ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮﺭﯼ ﻭ ﻗﻤﯽ ﺍﺋﻤﻪ)ﻉ( ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺍﻣﺎﻣﺖ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ؛ﭼﻠﻮﻧﮕﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ؛ﭘﯿﺮﻣﺮﺍﺩﯾﺎﻥ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ؛ﺻﻤﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ،ﻣﺤﺴﻦ
ﺗﺎﺭﯾﺦ  ::ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ  ::ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  - 1396ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 34ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ(ISC/
ﺍﺯ  31ﺗﺎ 50
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1340117 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 09/07/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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مععیبانسععت در کنععار قععم و شععاگرد نن معرفععی کععرد؛

مقدمه
در طععول دوران حضععور ائمععه(ع) ،نعنععی تععا سععال

بهگونهای که اند دو شهر در مجموع نظعامی فکعری بعه

062ق478/م ،شهرهانی به ینوان پعرمم داران نشعر و

وجود نوردند که بسیاری از ب رگعان شعیعه و موارنعث

ترونج حدنث شیعه فعالیت می کردند مدننه ،کوفعه،

یلمی ننان منسوب به نن هستند به همید یلت اند دو

قععم ،باععداد ،ری ،شععهرهای خراسععان و شععهرهای

مکت

زمینههای فکری در «نعک کعل واحعد»

ماوراءالنهر را باند اصلی ترند اند حوزه های حعدنثی

بررسی می شوند با اند توضعی کعه در انعد مرک نعت

دانست که در اند بازه زمانی محل رفت ونمد محدثان

در اال

دوگانه ،تأثیرگذاری اال

با قم بوده است

باند توجه کرد که اگرمه قم و ری از وجود ب رگان

و اصحاب امامیه بودند
اند مناطق را باند مکاتبی مستقل بعه حسعاب نورد؛ امعا

دنگران بهره مند بودند ،روال اندنشه در انعد دو شعهر

بدون شک ،تأثیر حوزه حدنثی کوفه در دنگر حعوزههعا

تاحدودی روالی ثابت و بدون مالش بعود بعه همعید

بهشدت احساس میشعود شعهر کوفعه دارای جمایعت

یلت در ننجا شعاهد کمتعر اختالفعاتی در زمینعه هعای

متمرک ی از اصحاب برجسته امامباقر(ع) و بهخصعو

مختلف کالمی نظیر یصمت امام ،شأن امام ،یلم امعام

امام صادق(ع) بود که هر کدام سعرنمد بخشعی از یلعوم

نا بهره گیری از مباحث اجتهادی هستیم
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بااندحال باند توجه کرد که در نگعاهی کلعی ،تمعامی

حد نثی شعیعه ماننعد خانعدان اشععری و ابعد بابونعه و

شیعی مانند کالم ،فقه ،تفسیر ،تارنخ و بودند هر کدام

همچنید نیشابور را نی باند ج ئی از حعوزه حعدنثی

از اند ب رگان درییدحال دارای دندگاههانی بودنعد کعه

ب رگ ترِ خراسان و ماوراءالنهر به حساب نورد در انعد

ننان را از دنگران متمان میکرد دنعدگاه هعای ننعان در

دو انالت همواره شیعیان در اقلیت به سر میبردنعد؛ امعا

زمینه های امامت ،به طور معمول حعول دو محعور یلعم

برخععی شععهرها ماننععد مععرو و نیشععابور در خراسععان و

امام و یصمت امام ،محل اختالفات اساسی شعده بعود

سمرقند و کش در ماوراءالنهر ،دارای رجال و اصعحاب

هشام بدسعالم و معنمدالطعاق کعه تاحعدودی تفکعرات

شععناختهش عده و محترمععی از جمایععت شععیعیان بودنععد

نکسان داشتند ،جابربدن نعد جعفعی و مفضعلبعدیمعر

دراندمیان ،مقانسه نیشابور در جانگاه نکی از مهمتعرند

جعفععی کععه ننععان نیعع تفکراتععی مشععابه داشععتند و

شهرهای خراسان که در نن جمعیت شعیعیان در اقلیعت

هشام بد حکم ،برادران ایید ،جرنان هعای االیانعه ماننعد

کامل قرار داشت ،با شهر قعم کعه در نن شعیعیان دارای

خطابیععان و همگععی از کوفععه برخاسععتند و بعععدها

اکثرنت مطلق بودند ،مبعید بسعیاری از خطعوط فکعری

اندنشههای ننان به دنگر شهرهای شیعی سرانت کرد
دراند میان ،دو حوزه قم و نیشابور که در اواخر قعرن
دوم و اوانل قرن سوم قمری/قرن هشتم و نهم معیالدی،
ظهور کردند نی از اند قایده مستثنی نبودند و تأثیرهای
فراوانی از کوفه گرفتند باند توجه کرد که وقتعی از قعم
در جانگاه مرک حدنثپژوهی ناد میشود ،باند در کنار
نن ری را نی در جانگعاه حعوزهای اقمعاری بعهحسعاب
نورد به بیان دنگعر ،شعهر ری و مکتع

حعدنثی نن را
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تععارنخ اندنشععه شععیعی بععود یععالوهبععرنن ،نسععبتهععای
جارافیانی هر نک از اند دو منطقه با شعهرهای اصعلی
شیعیان نظیر کوفه و مدننه ،روابط فکری متفاوتی بعرای
هر نک از ننها تعرنف کعرده بعود درنهانعت ،حضعور
خاندانهای شناخته شده شیعیان را در هر نک از اند دو
باند از دنگر یللی برشمرد که ل وم مقانسه ننهعا را بعا
نکدنگر مطرح میکند یالوهبعراند ،نیشعابور هعی گعاه
مرک نت حدنث شیعه را بعه دسعت نیعاورد؛ امعا نبانعد

تحلیل مقانسهای دندگاههای اصحاب نیشابوری و قمی ائمه(ع) در باب امامت 33

فراموش کرد که اند شهر در کنعار باعداد جع و مراکع

مشخص شده باشد ،باند از دنگعر یلعل در انعد زمینعه

اصلی حدنثی اهلسنت بود بعه همعید یلعت ،مجمعوع

باشد؛ سعوم القعابی ماننعد قمعی ،نیسعابوری و رازی نعا

اند یوامل مقانسه تطبیقی روال اندنشه شیعی امامعت را

القابی که به نکی از خاندان های شهیر منطقه اشاره دارد

در اند دو شهر محل نظر قرار میدهد

نی راهگشای تشخیص است؛ مهارم باند بعه انعد نکتعه

بنابراند سنال اصعلی انعد نوشعتار دربعاره نظعام فکعری

نی توجه کعرد کعه در بسعیاری کتعاب هعای حعدنثی و

محدثان شیعی قم و نیشابور در باب «امامت» اسعت اننکعه

رجالی ،فارغ از اننکه از شخص نا صحابی خاصعی نعام

نقاط مشترک تفکر اند دو شهر در زمینه یلم امام میسعت

ببرد ،به جرنان هعای فکعری اشعاره شعده اسعت کعه در

و اختالفات هر نک از ننهعا در معه موضعویاتی اسعت
مسئله دنگر اننکه ننا ممکد است دنعدگاهی خعا
زمینه امامت به قم نا نیشابور منتس

منطقععهای خععا

را در

دانست

نمونه ها ،خبر اشاره شده راهگشای شناخت جرنانهعای
فکری نن منطقه برای پژوهشگر است

GS

A
RM
O
O

برای رسیدن به پاسخ مناس  ،مقاله حاضعر ابتعدا بعه

وجععود داشععته اسععت در انععدگونععه

N

گفتنی است پیش از اند درباره حوزههای حدنثی قعم

بررسی اجمالی دندگاه های مختلف اصعحاب امامیعه در

و نیشععابور پععژوهش شععده اسععت؛ امععا هععی نععک از

زمینععه یلععم و یصععمت امامععت مععیپععردازد 1و دنععدگاه

پژوهش های گذشته ،به مقانسه اند دو مرک حدنثی در

اصحاب قمی و نیشابوری انشان را در اند زمینه تا سال

موضوع امامعت ن رداختعه اسعت بعااند حعال ،ازجملعه

062ق478/م تععدقیق مععیکنععد؛ س ع س در نتیجععهگیععری

افرادی که در پژوهشهای خود به اند مهم پرداختهانعد،

دقیقی ،به مقانسعه دنعدگاههعای انعد دو شعهر در بعاب

باند به نوشعتههعای جبعاری ( )1348و شعرفی ()1349

امامت خواهد پرداخت

اشاره کرد یالوه براند گرامی نی در پژوهشهای خعود

اما قبل از طرح هر بحثی باند توجه کعرد کعه در انعد

(ازجمله ر ک« ،1391 :نخستید مناسبات فکری تشعی »

پژوهش اساس تقسیمبندی اصحاب بعه قمعی ،رازی نعا

و « ،1391بازشناسی جرنان هشعامبعدحکعم در تعارنخ

نیشابوری بر مند نکته اسعتوار اسعت :نخسعت شعهرت

متقدم امامیه) به جرنانهای فکری امامیه دربعاره مسعئله

افراد و خاندان ها به نکی از اند شعهرها؛ معثال خانعدان

امامت اشعاره هعای مفصعلی کعرده اسعت درانعدمیعان،

اشعری با نام شهر قم یجعید شعده اسعت ،همعیدطعور

نوشتههای گرامی بهطور مستقیم بعا انعد بحعث ارتبعاط

است شهرت خانعدان شعانان و شخصعیت برجسعته نن

ندارد؛ اما تحلیل ها و تقسعیم بنعدی هعای او دقیعقتعرند

فضلبدشانان که نیشابوریبودن ننان نیازی بعه بررسعی

پژوهش هعای تعارنخ اندنشعه امامیعه را در طعول دوران

مجدد ندارد خاندان ابد بابونه نی هم با قم و هم با ری

حضور شکل میدهد

ارتباطی تارنخی دارند درخصعو

شخصعیت هعا نیع

منعععید شعععهرتی وجعععود دارد ،کسعععانی همچعععون

بررسی دیدگاههای مختلف در باب علم امام

سعدبد یبداهلل قمی ،شیخ صعدق و پعدرش ،ابعدولیعد و

شاند درست باشد که مسئله «یلم ایع » ائمعه(ع) را

امثالهم ج و ب رگان حدنثی قم به حساب مینننعد دوم

مادر دنگر موضویات مطرح شعده در زمینعه یلعم امعام

انیان مناب رجالی به موطد نک صحابی ،مه اننکعه در

دانست در اند زمینه ،دستههعای مختلعف اصعحاب بعه

ننجا به دنیا نمده باشد و معه اننکعه بعا وانگعانی ماننعد

نظرنژههای گوناگونی قائل بودهاند بعااندحعال ،قبعل از

«ن نععل» و «سععکد» محععل اقععامتش در شععهری خععا

طرح هر بحثی باند به اند نکته توجعه کعرد کعه مسعئله
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یلعم ایع  ،مفهعومی اسعت کعه در گعذر زمعان دمعار

زمینه شده است درواق  ،ن اع پیشنمده ن ایعی حقیقعی

تطورات بسیاری شده است؛ بهگونهایکه بهنظر میرسد

نبود ،بلکه اختالف نظری لفظی بود کعه در نن موضعوع

برداشت اکثرنعت پژوهشعگران امعروزی از معنعی یلعم

بحث ،متفاوت بود؛ اما تحت نعک ینعوان ،نعنعی یلعم

ای  ،با برداشت اکثرنت محدثان قرون نخستید تفاوت

ای  ،مطرح میشد به بیان دنگر ،هر دو گروه از «یلعم

ماهوی پیدا کرده است 0درواق همید تفعاوت موجع

ای » صحبت میکردند؛ اما منظور نظر ننان و برداشعت

شده است که در نگاه شیعه معتقد امعروزی ،ایتقعاد بعه

هر نک از انشان با دنگری متفاوت بود و بنابراند قعادر

تلقی شود؛ اما

نبودند که به نتیجه واحدی برسند ننان که «یلم ایع »

متقدمان شیعه نفی منعید برداشعتی را ضعروری انمعان

را از مختصات خداوند می دانستند ،بعه همعان حقیقتعی

برداشت میشود،

اشاره میکردند که گاه تحت ینوان «یلم مستأثره» از نن

باند تفسیری از معنی «یدم انقطعاع» وحعی دانسعت در

ناد میشد و ننان که یلم ای

را یالوهبعر خداونعد بعه

اند تفسیر کعه البتعه مهعرههعای شاخصعی از اصعحاب

ائمه(ع) نی تعمعیم معیدادنعد ،همعان یلمعی را معدنظر

یلم ای

امام ازجمله ضرورنات مذه

نمی دانستند ننچه امروزه از یلم ای

پیگیری میکردند ،پس از رحلت پیامبر(

) وحی ایعر

نبوتی قط نشده است و هر کدام از ائمه و حتی فاطمه
زهرا(س) نی بهنویی از منید وحی استفاده میکردند و
در مواقعی حتی جبرئیل مسئول وحعی ایرنبعوتی بعوده
است (کلینعی1827 ،ق )081/1 :انعد وحعی بعه طعرق
مختلف به ائمه میرسیده اسعت؛ نظیعر الهعام ،قعذف در
قل  ،نقر در اسعماع و (ر ک صعفار1828 ،ق316/1 :؛
کلینی1827 ،ق)068/1 :
اما در باور متقدمان سدههای نخست شیعه ،یلم ای
به یلومی اشاره می کرده است که از ضرورنات ربوبیت
شناخته میشده است و در کرنمه کتعاب خعدا بارهعا از
نن تحت یبارت «یالمالای » سخد به میان نمده اسعت
(انعععام73 ،؛ توبععه98 ،و125؛ ریععد9 ،؛ منمنععون90 ،؛
سععجده6 ،؛ سععبأ3 ،؛ زمععر86 ،؛ حشععر00 ،؛ جمعععه4 ،؛
GS

کسی با خداوند شرنک نیست
NO

ای

OR

MA

تعابد14 ،؛ جد )06 ،در انعد تلقعی ،در دانسعتد یلعم
بهنظر میرسد در همان زمان نی اکثرنت صحابه یلعم
ای

را مترادف با «یلوم مختص ربوبی» میدانستند؛ اما

بهاحتمال ،کسری از جمایت موافقان یلعم ایع

بعرای

ائمه(ع) به برداشت امروزی نن باور داشتهانعد و همعید
نبود درک متقابل منجر به جبهه گیری های متعدد در اند
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داشتند که خداوند به اولیا خود بخشیده است

3

بههرحال در کتابهانی نظیر بصائرالدرجاتوالکعافی،
مجمویععهای از احادنععث در انععد زمینععه و در بععاب
اختالفات گسترده شعیعیان در انعد موضعوع بعه دسعت
مینند بهنظر میرسعد کعه نهعانیشعدن بحعث در انعد
زمینه ،در زمان امام جواد(ع) صورت گرفته اسعت8؛ امعا
الاقل از زمان ام امباقر(ع) پرسشهانی در نهد اصحاب
وجود داشته اسعت 5از دوره امعام صعادق(ع) تعا زمعان
امامرضا(ع) ،امامان شیعه بهشدت از بیان برخی شئون و
فضععائل خععود ،بععهونععژه در بحععث یلععم امععام ،تقیععه
میکردهاند 6اند تقیه اال

برابر دو گروه بود :نخسعت

االت و شخصیتهای االی که تالش میکردند از میان
سخنان امامان برای ایتقادهای خعود دسعتاون ی بیابنعد؛
دوم جرنان های سیاسی و حکومعتهعای وقعت حتعی
بهنظر میرسد امامرضا(ع) نی که نزادی یملی بیشعتری
داشتند ،در بیان برخی مسائل همید رونه را ادامه دادنعد
(بیات )1390 ،مه اننکه ادامه جرنانهای االیانهای کعه
در کوفععه شععکل گرفتععه بععود ،بععه اشععکال مختل عف در
شععهرهانی ماننععد مععرو رسععوو کععرده بععود و طرفععداران
بسیاری را با خود همراه کعرده بعود (بعرای نمونعه ر ک
کلینی1827 ،ق057/1 :و)061
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گ ارشهانی نی نشعان معیدهعد کعه برخعی از فِعرق

 3گروهی دنگر پا را از اند فراتعر گذاشعتند ،معتقعد

االت دوره امامصعادق(ع) انشعان را بعه دانسعتد یعدد

بودند امام هم صعدای فرشعته را معیشعنود و هعم او را

ستارگان ،برگها ،قطرههای باران و وزن نبها منتسع

مععیبینععد؛ امععا وحععیای کععه بععر وی نععازل مععیشععود

مععیکردنععد؛ نععهطععوریکععه حضععرت حتععی در برابععر

مشخصه هانی دارد که نن را از وحیای که بعر پیعامبران

ن دنععکتععرند نععاران خععود همچععون ابوبصععیر منععید

نازل میشده است ،متمان میکند؛

موضویی را نفی میکردند و تأکید میکردنعد کعه فقعط

 8در ادامه همچنید باند از ایتقاد االت شیعه نی در

خدا نن را می داند (کشی1829 ،ق )099 :گ ارشهعای

جانگاه جرنان مهارم نام برد ایتقادی کعه معتقعد بعود،

دنگری حاکی از نن است که ابوالخطّعاب بعرای برخعی

مون امامان در طبقه انبیا قرار می گیرند ،وحیای نی که

ناران امامصادق(ع) همچون ینبسهبعدمصعع  ،مطالع

به ننان نازل میشود همان وحیِ پیامبرانه است

دروای را از امامصادق(ع) نقعل معیکعرده اسعت انعد

اما در نگاهی کلی ،باند مجموع ایتقعادات مهارگانعه

شامل فضائلی درباره خود ابوالخطّاب و فضائلی

امعام

مطال

فوق را در دو طیف موافقان و مخالفان یلم ایع

بعوده اسعت

بررسی کرد برخی شواهد تارنخی نی باند منند منعید

(کشی1829 ،ق )091 :از مقانسه برخعی گع ارشهعای

نگاهی باشد؛ ازجمله بانعد بعه خبعری اشعاره کعرد کعه

تععارنخیروانععی فهمیععده مععیشععود کععه ائمععه(ع) در

نوبختی در فرقالشیعه نقل میکند براسعاس انعد خبعر،

موقعیت های مختلف ،تحلیل های متفاوتی در زمینه یلم

پس از بهشهادت رسیدن امامرضا(ع) شیعیان هنگامیکعه

درباره امام(ع) ،همچون دانستد یلم ایع

امام ارائه میکردند

7

با جانشید خردسال انشان مواجعه معیشعوند ،در منع ل

به هرحال اختالفات اصحاب در زمینعه یلعم امعام ،در

یبدالرحمد بد حجاج تجم می کنند و نعک بعار دنگعر،

زمععان خععود امععامصععادق(ع) هععم شععناخته شععده بععود و

شرانط امامت و مسئله یلم امام را بعازخوانی معیکننعد

اصحاب برای رف اشکال خعدمت انشعان معیرسعیدند

براساس اند گ ارش ،یدهای بر اند باور شدند که امعام

(ابدحیون1345 ،ق)52/1 :

پس از بالغ شدن با استفاده از جهات یلوم امام ،همچون

اند اختالفات درنهانت ،شعکل گیعری مهعار جرنعان
MAGS

گوناگون را در بید اصحاب ائمه(ع) بایث شد:
NOOR

 1گروهی با تأکید بر ختم نبوت ،هرگونه ارتباط بید
امععام و فرشععتگان را نفععی کردنععد و یلععم ائمععه(ع) را
برگرفته از پیامبر(

) دانستند؛

 0گروهی دنگر ازسونی سعی کردند بر خعتم نبعوت
تأکید کنند و ازسونیدنگر ،یالقهمند بودند که امام را از
یلوم نسمانی و ارتباط با فرشتگان بهرهمند بداننعد و بعه
همید یلت ،از الهام و تحدنث در برابر وحعی اسعتفاده
کردند؛ در نظر اند گعروه ،امعام تنهعا صعدای فرشعته را
میشنود ،برخالف پیامبر که فرشته را میدند

نکت و نقر و الهام ،یلوم را درنافعت معیکنعد و گعروه
دنگری همید ایتقاد را داشتند ،با اند تفاوت که معتقعد
بودند اند یلوم در همان دوران و قبل از بلوغ به انشان
منتقل شده است گروه سومی نی معون وحعی بععد از
نبی را قبول نداشتند و اند امور را وحی میدانستند ،بعر
اند باور شدند که امام در هنگام بلعوغ و بعا اسعتفاده از
کتبی که از پدر به ارث میبرد و اصول و فرویی که در
ننجا ترسیم شده است ،یالم می شود نوبختی می گونعد
که بهیلت محدودبودن مناب یلم امام انعد گعروه اخیعر
در تنگنانی قرار گرفتند بنابراند ،ایالم کردند کعه امعام
می تواند براساس اصولی که دردست دارد قیاس کنعد و
اند کعار بعرای او جعان اسعت؛ مراکعه معصعوم اسعت

www.noormags.ir

 /36پژوهشهای تارنخی ،سال پنجاه و سوم ،دوره جدند ،سال نهم ،شماره دوم (پیاپی ،)38تابستان1396

(نوبختی1828 ،ق )44 :دراند میان باند توجه کعرد کعه

در بازارها خرندوفروش میکردنعد ،اعذا معیخوردنعد،

مسئله یلم و سع س موضعوع یصعمت ،تنهعا بعهلحعا

احتیاجات معمولی بشری داشتند و بسیاری نمونعههعای

نظععری نهععد شععیعیان را درگیععر نکععرده بععود؛ بلکععه

دنگر مان از نن میشد تا ابععاد بعاطنی ائمعه(ع) ،حتعی

واقعیعععتهعععای یینعععی ،موجبعععات ایتقادداشعععتد نعععا

برای اهلش نی  ،به راحتعی نشعکار شعود اننکعه گعاه از

ایتقادنداشععتد بععه یلععم امععام را فععراهم مععینورد مععثال

نداشتد اطالع از محل کنی خود خبر می دادند (کلینعی،

هشام بد حکم ازجمله افرادی بود که یلعم امعام را تنهعا

 )057/1 :1827نا در جای دنگری خود را محتاج همان

بهامور حالل و حرام محدود میدانست؛ اما ایتقادی بعه

مسائلی معرفی میکردنعد کعه دنگعر مردمعان بعه ننهعا

دانانی انشان به امور ایر اند هعا ،حتعی در حعوزههعای

محتاج انعد ماننعد خعوردن ،نشعامیدن ،قضعای حاجعت،

کالمی ،نداشت و در اند راستا از ابراز یقیده خود هی

بیمعععاری ،صعععحت و (صعععدوق )013/1 :1374 ،نعععا

ابانی نداشت (کلینی1827 ،ق)060/1 :

اطالع نداشتد از جانشعینان پعس از خعود 4نمونعههعانی

در حدنثی دنگعر ،هنگعامیکعه از صعحابهای نکعی از

است که بعضی اصحاب را به اند نتیجه معیرسعاند کعه

پاسخهای یلمی امامکاظم(ع) را به گوش ابوبصیرمرادی

یلم امام محدود است نا نن ها تنها بعه امعور شعریی و

میرساند ،ابوبصیر نن پاسخ را برنمیتابد و در پاسخ بعه

حالل و حرام دانا هستند نا حتی به راههانی نظیر قیاس

نن صحابی میگوند :مَا أَظُدُ صَاحِبَنَا [امامکاظم] تَکامَعلَ

برای فهم امور شریی متمسک میشوند

یِلْمُهُ (طوسعی1827 ،ق )847/7 :شعیخمفیعد در کتعاب
ایتقادات از جمایتی از اهل قم باینوان «قمیید» و«شیعه

امامت در اندیشه اصحاب قمی و رازی

مُقَصِّره» ناد میکند که معتقد بودنعد امامعان ،بسعیاری از

شهر قم از معدود شهرهانی بود کعه جمعیعت نن بعه

احکام شرنعت را نمیدانند و در فهم نن از نراء و ظنون

صورت نک دست شیعی بود و به همید یلت ،منازیات

استفاده میکنند (مفید1818 ،ق)137 :

کالمی موجود در اند شهر منازیعاتی درونگروهعی بعه

بهنظر می رسد زندگی روزمره امامان تا حعد بسعیاری

حساب می نمد قمیان کعه االع

از طانفعه یعربهعای

بععهگونععهای بععوده اسععت کععه اصععحاب در سععاماندهی

اشعری بودند ،بهتشی تعص

ایتقععادات خععود در زمینععه فضععائل ننععان ،بععه مشععکل

مل م به دفاع از حرنم اند مذه

برمی خوردند ازسونی در موقعیت هعای گونعاگون هعم

راستا ،هی گونه کژننینی را برنمیتافتند؛ بهگونهایکه بعه

بهصورت یملی و هم در بیان ،نشانههانی دال بر یلم و

محض احسعاس کومعک تعرند انحعراف از معیارهعای

یصمت ننان مینافتند و ازسعونیدنگعر در روال یعادی

مذهبی خود ،برخوردهای شدندی نشان میدادند

شدندی داشتند و خود را
میدانسعتند و در انعد

امور ،شواهد بسیاری مبنیبعر نداشعتد یلعم و یصعمت

ری نی به واسطه ن دنکی به قم بهشعدت تحعتتعأثیر

درنافت میکردند گعونی رفتعار معمعولی ننعان االع ،

ننجا قرار داشعت مختصعات فرهنگعی و جمعیتعی ری

اصحاب را متقاید نمیکرد که انشان فعرای نن ظعاهری

اقتضای شهری یقل گرا را داشت؛ اما اثرپذنری بعیش از

که احساس میشود ،از باطنی سعیراب معیشعوند انعد

اندازه اند شهر از قم ،موج

شده بود که جرنعانهعای

مسئله بیشتر بهیلت مشعی مردمعی امامعان بعوده اسعت

فکری قمی به صورت دست دوم در ری نی رواج نابعد

رفتونمدِ گاهوبیگاه به ن د انشان و امکان برخعورداری

و در یمععل ،ری نی ع در جانگععاه شععهری بععا اصععحابی

از محضر امام ،رفتار یامیانه انشان که مانند بعاقی معردم

حدنث گرا معرفی شود بنعابراند ری را بانعد پیعرو قعم
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دانست باوجوداند ،شاهد ظهعور جرنعان هعانی در ری

رواناتش از راونان ضععیف ر ک ابعدداوود82 :1380 ،؛

هستیم که در قعم مجعال رونعق نمعی نافعت و بعاوجود

روانععات دنگععری نیع درخصععو

ابوسععمینه :طوسععی،

تأثیرپذنری بسیار مشمگیر نن ،در مواقعی راندهشعدگان

1802ق810 :؛ درباره ابعدبطّعه قمعی معندب :نجاشعی،

از قم به ری پناه میبردند

1365ق373 :؛ درخصععو

محمععدبدییسععیبععدیبیععد:

ننچععه در ادامععه بععه نن پرداختععه مععیشععود ،بررسععی

نجاشععی1365 ،ق333 :؛ دربععاره سععهلبععدزنععاد ندمععی:

قم و س س تأثیر و تأثرهای نن

ابععداضععائری1368 ،ق 66 :از همععه مهععمتععر دربععاره

مشخصههای بارز مکت

در باب امامت است دراندمیان ،نخستید ونژگعی بعارز
مکت

محمدبداورمه قمی :نجاشی1365 ،ق)309 :

حدنثی قم را باند در مبارزه فراگیر اند مدرسه با

قمی ها در برابر دادن هرگونه صفات فوق بشعری بعه

نقل احادنث الونمی دانست قمیها بهشدت با هرگونه

ائمه(ع) به شدت مقاومت می کردند؛ اما دریید حعال بعه

شائبه الو مبارزه می کردند و در اند مسیر ،نگاهی کامال

S
اکثرنت شیعه بعه انقطعاعنداشعتد یلعم
پیروی از جامعه AG
M
R
O

O

حداقلی داشتند بارها گ ارش شعده اسعت کعه ب رگعان

N
داشعتند و منشعأ یلعم انشعان را از
باطنی امامان یقیعده

حدنثی شیعه به یلت نقل برخی مضامید که در اندنشعه

طرنق وحی و الهام و وحی ایرنبوتی میدانستند

قمی ها در موض ارتفاع (الو) بعوده اسعت ،بعه جعالی

دو کتععاب بصععائر و الکععافی ،در جانگععاه دو نماننععده

وطد مجبور شدهاند نا ماندهاند و قمیها به ننعان ازار و

مناس

اند شهر ،به خوبی روانعات انعد زمینعه را گعرد

اننت رساندهاند شواهد متعددی در درست است که از

نوردهاند (صفار1828 ،ق 316/1 :بعاب مانفععل بااالمعام

وسواس شدند محدثان و شیوو قم در برابر احادنعث و

مد النکت والقذف والنقر فعی قلعوبهم ونننهعم؛ کلینعی،

کیفیت قبول نن حکانت دارند ننان نهتنها خود از نقعل

1827ق 068/1 :بَعابُ جِهَعاتِ یُلُعومِ الْأَئِم؛عه)؛ همچنعید

احادنث ضعیف اجتناب میکردند؛ بلکه محدثانی را کعه

شیخ صدوق در ییون ،رواناتی از امامرضعا(ع) در تأنیعد

به نقل اندگونعه احادنعث مبعادرت معیکردنعد نیع بعه

اخذ یلعم امامعان از یعالم بعاال نورده اسعت (صعدوق،

نداشتد وثاقت متهم میکردند و برخوردهای تنعدی بعا

1374ق)013/1 :

میشعد تعا حعدنثی

باوجود منید جرنانی که ادامه جرنان اکثرنعت شعیعه

ننان میکردند منید روشی موج

کععه از انععد مدرسععه نقععل مععیشععد ،مطمععئد باشععد؛ امععا

است ،شیخمفید از گروهی در قم گ ارش داده است کعه

ازسویدنگر بایث میشد که بهیلت مخالفت قمعیهعا،

مانند هشامبدحکعم ،بعه اسعتفاده امامعان از روشهعانی

بخععش ایظمععی از اندنشععههععای شععیعیان نقععل نشععود

مانند قیاس در دند معتقد بودند مفید به انعد دسعته از

بههرحال اند حساسیت گاه بوی افراط میگرفعت؛ معه

شیعیان که ننان را مُقَصِّره خوانده است ،بهشدت حملعه

اننکه مثال درباره احمدبدمحمدبدییسعیاشععری قمعی

کرده است و ننان را محل نقعد جعدی قعرار داده اسعت

نقل شده است که وی از حسدبدمحبوب ،بهیلت اتهام

(مفیععد1818 ،ق )136 :بععهنظععر مععیرسععد انععد گععروه

نقل وی از ابیحمع ه ،نقعل حعدنث نمعیکعرده اسعت

بهصورت جرنانی حاشیهای در قم به سعر معیبردنعد و

هرمند بعدها از اند ایتقاد خود برگشته اسعت (کشعی،

جرنان اصلی در اند زمینعه ،بعه یلعم وحیعانی ائمعه(ع)

1829ق 510 :؛ درخصعععععو

معععععاجرای اخعععععراج

معتقد بوده است

9

احمععععدبدابععععییبععععداهلل برقععععی از قععععم توسععععط

اما قمیها همچنانکه بعه یلعم وحیعانی امامعان بعاور

احمدبدمحمدبدییسعیاشععری قمعی بعه جعرم کثعرت

داشتند ،به سهوالنبی نی معتقد بودند نبانعد گمعان کعرد
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کععه سععهوالنبی از امتیععازات فکععری شععیخ صععدوق و

بی نهانعت امعام معتقعد بودنعد ،بسعیاری از ننعان بعه

ابد ولید بوده است؛ بلکه انعد دو نفعر از سرشناسعانِ

سععهوالنبی ایتقععاد داشععتند و نن را در شععمار اصععول

نقل یقیده ای بودند که پیش از ننان گعروه کثیعری از
شیعیان به نن ایتقاد داشتند درانعد میعان ،بسعیاری از

فکری خود قرار داده بودند

12

اما در کنار اند ایتقاد یمومی ،در قم نمونه هانی از

محدثان شیعه در بوم هعای دنگعر حعدنثی شعیعه نیع

جرنا های منتس

به اند اندنشه وابسته بودند

جعفی نی وجود داشت که رؤسای حدنثی قم نن هعا

در احادنث نقل شده در اند زمینعه کعه بعهخصعو

به هشام بد حکم و مفضعل بعد یمعر

را طرد می کردند

اسععت (مجلسععی1823 ،ق ،) 97/17 :نععام بسععیاری از

امامصادق(ع) و امامکاظم(ع) بعود ،بعرنن بعود کعه امعام

ب رگان قم دنده می شود؛ کسانی مانند احمد بد محمد

معصوم است و بنابراند نیازی ندارد تا یلعم خعود را از

بد ییسی اشعری ،سعد بد یبداهلل اشعری ،محمد بعد

راه های ایرمعمولی همچون الهام و وحعی ایرنبعوتی و

نحیی العطار ،حسید بد سععید اهعوازی و احمعد بعد

مانند نن به دسعت نورد؛ بلکعه یصعمت انشعان بایعث

محمد بد خالد برقی ازجمله انعد افرادنعد در همعان

میشود تا همچنانکه امعام در دنعد قیعاس معیکنعد ،از

کتاب در جانی ،حدنثی در انکار سهوالنبی نقعل شعده

خطاهای احتمالی قیاسش مصون بماند (برای اطعالع از

است که در ضمد راونعان نن احمعد بعد محمعد بعد

نظرنععههععای هشععام در بععاب یصععمت ر ک صععدوق،

ییسی اشعری نی مشاهده می شعود؛ امعا بعا توجعه بعه

1394ق )078 :بعهطعور دقیعق ،همعید ایتقعاد هشععام و

کثرت رواناتِ قبول اند مسئله ازسعوی وی ،نبانعد نن

بعدها شاگردانش درخصو

ل وم قیاس امام ،موجبات

نک روانت را بهینو ان دندگاه اصلی وی برشمرد

اختالفات وی را با بسعیاری از دنگعر اصعحاب فعراهم

NO

OR

MA

GS

یالمه مجلسی نن هعا را در جلعد 17بحعار گعرد نورده

گفتنععی اسععت هشععام کععه ازجملععه اصععحاب کععوفی

بههرترتی  ،امامپژوهی قمیها درباره یلم و یصعمت

نورد اختالفعععی کعععه بعععه حکعععم کفعععر وی توسعععط

دو رونکرد متفاوت داشت؛ مه اننکه قاطبه قمیها پیرو

یبدالرحمد بد حجاج ،از اصحاب برجسته ائمه از زمعان

جرنان اکثرنت متکلمان کوفی بودند ،ازسعونی بعه یلعم

امام صادق(ع) تا دوران امام جواد(ع) در کوفه و باعداد،

بی نهانت ائمه(ع) معتقد بودند و ازسویدنگر ،بعاور بعه

منجععر شععد و شععاگردش ،نععونسبععدیبععدالرحمان را در

سهوالنبی ازجمله نظام ایتقادی انشعان بعود محعدثان و

موض اتهام قرار داد (کشی1829 ،ق)079 :

اصحاب قمی در زمینه یلم امام به انقطعاعنبعودن وحعی

محمدبدییسی بد یبید نقطینی قمعی ازجملعه افعرادی

معتقد بودند؛ مه اننکعه بسعیاری از گع ارشهعانی کعه

بود که در قم ایتقادات هشام را در باب یلم امام ترونج

درباره یلم ائمه(ع) و گستردگی نن نقل شده است ،بعه

میکرد وی که ازجمله ماضوبان قم به شمار میرفعت،

همید جرنعان مربعوط اسعت البتعه منظعور از وحعی

در زمره ب رگ تعرند شعاگردان نعونسبعدیبعدالرحمد،

همانند نن مفهومی نبود که به پیامبران نازل معی شعد؛

شاگرد اصلی هشامبدحکم ،بود بنابه گفته مشعانخ قعم،

بلکه در ا حادنث رسیده در اند زمینه ،از اصطالحاتی

مناب رجالی حدنث وی را ضعیف دانسعته انعد؛ امعا در

نظیر نَکت و قَذَف (انداختد در دل) و نقر (اثرکعردن

اند میان برخعی از فحعول محعدثان نیع  ،وی را ثقعه و

در گوش) استفاده شده است (صعفار316/1 ،1828 ،؛

درخور استناد توصیف کردهاند یعالوهبراننکعه نجاشعی

کلینععی1827 ،ق)068/1 :؛ امععا همچنععان کععه بععه یلععم

وی را جلیل توصیف کرده است ،نکی دنگر از افعرادی
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که به وثاقعت وی رأی داده اسعت ،فضعل بعد شعانان

نیست و به امام میرسد و به همید یلعت ،وی نشعکارا

نیشابوری است یلت ایتماد فضل به ابعد یبیعد نیع

از انقطاعنداشتد نویی از وحعی پعس از پیعامبر(

روشععد اسععت؛ خععود فضععل بعع رگ تععرند شععاگرد

رسیدن اند اخبار به وسیله اخبار ایبی به امعام صعحبت

نونس بد یبدالرحمد و ادامه دهنده راه هشام بعد حکعم

کرده است (کلینعی1827 ،ق )061/1 :بنعابراند جرنعان

بود و به همعید یلعت ،تشعابه اندنشعه هعای انعد دو

منتس

به مفضعل را بانعد نعویی جرنعان «یرفعانی» نعا

صحابی کعه نکعی در قعم و دنگعری در نیشعابور بعه

«شععبهیرفععانی» دانسععت کععه درواقعع  ،ادامععه جرنععان

حیات یلمی خود ادامه می داد ،شاند ازجمله بهتعرند

جابربد ن ند جعفی به شعمار معی رود؛ البتعه باشعدت و

یلت ها برای جهت گیری های کالمی محمد بد ییسعی

کمیتی بیشتر (برای پیگیعری اندنشعههعای مفضعل ر ک

باشد همچنید یلتی بر اننکه وی اندنشه هعای هشعام

گرامععی :1391 ،تطععور گفتمععان تفععونض در سععده دوم

را در قم ترونج می کرد و به همید یلت نی در کانون

هجری و طیف مفضلبدیمر)

اضع

ب رگععان انععد شععهر واقع شععد (درخصععو

)و

درحقیقت ،جرنان مفضل را باند نکی از مالشیترند

انتسععاب وی بععه هشععام ر ک رضععانی94 :1391 ،؛

جرنان های شیعی دانست متقدمان شیعه بهصورت کلی

جععرح او از سععوی قمععی هععانی نظیععر

در مقام جرح وی برنمدهاند و در مقابعل متعأخران انعد

درخصععو

شیخ صدوق و ابد ولید ر ک نجاشی)333 :1365 ،

طانفه بهطور معمول وی را توثیق کردهاند و اندنشههای

همچنید باند توجه کرد که بنابه نقل نجاشی ،نخستید

روانی او را نمونهای از تفکعر خعالص شعیعی گفتعهانعد

بار نکی دنگر از شاگردان نونسبدیبدالرحمد ،بعه نعام

(درخصععو

جععرح و تعععدنل مفضععل ر ک میرزانععی،

ابراهیم بد هاشم که از مهاجران کوفه به قم بود ،حعدنث

 :1377مقدمه 18/به بعد)

کوفیان را در قم نشر داد و رانج کعرد (نجاشعی:1365 ،

شیعیان متقدم بهطعور معمعول ،جرنعان مفوضعه 11را بعه

 )16بنابراند وجعود انعد دنعدگاه هعا در قعم سعابقهای

مفضل نسبت میدادند و بر انعد بعاور بودنعد کعه وی بعه

طوالنی داشت

تفونض امر رزق ،خلق ،موت و احیاء ازطرف خداونعد بعه

مفضلبدیمر را نی کسانی همچون سهلبدزناد ندمی و

پیگیری نسبت میان مفضل و مفوضعه ر ک گرامعی:1392 ،

محمد بد اورمه در قم پیگیری می کردند اند دو نفر نیع

مالحظاتی درباره گفتمان تفونض در نخسعتید سعدههعای

همانند محمدبدییسی نهتنها با مالطفت قمیها روبعهرو

اسععالمی) انععد دسععته اتهامععات کععه در میععان نوشععتههععای

نشدند ،بلکه در برههای به تبعید از قم مجبور شعدند از

پژوهشگران معاصر نی کموبیش نافت میشعود ،از همعید

همان دوران زندگی مفضعل ،وی را برخعی از رجالیعان

مسئله نتیجه میگیرد که ننچه از قدرتهای مافوق بشعری

GS

اما در کنار اند دو دندگاه فکری ،برخی اندنشعههعای

محمد و یلی و فرزندان انشعان قائعل بعوده اسعت (بعرای

RMA

NOO

شیعه به بددننی و بدیت و الو معتهم کردنعد فعارغ از

در بدنعه اندنشعه شعیعی رواج پیعدا کعرده اسعت ،درواقع

اننکه بخواهیم وی را در اند ماجرا تبرئعه کنعیم نعا نعه،

باقیمانده همعان ایتقعادات تفونضعی مفضعل و اصعحابش

مسئله ای که وجود دارد اند است که در مقانسه با دنگر

است که بهصورت اصل اساسی در میان شیعیان رانج شده

اصععحاب ،وی درخصععو

ائمععه(ع) دنععدگاههععای

باطنیتری داشت از مفضلبدیمعر گع ارشهعانی نقعل
شده است که خبعر نسعمان و زمعید از امعام محجعوب
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است (مدرسعی طباطبعانی )60 :1349 ،انعد پژوهشعگران
توجه نکردهاند که روانات مشابه ،گفتههای او و نعارانش را
تاحدودی بهصورت متواتر جرنانهعای دنگعر شعیعی نیع
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تألیفی در

باز هم گروههای محدودتری قمیها را بعا خعود همعراه

نقل کردهاند بههرحال ،اننکه اورمه را صاح

تفسیر باطنی گفته انعد (ابعداضعائری1800 ،ق )93 :نعا

کرده بودند گروههانی که هعر نعوع ارتبعاط بعا مفعاهیم

اننکه بهکرات وی را بعه العو معتهم کعردهانعد و اننکعه

االیانه و مهبسا متکلمانه را محدود میکردنعد بنعابراند

اشعرنان قم او را مطرود کردند و حتی تصمیم به قتلش

ننچه میراث قم در زمینه امامت است ،از راونان شعیعی

گرفتند (نجاشی1365 ،ق ،)309 :شاند نتیجه اثرپعذنری

امامی برامده است و بهطور تقرنبی از هر نوع شائبه الو

وی از اندنشه هعای مفضعل اسعت کعه ننهعا را در قعم

نا شبیه به الو ،مانند ننچه مفضلبعدیمعر و نعاران وی

ترونج میکرده است

نقل کردهاند ،پیراسته است

وضعیت سهلبدزناد نی به همعید گونعه بعود او نیع
مانند صحابی پیشگفته ،به افکار مفوضه متهم شده بعود
و برخی ایتقعاداتی را تعرونج معیکعرد کعه در اندنشعه
محدثان قم به الو متهم بود (نجاشی)145 :1365 ،

بررسی دیدگاههای حوزه نیشابور در باب امامت
در میان شعهرهای خراسعان ،بعدون شعک مهعمتعرند
مدرسععه حععدنثی بععه مرک نععت نیشععابور تشععکیل شععد

بنابراند در قم جرنانی اصعلی و شعناختهشعده بعود کعه

هی نک از شهرهای اند ناحیه و ازجمله نیشابور ،دارای

احمد بد محمد بد ییسی اشعری قمی ،ابد ولید و شعیخ

اکثرنتی شیعه نبودند و به همید یلت ،پیعروان ائمعه(ع)

صدوق نن را پیگیری میکردند و نن را باند نشعأتگرفتعه

همواره به صورت جمعایتی حعداقلی در ننهعا زنعدگی

از اندنشه کسانی همچون هشامبدسالم و معنمدالطعاق ،از

می کردند نیشابور ب رگترند مدرسه حدنثی اهلسعنت

اصحاب کوفی ،به شمار نورد؛ امعا همچنعان جرنعانهعای

را در اناالت شرقی دارالخالفه ،نعنعی انعران ،بعه خعود

فریععی دنگععری هماننععد دنععدگاههععای هشععامبععدحکععم و

اختصعا

داده بعود و در کنععار معدارس متععدد یامععه،

مفضلبدیمر نی در اند شعهر فعالیعت معیکردنعد کعه بعا

شیعیان نی با ریانعت احتعرام بعه اکثرنعت و بعا حُسعد

مخالفت گسترده قمیها همراه شده بودند

سلوک ،مدرسههای فکری خود را در ننجا دانر کنند

گفتنی اسعت کعه انعد موضع قمعیهعا درخصعو

به طعور قطع  ،یبعور امعام رضعا(ع) از انعد منعاطق و

مهم ترند مبحث کالم شعیعه ،نعنعی امامعت ،برنمعده از

بهصورت خا

خصوصیات منحصربه فرد اند شهر است؛ خصوصعیاتی

که موجبات تقونت حدنث شیعه را در منعاطق مختلعف

یععربهععای اشعععری در ننجععا،

نیشابور فراهم نورد اند سفر که

نظیععر حضععور پررن ع

شهر نیشابور از روندادهای اصلی بعود

خراسان و به خصو

تضارب نداشعتد نرا گسعترده در نن ،مبعارزه فراگیعر بعا

در میععان مراجعععتهععای ائمععه(ع) بععه منععاطق مختلععف،

مفاهیم مظنون به الو ،حمانت از حدنث گرانی و مقابله

استثنانی محسوب می شد ،گرانش هرمه بیشتر مردمعان

با یقلگرانیهای کالمیفقهی که قمیها حعدنثگرانعی

اند مناطق را به سمت تشی بایعث شعد بعهخصعو

را مترادف تعبد میپنداشتند

اننکه می دانیم پیش از اند ،حرکت های شیعی زندی در

تمامی اند مسائل بایعث شعد تعا قعم در موضعویاتی

منععاطقی از خراسععان وجععود داشععت و همععید یامععل

مانند یلم امام و یصمت امام و شعأن امعام در خلقعت،

زمینه ساز اوج گیری تمانالت امامی در منعاطق موضعوع

دندگاه های کعامال نکدسعت و براسعاس اصعول شعیعی

بحث شعد شعیخصعدوق روانعات منعدی را از اصعرار

امامی داشته باشد دراند میعان ،یعالوه براننکعه قمعیهعا

نیشابورنان بر استماع حدنث از نن جناب روانت کعرده

تحتتأثیر دندگاه های ایرشیعی نبودند ،از میان شعیعیان

از مهعمتعرند
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ننهاست (صدوق1374 ،ق)138/0 :

حرکتی فرمودند« :بِشَرْطِها وَأ َنَا مِدْ شُرُوطِها» (صعدوق،

در زمان حضور امام(ع) در خراسعان و بعه خصعو

1374ق)135/0 :

نیشابور ،ارتباطات مفید و منثری بید نن امام و شعیعیان

متأسفانه سخنان امام رضعا(ع) در نیشعابور کمتعر از

حضععور امععام در نیشععابور و

حد انتظار در مناب ثبت شده است 10و همید مسعئله

ارتباطععات اجتمععایی انشععان در نن شععهر ر ک صععدوق،

بایث شده است که امکان نن نباشد که بیش از انعد،

1374ق )130/0 :در مناب تارنخی و روانی ،به ایعر از

به سوگیری های فکری شیعیان و تعامل ننان بعا امعام

که حدود بیست ومهاره ار نفر از

در زمینه امامعت و دنگعر موضعویات درخعور طعرح

شیعه و سنی راوی نن بودند ،به مناطره نا نقعل حعدنث

اشاره کرد بااند حال به نظعر معی رسعد احعادنثی کعه

دنگری ازسوی امام در اند شهر اشاره نشده اسعت؛ امعا

فضل بد شانان از قول نن حضرت نقعل کعرده اسعت،

ییععوناخبارالرضععای

منند اند نکته است که به احتمعال حضعرت در انعد

شیخ صدوق ،راونانی نیشابوری را باند سراغ گرفت کعه

شععهر مجععالس مختصععری بععا شععیعیان و اهععل یلععم

احادنث امام رضا(ع) را نقل میکردهانعد؛ کسعانی ماننعد

داشته اند؛ اگرمه شاهد تارنخی برای نن ارائعه نشعده

یلی بد محمد بدقتیبه النیشابوری (صدوق)99/0 :1374 ،

است در اند روانات ،فضل احادنث خعود را بعدون

و حمععدانبععدسععلیمانبععدنیشععابوری (صععدوق:1374 ،

واسطه از امام نقل کعرده اسعت (معثال ن ک صعدوق،

131/1و 195و)137

1374ق114/0 :و029؛ 00/0و)03

برقععرار شععد (درخصععو

حدنث سلسلذالذه

در میععان منععاب  ،بععهخصععو

یالوهبراند ،حدنث مععروف سلسعلذالذه

امامرضا(ع) به هنگام خروج و حرکت به سعمت معرو،

خراسان ،حضعور فضعل بعدشعانان نیشعابوری نکعی از

در نیشابور و با حضور تعدادی بسیاری از راونان شیعی

یوامل اصلی بسط مکات

فکری شعیعه در انعد ناحیعه

و ایرشیعی القا فرمود ،هم بعر کثعرت رُوات شعیعی در

است فضل را باند از منثرترند حلقههای فکری جرنان

اند ناحیه داللت میکند و هعم از گعرانشهعای فکعری

هشام به شمار نورد بعهگونعهایکعه نظرنعههعای وی از

حدنثی شیعه در نیشابور دربعاره مسعئله

نونس و هشعام اخعذ شعده اسعت؛ همچنعانکعه وی در

امامت پرده برمیدارد؛ نعنی بهنظر میرسعد کعه در انعد

جاهانی به اند انتساب خود اشاره و افتخار کرده اسعت

منطقه ،به جای اقبال به سمت احادنث فقهی ،به سعمت

(طوسی1827 ،ق)84 :

NO

OR
M

AG

S

نیع کعه

یالوه بر حضور یلی بعدموسعی الرضعا(ع) در نعواحی

حاکم بر مکت

مباحث یقلی و مناظرات کالمی و پرداخعت بعه اصعول

بنابراند باند دنعدگاههعای فضعل را در زمینعه امامعت

یقائد گعرانش بسعیاری وجعود داشعته اسعت ازانعدرو

جانشید دندگاه های هشام دانست ایتقاد بعه یصعمت،

امام رضا(ع) از میان همه احادنثی که میدانستند ،حدنث

ایتقادنداشتد به یلم لدنی امام و ارتباط نداشتد انشان با

را انتخععاب کردنععد کععه درواقعع بععه

فرشتگان ،ایتقاد به قیعاس ائمعه(ع) و بعه طرنعق اولعی

اصولیترند مسئله ایتقادی ،نعنی توحید ،می پرداخعت

پیگیری روش های شبیه قیاس در فقه ،استفاده وسعی از

انشان س س پعذنرش والنعت و امامعت خعود را شعرط

یقل در فهم نموزههعای کالمعی و فقهعی و ماننعد نن را

قبولی توحید معرفی کردند« :کلِمَهُ ال نلهَ نلّا اهللُ حِصْعنی

باند معارموب فکعری مدرسعه فضعل در نیشعابور بعه

فَمَدْ دَخَلَ حِصْنی أَمِدَ مِدْ یَعذابی» و پعس از مکثعی و

حسعععاب نورد (گرامعععی :1391 ،بازشناسعععی جرنعععان

سلسععلذالذه

هشامبدحکم در تارنخ متقدم امامیه)
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فضلبدشانان گ ارشی از کشعی

ایتقادات وی صحه گذاشته اند و برخی را رد کعردهانعد

همچنید درخصو

نقل شده است که بیانگر ایتقادات وی در بعاب امامعت

(کشی1829 ،ق )539 :برخعی مستشعرقان بعراند نکتعه

است براند اساس در نیمه قعرن سعوم قمری/نیمعه دوم

تأکید کرده اند که فضل در معرض کجفهمی معاصران و

قرن نهم میالدی ،مردمان نیشابور بر سر دند خود دمار

هم کیشانش قرار گرفته است؛ اما دریعید حعال بعاوجود

اخععتالف شععدند و هععر گروهععی گععروه دنگععر را کععافر

تمام اند سوء ن ها ،ایتماد امام یسکری(ع) را به دست

می شمرد یده ای برنن بودند که رسول خدا(

) زبعان

نورد ()Bayhom-Daou, 2001

همه مردمان ،همه پرندگان و همه خلق را میدانسعتند و

با تمام اند اوصاف ،بهاحتمال خبری که شیخصعدوق

از ضمیر ننها نگاه بودند و اطالع داشتند که اهعالی هعر

(م341ق) نورده اسععت ،از بهتععرند اخبععاری اسععت کععه

سرزمید ،در شهرها و خانههای خعود معه معیکردنعد

وجود تأثیر دندگاههای فضل را تا سالها پعس از معرگ

انشان هنگامیکه دو کودک را میدندند ،درمینافتند کعه

وی (062ق) در مناطق خراسان و نیشابور تأنید میکند

کدام منمد و کدام منافق خواهد شد و نام همعه معوالی

وی می گوند در سفرش به نیشابور به شیعیانی برخعورد

خود و پدران ننان را میدانستند و با هر کعس مالقعات

کرده اسعت کعه از راه راسعت منحعرف شعدهانعد و بعه

میکردند ،پیش از ننکه او سخد گوند ،میفهمیدند کعه

راه های ظنی مانند رأی و قیاس روی نوردهاند (صدوق،

از موالی است نا خیر همچنید ،اند گعروه بعراند بعاور

1395ق )0/1 ،احتمال می رود که اند افراد بعاقیمانعده

بودند که وحی تمام نشده است؛ مراکه وحعی بعهطعور

کسانی بودند کعه بعیش از نعک قعرن پعیش ،در مکتع

کامل در اختیار پیامبر و اوصیای انشان نبوده است و در

فضلبدشانان تحصیل کعرده بودنعد و براسعاس نرا وی

هر زمانیکه اتفعاقی روی معیداده اسعت و یلعم نن در

به اصول قیاس گرانش نافته بودند

13

اختیارشان نبوده است ،یلم نن به انشان وحی معیشعده

یالوه براند ،اخبار متععددی از درگیعری فضعل بعا

است در ادامه اند گ ارش ،تاکید شده است کسعی کعه

برخی از ب رگان شیعه نقل شده است؛ مثال در خبری

امام زنده است ،همچنان همید خصوصیات را داراست

نمده است که فضل مردم را از پرداخعت سعهم بیعت

در سععوی مقابععل انععد گفتمععان ،گروهععی بودنععد کععه

امامت به وکیعل امعام منع معی کعرده اسعت (کشعی،

فضلبدشعانان نیشعابوری در راس ننعان قعرار داشعت

1829ق)508 :؛ نا در گ ارش دنگری نمده اسعت کعه

) از یلمعی کعه

یده ای سخنی از وی نقل کرده بودند با اند مضعمون

به انشان وحی شده است ،بهوصیّ خود نموخته است و

که جانشید ابراهیم نبی(ع) از جانشید رسول اهلل(

)

اوصیای انشان یلعم حعالل و حعرام و تفسعیر قعرنن و

افضل است در همید خبر ،امعام یسعکری(ع) ضعمد

)

ابراز محبت بعه فضعل ،انعد سعخد را بهتعان بعه وی

ایتقاد وی براند بود که رسول خدا(

فصلالخطاب را داشتهاند و اند یلم از رسول خدا(

به شکل میراث بعه ننعان منتقعل شعده اسعت و بععد از
پیععامبر(

دانسته اند (کشی1829 ،ق)534 :

) ،وحععی بععهطععور کامععل قطع شععده اسععت

تمامی اند نمونهها بهخعوبی از ادامعه درگیعریهعانی

همچنید او معتقد بود کعه خداونعد در نسعمان هفعتم و

نشععان دارد کععه پععیش از انععد هشععامبععدحکععم و

باالی یرش مستقر است ،همان گونه که خعود را سعتوده

نونس بد یبعدالرحمد نیع بعه نن دمعار شعده بودنعد و

است دریید حال جسم است؛ اما نعه ماننعد جسعمانیت

گروههانی از شیعه مدام ننها را نزار میدادند و حتی از

دنگر خالنق در همید خبر ،امامیسکری(ع) بر بعضعی

ننها نقلقولهای واهی بیان میکردند
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براساس گ ارشعی ،اباصعلت هعروی از امعامرضعا(ع)

میکند که برخالف رونه یمومی محدثان شیعه اند شهر،

سناالتی درباره سهوالنبی معیپرسعد (صعدوق1374 ،ق:

به طرح دندگاههای خعود معیپرداختنعد دوبعاره متعذکر

 )023/0که از وجعود منعید داداعه نهنعی در منعاطق

میشود که وجود اکثرنت اهلسنت در نیشابور ،محعدثان

خراسععان حکانععت دارد درواق ع  ،صععرف سععنال راوی

شیعی اند منطقه را به اتخان جهعتگیعریهعای معتدالنعه

ممکد است مبید اند نکته باشد که در اوانل قرن سعوم

رهنمون میشد؛ بهگونهایکه در میان شیعیان اند منطقعه،

قمری/نیمه دوم قرن نهم میالدی ،در مناطقی از خراسان

روانات کسانی که متهم به الو شدهاند نا روانات دال بعر

زمینه پذنرش سهوالنبی وجود داشته است

نم خلفای پیش از یلیبدابیطالع (ع) بعهنعدرت نافعت

شاند صحی اند باشد که ایتقاد صعحابه شعیعی انعد

می شود در کل خراسان و ماوراءالنهر راونعان محعدودی

منطقه باند در تعامل با دندگاههعای اهعلسعنت در انعد

نافت میشعود کعه دنعدگاههعای ننهعا بعا دنعدگاههعای

زمینه ارزنابی شود بیشترند اهعلسعنت انعد منطقعه را

اهععلسععنت در تضععاد بععوده اسععت؛ ازجملععه ننهععا نکععی

حنفیان تشکیل معیدادنعد ننعان انبیعا(ع) را از ارتکعاب

یباسبدیبعداهلل بخعاری اسعت کعه روانتعی در فضعیلت

صاانر و کبانر معصعوم معی دانسعتند؛ امعا دریعید حعال

انبیا(ع) و همچنید امامیلی(ع) بر مالئکه نقل کرده اسعت

ارتکاب سهو و نسعیان و خطعا و لاع ش را بعرای فعرد

(صدوق1374 ،ق )060/1 :از دنگر افرد معدودِ متهم بعه

معصوم ممکد میشمردند( 18گرامی)082 :1391 ،

الو در نیشابور و دنگر شهرهای خراسان باند بعه احمعد

بااندحال ننچه در اننجا مهم بهنظر میرسد اند اسعت
NOOR

حععوزه حععدنثی شععیعه در نیشععابور بععود؛ امععا همچن عان

MAGS

که فضل تعا سعال 062ق478/م ،مهعم تعرند شخصعیت

بد محمد بد یبعداهلل صعادی (صعدوق1394 ،ق،)140 :
فت بد قره سمرقندی (صدوق ،)185/1 :134 ،جعفر بعد
معروف (ابعداضعائری )87 :1368 ،و هنعاد بعد ابعراهیم

مالش برانگی ترند اند افراد نی بود و معلوم اسعت کعه

نسفی (سید بعد طعاووس1822 ،ق )46/1 :اشعاره کعرد

مالش زمانی به وجود می نند که دو اندنشه متعارض نا

وقتی در کل اند انالت تعداد افراد تعا انعد انعدازه انعدک

متضاد وجود داشته باشد بهنظر میرسد که در نیشعابور

است ،بهراحتی مشعخص معیشعود کعه در نیشعابور کعه

جرنان مخالف اندنشه های فضل بعوده

بخشی از خراسان اسعت ،تعا معه میع ان شعیعیان سععی

است؛ مه اننکه موج ایتراضات اصحاب شیعی ائمه(ع)

میکردند که مطالبی مالشبرانگی بعا اهعلسعنت مطعرح

با وی و همچنید مخالفتهای گسترده فضل بعا برخعی

نکنند درنهانت بعاوجود نمونعههعای گفتعهشعده ،االع

منتسبان امام یسکری(ع) بیانگر وجود جرنعانی یمعومی

راونان شیعه اند منطقه در برخعورد بعا اهعلسعنت دارای

است که فضل به مالش می کشید اند جرنان بهاحتمال

شمّی معتدل بودند؛ بهگونهایکعه در میعان ننعان بعهطعور

بسیار همان دندگاههانی را دارا بود که اکثرنت قمعیهعا

معمول برخی از دندگاه هعای شعیعی نیع نادنعده گرفتعه

نی به نن معتقد بودند؛ وگرنه شیخصعدوق کعه نماننعده

میشد یلت اند مسئله را باند در تعامل گسترده شعیعیان

قعم اسعت ،در خبعر خعود (صعدوق،

با راونان اهلسنت دانسعت؛ امعا بانعد در دوری مسعافت

1395ق )0/1 :تمععامی محععدثان نیشععابور را بععه بععددننی

ننان با مراک اصلی حدنثی نی جسعتجو کعرد؛ منعانکعه

متهم میکرد و نه بخشی از ننها را

برای مثال در گ ارش شیخصدوق نقل شده است کعه در

نی جرنان اال

تام وتمعام مکتع

یالوه براند دو جرنان ،برخی گ ارشهای تعارنخی از
وجود برخی گرانش های الونمی معدود در نیشابور ناد
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سالهای ایبت صاری ،مردم اند مناطق و حتی محعدثان
ننجا از وجود امام اان

15

شیعیان اطالیی نداشتند
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با تمام اند تفاوتها ،جرنانهای موجعود در انعد دو

تحلیل و بررسی
در نگرش های کالمی نیشابور و قم و شهرهای مرتبط

شهر به طور تقرنبی همسان با نکعدنگر بودنعد اکثرنعت

با ننها ،تفعاوتهعای بنیعادننی مشعاهده معیشعود؛ امعا

ب رگان شیعه در قم و نیشابور به سهوالنبی معتقد بودنعد

دریععیدحععال محععدثان و اصععحاب ائمععه(ع) ،در حععوزه

و دریید حال ،یصمت را ج و ایتقادنامعه خعود تصعور

امامت ،نتانج مشابهی را اخذ کردهاند قم را باند پانگعاه

میکردند البتعه انعد دو موضعوع ننقعدرها هعم سعب

نص گرانی و حدنث گرانی شیعی دانست کعه برخعی از

تعارض نمیشد؛ مراکه در بسیاری مواق کسانی که بعه

ب رگععان نن ماننععد احمععدبدمحمدییسععیاشعععری و

یصمت معتقد بودند ،نن را محعدود بعه امعور حعالل و

شیخ صدوق ،به صعورت محعدود در یلعم کعالم دسعتی

حرام می پنداشتند و در باقی امور ،به ل وم یصمت برای

داشتهاند؛ اما به هی ینوان نباند بُعد کالمی ننهعا را بعا

امام نیازی نمی دندند نمونه اند دندگاه در نظرنعههعای

شخصیت هانی نظیر شعیخ مفیعد مقانسعه کعرد؛ ولعی در

هشام بد حکم نافت می شود او که خود از اصعلیتعرند

نیشابور برخالف قم ،مباحث یقلی و موضویات مرتبط

مروجان نظرنه یصمت بود؛ اما وقتی امام صعادق(ع) در

با کالم بسیار بیش از قم رواج داشته است

باب موضویی کالمی صحبت کردند ،با سعنال انکعاری
امام را خطاب قرار داد! (کلینی1827 ،ق)060/1 :

یالوه برا ند قم جامعه ای نک دست شیعی داشعت و
شععیعی شععکل گرفتععه بععود؛ بععرخالف نیشععابور کععه

صب رسول خدا(

) شاهد هستیم قمی هعا در حعالی

گروه های ایرامامی بسیاری نظیر شعافعیان ،حنفیعان،

اند حدنث را نقل میکننعد (صعدوق1813 ،ق359/1 ،؛

M
R
O

کلینی1827 ،ق )098/3 :که درییدحعال ،ناقعل روانعات

N

O

کرامیه ،اسماییلیه ،زندنه ،سالسعل مختلعف صعوفیه،

A

G

S

برداشت های شیعیان ننجا در تعامالت درون گروهعی

نمونه دنگر اند مسئله را در موضوع قضاشعدن نمعاز

قدرنه و دنگران در ننجا حضور داشتند و گروه هعای

دنگری در زمینه یصمت ائمه(ع) هستند که مهعمتعرند

م ختلف شیعه امامی ناگ نر از تعامل و پیوستگی مدام

ننها دیای معروف بعه جامععه از امعامجعواد(ع) اسعت

با نن ها بودند همید مناسبات درون گروهی در قعم و

(صدوق1813 ،ق )612/0 :شاند ننان اند تناقض را بعا

شد تا نافته های ننان

محدودکردن شئون یصمت برطرف می کردند؛ بعه انعد

درباره مفاهیم مختلف امامت تحت تعأثیر انعد مسعئله

معنی که تنها در زمان نبوت و امامت و نن هم در دانره

قرار گیرد

مسائل مربوط به حالل و حرام و تشرن انبیا و ائمعه را

برون گروهی در نیشابور موج

بنعابراند در قعم بعیش از ننکعه تضعارب نرا مختلعف

دارای یصمت معی دانسعتند و زمعان پعیش از امامعت و

وجود داشته باشد ،تک صدانی شدندی حعاکم بعود کعه

مسائل ایر از شرنعت را از اند دانره خارج میشمردند

را به ترک وطد مجبور میکعرد و

ازدنگرسو ،یلم امام را نی در ارتبعاط بعا فرشعتگان و

گاه انشان را با احکامی نظیر تکفیر و مهبسا قتل مواجه

مالئک بررسی می کردند؛ به دنگر سخد ،برنن بودند که

بععا مخالفععان

) ،بعاب وحعی ایرنبعوتی

مخالفان اندنشه اال

مععیکععرد در نیشععابور نیع اندنشععه االع

پس از وفات رسول خعدا(

برخوردی سلبی داشت؛ اما بهواسعطه اننکعه شعیعیان در

بسته نشده است و ائمه(ع) به روشهای مختلعف نظیعر

هی حدی قدرت حاکم شهر نبودنعد ،هعی گعاه اندنشعه

الهام ،قذف در قل  ،نقر در اسماع و با یعالم بعاال در

قاطبه شهر قادر نبود که دنگران را به احکام شداد ،مانند

ارتبععاط هسععتند بعااندحععال اندنشععههععانی نظیععر ننچععه

ننچه در قم وجود داشت ،محکوم کند

هشامبدحکم در کوفه تعرونج معیداد و قائعل بعه قطع
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تحلیل مقانسهای دندگاههای اصحاب نیشابوری و قمی ائمه(ع) در باب امامت 85

ارتباط ائمه(ع) بعا فرشعتگان بعود و حتعی تمسعک بعه

در ماوراءالنهر ،درباره اصول اولیه دندگاههای قمعی هعا،

روشهانی مانند قیاس که برای ننان تجون میکعرد ،در

مانند مهدونت ،تردندهای جدی وجود داشت

هر دو شهر بعه صعورت حاشعیه ای وجعود داشعت در

درمجموع ،بعرخالف نظرنعه هعانی کعه معتقعد اسعت

نیشابور شخصیت محترمی همچون فضل بعدشعانان بعه

دنععدگاههععای شععیعیان در زمینععه امامععت ،در شععهرهای

انعععد اندنشعععه شعععناخته معععیشعععد و در قعععم نیععع ،

مختلف تفاوت فاحش دارد ،بهنظر معیرسعد در تمعامی

محمدبدییسیبدیبید نقطینی قمی کرسیدار نن بهشمار

بومشهرها دندگاه کلعی واحعدی وجعود داشعت کعه بعا

می رفت که البته در هر دو جا ،با مخالفت اکثرنت شیعه

دندگاه اصلی دنگر بومشهرها شباهت بسعیاری داشعت؛

مواجه شده بودند بعا انعد تفعاوت کعه رواج تفکعرات

درییدحال دندگاه های متععارض و گعاه متضعاد کعه از

فضععل در نیشععابور بسععیار بیشععتر از رواج اندنشععههععای

جرنان های فکری متعدد ناشی بودند نیع در کنعار انعد
S

G

A

دراند میان نبانعد از اندنشعه هعای االیانعه نیع تاافعل

O

یلمی خود ادامه میدادند

و ازجمله قم و نیشابور وجود داشتند بنابراند در زمینه
N

به طور کامل من وی بودند و بدون طرفعدار بعه زنعدگی

O

R

M

نقطینی در قم بود و فعرد اخیعر و هعمفکعرانش در قعم

دندگاه اصلی ،بهطور تقرنبی در همه بومشهرهای شیعی
امامت ،نبانعد دنعدگاهی خعا
خا

را منتسع

کرد؛ هرمندکه می ان هر نک از اند دندگاهها در

ورزند قم به یلت های پیش گفته ،به هی ینوان اجعازه

مناطق مختلف متفاوت بوده است

منید تفکراتی دستکم با طرد و تبعید مواجه میشد و

نتیجه

کومک ترند الو و ارتفاعِ در یقیده را نمعیداد و ناقعل
قائل به ننها مه بسعا جعان خعود را بعر سعر تفکعراتش
میگذاشت در نیشابور نی بهیلت وجعود اندنشعههعای
ایرشیعی و حتی ضد شیعی ،بهطب امکان ظهور منعید
یقاندی منتفی بعود؛ اگرمعه بعاز هعم در هعر دو شعهر
نمونههانی از اندنشه های االیانه نا اندنشههای شبهالعو
نافت می شود که کسانی همچون مفضل بد یمر و جعابر
جعفی نن را تبلیغ میکردند
هر قدر قم محل ترونج اندنشههای سره شعیعی بعود،
نیشابور محلی برای تضارب نرا شیعیان با دنگر گروهها
بود قم به مسائل رونکردی فقهی داشت و بهطور کلی،
در حوزههای مختلف کالم نظیر توحید و امامعت کمتعر
ورود میکرد؛ اما نیشابور معدن نقل و بحث انعد دسعته
موضویات بعود مفعاهیمی ماننعد یصعمت و امامعت و
مهدونت در قم بهطور کامل شناخته شعده بعود؛ امعا در
برخی حوزه های مرتبط با نیشابور ،نظیر کش و سمرقند
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بعه شعهری

درمجموع بهنظر میرسد که واقعیتهعای موجعود در
قم و نیشابور ،برای هر نک از انعد حعوزههعای فکعری
سیری متفعاوت بعه وجعود نورد؛ امعا در هعر دو شعهر،
جرنان های فکری مشابهی در زمینه امامت و یلعم امعام
حضور داشت درگیریهعای فکعری حعوزه قعدنمیتعر
کوفه به هر دو شهر سرانت کرده بعود بنعابراند ردپعای
اختالف بهوجودنمده در کوفه به راحتی هم در قم و هم
در نیشابور نافت میشود با اند تفاوت که در نیشعابور،
برخالف قم ،خاندانها و افراد سرشناسی ،از جرنانهای
مخععالف جرنععان یمععومی و اکثرنععت دفععاع مععیکردنععد
بااند حال در قم نی بعه صعورت حعداقلی دنعدگاههعای
مخالف حضور داشت؛ اما وجود اصطالح «قمیعید» کعه
در مناب به نن اشاره شده است ،دلیلی اسعت بعر اننکعه
درباره امامت ،نویی اندنشه خا
اند شهر منسوب بوده است

به اصحاب و راونان
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پینوشت

از دندگاه خعود دفعاع کردنعد؛ تاننجاکعه در برهعه ای،

 1درخور توجه است که بررسی نمونه ای دندگاه های

کشاکش موجود به درگیری فی نکی نی انجامید (ر ک

اصحاب قمعی و نیشعابوری در بعاب امامعت ،تعا حعد

نععععوبختی1828 ،ق44 :؛ مسعععععودی1803 ،ق002 :؛

بسیاری تاب دندگاه هانی است که در شهرهای دنگری

مجلسی1823 ،ق99/52 :؛ ابدیبدالوهاب ،بیتا)119 :

همچون کوفه و باداد شکل گرفته است؛ بنابراند بدون

 5ابواب مختلف بصائرالدرجات و بعهخصعو

مرور اجمالی نن دندگاه هعا بررسعی مقانسعه ای قعم و

به اند موضعوع پرداختعهاسعت ،امعا اگرمعه االع

A
RM
نیست
نیشابور امکان پذنر O
O

پرسشها را اصعحاب امعامصعادق(ع) مطعرح کعردهانعد،

 0یالمه امینی در الادنر بدون اننکه به سعیر تعارنخی

کسانی همچون جابر و حمران نی سعناالت مععدودی از

نن اشععاره ای کنععد ،بععه تفععاوت انععد دو نگععاه اشععاره

امام بعاقر(ع) پرسعیده و جعواب گرفتعهانعد (ر ک صعفار،

کرده است (ر ک امینی113/9 :1389 ،به بعد)

1828ق :باب باب فیاألئمذ(ع) أنهم أیطوا اسماهللاألیظعم

S

G

N

 3درخصو

اسعم مسعتأثر نعا یلعم مسعتأثره و نیع

الکعافی
انعد

و کم حرف هو (0حدنث از 9حدنث)؛ 7بعاب معا نلقع

یلومی که خداوند به ائمه(ع) بخشیده و تفعاوت انعد

شیء بععد شعیء نومعابیوم و سعایذبسعایذ ممعا نحعدث

دو با نکدنگر در ادبیات حدنثی (ر ک کلینی1827 ،ق:

(1حدنث از 7حدنث)؛ 4باب فیاألئمعذ(ع) ورثعوا العلعم

( ) 032/1بَابُ مَا أُیْطِیَ الْأَئِم؛ذُ ع مِدِ اسْمِ اللَّهِ الْأَیْظَم)

مد رسولاهلل

و ید یلیبدأبیطال (ع) و أن الحکعم

انععد موضععوع بععه ادبیععات یرفععانی نیعع راه نافععت؛

نقذف فی صدورهم و ننکعت فعی ننانهعم (0حعدنث از

و یلععم

مشخص میشود کعه دأب انعد

درخصععو

برداشععت شععیعی از یلععم ای ع

9حدنث)؛ به اند ترتی

مستأثره در ادبیات یرفانی شیعی (ر ک خمینی:1372 ،

مسئله الاقل از زمان امامباقر(ع) وجود داشتهاست

337؛ نانیجی)366/1 :1344 ،

 6کلینی در الکافی و صدوق در ییون اخبارالرضعا(ع)

 8منند اند بحث ،خبری است که نعوبختی و پعس از

از قول صفوان بد نحیی نقل می کنند که وی معی گونعد:

او مسعودی نی نقل می کند در اند خبر ،اصحاب پس

پس از وفات امام موسیبعدجعفعر(ع) و بععد از ننکعه

از وفات امام رضا(ع) در خانه یبعدالرحمد بعد حجعاج

امام رضا(ع) در باب امامعت سعخد گفعت ،معد بعر او

جمععع معععی شععععوند و بعععرای امامعععت پععععس از

نگران شدم و یرض کردم :شما امعر ب رگع را اظهعار

یلی بدموسی الرضا(ع) مارهاندنشی معی کننعد ،در انعد

فرمودى ،از یمل اند طاا (منظور هارون اسعت) بعر

و بعاطنی امعام انمعان

تو بیمناکم [لَم؛ا مَضَع أَبُعو نِبْعرَاهِیمَ ع وَ تَکلَّعمَ أَبُعو

داشتند و به همید یلت ،امعام جعواد(ع) هفعتسعاله را

الْحَسَدِ ع خِفْنَا یَلَیهِ مِدْ نَلِک فَقِیلَ لَهُ نِنَّک قَدْ أَظْهَرْتَ

دارای شأن امامعت معی دانسعتند یعده ای دنگعر ماننعد

أَمْرا یَظِیما وَ نِنَّا نَخَافُ یَلَیک هَعذِهِ الطَّااِیعه] (کلینعی،

نونس بد یبدالرحمد معتقد بودند کعه امعام بانعد بلعوغ

1827ق847/1 :؛ صدوق )006/0 :1374 ،همعید امعر

برسد تا بتواند حائ اند رتبعه شعود در کنعار انعد دو

نشان دهنده ایریادی بودن رفتار امام رضا(ع) در مقانسه

دندگاه اصعلی ،معی تعوان نظرنعه هعای دنگعری را نیع

با امامان سابق است در ییون نی حعدنث دنگعری در

درنافت به نظر معی رسعد جلسعه معذکور بعا پشعتوانه

اند زمینه نمدهاست (صدوق1374 ،ق)329/1 :

تارنخی قدنمی برگ ار شد؛ اما در نن تمامی طرف های

 7به ینوان نمونه در گ ارش مشعهوری نقعل شعده کعه

فکری درگیر حضور داشتند و تقرنبا به صعورت کامعل

حضرت رضا(ع) در حضور مأمون و اصعحاب فعرق و

میان اکثر اصحاب به یلم ایع
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نحل ،نشانه های امام را یلم و اسعتجابت دیانعا معرّفعی

شیعیانشان در معرض اتّهام الو ّبوده ،انعدگونعه سعخد

کردند انشان درباره اخبار ائمّه از مایبات ایالم کردنعد

گفتهاند گ ارش دوم به خوبی نشان میدهد که در دوره

کععه انععد دانععش یهععد معهععودی اسععت کععه از رسععول

انشان افرادی وجم هانی بودهاند که حضعرت در برابعر

) به ننان رسیده است سع س حضعرت دربعاره

ننها تقیّه نمیکرده نا با ننان در لفافه سخد نمیگفتهاند

خدا(

خبر دادن از قلوب مردم ایالم کردند که اند بعه خعاطر

(گرامی)133 :1391 ،

فراست منمد است و بعه حعدنث «اتقوافراسعذالمعنمد»

 4در اند زمینه نمونعههعای تعارنخی منعدی معیتعوان

استناد جستند و در ادامه تاکید کردند کعه انعد فراسعت

نافععت؛ ازجملععه (ر ک حمیععری1813 ،ق377 :؛ کلینععی،

برای هر کس به اندازه دانعش و بصعیرتش وجعود دارد

1827ق313/1 :و306و)342

در ادامه اند گ ارش نی مأمون از انشان دربعاره اعالت

 9ازجمله اصحاب مشعهوری کعه معروج اندنشعههعای

سنال میکند؛ حضرت ننان را نفی میکنند و معأمون در

هشامبد حکم و شاگرد معروفش ،نونسبدیبعدالرحمد،

مارموب همید بحث الوّ از حضرت درباره رجعت و

در قم بودند باند از محمدبدییسعیبعدیبیعد (نجاشعی،

تناسخ سنال میکند و حضرت رجعت را تانید و تناسخ

1365ق  )333 :و ابراهیمبدهاشم (نجاشی)16 : 1365 ،

را رد مععیکنععد (صععدوق1374 ،ق )022/0 :وقتععی انععد

و پسرش یلعیبعدابعراهیمبعدهاشعم نعام بعرد مواضع

گععع ارش را در کنعععار روانتعععی معععیگعععذارنم کعععه

یلععععیبععععدابععععراهیم در دفععععاع از هشععععام و رد

سلیمانبدجعفرجعفری از ثقات و معأمونید ائمعه(ع) نن

سعدبد یبعداهلل اشععری بعر وی بایعث شعد تعا طعرفید

را نقل کردهاست برخعی مسعائل روشعدتعر معیشعود

دفاییهها و ردنههانی در انعد زمینعه بنونسعند و منتشعر

سلیمان میگوند :حضرت رضعا(ع) در جمععی روانعت

کنند در اند زمینه ،یلی بعدابعراهیم کتعاب «فعی معنعی

«اتقوافراسهالمنمد»را نقل کردند؛ س س صعبر کعردم تعا

هشام و نونس» (نجاشی )062 :1365 ،را در قم نوشعت

خلوت شود و در خلوت از انشان درباره معنای حدنث

که خعود جعوابی بعر کتعاب «مثالع

هشعام و نعونس»

«اتقوا فراسذ المنمد فان هی نظر بنوراهلل» سعنال کعردم

(نجاشی )174 :1365 ،سعد بود و سعد دوباره ردی بعر

حضرت فرمودند :خدا منمد را از نعور خعودش خلعق

رد یلی با ینوان «الرد یلی یلعیبعدابعراهیم فعی معنعی

کععردهاسععت و از ننععان میثععاق و پیمععان بععر والنععت مععا

هشام و نونس» (نجاشی )177 :1365 ،نگاشت

گرفته است و منمد با نوری که از نن خلعق شعدهاسعت

 12ایتقاد به سهوالنبی اگر در اند زمان ایتقاد اکثرنعت

نظر میکند (صفار1828 ،ق )42/1 :وقتعی حضعرت در

شیعه نبوده باشد ،الاقل ایتقادی کامال شناخته شده بود

مجلس مأمون ،برای توضی یلم امام به حعدنث «اتقعوا

با اندحال برخی از ب رگان شیعه از همان ابتعدا بعا انعد

فراسذا لمنمد» تمسّک می جونند ،در واقع جنبعه یلعم

یقیده مخالف بودند که نمونه نن زرارهبدایید است

لدنی و وحیانی را برای امام تضعیف میکنند؛ مراکه در

 11یالمه مجلسی نُه معنای اصطالحی متفعاوت بعرای

ادامه نن نی تاکید می کننعد کعه انعد قعدرت بعرای هعر

تفونض در ادبیعات دننعی نکعر کعردهاسعت (مجلسعی،

منمنی وجود دارد اما با مقانسه گ ارش اول با گع ارش

1823ق 304/05 :فصل فی بیان التفونض و معانیه) امعا

سلیمان بد جعفرجعفری مشعخص معی شعود کعه پاسعخ

ننچعه فعرق و نحعلشناسعان از مفوضعه معدنظر دارنعد،

حضرت در برابر اصحاب فرق دارد و مقاالت به خعاطر

کسانی را شامل معی شعود کعه معتقعد بودنعد خداونعد

جمعی بوده است که در نن قرارداشتند و مون انشعان و

محمد و یلی را نفرند و س س کعار خلقعت و رزق را
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به ننان واگذار کرد اند اندنشه است کعه از قعدنم بعه

ماوراءالنهر به کت

اشععتباه بععه مفضععل منسععوب مععیشععدهاسععت (در انععد

تقیزاده داوری)1392 ،

خصو

شعیعه راه نافعت اسعت (مطهعری و

ر ک گرامی ،1391 ،تطورگفتمان تفونض در

سده دوم هجری؛ طیعف مفضعلبعدیمعر ،ملعونگر و

کتابنامه

صادقانی1390 ،

الف .کتاب های فارسی

 10تاننجانیکه منلعف منعاب را بررسعی کعرد ،تقرنبعا

قرنن مجید

تمععامی منععاب بععه محععل زنععدگی و برخععی ارتباطععات

ابد ابی الحدند 1828( ،ق) ،شعرح نهعج البالاعه ،قعم:

اجتمایی امام رضعا(ع) در نیشعابور پرداختعهانعد و اگعر
حدنث سلسعله العذه
دنگری درخصو

را حعذف کنعیم ،خبعر مسعتقیم

روانات انشان در نیشابور به دسعت
NOORMAGS

نمی نند گفتنی است که همه منعاب اصعلی نیع نوشعته
شیخصدوق است که تقرنبا 152سال پس از حضور امام

مکتبه ننت اهلل مریشی نجفی
ابععد حیععون1345( ،ق) ،دیععائم االسععالم ،0 ،قععم:
نل البیت
ابد داوود ،) 1380( ،الرجال ،تران ،تهعران :دانشعگاه
تهران

در نن شععهر ،نگاشععته ش عدهاسععت و بععه احتمععال ،اگععر

ابد اضائری 1368( ،ق) ،رجال ،قم دارالحدنث

شیخ صدوق به اند شهر سفر نمیکعرد ،معهبسعا همعید

 1800( ،----------ق) ،رجال ،محقق محمدرضا

اطالیات اندک نی ثبت نمیشد

حسینی جاللی ،قم :داراالحدنث

 13شیخصدوق در نک جا نرا فقهی فضلبعدشعانان را
بهشدت رد کردهاست (صدوق1813 ،ق)072/8 :

امینععی ،سیدیبدالحسععید ،) 1389( ،الاععدنر ،ترجمععه
جمعی از نونسندگان ،تهران :بعثت

 18انععد دو یقیععده در اندنشععه سععلف درخععور جم ع

برقی ،احمدبد محمدبد خالد 1371( ،ق) ،المحاسعد،

بوده است مه اننکه معتقد بودنعد کعه یصعمت ،دوران

االسالمیه

پیش از امامت نا نبوت را شامل نمیشدهاست همچنید
یصمت تنها درخصو

شعرییات و مسعائل حعالل و

حععرام موضععوییت داشععته و دنگععر حععوزههععا را شععامل
نمی شده است دراند میان ،برخی مستشرقان معتقدند که
برخی ایتقادات شیعیان و ازجملعه سعهوالنبی(

) ،در

ارتباط با دنگر گروه هعای اسعالمی شعکل گرفتعهاسعت
(ر ک )Amir-Moezzi, 2016

 ، 0قم :دارالکت

جباری ،محمدرضا ،) 1348( ،مکت

حدنثی قم ،قم:

زروار
حمیری ،یبداهلل بد جعفر1813( ،ق) ،قعرب االسعناد،
قم :نل البیت
خمینی ،سیدروح اهلل ،)1372( ،نداب الصلوه ،تهعران:
منسسه تنظیم و نشر نثار امام خمینی
رودگر ،محمدجواد ،) 1346( ،سر سلوک ترجمعه و

 15برخی محققیان بر اند باورند کعه حتعی نظرنعهای

شرح رسعال الوالنعه میعرزا احمعد نشعتیانی ،قعم:

مانند نظرنه اصحاب اجماع کعه کشعی واضع نن بعوده

اشراق

است ،بهواسطه تأثیرپذنری وی از اهلسنت معاوراءالنهر

سیدبد طاووس 1822( ،ق) ،الطرائف ،قم :خیام

مطرح شده است اند دسته افراد برننند که انعد نظعری

سیدرضی1818( ،ق) ،نهعجالبالاعه ،تصعحی صعبحی

حاوی نظرنه نوننی است که سابقه و پیشعینه مشخصعی
در میععان شععیعیان نععدارد و بععهاحتمععال از اهععلسععنت
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فرانند تکامل ،ترجمعه هاشعم ان دپنعاه ،3 ،تهعران:

1374( ،------ق) ،ییععوناخبارالرضععا(ع) ،تهععران:

کونر

جهان

مسعععععععودی 1803( ،ه ق) ،اثبععععععات الوصععععععیه

1345( ،------ق) ،یللالشران  ،قم :داوری

لالمامیلیبدابیطال (ع) ،قم :انصارنان

1395( ،------ق) ،کمالالعدند و تمعامالنعمعه،0 ،

مفید1818( ،ق) ،تصعحی االیتقعاد ،قعم :کنگعره شعیخ

تهران :اسالمیه

مفید

 ،------صععدوق1394( ،ق) ،التوحیععد ،قععم :جامعععه

میرزانعی ،نجععفیلععی ،)1377( ،مقدمعه شععگفتیهععای

مدرسید

نفرننش ،ترجمه توحید مفضل ،5 ،انران :هجرت

 ،------صدوق1813( ،ق) ،معد ال نحضعره الفقیعه،

نععانیجی ،محمدحسععد ،)1344( ،شععرح مصععب االنععس

 ،0قم :دفتر انتشارات اسعالم وابسعته بعه جامععه
S
AG

مدرسید حوزه یلمیه قم

صععفار ،محمععدبدحسععد1828( ،ق) ،بصععائرالدرجات،

حم ه فناری ،قم :اشراق

RM
O

NO

 ،0قم :مکتبه ننتاهلل مریشی نجفی

منسسهالنشراالسالمی

طباطبانی ،محمدکاظم ،)1392( ،تارنخ حعدنث شعیعه،
ج ،0قم :دارالحدنث

نوبختی ،حسدبدموسی ،)1341( ،ترجمه فرقالشعیعه،
ترجمه و تعلیقات محمدجواد مشکور ،7 ،تهعران:

طوسی ،محمعدبدحسعد ،)1373( ،الرجعال ،3 ،قعم:
جامعه مدرسید
،-------------------

نجاشععی ،احمععدبدیلععی1365( ،ق) ،رجععال ،6 ،قععم:

یلمی و فرهنگی
1828( ،--------------------ق) ،فرق الشیعه،

(1827ق)،

تهععذن االحکععام ،تحقیععق خرسععان ،8 ،تهععران:
دارالکت االسالمیه

بیروت :دارالضواء
نیشابوری ،فضلبدشعانان ،)1363( ،االنضعاح ،تهعران:
دانشگاه تهران

1802( ،------------------ق) ،الفهرسععععت،قم :مکتبه ننتاهلل مریشی نجفی

ب .مجله ها

ییاشی ،محمعدبدمسععود1342( ،ق) ،تفسعیر ،تهعران:
المطبعهالعلمیه

بیات ،محمدحسید« ،)1390( ،فلسفه تقیه امامرضعا بعا
تکیه بر ننات و روانات» ،سراج منیعر ،س ،3ش،12

کشععی ،محمععدبدیمععر1829( ،ق) ،الرجععال ،مشععهد:
دانشگاه مشهد

01تا88
ملععونگر ،محمععدیلی و مجیععد صععادقانی،)1390( ،

کلینععی ،محمععدبدنعقععوب1827( ،ق) ،الکععافی،8 ،
تهران ،دارالکت االسالمیه

«بررسی تناس

میان نراء مفوضعه و پیعروان شعیعی

ابد یرب در باب خلقت» ،فصلنامه یلمعیپژوهشعی

گرامی ،سیدمحمدهادی ،)1391( ،نخسعتید مناسعبات
فکری تشی  ،تهران :دانشگاه امامصادق(ع)

اندنشه نوند دننی ،ش45 ،36تا120
رضانی ،محمعدجعفر و نعمعتاهلل صعفری فروشعانی،

مجلسعععی ،محمعععدباقر1823( ،ق) ،بحعععاراالنوار،0 ،
بیروت :داراحیاءالتراثالعربی

(« ،)1391تبیید معنای اصطالح یلمای ابرار با تاکید
بر جرنانات فکری اصعحاب ائمعه(ع)»  ،فصعلنامه

مدرسی طباطبانی ،سعید حسعید ،)1349( ،مکتع

در
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یلمععی پژوهشععی اندنشععه نععوننی دننععی ،ش،31
63تا 74
رضانی ،محمدجعفر « ،)1391( ،امتدادجرنان فکری
هشام بد حکم تا شکل گیری مدرسه کالمی باداد»،
مجله نقد و نظر ،ش،65

91تا112

گرامعععی ،سعععیدمحمدهادی« ،)1391( ،بازشناسعععی
جرنان هشعام ب حکعم در تعارنخ متقعدم امامیعه»،
مجلععععه مطالعععععات تععععارنخ اسععععالم ،ش،10
135تا166
« ،)1391( ،--------------------تطععععورگفتمععان تفععونض در سععده دوم هجععری و طیععف
مفضل بد یمعر»  ،مجلعه یلمعی پژوهشعی تعارنخ و
تمدن اسالمی ،ش،15

07تا54

مطهععری ،سیدمصععطفی و محمععود تقععی زاده داوری،
( « ،)1392بررسی حوزه حدنثی سمرقند و کش»،
مجلععه یلمععی پژوهشععی شععیعه شناسععی ،ش ،35S
G

185تا172

MA
NOOR

ج .کتاب های انگلیسی
& .Amir-Moezzi, M., Kohlberg, E., Ansari, H.,
Ormsby, E, (2016), The Silent Qur'an and the
Speaking Qur'an: Scriptural Sources of Islam
Between History and Fervor, Columbia
University Press.
Bayhom-Daou, Tamima, (2001), “The Imam's
Knowledge and the Quran according to alFaḍl b. Shādhān al-Nīsābūrī (d. 260A.H./874
A.D.)” in Bulletin of the School of Oriental
and African Studies, University of London,
Vol.64, No. 2 (2001), pp. 188-207.
. Bayhom-Daou, Tamima, (2003), Higham b.
Al-hakam (D. 179/795) and his Doctrine of
the Imam’s Knowledge” The University of
Manchester, Spring. Pp. 71-108

www.noormags.ir

