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  اخراج راويان از قم؛ اقدامى اعتقادی يا اجتماعى

  اخراج راويان از قم؛

  اقدامى اعتقادی يا اجتماعى 

  ∗∗∗∗طالقانىحسن   سيد

  چكيده

عيسـى  بـن محمـد بن در سد� سوم هجری برخى راويان حديث از سوی احمد
شدگان متهم بـه غلـو  از آنجا كه بيشتر اخراج. اشعری از شهر قم اخراج شدند

بودند، دليل اخراج ايشان، غلو و انحراف عقيده دانسته شـده اسـت و بـا يـك 
ترين شـائبه غلـو از  ه كوچـكها راويان را ب شود كه قمى تعميم كلى اظهار مى

كردنـد، ولـى بـه  حقيقت به حذف كلى آنان حكم مى و در  شهر اخراج كرده
رسد كه داليل اخراج اين افراد، تنها انحـراف در عقيـده نبـوده اسـت،  نظر مى

شدگان گروهى اجتماعى و فعال بودند كه حضـور ايشـان در قـم  بلكه اخراج
ضـمن . امعـۀ شـيعِى قـم مناسـب نبـوددر شرايط سياسى آن زمان برای بقاء ج

حتـى اگـر مبتنـى بـر  -اينكه انديشۀ اخراج راويان و حذف كلـى يـك راوی 
تنها ديدگاه احمد اشعری بوده و نه انديشۀ همـۀ مشـايخ  -داليل اعتقادی باشد

رو، نبايـد  همـين رسـد و از قم و اين رفتار با عملكرد ايشان سازگار به نظر نمى
  . عنوان مبنای فكری مدرسۀ قم تلقى شود به

  ها   واژه   كليد

  . عيسى، غاليان بن محمد بن اخراج راويان، مدرسه حديثى قم، احمد
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  مقدمه

و استقرار ايشـان در ايـن  1شهر قم كه در پى مهاجرت اَعراب اشعری از كوفه به منطقۀ جبال
، 692، 685: 1385قمـى، ( شـده بـودتأسـيس  -با هويتى شيعى - 2منطقه، در اواخر سده اول هجری

هـای شـيعه و مركـز  يكى از پايگاه عنوان با گذشت كمتر از يك سده از تأسيس آن، به )738
قم، در اوايل سـد� سـوم و بـا انتقـال ميـراث حـديثى . شناخته شد :نقل احاديث اهل بيت

حـديثِى قـم، كوفه به اين شهر وارد مرحلۀ جديدی از رشد و بالندگى معرفتى شد و مدرسـۀ 
ای از راويان احاديـث، از شـهر قـم اخـراج  در همين زمان پاره. واقعى شكل گرفت معنای به

راندن جمعـى از راويـان، از شـهری كـه هويـت آن را روايـت و نقـل احاديـث  بيرون. شدند
  . نمايد برانگيز و غريب مى تشكيل داده است، پرسش

انحراف در عقيد� اين راويان صورت گرفتـه  اين اقدام، به سبب کشّ% رجالبر پايۀ نقلى از 
ايـن تحليـل كـه ). 509: 1430شيخ طوسى، ( به اتهام غلو از شهر بيرون رانده شدندگان  شد و اخراج

تدريج مبنای تحليل و شناخت مشِى رجـالى مشـايخ  البته شواهدی نيز برای آن ارائه شده، به
ترين توّهم فسـاد در عقيـده  ا با كوچكقم قرار گرفت و چنين ابراز شد كه اهل قم راويان ر

اتهام تقصـير بـه مشـايخ قـم از ). 24: 3، ج1363؛ بحرالعلوم، 198: تا بىبهبهانى، (اند  كرده از قم اخراج مى
ای از  نمونـه عنـوان سوی بغداديان، ايـن تلقـى را تأييـد و تأكيـد كـرد و اخـراج راويـان، بـه

احاديث مرتبط با مقامات امامـان، ويژه  به گيری مشايخ قم نسبت به احاديث اعتقادی، سخت
  . مطرح شد

اخـراج راويـان كـه ) الف: اين نوشتار، در پى آن است كه با ارائۀ شواهدی نشان دهد كه
عيسى اشعری انجام شد، تنهـا برخاسـته  بن محمد بن ای از زمان و به دست احمد تنها در برهه

اجتماعى و سياسى در ايـن اقـدام تـأثير اساسـى از علل و عوامل اعتقادی نبوده، بلكه عوامل 
حتى اگر اين اقدام احمد اشعری به داليل اعتقادی و برای مبارزه با غلـو بـوده ) اند؛ ب داشته

رأی و  عيسـى و پـس از او، بـا وی هـم بـن محمـد بـن باشد، ديگر مشايخ قم در زمـان احمـد
  . به مدرسه حديثى قم نسبت داد توان ديدگاه وی و شّدت عمل او را عقيده نبودند و نمى هم

های موجود در منابع دانش رجال و فهرست، در ميـان راويـان و مشـايخ  گزارش اساس بر

                                                         
يـاقوت حمـوی، (نيز شهرت يافتـه اسـت   » عراق عجم«اي ميان اصفهان، زنجان، قزوين و همدان كه به  منطقه. 1

1995: 99 .( 

 ). 688 :1385قمى، (هجري گزارش كرده است  94اريخ قم سال ورود اشعريان به قم را سال مؤلف ت. 2
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های فكری  گری و يا گرايش ها و گاه منازعاتى در باب شيو� روايت حديث در قم، اختالف
هـای  شـد، واكنش ايـن اختالفـات كـه در سـطوح مختلفـى آشـكار مى. وجود داشـته اسـت

ای از  پى داشت؛ در برخى موارد، اين اختالف به اسـتثناكردن و گـزينش پـاره فاوتى را درمت
انجاميد و در مواردی نيز به عدم نقل ميراث يك راوی و حتى عـدم  ميراث حديثى راوی مى

  . انجاميد وی، و يا حتى به برخورد فيزيكى و طرد و اخراج اين راويان مى 1اعتماد به روايات
نمودی از اين منازعات در يك بازه زمـانى شـايع و رايـج  عنوان اج راويان بهتبعيد و اخر

توان از  از كسانى كه در اين دوره از قم اخراج شدند، مى). 799: 1430شيخ طوسى، : نك(بوده است 
؛ 185: 1407نجاشـى، ( زيـاد آدمـى بـن سـهل )39: 1422ابـن الغضـائری، (خالـد برقـى  بـن محمد بن احمد

؛ شيخ 94: 1422الغضائری،  ؛ ابن332: 1407نجاشى، ( ُسمينه على صيرفى ابو بن محمد )67-66: 1422الغضائری،  ابن
  . ياد كرد )509: 1430شيخ طوسى، ( عبيد اّهللاٰ محّرر بن و حسين )223: 1429طوسى، 

های موجود، اخراج راويان از قم، تنها از سوی احمد اشـعری انجـام شـده  گزارش ۀبر پاي
و ديگر بزرگان و مشايخ حديث قـم چنـين واكنشـى در برابـر راويـان مـتهم بـه غلـو و است 

عيسـى  بـن محمد بن ُسمينه، هر سه از سوی احمد زياد و ابو بن برقى، سهل. اند انحراف نداشته
عبيداّهللاٰ گـزارش نشـده، امـا بـه  بن اگرچه چگونگى اخراج حسين. اشعری از قم تبعيد شدند

. نفِى بَلَد شده اسـت از سوی احمد اشعری و در زمان قدرت و زعامت اواحتمال زياد، او نيز 
بنـــابراين، بـــرای تحليـــل ايـــن واقعـــه تـــاريخى، بايـــد بـــه واكـــاوی زوايـــای شخصـــيت 

  . شخصيت محوری در اين موضوع، پرداخت عنوان عيسى، به بن محمد بن احمد
شيخ (بوده است  :دیعيسى از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام ها بن محمد بن احمد

اگرچــه نــام او در ميــان اصــحاب امــام حســن ). 82: 1407؛ نجاشــى، 383، 373، 351: 1381طوســى، 
های نخسـت غيبـت صـغری را نيـز  او سـال -نقلـى  اسـاس بـر -ذكر نشده، ولى  7عسكری

نجاشـى نـام و نسـب او را چنـين  2. های واپسين سد� سوم از دنيا رفـت درك نمود و در سال
 األحـوص بـن مالـك بـن سـعد بـن عبـد اّهللاٰ  بـن عيسـى بـن محمد بن أحمد«: معرفى كرده است

األشعر يكنى أبـا  بن الجماهر بن عوف بن عامر األشعری من بنى ذخران بن مالك بن السائب بن
اشعری و از نسـل  كه از نسب وی پيداست، او از خاندان بزرگ چنان). 81: 1407نجاشى، ( » جعفر

                                                         
هاي ديگـر راويـان اسـت كـه راوي، آن را بـه همـان شـكل روايـت          مراد از روايات در برابر ميراث، كتاب. 1

 . دهنده دارد كند و تنها نقش انتقال مي

جا كه سال وفات برقي  حلي از حضور وي در تشييع احمد بن محمد بن خالد برقي ياد كرده است و از آن. 2
 . زنده بوده است 280اند، احمد اشعري تا حدود  دانسته 280يا  274را 
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علـى  عيسـى، ابـو بـن پـدرش محمـد. بوده اسـت -گذاران شهر قم از بنيان -سائب  بن احوص
القميين و شخصيِت برجسـته  شيخ عنوان و به 8االشعری، از اصحاب امام رضا و امام جواد

محمـد بـن عيسـى ابـوعلى ). 338: 1407همـان، (و سرشناس خاندان اشعريان معرفـى شـده اسـت 
ای  گذشته از جايگاه علمى و اجتماعى وااليى كه داشت، از نظر سياسى نيز از موقعيت ويـژه

اين جايگـاه اجتمـاعى و  1. در ميان اشعريان برخوردار بود و نزد حاكم شأن و منزلتى داشت
انى از عيسـى كـه در خانـد بن محمد بن احمد. سياسى پس از او به فرزندش، احمد منتقل شد
پرورش يافته بود، بـرای تكميـل اندوختـۀ  :محّدثان بزرگ و از راويان احاديث اهل بيت

تـرين مشـايخ آن ديـار  گيری از محضر بزرگ ه اش به كوفه و بغداد سفر كرد و با بهر حديثى
فضــال،  بــن علـى بــن ســعيد، حسـن بــن محبــوب، حسـين بـن ابـى عميــر، حســن  همچـون ابــن

نصـر بزنطـى،  ابى بـن بزيـع، احمـد بـن اسـماعيل  بـن سـنان، محمـد بـن الحكم، محمـد بن على
او تنهـا از . ، بخش بزرگى از ميـراث حـديثى كوفـه را بـه قـم انتقـال داد...عيسى و بن عثمان

شـيخ ( را روايـت كـرده اسـت 7تن از اصحاب امام صـادق صد های يك عمير، كتاب ابى ابن
  . 2)218: 1429طوسى، 

ــا كــرد  ــوان ادع ــق شــايد بت ــه، از طري ــال يافت ــم انتق ــه ق ــه ب ــى كــه از كوف بيشــترين ميراث
های موجـود، نـام  بـر پايـه گـزارش فهرسـت. عيسـى روايـت شـده اسـت بـن محمد بن  احمد
. های راويان قّمى، به ميراث كوفه ذكـر شـده اسـت عيسى، در بيشتر طريق بن محمد بن احمد
نـام وی را ذكـر كـرده و  در طريق به ميـراث صدوسـى و پـنج تـن از اصـحاب،طوسى  شيخ

  . صد و ده نفر از راويان حديث از او ياد كرده استيكنجاشى نيز در طريق خود به ميراث 
شـيخ و فقيـه قـم و  عنوان به، :احمد اشعری با چنين ميراث گرانى از روايات اهل بيت

موقعيـت اجتمـاعى و سياسـى ويـژه  جايگـاه اجتمـاعى خانـدان وی، بـه. قمييّون شناخته شـد
چهر� برجسته و شـاخص قـم، رياسـتى  عنوان عيسى، به وی منتقل شد و به بن پدرش، محمد

-اين جايگاه اجتماعى). 68: 1429؛ شيخ طوسى، 82: 1407نجاشى، ( 3كرد يافت كه با سلطان مالقات مى

او بـا اسـتفاده . شـود سياسى، به وی قدرت و نفوذی بخشيد كه در ديگر مشايخ قم ديده نمى 
درت و جايگاه اجتماعى، در منازعات داخلى مدرسۀ قم دست به كارهايى زد كه از همين ق

                                                         
 ). 338 :1407نجاشى، (متقدماً عند السلطان . 1

ن محمـدبن عيسـي از ابـن ابـي عميـر طريـق       هاي پنجاه و شش راوي از طريق احمد ب طوسي به كتاب شيخ. 2
 . ابي عمير را گزارش كرده است دارد، نجاشي نيز در پنجاه مورد روايت احمدبن محمدبن عيسي از ابن

 . »وأبوجعفر هذا شيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع، وكان أيضاً الرئيس الذي يلقي السلطان بها«. 3
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  . ثان از قم نيز از جملۀ آنها بود ای محدّ  اخراج پاره
شـواهد، دوران  اسـاس كـه بـر-ای  ، ايـن اقـدام در دورهرجال کشّ%نقلى از كتاب  اساس بر

شـيخ ( اند رواج داشته و در اين زمان، گروهى از قم اخـراج شـده -زعامت احمد اشعری است

بـه اتهـام غلـو از شـهر بيـرون رانـده گان  شـد اخراج: در اين نقل آمده است). 509: 1430طوسى، 
زيـاد  بـن البته اين ادعا با گزارش حال بيشتر اين افراد سازگار است؛ برای مثال، سـهل. شدند

سـمينه  ابو). 185: 1407نجاشـى، (متهم به غلو بود و احمد اشعری، به غلو و كذب وی شهادت داد 
عبيداّهللاٰ قمى را  بن و حسين) 94: 1422الغضائری،  ؛ ابن332: همان(نيز مشهور به غلو و كذب بوده است 

ولى دربار� برقى تنها ) 42 :1407؛ نجاشى، 509: 1430شيخ طوسى، (اند  نيز در زمر� متهمان به غلو دانسته
غضائری اشـكال كـار برقـى را  ها مورد طعن قرار گرفت، البته ابن دانيم وی از سوی قّمى مى

ها را نـاظر بـه اخـذ روايـت از مشـايخ مجهـول و  گری او دانسته و طعن قّمى در شيو� روايت
ثقـة «ی را بـا عنـوان و نجاشـى نيـز وطوسـى  شيخ). 39: 1422ابن الغضائری، (ناشناخته دانسته است 

ای به غلو يا حتى اتهـام وی بـه  و اشاره) 76: 1407؛ نجاشـى، 63: 1429شيخ طوسى، (اند  ستوده» نفسه فى
  . های غاليانه ندارند گرايش

واقع احمد اشعری تنها به داليل اعتقـادی و در  شود كه آيا به اكنون اين پرسش مطرح مى
های غاليانه، چنين واكنشى نشان داد يا اين  نتشار آموزهگيری از ا راستای مبارزه با غلو و پيش

  اقدام او برخاسته از عوامل و شرايط اجتماعى آن عصر بوده است؟
البته آگاهى ما دربار� اين واقعه تاريخى بسيار اندك است و مستندات كافى برای تحليل 

ن واقعـه تـاريخى، تر اشاره شد كه تحليل مشهور از ايـ پيش. دقيق اين دوران در دست نيست
 :بيـت مقامات اهـلويژه  ها در مباحث اعتقادی، به گيری قمى اين اقدام را مرتبط با سخت

ای  و عـّده  غـالى و منحـرف بـودهشـك،  گان بى شـد اخـراج، اند؛ البته به اعتقاد برخى دانسته
چه صحيح باشـد و  -اتهام غلو . اند تقصيری بودن قّمييان را عامل اتهام و اخراج ايشان دانسته

اين تحليل، عامل اخراج اين افراد، تنها غالى بودن ايشان در نگاه مشـايخ  اساس بر -چه ناروا
  . قم است

يكـى از اخـراج (عبيـداّهللاٰ  بـن على شـقران راوی از حسـين بن گفته شد كشى نيز از احمد
 شـدند اج مى، نقل كرده كه در آن زمان كسانى كه متهم به غلو بودند از شـهر اخـر)گان شد

كه اشاره شد، برخى از كسانى كه اخراج شدند متهم بـه غلـو  البته چنان). 509: 1430شيخ طوسـى، (
دانيم كه مشايخ قم نسبت به غلو حساس بوده و از نقـل مضـامينى كـه  همچنين مى. نيز بودند

رسد  ر مىبه نظ ،همه  اين با. پرهيز داشتند ،شود كردند بوی غلو از آن استشمام مى احساس مى
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اخراج اين گروه از راويان، تنها مبتنى بر داليل اعتقادی و برخاسته از باورهـای دينـى نبـوده 
  . ای ديگر نيز تحليل كرد گونه توان به است و شواهد موجود را مى

ضعف و فسـاد عقيـد� يـك راوی ) الف: تحليل مشهور از جهاتى قابل مناقشه و نقد است
به همين دليل محدثان بـه بخشـى از ميـراث ايـن . ميراث وی نيستبودن همۀ  مستلزم معيوب

كـه  چنان. كردنـد افراد كه شواهد صدق داشت، وثوق به صدور پيدا كرده، آن را روايت مى
نقل از . اشاره خواهد شدشده  در ادامه اين نوشتار، به روايت مشايخ قم از همين افراد اخراج

خود احمد اشعری نيـز بـوده اسـت كـه بـرای نمونـه  مشايخ متهم به غلو و انحراف، در سير�
  1. سنان زاهری اشاره كرد بن توان به روايات او از محمد مى

گيری از انتشار روايات آميخته با غلو و افكار انحرافى، اخـراج راوی الزم  برای پيش) ب
از  گذشـته. نيست، بلكه تذكر به فساد ميراث حديثى او، و نهى از روايـت از او كـافى اسـت

  . آنكه اخراج، شيو� معمول و علمى نبوده است
توانـد  مفهوم غلـو در ايـن دوران و از نظـر مشـايخ قـم بـرای مـا روشـن نيسـت و نمى) ج

زياد متهم بـه غلـو بـود و احمـد  بن برای مثال، سهل. مالكى برای ارزيابى قرار گيرد عنوان به
مانده از سهل حّد غلو را از نگـاه  اقىاشعری نيز به غلو او شهادت داد ولى مراجعه به ميراث ب

مانده از او و ميـراث  كند، چراكه تفاوت چندانى ميان ميراث باقى ها برای ما روشن نمى قمى
  2. احمد اشعری وجود ندارد

خالد برقى هستند كـه مـتهم  بن محمد بن كسانى همچون احمدگان،  شد در ميان اخراج) د
انحراف در عقيده و غلو باشد دربار� احمد برقى چه بايد اگر مالك اخراج، . اند به غلو نبوده

الحال و ضـعيف  گاه متهم به غلو نبوده و تنها ضعف او نقل از افراد مجهول گفت؟ برقى هيچ
اگر عامل اخراج او نقل از راويان ضعيف و مجهول باشـد، پشـيمانى احمـد اشـعری و . است

گــزارش  اســاس بــر. واهــد داشــتعــذرخواهى بــرای اتهــامى كــه بــه او زده اســت معنــا نخ
غضائری، و احمد اشعری پس از مدتى پشيمان شده، برقى را به قم بازگردانـد و از او بـه  ابن

در حالى  ،)63: 1417؛ حلى، 39: 1422ابن الغضائری، ( جهت اتهامى كه به وی زده بود عذرخواهى كرد
كه نقل روايت از افراد ضعيف اتهام نبود و نيازی به عذرخواهى نداشت، پس اتهام ديگـری 

 . در كار بوده است

نگـاهى بـه . در همان زمان، در قم برخى متهم به غلو بودند، ولى از قم اخـراج نشـدند)  ه
                                                         

 . سنان آمده است هفتاد و شش روايت از احمد اشعري به نقل از محمد بن کاف%تنها در كتاب . 1

 . کاف%را با روايات سهل بن زياد در  بصائر الدرجات روايات احمد اشعري در: مقايسه كنيد. 2
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نـد، ولـى از دهد در آن زمان بسياری در قم به غلـو مـتهم بود منابع رجال و فهرست نشان مى
أورمة قمى است كه متهم  بن از جملۀ اين افراد محمد. اخراج اين افراد سخنى در ميان نيست

: 1422الغضـائری،  ؛ ابـن329: 1407نجاشـى، ( ها قصد جان او را داشـتند به غلو بود و حتى برخى از قمى

: 1422الغضائری،  ؛ ابن77: 1407نجاشى، (سعيد  بن حسين بن احمد. حال از قم اخراج نشد اين ولى با ،)94

القاسـم كـوفى  ابو )86: 1422ابن الغضائری، ( يقطين بن على بن حسن بن قاسم ،)65: 1429؛ شيخ طوسى، 40
 أبـى عثمـان سـجاده بن على بن حسن ،)53: 1422ابن الغضائری، (شاذويه  بن حسين ،)238: 1407نجاشى، (

و افراد ديگری نيز در قم به غلـو و ارتفـاع مـتهم بودنـد، ولـى در منـابع تـاريخى از ) 52: همان(
  . اخراج ايشان مطلبى نقل نشده است

اند، صرف غلـو و  بنابراين، حتى اگر اين افراد، از ديدگاه احمد اشعری فاسداالعتقاد بوده
ساساً اخراج فردی از ا. تواند مالك اشعری برای اخراج ايشان از قم باشد فساد در عقيده نمى

اگر چنـد . آور باشد گيرد كه حضور او در آن اجتماع زيان يك مجموعه، زمانى صورت مى
نفر از يك مجموعه بيرون رانده شدند، احتمال ارتباط اين افراد و يكسانى عامل طرد ايشـان 

 -یاز قـم، شـواهِد موجـود، از نـوعى ارتبـاط فكـرشـده  افراد اخراج �دربار. شود تقويت مى
شود كه اين افراد اعضای  و اين احتمال تقويت مى 1. كند حديثى، ميان اين افراد حكايت مى

 -اند و شايد دور از واقع نباشد اگر بگوييم اين جريان فكـری يك گروه و جريان فكری بوده
) كه شـايد از ديـدگاه اشـعری غاليانـه هـم بـود(باورها و اعتقادات خويش  ۀاجتماعى، بر پاي

های اجتمـاعى و  اسـت و بـه دليـل واجـدبودن شخصـيت  ای نيز داشـته های اجتماعى فعاليت
زمينۀ بروز اختالف و برهم زدن اوضـاع  -حتى با نقل روايات غلوآميز -تأثيرگذار در جامعه 

مشترك اين افراد صاحب اثر بودن و نقش استقاللى و  ويژگى. كردند اجتماعى را فراهم مى
احمد اشعری حضور ايـن جريـان فكـری و اقـدامات آنـان را . گسترده در نقل حديث است

ايشان را از قم اخراج  رو اين برای جامعۀ نوپای شيعى قم، از نظر سياسى خطرناك دانسته، از
  . كرده است

دهـد قـم در ايـن زمـان تحـت فشـار بـوده و  بررسى شرايط سياسى اين دوره نيز نشان مى
ــت ــه اس ــرار گرفت ــيان ق ــپاه عباس ــّرض س ــه و تع ــورد حمل ــار م ــدين ب ــدگى . چن دوران زن

مـأمون، سـپاهى . عيسى معاصر خالفت مأمون، معتصم، واثق و مستعين بود بن محمد بن احمد
                                                         

؛ نيـز احمـد )، روايـات أبوسـمينه1365كلينى، : نك(سمينه هستند  سهل بن زياد و احمد برقي هر دو از راويان أبو. 1
خـويى، : نـك(كند  سهل نيز از احمد برقي روايت مي؛ )142 :1429طوسى، (بن زياد است  برقى از راويان كتاب سهل

 . كردند عبيداهللا، سهل بن زياد و أبوسمينه از ابن أورمه روايت مي بن حسين؛ )358 :8، ج1413
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اوانـى هـای فر هشام به قم گسيل داشـت كـه برخـى را كشـته، ويرانى بن را به فرماندهى على
عيسى را به قـم فرسـتاد و در  بن معتصم نيز على. ايجاد كردند و اموال زيادی از مردم گرفتند

 ۀايـن اقـدامات كـه بـه بهانـ). 408-407: 1385قمـى، (زمان مستعين نيز مفلح تركى به قم وارد شـد 
 توانست برای قم خطرناك باشد و جامعه شـيعى قـم ای مى آوری خراج بود، با هر بهانه جمع

عهده  نوعى رياست قم را بر القميين به شيخ عنوان ، احمد اشعری كه بهرو  اين از. را نابود كند
كـرد، حضـور  چهر� برجستۀ قم با سـلطان مالقـات مى عنوان داشت و در مناسبات سياسى به

رو، ايشان را از قـم  دانست و از همين مى اجتماعى را به زيان جامعه شيعى  –اين جريان فكری
  . بيرون راند

شان از قم اخراج نشدند، بلكه  حقيقت اين افراد، تنها به دليل باورها و يا ميراث حديثى در
. های اجتماعى اين گروه، زمينه اخراجشان را فراهم كـرد ها و حركت به احتمال قوی فعاليت

كـرد، بلكـه بـا  قـم را تهديـد مى ۀدسـتى جامعـ تنهـا يك های اجتماعى اين گروه، نـه فعاليت
دادن به دست دشمن در آن شرايط سياسى، ممكن بود مايـۀ نـابودی جامعـه شـيعى قـم  بهانه

  . حلّى برای خروج از اين بحران سياسى بود شود و اخراج، راه
ر افكـار انحرافـى را انكـار اين تحليل اگرچه غلوستيزی و حساسـيت مشـايخ قـم در برابـ

بـه . شناسـد يك از مشـايخ قـم نمى كند، ولى اخراج و طرد كلى يك راوی را شيو� هيچ نمى
حـال ادعـای ايـن  عـين رسد اين تحليل، شواهد صدق بيشتری داشـته باشـد، ولـى در نظر مى

كتـه نوشتار، انكار قطعى تحليل مشهور از اين واقعۀ تاريخى نيست، بلكـه تنهـا مـدعى ايـن ن
  . توان بررسى كرد ای ديگر نيز مى گونه است كه اين واقعيت را به

اما اگر بپذيريم كه انگيزه و داعى احمد اشعری برای اخراج راويان، تنها غلـو و انحـراف 
گان، تنها به اتهام غلو و روايـت مضـامين انحرافـى و  شد ايشان بوده است و اخراج �در عقيد

ادعای دوم ايـن نوشـتار ايـن اسـت كـه احمـد اشـعری در ايـن باطل از شهر قم رانده شدند، 
انـد  عقيـده نبوده رأی و هم ديدگاه، تنها بوده و ديگر مشايخ قم زمان او و پس از او، با او هم

  . توان ديدگاه شخصى او و شّدت عمل او را به مدرسۀ حديثى قم نسبت داد و نمى
حاكى از اين مطلب اسـت كـه فـرد  فرِض اخراج راوی به دليل غلو و انحراف در عقيده،

و ميراث حديثى وی تا به آن اندازه فاسـد و انحرافـى اسـت كـه حضـور وی در شده  اخراج
شدن ميـراث موجـود در مدرسـۀ حـديثى خواهـد بـود و بـرای  جامعه سبب انحراف و آلوده

. گيری از گسترش اين انحراف و آلودگى، منشأ انحراف را بايـد از ايـن فضـا دوركـرد پيش
ای بــاالتر از حـذف يــا  بايـد توجـه داشــت كـه اخــراج بـه دليــل انحـراف در عقيــده مرحلـه

ای از ميراث حديثى راوی اسـت و بـه ايـن معناسـت كـه ميـراث وی اساسـاً  استثناكردن پاره
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حذف كامـل ميـراث و  معنای به بيان ديگر، اخراج راوی به. اعتماد است قابل انحرافى و غير
اين فرض، كسانى كه چنين ديدگاهى دربـار�  بنا بر . ی استگری يك راو شخصيت روايت

اين افراد و ميراث حديثى ايشان دارند، بايد از هرگونه نقل و گسترش اين ميراث جلوگيری 
فرهنگى قم در آن زمان، برخورد مشايخ قم بـا ايـن  -اينك برای شناخت فضای فكری. كنند

  . كنيم شان را مرور مى افراد و ميراث حديثى
خالد برقى، مـتهم بـه غلـو نيسـت، او از مشـايخ  بن محمد بن احمدگان  شد ر ميان اخراجد

های محوری در انتقال ميـراث كوفـه اسـت و بـا وجـود طعنـى كـه  بزرگ قم و از شخصيت
و حتى با اينكه احمـد اشـعری او را ) 39: 1422ابن الغضائری، (ها نسبت به او داشتند  ای از قّمى پاره

ــراج  ــم اخ ــعداز ق ــون؛ س ــم همچ ــزرگ ق ــايخ ب ــى از مش ــرد، برخ ــن ك ــعری،  ب ــداّهللاٰ اش عب
شـيخ طوسـى، (انـد  ها و روايات او را نقل كرده بّطه، همۀ كتاب الحسين سعدآبادی و ابن بن على

 میـراثو  کـاف%، بصـائرالدرجاتشده در قـم ماننـد  ميراث حديثى برقى در آثار توليد). 64: 1429
دهند� اعتماد نسـبى مشـايخ  ای وارد شد كه نشان ل گستردهنيز به شك صدوق وليد و شيخ ابن

های  اين اعتماد تا جايى است كه كتب محاسن برقى از كتاب. قم بر ميراث احمد برقى است
مشهور و مورد مراجعه و اعتماد اصحاب اماميه و در رديف كتاب حديث علـى بـن مهزيـار، 

) 4: 1328، صـدوق شـيخ(معرفى شده اسـت كتب عبيداّهللاٰ بن على حلبى و حسين بن سعيد اهوازی 

  . رسد اين اعتماد با اخراج سازگار به نظر نمى و
. زيـاد آدمـى اسـت بـن شخصيت ديگری كه مـورد اخـتالف جـّدی قـرار گرفـت، سـهل

زياد را از قم اخراج كرد، بلكه از او برائت ُجست و  بن تنها سهل عيسى، نه بن محمد بن احمد
ــرد  ــى ك ــت از او نه ــماع و رواي ــردم را از س ــان(م ــت). 142: هم ــده اس ــى آم ــل نجاش : در نق

ايـن اقـدامات بـه ). 185: 1407نجاشـى، (عيسى بر غلـو وكـذب او شـهادت داد  بن محمد بن احمد
شـايخ قـم نسـبت بـه امـا ديگـر م، معنای حذف كامل شخصيت و ميـراث يـك راوی اسـت

  اند؟  زياد و ميراث حديثى او چه موضعى داشته بن سهل
او ياد كرده و پـس از اينكـه طريـق خـود  النوادرزياد، از كتاب  بن نجاشى در ترجمۀ سهل

شـود كـه ايـن كتـاب را جمـاعتى از سـهل روايـت  كند، يادآور مى به اين كتاب را ذكر مى
جيـد  ابـى   ابن«: كند خود به كتاب سهل را چنين ياد مىنيز طرق طوسى  شيخ). همـان( 1اند كرده
وليد  زياد و نيز ابن بن يحيى از سهل بن احمد بن يحيى العطار از محمد بن وليد از محمد از ابن

                                                         
 . دهندة شهرت كتاب باشد تواند نشان اين عبارت مي. 1
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عبداّهللاٰ برقى از سـهل روايـت  عبداّهللاٰ و حميری، از احمدبن أبى بن اين كتاب را از طريق سعد
  ). 142: 1429شيخ طوسى، ( 1» كرده است

،  بـن زياد را بسياری از مشايخ قم، از جمله سـعد بن بنا بر اين گزارش، كتاب سهل عبـداّهللاٰ
وليـد روايـت  يحيـى عطـار و ابـن بن احمد اشعری، محمد بن جعفر حميری، محمد بن عبداّهللاٰ 
هماهنـگ اند و اين عمل با عدم سماع و روايت از سهل، كه ديدگاه احمد اشعری بود  كرده
، از سهل روايت كـرده الحTمة نوادريحيى در كتاب  بن احمد بن دانيم كه محمد نيز مى. نيست

وليـد و  زيـاد، از سـوی ابـن بـن و از جملـه سـهل الحTمـة نـوادرای از رجـال  اگرچه پـاره. بود
دهنـد� اعتمـاد  ، نشانالحTمـة نوادراستثنا شدند، ولى نقل روايات سهل در كتاب  صدوق شيخ

  . يحيى بر روايات سهل است بن احمد بن محمد
زيـاد  بن مراجعه به منابع حديثى موجود از مدرسۀ قم نيز روايت مشايخ اين حوزه از سهل

زيـاد آمـده  بـن ، هزار و نهصد و هجـده روايـت از سـهلکاف%تنها در كتاب . دهد را نشان مى
نجاه و چهـار روايـت، از از اين تعداد، هزار و پانصد و پ. توجهى است است، كه رقم درخور

عـالن،  بـن محمـد بـن علـى: انـد از طريق عـّد� كلينـى از سـهل نقـل شـده، ايـن عـّده عبارت
، محمد بن محمد اگرچه عمده طريـق كلينـى . عقيل الكلينى بن الحسن و محمد بن أبى عبد اّهللاٰ

ــط ابن ــهل، توس ــراث س ــى مي ــت، ول ــايخ رازی اس ــت مش ــهل، از جه ــراث س ــه مي ــد و  ب ولي
، امـال%هـای  شيخ صـدوق، در كتاب. نيز از طريق روايان قمى روايت شده است صدوق شيخ

ــد کمال، توحیــد مــن ، خصــال، الشــرایع  علــل، الرضــا أخبــار  عیــون، االخبــار  معــان%، وتمــام النعمــه ینال
زيـاد نقـل كـرده  بـن و ديگر آثارش، روايات متعـددی از سـهل األعمال  ثواب، الفقیه  الیحضره

، محمـد بن صفار، سعد: از طريق مشايخ بزرگ قم، مانند اين روايات. است يحيـى  بـن عبداّهللاٰ
ّ  بن ادريس و حسن بن العطار، احمد   . اند ل، روايت شدهمتي

قولويـه  ابن الزیـارات  کاملو  ابراهیم بن تفسیر عل%، برق% محاسنای از روايات سهل نيز در  پاره
  . نقل شده است

                                                         
ه احمد بن أبي عبداهللا برقي و محمد بن احمد بن يحيي كه راويان اصلي كتـاب سـهل   شايد اشكال شود ك. 1

شدگان است و محمد بن احمد كسي است كـه   اند و برقي خود از اخراج هستند، خود محل كالم و مناقشه
مـد  توان گفت كه برقي و محمد بـن اح  در پاسخ به اين اشكال مي. »ال يبالي عمن أخذ«: اند اش گفته درباره

انـد، اگرچـه در    اشعري در زمان خود و دورة محـل بحـث از شـيوخ حـديث در قـم و محـل رجـوع بـوده        
اي از واقعيت مدرسه حديثي  گري ايشان اشكال شده، ولي در آن زمان گوشه هاي بعد به شيوه روايت دوره

ان به ميـراث سـهل   قم همين افراد هستند و ادعا نيز چيزي بيش از توجه مشايخ قم آن زمان و شاگردان ايش
 . نيست
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ــعد ــفار، س ــه ص ــت ك ــيده نيس ــن پوش ــى ب ، عل ــداّهللاٰ ــن عب ــداّهللاٰ  ب ــراهيم، عب ــن اب ــر و  ب جعف
يحيى در طبقۀ شاگردان احمد اشعری هستند؛ و با اينكه احمـد اشـعری از سـماع و  بن محمد

كرد، اين دسته از مشايخ قم، با اخذ روايات و حتى كتاب سـهل، آن  روايت از سهل نهى مى
  . اند را روايت كرده

ــو ــم، ن ــايخ ق ــوی مش ــهل از س ــات س ــل رواي ــان و نق ــدگاه ايش ــان دي ــاهنگى مي عى ناهم
حتـى اگـر بگـوييم كـه روايـت از سـهل در طبقـۀ . دهد عيسى را نشان مى بن محمد بن احمد

وليـد رواج يافـت و در طبقـۀ پـيش از ايشـان، و در زمـان احمـد  بابويه و ابـن بن كلينى، على
شده است؛ باز هم ميان احتياط در نقـل ميـراث  اشعری با روايات سهل با احتياط برخورد مى

  . يك راوی تا نهى از سماع و روايت از او و اخراج از شهر فاصله بسيار است
ــن اخــتالف را مى ــه ديگــر اي ــا محمــد نمون ــورد ب ــوان در برخ ــن ت ــد ب ــى صــيرفى دي . عل

سمينه، أهل كوفـه و  جعفر و ملقب به ابو ابراهيم قرشّى صيرفّى، مكنّى به ابو بن على بن محمد
او به قم هجرت كرد و در آنجـا نيـز ). 332: 1407نجاشـى، (گويى ُشهره شده بود  در آنجا به دروغ

: 1422الغضـائری،  همان، ابن(د عيسى، او را از قم اخراج كر بن محمد بن به غلّو اشتهار يافت و احمد
هــای گونــاگونى همچــون كتــب  كتاب - طوســى گــزارش شــيخ اســاس بــر -ســمينه  ابــو). 94

  ). 223: 1429شيخ طوسى، (سعيد داشته است  بن حسين
ها نامى نبرده و نجاشى نيز تنها نام پنج كتاب را گـزارش  از اين كتابطوسى  اگرچه شيخ

جعفـر از  بـن نجاشى از طريق محمد. اند ی او را ذكر كردهها كرده است، ولى طريق به كتاب
هـای  رأس مذری بـه همـۀ كتاب  عبداّهللاٰ محمدی  بن سعيد همدانى از جعفر بن محمد بن احمد

سمينه را روايـت كـرده  های ابو شخصيت ديگری كه بخشى از كتاب. دهد سمينه خبر مى ابو
نجاشـى بـا دو طريـق مختلـف از . أبى القاسم ماجيلويه، از مشايخ بزرگ قـم اسـت بن محمد

سـمينه را روايـت كـرده  کتاب تفسـیر عـم� یتسـاءلون ابـوو االداب  کتاب، الدالئل کتابماجيلويه، 
وليد  نيز از طريق جماعتى از شيخ صدوق از پدرش و ابنطوسى  شيخ). 332: 1407نجاشـى، (است 

سمينه جز آنها  های ابو القاسم ماجيلويه، همۀ كتاب أبى  بن لويه از محمدعلى ماجي بن و محمد
است  كه در آن غلو، تخليط و يا تدليس بوده و يا از منفردات وی بوده است را روايت كرده

ــابراين، يكــى از شخصــيت). 223: 1429شــيخ طوســى، ( ــو بن ســمينه،  های اصــلى در نقــل ميــراث اب
  . يه، از مشايخ قم استالقاسم ماجيلو أبى  بن محمد
ای از ميـراث حـديثى  های خود، پاره سمينه از كسانى است كه گذشته از آثار و كتاب ابو

نام وی در سيزده طريق از طرق نجاشى به ميراث راويان كـوفى . كوفه را نيز به قم انتقال داد
طوسى  شيخ). 454، 436، 429 -428، 295، 293، 189، 164، 136، 128، 72 -26، 8: 1407نجاشى، ( ذكر شده است
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ای از طـرق نجاشـى،  اگرچـه در پـاره. نيز در پنج طريـق، بـا واسـطۀ او روايـت كـرده اسـت
به مشايخ قم منتقل شده، ولى  -كه از راويان كوفى است -ها با واسطۀ حمدان قالنسى  كتاب

القاسـم  أبـى   بـن محمـد. انـد سـمينه روايـت كرده واسطه از ابو ها مشايخ قم بى در بيشتر طريق
جعفـر حميـری از كسـانى  بن عبداّهللاٰ اشعری و عبداّهللاٰ  بن خالد برقى، سعد بن ماجيلويه، محمد

  . اند سمينه روايت كرده هستند كه ميراث كوفه را از ابو
های او و ميراث كوفى كه وی منتقل  سمينه در قم، به روايت كتاب نقل ميراث حديثى ابو

 محاسـن برقـ%. هـای اصـحاب راه يافـت شـى از آن در كتابكرده بود محدود نشد، بلكـه بخ
ــن احمــد بــن محمــد. روايــات فراوانــى از ابوســمينه در خــود جــای داد ــاب  ب يحيــى، در كت

حديث  282، کـاف% كلينى در كتاب). 222: 1429شيخ طوسى، (روايات وی را نقل كرد  الحTمة نوادر
، امـال%و  االخبـار معان%، توحیدصدوق نيز در كتاب  سمينه روايت كرده است، شيخ از طريق ابو

؛ 375، 204، 150: 1379، همـو؛ 250، 143، 128: )الـف( تـا بى، صدوق شيخ: نك(سمينه دارد  رواياتى از طريق ابو
  ). 29: )ب(تا همو، بى؛ 610، 380: تا بىهمو، 

داشـت، ولـى سمينه در قم به غلو و كذب شـهرت  دهد كه هرچند ابو ها نشان مى اين نقل
وليـد  اين مسئله سبب طرد كلى ميراث وی نشد، بلكه چنانچه در نقل ميراث وی از طريق ابن

بخشى از ميراث وی كه قرائن صدق داشت پذيرفتـه  ،)223: 1429شيخ طوسـى، ( تصريح شده است
كـه شـيو� -اين روش كه گويى شيو� بيشـتر مشـايخ قـم اسـت بـا طـرد و اخـراج راوی . شد 

طـراز نيسـت و نـوعى اخـتالف و  هـم -عيسـى اسـت بـن محمد بن از سوی احمدشده  اِعمال
  . دهد تعارض در عملكرد را نشان مى

عبيد اّهللاٰ محّرر قمى شخصيت ديگـری اسـت كـه از قـم اخـراج شـد؛ او نيـز در  بن حسين
از وی در طوسـى  شـيخ. همين زمان و احتماالً از سوی احمد اشعری مجبور به ترك قم شـد

همـو در ). 386: 1381شيخ طوسى، (ياد كرده و اتهام وی به غلو را متذكر شده است  یالهاد اصحاب
 فهرستو در ). 425: همان(سهل  بن عبيد اّهللاٰ  بن از وی با عنوان حسين»  :من لم يرو عنهم«باب 

نجاشـى نيـز بـا عنـوان ). 110: 1429شيخ طوسـى، (سهل ياد كرده است  بن عبداّهللاٰ  بن با عنوان حسين
سهل از وی ياد كرده و طعن و اتهـام وی  بن عبيد اّهللاٰ  عبداّهللاٰ ابن عبيداّهللاٰ السعدی ابو بن حسين

هـای او  شـود كـه كتاب همـه، متـذكر مى با ايـن). 42: 1407نجاشـى، (به غلو را يادآور شده است 
های  نوح، فهرست مفصلى از باب بن على بن الحديث بوده و در ادامه به نقل از احمد صحيحة
هـا  يحيى العطـار بـه ايـن كتاب بن او به طرق خود از محمد 1. را گزارش كرده است كتب او

                                                         
اند  كه دو نفر بوده كه حسين بن عبيد اهللا بن سهل همان حسين بن عبيد اهللا محرر قمي است يا اين دربارة اين. 1

← 
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  . يحيى از راويان اصلى او خواهد بود بن بنابراين، محمد). همان( طريق داشته است
ای از ميـراث حـديثى  كم پاره دهد كه دست مراجعه به منابع و مصادر حديثى نيز نشان مى

روايـات او در . شـده در قـم راه پيـدا كـرده اسـت صـادر توليـدعبيداّهللاٰ نقل و بـه م بن حسين
و تفسـیر قمـ% و نيـز در  صـدوق شيخ امال%و خصال ، عیون، الشرایع علل، توحید، کاف%های  كتاب
اسناد اين روايات گويای ارتباط و نقل مشايخ بـزرگ قـم چـون . شود ديده مى الزیارات  کامل

ــعد ــن س ــد ب ، احم ــداّهللاٰ ــن عب ــس،  ب ــداّهللاٰ ادري ــن عب ــد ب ــری و محم ــر حمي ــن جعف ــى از  ب يحي
  . عبيداّهللاٰ است بن حسين

های  دهد شاگردان احمد اشعری و حتى محدثان پس از ايشان در طبقه اين اسناد نشان مى
قولويه، با طرد كلى و حذف شخصيت يـك راوی و  و ابن صدوق بعد، همچون كلينى، شيخ

موافـق  -ای انحرافـى و نقـل مضـامين غيـر معتبـره به اتهام ارتباط با گروه -ميراث حديثى او
عنوان شيو� مشايخ قـم در رويـارويى بـا راويـان  توان به بنابراين طرد و اخراج را نمى. نيستند

گونـه رويـارويى و برخـورد سـريع و قـاطع را  شـايد اين. متهم به غلو و انحراف معرفى كـرد
روشـن اسـت كـه هـر انسـانى . عيسـى دانسـت بـن محمـد های فردی احمد بـن ويژگى ۀنتيج

ها و رويكردهـايى متفـاوت بـا ديگـران  های فردی و اخالقى خود واكنش متناسب با ويژگى
كم سـه گـزارش از تبـدل رأی در  دربـار� احمـدبن محمـدبن عيسـى دسـت. خواهد داشـت

كـه از ايـن  محبـوبقضاوت دربار� اشخاص وجود دارد، يكى در عدم روايت از حسن بـن 
ديگری دربار� يونس بن عبدالرحمان كـه نسـبت ). 82: 1407نجاشـى، (بازگشت و توبه نمود  رأی

و يكـى هـم اخـراج   )494: 1430طوسى، (به او بدبين بود ولى از اين ديدگاه توبه و استغفار نمود 
ابـن الغضـائری، (احمد بن محمد بن خالد برقى از قـم و سـپس بازگردانـدن و عـذرخواهى از او 

1422 :39 .(  
لحـاظ  كند كـه احمـد بـن محمـد بـن عيسـى بـه ها اين احتمال را تقويت مى اين گزارش

گيری و اتخاذ موضع بوده است و با تغييـر اطالعـات  شخصيتى فردی بديع و قاطع در تصميم
تواند  چنين ويژگى اخالقى در احمد اشعری مى. كرد و شواهد، به سرعت تبّدل رأی پيدا مى

دهند�  آنكـه نشـان ای راويـان از قـم شـمرده شـود، بى اخـراج پـارهعمـل او در  دليل سـرعت
  .رويكرد و ديدگاه عمومى اصحاب مدرسۀ حديثى قم باشد

                                                                                                                            
→ 

، 1418؛ تفرشـى، 339-338 :1417حلـى، : بـرای نمونـه نـك(نظر وجـود دارد   در ميان علماي علم رجال اختالف
 ). 416-415و  59-56 :2، ج1417ابطحى،  ؛ موحد28 :7، ج1413خويى، ؛ 334 :1، ج1424؛ مامقانى، 100-99 :9ج
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