
 

 

 

 

 

 

 

 ی رجال کشّیهادر گزارش عوامل اختالف
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 چکیده
اصول رجالی متقدم امامی است که فراگیر روایات و  جمله از رجال کشّیمعروف به  اختیار معرفة الرجال
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 عواملل  و علل، توصیفی تحلیلی شیوۀبه تا در این مقاله بر آنیم برخی از راویان است. دربارۀو متعارض 

 ذم و ملد   متعلارض  روایات گیریشکل عوامل، آن تبعبه و کشّی رجال هایگزارش در اختالف وجود

 تحریف و جعل، روایات برخی مندیتاریخ، تقیه .دهد قرار بررسی و مطالعه مورد را راویان برخی دربارۀ

 خطای، راوی بدفهمی سخنان امام دربارۀ، راوی هایاندیشه و سخنان سوءبرداشت و بدفهمی، روایت

 علملی و  مختللف  هلای حوزه در امامان اصحاب اختالف، راوی به مربوط روایت تشخیص در مؤلف
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  مقدمه .1
از جمله اصول رجالی متقدم اماامی اسات    رجال کشّیمعروف به  اختیار معرفة الرجال

ن غالباا  یایعی اسات کاه تقریباا       راویاا  ی رجالی دربارۀهاکه فراگیر روایات و گزارش
برخای از   ۀی طبقات تنظیم و تدوین یافته است. در این کتاب گاه دربارهاکتاب ییوۀبه

و ذم چه وجاود هار ناود مادح     مدح و ذمی وجود دارد که اگر راویان روایات مختلف
از ای هوجود پار ،۱یودتلقی نمی آنان جرح و تعدیلراویان ضرورتا  تعارض در  ۀدربار

ر باه باروز تعاارض    منج، تعدیل است و جرح ةاین دست روایات که داللتشان در مرتب
برخی راویان یده است. بنابراین مفهاوم اخاتالف در عناوان ایان      حکم رجالی دربارۀ

مبحث تعاارض روایاات    یود.می را نیز یامل گاه تعارضمفهوم عامی است که ، مقاله
توجه راویان و محدثان بوده است. در میاان   مورد« اختالف الحدیث»از دیرباز با عنوان 
 ؛721صق، 7041، نجایی).اندبرخی در این موضود کتاب نویته اصحاب امامان

 (372 و 37ص، ]ب[ق7797، طوسی
تن از راویان  ۲۳دربارۀ متعارض مدح و ذم مختلف و بعضا  روایات  رجال کشیدر 

حضاور   ،در میاان ایان راویاان    وجود دارد.، زیستندنخست هجری می که در سه سدۀ
 لیاث  بصیر اند از: ابواسامی این راویان عبارت چشمگیر است. اصحاب امام صادق

، نمهارا  بن اسماعیل، مروزی حماد بن احمد، القاسمابی بن یحیی بصیر ابو، بختری بن
، زائاده  بن حجر، جعفی یزید بن جابر، معاویه بن برید، عازب بن براء، جُعفی اسماعیل
، مسایب   بن سعید، صیرفی حکیم بن سدیر، اعین بن زرارۀ، سجستانی عبداهلل بن حریز
 عاامر ، یحیای  بان  صفوان، عبدربه بن یهاب، اقطع خالد بن سلیمان، مصع  بن سفیان
 بان  فضل، عباس بن عبداهلل، نعیم بن نعبدالرحم بن عبدالسالم ۳،جذاعه بن عبداهلل بن

 محمد، الطاق مؤمن نعمان بن علی بن محمد، زاهری سنان بن محمد، نیشابوری یاذان
، خنای  جعفای   بن معلی، مکّی خَرَّبوذ بن معروف، ثقفی ابوعبیده بن مختار، مسلم بن

 و ظبیاان  بان  یاون  ، جاوالیقی  سالم بن هشام، حکم بن هشام، جعفی عمر بن مفضّل
  ۲.نعبدالرحم بن یون 
ی رجال کشّی و هاعلل و عوامل وجود اختالف در گزارش آن است تا بر مقالهاین 

را ماورد  برخی راویاان   دربارۀگیری روایات متعارض مدح و ذم به تبع آن عوامل یکل
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 قرار دهد. مطالعه و بررسی 
 تقیه .2

ها اقتضای رعایات  نخست هجری در بسیاری از زمان اجتماعی سه سدۀفضای سیاسی 
حکومت بوده و گاه  برابر را دایت. گاه تقیه در ایشان و اصحاب تقیه توسط امامان
ناوعی در تعامال باا حکومات بودناد و بایم آن       اصحاب امامی که یا به در برابر برخی

مساائل دیان   به درک تری نسبت ساز یوند و یا سطح معرفتی پایینرفت که مشکلمی
تقیاه  ، ترین عوامل اختالف در روایات مادح و ذم راویاان  رو یکی از مهمدایتند. ازاین

، طوسای ).خود ضمن روایاتی به آن تصریح کرده است است؛ عاملی که امام صادق
 (227ش، ق7049
د راویان ثقه و مورد اطمیناان وجاو   دربارۀروایات نکوهش متعددی  رجال کشّیدر 

عامل صادور روایات را تقیاه اماام دانسات؛ در میاان        توانیماحتمال بسیار دارد که به
یک روایات در مقاام نکاوهش     (709ا773ش)جابر بن یزید جعفیروایات مرتبط با 

اماام  ، این روایت که اتفاقاا  از نظار ساندی صاحیح اسات      ةیده است؛ بر پای وی نقل
اظهار دایاته اسات   ، احادیث جابر دربارۀدر پاسخ به پرسش زرارۀ بن اعین  صادق

. ایان  (773)شامبار او را نازد پادرم ندیاده    گاه نزد من نیامده و جز یککه جابر هیچ
گیری آن بوده ه موج  یکلتردید عامل تقیتاریخی است و بی خالف واقعیت، روایت
 (771ص، 70ج، ق7027، مامقانی ؛23ص، 0ج، ق7074، خویی). است
حریاز بان عباداهلل     روایااتی در مادح   مناسبت به کشّی رجال موضع از در چند در

 امام توسط وی نکوهش نوعیبه، روایت است. در این میان از یک یده سجستانی ذکر
 صاادق  امام اصحاب از یکى روزى، روایت این اساس یود؛ برفهم می صادق

را  حضور حریز خدمت اماام  ۀاجاز حضرت آن از بقباق عبدالملک بن فضل نام به
: فرماود  اماام . یاد  جویا را امام رفتار این دلیل فضل. نداد اذن حضور امام اما خواست
 (171، 173ش).یده است درگیر خوارج با و برده سالح به دست آیکارا حریز چون

ظااهرا    (234ص، 0ج، ق7074، خاویی ).نظر سندی صاحیح اسات   از روایت مذکور
 (700ص، ق7041، نجایی).دایته استنجایی ذیل نام حریز به این روایت توجه 
ای و رفتار امام در این روایت را رفتاری تقیاه ، وحید بهبهانی به نقل از مجلسی اول
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  (771، صتایب، بهبهانی).به جهت حفظ جان حریز و دیگر ییعیان دانسته است
  روایات برخی یمندخیتار .3

دسته روایت مدح و ذم مربوط به دو زمان و یرایط متفاوت است. کشّی  گاه صدور دو
 حضرت علی، براء بن عازب انصاری نقل کرده است که در یکی دربارۀدو روایت 

ی وی از ( و در دیگاری کتماان گاواهی و خاوددار    90ش)نوید ورود وی باه بهشات  
کشّی خاود باا توجاه     (93ش)غدیر را گزارش داده است. گواهی دادن نسبت به واقعة

تعارض را حال کارده   ، دادن به تأخر زمان صدور روایت مدح نسبت به روایت مذمت
 (90ش ذیل، 03ص، ق7049، طوسی).است

 عناوان باه ها یا باروز برخای رفتارهاا    برخی روایاتی که به سب  بیان برخی اندیشه
واقع مرباوط باه اوان جاوانی زراره کاه      در ،یده است بن اعین یناخته نکوهش زرارۀ

هنوز گرایش به تشیع ندایته و یاگرد حکم بان عتیباه باوده و یاا اوان آیانایی او باا       
 ةمحمد بن حمران از زراره مطلبی نقل کرده است کاه بار پایا   های ییعی است؛ اندیشه

مین مضا مانندبهاز مضمون برخی احادیث ییعه  امامت امام باقر ، زراره در دورۀآن
غیبات اماام باوده     اندیشاة  هاموضود. یکی از این یدیم زدهیگفتبرخی اسرائیلیات 

 اماام  وجاود  و غیبات  درک مسائلة  گاویی  (012ص، ق4121، صفار ؛062ش).است
اهلل آیات  .اسات  باوده  مشکل وی برای آن پذیرش و سنگین زراره برای، غائ  در ابتدا
 پاذیرش ساخنان اماام بااقر    با توجه باه  ، صحت سندی حدیث دییتأخویی ضمن 
، 7ج، ق4142، خااویی).داللاات ذم روایاات از زراره نفاای کاارده اساات، توسااط زراره

ل ویژه احادیث فضاای برخی احادیث به گویی زراره در اعتبار ،روایتی ةبر پای (032ص
، 7ج، ق7040، صافار ).ها بوده اسات تردید دایته و درصدد از بین بردن آن امامان
 (297ص، 23ج، ق7047، مجلساااای ؛72ص، 7ج، ق7794، عیایاااای ؛271ص

یث در ابتدای گرایش زراره به صدور این احاد احتمال بهمضمون این احادیث با توجه 
از . یاود ینما محساوب   داللتی بر نکوهش زراره، امامت امام باقر ۀع و در دورتشی
 اهال  عالماان  باا  تعامل در و سنت اهل فرد یکعنوان به زراره ییعی یخصیت ما نظر
اسات.   باوده  یریگیکل و تکوبن حال در باقر امام ةسالنوزده امامت دورۀ در سنت

 اش اندیشاة ن اعاین در ابتادای جاوانی   با  های زرارۀترین اندیشهیکی از مهمهمچنین 
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مستند ، زراره از نظرواسطه نبودن میان کفر و ایمان بوده است. بر اساس این اندیشه که 
یاوند و یاا کاافر    ها یا مؤمن هستند و وارد بهشت میانسان، کریم استبه آیات قرآن 

این موضود در احادیث بسیاری انعکاس یافتاه اسات. بار     ۴روند.هستند و به دوزخ می
یایعه باودن و   ، مالک ایمان نازد زراره و برخای وابساتگان او   ، اساس یکی از احادیث

 ؛7ح، 797اا 792، ص2ج، ق7041، )کلینای .زراره بوده است ۀعقیده بودن با عقیدهم
ه یا ر از امامیعه غیمخالفان اگرچه از فِرَق ی رو همةو ازاین ۵(97ص، ق7794، عیایی
حدیثی ذیل نام زراره آمده است که  رجال کشّیدر در همین رابطه  کافر هستند.، بایند

 آورده« الضاالل »معنای حدیثی است که کلینی در باب رسد تحریف یا نقل بهبه نظر می
و زراره در موضاود   گوی طوالنی میان امام باقروگفت، روایت کلینی ةاست. بر پای

اماام   ،علمی دهد. در این مباحثةو کفر روی می میان ایمان د واسطةوجود یا عدم وجو
میان کفر و ایماان را باه زراره    آیات متعدد قرآن کریم وجود فاصلة با استناد به باقر

کشّی مشابه این حدیث طاوالنی را باا    ۶(042ص، 2ج، ق7041، کلینی).کندثابت می
یی هاا پاساخ اصل موضود و پرسش و  (227ش).سند و راوی متفاوتی نقل کرده است

 یکسان است. یودیم تبادلکه م
دانساته   موضود این ماجرا را مربوط به دوران امامت امام صاادق ، روایت کشّی

، ی امام بااقر هاشهیانداست؛ زمانی که زراره در پختگی علمی بوده و وارث علم و 
... افتخاار  ۀ دیان و کنناد احیا، «اصاحاب ببای  » عناوان بهبه او  زمانی که امام صادق

ابتادای  ، است. این در حالی است که زمان صدور روایت مطااب  نقال کلینای    کردهیم
 جوانی او بوده است.گرایش زراره به تشیع و آغاز 

در ، زراره در زمان صدور ایان روایات   اال احتم: سدینویم باره نیا درفیض کایانی 
، 1ج، ق4126، کایاانی  فایض ).ع بوده اسات جوانی و ابتدای گرایش وی به تشی آغاز
خویی روایت را در بخش روایات مادح زراره و البتاه بادون    ، این وجودبا  (.027ص

فهام و یارح    (004اا 002ص، 7ج، ق4142، خاویی ).اسات هیچ توضایحی آورده  
، یویاتری ).ی است که داللتی بر نکوهش زراره نادارد اگونهبهیویتری بر این روایت 

 (112ص، 1ج، ق4100
ییعی و حتی قبل  ویژه در آغاز گرایش به اندیشةبه رسد که زرارهطور به نظر میاین



 931۹، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   ۱۲

 04حادود )دوران جوانی او بوده اسات زمان با که هم، ییعیان ۀاز پذیرش رسمی عقید
هایی ناصحیح دایته که مالزمت و مصاحبت باا  اندیشه، در موضوعات گوناگون، (سال

هاای او  ها یده است؛ برخی رفتارها و پرساش موج  اصالح این اندیشه امام باقر
گونه مباحثات بود کاه  اثر این خوبی بیانگر این وضعیت است. بهبودی معتقد است بربه
، 213ص، ش7717، بهباودی ).دا کارد یمان پیا بیت ت مذه  اهلیاره به حقانزر
  (211، ص7ج

 اگرچاه در آخرین نمونه به وضعیت روایات رجالی فضل بن یاذان است که کشّی 
، پاذیرش صاحت روایات    فارض  بردر ادامه  ،نخست روایت را ساختگی دانسته است

را  هاا مادح زمان صادور دانساته اسات و     روایات را مسئلة دسته دوراهکار جمع بین 
   ۷داند.یممتأخر از ذم 

 جعل و تحریف روایت .4
تعدادی از  دربارۀچند فراوان وجود دارد. هر رجال کشّیهای روایات مجعول در نمونه
دهد عوامال جعال   های ما نشان مییده است. تحلیل صرفا  احتمال جعل داده، روایات

هاای  جملاه فرقاه   از هاای مخاالف امامیاه   جریاننوعا   حدیث علیه اصحاب امامان
قطعیاه همچاون    برخی فرق منشاع  از امامیاة  ، ویژه خطابیهانحرافی همچون غالیان به

 ویژه معتزله هستند.های کالمی بهواقفیه و فطحیه و نیز برخی نحله
اصاحاب باه    درباارۀ یک روایاتی که سخنان رکیاک و دور از یاأن معصاوم را    بی
ها ذیل روایاات  ت. این نمونههای جعل روایت اسنسبت داده است از نمونه امامان
  مشهود است. لرحمنبن اعین و یون  بن عبدا زرارۀ

عباس بر نکوهش و طعان وی داللات    عبداهلل بن دربارۀ رجال کشّی روایاتبیشتر 
 دایات  صحیحی فهم تواننمی رجال کشّیروایات  از کدامدارد. برخی معتقدند از هیچ

 (097ا079ص، 1ج، ق7022، یویتری).است ها آیکاردر آن جعل نِقرای و
کشّی روایتی از منابع روایی یابیم؛ بصیر اسدی می ابو دربارۀجعلی را  روایات نمونة

یَاهِدْنَا مُحَمدادَ بْانَ     قَاالَ ، دَیا زِیلَ بْانِ  یبْنُ إِسْمَاعِ یعَلِ» واقفیه را چنین نقل کرده است:
رٍ. قَالَ مُحَمدادُ بْانُ عِمْارَانَ:    یوَ عِنْدَهُ بَبُو بَصِ، حَمْزَۀَ یبْنِ بَبِ یمَنْزِلِ عَلِ یفِ، یالْبَارِقِعِمْرَانَ 

 یرٍ ابْنُ بَبِا یقَامَ بَبُو بَصِ. فَةٌ مُحَددثُونَ سَابِعُهُمُ الْقَائِمُیقُولُونَ مِنَّا ثَمَانِی سَمِعْتُ بَبَا عَبْدِ اللَّهِ
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ر: ینَ سَنَة . فَقَالَ لَهُ بَبُاو بَصِا  یمُنْذُ بَرْبَعِ جَعْفَرٍ یفَقَبدلَ رَبْسَهُ وَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ بَبِالْقَاسِمِ 
 یا صَابِ یا ا  جَاءَ}سامعا { بِهَذَا قَالَ اسْاکُتْ  یکُنْتُ خُمَاسِ یوَ إِنِّ جَعْفَرٍ یسَمِعْتُهُ مِنْ بَبِ

 (124ش)«.هَذَا یقُلْ ابْنِیوَ لَمْ  الْقَائِمَ یعْنِی «مانِهِمْیمانا  مَعَ إِیزْدادُوا إِیلِ»
مطاب  عقاید  کلینی در این موضود روایتی نقل کرده است که مضمون آن صحیح و

اباو  ، بان مهاران   سماعة این روایت در زمان امامت امام صادق امامیه است؛ بر پایة
در منزل او در مکاه   ابوده است   که خدمتگزار امام باقر او محمد بن عمران   ریبص

 «.نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ مُحَددثا : »کندیمنقل  حضور دایتند. محمد بن عمران از امام صادق
ی؟ محمد بن عماران باا   ادهیین : این مطل  را از امام صادقدیگویمبه او  ریابوبص

اما من این مطل  را از : دیگویم ریابو بص. کندیماین موضود را تأیید ، سوگند و تأکید
 ۸(232ا231ص، 4ج، ق4127، کلینی).امدهیین امام باقر

مسعودی نیز روایتی به سند خود از علی بن ابی حمزه بطاائنی کاه از ساران واقفاه     
و  ریاباو بصا  : روزی من همراه باا  دیگویماست نقل کرده است. بطائنی در این حدیث 

ی حضور دایتیم که محمد بان  اجلسهدر  هم با [محمد بن عمران] موالی امام باقر
نقال  « یمنّا اثنا عشر محدبثا القاائم الساابع بعاد   » مبنی بر عمران حدیثی از امام باقر

کاه   دهام یما ی او رفت و گفت: گواهی سوبهبرخاست و  ریابو بصکرد. در این لحظه 
، ق4106، مساعودی ).دیاو یما چهل سال است که این موضود را متذکر  امام باقر

 (072ا061ص
راویان واقفی در هر دو سند  اتفاقا دو روایت کلینی و مسعودی که  دیویممالحظه 
 .است قائم، باقر امام از پ  امام هفتمین و با اعتقاد امامیه سازگار است، وجود دارد
روایت اصل است و با کمترین تغییار  ، حدیث مسعودی، در این میان رسدیماما به نظر 
اسات؛ خاویی معتقاد     یاده  فیتحرحدیث کشّی ، است. در مقابل یده نقلو تصرف 

که واقفیان در تأیید مذه  خاود باه ایان حادیث      دیآیبرماست از سخن کشّی چنین 
راوی روایتی خالف مذه  ح  است. خاویی در   ریابو بص رونیازاو  اندجستهتمسک 
ه یامرد بری واقفه هاساختهمتن مضطرب دانسته است را از  از نظراین روایت که ، ادامه
 (94ص، 24ج، ق7074، خویی).است
، برید بن معاویاه ، بن اعین زرارۀ امام صادق، رجال کشّیروایتی از روایات در 
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ی دانسته است که هاالک  طلباناستیررا از مصادی   جعفی مسلم و اسماعیل بن محمد
تردیدی در وضع این حدیث نیست؛ تقابل  باید گفت (132 و 322، 083ش).اندیده
اماری  ، و غالیان آن عصار  متقابل میان فقیهان اصحاب صادقینی هایریگموضعو 

 درباارۀ درباج خبر از بدگویی یکی از اصحاب کوفی  بن در روایتی جمیلروین است؛ 
آن فارد   کناد یمتصریح  جمیل، روایت داده است. در ادامة اصحاب فقیه صادقین

 یکُنَّا نَعْرِفُ بَصْاحَابَ بَبِا  : »دیگویم پایان از اصحاب ابوالخطاب بوده است و در، کوفی
 داود بن سِرحان از اماام صاادق   (222ش)«.هِمْیالْخَطَّابِ بِبُغْضِ هَؤُلَاءِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَ

کاه از اماام   را و هر سخنی  کنندینمکه مطاب  دستور امام عمل  دیگویمافرادی  دربارۀ
در  . اماام کناد یما و برای دیگران نقال   کندیممطاب  با میل خود تأویل  ،ینوندیم

، 087ش).کناد یما را الگوی صاحابی نموناه معرفای    « اصحاب ابی» ،این حدیث ادامة
در برابار دو گاروه در    اماام صاادق   یودیماز این روایات دانسته  (133 تکرار در
و لعان و نفارین   « اصحاب ابی»تمجید از  :امامی دو موضع متفاوت دایته است ةجامع

 .«اصحاب ابی الخَطّاب» ی چونطلباستیرغالیان سودجو و 
در برابار   که اصحاب فقیاه صاادقین   یودیمهمچنین از برخی روایات دانسته 

موضاع گرفتاه و گااه احکاام و     ، اناد دایتهغالیانی که مسلک فقهی خاص خودیان را 
، روایتای  ةیا بار پا ؛ یادند یما یی آنان رسواو موج   کشاندندیم نقد بهفتاوی آنان را 

را بان ساعید    ۀدیدگاه مغیار ، دایته است اسماعیل جعفی در دیداری که با امام باقر
ی فقهای باا اماام    امسائله  درباارۀ  ،یانیده اسات   آن را از امام باقر کردهیمکه ادعا 

، کلینای ).کناد یما آن دیادگاه و ادعاا را نفای     یادت به. امام گذاردیمدر میان  باقر
برید بن معاویه عجلای   (278، ص0ج، ش4382، بابویه ابن ؛422ص، 3ج، ق4127

( در قارآن کاریم را هفات تان از     000: یاعراء )«مٍیبَفَّاکٍ بَثِ»مصداق  از امام صادق
دانساته  عبداهلل بان حاارث و...   ، ابوالخطاب، بن سعید ۀمغیر جمله ازغالیان زمان خود 

زرارۀ بن اعین و تنی چند از اصاحاب   در زمان امامت امام صادق (244ش). است
وضاعیت او در کوفاه باا اماام      درباارۀ مفضل بن عمر بدبین و بدگمان یدند و  دربارۀ
را نیز ساخنی   نجایاگفت غالیان در  توانیمبنابراین  (210ش).سخن گفتند صادق

اصاحاب اماماان    نیتار محباوب در قال  احادیث باه   ،اندفرمودهآنان  دربارۀکه امامان 
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   اند.نسبت داده
 ابوالجارود دربارۀعینا  و البته با سندی متفاوت ، بن اعین ۀذیل نام زرار 204حدیث 

ذیل نام زراره نیاز   862روایت  که آنجا از (514ش).است یده نقلزیاد بن منذر نیز 
این دو روایت در  انددادهبرخی احتمال ، (515ذیل نام ابوالجارود تکرار یده است)ش

 «زراره» به «زیاد»تحریف نام ، ابوالجارود بوده و دلیل ذکر آن ذیل نام زراره دربارۀاصل 
البته یااید   (554ص، 5ج، ق1588، یویتری ؛554ص، 1ج، تابی، مامقانى).است

 ذیل سند دو تفاوت به توجه عمدی یاد کرد اما باز تصحیف و تغییر غیرجا ابتوان در این
 سخن موجود متن برای سند جعل و عامدانه تحریف از توانیم، زراره و ابوالجارود نام

 یادت باه جمهور عمی غالی وجاود دارد کاه    بن محمد، زراره نام ذیل سند در .گفت
 ؛465ص، ]الف[ق1421، طوسی ؛441ص، ق1541، نجایی).است یده فیتضع
 (28ص، ق1588، غضائری ابن

اعتناا  ( بای 7421ش)مواجهه با تنها روایت نکوهش فضال بان یااذان   رجالیان در 
 .اناد و یواهدی چند بر این ادعا اقامه کرده اتفاق آن را مجعول دانستهبهاند و قری بوده
، یویاتری  ؛77ص، 2 قسام ، 2ج، تاا بی، مامقانى ؛291ص، 77ج، ق7074، خویی)

روایات را مجعاول   در ایان  نخستین کسی که توقیاع ماذکور    (072ص، 9ج ق7022
ابوعلی بیهقی است. او اتهام تجسیم باه فضال بان یااذان را تکاذی  کارده و       ، دانسته

، 77ش).حقیقت موضود را توضیح داده و توقیاع ماذکور را سااختگی دانساته اسات     
 عمرو کشّی را یاهد هستیم که مسئول رواج این جعلیاات را  ( پ  از وی ابو302ص

عامل جعل نکوهش فضل بن یااذان را   (7429ش).جریان مخالف فضل دانسته است
ه و محبوبیت وی نازد اماام   حسادت ورزیدن به مقام و موقعیت او در منطق، یهرت او
، مجلسای  ؛219ص، تاا بای ، بهبهاانی  ؛74ص، 2 قسام ، 2ج، تابی، مامقانى).انددانسته
 (279ص، 70ج، ق7041
موضع مخاالف   دربارۀ، سه گزارش مشابه با وضعیت سندی ضعیف رجال کشّیدر 

ی ساو باه پذیرش والیتعهدی خالفت عباسای و حرکات    دربارۀ لرحمنیون  بن عبدا
ابن راید است ، هاگزارشکه راوی یکی از این  یده نقل خراسان توسط امام رضا

عباساى( چاه باه     خالفت = دستگاه)امرو بر اساس آن یون  معتقد است ورود به این 



 931۹، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   ۱1

راوی دو گزارش  (113ش).یودیمطاغوت محسوب ، و جبر اکراه بهاختیار باید چه 
ورود اماام باه    درباارۀ دیگر محمد بن ابراهیم حضینی اهوازی است کاه بااور یاون     

 و 111ش).ی نباوت دانساته اسات   هاهیپادستگاه خالفت را نابودی و متزلزل ساختن 
123) 

 خراساانی  راویاان  طریا   از کاه ها گزارش برخی پایة این توضیح الزم است که بر
یاده   نقال  هاروی  صاالح  بان  عبدالسالم صلت و بن ریان همچون رضا حضرت
بر پاذیرش نااگزیر امار والیتعهادی     امام و در پی تصمیم  رضا امام زمان در، است
 در ییعیان از ر در میان ییعیان به وجود آمد. گروهیفضای یبهه و تحی، عباسی ةفیخل

 نیا ا در و کرده مخالفت مأمون والیتعهدی پذیرش بر مبنی رضا امام تصمیم مقابل
 و اساالمی  ةجامعا  موقعیات  و یارایط  تبیاین  باا  رضا امام واند گفته سخنانی باره

 اماام  باه  خبرهاا  دسات  این ناقل که اصحاب برخی برای را خود تصمیم دلیل، ییعیان
 و 410، 431، ص0ج، ش4378، بابویااه اباان).کاارده اساات بیااان بودنااد رضااا
، حمیاری  ؛031ص، 4ج، ش4382 همو، ؛434ا432ص، ش4376، همو ؛424ا422

 خاود  ساخنان  در ناآگااه  ییعیان وجود دارد که احتمال این (312 ا313ص، ق4143
 خاود  کدورت ینوعبه نیز امام واند دایته خود پیشوای به نسبت زین ییهاهیکنا و طعن
 .است کرده اعالم ایشان از را

 یون  در از که یتییخص با رضا امام امامت در دیترد امام و تصمیم با مخالفت
توان این روایات را می احتمال زیادبه رونی. ازاستین سازگار، منابع انعکاس یافته است

دیمنان و بدخواهان یون   ةبرساخت گفتهشیپروایات  دانست. یاید بتوان گفت جعلی
نشاان دادن عادم    درباارۀ یی هاا گازارش غالیان و واقفه بوده باید که با جعال   جمله از

یایعی بکاهناد.    از مقاام و جایگااه او در جامعاة   ، اطاعت و تسلیم یون  در برابر امام
اقادام   دربارۀحدیث از وجود اصل موضود مخالفت و اعتراض برخی ییعیان  جاعالن

عصر یون   ةی خراسان در جامعسوبهنسبت به پذیرش والیتعهدی و حرکت  امام
که زمان جعل این روایات  کندیمهمین قرینه این احتمال را تقویت  بهره بردند. او علیه

ی برخای  هاافکنییبههحیات یون  یا اندکی پ  از درگذیت او بوده است.  ۀدر دور
ی هاا ساال ندایاتن فرزناد تاا واپساین      به بهاناة  امامت حضرت رضا دربارۀواقفه 
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دهد آنان همواره مترصد فرصتی بودند تا بادان  نشان می ۱۱(4211ش)و امامت ۹حیات
 و پیروان او وارد کنند. ای به اصل امامت امام رضاطری  ضربه
تشابیه   ةاندیشا  وجود دارد کاه یاائبة   گزارشدو  رجال کشّیدر ای دیگر در نمونه

گوید: روزی یون  بن یمیون  بن بهمن  آورد؛یمخداوند در ذهن یون  را به وجود 
وجود  دربارۀبنوی  و از او  ی به امام ابوالحسن رضاانامهبه من گفت  لرحمنعبدا

بپارس. یاون     [اولین مخلوق عنوانبه] چیزی از جوهر پروردگار در حضرت آدم
پرسیدم و امام در پاسخ فرمود: این  امامگوید: من این سؤال را نویتم و از یمبن بهمن 

ست. من ایان پاساخ را باه اطاالد یاون  بان       پرسش کسی است که بر سبیل سنت نی
اصاحاب چیازی   ، گفات: از ایان موضاود    لرحمنرساندم. یون  بن عبدا لرحمنعبدا

جویند. یون  بن بهمان گفات از مان    یممتوجه نشوند که در این صورت از تو تبرّی 
ون  بان  یا  ازون  بن بهمان  ی، در گزاریی دیگر (110ش)جویند یا از تو؟!یمی تبرّ
از جاوهر   زىیچ وجود دربارۀنامه نویته و  به امام رضا که کندیمنقل  لرحمنعبدا

کاه  را کساى  ، ناماه  در پاساخ سؤال پرسیده است. اماام   در حضرت آدم یخداوند
 (122ش).استدانسته   یزندو  دور از سنت ،پرسدین سؤالى مینچ

حادیث   ۀکنندوضعو  یخطاب، غالی بهمن است که بن ون ی، راوی این دو گزارش
 را وضاع  یهانشانه وحید بهبهانی (424ص، ق4100، غضائری ابن).است یدهیمعرف
یون  بن  اال احتم (367ص، تابی، بهبهانی).هویدا دانسته است گفتهشیپ روایت دو در

 از یخویا  دل، ی آناان هاشهیاندبا غالیان و  لرحمنیون  بن عبدا ۀسب  مبارزبهمن به
 .است وی ندایته

مفضل بن عمار جعفای راوی   ، که در مذمت محمد بن مسلم است 290 در روایت
بااور محماد   ، است و دلیل این لعن روایت لعن محمد بن مسلم توسط امام صادق

 به الهی تعل  علم دربارۀاسالمی  ( الهی است. متکلمان جامعة= ازلی)به نفی علم پیشین
باره باه   این های یاذّ دررخی دیدگاهنظر دارند و فقط ب تقریبا  اتفاق، ایجاد از قبل اییاء

 یده است. برخی متکلمان معتزلی نسبت داده
یده است که بر اساس ایان   احادیثی نقل کافیکتاب توحید « صفات ذات»در باب 
اند. مضاامین    علم الهی به اییاء قبل از ایجاد تأکید کردهبر تعل صادقین، احادیث
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تا اواخر  ویژه از عصر صادقینحضور امامان به ۀدهد در دوراین روایات نشان می
توحیاد و ابعااد آن در ساطح     حضور نگرش دقی  و جامعی در مسائلة  های دورانسال

که ایان عادم   از این حیث یکدست نبوده است. اینجامعه وجود ندایته است و جامعه 
الف در امامی بوده یا اخات  سائل توحیدی در سطح تودۀ جامعةم دربارۀیکنواختی تفکر 

چاه  « اصاحاب »مقصاود از  ، باید دید در ادبیات روایای ، سطح دانشمندان امامی جامعه
نظران است. عالمان و صاح ، «اصحاب»کسانی است. گمان ما این است که مقصود از 

، طوسای ).گرفته است یدت مورد نفی و انکار امامان قرارنفی علم پیشین الهی به ۀعقید
سب  اعتقااد  بررسی روایت لعن محمد بن مسلم بهدر بازگشت به  (074ص، ق7077

دومین روایت کلینی در باب صفات ذات کاه   بر پایة به نفی علم پیشین الهی باید گفت
تعلا    درباارۀ  محمد بن مسلم راوی روایت امام بااقر ، صحیح است، سندی از نظر

دیادگاه   ۀدهناد واقاع نشاان   است و این روایت در اییاء قبل از ایجاد ةعلم الهی به هم
 ابان  ؛741ص، 7ج، ق7041، کلینای ).نهایی محمد بن مسلم در ایان موضاود اسات   

 رجااال کشّاای 290رو بعیااد نیساات روایاات ازایاان (703ص، 7ج، ق7799، بابویااه
 غالیانی باید که دیمنی سرسختی باا طیاف فقهاای اصاحاب صاادقین      برساختة
دلیال  اند؛ این دیدگاه منافاتی با این ندارد که بپذیریم محمد بن مسلم در ابتادا باه  دایته

، عدم اطالد و ایراف به زوایای بحث و نیز وجود اختالف در این موضاود در جامعاه  
، قائل به نفی علم پیشین الهی یده است و یا در تعل  علم الهی به اییاء قبال از ایجااد  

از دیادگاه  ، های اماام بااقر  ز اطالد از حقیقت موضود و تبیینتردید دایته و پ  ا
که محمد بن مسالم در  را دیدگاهی ، ورزانهای غرضخود بازگشته است؛ اما عدهقبلی 
باه او نسابت داده و لعان اماام      ،از آن عادول کارده اسات    امامت اماام بااقر   ۀدور

. میرداماد اصل روایات را نفای نکارده اسات و     اندکردهوی مطرح  دربارۀرا  صادق
 وآماد رفات : ساد ینویما محتمل دانسته است. او ، کندیمصدور آن را با تبیینی که ذکر 
و انتساب دیدگاه نفی علم پیشین الهای باه محماد بان      مکرّر مردم نزد امام صادق

دهاد و  برای مردم توضایح   تا امام دیدگاه صحیح در این مسئله را یدیممسلم موج  
ماردم   آنگاه. ردیگیممورد لعن خداوند قرار ، ک  خالف این دیدگاه برگزیندبگوید هر

باور محمد بن مسلم در موضود تعل  علام الهای باه     دربارۀفرضی که با توجه به پیش
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 عناوان باه لعن امام را به محمد بن مسلم تطبی  داده و آن را ، دایتند اییاء قبل از ایجاد
، 4ج، ش4363، اساترآبادی  میردامااد ).کردناد یما نقال   از امام صاادق  سخن کی

 ۱۱(316ا312ص

 ی راویهاشهیاندبدفهمی و سوءبرداشت سخنان و  .5
حاکی از بدفهمی و سوءبردایت گروهی از افاراد جامعاه نسابت باه      روایات متعددی

  وجود دارد.های یک راوی اندیشه دربارۀراوی و یا  دربارۀ سخنان امام
بان اعاین و نشار     ۀزرار ی کالمیهادیدگاهبرخی معنای ناصحیح بدفهمی و نقل به 

گیاری  موجا  یاکل   ،خواه عامدانه و خواه از سر جهالت ،ها به نام زرارهاین بدفهمی
 هاای هاای وی یاده اسات؛ گازارش    زراره و اندیشاه  درباارۀ فضای بدگویی و بدبینی 

 اصحاب از یبرخ دهدمی نشان که دارد وجود صادق امام از نهیزم نیا در یحیصر
اثار   کم برتحریف و یا دست ۀعامدانه و به انگیز را زراره دربارۀ صادق امام سخنان
کاه از   رجاال کشّای  دو روایات در   ةپایا  بر. کردندنقل به معنای ناصحیح می، بدفهمی
در مورد خباری کاه در لعان     حمزه با امام صادق، یده است حُمران نقل بن حمزه

گویاد و اماام پاساخ    از مردم ینیده است سخن مای  زراره و تبرّی از او توسط امام
 یمطاالب  و آیندمی من نزد به یبرخ یول، امنجسته یزاریب زراره از گاههیچ من»دهد: می
 اگار  کنند؛می نقل زراره از [ناروا هایانتساب یا بدفهمی ]بر اثر ا ستین درست که ا را
 هارک  : گاویم می لذا کنم؛می دییتأ را مطال  نیا من پندارندمی آنان، کنم سکوت من
ها گویی اماام  بر اساس این گزارش ۱۳(277 و 272ش)«.زارمیب او از من، دیبگو نیچن

دهاد. البتاه اگار در    نقل به معنای ناصحیح( راوی از کالم خود خبر می)از سوءبردایت
تحریف سخنان زراره توساط گروهای    ۀعامدانه و آگاهانه و انگیزرویکرد ، این روایت

 د.سازی علیه زراره نیز اذعان کرتوان به جریان، در این صورت میخاص را بپذیریم
توحیدی هشاام بان حکام و یاون  بان       ةشیاندبدفهمی و سوءبردایت نسبت به 

است تا جاایی کاه ایان دو راوی را اهال تجسایم و تشابیه        داده یرونیز  لرحمنعبدا
 موضع تنادی گرفتناد. اینطاور باه نظار      ،در زمان یون  علیه آن دو ژهیوبهو  انددانسته
باه نمااز    ی( یا حکم به عدم جواز اقتدا117ش)زندی  خواندن هشام منشأرسد که می

( باه  384ش)خوانادن هشاام  « مضالّ »و « ضاالّ »عامل ( و یا 111ش )اصحاب هشام
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اندیشه و اعتقادات هشام بن حکام در روایاات   گردد. یبازم یهای منسوب به ویشهاند
های او مخالف دیادگاه معاصارانش   است. برخی اندیشهاو هوید دربارۀیده از او و نقل

کنکاش در مرویات هشاام بان حکام ماا را باا       (17ا77ص، تابی، ایعری).بوده است
های چهاار  امامیه در سده که عمدتا  مرجع متکلمان برجستةها و مبانی کالمی او اندیشه

کاه ماذمت هشاام     055 ۀیامار گزارش  بر پایة ۱۲سازد.آینا می ،و پنج هجری بودند
سااز  حیات او برای وی مشکل هشام بن حکم در روزگار اندیشة ،محسوب یده است

 درباارۀ گوی هشام بن ساالم و هشاام بان حکام     وبوده است. در این گزارش که گفت
و تکفیر هشاام از   ۱۴بن حجاج لرحمنواکنش یدید عبدا، یده است توحید در آن نقل

سوی او به جهت فهمی که او از کالم هشام بن حکم که گویی کالم الهی را به نواختن 
هاا و روایاات   گازارش  ( بار پایاة  344ش).انعکاس یافتاه اسات  ، عود تشبیه کرده بود

بعد از حیات هشام بن حکم و در زمان اماماان رضاا و   ای که ترین مسئلهمهم، بسیاری
طاور  اماامی باه   ةامعا هشام در ج دربارۀچهار هجری قمری  ۀو تا اوایل سد جواد

 ن محافال علمای مسالمانان مطارح باوده، مسائلة      اسالمی و در میا خاص و در جامعة
و نام او هشام  ، گاه با تصریح به عقیدۀانگاری خداوند بوده است. در این روایاتجسم

ساؤال پرسایده یاده     اندیشاه جسامانیت از اماماان    درباارۀ و گاه بادون تصاریح   
، 77 و 74 حدیث، «ۀصور ال و بجسم  یل تعالی انه» باب، ق7799، بابویه ابن).است
 ۱۵(747ا744ص

یون  و محمد بن عیسی  اهشام های پیروان اندیشةرغم کویشهای بعد بهدر نسل
، 741اا 743ص، هماان )هشاام و بیاان مقصاود او    در تبیین صحیح اندیشاة  ابن عبید
و نیاز نقال روایات هشاام بان حکام از اماام         (9 حادیث ، 741ص ؛1 و 3 احادیث
گاه مقصود هشام در توحید را متوجه نشاده و در  گروهی هیچ ۱۶باره این در صادق

 بر اثار دچار بدفهمی یده و ، برده است کار برخی تعابیری که به دربارۀفهم مقصود او 
 نقل به معنای ناصحیح ید و احیاناا  های او دچار برخی سخنان و دیدگاه، سوءبردایت

گونه باود کاه هشاام بان     کردند و بدینگروهی نیز آگاهانه سخنان هشام را تحریف می
 تجسیم و تشبیه ید. ۀحکم متهم به عقید

یاک نسال بعاد از    ، رجال کشای در  باره نیا درگزارش  نیترحیصرو  نیترمهمدر 
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، لرحمنی هشام توساط یاون  بان عبادا    هاشهیاندترویج و گسترش  ۀهشام و در دور
دیدگاه هشام بن سالم  دربارۀ یخصی به نام عبدالملک بن هشام حنّاط از امام رضا

از هشاامین   بااره  نیا ا درو در توضیح آنچاه   پرسدیمتوحید  دربارۀو هشام بن حکم 
وَ بَنَّ آدَمَ خُلِ َ عَلَى ، زَعَمَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ بَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ صُورَۀ : »دیگویمینیده است 
ونُ ُ یا وَ زَعَمَ ، یوَ یَعْرِ رَبْسِ یتُ إِلَى جَانِبِیصِفُ هَذَا وَ بَوْمَیصِفُ هَذَا وَ یمِثَالِ الرَّبِّ وَ 
اءَ بَائِنَةٌ مِنْهُ وَ هُاوَ  ییْاالاءِ وَ بَنَّ ییْاالءٌ لَا کَیالْحَکَمِ: بَنَّ اللَّهَ یَنٍ وَ هِشَامُ بْنُ یقْطِیمَوْلَى آلِ 
ءٌ لَاا  یجْسَامِ یَاالقَالَ جِسْمٌ فَهُوَ جِسْمٌ لَا کَیءِ بَنْ یوَ زَعَمَا بَنَّ إِثْبَاتَ الشَّ، اءِییْاالبَائِنٌ مِنَ 

بْطَاالِ وَ حَادِّ   االنِ حَادِّ  یودٍ وَ لَا مَعْدُومٍ خَارِجٌ مِانَ الْحَادد  رُ مَفْقُیاءِ ثَابِتٌ مَوْجُودٌ غَییْاالکَ
دیادگاه هشاام بان ساالم را ردب و دیادگاه      ، امام در پاسخ به پرسش عبدالملک «.هِیالتَّشْبِ

در ایان روایات ضامن بیاان      ۱۷(223ش).اسات کرده  دییتأهشام بن حکم و یون  را 
 یاده  پرداختاه به تبیین صحیح و مقصود هشام از آن نیز ، سخن مشهور هشام بن حکم

گویی که با محمد بن عیسای  ودر گفت امام رضا، است. همچنین در گزاریی دیگر
. عبیدی در یودیمییء بودن یا نبودن خداوند را جویا  دربارۀدیدگاه او ، بن عبید دارد

 «نَكُمْیه وَ بَ ین ه یدٌ بَیشَهادَةً قُلِ اللَّهُ  شَههِ  ءٍ أَكْبَرُ یشَ یقُلْ أَ» ةفییر ةپاسخ ضمن استناد به آی
مطل  را ، تجسیم ةییء بودن خداوند را پذیرفته و در ادامه برای رفع یبه، (41: انعام)

 «هُیا ةِ عَنْهُ إِبْطَالُهُ وَ نَفْیئِیالشَّ ینَفْ یاءِ إِذْ فِییْاالءٌ لَا کَیفَأَقُولُ إِنَّهُ یَ: »دهدیمچنین توضیح 
دِ یا التَّوْحِ یلِلنَّااسِ فِا  »فرمود:  آنگاهکرد.  دییتأسخن عبیدی را تصدی  و  امام رضا

، بابویه ابن)«.هٍیوَ مَذْهَ ُ إِثْبَاتٍ بِلَا تَشْبِ یهٍ وَ مَذْهَ ُ النَّفْیثَلَاثَةُ مَذَاهِ َ؛ مَذْهَ ُ إِثْبَاتٍ بِتَشْبِ
 (42 حدیث، 422ص آن مشابه ؛8 حدیث، 427ص، ق4318

 «یایء » جاواز  درباارۀ  جواد عبیدی با یک واسطه سخن امام، در حدیثی دیگر
 .را نقال کارده اسات    تشابیه  و تعطیل حدب دو از او خروج به مشروط خداوند خواندن

 ۱۸(82ص، 4ج، ق4127، کلینی)

 ،یایخ صادوق   توحیاد ویاژه در حادب گساترده در    باه  ،در متون رواییاین وجود با 
امامات اماام    ۀتوحید از دور دربارۀیده است که نشان از اختالف ییعیان  روایاتی نقل

روایاتی نقل کرده اسات کاه بار اسااس آن      توحیدییخ صدوق در  دهد؛می کاظم
تاا   با امامات اماام کااظم    زمانهمدوم هجری  ۀبرخی راویان از اواخر سد، روایات
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همواره دیدگاه  امامت امام حسن عسکری ة سدۀ سوم هجری قمری و در دورۀنیم
هشام بن حکم و هشام بن سالم جوالیقی در موضود توحیاد و اینکاه خداوناد جسام     

یک اختالف مهام  ، بوده است و این اختالف دیدگاه سؤالاست یا صورت برای ایشان 
هماواره دیادگاه    ،و بارزی بوده است. اصحاب امامان با مراجعه به پیشوایان دینی خود

و اغل  اماماان هار دو دیادگاه را نفای      یدندیمدیدگاه هشامین جویا  دربارۀیشان را ا
 لای   تعاالی  اناه  باب، ق4318، بابویه ابن).انددادهصحیح را توضیح  و عقیدۀ اندکرده

، کلیناای ؛421ااا17ص ؛47 و 46، 43، 1، 6، 3، 0، 4 احادیااث، ۀالصااور و بجساام
در چناد   (8 و 2، 1، 0 احادیاث ، «الصُّاورَۀ  وَ الْجِسْامِ  عَانِ  یالنَّهْ» باب، 4ج، ق4127
کاظم ، دیدگاه هشام بن حکم از امامان صادق سقم و صحت دربارۀراویان فقط  ،روایت

، «ۀالصاور  و بجسام   یلا  تعالی انه» باب، ق4318، بابویه ابن)انددهیپرس دیها و
 «الصُّاورَۀ  وَ الْجِسْامِ  عَانِ  یالنَّهْا » بااب ، 4ج، ق4127، کلینای  ؛02 و 8، 7، 1 حدیث
 بن هشام علیه 02و  8در دو حدیث  دیها که امامان کاظم و (7 و 6، 4 احادیث
، یاود یما ی که به هشام نسابت داده  ادهیعقو  کنندهپرسشو یاید علیه بردایت  حکم

 در گفات  تاوان یما  (421 و 422ص، ق4318، بابویهابن)!دهندیمواکنشی تند نشان 
 بردایات  را صاحیح  مقصاود  گزاریگران و راویان یدندیم متوجه امامان روایات این

 رد را خطاای آناان   فهام  بردایات و  رونیاند. ازانکردهدرست درک  را مطل  و نکرده
 برخای  در دقت. دادندیم نشان واکنش انحرافی یهابردایت این برابر دربعضا   و کرده

 در نکاه یا«. القاول ا ابرب الای اهلل مِان هاذ   » جمله از؛ دهدیم نشان را مسئله این، عبارات
 از نشاان  جسته یاده،  برائت آن از گاه و یده دییتأ حکم بن هشام دیدگاه گاه روایات

 .یده است فهمیده بد هشام دیدگاه که است زمانی به مربوط جستن که برائت دارد این
متکلمان معتزلای  ویژه با جلساتی که به و مناظرات برخی در هشام است مسلم آنچه

ال » آن قیاد  ةاداما  در و بارده  کاار  باه  خداوناد  درباارۀ  را «جسام » تعبیار ، دایته است
 سوءبردایات  و بدفهمی متوجه اینکه از پ  او ظاهرا . است کرده ذکر نیز را «جساماالک

، دیا مف).را باه کاار بارد   « یایء » از آن عدول کارد و واۀۀ ، ید خود کالم این از جامعه
، رغم کویش پیاروان او به اما (07ا04ص، 2ج، ق7074، کراجکی ؛19ص، ق7077
 رواج و ثبات  موجا   هشام دیمنان و مخالفان هایسوءاستفاده و نخست هایبدفهمی
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پنج هجری ییود ایان اتهاام و برخای     ۀمتکلمان سد. ید او دربارۀ تجسیم عقیدۀ اتهام
 ساید  ؛11ص، ق7077، دیا مف)ارتباط با متکلمان معتزله ندانساته های دیگر را بیاتهام

 نسابت  ایان  ییود در معتزله نقش طری  بدین و (91ا97، ص7ج، ق7074، مرتضی
 اند.ساخته خاطرنشان را ناروا

جعال حادیث    ةزمینا ، از سوی جامعاه بدفهمی و سوءبردایت ناگفته پیداست این 
 را نیز فراهم کرد.ن حکم علیه هشام ب

باه نظار    طاور نیانیاز وجاود دارد.    لرحمنیون  بن عبادا  دربارۀاین وضعیت  قا یدق
تاا   امامت امام کاظم ۀاز اواخر دور اکه در مدت طوالنی در حیات یون    رسدیم

گروهی از امامیان علیه یون  تا آنجا موضاع گرفتناد    اامامت امام جواد اوایل دورۀ
کنند و یا به معتقدان به  اقتدا اصحاب هشام عنوانبهبه او ، در نماز دانستندینمکه جایز 

، ق4127، کلینای  ؛ نیاز 124 و 133، 111ش).بپردازناد یون  و هشام زکاات   ۀعقید
 (077ص، ش4376، بابویه ابن ؛371ص، 3ج

 کااظم  اماام  خادمت  او کاه  اسات  کرده نقل حماد بن یزید از یزید بن یعقوب
 اماام  کانم؟  اقتادا  یناسام ینما  را او کاه  کسی به توانمیم نماز در من: پرسید و رسید

. مکان  اقتادا  دیگاری  ک  نماز به داری اطمینان دینش به که کسی نمازجز : بهفرمودند
 امام .یودیمرا جویا  اصحابش و یون  نماز اقتدا به دربارۀ حماد نظر امام بن یزید
 و یاون   نمااز  باه  اقتدا از را او نیز حدید بن علی و داد ارجاد حدید بن علی به را او

 (124ش).کرد منع اصحابش
 اصاحاب  نماز به اقتدا دربارۀ اصحاب اختالف دربارۀ جواد امام با راید ابوعلی

 اماام  و کناد یم تکلیف کس  امام از باره نیا در خود و دیگویم سخن حکم بن هشام
 نهای  کاار  این از را او نیز حدید بن علی و دهدیم ارجاد حدید بن علی فتوای به را او
 ۱۹(111ش).کندیم

 اصاحاب  باه  زکاات  پرداخات  و نماز در اقتدا جواز پرسش طرح دلیلبه روایتی در
 از صادوق  یایخ  تجسیم؛ ۀعقید مگر نبوده چیزی، دلیل آن و است یده تصریح یون 

اقتادا   درباارۀ  جواد امام با یامکاتبه طی مهزیار بن علی که کندیم مشایخ خود نقل
 .پرسایدم  لرحمنعبادا  بن یون  اندیشه پیرو و خدا جسمانیت به معتقد فرد به در نماز
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ن نپردازیاد و از  در نماز به آنان اقتدا نکنید و زکات به آناا : »چنین نویتند پاسخ در امام
 (077ص، ش4376، بابویه )ابن«.ید که خداوند از آنان بیزار استآنان بیزاری بجوی
ساب   یون  باه  دربارۀکه فضای یبهه و بدبینی  دهدیمنشان  هاگزارشوجود این 

ی طوالنی از حیات او وجود دایاته اسات   ادورهتجسیم در  ۀعقید به اتهام یایعة ییود
باه نمااز یاون  و پرداخات زکاات باه پیاروان         یی در جاواز اقتادا  اعدهتا جایی که 

به نماز و نپرداختن زکات به جریاان   . دستور عدم اقتدایانددایتهتردید  ی اوهاشهیاند
امامی بوده است.  معنای طرد آنان از جامعةبه واقع در یا گروه خاصی توسط امامان

 نمااز  باه  اقتادا  چگونگی دربارۀ راوی پرسش به پاسخ در صادق امام از روایتی در
، ق4318، بابویاه ابان ).یاود  اعاده باید همه، نمازهایی چنین: دیفرمایم امام، قَدَر منکر
 .بودند «قدریه» به بردارنام کهاست  معتزله عقاید از اعتقادی چنین (383ص

دو تان از  ، کننادگان پرساش که در میاان   است بوده یاگونهبه اتهام و بدبینی فضای
مهزیاار اهاوازی    بان  علای  و رایاد  بن ابوعلی یهانام بهوکیالن مورد اعتماد حضرت 

 دهدیمتجسیم نزد یون   مهزیار نشان از باور او به عقیدۀ علی بنوجود دارند. روایت 
به نماز یون   یجواز اقتدا ، یبهةیون  دایته دربارۀکسی که چنین باوری و ظاهرا  هر
با آگاهی از این موضود و باا توجاه باه     امامان رونیازااست.  آمدهیمبرایش پیش 

نااگزیر  ، یون  وجاود ندایاته   دربارۀجامعه  ةیرایطی که امکان تصحیح و باور اندیش
یون   دربارۀکه مطمئن بودند موضع وی  دادندیمرا به یخصی ارجاد  کنندگانپرسش

 است. کنندگانپرسشهمسو با باور 
بایاد  ، یاهیا تقبر اساس واقع بوده یاا  ، یون  دربارۀموضع علی بن حدید  نکهیااما 

 را یاون   نمااز  باه  یاقتادا  جاواز  عادم  بر حدید بن علی فتوای یاذان بن گفت فضل
 (116ص، 120ش، ق4121، طوسی).است دانسته ایتقیه

ی هاا تانش امامی و وجود تقابل و  با توجه به فضای عمومی جامعة رسدیمبه نظر 
 اماام  از ژهیا وبه صدور این روایات اصل تردیدی در، یون  و علیه او عصر موجود در

تقویات   بناا بار   صاحیح اسات.   امالیسند روایت  آنکه. ضمن ماندینم باقی جواد
. گاویی  یاود یمتأیید  یون  دربارۀی بودن دیدگاه علی بن حدید اهیتق، صدور روایت

یون  ندایاتند و   دربارۀطی خاص و با افرادی که نگرش مثبتی یدر مح دیحد بن على
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 انیا ب باوده از  در ارتباط بوده اسات کاه مجباور   ، اندبودهظاهرا  از قدرتی هم برخوردار 
کناد.   خاوددارى  حکم بن هشام زین و لرحمنعبدا بن ون ی دربارۀ خود اعتقاد تیواقع
ناد  دادیما در ماواردی کاه تشاخی     ، دایاتند که از این وضعیت وی خبر  امامان

باه   راآناان  ، ظرفیت یا موقعیت ینیدن واقعیت امر را ندارناد ، یون  دربارۀپرسشگران 
 ند.دادیمعلی بن حدید ارجاد 

یایود   دهدیماحتمال ، وحید بهبهانی با پذیرش امکان صدور روایت، در این راستا
عباارتی هماان بادفهمی    ایی از اجتهاد در کاالم یاون  و باه   عقیده یون  به تجسیم ن
باه   رجاد به یخصی که فتوای عدم اقتدایدر ا امامان عملکردمقصود او است. وی 

یاون  را تأییاد    درباارۀ تجسایم   ۀظاهرا  اتهام عقید، نماز یون  داده است و با این فتوا
 بادخواهی  از او دفااد از یاون  و یاا رهاایی     منظوربهدر یرایط خاص و  ،کرده است
 (366ص، تابی، بهبهانی).دانسته است او بدخواهان و حسودان
 راوی را باه  نااروا  تطبیا   و اماماان  ساخن  به نسبت سوءبردایت و بدفهمی نمونة

، که در نکوهش محمد بن مسلم است 081روایت ، توجه به تحلیل میردامادتوان با می
 توضیح آن آمد.، دانست که پیش از این به مناسبت ذیل عنوان جعل و تحریف روایت

 خطای مؤلف در تشخیص روایت مربوط به راویان مشترک .6
ایاتباه  دلیل ایتراک نام راویان در تشخی  دقی  روایت مرباوط باه راوی   کشّی گاه به

دایاته اسات ایان     رجال کشّای  هایی که نسخةده است. البته با توجه به فرازونشی کر
تاوان  را مای  رجال کشّیهای این مورد در نمونه خطا را نتوان دقیقا  به کشّی نسبت داد.

، بصایر لیاث بان بختاری مارادی      اباو ، ذیل روایات رجالی مرتبط با سدیر بان حکایم  
 یافت. لرحمنعبدااسماعیل جعفی و یون  بن 

 عباد  بان  الساالم  عبد و میحک بن ریسد الفضل یبب یف»ذیل عنوان  رجال کشّیدر 
ذمب راوی را دارد  ةنخست که یاائب  روایت واقع یده است؛ در دو روایت نقل« الرحمن
 باان( ساادیر)یاادید دربااارۀ دوم روایاات امااا (717ش)اساات صاایرفی ساادیر دربااارۀ
 بارادر  یادید  یاا  سادیر  است. ایان  نبوده مطل این  متوجه کشّی و است لرحمنعبدا

 مانهج  صااح   کاه آن بودناد. توضایح   لرحمنعبدا فرزندان دو هر که عبدالسالم است
 ناام  قریناة  به 712 روایت در او. است داده را روایت در تحریف وقود احتمال المقال
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 محارّف  را «سادیر »، یاده اسات   روایات واقاع   سند در که «یحام» و «محمد بن بکر»
 در طوسای  یایخ  کاه  اسات  عبدالساالم  برادر این یدید است معتقد و دانسته «یدید»

 محمااد باان بکاار نااام ذیاال نجایاای و (213 و 220ص، ]الااف[ق7797)رجااال
، 3ج، ق7022، )اسااترآبادی.اناادکاارده یاااد وی از (749ص، ق7041، نجایاای)ازدی
 واقاع  در: نویساد مای  تحریاف  احتمال اصل تأیید ضمن یویتری نیز( 707ا707ص

 بان  سادیر  آن بلکه، اندکرده ایتباه لرحمنعبدا بن یدید نام در نجایی و ییخ طوسی
 کشّای  که است لرحمنعبدا بن محمد بن بکر عموی سدیر این. است بوده لرحمنعبدا
، 0ج، ق7022، یویاتری ).اسات  کارده  تصریح آن به( 7749 و 7741ش)کتابش در
 حکایم  بان  سادیر  ذم و مادح  در، کشای  رجاال  در واقاع  در بنابراین (123ا120ص

 یاده  یخصیت متفاوت صاادر  دو دربارۀمذکور  روایت دو بلکه. ندارد وجود تعارض
آن  میاان  سدیر نیز بدانیم اساسا  دربارۀاینکه به فرض اگر هر دو روایت را  ضمن است

 .است مدح روایت دو هر مدلول و نیست موجود دو تعارضی
بصیر لیث بن بختری مرادی ایاره کرد. کشّی ذیال   توان به ابوای دیگر میدر نمونه

ن و کاه بناا بار قارای     ۳۱(299تا  293 ۀاز یمار)نام وی تعدادی روایت نقل کرده است
بصایر اسادی    اباو  درباارۀ بیشتر این روایات  ،اندیواهدی که محققان رجالی ارائه داده

، یویاتری  ؛299 و 291، 297، 292، 297، 299، 291 ۀیمار روایات مانند).است
 خلط، بصیر مشهور رو کشّی میان روایات رجالی دو ابوازاین (129ص، 9ج، ق7022

ست. احتمال خلط روایات توسط جای یکدیگر نقل کرده اکرده و روایات این دو را به
 نویسان دور از ذهن است. نسخه

ذیل عنوان اسماعیل بن جابر جعفی دو روایت وجاود دارد   رجال کشّیدر همچنین 
( 734( و دیگری بر ذم اسماعیل جعفی)ش709که یکی بر مدح اسماعیل بن جابر)ش

اسماعیل بن جابر خثعمای   دربارۀواقع  داللت دارد. محققان معتقدند روایت نخست در
جعفی است کاه هار دو از راویاان اماام      لرحمناسماعیل بن عبدا دربارۀو روایت دوم 

ای به نام اسماعیل بان جاابر جعفای وجاود     اند. بنابراین راویدر کوفه بوده صادق
رو یا باید گفت کشّی ذیل ازاین (73ا77ص، 2ج، ق7022، یویتری).خارجی ندارد

ل یاسماع»عنوان اسماعیل بن جابر دو روایت نقل کرده است بدون اینکه بین دو عنوان 
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که بایاد گفات عناوان    در روایت تفاوتی قائل یود یا این« ل جعفییاسماع»و « بن جابر
نظر کشّی اسماعیل بن جابر خثعمی بوده و کشّی روایت دوم را که در آن عناوان   مورد
جایی روایاات  هایتباه در آنجا ذکر کرده است. البته امکان جاببه آمده،« ل جعفییاسماع»

واقاع در   نویساان نیاز وجاود دارد. در   ی راویان توسط نسخهرخی القاب براو افزودن ب
دو یخصایت متفااوت    درباارۀ تعارضی وجود ندارد. دو روایات   رجال کشّیاینجا در 
 است.

؛ میپارداز یما آمده است  لرحمنبه روایتی که ذیل نام یون  بن عبدا، سوم ةدر نمون
 اماام  اال احتما ] ابوالحسن از سنان بن[ محمد] و ىیحی بن روایتی مرسل صفوان بر پایة
سب  زندی  بودنش را به( عباسى میابراه بن هشام= )عباسی، امام که دندیین [رضا

دو باه حسان و    یاون  اسات؛ زیارا هار    ، صاح  او لعن کرده و در ادامه گفته است:

در  تحریاف  و تصاحیف  وقاود  کثارت ساب   رجالیان به ۳۱(ش).حسین معتقدند
و یکل صاحیح و یکساانی از آن را    دانسته این روایت را نامفهوم رجال کشّیروایات 
اماا ایان مطلا      ،است گفته «فی»، «ب» یجابهدر این عبارت  خویی .اندندادهپیشنهاد 

 (001ص، 04ج، ق4142، خاویی ).کناد ینما کمک چندانی در فهم مقصاود روایات   
گازارش   نیا در «نیقوالن بالحسن و الحسیفإنّهما » عبارت در فیتحر یویتری وقود

عباارت ارائاه داده    حیصاح  یاکل  و پیشنهادی در داندمى آیکار و واضح یامسئله، را
 ۳۳ی و بدون یاهد است.اقهیسلکامال   رسدیماست که به نظر 

ن یا در ا «نیقوالن بالحسن و الحسی»عبارت یاید بتوان گفت  ،یک احتمال عنوانبه
جواز امامت در دو برادر مانند حسان   دربارۀبرخی ییعیان  در ارتباط با اندیشة زارشگ

قائل باه امامات    گروهی از ییعیان پ  از یهادت امام صادقباید؛  و حسین
 ۳۲را پذیرفتند. امامت امام کاظم، او زودهنگامعبداهلل افطح یده و پ  از درگذیت 

اسات کاه باا     لرحمنحلی ذیل نام یون  بان عبادا   داوودسخن ابن ، مؤید این دیدگاه
 208ص، ق4383، حلای  دوداو ابن).وی را فطحیه خوانده است رجال کشّیاستناد به 

 ما چنین بردایتی کرده باید. بحث مورداز روایت  داوودبعید نیست ابن  (233 و
علی بان اباراهیم قمای و محماد بان عباداهلل حمیاری از        ، سعد بن عبداهلل ایعری

از  لرحمنبن عیسای بان عبیاد از یاون  بان عبادا      روایتی از محمد ، هر سه ۳۴پدرش
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مبنی بر عدم جواز امامات در دو بارادر    حسین بن ثویر بن ابی فاخته از امام صادق
 ؛086اا 082ص، 4ج، ق4127، کلینای ).اناد کارده نقال   حسان و حساین   جزبه

  (006 و 416صق، 4144، طوسی
چاه تناسابی میاان هشاام عباسایِ       بایاد پرساید   بحث مورددر بازگشت به روایت 

وجاود دارد کاه میاان آن دو مصااحبت      لرحمنکار با یون  بن عبادا یانتخجاسوس و 
جاای ایان    ،یاد قارار دهایم   ترد موردینکه اصل روایت را ابدون  ۳۵وجود دایته باید؟

یاون  بان    جاز باه در این روایت یونسی « یون »پرسش وجود دارد که آیا مقصود از 
رساد  یما ینجاا توضایح آن الزم باه نظار     ای کاه در  انکتهاند باید؟ توینم لرحمنعبدا

اسات کاه    لرحمندو راوی معاصر یون  بن عبادا  دربارۀایتراک نام هشام بن ابراهیم 
از اصحاب یون  بوده و با او در ارتباط ، یتلیکی از آن دو هشام بن ابراهیم مشرقی خ

 و دیگاری هشاام بان اباراهیم عباسای باوده و در ابتادا از        (126ش ،همان)بوده است
ده و جاسوس حکومت یورز انتیخ حضرت آن بوده اما بعدا  به امام رضا کانینزد

 (224ص، 164ش ذیل ،همان)یده است!
توساط کشّای و نیاز     لرحمنگفته ذیل نام یون  بان عبادا  یشپرسد نقل یمبه نظر 

حلی  داوودابن ، لرحمنارتباط نزدیک هشام بن ابراهیم مشرقی ختلی با یون  بن عبدا
فطحای اسات. در   ، یاون  ، و تصور کرده است بر اساس این روایت را به خطا انداخته
فقاط یاک یاون     ، فطحیه دانسته اسات  کشّی آنان را متمایل به عقیدۀ میان راویانی که
نام یاون   ، یک از منابعیچه (702ش ،همان).یون  بن یعقوب است و آنوجود دارد 
ایان روایات    تاوان گفات  یمبنابراین ؛ را در یمار فطحیه نیاورده است لرحمنبن عبدا
و در فضاایی   نیست. در آغاز امامت امام رضاا  لرحمنون  بن عبدای دربارۀ اساسا 

یاون  بان    ،(78، صتاا یبا ، ناوبختی )واقفیه یدند ةکه بیشتر ییعیان متمایل به اندیش
 .را اعاالم کارد   رسمی و علنی عقیده خود به امامت اماام رضاا   طوربه لرحمنعبدا
 (133ش)
 های مختلف علمیدر حوزه اختالف اصحاب امامان .7

جمله اختالف  های مختلف علمی ازروش و عملکرد اصحاب در حوزه، اختالف مبانی
، نقاد حادیث   و اختالف در مبانی نقل، استنباط احکام از نصوص دینی ۀروش در نحو
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ویژه از ساوی  خنان بهاختالف در برخی مبانی کالمی و حدیثی موج  صدور برخی س
ری یده است. هج ومس ویژه در اوایل سدۀیکدیگر به دربارۀ ائمه اصحاب برجستة

باوده اسات. ایان وضاعیت     طارف مقابال   آن درصدد نکوهش  سخنانی که گاه گویندۀ
بن اعین و محمد بن  ۀزرار، لرحمنیون  بن عبدا، راویانی چون هشام بن حکم دربارۀ

    سنان وجود دارد.
ور باه  باا ، نوعی از قیاس در استنباط احکاام فقهای  بن اعین و یون  به اعتقاد زرارۀ

و  لرحمنیند نقل حادیث توساط یاون  بان عبادا     عدم ضرورت سماد حدیث در فرا
نسابت باه احادیاث اصاحاب      لرحمنیون  بان عبادا   رویکرد نقادانة، محمد بن سنان

صادور برخای   ، اساتطاعت و یارایط آن   درباارۀ بن اعین  اندیشة زرارۀ، صادقین
 درباارۀ نخستین زراره و یاون    اندیشة، لرحمنفتاوی فقهی یاذ توسط یون  بن عبدا

گیاری و نقال و نشار روایاات     هایی از عوامال یاکل  نمونه ...و نشدن بهشت و جهنم
 یود.عامل تعارض محسوب می ،نتیجه نکوهش اصحاب یده و در

وجا  صادور   ناصحیح برخی راویان در انجاام منااظره باا خصام م     ۀهمچنین ییو
، این ماورد  مذمت راوی تلقی یده است؛ نمونة عنوانبه بعدهاکه سخنانی از امام یده 

خویی تعارضی میاان  در همین راستا ( 770 و 777ش).ن نعمان استمحمد بن علی ب
روش کالمی مؤمن الطاق  ویژه بودنبهو روایات مدح مؤمن الطاق ندیده ت با ااین روای

های کالمی او با مخالفان ها و مباحثهمجادله کهاین ؛در مناظرات کالمی ایاره کرده است
چنادان   جهات  نیا ا ازیی از این قبیل بوده است و هاروشاس و یجدل و گاه ق ةیپابر 

، کارده یما  الطااق در ماواقعی کاه ضارورت اقتضاا      نبوده است؛ مؤمن مورد تأیید امام
 ۳۶(31ص، 47ج، ق4142، )خاویی .اسات  کارده یما استفاده  هاوهییاز این  شیوبکم

تارین  ممها ، هاای کالمای او  ها و مجادلهاحتجاجی مؤمن الطاق در مباحثه اجدلی ییوۀ
هاایی  کاستی، روش او در جدال با مخالفان، این وجودیناختی او بوده، با ویژگی روش

گرفتاه   نیاز قارار   ماورد نکاوهش یاا نقاد اماام صاادق       هم دایته و بادین ساب   
 (91ص، 93ش، ش7792 ،کرباسی قوام و سبحانی).است
 اختالف دیدگاه مشایخ رجالی در توصیف راویان .8

نظر  عبارتی اختالفها و بهواقع تعارض دیدگاه در رجال کشّیدر  گاه تعارض موجود



 931۹، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   ۳1

بن ابی ]مهران  بن اسماعیل فضال حسن بن ؛ علییک راوی است دربارۀمشایخ رجالی 
 اسات اماا   یناساانده ماتهم باه غلاوب     بوده، که از راویان امام رضا [ رانصر سکونی

نیک و فاضل معرفای کارده   ، وی را پرهیزکار را اتهامی بیش ندانسته و یایی غلوب وعی
 (7742ش).است
   گیرییجهنت .9
 سوءبردایات  و بادفهمی ، روایات  تحریاف  و جعال ، روایات برخی مندیتاریخ، تقیه

 در مؤلاف  خطاای ، راوی درباارۀ بادفهمی ساخنان اماام    ، راوی هاای اندیشه و سخنان
 مختلاف  هاای حاوزه  در امامان اصحاب اختالف، راوی به مربوط روایت تشخی 
عوامل ایجاد تعاارض میاان   راویان  توصیف در رجالی مشایخ دیدگاه اختالف و علمی

 هستند. رجال کشّیروایات 
عامال تعاارض معاین     عناوان باه برخی روایات ضرورتا  یک عامل مشخ   دربارۀ

و  ترینمهمما  از نظر همهاین با. یودمیآن احتمال داده  دربارۀنیست و وجوه متعددی 
 و جرحداللی  ةمدح و ذم با مرتب هایگزارشعامل ایجاد تعارض واقعی در  تریناصلی
 جعل و تحریف احادیث است. پدیدۀ، رجال کشّیدر  تعدیل

متعارض رجالی رویکردی تااریخی   یهاگزارشبهترین راهکار فهم  رسدیمبه نظر 
و  هاا گازارش ی عصار صادور   هاا گفتماان . بازخوانی گفتمان یاا  هاستگزارشبه این 

 یهاا گازاره  نگاهی مجموعی باه هماة   ،کالم کیبا یکدیگر و در  هاآنبرقراری ارتباط 
ی متعارض رجالی و نیز فهم هاگزارشراویان امامی در فهم بهتر  دربارۀتاریخی روایی 

 کارآمدتر و مؤثرتر است.  هاگزارشاین  ۀکنندفیتحرجاعل و  انگیزۀ
 

 هانوشتپی
 یک وجود در منفی و مثبت هایخصلت برخی وجود دهندۀگزارش که هاییذم و مدح بسیار . چه1

، نادارد  یکادیگر  باا  منافاتی، یخ  یک در واحد آنِ در ویژگی دو وجود گاه اوال  که است یخ 
 این با .کندنمی ایجاد خللی است راوی وثاقت مبنای که راوی عدالت در هامذمت برخی وجود ا ثانی
 .یودمی محدودتر است ظاهر آنچه از متعارض روایات دامنة ،نگاه

 با نام عامر بن جذاعه آمده است. رجال کشّی. در ۳

 وجاود  کاه  دارد وجود راویان از دیگری تعداد دربارۀ ذم و مدح تعارض، مذکور راویان بر . عالوه۲
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. اسات  آناان  اتحااد  یاا  دتعاد  دربارۀ رجالیان نظر به منوط آنان به مربوط رجالی روایات در تعارض
 را راویاان  آن تعادد  یا اتحاد احتمال رمتأخ رجالیان که آمده هم مشابه نام دو با راویان این از برخی
 ساندی  اسماعیل بن علی و عباسی ابراهیم بن هشام ا مشرقی ابراهیم بن هشام مانند اند؛کرده مطرح

 کرخی. سری بن علی ا
 نظار  از اماا . کاافر  یاا  اسات  ماؤمن  یاا  انساان . نیسات  فاصاله  کاافر  و ماؤمن  میان ،فقهی نظر از .۴

 محمادی .)کاافر ، مشاکّک ، است؛ ماؤمن  «یک» آن و است فاصله، ایمان و کفر میان یناسیمعرفت
 (33ا30ص، ش7799، یهریری
( 741.)شوی نقال کارده اسات    دربارۀ حدیثی از امام صادق، ذیل نام حمران بن اعین . کشّی۵

ریسمان بنّایی( دانسته و هار مخاالف   )حمران را مطمر امام صادق ،عجی  اینکه در حدیثی نکتة
 (277ا272ص، ق7047، بابویهابن)او را زندی  دانسته است.

کلینی این حدیث را در دو موضع دیگر نیز باه   ،رسدمی چه سند روایت مذکور مرسل به نظر. اگر۶
 (734ص، 3ج و 049، ص2ج ،ق7041، کلینینقل کرده است.)، صورت مسندمناسبت به

، معلاوم الکاذب وجاود دارد    راوی، ساند  در کاه  مادامی کشّی خرده گرفته است که . یویتری به۷
 (070ص، 9ج، ق7022).رسد نمی جمع آن به نوبت

، ق7041، نجایی).اندیده معرفی واقفی این روایت سند در مهران بن سَماعة و عیسی بن . عثمان۸
 به نجایی و کشّی .704و  ۲۲۷ص، ]ب[ق7797 ،همو ؛701ص، ]ب[ق7797، طوسی ؛744ص
، طوسای ).اناد کارده  گزارش را وقف ۀعقید از عیسی بن عثمان ةتوب و جودر ،صباح بن نصر از نقل

 (744ص، ق7041، نجایی ؛399ص، 7771ش، ق7049

سالگی به امامت رسید. در این زماان و   73در  797متولد و در سال 709در سال  . امام رضا۹
باعاث  ، هاای واقفاه  افکنای تا مدتی پ  از آن  فرزندی ندایت. نف  این موضود و تردید و یابهه 

امام ، سالگی حضرت  34هجری و در  793ید. تا اینکه در سال می ایجاد تردید نزد برخی ییعیان
در انتساب او باه اماام    افکنان پ  از والدت حضرت جوادان گشود. یبههدیده به جه جواد
 (70 حدیث ،722ص، 7ج، ق7041، کلینیتردید کردند.) رضا
 .1 و 3، 0 حدیث، 724ص، 7ج ،. نیز همان۱۱

هشاام بان حکام از اعتباار و یاهرت       درباارۀ این اتهام  ،اسالمی جامعة علمی محافل . ظاهرا  در۱۱
ییخ مفید  اند.هجری به دفاد از او پرداخته پنج بوده است که متکلمان امامی سدۀار بیشتری برخورد

، مرتضای  ساید  ؛33ص، م7997، مفیاد اند.)م را مخالفان معتزلی دانستهو سید مرتضی منشأ این اتها
ییخ مفید بر این باور است که برخی از ییعه باه خطاا از آن تقلیاد و ایان      (91ص، 7ج، ق7074

 جا(همان)یده است. اند و بدین طری  در منابع روایی امامیه واردنسبت را نقل کرده
فَأَقُولُ مَانْ  ، عَنْهُ بَلْزَمُونِیهِ فَلَوْ سَکَتُّ، بنَا لَمْ بَبْرَبْ مِنْ زُرَارَۀَ لَکِنَّهُمْ یَجِیئُونَ وَ یَذْکُرُونَ وَ یَرْوُونَ عَنْهُ». ۱۳



 931۹، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   ۳۲

 «.ءٌقَالَ هَذَا فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِی
 .233ا31ص، ش7799، اسعدی: ک. ن۱۲

 از کااظم  و صاادق  اماماان  امامات  دورۀ در حجااج  بن لرحمنعبدا، نجایی گزارش بر . بنا۱۴
، ق7041، نجایای است.) پیوسته ح  مذه  به رضا امام امامت دورۀ در و بوده کیسانیه پیروان
 (271ص
 هشام» نام با یا و یده یاد جسمانیت به قائالن ۀعقید از مطل  طوربه یا روایات گونهاین در . نوعا ۱۵
 . است آمده «اصحابه و یون » یا «یون  و

عَنِ الْعَبداسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ هِشَاامِ بْانِ الْحَکَامِ    بَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَددثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ بَبِیهِ . »۱۶
ءٌ یْیَاءِ ارْجِعْ بِقَوْلِی یَیْاالءٌ بِخِلَافِ بَنَّهُ قَالَ لِلزِّنْدِی ِ حِینَ سَأَلَهُ مَا هُوَ قَالَ هُوَ یَیْ عَنْ بَبِی عَبْدِ اللَّهِ

، ق7799، بابویاه  ابان «).ةِ الشَّیْئِیدةِ غَیْرَ بَنَّاهُ لَاا جِسْامٌ وَ لَاا صُاورَۀ     ءٌ بِحَقِیقَإِلَى إِثْبَاتِ مَعْن ى وَ بَنَّهُ یَیْ
 (740ص
. در 741 و 740، ص«وتعالی ییء انه تبارک»باب ، ق7799، بابویه . نیز احادیثی مشابه در ابن۱۷

او عناوان ماذمت   را باه  347ذیل نام هشام بن سالم چند روایت وجود دارد که روایت  رجال کشّی
ذم ، اختالف دیدگاه یا خطا در فهم یاک موضاود   (747ص، 79ج، ق7074، خویییناخته است.)

 هشام بن سالم تعارض مدح و ذم وجود ندارد.  دربارۀواقع  یود. بنابراین درراوی محسوب نمی
 واساطة که مقصود از ابوجعفر در روایت باه ، این ارسال و نیز اینچه این حدیث مرسل است. اگر۱۸

 (92ص، 7ج، ق7049.)یودمی دیگر کافی دانستهحدیث 
 .710، ص7ج، ق7041، کلینی ه این روایت و با اندکی تغییر درمشابنک: . ۱۹
( عنوان عبداهلل بن محمد اسادی آماده و   299ش). بعد از آخرین روایت ذیل نام ابوبصیر مرادی۳۱

ایتباه و از سوی نساخ افزوده معتقد است آن عنوان به یویترییک روایت ذیل آن نقل یده است. 
 یده است.

صَااحِبُهُ  » ةجمل «.لَعَنَ اللَّهُ الْعَبداسِیَ فَإِنَّهُ زِنْدِی ٌ و صَاحِبُهُ یُونُ ُ فَإِنَّهُمَا یَقُولَانِ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْن. »۳۱
 .عباسی به عطف یا باید زندی  بر عطف تواندمی «یُونُ 
 داده پیشانهاد  «والحساین  بالحسان » جاای باه  را «بالتزندق» یا «والظلمة بالنور» . یویتری عبارت۳۳

 (379ا371ص، 74ج، ق7022، یویتری).است
، ؛ ابن بابویه221ا223ص ،ق7077 ،؛ همو233ا230ص، ق7049، ک: طوسی. در این باره ن۳۲

 . 93 و 19ص، 7ج، تابی، ؛ نوبختی021ص، 2ج، ق7793
یون   دربارۀله یا علیه  تعص  و گرایش دارای و هجری مدو سدۀ اواخر محدث معاصر در . سه۳۴

 .لرحمنبن عبدا
عناوان  هشام و ابویاکر دیصاانی باه  ، یون ، نام عباسی . البته در روایتی منسوب به امام رضا۳۵
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، ق7049، طوسای )اناد. استادیاگردی با هم آمده است و همگای زنادی  معرفای یاده     ۀیک زنجیر
 (091ش
، ؛ کلینای 777 و 729ش، ق7049، طوسای  .)ناک: دارد وجود مسئله این بر نیز دیگری . یواهد۳۶

 (717ص، 7ج، ق7041

 
 منابع

 ش.7711، کتابچی تهران: ،۶، چمالیاال ،محمد بن علی، بابویهابن .7
 ق.7799، نیمدرس جامعة :قم، ۱چ ،التوحید ،ااااااا  .2
 ش.7793، فرویی داورىکتاب :قم ،علل الشرایع ، ااااااا .7
 .ش7719، جهان نشر تهران: ،الجوردى مهدى تحقی  ،الرضا اخبار ونیع ،ااااااا  .0
 ق.7793، هیاسالم ، تهران:۳چ ،النعمة تمام و لدینالاکم ، ااااااا .3

 ق.7047، نیمدرس ةدفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامع :قم ،خباراال یمعان ، ااااااا .1
 ق.7797 تهران،انتشارات دانشگاه  تهران: ،داود ابن رجال ،علی بن حسن، حلی داوود ابن .1
، دار الحادیث  :قام ، ۱چ ،تحقی  محمدرضا حسینی جاللای  ،الرجال ،احمد بن حسین، ابن غضائری .9

 ق.7022
 ة آل البیات مؤسسا  :قام  ،المقال فی تحقی  احوال الرجال منهج ،بن علی محمد میرزا، استرآبادی .9

 ق.7022، الحیاء التراث
 ش.7799، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی :قم ،حکم بن هشام ،علیرضا)معاصر(، اسعدی .74

 :بیاروت  ،هلموت ریتر تصحیح ،المصلین اختالف سالمیین واال تاالمق ،علی بن اسماعیل، ایعری .77
 تا.بی، یتاینر فرانز النشر دار
 .ش7717، فرهنگى و علمى انتشارات مرکز تهران: ،کافى گزیده ،محمدباقر، بهبودی .72
 معاارف  نشر و تحقیقات مؤسسة :قم ،المقال منهج على قةیتعل ،محمدباقر بن محمد اکمل، بهبهانی .77
 .تابی، البیت اهل
 ق. ،7077تیالب آل مؤسسة :قم، ۱چ ،سناداالقرب  ،جعفر بن عبداهلل، حمیری .70

 ق.7074، عهیی آثار نشر مرکز: قم ،الحدیث رجال معجم ،ابوالقاسم، خویی .73
ساال  ، اساالمی  کالم ،«او کالمی روش و الطاق مؤمن» ،اکبر ،کرباسی یقوام و سبحانی، محمدتقی .71
 .۱۱۸ا۸۱ص ،ش7792، 93مارۀ ی، ۳۳

 .ق7074، انیلیاسماع مؤسسة :قم، ۳چ ،مامةاال فی الشافی ،حسین بن علی، مرتضی سید .71

 ق.7022، یسالماال النشر مؤسسة :قم، ۱چ ،الرجال قاموس ،محمدتقی، یویتری .79
 اهللتیا آ مکتباة  :قام ، ۳چ ،دمحما  آل فضاائل  یفا  بصاائر الادرجات   ،محمد بن حسان ، صفار .79

 ق.7040، یالنجف یالمرعش



 931۹، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   ۳۳

 نشار  مؤسساة  :مشاهد ، ۱چ ،الکشّی برجال معروف الرجال معرفة اختیار ،حسن بن محمد، طوسی .24
 ق.7049 ،مشهد دانشگاه

 ق.7797، هیدریح انتشارات: نجف ،الرجال ،ااااا  .27
 ق.7797، هیدریح مطبعة :نجف ،فهرست ااااا ، .22
 ق.7077، ةیسالماال المعارف مؤسسة :قم، ۱چ، ناصح احمد یعل ،یطهران عباداهلل  یتحق ،بةیالغااااا ،  .27

المطبعاة   تهاران:  ،محالتاى  رساولى  یام ها دیس  یتحق ،ایىیالع ریتفس ،محمد بن مسعود، عیایی .20
 ق.7794، هیالعلم
 ق. ،7041ن علىیالمؤمنریمامام اکتابخانه  :اصفهان، ۱چ ،یالواف ،محسنمحمد، فیض کایانی .23

 .ق7074، الذخائر دار :قم ،نعمة عبداهلل تصحیح ،الفوائد کنز ،على بن محمد، کراجکی .21
 ق.7041، هیسالماال الکت  دار تهران:، ۴چ ،یالکاف ،محمد بن یعقوب، کلینی .21
 چاپ سنگی.، مرتضویه مطبعة :نجف ،المقال فی علم الرجال حیتنق ،عبداهلل، مامقانی .29
 : مؤسسة آل البیتقم ،المقال فی علم الرجال بر تنقیح استدراک و تحقی  ،الدینمحیی، مامقانی .29

 ق.7027، الحیاء التراث
 التاراث  اءیا حا دار :بیاروت ، طهاار اال ةئما اال لدرر اخباار  ةنوار الجامعاال بحار ،محمدباقر، مجلسی .74
 .ق7047، یالعرب
فرهنگاى   مؤسساة  :قام ، ۳چ ،هیا حضاره الفق ییرح مان ال   ین فیروضة المتق ،محمدتقی، مجلسی .77

 ق.7041، اسالمى کویانبور

 ش.7799، الحدیث دار :قم ،یناخت مبانی ،محمد، یهریری محمدی .72
 ق.7021، انیانصار :قم، ۲چ ،طال یبابن  یمام علة لالیثبات الوصا ،نیحس بن على، مسعودی .77

 دیا المف دار :روتیا ب، الثانیاة  الطبعة ،یانصار ابراهیم  یتحق ،تاالالمق اوائل ،محمد بن محمد، مفید .70
 م.7997، عیوالتوز والنشر للطباعة

 کنگارۀ  :قام  ،ةیا ماماالعة ین الشینهم و بیة والفرق بیمخالفات المعتزلة من العدل یات فیالحکا ،ا ااا .73
  ق.7077، دیخ مفیی

، تیا الب آل مؤسساة  :قام  ،الرجاال  معرفاة  اریا علای اخت  ةالتعلیق ،محمدباقر، میرداماد استرآبادی .71
  .ش7717

 ق.7041، نیمدرس جامعه انتشارات: قم ،رجال النجایی ،احمد بن علی، نجایی .71
 تا.بی، ضواءاال دار، بیروت ،الشیعه فرق ،احمد بن موسی، نوبختی .79

 


