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 مقدمه
 ه262تا ( به وسعت تاریخ حضور ائمه)ع یا صدور محدودهمنابع لحاظ  احادیث شيعه از

 ،یعنی ناقالن احادیث ائمه)ع( ،فرهنگی یها ن ميان واسطهدارد. در ای( ی)آغاز غيبت صغر
که بر ميراث حدیثی شيعه مؤثر بوده  داده رخ یاند و اتفاقات زیاد گوناگونی داشته یها گرایش

 یها اصحاب ائمه)ع( که بر کميت و کيفيت نقل یها ها و اندیشه است. توجه به انگيزه
حدیثی آن دوران کمک کند و  یتر شدن فضا تواند در روشن می داشتهحدیثی تأثير 

یخ ائمه)ع( و . از طرفی نيز کمبود منابع تارتبيين نمایدتر  تعارضات روایی را به شکلی عينی
 یها که راه برداشت استپژوهش در این عرصه  یاصحاب آنان یکی از مشکالت جد

 یگير بهره ها مصون ماندن از این برداشتتنها راه  ؛ لذاکند را باز می یا شخصی و سليقه
رجالی و متون حدیثی است. به این  یها زمان از اطالعات تاریخی موجود در گزارش هم

و تمرکز بر مطالبی از خاص  یو ميراث حدیثی فرد یا طيف نظراتهم نهادن معنی که با کنار 
آنان و جریان درونی احادیث پی  های دیدگاهتوان به  میراویان معين و سبک نگارش آنها 

 -تاریخیبررسی ها  گونه پژوهش این درروش  و مفيدترینترین  مناسب ی،از این رو برد؛
آن است که برخی از منابع از اصالت تاریخی  فرض این روش . پيشخواهد بودروایی 

اعتبار الزم و اطمينان  اجدوانسجام درونی  مشروط به داشتنآنها  یها برخوردارند و گزارش
 آورند.

از  یصورت کلی در چند سال اخير موضوع بسيار به (ع)شناسی اصحاب ائمه جریان
نامه سيد  از جمله پایان ؛گرفته که اغلب با نگاه کالمی همراه بوده است تحقيقات قرار

که در آن به   2(شناسى کالمى امامیه در عصر امام صادق)ع جريان با عنوان یموسو احسان
)از ني  ع  درونی اماميه در عصر امام صادق پرداخته شده و پنج جریان آل ا   یها یمرزبند

تا  هشام بن سالم )زنده (،ھ971، هشام بن حکم )د. اواخر سده اول تا چهارم هجری(
 از یبند (، جریان حدیثی و متهمان به غلو مورد بررسی قرار گرفته است. این تقسيمھ943

                                                 
 .9313موسوی، . 2
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 یها نگرش یکالمی صورت پذیرفته با مقاله حاضر که بر مبنا یکه بر اساس معيارها  آنجا
 ،ع( ارائه داده)حدیثی اصحاب ائمه یاز رویکردها یا گرایانه حدیثی پيش رفته و تقسيم درون

 يار دارد.فاصله بس
در این حوزه است  یاثر دیگر «مدرسه کالمی کوفه»مقاله اکبر اقوام کرباسی با عنوان 

مند  نظام یها مقاله باهدف اثبات دیدگاه این 2.ختهاپردکه با رویکرد کالمی به حدیث 
مدرسه کالمی کوفه را  یها متکلمان اماميه در عصر حضور به نگارش درآمده و اندیشه

 948تا  48در محدوده زمانی  ،تقل از مدرسه بغداد از حيث روش و محتوامس یا گونه به
گانه را در ميان اصحاب ائمه)ع( تحت سه  سه یها معرفی نموده و گرایش ،یقمر یهجر

کرده است.  یبند تقسيم« رفحدیثی ص  » و« کالمی-حدیثی» ،«حدیثی-کالمی»جریان 
کالمی  یها م اصلی آن گرایشس  ق  ون م  نظير است، اما چ این نوشته هرچند در نوع خود بی

 کلی متفاوت است. است و حدیث در آن محوریت ندارد، زاویه دید آن با مقاله حاضر به
توان به مقاله مجيد  به حدیث در عصر حضور ائمه)ع( نيز می یراجع به رویکرد انتقاد

تنها  که ظاهرا نمود اشاره 6«پاالیش احادیث در عصر ائمه و پدیده جعل»خاموشی با عنوان 
تاریخی برخوردار نيست، به این  نگرشاما این مقاله نيز از  ؛مقاله موجود در این زمينه است

نگاه  این، فاقد. عالوه بر غفلت کردهها  ی و معلولی ميان پدیدهل  ارتباط ع   از تبيينمعنی که 
 .استجریان شناختی 

توان به مقاالتی که در زمينه نقد  می  که در این حوزه به نگارش در آمده یاز دیگر آثار
 یمهریز یاالسالم مهدة حجاز عنوان نمونه دو مقاله   به ؛اشاره کرد ،متن حدیث نگاشته شده

هرچند در آنها از پيشينه و ضوابط نقد متون حدیثی  .اند خور توجه در 1متندر مورد نقد 

                                                 
 .9319 کرباسی، اقوام. 2
 .9318خاموشی، . 6
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نشده  یا ائمه اشارهدوران در نقد متن حدیث  اما به جریان حدیثی مربوط به ،بحث شده
 .است

به  یگرام یاز دکتر هاد شیعه ىحديث یها نخستین انديشهتحت عنوان  یاخيرا کتاب
شيعه در عصر حضور ائمه)ع(  یحدیث یها چاپ رسيده که در آن به رویکردها و جریان

آید. اما از  یحساب م منحصر به فرد و بسيار مفيد به یپرداخته شده است و از این رو اثر
ثير أنتایج پژوهش نيز ت ر، بتفاوت داردکه روش پژوهش این مقاله، با آن نوشته  یجای آن
هر طيف نيز متفاوت  یها یویژگ یها، و حت ها، تحليل اندیشه جریان یبند ارد و طيفذگ یم

وابسته به  یبه عنوان فرد« عمير یابن اب»شده است. به عنوان نمونه در آن نوشته  یمعرف
و بلکه  یاین جریان بر مکتوبات حدیث یاصل یو اتکا 8مطرح شدهطيف هشام بن حکم 

عمير با این  یابن اب یاست که از طریق وابستگ یانحصار این روش در آن، نتيجه مهم
با توجه به شواهد تاریخی و مناسبات اجتماعی و  که حال آن و 2،جریان گرفته شده است

مقاله  عالوه به 12د؛ريگ می یالم جادر طيف هشام بن س یو ،يرم  ابن ابی ع   یها گرایش
حدیث  یجریان غلو و جریان انتقاد یها حاضر از طریق کشف ارتباط تقابلی ميان فعاليت

کرده عملکرد این جریان را در این بستر تاریخی تحليل  پردازد و به بازشناسی این جریان می
 .است

نخستين  یها شهپژوهش حاضر درصدد است تا اندی ،الذکر موارد فوق هبا توجه ب
شناسایی دقيق این جریان الزم است  یحدیث را بازشناسی کند. برا یجریان انتقاد

آنها در بستر تاریخی معينی  یکرد انتقادکارتا  شناختنيز  را آن یمخالف و مواز یها جریان

                                                 
 .است شده هئارا آن خالف شواهد پاورقی در چند هر؛ 947 گرامی،. 8
 آن از نویسنده است که عامه حدیث به جریان این گرایش اثباتاین وابستگی  ؛ نتيجه دیگر944-947 گرامی،. 2

 (.911-918همو،  (است برده بهره
  .22حاضر، . مقاله 12
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را شناسایی و  یجریان انتقاداین اصلی  یها شاخصه شود و بدین ترتيب بتوانو تحليل  درک
 .ردن کتبيي

 
یان .1  یمواز  یها جر

 یا وجود ابهام در آنها،منابع  مبودک صورتویژه در به یمواز یها ها و عملکرد جریان اندیشه
حدیثی دو جریان را  یها . در زمينهاست یشناسایی یک جریان فکر یکار خوبی برا کمک

توان  اما نمی ،نبوده یجریان انتقاد جهتتوان شناسایی کرد که عملکرد آنها هرچند در  می
 شود. ميان آنها دیده نمی یجد یستيز زیرا ؛دانست یآنها را در تقابل با جریان انتقاد

 
یان اثبات. 1. 1  گرا جر

بينانه  توان جریانی را شناسایی کرد که با ميراث مکتوب بسيار خوش روایی می یها از گزاره
کند، و  مبارزه میبه ائمه)ع( ب نماید و با هرگونه نقد یا تشکيک در احادیث منسو برخورد می

رف انتساب کافی را برای پذیرش تکذیب آنها  عدم امکان کم  آنها به ائمه)ع( یا دست ص 
ند و نه نقد یا ا کاثبات احادیث مشکو در پیدانند. افراد وابسته به این جریان بيشتر  می

 .ایم ناميده« گرا اثبات»را این جریان  ها؛ از این رو،آندر تشکيک 
ی نظر خود را در قبال نابستگان به این جریان با نقل روایاتی از این قبيل به روشو

حدیثی از هر : آمدهابو بصير  ازمنقول در روایتی  اند: احادیث منتسب به ائمه)ع( اعالم کرده
گ نقل شدههرکس  طبق  11اهانه تکذیب شود.باشد تکذیب نکنيد، مبادا خداوند بر عرش، ناآ

توان به تکذیب روایتی که  که روز را شب و شب را روز نگوید، نمی قتیروایتی دیگر تا و
که آن نيز منسوب به ابو بصير  یروایت دیگردر  12منسوب به ائمه)ع( است، اقدام نمود.

 فته، پذیرباشدی و خارجی که منسوب به ائمه)ع( ئرج، م  یرد  صراحت تمام خبر ق   است، به
                                                 

 .134قمی،  صفار. 11
 .جا. همان12
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حلقه  13.گرددمبادا خداوند بر عرش تکذیب و از تکذیب آن نهی شده است،  شود می
سناد  کمشتر از اصحاب  ،(ھ338قبل از  زیع )د.در هر سه روایت محمد بن اسماعيل بن ب  ا 

توسط یونس بن  یکه خواهد آمد اوج فعاليت جریان انتقاد و چنان 12)ع( استامام رضا
در کنار « اليانغ»اما عدم ذکر  ؛( نيز در همين دوران بوده استھ384عبدالرحمان )د. 

کند که نزد این طيف نيز اخبار غاليان  رجئه و خوارج این فرضيه را به ذهن القاء میریه، م  د  ق  
قمی در سند این روایت  ینام سعد بن عبدالله اشعرذکر مورد نکوهش بوده است. 

و  است. او یکی از مخالفان سرسخت هشام و یونس بن عبدالرحمان بوده است برانگيز توجه
 12 ت.کتاب مستقلی تأليف نموده اس تندو اینرد  بر

ترین لحن ممکن از  ( با سختھ934عفی )د. ج  به جابر بن یزید  16روایتی منسوب
بيت  که به نقل او احادیث اهل به احادیث منع کرده است، چنان یداشتن رویکرد انتقاد

به  کشرگونه سؤال از چگونگی صدور آنها موجب  اند، و هر بسيار صعب و مستصعب
سناد  11است.خداوند  عفی به جابر بن یزید ج   ،نيز نزدیک به همين مضمون یروایات دیگرا 

ه ل   ت  الن  »قبول روایت با تعبيرهایی مانند  یاست که برا یرسد و نکته جالب در آن معيار می

                                                 
  .3/311 ،الشرائع علل؛ صدوق، 9/338برقی، . 13

 امام دوران تا را او ماندن زنده و شمرده کاظم)ع( موسی امام اصحاب از را او کشی از روایت به نجاشی چند هر. 12
 این اربعه کتب در حدیثی آمار به توجه اما ؛(339-338؛ نجاشی، 3/198)کشی،  است نموده گزارش جواد)ع(

 نک.) است برده را بهره رضا)ع( بيشترین امام از مستقيم طور هب امام)ع( سه این درميان او که دهد می دست هب را نتيجه
 .(«عن روی» بزیع ذیل: بن اسماعيل بن محمد ، بخشالنور يةدرا افزار رجالى نرم
 .974نجاشی، . 12
)کشی،  خوانده بزرگ گویی دروغ را او الض  ف   ابن که دارد رقرا هاشمی حسان بن علی روایت این سند در. 16

 نيز وی غضائری (؛ ابن319، همو) است خوانده ضعيف بسيار و دهکر متهم عقيده فساد بهرا  وی نجاشی، (3/784
 (.77غضائری،  است )ابن کرده قلمداد ضعيف غالی را

 .3/831کشی، . 11
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ب    ر  ما ع  ف  »و  18«کمقلو
ها و  ارائه شده است. طبق این معيار نرم شدن دل 12«کمقلوب   ت  ف 

این صورت،  در غير ؛شود قلبی یک مضمون باعث پذیرفته شدن یک روایت می ریافتد
باعث کفر  ووجه جایز نباشد  شده تا انکار آن به هيچ بيت)ع( داده دستور ارجاع آن به اهل

 22.نشودبه خداوند بزرگ 
عنوان واقعيت که به عنوان  در برخی روایات اختالف اصحاب ائمه)ع( نه فقط به

نه چندان آشکاری به جریانی کامال اشاره  کهاین روایات  21.شده است فتهپذیررحمت 
کدام از  که در هيچ د. جالب آننتاب یا محتوایی را برنمی یگونه نقد سند هيچ ،دارندگرا  نقل

بن اعين، هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمان،  ةمانند زرار یاسناد این روایات افراد
برداشتی متفاوت از منقوالت  یدیدگاه انتقاد دهد که صاحبان این نشان می ؛وجود ندارند

روایات خود را از این طيف گرا  جریان اثباتشاید بتوان حدس زد که  ، از این رواند داشته
تثبيت نگرش خود در جامعه شيعی عرضه  یبرا یعنوان واکنش در برابر رویکرد انتقاد به

 ند.شاب  کرده
 

یان عمل .2 .1  گرا جر
که به سنن و مناسک توجه خاصی نشان  اند از کسانی شناخته شده دیگر متشکلجریان 

 ؛ از جملهبينانه دارند خوش یفضایل اعمال برخورد حاوی احادیث اب ،دهند. از این رو می
مانند ابن ابی عمير و صفوان بن یحيی  ،توان طيف هشام بن سالم و برخی از شاگردان او می

شهرت « ن بلغاخبار م  »روایاتی است که به  این جریاننشانه بارز داد.  یرا در این جریان جا

                                                 
هر چند نامی از جابر نيست، اما  1در سند روایت  ؛1و  9اره حدیث شم ،33-39؛ صفار قمی، 9/889کلينی، . 18
 متن روایت خطاب به او وجود دارد.  در
 .212)اصل جعفر بن محمد حضرمی(،  عشر ةاالصول الست. گروهی از محدثان، 12

 .33صفار قمی، . 22
 .3/311، علل الشرائعصدوق، . 21
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 22ند.ا هکرداستنباط از آنها را « تسامح در ادله سنن»دارد، و دانشمندان علم اصول قاعده 
ن  متضم  هر کس عملی  به اعتقاد این طيف .اصلی این روایات است راویهشام بن سالم 

رسد، هرچند از رسول خدا)ص(  ثواب آن عمل می به ،انجام دهدثوابی منقول در روایت را 
کلمه ذکر هشام این روایت را از امام صادق)ع( نقل کرده، اما گرچه  23.صادر نشده باشد

سنن و فضایل مشتمل بر شاید اشاره به احادیث « عنه منقول» جایبه « الله رسول» یا« نبی»
بيشتر از طریق آنها نقل  یبوميراث ن زیرا ؛اند شده اعمالی باشد که توسط اهل سنت نقل

خوبی روشن  در منابع شيعی به یميراث حدیثی بجا مانده از و افزون بر این،. شده می
 22داده است. اسالم)ص( توجه خاصی نشان میکه او به احادیث منسوب به پيغمبر  کند می

 ، یعنی نقل روایات مربوط بهینگار از مجموعه روایات هشام بن سالم رویکرد فضایل
عنوان نمونه روایاتی متعلق  به ؛توان استکشاف نمود دینی را می یها اعمال مستحبی و سنت

قرائت  21،مستحب یچنين فضایل نمازها هم 26،ذکر و استغفار ،تسبيح 22،به فضایل دعا
 32.و اعمالی از این قبيل 22حج یبرا یرو تشویق به پياده 28،قرآن

                                                 
 .3/971رک. شهيد صدر، . 22

 .3/47؛ کلينی، 9/31برقی، . 23
، 3/983؛ کلينی، 113، 198، 114، 811، 891، 894، 377، 3/334 ،9/938به عنوان نمونه رک. برقی، . 22

993 ،911 ،384 ،333 ،398 ،181 ،983، 3/949 ،397 ،339 ،311، 8/39 ،18 ،373، 1/988 ،393 ،338 ،
388 ،394 ،191، 9/819. 

 . 226، االمالى. صدوق، 22
ثواب االعمال و ؛ صدوق، 32، التوحید؛ صدوق، 232، 211، االمالىدوق، ؛ ص236، 222، 2/232. کلينی، 26

 . 162،162، 162، عقاب االعمال
 .331، ثواب االعمالصدوق، ؛ 179، االمالىصدوق، ؛ 9/198 ،هالفقی اليحضره منصدوق، . 21
 .999، ثواب االعمال. صدوق، 28
 .1/93، تهذيب االحکامطوسی،  ؛3/311برقی، . 22
، 33، ثواب االعمالصدوق، ؛ 811، االمالىصدوق، ؛ 223، 262، 222، 2/362، 262، 1/68 رک. برقی،. 32

939.  
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به چشم « اخبار من بلغ»الن اصلی نيز در ناق 31در کنار هشام نام محمد بن مروان
جا  هو جالب است که او نيز مانند هشام بن سالم با توجه به مجموعه روایاتی که ب 32خورد می

به روایات فضائل اعمال، او را  یکه توجه و چنان ؛رسد گرا به نظر می عمل یگذاشته، فرد
 33وایات جلوه داده است.گونه ر کنندگان این ترویج یها ترین سرشاخه عنوان یکی از مهم به

سازند نام صفوان  گرا را روشن می که ادامه جریان نقل «اخبار من بلغ» ی  در ناقالن نسل بعد
این طيف از اصحاب  32خورد. ( به چشم میھ397( و ابن ابی عمير )د. ھ398بن یحيی )د. 

ه دغدغآنها  یائمه)ع( بيشتر دنبال عمل هستند و تعيين احادیث صحيح از ضعيف برا
  32نيست.

متهم  که شدیدا( ه338د. )ی مانند محمد بن سنان افراد ،همين رویکرد سببشاید به 
 و این 31د.ان شتهدا یا با صفوان و ابن ابی عمير روابط نزدیک و حسنه 36به غلو بودند،

 یشناسایی حدفاصل این جریان با جریان انتقاد یقابل توجه برا یها تواند یکی از نشانه می

                                                 
ظاهرا او محمد بن مروان بصری، کوفی االصل ساکن بصره و از نوادگان ابو االسواد دوئلی است که از امام . 31

ست و گزارشی از مذاکره آن دو با معروف بن خربوذ رفت و آمد داشته ااو  .(3/878کند )کشی،  صادق)ع( روایت می
 (.3/873نزد امام صادق )ع( وجود دارد )نک. کشی، 

 . 2/81. کلينی، 32
 ،2/26 ،612، 282، 281، 222، 2/126؛ کلينی، 622، 261، 2/232، ھ1311 . به عنوان نمونه نک. برقی،33

، مال و عقاب االعمالثواب االع؛ صدوق، 283، 228، 226، 222، 223، 121، 82؛ ابن قولویه، 226، 6/223
62 ،123 ،161 ،122 ،223  . 
. تفاوت روایت برقی با کلينی و سيد ابن طاووس در این 2/621؛ ابن طاووس، 2/81؛ کلينی، 1/22. نک. برقی، 32

که در نقل  دیگر این ؛بر خالف کلينی و سيد بن طاووس ،طور صریح آمده هب« نبی»یا « رسول»است که در آنجا کلمه 
 و  »جمله که در نقل سيد ابن طاووس  یعنی هر چند پيامبر نفرموده باشند، در حالی ،آمده «و ان لم یقله»ير تعببرقی 
م   ن  ل  ح   إ  ن  ال 

ما ب  یک  هدیث  ک  غ   باشد. ن ،گونه که رسيده یعنی هرچند حدیث آن ،آمده «ل 
 .9/97کلينی، . 32
 به بعد. 911؛ باقری حميد، 913خلخالی،  یموسواین باره رک.  . در36
 . 2/822. کشی، 31
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 ر مقابل جریان غلو مواضع روشنی داشته است.باشد که د
 

 غالیان و جاعالن حدیث. 2
پرداخت و  جریان سومی در ميان جامعه شيعی وجود داشت که به جعل حدیث می

کرد. اینها غاليانی بودند که از حدیث  خود را در قالب احادیث جعلی مطرح می یها اندیشه
تنها بردند. البته این سنت شوم  اف خود بهره میرسيدن به اهد یعنوان ابزار تبليغاتی برا به

فرهنگی صدر اسالم متهم به جعل -یفکر یها که اکثر جریان چنان ؛آنها نبود متعلق به
رجئه، زنادقه و دیگران که باهدف جمله خوارج، شيعيان افراطی، م   از 38،ندا هحدیث شد
 32.ردندک میمعتقدات دیگران حدیث جعل  نفی مذهب خود و حمایت از

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

وزیاد  امکان کم مقوله عنوان نمونه در به 22؛کردند حدیث جعل می ،پنداشتند ار میذگ بدعت
شدن وزیاد  کم عدم امکانیعنی  ،و عکس آن ،بدان معتقد بودشدن ایمان که اهل حدیث 

 21.ل به نفع هردو تفکر وجود داردوجعمرجئه بدان معتقد بود، احادیث که م   ایمان
عنوان مجوس امت  ند و بها هریه که مورد هجمه جعليات اهل حدیث قرار گرفتد  ق  
جعل  بهخود  22،اند گردیدهلعن پيامبر اسالم)ص(  یاز سو حتی به دروغند و ا هشد خوانده

                                                 
 به طور مختصر همه احادیثی تأويل مختلف الحديثدر مقدمه کتاب  ،حدیث شناس معروف،که ابن قتيبه چنان. 38

گر یا تأیيدکننده مذاهب مختلف از جمله خوارج، ارجاء، قدریه، تفویض، روافض، مخالفان  که به نحوی توجيه را
 (.98-99، تأويل مختلف الحديثابن قتيبه، کند )رک.  ذکر می ،آنها و غيرهم بوده

 .23-1/12، الموضوعاتک. ابن جوزی، ن. 32
  .1/128. همان، 22

 .47-9/48همان، . 21
 .817-9/819؛ بيهقی، 388-9/383، الموضوعات ،یجوز ابن. 22
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این در برابر  23ند.ا هجعل نمود در اختيار انسان و نفی جبر از اوو احادیثی  هپرداختحدیث 
الزامات  از ،خداوند را بهخير و شر  انتسابیعنی  ،ایمان به قدر روایاتبرخی احادیث، 
 ی شایعا پدیده دهند که جعل در قرن اول و دوم می  همه این اخبار نشان 22د.انند ایمان می

 شده است. تلقی می عادیو بوده 
شی ک   یها که طبق گزارش چنان ؛ندا هجاعالن حدیث بود یها غاليان یکی از این طيف

رو  هکرد، روب گو که عليه آنها حدیث جعل می با یک دروغکم  دستهر یک از ائمه)ع( 
پردازان بر ائمه)ع(  عریض و طویلی از دروغ فهرستکشی  نگاهی کوتاه به رجال با 22بودند.

بر  جسارتدليل به  از اینانبرخی  .شویم مواجه می ،کردند می یکه اغلب از خط غلو پيرو
و مردم از تبعيت آنان بر حذر  اند شده به شدت نکوهشآن بزرگواران  یائمه)ع( از سو

گو  غاب و دروذ  عنوان ک   امام سجاد)ع( به بعد، به هکه از دور کسانیجمله  از اند؛ گردیده
بيان بن سمعان )د.  جمله از ،ندا هکرد نام ائمه)ع( حدیث جعل می هند و با هشناخته شد

بر امام باقر)ع(،  21(ھ991بن سعيد عجلی )د.  ةبر امام سجاد)ع(، مغير 26(ھ991

                                                 
 .9/388، الموضوعات ،یجوز ابن. 23
 .838-3/891همان، . 22
 . 811، 2/223؛ 1/322. کشی، 22

( و 33ابوالحسن،  ی؛ اشعر34نيه و کاه فروش بود، و به رجعت محمد حنفيه اعتقاد داشت )نوبختی، کيسا ازاو . 26
الوهيت امام علی)ع( و دیگر  مدعیشود که  (. گفته می774و  3/118بست )کشی،  بر امام سجاد)ع( دروغ می

 (. 7/338)ذهبی، نسبت داده شده  ینبوت نيز به و ی(. ادعا3/347)سمعانی،  سپس خود بودائمه)ع( و 
 3/818یاد شده است )کشی،  ،بست به عنوان غالی کذابی که بر امام باقر)ع( دروغ می یدر منابع شيعی از و. 21

کرد که به عنوان مغيریه شناخته شدند و قائل به امامت محمد بن عبدالله بن حسن  می ی(. او جریانی را رهبر818و
را نيز منتقل شده است. او علم تفسير باطن  یاز امام باقر)ع( به وت امامکرد که  )نفس زکيه( بودند و گمان می

 مورد تأیيد امامجز از طریق او که معانی آن  بهامثال و رموز است و مردم  سراسربرد که قرآن  میگمان برساخت و 
امام  (.11 ؛ نوبختی،1-9ابوالحسن،  ینيز بنگرید: اشعر ؛911)ناشی اکبر،  توانند دست یابند است، نمی

 یزندر کنار او ها  است. در یکی از این گزارش لعن کرده ،اصحاب امام باقر)ع( یها در کتاب به دليل دس   )ع(صادق
منفور نيز در بين اهل سنت وی (. 813-3/841است )کشی،  آموخته، لعن شده که به او سحر و جادو مینيز   ییهود
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و پيروانش  28(،ھ934)د.حدود  یاب اسدط  قالص بن خ  ابوالخطاب محمد بن ابی زینب م  
بر امام  22بر امام کاظم)ع( و محمد بن فرات کوفی 22بشيربر امام صادق)ع(، محمد بن 

 23معمر، 22،یسر 21زیع پيرو مغيریه،مانند ب   اینان، کسانیبستند. در کنار  رضا)ع( دروغ می
قاسم یقطينی و علی بن حسکه  22،یو صائد نهد 22یبن عماره زبيد ة، حمزیبشار اشعر

 ند.ا شدهلعن هایشان  یپرداز دروغ سبببه  26قمی
کردند که  می« احادیث جعلی س  د  »اقدام به  ،جعل افزون برابيه ط  غيریه و خ  م  جریان 

 یها شخصيت یها کتاب یال هبه این معنی که در الب ،تر از جعل بود کخطرنا یا پدیده
                                                                                                                   

؛ 93/373)سمعانی،  بر حذر داشته است یدم را از همنشينی با ومر شعبیابراهيم نخعی او را کذاب خوانده و  بوده:
 (.1/71، یبه قتل رسيد )بالذر یدر کوفه توسط خالد بن عبد الله قسرھ 991( او در سال 3/779، یفسو
ها آن ید بهند که باا یافراد بلکه ،ندارند قتيعبادات حق ریکه نماز و روزه و سا معتقد بودو  هيخطاب انیجررهبر او . 28

 از آنان اظهار برائت نمود دیند که باا یافراد زين ها یبد ریو سا سريخمر و م نيچن (. هم3/177 ،یتمسک جست )کش
 مقام عزل شده است نیامام صادق)ع( بوده که پس از انحراف از ا ندهیها او نما گزارش گریبنا بر د (.3/174)همان، 

بار  نیچند نيز )ع(امام رضااز جعل نموده و  یادیز اتیو روا هبست یحضرت)ع( دروغ م . او بر آن(3/143همان، )
 (. 993-13، کاوندرک.  شترياطالعات ب یبرا ؛113و  148-3/143است )همان،  نام برده

ه است اظهار برائت نمود یگو بود و امام کاظم با تنفر از و شعبده باز، مکار و دروغ یفرد ،اسد یبن انياو از موال. 22
 (.999، یکاظم رک. شترياطالعات ب یبرا؛ 778 و 3/119 ،ی)کش
 شیها رضا)ع( از دروغ نبوت هم داشت و امام یادعا یاز امام و حت تيباب یگو بود، ادعا دروغ ان ويغالاز او . 22

 (.3/431همان،  ،یکش .)نک ه استلعن کردرا و او  هبرائت جست
 .2/222کشی، . 21
اش مورد لعن  انهيخاطر عقائد غال هو ب اختالف هست یبد الله همدانبن ع یو سر انيبن ح یسر انيم در باب او. 22

 (.999 ،یکاظم ک.ر شترياطالعات ب یقرار گرفته است )برا)ع( امام صادق
 ک.ر شترياطالعات ب یبه او منسوب است )برا هیبود و فرقه معمر هياست، از خطاب ثمينامش معمر بن خ. 23

 بعد(. به 998 ،یکاظم
با دختر  ، حتیداند که همه محرمات را حالل دانسته یم یو از کسان هيسانياو را جزو ک ینوبخت؛ 3/113 ،یکش. 22

 (.34-37تواند هر کاری بخواهد بکند )نک. نوبختی،  هر که امام را شناخت می :نکاح کرد و گفتخود 
 .2/223. کشی، 22
 .3/431نک. کشی، . 26
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گزارش کشی  ؛ مثال بنابرکردند خود را به صورت روایات مسند وارد می عقاید مذهبیمعتبر 
اصحاب امام باقر)ع(  یها غاليانه خود را در کتاب یها انش اندیشهمغيره، ابوالخطاب و پيرو

توان حدس زد که  و از این رو می 21.گذارند یجابراز خود  یکه اثر نآ بیکردند  وارد می
بوده باشد؛ به حدیث تلقی  یرویکرد انتقاد و اهدافها  هانگيزیکی از «دس  »پدیده مقابله با 

معيار شناخت احادیث کتاب و سنت پيامبر)ص( را موافقت با ائمه)ع(  از این رو،
پدیده نيز مانند جعل این ناگفته نماند که  28.اند اعالم کردهاز غير مدسوس  «مدسوس»

که  چنان وارد گردیده است؛برخی از منابع اهل سنت نيز در اختصاص به شيعه ندارد و 
در کتب  ،سرشناس قرن دوممحدث  ،اد بن سلمهم  ابن ابی العوجاء غالم و ربيب ح   اند گفته

 22نمود. تدسيس می یحدیثی و
 

یان انتقاد. 3  حدیث  یجر
 ،بوده بر نقد متناصلی آنها  تمرکزکسانی که  :توان نام برد می دو نوع ناقداز در این جریان 

 یکسانی که فقط به انتقاد سند دیگر ،شدند مینيز وارد  یسند یها هرچند گاه در عرصه
 شود. یافت نمی از نقد متن توسط آنها یپرداختند و شواهد می

 
 ناقدان متن. 1 .3

باعث شد تا در ميان  ،جریان غلو یها ویژه فعاليت به ،گفته و فرهنگی پيش یفکر یها زمينه
احادیث با دیده تردید بنگرند. این افراد به ارزیابی به ید که آاصحاب ائمه)ع( جریانی پدید 

رخی پژوهشگران نيز که ب چنانکردند و  الیل مختلف رد میآوردند و آنها را به د احادیث رو 

                                                 
 .818و  3/841همان، . 21
 همان.. 28

ابن ابی العوجاء در حين اعدامش  یگفته عد ر؛ بنا ب9/33، ةفى االحاديث الواهی ةعلل المتناهیال، یابن جوز. 22
 (.3/341ده است )سيوطی، کرکه چهار هزار حدیث وضع کرده که در آن حالل را حرام و حرام را حالل  اقرار نمود
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جمع ميان روایات متناقض نبودند، بلکه در پذیرش اخبار  اینان درصدد، اند هخاطرنشان کرد
 .شمردند مردود مینتيجه یکی از دو حدیث متعارض را  و در 62داشتند یا گيرانه روش سخت

با  یو یچند از برخورد انتقاد یشواهد .( استھ984ن )د. ي  ع  بن ا   ةراراولين نام ز  
شده  عنوان مرجع شيعه در کوفه مطرح او از طرف ائمه)ع( به 61برخی احادیث حکایت دارد.

ینه مبنی بر عرضه ذ  گزارشی از عمر بن ا   گوی اختالفات ناشی از روایات باشد. تا پاسخ 62بود
 63_صادق)ع( شنيده بودکه از اصحاب امام باقر و امام _ فرائض )سهام ارث(کردن کتاب 

اج )زنده تا ر  ميل بن د  توسط شاگرد خود ج   زرارهد. نک می تأیيد یا این مرجعيت را به گونه
ها از احادیث  عالوه در برخی گزارش به 62شده است. مطرح انستيز غالی در زمره( ھ943

ل بن در برخی روایات نام جمي 62،اب پرده برداشته استط  بن سعيد و ابوالخ   ةجعلی مغير
 61خورد. به چشم می یعنوان عرضه کننده روایات بر و به 66نيز در کنار عمر بن اذینهاج ر  د  

از اختالف  ،کردند رحمت تلقی می مایهگرایان که اختالف را  زراره برخالف نقل
اگر  ی. به گفته وگفت سخن مینزد ائمه)ع(  پيوسته از آنبرد، و  عملکرد شيعيان رنج می

 منقول با این اختالفسوختند بهتر از این بود که  رفتند یا در آتش می ها می نيزه یشيعيان رو
سراغ نداریم که  یاز و یا این همه، نوشته با 68.روندبخود  یها ائمه)ع( به خانه یاز سو

                                                 
نسبت  زين فهيبه ابوحن ویکه  یشیگرا ؛94 ،«یدر سده دوم و سوم هجر هيفقه امام یها شیگرا» ،یپاکتچ .نک. 62

 (.391، ماسال خيدر تار ىفقه یها شهياند ریس ،همو .داده است )نک
 .7/13کلينی، . 61
 .9/387نک. کشی، . 62
 .14، 7/11کلينی، . 63
 .9/381کشی، . 62
 .3/818کشی، . 62
 .7/988کلينی، . 66
 .333-1/339، تهذيب االحکامطوسی، . 61
اختالفات را از دارد که او برخی  در براین گزارش این پيام را نيز  .3/311، شرائععلل ال؛ صدوق، 9/91کلينی، . 68

در بحث تقيه و اختالف  ی، هر چند در کم و کيف آن شاید بتوان اختالف کرد. اشعرهدد می نسبتبه خود ائمه)ع( 
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باشد. کتب فهرست  مند به انتقاد حدیث پرداخته باشد و این رویکرد را نشان داده طور نظام به
به عرضه  ویاز توجه  شواهدی حاکیعالوه  هب ؛ندا هذکر نکرداین زمينه در  یاز و یاثر

یافت  یو یها ، در گفتهبدان عنایت داشتندبر کتاب و سنت که نقادان دوره بعد احادیث 
 شود. نمی

در  یتوان در کنار زراره جای داد. و ( را نيز به احتمال زیاد میھ989تغلب )د.  ابان بن
مرد،  هدیدیه انگشت زن موقع رسيدن آن به یک سوم مقدار شدن نصف  دربابمورد حدیثی 

را از سخنان  آمد آن اگر این حدیث در کوفه نزد ما می گفت:خطاب به آن حضرت)ع( 
( نيز از اختالف حدیث در رنج بود و از امام ھ939ابن ابی یعفور )د.  62یم.شمرد شيطان می

او وجو کرد. آن حضرت)ع(  ها نيست پرسآن به وثوقیکه  یدر مورد روایات افراد )ع(صادق
عرضه بر کتاب و » رسد قاعده به نظر می 12داد. فرمانسنت  بر کتاب واحادیث عرضه  را به

 یجارب یآثار زیاد 11از او که ظاهرا در جوانی درگذشته،. ه باشداز اینجا شکل گرفت «سنت
 13خورد. چشم میغلو در آثار او به  یت باضداز  ییها حال نشانه با این 12نمانده،

منظم نسبت به احادیث توسط هشام بن حکم )د.  یپایه نگرش انتقاد رسد به نظر می
عرضه احادیث »مربوط به کنندگان اصلی اخبار  یکی از ترویج . اوباشد نهاده شده( ھ971

پذیرفته  وجه نباید هيچ قرآن بهبا مخالف روایات که  اینمعتقد به بوده و  «بر کتاب و سنت
یونس بن مند  نظامو  یمایه نگرش انتقاد بن ،که خواهد آمد چنان ،این احادیث 12شود.

                                                                                                                   
به از این رو، کردند و  میقی حق و باطل تل بهکند که سخنان امام باقر)ع( را آميخته  به گروهی از شيعيان اشاره می

  (.71قمی،  یسليمان بن جریر )یکی از سران زیدیه و متکلمان آن( پيوستند )رک. اشعر

 .98/948، تهذيب االحکام؛ طوسی، 8/991، من اليحضره الفقیه؛ صدوق، 7/388کلينی، . 62
 .9/91؛ کلينی، 9/331برقی، . 12
 .199-3/191کشی، . 11
 .393نک. نجاشی، . 12
 .3/111ی، کش. 13
 .3/841همان، . 12
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کتاب االخبار و  وا 12.دیدگرقرآن و سنت با احادیث مخالف  شمردنمردود عبدالرحمان در 
نسبت به روایات پرده  یو یاز رویکرد انتقاد آنف نمود که عنوان تأليرا  16کیف تصح

شيخ قميان کتابی تأليف نمود که در آن اختالف  یميرچنين ابوالعباس ح دارد. هم برمی
مبنایی هشام بن سالم و هشام بن حکم را در مسائلی مانند قياس، ارواح و احادیث متعارض 

کتاب ما بين هشام بن »پاکتچی احتمال داده است عنوان این اثر باید  11است.بررسی کرده 
تقابل و  گر این احتمال را بپذیریمباشد. ا« خبارهشام بن حکم فی القياس و اال وسالم 

بر این گردد و  آشکار میعرصه مهم و اساسی  رویارویی این دو متکلم امامی در این دو
( با ھ971روش برخورد هشام بن حکم )د. هشام بن سالم بتوان حدس زد که شاید اساس 

 18 .ه استکرد مقبول قلمداد میو ناکالمی  یروایات را روش
که طبق گفته فضل بن _ 12خودترین فرد دوران  ( فقيهھ384ن )د. یونس بن عبدالرحما

کی ی 82_شته( قرار داھ971( در امتداد جریان کالمی هشام بن حکم )د. ھ398شاذان )د. 
گزارش کشی  رمطلق روایات بوده است. بنا ب ، حتیاز منتقدان سرسخت روایات غلوآميز

و  یکه تعابير استنکار چنان ؛تزد بوده اس نسبت به احادیث زبان یو یها یگير سخت
کثر انکار کما أشد  »مانند  یآميز تعجب )چقدر در  81«لما یرویه أصحابنا کفی الحدیث، و أ

کنی؟( که در  کنی و تا چه اندازه مرویات اصحاب ما را انکار می می یگير حدیث سخت
در  یو دارد.دیث احااو با برخورد بسيار نقادانه از نشان  ،کاررفته یونس به بارهرجال کشی در

عرضه »( مبنی بر ھ971حدیث به روایتی از هشام بن حکم )د.  یدر نقاد یرو زیاده پاسخ به

                                                 
 همان.. 12
 .381؛ قس. ابن ندیم، 339مدرسی طباطبائی، . 16
 .338نجاشی، . 11
 .94، فقه امامیه در سده دوم و سوم یها گرايشپاکتچی، . 18
 .3/439کشی، . 12
 .3/494همان، . 82
 .3/841همان، . 81
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از  یکه آن حضرت)ع( بسيار کند  میسيره امام رضا)ع( استناد  و 82«روایات بر قرآن و سنت
یعنی  ،«دس»را به دليل پدیده  _عليهم االسالم_ احادیث اصحاب پدر و اجداد خود

سخنی خالف قرآن بر ما قبول »انکار نمود و فرمود:  آنانت نامحسوس غاليان در کتب دخال
گویيم که موافق قرآن و سنت باشد. سخن ما از طرف خداوند و  نکنيد، چون ما سخنی می

کنند و سخنان ضدونقيض بر  نقل اقوال دیگران تکيه می ررسول او است، نه مثل دیگران که ب
  83.«رانند زبان می

 زیرا سخنان ؛این رهيافت انسجام درونی روایات بسيار حائز اهميت بود طبق
از نادرست تمييز احادیث درست   سنجه شود و تنها نمیضدونقيض از ائمه)ع( صادر 

یونس بن عبدالرحمان با تأليف  است. بر این اساس، «بر قرآن و سنت عرضه احادیث»
 و نشان داد (ع)روایات اصحاب ائمه یآور عالقه خود را به جمع 82جوامع اآلثارکتابی بنام 

حدیث  نسبت به یو یکه نشانگر رویکرد انتقاد نگاشت 82علل الحديثکتابی نيز بنام 
شده  یگذار فرهنگ عرضه کتب بر ائمه)ع( نيز توسط همين جریان پایه باشد. ظاهرا می

ب شيعی بر کنندگان کت جزء اولين عرضه (ه338)د الض  که نام یونس و ابن ف   است. چنان
 )ع(بر امام رضا کتاب الدياتکند که  یونس گزارش می نيز 86.شود دیده می )ع(امام رضا

کتاب  88وروایی نيز تمایل نشان داده  یها او در قدح و جرح شخصيت 81.شد عرضه

                                                 
 همان.. 82
 .818-3/841نک. کشی، . 83
 .887نجاشی، . 82
 همان.. 82

نظر  . به818-9/841؛ و نيز بنگرید: کشی، 98/313، تهذيب االحکام؛ طوسی، 338، 7/338کلينی،  . نک.86
 بر عرضه یشدت دنبال شد، هرچند شواهد هیونس ب یها رسد عرضه کتب از دوران امام رضا)ع( و با دغدغه می

 حضرت)ع( عرضه شد آن کتاب حلبی است که بر آن ها بر امام صادق)ع( نيز وجود دارد، نمونه کتاب برخی
 .کرد بود، ابن فضال نيز همين رویکرد را دنبال می یاو دنبال غربالگر .داشت دیگر یهدفاما یونس  ؛(339، )نجاشی

 .7/399کلينی، . 81
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 باشد. این رویکردحاکی از  تواند می 82یو المثالب
)زنده در  یبه عبيدشاگرد خاص یونس، ابو جعفر محمد بن عيسی بن عبيد معروف 

نيز رویکرد  _(ھ398عالقه فضل بن شاذان )د.  شخصيت مورد_( ساکن بغداد ھ318
نام او در روایات کشی  ذکرچنين  او، هم الرجالرجالی استاد خود را دنبال کرد و کتاب 

 ،نقل نموده یبيشترین روایات یونس را کشی از طریق عبيد 22بر این مدعا است.شاهدی 
 .باشدرجالی یونس در نوشته ابن عبيد انعکاس یافته  یها که دیدگاه احتمال داردتوان  می لذا

تقابل  نقل شده در« اخبار من بلغ»چه از هشام بن سالم در مورد  این رویکرد با آن
فضائل اعمال  حاویگرایانه و  و بيشتر عمل یروایات نبو راین اخبار ناظر ب زیرا ؛نيست
تفاسير انحرافی غاليان از آیات و روایات  دربرگيرنده« رضهروایات ع» که و حال آن است؛

نکراتی چونروزه  ،نمازمربوط به  یا  21انجاميد می یگر اباحهبه که  شرب خمر استزنا و  و م 
گونه  اینو معارضه با راه نقد تنها  یعنی احادیثی که ؛باعقيده توحيد منافات داشت چه آن

نقد احادیث به مذاق  شيوهاین  ج نزد مسلمانان بود.بر قرآن و سنت رایآنها باورها عرضه 
 یمانند سعد بن عبدالله اشعر ،مانند علی بن حدید و محدثان قمی ،یان کوفیاگر حدیث

و احمد بن محمد بن  22(_ع)یکی از مخالفان سرسخت تکذیب احادیث منسوب به ائمه _
 23.راه انداختند یآن تبليغات زیاد برضدو  خوش نيامدعيسی 

                                                                                                                   
 .973، 3/917کشی، . 88
  .221. نجاشی، 82
 .338-333رک. نجاشی، . 22
 .481، 143، 174، 3/177کشی، . 21

 .3/311، علل الشرائعنک. صدوق، . 22
شخصيت بارز قم در دوران امام  ،قمی یبه تأليف کتاب توسط سعد بن عبدالله اشعرتوان  میبه عنوان نمونه . 23

 .(974 نجاشی، ک.ر)اشاره کرد  مثالب هشام و يونس ، یعنی، عليه هشام و یونس)ع(یعسکر
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عالوه از پذیرش  به 22شود. قميان عليه یونس دیده می از طرف یاتی بسيار تندروای
از پذیرش  ،استاد شيخ صدوق ،که ابن الوليد ورزیدند، چنان می یروایات یونس خوددار

 پرهيز کردهشده باشد،  سخنان و احادیثی از یونس که از طریق محمد بن عيسی بن عبيد نقل
کم  که دست اتهامی 26يد را به غلو متهم نمودند،محمد بن عيسی بن عب حتی 22؛است

رسد.  بسيار بعيد به نظر می 21آن به شاگرد خاص یونس و نماینده روایات غالی ستيز نسبت
بلکه از جایگاه واالیی نيز  ،تنها مورد وثوق بوده نه ها نظر عراقی این در حالی است که او از

معنى هشام و علی بن ابراهيم قمی کتابی تحت عنوان  افزون بر این، 28برخوردار بوده است.
ای  ردیه که تأليف 22نگاشته یسعد بن عبدالله اشعر یها دو و نقد گفته اینيد أیدر ت يونس

  122است. را در پی داشتهسعد توسط 

                                                 
 از قول امام رضا)ع( نسبت« قهزند» مانند ییها و تهمت «زناکار پسر»فجيع مثل  یهای که حتی فحش یا به گونه. 22

  احمد بن کند که نقل میالبته فضل بن شاذان (. 3/744)کشی،  داشتهرا به تعجب وا  یکش کهند ا هنقل کرد یبه و
 (.3/747 ،ی)کش اظهار پشيمانی کرده ونسینسبت به  ییاز بدگو یسيمحمد بن ع

 .943، الفهرست ،یطوس. 22
 .989همان، . 26
 .93. اشعری قمی، به عنوان نمونه رک. 21
نویسد:  می وی ؛توان فهميد ، میکوفيان بر رأی ابن وليد نقل کردهای که نجاشی از زبان  این مطلب را از تعليقه. 28

اصحاب ما در رد رأی ابن )« ؟و رأیت أصحابنا ینکرون هذا القول، و یقولون: من مثل أبی جعفر محمد بن عيسی»
 ازجمله با عناوینی مانند ی، یاد کردن نجاشی از واین. افزون بر (جعفر استگویند که چه کسی مانند ابو  وليد می

(. نکته قابل توجه 333نزد نجاشی است )نجاشی،  ینيز نشانگر جایگاه رفيع و« جليل فی اصحابنا»و  «عين ة  ثق»
را با دیده مثبت شناس معروف سده چهارم، همه استثنائات ابن وليد  ابن نوح سيرافی استاد نجاشی و رجال که این
او  یدانم چه چيز نماید: نمی گونه اظهار می پذیرد و این را نمی قائل شده که آن یاستثنائی که درباره عبيد جز ،نگرد می

 ؛384از عدالت و وثاقت قرار داشت )نجاشی،  ی)محمد بن عيسی بن عبيد( بر ظاهر یو زیرا ؟تردید انداخته را به
  .(39-9، فرد و دیگران ی: ایزدبه ، بنگریدییا عدم وثاقت و اطالعات بيشتر از وثاقتی برا

 .398نجاشی، . 22
 .977نجاشی، . 122
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توسط شيخ طوسی  ،، وراق و دیگرانیمانند عبيد ،که چندین نفر این درخور توجهنکته 
قدح بوده و  لقب حاوی نوعیرسد این  نظر می به 121.شوند نسی یاد می( با لقب یوھ898)د. 

اصحاب »و « اصحاب هشام»مانند  یتعابير چنين هم ؛داده است خاصی را نشان می  گرایش
شده  از وجود جریانی مشخص و شناخته یدیگر نشانهدر منابع رجالی و حدیثی  122«یونس

 .بوده است
 

 یناقدان سند. 2 .3
دادند و  مینقد متون به نقد اسناد توجه ویژه نشان  یجا هائمه)ع( ببرخی از اصحاب 

( و ھ338ال )د. ض  حسن بن علی بن ف   توسطاین رویکرد  .رجال نگاشتنددر  ییها کتاب
( و فضل بن ھ398علی بن حسن بن علی )د.  ییعنی پسر و ،یسپس دو تن از شاگردان و

کتاب  لیةالرد على الغاالوه بر کتاب ابن فضال ع ازجمله ؛( دنبال شدھ398شاذان )د. 
بسيار بهره برده  از آن _که امروز در دست نيست_که کشی  اشتهد الرجالنام  هنيز ب یدیگر
رویکرد  بادهد که کتابی عام در رجال حدیث  نشان می منقوالت کشی از او 123.است
 . استسی بوده شيخ طوالرجال برقی و  طبقات در مقایسه بانسبت به غاليان  شدید یانتقاد

 بابدهنده راه پدر بوده و در این  ( نيز ادامهھ398علی بن حسن بن علی )د.  ،پسر او
فراوان محمد بن  یها انعکاس یافته است. پرسش یدر آثار بعد که 122دهکتابی تأليف نمو

حدیثی شيعه و  یها از علی بن فضال راجع به شخصيتھ( 338حدود  مسعود عياشی )د.

                                                 
 .889، 319، 391، 399، رجال الطوسىنک. طوسی، . 121
 .389، 348؛ نجاشی، 3/747؛ کشی، 197، 3/198، علل الشرائعصدوق، . 122
، 799، 998، 939، 938، 934 ،989، 981، 989، 874، 3/811 ،9/888به عنوان نمونه رک. کشی، . 123
784 ،773 ،437 ،431 ،418. 
 .314نجاشی، . 122
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گاهدهد که او یکی از  مینشان  122افراد غالی دنشناسانویژه  به  زمينهدر این  انترین شيعي آ
 بوده است.

توان  می ،نقل شده یاز و رجال کشىچه در  آن بنابر ،(ھ398فضل بن شاذان )د. 
گران معاصر  برخی پژوهش گرچه 126رجال بوده است.در علم بزرگ  یاستنباط کرد که مرجع

اما با توجه به ميراث  121،ندا هرا در زمره ناقدان متنی جا داد او یو کتاب العللبا استناد به 
فقه باشد بسيار بيشتر  حوزهکه این کتاب در  راجع به احکام شرعی احتمال این یتعليلی و

م   روایات ائمه)ع( در مدح یآور است. این دو رجال شناس بزرگ عالوه بر جمع  و ذ 
روایات شيعی به و  هتوثيق افراد پرداخت طور مستقيم نيز به جرح یا ، بهشخصيات برجسته

هر  که از محضر افزون بر این( ھ338حدود  . محمد بن مسعود عياشی )د.اند اعتبار بخشيده
کسب فضل بن شاذان  اطالعات رجالی بسياری هم از طریق مکاتبه با ه،دو بهره فراوانی برد

 ه و گزیده آن با عنوانگردآوری شد( 388حدود  ابوعمرو کشی )د. کرده که توسط شاگردش
نویسان از  فهرست اهميت این اثر در این است که به دست ما رسيده است. الناقلین ةمعرف

نام ابن شاذان  یبرا (هایی که در رد بر غاليان نوشته جز رساله)کتاب رجالی مستقلی 
 128.اند نبرده

                                                 
، 998، 993، 939، 938، 934، 989، 981، 989، 874، 3/811؛ 9/888به عنوان نمونه رک. کشی، . 122
799 ،784 ،773 ،437 ،431 ،418. 
، 771، 784، 788، 117، 139، 818، 873، 879، 3/894؛ 333، 9/393به عنوان نمونه رک. کشی، . 126
748 ،749 ،711 ،719 ،489 ،481 ،489 ،487 ،433 ،439 ،433 ،438 ،437 ،411. 
 .919گرامی، . 121

. ناگفته نماند که فضل بن شاذان هر چند در مواضع 931-938، الفهرست؛ طوسی، 387-389نجاشی،  ک.ر. 128
شاگرد خاص یونس سرسختانه  یعبيدچنين از  هم ( و3/494کالمی خود را پيرو یونس و هشام معرفی کرده )کشی، 

به  یو یبر رویکرد انتقاد یپذیرفته است، اما از آنجا که شواهد یتأثير جد ی( و از و338دفاع کرده )نجاشی، 
 شود، نتوانستيم او را جزو ناقدان متنی قلمداد کنيم. حدیث یافت نمی
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اش  یاز مواضع اصول یا بن فضال را در بخش عمده یعل یجریان رجال یپاکتچ
وابستگی را تأیيد این تاریخی  یها اما داده 122،وابسته به جریان هشام بن حکم دانسته است

علی بن حدید  ارتباط او با که نانچ 112،ابن فضال فطحی مذهب است زیرا هرچند ؛کند نمی
نشست و  و 112بوده جریان هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمان که از مخالفان 111طحیف  

از مخالفان سرسخت هشام بن _ 113شيعیال متکلم ج  ابن فضال با عبدالله ح   برخاست
عالوه  . بهاین دو جریان دارد تگیسگس شان از همن _112و یونس بن عبدالرحمان 112حکم

روابط حسنه او با قميان و نقل و انتقال آثار او توسط کسانی مانند احمد بن محمد بن عيسی 
 . بوده استاز جریان هشام بن حکم  یاز فاصله گرفتن و ینيز نشانه دیگر 116قمی

 توان نتيجه گرفت که هرچند جریان ابن فضال از گفته می با توجه به مستندات پيش
برخالف  موافقت ندارد، اماقد متن احادیث با جریان هشام و یونس ننظر مواضع کالمی و 

 ند.ا ه بودهقد راویان غالی با ناقدان متنی همراه شدکم در ن گرا دست بين و عمل جریان خوش
 

 نتیجه
دو جریان  توان دریافت که هجری میسده دوم  متعلق به  رجالی و حدیثی یها گزارش برپایه

به  مربوطگرایانی که به روایات  طيف عمل ییک ه:وجود داشت در انتقال حدیث یمواز

                                                 
 .34-99، «فقه اماميه در سده دوم و سوم یها گرایش»پاکتچی، . 122
 .3/931کشی، . 112
 .378نجاشی، . 111
طحی اقتدا . 112 چنين از خواندن نماز پشت  دانسته است. هم به اصحاب هشام در نماز را روا نمیعلی بن حدید ف 

 (.3/747، 3/193کشی، ) سر یونس و اصحاب وی نيز منع نموده است
  .3/483همان،  .113
 .3/199همان، . 112
 .744-3/747همان، . 112
 .949، 978، 989، 49، الفهرستنک. طوسی، به عنوان نمونه، . 116
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 ، و دیگرر ادله سنن نشانه بارز آن بوددادند و تسامح د خوش نشان می یفضایل اعمال رو
 یها و ردیه داشتندبسيار مثبت  یبرخورد راویان حدیثبينانی که نسبت به  طيف خوش

در کنار این دو کردند.  ند و با هرگونه انتقاد مخالفت میفتتا عقالنی بر احادیث را برنمی
اهداف خود دستيابی به به منظور که ) یعنی غاليان ،طيف سومجریان موازی و در تقابل با 

در دوران امام صادق)ع(  ، جریانی مشخصا انتقادیند(پرداخت می حدیث سد  و جعل  به
ميراث مکتوب حدیثی شيعه  «عرضه احادیث بر کتاب و سنت»از طریق  که پدید آمد

نقد متن به نقد آنها عالوه بر کرد.  میرا بر اساس این معيار نقد  (اصحاب ائمه)ع()منقول از 
بدون نيز فضال و پيروان او  ابن و در کنار این طيفزمان  حدیثی نيز پرداختند. هم ویانرا

راویان را مورد ارزیابی قراردادند. این رویکرد در جامعه  نقد احادیث بپردازند، صرفا که به آن
متون در شناسایی  یجریان انتقاد اینشيعی مورد استقبال قرار گرفت و ادامه پيدا کرد. 

 ینقش مؤثرمأخوذ از ائمه)ع( بر اساس معيار ثابت  غاليان  غلو و نقد ميراث حدیثیجریان 
مذکور از اواسط قرن سوم در جامعه شيعی رنگ  یها نقد متن با ویژگی اگرچهایفاء کرد. 

جریان غلو تا امروز در دانش رجالی و فرهنگ فقهی  در مقابله با یاما رویکرد انتقاد ،باخت
 رده است.ک شيعه ادامه پيدا

 
  کتابشناسی

 الحق ارشاد تحقيق ،ةالواهی االحاديث فى ةالمتناهی العلل، علی بن الرحمان عبد الفرج ابو ،یجوز ابن
 م.9149/ه9889 پاکستان، آباد فيصل ،ةاثری علوم اداره ،یاثر

 م.9111/ه9891  بيروت، ،ةالعلمي الکتب دار حمدان، توفيق تخریج ،الموضوعات ،وهم
 دفتر ،السنة فى مرة يعمل فیما الحسنة باألعمال اإلقبال موسی، بن علی الدین رضی طاووس، ابن

 .ش9379 قم، اسالمی تبليغات
 حسينی رضا محمد سيد تصحيح و تحقيق ،الغضائری ابن رجال حسين، بن احمد غضائری، ابن

 .ش9398 ،الحدیث دار ،قم جاللی،
 .تا بی لبنان، ،بيروت ة،العلمي الکتب دار راتانتشا ،الحديث مختلف تأويل ،یالدینور ةقتيب ابن
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 ،ةالمرتضوی دار الحسين، عبد امينی، تحقيق ،الزيارات کامل محمد، بن جعفر القاسم ابو ،ةقولوی ابن
 .ش9319 اشرف، نجف

  م. 9174-9314 بيروت، ة،المعرف دار ،الفهرست الندیم، الفرج أبو إسحاق بن محمد ندیم، ابن
 إحياء دار ریتر هلموت ،المصلین و اختالف اإلسالمیین مقاالت إسماعيل، بن یعل الحسن أبو یأشعر

 م.3881 بيروت،، العربی التراث
 .ش9398 قم، فرهنگی، و علمی انتشارات مرکز ،الفرق و المقاالت ،عبدالله بن سعد قمی، یاشعر
 .9319بهار ،9ش ،97 سال ،نظر و نقد ،«کوفه کالمی مدرسۀ» ،اکبر کرباسی، اقوام
 علوم تحقیقات، »نیقطي بن عبيد بن عيسی بن محمد تضعيف نگره نقد« ،دیگران و اکبر علی، فرد یایزد

 .9311 تابستان ،38ش ،الزهراء دانشگاه ،حديث و قرآن
 کوفه غالت از بازمانده یاثر ةاالظل کتاب مؤلف شناسائی و یگذار تاریخ در پژوهشی «،حميد ،یباقر

 .9318پایيز، 77ش بيستم، سال ،ديثح علوم ،«نخست یها سده در
 . ھ9379 قم، ،ةاإلسالمي الکتب دار ،المحاسن خالد، بن محمد بن احمد جعفر، ابو برقی،
 ةالطبع دارالفکر، ،بيروت زرکلی، ریاض و زکار سهيل تحقيق ،االشراف انساب یحيی، بن أحمد ،یبالذر

 . ھ9897، 1ج االولی،
 قلعجی، عبدالمعطی تحقيق ،ةالشريع صاحب أحوال ةمعرف و وةالنب دالئل الحسين، بن احمد بيهقی،

 م.9141 االولی، ةالطبع ،ةالعلمي الکتب دار ،بيروت
 ،3 سال ،علوم فرهنگستان نامه ،«یهجر سوم و دوم سده در اماميه فقه یها گرایش» ،احمد پاکتچی،

 ش.9371 ،8ش
 کاظم نظر زیر ،فرهنگى و تاريخى ىپژوهش اسالم، ،«اسالم تاریخ در فقهی یها اندیشه سير» همو،

 ش.9348 اسالمی، بزرگ دائرةالمعارف مرکز ،هرانت ،یبجنورد یموسو
 ،3ش ،حوزه حديث ،«جعل پدیده و السالم عليهم ائمه عصر در احادیث پاالیش» ،مجيد خاموشی،

 .9318 تابستان و بهار
 . ھ9898 ه،شيع آثار نشر مرکز ،قم ،الحديث رجال معجم ابوالقاسم، سيد خویی،
 ،بيروت ،یتدمر عبدالسالمتحقيق  ،االعالم و المشاهیر وفیات و االسالم تاريخ احمد، بن محمد ذهبی،

 م.9113، 7ة، جالثاني ةالطبع العربی، الکتب دار
، حيدرآباد اليمانی، المعلمی یحيی بن عبدالرحمن تحقيق ،االنساب محمد، بن عبدالکریم سمعانی،

 م.9193، 93و 3ج االولی، ةالطبع ،ةمانيعث المعارف دائرة مجلس
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لى بکر، ابی بن عبدالرحمان الدین جالل سيوطی  ابو تحقيق ،ةالموضوع االحاديث فى ةالمصنوع الآل
 م.9119 ،ةالعلمي الکتب دار ،بيروت ،ةعویض بن محمد بن صالح عبدالرحمان

 . ھ9894، 3 ج قم، ی،اسالم نشر مؤسسه ،ثالثه( ة)حلق االصول علم فى دروس باقر، محمد صدر،
 . ھ9349، داوری کتابفروشی ،قم ،الشرائع علل بابویه، بن علی بن محمد صدوق،

 . ھ9889 للنشر، الرضی الشریف دار ،قم ،األعمال عقاب و األعمال ثواب ،همو
 . ھ9893 اسالمی، انتشارات دفتر ،قم ،یغفاراکبر  علی تحقيق ،الفقیه اليحضره من همو،
 انتشارات ،شيراز ،طوبی ارمغان ،قم سلطانی، محمدعلی ترجمه ،خداوند يگانگى بیان رد :التوحید همو،

 ش.9347،  شاهچراغ
 ش.9341 کوثر، نسيم ،قم ،یجعفریعقوب  ترجمه ،االمالى همو،

 دارالمامون ،دمشق خلف، عبدالرحمان نجم تحقيق ،الموضوعات محمد، بن حسن الدین رضی، صغانی
 . ھ9881 للتراث،

 ةآی ةمکتب ،قم ،(علیهم الله صلّى) محمد آل فضائل فى الدرجات بصائر حسن، بن محمد ی،قم صفار
 . ھ9888 النجفی، المرعشی الله
 . ھ9887، ةاالسالمي الکتب دار ،تهران خرسان، تحقيق ،األحکام تهذيب حسن، بن محمد طوسی،

 .تا بی ،ةمرتضوی ةمکتب ،نجف بحرالعلوم، آل صادق محمد سيد ،مصحح، محقق ،الفهرست همو،
 بقم، ةالعلمي ةالحوز فی المدرسين ةجماع قم، االصفهانی، القيومی جواد تحقيق ،الطوسى رجال همو،

 . ھ9891 االسالمی، النشر ةموسس
، بيروت العمری، ضياء اکرم تحقيق ،التاريخ و المعرفة کتاب سفيان، بن یعقوب یوسف أبو فسوی،

 م.9149 ،ةالرسال ةمؤسس
، قم ارشد، کارشناسی نامه پایان ،ائمه سوی از ائمه اصحاب لعن بررسى اصغر، عدیل سيد کاظمی،

  ش.9313، ةالعالمي المصطفی ةجامع خمينی، امام عالی آموزش مجتمع
 ش.9343، 9و 1ش ،انديشه حديث ،«ابوالخطاب شناسی شخصيت»عليرضا، ، کاوند
 ،یاسترآباد ميرداماد محقق تعليقات با ،(الرجال ةمعرف اختیار) کشى رجال عمر، بن محمد کشی،

 ش.9393 التراث، الحياء البيت اهل ةمؤسس، قم رجایی، یمهد تحقيق
 الکتب دار ،تهران ،یآخوند محمد و یغفار اکبر علی تحقيق ،الکافى یعقوب، بن محمد کلينی،

  . ھ9887 ،ةاالسالمي
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 ،(ها جريان و ها انگاره ها، فتمانگ رويکردها،) شیعه، حديثى یها انديشه نخستین ،یهاد محمد گرامی،
 ش.9319 صادق، امام دانشگاه ،تهران

 فرهنگی علمی موسسه قم، ،(حضرمى محمد بن جعفر اصل) عشر، ةالست االصول محدثان، از گروهی
 ش.9349 نشر، و چاپ سازمان دارالحدیث

 رسول ،رائیق علی سيد ترجمه ،نخستین قرن سه از شیعه مکتوب میراث حسين، طباطبائی، مدرسی
 ش.9349 مؤرخ، نشر ،قم جعفریان،

 نامه پایان ،(ع)صادق امام عصر در امامیه کالمى شناسى جريان احسان، سيد خلخالی، یموسو
 ش.9313، مذاهب و ادیان دانشگاه ،قم تشيع، تاریخ مطالعات ارشد کارشناسی

 .9349 انزمست ،39ش  ،حديث علوم ،(«یتاریخ پيشينه) (9)متن نقد»ی، مهد ی،مهریز
ت و اعتبار، ضوابط و قواعد( (3)متن نقد»همو،   .9343 زمستان ،38ش  ،حديث علوم ،«)حجي 
 ش.9349 مذاهب، و ادیان مطالعات مرکز ،قم ایمانی، رضا علی تحقيق ،ةاالمام مسائل اکبر، ،ناشی

 زنجانی، یشبير موسی تحقيق ،ةالشیع مصنفى أسماء فهرست - النجاشى رجال علی، بن احمد نجاشی،
 . ھ9887، مدرسين جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر ،قم

  «.عن یرو» :ذیل بزیع بن اسماعيل بن محمد بخش ،النور ةدراي رجالى افزار نرم
 م.9148 ،األضواء دار انتشارات ،بيروت ،ةالشیع فرق موسی، بن حسن نوبختی،

 ،حديث علوم، «قرآن با حدیث تموافق و مخالفت شناسی مفهوم» ،زاده حسن نقی، مجتبی ،ینوروز
 ش.9341، 11ش
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