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

چگونگی و چرایی تفاوت رفتار امام صادق ۷در برابر
عملکرد همگون حر یز ِس ِجستانی و ابن نجاشی

تاریخ دریافت۱۳۹۸/۰۵/۱۶ :
تاریخ پذیرش۱۳۹۹/۰۲/۰۳ :

علیرضا حیدرینسب
مهدی بیاتمختاری

محمدباقر حیدرینسب
چکیده

1

2

3

حر یهههز بهههن عبهههداق و عبهههداق بهههن نجاشهههی از صهههحابیان واالمقهههام امهههام صهههادق ،۷در
« ِس ِجستان» ،در واکنش به ناسزاگویی خوارج به امامعلی ،۷تعدادی از آنان را کشهتند.

امههام صههادق ۷در برابههر ایههن اقههدامات مشههابه« ،حریههز» را از خههود دور سههاخت کههه حههاوی

تخطئههه و تنبیههه اوسههت و «ابههن نجاشههی» را پههذیرفت و رفتههارش را تصههحیح نمههود .پههژوهش
فرارو دنبال پاسخ به چگونگی و چرایی این موضعگیری متفاوت است.

در بههاره جههرح یهها توثیههق ایههن راو یههان ،در منههابع روایههی ،رجههالی و برخههی مجههالت ّ
تخصصههی،
نکاتی آمده است؛ ّاما درباره چرایهی تفهاوت رفتهار امهام صهادق ،۷مقالههای یافهت نشهد.

بررسی و تحلیل اخبار مرتب  ،نشان میدهند که حمل روگردانی امهام ۷از حریهز بهر تقیهه
اولیه ّ
بیوجه نیست .همچنین گرچه حکم ّ
سبکننده امام علی ،۷قتل اوسهت ،لکهن
اجرای این حکم ،مسهتلزم اذن معصهوم ۷و پهیشبینهی پیامهدهای آن اسهت کهه رعایهت

اینجهات ،به ویژه از اصحابی در تهراز حریهز انتظهار مهیرفتهه اسهت؛ امهوری کهه در شهرای
متفاوت و درباره افرادی چون ابن نجاشی مورد انتظار نبوده است.

کلیاادواژههااا :امههام صههادق ،۷دشههمنی اهههلبیههت ،:حریههز بههن عبههداق ،عبههداق بههن

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

توجهه بههه ایههنکههه نصههب اهههلبیههت ،:ازجملهه دشههنام بههه امههام علههی ۷کفههر و سههبب هههدربودن
خههون اسههت ،ایشههان هنگههام مواجه هه بهها سه ّ
هب خههوارج در ِس ِجسههتان بههه حکههم مهههدوریت خههون
نواصب عمل کردند .آنان پهس از ارتکهاب قتهل برخهی از خهوارج بهه جهرم مهذکور در محضهر امهام

صادق ۷حاضر شدند .امهام ۷از پهذیرش حریهز خهودداری و بلکهه او را از خهود دور نمهود و بهه
ً
ایههن صههورت ظههاهرا او را تنبیههه کههرد و عبههداق بههن نجاشههی را بههه حضههور پههذیرفت و رفتههارش را
تصحیح نمهود .چرایهی تفهاوت رفتهار امهام صهادق ۷بها ایهن دو صهحابی و در بهاره جهرم مشهابه،

موضوع تحقیق حاضر است.

در بهاره جههرح یهها توثیهق ایههن راو یههان پهارهای مطالههب در منههابع روایهی و رجههالی شههیعه وارد شههده

اسههت .در دوره معاصههر در بههاره وثاقههت حریههز بههن عبههداق و مسهههله ارسههال روایههات او دو مقالههه

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

چرایی تفاوت رفتار امام صادق ۷با این دو ،آنگونه که موضوع مقاله حاضر اسهت ،نوشهتهای

یافت نشد.

فرل آن است که گرچه حکم اولیه دشنامگو به امام علی ۷ههدربودن خهون اوسهت ،لکهن

اجرای این حکم مستلزم بررسی موقعیهت اجراکننهدگان ،پهیشبینهی پیامهدهای آن و اسهتیذان
ً
از معصوم ۷است که این امر مخصوصا از عالمانی چون حریهز انتظهار مهیرفتهه اسهت؛ امهوری
که در شرای متفاوت و درباره افراد متوس و بیارتباط بها امامهان ،:ماننهد ابهن نجاشهی مهورد

انتظار نبوده است.

 .2حریز بن عبداهلل سجستانی

ابوعبداق یا ابومحمد حریز بن عبداق سجسهتانی از اصهحاب صهادقین ۸و از فقههای تهراز
اول مکتب تش ّیع است .او مطابق برخی از گزارشها فرزند عبداق بهن حسهین کهوفی اسهت کهه
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 گفتهانهد کهه بهه

دلیل مسافرت ریاد به سجستان و رهبری دینی مردم آن منطقه سجستانی خوانده شهد .برخهی
 .1الجرح و التعدیل ،ج ،۳ص۲۸۹؛ إکمال الکمال ،ج ،۲ص۸۶؛ تااا العاروس ،ج ،۸ص .۴۶عبهداق بهن بهالل اشهعرى در
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شههعبان سههال  ۱۱۱هجههری بههه والیههتداری سیسههتان رسههید و ابههوحریز عبههداق بههن حسههین را بههه منصههب قضههای سیسههتان

گماشت (تاریخ سیستان ،ص.)۱۲۷

سجسهههتانیمقهههام باشهههد 1.مهههولیبهههودن حریهههز و قاضهههیبهههودن پهههدرش در سجسهههتان احتمه ههال

سجستانیبودن او را تقویت میکند.

2

حری ههز  -ک ههه در فق ههه اه ههلبی ههت :س ههرآمد و ازجمل ههه در جر ی ههان گفتگوه ههای فقه ههی م ههردم

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

4

وی  -کههه رهبههر مههذهبی سجسههتانیان بههود  -در جر یههان مبههارزه بهها خههوارج در سجسههتان بههه

شهادت رسید .شیخ مفید نوشته است:

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

دیگههر او را مههولی أزد بههه حسههاب آوردهانههد کههه محتمههل اسههت در اصههل سجسههتانی یهها کههوفیتبههار

ریز ب عبداهّٰلل به تساا رر و در آهتا به قال ر ید .بب ،آ بنود تنه او یناراهی
ررسا بردار داش و بیشار سرد تساا از توارج بودهد .یارا

رینز از آهنا هسنب

به اسا علی ۷ها زا سیشنیدهد و به وی تبر داده ،اجازه قال ها زاگویا را توا ناند.
ریز 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

رینز در سسنتد ،اطنراف او

جمع شدهد و تنوارج  -تنه سارصند ضورشنا در سسنتد بودهند [ -سسنتد را بنر
رشا ترام و تاس آ را زیر و رو همودهد .تداوهد بر آها ر م رر اد!

5

در تبیین گزارش فوق باید گفهت کهه شهواهدی چهون تعلقهات خهاطر عمیهق سجسهتانیان بهه
اهل بیت :از قبیل خودداری آنان از ّ
سب امام علی ،۷قیهام رودهنگهام علیهه امو یهان پهس از
جریان کربال و یا ضرب سکه به نام اهل بیهت :اطهالق و عمومیهت سهخن شهیخ در بهاره لبهه

جمعیتی خوارج در سجستان را با تهمل روبهرو میکند .شاید مراد از سجسهتان در بیهان شهیخ،

ناحیهای از آن سامان بوده است که حریز در آنجا به پیکار بها خهوارج فتهوا داده اسهت؛ بهه و یهژه

با آنکه سجستان گاه بر کل اقلیم و گاه بر مرکز آن ،چون ررن اطالق شده است ،ایهن احتمهال
 .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 ،۲ص۵۶۹ ،۸۶؛ ج ،۶ص.۲۲۰
 .3الکافی ،ج ،۵ص.۲۵۳
 .4اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۸۱؛ اإلختصاص ،ص.۲۰۶
 .5اإلختصاص ،ص.۲۰۷
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تقویت میشود.

1

بهها آنکههه حریههز در میههدان علههم و عمههل کارنامههه روشههنی داشههته اسههت ،رجههالشناسههان در بههاره

عملکههردش اخههتالف کههردهانههد .برقههی ،کشههی و نجاشههی از تصههریح بههه وثاقههت حریههز خههودداری

نمودهاند؛ با اینتفاوت که کشی و نجاشهی بهه جهرح او گراییهدهانهد .کشهی خبهر فضهل بقبهاق را
مبنی بر عدم پذیرش حریز از سوی امام صادق ۷نقل کرده است و نجاشی از اینکه وی پهس

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

2

مطابق برخی روایات ،ابوالعباس بقباق 3برای پذیرش حریز از سهوی امهام ۷مکهرر وسهاطت

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

4

در برابر ،برخی از بزرگان رجهال شهیعه حریهز را ثقهه دانسهتهانهد .شهیخ طوسهی بهه وثاقهت حریهز

تصریح نموده است .حلی و ابهن داوود ،ضهمن اشهاره بهه وجهود ابههام در خب ِهر نپهذیرفتن حریهز 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 ۷ا امان ایا اهدتی وی را راهده و در اداسه بخشیده باشد.
خویی نیز ضمن نقل دیدگاههای مختل
با آ ته روای هبذیررا

نوشته است:

ریز ،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

حریههز از صههادقین ۸و اصههحاب ایشههان چههون ابههان بههن تهلههب ،ررار بههن اعههین و محمههد بههن

مسلم روایت کرده است و جمعهی از راو یهان تهراز اول شهیعه چهون عبهداق بهن مسهکان ،ابهان بهن

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

8

 .1معجم البلدان ،ج ،۳ص۱۹۰؛ تاریخ سیستان ،ص۱۲۷؛ سکههاى ایران در دوره اسالمی تا برآمدن سلجوقیان ،ص.۱۲۸
 .2رجال البرقی ،ص۴۱؛ اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۸۰؛ رجال النجاشی ،ص.۱۴۵
 .3فضل بقباق از أصحاب ثقه امام صادق ۷است (رجال النجاشی ،ص۳۰۸؛ رجال الطوسی ،ص.)۲۶۸
 .4اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۸۰؛ الکافی ،ج ،۷ص.۳۷۰
 .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 ،۵ص.۲۳۲
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 .8وسائل الشیعة ،ج ،۱ص۴۲۷؛ جامع الارواة ،ج ،۱ص۱۸۳؛ معجام رجاال الحادیث ،ج ،۵ص۲۳۴؛ «تضهارب آرا شهیخ
طوسی و نجاشی درباره حریز بن عبداق سجستانی» ،ص ۶۸و .۶۹

به حساب میآیند 1.و ی در اسناد  ۱۳۲۰روایت وجود دارد.
 .1-2بررسی و تحلیل

پیشامد اختالف درباره وثاقت حریز ریشه در اخبار مرتب

2

بها نپهذیرفتن وی از سهوی امهام صهادق۷

دارد و ازجههایی کههه داللههت ایههن اخبههار بههر جههرح روشههن نیسههت ،بعضههی از دانشههمندان بههه گونههههههای
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

ً
نجاشههی روایههت را بههدون سههند و بهها صههیهه تمههریش « ُر ِو َی» نقههل نمههوده اسههت کههه احتمههاال بههه

صهحت آن اعتقههاد نداشههته اسههت 3.در بههاره خبههر بقبههاق نیههز آمههده اسههت کههه درخصههوص یکههی از
راویان ،محمد بن عیسی تردید وجود دارد 4.البتهه وجهود متهابع بهرای خبهر بقبهاق و حسهنهبهودن

آن خبر ،تضعی

سندی اخبار جرحآمیز را با تهمل مواجه میسازد.

5

ب .تضعیف داللی روایات جرحآمیز

آنچه از مجموع روایات مهرتب بها طهرد حریهز برمهیآیهد ،آنکهه امهام صهادق ۷حریهز را از خهود

راند و در این جهت وسهاطت بقبهاق را ههم رد کهرد .امهام ۷عهدم پهذیرش را بها موقعیهت حریهز و

شمشیرکشیدن او ارتباط داد.

بههر ایههن رفتههار امههام ۷تحلیههلهههای مختلفهی صههورت قههرار گرفتههه اسههت .بعضههی از دانشههمندان بهها

توجههه بههه مشههروعیت پیکههار بهها خههوارج ،رفتههار امههام ۷را متشههابه و داللههتش را بههر تضههعی

حریههز نههاوارد

دانستهانهد 6.برخهی از ایشهان ایهن رفتهار را هماننهد رفتارشهان بها رراره ،از بهاب تقیهه و بهرای حفه جهان
ّ
حریز دانستهاند 7.گروهی دیگهر روایهت طهرد حریهز را صهحیح و دال بهر خطهای حریهز دانسهتهانهد کهه بها
 .1الفهرست (ابن ندیم) ،ص ،۲۷۷فهرست الطوسی ،ص۱۱۸؛ رجال النجاشی ،ص.۱۴۵
 .2معجم رجال الحدیث ،ج ،۵ص.۲۳۴

 .3رجال النجاشی ،ص۱۴۵؛«تضارب آرا شیخ طوسی و نجاشی درباره حریز بن عبداق سجستانی»،ص.۷۴
 .4خالصة االقوال ،ص.۱۳۴

 .5الکافی ،ج ،۷ص۳۷۰؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول  ،ج ،۲۴ص.۲۰۲
 .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 ،۱ص۵۷؛ مرآة العقول فی شارح أخباار آل الرساول  ،ج ،۲۴ص۲۰۲؛ إکلیال
المنهج فی تحقیق المطلب ،ص.۱۷۹
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عدالت وی منافات ندارد .ایشان گفتهاند کهه خطها و گنهاه بها توبهه قابهل روال اسهت و شهواهد حهاکی

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،

اسههتمرار حضههور حریههز در میههدان مبههارزه تهها پایههان عمههر و شهههادت او در ایههن میههدان حههاو ی ایههن

نکات اسهت کهه یها شمشیرکشهیدن او از اسهاس بالاشهکال و رفتهار امهام ۷بهه سهبب تقیهه بهوده
اسههت و یهها ایههنکههه ا گههر در فرصههتی خطهها کههرده و تنبیههه شههده و در ادامههه مههورد بخشهش و پههذیرش

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

جز توثیقات خاص شیخ طوسی ،عالمه حلی و ابن داوود رفتار شیخ صهدوق ،ابهن قولو یهه و

علههی بههن ابههراهیم قمههی  -کههه در آثههار خههود ادعههای نقههل از ثقههات دارن هد و از حریههز هههم مکههرر نقههل

کردهاند  -دلیل بر توثیق عام حریز توس آنان است.

2

د .ستایش از حریز با تجلیل از کتاب او

حریز سجستانی از اصحاب اصول معتبهر روایهی اسهت .مطهابق روایهت حسهنه حمهاد بهن عیسهی

کتههاب صههال او بههه تهییههد امههام صههادق ۷رسههیده اسههت 3.ب هه ایههن دلیههل ،برخهی از مشههایخ و فقهههای

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

4

 .3عبداهلل بن نجاشی

أبه ُهوب َجیر (ابههوالخیر ،ابوخههداش) عبههداق بههن النجاشههی بههن عثههیم أسههدی نصههری (بصههری،

نضههری) جههد هفههتم ابوالعبههاس نجاشههی ،صههاحب رجههال اسههت کههه از سههوی منصههور عباسههی بههه

والیههتداری اهههواز رسههید 5.از تبههار و سههابقه حضههورش در سجسههتان اطههالع ر یههادی در دسههت

نیست .گرچه برایش پسوندهای عر بهی مهذکور اسهت ،امها آمهدن او در ضهمن «دههاقین»ِ 6اشهعار

 .1جامع الرواة ،ج ،۱ص۱۸۶-۱۸۲؛ معجم رجال الحدیث ،ج ،۵ص.۲۳۲

 .2من الیحضره الفقیه ،ج ،۱ص۳؛ کامل الزیارات ،ص ۶۶و ۲۹۵؛ تفسیر القمی ،ج ،۱ص ۲۹و ؛ ج ،۲ص ۹۶و .۲۰۴
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 .3تهذیب األحکام ،ج ،۲ص.۸۱
 .4من الیحضره الفقیه ،ج ،۱ص۳؛ مستطرفات السارائر ،ص۵۸۹؛ یخیارة 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.

عبههداق در ابتههدا ر یههدیمههذهب بههوده در سجسههتان شههماری از خههوارج بیههزاریجههوی از امههام علههی۷

(هفههت یهها سههیزده نفههر) را بههه قتههل رسههاند .در فرصههتی همههراه بهها عمههار سجسههتانی بههه مدینههه رفههت و پههس از
مالحظه اظههارات نااسهتوار عبهداق بهن حسهن  -امهام ر یهدیان  -در اندیشهه وی تحهول شهد و بها عمهار 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 مختلفهی

د اشت و از خالل آن گفتگوها به ضع

علمی و دوری عبداق بن حسهن از

تعهالیم عتهرت:

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

س گما دارد شما اهلبین

:

از داشا پیشوایی آگاه بیبهرهاید .ضر  ۷ررسود :چنا هیس  .ای ابن هتاشنی،
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 مختله

وارد شهده اسهت.

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

از تساا تا س ه همراه عبداهّٰلل ب هتاشی بود  .او بر عقیده زیدیه بنود .هن ناسیتنه
به سدینه ر یدی ،.س به سحضر اسا صادق ۷شااراه ،او هزد عبداهّٰلل ب

سن ررن .

وقایته برگش  ،او را ش ساه ا یارا .ته در رتاخوابش هناآرا بنود و آه سنیتشنید.
گ ا :.ابابتیر ،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
هتاشی 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.۱۹۰

 .2همان ،ج ،۷ص۳۷۶؛ اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۳۲؛ خالصة االقوال ،ص.۱۹۷
 .3کشف الغمة ،ج ،۳ص.۴۰۳

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

 :ردای شو ! س همواره به برتری شما اقرار داشاه ،ق 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
هداش  .ای تار بر او گرا آسد و گ

سن پر نید و او جننوابی

 :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 :ابابتیر! چ وهه آ ها را تشای؟ جنوام داد :بعضنی از آ هنا را از
طریق ررا به پش با آها با هردبا  ،تشا ... .پ

ضر  ۷ررسود :ابنابتیر ،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 هتاشنی ات ناق اراناده بنود تبنر داد...
عمار گ  :ابوبتیر 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 ابنابتیر ،عمنار چینزی بنرای .ه انه ا ن  .همنی تنه از هنزد
ضر  ۷تارج شدی ،.ابوبتیر به س گ  :عمار ،گنواهی سنیدهن .تنه وی عنان .آ
سحمد ۹ا

 .آهچه س داشا .باطل بود و وی صا ب اسر رهبری ا

.

1

برخی گزارشها حاکی است که ابهن نجاشهی پهس از پهذیرش مهذهب جعفهری و رسهیدن بهه

والیههتداری اهههواز از جانههب منصههور عباسههی ،در تبلی ه مههذهب امههامی باصههالبت ظههاهر شههده
است .او از جمله با شاعر معروف ،سید حمیری ارتباطی تنگاتن

داشت .سهید در اشهعارش

از ابههوبجیر بههه نیکههی یههاد کههرده اسههت .نجاشههی از سههید درخواسههت پیوسههتن بههه مههذهب امههامی و

سرودن شعر درباره والیت داشت و حمیری هم پذیرفت.

2

در کههالم رجههالشناسههان تههوثیقی نسههبت بههه وی دیههده نمههیشههود؛ جههز ایههنکههه نجاشههی 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 ،ص۲۶۵؛ تهاذیب األحکاام،
ج ،۱۰ص.۲۱۳
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 .2دیوان السید الحمیرى ،ص ۱۰۴ ،۷۱و ۱۵۸؛ اخبار السید الحمیرى ،ص۱۶۶؛ اعیان الشیعة ،ج ،۱ص.۱۹۱
 .3رجال النجاشی ،ص ۱۰۱و .۲۱۳

دارد 1.عالمهههه حله ههی و ابهههن داوود او را در شه ههمار معتمهههدان آوردهانه ههد 2.مامقهههانی نیه ههز حسه ههن و

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

3

شمرده اسهت .خهویی ضهمن ذکهر شهواهد مختله
4

مههرتب بهها رجههوع نجاشههی بههه مههذهب جعفههری ،نامههه امههام صههادق ۷بههه وی و معتمدشههمردن او
توس عالمه و ابن داوود حلی گفته است:

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

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

برخهورد متواضهعانهاش بها نامهه حضهرت ۷نیهز از صهالحیت شخصهیت ابهن نجاشهی حکایهت

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 علمهی عبهداق بهن حسهن و

مش ههاهده عل ههم متف ههاوت ام ههام ص ههادق ۷ب ههه م ههذهب دوازدهام ههامی پیوس ههت و مکاتبه هاتی ب هها
َ
حضههرت ۷داشههت 6.از جملههه ایههن مکاتبههات  -کههه بههه صههورت مصه ّهن بههیماننههدی از امههام
صادق ۷گزارش شده است  -رسهاله مبسهوطی شهامل پاسهخههای آن امهام ۷بهه سهؤاالت وی

درباره سیرت زمامداران در حهوزه امهور فهردی و اجتمهاعی اسهت کهه از آن بها عنهوان «ارهوار یهة»،

«رسالة ارهواریة» و  ...یاد شده است.

7

دیگر مکاتبه ،نامهای است که امام صادق ۷به درخواست یکی از بهدهکاران ،خطهاب بهه

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

هتاشی ی ی از دهقاها و ررساهدار اهواز و رارس بود .ی ی از شنهروهدا
او به اسا صادق ۷گ

نوزه عمنل

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

 .1اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۳۲؛ الکافی ،ج ،۲ص ،۱۹۰ج ،۷ص.۳۷۶
 .2خالصة األقوال ،ص۱۹۷؛ رجال ابن داوود ،ص.۱۲۴
 .3تنقیح المقال ،ج ،۲ص.۲۲۰
 .4الوجیزة فی الرجال ،ص.۱۱۱

 .5معجم رجال الحدیث ،ج ،۱۱ص.۳۸۵

 .6الکافی ،ج ،۲ص۱۹۰؛ کشف الریبة عن احکام الغیبة ،ص۸۶؛ وسائل الشیعة ،ج ،۱۷ص.۲۰۷

 .7رجال النجاشی ،ص۲۱۳؛ کشف الریبة عن احکام الغیبة ،ص۸۶؛ وساائل الشایعة ،ج ،۱۷ص۲۰۷؛ الرساائل الرجالیاة،
ج ،۲ص.۳۳۷
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 .تاش برای .هاسهای تطام به او سنیهوشنای! اسنا  ۷تطنام بنه

اطاع از شما

هتاشی چنی هوش  :بس.اهّٰلل انر م انر ی ،.برادر را شاد ت تنا تندا تنو را شناد
 :هن ا ورود صا ب هاسه ،هتاشی جلسنه داشن  .وقانی تلنو

گرداهد .راوی گ

شد ،هاسه را تحویلش داد و گ

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

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

 :ده هنزار درهن ..هتاشنی 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 ضهعی

2

خوانهدهانهد و گروههی

دیگر وی را ستودهاند و یا در موقعیت حسهن و معتمهدبودن نشهاندهانهد .تفصهیلیتهرین بیهان در

این باره از مامقانی است .او نوشته است:

گرچه در خ رجانیا شیعه

 .بنه وثاقن ابن هتاشنی دینده همنیشنود ،اسنا از

اظهارا آها دو قو قابل دریار ا :
ا
 .۱ضعف وی ته علسه ستلسی 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.
 .۲س و سعامدبود او  -ته از یادترد ابوانعباس هتاشی از عبداهّٰلل ،اظهارا علسه
لی و اب داوود دربارهاش برداش سیشود  -شواهد ای قو سراجعن او بنه تشنیع
اساسی و وجود اایشهایی ا

ته او را در ضم ارراد سا قرار داده و بب وثنوق

به اتبارش سیشود .روای عمار تسااهی 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.۱۹۰

 .2همان ،ج ،۸ص۳۳۵؛ بصائر الدرجات ،ص.۴۰۳

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

صحیح و آهچه در ضع ش آسده ،تطا
قههول بههه ضههع

.

1

ابههن نجاشههی بههه دالیلههی قابههل مناقشههه اسههت .ا گههر در بههارهاش سههخن از توثیههق

وجود ندارد ،حکم به تضعی

توس متقدمان نیز نیامده است .رجوع ابن نجاشی بهه مهذهب

حههق ،مکاتبههات او بهها امههام صههادق ،۷سههتایش شههیخ طوسههی از وی ،داوری رجالیههان حلههی و

وجههود تردیههد در سههالمت عبههارت نسههخه الااوجیزه مجلسههی در تضههعی او ،اگرچههه در اثبههات
ً
وثاقتش ناتمام است ،دستکم سبب حسن و معتمدبودن وی میشود .ضهمنا عبهداق نهوفلی

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

 ...از آهچه ذتر شد ،رهمیده سیشود ته او از رجا

ا
سا و سعامد بنوده ا ن  .قطعنا

 -که مجهول خوانده شده است  -نزد اهل سنت مقبول بهوده ،از رجهال ترمهذی و راوی مناقهب

اهلبیت :است.

2

 .۴مبانی نظری تحقیق

شریعت اسالم مبتنی بر پارهای مبانی و دارای برخی ضواب است که حرکهت در چهارچوب

آن موجههب تهههمین صههالح و س هعادت اسههت و تخطههی یهها بههیمبههاالتی ،اسههباب نا کههامی و فسههاد

را فههراهم مههیآورد .در بههاره موضههوع بحههی ،گفتنههی اسههت کههه توجههه بههه موقعیههت اهههلبیههت :و

رعایت چارچوب صحیح تعامل با آنان مهم و ضروری مینماید .برخهی از مبهانی و مقهررات بهه

قرار ریر هستند:

 .1-۴حرمت نصب و دشنام به اهلبیت:

همانگونه که ّ
حب اهلبیت :شرط ایمان اسهت ،دشهمنی بها آنهان نشهان از کفهر دارد .لهذا
سب پیامبر ۹جرم ،سبب ارتداد و هدربودن خون فرد دانسته شده است 3.برای ّ
ّ
سب امامهان
و دیگر انبیا :نیز حکم قتل آمده است 4.بعضی گفتهاند:
5
ای تسی ته اساسی عاد را ّب تند هیز باید تشاه شود.

 .1تنقیح المقال ،ج ،۲ص.۲۲۰

 .2تقریب التهذیب ،ج ،۱ص۴۹۹؛ تهذیب التهذیب ،ج ،۵ص.۲۱۷

 .3الکافی ،ج ،۷ص۲۶۷؛ االنتصار ،ص۴۸۰؛ 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 نجاشهی در پیکهار بها خهوارج نمونههههایی از عمهل بهه

این حکم شرعیاند.

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

بیگمان امربه معروف و نهی از منکر واجبهاتی هسهتند کهه عمهل بهه آن موجهب بر پهایی دیگهر

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 اَل میبْ.

1

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

از سوی دیگهر ،اقهدام بهه ایهن واجبهات ،مسهتلزم شهناخت معهروف و منکهر و داشهتن مجهوز بهرای
ً
ورود بههه مراتههب سههختتههر آن ،مخصوصهها قتههل نفههس اسههت .لههذا بههرای دسههتیههابی بههه آثههار ی

مطلوب ،استیذان از ولی شرعی ضرورت دارد.

2

بر این اساس ،امام صادق ۷از حریهز انتظهار اسهتیذان داشهت و در قهالبی گالیههآمیهز فرمهود:

او مملههوآ ماسههتو شمشههیر کشههید] 3بههه ابههن نجاشههی نیههز گفههت :ا گههر آنههان را بههه فرمههان امههام

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

بههرای هههر قتههل ،یه

ظهور دارد.

قربههانی انجههام دهههد .ایههن رفتههار امههام ۷بههر ضههرورت اسههتیذان و قربههانیدادن

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 ،۱ص۵۰

 .2المقنعة ،ص۸۰۹؛ شرائع اإلسالم ،ج ،۱ص۲۵۹؛ جواهر الکالم ،ج ،۲۱ص۳۸۱؛ تحریر الوسیلة ،ج ،۱ص.۴۸۱
 .3الکافی ،ج ،۷ص.۳۷۰
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 .4اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۳۲؛ الکافی ،ج ،۷ص.۳۷۶

 .5روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،ج ،۱۰ص.۳۱۱

در مسالک آمده است:
ای

.

 .ات اقی و دارای شواهد روایی ا

1

محقق بحرانی گفته است:
وجوم ا ایذا برای قال ّبتننده اسیرانمناسنی  ۷بایند سربنوط بنه زسنا

ضنور

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
 .تسی ته ّب اساسا  :تند.
هداشاه باشد روا  .همی گوهه ا

2

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

امر مراتب نیازمند به ِاعمال قدرت به حا کمیت مهوردنظر اسهت 3.بهه هرحهال ،بهه نظهر
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 داشهته
ً
اسههت .بهها ایههن وجههود ،بقههای جماعههت شههیعه  -کههه عمومهها در اقلیههت بههوده اسههت  -تنههها در پنههاه
تدابیر امامان :میسر شده است .از جمله این جریانهات انحرافهی جر یهان قشهریگهرای خهوارج

است که بهر خهالف بسهیاری از گهروهههای معانهد ،عهالوه بهر منازعهه بها شهیعه ،بها حاکمهان نیهز 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 ،بها ایشهان ،مهادامیکهه بهرای شههروندان مشهکلسهاز نبودنهد ،مهدارا نمهود و پهس از مقابلهه بها

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 ههرت ۷پ ههس از در ه ههم شکس ههتن جم ههع و جماع ههت خارجیه هان در ب ههاره رفت ههار ب هها آن ههان

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

 .3پایگاه ،WWW.KHAMENEI.IR :استفتائات  ۱۰۵۴و  ،۱۰۶۴تاریخ بازدید.۱۳۹۸/۵/۱ ،
 .4نهج البالغه ،ص.۱۳۷
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سفارشهای متفاوتی داشت .او ۷که میدانست خوارج به قدرت نخواهند رسید و از سهویی
پیکار شیعه با آنان ،هم برای شیعیان هزینه دارد و هم به سود زمامداران ستمگر تمام مهیشهود،
مقابله با ایشان را مشروط به ستیز آنان با امامهان عهادل دانسهت 1و در توضهیح سهبب گونهاگونی

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 ههر ای ههن اس ههاس ،نب ههرد ب هها خ ههوارج مش ههروط و ت ههابع رعای ههت مالحظ ههاتی چ ههون حفه ه ش ههیعه و

سههودنبردن زمامههداران سههتمگههر از ایههن مقابلههه بههوده اسههت؛ امههوری کههه در بههاره مقابلههه حریههز و ابههن
نجاشی با خوارج قابلتهمل مینمایند.

 .۴-۴همراهی امام صادق ۷با جهاد مجاهدان

ب ههیگم ههان ،معص ههوم ۷از افق ههی برت ههر ب ههه ح ههوادث م ههینگریس ههته و مناس ههبت ههرین مواض ههع را

در ه ههر م ههوقعیتی اتخ ههاذ م ههیک ههرده اس ههت .گرچ ههه ام ههام ص ههادق ۷جه ههاد علم ههی فرهنگ ههی را
در صههدر اقههدامات خههود قههرار داده اسههتّ ،ام ها از پشههتیبانی از مبههارزات عملههی مجاهههدانی کههه
در پهههی امهههر بهههه معهههروف و نههههی از منکهههر جهههان خهههود را در معهههرل خطهههر گذاشهههته بودنهههد نیهههز

فلت نورریدند.
ً
امام ۷در مواردی اقدامات مسلحانه یهاران خهود را  -کهه عمومها بهر ضهد امو یهان بهود  -تهییهد

نمودنههد .ایشههان ۷بهها پههذیرش قیههام مسههلحانه ر یههد بههن علههی ۷اقههدامات مسههلحانه همراهههانش

چون حفص بن سالم حناط و سلیمان بن خالد را ههم تهییهد کردنهد 5.لهذا رجالیهان ههم آنهان را

 .1کنز العمال ،ج ،۱۱ص.۳۲۰
 .2نهج البالغه ،ص.۹۴

 .3أنساب األشراف ،ج ،۵ص.۱۶۳
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 .4شرح نهج البالغة ،ج ،۱۶ص۱۴؛ علی و الخوارا ،ج ،۱ص ۴۰۳و .۴۰۴
 .5عیون أخبارالرضا ،۷ج ،۱ص۲۲۵؛ کفایة األثر ،ص.۳۰۶

از ظاهر رفتار امام صادق ۷با ابن نجاشی نیز چنین برمهیآیهد کهه حضهرت ۷اقهداماتش 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 شهد 2و وسهاطتههای

فضل بقباق برای پذیرش او نیز بیفایهده بهود .بقبهاق در بهاره میهزان مناسهب مجهازات مملهوآ 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 کیفهر و گنهاه شهنید ،گفهت :شهما حریهز را
بیش از گناهش مجازات نمودهاید .حضرت ۷ضمن انکهار ،رفتهار حریهز را تخطئهه کهرد و طهرد
ً
او را بههه سههبب خههروج مسههلحانه دانسههت .ضههمنا بقبههاق را نیههز بههه سههبب اصههرار بههر پههذیرش حریههز

توبیخ نمود.

3

ابن نجاشی نیز پس از قتهل شهماری خهارجی بهه مدینهه رفهت و هنگهام ناامیهدی از اظههارات

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

و کیفیت قتل خهوارج گفهت .امهام ۷ضهمن گوشهزدکردن لهزوم اسهتیذان ،راه جبهران ایهن اقهدام
خودسرانه را در قربانیدادن دانست.

4

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

به قتل خوارج پرداختهاند .امام ۷حریز را طرد ،ولی ابن نجاشی را راهنمهایی نمهود .همچنهین

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

 .۶دالیل تفاوت رفتار امام صادق ۷با حریز

با توجه به اینکه بیگمان رفتار معصوم ۷خهالی از حکمهت نیسهت ،اسهباب تفهاوت رفتهار
 .1رجااال النجاشاای ،ص ۱۳۵و ۱۸۳؛ رجااال الطوساای ،ص۲۱۵؛ الفهرساات ،ص۱۱۷؛ خالصااة األقااوال ،ص۱۲۷؛ تکملااة
الرجال ،ج ،۱ص ۳۷۴و.۴۵۱
 .2رجال النجاشی ،ص.۱۴۵
 .3الکافی ،ج ،۷ص۳۷۰؛ اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص.۶۸۰
 .4الکااافی ،ج ،۷ص۳۷۶؛ اختیااار معرفااة الرجااال ،ج ،۲ص۶۳۲؛ بصااائر الاادرجات ،ص۲۶۵؛ تهااذیب األحکااام ،ج،۱۰
ص.۲۱۳
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امام ۷و برخورد تند با حریز را باید در موارد ریر جستجو نمود:
 .1-۶حفظ حریز و تقیه

تقیههه بههه معنههای همراهههی ظههاهری مؤمنههان بهها خصههم و بههه عنههوان اقههدامی حفههاظتی در دوران

امام صادق ۷به طور خاص مورد استفاده و سهفارش بهوده اسهت .ایهن تهدبیر قرآنهی 1در هنگهام
َّ
خطههرِ ،قلههت و ضههع مؤمنههان نقههش بههیماننههدی در حف ه جماعههت شههیعه داشههته اسههت .در
مقاطعی از دوران پرمخاطره ابوعبداق صادق ۷حتی توجه و سهالم بهه امهام ۷خطرنهاآ بهوده

است .لذا برخی اصهحاب از حضهرت ۷فاصهله مهیگرفتههانهد تها سهبب ایجهاد دشهواری بهرای
امام ۷نشوند.

کلینی  ۳۹حهدیی در بهاب تقیهه ،کتمهان و سهفارش بهه آن دو آورده اسهت؛ 2از جملهه حمهاد

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 ر من 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 کهرده اسهت تها 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 ۱۰۶؛ سوره افر ،آیه .۲۸
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 .2الکافی ،ج ،۲ص.۲۱۷
 .3همان ،ج ،۲ص.۲۱۸

گ اه ا

و ضر 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

بهر همههین اسهاس ،برخههی از فقیههان و رجالیههان ،طههرد حریهز را از سههوی امهام صههادق ۷ز بههاب

تقیه دانستهاند .عالمه مجلسی گفته است:

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

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

ریز بنر ت نرار

2

بهها توجههه بههه مشههروعیت اقههدام حریههز ،فضههای حههاکم و پیامههدهای شهههرت امههام صههادق ۷و

یارانشهان بههه اقههدامات مسههلحانه ،اسهتفاده حضههرت ۷از عنصههر تقیههه در جر یهان حریههز بههیوجههه

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

از اخبار نجاشی و بقباق درباره عهدم پهذیرش حریهز از سهوی امهام صهادق ۷برمهیآیهد کهه یها

ایشان ۷تقیه کردهاند و یا با کارزار با خوارج در آن شهرای مخهال

بهودهانهد .در صهورت نهاوارد

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 ایشهان اسهت.
حریز متعلق بهه خانهدانی باسهابقه ،اههل علهم و از اصهحاب برتهر امهام صهادق ۷اسهت؛ ّامها ابهن

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 همهراه بها عمهار سجسهتانی راههی مدینهه بهود و در آنجها بهر امهام ر یهدیان وارد شهد.
 .1اختیار معرفة الرجال ،ج ،۱ص ۳۴۹و .۳۵۲

 .2مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول  ،ج ،۲۴ص.۲۰۲

 .3اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص۶۳۲؛ الکافی ،ج ،۷ص.۳۷۶
 .4کفایة األثر ،ص.۳۰۶
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د د هاش را در بهاره قتهل خهوارج بها او درمیهان گذاشهت و هنگهامیکهه پاسهخ مناسهبی دریافهت

نکرد ،سرخورده شد و آن را بها عمهار سجسهتانی در میهان گذاشهت و بهه حضهور

امهام صهادق۷

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

1

بههه ایههن ترتیههب ،ابههن نجاشههی مطههابق مههذهب خههود صههحیح عمههل نمههوده اسههت .در بههاره

مستبصران آمهده اسهت کهه ا گهر آنهان مطهابق مهذهب قبلهی خهود عمهل کهرده باشهند ،عمهل آنهان

صحیح بوده جز درباره زکات ،الزم به اعاده نیست.

2

به نظر میرسد همانگونه که امام صادق ۷با وجود زمینه برای ورود بهه اقهدامات مسهلحانه

جهاد ریربنایی علمی و فرهنگی را ترجیح دادند ،از یاران خود نیز چنهان انتظهاری داشهتند؛ بهه

یدی امر به معهروف و نههی از منکهر نیهاز بهه اسهتیذان
ویژه آنکه در مذهب جعفری ورود به مرتبه ِ
از معصوم ۷داشته است .لذا حریهز بهدان جههت کهه بهدون اذن امهام ۷شمشهیر کشهیده بهود،

مورد طرد حضرت ۷قرار گرفت.

 .3-۶تفاوت مقام فقاهتی و اختصاص حریز

شههواهد نشههان مههیدهن هد کههه حریههز ،فقیه هی تههراز اول و از

اصههحاب خههاص امههام صههادق۷

بوده است 3.صحیحه حماد بن عیسی مبنی بهر تهییهد اصهل صهالت حریهز و اهتمهام صهدوق و

دیگر فقیهان به آن ،دلیل مقام برتر فقهی اوسهت 4.ایهن موقعیهت حریهز بهرای ابهن نجاشهی نبهوده

است .لذا انتظاری که از حریز با آن موقعیت علمی و آنهم در منطقههای کهه شهیعه در اقلیهت
بههوده مههیرفتههه اسههت ،از ابههن نجاشههی نمههیرفتههه اسههت .سههخن از

مملوکیههت حر یههز بههرای امههام۷

نشان از موقعیت خاص حریز و نگرانی حضهرت ۷بهر او و یهارانش از پیامهدهای ایهن اقهدامات
دارد؛ یعنههی همههان سرنوشههتی کههه در ادامههه برایشههان رقههم خههورد و همههه یهه جهها در مسههجد بههه

شهادت رسیدند]

5

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

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

حکومهت

 .2الکافی ،ج ،۳ص۵۴۶؛ یکارى الشایعة فای أحکاام الشاریعة ،ج ،۲ص۴۳۲؛ الرساائل العشار ،ص۱۹۷؛ المعتبار ،ج،۲
ص.۷۶۵

 .3رجال ابن داوود ،ص.۲۳۷
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 .4من الیحضره الفقیه ،ج ،۱ص.۳
 .5اإلختصاص ،ص.۲۰۷

گزارشهای مرتب نشان میدهنهد خهوارج کهه همهواره بها حاکمهان در سهتیز و تحهت تعقیهب

بودهاند ،در مناطق مختل

ایران از جمله کرمان ،خراسان و سجستان حضور داشتهاند .ایهن

حضور در برخی نواحی سجستان ،مانند ناحیه فعالیت حریز پررن

و شیعه امامی در اقلیهت

بوده است .مطابق پارهای از گزارشها مذهب الب در سجستان مذهب حنفهی بهوده اسهت.

خوارج نیز حضور قابلتوجهی در ایهن منطقهه داشهتهانهد .ایهن حضهور در برخهی نهواحی آن چهون

کرکو یههه الههب بههوده اسههت 1.بهها توجههه بههه اسههتعمال مشههترآ سجسههتان بههر کههل اقلههیم و بههر مرکههز یهها

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

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

بعضههی از نههواحی آن ،ممکههن اسههت مههراد شههیخ مفیههد از لبههه خههوارج در سجسههتان ،کرکو یههه یهها

ناحیهای دیگر از سجستان بوده باشد.

جمعیتی خوارج در برخی نواحی سجستان مبارزه حریز و شیعیان بها آنهان در
به سبب لبه
ِ

این نواحی میتوانسته اسهت بهه ضهرر شهیعه تمهام شهود .از سهوی دیگهر ،از ر یهدی بهودن نجاشهی

برمههی آیههد کههه او در جر یههان مبههارزه بهها خههوارج ارتبههاطی بهها حریههز و فتههوای او در قتههل دشههنامگو یههان

نداشهته اسهت .محتمهل اسهت وی در منطقههای فعالیهت مهیکهرده اسهت کهه بهر خهالف منطقههه
ً
حضههور حریههز ،شههیعیان در آنجهها حضههور ی متفههاوت و احیانهها پررنه تههر داشههتهانههد .لههذا خههوف از

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

 .1برآینههد اخبههار و گفتههار رجالیههان ،وثاقههت حریههز بههن عبههداق سجسههتانی اسههت؛ ّامهها اقههوال و
شواهد ،حداکثر ممدوح و حسنبودن ابن نجاشی را اثبات میکنند.

 .2اینکه رفتار امام صادق ۷با حریز از باب تقیه و برای حفه وی بهوده اسهت ،نمونههههای
متعدد و متابعاتی در تاریخ ّ
تشیع دارد.
ّ
 .3ا گههر احتم ههال تقی ههه ،منتف ههی تلق ههی ش ههود ،راز تف ههاوت رفت ههار ام ههام ۷بای ههد در جه ههات ر ی ههر
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.۱۹۰

193

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

کتابنامه

قرآن کریم

 اخبار السید الحمیرى ،محمهد بهن عمهران مرر بهانی خراسهانی ،تحقیهق :محمهدهادی امینهی،بیروت :شرکة الکتبی للطباعة و النشر و التوریع ،الطبعة الثانیة۱۴۱۳ ،ق.

 اإلختصاااص ،محمههد بههن محمههد مفیههد ،تحقیههق :علههی ا کبههر فههاری ،سههید محمههود ررنههدی،بیروت :دارالمفید ،الطبعة الثانیة ۱۴۱۴ق.

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

-

حیا التراث۱۴۰۴ ،ق.

إستقصاااء اإلعتبااار فاای شاارح اإلستبصااار ،محمههد بههن حسههن ،قههم :مؤسسههة آلالبیههت:

حیا التراث ،الطبعة ارولی۱۴۱۹ ،ق.

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

 إکلیل المنهج فی تحقیق المطلب ،محمد جعفر خراسانی کرباسی ،تحقیهق :جعفهر حسهینیاشکوری ،قم :دارالحدیی للطباعة و النشر ،الطبعة ارولی۱۴۲۵ ،ق.

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

 اإلنتصااار ،علههی بههن حسههین موسههوی ،تحقیههق :مؤسسههة النشههر ا سههالمی ،قههم :مؤسسههة النشههرا سالمی التابعة لجماعة المدرسین۱۴۱۵ ،ق.

 أنسااااب األشاااراف ،احمههد بههن یحیههی بههالذری ،تحقیههق :محمههد حمیههداق ،مصههر :معهههدالمخطوطات بجامعة الدول العربیة باالشترا آ مع دارالمعارف۱۹۵۹ ،م.

 بصااائرالدرجات ،محمههد بههن حسههن فههرو صههفار ،تحقیههق :میههرزا حسههن کوچهههبهها ی ،تهههران:منشورات أعلمی۱۴۰۴ ،ق.

 تاااا العااروس ،محمههد مرتضههی ربیههدی ،تحقیههق :علههی شههیری ،بیههروت :دارالفکهر للطباعههة والنشر و التوریع۱۴۱۴ ،ق.

 -تاریخ سیستان ،ناشناس ،تحقیق :مل

الشعرا بهار ،تهران :مؤسسه خاور۱۳۱۴ ،ش.

 -تحریرالوسیلة ،روح اق خمینی ،النج  :دارالکتب العلمیة ،الطبعة الثانیة۱۳۹۰ ،ق.

 -تفساایر القماای ،علههی بههن ابههراهیم قمههی ،قههم :مؤسسههة دارالکتههاب للطباعههة والنشههر ،الطبعههة

194

الثالثة۱۴۰۴ ،ق.

 -تقریب التهذیب ،ابن حجر عسقالنی ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،الطبعة الثانیة۱۴۱۵ ،ق.

۱۴۲۵ق.

 التنقیح الرائاع لمختصار الشارائع ،مقهداد بهن عبهداق سهیوری ،قهم :مؤسسهة النشهر ا سهالمیالتابعة لجماعة المدرسین۱۴۰۴ ،ق.

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

رحلی) ،بیجا ،بینا و بیتا.

 تهاذیب األحکاام ،محمهد بهن حسهن طوسهی ،تههران :دارالکتهب ا سهالمیة ،الطبعهة الرابعهة،۱۳۶۵ش.

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

 -تکملااة الرجااال ،عبههدالنبی کههاظمی ،تحقیههق :محمههد صههادق بحرالعلههوم ،قههم :انوارالهههدی،

 تهذیب التهذیب ،ابن حجر عسهقالنی ،بیهروت :دارالفکهر للطباعهة و النشهر و التور یهع ،الطبعهةارولی۱۴۰۴ ،ق.

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

 الجرح و التعدیل ،عبدالرحمن بن ابیحاتم رازی ،بیروت :دار إحیا التراث العر بهی ،الطبعهةارولی۱۳۷۱ ،ق.

 جواهر الکالم ،محمدحسن نجفی ،تحقیق :عباس قوچانی ،طهران :دارالکتهب ا سهالمیة،الطبعة الثانیة۱۳۶۵ ،ش.

 خالصااة األقااوال ،حسههن بههن یوس ه۱۴۱۷ق.

حلههی ،بههیجهها :مؤسسههة نشههرالفقاهة ،الطبعههة ارولههی،

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

یخیارة المعااد فاای شارح اإلرشاااد ،محمهدباقر محقهق سهبزواری ،قهم :مؤسسهة آلالبیههت:

حیا التراث ،بیتا.

 یکاارى الشاایعة فاای أحکااام الشااریعة ،محمههد بههن جمههال الههدین مکههی عههاملی ،قههم :مؤسسههةآلالبیت:

حیا التراث ،الطبعة ارولی۱۴۱۹ ،ق.

 رجااال اباان داوود ،حسههن بههن علههی بههن داوود حلههی ،النجه  :منشههورات مطبعههة الحیدر یههة،۱۳۹۲ق.

 رجااال النجاشاای ،احمههد بههن علههی نجاشههی ،قههم :مؤسسههة النشههر االسههالمی التابعههه لجامعههةالمدرسین ،الطبعة الخامسة۱۴۱۶ ،ق.

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

 الرجااال ،محمههد بههن حسههن طوسههی ،تصههحیح :جههواد قیههومی اصههفهانی ،قههم :مؤسسههة النشههراالسالمی ،چا

اول۱۴۱۵ ،ق.
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 الرساااائل الرجالیاااة ،محم ههد ب ههن محم ههد کلباس ههی ،تحقی ههق :محمدحس ههین درایت ههی ،ق ههم:دارالحدیی ،الطبعة ارولی۱۴۲۲ ،ق.

 الرسااائل العشاار ،محمههد بههن حسههن طوسههی ،قههم :مؤسسههة النشرا سههالمی التابعههة لجماعههةالمدرسین ،بیتا.

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

اسالمی حاج محمد حسین کوشانپور ،بیتا.

 سکههاى ایاران در دوره اساالمی تاا برآمادن سالجوقیان ،حسهن رضهایی بهامبیهدی ،تههران:سمت ،چا

اول۱۳۹۳ ،ش.

 شارائع اإلسااالم فاای مسااائل الحااالل و الحارام ،جعفههر بهن حسههن حلهی ،طهههران :انتشههاراتاستقالل ،الطبعة الثانیة۱۴۰۹ ،ق.

 شرح نهج البالغة ،عزالدین بن ابن ابیالحدید ،تحقیق :محمهد ابوالفضهل ابهراهیم ،بیهروت:دار إحیا الکتب العربیة ،چا

اول۱۳۷۸ ،ق.

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

بهن احمهد بحرانهی ،تحقیهق :سهید مههدی

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

 علی و الخوارا ،سید جعفر مرتضی حسهینی عهاملی ،بیهروت :المرکهز ا سهالمی للدراسهات،الطبعة ارولی۱۴۲۳ ،ق.

 عیون اخبار الرضا ،۷محمد بن علهی صهدوق ،تحقیهق :حسهین ارعلمهی ،بیهروت :مؤسسهةارعلمی للمطبوعات۱۴۰۴ ،ق.

 غنیة النزوع إلی علمی األصول و الفاروع ،حمهز بهن علهی حلبهی ،تحقیهق :ابهراهیم بههادری،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 ،الطبعهةارولی۱۴۱۷ ،ق.

 الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تحقیق :علی اکبر فهاری ،تههران :دارالکتهب ا سهالمیة،چا

196
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 کامل الزیارات ،جعفر بن محمد بن قولویه ،تحقیق جهواد قیهومی ،فهم :مؤسسهة نشهر الفقاههة،۱۴۱۷ق.

الطبعة الرابعة۱۳۷۶ ،ش.

 کشف الغمة فی معرفة االئمة ،علی بن ابیالفتح إربلی ،بیروت :دارارضوا  ،الطبعهة الثانیهة،۱۴۰۵ق.

 کفایااة األثاار ،علههی بههن محمههد خههزاز قمههی ،تحقیههق :عبههداللطیانتشارات بیدار۱۴۰۱ ،ق.

حسههینی کهوهکمری ،قهم:

 -کنز العمال فی سنن األقوال و األفعال ،علی بن حسهامالهدین متقهی هنهدی ،بیهروت :مؤسسهة

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

 -کشف الریبة عن احکام الغیبة ،ر یهنالهدین عهاملی شههید ثهانی ،تههران :انتشهارات مرتضهوی،

الرسالة۱۴۰۹ ،ق.

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

 المختصاار النااافع ،جعفههر بههن حسههن حلههی ،طهههران :قسههم الدراسههات ا سههالمیة فههی مؤسسههةالبعثة ،الطبعة الثالثة۱۴۱ ،ق.

 مرآة العقول فی شارح أخباار آل الرساول ،۹محمهد بهاقر مجلسهی ،تحقیهق :هاشهم رسهولی،تهران :دارالکتب ا سالمیة ،الطبعة الثانیة۱۴۰۴ ،ق.

 مستطرفات السرائر ،محمد بن احمد ابن ادریس حلی ،قم :مؤسسهة النشهر ا سهالمی التابعهةلجماعة المدرسین ،الطبعة الثانیة۱۴۱۱ ،ق.

 المعتبر ،جعفر بن حسن حلی ،تحقیق :جمعی از فضال با اشراف ناصر مکارم شهیرازی ،قهم:مؤسسة سید الشهدا ۱۳۶۴ ،۷ش.

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

پنجم۱۴۱۳ ،ق.

 المقنعه ،محمد بن محمد مفید ،قهم :مؤسسهة النشهر ا سهالمی التابعهة لجماعهة المدرسهین،الطبعة الثانیة۱۴۱۰،ق.

 من الیحضره الفقیه ،محمد بن علی صدوق ،تحقیق :علی اکبهر فهاری ،قهم :مؤسسهة النشهرا سالمی التابعة لجماعة المدرسین ،بیتا ،الطبعة الثانیة.

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

 الااوجیزة فاای الرجااال ،محمههدباقر مجلسهی ،تحقیههق :محمههدکاظم رحمههان سههتایش ،تهههران:همایش بزرگداشت عالمه مجلسی ،دبیرخانه ،بخش انتشارات۱۴۲۰ ،ق.
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-

وسااایل الشاایعة ،محمههد بههن حسههن حههر عههاملی ،قههم :مؤسسههة آلالبیههت:

الطبعة الثانیة۱۴۱۴ ،ق.

حیهها التراث،

 «تضههارب آرا شههیخ طوسههی و نجاشههی در بههاره حریههز بههن عبههداق سجسههتانی» ،مهههدی بیههاتمختاری ،مجله مطالعات اسالمی ،علوم قرآن وحدیث ،ش۱۳۹۰ ،۸۷/۳ش.
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