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نخستین جریان انتقادی حدیث شیعه
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نعمتالله صفری فروشانی
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استاد گروه تاریخ اسالم ،دانشگاه جامعة المصطفی العالمية ،قم ،ایران

چکیده
در ميان نگرشهای گوناگونی که نسبت به حدیث وجود دارد ،نگرش انتقادی به معنای نقد متون حدیثی بر
اساس معيارهای مشخص در ميان شيعه کمتر مورد توجه بوده است .شاید یکی از دالیل آن بیاطالعی از
وجود تاریخی این نگرش در دوران ائمه(ع) باشد؛ اما میتوان در ميان اصحاب ائمه(ع) نخستين جریان
انتقادی را شناسایی کرد که به ميراث مکتوب حدیثی با دیده تردید نگریستهاند و به پاالیش آن دست
یازیدهاند .در این پژوهش برآنيم تا با روش تاریخی -روایی چرایی و چگونگی ظهور این جریان انتقادی
حدیث شيعی را تحليل نمایيم و نحوه تعامل این جریان را با روایات بررسی کنيم .شناسایی غاليان و نقش
آنان در ميراث مکتوب شيعه مهمترین دستاورد این جریان انتقادی به شمار میآید که حاصل آن تأليف
کتابهایی در نقد راویان و متن ،گردآوری احادیث معتبر ،ترو یج فرهنگ عرضه احادیث و مکتوبات بر
ائمه(ع) و قرآن و سنت بوده است.
کلیدواژهها :نقد حدیث ،جریان انتقادی ،غاليان ،جعل حدیث ،دس ،اماميه.

 .1تاریخ دریافت19/99/8 :؛ تاریخ پذیرش1321/1/22 :
 .2رایانامه ،مسؤول مکاتباتm.furqan512@yahoo.com :
 .3رایانامهnsafari8@gmail.com :
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مقدمه
احادیث شيعه از لحاظ منابع صدور محدودهای به وسعت تاریخ حضور ائمه(ع) تا 262ه
(آغاز غيبت صغری) دارد .در این ميان واسطههای فرهنگی ،یعنی ناقالن احادیث ائمه(ع)،
گرایشهای گوناگونی داشتهاند و اتفاقات زیادی رخ داده که بر ميراث حدیثی شيعه مؤثر بوده
است .توجه به انگيزهها و اندیشههای اصحاب ائمه(ع) که بر کميت و کيفيت نقلهای
حدیثی تأثير داشته میتواند در روشنتر شدن فضای حدیثی آن دوران کمک کند و
تعارضات روایی را به شکلی عينیتر تبيين نماید .از طرفی نيز کمبود منابع تاریخ ائمه(ع) و
اصحاب آنان یکی از مشکالت جدی پژوهش در این عرصه است که راه برداشتهای
شخصی و سليقهای را باز میکند؛ لذا تنها راه مصون ماندن از این برداشتها بهرهگيری
همزمان از اطالعات تاریخی موجود در گزارشهای رجالی و متون حدیثی است .به این
معنی که با کنار هم نهادن نظرات و ميراث حدیثی فرد یا طيفی خاص و تمرکز بر مطالبی از
راویان معين و سبک نگارش آنها میتوان به دیدگاههای آنان و جریان درونی احادیث پی
برد؛ از این روی ،مناسبترین و مفيدترین روش در اینگونه پژوهشها بررسی تاریخی-
روایی خواهد بود .پيشفرض این روش آن است که برخی از منابع از اصالت تاریخی
برخوردارند و گزارشهای آنها مشروط به داشتن انسجام درونی واجد اعتبار الزم و اطمينان
آورند.
جریانشناسی اصحاب ائمه(ع) بهصورت کلی در چند سال اخير موضوع بسياری از
تحقيقات قرار گرفته که اغلب با نگاه کالمی همراه بوده است؛ از جمله پایاننامه سيد
احسان موسوی با عنوان جريانشناسى کالمى امامیه در عصر امام صادق(ع) 2که در آن به

مرزبندیهای درونی اماميه در عصر امام صادق پرداخته شده و پنج جریان آل اعين(از
اواخر سده اول تا چهارم هجری) ،هشام بن حکم (د971 .ﮬ) ،هشام بن سالم (زنده تا
943ﮬ) ،جریان حدیثی و متهمان به غلو مورد بررسی قرار گرفته است .این تقسيمبندی از
 .2موسوی.9313 ،
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آنجا که بر اساس معيارهای کالمی صورت پذیرفته با مقاله حاضر که بر مبنای نگرشهای
حدیثی پيش رفته و تقسيم درونگرایانهای از رویکردهای حدیثی اصحاب ائمه(ع) ارائه داده،
فاصله بسيار دارد.
مقاله اکبر اقوام کرباسی با عنوان «مدرسه کالمی کوفه» اثر دیگری در این حوزه است

که با رویکرد کالمی به حدیث پرداخته 2.این مقاله باهدف اثبات دیدگاههای نظاممند
متکلمان اماميه در عصر حضور به نگارش درآمده و اندیشههای مدرسه کالمی کوفه را
بهگونهای مستقل از مدرسه بغداد از حيث روش و محتوا ،در محدوده زمانی  48تا 948
هجری قمری ،معرفی نموده و گرایشهای سهگانه را در ميان اصحاب ائمه(ع) تحت سه
جریان «کالمی-حدیثی»« ،حدیثی-کالمی» و «حدیثی صرف» تقسيمبندی کرده است.
این نوشته هرچند در نوع خود بینظير است ،اما چون مقسم اصلی آن گرایشهای کالمی
است و حدیث در آن محوریت ندارد ،زاویه دید آن با مقاله حاضر بهکلی متفاوت است.
راجع به رویکرد انتقادی به حدیث در عصر حضور ائمه(ع) نيز میتوان به مقاله مجيد

خاموشی با عنوان «پاالیش احادیث در عصر ائمه و پدیده جعل» 6اشاره نمود که ظاهرا تنها
مقاله موجود در این زمينه است؛ اما این مقاله نيز از نگرش تاریخی برخوردار نيست ،به این
معنی که از تبيين ارتباط علی و معلولی ميان پدیدهها غفلت کرده .عالوه بر این ،فاقد نگاه
جریان شناختی است.
از دیگر آثاری که در این حوزه به نگارش در آمده میتوان به مقاالتی که در زمينه نقد
متن حدیث نگاشته شده ،اشاره کرد؛ بهعنوان نمونه دو مقاله از حجة االسالم مهدی مهریزی

در مورد نقد متن 1در خور توجهاند .هرچند در آنها از پيشينه و ضوابط نقد متون حدیثی

 .2اقوام کرباسی.9319 ،
 .6خاموشی.9318 ،
 .1مجله علوم حديث ،ش  39و .38
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بحث شده ،اما به جریان حدیثی مربوط بهنقد متن حدیث در دوران ائمه اشارهای نشده
است.
اخيرا کتابی تحت عنوان نخستین انديشههای حديثى شیعه از دکتر هادی گرامی به
چاپ رسيده که در آن به رویکردها و جریانهای حدیثی شيعه در عصر حضور ائمه(ع)
پرداخته شده است و از این رو اثری منحصر به فرد و بسيار مفيد بهحساب میآید .اما از
آنجاییکه روش پژوهش این مقاله ،با آن نوشته تفاوت دارد ،بر نتایج پژوهش نيز تأثير
میگذارد و طيفبندی جریانها ،تحليل اندیشهها ،و حتی ویژگیهای هر طيف نيز متفاوت
معرفی شده است .به عنوان نمونه در آن نوشته «ابن ابی عمير» به عنوان فردی وابسته به
طيف هشام بن حکم مطرح شده 8و اتکای اصلی این جریان بر مکتوبات حدیثی و بلکه
انحصار این روش در آن ،نتيجه مهمی است که از طریق وابستگی ابن ابی عمير با این

جریان گرفته شده است 2،و حال آنکه با توجه به شواهد تاریخی و مناسبات اجتماعی و

گرایشهای ابن ابی عمير ،وی در طيف هشام بن سالم جای میگيرد؛ 12بهعالوه مقاله
حاضر از طریق کشف ارتباط تقابلی ميان فعاليتهای جریان غلو و جریان انتقادی حدیث
به بازشناسی این جریان میپردازد و عملکرد این جریان را در این بستر تاریخی تحليل کرده
است.
با توجه به موارد فوقالذکر ،پژوهش حاضر درصدد است تا اندیشههای نخستين
جریان انتقادی حدیث را بازشناسی کند .برای شناسایی دقيق این جریان الزم است
جریانهای مخالف و موازی آن را نيز شناخت تا کارکرد انتقادی آنها در بستر تاریخی معينی

 .8گرامی947 ،؛ هر چند در پاورقی شواهد خالف آن ارائه شده است.
 .2گرامی944-947 ،؛ نتيجه دیگر این وابستگی اثبات گرایش این جریان به حدیث عامه است که نویسنده از آن
بهره برده است )همو.)911-918 ،
 .12مقاله حاضر.22 ،
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درک و تحليل شود و بدین ترتيب بتوان شاخصههای اصلی این جریان انتقادی را شناسایی و
تبيين کرد.
 .1جریانهای موازی
اندیشهها و عملکرد جریانهای موازی بهویژه درصورت کمبود منابع یا وجود ابهام در آنها،
کمککار خوبی برای شناسایی یک جریان فکری است .در زمينههای حدیثی دو جریان را
میتوان شناسایی کرد که عملکرد آنها هرچند در جهت جریان انتقادی نبوده ،اما نمیتوان
آنها را در تقابل با جریان انتقادی دانست؛ زیرا ستيزی جدی ميان آنها دیده نمیشود.
 .1.1جریان اثباتگرا
از گزارههای روایی میتوان جریانی را شناسایی کرد که با ميراث مکتوب بسيار خوشبينانه
برخورد مینماید و با هرگونه نقد یا تشکيک در احادیث منسوب به ائمه(ع) مبارزه میکند ،و
صرف انتساب آنها به ائمه(ع) یا دستکم عدم امکان تکذیب آنها را برای پذیرش کافی
میدانند .افراد وابسته به این جریان بيشتر در پی اثبات احادیث مشکوکاند و نه نقد یا
تشکيک در آنها؛ از این رو ،این جریان را «اثباتگرا» ناميدهایم.
وابستگان به این جریان با نقل روایاتی از این قبيل به روشنی نظر خود را در قبال
احادیث منتسب به ائمه(ع) اعالم کردهاند :در روایتی منقول از ابو بصير آمده :هر حدیثی از

هرکس نقل شده باشد تکذیب نکنيد ،مبادا خداوند بر عرش ،ناآگاهانه تکذیب شود 11.طبق
روایتی دیگر تا وقتی که روز را شب و شب را روز نگوید ،نمیتوان به تکذیب روایتی که
منسوب به ائمه(ع) است ،اقدام نمود 12.در روایت دیگری که آن نيز منسوب به ابو بصير

است ،به صراحت تمام خبر قدری ،مرجئی و خارجی که منسوب به ائمه(ع) باشد ،پذیرفته
 .11صفار قمی.134 ،
 .12همانجا.
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میشود و از تکذیب آن نهی شده است ،مبادا خداوند بر عرش تکذیب گردد 13.حلقه
مشترک اسناد در هر سه روایت محمد بن اسماعيل بن بزیع (د .قبل از 338ﮬ) ،از اصحاب
امام رضا(ع) است 12و چنانکه خواهد آمد اوج فعاليت جریان انتقادی توسط یونس بن
عبدالرحمان (د384 .ﮬ) نيز در همين دوران بوده است؛ اما عدم ذکر «غاليان» در کنار
قدریه ،مرجئه و خوارج این فرضيه را به ذهن القاء میکند که نزد این طيف نيز اخبار غاليان
مورد نکوهش بوده است .ذکر نام سعد بن عبدالله اشعری قمی در سند این روایت
توجهبرانگيز است .او یکی از مخالفان سرسخت هشام و یونس بن عبدالرحمان بوده است و
بر رد این دوتن کتاب مستقلی تأليف نموده است.

12

روایتی منسوب 16به جابر بن یزید جعفی (د934 .ﮬ) با سختترین لحن ممکن از

داشتن رویکرد انتقادی به احادیث منع کرده است ،چنانکه به نقل او احادیث اهل بيت
بسيار صعب و مستصعباند ،و هر گونه سؤال از چگونگی صدور آنها موجب شرک به

خداوند است 11.اسناد روایات دیگری نيز نزدیک به همين مضمون ،به جابر بن یزید جعفی
میرسد و نکته جالب در آن معياری است که برای قبول روایت با تعبيرهایی مانند «النت له

 .13برقی338/9 ،؛ صدوق ،علل الشرائع.311/3 ،
 .12هر چند نجاشی به روایت از کشی او را از اصحاب امام موسی کاظم(ع) شمرده و زنده ماندن او را تا دوران امام
جواد(ع) گزارش نموده است (کشی198/3 ،؛ نجاشی)339-338 ،؛ اما توجه به آمار حدیثی در کتب اربعه این
نتيجه را بهدست میدهد که او درميان این سه امام(ع) بهطور مستقيم از امام رضا(ع) بيشترین بهره را برده است (نک.
نرم افزار رجالى دراية النور ،بخش محمد بن اسماعيل بن بزیع ذیل« :روی عن»).
 .12نجاشی.974 ،
 .16در سند این روایت علی بن حسان هاشمی قرار دارد که ابن فضال او را دروغگویی بزرگ خوانده (کشی،
 ،)784/3نجاشی وی را به فساد عقيده متهم کرده و بسيار ضعيف خوانده است (همو)319 ،؛ ابن غضائری نيز وی
را غالی ضعيف قلمداد کرده است (ابن غضائری.)77 ،
 .11کشی.831/3 ،
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قلوبکم» 18و «فما عرفت قلوبکم» 12ارائه شده است .طبق این معيار نرم شدن دلها و
دریافت قلبی یک مضمون باعث پذیرفته شدن یک روایت میشود؛ در غير این صورت،
دستور ارجاع آن به اهل بيت(ع) داده شده تا انکار آن به هيچوجه جایز نباشد و باعث کفر
به خداوند بزرگ نشود.

22

در برخی روایات اختالف اصحاب ائمه(ع) نه فقط بهعنوان واقعيت که به عنوان

رحمت پذیرفته شده است 21.این روایات که اشاره نه چندان آشکاری به جریانی کامال

نقلگرا دارند ،هيچگونه نقد سندی یا محتوایی را برنمیتابند .جالب آنکه در هيچکدام از
اسناد این روایات افرادی مانند زرارة بن اعين ،هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمان،
وجود ندارند؛ این نشان میدهد که صاحبان دیدگاه انتقادی برداشتی متفاوت از منقوالت
داشتهاند ،از این رو شاید بتوان حدس زد که جریان اثباتگرا این طيف از روایات خود را
بهعنوان واکنش در برابر رویکرد انتقادی برای تثبيت نگرش خود در جامعه شيعی عرضه
کرده باشند.
 .2 .1جریان عملگرا
جریان شناخته شده دیگر متشکل از کسانیاند که به سنن و مناسک توجه خاصی نشان
میدهند .از این رو ،با احادیث حاوی فضایل اعمال برخوردی خوشبينانه دارند؛ از جمله
میتوان طيف هشام بن سالم و برخی از شاگردان او ،مانند ابن ابی عمير و صفوان بن یحيی
را در این جریان جای داد .نشانه بارز این جریان روایاتی است که به «اخبار من بلغ» شهرت
 .18کلينی889/9 ،؛ صفار قمی ،33-39 ،حدیث شماره  9و 1؛ در سند روایت  1هر چند نامی از جابر نيست ،اما
در متن روایت خطاب به او وجود دارد.
 .12گروهی از محدثان ،االصول الستة عشر (اصل جعفر بن محمد حضرمی).212 ،
 .22صفار قمی.33 ،
 .21صدوق ،علل الشرائع.311/3 ،

ّ
 /32تاريخ و تمدن اسالمى ،سال چهاردهم ،شماره بيست و هفتم ،بهار و تابستان 9317

دارد ،و دانشمندان علم اصول قاعده «تسامح در ادله سنن» را از آنها استنباط کردهاند.

22

هشام بن سالم راوی اصلی این روایات است .به اعتقاد این طيف هر کس عملی متضمن
ثوابی منقول در روایت را انجام دهد ،به ثواب آن عمل میرسد ،هرچند از رسول خدا(ص)

صادر نشده باشد 23.گرچه هشام این روایت را از امام صادق(ع) نقل کرده ،اما ذکر کلمه
«نبی» یا «رسول الله» به جای «منقولعنه» شاید اشاره به احادیث مشتمل بر سنن و فضایل
اعمالی باشد که توسط اهل سنت نقل شدهاند؛ زیرا ميراث نبوی بيشتر از طریق آنها نقل
میشده .افزون بر این ،ميراث حدیثی بجا مانده از وی در منابع شيعی بهخوبی روشن
میکند که او به احادیث منسوب به پيغمبر اسالم(ص) توجه خاصی نشان میداده است.

22

از مجموعه روایات هشام بن سالم رویکرد فضایلنگاری ،یعنی نقل روایات مربوط به
اعمال مستحبی و سنتهای دینی را میتوان استکشاف نمود؛ بهعنوان نمونه روایاتی متعلق
به فضایل دعا 22،تسبيح ،ذکر و استغفار 26،همچنين فضایل نمازهای مستحب 21،قرائت

قرآن 28،تشویق به پيادهروی برای حج 22و اعمالی از این قبيل.

32

 .22رک .شهيد صدر.971/3 ،
 .23برقی31/9 ،؛ کلينی.47/3 ،
 .22به عنوان نمونه رک .برقی113 ،198 ،114 ،811 ،891 ،894 ،377 ،334/3 ،938/9 ،؛ کلينی،983/3 ،
،338 ،393 ،988/1 ،373 ،18 ،39/8 ،311 ،339 ،397 ،949/3 ،983 ،181 ،398 ،333 ،384 ،911 ،993
.819/9 ،191 ،394 ،388
 .22صدوق ،االمالى.226 ،
 .26کلينی236 ،222 ،232/2 ،؛ صدوق ،االمالى232 ،211 ،؛ صدوق ،التوحید32 ،؛ صدوق ،ثواب االعمال و
عقاب االعمال.162،162 ،162 ،
 .21صدوق ،من اليحضره الفقیه198/9 ،؛ صدوق ،االمالى179 ،؛ صدوق ،ثواب االعمال.331 ،
 .28صدوق ،ثواب االعمال.999 ،
 .22برقی311/3 ،؛ طوسی ،تهذيب االحکام.93/1 ،
 .32رک .برقی223 ،262 ،222 ،362/2 ،262 ،68/1 ،؛ صدوق ،االمالى811 ،؛ صدوق ،ثواب االعمال،33 ،
.939

نخستين جریان انتقادی حدیث شيعه 31/

در کنار هشام نام محمد بن مروان 31نيز در ناقالن اصلی «اخبار من بلغ» به چشم

میخورد 32و جالب است که او نيز مانند هشام بن سالم با توجه به مجموعه روایاتی که بهجا
گذاشته ،فردی عملگرا به نظر میرسد؛ چنانکه توجه وی به روایات فضائل اعمال ،او را
بهعنوان یکی از مهمترین سرشاخههای ترویجکنندگان اینگونه روایات جلوه داده است.

33

در ناقالن نسل بعدی «اخبار من بلغ» که ادامه جریان نقلگرا را روشن میسازند نام صفوان

بن یحيی (د398 .ﮬ) و ابن ابی عمير (د397 .ﮬ) به چشم میخورد 32.این طيف از اصحاب
ائمه(ع) بيشتر دنبال عمل هستند و تعيين احادیث صحيح از ضعيف برای آنها دغدغه
نيست.

32

شاید به سبب همين رویکرد ،افرادی مانند محمد بن سنان (د338 .ه) که شدیدا متهم

به غلو بودند 36،با صفوان و ابن ابی عمير روابط نزدیک و حسنهای داشتهاند 31.و این
میتواند یکی از نشانههای قابل توجه برای شناسایی حدفاصل این جریان با جریان انتقادی

 .31ظاهرا او محمد بن مروان بصری ،کوفی االصل ساکن بصره و از نوادگان ابو االسواد دوئلی است که از امام
صادق(ع) روایت میکند (کشی .)878/3 ،او با معروف بن خربوذ رفت و آمد داشته است و گزارشی از مذاکره آن دو
نزد امام صادق (ع) وجود دارد (نک .کشی.)873/3 ،
 .32کلينی.81/2 ،
 .33به عنوان نمونه نک .برقی1311 ،ﮬ622 ،261 ،232/2 ،؛ کلينی،26/2 ،612 ،282 ،281 ،222 ،126/2 ،
226 ،223/6؛ ابن قولویه283 ،228 ،226 ،222 ،223 ،121 ،82 ،؛ صدوق ،ثواب االعمال و عقاب االعمال،
.223 ،122 ،161 ،123 ،62
 .32نک .برقی22/1 ،؛ کلينی81/2 ،؛ ابن طاووس .621/2 ،تفاوت روایت برقی با کلينی و سيد ابن طاووس در این
است که در آنجا کلمه «رسول» یا «نبی» بهطور صریح آمده ،بر خالف کلينی و سيد بن طاووس؛ دیگر اینکه در نقل
برقی تعبير «و ان لم یقله» آمده ،یعنی هر چند پيامبر نفرموده باشند ،در حالیکه در نقل سيد ابن طاووس جمله «و
إن لم یکن الحدیث کما بلغه» آمده ،یعنی هرچند حدیث آن گونه که رسيده ،نباشد.
 .32کلينی.97/9 ،
 .36در این باره رک .موسوی خلخالی913 ،؛ باقری حميد 911 ،به بعد.
 .31کشی.822/2 ،
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باشد که در مقابل جریان غلو مواضع روشنی داشته است.
 .2غالیان و جاعالن حدیث
جریان سومی در ميان جامعه شيعی وجود داشت که به جعل حدیث میپرداخت و
اندیشههای خود را در قالب احادیث جعلی مطرح میکرد .اینها غاليانی بودند که از حدیث
بهعنوان ابزار تبليغاتی برای رسيدن به اهداف خود بهره میبردند .البته این سنت شوم تنها
متعلق به آنها نبود؛ چنانکه اکثر جریانهای فکری-فرهنگی صدر اسالم متهم به جعل

حدیث شدهاند 38،از جمله خوارج ،شيعيان افراطی ،مرجئه ،زنادقه و دیگران که باهدف
حمایت از مذهب خود و نفی معتقدات دیگران حدیث جعل میکردند.

32

جالب است که اهل حدیث با اینکه دیگران را اهل بدعت میخواندند ،اما آنها خود از
آفت جعل حدیث _که خود یک بدعت بود_ مصون نماندند و بر رد کسانی که آنان را

بدعتگذار میپنداشتند ،حدیث جعل میکردند؛ 22بهعنوان نمونه در مقوله امکان کموزیاد
شدن ایمان که اهل حدیث بدان معتقد بود ،و عکس آن ،یعنی عدم امکان کموزیاد شدن
ایمان که مرجئه بدان معتقد بود ،احادیث مجعول به نفع هردو تفکر وجود دارد.

21

قدریه که مورد هجمه جعليات اهل حدیث قرار گرفتهاند و بهعنوان مجوس امت

خوانده شدهاند و حتی به دروغ از سوی پيامبر اسالم(ص) لعن گردیدهاند 22،خود به جعل

 .38چنانکه ابن قتيبه،حدیث شناس معروف ،در مقدمه کتاب تأويل مختلف الحديث به طور مختصر همه احادیثی
را که به نحوی توجيهگر یا تأیيدکننده مذاهب مختلف از جمله خوارج ،ارجاء ،قدریه ،تفویض ،روافض ،مخالفان
آنها و غيرهم بوده ،ذکر میکند (رک .ابن قتيبه ،تأويل مختلف الحديث.)98-99 ،
 .32نک .ابن جوزی ،الموضوعات.23-12/1 ،
 .22همان.128/1 ،
 .21همان.47-48/9 ،
 .22ابن جوزی ،الموضوعات388-383/9 ،؛ بيهقی.817-819/9 ،

نخستين جریان انتقادی حدیث شيعه 33/

حدیث پرداخته و احادیثی در اختيار انسان و نفی جبر از او جعل نمودهاند 23.در برابر این
احادیث ،برخی روایات ایمان به قدر ،یعنی انتساب خير و شر به خداوند را ،از الزامات
ایمان میدانند 22.همه این اخبار نشان میدهند که جعل در قرن اول و دوم پدیدهای شایع
بوده و عادی تلقی میشده است.
غاليان یکی از این طيفهای جاعالن حدیث بودهاند؛ چنانکه طبق گزارشهای کشی
هر یک از ائمه(ع) دستکم با یک دروغگو که عليه آنها حدیث جعل میکرد ،روبهرو

بودند 22.با نگاهی کوتاه به رجالکشی فهرست عریض و طویلی از دروغپردازان بر ائمه(ع)
که اغلب از خط غلو پيروی میکردند ،مواجه میشویم .برخی از اینان به دليل جسارت بر
ائمه(ع) از سوی آن بزرگواران به شدت نکوهش شدهاند و مردم از تبعيت آنان بر حذر
گردیدهاند؛ از جمله کسانی که از دوره امام سجاد(ع) به بعد ،بهعنوان کذاب و دروغگو
شناخته شدهاند و بهنام ائمه(ع) حدیث جعل میکردهاند ،از جمله بيان بن سمعان (د.
991ﮬ)

26

بر امام سجاد(ع) ،مغيرة بن سعيد عجلی (د991 .ﮬ)

21

بر امام باقر(ع)،

 .23ابن جوزی ،الموضوعات.388/9 ،
 .22همان.838-891/3 ،
 .22کشی322/1 ،؛ .811 ،223/2
 .26او از کيسانيه و کاه فروش بود ،و به رجعت محمد حنفيه اعتقاد داشت (نوبختی34 ،؛ اشعری ابوالحسن )33 ،و
بر امام سجاد(ع) دروغ میبست (کشی 118/3 ،و  .)774گفته میشود که مدعی الوهيت امام علی(ع) و دیگر
ائمه(ع) و سپس خود بود (سمعانی .)347/3 ،ادعای نبوت نيز به وی نسبت داده شده (ذهبی.)338/7 ،
 .21در منابع شيعی از وی به عنوان غالی کذابی که بر امام باقر(ع) دروغ میبست ،یاد شده است (کشی818/3 ،
و .)818او جریانی را رهبری می کرد که به عنوان مغيریه شناخته شدند و قائل به امامت محمد بن عبدالله بن حسن
(نفس زکيه) بودند و گمان میکرد که امامت از امام باقر(ع) به وی منتقل شده است .او علم تفسير باطن را نيز
برساخت و گمان میبرد که قرآن سراسر امثال و رموز است و مردم به معانی آن جز از طریق او که مورد تأیيد امام
است ،نمیتوانند دست یابند (ناشی اکبر911 ،؛ نيز بنگرید :اشعری ابوالحسن1-9 ،؛ نوبختی .)11 ،امام
صادق(ع) به دليل دس در کتابهای اصحاب امام باقر(ع) ،لعن کرده است .در یکی از این گزارشها در کنار او زنی
یهودی نيز که به او سحر و جادو میآموخته ،لعن شده است (کشی .)813-841/3 ،وی در بين اهل سنت نيز منفور
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ابوالخطاب محمد بن ابی زینب مقالص بن خطاب اسدی (د.حدود 934ﮬ) 28،و پيروانش
بر امام صادق(ع) ،محمد بن بشير 22بر امام کاظم(ع) و محمد بن فرات کوفی 22بر امام

رضا(ع) دروغ میبستند .در کنار اینان ،کسانی مانند بزیع پيرو مغيریه 21،سری 22،معمر،

23

بشار اشعری ،حمزة بن عماره زبيدی 22و صائد نهدی 22،قاسم یقطينی و علی بن حسکه

قمی 26به سبب دروغپردازیهایشان لعن شدهاند.

جریان مغيریه و خطابيه افزون بر جعل ،اقدام به «دس احادیث جعلی» میکردند که
پدیدهای خطرناکتر از جعل بود ،به این معنی که در البهالی کتابهای شخصيتهای
بوده :ابراهيم نخعی او را کذاب خوانده و شعبی مردم را از همنشينی با وی بر حذر داشته است (سمعانی373/93 ،؛
فسوی )779/3 ،او در سال 991ﮬ در کوفه توسط خالد بن عبد الله قسری به قتل رسيد (بالذری.)71/1 ،
 .28او رهبر جریان خطابيه و معتقد بود که نماز و روزه و سایر عبادات حقيقت ندارند ،بلکه افرادیاند که باید به آنها
تمسک جست (کشی .)177/3 ،همچنين خمر و ميسر و سایر بدیها نيز افرادیاند که باید از آنان اظهار برائت نمود
(همان .)174/3 ،بنا بر دیگر گزارشها او نماینده امام صادق(ع) بوده که پس از انحراف از این مقام عزل شده است
(همان .)143/3 ،او بر آن حضرت(ع) دروغ میبسته و روایات زیادی جعل نموده و از امام رضا(ع) نيز چندین بار
نام برده است (همان 148-143/3 ،و 113؛ برای اطالعات بيشتر رک .کاوند.)993-13 ،
 .22او از مواليان بنی اسد ،فردی شعبده باز ،مکار و دروغگو بود و امام کاظم با تنفر از وی اظهار برائت نموده است
(کشی 119/3 ،و 778؛ برای اطالعات بيشتر رک .کاظمی.)999 ،
 .22او از غاليان و دروغگو بود ،ادعای بابيت از امام و حتی ادعای نبوت هم داشت و امام رضا(ع) از دروغهایش
برائت جسته و او را لعن کرده است (نک .کشی ،همان.)431/3 ،
 .21کشی.222/2 ،
 .22در باب او ميان سری بن حيان و سری بن عبد الله همدانی اختالف هست و بهخاطر عقائد غاليانهاش مورد لعن
امام صادق(ع) قرار گرفته است (برای اطالعات بيشتر رک .کاظمی.)999 ،
 .23نامش معمر بن خيثم است ،از خطابيه بود و فرقه معمریه به او منسوب است (برای اطالعات بيشتر رک.
کاظمی 998 ،به بعد).
 .22کشی113/3 ،؛ نوبختی او را جزو کيسانيه و از کسانی میداند که همه محرمات را حالل دانسته ،حتی با دختر
خود نکاح کرد و گفت :هر که امام را شناخت میتواند هر کاری بخواهد بکند (نک .نوبختی.)34-37 ،
 .22کشی.223/2 ،
 .26نک .کشی.431/3 ،

نخستين جریان انتقادی حدیث شيعه 32/

معتبر عقاید مذهبی خود را به صورت روایات مسند وارد میکردند؛ مثال بنابر گزارش کشی
مغيره ،ابوالخطاب و پيروانش اندیشههای غاليانه خود را در کتابهای اصحاب امام باقر(ع)
وارد میکردند بی آنکه اثری از خود برجای گذارند 21.و از این رو میتوان حدس زد که
مقابله با پدیده «دس» یکی از انگيزهها و اهداف رویکرد انتقادی به حدیث تلقی بوده باشد؛
از این رو ،ائمه(ع) موافقت با کتاب و سنت پيامبر(ص) را معيار شناخت احادیث

«مدسوس» از غير مدسوس اعالم کردهاند 28.ناگفته نماند که این پدیده نيز مانند جعل
اختصاص به شيعه ندارد و در برخی از منابع اهل سنت نيز وارد گردیده است؛ چنانکه
گفتهاند ابن ابی العوجاء غالم و ربيب حماد بن سلمه ،محدث سرشناس قرن دوم ،در کتب
حدیثی وی تدسيس مینمود.

22

 .3جریان انتقادی حدیث
در این جریان از دو نوع ناقد میتوان نام برد :کسانی که تمرکز اصلی آنها بر نقد متن بوده،
هرچند گاه در عرصههای سندی نيز وارد میشدند ،دیگر کسانی که فقط به انتقاد سندی
میپرداختند و شواهدی از نقد متن توسط آنها یافت نمیشود.
 .1 .3ناقدان متن
زمينههای فکری و فرهنگی پيشگفته ،بهویژه فعاليتهای جریان غلو ،باعث شد تا در ميان
اصحاب ائمه(ع) جریانی پدید آید که به احادیث با دیده تردید بنگرند .این افراد به ارزیابی
احادیث رو آوردند و آنها را به دالیل مختلف رد میکردند و چنانکه برخی پژوهشگران نيز
 .21همان 841/3 ،و .818
 .28همان.
 .22ابن جوزی ،العلل المتناهیة فى االحاديث الواهیة33/9 ،؛ بنا بر گفته عدی ابن ابی العوجاء در حين اعدامش
اقرار نمود که چهار هزار حدیث وضع کرده که در آن حالل را حرام و حرام را حالل کرده است (سيوطی.)341/3 ،
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خاطرنشان کردهاند ،اینان درصدد جمع ميان روایات متناقض نبودند ،بلکه در پذیرش اخبار
روش سختگيرانهای داشتند 62و در نتيجه یکی از دو حدیث متعارض را مردود میشمردند.

اولين نام زرارة بن اعين (د984 .ﮬ) است .شواهدی چند از برخورد انتقادی وی با

برخی احادیث حکایت دارد 61.او از طرف ائمه(ع) بهعنوان مرجع شيعه در کوفه مطرح شده

بود 62تا پاسخگوی اختالفات ناشی از روایات باشد .گزارشی از عمر بن اذینه مبنی بر عرضه
کردن کتاب فرائض (سهام ارث) _که از اصحاب امام باقر و امام صادق(ع) شنيده بود_

63

این مرجعيت را به گونهای تأیيد میکند .زراره توسط شاگرد خود جميل بن دراج (زنده تا

943ﮬ) در زمره غالیستيزان مطرح شده است 62.بهعالوه در برخی گزارشها از احادیث

جعلی مغيرة بن سعيد و ابوالخطاب پرده برداشته است 62،در برخی روایات نام جميل بن
دراج نيز در کنار عمر بن اذینه 66بهعنوان عرضه کننده روایات بر وی به چشم میخورد.

61

زراره برخالف نقلگرایان که اختالف را مایه رحمت تلقی میکردند ،از اختالف
عملکرد شيعيان رنج میبرد ،و پيوسته از آن نزد ائمه(ع) سخن میگفت .به گفته وی اگر
شيعيان روی نيزهها میرفتند یا در آتش میسوختند بهتر از این بود که با این اختالف منقول

از سوی ائمه(ع) به خانههای خود بروند 68.با این همه ،نوشتهای از وی سراغ نداریم که
 .62نک .پاکتچی« ،گرایشهای فقه اماميه در سده دوم و سوم هجری»94 ،؛ گرایشی که وی به ابوحنيفه نيز نسبت
داده است (نک .همو ،سیر انديشههای فقهى در تاريخ اسالم.)391 ،
 .61کلينی.13/7 ،
 .62نک .کشی.387/9 ،
 .63کلينی.14 ،11/7 ،
 .62کشی.381/9 ،
 .62کشی.818/3 ،
 .66کلينی.988/7 ،
 .61طوسی ،تهذيب االحکام.333-339/1 ،
 .68کلينی91/9 ،؛ صدوق ،علل الشرائع .311/3 ،این گزارش این پيام را نيز در بر دارد که او برخی از اختالفات را
به خود ائمه(ع) نسبت میدهد ،هر چند در کم و کيف آن شاید بتوان اختالف کرد .اشعری در بحث تقيه و اختالف

نخستين جریان انتقادی حدیث شيعه 31/

بهطور نظاممند به انتقاد حدیث پرداخته باشد و این رویکرد را نشان داده باشد .کتب فهرست
اثری از وی در این زمينه ذکر نکردهاند؛ بهعالوه شواهدی حاکی از توجه وی به عرضه
احادیث بر کتاب و سنت که نقادان دوره بعد بدان عنایت داشتند ،در گفتههای وی یافت
نمیشود.
ابان بن تغلب (د989 .ﮬ) را نيز به احتمال زیاد میتوان در کنار زراره جای داد .وی در
مورد حدیثی درباب نصف شدن مقدار دیه انگشت زن موقع رسيدن آن به یک سوم دیه مرد،
خطاب به آن حضرت(ع) گفت :اگر این حدیث در کوفه نزد ما میآمد آنرا از سخنان

شيطان میشمردیم 62.ابن ابی یعفور (د939 .ﮬ) نيز از اختالف حدیث در رنج بود و از امام

صادق(ع) در مورد روایات افرادی که وثوقی به آنها نيست پرسوجو کرد .آن حضرت(ع) او
را به عرضه احادیث بر کتاب و سنت فرمان داد 12.به نظر میرسد قاعده «عرضه بر کتاب و

سنت» از اینجا شکل گرفته باشد .از او که ظاهرا در جوانی درگذشته 11،آثار زیادی برجای
نمانده 12،با این حال نشانههایی از ضدیت با غلو در آثار او به چشم میخورد.

13

به نظر میرسد پایه نگرش انتقادی منظم نسبت به احادیث توسط هشام بن حکم (د.
971ﮬ) نهاده شده باشد .او یکی از ترویجکنندگان اصلی اخبار مربوط به «عرضه احادیث
بر کتاب و سنت» بوده و معتقد به اینکه روایات مخالف با قرآن به هيچ وجه نباید پذیرفته

شود 12.این احادیث ،چنانکه خواهد آمد ،بنمایه نگرش انتقادی و نظاممند یونس بن
به گروهی از شيعيان اشاره میکند که سخنان امام باقر(ع) را آميخته به حق و باطل تلقی میکردند و از این رو ،به
سليمان بن جریر (یکی از سران زیدیه و متکلمان آن) پيوستند (رک .اشعری قمی.)71 ،
 .62کلينی388/7 ،؛ صدوق ،من اليحضره الفقیه991/8 ،؛ طوسی ،تهذيب االحکام.948/98 ،
 .12برقی331/9 ،؛ کلينی.91/9 ،
 .11کشی.199-191/3 ،
 .12نک .نجاشی.393 ،
 .13کشی.111/3 ،
 .12همان.841/3 ،
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عبدالرحمان در مردود شمردن احادیث مخالف با قرآن و سنت گردید 12.او کتاب االخبار و

کیف تصح 16را تأليف نمود که عنوان آن از رویکرد انتقادی وی نسبت به روایات پرده

برمیدارد .همچنين ابوالعباس حميری شيخ قميان کتابی تأليف نمود که در آن اختالف
مبنایی هشام بن سالم و هشام بن حکم را در مسائلی مانند قياس ،ارواح و احادیث متعارض

بررسی کرده است 11.پاکتچی احتمال داده است عنوان این اثر باید «کتاب ما بين هشام بن
سالم و هشام بن حکم فی القياس و االخبار» باشد .اگر این احتمال را بپذیریم تقابل و
رویارویی این دو متکلم امامی در این دو عرصه مهم و اساسی آشکار میگردد و بر این
اساس شاید بتوان حدس زد که هشام بن سالم روش برخورد هشام بن حکم (د971 .ﮬ) با
روایات را روشی کالمی و نامقبول قلمداد میکرده است.

18

12

یونس بن عبدالرحمان (د384 .ﮬ) فقيهترین فرد دوران خود _که طبق گفته فضل بن

شاذان (د398 .ﮬ) در امتداد جریان کالمی هشام بن حکم (د971 .ﮬ) قرار داشته_ 82یکی
از منتقدان سرسخت روایات غلوآميز ،حتی مطلق روایات بوده است .بنا بر گزارش کشی
سختگيریهای وی نسبت به احادیث زبانزد بوده است؛ چنانکه تعابير استنکاری و

تعجبآميزی مانند «ما أشدک فی الحدیث ،و أکثر انکارک لما یرویه أصحابنا»( 81چقدر در
حدیث سختگيری میکنی و تا چه اندازه مرویات اصحاب ما را انکار میکنی؟) که در
رجال کشی درباره یونس بهکاررفته ،نشان از برخورد بسيار نقادانه او با احادیث دارد .وی در
پاسخ به زیادهروی در نقادی حدیث به روایتی از هشام بن حکم (د971 .ﮬ) مبنی بر «عرضه
 .12همان.
 .16مدرسی طباطبائی339 ،؛ قس .ابن ندیم.381 ،
 .11نجاشی.338 ،
 .18پاکتچی ،گرايشهای فقه امامیه در سده دوم و سوم.94 ،
 .12کشی.439/3 ،
 .82همان.494/3 ،
 .81همان.841/3 ،

نخستين جریان انتقادی حدیث شيعه 32/

روایات بر قرآن و سنت» 82و سيره امام رضا(ع) استناد میکند که آن حضرت(ع) بسياری از
احادیث اصحاب پدر و اجداد خود _عليهم االسالم_ را به دليل پدیده «دس» ،یعنی
دخالت نامحسوس غاليان در کتب آنان انکار نمود و فرمود« :سخنی خالف قرآن بر ما قبول
نکنيد ،چون ما سخنی میگویيم که موافق قرآن و سنت باشد .سخن ما از طرف خداوند و
رسول او است ،نه مثل دیگران که بر نقل اقوال دیگران تکيه میکنند و سخنان ضدونقيض بر
زبان میرانند».

83

طبق این رهيافت انسجام درونی روایات بسيار حائز اهميت بود؛ زیرا سخنان
ضدونقيض از ائمه(ع) صادر نمیشود و تنها سنجه تمييز احادیث درست از نادرست
«عرضه احادیث بر قرآن و سنت» است .بر این اساس ،یونس بن عبدالرحمان با تأليف
کتابی بنام جوامع اآلثار 82عالقه خود را به جمعآوری روایات اصحاب ائمه(ع) نشان داد و

کتابی نيز بنام علل الحديث 82نگاشت که نشانگر رویکرد انتقادی وی نسبت به حدیث

میباشد .ظاهرا فرهنگ عرضه کتب بر ائمه(ع) نيز توسط همين جریان پایهگذاری شده
است .چنانکه نام یونس و ابن فضال(د 338ه) جزء اولين عرضهکنندگان کتب شيعی بر

امام رضا(ع) دیده میشود 86.نيز یونس گزارش میکند که کتاب الديات بر امام رضا(ع)

عرضه شد 81.او در قدح و جرح شخصيتهای روایی نيز تمایل نشان داده و 88کتاب

 .82همان.
 .83نک .کشی.818-841/3 ،
 .82نجاشی.887 ،
 .82همان.
 .86نک .کلينی338 ،338/7 ،؛ طوسی ،تهذيب االحکام313/98 ،؛ و نيز بنگرید :کشی .818-841/9 ،بهنظر
میرسد عرضه کتب از دوران امام رضا(ع) و با دغدغههای یونس بهشدت دنبال شد ،هرچند شواهدی بر عرضه
برخی کتابها بر امام صادق(ع) نيز وجود دارد ،نمونه آن کتاب حلبی است که بر آن حضرت(ع) عرضه شد
(نجاشی)339 ،؛ اما یونس هدفی دیگر داشت .او دنبال غربالگری بود ،ابن فضال نيز همين رویکرد را دنبال میکرد.
 .81کلينی.399/7 ،
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المثالب وی 82میتواند حاکی از این رویکرد باشد.
شاگرد خاص یونس ،ابو جعفر محمد بن عيسی بن عبيد معروف به عبيدی (زنده در
318ﮬ) ساکن بغداد _شخصيت مورد عالقه فضل بن شاذان (د398 .ﮬ)_ نيز رویکرد
رجالی استاد خود را دنبال کرد و کتاب الرجال او ،همچنين ذکر نام او در روایات کشی

شاهدی بر این مدعا است 22.بيشترین روایات یونس را کشی از طریق عبيدی نقل نموده،
لذا میتوان احتمال دارد که دیدگاههای رجالی یونس در نوشته ابن عبيد انعکاس یافته باشد.

این رویکرد با آنچه از هشام بن سالم در مورد «اخبار من بلغ» نقل شده در تقابل
نيست؛ زیرا این اخبار ناظر بر روایات نبوی و بيشتر عملگرایانه و حاوی فضائل اعمال
است؛ و حال آنکه «روایات عرضه» دربرگيرنده تفاسير انحرافی غاليان از آیات و روایات
مربوط به نماز ،روزه و منکراتی چون زنا و شرب خمر است که به اباحهگری میانجاميد 21یا

آنچه باعقيده توحيد منافات داشت؛ یعنی احادیثی که تنها راه نقد و معارضه با اینگونه
باورها عرضه آنها بر قرآن و سنت رایج نزد مسلمانان بود .این شيوه نقد احادیث به مذاق
حدیثگرایان کوفی ،مانند علی بن حدید و محدثان قمی ،مانند سعد بن عبدالله اشعری

_یکی از مخالفان سرسخت تکذیب احادیث منسوب به ائمه (ع)_ 22و احمد بن محمد بن
عيسی خوش نيامد و برضد آن تبليغات زیادی راه انداختند.

23

 .88کشی.973 ،917/3 ،
 .82نجاشی.221 ،
 .22رک .نجاشی.338-333 ،
 .21کشی.481 ،143 ،174 ،177/3 ،
 .22نک .صدوق ،علل الشرائع.311/3 ،
 .23به عنوان نمونه میتوان به تأليف کتاب توسط سعد بن عبدالله اشعری قمی ،شخصيت بارز قم در دوران امام
عسکری(ع) ،عليه هشام و یونس ،یعنی مثالب هشام و يونس اشاره کرد (رک .نجاشی.)974 ،

نخستين جریان انتقادی حدیث شيعه 21/

روایاتی بسيار تندی از طرف قميان عليه یونس دیده میشود 22.بهعالوه از پذیرش
روایات یونس خودداری میورزیدند ،چنانکه ابن الوليد ،استاد شيخ صدوق ،از پذیرش
سخنان و احادیثی از یونس که از طریق محمد بن عيسی بن عبيد نقل شده باشد ،پرهيز کرده

است؛ 22حتی محمد بن عيسی بن عبيد را به غلو متهم نمودند 26،اتهامی که دستکم
نسبت آن به شاگرد خاص یونس و نماینده روایات غالی ستيز 21بسيار بعيد به نظر میرسد.
این در حالی است که او از نظر عراقیها نه تنها مورد وثوق بوده ،بلکه از جایگاه واالیی نيز
برخوردار بوده است 28.افزون بر این ،علی بن ابراهيم قمی کتابی تحت عنوان معنى هشام و

يونس در تأیيد این دو و نقد گفتههای سعد بن عبدالله اشعری نگاشته 22که تأليف ردیهای
توسط سعد را در پی داشته است.

122

 .22به گونهای که حتی فحشهایی فجيع مثل «پسر زناکار» و تهمتهایی مانند «زندقه» از قول امام رضا(ع) نسبت
به وی نقل کردهاند که کشی را به تعجب وا داشته (کشی .)744/3 ،البته فضل بن شاذان نقل میکند که احمد بن
محمد بن عيسی از بدگو یی نسبت به یونس اظهار پشيمانی کرده (کشی.)747/3 ،
 .22طوسی ،الفهرست.943 ،
 .26همان.989 ،
 .21به عنوان نمونه رک .اشعری قمی.93 ،
 .28این مطلب را از تعليقهای که نجاشی از زبان کوفيان بر رأی ابن وليد نقل کرده ،میتوان فهميد؛ وی مینویسد:
«و رأیت أصحابنا ینکرون هذا القول ،و یقولون :من مثل أبی جعفر محمد بن عيسی؟» (اصحاب ما در رد رأی ابن
وليد میگویند که چه کسی مانند ابو جعفر است) .افزون بر این ،یاد کردن نجاشی از وی با عناوینی مانند ازجمله
«ثقة عين» و «جليل فی اصحابنا» نيز نشانگر جایگاه رفيع وی نزد نجاشی است (نجاشی .)333 ،نکته قابل توجه
اینکه ابن نوح سيرافی استاد نجاشی و رجالشناس معروف سده چهارم ،همه استثنائات ابن وليد را با دیده مثبت
مینگرد ،جز استثنائی که درباره عبيدی قائل شده که آنرا نمیپذیرد و اینگونه اظهار مینماید :نمیدانم چه چيزی او
را به تردید انداخته؟ زیرا وی (محمد بن عيسی بن عبيد) بر ظاهری از عدالت و وثاقت قرار داشت (نجاشی384 ،؛
برای اطالعات بيشتر از وثاقت یا عدم وثاقت وی ،بنگرید به :ایزدی فرد و دیگران.)39-9 ،
 .22نجاشی.398 ،
 .122نجاشی.977 ،
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نکته درخور توجه اینکه چندین نفر ،مانند عبيدی ،وراق و دیگران ،توسط شيخ طوسی

(د898 .ﮬ) با لقب یونسی یاد میشوند 121.بهنظر میرسد این لقب حاوی نوعی قدح بوده و
گرایش خاصی را نشان میداده است؛ همچنين تعابيری مانند «اصحاب هشام» و «اصحاب
یونس» 122در منابع رجالی و حدیثی نشانه دیگری از وجود جریانی مشخص و شناختهشده
بوده است.
 .2 .3ناقدان سندی
برخی از اصحاب ائمه(ع) بهجای نقد متون به نقد اسناد توجه ویژه نشان میدادند و
کتابهایی در رجال نگاشتند .این رویکرد توسط حسن بن علی بن فضال (د338 .ﮬ) و
سپس دو تن از شاگردان وی ،یعنی پسر وی علی بن حسن بن علی (د398 .ﮬ) و فضل بن
شاذان (د398 .ﮬ) دنبال شد؛ ازجمله ابن فضال عالوه بر کتاب الرد على الغالیة کتاب
دیگری نيز بهنام الرجال داشته که کشی از آن _که امروز در دست نيست_ بسيار بهره برده
است.
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منقوالت کشی از او نشان میدهد که کتابی عام در رجال حدیث با رویکرد

انتقادی شدید نسبت به غاليان در مقایسه با طبقات برقی و الرجال شيخ طوسی بوده است.
پسر او ،علی بن حسن بن علی (د398 .ﮬ) نيز ادامهدهنده راه پدر بوده و در این باب

کتابی تأليف نموده 122که در آثار بعدی انعکاس یافته است .پرسشهای فراوان محمد بن
مسعود عياشی (د .حدود 338ﮬ) از علی بن فضال راجع به شخصيتهای حدیثی شيعه و

 .121نک .طوسی ،رجال الطوسى.889 ،319 ،391 ،399 ،
 .122صدوق ،علل الشرائع197 ،198/3 ،؛ کشی747/3 ،؛ نجاشی.389 ،348 ،
 .123به عنوان نمونه رک .کشی،799 ،998 ،939 ،938 ،934 ،989 ،981 ،989 ،874 ،811/3 ،888/9 ،
.418 ،431 ،437 ،773 ،784
 .122نجاشی.314 ،
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بهویژه شناساندن افراد غالی 122نشان میدهد که او یکی از آگاهترین شيعيان در این زمينه
بوده است.
فضل بن شاذان (د398 .ﮬ) ،بنابر آنچه در رجال کشى از وی نقل شده ،میتوان

استنباط کرد که مرجعی بزرگ در علم رجال بوده است 126.گرچه برخی پژوهشگران معاصر
با استناد به کتاب العلل وی او را در زمره ناقدان متنی جا دادهاند 121،اما با توجه به ميراث

تعليلی وی راجع به احکام شرعی احتمال اینکه این کتاب در حوزه فقه باشد بسيار بيشتر
است .این دو رجال شناس بزرگ عالوه بر جمعآوری روایات ائمه(ع) در مدح و ذم
شخصيات برجسته ،بهطور مستقيم نيز به جرح یا توثيق افراد پرداخته و به روایات شيعی
اعتبار بخشيدهاند .محمد بن مسعود عياشی (د .حدود 338ﮬ) افزون بر اینکه از محضر هر
دو بهره فراوانی برده ،اطالعات رجالی بسياری هم از طریق مکاتبه با فضل بن شاذان کسب
کرده که توسط شاگردش ابوعمرو کشی (د .حدود  )388گردآوری شده و گزیده آن با عنوان
معرفة الناقلین به دست ما رسيده است .اهميت این اثر در این است که فهرستنویسان از
کتاب رجالی مستقلی (جز رسالههایی که در رد بر غاليان نوشته) برای ابن شاذان نام
نبردهاند.
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 .122به عنوان نمونه رک .کشی888/9 ،؛ ،998 ،993 ،939 ،938 ،934 ،989 ،981 ،989 ،874 ،811/3
.418 ،431 ،437 ،773 ،784 ،799
 .126به عنوان نمونه رک .کشی333 ،393/9 ،؛ ،771 ،784 ،788 ،117 ،139 ،818 ،873 ،879 ،894/3
.411 ،437 ،438 ،433 ،439 ،433 ،487 ،489 ،481 ،489 ،719 ،711 ،749 ،748
 .121گرامی.919 ،
 .128رک .نجاشی387-389 ،؛ طوسی ،الفهرست .931-938 ،ناگفته نماند که فضل بن شاذان هر چند در مواضع
کالمی خود را پيرو یونس و هشام معرفی کرده (کشی )494/3 ،و همچنين از عبيدی شاگرد خاص یونس سرسختانه
دفاع کرده (نجاشی )338 ،و از وی تأثير جدی پذیرفته است ،اما از آنجا که شواهدی بر رویکرد انتقادی وی به
حدیث یافت نمیشود ،نتوانستيم او را جزو ناقدان متنی قلمداد کنيم.

ّ
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پاکتچی جریان رجالی علی بن فضال را در بخش عمدهای از مواضع اصولیاش

وابسته به جریان هشام بن حکم دانسته است 122،اما دادههای تاریخی این وابستگی را تأیيد

نمیکند؛ زیرا هرچند ابن فضال فطحی مذهب است 112،چنانکه ارتباط او با علی بن حدید

فطحی 111که از مخالفان جریان هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمان بوده 112و نشست و

برخاست ابن فضال با عبدالله حجال متکلم شيعی_ 113از مخالفان سرسخت هشام بن

حکم 112و یونس بن عبدالرحمان _112نشان از همگسستگی این دو جریان دارد .بهعالوه
روابط حسنه او با قميان و نقل و انتقال آثار او توسط کسانی مانند احمد بن محمد بن عيسی

قمی 116نيز نشانه دیگری از فاصله گرفتن وی از جریان هشام بن حکم بوده است.

با توجه به مستندات پيش گفته میتوان نتيجه گرفت که هرچند جریان ابن فضال از
نظر مواضع کالمی و نقد متن احادیث با جریان هشام و یونس موافقت ندارد ،اما برخالف
جریان خوشبين و عملگرا دستکم در نقد راویان غالی با ناقدان متنی همراه شده بودهاند.
نتیجه
برپایه گزارشهای رجالی و حدیثی متعلق به سده دوم هجری میتوان دریافت که دو جریان
موازی در انتقال حدیث وجود داشته :یکی طيف عملگرایانی که به روایات مربوط به
 .122پاکتچی« ،گرایشهای فقه اماميه در سده دوم و سوم».34-99 ،
 .112کشی.931/3 ،
 .111نجاشی.378 ،
 .112علی بن حدید فطحی اقتدا به اصحاب هشام در نماز را روا نمیدانسته است .همچنين از خواندن نماز پشت
سر یونس و اصحاب وی نيز منع نموده است (کشی.)747/3 ،193/3 ،
 .113همان.483/3 ،
 .112همان.199/3 ،
 .112همان.744-747/3 ،
 .116به عنوان نمونه ،نک .طوسی ،الفهرست.949 ،978 ،989 ،49 ،
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فضایل اعمال روی خوش نشان میدادند و تسامح در ادله سنن نشانه بارز آن بود ،و دیگر
طيف خوشبينانی که نسبت به راویان حدیث برخوردی بسيار مثبت داشتند و ردیههای
عقالنی بر احادیث را برنمیتافتند و با هرگونه انتقاد مخالفت میکردند .در کنار این دو
جریان موازی و در تقابل با طيف سوم ،یعنی غاليان (که به منظور دستيابی به اهداف خود
به جعل و دس حدیث میپرداختند) ،جریانی مشخصا انتقادی در دوران امام صادق(ع)
پدید آمد که از طریق «عرضه احادیث بر کتاب و سنت» ميراث مکتوب حدیثی شيعه
(منقول از اصحاب ائمه(ع)) را بر اساس این معيار نقد میکرد .آنها عالوه بر نقد متن به نقد
راویان حدیثی نيز پرداختند .همزمان و در کنار این طيف ابن فضال و پيروان او نيز بدون
آنکه بهنقد احادیث بپردازند ،صرفا راویان را مورد ارزیابی قراردادند .این رویکرد در جامعه
شيعی مورد استقبال قرار گرفت و ادامه پيدا کرد .این جریان انتقادی متون در شناسایی
جریان غلو و نقد ميراث حدیثی غاليان بر اساس معيار ثابت مأخوذ از ائمه(ع) نقش مؤثری
ایفاء کرد .اگرچه نقد متن با ویژگیهای مذکور از اواسط قرن سوم در جامعه شيعی رنگ
باخت ،اما رویکرد انتقادی در مقابله با جریان غلو تا امروز در دانش رجالی و فرهنگ فقهی
شيعه ادامه پيدا کرده است.
کتابشناسی
ابن جوزی ،ابو الفرج عبد الرحمان بن علی ،العلل المتناهیة فى االحاديث الواهیة ،تحقيق ارشاد الحق
اثری ،اداره علوم اثریة ،فيصل آباد پاکستان9889 ،ه9149/م.
همو ،الموضوعات ،تخریج توفيق حمدان ،دار الکتب العلمية ،بيروت9891 ،ه9111/م.
ابن طاووس ،رضی الدین علی بن موسی ،اإلقبال باألعمال الحسنة فیما يعمل مرة فى السنة ،دفتر
تبليغات اسالمی قم9379 ،ش.
ابن غضائری ،احمد بن حسين ،رجال ابن الغضائری ،تحقيق و تصحيح سيد محمد رضا حسينی
جاللی ،قم ،دار الحدیث9398 ،ش.
ابن قتيبة الدینوری ،تأويل مختلف الحديث ،انتشارات دار الکتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،بی تا.
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ابن قولویة ،ابو القاسم جعفر بن محمد ،کامل الزيارات ،تحقيق امينی ،عبد الحسين ،دار المرتضویة،
نجف اشرف9319 ،ش.
ابن ندیم ،محمد بن إسحاق أبو الفرج الندیم ،الفهرست ،دار المعرفة ،بيروت9174-9314 ،م.
أشعری أبو الحسن علی بن إسماعيل ،مقاالت اإلسالمیین و اختالف المصلین ،هلموت ریتر دار إحياء
التراث العربی ،بيروت3881 ،م.
اشعری قمی ،سعد بن عبدالله ،المقاالت و الفرق ،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ،قم9398 ،ش.
اقوام کرباسی ،اکبر« ،مدرسۀ کالمی کوفه» ،نقد و نظر ،سال  ،97ش ،9بهار.9319
ایزدی فرد ،علی اکبر و دیگران» ،نقد نگره تضعيف محمد بن عيسی بن عبيد بن یقطين« ،تحقیقات علوم
قرآن و حديث ،دانشگاه الزهراء ،ش ،38تابستان .9311
باقری ،حميد» ،پژوهشی در تاریخ گذاری و شناسائی مؤلف کتاب االظلة اثری بازمانده از غالت کوفه
در سدههای نخست» ،علوم حديث ،سال بيستم ،ش ،77پایيز.9318
برقی ،ابو جعفر ،احمد بن محمد بن خالد ،المحاسن ،دار الکتب اإلسالمية ،قم9379 ،ﮬ .
بالذری ،أحمد بن یحيی ،انساب االشراف ،تحقيق سهيل زکار و ریاض زرکلی ،بيروت ،دارالفکر ،الطبعة
االولی ،ج9897 ،1ﮬ .
بيهقی ،احمد بن الحسين ،دالئل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة ،تحقيق عبدالمعطی قلعجی،
بيروت ،دار الکتب العلمية ،الطبعة االولی9141 ،م.
پاکتچی ،احمد« ،گرایشهای فقه اماميه در سده دوم و سوم هجری» ،نامه فرهنگستان علوم ،سال ،3
ش9371 ،8ش.
همو« ،سير اندیشههای فقهی در تاریخ اسالم» ،اسالم ،پژوهشى تاريخى و فرهنگى ،زیر نظر کاظم
موسوی بجنوردی ،تهران ،مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی9348 ،ش.
خاموشی ،مجيد« ،پاالیش احادیث در عصر ائمه عليهم السالم و پدیده جعل» ،حديث حوزه ،ش،3
بهار و تابستان .9318
خویی ،سيد ابوالقاسم ،معجم رجال الحديث ،قم ،مرکز نشر آثار شيعه9898 ،ﮬ .
ذهبی ،محمد بن احمد ،تاريخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،تحقيق عبدالسالم تدمری ،بيروت،
دار الکتب العربی ،الطبعة الثانية ،ج9113 ،7م.
سمعانی ،عبدالکریم بن محمد ،االنساب ،تحقيق عبدالرحمن بن یحيی المعلمی اليمانی ،حيدرآباد،
مجلس دائرة المعارف عثمانية ،الطبعة االولی ،ج 3و9193 ،93م.

نخستين جریان انتقادی حدیث شيعه 21/
سيوطی جالل الدین عبدالرحمان بن ابی بکر ،الآللى المصنوعة فى االحاديث الموضوعة ،تحقيق ابو
عبدالرحمان صالح بن محمد بن عویضة ،بيروت ،دار الکتب العلمية9119 ،م.
صدر ،محمد باقر ،دروس فى علم االصول (حلقة ثالثه) ،مؤسسه نشر اسالمی ،قم ،ج 9894 ،3ﮬ .
صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ،علل الشرائع ،قم ،کتابفروشی داوری9349 ،ﮬ .
همو ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،قم ،دار الشریف الرضی للنشر9889 ،ﮬ .
همو ،من اليحضره الفقیه ،تحقيق علی اکبر غفاری ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی9893 ،ﮬ .
همو ،التوحید :در بیان يگانگى خداوند ،ترجمه محمدعلی سلطانی ،قم ،ارمغان طوبی ،شيراز ،انتشارات
شاهچراغ 9347 ،ش.
همو ،االمالى ،ترجمه یعقوب جعفری ،قم ،نسيم کوثر9341 ،ش.
صغانی ،رضی الدین حسن بن محمد ،الموضوعات ،تحقيق نجم عبدالرحمان خلف ،دمشق ،دارالمامون
للتراث9881 ،ﮬ .
ّ
صفار قمی ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات فى فضائل آل محمد (صلى الله علیهم) ،قم ،مکتبة آیة
الله المرعشی النجفی9888 ،ﮬ .
طوسی ،محمد بن حسن ،تهذيب األحکام ،تحقيق خرسان ،تهران ،دار الکتب االسالمية9887 ،ﮬ .
همو ،الفهرست ،محقق ،مصحح ،سيد محمد صادق آل بحرالعلوم ،نجف ،مکتبة مرتضویة ،بی تا.
همو ،رجال الطوسى ،تحقيق جواد القيومی االصفهانی ،قم ،جماعة المدرسين فی الحوزة العلمية بقم،
موسسة النشر االسالمی9891 ،ﮬ .
فسوی ،أبو یوسف یعقوب بن سفيان ،کتاب المعرفة و التاريخ ،تحقيق اکرم ضياء العمری ،بيروت،
مؤسسة الرسالة9149 ،م.
کاظمی ،سيد عدیل اصغر ،بررسى لعن اصحاب ائمه از سوی ائمه ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،قم،
مجتمع آموزش عالی امام خمينی ،جامعة المصطفی العالمية9313 ،ش.
کاوند ،عليرضا« ،شخصيت شناسی ابوالخطاب» ،حديث انديشه ،ش 1و9343 ،9ش.
کشی ،محمد بن عمر ،رجال کشى (اختیار معرفة الرجال) ،با تعليقات محقق ميرداماد استرآبادی،
تحقيق مهدی رجایی ،قم ،مؤسسة اهل البيت الحياء التراث9393 ،ش.
کلينی ،محمد بن یعقوب ،الکافى ،تحقيق علی اکبر غفاری و محمد آخوندی ،تهران ،دار الکتب
االسالمية9887 ،ﮬ .
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گرامی ،محمد هادی ،نخستین انديشههای حديثى شیعه( ،رويکردها ،گفتمانها ،انگارهها و جريانها)،
تهران ،دانشگاه امام صادق9319 ،ش.
گروهی از محدثان ،االصول الستة عشر( ،اصل جعفر بن محمد حضرمى) ،قم ،موسسه علمی فرهنگی
دارالحدیث سازمان چاپ و نشر9349 ،ش.
مدرسی طباطبائی ،حسين ،میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین ،ترجمه سيد علی قرائی ،رسول
جعفریان ،قم ،نشر مؤرخ9349 ،ش.
موسوی خلخالی ،سيد احسان ،جريانشناسى کالمى امامیه در عصر امام صادق(ع) ،پایاننامه
کارشناسی ارشد مطالعات تاریخ تشيع ،قم ،دانشگاه ادیان و مذاهب9313 ،ش.
مهریزی ،مهدی« ،نقد متن(( )9پيشينه تاریخی)» ،علوم حديث ،ش ،39زمستان .9349
همو« ،نقد متن(( )3حجيت و اعتبار ،ضوابط و قواعد)» ،علوم حديث ،ش ،38زمستان .9343
ناشی ،اکبر ،مسائل االمامة ،تحقيق علی رضا ایمانی ،قم ،مرکز مطالعات ادیان و مذاهب9349 ،ش.
نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشى  -فهرست أسماء مصنفى الشیعة ،تحقيق موسی شبيری زنجانی،
قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين9887 ،ﮬ .
نرم افزار رجالى دراية النور ،بخش محمد بن اسماعيل بن بزیع ذیل« :روی عن».
نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشیعة ،بيروت ،انتشارات دار األضواء9148 ،م.
نوروزی ،مجتبی ،حسن نقی زاده« ،مفهوم شناسی مخالفت و موافقت حدیث با قرآن» ،علوم حديث،
ش9341 ،11ش.

