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 ۱۳۹۶ پاییز و زمستان، ۲های حدیثی، سال اول، شمارۀ آموزه

  بن ِمهران حضرمی شخصیت رجالی َسماعة
 ١محمد میرجلیلی علی 

 ٢هفتادر حسن رضایی  
 ٣سمیرا دهقان        
 چکیده 

بـه وجـود آمـد و مشـکالتی در ثبـت و نگـارش احادیـث ، اسالمی ۀدر قرون اولی
اقدام به نقل احادیث جعلی ، اب با اهدافی متفاوتمجهول و کذّ ، راویانی ضعیف

. کردنـد روایات را بـه صـورت صـحیح نقـل نمی، حافظه کردند و گاه راویان کم
دار  علم رجال توسط علمای اسالم تأسیس شـد تـا عهـده ،در قرون بعدی رو ازاین

 . از احادیث باشد بررسی حاالت راویان در راستای صیانت
در مقام شناسایی و معرفی ، تحلیلی و با رویکرد روایی -حاضر به روش توصیفی ۀنوشت

بن مهران حضرمی است و در پـی پاسـخگویی بـه  یکی از راویان حدیث به نام سماعة
از چه جایگـاهی برخـوردار اسـت؟  ،این سؤال است که وی در بین علمای علم رجال

 .  باشد سی اعتبار احادیث منقول از سماعه میبرر ، هدف از این پژوهش
و   صـادقامـام  ،از محضر امـام بـاقر، دهد که سماعه مقاله نشان می ۀنتیج

، رو ازاین. ثقه و مورد اعتماد بوده است، ذ نموده و فردی امامیتلمّ  امام کاظم
 . باشد احادیث وی قابل اعتماد می

 . وثاقت، بن مهران  عةسما، شناسیرجال، علم رجال :واژگان کلیدی
                                                 

 .۲۷/۱۱/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۴/۶/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
  ).almirjalili@haeri. ac. ir( مسئول) ۀحائری میبد(نویسنددانشگاه آیت الله ، ثیدانشیار گروه علوم قرآن و حد. ١
  ).hrezaii@ut. ac. ir( ار دانشگاه تهرانیدانش. ٢
 ).dehghansamira84@yahoo. com( دانشگاه آیت الله حائری میبد، دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث. ٣
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۱۲۸ 

 مقدمه و طرح مسأله 
بندی  آنهـا را دسـته ،خبرگان فن حدیث برای شـناخت روایـات سـاختگی و جعلـی

متفـق و ، کمردود و متـرو ، معروف و منکر، مرسل مـسند و«: کردند و عـناوینی چون
، تشـخیص میـزان عـدالت، همچنـین. را بر آنها نهادند» ...مؤتلف و مختلف و، مفترق
علم و اخالص راویان حدیث نیز مورد توجه و دقـت کـافی محققـان ، امانت، اقتصد

بازشـناخت و   احادیـث صـحیح را از مجعـوالت ،حدیث قرار گرفت تا بتوان از ایـن راه
 . به وجود آمد» علم رجال«، بدین وسیله

 ،آیـات اند و یکی از منابع تفسیر و تبیین بر اساس تعالیم قرآن بنا شده  اسـالمی   علوم 
ت و باید صّح ، است و لیکن برای اعتماد به احادیث بـه مـعصومان  منسوب  احادیث

بررسـی ، روایت کت یآوردن صّح   دسته های ب یکی از راه. سقم آنها را مشخص کرد
اع و وّض ، اب و صادقکّذ ، ع در احوال روات آن است تا راوی ثقه و غیر ثقهرجالی و تتبّ 

احادیـث صـحیح را مـالک عمـل قـرار داده و از ، در نتیجـهراستگو را بـاز شـناخت و 
 . ابان دوری کردسخنان کّذ 

ضـمن معرفـی شـخص ، در علم رجال که به بررسی راویان حدیث اختصـاص دارد
... و ذم ،مـدح، اعتقاد، های مربوط به قبول یا رد روایت وی چون وثاقت ویژگی، راوی

حاضــر نیــز  ۀنوشــت .)۹، ۱۴۰۸، ســبحانی؛ ۱۹، ۱۳۸۷، شــانه چـی( گیــرد مـورد بررســی قــرار می
گویی  بن مهران است و در پی پاسخ درصدد بررسی احوال یکی از رجالیان به نام َسماعة

ثان از چه جایگـاهی برخـوردار اسـت؟ به این سؤال است که سماعه نزد رجالیان و محّد 
 . شدبا تشخیص میزان اعتبار احادیث منقول از سماعه می ،هدف از این پژوهش نیز

 پیشینه بحث 
در بسیاری از کتب رجالی و غیـره بـه  ،بن مهران به عنوان یکی از راویان نام سماعة

، طوســی؛ ۷۷۴/ ۲، ۱۴۰۴، کشــی؛ ۱۲۳، ۱۳۴۲، ابــن غضــائری؛ ۵۶۳، ۱۳۴۲، حلــی( خــورد چشــم می
، خـــویی؛ ۲۸۱/ ۲، ۱۴۰۳، امـــین؛ ۲۷۶/ ۱، ۱۹۵۱، بغـــدادی؛ ۱۹۳-۱۹۴، ۱۳۶۵، نجاشـــی؛ ۲۲۱، ۱۴۲۷
نامـه یـا  پایان، رسـاله، کتـاب ،های مختلـف در سـایت کن بـا جسـتجول ،)۲۹۷/ ۸ ،۱۴۱۳
 ،بن مهران را مورد بررسی رجالی قرار داده باشد  ای که به تنهایی شخصیت سماعة مقاله
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حاضر بر آن است تا وی را معرفـی و وثاقـت او را از دیـدگاه  ۀنوشت، بنابراین. یافت نشد
 . علم رجال بررسی نماید

 بن مهران  معرفی شخصیت سماعة الف.
 : شود بن مهران به صورت مختصر معرفی می شخصیت سماعة ،در این بخش

 شرح حال  .۱
، بن وائل بن حجر حضـرمی موالی عبد، حضرمیبن مهران بن عبدالرحمن  سماعة

تمجیـد » ثقـة ثقـة «نجاشـی از وی بـا تعبیـر . به کوفه وارد شد و در آنجا سکنی گزیـد
ولـی  ،)۱۹۴-۱۹۳، ۱۳۶۵، نجاشـی( دانـد او را فردی غیر کوفی و ساکن کوفه میکند و  می

؛ ۱۳۴/ ۲، ۱۴۱۴، ابن اثیـر( اند ساکن این شهر دانسته، برخی وی را از اهالی کوفه و نه صرفاً 
 ،و شـغل وی) ۱۹۳، ۱۳۶۵، نجاشـی( اش ابـو ناشـره یـا ابـو محمـد کنیه .)۲۲۱، ۱۴۲۷، طوسی

، خـویی؛ همـان( شـد نجام این کار بـه طـرف حـّران خـارج میتجارت ابریشم بود و برای ا
۱۴۱۳ ،۸ /۲۹۷(. 

 عصر حیات سماعه .۲
ولی برخـی چـون ، ذکری به میان نیامده ،در مورد سال تولد سماعه در کتب رجالی

سالگی در شهر مدینه و بنـا بـه  ۶۰سماعه در سن : معتقدند... غضائری و خویی و  ابن
، ابن غضـائری؛ ۱۹۳، ۱۳۶۵، نجاشی( فوت کرده است مریق ۱۴۵به سال  ،ابن غضائری ۀگفت

تاریخ تولـد وی ، باشد مریق ۱۴۵اگر تاریخ وفات وی  .)۳۰۱/ ۸، ۱۴۱۳، خویی؛ ۱۲۳، ۱۴۲۲
 . است مریق ۸۵به سال 

، نجاشـی( اند دانسـته  و کـاظم  از اصحاب امام صـادق را سماعه ،علمای رجال
ولی  ؛)۸/۲۹۷، ۱۴۱۳، خویی؛ ۳/۳۸۲، ۱۴۳۱، مامقانی ر.ک:و  ۳۳۷ و ۲۲۱، ۱۴۲۷، طوسی؛ ۱۹۳، ۱۳۶۵

شـیخ ؛ ۱۶۸، ۱۴۱۲، علیـاری( اسـت مـریق ۱۱۴به  امام باقر شهادتبا توجه به آنکه سال 
وی در زمــان . نیــز باشــد توانــد از اصــحاب امــام بــاقر ســماعه می ،)۳۴۲، ۱۴۳۲، کبیــر

 ،نقـل کـرده بـاقر سماعه سخنی را از امام. ساله بوده است ۲۹، شهادت آن حضرت
وی در این روایت تصـریح کـرده کـه ، کند میتأیید که مصاحبت وی با آن حضرت را 
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 رسیده و سخنان ایشان را شـنیده اسـت خدمت امام باقر ،با راهنمایی امام صادق
 ١.)۱/۲۷۵ ، ۱۴۰۴، صفار(

و در  در زمان حیات امـام صـادق، ابن غضائری تاریخ فوت سماعه را در کتابی 
اگـر از مدینـه : در ایـن سـال بـه او فرمـود امام، دیده است مریق ۱۴۵ینه به سال مد

 در نزد حضرت، رو از این ؛گردی به سوی ما برنمی) بینی و ما را نمی( خارج شوی دیگر
ت ایـن نجاشـی در صـّح  .)به نقل از ابـن غضـائری ۱۹۴-۱۹۳، ۱۳۶۵ ،نجاشی( ماند) در مدینه(

پس باید ، حدیث روایت کرده است کاظم عه از امام زیرا سما، روایت تشکیك کرده
 .)۱۹۳، ۱۳۶۵، نجاشی( زنده باشد تا زمان امام کاظم
و ) مـورد ۳۸حـدود ( سـماعه از امـام کـاظم ۀروایات گسترد ،قانبرخی از محقّ 

، نظیـر ابـن ابـی عمیـر - انـد را درک نکرده روایت افرادی از سماعه که امام صادق
 کت تشـکیرا دلیـل بـر صـّح  - ...و حسن بن محبـوب، ی نصراحمد بن محمد بن اب

رسد کـه روایـت سـماعه از  ولی به نظر می ،)۳۰۸-۳۰۷/ ۸، ۱۴۱۳، خویی( اند نجاشی دانسته
زیـرا جـایز اسـت ، ندارد هیچ منافاتی با وفات او در زمان امام صادق ،امام کاظم

، مامقـانی( م وقـت نباشـدگرچه در آن زمان اما، روایت از معصوم در زمان حیات پدرش
د ایـن مطلـب اسـت و نشـان نیز مؤیّ  بصائر الدرجاتروایت صفار در  .)۳۴۸/ ۳۳ ، ۱۴۳۱
رسـیده و جلسـات  می خـدمت امـام کـاظم ،دهد وی در زمـان امـام صـادق می

شده  ف میمشرّ  نزد امام صادق ،طوالنی با آن حضرت داشته و گاهی به همراه ایشان
بـا امـام  ،نیـز دهد وی در زمان حیات امام صادق نشان می گونه روایات این ٢.است
 . مراوده داشته است کاظم

سماعه نام امـام را بـه صـورت تردیـد بـین امـام ، در سند برخی از روایات، همچنین

                                                 
اِر ْبِن َمْرَواَن َعْن . ١ بِ   َسَماَعَة َقاَل   َعْن َعمَّ

َ
هِ  یَدَخْلُت َعَلی أ ُث َنْفِس  َعْبِد اللَّ َحدِّ

ُ
َنا أ
َ
ُث َنْفَسَك  یَفَرآنِ  یَوأ َفَقاَل َما َلَك ُتَحدِّ

َبا َجْعَفرٍ  یَتْشَتهِ 
َ
ْن َتَری أ

َ
ُبو َجْعَفرٍ یْ َفاْدُخِل اْلبَ ُقْلُت َنَعْم َقاَل ُقْم  أ

َ
ـ َت َفَدَخْلُت َفِإَذا ُهَو أ َتـی َقـْوٌم ِمـَن الشِّ

َ
َعِة یَقاَل أ

مِ  یٍّ اْلَحَسَن ْبَن َعلِ 
َ
مِ  َن یِر اْلُمْؤِمنِ یَبْعَد َقْتِل أ

َ
ُلوُه َقاَل َتْعِرُفوَن أ

َ
  َن یَر اْلُمْؤِمنِ یَفَسأ

َ
َفُعوا ُتُموُه َقاُلوا َنَعْم َقاَل َفاْر یْ ِإَذا َرأ

مِ 
َ
ْتَر َفَرَفُعوُه َفِإَذا ُهْم ِبأ مِ یُ َال  َن یِر اْلُمْؤِمنِ یالسِّ

َ
ا َوَلـیَ  َن یُر اْلُمْؤِمنِ یْنِکُروَنُه َوَقاَل أ ـَس ِبمَ یْ ُموُت َمْن َماَت ِمنَّ ْبَقـی یَ ٍت َو یِّ

ًة َعلَ  َی َمْن َبقِ  ا ُحجَّ  .  ُکْم یْ ِمنَّ
بِ کُ   َسَماَعَة ْبِن ِمْهَراَن َقاَل   َعْن . ٢

َ
َطْلُت  اْلَحَسِن  یْنُت ِعْنَد أ

َ
  َفأ

َ
هِ اْلُجُلوَس ِعْنَدُه َفَقاَل أ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْن َتَری أ

َ
َفَقاَل  ُتِحبُّ أ

ِه َفَقاَل ُقْم َواْدُخْل َذِلَك اْلبَ  هِ یْ َت َفَدَخْلُت اْلبَ یْ َوِدْدُت َواللَّ ُبو َعْبِد اللَّ
َ
   .)۱/۲۷۶ ، ۱۴۰۴، صفار( َقاِعٌد  َت َفِإَذا ُهَو أ
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أو أبـی   عبـد اللـه  أبـی  سماعة عن  عن«نظیر ، آورده است و امام کاظم صادق
ِبـی َعْبـِد «و  )۲۲۴و  ۲۲۲/ ۱ ، ۱۳۸۰، عیاشی( »...سألته عن  قال الحسن

َ
َعْن َسَماَعَة َعـْن أ

ِبی اْلَحَسِن 
َ
ِه َو أ َحَدُهَما َعـِن : َقاَل  اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
َلـیَس اْلُخُمـُس ِإالَّ ِفـی  :َفَقـاَل  ، اْلُخُمـِس   َسأ

َحـدِ   َسـَماَعَة َعـْن   َعـْن «و ) ۴۹۱/ ۹ ، ۱۴۰۹، عـاملی حـر؛ ۶۲/ ۲، ۱۳۸۰، همـو( »اْلَغَناِئِم 
َ
 ِهَماأ

  .)۱۴۸/ ۶ ، ۱۴۰۷، طوسی؛ ۴۵/ ۵ ، ۱۴۰۷، کلینی( »...َقال

 تعداد روایات سماعهب. 
، طوری که تنها در کتب اربعـهه ب ،نام سماعه در سند بسیاری از روایات وجود دارد

 رسـد مـورد می ۹۵۲بـه  ،نقل کرده تعداد روایاتی که بالواسطه یا با واسطه از معصوم
از . باشـد نشانگر موقعیت علمی سـماعه می ،این حجم از روایات .)۳۰۰/ ۸، ۱۴۱۳، خویی(

در ادامه بـه ، باشد می و کاظم از دو امام صادق ،آنجا که بیشترین روایات سماعه
 . پردازیم کسب علمش از این دو امام و میزان روایات وی از ایشان می

  کثرت روایات سماعه از امام صادق .۱
کـه نشـانگر جایگـاه علمـی  عـالوه بـر آن ،ام صادقکثرت روایات سماعه از ام

. رسـیده اسـت دهد که وی در مدینه حضور داشته و خدمت امـام می نشان می، اوست
 رسد عدد می ۷۶۶با احتساب موارد تکراری به  ،وی از امام صادق ۀروایات بالواسط

  ١.ای است آمار قابل مالحظه که
، فراوان است، نقل حدیث کرده صادق آنها از امامدربارۀ  موضوعاتی که سماعه

 : نظیر
، کلینـی( گزار لبـاس نمـاز ؛)۵۴، ۱۳۶۳، ای از علمـاء عـده( موضوعات فقهی چـون نمـاز .الف

 ؛)۵۳۰و  ۵۱۵و  ۳/۵۱۱ ، ۱۴۰۷، کلینــــی( زکــــات ؛)۱۷، ۱۴۰۸، اشــــعری( روزه ؛)۵۸/ ۳، ۱۴۰۷
ــس ــی( خم ــاملی؛ ۲/۶۲ ، ۱۳۸۰، عیاش ــر ع ــج ؛)۹/۴۹۱ ، ۱۴۰۹، ح ــ( ح  ؛)۴/۳۰۲ ، ۱۴۰۷، یکلین

و  ۶۶، همـان( کفـاره ؛)۶۳، ۱۴۰۸، همـو( قتـل عمـد ؛)۵۳و  ۲۷، ۱۴۰۸، اشعری( کیفیت قسم
  . ...و) ۱/۳۱۸ ، ۱۳۸۰، عیاشی( اجرای حدود شرعی ؛)۶۷

                                                 
سـماعة « ۀدواژ یات با کلیتعداد روا، صورت گرفت) ۳نسخه ( ثیافزار جامع االحاد   که در نرم یبیترک ییبا جستجو . ١

 . رسد یعدد م ۷به  »سماعة عن الصادق« ۀواژ  دیعدد و با کل ۷۶۰به ، »عبد الله یعن اب
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۱۳۲ 

، کلینـی( موضوعات اصولی و فقه الحدیثی چون کیفیت برخورد با روایات متعـارض .ب
۱۴۰۷ ، ۱ /۶۶(.  

 ،)۲۳-۲۰، ۱۴۰۷، کلینـی( حدیث مشهور جنود عقل و جهـل موضوعات اخالقی چون .ج
ارزش رسیدگی بـه  ؛)۲۵، همان( ارزش حسن خلق ؛)۴۶، ۱۴۰۲، کوفی اهوازی( ارزش صبر

ــرا ، ۱۴۰۷، کلینــی( و صــبر) ۲/۹۲ ، ۱۴۰۷، کلینــی( ارزش شــکر ؛)۱/۳۷۹ ، ۱۳۸۰، عیاشــی( فق
 آداب غـذاخوردن ؛)۴۵-۴۴، ۱۴۰۴، کـوفی اهـوازی( حقوق مؤمنین بر همـدیگر ؛)۲/۴۵۹ 

نقـل دعاهـای  ؛)۲/۳۲۵ ، همـان( مذمت از فحـش و ناسـزاگویی ؛)۶/۲۷۱ ، ۱۴۰۷، کلینی(
و بحـث در هنگـام  جـّر  کتـر ( ارزش مجاملـه ؛)۱۹۷/ ۳و ج ۵۵۷/ ۲ ، همـان( معصومین
  . ...و) ۶۴۳/ ۲ ، همان() ظی با داشتن قدرت بر جواب دادنهای لف درگیری

، ۱۳۸۰، عیاشـی؛ ۲۴، ۱۴۰۲، کـوفی اهـوازی( و تفسـیر آیـات شرح آیات قرآنی چـون شـرح .د
فـرات ( و تأویـل آیـات) ۱/۸۳ ، همـان( بیان سبب نزول ؛)۲۲۲-۲۲۳، ۱۲۶، ۱۱۶، ۱۰۷، ۱/۷۷

  . ...و) ۲/۲۱۰و  ۱/۴۳۱، ۱۴۰۷، کلینی؛ ۵۸، ۱۴۱۰، کوفی
، ۱۴۰۴، صـفار( انواع علم خداوند ؛)۲/۲۵ ، ۱۴۰۴، قمی( موضوعات کالمی چون شفاعت . ه

ـــی؛ ۱/۱۱۱-۱۱۲  ـــه ؛)۱/۲۵۵، ۱۴۰۷، کلین ـــعری( توب ـــی؛ ۶۳، ۱۴۰۸، اش  ؛)۱/۲۱۸، ۱۳۸۰، عیاش
  . ...و) ۱/۲۱۹، ۱۴۰۷، و کلینی ۴۴۵و  ۱/۴۲۶ ، ۱۴۰۴، صفار( عرض اعمال بر پیامبر اکرم

، ۲/۵۲۳ و  ۴۸۹-۲/۴۸۸ ، ۱۳۷۱، برقـی( ها موضوعات طبی چون بیان خواص غذاها و میوه .ز
   .)۶/۳۳۰ ، ۱۴۰۷، کلینی

 )  ق۱۸۳: شهادت( روایات سماعه از امام کاظم .۲
های مختلفی از نواحی مختلف و با هر زبـان و ملیتـی بـه خـدمت  اشخاص و گروه

و از محضر علمی و اخالقـی ایـن بزرگـوار ) ۲۲۴/ ۲، تا بی، مفید( رسیدند می امام کاظم
وی سـخنان امـام را ثبـت  .سماعة بن مهران نیز یکی از این افـراد اسـت؛ بردند می بهره 
 ۳۸، در کتـب اربعـه تعداد روایات وی از امـام کـاظم .)۵۴/ ۱ ، ۱۴۰۷، کلینـی( کرد می

 : نظیر، عدد است و در موضوعات مختلفی وارد شده
، صـفار( در قرآن داشتن سخنان و نظریات اهل بیت مباحث کالمی چون ریشه .الف

 در اخـذ احکـام م مراجعـه بـه اهـل بیـتو لزو ) ۶۲/ ۱ ، ۱۴۰۷، کلینی؛ ۳۰۱/ ۱ ، ۱۴۰۴
  .)۳۸/ ۲۷ ، ۱۴۰۹، عاملی حر(
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، طوسـی؛ ۳۸۷، ۱۴۱۳، ابـن بابویـه؛ ۴/۳۰۲و  ۹۰/ ۲ ، ۱۴۰۷، کلینـی( مباحث فقهی چون حـج .ب
 حرمــت خریــد و فــروش قــرآن ؛)۲۰۸/ ۲ ، ۱۴۰۷، کلینــی( غسـل ؛)۱۳۳و  ۵/۵۹-۶۰ ، ۱۴۰۷

ــت صــید حــالل ؛)۱۱/۴۴۵ ، ۱۴۰۶، مجلســی؛ ۷/۲۳۱ ، ۱۴۰۷، طوســی( ــی( کیفی ، ۱۴۰۷، کلین
 ۶/۲۱۵(.  
  .)۲۷/۳۸ ، ۱۴۰۹، حر عاملی( موضوعات اصول فقه چون نهی از عمل به قیاس .ج
 ،)۴/۴۳ ، همـان( ارزش انفـاق ،)۲/۹۰ ، ۱۴۰۷، کلینـی( مباحث اخالقی چـون ارزش صـبر .د

، انهمـ( حـالی نهـی از تنبلـی و کسـالت و بی ؛)۱۰۴-۲/۱۰۳ ، همـان( ارزش خوشرویی
تـرس از ، کنشـمردن گناهـان کوچـ کبزرگ نشمردن اعمال خیر و کوچـ ؛)۵/۸۵ 

داشتن صداقت ، سرعت در انجام دستورات الهی، خداوند در راستای داشتن انصاف
  .)۱۵۷، ۱۴۱۳، مفید( پرهیز از ورود به محرمات، در گفتار و حفظ امانت

شخصی خود را بـا امـام  بود تا آنجا که مسائل کنزدی سماعه بسیار به امام کاظم
  .)۲/۹۰ ، ۱۴۰۷، کلینی( گذاشت میان می در

 های روایی آثار و نوشته ج.
به . اند بن مهران کتابی دارد که افراد بسیاری آن کتاب را از وی روایت کرده  سماعة

اند که جعفـر  گروهی از مشایخ از احمد بن محمد بن سعید روایت کرده، ینجاش ۀگفت
عثمان بن عیسی ما را نسبت به کتاب سماعه مطلـع کـرده : ی فرمودبن عبدالله محمدا

 .)۲۹۸/ ۸، ۱۴۱۳، خویی؛ ۱۹۴، ۱۳۶۵، نجاشی( است
چنانکـه شـیخ  ،شود محسوب می» مأة اصول اربع«قابل ذکر است که کتاب وی از 

مفید در مقام بحث فقهی از تعداد روزهای ماه رمضان . مفید به این مطلب تصریح دارد
روایاتی از برخی از راویـان شـیعه و از ، شود روز هم واقع می ۳۰ین ماه کمتر از و اینکه ا
أصـحاب األصـول المدونـة والمصـنفات «سماعة بن مهران نقـل کـرده و آنهـا را  جمله

َوَروی «: آنگـاه روایـت ذیـل را از سـماعه نقـل کـرده اسـت. خوانده است» المشهورة
ـهِ  ُعْثَماُن ْبِن ِعیَسی َعْن َسماَعَة ْبِن  ِبـی َعْبـِد اللَّ

َ
ِصـیاُم َشـْهِر َرَمَضـاَن : َقـاَل  ِمْهراَن َعْن أ

نِّ َوَقْد یُکوُن َشْهُر َرَمَضـاَن ِتْسـَعًة َوِعْشـِریَن َویُکـوُن َثَالِثـیَن یِصـیُبُه َمـا  ْؤیِة َوَلیَس ِبالظَّ ِبالرُّ
َماِم  ْقَصاِن َوالتَّ ُهوَر ِمَن النُّ وحیـد بهبهـانی نیـز  .)۴۱و  ۲۵ ،»ب«۱۴۱۳، مفید ر.ک:( »یِصیُب الشُّ
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دهـد وی نیـز کتـاب سـماعه را از اصـول  نشـان می ،کالم شیخ مفید را نقل کـرده کـه
 .)۳۵، ۱۳۶۲، بهبهانی( دانسته است می

را ثبـت  سـخنان اهـل بیـت ،سماعه خـود تصـریح کـرده کـه وی و دوسـتانش
 کردنـد مراجعـه می شـان های حـدیثی نوشتند و در هنگام نیاز به نوشته اند و می کرده می

  ١.)۲۵۲/ ۱ ، ۱۴۰۶، فیض؛ ۵۴/ ۱ ، ۱۴۰۷، کلینی(

 مشایخ سماعه د.
محمـد بـن عمـران و ، أبو بصـیر مـرادی: ترین مشایخ حدیثی سماعه عبارتند از مهم

تنهـا بـه  ،در این مقالـه بـه جهـت اختصـار .)۸/۳۰۱، ۱۴۱۳، خویی( محمد بن سائب کلبی
 . کنیم صیر اکتفا میمعرفی یکی از مشایخ وی به نام ابوب

 بصیر مرادیابو
  و امـام صـادق  از اصحاب امـام بـاقر، لیث بن بختری مرادی کوفی، ابوبصیر

کشـــی وی را از  .)۱/۱۳۴، ۱۴۲۷، طوســـی؛ ۱/۱۷۰، ۱۴۰۴، کشـــی؛ ۱/۱۳، ۱۳۴۲، برقـــی( اســت
، ۱۴۰۴، کشـی( از اصحاب اجماع شمرده اسـت، فقهای بزرگ و به نقل از بعضی از علما

هم در گرایش مذهبی و هم در اعتبار رجـالی او  ،نجاشی در شرح احوال ابوبصیر .)۲۳۸
توان بـه امـامی بـودن وی  می ،و از سکوت وی) ۱۳۷/ ۱، ۱۳۸۱، حلی( سکوت کرده است

 . پی برد
و تعداد روایات سماعه ) ۱۴/۱۴۲، ۱۴۱۳، خویی( ابوبصیر فردی فقیه و ثقه بوده، بنابراین

عن سماعة بـن مهـران «تعبیر ، طوری که تنها در کتب اربعهه ب ،از ابوبصیر فراوان است
 الیحضـره مـن، مورد ۵۷: کافیدر ، شود حدیث دیده می ۱۳۹در سند » بصیر  عن ابی
 .)جستجو بـا نـرم افـزار جـامع االحادیـث( مورد ۷: االحکام تهذیبمورد و  ۱۰: الفقیه

بار وجود دارد کـه  ۱۵۱۰ ،افزار  این تعبیر با احتساب موارد تکراری در کل نرم، همچنین
 . کثرت روایات سماعه از این شیخ روایی است ۀدهند نشان

                                                 
ْحَمِن َعْن یُ َعْن «. ١ بِ   ِمْهَراَن َعْن  َسَماَعَة ْبِن   وُنَس ْبِن َعْبِد الرَّ

َ
ـا َنْجَتِمـُع : َقـاَل  ُموَسی  اْلَحَسِن   یأ ـُه ِإنَّ ْصـَلَحَك اللَّ

َ
ُقْلـُت أ

ُه ِبِه َعلَ  ْی ِه َش یٌء ِإالَّ َو ِعْنَدَنا فِ  ْی َنا َش یْ ِرُد َعلَ یَ َفَنَتَذاَکُر َما ِعْنَدَنا َفَال  ْنَعَم اللَّ
َ
ا أ ٌر َو َذِلَك ِممَّ  . »... َنا ِبُکمیْ ٌء ُمَسطَّ
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 راویان از سماعه  .  ه
 کجا که شخصیت ی از آن، بعد از بیان مختصری از شرح حال سماعه و مشایخ وی

به معرفی برخی از راویـان ، توان از شخصیت راویان وی شناخت راوی را تا حدودی می
ق خـوئی اند که محّقـ روایات سماعه را نقل کرده ،افراد زیادی. شود اخته میسماعه پرد

ابـن أبـی عمیـر و ابـن فضـال و أحمـد بـن : از جمله، تن از آنها را ذکر کرده است ۳۴
محمد بن أبی نصر و اسحاق بن عمار و جراح الحـذاء و جعفـر بـن بشـیر و جعفـر بـن 

عة بن محمد حضرمی و شـاذان بـن ر زُ عثمان و حسن بن محبوب و حسین بن عثمان و 
تـرین مهـم .)۳۰۱/ ۸، ۱۴۱۳، خـویی( خلیل و صفوان بن یحیی و یـونس بـن عبـد الـرحمن

 : راویان از سماعه عبارتند از

 ُزرعة بن محمد حضرمی .۱
فردی ثقه و مورد اعتماد از راویان سماعه و همراهـان وی  ،زرعة بن محمد حضرمی

، ۱۳۶۵، نجاشـی( انـد کثیـری از وی روایـت کرده بوده و دارای کتابی است که جماعـت
، همــو؛ ۲۱۰، ۱۴۱۷، طوســی( و دارای اصــل) ۷۷۴/ ۲، ۱۴۰۴، کشــی( وی واقفــی مــذهب .)۱۷۶

، ۱۴۱۳، خــویی( بــوده اســت و امــام کــاظم و از اصــحاب امــام صــادق) ۳۳۷، ۱۴۲۷
هرچنـد ، ینبنـابرا .)۲/۵۳۰، ۱۳۴۲، حلـی؛ ۲۱۰، ۱۴۲۷، طوسی ؛۱۷۶، ۱۳۶۵، نجاشی؛ ۷/۲۶۲-۲۶۳

رف انحـراف اعتقـادی راوی ِصـ، البتـه. ولی فردی ثقه اسـت، زرعه واقفی مذهب بوده
 . کند ای وارد نمی در وثاقت یک راوی خدشه ،چون واقفی یا فطحی و یا سنی بودن

در سـند » َسـَماَعةَ   ُزْرَعَة َعْن «تعبیر . زرعة روایات فراوانی از سماعه نقل کرده است
حـــدیث از  ۱۳۸و ، مـــن ال یحضــره الفقیـــهحــدیث از  ۱۳، کـــافیحــدیث از  ۳۹

افـزار جـامع االحادیـث بـا احتسـاب  این تعبیر در کـل نرم. وجود دارد االحکام تهذیب
 .)افزار جامع االحادیث  شمارش توسط نرم( رسد مورد می ۹۲۷مکررات به 

 )  ق۲۰۸م( الرحمن یونس بن عبد .۲
، کشـی( و از اصـحاب اجمـاع اسـتمذهب   امامی، یونس بن عبد الرحمن فردی ثقه

مباحث علمـی  ۀدهند  وی را به عنوان پاسخ امام رضا .)۴۴۷، ۱۳۶۵، نجاشی؛ ۵۵۶، ۱۴۰۴
، کشـی( اند و او را به سلمان فارسی تشبیه کرده) ۴۴۷-۴۴۶، ۱۳۶۵، نجاشی( معرفی ،و فتوایی
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۱۳۶ 

ــه .)۲۰۳، ۱۴۰۴ ــوده و از تربیت، ثمحــّد ، وی فــردی فقی ــ ۀشــدگان مدرســ مفســر ب ام ام
 .)۶۳۶-۳/۶۳۵ ، ۱۴۱۸، سـبحانی( لیفـات بسـیاری اسـتأو دارای ت  و امام رضا  کاظم

، ۱۴۲۰، طوسـی( کردنـدتأییـد آن را ، پس از دیدن کتابی از یونس  امام حسن عسکری
۵۱۱(. 

عـن یـونس «طوری که تعبیر ه روایات فراوانی را از سماعه نقل کرده است ب ،یونس
وجود  تهذیب االحکاممورد از اسناد  ۱۲و در  کافیایات مورد از رو  ۱۶در » عن سماعة

 مــورد موجــود اســت ۲۶۹در  ،دارد و در مجمــوع کتــب روایــی بــا احتســاب مکــررات
 .)افزار جامع االحادیث جستجو توسط نرم(

 دیدگاه رجالیان در مورد امامی بودن یا وقف سماعه  و.
 : الیون وجود دارددو نظریه بین رج ،یا واقفی بودن سماعه در مورد امامی

 واقفی بودن سماعه .۱
سماعه را واقفـی ... حلی و ۀمعّال ، ق حلیمحقّ ، طوسی، گروهی نظیر شیخ صدوق

 . دانند می
. مـذهب اسـت  شیخ صدوق در بیان حاالت سـماعه تصـریح کـرده کـه وی واقفی

زیـرا ، دهم من به این حدیث فتـوا نمـی: گوید می، صدوق پس از نقل روایتی از سماعه
 رجـالهای  شیخ طوسی نیز در کتاب. این حدیث را سماعه روایت کرده و واقفی است

ابـن ( کـرده اسـتتأییـد ، بر واقفی بودن سماعه  دیدگاه صدوق را مبنی، االصول عدةو 
مه حلی نیـز وی را واقفـی عّال  .)۱/۱۵۰، ۱۴۱۷، همو؛ ۳۳۷، ۱۴۲۷، طوسی؛ ۲/۱۲۱، ۱۴۱۳، بابویه
 .)۵۶۳، ۱۳۴۲، حلی( داند می

 : نویسد در بیان حال سماعه می معجم رجال الحدیثمؤلف کتاب 
اگر مبنا را در پذیرش روایـت بـر وثاقـت راوی بگـذاریم و معتقـد شـویم خبـر ثقـه 

در وثاقت سـماعه هـیچ اشـکالی وجـود  - گرچه راوی آن عادل نباشد - یت داردحّج 
لت راوی مخـتص یت یک خبر را به عداولی اگر حّج ؛ ندارد و همین مبنا صحیح است

مـه عّال ، به همین دلیل. زیرا واقفی است ،یت نخواهد داشتروایات سماعه حّج ، بدانیم
. شـود ها اعتمـاد نمی اند که بر روایات آن افرادی ذکر کرده ءسماعه را جز ،و ابن داوود
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چنانکـه خواهـد  ،دهـد سـماعه می ی بودنقفامرحوم خوئی سرانجام نظر به عدم و ، البته
 .)۲۹۹/ ۸، ۱۴۱۳ ،خویی( آمد

لیکن ثقـه ، معتقد است که سماعه گرچه واقفی بوده المعتبرق حلی در کتاب محقّ 
پس اگر روایتی از سماعه به دست ما برسـد کـه بـا روایـات دیگـر ، و مورد اعتماد است
زیرا اهل حـدیث بـه ثقـه بـودن سـماعه ، عمل به آن واجب است، تعارض نداشته باشد

 .)۱/۱۰۴، ۱۴۰۷، حلی( اند ی عمل کردهتصریح و اصحاب به حدیث و

 امامی بودن سماعه  .۲
به امامی بودن و عدم وقف سـماعه تصـریح دارنـد و  صراحتاً ، بسیاری از اهل رجال

کیدنجاشی با . ظاهر کالم برخی نیز بر این مطلب است سـماعه ، »ثقة« ۀو تکرار واژ  تأ
 .)۱۹۴، ۱۳۶۵، نجاشی( را فردی ثقه و مورد اعتماد دانسته است

کیـدبراساس ظـاهر کـالم نجاشـی کـه دو مرتبـه بـا ، از دیدگاه آیت الله خوئی از  تأ
، آورد و از واقفی بودنش سخنی به میـان نمـی» ةثق ةثق«: گوید وثاقت سماعه سخن می

م و شناخته شده عال، زیرا از راویان بزرگ؛ توان نتیجه گرفت که سماعه واقفی نیست می
ی نیـز در مـورد کّشـ و برقی. شد خبر بین همگان پخش می این، است و اگر واقفی بود
، خـویی( چنین نسبتی را به سـماعه داده اسـت ،اند و فقط صدوق وقف وی سخنی نگفته

۱۴۱۳ ،۸/۲۹۸(. 
غیـر ( هـا نجاشی در مورد کسی که بداند واقفی یا فطحی و مانند این ،عالوه بر این 
عـدم ذکـر واقفـی ، پس. کند کر میانحراف راوی را به صراحت ذ  حتماً  ،است) امامی

 اثبات نشـده اسـت ایشانبیانگر این است که وقف سماعه نزد ، ویبودن سماعه توسط 
اعتقاد راسخ در مورد سماعه را وثاقت و واقفی نبودن  ،مامقانی .)۳۴۷/ ۳۳، ۱۴۳۱، مامقانی(

و طریحـی ، بلغـهبحرانـی در ، وجیـزهسخن مجلسـی در  ،نظر خودتأیید داند و در  می
  .)۳۴۸، همان( کند را مطرح می... و مشترکاتکاظمی در 

 : کنند که عبارتند از میتأیید شواهد دیگری نیز واقفی نبودن و امامی بودن سماعه را 
اعتقـاد بـه امامـت اهـل  ،در این دو حدیث :نقل دو روایت ذیل توسط سماعه .اول
 :امامیه مطرح شده است ۀبر اساس عقید بیت
زرعة بن محمد حضرمی که از حسن بن قیام الصیرفی نقـل   ۀدر ترجم :روایت کشی .۱
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۱۳۸

َضا«: کند که گفت می َبا اْلَحَسِن الرِّ
َ
ْلُت أ

َ
ُبـوَك  :َفُقْلُت  َسأ

َ
 ،ُجِعْلُت ِفـَداَك َمـا َفَعـَل أ

َثِنی ِبـِه ُزْرَعـُة ْبـ :ُقْلُت ، َمَضی َکَما َمَضی آَباُؤهُ  :اَل قَ  ْصَنُع ِبَحـِدیٍث َحـدَّ
َ
ُن َفَکیَف أ

ٍد اْلَحْضَرِمی هِ ، َعْن َسَماَعَة ْبِن ِمْهَرانَ ، ُمَحمَّ َبا َعْبِد اللَّ
َ
نَّ أ
َ
ِإنَّ اْبِنی َهَذا ِفیِه َشـَبٌه  :َقاَل  أ
ْنِبیاَء یْحَسُد َکَما ُحِسَد یوُسُف 

َ
َو یِغیُب َکَما َغاَب یـوُنُس َو َذَکـَر َثَالَثـًة  ِمْن َخْمَسِة أ

َخَر 
ُ
َما َقاَل ، ُة َلیَس َهَکَذا َحِدیُث َسَماَعةَ َکَذَب ُزْرعَ  :َقاَل  ،أ ْمِر یْعِنی  :ِإنَّ

َ
َصاِحُب َهَذا اْأل

ْنِبیاءَ  اْلَقاِئَم 
َ
، مامقـانی ر.ک:؛ ۲/۷۷۴، ۱۴۰۴، کشی( »َو َلْم یُقْل اْبِنی، ِفیِه َشَبٌه ِمْن َخْمَسِة أ

ــویی؛ ۲۸/۱۶۳، ۱۴۳۱ ــتری؛ ۸/۲۷۳، ۱۴۱۳، خ ــا .)۴/۴۴۸، ۱۴۱۰، شوش ــام رض ــؤال  از ام س
طور کـه  همـان ،از دار دنیـا رفـت: کردم که پدر شما در چـه حـالی اسـت؟ فرمـود

پس چگونه رفتار کـنم بـا روایـت زرعـة بـن : کردمسؤال . پیشینیان از دار دنیا رفتند
ایـن : فرمـود بن مهران که روایـت کـرده امـام صـادق محمد حضرمی از سماعة

چون حضرت یوسف هم: یامبران استشبیه به پنج تن از پ)  امام کاظم( فرزند من
شود و به همین ترتیب سه  غائب می مانند یونس نبی، گیرد مورد حسادت قرار می
حدیث ، گوید زرعة دروغ می: در جواب فرمود امام رضا. پیامبر دیگر را ذکر کرد

صـاحب : فرمـود» ابنـی»  به جای کلمـه زیرا امام صادق؛ گونه نیستسماعه این
شباهت به پنج پیامبر دارد و نفرمود پسر ) عج( عنی حضرت قائم و مهدیی ،هذا األمر

 . من
در نقـل روایـت از سـماعه  هکند بر ایـن کـه زرعـ این روایت به صراحت داللت می

ایــن معنــا را  توســط امــام رضــا هتکــذیب زرعــ .)۲۷۳/ ۸، ۱۴۱۳، خــویی( کــاذب اســت
 ت و نـه از سـوی سـماعهانجـام شـده اسـه توسط زرعـ ،رساند که تبدیل در حدیث می

قابل ذکر است که زرعة بن محمد حضـرمی  .)۷/۵۹، ۱۴۰۳، امین؛ ۳۳/۳۴۹ ، ۱۴۳۱، مامقانی(
 .)۲/۷۷۴، ۱۴۰۴، کشی( است کاز شاگردان سماعه و واقفی مسل

ـُد ْبـُن ِعْمـ«: َعْن َسَماَعَة ْبِن ِمْهَراَن َقاَل : روایت کلینی .۲ ُبـو َبِصـیٍر َوُمَحمَّ
َ
َنا َوأ

َ
َراَن ُکْنُت أ

ِبی َجْعَفرٍ 
َ
ةَ  َمْوَلی أ ـهِ  :َفَقاَل  ،ِفی َمْنِزِلِه ِبَمکَّ َبـا َعْبـِد اللَّ

َ
ُد ْبُن ِعْمَراَن َسـِمْعُت أ  ُمَحمَّ

ُبو َبِصیرٍ : یُقوُل 
َ
ثًا َفَقاَل َلُه أ هِ : َنْحُن اْثَنا َعَشَر ُمَحدَّ ِبی َعْبِد اللَّ

َ
ًة َسِمْعَت ِمْن أ َفُه َمرَّ ؟ َفَحلَّ

ْو َمرَّ 
َ
ُبو َبِصیرٍ أ

َ
ُه َسِمَعُه َفَقاَل أ نَّ

َ
ِبـی َجْعَفـرٍ : َتیِن أ

َ
ـی َسـِمْعُتُه ِمـْن أ ، ۱۴۰۷، کلینـی( »َلِکنِّ

 .)۱/۵۶، ۱۳۷۸، همو؛ ۲/۴۷۸، ۱۳۶۲، ابن بابویه؛  ۱/۵۳۵ 
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کــرد و  روایـت دوم را بیـان نمی) ایـن روایــات و بـه ویـژه( اگـر سـماعه واقفـی بـود
 واقفی شده باشد، ه سماعه بعد از نقل چنین روایاتیدر جایی هم بیان نشده ک، همچنین

 .)۳۵۰-۳۳/۳۴۹ ، ۱۴۳۱، مامقانی(
ولی در مـورد وقـف سـماعه و غیـر او ، را ذکر کرده هواقفی بودن زرع ،کشی .دوم

را نقل کرده و این ) نفر هستند ۱۲که امامان ( گفته بلکه روایت پیش، سخنی بیان نکرده
 . ی استه کّش ااز دیدگبیانگر عدم وقف سماعه  ،روایت

راویانی هستند که جـز از ، اند برخی از افرادی که از سماعه نقل روایت کرده .سوم
جمیـل بـن ، حسن بن محبوب: مانند. کنند و از اصحاب اجماع هستند ثقه روایت نمی

نشـانگر وثاقـت و غیـر  ،هـا از سـماعه پس روایـت آن... یونس بن عبدالرحمن و، دراج
 . واقفی بودن اوست

نـه سـماعه را ، ابن غضائری با وجود اشتهار به سرعت در ذم و جرح راویان .چهارم
بلکه ظاهرًا اعتقاد به عـدم  ،)۱۹۳، ۱۳۶۵، نجاشـی ر.ک:( واقفی دانسته و نه او را جرح کرده

از زبـان ابـن  نقل وفـات سـماعه در زمـان امـام صـادق، وقف وی داشته و همچنین
زیـرا گـروه واقفیـه بعـد از وفـات ، رسـاند ه را میعـدم وقـف سـماع ،)همان( غضائری

 . پدید آمدند حضرت کاظم
شـد و  به این ویژگی مشـهور می، سماعه فرد مشهوری است و اگر واقفی بود .پنجم

الزم به ذکر است . کردند واقفی بودنش را ذکر می ،هایشان موّرخان و رجالیان در کتاب
 گیـرد ند که مورد طعـن و مـذمت قـرار نمیدا افرادی می ءسماعه را جز، که شیخ مفید

 .)۲۵، ۱۴۱۳، مفید(
بعد از  ولی قطعاً ، وفات نکرده  اگر بپذیریم که سماعه در زمان امام صادق.ششم
زیرا اعتقاد به وقف بعـد  ،هم زنده نبوده است تا بتوان او را واقفی دانست امام کاظم

 . پدید آمد  از فوت امام کاظم
بـه از   کثرت روایـات مفتی. اند بر طبق روایات سماعه فتوا دادهعلمای اسالم  .هفتم
حتی علما و راویان شـهر قـم از جملـه ابـن ، خود شاهدی بر عدم وقف اوست ،سماعه

، ایـن افـراد .انـد هم از سماعه نقل روایـت کرده... ولید و احمد بن محمد بن عیسی و
گرچـه صـفتی کمتـر از  ،دکننـ هایی هستند که روایات هر فردی را قبول نمی شخصیت

  .)۳۵۴-۳۳/۳۵۲، ۱۴۳۱، مامقانی( وقف داشته باشد
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۱۴۰ 

سماعه را اهـل بهشـت ، جمله از که پیروان خود و  سخن امام صادق .هشتم
والیت کامل  ۀکه نشان دهند ،روایتی نقل کرده امالیشیخ طوسی در . دانسته است

ت ــشفاع ۀوعد ،وی است تا آنجا که امام به سماعه و مقام وی نزد امام صادق
را اهــل بهشــت معرفــی ) و از جملــه ســماعه( دهــد و موالیــان خــود در قیامــت می

 ١.کند می
سـخن از شـیخ صـدوق و شـیخ ایـن ق شوشتری بعـد از نقـل محقّ ، به همین جهت

 : گوید مقام نقد نظر این دو بزرگ می رد - مبنی بر واقفی بودن سماعه - طوسی
زیـرا روش کـار وی آن  ،نیز بـدان مبـتال شـده این خلطی است که ابن شهر آشوب

نظـر شـیخ . کنـد شیخ طوسـی مراجعـه می فهرستو  رجالاست که فقط به دو کتاب 
مبنی بر واقفی بودن سماعه صـحیح نیسـت و ) ۳۳۷، ۱۴۲۷، طوسـی ر.ک:( رجالطوسی در 

 ،واقفـی دانسـتن سـماعه، بنـابراین. گـردد فرزند سـماعه برمی، این نسبت به ابن سماعه
  .)۵/۳۰۳، ۱۴۱۰، شوشتری( اشتباه است
 : توان گفت در نقد نظر شیخ صدوق و طوسی می، همچنین

تنها کسـانی هسـتند کـه سـماعه را واقفـی ، صدوق و به تبع وی شیخ طوسی .الف
حـدیث  ،از سماعه هشاید این نظر ناشی از آن است که واقفیان از زرع. دانند می

چنین گمان شـده کـه سـماعه هـم  به اشتباه ،رو اند و ازاین وقف را روایت کرده
 . واقفی است

با وجودی که واقفی بودن زرعـه معلـوم  ،زرعه از سماعه روایات بسیاری نقل کرده .ب
 .لیکن در زمـان نجاشـی و ابـن غضـائری عـدم وقـف سـماعه مشـخص شـد، بوده

و  اسـتوثاقت او را تکرار کرده  ،اند و نجاشی در عوض به آن اشاره نکرده ،بنابراین
فقط به سبب همراهی با دیدگاه صدوق است ، داند سماعه را واقفی می، اگر شیخ هم

                                                 
اِس َقاَل ، ا َسَماَعةُ یَ : خطاب به سماعه فرمودند امام صادق.... ١ ـهِ یَ َنْحُن : َمْن َشرُّ النَّ َفَغِضـَب : َقـاَل . ا اْبَن َرُسـوِل اللَّ

ْت َوْجَنَتاهُ  ی اْحَمرَّ ِکئاً ، ُثمَّ اْسَتَوی َجاِلساً ، َحتَّ اِس ، ا َسَماَعةُ یَ : َفَقاَل ، َو َکاَن ُمتَّ ِه َما َکَذْبُتَك : َفُقْلُت  َمْن َشرُّ النَّ ا اْبـَن یَ َو اللَّ
هِ  اِس ، َرُسوِل اللَّ اِس ِعْنَد النَّ ارًا َو َرَفَضةً ، َنْحُن َشرُّ النَّ ْوَنا ُکفَّ ُهْم َسمَّ نَّ

َ
َق ِبُکـْم ِإَلـی یَف ِبُکْم ِإَذا ِسـیْ کَ : ُثمَّ َقاَل  یَّ َفَنَظَر ِإلَ ، ِأل

ةِ  ْشرارِ   ما َلنا ال َنری«: ُقوُلونَ یَ ُکْم فَ یْ ْنُظُروَن ِإلَ یَ فَ ، ارِ َق ِبِهْم ِإَلی النَّ یَو ِس ، اْلَجنَّ
َ
ُهْم ِمَن اْأل ا َنُعدُّ ). ۶۲ و ۳۸/ص( »ِرجاًال ُکنَّ

َساَء ِمْنُکْم ِإَساَءًة َمَش ، ا َسَماَعَة ْبَن ِمْهَرانَ یَ 
َ
ِه َمْن أ ُه َو اللَّ ِه یْ ِإنَّ ْقـَدامِ یَ ْوَم اْلقِ َیـَنا ِإَلی اللَّ

َ
ُع یـَنا َفَنْشـَفُع فِ اَمـِة ِبأ ـِه َال ، ِه َفُنَشـفَّ َو اللَّ

اَر ِمْنُکْم َعْشَرُة ِرَجاٍل یَ  ُکْم ِباْلَوَرِع  یَتَناَفُسوا فِ ،... ْدُخُل النَّ ْکِمُدوا َعُدوَّ
َ
َرَجاِت َو أ  )  ۲۹۶-۲۹۵، ۱۴۱۴، یطوس. (الدَّ
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روشـن ، پـس در نهایـت. ظن به وی اکتفا کرده اسـت  تنها به حسن، و در این مورد
 .)۳۳/۳۵۳، ۱۴۳۱، مامقانی( گردید که سماعه واقفی نیست

 ،شاید مراد وی: ویسدن می معتبرق در مامقانی پس از نقل سخن سابق الذکر از محقّ 
زیـرا نجاشـی سـماعه را ثقـه ، جمع کـردن بـین دو قـول شـیخ طوسـی و نجاشـی بـوده

نجاشـی هـم سـماعه را ، وی را واقفی معرفی کرده است و بر فرض، دانست و شیخ می
زیـرا بـین واقفـی بـودن و ثقـه بـودن ، آیـد باز هم هیچ مشکلی پـیش نمی ،واقفی بداند

امـا ؛ حجیـت دارنـد ،های افراد موثق بنابر روایت بنو فضال روایت. تعارضی وجود ندارد
باشـد کـه البتـه وقـف وی  جا در مورد ثبوت واقفی بودن سماعه می اشکال وارده در این
 .)۳۴۷-۳۳/۳۴۶ ، ۱۴۳۱، مامقانی( اثبات نشده است

، ۱۳۸۲، مازنـدرانی( داند قابل ذکر است که مولی صالح مازندرانی سماعه را فطحی می
تـاکنون چنـین ، از علمای رجال کی زیرا هیچ، ولی نظر وی قطعًا اشتباه است ،)۱/۲۵۷

 .)۳۳/۳۴۷، ۱۴۳۱، مامقانی( دیدگاهی را بیان نکرده است

 دیدگاه علمای رجال پیرامون وثاقت سماعه ز.
ولی همگی بر ، بین رجالیون اختالف نظر وجود دارد، هرچند در مورد وقف سماعه

تمجید » ثقة ثقة «نجاشی از سماعه با تعبیر ، به عنوان نمونه. رنداتفاق نظر دا، وثاقت وی
و شیخ طوسی وی را ثقه دانسته و روایات وی را قابـل ) ۱۹۴-۱۹۳، ۱۳۶۵، نجاشی( کند می

گرچـه سـماعه را واقفـی  ،معتبـردر  ق حلـیمحّقـ .)۱/۱۵۰، ۱۴۱۷، طوسـی( داند عمل می
که دیـدگاه اهـل حـدیث بـر وثاقـت بل، لیکن به وثاقت وی تصریح کرده است، دانسته

کیدمه نیز در رجال خود با دو مرتبه عّال  .)۱/۱۰۴، ۱۴۰۷، حلـی( کند سماعه را مطرح می  تأ
در ، ق خـوئیمحّقـ ۀبـه گفتـ .)۵۶۳، ۱۳۴۲، حلـی( سماعه فردی ثقه است که کند بیان می

عه را و مامقـانی نیـز سـما) ۸/۲۹۹، ۱۴۱۳، خـویی( وثاقت سماعه هیچ اشکالی وجود نـدارد
 .)۳۴۶-۳۳/۳۴۷ ، ۱۴۳۱، مامقانی( داند دارای وثاقت می

 : کند شواهد ذیل نیز وثاقت سماعه را اثبات می
بی نصر و صفوان بن یحیی از شاگردان سماعه اأحمد بن محمد بن ، ابن أبی عمیر .الف

این سه تن از کسانی هستند که جـز از فـرد ثقـه ، هستند و بنا به تصریح شیخ طوسی
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دلیلی بـر وثاقـت  ،بن مهران نقل روایت این سه تن از سماعة ١.کنند ث نمینقل حدی
 . اوست

ولـی بـه وثاقـت و حجیـت روایـات ، که سماعه را واقفی نامیـده شیخ طوسی با آن .ب
اگر راوی غیـر امـامی در نقـل حـدیث راسـتگو «: گوید سماعه اعتراف کرده و می
شـیعه ( طائفـه، شود و از ایـن رو به روایت وی عمل می ،باشد و از کذب پرهیز کند

مانند عبد الّله بن بکیر و غیـره و همچنـین بـه اخبـار واقفیـه ، به اخبار فطحیه) امامیه
، ۱۴۱۷، طوسـی( »انـد عمـل نمـوده... مانند سماعة بن مهران و علی بن ابـی حمـزه و

۱/۱۵۰(. 
، حـدیثیبر اشتهار سماعه در کتـب  بنا: توان گفت بندی اقوال رجالیان می در جمع

 . قابل اعتماد و غیرواقفی است و روایات وی حجت است، سماعه فردی ثقه

 گیری نتیجه
 : دست آمده عی که انجام گرفت نتایج ذیل باز تحقیق و تتبّ 

. فردی شیعه و دوازده امامی بـوده اسـت، بن مهران بن عبد الرحمن حضرمی سماعة. ۱
 . ال داشته استاش أبا نشره بوده و به تجارت ابریشم اشتغ کنیه

 . زیسته است می  و امام کاظم  امام صادق ،سماعه در دوران امام باقر. ۲
بلکه عـالمی بـزرگ و  - اند که برخی ادعا کرده چنان - سماعه نه تنها واقفی نیست. ۳

 . القدر و از راویان ثقه و قابل اعتماد امامیه است  جلیل
م و بزرگـوار شـیعیان بـوده و بـا توجـه بـه مکتـب امامـان معصـو  ۀتربیت یافت ،سماعه. ۴

سماعه بـه عنـوان شـاگرد مکتـب ، یشئاهل بیت و مشایخ روا ۀزحمات واال و ارزند
 . اسالمی عرضه نموده است  ۀای را به جامع خدمات ارزنده، تشیع

، کالمــی، تفســیری، روایــت از ســماعه در موضــوعات مختلــف فقهــی ۹۵۰حــدود . ۵
 . ت باالی وی استعلمی و دقّ   ۀر و احاطد بیانگر تبّح نقل شده که خو ... اخالقی و

                                                 
رهم مـن یـنصـر وغ یبـن محمـد ابـن أبـی وأحمـد یحیر وصفوان بن یعم یه محمد بن أبیرو ین ما یسوت الطائفة ب«. ١

لهم إذا یولـذلك عملـوا بمراسـ، رهمیـن ما أسنده غیوثق به وبی عمن ّال إرسلون یروون وال ین عرفوا بأنهم ال یالثقات الذ
 ).  ۱/۱۵۴، ۱۴۱۷، یطوس( »رهمیة غیانفردوا عن روا
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انـد و از وی نقـل حـدیث  در مکتب سـماعه بوده  راویان ارزشمندی که تربیت یافته. ۶
ای دیگـر از  خـود نشـانه، اند زانوی شاگردی در نقل حدیث داشته، کرده و در نزد او

 . وثاقت سماعة بن مهران هستند

 نامه کتاب
 . ق۱۴۱۴، دار صادر، بیروت، اللباب فی تهذیب األنساب ،محمد علی بن، ابن اثیر .۱
دفتـر انتشـارات اسـالمی جامعـه ، قـم، تحقیق علـی اکبـر غفـاری، الخصال ،محمد بن علی، ابن بابویه .۲

  .  ش۱۳۶۲، علمیه قم ۀمدرسین حوز 
 . ش۱۳۷۸، نشر جهان، تهران،  تحقیق مهدی الجوردی،   عیون أخبار الرضا ـــــــ ، .۳
  . ق۱۴۱۳، علمیه قم ۀجامعه مدرسین حوز ، قم، اکبر غفاری تحقیق علی،  من الیحضره الفقیه ـــ ،ــــ .۴
علمی فرهنگـی  ۀ، مؤسسقم، تحقیق محمدرضا حسینی جاللی ، الرجال ،احمد بن حسین، ابن غضائری .۵

 . ق۱۴۲۲، دار الحدیث
 . ق۱۴۰۸، مهدیمدرسة اإلمام ال، قم، النوادر (لألشعری) ، احمد بن محمد،اشعری قمی .۶
 . ق۱۴۰۳، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، تحقیق حسن امین، أعیان الشیعة ،محسن، امین .۷
 . ق۱۳۷۱، دار الکتب اإلسالمیة، قم، چاپ دوم، المحاسن ،احمد بن محمد، برقی .۸
 . ش۱۳۴۲، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، تصحیح محمد کاظم میاموی، رجال البرقی ـــــــ ، .۹
تصـحیح محمـد مهـدی ، اسـماء المـؤلفین و آثارالمصـنفین، هدیـة العـارفین ،اسماعیل پاشـا، دیبغدا .۱۰

 . م۱۹۵۱، دارإحیاء التراث العربی، بیروت،  خرسان
از ، به همـراه رجـال الخاقـانی چاپ شده، فوائد الوحید البهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل، بهبهانی .۱۱

 . ش۱۳۶۲، تب اإلعالم اإلسالمیمک، قم، چاپ دوم، علی بن حسین، خاقانی
  علوم  ۀفصلنام، صادقین  روش تفسیری، علی اکبر غفاری و الله افتخاری، سید محمد باقر، حجتی .۱۲

 . ش۱۳۸۱، ۴۱ش، انسانی دانشگاه الزهرا
 . ق۱۴۰۹، مؤسسة آل البیت، قم، وسائل الشیعة ،محمد بن حسن، حر عاملی .۱۳
 . ق۱۴۰۷، سید الشهداء ۀ، مؤسسقم، ختصرالمعتبر فی شرح الم ،جعفر بن حسن، حلی .۱۴
 . ش۱۳۴۲، دانشگاه تهران، تهران، رجال ابن داود ،حسن بن علی، حلی .۱۵
 . ق۱۳۸۱، هالمکتبة الحیدری، نجف، خالصة االقوال ،حسن بن یوسف، حلی .۱۶
 . ق۱۴۱۳ ،مرکز نشر الثقافة، جا بی ، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،ابوالقاسم، خویی .۱۷
 . ق ۱۴۰۸، علمیه قم ۀانتشارات مرکز مدیریت حوز ، قم، کلیات فی علم الرجال ،جعفر، حانیسب .۱۸
 . ق۱۴۱۸، مؤسسة اإلمام الصادق، قم، موسوعة طبقات الفقهاء ـــــــ ، .۱۹
 . ش۱۳۸۷، دفتر انتشارات اسالمی، قم، علم الحدیث ،کاظم، چی شانه .۲۰
 .  ق۱۴۱۰، اإلسالمی مؤسسة النشر، قم، قاموس الرجال ،محمد تقی، شوشتری .۲۱
 . ق۱۴۳۲، انتشارات دلیل ما، قم، نتیجة المقال فی علم الرجال ،محمدحسن، شیخ کبیر .۲۲
کتابخانـه آیـة اللـه ، قـم، چاپ دوم، بصائر الدرجات فی فضائل آل محّمد، محمد بن حسن، صفار .۲۳

 . ق ۱۴۰۴، مرعشی نجفی
 . ق۱۴۱۴، دار الثقافة، قم، األمالی ، محمد بن حسن، طوسی .۲۴
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 . ق۱۴۰۷، چاپ چهارم، دار الکتب اإلسالمیه، تهران، تحقیق خرسان، تهذیب األحکام ـــــــ ، .۲۵
 .  ق۱۴۲۷، مؤسسة النشر اإلسالمی، قم، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، رجال ـــــــ ، .۲۶
 . ق۱۴۱۷، بعثت ۀمؤسس، قم، تحقیق محمدرضا انصاری قمی، عدة االصول ـــــــ ، .۲۷
تحقیـق عبـدالعزیز ،  شیعة و أصولهم و أسماء المصـنفین و أصـحاب االصـولفهرست کتب ال ــــــــ ، .۲۸

 .  ق۱۴۲۰، ق الطباطبائیمکتبة المحّق ، قم، طباطبائی
 . ش۱۳۶۳، دار الشبستری للمطبوعات، قم، األصول الستة عشر ،عده ای از علماء .۲۹
بنیـاد فرهنـگ ، تهران، چاپ دوم، بهجة اآلمال فی شرح زبدة المقال ،علی بن عبدالله، علیاری تبریزی .۳۰

 . ق۱۴۱۲، اسالمی کوشانپور
 . ق۱۳۸۰، المطبعة العلمیة، تهران، تفسیر العیاشی ،محمد بن مسعود، عیاشی .۳۱
 . ق۱۴۰۶، کتابخانه أمیرالمؤمنین، اصفهان، الوافی ،محمد محسن بن شاه مرتضی، فیض کاشانی .۳۲
 . ق۱۴۰۴، قم، چاپ سوم، دار الکتاب، تفسیر القمی ،علی بن ابراهیم، قمی .۳۳
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