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حریدددز بدددن عبدددداق و عبدددداق بدددن نجاشدددی از صدددحابیان واالمقدددام امدددام صدددادق ،۷در

« ِس ِجستان» ،در واکنش به ناسزاگویی خوارج به امامعلی ،۷تعدادی از آندان را کشدتند.

امددام صددادق ۷در برابددر ایددن اقدددامات مشددابه« ،حریددز» را از خددود دور سدداخت کدده حدداوی

تخطئدده و تنبیدده اوسددت و «ابددن نجاشددی» را پددذیرفت و رفتددارش را تصددحیح نمددود .پددژوهش
فرارو دنبال پاسخ به چگونگی و چرایی این موضعگیری متفاوت است.

در بدداره جددرح یددا توثیددق ایددن راو یددان ،در منددابع روایددی ،رجددالی و برخددی مجددالت ّ
تخصصددی،
نکاتی آمده است؛ ّاما درباره چرایدی تفداوت رفتدار امدام صدادق ،۷مقالدهای یافدت نشدد.

بررسی و تحلیل اخبار مرتب  ،نشان میدهند که حمل روگردانی امدام ۷از حریدز بدر تقیده
اولیه ّ
بیوجه نیست .همچنین گرچه حکم ّ
سبکننده امام علی ،۷قتل اوسدت ،لکدن
اجرای این حکم ،مسدتلزم اذن معصدوم ۷و پدیشبیندی پیامددهای آن اسدت کده رعایدت

اینجهات ،به ویژه از اصحابی در تدراز حریدز انتظدار مدیرفتده اسدت؛ امدوری کده در شدرای
متفاوت و درباره افرادی چون ابن نجاشی مورد انتظار نبوده است.

کلیاادواژههااا :امددام صددادق ،۷دشددمنی اهددلبیددت ،:حریددز بددن عبددداق ،عبددداق بددن

نجاشی ،خوارج.

 .1استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسندۀ مسئول) ((.)heydarynasab43@theo.usb.ac.ir
 .2دانشیار علوم قرآن و حدیی دانشگاه نیشابور (.)bayatmokhtari@neyshabur.ac.ir

 .3دانش آموخته ارشد کالم اسالمی و معاون نهاد نمایندگی در دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد زاهدان (.)mbhnasab@gmail.com
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حریز بن عبداق سجستانی و عبداق بن نجاشی از اصحاب برتر امام صادق ۷هستند .با

توجده بدده ایددنکدده نصددب اهددلبیددت ،:ازجملده دشددنام بدده امددام علددی ۷کفددر و سددبب هدددربودن
خددون اسددت ،ایشددان هنگددام مواجه ده بددا سد ّ
دب خددوارج در ِس ِجسددتان بدده حکددم مهدددوریت خددون
نواصب عمل کردند .آنان پدس از ارتکداب قتدل برخدی از خدوارج بده جدرم مدذکور در محضدر امدام

صادق ۷حاضر شدند .امدام ۷از پدذیرش حریدز خدودداری و بلکده او را از خدود دور نمدود و بده
ً
ایددن صددورت ظدداهرا او را تنبیدده کددرد و عبددداق بددن نجاشددی را بدده حضددور پددذیرفت و رفتددارش را
تصحیح نمدود .چرایدی تفداوت رفتدار امدام صدادق ۷بدا ایدن دو صدحابی و در بداره جدرم مشدابه،

موضوع تحقیق حاضر است.

در بداره جددرح یددا توثیدق ایددن راو یددان پدارهای مطالددب در منددابع روایدی و رجددالی شددیعه وارد شددده

اسددت .در دوره معاصددر در بدداره وثاقددت حریددز بددن عبددداق و مسددهله ارسددال روایددات او دو مقالدده

تخصصی توس آقایان بیات مختاری و همدانی نگاشته شده است؛ اما درباره ابن نجاشدی و

چرایی تفاوت رفتار امام صادق ۷با این دو ،آنگونه که موضوع مقاله حاضر اسدت ،نوشدتهای

یافت نشد.

فرل آن است که گرچه حکم اولیه دشنامگو به امام علدی ۷هددربودن خدون اوسدت ،لکدن

اجرای این حکم مستلزم بررسی موقعیدت اجراکننددگان ،پدیشبیندی پیامددهای آن و اسدتیذان
ً
از معصوم ۷است که این امر مخصوصا از عالمانی چون حریدز انتظدار مدیرفتده اسدت؛ امدوری
که در شرای متفاوت و درباره افراد متوس و بیارتباط بدا امامدان ،:مانندد ابدن نجاشدی مدورد

انتظار نبوده است.

 .2حریز بن عبداهلل سجستانی

ابوعبداق یا ابومحمد حریز بن عبداق سجسدتانی از اصدحاب صدادقین ۸و از فقهدای تدراز
اول مکتب تش ّیع است .او مطابق برخی از گزارشها فرزند عبداق بدن حسدین کدوفی اسدت کده
از مشایخ شیعه بوده در سجستان منصب قضا داشت و تا آخر عمر در آنسامان ماند.

1

بعضی از بزرگان رجال شیعه ،چون برقی و کشی حریز را کوفی أزدی و عرب گفتهاندد کده بده

دلیل مسافرت ریاد به سجستان و رهبری دینی مردم آن منطقه سجستانی خوانده شدد .برخدی
 .1الجرح و التعدیل ،ج ،۳ص۲۸۹؛ إکمال الکمال ،ج ،۲ص۸۶؛ تااا العاروس ،ج ،۸ص .۴۶عبدداق بدن بدالل اشدعرى در
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شددعبان سددال  ۱۱۱هجددری بدده والیددتداری سیسددتان رسددید و ابددوحریز عبددداق بددن حسددین را بدده منصددب قضددای سیسددتان

گماشت (تاریخ سیستان ،ص.)۱۲۷

سجسدددتانیمقدددام باشدددد 1.مدددولیبدددودن حریدددز و قاضدددیبدددودن پددددرش در سجسدددتان احتمد ددال

سجستانیبودن او را تقویت میکند.

2

حری ددز  -ک دده در فق دده اه ددلبی ددت :س ددرآمد و ازجمل دده در جر ی ددان گفتگوه ددای فقه ددی م ددردم

سجستان با امام صادق ۷شاهد دیدار بوده است - 3با ابوحنیفه مناظره داشت.

4

وی  -کدده رهبددر مددذهبی سجسددتانیان بددود  -در جر یددان مبددارزه بددا خددوارج در سجسددتان بدده

شهادت رسید .شیخ مفید نوشته است:
حریز ب عبداهّٰلل به

چگونگی و چرایی تفاوت رفتار امام صادق؟ع؟ در برابر...

دیگددر او را مددولی أزد بدده حسدداب آوردهانددد کدده محتمددل اسددت در اصددل سجسددتانی یددا کددوفیتبددار

ساا رر و در آه ا به قال ر ید .بب ،آ بنود تنه او یناراهی

ررسا بردار داش و بیشار سرد

ساا از توارج بودهد .یارا حرینز از آهنا هسنب

به اسا علی ۷ها زا سیشنیدهد و به وی تبر داده ،اجازه قال ها زاگویا را توا ناند.
حریز ه .به آ ها اجازه داد .توارج سیدیدهد ته ی نی پن از دی نری از آ هنا تشناه
تمی تعدادشا گما همیبردهد .اهاقا تشاههای تود
سیشود .آها به شیعیا به دنیل ِ
را از سرجئه سیگرراند و با آ ها سیجن یدهند .سندتی چننی گذشن تنا در اداسنه بنه
واقعی اسر پی برده و شیعیا را دهبا همودهند .دو ناا حرینز در سسن د ،اطنراف او
جمع شدهد و تنوارج  -تنه سارصند حضورشنا در سسن د بودهند [ -سسن د را بنر
رشا ترام و تاس آ را زیر و رو همودهد .تداوهد بر آها رحم رر اد!

5

در تبیین گزارش فوق باید گفدت کده شدواهدی چدون تعلقدات خداطر عمیدق سجسدتانیان بده
اهل بیت :از قبیل خودداری آنان از ّ
سب امام علدی ،۷قیدام رودهنگدام علیده امو یدان پدس از
جریان کربال و یا ضرب سکه به نام اهل بیدت :اطدالق و عمومیدت سدخن شدیخ در بداره لبده

جمعیتی خوارج در سجستان را با تهمل روبهرو میکند .شاید مراد از سجسدتان در بیدان شدیخ،

ناحیهای از آن سامان بوده است که حریز در آنجا به پیکار بدا خدوارج فتدوا داده اسدت؛ بده و یدژه

با آنکه سجستان گاه بر کل اقلیم و گاه بر مرکز آن ،چون ررنر اطالق شده است ،ایدن احتمدال
 .1رجال البرقی ،ص۴۱؛ اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۸۱؛ فهرست الطوسی ،ص۱۱۸؛ رجال الطوسای ،ص۱۹۴؛ رجاال
ابن داوود ،ص ۷۲و۲۳۷؛ معجم رجال الحدیث ،ج ،۴ص.۲۴۹
 .2الجرح و التعدیل ،ج ،۳ص۲۸۹؛ إکمال الکمال ،ج ،۲ص۲۶۹ ،۸۶؛ ج ،۶ص.۲۲۳
 .3الکافی ،ج ،۲ص.۲۲۳
 .4اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۸۱؛ اإلختصاص ،ص.۲۳۶
 .5اإلختصاص ،ص.۲۳۷
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تقویت میشود.

1

بددا آنکدده حریددز در میدددان علددم و عمددل کارنامدده روشددنی داشددته اسددت ،رجددالشناسددان در بدداره

عملکددردش اخددتالف کددردهانددد .برقددی ،کشددی و نجاشددی از تصددریح بدده وثاقددت حریددز خددودداری

نمودهاند؛ با اینتفاوت که کشی و نجاشدی بده جدرح او گراییددهاندد .کشدی خبدر فضدل بقبداق را
مبنی بر عدم پذیرش حریز از سوی امام صادق ۷نقل کرده است و نجاشی از اینکه وی پدس

از قتال با خوارج مورد طرد امام ۷واقع شد ،گفته است.

2

مطابق برخی روایات ،ابوالعباس بقباق 3برای پذیرش حریز از سدوی امدام ۷مکدرر وسداطت

کرد و امام ۷عالوه بر نپذیرفتن وساطت ،واسطه را نیز توبیخ نمود.

4

در برابر ،برخی از بزرگان رجدال شدیعه حریدز را ثقده دانسدتهاندد .شدیخ طوسدی بده وثاقدت حریدز

تصریح نموده است .حلی و ابدن داوود ،ضدمن اشداره بده وجدود ابهدام در خب ِدر نپدذیرفتن حریدز از

سوی امام ۷به توثیق وی گراییدهاند.

5

اردبیلی پس از بررسی تفصیلی روایات و راویان حریز ،جرح وی را ناوارد دانسته و نوشته است:
ا
6
اسا صادق ۷احامان ایا اهدتی وی را راهده و در اداسه بخشیده باشد.
خویی نیز ضمن نقل دیدگاههای مختل

نوشته است:

با آ ته روای هبذیررا حریز ،صحیح و دنیل بر گناه وی ا ن  ،اسنا هناری عندان او
هیس ل زینرا سطنابق شنواهد ،گنناهش بنا توبنه زاینل شند .تثنر رواین او از اسنا
صادق - ۷ته باید بخشی از آ روایا پ از سقطع هبنذیررا  ،أتنذ شنده باشند -
دنیل بر پذیرش وی تو ط اسا  ۷و وثاق او

.

7

حریددز از صددادقین ۸و اصددحاب ایشددان چددون ابددان بددن تهلددب ،ررار بددن اعددین و محمددد بددن

مسلم روایت کرده است و جمعدی از راو یدان تدراز اول شدیعه چدون عبدداق بدن مسدکان ،ابدان بدن

عثمان ،محمد بن ابی عمیر و یونس بن عبدالرحمن از او روایت دارند.

8

 .1معجم البلدان ،ج ،۳ص۱۹۳؛ تاریخ سیستان ،ص۱۲۷؛ سکههاى ایران در دوره اسالمی تا برآمدن سلجوقیان ،ص.۱۲۸
 .2رجال البرقی ،ص۴۱؛ اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۸۳؛ رجال النجاشی ،ص.۱۴۲
 .3فضل بقباق از أصحاب ثقه امام صادق ۷است (رجال النجاشی ،ص۳۳۸؛ رجال الطوسی ،ص.)۲۶۸
 .4اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۸۳؛ الکافی ،ج ،۷ص.۳۷۳
 .5فهرست الطوسی ،ص۱۱۸؛ رجال الطوسی ،ص۱۹۴؛ خالصة االقوال ،ص۱۳۴؛ رجال ابن داوود ،ص ۷۲و.۲۳۷
 .6جامع الرواة ،ج ،۱ص.۱۸۶-۱۸۲
 .7معجم رجال الحدیث ،ج ،۲ص.۲۳۲
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 .8وسائل الشیعة ،ج ،۱ص۴۲۷؛ جامع الارواة ،ج ،۱ص۱۸۳؛ معجام رجاال الحادیث ،ج ،۲ص۲۳۴؛ «تضدارب آراء شدیخ
طوسی و نجاشی درباره حریز بن عبداق سجستانی» ،ص ۶۸و .۶۹

به حساب میآیند 1.و ی در اسناد  ۱۳۲۳روایت وجود دارد.
 .1-2بررسی و تحلیل

پیشامد اختالف درباره وثاقت حریز ریشه در اخبار مدرتب

2

بدا نپدذیرفتن وی از سدوی امدام صدادق۷

دارد و ازجددایی کدده داللددت ایددن اخبددار بددر جددرح روشددن نیسددت ،بعضددی از دانشددمندان بدده گونددههددای
مختل  ،ضمن نقد داللت آن اخبار ،برای اثبات وثاقتش به گونههای ریر سخن گفتهاند:

چگونگی و چرایی تفاوت رفتار امام صادق؟ع؟ در برابر...

چهار کتاب «الزکا  ،الصال  ،الصیام و النوادر» از حریز دانسته شده است که همه از اصول

الف .ضعف و تضعیف سندی روایات جرحآمیز

ً
نجاشددی روایددت را بدددون سددند و بددا صددیهه تمددریش « ُر ِو َی» نقددل نمددوده اسددت کدده احتمدداال بدده

صدحت آن اعتقدداد نداشددته اسددت 3.در بدداره خبدر بقبدداق نیددز آمددده اسددت کدده درخصددوص یکددی از
راویان ،محمد بن عیسی تردید وجود دارد 4.البتده وجدود متدابع بدرای خبدر بقبداق و حسدنهبدودن

آن خبر ،تضعی

سندی اخبار جرحآمیز را با تهمل مواجه میسازد.

5

ب .تضعیف داللی روایات جرحآمیز

آنچه از مجموع روایات مدرتب بدا طدرد حریدز برمدیآیدد ،آنکده امدام صدادق ۷حریدز را از خدود

راند و در این جهت وسداطت بقبداق را هدم رد کدرد .امدام ۷عددم پدذیرش را بدا موقعیدت حریدز و

شمشیرکشیدن او ارتباط داد.

بددر ایددن رفتددار امددام ۷تحلیددلهددای مختلفدی صددورت قددرار گرفتدده اسددت .بعضددی از دانشددمندان بددا

توجدده بدده مشددروعیت پیکددار بددا خددوارج ،رفتددار امددام ۷را متشددابه و داللددتش را بددر تضددعی

حریددز ندداوارد

دانستهاندد 6.برخدی از ایشدان ایدن رفتدار را همانندد رفتارشدان بدا رراره ،از بداب تقیده و بدرای حفد جدان
ّ
حریز دانستهاند 7.گروهدی دیگدر روایدت طدرد حریدز را صدحیح و دال بدر خطدای حریدز دانسدتهاندد کده بدا
 .1الفهرست (ابن ندیم) ،ص ،۲۷۷فهرست الطوسی ،ص۱۱۸؛ رجال النجاشی ،ص.۱۴۲
 .2معجم رجال الحدیث ،ج ،۲ص.۲۳۴

 .3رجال النجاشی ،ص۱۴۲؛«تضارب آراء شیخ طوسی و نجاشی درباره حریز بن عبداق سجستانی»،ص.۷۴
 .4خالصة االقوال ،ص.۱۳۴

 .5الکافی ،ج ،۷ص۳۷۳؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول  ،ج ،۲۴ص.۲۳۲
 .6خالصة األقوال ،ص۱۳۴؛ رجاال ابان داوود ،ص ۷۱و ۲۳۷؛ التنقایح الرائاع لمختصار الشارائع ،ج ،۴ص۲۷۳؛ تکملاة
الرجال ،ج ،۱ص.۳۷۲
 .7استقصاء اإلعتبار فی شرح اإلستبصار ،ج ،۱ص۲۷؛ مرآة العقول فی شارح أخباار آل الرساول  ،ج ،۲۴ص۲۳۲؛ إکلیال
المنهج فی تحقیق المطلب ،ص.۱۷۹
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عدالت وی منافات ندارد .ایشان گفتهاند کده خطدا و گنداه بدا توبده قابدل روال اسدت و شدواهد حداکی

است که امام ۷پس از زمانی محدود حریز را بخشید و به حضور پذیرفت.

1

بر این اساس ،حتی اگر رفتار امام صادق ۷با حریز جدی و به سبب خطای او بوده باشد،

اسددتمرار حضددور حریددز در میدددان مبددارزه تددا پایددان عمددر و شددهادت او در ایددن میدددان حدداو ی ایددن

نکات اسدت کده یدا شمشیرکشدیدن او از اسداس بالاشدکال و رفتدار امدام ۷بده سدبب تقیده بدوده
اسددت و یددا ایددنکدده ا گددر در فرصددتی خطددا کددرده و تنبیدده شددده و در ادامدده مددورد بخشدش و پددذیرش

امام ۷واقع گردیده است.
ج .تصریح به توثیق حریز

جز توثیقات خاص شیخ طوسی ،عالمه حلی و ابن داوود رفتار شیخ صددوق ،ابدن قولو یده و

علددی بددن ابددراهیم قمددی  -کدده در آثددار خددود ادعددای نقددل از ثقددات دارن دد و از حریددز هددم مکددرر نقددل

کردهاند  -دلیل بر توثیق عام حریز توس آنان است.

2

د .ستایش از حریز با تجلیل از کتاب او

حریز سجستانی از اصحاب اصول معتبدر روایدی اسدت .مطدابق روایدت حسدنه حمداد بدن عیسدی

کتدداب صددال او بدده تهییددد امددام صددادق ۷رسددیده اسددت 3.ب ده ایددن دلیددل ،برخدی از مشددایخ و فقهددای

شیعه ضمن پذیرش اعتبار و مرجعیت کتاب حریز ،از آن بر جاللت شهن وی استفاده نمودند.

4

 .3عبداهلل بن نجاشی

أبد ُدوب َجیر (ابددوالخیر ،ابوخددداش) عبددداق بددن النجاشددی بددن عثددیم أسدددی نصددری (بصددری،

نضددری) جددد هفددتم ابوالعبدداس نجاشددی ،صدداحب رجددال اسددت کدده از سددوی منصددور عباسددی بدده

والیددتداری اهددواز رسددید 5.از تبددار و سددابقه حضددورش در سجسددتان اطددالع ر یددادی در دسددت

نیست .گرچه برایش پسوندهای عر بدی مدذکور اسدت ،امدا آمددن او در ضدمن «دهداقین»ِ 6اشدعار

 .1جامع الرواة ،ج ،۱ص۱۸۶-۱۸۲؛ معجم رجال الحدیث ،ج ،۲ص.۲۳۲

 .2من الیحضره الفقیه ،ج ،۱ص۳؛ کامل الزیارات ،ص ۶۶و ۲۹۲؛ تفسیر القمی ،ج ،۱ص ۲۹و ؛ ج ،۲ص ۹۶و .۲۳۴
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 .3تهذیب األحکام ،ج ،۲ص.۸۱
 .4من الیحضره الفقیه ،ج ،۱ص۳؛ مستطرفات السارائر ،ص۲۸۹؛ ذخیارة المعااد فای شارح اإلرشااد ،ج ،۱ص۹؛ تکملاة
الرجال ،ج ،۱ص.۳۷۲
 .5رجال النجاشی ،ص۲۱۳؛ خالصة األقوال ،ص.۱۹۸
 .6دهقان عنوان و مقامی ایرانی و بهمعنای تاجر بزرگ و کدخداست.

عبددداق در ابتدددا ر یدددیمددذهب بددوده در سجسددتان شددماری از خددوارج بیددزاریجددوی از امددام علددی۷

(هفددت یددا سددیزده نفددر) را بدده قتددل رسدداند .در فرصددتی همددراه بددا عمددار سجسددتانی بدده مدیندده رفددت و پددس از
مالحظه اظهدارات نااسدتوار عبدداق بدن حسدن  -امدام ر یددیان  -در اندیشده وی تحدول شدد و بدا عمدار در
میان نهاد و به دنبال گفتگو با امام صادق ۷به مذهب جعفری پیوست.

2

پارهای از گزارشها حاکی است که عبداق نجاشی با ابن حسن منازعات کالمی مختلفدی

د اشت و از خالل آن گفتگوها به ضع

علمی و دوری عبداق بن حسدن از

تعدالیم عتدرت:

چگونگی و چرایی تفاوت رفتار امام صادق؟ع؟ در برابر...

به ایرانیبودن او دارد.

1

پی برد .ابن حسن میگفت که شیعه میراثی افزون بر دیگران در اختیار ندارد 3.در روایتی دیگر
آمده است:

ابوانخیر گ

 :به اسا صادق ۷عرض ترد  :اب حس گما دارد شما اهلبین

:

از داشا پیشوایی آگاه بیبهرهاید .حضر  ۷ررسود :چنا هیس  .ای ابن ه اشنی،
ا
بهتدا وگند واقعا در سیا سا تساهی وجود دارهد ته اتبار در د و گنوش آهنا ههناده
سیشود و ررشا ا با آها سلقا دارهد .پر ید  :در سیا شما؟! تا هبنار پا نخ داد:
بلی به تدا وگند! در بی سا جود دارهد.

4

جریان گرایش ابن نجاشی به امام صادق ۷با اندآ تفاوتی در منابع مختلد

وارد شدده اسدت.

کشی آن را از قول عمار سجستانی با سند متصل و تفصیل بیشتری چنین نقل کرده است:
از

ساا تا س ه همراه عبداهّٰلل ب ه اشی بود  .او بر عقیده زیدیه بنود .هن ناسیتنه

به سدینه ر یدی ،.س به سحضر اسا صادق ۷شااراه ،او هزد عبداهّٰلل ب حسن ررن .
وقایته برگش  ،او را ش ساهحا یارا .ته در رتاخوابش هناآرا بنود و آه سنیتشنید.
گ ا :.اباب یر ،چه شده ا

؟گ

 :ا شاءاهّٰلل هن ا صنبح بنرای سن از اسنا تنود

اجازه سلقا ب یر! صبح اها بر اباعبداهّٰلل ۷داتل شد و گ نا :.این عبنداهّٰلل بن
ه اشی از س توا اه ا
ا

تا از شما بنرایش اذ دتنو ب ینر  .او بنر عقینده زیدینه

 .ررسود :بیاید .هن اسیته داتنل شند ،اباعبنداهّٰلل ۷او را هزدینک تنود هشناهد.

 .1الکافی ،ج ،۲ص.۱۹۳

 .2همان ،ج ،۷ص۳۷۶؛ اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۳۲؛ خالصة االقوال ،ص.۱۹۷
 .3کشف الغمة ،ج ،۳ص.۴۳۳

 .4اإلختصاص ،ص۲۸۶؛ بصائر الدرجات ،ص.۳۳۸
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اباب یر به اسا  ۷گ
در شما سیبین ..س

 :ردای شو ! س همواره به برتری شما اقرار داشاه ،حق را تنهنا
یزدهه ر از توارج را تشاها ته شننید همنه آ هنا از علنی بن

ابیطانب ۷برائ سیجساند .اسا

صادق۷

اا همود :آینا این سسنأنه را از تن

دی نری هن .پر نیدهای؟ پا نخ داد :آری از عبنداهّٰلل بن حسن پر نید و او جننوابی
هداش  .ای تار بر او گرا آسد و گ

 :تو در دهیا و آتر گررااری .گ ا :.تدا تنو را

اصلح تند! پ برای چه با سرد درباره علی ۷دشمنی تردی.؟!
اباعبداهّٰلل ۷پر ید :اباب یر! چ وهه آ ها را تشای؟ جنوام داد :بعضنی از آ هنا را از
طریق ررا به پش با آها با هردبا  ،تشا ... .پ حضر  ۷ررسود :ابناب یر ،اگنر
آ ها را به اسر اسا تشاه بودی ،درباره قال آها چیزی بر تو هبودل ونی تو بر اسا نبق
جسای .نز ا

ته به ای بب یزده گو ند در سنا ذبح تنی و گوشناش را صندقه

دهی ،و جز آ چیزی بر تو هیس .
ب اسا صادق ۷از جریا ِ هاگ اهای ته برای اب ه اشنی ات ناق اراناده بنود تبنر داد...
عمار گ  :ابوب یر به س رو ترده ،پر ید :ای چه خنی ا ته آ را به اسنا  ۷سناقنل
تردهای!؟ پا خ داد  :به تدا آ را برای هیچت ه اها و او ۷دارد نخن .را سنیشننود.
اسا صنادق ۷ررسنود :ای ابناب یر ،عمنار چینزی بنرای .ه انه ا ن  .همنی تنه از هنزد
حضر  ۷تارج شدی ،.ابوب یر به س گ  :عمار ،گنواهی سنیدهن .تنه وی عنان .آ
سحمد ۹ا

 .آهچه س داشا .باطل بود و وی صاحب اسر رهبری ا

.

1

برخی گزارشها حاکی است که ابدن نجاشدی پدس از پدذیرش مدذهب جعفدری و رسدیدن بده

والیددتداری اهددواز از جانددب منصددور عباسددی ،در تبلیددغ مددذهب امددامی باصددالبت ظدداهر شددده
است .او از جمله با شاعر معروف ،سید حمیری ارتباطی تنگاتن

داشدت .سدید در اشدعارش

از ابددوبجیر بدده نیکددی یدداد کددرده اسددت .نجاشددی از سددید درخواسددت پیوسددتن بدده مددذهب امددامی و

سرودن شعر درباره والیت داشت و حمیری هم پذیرفت.

2

در کددالم رجددالشناسددان تددوثیقی نسددبت بدده وی دیددده نمددیشددود؛ جددز ایددنکدده نجاشددی از او در

سیاقی فخرآمیز یاد کرده است 3.نامههای اختصاصی و بیمانند متقابل او و امام صادق ۷و

 .1اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص ،۶۳۲با اختصار؛ الکافی ،ج ،۷ص۳۷۶؛ بصائر الادرجات ،ص۲۶۲؛ تهاذیب األحکاام،
ج ،۱۳ص.۲۱۳
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 .2دیوان السید الحمیرى ،ص ۱۳۴ ،۷۱و ۱۲۸؛ اخبار السید الحمیرى ،ص۱۶۶؛ اعیان الشیعة ،ج ،۱ص.۱۹۱
 .3رجال النجاشی ،ص ۱۳۱و .۲۱۳

دارد 1.عالمددده حلد ددی و ابدددن داوود او را در شد ددمار معتمددددان آوردهاند ددد 2.مامقدددانی نید ددز حسد ددن و

معتمدبودن ابن نجاشی را تقویت نموده است.
در مقابل ،عالمه مجلسی او را ضعی

3

شمرده اسدت .خدویی ضدمن ذکدر شدواهد مختلد
4

مددرتب بددا رجددوع نجاشددی بدده مددذهب جعفددری ،نامدده امددام صددادق ۷بدده وی و معتمدشددمردن او
توس عالمه و ابن داوود حلی گفته است:

وثاق او ثاب هیس  .هاسه اسا  - ۷ته ساضم سدح ا  -به بب س هنو بنود
هورلی ضعیف ا و خ دو حلی ه .ته گویی سبنی بنر اصنانة انصنحة ا ن  ،از

چگونگی و چرایی تفاوت رفتار امام صادق؟ع؟ در برابر...

برخدورد متواضدعانهاش بدا نامده حضدرت ۷نیدز از صدالحیت شخصدیت ابدن نجاشدی حکایدت

هظر اعابار هدارد.
او در پایان ،بدون ذکر دلیل ،نظر عالمه مجلسی در ضع

مطابق گزارشها ابن نجاشی پس از مالحظه ضع

نجاشی را پذیرفته است.

5

اعتقادی و علمدی عبدداق بدن حسدن و

مش دداهده عل ددم متف دداوت ام ددام ص ددادق ۷ب دده م ددذهب دوازدهام ددامی پیوس ددت و مکاتبد داتی ب ددا
َ
حضددرت ۷داشددت 6.از جملدده ایددن مکاتبددات  -کدده بدده صددورت مصد ّدن بددیمانندددی از امددام
صادق ۷گزارش شده است  -رسداله مبسدوطی شدامل پاسدخهدای آن امدام ۷بده سدؤاالت وی

درباره سیرت زمامداران در حدوزه امدور فدردی و اجتمداعی اسدت کده از آن بدا عندوان «ارهوار یدة»،

«رسالة ارهواریة» و  ...یاد شده است.

7

دیگر مکاتبه ،نامهای است که امام صادق ۷به درخواست یکی از بددهکاران ،خطداب بده

ابن نجاشی به عنوان والی اهواز نوشته است .گزارش نامه اینگونه است:

ه اشی ی ی از دهقاها و ررساهدار اهواز و رارس بود .ی ی از شنهروهدا حنوزه عمنل
او به اسا صادق ۷گ

 :در دیوا ه اشی بدهی دار  .او رردی باایمنا و سعاقند بنه

 .1اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۳۲؛ الکافی ،ج ،۲ص ،۱۹۳ج ،۷ص.۳۷۶
 .2خالصة األقوال ،ص۱۹۷؛ رجال ابن داوود ،ص.۱۲۴
 .3تنقیح المقال ،ج ،۲ص.۲۲۳
 .4الوجیزة فی الرجال ،ص.۱۱۱

 .5معجم رجال الحدیث ،ج ،۱۱ص.۳۸۲

 .6الکافی ،ج ،۲ص۱۹۳؛ کشف الریبة عن احکام الغیبة ،ص۸۶؛ وسائل الشیعة ،ج ،۱۷ص.۲۳۷

 .7رجال النجاشی ،ص۲۱۳؛ کشف الریبة عن احکام الغیبة ،ص۸۶؛ وساائل الشایعة ،ج ،۱۷ص۲۳۷؛ الرساائل الرجالیاة،
ج ،۲ص.۳۳۷

081

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

 .تاش برای .هاسهای تطام به او سنیهوشنای! اسنا  ۷تطنام بنه

اطاع از شما

ه اشی چنی هوش  :بس.اهّٰلل انرحم انرحی ،.برادر را شاد ت تنا تندا تنو را شناد
 :هن ا ورود صاحب هاسه ،ه اشی جلسنه داشن  .وقانی تلنو

گرداهد .راوی گ

شد ،هاسه را تحویلش داد و گ

 :ای هاسه اسا صادق ۷ا ن  .ابن ه اشنی هاسنه را

بو ید و بر چشماهش ههاد و پر ید :چه حاجای داری؟ گ ن  :بنه دیواهن بنده ار .
پر ید :چه سقدار؟ گ

 :ده هنزار درهن ..ه اشنی تناتبش را تواهند و ررسنا داد تنا

بدهیاش را از او برداشناه و در آیننده هینز چننا تننند .نب
توشحا ترد ؟!

ناا همنود :آینا تنو را

1

ابن نجاشی راوی امام صادق ۷و عمر بن اذینه و سفیان بن سم از راویان نجاشیاند.

 .1-3بررسی و تحلیل

درباره ابن نجاشی نیز رجالیان اختالف کردهاند؛ بعضی او را ضدعی

2

خوانددهاندد و گروهدی

دیگر وی را ستودهاند و یا در موقعیت حسدن و معتمددبودن نشداندهاندد .تفصدیلیتدرین بیدان در

این باره از مامقانی است .او نوشته است:

گرچه در خ رجانیا شیعه ح  .بنه وثاقن ابن ه اشنی دینده همنیشنود ،اسنا از
اظهارا آها دو قو قابل دریار ا :
ا
 .۱ضعف وی ته علسه س لسی در وجیزه آورده ا ن  .ظناهرا این داوری بنه نبب
پنذیرش ونین سنصننور عبا نی از نوی او ن تنه در این بنناره اجنازهای از اسننا
صادق ۷هیز دیده همیشود.
 .۲حس و سعامدبود او  -ته از یادترد ابوانعباس ه اشی از عبداهّٰلل ،اظهارا علسه
حلی و اب داوود دربارهاش برداش سیشود  -شواهد ای قو سراجعن او بنه تشنیع
اساسی و وجود اایشهایی ا
به اتبارش سیشود .روای عمار

ته او را در ضم ارراد حسا قرار داده و بب وثنوق
سااهی در تغییر سذهب او ،روای هورلی سبنی بنر

اضننطرار او در پننذیرش زساسننداری اهننواز ،نناا و جننوابش بننا اسننا صننادق ۷و
زاهدتواهد او تو ط شیخ طو ی در همی جه قابل ذتر هساند.

مامقانی در پایان جمعبندی مناسبی کرده است:
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 .1الکافی ،ج ،۲ص.۱۹۳

 .2همان ،ج ،۸ص۳۳۲؛ بصائر الدرجات ،ص.۴۳۳

رراار علسه حلنی و ابن داوود  -تنه او را در شنمار رجنا سنورد اعامناد آوردهاهند -

صحیح و آهچه در ضع ش آسده ،تطا
قددول بدده ضددع

.

1

ابددن نجاشددی بدده دالیلددی قابددل مناقشدده اسددت .ا گددر در بددارهاش سددخن از توثیددق

وجود ندارد ،حکم به تضعی

توس متقدمان نیز نیامده است .رجوع ابن نجاشی بده مدذهب

حددق ،مکاتبددات او بددا امددام صددادق ،۷سددتایش شددیخ طوسددی از وی ،داوری رجالیددان حلددی و

وجددود تردیددد در سددالمت عبددارت نسددخه الااوجیزه مجلسددی در تضددعی او ،اگرچدده در اثبددات
ً
وثاقتش ناتمام است ،دستکم سبب حسن و معتمدبودن وی میشود .ضدمنا عبدداق ندوفلی

چگونگی و چرایی تفاوت رفتار امام صادق؟ع؟ در برابر...

ا
 ...از آهچه ذتر شد ،رهمیده سیشود ته او از رجا حسا و سعامد بنوده ا ن  .قطعنا

 -که مجهول خوانده شده است  -نزد اهل سنت مقبول بدوده ،از رجدال ترمدذی و راوی مناقدب

اهلبیت :است.

2

 .۴مبانی نظری تحقیق

شریعت اسالم مبتنی بر پارهای مبانی و دارای برخی ضواب است که حرکدت در چدارچوب

آن موجددب تددهمین صددالح و س دعادت اسددت و تخطددی یددا بددیمبدداالتی ،اسددباب نا کددامی و فسدداد

را فددراهم مددیآورد .در بدداره موضددوع بحددی ،گفتنددی اسددت کدده توجدده بدده موقعیددت اهددلبیددت :و

رعایت چارچوب صحیح تعامل با آنان مهم و ضروری مینماید .برخدی از مبدانی و مقدررات بده

قرار ریر هستند:

 .1-۴حرمت نصب و دشنام به اهلبیت:

همانگونه که ّ
حب اهلبیت :شرط ایمان اسدت ،دشدمنی بدا آندان نشدان از کفدر دارد .لدذا
سب پیامبر ۹جرم ،سبب ارتداد و هدربودن خون فرد دانسته شده است 3.برای ّ
ّ
سب امامدان
و دیگر انبیا :نیز حکم قتل آمده است 4.بعضی گفتهاند:
5
حای تسی ته اساسی عاد را ّب تند هیز باید تشاه شود.

 .1تنقیح المقال ،ج ،۲ص.۲۲۳

 .2تقریب التهذیب ،ج ،۱ص۴۹۹؛ تهذیب التهذیب ،ج ،۲ص.۲۱۷

 .3الکافی ،ج ،۷ص۲۶۷؛ االنتصار ،ص۴۸۳؛ المجموع ،ج ،۱۹ص.۴۲۶

 .4غنیة النزوع إلی علمی األصول و الفروع ،ص۴۲۸؛ المختصر النافع ،ص۲۲۱؛ شرائع اإلسالم ،ج ،۴ص.۹۴۸
 .5جواهر الکالم ،ج ،۲۱ص.۳۴۴
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اقدامات حریز سجستانی و عبداق بن نجاشدی در پیکدار بدا خدوارج نموندههدایی از عمدل بده

این حکم شرعیاند.

 .2-۴ضر ورت استیذان از حاکم شرعی در امر قتل

بیگمان امربه معروف و نهی از منکر واجبداتی هسدتند کده عمدل بده آن موجدب بر پدایی دیگدر

فرایش میشود .البته عمل به این فرایش شرای و مراتبی دارد .در حدیی آمده است:

ً
 ...مححن أ مححاا مااحنا ق َغَححن ُلححد قححإْ ن یسححتَع قب سححبا ،قححإْ ن یسححتَع قبا بحح ،ی
ذِک أ عف اَلیبْ.

1

با این وجود ،در صورت تهثیر داشتن مرتبه پایینتر امر و نهی ،نوبت به مرتبه باالتر نمیرسدد.

از سوی دیگدر ،اقددام بده ایدن واجبدات ،مسدتلزم شدناخت معدروف و منکدر و داشدتن مجدوز بدرای
ً
ورود بدده مراتددب سددختتددر آن ،مخصوصددا قتددل نفددس اسددت .لددذا بددرای دسددتیددابی بدده آثددار ی

مطلوب ،استیذان از ولی شرعی ضرورت دارد.

2

بر این اساس ،امام صادق ۷از حریدز انتظدار اسدتیذان داشدت و در قدالبی گالیدهآمیدز فرمدود:

او مملددوآ ماسددتو شمشددیر کشددید] 3بدده ابددن نجاشددی نیددز گفددت :ا گددر آنددان را بدده فرمددان امددام

کشته بودی ،چیزی بر تو نبود 4.امام ۷اضافه کرد که ابن نجاشی برای کفاره ایدن خودسدریهدا

بددرای هددر قتددل ،ید

ظهور دارد.

قربددانی انجددام دهددد .ایددن رفتددار امددام ۷بددر ضددرورت اسددتیذان و قربددانیدادن

با این وجود ،فقها درباره این استیذان و قربانی اختالف کردهاند .مجلسی اول گفته است:
ا
5
ظاهرا ای قرباهی ا احبابی ا .
عالمه مجلسی نیز نوشته است:
هیچیک از رقهای سا قایل به وجوم ای ت اره و بل ه وجوم ا نایذا از اسنا در این
زسینه هیس  .شاید ای دو سساحب باشند.

صاحب شرایع گوید:
 .1صحیح مسلم ،ج ،۱ص۲۳

 .2المقنعة ،ص۸۳۹؛ شرائع اإلسالم ،ج ،۱ص۲۲۹؛ جواهر الکالم ،ج ،۲۱ص۳۸۱؛ تحریر الوسیلة ،ج ،۱ص.۴۸۱
 .3الکافی ،ج ،۷ص.۳۷۳
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 .4اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۳۲؛ الکافی ،ج ،۷ص.۳۷۶

 .5روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،ج ،۱۳ص.۳۱۱

در مسالک آمده است:
.

ای ح  .ات اقی و دارای شواهد روایی ا

1

محقق بحرانی گفته است:
وجوم ا ایذا برای قال ّبتننده اسیرانمناسنی  ۷بایند سربنوط بنه زسنا حضنور
سعصو  ۷باشد .آهچه از خ بزرگا شیعه رهمیده سیشود وجوم قال ّ
ام ،بندو
ارتباط با دیه سقاو به طور تلی ا

.

چگونگی و چرایی تفاوت رفتار امام صادق؟ع؟ در برابر...

قال ّ
ام اننبی ۹بر شنوهده ،ساداسیته ترس ضرر بر تنود ،سنا و ینا دی نر ساسننا
هداشاه باشد روا  .همی گوهه ا ح  .تسی ته ّب اساسا  :تند.

2

در دوره معاصر و در پناه حکومت اسالمی نیز مالحظه مراتب امر به معروف و نهی از منکدر و

امر مراتب نیازمند به ِاعمال قدرت به حا کمیت مدوردنظر اسدت 3.بده هرحدال ،بده نظدر
واگذاری ِ

میآید که استیذان از ّ
ولی شرعی درباره قتل الزم است.
 .3-۴ضر ورت حفظ شیعه در برابر مخاطرات

شیعه به حکم شریعت ،همواره در برابر زمامداران ستمگر و جریانات انحرافی موضع داشدته
ً
اسددت .بددا ایددن وجددود ،بقددای جماعددت شددیعه  -کدده عمومددا در اقلیددت بددوده اسددت  -تنهددا در پندداه
تدابیر امامان :میسر شده است .از جمله این جریاندات انحرافدی جر یدان قشدریگدرای خدوارج

است که بدر خدالف بسدیاری از گدروههدای معاندد ،عدالوه بدر منازعده بدا شدیعه ،بدا حاکمدان نیدز در

ستیز بودهاند .لذا مسهله مقابله شیعه با اینجماعت با مالحظاتی خاص دنبال شده است.

جریان خارجیگری نگرش متفاوتی به دین و دولت داشت .امام علی ۷در ایام حاکمیت

خود ،بدا ایشدان ،مدادامیکده بدرای شدهروندان مشدکلسداز نبودندد ،مددارا نمدود و پدس از مقابلده بدا

آنان ،به این اقدام خود مباهات هم نمود .سبب این مماشات آن بود که امام ۷ترسناآترین

فتنهها را نه فتنه خوارج ،بلکه فتنه امویان میدانست.

4

حض ددرت ۷پ ددس از در ه ددم شکس ددتن جم ددع و جماع ددت خارجید دان در ب دداره رفت ددار ب ددا آن ددان

 .1مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول  ،ج ،۲۴ص.۲۲۴
 .2الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب ،ص.۲۶۲

 .3پایگاه ،WWW.KHAMENEI.IR :استفتائات  ۱۳۲۴و  ،۱۳۶۴تاریخ بازدید.۱۳۹۸/۲/۱ ،
 .4نهج البالغه ،ص.۱۳۷
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سفارشهای متفاوتی داشت .او ۷که میدانست خوارج به قدرت نخواهند رسید و از سدویی
پیکار شیعه با آنان ،هم برای شیعیان هزینه دارد و هم به سود زمامداران ستمگر تمام مدیشدود،
مقابله با ایشان را مشروط به ستیز آنان با امامدان عدادل دانسدت 1و در توضدیح سدبب گونداگونی

رفتار با خارجیان فرمود:

حکم کسی که در پی حق باشد و خطا کند ،با آنکه آ گاهانه به دنبال باطل است ،برابر نیست.

2

امام حسن ۷نیز در پاسخ به درخواست معاویه مبنی بر پیکار با خارجیان فرمود:
اگر بخواه .با اهل قبله سقابله تن ،.تو اونی به هبرد هسای!

3

مطابق گزارشی دیگر فرمود:
برای صلح و ان
پی ار تن!.؟

سسلماها جنگ با تو را رها تنرد  .سنرا پننداری تنه در سعین تنو

4

ب ددر ای ددن اس دداس ،نب ددرد ب ددا خ ددوارج مش ددروط و ت ددابع رعای ددت مالحظ دداتی چ ددون حفد د ش ددیعه و

سددودنبردن زمامددداران سددتمگددر از ایددن مقابلدده بددوده اسددت؛ امددوری کدده در بدداره مقابلدده حریددز و ابددن
نجاشی با خوارج قابلتهمل مینمایند.

 .۴-۴همراهی امام صادق ۷با جهاد مجاهدان

ب ددیگم ددان ،معص ددوم ۷از افق ددی برت ددر ب دده ح ددوادث م ددینگریس ددته و مناس ددبت ددرین مواض ددع را

در ه ددر م ددوقعیتی اتخ دداذ م ددیک ددرده اس ددت .گرچ دده ام ددام ص ددادق ۷جه دداد علم ددی فرهنگ ددی را
در صدددر اقدددامات خددود قددرار داده اسددتّ ،ام دا از پشددتیبانی از مبددارزات عملددی مجاهدددانی کدده
در پدددی امدددر بددده معدددروف و نهدددی از منکدددر جدددان خدددود را در معدددرل خطدددر گذاشدددته بودندددد نیدددز

فلت نورریدند.
ً
امام ۷در مواردی اقدامات مسلحانه یداران خدود را  -کده عمومدا بدر ضدد امو یدان بدود  -تهییدد

نمودنددد .ایشددان ۷بددا پددذیرش قیددام مسددلحانه ر یددد بددن علددی ۷اقدددامات مسددلحانه همراهددانش

چون حفص بن سالم حناط و سلیمان بن خالد را هدم تهییدد کردندد 5.لدذا رجالیدان هدم آندان را

 .1کنز العمال ،ج ،۱۱ص.۳۲۳
 .2نهج البالغه ،ص.۹۴

 .3أنساب األشراف ،ج ،۲ص.۱۶۳

088

 .4شرح نهج البالغة ،ج ،۱۶ص۱۴؛ علی و الخوارا ،ج ،۱ص ۴۳۳و .۴۳۴
 .5عیون أخبارالرضا ،۷ج ،۱ص۲۲۲؛ کفایة األثر ،ص.۳۳۶

از ظاهر رفتار امام صادق ۷با ابن نجاشی نیز چنین برمدیآیدد کده حضدرت ۷اقدداماتش را

در قتل خوارج تهیید ضمنی ،ولی تصحیح نمود.

 .۵طرد حریز و پذیرش ابن نجاشی از سوی امام صادق ۷در یک نگاه

حریز پس از قیام مسلحانه در سجستان با طرد امام صادق ۷مواجه شدد 2و وسداطتهدای

فضل بقباق برای پذیرش او نیز بیفایدده بدود .بقبداق در بداره میدزان مناسدب مجدازات مملدوآ از

چگونگی و چرایی تفاوت رفتار امام صادق؟ع؟ در برابر...

توثیق و ستایش نمودهاند.

1

سوی ارباب پرسید و هنگامیکه از امام ۷از تناسب کیفدر و گنداه شدنید ،گفدت :شدما حریدز را
بیش از گناهش مجازات نمودهاید .حضرت ۷ضمن انکدار ،رفتدار حریدز را تخطئده کدرد و طدرد
ً
او را بدده سددبب خددروج مسددلحانه دانسددت .ضددمنا بقبدداق را نیددز بدده سددبب اصددرار بددر پددذیرش حریددز

توبیخ نمود.

3

ابن نجاشی نیز پس از قتدل شدماری خدارجی بده مدینده رفدت و هنگدام ناامیددی از اظهدارات

امام ریدیان با وساطت عمار سجستانی به حضور امام صادق ۷رسید و از اقداماتش در قتدل

و کیفیت قتل خدوارج گفدت .امدام ۷ضدمن گوشدزدکردن لدزوم اسدتیذان ،راه جبدران ایدن اقددام
خودسرانه را در قربانیدادن دانست.

4

از ظاهر این گزارشها استفاده میشود که هم حریز و هم ابن نجاشی بدون اذن ّ
ولی شدرعی

به قتل خوارج پرداختهاند .امام ۷حریز را طرد ،ولی ابن نجاشی را راهنمدایی نمدود .همچندین

برمیآید که هر دو درصدد عمل به تکلیفی شرعی و حکمی اولیه و افل از حکم ثدانوی اجدازه
از ولی شرعی بودهاند.

 .۶دالیل تفاوت رفتار امام صادق ۷با حریز

با توجه به اینکه بیگمان رفتار معصوم ۷خدالی از حکمدت نیسدت ،اسدباب تفداوت رفتدار
 .1رجااال النجاشاای ،ص ۱۳۲و ۱۸۳؛ رجااال الطوساای ،ص۲۱۲؛ الفهرساات ،ص۱۱۷؛ خالصااة األقااوال ،ص۱۲۷؛ تکملااة
الرجال ،ج ،۱ص ۳۷۴و.۴۲۱
 .2رجال النجاشی ،ص.۱۴۲
 .3الکافی ،ج ،۷ص۳۷۳؛ اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص.۶۸۳
 .4الکااافی ،ج ،۷ص۳۷۶؛ اختیااار معرفااة الرجااال ،ج ،۲ص۶۳۲؛ بصااائر الاادرجات ،ص۲۶۲؛ تهااذیب األحکااام ،ج،۱۳
ص.۲۱۳
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امام ۷و برخورد تند با حریز را باید در موارد ریر جستجو نمود:
 .1-۶حفظ حریز و تقیه

تقیدده بدده معنددای همراهددی ظدداهری مؤمنددان بددا خصددم و بدده عنددوان اقدددامی حفدداظتی در دوران

امام صادق ۷به طور خاص مورد استفاده و سدفارش بدوده اسدت .ایدن تددبیر قرآندی 1در هنگدام
َّ
خطددرِ ،قلددت و ضددع مؤمنددان نقددش بددیمانندددی در حف د جماعددت شددیعه داشددته اسددت .در
مقاطعی از دوران پرمخاطره ابوعبداق صادق ۷حتی توجه و سدالم بده امدام ۷خطرنداآ بدوده

است .لذا برخی اصدحاب از حضدرت ۷فاصدله مدیگرفتدهاندد تدا سدبب ایجداد دشدواری بدرای
امام ۷نشوند.

کلیندی  ۳۹حدددیی در بداب تقیدده ،کتمددان و سدفارش بدده آن دو آورده اسدت؛ 2از جملدده حمدداد

لحام گفته است:

در اثنای راهی سقابل اسا صادق ۷واقع شد  .صورت .را برگرداهد و گذشنا ..نب
بر اسا  ۷وارد شده ،گ ا :.ردای گرد ! سقابل شنما واقنع سنیشنو  ،وننی صنورت .را
برسیگرداه .تا برایاا سش لی پیش هیاور  .اسا  ۷ررسود :تداوهد تو را رحمن تنند!
دیروز رردی در رل س ا با س روبهرو شد و «علیکانسل یا اباعبداهّٰلل» گ
توبی ه رد.

 .تنار

3

گاهی اوقات هم امام ۷از برخی اصحاب خاص ِاعرال یا حتی بدگویی کدرده اسدت تدا از

آسیب بدخواهان در امان بمانند.
عبداهّٰلل ب زراره گ

 :اسا صادق ۷به س ررسود :ل سرا به پندر بر نا و بنه او

ب و ته س تنها برای دراع ،از تو بد سیگوی.ل زیرا بدتواها به وی هر ت تنه او را
به تود هزدیک ترده ،سوقعیاش را سی اایی ،.سیشاابند تا به آها اذی ر ناهندل چنو
او را دو

داری .و هزدیک سا ن  ،بنه وی اتهنا سنیزهنند ،قصند اذین و قنالش را

سیتنند و هر ت را ته سا بد گویی .سی ناایند .عیبن را گنوی.ل زینرا بنه جهن سنا
سشهور شده و سملوس سایی و به ای دنیل ته سنا را دو ن و بنه سنا سینل داری ،پنیش
 .1سوره نحل ،آیه ۱۳۶؛ سوره افر ،آیه .۲۸
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 .2الکافی ،ج ،۲ص.۲۱۷
 .3همان ،ج ،۲ص.۲۱۸

گ اه ا

و حضر تضر ۷آ را برای در اسا ساهد سعیوم نات  ...در سثنا

دق ت ! به تدا وگند در دهیا و آتر سحبومتری سرد پیش س و پدر هسای. ...

1

بدر همددین اسداس ،برخددی از فقیهدان و رجالیددان ،طددرد حریدز را از سددوی امدام صددادق ۷ز بدداب

تقیه دانستهاند .عالمه مجلسی گفته است:

چگونگی و چرایی تفاوت رفتار امام صادق؟ع؟ در برابر...

دی را سذسو و ها اودهای .توا ا .عیب را گوی .تا به ای نبب تنو را بسناایند و بنه
ای صور ّ ،
شر آها از تو درع شودل هماهند جرینا تشنای ارنراد سسن ینی تنه قنرآ

شاید اسا  ۷هماهند رراار با زراره به بب تقیه و جه جرأ هیارا حریز بنر ت نرار
آ رراار ،از پذیرش وی تودداری همود.

2

بددا توجدده بدده مشددروعیت اقدددام حریددز ،فضددای حدداکم و پیامدددهای شددهرت امددام صددادق ۷و

یارانشدان بدده اقدددامات مسددلحانه ،اسدتفاده حضددرت ۷از عنصددر تقیدده در جر یدان حریددز بددیوجدده

نیست .این محذور برای امام ۷درباره ابن نجاشی نبوده است.

از اخبار نجاشی و بقباق درباره عددم پدذیرش حریدز از سدوی امدام صدادق ۷برمدیآیدد کده یدا

ایشان ۷تقیه کردهاند و یا با کارزار با خوارج در آن شدرای مخدال

بدودهاندد .در صدورت نداوارد

دانستن احتمال تقیه ،اسباب تفاوت رفتار حضرت ۷باید در موارد ریر جسته شود:
 .2-۶تفاوت مذهبی حریز و ابن نجاشی

یکی از دالیل احتمالی تفاوت رفتار امام ۷با این صحابیان تفاوت مذاهب ایشدان اسدت.
حریز متعلق بده خانددانی باسدابقه ،اهدل علدم و از اصدحاب برتدر امدام صدادق ۷اسدت؛ ّامدا ابدن

نجاشی دهقانی ریدیمذهب بوده است.

3

جهاد و مبارزه مسلحانه جایگاهی اساسی در مذهب رید دارد .رید بن علی ۷گفته بود:
هر ت دهبا جهاد ا
جع ر رود.

 ،پیش س آید و هر ت در پی علن .ا ن  ،هنزد بنرادرزادها

4

ابن نجاشی همدراه بدا عمدار سجسدتانی راهدی مدینده بدود و در آنجدا بدر امدام ر یددیان وارد شدد.
 .1اختیار معرفة الرجال ،ج ،۱ص ۳۴۹و .۳۲۲

 .2مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول  ،ج ،۲۴ص.۲۳۲

 .3اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۳۲؛ الکافی ،ج ،۷ص.۳۷۶
 .4کفایة األثر ،ص.۳۳۶
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د د هاش را در بداره قتدل خدوارج بدا او درمیدان گذاشدت و هنگدامیکده پاسدخ مناسدبی دریافدت

نکرد ،سرخورده شد و آن را بدا عمدار سجسدتانی در میدان گذاشدت و بده حضدور

امدام صدادق۷

رسید .امام ۷پس از بررسی جوانب امر او را برای جبران رفتارش راهنمایی کرد.

1

بدده ایددن ترتیددب ،ابددن نجاشددی مطددابق مددذهب خددود صددحیح عمددل نمددوده اسددت .در بدداره

مستبصران آمدده اسدت کده ا گدر آندان مطدابق مدذهب قبلدی خدود عمدل کدرده باشدند ،عمدل آندان

صحیح بوده جز درباره زکات ،الزم به اعاده نیست.

2

به نظر میرسد همانگونه که امام صادق ۷با وجود زمینه برای ورود بده اقددامات مسدلحانه

جهاد ریربنایی علمی و فرهنگی را ترجیح دادند ،از یاران خود نیز چندان انتظداری داشدتند؛ بده

یدی امر به معدروف و نهدی از منکدر نیداز بده اسدتیذان
ویژه آنکه در مذهب جعفری ورود به مرتبه ِ
از معصوم ۷داشته است .لذا حریدز بددان جهدت کده بددون اذن امدام ۷شمشدیر کشدیده بدود،

مورد طرد حضرت ۷قرار گرفت.

 .3-۶تفاوت مقام فقاهتی و اختصاص حریز

شددواهد نشددان مددیدهن دد کدده حریددز ،فقیه دی تددراز اول و از

اصددحاب خدداص امددام صددادق۷

بوده است 3.صحیحه حماد بن عیسی مبنی بدر تهییدد اصدل صدالت حریدز و اهتمدام صددوق و

دیگر فقیهان به آن ،دلیل مقام برتر فقهی اوسدت 4.ایدن موقعیدت حریدز بدرای ابدن نجاشدی نبدوده

است .لذا انتظاری که از حریز با آن موقعیت علمی و آنهم در منطقدهای کده شدیعه در اقلیدت
بددوده مددیرفتدده اسددت ،از ابددن نجاشددی نمددیرفتدده اسددت .سددخن از

مملوکیددت حر یددز بددرای امددام۷

نشان از موقعیت خاص حریز و نگرانی حضدرت ۷بدر او و یدارانش از پیامددهای ایدن اقددامات
دارد؛ یعنددی همددان سرنوشددتی کدده در ادامدده برایشددان رقددم خددورد و همدده یدد جددا در مسددجد بدده

شهادت رسیدند]

5

وقتی مالحظه گردد که این هزینه برای مبارزه با خوارج به عنوان جریانی مخدال

جائران پرداخت شده است ،بلندنظری امام ۷آشکارتر میشود.
 .1اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۳۲؛ الکافی ،ج ،۷ص.۳۷۶

حکومدت

 .2الکافی ،ج ،۳ص۲۴۶؛ ذکارى الشایعة فای أحکاام الشاریعة ،ج ،۲ص۴۳۲؛ الرساائل العشار ،ص۱۹۷؛ المعتبار ،ج،۲
ص.۷۶۲

 .3رجال ابن داوود ،ص.۲۳۷
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 .4من الیحضره الفقیه ،ج ،۱ص.۳
 .5اإلختصاص ،ص.۲۳۷

گزارشهای مرتب نشان میدهندد خدوارج کده همدواره بدا حاکمدان در سدتیز و تحدت تعقیدب

بودهاند ،در مناطق مختل

ایران از جمله کرمان ،خراسان و سجستان حضور داشتهاندد .ایدن

حضور در برخی نواحی سجستان ،مانند ناحیه فعالیت حریز پررن

و شیعه امامی در اقلیدت

بوده است .مطابق پارهای از گزارشها مذهب الب در سجستان مذهب حنفدی بدوده اسدت.

خوارج نیز حضور قابلتوجهی در ایدن منطقده داشدتهاندد .ایدن حضدور در برخدی ندواحی آن چدون

کرکو یدده الددب بددوده اسددت 1.بددا توجدده بدده اسددتعمال مشددترآ سجسددتان بددر کددل اقلددیم و بددر مرکددز یددا

چگونگی و چرایی تفاوت رفتار امام صادق؟ع؟ در برابر...

 .۴-۶تفاوت منطقه حضور و فعالیت حریز و ابن نجاشی

بعضددی از نددواحی آن ،ممکددن اسددت مددراد شددیخ مفیددد از لبدده خددوارج در سجسددتان ،کرکو یدده یددا

ناحیهای دیگر از سجستان بوده باشد.

جمعیتی خوارج در برخی نواحی سجستان مبارزه حریز و شیعیان بدا آندان در
به سبب لبه
ِ

این نواحی میتوانسته اسدت بده ضدرر شدیعه تمدام شدود .از سدوی دیگدر ،از ر یددی بدودن نجاشدی

برمددی آیددد کدده او در جر یددان مبددارزه بددا خددوارج ارتبدداطی بددا حریددز و فتددوای او در قتددل دشددنامگو یددان

نداشدته اسدت .محتمدل اسدت وی در منطقدهای فعالیدت مدیکدرده اسدت کده بدر خدالف منطقدده
ً
حضددور حریددز ،شددیعیان در آنجددا حضددور ی متفدداوت و احیانددا پررند تددر داشددتهانددد .لددذا خددوف از

بینرفتن شیعه به سبب مبارزه با خوارج نمیرفته است.
 .7نتیجه

 .1برآینددد اخبددار و گفتددار رجالیددان ،وثاقددت حریددز بددن عبددداق سجسددتانی اسددت؛ ّامددا اقددوال و
شواهد ،حداکثر ممدوح و حسنبودن ابن نجاشی را اثبات میکنند.

 .2اینکه رفتار امام صادق ۷با حریز از باب تقیه و برای حفد وی بدوده اسدت ،نموندههدای
متعدد و متابعاتی در تاریخ ّ
تشیع دارد.
ّ
 .3ا گ ددر احتم ددال تقی دده ،منتف ددی تلق ددی ش ددود ،راز تف دداوت رفت ددار ام ددام ۷بای ددد در جه ددات ر ی ددر
جسته شود:

ال  .جعفریبودن حریز از آ از و ریدیبودن ابن نجاشی،

ب .برجستگی فقهی و جایگاه ویژه حریز،

کمی جمعیت شیعه در منطقه حضور حریز و ضرورت دقت عمل بیشتر.
جِ .

 .1معجم البلدان ،ج ،۳ص.۱۹۳
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کتابنامه

قرآن کریم

 اخبار السید الحمیرى ،محمدد بدن عمدران مرر بدانی خراسدانی ،تحقیدق :محمددهادی امیندی،بیروت :شرکة الکتبی للطباعة و النشر و التوریع ،الطبعة الثانیة۱۴۱۳ ،ق.

 اإلختصاااص ،محمددد بددن محمددد مفیددد ،تحقیددق :علددی ا کبددر فدداری ،سددید محمددود ررندددی،بیروت :دارالمفید ،الطبعة الثانیة ۱۴۱۴ق.

 إختیار معرفة الرجال ،محمد بن حسن طوسی ،تحقیق :سید مهدی رجالی ،قم :مؤسسدة آلالبیت:

-

حیاءالتراث۱۴۳۴ ،ق.

إستقصاااء اإلعتبااار فاای شاارح اإلستبصااار ،محمددد بددن حسددن ،قددم :مؤسسددة آلالبیددت:

حیاءالتراث ،الطبعة ارولی۱۴۱۹ ،ق.

 -اعیان الشیعة ،محسن أمین عاملی ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات ،بیتا.

 إکلیل المنهج فی تحقیق المطلب ،محمد جعفر خراسانی کرباسی ،تحقیدق :جعفدر حسدینیاشکوری ،قم :دارالحدیی للطباعة و النشر ،الطبعة ارولی۱۴۲۲ ،ق.

 -إکمال الکمال ،علی بن هبة اق بن ماکوال ،بیروت :دار احیاءالتراث العربی ،بیتا.

 اإلنتصااار ،علددی بددن حسددین موسددوی ،تحقیددق :مؤسسددة النشددر ا سددالمی ،قددم :مؤسسددة النشددرا سالمی التابعة لجماعة المدرسین۱۴۱۲ ،ق.

 أنسااااب األشاااراف ،احمددد بددن یحیددی بددالذری ،تحقیددق :محمددد حمیددداق ،مصددر :معهدددالمخطوطات بجامعة الدول العربیة باالشترا آ مع دارالمعارف۱۹۲۹ ،م.

 بصااائرالدرجات ،محمددد بددن حسددن فددرو صددفار ،تحقیددق :میددرزا حسددن کوچددهبددا ی ،تهددران:منشورات أعلمی۱۴۳۴ ،ق.

 تاااا الع اروس ،محمددد مرتضددی ربیدددی ،تحقیددق :علددی شددیری ،بیددروت :دارالفکدر للطباعددة والنشر و التوریع۱۴۱۴ ،ق.

 -تاریخ سیستان ،ناشناس ،تحقیق :مل

الشعراء بهار ،تهران :مؤسسه خاور۱۳۱۴ ،ش.

 -تحریرالوسیلة ،روح اق خمینی ،النج  :دارالکتب العلمیة ،الطبعة الثانیة۱۳۹۳ ،ق.

 -تفساایر القماای ،عل دی بددن ابددراهیم قمددی ،قددم :مؤسسددة دارالکتدداب للطباعددة والنشددر ،الطبعددة
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الثالثة۱۴۳۴ ،ق.

 -تقریب التهذیب ،ابن حجر عسقالنی ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،الطبعة الثانیة۱۴۱۲ ،ق.

۱۴۲۲ق.

 التنقیح الرائاع لمختصار الشارائع ،مقدداد بدن عبدداق سدیوری ،قدم :مؤسسدة النشدر ا سدالمیالتابعة لجماعة المدرسین۱۴۳۴ ،ق.

 -تنقیح المقال فی علم الرجال ،عبداق مامقانی( ،چا

رحلی) ،بیجا ،بینا و بیتا.

 تهاذیب األحکاام ،محمدد بدن حسدن طوسدی ،تهدران :دارالکتدب ا سدالمیة ،الطبعدة الرابعدة،۱۳۶۲ش.

چگونگی و چرایی تفاوت رفتار امام صادق؟ع؟ در برابر...

 -تکملااة الرجااال ،عبدددالنبی کدداظمی ،تحقیددق :محمددد صددادق بحرالعلددوم ،قددم :انوارالهدددی،

 تهذیب التهذیب ،ابن حجدر عسدقالنی ،بیدروت :دارالفکدر للطباعدة و النشدر و التور یدع ،الطبعدةارولی۱۴۳۴ ،ق.

 -جامع الرواة ،محمد علی أردبیلی ،بیجا :مکتبة المحمدی ،بیتا.

 الجرح و التعدیل ،عبدالرحمن بن ابیحاتم رازی ،بیروت :دار إحیاءالتراث العر بدی ،الطبعدةارولی۱۳۷۱ ،ق.

 جواهر الکالم ،محمدحسن نجفی ،تحقیق :عباس قوچانی ،طهران :دارالکتدب ا سدالمیة،الطبعة الثانیة۱۳۶۲ ،ش.

 خالصااة األقااوال ،حسددن بددن یوس د۱۴۱۷ق.

حلددی ،بددیجددا :مؤسسددة نشددرالفقاهة ،الطبعددة ارولددی،

 دیوان السید الحمیرى ،حمیری ،بینا ،بیجا و بیتا.-

ذخیارة المعااد فاای شارح اإلرشاااد ،محمددباقر محقدق سدبزواری ،قدم :مؤسسدة آلالبیددت:

حیاءالتراث ،بیتا.

 ذکاارى الشاایعة فاای أحکااام الشااریعة ،محمددد بددن جمددال الدددین مکددی عدداملی ،قددم :مؤسسددةآلالبیت:

حیاءالتراث ،الطبعة ارولی۱۴۱۹ ،ق.

 رجااال اباان داوود ،حسددن بددن علددی بددن داوود حلددی ،النجد  :منشددورات مطبعددة الحیدر یددة،۱۳۹۲ق.

 رجااال النجاشاای ،احمددد بددن علددی نجاشددی ،قددم :مؤسسددة النشددر االسددالمی التابعدده لجامعددةالمدرسین ،الطبعة الخامسة۱۴۱۶ ،ق.

 -الرجال ،احمد بن محمد برقی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،بیتا.

 الرجااال ،محمددد بددن حسددن طوسددی ،تصددحیح :جددواد قیددومی اصددفهانی ،قددم :مؤسسددة النشددراالسالمی ،چا

اول۱۴۱۲ ،ق.
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 الرساااائل الرجالیاااة ،محم ددد ب ددن محم ددد کلباس ددی ،تحقی ددق :محمدحس ددین درایت ددی ،ق ددم:دارالحدیی ،الطبعة ارولی۱۴۲۲ ،ق.

 الرسااائل العشاار ،محمددد بددن حسددن طوسددی ،قددم :مؤسسددة النشرا سددالمی التابعددة لجماعددةالمدرسین ،بیتا.

 روضة المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ،محمدتقی مجلسی ،تحقیق :حسین موسدوی وعلیپناه اشتهاردی ،تهران :بنیاد فرهن

اسالمی حاج محمد حسین کوشانپور ،بیتا.

 سکههاى ایاران در دوره اساالمی تاا برآمادن سالجوقیان ،حسدن رضدایی بدامبیددی ،تهدران:سمت ،چا

اول۱۳۹۳ ،ش.

 شارائع اإلسااالم فاای مسااائل الحااالل و الحارام ،جعفددر بدن حسددن حلدی ،طهددران :انتشدداراتاستقالل ،الطبعة الثانیة۱۴۳۹ ،ق.

 شرح نهج البالغة ،عزالدین بن ابن ابیالحدید ،تحقیق :محمدد ابوالفضدل ابدراهیم ،بیدروت:دار إحیاءالکتب العربیة ،چا

اول۱۳۷۸ ،ق.

 الشهاب الثاقب فی بیان معنای الناصاب ،یوسدرجایی ،قم :محقق ،الطبعة ارولی۱۴۱۹ ،ق.

بدن احمدد بحراندی ،تحقیدق :سدید مهددی

 -صحیح مسلم ،مسلم بن حجاج نیشابوری ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.

 علی و الخوارا ،سید جعفر مرتضی حسدینی عداملی ،بیدروت :المرکدز ا سدالمی للدراسدات،الطبعة ارولی۱۴۲۳ ،ق.

 عیون اخبار الرضا ،۷محمد بن علدی صددوق ،تحقیدق :حسدین ارعلمدی ،بیدروت :مؤسسدةارعلمی للمطبوعات۱۴۳۴ ،ق.

 غنیة النزوع إلی علمی األصول و الفاروع ،حمدز بدن علدی حلبدی ،تحقیدق :ابدراهیم بهدادری،قم :مؤسسة ا مام الصادق ،۷الطبعة ارولی۱۴۱۷ ،ق.

 -الفهرست ،محمد بن الندیم ،تحقیق :رضا تجدد ،بینا ،بیتا.

 الفهرست ،محمد بن حسن طوسی ،تحقیق :جواد قیومی ،قم :مؤسسة نشر الفقاهة ،الطبعدةارولی۱۴۱۷ ،ق.

 الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تحقیق :علی اکبر فداری ،تهدران :دارالکتدب ا سدالمیة،چا
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 کامل الزیارات ،جعفر بن محمد بن قولویه ،تحقیق جدواد قیدومی ،فدم :مؤسسدة نشدر الفقاهدة،۱۴۱۷ق.

الطبعة الرابعة۱۳۷۶ ،ش.

 کشف الغمة فی معرفة االئمة ،علی بن ابیالفتح إربلی ،بیروت :دارارضواء ،الطبعدة الثانیدة،۱۴۳۲ق.

 کفایااة األثاار ،علددی بددن محمددد خددزاز قمددی ،تحقیددق :عبددداللطیانتشارات بیدار۱۴۳۱ ،ق.

حسددینی کدوهکمری ،قدم:

 -کنز العمال فی سنن األقوال و األفعال ،علی بن حسدامالددین متقدی هنددی ،بیدروت :مؤسسدة

چگونگی و چرایی تفاوت رفتار امام صادق؟ع؟ در برابر...

 -کشف الریبة عن احکام الغیبة ،ر یدنالددین عداملی شدهید ثدانی ،تهدران :انتشدارات مرتضدوی،

الرسالة۱۴۳۹ ،ق.

 -المجموع ،محییالدین بن شرف نووی ،شرح المهذب ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.

 المختصاار النااافع ،جعفددر بددن حسددن حلددی ،طهددران :قسددم الدراسددات ا سددالمیة فددی مؤسسددةالبعثة ،الطبعة الثالثة۱۴۱ ،ق.

 مرآة العقول فی شارح أخباار آل الرساول ،۹محمدد بداقر مجلسدی ،تحقیدق :هاشدم رسدولی،تهران :دارالکتب ا سالمیة ،الطبعة الثانیة۱۴۳۴ ،ق.

 مستطرفات السرائر ،محمد بن احمد ابن ادریس حلی ،قم :مؤسسدة النشدر ا سدالمی التابعدةلجماعة المدرسین ،الطبعة الثانیة۱۴۱۱ ،ق.

 المعتبر ،جعفر بن حسن حلی ،تحقیق :جمعی از فضال با اشراف ناصر مکارم شدیرازی ،قدم:مؤسسة سید الشهداء۱۳۶۴ ،۷ش.

 معجم البلدان ،یاقوت حموی ،بیروت :دار إحیاءالتراث العربی۱۳۹۹ ،ق. -معجم رجال الحدیث ،ابوالقاسم خویی ،بیجا ،بینا ،چا

پنجم۱۴۱۳ ،ق.

 المقنعه ،محمد بن محمد مفید ،قدم :مؤسسدة النشدر ا سدالمی التابعدة لجماعدة المدرسدین،الطبعة الثانیة۱۴۱۳،ق.

 من الیحضره الفقیه ،محمد بن علی صدوق ،تحقیق :علی اکبدر فداری ،قدم :مؤسسدة النشدرا سالمی التابعة لجماعة المدرسین ،بیتا ،الطبعة الثانیة.

 -نهج البالغه ،تحقیق :صبحی صالح ،بینا ،بیروت ،الطبعة ارولی۱۳۸۷ ،ق.

 الااوجیزة فاای الرجااال ،محمدددباقر مجلسدی ،تحقیددق :محمدددکاظم رحمددان سددتایش ،تهددران:همایش بزرگداشت عالمه مجلسی ،دبیرخانه ،بخش انتشارات۱۴۲۳ ،ق.
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-

وسااایل الشاایعة ،محمددد بددن حسددن حددر عدداملی ،قددم :مؤسسددة آلالبیددت:

الطبعة الثانیة۱۴۱۴ ،ق.

حیدداءالتراث،

 «تضددارب آراء شددیخ طوسددی و نجاشددی در بدداره حریددز بددن عبددداق سجسددتانی» ،مهدددی بیدداتمختاری ،مجله مطالعات اسالمی ،علوم قرآن وحدیث ،ش۱۳۹۳ ،۸۷/۳ش.
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