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سید قاسم رزاقی موسوی

ویژگی برجسته عصر امام باقر

در مقایسه با دیگر ائمهه

 ،نهضه

علمههی و هرگیگههی مسههلمانان در هن دورا و ایامههنگا درونمههبگ ی و
برون مبگ ی هن اس  .در هضا علمی و هرگیگی دگه گا نخسه

گرهر ،

حضور هرقهگا مختلف با اننیشهگها گونهاگون ،مانیهنر مرج هه ،قنریهه،
خوارج ،متصوهه و غهت

ا یهط فهرو ،و هگه تگی هوهر و اجتمهاعی

درون گیعی ا فرو دیگر ،مشوتتی را برا گیعیان انیهن هورد .در نیهی
گههرای،ی ،ااههااا امههام بههاقر

در ای ه دورا ،بههر اایههه رگیمودگهها و

راگگشاییگا هن حضر  ،ا فریق ترویج احوام هقهی و ت یی اننیشهگا
گیعی در قالب نین جریان علمی ،به تث ی

موتب گیعه ارداختین.

ایه نوگههتار ،دراههند بررسههی ایه مو ههو بهها بهههکههارگیر گههیوا
توای ی ه تالیلی و بهرامین ا میابع اوّلیهه حهنیثی ،ت سهیر  ،هقههی و
تاریخی اس  .یاهتهگا ای اژوگش ،نشاندگینا هن اس

کهه جریهانگها

علمیِ هقهی ،کتمهی ،ت سهیر و معیهیگرایهی را مهیتهوان ا مهه تهری

 .1استادیار گروه تاریخ تشیع ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم.)razzaghi@isca.ac.ir( :
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جریانگا علمی گیعی هن دورا برگمرد که نتایری نونر مرجعیه
امام ،نقشههرییی علما گیعه در ترویج و تث ی

علمهی

جامعه اعتقاد گیعه ،قهرار

گرهت ااااا امام در جایگاا اهتا را در ای داگ .

کلیدواژگان :امام باقر

،

 ،شیعیان ،جریانهای علمی شیعی ،اصحاب امام باقر

فِرَق اسالمی
مقدمه

شکلگیری نخستین اندیشههای شیعی و پایان مرزبندی اوّلیه خطوط فکری ،در مدینه که
محل زندگی اهلبیت پیامبر

بود ،صورت گرفتت و در ستیرراریخی ،ن ،کوفته بستتر

مناسبی برای پرورش و گسترش این اندیشهها بود .بررسی اجمالی جریانهتای فکتری و
اجتماعی شیعیان ،نشان از رثبیت اوّلیه برخی از مهمررین اصول فکری و اعتقادی شیعه در
همان دورانِ سه امام اوّل شیعیان دارد؛ به عبتارری ،وجته ممیته اصتلی شتیعه از ابتتدای
پیدایش یا ظهور شیعیان را قبل از قیام امام حسین

در جامعه اسالمی مشخص بود 1و

به اعتقاد بعضی محققان ،قیام امام حسین

رنها مُهر رسمیت بر رشیع زد 2.اگر بپتییریم

که شیعه به معنای اعتقاد به امامت اهلبیت

 ،بعد از واقعه کربال اعالم موجودیت کترد

باشد ،معنای ضمنی ،ن ،رثبیت مبانی اوّلیه فکری و اعتقادی قبل از قیام امام حسین
و بهر مندی اعتقادی و رالش امام سجاد
در کنار فعالیتهای ائمه
ریشه در اندیشههای امیرمؤمنان

بود

 ،نقش مهمی در ربلیغ و گسترش رشیع داشت.

و شیعیان ،نها ،در طیف محمد حنفیه (م11 .ق) نیته کته
داشت ،مباحثی ماننتد :روحیتد ،قضتا و قتدر ،جبتر و

اختیار ،بداء ،مهدویت ،غیبت و جه ،ن مطرح شد بود و دیدگا شیعه به عنوان گروهی بتا
 .1ابناعثم کوفی ،الفتوح ،ج ،5ص101و111؛ بالذری ،انساب االشراف ،ج ،1ص. 51
 .2محمد جعفری ،تشیع در مسیر تاریخ ،ص.250
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اندیشه های خاص در ایتن موضتوعات مطترح بتود کته نقتش مهمتی در انتقتال مکتت
امیرمؤمنان

و اندیشههای ،ن حضرت به دیگر مکار و جریانهای علمی داشتت .در

بررسی وضعیت علمی عصر امام باقر

 ،چگونگی نقش،فرینی اصحاب عالم ایشان برای

رحقق بخشیدن به اهداف نهضت علمی امام ،شرایط فرهنگی ،اجتماعی و سیاستی حتاکم
بر دور  ،از موضوعاری است که ذهن پژوهشگران را مشغول ساخته است.
ارخاذ سیاست رقیه و عدم حضور فعاالنه سیاسی ت نظامی از سوی امامان شتیعه در دور
پس از قیام کربال ،زمینه مناسبی برای امام باقر

و برخی دیگتر از بهرگتان شتیعه ماننتد

پیروان محمد حنفیه فراهم ،ورد که در مدینه به ربیین اندیشههای شیعی بپردازند، 1.نچه دور
زمانی امام باقر

را از دوران سایر ائمه متمایه میسازد ،ربیین احکام فقهی شتیعه و بیتان

رفسیر قر،ن و مجموعه اعتقادی شیعه در ابعاد مختلف است .ازاینرو ،ردوین مبانی اعتقتادی
شیعه و نظاممندسازی رعالیم ،ن را میروان مهمررین دستاورد نهضت علمتی امتام بتاقر
دانست که پس از طرح اوّلیه مباحث اعتقادی شیعه روسط ائمته پیشتین ،بتا ارختاذ سیاستت
دوری از رقابل سیاسی و مبارزات نظامی و اولویت بخشی به فعالیت علمی صتورت گرفتت و
همین مسئله ،بررسی موضوع را اهمیت دوچندانی میبخشد .در این میان ،باید به نقش بتارز
اصحاب برجسته امام اشار داشت که به ربیین نظری اندیشهها ،ررویج احادیث امام ،مشارکت
در گفت وگوها و مجادالت و ارائه استدالل نظری با محوریت ائمه پرداختند؛ را ،نجاکه اعتقاد
به امام واج الطاعه را از سوی شیعیان در پتی داشتته استت؛ چنتانکته ایتن امتر ،در نامته
هشامبنعبدالملک(127ق) به فرماندار کوفه ،اشار شد است.

2

 .1سبحانی« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها» ،نقد و نظر ،ش.55
 .2بالذری ،انساب االشراف ،ج ،1ص212؛ طبرری ،تراریخ طبرری ،ج ،5ص921؛ ابرنمسروویه،
تجارب األمم ،ج ،1ص.112
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پژوهشهای فراوانی دربار امام باقر

و نهضتت علمتی ،ن حضترت انجتام شتد

است؛ اما جریانهای علمی شیعیان و فعالیتهای علمی اصحاب امام ،بهصورت اختصاصی
کمتر مورد روجه بود است؛ البته در میان پتژوهش هتایی کته پیرامتون اوضتاع علمتی ت
فرهنگی عصر امام به مناسبت از جریانها بحث شد  ،از جمله میروان به «جریانشناسی
فکری ت سیاسی عصر امامت امام باقر

» از اماناهلل شفاهی و مقاله «بررستی جایگتا

علمی و رالشهای فرهنگی امام باقر

» از ابوالفضل هادیمتنش اشتار نمتود .دکتتر

منصور میراحمدی نیه گفتوگوها و مجادالت کالمی ت سیاسی عصر امام را در مقاله «امام
باقر

و جدالهای کالمی ت سیاسی عصر اموی» بررسی نمود است .حسن کرمپور نیه

در پایاننامه خود به «سنخشناسی اصحاب امام باقر
اصحاب و شاگردان مفسر امام محمد باقر
راریخی اجتهاد اصحاب ائمه

» پرداخته و محمد موسوی مقدم،

را مورد بررستی قترار داد استت .بررستی

ت از دوران امام باقر

را پایان امامت امام جواد

و

ابعاد فقهی و نقش،فرینی ،نان ،روسط دکتر نعمتاهلل صفری فروشانی و محمد فرقان مورد
بررسی قرار گرفته است، .نچه این نوشتار را با ستایر پتژوهشهتای معرفتیشتد متمتایه
میسازد ،بررسی جریان های علمی شیعیان در عصر امام باقر

بر اساس گتهارشهتای

منابع است که به صورت یکجا کمتر مورد روجه بود است.
جریان ،در لغت به معنای روان شدن و مخالف روقف کتردن و ستکون ،متد استت.

1

همچنین ،به معنای خروج ،پیشرفت ،صدور ،ارفتاق و طلتوع استت 2.در اصتطالح ،بعضتی
محققان جریان را گرایشهای اجتماعی میدانند که نه رنها از مبانی ایدئولوژی برختوردار
است ،بلکه کارکردهای فرهنگی نیه دارند 3و یا جریان را عبارت از رشکل ،جمعیت و گرو
 .1زمخشری ،مقدمة األدب ،ص.115
 .2دهخدا ،لغتنامه دهخدا ،ج ،5ص.5616
 .1خسروپناه« ،تحلیلی بر جریانهای فوری ر فرهنگی ایران معاصر» ،نشریه زمانره ،مهرر،1129
ش ،16ص1ر.19
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اجتماعی معینی میدانند که عالو بر مبانی فکتری ،از نتوعی رفتتار ویتژ اجتمتاعی نیته
برخوردار است .بنابراین ،جریانشناسی عبارت است از شناخت منظومه و گفتمان چگونگی
شکلگیری و معرفی مؤسسان و چهر های علمی رأثیرگیار در گرو های فکری ،فرهنگی،
سیاسی و اقتصاد 1.پژوهشگران معتقدند که جریانشناستی علمتی و فکتری ،یعنتی فکتر
جریان یافته؛ فکری که از حوز اندیشه فرد فرارر رفته و به یک موج ربدیل شتد و امتتداد
اجتماعی پیدا کرد است 2و در نهایت ،جریانشناسی ،شتناخت فراینتد شتکلگیتری یتک
اندیشه به همرا بررسی مبانی فکری ،اعتقادی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ،ن اندیشته
است 3.منظور از جریانشناسی علمی در این نوشتار ،با روجه به وجه علمیت ،ن ،پترداختن
به سبک و شیو عالمان برای رثبیت و ررویج اندیشهها در حوز های مختلف علمی استت
که پیروانی داشته و در سیر راریخی ،فراز و فرود و رحتوالت ،ن ،قابتل بررستی و ردیتابی
است.
مهمترین جریانهای علمی دوره

در پی گسترش قلمرو جهان اسالم ،یکپارچهسازی قلمترو حکومتت روستط حکتام امتوی
(04ت132ق) ،کاهش ،شفتگی سیاسی در مدینه ،و از طرفی ،با گسترش فتوحات و ارربتاط
مسلمانان با سایرملل و رمدنها و فرهنگها ،پرسشهایی در جامعه اسالمی پدید ،مد که
موج رونق گرفتن گفتوگوهای علمی ،پُررنگ شدن نقش علما در ایجاد فضای فکری و

 .1همو ،جریانشناسی فوری ایران معاصر ،ص.1
 .2پیروزمند« ،بزنگاه جریانشناسی طراحی الگو» ،مصراحبه برا پایگراه علمری ر تحلیلری گراار،
26اردیبهشت .1111
 .1عیسینیا« ،چهار منظر در جریانشناسی روحانیت» ،مصاحبه با سایت رسای اندیشه 10 ،مهرر
.1112
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فرهنگی جامعه ،رونق مباحث کالمی و فقهی در جهان اسالم شد .حضور پُررنگ اصحاب
و شیعیان امام در این عرصه علمی و فرهنگی ،میروانست مفید و رأثیرگیار باشد .حتواد
سیاسی و اجتماعی متفاوتِ برجایماند از گیشته ،زمینهساز طرح مباحثی گشته بود که به
مبارزات فکری و مباحث علمی منجر شد و در مواردی ،مجادالت و درگیریهایی به دنبال
داشت و در برخی دور ها ،حمایتهای دستگا حاکمه از یک گرو و طرد گرو دیگتر ،بتر
این اختالفات میافهود .اختالف اهل حدیث با فقیهان دربار مقام و موضوع سنّت پیتامبر،
اختالف میان مفسران ،رفسیرهای متفاوت از ،یات الهی مبتنی بر احادیث پیامبر را میروان
از نمونههای این اختالفات دانست 1.در این شرایط ،عالمان شیعه و اصتحاب امامتان کته
اهتمام خود را بر نشر اندیشهها و عقاید شیعیِ برگرفته از اهلبیت
فکری متفاوت ،اما مبتنی بر اخبار و احادیث ائمه

گیاشتند ،با دو خط

 ،دو جریان متمایه را در فضای علمی

دور موج شدند.
 .1جریان فقهی

عصر امام باقر

(57ت110ق) ،یعنى دهتههتا ،ختر قترن اوّل و اوایتل قترن دوم

هجر  ،همزمان با ظهور فقها بهرگی مانند :سعیدبنمسی (م50 .ق) ،عررو برنزبیرر
(م50 .ق) ،خارجةبنزیدبنثابت (م55 .ق) ،عبدالرحمنبنهرمه معروف به ربیعرة الترای
(م13۱ .ق) ،سفیانبنعیینه (م151 .ق) و محمدبنشهاب زهر (م120 .ق) است .ازاینرو،
امام ضمن روجه به فقها ،بر جایگا علمی و معنوی اهلبیت

در دسترستی بته احکتام

اهتمام میورزید؛ ،نگونهکه در مواجهه با حسن بصری (م114 .ق) ،وارثتان علتم الهتی را
اهلبیت

معرفی نمود  2و بیان داشت که علم واقعی را فقط نهد اهلبیت

میروان

یافت 3و اصحاب نیه با مراجعه به امام ،بتر محتتوای فقهتی و احکتام دستت متییافتنتد.
 .1الالنی ،نخستین اندیشههای شیعی ،ص.15
 .2طبرسی ،احتجاج ،ج ،2ص.126
 .1کلینی ،کافی ،ج ،1ص.51
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بنابراین ،پویندگان خطّ فقهی با ابتنا بر احادیث امامان شیعه ،درصدد دستیابی به احکتام و
عقاید دینی بودند .این دسته از اصحاب ،به نقل احادیث مشغول بودند و از مباحث کالمى
و عقلى ،دور مىجستند .اینان با نقل روایارى از ائمه

مبنى بر نهى از ورود شیعیان به

جدل و مناظر ها کالمتى ،بتا متکلمتان بته مخالفتت پرداختته و ،نهتا را از ختود طترد
مىنمودند؛ 1اصحابی که در حوز فقه و نقل روایات فقهی ائمه اهتمام داشتند و رعتامالت
فقهی ،مناظرات و اثرگیاری فقهی بیشتری از ،نان در منابع گهارش شتد استت .روایتات
فراوانی از این اصحاب در حوز های مختلف فقهی در منابع میروان یافت؛ ،نگونهکته در

بررسی میرا روایی امام ،مجموع روایات فقهی منقتول از امتام در کتتاب مستند االمتام
الباقر  2111عدد است که به لحاظ کمّی ،بیشترین روایات امام را شامل میشود و در
ابواب مختلف :کتاب السفر ،کتاب الزیار  ،کتاب الجهاد ،کتاب الزکرا  ،کتراب الصروم،
کتاب الطهار  ،کتاب المعیشة ،کتاب الحج ،کتاب النواح و کتاب الصال بود و روستط
راویان و اصحابِ جریان فقهی نقل شد است.
از نمونههای بارز عالمان پیرو این جریتان ،متیرتوان بته محمتدبنمستلم(م174 .ق)،
ابوبصیر (زند در نیمه قرن ،)2بریدبنمعاویه عجلی (م101 .ق) و ابوحمه ثابتبندینار (م.
174ق) اشار داشتت .شتیخ مفیتد (م013 .ق) ،محمتدبنمستلم (م174 .ق) را از فقهتای
اصحاب باقرین

دانسته است 2.وی منهلت علمی باالیی نهد امام داشته؛ را ،نجا که امام

به شیعیان خود ،مراجعه به محمدبنمسلم (م174 .ق) را روصیه میکنتد 3.جایگتا فقهتی
ایشان ،فقط برای شیعیان و ارجاع امام باقر و امام صادق

نبود؛ بلکه علمتا و بهرگتان

اهلسنّت نیه به مقام باالی علمی ایشان اذعان داشتهاند؛ بهطوریکه ابوحنیفه (م174 .ق)،
 .1صدوق ،کتاب التوحید ،ص959ر955؛ طوسى ،اختیار معرفة الرجال ،ص912ر.911
 .2نجاشی ،رجال ،ص.111
 .1طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ص.151

78

بازخوانی جریانهای علمی شیعی اصحاب امام باقر

پس از ناروانی در پاسخ به مسئلهای فقهی ،به وی ارجاع میدهد 1.عبتدالرحمنبتنحجتاج
(زند در نیمه دوم قترن دوم) و حمتادبتنعثمتان (م154 .ق) نیته در روایتتی بته بررتری
محمدبنمسلم (م174 .ق) در فقه اعتراف نمودند 2.امام در روایتی ،به این نکته اشار دارند
که اگر این چهار نفر نبودند، ،ثار نبوت قطع و کهنه میشد 3.از ویژگیهای محمدبنمسلم
(م174 .ق) ،ربعیت از امر امام بود؛ هرچند مورد پییرش دیگران نباشد.

0

کشّی (م .حدود 304ق) ،در تسمیة الفقهاء نام شش نفر از اصتحاب امتام بتاقر و امتام
صادق

را نام برد و ،نها را در فقه میستاید که یکی از ،نها ،ابوبصتیر (زنتد در نیمته

قرن دوم) میباشد 7.در روایتی دیگر ،کشی ،لیث البختری مشهور به ابوبصیر (زند در نیمه
قتترن دوم) را بتته همتترا زرار (م174 .ق) ،محمتتدبتتنمستتلم (م )174 .و بریتتدبنمعاویتته
(م101 .ق) ،أوراد األرض و أعالم الدین معرفی میکند ۱.امام صادق

ضمن ستایش از

 .1همان ،ص ...« :152جئت الی ابی حنیفة صاحب الرأی ،فقال :ماعندی فیها شیء ،ولون علیر
بمحمدبن مسلم الثقفی ،فانّه یخبر ،فمهما افتاک به من شیء ،فعودی الیّ فاعلمینیه». ...
 .2همان ،ص ...« :156قال ابواحمرد (کنیره ابرنابریعمیرر) :فسرمعت عبردالرحمنبرنالحجراج و
حمّادبنعثمان یقوالن ماکان أحد من الشیعة افقه من محمدبنمسلم».
 .1همان ،ص.161
 .9همان ،ص.155
 .5همرران ،ص ،212ح« :911اجتمعررت العصررابة علرری تصرردیال ه ر الء االولررین مررن اصررحاب
ابی جعفر

و ابی عبداهلل

و انقادو لهم بالفقه ،فقالوا :أفقه األولین ستة :زرار و معروفبنخربوذ

و برید و ابوبصیر االسدی و الفضیلبنیسار و محمدبنمسلم الطایفی». ...
 .5همان ،ح« :912عن جمیلبندراج قال :سمعت أبا عبداهلل

یقول :أوتاد األرض و أعالم الردین

أربعة :محمد بنمسلم و برید بنمعاویة و لیث بنالبختری المرادی و زرار بنأعین»؛ یعنی کسرانی کره
زمین بهواسطه وجود این افراد محافظت میشود و از استوانههای دین هستند.
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ابوبصیر ،شیعیان را در مسائل فقهی به وی ارجاع میداد 1.اگرچه کتابی به وی نسبت داد
از او در

نشد ،اما با روجه به حجم روایارش در منابع حدیثی ،فقهی و رمجیدهای ائمه

کنتتار فقهتتایی ماننتتد :زرار (م174 .ق) ،محمتتدبنمستتلم (م174 .ق) و بریتتد (م101 .ق)،
میروان وی را از فقهای رأثیرگیار در جامعه شیعه دانست .ثابتتبتنأبتیصتفی  ،مکنّتا بته
ابوحمه ثمالی (م174 .ق) ،از بهترین اصحاب و راویان حدیث از امام سجاد ،امتام بتاقر و
امام صادق(علیهمالسالم) که ثقه و مورد اعتماد ائمه

بود  ،را زمتان امتام کتاظم

زند بود 2.کتابی در رفسیر و رساله حقوق ،به او نسبت داد شد است 3که نشان از جایگا
علمی و فقهی او دارد.
نقش،فرینی این جریان ،زمانی روشنرر خواهد شد که جایگا فقه در میان شیعیان قبل
از امام باقر

را با دور بعد ،ن مقایسه کنیم، .نگونهکه در برخی منتابع گتهارش شتد ،

شیعیان را قبل از امام باقر

 ،به احکام فقهی خود ،شنا نبودند؛ 0را اینکه به همت عالمان

و اصحاب خطّ فقهی شیعه با بهر گیری از روایات امام ،این نقتص را جبتران نمتود و بتا
شیو های مختلف :رشکیل مجالس علمی ،ررویج روایات فقهی ،جلسات مناظر و رکیه بر
احکام فقهی مدنظر امام در جامعه ،به ردوین فقه شیعی با مرجعیت روایات امتام بتاقر
اقدام نمودند .البته این روایات و گفتار امام ،اختصاص به فقه نداشته و در شکلگیری رشیع
و هویتبخشی ،ن در ابعاد مختلف :اعتقادی ،فرهنگی و اجتماعی نقش داشت.

7

 .1همان« :عن شعیب العقرقوقی قال :قلت البی عبداهلل ر علیه السرالم ر  :ربّمرا احتجنرا ان نسرلل
عن الشیء فمن نسلل؟ قال

 :علی

باالسدی»؛ یعنی ابابصیر.

 .2کشی ،رجال ،ص.129
 .1همان ،ص.115
 .9طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ص.925
 .5رسول جعفریان ،تاریخ سیاسی ،ج ،2ص.596
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 .2جریان کالمی

جریان دیگری در میان اصحاب امام باقر

وجود داشتکه بیشتر به دنبتال چرایتی

اندیشههای دینی و احکام فقهی بود .ازاین رو ،به صرف مشاهد اخبار و روایات قانع نشد
و برای دستیابی به احکام بهگونهای به دنبال اقناع خود و ارائه رحلیلهای عقالنتی بترای
پییرش بهتر عقاید و احکام بود اند .نمونههای فراوانی در مجامع روایی از سؤاالت مکترر
اصحاب از امامان

برای ،گاهی از احکام و عقاید دینی موجود است .عبداهللبنابییعفور

(م131 .ق) ،زرار بناعین (م174 .ق) ،ابانبنرغل بنرباح (م101 .ق) ،حمرانبناعتین (م.
101ق) و ...را میروان از نمونههای اصحاب جریان دوم برشمرد .عالمه حلی (م52۱ .ق)،
عبداهللبنابییعفور (م131 .ق) را از حواریون امام باقر و امام صادق
وی که اصالت کوفی دارد ،از شاگردان برجسته صادقین

معرفی میکنتد.

1

 ،یکی از سرسلسلههای ختطّ

فکری متکلمان است و مدری از عمر خود را در مدینه در کنار امام ستپری کترد استت.

2

منهلت اجتماعی وی در کوفه ،از اشتهار به رقوا حکایت دارد و در کوفته ،کرستی رتدریس
داشته استت 3.در منتابع فتریقین ،نهدیتک بته  244روایتت از او در موضتوعات مختلتف:
اعتقادی ،فقهی و اخالقی وارد شد که بیشتر ،نها ،روایات کالمی در موضوعات مختلفتی
چون :امامت 0،مهدویت 7و دیگر موضوعات ۱است .شایان ذکر است که موضوع امامتت در
این عصر ،از مسائل چالشی و مطرح بود و فرقههایی مانند کیسانیه و زیدیه ،در این بتاب
 .1عالمه حلی ،خالصة األقوال ،ص.106
 .2طوسی ،اختیار معرفة الرجال کشی ،ص.210
 .1نجاشی ،رجال ،ص.211
 .9بحرانی ،البرهان فی تفسیبر القرآن ،ج ،2ص.102
 .5ابنبابویه ،کمال الدین وتمام النعمة ،ج ،2ص.112
 .5شیخ مفید ،اوائل المقاالت ،ص.161
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فعالیت داشتند .کثرت روایات اعتقادی وی ارفاقی نبود ؛ بلکه دغدغه مسائل کالمی داشته
است 1.عبداهلل ،باور شاخهای از زیدیه نخستین (بتریه) را قبول نداشت که معتقد بودند حق،
با امامانی است که خدا رعیین کرد ؛ ولى مانعى ندارد که مردم خود با رأ خویش هرکه را
از ،ن خاندان خواستند ،به امامت رعیین کنند و چنانچه رعیین کردنتد ،او واجرباإلطاعرة
خواهد بود؛ 2به عبارری، ،نان به نص قائل نیستند و حقّ رعیتین امتام را منحصتر بته ختدا
نمىدانند .امام صادق

در روایتی اشار داشتند که هیچکسی مانند ابنابییعفور ،حقوق

الهی و رکالیف را رعایت نمیکند 3.او با نسبت دادن ویژگیهای فوق انسانی بته امامتان،
مخالف بود .ازاینرو ،در راریخ از گروهی به نام یعفوریه نام برد شد که از شیعیان منتس
به ابنابییعفور (م131 .ق) بود و دارای مواضع معتدلی در مسائل کالمی بودند.
دیدگا وی در بار مرجعیت علمی ائمته

0

قابتل روجته استت .او ضتمن پرهیته از

انتساب صفات فوق بشری به ائمه ،معتقد به نوعی مرجعیت علمی امامان به عنوانِ علمای
ابرار و لهوم اطاعت از امام به عنوان رهبر اسالمی بود 7.در مناظر میان معلتیبتنخنتیس
(م131 .ق) و ابنابییعفور (م131 .ق) ،معلی امامان را اوصیا و پیامبر دانست و ابنابییعفور
(م131 .ق) ،نان را با عنوان اوصیا ،علمای ابرار و ارقیا خواند ۱.امام در ردّ نظر معلی فرمود:
 .1منصوریراد« ،عبداهللبنابییعفور؛ متولمی ناشرناخته از جرگره محردثان امامیره» ،نقرد و نظرر،
ش ،55ص.155
 .2ناشی اکبر ،عبداهللبنمحمد ،فرقههای اسالمی و مسئله امامت ،ترجمه :علیرضا ایمانی ،ص.156
 .1طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ص ،291روایت« : ...ما أحد أدى إلینا ما افترض اهلل علیره فینرا
إال عبد اهللبنأبییعفور».
 .9مدرسی طباطبایی ،میراث موتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری ،ص.150
 .5طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ص.296
 .5همان ...« :فقال ابنأبییعفور :األوصیاء علماء أبرار أتقیاء ،و قال ابنخنیس :األوصیاء أنبیاء ،قال:
فدخال على أبی عبداهلل
ابرأ ممن قال إنا أنبیاء».

قال :فلما استقر مجلسهما ،قال :فبدأهما أبوعبداهلل

 ،فقال :یا عبرداهلل
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از کسی که ما را پیامبر بداند ،بیهارم 1.از کتاب یا دفتر حدیثی از ابنابییعفور در منابع نتام
برد شد که نهدیک به صد الی دویست حدیث از او در منتابع روایتت شتد استت .امتام
صادق

از بعضی شیعیان و اصحابش بهنیکی یاد میکند؛ از جمله در بتار وی فرمتود:

«هیچ کس را نیافتم که حرف مرا بپییرد ،امر مرا اطاعتت کنتد و در مستیر اجتدادم گتام
بردارد ،مگر این دو مرد :عبداهللبنابییعفور (م131 .ق) و حمرانبناعین (م101 .ق) .ختدا
،نان را رحمت کند که شیعیان مؤمن و خالص ما هستند و نام ،نها نهد ما در کتاب اصحاب
یمین که خدا به پیامبرش داد ، ،مد است».

2

ابتتانبتتنرغلت (م101 .ق) ،از اعضتتای سرشتتناس جامعتته شتتیعه و ستتر،مد در برختتی
دانشهای عصر خود بود 3.هرگا او به مسجد مدینه وارد میشد ،حلقههای درس دیگران
رعطیل و مسجد مملو از جمعیت میشد و ستونی که پیغمبر اکرم

در زمان حیارش به

،ن رکیه میزد ،برای ابان باقی میماند 0.کتابهای :الفضائل ،صفین ،مرن األصرول فری
الروایة علی ماهب الشیعة ،غرائب القرآن ،القرائات و معانی القرآن ،شش اثتری استت
که فهرستنگاران رجالی به نام ابان ثبت کرد اند 7.این امر ،نشان از جایگا خاصّ ابان در
،شنایی به حدیث و علوم مختلف دارد .هر دو گرو شیعه و سنّی ،ابانبنرغلت (م101 .ق)
را راوی موثقی در حدیث میشمردند.

۱

 .1همان ،ص.269
 .2همان ،ص.120
 .1نجاشی ،رجال ،ص.11
 .9همان ،ص.12
 .5همان ،ص10ر11؛ طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ص 56ر 51؛ ابرننردیم ،الفهرسرت ،ص265؛
نجاشی ،رجال ،ص.11
 .5ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،ج ،1ص51؛ همان ،ج ،5ص102؛ مقریزی ،إمتاع األسماع ،ج ،9ص.102
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روایات ابان ،نمایند گرایش معتدل و عالمانتهرتر رشتیع کتوفی بتود 1کته در مبتانی
اعتقادی ،اصول رفتاری و رعامل با دیگران در جامعه ،دیدگا افراطی نداشتند؛ از جمله نگا
افراطی و غالیانه به جایگا ائمه

را نپییرفت و همچنین ،با راویان و محتدثان اهتل-

سنّت رعامل گسترد داشت و علمای اهلسنّت نیه روایات او را پییرفته ،اذعان دارند که او
اهل غلو نبود است .همچنین ،روایارش به دور از رفکر باطنیگری و افراطیگتری ،بلکته
عالمانه است .مقام علمی او را ،نجا بود که امام از او خواسته بود در مسجد مدینه بنشیند و
فتوا دهد 2.ازاینرو ،او در مسجد مینشست و مردم که بسیاری از ،نها غیرشیعی بودند ،در
مسائل دینی به او مراجعه میکردند 3.ارجاع اصحاب به ابتانبتنرغلت (م101 .ق) نیته از
سوی امام صادق

صورت گرفت، 0.ن حضرت به ابان فرمود« :با اهل مدینته منتاظر

کن؛ چراکه من دوست دارم مردان و روایتکنندگانِ من مثل رو باشند 7».روایات ابتان در
قال سؤاالت از امام در موضوعاری چتون :روحیتد ،امامتت ۱،مهتدویت 5و دیگتر مستائل
اعتقادی 1،در منابع ،مد است.
 .1برای مطالعه بیشتر ،ر.ک :میراث موتوب شیعه ،ص.192
 .2نجاشی ،رجال ،ص« :10وقال له ابوجعفر

 :اجلس فی مسجد مدینرة و أفرت النراف ،فرانی

احب أن یری فی شیعتی مثل ».
 .1برقی ،محاسن ،ص121؛ کلینی ،کافی ،ج ،2ص520؛ طوسی ،رجال ،ص.110
 .9طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ص.111
 .5کشی ،رجال ،ج ،2ص.522
 .5کلینی ،کافی ،ج ،1ص166و201؛ فرات کوفی ،تفسیر فرات کوفی ،ص.12
 .6نعمانی ،الغیبة ،ص151؛ کلینی ،کافی ،ج ،2ص.152
 .2قمی ،تفسیر قمی ،ج ،2ص51؛ برقی ،محاسن ،ج ،1ص219؛ کلینی ،کافی ،ج ،2ص.111
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از دیگر اصحاب جریان کالمی ،زرار (م174 .ق) است که شیخ طوسی او را ثقته و از
میداند 1.کشی بنا بر روایتی از امام صادق

راویان امام باقر وامام صادق

 ،نامش را

در اسامی اهل بهشت میداند 2.از نظر علمی ،در میان اصحاب جایگا واالیی داشتت؛ رتا
،نجاکه جمیلبندراج (زند قبل از 243ق) ،در پاسخ ابنابیعمیر (م215 .ق) که از مجلس
او رمجید نمود  ،گفت :ما در مقابل زرار (م174 .ق) ،مانند کودکی بودیم که نهد استادش
کتاب می،موزد 3.در کالم اهلبیت
احیاکنندگان امر اهلبیت
احادیث امام باقر
امام صادق

 ،زرار (م174 .ق) و برخی دیگر از حافظتان دیتن،

و ،منین بر حالل و حرام الهتی هستتند .اگتر ،نهتا نبودنتد،

کهنه و مندرس میماند.

0

 ،اصحاب و یارانش را بته ستوی زرار (م174 .ق) و مجلتس درس او

ارجاع میداد 7.از او روایاری دربار ربیین مفهوم امامت ،بهویژ بحتث مفتروضالطاعته یتا
غیرمفروض الطاعه بودن امامان
ائمه

وارد شتد استت ۱.وی جایگتا علمتی بتاالیی نتهد

و شیعیان داشت و مرجع علمی جماعتی از امامیه بود 5.از ویژگیهتای علمتی او

که به نظر میرسد متأثر از ابوحنیفه باشد ،فتوا و استنباط احکام بر اساس نظر شخصی بود
 .1طوسی ،رجال ،ص.116
 .2همان ،ص.111
 .1همان ،ص.119
 .9همان ،ص« :115قال أبوعبداهلل
الندرست أحادیث أبی

 :رحرم اهلل زرار برنأعرین ،لروال زرار برنأعرین و نظررا ه

».

 .5همان ،ص« :115فإذا أردت بحدیثنا فعلی
فسللت أصحابنا عنه فقالوا زرار بنأعین».
 .5همان ،ص151ر.292
 .6کلینی ،کافی ،ج ،9ص.219

بهاا الجالس و أومرى إلرى رجرل مرن أصرحابه
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که مورد نهی امام بود .البته با وجود این ویژگی ،امام او را از فتوای دادن نهی نکرد بتود؛
بلکه هدف امام، ،گاهیبخشی در مورد شیو های نادرست اجتهاد بود .امام به منظور ربیین
و انطبتاق دستتاوردهای

شیو درست استنباط بر محوریت قر،ن و حجیت اهتلبیتت

اندیشه اصحاب بر ،نها به دلیل برخورداری از حجیت و عصمت ،رأکید داشتند و اصحاب را
از ارکا به رأی شخصی در استنباط احکام دینی برحیر داشته ،اعتماد به رأی شخصی را در
فهم دین بهشدت نکوهش میکردند 1.این روصیه امام بر پرهیه از رفسیر به رأی و قیاس،
با هدف جلوگیری از انحراف اصحاب در اندیشهورزی و پرهیه از نظریهپردازی بتر مبنتای
ارکای به رأی شخصی است .به همین جهت ،محمدبنطیار 2را مورد مؤاخی قرار میدهتد
که چگونه بر اساس دانش و عقل خویش ،به دنبال فهم رمام معتارف دینتی استت 3و یتا
ابوبصیر را از دستیابی احکام دین به وسیله رأی شخصی منع نمود؛ 0حتی حضرت رقاضای
ابوبصیر را در خصوص صدور فتوا بر اساس رأی و نظر شخصی در مسائلی که حکم ،ن در
قر،ن و روایات نیست ،رد نمود.

7

امام همچنین ،به ردّ قیاس در استنباط پرداخته ،رصریح میکند سنّت و احکام شرعی
با قیاس شناخته نمیشود و برای ربیین بهتر ،به مثالی رمسک جستند که چگونه میرتوان
 .1صدوق ،ثواب األعمال ،ص.252
 .2محمدبنعبداهلل طیار ،از موالی اهل کوفه است که امام باقر

او را تمجیرد نمروده و وجرود او

مباهات میکرد (عالمه حلی ،خالصة األقوال ،ص )150و هنگامی که شربههای در او ایجراد شرده
بود ،در مالقات با امام باقر

به مسیر هدایت و تبعیت از اهلبیت

معجم الرجال ،ج ،15ص.)255
 .1برقی ،محاسن ،ج ،1ص.211
 .9همان ،ص.215
 .5همان.

اطمینران یافرت (خرویی،
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قیاس را معیار قرار داد؛ با وجود اهمیت بیشتر نماز در روایات ،قضای روز بتر زن حتایض
واج است؛ اما قضای نماز ،بر او واج نیست 1.نتیجه قیاس را نهدیک شدن به شرک بر
شمرد و در پاسخ ابوحمه ثمالی (م174 .ق) در بار کوچکررین شرک، ،ن را بنای اندیشه
شخص از پیش خود دانست که بخواهد ،ن را مالک ح و بغض قرار دهد 2.شیو قیتاس
که در بین اندیشمندان جهان اسالم برای کشف احکام و معارف دین رایج بتود ،از ستوی
امام مورد نهی قرار میگرفت و بیان نمود که دین خدا هرگه با قیاس به دست نمی،ید 3.به
زرار هشدار میدهد از کسانی که در کار دین به قیاس پرداختهاند ،برحیر باشد؛ زیرا ،نتان از
،نچه بدان رکلیف شد بودند ،عبور کرد ، ،نچه را وظیفه داشتند بیاموزنتد ،کنتار نهتاد و بته
چیهی پرداختهاند که به ،نها واگیار نشد است .اینان روایات را بتر استاس رأی ختود رأویتل
نمود  ،بر خدا دروغ میبندند و در زمین و در مسائل دین ،دچار سرگشتگی و رحیر شد اند.

0

این نوع برخورد امام ،نشان از مخالفت با اصل فتوا دادن و رویکرد کالمی زرار نبتود
است؛ بلکه به زرار و دیگر اصحابِ این جریان ،هشدار میداد را بر استاس رأی و قیتاس
که در ،ن دور مرسوم بود ،فتوا ندهند .بر این مبنا و با معیارهای مطرحشد  ،ابانبنرغلت
به دستور امام در مسجد مدینه به صدور فتوا پرداخت 7.زرار بناعین ،مرجع فقهی جماعتی
از امامیه بود ۱.از موضوعات کالمی که مورد بحث و دغدغه علمی اصحاب امام بتاقر
بود  ،میروان به موارد زیر اشار داشت:
 .1همان ،ص.219
 .2صدوق ،ثواب األعمال ،ص.252
 .1برقی ،محاسن ،ج ،1ص.219
 .9مفید ،امالی ،ص51ر.52
 .5طوسی ،فهرست طوسی ،ص.99
 .5کلینی ،کافی ،ج ،9ص.219
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اسماعیلبنجابر (زند قبل از 101ق) ،در گفتوگو با امام باقر

اعتقادارش را به ،ن

حضرت عرضه نمود  ،به مسئله الهی بودن منص امامت و ضرورت اطاعت از ،نان اشتار
دارد 1..حمران (د .حدود 134ق) ،در ربیین مسئله امامت در روایتی از امام باقر

 ،بر لهوم

پیروی از امام معصوم در هر دورانی رأکید نمود و رخلف از ،ن را مستحق عیاب شتدن و
انکار رسالت پیامبر دانسته است 2 .زرار از امام باقر

در بتار واجت بتودن یتا نبتودن

شناخت امام سؤال کرد است که ،ن حضرت ،بر وجوب ،ن رأکید نمتود استت 3.از دیگتر
مسائل کالمی که مورد روجه اصحاب بود و در سؤال از امام مطرح میکردند ،مسئله علم
امام و محدود ،ن بود؛ از جمله در گهارشی ،سلیمانبنخالد (م101 .ق) از امام باقر

در

خصوص ،گاهی امام بر رویدادهای روزانه میپرسد ،امام در جواب بر ،گاهی امتام از کلیته
رویدادها در ما و سال رأکید دارد 0.از دیگر نمونههای اقداماتِ جریتان کالمتی شتیعیان،
شناسایی امام از طریق طرح سؤاالت و پاسخگویی امام بر اساس قر،ن و احادیتث پیتامبر
بود .سور بنکلی (زند قبل از 101ق) ،در گفتوگو با زیدبنعلیبنحسین ،به این مسئله
اشتتتار داشتتتته کتتته رنهتتتا بتتترادرش محمتتتدبنعلتتتیبتتتنحستتتین و بتتترادرزاد اش
جعفر بن محمد(علیهماالسالم) روانستند به سؤاالرشان پاسخ دهند، 7.گاهیبخشی اعتقتادی
شیعیان از سوی امام و جریانهای کالمی ،در ابعاد مختلف مسئله امامت بود و امام ضمن
رأکید بر وجود امام در عالم به عنوان حجت الهی ،حضور امام را برای بقای عالم ضتروری
دانسته است؛ بهگونهایکه با نبودن امام ،عالم از بین خواهد رفت.

۱

 .1همان ،ج ،1ص.122
 .2طبری ،بشار المصطفى ،ص.29
 .1همان ،ص.120
 .9کشی ،رجال ،ص155ر.150
 .5همان ،ص. 165
 .5صدوق ،کمالالدین ،ج ،1ص201و209؛ همو ،علل الشرائع ،ج ،1ص ،116ح11و.12
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دسته دیگر از روایات ،با رأکید بر نقش معنوی امام ،بستهشدن بتاب معرفتت الهتی 1و
عبادت نشدن خداوند 2را به دلیل عدم حضور امام در جامعه دانستند .ازایتنرو ،بتر استاس
نقل عبداهللبنبکیر (زند قبل از 101ق) از امام باقر
ضروری است 3.امام باقر

 ،وجود وصی بترای هتر پیتامبری

در پاسخ بته زرار  ،بتر لتهوم شتناخت امتام رأکیتد نمتود 0و

همچنین ،در گفتوگو با فضیلبنیسار (زند قبل از 101ق) ،رأکید دارند که هیچ عیری از
مردم پییرفتنی نیست؛ مگر با شناخت امام 7.ازاینرو ،امام در برابر گروهتی کته قائتل بته
شرط قیام برای امام بودند ،نظریته نصت الهتی امتام را مطترح نمتود  ۱و شتیعیان را بتا
نشانههای مختلف راهنمایی میکردند 5.امام در پاسخ نیاز کالمی شیعیان ،در گهارشتی د
نشانه برای شناخت امام ذکر نمودند 1.با نگاهی اجمالی به مطال فوق ،میرتوان دریافتت
اصتحاب برجستته امتام در راستتای رقابتل بتا سیاستتهتای فرهنگتی امویتان ،درصتتدد
هویت بخشی علمی و اعتقادی به شیعیان بودند که نتیجه ،ن ،شکلگیری جامعه اعتقادی
شیعه بود.
 .1همو ،کمالالدین ،ج ،1ص209ر.205
 .2نعمانی ،الغیبة ،ص126ر.121
 .1دیلمی ،اعالم الدین ،ص.959
 .9کلینی ،کافی ،ج ،1ص121ر« :120فإن معرفة اإلمام منَّا واجبة علیره و مرن لرم یر من باللَّره و
برسولِه و لم یتَّبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما فوَیف یجب علیه معرفة اإلمام و هو ال ی من باللَّره و
رسوله».
 .5برقی ،محاسن ،ج ،1ص.155
 .5الالنی ،نخستین اندیشههای شیعی ،ص.52
 .6کلینی ،کافی« ،بَابُ الْلُمُور الَّتِی تُوجِبُ حُجَّةَ الْإِمَام
 .2همان ،ص122ر.121

» ،ج ،1ص229ر.225
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 .3جریان تفسیری

روجه به رفسیر ،یات قر،ن را عصر امام باقر

 ،اگرچه همانند کالم هنوز ربتدیل بته

یک دانش رسمی با شاکلهها و ویژگیهای خاص خود نبتود ،امتا اهتلبیتت

هتم در

روایات و هم در زندگی عملی ،روجه ویژ ای به قر،ن داشتهاند .در زمینه ،گاهی بر قتر،ن،
در گهارشهایی بر این مسئله رأکید شد است که رنها ائمه

بر رمام ظاهر و باطن قر،ن

،گا هستند 1.امام ضمن روصیه به قرائت قر،ن در هر ش  2،صرف قرائت قتر،ن را کتافی
ندانسته ،بلکه در کنار،ن ،بر دوری از رحریف و اشتباهات نیه رأکید داشتند و در نامهاش به
سعدالخیر (م132 .ق) کسانی که با رفسیر به رأی، ،یات قر،ن را بر خالف واقعیت رفسیر و
رأویل مینمایند ،میمت نمود و پیروانش را در خصوص رحریف قر،ن و دوری از عمل به
قر،ن ،هشدار میدهد 3.در پی رأکید امام بر هماهنگی معارف فقهی و اعتقتادی بتا ،یتات
قتتر،ن ،روجتته بیشتتتر اصتتحاب ،ن حضتترت را بتته درک معتتانی و مفتتاهیم ،یتتات،ن و
پیگیریهای خاص ایشان را شاهدیم که میروان از ،ن به جریان رفسیری نام برد .پیروان
این جریان ،به منظتور درک بهتتر معتانی ،یتات قتر،ن و ارائته رفستیر صتحیح بته امتام
مراجعه میکردند و امام بترای هتدایت ایتن جریتان ،بته برختی نکتات مهتم پرداختته و
به مناسبت، ،یاری از قر،ن را رفسیر نمود است 0.حمران (د .حدود134ق) ،برای درک بهتر
معنای ،یه «هل أرى على الْإِنسان حین مّتن التدْهر لَتم یکتن شتیئذا مْتیکوراذ» ،بته ستراغ
امام باقر

میرود.

7

 .1همان ،ص.115
 .2همان ،ج ،2ص.512
 .1همان ،ج ،2ص.52
 .9همان ،ج ،1ص.222
 .5رجبیپور ،چگونگی و زمان گرایش خاندان اَعیَن به تشیع ،ص.21
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شاگردان و اصحاب متعلق به این جریان ،روایات رفسیری امام را مانند روایات فقهتی،
اصولی و اخالقی نقل کرد اند .ابن نتدیم در فهرستتش کتتابی در رفستیر قتر،ن بته امتام
باقر

به روایت از ابوالجارود نسبت داد است 1که از ،ن بهعنوان اوّلین مورد از فهرست

رفاسیر کهن قر،ن یاد میکند .این اثر در واقع ،مجموعه روایاری بود که ابوالجتارود از ،ن
حضرت در بار معانی قر،ن نقل کترد بتود 2.کتتابی در رفستیر بته جتابربنیهیتد جعفتی
(م121 .ق) نسبت داد شد که احتمال میرود با روجه به اررباطش با امام ،از ،ن حضترت
روایت کرد باشد 3.همچنین ،کتابی در رفسیر به ابتوحمه ثمتالی (م174 .ق) نستبت داد
شد که حاوی روایات رفسیری امام است 0.در منابع ،از کتاب رفسیری هم نتام بترد کته
روسط سه رن از جمله ابوحمه ثمالی (م174 .ق) ،از امام روایت شد و جهء کتابی بود که
به نام رفسیر امام باقر

در روزگار وی در دسترس بود 7.رفسیر برختی ،یتات احکتام در

بتتار طهتتارت ۱و رحتتریم خمتتر 5،بیتتان ویژگتتیهتتای قصتتههتتای قر،نتتی 1،والیتتت الهتتی
 .1ابنندیم ،الفهرست ،ص.62
 .2مدرسی طباطبایی ،میراث موتوب شیعه از سه قرن نخستین ،ص.56
 .1نجاشی ،رجال ،ص.121
 .9همان ،ص« :115له کتاب تفسیر القرآن».
 .5مدرسی طباطبایی ،میراث موتوب شیعه ،ص ،56بره نقرل از :عبرداهللبرنحمرزه ،عقرد الثمرین،
ص.112
 .5کلینی ،کافی ،ج ،2ص ،25ذیل آیه  5سوره مائده« :یا ایها الراین آمنروا اذا قمرتم إلری الصرال
فاغسلوا وجوهوم وایدیوم الی المرافال».
 .6همان ،ص ،10ذیل آیه  10سوره مائده« :انما الخمر و المیسر و األنصاب و األزالم رجرس مرن
عمل الشیطان».
 .2تفسیر قمی ،ذیل آیه  9سوره یوسف« :اذ قال یوسف ألبیه یا ابت انی رأیرت احرد عشرر کوکبرا
والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین».
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و شیعیان در قر،ن 2و نیه بیان شأن نهول برخی ،یات قر،ن،

3

از موضوعاری رفسیری امام بهشمارمی،ید که روسط شیعیان متعلق بته ایتن جریتان ،نقتل
شد است .پیروان ائمه

و شیعیان متعلق به این جریتانهتای علمتی ،نتهد ائمته

منهلت داشته ،در روایتی از معصوم به برانگیخته شدن هر امامی بتا حواریتون و اصتحاب
خاصش در روز قیامت اشار شد است و در ادامه حدیث ،اصحاب عالم و جریانساز امتام
باقر

برشمرد شد اند که مشتمل بر بیشتر افراد میکور در جریانهای فوق میباشد.

0

 .4جریان معنیگرایی

پیروان این جریان ،برخالف جریانهای قبلی ،به ظواهر نصتوص پتایبنتد نبتود  ،بتر
رأویل معنا و باطن اصرار داشتند و حتی مسائل فقهی را با نگا باطنی رفستیر متیکردنتد.
جابربن یهید جعفی (م121 .ق) را میروان فرد شاخص این جریان در دور امتام بتاقر
دانست .روجه او به بطون ،یات و احادیث و رعالیم خاصّ امام دربار ظاهر و باطن قر،ن به
او 7و دستور ،ن حضرت مبنی بر عدم نقل برخی روایات برای مردم و یا اینکه در صتورت
سنگینی این رعالیم ،ستر در چتا فترو بترد و احادیتث را بازگویتد ۱،زمینته انتستاب جتابر
(م121 .ق) به باطنیگری و غلو را فراهم نمتود استت .همچنتین ،روایتات فراوانتی از او
 .1طبرسی ،مجمع البیان ،ج ،1ص ،229ذیل آیه  191سوره بقره.
 .2قرطبی ،الجامع ألحوام القرآن ،ج ،11ص.26
 .1طبرسی ،مجمع البیان ،ج ،5ص ،56ذیل آیه  102سوره توبه.
 .9کلینی ،کافی ،ج ،11ص ...« :222ثم ینادی أین حواری محمد بنعلی و حواری جعفر بنمحمد؟
فیقوم عبداهلل بنشری

العامری و زرار بنأعین و برید بنمعاویة العجلی و محمد بنمسلم و أبوبصریر

لیث بنالبختری المرادی و عبداهلل بنأبری یعفرور و عرامر برنعبرداهللبرنجااعره و حجرر برنزائرده و
حمرانبنأعین».
 .5کشی ،رجال ،ص111؛ برقی ،محاسن ،ج ،2ص.100
 .5کشی ،همان؛ کلینی ،کافی ،ج ،2ص.156
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دربار معجهات پیامبر و کرامات ائمه

نقل شد استت کته در میتان روایتات شتیعی،

غیرمعمول است؛، 1نگونهکه از عبدالرحمنبنشریک نخعی (م245 .ق) نقل شد کته نتهد
پدرش د ههار حدیث عجی از جابر (م121 .ق) است 2.برخی اعتقتادات بتاطنی صترف،
مانند وجود پیشین ارواح انستانهتا 3و پیشتگویهتایی دربتار حتواد ،ینتد  ،همچتون:
اختالفات و درگیریهای داخلی عباسیان 0،دفن امام رضا

در خراسان 5،حفر کانال ،ب

کوفه در زمان منصور عباسی ۱،قیام ابوالسرایا در ستال 155ق 5و حتوادثی دیگتر ،بته وی
منسوب است.
وجود این روایتات ،موجت شتد کته برختی از عالمتان شتیعه ماننتد نجاشتی ،جتابر
(م121 .ق) را مختلط و منحترف بداننتد 1.البتته بستیاری از علمتا ،ایتن نظتر نجاشتی را
نپییرفتند .او از فقهای اواخر دور اموی است و شخصیت وی به گونهای است که بهرگان
اهلسنّت و مخالفان اندیشه او نیه از وی روایت کرد اند و از او به «خهانههای علم» رعبیر
نمود اند 5.به دلیل مشی خاصّ او ،برخی منابع از حضور اهلسنّت در نماز جماعت وی خبر
 .1برررای مطالعرره بیشررتر در ایررن زمینرره ،ر.ک :کلینرری ،کررافی  ،ج ،1ص115؛ کشرری ،رجررال،
ص.19
 .2ذهبی ،میزان اإلعتدال ،ج ،2ص.260
 .1کلینی ،کافی ،ج ،1ص992؛ صفار ،بصائر الدرجات ،ص.165
 .9عیاشی ،تفسیر عیاشی ،ج ،1ص59ر.55
 .5صدوق ،عیون اخبار الرضا ،ج ،1ص.222
 .5خصرریبی ،الهدایررة الوبررری ،ص122ر ر121؛ قطرربالرردین راونرردی ،الخرررائج والجرررائ  ،ج،2
ص659ر655؛ کشی ،رجال ،ص.112
 .6ابیالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،ص.192
 .2نجاشی ،رجال ،ص.122
 .1ذهبی ،تاریخ اسالم ،ج ،2ص.51
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داد اند 1.مقام قضایی او نیه مورد رأیید حاکمیت بتود استت .گتهارش محمتدبنستعد (م.
234ق) ،هنگامیکته عیستیبتنمستی بجلتی (زنتد رتا 171ق) 2درکوفته بته قضتاوت
میپرداخت ،کنار او مینشست.

3

جابر (م121 .ق) ،از اصحاب خاص امام باقر
بر امامت فرزندش امام صادق
رسولاهلل بته علتی

به شمار می،ید که بعد از ،ن حضرت،

بود و بر اساس روایتی ،معتقد است کته علتم امتام از

و از ایشتان بته حستنین ،و ستپس از امتامی بته امتام دیگتر رتا

جعفربن محمد رسید است 0.وی بر مبنای مشی باطنگرای خود ،از راویل ،یته «انّ عرد
الشهور عنداهلل اثناعشر شهرا فی کتاب اهلل ...فالتظلموا فیهن انفسوم» از امام بتاقر
میپرسد و ،ن حضرت در پاسخ« ،سال» را جدّش رسول ختدا

و دوازد متا ستال را

امامان دوازد گانه و رأویل «فالرظلموا فیهن انفسکم» را اعتقاد به جمیع دوازد امام برای
هدایت شدن دانست 7.دیگر اصحاب نیه دربار معانی ،یات قر،ن از امام سؤاالری میکردند
که میرواند نشانه فضای باطنیگتری دور باشتد .فضتیلبتنیستار (نیمته دوم ستد دوم
هجر ) از بهرگان امامیه ،از امام باقر

در مورد روایت «هیچ ،یتها از قتر،ن نیستت،

مگر اینکه برا ،ن ظاهر و باطنى است» ،سؤال میکند ۱و در گهارشی دیگتر ،حمتران
(د .حدود 134ق) از ،ن حضرت در مورد چیستی ظاهر و باطن قر،ن میپرسد.
 .1طوسی ،تهایب األحوام ،ج ،1ص92؛ حرّ عاملی ،وسایل الشیعة ،ج ،2ص.910
 .2از طرف خالدبنعبداهلل قسرى ،قاضى کوفه بود و روزگارى دراز ،بر آن کار بود.
 .1ابنسعد ،الطبقات الوبری ،ج ،5ص.195
 .9ذهبی ،میزان االعتدال ،ج ،1ص121؛ کلینی ،کافی ،ج ،2ص.156
 .5طوسی ،الغیبة ،ص.191
 .5صفار ،بصائر الدرجات ،ج ،1ص.115
 .6صدوق ،معانی األخبار ،ص.251
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اگرچه جریان باطنیگری جابر (م121 .ق) و وجود برخی روایات شتبهغالیانته از وی،
فضا را برای اقدامات غالت فراهم نمود و غالیان بعدی به نقل اخبار و روایات او در منتابع
خود پرداخته یا عقاید غلو،میه به او نسبت دادند ،باید او را از ارهام غلتو دور دانستت؛ زیترا
نشانههایی بر صحت عقاید او بر اساس اندیشه امامیه موجود است و با وجتود رضتعیف از
سوی برخی رجالیون متقدم 1،از سوی علمتای متتأخر متدح شتد استت .حت ّر عتاملی (م.
1140ق) با ردّ این ارهامات ،معتقد است از مجموع روایات ،مدح وی ررجیح دارد و ،نچه را
در ذمّ وی وارد شد  ،مبتنی بر رقیه دانسته است 2.مامقانی ،ضمن روثیق وی بیتان داشتته
که جابر در نهایت جاللت بود و نهد ائمه

منهلتی عظیم داشته و از اهل اسرار و امین

،ن بهرگواران بود است 3.برخی دیگر از رجالیون معاصر ،مانند ،یتتاهلل ختویی و شتبیری
زنجانی نیه وی را مدح نمود اند و او را دانا به اسرار امام باقر

معرفی کرد اند 0.میتهان

رأثیرگیاری وی ،حتی بر اهلسنّت ،نشان از موقعیت ممتاز و جریان باطنی وی داردکه بتا
مالحظه برخی حساسیتها در این دور  ،و از طرفی ،گرایشهای متعدد اجتماعی و سیاسی
از سوی دیگر شیعیان ،میروان نقش جتابر (م121 .ق) و جریتان بتاطنیگتری در انتقتال
معارف ائمه

به نسل بعد را مهم روصیف نمود.

آثار و نتایج جریانهای علمی دوره

جریان های علمی ذکرشد  ،در جامعه شیعی پیروانتی داشتت کته بتا روجته بته جایگتا و
ویژگیهای شخصیتها ،میروانست در ستیر جریتانهتا و رحتوالت ،ن رأثیرگتیار باشتد.
 .1نجاشی ،رجال ،ص122؛ ابنداود ،رجال ،ص51و.211
 .2حرّ عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،10ص.111
 .1مامقانی ،تنقی المقال ،ج ،1ص.201
 .9خررویی ،معجررم رجررال الحرردیث ،ج ،9ص199؛ شرربیری زنجررانی ،الجررامع فرری الرجررال ،ج،1
ص.152
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گهارشهای منابع ،حکایت از نقش،فرینی افرادی مانند :ابانبنرغلت (م101 .ق) ،خانتدان
اعین ،بریدبنمعاویه عجلی (م .حدود 101ق) و دیگران در برختی رختدادهای فرهنگتی و
اجتماعی جامعه دارد که میرواند به جایگا علمی ،نان برگردد .ازاینرو ،میروان گفت این
جریان ها ،دستاوردها و پیامدهایی علمی ،فرهنگتی و اجتمتاعی در جامعته داشتتهانتد کته
در پی می،ید:
 .1انحصار مرجعیت علمی امام

از ،ثار و نتایج جریانهای علمیِ شیعی دور  ،انحصتار مرجعیتت علمتی امتام بتاقر
بود است؛ بهگونهای که مبانی فکری و اندیشه اصحاب در حوز های مختلف را دیدگا ها و
روایات امام شکل می داد که برگرفتته از رعتالیم ،ن حضترت بتود .امتام نیته بتا رأکیتد بتر
و ضرورت اخی معارف دینی از ،نان ،مسیر صحیح کست علتم را

مرجعیت علمی ائمه

معرفی نمود 1و مصداق «فاسئلوا اهل الیکر» بترای اختی علتم را اهتلبیتت

ائمه

دانسته 2و ائمه

را خهانهداران علم الهی معرفی میکرد، 3.ن حضترت در گفتتوگتو بتا

فضیلبنیسار (نیمه دوم سد دوم هجر ) ،علتم ختارج از مستیر اهتلبیتت
دانست.

را باطتل

0

رعالیم امام ،اصحابِ خردورزِ ائمه

را به دنبال استنباط معارف دینی از قتر،ن بترد.

البته این مسئله ،مبتنی بر ،موز حجیت ائمه

است که برخی از اصحاب پیرو امام ،بته

،ن اشار داشته و در گفتوگوها ومجادلههای علمی به ،ن استناد نمودند؛ ،نگونهکه زرار
 .1کلینی ،کافی ،ج ،1ص.111
 .2صفار ،بصائر ،ج ،1ص12ر.91
 .1همان ،ص101ر.105
 .9همان ،ص.511
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(م174 .ق) در مناظر با ربیعة الری ،استناد به قول خلفیه دوم از سوی وی را نپتییرفت و
حجیت را از،نِ معصوم دانست 1.در روایت ابوحمه ثمالی (م174 .ق) ،به بحث فقهی میان
امام و اصحاب عالمشان اشار شد است.
اصحاب شیعی ائمه

2

 ،بر مسئله انحصار مرجعیت علمی در ائمه

حمرانبناعین (د .حدود 134ق) ،از اصحاب ممتاز امام باقر
سخنان ائمه

رأکید داشتتند.

 ،رنها بته نقتل روایتات و

می پرداخت و اگر با دیگران در مجلسی بود و ،نها کالمی غیتر از کتالم

ائمه ذکر میکردند، ،نان را به سخنان ائمه سفارش مینمتود؛ بتهگونتهایکته در صتورت
رخلف ،مجلس را ررک میکرد 3.همچنین ،در منتاظرات از کلمتات اهتلبیتت

بهتر

میبُرد و به همین جهت ،مورد رمجید قرار میگرفت 0.ابانبنرغلت (م101 .ق) ،بته نشتر
معارف اهلبیت

در مدینه اقدام میکرد است 7.جابربتنیهیتد جعفتی (م121 .ق) ،بته

منظور ربیین جایگا ائمه

هرگا میخواست روایتی از امام باقر

نقتل کنتد ،از ،ن

حضرت با عنوان «وصی األوصیاء و وار علم االنبیتاء» یتاد متیکترد ۱.زرار برناعرین
(م174 .ق) و محمدبنمسلم (م174 .ق) در کوفه که کانون اصلی حضور امامیان بتود ،بته
نشر رعالیم ائمه
امام باقر

پرداختند و اصرار بر این امر ،را ،نجتا بتود کته هشتامبتنعبتدالملک،

را نبی مردم کوفه معرفی کرد است.

 .1کشی ،رجال ،ص.151
 .2کلینی ،کافی ،ج ،5ص.255
 .1کشی ،رجال ،ص.161
 .9کلینی ،کافی ،ج ،1ص.161
 .5طوسی ،الفهرست ،ص.99
 .5مفید ،ارشاد ،ج ،2ص.150
 .6کلینی ،کافی ،ج ،2ص120ر.122
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 .2حضور مؤثر جریانهای علمی شیعی در حوزههای مختلف

با شکلگیری جامعه اعتقادی شیعه در دور امام باقر

 ،ظهور علمتا و بهرگتان شتیعه و

رأثیرگیاری ،نها بر فضای علمی و فرهنگی دور را میروان از دیگر نتایج و دستتاوردهای
جریانات علمی این دور به شمار ،ورد .حضور جریانهای مختلف علمی شیعی در فضتای
فکری و فرهنگی جامعه ،با وجود رقابل و سختگیری حاکمتان امتوی ،بتا هتدف رحکتیم
بنیادهای فکری شیعه ،ررویج اندیشهها و رهنمودهای ائمه

و رتدوین مکتت علمتی

شیعه بود 1.شیو غال این جریانها ،بهر مندی از سیاستت پرهیته از مجتادالت و رقابتل
نظامی و اولویت بخشی به فعالیت علمی و فرهنگی برای رثبیت مبانی فکتری و اعتقتادی
شیعه در حوز های علمی مختلف بود .از مهمررین شخصیتهای رأثیرگیار و جریتانستاز،
میروان به :جابربنیهید جعفتی (م121 .ق) ،ابتانبتنرغلت (م101 .م) ،حمترانبتناعتین
(د .حدود 134ق) ،محمدبنمسلم (م174 .ق) ،زرار بناعرین (م174 .ق) ،بریتد العجلتی
(م101 .ق) و ...اشار داشت .با روجه بته گستتر دانتش استالمی در دور امتام بتاقر
ورحوالت علمی ت فرهنگی و شکلگیری جامعه اعتقادی شیعه در این دور  ،این اصتحاب
در حوز های مختلف علوم وارد شد و با بهر مندی از رعالیم امتام ،در برابتر اندیشتمندان
دیگر فرقهها ،به بیان اندیشهها و اعتقادات خود پرداخته و در جلسات و مناظر ها معلومات
خود را عرضه میکردند و امام افراد و پرسشکنندگان را متناس با سؤالشان به سوی ،نها
ارجاع میداد؛ ابانبنرغل  ،فقیه ،قاری و لغوی مشهور دور خود بود .زرار (م174 .ق) ،در
فقه و کالم رخصص داشت .محمدبنمسلم ،محد و فقیه مشهوری که امام دیگر شیعیان
را برای دریافت حکم دین به او ارجاع میداد .وی در مسجد مینشستت و فتتوا متیداد و
همین طور ،دیگر اصحاب که هرکدام در موضوعی رخصص داشتند و رالشهتای علمتی
،نان ،در به ثمر رسیدن اهداف نهضت علمی امام مؤثر بود.
 .1الالنی ،نخستین اندیشههای شیعی ،ص19ر .11
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 .3نظاممند شدن تعالیم دینی شیعه

 ،در این زمینه پُررنگ بود؛ بتهگونتهایکته

ریکر رالش شیعیان رحت هدایت امام باقر

میروان این اقدامات را پایه حوز علوم دینی و شکلگیری جامعه اعتقادی شیعه دانستت.
کوشش اصحاب امام باقر و امام صادق

درفراگیری علوم و انتقال ،ن به عالقهمندان و

شاگردان در سیر راریخی خود ،به شکلگیری حوز های درستی در مباحتث فقته ،رفستیر،
کالم و سایر علوم منجر شد است .بررسی میرا روایی امام باقر

که در منابع روایتی

گهارش شد  ،نشان از نفش،فرینی جریانهای شیعی در ررویج و ربیین احادیث فراوان امام
در فضای فکری جامعه دارد که نقش مؤثری در نظاممندسازی مکتت اهتلبیتت

در

این دور داشت.

بررسی روایات کتاب مسند االمام البتاقر

از مرحتوم عطتاردی ،از مجمتوع 7۱5۱

روایت 2111 ،روایت فقهی ( )%31و  1355روایت کالمی (1275 ،)%20روایتت در حتوز
قر،ن و رفسیر ( )%22و  1۱1روایت ( )%1۱در حوز اخالق و فضایل بود است 1کته نشتر
،ن روسط اندیشمندان شیعی ،جریانهای مختلف ،جامعیت و نظتاممنتدی رعتالیم دیتن و
ررویج عقاید صحیح را در پی داشت؛ بهگونهایکه در نگا کلی ،سه حوز کالن :اندیشته،
رفتار و اخالق را شامل میشود .نگاهی اجمالی به شرایط علمی ،فرهنگی و اجتماعی عصر
امام باقر

و بازشناسی فضای صدور روایات ،نشانگر اولویت مباحث فقهی ،نیتاز بیشتتر

شیعیان در مسائل و مشکالت رفتاری در حوز فقه و احکام و نیه روجه بیشتر اصحاب امام
به فقه و طرح سؤاالت از امام و پاسخ ،ن حضرت میباشد .همچنین ،در حوز کالم نیه که
حجم باالیی از روایات امام را در برگرفته و نشانگر این نیازمندی در شیعیان و نقش،فرینی
جریان کالمی است .البته با روجه به اصالت و اهمیت رعتالیم قر،نتی در مبتانی کالمتی و
برای رکوین اندیشهها و اصول اعتقادی ،حجم روایات در موضوعات قر،نی ،بهویژ رفسیر
 .1جدول بررسی آماری روایات امام ،در پایان مقاله آمده است.
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،یات قر،نی نیه زیاد بود که در پاسخ سؤاالت و یا در ربیین بهتر و مستند نمودن اندیشهها
در موضوعات مختلف ،از سوی اصحاب امام ررویج شد .اخالق و مسائل مربوط بته حتوز
رفتار نیه در اندیشه دینی اهمیت داشته و مورد روجته اصتحاب ،ن حضترت بتود استت.
ازاینرو ،روایات فراوانی در حوز های گوناگون اخالقی مانند :زهتد ،روبته ،رواضتع ،شتکر،
رفق ،مدارا ،جود ،سخا ،قناعت ،حلم ،اخالص ،رضا ،حسن ظن ،رقوا ،رقیه و کتمتان ،دنیتا،
ربعیت از هوای نفس، ،داب معاشرت و سایر صفات پسندید و رذیله اخالقی ،مورد روجه و
ربیین از سوی اصحاب قرار گرفته است.
از مهمررین اقدامات اصحاب امام باقر
شیعه ،معرفی جایگا معنوی و علمی اهلبیت

در جهت نظتاممندستازی رعتالیم اعتقتادی
و دعوت دیگران به متودت و پتییرش

واج الطاعه بودن ائمه بود .کمیتبنزید اسدی ،در قال اشعاری به ذکر فضایل و مقامات
اهلبیت

میپرداخت 1.مناظر با پیتروان دیگتر فرقتههتا ،یکتی از را هتای رترویج و

محافظت از رعالیم مکت شیعه روسط اصحاب امام باقر
پیامبر بودن امام حسن

و امام حسین

مناظرات بر اساس دستور امام باقر

بود .ابوالجارود ،در مورد فرزند

 ،با غیرشیعیان مناظر میکترد 2.البتته ایتن

بود که از شیعیان می خواست با دیگر مسلمانان بر

اساس ،یات قر،ن در مسئله امامت مناظر کنند 3.ازاینرو ،ابوبکر حضرمی از اصحاب امام،
در مورد امامت به مناظر با زیدبنعلی پرداخت 0.اصحاب امام ،بته صترف منتاظر اکتفتا
نمیکردند و برای اطمینان از صحت اندیشههای خود و انطباق با نظام اعتقادی امامیه، ،ن
را با امام در میان میگیاشتند؛ ،نگونهکه محمدبنمسلم پس از گفتوگو با زیدبنعلی، ،ن
 .1کشی ،رجال ،ص206ر.202
 .2کلینی ،کافی ،ج ،2ص116ر.112
 .1استرآبادى ،تلویل اآلیات الظاهر فی فضائل العتر الطاهر  ،ص615ر.616
 .9کشی ،رجال ،ص.915

010

را به امام باقر

بازخوانی جریانهای علمی شیعی اصحاب امام باقر

عرضه میکند را از صحت یا بطالن ،ن مطلع شود 1.برگهاری جلستات

بین شیعیان ،و همچنین سؤال از امام از سوی اصحاب ،در راستای رقویت و رصحیح نظام
اعتقادی شیعه صورت میگرفت .دیدگا زرار (م174 .ق) دربار ایمان ،سؤالهتایی بترای
حمرانبناعین (د .حدود 134ق) به همرا داشت که برای پاسخ ،نها ،نهد امام متیرفتت.
حمران ،از طریق گفتوگو با امام ،با مسئله رفاوت اسالم و ایمان ،شنا شد.

2

3

نتیجه

اگرچه رفکیک و جداسازی گستر فعالیت علمی اصحاب امام باقر

و نقل روایات ،نان

در حوز های مختلف ،دشوار به نظر میرسد ،اما با روجه به مجموع روایات منقول از امتام،
نوع نقش،فرینی علمی و شهرت ،ثارشان در منابع اصلی ،جریانهای علمی اصحاب امام را
با روجه به اهمیت و گستر ،ن ،میروان در چهارگرایش اصلی :فقهی ،کالمی ،رفسیری و
باطنیگری برشمرد.
محمدبنمستلم (م174 .ق) ،ابوبصتیر ،بریتدبنمعاویته عجلتی (م101 .ق) و ابتوحمه
ثابتبندینار (م174 .ق) ،نمایند جریان فقهی میباشند که با نقل روایات فقهی و رترویج
احکام ،به ربیین فقهی مکت شیعه پرداختند و عبداهللبنابییعفور (م131 .ق) ،زرار بناعین
(م174 .ق) ،ابانبنرغل بنرباح (م101 .ق) و حمرانبناعین (م101 .ق) ،نمایند گترایش
کالمی هستند که عالو بر ررویج احکام و رعالیم دین ،به چرایی و ربیین عقالنی ،ن نیته
گرایش داشتند .رأکید امام نسبت به هماهنگی معارف فقهی و اعتقادی با ،یات قر،ن ،روجه
اصحاب ،ن حضرت به درک معانی و مفاهیم ،یات ،ن را درپی داشته ،موجبات شکلگیری
جریتان رفستتیری شتتد .ابوالجتتارود ،عبتتداهللبتتنحمته  ،یحیتتیبتتنابتتیعمتتران همتتدانی و
 .1خزاز قمی ،کفایة األثر ،ص110ر.101
 .2شیخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص.902
 .1کلینی ،کافی ،ج ،2ص26و.126
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حمرانبناعین (د .حدود134ق) را میروان مهمررین نمایندگان این جریان دانست کته در
پی میمت امام نسبت به رفسیربهرأی ،یات قر،ن ،برای دوری از رحریف و اشتتباهات ،بته
دنبال رفسیر و فهم صحیح ،یات قر،ن بر اساس رعالیم و روایات امام بودنتد .جتابربنیهیتد
جعفی (م121 .ق) را میروان برجستهررین نمایند جریان باطنی برشمرد که با اندیشتههتای
معنویتگرا و باطنیگری خود ،فضای روجه به رأویل و الیههای مختلف معنتای ،یتات را در
میان شیعیان جاری ساخت و به دنبال وی ،دیگر اصحاب مانند فضیلبنیسار (نیمه دوم سد
دوم هجر ) و حمران (د .حدود134ق) ،به دنبال فهم معانی دقیقرر و رأویتل ،یتات بودنتد.
شایان ذکر است که رعامل نمایندگان این جریان ها ،خالی از چالش نبود و در مواردی ،دچار
رعارض و اختالفاری میشدند که با راهنمایی امام کاهش مییافت .پیامدهای این جریانهای
علمتی در جامعته را متیرتوان در انحصتار مرجعیتت علمتی ائمته  ،حضتور رأثیرگتتیار و
نقش،فرینی علمای شیعی در حوز های مختلف و نظاممند شدن رعالیم دینی شیعه دانست.
جدول روایات امام باقر

ردیف

بر اساس کتاب مسند اإلمام الباقر

رعداد

عنوان

درصد روایات

1

مجموع روایات فقهی

2111

%31

2

مجموع روایات کالمی

1355

%20

3

مجموع روایات قر،نی و رفسیری

1275

%22

0

مجموع روایات اخالقی و فضایل

1۱1

%1۱

۱

جمع کل روایات

7۱5۱

%144

تعداد و درصد روایات
روایات اخالقی و فضائل
روایات کالمی
روایات قرآنی و تفسیری

861; 15%
2181; 39%
1377; 24%
1257; 22%
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