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چکیده

نامــهنگــار ا امــام ر)ــا(پ) در پاســخ بــه ســبا تن محمــد ب ـ ســنان
زاهر (م220.ق) ،پیرامونا تبیی علل احکام و شرایع ،دارا اسـناد
متعدد است که در کتابها عُیون أخبار الر)ا(پ) و مَـ

یَحُرـرره

الفقیه مطرح شدهاند .ای اسناد و طرررق ،در نگرش ابتـدایی و محـ ا
رجالی ،به دلیل )عف راویان ،غیر معتبر و )عیف به نظـر مـیآینـد
عالوه بر )عف طرررق ،احتمال جعل مکاتبه بهوسیلۀ خـودن محمـد بـ
سنان نیز مطرح است .در ایـ پـژوه  ،بـه ارزیـابیا انتقـاد ا )ـعف
طرررق ای مکاتبه پرداخته شده و وثاقـت راویـان و اعتبـار ایـ اسـناد،
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اثبات گردیده است .احتمال جعل مکاتبه بهوسیلۀ محمد ب سنان نیـز
با ثبوت بسیار از مُامی مکاتبه با عی الفاظ ،و یـا عبـارات قریـ
به الفاظ در سایر روایات اهل بیت(پ) ،و نیز نقل ایـ مکاتبـه توسـ
محدثان آگاه به احوال محمد ب سنان ،دفع میشـود .پـا از اثبـات
اعتبار مکاتبه ،بر اساس سیرة عقالییه ،که بـر اجتنـاب از گفتگـو و یـا
نامهنگار ا مفصل با شخصی غیر قابل اعتماد و مشهور بـه کـذب ،در
مسائل مهم و اثرگذار مانند تبیی ا علل و فلسفۀ احکـام اسـتقرار یافتـه
است ،ای مکاتبۀ مفصل و مهـم ،کاشـف از اعتمـاد امـام(پ) بـه ایـ
راو دانســته شــده ،و و در شــمارا ثقــات اصــحاب امامیــه پذیرفتــه
میشود.
واژههااای کلیاادی امــام ر)ــا(پ) محمــد ب ـ ســنان زاهــر
مکاتبه(نامهنگار ) عللا احکام.
مقدمه
شیخ صدوق (م381.ق) مکاتبها مفصل و اثرگذار در تبیی علّتها احکام و شرایع
را ،که توس امام ر)ا(پ) در پاسخ به تعداد از مسائل محمد بـ سـنان زاهـر (م220.ق)
نگاشته شـده اسـت ،بـا سـه طریـک در کتـاب عُیـون أخبـار الرّ)ـا(پ)(صـدوق ،1378 ،ج،2
صص )98-88و یک طریک -که با اندکی اختالف ،همان طریـک دوما عیـوناألخبـار اسـت-

در کتاب مَ

یحُره الفقیه وارد نموده است(صدوق ،1413 ،ج ،4ص.)429

گزیدههایی مختلف از ای مکاتبه نیز در موا)عی گسترده از کتـ

روایـی شـیعه ،کـه

نشانگر اهتمام محدثان امامیه به آن و نق آفرینیا ای حدیث در بیان علل احکام مـیباشـد،

نقل گردیده است .مصنّفی آثار مانند مَ

یحُره الفقیه در نه مو)ـع ،علـل الشّـرایع در

 38مو)ع ،تهذی األحکام در دو مو)ع(طوسـی ،1365 ،ج ،9صـص300و  ،)398استبصـار
در یک مو)ع (طوسی ،1390 ،ج ،4ص ،)153مناق آل ابیطال

در یک مو)ع(اب شهر
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آشوب ،1379 ،ج ،1ص ،)355وسائلالشّیعه در  32مو)ع ،بخ هایی از ای مکاتبه را وارد
نمودهاند. .

سیره و بنا عُقال بدی گونه اسـت کـه عادتـ زا از گفتگـو طـو نی و یـا نامـهنگـار ا
مفصل ،در امور مهم و تاثیرگذار که به دیگران نیـز منتقـل خواهـد شـد ،بـا کسـی کـه در
دروغگویی مشهور بوده و به عنوان غیر ثقه معروف است ،اعتمـاد نکـرده و بلکـه بـه شـدت
اجتناب نیز خواهند نمود بر همی اساس ،ایـ سـیره در امـام معصـوم کـه از عُقـالک و بلکـه
رئیا عقالک میباشد و از سویی دیگر در درجۀ اعال اهتمام به حفظ شرایع قرار دارد ،نیـز
جار است .اگر اعتبار مکاتبۀ امام ر)ا(پ) در جواب محمد ب سنان ،تبیی و مسلّم گـردد،
در بعید بودنا ای نظریه که محمد ب سنان یکی از کـذّابی و غیـر مـوثّقی مشـهور( کشّـی،
 ،1348ص )546است ،و همچنی در حلّ و نقد تُعیفات رجالی محمد بـ سـنان ،تـرثیر
بهسزا و مساعدتی شایان توجه خواهد داشت.
بیانا فوق ،سبال اصلی ای مقاله را تبیی میکند :چگونه با وجودن سیرة عقالییه مبنی بر
اجتنــاب از گفتگــو طــو نی و یــا نامــهنگــار ا مفصــل بــا شخصــی غیــر ثقــه و مشــهور بــه
دروغگویی ،در مسائل مهم و ترثیرگذار مانند علل ا حکام ،باز هم میتـوان راو ا طـرفن
نامۀ امام(پ) در تبیی ای مسائل را غیر قابل اعتماد و یا کذّاب دانست؟ اما در ایـ بیـان ،دو
اشکالا اساسی متصور است:
-1

با وجودن )عف اسناد و طررقا ایـ مکاتبـه ،چگونـه مـیتـوان بـه مرحلـۀ اسـتناد بـه

حجیت سیرة عقالییه در اثبات وثاقتن محمد بـ سـنان رسـید؟ در نگـرش ابتـداییا رجـالی،
تمامی طررق ای مکاتبه ،محکوم به )عف و عدم اعتبار میباشند .شیخ صدوق ای مکاتبه را

با سه طریک در عُیون أخبار الرّ)ا(پ) و یک سند در مشیخۀ مَ

یحُررهُ الفقیـه نقـل نمـوده

است که جمیع ای طررق غیر معتبرند.
-2

احتمال جعل مکاتبه بهوسیلۀ خودن محمد ب سنان ،چگونه قابل دفع اسـت؟ ادعـا

مذکور  -مبنی بر د لت سیرة عقالییه بر کشف وثاقت راو از طریک ای گونه نامهنگار -
در صورتی تام و تمام است که صدور ای مکاتبه از امام(پ) ثابت شود و حالآنکـه واسـطۀ
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نقل ،خو ند محمد بـ سـنان اسـت پـا ایـ احتمـال وجـود دارد کـه تمـام ایـ مکاتبـه از
مجعو ت خود و باشد.
ای پژوه  ،عهدهدارا پاسخ تحقیقی به سـبال اصـلی و دو اشـکال مـذکور بـه عنـوان

سبا ت فرعی .است و از ای باب ،به بازشناسی شخصیت و جایگاه محمد ب سنان نیز مـی-
پردازد .تحقیقاتی که تا کنون پیرامون .جایگاه رجالیا محمد ب سـنان ارائـه گردیـده اسـت،

بهویژه پژوه ها معاصر(بهعنوان نمونـه :خـادم پیـر ،1385 ،صـص 79-67مهـدو راد،
 ،1391صص 64-37طاهر  ،1391 ،صص ،)159-133بـر نگـرش محـ

رجـالی اسـتوار

بوده اند و غالب زا به بازاندیشی انتقـاد ا تُـعیفات ایـ راو در منـابع رجـالی و سـاا اثبـات
وثاقت راو پرداختهاند ولی در هیچکدام ،به مکاتبۀ مورد اشـاره در مقدمـه و تـرثیر آن در
اثباث وثاقت راو  ،توجهی نشده است.
آنچه در تحقیک حا)ر ارائه می شـود و نشـانگر تفـاوت آن بـا سـایر تحقیقـات اسـت،
بازاندیشیا انتقاد ا نگاه مح

به آثار رجالی و پذیرشا اقـوال دانشـمندان رجـال ،صنـرفاز بـه

عنوانا یکی از عناصر آشنایی با جایگاه و شخصیتن راو (نه راه منحصـر بـه فـرد) اسـت .از
ت سـیرة عقالییـه در اثبـات
دیگر سو ،شیوة تحلیل اسـناد و اقـوال رجـالی و نیـز تـرثیر حجیـ ن
وثاقت راو  ،از نکات منحصر به فرد تحقیکا حا)ر است.
 .1شخصیتپژوهیِ محمّد بن سنان در منابع رجال و فهارس امامیه
شخصیت محمد ب سنان زاهـر (م220.ق) و جایگـاه او در میـان محـدثان شـیعه ،در

طول تاریخ علوم حدیث و فقه ،مورد نزاپ و اختالفات متعدد واقع گردیده است تا جـایی-
که در دیدگاه یک فقیه دربارة محمد ب سنان در یـک مو)ـع ،بـا دیـدگاه همـان فقیـه در
مو)ــعی دیگــر تناقُــی آشــکار مالحظــه مــیشــود(ر : .مفیــد1413،ب ،ص 20و همــو،
1413الــف ،ج ،2ص 248طوســی ،1381 ،ص 364و همــو ،1411 ،ص 348محقّــک حلّــی،
 ،1407ج ،1ص 101و ص 386و ج ،2ص 186و همـــو ،1407 ،ج ،1ص 299شـــهید اول،
 ،1419ج ،2ص 264و همو ،1414 ،ج ،1ص 439و ج ،3ص.)81

.
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بدون تردید ای اختالف دیدگاهها ،ناشی از تفاوت اجتهادات مبتنی بر اقـوال مختلـف
رجالیان و محدثان شیعه دربارة محمد ب سنان زاهر است .آنچه در ذیل مـیآیـد ،بیـانگر
ای تفاوت اقوال و دیدگاهها میباشد:
محمد ب سنان زاهر که از راویان کثیرالروایه بوده و تنها با عنوان «محمد بـ سـنان»
در سلسلۀ اسناد  797روایـت وارد شـده اسـت(خویی ،1369 ،ج ،16ص ،)138در برخـی از
منــابع رجــالی جــرح و تُــعیف گردیــده است(طوســی ،1381 ،ص 364نجاشــی،1407 ،
ص 328اب الغُـائر  ،1364 ،ص 92نراقـی ،1380 ،ص )214در برخـی دیگـر مـدح و
توثیک شده است(کشّی ،1348 ،صص 504-502مجلسی اول ،1406 ،ج ،1ص 73مجلسی،
 ،1378ص 161وحید بهبهانی ،بـیتـا /الـف ،ص 314بحرالعلـوم ،1363 ،ج ،6ص )278و
برخی نیز ،در اظهار نظر دربارة و قائل به توقّف شدهاند(علّامه حلّی ،1411 ،ص.)251
و در غال

ی کـوفی» ،از
ی هَمـدان ا
منابع « ،ابوجعفر محمـد بـ سـنان زاهـر خزاعـ ا

فرزندان(نسـلا) زاهــر مــولی عمــرو بـ حَمنــک خزاعی(نجاشــی ،1407،ص 327ابـ داوود،
 ،1383ص ،)315معرّفی شده است اما به نقل از اب عیاش ،نام صحیح او محمـد بـ حسـ
ب سنان از موالیانا زاهر است .پدر و (حس ) ،در حـالی کـه محمـد خردسـال بـود از دنیـا
رفت و جدش (سنان) کفیل او گردید و به همی جهت است که او بـه سـنان منسـوب شـده
است(نجاشی ،1407 ،ص .)328با توجه به بعُی از کلمات بزرگان علـم رجـال معلـوم مـی
شود که در نس

او نیز اختالفاتی وجود دارد(علّامه حلّی ،1411 ،ص.)252

برقی(م280.هـ) در رجال خوی  ،محمد ب سنان را در اصحاب امام کـاظم(پ)(برقی،
 ،1383ص )48و امــام ر)ــا(پ) (برقــی ،همــان ،ص )54و همچنــی از جملــه اصــحاب امــام
ر)ا(پ) که امام جواد(پ) را نیز در

کرده است ،وارد نموده(برقی ،همـان ،ص ،)55ولـی

اشارها به حال و ترجمۀ محمد ب سنان نکرده است.
در فهرست شیخ طوسی(م460.ق) ،در دو مو)ع ،شخصـی بـه نـام «محمـد بـ سـنان»
مطرح گردیده است :یک بار محمد ب سنان را صاح
معرّفی کرده و اب ابیجید را به عنوان طریک خوی

رسالۀ امام جواد(پ) به اهالی بصـره

به ای رساله معرّفی مـینماید(طوسـی،

بیتا ،ص )387و جایی دیگر به مورد طع و تُـعیف واقـع شـدنا و  ،و همچـی مشـتمل
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بودنا کت

او بر تخلی و غلو اشاره میکند ،و البتّه تصریح مـینمایـد کـه کتـ

محمد ب سنان پا از پا ی

و تصفیه از مطال

و روایـات

مشتمل بر تخلی و غلو ،توس محمد بـ

حسی ابیالخطّاب ،از راویان عظـیمالقـدر و ثقه(نجاشـی ،1407 ،ص )334و نیـز احمـد بـ
محمد ب عیسی از ثقاتن عظیمالشرن شیعه(نجاشی 82 ،1407 ،طوسی ،1381 ،ص ،)351بـا
دو طریکا معتبر به مبلّف(شیخ طوسی) منتقل گردیده است(طوسی ،بیتا ،ص.)407
البتّه با وجود اختالف تعبیر که در دو مو)عا مذکور در فهرست شیخ طوسی وجود
دارد ،هر دو مورد که به نام محمد ب سنان مطرح شـدهانـد ،تنهـا معـرّف شخصـی واحـد
است اینکه شیخ طوسی در رجال خـوی

بـا اسـم «محمـد بـ سـنان» تنهـا یـک نفـر را در

اصحاب امام جواد(پ) ذکر نموده اسـت ،مبیـد ایـ نظـر است(طوسـی ،1381 ،ص )377و
وجه تعرّض به دو عنوان در کتاب فهرسـت و فقـ یـک عنـوان در کتـاب رجـال ،قطعـاز از
تفاوت مبنایی کت

رجال و فهارس ،نشرت میگیرد.

نـــام «محمـــد بـ ـ ســـنان» در رجـــال شـــیخ طوســـی یـــک بـــار در اصـــحاب امـــام
صادق(پ)(طوسی ،همان ،ص ،)283بار دیگـر در اصـحاب امـام کاظم(پ)(طوسـی ،همـان،
ص ،) 334بار سوم در اصحاب امام ر)ـا(پ) ،بـا تصـریح بـه )ـعف راو (طوسـی ،همـان،
ص ،)364و بــار چهــارم در اصــحاب امــام جــواد(پ) ذکــر گردیــده است(طوســی ،همــان،
ص ) 377در مورد اخیر تصریح شده است که راو از اصحاب امام ر)ا(پ) نیز مـیباشـد
بنابرای  ،مورد سوم و چهارم ،قطعاز یک شخصا واحد هستند.
در مورد اول نیز به اینکه مراد از محمد ب سنان« ،محمد ب سنان ب طریـف هاشـمی،
برادر عبداهلل» است ،تصریح مینماید بنابرای  ،ای مورد قطعاز غیر از محمد بـ سـنان مـورد
بحث است .در مورد دوم میگوید« :محمد ب سنان ،کوفی» و بعید نیست که ای محمد ب

سنان و راو ا مورد بحث ،یک شخص واحد باشند زیرا راو مبحوثٌعنه" ،خرزاعی" بـوده
(اب داوود ،1383 ،ص )316و به همی علّت ،انتساب او به کوفه ،موجه و صحیح است.
در رجال منسوب به اب غُائر (م .نیمۀ اول قرن  5هـ) -بنا بر صحتن استناد کتاب بـه
و  -محمــد ب ـ ســنان) ،ــعیف ،غــالی و وا)ــع احادی ـثن جعلــی معرّفــی شــده اســت(اب
غُائر  ،1364 ،ص )92ولی بنا بر آنچه در رجال علّامه حلّی(م726.هــ) از ابـ غُـائر

.
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نقل شده است و نیز در رجال اب داوود(م .قرن8هـ) – بدون اشاره به و)عا حدیث  -تنها به
)عف و غلو راو اشـاره گردیـده اسـت(علّامه حلّـی ،1411 ،ص 251ابـ داوود،1383 ،
ص .)316بنابرای احتما ز نسبتن «و)ع حدیث» در اصلا کتاب اب غُائر  -بنـابر صـحت
انتساب کتاب به و  -وجود نداشته است.
از دیگر سو ،اتّهام و)ع حدیث به محمد ب سنان ،جز بهوسیلۀ ابـ غُـائر  ،توسـ
هیچیک از دانشمندان متقدما رجال مطرح نشده و ای از اختصاصات اب غُائر است کـه

پا از اتّهـام یـک راو بـه غلـو ،او را بـه کـذب و و)ـع و جعـلا حـدیث نیـز مـتّهم مـی-

سازد(بهبهانی ،بیتا /ب ،ص 39سبحانی ،1414 ،صص.)430-429

در فهرست نجاشی(م450.هـ) ،کتابهـا الطرائـف ،األظلّـه ،المکاسـ  ،الحـا ،الصـید
والــذبائح ،الشــراک والبیــع ،الوصــیه و النــوادر بــه عنــوان تصــنیفاتن محمــد بـ ســنان معرّفــی
شده(نجاشی ،1407 ،ص )328و دربارة و ای گونه آمده است« :قال أبوالعبـاس أحمـد بـ
محمد ب سعید(اب عقده) :إنّه روى ع الرّ)ا علیه السالم ،قال :وله مسائل عنه معروفهٌ وهو
رجلٌ )عیف جداز ،یعول علیه و یلتفت إلى ما تفرّد بـه»(نجاشـی ،1407 ،ص .)328البتـه
هرچند که احتمال دارد ذیل ای نقل ،یعنی عبارتن «وهـو رجـلٌ )ـعیفٌ ،الـی آخـر» از ابـ
عقده باشد(نه از خود نجاشی) ،ولی آنچه تُعیف محمد ب سنان در نظـر نجاشـی را ثابـت
می کند ،عالوه بر اعتبار طریک نجاشـی بـه ابـ عقـده و وثاقـت او(نجاشـی ،همـان ،ص،)94
تصریح نجاشی به )عف اب سنان در مو)عی دیگر از کتاب خوی

است.

نجاشی دربارة میاح مدائنی ای گونه مینویسسد)« :عیفٌ جداز .له کتابٌ یُعرف برسـاله
میاح وطریقرها أ)عفُ منها ،وهو محمد ب سنان»(نجاشی ،همان ،ص )424و ظاهراز رسالها
که نجاشی به آن اشاره میکند ،همان رسالها است کـه شـیخ حـرّ عـاملی(م1104 .هــ) در
وسائلالشّیعه نقل نموده اسـت(ر : .حـرّ عـاملی ،1409 ،ج ،11ص 234و ج ،19ص 313و
ج ،20ص 410و ج ،27ص )270و تسمیۀ ای مکاتبه در رسالۀ ابیغال
به نام «رساله میاح مدائنی» نیز قرینها بر تریید ای مطل

زرار (م368 .هــ)

است(زرار  ،1411 ،ص.)168

با وجود )عف محمد ب سنان در دیدگاه نجاشـی ،و تعـداد زیـاد از کتـ
طریک محمد ب سنان نقل نموده و او را واسطۀ نقل کت

را از

دیگـران قـرار داده اسـت کتـاب-
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ها راویانی چون ابوعبداهلل جابر ب یزید جعفی(نجاشی ،1407 ،ص ،)129خالد بـ سـعید
قماط(همــان ،ص ،)149ابوربیــع خلیــد ب ـ اوفی(همــان ،ص ،)153ســلیمان ب ـ خالــد ب ـ
دهقان(همـان ،ص ،)183سـوید مـولی محمـد بـ مسـلم(همان ،ص ،)191صـالح بـ خالــد
قماط(همان ،ص ،)201عبداهلل ب مسکان(همان ،ص ،)214عبیداهلل ب ولیـد وصـافی(همان،
ص ،)231عمار ب مروان(همان ،ص ،)291عالک ب فرُیل ب یسار هنـد (همان ،ص،)298
هیثم ب واقد جزر (همان ،ص )436و ابو بدر(همان ،ص )454از ای دست میباشند.
البته به نحو معمول و غال  ،راویان جلیلالقدر و موثّقی ماننـد نجاشـی ،در جـایی کـه
روایاتن یک راو را به عنوان احادیثن نشانگرا واقع و بیـانگرا احکـام الهـی و مسـائل فقهـی
روایت میکنند ،از نقل روایات راو ا )عیف و غیر قابل اعتماد اجتناب خواهند کـرد ولـی
در جایی که شخصی را واسطۀ نقل کت
میدهند ،مانعی برا نقل کت

و مصنّفات شیعه  -بدون نظر به مطال

آنها -قـرار

به واسطۀ آن راو و د لتی بـر وثاقـتن و وجـود نخواهـد

داشت.
به تصریح نجاشی ،ای گونه نقلا کت

و مصنفّات اصحاب امامیه ،برا دفع سرزن

و

تحقیر مخالفی نسبت به شیعیان – به اتّهام نداشت ا هیچگونه سابقۀ علمی ،ترلیف و تصـنیفی-
و به هدف بیان کثرت آثار شیعه بوده است(نجاشی ،1407 ،ص .)3بنـابرای کثـرت نقـل در
ای مقام ،به هیچوجه باعث ترویا و توثیک روا ا واسطه نخواهد بود.
 .2بازاندیشی تضعیفِ محمّد بن سنان به ِاتّهام غلو
اتّهام غلو ،در طول تاریخ حدیث و فقهن شیعه از مهمتری مستندات تُعیف محمد بـ
سنان برشمرده شده است .عالوه بر دیدگاه اب غُائر که به آن اشاره شـد(اب غُـائر ،
 ،1364ص 92علّامــه حلّــی ،1411 ،ص ،)251منشــر ای ـ اتّهــام ،نقــلهــایی معتبر(طــاهر ،
 ،1391صص ) 159-133در رجال کشّـی اسـت کـه محمـد بـ سـنان را از طیاره(کنایـه از:
غالیـان) و اهـل غلــو مـیدانـد ســاا بـه اسـتوار مانــدن و و پرهیـز از غلو(کشّــی،1348 ،
ص )507و در نقلی دیگر ،به چندی بار قصد طیـر و سـاا ثبـوتن قـدم او(همـان ،ص)508
اشاره میکند. .

.
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برخی اقوال دیگر نیز پیرامـون محمـد بـ سـنان در رجـال کشّـی مطـرح شـده اسـت
(کشّی ،1348 ،ص 306و ص 389و ص 506و ص 507و ص 508و ص 546و ص )596که
ممک است در نگاه ابتدایی و مح

رجالی ،الهامبخ ا تُعیف راو باشد امـا آن اقـوال

در بازاندیشیا محتوایی ،به هـیچوجـه دالّ بـر )ـعف و قـدح راو نیسـتند(ر : .طـاهر ،
 ،1391صص 159-133مهدو راد ،1391 ،صص .)64-37بنابرای  ،بازاندیشـیا اتّهـام غلـو
به محمد ب سنان ،ترثیر بهسزا در نگرش به جایگاه ای راو خواهد داشت.
در میان روایاتن محمد ب سنان ،احادیثن مشتمل بـر مقامـات معنـو ا اهـل بیـت(پ) و
انتساب امور اعجابانگیز به ایشان دیده میشود(ر : .کشّـی ،1348 ،ص .)582در آثـار و
مصادر رجالی ،برا آنچه به عنوان غلو به برخی از راویان نسبت داده شده) ،ابطها یگانـه
و مشخّص ارائه نگردیده است و به دلیـل تـرثیر اجتهـادات کالمـی در نسـبت غلـو بـه یـک
راو (مهدو راد ،1391 ،ص )44و احتمال تفاوت دیدگاه در میـان محـدثان و رجالیـان و
متکلّمان مختلف و یا تغییر آن دیدگاهن کالمی در دورهها بعد ،ای گونه تُـعیفات مـردود
است.
در کلمات برخی از قردَما  -بهویژه محدثان متقدما قمی و محدثانی مانند اب غُائر -
بسیار مشاهده میشود که یک راو را به دلیل آنچه در شرن ائمـه(پ) نقـل کـرده اسـت ،بـا
آنکه در واقع غلو نبوده است(بهبهانی ،بیتا/ب ،ص ،)38متّهم به غلـو پنداشـتهاند(سـبحانی،
 ،1414ص .)429روایاتن مشتمل بر کرامات و مقامات معنو ا معصـومی  ،معجـزات و امـور

خارقالعاده ،احادیث مشتمل بر تنزیه اهل بیت(پ) از نقص و اظهـار قـدرت ایشـان ،از ایـ -
دست روایات میباشند که مشتمل بر غلو و کذب پنداشته شـده و راو ا آن احادیـث ،پـا
از اتّهام غلو ،به کـذب نیـز مـتّهم شـده اسـت(بهبهانی ،بـیتـا /ب ،ص 38سـبحانی،1414 ،
صص )431-430و ممک است مستند اتّهام محمد ب سنان به غلو و ارتفاپ نیز ،همـی گونـه
روایات باشد.
احتمال دارد که مراد نقل اول در رجال کشّی ،قررب و نزدیکی محمد ب سنان به غلـو
بوده است ،نه اینکه واقعاز در غلو و طیر قرار داشته باشد و نقل دوم نیز ای احتمـال را ترییـد
میکند .سید اب طاووس نیز از احمد ب احمد مالکی نقل میکند :دربارة صـحت و صـدق
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انتساب غلو به محمد ب سنان ،از احمد ب هلیل کرخی سبال پرسیدم و گفـت« :معاذاهلل!
ِ
بس هلللعيذل ،وكذن متقش ّفذً متعبّدهللً»(اب طاووس ،1372 ،ص.)13
هور َ
هو وهلل! علَّمين هلللطّ َ
وح َ
ای نقل که د لتی آشکار بر متشرّپ بودنا محمد ب سـنان دارد ،و همچنـی توجـه بـه
ای نکته که در میان محدثان امامیه ،غلو یا عدم غلو یک شخص ،با آزمودنا پایبند و به
مســائل شــرعی معلــوم مــیشــده است(کشّــی ،1348 ،ص 530نجاشــی ،1407 ،ص،)329
احتمال غلو محمد ب سنان را دفع میکند.
«صنرفن اتّهام غلو و ارتفاپ» -بدون اثبات ایـ اتّهـام و اتّفـاق نظـر بـر آن -باعـث نفـی
وثاقت اب سنان نمیباشد و از جملۀ وا)حتری شواهد بر اینکه ای گونه نقـلهـا قـدحی بـر
اب سنان وارد نمیکند ،ای است که ناقلا ای نقل ،یعنی احمد ب محمد بـ عیسـی کـه در
برابر غلو موا)ع شدید  -تا حد اخراج یک راو از قم -اتّخـاذ مـینمـوده است(نجاشـی،
 ،1407ص 185و ص 332اب داوود ،1383 ،ص ،)421خود روایات فراوانی را ،کـه شـمار
آنها به بی

از  350حدیث میرسـند(مهدو راد ،1391 ،ص )58از محمـد بـ سـنان نقـل

نموده است که با تتبع در مجامع روایی میتوان به آنها دسـت یافت(بـه عنـاون نمونـه ر: .
کلینـــی ،1365 ،ج ،1ص 33و ص 41و ص 44و ص 65و ص 143و ج ،2ص 45و ص 86و
ص 92و ص 108و ص 137و ص 168طوســـی ،1365 ،ج ،7ص 279همـــو ،1390 ،ج،3
ص 161و ج ،4ص.)181
 .3تبیین و بازاندیشیِ طُرُق و اسناد شیخ صدوق به مکاتبۀ امام رضا(ع)
شیخ صدوق ای مکاتبه را با سه طریک در کتـاب عُیـون أخبـار الرّ)ـا(پ) نقـل نمـوده
است نص طرق مذکور در عیون بدی ترتی
« -1ح ّدثنذ حممد بن مذجيلويه رِِحه هلل! ،عن عمه ِ
حمم ِد ب ِن علاٍّ هلللواو،،
َ
حممد ب ِن أيبهلللقذسمَ ،عن ّ
َ َ َُ ُ َ َ ّ ّ
ُّ ُ
ِ
حممد ب ِن سنذن».
َعن ّ
است:

وحمم ُاد ب ُان أِحاد هللل ّ انذب وعلاٍّ بان عبادهلل!
وح ّدثنذ ُّ
َ « -2
حمماد بان عمادهللن هلللا ّدمّذُ ّ
علٍّ ب ُان أِحاد بان ّ
ِ
حمم ُاد بان
هلللورهللُ وهللحل ني بن إبدهللهيم بن أِحد بن هشذم هللملوتا َرِ َاٍّ هلل! عانهم ،ماذلوهللّ حا ّدثنذ ّ
ّ

.
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هلللدبيا
أيبعبدهلل! هلللوو ،،عن ّ
حممد بن إمسذعيل ،عن علٍّ بان هلللعبّاذ  ،ماذلّ َحا ّدثنذ هلللقذس ُام بان ّ
حممد بن سنذن». .
ّ
هلللص ّحذف ،عن ّ
« -3وح ّدثنذ علٍّ بن أِحاد بان عبادهلل! هللل ماٍّ وعلاٍّ بان عي ا هللماذور  ،م ِ
اهد هلللووفاه وأباوجعفد
َ
ُّ ُ
ِ
حمم ُاد بان علاٍّ مذجيلوياه ،عان أِحاد بان
اذلد َرِحَهام هلل!ُ ،ماذلوهللّ َحا ّدثنذ ّ
ّ
حمم ُد بن موس هللل مٍّ ب ّ
حممد بن سنذن» (صدوق ،1378 ،ج ،2ص. .)88
حممد بن خذلد ،عن أبيه ،عن ّ
ّ

شیخ صدوق در مشیخۀ م
با اختالفی اند

یحُره الفقیه ،از میان ای سه طریک ،تنها طریـک دوم را

در لفظ( زیرا در سند مشیخه ،به جا علی ب أحمد ب محمد بـ عمـران

الدقّاق ،علی ب احمد ب موسی الدقّاق آمده است) و نیز اختالف در تعداد واسطه در طبقـۀ
آخر ای طریک(زیرا عدد واسـطه در طبقـۀ آخـر در سـند عیـون ،چهـار نفـر اسـت ولـی در
مشیخه ،علی ب عبداهلل الوراق ذکر نشده است) ،نقل نموده است.
نص طریک مذکور در مشیخۀ الفقیه بدی بیان است« :ومذ کذن فيه ممّذ َکتَبه هلللدِذ علياههللل امم
حممااد باان ساانذن فيمااذ َکتَا ِماان جاوهللل م ااذرله فااحم هلللعلاال ،فقااد رويتُااه عاانّ علااٍّ باان أِحااد باان موسا
إلااحم ّ
وحممااد باان أِحااد هللل ّ اانذب ،وهللحل ااني باان إب ادهللهيم باان أِحااد باان هشااذم هللملوت ا  -رِااٍّ هلل! عاانهم-
هلللاادمّذُّ ،
حمماد بان إمسذعيال هللل مواٍّ ،عان علاٍّ بان هلللعباذ ،
حمماد بان أيبعبادهلل! هلللواو ،،ماذلّ حا ّدثنذ ّ
مذلوهللّ ح ّدثنذ ّ
هلللدِااذ )»(صــدوق ،1413،ج،4
هلللدبيا ّ
هلللصا ّ
احذف ،عاان ّ
حممااد باان ساانذن ،عاان ّ
مااذلّ حا ّدثنذ هلللقذساام باان ّ
ص.)429
.
 .3-1بررسی طریق اوّل

 .3-1-1محمّد بن ماجیلویه
شیخ و استادن صدوق در طریک اول ،محمد ب ماجیلوه است .و «محمد بـ علـی بـ
محمد ب ابیالقاسم عبیداهلل( نجاشی ،1407 ،ص )353یا عبـداهلل( نجاشـی ،همـان ،ص)261
اب عمران الجنابی البرقی» است .جد او محمد ،مکنّا به «ابیعبـداهلل» و ملقّـ
است .ابوالقاسم نیز ملقّ

بـه «ماجیلویـه»

به «بُندار» میباشد .جد ایـ راو  ،یعنـی محمـد ماجیلویـه ،دامـاد

احمد ب ابیعبداهلل برقی بوده و پسر و (علی ب محمد) از دختر احمد ب ابیعبداهلل برقـی
به دنیا آمده است(نجاشی ،همان ،ص.)353
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از آنجا که ماجیلویه لق

جد(یعنی محمد) میباشد ،پا هنگامی که ای لقـ

– در

مانند ای سند -برا پسرش علـی وارد مـیشـود ،دو احتمـال وجـود دارد :یـا مـراد از علـی
ماجیلویه ،ا)افۀ «علی» به ماجیلویه بوده و مقصود« ،علی پسـر ماجیلویـه» اسـت و یـا اینکـه
هر دو ایشان یعنی پدر(محمد) و پسر(علی) بوده است ولی در هر صـورت

ماجیلویه لق

ای راو  ،یعنی محمد ب علی ماجیلویه در کت

رجال و فهـارس توثیـک نشـده اسـت .تنهـا

شیخ طوسی او را در باب کسانی که از هیچکدام از ائمه(پ) روایت نکردهاند ،وارد نموده و
دربارة او فق مینویسد « :محمد ب علی ماجیلویه شیخ صدوق قمی ،محمـد بـ علـی بـ
حسی ب بابویه ،از و روایت نقل میکند»(طوسی ،1381،ص )437ولی هیچ اشـارها بـه
حال و نمیکند.
 .3-1-2محمّد بن أبیالقاسم
آنچنان که از عبارت نجاشی معلوم است(نجاشـی ،1407 ،ص ،)353محمـد بـ ابـی
القاسم ،پدرا «علی» و جد ا«محمد ب علی ماجیلویه» بوده است ولی شیخ صـدوق در جمیـع
کت

خوی

محمد ب ابیالقاسم را به عنوان «عمو» محمد ب علی معرفی مینماید .آنچه

مسلّم است ،عدم امکان اتّحاد عمو و جد میباشد و ایـ بیـان ،تناقُـی آشـکار میـان کـالم
شیخ صدوق و نجاشی است مگر اینکه پسر دیگر که او نیز «محمد» نام داشته ،بـرا جـد
(یعنی محمد ب ابیالقاسم) احتمال داده شود که در ای صورت عمو محمد ب علـی نیـز
نام

محمد است که به دلیل انتساب به جدش ابیالقاسم ،به «محمد ب ابیالقاسم» معروف

گردیده است.
در ای صورت ،اگر محمد ب ابیالقاسم کسی باشد که نجاشی و را بـه عنـوان جـد
محمد ب علی معرفی نموده است ،با عباراتی مانند« :از اصحاب ثقۀ قمی ،عالم ،فقیه ،عارف
به ادب و شعر و علوم غریـ »(نجاشـی ،همـان ،ص )353توثیـک گردیـده اسـت ولـی اگـر
عمو محمد ب علی باشد ،در هیچ کدام از کت
نشده است .

رجال و فهارس ذکـر نگردیـده و توثیـک

.
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 .3-1-3محمّد بن علی کوفی
و «ابو سُمینه» است که نجاشی صراحتاز او را تُعیف کرده(نجاشی ،همان ،ص)332
و در رجال کشّی نیـز بـه عنـوان مشـهورتری کـذّاب معرّفـی گردیـده است(کشّـی،1348 ،
ص.)546
شیخ طوسی نیز به کت ا او اشتمال بر تخلی و غلـو و تـدلیا را نسـبت داده اسـت و
همچنــی روایــات و را بــه انفــراد و اینکــه غیــر از خــودن و طریقــی نــدارد ،مـتّهم نمــوده
است(طوسی ،بیتا ،ص.)146
بازاندیشی طریقه اوّل
محمد ب ماجیلویه ،مسلّماز از مشایخا مـورد اعتمـاد شـیخ صـدوق بـوده ،تـا جـایی کـه
صدوق روایات فراوانی را از و در کت خوی
تعداد زیاد از کت

وارد نموده است و نیز او را واسـطۀ نقـل

قرار داده است .قطعاز ای کثرت نقل ،نشاندهندة وثاقت ایـ راو در

دیدگاه شیخ صدوق خواهد بود .همان گونـه کـه کثـرت نقـل از راویـا ان )ـعیف ،دلیـل بـر
)عف است ،کثرت نقل فقیه و راو ا ثقه و جلیلالقدر مانند شیخ صـدوق از راو دیگـر
نیز ،بر وثاقت مرو عنه ،د لت دارد زیرا در غیر ای صـورت ،نقـل احادیـث از آن راو ،
«عقالز» لغو خواهد بود( سبحانی ،1414 ،ص.)350
از دیگر سو ،کثرت نقل از یک راو در کتـ

حـدیثی« ،عرفـاز» (کـه ریشـه در سـیرة

عقالییه دارد) ،مالزم با ترویا راو است و شخصی مانند شیخ صدوق ،هـیچگـاه شخصـی
غیر ثقه در نقل را ترویا نخواهد کرد و نیز او را واسطه برا نقل روایاتی کـه معـرّف واقـع
میباشند ،قرار نخواهد داد.
محمد ب ابیالقاسـم نیـز -چنانچـه گذشـت -بعیـد اسـت کـه نـام دو راو ا مسـتقل و
متفاوت باشد یعنی یکی جد محمد ب علی ماجیلویه و دیگر عمو او و اگر چنی بـود

قطعاز – از آنجا که ایشان خاندانی مشهور از بیوت علمی قم بـودهانـد -در کتـ
ارباب فهارس و کت

محـدثان و

رجال آشکار میشد .احتما ز کالم صدوق که و را به عنوان عمو

محمد ب علی معرفی میکند ،اقرب به واقع باشد زیرا شـیخ صـدوق بـه نحـو بالواسـطه از
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محمد ب علی روایت میکند و او نسبت به ای خاندان که از اصحاب قمیا امامیه بودهانـد-
و با توجه به قمی بودن صدوق -آشناتر و آگـاهتـر از نجاشـی(م450.ق) ،بـا سـالهـا فاصـلۀ
زمانی و نیز حُور در بغداد ،میباشد.
البته آنچه که مطل

را پیچیده و مشکل میسازد ،ای است که کلینی ،محمد ب بندار

را پدر علی( والد محمد ب علی) بهشمار آورده و بر ای اساس ،کالم

با کالم نجاشی در

اینکه محمد ب بندار جد محمـد بـ علـی اسـت ،مطابقـت مـیکنـد بنـابرای  ،در عبـارات
صدوق احتمال تصحیف نیز مطرح میگردد .به هر حال ،ایـ فـرد بـهوسـیلۀ نجاشـی توثیـک
گردیده(نجاشی ،1407 ،ص )353و عالوه بر توثیک نجاشی ،کثرت نقل پدر صـدوق از و
و قرار دادن او توس صدوق به عنوان واسطۀ نقل کثیر از روایات ،در توثیـک و در نظـر
صدوق -که نظر مختار است -کفایت میکند(ر : .سبحانی ،1414،ص.)350
محمد ب علی کوفی صیرفی قرشی ،ابـو سـمینه ،علـیرغـم تُـعیف شـدید بـهوسـیلۀ
رجالیـــان( کشّـــی ،1348 ،صـــص  546-545ابـــ غُـــائر  ،1364 ،ج ،1ص 95ابـــ
داوود ،1383،ص 507علّامه حلّـی ،1411 ،ص -)253در در مـوارد بسـیار زیـاد از اسـناد

کافی و کت شیخ صدوق ،مانند :امالی ،ثواب األعمال ،علل الشّرایع ،عیون أخبار الرّ)ـا(پ)
و معانی األخبار ،واقع گردیـده اسـت .همچنـی صـدوق و را در مشـیخۀ فقیـه ،واسـطه در
طریک خوی

به تعداد از احادیث قرار داده است.

از سویی دیگر ،شخصی ثقه مانند محمد ب ابیالقاسـم ماجیلویـه کتـابهـا د ئـل،

آداب و تفسیر عم یتسائلون را از ابوسـمینه – بـا احتمـالی ظـاهر در دو مـورد اخیر(نجاشـی،
 ،1407ص - )332نقل نموده و همچنی کت

جماعتی از اصحاب امامیه به واسطۀ و نقـل

شده است کتـاب هـایی ماننـد :سُـلیم بـ قـیا هاللی(نجاشـی ،همـان ،ص ،)8حفـص بـ
عاصم(نجاشی ،همان ،ص )136و سالم ب عبداهلل هاشمی(نجاشی ،همان ،ص.)189
تمامی ای احوال و اوصاف و واقع شدن به عنوان واسطۀ نقـل ،نیـز بـا وجـود آگـاهی
صدوق و غیر او از وارد شدنا ابوسمینه به قم ،نزد احمد ب محمد ب عیسی ،و اشـتهار او بـه
غلو و اخراج

از قم بهوسیلۀ احمد ب محمد ،صورت گرفته و برخورد احمد ب محمد بـا

.
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ابوسمینه مورد اطّالپ و در منظر آنها بوده و شخصی مانند اب بابویه قمی از احوال و آگاه
بوده است که ای شاهد بر نگرش متفاوت اصحاب شیعه در برخورد با راویان است.
با وجود ای درجه از اعتمـاد صـدوق بـه ابوسـمینه ،نبایـد تنهـا و صنـرف زا بـه تُـعیفات
رجالی مانند نجاشی(نجاشی ،همان ،ص )332و شـیخ طوسی(طوسـی ،بـیتـا ،ص )412کـه
ترخّر زمانی بسیار طو نی نسبت به صدوق دارند ،توجه نمـود عـالوه بـر آن ،منشـر و ریشـۀ
متّهم ساخت ا راو به غلو و تدلیا نیز با وجود اختالف گسترده در مبـانی محـدثان در ایـ
دو مسئله ،معلوم نیست چهبسا عقیده و یا طریقها در نقل ،نزد یکی از محـدثان ،غلـو و یـا
تدلیا محسوب شود ،اما نزد دیگر بویی از غلو و تدلیا در آن استشمام نگردد .بـر ایـ
اساس اگر تخلی  ،غلو ،تدلیا و یا مخالفت با مذه

در روایات ابو سـمینه بـه حـد بـود

که و را از وثاقت خارج نماید ،تحقیقاز اجلّایی که از ایشان نام بـردیم ،تـا بـدی حـد بـه او
اعتماد نمیکردند.
 .3-2بررسی طریق دوّم
 .3-2-1علی بن أحمد بن موسى الدقّاق
ظاهراز راویانا طبقۀ آخرا ای سـند ،همگـی از راویـانا مجهـول بـوده و در هـیچیـک از
کت

رجال و فهارسا امامیه ذکر نشدهاند .البتّه احتمال دارد که «علی بـ أحمـد بـ موسـى

الدقّاق» در سند فقیه ،از «علی ب أحمد ب محمد ب عمران الـدقّاق» تصـحیف شـده باشـد

زیرا عنوان دوم(= علی ب أحمد ب محمد ب عمران الدقّاق) به کثـرت ( 25بـار) در عیـون
نقل گردیده است ،ولی عنوان اول(یعنی :علی ب أحمد ب موسى الدقّاق) تنها یک بـار ،در
فقیه نقل شده است( صدوق ،1413 ،ج ،2ص.)238
بر ای اساس ،شاید ناسخ ،پا از دیدن لفظ «محمد ب عمران» خیال کرده که «موسی
ب عمران» است و ساا تنها لفظ «موسی» را نوشته اسـت و یـا شـاید حـذف ،در برخـی از
مرات

آباک رخ داده است .ولی در هر صورت ،و مهمل است.
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 .3-2-2محمّد بن أبیعبداهلل کوفی
و «محمد ب جعفر اسد » ،راو ا کتاب محمد ب اسـماعیل برمکـی است(نجاشـی،
 ،1407ص )341ای ادعا به قرینۀ روایات متعدد رجال آخری طبقۀ ای طریک(کـه چنانچـه
گذشــت ،همگــی از مجاهیــل مــیباشــند) از محمــد بــ جعفــر اســد در کتــ

شــیخ

صدوق(صدوق ،1361،ص 291همو ،1362 ،ص 132همو ،1398 ،صص 134و ص 138
همو ،بیتا ،ج ،1ص 135همو ،1395 ،ج ،2ص )520و توصیف و در برخی از روایات به
«اسد ابوالحسی کوفی» ،مستند است(صـدوق ،1361 ،صـص 300و  )387کـه ابوالحسـی
همانگونه که نجاشی تصریح میکند ،کنیۀ محمـد بـ جعفـر اسـد اسـت و همچنـی ابـی
عبداهلل نیز کنیۀ او میباشد(نجاشی ،1407 ،ص .) 373در هر صورت ،نجاشـی و را توثیـک
نموده است.
 .3-2-3محمّد بن اسماعیل برمکی
و نیز بهوسیلۀ نجاشی توثیک شده(نجاشی ،همان ،ص  ،)341ولی ابـ غُـائر او را
تُعیف نموده است(اب الغُائر  ،1364 ،ج ،1ص.)97
 .3-2-4علی بن العبّاس
شاید ای راو به قرینۀ روایت محمد ب ابیعبداهلل از محمد ب اسـماعیل از علـی بـ
عباس جراذینی در اصول کافی(کلینی ،1365 ،ج ،1ص )125و ورود همی سـند بـا حـذف
لفظ جراذینی در مو)عی دیگـر از کـافی(کلینـی ،همـان ،ج ،1ص« ،)106علـی بـ عبـاس

جراذینی راز » است .نجاشی شدیداز و را تُعیف نموده و به رمی او به غلو ،اشـاره مـی-
نماید(نجاشی ،1407 ،ص .)255و اگر هم مراد از ای راو  ،علی ب عباس ب عـامر باشـد،
در کت

رجال ،مهمل و غیر مذکور است.

 .3-2-5قاسم بن الربیع الصحّاف
ای راو نیز توثیک نداشته و بلکه اب غُائر به او )عف در حدیث ،غلو در مذه
و عدم التفات به و را نسبت میدهد(اب الغُائر  ،1364 ،ج ،1ص.)86

.
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بازاندیشی طریقه دوّم
راویانا طبقۀ آخرا ای طریک ،هرچند در زمان نجاشی و شیخ طوسـی و بـرا ایشـان و
سایر رجالیانا مترخّر ،مجهول بودهاند ،اما آیا سالهـا پـی

از آن ،شـیخ صـدوق نیـز آنهـا را

نمیشناخته است؟! راویانا طبقۀ آخر ،همگی از مشایخ صدوق بوده که بـه کثـرت از ایشـان
روایت نقل میکند .عالوه بر آن ،دو ت از ایشان ،یعنی علی ب احمـد و محمـد بـ احمـد
ســنانی را در مشــیخۀ فقیــه ،واســطه بــرا نقــل کــافی قــرار داده است(صــدوق ،1413 ،ج،4
ص )534و جال

است که شیخ صدوق تنها همی طریکا یگانه را به کتاب کـافی دارد .آیـا

با ای وجود ،به امارها دیگر بر توثیک ایشان در دیدگاه صـدوق -کـه دیـدگاه مختـار ایـ
است -احتیاج میباشد؟

پژوه

همچنی شیخ صدوق ،سه نفر دیگر از ای طبقه را  -به استثنا علی ب عبداهلل وراق-
در طریک به محمـد بـ اسـماعیل برمکـی قـرار داده است(صـدوق ،همـان ،ج ،4ص )512و
هرچند در نگاه ابتدایی ،احتمـال مـیرود کـه ایـ طریـک ،تنهـا و صنـرفاز ،طریقـی بـه تعـداد
معدود از روایات «مشافهی» فقیه باشد ،اما بعد از ترمل در کثرت روایات در کت

صدوق

از محمد ب جعفر از محمد ب اسماعیل برمکی ،احتمال شفاهی بودن جمیـع روایـات ،بعیـد
میشود.
پا ای طریک ،یا طریقی به کت
از محمد ب اسماعیل  -شفاهاز و یا از کت

محمد ب جعفر اسد اسـت کـه در آن روایـاتی را
او -نقل نموده است و یا طریک به کتـ

برمکـی

است و یا تلفیقی از آنچه گفته شد .در هـر حـال ،قـرار دادن یـک شـخص یـا اشـخاص بـه
عنوان واسطۀ نقل کت

و یا کتابی از محدثان ،د لت بر اعتماد به شخص واسطه میکند.

در مورد علی ب احمد ب محمد ب عمران دقّاق ،که در سند عیـون ذکـر شـده اسـت
نیز باید گفت :ظاهراز اتّحاد و با علی ب احمد ب موسی دقّاق ،کـه در مشـیخۀ فقیـه آورده
شده است ،محتمل است هر چند که در امالی نیز به عنوان دوم(یعنـی :علـی بـ احمـد بـ
موسی دقّاق) وارد گردیده است .یعنی در اینجا نیز احتمال تصحیف وجود دارد و برا ایـ
احتمال میتوان به شواهد استناد کرد:
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الف -اتّحاد کنیه کنیۀ «ابوالقاسم» در عیوناألخبار به علی بـ احمـد بـ محمـد بـ
عمران دقّاق(صدوق ،1378 ،ج ،1ص ،)313و در معانیاألخبار به علی ب احمد بـ موسـی
ب عمران دقّاق(صدوق ،1361 ،ص ،)387نسبت داده شده است.
ب -نقل روایاتی واحد در کت

مختلف صدوق ،بـا سـند  -تقریبـاز -واحـد ،کـه در

یکی از کتابها علی ب احمد ب موسی الدقّاق آمده و در دیگر علی ب احمد ب محمد
ب عمران الدقّاق وارد شده است نمونههایی از ای دست در کتـاب امـالی و مقایسـۀ آن بـا
همان روایـت در کتـاب توحیـد (صـدوق ،1362 ،ص 341و همـو ،1398 ،ص ،)304و نیـز
روایتی در کمالالدی و امالی و مقایسۀ آن بـا روایـت مـذکور در توحیـد(صـدوق،1395 ،
ج ،2ص 379و همو ،1362 ،ص 338و همو ،1398 ،ص )81مشهود است.
در مورد محمد ب جعفر اسد نیز عالوه بر آنچه از نجاشـی در توثیـک و نقـل شـد(
نجاشی ،1407 ،ص ،)373کثرت نقل کلینی از او در کافی ،و همچنی فراوانیا نقلا صـدوق
در کت

خوی

از و  -،بنا بر آنچه دربارة د لتن کثرت نقـل بـر وثاقت(سـبحانی،1414 ،

ص ،)350از حیث عقلی و عرفی تبیی گردید -مبید و بلکه مکفی در توثیک رجل است.
دربارة محمد ب اسماعیل برمکی و نیز علی ب عباس جراذینـی راز نیـز ایـ سـخ
صادق است کلینی از جراذینی در کافی با واسطههایی مانند« :علـی بـ محمـد بـ علّـان»،
«محمد ب اسماعیل برمکی»« ،بع

أصحابنا» و «م ذکره» ،روایت نقل میکند که مجمـوپ

آنها به شانزده مورد میرسد .همچنی صدوق به واسطۀ او ،نه روایت را در کتـاب توحیـد و
نیز چند مورد در سایر کتب

نقل میکند ولی صنرف ایـ تعـداد روایـت موجـ

اطمینـان

نفا به اعتماد صدوق بر او نمی شود زیرا به فراوانی روایات به تعداد که باعث اطمینـان
شود ،نمیرسد.
البته اعتماد بر او در نقل مکاتبۀ مورد بحث ،با وجود اشتمال مکاتبه بر مطال

دقیـک و

مرتب با علل شرایع ،به نوعی کاشف از اعتماد صدوق به راو است و بلکه میتوان گفـت
اتّخاذ همی طریک از بی طرررق سهگانه در مشیخۀ فقیه-که دقیکتری کتـاب صـدوق بـوده و
در آن متعهد به نقل روایت از کت

مورد اعتماد و محلّ رجوپ شـده است(صـدوق،1413 ،

ج ،1ص -)3به جهت مزید اطمینان و اعتماد است.

.
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عـالوه بـر آن ،صـدوق مکاتبـه را تقطیــع نمـوده و بـه صـورت قطعـاتی منفــرده در در
موا)عی مختلف از فقیه و علل الشرایع وارد کرده است که توجـه بـه ایـ سـند در موا)ـع
گوناگون ،کاشف از اوج اعتماد صدوق به ای طریک است .به همـی جهـت و بـا توجـه بـه
قرائنی که گذشت (مجموپ نقل روایات توحید و مکاتبـه و تفریـک قطعـات مختلـف آن در
فقیه و نیز سـایر مـوارد نقـل صـدوق و کلینـی از او) موجـ

اطمینـان گشـته و بـه تُـعیف

نجاشی(نجاشی ،1407 ،ص )255اعتنا نمیشود.
در شخصیتپژوهیا قاسم ب ربیع صحاف نیز ،نمیتوان با عنایـتن صنـرف بـه آنچـه از
اب غُائر در تُعیف راو گذشت(اب غُائر  ،1364 ،ج ،1ص ،)86راو را )عیف
بهشمار آورد .قاسم ب ربیع یکی از راویـانا رسـالها طـو نی اسـت کـه کلینـی در ابتـدا
رو)ۀ کافی از امام صادق(پ) وارد کرده است و از آن حُرت نقل مـیکنـد کـه امـام(پ)،
شیعیان را به مدارست بر ای رساله ،نظر در آن ،تعاهد بـر آن و عمـل طبـک آن امـر فرمـوده
بود به همی جهت ،شیعیان ایـ رسـاله را در مسـاجد خانـههایشـان و)ـع نمـوده و پـا از
فراغت از نماز در آن نظر میکردند(کلینی ،1365 ،ج ،8ص.)2
تسریع در تُعیف شخصی که از جمله حافظان ای شـعار شـیعی بـوده اسـت ،بعیـد از
انصاف میباشد به ویژه که صدوق مکاتبه را بـا همـی طریـک دوم ،از جملـه کتـ

مورد اعتماد و معول برشمرده است .همچنی ای راو در رسالۀ ابیغال

مشـهورا

زرار  ،در طریک

رســالۀ میــاح مــدائنی واقــع گردیــده اســت (زرار  ،1411 ،ص .)168ای ـ رســاله را امــام
صادق(پ) به مفُّل ب عمر نگاشته و سعد ب عبداهلل در بصـائرالدرجات آن را وارد نمـوده
است .قاسم ب ربیع صحاف ،از مشایخ بالواسطۀ سعد در نقل ای رساله است که مشتمل بـر
احکام فراوان ،در ابواب گوناگون میباشد و ای مطل

نیز خالی از د لت بـر اعتمـاد سـعد

ب عبداهلل بر ای راو نیست.
 .3-3بررسی طریق سوّم
علی ب احمد ب عبداهلل برقی ،هرچند که در موا)ـعی مـورد تر)ّی(صـدوق،1413 ،
ج ،4ص  )426و ترحم(صدوق ،1403 ،ج ،1ص )102بهوسیلۀ شیخ صـدوق واقـع گردیـده
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است که د لت بر امامیت و دارند ،ولی در منابع فهرست و رجال ذکر نشده اسـت .حـالا
علی ب عیسی مجاور در مسجد کوفه ،و نیز ابوجعفر محمد بـ موسـی برقـی نیـز بـه همـی
صورت است و هرچند که بهوسیلۀ صـدوق مـورد تر)ّـی و تـرحم واقـع شـدهاند(صـدوق،
 ،1378ج ،1ص 275و همان ،ج،2ص  ،)88اما در فهارس و کت

رجال مهملاند.

بازاندیشی طریقه سوّم
در سند سوم ،تنها رجال آخری طبقه نیازمند بحثی اند

است و رجال سـایر طبقـات

یا مورد واکاو قرار گرفتهاند(مانند محمد ب علی ماجیلویه) و یا بـه دلیـل شـهرت و بلکـه
اجماپ بر وثاقت و جاللت شرنشان ،اصالز نیاز به دفاپ ندارند مانند :احمـد بـ محمـد بـ
خالد برقی(نجاشی ،1407 ،ص 76اب داوود ،1383 ،ص 40علّامه حلّـی ،1411 ،ص )14و
پدرش(طوسی،1381 ،ص 363و ص 377علّامه حلّی ،1411 ،ص.)139
علی ب عبداهلل برقی قطعاز مورد وثوق شیخ صدوق بوده است و اعتماد بـه و در نقـل

روایات فراوانی از محمد ب مسلم ثقفی در م

یحُره الفقیه ،کاشف از وثاقـت راو در

نظر شیخ صدوق است .علی ب عیسی مجاورر در مسجد کوفه و محمد بـ موسـی برقـی از
مشایخ شیخ صدوق بوده و از ایشان تعدا از روایات را در کت خوی

نقـل مـینمایـد و

در هر صورت ،وثاقت علی ب احمد ب عبداهلل در ای طبقه و اعتماد صدوق بـر و  ،بـرا
اعتبار ای طبقه کفایت میکند.
بنابرای  ،چنانچه در بازاندیشیا طرررق سهگانۀ مکاتبۀ امـام ر)ـا(پ) و محمـد بـ سـنان
مالحظه گردید ،لزوم عـدم رکـون تـام بـر کلمـات اصـحاب رجـال و فهـارس در تُـعیف
راویان ،امر اجتنابناپذیر است .بلکه کلمات و نظـرات رجالیـان و فهرسـتنویسـان ،تنهـا
یکی از عناصر مرتب با احوال محدثان و توثیک و تُعیف میباشـد و حـال آنکـه مجمـوپ
عناصر مبثّر در توثیک و تُعیف فراواناند و حتماز و بد بایـد جمیـع آنهـا را فحـص و تتبـع
کرده و ساا اتّخاذن رأ نمود.

.
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 .4بررسی احتمال جعل مکاتبه بهوسیلۀ محمّد بن سنان
برا دفع ای احتمال ،ابتدا باید مراد و مقصود از احتمال اینکه مکاتبۀ امام ر)ـا(پ) از
مجعو ت محمد ب سنان است ،را تشخیص داد .آیا ای احتمال بدی معناسـت کـه محمـد
ب سنان تمامی مُامی مکاتبه را بدون هـیچ اسـاس و سـابقها در کلمـات اهـل بیـت(پ)،
اختراپ و ابداپ نموده است؟! و یا بـه معنـا جمـعآور ا مُـامی آن از موا)ـع مختلـف و
ساا نسبت دادن مطال

گردآور شده به مکاتبۀ امام ر)ا(پ) اسـت ،تـا تخیـل شـود کـه

و از اجلّاک ثقات است؟! و یا تلفیقی از دو بیان فوقالذکر میباشد؟!
معنا اول با ثبوت بسیار از فقرات مکاتبۀ امام ر)ا(پ) با عـی الفـاظ ،و یـا عبـارات
قری

به الفاظ در سایر روایات اهل بیت (پ) ،دفع میشـود بـه عنـوان نمونـه ،مـیتـوان بـه

موارد ذیل اشاره کرد:
الف) مُمون آنچه به عنوان علّت غسل جنابـت در مکاتبـه بیـان گردیـده اسـت ،در
جوابها امام صادق(پ) به سبال زندیقی که از ایشان سبا ت فراوانی و از جملـه دربـارة
علّــت غســل جنابــت پرســیده بــود( طبرســی ،1403 ،ج ،2ص ،)347و نیــز در پاســخ پیــامبر
اسالم(ص) به سبا ت یک یهود (صدوق ،بیتا ،ج ،1ص ،)282بیان شده است.
ب) آنچه به عنوان علّت غسل جمعه و بـا بیـان طهـارت عبـد از جمعـه تـا جمعـه ،در
مکاتبه ذکر شده اسـت ،بارهـا در کـالم امیرالمـبمنی (پ) ،ذکـر گردیـده اسـت چنانچـه از
حدیث اصبغ ب نباته استفاده می شود(صدوق ،همان ،ج ،1ص.)285
ج) آنچه به عنوان یکی از دو علّت غسل میت -با ای بیان که از میت منـیا کـه بـا
آن آفریده شده است ،خارج میشود و به همی علّـت ،میـت جنـ

گردیـده و ایـ غسـل،

غسل جنابت است -در مکاتبه مطرح شده اسـت ،در تعـداد از روایـات امـام صـادق(پ) و
امام سجاد(پ) نیز ذکر گردیده است(کلینی ،1365 ،ج ،3ص.)161
د) بخشی از علـّت وجوب زکات در مکاتبه ،در نقلـی از امـام موسـی بـ جعفـر(پ)،
روایت گردیده است(صدوق ،بیتا،ج ،2ص.)368
ها) بخشی از علّت مذکور برا حا ،در روایت هشام بـ حکـم از امـام صـادق(پ)
ذکر شده است (صدوق ،بیتا ،ج ،2ص.)405
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عالوه بر ای  ،شیخ صدوق تعداد از علل مطرحشـده در مکاتبـه را بـا سـند معتبـر از
فُل ب شاذان از امام ر)ا(پ) ،در عیون نقل نموده است(صدوق ،1378 ،ج ،2ص.)99
بنابرای  ،ای گونه نیست که محمد ب سنان تمامی علل مطـرح در مکاتبـه را شخصـاز و

بدون هیچ اساس و ریشها ابداپ نموده باشد .معانی دوم و سوم احتمالا جعل ،یعنـی جمـع-
آور از موا)ع مختلف ،و یا جمعآور برخی از فقرات و ابداپ برخی دیگر ،نیز بهوسـیلۀ
نقل ای مکاتبه توس محدثان آگاه به احوال محمد ب سـنان مـورد تردیـد واقـع مـیشـود.
چگونه احتمال دارد محدثانی که همسخ و دارا روایاتن شفاهی و بالواسطه از محمد بـ
سنان بوده و نسبت به احوال و عـارف بـودهانـد ،ایـ احتمـا ت را در مـورد و نـداده و
مکاتبه را نقل کردهاند؟!
چگونه برا شیخ صدوق که رئیا محدثان و رئیا مذه شیعه در روزگار خـوی
بوده است ،ای گونه احتما ت مطرح نشده است؟! و بـر اسـاسا همـی عـدما احتمـال جعـل

است که شیخ صدوق ای مکاتبه را در عیوناألخبار و عللالشرایع نقل نمـوده و نیـز در مَـ
یحُره الفقیه-که متعهد شده است روایاتی را در آن وارد نماید که مفتـیبـه ،محکـوم بـه
صحت و مستخرج از کت

مشهور ،مورد اعتماد ومحل رجـوپ باشند(صـدوق ،1413 ،ج،1

ص -)3قطعات متعدد از ای مکاتبه را نقل کرده است.
 .5داللت سیرۀ عقالییه
آنچه در مکاتبۀ امام ر)ا(پ) در پاسخ به سبا تن محمد ب سنان مطـرح شـده اسـت،
عهدهدار تبیی مسائلی مهم در حوزة عقاید ،یعنی علل و حکمتها احکام است ،که قطعـاز
توجه به نقل و ترویا آن بیانات ،امام معصوم را که رئیاالعُقالک میباشـد ،عادتـاز و بـه نحـو
متعارف و بر اساس سـیرة عقالییـه(مبنی بـر اجتنـاب از گفتگـو طـو نی و یـا نامـهنگـار ا
مفصل با شخصی غیر ثقه و یا مشهور به دروغگـویی ،در مسـائل مهـم و ترثیرگـذار ماننـد
عللا حکام و التفات به نقل و ترویا آنها) ،از نامهنگار  -و جوابی طو نی -با شخصی با
ویژگیهایی همچون شهرت به دروغگویی و عدم اعتماد به و  ،همراه با احتمال قابل اعتنـا
در تعمدن ای شخص بر کذب یا عدم دقّت در نقل ،باز خواهد داشت. .
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قطعاز ای گونه سیرة عقالییه که مورد ردپ و منعا شارپ مقدس واقع نشده است ،حجـت
است( خمینی ،1385 ،ج ،2صص .)124 -123سیرة عُقال ،که در اصطالح به معنا ا اسـتمرار
روش و شیوة عملـی در میـان مـردم بـر انجـام یـا تـر
محاورات ،معامالت و سایر رواب اجتماعی میباشـد(فی

عملـی و روش عمـومی مـردم در
 ،1387 ،ص ،)214از جایگـاهی

ویژه در منابع اصولی برخوردار است و حجیـت آن بـه اثبـات رسـیده اسـت و از آنجـا کـه
ســیرة عُقــال شــاخها از عــرفن مــورد پســندن عقــل اســت(جعفر لنگــرود  ،1390،ج،2
ص ،)883آنچه بر اساس سیرة عقالییه حجیت مییابـد ،توجیـه عقلـی نیـز بـهدسـت خواهـد
آورد.
بنابرای  ،مکاتبه با محمد ب سنان با ای طول و تفصیل و بهویژه در علل احکاما متعـدد
و مختلف ،کـه در ابـواب گونـاگون وارد گردیـده اسـت ،پـا از اثبـات اعتبـار اسـناد آن،
کاشف از اعتماد به راو خواهد بود و ای اعتماد ،دارا حجیت و توجیه عقلی است زیرا
علل شرایع و احکام ،از مرات

حساس معارف دینی بوده و بدفهمیا علّتها و حکمـتهـا

احکام ،به قیاس و استحسانات غیر معتبر و بعُاز به انحرافات فکر و عقیدتی منجـر خواهـد
شد و هنگامی که علل ا َحکام در حدیثی واحد و با فراوانی و کثرت بیان گـردد ،غالبـاز بـر
اساس سیرة عقالییه ،باعث التفات ذه بـه وثاقـت راو مـیشـود و قطعـاز هرچـه بیـان ایـ
حکمتها بیشتر شود ،کشفن وثاقت نیز بیشتر خواهد بود .به همی جهت ،نمـیتـوان محمـد
ب سنان را که طرفن نامۀ امام(پ) در تبیی ای مسائل قرار گرفته است ،غیر قابـل اعتمـاد یـا
کذّاب بهشمار آورد.
نتیجه گیری
آنچه به عنوان نتایاا تحقیک حا)ر و در پاسخ به سبا ت اصـلی و فرعـیا آن بـهدسـت
آمد ،به شرح ذیل است:
 -1سبال اصلی ای مقاله ،به ای بیان مطرح گردیـد :چگونـه بـا وجـودن سـیرة عقالییـه
مبنی بر اجتناب از گفتگو طو نی و یا نامهنگار ا مفصل با شخصی غیـر ثقـه و مشـهور بـه
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دروغگویی ،در مسائل مهم و ترثیرگذار مانند عللا حکام ،باز هم مـیتـوان راو ا طـرفن
نامۀ امام(پ) در تبیی ای مسائل را غیر قابل اعتماد و یا کذّاب دانست؟
آنچه در پاسخ بهدست آمد ،بـه ایـ شـرح اسـت :علـلا حکـام ،از مراتـ

حسـاس

معارف دینی بوده و بدفهمیا آنها ،بعُاز به انحرافات عقیدتی منجـر خواهـد شـد و هنگـامی
که در حدیثی واحد و با فراوانی و کثرت بیان شود ،غالباز بر اساس سـیرة عقالییـه ،ذهـ بـه
سمت لزوم اعتماد به ناقل منصرف میگردد و قطعاز فراوانیا بیان ،هر چه بیشتر شود ،کشـف

از وثاقت نیز بیشتر خواهد بود .عُقال عالم بر اساسا سیرها مستقرّ ،از گفتگو و یا مکاتبـه-

ا طــو نی ،در امــور ترثیرگــذار کــه بــه دیگــران منتقــل خواهــد شــد ،بــه کســی کــه در
دروغگویی مشهور بوده و به عنوان غیر ثقه معروف است ،اعتماد نکرده و بلکه به شـدت از
اعتماد به او اجتناب خواهند نمود .به همی جهت ،ای سیره در امام معصوم که رئـیا عُقـال
میباشد و از سویی دیگر در درجۀ اَعال اهتمام به حفظ شرایع قرار دارد ،نیز جار اسـت.
با وجودن ای سیرة عقالییه ،نمیتوان محمد ب سنان را غیر ثقه و کذّاب بهشمار آورد. .

 -2سبال فرعی اول در ای تحقیـک ،عبـارت از یـک اشـکال بـر مـدعا مـذکور -در
پاسخ به سبال اصلی -است :بـا وجـودن )ـعف رجـالیا اسـناد و طرـرقا ایـ مکاتبـه ،چگونـه

میتوان به مرحلۀ استناد به حجیت سیرة عقالییه در اثبات وثاقتن محمد ب سنان رسید؟ .

ی اسـناد متعـد ند مکاتبـه در آثـار شـیخ
آنچه در پاسخ به ای سـبال و پـا از بازاندیشـ ا
صدوق به دست میآید ،ای است که هرچند در نگرش ابتداییا رجـالی ،تمـامی اسـناد ایـ
مکاتبه ،به دلیل تُعیف راویان آن ،محکوم به )عف میباشند و هر سه طریک شیخ صـدوق
به ای مکاتبه ،غیر معتبر بهنظر میآیند ،اما پا از نگرش همـهجانبـه بـه شخصـیت و احـوال
راویان و طبقات ای اسناد) ،عف رجال اسـناد مکاتبـه دفـع و اعتبـار طرـرقا مکاتبـه کشـف
میگردد.
 -3دومی سبال فرعی تحقیک ،اشکالی دیگر بر پاسخ سبال اصلی است :احتمال جعـل
مکاتبه بهوسیلۀ خودن محمد ب سنان ،چگونه قابل دفع است؟ واسطۀ نقل ایـ مکاتبـه ،خـودن
محمد ب سنان است پا ای احتمال میرود که تمام ای مکاتبه از مجعو ت و باشد.
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در پاسخ به ای سبال مطرح گردید که احتمال جعل مکاتبه بهوسیلۀ خـودن محمـد بـ
سنان ،با ثبوت بسیار از مُامی مکاتبۀ امام ر)ا(پ) با عی الفاظ ،و یـا عبـارات قریـ

بـه

الفاظ در سایر روایات اهل بیت (پ) ،و نیز نقل ای مکاتبه توسـ محـدثان آگـاه بـه احـوال
محمد ب سنان ،دفع میشود.
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