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 دائنی، راوی موّثِق امامیعلی بن حدید م
 25/6/1397تاریخ ارسال: 

 9/2/1398تاریخ پذیرش: 
1محمد میرجلیلی علی

 

2احمد زارع زردینی
 

 3محمدمهدی خیبر
 چکیده

کههه در  یههان برجسههته اواخههر قههرن دوم و اوایههل قههرن سههوم هجههری اسههت  علههی بههن حدیههد از راو
کارم، امهام رضها و امهام جهواد ده شهده اسهت. وی شهمر کتب رجال از اصحاب امام 

کتههب اربعههه حههدود دویسههت روایههت از ایشههان نقههل شههده کههه در   کتههابی تههألی  نمههوده و در 
کتهب اربعهه بهر اسهاس آن فتهوا داده انهد. شهیخ طوسهی در سهه مهورد از  مواردی نیز صاحبان 

تهذیب االحکام و االستبصار حکم به تضعی  او داده اسهت. همهین امهر سهبب شهده تها 
گههردد. البتهه، در میههان علمههای عهدم وثاقههت علهی بههن ح دیهد، نظههر مشههور علمههای متهأخر 

متهأخر افههرادی چههون محههد  نههوری و بههه تبههع او، سههید حکههیم بههه اعتبههار حههدیای او حکههم 
انههد. ایههن پههژوهش سههعی دارد مههذهب و وثاقههت یهها عههدم وثاقههت علههی بههن حدیههد را  داده

کهههه علهههی مشهههخص سهههازد. نتیجهههه ایهههن تحقیهههق نشهههان می وثهههق بن حدیهههد راوی م دههههد 
 مذهب بوده و روایاتش دارای اعتبار هستند.  امامی

 شناسی، علی بن حدید، وثاقت. علم رجال، رجال ها: کلیدواژه
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ح مسأله  .1  مقدمه و طر
گره  اهل بیت  اند:  دهزشأن و جایگاه افراد را به میزان نقل روایت از خودشان 

اِس َعلی ا َقْ ِر ِرَواَِتِهْم   اْعِرُف ا َمَهاِزَل الهدَ   4.َعهدَ

یههان از جایگههاه واالیههی نههزد ائمههه ،از ایههن منظههر یههان و  راو برخوردارنههد و سههنجش اعتبههار راو
کههه از طریههق آنههان نقههل شههده، نههوعی صههیانت از احادیههث آن بزرگههواران محسههوب  روایههاتی 

گرچهه در  می که شیخ طوسی  شود. از جمله این راویان علی بن حدید بن حکیم مدائنی است 
 و تهههههذیب االحکههههاماش او را تضههههعی  نکههههرده، ولههههی در  «الفهرسههههت»و « الرجهههه»ی ههههها کتههههاب

در سهه مهورد حکهم بهه ضهع  او داده اسهت. همهین امهر سهبب شهده تها عهدم وثاقهت  االستبصهار
گردد. البتهوی، نظر مشهور علمای م  5در میان علمای متأخر افرادی چون محد  نوری تأخر 

انهد. ایهن پهژوهش سهعی دارد وثاقهت یها  و حکهم دادهبه اعتبار حدیای ا 6و به تبع او، سید حکیم
ثرت روایات وی، نتیجه این که با توجه به کر است کعدم وثاقت وی را مشخص سازد. قابل ذ

 پژوهش قابل توجه است. 

 پیشینه بحث  .2
گهذرا و بها رویکهردی غالبهاا توصهیفی درصهدد  کتب رجالی متأخر به صهورت  برخی صاحبان 

انههد؛ اّمهها بههه صههورت متمرکههز هههیچ  ایههات علههی بههن حدیههد برآمههدهاعتبارسههنجی شخصههیت و رو
پژوهش مستقل و مفصلی در خصوص شخصیت رجالی و اعتبهار روایهات علهی بهن حدیهد بهه 

نههامبرده مطههالبی  دربههارهوتههاه کتههب رجههال، بههه صههورت کرشههته تحریههر در نیامههده اسههت، ولههی در 
 ه موارد ذیل از این قبیل است:کوجود دارد 
کتههاب  بحههر العلههوم یمهههد محمههد الهه . در ضههمن  406 - 400ص، 1، جالفوائههد الرجالیههةدر 

 یادکرد از خاندان بنو حکیم ازدی مدائنی، به توثیق او پرداخته است.
کتهاب نهورى بن محمد تقهی ب. حسین ، مسهتدرک الوسهائل و مسهتنبط المسهائل در خاتمهه 

کراعتبار حدیای علی بن حدید را  338-333ص، 5ج  ده است.بررسی 
کتاب  جعفر  ج. در مقام دفا، از  243-241ص ، کلیات فی علم الرجالسبحانی تبریزى در 

                                                   
 .125، ص1، جالکافی. 4

 .335، ص5، جمستدرک الوسائل. 5

 . 585، ص14، جمستمسک العروا الوثقی. 6
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 وثاقت علی بن حدید برآمده است.
کتاب  خویی د. ابوالقاسم  329ص ، 12، جمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواادر 

 حکم به تضعی  او داده است. 335 -
کتاب  هه . مسلم  ،396-390ص، 2ج ،ن النظریهة و التطبیهقاصول علم الرجال بهیداوری در 

کرده است.علی بن حدید، اعتبار روایات او را باره پس از ذکر نظریات رجالیان در  بررسی 

کتب رجال  .3 ح حال علی بن حدید در   شر

شهده و بهه نقهل از نصهر بهن  یهاد«  یمکهحدیهد بهن ح  بهن  علهی»از وی با عنهوان  رجال الکّشیدر 
که وی ا کوفه، فطحیصّباح آمده است   بوده است: مذهب و از اصحاب امام رضا هل 

  7.الرضا کان أدرذ فة و کيم، فطحی من أهل الکعلی بن ح َ  بن ح

کّشهی، داده کتاب رجال خویش، عهالوه بهر اّطالعهات  تهری نظیهر  ههای افهزون شیخ طوسی در 
گفته است:  قبیله و محل رشد و تربیت  یافتگی او را نیز ارائه داده و 

  8ان مهزله و مهشؤه  الم اِن.ذ فی، م لی األزد و ذيم، کح َ  بن ح  بن  علی

کهه وه این اطالعات افزوده از سوی شیخ طوسی ب کّشهی اسهت و  یدلیل آن است  متهأخر از 
کّشی را در اختیهار داشهته و خهود مطهالبی بهر آن افهزوده اسهت. قابهل  که اطالعات  طبیعی است 

کتهاب  که شیخ طوسهی  و در اواخهر عمهرش  ،ق456را در سهال  معرفهة الرجهال اختیهارذکر است 
کرده است.   9تهذیب و تنظیم 

کامل  داده رجال النجاشی تری را نسبت به شیخ در اختیار مخاطب قهرار داده و عهالوه  های 
گهزارش داده و  تر بوم بر بیان دقیق کتاب او را نیز بها ذکهر سهند  زیست علی بن حدیددالساباطین، 

کارموی را در زمره اص  معرفی نموده است:  حاب امام 

: روى عمممن أبمممی الحسمممن 11األزدی السممما اطی 10يم المممم اِهیکمممح َممم  بمممن ح  بمممن  علمممی

                                                   
 . 840، ص2 ، جاختیار معرفة الرجال. 7

 . 360، صرجال الطوسی. 8

 . 130، صفرج المهموم. 9

کهه هفهت فر . مدائن منطقهه10 کنهار رود دجلهه و در سهیطره پادشهاهان ایهران باسهتان بهوده  سهخ از بغهداد فاصهله ای قهدیمی 
 (.230، ص5، جاألنسابداشته است )

 (. 287، ص2 ، جمنهج المقال؛ 166، ص3، جمعجم البلدانک: .. ساباط از توابع مدائن بوده است )ر11
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تا  أخبرنا أب  عب  اهّلل بن شاذان قال: ح  ها علی بن حاتم قال: حم  ها ذ. له م سی
الحميری قال: ح  ها أبی، عن محم  بن الحسين بن أبی الخطما ، عمن علمی بمن فضمال، 

  12. تا هکی بن ح َ   عن عل

کهه میهزان داده تهوان معیهاری بهرای سههنجش  ههای محّقهق رجهالی دربهاره راویهان را مهی از آنجها 
شهیخ  یشهاید یکهی از دالیهِل برتهری نظریهات نجاشهی بهر آرا ،تخّصص او در علم رجال دانسهت

  تر در باره راوی از سوی نجاشی باشد. طوسی از نظر علمای رجال، ارائه اطالعات دقیق

 عصر حیات وی، سن و زمان فوتش  .4
 13«الرضها أدرک حکیم...کهان بهن حدید بن علی» :کّشی او را از اصحاب امام رضا
کههارم و  14.«روى عههن أبههی الحسههن موسههی»دانسههته اسههت:  و نجاشههی از اصههحاب امههام 

کّشهی نقهل شهده، علهی بهن حدیهد  کهه در ترجمهه محمهد بهن بشهیر از سهوی  گزارشهی  البته، طبهق 
کهارممحضر   15...«.سهمعت مهن سهأل أبها الحسهن االول»را نیهز درک نمهوده اسهت:  امهام 

همچنین، اقامت علی بهن  16دانسته است. و امام جواد برقی او را از اصحاب امام رضا
کتبههی از امههام جههواد ،ق213حدیههد در شهههر مدینههه بههه سههال  در بههاب افضههلّیت  و اسههتفتای 
ام عمره مهاه مبهارک رمضهان مؤّیهد مصهاحبت وی بها آن انج برایخروج یا اقامت در شهر مدینه 

گرفت،   17حضرت است. که در اسناد روایات علی بن حدید صورت  از سویی، با جستجویی 
که مرویات او از امام صادقه ب انهد و آنچهه مسهلم  با یک تا سهه واسهطه نقهل شهده دست آمد 

کتهاب   ،  فهی علهم الرجهالبحهواست، قطعاا محضر امام ششهم را درک نکهرده اسهت. صهاحب 
کهه  علی بن حدید را به همراه جمعی دیگر از راویان از طبقه ششم روات دانسته و معتقد است 

ی هها سهالبهین هها  آن ه.ق، و وفهات 160تها  145ی هها سهالوالدت غالب راویان این طبقه بین »

                                                   
 . 274، صرجال النجاشی . 12

 . 840، ص2، جاختیار معرفة الرجال. 13

 . 274، صرجال النجاشی. 14

 . 778، ص2، جاختیار معرفة الرجال. 15

 . 55، صرجال البرقی. 16

کتبت الی 17 کنت مقیما بالمدینة فی شهر رمضان سنة ثال  عشر و مائتین فلّما قرب الفطر  .... عن علی بن حدید، قال: 
کتابها  7أبی جعفر اسأله عن الخروج فی عمرا شهر رمضان أفضل، أو أقیم حتی ینقضی الشهر و أتّم صومیچ فکتهب الهّی 

 (.212، ص9 ، جکافیالر رمضان أفضل ):... عمرا شهقرأته بخطه 
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 است.  ،ق148به سال  وفات امام صادق که ن آ با 18؛«بوده است ،ق220تا  210

 تب ویکها و  ثار و نوشتهآ  .5
گهههزارش  20«الفهرسهههت»و شهههیخ طوسهههی در  19نجاشهههی کتهههابی از علهههی بهههن حدیهههد را  تهههألی  

کتهاب یهها محتههوای آن مطلبههی بیههان نشهده اسههت. بهها توجههه بههه  داده انهد، اّمهها در خصههوص عنههوان 
کهه نشهان از مشهرب فقههی او دارد، بهه نظهر  فقهی بودن غالهب روایهات منقهول از علهی بهن حدیهد 

کتابش نیز مشتمل بر روایات فقهی بوده است. رس یم  د 

  از ائمه کمیزان روایت وی از هر ی  .6
خش از یا باواسهطه مشهایهتعداد روایات منقهول از طریهق علهی بهن حدیهد از ائمهه معاصهرش و 

کتب اربعه فراوان استیائمه غ  ر معاصرش در 
 شود:  ورت ذیل ارائه میص  به در ادامه تعداد مرویات علی بن حدید از هر یک از ائمه

امام  نام راوی
 سجاد

امام 
 باقر

امام 
 صادق

احدهما )امام باقر یا 
 (امام صادق

امام 
 کاظم

امام 
 رضا

امام 
 مرسل جواد

 9 1 3 2 54 105 63 3 علی بن حدید

 کی مشایخ و میزان روایت وی از هر   .7
ارم، امهام رضها، کهحاب امهام علی بن حدید را از اص معجم رجال الحدیثکتاب  نویسنده

 ل دانسته است: یرا به شرح ذ یو ییروا و مشایخ أبی جعفر الاانی)امام جواد(
أبو المعزی، جمیل بن دّراج، حّماد بن عیسی، سماعة بن مهران، سی  بن عمیرا، عامهان 

یم، منصور بهن کبن رشید، علی بن النعمان، محّمد بن إسحاق، محّمد بن مسلم، مرازم بن ح
کرده استر  21.وح و منصور بن یونس معرفی 

اّمها بها جسهتجو در سهند روایههات منقهول از علهی بهن حدیهد در منههابع روایهی بهر مشهایخ زیهر نیههز 
کهه  و علهی بهن  24علهی بهن میّسهر 23،محمهد بهن سهنان 22،: أبهو أسهامهانهد از عبهارتدست یافتیم 

                                                   
 . 139، صبحو  فی علم الرجال. 18

 . 274، صرجال النجاشی. 19

 . 267، صالفهرست. 20

 . 331، ص12 ، جمعجم رجال الحدیث. 21

 .18، ص1 ، جالمحاسن. 22
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  25.میمون
کهه بهه احتمهال قریهب بهه  26شهد نیهز یافهت« محمهد بهن سهلیمان»نام فرد دیگری به نهام  البته

تههذیب است؛ زیرا در سند همین روایت در منابع روایی قبل از « محمد بن سنان»یقین همان 
بلکه خود شهیخ  27؛آمده است« محمد بن سنان»، نام «محمد بن سلیمان»، به جای االحکام

محمهد »نهام ، «محمد بن سلیمان»به جای  ،در سند همین روایت ،طوسی نیز در جای دیگری
کرده است.را « بن سنان   28ثبت 

نهام  کتاب من ال یحضره الفقیههدر دو طریق از اسناد شیخ صدوق در  که شایان توجه است
 علی بن حدید وجود دارد: 

گفته:  ؛نخست، طریق به حریز بن عبداهلل است طریق که   آنجا 

م  بمن ال یَه عن أبمَز بن عب  اهّلل فق  رويعن حر ،هيان فذو ما  هّلل ا یرضم -حسمن؛ و محمد
ار حي و محمد  بن  ید ريو الحم عن سَ  بن عب  اهّلل -عنهما س، عن َو أحم  بن إدر يی الَطد

حمن ابن أبم ح َ   بن  علیو  ي ن بن سَيسی، عن الحسيأحم  بن محمد  بن ع  یو عب  الرد
اد بن ع جسَاني، عن حرید سی الجههينجران، عن حمد   29.یز بن عب  اهّلل السد

گههردد؛ زیهرا شههیخ صهدوق روایههات  ند شههامل روایهات حریههز در بهاب زکههات نمهیالبتهه، ایههن سه
کهههه در آن نهههامی از علههی بهههن حدیهههد دیهههده  حریههز در بهههاب زکهههات را از طریقههی دیگهههر نقهههل نمههوده 

که از طریق حریز بن عبداهلل در  30شود. نمی  کتاب من ال یحضره الفقیهبه همین جهت روایاتی 
 گیرد.  ت علی بن حدید قرار نمیدر باب زکات آمده، در زمره مرویا

گفته ؛دوم، طریق به منصور بن یونس استطریق  که   : است آنجا 
                                                                                                                        

 .114، صالمزار الکبیر؛ 254، ص3 ، جتهذیب األحکام؛ 6، صکتاب المزار. 23

 . 275، ص8، جالکافی. 24

 . 111، ص7 ، جتهذیب األحکام؛ 337، ص10 ، جمان. ه25

 . 32، ص6 ، جتهذیب األحکام. 26

 . 6، صکتاب المزار؛ 27، صکامل الزیارات. 27

 . 254، ص3 ، جتهذیب األحکام. 28

 .443، ص4، جمن ال یحضره الفقیه. 29

کان فیه عن حریز بن عبد -. دبیان الطریق إلی حریز بن عبد اهلل فی30 فقد رویته عن محّمد بن  -الّزکاا -اهلل فی الّزکاان: و ما 
عن محّمد بن الحسن الصّفار، عن العّباس بن معروف، عن إسماعیل ابن سهل، عن حّماد بن  -رضی اهلل عنه -الحسن

عهن أبیهه، عهن حّمهاد، عهن حریهز  ،عهن علهّی بهن إبهراهیم -رضهی اهلل عنهه -عیسی، عن حریز بن عبد اهلل. و رویته عن أبهی
 .(444-443، ص4ج ،همان)
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عن عب  اهّلل بن  -اهّلل عهه یرض -یَه عن أبَ نس فق  رويه عن مهصور بن يان فذو ما 
م  بمن إسمماعح َم   بن  علیسی، عن ي، عن أحم  بن محمد  بن عید ريجَفر الحم ل ي؛ و محمد

 31«. نس بزرايا عن مهصور بن َيع جمَابن بز

از طرق حریز بن  کتاب من ال یحضره الفقیهبدین ترتیب، مجمو، روایات علی بن حدید در  
 رسد. روایت می 49عبداهلل و منصور بن یونس به 

کتهاب که ن آ نتیجه کتهاب تههذیب األحکهام  190الکهافی ، روایات علی بن حدید در  روایهت؛ 
کتاب  هشتاد کهه  اسهتروایهت  49 کتاب مهن ال یحضهره الفقیههروایت و  35 اإلستبصارروایت؛ 

 تب اربعه به قرار زیر است:کو هر یک از مشایخش در  تیتعداد روایات او از ائمه اهل ب
وایات نام مشایخ علی بن حدید ردیف وایات نام مشایخ علی بن حدید ردیف تعداد ر  ر

 1 ابی المعزی 12 4 امام رضا 1
 1 علی بن میمون 13 1 امام جواد 2
 1 عبدالکریم بن عمرو خاعمی 14 96 جمیل بن دراج 3
 1 عامان بن رشید 15 73 حّماد بن عیسی 4
 1 عبداهلل بن جندب 16 18 مرازم بن حکیم 5
 1 محمد بن اسحاق بن عمار 17 9 منصور بن یونس 6
 1 حریز بن عبداهلل 18 8 علی بن نعمان 7
 1 معزیأبو ال 19 3 سی  بن عمیرا 8
 1 علی بن میّسر 20 2 زراره 9
 13 روایات مرسل 21 2 محمد بن سنان 10
    1 سماعة بن مهران 11

وایات علی بن حدید در کتب اربعه  240 جمع ر
 

چههون جمیههل بهن دراج، حّمههاد بههن عیسههی،  یا ان برجسهتهیههه علههی بهن حدیههد از راوکههاز آنجها 
از ههها  آن از یو برخههکههرده اسههت دث ی... نقههل حههد ز بههن عبههد اهلل ویههزراه، سههماعة بههن مهههران، حر

ن بزرگههان نقههش یههات منقههو ل از ایههدر قبههول روا یاصههحاب اجمهها، هسههتندن، اعتبههار شههخص و
 دارد. یاساس

 راویان از علی بن حدید  .8
کتههاب معجههم رجههال الحههدیث بهه کههه در  کسههانی  یههان از علههی بههن حدیههد ه اسههامی  عنههوان راو

بهن ابهی عمیهر، ابهراهیم بهن هاشهم، احمهد بهن محّمهد بهن جعفهر، : اانهد از عبارت ،اند معرفی شده

                                                   
 .485، ص4، جمن ال یحضره الفقیه. 31



 بنی عل
 دیحد

دائن
م

ی راو ،ی
وّثق  

م
 

 یامام

 

 

191 

احمد بن محّمد بن خالد، احمد بن محّمد بن عیسی، حسهین بهن سهعید، سهعد بهن عبهد اهلل، 
علی بن اسماعیل میامی، علی بن مهزیار، محّمد بن حسهین، محّمهد بهن عبهدالجّبار، محّمهد 

کهه از  بها جسهتجو 32سهی.بن عبدالرحمن، محّمد بن عبهداهلل و محّمهد بهن عی در اسهناد روایهاتی 
کهه آقهای خهویی عهالوه بهر راو ،طریق علی بن حدید در منابع روایی نقل شده ان یهبه دست آمهد 

، علهی بهن بالواسطه، نام برخی از روات بها واسهطه او نظیهر ابهراهیم بهن هاشهم، سهعد بهن عبهد اهلل
اسهت. راویهان بالواسهطه از علهی بهن  ان وی قرار دادهیرا در شمار راو اسماعیل میامی و دیگران

: حسین بن سعید، سهل بن زیاد، محمد بن حصین، احمد بن محمهد بهن اند از عبارتحدید 
حسین، احمد بن محمهد بهن عیسهی أشهعری، محمهد بهن عبهدالجبار، محمهد بهن عبهداهلل، ابهن 

 جمهور، ابن أبی عمیر، علی بن مهزیار و احمد بن ابی عبداهلل.
بهر  یا نههیتوانهد قر از علهی بهن حدیهد خهود مهی یسهیاحمهد بهن محمهد بهن عچون  ینقل راویان

یار ت بسههیههدر نقههل روا یسههیاحمههد بههن محمههد بهن ع ،ه مشههور اسههتکهه باشههد. چنههان یوثاقهت و
از  ی را به جرم نقل از ضعفان جهت، برخینمود. به هم یز میپره دقت داشت و از نقل از ضعفا

  33رد.کقم اخراج 

 رجالی علی بن حدید اعتبار سنجی شخصیت  .9
ای از علمهها بهها تکیههه بههر  عههده :اسههت اعتبههار رجههالی علههی بههن حدیههد دو دیههدگاه مطههرح بههارهدر

تضهعی  شهیخ طوسههی، بهه ضهع  علههی بهن حدیههد و در نتیجهه، عهدم اعتبههار روایهات او حکههم 
در انههد.  انههد. در مقابههل، برخههی دیگههر بهها ذکههر دالیلههی، وی را موثههق و روایههاتش را معتبههر دانسههته داده

 گیرد.  ادامه، این دو دیدگاه مورد بررسی قرار می
 . تضعیف9-1

کههه تضههعی  شههیخ  بهها بررسههی نظههر علمههای رجههال دربههاره علههی بههن حدیههد بههه دسههت مههی آیههد 
سههبب شههده تهها عههدم وثاقههت علههی بههن حدیههد، نظههر  34االستبصههارو  تهههذیب االحکههامطوسههی در 

کتاب  گردد. سید بحرالعلوم در  اش، دلیل اشتهار ضهع  علهی «رجال»مشهور علمای متأخر 
گفته است:  کرده و   بن حدید را تضعی  شیخ درباره او عنوان 

                                                   
 . 331، ص12 ، جمعجم رجال الحدیث. 32

 .67، صالرجال )ابن الغضائرى(؛ 315، ص4 ، جاإلستبصار. 33

 . 95، ص3و ج 40، ص1، جاإلستبصار؛ 101، ص7، جتهذیب األحکام. 34
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: هم  کف هماا الرجمل]علی بمن ح َم [ و اشمتهاره  ماليو  الجملة، فاالصل فمی تضمَ ...
   35تابی األخبار.ذخ فی يالش

محقهق  38،شههید ثهانی 37،عالمهه حلهی 36،ای نظیهر محقهق بدین ترتیهب، علمهای برجسهته
بهه  قایهلکهه  - 43و شهیخ انصهاری 42صهاحب جهواهر 41،بحرانهی 40،محقق سهبزواری 39،اردبیلی

کهدام بهه حکهم شهیخ طوسهی در  - انهد عهدم وثاقهت علهی بهن حدیهد شهده و  تههذیب االحکههامهههر 
کرده االستبصار کتاب  اند. استناد  پس از بیان دو روایت و  الضعفاء من رجال الحدیثصاحب 

که در  گونه گزارش مدح گفته است:  رجال الکّشیای   آمده، علی بن حدید را ضعی  دانسته و 
از هها  آن زیهرا یقهین بهه صهدور ؛شهود با این روایات وثاقت علی بن حدید ثابهت نمی

یم.م   44عصوم به دلیل ضع  سندشان ندار
که مالقات علی بن حدید با امام جواد  به گفته شده  در مدینه و بخشش امام بهه  عالوه، 

بهه اوسهت، ولهی  گر توجه امام جهواد هرچند این روایت نشان ؛ندارد داللت بر وثاقت وی 45او
کتههاب رجههالی خههویش، بهها تکیههه بههر  ةآیهه 46دارای سههند ارزشههمندی نیسههت. اهلل سیسههتانی نیههز در 

طوسی در تضهعی  علهی بهن حدیهد، روایهات علهی بهن حدیهد را غیهر قابهل اعتمهاد  دیدگاه شیخ
 دانسته است: 

ّل سممبيل إلممی ًِّل: )همم  مضمَف جمم ًا( و علمی ذلممک فمو هم  ممممن قم  قمم ح فيمه الشمميخ قما

                                                   
 . 403، ص1 ، جرجال السید بحر العلوم )الفوائد الرجالیة(. 35

 . 49، ص1، جلمعتبرا. 36

 . 134، ص3، جمختل  الشیعة. 37

 . 322، ص3، جمسالک االفهام. 38

 . 180، ص3، جمجمع الفائدا. 39

 . 125، ص1، جذخیرا المعاد. 40

 . 177، ص19، جالحدائق الناررا. 41

 . 126، ص6، ججواهر الکالم. 42

 . 156، صاحکام الخلل فی الصالا. 43

 . 387، ص2، جالضعفاء من رجال الحدیث. 44

 . 44، ص50، جبحار االنوار. 45

 . 393، ص2، جاصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق. 46
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  47.اْلعَماد علی رواََه

گفتهه شهیخ طوسهی  که این با توجه به ، اسهتخاستگاه و آبشخور تضعی  علهی بهن حدیهد، 
در ایههن مقالههه، بهها تمرکههز بههر مسههتندات شههیخ در تضههعی  علههی بههن حدیههد، در ضههمن دالیههل 

 شود:  چهارگانه زیر، به نقد این دیدگاه پرداخته می
: ن کعصهههر و دارای اسهههاتید و مشهههایخ واحهههد و ههههر دو سههها شهههیخ طوسهههی و نجاشهههی هم اوالا

کهه نجاشهی نسهبت بهه شهیخ در علهم رجهال تخّصهص  شههر)بغداد( بوده کی انهد؛ بها ایهن تفهاوت 
طههور ه و عمههده تههالش علمههی و هّمههت خههود را بههر ایههن علههم نهههاده اسههت و بهه 48بیشههتری داشههته

در علوم مختل  وارد شده، بهدنبال منهابع مهرتبط بها توثیهق یها ه کطبیعی بیشتر از شیخ طوسی 
، عهدم دسترسهی نجاشهی، حهداقل بهه یکهی از آن منهابع، بنها بهر ایهنتضعی  راویان بوده است. 

کتههب، قطعهههاا نظر غیههرممکن می ات دیگهههر یهههنمایهههد؛ زیهههرا در صههورت دسترسهههی نجاشهههی بهههه آن 
کتاب رجالش وارد میعلمای رجالی متقّدم را مبنی بر تضعی  علی بن حدید د  کرد.  ر 

: نخستین اشکال وارد بر شیخ در تضعی  علهی بهن حدیهد، اعتقهاد بهه وثاقهت نصهر بهن  ثانیاا
کتهبش بهه وثاقهت نصهر بهن صهّباح  گرچه شیخ طوسی در هیچ یک از  صّباح بوده است. البته، 

توان به ایهن  می« تحلیل ساختاری»گیری از روش  اّما با بهره ،ای نکرده است ترین اشاره کوچک
 مبنای شیخ طوسی دست یافت. 

که در تحلیل نمونه ، از جمله روشکه ن آ توضیح کهاربردی واژگهان یها جمهالت در  هایی  ههای 
کهههارآیی دارد، تحلیهههل سهههاختاری اسهههت. در ایهههن هههها مههها بههها دو اصهههطالح  گونهههه تحلیهههل متهههون 

(Selection( و )Combinationکههههههه در زبههههههان فارسههههههی از ایههههههن دو بهههههه ا عنههههههاوین ( مههههههواجهیم 
نشهینی واژگهان یها جمهالت، وقتهی چنهد  شود. در رابطهه ههم تعبیر می« جانشینی»و « نشینی هم»

کنار یکدیگر قرار می  روابهط متعهددی میهان ،آورنهد وجهود میه گیرند و یک عبارت را به مفهوم در 
که از جمله آنها، رابطه تشدیدی )ها  آن . در ایهن اسهت( Resonancerelationقابل طرح است 

کههرده و در واقههع بههه هههم جههّو داده و  نههو، رابطههه، دو یهها چنههد واژه یهها جملههه، اثههر همههدیگر را تشههدید 
گهزارش گیهری از ایهن رویکهرد، می کنند. با بههره فضای همدیگر را تقویت می ههای  تهوان از خهالل 

گهزارش کهرد.  شهیخ   ههای محققان رجالی درباره یک راوی، میزان اعتبار راوی را نزد آنان بررسی 
گرفته ه و نتایج ذیل ب  طوسی و نجاشی درباره نصر بن صّباح با همین رویکرد مورد مطالعه قرار 

                                                   
 . 437، ص1، جقبسات من علم الرجال. 47

 . 63 -61، صکلیات فی علم الرجال. 48
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 دست آمده است:
گههزارش  کههه شههیخ  شههیخ طوسههی بههرای معرفههی نصههر بههن صههّباح بههه دسههت مههی  بهها تأّمههل در  آیههد 

گونهههه -طوسهههی، نخسهههت مالقهههات او را بههها مشهههایخ و علمهههای عصهههر خهههویش  ای  کهههه داللهههت بهههر 
گزارش خویش آورده است: - ی دارداعتباربخش  در اولویت 

اح: َ ان فمی عصمره مممن ذممهممی أ ما القاسمم، مممن أهمل  لمخ، لقممی جلمة ممن کنصمر بمن الصمبد
  49.و روى عنهم المشاَخ و الَلماء

کمرنههگ جلههوه دادن   - «قیههل»سههپس در ادامههه، تضههعی  او را بهها فعههل مجهههوِل  شههِعر بههه  کههه مم
 : کند همراه می -  ضع  اعتبار او دارد

ه  ... ه قيلإالد أند  50.ذان من الطيارة، غال: إند

یهابی بههه مسهتندات بیشههتر در جهههت  ههای شههیخ طوسهی بههرای دسههت رسههد تههالش بهه نظههر مهی
ههای رجهالی  نتیجه مانده و همین امر سبب شده تا او دیدگاه تقویت وثاقت نصر بن صّباح بی

کنهد. بهه عبهارتی، شه گزارش مهنعکس  یوه چیهنش جمهالت در خود را در قالب چینش جمالت 
کهم گزارش شیخ طوسهی رنهگ جلهوه  داولویهت دادن بهه عبهارات داّل بهر اعتبهار نصهر بهن صهباح و 

گههزارِش توصههیفِی محههض،  گههزارش او از یههک  دادن عبههارات داّل بههر تضههعی ن موجههب شههده تهها 
کامالا جهتشدخارج  ای اعتبار دادن بهه وثاقهت نصهر بهن صهّباح باشهد. در واقهع، برگیرانه و  ه و 

که شیخ طوسهی نهه تنهها نظهر علمهای  کی از آن است  گزارش، حا رابطه تشدیدی میان جمالت 
نگریسته و اعتقهاد چنهدانی بهه ضهع  او  رجالی در تضعی  نصر بن صّباح را با دیده تردید می

گهزارش  ،نداشته است بلکه درصدد تقویت وثاقت نصر بن صّباح نیز بوده اسهت. در مجمهو،، 
کننده تالش شیخ  اوست.  دهی به نصر بن صّباح طوسی برای وثاقت بازگو 

کالم و با صراحت، او را غالی مهذهب نامیهده  اما نجاشی در ترجمه نصر بن صّباح، در آغاز 
بیهههان  - کهههه ارتبهههاط چنهههدانی بههها وثهههاقتش نهههدارد -گهههزارش، دیگهههر خصوصهههیات او را   و در ادامهههه

 کند:  می

اح أبمم  القاسممم البلخمی تممب، منهمما: ذشممی لمه کب. روى عهممه ال: غممال المماه نصمر بممن صمبد
تا  فرق الشيَة. أخبرنا الحسين بن أحم  بن ه َمة قمال: حم  ها ذتا  مَرفة الهاقلين، ذ

                                                   
 . 449، صرجال الطوسی. 49

 . مانجا. ه50
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  51شی عهه.کجَفر بن محم  قال: ح  ها محم  بن عمر بن عب  الَزيز ال

گزارش ، با جرأت میبنا بر این که شهیوه  گفت  گهر اعتقهادی اسهت  دههی نجاشهی ترسهیم توان 
گفتههکه نسب ههای رجهالی نصهر  ت به تضعی  نصر بن صّباح داشته است. بالتبع، نجاشهی بهر 

بهه عنهوان نمونهه، نصهر بهن صهّباح در خصهوص سههل بهن  ؛اعتمهاد بهوده اسهت بهن صهّباح نیهز بهی
 زیاد، با ذکر مشایخ بزرگوار وی، به دنبال توثیق تلویحی او نیز برآمده است: 

يروى عمن أبمی جَفمر و أبمی الحسمن و أبمی محمم  سهل بن زَاد الرازی أب  سَي  االدمی 
   52. صل ا  اهّلل علیهم

گزارش گفتهه  این شیوه  دهی نصر بهن صهباح از دیهد محقهق نهوری دور نمانهده و بهه صهراحت 
 است: 

گونهه تعهابیر داللهت بهر مهدح راوی  ه ایهنکهدهد  لمات رجالیون نشان میکتتّبع در 
  53دارد.

یهاد را در نقهل روایهت، با این وجود، نجاشی بدون اشاره بهه  نقهل نصهر بهن صهّباح، سههل بهن ز
کرده است:   ضعی  و غیرقابل اعتماد معرفی 

  54.ضَيفا فی الح َث، غير مََم  فيه انذ

کهه بهدون تردیهد ایهن ، نصر بن صببنا بر این اح نزد شیخ طوسهی دارای وثاقهت و اعتبهار بهوده 
 باشد.  تأثیر بوده تواند در تضعی  علی بن حدید بی وثاقت، نمی

: دومین ایراد وارد بر شیخ طوسی، اعتماد بر نقل نصر بن صباح است. این ایهراد از دیهد  ثالااا
گفته است:  مستدرک الوسائلصاحب   دور نمانده و در این باره 

  ال  م د َمبمن ح  ینسبه الی علم یخ من الضَف الايظهر أند مراد الش کع ذليو من جم
مممطحالمممماهب و الف یون الضمممَف فمممَکمممو ان  عهممم    یه نصمممر الغممماليمممنسمممبها ال یالَممم -ةيد

                                                   
 . 428، صرجال النجاشی. 51

 . 837، ص2 ، جاختیار معرفة الرجال. 52

کشی درب. نو53 کالم  که به نقل از نصربن صباح وی را از راویان سه تن از  ارهری پس از نقل  سهل بن زیاد اادمی أبی سعید 
« و ال یخفی علی من أنس بکلماتهم اّنهم یذکرون ذلک فی مقام مدح الراوی و علّو مقامه»گوید:  ائمه دانسته است، می

 (.216، ص23 ، جمستدرک الوسائل)

 . 185، صشیرجال النجا. 54
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  55شی.کال

گرفتهه شهده توسهط شهیخ طوسهی در تضهعی  که در واقع، توجه به مبانی و اصهطالحات بهه ار 
کههه فطحهی بههودن علههی بههن حدیههد در نقهل نصههر بههن صههّباح تنههها نکتههه راویهان نشههان مههی ای  دهههد 

که شیخ طوسی بر اساس آن، حکم به تضعی  علی بن حدید داده است، زیرا شهیخ در  است 
کههه دقیقههاا همههان تعبیههر را درمههورد عمههار بههن  کههرده  تضههعی  علههی بههن حدیههد از تعبیههری اسههتفاده 

گفته: مذهب به موسی ساباطِی فطحی که   کار برده است، آنجا 

َفُه َجَماَعم َدَ ماَ اِطی َو ُهمَ  َواِحمٌ  َقمْ  َضم اُر ْبُن ُم َسی السدَ ْخَباَر... ِفیَها َعمدَ
َ
ْهمِل َو َهِاِه اأْل

َ
ٌة ِممْن أ

ْقِل َو َذ  ندَ ذَ الهدَ
َ
َذاَن َفَطِحياً ُروا أ ُه  ندَ

َ
َمُل ِ ِه أِل َْ   56...َما َْهَفِرُد ِ َهْقِلِه اَل َ

کاربست   57،از سوی شیخ طوسی درباره راویهان عهامی «ِبَما یْخَتّصم ِبِرَوایِته»قید همچنین، 
کههه بهه هنگههام تعههارت روایه مهذهب نشههان می 59یهها غههالی 58زیهدی مههذهب »ات، شههیخ بههه دهههد 
راوی عهامی،  که از یهکهتوجه ویژه داشته و روایِت راوی امامی را بر روایت معهارت بها آن « راوی

بر این اساس، منشأ تضعی  علی بن حدید  60دهد. می نقل شده، ترجیحها  آن زیدی و اماال
                                                   

 . 337، ص5 ، جخاتمه مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. 55

 . 101، ص7، ج تهذیب االحکام. 56

وکم اْلَعَمِل بِ 57 ّیم َمْترم َو َعاّمِ َیهم َوْهبم ْبنم َوْهٍب َو هم ّنَ َراِو
َ
ِة أِل ِقّیَ ولم َعَلی الّتَ ، 1، جانمه)ه َما َیْخَتّصم ِبِرَواَیِته .... َفَهَذا اْلَخَبرم َمْحمم

 .(32ص

وکم اْلَعَمِل ِبَما َیْخَتّصم ِبِرَواَیِتِه )ه58 ْتِرّیم َمْترم ْیِدّیم بم َو َز اِوی َلهم اْلَحَسنم ْبنم َصاِلٍح َو هم  (408، ص1، جمان. َو الّرَ

هْم َم 59 هم ّلَ کم َواَتههم  ّنَ رم
َ
ْسَناِد ِجهّداا أِل هم َضِعی م اإْلِ ّنَ

َ
لم َما ِفی َهَذا اْلَخَبِر أ ّوَ

َ
ْوِقیهِع . َفأ هةا َصهاِحبم الّتَ هونم َعَلهْیِهْم َو َخاّصَ ْحَمهدم ْبهنم  -ْطعم

َ
أ

ْعَنِة َو َما َیْخَتّصم ِبِرَواَیِته ّوِ َو الّلَ
لم ورم ِباْلغم هم َمْشهم  .  (204، ص9 ، جمان...)ه ِهاَلٍل َفِإّنَ

کتاب 60 گر راوی از فرق شیعه غیر امامی مانند فطحی عدا األصول. شیخ در  ه، واقفیه و ناووسیه و دیگر فرق فرموده است: ا
گهر قرینهه نظر می شیعه باشد، در روایات او دقت کنهد و یها روایتهی ههم مضهمون آن از طریهق  شهود؛ ا ای مضهمون آن را تأییهد 

گر روایتی مخال  آن از طریهق راویهان موثهق  راویان موثق امامی در دست باشد، در این صورت، عمل به آن الزم است و ا
اشد، در این صورت، طرِح چنین روایتی الزم است و ددر نتیجه،ن عمل به روایِت راویهان ثقهه امهامی، الزم امامی رسیده ب

گر روایتی مخال  با روایهات آنهاندفرق شهیعی غیهر امهامین وجهود نداشهت و از میهان علمهای امامّیهه، عمهل بهه  است. اّما ا
کند و در نقل روایت  خالف آن شناخته نشود، عمل به چنین روایتی الزم است؛ البته، که راوی از دروغ پرهیز  با این شرط 

کهه بیهان داشهتیم،  که راوی مخال  با اصول اعتقادی مذهب شیعه باشد. به خاطر همهین مطلبهی  موثق باشد؛ هرچند 
َکیر و غیره، و روایاِت راویان واقفی علمای امامّیه به روایاِت راویان فطحی نند سماعة مذهب ما مذهب مانند عبداهلل بن بم

و بنو سماعه و طاَطریان   ها، به روایات منقول از بنو َفّضال و علی بن ابی حمزه و عامان بن عیسی، و پس از این  بن مهران
که روایتی بر خهالف روایهات آنهان در منهابع روایهی شهیعه وجهود نداشهته باشهد، و غیر از این کردنهد  عمهل مهی ها در مواردی 

ا األصول)  (.379، ص1، جعدّ
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 از سوی شیخ، فطحی بودن مذهب علی بن حدید است. 
: اشکال خ، برداشت نادرسهت او از نقهل نصهر بهن صهّباح اسهت. بهه رهّن دیگر وارد بر شی رابعاا

نصر بن صباح با فطحی خواندن علهی بهن حدیهد درصهدد تضهعی  او بهوده اسهت، ولهی  ،شیخ
ههای  زیهرا بها تهدقیق در تضهعی  ؛این برداشت طوسی از سخن نصر بن صباح صحیح نیسهت

که فطحی بودن راوی، داللت بر ضع  نصر بن صباح، به دست می او نهدارد و بهه تنههایی  آید 
عمهرو بهن  کهه ن آ ، نصر بن صباح پهس ازکه ن آ شود. شاهد مطلب موجب عدم اعتبار راوی نمی

گهزارش خهود اضهافه مهی سعید مهدائنی را فطحهی مهذهب معرفهی مهی کهه بهر  کنهد، در ادامهه  کنهد 
 گفته او اعتمادی نیست: 

اح أنمه فطحمی، وکانما روى أب  عمرو ال لکمن قمال نصمر: ال اعَمم   شی عن نصر بن الصمبد
 61« علی ق له

ال اعتمهد »خواند، عبهارت  مذهب می او را فطحی که ن آ اّما در معرفی علی بن حدید، پس از
که از نظر نصر بن صباح می کند. این امر نشان می را اضافه نمی «علی قوله توان به روایهات  دهد 

کهرد. بهر ایهن  منقول از علی بن حدیِد فطحی اسهاس، نظریهه تضهعی  علهی بهن مهذهب اعتمهاد 
 حدید از سوی شیخ غیر قابل پذیرش است. 

 . توثیق9-2
که درباره شخصیت رجالی علی بن حدید مطهرح شهده، اعتقهاد بهه توثیهق  دومین دیدگاهی 

گهرفتن نهام او در قراین. برخی علمای رجال در وثاقت علی بن حدید به استاو  ی همچون قهرار 
کتاب  مدن نام وی در تفسیر علی بن ابراهیم قّمی، عدم استثنای نام او ، آکامل الزیاراتاسناد 

کتاب  اند. هرچند استنباط وثاقت علی بن حدید از  از او استناد جسته نوادر الحکمةاز راویان 
، دلیهل بهر وثاقهت نهوادر الحکمههدو امر اول محّل تأمل اسهت، ولهی عهدم اسهتثنای وی از راویهان 

   62اوست.
اسههت. بهها مههروری بههر  الکههافی بن حدیههد، چیههنش روایههات وی در علههیشههاهد دیگههر بههر وثاقههت 

کهه کهشود  روشن می الکافی اسناد روایات کلینهی در چیهنش روایهات ههر بهاب آن اسهت  ه شهیوه 
که از نظر سند، قوی تهر را در  آورد و آنگهاه روایهات بها اسهناد ضهعی  تر هستند، مهی ابتدا روایاتی را 

مختله  ههای   سهی روایهات منقهول از علهی بهن حدیهد در بهابدهد. با برر اولویت بعدی قرار می
                                                   

 . 108، ص1 ، جاختیار معرفة الرجال. 61

 . 396-395، ص2، جاصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق. 62
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گرد الکههافی کتهاب کههه در سههند آن علههی بههن یههروشههن  کلینههی احادیههث ده بههاب را بهها روایتههی  کههه  د 
کرده است. این امهر به کهه علهی بهن حدیهد از ه حدید بوده، آغاز  کی از آن اسهت  طهور ضهمنی حها

کلینی گر  کلینی موثق بوده است و ا اعتقادی به ضع  علی بهن حدیهد  نظر محمد بن یعقوب 
 63آورد. مهههیهههها  آن ه در انتههههایکهههداشهههت، قطعهههاا روایهههات منقهههول از او را نهههه در آغهههاز ابهههواب، بل

گهزارش مهذّمت به کّشهی بعهد از نقهل  ه از اقتهدا در که - گونهه علهی بهن حدیهد دربهاره یهونس عهالوه، 
جهههت حفهه  جههان رده و آن را بههه کههاز ایههن مههذمت تعجههب  - رده اسههتکههنمههاز بههه یههونس نهههی 

گفته است:   شیعیان در مقابل رالمان دانسته و 
   64انت من علی م اراة ألصحا ه.ذالرواَا )أخبار الطَن فی ي نس(   و لَل هاه

کتاب  65ّشی، داللت بر وثاقت علی بن حدید دارد.کاین تعجب و توجیه  کلیهات صاحب 
گزارش فی علم الرجال کّشی  بر پایه  وثاقت او را مورد توجه قهرار داده علی بن حدید،  دربارههای 

گفته است:  ؛است که   آنجا 

ا رواه ال اهر عمد ی و اقَهکلم َ بت ضَف علی بن ح َ ،  ل الظد   66...  شد

و بهههه تبهههع او، سیدمحسهههن  67در میهههان دیگهههر علمهههای متهههأخر افهههرادی چهههون محهههد  نهههوری
 اند.  به اعتبار حدیای او حکم داده 68حکیم

گفته نماند، برخی نقل اب ، 69انهد ن ابی عمیر از علی بن حدید را دلیلی بر وثاقت او دانسهتهنا
کتاب  اما همان که صاحب    گفته: قبسات من علم الرجالطور 

ه من مشاَخ ابن أبی عمير فيکون م  قًا من هاه الجهة وفمق المبهمی الماَمار  و ق  ََ هم أند
                                                   

ِة...، ج 20، باب150-149، ص1 ، جالکافیک: .. ر63 ّنَ ّدِ ِإَلی اْلِکَتاِب َو الّسم َجاِء،  33، باب 174-173، ص3 الّرَ اْلَخْوِف َو الّرَ
ّمم ِبا 190، باب 222، ص4 ج یَئِة، جَمْن یهم ِو الّسَ

َ
َعاَشَرِا، ج 1، باب 679، ص4 ْلَحَسَنِة أ ، بهاب 439، ص6 َما یِجبم ِمَن اْلمم

ْغمی 65 ا َرآهم   َمِن اْشَترى 106، باب 270، ص10 َعَلیِه...، ج  َصاَلِا اْلمم هْفَعِة،  138، بهاب 434، ص10 ، ج َشیئاا َفَتَغیَر َعّمَ الّشم
ِت  24، باب 540، ص11 ج هْک...، جَطاَلِق اّلَ تهی 53، بهاب 219-218؛ ص14 ی َلهْم َتْبلم

َ
  َحهّداا َفَلهْم یَقهْم َعَلیهِه اْلَحهّدم َحّتهی  َمهْن أ

 َقْتِل اْلَعْمِد َو ِشْبِه اْلَعْمِد َو اْلَخَطِأ.  5، باب 295؛ ص14 ، ج َتاَب 

 . 788، ص2 ، جاختیار معرفة الرجال. 64

 . 405، ص1 ، جالفوائد الرجالیة. 65

 . 241، صی علم الرجالکلیات ف. 66

 . 333، ص5، جخاتمة المستدرک. 67

 . 858، ص14، جالمستمسک. 68

 .170، صمشایخ الاقات؛ 337، ص5، جخاتمه مستدرک الوسائل. 69
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ممن رواَمة )الحسمين  المَکرر ذذره، ولکهه غير صحيح، ألن مهشأه ه  ما ورد فی الَاهيب
اا( ولکن فيه تصمحيف  بن سَي  عن ابن أبی عمير عن علی بن ح َ  عن جميل بن درد
ذما هم  المَم اول فمی  اا(  و الصحيح)عن ابن أبی عمير و علی بن ح َ  عن جميل بن درد

و علی ذلک فالرجل ليس من مشاَخ ابن أبی عمير  ل من زمّلِه و هما جميَمًا  األساني 
 70سادسة.من الطبقة ال

گرفتههه در سههند روایههت موجههود در   تهههذیب األحکههاممنشههأ ایههن اسههتدالل تصههحی  صههورت 
اسهت. از ایهن رو، هههیچ وجههی نههدارد تها ایهن اسههتدالل دلیلهی بههر وثاقهت علهی بههن حدیهد در نظههر 

 گرفته شود.
و مسهتدل و  حدیهد  در مجمو،، با عنایت به غیر قابل پذیرش بودن نظریه تضعی  علی بن 

تهوان حکهم بهه وثاقهت علهی بهن حدیهد داد و از  های توثیق، بها اطمینهان مهی استدالل متقن بودن
 این رهگذر روایات او را نیز معتبر دانست.

 . مذهب علی بن حدید 10
ل یههعلمههای رجههال در خصههوص مههذهب علههی بههن حدیههد چهههار دیههدگاه متفههاوت بههه شههرح ذ

 دارند: 

 مذهب  . فطحی10-1
که در خصوص دیرینه کّشی طبق  ترین دیدگاهی  کالم  مذهب علی بن حدید مطرح شده، 

که او را فطحی  مذهب خوانده:  نقلی از نصر بن صباح است 

  71.ک فة ..من أهل ال فطحیيم کقال نصر بن الصباح: علی بن ح َ  بن ح

کتهاب  بها  أحسهن التهراجم ألصهحاب اإلمهام موسهی الکهارمشبستری از علی بن حدید در 
کتاب  72«طحیةمن ضعفاء محدثی الف»تعبیر    سبل الرشاد الی اصحاب اإلمهام الجهوادو در 

عنهههوان یکهههی از محهههدثان   بهههه 73«محهههد  فطحهههی المهههذهب، ضهههعی  الحهههدیث»بههها عبهههارت 
مههذهب نههام بههرده اسههت. ابههن داود حّلههی نیههز بههه هنگههام یههادکرد از جمههاعتی از  ضههعی  فطحههی

                                                   
 . 437، ص1، جقبسات من علم الرجال. 70

 . 840، ص2 ، جاختیار معرفة الرجال. 71

 . 399، ص1، جأحسن التراجم ألصحاب اإلمام موسی الکارم. 72

 . 178، صسبل الرشاد الی اصحاب اإلمام الجواد. 73



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 دوم

200 200 

کتهههاب رجهههالش علهههی بهههن حدیهههد را در انتههههای قسهههم دوفطحیهههه، نهههام  کهههه مخهههتص بهههه  -م از 
ایههن دیههدگاه از سههوی غالههب علمههای متههأخر در  74آورده اسههت. -اسههت مجههروحین و مجهههولین 

  75تألیفاتشان بازتاب یافته است.
کههه مسههتند معتقههدان بههه دیههدگاه اّول، در واقههع، نقههل نصههر بههن  گفههت  در نقههد ایههن نظریههه بایههد 

گههاهی  تکیهههتوانههد  کههه نمههی 76مههذهب اسههت صههباح اسههت. نههامبرده یههک راوی ضههعی  و غههالی
کّشهی نیهز  که  گر بدانیم  مطمئن برای پی بردن به حقیقت مذهب علی بن حدید باشد. بویژه، ا

صراحت بیان ننموده و این امهر نشهان از عهدم اعتمهاد بهه نقهل ه بودن علی بن حدید را ب  فطحی
گر نقل نصر بن صهباح در فطحهی بهودن علهی بهن حدیهد را ب هذیریم  ،نصر بن صباح دارد. حتی ا

کتاب قراینا اّم  ه به مهذهب کدهد  نشان می نوادر الحکمةی نظیر عدم استثنای نام او از راویان 
ی ههها کتهاب، برخههی از محققهان، بیهان شهیخ در روهمهین  ازحقدشهیعه امامیههن برگشهته اسهت. 

گفتهه را االستبصارو  تهذیب االحکام کتهب  مبنی بهر فطحهی خوانهدن علهی بهن حدیهد بها  اش در 
رده و تنهها او را از اصهحاب امهام کهای به فطحی بودن وی ن که حتی اشاره -  الفهرستو  الرجال

گفته -شمرده  و امام جوادرضا  اند:  متعارت دانسته و در مقام حل این تعارت 
گفتههه شههود: شههیخ طوسههی بههه هنگههام یههادکرد از علههی بههن حدیههد در  کههه ایههن مگههر
که ر «الفهرست»و « الرجال»کتب أی علی بن حدید تغییر اش به این نتیجه رسیده 

کههرده و بههه مههذهب حقدشههیعه امامیهههن برگشههته اسههت. بههر ایههن اسههاس، فطحیهههه 
  77دانستن او یا بقای او بر مذهب فطحیهدتا آخر عمرن ثابت نیست.

 مذهب . غالی10-2
که درباره مذهب علی بن حدید مطرح است، باور به غالی بودن اوسهت.   دومین دیدگاهی 

کتههاب رجههال را یههادآور  78اش، تنههها مههدائنی بههودِن بههوم زیسههت علههی بههن حدیههد شههیخ طوسههی در 
کهالم  پژوهان نظیر محمد شده است. همین امر موجب شده تا برخی از حدیث باقر بهبهودی از 

                                                   
 . 533، صرجال ابن داود. 74

، 7، جمنهج المقال فی تحقیق أحوال الرجال؛ 297، صترتیب خالصة األقوال فی معرفة الرجالک: .عنوان نمونه ره . ب75
 . 348ص

 . 284، صترتیب خالصة األقوال فی معرفة الرجال؛ 449، صرجال الطوسی. 76

 . 395، ص2، جل علم الرجال بین النظریة و التطبیقاصو.77

کان منزله و منش ه بالمدائن )78 کوفی، مولی األزد، و   (. 360، صرجال الطوسی.علّی بن حدید بن حکیم: 
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کنند  زیهرا از  ؛مذهب دانسته اسهت رده و غالیکه شیخ وی را تضعی  کشیخ چنین برداشت 
نظهر اینهان بههه  79انهد. مهذهب ن حدیهد،ن غههالینظهر اینهان تمهام راویهان مههدائنیدو از جملهه علهی به

گفته: کسخن نوبختی در فرق الشیعه است آنجا   ه 

هم غّلة، َق لون: ممن عمرف اْلممام ذان ابن الحارث... من أهل الم اِن؛ إند أهل الم اِن ذ لد
  80... فليصهع ما شاء

تعههارت ر شههویم عملکههرد شههیخ بههه هنگههام برخههورد بهها کدر نقههد دیههدگاه وارد شههده، بایههد متههذ
یههان فطحههی یههان شههیعه امامیههه در  روایههاِت برخههی راو ی ههها کتههابمههذهب مههدائنی بهها روایههاِت راو

بسترساز برداشت ضع  علی بن حدید و اتهام او به غلو شده  81االستبصارو  تهذیب االحکام
  :زیرا ؛است و نه صرف مدائنی بودن او

. یههان اوالا یههان مههدائنی غههالی نیسههتند؛ بلکههه برخههی راو ثقههه نظیههر حبیههب بههن معّلههل  همگههی راو
یم مههدائنی، محّمههد بههن عههذافر مههدائنی، محّمههد بههن عمههرو بههن سههعید کههمههدائنی، حدیههد بههن ح

 شود؛ یافت میها  آن یم مدائنی و دیگرانی نیز در بینکمدائنی، مرازم بن ح
. معنههای کههه مههی ثانیههاا کههان منزلههه و منشهه ه »گویههد:  کههالم شههیخ طوسههی  کههوفی، مههولی األزد، و 

کن شههده اسههت. مشههابه ایههن کههآن اسههت « بالمههدائن کههوفی بههوده، ولههی در مههدائن سهها ه او اصههالتاا 
کتب رجال و تراجم رایج است و مراد معرفی زادگاه و محل سهکونت راوی اسهت و نهه  تعبیر در 

 82تضعی  او.
 . توقف در مذهب راوی10-3

کهههرده عنوان نمونهههه،  انهههد. بهههه گروههههی از علمههها در خصهههوص مهههذهب علهههی بهههن حدیهههد توقههه  
مذهب، فطحی بودن علهی بهن  اعدی بدلیل منفرد بودن نقل نصر بن صباِح ضعی  و غالیس

گفتهه نصهر بهن صهباح مبنهی بهر فطحهی  83حدید را غیر ثابت دانسته است. آیهت اهلل داوری نیهز 
بههودن علههی بههن حدیههد را بهها دیههده تأّمههل نگریسههته و دلیههل آن را عههدم اشههاره علمههای بزرگههی نظیههر 

کنهد.  ی و ابن شهر آشوب به فطحی بودن علی بن حدید معرفهی مینجاشی، شیخ طوسی، برق
                                                   

 .175، صمعرفة الحدیث. 79

 .302، ص6 ، جقاموس الرجال. 80

 .325، ذیل حدیث95، ص3، جاإلستبصار؛ 435، ذیل حدیث101، ص7، جاألحکام  تهذیبک: .. ر81

 . 388، ص2، جالضعفاء من رجال الحدیث. 82

 . 386، ص2 ، جمان. ه83
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گر واقعاا فطحی بود، این بزرگان بدان اشهاره مهی گهر بها دأب نجاشهی و طوسهی 84ردنهدک ا ؛ بهویژه، ا
 ردند. ک می ه در صورت عامی بودن یا غیر امامی بودن راوی بدان اشارهکآشنا باشیم 

 مذهب . امامی10-4
انههد. صههاحب  مههذهب دانسههته ای از محققههان او را امامی شههده، عههدهدر مقابههل سههه نظریههه یاد

کتهاب علهی بهن حدیهدالفوائد الرجالیه کتاب  کهه یهادکرد ابهن شههر آشهوب از   ،بر ایهن بهاور اسهت 
کردن طعن بر او، نشان از اعتبار علهی بهن حدیهد و سهالمت مهذهب دامهامی بهودنن او   بدون وارد 

کشی   به 85دارد. گزارش  گرفتن علی بهن  ربارهدعالوه، ایشان  علی بن حدیددمبنی بر مرجع قرار 
مهذهب بهودن  ل امهامیخهتالف بهین اصهحابن را از دیگهر دالیهدر ا حدید از سوی امام جهواد

کرده است و فطحی دانستن علی بن حدید را ب دلیل صدور آن از نصهر ه علی بن حدید معرفی 
   86مذهب، قابل اعتماد ندانسته است. بن صباح غالی

یی نیههز فطحههی خوانههدن علههی بههن حدیههد از سهوی نصههر بههن صههباح بلخههی را منههافی بهها خواجهو
کشی در ترجمه محمد بن بشهیر سهن  88دانسهته 87گزارش  گهزارش را داللهت بهر حم و فحهوای ایهن 

کهارم کهرده و نهه امامهت بهرادرش  اعتقاد علی بن حدید و اعتقهاد او بهه امامهت امهام  معرفهی 
 مذهب خوانده شود:  ه فطحیعبداهلل بن جعفر افطح تا بدین وسیل

، ال بتماممة أخيمه عبم  له َ لد علی حسن اعَقاده، و ق له بتمامَمهذفتند هاا و ما شا
  89.کون فطحيااهّلل بن جَفر األفطح لي

کشههی در  گهزارش  خواجهویی نهه تنهها عمیقهاا بهه امهامی بهودن علهی بهن حدیهد بهاور دارد، حتهی 
گفته است: را دلیل بر جاللت قدر  90ترجمه هشام بن حکم  او دانسته و 

                                                   
 . 394، ص2، جاصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق. 84

 . 403، ص1، جالفوائد الرجالیة. 85

 . 406، ص1، جمان. ه86

سهمعت مهن سهأل أبها الحسهن . ... حدثنی محمد بن عبد اهلل المسمعی، قال: حهدثنی علهی بهن حدیهد المهدائنی قهال: 87
فقال: انی سمعت محمد بن بشیر یقول: انک لست موسی بن جعفر الذی أنت امامنا و حجتنا فیما بیننا و بین  االول

 (.778، ص2، جاختیار معرفة الرجالاهلل تعالی. قال، فقال: لعنه اهلل ثالثا... )

 . 240، صالفوائد الرجالیة. 88

 . 241، صمان. ه89

قال: قلهت: جعلهت فهداک قهد  محمد، عن أحمد بن محمد، عن أبی علی بن راشد، عن أبی جعفر الاانی. علی بن 90
اختل  أصحابنا، فأصلی خل  أصحاب هشام بن الحکمچ قال: علیک بعلی بن حدید، قلت: فآخذ بقولهچ قال: نعم 
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نمهاز جماعهت پشهت سهر هشهام، از  دربهارهه کدستور امام جواد به حسن بن راشد 
گفته وی عمل    91ند، دلیل بر جاللت قدر اوست.کعلی بن حدید ب رسد و به 

گزارشبنا بر این  دربهارههای تاریخی یادشده و سه ال وی از امهام جهواد  ، با توجه به شواهد و 
و نیز با توجه به فحهوای روایهات منقهول از علهی  - ه قبالا بدان اشاره شدک -ضان عمره در ماه رم

که علی بن حدید امامی می به دستبن حدید،   مذهب بوده است.  آید 

گفتمان11  های رایج در دوران علی بن حدید . 

گزارشات وارد شده در خصوص یک راوی و تحلیل روایهات منقهول از او، بهه عنهوان  از برآیند 
کهرد « بافت»توان  نش زبانی اندیشمند یک بوم، میک رویدادهای رایهج در آن زمهان را شناسهایی 

گفتمههان هههای تولیههد شههده در آن مقطههع تههاریخی را اسههتخراج نمههود. توضههیح  و از ایههن رهگههذر، 
گفتاری در زمینه»، که ن آ مطلب گون اجتماعی و فرهنگی همچهون جمهع کنش  گونا ههای  های 

کهنش ههای سیاسهی و ... ر  مهی ای سازمانی یها رقابهت حرفهدوستانه، برخوردهای  ههای  دههد. 
کهه همههواره در یهک جامعههه ر  مههی دههد، پیونههدهای خاصهی میههان مفههاهیم  گفتهاری پرشههماری 

کهه افهراد جامعهه،  کند و بدین سان، چارچوب فکری خاصهی پدیهد مهی مختل  ایجاد می آورد 
اهیم رایهج در فضهای فرهنگهی آن جامعهه، در آنکه خود بدانند از آن متأثرنهد و همهه مفه حتی بی

در ادامههه بههه دو  92«.گوینههد مههی «گفتمههان »شههود. بههه ایههن چههارچوب فکههری  آن معنهها و تفسههیر مههی
ههای دوره حیهات علهی بهن حدیهد  گفتمان ترین مهمگفتمان اصحاب ائمه به عئوان بخشی از 

 شود: پرداخته می
 . اختالف میان اصحاب ائمه11-1

کهه بههین  ین بحهثتههر یکهی از متهداول ههها در دوران زیسهت علههی بهن حدیههد، اختالفهاتی اسههت 
نیههز  گههزارش شههده اسههت و در مههواردی ایهن اخههتالف بههه سهه ال از امامههان اصهحاب ائمههه

 شود: شد. در ذیل، به دو نمونه اشاره می کشیده می

                                                                                                                        
، 2، جعرفههة الرجههالاختیههار مفلقیههت علههی بههن حدیههد فقلههت لههه: نصههلی خلهه  أصههحاب هشههام بههن الحکههمچ قههال: ال )

 (. 562ص

 . 241، صالفوائد الرجالیة. 91

گفتمان». 92  . 69، ص«در شام کاوی تاریخی؛ مطالعه موردی خطبه حضرت زینب درآمدی بر 
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 ت در نماز جماعت اهل سّنتکم شرک. اختالف در ح11-1-1
که مرتبط با علی بن  گزارش شده، چنین آمده استدر روایتی   : حدید 

ِبی َعِلی ْبِن َراِشٍ  َقاَل: ُقْلمُت 
َ
َاَر َعْن أ َاٍد َعْن َعِلی ْبِن َمْهِز ٍ ، َعْن َسْهِل ْبِن ِز مدَ َعِلی ْبُن ُمحَ

َفرٍ  َْ ِبی َج
َ
يًَا؟ َفَقاَل:  َک : ِإندَ َمَ اِليأِل ی َخْلَفُهْم َجمِ َصلدِ

ُ
َلُف ا، َفأ ََ ِ »َقِ  اْخ

ِإالدَ َخْلمَف  اَل ُتَصملد
ْصمَحاٌ ، َفَقماَل  َفُقْلمُت «  َو ِلمی َمممَ اٍل »ُ ممدَ َقماَل: «  ِ ِ َِهمِه   َممْن َتِثمُق 

َ
ِتمدَ  -: أ ََ ْسمم

َ
ْن أ

َ
ُمَبماِدرًا َقْبمَل أ

ُمُر : »-َرُهْم ذْ ِذ 
ْ
ُمُر  -َحِ ٍَ  ِبهَاا  ْبُن   َعِلی َک اَل، َأ

ْ
ا َأ ْو هَاا ِممدَ

َ
: 93َفُقْلُت « َحِ ٍَ    ْبُن   ِ ِه َعِلی َک أ

ْم  ََ   94؛« َن
که به امام جواد گوید  کردم: دوستداران شماد علی بن راشد  نمهاز  دربارهعرت 

کهرده انهد. آیها پشهت سهر  خواندن پشت سر امهام جماعهت از اههل سهنتن اخهتالف 
تنها پشت »تمام افرادداعم از شیعه و غیر شیعهن نماز بخوانیمچ آن حضرت فرمود: 

کههه نسههبت بههه دیههنش اعتمهها یههد، نمههاز بخوانیههدسههر افههرادی  و »آنگههاه فرمههود: «. د دار
گفهتم: مقصهودتان « عالوه بر این از موالیان و دوستان من باشند. دبه آن حضرتن 

گهانن قبهل از کهنم ه آن بزرگهوار فرمهود:  کهه ن آ یاراِن... چ دنا اسهامی اصهحاب را بیهان 
«. دکنه ،داز علی بن حدید ب رس،ن او تکلی  تهو را در ایهن بهاره مشهخص مهی95نه»

کنم، دامامن فرمود: بله.  گفته علی بن حدید عمل  گفتم: آیا به   دبه حضرتن 
گستره روضه پیامبر11-1-2  . اختالف در 

کهه در روایهات صهادر از معصهومین کن از جمله موضوعاتی اسهت   ارزشمندی برخی اما
کههه در آن مکههان ر  داده اسههت.  اسههتدلیههل حههوادثی ه بههه آن تصههریح شههده و ایههن عظمههت بهه

کههه اعمههال و عبههادات انسههان در آن با فضههیلت دانسههتن یههک مکههان در روایههات بههدان معناسههت 
هاسههت. ایههن امهر نههزد مسههلمانان در خصههوص  مکهان برتههر از اعمههال و عبههادات او در دیگهر مکههان

که برای آن محدوده معّینهی تعریه  شهده، از حساسهّیت خاصهی برخهوردار اسهت؛  مکان هایی 
ال عبههادی در خههارج از آن محههدوده، از ثههواب آن مکههان خههاص زیههرا فههرد مسههلمان بهها انجههام اعمهه

کهه  ههای مقهدس و دارای فضهیلت روضهة النبهی محروم خواهد ماند. از جمله مکان اسهت 
                                                   

 .(257، ص15، جمرآا العقول« )قلت: آخذ بقولهچ فقال: نعم». احتمال دارد این بخش از روایت چنین بوده است: 93

 . 325، ص6 ، جالکافی. 94

خواسهته برخهی از  کهه، سهائل مهی گفته است و یها ایهن« نه»دلیل غفلت سائل از مقام تقیه، امام به جای سائل، ه . شاید ب95
گفهتن  کهالم سهائل، بها  اصحاب هشام یا اصحاب یونس بن عبدالرحمن را نبام ببرد، ولی امام به سرعت و قبهل از اتمهام 

که نام آن« نه»کلمه  کرده  گوشزد  ، 15 ، جمهرآا العقهولزیهرا موقعیهت تقیهه بهود و سهائل بهدان توجهه نداشهت )ها را مبهر،  بدو 
 (257ص
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بها بررسهی  96، مکانی بهشتی و بسیار مقدس خوانده شهده اسهت.رمکدر حدیای از پیامبر ا
گفت مهی به دستروایتی منقول از علی بن حدید  کهه یکهی از  ههای مسهلمانان در دوران  مهانآیهد 

گستره این مکهان مقهّدس بهوده و همهین امهر موجهب شهده تها  حیات علی بن حدید اختالف در 
چنهین  مرازمدعموی علی بن حدیدن این دغدغه شیعیان را در قالب پرسش از امام صهادق

که:  کند   مطرح 

َ ا َعْبِ  اهّلِل 
َ
ْلُت أ

َ
ْو  َسأ اُس ِفی الردَ ا َُقوُل الهدَ ْلُت ِفَ اَعمدَ َِ ْوَضمِة؟ َک َضِة؟ ... ُج ، َفَمما َحم دُ الردَ

َّلِل »َفَقاَل:  ِ َساِطيَن ِمَن الِْمْهَبِر ِإَلی الظد
َ
ْرَ ِع أ

َ
ُ  أ َْ ْلُت ِفَ ا«.  ُ  َِ ْحِن ِفیَهما   ، ِمَن َک َفُقْلُت: ُج الصدَ

   97«.اَل »ٌء؟ َقاَل:  َشی

ِعْلههتم ِفههَدا»بهها تههدقیق در بخههش انتهههایی پرسههش مههرازم:  ههْحِن ِفیَههها َشههی  ، ِمههَن َک جم چ الّصَ « ءم
که به احتمال فراوان، برخی از مهردم، قسهمتی از صهحن را نیهز جهزو  می کرد  توان چنین برداشت 

که امام این تصور مردم را نادرسهت مهی دانسته روضه می کهه جمیهل بهن  اند  دانهد. جالهب اسهت 
در  ا بها امهام صهادقپرسشهی بها همهین مضهمون ر ،یکی دیگر از مشایخ علی بن حدید دّراج،

گسهتره روضهه پیهامبر 98.گذارد میان می گفتمهان اخهتالف در  که  کی از آن است   این امر حا
گیر بوده است.  در بین مردم آن عصر فرا

 . اختالف شخصی بین اصحاب و تالش ائمه در راه حل آن11-1-3
ودنهد و ه آن حضهرات از آن غافهل نبکداد  گاهی بین اصحاب ائمه اختالفی شخصی ر  می

بههه عنههوان نمونههه، علههی بههن حدیههد از  ؛ردنههدک تههالش مههیههها  آن بههرای ایجههاد الفههت و دوسههتی میههان
گزارش می که مردی از شهیعیان عمویش، مرازم،  منصهور ملّقهب بهه  بهه نهام عیسهی بهن ابی ،دهد 

وآمهد داشهت و امهام هزینهه زنهدگی   رفهت نهزد امهام صهادق -که مردی بداخالق بهود -شّلقان 
بهههه علهههت  99،رسهههانی بهههه منهههزل امهههام پرداخهههت. مهههرازم بهههه عنهههوان مسهههئول خدمت وی را مهههی

ای مرازم آیا بها عیسهی مهراوده داری و آیها »رد. روزی امام به مزارم فرمود: کش با او قهر ا اخالقیبد
                                                   

 . 258، ص9 ، جالکافی. 96

 . 260، ص9، جمان. ه97

َبها َعْبهِد اهلِل 98
َ
اٍج، َقاَل: َسِمْعتم أ :  . َعْن َجِمیِل ْبِن َدّرَ هولم هولم اهلِل »َیقم هوِتی َرْوَضه  : َمها َبهْیَن ِمْنَبهِریَقهاَل َرسم یم َیهاِت َو بم ةم ِمهْن ِر

ِة، َو ِمْنَبِری ْلَ    َعلی  اْلَجّنَ
َ
ِة، َو َصاَلام ِفی َمْسِجِدی َتْعِدلم أ َرِ، اْلَجّنَ ْرَعٍة ِمْن تم َصهاَلٍا ِفیَمها ِسهَواهم ِمهَن اْلَمَسهاِجِد ِإاَل اْلَمْسهِجَد   تم

ی اهللم «. اْلَحَراَم 
َ
ِبّیِ َصّل وتم الّنَ یم : بم ْلتم َلهم : قم ْفَضهلم  َنَعهْم »ِمْنَههاچ َقهاَل:   َعَلْیهِه َو آِلهِه َو َبْیهتم َعِلهٍی  َقاَل َجِمیلم

َ
، 9، جهمهان« ) ، َو أ

 (. 264-263ص

 . 389، ص9 ، جشرح الکافی: األصول و الروضة. 99
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کردم: بله. آن بزرگوار فرمود: «گویی با او سخن می کهردی. ههیچ خیهری در »چ عرت  کار درستی 
  100«.دوری و قهر نیست

 نزد شیعیان امام« فصل الخطابی». پذیرش مقام 11-2
در جامعه حل و فصل امور اختالفهی افهراد اسهت.  ورای  امام معصوم ترین مهمیکی از 

کهه در امهور شهرعی و اجتمهاعی خهود بهه  این حقی برای رهبری و تکلیفی برای امت خواهد بهود 
کرده و سخن او را به عنوان خاتمه دهنده ب از روایهات  .ر هر اختالفی تهرجیح دهنهدرهبر مراجعه 

 پذیرفته شده بود. امالا که این مطلب، از سوی اصحاب ائمه، کآید  علی بن حدید برمی
مران بن اعهین بهه امهام بهاقرکرده کوی نقل  کهرد: فهدایت شهوم، مها همهراه اههل  ه حم عهرت 

«. نمهاز بگهذارهها  نآ بها»خوانیم ... . تکلی  چیستچ امهام فرمهود:  سّنت در روز جمعه نماز می
که بها اههل سهّنت نمهاز بخهوانیم.  گفت: ما مأموریم  آنگاه، حمران به سوی زراره روانه شد و به او 

گفته امام قطعاا  گفت: این  دامام این مطلهب را در شهرایط تقیهه فرمهوده اسهتن.  دارد تأویلزراره 
گفت: بلند شو تا گویهد  دحکم این مسأله ران شخصاا از امام حمران به زراره  بشنوی. حمران 

کهه شهما مها را بهه  بر امام کرد: فدایت شهوم، حمهران پنداشهته  وارد شدیم. زراره به امام عرت 
کهردهها  آن نماز با علهی بهن »ردم. آن حضهرت فرمهود: کهار کهایهد، ولهی مهن سهخن حمهران را ان امهر 
که فارغ می با اهل سّنت دو رکعت نماز می حسین شد و دو  میشد، بلند  گذارد و هنگامی 

  101«.کرد رکعت به آن اضافه می
گزارش شرایط تقیهه مقهام  کهه ایهن تهر اّمها مههم ،کنهد آمیهز بهودن آن دوران را ترسهیم مهی گرچه این 

نزد صحابیان بزرگ آن حضرت، امری مقبول و مورد پذیرش  امام معصوم« فصل الخطابی»
 بوده است.

 گیری نتیجه
کتهابی  و کارم، امام رضا و امام جهواد علی بن حدید بن َحکیم از اصحاب امام دارای 

کههه بهها توجههه بههه مشههرب فقهههی او، احتمههال مههی رود مشههتمل بههر روایههات فقهههی بههوده باشههد.  بههوده 
سهبب شهده تها عهدم وثاقهت علهی بهن  االستبصهارو تههذیب االحکهام  تضعی  شهیخ طوسهی در 

گههردد. از سههویی، تنهههها آبشههخور دیههدگاه شههیخ طوسهههی در  حدیههد، نظههر مشهههور علمهههای متههأخر 
                                                   

 . 55، ص4، جالکافی. 100

 . 327، ص6همان، ج .101
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گر نقل نصهر کتضعی  علی بن حدید، نقل نصر بن صباح است  ه قابل اعتماد نیست. حتی ا
باز هم، بهه احتمهال قریهب بهه یقهین، او در  ،بن صباح را در فطحی بودن علی بن حدید ب ذیریم

ای به مذهب شیعه امامیه برگشته و با همین عقیهده از دنیها رحلهت فرمهوده اسهت. بهر ایهن  دوره
 .هستندساس، علی بن حدید از نظر رجالی موثق بوده و روایاتش دارای اعتبار ا

 کتابنامه
شبسهترى، مشههد: المه تمر  ، عبدالحسهینأحسن التراجم ألصهحاب اإلمهام موسهی الکهارم _

 ق.1411، اّول، العالمی لإلمام الرضا

بزرگداشهت نگهره جههانی کقهم:   مرتضهی بهن محمهد امهین انصهارى،  ،أحکام الخلل فی الصالا _
 ق.1413، اّول،  شیخ اعظم انصارى

ّشههی، قههم: موسسههة آل البیههت : إلحیههاء التههرا ، اّول، ک ، محمههد بههن عمههراختیههار معرفههة الرجههال _
 ق.1404

تهب اإلسهالمیة، کطوسهی، تههران: دار ال ، محمد بن حسناإلستبصار فیما اختل  من األخبار _
 ق.1390اّول،

عبههودی، قههم:  داوری، تصههحیح: حسههن ، مسههلماصههول علههم الرجههال بههین النظریههة و التطبیههق _
 ق.1434م سسة الرافد للمطبوعات، چهارم، 

المعلمهی، حیهدر آبهاد: مجلهس  سمعانی، تحقیق: عبدالرحمن بن یحیی ، ابو سعیداألنساب _
 ق.1382دائرا المعارف العامانیة، اّول، 

 ق.1411ل، حلی، قم: م سسة النشر اإلسالمی، اّو  ، عالمه حسن بن یوس إیضاح اإلشتباه _

ز المصههطفی العههالمی للترجمههة و کههمحسههنی، قههم: مر ، محمههد آصهه بحههو  فههی علههم الرجههال _
 ق.1432النشر، پنجم، 

حلهههی، مشههههد: بنیهههاد  ، عالمههه حسهههن بهههن یوسهه ترتیههب خالصهههة األقهههوال فههی معرفهههة الرجهههال _
 ش.1381هاى اسالمی، اّول،  پژوهش

 . ق1407 ، چهارم، هیسالمتب اإلکدار ال :طوسی، تهران ، محمد بن حسنتهذیب األحکام _
 علهی  قوچهانی، نجفهی، تحقیهق: عبهاس محمهد حسهن ، جواهر الکالم فهی شهرح شهرائع اإلسهالم _

 ق. هفتم،  آخوندى، بیروت: دار إحیاء الترا  العربی،
 بحرانهی، تحقیهق: محمهد تقهی ، یوسه  بهن احمهد الحدائق الناضرا فی أحکهام العتهرا الطهاهرا _

  ق.1405اّول،  ،، قم: دفتر انتشارات اسالمیمقرم عبدالرزاق  ایروانی و 
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چها  اول،  قهم:ث، سازمان چها  و نشهر، یدار الحد قم: غضائرى، نی، احمد بن حسالرجال _
 ق.1422

، اّول، سههبزوارى، قههم: م سسههه آل البیههت ، محمههد بههاقر ذخیههرا المعههاد فههی شههرح اإلرشههاد _
  ق.1247 

 ش.1373اإلسالمی، اّول،  طوسی، قم: م سسة النشر ، محمد بن حسنرجال الطوسی _
 ش.1365نجاشی، قم: م سسة النشر اإلسالمی، ششم،  ، احمد بن علیرجال النجاشی _
تبهة التاریخیهة کشبسهترى، قهم: الم ، عبدالحسهینسبل الرشاد الی اصحاب اإلمهام الجهواد _

 ق.1421المختصة، اّول، 
تبهههة کن، الممازنهههدرانی، تههههرا ، محمهههد صهههالح بهههن احمهههدشهههرح الکهههافی: األصهههول و الروضهههة _

 ق.1382اإلسالمیة، اّول،

 ق.1426ساعدى، قم: دار الحدیث، اّول،  ، حسینالضعفاء من رجال الحدیث _
ا األصههول _ قههم: چاپخانههه انصههارى قّمههی،  محمههد رضهها طوسههی، محقهق:  ، محمههد بههن حسههنعهدّ

 ق. ، اّول،  ستاره
 ق. حّلی، قم: دار الذخائر، اّول،  بن طاووسسید ، فرج المهموم _
، اّول، تبهههة الصهههادقکبحرالعلهههوم، تههههران: م ، محمدمههههدى بهههن مرتضهههیالرجالیهههةالفوائهههد  _

 ش.1363
خواجویی، مشههد: مجمهع البحهو  اإلسهالمیة،  ، اسماعیل بن محمدحسینالفوائد الرجالیة _

 ق.1413اّول، 
کتههب الشههیعة و أصههولهم و أسههماء المصهنفین و أصههحاب األصههول _  ، محمههد بههن حسههنفهرسهت 

 ق.1420الطباطبائی، اّول، تبة المحققکطوسی، قم: م

 . ق1410، دوم، یشوشترى، قم: م سسة النشر اإلسالم ، محمد تقی قاموس الرجال _

 سیستانی،  بیروت: دار المهور  العربهی، تحقیهق: محمهد ، محمدرضاقبسات من علم الرجال _
 ق.1437بکاء، اّول، 

نجهه  اشههرف: امینههی،  ابههن قولویههه، تحقیههق: عبدالحسههین ، جعفههر بههن محمههدکامههل الزیههارات _
 ش.1356دارالمرتضویة، اّول، 

 ق.1429قم: دار الحدیث، اّول،  کلینی، ، محمد بن یعقوبالکافی _

 ش.1342، تهران: دانشگاه تهران، اّول، برقی احمد بن محمد بن خالد ،کتاب الرجال _
 ق.1413نگره جهانی هزاره شیخ مفید، اّول، کمفید، قم:  ، محمد بن محمدکتاب المزار _
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 ق.1410قم: حوزه علمیه قم، اّول،  ،سبحانی تبریزى ، جعفرعلم الرجالکلیات فی  _
 اردبیلهی، تحقیهق: مجتبهی ، احمد بهن محمهد مجمع الفائدا و البرهان فی شرح إرشاد األذهان _

،  اّول  یهزدى اصهفهانی، قهم: دفتهر انتشهارات اسهالمی، آقا حسهین اشتهاردى،  پناه عراقی، علی
 ق.1403

 ق.1371م، دوبرقی، قم: دار الکتب اإلسالمیة،  د بن خالد، احمد بن محمالمحاسن _

حلههی، قههم: دفتههر انتشههارات  ، عالمههه حسههن بههن یوسهه  مختلهه  الشههیعة فههی أحکههام الشههریعة _
 ق.1413م، دواسالمی، 

تهب اإلسههالمیة، کمجلسهی، تهههران: دار ال ، محمهد بههاقرمهرآا العقهول فههی شهرح أخبههار آل الرسهول _
 ق.1404م، دو

 ق.1419 اول، ،مشهدى، قم: دفتر انتشارات اسالمی مد بن جعفر، محالمزار الکبیر _
نها، اّول،  بی ،جا اسدى، بی جواد بن سعد کارمی و ، فاضل مسالک األفهام إلی آیات األحکام _

 تا. بی
نهههورى، قهههم: م سسهههة آل  ، حسهههین بهههن محمهههد تقهههیمسهههتدرک الوسهههائل و مسهههتنبط المسهههائل _

 ق.1408، اّول، البیت
، اّول،  قههم: م سسههة دار التفسههیر یم، کههح ، سههید محسههن طباطبههایییمستمسههک العههروا الههوثق _

  ق.1416
 حیهدرى، مهههدى حّلهی، تحقیههق: محمهد علههی ، جعفههر بهن حسههن المعتبهر فهی شههرح المختصهر _

، اّول، موسههوى، قههم: م سسههه سههید الشهههداء مرتضههوى، علههی شههمس الههدین، ابههو محمههد
  ق.1407

 ق.1399: دار إحیاء الترا  العربی، اّول، حموی، بیروت ، یاقوت بن عبداهللمعجم البلدان _
نهها، پههنجم،  بههی ،جهها خههویی، بههی ، ابوالقاسههممعجههم رجههال الحههدیث و تفصههیل طبقههات الههرواا _

 ق. 1413
 ش.1362بهبودی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، اّول،  باقر ، محمدمعرفة الحدیث _
قهههم: موسسهههة آل  اسهههترآبادى، ، محمهههد بهههن علهههیمهههنهج المقهههال فهههی تحقیهههق أحهههوال الرجهههال _

 ق.1422 إلحیاء الترا ، اّول، البیت
گفتمان» _ ، «در شههام کههاوی تههاریخی؛ مطالعههه مههوردی خطبههه حضههرت زینههب درآمههدی بههر 

 .ش1394، 57محمد نصراوی، صحیفه مبین، شماره 




