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چکیده

جریانهای حدیثی کوفه در عصرامام صادق

کوفه در سدۀ دوم ،از مهمترین مراکز علوم اسالمی بود .حضـور تعـداد زیـادی از
علمای شیعه و سنی و پیروان مذاهب دیگر و حتی ملحدان ،زمینۀ تعامل ،بحث،
منـاظره ،و تضــارب افکـار و اندیشــهها را فـراهم آورده بــود .در میـان اهــل ســنت
گرایش غالب ،جریان رأی و قیـاس بـود .در میـان شـیعیان نیـز وجـود شـاگردان
ممتــاز و برجســتۀ امــام صــادق و خانــدانهای علمــی شــیعه کــه همگــی از
شاگردان ائمه بودند ،این شهر را به پایگاهی برای تشی تبدیل کرده بـود .بـه
طور کلی در کوفه در عصر امام صادق در برخورد با حدیث جریـان عقـلگرا،
جریان نقل گرا وجود داشت .هر یک از این جریانها دارای ویژگیها و مشخصات
خود بودنـد و افـراد شاخصـی در آن حضـور داشـتهاند .مقالـۀ حاضـر ،بـه بررسـی
ویژگیهــای ایــن جریــانهــا و نقــش و جایگــاه آنهــا در آن دوره و معرفــی افــراد
شاخص این جریانها و نحوۀ مقابلۀ امام صادق با آنها پرداخته است.
کلیدواژهها :امام صادق  ،کوفه ،اصحاب حدیث ،اصحاب رأی ،غالیان.
مقدمه

مدرسۀ کوفه یکی از پررونقترین مدارس علمی در طول تاریخ اسالم بوده است که در آن به تعلیم
علومی مختلفی همچون قرائت ،نحو ،حدیث ،فقه و کالم پرداخته میشـد (سـید براقـی:1626 ،
.)112
با تأسیس این شهر در دورۀ خلیفۀ دوم و با ورود ابن مسعود و جمعی از صحابۀ پیامبر بـه ایـن
شهر ،حدیث نبوی در آنجا نشر و گسترش یافت و بعد از جنگ جمل و ورود امیرالمؤمنین

بـه

009

این شهر ،کوفه به تدریج چهرۀ شیعی بـه خـود گرفـت و پایگـاهی در آمـوزش فقـه و حـدیث شـد.
امامان شیعه نیز در هر دوره ،از توجه بـه ایـن مرکـز علمـی خـودداری نمـیکردنـد تـا اینکـه امـام
با ورود به کوفه از نزدیک بـرای شـیعیان بـه نقـل حـدیث پرداختنـد (معـارف:1131 ،

صادق

)122؛ به طوری که حسن بن علـی بـن زیـاد وشـاء موفـق بـه دیـدن  122نفـر از شـاگردان امـام
صادق

در کوفه شده است (نجاشی)62 :1145 ،

بر اساس آمار رجال الىوسی بیش از دوسوم راویان شیعی کوفی بودنـد کـه بسـیاری از آنهـا
بهصورت خانوادگی ،راوی احادیث اهل بیت
راوی از اهل بیت

بودند .مرحـوم بحرالعلـوم ( )1141خانـدانهای

را برشمرده است که اغلب آنها کوفی هستند .ازجمله بیـوت علمـی کوفـه

میتوان به خاندانهای آل ابی شعبه ،آل اعین ،آل ابی صفیه اشاره کرد که در این میان خانـدان
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

آل اعین امتیاز واالیی داشت (.)221/1
و در شهر مدینه بود .در این زمان ،راویان شیعی ،از

بیشترین ارتباب کوفیان با امام صادق
کوفه بهصورت فردی یا گروهی به خدمت امام

میرسیدند و حدیث دریافت میکردند .این امر

باعث شده بود مسجد کوفه برای راویان شیعه محل نقل و بحث از روایات امام صادق

باشـد.

عالوه بر آن ،صحابه و تابعین زیادی در این شهر سکونت داشتند .کـه بیشـتر آنهـا دارای مقـام
واالی معنوی و جایگـاه بلنـد رهبـری علمـی بودنـد و از راویـان احادیـث ائمـه
صادق

 ،بـهویژه ،امـام

.

همۀ این عوامل،سبب شده بود این شهر،مرکز تضارب افکـار و اندیشـهها و پیـدایش مـذاهب
ً
گوناگون باشد .معموال مدرسۀ حدیثی کوفه در مقابل مدرسۀ مدینه دانسته میشود؛ بـدین ترتیـب
که مدرسۀ مدینه چون مشتمل بر صحابه و تابعانی بود که در ترویج احادیث نبـوی مـیکوشـیدند،
«مدرسة اهل الحدیث» نامیده شد و مدرسۀ کوفه به دلیل اینکه شامل گروندگان به رأی و اجتهاد
بود ،به «مدرسة اهل الرای» مشهور شد (جباری.)65 :1136 ،
نکتۀ مهم در بررسی این مدرسۀ حدیثی ،جریانهـایی اسـت کـه در ایـن بـوم فعـال بودهانـد.
طبیعی است که بخشی از روایات ائمه

در تبیین راه صحی و مسیر درست و هشدار اصـحاب

در دوری از جریانهای انحرافی است .شناخت این جریانها میتوانـد بـه روشـن شـدن وضـعیت
عصر صادقین و تالشهای ایشان در تبیین مکتب اهل بیت
021

کمک کند.

نیمسا

مقالۀ حاضر در پی بررسی جریانهای موجود در کوفه است؛ تا از این طریق بتوان به تصویری
روشن از جریانهای حدیثی عصر امام صادق
امام صادق

در این شهر دست یافت و بخشـی از راویـان از

را ،که در جهت قبول یا طرد این جریانها است ،شناسایی کرد.

 -7جریانهای حدیثی کوفه

برای بررسی جریانهای حدیثی کوفه میتوان این جریانها را ،با توجـه بـه میـزان توجهشـان بـه
حدیث ،به دو گروه دستهبندی کرد :عقلگرا ،و نقل گرا .هر یک از جریـانهـا دارای ویژگـیهـایی
است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
 .7-7عقلگرایی در حوزۀ حدیث

معارف وحیانی ،بر نقش عقل تأکید دارد و تفکیکهایی در قلمرو حدیث ایجاد میکند .ازنظر آنها
جایگاه حدیث ،در فقه و احکام با جایگاه آن در کالم و عقاید متفاوت است .این جریـان بـه احـراز
صدور حدیث و حجیت آن توجه ویژهای دارد ،و در فهم و داللت نیز به اجتهاد در متن و استنباب
توجه میکند .به عقیدۀ آنها نباید تنها بهظاهر واژهها بسنده کرد بلکه باید مراد متکلم را فراتـر از
ظاهر جستجو کرد (مهریزی.)15 :1131 ،
البته نمیتوان مرز مشخصی میان ّ
نصگرایی و عقلگرایی متصور شد؛ زیـرا تنـدترین فقهـای

جریانهای حدیثی کوفه در عصرامام صادق

عقلگرایی عنوانی عام است که به هرگونه نظام فکری و فلسفی گفته میشود که نقشـی عمـده و
اساسی به عقل میدهد .در اینجا عقلگرایی در مقابل ّ
نصگرایی است .این نظام فکـری در برابـر

عقلگرا هرگز با احادیث معتبر مخالفت نکردند و ّ
نصگرایان محدود بـودن کـاربرد عقـل را انکـار
نکردهاند( .پاکتچی.)121/1 :1141 ،
از آنجا که در دوران متقدمان ،مرز مشخصی میان فقـه و حـدیث مشـاهده نمـیشـد و بیشـتر
فقها از محدثین مشهور به شمار میآمدند ،در این قسمت میزان عقلگرایی در حوزۀ حـدیث را در
دو بخش فقه و کالم بررسی میکنیم.
 .7-7-7میزان عقلگرایی در حوزۀ فقه

در فقه ،عقل به عنوان یکی از مناب استنباب احکـام بـه شـمار میآیـد و فقیـه بـا شـرایط خـاص،
حکمی از احکام الهی را به کمک عقل به دست میآورد .البته گاهی دلیلش بها دادن به عقل در
دامنۀ وسی و نبود دالیل نقلی معتبر ،و اعتقاد به اینکه عقـل میتوانـد مـالک احکـام و موانـ را
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درک کند ،بوده است؛ در حالی که در آموزههای معصـومان ،عقـل نمیتوانـد جزئیـات شـریعت را
کشف کند (کلینی.)53/1 :1621 ،
 .7-7-7-7عقلگرایی در فقه اهل سنت

در

پیشینۀ رأی گرایـی در فقـه اهـل سـنت را میتـوان از همـان دوران زنـدگی رسـول اکـرم
ً
گوناگونی دیدگاههای فقهی اصحاب جستجو کرد .طبیعتا بعد از ایشان اختالف نظرهـای فقهـی
گسترش بیشتری یافت (ابوداوود1151 ،ق .)211/2 ،گرچه مبنای برخی از این اختالف نظرهـا،
به مختلف بودن احادیث مرج آنها باز میگشت ،اما روی آوردن به رأی در مسائلی کـه حکمـی
دربارۀ آنها در کتاب و سنت وارد نشده بود ،یا تصور میشد وارد نشده ،زمینهای مهم بـرای بـروز
اختالف فقهی در میان صحابه بوده است (پاکتچی.)121/1 :1141 ،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

کوفه چون شهر تازه تأسیس و نزدیک به تمدنهای بزرگ آن زمان بـود ،گروههـای مختلـف
ً
دینی و مذهبی در آن زندگی میکردند .معموال پرسـشهای نوظهـور فراوانـی داشـتند .همچنـین
فاصلۀ زیادی که کوفه از مرکز وحی و نشر احادیث نبوی داشـت و ایـنکـه بـه احادیـث دسترسـی
نداشت ،و اختالب احادیث موجود با احادیـث جعلـی و سـاختگی ،و شـرایط سیاسـی و اجتمـاعی
حاکم ،و انزوای خاندان رسالت ،زمینۀ پیدایش موج گستردهای از رأی و قیاس بود .به طوری که
با ورود ابن مسعود به کوفه و اجتهادات او ،مکتب رأی در کوفه تقویت شد .بعد از او هـم ابـراهیم
نخعــی (م ،)14و ســدس شــاگردش حمــاد بــن ســلیمان (م )122راه او را ادامــه دادنــد .تــا آنکــه
ابوحنیفه رأی و قیاس را به طور گسترده در صحنۀ اجتهاد و شناخت احکـام شـرعی بـه کـار بـرد.
البته باید توجه داشت که گرایش غالب در کوفه رأی و قیاس بوده است نه اینکـه اهـل کوفـه بـه
حدیث عمل نمیکردند (همان .)111/5 :در بین فقهایی کـه در کوفـه بـه رأی و قیـاس رو آورده
بودند ،میتوان از ابن شبرمه ،ابن ابی لیلی و ابوحنیفه یاد کرد.
الف :عبداهلل بن شبرمه بن طفیل (411-27ق)

ابن شبرمه در مشرب فقهی خود گرایش زیادی به رأی داشت .در حدیثی از امام صادق

آمده

است« :استفاده از قیاس ،دانش ابن شبرمه را تباه کـرده اسـت» (کلینـی .)51/1 :1621 ،خـود
ابن شبرمه دربارۀ حدیثی از امام صادق

 ،که در آن عمل کردن بـه قیـاس و فتـوا دادن بـدون

آگاهی از ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه را مساوی هالکت خـود و دیگـران دانسـته (همـان:
022

 ،)51/1بیان میکند که هرگاه آن را به یاد میآورم نزدیک است قالب تهی کنم.

نیمسا

روزی ابن شبرمه در مسجد خیف خطاب به امام صادق

گفت ما در عراق بر اساس کتاب

خدا و سنت عمـل مـیکنیم و گـاهی مسـئلهای بـر مـا وارد میشـود و رأی خـود را در آن بـه کـار
میبریم .امام در پاسخ فرمود« :علی را میشناسی»؟ ابن شبرمه علی
او گفت« :همانا علی

را بسیار ستود .امام بـه

از اینکه رأی وارد دین خدا شود پرهیز داشت و همواره از اینکه قیـاس

و رأی را در دین به کار بندد ،دوری میجست» (برقی .)212/1 :1111 ،برای نمونه از رای گرایی
ابن شبرمه مـیتـوان بـه مـواردی در بـاب عتـق (کلینـی ،)24/1 :1621 ،طـالق حـره (همـان:
 )141/4و رضاع (همان )664/5 :اشاره کرد.
ب :ابن ابی لیلی

یکی دیگر از فقهای اهل رأی و قیاس کوفه ابن ابی لیلی است .او در بسیاری از موارد بـر اسـاس
به تـو رسـیده و از ابـوبکر و

«به چه چیزی قضاوت میکنی»؟ گفت« :به آنچه از رسول خدا
عمر روایتشده» .امام

به او فرمود« :آیا این سخن از رسول خدا

فرمود بعد از من علی

در کار قضاوت از همه داناتر است»؟ ابن ابی لیلـی پاسـخ داد« :آری».

فرمود« :پس از چه رو در میان مردم جز با حکم علی

امام

به تو رسیده اسـت کـه

داوری میکنی با اینکه سخن

پیامبر را شنیدهای»؟ ابن ابی لیلی در جواب خاموش شد ،در حالی کـه رنـگ چهـرهاش از غایـت
شرم زرد شده بود (کشی.)141 :1621 ،

جریانهای حدیثی کوفه در عصرامام صادق

رأی خود فتوا میداد ،ولی بیشتر از ابوحنیفه احتیاب میکرد .روزی امام صادق

از او پرسـید:

نمونههایی از رأی گرایی ابن ابی لیلـی در منـاب روایـی گزارششـده اسـت (کلینـی:1621 ،
24/1و( ،)11صدوق)121/1 :1611 ،؛ با وجود این ،ابن ابی لیلی به امـام صـادق

گـرایش

بسیار داشت و در موارد زیادی به توصیههای او گوش مـیداد .او گفتـه اسـت :بـرای رأی و نظـر
هیچکس فتـوای خـود را تغییـر نـدادم ،جـز رأی و نظـر جعفـر بـن محمـد

(طوسـی:1621 ،

.)21/4
ج :ابوحنیفه نعمان بن ثابت (م451ه.ق)

ابوحنیفه از بزرگترین عالمان همعصر امام صادق

در کوفـه بـود و بـه عنـوان شـاخصترین

فقیه رأیگرا شناخته شده است.
یکی از دالیل پناه بردن او به قیاس را دسترسی نداشتنش به روایات و احادیث معتبر میدانند.
ابوحنیفه در بسیاری از احادی ِث روایت شده خدشه میکرد و آنهـا را معتبـر نمیدانسـت (ذهبـی،

023

 .)212/2 :1611او خبر واحدی را که با مقتضای قیاس مخالفت نداشت میپـذیرفت ،ولـی اگـر
خبر واحد با اصول عامه مخالف بـود ،آن را تضـعیف کـرده و انتسـاب آن را بـه رسـول خـدا
منتفی میدانست (ابوزهره ،بیتا.)121 :
برخی نویسندگان معتقدنـد ابوحنیفـه بـا اهـل بیـت پیونـد داشـته اسـت (حیـدر اسـد:1622 ،
 .)115/1ازجملۀ شواهد آنها آن است کـه او بـرای سـؤال از امـام صـادق

از لفـظ «جعلـت

فداک» استفاده میکرده اسـت (مجلسـی)221-223/12 :1621 ،؛ یـا جملـۀ معـروف او «لـو ال

السنتان لهلک النعمان» که منظور دو سالی است که نزد امام صادق

دانـش آموختـه اسـت

(حیدر اسد.)12/1 :1622 ،
ولی آنچه باعث شد امام صادق
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قیاس بوده است و امام صادق

در برابر آن موضـ مخـالف بگیـرد ،گـرایش او بـه رأی و
بیشتر فعالیت فرهنگی خـود را بـه مخالفـت بـه رأی و قیـاس

اختصاص داد و در تعالیم خود گوشزد می کرد که حاضر اسـت ریشـۀ هـر حکمـی را در قـرآن یـا
سنت رسول اکرم

نشان دهد .به طوری که روایات زیادی از ایشان نقل شده است که بیشتر

آن در زمینۀ نفی قیاس و طرد آن از مدارک و مناب فقه است .این عبـارات بـا تعـابیری مثـل «ان
دین الله الیوصف بالقیاس» و «ان دین الله لم یوضع علی القیـاس»« ،ان دیـن اللـه الیصـا

بالمقائیس» بیان شده است (مجلسی )115 ،214 ،231 ،234/2 :1621 ،و در روایـات زیـادی
ابوحنیفه از جانب امام صادق

به دلیل عمل به قیـاس نکـوهش شـده اسـت (برقـی:1111 ،

212 ،211؛ کلینی54/1 :1621 ،؛ صدوق.)113/6: 1116 ،
در آثار شاگردان ابوحنیفه ،از جمله ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی ،شماری از احادیث به
روایت ابوحنیفه دیده می شود که توجه او را به روایت حدیث نشان میدهد .خود ابوحنیفه احادیث
خویش را در مجموعهای جم نکرد و همـین امـر انگیـزۀ تـالیف آثـار متعـددی بـا عنـوان مسـند
ابوحنیفه شد که مؤلفان میکوشیدند احادیث منقول از ابوحنیفه را در کتابی گرد آورنـد (پـاکتچی،
.)113/5 :1141
 .5-7-7-7عقلگرایی در فقه شیعه

در میان فقهای شیعه ،با توجه به آموزههای اهل بیت
سنت نبوی و تبعیت از سیرۀ امامان معصوم
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و تأکید ایشان بر حجیت کتـاب خـدا و

 ،بهطور طبیعی نیـازی بـه مراجعـه بـه شـیوههای

ظنی همچون قیاس وجود ندارد .رهنمودهای روشنگرانۀ امام صادق

برای شیعیان ،ایشان را

نیمسا

از افتادن به دام رأی و قیاس و مجالسـت بـا اهـل رأی بـاز میداشـت (برقـی.)225/1 :1111 ،
طبق آموزههای امام صادق

عمل به قیاس مسـاوی بـا خـارج شـدن از ایمـان اسـت و بـرای

شـخص هالکــت بــه همــراه مــیآورد (همـان  .)212 ،211/1 :امــام صــادق

در نامــهای بــه

اصحاب خود به این نکتۀ ظریف اشارهکردهاند که در زمینۀ عمل بـه رأی و قیـاس ،هـیچ تفـاوتی
میان زمان حیات پیامبر

و پـساز آن وجـود نـدارد و روی آوردن بـه قیـاس و رای بـه همـان

اندازه قب دارد که در زمان حضـور آن حضـرت داشـت .و فاصـله گـرفتن از عصـر نبـوی و بهانـۀ
دسترسی نداشتن به سنت نمیتواند توجیهی برای این رویکرد باشد (کلینی.)4/3 :1621 ،
اما با توجه به جو عقلگرای کوفـه و محـروم بـودن از دسترسـی آسـان و پیوسـته بـه محضـر
ائمه

 ،قراین حاکی از آن است کـه بـهطور طبیعـی حرکتهـایی بهسـوی رأی در میـان برخـی

اصحاب ائمه

کوفه بود ،دربارۀ دیۀ زن نسبت به مرد بعـد از گـذر از ثلـث ،بـه امـام صـادق
حضرت

اعتـراض کـرد و

او را از افتادن به دام قیاس بر حذر داشت (همان .)122/1 :

این می تواند به دلیل تفکر حاکم بر کوفه باشد که در شخصـی ماننـد ابـان کـه در آن منطقـه
زندگی میکرد ،تأثیر گذاشته بود .در برخی گزارشهای تاریخی ،رأی گرایی زراره نقد شده اسـت و

َ
جملۀ نقلشـده از زبـان وی « ُر ّ رأی خیـر مـن اثـر» (کشـی )161 :1621 ،نشـان از ندـذیرفتن

صحت برخی احادیث و ترجی رأی اجتهادی بر اثر دارد.

جریانهای حدیثی کوفه در عصرامام صادق

پدید آمده است .برای نمونه ،ابان بن تغلب که یکی از محدثان برجسـتۀ مکتـب

گزارشی نیـز از رأی گرایـی زراره در مسـئلهای دربـارۀ ارث نقـل شـده اسـت (کلینـی:1621 ،
 )121/1کـه ایـن روش برخـورد زراره در مـواقعی او را بــا ابوحنیفـه همسـان کـرده اسـت (کشــی،
 .)161 :1621البته این گزارشها میتواند بیانگر روحیۀ پرسـشگـر زراره باشـد .زیـرا در مقابـل،
گزارشهــایی از زراره نقلشــده اســت کــه از اصــحاب قیــاس در دیــن بایــد دوری گزیــد (مفیــد،
1611الف.)51:
با توجه به حمایتهای آشکار معصومان

از این شخصیتها و روش ایشان ،تهمـت عمـل

به قیاس ،کـه از سـوی گروههـای سـنتگرای شـیعی متوجـه آنهـا میشـود ،میتوانـد بـر تلقـی
ناصحی آنها از اجتهاد درست و مورد پذیرش ائمه
اهل بیت

حمل شود .به عبارت دیگر ،توصـیههای

از غلتیدن در دام شیوۀ ناصحی اجتهاد و رأی ،که ابوحنیفه و دیگر سنیان پیرو آن
025

بودند ،موجب شد برخی شیعیان هرگونه دخالت دادن عقل در فهم شریعت را قیاس باطل بداننـد
و آن را محکوم کنند (کشی.)131 :1621 ،
ولی با توجه به نیازی که اصحاب ائمه
دسترسی به امام

در همان دوران حضور ،به دلیل شرایط خاصی که

برای آنها در همۀ زمانها ممکن نبود ،ائمه

روشهایی را برگزیدند کـه

در اینجا به سه مورد از آنها اشاره میکنیم:
 .1مهمترین آموزه در این زمینه ،حدیثی است که هشام بن سالم ،زراره و ابوبصیر از اصـحاب
برجستۀ امام صادق
سوی ائمه

 ،به نقل از آن حضرت آوردهاند؛ با این مضمون که القای اصول احکام از

انجام میپذیرد و تفری و گسترش این اصول بـر عهـدۀ فقیهـان اسـت (مجلسـی،

 .)265/2 :1621این حدیث در مناب متقدم حدیثی چون کتب اربعه نیامـده اسـت ،امـا از حیـث
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مضمون ،مطابق باورهای مشهور امامیه است.
در کنار آن حدیثی دیگر از امام صادق

وجود دارد که در آن واژۀ اسـتنباب بهصـراحت بـه

کار رفته است  .در این حدیث ضمن تجلیـل از زراره و ابوبصـیر و برخـی دیگـر از اصـحاب ،یـادآور
میشود که اگر اینان نبودند این (فقه) استنباب نمیشد و اینان حافظان و امینان پدرم بر حالل و
حرام خدا بودند (کشی .)111 :1621 ،در روایاتی از امام صادق و امام باقر

بسیاری از اصول

و قواعد فقهی آمده است .که زمینۀ استنباب احکام را برای فقها فراهم آورده است .بـرای نمونـه،
محمد بن مسلم قاعدۀ فراغ را از امام باقر

چنین نقل کرده است« :هرگاه در چیزی که محل

و زمان آن گذشته است شک کردی ،بنا را بر آنچه باید باشد بگذار» (طوسـی.)166/2 :1621 ،
افزون بر ایـن قواعـد دیگـری همچـون قواعـد استصـحاب (همـان  )122/1 :و قاعـدۀ ال ضـرر
(کلینی )232/5 :1621،نیز بیانشده است.
 .2امامان معصوم

 ،برخی از عالمان و بزرگان خویش را که قدرت تمیز میان اخبار درسـت

و نادرست داشتند ،به عنوان مرج پاسخگویی و برطرف کردن شبهات و اختالفات قرار میدادند.
برای نمونه امام باقر

به ابان دستور دادند« :در مسجد مدینه بنشین و بـرای مـردم فتـوا بـده.

من دوست دارم مانند تو در میان شیعیانم دیـده شـوند» (نجاشـی .)12 :1145،در مـوارد مشـابه
درباره زراره (کشی )115 :1621 ،و محمد بن مسلم (همان )141 :نیز چنین بیـانی صـادر شـده
است.
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نیمسا

 .1ائمه

افرادی از اصحاب خـود را بـه عنـوان وکیـل و نماینـده بـرای شـهرهای مختلـف

انتخاب میکردند .ایشان برای شهر کوفه نیز مفضل بن عمر را بنـا بـه درخواسـت مـردم انتخـاب
کردند (همان )121 :و قبل از او هم ابوالخطاب به عنوان نمایندۀ امـام
دلیل انحراف فکری و گرایشات غلوآمیز ،از سوی امام صادق

در کوفـه بـود کـه بـه

ملعون و مطـرود شـد (همـان:

.)223
یکی از وظایف وکال ،رساندن نامههای حاوی پرسـشهای شـیعیان از ائمـه و دریافـت پاسـخ
آنها بود که این امر ،در گسترش حدیث شیعی و دوری آنها از گـرایش بـه رأی و قیـاس ،سـهم
بهسزایی داشت .در زمان امام صادق

در کوفه ،فقه شیعه به پویایی رسـید .در کوفـه فقیهـان

بزرگی همچون :برید بن معاویه عجلی ،زرارل بن اعین و محمد بن مسـلم ظهـور کردنـد و همـان
عملی مخصوص به خود نداشتند و بهجز آنچه از اهل سنت فراگرفتـه بودنـد ،چیـزی از حـالل و
حرام نمیدانستند (همان .)22/2 :تا اینکه امام باقر

باب علم را گشود و اولین گامهای شیعه

در فقه ،برداشته شد و با تالش امام صادق شیعیان بهتدریج مبانی فقهی مستقلی پیدا کردند.
ً
این مسئله به این دلیل بود که اکثر شیعیان به سبب شرایط خفقان و سرکوب ،اصال دسترسی بـه
امام خود نداشتند و بنا بر این مجبور بودند که احکام را از دیگران فرا بگیرند.
 .5-7-7عقلگرایی در حوزۀ کالم

عصر امام صـادق

جریانهای حدیثی کوفه در عصرامام صادق

طور که گزارشهای تاریخی بیان میکند ،شیعیان تـا قبـل از امـام بـاقر

آموزههـای فقهـی و

عصـر ظهـور مکاتـب گونـاگون فکـری بـود .مهمتـرین عامـل گسـترش و

شکوفایی علوم عقلی ،بهویژه علم کالم ،در آن دوران آیات متشابه در قرآن بـود ،کـه گـاه در نظـر
اول موجب توهم تعارض در قرآن و کالم معصومان میشد .همچنین گسترش اسالم باعث شده
بود نومسلمانان با رویکرد جدیدی که متناسب با فرهنگ خودشان بود ،به مسائل دینی و عقیدتی
بدردازنــد .نهضــت ترجمـۀ متــون یونــانی ،مســلمانان را بهســوی بحــث در مســائل کالمــی کشــاند
(ابوزهره.)21-24 :1136 ،
مرجئه ،قدریه ،جبریه ،مشبهه ،و معتزله گروههای مهم فکری اهل سنت بودند که در زمـان
امام صادق

فعالیت داشتند .آنان بر سر مسائلی همچون ایمان و عمل ،جبر و اختیار ،مرتکب

کبیره ،صفات خداوند ،مخلوق و حادث بودن قرآن با یکدیگر اختالف داشتند .بـه دلیـل دوری از
027

آموزههای معصومان

و روایات ایشان ،بسیاری از ایـن جریانهـا بـه انحـراف کشـیده شـد .در

اینجا به بحث دربارۀ معتزله میپردازیم ،که شاخصترین این گروهها در میان اهل سنت بود.
 .7-5-7-7معتزله

معتزله به عنوان نخستین گروه اهل سنت ،سعی کردند محوریت عقل را در همۀ حوزههای دینی
گسترش دهند .آنان در این مسیر دچار افراب شدند؛ تا جایی که برخـی از آموزههـای دینـی را زیـر
سؤال بردند .به طوری که میان سران معتزلـه و شـیعه در آن دوران دشـمنی شـدیدی برقـرار بـود
(حیدر اسد .)122/2 :1622 ،بحثبرانگیزترین موضوع معتزله در عصر امـام صـادق

بحـث

مخلوق و غیر مخلوق بودن قرآن بود؛ که آنها معتقد بودند قـرآن ماننـد دیگـر چیزهـا مخلـوق و
حادث است و اعتقاد به ازلیت قرآن و تورات و انجیل ،عقیدۀ تقدم قدما را در پی دارد که با توحیـد
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سازگار نیست (بغدادی .)11 :1623 ،حضرت امام صادق

با این تعبیر «قـرآن کـالم خداونـد

محدث و نامخلوق است» ،این باور معتزله را رد میکنند (صدوق.)221 :1113 ،
 .5-5-7-7جریان کالمی-حدیثی شیعه

در دوران امام صادق

 ،متکلمان شـیعۀ امامیـه ،مسـئلۀ توجـه بـه عقـل را بهگونـهای صـحی

آموخته بودند و از افراب و تفریط در دخالت عقل در باورهای خود دوری میجستند و اعتدال را در
این مسیر رعایت میکردند .بنا بر این نه مانند اصحاب حدیث عقل را کنـار گذاشـتند ،و نـه ماننـد
معتزله به افراب کشیده شدند .مقایسۀ باورهای امامیه با معتزله در بسیاری از موضـوعات کالمـی
آن دوران ،مانند صفات فعل و صفات ذات خداوند ،قضا و قـدر ،امـر بـین االمـرین ،اسـتطاعت،
عصمت ،و علم امام ،این نکته را نشان میدهد که با وجود اختالفات درونی ،همچون اختالف در
بحث استطاعت ،علم امام ،در اساس اندیشه میان جریانهای امامی ،همگرایـی فراوانـی وجـود
داشت (اقوام کرباسی )65 :1111 ،و تمامی گروههای امامی ،عقل و وحی را حجت میدانسـتند
(مفید1611 ،ب .)65-66 :زمینۀ تفکر همۀ آنها احادیثی است که از معصوم دریافت کردهانـد.
و به دلیل نبود همین اصل معرفتشناسانه میان معتزله و اهل حـدیث ،تـاریخ کـالم اهـل سـنت
شاهد این است که همواره این دو گـروه مقابـل هـم بودنـد و هیچگـاه اندیشـههای یکـدیگر را بـر
نمیتافتند.
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ازجمله تفاوتهای آشکاری که میان متکلمان شیعی و دیگر متکلمان وجود داشت ایـن بـود
که برای متکلمان سنی ،عقل و استدالل عقلی مرج تصمیمگیری نهایی بود و از نتیجۀ آن ،هـر

نیمسا

چه بود ،پیروی میکردند .اما برای متکلمان شیعه ،عقل ابزار بود؛ چون دین قلمرو وحی است نـه
عقل (کشی )131 :1621 ،و منب نهایی کشف ،در واق امـام بـود کـه قواعـد کالمـی خـود را از
تعلیمات او میگرفتند .بـرای نمونـه ،بـین ابوالهـذیل عـالف و هشـام بـن حکـم درگیـری بـر سـر
مسئلهای کالمی ایجاد شد و هشام گفت در صـورت مغلـوب شـدن بـه امـامش مراجعـه میکنـد
ً
(صدوق )61 : 1616 ،و طبیعتا برای کسی که به منب و مرجعـی واالتـر از عقـل محـدود آدمـی
برای کشف حقایق و واقعیات معتقد است ،چنین واکنشی طبیعی است.
امام صادق نیز به ايجاد زمینه تفکر تعقلی و استداللی در میان شیعیان خود عالقه زيادی
داشتندم ايشان به متکلمان زمان خود توجه زياادی داشاتند و تحساینهای زياادی از ايشاان
نسبت به اين افراد ذنر شده است؛ تا آنجايی نه هشام بان حکام را ،ناه يکای از متکلماان
ناصرنا بقلبه و لسانه و یده» (مفید)52 : 0403 ،م
ازجمله متکلمان شیعی در کوفه ،افرادی چون قیس بـن الماصـر ،هشـام بـن حکـم ،مـؤمن
الطاق ،هشام بن سالم ،زرارل بن اعین و علی بن منصور هستند که دیدگاههای دقیقی در مسـائل
کالمی از آنها نقلشده است .این افراد به دلیل شرایط خاصی که در عصر امام صادق

ایجاد

شد ،خود را به سالح کالم و قدرت منـاظره مجهـز کردنـد ،کـه در منـاب روایـی مـا بـه منـاظرات
مختلفی که امام صادق

جریانهای حدیثی کوفه در عصرامام صادق

برجستۀ آن دوران بود ،با آنکه جوان بود ،بسیار تکريم مینردند و دربارۀ او روایت شده« :هـذا

و این افراد داشتند اشاره شده است (طبرسی.)146 :1621 ،

در میان این متکلمان ،زرارل بن اعین و هشام بن حکم و مؤمن الطاق و هشام بن سـالم خـط
فکری خاصی داشتند که مختصری به اندیشههای آنها میپردازیم.
الف :زرارة بن اعین

زراره یکی از اصحاب خاص و از شـاگردان امـام بـاقر و امـام صـادق

اسـت .او محـدث و

متکلم و فقیه کوفی بوده است (نجاشـی .)115 :1145 ،او یکـی از خبرسـازترین دانشـمندان آن
دوره بوده که روایتهای مـدح و ّ
ذم فراوانـی دربـارۀ او ذکـر شـده اسـت .امـام صـادق او را از
نگهداران دین و امینان بر حالل و حرام معرفی کرده است (کشی )111 :1621 ،ولی دیدگاههای
خاص و نظریاتش ،بهویژه در باب مسئلۀ استطاعت و قدر ،افعال الهی ،ایمان و کفـر ،معرفـت ،و
تحدیث ،موجب شده در کتابهای روایی ،روایاتی در ّ
ذم او وارد شود (همان.)161 :
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ازجمله نظریات او که باعث کدورت خاطر امام

شد و باعث جنجال در کوفـه در آن زمـان

بود ،نظریۀ استطاعت بود (همان  .)161:بسیاری از روایاتی کـه در ذم زراره وارد شـده مربـوب بـه
اعتقــادات او در بحــث اســتطاعت اســت .او کتــابی هــم در بــاب اســتطاعت و جبــر نوشــته اســت
(نجاشی .)115 :1145 ،به هر حال با توجه بـه گسـتردگی روایـات اسـتطاعت ،بـه نظـر میرسـد
گفتمان کالمی خاصی در آن دوره در این زمینه شکل گرفته بوده اسـت کـه ایـن گفتمـان رابطـۀ
خاصی با بحث جبر و اختیار داشته است .محور ایـن بحثهـا ،زراره بـوده اسـت (کشـی:1621 ،
.)161-111
البته آیتالله خویی ( )1612پس از نقل تمامی احادیثی کـه در مـذمت زراره وارد شـده ،بیـان
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و پنجم ـ بهار و تابستان 7931

میکند که باید این احادیث را حمل بر تقیه کنیم؛ چرا کـه امـام زراره را از سـوی دلسـوزی مـذمت
ً
میکرد تا حکومت او را آزار ندهد ( .)262-262/3مثال در صحیحه عبدالله بن زرارل آمـده اسـت
که حضرت امام صادق

به ایشان فرمود :به پدرت سالم مرا برسان و بـه او بگـو« :مـن عیـب

شما را میگویم و شما را ّ
مذمت میکنم و با این کار از شما دفاع مـیکنم .کـار مـن ماننـد سـوراخ
نمودن کشتی برای سالمت آن از آزار دشمنان و غاصبان است» (کشی.)111 ،113 :1621 ،

عالمه مامقانی نیز بیشتر این روایات را ضعیف دانسته است و بیشتر این احادیـث را بـه دلیـل
حسادت نسبت به زراره می داند (مامقانی .)111/23 :1131 ،در بعضی از تحقیقـات نشـان داده
شده که بیشتر روایات ّ
ذم زراره ،نقل به معنای احادیث معصومان  ،یا مربوب به جریـان هشـام
بن حکم بهویژه از طریق محمد بن عیسی بن عبید از یونس بـن عبـدالرحمن اسـت کـه نشـان از
جریانی در تقابل با زرال بن اعین است (پیروزفر.)111 :1116 ،
آنچه در زندگی زراره مانند ستارهای میدرخشد ،جنبۀ حدیثی ایشان است که در این میدان به
تمام معنا درخشیده است و آثار فراوان حدیثی از خود باقی گذاشـته کـه مجمـوع آنهـا در المسرند
الزرارة آمده است که مشتمل بر  2,222حدیث است.
ب :هشام بن حکم

هشام بن حکم بزرگترین متکلم شیعه ،بهویژه در مبحث امامت بوده است کـه مهمتـرین بحـث
اختالفی شیعه با مخالفان بود .امام صادق
مقدم میکرده است (کشی.)214 :1621 ،
031

او را در منـاظرات مربـوب بـه امامـت بـر دیگـران

نیمسا

هشام در علم کالم و فن و مناظره ،گوی سبقت را از معاصران خویش ربوده بود .او با بزرگان
معتزله همچون ابوالهذیل عالف و نظام مناظره کرده است .حتـی دانشـمندی چـون عمـرو عبیـد
پس از شکست در مناظره بـا هشـام ،او را از شـیوۀ منـاظره شـناخت (همـان .)211-211 :امـام
صادق هشام را پرچمدار حق ایشان ،راهبر گفتار ،و مؤید صدق و ...دانسته است و فرموده کسـی
که با او مخالفت کند و سخنانش را منکر شود ،با ما مخالفت کرده و منکـر مـا شـده اسـت (علـم
الهدی .)35/1 :1612 ،ولی بیشترین اتهامی که بـه هشـام نسـبت میدهنـد اعتقـاد نادرسـت او
دربارۀ برخی از آموزههای اعتقادی ،مانند اعتقاد او به تجسیم است .روایاتی از ائمه

در دسـت

است که دربارۀ اعتقاد هشام به تجسیم پرسیده شده و ایشان هرگونـه تشـبیه و تجسـیم را مـردود

تالش زیادی برای تبیین جمله مشهور هشام کردند« :انه جسم ال کاالجسام».
مفید (1611پ) معتقد است که هشام فقط به تشبیه لفظی باور داشته و به تشبیه در معنا باور
نداشته است ( .)31-11درواق خصـومت بـا هشـام و یـارانش ناشـی از جریـان سـازی ،حسـادت
(کشی )212 :1621 ،سوءتفاهم در فهم عقاید هشام و سدس بزرگنمایی آنها بوده است که در
نهایت منجر به شکلگیری یک هجمـۀ منفـی تبلیغـی علیـه جریـان هشـام شـده ،بـه طـور کلـی
دیدگاههایی دربارۀ روایات ّ
ذم هشام بیانشده است.

جریانهای حدیثی کوفه در عصرامام صادق

دانستهاند (نجاشی.)663 :1145 ،
ً
این باور صرفا یک اتهام بزرگنمایی شده بوده اسـت و عالمـان بعـدی ،همچـون شـیخ مفیـد

بیشتر روایات مربوب به عقل و اعتبار آن از طرف جریان هشام بن حکم نقل شده است؛ مانند
روایت امام موسی کاظم

در باب عقل و جهل (کلینی )11/1 :1621 ،و همچنین روایـات در

باب اثبات عقلی وجود صان (همان)12/1 :؛ زیرا برای هشام توجیه عقلی اعتقادات مهـم بـوده
است.
ج :هشام بن سالم

هشام بن سالم جوالیقی ،یکی دیگر از بزرگترین متکلمان شیعه و از شاگردان امام صادق
امام موسی بن جعفر

و

است .نجاشی ( )1145در مدح او دو بار ثقـه ثقـه را بـه کـار بـرده اسـت

( .)616او در میان بسیاری از فقهای امامیه جایگاه برجسـتهای در میـان کوفیـان دارد .در بحـث
مناظرات نیز یکی از کسانی است که امام به او ارجاع میدهد.
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در مناظرۀ رجل من اهل الشام ،که امام صادق
بحث توحید را به هشام بن سالم حواله داد .امام

هر بحثی را به یک نفـر ارجـاع میدهـد،
در واکنش به این منـاظره بـه هشـام گفـت:

«تو میخواهی از راه روایت استدالل کنی ولی معرفت کـافی نسـبت بـه روایـات نـداری» (کشـی،
 .)214 :1621او کتابهایی همچون الح و کتاب تفسير و کتاب معرا دارد که محدثینی مانند
ابن ابیعمیر از وی نقل کردهاند (نجاشی .)616 :1145 ،نام وی در اسناد بسیاری از روایـات ،از
جمله  441روایت در کتب اربعه حدیث شیعه آمده است.
او یک نظریهپرداز مهم بوده است و گزارشهای گوناگونی ،از باورهای فرقهای به نام جوالقیه
در کتب فرق وجـود دارد (اشـعری .)61 ،11 ،16 :1622 ،مهمتـرین اعتقـادی کـه امـام

بـه
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هشام بن سالم نسبت میدهد اعتقاد به صورت داشتن خداوند است و با تعبیر «له صورته» که در
مقابل اعتقاد هشام بن حکم که «له جسم» را مطرح میکرد .ابوعیسی ّ
الـوراق نقـل کـرده« :ان
هشام بن سالم کان یزعم ان ّ
لربه و فرة سوداء و ان ذلک نور اسود» (همان .)16 :همچنین

در رجال کشی ( )1621روایتی از عبدالملک بن هشام حناب نقل میکنـد کـه هشـام معتقـد بـود
خداوند دارای صورت است و آدم را مانند خود آفریده ( .)521احادیثی نیـز در تجسـیم بـه هشـام
نسبت دادهاند (کلینی.)121 ،122 :1621 ،
بحث صورتدار بودن خداوند به استناد مجموعـهای از آیـات (ماننـد ویبقـی وجـه ربـک) ،و
روایاتی که دربارۀ معراج پیامبر اکرم

مطرحشده است .افـرادی چـون هشـام بـه درجـهای از

فهم دربارۀ این روایات رسیده بودند ،اما درست نتوانستند این الفاظ را در تبیین آن به زبـان آورنـد.
مخالفان نیز از این مسئله ،سوء استفاده کردند و آنها را به تجسیم متهم کردنـد .در صـورتی کـه
منظور این است که در اعلی درجۀ معرفت ،خدا به حقایق ایمان رؤیت میشود .روایاتی نیز در این
زمینه نقلشده که به دلیل ناموثق بودن راوی و ضعیف بودن روایت ،قابل اعتمـاد و اعتنـا نیسـت
(خویی .)121/1 :1612،حتی در صورت صحت چنین روایاتی ،اصـل طعـن ،سـاخته و پرداختـۀ
مخالفین بوده است و سدس به ضعفای شیعه سرایت میکـرده و آنـان در ایـن زمینـه از ائمـه
سؤال میکردند و امامان

در پاسخ به نفی تجسیم و تشبیه میکوشید.

د :مؤمن الطاق

محمد بن علی بن نعمان احول ،یکی از مهمتـرین متکلمـان شـیعی در کوفـه اسـت .وی مـردی
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تیزبین ،حاذق و حاضرجواب بود .همگان او را به استادی در مناظره میشناختند و از گفتگوهای

نیمسا

کالمی و اعتقادی با او بیمناک بودند .امام صادق

در حدیثی به قیس بـن ماصـر میفرمایـد:

«تو و احول پر جست و خیز و تیزبین هستید و طرف مناظره را غافلگیر مـیکنیـد و خـود از کمنـد
محکومیت بیرون میجهید» (کلینی.)111/1 :1621 ،
امام صادق

وی را بـه منـاظرات کالمـی دسـتور مـیداده اسـت (کشـی )214 :1621 ،و

دربارۀ مناظرات او میگوید« :او در مناظره به گونهای مهارت دارد که میافتد و باز پرواز میکند و
بهجا فرود میآید» (همان.)134 :
استفادۀ نابهجای مؤمن الطاق از ابزار جدل و قیاس ،در مناظرات خود بـا مخالفـان (همـان:
111/1؛ کشی )131 :1621 ،که ناظر به منهج و روش کالمی مـؤمن الطـاق بـوده ،ارتبـاطی بـا
مجموعۀ باورها و اعتقادات او ندارد (اقوام کرباسی .)31 :1112 ،اینکه او عقاید طـرف مقابـل را
باعث شده است مؤمن الطاق را به تشبیه و تجسیم متهم کنند و فرقهای به نام شـیطانیه را بـه او
نسبت دهند (بغدادی.)51 :1623 ،
اما رجالیان عالم تشی  ،با شناختی که نسبت به مؤمن الطاق دارند ،اینگونه اندیشهها را نه از
سوی او بلکه نسبتی از طرف دشمنانش میدانند .چنانچه نجاشـی ( )1145میگویـد« :اینگونـه
نسبتها دربارۀ او از نظر ما ثابت نیست ،بلکه خالف آن ثابـت اسـت» ( .)124در نیـک اعتقـادی
وی همین کافی است که امام صادق

او را از عزیزترین افراد نزد خود میداند (کشی:1621 ،

جریانهای حدیثی کوفه در عصرامام صادق

پایه قرار میداد و اطراف آن بحث میکرد و نیز اوضـاع سیاسـی ،اجتمـاعی ،و فکـری آن زمـان،

)135
 .5-7جریان نصگرا

اولین جریان عام فکری در اسالم ،جریان نص گرایی است .البته این پدیده به اسـالم اختصـاص
ندارد و در همۀ ادیان ،گرایش اولیه به سمت وحی و حفظ سـنتهای دینـی اسـت .ایـن میتوانـد
ناشی از دشواری نظریهپردازی بر پایۀ متن مقدس باشد .بنا بر این افـراد مـیکوشـند بـر نصـوص
دینی تکیه کنند .این گروه ،دغدغۀ فهم عمیق و نظاممند را ندارند و به نقل روایات عـادی بسـنده
میکنند .البته عالمان نصگرا در چگونگی برخورد با حدیث ،روش یکسـانی نداشـتند و بیشـتر در
فرهنگ اسالمی در تقابل بـا عقـلگراهـا شـهرت داشـتند (پـاکتچی .)111/1 :1141 ،در اینجـا
نصگرایی در شیعه و سنت را بهطور جداگانه بررسی میکنیم.
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 .7-5-7نص گرایی در اهل سنت

در دوران نخستین اسالم ،حاکمیت سیاسی ،نقل و نشـر احادیـث را ممنـوع کـرده بـود و آن را در
اختیار افرادی خاص قرار داده بود و بقیه را مجبور به پیروی از این نصوص کرده بود و مـردم را از
تعقل و سؤال بر حذر میداشت .این کار میتوانسـت در پـیشبـرد اهـداف جبرگرایانـۀ آنهـا مـؤثر
باشد .برای نمونه به مالک بن انس گفته شده بود فتاوا و اقوال تو را همانند مصحف مینویسیم و
به تمام آفاق میفرستیم و رعیت را مجبـور بـه پـذیرش و عمـل بـه آن مـیکنیم (ذهبـی:1116 ،
.)221/1

ً
در میانۀ سدۀ دوم ،با اوج جریان رأی گرایی که قبال اشاره شد ،جریانی در اهل سنت پدید آمد

که در ابتدا با اصطالح اصحاب اثر از آن نام برده شد که گروهی اثرگرا بودند که بعدها به اصحاب
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َّ

َ

َ

ُ
ین باْل ثـار ل َ
َ
ـیس ب َّ
ـالرأی»
ِ
حدیث تغییر نام یافتند .برای نمونه ،این جملۀ سفیان ثـوری « ِإنمـا الـد ِ
ِ

(بغدادی )1 :1111 ،نشان از صفآرایی دو گروه به عنوان اصحاب رأی و اصحاب اثـر در مقابـل
یکدیگر در این دوران است.
البته در این دوران ،اختالف روش اصحاب رأی و اثر ،امری نسبی بـوده اسـت و تمـایز آنهـا
تنها بر میزان گرایش هر فقیه به کاربرد اثر یا رأی بوده است و نمایندگان اصحاب اثر مانند ،مالک
و سفیان ثوری و اوزاعی در جایگاهی نزدیک به اصحاب رأی جای خواهند گرفت .به طـوری کـه
ابن قتیبه از متأخران اصحاب حدیث با کاربردی خـاص از اصـطالح اصـحاب رأی ،نـام مالـک،
سفیان ثوری و اوزاعی را در کنـار ابوحنیفـه و دیگـر رأی گرایـان آورده اسـت (ابـن قتیبـه:1142،
.)614
این گروه مخالف بحث عقلی پیرامون عقاید اعتقادی بودند .آنها نگاه حداکثری بـه پـذیرش
روایات داشتند و بهگونهای افراطی ،حتی اگر برداشت ظاهری از روایات ،با مسلمات عقلی نیز در
تضاد بود ،به دلیل حدیث بودن آن را میپذیرفتند و مردم را در اینگونه مسائل ،به تعبد به آنچه در
نصوص آمده بود دعوت میکردند .ازنظر آنها تأویل ظواهر دینـی جـایز نیسـت و اگـر التـزام بـه
ظواهر دینی با مشکل تجسیم و تشبیه مواجه شود ،نباید بـه تأویـل ظـاهر پرداخـت بلکـه بایـد در
ً
تفسیر آن توقف کرد (شهرستانی .)111/1 :1146 ،مثال مالک بن انس دربارۀ اسـتوای خداونـد
بر عرش ،عقیده داشت که استوای خداوند بر عرش معلوم است و چگونگی آن مجهـول اسـت و
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ایمان به آن واجب و سؤال از آن بدعت است (همان.)125/1 :

نیمسا

مدینه در طول تاریخ همواره به عنوان پایگاه اصحاب اثر شناخته شده بود (البته ایـن گـرایش
غالب بوده است) ،ولی در شهرهای مختلف ،ازجمله کوفه ،نیز افرادی مثل سفیان ثوری بودهاند
که آنها را از فقیهان اثرگرا معرفی کردهاند (پاکتچی.)115/1 :1141 ،
سفیان بن سعید بن مسبوق ،معروف به سفیان ثوری (م141ق) در دوران حیات خود فقیهـی
بیرغیب در کوفه بود .او به عنـوان شـاخص اصـحاب اثـر در کوفـه ،بـا وجـود ایـنکـه بـرای اثـر
جایگاهی اساسی قائل بود ،ولی هر اثری را معتبر نمیشمرد و برای اعتبار اثر ،به اسناد آن توجـه
زیادی داشت و آن را الزمۀ اعتبار اثر میشمرد (همان .)114/1 :او گرایش به صوفیگری داشت
و ازجمله کسانی بود که فریبخوردگان صوفی از او پیروی میکردند .یکی از مـوارد مهـم برخـورد
امام صادق

است (کلینی.)662/4 :1621 ،

 .5-5-7نص گرایی در شیعه

تعبد به ّ
نص ،که شامل قول و فعل صحابه باشد ،آنچنانکه نزد اهل سنت به عنـوان آثـار وجـود
دارد ،در شیعه وجود ندارد .زیرا شیعیان بعـد از پیـامبر ،از منبـ سرشـار علـم اهـل بیـت اسـتفاده

میکردند و این معلمان الهی به تبیین معارف الهی میپرداختند .در حوزۀ فقـه در میـان شـیعیان،
کسانی بودند که پایبندی زیادی به نصوص داشتند؛ آنها معتقد بودند که حکم هر چیزی از بیان
کتبی و شفاهی معصومان قابل اسـتنباب اسـت و خـروج از محـدودۀ کتـاب و سـنت ،مسـاوی پـا

جریانهای حدیثی کوفه در عصرامام صادق

صادق

با او ،که در مناب شیعه و سنی نقلشده ،اعتراض او به شیوۀ لباس پوشیدن امام

گذاشتن به حیطۀ رأی و قیاس است.
شاید عوامل زیادی دلیـل ایـن دیـدگاه باشـد؛ از جملـه روایـاتی کـه در آن ،اجتهـاد بـه عنـوان
گونهای تخطی از سنت ،در روایات معصـومان ،نکـوهش شـده بـود (برقـی .)211/1 :1111 ،یـا
اینکه چون امام باالترین مرج شریعت است ،همۀ سؤاالت و استفسارات بایـد بـه او ارجـاع داده
شود و از رهنمودهای او پیروی شود .پس جایی برای اجتهاد و استدالل عقلی و بحـث و منـاظره
ً
در مباحــث دینــی نمیمانــد( .کلینــی .)42/1 :1621 ،ولــی همــانطور کــه قــبال اشــاره شــد،
مجموعهای از عوامل باعث شد امامان معصوم

اصول کلی را بیان کنند و استنباب فروع دین

را به افرادی بسدارند که صالحیت و شایستگی این کار را دارند.
در حوزۀ کالم و مسائل اعتقادی ،وابستگان به ایـن جریـان معتقـد بودنـد اگـر میـراث روایـی
بهدرستی و نظاممند فهمیده شود ،نیازی بـه تبیـین خـارج از چهـارچوب معـارف دینـی نخـواهیم
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داشت و روایاتی که کالم و فعالیتهای کالمی را نکوهش میکـرد (صـدوق )62 :1616 ،باعـث
شده بود آنها از این افراد دل خوشی نداشته باشند (کلینی .)12/1 :1621 ،این جریان بـر پایـۀ
الگوی امامی ارتباب عقل و وحـی (مفیـد1611 ،ب )65-66 :معتقـد اسـت کـه نظـام و دسـتگاه
معارف دینی ،واژگان ،اصطالحات ،استداللها ،و ویژگیهـای خـاص خـود را دارد کـه بـا تـدبر و
ارشاد اولیای الهی قابل دریافت است و امـام

بابیـان عقلـی خـویش ،مطالـب را روشـن بیـان

میکند (کشی.)223 :1621 ،
این جریان سعی میکوشید تا حد امکان از جدال و بحث و مناظرههای بیرونـی دوری کنـد و
چهبسا آن را مخالف با سنت اهـل بیـت میپنداشـت (صـدوق .)61 :1616 ،همچنـین بحـث در
مسائلی از قبیل صفات باری و جبر و قدر ،که اندیشۀ بشری در آن راه به جایی نمیبرد ،ناشایست
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دانسته میشد (کلینی.)16-12/1 :1621،
این جریان در رویارویی با اندیشههای رقیـب ،بـهجای جـدل ،بـه تحریـر رسـالههای مختلـف
ً
اعتقادی مثل بداء ،معرفت ،قضا و قدر و ...میپرداختنـد و ایـن رسـالهها معمـوال مجموعـهای از
روایات در موضوعات اعتقادی هستند که به مدرسـۀ قـم منتقـل شـدند (اقـوام کرباسـی:1111 ،
.)54-55
برجستهترین افرادی که میتوان در ایـن جریـان قـرار داد ،ابـان بـن تغلـب ،بریـد بـن معاویـه
عجلی ،ابابصیر ،و محمد بن مسلم هستند .این جریانها در پارهای از مسائل با یکدیگر همعقیده
و نسبت به یکدیگر وابستگی داشتهاند و در بیشتر روایاتی که در مدح یا ذم این افراد آمده ،اسامی
این افراد در کنار یکدیگر آمده است (کشی .)211 ،141 :1621 ،این جریان ناقل روایات زیـادی
از ائمه اطهار

بوده است.

الف :ابان بن تغلب

ابان بن تغلب از بزرگترین علمای مسلمان بوده که در بیشتر علوم اسالمی دانشمند بوده اسـت.
او محضر سه امام بزرگوار چون امام سجاد

 ،امام بـاقر

 ،و امـام صـادق

را درک کـرده

است (نجاشی )12 :1145 ،و از ایشان حدود  12,222روایت نقل کرده که بهجز تعدادی محدود،
همه بدون واسطه از معصوم نقل شده است (خویی.)152/1 :1612 ،
ابان را میتوان سرآغاز شکلگیری دوران اوج مکتب حـدیثی شـیعیان در کوفـه دانسـت .وی
036

تعریف خاصی از شیعه ارائه داده است .او میگوید« :شیعه ،کسی است که وقتی مـردم در گفتـار

نیمسا

پیامبر

اختالف پیدا کنند ،سخن علی

کنند ،سخن جعفر بن محمد
غالب پرسش از امام

را بدذیرد ،و وقتی در گفتار علی

اختالف پیـدا

را قبول کند» (نجاشـی .)12 :1145 ،بسـیاری از روایـات او در

به دست ما رسـیده اسـت؛ پرسـشهایی در بـاب توحیـد ،امامـت ،تعـداد

امامان (صدوق )54/1 :1113 ،و دیگر مسائل اعتقادی (مجلسی)31/21 :1621 ،
ب :محمد بن مسلم

محمد بن مسلم از راویان برجستۀ حدیث شیعه و از جمله شیفتگان علـم و حـدیث در کوفـه بـوده
است (نجاشی .)126 :1145 ،او به شوق یادگیری علوم اسالمی از کوفه به مدینه رفت و چندین
علـوم دینـی را فـرا گرفـت؛ او از امـام بـاقر

سال در محضر امام محمدباقر

و امام صـادق

حدود  12,222و از امام صادق

 14,222حدیث روایت کرده است (کشی.)141 :1621 ،

ابیلیلی در مباحث فقهـی کـه از آن آگـاهی نداشـتند بـه او مراجعـه مـیکردنـد و بـه وسـیلۀ او از
دیدگاههای امام باقر

آگاه میشـدند .همچنـین امـام صـادق

سؤاالت مردم ،در صورت عدم دسترسی آنان به امام

او را مرجـ پاسـخگویی بـه

 ،قرار داده بود (همان.)141-142 :

مرحوم خویی روایات او را حدود  2214روایت میداند که بهجز معدودی از آنها ،همـه بـدون
واسطه از معصوم روایت شده است (خویی .)211/11 :1612 ،عالوه بـر روایـات ،کتـاب االربعر
مسئل فی ابواب الحرالل و الحررام نیـز در فهرسـت فعالیتهـای حـدیثی او قـرار دارد (نجاشـی،

جریانهای حدیثی کوفه در عصرامام صادق

او در فقه بسیار سرآمد بوده است؛ بـه طـوری کـه بزرگـان اهـل سـنت ،مثـل ابوحنیفـه و ابـن

.)126 :1145
ج :برید بن معاویه عجلی

برید یکی از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق

است .او فقیهی مبرز و از راویـان برجسـتۀ

عصر خود بوده است (نجاشی .)112 :1145 ،او همراه زراره ،معروف بن خربوذ ،ابوبصیر ،فضیل
بن یسار و محمد بن مسلم از اصحاب اجماع است (کشی .)213 :1621 ،وی یکی از مخبتین و
خاشعین و از شیفتگان خاندان پیامبر

و از مبشرین به بهشـت و از صـاحبان منزلـت در نـزد

ائمه(علیهمالسالم) و از حواریون امام باقر و امام صادق
معارف زالل اهـل بیـت

است که سهم بسیار مؤثری در نشـر

و احکـام و معـالم تشـی دارد (همـان،111 ،114 ،115 ،112 ،12 :

.)262-213 ،135 ،211
037

د :ابوبصیر یحیی بن قاسم کوفی

ابوبصیر نیز یکی دیگر از مشاهیر یاران امام باقر و امـام صـادق

اسـت و شـاید بتـوان او را بـه

عنوان «کثیر الروایة»ترین راوی حدیث شیعه در سدۀ دوم بنـامیم .نـام ابوبصـیر در سلسـلۀ اسـناد
روایات بیش از  2215حدیث آمده است (خویی.)65/1 :1612،
نام ابوبصیر در کنیۀ پنج نفر آمده است؛ که برخی از آنها ثقه هسـتند .ولـی نجاشـی ()1145
برای او مدح و ذمی ذکر نکرده است ( .)121او نیز مانند برید بن معاویه عجلی از اصحاب اجماع
است و روایات ذم او نیز در کنار محمد بن مسلم و برید و زراره آمده است که در قسمت قبل آورده
شد.
 .7-5 -5-7غالیان
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در قرن دوم ،جریانی در کوفه فعال شده بود که با انگیزههای مختلف سعی در تعظیم جایگاه اهل
بیت

داشتند و در این اقدام خود تا آنجا افراب کردند که امامان معصوم

ناگزیر با آنها بـه

مواجهه و مبارزه پرداختند.
یکی از اقدامات غالت ،جعـل حـدیث بـود کـه آنهـا از راههـای مختلـف اقـدام بـه ایـن کـار
میکردند .افرادی به دستور رهبران خود یعنی همان ابوالخطاب و مغیرل بـن سـعید ،کتـب روایـی
ً
اصحاب ائمه را که معمـوال از اصـول بـود .بـه بهانـۀ نسـخهبرداری میگرفتنـد و روایـاتی را از
خودشان ،با سلسله سند معتبر داخل کتاب میکردند و کتاب با نام مؤلف و صـاحب کتـب اصـلی
بـین شــیعیان توزیـ میشــد؛ بــدون آنکــه در سلســه ســند نــام جاعــل ذکــر شــود .از ایــن رو امــام
صادق

مغیرل بن سعید را لعن کرد و به اصحاب خویش سفارش میکرد که در کتابهای پدرم

احادیثی گنجانده شده که از قول ایشان نیست .پس تقوا پیشه کنید و چیـزی کـه مخـالف قـول و
سنت پیامبر است ندذیرید (مجلسی.)231/25 :1621 ،
یا دربارۀ ابوالخطاب که در کتـابهـای امـام صـادق

احادیـث باطـل وارد میکـرده اسـت

(کشــی .)164 :1621 ،البتــه در بعضــی مــوارد ،غــالت خودشــان احــادیثی را بــه دروغ از قــول
معصوم

نقل میکردند؛ ولی با توجه به شناخته شدن چهرۀ آنها در کتـابهـای رجـالی ،ایـن

احادیث ضعیف انگاشته میشود (صفری فروشانی .)112 :1111 ،این توطئۀ غالت در آن زمان
اثر خود را بخشید؛ به طوری که در دو شهر بصره و کوفـه ،احادیـث جعلـی دهـان بـه دهـان نقـل
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میشده است.

نیمسا

نتیجهگیری

کوفه در زمان امام صادق

مرکز تضارب افکـار و اندیشـههای مختلـف بـود .همچنـین دوری

کوفه از مدینه ،که مرکز نشر معارف اهل بیت

بود ،سبب بروز اختالفات و درگیریهای زیادی

در مسائل فقهی و اعتقادی در این شهر شده بود؛ هم در میان شیعیان و هم اهل سنت.
کوفه مرکزی برای جریان رأی و قیاس شناخته میشد و ابوحنیفه این جریـان را در کوفـه بـه
اوج خود رساند .افراب در عقلگرایی در کوفه در مسائل اعتقادی بـه دلیـل دوری از معـارف اهـل
بیت

و نبودن نصوص صحی و بی توجهی به آن مقدار از نصوص معتبـر کـه وجـود داشـت،

آنها را به سمت انحراف در مسائل اعتقادی کشاند .امام صادق

در برابر جریان رأیگرایی ،با

بیان این اصل که القای اصول احکام از سوی ائمه انجام میپذیرد و تفری و گسترش این اصـول
نصگرا در مقابل جریان عقلگرا در کوفه توجه زیادی به نصوص داشتند و میکوشیدند بـا توجـه
به احادیث ،چه صحی و چه غیر صحی  ،مسائل و شبهات را برطرف کنند.

جریانهای حدیثی کوفه در عصرامام صادق

بر عهدۀ فقیهان است ،راه ورود رأی را به فضـای فقـه شـیعه بسـتند .عـدهای بـه عنـوان گروهـی
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کتا نامه

 .1ابن قتیبه ،عبدالله1111( .ق) .تأویرل مختلر الحردیه ،تحقیـق :محمـد زهـری النجـار،
بیروت :دارالجیل.
 .2ابــوداوود سجســتانی ،ســلیمان1151( .ق) .سررنن ،بــه کوشــش محمــد محیــی الــدین
عبدالحمید ،قاهره :دارالسنة النبویة.
 .1ابوزهره ،محمد( .بیتا) .ابوحنيفه حياته وعصره ،بیروت :دارالکتب العربیة.
 .)1136( ._____ .6تاری المذاهب االسالمي  ،ترجمه :علیرضا ایمان ،قم :مرکز مطالعات و
تحقیقات ادیان و مذاهب.
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 .5اسد ،حیدر1622( .ق) .االمام الصادق والمذاهب االربعه ،بیروت :دارالتعاریف.
 .4اشعری ،ابوالحسن1622( .ق) .المقراالت االسرالميين واخرتالف المصرلين ،چـاپ سـوم،
آلمان :قرانس شتاییز.
 .1اقوام کرباسی ،اکبـر« .)1111( .مدرسـه کالمـی کوفـه» ،نقرد و نظرر ،فصـلنامه پژوهشـی
فلسفه و الهیات ،سال هفدهم ،ش.1
 ._____ .3و ســبحانی ،محمــد تقــی« .)1112( .مــومن الطــاق و روش کالمــی او» ،کررالم
اسالمی ،ش.35
 .1بحرالعلوم .)1141( .الفوائد الرجاليره ،تحقیـق وتعلیـق :محمدصـادق بحرالعلـوم و حسـین
بحرالعلوم ،تهران :مکتبة الصادق.
 .12برقی ،احمد بن محمد بن خالد1111( .ق) .المحاسن ،قم :دارالکتب االسالمیة.
 .11بغدادی ،خطیب1112( .م) .تاری بغداد ،بیروت :دارالکتب العلمیة.
 .12بغدادی ،عبدالقاهر1623( .ق) .الفرق برين الفررق وبيران الفرقر الناجير مرن م ،بیـروت:
دارالجیل –داراالفاق.
 .11بغدادی ،عبداللـه1111( .م) .نررف اصرحاب الحردیه ،بـه کوشـش محمدسـعید خطیـب
اوغلی ،آنکارا :بینا.
 .16پاکتچی ،احمد« .)1141( .اصحاب الرأی» ،دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظـر کـاظم
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« .)1141( ._____ .15ابوحنیفــه» ،دایرررة المعررارف بررزرگ اسررالمی ،جلــد پــنجم ،تهــران:
انتشارات مرکز دایرل المعارف بزرگ اسالمی.
« .)1141( ._____ .14اصحاب حدیث» ،دایرة المعارف بزرگ اسرالمی ،جلـد نهـم ،تهـران:
انتشارات مرکز دایرل المعارف بزرگ اسالمی.
 .11پیروزفر ،سهیال .و موسوی نیا،سعیده السادات« .)1116( .بررسی روایات لعن زرارل بن اعین
با توجه به جریانهای کالمی او» ،علوم حدیه ،سال بیستم ،ش.1
 .13جباری ،محمدرضا .)1136( .مکتب حدیثی قم -نناخت و تحليل مکتب حدیثی قم از آغاز
تا قرن ينجم ،قم :زائر.
 .11خویی ،سید ابوالقاسم1612( .ق) .معجم رجال الحدیه وتفصيل طبقاة الررواة ،قـم :مرکـز
 .22ذهبی ،شمس الدین .)1132( .ميزان االعتدال ،بیروت :دارالمعرفة.
1116( ._____ .21ق) .تذکرة الحفاظ ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .22السید البراقی .)1626( .تاری الکوف  ،تحقیق :احمد العطیه ،بیجا :مکتبة الحیدریة.
 .21شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم .)1146( .الملل والنحل ،قم :الشریف الرضی.
 .26صدوق (ابن بابویه) ،محمد بن علی1113( .ق) .التوحيد ،تحقیـق :هاشـم حسـینی ،قـم:
مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجامعة المدرسین.

جریانهای حدیثی کوفه در عصرامام صادق

نشر آثار شیعه.

 .)1113( ._____ .25عيون االخبار الرضا ،تصحی  :مهدی الجوردی ،تهران :نشر جهان.
 .)1135( ._____ .24علل الشرایع ،قم :کتابفروشی داوری.
1115( ._____ .21ق) .کمال الدین وتمام النعم  ،تصحی  :علیاکبر غفـاری ،تهـران :نشـر
اسالمیه.
 .)1621( ._____ .23ت ذیب االحکام ،تحقیق :حسن خرسان ،تهران :دارالکتب االسالمیة.
1616( ._____ .21ق) .االعتقادات ،قم :المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
 .12صفری فروشانی ،نعمت الله .)1113( .غاليان :کاونری در جریرانهرا و برآینردها ،مشـهد:
بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 .11طبرسی ،احمد بـن علـی1621( .ق) .االحتجرا علری اهرل الجرا  ،تصـحی  :محمـدباقر
خرسان ،مشهد :نشر مرتضی.
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 .12طوسی ،محمد بن الحسن .)1111( .رجال الىوسی ،تصحی  :جواد قیومی اصفهانی ،قم:
مؤسسة نشر االسالمیة.
 .11علم الهدی ،سید مرتضی1612( .ق) .الشافی فی االمام  ،تهران :موسسة الصادق.
 .16کشی ،محمـد بـن عمـر1621( .ق) .اختيرار معرفر الرجرال ،تحقیـق :حسـن مصـطفوی،
مشهد :مؤسسۀ نشر دانشگاه.
 .15کلینی ،محمد بن یعقوب1621( .ق) .الکافی ،تحقیق :علیاکبر غفاری و محمد آخوندی،
تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
 .14مامقانی ،عبدالله .)1131( .تنقيح المقال ،محقق :محمدرضـا مامقـانی ،قـم :مؤسسـۀ آل
البیت.
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 .11مجلسی ،محمدباقر .)1621( .بحار االنوار ،بیروت :داراالحیاء التراث العربی.
 .13معارف ،مجید .)1131( .تاری عمومی حدیه ،تهران :انتشارات کویر.
 .11مفیــد ،محمــد بــن محمــد1616( .ق) .تصررحيح االعتقررادات االمامير  ،تصــحی  :حســین
درگاهی ،قم :کنگرۀ شیخ مفید.
()1611( ._____ .62الف) .االمالی ،تحقیق :حسین استاد ولی ،قم :کنگرۀ شیخ مفید.
()1611( ._____ .61ب) .اوائل المقاالت فی المذاهب والمختارات ،قم :کنگرۀ شیخ مفید.
()1611( ._____ .62پ) .الحکایات فی المخالفات المعتزله من العدليه ،قـم :کنگـرۀ شـیخ
مفید.
()1611( ._____ .61ت) .الفصول المختاره ،محقق :علی میـر شـریفی ،قـم :کنگـرۀ شـیخ
مفید.
 .66مهریزی ،مهـدی .)1131( .حروزههرا ومکاترب حردیثی ،تهـران :دانشـکدۀ مجـازی علـوم
حدیث.
 .65نجاشی ،احمد بن علی1145( .ش) .رجال النجانی ،قم :مؤسسة النشر االسالمی.
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