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، نهضه   در مقایسه با دیگر ائمهه  ویژگی برجسته عصر امام باقر

مههبگ ی و  علمههی و هرگیگههی مسههلمانان در هن دورا و ایامههنگا  درون  

گا  نخسه  گرهر ،    مبگ ی هن اس . در هضا  علمی و هرگیگی دگه برون

گها  گونهاگون، مانیهنر مرج هه، قنریهه،      گا  مختلف با اننیشهحضور هرقه

 خوارج، متصوهه و غهت  ا  یهط فهرو، و هگه تگی هوهر  و اجتمهاعی       

گیعی ا  فرو دیگر، مشوتتی را برا  گیعیان انیهن هورد. در نیهی    درون

 در ایهه  دورا، بههر اایههه رگیمودگهها و  گههرای،ی، ااههااا امههام بههاقر

گا  حضر ، ا  فریق ترویج احوام هقهی و ت یی  اننیشه گا  هنراگگشایی

 گیعی در قالب نین جریان علمی، به تث ی  موتب گیعه ارداختین. 

 کههارگیر  گههیوا ایهه  نوگههتار، دراههند بررسههی ایهه  مو ههو  بهها بههه

مین  ا  میابع اوّلیهه حهنیثی، ت سهیر ، هقههی و      توای ی ه تالیلی و بهرا  

گها   دگینا هن اس  کهه جریهان   اژوگش، نشانگا  ای   تاریخی اس . یاهته

 تهری    تهوان ا  مهه   گرایهی را مهی  علمیِ هقهی، کتمهی، ت سهیر  و معیهی   
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گا  علمی گیعی هن دورا برگمرد که نتایری نونر مرجعیه  علمهی   جریان

اعتقاد  گیعه، قهرار  ههرییی علما  گیعه در ترویج و تث ی  جامعه امام، نقش

 داگ .یگاا اهتا را در ای گرهت  ااااا امام در جا
 

، اصحاب امام باقر یعی،ش یعلم های یانجر یعیان،، شامام باقر :کلیدواژگان

 یفِرَق اسالم

  مقدمه

های شیعی و پایان مرزبندی اوّلیه خطوط فکری، در مدینه که گیری نخستین اندیشهشکل

بود، صورت گرفتت و در ستیرراریخی ،ن، کوفته بستتر      بیت پیامبرمحل زندگی اهل

هتای فکتری و   ها بود. بررسی اجمالی جریانمناسبی برای پرورش و گسترش این اندیشه

ررین اصول فکری و اعتقادی شیعه در  اجتماعی شیعیان، نشان از رثبیت اوّلیه برخی از مهم

میته  اصتلی شتیعه از ابتتدای     همان دورانِ سه امام اوّل شیعیان دارد؛ به عبتارری، وجته م  

و  1در جامعه اسالمی مشخص بود پیدایش یا ظهور شیعیان را قبل از قیام امام حسین

اگر بپتییریم   2رنها مُهر رسمیت بر رشیع زد. به اعتقاد بعضی محققان، قیام امام حسین

کترد    ، بعد از واقعه کربال اعالم موجودیتبیتکه شیعه به معنای اعتقاد به امامت اهل

بود  باشد، معنای ضمنی ،ن، رثبیت مبانی اوّلیه فکری و اعتقادی قبل از قیام امام حسین

 ، نقش مهمی در ربلیغ و گسترش رشیع داشت.مندی اعتقادی و رالش امام سجادو بهر 

ق( نیته کته   11و شیعیان ،نها، در طیف محمد حنفیه )م.  های ائمه در کنار فعالیت

داشت، مباحثی ماننتد: روحیتد، قضتا و قتدر، جبتر و       امیرمؤمنان هایریشه در اندیشه

مطرح شد  بود و دیدگا  شیعه به عنوان گروهی بتا  جه ،ن  اختیار، بداء، مهدویت، غیبت و

                                              

 . 51، ص1، جانساب االشراف؛ بالذری، 111و101، ص5، جالفتوحاعثم کوفی،  . ابن1

 .250ص، تشیع در مسیر تاریخ. محمد جعفری، 2
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های خاص در ایتن موضتوعات مطترح بتود کته نقتش مهمتی در انتقتال مکتت           اندیشه

های علمی داشتت. در  نهای ،ن حضرت به دیگر مکار  و جریاو اندیشه امیرمؤمنان

،فرینی اصحاب عالم ایشان برای ، چگونگی نقشبررسی وضعیت علمی عصر امام باقر

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.

فعاالنه سیاسی ت نظامی از سوی امامان شتیعه در دور    ارخاذ سیاست رقیه و عدم حضور 

و برخی دیگتر از بهرگتان شتیعه ماننتد      پس از قیام کربال، زمینه مناسبی برای امام باقر

،نچه دور   1های شیعی بپردازند.پیروان محمد حنفیه فراهم ،ورد که در مدینه به ربیین اندیشه

سازد، ربیین احکام فقهی شتیعه و بیتان   تمایه میرا از دوران سایر ائمه م زمانی امام باقر

رو، ردوین مبانی اعتقتادی  رفسیر قر،ن و مجموعه اعتقادی شیعه در ابعاد مختلف است. ازاین

 ررین دستاورد نهضت علمتی امتام بتاقر    روان مهممندسازی رعالیم ،ن را می شیعه و نظام

ائمته پیشتین، بتا ارختاذ سیاستت      دانست که پس از طرح اوّلیه مباحث اعتقادی شیعه روسط 

بخشی به فعالیت علمی صتورت گرفتت و    دوری از رقابل سیاسی و مبارزات نظامی و اولویت

بخشد. در این میان، باید به نقش بتارز  همین مسئله، بررسی موضوع را اهمیت دوچندانی می

مام، مشارکت ها، ررویج احادیث ااصحاب برجسته امام اشار  داشت که به ربیین نظری اندیشه

وگوها و مجادالت و ارائه استدالل نظری با محوریت ائمه پرداختند؛ را ،نجاکه اعتقاد  در گفت

کته ایتن امتر، در نامته      الطاعه را از سوی شیعیان در پتی داشتته استت؛ چنتان     به امام واج 

  2.ق( به فرماندار کوفه، اشار  شد  است127عبدالملک) بن هشام

                                              

 .55، شنقد و نظر، «ها ها و رویش کالم امامیه: ریشه». سبحانی، 1
مسروویه،   ؛ ابرن 921، ص5، جتراریخ طبرری  ؛ طبرری،  212، ص1، جانساب االشراف. بالذری، 2

 .112، ص1، جتجارب األمم
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 و نهضتت علمتی ،ن حضترت انجتام شتد       بار  امام باقرهای فراوانی درپژوهش 

صورت اختصاصی  های علمی اصحاب امام، به های علمی شیعیان و فعالیتاست؛ اما جریان

هتایی کته پیرامتون اوضتاع علمتی ت        کمتر مورد روجه بود  است؛ البته در میان پتژوهش 

 یشناس یانجر»وان به رها بحث شد ، از جمله میفرهنگی عصر امام به مناسبت از جریان

 یگتا  جا یبررست »اهلل شفاهی و مقاله  از امان« عصر امامت امام باقر یاسیس ی ت  فکر

متنش اشتار  نمتود. دکتتر      از ابوالفضل هادی« امام باقر یهای فرهنگ و رالش یعلم

امام »وگوها و مجادالت کالمی ت سیاسی عصر امام را در مقاله  منصور میراحمدی نیه گفت

 پور نیهبررسی نمود  است. حسن کرم« یعصر امو یاسیس ی ت های کالم جدالو  باقر

 پرداخته و محمد موسوی مقدم،« اصحاب امام باقر یشناس سنخ»نامه خود به  در پایان

 یبررست را مورد بررستی قترار داد  استت.     اصحاب و شاگردان مفسر امام محمد باقر

و  امامت امام جواد یانرا پا مام باقراز دوران ات  اجتهاد اصحاب ائمه یخیرار

اهلل صفری فروشانی و محمد فرقان مورد  ،فرینی ،نان، روسط دکتر نعمتابعاد فقهی و نقش

  شتد  متمتایه   هتای معرفتی  بررسی قرار گرفته است. ،نچه این نوشتار را با ستایر پتژوهش  

هتای  اس گتهارش بر اس های علمی شیعیان در عصر امام باقر سازد، بررسی جریانمی

  منابع است که به صورت یکجا کمتر مورد روجه بود  است.

 1جریان، در لغت به معنای روان شدن و مخالف روقف کتردن و ستکون ،متد  استت.    

بعضتی   در اصتطالح،  2همچنین، به معنای خروج، پیشرفت، صدور، ارفتاق و طلتوع استت.   

رنها از مبانی ایدئولوژی برختوردار  دانند که نه های اجتماعی میمحققان جریان را گرایش

و یا جریان را عبارت از رشکل، جمعیت و گرو   3است، بلکه کارکردهای فرهنگی نیه دارند

                                              

 .115، صمقدمة األدب. زمخشری، 1

 .5616، ص5، جلغتنامه دهخدا. دهخدا، 2

، 1129، مهرر زمانره ، نشریه «های فوری ر فرهنگی ایران معاصر  تحلیلی بر جریان». خسروپناه، 1

 .19ر1، ص16ش



 67   0011 هشتم، زمستانو دوم، شماره هشتاد و  یستسال ب             

دانند که عالو  بر مبانی فکتری، از نتوعی رفتتار ویتژ  اجتمتاعی نیته       اجتماعی معینی می

گی نفتمان چگوت است از شناخت منظومه و گرشناسی عبا برخوردار است. بنابراین، جریان

های فکری، فرهنگی، های علمی رأثیرگیار در گرو گیری و معرفی مؤسسان و چهر شکل

شناستی علمتی و فکتری، یعنتی فکتر      پژوهشگران معتقدند که جریان 1سیاسی و اقتصاد.

یافته؛ فکری که از حوز  اندیشه فرد فرارر رفته و به یک موج ربدیل شتد  و امتتداد    جریان

گیتری یتک   شناسی، شتناخت فراینتد شتکل   و در نهایت، جریان 2کرد  استاجتماعی پیدا 

اندیشه به همرا  بررسی مبانی فکری، اعتقادی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ،ن اندیشته  

شناسی علمی در این نوشتار، با روجه به وجه علمیت ،ن، پترداختن  منظور از جریان 3است.

های مختلف علمی استت  ها در حوز ج اندیشهعالمان برای رثبیت و رروی به سبک و شیو 

که پیروانی داشته و در سیر راریخی، فراز و فرود و رحتوالت ،ن، قابتل بررستی و ردیتابی     

 است.

 های علمی دوره  ترین جریان مهم

سازی قلمترو حکومتت روستط حکتام امتوی       در پی گسترش قلمرو جهان اسالم، یکپارچه

دینه، و از طرفی، با گسترش فتوحات و ارربتاط  ق(، کاهش ،شفتگی سیاسی در م132ت04)

هایی در جامعه اسالمی پدید ،مد که ها، پرسش ها و فرهنگمسلمانان با سایرملل و رمدن

وگوهای علمی، پُررنگ شدن نقش علما در ایجاد فضای فکری و  موج  رونق گرفتن گفت

                                              

 .1، صشناسی فوری ایران معاصر جریان. همو، 1

، گراار ، مصراحبه برا پایگراه علمری ر تحلیلری       «شناسی طراحی الگو بزنگاه جریان». پیروزمند، 2

 .1111اردیبهشت 26

مهرر   10، رسای اندیشه، مصاحبه با سایت «شناسی روحانیت منظر در جریانچهار »نیا،  . عیسی1

1112. 
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پُررنگ اصحاب  فرهنگی جامعه، رونق مباحث کالمی و فقهی در جهان اسالم شد. حضور

روانست مفید و رأثیرگیار باشد. حتواد   و شیعیان امام در این عرصه علمی و فرهنگی، می

ساز طرح مباحثی گشته بود که به ماند  از گیشته، زمینه سیاسی و اجتماعی متفاوتِ برجای

هایی به دنبال مبارزات فکری و مباحث علمی منجر شد و در مواردی، مجادالت و درگیری

های دستگا  حاکمه از یک گرو  و طرد گرو  دیگتر، بتر   ها، حمایتشت و در برخی دور دا

افهود. اختالف اهل حدیث با فقیهان دربار  مقام و موضوع سنّت پیتامبر،  این اختالفات می

روان اختالف میان مفسران، رفسیرهای متفاوت از ،یات الهی مبتنی بر احادیث پیامبر را می

در این شرایط، عالمان شیعه و اصتحاب امامتان کته     1ن اختالفات دانست.های ایاز نمونه

گیاشتند، با دو خط  بیت ها و عقاید شیعیِ برگرفته از اهلاهتمام خود را بر نشر اندیشه

، دو جریان متمایه را در فضای علمی فکری متفاوت، اما مبتنی بر اخبار و احادیث ائمه

 دور  موج  شدند.

 . جریان فقهی1

قترن دوم   اوایتل ل و هتا  ،ختر قترن اوّ   یعنى دهته  ق(،110ت57) امام باقر عصر

  زبیرر  برن  عررو  (، ق50مسی  )م.  بن سعیدمانند:  یظهور فقها  بهرگ زمان با، همهجر 

 ی الترا  عرة یرب هرمه معروف به بن عبدالرحمن (،ق55)م.  ثابت بن زید بن خارجة، ق(50)م. 

رو،  است. ازاین( ق120شهاب زهر  )م.  بن و محمد ( ق151)م.  عیینه بن (، سفیانق13۱)م. 

در دسترستی بته احکتام     بیت امام ضمن روجه به فقها، بر جایگا  علمی و معنوی اهل

ق(، وارثتان علتم الهتی را    114که در مواجهه با حسن بصری )م.  گونهورزید؛ ،ناهتمام می

روان می بیت ی را فقط نهد اهلو بیان داشت که علم واقع 2معرفی نمود  بیتاهل

یافتنتد.  و اصحاب نیه با مراجعه به امام، بتر محتتوای فقهتی و احکتام دستت متی       3یافت

                                              

 .15، صهای شیعی نخستین اندیشهالالنی، . 1
 .126، ص2، جاحتجاج. طبرسی، 2

 .51، ص1، جکافیکلینی، . 1
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بنابراین، پویندگان خطّ فقهی با ابتنا بر احادیث امامان شیعه، درصدد دستیابی به احکتام و  

ز مباحث کالمى به نقل احادیث مشغول بودند و ا ،دسته از اصحاب نیا عقاید دینی بودند.

مبنى بر نهى از ورود شیعیان به  جستند. اینان با نقل روایارى از ائمه دور  مى ،و عقلى

ها  کالمتى، بتا متکلمتان بته مخالفتت پرداختته و ،نهتا را از ختود طترد           جدل و مناظر 

رعتامالت  و  نداهتمام داشت ی ائمهفقه اتیکه در حوز  فقه و نقل روا یاصحاب 1؛نمودند مى

شتد  استت. روایتات    منابع گهارش در از ،نان  یشتریب یفقه یاثرگیار، مناظرات و فقهی

کته در   گونهروان یافت؛ ،نهای مختلف فقهی در منابع میفراوانی از این اصحاب در حوز 

مستند االمتام   میرا  روایی امام، مجموع روایات فقهی منقتول از امتام در کتتاب     بررسی

شود و در عدد است که به لحاظ کمّی، بیشترین روایات امام را شامل می 2111 الباقر

کتاب السفر، کتاب الزیار ، کتاب الجهاد، کتاب الزکرا ، کتراب الصروم،    ابواب مختلف: 
بود  و روستط   کتاب الطهار ، کتاب المعیشة، کتاب الحج، کتاب النواح و کتاب الصال 

 شد  است.راویان و اصحابِ جریان فقهی نقل 

ق(، 174مستلم)م.   رتوان بته محمتدبن   های بارز عالمان پیرو این جریتان، متی  از نمونه

دینار )م.  بن ق( و ابوحمه  ثابت101عجلی )م. معاویه (، بریدبن2ابوبصیر )زند  در نیمه قرن

ق( را از فقهتای  174مستلم )م.   ق(، محمتدبن 013ق( اشار  داشتت. شتیخ مفیتد )م.    174

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

جایگتا  فقهتی    3کنتد. ق( را روصیه می174مسلم )م.  بن به شیعیان خود، مراجعه به محمد

نبود؛ بلکه علمتا و بهرگتان   ایشان، فقط برای شیعیان و ارجاع امام باقر و امام صادق

ق(، 174که ابوحنیفه )م.  طوریاند؛ به شان اذعان داشتهسنّت نیه به مقام باالی علمی ای اهل

                                              

 .911ر912، صاختیار معرفة الرجالطوسى،  ؛955ر959، صکتاب التوحید. صدوق، 1

 .111نجاشی، رجال، ص. 2

 .151، صاختیار معرفة الرجالطوسی، . 1
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 دهد. ای فقهی، به وی ارجاع میپس از ناروانی در پاسخ به مسئله
حجتاج   بتن  عبتدالرحمن 1

ق( نیته در روایتتی بته بررتری     154عثمتان )م.   بتن  )زند  در نیمه دوم قترن دوم( و حمتاد  

م در روایتی، به این نکته اشار  دارند اما 2ق( در فقه اعتراف نمودند.174مسلم )م.  بن محمد

مسلم  بن های محمداز ویژگی 3شد.که اگر این چهار نفر نبودند، ،ثار نبوت قطع و کهنه می

  0ق(، ربعیت از امر امام بود؛ هرچند مورد پییرش دیگران نباشد.174)م. 

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

ستاید که یکی از ،نها، ابوبصتیر )زنتد  در نیمته    را نام برد  و ،نها را در فقه می صادق

در روایتی دیگر، کشی، لیث البختری مشهور به ابوبصیر )زند  در نیمه  7باشد.قرن دوم( می

 معاویتته ( و بریتتدبن174مستتلم )م.  بتتن ق(، محمتتد174قتترن دوم( را بتته همتترا  زرار  )م. 

ضمن ستایش از  امام صادق ۱کند.ق(، أوراد األرض و أعالم الدین معرفی می101)م. 

                                              

جئت الی ابی حنیفة صاحب الرأی، فقال: ماعندی فیها شیء، ولون علیر   : »... 152همان، ص. 1

 .«مسلم الثقفی، فانّه یخبر، فمهما افتاک به من شیء، فعودی الیّ فاعلمینیه...  بن بمحمد

الحجراج و   برن  فسرمعت عبردالرحمن  عمیرر(:   ابری  قال ابواحمرد )کنیره ابرن   : »... 156همان، ص. 2

 «مسلم. بن عثمان یقوالن ماکان أحد من الشیعة افقه من محمد بن حمّاد

 .161، صهمان. 1

 .155همان، ص. 9

 اجتمعررت العصررابة علرری تصرردیال هرر الء االولررین مررن اصررحاب   : »911، ح212همرران، ص. 5

خربوذ  بن األولین ستة: زرار  و معروفو انقادو لهم بالفقه، فقالوا: أفقه و ابی عبداهلل ابی جعفر

 .«مسلم الطایفی...  بن یسار و محمد بن و برید و ابوبصیر االسدی و الفضیل

 الردین  أعالم و األرض أوتاد یقول:عبداهلل أبا سمعت قال: دراج بن جمیل عن: »912همان، ح. 5

؛ یعنی کسرانی کره   «أعین بن زرار  و المرادی البختری بن لیث و معاویة بن برید و مسلم بن محمد: أربعة

 های دین هستند. و از استوانه شود یمحافظت م افراد نیواسطه وجود ا به نیزم
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اگرچه کتابی به وی نسبت داد   1داد. ابوبصیر، شیعیان را در مسائل فقهی به وی ارجاع می

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

ق(، 101ق( و بریتتد )م. 174مستتلم )م.  ق(، محمتتدبن174  )م. کنتتار فقهتتایی ماننتتد: زرار

مکنّتا بته    ،صتفی   أبتی  بتن  ثابتت روان وی را از فقهای رأثیرگیار در جامعه شیعه دانست.  می

ق(، از بهترین اصحاب و راویان حدیث از امام سجاد، امتام بتاقر و   174ابوحمه  ثمالی )م. 

 بود ، را زمتان امتام کتاظم    ماد ائمهالسالم( که ثقه و مورد اعتامام صادق)علیهم

که نشان از جایگا   3کتابی در رفسیر و رساله حقوق، به او نسبت داد  شد  است 2زند  بود.

 علمی و فقهی او دارد.

رر خواهد شد که جایگا  فقه در میان شیعیان قبل  ،فرینی این جریان، زمانی روشننقش

که در برخی منتابع گتهارش شتد ،     گونهکنیم. ،نرا با دور  بعد ،ن مقایسه  از امام باقر

را اینکه به همت عالمان  0، به احکام فقهی خود ،شنا نبودند؛شیعیان را قبل از امام باقر

گیری از روایات امام، این نقتص را جبتران نمتود  و بتا     و اصحاب خطّ فقهی شیعه با بهر 

، جلسات مناظر  و رکیه بر های مختلف: رشکیل مجالس علمی، ررویج روایات فقهیشیو 

 احکام فقهی مدنظر امام در جامعه، به ردوین فقه شیعی با مرجعیت روایات امتام بتاقر  

گیری رشیع اقدام نمودند. البته این روایات و گفتار امام، اختصاص به فقه نداشته و در شکل

 7و اجتماعی نقش داشت. بخشی ،ن در ابعاد مختلف: اعتقادی، فرهنگیو هویت

                                              

 نسرلل  ر علیه السرالم ر : ربّمرا احتجنرا ان       عن شعیب العقرقوقی قال: قلت البی عبداهلل»همان: . 1

 ؛ یعنی ابابصیر.«: علی  باالسدیعن الشیء فمن نسلل؟ قال

 .129، صرجال. کشی، 2

 .115. همان، ص1

 .925، صاختیار معرفة الرجال. طوسی، 9

 .596، ص2، جتاریخ سیاسی. رسول جعفریان، 5
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 . جریان کالمی2

که بیشتر به دنبتال چرایتی   وجود داشت جریان دیگری در میان اصحاب امام باقر

رو، به صرف مشاهد  اخبار و روایات قانع نشد   های دینی و احکام فقهی بود. ازایناندیشه

های عقالنتی بترای   ای به دنبال اقناع خود و ارائه رحلیلگونهو برای دستیابی به احکام به

های فراوانی در مجامع روایی از سؤاالت مکترر  اند. نمونهیرش بهتر عقاید و احکام بود پی

یعفور  ابی بن برای ،گاهی از احکام و عقاید دینی موجود است. عبداهلل اصحاب از امامان

اعتین )م.   بن، حمرانق(101)م.  رباح بن رغل  بن ابانق(، 174اعین )م.  بن  ق(، زرار131)م. 

ق(، 52۱های اصحاب جریان دوم برشمرد. عالمه حلی )م. روان از نمونهو... را میق( 101

 1کنتد. معرفی میق( را از حواریون امام باقر و امام صادق131یعفور )م.  ابی بن عبداهلل

 ختطّ  یهاسرسلسله از یکی ،ینصادق برجسته شاگردان از وی که اصالت کوفی دارد،

 2عمر خود را در مدینه در کنار امام ستپری کترد  استت.   مدری از  و است متکلمان یفکر

منهلت اجتماعی وی در کوفه، از اشتهار به رقوا حکایت دارد و در کوفته، کرستی رتدریس    

روایتت از او در موضتوعات مختلتف:     244در منتابع فتریقین، نهدیتک بته      3داشته استت. 

ی در موضوعات مختلفتی  اعتقادی، فقهی و اخالقی وارد شد  که بیشتر ،نها، روایات کالم

است. شایان ذکر است که موضوع امامتت در   ۱و دیگر موضوعات 7مهدویت 0چون: امامت،

هایی مانند کیسانیه و زیدیه، در این بتاب  این عصر، از مسائل چالشی و مطرح بود  و فرقه

                                              

 .106، صخالصة األقوالعالمه حلی، . 1

 .210، صمعرفة الرجال کشی. طوسی، اختیار 2

 .211، صرجال. نجاشی، 1

 .102، ص2، جالبرهان فی تفسیبر القرآن . بحرانی،9

 .112، ص2 ج ،کمال الدین وتمام النعمة بابویه، ابن. 5

 .161، صاوائل المقاالت. شیخ مفید، 5
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ه داشتمسائل کالمی  دغدغه بلکه ؛نبود  یارفاق وی  یاعتقاد اتیروا کثرتفعالیت داشتند. 

 ،حق معتقد بودند کهقبول نداشت  را (هیبتر) نینخست هیدیز از یاشاخه باور ،عبداهلل 1.است

 را هرکه خویش رأ  با خود مردم که ندارد مانعى ولى ؛کرد  رعیین خدا که امامانی است با

 اإلطاعرة  واجرب  او ،کردنتد  رعیین چنانچه و کنند رعیین امامت به ،خواستند خاندان ،ن از

  ختدا  بته  منحصتر  را رعیتین امتام   حقّ و نیستند قائل نص به به عبارری، ،نان 2؛بود خواهد

یعفور، حقوق ابیکسی مانند ابندر روایتی اشار  داشتند که هیچ امام صادق .دانندنمى

های فوق انسانی بته امامتان،   او با نسبت دادن ویژگی 3کند.الهی و رکالیف را رعایت نمی

رو، در راریخ از گروهی به نام یعفوریه نام برد  شد  که از شیعیان منتس  مخالف بود. ازاین

  0ق( بود  و دارای مواضع معتدلی در مسائل کالمی بودند.131یعفور )م. ابیبه ابن

قابتل روجته استت. او ضتمن پرهیته از       دیدگا  وی در بار  مرجعیت علمی ائمته 

مرجعیت علمی امامان به عنوانِ علمای  انتساب صفات فوق بشری به ائمه، معتقد به نوعی

 خنتیس   بتن  در مناظر  میان معلتی  7ابرار و لهوم اطاعت از امام به عنوان رهبر اسالمی بود.

یعفور  ابی ق(، معلی امامان را اوصیا و پیامبر دانست و ابن131یعفور )م.  ابی ق( و ابن131)م. 

امام در ردّ نظر معلی فرمود:  ۱ارقیا خواند.ق( ،نان را با عنوان اوصیا، علمای ابرار و 131)م. 
                                              

، نقرد و نظرر  ، «یعفور؛ متولمی ناشرناخته از جرگره محردثان امامیره     ابی بن عبداهلل»راد،  . منصوری1
 .155، ص55ش

 .156علیرضا ایمانی، ص، ترجمه: های اسالمی و مسئله امامت فرقهمحمد،  بن عبداهلل اکبر، یناش. 2

 ما أحد أدى إلینا ما افترض اهلل علیره فینرا   »، روایت... : 291، صاختیار معرفة الرجالطوسی، . 1
 .«یعفور أبی بن إال عبد اهلل

 .150ص ،یهجر نیاز سه قرن نخست عهیموتوب ش راثیم. مدرسی طباطبایی، 9

 .296، صاختیار معرفة الرجالطوسی، . 5
 قال: أنبیاء، األوصیاء خنیس: ابن قال و أتقیاء، أبرار علماء األوصیاء یعفور: أبی ابن فقال»... . همان: 5

 عبرداهلل  یا فقال: ،أبوعبداهلل فبدأهما قال: مجلسهما، استقر فلما قال: عبداهلل  أبی على فدخال
 «أنبیاء. إنا قال ممن ابرأ
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یعفور در منابع نتام  ابیاز کتاب یا دفتر حدیثی از ابن 1از کسی که ما را پیامبر بداند، بیهارم.

برد  شد  که نهدیک به صد الی دویست حدیث از او در منتابع روایتت شتد  استت. امتام      

از جمله در بتار  وی فرمتود:    کند؛نیکی یاد می از بعضی شیعیان و اصحابش به صادق

هیچ کس را نیافتم که حرف مرا بپییرد، امر مرا اطاعتت کنتد و در مستیر اجتدادم گتام      »

ق(. ختدا  101اعین )م.  بن ق( و حمران131یعفور )م. ابیبن بردارد، مگر این دو مرد: عبداهلل

ر کتاب اصحاب ،نان را رحمت کند که شیعیان مؤمن و خالص ما هستند و نام ،نها نهد ما د

 2«یمین که خدا به پیامبرش داد ، ،مد  است.

 ق(، از اعضتتای سرشتتناس جامعتته شتتیعه و ستتر،مد در برختتی 101رغلتت  )م.  بتتن ابتتان

های درس دیگران  شد، حلقه هرگا  او به مسجد مدینه وارد می 3های عصر خود بود.دانش

در زمان حیارش به  شد و ستونی که پیغمبر اکرم رعطیل و مسجد مملو از جمعیت می

مرن األصرول فری    ، صفین، الفضائلهای:  کتاب 0ماند. زد، برای ابان باقی می ،ن رکیه می
، شش اثتری استت   معانی القرآن والقرائات  غرائب القرآن، ،الروایة علی ماهب الشیعة

ر این امر، نشان از جایگا  خاصّ ابان د 7اند. نگاران رجالی به نام ابان ثبت کرد  که فهرست

ق( 101رغلت  )م.   بن ،شنایی به حدیث و علوم مختلف دارد. هر دو گرو  شیعه و سنّی، ابان

  ۱شمردند.را راوی موثقی در حدیث می

                                              

 .269. همان، ص1

 .120همان، ص. 2

 .11، صرجالنجاشی، . 1

 .12. همان، ص9

؛ 265، صالفهرسرت نردیم،   ؛ ابرن 51ر   56، صاختیار معرفة الرجال؛ طوسی، 11ر10. همان، ص5

 .11، صرجالنجاشی، 

 .102ص ،9 ، جاألسماع إمتاع ؛ مقریزی، 102، ص5؛ همان، ج51، ص1، جسیر اعالم النبالءذهبی، . 5
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کته در مبتانی    1رتر رشتیع کتوفی بتود    روایات ابان، نمایند  گرایش معتدل و عالمانته  

نگا  داشتند؛ از جمله اعتقادی، اصول رفتاری و رعامل با دیگران در جامعه، دیدگا  افراطی ن

-را نپییرفت و همچنین، با راویان و محتدثان اهتل  به جایگا  ائمه انهیو غال یافراط

سنّت نیه روایات او را پییرفته، اذعان دارند که او سنّت رعامل گسترد  داشت و علمای اهل

بلکته  گتری،  گری و افراطیاهل غلو نبود  است. همچنین، روایارش به دور از رفکر باطنی

عالمانه است. مقام علمی او را ،نجا بود که امام از او خواسته بود در مسجد مدینه بنشیند و 

نشست و مردم که بسیاری از ،نها غیرشیعی بودند، در رو، او در مسجد میازاین 2فتوا دهد.

ق( نیته از  101رغلت  )م.  بتن  ارجاع اصحاب به ابتان  3ند.کردمسائل دینی به او مراجعه می

با اهل مدینته منتاظر    »،ن حضرت به ابان فرمود:  0صورت گرفت. سوی امام صادق

روایات ابتان در   7«کنندگانِ من مثل رو باشند. کن؛ چراکه من دوست دارم مردان و روایت

 مستائل  گتر ید و 5تیمهتدو  ۱امامتت،  د،یت روحقال  سؤاالت از امام در موضوعاری چتون:  

 در منابع ،مد  است. 1ی،اعتقاد

                                              

 .192، صمیراث موتوب شیعه. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: 1

: اجلس فی مسجد مدینرة و أفرت النراف، فرانی     وقال له ابوجعفر: »10، صرجالنجاشی، . 2

 «احب أن یری فی شیعتی مثل .

 .110، صرجال؛ طوسی، 520، ص2، جکافی؛ کلینی، 121، صمحاسنبرقی، . 1

 .111، صاختیار معرفة الرجالطوسی، . 9

 .522، ص2، جرجال. کشی، 5

 . 12، صتفسیر فرات کوفی؛ فرات کوفی، 201و166، ص1، جکافی. کلینی، 5

 .152، ص2، جکافی؛ کلینی، 151، صالغیبة. نعمانی، 6

 .111، ص2، جکافی؛ کلینی، 219، ص1، جمحاسن؛ برقی، 51، ص2، جتفسیر قمی. قمی، 2
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و از  هق( است که شیخ طوسی او را ثقت 174دیگر اصحاب جریان کالمی، زرار  )م. از 

، نامش را کشی بنا بر روایتی از امام صادق 1داند.می راویان امام باقر وامام صادق

از نظر علمی، در میان اصحاب جایگا  واالیی داشتت؛ رتا    2داند.در اسامی اهل بهشت می

ق( که از مجلس 215عمیر )م.  ابی(، در پاسخ ابنق243بل از )زند  قدراج  بن ،نجاکه جمیل

ق(، مانند کودکی بودیم که نهد استادش 174او رمجید نمود ، گفت: ما در مقابل زرار  )م. 

ق( و برخی دیگر از حافظتان دیتن،   174، زرار )م. بیت در کالم اهل 3،موزد. کتاب می

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

  0ماند.کهنه و مندرس می احادیث امام باقر

ق( و مجلتس درس او  174، اصحاب و یارانش را بته ستوی زرار  )م.   امام صادق

الطاعته یتا    ویژ  بحتث مفتروض   از او روایاری دربار  ربیین مفهوم امامت، به 7داد.ارجاع می

وی جایگتا  علمتی بتاالیی نتهد      ۱وارد شتد  استت.   غیرمفروض الطاعه بودن امامان

هتای علمتی او   از ویژگی 5و مرجع علمی جماعتی از امامیه بود.و شیعیان داشت  ائمه

رسد متأثر از ابوحنیفه باشد، فتوا و استنباط احکام بر اساس نظر شخصی بود که به نظر می

                                              

 .116، صرجالطوسی، . 1

  .111همان، ص. 2

 .119همان، ص. 1

أعرین و نظررا ه    برن  أعرین، لروال زرار    برن  رحرم اهلل زرار   :قال أبوعبداهلل: »115. همان، ص9

 .«الندرست أحادیث أبی

أصرحابه  فإذا أردت بحدیثنا فعلی  بهاا الجالس و أومرى إلرى رجرل مرن     : »115. همان، ص5

 «أعین. بن فسللت أصحابنا عنه فقالوا زرار 

 .292ر151همان، ص. 5

 .219ص ،9ج ،کافیکلینی، . 6
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را از فتوای دادن نهی نکرد  بتود؛  که مورد نهی امام بود. البته با وجود این ویژگی، امام او 

های نادرست اجتهاد بود. امام به منظور ربیین بخشی در مورد شیو  بلکه هدف امام، ،گاهی

و انطبتاق دستتاوردهای    بیتت شیو  درست استنباط بر محوریت قر،ن و حجیت اهتل 

اب را اندیشه اصحاب بر ،نها به دلیل برخورداری از حجیت و عصمت، رأکید داشتند و اصح

را در  یشخص أیاعتماد به ر از ارکا به رأی شخصی در استنباط احکام دینی برحیر داشته،

بر پرهیه از رفسیر به رأی و قیاس، این روصیه امام  1ند.کرد میشدت نکوهش  به نیفهم د

پردازی بتر مبنتای    ورزی و پرهیه از نظریه با هدف جلوگیری از انحراف اصحاب در اندیشه

دهتد  را مورد مؤاخی  قرار می 2طیار بن ی شخصی است. به همین جهت، محمدارکای به رأ

3که چگونه بر اساس دانش و عقل خویش، به دنبال فهم رمام معتارف دینتی استت   
و یتا   

حتی حضرت رقاضای  0ابوبصیر را از دستیابی احکام دین به وسیله رأی شخصی منع نمود؛

و نظر شخصی در مسائلی که حکم ،ن در  ابوبصیر را در خصوص صدور فتوا بر اساس رأی

  7قر،ن و روایات نیست، رد نمود.

 یت و احکام شرعسنّ کندامام همچنین، به ردّ قیاس در استنباط پرداخته، رصریح می 

 رتوان  یچگونه مبرای ربیین بهتر، به مثالی رمسک جستند که  شود وشناخته نمی اسیق با

                                              

 .252، صاألعمالثواب صدوق، . 1

او را تمجیرد نمروده و وجرود او     عبداهلل طیار، از موالی اهل کوفه است که امام باقر بن . محمد2

ای در او ایجراد شرده   ( و هنگامی که شربهه 150، صخالصة األقوالکرد )عالمه حلی، مباهات می

اطمینران یافرت )خرویی،     بیت به مسیر هدایت و تبعیت از اهل بود، در مالقات با امام باقر

 (.255، ص15، جمعجم الرجال

 .211، ص1، جمحاسنبرقی، . 1

 .215، صهمان. 9

 همان.. 5
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 ضیروز  بتر زن حتا   یقضا همیت بیشتر نماز در روایات،با وجود ا ؛قرار داد اریرا مع اسیق

شدن به شرک بر  نتیجه قیاس را نهدیک 1.ستیبر او واج  ن ،نماز یاما قضا ؛واج  است

 شهیاند ، ،ن را بنایشرک نیرر کوچکدر بار  ق( 174)م. ی ابوحمه  ثمالشمرد و در پاسخ 

شیو  قیتاس   2.ض قرار دهد،ن را مالک ح  و بغدانست که بخواهد خود  شیاز پ شخص

که در بین اندیشمندان جهان اسالم برای کشف احکام و معارف دین رایج بتود، از ستوی   

به  3،ید.گرفت و بیان نمود که دین خدا هرگه با قیاس به دست نمی امام مورد نهی قرار می

 از ،نتان  زیرا برحیر باشد؛ اند، پرداخته قیاس به دین کار در که کسانی از دهدزرار  هشدار می

 بته  و نهتاد   کنتار  وظیفه داشتند بیاموزنتد،  را ،نچه ، کرد  عبور شد  بودند، ،نچه بدان رکلیف

 رأویتل  ختود  بتر استاس رأی   را روایات است. اینان نشد  واگیار ،نها به که اند پرداخته چیهی

  0.اند شد  بندند و در زمین و در مسائل دین، دچار سرگشتگی و رحیر می دروغ خدا بر نمود ،

این نوع برخورد امام، نشان از مخالفت با اصل فتوا دادن و رویکرد کالمی زرار  نبتود   

داد را بر استاس رأی و قیتاس   است؛ بلکه به زرار  و دیگر اصحابِ این جریان، هشدار می

رغلت    بن شد ، ابان بر این مبنا و با معیارهای مطرحکه در ،ن دور  مرسوم بود، فتوا ندهند. 

اعین، مرجع فقهی جماعتی  بن زرار 7به صدور فتوا پرداخت.در مسجد مدینه به دستور امام 

 از موضوعات کالمی که مورد بحث و دغدغه علمی اصحاب امام بتاقر  ۱از امامیه بود.

 روان به موارد زیر اشار  داشت:بود ، می

                                              

 .219، ص. همان1

 .252، صعمالثواب األصدوق، . 2

 .219، ص1، جمحاسنبرقی، . 1

 .52ر51، صامالیمفید، . 9

 .99، صفهرست طوسیطوسی، . 5

 .219ص ،9ج ،کافیکلینی، . 5
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اعتقادارش را به ،ن  وگو با امام باقر ق(، در گفت101ابر )زند  قبل از ج بن اسماعیل

حضرت عرضه نمود ، به مسئله الهی بودن منص  امامت و ضرورت اطاعت از ،نان اشتار   

بر لهوم  ،از امام باقر یتیدر روادر ربیین مسئله امامت  ،(ق134 حدود. د) حمران 1.دارد.

رخلف از ،ن را مستحق عیاب شتدن و   نمود  و دیکأر یدورانهر در از امام معصوم  یرویپ

نبتودن   ایت واجت  بتودن   در بتار    امام باقرزرار  از  2 دانسته است. امبریانکار رسالت پ

از دیگتر   3نمتود  استت.   دیکأبر وجوب ،ن ر ،ال کرد  است که ،ن حضرتؤشناخت امام س

کردند، مسئله علم مام مطرح میمسائل کالمی که مورد روجه اصحاب بود  و در سؤال از ا

در  ق( از امام باقر101خالد )م.  بن امام و محدود  ،ن بود؛ از جمله در گهارشی، سلیمان

پرسد، امام در جواب بر ،گاهی امتام از کلیته   خصوص ،گاهی امام بر رویدادهای روزانه می

یتان کالمتی شتیعیان،    های اقداماتِ جراز دیگر نمونه 0رویدادها در ما  و سال رأکید دارد.

یی امام بر اساس قر،ن و احادیتث پیتامبر   شناسایی امام از طریق طرح سؤاالت و پاسخگو

حسین، به این مسئله  بن علی بن وگو با زید در گفت ق(،101)زند  قبل از کلی   بن  بود. سور

اش  حستتتین و بتتترادرزاد  بتتتن علتتتی اشتتتار  داشتتتته کتتته رنهتتتا بتتترادرش محمتتتدبن 

بخشی اعتقتادی   ،گاهی 7محمد)علیهماالسالم( روانستند به سؤاالرشان پاسخ دهند. بن جعفر

های کالمی، در ابعاد مختلف مسئله امامت بود  و امام ضمن شیعیان از سوی امام و جریان

عنوان حجت الهی، حضور امام را برای بقای عالم ضتروری   رأکید بر وجود امام در عالم به

  ۱که با نبودن امام، عالم از بین خواهد رفت. ایگونهدانسته است؛ به

                                              

 . 122ص ،1 جهمان، . 1

 . 29، صبشار  المصطفى. طبری، 2

 .120. همان، ص1

 .150ر155، صرجالکشی، . 9

 . 165ص همان،. 5

 . 12و11ح ،116، ص1 ، جعلل الشرائع همو، ؛209و201، ص1ج ،نیالد  کمالصدوق، . 5
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و  1شدن بتاب معرفتت الهتی   سته دیگر از روایات، با رأکید بر نقش معنوی امام، بستهد

رو، بتر استاس   را به دلیل عدم حضور امام در جامعه دانستند. ازایتن  2عبادت نشدن خداوند

، وجود وصی بترای هتر پیتامبری    قرق( از امام با101بکیر )زند  قبل از  بن نقل عبداهلل

و  0در پاسخ بته زرار ، بتر لتهوم شتناخت امتام رأکیتد نمتود        امام باقر 3ضروری است.

ق(، رأکید دارند که هیچ عیری از 101یسار )زند  قبل از بنوگو با فضیل همچنین، در گفت

کته قائتل بته    رو، امام در برابر گروهتی   ازاین 7مردم پییرفتنی نیست؛ مگر با شناخت امام.

و شتیعیان را بتا    ۱شرط قیام برای امام بودند، نظریته نصت  الهتی امتام را مطترح نمتود       

امام در پاسخ نیاز کالمی شیعیان، در گهارشتی د    5کردند. مختلف راهنمایی می های  نشانه

رتوان دریافتت   با نگاهی اجمالی به مطال  فوق، می 1نشانه برای شناخت امام ذکر نمودند.

هتای فرهنگتی امویتان، درصتتدد     رجستته امتام در راستتای رقابتل بتا سیاستت      اصتحاب ب 

گیری جامعه اعتقادی  بخشی علمی و اعتقادی به شیعیان بودند که نتیجه ،ن، شکل هویت

 شیعه بود. 

                                              

 .205ر209، ص1ج ،نیالد کمال، همو .1

  .121ر126، صالغیبة ،ینعمان .2

 .959ص ،نیاعالم الد ،یلمید. 1

باللَّره و    منیر و مرن لرم    هیر فإن معرفة اإلمام منَّا واجبة عل: »120ر121ص، 1ج ،یکاف ،ینیکل. 9

باللَّره و    منیمعرفة اإلمام و هو ال  هیعل جبی فیحقهما فوَ عرفیو  صدقهیو لم  تَّبعهیبرسولِه و لم 

 «رسوله.

  .155، ص1 ، جمحاسن. برقی، 5

 . 52ص ،یعیش  یها شهیاند نینخست ،یالالن .5

 .225ر229ص ،1ج ، «بَابُ الْلُمُور الَّتِی تُوجِبُ حُجَّةَ الْإِمَام» ،یکافکلینی،  .6

  .121ر122ص ،همان .2
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 . جریان تفسیری3

، اگرچه همانند کالم هنوز ربتدیل بته   روجه به رفسیر ،یات قر،ن را عصر امام باقر

هتم در   بیتت اهتل های خاص خود نبتود، امتا   ها و ویژگیشاکلهیک دانش رسمی با 

در زمینه ،گاهی بر قتر،ن،  اند. ای به قر،ن داشتهعملی، روجه ویژ  روایات و هم در زندگی

بر رمام ظاهر و باطن قر،ن  ی بر این مسئله رأکید شد  است که رنها ائمهیاهدر گهارش

صرف قرائت قتر،ن را کتافی    2قر،ن در هر ش ،امام ضمن روصیه به قرائت  1،گا  هستند.

اش به ندانسته، بلکه در کنار،ن، بر دوری از رحریف و اشتباهات نیه رأکید داشتند و در نامه

ق( کسانی که با رفسیر به رأی، ،یات قر،ن را بر خالف واقعیت رفسیر و 132سعدالخیر )م. 

حریف قر،ن و دوری از عمل به نمایند، میمت نمود  و پیروانش را در خصوص ررأویل می

در پی رأکید امام بر هماهنگی معارف فقهی و اعتقتادی بتا ،یتات     3دهد.قر،ن، هشدار می

 ،ن و قتتر،ن، روجتته بیشتتتر اصتتحاب ،ن حضتترت را بتته درک معتتانی و مفتتاهیم ،یتتات    

روان از ،ن به جریان رفسیری نام برد. پیروان های خاص ایشان را  شاهدیم که میپیگیری

 جریان، به منظتور درک بهتتر معتانی ،یتات قتر،ن و ارائته رفستیر صتحیح بته امتام            این

بته برختی نکتات مهتم پرداختته و      کردند و امام بترای هتدایت ایتن جریتان،     مراجعه می

، برای درک بهتر (ق134حدود. د)حمران  0مناسبت، ،یاری از قر،ن را رفسیر نمود  است. به

 ستراغ  ، بته  «ین مّتن التدْه ر لَتم یکتن شتیئذا مْتیکوراذ      هل أرى على الْإِنسان ح»معنای ،یه 

 7رود.می امام باقر

                                              

 .115همان، ص. 1

 . 512، ص2. همان، ج2

 .52، ص2. همان، ج1

 .222، ص1. همان، ج9

 .21، صعیبه تش نیَخاندان اَع شیو زمان گرا یچگونگپور،  . رجبی5
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شاگردان و اصحاب متعلق به این جریان، روایات رفسیری امام را مانند روایات فقهتی،  

نتدیم در فهرستتش کتتابی در رفستیر قتر،ن بته امتام        اند. ابناصولی و اخالقی نقل کرد 

عنوان اوّلین مورد از فهرست  که از ،ن به 1بت داد  استبه روایت از ابوالجارود نس باقر

 کند. این اثر در واقع، مجموعه روایاری بود  که ابوالجتارود از ،ن قر،ن یاد می رفاسیر کهن

 یهیتد جعفتی   کتتابی در رفستیر بته جتابربن     2حضرت در بار  معانی قر،ن نقل کترد  بتود.  

با روجه به اررباطش با امام، از ،ن حضترت  رود نسبت داد  شد  که احتمال می ق(121)م. 

نستبت داد    ق(174)م. همچنین، کتابی در رفسیر به ابتوحمه  ثمتالی    3روایت کرد  باشد.

در منابع، از کتاب رفسیری هم نتام بترد  کته     0شد  که حاوی روایات رفسیری امام است.

و جهء کتابی بود که از امام روایت شد   ق(،174)م. روسط سه رن از جمله ابوحمه  ثمالی 

رفسیر برختی ،یتات احکتام در     7در روزگار وی در دسترس بود. به نام رفسیر امام باقر

 والیتتت الهتتی  1هتتای قر،نتتی،هتتای قصتته بیتتان ویژگتتی 5و رحتتریم خمتتر، ۱بتتار  طهتتارت

                                              

 . 62، صالفهرستندیم،  . ابن1

 .56، صمیراث موتوب شیعه از سه قرن نخستین. مدرسی طباطبایی، 2

 .121، صرجال. نجاشی، 1

 «له کتاب تفسیر القرآن.: »115همان، ص. 9

، عقرد الثمرین  حمرزه،   برن  ، بره نقرل از: عبرداهلل   56، صمیراث موتوب شیعه. مدرسی طباطبایی، 5

 .112ص

الصرال   آمنروا اذا قمرتم إلری    یا ایها الراین  »سوره مائده:  5آیه ، ذیل 25، ص2، جکافی. کلینی، 5

 «الی المرافال. فاغسلوا وجوهوم وایدیوم

انما الخمر و المیسر و األنصاب و األزالم رجرس مرن   »سوره مائده:  10، ذیل آیه 10. همان، ص6

 «عمل الشیطان.

یوسف ألبیه یا ابت انی رأیرت احرد عشرر کوکبرا      اذ قال»سوره یوسف:  9، ذیل آیه تفسیر قمی. 2

 «والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین.
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 3و نیه بیان شأن نهول برخی ،یات قر،ن، 2و شیعیان در قر،ن بیت شأن اهل 1در قر،ن،

،ید که روسط شیعیان متعلق بته ایتن جریتان، نقتل     شمارمیفسیری امام بهاز موضوعاری ر

 هتای علمتی، نتهد ائمته     و شیعیان متعلق به این جریتان  پیروان ائمه شد  است.

منهلت داشته، در روایتی از معصوم به برانگیخته شدن هر امامی بتا حواریتون و اصتحاب    

ساز امتام  یث، اصحاب عالم و جریانخاصش در روز قیامت اشار  شد  است و در ادامه حد

 0باشد.های فوق می اند که مشتمل بر بیشتر افراد میکور در جریان برشمرد  شد  باقر

 یایگرمعنی. جریان 4

بنتد نبتود ، بتر    های قبلی، به ظواهر نصتوص پتای  پیروان این جریان، برخالف جریان

کردنتد.  با نگا  باطنی رفستیر متی  رأویل معنا و باطن اصرار داشتند و حتی مسائل فقهی را 

 روان فرد شاخص این جریان در دور  امتام بتاقر  ق( را می121یهید جعفی )م.  بن جابر

روجه او به بطون ،یات و احادیث و رعالیم خاصّ امام دربار  ظاهر و باطن قر،ن به دانست. 

که در صتورت  و دستور ،ن حضرت مبنی بر عدم نقل برخی روایات برای مردم و یا این 7او

 زمینته انتستاب جتابر     ۱سنگینی این رعالیم، ستر در چتا  فترو بترد و احادیتث را بازگویتد،      

گری و غلو را فراهم نمتود  استت. همچنتین، روایتات فراوانتی از او      ق( به باطنی121)م. 

                                              

 سوره بقره. 191، ذیل آیه 229، ص1، جمجمع البیان. طبرسی، 1

 .26، ص11، جالجامع ألحوام القرآن. قرطبی، 2

 سوره توبه. 102، ذیل آیه 56، ص5، جمجمع البیان. طبرسی، 1

 محمد؟ بن جعفر حواری و علی بن محمد حواری أین ینادی ثم»... : 222، ص11، جکافی. کلینی، 9

 أبوبصریر  و مسلم بن محمد و العجلی معاویة بن برید و أعین بن زرار  و العامری شری  بن عبداهلل فیقوم

 و زائرده  برن  حجرر  و جااعره  برن  عبرداهلل  برن  عرامر  و یعفرور  أبری  بن عبداهلل و المرادی البختری بن لیث

 «أعین. بن حمران

 .100، ص2، جمحاسن؛ برقی، 111، صرجال. کشی، 5

 .156، ص2، جکافی. کشی، همان؛ کلینی، 5
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نقل شد  استت کته در میتان روایتات شتیعی،       دربار  معجهات پیامبر و کرامات ائمه

ق( نقل شد  کته نتهد   245شریک نخعی )م.  بن که از عبدالرحمنگونه،ن 1غیرمعمول است؛

برخی اعتقتادات بتاطنی صترف،     2ق( است.121پدرش د  ههار حدیث عجی  از جابر )م. 

هتایی دربتار  حتواد  ،ینتد ، همچتون:      و پیشتگوی  3هتا مانند وجود پیشین ارواح انستان 

حفر کانال ،ب  5در خراسان، دفن امام رضا 0های داخلی عباسیان،اختالفات و درگیری

و حتوادثی دیگتر، بته وی     5ق155قیام ابوالسرایا در ستال   ۱کوفه در زمان منصور عباسی،

 منسوب است. 

 وجود این روایتات، موجت  شتد  کته برختی از عالمتان شتیعه ماننتد نجاشتی، جتابر           

البتته بستیاری از علمتا، ایتن نظتر نجاشتی را        1ق( را مختلط و منحترف بداننتد.  121)م. 

ای است که بهرگان او از فقهای اواخر دور  اموی است و شخصیت وی به گونه نپییرفتند.

رعبیر « های علمخهانه»اند و از او به  سنّت و مخالفان اندیشه او نیه از وی روایت کرد  اهل

سنّت در نماز جماعت وی خبر ر اهلبه دلیل مشی خاصّ او، برخی منابع از حضو 5اند. نمود 

                                              

 ، رجررال؛ کشرری، 115، ص1، ج کررافی. برررای مطالعرره بیشررتر در ایررن زمینرره، ر.ک: کلینرری،   1

 .19ص

 .260، ص2، جمیزان اإلعتدال. ذهبی، 2

 .165، صبصائر الدرجات؛ صفار، 992، ص1، جکافی. کلینی، 1

 .55ر59، ص1، جتفسیر عیاشی. عیاشی، 9

 .222، ص1، جعیون اخبار الرضا. صدوق، 5

، 2، جالخرررائج والجرررائ  الرردین راونرردی، ؛ قطررب121ررر122، صالهدایررة الوبررری. خصرریبی، 5

 .112، صرجال؛ کشی، 655ر659ص

 .192، صمقاتل الطالبیینالفرج اصفهانی،  . ابی6

 .122، صرجال. نجاشی، 2

 .51، ص2، جاسالم تاریخ. ذهبی، 1
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ستعد )م.  مقام قضایی او نیه مورد رأیید حاکمیت بتود  استت. گتهارش محمتدبن     1اند. داد 

 قضتاوت   درکوفته بته   2ق(171مستی  بجلتی )زنتد  رتا      بتن کته عیستی  ق(، هنگامی234

  3نشست.پرداخت، کنار او میمی

،ید که بعد از ،ن حضرت، می به شمار ق(، از اصحاب خاص امام باقر121جابر )م. 

بود  و بر اساس روایتی، معتقد است کته علتم امتام از     بر امامت فرزندش امام صادق

و از ایشتان بته حستنین، و ستپس از امتامی بته امتام دیگتر رتا           اهلل بته علتی   رسول

  انّ عرد » هیت ، لیاز راوگرای خود، بر مبنای مشی باطن وی 0محمد رسید  است. بن جعفر
 راز امام بتاق  «انفسوم هنیفالتظلموا ف ...کتاب اهلل یعنداهلل اثناعشر شهرا ف الشهور

 را  متا  ستال   دو دواز رسول ختدا  شجدّرا « سال» و ،ن حضرت در پاسخ، دپرسمی

 برایدوازد  امام  عیجم را اعتقاد به« انفسکم هنیفالرظلموا ف» لیوأو ر انهگامامان دوازد 

کردند دیگر اصحاب نیه دربار  معانی ،یات قر،ن از امام سؤاالری می 7.شدن دانست تیهدا

دوم ستد  دوم   مته ین)یستار   بتن  فضتیل گتری دور  باشتد.   رواند نشانه فضای باطنیکه می

ا  از قتر،ن نیستت،    هیچ ،یته »در مورد روایت  از بهرگان امامیه، از امام باقر (هجر 

 و در گهارشی دیگتر، حمتران    ۱کندمیسؤال  ،« طنى استاهر  و بامگر اینکه برا  ،ن ظ

  5پرسد.از ،ن حضرت در مورد چیستی ظاهر و باطن قر،ن می (ق134 حدود. د)

                                              

 .910، ص2، جوسایل الشیعة؛ حرّ عاملی، 92، ص1، جتهایب األحوام. طوسی، 1

 .بر آن کار بود ،قاضى کوفه بود و روزگارى دراز ،عبداهلل قسرى بن از طرف خالد. 2

 .195، ص5، جالطبقات الوبریسعد،  . ابن1

 .156ص، 2، جکافی؛ کلینی، 121، ص1، جمیزان االعتدال. ذهبی، 9

 .191، صالغیبةطوسی، . 5

 .115، ص1، جبصائر الدرجاتصفار، . 5

 . 251، صمعانی األخبارصدوق، . 6
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غالیانته از وی،  ق( و وجود برخی روایات شتبه 121گری جابر )م. اگرچه جریان باطنی 

و در منتابع  فضا را برای اقدامات غالت فراهم نمود و غالیان بعدی به نقل اخبار و روایات ا

خود پرداخته یا عقاید غلو،میه به او نسبت دادند، باید او را از ارهام غلتو دور دانستت؛ زیترا    

است و با وجتود رضتعیف از    هایی بر صحت عقاید او بر اساس اندیشه امامیه موجودنشانه

از سوی علمتای متتأخر متدح شتد  استت. حتّر عتاملی )م.         1سوی برخی رجالیون متقدم،

ردّ این ارهامات، معتقد است از مجموع روایات، مدح وی ررجیح دارد و ،نچه را  ق( با1140

مامقانی، ضمن روثیق وی بیتان داشتته    2در ذمّ وی وارد شد ، مبتنی بر رقیه دانسته است.

منهلتی عظیم داشته و از اهل اسرار و امین  که جابر در نهایت جاللت بود  و نهد ائمه

اهلل ختویی و شتبیری    برخی دیگر از رجالیون معاصر، مانند ،یتت  3،ن بهرگواران بود  است.

میتهان   0اند.معرفی کرد  اند و او را دانا به اسرار امام باقر زنجانی نیه وی را مدح نمود 

وی داردکه بتا   سنّت، نشان از موقعیت ممتاز و جریان باطنیرأثیرگیاری وی، حتی بر اهل

های متعدد اجتماعی و سیاسی  ر ، و از طرفی، گرایشها در این دومالحظه برخی حساسیت

گتری در انتقتال   ق( و جریتان بتاطنی  121روان نقش جتابر )م.  از سوی دیگر شیعیان، می

 به نسل بعد را مهم روصیف نمود.  معارف ائمه

 های علمی دوره آثار و نتایج جریان

روجته بته جایگتا  و    های علمی ذکرشد ، در جامعه شیعی پیروانتی داشتت کته بتا      جریان

هتا و رحتوالت ،ن رأثیرگتیار باشتد.      روانست در ستیر جریتان   ها، میهای شخصیتویژگی

                                              

 .211و51، صرجالداود،  ؛ ابن122، صرجال. نجاشی، 1

 .111، ص10، جوسائل الشیعه. حرّ عاملی، 2

 .201، ص1، جتنقی  المقال. مامقانی، 1

 ، 1، جالجررامع فرری الرجررال؛ شرربیری زنجررانی، 199، ص9، جمعجررم رجررال الحرردیث. خررویی، 9

 .152ص
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ق(، خانتدان  101رغلت  )م.   بن ،فرینی افرادی مانند: ابانهای منابع، حکایت از نقشگهارش

در برختی رختدادهای فرهنگتی و     دیگران ق( و101معاویه عجلی )م. حدود  بن اعین، برید

روان گفت این رو، می رواند به جایگا  علمی ،نان برگردد. ازاینجامعه دارد که می اجتماعی

 انتد کته   ها، دستاوردها و پیامدهایی علمی، فرهنگتی و اجتمتاعی در جامعته داشتته     جریان

 ،ید:در پی می

 امام یعلم تینحصار مرجع. ا1

  علمتی امتام بتاقر   های علمیِ شیعی دور ، انحصتار مرجعیتت   از ،ثار و نتایج جریان

ها و های مختلف را دیدگا اصحاب در حوز  که مبانی فکری و اندیشه ایگونهبود  است؛ به

 داد که برگرفتته از رعتالیم ،ن حضترت بتود. امتام نیته بتا رأکیتد بتر          روایات امام شکل می

و ضرورت اخی معارف دینی از ،نان، مسیر صحیح کست  علتم را    مرجعیت علمی ائمه

 بیتت بترای اختی علتم را اهتل    « فاسئلوا اهل الیکر»و مصداق  1معرفی نمود ائمه

وگتو بتا    ،ن حضترت در گفتت   3کرد. داران علم الهی معرفی می را خهانه و ائمه 2دانسته

را باطتل   بیتت  (، علتم ختارج از مستیر اهتل    دوم سد  دوم هجر  مهینیسار ) بن فضیل

 0دانست.

را به دنبال استنباط معارف دینی از قتر،ن بترد.    رعالیم امام، اصحابِ خردورزِ ائمه

است که برخی از اصحاب پیرو امام، بته   البته این مسئله، مبتنی بر ،موز  حجیت ائمه

که زرار   گونههای علمی به ،ن استناد نمودند؛ ،ن وگوها ومجادله ،ن اشار  داشته و در گفت

                                              

 . 111، ص1، جکافیکلینی، . 1

 .91ر12، ص1، جبصائرصفار، . 2

 . 105ر101همان، ص. 1

 .511ص همان،. 9
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خلفیه دوم از سوی وی را نپتییرفت و   ، استناد به قولربیعة الریق( در مناظر  با 174)م. 

1حجیت را از،نِ معصوم دانست.
ق(، به بحث فقهی میان 174در روایت ابوحمه  ثمالی )م.  

  2امام و اصحاب عالمشان اشار  شد  است.

رأکید داشتتند.   ، بر مسئله انحصار مرجعیت علمی در ائمهاصحاب شیعی ائمه

، رنها بته نقتل روایتات و    اصحاب ممتاز امام باقر، از (ق134 حدود. د)اعین  بن حمران

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

کته در صتورت    ایگونته نمتود؛ بته  کردند، ،نان را به سخنان ائمه سفارش میائمه ذکر می

3کرد.رخلف، مجلس را ررک می
 بهتر    بیتت لهمچنین، در منتاظرات از کلمتات اهت    

ق(، بته نشتر   101رغلت  )م.   بن ابان 0گرفت.بُرد و به همین جهت، مورد رمجید قرار میمی

ق(، بته  121یهیتد جعفتی )م.    بتن  جابر 7کرد  است. در مدینه اقدام می بیتمعارف اهل

نقتل کنتد، از ،ن    خواست روایتی از امام باقرهرگا  می منظور ربیین جایگا  ائمه

  اعرین برن زرار  ۱کترد. یتاد متی  « وصی األوصیاء و وار  علم االنبیتاء »ان حضرت با عنو

ق( در کوفه که کانون اصلی حضور امامیان بتود، بته   174مسلم )م.  ق( و محمدبن174)م. 

 عبتدالملک،   بتن  پرداختند و اصرار بر این امر، را ،نجتا بتود کته هشتام     نشر رعالیم ائمه

 5را نبی مردم کوفه معرفی کرد  است. امام باقر

                                              

 .151، صرجالکشی، . 1

 .255، ص5، جکافی. کلینی، 2

 . 161ص، رجالکشی، . 1

 .161، ص1، جکافیکلینی، . 9

 .99ص، الفهرستطوسی، . 5

 .150، ص2، جارشادمفید، . 5

 .122ر120، ص2، جکافیکلینی، . 6
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 های مختلفهای علمی شیعی در حوزه. حضور مؤثر جریان2

، ظهور علمتا و بهرگتان شتیعه و    گیری جامعه اعتقادی شیعه در دور  امام باقربا شکل

روان از دیگر نتایج و دستتاوردهای  رأثیرگیاری ،نها بر فضای علمی و فرهنگی دور  را می

های مختلف علمی شیعی در فضتای  ،ورد. حضور جریاناین دور  به شمار  جریانات علمی

فکری و فرهنگی جامعه، با وجود رقابل و سختگیری حاکمتان امتوی، بتا هتدف رحکتیم      

و رتدوین مکتت  علمتی     ها و رهنمودهای ائمهبنیادهای فکری شیعه، ررویج اندیشه

یاستت پرهیته از مجتادالت و رقابتل     مندی از سها، بهر شیو  غال  این جریان 1شیعه بود.

بخشی به فعالیت علمی و فرهنگی برای رثبیت مبانی فکتری و اعتقتادی    نظامی و اولویت

ستاز،  های رأثیرگیار و جریتان ررین شخصیت های علمی مختلف بود. از مهمشیعه در حوز 

 اعتین   بتن  م(، حمتران 101رغلت  )م.   بتن  ق(، ابتان 121یهید جعفتی )م.   روان به: جابربنمی

 ق(، بریتد العجلتی   174)م.  اعرین  بن زرار ق(، 174مسلم )م.  بن ، محمد(ق134 حدود. د)

 ق( و... اشار  داشت. با روجه بته گستتر  دانتش استالمی در دور  امتام بتاقر      101)م. 

گیری جامعه اعتقادی شیعه در این دور ، این اصتحاب  ورحوالت علمی ت فرهنگی و شکل 

مندی از رعالیم امتام، در برابتر اندیشتمندان    م وارد شد  و با بهر های مختلف علودر حوز 

ها معلومات ها و اعتقادات خود پرداخته و در جلسات و مناظر ها، به بیان اندیشهدیگر فرقه

کنندگان را متناس  با سؤالشان به سوی ،نها کردند و امام افراد و پرسشخود را عرضه می

ق(، در 174، فقیه، قاری و لغوی مشهور دور  خود بود. زرار  )م. رغل  بن داد؛ ابانارجاع می

مسلم، محد  و فقیه مشهوری که امام دیگر شیعیان  بن فقه و کالم رخصص داشت. محمد

داد و نشستت و فتتوا متی   داد. وی در مسجد میرا برای دریافت حکم دین به او ارجاع می

هتای علمتی   صص داشتند و رالشهمین طور، دیگر اصحاب که هرکدام در موضوعی رخ

 ،نان، در به ثمر رسیدن اهداف نهضت علمی امام مؤثر بود.

                                              

 . 11ر 19، صهای شیعی نخستین اندیشهالالنی، . 1
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 مند شدن تعالیم دینی شیعه . نظام3

کته   ایگونته ، در این زمینه پُررنگ بود؛ بته شیعیان رحت هدایت امام باقر ریکر رالش

اعتقادی شیعه دانستت.  گیری جامعه روان این اقدامات را پایه حوز  علوم دینی و شکلمی

مندان و  درفراگیری علوم و انتقال ،ن به عالقه کوشش اصحاب امام باقر و امام صادق

های درستی در مباحتث فقته، رفستیر،     گیری حوز شاگردان در سیر راریخی خود، به شکل

که در منابع روایتی   کالم و سایر علوم منجر شد  است. بررسی میرا  روایی امام باقر

های شیعی در ررویج و ربیین احادیث فراوان امام ،فرینی جریانشد ، نشان از نفشگهارش 

در  بیتت  مندسازی مکتت  اهتل   در فضای فکری جامعه دارد که نقش مؤثری در نظام

 این دور  داشت. 

 7۱5۱از مرحتوم عطتاردی، از مجمتوع     مسند االمام البتاقر بررسی روایات کتاب 

روایتت در حتوز    1275%(، 20روایت کالمی ) 1355%( و 31روایت فقهی ) 2111روایت، 

کته نشتر    1%( در حوز  اخالق و فضایل بود  است1۱روایت ) 1۱1%( و 22قر،ن و رفسیر )

منتدی رعتالیم دیتن و    های مختلف، جامعیت و نظتام ،ن روسط اندیشمندان شیعی، جریان

سه حوز  کالن: اندیشته،  که در نگا  کلی،  ایگونهررویج عقاید صحیح را در پی داشت؛ به

شود. نگاهی اجمالی به شرایط علمی، فرهنگی و اجتماعی عصر رفتار و اخالق را شامل می

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

م شیعیان در مسائل و مشکالت رفتاری در حوز  فقه و احکام و نیه روجه بیشتر اصحاب اما

باشد. همچنین، در حوز  کالم نیه که  به فقه و طرح سؤاالت از امام و پاسخ ،ن حضرت می

،فرینی حجم باالیی از روایات امام را در برگرفته و نشانگر این نیازمندی در شیعیان و نقش

. البته با روجه به اصالت و اهمیت رعتالیم قر،نتی در مبتانی کالمتی و     جریان کالمی است

ویژ  رفسیر ها و اصول اعتقادی، حجم روایات در موضوعات قر،نی، بهاندیشه برای رکوین

                                              

 . جدول بررسی آماری روایات امام، در پایان مقاله آمده است.1
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ها ،یات قر،نی نیه زیاد بود  که در پاسخ سؤاالت و یا در ربیین بهتر و مستند نمودن اندیشه

در موضوعات مختلف، از سوی اصحاب امام ررویج شد. اخالق و مسائل مربوط بته حتوز    

همیت داشته و مورد روجته اصتحاب ،ن حضترت بتود  استت.      رفتار نیه در اندیشه دینی ا

های گوناگون اخالقی مانند: زهتد، روبته، رواضتع، شتکر،     رو، روایات فراوانی در حوز  ازاین

رفق، مدارا، جود، سخا، قناعت، حلم، اخالص، رضا، حسن ظن، رقوا، رقیه و کتمتان، دنیتا،   

ید  و رذیله اخالقی، مورد روجه و ربعیت از هوای نفس، ،داب معاشرت و سایر صفات پسند

 ربیین از سوی اصحاب قرار گرفته است.

مندستازی رعتالیم اعتقتادی    در جهت نظتام  ررین اقدامات اصحاب امام باقر از مهم

و دعوت دیگران به متودت و پتییرش    بیتشیعه، معرفی جایگا  معنوی و علمی اهل

ر قال  اشعاری به ذکر فضایل و مقامات زید اسدی، د بن الطاعه بودن ائمه بود. کمیت واج 

هتای رترویج و   هتا، یکتی از را   مناظر  با پیتروان دیگتر فرقته    1پرداخت.می بیت اهل

بود. ابوالجارود، در مورد فرزند  محافظت از رعالیم مکت  شیعه روسط اصحاب امام باقر

البتته ایتن    2کترد. ، با غیرشیعیان مناظر  میو امام حسین پیامبر بودن امام حسن

خواست با دیگر مسلمانان بر  بود که از شیعیان می مناظرات بر اساس دستور امام باقر

رو، ابوبکر حضرمی از اصحاب امام،  ازاین 3اساس ،یات قر،ن در مسئله امامت مناظر  کنند.

اصحاب امام، بته صترف منتاظر  اکتفتا      0علی پرداخت. بن در مورد امامت به مناظر  با زید

های خود و انطباق با نظام اعتقادی امامیه، ،ن کردند و برای اطمینان از صحت اندیشهنمی

علی، ،ن  بن وگو با زید مسلم پس از گفت بن که محمد گونهگیاشتند؛ ،نرا با امام در میان می

                                              

 .202ر206ص، رجالکشی، . 1

 .112ر116، ص2 ج، یکافکلینی، . 2

 .616ر615ص ،فضائل العتر  الطاهر  تلویل اآلیات الظاهر  فی. استرآبادى، 1

 .915، صرجالکشی، . 9
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برگهاری جلستات   1کند را از صحت یا بطالن ،ن مطلع شود.عرضه می را به امام باقر

همچنین سؤال از امام از سوی اصحاب، در راستای رقویت و رصحیح نظام بین شیعیان، و 

هتایی بترای    ق( دربار  ایمان، سؤال174گرفت. دیدگا  زرار  )م. اعتقادی شیعه صورت می

 2رفتت. به همرا  داشت که برای پاسخ ،نها، نهد امام متی  (ق134 حدود. د)اعین  بن حمران

 3رفاوت اسالم و ایمان ،شنا شد. مسئله وگو با امام، با حمران، از طریق گفت

 نتیجه 

و نقل روایات ،نان  اگرچه رفکیک و جداسازی گستر  فعالیت علمی اصحاب امام باقر

رسد، اما با روجه به مجموع روایات منقول از امتام،  های مختلف، دشوار به نظر میدر حوز 

های علمی اصحاب امام را ان،فرینی علمی و شهرت ،ثارشان در منابع اصلی، جرینوع نقش

روان در چهارگرایش اصلی: فقهی، کالمی، رفسیری و با روجه به اهمیت و گستر  ،ن، می

 گری برشمرد.باطنی

ق( و ابتوحمه   101معاویته عجلتی )م.    ق(، ابوبصتیر، بریتدبن  174مستلم )م.   محمدبن

روایات فقهی و رترویج  باشند که با نقل ق(، نمایند  جریان فقهی می174دینار )م.  بن ثابت

اعین  بن  ق(، زرار131یعفور )م.  ابی بن احکام، به ربیین فقهی مکت  شیعه پرداختند و عبداهلل

ق(، نمایند  گترایش  101اعین )م.  بنو حمران ق(101)م.  رباح بن رغل  بن ابانق(، 174)م. 

ن عقالنی ،ن نیته  کالمی هستند که عالو  بر ررویج احکام و رعالیم دین، به چرایی و ربیی

گرایش داشتند. رأکید امام نسبت به هماهنگی معارف فقهی و اعتقادی با ،یات قر،ن، روجه 

گیری ،ن را درپی داشته، موجبات شکلاصحاب ،ن حضرت به درک معانی و مفاهیم ،یات 

عمتتران همتتدانی و ابتتی بتتن حمته ، یحیتتی  بتتن عبتتداهللجریتان رفستتیری شتتد. ابوالجتتارود،  

                                              

 .101ر110، صکفایة األثرخزاز قمی، . 1

 .902، ص1، جمن ال یحضره الفقیهشیخ صدوق،  .2

 .126و26، ص2، جکافی. کلینی، 1
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ررین نمایندگان این جریان دانست کته در   روان مهمرا می (ق134حدود. د)اعین  بن حمران

دوری از رحریف و اشتتباهات، بته   رأی ،یات قر،ن، برای  پی میمت امام نسبت به رفسیربه

یهیتد   جتابربن دنبال رفسیر و فهم صحیح ،یات قر،ن بر اساس رعالیم و روایات امام بودنتد.  

هتای  ررین نمایند  جریان باطنی برشمرد که با اندیشته روان برجستهمی ق( را121جعفی )م. 

های مختلف معنتای ،یتات را در   گری خود، فضای روجه به رأویل و الیهگرا و باطنی معنویت

دوم سد   مهینیسار ) بن میان شیعیان جاری ساخت و به دنبال وی، دیگر اصحاب مانند فضیل

رر و رأویتل ،یتات بودنتد.     ، به دنبال فهم معانی دقیق(ق134حدود. د)( و حمران دوم هجر 

ها، خالی از چالش نبود  و در مواردی، دچار  است که رعامل نمایندگان این جریان شایان ذکر

های یافت. پیامدهای این جریانشدند که با راهنمایی امام کاهش میرعارض و اختالفاری می

 و رگتتیاریحضتور رأث ، عیتت علمتی ائمته   رتوان در انحصتار مرج  علمتی در جامعته را متی   

 دانست. عهیش ینید میمند شدن رعالظامن و مختلف یهادر حوز  یعیش یعلما ینی،فر نقش
 مسند اإلمام الباقربر اساس کتاب  جدول روایات امام باقر

 درصد روایات رعداد عنوان ردیف

 %31 2111 مجموع روایات فقهی 1

 %20 1355 مجموع روایات کالمی 2

 %22 1275 مجموع روایات قر،نی و رفسیری 3

 %1۱ 1۱1 مجموع روایات اخالقی و فضایل 0

 %144 7۱5۱ جمع کل روایات ۱

 

 
 

861; 15% 

1377; 24% 

1257; 22% 

2181; 39% 

 تعداد و درصد روایات

 روایات اخالقی و فضائل

 روایات کالمی

 روایات قرآنی و تفسیری
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