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 چکیده
 یحضمور ت،یمبمکتم  ال  یم و روا  امامان صادق و کاظم )ع(، در آثار مدّون رجما   مروان، صحاب ادبنیز

کارناممه   ابیم. امما ارزرسمد  صت ممورد ممبه ش  عیآثار ش ریدر کت  اربعه و سا یو اتیو گسترده دارد. روا یجد
کنده از واگرا ارزش یاز سو یو  رجا   گر،ید  و برخ  بهبهان دی. از نظر وحاست  و بلکه تناقض یتضاد ی گزاران آ

 دیمکمم، م  وثاقمت و دسمت یحماو ،یبمودن کتماا او و کتمرت اخبمار و« اصول»در ِعداد  زیو ن ادینق  بزرگان از ز
بمر  گمرید  یمدو د  شیخمو  کتم  ققهم یو در مطاو ثیدر معجم رجال ا حد ی قاسم خواست. ابوا  یو« ُحسن»

در شمار اسمناد  زیکرده و ن  معرق هیرا از خواص امام کاظم )ع( و ثقه و قق یو دیمف خیاست: شاقامه کرده ادیوثاقت ز
إذن »با عبارت  ی است. خوقتهشهادت بر عدا ت روات آن داده، قرار گر هیکه ابن قو و اراتیکتاا کام  ا ّز  ثیاحاد

ک رشیبر پذ« قا ّرج  من ا ّتقات گانه مذکور را نااستوار و  اّد ه پنج طورس نیا سندگانیاست. اما نوکرده دیأخبار او تأ
او را  تیمبمه صمراحت و کنا انمد، شمگامیشناسان پ که از رجال  و نجاش  و طوس  . کّش دانند  دستخوش ضعف م

متصّل  و مادامما عمر  انیو صدوق او را جزو واقف  نیمانند کل ینامبردار پژولان ثیآنان و حداند، بلکه  نکرده قیتوث
 دنیمواضم  بمر عنماد ورز بمه ض،یکم مسمتف اند. اخبار متواتر و دست دانسته هیواقف  انحراق ۀقرق یلا هیو بلکه از پا

گالانه و به سمب  تصمرغ صاصمبانه لفتماد  ادیز امامت امام رضا )ع( دال ت دارند. یبا حق و انکار نصوص حاو یآ
از راه بذل آن اموال تالش کرد.  گرانید یبر اقساد قکر شیسهم امام موجود در نزدش، اقزون بر انحراغ خو ناریلزار د

 ایماز دن  بن محبوا، از اصمحاا اجمماع، در حا مت کفمر بماطن به گفتة حسن ادیو ز ستین هیاخبار قدح قاب  توج
 است.قشرده یپا یبر ضعف و« قهو عندي مردود ا روایة»با عبارت  زین  است. عالمه حلّ رقته

 . یجرح و تعد ث،یرجال حد ،ی ابوا قاسم خو ، بهبهان دیواقفه، وح ،یمروان قند ادبنیز: هاکلیدواژه
                                                 

 .29/2/1399؛ تاریخ پذیرش:30/11/1397تاریخ دریافت:مقاله پژوهشي، *. 
 . نویسنده مسئول 1
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Abstract 

Ziad Ibn Marwan, a companion of both Imam Sadegh and Imam Kazem (AS), has a 

prominent presence in the Rajali and narrative works of the Ahl al-Bayt. There are more 

than 60 narrations ascribed to him in the Book of Four and other Shiite works. However, 

the evaluation of his Rijali records by evaluators is replete with inconsistencies and even 

contradictory divergence. According to Vahid Behbahani and some others, the quotation of 

Ziad by some distinguished figures and also the rejection of his book as "principles" and the 

multiplicity of narrations, reaffirm the credibility and at least, corroborate his "decency". 

Abu al-Qasim Khoei. in the Mu'jam Rijal al-Hadith and his jurisprudential works. has set 

forth two other reasons that lend credit to the trustworthiness of Ziad. First, 

Sheikh Mofid has presented him as one of the distinctive companions of Imam Kazim (AS) 

and a trustee and jurist. Second, it is among the sources of the hadiths in Kamel al-Ziyarat, 

which Ibn Qalwiyah has testified to the reliability of its narrators. Khoei has stressed the 

accuracy of his narrations by the phrase "One of the trustworthy". The authors of this 

paper, however, believe that the above five arguments are weak and unreliable. Kashi, Tusi, 

and Najashi, the pioneering Rijal experts, have not explicitly and implicitly endorsed him, 

but along with famous hadith scholars such as Kulayni and Saduq, they have described him 

not only as a diligent lifelong scholar, but also one of the pillars of the Waqefieh sect. 

Successive and yet praising statements clearly indicate his conscious antagonism with the 

truth and denial of the sources that substantiate the Imamate of Imam Reza (as). Due to 

illicit appropriation of seventy thousand dinars belonging to the Imam's share, Ziad, in 

addition to his own aberration, strived to intellectually corrupt others by lavishly spending 

his property. The news on Qadh is not justifiable and according to Hassan Ibn Mahboub, 

one of Ejma companions, Ziad perished as an infidel. Allameh Halli has also highlighted his 

weakness with the statement "He is an unreliable narrator to me".  

 

Keywords: Ziad Ibn Marwan Ghandi, Waqefieh, Vahid Behbahani, Abolghasem Khoei, 

Rijal Hadith, Jarh and Tadil 
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 مقدمه

سیع و تعمیق اثبات  اسمت و بمه عمالوه منبمع که از حیث صحت و استواري سند، صن  از توقرآن با این
شود، اما حاوی جزئیات احکام مورد نیاز مکّلفین نیست. از ایمن نخستین دریاقت احکام شرع  شمرده م 
کنند. اخبار متواتر، اندک م  داران، به حجم عظیم روایات مراجعهرلگذر، ققیهان برای استنباط وظایف دین

و در بردارندة بیشتر احکام مورد نیاز نیستند و اخبار آحاد که تنها ظمّن بمه صمدور آنهما وجمود دارد، مرجمع 
تر بود، اما لر چه قاصلة إستنباط لستند. در برلة حضور معصوم و یا نّواا خاص، دسترس  به احکام آسان

ر و وسائط متعّدد باشند و از طرق  عمدم دّقمت اکتمر راویمان و زمان  از مقطع حضور و صدور حدیث بیشت
شود. بمه عمالوه، انگیمز  تحریمف و جعم  عدم داشتن قوه ضبط مناس  آنان، دریاقت حقیقت دشوارتر م 

؛ کّشم ، 1/62اند )کلینم ، بین  کردهاخبار نیز موجود بوده و پیامبر )ص( و ائمة معصوم )ع( نیز آن را پیش
ریزی شد و در نتیجه معماجم به لمین جهت علم رجال برای صیانت از میراث روای ، پایه(. 347، 1/324

لا از جهمت وثاقمت و عمدم وثاقمت لای شخصیت  آنرجا   شک  گرقت که حاوی احوال روات و ویژگ 
 است.

ابۀ زیادبن مروان یک  از راویان  است که در أسناد احادیث ققه  و صیر آن قرار گرقته است. او از صمح
؛ 349؛ حّلمي، 337، 208؛ طوسمي، رجمال، 171؛ نجاشمي، 49امامان صادق و کاظم )ع( است )برقي، 

ای نزدیک با امام کاظم )ع( داشته و در زمان حبس امام در شممار وکمال بمرای ( و رابطه246داود حّلي، ابن
ر گرقته بمود و او بما آن بمرای است. از این طریق لفتاد لزار دینار در اختیار او قرادریاقت حقوق شرع  بوده

لای زراع  خریده بود. پس از شهادت امام کاظم )ع(، اممام رضما )ع( از زیماد اسمترداد خود منازل و زمین
که خود راوی حدیث وصایت بود، از اساس لا خوداری کرد و با آناموال را درخواست کرد و او از تسلیم آن

، مقداری از امموال مسمروقه را بمه «مکت  واقفّیه»طمیع و تبلیغ منکر قوت امام شد. به عالوه برای جل ، ت
)لفمت اممام ( « سبعیه»دیگران بخشید. او تا پایان عمرش از عقیده خویش بازنگشت و از این طریق قرقه 

(. 64؛ طوسمي، ا ییبمه، 1/103؛ لمو، عیون، 1/235؛ صدوق، عل ، 786، 2/767شک  گرقت ) کّشي ، 
بن عیسي وانمود کردند که امام کاظم )ع(، زنده و لمانند مسی  به آسممان ه و عتمانحمزبن أبيزیاد و علي

کنده از عدل خوالد کرد. به نظر آنان، قردی که در زنمدان  صعود کرده و موعود منتظر لموست که زمین را آ
، درگذشت، امام کاظم)ع( نبود و حقیقت بر مردم مشتبه شد )صمدوق، ممن ال یحضمره« بن شالكسندي»
 (. 2/213؛ قرشي، 4/543

در طول قمرون متممادی در کتابهمای رجمال، « زیاد »از رلگذر نالمگون  نصوص، شخصّیت رجا    
اسمت. قهرست، تراجم و ققه  دستخوش واگرای  در جرح و تعدی  شده و دو دیدگاه متضماد، شمک  گرقته
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عدم وثاقت و قساد اعتقمادی و عملم  او  ای دیگر بربرخ  از رجا یان و ققها بر وثاقت وی پای قشرده و پاره
 اصرار دارند.

، در کتاا رجال و نیز در کت  ققه  خویش با تکیمه علم رجال محقق و ققیه اصو   ابوا قاسم خوی ،
کید کردهبر دو د ی  بر ت برخ  نیز مانند وحید بهبهان  معتقدند کمه نقم  بزرگمان دیمن از  است.وثیق زیاد تأ

زیاد، و در ِعداد اصول بودن کتاا وی و اقزون بر این کترت اخبار زیاد حماوی وثاقمت و دسمت کمم م یمد 
اند که اّد ه جه نشدهای مواکه نویسندگان این سطور، تاکنون با لیچ کتاا یا مقا هنظر به آن ُحسن او لستند.

 ضرورت طرح این بحث کاماًل مشهود است. وثاقت و ُحسن زیاد را مورد پرسش قرار داده باشند،  ذا 
 

 نام و کنیه و لقب زیاد
ترین رجا یان و ثقات محدثان شیع  ماننمد برقم ، کلینم ، کّشم ، نجاشم ، صمدوق، به اجماع موثق
است. در اسناد روایات بمه سمه گونمۀ « مروان»و نام پدرش « زیاد»داود و دیگران، نام او طوس ، حّل  و ابن

اسمت. کنیمة مشمهور او ، از وی نمام بمرده شده«زیماد قنمدی»و « زیمادبن ممروان»و « زیادبن مروان قندی»
؛ 49است )برقي، است و نسبت وی انباری و قندی و بیدادی ذکر شده« ابوعبدا له»و به قو   « ابوا فض »

؛ 349؛ حّلمي، خالصمه، 131؛ لمو، قهرست، 337، 208؛ طوسي، رجال، 2/766 ، ؛ کّش 171نجاشي، 
عراق از حیمث اصما ت یما « االنبار»دلند  انتساا وی به منطقه نشان 1(. نسبت انباری246داود حّلي، ابن

نیز نامبردار « بیدادی»سکونت است. لمچنین به جهت حضور جدی و سکونت دراز مدت او در بیداد به 
ست. اجتماع گروه کتیری از مهاجران انباری و از جمله زیاد در یک  از مناطق بیداد و بنای مسجد یما اشده

است )خطیم  شده« لامسجد انباری»دست کم حضور حداکتری آنان در آنجا باعث شهرت آن منطقه به 
اسمت کمه « قنمد»شود. قندی منسوا بمه دو احتمال داده م « قندی»(. در چیست  نسبت 1/107بیدادی، 

-ای است که از شیرة بوتة نیشکر یا چیندر به دست مم ای عرب  یا حداق  معّرا است و به معن  مادهواژه

«(. قنمد»،ذیم  3/368منظمور، ؛ ابمن«قند»،ذی 2/528؛ جولری، «قند»،ذی 5/118بن احمد، آید )خلی 
عیمد نیسمت کمه او الم  منطقمۀ اسمت. لمچنمین باحتمااًل شی  او یا پدرانش تو ید یما قروشمندة قنمد بوده

دلمد کمه او عجمم  بموده اند نشان م دانسته« لاشمموا   بن »که زیاد را از . این2مکران باشد« قصرقند»
                                                 

ای قارس  است که از نواح  حکومت ساسانیان و است. انبار واژهو در قاصله حدود شصت کیلومتری صرا بیداد واقع شده عراق ترین استان. استان انبار بزرگ1
آذرنموش، د )شمآمد. المیت آن از این جهت بود که خط دقاع  صرب  ایران در مقاب  امپراطموری روم شممرده م لا به شمار م مح  استقرار ساز و برگ سپاه آن

۱9۶، ۱9۷ .) 
؛ اقشار، ۳۵۲ سترنج،  ؛۵/۱۸۰و قصرقند پایتخت آن بود )حموی،  شد. مکران در تقسیمات قدیم شام  بلوچستان ایران و پاکستان و بخش  از استان لرمزگان 2

26 ،27.)  
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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؛ حّلمي، خالصمه، 337؛ طوسي، رجمال، 171شود )نجاشي،  است و از این طریق احتمال دوم تقویت م 
349 .) 

 
 جایگاه زیاد در میراث روایی 

-شناسان او را م ّ ف کتاا قلمداد کردهحضوری جدی در أحادیث أئمه )ع( دارد و رجالزیادبن مروان 

« کتیر ا روایمة»( او را 2/348(. بحر ا علوم )131؛ لمو، قهرست، 337؛ طوسي، رجال، 171اند )نجاشي 
در  ،«زیماد قنمدی»موضع با  36است در روایت ذکر شده 61است. نام زیاد دست کم در اسناد معرق  کرده

است )سبحان ، موسوعه، از او تعبیر شده« زیاد بن مروان قندي»ققره با  9و در « زیادبن مروان»مورد با  16
2/217 .) 

بندی إجما  ، انحاء روایات وی را از معصومین )ع(، اعّم از مستقیم یما بما در این بخش در یک جمع
 کنیم: واسطه و تنها با ذکر منبع، گزارش م 

  ر )ص( و امام علی)ع(:نقل از پیامب .1
بن سنان و امام صمادق)ع( از پیمامبر )ص( . نق  با دو واسطه از پیامبر )ص(: او به واسطۀ عبدا لهالف

 (. 2/155کند )کلین ، حدیت  دربارة تأثیر صله أرحام نق  م 
ور و اممام إسحاق سبیعي و حارث أع. نق  با چهار واسطه از پیامبر )ص(: او با واسطة أبو وکیع و أبوب

را نقم  « إّن ا دینار و ا مدرلم أللکما ممن کمان قمبلکم و لمما مهلکماکم»عل  )ع( از پیامبر )ص( حدیث 
 (.7/404؛ طوس ، تهذی ، 2/316است )کلین ، کرده

 روایت از امام صادق)ع(:  . 2
 (.2/288؛ کلین ، 171واسطه از امام صادق )ع( )نجاش ، . نق  ب الف
دلد که او با واسطة اصمحاا ز امام صادق )ع(. بررس  منابع حدیت  نشان م نق  با یک واسطه ا ب.

؛ صمدوق، ممن ال یحضمره، 1/190اسمت )کلینم ، امام صادق )ع( از آن حضرت بسیار حمدیث نقم  کرده
 (.1/71؛ لمو، االستبصار، 1/81؛ طوس ، تهذی ، 1/559

 (.6/323تهذی ،  ؛ طوس ،4/549کلین ، ) . نق  با دو واسطه از امام صادق )ع(ج
 :نقل از امام کاظم )ع( . 3
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مر و گماه در سمفر گمزارش نق  ب  الف. ض  واسطه از امام کاظم )ع(. او چمون ارتبماطش بما اممام در ح 
رسد است، از این رو نق  قراوان وی برخودار از صبیة طبیع  است. این قسم به حدود چه  حدیث م شده

 (. 2/189مو، االستبصار، ؛ ل4/63؛ طوس ، تهذی ، 1/312)کلین ، 
؛ لمو، االستبصار، 7/312؛ طوس ، تهذی ، 5/438نق  با یک واسطه از امام کاظم )ع( )کلین ،  ب.

3/193 .) 
 

 أساتید 

رسمند. از اسمتادان او بعضم  ماننمد اساتید زیاد از منظر معیارلای علم رجمال نمالمگون بمه نظمر مم 
از پیروان مکت  خالقت « أبووکیع»( و برخ  لمانند 193ش ، اند )نجااز موثقان روات« بن مهرانسماعة»

کمّذاا و صیمر « بن ظبیانیونس»و « بن ول ول »ای لمچون اند. پارهو صیر مذکور در کت  رجا   شیعه
انمد قاسمد ا ممذل  و مضمطرا ا حمدیث« بن عممرمفّض »ای مانند (. عده448، 430اند )نجاش ، ثقه

بمن ( و ُدرسمت195بن ُبکیر مذل  قطح  دارد )حّل ،خالصة االقوال، ا له(. لمچنین عبد416)نجاش ، 
(. مشایخ صیر معصوم وی که از اصحاا امامان بماقر و صمادق و ۳4۵لمان، منصور جزو واقفّیه است )أب 

کاظم )ع( لستند، پانزده نفرند. توسیع، تعمیق و کاویدن  بحث از آنان از قلممرو مقا مه خمارس اسمت و در 
 کنیم:ی اثبات ادعا حداق  به یک منبع اشاره م راستا

جمراح ملمی  (؛ ت. ابن2/316وکیع )لمان، (؛ ا. أبي3/476بن روح قصیر )کلین ، ا ف. عبدا ّرحیم
(؛ س. 6/323بمن نعمیم صمحاغ )طوسم ، تهمذی ، (؛ ث. حسمین9/381بن ملی [ )حر عمامل ، ]جراح
-(؛ خ. أبمو2/14بختري )حر عامل ، بن ول  أبو. ول (؛ ح3/193بن سنان )طوس ، االستبصار، عبدا له

بن بکیمر )طوسم ، (؛ ذ. عبدا له20/25بن طریف )لمان، (؛ د. سعد204 /25بن دینار )لمان،حمزه ثابت
(؛ س. 1/190بمن مهمران )کلینم ، (؛ ز. سمماعة14/366بن عماره )حر عامل ، (؛ ر. محمد1/81تهذی ، 

بن عممر (؛ ص. مفّض 3/340منصور )کلین ، بن اب (؛ ش. ُدرست1/430ابویقظان عمار أسدی )کلین ، 
 (.1/482بن ظبیان )طوس ، االستبصار، (؛ ض. یونس6/356)کلین ، 

 
 شاگردان 

بن لاشم، محممدبن عمیر، إبرالیمأبياند مانند یونس، ابنبرخ  از کسان  که از وی تلّق  حدیث کرده
آیند و گرول  چون أبوسمینه س  از رجال ستوده شیعه به شمار م إسماعی  زعفراني و أحمدبن محمدبن عی

(. از برخ  شماگردان او ماننمد محممدبن 332ضعیف و قاسد اإلعتقاد و صیر قاب  اعتماد لستند )نجاش ، 
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نفر لستند که حداق  بمه یمک  20عبدا ملك قّطان اطالع درست  در دست نیست. تعداد راویان وی حدود 
 یم:کنمنبع استناد م 

(؛ ت. 16/21بن یزید )حر عامل ،  (؛ ا. یعقوا3/476ا ف. أحمدبن محمدبن خا د برق  )کلین ، 
(؛ س. 9/381(؛ ث: أحمدبن لالل کرخي )حر عمامل ، 6/375بن عیس  أشعری )کلین ، بن محمدأحمد

؛ خ. (6/323بن حماد کموق  )طوسم ، تهمذی ، (؛ ح. عبدا رحمن4/428بن لاشم قم  )کلین ، ابرالیم
بمن حکمم (؛ ذ. علمي6/355بن محممد نهیکمي )کلینم ، (؛ د. عبدا له2/14أبوا قاسم کوق  )حر عامل ، 

عمیمر )طوسم ، تهمذی ، (؛ ز. محمدبن أبي4/549بن سلیمان )کلین ، (؛ ر. علي6/356أنباری )کلین ، 
لمری )حمر (؛ ش. محممدبن سمنان زا2/335(؛ س. محمدبن حمدان مدائني  )طوس ، االستبصار، 4/63

(؛ ط. 1/312(؛ ض. ابوسممینه )کلینم ، 5/87(؛ ص. محمدبن عبدا ملك قّطمان )لممان، 20/25عامل ، 
(؛ ع. 1/430بن عبید )کلینم ، (؛ ظ. محمدبن عیس 4/303بن حّجاس )طوس ، تهذی ، محمدبن عمران

(؛ غ. 4/331بمن عبمدا رحمن )کلینم ، (؛ غ. یمونس1/482بن یزید أنباری )طوسم ، االستبصمار، یعقوا
 (.171(؛ ق. محمدبن إسماعی  زعفراني )نجاش ، 2/14أبویوسف )حر عامل ، 

 
 جایگاه زیاد در جمع واقفیان 

اي بود که برخ  از رجال بزرگ دین و صحابیان موّثق را دستخوش  یزش کرد. آنان جریان وقف به گونه
 شوند:به دو گروه کّل  تقسیم م 

انحراغ قکری گرقتار آمدند، با دیدن معجزات امام رضا )ع( و پیمدایش . برخ  از واقفیه که در ورطة 1
بصیرت اعتقاد خود را تصحی  کردند و پس از اندیشیدن و لمت گماشمتن و قراگیمری سمخت کوشمانه، از 

به نام سه تن از آنمان  2به نام لفت تن از واقفیان و بحرا علوم 1روی و اندیشه وقف اعراض کردند. طوس کج
در قهرست طوس  موجمود نیسمت. ایمن اسمام  عبارتنمد: « بن مییرهعبدا له»ده که در این بین نام اشاره کر

بن حّجاس ثقه و قاب  اعتماد و از اصحاا امامان صادق و کاظم بود که بر اثر مالقمات بما ا ف. عبدا رحمن
(؛ ا. 48، 24؛ برقم ، 339، 236؛ طوس ، رجال، 237امام رضا )ع( به مکت  حّق بازگشت  )نجاش ، 

؛ 166بن موس  از راویان امامان صادق و کاظم )ع( و قردی قاب  اعتماد در نق  حدیث بود )نجاش ، رقاعة
ای بما اماممان صمادق و کماظم )ع( بن یعقوا از موثقان روات بود و رابطمة ویمژه(؛ س. یونس153داود، ابن

                                                 
بن دراس وحممادبن عیسم  و صیمرلم، ولم الء ممن ن یعقوا، وجمی ببن موس ، ویونسبن ا حجاس، و رقاعة. رجع جماعة من ا قول با وقف مت : عبدا رحمن1

بن علي ا وشاء وصیرلم ممن قال بما وقف )ا ییبمه، أصحاا أبیه ا ذین شکوا قیه ثم رجعوا. وکذ ك من کان قي عصره، مت : أحمدبن محمدبن أبي نصر، وا حسن
71 .) 

 (.48 /3بن ا حّجاس )ا فوائد ا رجا یه، ن ا مییرة وعبدا رحمنبنصر، وعبدا له. ومنهم من وقف ثم قطع کأحمدبن محمدبن أبي2
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( امور دقن وی را بر عهده گرقت )نجاشم ، داشت و وکی  امام لفتم بود و در مدینه درگذشت. امام رضا )ع
تمرین اصمحاا اماممان صمادق و کماظم )ع( و از بن دّراس از موثمق(؛ د. جمی 297؛ حل ، خالصه،446

(؛ لمم. حممادبن 805، 173؛ کّشم ، ش333، 177؛ طوس ، رجمال، 126اصحاا اجماع بود )نجاش ، 
ضما و جمواد )ع( بمود و رجا یمان یکسمره او را عیس  از اصحاا اجماع و از راویان امامان صادق، کاظم، ر

(؛ و. أحممدبن محممدبن 705، 571؛ کّشمي، ش334، 187؛ طوسم ، رجمال، 142اند )نجاشم ، ستوده
أبونصر از اصحاا امامان کاظم، رضا و جواد )ع( و محّدثي ثقه، ققیه  واالمقام و از اصحاا اجماع بود. 

بن مییره نزد اممام رضما )ع( رقتنمد و تما دبن سنان و عبدا لهاو پس از رجوع از وقف، به لمراه صفوان، محم
پاسي از ش  با او گفتگو کردند. پس از رقمتن گمروه لممراه، گفتگمو اداممه یاقمت و شم  را در منمزل اممام 

(؛ 373، 332؛ طوس ، رجمال 75؛ نجاش ، 54؛ برق ، 1101، 1100، 1050استراحت کردند )کّش ، ش
ا قدر امامیه و از اصحاا امامان کماظم، رضما و لمادي)ع( ء از محدثان جلی بن زیاد وّشابن عليز. حسن

 /2؛ صدوق، عیمون، 58، 54، 51بود و پس از دیدن کرامات امام رضا)ع( به امامت او اعتراغ کرد )برقي، 
ترین محّدث شیع  و جمالل و بن مییره از اصحاا اجماع و موّثق(؛ ح. عبدا له39؛ نجاش ، 229، 228

؛ طوسم ، رجمال، 215؛ نجاشم ، 53، 49نظیر بود. او س  جلد کتاا تصنیف کرد )برق ، وی کم تقوای
 (. 1110، 1050؛ کّش ، ش358، 340

. گرول  از واقفیه بر رویکمرد اصمرار ورزیدنمد و درصمدد اصفمال دیگمران از طریمق تبلیمغ و تطمیمع 2
قمراوان، دعموت آنمان را نپذیرقتنمد  لمایصفوان و یونس به رصمم صمرغ لزینمه گرچه اقرادی مت  برآمدند.

او ین اظهارکنندگان »نویسد: ( م 71طوس  ) ا ییبه،  ای جذا آنان شدند.( اما عده447، 197)نجاش ، 
بن عیس  رواسي بودنمد کمه دنیاپرسمت  حمزة بطائني، زیادبن مروان قندي و عتمانبن أبياندیشه وقف علي

مکماري و کمرام با پرداخت مال به اقرادی ماننمد حممزةبن بزیمع، ابمن لاآنان را در این ورطه گرقتار کرد. آن
أّن ا واقف منهم من وقف و استمّر »( نیز با عبارت 3/48ختعمي، آنان را تحت تأثیر قرار دادند. بحرا علوم )

بمن أبموحمزه و زیمادبن است که عليتصری  کرده« حمزه و زیاد ا قندي و نحولمابن أبيعل  ا وقف کعلي
 وان استمرار بر انحراغ قکری داشتند. مر

 
 أدلّه وثاقت زیاد و أرزیابی آن  

 . توثیق شیخ مفید :1
بن موس  )ع( باإلمامة قمّمن روی ا نّص عل  ا ّرضا علي»( در قصل  تحت عنوان 2/247شیخ مفید )

ته: داودبن کتیمر ا رّقمي، من أبیه واإلشارة إ یه منه بذ ك من خاّصته وثقاته وأل  ا ورع وا علم وا فقه من شیع
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بمن ا مختمار، وزیمادبن ممروان، بن یقطین، ونعمیم ا قابوسمي، وا حسمینبن عمار، وعليومحمدبن إسحاق
، زیادبن «وا مخزومي، وداودبن سلیمان، ونصربن قابوس، وداودبن زربي، ویزیدبن سلیط، ومحمدبن سنان

حاب  خاص امام کماظم )ع(، و راوی أخبمار وصمایت مروان را در زمرة اقراد ثقه، پرلیزکار، عا م، ققیه و ص
 است.امام رضا )ع( شمرده

و قد عّده ا شیخ ا مفیمد قمي اإلرشماد »( با عبارت 8/330، ا؛ لمو، معجم7/319، ا فخوی  )معجم
ممن روی ا نّص عل  ا رضا )ع( باإلمامة من أبیه واإلشارة إ یه منه بذ ك ممن خاّصمته وثقاتمه وألم  ا مورع 

ا فقه من شیعته إذن قا رج  من ا تقات وإن کان قد جحد حّق اإلممام )ع( وخانمه طمعمًا قمي ممال وا علم و
را از اصحاا ویژه، ثقه، پرلیزکار، عا م و ققیه امام کاظم « زیاد»کند که چون شیخ مفید تصری  م « ا دنیا

طمعش در امموال مضمّر  است و انکار حق امام رضا )ع( و خیانت و« ثقات»است،  ذا او از )ع(، برشمرده
قإن قلت إّن شهادة ا شیخ ا مفید راجعة إ   زمان روایتمه »خوئ  )لمانجا( سپس با عبارت «. وثاقت نیست

کید م « ا نّص عل  ا رضا )ع( و ذا قد وصفه با ورع قال أثر  هذه ا شهادة با نسبة إ   زمان انحراقه... کند تأ
نیست که زیاد راوی حدیث وصمایت بمود، « وقف»دورة قب  از که شهادت توثیق  شیخ مفید تنها مربوط به 

(، 113شمود. احممدبن عبمد ا ّرضما بصمری )بلکه زمان انحراغ قکری و واقف  شدن وی را نیز شمام  مم 
زیادبن مروان ا قندی، ثقٌة. قال ا مفید: إّنه من خاّصمة »لا قب  از خوی ، با عبارت محّدث رجا  ، نیز قرن

بمه شمهادت « ، وأل  ا ورع وا علم وا فقه من شیعته ومّمن روی ا نّص علم  ا ّرضما )ع(ا کاظم )ع( وثقاته
 ( إحیماگر مکتم  أصمو یان، نیمز در توثیمق زیماد بما عبمارت182است. وحید بهبهان  )مفید تمسک جسته

 است. به نگاشتة شیخ مفید استناد کرده« مضافًا إلي ما في اإلرشاد»
( پمس 3/91اند. محمدتق  مجلس  )اند، اما د یل  برای آن ذکر نکردهنستهبرخ  دیگر نیز زیاد را ثقه دا

اسمت. از نق  حدیث زیادبن مروان از امام کاظم )ع(، او را توثیق کرده و خبر را مّتصمف بمه صمحت نموده
ق.( نیز بر آن است که روایات زیاد معتبر است، زیرا قب  از واقفم  شمدن، ثقمه  1356کلباس  اصفهان )م. 

لمای ممادی، ده و انحراغ مذلب ، کاشف عدم وثاقت وی نیست. بسیاری از اشخاص تحت تأثیر جاذبهبو
(. لمچنمین نممازي شمالرودي )م 1/427اند و مرات  ایمان نیز متفاوت است )کلباسي، دچار  یزش شده

وی را، مضمّر لم. ق( او را ثقه در منقوالت از امام صادق و کاظم )ع( قلمداد کرده و انحراغ ممذلب  1405
( گرچه معتقد است که زیاد 260، 252(. اقزون بر این، سبحان  )کلیات،  3/453است ) نمازي، ندانسته

و کّنه ال یضّر »اش مشمول طعن و  عن قرار گرقت، اما در موضع  با جمله شرطیه به سب  انحراغ مذلب 
ه اجتناا از دروغ مشمروط کمرده و در موضمع پذیرش روایت او را ب« باعتبار قو ه إذا کان متجّنبًا عن ا کذا
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است و در عین حمال بما عبمارت بن أبي حمزه و زیادبن مروان را دستخوش انحراغ عقیده دانستهدیگر، علي
 است.آن دو را در نق  خبر قاب  اعتماد معرق  کرده« وال یناقي وثاقتهم ا روائیة»

یشه1-1  یابی لغزش مفید . ر
أحممدبن مهمران عمن »: اسمتگونمه نقم  کردهایت امام رضما )ع( را ایمن( حدیث وص1/312کلین  ) 

إبرالیم وعنده ابنمه أبوا حسمن قال: دخلُت عل  أبي وکان من ا واقفةمحمدبن علي عن زیادبن مروان ا قندي 
 در«. )ع(، ققال  ي: یا زیاد لذا ابني قالن، کتابه کتابي وکالمه کالمي ورسو ه رسو ي وما قال قما قول قو مه

است کمه زیماد از که به نوع  حاوی ذم وی است، تصری  کرده« وکان من ا واقفة»این روایت، کلین  با قید 
است، جملمة ( که روایت را از کلین  با لمان سند نق  کرده2/250بود. اما در نگاشتة شیخ مفید )« واقفیه»
ل ا مفید ناشئًا من عدم ا مراجعمة ویکون قو»( با عبارت 4/517وجود ندارد. شوشتری )« وکان من ا واقفة»

من نسخته من ا خبر، قاّنه خبر ا کاق  قطعًا، رواه کباق  أخبار نصوصه من  -وکان من ا واقفة -وسقوط ققرة
کید م « ا کاق  و ا کاق  رواه مع تلک ا فقرة کند که سخن شیخ مفید در توثیق زیماد در کتماا تصری  و تأ

است. ب  تردید خبر شیخ در نسخة موجود در نزد وی بوده« ان من ا واقفةوک»ناش  از اقتادن جملة  اإلرشاد
« وکمان ممن ا واقفمة»عبمارت  الکاافیاست که در  الکافی، لمان خبر اإلرشادمفید مانند سایر أخبار کتاا 

 اسمت.ثبت کرده« وکان من ا واقفة»( نیز روایت را به نق  از ا کاق  با قید 37موجود است. طوس  )ا ییبه، 
را توثیمق  وجمه زیمادموجود بود، بمه لمیچ« وکان من ا واقفة»چه در نسخة شیخ مفید شک  نیست که چنان

 کرد که تا خوی  و دیگران بخوالند از آن استفاده کنند. نم 
یاد از سوی رجال1-2  شناسان. تضعیف ز
 اند:توثیق نکرده شناسان و محدثان متقدم، نه به طور ضمن  و نه صری ، زیاد رالیچ یک از رجال 

ممروان را از ابمن« لو أحد أرکان ا وقف»بن موس  خّشاا با تعبیر ( حسن2/766ا ف. به گفتة کّش  )
است. خّشاا، عا م و محّدث برجستۀ مکتم  اماممت و صمحاب  اممام م سسان جریان وقف قلمداد کرده

(. 100؛ لمو، قهرست، 398ال، ؛ طوس ، رج42است )نجاش ، عسکری )ع(، کتاب  در رّد واقفّیه نگاشته
تردید کّش  نیز که ناق  گفتار خّشاا از زبان أستادش ابوا حسن حمدویمه اسمت، لممین نظمر را داشمته ب 

 است.
 است. از وی یاد کرده« وکان من ا واقفة»( که معاصر کّش  است، نیز با تعبیر 1/312ا. کلین  )

کمه اسمت، چمونمرده و از لر گونه داوری پرلیز کرده. برق  نیز زیاد را از اصحاا امام کاظم )ع( شپ
 (.49است )برق ،صوی در اساس تنها به ذکر طبقه راویان بسنده کرده
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حّدثنا أبي قال: حّدثنا سعدبن عبدا له عمن »( حدیث وصایت را با سند 1/39. شیخ صدوق )عیون، ت
إبرالیم )ع( وعنده علمٌ  ابنمه، ققمال يبن عبید عن زیادبن مروان ا قندي قال: دخلُت عل  أبمحمدبن عیس 

ذکر کرده و سپس با عبمارت «  ي: یا زیاد لذا کتابه کتابي وکالمه کالمي ورسو ه رسو ي وما قال قا قول قو ه
اّن زیادبن مروان ا قندي روی لذا ا حدیث ثّم أنکره بعد مض  موس  )ع( وقال بما وقف وحمبس مما کمان »

کید کردهت« بن جعفر)ع(عنده من مال موس  است که زیاد حدیث امام کاظم )ع( را دربارة انتقال امامت به أ
امام رضا )ع( نق  کرده، اما به جهت حمبس امموال، وصمایت را انکمار و ممذل  انحراقم  واقفّیمه را بنیماد 

 است.نهاده
کتر من أن ی»( با عبارت 67) الغیبه. طوس  در ث « حصم واّما ما روي من ا طعن عل  رواة ا واقفة، قأ

کتر من أن تحص  قکیف یوثق بروایات »( با تعبیر 70و در موضع دیگر )لمان،  وا طعون عل  لذه ا طائفة أ
کند که أخبار قدح واقفیان بیشمار است و لمچنین قابم  اعتمماد در نقم  روایمات تصری  م « ل الء ا قوم

 .است( نیز تصری  به واقف  بودن زیاد کرده337) رجالنیستند. طوس  در 
 است.و وقف قي ا رضا )ع( زیاد را در زمرة واقفه معرق  کرده»( نیز با عبارت 171. نجاش  )س
اسمت، زیماد را ضمعیف « ضمعفا»( که ویژة 349. عالمه حّل  در بخش دوم کتاا خالصة االقوال )چ

او را « ود ا روایمةقهو عندي ممرد»است و با عبارت شمرده و به نق  از کّش  او را از ارکان واقفّیه معرق  کرده
 است.در نق  حدیث صیر قاب  اعتماد دانسته

 است.( نیز زیاد را واقف  معرق  نموده246داود حّلي )ح. ابن
بن موس  خّشاا، زیاد را از (، مشهور به صاح  معا م، به نق  از حسن220ا دین )بن زین. حسنخ

اسمت و سخن را در تضمعیف وی کماق  دانسته آن« وقیما ذکرت مقنع»أرکان وقف معرق  کرده و با عبارت 
وا روایة قي طریقها ضعٌف با ُعبیدي، وبزیماد الّن زیمادبن ممروان »دربار  حدیت  از امام صادق )ع( با بیان 

 (.41است )لمان، صبر صیر ثقه بودن زیاد پای قشرده« ا قندي واقف 
بر عمدم وثاقمت زیماد « ي صیر مّوثقولو واقف»( نوادة شهید ثان ، با عبارت 1/467. محمدبن حسن )د

کید کرده قیمه زیمادبن »است بما تعبیمر است. او در جای  دیگر با نق  روایت  که زیاد در سند آن قرار گرقتهتأ
 (.7/439است )لمان، به استناد کالم نجاش  به تضعیف وی پرداخته« مروان وقي ا ّنجاشي أّنه واقفي

وما رواه ا شیخ عن زیمادبن ممروان ولمو »ل به حدیت  با تعبیر ( ذی  استدال1/413. محقق سبزواري )ذ
 داند. به نوع  واقفّیت را از عالیم ضعف م « واقفي
، در مواضع  از حکیم محّدثرجا   و  ققیه( 2/348طباطبای  مشهور به بحرا علوم ) محمدمهدی .1

ویشک  ا توثیق بأّن ا منقول عنمه: أنمه سممع ا منّص ». او در عبارت استکتابش زیاد را صیر ثقه معرق  کرده

http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.ir/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.ir/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
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استماع و اظهار و سپس انکمار حمدیث وصمایت را از « وأظهره، ثّم خا فه وأنکره، ولذا ال یجتمع مع ا وثاقة
واقف  متصّل  و منحمرغ و دارای  است. او در جای  دیگر زیاد راسوی زیاد، قاب  جمع با وثاقت او ندانسته

در عبمارت ( 2/354بحرا علموم )لممان،  (.2/353)لممان، اسمت ر باطن  در  حظة مرگ معرقم  کردهکف
ا توثیق إّنما یجتمع مع قساد ا مذل   و کان ا سب  قیه اعتراض ا شبهة، وا معروغ قي سب  وقف زیماد، »

گالانه « خالغ ذ ك حقیقت را انکار قساد مذل  را در صورت وجود شبهه مناق  وثاقت ندانسته، اما زیاد آ
وقد استبان بما ذکرنما ممن کمالم ااصمحاا وروایماتهم ضمعف »ع  دیگر با عبارات است. او در موضکرده

زیادبن مروان با وقف وجحد ا نّص، وا می  ا   ا حطام، واستما ة ا ّناس ا   ا باط ، وا خیانمة قم  ا ممال 
کید کرده2/355)لمان، «    ما یرویهوا دین ومن لذا شأنه قالینبی  ا توّقف قیه وال اال تفات ا است که ( تأ

با توجه به روایات و سخن أصحاا، ضعف زیاد به چند د ی  روشن است: عمدم پمذیرش اممام معصموم و 
گالانه نصوص، می  به مال دنیا، ایجاد انحراغ و دعوت مردم به باط ، خیانت در مال و دین. به نظر  انکار آ

است: ارد در عدم ا تفات به روایاتش نباید تردید کرد. بحرا علوم در ادامه نوشتهلا را داو کس  که این ویژگ 
توانممد در مقابمم  اسممباا جممرح وی کممه از قممدرت و شممهرت و کتممرت بیشممتر تعممدی  شممیخ مفیممد نممم »

برخورداراست، مقاومت کند. لمچنین جرح مقدم بر تعدی  است و در این جا جارح دارای ترجی  اسمت. 
که أحادیث صحی  حاوی علم مفید نیز صحت عقیده و سالمت مذل  زیاد است، با آنظالر سخن شیخ 

عادی یا عقل  بر خالغ آن است و خباثت و قساد و تبال  عقیدة وی جزو ضروریات است. اقزون بر ایمن، 
از  -اسمتکه لمان سرچشمه توثیق وی بوده -نق  کرده االرشادروایت  را که شیخ مفید از زیادبن مروان در 

مذکوراسمت و محتمم  اسمت کمه شمیخ مفیمد، در مقمام  الکافیگرقته شده، و وقف وی در روایت  الکافی
کمه روایمت وصمایت اممام رضما )ع( را کسم  گمزارش مخاصمه و مناظره و احتجاس با واقفیه است. بما این

وی پمیش از  معتقدید که ثقمه و عمادل و از نزدیکمان اممام کماظم )ع( اسمت و« واقفیان»است که شما کرده
 (.2/356است )لمان، لا بودهحدوث جریان وقف دارای این ویژگ 

بمر «  یس زیاد لذا بشيء وال یستند إ   روایته»با نق  اخبار و اقوا   با عبارت  (265) محقق نراقي .2
 ورزد.صیر معتمد بودن وی اصرار م 

-رویکرد وقف را به د ی  طمع در مال دنیا، کاق  در ضعف ابمنانکار نص و  (7/82محسن امین ) .3

کید م مروان م  کند که بر خالغ توصیف شیخ مفید، زیاد ثقه و ال  ورع و علم و ققالت نیسمت داند و تأ
 کنند. ، به رصم جال ت و واالمقام  او، اعتماد نم االرشادشناسان به توثیقات مفید در و أساسًا رجال

یادبن1-3  مروان در منظر روایات  . ز
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( از واقفم  بمودن و انحمراغ عقیمدت  و اخالقم  وی 4/517أخبار مستفیض و بلکه متواتر )شوشتری، 
 کنیم :حکایت دارند. برخ  از این اخبار را گزارش م 

( بما 64( و طوس  )ا ییبه، 1/103؛ لمو، عیون، 1/235( و صدوق )عل ، 946، 2/888کّش  ) الف.
در زمان شهادت امام کاظم )ع( أمموال قراوانم  »اند که بن عبدا رحمان نق  کردهیونس ازسندلای متفاوت 

نزد کارگزاران ایشان وجود داشت و علت انکار مرگ امام کاظم )ع( و نپذیرقتن امامت امام رضا )ع(، چیزی 
حممزه بمود. پمس از ن أب بجز طمع در اموال نبود. لفتاد لزار دینار در اختیار زیاد و س  لزار دینار نزد عل 

که حق بر من آشکار شد و به امامت رضا )ع( واقف شدم، روشمنگری کمردم و ممردم را بمه اماممت اممام آن
کنیم و ده لزار نیاز م کن ؟ اگر لدغ مادی داری ما تو را ب قراخواندم. دو قرد مذکور گفتند: چرا چنین م 

لا آشکار شوند، بر عاِ م است که لرگاه بدعت" م نق  است کهدلیم. گفتم: از پیشوایان معصودینار به تو م 
ممن لرگمز از جهماد در راه  علم خود را نشان دلد و اگر چنین نکند، نمور ایممان از او دریمغ خوالمد شمود".

  1«.ام را به دل گرقتندحقیقت و تحکیم أوامر ا ه  دست نخوالم کشید. سپس آن دو کینه
سعید زیات گفت: با زیاد قندي به حج بن أبيمحمدبن إسماعی »ت: اس( نق  کرده2/767ا. کّش  )

رقتم و در راه مکه و شهر مکه و طواغ از او جدا نشدم. شب  در پ  وی برآمدم، اما تا صب  او را ندیدم. به او 
گفتم: چه شده؟ گفت: ش  را در منطقه أبط  با امام کاظم )ع( بودم و قرزندش عل  نیز سمت راسمت وی 

ه بود. او گفت: "ای ابوا فض  یا ای زیاد، این قرزند من عل  است. کالم او کالم من و قع  او قع  من نشست
گویمد". محممدبن است. اگر حاجت  داشت  نزد او برو و کالم او را بپمذیر. پمس او چیمزی مگمر حمق نمم 

شمت: حمدیث وصمایت إسماعی  گفت: سا یان  گذشت تا دوران برامکه قرارسید. زیاد به امام رضما )ع( نو
-شما را منتشر کنم یا پوشیده نگه دارم؟ امام به او نوشت: آشکار کن. از آنان ]عباسیان[ به تمو آسمیب  نمم 

گردانم ؟ رسد. او آشکار کرد. سپس به او گفتم: ای زیاد، چرا اکنون از پذیرش امامت اممام رضما )ع( روی
: لر چه در کوقه و بیداد و سمایر جالما بمر گفت: اکنون وقت این سخن نیست. ]محمدبن إسماعی [ گفت

کردم، به لمان پاسخ بسنده کرد و سرانجام روزی با این سخن پاسمخ داد کمه پاسخ آن س ال به او اصرار م 
ممراد  2«.شونداثر م ایم ب "وای بر تو! ]در صورت پذیرش امامت امام رضا)ع([ لمه احادیت  که نق  کرده

                                                 
ال، کمان عنمد زیمادبن . عن یونس قال : مات أبو إبرالیم )ع(و یس من قّوامه أحد إاّل وعنده ا مال ا کتیر، وکان ذ ك سب  وقفهم وجحدلم موته، طمعًا قي اامو1

ا حسن ا رضا )ع( ما علمت، تکّلمت ودعوت ا ّناس إ یه، قبعتا إ ي وقاال مما یمدعوإ إ م  لمذا ؟ إن بيمروان ا قندي سبعون أ ف دینار و... قلما عرقت من أمر أ
إذا ظهمرت ا بمدع قعلم  » کنت ترید ا مال قنحن نینیك وضمنا  ي عشرة آالغ دینار، وقاال  ي: کّف . قأبیت، وقلت  هما: إّنا روینا عن ا صادقین )ع( أّنهم قا وا:

 وما کنت ادع ا جهاد وأمر ا له عل  کّ  حال، قناصبان  وأضمرا  ي ا عداوة. « مه، قإن  م یفع  سل  نور االیمانا عا م أن یظهر عل
ك ي و قعله قعلي، قإن کانت  . قال زیاد  ي: ما ز ت باابط  مع أبي ا حسن یعني أبا إبرالیم، و علي ابنه )ع(عن یمینه ققال: یا أبا ا فض  لذا ابني علّي قو ه قو 2

سعید قمکتنا ما شاء ا له حتمّ  حمدث ممن أممر ا برامکمة مما حمدث، قکتم  زیماد إ م  أبيحاجة قأنز ها به، و اقب  قو ه، قإنه ال یقول عل  ا له إال ا حق. قال ابن
م، قظهر زیاد قّلمما حمدث ا حمدیث، ا حسن ا رضا )ع( یسأ ه عن ظهور لذا اامر ا حدیث أو االستتار؟ قکت  إ یه أبوا حسن )ع(: أظهر قال بأس علیك منهأبي

 ء یعدل بهذا اامر؟... إ   أن قال: ویحك قتبط  لذه ااحادیث ا تي روینالا.قلت  ه: یا أباا فض  أي شي
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احادیت  است که واقفیه برای تقویت مذل  وقف جع  « احادیث ا تي روینالاقتبط  لذه ا»زیاد از جملة 
مانند این خبر: شخص  از امام رضا )ع( در مورد پدرش پرسید و آن حضرت در جواا گفت که کرده بودند 

است. آن شمخص پس از شمنیدن پاسخ امام گفت: پس با حمدیت  کمه پدرش لمانند پدرانمش از دنمیا رقته
است چه کنم که گفت: لمانما بن مهران و او از امام صادق )ع( نق  کردهمحمد حضرم  از سماعة بنزرعة

که بر یوسف حسد ورزیدنمد قمرزندم کاظم )ع( به پنج تن از پیامبران شبالت دارد: بر او حسد ورزند، چنان
دروغ گفتمه، حممدیث  که یونس ناپدید شد و.... امام رضا )ع( در پاسخ گفمت: زرعممهو ناپدید شود، چنان

سماعه این گونه نیست. امام صادق )ع( قرمود: صاح  این امر یعن  قائم به پنج تمن از پیمامبران شممبالت 
از آنجا که الزمة دیدگاه وقمف بمر  (.4/517؛ شوشتری، 7/81؛ أمین، 2/774دارد و نگفت: قرزندم )کّش ، 

است که رد تمفسیر نادرست و یا جع  قرار گرقتهامام کاظم )ع(، ممهدی خواندن وی است،  ذا روایات  ممو
 است.راجع بمه ممهدی موعود بوده

است که وقتي امام کاظم )ع( از دنیا رقمت، نمزد بن یزید أنباری از برخ  اصحاا نق  کرده. یعقواپ
لمم در  ايبن عیسمي رواسمي و خانمهزیاد قندي لفتاد لزار دینار بود و سي لزار دینار و پنج کنیز نزد عتمان

مصر داشت. امام رضا )ع( پییام داد که لر چه پول و اثاثیه و کنیز نزد شماست به من تحوی  دلید. زیرا من 
که چیزي نمزد آنمان باشمد اعتمراغ حمزه و زیاد قندي منکر شدند و به اینابيابن وارث و جانشین او لستم.

 (. 64نکردند )طوسي، ا ییبه، 
بن عیسمي رواسمي گفمت: است... که عتمانعقده روایت کردهابن»ته: ( نوش68. طوس  در ا ییبه )ت 

مسکان مرا حدیث کردند که ما نزد امام کاظم )ع( بودیم که گفت: اکنون بهتمرین قمرد روي زیاد قندي و ابن
شود. در این موقع امام رضا )ع( که پسر کموچکي بمود، وارد شمد. مما گفتمیم: لممین زمین بر شما وارد م 

داني این رد روي زمین است؟! امام کاظم )ع( او را در بی  گرقت و بوسید و سپس گفت: پسرم، ميبهترین ق
بن اسباط گفت: ایمن دو نفر چه گفتند؟! عرض کرد: آري پدر، این دو نفر درباره امامت من شّك دارند. علي

بمن رئماا نقم  ا علمياند، زیربن محبوا نق  کردم. او گفت: آخر حدیث را قطع کردهحدیث را براي حسن
کرد که امام کاظم )ع( به آن دو نفر گفت: اگر حق او را انکار یا به او خیانت کنید،  عنت خدا و قرشمتگان و 
تمام مردم بر شما باد. بعد به زیاد گفت: "یا زیاد! ال تنجم  أنمت وأصمحابك أبمدًا"، تمو و اصمحابت لرگمز 

ي را دیدم و به او گفتم: آیا امام کماظم )ع( بمه تمو چنمین بن رئاا گفت: زیاد قندرستگار نخوالید شد. علي
اي، از ممن رّد شمد و پمس از آن دیگمر بما او مالقمات کنم حدیث را اشتباه شنیدهقرمود؟ او گفت: گمان مي

بن محبوا گفت: ما پیوسته منتظر بودیم دعاي امام کاظم )ع( درباره زیاد تحّقق پیدا کند تما نداشتم. حسن
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ان امامت امام رضا )ع( والیت او را انکار کرد و در نهایت با حا ت کفر و انکار امامت از دنیما که در زماین
  1«.رقت

گالانه زیاد نسبت به نصوص، معاندت بما حمق، کمذا در  در روایات مذکور، دال ت واض  بر انکار آ
ان  وکیالن و خمواص (. تیییر نفس2/353نق  روایت و مرگ در حا ت کفر باطن  وجود دارد )بحر ا علوم، 

اند بن یحی  معروغ به دلقان و أحمدبن لالل از این نمونهبه د ی  تمایالت دنیوی امری نادر نیست. عروة
 (.383و  320؛ حّل ،خالصة ،2/842)کّش ، 

 . نااستواری دیدگاه ثبوت وثاقت با نبود تقوا 1-4
( بما عبمارت 7/319، ا مفی  )معجمگرچه قساد عقیده و مذل  مخّ  وثاقت نیست، اما ابوا قاسم خو

کنمد کمه بما تصری  م « أّن ا معلوم بزوا ه من ا ّرج  لو ورعه واما وثاقته ققد کانت ثابتة و م یعلم زوا ها»
است، اما وثاقت او در نق  حدیث انحراغ زیاد از پذیرش والیت امام رضا )ع(، ورع و تقوای او از بین رقته

دانند. لای تحّقق معلول بدون علت م سطور، این سخن را دیریاا و از نمونهاستمرار دارد. نویسندگان این 
آیا تفکیک وثاقت از ورع پذیرقتن  است؟ آیا وثاقت به معنای ممورد اعتمماد بمودن و راسمتگو بمودن در اممر 
حدیث با قسق جوارح  قاب  جمع است؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد. بمه نظمر مما قسمق جموارح  و 

ر کذا مخّ  وثاقت و بلکه متناقض است. دربار  زیاد نکتۀ دیگمری وجمود دارد و آن مسمئلۀ جعم  و صدو
کّف نفمس »برد. ورع به معنای کتمان حدیث است که دقیقًا مسئله وثاقت در امر حدیث را نیز زیر سوال م 

د و خمودداری از اعممال و مرتبة اعالی اجتناا از گناه و بلکه استعاره از احتیاط شمدی« از معاص  و محارم
أثیمر، ؛ ابمن6/100قمارس، ؛ ابمن1/395قتیبه، ؛ ابن397سکّیت، ؛ ابن2/242بن احمد، مباح است )خلی 

( ممم 3/346سمماّلم لممروی )(. ابممن11/505؛ زبیممدي، 3/93؛ قیروزآبممادي، 367؛ رازي، 5/65؛ 4/358
تردیمد زیماد از مّتقمین بم «. رار نگیردال  ورع کس  است که دست به سرقت نزند و مورد اّتهام ق»نویسد: 

اسمت. دلند که زیاد در لر مس  یت ما   که گماشمته شمده، دسمت بمه خیانمت زدهنیست. قراین نشان م 
لما اسمت و عّلمت از جمله مناطق شهر بیداد، منطقة مسجد انبماری»است: ( نوشته1/89خطی  بیدادی )

لما در آن منطقمه، زیماد ترین قرد انبماریر آنجاست و قدیمانتساا آن، حضور تعداد بسیاری از مردم انبار د
قندی است. او در زمان لارون مس ول بیت ا مال بود که با کمک گرول  از کارکنان در امموال بیمت ا ممال 

ای امیرا م منین! قطع دسمت ضمرورت »دست او را قطع کنند. زیاد با گفتن:  تصرغ کرد. لارون دستور داد
از قطع دست رلای  یاقت. عالوه بر این، وثاقت در  یت « که خیانت کردممادم، حال آنندارد، من قاب  اعت

                                                 
ه أو خنتمماه قعلیکمما  عنمة . وروی ابن عقدة ... حدثني زیاد ا قندي وابن مسکان، قاال: کنا عند أبي إبرالیم )ع(... أن أباإبرالیم )ع( قال  هما : إن جحدتماه حّق 1

بن محبوا: قلم نزل نتوّقع  زیاد دعوة أبي إبرالیم )ع( حّت  ظهمر منمه أیمام ا له وا مالئکة وا ناس أجمعین، یا زیاد! ال تنج  أنت وأصحابك أبدا. ... قال ا حسن
 ا رضا )ع( ما ظهر، ومات زندیقًا.
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 /4شمود کمه اممین و محم  اعتمماد باشمد )جمولري، به معنای استحکام است و ثقه به شخص  اطالق م 
(. به اجماع لمه متخّصصان علم رجال، ثقه از واژگان صمری  در تعمدی  اسمت. 6/85قارس، ؛ ابن1562
(. وحید بهبهان  1/244صادق و ضابط بودن راوی است )اعرج  کاظم ، « ثقة ق  ا حدیث»تعبیر  معنای

( تعبیر 2/163ثقة ق  ا حدیث، تعدی  و توثیق نفسان  راوی نیز است. به گفتۀ مامقان  )»نویسد: ( م 26)
 کند. تردید دال ت بر عادل و امام  بودن راوی م ب « ق  ا حدیث ثقة»

 «:کامل الزیارات»فتن در أسناد . قرار گر 2
شناسمان دربمار  واقفم  بمودن و خیانمت زیماد را گمزارش ابوا قاسم خوی  گرچه اخبار و اقموال رجمال

است که بما تمسمک بمه گفتمار بزرگمان  او را توثیمق کنمد. او در اسمتدالل دوم خمود است، اما کوشیدهکرده
أسناد کامم  ا زیمارات وقمد شمهد جعفمربن محممدبن  و کّنه مع ذ ك ثقة ...اج  أّنه وقع قي»است: گفته

 (. عبارت مذکور متضّمن قیاس ذی  است: ا مف.7/318، ا مف)خوی ، معجم« ُقو ویه بوثاقة جمیع رواته...
وجمعته عن اائمة من أحادیتهم... ما وقع  نما ممن جهمة ا تقمات ممن »با عبارت:  (37)مقدمه، قو ویه ابن

، 431) کام  ا زیماراتزیاد در است. ا. لمچنین جمیع روات کتابش داده شهادت به وثاقت...« أصحابنا 
اسمت. بنمابراین، وی در ( حدیت  در جواز إتمام نماز در کنار قبر امام حسین )ع( نق  کرده660، ح82باا 

صن  و ق  شهادة جعفربن قو ویه بوثاقته »در پایان با تعبیر ( 7/319گیرد. خوی  )لمان، ِعداد ثقات قرار م 
خموی  اقمزون بمر  اسمت.نیازکننده از لر د ی  دیگمر دانستهقو ویه بر وثاقت زیاد را ب شهادت ابن« و کفایة

است. به قو ویه، به صحت اخبار زیاد ملتزم بودهکتاا رجا  ، در کت  ققه  خویش به جهت شهادت ابن
وامما »اسمت: کمرده و سمپس نوشته ( حدیت  را از زیماد نقم 17/322) شرح عروة الوثقیعنوان نمونه او در 

زیادبن مروان ا قندي نفسه قهو وإن  م یوّثق صریحًا قمي کتم  ا رجمال،  کّنمه موجمود قمي أسمانید کامم  
)گرچه زیاد در کت  رجا   توثیق نشده، اما چون در زنجیرة « ا زیارات وعل  لذا قا روایة موصوقة با صّحة

 ث موصوغ به صّحت است.است حدیقرار گرقته کامل الزیاراتروایات 
یابی و نقد 2-1  . أرز

اند، اما در گستره را ثقات امامیه نق  کرده کامل الزیاراتاست که روایات قو ویه تصری  کردهگرچه ابن
کمه ایمن توثیمق شمام  جمیمع راویمان در قو ویه وحدت در مقصود و برداشت وجود ندارد. اینشهادت ابن

شمود، بمه درسمت  از سموی م  مف تبیمین واسمطة وی را شمام  مم بم  تمام  طبقات است یا تنها مشایخ
دارای دیدگاه توسمیع  و تعمیمم  بموده و جمیمع  معجم رجال الحدیثاست. خوی  در زمان نگارش نشده

کم، متوقف بر سه امر اسمت: تردید ثقه شمردن تمام راویان، دستاست. ب دانستهاقراد را مشمول توثیق م 
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ید امام  باشند؛ ا. لیچ روایت مقطوع و ُمرسل  در کتماا نیاممده باشمد؛ س. لمگم  ا ف. لمه روات با
 منته  به معصوم شوند.
قو ویه به ثقه و مشهور بمودن لممه راویمان کتماا وی بما ارزیماب  درونم  کتماا و تعمیم شهادت ابن

ا مشمهورین »و ویمه قکه: ا ف. بسیاری از راویان به رصم گفتة ابنمعیارلای رجا   نالمالنگ است، چون
ای از ، جزو دانشیان نامبردار در گزارش حدیث نیستند، بلکه تنهما در ایمن کتماا از پماره«با حدیث و ا علم
اند؛ ا. برخ  از راویان زن لستند که بما عبمارت است و برخ  نیز به ندرت ناق  حدیثآنان  نام برده شده

مطابق نیست. لرچند ممکمن اسمت گفتمه شمود کمه « وال أخرجت قیه حدیتًا روي عن ا شذاذ من ا ّرجال»
است. به عالوه، اصطالح رجال در برابر نسوان نیست و امروز در قرلنگ سیاس  رجال برای صلبه به کار رقته

یک وزیر زن جزو رجال سیاس  است؛ س. اوصاغ مذکور بر بیش از نیمم  از راویمان کتماا قابم  انطبماق 
ای مرقوع و تعدادی ُمرس  اسمت و برخم  بمه معصموم منتهم  ند، پارهنیست. بعض  از روایات مقطوع ا س

بن عتمان، محمدبن بن عل اند و بلکه جماعت  از آنها مانند حسنشود. لمچنین برخ  روات ناشناختهنم 
 (.184-183اند )داوری، شهره مهران، قیس  و دیگران به ضعف

استاد خود در دیدگاه تعمیم توثیق به لممه راویمان ما با »نویسد: داوری که از شاگردان خوی  است م 
)لمانجما(. خموی  « نظر نبودیم و ]او[ با مراجعه قراوان در نهایت از نظر خود رجوع کردلم کامل الزیارات

لای پایان  عمر خویش از برخ  از مبان  رجا   عدول و رجال خویش را تنقی  ( در سال1/50، ا)معجم
نحکمم بوثاقمة »بما عبمارت  کامل الزیاراتو برخ  را به آن اقزود. او در مورد  و برخ  مطا   را حذغ کرد

شوند. واسطة وی کرد که حدود س  نفر م قو ویه را تنها حم  بر مشایخ ب شهادت ابن« جمیع مشایخه...
کامال ( استدالل به شمهادت 8/329بعالوه ایشان ذی  بحث از زیاد در چاپ جدید رجال خویش )لمان، 

 را حذغ کرد.  اراتالزی
یاد در عداد أصول.3  . شمرده شدن کتاب ز

( بما تعبیمر 3/598( و محمّدث نموری )2/150(، آقا بمزرگ طهرانمي )8/575برخ  مانند حر عامل  )
-شمرده شدن کتاا زیاد در دایر  أصول را از قراین وثاقت وی تلق  کرده و آن را ب « زیادبن مروان  ه أص »

 اند.ائن دانستهنیازکننده از سایر قر
اند. اند، اما تعریف دقیق  از آن به دست ندادهلا نام بردهکه شیخ مفید و نجاش  و طوس  از اص با این

ف دانشمندان کوشیده اند که بر پایة حدس و گمان تعریف  عرضه کنند و تفماوت اصم  را بما کتماا و مصمن 
ت. وی به چندین مورد از سخنان طوس  اسمتناد روشن سازند. شوشتری میان أص  و کتاا تقابل  قائ  نیس

أحممدبن »اسمت: گفته« أحممدبن محممدبن مسملمه»( دربمارة 408است. از جمله طوس  )رجمال، کرده
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« محمدبن مسلمة ا رماني ا بیدادي روی عنمه ُحمیمد أصمواًل کتیمرة، منهما کتماا زیمادبن ممروان ا قنمدي
یدبن زیاد، اصول بسیاری را از او روایت م کنمد از جملمه کتماا زیماد قنمدی را(. بمه نظمر شوشمتری  )ُحم 

اص ، حماوی اخبماری اسمت کمه در آن »شود: ( اص  با تصنیف تقاب  دارد و کتاا شام  لر دو م 1/64)
نقض و ابرام و حکم به صحت و ُشمذوذ خبمری انجمام نگرقتمه و تمالش در جممع بمین دو خبمر متعمارض 

واسمطه و شود و تفاوت  بین نق  بم زید نرس  لمین وضع دیده م که در اص  زید زّراد و است؛ چناننشده
( نیز تفاوت  بین 4/116است. کلباس  )باواسطه نیست. اما در تصنیف، نقض و ابرام در حدیث انجام گرقته

 اص  و کتاا قائ  نیست.
ء  .4  نقل اجّلا

بکونه من ا موّثقین مضاقًا إ   اّن  ُعمیر یروی عنه وقیه اشعارأبياّن ابن»( با عبارت 182وحید بهبهان  )
لمای وثاقمت وی ُعمیر و... از زیاد را از نشمانهنق  محدثان بزرگ به ویژه محمدبن اب  «ااجاّلء یروون عنه

انمد، چنانچمه ممروّی برخ  استدالل کرده»است: لا قب  نوشته( سده2/356است. بحرا علوم )قلمداد کرده
و رجال بزرگ دین از وی روایت نخوالند کرد. بله اگر اجاّل، جمز از ثقمات  عنه، جزو ثقات نباشد، محّدثان

کنند، نق  وی حاوی توثیق است. اما در صورت عدم علم و یا علم به عدم، وثاقت ممروّی عنمه روایت نم 
تواند علم  گونماگون  داشمته باشمد. شود، گرچه به نوع  حاوی مدح وی است. روایت اجاّل م ثابت نم 

کنند یا دارای طرق گونماگون  لسمتند یما روایتشمان صمرغ ست دارای کتاب  باشد که از آن نق  م ممکن ا
عمیر و سایر بزرگان شیعه از زیاد اب کنند. بنابراین روایت اجاّل مانند ابنکاربرد نظری دارد و به آن عم  نم 

اند. به عالوه، ممکن است نق  کرده اقتد که بزرگان از اقراد ضعیفحاوی توثیق نیست، زیرا بسیار اتفاق م 
انمد. اند پس از وقمف او نقم  کمردهاند یا آنچه را که قب  از وقف از او شنیدهقب  از وقف زیاد از او نق  کرده

بر عمدم « قهذا ا رج  عندی من ا ضعفاء ا مجروحین دون ا تقات ا معد ین»بحرا علوم در پایان با عبارت 
کید   است.کردهوثاقت و عدا ت زیاد تأ

 کثرت روایات .5
نقم  قمراوان زیماد از معصموم را از اّد مه وثاقمت و « ولو کتیر ا روایمة»( با عبارت 182وحید بهبهان  )

اند: برخ  برای اعتبار این د ی ، به این حدیث امام صادق )ع( تمّسک کرده است.حداق ، ُحسن وی دانسته
(. اما این مبنا و بنا قاب  پمذیرش نیسمت. ایمن 1/3)کّش ، « مّنا إعرقوا منازل ا ّرجال مّنا عل  قدر روایاتهم»

تردید مقصود روایت، کمّیت روایت گذشته از ضعف سند، از جهت دال ت نیز دستخوش ضعف است. ب 
نقل  نیست که راوی علم به صدق و کذا آنها نداشته باشد. زیرا چمه بسما تعمداد روایمات دروغ از راسمت 

گفتار امام صادق )ع( مقدار تحّم  حدیث است که احراز آن ممکمن نیسمت، مگمر  بیشتر باشد. مقصود از
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که مروّیات وی صادر از معصوم باشد و این دریاقت نیماز بمه علمم یما پس از ثبوت حجّیت قول راوی و این
آورد  د ی  علم  دارد. بنابراین کترت اخبار راوی بر وثاقت دال ت ندارد و باید آن را از د ی  دیگر بمه دسمت

 (.496؛ داوری، 1/75، 1413)خوئ ،معجم،
 

  گیری نتیجه
اسمت. او بوده« واقفمه»کم مستفیض، زیاد، از م سسمان جریمان انحراقم  . بر طبق گوال  روایاِت دست۱ 

است و نصوص ضعف وی قاب  توجیه نیست. زیاد به جهت طمع در مال دنیما یما شخصیت  مذبذا داشته
بمه عمالوه، او در  بیت پشمت کمرد.به نظام اعتقادی مکت  ال  لفتاد لزار دینارلای دیگر، با تصرغ انگیزه

زمان  که از سوی لارون مس و یت بیت ا مال را برعهده داشت در آن خیانت کرد و لمارون درصمدد قطمع 
 دست وی برآمد.

ا ّناس أجمعین، یما إن جحدتماه حّقه أو خنتماه قعلیکما  عنة ا له وا مالئکة و». امام کاظم )ع( با عبارت ۲
بن محبموا، معرق  کرد. به گفتۀ حسن« نجی »او را  عنت کرد و صیر « زیاد ال تنج  أنت وأصحابك أبداً 

است، درصمدد گممراه کمردن « ضاّ ین»زیاد زندیق از دنیا رقت. وی اقزون بر گمرال  خویش که در ردیف 
 باشد.نیز م « میضوا علیهم»است که در نتیجه آن جزو سایرین نیز برآمده

صضائری و برق  زیاد را توثیق نکمرده و بلکمه بمر وقمف وی . کّش ، کلین ، صدوق، نجاش ، طوس ، ابن۳
وق  لذه ا روایات »و بحرا علوم با تعبیر « قهو عندي مردود ا روایة»اند. عالمه حّل  با عبارت تصری  کرده

او را ُمنکر نصموص، « ی  وکذبه ق  ا روایةدال ة واضحة عل  جحده  لنّص ا صری  ومعاندته  لحّق ا صح
اند. با این معای  و تنها با تکیه بر ورود نام و صیر قاب  اعتماد در نق  اخبار قلمداد کرده معاند حق، دروصگو

 و توثیق صیر وثیق و محّرغ شیخ مفید، چگونه در زمر  ثقات به حساا آید.  کام  ا زیاراتاو در 
یابنمد و ، لیچ یک از پنج د ی  توثیق و ُحسن زیاد را دارای صبیة تعمیق الزم نم . نویسندگان این ُجستار4

دانند.  ذا احمادیت  کمه شناسان، او را واقف  ُمتصّل  و صیر ثقه م بندی روایات متواتر و گفتار رجالبا جمع
 وی در نق  آن منفرد است، قاب  پذیرش نیست.

 
 منابع

، انتشمارات تموس، تهمران، چماپ سموم، ارسی در فرهنگ و زبان عررب جراهلیهای نفوذ فراه آذرنوش، آذرتاش،
۱۳۸۸. 

یعة،بزرگ طهراني، آقا  ق. 1389دارااضواء، بیروت،  الذر
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جال داوود حّلي، حسن،ابن   ق. 1392، منشورات ا مطبعة ا حیدریه، نجف، الرا
، تعلیق: محمد حسن بکائي، مجمع ا بحوث اإلسالمیة، مشمهد، چماپ ترتیب إصّلح المنطقسکیت الوازي، ابن 

 ق. 1412اول، 
یب الحدیثبن ساّلم، سالم، ابوُعبید قاسمابن  ، تصحی  محمد عبدا معید خمان، دارا کتماا ا عربمي، بیمروت، غر

 ق. 1384اپ اول، چ
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 ق.
یب الحدیثقتیبة دینوري، ابن  ق. 1408، تحقیق: عبدا له ا جبوري، دارا کت  ا علمیة، قم، چاپ اول، غر
 1428یق: جواد ا قیومي، م سسة نشر ا فقالة، قم، چاپ چهمارم، ، تحقکامل الزیاراتقو ویه، جعفربن محمد، ابن
 ق.
 ق. 1405، نشر أدا ا حوزة، قم، لسان العربمنظور، محمد، ابن

جالاعرج  کاظم ، محسن،  ة الرا  ق. 1415، اسماعیلیان، قم، ُعدا
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یخ بغدادخطی  بیدادی، أحمد،   ق. 1417، تحقیق: عطاء مصطف ، دارا کت  ا علمیة، بیروت، چاپ اول، تار
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