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 چکیده

  امامیه از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار       ۀدر ادبیات دینی شیع   ) ع( رضا امام مناظرات
مورد اسـتفاده  اند اما      داشته ها تردید روا     برخی در اعتبار و اصالت آن       با وجود آنکه   .است

از ایـن رو شایـسته      . گیـرد  و پژوهشگران قرار گرفته و مـی      محدثان  استناد بسیاری از    و  
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محمد بـن فـضل هاشـمی، راوی        . ت از نظر رجالی مورد بررسی قرار گرفته است        مناظرا
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 از نظر برخی علمای رجال به دلیل        ،ابن الرازي به  معروف   علي بن أحمد القمّي االیالقي    
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 مقدمه. ١
 تاکنون همچوندر عراق و خراسان ) ع( حضرت رضاها سلسلۀ راویان و اسناد مناظره

 مورد بررسی و نقد رجالی دقیق و جامع قرار های روایی شیعه بسیاری دیگر از داده
روشن ساختن صالت متن مناظرات و نیز اثبات وثاقت و ا بنابراین، برای. نگرفته است

 و جایگاه علمی ها هآن، بررسی شرح حال راویان مناظر ر قطعیت صدو وتحکاممیزان اس
 ها هدر این پژوهش، شرح حال راویان این مناظر. دبوو دینی آنان اجتناب ناپذیر خواهد 

 و نظرات دانشمندان رجال به بررسی شدهخر تفاده از منابع رجالی متقدم و متأبا اس
 بر اساس پژوهش حاضر .تبیین شده استتفکیک هر یک از راویان استخراج و 

یلی به دو پرسش  تحل ـ با رویکردی توصیفیورجال  علم های دانشمندان گزارش
در عراق و ) ع(ت رضا حضرهای دهد؛ آیا رجال سند روایت مناظره بنیادین پاسخ می

، ها هنظر از محتوای مناظر آیا صرف اعتبار و وثاقت الزم برخوردار هستند؟خراسان از 
  ؟کردها را اثبات  اصالت آنتوان از حیث سند،  یم

 های بصره و کوفه که در سال ، نسبت به مناظره)ع(های حضرت رضا  در میان مناظره
 در این دو مرکز علمی صورت پذیرفته و توسط ایشان و مقارن با آغاز امامت قمری، ١٨٣

 ۀ رجال سندگونه بررسی سندی صورت نگرفته و دربار یک راوی گزارش شده، هیچ
 با رؤسای یهود، نصاری و زرتشتیان و نیز متکلمان) ع(های حضرت رضا مشترک مناظره

شرح حال جامع  .تحقیق مستقل و جامعی انجام نشده است، مسلمان و غیر مسلمان
هم فقط   آن، اظهار نظرهای پراکندهبرخی خراسان و نیز های هیکی از رجال سند مناظر

 :به شرح زیر ارائه شده است عراق،  خراسان و نههای هاظر رجال و راویان منۀدربار
سای ادیان و ؤ با ر)ع(های امام رضا  همناظرمشترک  سند ۀدرباریکی از محققان ـ ١
 های با یعنی در کت،اند روات این خبر همه مهمل« :ه استنوشتدر خراسان  نامتکلم

های  نامش در کتاباند و فقط حسن بن محمد نوفلی معتبر است و  رجال ذکر نشده
این سخن . ]، پاورقی٣١٤، ص١، ج٢٤ [ » نجاشی، کتابی داردۀده و طبق گفترجال آم

 رجال های با در کت)حسن بن محمد نوفلی( همین عنوان  زیرا این راوی بادقیق نیست
و حسن را تضعیف حسن بن محمد بن سهل نوفلي نجاشی در رجال خود، . نیامده است

  . این خبر نیز همه مهمل نیستنداویان و رده استکرتوثیق را  بن محمد بن فضل نوفلي
با رجوع به منابع رجالی و » محمد جعفر بن احمد ایالقي قميابو «ۀ مقالۀنویسندـ ٢
  خراسانهای هکی از راویان سند مناظریکه   ـسوط این راوی ضمن شرح حال مب،روایی
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 ۀ جمعی از علمای شیعه دربارهای دیدگاه و بیان  اولیفات به معرفی آثار و تأ ـاست
 .]٩٣ـ٦٣، ص١٣، ج٣٩[  استر وی پرداختهوثاقت و اعتبا

نیز چنین » با بزرگان ادیان) ع(نگاهی تحلیلی بر شیوۀ مناظره امام رضا «مقالۀ در ـ٣
 رجالي های با یعني در کت،راویان این خبر جز نوفلي همه مهمل هستند«: آمده است

در میان  .ست این حدیث نوفلي اراوي اصلي. شده استها یافت ن شرح حالي از آن
 و حسن بن محمد ، این روایت از دو تن یعني حسن بن محمد بن سهل نوفليرجالیون

در میان راویان، . که اولي تضعیف و دومي توثیق شده استشده  بن فضل نوفلي نقل
یز نسبت داده به او ن) ع( سین بن فضل نوفلي هم وجود دارد که ثبت مجالس امام رضاح

.  یکي هستند یا متعددند، اختالف نظر دارند،رجالیون در اینکه این سه تن. شده است
ها  دارد که احتماالً این  پس از بحثي مفصل بیان ميقاموس الرجالشوشتري در کتاب 

 توثیق وي با مذاق رجالي  از آن است کهیکي هستند و تضعیف جناب نجاشي ناشي
 حسن بن محمد بن سهل با حسن بن محمد بن ،رو ز اینا. تسایشان سازگار نبوده ا

طور ه درستی و به  مقاله بۀنویسند. ]٧١ـ٥٠، ص٢٠[ » فضل هر دو یکي هستند و موثق
 فوق و نظر برخی از علمای رجال های ه خراسان به نکتهای ه راوی مناظرۀخالصه دربار

اظهار   عراق هیچهای هی مناظر سایر رجال سند روایت و نیز راوۀاشاره نموده اما دربار
) ع(ه سبب برگزاری ساالنۀ جشنوارۀ ملی امام رضا ب،خیرهای ا در سال.  است؛نظری کرده

ها و   متعددی پیرامون ویژگیهای هدر استان زنجان با موضوع ثابت مناظرات رضوی، مقال
الت محتوای این مناظرات از سوی محققان حوزه و دانشگاه تدوین شده و مجموعه مقا

که به بررسی ای  ها مقاله  در میان آنو است  به بعد منتشر شده١٣٨٧منتخب از سال 
 .شود راسان پرداخته باشد، دیده نمیسند مناظرات عراق و خ

 
 در عراق) ع(بررسی و نقد راوی مناظرات حضرت رضا. ٢

 دالیل ۀ جهت روشنگری و ارائقمری١٨٣ به سال در آغاز امامت خود) ع(امام رضا
به کوتاه  سفری  شهادت پدر بزرگوارشانبعد از ،و شبهاتها  امت و پاسخ به سئوالام

و  ، نصارییهودمناظره با دانشمندان   وبصره و کوفه داشتند و در دیدار با علمای شیعه
 مطرحامامت خود را با براهین متقن و ) ص(نبوت پیامبراسالم اسالمی، حقانیت های هفرق

ترین  ترین و کامل قدیمیدر میان منابع موجود، . نه بازگشتند به مدیآنکردند و پس از 
الدین ابوالحسین  قطب توسطالخرائج و الجرائح در کتاب   بصره و کوفه،گزارش مناظرات
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در ارائه شده و هاشمی الفضل البه نقل از محمد بن )  ق٥٧٣( سعید بن عبدهللا راوندی
  طوسیهرالدین ابوطالب عبدهللا بن حمزنصی. اند کردهدیگران از او نقل  ، بعدهای قرن

 در کتاب  بصره راۀ فقط مناظر نیز، دانشمند معاصر قطب الدین راوندی)٦اواخر قرن (
 . استهاشمی آوردهالفضل الاز محمد بن نقل ه ب الثاقب فی المناقب

 
 یهاشمالفضل المحمد بن . ١. ٢

  دریرا است زعراقدر ) ع( مناظرات حضرت رضای تنها راوی،هاشمالفضل المحمد بن 
این ،  المناقبیالثاقب ف و الخرائج و الجرائح مناظرات، ین موجود امنابع ینتر یمیقد
. یست معلوم نیزمان تولد و فوت و. صورت مرسل و بدون ذکر منبع آمده استه  بیتروا
مون أ از مجالس شعر میکی، )ع(  عالوه بر ثبت و گزارش مناظرات حضرت رضای، راوینا

 در حضور یثم بن هی با علی محمد بن عباس صولۀ مناظریان جر، به نقل از پدریزو ن
 یت از متن روا.]١٥٤ص، ١٥و ج  ٣٢٣، ص ١٠، ج٨[  استکردهمون را گزارش أم

 بصره و از اصحاب مورد ی از اهالیشود که محمد بن فضل هاشم ی روشن م،مناظرات
 را به اطالع) ع(  خبر سفر امام،یشان و به دستور ااست) ع( اعتماد و مقرب حضرت رضا

 .]٣٤٨ و ٣٤١، ص١، ج١٦[ مردم بصره و کوفه رسانده است
 یل در ذیعالرب ابا یۀکن را با ینام محمد بن الفضل الهاشم) ق ٤٦٠(ی طوس شیخ 

امام  جزء أصحاب ی و با پسوند المدنیه ذکر کرده و بدون کن)ع(امام باقر حاب أص
 .]٢٩٢و ١٤٥، ص٢٧[کند  یف تضعیا و یق او را توثینکه برشمرده است، بدون ا)ع( صادق
 از نظر  ندارد مثالًیان راویف تضعیا یق به توثیتیدر مجموع عنا« در رجال خود یطوس
 یان آنان به میق در توثیبرد بدون آنکه سخن ی موثق را نام میان از راویاری او بسیق،توث

 ین،بنابرا. ]٣٢٥، ص٤١ [»است کدام امام ی صحابیکند که و ی مشخص ماآورد و تنه
 هم از ی راوین است ایدالبته بع. است موثق او از نظر ی راوین داد ایتوان احتمال قو یم

 در وی یاد لذا به احتمال ز،)ع(باشد و هم از اصحاب حضرت رضا) ع(اصحاب امام باقر
 به )ع( عمر از اصحاب حضرت رضایانبوده و در پا) ع( صادقام از اصحاب امی جوانینسن

با .  مناظرات عراق را گزارش کرده استیرقم ١٨٣آمده است و در سال  یحساب م
 و ]٣٥٦، ص٦، ج٣٨[  محدثانی برخی از سوی المدنی محمد بن الفضل الهاشمینکها

 نام یل، ذ)ق ٤٥٠(ی  اما نجاش، شدهی مجهول معرف]١٧١، ص٣، ج٣٦[  رجالیعلما
مد بن الفضل بن یعقوب بن سعد بن  مورد بحث، ابومحمد حسین بن محیفرزند راو
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به .  و ثقه استیاز بزرگان خاندان هاشم« :یسدنو ینوفل بن الحارث بن عبدالمطلب، م
، از امام )سماعیلاإسحاق، یعقوب و (یش و عموها) محمد(ی  راوین ابوالعباس، پدر اۀگفت

. ]٥٦، ص٤٢[ »اند و او ثقه بود  کردهیت روایث السالم حدیهما علمصادق و امام کاظ
 ی مناظرات عراق را به نقل از راوی طوسه و عبدهللا بن حمزی راوندینکه با این،بنابرا

 . اند کرده غفلت یشان رجال از ذکر نام ایکنند اما علما یمورد بحث گزارش م
 :معتقدند) ق١٢٠٥(ی  بهبهانیدو وح) ق١٠٢٨(ی  استرآبادی محمد بن علیرزام

 یجه،در نت. ]٣٢٤، ص ٤٧[ »باشد یم)  مورد بحثیراو(ی  پدر راوبه دوم مربوط یقتوث«
 را با ی محمد بن الفضل الهاشمیی،خو. است دو ثقه ینمحمد بن الفضل بن یعقوب، از نظر ا

، ١٥[داند  یاست، متحد م )ع( که از اصحاب امام باقری محمد بن الفضل الهاشمیعابوالرب
 محمد بن الفضل یع ابوالربیزجال ن ری از علمایگر دی و برخیشان این همچن.]١٤٤، ص١٨ج

، ٣٦؛ ١٤٦، ص١٨، ج١٥[اند  متحد شمردهی المدنی را با محمد بن الفضل الهاشمیالهاشم
 معتقدند محمد بن الفضل بن یعقوب بن سعد یز نیا  و عده]٢٨٧، ص٧، ج٤٤؛ ١٧١، ص٣ج

، ١٥[  محمد بن الفضل الهاشمي استیع ابوالربمانبن نوفل بن الحرث بن عبدالمطّلب ه
طور که محمد بن    داد همانیتوان احتمال قو ی مینبنابرا. ]٣٢٤، ص٤٧؛ ١٤٤، ص١٨ج

 ین از ایکی یا ین دو پسر او حسن و حس، مناظرات بصره و کوفه استی راویالفضل الهاشم
ذکر مجالس کتاب در خراسان  )ع(رضا مناظرات حضرت ۀ درباری بنا بر نقل نجاش نیزدو

 .]٥٦ و ٣٧، ص٤٢[اند  کرده یفلأ را تانی مع اهل االد)ع(الرضا
 یع ابوالربی، المدنی محمد بن الفضل الهاشمیز از دانشمندان رجال معاصر نیبعض

، ١٥[ اند  دانستهیکی را متحد و یعقوب و محمد بن الفضل بن یمحمد بن الفضل الهاشم
. ]٢٧٦، ص٧، ج٤٤؛ ١٧٢، ص٣، ج٣٦ ؛٥١٤ـ٥١٣، ص٩، ج١٩؛ ١٤٥ـ١٤٤، ص١٨ج

 در یراوند« :یسدنو ی، می مناظره به نقل از راوندیث از حدیس از نقل فقرات پینماز
م با اعجاز به بصره و أ تو،)ع( را از ورود حضرت رضای مفصلیت رواالخرائج و الجرائحکتاب 

 یان دو شهر آشکار شد، بینکوفه و آنچه که از احتجاجات و معجزات توسط حضرت در ا
 ی که محمد بن الفضل الهاشمی کسانبرابرپس در  و س]٢٨٧، ص٧، ج٤٤ [»کرده است

 بر حسن و کمال و یلیها و دال  نشانهیت، روایندر ا« :یدگو یاند، م را مجهول دانسته
 یشان وجود دارد که مجهول و ناشناخته بودن را از ایامانت محمد بن فضل هاشم

 محمد بن الفضل ،ی محمد بن الفضل الهاشمیع ابوالربین،بنابرا] همان[ .»کند یبرطرف م
 بن سعد بن نوفل بن الحرث بن عبد یعقوب و محمد بن الفضل بن ی المدنیالهاشم
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 )ع(کاظم  امام ،) ع(صادق  مناظرات بصره و کوفه و از اصحاب امام ی راوالمطّلب، همان
 . و ثقه استشمی محمد بن الفضل الهایعنی )ع( رضاامام و 

 راجع به تشرف یالهاشم) الفضل(یل الفض خبر محمد بن ین، همچنیی در منابع روا
، ١٥[  به حج، ثبت شده استیمت به همراه برادران هنگام عز)ع(محضر امام صادقبه 
 سخن یناز ا) ع( با امام رضایمصاحبت فراوان محمد بن الفضل الهاشم. ]١٥٥، ص١٨ج

  را درک)ع(یرالمؤمنینماام که اگر  یده آنقدر د)ع( معجزات امام رضااز« :او که گفته است
محمد بن  شود ی معلوم م]٢٠٤، ص ٤٠[ »ینم از آن را ببیش که بنیست مهم یمکنم، برا

أبان بن عثمان  .است نشده یف تضعیی و روای از منابع رجالیک یچ در هی،هاشم الفضلال
 یشترب، ]٨٦، ص٩ج، ٤٥؛ ٤٦١، ص٣، ج٣٣؛ ٣٩٤، ص٧ و ج١٣٨، ص٣، ج٢٦ [ ألحمرا

 . استکرده نقل یت روایهاشمالفضل ال از محمد بن یریناز سا
 
 در خراسان) ع(بررسی و نقد راویان مناظرات حضرت رضا. ٣

 حضرت یتعهدی و در دوران والیرقم ٢٠٢ تا ٢٠٠ یها  سالیانمناظرات خراسان در م
، )ق٣٨١( صدوقیدالتوح و )ع( اخبار الرضایونع. در مرو صورت گرفته است) ع(رضا
با ) ع(سند مناظرات حضرت رضاصدوق، . هستندراسان  منابع مناظرات خینتر یمیدق
، ١، ج٢٣؛ ٤٤١ و ٤١٧، ص٢١[  استنقل کرده مختلف و متکلمان را یان ادیساؤر

 . یمپرداز ی سند میندر ادامه، به شرح حال رجال اکه  ]١٥٩ و ١٣٩ص
 
 یالهاشمحسن بن محمد النوفلی . ١. ٣

 مناظرات و از اصحاب حضرت یراو یه، بدون کنی، الهاشمینام حسن بن محمد النوفل
 صدوق یتجز در سلسله سند مناظرات به رواه  بیدر مرو، تا قرن چهارم هجر) ع(رضا
 ی و رجالیخی تاریی، رواهای با از کتیک یچ در ه،یدالتوح و )ع( اخبارالرضایونعدر 

 در سلسله سند »أبومحمد حسن بن محمد النوفلي«صورت ه  است و بنیامدهموجود 
. یست در دست نی اطالعاو تولد و فوت یخاز تار. ]١٨٤، ص٧[ شود ی میده دیتیروا

ذکر مجالس الرضا مع کتاب ، صاحب یالحسن بن محمد بن سهل النوفل به نام ینجاش
ن  بن نوفل بن الحارث بید بن سعیعقوب بن الفضل بن مدالحسن بن مح و یانأهل األد

 ٣٧، ص٤٢[ ده استکر اشاره نسخه کتاب و یرکبکتاب المطلب، ابومحمد، صاحب  عبد
 یا آبودند که ها  و ابهامها الؤ سین به ایی در صدد پاسخگویرباز رجال از دیعلما. ]٥١و 
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 مذکور با الحسن بن ی هر دو راویا آینکه نه و ایا متحد هستند یکدیگر با ی دو راوینا
 .یر خیاستند هیکی در مرو متحد ) ع( حضرت رضاظرات منای راوی، الهاشمیمحمدالنوفل

 همان حسن بن محمد بن الفضل یحسن بن محمد النوفل« :یدگو ی می بهبهانیدوح
 را هل المللأمع  )ع(امجالس الرضکند و کتاب  ی میتروا) ع(ت که از حضرت رضااس

 کتاب، اسم حسن بن محمد النوفلي ینهنگام نقل از ا یونعصدوق در . نوشته است
 همواره به خاطر ی، راوینآورد و سپس از ا یم) ش نام کتابیانبدون ب(الهاشمي را 

 محمد .]١٣٣، ص٤٧[ »کند ی میر او به جدش نوفل، حسن بن محمد النوفلي تعبیفتوص
، ٢، ج٣[ کند ی را نقل می اعتقاد، نظر محقق بهبهانین بر همیزسماعیل مازندراني نابن 
ظرات حضرت  منای راوی، حسن بن محمد النوفل،ت با صراحیز نیشوشتر. ]٤٦١ص 
 شده، متحد یق توثی که توسط نجاش، مرو را با حسن بن محمد بن فضلدر) ع(رضا

 را با ی حسن بن محمد النوفلی،مامقان. ]٥٣١ و ٣٧٤ و ٣٦٩، ص٣، ج١٩[ دانسته است
 ی رجالیها داند که ثقه است و بحث ی میکی یحسن بن محمد بن فضل النوفل

 . ]٣٠٩، ص١، ج٣٦[ کند ی اتحاد آن دو مطرح مۀربار دیا گسترده
ذکر مجالس الرضا مع ، صاحب کتاب ی الحسن بن محمد بن سهل النوفلیز نییخو

 و کتاب یرکب صاحب کتاب یعقوب، را با الحسن بن محمد بن الفضل بن یانهل االدأ
در مرو، ) ع( مناظرات حضرت رضای راوی، الهاشمی و الحسن بن محمد النوفلنسخه

 الحسن بن محمد النوفلي ین همچنییخو .]١٣٤، ص٦، ج١٥[مارد ش ی میکیو متحد 
 و متحد یکیالهاشمي را با الحسن بن محمد بن سهل و الحسن بن محمد الهاشمي، 

 .]١٤٨، ص٦همان، ج[ شمارد یم
 مجالس و مناظرات حضرت ،یدالتوح و یونعصدوق در « :یسدنو ی میز نی نماز

 یاورده نیز و اسم جد او را نی النوفل حسن بن محمدیقرا نقل نکرده مگر از طر) ع(رضا
 همان حسن بن محمد بن الفضل بن ی حسن بن محمد النوفلید شاین،بنابرا. است

 دانشمند ینا. ]٤٩، ص ٣، ج٤٤[ » باشدی حسن بن محمد بن سهل النوفلیایعقوب 
 :کند ی میدکأ تی نام الحسن بن محمد النوفلیل دوباره در ذینرجال معاصر، همچن

 حسن بن یا یعقوب همان حسن بن محمد بن الفضل بن یمحمد النوفلحسن بن «
 ین به سخنان ایت با عناین،بنابرا. ]٥١، ص٣همان، ج[ »باشد ی میمحمد بن سهل النوفل

 ی راوی، الهاشمیتوان گفت حسن بن محمد النوفل ی میعه،گروه از دانشمندان رجال ش
که است  یبن سهل النوفلدر مرو، همان حسن بن محمد ) ع(مناظرات حضرت رضا
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 بن یعقوبحسن بن محمد بن الفضل بن این دو راوی، با  شده و یف تضعی نجاشتوسط
تحد ، م شده استیق توثی بن عبدالمطلب که توسط نجاشارث بن نوفل بن الحیدسع

هل أمع ) ع(ذکر مجالس الرضا مناظرات مرو و صاحب کتاب ی راویجه،نتدر . هستند
 .ستا متحد و ثقه یانداأل

در مرو توسط ) ع( بخش اعظم مناظرات حضرت رضایعه، شیثیاساس منابع حدبر
، ١، ج٢٣؛ ٤٤١ و ٤١٧ ص،٢١[  گزارش شده استی الهاشمیحسن بن محمد النوفل

 از اصحاب و افراد مورد ی راوین ا، مناظراتیت اینبا توجه به متن روا. ]١٥٩ و ١٣٩ص
منابع با توجه به . شده است یر م مناظره حاضهای سهکه در جلاست اعتماد حضرت 

) ق٢٩٦زنده در سال ( العمي  فقط ابومحمد الحسن بن محمد بن جمهوری، و رجالییروا
 در سند مناظرات .]٣٧، ص٤٢[ کند ی میت روایاز الحسن بن محمد بن سهل النوفل

 ی ولیامده نی الحسن بن محمد بن جمهور العمددر مرو، نام ابومحم) ع(ضرت رضاح
 ابومحمد الحسن بن ، حذف شده در سندی آن است که مراد از راویانگر بیشسخن نجا

در سند مذکور، أبوعمرو محمد بن عمرو بن .  استی البصریمحمد بن جمهور العم
 نقل وفلیواسطه از الحسن بن محمد الن ی مناظرات را ب،عبدالعزیز األنصاري الکجي

 و ٤١٧ ص،٢١[ »یمحمد النوفل من سمع الحسن بن یحدثن« :یدگو یکند بلکه م ینم
 ۀگفت اما به یست مشخص نی دو راوین ایان واسطه مو ]١٥٩ و ١٣٩، ص١، ج٢٣؛ ٤٤١
ذکر مجالس الرضا علیه السالم مع ، الحسن بن محمد بن جمهور العمي، کتاب ینجاش

کتاب  و یرکب کتاب ین حسن بن محمد بن سهل النوفلي و همچنیفلأ تأهل األدیان
محمد حسن بن محمد بن الفضل بن یعقوب بن سعید بن نوفل بن  أبویفلأ تنسخه

 ی، به احتمال قوین بنابرا.]٥١ و ٣٧، ص٤٢[  کندی میترا روا» عبدالمطلبالحارث بن 
 حسن بن ،به آن اشاره شده» من سمع«صورت ه محذوف در سند مناظره که ب یراو

 . استمحمد بن جمهور العمي 
 
 )ق٢٩٦زنده در سال (ی  البصرین جمهور العمابومحمد الحسن بن محمد ب. ٢. ٣

ابومحمد، حسن بن محمد بن جمهور العمي البصري، « : نوشته استوی ۀ دربارینجاش
 یت روایف که از محدثان ضعاست تمیم یلهالعم از قب  بنيیفۀطاخودش ثقه و منسوب به 

اند  فتهاند و گ  موارد را اصحاب ما ذکر کردهین ا.دارد مرسل اعتماد یثکند و بر احاد یم
 که آن را احمد کتاب الواحدةنام ه  دارد بیتر است و کتاب تر و صالح که از پدرش موثق
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هور العمي البصري بوطالب األنباري از حسن بن محمد بن جما از یگرانبن عبدالواحد و د
 و اعتماد به یف نقل از افراد ضعیرغم علین، بنابرا.]٦٢، ص٤٢[ »اند به ما خبر داده

 . استه ثقی مرسل، خود راویثداحا
 یگاهبه نقل از علي بن محمد السالیسي، منزلت و جا) ق ٨٥٢( یابن حجر عسقالن

 یمۀها در ن و حامالن آثار آن) ع(یتب  اهلیاناو از راو « :یدگو ی را ستوده و می ویعلم
 هنگام نقل یزن) ق ٦٦٤(  بن طاووسید س]١٩٨، ص ٢، ج ٣[ ».است یسوم هجرقرن 
 یش مراتب فضل و دانش او را ستا،» فاضالًاًکان عالم« با عبارت ،کتاب الواحدة از ایترو

 یقمر ٢٩٦ در سال ی ولیست، معلوم نوی تولد و رحلت یختار. ] ٩٦، ص٦ [ کرده است
و امام ) ع( که از أصحاب امام جوادالبغدادی بن بالل ی علیق از طر وزنده بوده است

 که ی پدرش محمد بن الجمهور العم از طریقاست، و) ع(و امام حسن عسکري) ع(هادي
 . کند ی نقل میثحد) ع(است، از امام رضا) ع(از اصحاب امام رضا

 
 )ق ٣٤٠حدود(ی  الکجیابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز االنصار. ٣. ٣

 های با از کتیک یچ در هی الکجینام ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز با نسبت االنصار
) ع( مناظرات حضرت رضایتو فقط در سند روااست ل وجود ندارد و به اصطالح مجهول رجا
 و ٤١٧ ص،٢١[  در مرو آمده استی مروزیمان و سلی مختلف، عمران صابیان ادیساؤبا ر
 ی می نسبت الکجیل معاصر، ذی دانشمند رجالی،شوشتر. ]١٥٩ و ١٣٩، ص١، ج٢٣؛ ٤٤١
 است که بصورت ابوعمرو یهمان الکش) ع( اخبارالرضانیوع در کتاب یمنظور از الکج« :یدگو

از سوی . ]٦٦، ص١٢، ج١٩[ » کتاب آمده استین در ا مکرریالکج) یاالنصار(محمد بن عمر
 یز اهل سنت نی و رجالیی روایخی، تارهای با از کتیک یچ مورد بحث در هینام راودیگر 

در وی  یست آیارفته و معلوم ن ینسفانه از بأ متیمتن کامل کتاب رجال کش.  استیامدهن
 آورده است یان به میسخن) ع( و مناظرات حضرت رضایرجال خود از حسن بن محمد نوفل

 .استنکرده  به آن یا  اشارهگونه یچ هینکه ایا
 البلخي أو وأبوعمر« :می نویسدصدوق کمال الدین ی، مصحح کتاب اکبر غفار یعل

  آمده، ظاهراًکمال الدین و تمام النعمةب  کتایها  نسخهیاللجي، همانطور که در بعض
 یف صورت تصحین که نامش بداستهمان أبوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشي 

 نقل یت روایار بساو او از غالمان محمد بن مسعود العیاشي است که از یرا ز،شده
 . ]٢٨٦، ص ٢٥ [ »کند یم
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 ینۀ قر.باشد شده یف تصحی به الکجی نساخ، نسبت الکشیا از جانب صدوق یدشا 
 است که ابوعمرو محمد بن عمر ین ای اکبر غفاری و علی نظر شوشتری بر درستیگرد

 مناظرات مرو را از ابومحمد الحسن بن محمد بن یت، روای الکجی االنصاریزبن عبدالعز
با سال ) ق ٣٤٠حدود(ی  فوت الکجی زمانۀفاصلکند و  ی نقل می البصرعميجمهورال

 زنده بوده، یه هنوز ابومحمد الحسن بن محمد بن جمهورالعمي البصر کیقمر ٢٩٦
 است ین ای اکبر غفاری و علی نظر شوشتری بر درستیگر دینۀقر. رسد یمعقول به نظر م

ذکر الکنجي أنه « :یسدنو ی فضل بن شاذان نیشابوري مومحمد، نام ابیل ذیکه نجاش
رده که ابومحمد، فضل بن شاذان  ذکر کیالکنجیعنی،  »صنف مائة و ثمانین کتاباً

 ]٣٠٧، ص٤٢[ » استیدهدست ما رسه  نموده که بیفلأنیشابوري، صد و هشتاد کتاب ت
 و در ی معرَّب الکجی الکشینکه ضمن ا؛برد ی منام را وی های با از کتی برخ،در ادامهو 
 ی از علمایبرخ. ]٧٨، ٥، ج١٨؛ ٤٦٦، ص٣، ج١٧[است  ی همان الکجی الکشیجه،نت

 نام یل و ذیشابوری فضل بن شاذان نهای با تعداد کتۀ را درباری نجاشیحل توضرجا
 یو ف«، ]٢٩٤، ص ٣٤[ » کتاباًینأنه صنف مائة و ثمان: یعن الکش«صورت ه  بیشانا

نه صنف مائة و أ یذکر کش«، ]٦٣١، ص٢، ج١٢ [»  کتاباًیننه صنف مائة و ثمانأ: یکش
: یقال الکج:  الفضل بن شاذانی فی قول النجاشرّم«و  ]١٩٧، ص٥، ج٣٥ [»  کتاباًینثمان

 هنگام نقل یز نییخو. اند  آورده]٦٦، ص١٢، ج١٩[ »  کتاباًینان للفضل مائة و ثمان
أنه ) یالکنج( ذکر الکشي« :یسدنو ی بن شاذان نیشابوري مفضل ۀ درباریمطالب نجاش

 ی عالم بزرگ رجال، امالین از نظر ا که استین ایانگرکه ب»  صنف مائة و ثمانین کتاباً
 یر امانت، تعبیت رعایو براکرده  ثبت ی به اشتباه الکنجی که نجاشاست ی الکشیح،صح
 یز نین محسن امیدس. ]٣٠٩، ص١٤، ج١٥ [ست  را در داخل پرانتز قرار داده اینجاش
، ٩[  نوشته استی الکجی، الکنجیجاه  بی آورده ولی مطلب را به نقل از نجاشینهم
 ابوعمرو محمد بن عمرو بن یزن ]١٧١، ص٥، ج١٠[ منابع یدر برخ. ]١٤٣، ص ١ج

 گرفته صورت نساخ ی اشتباه از سو ثبت شده که ظاهراًیعبدالعزیز األنصاري الکنج
 ی الکجینکه اما با اثبات ایست و معنا و مفهوم آن معلوم نیگرچه نسبت االنصارا. است

 .یابد ی میشتری مناظرات اعتبار بیت روای، بنابر ثقه بودن کش و استیهمان الکش
 ی ابوعمرو محمد بن عمرو بن عبدالعزیز االنصاریالت تحص نیز و مکان تولد ویخ تار
 یهاروستا از یکی منسوب به ی، اما نسبت الکشیستمشخص ن) یالکش(ی الکنج

ن داللت بر آ ی و طوسیبه هر حال، کالم نجاش. ]٤٦٢، ص٤، ج٤٨[ استماوراءالنهر 
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 و از شاگردان خاص یرقم سوم و چهارم قرن شیعه در ی از بزرگان علمایو که دارد
 ۀطبق هارون بن موسى التلعکبري و از ۀ استاد جعفر بن قولویه و شیخ إجازیاشی،ع

 . استیرجال کش موسوم به ی و صاحب کتاب معروف رجال]٢٠، ص ١٠، ج٣٥[ کلیني
 یزو محمد بن عمر بن عبدالعزابوعمر « :یسدنو ی می دانشمند رجالین اۀدرباری نجاش

 .کند ی نقل میت فراوان روایف، قوم است و از محدثان ضعۀید ثقه، بزرگوار و برگزی،الکش
 برد در ی به سر میاشی عۀ خان نموده و دریث بود و از او اخذ حدیاشی عینهمنشوی 
وست ، از ارجالکتاب .  بوده استیعیان او محل رفت و آمد دانشمندان و شۀخانه یکحال

 کتاب رجال او، أحمد بن علي بن نوح و ۀدربار.  و اشتباهات فراوان داردیارکه دانش بس
 ی، نجاشیف در توص.]٣٧٢، ص٤٢ [»ه اند جعفر بن محمد به ما خبر دادیق از طریگراند

یی  هللا قهپایتعنا.  ثبت شده استی هم، الکشی الکجیجاه  و بیامده نینسبت االنصار
 ی قول نجاشۀ، دربار»الشیخ الجلیل المتین« به ی کشیف از توصبعد) ق ١٠١١زنده در(
توان  ی می الکشۀ درباریبا دقت در سخنان نجاش« :یدگو یم»  عن الضعفاء یو رو«
کند  ی نمد واروی و وثاقت یت به شخصی ضرریف، از محدثان ضعیت نقل روایافت،در
، ٦، ج٣١[ ».است یف و لو از اشخاص ضعیثخذ احادأ در ی حرص الکشیانگر بیراز

 یاریکتاب رجال او فوائد بس) ق١٣٥٦(  کلباسيی أبوالهدۀگفت به ین،عالوه بر ا ]١٠ص
 نقل یث حدیف از اشخاص ضعیز از بزرگان مانند حسن بن محبوب نیاریدارد و بس

 شاگرد محمد کشی ی، آقابزرگ تهرانۀگفت به ،همچنین. ]٧٣، ص١٠، ج٣٢[ کردند یم
 و استاد جعفر بن قولویه و هارون بن موسى التلعکبري و در بن مسعود العیاشي، شیخ

 . ]٢٦١، ص٢١، ج١[است ) ق ٣٢٩(  کلینيۀطبق
 یکو نی عقائدیأبوعمرو الکشي، ثقه، بصیر به اخبار و رجال و دارا« :یسدنو ی میزنی طوس

 أبومحمد هارون بن یق از طری کتاب رجال او، جماعتۀدربار. کتاب رجال از اوست. بود
أبوعمرو الکشي، « :یدگو ی مینهمچن وی .]٢١٧، ص٢٨[ »اند هى از الکشي، به ما خبر دادموس

 و عالم به رجال و اخبار یر ثقه، بصیاشی،صاحب کتاب رجال و از اصحاب و شاگردان خاص ع
 ی،رقم اول قرن چهارم یمۀ در نوی. ]٤٤٠، ص٢٧[ » استی امامیح مذهب صحیو دارا

، ٢٩[اند  بسیاری از استادان و شاگردان آن دو مشترک بوده زیسته ی مینیهمزمان با کل
 . ]٤٤٣ و ١٨٥، ص٤، ج١٣[ اند ق ثبت کرده ٣٤٠درگذشت او را حدود . ]٤ص

 ینا. ]١٣٧، ص٥ [ است)ع(ین عن االئمة الصادقینمعرفة الناقل ینام کتاب رجال کش
.  نمانده استیاق اوست که اصل آن بیفلأ و تنها تیعه شی رجالۀاربع از کتب یکیکتاب، 
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 و سپس یب خالصه و تهذ»رجالاختیار معرفة ال« کتاب مذکور را تحت عنوان طوسی،
 معروف است که یخ، مشایاندر م« :یسدنو ی میمامقان.  استکرده شاگردانش امالء یبرا

 و اضافات یص آن را تلخی بوده که طوسی و سنیعه شیان شامل راویکتاب رجال کش
 ی و رجالیی و تتبع در منابع روایبا بررس. ]١٦٥، ص٣، ج٣٦[ »آن را حذف کرده است

 ی از بیش از هشتاد نفر روایت نقل کرده و از جمله کسانی ابوعمرو کش:توان گفت یم
 جعفر بن محمد بن قولویه از یتاز روا «یی، خوۀگفت به. است که مشایخ فراوان دارد
 کلیني و ۀ طبقشود کشي در ی، معلوم م است ذکر کردهیزکشي، همانطور که نجاشي ن

 کرده یت از جعفر بن محمد بن قولویه روایزافراد همانند او قرار دارد و گفته شده کشي ن
 . ]٦٨، ص١٨، ج١٥[ »است

 
 ی بن صدقة القمیابومحمد الحسن بن محمد بن عل. ٤. ٣

 و اهل سنت وجود ندارد و یعه شی و رجالیی رواهای با از کتیک یچ در هی راویننام ا
 یت را در ضمن سلسله سند روااونام   فقط صدوقیعه شان محدثیاندر م. است جهولم

 پس از اشاره به کتاب ی مامقان]همان [.در مرو آورده است) ع(مناظرات حضرت رضا
 ی در سلسله سند برخی و اشاره به وجود نام و)ع( اخبارالرضایونع تاب و کیدالتوح
  مهمل است و لکنی راوین اینکهحث احاصل ب« :یسدنو یب ما کتین دو ایاتروا

 یتروانقل  و یاتش مطلب از مضمون رواینشود و ا ی شمرده میکوکم، او حسن و ن دست
بر اساس نقل . ]٢١، ص٢١، ج٣٦[ »شود ی میده فهمیگر از او و قرائن دیالقی ایهفق

 یقم الیه بن احمد الفقیکند و جعفر بن عل ی میت روای از الکجیبن صدقة القماصدوق، 
 . ]١٥٩ و ١٣٩، ص١، ج٢٣؛ ٤٤١ و ٤١٧ ص،٢١[ کند ی میت روااو از یز نیالقیاال
 
 ابومحمد جعفر بن علی بن احمد الفقیه القمی األیالقی. ٥. ٣

معروف به ابن الرازي، از محدثان و  أبومحمد جعفر بن علي بن أحمد القمّي االیالقي،
 در بیان .]٤١٨، ص٢٧[. استت لیفاأری، معاصر صدوق و صاحب تقمفقهای قرن چهارم 
شود و فقط از او با عنوان صاحب المصنفات یاد   راوی دیده نمی اینطوسی توثیق صریح

من لم یرو « اولین نفر در باب جیم در کتاب رجال طوسی در باب  وی است ولیکرده
م زیرا شیخ، افراد را بر اساس وثاقتشان نا ،اوست که دلیلی بر توثیق است »عنهم االئمه

الجزء األول من الکتاب في ذکر «این راوی را ذیل عنوان ) ق ٧٤٠( ودوابن دا. برد می
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جعفر بن « :آورده و ثقة شمرده است» الممدوحین و من لم یضعفهم األصحاب فیما علمته
 اینکه .]٨٦، ص٤ [» ابومحمد ثقة مصنف،علي بن أحمد القمی المعروف بابن الرازی

ی مذکور را با اینکه شیخ وی را توثیق نکرده، ثقة دانسته، د بر چه مبنایی راووداو ابن
 وی های بااز تعبیر حدثنا از سوی شیخ صدوق و کت. موجب گفتگوی فراوان شده است

، ١، ج٢٣؛ ٤٤١ و ٤١٧ ص،٢١[ آید که ایالقي یکي از مشایخ شیخ صدوق است  می بر
 ۀنقل کرده و در همهاي مختلف خود از او روایت شیخ صدوق در کتاب. ]١٥٩ و ١٣٩ص

؛ ٤٤١ و ٤١٧، ص٢١[ کند  آنها او را فقیه توصیف و از خداوند براي او طلب رضایت می
 .]١٥٩ و ١٣٩، ص١، ج٢٣؛ ٦، ص٢٢

ای از کتاب رجال شیخ طوسی که در  اند در نسخه خویی و دیگران احتمال داده
عد از نقل خویی ب. د بوده، این راوی توسط طوسی توثیق شده استواختیار ابن داو

 :گوید القمي می  ابومحمد جعفر بن علي بن أحمدۀود دربارومطالب شیخ طوسی و ابن دا
 عنایت هللا ی، نقل مول)از کتاب رجال طوسی( دو ابن داوۀنسخ ثقة را در ۀکلموجود «

، ٥، ج١٥[ »کند یید میأ ثقه است، تۀکلمقهبائي از بعضی از نسخ رجال که دارای 
. ]٣١، ص٢، ج٣١[ یت هللا قهپایي نیز این راوی را ثقه دانسته استبنابراین، عنا. ]٥١ص

ظاهر این است که او از مشایخ صدوق و بر اساس آنچه که « :گوید وحید بهبهانی نیز می
حاکی از وثاقت وی ) شیخ اجازه بودن(  ایشان است لذا این مطلبۀگفته شده، شیخ اجاز

گوید و او را فقیه توصیف   می»رضی هللا عنه«باشد و هنگام نقل روایت فراوان از او،  می
 بر همین  نیزخویی .]٨٣، ص٤٧[ »دهد کند که این موارد نیز خبر از وثاقت او می می

. ]٥١، ص٥، ج١٥[ » علیهیمشایخ الصدوق قدس سره، ترضمن « :کند کید میأمعنا ت
 داود و له خ الصدوق و هو شیخ إجازة، ثقة کما عن ابنیمن مشا«نمازي نیز با عناوین 

 از او یاد نموده است» ف نقله العالمة الخوئي عن ابن داودمصنفات و بالجملة هو ثقة مصنّ
 »کان فقیهاً، عیناً، عظیم الشأن، کثیر التصانیف«سبحانی با عناوین . ]١٧٢،ص٢،ج٤٤[
) ع(عیون اخبارالرضا و التوحیدصدوق در .  این راوی را ستوده است،]١١٩، ص٤، ج١٣[

 . کند سای ادیان و متکلمان را از وی نقل میؤبا ر) ع(حضرت رضاظرات منا
با اینکه دانشمندان شیعه در وثاقت ابومحمد جعفر قمی اتفاق نظر ندارند لیکن افراد 

  وثاقت اوستۀاند که این، نشان او نقل کردههای بادقیقي چون سید بن طاووس، از کت
او از قدما است و نزدیک به « :گوید   می أیالقیۀعالمه مجلسی دربار. ]٦٧، ص ١٣، ج٣٩[

کنند و همچنین در سلسله  کلینی و صدوق از او روایت می. عصر شیخ مفید یا معاصر او
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 هاي او درآمده است و سید بن طاووس از کتاب) ع(ریکاسناد تفسیر امام حسن عس
یشان است و اقبال و غیر آن نقل روایت کرده است و این عمل، مؤید توثیق و اعتماد بر ا

 »فضل صالة الجماعة«های این راوی در شرح ارشاد ذیل عنوان  شهید ثانی از بعضی کتاب
این  ]٣٧، ص١٠، ج٣٧[ »اند  او روایت نقل نمودههای باو همچنین دیگر فضالء از کت

از او « :گوید  نیز می محدث نوری. که بیانگر اعتماد علمای شیعه به این راوي استسخن 
او . گردد   و بزرگان حدیث است و تألیفات او بین علماء دست به دست مین معروفامؤلف
 ۀ هم از واست صدوق ۀ طبقدو و بلکه در   شیخ مفید و ابن غضائری و همانند آنۀطبقدر 

شود او از علماي معروفي است که احتیاج به تزکیه و توثیق  آنچه بیان کردیم معلوم می
مشایخ مشهور « :گفته استشرح الدرایه  ثاني در ست که شهیداندارد و داخل در جمعي 

 و تقواي ،ما از زمان کلیني تاکنون هیچ کدام به خاطر ثقه بودنشان در هر زمان
 .]١٠٦، ص١، ج٤٦ [ »شان نیاز به تزکیه ندارند العادهفوق

از آنچه گذشت، دانسته « :گوید  سید محسن امین، بعد از نقل اقوال مختلف، می
یسته نیست در وثاقت و جاللت او تأمل کنیم و اگر صدوق او را به فقیه شود که شا  می

کرده، دلیل بر توثیق نقل کرد نیز کافي بود و همین که صدوق از او حدیث   توصیف نمی
شیخ عباس قمی . ]٨٢، ص٤، ج٩[ »ف صدوق بر فقیه بودن او داللت داردیاوست و توص

شیخنا األجل األقدم، «بت کرده و با عناوین که نام او را جعفر بن احمد بن علی القمی ث
از او ستایش » المؤید المسدد، الفقیه النبیة، المحدّث المتتبّع، صاحب التصانیف الکثیرة

 ، جای تعجب دارداین سستي علماي رجال« :گوید با اظهار تعجب و گالیه میکند؛  می
اي به گونه اشاره ند و هیچاالقدر را با این همه کتاب ذکر نکرده که این شیخ بزرگ جلیل
شیخ آقا بزرگ تهرانی نیز او را ثقه . ]١٢٢ و ١١٩، ص٣٠[ »!اندزندگي و آثارش نداشته

محمد بن جعفر الدقاق، راوی تفسیر منسوب به امام حسن . ]٧١، ص٢[ کند  معرفي می
ه حر عاملی نیز ابن الرازي را ب .]١٠٦، ص١، ج٤٥[ شمارد  نیز وی را فقیه می)ع(ریگعس

ود این مطلب را از طوسی نقل کرده و ابن دا:د، ثقة دانسته و گفته استونقل از ابن داو
کسی او را « :نوشتهتعجب از سید علی بروجردی است که . ]١٥٤، ص٢٠، ج١٤[ است

زیرا همانطور که در مطالب پیشین گذشت، ] ١٦٢، ص١، ج١٢[ »مدح و ذم نکرده است
.  کس این راوی را مورد طعن و ذم قرار نداده استبله، هیچ! اند بسیاری وی را ستوده

بنابراین، تردیدی . ]٦٠، ص ٤٣[  استکرده معرفی ه را ثقاین راویابوالقاسم نراقی نیز 
 آثار و فضائل راوی ۀبه تفصیل دربارنیز محدث نوری . ماند در توثیق این راوی باقی نمی
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ه نمازی، دانشمند رجالی ک طوریه  ب]٣٠٨، ص٣، ج٤٦[ مورد بحث گفتگو نموده است
عظمت شأن، جاللت و وثاقت مستدرك الشیخ ما عالمه نوري در «:گوید معاصر می

، ٢، ج٤٤[ »أبومحمد جعفر بن علي بن أحمد القمّي االیالقي را اثبات نموده است
 دانشمندان شیعه و اهل سنت از أبومحمد جعفر بن أحمد :توان گفت  لذا می،]١٤٠ص

الشیخ  ،]٨٦، ص٤[ ثقة مصنف، ]٤١٨، ص٢٧[ ین صاحب المصنفاتبن علي قمي با عناو
، ١٩[ ثقة علی االقوی، ]٧٣، ص١٠، ج٣٧؛ ١٤٧، ص١٠، ج١١ ؛ ٨٢، ص٤، ج٩[ الفقیه

 جعفر محمد بن علي بن بابویه من مشایخ الصدوق أبي ،]٢١٩، ص١، ج٣٦ ؛ ٦٤١، ص٢ج
 فقیهاً، عیناً، عظیم  کلٌّ منهما عن اآلخر و کانیعاصر الصدوق و رو، ]٢٣٣، ص٨، ج١[

 یاد کرده و ]٢٢، ص٧، ج٤٤[  الثقة المعتمد و]١٢٠، ص٤، ج١٣[ الشأن، کثیر التصانیف
بنا بر نقل . اند که نشان از جایگاه رفیع علمی و دینی ایشان دارد مورد ستایش قرار داده

أبومحمد « :گفته استخود الفهرست در ) ق ٤٤٩( کراجکيالأبوالفتح محدث نوری، 
 کردهلیف أ بن علي بن أحمد القمّي االیالقي در قم و ری دویست و بیست کتاب تجعفر
. ها از بین رفته است جز شش کتاب، بقیه کتابه  که متأسفانه ب]٣٠٨، ص٣، ج٤٦[ت اس

 و اسامی برخی از ]١٤٠، ص٢، ج٤٤[های ایشان زیاد نقل از کتاب) ق ١١١٠( مجلسی
 ؛]٢٠٨، ص٨٦ و ج٢٢، ص٧٣ و ج١٩، ص١٠، ج٣٧[ ده استکرکتب این راوی را نقل 

االثر فی نوادر ، المسلسالت االعمال، الغایات، العروس، جامع االحادیث النبویةب اکت
 دست ما رسیده استه باین راوی  انعة من دخول الجنةاالعمال الم و خیر البشر) ع(علی

س رضوی توسط انتشارات آستان قد جامع االحادیثمجموعاً با عنوان و این شش کتاب 
 . به چاپ رسیده است

 
 گیری نتیجه

توان به آن اشاره کرد  آید و به طور خالصه می نتایجی که از این پژوهش به دست می
 : عبارتست از

 یعنی در کتب رجال اند،  همه مهمل)مناظرات خراسان (روات این خبر« ادعای ـ١
 :، به دالیل زیر صحیح نیست»اند ذکر نشده
با رؤسای ادیان مختلف و متکلمان ) ع(رات حضرت رضا رجال سند مناظ ـالف

های رجال و با اندکی  ها در کتاب مسلمان در خراسان، به جز یکی از آنمسلمان و غیر
، حسن بن محمد النوفلی الهاشمیاند؛ از جمله  اختالف در ضبط اسامی توثیق شده
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فر بن علی بن احمد ابومحمد جع و ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز االنصاری الکجی
 . الفقیه القمی األیالقی

ابومحمد الحسن بن محمد بن علی «جال سند مناظرات خراسان به نام  یکی از ر ـب
های رجال متقدم نیامده است اما از سوی دانشمند  با اینکه در کتاب» بن صدقة القمی

 .رجالی معاصر، مامقانی، نیکو و حسن شمرده شده است
 سند مناظرات خراسان که تصریح به نام او نشده و با عبارت  یکی از راویان ـج

ابومحمد الحسن بن محمد بن جمهور «به آن اشاره شده است، » حدثني من سمع«
 .باشد  است که ثقه میالعمی البصری

سند حدیث مناظرات خراسان در اصطالح حدیث، به دلیل عدم ذکر یکی از ـ ٢
و به دلیل عدم بیان این مناظرات از سوی دیگر راویان در سلسله سند، مرسل و منقطع 

های معتبر  راویان، خبر واحد و در نتیجه، ضعیف است اما به دلیل نقل اولیه در کتاب
و سپس نقل ) صدوق( توسط عالم مورد اعتماد و موثق التوحید و )ع(عیون اخبارالرضا

ز حیث سند، حدیثِ مکرر در اعصار بعدی در منابع متعدد حدیثی شیعه به نقل از وی، ا
 . ضعیفِ مقبول تلقی شده است

 در عراق،) ع(با اینکه محمد بن الفضل الهاشمی، تنها راوی مناظرات حضرت رضاـ ٣
ثقه و مورد اعتماد است، ولی در اصطالح حدیث، به دلیل عدم ذکر سلسله رجال سند 

ه دلیل عدم نقل روایت مناظره بعد از راوی اول، روایت مناظره، مرسل و منفصل است و ب
از سوی دیگر راویان، خبر واحد و در نتیجه ضعیف است اما به دلیل نقل اولیه در 

 توسط عالم مورد اعتماد و موثق، قطب الدین راوندی و سپس نقل الخرائج و الجرائح
مکرر در اعصار بعدی در منابع مختلف حدیثی شیعه به نقل از وی، از حیث سند 

 .  شده استحدیث، ضعیفِ مقبول تلقی
و مالک  بنا بر نظر) ع(از جمله حدیث مناظرات حضرت رضابسیاری از احادیث  ـ٤
به بعد، )  ق٦٧٣(و سید بن طاووس )  ق٦٧٧(ان شیعه، یعنی از زمان عالمه حلی خرأمت

مانند  زیرا آنان ندستصحیح ه ،قدمای امامیهشوند اما طبق عقیدۀ  ضعیف تلقی می
را وثوق و اعتماد به صدور احادیث مالک صحت )  ق٥٧٣(صدوق و قطب الدین راوندی 

  لذا حدیث مناظرات را موثوق الصدور دانسته و دردانستند  می)ع(حدیث از معصوم
 .اند های خود آورده کتاب
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 منابع
: ، بیـروت، ناشـر  الذریعـة الـی تـصانیف الـشیعة    ). ق١٤٠٦(تهراني، محمد محسن  بزرگ  آقا ].١[

 .نیةالطبعة الثاداراألضواء، 
 .اسماعیلیان: علینقی منزوی، قم، ناشر: تحقیق. طبقات اعالم الشیعه). بی تا(همو، ]. ٢[
للمطبوعـات، الطبعـة     األعلمـي  بیروت، مؤسـسة   .المیزان لسان). ق١٣٩٠(ابن حجر، احمد    ]. ٣[

 .الثانیة
، سـید محمـد صـادق آل بحـر العلـوم          : تحقیـق . کتاب الرجال ). ق١٣٩٢(، حسن   دوابن داو ]. ٤[

  .منشورات مطبعة الحیدریةلنجف، ا
العلمـاء فـی فهرسـت کتـب الـشیعة و اسـماء              معـالم ). ق١٣٨٠(آشـوب، محمـد      شهر ابن ].٥[

 .نجف، المطبعة الحیدریة. المصنفین منهم قدیما و حدیثا
 .الرضي قم، منشورات. المهموم فرج). ش١٣٦٣( ابن طاووس، علی .]٦[
 .سنائی ، تهران، کتابخانهالعبادات و منهج الدعوات مهج، )تا بی(همو ]. ٧[
 .دار إحیاء التراث العربي. االغانی). ق١٤١٤(الفرج اصفهاني، علي ابو]. ٨[
 .دارالتعارف للمطبوعات: ، بیروت، ناشراعیان الشیعة، )ق١٤٠٣(امین، سید محسن ]. ٩[
 .البعثة ؤسسةم :قم، تحقیق و نشر. القرآن تفسیر في البرهان). بی تا (بحرانی، سید هاشم]. ١٠[
محمـد تقـی    : تحقیـق . الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطـاهرة      ). بی تا (بحرانی، یوسف    ].١١[

 .االیروانی، قم، موسسة النشر االسالمی
 مکتبـة آیـة     ،سید مهدي الرجائي  : تحقیق. طرائف المقال ). ق١٤١٠(بروجردی، سید علی    ]. ١٢[

 . المرعشي النجفيیهللا العظم
سبحاني، قم،  جعفر: اشراف و تحقیق. الفقهاء طبقات موسوعة ).ق١٤١٨(ز مولفان جمعی ا ].١٣[

 .)ع(الصادق اإلمام مؤسسة
ـ       ). ق١٤١٤( حر عاملي، محمد بن الحسن       ].١٤[  تحـصیل مـسائل     یتفـصیل وسـائل الـشیعة إل

 . إلحیاء التراث، الطبعة الثانیة) ع(قم، مؤسسة آل البیت. الشیعة
مطبعة النجف،  . تفصیل طبقات الرواة    و الحدیث رجال معجم). ق١٤١٣(خویی، ابو القاسم    ]. ١٥[

 .، الطبعة الخامسةاآلداب
ــدی،. ]١٦[  اإلمــام مؤســسة: تحقیــق. و الجــرائح الخــرائج ).ق١٤١٩(عبــدهللا  بــن ســعید راون

 )ع(المهدي اإلمام األبطحي، قم، مؤسسة الموحد باقر بإشراف محمد) ع(المهدي
، علي شـیري  : تحقیق.  من جواهر القاموس   تاج العروس ). ق١٤١٤(زبیدی، محمد مرتضی    ]. ١٧[

  .دار الفکر: ناشربیروت، 
 . دارالجنان، بیروت،عمرالبارودي عبدهللا :تحقیق،األنساب). ق١٤٠٨(سمعانی، عبدالکریم بن محمد ]. ١٨[
 .ميمؤسسة النشر اإلسال: قم، تحقیق و نشر. قاموس الرجال). ق١٤٢٥(شوشتری، محمد تقی ]. ١٩[
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ـ مجموعه مقاالت دومین همایش علمی). ش١٣٨٨(صادقیان، محمد ]. ٢٠[ های   پژوهشی جلوه 
 .، زنجان، انتشارات صفویمعرفتی در مناظرات و بیانات رضوی

هاشم الحسیني الطهرانی، قـم، مؤسـسة       : ، تحقیق التوحید). بی تا (صدوق، محمد بن علي     ]. ٢١[
 .النشر اإلسالمي

 النـشر  مؤسـسة  الغفاري، قـم،   علي أکبر : تحقیق و تعلیق  . األخبار انيمع). ش١٣٧٩(همو  ]. ٢٢[
 .اإلسالمي

بیـروت،  شیخ حـسین األعلمـي،      :  تصحیح و تعلیق   ،)ع(عیون أخبار الرضا  ). ق١٤٠٤(همو  ]. ٢٣[
 .مؤسسة األعلمي للمطبوعات

رضـا   مترجم، علی اکبـر غفـاری و حمیـد           ،)ع(ترجمه عیون أخبار الرضا   ). ش١٣٧٢(همو  ]. ٢٤[
 .مستفید، تهران، نشر صدوق

مؤسسة النشر  ، قم،   علي أکبر الغفاري  : تحقیق. تمام النعمة  کمال الدین و  ). ق١٤٠٥(همو  ]. ٢٥[
 .اإلسالمي

 حـسن   سـید :و تعلیـق  تحقیـق . األحکـام  تهـذیب ). ش١٣٦٥(محمد بن حـسن   طوسی،]. ٢٦[
 .اإلسالمیة، الطبعة الرابعة الکتب الموسوي الخرسان، طهران، دار

 .اإلسالمي النشر مؤسسة: القیومي، قم، ناشر جواد: تحقیق. رجال). ق١٤١٥(همو ]. ٢٧[
 .الفقاهة نشر مؤسسة: ناشرقم، . الفهرست). بی تا(همو ]. ٢٨[
 سـید مهـدي     ومیـر دامـاد األسـترابادي       : تحقیـق . اختیار معرفة الرجـال   ). ق١٤٠٤(همو  ]. ٢٩[

 .ثإلحیاء الترا) ع(البیت مؤسسة آل  قم، ،الرجائي
 .قم، بوستان کتاب. فوائد الرضویة فی احوال علماء المذهب الجعفریة). ش١٣٨٥(قمي، عباس ]. ٣٠[
 .ضیاء الدین عالمة، قم، اسماعیلیان: تحقیق. مجمع الرجال). ش١٣٦٤(قهپایی، عنایت هللا ]. ٣١[
الـسید محمـد    : تحقیـق . سـماء المقـال فـي علـم الرجـال         ). ق١٤١٩(کلباسی، ابوالهـدی    ]. ٣٢[

 . للدراسات اإلسالمیة)ع(مؤسسة ولي العصر، قم، الحسیني القزویني
علي أکبر الغفاري، تهران،    : ، تحقیق الفروع من الکافي  ). ق١٣٦٧(، محمد بن یعقوب     يکلین]. ٣٣[

 .دارالکتب االسالمیة، چاپ سوم
 ،محمد حـسین مولـوي  : تحقیق،  توضیح المقال في علم الرجال    ). ق١٤٢١(کنی، مال علی    ]. ٣٤[

 .الحدیث  دارقم،
، تحقیـق و   قم.لمنتهى المقال في احوال الرجا ).ق١٤١٦ (محمد بن إسماعیل  مازندرانی،  ]. ٣٥[

 .إلحیاء التّراث) ع(البیتمؤسسة آل : نشر
محمد رضـا مامقـانی،     : تحقیق. تنقیح المقال فی علم الرجال    ). ق١٤٢٣( مامقانی، عبدهللا    ].٣٦[

  .راثإلحیاء التّ) ع(البیتمؤسسة آل قم، 
بیـروت،  . بحار األنوار الجامعة لدرر أخبـار األئمـة األطهـار         ). ق١٤٠٣(مجلسی، محمد باقر    ]. ٣٧[

 .مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانیة



  ١٢٩  در عراق و خراسان) ع(بررسی و تحلیل سند مناظرات امام رضا

تحقیـق و   . الفقیـه  یحـضره  ال من شرح في المتقین روضة). ق١٣٩٩(تقی  مجلسی، محمد  ].٣٨[
 حـاج  اسـالمي  فرهنـگ  نیـاد اشتهاردي، قم، ب   پناه  و علي  کرماني موسوي سیدحسین :تعلیق
 .کوشانپور حسین محمد

سـتارگان  ، »ابو محمد جعفر بن احمد ایالقي قمـي   «). ش١٣٨٢(، عباسعلی   مردي قشالقي  ].٣٩[
 .٨٨ـ٦٦، صفحه ١٣ جلدحرم،

 .قم، انصاریان. ) ع( لالمام علی بن ابی طالباثبات الوصیة). ش١٣٨٤(علی بن حسین مسعودی، ]. ٤٠[
 . تهران، انتشارات کویر، چاپ یازدهم. تاریخ عمومی حدیث). ش١٣٨٦(معارف، مجید ]. ٤١[
قـم،  . )النجاشـي  رجال( الشیعة مصنفي اسماء فهرست). ق١٤١٦(علي   بن أحمد نجاشی،]. ٤٢[

 .اإلسالمي، الطبعة الخامسة النشر مؤسسة
محـسن  : تحقیـق . شـعب المقـال فـي درجـات الرجـال        ). ق١٤٢٢(میرزا أبوالقاسم   نراقی،   ].٤٣[

  .، چاپ دوممؤتمر المحقق النراقي، قم، حمديا
 .اصفهان. مستدرکات علم رجال الحدیث). ق١٤١٢(نمازی شاهرودی، علی ]. ٤٤[
). ع( البیـت   آل مؤسسة: تحقیق. المستدرك خاتمة ).ق١٤١٥(حسین   ، میرزا طبرسي رينو]. ٤٥[

 .التراث إلحیاء) ع(البیت آل مؤسسةقم، 
 بیــروت، مؤســسة ،)ع(البیــت آل مؤســسة: تحقیــق. الوســائل مــستدرك ).ق١٤٠٨(همـو  ]. ٤٦[

 .التراث، الطبعة الثانیة إلحیاء) ع(البیت آل
نـرم افـزار مکتبـة    ، تعلیقـة علـى مـنهج المقـال    ). ش١٣٩١ (وحید بهبهانی، محمـد بـاقر     ].٤٧[

 .، نسخۀ دوم)ع(بیت اهل
 .بیروت، دار صادر. معجم البلدان).  ق١٣٩٧(یاقوت حموی، ابوعبدهللا بن عبدهللا ]. ٤٨[





 


