
  

 ١٤١           ١٥٩ـ١٤١ ، از صفحه١٣٨٨، پاییز و زمستان ١دفتر پژوهشهای قرآن و حدیث،  دو فصلنامه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 )فه و بصرهکو(  پژوهي شیعیان به عراقین سفرهاي حدیث
 
 *٢١آتنا بهادري ، ١محمد علي مهدوي راد

 دانشجوي دکتري دانشگاه تربیت مدرس٢، )پردیس قم( استادیار دانشگاه تهران١
 )١٩/١٢/١٣٨٨:  ـ تاریخ پذیرش نهایي٢٣/٣/١٣٨٦: تاریخ دریافت مقاله

 
 چکیده

دهد که تاثیرگذاران ایـن مـدارس، همگـي           نگاهي به  مدارس حدیثي نشان مي      
ل آن شهر نبودند و معموالً، بزرگان و محدثان، در چند مدرسه حضور داشتند        اه

آنچه مسلم است اینکه علماي اسالم از عصر صحابه  . م پرداختند و به تعلیم و تعلّ    
هاي بـسیاري     هاي حدیثي اهتمامي ویژه داشتند و در این مسیر سختي           به رحله 

  شـاهد تـأثیر جـدّي مـسافران        ما در اکثـر بـالد اسـالم       . نمودند  را برخود هموار    
 کـه بـدلیل مرکزیـت دینـي و اجتمـاع          ) مکه و مدینـه   (  پس از حرمین  . هستیم

اي در ایـن      مسلمین، مورد توجه مسافران حدیث بوده است، عراقَین نقش ویـژه          
مقوله داشته و محدثان دیگر بالد را به خود جلب کرده و در غناي یکدیگر تأثیر                

 .فراواني داشته است
 

 . حدیث،عراقین ،بصره، کوفه، )راحل( مسافر، )رحله( سفر ها ژهکلیدوا
 

 طرح مسأله
از آن زمان که پرتو تابناك آخرین دین آسماني بر بشر تابید، پیروان آن اهتمام بسیاري                

قرآن کریم که آیت نبوت و مـورد ضـمانت   . به دو رکن اساسي کتاب و سنت نشان دادند        
) ص( فعال و تقریرهاي پیامبر اکرم     اما نقل اقوال، ا    الهي بود، ثبت و ضبطي دقیق گردید؛      

، در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود، با حوادث مختلفي )ع( و اهل بیت عصمت و طهارت
لذا محدّثان براي پرهیز از ورود کذب و خلل بـه ایـن منبـع واالي معـارف                  . روبرو گردید 
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اسـناد  «اهمّ این قوانین، بحث در      از  . اسالم، قوانین خاصّّّّّّّي در نقل روایت وضع کردند        ١٤٢

است که از مهمترین تالشها و روشهاي ارزنده        » حدیث و فحص و جستجوي احوال روات      
بخـصوص در   » مهاجرت و کوچهاي طوالني و تحمل مـشقّات سـفر         «محدّثان در این راه،     

 .روزگار صدر اسالم است
 مـدارس،   گرفـت، امّـا برخـي       اگرچه این سفرها در نوع مدارس حـدیثي صـورت مـي           

بودنـد کـه    ) کوفه و بصره  ( از جمله آنها، عراقین   . تعامالت قابل توجهي با یکدیگر داشتند     
، آمـار   )شیعي بودنـد   عثماني و کوفیون،   بصریون،( رغم روحیه مذهبي متقابل ایشان     علي

 .سفرهاي محدّثان به این دو شهر و محدثان این دو شهر با یکدیگر، تقریباً یکسان است
 پژوهـي در عـصر     اضر، این دو شهر را از جهت مقـصد سـفرهاي حـدیث            در نوشتار ح  

صحابه، تابعین و اتباع تابعین تا قرن چهارم هجري مورد بررسي قرار داده و بـرآنیم کـه                  
 :دریابیم

 کردند؟ محدّثان از سفر به این شهرها چه اهدافي را جستجو ميـ 
 چه آثار و کتب حدیثي در این مهاجرتها جابجا گردید؟ـ 
و در نهایت، سفر محدّثان به این مدارس و به ویژه رفـت و آمـد متقابـل محـدثان                     ـ

 کوفه و بصره چه نتایجي در برداشت؟
 

 مفاهیم
الرَّحْل و الرّاحِلَة، هم به معناي جهاز و مرکب شـتر و هـم بـه معنـاي مـسکن و                      : ةالرِّحلَ

 و حرکـت شـتر را در        عبارت ارتحل البعیر رحلةً، معناي عزیمـت      . اثاثیه منزل آمده است   
بردارد که در عرف رایج، واژه الرحْلَة به ضمّ راء به معناي مقصد و سرمنزل و به کـسر آن        

کلمات التَّرَحُّل، اإلرتحـال و التَّرحیـل نیـز همگـي     . به معناي سفر، کوچ و مهاجرت است    
 .معناي دوم این واژه را در بردارند

و إرتَحَل همگي بـه مفهـوم سـفر کـردن،           افعال این اسامي به صورتهاي رَحَلَ یرحَل        
  .)سار فمَضَي، رَحَلَ عن المکان یَرْحَلُ و هو راحِل(  عزیمت کردن و کوچ کردن است

آیـد کـه واژه      در نهایت با توجه به آنچه که کتب لغوي در آن اتفاق دارند، بدست مي              
 و در مورد نظر، در اصل از جهاز شتر، که سنبل حرکت و مهـاجرت اسـت، گرفتـه شـده                

فراهیــدي، :  ـنکــ( نهایــت، بــه هرگونــه انتقــال و کــوچ کردنــي اطــالق گردیــده اســت 
 .)٢٧٦ـ١١/٢٧٤، منظور بن ا؛٤/١٧٠٧ جوهري، ؛٢/٢٠٩ ابن اثیر، ؛٢٠٨ـ٣/٢٠٧
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دو شهر کوفه و بصره، هر کدام مدتي پایتخت دولـت امویـان بـود؛ لـذا بـه                   : عراقَیْن
بـه  » عراقَین« مقام از آنها گرفته شد، کلمه        موسوم گشت ولي پس از اینکه این      » عراقَیْن«

 در این مقال منظـور      .)٢٨ لسترنج،( اطالق گردید ) ایالت جبال ( عراق عرب و عراق عجم    
 .ما معناي اول است

قرار ) دجله و فرات  ( النّهرین  بالد عراق، در جنوب غربي آسیا، در محدوده جنوبي بین         
مسلمانان، شـهرهاي   . لمانان فتح شد  دارد و در نیمه نخست قرن اول هجري، بدست مس         

کوفه و بصره را با اهدافي نظامي، تقریباً مقارن یکـدیگر، در زمـان خالفـت خلیفـه دوم،                   
و بـصره   ) ٣٩٣بالذري،  (بُقَیله     بن  به فرماندهي عبدالمسیح  ه ١٧کوفه در (بنیان گذاردند   

 )).٤٨٦همان، (  غزوان بن به فرماندهي عتبهه ١٤در
فراگیري، دستیابي به روایت، از یکـي از طـرق هـشت            :  حدیث فراگیري و فرادهي  

ـ قرائت ـ  سماع( گانه تحمّل حدیث ـ مناوله ـ   اجازه  ـ کتابت   را  )جاده و ـ  وصیّه ـ  اعالم  
 .  است١»سماع«گویند و برترین آن نزد جمهور محدّثان، 

 .فرادهي نیز به نقل و انتشار و تعلیم روایات به جویندگان آن گویند
 
 اه علمي عراقَین جایگ

 شهر مقدّس مکه، به سـبب مرکزیـت دینـي، اجتمـاع علمـاء در موسـم حـج و تـشکیل                    
نیـز  ) دارالسنّه(  مدینه منوره . هاي علمي، مورد توجه محدثان و جویندگان علم بود          حلقه

. ، مرکز اجتماع اصحاب برگرد چراغ فـروزان نبـوت بـود           )ص( در عصر حضور رسول اکرم    
هاي  ، تعداد زیادي از صحابه از مدینه خارج شدند و در سرزمین)ص(  پس از وفات پیامبر

فتح شده استقرار یافتند که در این امر، سرزمین عراق، به ویژه شهرهاي کوفـه و بـصره،                  
 .)٥٢،خیاط  نب  الطبقات خلیفه  مقدمه ضیاء العمري،( گوي سبقت را از دیگر بالد ربودند

 هـاي روایـي     اثر مهمي در انگیـزش فعالیـت      در قرن اول هجري، نقش سیاسي کوفه،        
  اختالف سیاسي میان دمشق و کوفه، نیاز بـه روایـت را بـراي پـشتیباني از    اگذاشت؛ زیر 

 .کرد عقاید دو گروه مقابل، افزون مي
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نقش بصره نیز در روایات کمتر از کوفه نبود؛ زیرا تعداد صحابه مقیم آن، کمتر از  ١٤٤

صـحابي برشـمرده   ١٤٩بقات الکبري، براي هرکدام ابن سعد، در الط(صحابه کوفه نیست  
نـسبت  (  هرچند که تعداد تابعین مشهور به روایت، در بصره کمتر از کوفـه اسـت               .)است

 .)همان) (دویست و اندي به پانصد و اندي
دیگر شهرهاي عراق نظیر واسط و بغداد، صحابه و تابعي مقیم ندارد و اتبـاع تـابعین                 

 .)١٧٦ابن حبّان، (  ه، به این دو شهر هستندنیز از مهاجران کوفه و بصر
حدود یـک قـرن بعـد از آن    (   خیاط و ابن سعد و حتي ابن حبّان        بن  از این رو خلیفه   

 .، همگي به اتفاق، مدینه، کوفه و بصره را بر بقیه شهرهاي عالم اسالم مقدم داشتند)دو
صحابه مقیم مدینه،   خیّاط عصفري، پس از ذکر       بن محدِّث نیمه اول قرن سوم، خلیفه     

پردازد و پس از اتمام کوفیان سراغ اهل بصره رفتـه و              بالفاصله به سخن از اهل کوفه مي      
 . شمرد کند و تابعین آن را برمي آنگاه به مدینه رجوع مي

گـردد آنکـه، اگرچـه ایـن دو شـهر،       مسأله دیگري که سبب توجه به این دو شهر مي       
، آنهـا را از نظـر وسـعت و          ) سـوم  دان قرن یرافجغ( شباهتهاي بسیاري دارند و اصطخري    

کوفه، داراي هوایي بهتر و بصره موقعیت       : گوید  داند و فقط مي     شکل بنا، نظیر یکدیگر مي    
؛ اما روحیه مذهبي مـردم بـصره، عثمـاني و کوفـه،             )٨١ لسترنج،( اقتصادي باالتری دارد  

امّا باالخره، در اواخـر     . شیعي است و با این وجود تعامالت علمي و حدیثي بسیاري دارند           
 و در این امر، از اهمیت نقش محـدّثان مـسافر            ١گرایند  قرن دوم، بصریون به شیعیان مي     

لذا بر آن شدیم به بررسي سفرهاي حـدیثي، بـا           . توان غفلت کرد    مابین این شهرها، نمي   
محوریت این دو شهر بپردازیم؛ برای این منظـور، چهـار قـرن ابتـداي اسـالم را در نظـر                   

اي که هم نمایانگر جوّ عثماني بصره باشد و هم فـضای شـیعي آن و نیـز     گیریم؛ دوره   مي
 .تأثیر تعامل کوفه با آن را ترسیم کند

 
 مدرسه کوفه
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که در باخمري به شهادت رسید، مـردم بـصره   ) ع(علي  بن  حسن  بن  يعبدهللا المحض، فرزند حسن المثن      بن  ابراهیم
شـهداي بـصره در قیـام       . بیش از صد هزار جنگجو از بصره و اطراف آن به وي ملحق شـدند              . با وي بیعت کردند   

 البته برخي دیگر نظیر سـلطاني معتقدنـد کـه           .)٣/٢٦٤شهیدي،  ( ابراهیم محض، بیش از بیست هزار نفر بودند       
 گـرایش بـه عثمـاني       في الجملـه  بصره قدیم،     : گردد و گوید  ع در بصره به زمان تولد این شهر برمي        پیشینه تشی 

هـاي نخـست در      و وقوع قیامهاي شیعي در بصره، خود نشاني از وجود تشیع در سده             بالجملهمذهبان داشته، نه    
در کوفه، قیام ابـن طباطبـا کـه    الحسین  بن علي بن از آن جمله، همراهي شیعیان بصره با قیام زید      . این شهر است  

 ). ٤١ـ٣٩ سلطاني،( است. ق٢٥٥مدتي نیز در بصره، حکومت شیعي برقرار کرد و قیام صاحب زنج در سال 
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این مدرسه پس از مکه، مهمترینِ مدارس از نظـر گـستردگي در تعلـیم و تعلّـم معـاني                    
، بـه  )ص( در رسول خدا، صحابي گرانق)٣٢م( مسعود  بن  عبدهللا. قرآن، فقه و حدیث است    

شود که با کثرت علم و طول مصاحبتش، بسیاري از            عنوان زعیم این مدرسه شناخته مي     
مدرسه مکه چندان دوام نیـاورد و       . ، از او علم آموختند    )ص( حافظان شریعت رسول خدا   

رو به افـول نهـاد و پـرورش         ه   ٦٨یکسال پس از وفات بنیانگذارش، ابن عباس، به سال          
. ن دراطراف و اکناف عالم اسالم، از جمله خراسان، مصر و شام پراکنـده شـدند               یافتگان آ 

 در قـرن اول     .)١/٣٩٧معرفـت،   ( نهـاد   حالیکه دراین زمان کوفه رو به شـکوفایي مـي          در
پس  ـ  ، از مدینه به کوفه)ع( ؤمنان علي   هجري، با انتقال قدرت و مرکزیت خالفت امیرم

ـ از جنگ جمل اي شیعي گرفت و پس از جریـان جمـل بـود     چهره شهر کوفه به تدریج 
 نفر از بدریون در میان آنهـا بودنـد، وارد کوفـه    ٧٠صحابي از مهاجر و انصار که      ٤٠٠که  

 .)٢/١٨٨ یعقـوبي، ( بودنـد ) ع(  صحابي مقیم کوفه، همراه علي     ٢٨٠٠ شدند و در صفّین،   
  حقیقـت، ورود     لذا اگرچه شـروع تعـالیم دینـي در کوفـه بـا ابـن مـسعود بـود، امـا در                     

 جامع ایـن شـهر را       )ع( حضرت. ، بدان عمق و رشد روز افزون داد       )ع( امیرالمؤمنین علي 
ي خود انتخاب نمود و پایگاهي در آموزش فقـه          »مرکز خطبه و فتوا   « و »مصلّي«به عنوان   

 .)٣٥٧معارف، ( و حدیث گردید
مـسعود، از ایـن   بیشتر مردم کوفه اعمّ از مفسران، فقیهـان، محـدثان و پیـروان ابـن         

شان نقش بسته بـود؛  بر پیشاني) ع( امتیاز برخوردار بودند که نشان مهر و محبت آل هللا    
 ، ابـراهیم نخعـي  )٧٢ الـی ٦١م( قـیس  بـن  ، علقمـه  )٩٧م( جبیـر   بن  سعید: از آن جمله اند   

نباتــه،  بــن ، اصــبغ)٧٥م( یزیــد نخعــي بــن ، اســود)٧٢م( ، ابوعبــدالرحمان ســلمي)٩٦م(
 ...و) ٨٣م( حبیش بن زرّ

گرفتنـد و     البته همواره اصحاب ابن مسعود، آماج تیر تهمتها و نسبتهاي ناروا قرار مي            
 شراحیل شـعبي    بن  و عامر ) ٧٦م( ، مرّه همداني  )٦٣/٦٢م( اجدع  بن  در زمره ایشان مسروق   

، بـا هوشـیاري تمـام و    )ره(قرار دارند؛ ولي علماي شیعه، نظیر آیت هللا معرفـت      ) ١٠٩م(
 .)٣٦٩ـ١/٣٥٨معرفت، : ـ نک(اند  چنین نسبتهایي را از ایشان دور دانستهدالیل متقن،

در سده دوم، حضور شمار بسیاري از علماي اسالم در جامع ایـن شـهر، شـگفت آور                  
مردم کوفه در این دوران ترکیبي از شیعه و سني، پیـروان مـذاهب دیگـر و حتـي          . است

قرن دوم نیرو بخشید، وجود شاگردان      ملحدان بودند؛ ولي آنچه به حیات علمي کوفه در          
 .بود) علیهما السالم( بنام صادقین
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بارها به کوفـه آمدنـد و در ایـن رفـت و             ) ع( و صادق ) ع( ، باقر )ع( امامان سجاد  ١٤٦

اقامـت پـنج   . هاي فـراوان گرفتنـد    آمدها، محدثان شیعه و سني از آن ذوات مقدس بهره         
 و نقـل    ١)٦/٤٥٥کلیني،  ( »هاشمیه« شهر   ، در ایام خالفت سفّاح، در     )ع(  امام صادق  ۀسال

 روایت از نزدیک براي شیعیان، بیش از پیش به غناي علمي شیعه در کوفه کمـک کـرد؛              
 در مسجد کوفـه بیـشتر بـود       ) ع( حضرت، از سایر ائمه     بطوریکه حضور و افاده علمي آن       

 ).٣٥٧ معارف،(
ها، به مرکزیت شیعه  گياینکه شهر کوفه، علیرغم متأثر بودن از اختالفات و چند دست

 : اشتهار یافت، بدین دالیل بود
» کـوفي مـذهب   «یـا   » کـوفي «دهند، او را    » شیعي«خواستند به فردي عنوان       اگر مي ـ  

 .)٣٥٦همو، ( دادند لقب مي
 .)همان( ، مرداني از شهر کوفه بودند)ع(نخستین گروه از شاگردان امام باقر ـ
 .)٣٢٨ـ١٢١،رجالطوسي، ( ي بودند، در درجه اول کوف)ع(راویان صادقین ـ

، نهصد تن از مشایخ حـدیث را در  )از اصحاب امام رضا ع    ( زیاد وشاء  بن علي بن حسنـ  
) ع( محمـد  بـن  حَدّثني جعفر : گفتند  مسجد کوفه درك کرد که همه در مقام تدریس مي         

 ٢.)٤٠نجاشي، (
 ،الرجالطوسي، ( يخزَّبوذ که مکّ بن از میان هجده نفر اصحاب اجماع، غیر از معروف ـ
، شـانزده نفـر باقیمانـده،    )٣٢٦ نجاشي،( عمیر که از مردم بغداد بود أبي بن و محمد ) ١٢٠

) ع( جا بودند و همین امر، اهمیّت کوفه و ارادت آنان به ائمه اطهار  اهل کوفه یا ساکن آن    
 .سازد و حفظ میراث ایشان را مدلّل مي

بودنـد، از کوفـه     ) ع(مگي شـاگردان ائمـه    هاي علمي شیعه که ه      بسیاري از خاندان   ـ
... جعـد، آل أبـي أراکـه، آل أبـي صـفیه و              شعبه، آل أعین، آل أبـي       آل أبي : هستند؛ نظیر 

 .)٤٨٩ـ٤٧٨رجبي، (
 

 مقاصد سفر در کوفه

_____________________________________________________________ 
و یکـي   ) ٤٥٢رجبي،  (  دارد  این اقامت را پنج سال بیان مي      » کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسالمي       «مؤلف  . ١ 

او،  و جملـه مـشهور    ) ع( ذ دو ساله ابوحنیفه خدمت حضرت امام صادق       از شواهد طوالني بودن این اقامت را تلم       
 .)٤٦٦، همان( داند ، مي)لو ال السنتان لهلک النعمان(

 . رجال نجاشی٨٠رقم . ٢ 
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١٤٧

 جویندگان علم، بویژه محدثان بصري، درپي دستیابي بـه حـدیث و سـنت رسـول اکـرم                 
سـفرها در قـرون اول و دوم، غیـر از حـضرت             شدند و مقـصد ایـن         ، روانه کوفه مي   )ص(

 :مسعود و شاگردان او بودندبه عنوان امام و ولّي مسلمین، عموماً ابن ،)ع( ابیطالب بن علي
 ابیطالـب  بـن  خیار، براي شنیدن حدیث صحیفه، از حضرت علي       بن  عدي  بن  عبیدهللا ـ

 خطیـب، (  گرفـت  روانه عـراق شـد و در پـي آن، ایـشان از او عهـدي در ایـن بـاب                     ،)ع(
 .)١٣٠،الرحله
تنها یـک سـفر داشـت و آن هـم نـزد عبیـده، علقمـه و             ) ١١٠م( سیرین  بن  محمدـ    

بودنـد  ) ع( شـیفتگان علـي   شاگردان ابن مسعود و ابي لیلي که هرسه از      بن    عبدالرحمان
 .)٢٣١ رامهرمزي،(

، شـعبي و    ، ابراهیم نخعـي   )صحابي علي ع  ( از ابووائل ) ١٥١م( عون مزني   بن  عبدهللاـ  
 .)٢٣٢همو، ( ، حدیث شنیده است)و سجادع) ع( صحابي امام حسن( مسلم بطین

مهـران    بـن   ، سـلیمان  )ع( هاي توجه مسافران، دو صحابي امام صـادق        از دیگر کانون   ـ
 : بودند) ١٩٨م( عیینه بن و سفیان) ١٤٧م( اعمش
همـان،  ( )١٧٠م( حـازم   بن  ، جریر )٦/٣٩٧/٩٢٣ذهبي،  ( )١٤٣م( طرخان  بن  سلیمان ٭

هریـک جداگانـه، از     ) ٧/٧١٤/١٣١٦همـان،   ( )١٧٧م( ، عبدالواحدبن زیـاد   )٧/٧٨/١٠٤٤
پـس از شـنیدن     ) ١٧٦م( فـرّوخ قیروانـي     بـن   و عبـدهللا  . بصره به نزد أعمش سفر کردنـد      

احادیث بسیاري از او و دیگر کوفیان به موطنش بازگشت و با جلوس بر کرسي تـدریس،        
 ).١/٢٢٦شواط، (اگردان آشکار کرد ثمره این سفر را در تعلیم ش

ــدهللا    ــه عبی ــورد توج ــز م ــه نی ــن عیین ــن ٭اب ــر ب ــي، ( )١٤٧/١٤٥/١٤٤م( عم ذهب
 )٢٣٠م( جعـد   بـن   و علـي  ) ١٠/٩٩/١٩٩٩همان،( )٢٢٦م( معاویه  بن  ، موسي )٦/٤٧٣/٩٦٠
 .به ترتیب از شهرهاي مدینه، افریقیه و بغداد قرار گرفت) ٩/١٦٥/١٦٩٠همان، (

نجاست که گروهي از محدثان که در قالب مـسافر بـه ایـن شـهر                نکته شایان دقت ای   
آمدند، خود موردنظر دیگر مهاجران قرار گرفتند و تعامـل شـایان تـوجهي بـین علمـاي                  

ــن ســفرها رخ داد  ــدارس حــدیثي در ای ــر شــعبه. م ــن نظی ــصري ب و ) ١٦٠م( حجــاج ب
د سـفر   که بـا اقامتـشان در کوفـه، بـه ترتیـب مقـص             ) ١٨٧م( عیاض سمرقندي   بن  فضیل
) ٢٢٥م( معاویه مغربـي    بن  و موسي ) ٧/٣١/١٠١٦همان،  ) (١٥١م( اسحاق مدني   بن  محمد

عبدالحمیـد صـنعاني نیـز در         بـن   ابـراهیم . و دیگران قرار گرفتنـد    ) ١٠/٩٩/١٩٩٩همان،(
  شـنیده بـود  )ع( پرداخت که از امـام صـادق     نشست وبه ذکر روایاتي مي      مسجد کوفه مي  
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هاي دیگـري    البته غیر از مسجد کوفه، پایگاه      .)٢/٧٤٤ ،اختیارمعرفه الرجال طوسي،  ( ١٤٨

نیــز در کوفــه بــود کــه در آن مــشایخ حــدیث، بــه تــدریس و تربیــت شــاگردان خــود  
بشیر که خود در محله بجیله، مسجدي داشت و طبیعتـاً بـه               بن  نظیر جعفر . پرداختند  مي

 .)١١٩نجاشي، (گمارد  تربیت شاگرد همت مي
. اسـت ) ١٩٩م( نُمیـر   بـن   حدثان شیعه و سـنّي، عبـدهللا      از دیگر مشایخ مورد توجه م     

) ٢٦٣/٢٦١م(و ابواألزهر نیـشابوري     ) ١٠/٣٣٠/٢١٤١همان،( )٢٥٨م( فرات رازي   بن  احمد
 .، هریک مدتي نزد او بودند و احادیثي سماعاً دریافت کردند)٢/٥٦٦أمین، (

ان بـاقر،   از مشایخ عامّي مذهب کوفه است کـه از امامـ          ) ١٩٤م( غیاث قاضي   بن  حفص
روایت کرده و حتي شیخ طوسي، کتاب مورد اعتمـادي از           ) علیهم السالم ( صادق و کاظم  

طوسـي،  (اسـت   ) ع(حـدیث پـدرش، از امـام صـادق        ١٧٠فرزند او نقل مي کند که شامل      
 .)١١٦ ،الفهرست

تـوان مقاصـد مـشترکي بـراي          در قرن چهارم، با افزایش علماي این شهر، کمتر مـي          
) ٣٨١م( )ره( لذا از باب نمونه، مشایخ عالم گرانمایه، شیخ صدوق        هجرتهاي علمي یافت؛    

بـن    هارون فامي و یحیـي        بن  بکران نقاش، احمدبن ابراهیم     بن  شمریم؛ نظیر محمد    را برمي 
 . عباس بزّاز بن  زید  

، از خاندان عظیم الشأن أعین، با سـفر بـه بغـداد و             )٣٦٨م( ، ابوغالب زراري  همچنین
 ابوغالب زراري، (،  »کافي«  گرانمایه شیخ کلیني،   کتاباري، از جمله    دستیابي به کتب بسی   

 .، توانست مرکز توجه محدثان و مسافران به کوفه شود)٧٧ أعین، آل رساله في
 

 مدرسه بصره
بنیـان نهـاد و چنـدین       ) ٤٤م( قیس معروف به ابوموسي اشعري      بن  این مدرسه را عبدهللا   

وي به سبب دوستي دیرینه     . ت، برعهده داشت  سال والیت این شهر را از سوي خلفاي وق        
اي که با معاویه داشت، با او روابط پنهاني برقرار کرد و این نکتـه از وصـیت معاویـه بـه                      

 وي از   .)٤/٨٣ابـن سـعد،   (پسرش یزید، درباره فرزنـد ابوموسـي، ابـوبرده، روشـن اسـت              
ان حکم برگزیده   جنگ صفّین، هنگامي که به عنو      فاصله گرفته بود و در    ) ع( امیرمؤمنان

 .شد، رسوایي او آشکار گردید
هموست که نخست، به اهل بصره فقه و قرائت قرآن آموخت و در مکتب تفـسیري او              

این مطلب، زمینه رشد بسیاري بدعتها و انحرافات فکري و . انحراف شدیدي وجود داشت  
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 معرفـت، . (ددر بصره فراهم آور   ) به ویژه در مسائل اصول دین، امامت و عدل        (عقیدتي را   
 ، در مذهب نـواده اش، ابوالحـسن اشـعري         »جبر در تکلیف  «برخي مطالب، نظیر    ) ١/٢٩٠
 .)١/٩٤ شهرستاني،(، دقیقاً برگرفته از اوست )٣٢٤م(

که حدیث غـدیر و دیگـر       ) ص( مالک، صحابي دیگر رسول خدا      بن  از سوي دیگر، انس   
صره در عهـد خالفـت خلیفـه        را کتمان کرد از مهاجران به ب      ) ع( فضایل امیرمؤمنان علي  

 .)١/٢٤٧ اختیار معرفه الرجال،طوسي، (دوم بود 
لکن در  . شود که تفاوت عقیدتي بصره با کوفه از کجا نشأت گرفت            از اینجا آشکار مي   

 این میان، حضور دیگـر بزرگـان صـحابه در بـصره، هرچنـد بـراي مـدتي کوتـاه، نظیـر                     
 عبدهللا بجلـي    بن  ، جندب )٥٢م( وب انصاري ، ابوایّ )شاگرد علي ع  ( )٦٨م( عباس  بن  عبدهللا

هـاي بیـداري    ، تأثیر زیادي در فـراهم آوردن زمینـه        )واندی٩٠م( و ابورافع مدني  ) ٧٠م(
دعامـه    بـن   و قتـاده  ١)١١٠م( بصریون داشت و رفته رفته، بزرگاني همچون حسن بـصري         

 راشـد   بـن   ، نظیـر معمـر    )ع( ، با پرورش شـاگردان دوسـتدار اهـل بیـت          )١١٨م( سدوسي
حجاج و تعامل گسترده با کوفیان، جوّ عقیدتي و سیاسـي ایـن               بن  و شعبه ) ١٥٢ـ١٥٤م(

به طوریکه آن روحیه عثماني سده دوم مردم بـصره کـه در جریـان               . شهر را تغییر دادند   
 به این شهر کامالً مشهود بود، در        ٢)عالم سنّي و راوي امام صادق ع      ( غیاث  بن  ورود حفص 

ین بزرگان و دیگر شیعیان مسافر، به وضعیتي تبدیل شد کـه            قرن سوم، در اثر زحمات ا     
هـ ، به عامل خود در بصره دستور میدهد آمار علمـاي            ٢١٠وقتي خلیفه عباسي در سال      

آن دیار و تألیفات مهم ایشان را اعالم کند، او هفتصد استاد و مجتهـد مـشغول تـدریس     
  که اغلب دوسـتدار اهـل بیـت     برشمرد که اکثرشان شیعي اند و یازده هزار محصّل دارند         

 .)٣/٢٦٤شهیدي، (اند ) ع(
 

 مقاصد سفر به بصره

_____________________________________________________________ 
 .)١/٣٤٦معرفت  : ـ  نک( مبرّا دانسته است  ) ع( آیت هللا معرفت با بررسي اتهامات وي، او را  از دشمني اهل بیت             . ١ 

 .)٤/٩٥ابن ابي الحدید، ( بود کرده در مواردي شخصاً به تقیه خود تصریح ، حسن بصريچنانکه
 ،)ع(  از جملـه جعفـربن محمـد       ، از او خواسـتند تـا از چنـدین نفـر           اهل بصره در بازگشت وي از سفر به کوفه،        . ٢ 

 .)٢٥٥جعفریان، (برایشان نقل حدیث نکند 



    

 ١٣٨٨، پاییز و زمستان ١صلنامه پژوهشهای قرآن و حدیث، دفتر دو ف                                                                      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ

 

     
در سده اول، گروهي از اصحاب، با سکونت در بصره، مقصد سفر جوینـدگان حـدیث                 ١٥٠

) ٧٠م(عبـدهللا بجلـي       بـن   ، جنـدب  )٤/١٢أمین،  ( )٤٥م( ضحّاک  بن  ثابت: شدند؛ همچون 
 ).٤/١٢ همان،( نافع بن و ثابت) ٣/٢٢١همان،( جزي بن ، ابوسعید أحمر)٤/٢٤٦همان، (

، )١٣١م( سیرین، قتاده، ایـوب سـختیاني   بن در سده دوم، حضور حسن بصري، محمد  
مهـدي    بـن     و عبـدالرحمان    ) ١٩٨م( سعید قطّـان    بن  حجاج، یحیي   بن  راشد، شعبه   بن  معمر

در ایـن گـروه، تنهـا بـر علـم و عالقـه          . ، انگیزه هجرتهاي علمي به این شهر بود       )١٩٨م(
آخرین نفر به خاندان وحي و رسالت، شاهدي نیافتیم؛ لکن دیگر علما، حتي اگر از فقهـا                 

 .شدند محسوب مي) ع( عامّه بودند، باز هم از راویان ائمه اطهار
، کانون توجه شیعیان    )ع( عیسي، راوي سه امام معصوم      بن  در ابتداي سده سوم، حماد    

هاشـم    بـن   ، ابـراهیم  )ع( قدر امـام کـاظم    چنانکه حضور این صحابي گران    . مسافر بصره بود  
 کوفي را که خود رحّالي موفّق، در نشر احادیث کوفه در قم بود، به سوي بصره جلب کرد    

 .)٢/٢٣٣امین، (
 

 مسافران حدیث پژوه به عراقین
اکنون با دانستن کانونهاي تجمع مسافران در عراقین، با نظري به این سفرها، به اهـداف                

 .دازیمپر و نتایج آنها مي
 قرن اول، بـراي دسـتیابي        چهار آمار افرادي را که در    ،  ١هاي رجالي انجام شده     بررسي

 دهـد    نفر نـشان مـي      صد به حدیث وارد این شهرها شدند، بدون احتساب صحابه، حدود         
البته با در نظر داشتن این نکته که در مجموع چهار قرن،            )  نفر ١٠٣  و بصره  ١٠١ کوفه(

 . شهر سفر کردندبیست و دو نفر به هر دو
اکنون مهمترین موارد را با تفکیک مبادي سفر از دیگر شهرها و از ایـن دو شـهر بـه            

 .کنیم یکدیگر، ذکر مي
  مسافران به عراقین از دیگر بالد ـالف
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المحـدث  در منابع اهل سنت، کتـاب        ،نامه نگارنده   یانطبق پا  ،هاي رجالي و استخراج مسافرین      محدوده بررسي . ١ 

 سـیر اعـالم النـبالء      خطیب بغدادي و     الرّحله في طلب الحدیث   ،  )٣٦٠م(  رامهرمزي الفاصل بین الراوي و الواعي    
 فهرسـت الرجـال و  ال ـ   نجاشـي رجـال ال  ـ  کشّياختیار معرفه الرجال(ذهبي و در منابع شیعه، کتب اربعه رجال 

 .استبوده  سید محسن امین  الشیعهاعیانو ) طوسي



 

 )کوفه و بصره(  پژوهي شیعیان به عراقین سفرهاي حدیث
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بود، ایشان، یا در پي مأموریتي      ) ص(در قرن اول که زمان تکاپوي صحابه رسول اکرم        
ش تعالیم انسان سازش و یا برای کسب احادیـث،          از جانب حضرتش و تبلیغ دین و آموز       

و ) ص( ، صــحابي پیــامبر)٥٢م( عجــره انــصاري بــن چنانکــه کعــب .وارد عــراقین شــدند
ذهبـي  ( از مدینه براي نـشر علـوم خـویش بـه ایـن شـهرها قـدم نهـاد                  ) ع( امیرمؤمنان

د تـا   قیس نیز در پي هجرت به کوفه، آنقدر مالزم ابن مسعود بـو              بن  علقمه). ٤/٢٣٩/٢٣٦
 همچنـین،   .)٥/٩٤/٣٨١ همـان، ( اش پیچید در علم و عمل به مقام ریاست رسید و آوازه         

و  شاگرد آن حضرت و فقیـه و         ) ع( عبدهللا بن عباس که از جمله اصحاب دوستدار علي        
مفسر عصر خویش بود، مدتي را در بصره اقامت گزید و ابوایوب انصاري درآنجا بـود کـه                  

 ابورافع مدني نیـز کـه او را اولـین مـصنّف حـدیث               .)٤/٤٣٩/٢٧٣ همان،( نزدش شتافت 
و امین بیـت المـال در       ) ع(  مالزم علي  دانند   مي )کتاب السنن و االحکام و القضایا     ( نبوي

او دو فرزندش را چنان تربیـت کـرد کـه کاتـب             . بود) ع( کوفه و سپس یاور امام مجتبي     
اي در  ، چـه دغدغـه    لذا آشکارسـت کـه چنـین شخـصیتي        . شدند) ع( صدیقي براي علي  

 در سفر و حضر داشته و دیار بـصره را بـي نـصیب از ایـن بهـره                    )ع( انتشار علوم آل هللا   
 .)٥/٣٥١/٥٣٠  ذهبي،؛١/١٦٠ خوئي،( نگذاشته است

) ١٠٥م( عکرمـه . در اواخر قرن، شاگردان اصحاب، شروع به کوچهاي حدیثي کردنـد          
اند، سفرهاي بسیارش شامل شهر     که وي را داناترین اصحاب ابن عباس در تفسیر دانسته         

 .)٥/٥٠٤/٦٢٣ ذهبي،( بصره نیز شد
) ٥/٣٣٧/٥٤٢همـان،   (١)١٠٤م( جبر مکي   بن  مجاهد در سده دوم، ازمهمترین رحّالین    

. نیز بودند هستند که مورد توجه عامّه      ) ١٨٤ابن داود،   ( محمدبن مسلم طائفي  ابوجعفر  و  
ه  ٧٧براي کسب علم، حدود سـال        ،)ع( صحابي سه امام همام    ،)١٤٠م( ابي عیاش   بن  ابان

قیس هاللـي     بن   را که سلیم   ٢از موطن خویش، راهي شهرهاي شیراز و بصره شد و کتابي          
 .)٧٧ سلیم،( در اختیار او نهاده بود، به این شهرها برد و احادیثش را منتشر کرد

_____________________________________________________________ 
بود و در طریق شیخ کلیني، صـدوق و طوسـي از او             ) ع( از موثق ترین شاگردان ابن عباس و راوي فضایل علي         . ١ 

 .)١٥/١٩٥خوئي، ( یاد شده است
لکـن شـیخ علـي نمـازي او را شـیعي            ) ١٦٢حلـي،   ( را به أبان نسبت داده    » کتاب سلیم «خالصه االقوال، وضع    . ٢ 

و نیز از شیخ ابوعلي در المنتهي آورده که تضعیف ) ٨٣ نمازي،( دوح دانسته که نسبت وضع به او اصلي نداردمم
 چه بسا وثاقت او را، همراهـي اش بـا علـي           ) ٨٤ همان،( أبان ریشه در تشیع او دارد و برخاسته از مخالفان است          

 .کندتایید مي) ٢٨/٢٩٥ همان، ()ع(و روایت از امام باقر) ١٥/٢٣٦مجلسي، ( در رجوع از صفین) ع(
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، یاد کرد کـه     )١٤٧/١٤٥/١٤٤م(  مدني حفص بن  عمر بن  بیدهللاعهمچنین، باید از     ١٥٢

وي در پي سفرش به کوفـه،       . و از محدّثان درد آشناي دین بود      ) ع( از صحابۀ امام صادق   
همچنـین   .)٦/٤٧٣/٩٦٠ ذهبـي، ( شـد دیگر محدثان را به وظیفه خطیرشان یادآور مـی        

پذیر حدیث بود؛ طـوري کـه        که از رحّالین خستگي نا     ١)١٨١م( مبارک مروزي   بن  عبدهللا
ایـن  . تر از وي بر کسب علـم نبـود        در زمان او کسي طالب    :  گوید )٢٤١م( حنبل  بن  احمد

ابن مهدي، فزاري و حمـادبن      ( فرد به سفر کوفه بسنده نکرد و در پي علوم علماي بصره           
 بـشیر واسـطي   بن هشیمنیز  .)١٠/١٥٤و تاریخ بغداد، ٩١الرحله،خطیب،  ( نیز برآمد   )زید

ایـن  ) ٤١٩ طبـسي، ( ، از رجال شیعي که اسانید سنّي نیز از او بسیار بهره بردند       )١٨٣م(
مسافر فعّال، در تمام صحاح ستّه روایت دارد و در بصره به سـراغ حمیـد طویـل، ایـوب                    

 .)١٣٢سیوطي، ( سختیاني و شعبه رفت و آنها نیز از او حدیث شنیدند
که از مشایخ جلیل القدر امامیه و یار        ) ٢٠٣م( ریان خراساني   بن  حباب  بن  زیدهمچنین  

در پنج کتاب از صحاح سـته،        ( است؛ وی مورد احترام اهل سنت نیز هست        )ع( صادقین
 او در پـي سـفرهاي بـسیارش، وارد کوفـه شـد و بـه                 .)١٢٥ طبسي،( )انداز او نقل کرده   

 در  گویند آنقدر غرق در جستجوي روایات بود که سر از انـدلس           . نگارش حدیث پرداخت  
امین، ( ،)ع( ، راوي صادقین  )٢٠٠م( عثمان احمر   بن  اباننیز   .)٨/٢٥٢/١٤٤٠ذهبي،  (آورد  

نیـز وارد بـصره      ،)ع( و رضـا  ) ع( صحابي امامان کاظم   ،)٢٠٠م بعد ( داود رقّي  و) ٢/١٠٠
شـمون،    بـن   حـسن . بـود ه ١٧٩به سال   ) ع( هدف داود، مالقات ابي الحسن موسي     . شدند

 .)٣٣٦نجاشي، (  پاسخ داد) ع( ید که با حدیثي از امام صادقسوي او رفت و سؤالي پرس
 ، یار وفادار امامـان هـادي و عـسکري         )٢٦٠م( شاذان نیشابوري   بن  در سده سوم فضل   

بکیـر و دیگـر       بـن   فضّال وارد کوفه شد و کتاب عبدهللا        بن  علي  بن  ، به قصد دیدار حسن    )ع(
 احمدبن محمدبن عیسي اشـعري       همچنین، .)٣٦ـ٣٤ همان،(احادیث را از او سماع کرد       

در کوفه بود که توانست دو کتاب عالءبن         ،)ع( صحابي چهار معصوم   ،)٢٧٤زنده در ( قمي
 .)٣٩همان، (وشاء کسب کند  بن علي بن عثمان احمر را از حسن بن قالء و ابان بن رزین

، با اقـامتش در کوفـه،       )٣٤٠م( در سده چهارم، محدث گرانقدر، ابومحمد مؤمن قمي       
 جعفربن محمدبن   .)١٢٣ همان،( ابي در زیارت این شهر و مساجد و فضایل آن نوشت          کت
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 حدیث او در غیبه     ،و مؤید آن  ) ٧٩نمازي،  (  دانسته است  ی او را شیخ کوفي شیع     ،صاحب مستدرکات علم رجال   . ١ 

همـان،  ) (ع( و اشعارش در مـدح امـام صـادق         )٤٦/٣٣٩  و ٣٣/١٥٩ مجلسي،) (ع(و دیدارش با امام باقر     نعماني
 . است)٤٧/٢٦
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، از دیگر علماي بنام، با نزول خویش نزد ابوالفـضل صـابوني و علـي                )٣٦٨م( قولویه قمي 
 عالم کثیرالسفر، ابوالفرج عکبـري     ، و )٤/١٥٤امین،  ( صیرفي کسائي، احادیثي سماع کرد    

 .)٣/١٠٤همان، (  درنوردیددو شهر کوفه و بصره را) ٤قرن(
، صـاحب   )٣نیمه دوم قـرن   ( يشمسعود عیا  بن  محمد کوفه،از دیگر مسافرین برجسته     

 شـیخ و فقیـه      وي ؛که از قـرون اولیـه اسـالم برجـا مانـده           ي ست   سیراتفیکي از معدود    
مقصد سفر محدثان و فقهـاء  در ابتدا عامّي مذهب و بعد به امامیه گرایید و        ؛سمرقند بود 

 ددیـ نشـهرهایي چـون کوفـه        ۀ از کسب احادیث ناشـنید     زنیا   بي را اما خود    د؛ش بسیاري
و درنهایت، سرسلسله علماي اثناعشریه، دو تن از صـاحبان کتـب اربعـه،              ) ٣٥٠نجاشي،(

هستند که جزو مسافران تأثیرگذار، در این       ) ٣٨١م( و شیخ صدوق  ) ٣٢٨م( شیخ کلیني 
د، براي کسب علوم اسالم، نـزد آنـان رحـل           دیار بودند و جمع بسیاري، حتي از دیگر بال        

، هم به نشر گنجینـه خـزائن        من الیحضره الفقیه  به عنوان نمونه، صاحب     . اقامت افکندند 
علوم خویش پرداخت و هم از بزرگـان کوفـه، نظیـر محمـدبن بکـران نقـاش، احمـدبن                    

 افـر بـرد   هـاي و  حسین همداني و دیگران، بهـره       بن  هامون فامي، ابوالحسن علي     بن  ابراهیم
 .)٩ ، مقدمه،األمالي صدوق، ؛٢٤/ ١٠ امین،؛٣٨٩ نجاشي،  :ـنک(

  مسافران به عراقین از یکدیگر ـب
در قرن اول و دوم هجري، تعامالت متعـددي میـان علمـاي کوفـه و بـصره صـورت                    

، )٤/٣٢٤/٢٥٢ و ذهبي،  ٤/٢٤٦امین،( )٧٠م( عبدهللا بجلي   بن  در سده اول، جندب   . گرفت
 .نقل مکان کرد و احادیث فراواني را منتشر ساختاز کوفه به بصره 

و )ص(اوایــل قــرن دوم، حــسن بــصري کــه فهمیــد صــحابي گرانقــدر رســول خــدا 
، در کوفه رحل اقامت افکنده است، بـه جـانبش           »عجره  بن  کعب«، یعنی   )ع( امیرالمومنین

  .)١٤٣ الرحله،خطیب، ( شتافت
اند که در  دیگر محدثان بنام بصره از١،)١٤٣م( طرخان بن ابن سیرین، قتاده و سلیمان

 سائب بن عطاء )٦/٣٩٧/٩٢٣ و٦/٩٠/٧٤٦ و٥/٤٨٧/٦١٣ ذهبي،( این زمان وارد کوفه شدند

_____________________________________________________________ 
 .)١٥٨همو، (  شیعه در اسناد عامّه ذکر کرده استطبسي او را از رجال. ١ 
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 نیز نیمه نخست این سده، وارد بصره شـد تـا سـعي خـویش را در انتـشار                    ١)١٣٦م( ١٥٤

 .)٦/٣٣٥/٨٦١همان، ( مبذول کند) ع( ، بویژه امام سجاد)ع( معارف اهل بیت
، که به گفته منجویه، اولـین فـردي بـود کـه             )ع( صحابي امام صادق   اج،حج  بن  شعبه

متروکین را جدا کرد و در علمش عالمي شـد کـه             ضعفا و  حال محدّثان را بررسي کرد و     
، »دعـاي قبـل وضـو     « سند حدیثِ  ٢، درجستجوي علوّ  )٧/٣٤٨ امین،( کردندبدو اقتدا مي  

 محـراق بـشنود     بـن   ست در بصره از زیاد    ابتدا وارد مکه، سپس مدینه شد و در نهایت توان         
 از سـوي دیگـر، یحیـي قطّـان، در سـفر خـویش بـه کوفـه، از                    .)١٥٣ ،الرحلـه خطیب،  (

کتابي را نوشت که این اثر ارزشمند، از محدّث بالد افریقیـه            ) ١٦١م( زیاد بن عبدالرحمان
 .)٤/١٥٩١ ،ابن عديّ(در مسافرتش به کوفه، قابل توجه است 

را ) ع( عبدالرحمان است که امام رضا      بن  هاشم، از شاگردان یونس     بن همچنین، ابراهیم 
عیسي   بن  حمادنیز درک کرد، اما روایتي از ایشان ندارد، وی، با اقامتش در بصره، مالزمت             

اش در نمـاز و زکـات را برگیـرد و بـر             را برگزید تا موفق شد بزرگترین دسـتاورد فقهـي         
 .)٢٨ودي،  بهب؛٢/٢٣٣امین، (مسموعاتش بیافزاید 

در نهایت، شایان ذکر است که اگرچه در این مقال، به سفرهایی بـا مقـصد عـراقین،                  
پرداخته شد؛ اما محدثان این دیار، خود از مسافران و علماي رنج سفر بـرده بودنـد و در                   

از باب  . بسیاري از بالد اسالمي، ردّ پاي حضور و تکاپوي علمي ایشان مشاهده شده است             
اواخر قـرن دوم و     . به حرکت ایشان در پي امامان هم عصرشان اشاره کرد         توان    نمونه مي 

، مهـاجرت   )بغـداد و سـامراء    ( اوایل سوم بدلیل احضار تني چند از امامان شیعه به عراق          
راویان کوفه، زمینه گسترش فقه، حدیث و کالم شیعه را در بغداد مساعد کرد؛ بطوریکـه   

 .)٣٧١ معـارف، ( حدثان و فقهاء بنـامي بخـود دیـد        از دوران امامان هفتم به بعد، بغداد م       
رباط کوفي بـا سـکونتش در بغـداد و هـدایت             بن  اسحاقمثالً محمدبن محمدبن احمدبن     

 .)٣٩٣ نجاشـي، (مردم آن سامان، ریاست کرخ و پیشوایي شـیعیان را بـر عهـده گرفـت                 
رحـقّ عـصر   نمونه دیگر، مربوط به تالش ایشان، باالخصّ کوفیان، در راه شـناخت امـام ب           

تاریخ  أبوغالب زراري، ()ع( زراره، پس از شهادت امام صادق   بن  چنانکه عبید . خویش است 

_____________________________________________________________ 
لکن ) ١١/١٤٥ خوئي،(پیوست ) ع(  او را از عامه دانسته که بعداً به مکتب اهل بیت     ،معجم رجال الحدیث  مؤلف  . ٢ 

 از ابتداي امر از خاصّـه       ، اوکه کوفي و تربیت یافته مجاهد، عکرمه، سُلَمي و ابن جبیر بود            ،به نظر آیه هللا معرفت    
 .)١/٣٣٣معرفت، ( وده استب

 .)٤٣ غفاري،( با حفظ اتصال آن ،هاي سند حدیث کم کردن واسطه.١ 
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 ، پس از شـهادت امـام عـسکري        )جعفر  بن  محمد( و دایي پدر ابوغالب   ) ٧٧ و ٩١ ،آل زراره 
، هریک به عنوان نماینده و معتمد مـردم کوفـه مأموریـت یافتنـد بـه                 )٢٢٥ همان، ()ع(

یحیي نیـز پـس از شـهادت          بن  صفوان. ب امر امامت را شناسایي کنند     مدینه روند و صاح   
ــان)ع( ابوالحــسن رضــا ــراه ری ــه هم ــن  ب ــن صــلت قمــي، محمــد  ب حکــیم خثعمــي و ب

حجاج، در برکه زلول      بن  عبدالرحمان و تني چند از علما، بر در خانه عبدالرحمان           بن  یونس
 مجلسي،( ره جویي و تحقیق کنندبغداد گرد آمدند تا در مسئله شناخت امام شیعیان چا     

٥٠/٩٩(.  
اما اداي حقّ مطلب، نیاز به بررسـي بیـشتري دارد کـه مجـالي فراتـر از ایـن مقـال                      

 .طلبد مي
 
 نتیجه

کند که این دو مدرسـه حـدیثي، بـا     توجه به مطالب ارائه شده، این حقیقت را تبیین مي    
 نقل روایات و علوم حـدیث       هاي علمي، از جمله     وجود رقابت تنگاتنگي که در همه زمینه      

 . داشتند، آمار سفرهاي علمي شان تقریباً برابر بوده است
، در سـده    ١٩بـه ٢٧در سـده دوم،     .  نسبت صحابه مقیم کوفه به بصره یکسان است        ـ

به ١٠١و در مجموع چهار سده نسبت       .  نفر ٢٦به٢٤ نفر و در سده چهارم       ٣٥دو   سوم هر 
 نفري است کـه بـه       ٢٢ظرگرفتن سفر دوم، درمورد     البته این ارقام، بدون درن    .  است ١٠٣
 . دو شهر هجرت کردند هر

 بیشترین  در رتبه بعدي،   اکثر سفرهاي علمي به عراقین، از یکدیگر صورت گرفت و            ـ
 چرایي اولویت دوم نیشابور را باید در مـسافت دور آن       .مسافران از نیشابور و مدینه بودند     

که این امر، نه تنها در سفر محدثانش به عراقین،          از مرکز علمي عالم اسالم، جستجوکرد       
 . بلکه به اکثر مدارس حدیثي نمود یافته است

 در ابتداي ظهـور اسـالم، هـدف مـسافرت مـسلمین، دسـتیابي بـه دانـش دیـن و                     ـ
بـا  .  بـود  ایـشان » اطمینـان از صـحت صـدور روایـات        «و   »)ص(  پیامبرفراگیري احادیث   «

انتقـال  «،  »آزمایش احـوال روات   «،  »علوّ اسناد حدیث  «،  موارد فوق گذشت زمان، افزون بر     
اهـداف  بـه ایـن     ،  »مذاکره علما در فهم و نقد حدیث      «و  » تعدّد طرق روایي  «،  »کتب روایي 
 .  اما همچنان مورد اول در صدر اهداف قرار داشت.افزوده شد
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 تحمل حدیث کردند که باالترین درجـه و قـوت           ، اکثر محدثان، از طریق سماع     ـ ١٥٦
 . ار را نزد جمهور محدّثان داراستاعتب
 طبق آمار بدست آمده، وقتي این دو مدرسه، از نظر اوضاع سیاسـي و فرهنگـي در                  ـ

هـا    شرایط نسبتاً مساعدي قرار گرفتند، روندي یکـسان در پیـشرفت علمـي و مـسافرت               
 نفـر بـه     پنجـاه و هـشت    داشتند و از نظر فراگیري و فرادهي حدیث، به ترتیب در کوفه             

 نفـر بـه     سـیزده  نفر بـه فراگیـري و        پنجاه و هفت   نفر به فرادهي و در بصره        نهیري،  فراگ
فرادهي پرداختند و این به غیر از محدثاني است که این دو مقوله را در کنار هم بر عهده    

  .)نیسابوري نظیر احمدبن أزهر( داشتند
 بررسـي آنهـا از      که( جریان فعالیتهاي مسافران، عالوه بر احادیث جا به جا شده             در ـ

 هاي حدیثي مهمي از شیعیان منتقل شـد      ها و نوشته    ، نسخه )عهده این بحث خارج است    
 :از آنجمله

ـ عیینه بن صحیفه سفیان: کوفهدر  ـ بکیر بن  کتاب عبدهللا   قـالء  بن رزین بن  کتاب عالء 
  . کتاب ابومؤمن قمي ـاألحمر عثمان بن  کتاب ابانـ

ـ سلمه  کتاب حمادبن:بصرهدر   کتابي فقهي در نمـاز و  قیس هاللي و بن  کتاب سلیم 
 .عیسي نوشت هاشم، در مالزمت حمادبن بن زکات که ابراهیم

 به بصره، برخالف معمول سـفر بـه         یانکه، در مسافرتهاي شیع   ایننکتۀ شایان توجه     ـ
  سـه برابـر سـماع و اخـذ روایـات           ،)فرادهـي ( مدارس حـدیثي، میـزان انتـشار احادیـث        

از جملـه   ) ع(  این مطلب، تالش بسیار پیروان اهل بیت عصمت و طهارت          .بود )فراگیري(
  را در انتشار علوم ائمه اطهار      حمزه علوي  بن علي بن عثمان بجلي، داود رقّي و محمد      بن ابان

توان اثر این     اي که نمي    دارد؛ بگونه   بخش، بیان مي    و دعوت مسلمین به این راه نجات      ) ع(
و گـرایش ایـشان بـه احادیـث     غییـر روحیـۀ مـذهبي اهـل بـصره      تنقل و انتقاالت را در  

 .نادیده گرفتدر طي سده دوم تا سوم هجري ) ع( معصومان
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 ؛]تا بي[ محمودمحمدالطناحي، المکتبه العلمیه، بیروت، طاهراحمدالزاوي و: محقق
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١٥٧

 هـ ق؛١٣٩٩، مطبعه ربّاني، تاریخ آل زراره، )٣٦٨م( أبوغالب زراري. ٣
 هـ ق؛١٣٩٩ علي ابطحي، مطبعه ربّاني، محمد: ، محققرساله في آل أعینهمو، . ٤
حسن امین، دارالتعارف   :، تحقیق و تخریج و استدراك     اعیان الشیعه  أمین، سیدمحسن، . ٥

 هـ ق؛ ١٤٠٦ بیروت، ،للمطبوعات
 تحقیـق و    مشاهیر علماء األمصار و أعـالم فقهـاء األقطـار،         ،  )٣٥٤م( ابن حبّان، محمد  . ٦

  چاپ اول؛،قهـ  ١٤٠٨ بیروت، ابراهیم، موسسه الکتب الثقافیه، مرزوق علي: تعلیق
 تحقیـق و تقـدیم از دکتـر اکـرم ضـیاء             کتـاب الطبقـات،   ،  )٢٤٠م(  ابن خیّاط، خلیفه  . ٧

 ، چاپ دوم؛ قهـ ١٤٠٢العمري، دارطیبه، ریاض، 
 هـ  ق؛١٣٩٢، المطبعه الحیدریه، نجف، رجال ابن داود، )٧٠٧م( الدین ابن داود، تقي. ٨
 ؛}بي تا{ادر، بیروت، ، دار صالطبقات الکبري، )٢٣٠م( ابن سعد، محمد. ٩

 سهیل زکـار    : تحقیق  الرجال، ضعفاءالکامل في   ،  )٣٦٥م(  الجرجاني ، عبدهللا عديّ  ابن. ١٠
 ، چاپ سوم؛قهـ ١٤٠٩ دارالفکر، بیروت، ،و یحیي مختار غزاوي

 دار صـادر، بیـروت،    العـرب،     ، لـسان  )٧١١م( مکـرم  بـن  الدین محمـد     جمال منظور بن ا. ١١
 ؛)رحل(  ماده،١٩٥٥

 ؛١٣٦٧ تهران، نشر نقره، فتوح البلدان،الذري، احمدبن یحیي، ب. ١٢
 ؛٨، سال٨ش ، کیهان فرهنگي،»علم رجال و مسأله توثیق«هبودي، محمدباقر، ب. ١٣
زمان تبلیغات اسالمي، قم، ، ساحیات فکري و سیاسي امامان شیعه     جعفریان، رسول،   . ١٤

 ؛١٣٦٩
:  محقـق  ج اللّغـه و صـحح العربیـه،       الـصحاح تـا   ،  )٣٩٣م(حماد   بن اسماعیل،  جوهري. ١٥

 ، چاپ چهارم؛قهـ ١٤٠٧عبدالغفور عطار، دار العلم للمالیین ، بیروت،  بن احمد
 ،قهــ   ١٣٨١ نجـف،  ، مطبعه حیدریه،  خالصه األقوال ،  )٧٢٦م( یوسف بن حسن  حلّي،. ١٦

 ؛٢ط
نورالـدین  :  محقـق  الرحله في طلب الحدیث،   ،  )٤٦٣م( خطیب بغدادي، احمدبن علي   . ١٧
 ، چاپ اول؛قهـ ١٣٩٥تر، دارالکتب العلمیه، بیروت، ع
مـصطفي عبـدالقادر عطـا، دار الکتـب         : ، محقـق  تاریخ البغداد أو مدینه السالم    ،  همو. ١٨

 هـ ق، چاپ اول؛١٤١٧ العلمیه، بیروت،
، }بـي جـا   {،}بي نـا  {،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه      خوئي، ابوالقاسم،   . ١٩

 هـ ق، چاپ پنجم؛١٤١٣
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الـدین   محقـق محـب   سـیر اعـالم النـبالء،       ،  )٧٤٨م( الدین محمد   ذهبي، شمس . ٢٠ ١٥٨

 ، چاپ اول؛قهـ ١٤١٧غرامسه العَمروي، دارالفکر، بیروت،  بن سعید عمر ابي
، المحدث الفاصـل بـین الـراوي و الـواعي         ،  )٣٦٠م(  عبدالرحمان بن رامهرمزي، حسن . ٢١

 ، چاپ سوم؛ قـ ه١٤٠٤تحقیق محمد عجاج خطیب، دارالفکر، بیروت، 
 انتـشارات   : تهران ،کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسالمي       ،  ، محمدحسین )دواني( رجبي. ٢٢

 ، چاپ اول؛١٣٧٨دانشگاه امام حسین، 
، سـال سـوم    ، فـصلنامه تـاریخ اسـالم،   »تشیع بصره در قـرون نخـستین  «  مصطفي،   سلطاني،. ٢٣

 ؛١١، ش مسلسل١٣٨١پاییز
 هـ ق؛١٣٩٢، ١ مکتبه وهبه، قاهره، ط، طبقات الحفاظ ،)٩١١م ( عبدالرحمان، سیوطي. ٢٤
 العالمیّـه للکتـاب    الـدار  ،القیـروان    فـي  الحـدیث   ه  مدرس،  محمد بن  حسین،  شواط. ٢٥
 ؛، چاپ اولقهـ  ١٤١١ ریاض، االسالمي، 
ني، محمد سید کیال: ، محققالملل و النحل، )٥٤٠م( عبدالکریم بن شهرستاني، محمد . ٢٦

 ؛}بي تا{ه، بیروت، دار المعرف
سـعید محبـي،     ، نشر شـهید   ٣ دائره المعارف تشیع، ج    ،»بصره «شهیدي، عبدالحسین، . ٢٧

 ، چاپ دوم؛١٣٨٠تهران،
 هـ ق، چاپ اول؛١٤١٧، مؤسسه البعثه، قم، األمالي، )٣٨١م( صدوق، محمدبن علي. ٢٨
بي {المیه،، مؤسسه المعارف االسرجال الشیعه في اسانید السنهطبسي، محمدجعفر، . ٢٩

 ، چاپ اول؛قهـ ١٤٢٠،}جا
ــصحیح )٤٦٠م( طوســي، محمــدبن حــسن . ٣٠ ــه الرجــال، ت ــار معرف ــاد : ، اختی میردام

 هـ ق؛١٤٠٤، قم، )ع (سید مهدي رجایي، مؤسسه آل البیت: استرابادي، محقق
 هـ ق؛١٤١٥ اصفهاني، مؤسسه نشر اسالمي، قم، جوادقیومي: ، محققالرجالهمو،  . ٣١
 هـ ق؛١٤١٧مي، مؤسسه نشر اسالمي، قم، جواد قیو :، محققتالفهرسهمو، . ٣٢
، تهـران،   )ع( ، نـشر جامعـه االمـام الـصادق        تلخیص مقباس الهدایه  اکبر،    غفاري، علي . ٣٣

 ، چاپ اول؛ ١٣٦٩
مهدي مخزومي و ابراهیم سامرائي،     :  محقق  العین، ،)١٧٥م( احمد بن فراهیدي، خلیل . ٣٤

 ، چاپ دوم؛قهـ ١٤٠٩دار الهجرة، 
علـي اکبـر غفـاري، دارالکتـب        : ، تـصحیح و تعلیـق     الکـافي یعقوب،    بن  کلیني، محمد . ٣٥

 ، چاپ سوم؛١٣٦٨ االسالمیه، تهران،
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١٥٩

 ،محمـود عرفـان   :  ترجمـه  ،جغرافیاي تاریخي سـرزمینهاي خالفـت شـرقي        ،لسترنج. ٣٦
 ؛، چاپ دوم١٣٦٤ ،شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران

 هـ ق؛١٤٠٣، مؤسسه الوفاء، بیروت، بحاراالنوار ،)١١١١م( مجلسي، محمدباقر. ٣٧
بـشار  : ، محقـق  تهذیب الکمال في اسماء الرجال    ،  )٧٤٢م( مزّي، جمال الدین یوسف   . ٣٨

 هـ ق، چاپ اول؛١٤١٣عوّاد معروف، مؤسسه الرساله، 
، موسـسه فرهنگـي هنـري ضـریح،         ژوهشي در تاریخ حدیث شـیعه       پمعارف، مجید،   . ٣٩

 ، چاپ اول؛١٣٧٤
 ؛١٣٧٩، قمالتمهید، ؤسسه فرهنگي ، ممفسران و تفسیر، عرفت، محمدهاديم. ٤٠
 تحقیق از سید موسي شبیري زنجـاني،        رجال نجاشي، ،  )٤٥٠م( علي نجاشي، احمدبن . ٤١

 ، چاپ پنجم؛ قهـ١٤١٦موسسه النشر االسالمي، قم، 
  یـک  ،محمدباقر انصاري زنجاني خـوئیني    :  محقق ، لیمسکتاب   ،قیس بن ، سلیم هاللي. ٤٢
 ؛]تا بي[، ]جا بي[، ]نا بي[، ج
 هـ ق؛١٤١٢، شفق، تهران، مستدرکات علم رجال الحدیثنمازي شاهرودي، علي، . ٤٣
 .}بي تا{، دارصادر، بیروت،تاریخ الیعقوبي، )٢٨٤م( یعقوبي، احمدبن واضح. ٤٤
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