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نجاشههی رجههالی بههزرد شههیعه بهها وجههود شههیوه نگارشههی کههه در کتههاب فهرسههت داشهههته،

در پی معرفی محمد بن حسن بن شمون ،سه روایت از او نقل کهرده کهه همگهی مهرتب بها

مههذهب و اندیشههه وی اسههت .نجاشههی محمههد بههن حسههن را ابتههدا وا فههی و س ه س غههالی
توصی

نموده و دو روایت نخست را به وضهوح مهرتب بها اندیشهه و ه

او انتخهاب کهرده

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

غلو بهوده و روایهات او نیهز ایهن معنها را ت ییهد مهینمایهد؛ چنهان کهه داوود بهن کثیهر ر هی _ کهه
محمد بن حسن روایت را با واسطه او اخذ کهرده _ نیهز مهتهم بهه غلهو و حتهی یکهی از ارکهان

جریان غالیان برشمرده شده است .افزون بر این سهند _ کهه در ههیچ یهک از منهابع امامیهه
ّ
واء َع َلی ّ
نیز ذکر نشده _ مضمون روایت مذکورَ « ،س ن
اص ِب َصلی أم َز َنی» با چهار سلسله
الن ِ
سهدیر وا فهی مهذهب اسهت _ در برخهی منهابع
سند _ که وجه مشتر همه آنهها حنهان بهن
ِ
حهدیتی نقهل شههده اسهت ،لهیکن افههزون بهر اضههطراب متنهی ایهن روایههات ،ارسهال سههندی و
ّ
حتههی فقههدان سههند ،مجهههول بههودن سههدی مکههی و مههتهم بههودن سهههل بههن ییههاد بههه غلههو،

احتمهال غههالی بههودن حنههان بههن سههدیر _ کههه نا ههل مشههتر ایههن روایههت در اسههناد مختل ه

است _ نیز تقویت میگردد.

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

 .1استادیار گروه علوم رآن و حدیث دانشگاه اصفهان (.)amirahmadnezhad@hotmail.com
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 .1مقدمه
موضه ههون غله ههو همه ههواره یکه ههی از آسه ههیب هه ههای حه ههدیتی شه ههیعه به ههه شه ههمار رفته ههه و از دیربه ههاز

زمینه ه پههژوهش محههدثان را فههراهم نمههوده اسههت؛ چنهان کههه از دوره حضههور امامههان شههیعه تهها دوره
ت ههدوین جوام ههع اولی ههه ح ههدیتی اهتم ههام فراوان ههی ب ههر دور س ههاختن غ ههالت از جامع ههه ش ههیعیان و

هالش گسههترده و
پهها سههازی روایههات از نگههرشهههای غالیانههه آنههان وجههود داشههته اسههت؛ لههیکن ته ِ
نامحسهوس غالیههان در جعههل و تحر یه

روایهات موجههب شههده تهها همچنهان برخههی اندیشههههههای

غالیانههه و یهها راو یههان غههالی در میههان روایههات شههیعه بهها ی مانههده و افههزون بههر تخر یههب چهههره اهههل

بیت

 ،پیروان مکتهب آنهان را نیهز بهه گمراههی و کهجاندیشهی بکشهاند .از ایهن رو ،ههر انهدازه از

عصههر صههدور روایههات و تههدوین مجههامع حههدیتی فاصههله زمههانی افههزون مههیگههردد ،کشه روایههات
شعر
غلوآمیز سختتر و از سویی حایز اهمیتتر میگردد؛ ییرا از یک سو روایاتی که به وضوح ُم ِ
بهه غلهو بههوده کشه

شهده و روایههات پیچیهدهای در وادی غلهو بههر جها مانهده و از دیگههر سهو ،ههراین

ابتدایی صدور حدیث کهه شناسهایی راوی و روایهت غلهوآمیز را بهه مراتهب آسهان مهیسهاخته ،از

میان رفته است.

با این همه ،روش رایج در زمینهه غلهوپژوهی آن اسهت کهه محققهان بهه یهک راوی کهه پیشتهر

گزارش غالی بودن وی در کتهب رجهالی انعکهاس یافتهه ،رجهون کهرده و بهر روایهات وی بهه عنهوان

احادیث منقول از یک غالی ،پژوهش میکنند .این نوشتار با روشی متفاوت ،بر آن اسهت تها بها

تکیههه بههر رجههال النجاشههی ،ابتههدا یههک راوی غههالی در رجههال اصههیل شههیعه را شناسههایی نمایههد،
س س به پیگیری روایات وی پرداخته و از طری روایاتی که نقل کهرده ،بهه کشه

یهک اندیشهه

جدیههد غالیانههه دسههت یابههد .س ه س در سههومین مرحلههه ،بهها پیگیههری آن روایههت غلههوآمیز در دیگ هر

متهون حههدیتی ،بهه کشه

سلسهلهای از روایههانی کهه یهها خهود غههالی بهودهانههد و یها نقشههی در تههرویج

اندیشههای غالیانه داشتهاند ،بوردازد .بر همین اساس روش این پژوهش را میتوان متن محهور
در مقابل روش رایج سند محور تلقی نمود که در پی کش

یک روایت غلوآمیز و پهیگهرفتن آن

در دی گههر متههون روایههی ،درصههدد رونمههایی از راو یههانی کههه یهها خههود غههالی بههوده و یهها بسترسههاز رشههد
غالیان بودهاند ،شده است.

 .2گذری بر جایگاه رجال النجاشی و تضعیفات وی
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کتاب رجال النجاشی در وا ع فهرست نویسی او بر تصنیفات شهیعیان اسهت کهه بهه سهبب

اطالعههات رجههالی گسههتردهای کههه او در اختیههار مخاطبههان ههرار داده ،بههه رجههال مشهههور گردیههده

نفر بهدون واسهطه از سهوی نجاشهی بهه غهالیگهری مهتهم شهدهانهد و غلهو بقیهه بهه صهورت « یهل»،
ُ
«یقال» « ُط ِع َن» و « ُر ِمی» به صیغه مجهول گزارش شده که نشان میدهد نجاشی آنان را آشکارا
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است 3.وی در مجمون از معرفی 1269نفر از مص ّهنفان شهیعه _ کهه در فاصهله هرن دوم تها پهنجم
هجری میییستهاند _  141راوی را تضعی کرده که در ایهن میهان 32 ،نفهر را غهالی یها مهتهم بهه
ّ
غلو دانسته که درصدد آنان در بال کل راویان نجاشی %5/2 ،اسهت .از ایهن شهمار نیهز دوازده

غالی ندانسته ،بلکه ایشهان را مهتهم بهه غلهو مهیشناسهد و حتهی در سهه مهورد از ایهن روات ،نفهی
اتهههام کههرده و آنههها را ثقههه برشههمرده اسههت 4.در نتیجههه بههه هههیچ وجههه نمههیتههوان نجاشههی را از ابههن

غضههائری یهها میههان _ کههه بههه ی یههادهروی در مههتهم سههاختن راو یههان بههه غلههو مشهههور گردیههدهانههد _
مت ثر دانستّ .
حتی نجاشی را میتوان فردی بسیار د ی و محتاط در متهم ساختن راویان بهه
غلههو برشههمرد و بههر تضههعی

راو یههان غههالی از سههوی او بههیش از پههیش اهمیههت نهههاد؛ چنههان کههه

تخصص نجاشی در رجال موجب شهده تها برخهی از دانشهمندان بهزرد شهیعه در مقهام تعهار

جههرح و تعههدیل ،آرای نجاشههی را بههر دیگههر رجههال شناسههان متقههدم شههیعه از جملههه شههیخ طوسههی

ترجی دهند.

5

از دیگر سو ،نجاشی در تضعی محمهد بهن حسهن بهن شهمون ،خهود بها عبهارات «أبهو جعفهر،
ً ً
بغدادی ،وا  ،ثم غال ،و کان ضعیفا جدا ،فاسد المذهب» بر غلو او تصری نمهوده اسهت .از

این رو ،میتوان نجاشی را در غالی بودن این راوی مطمئن دانست.

6

َ ٌ ََ ّ
اص ِب صلی ام زنی»
 .3نجاشی و روایت «س
واء علی الن ِ

نجاشی در اکثر ریب به اتفاق موارد ،پس از نام افراد به ذکر آثهار آنهان پرداختهه و در نهایهت،

در خصوص وثا هت یها ضهع

و یها برخهی از حاشهیه ههای زنهدگی آنهها همچهون اصهالت ،شهغل

و  ...نکههاتی را ذکههر نمههوده اسههت؛ امهها در مههوارد نههادری بههر خههالف ا تضههائات فهرسههت نویسههی،
به بیان روایتی از آنان نیز روی آورده است؛ چنان که در خصهوص محمهد بهن حسهن بهن شهمون
چنههین نمههوده اسههت .نقههل روایههت نجاشههی از یههک فههرد بههه سههبب آن کههه بههر خههالف شههیوه غههالبی

وی در اثهرش بهوده ،فهینفسهه حهایز اهمیهت و در خهور اعتنها اسهت .امها نقهل روایهت او از محمهد

بهن حسهن بهن شهمون از زاو یهه دیگهری نیهز اهمیههت فزونتهری مهییابهد؛ ی یهرا نجاشهی از او نهه یههک
 .3دانش رجال الحدیث ،ص.55 - 51
 « .4جریان شناسی غلو و غالیان در رجال النجاشی» ،ص.55 - 50
 .5دانش رجال الحدیث ،ص.56 - 53
 .6رجال النجاشی ،ص.335
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روایت ،بلکه سه روایت نقل کرده که در نون خود ا هدامی کهمنظیهر و یها حتهی بهینظیهر اسهت .بها
این همه ّ
حتی انتخاب این سه روایت از سهوی نجاشهی نیهز اتفها ی نبهوده و بهر حسهب مهذاهب
راوی بیان شده است .با این معرفی ابتدایی ،توصی

چنین است:

نجاشی از محمد بن حسهن بهن شهمون

ّ
نجاشی در توصیفی که از محمد بن حسهن بهن شهمون نمهوده ،وی را ُملقهب بهه ابهوجعفر و از

وا فی ههان و غالی ههان بغ ههداد نامی ههده ک ههه140س ههال عم ههر ک ههرد .سه ه س او را ب ههه ش ههدت ض ههعی
فاسدالمذهب وص

و

کرده اسهت .نجاشهی از هول دیگهران نقهل مهیکنهد کهه محمهد بهن حسهن

راوی هشتاد نفر از اصحاب امام صادق

بوده است .نجاشی از کتب سهنن و آداب ،مکهارم

االخهالق و نههوادر نیههز بههه عنههوان آثههار او یههاد نمههوده اسههت .در ادامههه ،بههه دو روایههت او در ایههام وا فههی
بودنش اشاره کرده که به وضهوح بیهانگهر غلهو او در وصه
ایشان است .نخسهت آن کهه امهام کهاظم

امهام کهاظم

و تو ه

او بهر امامهت

فرمهود« :ههر کهس خبهر داد کهه مهن (امهام) بیمهارم و

فوت شدم و مرا غسل و تدفین کردند ،بدان او دروغگو است» .همچنین امام کهاظم

فرمهود:

« هر کس از من سؤال کرد ،بگویید که من زندهام و خداوند لعنت کند ههر کهس کهه در بهاره مهن

بگوید مردهام».

در پای ههان نی ههز نجاش ههی روایت ههی از ش ههمون ،از داوود ر ههی _ ک ههه ب ههه بص ههره وارد ش ههده و از ام ههام

کاظم اجازه داشته _ نقل نموده که برای ناصبی تفهاوتی نهدارد کهه نمهاز بخوانهد یها زنها نمایهد:
ّ
7
واء َعلی ّ
« َس ن
اص ِب َصلی أم َز َنی».
الن ِ
ایههن روایههت _ کههه درصههدد نفههی مطل ه ا صههالة العمههل برآمههده و بههاالترین عبههادت مههورد پسههند

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

نوشتار خواهد بود.

چنان که بیان شد ،با توجه به عدم نقل روایت نجاشی از روات ،به نقل سه روایهت نجاشهی

از یهک راوی بهه دیهد عمیه تهری بایهد نگریسههت؛ بهه و یهژه آن کهه ایهن روایهات از عقایهد راوی خبههر
میدهد .از این رو ،آنچه از گفتار نجاشی به ذهن متبادر میگردد ،آن است که وی پس از نقل
وا فی بودن محمد بن حسن دو روایت _ که به وضوح نشانگر اعتقاد وی مبنهی بهر و ه

اسهت

_ نقهل نمهوده ،سه س در پهی بیهان غهالی بهودن محمهد بهن حسهن ،روایتهی نیهز درخصهوص غلهو او
80
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در نتیجههه ،از نقههل روایههت اخیههر مههیتههوان چنههین اسههتنباط کههرد کههه مقصههود نجاشههی از بیههان
روایت « َس ن
اصب »...ذیل این راوی غالی ،معرفی این اندیشه غالیانهه بهه مخاطبهان بهوده
واء ِل ّلن ِ
ِ
ُ
ّ
روات همهراه بها جر یهان
تا بدین وسیله بتوانند دیگر راویان م َروج این نگرش را بهه عنهوان غهالی یها ِ
غالیههان بازشناسههند؛ امههری کههه ایههن نوشههتار درصههدد تبیههین آن اسههت .بهها ایههن همههه ،در وهلههه
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بیان کرده است.

نخسهت از بررسههی د یه تههر هراین درون متنههی و بهرون متنههی در خصهوص محمههد بهن حسههن بههن

شمون می توان به میزان د ت نجاشی در متهم سهاختن وی بهه غلهو پهی بهرد و در مرحلهه دوم بها
هواء َع َلههی ّ
بررسهی دیگههر اسههناد روایهت « َسه ن
هب ،»...زمینههه غلههو در دیگهر راو یههان ایههن روایههت را
الن ِ
اص ِ
اثبات یا نفی نمود.

 .4محمد بن حسن بن شمون در دیگر آرای رجالی
محمههد بههن حسههن بههن شههمون شهههره تههر از آن اسههت کههه در دیگههر منههابع رجههالی مجهههول مانههده

باشهد .از ایههن رو ،رجالیهان مختله
آرای آنان گزارش میگردد.

در بهاره وی اظهههارنظر نمهودهانههد کهه بههه ترتیهب ادوار زمههانی،

در میان متقدمان ،افزون بر نجاشی ،شیخ طوسی نیز محمد بن حسن بهن شهمون را غهالی و

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

9

اب ههن غض ههایری وی را اه ههل بص ههره و ملق ههب ب ههه اب ههوجعفر دانس ههته ،سه ه س وی را در بره هههای

وا فههی و در برههههای پههس از آن غههالی معرفههی کههرده و در پههی آن محمههد بههن حسههن را ضههعی ،
متهافههت و روایههات ،تصههنیفات و هرآنچههه بههدو منسههوب گههردد را غیر ابههل اطمینههان توصههی

کرده است.

10

در دوره مت خران ،عالمه حلهی و ابهن داوود در بهاره محمهد بهن حسهن بهن شهمون بها متقهدمان

هم ههراه ش ههده و رویک ههرد او را ابت ههدا وا ف ههی و سه ه س غ ههالی وصه ه

تصنیفات و منسوبان به او را غیر ابل اطمینان برشمردهاند.

ک ههرده و جمی ههع آرا ،روای ههات،

11

در دوره معاصر نیز آیة اهلل خویی پس از نقل آرای رجالیان متقدم ،چند نکته را در خصوص

 .8رجال الطوسی ،ص.402
 .9األمالی ،ص.437
 .10رجال ابن الغضائری ،ص.95
 .11خالصة اال وال ،ص252؛ رجال ابن داوود حلی ،ص.503 - 502
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محمد بن حسن بن شمون بیان کهرده کهه اه ّهم آن چنهین اسهت :نخسهت ،آن کهه وی روایتهی در
کامل الزیارات دارد ،مبنی بر آن که کسی کهه امهام حسهین را ی یهارت نمایهد ،گهویی خداونهد را در
عرش ییارت کرده است .آیة اهلل خهویی فهارغ از بررسهی متنهی ایهن روایهت ،بهه وجهود فهرد غهالی و

ضعیفی همچهون محمهد بهن حسهن در اسهناد کامهل الز یهارات توجهه نمهوده و وثا هت عهام راو یهان

این کتاب را ییر سؤال برده است.

دوم ،آن کههه نجاشههی محمههد بههن حسههن را بغههدادی و ابههن غضههایری وی را بصههری خوانههده
ً
است .آیة اهلل خویی در جمع میان این دو ول ،محمد بهن حسهن را اصهالتا بصهری دانسهته کهه
به بغداد مهاجرت کرده است.

سههوم ،آیههة اهلل خههویی بهها ت مههل در روایههات محمههد بههن حسههن بههه ایههن بههاور رسههیده کههه وی در

برههای وا فی بوده و س س در دوره دوم زندگانیاش غالی شده است.

چهههارم ،آیههة اهلل خههویی از احمههد بههن محمههد ،حمههاد بههن عیسههی ،عبههداهلل بههن عبههدالرحمن،
ّ
األصم ،عبداهلل بن عمرو بن األشعث ،عبداهلل بهن القاسهم ،علهی بهن
عبداهلل بن عبدالرحمن بن
محمد النوفلی ،محمد بن هارون الجالب به عنوان افرادی که محمد بن حسهن از آنهان روایهت

نقل نموده ،یاد کرده است 12.الزم به ذکر است که در میان ایهن افهراد ،عبهداهلل بهن عبهدالرحمن
ّ
األصم نیز خود غالی است .پس از او نیز چهار نفر آخر ،جملگی مجهول بوده و نامی از آنان
بن
در کتب رجالی شیعه نقل نشده است.

پنجم ،افرادی همچون احمد بن محمد بن خالد بر ی ،اسحاق ،سهل بن ییاد و موسی بهن

جعفر بغدادی نیز به عنوان روایت کنندگان از محمد بن حسن معرفی شدهاند.

13

 .5روایات منقول از محمد بن حسن بن شمون
پ ههس از بررسهههی ا هههوال رج ههالی در بهههاره محمهههد ب ههن حسهههن بهههه عن ههوان هههراین بهههرونمتنهههی،

از نه ههون روای ه ههات منق ه ههول از او ب ه ههه عن ه ههوان ه ههراین درون متن ه ههی در ش ه ههناخت او نی ه ههز م ه ههیت ه ههوان

استفاده کرد.

برحسب تتبع صورت گرفته ،محمد بن حسن بهیش از  140روایهت نقهل کهرده کهه پهنج حهوزه

فقههه ،اخههالق ،اعتقههادات ،تفسههیر و طههب را دربرمههیگیههرد کههه برحسههب اهمیههت شههرح تفصههیلی

روایات اعتقادی و تفسیری وی در ادامه ذکرمیگردد.
82

 .12معجم رجال الحدیث ،ص.225 - 222
 .13همان ،ص.224
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شیخ شمون

شماره

آیه

عبداهلل بن
عبدالرحمن

1

سوره
اسراء ،آیه
6-4

امام
صادق

2

سوره
حج ،آیه

مقطون در
همه نسخ

عبداهلل بن
عبدالرحمن

3

سوره نور،
آیه 40

امام
صادق

عبداهلل بن
عبدالرحمن

4

سوره نور،
آیه 35

امام
صادق

عبداهلل بن
عبدالرحمن

5

سوره
صص،
آیه 88

امام
صادق

عبداهلل بن
عبدالرحمن

متن روایت

ْ
َ
َ َ
هاب
هی َب ِنه ههی ِص ْسه ههرا ِئ
َو ضه ههینا ِصله ه
یل ِفه ههی ُال َکته ه ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ ْ
ُ
َ
َ
ً
ین هال َم َّهرة ِتهل ع ِلهی
ل ُتف َ ِسد ّن ِفی األ ْر َم َّرت
َ ِ َ َّ ً ُ ِ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َُّ
ْب ُن أ ِبی َطا ِلب و مرة ط ِعن الحسن و لتعلن
ُ
ً
َ
َ ُ
یرا َ َال ُ ِت َل ْال ُح َس ُ
جاء َو ْعد
ین ف ِإذا
ُ ُعل ًّوا ِکب
َ
ْ
َ َ َ ْ ُ َ
ُ
ُ َ
هین َب َع ْتنهها
أ َوالهمهها أی ًجه َهاء ن ُصههر د ِ ْم الح َسه ِ
َ
َ
هیکم ِعبههادا لنهها أو ِلههی ب ه س شه ِهدید ف ُ
َعله ْ
جاسههوا
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
هالل ال ه ِهدیار ههال ْیب َع ههت ُه ْم ُ
اهلل ْب ههل خهه ُهروج
ِخ ه
َ َ َِ
ِ
َ
ً
ْال َقائم ال فهال ی َهد ُع َ
ون َو ْتهرا ِ ِل ُم َح َّمهد
َ ِِ
ّ ََُ ُ َ َ َ ْ ً َْ ُ ً ُ ُ ُ َْ
وج القها ِئ ِم
صال تلوه و کان وعهدا مفعهوال خهر
ُِ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
ُ
َ
ین
ثم رددنا لکم الکرة عل ِیهم خروج الح
س َِ
ین َأ ْلفه ًها مه ْهن َأ ْصه َهحابه َ
ْ
یخه ُهر ُج ِفههی َسه ْهب ِع َ
هیه ُم
ه
ل
ع
ِ
ِِ ْ ُ ِ
ْ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْال َبیض ال ُمذ ّه َبة لکل َبیضة َو ْج َهان ال ُمؤ ّد َ
ون
ِ
َ َّ َ َ ْ ِ ُ َ َ َ ْ ِ َ َ
ص َلی َّ
ین د َخ َهر َج َح ّتهی ال
اس أن هذا الح َس
الن
ِ
ِ
َ
َّ ُ َ َ َ َ
ُیشههک ْال ُم ْؤم ُنه َ
هیس ِبههد ّجال َو ال
ه
ل
هه
ه
ن
ب
هه
ه
ی
ف
هون
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ
هین أظ ُهه ِهر ِه ْم ف َه ِهإذا
شههیطان و الحجههة القهها ِئم به
ُْ ْ َ َ
ُُ
ْ َ ُ
َ
ین أ ّن ه ُهه
ن
م
هؤ
ه
م
ال
هوب
ْاس ه َهتق َّر ِت ال َم ْع ِرف ههة ِف ه
هی ْل ه ِ ُ َ ِ ِ ُ َّ
ْ
َ
َ
ْال ُح َس ُ
ین َو َج َاء ال ُح ّجة ال َم ْهوت فیکهون ال ِهذی
ْ
ّ
ْ
ُ
َ ُُ
یکف ُن ُه َو َ
یح ِّن ُ َط ُه َو یل ِحد ُه ِفی َحض َر ِت ِه
یغ ّ ِسله َو ِ
َ
ْال ُح َس ُ
ین ْب ُن َع ِلهی ْب ِهن أ ِبهی َطا ِلهب َو ال ِیلهی
َّ َْ
ْ
ْ ُُ
ال َو ِصی ِصال الو ِصی ِمتله
َ
ْ
َْ
ُ ْ ْ
أ ِمیه ُهر ْال ُمه ْهؤ ِم ِن َ
ین ُهه َهو الق ْصه ُهر ال َم ِشههید َو ال ِبئه ُهر
ْ َ َ ُ َ
اط َم ه ه ُهة َو ُو ْلهه ه ُهد َها ُم َع َّط ِل ه ه َ
هین ِمهه ه َهن
ال ُم َع ّطل ه ههة ف ِ
ْ ْ
ال ُملک.
َُ
ً
ً
َو َم ْن َل ْم ْ
اهلل ل ُه ُنورا صماما من ولد فاطمهة
یج َع ِل
َ َ
فما ل ُه ِم ْن ُنور صمام یوم القیامة
ْ ََُ
َ ُ َ َ َ ُ ُ
هاح ُب ُه
ْول ه ه ُهه ت َع ه ههالی أ ْو کظلم ه ههات األ ّول َو َص ه ه ِ
َ
َ
ْ ُ َ ْ ن َّ ُ
التا ِلههث ِمه ْهن ف ْو ِ ه ِهه َمه ْهو نج ِمه ْهن ف ْو ِ ه ِهه
یغشههاه مههوج
َ َ
ن ُ ُ
َ
َ
ن َْ ُ
ْ
َ
ْ
هحاب ظلم ههات ب ُعض ههها ف ه َهوق بع ههض ه َهال
َس ه
َ َ
َُ ُ
ْ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
مع ِاو ی ههة و ِف ههتن ب ِن ههی أمی ههة ِصذا أخ ههرج ی ههده أی
َُ
ْال ُمه ْهؤ ِم ُن َله ْهم یکه ْهد یراههها َو َمه ْهن َله ْهم ْ
اهلل له ُهه
یج َعه ِهل
ُ ًَ
َ
ً
َ َ
ْ َ
اط َمة فمها ل ُهه ِم ْهن ُنهور
نورا أی ِص َماما ِم ْن ُول ِد ف ِ
َ َْ ْ َ ْ َ َ َ َ
ین ید ِیه
ِصمام یوم ال ِقیام ِة یسعی ب
َّ
َ
َ
ُّ َ
کههل شههیء ها ِلههک ِصال َو ْج َهه ُهه ههال َن ْحه ُهن (اهههل
َ
ُ
اهلل َع ّز َو َجل
بیت) َو ْجه ِ

منبع

ت ویل ا یات
الظاهرة،
ص271

در جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه

 .1 -5جدول شماره :1روایات تفسیری

معانی االخبار،
ص111
اثبات الهداة،
ج ،2ص6
الکافی ،ج،1
ص480

ت ویل ا یات
الظاهرة،
ص417
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شماره

آیه

امام

6

امام
سوره یس،
صادق
آیه 12

7

امام
صادق

سوره
شوری،
آیه 30

8

امام
سوره
حدید ،آیه صادق
12

9

سوره
تکویر ،آیه
18-15

امام
علی

10

سوره بلد ،امام با ر
آیه 3

11

امام
سوره تین،
صادق
آیه 1

شیخ شمون

متن روایت

َ
َ َ
عبداهلل بن َو َّکل َشیء أ ْح َص ُ
یناه ِفهی ِصمهام ُم ِبهین هال ِفهی
َ
عبدالرحمن أ ِمیر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ین
ِ
َ
عبداهلل بن امیرالم ه ههؤمنین فرم ه ههودَ « :و م ه هها أص ه ه َهاب ْ
کم ِم ه ه ْهن
َ
ُ
کس ه َهب ْت أی ه ِهد ْ
هیبة َفبم هها َ
عبدالرحمن ُم ِص ه َ
یکم َو ْیعف ههوا َع ه ْهن
ِ
ِکثیر» ،فرمود که :هیچ رگی نمی جهد ،و پا بهه
سنگی نمی آید ،و دمی نمهی لغهزد ،و چهوبی
عضوى را نمهیخراشهد ،مگهر آن کهه بهه سهبب
گن ههاهی اسهههت .و ههههر آین ههه آنچهههه خهههدا عفهههو
م ههیکن ههد ،بیش ههتر اس ههت .پ ههس ه ههر ک ههه خ ههدا
عقوب ه ههت گن ه ههاهش را در دنی ه هها بش ه ههتاباند ،در
یامت عقابی بر او نیست؛ ییرا که خدا از آن
بزرگ ههوارتر و ک ههریمت ههر و عظ ههیمت ههر اس ههت ک ههه در
آخرت در عقوبت او عود کند.
َ
َ
هور ُه ْم َبه َ
عبداهلل بن « ْیسههعی ُنه ُ
هین أیه ِهد ِیه ْم َو ِب یمهها ِن ِه ْم أئمههة
عبدالرحمن المه ههؤمنین یه ههوم القیامه ههة تسه ههعی به ههین یه ههدی
المؤمنین و ب یمانهم حتی ینزلوهم منازل أهل
الجنة».
َ َ ُ
ْ
ََ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
عتمان بن أبی َس ل ُه ْاب ُن الک ّهو ِاء ع ْهن ْو ِل ِهه عهز َو َجهل فهال أ ِس ُهم
ْ ُ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ
اهلل ال یق ِسه ه ُهم ِب َشهههیء ِمه ه ْهن
بهههالخنس فقهههال صن
شیبة
ِ َ ْ َ َ َّ ِ َ ْ ُ ُ ْ ِ ُ َّ َ َ َ َ ً
س ف ِإ ّن ُهه ذک َهر ْومها َخ َن ُسهوا
هن
خ
ال
ه
ل
و
ا
م
ف
ه
ق
ل
خ
ِ
ِ
ْ َْ
َ
َ َ
َ َ َ ُ ِ َّ
یر َم َو ّد ِت ِه ْم َو
الن َاس ِصلی غ
یاء و دعوا
ِعل َم األ ْو ِص ِ
ِ
ْ َّ
َ ْ َ َ َ ُ َ َُ ََ َ َ ُ َ ْ َ
س
َم َعنی خنس ْوا َستروا فقال لهه و ْ ال َج َ ِ
هوار الکهن ِ
ْ َ
َ
ْ
هول
هال یع ِنهی ال َمال ِئکهة ْ َ َجه َهرت ِبهالقل ِ َم ِصلهی َر ُسه َ ِ
َ
اهلل ف َ
کن َس ُه َع ْن ُه األ ْو ِص ُ
یاء ِم ْن أ ْه ِل َب ِیت ِهه ال
ِ
َ
ْیع َل ُم ه ُهه أ َح ه نهد َغی ه ُهر ُه ْم َو َم ْع َن ههی َکن َس ه ُهه َر َف َع ه ُهه وَ
َّ
َ َ
ََ َ
َت َو َار ى ِب ِه فقال َو اللی ِهل ِصذا َع ْس َهع َس هال ْیع ِنهی
ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ً َ ّ ََ
یل و ههذا ضهربه اهلل مهت َال ِلم ِهن ادعهی
ْظ َلم َة الل ْ ِ
َ ْ
َ َ ََ ُ
َ َ
ال َوالیة ِل َنف ِس ِه َو َعدل َع ْن ُوال ِة األ ْم ِر_ ال فق ْول ُه
َ َ َّ َ َ َ
َ
َ ُّ
هال ْیع ِنه ه ه َهی ِبه ه ههذ ِلک
الصهه ه ْهب ِصذا ته ه ههنف
وَ
س هُه ه َْ
ِ
ْاأل ْو ِص ه َ
هیاء ُیق ه ُهول ص َّن ِع ْل َمه ه ْهم أن ه َهو ُر َو أ ْب ه ُ
هین ِم ه َهن
َ َّ ِ
ُّ
الص ْب ِصذا َت َنفس
ِ
ََ َ َ
ََ
عبداهلل بن َو وا ِلد َو ما َولد الَ :ع ِلی َو َما َولد
عمرو بن
األشعث
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
الز ُیتهون ِّ
التهین َو ّ
َ ّ
ْ ُ َ
الت ُ
هین ال َح َس ُهن َو
عبداهلل بن
ِ
َوله تعال ْی و ِ ِ
الز ُیت ُ
ّ
ون ال ُح َسینُ
عبدالرحمن

منبع

الکافی ،ج،1
ص707
الکافی ،ج،4
ص252

الکافی ،ج،1
ص481

ت ویل ا یات
الظاهرة،
ص744

شواهد
التنزیل ،ج ،2
ص430
ت ویل ا یات
الظاهرة ،ج،5
ص692

شماره

امام

شیخ شمون
ِ

معنای روایت

منبع روایت

1

امام با ر

َ
اهلل ْب ِن
ع ْب ِد ِ
َ
ع َ ْم ِرو ْب ِن
ْ ْ
األش َع ِث

2

امام
صادق

3

امام
صادق

عبداهللبن برای هر چیهزی جهوهره ای اسهت .جهوهره فرزنهدان آدم الکه ه ه ه ه ه ه ه ههافی ،ج،15
عبدالرحمن حضههرت محمههد ،مهها اهههل بیههت و س ه س شههیعیان مهها ص492
هستند .پس آفهرین بهر شهیعیان مها کهه نزدیهکتهرین بهه
عرش الهی هستند و بهترین خلقت الهی روز یامت
ب ههه س ههوی آن ههان خواه ههد آم ههد .پ ههس ا گ ههر م ههردم مبالغ ههه
نمیشمردند ،فرشتگان بر شیعیان نازل میشدند .به
خداوند سم! کسی از شیعیان ما نیست که ایسهتاده
در نمهاز هرآن بخوانههد ،جهز آن کهه بههرای ههر حرفهی صههد
حسهنه بههرای او نوشهته مههیشهود .و ا گههر نشسهته در نمههاز
ههرآن بخوانههد ،بههرای هههر حرفههی پنجههاه حسههنه بههرای او
نوشته می شود و در غیر نماز اگر رآن بخواند ،برای ههر
حرف ههی ده حس ههنه ب ههرایش محس ههوب م ههیگ ههردد و ا گ ههر
سا کت باشد باز هم ثواب هرآن خوانهدن دیگهران بهه او
می رسد و اگر شمشیرش کنار بسهترش باشهد ،پهاداش
مجاهه ههدین را مه ههیبه ههرد و ا گه ههر نمه ههاز بخوانه ههد په ههاداش
مجاهههدان اله ههی را مههیب ههرد و شههما ش ههیعیان کس ههانی
ُ ُ
َََ ْ
ور ِه ْم
هسه
هتید کههه ًخداونههد فرمههود :ونزعنهها مهها ِفههی صههد ِ
ِم ْن ِغ ّل ص ْخوانا َعلی ُس ُرر ُم َتقاب ِلینَ
ِ
ِ

4

امام
صادق

اطعهام هههر شههیعه بهتههر از اطعهام صههد هههزار نفههر از مههردم المحاسهه ه ه ه ه ههن ،ج،2
ص291
دنیا است.

در جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه

 .2 - 5جدول شماره :2روایات اعتقادی

ثههواب ی یههارت امههام حسههین معههادل ی یههارت خداونههد در کام ه ه ه ههل الز ی ه ه ه ههارات،
ص149
عرش است.

محمد بن
سنان
َ
ّکرام میگوید :سم خوردم تا یام ائم آل محمد هیچ الغیب ه ههه (نعم ه ههانی)،
اهلل ْب ِن
ع ْب ِد ِ
َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن گاه نهار نخورم .پس نزد امام صادق رفتم و گفهتم :ص94؛ الک ه ه ه ه ه ههافی،
َْ
یکی از شیعیان شما چنهین سهمی خهورده .حضهرت ج ،2ص704
األ َص ِ ّم
فرم ههود :ک ه ّهرام ر وزه هها روزه بگی ههر ج ههز در دو عی ههد و ای ههام
تشری و هنگامی کهه سهفر هسهتی و بهدان بهه خداونهد
سهوگند کههه پهس از شهههادت امههام حسهین آسههمانههها و
زمین و اهلشان و مالئک التماس میکردنهد کهه همهه
خل ه زمههین را نههابود سههازند کههه حههرام الهههی را حههالل
سههاخته و برگز یههده او را بههه شهههادت رسههاندند؛ لههیکن
خدوند حجاب ها را برای آنان کنار زد و دوازده وصی
پیههامبر را و فرزنههد خلفههی از نسههل او را کههه یههام کههرده و
ّ
انتقههام جههدش را خواهههد گرفههت نشههان داد و بههه آنههان
فرمود این گونه نصرت داده خواهید شد.
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شماره

امام

5

امام
صادق

6

امام
صادق

7

امام
علی

8

امام
صادق

9

امام
صادق

10

امام
جواد

11

امام با ر

شیخ شمون
ِ

معنای روایت

منبع روایت

َ
اهلل ْب ِن سههفارش و یههژه پیههامبر بههه ابههوذر آن بههود کههه پههس از
ع ْب ِد ِ
َ
ْ
َ
َع ْب ِد ّ
الرحم ِن توحید ،محبت اهل بیت دومین رکن ایمان است.
الحسن بن منصههور عباسههی امههام صههادق را بههه در بههار فراخوانههد اثبات الهداة ،ج،4
الفضل بن و ب ههر ت ههل حض ههرت س ههم خ ههورد .پ ههس هنگ ههامی ک ههه ص158-157
حضهرت داخهل شهد ،ایشههان را ا کهرام کهرد و گفهت :آیهها
الربیع
مههیپنههداری کههه علههم غیههب داری امههام پرسههید :چههه
کسی چنین اطالعی به تو داده منصور به شیخی که
کنارش بود اشاره کرد .امام شیخ را به برائت از حول و
وت الهی سوگند داد و او سم خهورد .پهس از سهوگند
ی بههانش همچههون ی بههان س ه از دهههانش بیههرون آمههد و
این گونه مرد.
َ
اهلل ْب ِن پ ههس از جنه ه نه ههروان یک ههی از اص ههحاب برخاس ههت المحاسن ،ج،1
ع ْب ِد ِ
َ
ْ
ْ
ص262-261
عم ِرو ب ِن و خداون ههد را ب ههه س ههبب همراه ههی حض ههرت عل ههی
در این جن س اس گفت .حضرت فرمودند :همراه
االشعث
ب ه هها ش ه ههما مردم ه ههانی از آخهه ههر الزم ه ههان ک ه ههه هن ه ههوز بهه ههه
دنیا نیامده انهد ،لهیکن در آن دوره بهه مها ایمهان دارنهد،
در عمه ههل امه ههروز شه ههما شه ههریک به ههوده و شه ههاهد ایههههن
فت هستند.
َ
دالئل االمامة
داهلل ْب ُن ابوخالد کابلی میگوید :اولین نشهانهای کهه از امامهت
ع ْب ِ
َ
َ
َ
ْ
ّ
یز ید ب ِن حماد در امههام چهههارم دیههدم ،آن بههود کههه نههزدش رفههتم و او بههه طبری ،ص-208
ِ ْ
209
من گفهت :آیها مهیخهواهی منزلهی کهه در بهشهت در آن
الکا ِت ُب
سههکنا خههواهی داشههت را بههه تههو نشههان دهههم سهه س
دستش را بر چشمان من کشید و من باغی از باغهای
بهشتی را دیدم.
َ
اهلل ْب ِن به خداوند سوگند! ا گهر بهت پرسهتی آنچهه کهه شهما (از وسائل الشیعه ،ج،2
ع ْب ِد ِ
َع ْبد َّ
ص459
الر ْح َم ِن امامت) توصی میکنید را هنگام مرگش بازگوید ،از
ِْ َ
آتش نجات مییابد.
األ َص ِ ّم
َ ُ
االرشاد ،ج،2
أ ْح َمد ْب ُن احمد بن محمد نامههای بهه امهام جهواد نوشهت کهه
ص333
مهتهههدی ،خلیفهههه عباسهههی ،سهههم خهههورده کهههه نسهههل
ُم َح َّمد
شیعیان در زمین را نابود میسهازد و درخواسهت یهاری
کرد .امام نیز در پاسخ نوشت از امروز پنج روز بشهمار،
روز ششهه ههم مهته ه ههدی به ه هها خفهه ههت و خه ه ههواری کشه ه ههته
خواهدشد .راوی گوید چنین هم شد.
ّ
َ
امالی المفید،
اهلل ْب ِن هههر کههس مهها را بهها ی بههانش بههر ضههد دشههمنانمان یههارى
ع ْب ِد ِ
َ
َع ْبد َّ
ص33
رساند ،خداوند در هنگام یامت یبان او را براى بیان
الر ْح َم ِن
ِْ َ
عذر ،گویا میسازد.
األ َص ِ ّم
امالی الطوسی،
ص525

12

امام
صادق

13

امام با ر

َ
اهلل ْب ِن
ع ْب ِد ِ
َ
ِسنان

امههام صههادق و تههی خبههر شهههادت ی یههد بههن علههی را
شنید بسیار مت س شد و اصحاب خاص خود را به
خونخ ه ههواهی از او تش ه ههوی نم ه ههود و ش ه هههادت ی یهه ههد و
اصه ه ه ههحابش را به ه ه ههه شه ه ه هههادت أمیرالمه ه ه ههؤمنین و
اصحابشان تشبیه فرمود.

امالی الصدوق،
ص349

َ
اهلل ْ َب ِن یا ابا المقداد! همانا شیعیان امام علی الغهر انهدام
ع ْب ِد ِ
َع ْم ِرو ْب ِن أ ِبی و ضعی هستند؛ بهه طهوری کهه در اثهر یهام و تهالش،
ْ َْ
لهه ههبهایشه ه ههان خشه ه ههک و شهه ههکمهایشه ه ههان خه ه ههالی،
ال ِمقدام
رن هایشان پریده ،و چهرهایشهان متغیهر اسهت .آنهها
زمههین را بههرای خوابیههدن انتخههاب مههیکننههد و در حههال
سه ههجود مه ههی خوابنه ههد .فه ههراوان اشه ههک ریخته ههه و نمه ههاز
مههیخواننههد و بسههیار دعهها مههیکننههد .پیوسههته ههرآن را
ت ههالوت مهههیکنن ههد و در حهههالی ک ههه مهههردم خوشهههحال
هستند ،آنان محزوناند.

صفات الشیعه
مفید ،ص10

محم ه ههد بهه ههن حسهه ههن در نامهه هههای بهه ههه امهه ههام حسه هههن
عس ههکری از ک ههوری یک ههی از چش ههمانش و ض ههع
شههدید چشههم دیگههر کههه آن نیههز در آسههتانه کههوری بههوده،
اظهار عجز کرده است.
امه ههام نی ه ههز به ههدو فرم ه ههوده که ههه خداون ه ههد چش ه ههمانت را
برایت محفوظ میدارد .سه س امهام در پایهان نوشهت:
خداونههد تههو را صههبر دهههد و پاداشههت را بههه نحههو احسههن
عطا کند.
محمههد بههن حسههن گو ی ههد :بسههیار مغمههوم شههدم؛ ی ی ههرا
ُ
خواهدمرد .پس از
نمیدانستم چه کسی از خانوادهام
چند روز پسهرم طیهب مهرد و مهن فهمیهدم تعز یهت امهام
برای مرد چه کسی بوده است.

الکافی ،ج،2
ص636

محمد بن حسهن می گو یهد :بهه خهاطر بیمهاری چشهمم
بههه س ههختی افتههاده ب ههودم ،از ای ههن رو بههرای اب هها محم ههد
نامهای نوشتم تا مرا دعا کند!
و تی نامه رفهت بها خهود گفهتم کهاش از او میخواسهتم
که ههه دسه ههتور سه ههرمهای به ههرای مه ههن بیه ههان کنه ههد ت ه ها به ههه
چش ههم بکش ههم! اام ههام ب هها خه ه چن ههین دس ههتورالعملی
نوشه ه ههت و مه ه ههن په ه ههس از اسه ه ههتفاده سه ه ههالمتی خه ه ههود
را باییافتم.

رجال الکشی،
ص534

14

------

محمد بن
حسن بن
شمون

15

امام حسن
عسکری

ّ
محمد بن
حسن بن
14
شمون

 .14چنههان کههه هو یههدا اسههت روایههت 17و 18از سههیاق واحههدی پیههروی کههرده و در ظههاهر از یههک نامههه خبههر مههیدهههد؛ لههیکن دو
پایانبندی متفاوت برای آن ذکر شده است.
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شماره

امام

16

امام با ر

17

امام
صادق

18

امام با ر

19

امام
صادق

20

امام
صادق

21

رسول
خدا

22

------

شیخ شمون
ِ

َ
اهلل ْب ِن
ع ْب ِد ِ
َ
ْ
ْ
ع َم ِرو ب ِن
ْ ْ
األش َع ِث

معنای روایت

منبع روایت

أمیرالمههؤمنین فرمههود :شههیعیان ما کسههانی هسههتند
کهههه به ههه یکه ههدیگر به ههذل و بخشه ههش مه ههیکننه ههد و در راه
دوسههتی مهها یکههدیگر را دوسههت مههیدارنههد و بههرای زنههده
گردانههدن امههر مهها بههه ی یههارت یکههدیگر مههیرونههد .آنههان ا گههر
غضههب کننههد ،ظلههم نمههیکننههد و ا گههر از کسههی راضههی
باشند در محبت اسهراف نمهیکننهد و بهرای مجهاوران
خود مایه ی برکت و با هر کس در ارتبهاط باشهند مایهه
آرامش هستند.

الکافی ،ج،3
ص599

عبداهلل بن رسههول خههدا فرمههود :هههر کههه بهها امههامی بههی وفههایی
عمرو بن نمایهه ههد ،در روز یامهه ههت مهه ههیآیهه ههد ،در حهه ههالتی که ه ههه
کن ههاره ده ههانش ک ههج ش ههده ،ت هها آن ک ههه در آت ههش دوز
اشعث
داخل میشود.
َ
ْ ْ
َ
اهلل ْب ِن أ ِبی َبکر ال َحض َر ِمی از امام با ر پرسید :چهه کسهانی
ع ْب ِد ِ
َ
َع ْب ِد ّ
الر ْح َم ِن در ب ههر م ههورد س ههؤال وا ههع میش ههوند فرم ههود« :آن ک ههه
َْ
در ایم ههان ی هها کف ههر خهههالص باش ههد» گف ههتم پ ههس بههها ی
األ َص ِ ّم
مردمان فرمود خداوند آنها را رها کهرده و اعتنهایی بهه
آنها نمی کند.
عبداهلل بن شههیعیان مهها چهههار چشههم دارنههد .دو چشههم در سههر و دو
عبد َالرحمن چشم در لب.
ْ
األ َص ِ ّم
َ
اهلل ْب ِن هر فریبکاری با رهبهرش در روز یامهت حاضهر شهده و
ع ْب ِد ِ
َ
ْ
ْ
ع َم ِرو ب ِن به عذاب دوز گرفتار میشود.
ْ ْ
األش َع ِث
َ
اهلل ْب ِن همانهها برخههی بنههدگان صدسههال بههه خههاطر گنههاهی در
ع ْب ِد ِ
َع ْبد َّ
الر ْح َم ِن دوز میمانند در حالی که میبینند همسرانشهان در
ِ
بهشت بوده و از نعمات آن بهره میبرند.
محمد بن
حسن بن
شمون

الکافی

الکافی ،ج،5
ص587 - 586

الکافی ،ج،15
ص493
الکافی ،ج،4
ص39
الکافی ،ج،2
ص272

ب ههه ام ههام حس ههن عس ههکرى نوش ههتم و از فق ههر خ ههود ب ههه او الخرائج و الجرائ ،
شههکایت کههردم و بع ههد بهها خ ههود فکههر ک ههردم مگههر ام ههام ج ،2ص-739
740
صادق نفرموده است ،فقر بها مها بهتهر از تهوانگرى بها
دیگران است ،و کشته شدن با ما بهتر از زندگی کردن
با دیگران است.
از ام ههام ج ههواب رس ههید ک ههه خداون ههد دوس ههتان خ ههود را
هنگامی که گناهان آنها ییاد شود به فقهر آزمهایش مهی
کنههد و از لغههزشههها در مههی گههذرد ،و همههان گونههه کههه
حدیث نفس کردى درست میباشد که فقر با ما بهتر
از توانگرى با دیگران می باشد.

شماره

امام

امام رضا فرمود :امام یین العابدین هر گاه رآن
میخوان ههد و کس ههی میش ههنید از ص ههوت ییب ههای ام ههام
بیهههوش میشههد .سه س امههام رضهها افههزود :ا گههر امههام
یین العابدین میخواست صدایش را آشکار کند که
مردم تحمل ییبایی آن را نداشته و میمردند .در ایهن
حههال علههی بههن محمههد نههوفلی از امههام رضهها پرسههید:
مگههر رسههول خههدا بههر مههردم ههرآن نمیخوانههده و همگههان
صدایش را نمیشهنیدند امهام رضها در پاسهخ فرمهود:
ّ
پیهامبر تها حهدی هرآن را بههه صهوت میخوانهد کهه مههردم
توان شنیدن ییبایی صدایش را داشتند.

الکافی ،ج ،4ص
630

23

امام
رضا

َع ِلی ْب ُن
ُم َح َّمد
َّ َ
الن ْوف ِلی

الغیبة طوسی

24

امام
جواد

محمد بن
حسن بن
شمون

نامهههای بههه خ ه امههام جههواد دیههده کههه بههرای مهز یههار
نوشته بود :بسم اهلل ...علهی! خهدا بهتهرین جهزا را بهه تهو
بدهههد و بهشههت بههرین را جایگاهههت ههرار دهههد و تههو را
خوار دنیا و آخرت نکنهد و بها مها محشهور گردانهد .تهو را
آزمودم و در مورد خیرخواهی و فرمانبردارى و احترام و
انجام وظائ الزم آزمایش کردم .ا گهر بگهویم ماننهد تهو
را ندیدهام امیدوارم در این سخن راست گفته باشهم.
خداوند بهشهت بهرین را منهزل تهو هرار دههد .در سهرما و
گرم ه هها و در ش ه ههب و روز خ ه ههدمت و مو عی ه ههت ت ه ههو ب ه ههر
مهها مخفههی نیسههت از خداونههد در خواسههت مههیکههنم در
روز رسههتاخیز تههو را چنههان مشههمول رحمههت خههود ههرار
دهههد کههه موجههب غبطههه دیگههران شههوى.خههدا دعهها را
مستجاب میکند.

25

امام
کاظم

محمد بن
حسن بن
شمون

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

رجال النجاشی،
ص335

26

امام
کاظم

محمد بن
حسن بن
شمون

هههر کههس از مههن سههؤال کههرد بگوییههد کههه مههن زنههدهام و
خداونههد لعنههت کنههد هههر کههس کههه در بههاره مههن بگو یههد
مردهام.

رجال النجاشی،
ص335

27

امام
کاظم

داوود بن کثیر برای ناصبی تفاوتی ندارد که نماز بخواند یا زنا نماید.
الر ی

رجال النجاشی،
ص337

در جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه

شیخ شمون
ِ

معنای روایت

منبع روایت

جمع بندی

در نهایههت از ت کیههد نجاشههی بههر غههالی بههودن محمههد بههن حسههن بههن شههمون و اتفههاقنظههر سههایر

هاز غ ههالی ب ههه
رجالی ههان درخص ههوص غل ههو وی ،م ههیت ههوان اطعان ههه او را یک ههی از راو ی ههان جر ی ههانس ه ِ

حساب آورد؛ افزون بر این که بر تصری نجاشی و دیگران بر و ه

وی نیهز نبایهد غافهل بهود؛ ی یهرا
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و

نیز خود گونهای از غلو در ح امام موسی کاظم

شهههادت ایشههان نفههی و امامههت امههام رضهها

ّ
است کهه بهه حهدی شهدت یافتهه کهه

انکههار مههیگههردد .از ایههن رو ،محمههد بههن حسههن بههن

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

غلو او تغییر یافته است.

از دیگر سو ت مل در منقوالت تفسیری وی نیز نشانگر افراطگری او در ت ویل آیات به فضایل

اهههل بیههت

بههر خههالف ظههاهر نههص اسههت کههه بههه عقی هدۀ برخههی محققههان ایههن سههم ت ه ویالت

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

جایگاه ویژهای برای شیعیان توصی

نموده (روایت )24 ،19 ،16 ،7که اعمال آنان (روایهت،2

 )3یا خدمت به ایشان (روایت )1را دارای پاداشهای بینظیری دانسته است.
و

دوم ،روایاتی که از فضایل اهل بیت
امامت بر امام کاظم

سخن به میان آورده که مواردی همچون اعتقاد به

(روایت ،)26 ،25علم غیب امامان به جزئیات (روایت،8 ،6 ،4

 ،)22 ،15 ،14 ،10خلقههت عههالم هسههتی بههر پایههه جههوهره وجههودی آنههان (روایههت ،)2تسههخیر همههه
هستی برای آنان (روایت ،)4ضاللت و تباهی مطل کسهانی کهه بهه امامهت بهیاعتقهاد هسهتند

(روایت ،) 27 ،17نجات مطل کسانی که به امامت اعتقاد دارنهد (روایهت ،)11 ،9پهاداشههای

بهینظیههر همچههون رخ یهت خداونههد در عههرش بهرای ی یههارت آنان(روایههت ،)3فضهایل خههارق العههاده
برای ائمه (روایت )23را دربرگرفته است.
نکته درخور توجه در این سم روایات نیز آن است که با وجود نقل گسترده منابعی همچون

الکافی از روایات محمهد بهن حسهن ،ههر سهه روایتهی کهه نجاشهی از اعتقهادات وی در خصهوص
باور به و

و غلو نقل کرده ،در هیچ یک از منابع امامیه بازتاب نیافته که این مس له احتمال

وجود روایات وا فی یا غالیانه بیشتر در منقوالت ایهن راوی را تقو یهت سهاخته کهه ممکهن اسهت

در گذر زمان به سهو یا به عمد به منظور تطهیر وی مورد حذف و پها سهازی وا هع شهده باشهد.

در نهای ههت نی ههز م ههیت ههوان اس ههتنباط نم ههود ک ههه مقصه هود نجاش ههی از بی ههان روای ههت «س ههواء عل ههی
ّ
الناصب ،»...معرفی این اندیشه ضد اخال ی به عنوان یکی از پارامترههای غلهو اسهت؛ ی یهرا ههر
چند در روایات شیعیان والیت اهل بیت شهرط بهول اعمهال وا هع شهده ،لهیکن همچنهان ته ثیر

عبههادت و اخههالق و لههو از سههوی بههیدینههان بهها بههیاخال ههی و فحشهها یکههی نیسههت .بههه همههین روال
جزای اعمال شایسته و ناشایست نیز یکی نخواهد بود .از این رو ،نقل ایهن روایهت از یهک راوی
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« .15غالیان و اندیشه تحری

رآن» ،ص216 - 215؛ « جریان شناسی غلو و غالیان در رجال النجاشی» ،ص.60

شیعیان تبدیل میشده است.

 .6بررسی سندی روایت «سواء علی الناصب»...

در جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه

غالی را توس نجاشی ،مهیتهوان بهه منزلهه هشهدار او درخصهوص تهرویج ایهن اندیشهه غالیانهه در
بستر روایات شیعی لمهداد نمهود کهه شهاید در عصهر وی بهه تهدریج بهه اندیشههههای رایهج برخهی

طب ه بیههان نجاشههی ،أبوالحسههنبههنالجنههدی از أبههو علههی بههن همههام از عبیههد اهلل بههن العههالء

المذاری از محمد بن حسن بن شمون نقل کرده که زمانی که داوود بهن کثیهر الر هی بها اجهازهای

از امام کاظم

در سال 197وارد بصره شد ،پدر محمهد بهن حسهن وی را بهه سهوی او فرسهتاد و

از او در بههاره آن دو سههؤال کههرد کههه داوود در پاسههخ گفههت :از امههام صههادق

شههنیدم کههه فرمههود:

سواء علی الناصب صلی أم زنی 16.بهر ایهن اسهاس ،واسهطه اخهذ حهدیث محمهد بهن حسهن بهن

شمون از امام صادق

 ،داوود بن کثیر بوده که بررسی وضعیت رجالی او نیز به منظور بررسی

سند روایت نجاشی حایز اهمیت است.

کشهی روایهاتی در بههاره داوود الر هی نقهل نمههوده کهه امهام صههادق

برای پیامبر

دانسته و منزلت او را همچون اصحاب امام ائم

داوود را در جایگهاه مقههداد
معرفی کرده است 17.در

کنار این روایات ،کشی از ابو عمرو نقل کرده که غالت خاطر نشهان سهاختهانهد کهه داوود الر هی
یکی از ارکان آنها به شمار رفته و روایات متفردی را در زمینه های گوناگون غلو از او نقل کرده یا

بههه وی نسههبت دادهانههد 18.در نهایههت ،کشههی بههه رفههع تعههار
صریحی در باره این راوی بیان نکرده است.

میههان ایههن اخبههار ن رداختههه و رأی

پههس از کشههی ،نجاشههی وی را مکنههی بههه ابهها خالههد و ابهها سههلیمان دانسههته و او را بههه شههدت

ضعی خوانده است؛ به گونههای کهه غهالت از او نقهل روایهت مهینماینهد؛ چنهان کهه احمهد بهن
ً
عبد الواحد در باره وی گفته کهه حهدیث درسهتی (سهدیدا ،ابهل اعتمهادی) از او ندیهده اسهت.
وی نیز همچون محمد بن حسن بن شمون کتهاب المهزار (ی یهارات) و کتهاب اإلهلیلجهه داشهته
است .زمان وفات او نیز اندکی پس از وفات امام رضا

امام رضا

نقل شده و از امام موسی کاظم

و

حدیث بیان کرده است 19.با این وجود شیخ طوسی در رجال وی را ثقه و مهوالی

 .16رجال النجاشی ،ص.337
 .17رجال الکشی ،ص.402
 .18همان ،ص.408
 .19رجال النجاشی ،ص.156
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بن ههی اس ههد وصه ه

نم ههوده اس ههت 20.در الفهرس ههت نی ههز ب ههه اص ههل او اش ههاره ک ههرده ک ههه ب ههه واس ههطه

ابنابیعمیر و حسنبنمحبوب به آن سند داشته است.

21

ابههنداوود بههه جمعبنههدی ا ههوال رجالیههان متقههدم پرداختههه و دیههدگاه کشههی ،شههیخ طوسههی و

ابههن فضههال را نس ههبت بههه داوود الر ههی متب ههت اری یههابی کههرده و در مقاب ههل ،ایههن راوی را در نگ ههاه
نجاشههی و ابههن غضههایری ضههعی

و فاسههدالمذهب ،بههه گونهههای کههه غههالت از او نقههل روایههت

میکنند ،معرفی کرده است 22.عالمهه حلهی نیهز بها وجهود آن کهه نجاشهی و ابهن غضهایری وی را
تضعی

کرده و در روایاتش تو

نمودهاند ،دیدگاه کشی و شیخ طوسی را ترجی داده و هول

یرش روایات داوود الر ی دانسته است.
ویتر را پذ ِ

23

در نهایههت ،هههر چنههد رجالیههان در بههاره داوود الر ههی هههم اف ه نیسههتند ،امهها بههه نظرمههیرسههد بههر

خالف دیدگاه عالمه حلی در تعار

این ا وال ،حکم به ضع

داوود الر ی شایستهتر اسهت؛

ی یههرا شههیخ طوسههی بسههیار مختصههر بههه ثقههه بههودن او اشههاره کههرده ،امهها نجاشههی و ابههن غضههایری بهها

تفصیل بیشتری در باره وی سخن گفته و بر ضع و غلو او پافشهاری کهردهانهد .در ایهن میهان،
ّ
اگر آرای نجاشی بر شیخ مقدم دانسته شود و یا ول جارح بر مزکی برتری یابد ،حکم به ضهع

داوود الر ههی حتمههی خواهههدبود 24.از دیگههر سههو ،بههر حسههب تحقیقههات صههورت گرفتههه ،اف هرادی
همچهون یههونس بههن ظبیههان ،داوود بههن کثیههر الر هی ،عبههدالرحمن بههن کثیههر هاشههمی و  ...در زمههره
طی

شاگردان نزدیک مفضلبنعمر رار دارند 25که این خهود وجهه غهالی بهودن آنهان را بهیش از

پیش محتمل میسازد.

با ایهن وجهود ،ا گهر داوود الر هی همچنهان غهالی شهناخته نشهود ،دسهتکهم بسترسهاز مناسهبی

برای راو یهان غهالی بهوده تها از وی روایهاتی نقهل نماینهد یها بهه او نسهبت دهنهد .مهراد از بسترسهازی

داوود الر ی برای غالیان نیز الا ل به دومعنا است .نخسهت ،آن کهه وی باورههای افهراطگونههای
داشته که غالیان مهیتوانسهتهانهد غلهو خهود را از ی بهان او نقهل نماینهد .یها بهه تعبیهر دیگهر ،او م ّهروج
باورهای خاصی در باره اهل بیت بوده که غالیان به آن تمسک میجستهاند .دوم ،آن کهه
محتمل است وی نسهبت بهه جر یهان غالیهان موضهع سرسهختانهای نداشهته و ّ
حتهی بها برخهی از
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 .20رجال الطوسی ،ص.336
 .21امالی الطوسی ،ص.183
 .22رجال ابن داوود حلی ،ص 146و .452
 .23خالصة اال وال ،ص.68
 .24دانش رجال الحدیث ،ص.56 - 53
« .25تطور گفتمان تفویض در سده دوم هجری و طی

مفضل بن عمر» ،ص.44

حسهن بهن شهمون _ کهه خهود غهالی اسههت _ روایهت مهورد بحهث «سهواء علهی الناصههب »...را از او
نقل کرده است.

در نهایت ،وضعیت سندی روایت «سهواء علهی الناصهب »...در رجهال النجاشهی چنهان کهه

هو یهدا اسهت ،بهه واسهطه دو فههرد غهالی از امهام معصهوم

اعتبار انداخته است.

نقهل شههده کهه ایهن مسه له روایههت را از

در جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه

آنان در تعامل بوده که غلواندیشان مجال نقل روایت از او را مییافتهانهد؛ چنهان کهه محمهد بهن

ّ
 .7رد پای یک اندیشه غالیانه در دیگر منابع روایی
افزون بر روایت مذکور ،پنج روایهت بها همهین مضهمون و بها انهد اخهتالف لفظهی در الکهافی،

ثواب األعمال و بحار األنوار نقل شده که به منزله خانواده حدیتی روایت مورد بحهث اسهت؛ ههر
ّ
چند در رویدادی محل ت مل ،روایات «سواء علی الناصهب »...در منهابع روایهی موجهود همهواره
با سندی متفهاوت از سهند محمهد بهن حسهن بهن شهمون نقهل گردیهده اسهت .بهه دیگهر بیهان ،ههر

چند نجاشی این روایت مورد بررسی را از سهند محمهد بهن حسهن بهن شهمون و داوود الر هی نقهل

نمههوده ،امهها هههیچ یههک از منههابع روایههی بههه ایههن سههند تههوجهی نداشههته و ایههن مضههمون را از طههرق

دیگری نقل کرده اند .در نتیجه ،از اهتمام محدثان بر نقهل ایهن روایهت از طریقهی غیهر از محمهد
بههن حسههن و داوود الر ههی مههیتههوان چنههین اسههتنباط نمههود کههه آنههان بههه طر ی ه مههذکور اعتمههاد و

اعتنایی نداشتهاند .روایات همسان با روایت مورد بحث به شرح ذیل است:

 .1 - 7روایت اول
َْ
َّ
در بخهش روضهة الکهافی ،بهاب حهدیث النههاس یهوم القیامهة ،روایتهی از ِعهد نة ِم ْهن أصه َهح ِاب َنا ،از
َ َّ
َس ْه ِل ْب ِن ِی یاد ،از ْاب ِن فضال ،از حنان بن سدیر با این مضمون از امام صهادق نقهل شهده کهه
هب زنها شهود و آیهات  4-3غاشهیه در وصه
برای ناصبی تفهاوتی نهدارد کهه نمهاز بخوانهد یها مرتک ِ

آنان نازل گردیده است:

َ
ً
َ
َ
ج
َ ج
اغناص ذ ُ َصذذیل أ ْم َز ِنَ ،و هذذذا ْاییذ ُذة َن َ َغ ْ
ناص َذذبة َت ْصذذیل نذذارا
ذ
ف
ذذت
عاملذذة ِ
ذَ ْمِ « :
ِ
ِ
ِ
َوبذ ِذایل ِ
ِ
ً  26و27
حامیة
ِ

مال صال مازندرانی مراد از تساوی نماز با زنا بهرای ناصهبی را بهدان معنها دانسهته کهه نمهاز او
 .26در این جهان ،بینتیجه تالش کردهاند و رنج بردهاند ،اما در سرای آخرت نیز در آتشی سوزان درآیند.
 .27الکافی ،ج ،15ص.383

93

علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شمار دوم

برایش منفعتی ندارد .س س فراتر رفتهه و مهدعی شهده کهه شهاید ّ
حتهی نمهاز بهرای ناصهبی نهوعی

معصیت است و برای او عذاب در پی دارد؛ ییرا نماز فرد ناصبی برخهی شهرای صهحت را دارا

نیست و مانند نماز بهدون طههارت اسهت کهه موجهب عقهاب نمهازگزار مهیگهردد .در نهایهت نیهز

وجه دوم را _ که نماز مایه عذاب ناصبی است _ برگزیده است.

28

اب ههن اریاغ ههدی نی ههز در ش ههرحی ک ههه ب ههر روض ههة الک ههافی نگاش ههته ،ابت ههدا وض ههعیت س ههند آن را

مخهدوش خوانههده و سه س بههه شههرح روایههت پرداختهه اسههت .او نیههز وجههه معنههایی اول از تسههاوی

میان نماز و زنها بهرای ناصهبی را ،بهیفایهده بهودن نمهاز بهرای چنهین شخصهی توصهی

کهرده و در

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

کرده و به نمازگزاری که بدون وضو یا در حال جنابت نماز ا امه کرده و عقاب میگردد ،تشبیه

کرده است.

29

 .2 - 7روایت دوم

در ثواب األعمال و با عبارت بهذا األسناد از حنان بن سدیر ،از امام با ر

نقل شده که:

بههدون تردیههد دشههمن حضههرت علههی از دنیهها نمههیرود جههز آن کههه جرعهههای از عههذاب جهههنم را

مینوشد و برای مخال

والیت او یکسان است که نماز بخواند یا روزه بگیرد:

َ
َ َ
َ خْ ُ ُ َ ُ
َ َ
اغذد ْنیا َح َذح جْی َذر َع ُِ ْ َع ًذة ِم َذن ْ ج َ
احل ِ ِذمیَ ،و قذالَ :س َذج جاء َعذیل َم ْذن
یرج ِمن
ِإن َع ُدو َع ِیل
َ َ
َ ََ َ َْ
خاغ َهذا األ ْم َ َصیل أ ْم َص َام

 .3 - 7ر وایت سوم

هب
در ثهواب األعمهال روایهت دیگهری از امهام صهادق بههدون سهند نقهل شهده کهه بهرای ناصه ِ
اهل بیت  ،نماز یا روزه با زنا یا دزدی یکسان است؛ ییرا که او در آتش است:
َ َ َ َ
َ
َ َ
ََ َْ َ ْ
َ َ َ ُ َ
ذذت َ َوبذذذایل َصذ َ
ذذام أ ْو َصذذذیل أ ْو َز ِن أ ْو َسذ َذذر ق ِإنذ ُذذه
اصذذذ ُ غنذذذا أهذذذل اغ َبیذ ِ
ذذادق اغن ِ
قذذذال اغصذ ِ
ِ
َ 30
ِیف اغنار

الزم به ذکر اسهت کهه در پهاور ی الکهافی ،چها دارالحهدیث ،بهه وجهود ایهن روایهت در رجهال

النجاشهی و ثههواب األعمههال اشههاره شهده و روایههت صههدوق مرسههل توصهی
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 .28شرح الکافی ،ج ،12ص.174
 .29البضاعة المزجاة ،ج ،2ص.483
 .30ثواب االعمال ،ص.210

شههده اسههت .در بحههار

تکرار شده است.

 .4 - 7روایت چهارم

در بحار األنوار روایت از ثواباألعمال نقل شده ،اما سهند جدیهدی بهرای آن ذکهر شهده اسهت.
ْ َ
روایت بحار االنوار ،به نقل از ثواب األعمال اما با سند متفاوت ،از پدر صدوق ،از ُم َح َّمد ال َع ّط ِار
ْ َ
َْْ
از األش َع ِری ،از ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ِلی ال َه ْمدا ِنی ،از َح َن ِان ْب ِن َس ِدیر ،از پهدر حنهان (سهدیر الصهیرفی) از
امام با ر چنین اسهت کهه دشهمن حضهرت علهی از دنیها نمهیرود ،جهز آن کهه جرعههای از
عذاب جهنم را می نوشد و برای مخال

والیت او یکسان است که نماز بخواند یا زنا کند:

در جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه

َّ
َّ ُ
هار» دو بهار
االنوار نیز این روایت از ول مرحوم صدوق نقهل شهده و عبهارت پایهانی آنِ« ،صنهه ِفهی الن ِ

31

َ
َ َ
إ َن َعذ ُذد َو َعذذیل َ خْیذ ُذر ُج ِمذ َذن اغذ ُذد ْنیا َحذ َذح جْیذ َذر َع ُِ ْ َعذ ًذة ِمذ َذن ْ َ
احل ِمذ ِذمی َو قذذال َسذ َذج جاء َعذذیل َمذ ْذن
َ َ
َِ َ َ َ َ ِ ْ َ
ْ َ َ 32
َ
ْ
َ
خاغ هذا األم صیل أو ز ِن

 .5 - 7روایت پنجم

روایت آخر نیز در امالی الصدوق از حنان بن سدیر ،از سهدی

امام با ر

نقل نموده که کسی که بغض اهل بیت

ّ
المکهی نقهل شهده و روایتهی از

را دارد ،با وجود آن که نماز بخوانهد یها

روزه بگیرد و بوندارد که مسلمان است ،یهودی محشور می گردد .امالی الصدوق:

الكف َق َالَ :ح َذد َثًن ُ َُم َم ُذد ْب ُذن َعذیل ْاغ َبذاق ُ َو َمذا ََ َأ ُ
َع ْن َح َنان ْبن َس ِدورَ ،ع ْن ُس َدی ٍ ْ َ
یذت
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
َ
َ َ ََ ََ َُ ُ
ََُ ً َُ ْ ُُ َ َ َ َ َ
ْ ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
اهَّلل
ذاه ن ،قذال :خطبنذا َسذول ِ
ُمم ِدیا قغ یع ِدغه ،قال :حدثنا ِ ِاب بذن عب ِذد ِ
اهَّلل األ نص ِ
َُ َ
َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ً َ َ ُ ْ
ُ
یت بعثه اهَّلل وجم اغ ِقیام ِة ِجدیا ق َال قلذت :یذا َسذول
فقال :أ ا اغناو! من أبیضنا أهل اغب ِ
َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ْ ج َ َ َ
َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ج 33
َ
َ
َ
ْ
َ
اهَّلل! و ِإن صام و صیل و زعم أنه مس ِلم ،فقال :و ِإن صام و صیل و زعم أنه مس ِلم
ِ

ّ
 .8گذری بر اسناد روایات تسویه مصلی و زانی

چنان که هویداست روایت نخست از سهل بن ییاد آدمی از ابن فضال از حنان بن سدیر از

امام صادق
امام با ر

نقل شده است .در حالی که روایت سوم تا پنجم با مضهمونی مشهابه ،بیشهتر از

نقل گردیده که خود تداعی گر اضطراب روایت هم در بیان محتوا و هم در انتساب

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

 .31در متن ثواب األعمال عبارت پایانی چنین آمده که برای او فر ی ندارد که نماز بخواند یا روزه بگیرد.
 .32بحار االنوار ،ج ،27ص.235
 .33امالی الصدوق ،ص.201 - 200
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است .با وجود آن که مرحهوم کلینهی از او روایهات فراوانهی نقهل کهرده و کشهی نیهز از طر یه سههل
چند روایت از مبارزه معصومان با غالیهان بیهان نمهوده ،لهیکن شخصهیت او در جملگهی کتهب

رجالی شیعه مورد مذمت وا ع شده است.

پههس از او حنههان بههن سههدیر در سلسههله سههند اول تهها پههنجم ههرار گرفتههه کههه در سههه سههند خههود
َ
آخههرین راوی بههوده و در روایههت چهههارم از طر یهه پههدرش ،و در روایههت پههنجم از طر یهه ُسههدی
ّ
المکههی روایههت را نقههل کههرده اسههت .افههزون بههر آن کههه حنههان ،پههدرش (سههدیر صههیرفی) و سههدی
المکهی بههه سههبب حضهور در اسههناد ایههن سههم روایهات درخههور بررسههی هسهتند ،نقههل بههیواسههطه و

باواسطه این نون روایات از حنان ،احتمال ارسال سند روایاتی که حنان خود آخرین راوی بوده
ّ
را جدی میسازد.
گذشته از آن که روایت سوم در ثواب األعمال از اساس فا د سند بوده و روایت چههارم نیهز از

ثههواب االعمههال بهها سههند متفههاوتی کههه در آن کتههاب موجههود نیسههت بیههان شههده کههه حتههی اعتبههار

روایت را نیز مخدوش میسازد.

ّ
 .9گذری بر برخی رجال اسناد روایات تسویه مصلی و زانی
 .1 - 9سهل بن زیاد آدمی

ابن غضایری سهل بن ییاد را به شدت ضعی

و فاسد در روایت و دین توصی

نمهوده؛ بهه

گونهای که احمد بهن محمهد بهن عیسهی اشهعری وی را از هم اخهراج کهرد و از او برائهت جسهت و

مههردم را از نقههل و سههمان روایههات او برحههذر داشههت .وی بههه راو یههان مجهههول و روایههات مرسههل نیههز

اعتماد میکرده است.

34

نجاش ههی نی ههز وی را در ح ههدیث ض ههعی

و غیر اب ههل اعتم ههاد خوان ههده و ب ههر ش هههادت احم ههد

ب ههن محم ههد ب ههن عیس ههی ب ههر غل ههو و دروغ گ ههویی س هههل ب ههن ی ی ههاد آدم ههی ک ههه موج ههب اخ ههراج او از

ههم شههد ،تصههری کههرده اسههت .س ه س از دو کتههاب توحیههد و نههوادر او نههام بههرده کههه مههورد اخیههر را

گروهی روایت کردهاند.

35

نجاشهی گههزارش دیگههری نیههز از سهههل بههن ی یههاد آدمهی بیههان نمههوده کههه طبه آن سهههل بههن ی یههاد

کتاب نوادر محمد بن حسن بن شمون را _ که آمیخته بهه تخلهی نیهز بهوده _ نقهل کهرده و سهعی

نموده سمت های سالم کتاب را گزارش کند .با این وجود نجاشی سلسهله سهند کتهاب نهوادر
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 .34رجال ابن الغضائری ،ص.67 - 66
 .35رجال النجاشی ،ص.185

هوشهمندانه نجاشهی از ارتبههاط میهان محمههد بهن حسههن غهالی و سهههل بهن ی یههاد مهتهم بههه غلهو بههه

واسطه نقل یک کتاب آمیخته به تخلی  ،اگر غلو سهل بن ی یهاد آدمهی را اثبهات نکنهد ،ارتبهاط

او با جریان غالیان را به وضوح روشن مینماید.
در ایههن میههان شههیخ طوسههی دچههار تعههار

در اری یههابی از سهههل بههن ی یههاد شههده اسههت .وی در

رجال سهل را ثقة خوانده 37و در الفهرست او را ضعی
ذکر نام اشاره کرده است.
با عنایت به تعار

در جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه

محمههد بههن حسههن را مخههدوش و غیههر ابههل اعتمههاد دانسههته اسههت 36.بههدون تردیههد ،توصههی

دانسته و تنها به یک کتاب از او بهدون

38

ا وال شیخ طوسی ،به نظرمیرسد دیدگاه او مبنی بهر ضهع

سههل کهه

با آراء دیگر رجالیان همراه است ،صحی است .افزون بر آن که از چگونگی معرفی نجاشهی از
سهل بن ییاد و حتی اطالن د ی تر او از تعداد کتب ،نام و ُروات کتب سهل بن ییاد ،مهیتهوان
ادعا کرد شناخت نجاشهی نسهبت بهه سههل بهیش از شهیخ طوسهی بهوده و ا گهر حتهی شهیخ تنهها
وثا ت سهل را بیان کرده و خود دچار تعار

نشدهبود ،باز ول به ضع

ابن غضایری بیان نمودهاند ،نزدیک به وا عتر بود.

سهل کهه نجاشهی و

َ .2 - 9سدیر ِصیرفی

منابع رجالی جز نام سدیر صیرفی و تصری بر رابطه پهدر و فرزنهدی میهان وی و حنهان نکتهه

دیگری نیفزودند 39.با تتبع در منابع روایی نیز به وضوح هویدا است که حنهان بهن سهدیر بیشهتر
روایاتی که از امام با ر

نقل نموده را به واسطه پدرش بیان کرده است.

ُ .3 - 9س َدیف ّ
مکی
َ
برای ُسدی المکی هیچ توضی رجالی ذکر نشده است .تنها نام او در رجال الطوسهی ذکهر

گردیده است 40.ازاین رو ،وی به نوعی در میان رجالیان مجههول اسهت .امها نکتهه درخهور اعتنها
در عین مجهولی این شخص آن است که وی در حهدود ده روایهت در منهابع روایهی شهیعه دارد
کههه همههه آنههها را بههدون اسههتثناء ،حنههان بههن سههدیر نقههل نمههوده اسههت 41.بههه بیههانی دیگههر ،وی جههز

 .36همان ،ص.336
 .37رجال الطوسی ،ص.387
 .38امالی الطوسی ،ص.228
 .39رجال الطوسی ،ص.223
 .40همان ،ص.137
 .41ر : .بصائر الدرجات ،ج ،1ص86؛ األمالي ،ص657 ،649 - 648؛ شواهد التنزیل لقواعهد التفضهیل ،ج ،1ص495؛
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98

حنههان ،هههیچ راوی دیگههری بههرای روایههات خههود نههدارد .در نتیجههه مههیتههوان احتمههاالتی همچههون
یها بهیاعتبهار بهودن او در جامعهه شهیعی را بهرای

ساختگی بودن این صحابی بهرای امهام بها ر
َ
ُسدی در نظر گرفت که بررسی آن نیازمند مجالی دیگر است.

ّ
 .10تأملی در باره حنان بن َسدیر؛ راوی مشترک روایات تسویه مصلی و زانی
هواء َع َلههی ّ
چهههارمین راوی درخههور ت مههل در سلسههله اسههناد روایههات « َسه ن
هب ،»...حنههان
الن ِ
اصه ِ
ً
ب ههن س ههدیر اس ههت ک ههه اتفا هها در جملگ ههی اس ههنادی ک ههه در من ههابع روای ههی امامی ههه نق ههل ش ههده،
حضههور دارد .حضههور مکههرر وی بههه گونهههای کههه حنههان حلقههه مشههتر میههان همههه روایههات « َسه ن
هواء
َع َلهی ّ
اصه ِب »...گردیهده ،موجههب ته ملی د یه تههر بهر توضههیحات رجهالی در بههاره او و روایههاتش
الن ِ
گردیده است.
کشههی از حنههان بههن سههدیر در زمههره اصههحاب امههام موسههی کههاظم یههادکرده و مههذهب او را
وا فی خوانده است .س س بهه مال هات او بها امهام صهادق نیهز تصهری کهرده امها یهادآور شهده
که وی امام با ر را ندیده است 42.شیخ طوسی نیهز در الرجهال بهر وا فهی بهودن حنهان تصهری
43
کرده است.
نجاشههی نیههز وی را راوی امههام ششههم و هفههتم و اهههل کوفههه خوانههده کههه کتههابی در بههاره صههفت
بهشههت و جهههنم داشههته اسههت .لههیکن نجاشههی در اتصههال سههند کتههاب او تردیههد کههرده و نقههل
اسماعیلبنمهران از حنهان را غیرثابهت دانسهته اسهت .در پایهان نیهز بهه بهه عمهر طهوالنی حنهان و
44
شغلش که پارچهفروش بوده ،اشاره کرده است.
در نهایت ،هر چند بر وا فی بودن حنان بهن سهدیر ت کیهد شهده ،چنهان کهه راوی اصهلی ایهن
روایت محمد بن حسن نیز وا فی و س س غالی شده بود ،اما فراتر نیز میتوان رفت و حنان بهن
سههدیر را بههی ارتبههاط بهها غالیههان ندانسههت؛ ی یههرا بهها عبههارات گونههاگون بههه بیههان روایتههی پرداختههه کههه
غالیانی همچون محمد بن حسن و داوود الر ی آن را نقل نمودهاند .در وا ع حنان در مجموعه
واء َع َلی ّ
روایات همخانواده حدیث« َس ن
هب» نقهش کلیهدی را ایفها مهیکنهد .او بهه نقهلههای
الن ِ
اص ِ
مخ تل از امامان مختل و حتهی در الهب اسهانید گونهاگون کهه گهاه بهیواسهطه اسهت و گهاه
پدرش و گاه سدی مکهی واسهطه شهدهانهد ،ایهن حهدیث را نقهل کهرده اسهت .از ایهن رو ،همهین
بحار األنوار ،ج ،17ص.154
 .42رجال الکشی ،ص.555
 .43رجال الطوسی ،ص.334
 .44رجال النجاشی ،ص.146

نا ههل آن بههوده انههد را بههه چنههد بیههان و گههویی بهها ت کیههد فههراوان بیههان کههرده کههه ایههن امههر خههود او را در
معر

اتهام به غلو رارمیدهد .به ویژه هنگامی که در سلسله روایت حنان در روضة الکافی،

در جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه

اضطراب فراوان روایت در متن و سند خود به تنهایی برای ّرد این روایهات کهافی اسهت .فهارغ از
ّ
آن که محتوا نیز محل نقد فراوانی است؛ هر چند در این نوشتار بدان پرداخته نشده است .اما
نقطه عط این روایات آن است کهه حنهان روایتهی کهه مضهمونی غلهوآمیز داشهته و ُروات غهالی

سههل بههن ی یههاد کهه خههود بههه غلهو مههتهم بههوده و از محمههد بهن حسههن غههالی نقهل روایههت کههرده ،ایههن

روایت را از حنان گرفته و نقل نموده است.

با این همه هر چند نقل مؤکد حنان از یک روایت غلوآمیز در ایجاد تردید نسبت به او کهافی
است ،اما گذری بر روایهات تفسهیری و اعتقهادی او خهالی از لطه نیسهت؛ چهه بسها کهه ته ملی
د یه تههر در روایهات او ییربنههای پهژوهش هههای مسهتقل آتههی شهود .هههر چنهد در خاتمههه الزم بهه ذکههر
است که روایهات منقهول از حنهان تعهداد ابهل تهوجهی دارد؛ لهیکن عمهده آنهان متضهمن معهانی
اخال ی اس ت .از این رو ،در این نوشتار تنها بر روایات تفسهیری وی _ کهه بهه صهراحت از ظهواهر
آیات عدول کرده و آنها را در فضال اهل بیت ت ویل نموده و برخی روایات اعتقادی کهه در
خصههوص معرفههت و خلقههت اهههل بیههت بههوده ،تمرکههز شههده کههه هههر دو دسههته از دیههدگاه برخههی
45
محققان شاخصهای برای غالی بودن یک راوی به شمارمیرود.
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آخرین
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َّ
هالن ْجم ُههه ْهم ْیه َته ه ُهد َ
ون َ ه ه َهال :الهه َّهن ْج ُم ُم َح َّمه ه نهد َو ْال َع َال َمه ه ُ
هات
از سالم از َو َ َعالمهههات َو ِبه ه
ِ
ْاأل ْو ِص ُ
یاء
ابان بن
تغلب
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« .45غالیان و اندیشه تحری

متن روایت

َ ُ ً َ
َ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ ُ ً
ص َّن َ
ین ذ ّ ِر یهة
راهیم و آل ِعمران علی العهال ِم
اهلل ْاص َطفی آد َم َو نوحا َو آل ِص ْب ِ
ِ ُ
َب ْعضها ِم ْن َب ْعض ال :نحن منهم و نحن بقیة تلک العترة
َ ْ ُ َ
َ َ
َّ
َ ْو ُل اهلل فی َکتابه ُث َّ َ ُ َ ُ َ َ َ
هون َههذا
هت أ ْن یک
هیم ف ِخف
ِِ
ِ ِ
هم لت ْسهئل ّ َنُ ْیوم ِئهذ ع ِهن الن ِع ِ
ُ ُ
َ َ
َ َ
َّ
الط َع ُام ِم َن َّ
الن ِعیم َّال ِذی ْیس ل َنا ُ
اهلل َع ْن ُه فض ِحک َح ّتی َبد ْت َن َو ِاجذ ُه ث َّم
َ ِ
َ
ُ
َ
َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َ
ین و َال را ِئح ُة طیبهة بهل
ال :یا َس ِد ُیر! ال ُت ْس ل َع ْن َط َعام َطیب و ال ثوب ل
َ
َ
ْ
َ
َ
ُْ
ْ
َّ
ْ
الط َاع ِة ل ُت ل ُهِ :ب َِبی أ ْن َت َو أ ِّمی یا ْاب َهن
ل َنا ُخ ِل َ َو ل ُه ُخ ِلقنا َو ل َن ْع َمل ِف ِیه ِب
ْ
َ َ َّ
هیم َ ه َهالُ :حه ُّ
هب َع ِلههی َو ِع ْت َر ِته ِهه ْیسه ْل ُه ُم ُ
الن ِعه ُ
اهلل یه ْهو َم ال ِقی َامه ِهة
اهلل فمهها
هول ِ
َر ُس ِ
َ
َ
َ
َ ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ّ
َ
ْ
ْ
ُ
کی کان شکرکم ِلی ِحین أنعمت علیکم ِبح ِب ع ِلی و ِعتر ِته
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کههان النههاس أهههل ردة بعههد النبههی صال ثال ثههة ،فقلههت :و مهههن التال ثههة
ههال :المقههداد و أبههو ذر و سههلمان الفارسههی ،ثههم عههرف أنههاس بعههد یسههیر،
فقه ههال :هه ههؤالء ال ه هذین دارت عله ههیهم الرحه ههی_ و أبه ههوا أن یبه ههایعوا_ حته ههی
ن
َجههاءوا ب ه میر المههؤمنین مکرههها فبههایعَ ،و ذلههک ههول َاهلل َو مهها ُم َح َّمههد
َ ُ َ ََ
ُّ ُ َ
َ
ص ّال َر ُسه ه نهول َ ه ه ْهد َخ َله ه ْ
هات أ ْو ِته ههل ْانقل ْبه ه ُهت ْم
الر ُسه ههل_ أ فه ه ِهإ ْن مه ه
هت ِمه ه ْهن ْب ِله ه ِهه
ِ
َ
َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ً
هیئا_ َو َس ْ
کم_ َو َم ْن ْین َق ِل ْ
َعلی أ ْعقاب ْ
هیج ِزی
هب َعلهی ع ِقبی ِهه فلهن یضهر اهلل ش
َ ِ
اهلل ّ
ُ
الشا کر َ
ین
ِ

5

سوره
مائده

تفسیر
عیاشی

از پدرش

فی حجهة الهودان بهإعالن أمهر علهی
لما نزل جبرئیل علی رسول اهلل
َ َ َّ ُ ُ َ ّ ْ ُ ْ َ َ
ّ
ْ
َ
بن أبی طالب یا أیهها الرسهول ب ِلهغ مها أن ِهزل ِصلیهک ِمهن ر ِبهک صلهی آخهر
ً
ً
ا یة ،ال :فمکث النبی ثالثا حتی أتی الجحفة فلم ی خذ بیده فر ها
مههن النههاس ،فلمهها نههزل الجحفههة یههوم الغههدیر فههی مکههان یقههال لههه مهیعههة،
فنادى :الصالة جامعة ،فاجتمع الناس_ فقال النبهی  :مهن أولهی بکهم
من أنفسکم ال :فجههروا فقهالوا :اهلل و رسهوله ،ثهم هال لههم التانیهة ،فقهالوا:
اهلل و رسوله ،ثم هال لههم التالتهة ،فقهالوا :اهلل و رسهوله ،ف خهذ بیهد علهی
فقال« :من کنت مواله فعلی مواله اللههم وال مهن وااله و عهاد مهن عهاداه ،و
انصر من نصره و اخذل من خذلهه ،فإنهه منهی و أنها منهه ،و ههو منهی بمنزلهة
هارون من موسی صال أنه ال نبی بعدی»

6

سوره
توبه

7

سوره
رعد

تفسیر بی واسطه دخل علی أناس من أهل البصرة فس لونی عن طلحة و یبیهر ،فقلهت لههم:
ً
عیاشی از امام کانا صمامین مهن أئمهة الکفهر ،أن علیها یهوم البصهرة لمها صه الخیهول_
ههال ألصههحابه :ال تعجلههوا علههی القههوم حتههی أعههذر فیمهها بینههی و بههین اهلل و
صادق
بینهم ،فقام صلیهم فقال :یا أهل البصرة هل تجدون علی جورا فی الحکم
الوا :ال ،ال :فحیفا فی سهم هالوا :ال ،هال :فرغبهه فهی دنیها أصهبتها لهی و
ألهههل بیتههی دونکههم_ فنقمههتم علههی فنکثههتم علههی بیعتههی ههالوا :ال ،ههال:
ف مت فیکم الحدود و عطلتها عن غیرکم الوا :ال ،هال :فمها بهال بیعتهی
تنکث و بیعة غیری ال تنکهث صنهی ضهربت األمهر أنفهه و عینهه فلهم أجهد صال
الکفر َأو السی  ،ثم ثنی صلی أصحابه فقهال :صن اهلل یقهول فهی َ کتابهه َو ِص ْن
ْ َ ُ َ َ ْ ْ
َ
َ ُ
کم_ فقهها ِتلوا أ ِئ ّمهة الکفه ِهر_
نکثهوا أی َمهان ُه ْم ِمه ْهن َب ْع ِهد َع ْهه ِهد ِه ْم َو َط َع ُنهوا ِفههی ِدی ِهن
َ
َ
َ
ّ
هان ل ُه ْهم ل َعل ُه ْهم ْین َت ُهه َ
ص َّن ُه ْهم ال أیم َ
هون فقهال أمیهر المهؤمنین  :و الهذی فله
ِ
ً
الحبة و برأ النسمة و اصطفی محمدا بهالنبوة_ صنکهم ألصهحاب ههذه
ا یة و ما وتلوا منذ نزلت
َ
َ
ّ َ
تفسیر بی واسطه فههی ههول اهلل تبههار و تعههالی :ص ّنمهها أ ْنه َ
هت ُم ْنه ِهذ نر َو ِلکه ِهل ه ْهوم هههاد فقههال:
ِ
ال رسول اهلل  :أنا المنهذر و علهی الههاد ،و کهل صمهام ههاد للقهرن الهذی
عیاشی از امام
هو فیه
با ر
(مرسل)
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سوره
نساء

می

11

سوره
ذاریات

می

ْ َ َ ْ َُ ّْ َ َ
َ
السهماء آی ًهة َف َظ َّل ْ
هت
اثبات بی واسطه س لته
هیه ْم ِم َهن ّ ِ
عن ول اهلل عز و جلِ :صن نش نن ِزل عل ِ
َْ ُُ ْ َ
ّ
َ
خاضه ِهعین ههال :نزلههت ف هی ههائم آل محمههد ینههادى باسههمه
الهداة از امام با ر أعنهها هم لههها ِ
(مرسل) من السماء
َ َ
َ ُ ُ
َ
ُ ُ ْ َُ
ت ویل بی واسطه َف َ َّم هها َم ه ْهن ُأوتهههی َ ُ
کتابیهه ْهه ههال َههههذا
ِ
کتاب ههه ِب ِ
یم ِین ه ِهه فیقهههول ه هها م ا ههر ا ِ
َ
از امام أ ِم ُیر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ین
ا یات
الظاهرة صادق
َ ْ
َ
َ َ َ ُّ
ُْ ُ َ ُ ُ ََ ْ َ
الن ُب ه َّهو َةْ ُ ،ل ه ُ
هتَ :و
یم الکت ههاب  ،ههال:
هراه
بی واسطه ل ههت ْول ههه :فق ههد آتین هها آل ص ْب ه ِ
ْ
ً َ َ
َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ًَ
از امام ال ِحکمهة  ،هال :الفههم و القضهاء ،لههت :و آتینهاهم ملکها ع ِظیمها ههال:
ْ
َّ َ ْ َ َ
الط َاعة ال َمف ُروضة.
صادق
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ال علی بن صبراهیم فهی ولهه ف ِمهنهم مهن آمهن ِب ِهه یعنهی أمیهر المهؤمنین
تفسیر القمی ،ج ،1ص.141
و ه ههم س ههلمان و أب ههو ذر و المق ههداد و عم ههار _ رض ههی اهلل ع ههنهم _ َو ِم ه ْهن ُه ْم
َّ
َمه ْهن َصههد َع ْن ه ُهه و هههم غاص ههبو آل محمههد حقههههم ،و مهههن تههبعهم ههال
ً
َ
فههیهم نزلههت َو کفههی ِب َج َهه ّهن َم َسه ِهعیرا ثههم ذکههر عههز و جه َهل مهها ههد أعههده لهههؤالء
ّ
َ
َ
ّ
الهههذین ه ههد تقه ههدم ذکه ههرهم و غصه ههبهم فقه ههال :صن اله ه ِهذ َ
ین کفه ه ُهروا ِبآیا ِتنه هها
ِ
ْ ً
َ
هارا ههال ا یههات أمی ههر المههؤمنین و األئمههة َ ،و َ ْو ُل هههُ
َسه ْهوف ُن ْصه ِهل ِیهم ن ه
َّ
َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ ْ ُ ْ ُ ُ ً
هودا َغ َیرهه هها ِلیه ه ُهذو ُ وا ْال َعه ه َ
هذاب
ناهم جله ه
کلمه هها َن ِضه ههجت جله ههودهم به ههدل
َ
هان َعزیه ًهزا َحکیمه ًها َفقیه َهل ألبههی َع ْبههد اهلل  :کی ه َ ُت َبه َّهد ُل ُج ُله َ
اهلل که َ
ص َّن َ
هود
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ًُ َ
َغیر َههها َ ههال أ َرأیه َ
کسه ْهر َت َها َو َصه ْ
هت له ْهو أ َخههذ َت لب َنه ًهة َف َ
هیر َت َها ُت َرابهها ثه َّهم ضه َهر ْب َت َها
ِ
ِ
َ
َ
ّ
َْ َ
َ ْ َ
ً
َ
هتِ ،ص ّن َمهها ِهههی ذ ِلههک ،و حههد تفسههیرا آخههر و
هب أ ِهههی ال ِتههی کانه
ِفههی القاله ِ
األصل واحد.
َ
ثههم ذکههر المههؤمنین المقههرین بوالیههة آل محمههد بقولهههَ :و ّاله ِهذ َ
ین َآم ُنههوا َو
َ
َ ُ َّ
هار خا ِل ِهد َ
حات َس ُن ْد ِخ ُل ُه ْم َج َّنهات َت ْجهری ِم ْهن َت ْح ِت َهها ْاأل ْنه ُ
ین
ع ِملوا
الصا ِل ِ
ِ
َ
ً
َ
ّ
ُ
ََ ً
َ
دا ل ُه ْم ِفیها أ ْی ن
واج ُم َط َّه َر نة َو ُن ْد ِخل ُه ْ
یال
ل
ظ
ال
ظ
م
ب
ِفیها أ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ ُّ ْ َ
َ
ْ
َّ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ
مانات ِصلی أه ِلها
ثم خاطب األ ئمة  ،فقالِ :صن اهلل ی مرکم أن تؤدوا األ ِ
ال :فر اهلل علی اإلمام أن یهؤدی األمانهة صلهی الهذی أمهره اهلل مهن بعهده_
ثم فهر علهی اإلمهام أن یحکهم بهین النهاس بالعهدل ،فقهال َو صذا َح ْ
کم ُهت ْم
ِ
َ َ َّ
َْ َ ْ ُ ْ ْ
کموا ِبال َعد ِلَ ثهم فهر علهی ال ُنهاس َطهاعتهم فقهال :یها
اس أن تح
َبین َّالن ِ
َ
ْ
َ
یعههوا َّ
اهلل َو أ ِط ُ
ین َآم ُنههوا أ ِط ُ
یعههوا َ
أ َیههها اله ِهذ َ
الر ُسههول َو أو ِلههی األ ْمههر ِمه ْهن ْ
کم یعنههی
ِ
أمیر المؤمنین
َ
ْ
َ
َ
ََ
َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ
عبداهلل بن َم َّر َع َل ِیه َر ُج نل َع ُد نّو ِ َّ
هلل َو ِل َر ُسو ِل ِه ،فقال« :فما بکت عل ِیهم السماء و األر
ََ َ َ
َ
ین» ُثه َّهم َمه َّهر َع َلیه ِهه ْال ُح َسه ُ
ُفضیل َو مهها که ُهانوا ُم ْن َظههر َ
هین ْبه ُهن َع ِلههی فقههال :ل َکه ْهن َهه َهذا
ِ
َ
َّ َ ُ َ ْ ْ ُ ّ
ْ
َ
َ
ُ
َل ْیبکه َّ
هین َع َلیههه َّ
َ
هت السههماء و األر ِصال
ِ
السه َهم ُاء َو األ ْر َ ،و ههالَ :و مهها َبکه ِ
َع َلی ْ
یحیی ْبن َز َ ْ ُ َ
ین ْب ِن َع ِلی
ِ ِ
کر یا و الحس ِ
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منبع

آخرین
راوی

متن روایت
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شماره

آیه

منبع

آخرین
راوی

12

سوره
شعراء

اصول
الکافی

سالم
الحناط

متن روایت

َ
َ
َْ
َ
وح ْاأل ِمه ُ
هار و َت َعههالیَ :نه َهز َل به ِهه اله ُّهر ُ
اهلل َت َبه َ
هین َعلههی ل َ ِبههک
أ ْخ ِب ْر ِنههی َعه ْهن ه ْهو ِل
ِ
ِ
َ َ
ْ َ ُ
ل َتک ه َ
هون ِم ه َهن ْال ُم ْنهه ِهذر َ
ین ِب ِلس ههان َع َر ِبهههی ُم ِب ههین ههالِ :ههههی ال َوالی ههة ِأل ِمیهه ِهر
ِ
ِ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِنینَ

 .2 - 10جدول شماره  :4روایات اعتقادی
شماره

منبع

محتوا

آخرین راوی

1

الکافی

حضور پی در پی ائمه
تا غیبت امام زمان

معروف بن
ّ
خر بوذ

2

بصائر

علوم ویژه انبیا و مالئک
مقرب به امام هم عطا شده
است.

بی واسطه از
امام با ر
(مرسل)

3

بصائر

شیعیان معرفتشان به امام
ّ
در حد مالئک مقرب و
پیامبران برگزیده است.

از پدرش

4

بصائر

محبان اهل بیت
بخشی از طینت اهل
بیت را در هنگام
آفرینش دربرگرفتهاند

بی واسطه از
امام
صادق

متن روایت

َ
ص َّن َما َن ْح ُن ُکن ُجوم َّ
الس َم ِاءّ ،کل َما َغ َ
هاب َن ْج نهم
ِ
ََ
َ
ِ
َط َل ه َهع َن ْج ه نهمَ ،ح ّت ههی ص َذا أ َش ه ْهر ُت ْم ب ص ههاب ِع ْ
کم و
ِ
ِ
ِ
َ
هب ُ
کمَ ،غیه َ
اهلل َع ْهن ْ
ِم ْل ُهت ْم ب ْع َنها ِ ْ
کم َن ْج َمک َه ْهم،
ِ
ْ
ََ
ْ
ُ َّ
َف ْاسه َهت َو ْ َ ُ َ ْ
هب ،فله ْهم ْیعه َهرف أی
ت بنوع َبه ِهد المط ِله َِ
َ
کم ف ْ
اح َم ُدوا َر َّب ْ
ِم ْن أیَ ،فإ َذا َطل َع َن ْج ُم ْ
کم
ِ
َّ َّ ْ ً َ ّ ً َ ْ ً َ ّ ً َ َ َّ ْ َ ُّ
اص
ِص َن ِهلل ِعلما عاما و ِعلما خاصا ف ما الخ
َ
َ ّ
َ
َ
َ َ
َ
َ
فال ِذی ل ْ َم ّیط ِل ْع َعل ِیه َملهک َُمق َّهر نب َو ال ن ِبهی
ْ ُ ُ ْ َ ُّ ّ
ن
ُ ْ َ َ َّ
اطلعهههت
مَ ْر َس ههل َو َأمههها ِ ْعل َم ههه ال َعهه ْهام َ ال َ ه ِهذی ْ َ
ْ
ین َو األنبیه َ
أطل َهع علیه ِهه ال َمال ِئکههة ال ُمقه ّهر ب َ
هاء
ِ
ِ
ین َ ْد ُر ِف َع َذ ِلک ُّکل ُه ص َل َینا ُث َّم َ َال َأ ماَ
ْال ُم ْر َس ِل َ
ِ
َ
ُ ْ َ
َت ْق َر ُأ ع ْن َد ُه ع ْل ُم َّ
الس َاع ِة َو َین ّ ِزل ال َغیث َو ْیعل ُم
ِ َ ِ
ْ
األ ْرحام َو ما َت ْدر ی َن ْف نس ما ذا تَ
کسبُ
ما ِفی
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ ً
دا َو ما َت ْدر ی َن ْف نس ب ی أ ْر َت ُم ُ
وت
غ
ِ
ِ
َ َ
یه هها َأ َب ه هها ْال َف ْضه ههل! َل َق ه ه ْهد َأ ْم َسه ه ْ
هیع ُت َنا أ ْو
هت ِش ه ه
َّ
َ َِ
َ
َ
ََ
َ
َأ ْص َب َح ْت َعل َی أ ْم ِر َنا َما أ َّر ِب ِه ِصال َملک ُمق َّر نب
ْ َ َُْ ن ْ َْ ن ُ ْ ن ْ َ َ َ ُ َْ
اهلل ل َب ُهه
أو ن ِبی مرسل أو عبهد مهؤ ِمن امهتحن
ْ
ِل ِْل َیم ِان
اهلل َع َجه ه ه َهن ِط َین َت َنه ه هها َو ِط َینه ه ه َهة ِشه ه ه َ
ص َّن َ
هیع ِت َنا
ِ
َ
َف َخ َل َط َنهها بهه ْهم َو َخل َط ُهه ْهم ب َنهها َف َمه ْهن که َ
هان ِفههی
ِِ
ِ
َ ْ َ
َ َ َ َْ
اهلل
خل ِق ِه شی نء ِم ْن ِط َین ِت َنا َح ّن ِصل َینا ف ن ُت ْم َو ِ
ِم َّن

نتیجه گیری
نجاشی در گزارش از وضعیت محمد بن حسن بن شهمون بهه وا فهی و سه س غهالی بهودن او
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اشاره کرده و در ا دامی کمنظیر سه روایت از او نقل کرده است .دو روایهت نخسهت ،آشهکارا بهر

وضوح اثبات نماید که روایت سوم نجاشی نیز در خصوص غلو محمد بهن حسهن بهوده اسهت.

بههر ایههن اسههاس ،چنههین اسههتنباط مههیشههود کههه نجاشههی از ورود ایههن اندیشههه در گفتمههان متههداول

جامعه شیعی که عمل دارای هویت و اصالتی نیست و نماز و زنا برای فرد ناصهبی برابهر اسهت
َ
واء َع َلی ّ
« َس ن
اص ِب َصلی أم َزنی» ،احساس خطر کرده و سهعی بهر آن داشهته تها بهه خواننهدگان
الن ِ
نشههان دهههد ییربنههای چنههین تفکراتههی از باورهههای غالیانههه محمههد بههن حسههن و امتههال او نش ه ت
می گیرد .دیگر رجالیان نیز در باور به غلو و و

در جست و جوی یک اندیشۀ غالیانه

اعتقههاد او در زمینههه و ه

داللههت دارد .ایههن نوشههتار کوشههیده تهها بهها گههردآوری ههراین متعههدد ،بههه

محمد بن حسن با نجاشی متفه بهودهانهد .در

نهایههت ،روایههات تفسههیری و اعتقههادی موجههود از محمههد بههن حسههن نیههز مؤ یههد ا ههوال رجالیههان در

خصوص غلو وی است.
ّ
لیکن با وجود تالش نجاشهی بهرای بهرمال سهاختن تفکهرات غالیانهه ،اندیشهه تسهویه مصهلی و
هان مههرتب بهها جر یههان
زانههی در میههان سههایر منههابع حههدیتی هههم رخنههه کههرده و از طر ی ه برخههی راو یه ِ
غالت ،ترویج یافته است .حنهان بهن سهدیر راوی اسهت کهه در منهابع رجهالی تنهها بهه و ه

وی

تصههری شههده؛ لههیکن حلقههه مشههتر و اصههلی در میههان همههه روایههات هههم خههانواده «سههواء علههی

الناصب »...است .وی افزون بر آن که متن روایهت مهذکور را بهه گونههای مضهطرب نقهل نمهوده،
گاه از امام با ر

پدرش و یا سدی

و گاه از امام صادق

نقل حهدیث کهرده و گهاه خهود بهدون واسهطه و گهاه از

مکی _ کهه ههر دو مجههول بهه شهمارمیرونهد _ روایهت را بیهان نمهوده اسهت .از

این رو ،غلو وی و یا حدا ل ارتباط با حلقهه غالیهان ،تحلیهل نهوین رجهالی اسهت کهه مهیتهوان از

عملکرد حنان بن سدیر در روایت مورد پژوهش داشت .چنان که در طبقات بعد نیز سههل بهن
هناس روایهات محمهد بهن
ییاد _ که خود از یک سو متهم بهه غلهو بهوده و از سهوی دیگهر راوی سرش ِ

حسههن بههن شههمون غههالی بههه شههمارمیرود _ روایههات هههم خههانواده «سههواء علههی الناصههب »...را از

حنان بهن سهدیر گرفتهه و نشهر داده اسهت .در نهایهت ،نیهز ههر چنهد روایهت مهورد بحهث در رجهال

النجاشههی ،خههود بههه سههبب ضههع

سههند و نقههل از دو راوی غههالی (محمههد بههن حسههن و داوود

الر ی) ،در هیچ یک از منابع روایی شناخته شده نقل نگردیده؛ لیکن از طری راویان مهتهم بهه

غلو همچون حنان بن سدیر و سهل بهن ی یهاد آدمهی در روضهة الکهافی انعکهاس یافتهه ،سه س بهه

گونهههای بههیسههند در ثههواب االعمههال انعکههاس یافتههه و در جوامههع مت ه خر نیههز در بحههار األنههوار نقههل

شده است.

از این رو ،هر چند محدثان نخسهتین امامیهه ّ
حتهی بهرای روایهات ههمخهانواده حهدیث تسهویه
ِ
ّ
مصلی و زانی نیز طری صحی نداشتهاند ،لیکن عدم شناخت نقش پنههان حنهان بهن سهدیر
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در ت ههرویج ی ههک اندیش ههه غالیان ههه از طر یه ه چن ههد روای ههت مض ههطرب ،موج ههب ش ههده ت هها روای ههات
واء َع َلی ّ
همخانواده « َس ن
اص ِب »...را در برخی منابع روایی نقل نمایند.
الن ِ
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