بی جا: بی سید مرتضی عسکری، بی معالم المدرستین، _
  .1403بابویه قمی، قم: دفتر انتشارات اسالمی،  بن علی محمدبن الخبار، یمعان _
  .1407د الشهداء)د(، یحّلی، قم: مرسسه س حسن ن جعفربنیدال نجم المعتبر، _
 تا. نا، بی جا: بی سید ابوالقاسم موسوی خویی، بی معجم رجال الحدیث، _
 تا. نا، بی جا: بی بیمحمدعلی استرآبادی، منهج المقال،  _

ت)د(، یههالب ل حههائری، قههم: مرسسهه  آلیاسههماع محمدبن أحههوال الرجههال، یمنتهههی المقههال فهه _
1416.  

  .1412 ، یوس  حّلی، مشهد: مجمع البحوث اإلسالمی بن حسنتهی المطلب، من _
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ب الحکا ، _   .1413د عبدالعلی سبزوارى، قم: مرسس  المنار، یس مه ّ
  .1418ت)د(، یالب حسین حسینی تفرشی، قم: مرسس  آل بن سیدمصطفی نقد الرجال، _
  .1409د(، البیت) حسن حّر عاملی، قم: موسس  آل محمدبنوسائل الشیع ،  _

عبدالصهههمد عههههاملی، قهههم: مجمهههع الهههه خائر  بن حسینوصهههول الخیهههار إلهههی أصههههول االخبهههار،  _
  .1401االسالمی ، 

  .1420محمدباقر مجلسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  الرجال، یبة فیالوج _
ات نههی، قهم: دفتههر انتشههاریسهید علههی موسهوی قزومعرفهه  الحهالل و الحههرا ،  یع الحکهها  فهینهابی _

  .1424اسالمی، 
 




