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در دو مدرسه کوفه و قم


امداد توران

چکیده
مقالۀ حاضر با این پیشفرض که نقل روایر حاکی از باور راوی به مضمون آن اسر
به این مسخئله و پرسخش میپردازد که کدا یک از جریانهای حدیثی -کالمی در دو
مخدرسخخۀ کوفه و قم ،روایات مربوط به خلقر نوری اهل بیر را نقل کرده و به
مضمونشان اعتقاد ورزیدهاند .پاسخ به این پرسش افزون بر اینکه سیر تاریصی اعتقاد
به این آموزه را نشان میدهد ،به ترسیم دقیقتر مرزهای محتمل اعتقادی میان امامیه و
متهمان به غلو کمک میکند .در این راسخختا ،مجموع روایات خلقر نوری در کتب
روایی نصستین استصراج شده و راویان آنها از حیث اینکه به کدا جریان فشری تعلق
دارند ،شخخناسخخایی شخخد ند .در مدرسخخۀ کوفه افزون بر متهمان به غلو ،راویان موثق و
بلندآوازهای چون محمد بن مسلم نیز روایات مربوط به خلقر نوری اهل بیر را
نقل کرده اند .در مدرسخخۀ قم نیز دو خط اصخخلی نقل حدیث ،در نقل این روایات با
یکدیگر اشتراف دارند .از اینرو ،نقل این روایات و اعتقاد به خلقر نوری را نمیتوان
فرق و فاصخل شخیعیان راسخر باور و متهمان به غلو دانسر .همچنین بر پایۀ برخی
شخخواهد ،میتوان حدس زد که اعتقاد به خلقر نوری ،به رغم رواج در میان بصش
اعظم امامیان ،یک اعتقاد فراگیر نبوده اسر.
کلید واژهها
خلقر نوری ،مدرسۀ کوفه ،مدرسه قم ،متهمان به غلو ،محدثان.
 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
تاریخ پذیرش2004 /32/28 :

تاریخ تأیید2004/33/22 :

مقدمه
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امامر یشی از مباحث مهم کال امامیه از آغاز تا کنون بوده اسر .هرچند در طول تاریخ
کال  ،نقطه عزیمر بحث امامر بیشخختر مسخخئلۀ جانشخخینی پیامبر بوده ،اما شخخیعیان
دسخخرکم از سخخدۀ دو هجری در پرتو روایاتی که از امامان نقل میکردند ،مرزهای
مباحث اما شناسانه را فراتر از این بحث ،به موضوعات دیگری چون خلقر نوری ،علو
خاص و توانمندیهای فراطبیعی و نقش کیهانی امامان گسخترش دادند و موضعگیری در
قبال این موضوعات ،همواره از دغدغههای مهم متشلمان امامی بوده اسر .سیر تاریصی
دیدگاههای کالمی متشلمان امامی دربارۀ این موضوعات و نظایر آن از زمان تدوین کتب
کالمی جامع در سخخدۀ چهار تا کنون به آسخخانی قابل شخخناسخخایی اسخخر ،اما رهگیری
دیدگاههای کالمی دربارۀ همین موضخوعات در دورۀ پیش از آن چندان آسان نیسرا زیرا
اصخلیترین راه دسریابی به دیدگاههای کالمی دورههای پیشتر عبارت اسر از بازسازی
آنهخا از طریق کنخد وکاو در احادیث یا مجموعههای حدیثیای که به یادگار گذاشخختهاند.
تحقیق حاضخخر میکوشخخد تا با تأمل در آینۀ میراث حدیثی دو مدرسخخۀ کوفه و قم ،بودن یا
نبودن و چند و چون باور به آموزه خلقر نوری اهل بیر را در دوران شخخشوفایی این دو
مدرسه روشن کند.
پیش از آنکه ماجرای باور به این آموزه در این دو مدرسخخه را دنبال کنیم ،بهجاسخخر تا
تاویری کلی از همگراییها واگراییهای جریانهای پیشین امامی در باب امامر ،رسم
کنیم تا نقطۀ عزیمتی برای بحث باشد .در سدۀ دو هجری اختالف میان اقلیتی از شیعیان
همچون بیان بن سخخمعان ،مغیر بن سخخعید ،ابن ابی زینب مشخخهور به ابوالصطاب که شخخأن
امامان را تا سخخرحد الوهیر و ربوبیر باال میبردند و اکثریر شخخیعیانی که با این غلو و
مبخالغخه مصخالف بودنخد ،بخه آنجا انجامید که اکثریر شخخیعیان به پیروی از رهنمودهای
امامان اقلیر را به اتها غلو نهتنها فاقد اعتبار الز برای نقل سصنان اهل بیر بدانند،
بلشه بهلحاظ اجتماعی نیز طرد کنند .اما این اقلیر غالی جبهۀ درگیری خود را به مباحث
نظری اما شناسی محدود و منحار نساخر ،بلشه در حوزه شریعر و سیاسر نیز مسیر
عملی غالیان که لزوما هر غالی
خود را از بدنۀ امامیه جدا کرد .مهمترین باورهای نظری و
ع
به همۀ آنها معتقد نبود ،مشتمل بر این عناصر بود :اثبات الوهیر و ربوبیر اهل بیر ،
ادعخای رسخخالر برای خود ،قول به تفویَ ،حلول ،تناسخخخ و کفایر معرفر به اما از
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شریعر و تفسیر باطنی از آیات برای توجیه دیدگاههایی از این دسر.
جخدایی این افراد غخالی از بدنۀ شخخیعه و طرد ایشخخان از سخخوی امامان  ،به معنای
باقیماندن اکثریتی یک دسخر نبود که تاخور یشسخانی از شأن اما داشته باشندا زیرا در
میان اکثریر باقیمانده ،همواره دستهای حضور داشتند که بر اساس آن چه در کتب رجال
و فهرسخخر درج شخخده به همنوایی با غالیان متهم بودهاند .متهم شخخدن آنها به غلو ،گاه با
انتسخخاب عقاید غالیانه به آنها همراه بودا نظیر مفضخخل بن عمر که به قول به تفویَ متهم
بود .البته ،دربارۀ بیشخختر متهمان به غلو دقیقا مشخخصص نشخخده که وجه این اتها چه بوده
اسخر .به هرحال ،شخاهدی وجود ندارد که این اتها ها به طرد اجتماعی متهمان از سوی
بدنۀ اصلی شیعیان انجامیده باشد .از سوی دیگر ،روایات آنها نهتنها مشتمل بر اعتقادات
رسخمی غالیان نیسر ،بلشه گاه متضمن رد صریح باورهای غالیانه نیز هسر :همچون ّرد
اباحیگری در حدیث منقول از مفضخل و محمد بن سخنان نصخفار251 :2434،ا مجلسی ،2430 ،ج:54
 .)581فراتر از این ،برخی متهمان به غلو همچون ابن اورمه کتابی در ّرد غالت نیز نوشتهاند
ننجخاشخخی .)003 :2433 ،بر این اسخخاس ،این اقلیخر متهم به غلو نیز در جبهۀ مواجهه فشری با
غالیان مطرود تیرهای اتها به غلو
غالیان در صف اکثریر قرار داشتند و با ابطال باورهای
ع
را بهسوی ایشان روانه میکردند.
غالیان
بهرغم روشخن بودن دسخرکم نسبی سرفالهای نزاع اکثریر شیعیان و اقلیر
ع
مطرود ،سخخرفاخخلهای نزاع میان دو بصش باقیماندۀ اکثریر چندان معلو نیسخخر .به
عبارت دیگر ،معلو نیسخخر که چرا بهرغم تقابل فشری متهمان به غلو با غالیان رسخخمی،
برخی امامیان ،ایشان را نیز در زمرۀ غالت به حساب آوردهاند .آیا به واقع ،اختالف روشنی
بین اعتقادات متهمان به غلو و دیگر شیعیان وجود داشته اسر برای پاسخ به این پرسش
باید مناسبات حدیثی و اعتقادی متهمان به غلو با بدنۀ اصلی امامیه را سنجید .این تحقیق
از میان مجموع موضخوعات قابل سخنجش ،موضوع خلقر نوری اهل بیر را برگزیده
اسر تا از یکسو نظر متهمان به غلو و از سوی دیگر ،نظر بدنۀ اصلی امامیه را در اینباره
بررسخی کند تا امشان قرار داشتن قول به خلقر نوری اهل بیر را در میان موارد اتها
متهمان به غلو بسخخنجد .برای مقایسخخۀ نظر متهمان به غلو با دیدگاه بدنۀ اصخخلی امامیه در
اینباره همانطور که اشخخاره شخخد ،تالش میکنیم با مراجعه به منابع روایی به این پرسخخش
پاسخ دهیم که راویان روایات خلقر نوری اهل بیر در کوفه و قم چه کسانی بودهاند

و آیا تنها همان اقلیر متهم به غلو این روایات را نقل کردهاند تا بتوان باور به مضمون آنها
را در زمرۀ موارد احتمالی اتها ایشخان به غلو دانسر یا اینکه افزون بر آنها ،دیگر امامیان
که به غلو متهم نبودهاند نیز روایاتی از این دسر را نقل کردهاند و اساسا این عقیده ،باوری
فراگیر در جامعۀ امامیه در کوفۀ سدۀ دو هجری قمری بوده اسر.
گونههای روایات خلقت نوری اهل بیت
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روایاتی که از خلقر نوری اهل بیر سخخصن میگویند ،مضخخمونی یکدسخخر ندارند،
بلشه مضخامین آنها در قیاس با هم اوج و حضیضی دارد که احتمال نزدیشی آن به اندیشه
غالیانه را کم یا زیاد میکند .از اینرو ،در این تحقیق تالش میکنیم افزون بر پاسخ به این
پرسش که «چه کسی نقل کرده اسر» ،به این پرسش نیز پاسخ دهیم که «چه چیزی نقل
شخده اسخر» .به نظر میرسخد ،در مقا پاسخ به پرسش دو  ،مضامین این روایات به سه
دسته قابل تقسیماند:
 .2روایاتی که از خلقر اهل بیر به عنوان نور یا از نور سصن میگویند ،بیآنکه به
سخخهیم بودن دیگران در این فضخخیلر اشخخاره کنند .این دسخخته از احادیث را «خلقر نوری
خخاص» مینامیم نکلینی ،2433 ،ج080 :2ا شخخیخ صخخدوق ،2420 ،ج424 :4ا همو ،2082 ،ج223 :2ا همو ،2015 ،ج:5
1
.)230
 .5روایخاتی کخه فضخخیلر خلقر نوری را برای شخخیعیان نیز به تبع اهل بیر ثابر
میدانند که میتوان آنها را «احادیث خلقر نوری عا » نامید نکلینی ،2433 ،ج435 :2ا شخیخ صدوق،
 ،2082ج.)04 :2
 .0روایخاتی کخه افزون بر بیخان خلقر اهل بیر از نور ،پیشخخین بودن یا تقد این
خلقر را نیز طرح کردهاند  -چه تقد زمانی نپیش از خلقر عالم یا آد ) و چه تقد رتبه
یا مشانر نخلقر و اسخختقرار در عرش) -که این روایات را «احادیث خلقر نوری خاص
پیشین» مینامیم نکلینی ،2433 ،ج.2)445 :2
 .1همچنین نخک :شخخیخ صخخخدوق ،2015 ،ج02 :2ا همو213 :2008 ،ا النعمخانی04 :2003 ،ا خزاز رازی،
.222 :2432
 .2همچنین نک :کلینی ،2433 ،ج534 -530 ،443 ،202 :2ا شخخیخ صخخدوق ،2082 ،ج،234 ،530 ،1 :2
283 ،202ا همخان ،ج020 :5ا همو ،2002 ،ج534 :2ا همخان ،ج110 :5و 001ا همو ،2015 ،ج:5

میتوان دسخختخه چهخارمی را نیز افزود که اگر چه به خلقر اهل بیر از نور داللر
ندارند ،اما با ادبیاتی که دسخخته سخخو را تداعی میکند پیامبر و اهل بیر را نصسخختین
مصلوق معرفی میکننخد نبرای نمونخه ،نخک :کلینی ،2433 ،ج ،442 :2ح 2و ،)3این دسخختخه را «احخادیخث
نصستین مصلوق» مینامیم .احادیث نصستین مصلوق با توجه به تفایلی که در آنها وارد
شخده از حیث اهمیر و واال بودن مضخمون ،دسخر کمی از احادیث دسختۀ سو ندارند،
بهگونهای که اگر قرار باشد ،دستۀ سو در معرض اتها غلو باشند ،این دسته نیز در معرض
همان اتها خواهند بود ،اما دسختۀ نصسخر و دسختۀ دو از احادیث که مضمون رقیقتری
دارند ،قاعدتا باید کمتر از دو دستۀ دیگر در معرض اتها غلو باشند.
متهمان به غلو و متهمکنندگان به غلو

485ا همو001 :2430 ،ا خزاز رازی.33 :2432 ،
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پیشختر گفتیم که گروهی از امامیان بهرغم آنکه در صف غالیان رسمی نبودند ،اما به غلو
متهم بودنخد .آیخا بخه واقع ،آنها در نظر همۀ شخخیعیان متهم به غلو بودند ،یا اینکه گروه یا
جریانی خاص دسر اندرکار این اتها زنی بوده اسر به نظر میرسد مصالفر با متهمان
غلو عمدتا به دو جریان و خط فشری بازمیگردد:
نصسر ،خط احمد بن محمد بن عیسی که در زمان خود محدثانی چون سهل بن زیاد و
ابوسخخمینخه را بخه اتها غلو از قم اخراج کرد ،اما این یک اقدا موردی نبود ،بلشه در یک
ّ
نکشخخی .)225 :2048 ،منابع رجال و
مقطع زمخانی رویۀ قمیها در برخورد با متهمان به غلو بود
فهرسر تاویر روشنی از معیار غلو در اندیشۀ احمد بن محمد بن عیسی و همفشران او در
ّ
قم به دسخخر نمیدهند ،اما اگر همانطور که در ادامه خواهیم گفر ،سخخعد بن عبدالله و
ابن ولید و شخیخ صخدوق را در سه طبقۀ متوالی وارثان فشری او به حساب آوریم ،میتوان
تاخویر نسخبتا روشنی از اما شناسی ایشان ترسیم کرد و حدود مجاز فضیلرباوری برای
امامان را از نظر ایشخان تعیین کرد .در این صورت میتوان حدس زد که سصرگیریهای
احمد بن محمد بن عیسی به عنوان سرسلسلۀ این خط حدیثی فشری در قبال متهمان به غلو
به جهر تصطی ایشان از این حدود بوده اسر.
قرینههایی وجود دارند که بر اساس آنها ،اما شناسی شیخ صدوق و استادش ابن ولید تا
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اندازهای تنگنظرانه بوده اسخخر .دفاع شخخیخ صخخدوق به پیروی از اسخختادش ابن ولید از
سخهوالنبی و نیز تعبیر و تفسیرهای او از احادیث نشان از این محدودنگری داردا برای
مثال ،شخیخ صخدوق پس از نقل روایتی که از طریق محمد بن سخنان و ابوسمینه نقل شده
ّ ّ
ّ
مبنی بر اینکخه خخداوند دو عظل نظلین) را پیش از مصلوقات دیگرآفرید ،این دو ظل را به
«روح مقدس» و «روح امین» که پیش از انبیا آفریده شخخدهاند ،تفسخخیر میکند نشخیخ صخخدوق،
 ،)250 :2008در حخالیکه میتوانسخخر  -هماهنگ با روایات دیگری که خودش نقل کرده و
ّ
مجموع روایاتی که از محمد بن سنان نقل شده  -به ظل پیامبر و علی تفسیر کند.
او همچنین پس از نقل روایاتی که از خلقر نوری پیامبر سصن میگویند ،تاریح
میکند که ارواح امامان و نیز مؤمنان همراه با روح آن حضخخرت آفریده شخخدند نشخخیخ صخخدوق،
 ،2015ج .)480 :5روشخخن اسخخر کخه او با این تفسخخیر هم نور را به روح تقلیل میدهد و هم
نصستین مصلوق بودن پیامبر را نفی میکند .همچنین وی برای روایتی که تعابیر بلندی
ّ
ّ
ّ
نظیر علمالله ،قلب الله و عینالله را دربارۀ امیرالمؤمنین بهکار برده ،معنای سادهای را
در نظر میگیرد که فاقد هرگونه داللر بر جایگاه رفیع جهانشخخناختی یا وسخخاطر فیَ
برای آن حضرت باشد نشیخ صدوق .)214 :2008 ،بدین ترتیب ،میتوان نتیجه گرفر که سیاسر
شخخیخ صخخدوق در قبخال روایخات مشخخعر بر امخامخر واالمرتبخه که از ویژگیهای خاص
اهل بیر سصن میگویند ،تفسیر یا تأویل آنهاسر بهگونهای که امتیاز نکر شده در آنها
دسخخرکم تا اندازهای قابل تعمیم به عمو مؤمنان باشخخد .چه بسخخا شخخیخ صخخدوق این
محدودنگریها را از اسختاد خود ابن ولید و با واسطه از احمد بن محمد بن عیسی به ارث
برده باشد .برخورد تند احمد بن محمد بن عیسی با برخی متهمان به غلو میتواند از همین
اختالف در تفسیر روایات سرچشمه گرفته باشد ،نه از صرف نقل آنها.
خط دیگر دسخخراندرکار مبارزه با متهمان به غلو ،خط پیروان گرایش کالمی هشخخا و
ّ
یونس در خراسان اسر ،یعنی فضل بن شانان و شاگرد باواسطهاش محمد بن عمر کشی و
ّ
نیز محمد بن مسخعود عیاشخی ننک :رضخایی ،2002 ،ش .)223-02 :12در رجال کشی شمار باالیی از
اتها زنیهای فضخخل را به متهمان به غلو میتوان یافر .گرچه روش فضخخل در مواجهه با
افرادی چون ابوسخمینه و محمد بن سخنان این نیسخر که مستقیما آنها را به غلو متهم کند،
بلشخه در برابر آنها همان شخخیوهای را اتصان میکند که در برابر غالیان رسخخمی اتصان کرده
اسخخر ،یعنی متهم نمودن آنهخا بخه کخذب بخه تنهخایی یا در کنار غالیان رسخخمی همچون

ّ
 .1کشخی توقیعی را از اما حسخن عسخشری گزارش میکند که در آن حضخرت فضخل را سرزنش کرده اسر.
عالمان رجال این توقیع را با توجه به اشخخشاالت سخخندی و محتواییاش سخخاختگی دانسخختهاند ننک :بیات مصتاری،
 ،)222-200 :2005اما سخاختگی بودن توقیع ،اصل ماجرای اختالف وی با دستهای دیگر از شیعیان دربارۀ امامر
ّ
را نفی نمیکندا چرا که کش خی داسخختان این اختالف را از علی بن محمد بن قتیبه و او از عبدالله بن حمدویه بیهقی
نقخل میکنخد .علی بن محمخد بن قتیبه شخخاگرد فضخخل و مروج آثار او بوده و عبدالله بن حمدویه نیز یشی دیگر از
شخخاگردان و روایان فضخخل بوده اسخخر نهمان .)030 :بنابراین ،جعلی بودن این توقیع ،اصخخل گزارش را که حاکی از
اختالف فضل با گروهی از شیعیان دربارۀ امامر و دیگر موضوعات اعتقادی اسر ،نفی نمیکند.
 .2دربارۀ دسختهبندی اصخحاب امامان دربارۀ علم اما  ،نک :رضخایی ،تبیین معنایی اصطالح علمای ابرار با تأکید
بر جریانات فشری اصحاب ائمه  ،اندیشه نقین دینی ،2002 ،ش  ،02ص .38-10
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ّ
نکشخخی .)241 ،250 ،252-253 :چهبسخخا این اتها زنیها از محدودنگری وی در باب
ابوالصطاب
اما شناسی سرچشمه گرفته باشد.
کشخی خود داسختان مواجهه فضخل با جریان مقابل در باب اما شناسی را نقل کرده که
طی آن او هرگونه علم اما را که از غیرطریق وراثر حاصل شده باشد ،انشار میکرده اسر
ّ
نکشی 1.)200 :2048 ،در کتاب االیضاا منسوب به فضل نیز هرگونه اعتقاد به الها به ائمه
ّ
رد شخده اسخر نفضخل بن شخانان .2)412-413 :2010 ،موضخع کشی در قبال نار بن الاباح  -عالم
ّ
رجالی خراسانی  -نیز میتواند امتداد موضعگیری فضل تلقی شود .کشی روایات متعددی
را از نار بن الاباح در مدح سلمان ،جابر بن یزید و مفضل بن عمر و محمد بن سنان نقل
ّ
میکند که به نظر میرسخخد دسخخرکم برخی آنها به مذاق کش خی خوش نیامدهاندا زیرا در
آغاز نقل یک روایر به هنگا نکر سخند ،هم راوی مسختقیم یعنی ناخخر بن الاخخباح و هم
روایخان پیش از او ،یعنی اسخخحاق بن محمد باخخری ،محمد بن حسخخن بن شخخمعون و
ّ
نکش خی .)055 ،28 :2048 ،همچنین او بر یشی از روایات
محمد بن سخخنان را غالی معرفی میکند
مربوط به مدح مفضل تعلیق میزند که این روایر راجع به زمانی اسر که او هنوز خطابی
ّ
ّ
نکشخی .)050 :2048 ،به نظر میرسد محمد بن مسعود استاد کشی نیز همین دیدگاه را
نشده بود
ّ
داشخته اسخر .کشخی از او نقل میکند که« :به بغداد رفتم تا ابویعقوب اسحاق بن محمد
باری را ببینم .او غالی بود و کتابی از مفضل را برای برای من آورد تا از آن نسصه بردار ا
ّ
نکشی.)202 :2048 ،
دید که این کتاب مشتمل بر تفو یَ بود و از همینرو ،از او نپذیرفتم»
بخدین ترتیخب ،اتهخا به غلو بهجای آنکه از پیوسخختن فرد متهم به جرگۀ غالیانی چون
ابوالصطاب ناشخی شخود ،ممشن اسخر از محدودیرهایی ناشی شود که متهمکنندگان به

غلو برای شخأن و مقا امامان در نظر میگرفتند و در نتیجه هر کس را که پا از محدودۀ
مخد نظر ایشخخان فراتر مینهاد ،به غلو متهم میکردندا هرچند خود متهم به غلو و یا حتی
غالیان مطرود ندارند.
متهمکنندگان میدانستند که این متهمان پیوندی با اعتقاد و سلوف
ع
مدرسۀ کوفه
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بر اسخاس یک دسختهبندی در مدرسخۀ کوفه ،چندین گرایش معرفتی قابل شناسایی اسر:
اول ،گرایش محدثان متشلم ،محدثانی که افزون بر نقل حدیث بر اساس اصطالحشناسی
زمان خود فعالیر کالمی ،یعنی گفرگو و جدل با مصالفان فشری نیز داشتندا چه در این
مجخادلخه تنها از ادبیات درونمتنی اسخختفاده میکردند یا فراتر از آن به جعل اصخخطالح و
پردازی فرامتنی اقدا میکردند .در این گرایش چند جریان /گروه قابل شخخناسخخایی
نظریه
ع
اسخر )2 :جریان هشا بن حشم که میتوان امتداد اندیشۀ او را تا حدی در قم و بهروشنی
در خراسخخان پیگیری کردا  )5جریان هشخخا بن سخخالم که به دلیل تمایز اندف با گرایش
محدثان صخرف و بهویژه در موضوع امامر ،دشوار میتوان از امتداد آن به عنوان جریانی
مسختقل سخصن گفرا  )0مؤمن طاق و اصخحابشا  )4زراره و اصحابش که این دو گروه
اخیر به احتمال زیاد به جریان ،یعنی سخخلسخخلهای از همفشران در طی چند نسخخل تبدیل
نشدند.
دو  ،محدثان عصرف که به نقل و حداکثر دستهبندی احادیث میپرداختند و در جدال و
مناظره وارد نمیشدند .محدثانی چون محمد بن مسلم و ابوبایر از این دستهاند.
سخخو  ،متهمخان به غلو که هرچند کارشخخان نقل حدیث بود ،بهلحاظ دیدگاههایی که
1
دربارۀ مقا و شأن امامان داشتند ،از دیگر طیفهای جامعۀ شیعی متمایز بودند.
در ادامه ،با محدود کردن دامنۀ بحث ،به این مسئله خواهیم پرداخر که کدامیک از سه
جریان محدثان ،محدث -متشلمان با زیرشاخههایش و متهمان به غلو  -و به چه میزان  -در
2
نقل احادیث خلقر نصستین سهیم بودهاند.
 .1این دسختهبندی از گرایشهای معرفتی مدرسخۀ کوفه بازسخازی شخدۀ دستهبندیای اسر که پیش از این از سوی
یشی از محققان صورت گرفته اسر :ننک :اقوا کرباسی.)12-2002:02 ،
 .2اطالعات آماری کلی راجع به راویان در مقاله حاضخخر برگرفته از دو نر افزار درایة اونقر و اسررناد صرردوق اسخخر.

نقش راویان متهم به غلو در نقل روایات خلقت نوری
فراوانی نقل
جابر ین یزید
قرار دارد نکلینی ،2433 ،ج:2

جابر در طریق چهار روایر از روایات خلقر نوری اهل بیر
445ا شخخیخ صخخدوق ،2320 ،ج424 :4ا همو ،2082 ،ج283 :2ا نعمخانی .(00 :2003 ،از این میان ،دو روایر نوری
خاص نشخیخ صخدوق ،2420،ج424 :4ا نعمانی )00 :2003،و دو روایر نوری خاص پیشیناند نکلینی،2433،
ج445 :2ا شخخیخ صخخدوق ،2082 ،ج .)283 :2احتماال جابر نصسخختین متهم به غلو کوفی بوده که در ربع
نصسر سدۀ دو این احادیث را نقل کرده اسر.
فرقهنگاران و شخرح حالنگاران اهل تسنن جابر را دومین رئیس فرقه «مغیریه» یشی از
فرقههای غالی منتسب به شیعه که مغیر بن سعید آن را تأسیس کرد ،معرفی کردهاند ناشعری،
ّ ُ
8 :2433ا حمیری .)218 :2035 ،برخی معاصران ،شواهدی بر رد مغیری بودن جابر آوردهاند نطاووسی
ع
مسروری.)80-85 :2088 ،
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بدین ترتیب محدودیتی که در این نر افزارها از حیث عد لحاظ مشخخیصهها در اسخخناد وجود دارد ،به این مقاله
راه یافته اسر .همچنین مبنای ارزیابی راویان نیز ارزیابی این دو نر افزار اسر.
 .1گرچه دعاوی فرقهنگاران اهل تسخخنن دربارۀ مصالفان مذهبی در معرض تردید قرار دارد ،این دعاوی میتواند در
صخورت وجود شخواهدی در متون موافقان مذهبی برای تأیید و تشمیل جزئیات اسختفاده شخود .بر اساس برخی
شخخواهد اجمالی ،میتوان احتمال داد که اگر نه خود جابر ،روایات منقول از وی در معرض اتها غلو قرار داشخخته
اسخرا برای مثال ،در روایتی که در تبرئه وی وارد شخده نکشی )205 :2403 ،او در کنار مغیر بن سعید غالی قرار
گرفته که میتواند به دلیل تشخابه سخنخ اتها به هر دو باشخد .شاهد احتمالی دیگر سصن نجاشی اسر که جابر
را مصتلط خوانخده اسخخر ننجخاشخخی .)258 :2433 ،برخی رجخالپژوهخان واژۀ «اختالط» را دال بر اختالط در
عقیخده ،یعنی انحراف اعتقخادی دانسخختهاند ننوری ،2438 ،ج )528 :4که میتواند همان «غلو» باشخخد ،اما این
احتمخال نیخازمنخد تقویخر اسخخرا چرا کخه واژۀ اختالط میتواند بر هر کدا از اختالط در عقل ،یعنی اختالل
عقلی و اختالط در عقیده داللر داشخته باشخد و ترجیح یشی بر دیگری نیازمند شاهدی گویاسر .شاهد دیگر
تضخعیف راویانی اسخر که از وی روایر کردهاند ،نظیر عمرو بن شمر و مفضل بن صالح و منصل بن جمیل و
یوسخف بن یعقوب ننجاشخی .)258 :2433 ،نجاشخی افزون بر این تضخعیف کلی ،بهصورت موردی نیز یشی از
ایشخان ،یعنی منصل بن جمیل را تضخعیف میکند .به گفتۀ او منصل بن جمیل خود ضخعیف و فاسدالروایه بوده
و کتابی در تفسخیر داشخته که محمد بن سخنان آن را نقل کرده اسخر ننجاشی .)452 :2433 ،در ادامه ،خواهیم
دید که محمد بن سخخنان نیز از متهمان به غلو اسخخر .همچنین ابن غضخخائری منصل بن جمیل را غالی دانسخخته
اسر نابن غضائری.)80 :2014 ،
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ّ
مفضخخل راوی یک روایر نصسخختین مصلوق نکلینی ،2433،ج )442 :2و دو روایر خلقر نوری
خاص پیشخین اسخر نهمان445 :ا شخیخ صدوق ،2002 ،ج .)001 :5وی در زمان حیات اما کاظم
280 -258ق) از دنیا رفته و در طبقۀ بعد از جابر قرار داد.
اشعری «مفضلیه» را که رئیسش مفضل بود ،پنجمین فرقۀ خطابیه و دهمین فرقۀ غالیه
دانسخخته و ادعا کرده که او همانند دیگر خطابیه به ربوبیر اما جعفر صخخادق قائلاند،
برائر جسخته اسر ناشعری،
جز آنکه از ابوالصطاب برائر جسختهاندا زیرا اما صخادق
 .)20 :2433برخی منابع رجالی امامی نیز او را در زمرۀ غالت برشخخمردهاند ننجاشخخی421 :2433 ،ا
ع
ّ
ابن الغضخائری .)88 :کشخی روایات متعددی نیز هم در مدح و هم در ن مفضل نقل کرده اسر
ّ
نکشی ،)003-052 :2048 ،اما خودش دسرکم بصشی از روایات مدح را قبول نداردا زیرا روایان
ّ
ّ
نکشی ،055 :2048 ،ش  .)284از تعلیقههای کشی بر احادیث مدح و ن
آنها را غالبا غالی میداند
میتوان دریخافر که به نظر او مفضخخل سخخه مرحله را پشخخر سخخر نهاده اسخخر :مرحلۀ
راسخخرباوری ،گرویدن به ابوالصطاب از بزرگان غالیان و عدول از پیروی ابوالصطاب ننک:
ّکشخی .)050 - 052 :2048 ،شخمار باالی روایات او در اوکافی ن 234روایر) و آثار شخیخ صدوق
ن 200روایر)  1نشانۀ آن اسر که قمیها او را از غالیان بهشمار نمیآوردند.
عمرو بن شمر
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وی راوی یک حدیث خلقر نوری خاص پیشخخین نشخخیخ صخخدوق ،2082،ج )283 :2و یک حدیث
خلقر نوری خاص ننعمانی )00 :2003 ،اسر که هر دو حدیث خود را از جابر بن یزید ُجعفی
نقل کرده اسر .او شاگرد خاص جابر بوده و از  233روایتش در کتب اربعه 223 ،روایر
را از جخابر نقخل کرده اسخخخر .بسخخیخاری از روایخات او متضخخمن مقخامخات واال برای
امامان اسر .عمروبن شمر راوی اصلی کتب جابر بوده ننجاشی )250 :2433 ،و او را میتوان
در طبقه پس از جابر و همطبقه با مفضل دانسر.
 .1این آمار اسختعجالی اسخر و از نر افزار اسخناد شخیخ صخدوق گرفته شده اسر .روشن اسر که برای تدقیق این
آمار باید روایات تشراری را در آثار صخدوق کنار گذاشخر که در این صورت ،احتماال درصد روایات مفضل در
آثخار وی کخاهش خواهخد یخافخر ،امخا همین آمار بدوی نیز میتواند حاکی از اعتبار روایات وی در نظر شخخیخ
صدوق باشد.

او به غلو متهم نشخده اسخر ،اما ابن غضائری او را تضعیف کرده اسر نابن غضائری:2014 ،

 .)34بهگفته نجاشخی در کتب جابر چیزهایی اضخخافه شخخده که گفته میشخخود برخی آنها را
عمروبن شمر اضافه کرده اسر ننجاشی.)583 :2433 ،
بخهرغم عخد اتهخا عمرو بن شخخمر بخه غلو ،ارتباط تنگاتنگ او با جابر و اتها افزودن
مطالبی به آثار جابر نشخخان میدهد که او بهلحاظ اندیشخخه در مسخخیر اندیشخخۀ جابر حرکر
میکرده و اگر جابر را در زمان خود در معرض اتها به غلو بدانیم ،طبیعتا او نیز در معرض
این اتها خواهد بود.
محمد بن سنان
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خلقر نوری خاص پیشخین نکلینی ،2433 ،ج445 :2ا شیخ صدوق ،2082 ،ج،)020 :5
وی راوی دو روایر
ع
یک روایر خلقر نوری خاص نشخخیخ صخخدوق ،2082 ،ج )223 :2و یک روایر نصسخختین مصلوق
نکلینی ،2433،ج )442 :2اسخر .نجاشخی او را ضخعیف دانسخته ننجاشخی )058 :2433 ،و طوسی با نکر
اینکه تضعیف شده برخی کتب او را مشتمل بر غلو و تصلیط دانسته نطوسی )431 :2453 ،و دو
طریق برای خودش به آثار غیر تصلیطی و غیر غالیانه ابن سنان نکر کرده اسر که در یشی
از طرقش محمد بن علی صخیرفی قرار دارد و همانطور که خواهیم دید ،خود متهم به غلو
ّ
اسخخر .از مجموع احادیثی که کش خی دربارۀ او نقل کرده میتوان دریافر که در مجموع،
ّ
ّ
نکشی.)230 :2048 ،
سعد بن عبدالله و احمد بن محمدبن عیسی دربارۀ او نظر مثبتی داشتهاند
در مقابل ،فضل بن شانان و شاگردش علی بن محمد بن قتیبه نظری بس منفی دربارۀ او
ّ
نکشی .)241 :2048 ،محمد بن سنان یک راوی ُپرروایر
و نیز محمد بن علی ابوسمینه داشتهاند
بوده که در بسیاری از ابواب حدیث نقل میکرده و با توجه به دیدگاههای نسبتا مثبتی که در
ّ
کتب رجال از احمد بن محمد بن عیسی و سعد بن عبدالله دربارۀ محمد بن سنان نقل شده
ّ
نکشی )233 ،235 :2048 ،و نیز شمار باالی روایاتی که آنها در کتب روایی از محمد بن سنان نقل
کردهاند ،میتوان گفر قمیها  -در کل  -او را قبول داشتند و او را از متهمان به غلو مستحق
تبعید نمیدانستند.
گفتنی اسخر که بیشترین تعداد نقل از مفضل بن عمر در اوکافی و آثار شیخ صدوق از
سوی محمد بن سنان زاهری صورت گرفته اسر .این امر میتواند حاکی از قرابر فشری
این دو باشد.

علی بن حماد

وی راوی یک روایر خلقر نوری خاص ننعمانی 1 )00 :2003،و یک روایر نصسخختین مصلوق
نکلینی ،2433،ج )442 :2اسخخر .او حخدیث خلقر نوری خاص را از عمرو بن شخخمر و حدیث
نصسخختین مصلوق را از مفضخخل نقخل کرده اسخخر .بدین ترتیب ،میتوان او را همطبقه با
محمخد بن سخخنخان دانسخخر .علی بن عبخاس الجرازینی که نجاشخخی او را متهم به غلو و
ضخعیف دانسخته ننجاشخی )522 :2433 ،و محمد بن علی ابو سمینه که از متهمان به غلو معروف
ّ
اسر ،تنها راو یان از او در اوکافی هستند .کشی به نقل از محمد بن مسعود ،علی بن حماد
ّ 3
نکشی.)032 :2048 ،
را متهم و راوی کتاب االظ ه 2دانسته اسر
گرچه در روایات بررسی شده در این تحقیق علی بن حماد در سند تنها دو روایر واقع
شده اسر ،در کل احتمال میرود که به دلیل نقل کتاب االظ ه نقش زیادی در ترویج قول
به اظله داشته اسر .میدانیم که دو اصطالح «اشباح» و «اظله» از اصطالحات پرکاربرد
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 .1در سخخند این حدیث علی بن محمد قرار دارد که محقق کتاب الغیبه نعمانی ،علی اکبر غفاری آن را تاخخحیف
علی بن حماد دانسته اسر ننعمانی.)00 :2003 ،
 .2در میان راویان کوفی و بغدادی ظاهرا سخه نفر کتابی به نا االظ ه داشختهاند )2 :محمد بن سنان ننجاشی:2433 ،
)80ا  )5عبدالرحمن بن کثیر هاشخخمی که نجاشخخی این کتابش را فاسخخد و مصتلط و خودش را ضخخعیف میداند
ننجاشخی)502 :2433 ،ا و  )0علی بن ابی صخالح ننجاشخی )523 :2433 ،که به نظر نجاشخی معلو نیسر این
کتاب از آن اوسخخر یا از دیگران نقل میکند .به نظر نجاشخخی در هر حال اعتماد چندانی بر او نیسخخر .افزون بر
این ،سخخه راوی ،احمد بن محمد بن عیسخخی از بزرگان راویان قم نیز کتابی با همین نا داشخخته اسخخر ننجاش خی،
.)85 :2433
 .3مرحو آقخای خویی ،علی بن حمخاد منقری را راوی روایات کافی دانسخخته و او را ثقه معرفی کرده اسخخر و در
ّ
مقابل علی بن حماد ازدی را همان کسخی دانسخته که کشخی به نقل از محمد بن مسعود او را متهم و راوی کتاب
ّ
االظ ه دانسخخته اسخخر نخویی ،2035 ،ج ،)458-453 :25اما کشخخی غیر از علی بن حماد ازدی کسخخی را نکر
نشرده اسخر .از سخویی تنها کسخی که از علی بن حماد منقری یاد کرده شخیخ طوسخی در رجال اسر نطوسی،
 )543 :2030که او را از اصخخحاب اما صخخادق نکر کرده اسخخر .وجه اینشه عالمه خو یی علی بن حماد
کافی و کامل اوریارات را همان منقری و نه ازدی دانسخخته اسخخر معلو نیسخخرا گذشخخته از نبود شخخاهد تاریصی،
محتوای روایات وی متضخخمن گونهای اما شخخناس خی واالمرتبه اسخخر که او را در معرض اتها غلو قرار میدهد.
گذشخته از این ،برخی که وی از ایشخان روایر کرده همچون عمرو بن شخمر و مفضل و برخی که از وی روایر
کردهاند ،همچون علی بن عباس و ابوسخخمینه از افراد ضخخعیف یا متهم به غلواند .از اینرو ،حتی در صخخورت
حماد راو عی این روایر همان ازدی که به غلو متهم
پخذیرش دو علی بن حماد ،به احتمال قریب به یقین علی بن ع
بوده اسر.

در ادبیات غالیانه آن زمان بوده اسر.
محمد بن عیسی بن عبید
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محمد بن عیسخخی بن عبید راوی یک حدیث خلقر نوری خاص نکلینی ،2433،ج )080 :2و دو
حدیث خلقر نوری خاص پیشخخین نکلینی ،2433 ،ج443 :2ا شخخیخ صخخدوق ،2082 ،ج )020 :5اسخخر .او
شخاگرد روایی یونس بن عبدالرحمن بوده و از آنجا یونس احتماال تا دهه نصسر سدۀ سو
زنده بوده ،میتوان احتمال داد که محمد بن عیسخی بن عبید تا حدود نیمۀ سدۀ سو قمری
زنده بودهاند.
به گفتۀ شخیخ طوسخی در ف رست ،محمد بن عیسی بن عبید ضعیف بوده و برخی او را
قائل به قول غالیان دانستهاند نطوسی .)435 :2453 ،لشن نجاشی او را «جلیل فی نمن) أصحابنا
ثقة عین کثیر الروایة حسن التاانیف» دانسته و در عین حال از شیخ صدوق نقل کرده که
ابن ولید منقوالت وی از کتب و احادیث یونس را در صورت تفرد نمیپذیرفته اسر ننجاشی،
 .)004 :2433احتمخاال این موضخخع ابن ولید حتی در زمان خودش بهمعنای ّرد بصش اعظم
روایخات محمد بن عیسخخی بن عبید بودا زیرا او در کتب اربعه بصش اعظم روایاتش را از
یونس نقل کرده اسخخر .نجاشخخی میگو ید :دید اصخخحاب ما با بیان اینکه «چه کسخخی
میتواند مثل محمد بن عیسی باشد» این موضع ابن ولید را رد میکردند ننجاشی.)004 :2433 ،
مخیخان شخخخاگخردان یخونس تنهخا کسخخی کخه احخادیخث خلقخر نوری را نقخل کرده
محمد بن عیس خی بن عبید اسخخر که یشی از آنها را از علی بن حدید نقل کرده اسخخر نکلینی،
 ،2433ج .)443 :2علی بن حدید بهشخدت با هشا و یونس مصالف بود ،تا آنجا که نمازگزاردن
به امامر او را روا نمیدانسخخر نکشخخی .)530 :2048 ،با توجه به شخخهرت علی بن حدید در
کردن محمد بن عیسی بن عبید از اوحاکی از آن اسر که
مصالفر با هشا و یونس ،روایر ع
روایرکننده التزا چندانی به خط کالمی هشا نداشته اسر .بهلحاظ محتوای فشری نیز
شخاید نتوان محمد بن عیسی را در بحث اما شناسی پیرو هشا دانسر .میدانیم که حتی
یونس  -بر خالف هشا  -به تحدیث و الها برای امامان قائل بود نرضایی ،2002 ،ش.)03 :12
نقل حدیث خلقر نوری از یشی از شخاگردان برجسخته یونس نشخان از فاصخله بیشتر او با
هشا دارد.

جعفر بن محمد بن مالک کوفی

او راوی یک حدیث خلقر نوری عا اسخخر نشخخیخ صخخدوق ،2082 ،ج .)04 :2از آنجا که وی از
محمد بن الحسخخین بن أبی الصطاب نمتوفای 515ق) روایر نقل کرده و محمد بن یحیی
العطار از او نقل کرده ،میتوان احتمال داد که همطبقه با احمد بن محمدبن عیسی بوده و
شاید متأخرتر از او تا آغاز سدۀ چهار زنده بوده اسر .او از کوفیانی اسر که ابن غضائری
ّ
او را کذاب دانسته و به ارتفاع متهم کرده اسر نابن غضائری .)48 :2014 ،نجاشی شگفرزده شده
اسخخر از اینکه مشخخایخ حدیث ثقه در بغداد از او حدیث نقل کردهاند ننجاشخخی.)255 :2433 ،
حسخین بن حمدان خاخیبی که خود به فسخخاد مذهب متهم بوده ننجاشخی13 :2433 ،ا ابن غضخخائری،
 )24 :2014در کتاب او دایة اوکبر احادیثی از او نقل کرده و در یک مورد در ستایش او گفته
ُ
ا ا ا
» نخایبی.)33 :2420 ،
اسر « :اوکان اج ْعف ُر ْب ُن ام عال ٍک ار عاو یا ُعلو ا عآل ُم اح َّم ٍد
ابراهیم بن اسحاق االحمری (النهاوندی)
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او راوی یک حدیث خلقر نوری خاص پیشخین نشخیخ صخدوق ،2082 ،ج )283 :2اسخر و در سال
 510زنده بوده اسر ننجاشی .)20 :2433 ،ابن غضائری او را در مذهب دارای ارتفاع دانسته نابن
غضائری )00 :2014 ،و طوسی نیز او را متهم در دینش معرفی کرده اسر نطوسی.)21 :2453،
بدین ترتیب در مدرسخۀ کوفه شخخمار قابل توجهی از راویان متهم به غلو دسخر اندرکار
نقل احادیث خلقر نوری اهل بیر بودهاند .در این میان با توجه به اینکه روایات هر
کخدا از جخابرن 4روایخر) ،مفضخخخل ن 0روایخر) ،محمخد بن سخخنخان ن 4روایخر) و
محمد بن عیسخخی بن عبید ن 0روایر) در چهار طبقه متوالی بیش از دیگر راو یان اسخخر
میتوان حدس زد که در مدرسخخۀ کوفه این افراد ّ
مروجان اصخخلی این روایات بودهاند .هر
کدا از ایشان دسرکم دو روایر دال بر خلقر نوری خاص پیشین نقل کردهاند .به نظر
میرسخخد پس از ایشخخان عمرو بن شخخمر  -هم طبقه با مفضخخل  -نروای یک حدیث خلقر
نوری خخاص پیشخخین و یخک حدیث خلقر نوری خاص) و علی بن حماد  -همطبقه با
محمد بن سنان  -نراوی یک حدیث نصستین مصلوق و یک حدیث خلقر نوری خاص)
بیش از دیگر راو یان در نقل این احادیث سهم داشتهاند .همانطور که دیدیم همۀ این افراد،
غیر از عمرو بن شمر که به ضعف و وضع متهم بود ،به غلو متهم بودهاند.

حضور زنجیرهوار متهمان به غلو در اسناد روایات خلقت نوری اهل بیت
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اینک این پرسخخش مطرح میشخخود که الگوی تشرار راویان متهم به غلو در زنجیره اسخخناد
چگونه اسخر آیا این افراد زنجیرهای از راویان بودند که این احادیث را صرفا یا عمدتا از
یکدیگر نقل کردهاند یا اینکه در رأس یا در میانه زنجیره قرار دارند و دیگر سخلسله راویان
را افراد غیر متهم به غلو تششیل میدهند روشن اسر که هر کدا از این الگوها در زنجیره
اسناد داللرهای خاص خود را میتواند داشته باشد .پاسخ آن اسر که دسرکم در چهار
روایر اکثر یا شخمار معناداری از حلقههای زنجیرۀ سند را افراد متهم به غلو یا افرادی که
ارتباط تنگاتنگی با ایشان دارند ،تششیل میدهند .سه روایر از این چهار روایر را کلینی
و یک روایر را شیخ صدوق نقل کرده اسر که در ادامه ،اسناد آنها بررسی میشود.
در طریق روایر نصسخر که کلینی آن را نقل کرده اسر نکلینی ،2433،ج )442 :2پس از اما
صخادق به ترتیب دو راوی مدرسخۀ کوفه مفضخل ،علی بن حماد و سه راوی مدرسۀ قم
ابوسمینه ،سهل بن زیاد و علی بن محمد عالن کلینی قرار دارند که همگی متهم به غلواند
به جز فرد اخیر ،یعنی علی بن محمد که نجاشی او را «ثقه» و «عین» دانسته اسر ننجاشخی،
 .)513 :2433اما علی بن محمد بن عالن کلینی را بهرغم متهم نشخخدن به غلو میتوان بهلحاظ
کثرت نقخل از مشخخایخ متهم بخه غلو ،اگر نخه در عقیده ،در نقل حدیث به این خط متعلق
دانسر .بیشترین تعداد روایات علی بن محمد بن عالن کلینی ن 505روایر) در کتب اربعه
از سخهل بن زیاد آدمی اسر و بعد ن  85روایر) از صالح بن ابی حماد رازی نقل کرده که
نجاشی با عبارت «کان أمره ملبسا نملتبسا) یعرف وینشر» ننجاشی )208 :2433 ،اعتبار او را زیر
سؤال برده اسر .او همچنین  53روایر از اسحاق بن محمد بن احمد نصعی نقل کرده که
این فرد «فاسخد المذهب» و «معدن التصلیط» معرفی شده اسر ننجاشی30 :2433 ،ا ابن غضائری،
 .)42 :2014بدین ترتیب در کل نمیتوان علی بن محمد عالن کلینی را در نقل حدیث خارج
از خط متهمان به غلو دانسر حتی اگر متهم به غلو نشده باشد.
راویان دومین روایر کلینی نکلینی ،2433،ج )445 :2به ترتیب عبارتند از جابر ،مفضل بن عمر،
ّ
ّ
محمد بن سنان ،محمد بن عبد الله ،حسین بن عبید الله الاغیر و احمد بن ادریس .در این
روایر سخه راوی پیاپی نصسر ،یعنی جابر ،مفضل بن عمر ،محمد بن سنان از متهمان به
ّ
غلواند .راوی بعدی این روایر محمد بن عبدالله اسخخر که با خط متهمان غلو بیارتباط
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نبوده اسرا او در کتب اربعه پنج حدیث از صالح بن عقبة بن قیس نقل کرده اسر که متهم
به غلو اسخر نابن غضخائری )10 :2014 ،و سه روایر از علی بن حسان الهاشمی که غالی و فاسد
االعتقاد ننجاشخخی )522 :2433 ،و کذاب معرفی شخخده ن ّکشخی )425 :2048 ،نقل کرده اسخخر و نیز یک
ی
روایر از سخلیمان الدیلمی که در رجال کشری از غالیان بزرگ به حساب آمده ،نقل کرده
ّ
ّ
اسخر .حسخین بن عبید الله الاغیر راوی دیگری اسر که کشی او را از کسانی دانسته که
قمیها او را به اتها غلو از قم اخراج کردند ن ّکش خی )225 :2048 ،و نجاش خی او را متهم به غلو
دانسته اسر ننجاشی .)40 :2433 ،راوی اخیر ،یعنی احمد بن ادریس از جمله راویان قمی اسر
که بیشخخترین تعداد روایات خلقر نوری را نقل کرده اسخخر .بدین ترتیب ،میتوان این دو
حدیث را نشانی دانسر از امتداد زنجیرهوار راویان متهم به غلو از کوفه تا قم.
سلسلۀ راویان سومین روایر کلینی نکلینی ،2433،ج )442 :2به ترتیب از باال به پایین عبارتند
ّ
از :محمد بن سخخنان ،عبدالله بن ادریس ،معلی بن محمد ابی الفضخخل ،الحسخخین محمد
االشخخعری .همانطور که دیدیم ،محمد بن سخخنان متهم به غلو اسخخر .تنها توصخخیف راوی
ّ
بعدی یعنی عبدالله بن ادریس در کتب رجالی این سصن شیخ طوسی اسر که «له کتاب»
نطوسخی .)035 :2453 ،وی در کافی تنها چهار حدیث دارد و همۀ آنها را از محمد بن سخخنان نقل
1
کرده اسر و هر چهار حدیث او را تنها راوی بعدی یعنی معلی بن محمد نقل کرده اسر.
معلی بن محمدالباخری بهرغم کثرت احادیثش در کافی ننزدیک به  333حدیث) توسط
نجاشخخی مضخخطرب الحدیث و المذهب معرفی شخخده ننجاشخخی .)428 :2433 ،احتمال اینکه
اضخطراب او در بحث امامر باشخد ،فراوان اسرا زیرا برخی کتابهای او دربارۀ امامر
بودهاند ندربارۀ نا کتابهای او ،نک :نجاشی.)428 :2433 ،
راوی بعد حسخین بن محمد اشعری قمی اسر که نجاشی او را توثیق کرده ننجاشی:2433 ،
 .)11بخیشخختخرین روایخات او در کتخب اربعخه ،بیش از  83روایخر وی از قبلی ،یعنی
معلی بن محمد باخری اسر .بدین ترتیب زنجیره متششل از سه راوی نصسر یا متهم به
غلواند و یا اینکه ارتباط معناداری با متهمان به غلو دارند.
 .1در اوکافی چهار روایر بر اسخاس زنجیرۀ راویان چهارگانه نقل شخده اسر که از حسین بن محمد آغاز میشود
و به ابن سخخنان میرسخخد ،بدین نحو :الحسخخین بن محمد عن المعلی بن محمد عن عبد الله بن ردریس عن
محمد بن سخخنان نکلینی ،2433 ،ج .)428 ،535 ،442 :2مضخخمون هر چهار حدیث به نوعی با امامر واالمرتبه
ارتباط دارد.

را شیخ صدوق نقل کرده اسر نشخیخ صدوق،2082 ،

همانطور که اشخاره شد ،روایر چهار
ج .)283 :2راوی نصسر این روایر ،یعنی جابربن یزید جعفی از متهمان به غلو اسر .راوی
بعد ،یعنی عمرو بن شمر نیز  -چنانکه گفتیم  -گرچه متهم به غلو نیسر ،اما راوی اصلی
کتب جابر بوده و نجاشخی از قول دیگران او را متهم به وضخع کرده اسخرننجاشی.)583 :2433،
ّ
عبدالله بن ّ
حماد راوی بعدی اسخخر که ابن غضخخائری با تعبیر «یعرف حدیثه تار وینشر
اخری» اعتبار او را زیر سخؤال برده اسر نابن غضائری .)30 :2014 ،راوی بعدی ابراهیم بن اسحق
نهاوندی اسخخر که در سخخال  510زنده بوده اسخخر ننجاشخخی .)20 :2433 ،ابن غضخخائری او را در
مذهب دارای ارتفاع دانسخته نابن غضخائری )00 :2014 ،و طوسی او را متهم در دینش معرفی کرده
اسر نطوسی .)21 :2453 ،دیگر روایان این روایر غیر از علی بن الحسین بن علی بن بابویه نپدر
شخیخ صخدوق) افراد مجهول یا کمتر شخناخته شدهاند .در مجموع میتوان گفر که راوی
نصسخخر نجخابر) و چهار نابراهیم بن اسخخحاق) متهم به غلواند و دو راوی میانی ،یعنی
ّ
عمرو بن شمر و عبد الله بن حماد نیز در معرض همین اتها قرار دارند.
نقل توسط راویان مجهول
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حضخور شمار قابل توجهی از افراد مجهول یا کمتر شناخته شده در برخی روایات خلقر
نوری جلب توجه میکند .برای نمونه ،به دو روایر اشاره میشود:
روایت نخسللت نکلینی ،ج ،080 :2حخدیث  :)5در میانه این حدیث محمد بن عیسخخی بن عبید
نمتهم به غلو) قرار دارد که از محمد بن شعیب ،از عمران بن اسحاق ،از محمد بن مروان از
اما نقل میکند که هر سه راوی ،مهمل یا مجهولاند .در میان این سه نفر شاید بتوان
محمد بن مروان را با توجه به کثرت نسبی روایاتش ن 28روایر در اوکافی) فردی دانسر
که در زمان خود شناخته شده بوده اسر.
روایلت دوم نکلینی ،2433،ج ،442 :2حخدیخث  :)0در میخانخه اسخخناد این روایر حسخخین بن عبید
ّ
ّ
الله بن سهل قمی قرار دارد .کشی او را از کسانی دانسته که قمیها او را به اتها غلو از قم
ّ
نکشی )225 :2003،و نجاشی نیز او را متهم به غلو دانسته اسر ننجاشی .)40 :2433 ،او
اخراج کردند
ّ
این روایر را از محمد بن ابراهیم جعفری از احمد بن علی از محمد بن عبدالله بن عمربن
علی از اما صخخادق نقل میکند .این سخخه راوی نیز همانند سخخه راوی پیشخخین مهمل یا
مجهولاند.
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وجود این تعداد از افراد مهمل یا مجهول در سخخند این دو روایر که هر دو از خلقر
نوری خاص پیشین سصن میگو یند ،میتواند این فرض را مطرح کند که در مدرسۀ کوفه
افزون بر افراد بلندآوازهای چون جابر ،مفضخل و محمد بن سخخنان ،که راسخخرباوری آنها یا
مضخخمون روایات ایشخخان مورد اختالف بود ،راویان کمتر شخخناختهشخخدهای نیز که جایگاه
علمی واالیی نداشتند ،دسر اندرکار نقل و ترویج روایاتی از این دسر بودهاند.
نقش محدثان برجسته در نقل احادیث خلقت نوری اهل بیت
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برخی راویان ثقه سها دار اصلی نشر و ترو یج آموزههای اهل بیر :در میان شیعیان بودند.
ایشخخان هم در زمان خود و هم در سخخدههای بعد به عنوان راویان موثقی تلقی شخخدهاند که
اتها غلو یا وضخخع دربارۀ ایشخخان مطرح نبوده اسخخر .از اینرو ،میتوان ادعا کرد آن چه
ایشخخان دربارۀ خلقر نوری اهل بیر:نقل کردهاند مورد پذیرش عمو جامعه ش خیعه بوده
اسر .برخی این راو یان پر روایر عبارتند از :محمد بن مسلم ن متوفای )223دارای بیش
از  833حدیث در الشافیا ابان بن عثمان نهمطبقه اما شخخشخم و هفتم) نقلکننده 333
روایر در الشافیا فضخخاله بن ایوب نزنده در زمان اما رضخخا )3دارای  550روایر در
الشافیا حسخین بن سخخعید االهوازی نزنده در زمان اما هادی )3دارای  132روایر در
الشافی .این چهار راوی که در چهار طبقه متوالی قرار دارند ،زنجیره سند یشی از معتبرترین
روایات خلقر نوری را تشخخشیل میدهند ،یعنی روایتی که شخخیخ صخخدوق آن را نقل کرده
اسر نشیخ صدوق.)213 :2008 ،
در سخند دو حدیث نکلینی ،ج435 :2ا شخیخ صخدوق ،2082 ،ج )04 :2ابوبایر اسدی نمتوفای )223
قرار دارد که دارای  2352روایر در اوکافی اسخخر .هر دو حدیث او بر خلقر نوری عا
داللر دارند ،اما هر دو روایر از جهر انتسخخاب به ابوباخخیر دچار اشخخشالاندا زیرا در
طریق روایر نصسخر مناخور بن العباس الجرازینی قرار دارد که نجاشخی او را مضطرب
االمر دانسته اسر ننجاشخی .)420 :2433 ،از آنجا که واژه اضطراب ممشن اسر به اضطراب در
عقیده و به طور خاص به گرایش غالیانه اشخخاره داشخخته باشخخد ،نمیتوان ادعا کرد که این
گزارش از ابی بایر از غیر طریق متهمان به غلو به دسر ما رسیده اسر 1.دشواری دربارۀ
حخدیخث دو نشخخیخ صخخخدوق ،2082 ،ج )04 :2بیش از این اسخخخرا زیرا در طریق آن جعفربن
 .1دربارۀ توصیف این راوی به اضطراب امر ،نک :خویی ،2423 ،ج.022 :28
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محمد بن مالک قرار دارد که متهم به ارتفاع بوده اسر .بدین ترتیب این دو حدیث خلقر
نوری عخا نکلینی ،2433،ج435 :2ا شخخیخ صخخدوق ،2082 ،ج )04 :2را نمیتوان مسخختندی بیطرف برای
نسبر دادن نقل روایات خلقر نوری به ابوبایر دانسر.
ثابت بن دینار ابوحمزه ثمالی نمتوفای  )223از جمله دیگر راویان روایات خلقر نوری
اسر که بیش از  033حدیث در اوکافی دارد .روایتی که وی نقل کرده نکلینی،
اهلبیر
 ،2433ج )202 :2دال بر خلقر نوری خاص پیشین اسر .از آنجا که وی این حدیث را از اما
سخخجخاد نقل کرده احتمال دارد  -از میان راو یان غیر متهم به غلو  -وی نصسخختین فرد
معروفی بوده که در کوفه حدیث خلقر نوری را نقل کرده اسخخر .این روایر را عمروبن
ثابر ابی مقدا ندارای  23روایر در اوکافی) نابن غضخخائری )30 :2014 ،از ابوحمزه ثمالی نقل
ّ
کرده اسر .طبق نظر آیرالله خویی ،عمرو بن ثابر ،یک راوی معروف و پرروایر و ثقه
اسر نخویی ،2423 ،ج .)34 ،20پس از عمروبن ثابر ،ابوسعید عافری عباد بن یعقوب ندارای
ّ
 8روایر در اوکافی) قرار دارد .آیرالله خویی پس از نقل سخخصنان رجالیان متقد به این
نتیجه رسخیده که ابوسخعید عاخفوری ثقه بوده اسخر نخویی ،2423 ،ج .)520 :0بعد از ابوسخعید
عافوری در سند این روایر محمد بن حسین زیات همدانی از بزرگان روات قرار دارد که
راوی یک حدیث نوری خاص پیشخین نشخیخ صخدوق ،2002 ،ج )001 :5نیز هسخر .بر این اساس،
این روایر را میتوان صحیح دانسر و از آنجا که راویان بعد از ثابر بن دینار همگی قابل
اعتمادند انتساب این قول به ثابر بن دینار پذیرفتنی اسر.
عمربن اذینه ،که دارای  482روایر در اوکافی اسخخر دو روایر خلقر نوری خاص
پیش خین را نقل کرده اسخخر نشخخیخ صخخدوق ،2082 ،ج020 :5ا همو ،2002 ،ج .)532 :2منابع رجالی او را با
اختالف کوفی یا باخری یا مدنی دانسختهاند ،اما نجاشی او را «شیخ اصحابنا الباریین»
خوانده اسر ننجاشی.)580 :2433،
حدیث نصسخخر به لحاظ معیارهای علم رجال معتبر اسخخر و اگر دو متهم به غلو در
طریق آن ،یعنی محمد بن سنان و محمد بن عیسی بن عبید را حذف کنیم ،باز به دلیل آنکه
در طریق حخدیخث در طبقخه این دو فرد ،راوی دیگری حضخخور دارد ،میتوانیم بگوییم از
غیرطریق متهمان به غلو بهدسخخر ما رسخخیده اسخخر .در حدیث دو نیز راویانی که پس از
ّ
عمروبن انینخه قرار دارند ،یعنی حماد بن عیسخخی ،یعقوب بن یزید و سخخعد بن عبدالله و
علی بن الحسخین بن بابویه همگی از راویان دارای توثیقاند .بدین ترتیب برای انتساب این
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نقل به عمروبن انینه طریق معتبری وجود دارد.
حماد بن عیسی ،متوفای حدود  538که بیش از  833حدیث در کافی دارد ،راوی یک
حدیث خلقر نوری خاص پیشخین اسخر نشیخ صدوق ،2002 ،ج .)534 :2با توجه به توثیق راویان
بعد از او مششلی در انتساب این روایر به او وجود ندارد.
یعقوب بن یز ید االنبار ی ،که تا زمان اما هادی زنده بوده اسخخر  252روایر در
اوکافی دارد .وی سخه حدیث خلقر نوری خاص پیشین اسر نشخیخ صدوق ،2082 ،ج283 :2ا همو،
 ،2002ج532 :2ا همو .)001 :2430 ،در هر سه روایر ،راویان بعد از او بر اساس معیارهای رجالی،
افراد موثقیاند و از همینرو ،انتساب نقل این روایر به یعقوب بن یزید اششالی ندارد.
سلدیر صیرفی ،دو روایر خلقر نوری خاص پیشین نشیخ صدوق001 :2430 ،ا همو ،2082 ،ج:5
 )020-025نقخل کرده کخه بخا توجه به مورد وثوق بودن بودن راویان بعد از او در هر دو روایر
ّ
میتوان انتسخخاب نقل این دو روایر را به او مسخخلم و پذیرفتنی دانسخخر .او  33روایر در
کتاب کافی دارد.
عبلدالرحمن بن الحجلاج ،کخه یک روایر خلقر نوری خاص را نقل کرده اسخخر
نشخیخ صخدوق .)001 :2430 ،وی دوران امامر اما رضا را درف کرده اسر و نزدیک به 533
حدیث در اوکافی دارد.
الحسن بن علی بن فضال ،متوفای 554قمری ،که  321حدیث در کافی دارد و یک
حدیث خلقر نوری خاص پیشخین ،نقل کرده اسر نشخیخ صدوق .)001 :2430 ،همۀ راویان بعد
از او در این روایر ،ثقهاند.
اسحاق بن غالب ،ندارای  3روایر در کافی) یک روایر خلقر نوری خاص پیشین
را نقل کرده نکلینی ،2433،ج .)534-530 :2نجاشی او را توثیق کرده اسر ننجاشی.)35 :2433 ،
حسللن بن محبوب ،متوفای  554که دارای  2853روایر در کافی اسخخر ،راوی دو
روایر نوری خاص پیشخین اسخخر نکلینی ،2433،ج530 :2ا قمی ،2434 ،ج .)558 :5روایر نصسخخر او
که در اوکافی قرار دارد به طریق راویان ثقه به دسخر ما رسخیده اسر .اما در طریق روایر
دیگر او در تف یر ای افراد مهملی چون احمد بن محمد شیبانی ،محمد بن احمد بن بویه،
ّ
عبدالله بن محمد تفلیسی قرار دارند و نیز محمد بن سلیمان ،دیگر راوی واقع در طریق آن،
مشخترف بین مجهول و متهم به غلو اسر نطوسی .)040 :2030 ،از اینرو ،این روایر نمیتواند
شاهدی مستقل بر نقل این حدیث به دسر حسن بن محبوب باشد.
محمد بن الحسین ز یات الهمدانی ،متوفای  515از جمله راو یان ُپر روایر ندارای

موضع هشام بن حکم و دیگر متکلمان معروف کوفی

تا آنجا که نگارنده بررسی کرده اسر ،هشا و شاگردان بیواسطه و باواسطهاش در طبقات
مصتلف در طریق هیچ یک از احادیث خلقر نوری اهل بیر ندسخخرکم احادیث
خلقر نوری خاص و خلقر نوری خاص پیشین) قرار ندارند ننک :رضایی.)232-01 :2002 ،
ّ
نشته قابل توجه ،موضع سصر پیروان متأخر هشا همچون فضل بن شانان و کشی در
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 231حدیث در کافی) اسخخر که نجاشخخی او را «عظیم القدر» و «کثیر الروایه» دانسخخته
ننجاشی .)004 :2433 ،وی چهار روایر از روایات خلقر نوری را نقل کرده اسر نکلینی ،ج435 :2ا
کلینی ،ج202 :2ا شخخیخ صخخدوق ،2082 ،ج020-025 :5ا همو ،2002 ،ج .)002 :5تمخا راویخان بعخد از او در این
روایخات افراد موثقیانخد و از همینرو ،انتسخخاب این روایخات به محمد بن حسخخین قابل
قبول اسر.
بدین ترتیب با توجه به نقل احادیث خلقر نوری توسخخط حدود چهارده تن از محدثان
ثقه مدرسخخۀ کوفه میتوان نتیجه گرفر که در میان این محدثان اصخخل خلقر نوری مورد
قبول بوده اسخر ،اما نمیتوان گفر ایشخان در دو موضوع پیشین بودن این خلقر بر همۀ
موجودات اتفاق نظر داشخختندا زیرا برخی آنها احادیث خلقر نوری خاص پیشخخین را نقل
نشردهاند .این در حالی اسخخر که دیدیم نقل روایات خلقر نوری خاص پیشخخین وجه
مشترف بزرگان متهم به غلو بوده اسر.
تنوع و عد تشرار اسامی محدثان غیر متهم به غلو در رأس اسناد روایات خلقر نوری
میتواند حاکی از آن باشد که ایشان در نقل این احادیث بهصورت شبشۀ به هم پیوستهای
از راویان عمل نمیکردند ،بلشه هر کدا صخخرفا آن چه را که شخخنیده بودند ،نقل میکردند
بیآنکه منقوالت ایشان وجه مشترکی غیر از اصل خلقر نوری اهل بیر داشته باشدا
برای مثال ،محمد بن مسلم تنها در سند یک روایر و ابا بایر در سند دو روایر قرار دارند.
مقایسخخه حضخخور پراکنده این قبیل محدثان غیر متهم به غلو در احادیث خلقر نوری ،با
حضخخور مداو و تشراری تنی چند از بزرگان متهم به غلو در سخخند احادیث خلقر نوری و
احادیث نصسخختین مصلوق ،میتواند به این نتیجه منتهی شخخود که گرچه در فضخخای فشری
مدرسخخۀ کوفه نقل احادیث خلقر نوری وجه مشخخترف متهمان به غلو و محدثان غیر متهم
بوده ،اما متهمان به غلو اهتما بیشتری به نقل آنها داشتند.

قبخال راو یخانی اسخخر کخه احادیث خلقر نوری اهل بیر را نقل کردهاند که میتوان
ّ
ریشههای این موضع سصر را تا زمان خود هشا و شاگردان مستقیم او رصد کرد .کشی
روایتی را به طریق هشخا بن حشم نقل میکند که بر اسخاس آن ،اما صادق مفضل را
کافر و مشخرف خوانده اسر .گرچه اتهامی که در این روایر به مفضلزده شده اینسر که
رابطهای بدخواهانه با فرزند اما صادق دارد که میتواند به قتل این فرزند بیانجامد ،اما
ّ
تعبیر کافر و مشخرف میتواند به ابعاد غالیانه این ارتباط اشخاره داشته باشد نکشی.)050 :2048 ،
ّ
ّ
1
به اعتقاد کشخی ،مفضخل مدتی مسخختقیم بوده و بعد خطابی شخخده اسخخر نکشخی.)050 :2048 ،
ّ
موضخع مصالف فضخل را در قبال محمد بن سخنان و ابوسمینه پیشتر نقل کردیم نکشی:2003 ،
ّ
 )241و گفتیم که کشی نیز موضع مثبتی در قبال امثال مفضل و محمد بن سنان نداشته اسر
ّ
نکشی.)055 :2048 ،
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گرچخه نمیتوان موضخخع دقیق مواجهخه و مصخالفخر جریخان هشخخا با افرادی چون
مفضل بن عمر و محمد بن سنان و ابوسمینه را مشصص کرد ،اما میتوان با توجه به اینکه
این افراد کمابیش متهم به غلو بودند ،موضخخوع امامر را در میان موضخخوعات اختالفی
گنجانیدا زیرا هشخا و شخاگردش ابومالک حضرمی از سوی ابن عمیر که از راو یان ّ
موجه
بهشخمار میرود ،متهم بوده که آنگونه که شخاید حقوق اما را نمیشخناسد نکلینی ،2433 ،ج:2
 .)423به نظر میرسد این مصالفر یکسویه نبوده و از سوی مقابل ،برخی راویان احادیث
ّ
خلقر نوری همچون عبدالرحمن بن حجاج به شدت با هشا و شاگردش یونس مصالف
ّ
نکش خی .)583 :2003،در روایتی از او نقل شخخده که او پیامی از اما موس خی کاظم به
بودهاند
هشا رسانیده مبنی بر اینکه هشا نباید بحث کالمی کند و در غیر اینصورت در خون آن
ّ
نکشی .)532 :2003،جالب
حضرت شریک اسر ،ولی هشا از این فرمان اطاعر نشرده اسر
ّ
اسخر که نار بن صباح که کشی او را غالی میداند ،عبدالرحمن بن حجاج را مدح کرده
ّ
نکشی .)445 :2048 ،یعقوب بن یزید االنباری هم که سه روایر خلقر نوری را نقل کرده
اسر
کتابی در رد یونس داشخته اسخر ننجاشخی .)423 :2433 ،بهطور خالصه از این جناحبندیها بین
ّ
 .1بنا به نقل کش خی دو نفر به نا حجر بن زائده و عامر بن جذاعه در روایتی به اما عرض میکنند که مفضخخل قائل
بخه اینسخخر کخه امخامخان قخادر به ارزاق بندگاناند و اما این دیدگاه را نفی و مفضخخل را لعن میکند و از او تبری
ّ
ّ
میجوید نکشخی .)050 :2048 ،جالب اسخر که اما در روایر دیگری که کشخی به طریق محمد بن سنان و او
از محمخد بن کثیر ثقفی از اصخخحخاب مفضخخل نقخل کرده ،حجر بن زائخده و عخامربن جذاعه را به این دلیل که
برخالف دستور اما از مفضل بدگویی کردهاند ،نفرین کرده اسر نهمان.)055 :

جریخان هشخخا بن حشم که هیچ روایر خلقر نوری را نقل نشردهاند و جریان مقابل که
راوی روایخات خلقخر نوری بوده این احتمخال را پیش میکشخخد کخه فضخخایل و مقامات
امامان و از جمله خلقر نوری در زمرۀ موارد خالف این دو جناح قرار داشته اسر.
تخا آنجخا کخه نگخارنده بررسخخی کرده اسخخر ،دیگر متشلمان برجسخختۀ کوفی همچون
هشخخا بن سخخالم ،زراره ،مؤمن طاق نیز در طریق هیچ یک از احادیث خلقر نوری قرار
ندارند .در این میان ،میتوان یک حدیث نشخخیخ صخخدوق ،2082 ،ج )025 :5را اسخختثنا دانسخخر .این
حدیث در اصل دربارۀ شیوۀ تشریع انان اسر که در آن گذرا به موضوع خلقر نوری اشاره
شده اسر ننعرفه وشیعته وهو ی
نور حول العرش) .مؤمن طاق و ابن ابی عمیر در طریق این
حدیث قرار دارند.
مدرسۀ قم
خطوط حدیثی  -کالمی مدرسۀ قم

بنا به نظر یشی از محققان ننک :طالقانی ،)83-31 :2002،مدرسۀ قم مشتمل بر چهار خط حدیثی
کالمی بوده که عبارتند از )2 :خطی که از احمد بن محمد عیسخی اشخعری آغاز میشود.
ّ
پس از او در طبقۀ بعد سعد بن عبدالله اشعری و سپس ابن ولید و علی بن بابویه مشترکا در
اخیر این جریان قرار دارد که وارث
یک طبقه قرار دارند و در نهایر ،شیخ صدوق در طبقۀ ع
احادیث و اندیشههای کالمی آنهاسرا  )5خطی که با ابراهیم بن هاشم آغاز میشود و به
فرزندش علی بن ابراهیم در طبقۀ بعد میرسد و در نهایر ،به کلینی ختم میشود .این دو
خط افزون بر اینکخه – بخهویژه در طبقخات نصسخخر  -از نقل از مشخخایخ یکدیگر پرهیز
میکنند ،بهلحاظ موضخعشان در قبال اندیشههای هشا بن حشم نیز تقابل دارندا یعنی در
حالیکه علی بن ابراهیم ّ
مروج و مدافع اندیشخههای هشا و یونس بود و کتابی در اینباره
ّ
تحریر کرده بود ،سخخعد بن عبدالله ردیهای بر او در اینباره مینویسخخد نرضخخایی)235-232 :2002 ،ا
 )0خطی که آغازش با محمد بن خالد برقی اسر و با فرزندش احمد ادامه مییابد و پس
از او علی بن الحسخین السعد آبادی و محمد بن ابیالقاسم ماجیلویه مشترکا در طبقه آخر
این جریان قرار دارندا  )4خط متهمان به غلو که شخخصاخخیرهایی چون محمد بن علی
الایرفی ملقب به ابوسمینه ،محمد بن اورمه ،ابوسعید سهل بن زیاد آدمی و حسین بن عبید
-
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ّ
الله محرر را دربرمیگیرد نطالقانی.)83 -31 :2002 ،
دربارۀ این تقسیمبندی چند نشته قابل مالحظه اسر:
 .2هخمخانطور کخه محقق مخذکور اشخخخاره کرده ،میتوان دو خط نصسخخخر نخط
احمد بن محمد بن عیسخخی و خط ابراهیم بن هاشخخم) را هم بهلحاظ زنجیرۀ راویان از هم
متمایز کرد و هم بهلحاظ گرایش کالمیا اما نشخخان دادن اینکه خط محمد بن خالد برقی
یک خط فشری و دارای مواضع کالمی مشصای بوده ،نیازمند شواهد بیشتری اسر.
 .5متهمان به غلو در قم را دشخوار بتوان یک جریان دانسر که سلسله یا زنجیره استاد-
شخاگردی معینی را طی چند نسخل متوالی تشخشیل داده باشخند .احتماال سصرگیریهای
احمد بن محمد بن عیسی که در قم از گونهای حاکمیر اجتماعی برخوردار بود به متهمان
به غلو این امشان را نداد که به جریانسازی بپردازند.
 .0تنوع خطوط حدیثی کلینی و شیخ صدوق نشان میدهد که ایشان دسرکم در نقل
حدیث  -احتماال با هدف تجمیع بیشترین حد ممشن از میراث حدیثی پیشینیان  -تا حدی
از محدودیرهای سصرگیرانه التزا به خط حدیثی خود عبور کرده بودند .بدین ترتیب به
نظر میرسخد که در نسبر دادن تما ویژگیهای نوعی یک خط خاص به هر کدا از این
دو باید احتیاط ورزید.
 .4اگر فردی سصرگیر همچون ابن ولید را امتداد حقیقی خط احمد بن محمدبنعیسی
بدانیم ،شخاید نتوانیم محمد بن الحسخخن الاخفار را در طبقۀ پیش از او با توجه گسخختردگی
روایاتی که در بصررا راودرجات دربارۀ مقامات عالی امامان نقل میکند وارث فشری
همین خط بدانیم .دسرکم باید شواهدی بیش از این در دسر داشته باشیم بر اینکه وی
در مبحث امامر همانند ابن ولید میاندیشیده اسر.
به هر روی ،در مقا بررسخی مدرسخه کالمی قم ،برای حف .شمول و جامعیر بحث،
افزون بر بررسی نقش دو خط احمد بن محمد بن عیسی ،ابراهیم بن هاشم ،در نقل روایات
خلقخر نوری اهخل بیر  ،نقش متهمان به غلو و نیز احمد بن محمد بن خالد برقی و
پدرش را نیز بررسی میکنیم ،حتی اگر ایشان را خطوطی مستقل ندانیم .همچنین در مقا
بررسخی نقش شخصاخیرهای وابسخته به خط احمد بن محمد بن عیسی ،راویانی را که بر
ّ
حسخخب تحقیق محقق مخذکور متعلق به این خط تلقی شخخدهاند ،مد نظر قرار میدهیم،
هرچند بتوان در تعلق برخی ایشان همانند صفار به این خط تردید کرد.

نقش راویان متهم به غلو
محمد بن علی صیرفی ابوسمینه

وی راوی یک حدیث خلقر نوری خاص نشخخیخ صخخدوق ،2320،ج )424 :4و یک حدیث نصسخختین
مصلوق نکلینی ،2433،ج )442 :2اسخخر .نجاشخخی او را ضخخعیف و فاسخخداالعتقاد میداند و نقل
میکند که احمد بن محمد بن عیسی او را به اتها غلو از قم اخراج کردند ننجاشی.)005 :2433 ،
وی در کتب اربعه  022روایر دارد و بیشترین روایر را ن 40روایر) از مفضل بن صالح
نقل کرده اسخخر که همانطور که گفته شخخد ،مفضخخل بن صخخالح از راو یان جابر اسخخر و
ابن غضخائری نابن غضائری )88 :2014 ،و نجاشی او را ضعیف دانستهاند .ابوسمینه  51روایر از
محمد بن فضخیل صخیرفی که بنا بر گزارش طوسی متهم به غلو شده نطوسخی53 ،)012 :2030 ،
روایر از محمد بن سنان زاهری که او نیز متهم به غلو بوده ،نقل کرده اسر.
حسین بن عبید ّال بن سهل قمی الصغیر

سهل بن زیاد

او راوی یک حدیث نصسخختین مصلوق نکلینی ،2433 ،ج )442 :2و کسخخی اسخخر که بنا به گفتۀ
نجاشخخی احمد بن محمد بن عیسخخی به دلیل غالی و کانب بودنش او را از قم اخراج کرده
ّ
اسخر ننجاشخی ،)282 :2433 ،اما ابن ولید به طریق سخعد بن عبدالله کتابش را نقل کرده اسخخر.
شیخ طوسی در ف رست او را ضعیف و در رجال ثقه دانسته اسر نطوسی558 :2453،ا همو:2030 ،
ّ
 . )083برخالف متهمان به غلو کوفی که تا حدی میتوان ارتباط جریانی ایشخخان را در نقل
احادیث خلقر نوری اهل بیر نشخخان داد ،در میان این سخخه متهم به غلو ،در اینباره
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وی راوی سخخخه حخدیخث نکلینی ،2433،ج ،443 :2ش0ا  ،442ش0ا  ،445ش )23در زمینخه خلقخر نوری
خاص پیشخخین اسخخر .وی حدیث نصسخخر را محمد بن عیسخخی بن عبید نمتهم به غلو) و
محمد بن عبدلله نمهمل) ،حدیث دو را از محمد بن ابراهیم جعفری نمهمل) و حدیث
سو را از محمد بن سنان از مفضل بن عمر از جابر جعفی که هر سه متهم به غلواند ،نقل
ّ
ّ
کرده اسر .کشی حسین بن عبیدالله را از کسانی دانسته که قمیها او را به اتها غلو از قم
اخراج کردند نکشی )225 :2003،و نجاشی او را متهم به غلو دانسته اسر ننجاشی.)40 :2433 ،

ارتباط یا همشاری خاصخی رصخد نشد ،اما همانطور که پیشتر اشاره شد ،متهمان به غلو
قمی در نقل شماری از روایات خلقر نوری اهل بیر حلقه وصل کوفه و قم بودهاند.
صخخرف نظر از خاخخوص این احادیث ،برخی محققان میزان ارتباط میان ایشخخان در نقل
احادیث از یکدیگر را دال بر نوعی ارتباط فشری میان ایشان دانستهاند نطالقانی.)08 :2002 ،
خط احمد بن محمدبن عیسی
احمد بن محمد بن عیسی
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وی در طریق یخک حخدیث خلقر نوری خاص پیشخخین نکلینی ،2433،ج )534 :2و یک حدیث
خلقخر نوری خخاص نشخخیخ صخخدوق ،2008 ،ج )213 :2قرار دارد .وی همچنین حخدیثی را بخدین
مضخخمون نقخل کرده اسخخر کخه نبوت انبیخاء در اظله تنها هنگامی کامل شخخد که والیر
اهل بیر بدیشان عرضه شد و اهل بیر بر ایشان متمثل شدند و ایشان به والیر و
طاعر از اهل بیر اقرار کردند نصفار .)30 :2434 ،شاید این حدیث را نیز بتوان از احادیث
خلقر نوری برشمردا زیرا اصطالح اظله در این روایر تعبیر ظل در روایر دیگرش را که
ا
ْ ا
اصط ان اع ُه اعلی
آن را جزو احادیث خلقر نوری خاص پیشین برشمردیم ،تداعی میکند« :
ا
ا ا
َّ
ْ
ا ا اْ ا
ا
اع ْی عن عه عفی الذر عح این ن ارأ ُه او عفی ال اب عر َّی عة عح این اب ارأ ُه عظال ق ْبل خل عق ن اسخخ ام ٍة اع ْن ای عمین ع ْر عشخخ عه».
ع
نکلینی ،2433،ج.)534 :2
ّ
به نظر میرسخخد در فضخخای فشری کوفه اصخخطالح ظل تداعیکنندۀ اصخخطالح نور بوده
اسر .دسرکم در روایات متهمان به غلو نظیر مفضل و محمد بن سنان که تعبیر ظل النور
را بخهکخار بردهانخد نکلینی ،2433 ،ج )445 :2این ادعخا قخابخل تخأییخد اسخخخر .بعیخد اسخخخر کخه
احمد بن محمد بن عیسخخی از چنین فضخخا و تداعیای بیخبر بوده باشخخد .از سخخوی دیگر،
جالب اسخخر که احمد بن محمد بن عیسخخی در طریق هیچ یک از روایات خلقر نوری
خاص پیشین که از طریق متهمان به غلو نقل شدهاند ،قرار ندارد .این در حالی اسر که او
دسخخترسخخی کاملی به این راویان داشخخته اسخخرا برای مثال ،او در کتب اربعه حدود 023
حخدیث از محمد بن سخخنان که در باال نقش برجسخخته او را در نقل احادیث خلقر نوری
دیدیم نقل کرده اسر.

سعد بن عبد ّال اشعری

وی راوی دو روایر خلقر نوری خاص پیشخین نشیخ صدوق ،2082 ،ج020 :5ا همو ،2002 ،ج )001 :5و
یک روایر خلقر نوری خاص نشخخیخ صخخدوق )213 :2008 ،اسخخر .یشی از دو حدیث خلقر
نوری خاص پیشخین که وی نقل کرده نشیخ صدوق ،2082 ،ج )020 :5در اصل یک حدیث طوالنی
در مقا بیان چگونگی تشریع انان اسر که با جمله «نعرفه وشیعته وهو ی
نور حول العرش»
اشخارهای گذرا به خلقر نوری دارد .اما حدیث دیگرش نشخیخ صخدوق ،2002 ،ج )001 :0مضمون
خلقر نوری پیشین را بهطور کامل در بردارد.
وی که اکثر روایات خود را در کتب اربعه به ترتیب از احمد بن محمد بن عیسخخی و
محمد بن الحسخین ابی الصطاب نقل کرده ،هیچ روایر خلقر نوری را از متهمان به غلو
نقل نشرده اسخر .با اینهمه ،او در طریق شخیخ صدوق به برخی احادیث محمد بن سنان
متهم به غلو قرار دارد .کشی روایتی را نقل میکند که بر اساس آن مفضل تفویضی بوده و
ّ
از او ّ
تبری جسخخته اسخخر .در طریق این روایر سخخعد بن عبدالله و صخخفوان و
اما
ّ
عبدالله بن مسشان حضور دارند نکشی.)050 :2003،
محمد بن یحیی ابوجعفر العطار

عبدال بن جعفر الحمیری
ّ

او راوی یک حدیث خلقر نوری خاص پیشین نشخیخ صدوق )001 :2430 ،اسر .شیخ طوسی او
را ثقه دانسته و نا کتابهایش را نیز نکر کرده اسر نطوسی.)504 :2453،
محمد بن الحسن بن فروخ

او راوی یخک حخدیث خلقر نوری خاص نکلینی ،2433 ،ج )080 :2و یک حدیث خلقر نوری
خخاص پخیشخخیخن نشخخیخخ صخخخدوق ،2082 ،ج )020 :5اسخخخر .روایخات او در کختخب اربعخخه از
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وی راوی یک حدیث خلقر نوری عا نشخیخ صدوق ،2082 ،ج )04 :2و یک حدیث خلقر نوری
خاص پیشخین اسر نکلینی ،2433 ،ج .)202-530 :2نجاشی او را ثقه ،عین و کثیر الحدیث دانسته
اسخخر .ننجخاشخخی .)020 :2433 ،او بیش از  4833حخدیث در اوکافی دارد که بیش از 0233
حدیث را از احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده اسر.
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احمد بن محمد بن عیسخخی ن 212روایر) ،محمد بن عیسخخی بن عبید ن 238روایر)،
ابراهیم بن هاشخخم قمی ن 80روایر) ،محمد بن الحس خین بن ابی الصطاب ن 12روایر)،
یعقوب بن یزید االنباری ن 15روایر) اسخخر .او همچنین  02روایر از علی بن محمد
القاسخانی نقل کرده در حالیکه احمد بن محمد عیسی نظر مثبتی دربارۀ این فرد نداشته و
میگفته از او مذاهب منشرهای شخخنیده اسخخر ننجاشخخی .)522 :2433 ،این امر نشخخان میدهد که
صخفار تق ّیدی به دیدگاههای احمد بن محمد بن عیسی نداشته اسر و او را نمیتوان وارث
گرایش فشری احمد بن محمد بن عیسی دانسر.
محمد بن احمد بن یحیی االشعری صاحب نوادر

31

او راوی یک حدیث خلقر نوری خاص پیشین اسر نکلینی ،2433 ،ج .)202 :2نجاشی و طوسی
او را فینفسخه ثقه دانسختهاند ،اما به نظر ایشان ،برخی روایاتش مشتمل بر تصلیطاندا زیرا
گاه از افراد ضخخعیفی نقل میکند ننجخاشخخی048 :2433 ،ا طوسخخی .)423-438 :2453 ،ابن ولید برخی
روایات او را که از افرادی چون سهل بن زیاد و ابوسمینه نقل شده نمیپذیرفته اسر ننجاشی،
 .)048 :2433این نشخخان میدهد که حسخخاسخیر قمیها به افرادی چون دو فرد مذکور که از
زمان احمد بن محمد بن عیسی آغاز شده بود تا زمان ابن ولید همچنان ادامه داشته اسر.
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او تنها دو حدیث خلقر خاص نوری پیشخین نشیخ صدوق ،2082 ،ج020 :5ا همو ،2002 ،ج )001 :5نقل
ّ
کرده اسر .بدین ترتیب میتوان نظر او دربارۀ خلقر نوری را همانند نظر سعد بن عبدالله
دانسر .گفتنی اسر که ابن ولید در کتب اربعه  540حدیث از حسین بن حسن بن ابان و
ّ
 224حدیث از سخخعد بن عبدالله نقل کرده اسخخر .این در حالی اسخخر که همۀ احادیث
حسخخین بن حسخخن بن ابخان در کتخب اربعخه  541عخدد اسخخخر کخه  540عخدد آن را از
حسخین بن سخعید اهوازی نقل کرده اسر .بدین ترتیب این احتمال تقویر میشود که او
ّ
بیش از آنکه وارث روایی سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن عیسی باشد ،وارث روایی
حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید اهوازی اسر.

علی بن الحسین بن بابویه

او پدر شخیخ صخدوق اسر که شیخ صدوق در کتب مصتلفش در مجموع بیش از 2333
حدیث از او نقل کرده اسر .او یک روایر خلقر نوری عا نشخیخ صدوق ،2082 ،ج )04 :2و یک
روایر خلقر نوری خاص نشخیخ صخدوق )213 :2008 ،و سخه روایر خلقر نوری خاص پیشین
نشیخ صدوق ،2082 ،ج283 :2ا ج020 :5ا همو ،2002 ،ج )001 :5روایر کرده اسر.
او دو حدیث از سه حدیث خلقر نوری خاص پیشین را اختااصا از راو یان غیر متهم
به غلو نقل کرده اسخخر نشخخیخ صخخدوق ،2082 ،ج020 :5ا همو ،2002 ،ج .)001 :5اما در طریق دو حدیث
دیگرش ،یعنی یک حدیث نوری خاص نشخخیخ صخخدوق )213 :2008 ،و یک حدیث از سخخه حدیث
نخوری خخاص پیشخخین نشخخیخخ صخخخدوق ،2082 ،ج )283 :2متهمخان بخه غلوی همچون جعفربن
محمد بن مالک نشخیخ صخدوق ،)213 :2008 ،و ابراهیم بن اسخحاق ،و جابر نشیخ صدوق ،2082 ،ج)283 :2
قرار دارند .نقل از متهمان به غلو را دسخرکم در مورد جابر نمیتوان یک اسختثنا دانسرا
زیرا او در کتخب اربعخه بر اسخخخاس الگوی تشرار شخخونخده خودش از احمخد بن ادریس از
محمد بن سالم از احمد بن النار از عمرو بن شمر از جابر ،یازده حدیث نقل کرده اسر.

شخخیخ صخخدوق  20روایر از مجموع بیش از  03حدیث خلقر نوری که در این تحقیق
ّ
مدنظر بودهاند ،را در آثارش گنجانیده اسخخر .مضخخامین احادیثی که او نقل کرده شخخامل
احادیث خلقر نوری خاص پیشین نیز میشود .همچنین افرادی که در اسناد این روایات
قرار دارند ،افزون بر محدثان بزرگی چون ابابایر و محمد بن مسلم ،شامل متهمان به غلو
کوفی نظیر جابر ،مفضل ،عمروبن شمر و محمد بن سنان و برخی متهمان به غلو مرتبط با
حوزۀ حدیثی قم همچون ابوسخمینه میشخود .از اینرو ،میتوان گفر که شخیخ صدوق با
توسعۀ سعه صدر پدرش نقل حدیث از متهمان به غلو را در دستور کار قرار داده بود.
خط ابراهیم بن هاشم

ابراهیم بن هاشخخم از جمله پرروایرترین راو یان در کتب اربعه اسخخر که بصش عظیمی از
روایاتش را به ترتیب کثرت از ابن ابی عمیر ،حماد بن عیسخخی ،حسخخین بن یزید النوفی،
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شیخ صدوق
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حسخخن بن محبوب و اسخخماعیل بن مرار نقل کرده اسخخر .عمدۀ روایر او را پسخخرش
علی بن ابراهیم نقل کرده اسخر .بیشترین روایات علی بن ابراهیم را در کتب اربعه ،کلینی
نقل کرده اسر.
ابراهیم بن هاشم و پسرش در طریق هیچیک از روایات خلقر نوری اهل بیر قرار
ندارند .این امر میتواند از بدبینی آنها به راو یان این قبیل احادیث سخرچشمه گرفته باشد.
جالب اسر که در کتب اربعه ابراهیم بن هاشم از محمد بن سنان تنها سه روایر نقل کرده،
در حالیکه احمد بن محمد بن عیسخی  022روایر از محمد بن سخنان نقل کرده اسر .بر
این اسخخاس ،میتوان نتیجخه گرفخر کخه از دو خط اصخخلی انتقخال حخدیخث بخه قم ،خط
احمد بن محمد بن عیسخخی پذیرش بیشخختری نسخخبر به احادیث خلقر نوری و شخخاید
بخالمالزمخه دیگر احخادیخث امخا شخخنخاسخخی واالمرتبخه داشخخته اسخخر .محدودیر خط
ابراهیم بن هاشم میتواند از گرایش او به اما شناسی پایین مرتبه هشا بن حشم سرچشمه
گرفته باشد.
البته ،در پایان این زنجیره کلینی قرار دارد که بنا به شمارش کنونی نه روایر از روایات
خلقر نوری اهل بیر را نقل کرده اسخخر .روشخخن اسخخر که کلینی این روایات را از
غیر طریق علی بن ابراهیم نقل کرده اسخخر .در میان زنجیرۀ باالروندۀ راویان خلقر نوری
اهخل بیخر در اوکرافی ،هم متهمخان بخه غلو اخراجی از قم همچون سخخهل بن زیاد و
ّ
ابوسخمینه ،حسخین بن عبید الله بن سهل حضور دارند و هم متهمان به غلو کوفی همچون
مفضخخل و محمد بن سخخنان و هم افراد مجهولی نظیر عمران بن اسخخحاق الزعفرانی .کلینی
روایات خلقر نوری را از طریق مشایصی همچون احمد بن محمد عاصمی نکلینی ،2433،ج:2
 )435 ،080احخمخد بخن ادریخس نهخمخان )202 ،445 :و عخلی بن محمخد عالن کلینی نهمخان)442 :
محمد بن یحیی عطار نهمان )202 ،530 :و حسین بن محمد اشعری نهمان ،442 :ح  )3نقل و روایر
کرده اسر.
پیشخختر گفتیم که علی بن محمد بن عالن کلینی بیشخخترین احادیث خود را از متهمان به
غلوی همچون سهل بن زیاد ،صالح بن ابی حماد رازی و اسحاق بن محمد بن احمد نصعی
نقل کرده اسر .تما افرادی که در طریق حدیث نصستین مصلوق منقول از وی نکلینی،2433،
ج )442 :2قرار دارند نسخهل بن زیاد ،ابوسمینه ،علی بن حماد ،مفضل) افراد متهم به غلواند.

کوفینهمان ،442 :ح )2

در سخخه روایر منقول از احمد بن ادریس نیز متهمان به غلو قمی و
حضخخور پررنگی دارنخد .در طریق حخدیخث حسخخین بن محمد اشخخعری نهمان ،442 :ح )3
محمد بن سخنان و معلی بن محمد قرار دارند که در باال تعلق ایشان به خط متهمان به غلو
بیان شد .احمد بن محمد عاصمی اصالتا کوفی ،ولی ساکن بغداد بوده که احادیث مشایخ
کوفی را در بغداد نقل میکرده اسخخر .احتماال کلینی وی را در بغداد دیده اسخخر .در دو
روایر وی ،فرد معروف به متهم به غلوی وجود ندارد.
بر این اسخخاس ،میتوان دریافر که کلینی در اخذ احادیث خلقر نوری اهل بیر
هم از بزرگترین شخیصش یعنی علی بن ابراهیم عبور کرده و هم محدودیرهایی را که خط
احمد بن محمد بن عیسی در نظر داشته نقَ کرده اسر .وی در این توسعه و تسهیل تابع
مشایصی همچون عالن کلینی و احمدبن ادریس قمی بوده اسر.
خط احمد بن محمد بن خالد البرقی

نتیجه

متهمان به غلو در مدرسخخۀ کوفه چه منفردا و چه بهصخخورت جریانی و زنجیره وار در نقل
احادیث خلقر نوری اهل بیر نقش بس خزایی ایفا کردهاند ،اما افزون بر آنها ،محدثان
برجسختۀ کوفی و نیز محدثان معمولی و در عین حال توثیق شده نیز به طرقی غیر از طریق
متهمان به غلو این احادیث را نقل کردهاند .عد حضور هشا بن حشم و زراره در نقل این
احادیث میتواند حاکی از عد اعتقاد ایشخان به این مضخمون باشخدا اما دلیل روشنی بر
مصالفر ایشان با این مضمون در دسر نیسر.
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احمخد بن محمخد بن خخالخد برقی و پخدرش در طریق هیچیخک از احادیث خلقر نوری
اهل بیر قرار ندارند .در محاسن حدیثی دربارۀ خلقر نوری اهل بیر یافر نشد.
با اینهمه ،او در این کتاب بابی را به خلقر مؤمن از نور خداوند اختاخاص داده و در آن
از جمله حدیثی را به طریق محمد بن سخنان از مفضل بن عمر از اما صادق نقل کرده
که از خلقر «مؤمن» از نور عظمر و جالل کبریای خداوند سخخصن میگوید نبرقی:2032 ،
 .)202پیداسر که این حدیث فضیلر اختااصیای را برای اهل بیر اثبات نمیکند.
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در مخدرسخخۀ قم هر دو خط اصخخلی نقل حدیث نخط منتهی به کلینی و خط منتهی به
شخخیخ صخخدوق) در نقل همه گونههای احادیث خلقر نوری اهل بیر  ،حتی خلقر
نوری خاص پیشخخین با هم اشخختراف دارند .در عین حال ،بین ابتدا و انتهای هر کدا از دو
خط در قبال نقل این احادیث تطوری مشخخهود اسخخر .در خط منتهی کلینی به رغم اینکه
علی بن ایراهیم و ابراهیم بن هاشخخم دو حلقه اصخخلی متاخخلکننده کلینی به میراث حدیثی
کوفه هیچ حدیث خلقر نوری اهل بیر را نقل نشردهاند ،کلینی با اسختفاده از مشایخ
دیگر خود این احادیث را در اوکافی گنجانیده اسر .از طرف دیگر او رویه ابراهیم بن هاشم
و علی بن ابراهیم را در عد نقل از متهمان به غلو نظیر مفضل و محمد بن سنان نقَ کرده
و از ایشان احادیث فراوانی نقل کرده اسر .در خط منتهی به شیخ صدوق ،در حالیکه سه
ّ
حلقه سصرگیر پیش از او ،یعنی احمد بن محمد بن عیسی و سعد بن عبدالله و ابن الولید
بهصورت محدود احادیث خلقر نوری را نقل کردهاند ،وی به تبع پدرش دسر و دلبازتر
با این احادیث روبهرو شخده و شمار باالیی از آنها را نقل کرده اسر .بدین ترتیب میتوان
گفر مدرسۀ قم به مرور زمان تعداد هر چه بیشتری از روایات خلقر نوری اهل بیر را
مورد پذیرش قرار داده اسخخر و در این پذیرش ابایی نداشخخته که از متهمان به غلو کوفی و
قمی نقل کند.
با توجه به مجموع روایات راویان قم و کوفه دربارۀ خلقر نوری اهل بیر میتوان
گفر که نقل و در نتیجه اعتقاد به اصخخل خلقر نوری اهل بیر و حتی خلقر نوری
پیشین بین راویان و خطوط حدیثی قم و کوفه ،اعم از غیر متهمان به غلو ،متهمان به غلو و
متهمکنندگان به غلو مشترف بوده و این اعتقاد نمیتواند از جمله موارد اتها به غلو باشد.
در این میان در خاوص خط کالمی هشا بن حشم و هواداران و پیروان قمی و خراسانی
آن نمیتوان حشمی قاطع صادر کردا زیرا از یکسو از نقل احادیث متهمان به غلو جز به
ندرت ابا داشتهاند و از سوی دیگر برخی ایشان ،برخی راویان احادیث خلقر نوری را به
کذب متهم کردهاند ،هرچند مشصص نشردهاند که کدا روایاتشان را کذب میدانند.

کتابنامه

 .2ابن غضخخائری ،احمد بن حسخخین ن ،)2014اورجال ،تاخخحیح :سخخید محمد رضخخا جاللی

33
جر یانشناسی راو یان روایات خلقت نوری اهل بیت:در دو مدرسة کوفه و قم

حسینی ،قم :دار الحدیث.
 .5اشخعری ،ابو الحسن ن2433ق) ،مقاالت اإلسالمیین واختالف اواص ین ،آلمان -ویسبادن:
فرانس شتاینر.
 .0اقوا کرباسی ،اکبر ن« ،)2002مدرسه کالمی کوفه» ،نقدونظر ،ش ،12ص.12-08
 .4برقی ،احمد بن محمد بن خالد ن2032ق) ،اواحاسن ،تهران :دار الشتب اإلسالمیة.
 .2بیات مصتاری ،مهدی ن ،)2005خقرشرید شررق در سردو سقم؛ فضل بن شاذاط نیشابقر ،
قم :موسسه کتابشناسی شیعه.
 .1حمیری  ،ابو سخخعید بن نشخخوانن ،)2035اوحقر اوعین ،تحقیق و تعلیق :کمال ماخخطفی،
تهران :اعادات.
ی
 .3خزاز رازی ،علی بن محمخد ن2432ق) ،کفایة األثر فی اونص ع ی األ اة اإلثنی عشررر ،قم:
انتشارات بیدار.
 .8خویی ،سخید ابوالقاسم موسوی ن2423ق) ،معجم رجال اوحدیث ،قم :مرکز نشر آثار شیعه.
 .0خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن ،)2035معجم رجال اوحدیث وتفصیل طبقات اورجال ،قم :مرکز نشر
الثقافه االسالمیه.
 .23رضخایی ،محمدجعفر ن« ،)2002امتداد جریان فشری هشخا بن حشم تا ششلگیری مدرسه
کالمی بغداد» ،نقد و نظر ،ش ،12ص.223-02
 .22خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن« ،)2002تبیین معنایی اصطالح علمای ابرار با تأکید بر جریانات فشری
اصحاب ائمه» ،اندیشه نقین دینی ،ش ،02ص.38-10
 .25صخفار ،محمد بن حسن ن2434ق) ،بصا ر اودرجات فی فضا ل آل ی
محاد  ،قم :مشتبة
ّ
آیة الله المرعشی النجفی.
 .20طالقانی ،سیدحسن ن« ،)2002مدرسه کالمی قم» ،نقدونظر ،ش ،12ص.03-11
 .24طاووسخی مسخرور ،سعید ن ،)2088پژوهشی پیرامقط جابر بن یرید جعفی ،تهران :انتشارات
دانشگاه اما صادقنع).
 .22طوسخی ،محمد بن حسخن نشخیخ طوسخی) ن2433ق) ،ت هیب األحکام ،تاخحیح :حسن
موسوی خرسان ،تهران :دارالشتب اإلسالمیه.
 .21خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن ،)2030رجال اوطقسی ،قم :مؤسسة النشر االسالمی.
 .23خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن2453ق) ،ف رست کتب اوشیعة وأصقو م وأسااء اواص ینفین وأصحاب

477
دو فصلنامه ک م اهل بیت
شماره  ،۲پاییز و زمستان 4931

األصقل ،اعداد :المشتبة المحقق الطباطبایی ،قم :ستاره.
 .28فضخل بن شخانان نیشخابوری ن ،)2010االیضاا ،تحقیق و تقدیم :سید جاللالدین ارموی،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ّ
 .20کش خی ،محمد بن عمر بن عبد العزیز ن2048ق) ،رجال اوکشرری ،مشخخهد :مؤسخخسخخه نشخخر
دانشگاه مشهد.
 .53کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسخخحاق ن2433ق) ،اوکافی ،تحقیق :علی اکبر غفاری و محمد
آخوندی ،تهران :دارالشتب اإلسالمیة.
 .52محمد بن علی بن بابویه نشیخ صدوق) ن ،)2015اوخصال ،قم :جامعه مدرسین.
 .55خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن2082ق) ،ع ل اوشرا ع ،قم :کتابفروشی داوری.
 .50خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن2002ق) ،کاال اودین وتاام اونعاة ،ماحح :علی اکبر غفاری ،تهران:
دارالشتب اإلسالمیه.
 .54خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن2008ق) ،اوتقحید ،قم :جامعه مدرسین.
 .52خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن2430ق) ،معانی األخبار ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .51خخخخخخخخخخخخخخخخخ ن2420ق) ،کتاب من ال یحضرو اوفقیه ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .53مجلسخخی ،محمخد بخاقر ن2430ق) ،بحرار األنقار اوجرامعرة وردرر أخبرار األ اة األط ار،
بیروت :دار رحیاء التراث العربی.
 .58نجاشخی ،احمد بن علی ن2433ق) ،رجال اونجاشی ،ماحح :سید موسی شبیری زنجانی،
قم :مؤسسة النشر االسالمی.
 .50نعمانی ،محمد بن ابراهیم ن2003ق) اوغیبة ،تهران :نشر صدوق.
 .03نوری ،حسخین بن محمد تقی ن2438ق) ،م رتدر اوقسا ل وم تنب اوا ا ل ،قم :مؤسسة
آلالبیر

.

