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چکیده :حریز بن عبداهلل و عبداهلل بن نجاشی از صحابیان واالمقام امام صادق(ع) ،در «سِجِستان» ،در
واکنش به ناسزاگویی خوارج به امامعلی(ع) ،تعدادی از آنان را کشتند .امام صادق(ع) در برابر این
اقدامات مشابه« ،حریز
 علیرضا حیدری نسب ،استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان ،نویسنده مسئول -0مهدی بیات مختاری ،دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه نیشابور
 -0محمد باقر حیدری نسب ،دانش آموخته ارشد کالم اسالمی و معاون نهاد نمایندگی دانشگاه آزاد ،زاهدان

» را از خود دور ساخت که حاوی تخطئه و تنبیه اوست و «ابن نجاشی» را پذیرفت و رفتارش را
تصحیح نمود .پژوهش فرارو دنبال پاسخ به چگونگی و چرایی این موضعگیری متفاوت است.
درباره جرح یا توثیق این راویان ،در منابع روایی ،رجالی و برخی مجالت تخصّصی ،نکاتی آمده
است؛ امّا درباره چرایی تفاوت رفتار امام صادق(ع) ،مقالهای یافت نشد .بررسی و تحلیل اخبار مرتبط،
نشان میدهند حمل روگردانی امام(ع) از حریز بر تقیه بیوجه نیست .همچنین گرچه حکم اولیّه سبّ-
کننده امام علی(ع) ،قتل اوست لکن اجرای این حکم ،مستلزم اذن معصوم(ع) و پیشبینی پیامدهای آن
است که رعایت اینجهات بهویژه از اصحابی در تراز حریز انتظار میرفته است؛ اموری که در شرایط
متفاوت و در ارتباط با افرادی چون ابن نجاشی مورد انتظار نبوده است.

 . 1استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسندۀ مسئول) (.)heydarynasab34@theo.usb.ac.ir
 . 2دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه نیشابور (.)bayatmokhtari@neyshabur.ac.ir

 . 4معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد زاهدان (.)mbhnasab@gmail.com
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کلیدواژه :امام صادق(ع) ،دشمنی اهلبیت(ع) ،حریز بن عبداهلل ،عبداهلل بن نجاشی ،خوارج
 -1طرح مسئله
حریز بن عبداهلل سجستانی و عبداهلل بن نجاشی از اصحاب برتر امام صادق(ع) هستند .با توجه به
اینکه نصب اهلبیت(ع) ازجمله دشنام به امام علی(ع) کفر و سبب هدربودن خون است؛ ایشان هنگام
مواجهه با سبّ خوارج در سِجِستان به حکم مهدوریت خون نواصب ،عمل کردند .آنان پس از ارتکاب
قتل برخی خوارج به جرم مذکور در محضر امام صادق(ع) حاضر شدند؛ امام(ع) از پذیرش حریز
خودداری و بلکه او را از خود دور نمود و به اینصورت ظاهراً او را تنبیه کرد و عبداهلل بن نجاشی را
به حضور پذیرفت و رفتارش را تصحیح نمود .چرایی تفاوت رفتار امام صادق(ع) با این دو صحابی و
در ارتباط با جرم مشابه ،موضوع تحقیق حاضر است.
در ارتباط با جرح یا توثیق این راویان پارهای مطالب در منابع روایی و رجالی شیعه وارد شده است.
در دوره معاصر در ارتباط با وثاقت حریز بن عبداهلل و مسئله ارسال روایات او دو مقاله تخصصی
توسط آقایان بیات مختاری و همدانی نگاشته شده است؛ اما درباره ابن نجاشی و چرایی تفاوت رفتار
امام صادق(ع) با این دو ،آنگونه که موضوع مقاله حاضر است ،نوشتهای یافت نشد.
فرض آن است که گرچه حکم اولیه دشنامگو به امام علی(ع) هدربودن خون اوست لکن اجرای این
حکم مستلزم بررسی موقعیت اجراکنندگان ،پیشبینی پیامدهای آن و استیذان از معصوم(ع) است که
این امر مخصوصاً از عالمانی چون حریز انتظار میرفته است؛ اموری که در شرایط متفاوت و در ارتباط
با افراد متوسط و بیارتباط با امامان(ع) مانند ابن نجاشی مورد انتظار نبوده است.
 -2حریز بن عبداهلل سجستانی
ابوعبداهلل یا ابومحمد حریز بن عبداهلل سجستانی از اصحاب صادقین(ع) و از فقهای تراز اول مکتب
تشیّع است .او مطابق برخی گزارشها فرزند عبداهلل بن حسین کوفی است که از مشایخ شیعه بوده در
سجستان منصب قضا داشت و تا آخر عمر در آنسامان ماند.
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 .1الجرح و التعدیل ،ج ،4ص ،282إکمال الکمال ،ج ،2ص 88و تاج العروس ،ج ،8ص.38
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بعضی بزرگان رجال شیعه چون برقی و کشی حریز را کوفی أزدی و عرب گفتهاند که بهدلیل
مسافرت زیاد به سجستان و رهبری دینی مردم آن منطقه سجستانی خوانده شد .برخی دیگر او را مولی
أزد بهحساب آوردهاند که محتمل است اصالتاً سجستانی یا کوفیتبار سجستانیمقام باشد 1.مولیبودن
حریز و قاضیبودن پدرش در سجستان احتمال سجستانیبودن او را تقویت میکند.
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حریز که در فقه اهلبیت(ع) سرآمد و ازجمله در جریان گفتگوهای فقهی مردم سجستان با امام
صادق(ع) شاهد دیدار بوده است 3با ابوحنیفه مناظره داشت.
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وی که رهبر مذهبی سجستانیان بود در جریان مبارزه با خوارج در سجستان به شهادت رسید .شیخ
مفید نوشته است :حریز بن عبداهلل به سجستان رفت و در آنجا بهقتل رسید .سبب ،آن بود که او یارانی
فرمانبردار داشت؛ بیشتر مردم سجستان از خوارج بودند .یاران حریز از آنان نسبت به امام على(ع)
ناسزا میشنیدند و به وی خبر داده ،اجازه قتل ناسزاگویان را خواستند .حریز هم به آنها اجازه داد.
خوارج میدیدند که یکى پس از دیگرى از آنها کشته مىشود .آنان به شیعیان به دلیل کمیِ تعدادشان
گمان نمیبردند .انتقام کشتههای خود را از مرجئه میگرفتند و با آنها میجنگیدند .مدتى چنین گذشت
تا در ادامه به واقعیت امر پى برده و شیعیان را دنبال نمودند .دوستان حریز در مسجد ،اطراف او جمع
شدند و خوارج که مترصد حضورشان در مسجد بودند[ ،مسجد را بر سرشان خراب و] خاک آن را
زیرورو نمودند .خداوند بر آنان رحمت فرستد!
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در تبیین گزارش فوق باید گفت :شواهدی چون تعلقات خاطر عمیق سجستانیان به اهل بیت(ع)
ازقبیل خودداری آنان از سبّ امام علی(ع) ،قیام زودهنگام برعلیه امویان پس از جریان کربال و یا ضرب
سکه به نام اهل بیت(ع) اطالق و عمومیت سخن شیخ درباره غلبه جمعیتی خوارج در سجستان را با
تأمل روبرو میکند .شاید مراد از سجستان در بیان شیخ ،ناحیهای از آنسامان بوده است که حریز در

عبدالله بن بالل اشعری در شعبان سال  111هجری به والیت داری سیستان رسید و ابوحریز عبدالله بن حسین را به منصب قضاء سیستان
گماشت(.تاریخ سیستان ،ص)121

 .1الرجال ،برقی ،ص ،31اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص ،881الفهرست ،طوسی ،ص ،118الرجال ،طوسی ،ص ،123ابن داوود1422 ،ق ،ص12
و 241و معجم رجال الحدیث ،ج ،3ص.232

 .2الجرح و التعدیل ،ج ،4ص ،282إکمال الکمال ،ج ،2ص 982 ،88و ج ،8ص.222
 .4الکافی ،ج ،9ص.294

 .3اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص 881و اإلختصاص ،ص.228
 .9اإلختصاص ،ص.221
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آنجا به پیکار با خوارج فتوا داده است؛ بهویژه با آنکه سجستان گاه بر کل اقلیم و گاه بر مرکز آن چون
زرنج اطالق شده است ،این احتمال تقویت میشود.
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باآنکه حریز در میدان علم و عمل کارنامه روشنی داشته است رجالشناسان در ارتباط با عملکردش
اختالف کردهاند :برقی ،کشی و نجاشی از تصریح به وثاقت حریز خودداری نمودهاند؛ با اینتفاوت که
کشی و نجاشی به جرح او گراییدهاند؛ کشی خبر فضل بقباق را مبنی بر عدم پذیرش حریز از سوی
امام صادق(ع) نقل کرده است و نجاشی از اینکه وی پس از قتال با خوارج مورد طرد امام(ع) واقع شد
گفته است.
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مطابق برخی روایات ،ابوالعباس بقباق 3جهت پذیرش حریز از سوی امام(ع) مکرر وساطت کرد و
امام(ع) عالوه بر نپذیرفتن وساطت ،واسطه را نیز توبیخ نمود.

4

در برابر ،برخی از بزرگان رجال شیعه حریز را ثقه دانستهاند؛ شیخ طوسی به وثاقت حریز تصریح
نموده است .حلی و ابن داوود ضمن اشاره به وجود ابهام در خبرِ نپذیرفتن حریز از سوی امام(ع) به
توثیق وی گراییدهاند.
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اردبیلی پس از بررسی تفصیلی روایات و راویان حریز ،جرح وی را ناوارد دانسته و نوشته است:
امام صادق(ع) باید ایام اندکی وی را رانده و در ادامه بخشیده باشد.
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خویی نیز ضمن نقل دیدگاههای مختلف نوشته است :باآنکه روایت نپذیرفتن حریز ،صحیح و دلیل
بر گناه وی است ،اما نافی عدالت او نیست؛ زیرا مطابق شواهد ،گناهش با توبه زایل شد؛ کثرت روایت
او از امام صادق(ع) که باید بخشی از آن روایات پس از مقطع نپذیرفتن ،أخذ شده باشد دلیل بر
پذیرش وی توسط امام(ع) و وثاقت اوست.
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 .1معجم البلدان ،ج ،4ص ،122تاریخ سیستان ،ص 121و سکههای ایران در دوره اسالمی تا برآمدن سلجوقیان ،ص.128
 .2الرجال ،برقی ،بیتا ،ص ،31اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص 882و رجال النجاشی ،ص.139

 -4فضل بقباق از أصحاب ثقه امام صادق(ع) است(.رجال النجاشی ،ص 428و الرجال ،طوسی ،ص)288
 .3اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص 882و الکافی ،ج ،1ص.412

 .9الفهرست ،طوسی ،ص ،118الرجال ،طوسی ،ص ،123خالصة االقوال ،ص 143و رجال ابن داوود ،ص 12و.241
 .8جامع الرواة ،ج ،1صص.188-182

 .1معجم رجال الحدیث ،ج ،9ص.242
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حریز از صادقین(ع) و اصحاب ایشان چون ابان بن تغلب ،زرارة بن اعین و محمد بن مسلم روایت
کرده است و جمعی از راویان تراز اول شیعه چون عبداهلل بن مسکان ،ابان بن عثمان ،محمد بن ابی
عمیر و یونس بن عبدالرحمن از او روایت دارند.
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برای حریز از چهار کتاب «الزکاة ،الصالة ،الصیام و النوادر» یاد شده است که همه از اصول بهحساب
میآیند 2.وی در اسناد  1321روایت وجود دارد.
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 -8-2بررسی و تحلیل
پیشامد اختالف درباره وثاقت حریز ریشه در اخبار مرتبط با نپذیرفتن وی از سوی امام صادق(ع)
دارد؛ و ازجایی که داللت این اخبار بر جرح روشن نیست بعضی دانشمندان بهگونههای مختلف ،ضمن
نقد داللت آن اخبار ،برای اثبات وثاقتش به گونههای زیر سخن گفتهاند:
الف -ضعف و تضعیف سندی روایات جرحآمیز
نجاشی روایت را بدون سند و با صیغه تمریض «رُوِیَ» نقل نموده است که احتماالً به صحت آن
اعتقاد نداشته است.
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درباره خبر بقباق نیز آمده است که درخصوص یکی از راویان ،محمد بن عیسی تردید وجود دارد.
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البته وجود متابع برای خبر بقباق و حسنهبودن آن خبر ،تضعیف سندی اخبار جرحآمیز را با تأمل
مواجه میسازد.
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ب -تضعیف داللی روایات جرحآمیز

 .1وسایل الشیعة ،ج ،1ص ،321جامع الرواة ،ج ،1ص ،184معجم رجال الحدیث ،ج ،9ص ،243بیات مختاری1422 ،ش ،ص 88و .82
 .2الفهرست ،ابن ندیم ،ص ،211الفهرست ،طوسی ،ص 118و رجال النجاشی ،ص.139
 .4معجم رجال الحدیث ،ج ،9ص.243

 .3رجال النجاشی ،ص 139و بیات مختاری1422 ،ش ،ص.13
 .9خالصة االقوال ،ص.143

 .8الکافی ،ج ،1ص 412و مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول(ص) ،ج ،23ص.222
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آنچه از مجموع روایات مرتبط با طرد حریز برمیآید آنکه امام صادق(ع) حریز را از خود راند و در
این جهت وساطت بقباق را هم رد کرد .امام(ع) عدم پذیرش را با موقعیت حریز و شمشیرکشیدن او
ارتباط داد.
این رفتار امام(ع) مورد تحلیلهای مختلف قرار گرفته است :بعضی دانشمندان با توجه به مشروعیت
پیکار با خوارج ،رفتار امام(ع) را متشابه و داللتش بر تضعیف حریز را ناوارد دانستهاند 1.برخی از ایشان
این رفتار را همانند رفتارشان با زراره ،از باب تقیه و برای حفظ جان حریز دانستهاند 2.گروهی دیگر
روایت طرد حریز را صحیح و دالّ بر خطای حریز دانستهاند که با عدالت وی منافات ندارد .ایشان
گفتهاند :خطا و گناه با توبه قابل زوال است و شواهد حاکی است که امام(ع) پس از زمانی محدود
حریز را بخشید و بهحضور پذیرفت.
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بر این اساس حتی اگر رفتار امام صادق(ع) با حریز جدی و بهسبب خطای او بوده باشد استمرار
حضور حریز در میدان مبارزه تا پایان عمر و شهادت او در این میدان حاوی این نکات است که یا
شمشیرکشیدن او از اساس بالاشکال و رفتار امام(ع) به سبب تقیه بوده است؛ و یا اینکه اگر در فرصتی
خطا کرده و تنبیه شده است ،در ادامه مورد بخشش و پذیرش امام(ع) واقع گردیده است.
ج -تصریح به توثیق حریز
جز توثیقات خاص شیخ طوسی ،عالمه حلی و ابن داوود رفتار شیخ صدوق ،ابن قولویه و علی بن
ابراهیم قمی که در آثار خود ادعای نقل از ثقات دارند و از حریز هم مکرر نقل کردهاند دلیل بر توثیق
عام حریز توسط آنان است.
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د -ستایش از حریز با تجلیل از کتاب او

 .1خالصة األقوال ،ص ،143رجال ابن داوود ،ص 11و  ،241التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،ج ،3ص 214و تکملة الرجال ،ج ،1ص.412

 .2استقصاء اإلعتبار فی شرح اإلستبصار ،ج ،1ص ،91مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول(ص) ،ص 222و إکلیل المنهج فی تحقیق المطلب،
ص.112

 .4جامع الرواة ،ج ،1صص 188-182و معجم رجال الحدیث ،ج ،9ص.242

 .3من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص ،4کامل الزیارات ،ص 88و  229و تفسیر القمی ،ج ،1ص 22و  131و ج ،2ص 28و .223
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حریز سجستانی از اصحاب اصول معتبر روایی است .مطابق روایت حسنه حماد بن عیسی کتاب
صالة او به تأیید امام صادق(ع) رسیده است 1.به این دلیل برخی از مشایخ و فقهای شیعه ضمن پذیرش
اعتبار و مرجعیت کتاب حریز ،از آن بر جاللت شأن وی استفاده نمودند.
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 -3عبداهلل بن نجاشی
أبوبُجَیر (ابوالخیر ،ابوخداش) عبداهلل بن النجاشی بن عثیم أسدی نصری (بصری ،نضری) جد هفتم
ابوالعباس نجاشی ،صاحب رجال است که از سوی منصور عباسی به والیتداری اهواز رسید 3.از تبار و
سابقه حضورش در سجستان اطالع زیادی در دست نیست .گرچه برایش پسوندهای عربی مذکور
است اما آمدن او در ضمن «دهاقین» 4اِشعار به ایرانیبودن او دارد.

5

عبداهلل در ابتدا زیدیمذهب بوده در سجستان شماری از خوارج بیزاریجوی از امام علی(ع) –
هفت یا سیزده نفر -را به قتل رساند .در فرصتی همراه عمار سجستانی به مدینه رفت و پس از مالحظه
اظهارات نااستوار عبداهلل بن حسن ،امام زیدیان در اندیشه تحول شد؛ با عمار در میان نهاد و بهدنبال
گفتگو با امام صادق(ع) به مذهب جعفری پیوست.

6

پارهای گزارشها حاکی است که عبداهلل نجاشی با ابن حسن منازعات کالمی مختلفی داشت و از
خالل آن گفتگوها به ضعف علمی و دوری عبداهلل بن حسن از تعالیم عترت(ع) پی برد .ابن حسن می-
گفت که شیعه میراثی افزون بر دیگران در اختیار ندارد 7.در روایتی دیگر آمده است :ابوالخیر گفت :به
امام صادق(ع) عرض کردم :ابن حسن گمان دارد شما اهلبیت(ع) از داشتن پیشوایی آگاه بیبهرهاید.
حضرت(ع) فرمود :چنان نیست .ای ابن نجاشی بهخدا سوگند واقعاً در میان ما کسانی وجود دارند که

 .1تهذیب األحکام ،ج ،2ص.81

 .2من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص ،4مستطرفات السرائر ،ص ،982ذخیرة المعاد فی شرح اإلرشاد ،ج ،1ص 2و تکملة الرجال ،ج ،1ص.412
 .4رجال النجاشی ،ص 214و خالصة األقوال ،ص.128

 .3دهقان عنوان و مقامی ایرانی و بهمعنای تاجر بزرگ و کدخداست.
 .9الکافی ،ج ،2ص.122

 .8الکافی ،ج ،1ص ،418اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص 842و خالصة االقوال ،ص.121
 .1کشف الغمة ،ج ،4ص.324

8

اخبار در دل و گوش آنان نهاده میشود و فرشتگان با آنان مالقات دارند .پرسیدم :در میان شما؟! تا
سهبار پاسخ داد :بلی به خدا سوگند در بین ما جود دارند.

1

جریان گرایش ابن نجاشی به امام صادق(ع) با اندک تفاوتی در منابع مختلف وارد شده است .کشی
آن را از قول عمار سجستانی با سند متصل و تفصیل بیشتری چنین نقل کرده است« :از سجستان تا مکه
همراه عبداهلل بن نجاشی بودم .او بر عقیدهی زیدیه بود .هنگامیکه به مدینه رسیدیم من ،محضر امام
صادق(ع) شتافته او نزد عبداهلل بن حسن رفت .وقتیکه برگشت او را شکستهحال یافتم که در
رختخوابش ناآرام بود و آه میکشید .گفتم :ابابجیر چه شده است؟ گفت :انشاءاهلل برای هنگام صبح
جهت من از امام خود اجازهی مالقات بگیر! صبحگاهان بر اباعبداهلل(ع) داخل شدم و گفتم :این عبداهلل
بن نجاشی از من خواسته است تا از شما برایش اذن دخول بگیرم .او بر عقیدهی زیدیه است .فرمود:
بیاید .هنگامیکه داخل شد اباعبداهلل(ع) او را نزدیک خود نشاند .ابابجیر به امام(ع) گفت :فدایت شوم
من همواره به برتری شما اقرار داشته ،حق را تنها در شما میبینم؛ من سیزدهنفر از خوارج را کشتهام که
شنیدم همهی آنها از علی بن ابیطالب(ع) برائت میجستند .امام صادق(ع) سؤال نمود :آیا این مسئله
را از کس دیگری هم پرسیدهای؟ پاسخ داد :آری از عبداهلل بن حسن پرسیدم و او جوابی نداشت .این-
کارم بر او گران آمد و گفت :تو در دنیا و آخرت گرفتاری .گفتم :خدا تو را اصالح کند؛ پس برای چه
با مردم درباره علی(ع) دشمنی کردیم؟!
اباعبداهلل(ع) پرسید :ابابجیر چگونه آنها را کشتی؟ جواب داد :بعضی از آنها را از طریق رفتن به
پشتبام آنان با نردبان ،کشتم  ...پس حضرت(ع) فرمود :ابابجیر اگر آنها را به امر امام کشته بودی در
ارتباط با قتل آنان چیزی بر تو نبود؛ ولی تو بر امام سبقت جستی؛ الزم است که به اینسبب سیزده
گوسفند در منا ذبح کنی و گوشتش را صدقه دهی ،و جز آن چیزی بر تو نیست.
سپس امام صادق(ع) از جریانِ ناگفتهای که برای ابن نجاشی اتفاق افتاده بود خبر داد ... .عمار
گفت :ابوبجیر به من رو کرده پرسید :این چهسخنی است که آنرا به امام(ع) منتقل کردهای!؟ پاسخ دادم
بهخدا آن را برای هیچکس نگفتهام و او(ع) دارد سخنم را میشنود .امام صادق(ع) فرمود :ای ابابجیر
عمار چیزی برایم نگفته است .همینکه از نزد حضرت(ع) خارج شدیم ابوبجیر به من گفت :عمار،

 .1اإلختصاص ،ص 288و بصائر الدرجات ،ص.448

1

گواهی می دهم که وی عالم آل محمد(ع) است؛ آنچه من داشتم باطل بود و وی صاحب امر رهبری
است.

1

برخی گزارشها حاکی است که ابن نجاشی پس از پذیرش مذهب جعفری و رسیدن به والیتداری
اهواز از جانب منصور عباسی ،در تبلیغ مذهب امامی باصالبت ظاهر شده است .او ازجمله با شاعر
معروف ،سید حمیری ارتباطی تنگاتنگ داشت .سید در اشعارش از ابوبجیر بهنیکی یاد کرده است.
نجاشی از سید درخواست پیوستن به مذهب امامی و سرودن شعر در ارتباط با والیت داشت و حمیری
هم پذیرفت.

2

در کالم رجالشناسان توثیقی نسبت به وی دیده نمیشود؛ جز اینکه نجاشی از او در سیاقی فخرآمیز
یاد کرده است 3.نامههای اختصاصی و بیمانند متقابل او و امام صادق(ع) و برخورد متواضعانهاش با
نامه حضرت(ع) نیز از صالحیت شخصیت ابن نجاشی حکایت دارد 4.عالمه حلی و ابن داوود او را در
شمار معتمدان آوردهاند 5.مامقانی نیز حسن و معتمدبودن ابن نجاشی را تقویت نموده است.

6

در مقابل ،عالمه مجلسی او را ضعیف شمرده است 7.خویی ضمن ذکر شواهد مختلف مرتبط با
رجوع نجاشی به مذهب جعفری ،نامه امام صادق(ع) به وی و معتمدشمردن او توسط عالمه و ابن
داوود حلی گفته است :وثاقت او ثابت نیست؛ نامه امام(ع) که متضمن مدح است بهسبب مجهولبودن
نوفلی ضعیف است و سخن دو حلی هم که گویی مبنی بر اصالة الصحة است از نظرم اعتبار ندارد .او
در پایان ،بدون ذکر دلیل ،نظر عالمه مجلسی در ضعف نجاشی را پذیرفته است.

8

مطابق گزارشها ابن نجاشی پس از مالحظه ضعف اعتقادی و علمی عبداهلل بن حسن و مشاهده
علم متفاوت امام صادق(ع) به مذهب دوازدهامامی پیوست و مکاتباتی با حضرت(ع) داشت 9.ازجمله
 -1اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص ،842با اختصار ،الکافی ،ج ،1ص ،418بصائر الدرجات ،ص 289و تهذیب األحکام ،ج ،12ص.214
 .2دیوان السید الحمیری ،ص 123 ،11و  ،198اخبار السید الحمیری ،ص 188و اعیان الشیعة ،ج ،1ص.121
 .4رجال النجاشی ،ص 121و .214

 .3اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص 842و الکافی ،ج ،2ص ،122ج ،1ص.418
 .9خالصة األقوال ،ص 121و رجال ابن داوود ،ص.123
 .8تنقیح المقال ،ج ،2ص.222
 .1الوجیزة فی الرجال ،ص.111

 .8معجم رجال الحدیث ،ج ،11ص.489

 .2الکافی ،ج ،2ص ،122کشف الریبة عن احکام الغیبة ،ص 88و وسایل الشیعة ،ج ،11ص.221
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این مکاتبات که بهصورت مصنَف بیمانندی از امام صادق(ع) گزارش شده است رساله مبسوطی شامل
پاسخهای آن امام(ع) به سؤاالت وی در ارتباط با سیرت زمامداران در حوزه امور فردی و اجتماعی
است که از آن با عنوان «األهوازیة» « ،رسالة األهوازیة» و  ...یاد شده است.

1

دیگر مکاتبه ،نامهای است که امام صادق(ع) به درخواست یکی از بدهکاران ،خطاب به ابن نجاشی
بهعنوان والی اهواز نوشته است .گزارش نامه اینگونه است :نجاشی یکی از دهقانان و فرماندار اهواز و
فارس بود .یکی از شهروندان حوزه عمل او به امام صادق(ع) گفت :در دیوان نجاشی بدهی دارم؛ او
فردی باایمان و معتقد به اطاعت از شماست .کاش برایم نامهای خطاب به او مینوشتی! امام(ع) خطاب
به نجاشی چنین نوشت :بسماهلل الرحمن الرحیم ،برادرت را شاد کن تا خدا تو را شاد گرداند .راوی
گفت :هنگام ورود صاحب نامه ،نجاشی جلسه داشت .وقتی خلوت شد نامه را تحویلش داد و گفت:
این نامه امام صادق(ع) است .ابن نجاشی نامه را بوسید و بر چشمانش نهاد و پرسید :چه حاجتی
داری؟ گفت :به دیوانت بدهکارم .پرسید :چه مقدار؟ گفت :ده هزار درهم .نجاشی کاتبش را خواند و
فرمان داد تا بدهیاش را از او برداشته و در آینده نیز چنان کنند؛ سپس سؤال نمود :آیا ترا خوشحال
کردم؟!

2

ابن نجاشی راوی امام صادق(ع) و عمر بن اذینه و سفیان بن سمط از راویان نجاشیاند.

3

 -8-9بررسی و تحلیل
درباره ابن نجاشی نیز رجالیان اختالف کردهاند؛ بعضی او را ضعیف خواندهاند و گروهی دیگر وی
را ستودهاند و یا در موقعیت حسن و معتمدبودن نشاندهاند؛ تفصیلیترین بیان دراینارتباط را مامقانی
دارد؛ او نوشته است :گرچه در سخن رجالیان شیعه حکم به وثاقت ابن نجاشی دیده نمیشود ،اما از
اظهارات آنان دو قول قابل دریافت است:

 .1رجال النجاشی ،ص ،214کشف الریبة عن احکام الغیبة ،ص ،88وسایل الشیعة ،ج ،11ص 221و الرسائل الرجالیة ،ج ،2ص.441
 .2الکافی ،ج ،2ص.122

 .4الکافی ،ج ،8ص 449و بصائر الدرجات ،ص.324
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 -1ضعف وی که عالمه مجلسی در وجیزه آورده است .ظاهراً این داوری به سبب پذیرش والیت
منصور عباسی از سوی اوست ،که دراینباره اجازهای از امام صادق(ع) نیز دیده نمیشود.
 -2حسن و معتمدبودن او که از یادکرد ابوالعباس نجاشی از عبداهلل ،اظهارات عالمه حلی و ابن
داوود دربارهاش برداشت میشود .شواهد این قول مراجعت او به تشیع امامی و وجود ستایشهایی
است که او را در ضمن افراد حسان قرار داده و سبب وثوق به اخبارش میشود .روایت عمار سجستانی
در تغییر مذهب او ،روایت نوفلی مبنی بر اضطرار او در پذیرش زمامداری اهواز ،سؤال و جوابش با
امام صادق(ع) و زاهدخواندن او توسط شیخ طوسی در همین جهت قابل ذکر هستند .مامقانی درنهایت
جمعبندی مناسبی کرده است ... :از آنچه ذکر شد فهمیده میشود او از رجال حسان و معتمد بوده
است .قطعاً رفتار عالمه حلی و ابن داوود که او را در شمار رجال مورد اعتماد آوردهاند صحیح و آنچه
در ضعفش آمده است خطاست.

1

قول به ضعف ابن نجاشی به دالیلی قابل مناقشه است؛ اگر دربارهاش سخن از توثیق وجود ندارد
حکم به تضعیف توسط متقدمان نیز نیامده است .رجوع ابن نجاشی به مذهب حق ،مکاتبات او با امام
صادق(ع)  ،ستایش شیخ طوسی از وی ،داوری رجالیان حلی و وجود تردید در سالمت عبارت نسخه
وجیزه مجلسی در تضعیف او اگرچه در اثبات وثاقتش ناتمام است ،دستکم سبب حسن و معتمدبودن
وی میشود .ضمناً عبداهلل نوفلی که مجهول خواندهشده است نزد اهل سنت مقبول ،از رجال ترمذی و
راوی مناقب اهلبیت(ع) است.

2

 -4مبانی نظری تحقیق
شریعت اسالم مبتنی بر پارهای مبانی و دارای برخی ضوابط است که حرکت در چارچوب آن
موجب تأمین صالح و سعادت است و تخطی یا بیمباالتی ،اسباب ناکامی و فساد را فراهم میآورد .در
ارتباط با موضوع بحث ،گفتنی است توجه به موقعیت اهلبیت(ع) و رعایت چارچوب صحیح تعامل با
آنان مهم و ضروری مینماید .برخی از مبانی و مقررات بهقرار زیر هستند:
 -1-4حرمت نصب و دشنام به اهلبیت(ع)
 .1تنقیح المقال ،ج ،2ص.222

 .2تقریب التهذیب ،ج ،1ص 322و تهذیب التهذیب ،ج ،9ص.211
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همانگونه که حبّ اهلبیت(ع) شرط ایمان است دشمنی با آنان نشان از کفر دارد .لذا سبّ
پیامبر(ص) جرم ،سبب ارتداد و هدربودن خون فرد دانسته شده است 1.برای سبّ امامان و دیگر
انبیاء(ع) نیز حکم قتل آمده است 2.بعضی گفتهاند :حتی کسی که امامی عادل را سبّ کند نیز باید کشته
شود.

3

اقدامات حریز سجستانی و عبداهلل بن نجاشی در پیکار با خوارج نمونههایی از عمل به این حکم
شرعیاند.
 -2-4ضرورت استیذان از حاکم شرعی در امر قتل
بیگمان امربهمعروف و نهی از منکر واجباتی هستند که عمل به آن موجب برپایی دیگر فرایض می-
شود .البته عمل به این فرایض شرایط و مراتبی دارد .در حدیث آمده است ...« :من رأى منکم منکراً
فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک أضعف االیمان»

4

با اینوجود در صورت تأثیرداشتن مرتبه پایینتر امرونهی ،نوبت به مرتبه باالتر نمیرسد .از سوی
دیگر اقدام به این واجبات ،مستلزم شناخت معروف و منکر و داشتن مجوز برای ورود بهمراتب
سختتر آن ،مخصوصاً قتل نفس است .لذا برای دستیابی به آثاری مطلوب ،استیذان از ولی شرعی
ضرورت دارد.

5

بر ایناساس امام صادق(ع) از حریز انتظار استیذان داشت و در قالبی گالیهآمیز فرمود :او مملوک
ماست؟ شمشیر کشید! 6به ابن نجاشی نیز گفت :اگر آنان را به فرمان امام کشته بودی چیزی بر تو

 .1الکافی ،ج ،1ص ،281االنتصار ،ص 382و المجموع ،ج ،12ص.328

 .2غنیة النزوع إلی علمی األصول و الفروع ،ص ،328المختصر النافع ،ص 221و شرائع اإلسالم ،ج ،3ص.238
 .4جواهرالکالم ،ج ،21ص.433

 .3صحیح مسلم ،بیتا ،ج ،1ص92

 .9المقنعة ،ص ،822شرائع اإلسالم ،ج ،1ص ،292جواهرالکالم ،ج ،21ص 481و تحریرالوسیلة ،ج ،1ص.381
 .8الکافی ،ج ،1ص.412

10

نبود 1.امام(ع) اضافه کرد تا ابن نجاشی جهت کفاره این خودسریها برای هر قتل ،یک قربانی انجام
دهد .این رفتار امام(ع) بر ضرورت استیذان و قربانیدادن ظهور دارد.
بااینوجود فقها در ارتباط با این استیذان و قربانی اختالف کردهاند؛ مجلسی اول گفته است :ظاهراً
این قربانی استحبابی است 2.عالمه مجلسی نیز نوشته است :هیچکس از فقهای ما قائل به وجوب این
کفاره و بلکه وجوب استیذان از امام در این زمینه نیست .شاید این دو مستحب باشند .صاحب شرایع
گوید :قتل سابّ النبی(ص) بر شنونده ،مادامیکه ترس ضرر بر خود ،مال و یا دیگر مؤمنان نداشته باشد
رواست .همینگونه است حکم کسی که سبّ امامان(ع) کند .در مسالک آمده است :این حکم اتفاقی و
دارای شواهد روایی است.

3

محقق بحرانی گفته است :وجوب استیذان برای قتل سبّکننده امیرالمؤمنین(ع) باید مربوط به زمان
حضور معصوم(ع) باشد .آنچه از سخن بزرگان شیعه فهمیده میشود وجوب قتل سابّ ،بدون ارتباط با
دیه مقتول بهطورکلی است.

4

در دوره معاصر و در پناه حکومت اسالمی نیز مالحظه مراتب امربهمعروف و نهی از منکر و
واگذاری امرِ مراتب نیازمند اِعمال قدرت به حاکمیت موردنظر است.

5

بههرحال به نظر میآید استیذان از ولیّ شرعی در ارتباط با قتل الزم است.
 -9-4ضرورت حفظ شیعه در برابر مخاطرات
شیعه بهحکم شریعت ،همواره در برابر زمامداران جائر و جریانات انحرافی موضع داشته است.
بااینوجود بقای جماعت شیعه که عموماً در اقلیت بوده است تنها در پناه تدابیر امامان(ع) میسر شده
است .ازجمله این جریانات انحرافی جریان قشریگرای خوارج است که برخالف بسیاری از گروههای

 .1اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص 842و الکافی ،ج ،1ص.418
 .2روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،ج ،12ص.411

 .4مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول(ص) ،ج ،23ص.223
 .3الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب ،ص.282

 .9پایگاه ،WWW.KHAMENEI.IR :استفتائات  1293و  ،1283تاریخ بازدید.1428/9/1 ،
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معاند ،عالوه بر منازعه با شیعه با حاکمان نیز در ستیز بودهاند .لذا مسئله مقابله شیعه با اینجماعت با
مالحظاتی خاص دنبال شده است.
جریان خارجیگری نگرش متفاوتی به دین و دولت داشت .امام علی(ع) در ایام حاکمیت خود ،با
ایشان مادامیکه برای شهروندان مشکلساز نبودند مدارا نمود و پس از مقابله با آنان به این اقدام خود
مباهات هم نمود .سبب این مماشات آن بود که امام(ع) ترسناکترین فتنهها را نه فتنه خوارج ،بلکه فتنه
امویان میدانست.

1

حضرت(ع) پس از درهمشکستن جمع و جماعت خارجیان درباره رفتار با آنان سفارشهای
متفاوتی داشت .او(ع) که میدانست خوارج بهقدرت نخواهند رسید و از سویی پیکار شیعه با آنان ،هم
برای شیعیان هزینه دارد و هم بهسود زمامداران ستمگر تمام میشود ،مقابله با ایشان را مشروط به ستیز
آنان با امامان عادل دانست 2و در توضیح سبب گوناگونی رفتار با خارجیان فرمود :حکم کسی که در
پی حق باشد و خطا کند باآنکه آگاهانه بهدنبال باطل است برابر نیست.

3

امام حسن(ع) نیز در پاسخ به درخواست معاویه مبنی بر پیکار با خارجیان فرمود :اگر بخواهم با
اهل قبله مقابله کنم تو اولی به نبرد هستی! 4مطابق گزارشی دیگر فرمود :برای صالح و الفت مسلمانان
جنگ با تو را رها کردم؛ مرا پنداری که در معیت تو پیکار کنم!؟

5

بر این اساس نبرد با خوارج مشروط و تابع رعایت مالحظاتی چون حفظ شیعه و سودنبردن
زمامداران ستمگر از این مقابله بوده است؛ اموری که در ارتباط با مقابله حریز و ابن نجاشی با خوارج
قابلتأمل مینمایند.
 -4-4همراهی امام صادق(ع) با جهاد مجاهدان
بیگمان معصوم(ع) از افقی برتر به حوادث مینگریسته و مناسبترین مواضع را در هر موقعیتی
اتخاذ میکرده است؛ و گرچه امام صادق(ع) جهاد علمی فرهنگی را در صدر اقدامات خود داشتهاند امّا
 .1نهجالبالغه1481 ،ق ،ص.141
 .2کنزالعمال ،ج ،11ص.422

 .4نهجالبالغه1481 ،ق ،ص.23

 .3أنساب األشراف ،ج ،9ص.184

 .9شرح نهج البالغة ،ج ،18ص 13و علی و الخوارج ،ج ،1ص 324و .323
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از پشتیبانی از مبارزات عملی مجاهدانی که در پی امربهمعروف و نهی از منکر جان خود را در معرض
خطر گذاشته بودند نیز غفلت نورزیدند.
امام(ع) در مواردی اقدامات مسلحانه یاران خود را که عموماً بر ضد امویان بود تأیید نمودند؛
ایشان(ع) با پذیرش قیام مسلحانه زید بن علی(ع) اقدامات مسلحانه همراهانش چون حفص بن سالم
حناط و سلیمان بن خالد را هم تأیید کردند 1.لذا رجالیان هم آنان را توثیق و ستایش نمودهاند.

2

از ظاهر رفتار امام صادق(ع) با ابن نجاشی نیز چنان برمیآید که حضرت(ع) اقداماتش در قتل
خوارج را تأیید ضمنی ولی تصحیح نمود.
 -0طرد حریز و پذیرش ابن نجاشی از سوی امام صادق(ع) در یک نگاه
حریز پس از قیام مسلحانه در سجستان با طرد امام صادق(ع) مواجه شد 3و وساطتهای فضل بقباق
برای پذیرش او نیز بیفایده بود .بقباق در ارتباط با میزان مناسب مجازات مملوک از سوی ارباب
پرسید و هنگامیکه از امام(ع) از تناسب کیفر و گناه شنید گفت :شما حریز را بیش از گناهش مجازات
نموده اید .حضرت(ع) ضمن انکار ،رفتار حریز را تخطئه کرد و طرد او را به سبب خروج مسلحانه
دانست .ضمناً بقباق را نیز به سبب اصرار بر پذیرش حریز توبیخ نمود.

4

ابن نجاشی نیز پس از قتل شماری خارجی به مدینه رفت و هنگام ناامیدی از اظهارات امام زیدیان
با وساطت عمار سجستانی به حضور امام صادق(ع) رسید و از اقداماتش در قتل و کیفیت قتل خوارج
گفت .امام(ع) ضمن گوشزدکردن لزوم استیذان ،راه جبران این اقدام خودسرانه را در قربانیدادن
دانست.

5

از ظاهر این گزارشها استفاده میشود که هم حریز و هم ابن نجاشی بدون اذن ولیّ شرعی به قتل
خوارج پرداختند؛ امام(ع) حریز را طرد ،ولی ابن نجاشی را راهنمایی نمود .همچنین برمیآید که هردو
 .1عیون أخبارالرضا(ع) ،ج ،1ص 229و کفایة األثر ،ص.428

 .2رجال النجاشی ،ص 149و  184و الرجال ،طوسی ،ص ،219الفهرست ،ص ،111خالصة األقوال ،ص 121و تکملة الرجال ،ج ،1ص413
و.391

 .4رجال النجاشی ،ص.139

 .3الکافی ،ج ،1ص 412و اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص.882

 .9الکافی ،ج ،1ص  ،418اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص ،842بصائر الدرجات ،ص 289و تهذیب األحکام ،ج ،12ص.214
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درصدد عمل به تکلیفی شرعی و حکمی اولیه  -قتل دشنامگویان به عترت(ع)  -و غافل از حکم ثانوی
اجازه از ولی شرعی بودهاند.
 -1دالیل تفاوت رفتار امام صادق(ع) با حریز
با توجه به اینکه بیگمان رفتار معصوم خالی از حکمت نیست ،اسباب تفاوت رفتار امام(ع) و
برخورد تند با حریز را باید در موارد زیر جستجو نمود:
 -8-1حفظ حریز و تقیه
تقیه بهمعنای همراهی ظاهری مؤمنان با خصم و بهعنوان اقدامی حفاظتی در دوران امام صادق(ع)
بهطور خاص مورد استفاده و سفارش بوده است .این تدبیر قرآنی 1در هنگام خطر ،قِلَت و ضعف
مؤمنان نقش بیمانندی در حفظ جماعت شیعه داشته است .در مقاطعی از دوران پرمخاطره ابوعبداهلل
صادق(ع) حتی توجه و سالم به امام(ع) خطرناک بوده است؛ لذا برخی اصحاب از حضرت(ع) فاصله
میگرفتهاند تا سبب ایجاد دشواری برای امام(ع) نشوند.
کلینی  39حدیث در باب تقیه ،کتمان و سفارش به آن دو آورده است 2.ازجمله حماد لحام گفته
است :در أثنای راهی مقابل امام صادق(ع) واقع شدم .صورتم را برگرداندم و گذشتم .سپس بر امام(ع)
وارد شده گفتم فدایت گردم؛ مقابل شما واقع میشوم ولی صورتم را برمیگردانم تا برایتان مشکلی
پیش نیاورم .امام(ع) فرمود :خداوند ترا رحمت کند؛ دیروز فردی در فالن مکان با من روبرو شد و
«علیکالسالم یا اباعبداهلل» گفت؛ کار خوبی نکرد.

3

گاهی اوقات هم امام(ع) از برخی اصحاب خاص اِعراض یا حتی بدگویی کرده است تا از آسیب
بدخواهان در امان مانند .عبداهلل بن زراره گفت :امام صادق(ع) به من فرمود :سالم مرا به پدرت برسان.
به او بگو من تنها برای دفاع ،از تو بد میگویم .زیرا بدخواهان بهسوی هرکس که او را به خود نزدیک
کرده ،موقعیتش را میستاییم میشتابند تا به آنان اذیت رسانند؛ چون او را دوست داریم و نزدیک
ماست بهوی اتهام میزنند؛ قصد اذیت و قتلش را میکنند و هرکس را که ما بد گوییم میستایند .عیبت
 .1نحل 128/و غافر.28/

 .2الکافی  ،ج ،2ص.211
 .4همان ،ج ،2ص.218
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را گویم زیرا بهجهت ما مشهور شده و مملوک مایی و به ایندلیل که ما را دوست و بهما میل داری
پیش دیگران مذموم و ناستودهای .خواستم عیبت را گویم تا به اینسبب ترا بستایند و بهاین صورت شرّ
آنان از تو دفع شود؛ همانند جریان کشتی افراد مسکینی که قرآن گفته است و حضرت خضر(ع) آن را
ب رای در امان ماندن معیوب ساخت  ...در مثال دقت کن! به خدا سوگند در دنیا و آخرت محبوبترین
مردم پیش من و پدرم هستی . ...

1

بر همین اساس برخی از فقیهان و رجالیان ،طرد حریز از سوی امام صادق(ع) را از باب تقیه
دانستهاند .عالمه مجلسی گفته است :شاید امام(ع) همانند رفتار با زراره به سبب تقیه و جهت جرأت
نیافتن حریز بر تکرار آن رفتار ،از پذیرش وی خودداری نمود.

2

با توجه به مشروعیت اقدام حریز ،فضای حاکم و پیامدهای شهرت امام صادق(ع) و یارانشان به
اقدامات مسلحانه ،استفاده حضرت(ع) از عنصر تقیه در جریان حریز بیوجه نیست .این محذور برای
امام(ع) در ارتباط با ابن نجاشی نبوده است.
از اخبار نجاشی و بقباق در ارتباط با عدم پذیرش حریز از سوی امام صادق(ع) برمیآید که یا
ایشان(ع) تقیه کردهاند و یا با کارزار با خوارج در آنشرایط مخالف بودهاند .در صورت ناوارد دانستن
احتمال تقیه ،اسباب تفاوت رفتار حضرت(ع) باید در موارد زیر جسته شود:
 -2-6تفاوت مذهبی حریز و ابن نجاشی
یکی از دالیل احتمالی تفاوت رفتار امام(ع) با این صحابیان تفاوت مذاهب ایشان است .حریز متعلق
به خاندانی باسابقه ،اهل علم و از اصحاب برتر امام صادق(ع) است؛ امّا ابن نجاشی دهقانی زیدی-
مذهب بوده است.

3

جهاد و مبارزه مسلحانه جایگاهی اساسی در مذهب زید دارد؛ زید بن علی(ع) گفته بود :هرکس
دنبال جهاد است پیش من آید و هرکه در پی علم است نزد برادرزادهام جعفر رود 4.ابن نجاشی همراه
 .1اختیار معرفة الرجال ،ج ،1ص 432و .492

 .2مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول(ص) ،ج ،23ص.222
 .4اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص 842و الکافی ،ج ،1ص.418
 .3کفایة األثر ،ص.428
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با عمار سجستانی راهی مدینه و در آنجا بر امام زیدیان وارد شد .دغدغهاش در ارتباط با قتل خوارج را
با او درمیان گذاشت و هنگامیکه پاسخ مناسب دریافت نکرد سرخورده شد .آنرا با عمار سجستانی در
میان گذاشت و بهحضور امام صادق(ع) رسید .امام(ع) پس از بررسی جوانب امر او را برای جبران
رفتارش راهنمایی کرد.

1

بهاینترتیب ابن نجاشی مطابق مذهب خود صحیح عمل نموده است؛ بر همین اساس در ارتباط با
مستبصران آمده است که اگر آنان مطابق مذهب قبلی خود عمل کرده باشند عمل آنان صحیح بوده جز
در ارتباط با زکات ،الزم به اعاده نیست.

2

چنان به نظر میرسد همانگونه که امام صادق(ع) باوجود زمینه برای ورود به اقدامات مسلحانه
جهاد زیربنایی علمی و فرهنگی را ترجیح دادند ،از یاران خود نیز چنان انتظاری داشتند؛ بهویژه آنکه در
مذهب جعفری ورود به مرتبه یدیِ امربهمعروف و نهی از منکر نیاز به استیذان از معصوم(ع) داشته
است .لذا حریز بدان جهت که بدون اذن امام(ع) شمشیر کشیده بود مورد طرد حضرت(ع) قرار گرفت.
 -9-1تفاوت مقام فقاهتی و اختصاص حریز
شواهد نشان میدهند که حریز ،فقیهی تراز اول و از اصحاب خاص امام صادق(ع) بوده است.

3

صحیحه حماد بن عیسی مبنی بر تأیید اصل صالت حریز و اهتمام صدوق و دیگر فقیهان به آن ،دلیل
مقام برتر فقهی اوست 4.این موقعیت حریز برای ابن نجاشی نبوده است؛ لذا انتظاری که از حریز با آن
موقعیت علمی و آنهم در منطقهای که شیعه در اقلیت بوده است میرفته است از ابن نجاشی نمیرفته
است .سخن از مملوکیت حریز برای امام(ع) نشان از موقعیت خاص حریز و نگرانی حضرت(ع) بر او
و یارانش از پیامدهای این اقدامات دارد؛ یعنی همان سرنوشتی که در ادامه برایشان رقم خورد و همه
یکجا در مسجد به شهادت رسیدند!

5

 .1اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص 842و الکافی ،ج ،1ص.418

 .2الکافی ،ج ،4ص ،938ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة ،ج ،2ص ،342الرسائل العشر ،ص 121و المعتبر ،ج ،2ص.189
 .4رجال ابن داوود ،ص.241

 .3من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص.4
 .9اإلختصاص ،ص.221
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وقتی مالحظه گردد که این هزینه برای مبارزه با خوارج بهعنوان جریانی مخالف حکومت جائران
پرداخت شده است بلندنظری امام(ع) آشکارتر میشود.
 -4-6تفاوت منطقه حضور و فعالیت حریز و ابن نجاشی
گزارشهای مرتبط نشان میدهند خوارج که همواره با حاکمان در ستیز و تحت تعقیب بودهاند در
مناطق مختلف ایران ازجمله کرمان ،خراسان و سجستان حضور داشتهاند .این حضور در برخی نواحی
سجستان مانند ناحیه فعالیت حریز پررنگ و شیعه امامی در اقلیت بوده است .مطابق پارهای گزارشها
مذهب غالب در سجستان مذهب حنفی بوده است .خوارج نیز حضور قابلتوجهی در این منطقه داشته-
اند .این حضور در برخی نواحی آن چون کرکویه غالب بوده است 1.با توجه به استعمال مشترک
سجستان بر کل اقلیم و بر مرکز یا بعضی از نواحی آن ممکن است مراد شیخ مفید از غلبه خوارج در
سجستان ،کرکویه یا ناحیهای دیگر از سجستان بوده باشد.
به سبب غلبه جمعیتیِ خوارج در برخی نواحی سجستان مبارزه حریز و شیعیان با آنان در این
نواحی میتوانسته است به ضرر شیعه تمام شود .از سوی دیگر از زیدی بودن نجاشی برمیآید که او در
جریان مبارزه با خوارج ارتباطی با حریز و فتوای او در قتل دشنامگویان نداشته است؛ و محتمل است
وی در منطقهای فعالیت میکرده است که برخالف منطقه حضور حریز ،شیعیان در آنجا حضوری
متفاوت و احیاناً پررنگتر داشتهاند .لذا خوف از بینرفتن شیعه بهسبب مبارزه با خوارج نمیرفته است.
 -7نتیجه:
 .1برآیند اخبار و گفتار رجالیان ،وثاقت حریز بن عبداهلل سجستانی است؛ امّا اقوال و شواهد ،حد-
اکثر ممدوح و حسنبودن ابن نجاشی را اثبات میکنند.
 .2اینکه رفتار امام صادق(ع) با حریز از باب تقیه و برای حفظ وی بوده است ،نمونههای متعدد و
متابعاتی در تاریخ تشیّع دارد.
 .3اگر احتمال تقیه ،منتفی تلّقی شود ،راز تفاوت رفتار امام(ع) باید در جهات زیر جسته شود:
ا -جعفریبودن حریز از آغاز و زیدیبودن ابن نجاشی
 .1معجم البلدان ،ج ،4ص.122
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ب -برجستگی فقهی و جایگاه ویژه حریز
ج -کمیِ جمعیت شیعه در منطقه حضور حریز و ضرورت دقت عمل بیشتر
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