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جریان حدیثی امامیه در بصره (عصر حضور)
سید اکبر موسوی تنیانی

1

چکیده

ایههن پههژوهش ،بههها هههدف نشهههان دادن جریههان حهههدیثی امامیههه در بصهههره در عصههر حضهههور

ائمه(د) ،سامان یافته است .غایت نههایی ایهن پهژوهش ،روشهن سهاختن زوایهای پنههان و

ناشناخته بخشی از تاریخ حدیث امامیه در شهر بصره میباشد .پرسش اساسهی در ایهن

پژوهههه ،آن اسههت کههه آیهها جریههان حههدیثی امامیههه در عصههر ائمههه(د) در شهههر بصههره حضههور

داشههته و فعههال بههوده اسههت؟ پرسههش یادشههده بهها ایههن فرضههیه دنبههال میشههود کههه جریههان
حدیثی امامیه در دوران حضور ائمه(د) در بصره ،حضوری ُپررنگ داشته اسهت .بهه نظهر
میرسهههد کهههه ریشهههه های جریهههان حهههدیثی امامیهههه در آن شههههر بهههه سهههده نخسهههت هجهههری

بهههازمی گرددو امههها در اوایهههل سهههده دو و بههها مههههاجرت اصهههحاب امهههامی کوفهههه بهههه بصهههره و

نقشآفرینی آنان ،جریهان حهدیثی امامیهه در آنجها شهکل گرفتهه و گسهتری پیهدا کهرده و تها
پایان دوران حضور نیه تداو داشته است.

کلیدواژگان :امامیه ،بصره ،جریان حدیثیّ ،
خط حدیثی متهم به غلو.

درآمد
در عصههر حضههور ائمههه (د) ،مدینههه و کوفههه بههه عنههوان دو مرکههه حههدیثی امامیههه مطههرح بودهانههدو

چههه آنکههه ائمههه و اصههحاب ،بیشههتر در ایههن دو شهههر حضههور و فعالیههت داشههتهاند .البتههه افههزون
بههر ایههن شهههرها ،در سههایر جوامههع شههیعی نیههه کمو بههیش در دوران حضههور ائمههه(د) فعالیتهههای

حههدیثی انجهها می گرفتههه اسههت کههه یکههی از آنههها ،شهههر مهههم بصههره میباشههد .ایههن پادگانشهههر
ک ههه در دوره اسهههالمی بن هها شهههده ب ههود ،در سهههدههای نخس ههتین از لحهههاف فرهنگ ههی ،سیاسهههی و

حت ه ههی اقتص ه ههادی ،بس ه ههیار بااهمی ه ههت و تأثیرگ ه ههذار ب ه ههوده اس ه ههت .در ای ه ههن ش ه هههر ،گروهه ه ههای
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 .1دکترای شیعه شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث ،رایانامهtanyani_110@yahoo.com :

مهمتههرین پایگاهه ههای بنیامی ههه مب ههدل ش ههدو ت هها جههایی ک ههه آنج هها را قطع هههای از س ههرزمین ش هها
ّ
می گفتند .در همین دوره ،جریان ضد اهلبیتی با مشخصه دشمنی با اما علی(د) در بصهره
بهه وجههود آمههد کههه در تههاریخ بههه «عثمانیههه» معههروف شههدهاند .عثمانی گرایههان ،از حمایههت امو یههان

برخههوردار بودنههد و بهشههدت اصههحاب امامیههه و هههواداران اهلبیههت(د) را تحههت فشههار قههرار داده
بودند .با همه ایهن نامالیمهات ،حضهور اقلیهت شهیعه در بصهره در قهرن ّاول هجهری ،قابهل توجهه

جریان حدیثی امامیه در بصره (عصر حضور)

مختل

مذهبی فعال بوده اند که در زمان حکمرانی امویان در سده نخست هجهری ،بهه یکهی

است .باید افزود کهه در اوایهل سهده دو هجهری بها قهدرت گیری معتهلیهان عقهل گرا ،رفتهرفتهه از

حضور و فعالیت عثمانی گرایان اهل حدیث در بصره کاسته شد و با گستری فکری معتهلی،

آتههش عثمانی گرایههان تنههدرو در بصههره فههر وکش کههرد و در ایههن میههان ،فضهها بههرای حضههور امامیههه در
بصههره بههیش از پههیش مهیهها گشههتو تهها جههایی کههه بعضههی از اصههحاب اجمههاد و محههدثان نامههدار

امامی ،در بصره مشوول فعالیت حدیثی شدند.

پرسش اساسی این پژوهه ،آن است که آیا جریان حهدیثی امامیهه در عصهر ائمهه(د) در شههر

بصره حضور داشته و فعال بهوده اسهت؟ همچنهین ،پاسهخ بهه ایهن پرسهشها در نوشهتار حاضهر
حهایه اهمیهت اسهت کهه :پیشهینه جر یهان حهدیثی امامیهه بهه چهه زمهانی برمی گهردد؟ آیها کوفیهان

امامی در کانون حدیثی امامیه فعال بودهانهد؟ حضهور و نقشآفرینهی جر یهان حهدیثی امامیهه در

بصره به چه میهان بوده اسهت؟ ایهن جر یهان ،در چهه بهازه زمهانی عصهر حضهور در بصهره فعالیهت

داشته است؟

بههه نظههر می رسههد کههه جر یههان حههدیثی امامیههه در عصههر حضههور در بصههره فعههال بههوده اسههت و

ریشه های آن ،به سده نخست هجری بازمی گرددو اما در اوایل سده دو و مهاجرت اصهحاب
امامیه کوفه به بصره و با نقشآفرینی کوفیان ،جریان حدیثی امامیه در آن شههر شهکل گرفهت و
گستری یافت و تا پایان دوران حضور نیه تداو داشت.

شهههناخت و بررسه هی جر یه هان حهههدیثی امامیه هه در بصهههره بهههه منظهههور تحلیهههل زوایهههای پنههههان

ت ههاریخ امامی ههه ،دارای اهمیه ه ت فراوان ههی اس ههت .ب هها ای ههن ح ههال ،در مطالع ههات معاص ههر ،چن ههدان
بههه تههاریخ حههدیث امامیههه در بصههره پرداختههه نشههده اسههت و در آثههاری کههه در بههاره تههاریخ حههدیث
شیعه نگاشته شده ،تنها در چند صفحه محدود به محدثان بصره به طور گهذرا اشهاره گردیهده

است .البته پایاننامهای با عنوان «بررسی مکتهب حهدیثی بصهره تها پایهان سهده پهنجم هجهری»

توسهط آقهای ابهراهیم محبهی در دانشهگاه قهم دفهاد شههده اسهت کهه بها توجهه بهه عنهوان آن ،انتظههار

میرفههت در آن فعالیت هههای جر یههان حههدیثی امامیههه در بصههره بههه طههور مبسههوط مههورد تحلیههل و
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ً
بررسههی قههرار بگیههردو امهها نویسههنده محتههر در آن نوشههتار ،صههرفا کههاری توصههیفی و آمههاری در بههاره
راویان بصره ارائه داده است.

پیشینه جریان حدیثی امامیه در بصره
پیشههینه جر یههان حههدیثی امامیههه در بصههره را بایههد از زمههان امهها علههی(د) و در سههده نخسههت

هجری پی جویی کرد .به دلیل عد جداسازی ملموس میان شهیعه و غیرشهیعه در آن دوران _

تا زمان اما سجاد(د) _ بهراحتی نمیتوان از مرزبندی همه اصحاب ائمه در قالب شیعی و یا
س ه ّهنی س ههخن ب ههه میه ه ان آوردو ب هها ای ههن ح ههال ،کس ههانی بودهان ههد ک ههه در س ههده ّاول ب ههه احادیهههث

اهلبیت(د) اقبال و توجه بیشتری نشان میدادهانهدو بههویژه آنکهه ایهن افهراد از سهوی مخالفهان
تشیع مورد طعن و نکوهش قرار گرفتهاند .در پیشینهشناسی و ریشهیابی جریان حدیثی شیعه

در بصره ،ناگزیر باید از آنان یاد کنیم.
ّ
از پیش ههگامان جر ی ههان ح ههدیثی ش ههیعه در س ههده ّاول در بص ههره میت ههوان از خ ههالس (ح ههالس)
بنعم ه ههرو َه َج ه ههری ( .ح  100ق) ن ه هها ب ه ههرد .او را از جمل ه ههه اص ه ههحاب فقی ه ههه امی ه ههر مؤمن ه ههان(د)
ُ
3
برشه ههمردهاند 2.گفته ههه شه ههده که ههه وی در زمه ههره شه ههرطه آن حضه ههرت نیه ههه قه ههرار داشه ههته اسه ههت.
رجالشناسههان عامههه ،از خالسبنعمههرو بهها تعبیههر «کثیههر الحههدیث» نهها بردهانههد 4.او از صههحابه،

بهویژه از اما علی(د) و عمار یاسر ،حدیث آموخته بود 5.گفته شهده وی کتهاب و صهحیفهای
از ام هها عل ههی(د) در اختی ههار داش ههته و از آن روای ههت می ک ههرده اس ههت 6و ازای ههنرو ،او را ب ههه عن ههوان
«صههحفی» مههتهم کردهانههدو 7چنان کههه بعههدها برخههی امهها صههادق(د) را نیههه بهها تعبیههر «صههحفی»

تنقیص کردند.

8

به هر روی ،بسیار حایه اهمیت است کهه بعضهی از اصهحاب امها علهی(د) ،صهحیفهای از

احادیث آن حضرت را در اختیار داشته و در بصره آن را انتشار میدادند .جالهبتر آنکهه برخهی
ّ
مخالفان به سبب نقهل خهالس هجهری از صهحیفه امها علهی(د) ،منقهوالتش را نپذیرفتهه ،او را
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 .2الرجال ،طوسی ،م 61و النساب ،ج  ،2م 285و االصابة ،ج  ،5م .119
 .3الضعفاء ،ج  ،2م .29
 .4الطبقات الکبری ،ج  ،7م .149
 .5سیر االعال النبالء ،ج  ،4م .491
 .6الطبقات الکبری ،ج  ،7م 149و سیر االعال النبالء ،ج  ،4م .491
 .7الجرح و التعدیل ،ج  ،3م 402و الکامل ،ابنعدی ،ج  ،3م .67
 .8کافی ،ج  ،8م 364و علل الشرائع ،ج  ،1م .89

عنههاوینی ماننههد «اإلمهها الحههافظ» و «مههن علمههاء البصههرة» یههاد شههده اسههت 10،از جملههه راو یههان
ّ
منقوالت خالس هجری به شمار میرود 11.روایات ابنابیجمیله ،در مصادر عامه قابهل توجهه

استو 12با این حال ،مخالفان با تعابیری چون :رافضی ،شیطان و بدعی از او یهاد نمودهانهد.
ّ
نکتههه قابههل توجههه آنکههه ابههن ابیجمیلههه اعرابههی هماننههد خالسبنعمههرو و رشههید هجههری کههه از
اص ههحاب ام هها عل ههی(د) میباش ههد ،از تب ههار َه َجریه ههای یم ههن میباش ههد 14و ای ههن موض ههود ،ب هها
ّ
گرایشهای شیعی وی و استادی ،خالس هجری ،بیارتباط نیست.

13

جریان حدیثی امامیه در بصره (عصر حضور)

طرد کردهاند 9.افزون بر این ،عوفبنابیجمیله اعرابی َه َجری ( 146 .ق) که در منهابع از او بها

یکههی از کسههانی را کههه می تههوان در زمههره متقههدمین جر یههان حههدیثی امامیههه در بصههره برشههمرد،

شخصی به نا «عمارةبنجوین بصری» ( 134 .ق) معروف به ابوهارون عبدی میباشهد .پهدر

او در نبههرد نهههروان همههراه امیههر مؤمنههان(د) بههوده اسههتو 15بهها ایههن حههال ،فرزنههدی عمههاره گههرایش
خههارجی داشههته کههه پهه

ابوهههارون عبههدی په

از چنههدی از مههذهب خههوارج دسههت برداشههت و بههه تشههیع گرو یههد.

16

از بازگشههت بههه تشههیع ،بههه عنههوان یکههی از سرسههختترین محههدثان هههوادار

اما علی(د) در بصره مطرح بوده است17و بهشدت با عثمان دشهمنی میورز یهده و حتهی او را
کههافر میدانسههته اسههت 18.ازایههن رو ،مههورد نکههوهش مخالفههان قههرار داشههته اسههت .گفتههه شههده کههه
ابوهههارون عبههدی ،کتههابی از سههخنان امهها علههی(د) 19بههه نهها صههحیفة الوصههی در دسههت داشههته

است 20که خودی آن را «کتاب ح » مینامید 21.معلو نیست که ابوهارون عبدی چگونه به
 .9العلل ،ج  ،1م 364و الجرح و التعدیل ،ج  ،3م .402
 .10سیر االعال النبالء ،ج  ،6م  383و .384
 .11تاریخ االسال  ،ج  ،6م  347و 348و تهذیب التهذیب ،ج  ،3م .152
 .12تاریخ االسال  ،ج  ،9م .247
 .13الضعفاء ،ج  ،3م  .429با این حال ،برخی ادعا کردهاند که او از فضهایل عثمهان نیهه روایهت می کهرده اسهت( .تهاریخ
ابنمعههین ،ج  ،2م  )112ا گههر ایههن ادعهها واقعیههت داشههته باشههد ،بایههد گفههت کههه عههوف اعرابههی بههرای خوشههایند بصههریان
عثمانی گرا و متعصب ،چنین روایاتی را نقل کرده استو وگرنه شیعیان ،هرگه به فضایل عثمان تن در نمیدادند.
 .14النساب ،ج  ،5م .627
 .15تاریخ بوداد ،ج  ،7م .257
 .16الکامل ،ابنعدی ،ج  ،5م .78
 .17همان ،م  .79هموست که از ابوسعید خدری نقل می کند« :أما إنا کنا نعرف منافقینا ببوضهم علیبنأبیطالب».
 .18میهان اإلعتدال ،ج  ،3م 174و تهذیب التهذیب ،ج  ،7م .362
 .19قبول الخبار ،ج  ،2م .391
 .20المجروحین ،ج  ،2م .177
 .21الضعفاء ،ج  ،3م 314و قبول الخبار ،ج  ،2م .391
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ّ
ایهن صهحیفه دسهت پیهدا کهرده اسهت .بعیهد نمی ُنمایهد کهه صهحیفه یادشهده از طر یه خههالس

هجههری بههه وی رسههیده باشههد .او از جایگههاه بههاالیی در عرصههه حههدیث برخههوردار بههوده اسههت.
و تکههذیب نمودهانههد و

بسههیاری از عامههه ،ابوهههارون عبههدی را بههه دلیههل شههیعه بههودنش تضههعی
ً
عمومهها از نقههل منقههوالت وی احتههراز کردهانههدو 22ولههی بهها ایههن حههال ،بعضههی از بزرگانشههان ماننههد
سههفیان ثههوری ،بههه نقههل روایههات او توجههه نشههان دادهانههد 23.شههگفت آنکههه روایههات ز یههادی از او در
مصادر فعلی امامیه انعکاس نیافته است.

برخههی از اصههحاب امهها بههاقر(د) نیههه در اواخههر سههده ّاول و اوایههل سههده دو هجههری ،در بصههره

فعال بودهاندو از جمله آنها اسماعیلبن فضل نوفلی ،از اصحاب موث امامیه اسهت کهه از تبهار

دودمان آل نوفل میباشد و در بصهره سهاکن بهوده اسهتو 24همهو کهه امها صهادق(د) در بهارهای

فرمههوده اسههت« :هههو کهههل مههن کهولنهها و س هید مههن سههاداتنا 25».شههیخ طوسههی نیههه بهها تعبی هر «ذو ی
البصیرة واالستقامة» او را ستوده است 26.برادری اسحاقبنفضل نوفلی هم در زمره اصهحاب
امهها بههاقر(د) قههرار داشههته اسههت 27.گمههان مههیرود ،وی نیههه هماننههد بههرادری در بصههره سههکونت
داشته و در آنجا فعالیت حدیثی می کرده اسهت .افهزون بهر ایهن ،فضیلبنیسهار بصهری از یهاران
مورد اعتماد اما باقر(د) ،در بصره حضور داشته است 28که در ادامه ،به فعالیتهای حدیثی
وی و خاندانش اشاره خواهیم کرد.

همچنین ،ابوسفیان حرببنسهریج منقهری ،از اصهحاب امها بهاقر(د) در بصهره بهوده و در
29

آنجا احادیث آن حضرت را منتشر کهرده اسهت 30.او بها محهدثان عامهه بصهره نیهه ارتبهاط داشهته
سنت از او یاد شده است 31و رجالشناسان ّ
است .ازاینرو ،در منابع رجالی اهل ّ
سنی ،برخهی
احادیث وی را غر یهب و منفهرد توصهی
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کردهانهد 32.ابووههب سهی بنوهب تمیمهی ،از جملهه

 .22قبول الخبار ،ج  ،2م .357
 .23الکامل ،ابنعدی ،ج  ،5م .79
 .24الرجال ،طوسی ،م .124
 .25خالصة القوال ،م  53و .54
 .26لسان المیهان ،ج  ،1م .426
 .27الرجال ،طوسی ،م .125
 .28همان ،م .143
 .29در منابع امامیه ،با عنوان حارثبنشریح ضبط شده است( .ر :،.الرجال ،طوسهی ،م 132و قهاموس الرجهال ،ج ،3
م )37
 .30العلل ،ج  ،2م 28و الجرح و التعدیل ،ج  ،3م 250و الکامل ،ابنعدی ،ج  ،2م  418و .419
 .31میهان اإلعتدال ،ج  ،1م 469و تهذیب التهذیب ،ج  ،2م  196و .197
 .32الکامل ،ابنعدی ،ج  ،2م .419

درخواست می کرده است 34.به احتمهال ز یهاد ،گهرایش شهیعی ابووههب بصهری موجهب شهده تها
رجالشناسههان عامههه او را تضههعی
گفته است« :کان سی

نماینههدو 35تهها جههایی کههه یحییبنسههعید قطههان در بههاره وی

هالکا من الهالکین».

36

غیههر از افههراد یادشههده ،برخههی دیگههر از اصههحاب امهها بههاقر(د) نیههه در ایههن بههازه زمههانی در بصههره

جریان حدیثی امامیه در بصره (عصر حضور)

راو ی ههان بص ههری ام هها ب ههاقر(د) محس ههوب میش ههود 33.او ب هها ابوالطفی ههل عامربنواثل ههه _ ص ههحابه و
طههرفدار سرسههخت امیههر مؤمنههان(د) _ ارتبههاط داشههته و از وی نقههل احادیههث امهها علههی(د) را

کمو به ه ههیش فعه ه ههال بودهانه ه ههد که ه ههه در ای ه ه ههن زمینه ه ههه میته ه ههوان به ه ههه :حه ه ههارثبنمویره نص ه ه ههری

بصه ه ههری37،خیثمةبنابیخیثمه ه ههه بصه ه ههری 38،خاله ه ههد بصه ه ههری 39،حسه ه ههنبنزیاد بصه ه ههری 40و
مالابناعین جهنی بصری 41اشاره کرد.

با این همهه ،نمیتهوان از یها جر یهان منسهجم و فعهال حهدیثی شهیعه در سهده ّاول سهخن بهه
ّ
میان آوردو چراکه هنوز عثمانی گرایان ضد شیعه در این دوره ،بسیار قدرتمند هستند و شرایط

بهرای فعالیتههای حههدیثی نظا منهد و پههروری شهاگردان بهه طههور گسهترده ،بههرای اقلیهت شههیعه
فراهم نشده است.

مهاجرت اصحاب کوفی به بصره و فعالیتهای حدیثی آنان
در آغههاز سههده دو هجههری بههه دلی ههل فعالیتهههای عقل گرایههان معتهلههی ،بهتههدریج فض ههای
ّ
عثمانی گرایی و ضد اهلبیتی در بصره فروکش کهرد .در نتیجهه ،برخهی از اصهحاب سرشهناس
کههوفی بههه بصههره مهههاجرت نمودنههد و در آنجهها فعالیتهههای حههدیثی و حتههی کالمههی خههویش را
ً
پیگیری کردند .مهاجرت اصحاب کوفی ،تقریبا از اوایل سده دو هجری آغاز شده و تا اوایل
سههده سههو هجههری نیههه ادامههه داشههته اسههت .حضههور اینههان بهها آغههاز فعالیتهههای جر یههان کالمههی

معتهله در بصهره ،همزمهان بهوده اسهت .ازایهنرو ،شهاید بتهوان گفهت فعالیهت همزمهان اصهحاب
 .33تهذیب الکمال ،ج  ،12م 336و تهذیب التهذیب ،ج  ،4م .262
 .34تاریخ مدینه دمش  ،ج  ،17م  334و .335
 .35المونی فی الضعفاء ،ج  ،1م .461
 .36الجرح و التعدیل ،ج  ،4م .275
 .37الرجال ،طوسی ،م 132و الرجال ،نجاشی ،م .139
 .38کافی ،ج  ،2م 38و الضعفاء ،ج  ،2م 29و الجرح و التعدیل ،ج  ،3م .394
 . 39تاریخ الکبیر ،ج  ،3م 178و الجرح و التعدیل ،ج  ،3م .362
 .40الرجال ،طوسی ،م .131
 .41همان ،م145و اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2م .478
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امامیه و عقل گرایان معتهلی ،در تسریع افول و کمفروغی عثمانی گرایان در بصره تأثیرگذار بهوده
ً
است .در منابع موجود ،از اهداف مهاجرت اصحاب امامیه به بصره صهراحتا سهخن بهه میهان
نیامده استو ولی با توجه موقعیت علمی و فرهنگی ویژه بصهره ،میتهوان گفهت کهه اصهحاب

امامی کوفه برای علمپراکنی و نشر معارف اهلبیت(د) بدانجا کوچیدهاند.

یکی سرشناسترین چهرهههای اصهحاب امامیهه ،فضیلبنیسهار نههدی از وابسهتگان قبیلهه

بنینهد میباشد کهه از کوفهه بهه بصهره رفتهه ،در آنجها اقامهت گز یهده بهود 42.او در زمهره اصهحاب
َ
صادقین(د) به شمار میرفت و در زمان اما صادق(د) نیه درگذشهت 43.بهه گفتهه کشهی ،وی
در زمره شش فقیه بزرگ از اصحاب نخستین صادقین(د) قهرار داشهته اسهت 44.فضیلبنیسهار

از جایگهاه بلنههدی در نهههد ائمههه برخههوردار بههوده و از سههوی آنهها مههورد تمجیههد قههرار گرفتههه اسههتو تهها
جایی که اما صهادق(د) در بهارهای فرمهود« :رحهم ا الفضیلبنیسهار ،ههو ّمنها اهلالبیهت».

45

روایههات او در منههابع روایههی امامیههه نیههه قابههل توجههه اسههت .گمههان مههیرود ،فعالیتهههای حههدیثی

فضیلبنیسههار در شهههر عثمههانی گرای بصههره موجههب شههده اسههت کههه رجالشناسههان عامههه ،نظههر
ً
ً
ٌ
خوشایندی به وی نداشته باشند و با تعابیری چون «رجل سوء» و «رافضیا کذابا ممن الیحتج

ب ههه و ال یعتم ههد علی ههه» از او ن هها بردهان ههد 46.البت ههه برخ ههی از آن ههان ،فضیلبنیس ههار را توثیه ه ع هها

کردهانههد 47.از اصههحاب مهههاجر کههوفی بههه بصههره ،میتههوان بههه محمههدبنمروان ذهلههی کههوفی ،از
اصحاب اما باقر(د) و اما صادق(د) اشهاره کهرد 48.او از تبهار ابوالسهود دوئلهی بهوده اسهت.
ً
گفته ههه شه ههده که ههه وی در سه ههال 161قمه ههری در سه ههن هشتادوسه ههه سه ههالگی _ ظه ههاهرا در بصه ههره _

49

درگذشهته اسههت 50.فهرسههتنگاران ،کتهابی بینهها بههرای او ذکهر می کننههد کههه حسنبنسههماعه،
راوی آن است.

51

یکههی دیگههر از شههاخصترین اصههحاب امامیههه کههه از کوفههه بههه بصههره رفههت و در آنجهها سههکنا
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 .42کتاب من الیحضره الفقیه ،ج  ،4م .441
 .43الرجال ،نجاشی ،م .309
 .44اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2م .507
 .45کتاب من الیحضره الفقیه ،ج  ،4م .441
 .46لسان المیهان ،ج  ،4م .454
 .47تاریخ الکبیر ،ج  ،7م 122و الثقات ،ج  ،7م .315
 .48اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2م 474و مناقب آل ابیطالب ،ج  ،3م 340و الرجال ،طوسی ،م .295
 .49اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2م .474
 .50الرجال ،طوسی ،م .295
 .51طوسی ،الفهرست ،م .217
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گز ی ههد 52،حمادبنعیس ههی جهن ههی از ی ههاران ام هها ص ههادق(د) ،ام هها ک ههاظم(د) و ام هها رض هها(د)
میباشههد 53.جایگههاه او در حههدیث و فقههه امامیههه ،بههه قههدری بلنههد اسههت کههه علمههای امامیههه او
را در زمهره اصههحاب اجمههاد برشههمردهاند 54.حمادبنعیسههی جهنههی آثههاری نیههه تههألی کههرده بههود
کههه معروفتههر ین آنههها کتههاب مسههائل التلمیههذ میباشههد 55.ایههن کتههاب ،موضههوعات نههاهمگونی
چون :مواعظ ،منافع اعضای انسهان و حیهوان و همچنهین مسهائل کالمهی توحیهد را دربرداشهت
کههه وی از امهها صههادق(د) پرس ههیده و پاسخشههان را دریافههت ک ههرده بههود 56.حمادبنعیسههی ب هها
دیگر اصحاب امهامی بصهره همچهون فضیلبنیسهار مهرتبط بهوده 57و بهه همهراه عبادبنصههیب
بصههری نیههه از امهها صههادق(د) حههدیث فههرا گرفتههه اسههت 58.همچنههین ،او یکههی از راو یههان آثههار
اصحاب بصری نیه بهه شهمار مهیرود و پسهینیان از طر یه وی بهه بعضهی میهراث حهدیثی بصهره
59
دست یافتهاند.
ابانبنعثمان بجلی کوفی ،از اصحاب اما صادق(د) و اما کاظم(د) نیه گاهی در کوفهه
و گ ههاهی در بص ههره زن ههدگی می ک ههرده اس ههت 60.او در می ههان ح ههدیث گرایان امامی ههه ،از موقعی ههت
ممتازی برخوردار بوده اسهتو تها جهایی کهه نها وی را هماننهد حمادبنعیسهی جهنهی ،در زمهره

اصهحاب اجمههاد ذکههر کردهانهد 61.ابانبنعثمههان بجلههی بهها اصهحاب امامیههه در بصههره همچههون:

فضیلبنیسار ،حارثبنمویره نصری بصری و عبدالرحمنبنابیعبدا بصهری مهرتبط بهوده و

از آنها حهدیث شهنیده اسهت 62.از شهاگردان حهدیثی وی در بصهره ،اطالعهی در دسهت نیسهتو

ولهههی مهههیدانیم که ههه بصهههریان اخبه ههار تهههاریخی را از او فهههرا گرفته ههه بودنهههد 63.ناگفته ههه نمانهههد که ههه

ابانبنعثمان افزون بر آثار تاریخی 64،نگاشهتههای حهدیثی نیهه داشهته اسهت و فهرسهتنگاران
 .52الرجال ،برقی ،م .21
 .53الرجال ،نجاشی ،م .142
 .54اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2م .673
 .55الرجال ،نجاشی ،م .143
 .56همان.
 .57همان ،م .309
 .58اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2م .604
 .59الرجال ،نجاشی ،م  167و .309
 .60الفهرست ،طوسی ،م 59و الرجال ،نجاشی ،م .13
 .61اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2م .673
 .62المحاسههن ،ج  ،1م 232و همههان ،ج  ،2م  393و 395و کههافی ،ج  ،1م 234و همهههان ،ج  ،2م  256 ،210 ،18و
410و همان ،ج  ،3م  175 ،49و 179و اختیار معرفة الرجال ،ج  ،1م  473 ،412 ،34و .512
 .63الرجال ،نجاشی ،م .13
 .64همان.
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از اصهل حهدیثی وی سهخن بهه میهان آوردهانهد 65.بهیش از ایهن ،از فعالیتههای حهدیثی ابههان در
بصره چیهی نمیدانیم.

در میان اصحاب مهاجر کوفی به بصره ،هجرت مفضلبنمحمد ضبی کوفی از اصهحاب

امهها صههادق(د) نیههه قابههل توجههه میباشههد 66.او در بصههره بهها مالههابناعین جهنههی از اصههحاب
ً
امامی ههه در ارتب ههاط ب ههوده و از وی ح ههدیث اس ههتماد ک ههرده اس ههت 67.ظ ههاهرا مفض ههلبنمحمد از

چهرههای شناختهشده شیعه در بصره به شمار میرفتهه و ازایهنرو ،ابراهیمبنحسهن علهوی _ از

علویان قیا کننده _ مدتی را مخفیانه در منهل وی به سر برده است 68.از فعالیتهای حدیثی
مفضههلبن محمد ضههبی ،خیلههی گهههاری نشههده و احادیههث چنههدانی از او در منههابع فعلههی بههاقی

نمانده است و تنها یا روایت در موضود امامت امها بهاقر(د) بهه نقهل از فرزنهد وی ،در مصهادر
روایههی یافههت میشههود 69.البتههه شخصههیت حههدیثی مفضههلبنمحمد ضههبی ،بههرای اهلسه ّهنت
شناخته شده بوده و ازاینرو ،ابوحاتم رازی ( 277 .ق) با تعبیر «متهرو ،القرائهة والحهدیث» ،او

را وص

کرده است.

70

عبدالنوربنعبدا بنسنان اسهدی کهوفی ،از اصهحاب امها صهادق(د) نیهه از کوفهه رهسهپار

بصههره شههده اسههت 71.در منههابع امامیههه ،ز یههاد بههه ایههن شخصههیت پرداختههه نشههده اسههتو ولههی
نویسندگان عامه ،آ گاهی خوبی از وی به دست دادهاند .به گفته ابنحبان ُبسهتی ،او از مهوالی
مس ههامعه در بص ههره ب ههوده اس ههت 72.ازای ههنرو ،نویس ههندگان عام ههه ب هها عن ههوان «مس ههمعی» از او ی ههاد

کردهاند 73.مسمعیها یکی از تیرههای قبیله بنیبکربنوائهل در بصهره میباشهند کهه شهماری از
ُ
ایهن دودمهان ،از جملههه ابوسهیار مسهمعبنعبدالملا ملقههب بهه کهردین ،شههیخ و بهزرگ آنههان ،در

زمههره اصههحاب برجسههته امامیههه قههرار دارنههد 74.بنههابراین ،عبدالنوربنعبههدا کههوفی در بصههره بهها

حمایت یکی از خانهدانهای شهیعی آن شههر ،فعالیتههای حهدیثی خهویش را دنبهال می کهرده
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 .65الفهرست ،طوسی ،م .61
 .66الرجال ،طوسی ،م .307
 .67امالی ،طوسی ،م .501
 .68عمدة الطالب ،م .109
 .69کفایة الثر ،م .241
 .70میهان اإلعتدال ،ج  ،4م .170
 .71الرجال ،طوسی ،م .242
 .72الثقات ،ج  ،8م  423و .424
 .73میهان اإلعتدال ،ج  ،2م 671و لسان المیهان ،ج  ،4م .77
 .74الرجال ،نجاشی ،م .420

از او یاد کردهاند.

76

عبدالنور بصری از جایگهاه حهدیثی قابهل تهوجهی در بصهره برخهوردار بهوده اسهت و جمعهی از
ً
بصهریان در شههمار راو یههان وی قهرار دارنههد 77.احادیههث او نوعها در موضههود فضههیلت اهلبیههت(د)
ً
بوده و احتمهاال بهه همهین جههت ،مهورد نکهوهش مخالفهان قهرار گرفتهه اسهت .نا گفتهه نمانهد کهه
منق ههوالت وی ،در من ههابع اهلس ه ّهنت یاف ههت میش ههود 78و مص ههادر ام ههامی در ای ههن می ههان ،س هههم

ناچیهی دارند.
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اسههت .البتههه اغلههب رجالشناسههان اهلسه ّهنت احادیههث وی را بههر نتافتههه ،شخصههیت حههدیثی
ً
او را تضههعی کردهان ههدو ت هها جههایی ک ههه اب ههوجعفر ُعقیلههی در ب ههارهای گفت ههه اسههت« :ک ههان غالی هها
ً
فی الرفض و یضع الحدیث ،خبیثا 75».همچنین ،ذهبی و نورالدین هیثمی بها تعبیهر «کهذاب»

79

غی ههر از اف ههراد یادش ههده ،میت ههوان از کوفی ههان دیگ ههری مانن ههد :ح ههاز بنابراهیم بجل ههی ک ههوفی،

ربیعبنزیاد ضبی کوفی و عبدالملابنخالد کوفی از اصهحاب امها صهادق(د) کهه بهه بصهره
ّ
عبدربه اسهدی کهوفی ،از خانهدان
منتقل شهدهاند ،نها بهرد 80.همچنهین ،گفتهه شهده شههاببن

ّ
عبدربه 81و از اصحاب اما صادق(د) ،مدتی را در بصره به سر میبرده است.
حدیثی آل

82

حضور امام کاظم(ع) و امام رضا(ع) در بصره و ارتباط جریان حدیثی با ایشان
حضههور امهها کههاظم(د) و امهها رضهها(د) در بصههره در تقو یههت جر یههان حههدیث گرایی امامیههه در

بصره بیتاثیر نبوده است .اما کاظم(د) به دستور هارون عباسی در مدینه دستگیر شد و او را
ً
تحتالحفظ به بصره فرستادند و در آنجها زنهدانی گردیهد .حهب آن حضهرت در بصهره ،تقریبها
به مدت یا سال طول کشید و پ

از آن ،به بوداد برده شد 83.به نظر میرسد که حهب

امها

کاظم (د) در بصره ،با فشار و خفقان شدید همراه نبوده است و ازایهنرو ،شهیعیان میتوانسهتند
 .75الضعفاء ،ج  ،3م .114
 .76میهان اإلعتدال ،ج  ،2م 671و مجمع الزوائد ،ج  ،4م 307و همان ،ج  ،8م 42و همان ،ج  ،9م  205و .344
 .77الثقات ،ج  ،8م  423و .424
 .78المعج ههم الکبیهههر ،ج  ،10م 156و همهههان ،ج  ،22م  407و 408و المعج ههم االوسهههط ،ج  ،7م  156و 157و تهههاریخ
دمش  ،ج  ،42م  210و .271
 .79امالی ،طوسی ،م251و دالئل اإلمامة ،م  142و .143
 .80الرجال ،طوسی ،م  204 ،194و .238
 .81ر :،.اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2م .712
 .82همان ،م  712و .713
 .83عیون اخبار الرضا(د) ،ج  ،1م .84 _ 82
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جسه ههته و گریخته ههه به هها آن حضه ههرت دیه ههدار کننه ههد و کسه ههب معه ههارف نماینه ههد .در ایه ههن میه ههان،
محدثان امامیه در بصره فرصت را غنیمت شمرده ،ضمن مالقات با اما کاظم(د) ،احادیثی

را نی ههه از ایش ههان اس ههتماد کردهان ههد .حمادبنعیس ههی جهن ههی ،یک ههی از اص ههحابی اس ههت ک ههه آن
حضرت را در بصره مالقات کرده است 84.یاسین ضریر زیات نیه هنگا حضور اما کاظم(د)
در بصههره ،بهها آن حضههرت ارتبههاط داشههته و حههدیث فههرا گرفتههه و آن احادیههث را در کتههابی تههدوین

ساخته بود.

85

حضور اما کاظم (د) در بصره ،به قدری برای شیعیان بااهمیت بوده که برخی از اصحاب

محدث مانند داود رقی ،در سال 179قمری برای مالقات با اما کهاظم(د) راههی بصهره شهده و
ً
در آن شهر از اما اخذ روایهت کهرده اسهت 86.احتمهاال حسهینبنمختار کهوفی 87نیهه بهرای دیهدار

آن حضرت رهسپار بصره شده است 88.شایان ذکر است که اما کاظم(د) در بصره و از طری
89
بصریان ،توقیعی مبنی بر جانشینی اما رضا(د) صادر کرده است.

اما رضا (د) نیه در جریان سفر به خراسان ،مهدتی کوتهاهی را در بصهره حضهور داشهته اسهت

کههه ایههن حضههور انههد ،نیههه از چشههم اصههحاب حههدیث گرای امامیههه در بصههره موفههول نمانههد.

90

محمدبن(قاسمبن)فضیلبن یسار بصری ،از سرشناسان اصحاب محهدث امامیهه در بصهره بها

امهها رضهها(د) مههرتبط بههوده اسههت و حتههی بعضههی گهاریههها ،از حضههور آن حضههرت در منهههل
محمدبنفضیل در بصره حکایت دارند.

91

شکل گیری جریان حدیثی امامیه بصره از اواخر سده دوم تا نیمه سده سوم
به ه هها مهه ه ههاجرت اصه ه ههحاب نامه ه ههدار امامیه ه ههه از کوفه ه ههه به ه ههه بصه ه ههره در نیمه ه ههه ّاول سه ه ههده دو

هجههری و فعالیت هههای حههدیثی آنههان در آنجهها ،شههرایط بههرای شههکل گیری یهها کههانون حههدیثی و

جر ی ههان منسهههجم حهههدیثی در بصهههره ف ههراهم گردیهههد .بههها تکیهههه ب ههر پهههارهای از شهههواهد ،میتهههوان
ً
گفه ههت تقریبه هها از اواخه ههر سه ههده دو هجه ههری به هها فعالیه ههت حه ههدیثی پرورییافتگه ههان اصه ههحاب

112

 .84قرب االسناد ،م .310
 .85الرجال ،نجاشی ،م .453
 .86همان ،م  336و .337
 .87درباره شخصیت وی ،ر :،.نجاشی ،رجال ،م .54
 .88عیون اخبار الرضا(د) ،ج  ،1م .39
 .89کافی ،ج  ،1م  312و 313و عیون اخبار الرضا(د) ،ج  ،1م .36
 .90کافی ،ج  ،6م .252
 .91مستطرفات السرائر ،م .580

بههه عنههوان یهها جر یههان مسههتقل در تههاریخ اندیشههه امامیههه در بصههره مطههرح و نقشآفههرین باشههد.

بایههد افههزود کههه جر یههان یادشههده ،طههی مراحههل و فههراز و فرودهههایی چنههد ،تهها پایههان سههده چهههار
ً
هجههری در بصههره تههداو پیههدا کههرد کههه مرحلههه نخسههت آن ،حههدودا تهها آسههتانه غیبههت صههوری

ادامه داشته است.
از برجسه ههتهترین اف ه ههراد فع ه ههال جر ی ه ههان ح ه ههدیث گرایی در ایه ههن ب ه ههازه زم ه ههانی ،میت ه ههوان ب ه ههه

جریان حدیثی امامیه در بصره (عصر حضور)

مهاجر کوفی ،جر یهان حهدیثی امامیهه در بصهره بهه شهکل گیری نههایی خهویش رسهید و توانسهت

خان ههدان فضیلبنیسهههار ک ههوفی بصهههری و ش ههاگردان وی اشهههاره ک ههرد .قاسمبنفضیلبنیسهههار،
از اص ههحاب موثه ه امامی ههه در بص ههره میباش ههد 92کهههه ب ههه نظ ههر میرس ههد په ه

از پ ههدری ،او بهههه

همه ههراه به ههرادری نقه ههش محه ههوری در جر یه ههان حه ههدیثی بصه ههره ایفه هها می کردهانه ههد .روایه ههات قابه ههل

تههوجهی از قاسمبن فضههیل بصههری در منههابع روایههی امامیههه یافههت میشههود 93کههه نشههاندهنده
فعالیتههههای حه ههدیثی و ی میباشه ههد .گفتنه ههی اسه ههت که ههه قاسمبنفضه ههیل ،کته ههابی حه ههدیثی

داشههته اسههت کههه محمههدبنابیعمیر از برجس ههتگان جر یههان حههدیث گرایی بوههداد ،بههه روای ههت
آن اهتمهها ورز یههده اسههت 94.عالءبنفضههیل ،فرزنههد دیگههر فضیلبنیسههار بصههری نیههه در کههانون
حههدیثی امامیههه در بصههره در نیمههه دو سههده دو هجههری فعههال ب هوده اسههت 95و فهرسههتنگاران

بهرای او کتههابی حههدیثی نیههه برشههمردهاند کههه بزرگههانی چههون محمدبنسههنان ،بههه نشههر آن اثههر توجههه

نشان دادهاند.

96

یکی از معروفترین محدثان خاندان فضیلبنیسار ،محمدبنقاسمبنفضهیل میباشهد کهه

در جریان حدیثی بصره نقشآفرین بوده است 97.او در زمره اصحاب اما رضا(د) قرار دارد 98و

و ب هها آن حض ههرت مکاتب ههه نی ههه داش ههته اس ههت 99.در جر ی ههان س ههفر ام هها رض هها(د) ب ههه خراس ههان،

محمدبن قاسم ،از جمله کسانی بود که با آن حضرت در بصره دیدار کرده است 100.باید افهزود
که ههه محمدبنفضه ههیل به هها علیبن مهز یه ههار اهه ههوازی ،از محه ههدثان ممته ههاز امامیه ههه ،مه ههرتبط ب ه هوده

 .92الرجال ،نجاشی ،م 313
 .93معجم رجال الحدیث ،ج  ،15م .39
 .94الرجال ،نجاشی ،م .313
 .95همان ،م .298
 .96همان.
 .97همان ،م .362
 .98الرجال ،طوسی ،م .366
 .99کافی ،ج  ،3م .541
 .100مستطرفات السرائر ،م .580
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است 101.ناگفته نماند که قمیها آثهار حهدیثی خانهدان فضیلبنیسهار را در اختیهار داشهته ،بهه
نقل و نشر آنها توجه نشان دادهاند.

102

نقشآفرینهی عبدالرحمنبنابیعبهدا بصهری ،دامهاد فضیلبنیسهار در مرکهه حهدیثی بصههره
ً
نیههه قابههل توجههه میباشههد 103.شههیخ طوسههی او را اصههالتا اهههل کوفههه معرفههی کههرده اسههتو 104ولههی

عیاشی به نقل از ابن فضال ،پدر وی ابوعبدا میمون را از اهالی بصره دانسته است 105.به ههر

روی ،عبدالرحمنبنابیعبههدا نیههه هماننههد سههایر خانههدان فضیلبنیسههار در بصههره فعالیههت

حدیثی می کرده و روایات قابل مالحظهای از وی در منابع امامیه یافت میشود .گههاری شهده
ک ه ه ههه او هفتص ه ه ههد مس ه ه ههئله را از حض ه ه ههرت ص ه ه ههادق(د) پرس ه ه ههش ک ه ه ههرده ب ه ه ههود 106.فرزن ه ه ههدی

هما بنعبههدالرحمن بصههری نیههه در زمههره محههدثان قههرار داشههته اسههت 107.همچنههین ،نههوادهای

ابوهمهها اسههماعیلبنهما بنعبدالرحمن بصههری ،از جملههه اصههحاب موثه امهها رضهها(د) و از
فعاالن حوزه حدیثی بصره محسوب میشود.

108

از شخصیتهای تأثیرگذار جر یهان حهدیثی امامیهه در بصهره ،ر بعهی بهن عبهدا بهن الجهارود

بن ابیسبره هذلی بصری است 109که نیایش جارودبنابیسهبره ( 120 .ق) از بزرگهان شهیعه در
بصره محسوب میشده و ازاینرو ،مهورد آزار حهاکم وقهت عهراق ،یعنهی حجاجبنیوسه

ثقفهی

قهرار داشههته اسههت 110.ربعیبنعبههدا  ،از خههوام اصهحاب فضیلبنیسههار بههه شههمار میرفتههه و
بیش از هرکسی ،از او استماد حدیث کرده است 111.البته وی با اصهحاب محهدث امامیهه در

کوفهه ،ماننهد :بریدبنمعاو یهه ،ابوبصهیر و محمدبنمسهلم نیهه ارتبهاط داشهته و از آنهان نیهه حهدیث

شنیده است 112و بزرگانی چهون ابنابیعمیهر و صهفوانبنیحیی ،بهه نشهر منقهوالت وی اهتمها

114

 .101کتاب من الیحضره الفقیه ،ج  ،2م .560
 .102الرجال ،نجاشی ،م  312 ،298و .362
 .103اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2م .599
 .104الرجال ،طوسی ،م .236
 .105اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2م .599
 .106خالصة االقوال ،م .204
 .107الرجال ،نجاشی ،م .30
 .108همان.
 .109همان ،م .167
 .110البیان و التبیین ،م .174
 .111الرجال ،نجاشی ،م .167
 .112معجم رجال الحدیث ،ج  ،8م .170

عمربنمحمدبنعبدالرحمنبناذینه ه ههه بصه ه ههری ،معه ه ههروف به ه ههه عمربناذینه ه ههه ،از محه ه ههدثان

صههاحبنا جر یههان حههدیثی امامیههه در بصههره بههه شههمار مههیرود .حضههور و نقههش او در ک ههانون
حههدیثی بصههره ،بسههیار بااهمیههت بههوده اسههتو تهها جههایی کههه نویسههندگان امههامی بهها تعبیههر «شههیخ

اصحابنا البصریین و وجههم» از وی نا بردهاند 115.برخی عمربناذینه را کوفی الصهل معرفهی

کردهانه ه ههد 116.از آنجه ه هها که ه ههه زمه ه ههان حجاجبنیوس ه ه ه ثقفه ه ههی در سه ه ههال  83قمه ه ههری جه ه ههدی
ً
عبدالرحمنبناذینههه منصههب قضههاوت بصههره را عهههدهدار بههوده 117،ظههاهرا از آن هنگهها خانههدان

جریان حدیثی امامیه در بصره (عصر حضور)

داشتهاند 113.کتاب های روایی او را نیه محدثان قمی در اختیار داشتهاند.

114

ابناذینههه از کوفههه بههه بصههره آمههده و در آنجهها سههاکن شههدهاندو ضههمن اینکههه خانههدان ابناذینههه،
ّ
سرشناس بوده و از ناقالن حدیث اهل ّ
سنت به شمار میرفتهاند .جهدی عبدالرحمنبناذینهه
( 95 .ق) ،از راو یهان ابههوهریره بهوده اسههت 118و همچنهین ،گفتههه شهده دقههره ،مهادر عبههدالرحمن

ابناذینههه ،بهها عایشههه دیههدار کههرده و از او حههدیث شههنیده اسههت 119.بههه هههر روی ،عمرابناذینههه
امامی مههذهب بههوده و در مرکههه حههدیثی امامیههه در بصههره جایگههاه و یههژهای داشههته اسههت .او ب هها
فضیلبنیسار ،محدث تأثیرگذار امامیه بصره ،مراوده داشته و از وی حدیث شنیده است.

120

است 120.افزون بر این ،وی بها برجسهتگان حهدیثی امامیهه کوفهه ماننهد :بریدبنمعاو یهه عجلهی،

حمههرانبناعین ،محمدبنمسههلم و بکیههربناعین نیههه مههرتبط بههوده اسههت 121.گفتنههی اسههت کههه
فهرسههتنگاران ،از میههراث روایههی ابناذینههه سههخن بههه میههان آوردهانههد کههه در محافههل اصههحاب

حههدیث گرای امامیههه نیههه بههدانها توجههه شههده اسههت 122.ابننههدیم ،اثههر فقهههی او را در شههمار آثههار

مشهور فقهی امامیه یاد کرده است.
ابراهیمبنرجاء َجحدری بصری ،از تبار بنیقی بنثعلبه و از جملهه محهدثان موثه و مهورد
123

 .113همان.
 .114الفهرست ،طوسی ،م .128
 .115الرجال ،نجاشی ،م .283
 .116اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2م .626
 .117تاریخ خلیفه ،م .229
 .118تهذیب التهذیب ،ج  ،6م .123
 .119الطبقات الکبری ،ج  ،8م .490
 .120بصائر الدرجات ،م 216و کتاب من الیحضره الفقیه ،ج  ،4م .441
 .121معجم رجال الحدیث ،ج  ،14م  23و .24
 .122الفهرست ،طوسی ،م .184
 .123فهرست ،ابنندیم ،م .275
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اعتماد امامیه نیه در اوایل سده سو هجری در بصره فعالیت داشته است 124.اطهالد چنهدانی
از این شخصیت نداریمو ولی میدانیم که ابراهیمبنهاشم کوفی قمی با او در ارتباط بوده 125و

کتاب فضائل وی را نیه روایت کرده است.

126

حسنبنمحمدبناحمد صفار بصهری ،از محهدثان بنها بصهره نیهه در همهین دوره میزیسهته

و نجاش ههی از او ب هها تعبی ههر «ش ههیخ م ههن اص ههحابنا» ن هها ب ههرده اس ههت 127.از مش ههایخ ح ههدیثی وی

میت ههوان ب ههه :حسنبنس ههماعه ،معاو ی ههةبنحکیم ک ههوفی ،محمدبنحس ههین ،محمدبنتس ههنیم و

عبههاد رواجنههی اشههاره کههرد 128.بههرای او کتههاب حههدیثی بهها عنههوان خههروج القههائم و المالحههم ذکههر

کردهانههد 129.همچنههین ،در ایههن دوره میتههوان بههه معلیبنمحمههد ز یههادی بصههری ،از محههدثان
131
ُپرروایت بصره اشاره کرد 130.روایات ابوالحسن زیادی بصهری ،در زمینههههایی نظیهر :فقههی،

عقاید 132،مناقب و فضایل 133و ّرد بهر مخالفهان 134قابهل توجهه مهیباشهدو به گونههای کهه کلینهی
برخی از ابواب کتاب مهم کافی را بهطورکلی 135یا بخش فراوانی 136را به احادیث او اختصام
اختصه ه ههام داده اسه ه ههت .منقه ه ههوالت وی ،فقه ه ههط در نه ه هههد چنه ه ههد راوی قمه ه ههی ،بهخصه ه ههوم

حسینبنمحمدبن عامر مورد اقبال قرار گرفته است و کلینی نیه تما روایات معلی را از طر یه

ابنعامر نقل می کند.
َ
اسماعیلبنعلی عمی ،یکی دیگر از محدثان موث امامیه میباشد کهه در نیمهه سهده سهو
هجری در بصره میزیسته است 137.او کتابهای بسیاری را تألی
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 .124الرجال ،نجاشی ،م 16و الفهرست ،طوسی ،م .35
 .125لسان المیهان ،ج  ،1م .56
 .126الرجال ،نجاشی ،م 16و الفهرست ،طوسی ،م .35
 .127الرجال ،نجاشی ،م .48
 .128همان.
 .129همان.
 .130الفهرست ،طوسی ،م 247و الرجال ،نجاشی ،م .418
 .131االستبصار ،طوسی ،ج  ،1م 444و همان ،ج  ،3م  39و .180
 .132کافی ،ج  ،1م  145و 148و همان ،ج  ،2م 13و توحید ،م .334
 .133کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج  ،4م 179و دالئل االمامة ،م  414و .427
 .134عیون اخبار الرضا(د) ،ج  ،2م .98
 .135کافی ،ج  ،1م .217
 .136همان ،م .412
 .137الفهرست ،طوسی ،م48و الرجال ،نجاشی ،م .3
 .138الفهرست ،طوسی ،م .48

کرده بود 138کهه مهمتهرین

عبدالعزیه جلودی ( 332 .ق) که از عالمان امامی بصره میباشد ،روایت کرده است.

140

برخههی دیگههر از محههدثان نیههه در ایههن بههازه زمههانی در بصههره فعههال بودهانههد کههه نسههبت بههه افههراد

یادشههده از جایگههاه و یههژهای برخههوردار نبودهانههد و در دورههههای بعههدی ،رجالشناسههان امامیههه از

جهههاتی شخصههیت حههدیثی آنههان را مههورد تردیههد و خدشههه قههرار دادهانههدو از جملههه ایههن افههراد،

عبدالملابنمنذر عمی بصری میباشد که از سوی رجالیان امامی تضعی

شده اسهت.

141

جریان حدیثی امامیه در بصره (عصر حضور)

آنهها کتههاب مهها اتفقههت علیههه العامههة بخههالف الشهیعة مههن اصههول الفههرائض میباشههد 139.ایههن اثههر را

البته ههه احمدبنابیعب ه ههدا برق ه ههی (  274 .ق) از مح ه ههدثان نام ه ههدار قم ه ههی ،کت ه ههاب ح ه ههدیثی
عبدالملابن منذر را از او فراگرفته و در قم نقل کرده است 142.ابوطالهب ازدی شهعرانی بصهری
نیهه از محههدثان ناشههناخته بصهره اسههت کههه تنهها محمدبنخالههد برقههی قمهی ،کتههاب او را روایههت

کرده است.

143

افزون بهر افهراد یادشهده ،محهدثانی دیگهری نیهه در ایهن دوره زمهانی در بصهره فعالیهت حهدیثی

می کردند که میتوان از جملهه آنهها بهه :فضهلبنمبار ،بصهری 144،عبهادبن کثیر بصهری ،خله

بص ههری ،حسینبناسهههد بص ههری ،مختاربنز یهههاد بصهههری ،اب ههویحیی محمهههدبنیحیی بصهههری،

احمدبنحسههن قهههاز بصههری ،علیبنمیسههره بصههری ،ابواحمههد عمربنربیههع بصههری ،ابوعثمههان

عمروبنجمیهع ازدی بصهری ،ابهوجعفر محمدبنصههدقه عنبهری بصهری ،محمهدبنتمیم نهشههلی
تمیمی بصری ،وهیببنخالد بصهری ،ابوطالهب بصهری و حجاجبنسهفیان عبهدی بصهری

اشاره کرد.

145

146

فعالیت ّ
خط حدیثی متهم به غلو در بصره

در اواخههر سههده دو و اوایههل سههده سههو هجههری میتههوان بههه طههور دقی ه فعالیتهههای خه ّهط

متهمان به غلو را در بصره پیگیری و رصد کرد .افراد قابل توجهی از ایهن جر یهان ،در حوزهههای
 .139همانو الرجال ،نجاشی ،م .30
 .140الفهرست ،طوسی ،م .48
 .141همان ،م .240
 .142همان ،م .179
 .143الرجال ،نجاشی ،م .459
 .144کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج  ،3م .154
 .145کش الومة ،ج  ،3م .218
 .146اختیهار معرفهة الرجههال ،ج  ،2م 690و الرجهال ،طوسههی ،م  385 ،378 ،375و 391و الرجهال ،نجاشههی ،م،78
 431 ،365 ،364 ،288 ،284 ،279و .457
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ً
حهدیثی و معهارفی امامیهه فعهال بودهانهد و فعالیهت آنهان در بصهره نیهه تقریبها تها اواخهر سهده سههو

هج ه ههری نی ه ههه ت ه ههداو یافت ه ههه اس ه ههت .از چهره ه ه ههای نام ه ههدار ای ه ههن نحل ه ههه فک ه ههری میت ه ههوان ب ه ههه

محمدبنسهلیمانبنعبدا دیلمهی بصهری ،از اصهحاب امها کهاظم(د) و امها رضها(د) اشههاره
ً
کرد 147که در اواخر سده دو در بصره فعالیت می کهرده اسهت .او اصهالتا اههل کوفهه میباشهد و

پدری ابومحمد سلیمانبنعبدا دیلمی نیهه در زمهره رجهال امامیهه قهرار دارد 148کهه در بهارهای
ً
ً
گفتهانههد« :کههان غالیهها کههذابا 149».البتههه از حضههور سههلیمانبنعبدا دیلمههی در بصههره اطالعههی
نداریمو اما فرزنهدی محمدبنسهلیمان در بصهره میزیسهته و بهه بصهری معهروف بهوده اسهت.

150

محمدبن س ههلیمان دیلم ههی نی ههه همانن ههد پ ههدری در مع ههرض اته هها غل ههو ق ههرار داش ههته اس ههتو ت هها

ج ههایی ک ههه برخ ههی رجالی ههان امامی ههه ب هها تعبی ههر «ک ههان م ههن الو ههالة الکب ههار» از او ن هها بردهان ههد.
ب هها ای ههن ح ههال ،جایگ ههاه پ ههدر و پس ههر در می ههراث روای ههی امامی ههه قاب ههل توج ههه و ُپررن ههگ میباش ههد

151

و در موضه ه وعات گون ههاگون از جمل ههه فقه ههی و اعتق ههادی ،از آن ههان روای ههت نق ههل ش ههده اس ههت.

152

شاید ازاینروست که برخی عالمان امامیه ناچار شدهاند غیر از روایات منفهرد ،دیگهر منقهوالت
آنها را بوذیرند 153.گفتنی است ،کسانی چون ابراهیمبناسحاق احمر نهاونهدی و سههلبنزیاد
آدمی که به غلوگرایی متهم بودند نیهه بهه نقهل روایهات محمدبنسهلیمان دیلمهی و پهدری توجهه

نشان دادهاند.

154

ابومحمههد عبدا بنعبههدالرحمن اصههم مسههمعی بصههری ،یکههی از مهمتههرین شخصههیتهای

مههتهم بههه غلههو در بصههره بههه شههمار مههیرود .عبههدا اصههم مسههمعی ،در جر یههان متهمههان بههه غلههو

بصه ههره قه ههرار داشه ههته اسه ههت و از جمل ه هه شه ههاگردان عبدا بنقاسه ههمبنحارث البطه ههل واقفه ههی و
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 .147الرجال ،طوسی ،م  343و .363
 .148الفهرست ،طوسی ،م 138و الرجال ،نجاشی ،م .182
ّ
 .149الرجهال ،نجاشهی ،م  .182البتههه ابنغضهائری نیهه از شخصههی بهه نهها سهلیمانبنزکریای دیلمهی بهها عنهوان «کههذاب و
غال» یاد کرده است( .ابنغضائری ،رجال ،م  )67به احتمال زیاد ،این فرد ،همان سلیمانبنعبدا دیلمی است.
 .150الرجال ،طوسی ،م  243و 263و معالم العلماء ،م .130
 .151اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2م .673
 .152بص ههائر ال ههدرجات ،م 413 ،250 ،243 ،80و 459و ک ههافی ،ج  ،1م  385 ،301 ،300 ،150 ،12 ،11و 430و همهههان،
ج ،3م  161و 399و همههان ،ج  ،4م 548و کامههل الز یههارات ،م44و امههالی ،صههدوق ،م 308 ،274و 504و ثههواب
العمههال ،م  208 ،146و 210و االستبصههار ،ج  ،4م 256و تهههذیب االحکهها  ،ج  ،1م 410و همهههان ،ج  ،2م ،109
 203 ،122و .211
 .153الرجال ،نجاشی ،م  182و .365
 .154کافی ،ج  ،1م  300 ،12 ،11و 430و همان ،ج  ،4م 548و همان ،ج  ،7م 266و امالی ،صدوق ،م .308

کردهاند 156.آن چیهی که موجب شده رجالیان امهامی علیهه عبهدا اصهم بصهری موضهع گیری

داشته باشند ،کتاب المهار وی بوده اسهت 157کهه ابنغضهائری در بهاره ایهن اثهر گفتهه اسهت« :لهه
کتاب فی الزیارات ،ما یدل علی خبث عظیم و مذهب متهافت 158».نجاشی هم با تعبیر «هو

تخلههیط» ،آن را وصهه

کههرده اسههت 159.بهها ایههن همههه ،ابنقولو یههه قمههی ( 368 .ق) احادیههث

بسیاری از این اثر یادشده در کتاب کامل الز یهارات بازتهاب داده کهه قابهل تأمهل اسهت 160.البتهه

جریان حدیثی امامیه در بصره (عصر حضور)

غهههالی بصه ههره محسهههوب میشه ههود 155.رجالشناسهههان امامیه ههه ،بهههه غله ههو و ارتفهههاد وی تصه ههریح

عالم ه ههان ام ه ههامی کت ه ههاب الناس ه ههخ و المنس ه ههوم او را خ ه ههالی از اش ه ههکال میدانس ه ههتند و حت ه ههی
محمدبنعیسههیبن عبید یقطینههی آن کتههاب را از اصههم فراگرفههت و بعههدها نیههه ایههن اثههر در میههان

قمیها نشر پیدا کرد.
یکههی از مهمتههرین شههاگردان عبههدا اصههم بصههری ،شخصههی بههه نهها عبههدا بنحماد بصههری
161

میباشد 162که آ گاهی چندانی از ایهن شخصهیت نهداریم .شوشهتری ،رجالشهناس معاصهر ،او

را همان عبدا بنحماد انصاری از مشایخ مقیم قم پنداشهته اسهتو 163ولهی بها توجهه بهه اینکهه
هیچیا از رجالیان متقد امامیهه ابنحمهاد انصهاری را بصهری معرفهی نکردهانهد ،پهذیری نظهر
محقه شوشهتری دشهوار بهه نظهر میرسهد .بهه ههر روی ،بیشهتر منقهوالت عبهدا اصهم بصههری ،از

طر یه عبههدا بن حماد بصههری در منههابع انعکههاس یافتههه اسههت .بهها توجههه بههه روایههات فههراوان او از
اصم بصری در موضود زیارت 164،به نظر میآید کتاب جنجال برانگیه المهار اسهتادی را نیهه در

اختیار داشته است.

محمهههدبنجمهو ر عمهههی بصه ههری ،از محهههدثان ممتهههاز مه ههتهم بهههه غلهههو بصه ههره نیهههه از راو یه ههان

 .155امالی ،صدوق ،م 275و الرجهال ،نجاشهی ،م  .226همچنهین ،دربهاره شخصهیت عبدا بنقاسهم البطهل ،ر:،.
الرجال ،نجاشی ،م 226و الرجال ،طوسی ،م  173و 174و الرجهال ،ابنغضهائری ،م 78و قهاموس الرجهال ،ج ،6
م 555 ،554و 556و میراث مکتوب شیعه ،م .201
 .156الرجال ،نجاشی ،م 217و الرجال ،ابنغضائری ،م  76و .77
 .157الرجال ،نجاشی ،م .217
 .158الرجال ،ابنغضائری ،م .76
 .159الرجال ،نجاشی ،م .217
 .160کام ه ه ههل الز ی ه ه ههارات ،م ،247 _ 243 ،242 ،241 ،239 ،238 ،230 ،229 ،206 ،203 ،178 ،177 ،169 ،167 ،144
 552 ،548 ،539 ،495 ،472 ،470 ،462 ،426 ،357 ،344 ،290 ،275 ،257 ،250و .553
 .161الرجال ،نجاشی ،م .217
 .162کامل الزیارات ،م  176 ،169 ،167 ،144و .177
 .163قاموس الرجال ،ج  ،6م  324و .325
 .164کامل الزیارات ،م  244 ،242 ،238 ،230 ،229 ،203 ،178 ،177 ،176 ،169 ،167 ،144و .245
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عبدا بناصم بصری محسوب میشود کهه در شهمار اصهحاب و راو یهان امها رضها(د) نیهه قهرار
داشهته اسهت 165.گفتههه شهده او په

از شهههادت حضهرت رضها(د) ،بههه همهراه جمعهی از بزرگههان

شههیعه بههرای آ گههاهی از وضههعیت جانشههینی آن حضههرت رهسههپار مدینههه شههده بههود 166کههه ایههن

موضهود ،نشهان دهنده جایگهاه برجسهته وی در میهان جامعهه امهامی بصهره اسهتو بها ایهن حهال،

رجالیان امامیه محمدبنجمهور عمی را به غلو و فساد مذهب متهم کردهاند.
ابنجمهههور بصههری در عرصههه حههدیث بصههره نیههه فعههال بههود و تهها پایههان عمههری از او اسههتماد
ً
حههدیث کردهانههد 168و روایههات او در منههابع امامیههه بهههوفور یافههت میشههود 169.احتمههاال کثههرت
167

منقههوالت ابنجمهههور در میههان امامیههان ،ابنغضههائری را واداشههته تهها بههر عههد نقههل احادیههث وی
تأ کیههد ورزد و بگو یههد« :فاسه ُهد الحههدیث ،ال ُیک َته ُ
هب حدی ُثه ُهه 170».البتههه عههالوه بههر مصههادر اصههلی

امامیههه ،در آثههار غلوگرایههانی چههون حسههینبنحمدان خصههیبی نصههیری نیههه روایههات وی بازتههاب

یافته است 171.باید افزود که ابنجمههور بصهری ،بها محهدثان غلهوگرایی چهون یون بنظبیهان و
محمدبنعبدا بنمهران کرخی مرتبط بوده است.

172

فرزن ههدان و ش ههاگردان ابنجمه ههور بص ههری نی ههه در محاف ههل مح ههدثان متهم ههان ب ههه غل ههو بص ههره

مط ههرح بودهانهههد .فرزنهههدی حسهههنبنمحمدبنجمهور عم ههی بصهههری ،در نیمهههه سهههده سهههو در
بصره فعال بوده است و از او با تعبیر «من رواه أهلالبیت و حامل ال ثهر عهنهم» یهاد کردهانهد.

173

اصه ههحاب امه ههامی بصه ههره ،به ههه فراگیه ههری روایه ههات وی اقبه ههال نشه ههان دادهانه ههد و رجالشناسه ههان

امامی ههه ،شخص ههیت ح ههدیثی حس ههنبنجمهور را نی ههه س ههتوده و حت ههی او را موثه ه تر و ص ههالحتر

از پههدری معرفههی کردهانههدو 174امهها بهها وجههود ایههن ،بههه نقههل روایههت وی از ضههعفا و اعتمههادی بههر
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 .165فهرست ،ابنندیم ،م 278و الرجال ،نجاشی ،م .337
 .166مناقب آل ابیطالب ،ج  ،3م .489
 .167الرجال ،طوسی ،م 364و الرجال ،نجاشی ،م 337و الرجال ،ابنغضائری ،م .92
 .168الرجال ،نجاشی ،م .337
 .169در ایههن بههاره ر :،.المحاسههن ،ج  ،1م  208و 231و همههان ،ج  ،2م  482 ،478 ،471و 552و بصههائر الههدرجات،
م 514 ،509 ،497 ،435 ،151 ،101 ،51 ،43و 517و االمامه ههة و التبصه ههرة ،م  109و 131و که ههافی ،ج  ،1م ،54 ،49
 192 ،184 ،181 ،145و 193و همان ،ج  ،2م  295 ،220 ،190و 364و امالی ،صدوق ،م  306 ،108و 382و توحید،
م 68و خصال ،م  124و .293
 .170الرجال ،ابنغضائری ،م .92
 .171الهدایة الکبری ،م  362 ،360 ،286 ،96 ،76و .367
 .172طب االئمة ،م 22و الهدایة الکبری ،م  96 ،76و .362
 .173لسان المیهان ،ج  ،2م .198
 .174الرجال ،نجاشی ،م .62

حسینبنمحمدبنجمهور بصری میباشد که در شمار محهدثان شهیعه قهرار داشهته اسهت 176و

برخی از منقوالتش را غلوگرایان نصیری انتشار دادهاند 177.همچنین ،ابنغضائری از شخصی

شخصههی بههه نهها «معلیبنراشههد عمههی بصههری» نهها بههرده و او را بهها عنههوان «ضههعی » و «غههالی»
وص ه

کههرده اسههت 178.معلیبنراشههد ،از تبههار خانههدان بنههیعم بههوده اسههتو امهها از ارتبههاطش بهها

ابنجمهور عمی ،چیهی نمیدانیم.
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اخبه ه ههار مراسه ه ههیل خه ه ههورده گرفتهانه ه ههد 175.از جمله ه ههه فرزنه ه ههدان ابنجمهه ه ههور عمه ه ههی بصه ه ههری،

چند تهن از شهاگردان محمهدبنجمهور نیهه در زمهره محهدثان سرشهناس جر یهان مهتهم بهه غلهو

بصههره قههرار دارنههدو ابویعقههوب یوس بنسههخت بصههری ،یکههی از آنههها میباشههد 179کههه در شههمار

اصحاب اما حسن عسهکری(د) نیهه جهای داشهته اسهت 180.ابنغضهائری بها تعبیهر «ضهعی ،

مرتفهع القههول» او را وصه

کههرده اسههت 181.ابنولیههد قمههی و بهههتبعش شههیخ صههدوق نیههه وی را از

رجال کتاب نوادر الحکمهة محمدبناحمهدبنیحیی اشهعری اسهتثنا کردهانهدو

182

بها ایهن حهال،

روایهاتی از ابنسههخت بصههری در مصهادر امامیههه وجههود دارد 183و بزرگهانی چههون محمدبنمسههعود

عیاشی و محمدبناحمدبنیحیی اشعری ،از وی استماد حدیث کردهاند.

184

احمدبنمحمدبنسههیار بصههری ،معههروف بههه سههیاری 185،یکههی دیگههر از شههاگردان ابنجمهههور

عمههی بصههری اسههت 186کههه در جر یههان حههدیثی مههتهم بههه غلههو بصههره نقشآفههرین بههوده اسههت.

رجالشناسان بودادی ،بهشدت شخصیت سیاری را بهه چهالش کشهیدهاند 187.همچنهین ،او
 .175همان.
 .176اعال الور ی ،ج  ،2م .122
 .177الهدایة الکبری ،م  286 ،204و .300
 .178الرجال ،ابنغضائری ،م .97
 .179المحاسن ،ج  ،2م 482و اختیار معرفة الرجال ،ج  ،1م  415 ،381و 416و الرجال ،طوسی ،م .450
 .180الرجال ،طوسی ،م .403
 .181الرجال ،ابنغضائری ،م .103
 .182الرجال ،نجاشی ،م .348
 .183المحاسههن ،ج  ،2م 482و کههافی ،ج  ،4م 149و همههان ،ج  ،5م  96و 97و همههان ،ج  ،6م  501و 508و عیههون
اخبار الرضا(د) ،ج  ،1م  38 ،36و 45و کفایة الثر ،م 113و تهذیب االحکا  ،ج  ،4م 304و همان ،ج  ،6م.211
 .184تفسیر العیاشی ،ج  ،1م 16و همان ،ج  ،2م 84و الرجال ،طوسی ،م .450
 .185الرجههال ،نجاشههی ،م .80کشههی ،او را اصههفهانی دانسههته و ابنغضههائری ،او را قمههی خوانههده اسههت( .اختیههار معرفههة
الرجال ،ج  ،2م 865و الرجال ،ابنغضائری ،م )40
 .186المحاسن ،ج  ،2م  471و 478و کافی ،ج  ،2م .190
 .187الفهرست ،طوسی ،م 66و الرجال ،نجاشی ،م 80و الرجال ،ابنغضائری ،م .40
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یک ههی از افهههراد استثناشهههده ابنولیهههد قمهههی و ش ههیخ صهههدوق از رجهههال کتهههاب نهههوادر الحکمهههة

میباشد 188.با این همه ،سیاری بخشی از میراث روایی امامیه را در اختیار داشهته و محهدثان

برجس ه ههتهای چ ه ههون :عب ه ههدا بنجعفر حمی ه ههری 189،احمدبنابیعب ه ههدا برق ه ههی 190،حس ه ههین

بههن محمههد بههن عههامر اشههعری 191و محمدبناحمههدبنیحیی اشههعری 192،بههه نقههل حههدیث وی
اهتما ورزیدهاند.

یک ههی از چهره ه ههای ش ههاخص متهم ههان ب ههه غل ههو بص ههره ،ابومحم ههد حسنبنراش ههد طف ههاوی

بصههری اسههت 193کههه بهها محمههدبنجمهور عمههی بصههری نیههه ارتبههاط داشههته و بههه همههراه او ،پ ه

شهههادت امهها رضهها(د) بههرای آ گههاهی از جانشههینی آن حضههرت بههه مدینههه سههفر کههرده اسههت.

از

194

همچنههین ،طفههاوی ،بهها علیبناسههماعیل میثمههی از متکلمههان امههامی مقههیم بصههره مههرتبط بههوده

است .او عالوه بر استماد حدیث 195،یکی از کتابهای میثمی را نیه روایت کرده استو 196با

ایههن حههال ،طفههاوی بصههری از انتقادهههای تنههد و تیههه رجالشناسههان بوههدادی در امههان نمانههده
اسههت 197.البتههه نجاشههی ،طفههاوی را فههردی «کثیههر العلههم» و کتههاب نههوادری را بهها تعبیههر « َح َسههن»
شناسانده است.

198

غیههر از افههرادی کههه بههه آنههها اشههاره شههد ،کسههانی دیگههری هههم از اصههحاب امامیههه بصههره بههه

غله ههو و ضه ههع

مه ههتهم شه ههده بودنه ههد .در ایه ههن به ههاره میته ههوان از :محمدبنصه ههدقه بصه ههری،

199

ابوس ه ههعید حس ه ههینبنعلیبنزکریا ع ه ههدوی بص ه ههری ،خل بنمحمدبنابیالحس ه ههن م ه ههاوردی
بصههری ،ابومحمههد صههالحبنعلیبنعطیه اضههخم بصههری و اسههحاقبنمحمدبناحمد بصههری

122

 .188الرجال ،نجاشی ،م .348
 .189کافی ،ج  ،2م 624و همان ،ج  ،6م  426و .523
 .190خصال ،م 156و علل الشرائع ،ج  ،2م .384
 .191کههافی ،ج  ،1م 24و همههان ،ج  ،5م  215و 336و همههان ،ج  ،6م  303 ،283 ،252 ،8و 336و علههل الشههرائع،
ج ،2م .446
 .192الرجال ،نجاشی ،م .348
 .193الرجال ،نجاشی ،م  .38البته ابنغضائری از او با عنوان «ابومحمهد حسنبناسهد طفهاوی بصهری» نها بهرده اسهت
(الرجال ،ابنغضائری ،م  )52که در واقع ،همان «حسنبنراشد» است (قاموس الرجال ،ج  ،3م .)234
 .194مناقب آل ابیطالب ،ج  ،3م .489
 .195کافی ،ج  ،1م 377و همان ،ج  ،3م .570
 .196الرجال ،ابنغضائری ،م .52
 .197الرجال ،نجاشی ،م38و الرجال ،ابنغضائری ،م .52
 .198الرجال ،نجاشی ،م .38
 .199الرجال ،طوسی ،م .336

دستاورد
تا پیش از مهاجرت اصحاب کوفی به بصره در اوایل سده دو هجری ،صهرفنظر از برخهی

اصهحاب امیهر مؤمنهان(د) و در ادامهه برخهی از اصهحاب امها بهاقر(د) ،نمیتهوان از یها جر یهان
منسجم و فعال حدیثی در بصره سخن به میان آورد.
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نا برد.

200

همزمههان بهها آغههاز فعالیت هههای کالمههی معتهلههه در بصههره و در پههی آن بهها فروکش کههردن فضههای
عثمانی گرایی در آنجا ،برخی از محدثان سرشناس کوفه _ در خالل نیمه ّاول قرن دو تا اوایهل
قرن سو هجری _ به بصره مهاجرت کردند که در میان آنهان ،برخهی از اصهحاب اجمهاد ماننهد

فضیلبنیسههار نهههدی و حمادبنعیسههی جهنههی قههرار داشههتند .حضههور اینههان ،در شههکل گیری
جریان حدیثی امامیه در بصره مؤثر بوده است.

زندانیشدن اما کاظم(د) در بصره به مدت یا سال و ارتباطات ایشهان از درون زنهدان بها

شیعیان و همچنین ،حضور اما رضا(د) در مهدتی کوتهاه در ایهن شههر ،در تقو یهت ایهن جر یهان

نیه بیتأثیر نبوده است.

حههدیث گرایان مههتهم بههه غلههو ،ماننههد عبههدا اصههم بصههری و محمههد ابنجمهههور عمههی نیههه در

جریان حدیثی امامیه بصره فعالیت قابل توجهی داشتند .جریان حهدیثی امامیهه در بصهره ،تها

آغاز غیبت صورا در بصره فعال و شکوفا بوده است.

منابع
_ اختیهههار معرفهههة الرجهههال ،محمدبنحسهههن طوسهههی ،تعلیه ه  :میردامهههاد اسهههترآبادی ،تحقی ه ه :
سیدمهدی رجایی ،قم :مؤسسة آلالبیت(د)1404 ،ق.

_ االستبص ههار ،محمدبنحس ههن طوس ههی ،تحقیه ه  :س ههید حس ههن خرس ههان ،ته ههران :دار الکت ههب
االسالمیة1363 ،ی.

_ االصابة ،ابنحجر ،تحقی  :عادل عبدالموجود ،بیروت :دار الکتب العلمیة1415 ،ق.
_ االمالی ،شیخ صدوق ،قم :مؤسسة البعثة ،چا ّاول1417 ،ق.
_ االمالی ،محمدبنحسن طوسی ،قم :مؤسسة البعثة1414 ،ق.

 .200الرجال ،ابنغضائری ،م  57 ،53و 70و اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2م  495 ،463و .704
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_ االمامة والتبصرة ،ابنبابویه قمی ،قم :مدرسة االما المهدی1404 ،ق.

_ االنسههاب ،عبدالکریمبن محمههد سههمعانی ،تحقی ه  :عبههدا البههارودی ،بیههروت :دار الجنههان،
1408ق.

_ البیان و التبیین ،ابوعثمان عمروبنبحر جاحظ ،بیجا :مکتبة التجاریة الکبری1345 ،ق.

_ التوحیههد ،شههیخ صههدوق ،تحقیه  :سههید هاشههم طهرانههی ،قههم :منشههورات جماعهة المدرسههین،
1398ق.

_ الثقات ،ابنحبان ،حیدرآباد دکن :مؤسسة الکتب الثقافة1393 ،ق.

_ الجههرح و التعههدیل ،عبدالرحمنبنمحمههدبنابیحاتم ،،بیههروت :دار احیههاء التههراث العر بههی،
1372ق.

_ الخصههال ،شههیخ صههدوق ،تحقی ه  :علههیاکبههر غفههاری ،قههم :منشههورات جماعههه المدرسههین،
1403ق.

_ الضههعفاء ،محم ههدبنعمرو عقیل ههی ،تحقیه ه  :ام ههین قلعج ههی ،بی ههروت :دار الکت ههب العلمی ههة،
1418ق.

_ الطبقات الکبری ،ابنسعد ،بیروت :دار صادر ،بیتا.

_ العلل ،احمدبنحنبل ،تحقی  :وصیا عباس ،بیروت :المکتب االسالمی1408 ،ق.

_ الفهرس ههت ،محمدبنحس ههن طوس ههی ،تحقیه ه  :ج ههواد قی ههومی ،ق ههم :مؤسس ههة النش ههر الفقاه ههة،
1417ق.

_ الکافی ،محمهدبنیعقوب کلینهی ،تحقیه  :علهیاکبهر غفهاری ،تههران :دار الکتهب االسهالمیة،
.1363

_ الکامل ،عبدا بنعدی ،تحقی  :یحیی غهاوی ،بیروت :دار الفکر1409 ،ق.

_ المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکین ،ابنحبهان ،تحقیه  :محمهود ابهراهیم زایهد،
مکة المکرمة :دار الباز ،بیتا.

_ المحاس ههن ،احم ههدبنابیعب ههدا برق ههی ،تحقیه ه  :جاللال ههدین ارم ههوی ،ته ههران :دار الکت ههب
االسالمیة1370 ،ی.

_ المعجم االوسط ،سلیمانبناحمد طبرانی ،بیجا :دار الحرمین1415 ،ق.

_ المعج ههم الکبی ههر ،س ههلیمانبناحمد طبران ههی ،تحقیه ه  :حم ههدی الس ههلفی ،بیج هها :دار إحی ههاء
124

التراث العربی ،بیتا.

_ المونههی فههی الضههعفاء ،محمدبناحمههد ذهبههی ،تحقی ه  :حههاز القاضههی ،بیههروت :دار الکتههب

_ الهدایة الکبری ،حسینبنحمدان خصیبی ،بیروت :مؤسسة البالغ1411 ،ق.

_ بصه ههائر اله ههدرجات ،محمدبنحسه ههن صه ههفار ،تحقی ه ه  :حسه ههن کوچه هههباغی ،تهه ههران :مطبعه ههة
االحمدی1404 ،ق.

_ تاریخ ابنمعین ،یحییبنمعین ،تحقی  :عبدا احمد حسن ،بیروت :دار القلم ،بیتا.

_ تاریخ االسال  ،محمدبناحمد ذهبی ،تحقی  :عمر عبدالسال تهدمری ،بیهروت :دار الکتهاب
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العلمیة1418 ،ق.

العربی1407 ،ق.

_ تاریخ الکبیر ،محمدبناسماعیل بخاری ،ترکیه :المکتبة االسالمیة ،بیتا.

_ تههاریخ بوههداد ،احمههدبنعلی خطیههب بوههدادی ،تحقی ه  :مصههطفی عطهها ،بیههروت :دار الکتههب
العلمیة1417 ،ق.

_ تاریخ خلیفه ،خلیفهبنخیاط ،تحقی  :سهیل زکار ،بیروت :دار الفکر1414 ،ق.

_ تار یخ مدینه دمش  ،ابنعسا کر ،تحقی  :علی شیری ،بیروت ،دار الفکر1425 ،ق.

_ تفسههیر العیاشههی ،محمدبنمس هعود عیاشههی ،تحقی ه  :سههید هاشههم رسههولی ،تهههران :المکتبههة
العلمیة االسالمیة ،بیتا.

_ تهذیب االحکها  ،محمدبنحسهن طوسهی ،تحقیه  :سهید حسهن خرسهان ،تههران :دار الکتهب
االسالمیة1364 ،ی.

_ تهذیب التهذیب ،ابنحجر ،بیروت :دار الفکر ،چا
_ تهههذیب الکمههال ،جمالالههدین یوسه
1406ق.

ّاول1404 ،ق.

مههه ی ،تحقیه  :بشههار عههواد ،بیههروت :مؤسسههة الرسههالة،

_ ثههواب االعمههال  ،شههیخ صههدوق ،تحقی ه  :محمدمهههدی الخرسههان ،قههم :منشههورات الرضههی،
1368ی.

_ خالصة االقوال ،حسنبن یوس
1417ق.

حلهی ،تحقیه  :جهواد قیهومی ،قهم :مؤسسهة النشهر االسهالمی،

_ دالئل االمامة ،محمدبنجریر طبری ،قم :مؤسسة البعثة ،چا

ّاول1413 ،ق.

_ رجه ههال ابنغضه ههائری ،احمدبنحسه ههین غضه ههائری ،تحقی ه ه  :محمدرضه هها جالله ههی ،قه ههم :دار
الحدیث1422 ،ق.

_ رجال النجاشی ،احمدبنعلی نجاشی ،قم :جامعه مدرسین1407 ،ق.

_ رج ههال برق ههی ،احم ههدبنابیعب ههدا برق ههی ،تحقیه ه  :جاللال ههدین ارم ههوی ،ته ههران :انتش ههارات
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دانشگاه تهران1342 ،ی.

_ رجال طوسی ،محمدبنحسن طوسی ،تحقی  :جواد القیهومی ،قهم :مؤسسهة النشهر االسهالمی،
1415ق.

_ سههیر االعههال النههبالء ،محمدبناحمههد ذهبههی ،تحقی ه  :شههعیب االرنههؤوط ،بیههروت :مؤسسههة
الرسالة1413 ،ق.

_ طب الئمة ،حسین و عبدا ابنسابور ،قم :نشر الشری

الرضی1411 ،ق.

_ عل ههل الش ههرایع ،ش ههیخ ص ههدوق ،تحقیه ه  :س ههید محمدص ههادق بح ههر العل ههو  ،نجه ه  :مکتب ههة
الحیدریة1385 ،ق.

_ عمدة الطالب ،احمدبنعنبه ،تحقی  :محمدحسهن آلطالقهانی ،نجه  :مطبعهة الحیدر یهة،
1380ق.

_ عیههون اخبههار الرضهها(د) ،شههیخ صههدوق ،تحقی ه  :حسههین اعلمههی ،بیههروت :مؤسسههة االعلمههی،
1404ق.

_ فهرست ابنندیم ،محمدبناسحاق ،تحقی  :رضا تجدد ،بیجا1350 :ی.
_ قاموس الرجال ،محمدتقی شوشتری ،قم :مؤسسة النشر اسالمی1419 ،ق.

_ قبول االخبهار ،عبدا بناحمهد ابوالقاسهم البلخهی ،تحقیه  :ابیعمهرو الحسهینی ،بیهروت :دار
الکتب العلمیة ،چا ّاول1421 ،ق.
_ قرب االسناد ،عبدا بنجعفر حمیری ،قم :مؤسسة آلالبیت(د) ،چا

ّاول1413 ،ق.

_ کامل الزیارات ،ابن قولویه ،تحقی  :جواد قیومی ،قم :مؤسسة النشر الفقاهة1417 ،ق.

_ کتههاب مههن الیحضههره الفقیههه ،شههیخ صههدوق ،تحقی ه  :علههیاکبههر غفههاری ،قههم :مؤسسههة النشههر
االسالمی ،بیتا.

_ کش الومة فی معرفة االئمة ،علیبنعیسی اربلی ،بیروت :دار االضواء1405 ،ق.
_ کفایة االثر ،علیبنمحمد ّ
خهاز قمی ،تحقیه  :سهید عبهداللطی کهوه کمهری ،قهم :انتشهارات
بیدار1401 ،ق.

_ لسان المیهان ،ابنحجر ،بیروت :مؤسسة االعلمی ،چا

دو 1390 ،ق.

_ مجمع الزوائد ،علیبنابیبکر هیثمی ،بیروت :دار الکتب العلمیة1408 ،ق.

_ مستطرفات السرائر ،محمدبنادری  ،لجنة التحقی  ،قم :مؤسسة النشر االسالمی1411 ،ق.
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_ معالم العلماء ،ابن شهرآشوب ،تحقی  :محمدصادق بحر العلو  ،بیروت :دار االضواء ،بیتا.
_ معجم الرجال ،سید ابوالقاسم خویی ،بیجا :چا

پنجم1413 ،ق.

1376ق.

_ میراث مکتوب ،سید حسین مدرسی ،ترجمه :علی قرائی و رسهول جعفر یهان ،قهم :نشهر مهورم،
1386ی.

_ میهههان االعتههدال ،محمههد بههن احمههد ذهبههی ،تحقی ه  :علههی البجههاوی ،بیههروت :دار المعرفههة،
1383ق.

جریان حدیثی امامیه در بصره (عصر حضور)

_ مناقب آل ابیطالب ،ابنشهرآشوب ،تحقی  :لجنهة مهن السهاتذ ،نجه  :مطبعهة الحیدر یهة،
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