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ت ريخ  ،عق يس کرد ت ب اثب ف اين عدا ک پ ر اي از رتايي ف بزنظي از اعي م
رض

 ،در حقيق

عيقول از اع م عواد

تي ،ب تعود ه مل عغراهي ي ک ب اما
اهد اع م عواد

کليدواژگان :امام جواد
امامان

گم ع ي

اس  ،ب اين نييج رسيد اس
اع م رض

دا ي  ،توانسي

ک
در

تيژ خود را در بين آن حفظ کيدا

 ،امام رضا

 ،اصحاب امامان شیعه

 ،اصحاب ایراني

 ،احمد بن ابينصر بزنطي.

مقدمه

ابوجعفر یا ابوعلي 1،احمد بن محمد بن عمرو بن ابينصر بزنطي متوفي به ساا 771
هجری قمری است 7.منابع رجالي وی را از اصحاب امام کاظم ،امام رضا و امام جواد
به شمار آوردهاند 4.در این بین ،ارتباط بزنطي با امام رضا

بیش از دو امام دیگر جلوهگر

شده و بیشتر روایات وی از آن امام ميباشد .این در حالي است که در اوایل امامات اماام
رضا

(184ا734ها .ق) فردی واقفي برای کوچک شمردن جایگاه بزنطي ،وی را صبي

خوانده است 3.با این وصف مي توان گفت او در این دوران ،در سنین جواني به سر ميبرده
و در نتیجه در عهد امام کاظم

به دلیل کمي سن ،هناوز جایگااهي در باین اصاحاب

امامان نداشته است .از سوی دیگر وی در عهد امام رضا

موقعیت بسیار واالیي در بین

اصحاب آن حضرت یافت ،اما سخني از این جایگاه در عهد جواد

در میان نیسات .در

منابع رجاالي و فهرساتنگااری متدادم شایعي ،نجاشاي (م353هاا.ق) و شایخ ووساي
(م363ها .ق) در رجال 5اشاره کردهاند که بزنطي از اصحاب امام جواد

بوده است ،اماا

شیخ ووسي در فهيس  ،وی را ،بدون ذکر دیگری ،از اصحاب نزدیک امام رضاا

ذکار

کرده است 6.همچنین برقي (م723ها.ق) در طبقات ،وی را از اصحاب امام کااظم و اماام
رضا

ذکر کرده است 2.از ورفي تعداد روایات وی از امام جواد

نسبت به مجموع
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روایات وی از ائمه
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بسیار اندک است .از همین روی این تحدیق در صدد است ضمن

شناساندن بزنطي و جایگاه وی در حوزه کالم ،به بررسي جایگاه او در بین اصاحاب اماام
بپردازد و بعد از آن ارزیابي کند که این جایگاه علمي در عصر امام جواد

رضا

چه شکلي بوده است؟ و با کاسته شدن ارتباط وی با امام جواد

باه

 ،نداش علماي وی در

ارتباط با آن حضرت چگونه بوده است؟ به سخن دیگر ،این تحدیق در صدد پاسخ به ایان
سؤاالت است :بزنطي کیست؟ زندگي علمي وی چگونه بوده است؟ جایگااه وی در حاوزه
تخصصي کالم چیست؟ ارتباط وی با امام رضا
جواد

چگونه بوده است؟ ارتباط وی با اماام

به چه میزان و به چه شکلي بوده است؟

پيشينه تحقيق

تا کنون درباره بزنطي ،باه جاز مبااحکي کاه در مناابع رجاالي مطارت شاده ،تحدیاق
گستردهای صورت نگرفته است .در میان پژوهشهای موجود باه زباان عرباي و فارساي،
ميتوان مدخل به نسبت مفصل « زنطي» در دائية المعجار جزر اسجممي باه قلام احماد
پاکتچي را بهترین تحدیق درباره بزنطي دانست 8.اما در این مداله هم مطلبي درباره جایگاه
تخصصي بزنطي در کالم و نیز جایگاه او نزد امام جاواد

ارائاه نشاده اسات .تحدیاق

دیگر ،مدخل مختصر « زنطي» در دانشنامه جهان اسمم از محمود مهدوی دامغاني است 3که
بیشتر ،اوالعات رجالي موجود درباره وی را بررسي کرده است .برخي پژوهشهای دیگار
هم ،به عنوان مبحکي فرعي به بزنطي پرداختهاند؛ «گياتش اک فقه اماميه در سده دوم و سدم

يک قميک» از احمد پاکتچي« 13،نخسج ي مناسجبات فيجيک اشجي » از ساید محمادهادی
گرامي« 11،مدرسه يممي يدفه» از اکبر اقوام کرباسي 17و «مدرسه يممي قج » از ساید حسان
والداني 14از جمله این تحدیق هاست که هر یک به تناسب مباحث خاود ،انادکي هام باه
بحث از بزنطي پرداختهاند.
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زيستنامه بزنطي

بزنطي و خاندانش در منابع رجالي و حدیکي شیعي به نام جد بزرگشان ابونصر معروفند.
او زید نام داشت و ساکن کوفه و دارای پیوند والء سکوني باود 13.وباق عباارت نجاشاي
(م353ها .ق) پسرش عمرو که ابتدا دارای پیوند والء سکوني بود پس از چنادی والء زیاد
(یا یزید) بن فرات شرعبي 15را برگزید 16.از ابونصر چند فرزند باقي ماند که جزء محاداان
شیعهاند .احمد بن محمد (شخصیت مورد تحدیق) باه هماراه عموزادگاانش ا کاه باه آ
مهران معروفند ا از نسل اویند 12.در زمان حیات بزنطي ،محداان بهنامي از این خاندان در
کوفه در بین امامیه حضور داشتند که باید از موقعیت اجتماعي مناسبي نیز برخوردار باوده
باشند ،چنانکه نجاشي با عبارت «

» به آن اشاره کرده است 18.در مناابع رجاالي،

پیوند والء سکوني ،تدریبا برای همه فرزندان ابونصر ذکر شده است 13اما از بین همه ایان
افراد ،فدط احمد بن محمد به بزنطي معروف شده است 73.سکون ا که چندین تن از ایان
وایفه را در بین اصحاب امامان در دوره مورد نظر ميشناسیم 71ا ميبایسات وایفاهای از
شاخههای بزرگ قبیله کنده یمن 77باشند که در کوفه ساکن بودناد؛ اماا اینکاه از چاه رو
خاندان ابونصر چنین پیوند والیي داشتند ،دانسته نیست .شاید عبارت بزنطي در ایان باین
راهگشا باشد .به تصریح ابن ادریس حلي (م538ها.ق) بزنطي منسوب به نام یک مکاان و
نیز نام نوعي پارچه است 74و ظاهراً معرب بیزانسي است 73.از همین رو گفته شده است:
نام يکي از مستعمرات يوناني بوده است که توسط قسطنطين کبيرر د سر ه
هفتم قبل از ميالد تج ي بنا ش ه و پايتخت امپراطو وم شرقي (دولت بيراان)
قرا گرفت و به همين مناسبت بع ا نام قسطنطنيه بر آن گذا ده شر از ايرن و
بعي نيست خود يا پ ان بانطي د جنگهاي بين مسلمين و وم شرقي اسرير و
به ديا اسالمي منتقل ش ه باشن

25

با این حا چون فدط احمد بن محمد به بزنطي معاروف شاده ،احتماا اینکاه لداب
بزنطي به معنای نوعي پارچه و بیانگر شغل وی باشد ،وجود دارد .بنابر روایتي ،وی چهاار
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جوانتر باوده اسات 76.نجاشاي درگششات بزنطاي را در ساا 771

سا از امام رضا

ميداند و مي گوید وی هشت ماه پس از درگششت حسن بن علي بن فضا از دنیاا رفتاه
است 72.این در حالي است که خود نجاشي ،درگششت ابن فضا را در سا  773یاد کرده
است 78.بنابراین وو عمر بزنطي را باید بین  63تا  24سا دانست.
وی در دوره امامت امام کاظم

 ،در کوفه به استماع حدیث از مشاایخ روایاي خاود

مشغو بود؛ او در این زمان ،روایات بسیاری از عبدالکریم بن عمرو خکعمي ،راوی کوفي و
از اصحاب امام کاظم

 73،فراگرفت؛ 43اما اینکه خودش از امام کاظم

روایتاي ندال

کرده باشد ،محل مناقشه است .در منابع موجود ،روایتي وجود دارد که بزنطي آن را از امام
ندل کرده است .آغاز این روایت چنین است« :از امام کاظم

کاظم

شبیه همین روایت با همین الفاظ از بزنطي از امام رضا

سؤا شد.»...

41

ندل شده است که وباق آن،

بزنطي همان روایت نخستین را این بار از امام رضا

شنیده است و امام رضا

بزنطي حکایت ميکند که« :از ابوابراهیم (امام کاظم

) سؤا شد 47.»...بنابراین به نظار

ميرسد آنچه روایت بزنطي از امام کاظم
وی از امام رضا

برای

تلدي شده ،در واقع همان روایتي اسات کاه

شنیده است.

بزنطي با آغاز امامت امام رضا

با آن حضرت ارتباط برقرار کرد و فصل جدیدی از

زندگي علمي وی آغاز شد .او در زمان ها و شهرهای مختلفاي باه دیادار اماام رضاا
رفت 44که همین مسأله در ارتداء جایگاه علمي او بسیار موار بود.
کشّي (قرن چهارم ) او را در شامار شاش فدیاه مهام از اصاحاب اماام کااظم و اماام
نام برده است که وبده سوم اصحاب اجماع 43را تشکیل ميدهناد؛ 45و نیاز باه

رضا

گفته شیخ ووسي (م363ها.ق) به دلیل آنکه او و چند تن دیگر ،فداط از افاراد اداه ندال
روایت ميکنند ،روایاات مرسال 46آنهاا در حکام روایاات مُساند 42اسات 48.ابان نادیم
(م348ها.ق) آاار او را چنین شمرده است :ي اب ما رواه ع اليضا
43

؛ ي اب ال جامع ؛ ي جاب

المسائ  .شیخ ووسي در الفهيس  ،دو کتاب نخست را نام برده ،ولي به جای ي اب المسائ
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کتاب دیگری به نام الندادر را ذکر کرده است و نجاشي (م353هاا.ق) عاالوه بار ي جاب

ال ام  ،دو کتاب دیگر با نام ندادر برای او یاد کرده است 31.برخي از این کتابهاا تاا چناد
سده پس از درگششت وی در اختیار مولفان شیعه بوده است .حمیری (قرن سوم) در قجيب

االسناد ،قسمت قابل توجهي از یک کتاب وی را ضبط کرده 37که با توجه به سبک آن ،که
بیشتر سؤا و جواب است ،ميتوان احتما داد ي اب المسائ وی باشد .ابن ادریاس حلاي
(م538ها.ق) نیز قسمتهای قابل تاوجهي از ي جاب ال جام  34و نیاز یکاي از کتاابهاای
الندادر 33وی را ندل و ضبط کرده است؛ همچنین محدق حلي (م626هاا.ق) از کتااب وی
بهره برده است.

35

بزنطي روایات بسیاری در منابع حدیکي دارد .مرحاوم خاویي (م1314هاا.ق) مجماوع
روایات وی را بالغ بر  288مورد ميداند 36در حالي که منابع دیگر مجموع روایااتي را کاه
وی با نامهای مختلف در اسناد آنها قرار گرفته است ،حدود  1353مورد ميدانند 32.عمده
این روایات در مسائل فدهي است و روایات کالمي و تاریخي و اخالقي در رتبههاای بعاد
قرار دارند .بزنطي از مشایخ بسیاری بهره بارده اسات 38و گفتاه شاده وی از  115تان از
مشایخ ،روایت شنیده است 33.مشایخ روایي بزنطي ،تنوع بسایاری در گوناههاای روایاات،
افکار ،آراء و مشهب دارند .بر اساس یک مطالعه آماری درباره اساناد کتاب اربعاه حادیکي
شیعه ،وی بیشترین روایت را مستدیما از امام رضا

ندل کرده اسات 53و در رتباههاای

بعدی ،مشایخ وی به ترتیب از این قرارند :ابان بن عکمان احمر (از اصحاب امام صاادق و
امام کاظم

و صاحب کتابهایي از جمله المب دأ و المغجايک) 51،عبادالکریم بان عمارو

الخکعمي (از اصحاب امام صادق و امام کاظم
عبارت «

و واقفي مشهب کاه باا ایان حاا باا

» مورد توایق نجاشي است) 57،حماد بن عکمان الناب (از اصحاب اده و

جلیل الددر 54امام صادق ،امام کااظم و اماام رضاا
صاحب تألیف امام صادق و امام کاظم

) 53،جمیال بان درا( (از اصاحاب

که در ایام امامت امام رضا

از دنیا رفت)،

55
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مکني بن ولید الحناط (که از امام صادق

33

روایت مايکارده و کتاابي داشاته اسات).

56

بزنطي مشایخ دیگری نیز دارد که مي توان گفت مصاحبت کمتری با ایشان داشاته اسات
(به دلیل روایات کمتری که بزنطي از آنان ندل کرده است) اما به جهت جایگاهشان قابال
ذکرند .برخي از این افراد و تعداد روایاتي که بزنطي از آنان ندل کرده و در کتب اربعه آمده
است (با احتساب موارد مشابه و تکراری) به ترتیب ،از این قرارند :علي بن ابيحمزه بطائني
(واقفي)  13روایت ،صفوان بن مهران جما  18روایات ،عباداب بان سانان  12روایات،
عبداب بن بکیر بن اعین  15روایت ،ابو بصیر  3روایت ،حنان بن سدیر  4روایت ،عباداب
بن مغیره بجلي  4روایت ،هشام بن سالم  7روایت 52.شیخ ووسي به روایتي استناد ميکند
که بزنطي آن را از محمد بن ادریس شاافعي (م733هاا.ق) ندال کارده اسات؛ 58چنانکاه
محدق بحراني (م1186ها .ق) نیز روایتي دیگر را متشکر شاده اسات کاه بزنطاي آن را از
شافعي ندل ميکند 53.از همین روست که گاه از احمد بن محمد بان اباينصار الساکری
(تصحیف السکوني) در منابع رجالي اهل سنت بحث شده است.

63

محداان بسیاری نیز از بزنطي روایت شنیدهاند 61.برخي از مهمترین آنان ا کاه وباق
کتب اربعه ،بیشترین روایت را از بزنطي ندل کردهاند ا از این قرارند :سهل بن زیاد آدماي،
احمد بن محمد بن عیسي اشاعری ،اباراهیم بان هاشام قماي ،محماد بان حساین بان
ابيالخطاب ،احمد بن محمد بن خالد برقي و احمد بن هال الکرخي العبرتایي.

67

جايگاه بزنطي در حوزه تخصصي کالم

در مطالعات امروزی درباره اصحاب امامان و خصوصا در بحث از تاریخ اندیشه ،از چند
جریان بین اصحاب امامان سخن رانده ميشود که روش آنان در اخش و تبیین معارف دیني
به ویژه در مباحث کالمي با یکدیگر متفاوت بوده است 64.این جریانها بیشتر ،با نام افراد
شاخصي که اندیشهای را در مباحث مطرت ميکردهاند ،شناخته ميشوند و دیگر افاراد بار
اساس رویکردی که در مباحث اتخاذ ميکردند به نام افاراد شااخآ آن جریاان شاناخته
ميشوند 63.پرداختن به ویژگيهای هر یک از این جریانها خاار( از بحاث ایان تحدیاق
است؛ اما درباره بزنطي مي توان گفت که خصوصیات وی به ویژه در مباحث کالمي از این
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و امام جواد

قرار است :وی چنانکه در ادامه به تفصیل خواهد آمد ،در چندین زمینه اعتدادی و کالماي
همچون مباحث توحید ،جبر و استطاعت و امامت ،روایات دارد کاه بسایاری از آنهاا باه
صورت پرسش و پاسخ از امام است .این ،نشان از دغدغههای کالمي بزنطي برای فهام و
نشر معارف دارد .از ورفي بزنطي در مدابله باا واقفاه ا کاه اعتدااد باه زناده باودن اماام
کاظم

داشتند و در امامت آن حضرت توقف کرده ،امامت امام رضا

را نپشیرفتند

65

ا فعالیت ميکرد 66اما اهل جد و مناظره نباود .او در تبیاین معاارف دیناي از چاارچوب
روایات فراتر نميرفت و به ادبیات روایي پایبند بود .با توجه به این امور ميبایست وی را
از محداان صرف ا که تنها به ندل روایات اکتفا ميکردند ا جدا دانست زیارا وی روحیاه
پرسشگری در زمینههای مختلف کالمي و اعتدادی داشته است؛ 62و نیز نميتاوان وی را
از سنخ متکلمان نظریه پردازی دانست که خار( از متون دیناي هام باه تحلیال و تبیاین
معارف ميپرداختند؛ بلکه ميتوان گفت او از جرگه محداان متکلم است 68یعني محادااني
که با داشتن دغدغههای کالمي ا که از نوع سؤا های اعتدادی آناان از اماماان فهمیاده
ميشود ا به این ویژگي پایبند بودند که «در فرآیند تبیینگری ،رویگرداني از چارچوب و
ادبیات روایات را در تبیین معارف روا نميدانستند و ميکوشیدند در فرآیند تبیینگری ،هم
به متن و هم به نظام معارف اعتدادی پایبند باشند».

63

از مجموع آن چه گششت ميتوان در دستهبندی جریانهای کالمي اصحاب ائمه

،

بزنطي را متعلق به جریان موسوم به جریان هشام بن ساالم دانسات 23.گششاته از اینکاه
هشام بن سالم از مشایخ بزنطي است 21،از گزارشي هم که علي بن ابراهیم (قرن سوم) از
پدرش از بزنطي ندل ميکند 27تعلق بزنطي به هشام بن سالم به دست ميآید .وبق ایان
از بزنطي درباره اختالف وی و همفکرانش با اصاحاب هشاام بان

گزارش ،امام رضا

حکم سؤا ميکند و پاسخ و توضیح بزنطي ،به وضوت ،تعلق وی به جریان هشام بن سالم
را نمایان ميسازد.

24

در منابع ،تفکراتي چند به هشام بن سالم اختصاص یافته است به این صورت کاه وی
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نخستین ورت کننده آن اعتدادات بوده و جریان هشام بن سالم هم به آن تفکرات شاناخته
ميشود .از اعتدادات او ميتوان اعتداد به صورت داشتن خدا را نام برد .در اینکه مراد هشام
بن سالم از قو به تشبیه یا صورت داشتن خداوند چه بوده ،مباحکي بین محدداان مطارت
است؛ 23اما آن چه باعث این اعتداد هشام بن سالم شده ،آیات و روایات مربوط باه معارا(
پیامبر اکرم

است که بر اساس آن ،پیامبر

هر یک از اصحاب امامان

خداوند را رویت کرده است 25.از این رو

که تفکراتي مانند هشام بن سالم داشتهاند جزء جریان وی

به شمار ميآیند؛ این افراد با برگزیدن اندیشهای مانند اندیشه هشام بان ساالم و باا ندال
روایت از وی و روی گرداني از صاحبان اندیشه های دیگر و ندل نکاردن روایات از آنهاا،
تعلق خاور خود را به جریان هشام بن سالم به ابت رساندهاند .از همین رو ميتوان بزنطي
را جزء جریان هشام بن سالم دانست؛ چون اوال وبق روایاات موجاود ،او نیاز باه هماراه
هم فکرانش ا که معتدد به صورت برای خداوناد بودناد ا اسااس ساخن خاود را روایااتي
ميدانستند که وبق آن پیامبر اکرم

در معرا( خاود ،خادا را باه صاورت یاک جاوان
22

مشاهده کرده است 26.دیگر اینکه بزنطي از هشام بن سالم روایت ندل ميکناد؛ بزنطاي
در پشیرش این نظر هشام بن سالم نیز ،پایبندی به روایاات را رعایات کارده و خاار( از
چارچوب روایات نظریه پردازی نکرده است .همچنین وی از جریان مدابال ،یعناي جریاان
هشام بن حکم ،رویگردان است.

28

از آنجا که روش بزنطي در مباحث کالماي ،ماتنمحاوری و تکیاه بار احادیاث اهال
بیت

است ميتوان رویکرد وی را متفاوت از رویکرد هشام بن سالم ا که گاه مستدل

از آموزههای اهل بیت

به نظریهپردازی ميپرداخت ا دانست .از هماین رو ا چنانکاه

در ادامه خواهد آمد ا وقتي امام رضا

عدیده وی درباره صورت داشتن خداوند را ماورد

ندد و نهي قرار داد 23بزنطي از این عدیده دست کشید؛ به این معناا کاه روایااتي باا ایان
مضامین از او ندل شده که :خداوند با چشمها دیده نميشود و قلبها هستند که او را درک
ميکنند 83و یا اینکه رسو خدا

در معرا( ،نور عظمت الهي را مشاهده کرد.

81

پژوهشي در جايگاه کالمي بزنطي و منزلت وي نزد امام رضا

57

و امام جواد

درباره روی گرداني بزنطي از جریان هشام بن حکم نیز گفتني است که بزنطي روایتاي
ندل ميکند که وبق آن ،امام

از امام رضا

 ،هشام بن حکم را نکوهش ميکناد.

87

یکي از پیروان هشام بن حکم

84

همچنین در روایتي از ي اب ال ام بزنطي ،امام کاظم

به نام یونس بن عبدالرحمن را مشمت کرده است 83.عالوه بر این ،بزنطي از مشایخي چون
علي بن منصور 85،ابومالک حضرمي 86و محمد بن خلیل سکاک 82که به جریان هشام بن
حکم تعلق داشتند 88روایت ندل نکرده است .مجموع این امور نشان از رویگرداني بزنطي
از جریان هشام بن حکم دارد .جالب توجه اینکه برخي از شخصیتهای مهم جریان هشام
بن حکم از جمله محمد بن عیسي بن عبید و ابراهیم بن هاشم که حتي در دفاع از هشام
کتاب نگاشتهاند 83از شاگردان روایي بزنطاي محساوب مايشاوند 33.محماد بان عیساي
ميگوید که در سا  713قمری از بزنطي روایت شنیده است.

31

و باز جالب توجه اینکه بزنطي از هشام بن سالم و به ندل از امام صادق

روایتي در

تأیید یونس بن ظبیان ندل ميکند 37.وی از بزرگان ویف متهم و معروف به جریاان غلاو
است 34و شخصیتهای جریان های دیگر ،بسیار وی را مشمت و نکوهش کردهاناد .وباق
روایتي که محمد بن عیسي بن عبید از یونس بن عبدالرحمن ندل کرده ،یونس بن ظبیان
کراماتي برای خود قائل بوده که وقتي امام رضا
لعن ميکند.

از آن اوالع ميیابد ،وی را به شدت

33

روايات کالمي

چنانکه اشاره شد ،بزنطي از محدث ا متکلماني است کاه در مباحاث کالماي ،روشاي
ندلمحور دارند و از این رو ،روایاتي که وی ندل کرده ،ميتواند بیانگر تفکرات او باشد؛ به
ویژه اگر در یک زمینه ،با روی گرداني از ندل روایات دیگران ،بعضي روایات خاص را ندل
کند.
بر همین اساس در این قسمت ،روایات بزنطي با محوریت پرساشهاایي کاه از اماام
داشته ،در عناوین خاص دستهبندی و بررسي شده است .بنابراین از روایات پراکندهای کاه
وی در مباحث مختلف ندل کرده ،صرف نظر شده است .با ایان مددماه ،مايتاوان گفات
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بزنطي در چند موضوع کالمي ،پرسش هایي از امام داشته و روایات قابل تاوجهي را ندال
است که ميتوان آن ها را در ذیل عناویني چون :توحید ،جبر و استطاعت ،و امامت بررسي
کرد.
توحيد

بر اساس روایات موجود ،یکي از مشغولیتهای ذهناي بزنطاي ،پرساشهاایي دربااره

خداست و به وور خاص ميتوان از کون و مکان نداشتن خدا و باول بودن ادعای رویات
خداوند و جسم و صورت داشتن او سخن گفت .روایت بزنطي درباره کون و مکان نداشتن
پرسید خدا از چه زماني موجاود

خدا چینن است که شخآ غیر مسلماني از امام رضا

شد و چگونه این امر واقع شد و قوام او بر چه بوده است؟ امام رضا

چنین پاسخ داد که

خداوند ،خود مکان و چگونگي را به وجود آورده (و بنابراین زمان و کیف از مخلوقات خادا
هستند و خداوند مجرد از آنهاست) و نیز قوام خداوند بار قادرت خاودش باوده اسات (و
نیرویي وی را به وجود نیاورده است).

35

اما پي بردن به افکار بزنطي درباره جسم و صورت نداشاتن خداوناد و بطاالن امکاان
رویت او ،قدری مشکل مي نماید .فهم افکار بزنطي در ایان بااره ،باه فهام آرا و اخاتالف
نظرهای هشامَین در این باره پیوند خورده است که پرداختن به آن ،خار( از محدوده ایان
تحدیق است 36.با این وصف ،به اختصار مطالبي درباره افکار بزنطاي در ایان زمیناه بیاان
مي شود .در یکي از روایات مرتبط با این موضوع ،امام رضا

از بزنطي دربااره اخاتالف

نظر وی و همفکرانش با اصحاب هشام بن حکم در مسأله توحید سؤا مايکناد 32.ایان
پرسش امام از بزنطي ،خود بیان گر مشغولیت ذهني بزنطي در ایان مساائل اسات .دیگار،
روایتي است که هم بزنطي آن را ندل کرده 38و هم ابراهیم بن هاشم که به جریان هشاام
بن حکم 33تعلق دارد؛ وبق این روایت رسو خدا

در شب معرا( ،خدا را به شکل یک

جوان دیده است .بر اساس این حدیث ،بزنطي خداوند را دارای صورت ميدانسته که اماام
رضا

این اعتداد بزنطي را تشبیه دانسته و وی را از چنین اعتداداتي نهي کرده است .اما

در این باره ،روایات دیگری از بزنطي در دست است که با قو ماشکور در تعاارا اسات.

53
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اعتداد وی را ندد کرده ،از آن سخن دست

کشیده است .او در روایتي دیگر ندل ميکند که امام کاظم

از اعتداد به جسم داشاتن

خداوند ا که در همین روایت از اعتدادات هشام بن حکم معرفي شده ا نهي کرده و اعتداد
به جسم و صورت را بزرگترین ناسزا درباره خادا دانساته اسات 133.همچناین در روایاات
دیگری از بزنطي ،رویت خداوند با چشم انکار شده و بیان شده که قلب با حدیدات ایماان
وی را درک ميکند 131.درباره شب معرا( هم آمده آست که پیامبر اکرم
از نور عظمت الهي هر چه را خواست مشاهده کرد.

در آن شاب،

137

جبر و استطاعت

مسأله جبر و یا اختیار انسان در افعا  ،از مسائل پرچاالش و بحاثبرانگیاز سادههاای
نخستین بوده است 134.بررسي پیشینه این بحث قبل از زمان حیات بزنطي ،خار( از بحث
این نوشتار است .مهم اینکه در دوره حیاات وی ،همچناان ایان مباحاث مطارت باوده و
اصحاب امامان هم به آن ميپرداختهاند .در اصطالحات علمي آن دوره ،از مبحکي با عنوان
استطاعت یاد ميشود که رابطه وایدي با مسأله جبر و اختیار داشته است و نتیجهای که در
مسأله استطاعت به دست مي آمد ااری مستدیم در بحث جبر و اختیار داشت 133.متلکماان
متددم در پي تعریف استطاعت نبودهاناد و تعریفاي از اساتطاعت در آااار آناان باه چشام
نمي خورد اما متکلمان متأخر بنا به تصور خویش از استطاعت ،تعاریفي ارائه دادهاناد 135.در
مجموع ميتوان چنین برداشت کرد که مراد از استطاعت آن چیزی است که خدا در انسان
قرار داده و انسان به سبب آن ،افعا اختیاری خود را انجام ميدهد .وبق گزارش اشاعری
(م443ها.ق) در مقاالت االسمميي  ،بزرگاني از شیعه همچون :زراره (م153ها.ق) ،هشام بن
حکم (م133ها .ق) ،هشام بن سالم ،مومن واق ،عبید بن زراره ،محمد بن حکیم ،عباداب
بن بکیر و حمید بن ربات دارای اندیشههای مختلفي در باب استطاعت بودهاند که اشاعری
آنان را به چهار گروه تدسایم کارده اسات 136.دیگار اینکاه برخاي از اندیشامندان شایعه
همچون :زراره بن اعین ،هشام بن حکم ،محمد بن ابيعمیر ،عبداب بن جعفر حمیاری

132

و محمد بن خلیل معروف به سکاک 138کتابي در موضوع استطاعت داشتهاناد .در ادبیاات
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روایي شیعه این دوره هم ،از اصطالت قدریه ،در مدابل جبریه ،یاد شده که قائل به اختیاار
انسان در افعا خود بودهاند.

133

این مددمه مختصر ،اهمیت پرسش بزنطي از اماام رضاا

دربااره قاو باه جبار و

استطاعت را روشن ميسازد .مي توان این سؤا بزنطي از امام را ،اولین روایت وی در این
باره دانست که وبق آن ،بعضي از اصحاب به جبر قائل بودند و برخي باه اساتطاعت .بار
اساس این روایت با مشیّت و خواست الهي است که انسان اراده و مشیّت دارد و با قوت از
جانب خداست که انسان فرائض الهي را انجام ميدهد و با نعمتهای الهي اسات کاه بار
معصیت خداوند قدرت ميیابد و انسان شنوا و بیناست .و از همین روست که« :هار چاه از
خوبيها به انسان ميرسد از جانب خداست و هر چه از بدیها به وی مايرساد از جاناب
خود وی است» 113.بر اساس روایات بزنطي ،خداوند هرگز به فحشا امر نميکناد و خیار و
شر از جانب خدا نیست و هر که چنین گمانهایي داشته باشد بر خدا دروغ بسته اسات.

111

در روایت دیگر بزنطي گزارش شده که قدریه با استناد به آیه «
» 117معتدد به اختیار انسان در افعا خود شدهاند .سپس این باور قدریه ،باا
ادامه آیه ا که تعطیل نبودن اراده خداوند در افعا انسان را بیان مايکناد« :
» ا ندد و رد شده است.
پیش از بررسي اندیشه بزنطي در بحث اساتطاعت ،الزم باه ذکار اسات کاه یکاي از
مباحث مطرت بین اصحاب امامان

در مسأله استطاعت این بوده که آیا استطاعت قبل

از فعل است (یعني هر آن چه که برای تحدق خارجي فعل الزم است ،قبل از تحدق فعال
برای فاعل محدق است) و یا مع الفعل (یعني انسان قدرت انجام فعل را دارد ،اما در انجام
افعا مستدل نیست) 114.شاید بتوان گفت بزنطي در این مسأله ،قولي بیناابین داشاته؛ باه
این صورت که روایت کرده است« :بنده در هیچ حالتي ،چه نشسته و چه در حا حرکات،
نیست مگر اینکه استطاعت از جانب خدا همراه وی اسات» 113و در اداماه آماده اسات« :و

پژوهشي در جايگاه کالمي بزنطي و منزلت وي نزد امام رضا

56

و امام جواد

وقوع تکلیف از جانب خداوند بعد از استطاعت است و بنده بر هیچ فعلي مکلف نمايشاود
مگر اینکه مستطیع باشد».

115

امامت

از پرسشهای بزنطي در مباحث امامت ،مسأله رویا ا به معناای خاواب دیادن ،مانناد
خواب حضرت ابراهیم درباره ذبح فرزندش ا است .از مجموع روایات بزنطي در این بااره،
به دست ميآید که ائمه
صدای او را ميشنوند.
زیرا اسرار ائمه

116

محدَّث هستند و ملک را در خواب یا بیداری نمايبینناد اماا
در روایات بزنطي توضیح بیشتری در این باره ذکر نشاده اسات؛

از سوی شیعیان فاش شده بود.

112

پرسش دیگر بزنطي در موضوع امامت ،به بحث هدایت الهي مربوط ميشاود .از نظار
روایات بزنطي ،مراد از اینکه خداوند ميفرماید« :همانا هدایت بر ماست» 118این است کاه
خدا هر که را خواست هدایت ميکند و هر که را بخواهد بيراه ميگاشارد و ایان هادایت
الهي پیوند مستدیمي با معرفت امامان

دارد و معرفت امامان به گونهای نیست که هر

که خواست باه آن راه یاباد؛ و از هماین رو کاه هادایت از جاناب خداسات ،هماه ماردم
نميتوانند از محبان اهل بیت

باشند 113.همچنین بر اسااس روایاات بزنطاي ،میازان

اواب به میزان معرفت بستگي دارد 173و نیز اهمیت معرفت امامان

به اندازهای اسات

که اگر کسي بمیرد بدون اینکه امام زندهای داشته باشد که او را بشناسد ،به مرگ جاهلیت
مرده است و کامل شدن ایمان بنده به این است کاه بداناد هماه ائماه
واعت و حرام و حال برابرند و محمد

و علي

در حجات و

فضیلتهایي افزون دارند.

171

دیگر مشغولیت ذهني بزنطي ،بحث جانشین امام و عالمات شناخت اوست .اهمیت این
روایات با توجه به این چالش تاریخي شیعه روشنتر ميشود که پس از درگششت هر امام،
پیروان او درباره جانشینش دچار اختالف ميشدند و بر اار آن ،فرقههای متعددی در تشیع
پدید ميآمد 177.یکي از این موارد ،که در دوره بزنطي رخ داد ،جریان واقفه اسات کاه بار
امامت امام کاظم

باقي ماندند و امامت امام رضاا

را منکار شادند 174.ایان گوناه
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مسائل ،بزنطي را واداشت از امام رضا

52

در این زمینه سؤا کند .بر اساس روایاات وی،

دو عالمت از عالمات جانشین امام ،داشتن فضیلت و وصیت است 173.همچنین در روایات
بزنطي ،چگونگي وصیت امام به جانشین خود نیز مطرت شده و آمده است که امام هرگز از
جانب خود ،کسي را جانشین خود قرار نميدهد بلکه این امر تنها به امر خداست.

175

بزنطي روایات دیگری نیز در ابواب مختلف مربوط باه اماماان دارد ،از جملاه روایااتي

درباره :علم اماام و میازان آن 176،مناابع علام اماماان 172و بیاان برخاي از فضایلتهاای
ائمه  178.همچنین وی به صورت پراکنده ،روایاتي در برخي مسائل کالماي همچاون
رجعت 173و چگونگي بهشت آدم 143دارد.
ارتباط با امام رضا

وبق قرائن ،اولین ارتباط بزنطي با امام رضا
تردیدهایش درباره امامت امام رضا
گسترده بزنطي با امام رضا

 ،ناماهای اسات کاه وی بارای رفاع

 ،به آن حضرت نوشت .این ناماه ،سارآغاز ارتبااط

بود .معموال در منابع ،از بزنطي باه عناوان شخصاي یااد

ميشود که ابتدا واقفي بود و پس از برقراری ارتباط با امام رضا

و دیدن کراماتي از آن

حضرت ،از وقف دست کشید 141.تمام آنچه باعث شده بزنطي شخصي معرفاي شاود کاه
مدتي واقفي بوده ،به روایتي از خود وی بازميگردد؛ 147اما دقت در این روایت واقفي بودن
بزنطي را نميرساند .اولین منبعي که ميتوان این روایت را در آن یافت ،کتاب قيب االسناد

حمیری (قرن سوم) است که بخش قابل توجهي از یکي از کتابهای بزنطاي در آن ندال
شده است 144.در این کتاب و برخي منابع دیگر ،روایت مورد نظر چنین آغاز ميشاود کاه
بزنطي گوید« :درباره [امامت] امام رضا

شک داشتم ،لشا به امام رضا

نوشاتم مان

مردی از اهل کوفهام و من و اهل بیتم به اواعت از شما ،متدین به دین خداوناد هساتیم.
بسیار دوست دارم شما را مالقات کنم و از شما درباره دینم و آن چه این قوم بر ضد مان
درباره شما احتجا( ميکنند ،سؤا کنم .آنها گمان ميکنند که پادرت (صالي اب علیاه)
زنده است و یدینا از دنیا نرفته است» 143.این قسمت از نامه ،به وضوت بیانگر شک بزنطي

58

پژوهشي در جايگاه کالمي بزنطي و منزلت وي نزد امام رضا

درباره امامت امام رضا

و امام جواد

است و دانسته است که شک با انکاار فاصاله فراواناي دارد؛ از

این رو نمي توان وی را واقفي دانست .البته متن این نامه در برخي منابع به گونهای دیگار
آغاز مي شود .به عنوان مکا قطب الدین راوندی (م524ها.ق) در الخيائج چنین آورده کاه
بزنطي گوید« :من از واقفه بودم تا اینکه نامهای به امام رضا

نوشتم» 145.که بنا بار آن

چه از منابع قدیمتر ذکر شد این عبارت الخيائج قابل قبو نیسات .بزنطاي در ایان ناماه،
تردید خود درباره امامت امام رضا

را متأار از روایاتي ميداند که واقفه به آنها اساتناد

ميجستند .وی این موارد را ذکر نميکند و فدط به برخي از اقوا واقفه اشاره مايکناد از
جمله اینکه امام رضا

بر خالف پدران خود ،در معرفي خویش به عنوان اماام تدیاه را

مراعات نکرده است .جالب توجه اینکه در بین مشایخ بزنطاي ،تناي چناد از واقفاه وجاود
داشتهاند .عبدالکریم بن عمرو خکعمي معروف به کرّام ،واقفاي 146و از مهامتارین مشاایخ
و ابان بن عکمان

بزنطي است .بیشترین روایت بزنطي در کتب اربعه ،پس از امام رضا

احمر ،از عبدالکریم بن عمرو است؛ 142چنانکه از علي بن ابيحمزه بطائني نیاز  13روایات
ندل کرده است 148.دیگر مشایخ واقفي بزنطي از این قرارند :داود بن حصین اسدی ،حناان
بن سدیر ،درست بن ابيمنصور 143،حسن بن علي بن ابايحمازه و هاشام بان حیاان؛
عالوه بر اینکه آ مهران ،یعني عموزادگان بزنطي ،هم واقفي بودند.
امام رضا

133

131

در پاسخ بزنطي نامهای به وی نوشت و تمام آنچه را که بزنطي از ایشان

خواسته بود برایش بیان کرد 137.بزنطي پس از دریافت نامه و از بین رفتن تردیدهایش ،به
دفاع از امامت امام رضا

در کوفه پرداخت .اهتمام وی در این امر باه قادری باود کاه

برخي محددان معاصر ،وی را موارترین فرد در ترویج گرایش قطعي (یعني کساني که باه
درگششت امام کاظم

و امامت امام رضا

پس از امام کااظم

قطاع داشاتند)134

دانستهاند 133.درستي این تعبیر از گزارش شیخ ووسي (م363ها.ق) در کتاب الغيبة دانسته
ميشود .شیخ ووسي در کتاب خود ،گزارشهایي را از کتاب في نصية الداقفة ا کاه نوشاته
شخصي واقفي به نام علي بدباقه است ا ندل ميکند .وبق این گزارشها ،علي بدباقاه در
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قسمتي از کتابش چنین ميگوید:
از صفوان بن يحيي [وکيل امام ضا و امام جرواد
جن ب [وکيل امام کاظم و امام ضا
د با ه امامت امام ضا

د کوفره ]145و ابرن

 ]146و جماعتي از مشايخ که برا آنهرا

مباحث ج ياي داشتم ،سؤال کرردم کره ونونره برر
] قطع پي ا کردن و به آنها گفتم اگر بر شما وياي

امامت اين مرد [امام ضا

آشکا ش ه به من هم بنويي تا من هم بپذيرم گفتن که ما ويراي نمريدانريم و
سخن خود امام ضا
بانطي حواله دادن

ا پذيرفتيم و همه آنها مرا [براي د يافرت برهران] بره
147

بزنطي پس از نامهنگاری با امام رضا

 ،ارتباط خود را با ایشاان گساترش داد و باه

مناسبتهای مختلف و معموال در مدینه به خدمت امام مايرساید .وباق روایاات ،وی در
آن را بنا نهاده بود 138ا با

مکاني به نام صریا ا یکي از قریههای مدینه که امام کاظم
امام رضا

دیدار داشته است 133.در روایتي دیگار ،بزنطاي گویاد شابي در مساجد دار

معاویه با امام رضا
رضا

دیدار داشتیم 153.عالوه بر مدینه ،بزنطي از مالقاات خاود باا اماام

در مکه 151و نیز قادسیه (احتماال زمان هجرت امام به ایران در سا 733هاا.ق)

خبر ميدهد 157.در یکي از مالقاتهای بزنطي با اماام رضاا

 ،آن حضارت از بزنطاي

ميخواهد شب را در خانه وی به سر برد و آن روز بزنطي ،ساعتها با امام رضا
گفته است 154.بزنطي روایاتي را که از امام رضا

سخن

در این ارتباط ها شنیده بود در کتاابي

گردآورد 153که شاید روایات متعدد بزنطي از اماام رضاا

کاه در مناابع موجاود اسات،

پارههایي از همین کتاب باشد.
ارتباط با امام جواد

با توجه به ارتباط گسترده بزنطي با امام رضا
به دوران امامت امام رضا

 ،اولین ارتباط بزنطي با امام جواد

و سنین کودکي امام جواد

بازميگردد و ميبایست این

ارتباطها در مدینه صورت گرفته باشد یعني جایي که امام رضاا

پایش از هجارت باه

پژوهشي در جايگاه کالمي بزنطي و منزلت وي نزد امام رضا

63

و امام جواد

ایران ،در آن جا زندگي ميکرد .در روایتي آمده است که زماني بزنطاي باه مالقاات اماام
جواد

ميرفت که آن حضرت خردسا بود و امام رضا

آن حضرت داشت.
رضا

155

سعي در باه ساخن آوردن

در روایت دیگر ،بزنطي از حضور خود و چند تن از مشایخ ،نزد اماام
خبر ميدهد و مايگویاد از اماام رضاا

در سه سالگي امام جواد

جانشین ایشان سؤا کردم و آن حضرت به امام جواد

دربااره

رهنمون ساخت .در ادامه همین

روایت ،بزنطي خبر مي دهد که بعدها در زمان امامت امام جواد

 ،مطاالبي دربااره ایان

مالقات به آن حضرت یادآور شدم 156.بعد از هجرت اماام رضاا

باه ایاران (در ساا

733ها.ق) بزنطي باز هم در مدینه خدمت امام جواد
خبر ميدهد که امام رضا
ا که ظاهرا امام جواد

ميرسیده اسات .وی از ناماهای

در این دوره ،به امام جواد

نوشته بود .او از محتوای نامه

در اختیار وی قرار داده است ا خبر ميدهد.

ارتباط بزنطي با امام جواد

152

در دوره امامت آن حضرت (734ا773ها.ق) نیاز اداماه

یافت .از آنجا که بزنطي در کوفه ميزیست گاه ارتباط وی با اماام جاواد

باه صاورت

نامهنگاری بوده 158و گاه نیز با واسطه از ایشان روایت ندل کرده است 153.با این حا خود
وی نیز به مالقات با آن حضرت ميرفت .یکي از مهمترین این مالقاتهاا در حاج ساا
 713قمری است .بزنطي ميگوید در این سا به همراه امام جواد
است 163.او چندین روایت از امام جواد

حاج باه جاا آورده

در باب مسائل حج دارد که در برخاي از آنهاا

تأکید شده که مربوط به حج همان سا است 161اما در برخي دیگر باه زماان آن تاوجهي
نشده است 167.ارتباط بزنطي با امام جواد

از روایات دیگاری هام کاه مساتدیما از آن

حضرت ندل کرده ،دانسته ميشود .این روایات در ابواب مختلفاي اسات .در یکاي از ایان
روایات ،بزنطي از امام جواد

به رضا و اینکه عادهای

درباره علت شهرت امام رضا

گمان ميکنند مأمون ،ایشان را به این لدب خوانده است ،سؤا ميکند که امام جاواد
آن را انکار کرده و این لدب آن حضرت را از جانب خداوند مايداناد 164.همچناین وی در
ابواب فدهي ،از امام جواد

مستدیما روایت ندل کرده است.

163
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یکي از روایات بزنطي از امام جواد
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که توجه ویژهای ميولبد ،روایتاي اسات کاه

بزنطي آن را به صورت مضمر (و بدون اشاره به نام امامي کاه از وی ساؤا کارده) ندال
کرده است .در این روایت ،بزنطي از امام مايخواهاد جانشاین خاود را معرفاي نمایاد تاا
شیعیان ،دیگر به مشکالتي که در آغاز امامت پدر ایشان به آن گرفتار شدند ،دچار نشوند.
این روایت گویای دغدغههای اعتدادی بزنطي است که در این تحدیق دارای اهمیت است.
این روایت نخستین بار در کتاب قيب االسناد حمیری (قرن سوم) و به صورت مضمر ندال
شده است؛ 165اما منابع متأخر که این روایت را از همان کتاب قيب االسناد ندل کردهاند ،آن
را روایت بزنطي از امام رضا
روایتي از امام رضا

تلدي نمودهاند 166.ظاهرا آنچه باعاث شاده ایان روایات،

دانسته شود ا عالوه بار اینکاه چناد روایات قبال از آن در قجيب

االسناد ،روایت بزنطي از امام رضا

است ا عباارتي در ابتادای ایان روایات اسات کاه

بزنطي ميگوید« :در قادسیه خدمت امام رسیدم» و دانسته است که بزنطي با امام رضا
در قادسیه مالقات داشته است 162.با این حا به دالیلي به نظر ميرسد کاه ایان روایات
بزنطي ،از امام رضا

نباشد و روایتي از امام جواد

است:

 .1در این روایت بزنطي ميگوید« :به امام عرا کردم :من این سؤا را از پدر شما در
همین مکان [قادسیه] سؤا کردم و ایشان مرا به شما راهنمایي کرد» و ميدانایم بزنطاي
با امام رضا

در قادسیه دیدار داشته اما روایت وی از امام کاظم

بسیار محدود بوده

است.
 .2وبق این روایت ،بزنطي ميگوید« :چند سا پیش هام از شاما دربااره جانشاینتان
سؤا کردم و فرمودی فرزندم خواهد بود؛ اما اکنون شما دو پسار داریاد  ...کادام یاک از
آنها جانشینتان خواهد بود؟» و دانسته است که اگرچه برخي منابع چند فرزند بارای اماام
رضا

نام بردهاند 168،آنچه بیشتر مورد قبو و تأکید واقاع شاده ایان اسات کاه اماام

رضا

فدط یک پسر داشته است 163.همچنان که از امام جواد

ندل شده که ایشاان
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تنها فرزند پدرش بوده است؛ 123از ورفي این امام جواد
منابع بر آن تأکید ميکنند.

و امام جواد

اسات کاه دو پسار داشاته و

121

 .3وقتي امام به بزنطي ميفرماید« :اآلن وقت آن نیست» وی گرفتاریهاای شایعیان
درباره پدر ایشان را یادآور ميشود و این مسأله با آن چه در آغاز امامت امام رضاا

رخ

داد و جمعي از محداان شیعه واقفي شدند 127،تناسب دارد.
اما در این باره که بزنطي این سؤا را در قادسیه از امام پرسیده است ميتاوان چناین
احتما داد که امام جواد

زماني که به بغداد فراخوانده شده (در سا 773هاا.ق) 124از

قادسیه عبور کرده است و بزنطي چنانکه هنگام هجرت امام رضا

به ایران ،در قادسیه

به استدبا آن حضرت رفت 123در این زمان نیز به استدبا امام جواد

رفته باشاد؛ باه

ویژه با توجه به اینکه قادسیه در مسیر عازمان سفر حج از سمت بغداد قارار داشات 125.باا
توجه به این قرائن ،به نظر ميرسد این روایت ،روایت بزنطي از امام جواد

است.

نتيجه

بزنطي محداي با دغدغههای کالمي بوده است .یکي از مهمترین دغدغههای کالمي
وی ،بحث امامت بود .او در جریاني که واقفاه باه راه اناداخت ،باه دفااع از امامات اماام
رضا

پرداخت و از همان زمان امامت امام رضا

ایشان ،یعني امام جواد
امام رضا

 ،ميکوشید تا در امامات جانشاین

 ،خدشهای وارد نشود .او جایگاه ویژهای را که در بین اصاحاب

داشت ،در میان اصحاب امام جواد

نیاز حفاک کارد و در موقعیاتهاای

مختلفي خدمت امام رسید .در پاسخ به اینکه چرا روایات وی از امام جواد
از روایاتي است که وی از امام رضا
بزنطي که در منابع به ندل از امام رضا
جواد

بسیار کمتر

ندل کرده ،ميتوان احتما داد که برخي از روایات
ابت شده اسات ،در واقاع روایات وی از اماام

باشد؛ به ویژه اینکه روایات مضمر فراواني در میان روایات بزنطي وجود دارد.
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پينوشتها

 .1شي طدسي ،فهيس

ي ب الشيعة و اصدله  ،اصحيح عبدالعزتز طباطباتي ،اول ،ق  :ي ا خانه

محقق طباطباتي0241 ،ق ،ص.01
 .2مان ،ص00؛ ن اشي ،رجال ن اشي ،شش  ،ق  :جامعه مدرسي حديه ،0630 ،ص.50
 .3شي طدسي ،رجال ،اصحيح جداد قيدمي ،سدم ،ق  :جامعه مدرسي حديه ،0656 ،ص،664
656 ،600؛ ن اشي ،پيشي  ،ص.50
 .4ر.ک :شي طدسي ،الغيبة ،اصحيح عباداهلل اهياني و علي احمد ناصح ،اول ،ق  :جامعه مدرسي
حديه0200 ،ق ،ص.34
 .5ن اشي ،پيشي  ،ص50؛ شي طدسي ،رجال ،پيشي  ،ص.656 ،600 ،664
 .6شي طدسي ،فهيس  ،پيشي  ،ص.01
 .7يقي ،احمد

محمد ،الطبقات (رجال يقي) ،اصحيح حس مصطفدک ،اول ،اهيان :دانشگاه

اهيان ،0624 ،ص.02
 .8پاي چي ،احمد « ،زنطي» ،دائية المعار

زر

اسممي ،اول ،اهيان :مييز دائية المعار

زر

اسممي ،0636 ،ج ،04ص63ج.65
 .9مهدوک دامغاني ،محمدد « ،زنطي» ،دانشنامه جهان اسمم ،ج ،0ص.0464

 .10پاي چي ،احمد« ،گياتش اک فقه اماميه در سده دوم و سدم

يک قميک» ،نامه في نگس ان

علدم ،ش ،2ص00ج.43
 .11گيامي ،سيد محمد ادک ،نخس ي مناسبات فييک اشي  ،اول ،اهيان :دانشگاه امام صادق

،

 ،0660ص.64
 .12اقدام يي اسي ،ايبي« ،مدرسه يممي يدفه» ،فص نامه علمي ج پژو شي فلسفه و اال يات (نقد و
نظي) ،هار  ،0660ش ،30ص63ج.30
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و امام جواد

 .13طالقاني ،سيد حس « ،مدرسه يممي ق » ،فص نامه علمي ج پژو شي فلسفه و اال يات (نقد و
نظي) ،هار  ،0660ش ،30ص33ج.61
 .14ن اشي ،پيشي  ،ص 43و  .50ادضيح در اره قبيله سيدن و پيدند والء ا دنصي و فييندانش ا
ات قبيله ،در ادامه ميآتد.
 .15منسدب ه شيعب

قيس

معاوتة

جش

عبدشمس

وائ ؛ نگيتد :ا داود حلي،

علي ،اليجال ،اول ،اهيان :دانشگاه اهيان ،0624 ،ص.405

حس

 .16ن اشي ،پيشي  ،ص.461
 .17شي طدسي ،الغيبة ،پيشي  ،ص.50
 .18ن اشي ،پيشي  ،ص.461
 .19ر.ک :مان ،ص.246 ،461 ،66 ،50 ،03 ،43
 .20الب ه شي طدسي در رجال اي فيدک ه نام قاس
اي نزدتيان اتدب

حس زنطي ،اي اصحاب امام جداد

ندح ،ويي امام ادک و امام عسييک

و

(ن اشي ،پيشي  ،ص )014نام

مي يد (شي طدسي ،رجال ،پيشي  ،ص )655يه معلدم نيس اي مي خاندان اشد.
 .21اي جمله اسماعي

ا ييتاد سيدني شعييک اي اصحاب امام صادق

؛ نگيتد :مان،

ص.031
حزم اندلسي ،جمهية انساب العيب ،اول ،ييوت :دار الي ب العلمية0216 ،ق،

 .22ر.ک :ا
ص246ج.261
 .23ا

ادرتس حلي ،السيائي الحاوک ل حيتي الف اوک ،ق  :جامعه مدرسي حديه0201 ،ق ،ج،6

ص.006
 .24آقا زر

اهياني ،الذرتعة الي اصانيف الشيعة ،ييوت :دار االضداء0216 ،ق ،ج ،42ص.644
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 .25مدتيشانهچي ،ياظ  ،چه حدتث حضيت رضا
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 ،دوم ،مشهد :ان شارات آس ان قدس

رضدک ،0650 ،ص.23
 .26قطب الدت راوندک ،الخيائج و ال يائح ،اول ،ق  :مؤسسة االمام المهدک

0216 ،ق ،ج،0

ص.630
 .27ر.ک :ن اشي ،پيشي  ،ص.50
 .28مان ،ص.63
 .29مان ،ص.420
 .30ياک نمدنه ،ر.ک :يليني ،محمد

تعقدب ،اليافي ،اصحيح علي ايبي غفارک و محمد آخدندک،

چهارم ،اهيان :دار الي ب االسممية0215 ،ق ،ج ،0ص 430و ج ،6ص 45 ،05 ،5و ج،2
ص.461
 .31شي طدسي ،اهذتب االحيام ،اصحيح حس المدسدک خيسان ،چهارم ،اهيان :دار الي ب
االسممية0215 ،ق ،ج ،5ص.632

 .32شي حي عاملي ،وسائ
البي

الشيعة ،اصحيح مؤسسة آل البي

 ،اول ،ق  :مؤسسة آل

0216 ،ق ،ج ،40ص.454

 .33ر.ک :حمييک ،عبداهلل
مؤسسة آل البي

جعفي ،قيب االسناد ،اصحيح مؤسسة آل البي

 ،اول ،ق :

0206 ،ق ،ص 653 ،625و 655؛ شي طدسي ،اخ يار معيفة اليجال

(رجال يشي) ،اصحيح حس مصطفدک ،اول ،مشهد :دانشگاه مشهد0216 ،ق ،ص036ج،032
035ج.033
 .34ياک مطالعه در اره اصحاب اجماع ،ر.ک :انصارک ،حس « ،اصحاب اجماع» ،دائية المعار
زر

اسممي ،ج ،6ص012ج.010

 .35شي طدسي ،اخ يار معيفة اليجال ،پيشي  ،ص.003
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 .36حدتثي اس
حذ

و امام جواد

يه دچار ارسال و حذ اسناد اشد ،خداه مه راوتان و خداه شمارک اي آنان

شده اشند؛ نگيتد :نصييک ،علي ،آشنائي ا علدم حدتث ،شش  ،ق  :ان شارات مييز

مدتيت حديه علميه ق  ،0633 ،ص.035
 .37روات ي اس يه سلسله اسناد آن ،در امام طبقات م ص ه معصدم اشد؛ نگيتد :مان.
 .38شي طدسي ،العدة في اصدل الفقه ،اصحيح محمدرضا انصارک قمي ،اول ،ق 0205 :ق ،ج،0
ص.002
 .39ا ندت البغدادک ،الفهيس  ،رضا ا دد ،ينا ،ياا ،ص.453
 .40شي طدسي ،فهيس  ،پيشي  ،ص.01
 .41ن اشي ،پيشي  ،ص.50
 .42حمييک ،پيشي  ،ص625ج 623و 626ج 654و 652ج.636
 .43ا ادرتس حلي ،پيشي  ،ج ،6ص054ج.030
 .44مان ،ج ،6ص006ج.036
 .45محقق حلي ،المع بي  ،احقيق جمعي اي محققان اح
مؤسسة سيدالشهداء
 .46آت

اشيا آت

اهلل ناصي ميارم شييايک ،ق :

 ،0632 ،ج ،0ص.406

اهلل خدتي ،سيد ا دالقاس  ،مع

رجال الحدتث ،پن  ،مييز نشي الثقافة االسممية،

0206ق ،ج ،4ص.463
 .47گيو ي اي محققان ،مدسدعة طبقات الفقهاء ،اح
مؤسسة امام صادق

اشيا

آت

اهلل جعفي سبحاني ،اول ،ق :

0203 ،ق ،ج ،6ص.65

 .48نام آنان را نگيتد در :آت

اهلل خدتي ،پيشي  ،ص463ج465؛ گيو ي اي محققان ،مدسدعة

طبقات الفقهاء ،پيشي  ،ج ،6ص60ج.63
 .49گيو ي اي محققان ،پيشي  ،ج ،6ص.63
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 .50مييز احقيقات يامپيدايک علدم اسممي (ندر) ،نيم افزار دراتة الندر ،نسخه  ،0/4قسم
«اسناد».
 .51ن اشي ،پيشي  ،ص.06
 .52مان ،ص.420
 .53شي طدسي ،فهيس  ،پيشي  ،ص.003
 .54شي طدسي ،رجال ،پيشي  ،ص.602 ،662 ،033
 .55ن اشي ،پيشي  ،ص043ج.045
 .56مان ،ص.202
 .57مان.
 .58شي طدسي ،ال بيان في افسيي القيآن ،احقيق احمد قيصي عاملي ،ييوت :دار احياء ال ياث
العي ي ،ياا ،ج ،4ص.043
 .59حياني ،تدسف ،الحدائق الناضية ،ق  :جامعه مدرسي حديه ،ياا ،ج ،40ص.433
 .60ا

ح ي عسقمني ،لسان الميزان ،دوم ،ييوت :مؤسسة االعلمي للمطبدعات0661 ،ق ،ج،0

ص 430و .603
 .61نام آنان را نگيتد در :آت اهلل خدتي ،پيشي  ،ج ،4ص465ج.463
 .62مييز احقيقات يامپيدايک علدم اسممي (ندر) ،نيم افزار دراتة الندر ،نسخه  ،0/4قسم
«اسناد».
 .63ر.ک :گيامي ،پيشي  ،ص36ج006؛ اقدام يي اسي ،پيشي  ،ص63ج30؛ طالقاني ،پيشي ،
ص33ج.61
 .64ر.ک :گيامي ،پيشي  ،ص36ج.32
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و امام جواد

مدسي ،فيق الشيعة ،دوم ،ييوت :دار االضداء0212 ،ق ،ص .30ياک

 .65ند خ ي ،حس

مطالعه در اره واقفه ،ر.ک :الناصيک ،رتاض محمد حبيب ،الداقفية دراسة احليلية ،مشهد :ينگيه
0200 ،ق.

جهاني امام رضا

 .66شي طدسي ،الغيبة ،پيشي  ،ص.34
 .67ر.ک :حمييک ،پيشي  ،ص 603و 605؛ يليني ،پيشي  ،ج ،0ص .603 ،053 ،006 ،000مه
ات مدارد در ادامه م

ذيي شدهاند.

 .68ياک شناخ انداع نام يده ،ر.ک :اقدام يي اسي ،پيشي .
 .69مان ،ص.02
 .70در اره اعلق وک ه جيتان شام

سال  ،ر.ک :گيامي ،پيشي  ،ص64؛ اقدام يي اسي ،پيشي ،

ص.01
 .71ياک روات

زنطي اي شام

سال  ،نگيتد :علي

ا يا ي قمي ،افسيي القمي ،احقيق طيب

مدسدک جزاتيک ،سدم ،ق  :دار الي ب0212 ،ق ،ج ،4ص623؛ صفار ،محمد

حس  ،صائي

الدرجات ،اصحيح محس يدچه اغي ،دوم ،ق  :ي ا خانه آت اهلل ميعشي0212 ،ق ،ج ،0ص600؛
يليني ،پيشي  ،ج ،3ص.453
 .72علي

ا يا ي قمي ،پيشي  ،ج ،0ص.41

 .73ياک مطالعه در ات يمينه ،ر.ک :گيامي ،پيشي  ،ص30ج.34

 .74ر.ک :ييتمي ،مهدک ،شخصي

و اندتشه اک يممي شام

سال جداليقي ،ه را نماتي

محمداقي سبحاني ،پاتان نامه يارشناسي ارشد ،ق  ،دانشگاه ادتان و مذا ب ،0664 ،ص31ج.64
 .75علي

ا يا ي قمي ،پيشي  ،ج ،0ص.41

 .76مان.
 .77ياک نمدنه ،نگيتد :مان ،ج ،4ص623؛ يليني ،پيشي  ،ج ،2ص.36
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 .78ر.ک :علي

63

ا يا ي قمي ،پيشي  ،ج ،0ص.41

 .79مان.
 .80مان ،ص.63
 .81مان.
 .82حس

سليمان حلي ،مخ صي البصائي ،احقيق مش اق مظفي ،اول ،ق  :مؤسسة النشي االسممي،

0240ق ،ص.460
 .83ر.ک :گيامي ،پيشي  ،ص 50و .31
 .84ا ادرتس حلي ،پيشي  ،ج ،6ص.031
 .85ن اشي وک را اي اصحاب شام

حي معيفي مييند؛ نگيتد :ن اشي ،پيشي  ،ص.401

 .86ن اشي وک را م يل معيفي مييند يه امام صادق
 .87ن اشي او را شاگيد شام

را درک ييده اس ؛ مان ،ص.410

حي معيفي مييند و ياک او ي ا ي ه نام االمامة نام مي يد؛

مان ،ص643ج.646
 .88ياک مطالعه ،ر.ک :اقدام يي اسي ،پيشي  ،ص.04
 .89ر.ک :گيامي ،پيشي  ،ص54ج.30
 .90ياک نمدنه ،نگيتد :علي

ا يا ي قمي ،پيشي  ،ج ،0ص.41

 .91ن اشي ،پيشي  ،ص.50
 .92ا ادرتس حلي ،پيشي  ،ج ،6ص.053
 .93گيامي ،پيشي  ،ص.60
 .94شي طدسي ،اخ يار معيفة اليجال ،پيشي  ،ص.636
 .95يليني ،پيشي  ،ج ،0ص.33
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 .96منبعي يه ه افصي

ه ات اخ م

ا پيداخ ه اشد تاف

و امام جواد

نشد اما ه صدرت اجمالي در آثار

ذت ه ات نزاع ا پيداخ ه شده اس  :مدسدک خلخالي ،سيد احسان ،جيتانشناسي يممي اماميه
در عصي امام صادق

 ،ه را نماتي نعم

اهلل صفيک فيوشاني ،پاتان نامه يارشناسي ارشد ،ق ،

دانشگاه ادتان و مذا ب ،0664 ،ص040ج043 ،044ج045؛ رحيمي ،جعفي« ،ابيي اس طاع

اي

منظي م يلمان اماميه اا قين چهارم» ،فص نامه علمي ج پژو شي پژو ش اک اع قادک يممي ،پاتيز
 ،0664ش ،00ص32ج.35
 .97علي

ا يا ي قمي ،پيشي  ،ج ،0ص.41

 .98حمييک ،پيشي  ،ص.605
 .99علي

ا يا ي قمي ،پيشي  ،ص.41

 .100يليني ،پيشي  ،ج ،0ص.010
 .101مان ،ص.63
 .102مان.
 .103ياک مطالعه در ات

اره ،ر.ک :جهانگييک ،محس « ،جبي و اخ يار» ،دانشنامه جهان اسمم،

غممعلي حداد عادل ،اهيان :نياد دائية المعار اسممي ،ج ،01ص.2250
 .104ياک مطالعه در ات اره ،ر.ک :رحيمي ،جعفي ،پيشي  ،ص53ج.30
 .105ر.ک :اهاندک ،محمد علي ،مدسدعة يشا اصطمحات الفندن و العلدم ،اول ،ييوت :مي بة
لبنان ناشيون0663 ،م ،ج ،0ص000؛ شيتف ،ميي سيد ،ال عيتفات ،چهارم ،اهيان :ناصي خسيو،
0204ق ،ص.3
 .106اشعيک ،مقاالت االسمميي  ،ص24ج.26
 .107ن اشي ،پيشي  ،ه ايايب :ص.441 ،645 ،266 ،050
 .108شي طدسي ،فهيس  ،پيشي  ،ص.636
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 .109ر.ک :حمييک ،پيشي  ،ص.606
 .110يليني ،پيشي  ،ج ،0ص.006
 .111يقي ،احمد

محمد

خالد ،المحاس  ،احقيق جمل الدت محدث ،دوم ،ق  :دار الي ب

االسممية0650 ،ق ،ج ،0ص.432
 .112سدره رعد ،آته .00
 .113ياک مطالعه در ات اره ،ر.ک :رحيمي ،جعفي ،پيشي  ،ص56ج.31
ا يفياس ،انبيه الخداطي و نز ة النداظي ،اول ،ق  :مي بة فقيه0201 ،ق ،ج ،4ص.433

 .114ورام
 .115مان.

 .116يليني ،پيشي  ،ج ،0ص.053
 .117حمييک ،پيشي  ،ص631؛ يليني ،پيشي  ،ج ،4ص442؛ حس

سليمان حلي ،مان،

ص466ج.463
 .118سدره اللي  ،آته .04
 .119حمييک ،پيشي  ،ص.603
 .120مان ،ص.625
 .121مان ،ص.600
 .122ر.ک :ند خ ي ،پيشي  ،ص35ج.004
 .123مان ،ص .30ياک مطالعه در اره واقفه ،ر.ک :الناصيک ،رتاض محمد حبيب ،پيشي .
 .124ا

ا دته ،محمد

علي ،االمامة و ال بصية م الحيية ،اول ،ق  :مدرسة االمام المهدک

0212ق ،ص065؛ يليني ،پيشي  ،ج ،0ص.432
 .125حمييک ،پيشي  ،ص.604

،

27

پژوهشي در جايگاه کالمي بزنطي و منزلت وي نزد امام رضا

و امام جواد

 .126صفار ،پيشي  ،ج ،0ص.002
 .127مان ،ص 605 ،002 ،006 ،042و جز آن.
 .128يليني ،پيشي  ،ج ،0ص 020و 413؛ شي طدسي ،االمالي ،مؤسسة البعثة ،اول ،ق  :دار
الثقافة0202 ،ق ،ص.302
 .129حس

سليمان حلي ،پيشي  ،ص013؛ شي حي عاملي ،االتقاظ م اله عة البي ان علي

اليجعة ،احقيق سيد اش رسدلي محماي ،اول ،اهيان :ندتد ،0634 ،ص.656
 .130يليني ،پيشي  ،ج ،6ص.425
 .131شي طدسي ،الغيبة ،پيشي  ،ص50؛ ا

شهيآشدب ،مناقب آل ا يطالب ،اول ،ق  :عممه،

0656ق ،ج ،2ص663؛ قطب الدت راوندک ،پيشي  ،ج ،4ص334؛ عممه م لسي ،حار االندار،
احقيق جمعي اي محققان ،دوم ،ييوت :دار احياء ال ياث العي ي0216 ،ق ،ج ،26ص23؛ شي حي
عاملي ،اثبات الهداة النصدص و المع زات ،اول ،ييوت :اعلمي0240 ،ق ،ج ،2ص.602
 .132شي طدسي ،الغيبة ،پيشي  ،ص.50
 .133حمييک ،پيشي  ،ص625ج 654و 652ج.636
 .134مان ،ص623ج.604
 .135قطب الدت راوندک ،پيشي  ،ج ،4ص.334
 .136ن اشي ،پيشي  ،ص.420
 .137مييز احقيقات يامپيدايک علدم اسممي (ندر) ،نيم افزار دراتة الندر ،نسخه  ،0/4قسم
«اسناد».
 .138مان.
 .139واقفي ددن آن ا را ه ايايب نگيتد در :شي طدسي ،رجال ،پيشي  ،ص.663 ،662 ،663
 .140ر.ک :ن اشي ،پيشي  ،ص 63و .63
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 .141شي طدسي ،الغيبة ،پيشي  ،ص.50
 .142حمييک ،پيشي  ،ص623ج.604
 .143ند خ ي ،پيشي  ،ص.56
 .144پاي چي ،احمد « ،زنطي» ،پيشي  ،ج ،04ص.63
 .145ن اشي ،پيشي  ،ص.065
 .146شي طدسي ،الغيبة ،پيشي  ،ص.623
 .147مان ،ص.34
 .148ا شهيآشدب ،پيشي  ،ج ،2ص.634
 .149حمييک ،پيشي  ،ص.655
 .150مان ،ص .625اح ماال ات مس د ،مان مس دک اس
نماي عيد را در آن اقامه ييد .الب ه اي ات مس د در منا
مي شدد يه داخ در دار معاوته و دار يثيي
اس ؛ ر.ک :ميجاني ،عبداهلل

الصل

يه گف ه ميشدد رسدل خدا سدمي
ا نام «دار عبداهلل

دره المزني» تاد

دده اس  .ات مس د در شهي مدتنه واق

عبدالملک ،ه ة النفدس و االسيار في اارت دار

ية النبي

المخ ار ،احقيق محمد عبدالد اب فض  ،اول ،ييوت :دار الغيب االسممي4112 ،م ،ج،0
ص056ج.031
 .151شي طدسي ،اخ يار معيفة اليجال ،پيشي  ،ص036ج.032
 .152حمييک ،پيشي  ،ص.653
 .153شي طدسي ،اخ يار معيفة اليجال ،پيشي  ،ص035ج.033
 .154شي طدسي ،فهيس  ،پيشي  ،ص.01
 .155حمييک ،پيشي  ،ص.653
 .156منسدب ه مسعددک ،اثبات الدصية ،سدم ،ق  :انصارتان ،0632 ،ص.436
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 .157ا

ا دته ،محمد

علي ،عيدن اخبار اليضا

و امام جواد

 ،احقيق مهدک الجدردک ،اول ،اهيان :نشي

جهان0653 ،ق ،ج ،4ص.3
 .158يليني ،پيشي  ،ج ،0ص.020
 .159نگيتد :شي طدسي ،اهذتب االحيام ،پيشي  ،ج ،0ص ( ،243ه واسطه ا يا ي

شيبه)؛

يليني ،پيشي  ،ج ،3ص ( ،410ه واسطه رج ).
 .160يليني ،پيشي  ،ج ،2ص.464
 .161مان.
 .162مان ،ج ،2ص 460و 010؛ شي طدسي ،اهذتب االحيام ،پيشي  ،ج ،0ص.463
 .163ا

ا دته ،عيدن اخبار اليضا

 ،پيشي  ،ج ،0ص.06

 .164شي طدسي ،اهذتب االحيام ،پيشي  ،ج ،01ص.051
 .165حمييک ،پيشي  ،ص.653
 .166عممه م لسي ،پيشي  ،ج ،46ص.35
 .167شي طدسي ،اخ يار معيفة اليجال ،پيشي  ،ص.033
 .168رايک ،فخيالدت  ،الش ية المبارية في انساب الطالبية ،احقيق سيد مهدک رجاتي ،اول ،ق :
سيدالشهداء

0216 ،ق ،ص55؛ ار لي ،علي

عيسي ،يشف الغمة في معيفة االئمة

،

اصحيح سيد اش رسدلي محماي ،اول ،ابيتز :ني اشمي0630 ،ق ،ج ،4ص.432
 .169شي مفيد ،االرشاد في معيفة ح ج اهلل علي العباد ،احقيق مؤسسة آل البي
ينگيه شي مفيد0206 ،ق ،ج ،4ص450؛ ا شهيآشدب ،پيشي  ،ج ،2ص.635
 .170شي طدسي ،اخ يار معيفة اليجال ،پيشي  ،ج ،4ص.306
 .171شي مفيد ،پيشي  ،ج ،4ص.460
 .172ر.ک :الناصيک ،رتاض محمد حبيب ،پيشي .

 ،اول ،ق :
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 .173مان؛ ا شهيآشدب ،پيشي  ،ج ،2ص.631
 .174شي طدسي ،اخ يار معيفة اليجال ،پيشي  ،ص.033
 .175ا رس ه ،احمد

محمد ،االعمق النفيسة ،اول ،ييوت :دار صادر0364 ،م ،ص052ج.050

