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 یسکون اديزیبن اب ليوثاقت و مذهب اسماع یواکاو
 1منوچهری ینینای محمدرضا

 2حکیم محمد

 چکیده
رو در زیاد سَکونی شعیری، محدثی است كه روایات بسیاری از او نقل شده و از همیناسماعیل بن ابی

عامی»جوامع روایی و فقهی، مهم و اثرگذار قلمداد شده است. او به دلایل زیر در منابع رجالی و فقهی، 

شیخ صدوق به منفردات سکونی، تصریح برخی از فقیهان  دانسته شده است: عدم فتوای« ضعیف»و « مذهب

. سنتضعف و عامی بودن و حتی كفرِ سکونی و اتحاد مسلكِ وی با اهل بر هیامامنظرانِ دانش رجال و صاحب

در پژوهش حاضر، پس از تبیین دلایل و شواهدِ مذكور، به بازاندیشیِ انتقادی و كشف میزانِ اتقان این 

ر دست آمده است كه دت نظریه عامی بودن و ضعف سکونی پرداخته شده و این نتیجه بهها جهت اثباگزاره

در تشخیص جایگاه و ضعف یا وثاقت راوی توجه نشده  مؤثرتمسك به این دلایل و شواهد، به جمیع قرائنِ 

ونی تِ سکاست و یا منحصراً به رجوع به منبع رجالی اكتفا شده است. عدم توجه به اماراتِ امامیت و وثاق

)ع( از حدیث با وی، مقبولیتِ روایات سکونی، روایتِ  تیباهلاز قبیل: محتوای روایات سکونی، عدم تقیه 

اصحابِ اجماع و كثرتِ روایت اجلاء از این راوی، از دیگر اشکالات این نظریه است. بر این اساس، این 

 شود.پذیرفته می «هیامامثقات »و بلکه از « مذهبامامی» محدثانراوی در شمارِ 

 مذهب.زیاد، رجال شیعه، روایت، راویانِ عامی: سکونی، اسماعیل بن ابیواژگان كلیدی
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 مقدمه-9

های متأخر ویژه در دورههای علوم حدیث، بهترین شاخهعنوان یکی از مهمدانش رجال، به 

اد اسلامی مطرح های حدیثی و اجتهای برای پژوهشعنوان مقدمهو معاصرِ حدیثی و فقهی، به

 تیاهمفقهی  -گردیده است. آنچه در برخورد با علم رجال و نگرش رجالی در استنباط حدیثی

و نیز توجه به عدم انحصار طریق دستیابی به وثاقت  طیوتفرافراطفراوان دارد، پرهیز از هرگونه 

ائن گوناگونِ وتمام به شواهد و قریا ضعف راوی در پژوهشِ محضِ رجالی و همچنین توجه تامّ

 ، یکی از راویان«زیاداسماعیل بن ابی»بیانگر احوال راوی و تتبع تام در مجامع روایی است. 

. های آینده استاثرگذار در انتقال احادیث ائمه )ع( در ابواب و مسائل مختلف اسلامی به نسل

 تیاهمقهی، باط احکام فویژه در استنآفرینیِ روایات او بهو کشف نقش هیامامتتبع در منابع رواییِ 

 روشن خواهد نمود. شیازپشیبروایات منقول از طریق وی را 

لانی، عسقابن حجر شود )زیاد سکونی که از راویان طبقۀ هشتم محسوب میاسماعیل بن ابی

ابو »مکّنا به « مسلم»(، اهل کوفه بوده و نامِ پدر او، 13، ص1331زاده، / تقی153، ص1، ج1151

لی ابن داود حلی، به دلیل اشتباه با اسماعیل بن زیاد بزّاز کوفی اسدی تابعی ؛ واست« زیاد

ن الدیدانسته است )تقی« مسلم البزّاز الاسدی»زیاد را (، نام ابی120-121، صص1331)طوسی، 

 (.00، ص1333ی، حل

، 1153)نجاشی، « سکونی»این راوی در منابع رجالی و مجامع روایی علاوه بر شهرت به 

/ 003، ص3، ج1310نیز معروف است )کلینی، « شعیری»(، به 33تا، صطوسی، بی /21ص

به صورت مطلق، اسماعیل « شعیری»و « سکونی»( و منظور از تعبیرِ 313، ص1، ج1310طوسی، 

 (.10، ص2، ج1111زیاد سکونی شعیری است )کلباسی، بن ابی

( و از 23، ص1333ی، شود )برقاسماعیل سکونی از اصحاب امام صادق )ع( محسوب می

بدون  ـو کتابی با وصفِ کبیر « النوادر» آن حضرت و امام باقر )ع( حدیث نقل کرده است. کتاب

/ ابن شهرآشوب، 13تا، صبه وی منسوب شده است )طوسی، بی ـاشاره به نام یا موضوع آن 

/ 01تا، صبی ،نیز به سکونی منسوب است )ابن ندیم «تفسیر»کتابی دیگر با عنوان  .(1، ص1331

 (.231، 215، 215، صص1تا، ج، بیآقابزرگ

روایت  1525بوده و فقط در کتب اربعه، نام او در اسناد بیش از  ةير الروايکثسکونی از راویان 

منقول از امام صادق )ع( هستند.  -ای بسیار اندک عده استثناءبه - هاآنکه غالب  واقع شده است

/ 235، ص1111ی، حلوفلی از وی روایت نقل کرده است )علامه بیش از همه، حسین بن یزید ن

روایت از سه کتاب کافی، تهذیب  323تنها در سند  کهیطوربه(؛ 113، ص23، ج1311خوئی، 
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 بن هممغیره، جَ بن عبداللهمانند شود. علاوه بر نوفلی، راویانی و استبصار، این طریق، دیده می 

 عیسى نیز از بن محمد و سعید بن أیوب، محمد بن الةفّضجعفر،  بن مدائنی، سلیمان حَکَم

 (.153، ص3، ج1311اند )خوئی، سکونی روایت نقل کرده

بررسی شخصیت و شناخت جایگاهِ روایِی سکونی، از مباحث دیرینه و درازدامنه در دانش 

وی اهایی متفاوت درباره این رپژوهان شیعه، دیدگاهرجال شیعه است؛ و در تضارب آراء حدیث

 ارائه شده است:

محسوب شده و  )سنی(« مذهبعامی»در برخی منابع رجالی و فقهیِ شیعه، این راوی، 

، 2ج، 1112ی، حل محقق/ 215-231صص، 3ج، 1115تضعیف گردیده است )ابن ادریس، 

، 1333ی، حلالدین ، ذیل عنوان جابر بن یزید/ تقی111، 30، ص1111ی، حلعلامه  /111ص

 (.121ص

البته با شرایطی مانندِ عدم مخالفت با مذهب یا اجماع  -از فقها نیز به روایت سکونی بعضی 

(. در برخی از منابع فقهی و رجالی، سنی 111، ص1، ج1113کنند )طوسی، عمل می - هیامام

مذهب بودنِ وی، تصریحاً یا تضمّناً به وثاقت بودنِ سکونی مسلّم دانسته شده و با اذعان به عامی

/ مازندرانی 11ص، 1113/ همو، 202، ص1، ج1153ی، حل محققاره شده است )ر.ک. او اش

های معاصر نیز به پیروی از دیدگاه مشهور و متأخرِ (. برخی پژوهش11، ص2، ج1111حائری، 

/ 131-130، صص1331اند )ر.ک. باقری، و البته ثقه دانسته مذهبرجالی، این راوی را سنّی

 (.232-201، صص1313رحمتی، 

، 3تا، ج)عاملی، بی ثابت نشده است محققاندر مقابل، عامی بودنِ سکونی برای برخی از 

اند )بحرالعلوم، ی کردهمعرفمذهب نظران نیز وی را از راویانِ امامیبرخی از صاحب ( و203ص

 (.121، ص2، ج1313

وینی از سنت نیز به شدت مورد طعن واقع گردیده و با عناسکونی در مجامع رجالی اهل 

مذهبان نسبت به راوی است؛ عناوینی مثل: وی یاد شده است که نمایانگر شدت تضعیفِ سنّی

/ ابن حجر 133، ص1، ج2551/ دارقطنی، 123، ص1، ج1332)ذهبی، « متروک و واضعِ حدیث»

، 1، ج1332)ذهبی، « متّهم و کسی که منکرالحدیث است»(؛ 153، ص1، ج1151عسقلانی، 

« منکرالحدیث»(؛ 121، ص2، ج2552)ابن حجر عسقلانی، « مجهول و خبیثکّذاب، »(؛ 205ص

شیخ دجّالی »(؛ 212-211، صص1، ج1151/ ابن حجر عسقلانی، 311، ص1، ج1151)جرجانی، 

( و 121، ص1، ج1311)ابن حبان، « که ذکر او در کتب، جز برای بیان قدحِ وی حلال نیست
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 (.251، ص 1، ج2552)عسقلانی، « ضعیف»

ای جدید، و با ارائه شیوه نوشته حاضر، با روشی متفاوت از تحقیقات پیشین و معاصردر  

ده، در تشخیص عقی مؤثرسعی شده است بدون رجوعِ منحصر به منابع رجالی، به سایر قرائنِ 

برخی تحقیقات که ضمن سعی در اثبات  برخلافجایگاه و ضعف یا وثاقت راوی توجه شود و 

داده ن به دستای روشن ها نقل اقوال شده و بدون ارائه تحلیل، نتیجهامامی بودن سکونی، تن

 ی اثبات شود.روشنبه(، امامیت و وثاقت راوی 115-33، صص1312است )محققیان، 

 تضعیف سکونیرجالیان و فقها بر  و شواهدل یدلاتبیین و بازاندیشیِ -2

ه محور اصلی قابل طرح و دلایل و شواهدی که برای اثبات ضعفِ سکونی ارائه شده، در س 

ریح و تص مذهب بودن، عدم فتوای شیخ صدوق بر اساس منفردات سکونیبررسی است؛ سنّی

نظرانِ دانش رجال شیعه به ضعفِ راوی، دلایلِ طرفداران نظریۀ ضعف فقیهان نامدار و صاحب

 شده است: تمسکدهد که برای اثبات هرکدام نیز به قرائنی سکونی را تشکیل می

 سکونی عامی بودن -2-9

 برای اثبات عامی بودن سکونی، به دلایل و شواهد ذیل استناد گردیده است:

 استناد به عبارت رجال برقی -2-9-9

 ست.ا عبارت برقی، ودنماستفاده را از آن  عامی بودن سکونیتوان میی که ترین نصّقدیمی 

صراحتاً بر روایت سکونی از « الَعواِم َيروی َعِن»ق( در رجال خویش با تعبیر 231)د.  برقیظاهراً 

 نِ روی َعَي»تعبیر  جایقاموس الرجال به البته در(؛ 23ص، 1333، برقیعوام تأکید کرده است )

، 1111)شوشتری، « کننداز او روایت نقل میوام ع ؛واُمالَع روی عنُهَي»گونه آمده است: این« واِمالَع

سنت( باشد و یک راوی فقط از عامه )اهل« عامه» اگر عوام به معنای؛ بنابراین (25، ص2ج

ون خواهد بود. بد او عامی بودن قرینه برو یا فقط عامه از وی روایت نقل کنند،  روایت نقل کند

تنها  گاه،تردید روایت دائمی و صِرف از عامه، قرینه بر عامی بودن راوی است؛ زیرا شیعیان هیچ

 وایاتبرای شیعیان، ر یت روایات عامهحجّعدم بنا برد؛ و کننو صِرفاً از عامه روایت نقل نمی

 .نخواهد بودحجت سکونی 

 رجالدر عبارت « عوام»( مراد از واژۀ 23، ص2، ج1111)کلباسی،  محققانهرچند برخی از 

/ 353، ص1153برقی )یروی عن العوام( را یک شخص از میان عوام بن حوشب )ر.ک. نجاشی، 
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/ نوری، 213، ص1331( یا عوام بن عبدالرحمان )ر.ک. طوسی، 210، ص1333الدین حلی، تقی 

کدام از مصادر رواییِ امامیه، روایتی ( دانسته است، نه یک مفهوم؛ اما در هیچ233، ص3، ج1110

 نیست. رشیموردپذاز سکونی از شخصی به نام عوام وارد نشده و این نظر، 

 برقی استناد به تعبیر نقد-2-9-9-9 

رح با اشکالاتی که در ذیل مط ـجهت اثبات عامی بودن سکونی ـبرقی استناد به عبارت رجال

 شود، مواجه است:می

به  از عوام، عامه آیا منظور در عبارت برقی مبهم است؛« عوام»واژه  مراد ازد بدون تردی -1 

وان تتردید نمیبی است؟ «مقابل خواص»، عوام است؟ یا منظور از در مقابل شیعه سنتاهل معنای

 زیرا:مذهب بودنِ وی را فهمید؛ این عبارت، عامی بودن سکونی به معنی سنّی از

و مترادف با جمهور و توده مردم است  خواصاز جهت معنای لغوی، در مقابل « عوام» :اولاً 

که در اصطلاح کلام و « عامه»( و با 121، ص1، ج1330/ طریحی، 135، ص2، ج1111)فیّومی، 

/ طریحی، 13، ص1، ج1310سنت و جماعت است )کلینی، معنای اهلحدیث، مقابلِ شیعه و به 

 (، تفاوتی آشکار دارد.121، ص1، ج1330

و رایج، نه در کتب رجال و نه در کتب تاریخ، چه در کتب شیعه و چه طور متداول بهثانیاً: 

 .شودتعبیر نمی «عوام»واژۀ  اب مذهبان()= سنّی عامه ازسنت، در کتب اهل

 ای بر ضعفبه این معنا، قرینه« عوام»گر عوام به معنی مردمِ عادی باشد و روایت از ثالثاً: ا 

ندارد که  ثنِ احادیایوانسبت به سایر ر یتیخصوص گونهسکونی هیچسکونی باشد، باید گفت 

 ؛)در مقابل خواص( تعبیر شده باشد «یروی عنه العوام»یا « یروی عن العوام»به ، ن خصوصیتآاز 

 (هیروایت از او در میان خاصه )امام و بودهمحدثان  مانند سایر، حدیث سکونی در شیوهبلکه 

. سکونی نیز مانند سایر راویان، گاهی از بزرگان دین و ائمه )ع( و گاهی متداول است ع ویشا

 روایت نقل کرده است. -و چه غیر ایشان  تیباهلچه در ردیف شاگردان  -نیز از سایر افراد 

، 1333وسیلۀ ناسخان در اصل عبارت وی )برقی، تصحیف و تحریف بهتمال احنابراین ب 

طور برخی رجالیان بر این باورند، به دلیل قرابت احتمال دارد همان شود؛ یعنی( مطرح می23ص

(، 22، ص2، ج1111)شوشتری، « العوام»شده و به ظاهریِ نوشتاریِ، واژه اصلی متن، تصحیف

 تبدیل شده باشد.

به عامی بودن راویان  ـ«عامی»با واژۀ  ـ در موارد متعددیقی در رجال خویش، خود بر -2

 شمار نیاوردهبه عامه را از (؛ ولی سکونی11، 13، 12، 33، 21، صص1333)برقی، ده اشاره نمو
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کونی مذهب بودنِ ساز سیاِق عبارت برقی، سنّی جهیدرنتبه این موضوع تصریح نکرده است؛  و

 شود.برداشت نمی

 تصریح شیخ طوسی -2-9-2

 عامه دانسته سکونی را از صراحتاً «فی اصول الفقه ةدّعُال»در کتاب  ق(115طوسی )د.  شیخ 

یک راوی، شرایط پذیرش احادیث راویان عامه  و ضمن تبیینِ شرط عدالت برای قبول روایتِ

ای شما ای برحادثه اگر»کند و با استناد به روایت امام صادق )ع( مبنی بر اینکه را نیز مطرح می

اند نیافتید، پس به آنچه ]مخالفانِ مذهب[ از پیش آمد که حکم آن را در آنچه از ما روایت کرده

( 203، ص2، ج1151)مجلسی، « اند نظر کنید؛ و به آن عمل نماییدعلی )ع( روایت کرده

غیاث و غیاث بن کّلوب حفص بن  مانندای از راویانِ عامه به روایاتی که عده هیامام»...نویسد: می

 و نظر اینکه مورد انکار ائمه نبوده شرطبهاند، و نوح بن درّاج و سکونی، از ائمه ما نقل کرده

(. 111-113، صص1، ج1113)طوسی، « کنندآن روایت نباشد، عمل می برخلاف هیاماماصحاب 

، 1310همو، بر همین اساس، شیخ طوسی در برخی مواضع به روایات سکونی عمل کرده است )

 (.111-113، صص1، ج1113 / همو،131ص، 1155همو،  /311ص، 1ج

 نقد دیدگاه شیخ طوسی-2-9-2-9

بوده و در منابع رجالی با  هینوح بن درّاج از اصحاب امام در دیدگاه صحیحِ رجالی، -1

، 1153عناوین و توصیفاتی ذکر شده است که بر امامی بودن ِوی، دلالتِ آشکار دارند )نجاشی، 

، شیخ طوسی در عبارت مذکور از حالنیباا(؛ 201، ص1313ی، کش/ 123-121 ،152صص

با  (.111-113، صص1، ج1113، نوح بن درّاج را نیز عامی دانسته است )طوسی، ةکتاب ُعدّ

وح بن ن شود، قطعاً شخصیتی ماننداستنباط می شیعه معتبرِ ه به آنچه از منابع رجالی و رواییِجتو

/ 201، ص1313ی، کشه و بغداد، قاضیِ منصوب از طرف عامه بوده )هرچند در کوفدرّاج، 

، 2552/ ابن حجر عسقلانی، 231، ص1، ج1332/ ذهبی، 131، ص10، ج1122خطیب بغدادی، 

شیخ طوسی ، حالنیباالاعتقاد بوده است. امامی و صحیح ا(، ولی 133، ص1و ج 203، ص2ج

 .(111-113، صص1، ج1113)طوسی،  شمرده استبررا از عامه  یو

وب بجلی نیز باید دانست در مصادر رجالِی علاوه بر نوح بن درّاج، دربارۀ غیاث بن کلّ

های معاصر، ( و در پژوهش330، ص1153مذهب وی نشده )نجاشی، ای به نخستین امامیه، اشاره

 (.15-30، صص1315شمار آمده است )حسینی، مذهب بهوی از راویانِ شیعه
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شده است )ر.ک.  مذهب دانستهثار، حفص بن غیاث بن طلق، سنّیهرچند در برخی از آ  

، درباره حالنیباا(، 13، ص1111ی، حل/ علامه 133، ص1331/ طوسی، 315، ص1313ی، کش

(؛ نجاشی به مذهب وی تصریح 112، ص1331مذهب او نیز اختلاف دیدگاه وجود دارد )باقری، 

، 1، ج1110اند )نوری، آورده به شمارمامی (، برخی او را ا131، ص1153نکرده است )نجاشی، 

( و امکان استظهارِ تشیع حفص بن غیاث از برخی روایات وجود دارد )کلینی، 211-213صص

 (.105، ص1، ج1311/ خوئی، 235، ح131، ص1، ج1310/ طوسی، 2، ح133، ص1، ج1310

 ها برای عامهآن قاضی بودنِ هاج به قرینحکم به عامی بودن سکونی و نوح بن درّاحتمالاً  

بوده است. خصوصیت مشترک نوح بن درّاج و سکونی، قاضی بودنِ آن دو برای عامه است؛ 

/ ابن حجر 231، ص1، ج1332/ ذهبی، 311، ص1، ج1151)جرجانی،  سکونی، قاضیِ موصل

که لی چنانواست،  ( و نوح بن درّاج، قاضیِ کوفه و بغداد بوده121، ص2، ج2552عسقلانی، 

ای میان قاضی بودن از طرف بیان شد، ملازمه ـای آشکار به عنوانِ نمونه ـنوح بن درّاج  درباره

 عامه و عامی بودنِ راوی وجود ندارد.

 ی به رد روایاتِ سکونی به دلیل عامی بودنحلتصریح ابن ادریس  -2-9-3

روایات است. وی عمل به  هیامامق( قائل به کفرِ مخالفان مذهب 013ی )د. ابن ادریس حل

ماعیل = اساو ]، لافیتخابدون هیچ »: نویسدسکونی توسط شیخ طوسی را نقد کرده و چنین می

عفر ولی شیخ ما ابوج؛ قبول شیخ طوسی نیز هست مذهب است که این مطلب موردعامی سکونی[

ولی ، عامل به اخبار آحاد استطوسی[، ] خیاگرچه ش ...کرده استاو عمل  به روایتِ []طوسی

خبر  ولِ...قب» است: نوشته ةعدّ در زیرا شیخ؛ او جایز نیست که به روایت سکونی عمل کندبرای 

 اردا راوی و امامی بودنِطریق، عبارت است از: متوقف بر طریق مخصوصی است و آن  ،واحد

« تتوان خبر او را پذیرفمیکه  ؛ و تنها در این صورت استازجمله عدالت قبول خبر شرایطِبودنِ 

صفتی که شیخ طوسی آن  چدارای هی = سکونی[] یاین راو (؛ اما155ص، 1، ج1113 )طوسی،

ذهب معامیوی بلکه که شیخ آن را صحیح بداند، نیست  و هیچ طریقی را اعتبار کرده باشد

ه کلبنیست، عادل  از نظر شیخ طوسی نیز او نیست و هیامام هقّحَ هفیاز طا او ]= سکونی[ .است

ی شیخ طوس کهیدرحال چگونه بر روایت او اعتماد کرده است؟!سی شیخ طوپس است؛ کافر 

 (.215-231ص، ص3ج، 1115ابن ادریس، )« قائل به روایتِ عاّمیِ کافر نیست

مذهب بودن، کافر و ی، سکونی را به دلیلِ عامیحلشود، ابن ادریس که ملاحظه میچنان
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 کرده است. داند و روایات او را غیر معتبر محسوبضعیف می جهیدرنت

 نقد دیدگاه ابن ادریس-2-9-3-9

اشکال ابن ادریس بر شیخ طوسی و استناد به کلام شیخ جهت اثبات عامی بودن سکونی با 

 اشکالات زیر مواجه است:

 شرطروایات عامه بهوی، گاه ددر دیکه شود استنباط می ةعدّ از ظاهرِ بیان شیخ طوسی در -1

، هیامام، عدم مخالفت با فتوا و اجماع هیامامث عدم وجود روایتِ مقابل و معارض در احادی

بوده و عمل به آن حجت احادیث، آن  اویانرنیز وثاقت  و هیاماممنقولات از طریق با موافقت 

مذهب که سکونی را عامی ـخودِ شیخ طوسی ازجملهو  ـ هیامامواجب است و از طرف دیگر، 

ین موضوع ا ؛(111-113، صص1، ج1113)طوسی،  اندبه روایات سکونی عمل کردهدانند، می

که دیدگاه وی و بل در «راویو عدالتِ  توثاقاعتبار » به ةعدّ تصریح شیخ طوسی در همیضمبه

به شیخ طوسی همچنین استناد  و (155، ص1، ج1113)طوسی،  دیدگاه تمامی علمای شیعه در

شاهدی (، 131ص، 1155همو،  /311ص، 1ج، 1310در مسائل فقهی )طوسی،  روایت سکونی

 است. راوی در دیدگاه شیخ طوسی بر ثقه بودنِ

تواند به دلیِل عمل به روایات سکونی، اشکالی بر شیخ بر این اساس، ابن ادریس حلی نمی 

هایی، روایاتِ راویان طوسی وارد نماید؛ زیرا اینکه شیخ طوسی در مواردی و با بیان تبصره

 اعتبار و کفایتِ وثاقت و عدالتِ راوی است. المذهب را پذیرفته باشد، با توجه بهفاسد

به دلیل عدم اتقان و  -که گذشت چنان -اعتقاد شیخ طوسی به عامی بودن سکونی -2

 استناد است. رقابلیغهای نقض مانند نوح بن درّاج، و وجود مثال استحکام دیدگاه وی

 حلی و رد روایات سکونی محققتصریح  -2-9-1

روایات سکونی را ضعیف دانسته و  ، صراحتاًمواضع متعددیدر  ق(131)د.  محقق حلی

نموده است؛ در برخی ل گوناگون مستند یاین تضعیف را به دلاحلی  محقق .کندها را رد میآن

واند تمواضع، روایت سکونی را در برابر مطلقات رد کرده است؛ یعنی روایتی از سکونی را که می

کند که با روایت سکونی، مطلقات باشد، رد نموده و اذعان می هیاماممقیِّد برای روایتی مطلق از 

و  «عامی بودن سکونی»زند. وی رد روایت سکونی در برابر مطلقات شیعه را به را تقیید نمی

همچنین  (.111ص، 2ج، 1112نماید )محقق حلی، مستند می« او عمل به منفردات عدمِ»همچنین 

گاهی نیز روایت (؛ 113ص، 2ج)همان،  کندشذوذ رد می علتِ  به روایت او رادر مواری دیگر، 
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 (.213ص، 2جکرده است )همان، رد ، آمدهموثقی که در همان مورد حدیث سکونی را در مقابل  

 حلیمحقق دیدگاه نقد  -2-9-1-9

 دیدگاه محقق حلی با اشکالات زیر مواجه است:

راوی، از  «می بودنعا»این است که ، شودمی حلی استظهارمحقق  آثارآنچه از برخی  -1 

، 1112/ همو، 33ص ، 1ج، 1153محقق حلی،  .ر.کاست ) سکونی مستنداتِ وی در تضعیف

ر کننده بیابی به دلیلی قطعی و قانعدست ـآمد  خواهد زینو  ـ که گذشتو چنان( 115، ص2ج

 عامی بودن سکونی بسیار مشکل است.

یش، روایتِ سکونی را صراحتًا جالب این است که محقق حلی، خود در یکی از آثار خو

 (.333، ص1، ج1153کند )محقق حلی، ی میمعرفروایتی امامی 

 دُ رِ نفَا یَمفتی بِألا »نویسد: در من لایحضره الفقیه که می صدوقشیخ از کلام حلی محقق  -2 

و مقصودِ  دکرده که برخلاف مرا چیزی را استظهار( 311، ص1، ج1113بابویه، ابن)« به السکونی

ی که در موضعبر اساس روایت سکونی، چنان« عدم افتاء»استنباط محقق حلی از صدوق است؛ 

)ر.ک.  بوده است« عدم عمل( »311، ص1، ج1153نماید )محقق حلی، از المعتبر تصریح می

که در ادامه تبیین خواهد شد، مقصودِ صدوق از ( ولی چنان213، 251، صص2، ج1112همو، 

، هیماماوایت منفرده سکونی، عدم فتوا به روایتی است که معارض با اجماع ر بر اساسعدم افتاء 

وری و یا مستلزم ام ـالصباح کنانیمانند ابی ـ هیاماممخالف با روایت شخصی از ثقات اصحاب 

 ای، با استناد به سخنحلی در مسألهمحقق گریز است؛ و نه اطلاق در عدمِ عمل. ستیز و عقلعلم

 جزاءاِ با قاعده اصولیاین روایت علت مخالفت  بهو  فتوا به روایت سکونی عدم دربارهصدوق 

ایت به ضعفِ رو ـتوسط روایت سکونی و تقییدِ آن اطلاق ـروایتی دیگر اطلاقِمخالفت با و 

عدم عملِ شیخ صدوق  وجهچیهبهآنکه (؛ حال311ص، 1ج، 1153کند )محقق حلی، حکم می

ر داصولی و یا تقیید یک اطلاق نبوده است.  قاعدهلفت با یک به روایت سکونی، به دلیل مخا

استناد به سخن صدوق، روایتی از سکونی را به علت مخالفت با اطلاق روایتی با موردی دیگر نیز 

در هر دو مورد نیز و  (111، ص2، ج1112و تقیید آن اطلاق، رد نموده )همو،  هیاماماز اصحاب 

 .بر کلام صدوق تکیه کرده است

 سنت در نقل روایاتاتحاد مسلكِ سکونی و اهل -2-9-1

امی عدلیلِ عنوان به سنت رانظرانِ دانش رجال، یکسانیِ شیوه حدیثی با اهلبرخی از صاحب
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 کنند:طرح میبودن سکونی م

 از امام صادقاست، سنت اهل سبکگونه که ، همانسکونی در روایات خویش -2-1-0-1

تفاده اس «عبداللهأبی»شیعیان در روایات خود از کنیه  کهیدرحالکند، تعبیر می« جعفر»به )ع( 

 نمایند.می

سند بلکه مُیست، ن آن حضرتاز خود )ع(، غالباً  امام صادقسکونی از روایات  -2-1-0-2

؛ و این نیز رویۀ ائمه است)ص(  رسول اکرماز یا  وامیرالمؤمنین )ع( از پدران امام صادق )ع( به 

یت با مخالفینِ مذهب بوده است؛ به این دلیل که مخالفین، روایاتی را از ائمه )ع( )ع( در روا

 .پذیرفتند که مسند به امیرالمؤمنین )ع( یا رسول اکرم )ص( باشدمی

در د، کننمی تعبیر« رافضی» عامه که از امامیه بهعلاوه بر اتحاد مسلک حدیثی،  -2-1-0-3

؛ انداو را تضعیف کردهو فقط مطرح کرده « رفض»سبت سکونی را بدون نمنابع رجالی خویش، 

 (.22، ص2، ج1111دانند )شوشتری، شود که او را شیعه نمیپس معلوم می

 سنتاتحاد مسلك حدیثی سکونی و اهلنقد  -2-9-1-9

 شواهد مذکور با اشکالات زیر مواجه است:

 و متداولرایج  وهیشبه را سکونی  ثیکثر احادا، ق( در الکافی 321کلینی )د.  الاسلامثقة -1 

را  «جعفر»این احتمال که کلینی لفظ  و 1است وردهآ« عبداللهیاب»تعبیر  و با امامیه نایوار در بین

نیز ی زیرا در موارد متعدد؛ استباطل  الیم، احتتبدیل کرده باشد «عبداللهیاب»از باب احترام به 

اگر بنا بر تغییر لفظ به دلیل احترام  هکیدرحال؛ 2نقل کرده است« جعفر»روایات سکونی را به لفظ 

 گرفت.بایست در تمامی موارد، این رویه را در پیش میبود، می

 «جعفر»ها از امام صادق )ع( با لفظ از سویی دیگر، اسناد تمامی روایاتِ سکونی که در آن

و از  ؛است آمده «عبداللهیاب»ها لفظ همان سند روایاتی است که در آن دقیقاًتعبیر شده است، 

شته، دا وجود نزد ویکه در نسخه  لفظیهمان به که کلینی لفظ را  شودکشف می این اتحادِ اسناد

بته در و الوارد شده  بسیار «عبداللهیاب»ظ لف، دهد که در این نسخهو نتیجه مینقل نموده است؛ 

روایت سکونی از امام  مورد از اسناد الکافی، در 133آمده است. در « جعفر»موارد اندکی نیز لفظ 

وجود  «عن جعفرٍ»آمده و تنها در شانزده مورد است که تعبیر « عبداللهعن أبی»صادق )ع(، تعبیر 

                                                           

 .73، ص2؛ ج875، ص8؛ ج74، ص7، ج7865نمونه ر.ک. کليني،  عنوانبه. 1

 .5، ص2؛ ج522، ص8؛ ج48، ص7نمونه ر.ک. کليني، پيشين، ج عنوانبه .2
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مورد با اَسناد گروه اول مشترک بوده و همه از علی بن ابراهیم قمی،  13دارد؛ از این تعداد، سند  

که ق )ع( نقل شده است؛ چناناز پدرش ابراهیم بن هاشم، از نوفلی، از سکونی از امام صاد

 بوده است.« عبداللهیاب»های موجود نزد کلینی نیز حاوی لفظ احتمالاً سایر نسخه

/ طوسی، 232ص، 0ج، 1310)کلینی،  تهذیب و استبصار، کافیالروایتی در باب شفعه در  -2

؛ 1است «عبداللهیاب» ، با لفظواحد(، دارای سندی 113ص، 3ج، 1315/ همو، 111ص، 3ج، 1310

( و در طریق 33ص، 3ج، 1113بابویه، همین روایت در من لایحضره الفقیه )ابنسند در  لیو

درج  «عفرج»لفظ  -که در مشیخه من لایحضره الفقیه آمده است  -شیخ صدوق به کتاب سکونی 

آنچه مسلم و نقطۀ اشتراک هر دو سند است، این است  (.113، ص1، ج1333، همو) است شده

سکونی به نوفلی منتقل شده و از نوفلی به ابراهیم بن هاشم رسیده است و از همین که حدیث ِ

ظ بار روایت را به لفابراهیم بن هاشم یک شود؛ زیرا احتمالاًنقطۀ سند است که تفاوت ظاهر می

 دالله اشعریبرای سعد بن عب« جعفر»برای پسرش علی بن ابراهیم و بار دیگر به لفظ « عبداللهیاب»

وان تل نموده است. در اصل روایتِ سکونی، تنها لفظی واحد وجود داشته است که هرگز نمینق

«. عبداللهیاب»وارد شده بوده است و یا لفظ « جعفر»با اطمینان گفت آیا در اصل کتاب سکونی لفظ 

ردد، گای بر عامی بودن و یا شیعه بودنِ سکونی مطرح قرینه عنوانبهتواند دارد و می تیاهمآنچه 

 اکنون در دسترس نیست.در اصل کتاب سکونی است که آن نیز هم کاررفتهبهلفظ 

 ،کافیالدر سند ، ده استشنقل  )ع( امام صادق طریق سکونی از ازکه حدیث واحدی در  -3

آمده  «جعفر»تهذیب لفظ  سند درلی و (01ص، 3ج، 1310)کلینی،  قرار دارد «عبداللهبیأعن »

ن ممک مثلاً متصور است؛ یاحتمالات گوناگوننیز اینجا در ؛ (215ص، 1ج، 1310)طوسی،  است

 «عبداللهیاب»روایت را به لفظ  -2که در سند الکافی قرار دارد -ابراهیم بن هاشم برای پسرش است

« جعفر»به لفظ  -3که در سند تهذیب واقع است -و برای محمد بن احمد بن یحییمنتقل کرده 

ثبت  ولفظ از طرف آن دو در هنگام وصول به کلینی  ا اینکه این اختلافِو ی ؛نموده باشدروایت 

ایات رو نظیر این مورد در تعدادی از ، نه از جانب خود سکونی.باشد آمدهشیپدر کتاب الکافی 

؛ نیز 311، ص1، ج1310طوسی،  /112، ص0، ج1310. کلینی، ر.ک) شوداربعه مشاهده می کتب

 (.303، ص1، ج1310طوسی،  /15، ص0ج، 1310ی، نیکل ر.ک.

                                                           

 ع(.بي عبدالله )أِنيِّ عن َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعِن النَّْوَفِليِّ َعِن السَُّكو .1

 . َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعِن النَّْوَفِليِّ َعِن السَُّكوِنيِّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَِّه )ع(.2

 ع(.َأِبيِه )ع( َعْن ) َفٍرَجعْ َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َهاِشٍم َعِن النَّْوَفِليِّ َعِن السَُّكوِنيِّ َعْن  ی. ُمَحمَُّد ْبُن َأْحَمَد ْبِن َيْحَي3
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 اسلوب یناو  شیعه نیز آمده است نایوااز ر در روایات بعضی دیگر« جعفر»تعبیر به لفظ  -1 

س نربعی، أ بن زیاد ةمسعد، احمیمون قدّ. عبدالله بن عامه نداردراویان اختصاصی به  گونههیچ

 تیبهلاهمه از اصحاب ثقه که  بن یسع باهلی و غیاث بن ابراهیم تمیمی ة، مسعدبن عیاض لیثی

اند که در نقل روایات ای از راویان شیعهنامدار امامیه هستند، تنها نمونه مصنفانو  نامحدث)ع( و 

 .1انداستفاده کرده« عن جعفرٍ»فراوانی از تعبیرِ 

خود  ازز امام صادق )ع( مستقیماً روایات سکونی ا، فراوانبسیار د رموادر در کتب اربعه  - 0

ه ک آن حضرت به امیرالمؤمنین )ع( یا رسول اکرم )ص( )ع( است نه مسند به پدرانِ  دقاص امام

 .2)ع( در بیان روایات به مخالفین بوده است تیباهلاسلوب 

)ع(،  منینؤیا امیرالم )ص( نبی اکرم از)ص(،  مسند از پدران امام صادقت نقل روایادر 

، مه باشدعااصات راویان ختصاز ا« جعفر»تعبیر به ب اسلو هم اگر نیز وجود دارد و «تقیه» احتمال

ی، موصل )ذهبزیرا وی قاضی کرد، بر تقیه حمل توان این نوع تعبیر در روایات سکونی را می

  .بوده است ( و در اوج تقیه121، ص2، ج2552/ ابن حجر عسقلانی، 231، ص1، ج1332

 الحنیباابه شیعیان است و  «رافضی»، اعطای نسبت عامه یعلماروال و مسلک اینکه  -1

عامی بودن ای با ملازمهگونه هیچ، اندرفض نداده نسبتِبه وی سکونی  ابهرگز در برخورد 

 را بر مرا، ایشان بوده استمنسوب ِندارد؛ بلکه شدت تقیه از جانب سکونی که قاضی سکونی 

 است. و مشتبه کردهمخفی  هاآن

 سکونیصدوق به منفردات شیخ عدم فتوای  -2-2

ا بر عدمِ فتوا مطابق بلایحضره الفقیه  منبرخی مواضع از کتاب  در ق(331)د.  صدوقشیخ  

 کند:منفردات سکونی تصریح می

، بر عدِم فتوا مطابق با منفردات بعد از نقل روایت سکونی، در باب میراث مجوسی -الف

 (.311ص ، 1ج، 1113ویه، باب)ابن« ُكوِنيُّ ِبِرَواَيتهَو َلا ُأْفِتي ِبَما َيْنَفِرُد السَّ»... :کندسکونی تصریح می

باح الصمسأله نفقه زن بارداری که شوهرش فوت کرده است، ابتدائاً روایتی از ابیدر  -ب

                                                           

 .283، ص4، ج7817؛ برقي، 436، ص73، ج7865؛ طوسي، 884، ص 8، ج7865ليني، . براي نمونه ر.ک. ک1
، 7، ج7278بابويه، . همچنين ر.ک. ابن71، ص8؛ ج764، ص4؛ ج23، ص7، ج7865. براي نمونه ر.ک. کليني، 2
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الصباح نماید که مطابق با روایت ابیکند، اما تصریح میکنانی و سپس روایتی از سکونی نقل می 

 (.015ص، 3جگذارد )همان، کنار می کنانی فتوا داده و روایت سکونی را

استخوان  خلقت حوا از، که از آن -امام باقر )ع( از امام صادق )ع( از ، سکونیاز  یروایت -ج

نموده را رد  - شودهای آدم استفاده مییکی از دنده کم شدنِ  جهیآدم و درنتچپ پهلوی  آخر

 (.323-321صص، 1ج)همان، است 

 «نیسکوبه منفردات صدوق  عملِ عدمِ» استناد بهنقد تضعیف سکونی با  -2-2-9
بندد ال در ذهن نقش میؤاین س (311، ص1، جهمان) به عبارت صدوق ابتداییبا نظر  -1

که  استیا به این دلیل  است و راویکه آیا عدم عمل صدوق به روایت سکونی به علت ضعف 
 صدوق مجهول است؟شیخ سکونی نزد 

ن شیخ صدوق، تنها بر عدم اثبات وثاقت سکونی در دیدگاه سخ، ظاهرِ محققانبه نظر برخی 

، 1، ج1311ای به عدم توثیق سکونی نخواهد داشت )خوئی، و اشاره شیخ صدوق دلالت دارد

است.  هالفقیمن لایحضره  در نیازمند تتبع تاممذکور، ال ؤیابی به پاسخ سدست(؛ ولی 23ص

صد قشود این است که می الفقیه استنباطره من لایحضصدوق بر  هآنچه از ظاهر مقدمهمچنین، 

، نبوده است -از صحیح و ضعیف و ... -آوریِ تمامی روایات وی از تألیف این کتاب، تنها جمع

 دهنده تفاوت این؛ همین موضوع، نشاندهدفتوا می، کنداو به آنچه در کتابش روایت میبلکه 

وی روایاتی را در من لایحضره الفقیه صدوق،  حیتصربهروایی است؛  مصنفاتکتاب با سایر 

باشند بوده و در اعتقاد صدوق، حجتِ بین او و خداوند می صحتبه  آورده است که محکوم

 به آن تصریح نموده ءبرخی موارد که خود صدوق به عدم افتا البته (.3ص، 1ج، 1113بابویه، )ابن

 .دشوو عام استثنا می یاز این مطلب کل است

، تروای سهن آ علاوه برصدوق شیخ این است که مهم و شایانِ توجه،  نکته سوی دیگر، از 

چ هی کهیدرحال، نقل نموده روایات سکونی رااز من لایحضره الفقیه، تنها  یفراوان ابوابدر 

، که فرضاً بتوان روایت ده استشن موضع نقل نآدر  با روایت سکونی دیگری مطابق روایتِ

شاهد و مؤید محسوب نمود؛ بلکه روایت سکونی،  عنوانبهنی را دیگر را اصل و روایت سکو

دارای تطابق با که یا اگر روایتی  ودر مضمونِ خود، در آن باب است؛  فردمنحصربهحدیثِ 

مام نه با ت، های آن تطابق داردبا بعضی از قسمت، نقل شده باشد ، نیزروایت سکونی است



 9316شانزدهم، بهار و تابستان  ۀشمارهفتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  911

 

 

 

 

 

بلکه . 1نیز مطابق با این روایات است« صدوقتوای و فعمل » اًو ظاهر ؛مضمون روایت سکونی

 روایت سکونی است، شده در بابمطرح تنها روایتِ، در برخی مواردتر این است که جالب

روایات  قبولِ  تنها احتمالِها، ( که در آن110، 112، 103، 101ص، ص1ج؛ 21ص، 3ج)همان، 

 .مطرح استها به آن و فتواعمل  سکونی و

عیف تنها سکونی را ضکه صدوق نهل تتبع در من لایحضره الفقیه این است بنابراین حاص

 تا جایی برای روایات وی اهمیت قائل است که تعدادیو  هدربلکه به روایات او عمل ک، داندینم

قیه در من لایحضره الف تنها و منفرداًسکونی که در سایر کتب اربعه وارد نشده است را از روایات 

و ارزشِ روایات او نزد صدوق  و این نشانگر میزان وثاقتِ سکونی و اعتبار نقل کرده است؛

ه که مخالف با اجماع امامیسکونی  روایات شاذّبنا بر قاعده، صدوق  است. البته باید دانست که

ز ابدون هیچ اختلافی الصباح کنانی که مثل ابی شخصیمعارض با روایت روایت یا  و، است

یا روایتی که به دلیل  و (11ص، 1153، نجاشیاست )« میزان»ملقب به و ثقات اصحاب امامیه 

شیخ صدوق، در باب میراث  کند.باشد را رد می مر مردودیمستلزم ا، عقلی و یا نصوص صحیح

 پذیرد.مجوسی را از سکونی نمی اثروایت میرمخالفت با اجماع اصحاب امامیه، به دلیل  مجوسی

 در باب میراث امامیه دوگانهدر تبیین دیدگاه  - ر تهذیبد -شیخ طوسی آنچه  با توجه به

روایت (، 311ص، 1ج، 1310نماید )طوسی، مینقل  -پس از ازدواج با محارم نَسبی -مجوسی

؛ زیرا بنا بر روایت سکونی، مجوسی، با فتوای فقهای امامیه اختلاف دارد، باب این سکونی در

و به برد ارث می سب و سبب غیرشرعی(ن هرچند) هم از جهت نَسب و هم از جهت سبب

 «انفراد سکونی در نقل»همین علت است که صدوق از روایت او اعراض کرده و آن را به 

 کند.موصوف می

ر است که دی امور ه علت استلزامِ ردّ روایت آفرینش حوا از استخوان پهلوی چپ آدم نیز ب

، 1ج، 1113بابویه، ست )ابنعقلی و کلامی نی رشیموردپذو  است شدهذیل روایت نقل 

 .(323-321صص

ه کمشهور روایات این کتاب از کتب استخراج تمامی به ه من لایحضر صدوق در مقدم -2

 دیگر سوی از (.1، ص1همان، ج) باشند، تصریح کرده استو مرجع می گاه، مورد اعتمادتکیه

نیز به  راطریق خود  .ستاز کتاب سکونی روایاتی را اخذ کرده ا کردهتصریح  ه کتابمشیخ در

و مشیخه من  مقدمهآنچه از انضمامِ  (.113، ص1، ج1333)همو،  کرده استذکر کتاب سکونی 
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گاه و مرجع که کتاب سکونی از کتب مشهوری است که تکیهگردد این است لایحضر استنباط می 

مامیه ا رواییِ قهیزیرا در طر ؛تنها در صورتی است که راوی ثقه باشد تیاین مرجع باشند ومی

 (.155، ص1، ج1113باشد )طوسی، ها ثقه آن یِوکه راعتمد و مورد عمل است م، تنها کتبی مرجع

 تصریحِ فقها و رجالیان نامدار امامیه به ضعف سکونی -2-3

د. اننظرانِ دانش رجال امامیه، صراحتًا سکونی را تضعیف نمودهبرخی از فقیهان و صاحب

ذیل بحث از مستندات عامی بودن سکونی، مطرح  -مانند محقق حلی  -دیدگاه برخی از ایشان 

ی مطرح و نقد و بررس بارهنیدراترین و اثرگذارترین تصریحات و بررسی شد. در ذیل نیز مهم

 شود:می

 تضعیف ابن غضائری -2-3-9

 ق(، به123)د.  عفیذیل عنوان جابر بن یزید جُ، خلاصة الأقوالدر  ق(321)د.  علامه حلی

کنند، اشاره ق( در تضعیف کسانی که از جابر روایت می105دیدگاه ابن غضائری )د. قبل از 

روایت  یوکه از  اکثر راویانی ، ولینفسه ثقه استبن یزید جعفی فی جابر»نویسد: کند و میمی

که روایات زیادی را از جابر بن یزید نقل  راویان ضعیفی ازجملههستند؛ اند ضعیف نقل کرده

ل بن جمیل منخّ و« سکونی» ح ولجعفی و مفضل بن صا بن شمر وعمر از: تواناند میدهکر

 .(30ص، 1111)علامه حلی، « نام برداسدی 

 كلام ابن غضائری نقد -2-3-9-9

 آنچه از ابن غضائری نقل شده است با بیان زیر قابل نقد است:

تنها در یک  در کتب اربعهآنچه علامه حلی از ابن غضائری نقل نموده است،  برخلاف -1 

تنها  وروایت کرده است  یزید طور بلاواسطه از جابر بنسکونی بهحدیث، در باب آدابِ ولادت، 

د قرار دار« السلامعلیه جعفرٍبیأعن  کونی عن جابرٍعن السّ»همین یک روایت است که  سند در

؛ (131، ص3، ج1310/ طوسی، 015، ص3، ج1113بابویه، / ابن13، ص1، ج1310)کلینی، 

به  - چگونه ابن غضائریباشد، جابر نقل نموده  از «یک روایت»سکونی تنها  کهیبنابراین وقت

که بسیار زیاد از جابر روایت نقل کرده داند میعفائی یکی از ضُ سکونی را -حلی نقل علامه 

 (.30ص، 1111)علامه حلی، است؟! 

ز ا، تحریف شده امه به نقل از ابن غضائریعبارت عل دررا  «سکونی»توان لفظ میهمچنین، 
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ی جابر بن یزید جعف عنوانِ ذیل، در فهرست نجاشیزیرا ؛ دانست )یوسف بن یعقوب( «عفیجُ»

، مورد طعن واقع شده و کنندروایت می بر بن یزید نقلِ اجماعتی که از ج» است: هگونه آمداین

ن ل بشمر و مفضل بن صالح و منخّعمرو بن توان به مین جمله آاند که از گردیدهتضعیف 

گونه که همان(. 123ص، 1153، نجاشی« )اشاره نمود )جُعفی( جمیل و یوسف بن یعقوب

ا ب -جز یوسف بن یعقوب جعفیبه -مذکور در فهرست نجاشی همگی اویانِشود رمی ملاحظه

 اینکه دربر ی است امشترک هستند که همین مطلب قرینه، مدهآه معبارت علا که در راویانی

گردیده  «سکونی»تبدیل به ، تصحیفتحریف یا بوده که به علت « عفیجُ» نیز علامه عبارت 

قهپائی از رجال ابن غضائری وجود  نسخههمچنین باید در نظر داشت که این تضعیف در  است.

ندارد؛ پس شاید علامه حلی این تضعیف را از کتاب دیگری غیر از ابن غضائری نقل نموده باشد 

 (.153، ص3، ج1311خوئی، )

تا اند )بهبهانی، بیراویان بسیاری به اتهامِ غلوّ، از سوی ابن غضائری تضعیف گردیده -2

؛ و به احتمال، تضعیف سکونی نیز از همین قبیل (131-121، صص1111/ سبحانی، 33الف، ص

ن روایات ه بیشتریسو، نوفلی کو مستند به اتهام غلوّ وی در نگاه ابن غضائری است؛ زیرا از یک

که نجاشی از برخی قمیان نقل کرده چنان -سکونی از طریق وی نقل شده است، در نگاه قمیان 

/ علامه حلی، 113، ص1333الدین حلی، / تقی33، ص1153بوده است )نجاشی،  غلومتهم به  -

 ن(؛ و از سوی دیگر، ضعف سکونی در دیدگاه ابن غضائری، ذیل ترجمه جابر ب211، ص1111

 -(21-1، صص1315/ احمدوند، 112، ص1313که او نیز از مّتهمان غلو است )کشی،  -یزید 

 نقل شده است. 

اما در آثار و مصادر رجالی، برای آنچه به عنوان غلوّ به برخی از راویان نسبت داده شده، 

غلوّ  تای یگانه و مشخص ارائه نگردیده است؛ و به دلیل تأثیر اجتهادات کلامی در نسبضابطه

( و احتمال تفاوت دیدگاه در میان محدثان، رجالیان و 11، ص1311راد، به یک راوی )مهدوی

رش گونه تضعیفات به راحتی قابل پذیهای بعد، اینمتکلمان و یا تغییر آن دیدگاهِ کلامی در دوره

 و استناد نیست. 

شأن ائمه )ع( نقل  برخی رجالیان مانند ابن غضائری، یک راوی را به علت حدیثی که در 

ت اند. روایاتِ مشتمل بر کراماکرده است، با آنکه در واقع غلّو نبوده است، متهم به غلّو پنداشته

العاده و معجزات معصومان و احادیث مشتمل بر تنزیه اهل بیت و مقامات معنوی، امور خارق

 ندابر غلوّ پنداشته شدهدست روایات هستند که مشتمل )ع( از نقص و اظهار قدرت ایشان، از این

(؛ و ممکن است اتهام سکونی به غلوّ 131-121/ سبحانی، پیشین، صص33)بهبهانی، پیشین، ص
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 گونه روایات باشد. نیز، مستند به همین 

 تضعیفات علامه حلی -2-3-2

ق( در مواضع متعددی از آثار خویش، صراحتاً سکونی و روایتی که وی 321علامه حلی )د. 

، 1113/ همو، 31، ص2، ج1112داند )علامه حلی، واقع شده است را ضعیف میدر طریقش 

 (.112، ص1تا، ج/ همو، بی220ص، 15ج، 1123/ همو، 311، ص3ج

 علامه حلیتضعیفات د قن -2-3-2-9

 با تتبع در آثار علامه حلی، اشکالات ذیل بر تضعیف سکونی در آثار وی مطرح است:

، 1123الفقهاء )علامه حلی،  ةحلی در تذکرتوسط علامه  آنچه از ظاهر تضعیف سکونی -1

 این راویعامی بودن  رسد این است که علت این تضعیف چیزی جزبه ذهن می (220ص، 15ج

(. این 13ص، 11ج)همان،  به آن تصریح نموده است موضعی دیگر طور که درنیست، همان

احت صربهاست که در آن  اصة الأقوالخلدیدگاهِ علامه حلی مبتنی بر نظر وی در کتاب رجالی 

آنچه تبیین  بنا بر(؛ ولی 111، ص1111ی نموده است )علامه حلی، معرفمذهب سکونی را عامی

 نیست. رشیموردپذ گردید، عامی بودن سکونی

 به روایت سکونی استناد نموده است رفاًفتاوای خویش تنها و صِاز علامه حلی در برخی  -2

، 1123/ همو، 233، 211، 311-313صص، 1ج، 1113/ همو، 201ص، 2جتا، )علامه حلی، بی

گونه موارد با توجه به شواهد موضوعی یا موردی و یا (. البته ممکن است در این133، ص11ج

اعتماد فقیه بر مضمون، ادعای انفراد گردد، لکن آنچه مهم است این است که تنها مستند فتوا در 

 اینجا، روایات سکونی است.

)برای نمونه نک.  تعبیر کرده است «قموثّ»علامه در برخی موارد از روایات سکونی به  -3

 (.13، ص11، ج1123همو،  /13، ص0؛ ج111، ص1، ج1113حلی،  علامه

کونی س از روایت الشیعة مختلفاز کتاب  موضعیدر علامه ترین نکته این است که جالب -1

« صحیح»روایت  آنکهحال( و 133ص، 3ج، 1113، حلی )علامه تعبیر نموده است «هصحیح»به 

( 21، ص1115آنان است )مدرسی طباطبایی،  ازکه علامه حلی نیز  -در دیدگاه اکثر فقهای متأخر

و متصل به معصوم باشند )شهید « امامی ِعادل»سند،  سلسلهروایتی است که راویان آن در تمام  -

 (.21، ص1315ثانی، 
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 سکونی بودنِ اماراتِ امامی -3

توان می -که گذشتچنان -علاوه بر عدمِ استحکام و اتقان شواهد و دلایل عامی بودن سکونی

 قرائنی بر امامی بودنِ وی اقامه کرد:

و  سنت که از طریق سکونی نقل شده استفراوانیِ روایاتِ مخالِف دیدگاه اهل -3-1

عدم تقیه امام معصوم )ع( از وی  دهندۀپراکندگی آن روایات در ابواب گوناگون و متعدد، نشان

برخی از فقیهانِ امامیه، البته  (.33تا ب، ص/ بهبهانی، بی01، ص11، ج1151)مجلسی،  است

، 1315اند )طوسی، دانسته« ایتقیه»تعدادی از روایات سکونی را که موافق با مذهبِ عامه است، 

-برخی پژوهش ین اساس،(؛ و بر هم312، ص10؛ ج201، ص13، ج1113/ طباطبایی، 211، ص1

، 1331اند )باقری، خوانده« آمیزمبالغه»را « از سکونی تیباهلعدم تقیه »تعبیرِ های معاصر، 

ای سکونی، با وجودِ (. اما استدلال به تعداد اندِک روایات تقیه31، ص1312، انیمحقق/ 115ص

ردد؛ زیرا اگر همه گسنت و عمل فقها به روایات سکونی مخدوش میکثرت روایات مخالف اهل

 شمار آورد؛ ولیتوان او را عامی بهای باشد، میو یا غالِب احادیث منقول از طریق سکونی تقیه

یعه است، ش خاصدرباره سکونی که بیشتر احادیث وی مطابق با مذهب امامیه و مبتنی بر مبانی 

 این سخن صادق نیست.

/ 311، ص1، ج1151)جرجانی،  سنت در موصلاز دیگر سو، قضاوتِ سکونی برای اهل 

( توجیهی منطقی برای تقیه 121، ص2، ج2552/ ابن حجر عسقلانی، 231، ص1، ج1332ذهبی، 

 آید.شمار میبه -در برخی موارد  -امام )ع( در حدیث با وی 

، شیوۀ (3، ح135، ص3، ج1310شده از طریق سکونی )کلینی، در برخی روایاتِ نقل -3-2

(. 111، ص1، ج1113نوری، )ی، شیوۀ تکلم با راویِ معتقد به امامت است تکلم امام )ع( با و

( و هم از 3، ح03، ص1151، ارصفّدر میان این روایات، احادیثی که هم از جهت عقیدتی )

دیدگاه  برخلاف( 231، ص1، ج1331ابن بابویه، / 231، ص0، ج1310فقهی )کلینی،  جهت

شود. در این احادیث علاوه بر کند، دیده میبات میبودنِ سکونی را اثسنت است و امامیاهل

 ده است.ذکر ش« عبداللهابی»محتوا و مضمون، سَبک نیز، شیعی است و کنیه امام صادق )ع( یعنی 

ی، الحسین بن یزید النوفلی، عن السکون»بسیاری از روایاتی که در کتب اربعه با سند  -3-3

و مضامینِ روایات کتاب جعفریات )اشعثیات(، مطابق آمده است، با متون « عن أبی عبدالله )ع(

ای از احادیث مُبوّب است که از طریق است. بر اساس فهرست نجاشی، جعفریات، مجموعه

ابوعلی محمد بن محمد بن اشعث کوفی، از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر )ع(، از 

 -البته مؤلفان کتب اربعه  (.21، ص1153 ،جدّش، از امام صادق )ع( روایت شده است)نجاشی
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(. اشتراک 200، ص1313اند )رحمتی، از این کتاب نقلی نکرده -روایات سکونی  برخلاف 

محتواییِ روایات جعفریات با روایات سکونی، شاهدی بر حضور ویژه سکونی در مجلس حدیث 

 تیباهلنگاه امام صادق )ع( برای فرزندش امام کاظم )ع( و نشانگر جایگاه والای این راوی در 

 (.200، ص1313/ رحمتی، 33، ص1، ج1113)ع( و علوّ مقام اوست )نوری، 

مذهب مانند ها مورد اشکال واقع شده و با حضور افراد عامیاین بیان در برخی پژوهش 

( 330، 133، صص1331/ همو، 103تا، ص/ طوسی، بی315، ص1313حفص بن غیاث )کشی، 

( در مجلس حدیث 200، ص1111/ علامه حلی، 300ص ،1153و محمد بن میمون )نجاشی، 

(؛ اما نکتۀ مهم و وجه امتیاز سکونی 131، ص1331امام صادق )ع( نقض گردیده است )باقری، 

ای واحد با امام کاظم )ع( و کثرت روایات تنهایی و در جلسهاز سایرین در این مقام، حضور به

 دیثیِ امام صادق )ع(.مشترک با آن حضرت است، نه صِرف حضور در جلسۀ ح

سنت به تشیعِ سکونی، شاهدی دیگر بر امامی بودن نظرانِ اهلتصریح برخی صاحب -3-1

 (.15، ص1، ج1151ابن حجر عسقلانی، )سکونی است 

 امارات وثاقت سکونی -1

ه کتوان سکونی را تضعیف نمود؛ زیرا چنانرجوع به مصادر رجالی نمی صرفبهبدون تردید، 

( 00الدین حلی، صاست )تقی« مهمل»کند، این راوی در منابع رجال لی تصریح میابن داود ح

نظرانِ آگاه به احوال راویان، مانند نجاشی، شیخ طوسی و ابن شهرآشوب و در آثار صاحب

پس از بازاندیشی انتقادی و رد دلایل و ای به وثاقت یا ضعف او نشده است. مازندرانی، اشاره

 های ذیلتوان گزارهمذهب، میامامی محدثانونی و پذیرش وی در میان شواهد عامی بودن سک

 برشمرد: ویوثاقت  هایی روشن برامارهعنوان بهرا 

 «اصحاب اجماع» از ، برخیانددر میان اجلاء و بزرگانی که از سکونی روایت نقل کرده -1-1

، هرچند داری راویتِ ء بر وثاقاو کثرت نقلِ اجل اصحاب اجماعروایت . دلالت قرار دارند

ای بر اماره عنوانبهتوان هر دو را در کنار هم ای جداگانه در دانش رجال است، اما میضابطه

 (.111، ص1، ج1110نوری، ) محسوب کرد شخصآن وثاقت 

)ع( هستند که امامیه بالاتفاق ایشان را تصدیق  تیباهلای از اصحاب عده «اصحاب اجماع»

(. 001، 330، 233، ص1313روایات ایشان اذعان دارند )کشی،  صحتی و نموده و بر مقام فقه

، 1111/ علامه حلی، 001، ص1313اصحاب اجماع است )کشی،  ازجملهکه  عبدالله بن مغیره

، 1310/ طوسی، 133ص، 1ج، 1113بابویه، است )ابن ( روایاتی را از سکونی نقل کرده151ص
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 .(231، 233ص، 1ج، 1310/ همو، 110ص، 1ج

و  -نیستند هر چند که از اصحاب اجماع  -اند سایر اجلائی که از سکونی روایت نقل کرده 

اند عبارت، (23الف، صتا )بهبهانی، بی استماره بر وثاقت سکونی ، انقل ایشان از سکونیکثرت 

، 3ج، 1310)کلینی، هارون بن الجهم (؛ 111ص، 1ج، 1310)طوسی،  معروف عباس بن از:

 محمد بن عیسی(؛ 31ص، 20ج، 1151عاملی،  حر /330 ،123ص، 1ج، 1310، طوسی /211ص

)طوسی،  عینن أبکیر ب ابوالجهم (؛112ص، 1ج، 1310طوسی،  /111ص، 2ج، 1310)کلینی، 

/ 10ص، 3ج؛ 153ص، 2ج، 1310)کلینی،  سلیمان بن جعفر جعفری (؛210ص، 3ج، 1310

 (.331ص، 1ج، 1310طوسی، 

در ابواب مختلف اوی ریک از  اصحاب اجماعروایتِ یا  و القدرراویان جلیل کثرت روایتِ

قطعاً زیرا  (؛111، ص1، ج1110)نوری،  کندمی راوی دلالت بر وثاقتِ عرفاً، در مسائل متعدد و

 القدر و ثقه خواهدخبیر، جلیل محدثاندهنده وثاقت این راوی در دیدگاه این کثرت نقل، نشان

از راویانِ ضعیف، دلیل بر ضعف است، کثرت نقل فقیه و راویِ  گونه که کثرت نقلبود. همان

کند؛ زیرا در غیر این صورت، عنه دلالت میالقدر از راویِ دیگر نیز بر وثاقت مرویثقه و جلیل

(. از دیگر سو، 305، ص1111لغو خواهد بود )سبحانی، « عقلاً»کثرِت نقلِ احادیث از آن راوی، 

)که ریشه در سیره و مسلک عقلاییه حتی در « عرفاً»تب حدیثی، کثرت نقل از یک راوی در ک

ی گاه شخصالقدر، هیچثقه و جلیل محدثانامور عادی و عرفی دارد(، ملازم با ترویج راوی است و 

غیرثقه در نقل را ترویج نخواهند کرد و اگر هم از وی روایت کنند، به تعداد بسیار اندکی بسنده 

 خواهد نمود.

که استثنائات معتبر، گوناگون و متعددی از ابن ولید قمی نقل شده و با استثنائات با آن -1-2

می، در ولید قابن باوجودآنکهو  اندولید، برخی از راویان یا روایات، فاقد اعتبار دانسته شدهابن

( و همچنین در طریق شیخ صدوق 33تا، صیکی از دو طریق شیخ طوسی به سکونی )طوسی، بی

 مانندیک از اقسام استثنائات وی، ( واقع است، هیچ101، ص1، ج1113بابویه، )ابنبه سکونی 

(، استثنا از شاگردان یک شیخ 112تا، صاستثنا در مضمون روایات یک راوی )ر.ک. طوسی، بی

استثنای روایتی خاص یا روایاتی از مجموعه روایات یک شیخ  (،333، ص1153)ر.ک. نجاشی، 

(، 313، ص1153( و استثنا از مشایخ یک راوی )ر.ک. نجاشی، 211صتا، )ر.ک. طوسی، بی

 (.33تا، صنسبت به سکونی نقل نشده است )طوسی، بی

امامیه در طول تاریخ فقه و حدیث، تلقی  محدثانروایات سکونی، در میان فقیهان و  -1-3

ل امامیه ( و بر عم31، ص1315/ شیخ بهائی، 10-11ص، ص1113محقق حلی، اند )به قبول شده
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سکونی دارای کتابی  (.00الف، صتا مطابق روایات وی ادعای اجماع شده است )بهبهانی، بی 

وی را صاحب اصلی از اصول شیعه جا که برخی روایی معتبر نزد شیعیان بوده است تا بدان

اند که در میان متقدمان و متأخران، از پیش از دوران کلینی تا عصر ابن ادریس، مورد دانسته

 (.121، ص2، ج1313/ بحرالعلوم، 231، ص3، ج1115اعتماد و متداول بوده است )ابن ادریس، 

یعه، موثق ش زیاد سکونی نزد راویانوثاقت و اعتبار اسماعیل بن ابی، درمجموعبنابراین و 

این است که امارات مذکور، دلیلی بر توثیق اجتهادی و اعتبار  حداقلشود و میو اثبات کشف 

 .هد بودراوی خوا

 گیرینتیجه

 زم را ندارد. استحکام و اتقان لاسکونی،  ضعف و سنی مذهب بودندلایل برشمرده در  -1

زیاد سکونی مطرح دلایل و شواهد ضعف اسماعیل بن ابی عنوانبهسه محور اصلی که  -2

 اند:اند، پس از نقد و بررسی با این اشکالات مواجهشده

رجالیان و فقها و نیز اتحاد مسلکِ حدیثیِ عامی بودن که مبتنی بر تصریحِ برخی  -2-1

سنت است، با اشکالاتی چون احتمالِ تحریف و تصحیف، عدم گویایی و وضوح سکونی و اهل

ای از جانب سایر رجالیان و مؤلفانِ فهارس امامیه به عامی بودنِ سکونی، گونه اشارهو عدمِ هیچ

در موارد فراوانی با مسلک راویان  مواجه است. از دیگر سو، مسلک سکونی در نقل احادیث،

 سنت از سوی این راوی، احتمال تقیه نیز وجود دارد.متحد است و در اتخاذ شیوه اهل ،شیعه

رد روایات سکونی به استناد عبارت شیخ صدوق مبنی بر عدم فتوا طبق روایت منفرد  -2-2

ت ه روایتی اسمراد شیخ صدوق است؛ زیرا مقصود صدوق، عدم فتوا ب برخلافسکونی، قطعاً 

 باطلکه معارض با اجماع امامیه، مخالف با روایت شخصی از ثقات شیعه و یا مستلزم امور 

عقلی باشد. به همین جهت، علاوه بر کثرت نقلِ شیخ صدوق از سکونی، در برخی از ابوابِ من 

یدگاه د لایحضره الفقیه تنها حدیثِ باب، منحصراً حدیثِ سکونی است که اعتبار این راوی را در

 کند.صدوق معلوم می

تواند مستندی متقن جهت اثبات ضعف تصریح فقها و رجالیان نامدار شیعه نیز نمی -2-3

شمار آید؛ زیرا بسیاری از این فقیهانِ متبحر، در مواضعی متعدد از کتبِ خویش، این راوی به

ناد نموده ها استبه آن دیدگاهشان در تضعیف سکونی، روایاتِ سکونی را معتبر دانسته، برخلاف

 اند.و عمل کرده

)ع( از حدیث با وی، کثرت روایت  تیباهلمحتوا و سبک روایات سکونی، عدم تقیه  -3
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 احادیث تیمقبولو وفور و  شوندکه برخی از آنان از اصحاب اجماع محسوب می ثقات شیعه

جمله شواهد  ه، ازها در منابع فقهی امامیمنقول از طریق سکونی در مجامع روایی و اثرگذاریِ آن

 و امارات بر امامی بودن و وثاقت این راوی است.
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