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چکیده
اسماعیل بن ابی زیاد سَکونی شعیری ،محدثی است كه روایات بسیاری از او نقل شده و از همینرو در
جوامع روایی و فقهی ،مهم و اثرگذار قلمداد شده است .او به دلایل زیر در منابع رجالی و فقهی« ،عامی
مذهب» و «ضعیف» دانسته شده است :عدم فتوای شیخ صدوق به منفردات سکونی ،تصریح برخی از فقیهان
و صاحبنظرانِ دانش رجال امامیه بر ضعف و عامی بودن و حتی كفرِ سکونی و اتحاد مسلكِ وی با اهلسنت.
در پژوهش حاضر ،پس از تبیین دلایل و شواهدِ مذكور ،به بازاندیشیِ انتقادی و كشف میزانِ اتقان این
گزارهها جهت اثبات نظریه عامی بودن و ضعف سکونی پرداخته شده و این نتیجه بهدست آمده است كه در
تمسك به این دلایل و شواهد ،به جمیع قرائنِ مؤثر در تشخیص جایگاه و ضعف یا وثاقت راوی توجه نشده
است و یا منحصراً به رجوع به منبع رجالی اكتفا شده است .عدم توجه به اماراتِ امامیت و وثاقتِ سکونی
از قبیل :محتوای روایات سکونی ،عدم تقیه اهلبیت (ع) از حدیث با وی ،مقبولیتِ روایات سکونی ،روایتِ
اصحابِ اجماع و كثرتِ روایت اجلاء از این راوی ،از دیگر اشکالات این نظریه است .بر این اساس ،این
راوی در شمارِ محدثان «امامیمذهب» و بلکه از «ثقات امامیه» پذیرفته میشود.
واژگان كلیدی :سکونی ،اسماعیل بن ابیزیاد ،رجال شیعه ،روایت ،راویانِ عامیمذهب.

 .1استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قمmrnaeini47@gmail.com /
 .2دانشجوي دکتري فقه و مباني حقوق دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)khak_mohammad@yahoo.com /
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-9مقدمه
دانش رجال ،بهعنوان یکی از مهمترین شاخههای علوم حدیث ،بهویژه در دورههای متأخر
و معاصرِ حدیثی و فقهی ،بهعنوان مقدمهای برای پژوهشهای حدیثی و اجتهاد اسلامی مطرح
گردیده است .آنچه در برخورد با علم رجال و نگرش رجالی در استنباط حدیثی -فقهی اهمیت
فراوان دارد ،پرهیز از هرگونه افراطوتفریط و نیز توجه به عدم انحصار طریق دستیابی به وثاقت
یا ضعف راوی در پژوهشِ محضِ رجالی و همچنین توجه تامّوتمام به شواهد و قرائن گوناگونِ
بیانگر احوال راوی و تتبع تام در مجامع روایی است« .اسماعیل بن ابیزیاد» ،یکی از راویان
اثرگذار در انتقال احادیث ائمه (ع) در ابواب و مسائل مختلف اسلامی به نسلهای آینده است.
تتبع در منابع رواییِ امامیه و کشف نقشآفرینیِ روایات او بهویژه در استنباط احکام فقهی ،اهمیت
روایات منقول از طریق وی را بیشازپیش روشن خواهد نمود.
اسماعیل بن ابیزیاد سکونی که از راویان طبقۀ هشتم محسوب میشود (ابن حجر عسقلانی،
 ،1151ج ،1ص /153تقیزاده ،1331 ،ص ،)13اهل کوفه بوده و نامِ پدر او« ،مسلم» مکنّا به «ابو
زیاد» است؛ و لی ابن داود حلی ،به دلیل اشتباه با اسماعیل بن زیاد بزّاز کوفی اسدی تابعی
(طوسی ،1331 ،صص ،)120-121نام ابیزیاد را «مسلم البزّاز الاسدی» دانسته است (تقیالدین
حلی ،1333 ،ص.)00
این راوی در منابع رجالی و مجامع روایی علاوه بر شهرت به «سکونی» (نجاشی،1153 ،
ص /21طوسی ،بیتا ،ص ،)33به «شعیری» نیز معروف است (کلینی ،1310 ،ج ،3ص/003
طوسی ،1310 ،ج ،1ص )313و منظور از تعبیرِ «سکونی» و «شعیری» به صورت مطلق ،اسماعیل
بن ابیزیاد سکونی شعیری است (کلباسی ،1111 ،ج ،2ص.)10
اسماعیل سکونی از اصحاب امام صادق (ع) محسوب میشود (برقی ،1333 ،ص )23و از
آن حضرت و امام باقر (ع) حدیث نقل کرده است .کتاب «النوادر» و کتابی با وصفِ کبیر ـ بدون
اشاره به نام یا موضوع آن ـ به وی منسوب شده است (طوسی ،بیتا ،ص /13ابن شهرآشوب،
 ،1331ص .)1کتابی دیگر با عنوان «تفسیر» نیز به سکونی منسوب است (ابن ندیم ،بیتا ،ص/01
آقابزرگ ،بیتا ،ج ،1صص.)231 ،215 ،215
سکونی از راویان کثير الرواية بوده و فقط در کتب اربعه ،نام او در اسناد بیش از  1525روایت
واقع شده است که غالب آنها  -بهاستثناء عدهای بسیار اندک  -منقول از امام صادق (ع) هستند.
بیش از همه ،حسین بن یزید نوفلی از وی روایت نقل کرده است (علامه حلی ،1111 ،ص/235
خوئی ،1311 ،ج ،23ص)113؛ بهطوریکه تنها در سند  323روایت از سه کتاب کافی ،تهذیب
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و استبصار ،این طریق ،دیده میشود .علاوه بر نوفلی ،راویانی مانند عبدالله بن مغیره ،جَهم بن
حَکَم مدائنی ،سلیمان بن جعفر ،فضّالة بن أیوب ،محمد بن سعید و محمد بن عیسى نیز از
سکونی روایت نقل کردهاند (خوئی ،1311 ،ج ،3ص.)153
ی سکونی ،از مباحث دیرینه و درازدامنه در دانش
بررسی شخصیت و شناخت جایگاهِ روای ِ
رجال شیعه است؛ و در تضارب آراء حدیثپژوهان شیعه ،دیدگاههایی متفاوت درباره این راوی
ارائه شده است:
در برخی منابع رجالی و فقهیِ شیعه ،این راوی« ،عامیمذهب» (سنی) محسوب شده و
تضعیف گردیده است (ابن ادریس ،1115 ،ج ،3صص /215-231محقق حلی ،1112 ،ج،2
ص /111علامه حلی ،1111 ،ص ،111 ،30ذیل عنوان جابر بن یزید /تقیالدین حلی،1333 ،
ص.)121
بعضی از فقها نیز به روایت سکونی -البته با شرایطی مانندِ عدم مخالفت با مذهب یا اجماع
امامیه  -عمل میکنند (طوسی ،1113 ،ج ،1ص .)111در برخی از منابع فقهی و رجالی ،سنی
بودنِ سکونی مسلّم دانسته شده و با اذعان به عامیمذهب بودنِ وی ،تصریحاً یا تضمّناً به وثاقت
او اشاره شده است (ر.ک .محقق حلی ،1153 ،ج ،1ص /202همو ،1113 ،ص /11مازندرانی
حائری ،1111 ،ج ،2ص .)11برخی پژوهشهای معاصر نیز به پیروی از دیدگاه مشهور و متأخرِ
رجالی ،این راوی را سنّیمذهب و البته ثقه دانستهاند (ر.ک .باقری ،1331 ،صص/131-130
رحمتی ،1313 ،صص.)232-201
در مقابل ،عامی بودنِ سکونی برای برخی از محققان ثابت نشده است (عاملی ،بیتا ،ج،3
ص )203و برخی از صاحبنظران نیز وی را از راویانِ امامیمذهب معرفی کردهاند (بحرالعلوم،
 ،1313ج ،2ص.)121
سکونی در مجامع رجالی اهلسنت نیز به شدت مورد طعن واقع گردیده و با عناوینی از
وی یاد شده است که نمایانگر شدت تضعیفِ سنّیمذهبان نسبت به راوی است؛ عناوینی مثل:
«متروک و واضعِ حدیث» (ذهبی ،1332 ،ج ،1ص /123دارقطنی ،2551 ،ج ،1ص /133ابن حجر
عسقلانی ،1151 ،ج ،1ص)153؛ «متّهم و کسی که منکرالحدیث است» (ذهبی ،1332 ،ج،1
ص)205؛ «کذّاب ،مجهول و خبیث» (ابن حجر عسقلانی ،2552 ،ج ،2ص)121؛ «منکرالحدیث»
(جرجانی ،1151 ،ج ،1ص /311ابن حجر عسقلانی ،1151 ،ج ،1صص)212-211؛ «شیخ دجّالی
که ذکر او در کتب ،جز برای بیان قدحِ وی حلال نیست» (ابن حبان ،1311 ،ج ،1ص )121و
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«ضعیف» (عسقلانی ،2552 ،ج ،1ص .)251
در نوشته حاضر ،با روشی متفاوت از تحقیقات پیشین و معاصر و با ارائه شیوهای جدید،
سعی شده است بدون رجوعِ منحصر به منابع رجالی ،به سایر قرائنِ مؤثر در تشخیص عقیده،
جایگاه و ضعف یا وثاقت راوی توجه شود و برخلاف برخی تحقیقات که ضمن سعی در اثبات
امامی بودن سکونی ،تنها نقل اقوال شده و بدون ارائه تحلیل ،نتیجهای روشن به دست نداده
است (محققیان ،1312 ،صص ،)115-33امامیت و وثاقت راوی بهروشنی اثبات شود.

-2تبیین و بازاندیشیِ دلایل و شواهد رجالیان و فقها بر تضعیف سکونی
دلایل و شواهدی که برای اثبات ضعفِ سکونی ارائه شده ،در سه محور اصلی قابل طرح و
بررسی است؛ سنّیمذهب بودن ،عدم فتوای شیخ صدوق بر اساس منفردات سکونی و تصریح
فقیهان نامدار و صاحب نظرانِ دانش رجال شیعه به ضعفِ راوی ،دلایلِ طرفداران نظریۀ ضعف
سکونی را تشکیل میدهد که برای اثبات هرکدام نیز به قرائنی تمسک شده است:

 -9-2عامی بودن سکونی
برای اثبات عامی بودن سکونی ،به دلایل و شواهد ذیل استناد گردیده است:

 -9-9-2استناد به عبارت رجال برقی
قدیمیترین نصّی که میتوان عامی بودن سکونی را از آن استفاده نمود ،عبارت برقی است.
ظاهراً برقی (د231 .ق) در رجال خویش با تعبیر «يَروی َعنِ العَوامِ» صراحتاً بر روایت سکونی از
ن
عوام تأکید کرده است (برقی ،1333 ،ص)23؛ البته در قاموس الرجال بهجای تعبیر «َيروی عَ ِ
العَوامِ» اینگونه آمده استَ« :يروی عنهُ العَوامُ؛ عوام از او روایت نقل میکنند» (شوشتری،1111 ،
ج ،2ص)25؛ بنابراین اگر عوام به معنای «عامه» (اهلسنت) باشد و یک راوی فقط از عامه
روایت نقل کند و یا فقط عامه از وی روایت نقل کنند ،قرینه بر عامی بودن او خواهد بود .بدون
تردید روایت دائمی و صِرف از عامه ،قرینه بر عامی بودن راوی است؛ زیرا شیعیان هیچگاه ،تنها
و صِرفاً از عامه روایت نقل نمیکنند؛ و بنا بر عدمحجّیت روایات عامه برای شیعیان ،روایات
سکونی حجت نخواهد بود.

هرچند برخی از محققان (کلباسی ،1111 ،ج ،2ص )23مراد از واژۀ «عوام» در عبارت رجال
برقی (یروی عن العوام) را یک شخص از میان عوام بن حوشب (ر.ک .نجاشی ،1153 ،ص/353
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تقیالدین حلی ،1333 ،ص )210یا عوام بن عبدالرحمان (ر.ک .طوسی ،1331 ،ص /213نوری،
 ،1110ج ،3ص )233دانسته است ،نه یک مفهوم؛ اما در هیچکدام از مصادر رواییِ امامیه ،روایتی
از سکونی از شخصی به نام عوام وارد نشده و این نظر ،موردپذیرش نیست.

-9-9-9-2نقد استناد به تعبیر برقی
استناد به عبارت رجال برقیـ جهت اثبات عامی بودن سکونیـ با اشکالاتی که در ذیل مطرح
میشود ،مواجه است:
 -1بدون تردید مراد از واژه «عوام» در عبارت برقی مبهم است؛ آیا منظور از عوام ،عامه به
معنای اهلسنت در مقابل شیعه است؟ یا منظور از عوام« ،مقابل خواص» است؟ بیتردید نمیتوان
از این عبارت ،عامی بودن سکونی به معنی سنّیمذهب بودنِ وی را فهمید؛ زیرا:
اولاً« :عوام» از جهت معنای لغوی ،در مقابل خواص و مترادف با جمهور و توده مردم است
(فیّومی ،1111 ،ج ،2ص /135طریحی ،1330 ،ج ،1ص )121و با «عامه» که در اصطلاح کلام و
حدیث ،مقابلِ شیعه و به معنای اهلسنت و جماعت است (کلینی ،1310 ،ج ،1ص /13طریحی،
 ،1330ج ،1ص ،)121تفاوتی آشکار دارد.
ثانیاً :بهطور متداول و رایج ،نه در کتب رجال و نه در کتب تاریخ ،چه در کتب شیعه و چه
در کتب اهلسنت ،از عامه (= سنّیمذهبان) با واژۀ «عوام» تعبیر نمیشود.
ثالثاً :اگر عوام به معنی مردمِ عادی باشد و روایت از «عوام» به این معنا ،قرینهای بر ضعف
سکونی باشد ،باید گفت سکونی هیچگونه خصوصیتی نسبت به سایر راویانِ احادیث ندارد که
از آن خصوصیت ،به «یروی عن العوام» یا «یروی عنه العوام» (در مقابل خواص) تعبیر شده باشد؛
بلکه شیوه سکونی در حدیث ،مانند سایر محدثان بوده و روایت از او در میان خاصه (امامیه)
شایع و متداول است  .سکونی نیز مانند سایر راویان ،گاهی از بزرگان دین و ائمه (ع) و گاهی
نیز از سایر افراد  -چه در ردیف شاگردان اهلبیت و چه غیر ایشان  -روایت نقل کرده است.
بنابراین احتمال تصحیف و تحریف بهوسیلۀ ناسخان در اصل عبارت وی (برقی،1333 ،
ص )23مطرح میشود؛ یعنی احتمال دارد همانطور برخی رجالیان بر این باورند ،به دلیل قرابت
ظاهریِ نوشتاریِ ،واژه اصلی متن ،تصحیفشده و به «العوام» (شوشتری ،1111 ،ج ،2ص،)22
تبدیل شده باشد.
 -2خود برقی در رجال خویش ،در موارد متعددی ـ با واژۀ «عامی»ـ به عامی بودن راویان
اشاره نموده (برقی ،1333 ،صص)11 ،13 ،12 ،33 ،21؛ ولی سکونی را از عامه بهشمار نیاورده
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ق عبارت برقی ،سنّیمذهب بودنِ سکونی
و به این موضوع تصریح نکرده است؛ درنتیجه از سیا ِ
برداشت نمیشود.

 -2-9-2تصریح شیخ طوسی
شیخ طوسی (د115 .ق) در کتاب «العُدّة فی اصول الفقه» صراحتاً سکونی را از عامه دانسته
و ضمن تبیینِ شرط عدالت برای قبول روایتِ یک راوی ،شرایط پذیرش احادیث راویان عامه
را نیز مطرح میکند و با استناد به روایت امام صادق (ع) مبنی بر اینکه «اگر حادثهای برای شما
پیش آمد که حکم آن را در آنچه از ما روایت کردهاند نیافتید ،پس به آنچه [مخالفانِ مذهب] از
علی (ع) روایت کردهاند نظر کنید؛ و به آن عمل نمایید» (مجلسی ،1151 ،ج ،2ص)203
مینویسد...« :امامیه به روایاتی که عدهای از راویانِ عامه مانند حفص بن غیاث و غیاث بن کلّوب
و نوح بن درّاج و سکونی ،از ائمه ما نقل کردهاند ،بهشرط اینکه مورد انکار ائمه نبوده و نظر
اصحاب امامیه برخلاف آن روایت نباشد ،عمل میکنند» (طوسی ،1113 ،ج ،1صص.)111-113
بر همین اساس ،شیخ طوسی در برخی مواضع به روایات سکونی عمل کرده است (همو،1310 ،
ج ،1ص /311همو ،1155 ،ص /131همو ،1113 ،ج ،1صص.)111-113

-9-2-9-2نقد دیدگاه شیخ طوسی
 -1در دیدگاه صحیحِ رجالی ،نوح بن درّاج از اصحاب امامیه بوده و در منابع رجالی با
عناوین و توصیفاتی ذکر شده است که بر امامی بودن ِوی ،دلالتِ آشکار دارند (نجاشی،1153 ،
صص /123-121 ،152کشی ،1313 ،ص)201؛ بااینحال ،شیخ طوسی در عبارت مذکور از
کتاب ُعدّة ،نوح بن درّاج را نیز عامی دانسته است (طوسی ،1113 ،ج ،1صص .)111-113با
توجه به آنچه از منابع رجالی و رواییِ معتبرِ شیعه استنباط میشود ،قطعاً شخصیتی مانند نوح بن
درّاج ،هرچند در کوفه و بغداد ،قاضیِ منصوب از طرف عامه بوده (کشی ،1313 ،ص/201
خطیب بغدادی ،1122 ،ج ،10ص /131ذهبی ،1332 ،ج ،1ص /231ابن حجر عسقلانی،2552 ،
ج ،2ص 203و ج ،1ص ،)133ولی امامی و صحیح الاعتقاد بوده است .بااینحال ،شیخ طوسی
وی را از عامه برشمرده است (طوسی ،1113 ،ج ،1صص.)111-113
ی
علاوه بر نوح بن درّاج ،دربارۀ غیاث بن کلّوب بجلی نیز باید دانست در مصادر رجال ِ
نخستین امامیه ،اشارهای به مذهب وی نشده (نجاشی ،1153 ،ص )330و در پژوهشهای معاصر،
وی از راویانِ شیعهمذهب بهشمار آمده است (حسینی ،1315 ،صص.)15-30
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هرچند در برخی از آثار ،حفص بن غیاث بن طلق ،سنّیمذهب دانسته شده است (ر.ک.
کشی ،1313 ،ص /315طوسی ،1331 ،ص /133علامه حلی ،1111 ،ص ،)13بااینحال ،درباره
مذهب او نیز اختلاف دیدگاه وجود دارد (باقری ،1331 ،ص)112؛ نجاشی به مذهب وی تصریح
نکرده است (نجاشی ،1153 ،ص ،)131برخی او را امامی به شمار آوردهاند (نوری ،1110 ،ج،1
صص ) 211-213و امکان استظهارِ تشیع حفص بن غیاث از برخی روایات وجود دارد (کلینی،
 ،1310ج ،1ص ،133ح /2طوسی ،1310 ،ج ،1ص ،131ح /235خوئی ،1311 ،ج ،1ص.)105
احتمالاً حکم به عامی بودن سکونی و نوح بن درّاج به قرینه قاضی بودنِ آنها برای عامه
بوده است .خصوصیت مشترک نوح بن درّاج و سکونی ،قاضی بودنِ آن دو برای عامه است؛
سکونی ،قاضیِ موصل (جرجانی ،1151 ،ج ،1ص /311ذهبی ،1332 ،ج ،1ص /231ابن حجر
عسقلانی ،2552 ،ج ،2ص ) 121و نوح بن درّاج ،قاضیِ کوفه و بغداد بوده است ،ولی چنانکه
درباره نوح بن درّاج ـ به عنوانِ نمونهای آشکار ـ بیان شد ،ملازمهای میان قاضی بودن از طرف
عامه و عامی بودنِ راوی وجود ندارد.

 -3-9-2تصریح ابن ادریس حلی به رد روایاتِ سکونی به دلیل عامی بودن
ابن ادریس حلی (د013 .ق) قائل به کفرِ مخالفان مذهب امامیه است .وی عمل به روایات
سکونی توسط شیخ طوسی را نقد کرده و چنین مینویسد« :بدون هیچ اختلافی ،او [= اسماعیل
سکونی] عامیمذهب است که این مطلب مورد قبول شیخ طوسی نیز هست؛ ولی شیخ ما ابوجعفر
[طوسی] به روایتِ او عمل کرده است ...اگرچه شیخ [طوسی] ،عامل به اخبار آحاد است ،ولی
برای او جایز نیست که به روایت سکونی عمل کند؛ زیرا شیخ در عدّة نوشته است...« :قبولِ خبر
واحد ،متوقف بر طریق مخصوصی است و آن طریق ،عبارت است از :امامی بودنِ راوی و دارا
بودنِ شرایطِ قبول خبر ازجمله عدالت؛ و تنها در این صورت است که میتوان خبر او را پذیرفت»
(طوسی ،1113 ،ج ،1ص)155؛ اما این راوی [= سکونی] دارای هیچ صفتی که شیخ طوسی آن
را اعتبار کرده باشد و هیچ طریقی که شیخ آن را صحیح بداند ،نیست بلکه وی عامیمذهب
است .او [= سکونی] از طایفه حَقّه امامیه نیست و از نظر شیخ طوسی نیز او عادل نیست ،بلکه
کافر است؛ پس شیخ طوسی چگونه بر روایت او اعتماد کرده است؟! درحالیکه شیخ طوسی
قائل به روایتِ عا ّمیِ کافر نیست» (ابن ادریس ،1115 ،ج ،3صص.)215-231
چنانکه ملاحظه میشود ،ابن ادریس حلی ،سکونی را به دلیلِ عامیمذهب بودن ،کافر و
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درنتیجه ضعیف میداند و روایات او را غیر معتبر محسوب کرده است.

-9-3-9-2نقد دیدگاه ابن ادریس
اشکال ابن ادریس بر شیخ طوسی و استناد به کلام شیخ جهت اثبات عامی بودن سکونی با
اشکالات زیر مواجه است:
 -1از ظاه ِر بیان شیخ طوسی در عدّة استنباط میشود که در دیدگاه وی ،روایات عامه بهشرط
عدم وجود روایتِ مقابل و معارض در احادیث امامیه ،عدم مخالفت با فتوا و اجماع امامیه،
موافقت با منقولات از طریق امامیه و نیز وثاقت راویان آن احادیث ،حجت بوده و عمل به آن
واجب است و از طرف دیگر ،امامیه ـ و ازجمله خودِ شیخ طوسیـ که سکونی را عامیمذهب
میدانند ،به روایات سکونی عمل کردهاند (طوسی ،1113 ،ج ،1صص)111-113؛ این موضوع
بهضمیمه تصریح شیخ طوسی در عدّة به «اعتبار وثاقت و عدالتِ راوی» در دیدگاه وی و بلکه
در دیدگاه تمامی علمای شیعه (طوسی ،1113 ،ج ،1ص )155و همچنین استناد شیخ طوسی به
روایت سکونی در مسائل فقهی (طوسی ،1310 ،ج ،1ص /311همو ،1155 ،ص ،)131شاهدی
بر ثقه بودنِ راوی در دیدگاه شیخ طوسی است.
ل عمل به روایات سکونی ،اشکالی بر شیخ
بر این اساس ،ابن ادریس حلی نمیتواند به دلی ِ
طوسی وارد نماید؛ زیرا اینکه شیخ طوسی در مواردی و با بیان تبصرههایی ،روایاتِ راویان
فاسدالمذهب را پذیرفته باشد ،با توجه به اعتبار و کفایتِ وثاقت و عدالتِ راوی است.
 -2اعتقاد شیخ طوسی به عامی بودن سکونی -چنانکه گذشت  -به دلیل عدم اتقان و
استحکام دیدگاه وی و وجود مثالهای نقض مانند نوح بن درّاج ،غیرقابل استناد است.

 -1-9-2تصریح محقق حلی و رد روایات سکونی
محقق حلی (د131 .ق) در مواضع متعددی ،صراحتاً روایات سکونی را ضعیف دانسته و
آنها را رد میکند .محقق حلی این تضعیف را به دلایل گوناگون مستند نموده است؛ در برخی
مواضع ،روایت سکونی را در برابر مطلقات رد کرده است؛ یعنی روایتی از سکونی را که میتواند
مقیِّد برای روایتی مطلق از امامیه باشد ،رد نموده و اذعان میکند که با روایت سکونی ،مطلقات
را تقیید نمیزند .وی رد روایت سکونی در برابر مطلقات شیعه را به «عامی بودن سکونی» و
همچنین «عدمِ عمل به منفردات او» مستند مینماید (محقق حلی ،1112 ،ج ،2ص .)111همچنین
ت شذوذ رد میکند (همان ،ج ،2ص)113؛ گاهی نیز روایت
در مواری دیگر ،روایت او را به عل ِ
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سکونی را در مقابل حدیث موثقی که در همان مورد آمده ،رد کرده است (همان ،ج ،2ص.)213

 -9-1-9-2نقد دیدگاه محقق حلی
دیدگاه محقق حلی با اشکالات زیر مواجه است:
 -1آنچه از برخی آثار محقق حلی استظهار میشود ،این است که «عامی بودن» راوی ،از
مستنداتِ وی در تضعیف سکونی است (ر.ک .محقق حلی ،1153 ،ج ،1ص  /33همو،1112 ،
ج ،2ص )115و چنانکه گذشت ـ و نیز خواهد آمد ـ دستیابی به دلیلی قطعی و قانعکننده بر
عامی بودن سکونی بسیار مشکل است.
جالب این است که محقق حلی ،خود در یکی از آثار خویش ،روایتِ سکونی را صراحت ًا
روایتی امامی معرفی میکند (محقق حلی ،1153 ،ج ،1ص.)333
 -2محقق حلی از کلام شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه که مینویسد« :لا أفتی بِما یَنفَ ِر ُد
به السکونی» (ابنبابویه ،1113 ،ج ،1ص )311چیزی را استظهار کرده که برخلاف مراد و مقصودِ
صدوق است؛ استنباط محقق حلی از «عدم افتاء» بر اساس روایت سکونی ،چنانکه در موضعی
از المعتبر تصریح مینماید (محقق حلی ،1153 ،ج ،1ص« )311عدم عمل» بوده است (ر.ک.
همو ،1112 ،ج ،2صص )213 ،251ولی چنانکه در ادامه تبیین خواهد شد ،مقصودِ صدوق از
عدم افتاء بر اساس روایت منفرده سکونی ،عدم فتوا به روایتی است که معارض با اجماع امامیه،
مخالف با روایت شخصی از ثقات اصحاب امامیه ـ مانند ابیالصباح کنانیـ و یا مستلزم اموری
علمستیز و عقلگریز است؛ و نه اطلاق در عدمِ عمل .محقق حلی در مسألهای ،با استناد به سخن
صدوق درباره عدم فتوا به روایت سکونی و به علت مخالفت این روایت با قاعده اصولی اِجزاء
و مخالفت با اطلاقِ روایتی دیگرـ و تقییدِ آن اطلاق توسط روایت سکونیـ به ضعفِ روایت
حکم میکند (محقق حلی ،1153 ،ج ،1ص)311؛ حالآنکه بههیچوجه عدم عملِ شیخ صدوق
به روایت سکونی ،به دلیل مخالفت با یک قاعده اصولی و یا تقیید یک اطلاق نبوده است .در
موردی دیگر نیز با استناد به سخن صدوق ،روایتی از سکونی را به علت مخالفت با اطلاق روایتی
از اصحاب امامیه و تقیید آن اطلاق ،رد نموده (همو ،1112 ،ج ،2ص )111و در هر دو مورد نیز
بر کلام صدوق تکیه کرده است.

 -1-9-2اتحاد مسلكِ سکونی و اهلسنت در نقل روایات
برخی از صاحبنظرانِ دانش رجال ،یکسانیِ شیوه حدیثی با اهلسنت را بهعنوان دلیلِ عامی
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بودن سکونی مطرح میکنند:
 -1-0-1-2سکونی در روایات خویش ،همانگونه که سبک اهلسنت است ،از امام صادق
(ع) به «جعفر» تعبیر میکند ،درحالیکه شیعیان در روایات خود از کنیه «أبیعبدالله» استفاده
مینمایند.
 -2-0-1-2روایات سکونی از امام صادق (ع) ،غالباً از خود آن حضرت نیست ،بلکه مُسند
به پدران امام صادق (ع) از امیرالمؤمنین (ع) و یا از رسول اکرم (ص) است؛ و این نیز رویۀ ائمه
(ع) در روا یت با مخالفینِ مذهب بوده است؛ به این دلیل که مخالفین ،روایاتی را از ائمه (ع)
میپذیرفتند که مسند به امیرالمؤمنین (ع) یا رسول اکرم (ص) باشد.
 -3-0-1-2علاوه بر اتحاد مسلک حدیثی ،عامه که از امامیه به «رافضی» تعبیر میکنند ،در
منابع رجالی خویش ،سکونی را بدون نسبت «رفض» مطرح کرده و فقط او را تضعیف کردهاند؛
پس معلوم میشود که او را شیعه نمیدانند (شوشتری ،1111 ،ج ،2ص.)22

 -9-1-9-2نقد اتحاد مسلك حدیثی سکونی و اهلسنت
شواهد مذکور با اشکالات زیر مواجه است:
 -1ثقةالاسلام کلینی (د 321 .ق) در الکافی ،اکثر احادیث سکونی را به شیوه رایج و متداول
در بین راویان امامیه و با تعبیر «ابیعبدالله» آورده است 1و این احتمال که کلینی لفظ «جعفر» را
از باب احترام به «ابیعبدالله» تبدیل کرده باشد ،احتمالی باطل است؛ زیرا در موارد متعددی نیز
روایات سکونی را به لفظ «جعفر» نقل کرده است2؛ درحالیکه اگر بنا بر تغییر لفظ به دلیل احترام
بود ،میبایست در تمامی موارد ،این رویه را در پیش میگرفت.
از سویی دیگر ،اسناد تمامی روایاتِ سکونی که در آنها از امام صادق (ع) با لفظ «جعفر»
تعبیر شده است ،دقیقاً همان سند روایاتی است که در آنها لفظ «ابیعبدالله» آمده است؛ و از
این اتحادِ اسناد کشف میشود که کلینی لفظ را به همان لفظی که در نسخه نزد وی وجود داشته،
نقل نموده است؛ و نتیجه میدهد که در این نسخه ،لفظ «ابیعبدالله» بسیار وارد شده و البته در
موارد اندکی نیز لفظ «جعفر» آمده است .در  133مورد از اسناد الکافی ،در روایت سکونی از امام
صادق (ع) ،تعبیر «عن أبیعبدالله» آمده و تنها در شانزده مورد است که تعبیر «عن جعفرٍ» وجود

 .1بهعنوان نمونه ر.ک .کليني ،7865 ،ج ،7ص74؛ ج ،8ص875؛ ج ،2ص.73
 .2بهعنوان نمونه ر.ک .کليني ،پيشين ،ج ،7ص48؛ ج ،8ص522؛ ج ،2ص.5
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دارد؛ از این تعداد ،سند  13مورد با اَسناد گروه اول مشترک بوده و همه از علی بن ابراهیم قمی،
از پدرش ابراهیم بن هاشم ،از نوفلی ،از سکونی از امام صادق (ع) نقل شده است؛ چنانکه
احتمالاً سایر نسخههای موجود نزد کلینی نیز حاوی لفظ «ابیعبدالله» بوده است.
 -2روایتی در باب شفعه در الکافی ،تهذیب و استبصار (کلینی ،1310 ،ج ،0ص /232طوسی،
 ،1310ج ،3ص /111همو ،1315 ،ج ،3ص ،)113دارای سندی واحد ،با لفظ «ابیعبدالله» است1؛
ولی در سند همین روایت در من لایحضره الفقیه (ابنبابویه ،1113 ،ج ،3ص )33و در طریق
شیخ صدوق به کتاب سکونی  -که در مشیخه من لایحضره الفقیه آمده است  -لفظ «جعفر» درج
شده است (همو ،1333 ،ج ،1ص .)113آنچه مسلم و نقطۀ اشتراک هر دو سند است ،این است
که حدیث ِ سکونی به نوفلی منتقل شده و از نوفلی به ابراهیم بن هاشم رسیده است و از همین
نقطۀ سند است که تفاوت ظاهر میشود؛ زیرا احتمالاً ابراهیم بن هاشم یکبار روایت را به لفظ
«ابیعبدالله» برای پسرش علی بن ابراهیم و بار دیگر به لفظ «جعفر» برای سعد بن عبدالله اشعری
نق ل نموده است .در اصل روایتِ سکونی ،تنها لفظی واحد وجود داشته است که هرگز نمیتوان
با اطمینان گفت آیا در اصل کتاب سکونی لفظ «جعفر» وارد شده بوده است و یا لفظ «ابیعبدالله».
آنچه اهمیت دارد و میتواند بهعنوان قرینهای بر عامی بودن و یا شیعه بودنِ سکونی مطرح گردد،
لفظ بهکاررفته در اصل کتاب سکونی است که آن نیز هماکنون در دسترس نیست.
 -3در حدیث واحدی که از طریق سکونی از امام صادق (ع) نقل شده است ،در سند الکافی،
«عن أبیعبدالله» قرار دارد (کلینی ،1310 ،ج ،3ص )01ولی در سند تهذیب لفظ «جعفر» آمده
است (طوسی ،1310 ،ج ،1ص)215؛ در اینجا نیز احتمالات گوناگونی متصور است؛ مثلاً ممکن
است ابراهیم بن هاشم برای پسرش -که در سند الکافی قرار دارد -2روایت را به لفظ «ابیعبدالله»
منتقل کرده و برای محمد بن احمد بن یحیی -که در سند تهذیب واقع است -3به لفظ «جعفر»
روایت نموده باشد؛ و یا اینکه این اختلافِ لفظ از طرف آن دو در هنگام وصول به کلینی و ثبت
در کتاب الکافی پیشآمده باشد ،نه از جانب خود سکونی .نظیر این مورد در تعدادی از روایات
کتب اربعه مشاهده میشود (ر.ک .کلینی ،1310 ،ج ،0ص /112طوسی ،1310 ،ج ،1ص311؛ نیز
ر.ک .کلینی ،1310 ،ج ،0ص /15طوسی ،1310 ،ج ،1ص.)303
َ .1علِيُّ ْبنُ إِبْرَاهِي َم َعنْ أَبِي ِه َعنِ النَّ ْوَفلِيِّ َعنِ السَّكُونِيِّ عن أبي عبدالله (ع).
يّ َعنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع).
َ .2علِيُّ ْبنُ إِبْرَاهِي َم َعنْ أَبِي ِه َعنِ النَّ ْوَفلِيِّ َعنِ السَّكُونِ ِ
يّ َعنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ (ع) َعنْ أَبِيهِ (ع).
حمَدَ ْبنِ يَحْيَی َعنْ إِبْرَاهِيمَ ْبنِ هَاشِ ٍم َعنِ النَّ ْوَفلِ ِ
حمَّدُ ْبنُ أَ ْ
 .3مُ َ
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 -1تعبیر به لفظ «جعفر» در روایات بعضی دیگر از راویان شیعه نیز آمده است و این اسلوب
هیچگونه اختصاصی به راویان عامه ندارد .عبدالله بن میمون قدّاح ،مسعدة بن زیاد ربعی ،أنس
بن عیاض لیثی ،مسعدة بن یسع باهلی و غیاث بن ابراهیم تمیمی که همه از اصحاب ثقه اهلبیت
(ع) و محدثان و مصنفان نامدار امامیه هستند ،تنها نمونهای از راویان شیعهاند که در نقل روایات
فراوانی از تعبیرِ «عن جعفرٍ» استفاده کردهاند.1
 - 0در کتب اربعه در موارد بسیار فراوان ،روایات سکونی از امام صادق (ع) مستقیماً از خود
امام صادق (ع) است نه مسند به پدرا ِن آن حضرت به امیرالمؤمنین (ع) یا رسول اکرم (ص) که
اسلوب اهلبیت (ع) در بیان روایات به مخالفین بوده است.2
در نقل روایات مسند از پدران امام صادق (ص) ،از نبی اکرم (ص) یا امیرالمؤمنین (ع)،
احتمال «تقیه» نیز وجود دارد و اگر هم اسلوب تعبیر به «جعفر» از اختصاصات راویان عامه باشد،
این نوع تعبیر در روایات سکونی را میتوان بر تقیه حمل کرد ،زیرا وی قاضی موصل (ذهبی،
 ،1332ج ،1ص /231ابن حجر عسقلانی ،2552 ،ج ،2ص )121و در اوج تقیه بوده است.
 -1اینکه روال و مسلک علمای عامه ،اعطای نسبت «رافضی» به شیعیان است و بااینحال
هرگز در برخورد با سکونی به وی نسبتِ رفض ندادهاند ،هیچگونه ملازمهای با عامی بودن
سکونی ندارد؛ بلکه شدت تقیه از جانب سکونی که قاضی منسوب ِایشان بوده است ،امر را بر
آنها مخفی و مشتبه کرده است.

 -2-2عدم فتوای شیخ صدوق به منفردات سکونی
شیخ صدوق (د331 .ق) در برخی مواضع از کتاب من لایحضره الفقیه بر عدمِ فتوا مطابق با
منفردات سکونی تصریح میکند:
الف -در باب میراث مجوسی ،بعد از نقل روایت سکونی ،بر عد ِم فتوا مطابق با منفردات
سکونی تصریح میکند...« :وَ لَا أُفْتِي ِبمَا يَنْفَرِدُ السَّكُونِيُّ بِرِوَايَته» (ابنبابویه ،1113 ،ج ،1ص .)311
ب -در مسأله نفقه زن بارداری که شوهرش فوت کرده است ،ابتدائاً روایتی از ابیالصباح

 .1براي نمونه ر.ک .کليني ،7865 ،ج ،8ص 884؛ طوسي ،7865 ،ج ،73ص436؛ برقي ،7817 ،ج ،4ص.283
 .2براي نمونه ر.ک .کليني ،7865 ،ج ،7ص23؛ ج ،4ص764؛ ج ،8ص .71همچنين ر.ک .ابنبابويه ،7278 ،ج،7
ص454؛ ج ،8ص814؛ نيز ر.ک .طوسي ،7865 ،ج ،7ص48؛ نيز ر.ک .همو ،7813 ،ج ،8ص837؛ ج ،2ص.17
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کنانی و سپس روایتی از سکونی نقل میکند ،اما تصریح مینماید که مطابق با روایت ابیالصباح
کنانی فتوا داده و روایت سکونی را کنار میگذارد (همان ،ج ،3ص.)015
ج -روایتی از سکونی ،از امام صادق (ع) از امام باقر (ع)  -که از آن ،خلقت حوا از استخوان
آخر پهلوی چپ آدم و درنتیجه کم شد ِن یکی از دندههای آدم استفاده میشود  -را رد نموده
است (همان ،ج ،1صص.)323-321

 -9-2-2نقد تضعیف سکونی با استناد به «عدمِ عملِ صدوق به منفردات سکونی»
 -1با نظر ابتدایی به عبارت صدوق (همان ،ج ،1ص )311این سؤال در ذهن نقش میبندد
که آیا عدم عمل صدوق به روایت سکونی به علت ضعف راوی است و یا به این دلیل است که
سکونی نزد شیخ صدوق مجهول است؟
به نظر برخی محققان ،ظاهرِ سخن شیخ صدوق ،تنها بر عدم اثبات وثاقت سکونی در دیدگاه
شیخ صدوق دلالت دارد و اشارهای به عدم توثیق سکونی نخواهد داشت (خوئی ،1311 ،ج،1
ص)23؛ ولی دستیابی به پاسخ سؤال مذکور ،نیازمند تتبع تام در من لایحضره الفقیه است.
همچنین ،آنچه از ظاهر مقدمه صدوق بر من لایحضره الفقیه استنباط میشود این است که قصد
وی از تألیف این کتاب ،تنها جمعآوریِ تمامی روایات  -از صحیح و ضعیف و  -...نبوده است،
بلکه او به آنچه در کتابش روایت میکند ،فتوا میدهد؛ همین موضوع ،نشاندهنده تفاوت این
کتاب با سایر مصنفات روایی است؛ بهتصریح صدوق ،وی روایاتی را در من لایحضره الفقیه
آورده است که محکوم به صحت بوده و در اعتقاد صدوق ،حجتِ بین او و خداوند میباشند
(ابنبابویه ،1113 ،ج ،1ص .)3البته برخی موارد که خود صدوق به عدم افتاء به آن تصریح نموده
است از این مطلب کلی و عام استثنا میشود.
از سوی دیگر ،نکته مهم و شایانِ توجه ،این است که شیخ صدوق علاوه بر آن سه روایت،
در ابواب فراوانی از من لایحضره الفقیه ،تنها روایات سکونی را نقل نموده ،درحالیکه هیچ
روایتِ دیگری مطابق با روایت سکونی در آن موضع نقل نشده است ،که فرضاً بتوان روایت
دیگر را اصل و روایت سکونی را بهعنوان شاهد و مؤید محسوب نمود؛ بلکه روایت سکونی،
حدیثِ منحصربهفرد در مضمونِ خود ،در آن باب است؛ و یا اگر روایتی که دارای تطابق با
روایت سکونی است ،نیز نقل شده باشد ،با بعضی از قسمتهای آن تطابق دارد ،نه با تمام
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مضمون روایت سکونی؛ و ظاهراً «عمل و فتوای صدوق» نیز مطابق با این روایات است .1بلکه
جالبتر این است که در برخی موارد ،تنها روایتِ مطرحشده در باب ،روایت سکونی است
(همان ،ج ،3ص21؛ ج ،1صص )110 ،112 ،103 ،101که در آنها ،تنها احتمالِ قبو ِل روایات
سکونی و عمل و فتوا به آنها مطرح است.
بنابراین حاصل تتبع در من لایحضره الفقیه این است که صدوق نهتنها سکونی را ضعیف
نمیداند ،بلکه به روایات او عمل کرده و تا جایی برای روایات وی اهمیت قائل است که تعدادی
از روایات سکونی که در سایر کتب اربعه وارد نشده است را تنها و منفرداً در من لایحضره الفقیه
نقل کرده است؛ و این نشانگر میزان وثاقتِ سکونی و اعتبار و ارزشِ روایات او نزد صدوق
است .البته باید دانست که صدوق بنا بر قاعده ،روایات شاذّ سکونی که مخالف با اجماع امامیه
است ،و یا روایت معارض با روایت شخصی مثل ابیالصباح کنانی که بدون هیچ اختلافی از
ثقات اصحاب امامیه و ملقب به «میزان» است (نجاشی ،1153 ،ص )11و یا روایتی که به دلیل
عقلی و یا نصوص صحیح ،مستلزم امر مردودی باشد را رد میکند .شیخ صدوق ،در باب میراث
مجوسی به دلیل مخالفت با اجماع اصحاب امامیه ،روایت میراث مجوسی را از سکونی نمیپذیرد.
با توجه به آنچه شیخ طوسی  -در تهذیب  -در تبیین دیدگاه دوگانه امامیه در باب میراث
مجوسی -پس از ازدواج با محارم نَسبی -نقل مینماید (طوسی ،1310 ،ج ،1ص ،)311روایت
سکونی در این باب ،با فتوای فقهای امامیه اختلاف دارد؛ زیرا بنا بر روایت سکونی ،مجوسی،
هم از جهت نَسب و هم از جهت سبب (هرچند نسب و سبب غیرشرعی) ارث میبرد و به
همین علت است که صدوق از روایت او اعراض کرده و آن را به «انفراد سکونی در نقل»
موصوف میکند.
ردّ روایت آفرینش حوا از استخوان پهلوی چپ آدم نیز به علت استلزا ِم اموری است که در
ذیل روایت نقل شده است و موردپذیرش عقلی و کلامی نیست (ابنبابویه ،1113 ،ج،1
صص.)323-321
 -2صدوق در مقدمه من لایحضر به استخراج تمامی روایات این کتاب از کتب مشهور که
تکیهگاه ،مورد اعتماد و مرجع میباشند ،تصریح کرده است (همان ،ج ،1ص .)1از سوی دیگر
در مشیخه کتاب تصریح کرده از کتاب سکونی روایاتی را اخذ کرده است .طریق خود را نیز به
کتاب سکونی ذکر کرده است (همو ،1333 ،ج ،1ص .)113آنچه از انضمامِ مقدمه و مشیخه من
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لایحضر استنباط میگردد این است که کتاب سکونی از کتب مشهوری است که تکیهگاه و مرجع
میباشند و این مرجعیت تنها در صورتی است که راوی ثقه باشد؛ زیرا در طریقه رواییِ امامیه
تنها کتبی مرجع ،معتمد و مورد عمل است که راویِ آنها ثقه باشد (طوسی ،1113 ،ج ،1ص.)155

 -3-2تصریحِ فقها و رجالیان نامدار امامیه به ضعف سکونی
برخی از فقیهان و صاحبنظرانِ دانش رجال امامیه ،صراحت ًا سکونی را تضعیف نمودهاند.
دیدگاه برخی از ایشان  -مانند محقق حلی  -ذیل بحث از مستندات عامی بودن سکونی ،مطرح
و بررسی شد .در ذیل نیز مهمترین و اثرگذارترین تصریحات دراینباره مطرح و نقد و بررسی
میشود:

 -9-3-2تضعیف ابن غضائری
علامه حلی (د321 .ق) در خلاصة الأقوال ،ذیل عنوان جابر بن یزید جُعفی (د123 .ق) ،به
دیدگاه ابن غضائری (د .قبل از 105ق) در تضعیف کسانی که از جابر روایت میکنند ،اشاره
میکند و مینویسد« :جابر بن یزید جعفی فینفسه ثقه است ،ولی اکثر راویانی که از وی روایت
نقل کردهاند ضعیف هستند؛ ازجمله راویان ضعیفی که روایات زیادی را از جابر بن یزید نقل
کردهاند میتوان از :عمرو بن شمر جعفی و مفضل بن صالح و «سکونی» و منخّل بن جمیل
اسدی نام برد» (علامه حلی ،1111 ،ص.)30

 -9-9-3-2نقد كلام ابن غضائری
آنچه از ابن غضائری نقل شده است با بیان زیر قابل نقد است:
 -1برخلاف آنچه علامه حلی از ابن غضائری نقل نموده است ،در کتب اربعه تنها در یک
حدیث ،در باب آدابِ ولادت ،سکونی بهطور بلاواسطه از جابر بن یزید روایت کرده است و تنها
در سند همین یک روایت است که «عن السّکونی عن جابرٍ عن أبیجعفرٍ علیهالسلام» قرار دارد
(کلینی ،1310 ،ج ،1ص /13ابنبابویه ،1113 ،ج ،3ص /015طوسی ،1310 ،ج ،3ص)131؛
بنابراین وقتیکه سکونی تنها «یک روایت» از جابر نقل نموده باشد ،چگونه ابن غضائری  -به
نقل علامه حلی  -سکونی را یکی از ضُعفائی میداند که بسیار زیاد از جابر روایت نقل کرده
است؟! (علامه حلی ،1111 ،ص.)30
همچنین ،میتوان لفظ «سکونی» را در عبارت علامه به نقل از ابن غضائری ،تحریف شده از
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«جُعفی» (یوسف بن یعقوب) دانست؛ زیرا در فهرست نجاشی ،ذیل عنوانِ جابر بن یزید جعفی
ل روایت میکنند ،مورد طعن واقع شده و
اینگونه آمده است« :جماعتی که از جابر بن یزید نق ِ
تضعیف گردیدهاند که از آن جمله میتوان به عمرو بن شمر و مفضل بن صالح و منخّل بن
جمیل و یوسف بن یعقوب (جُعفی) اشاره نمود» (نجاشی ،1153 ،ص .)123همانگونه که
ملاحظه میشود راویانِ مذکور در فهرست نجاشی همگی -بهجز یوسف بن یعقوب جعفی -با
راویانی که در عبارت علامه آمده ،مشترک هستند که همین مطلب قرینهای است بر اینکه در
عبارت علامه نیز «جُعفی» بوده که به علت تحریف یا تصحیف ،تبدیل به «سکونی» گردیده
است .همچنین باید در نظر داشت که این تضعیف در نسخه قهپائی از رجال ابن غضائری وجود
ندارد؛ پس شاید علامه حلی این تضعیف را از کتاب دیگری غیر از ابن غضائری نقل نموده باشد
(خوئی ،1311 ،ج ،3ص.)153
 -2راویان بسیاری به اتهامِ غلوّ ،از سوی ابن غضائری تضعیف گردیدهاند (بهبهانی ،بیتا
الف ،ص /33سبحانی ،1111 ،صص)131-121؛ و به احتمال ،تضعیف سکونی نیز از همین قبیل
و مستند به اتهام غلوّ وی در نگاه ابن غضائری است؛ زیرا از یکسو ،نوفلی که بیشترین روایات
سکونی از طریق وی نقل شده است ،در نگاه قمیان  -چنانکه نجاشی از برخی قمیان نقل کرده
 متهم به غلو بوده است (نجاشی ،1153 ،ص /33تقیالدین حلی ،1333 ،ص /113علامه حلی، ،1111ص)211؛ و از سوی دیگر ،ضعف سکونی در دیدگاه ابن غضائری ،ذیل ترجمه جابر بن
یزید  -که او نیز از متّهمان غلو است (کشی ،1313 ،ص /112احمدوند ،1315 ،صص-)21-1
نقل شده است.
اما در آثار و مصادر رجالی ،برای آنچه به عنوان غلوّ به برخی از راویان نسبت داده شده،
ضابطه ای یگانه و مشخص ارائه نگردیده است؛ و به دلیل تأثیر اجتهادات کلامی در نسبت غلوّ
به یک راوی (مهدویراد ،1311 ،ص )11و احتمال تفاوت دیدگاه در میان محدثان ،رجالیان و
متکلمان و یا تغییر آن دیدگاهِ کلامی در دورههای بعد ،اینگونه تضعیفات به راحتی قابل پذیرش
و استناد نیست.
برخی رجالیان مانند ابن غضائری ،یک راوی را به علت حدیثی که در شأن ائمه (ع) نقل
کرده است ،با آنکه در واقع غل ّو نبوده است ،متهم به غل ّو پنداشتهاند .روایاتِ مشتمل بر کرامات
و مقامات معنوی ،امور خارقالعاده و معجزات معصومان و احادیث مشتمل بر تنزیه اهل بیت
(ع) از نقص و اظهار قدرت ایشان ،از ایندست روایات هستند که مشتمل بر غلوّ پنداشته شدهاند
(بهبهانی ،پیشین ،ص /33سبحانی ،پیشین ،صص)131-121؛ و ممکن است اتهام سکونی به غلوّ
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نیز ،مستند به همینگونه روایات باشد.

 -2-3-2تضعیفات علامه حلی
علامه حلی (د321 .ق) در مواضع متعددی از آثار خویش ،صراحتاً سکونی و روایتی که وی
در طریقش واقع شده است را ضعیف میداند (علامه حلی ،1112 ،ج ،2ص /31همو،1113 ،
ج ،3ص /311همو ،1123 ،ج ،15ص /220همو ،بیتا ،ج ،1ص.)112

 -9-2-3-2نقد تضعیفات علامه حلی
با تتبع در آثار علامه حلی ،اشکالات ذیل بر تضعیف سکونی در آثار وی مطرح است:
 -1آنچه از ظاهر تضعیف سکونی توسط علامه حلی در تذکرة الفقهاء (علامه حلی،1123 ،
ج ،15ص )220به ذهن میرسد این است که علت این تضعیف چیزی جز عامی بودن این راوی
نیست ،همانطور که در موضعی دیگر به آن تصریح نموده است (همان ،ج ،11ص .)13این
دیدگاهِ علامه حلی مبتنی بر نظر وی در کتاب رجالی خلاصة الأقوال است که در آن بهصراحت
سکونی را عامیمذهب معرفی نموده است (علامه حلی ،1111 ،ص)111؛ ولی بنا بر آنچه تبیین
گردید ،عامی بودن سکونی موردپذیرش نیست.
 -2علامه حلی در برخی از فتاوای خویش تنها و صِرفاً به روایت سکونی استناد نموده است
(علامه حلی ،بیتا ،ج ،2ص /201همو ،1113 ،ج ،1صص /233 ،211 ،311-313همو،1123 ،
ج ،11ص .)133البته ممکن است در اینگونه موارد با توجه به شواهد موضوعی یا موردی و یا
اعتماد فقیه بر مضمون ،ادعای انفراد گردد ،لکن آنچه مهم است این است که تنها مستند فتوا در
اینجا ،روایات سکونی است.
 -3علامه در برخی موارد از روایات سکونی به «موثّق» تعبیر کرده است (برای نمونه نک.
علامه حلی ،1113 ،ج ،1ص111؛ ج ،0ص /13همو ،1123 ،ج ،11ص.)13
 -1جالبترین نکته این است که علامه در موضعی از کتاب مختلف الشیعة از روایت سکونی
به «صحیحه» تعبیر نموده است (علامه حلی ،1113 ،ج ،3ص )133و حالآنکه روایت «صحیح»
در دیدگاه اکثر فقهای متأخر -که علامه حلی نیز از آنان است (مدرسی طباطبایی ،1115 ،ص)21
 روایتی است که راویان آن در تمام سلسله سند« ،امامی ِعادل» و متصل به معصوم باشند (شهیدثانی ،1315 ،ص.)21
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 -3اماراتِ امامی بودنِ سکونی
علاوه بر عدمِ استحکام و اتقان شواهد و دلایل عامی بودن سکونی -چنانکه گذشت -میتوان
قرائنی بر امامی بودنِ وی اقامه کرد:
ف دیدگاه اهلسنت که از طریق سکونی نقل شده است و
 -1-3فراوانیِ روایاتِ مخال ِ
پراکندگی آن روایات در ابواب گوناگون و متعدد ،نشاندهندۀ عدم تقیه امام معصوم (ع) از وی
است (مجلسی ،1151 ،ج ،11ص /01بهبهانی ،بیتا ب ،ص .)33البته برخی از فقیهانِ امامیه،
تعدادی از روایات سکونی را که موافق با مذهبِ عامه است« ،تقیهای» دانستهاند (طوسی،1315 ،
 ،1ص /211طباطبایی ،1113 ،ج ،13ص201؛ ج ،10ص)312؛ و بر همین اساس ،برخی پژوهش-
های معاصر ،تعبیرِ «عدم تقیه اهلبیت از سکونی» را «مبالغهآمیز» خواندهاند (باقری،1331 ،
ک روایات تقیهای سکونی ،با وجودِ
ص /115محققیان ،1312 ،ص .)31اما استدلال به تعداد اند ِ
کثرت روایات مخالف اهلسنت و عمل فقها به روایات سکونی مخدوش میگردد؛ زیرا اگر همه
ب احادیث منقول از طریق سکونی تقیهای باشد ،میتوان او را عامی بهشمار آورد؛ ولی
و یا غال ِ
درباره سکونی که بیشتر احادیث وی مطابق با مذهب امامیه و مبتنی بر مبانی خاص شیعه است،
این سخن صادق نیست.
از دیگر سو ،قضاوتِ سکونی برای اهلسنت در موصل (جرجانی ،1151 ،ج ،1ص/311
ذهبی ،1332 ،ج ،1ص /231ابن حجر عسقلانی ،2552 ،ج ،2ص )121توجیهی منطقی برای تقیه
امام (ع) در حدیث با وی  -در برخی موارد  -بهشمار میآید.
 -2-3در برخی روایاتِ نقلشده از طریق سکونی (کلینی ،1310 ،ج ،3ص ،135ح ،)3شیوۀ
تکلم امام (ع) با وی ،شیوۀ تکلم با راویِ معتقد به امامت است (نوری ،1113 ،ج ،1ص.)111
در میان این روایات ،احادیثی که هم از جهت عقیدتی (صفّار ،1151 ،ص ،03ح )3و هم از
جهت فقهی (کلینی ،1310 ،ج ،0ص /231ابن بابویه ،1331 ،ج ،1ص )231برخلاف دیدگاه
اهلسنت است و امامیبودنِ سکونی را اثبات میکند ،دیده میشود .در این احادیث علاوه بر
محتوا و مضمون ،سَبک نیز ،شیعی است و کنیه امام صادق (ع) یعنی «ابیعبدالله» ذکر شده است.
 -3-3بسیاری از روایاتی که در کتب اربعه با سند «الحسین بن یزید النوفلی ،عن السکونی،
عن أبی عبدالله (ع)» آمده است ،با متون و مضامینِ روایات کتاب جعفریات (اشعثیات) ،مطابق
است .بر اساس فهرست نجاشی ،جعفریات ،مجموعهای از احادیث مُبوّب است که از طریق
ابوعلی محمد بن محمد بن اشعث کوفی ،از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر (ع) ،از
جدّش ،از امام صادق (ع) روایت شده است(نجاشی ،1153 ،ص .)21البته مؤلفان کتب اربعه -
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برخلاف روایات سکونی  -از این کتاب نقلی نکردهاند (رحمتی ،1313 ،ص .)200اشتراک
محتواییِ روایات جعفریات با روایات سکونی ،شاهدی بر حضور ویژه سکونی در مجلس حدیث
امام صادق (ع) برای فرزندش امام کاظم (ع) و نشانگر جایگاه والای این راوی در نگاه اهلبیت
(ع) و علوّ مقام اوست (نوری ،1113 ،ج ،1ص /33رحمتی ،1313 ،ص.)200
این بیان در برخی پژوهشها مورد اشکال واقع شده و با حضور افراد عامیمذهب مانند
حفص بن غیاث (کشی ،1313 ،ص /315طوسی ،بیتا ،ص /103همو ،1331 ،صص)330 ،133
و محمد بن میمون (نجاشی ،1153 ،ص /300علامه حلی ،1111 ،ص )200در مجلس حدیث
امام صادق (ع) نقض گردیده است (باقری ،1331 ،ص)131؛ اما نکتۀ مهم و وجه امتیاز سکونی
از سایرین در این مقام ،حضور بهتنهایی و در جلسهای واحد با امام کاظم (ع) و کثرت روایات
مشترک با آن حضرت است ،نه صِرف حضور در جلسۀ حدیثیِ امام صادق (ع).
 -1-3تصریح برخی صاحبنظرانِ اهلسنت به تشیعِ سکونی ،شاهدی دیگر بر امامی بودن
سکونی است (ابن حجر عسقلانی ،1151 ،ج ،1ص.)15

 -1امارات وثاقت سکونی
بدون تردید ،بهصرف رجوع به مصادر رجالی نمیتوان سکونی را تضعیف نمود؛ زیرا چنانکه
ابن داود حلی تصریح میکند ،این راوی در منابع رجال «مهمل» است (تقیالدین حلی ،ص)00
و در آثار صاحب نظرانِ آگاه به احوال راویان ،مانند نجاشی ،شیخ طوسی و ابن شهرآشوب
مازندرانی ،اشارهای به وثاقت یا ضعف او نشده است .پس از بازاندیشی انتقادی و رد دلایل و
شواهد عامی بودن سکونی و پذیرش وی در میان محدثان امامیمذهب ،میتوان گزارههای ذیل
را بهعنوان امارههایی روشن بر وثاقت وی برشمرد:
 -1-1در میان اجلاء و بزرگانی که از سکونی روایت نقل کردهاند ،برخی از «اصحاب اجماع»
قرار دارند .دلالت روایت اصحاب اجماع و کثرت نقلِ اجلاء بر وثاقتِ راوی ،هرچند داری
ضابطهای جداگانه در دانش رجال است ،اما میتوان هر دو را در کنار هم بهعنوان امارهای بر
وثاقت آن شخص محسوب کرد (نوری ،1110 ،ج ،1ص.)111
«اصحاب اجماع» عدهای از اصحاب اهلبیت (ع) هستند که امامیه بالاتفاق ایشان را تصدیق
نموده و بر مقام فقهی و صحت روایات ایشان اذعان دارند (کشی ،1313 ،ص.)001 ،330 ،233
عبدالله بن مغیره که ازجمله اصحاب اجماع است (کشی ،1313 ،ص /001علامه حلی،1111 ،
ص )151روایاتی را از سکونی نقل کرده است (ابنبابویه ،1113 ،ج ،1ص /133طوسی،1310 ،
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ج ،1ص /110همو ،1310 ،ج ،1ص.)231 ،233
سایر اجلائی که از سکونی روایت نقل کردهاند  -هر چند که از اصحاب اجماع نیستند  -و
کثرت نقل ایشان از سکونی ،اماره بر وثاقت سکونی است (بهبهانی ،بیتا الف ،ص ،)23عبارتاند
از :عباس بن معروف (طوسی ،1310 ،ج ،1ص)111؛ هارون بن الجهم (کلینی ،1310 ،ج،3
ص /211طوسی ،1310 ،ج ،1ص /330 ،123حر عاملی ،1151 ،ج ،20ص)31؛ محمد بن عیسی
(کلینی ،1310 ،ج ،2ص /111طوسی ،1310 ،ج ،1ص)112؛ ابوالجهم بکیر بن أعین (طوسی،
 ،1310ج ،3ص)210؛ سلیمان بن جعفر جعفری (کلینی ،1310 ،ج ،2ص153؛ ج ،3ص/10
طوسی ،1310 ،ج ،1ص.)331
کثرت روایتِ راویان جلیلالقدر و یا روایتِ اصحاب اجماع از یک راوی در ابواب مختلف
و در مسائل متعدد ،عرفاً دلالت بر وثاقتِ راوی میکند (نوری ،1110 ،ج ،1ص)111؛ زیرا قطعاً
این کثرت نقل ،نشاندهنده وثاقت این راوی در دیدگاه محدثان خبیر ،جلیلالقدر و ثقه خواهد
بود .همانگونه که کثرت نقل از راویانِ ضعیف ،دلیل بر ضعف است ،کثرت نقل فقیه و راویِ
ثقه و جلیلالقدر از راویِ دیگر نیز بر وثاقت مرویعنه دلالت میکند؛ زیرا در غیر این صورت،
ت نقلِ احادیث از آن راوی« ،عقلاً» لغو خواهد بود (سبحانی ،1111 ،ص .)305از دیگر سو،
کثر ِ
کثرت نقل از یک راوی در کتب حدیثی« ،عرفاً» (که ریشه در سیره و مسلک عقلاییه حتی در
امور عادی و عرفی دارد) ،ملازم با ترویج راوی است و محدثان ثقه و جلیلالقدر ،هیچگاه شخصی
غیرثقه در نقل را ترویج نخواهند کرد و اگر هم از وی روایت کنند ،به تعداد بسیار اندکی بسنده
خواهد نمود.
 -2-1با آن که استثنائات معتبر ،گوناگون و متعددی از ابن ولید قمی نقل شده و با استثنائات
ابن ولید ،برخی از راویان یا روایات ،فاقد اعتبار دانسته شدهاند و باوجودآنکه ابنولید قمی ،در
یکی از دو طریق شیخ طوسی به سکونی (طوسی ،بیتا ،ص )33و همچنین در طریق شیخ صدوق
به سکونی (ابنبابویه ،1113 ،ج ،1ص )101واقع است ،هیچیک از اقسام استثنائات وی ،مانند
استثنا در مضمون روایات یک راوی (ر.ک .طوسی ،بیتا ،ص ،)112استثنا از شاگردان یک شیخ
(ر.ک .نجاشی ،1153 ،ص ،)333استثنای روایتی خاص یا روایاتی از مجموعه روایات یک شیخ
(ر.ک .طوسی ،بیتا ،ص )211و استثنا از مشایخ یک راوی (ر.ک .نجاشی ،1153 ،ص،)313
نسبت به سکونی نقل نشده است (طوسی ،بیتا ،ص.)33
 -3-1روایات سکونی ،در میان فقیهان و محدثان امامیه در طول تاریخ فقه و حدیث ،تلقی
به قبول شدهاند (محقق حلی ،1113 ،صص /10-11شیخ بهائی ،1315 ،ص )31و بر عمل امامیه
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مطابق روایات وی ادعای اجماع شده است (بهبهانی ،بیتا الف ،ص .)00سکونی دارای کتابی
روایی معتبر نزد شیعیان بوده است تا بدانجا که برخی وی را صاحب اصلی از اصول شیعه
دانسته اند که در میان متقدمان و متأخران ،از پیش از دوران کلینی تا عصر ابن ادریس ،مورد
اعتماد و متداول بوده است (ابن ادریس ،1115 ،ج ،3ص /231بحرالعلوم ،1313 ،ج ،2ص.)121
بنابراین و درمجموع ،وثاقت و اعتبار اسماعیل بن ابیزیاد سکونی نزد راویان موثق شیعه،
کشف و اثبات میشود و حداقل این است که امارات مذکور ،دلیلی بر توثیق اجتهادی و اعتبار
راوی خواهد بود.

نتیجهگیری
 -1دلایل برشمرده در ضعف و سنی مذهب بودن سکونی ،استحکام و اتقان لازم را ندارد.
 -2سه محور اصلی که بهعنوان دلایل و شواهد ضعف اسماعیل بن ابیزیاد سکونی مطرح
شدهاند ،پس از نقد و بررسی با این اشکالات مواجهاند:
 -1-2عامی بودن که مبتنی بر تصریحِ برخی رجالیان و فقها و نیز اتحاد مسلکِ حدیثیِ
سکونی و اهل سنت است ،با اشکالاتی چون احتمالِ تحریف و تصحیف ،عدم گویایی و وضوح
و عدمِ هیچگونه اشارهای از جانب سایر رجالیان و مؤلفانِ فهارس امامیه به عامی بودنِ سکونی،
مواجه است .از دیگر سو ،مسلک سکونی در نقل احادیث ،در موارد فراوانی با مسلک راویان
شیعه ،متحد است و در اتخاذ شیوه اهلسنت از سوی این راوی ،احتمال تقیه نیز وجود دارد.
 -2-2رد روایات سکونی به استناد عبارت شیخ صدوق مبنی بر عدم فتوا طبق روایت منفرد
سکونی ،قطعاً برخلاف مراد شیخ صدوق است؛ زیرا مقصود صدوق ،عدم فتوا به روایتی است
که معارض با اجماع امامیه ،مخالف با روایت شخصی از ثقات شیعه و یا مستلزم امور باطل
عقلی باشد .به همین جهت ،علاوه بر کثرت نقلِ شیخ صدوق از سکونی ،در برخی از ابوابِ من
لایحضره الفقیه تنها حدیثِ باب ،منحصر ًا حدیثِ سکونی است که اعتبار این راوی را در دیدگاه
صدوق معلوم میکند.
 -3-2تصریح فقها و رجالیان نامدار شیعه نیز نمیتواند مستندی متقن جهت اثبات ضعف
این راوی به شمار آید؛ زیرا بسیاری از این فقیهانِ متبحر ،در مواضعی متعدد از کتبِ خویش،
برخلاف دیدگاهشان در تضعیف سکونی ،روایاتِ سکونی را معتبر دانسته ،به آنها استناد نموده
و عمل کردهاند.
 -3محتوا و سبک روایات سکونی ،عدم تقیه اهلبیت (ع) از حدیث با وی ،کثرت روایت
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ثقات شیعه که برخی از آنان از اصحاب اجماع محسوب میشوند و وفور و مقبولیت احادیث
منقول از طریق سکونی در مجامع روایی و اثرگذاریِ آنها در منابع فقهی امامیه ،از جمله شواهد
و امارات بر امامی بودن و وثاقت این راوی است.
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منابع و مآخذ
 .7آبي ،حسن بن ابيطالب؛ کشف الرموَ في شرح مختصر النافع؛ قم :دفتر انتشارات اسلامي 7271 ،ق.
 .4آقابزرگ تهراني؛ الذريَة إلي تصانيف الشيَة؛ بيروت :دار الاضواء ،بيتا.
 .8ابن ادريس ،محمد بن احمد؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي؛ قم :دفتر انتشارات اسلامي 7273 ،ق.
 .2ابن بابويه ،محمد بن علي؛ ثواب الاعمال؛ قم :انتشارات شريف رضي 7862 ،ش.
 .5ــــ؛ علل الشرائع؛ قم :مکتبة الداوري ،بيتا.
 .6ــــ؛ عيون أخبار الرضا (ع)؛ تهران :انتشارات جهان 7818 ،ق.
 .1ــــ؛ من لايحضره الفَيه؛ ترجمه :غفاري ،علياکبر ،تهران :دار الکتب الاسلامية 7881 ،ش.
 .8ــــ؛ من لايحضره الفَيه؛ قم :انتشارات اسلامي جامعه مدرسین 7278 ،ق.
 .1ابن حبان ،محمد بن احمد؛ المجروحين؛ حلب :دار الوعي 7816 ،ق.
 .73ابن حجر عسقلاني ،احمد بن علی؛ تَريب التهذيب؛ حلب :دار الرشيد 7236 ،ق.
 .77ــــ؛ تهذيب التهذيب؛ بيروت :دار الفكر 7232 ،ق.
 .74ــــ؛ لسان الميزان؛ بيروت :دار البشائر الإسلامية 4334 ،م.
 .78ابن شهرآشوب ،محمد بن علي؛ مَالم الَلماء؛ نجف :مکتبة الحيدرية 7887 ،ق.
 .72ابن غضائري ،احمد بن حسين؛ کتاب الضَفاء (رَال ابن الغضائري)؛ قم :اسماعيليان 7862 ،ق.
 .75ابن نديم ،محمد بن اسحاق؛ الفهرست؛ بيروت :دار المعرفة ،بيتا.
 .76احمدوند ،عباس و طاووسي ،سعيد؛ «َابر بن يزيد ََفي و بررسي اتهام غلو درباره وي»؛ مطالعات
تاريخ فرهنگي ،ش ،1سال دوم 7813 ،ش.
 .71اردبيلي ،احمد بن محمد؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الاذهان؛ قم :دفتر انتشارات اسلامي
جامعه مدرسین 7238 ،ق.
 .78باقري ،حميد؛ «باَشناسي يک راوي :اسماعيل بن ابیَياد سکوني»؛ علوم حديث ،ش ،28سال يازدهم،
 7886ش.
 .71بحرالعلوم ،محمدمهدي بن مرتضی؛ الفوائد الرَالية؛ تهران :مکتبة الصادق (ع) 7868 ،ش.
 .43برقي ،احمد بن محمد؛ الطبَات (رَال البرقي)؛ تهران :انتشارات دانشگاه تهران 7888 ،ق.
 .47ــــ؛ المحاسن؛ قم :دار الکتب الاسلامية 7817 ،ق.
 .22بهبهاني ،محمدباقر بن محمد اکمل؛ الفوائد الرَالية؛ نسخه مخطوط ،نشر ديجيتال ،اصفهان :کتابخانه
ديجيتال قائميه ،بيتا (الف).
 .23ــــ؛ تَليَة علي منهجالمَال؛ قم :مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهلبيت (ع) ،بيتا (ب).
 .42تقیالدين حلی ،حسن بن علي؛ رَال ابن داود؛ تهران :انتشارات دانشگاه تهران 7888 ،ق.
 .45تقيزاده ،محمود؛ رَال همراه؛ تهران :انتشارات زهد 7881 ،ش.
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 .46جرجاني ،عبدالله بن عدي؛ الكامل في ضَفاء الرَال؛ بيروت :دار الفكر 7231 ،ق.
 .41حر عاملي ،محمد بن حسن؛ وسائل الشيَة؛ قم :آل البيت (ع) 7231 ،ق.
 .48خطيب بغدادي ،ابوبکر؛ تاريخ بغداد؛ بيروت :دارالغرب الاسلامي 7244 ،ق.
 .41خوئي ،ابوالقاسم؛ مَجم رَال الحديث؛ قم :مرکز نشر آثار شيعه 7861 ،ش.

 .83دارقطني ،ابوالحسن ،مجموعة من المؤلفين؛ موسوعة أقوال أبيالحسن الدارقطني في رَال الحديث
وعلله؛ بيروت :عالم الكتب للنشر و التوزيع 4337 ،م.
 .87ذهبي ،محمد بن احمد؛ ميزان الاعتدال في نَد الرَال؛ بيروت :دار المعرفة 7884 ،ق.
 .84سبحاني ،جعفر؛ موسوعة طبَات الفَهاء؛ قم :مؤسسه امام صادق (ع) 7278 ،ق.
 .88شوشتري ،محمدتقي؛ قاموس الرَال؛ قم :دفتر انتشارات اسلامي 7271 ،ق.
 .82شيخ بهائي ،محمد بن حسين؛ الحبل المتين في أحکام الدين؛ قم :بصيرتي 7813 ،ق.
 .85شهيد ثاني ،زينالدين بن علی؛ شرح البداية في علم الدراية؛ قم :ضياء فيروزآبادي 7813 ،ش.
 .86صفّار ،محمد بن حسن؛ بصائر الدرَات فی فضائل آل محمد (ص)؛ قم :کتابخانه مرعشی نجفی7232 ،
ق.
 .81طباطبايی ،سيد علی؛ رياض المسائل؛ قم :مؤسسة النشر الإسامی 7278 ،ق.
 .88طريحي ،فخرالدين بن محمد؛ مجمع البحرين ،تهران :مرتضوي 7815 ،ش.
 .81طوسي ،محمد بن حسن؛ الاستبصار؛ تهران :دار الکتب الاسلامية 7813 ،ق.
 .23ــــ؛ الَدة في اصول الفَه؛ قم :چاپخانه ستاره 7271 ،ق.
 .27ــــ؛ الفهرست؛ نجف :المکتبة المرتضوية ،بيتا.
 .24ــــ؛ النهاية في مجرد الفَه والفتاوي؛ بيروت :دار الکتب العربي 7233 ،ق.
 .28ــــ؛ تهذيب الاحکام؛ تهران :دار الکتب الاسلامية 7865 ،ش.
 .22ــــ؛ رَال طوسي؛ نجف :انتشارات حيدرية 7887 ،ق.
 .25عاملي ،سيد جواد؛ مفتاح الکرامة؛ بيروت :دار احياء التراث العربي ،بيتا.
 .26علامه حلی ،حسن بن يوسف؛ تحريرالاحکام الشرعية علي مذهب الإمامية؛ قم :آل البيت (ع) ،بيتا.
 .21ــــ؛ تذکرة الفَهاء؛ قم :آل البيت (ع) 7248 ،ق.
 .28ــــ؛ خلاصة ألاقوال في مَرفة أحوال الرَال؛ قم :دار الذخائر 7277 ،ق.
 .21ــــ؛ مختلف الشيَة في أحکام الشريَة؛ قم :دفتر انتشارت اسلامي جامعه مدرسين 7278 ،ق.
 .53ــــ؛ منتهي المطلب في تحَيق المذهب؛ مشهد :مجمع بحوث الإسلامية 7274 ،ق.
 .57فيومي ،احمد بن محمد؛ المصباح المنير فی غريب الشرح الکبير؛ قم :دار الهجرة 7272 ،ق.
 .54کشی ،محمد بن عمر؛ اختيار مَرفة الرَال (رَال کشی)؛ مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد 7828 ،ش.
 .58کلباسي ،ابوالهدي؛ سماء المَال في علم الرَال؛ قم :مؤسسه ولیعصر (ع) 7271 ،ق.
 .52کليني ،محمد بن يعقوب؛ الکافي؛ تهران :دار الکتب الاسلامية 7865 ،ش.
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 .55مازندراني حائري ،محمد بن اسماعيل؛ منتهي المَال في أحوال الرَال؛ قم :آل البيت (ع) 7276 ،ق.
 .56مامقاني ،عبدالله؛ تنَيح المَال في علم الرَال؛ قم :مؤسسه آل البيت (ع) 7248،ق.
 .51مجلسي ،محمدباقر؛ بحارالانوار الجامَة لدرر أخبار ألائمة الاطهار (ع)؛ بيروت :مؤسسة الوفاء7232 ،
ق.
 .58مجلسي ،محمدتقي؛ روضة المتَين؛ قم :مؤسسه کوشانپور 7236 ،ق.
 .51محقق حلی ،جعفر بن حسن؛ الرسائل التسع؛ قم :کتابخانه آيتالله مرعشي نجفي 7278 ،ق.
 .63ــــ؛ المَتبر في شرح المختصر؛ قم :سيدالشهداء (ع) 7231 ،ق.
 .67ــــ؛ شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام؛ قم :اسماعيليان 7238 ،ق.
 .64ــــ؛ نکت النهاية؛ قم :انتشارات اسلامي جامعه مدرسین 7274 ،ق.
 .68محققيان ،حسين؛ «باَشناسي شخصيت اسماعيل بن ابيَياد سکوني»؛ حديث حوزه ،ش 7814 ،1ش.
 .62مدرسي طباطبايي ،سيد حسين؛ مَدمهاي بر فَه شيَه؛ ترجمه :فکرت ،محمدآصف ،مشهد :مجمع البحوث
الاسلامية 7273 ،ق.
 .65مهدوی راد ،محمدعلی؛ و اميرعطاءالله جباری؛ «محمد بن سنان اَ ورای ديدگاهها»؛ حدیثپژوهی،
سال چهارم ،شماره هشتم ،صص 7817 ،62-88ش.
 .66نجاشي ،احمد بن علي؛ الفهرست؛ قم :دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسین 7231 ،ق.
 .61نوري ،حسين بن محمدتقي؛ خاتمة المستدرک؛ قم :آل البيت (ع) 7275 ،ق.

