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بررسی تاریخی جریانهای فکری اثرگذار بر باورهای کالمی امامیه از اوج مدرسه
کالمی کوفه از ابتدای قرن دوم هجری تا افول آن در نیمه اول قرن سوم هجری

تاریخ دریافت49/8/77 :

تاریخ تأیید48/71/71 :

حسین نعیم آبادی

شناخت جریان های اثرگذار بر روند فکری جامعه امامیه به ویژه در سدههای
نخستین ،موضوعی شایسته پژوهش است .مقاله پیش رو ،نگاهی تاریخی به اینن
موضوع در قرن دوم هجری تا نیمه اول قرن سوم هجنری دارد .الن م امامینه در
این دوره ،از مرحله اوج خود در الوفه به دوران افنول پنیش از مدرسنه ال منی
امامیه در بغداد گذر الرد .بررسیهای تاریخی نشاندهننده نن اسنت النه جرینان
ال می هشام بن حکم ،جریان ال می حدیثی هشام بن سنالم و جرینان حندیثی
محنندثانی ،مانننند علننی بننن جع ننر و ابوهاشننم جع ننری و جریننان مننتهم بننه
غلو با محوریت شخصیتهایی مانند محمد بن حسن بنن سننان ،چهنار جرینان
اثرگننذار بننا ن ننوا اجتمنناعی بننا بودننند الننه در ایننن دوره بننه نشننر معننار
اهل بیت

میپرداختند .

کلیدواژگان :کالم امامیه ،جریان کالمی ،جریان حدیثی کالمی ،متهمان به غلو.

 .1دکتری شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب (.)hnaeimabadi79@gmail.com
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 .1مقدمه

مدرسه کالمی کوفه که با متکلمان بزرگی ،مانند زرارة بن اعیین دد711 .ق) ،هشیا بین
حکم دد714 .ق) ،هشا بن سالم دزنده در حدود 7۶1ق) و مؤمن طاق دد 7۶1 .یا پی
781ق) بر اساس هدایتهای ائمه

از

شکل گرفت و به طور میوازی در بدیداد از طریی

برخی از این بزرگان با رفت و آمد پیگیری میشد ،در سالهای ابتدایی قرن سو از شکل
مدرسه نظریه پردازی خارج گردید.
این مدرسه که در حدود سال  81ق با قدرت زیادی در نظریه پردازی شکل گرفیت و
در حدود یک قرن؛ یعنی تا حدود سال 714ق در اوج شکوفایی قرار داشت 7،در ظاهر بعید
از سختگیری های هارون الرشید بر اصحاب امامیه و در حقیقت به دلیل اختالفها درون
گروهی امامیه 2به دوران فترت کال امامیه وارد شد.
در این دوره ،نمایندگان جریانهای 3مختلف کالمی و حدیثی با قدرت زیادی ،پیگییر
مباحثی بودند که شکل نظری گرفته بودند .در نتیجه ،باید سالهیای اولییه قیرن سیو را
دوره گذار از اوج جریان کالمی امامیه به دوره افول آن نا گیذاری کیرد .ایین مدرسیه در
دهههای متمادی در نسلهای مختلف به دست معتزلیان شیعه شیدهای ،ماننید ابوعیسیی
وراق دد ،)291.ابن راوندی دد281.یا241ق) 9و ابن قبه رازی دپیش از 374ق) پیگیری شد
و در طول سالها تا زمان خاندان نوبخت که افرادی از این خاندان ،مانند ابوسهل نوبختی
 .1سبحانی« ،کالم امامیه ،ریشهها و رویش ها»،نقدونظر ،ش  ،۵۶ص .۶
 .2ر.ک :نعیم آبادی« ،زمینههای افول مدرسه کالمی امامیه در مدرسه کوفه در نیمه اول قرن سووم»،جستارهاری ره
مدهسهکالم کوفه ،ص .۵۵۶
 .3برای آشنایی بیشتر با ماهیت و مفهوم جریان ،ر.ک :طالقانی« ،ترمینولوژی جریان شناسوی فرهنىوی»،فصت نرمه
حوزه ،شماره.۵۵1
 .4قاضی عبدالجبار در تثبیترالئ النبوة،نام چند تن از این متکلمان دوران فترت را به عنوان بزرگان عالمان امامیه و
محل رجوع آنان معرفی میکند (قاضوی عبود الجبوار ،تثبیتترالئت النبتوة ،ج ،۵ص .)۶5-۶۵دربواره ارتبواا ایون
متکلمان با امامیه ،ر.ک :میرزایی« ،ابو عیسی وراق از اعتزال تا گرایش به مدرسه کوفه»،نقدونظر ،ش ،۵۶ص.۵۵۵
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دد313.ق) و حسن بن موسی نوبختی دد377.ق) مدرسهای با تفکر جدید پیریزی کردند،
اثری از مکتبی جدید در کال امامیه دیده نمیشود.

7

2

این مقاله به بررسی نمایندگان نخستین مکاتب جریانساز کالمی و حدیثی-کالمی و
پیگیری خط فکری آنان در دوران گذار 3از اوج به افول کیال امامییه؛ یعنیی دهیههیای
نخست قرن سو هجری میپردازد.
درباره موضوع جرییان شناسیی اصیحاب ائمیه

در مطالعیات شیرق و بیرب،

کارهایی مهم انجا گرفته است .سامی النشار در اثر خود با عنوان نشأة الفکر الفلسفی
فی االسال که در دهه  74۶1آن را ارائه کرد ،بخش وسیعی را به اندیشههای شیعی
اختصاص داد 9.دایرة المعارف جوزف فیان اس ،1اسیتاد بازنشسیته دانشی اه تیوبین ن
آلمان ۶با عنوان کال و جامعه در قرن دو و سو که به زبان آلمانی در سال 7441

به چاپ رسید 1از امتیاز بیشتری در ابعاد کمی و کیفی برخوردار است .بخیش مهمیی
از تحقیقییات او بییه بررسییی ارتباطییات جامعییه شییناختی مکاتییب کالمییی راف ییی
اختصاص یافت.
 .1حسینی زاده ،نوبخایرن.
ََ
المدن که این دوره را با تعبیر فترت کالم امامی مورد بحث قرار میدهد ،چهارده شخصیت مهم کالمی را در
 .2علی
میان متکلمان این دوره برمیشمرد که به تعدادی از آنها اشاره شد (المودن ،تطتوهلمتاالمتالالاالمترم ،ص-۵4۵
 )۵۶5اما هم چنان که او بیان میکند تعداد بیشتری از متکلمان دراین دوره قابل بازشناسی هستند .سید اکبر موسووی
در مقاله خود تعدادی از این متکلمان را در این دوره ،شناسایی کرده است (موسوی« ،متکلمان ناشناخته امامی بغداد
از غیبت صغری تا دوران شیخ مفید»،نقدونظر ،ش.)۵۵
 .3فان اس ،یونس بن عبد الرحمن را مرد دوران گذار معرفی کرده است (یوزف ،کالالوجرمعه ،ج  ،۵ص.)۶۷۶
 .4سامی النشار ،نشأة الفکر الفلسفی فی االسالم ،ج.5
5. Josef Van Ess.
6. Universität Tübingen.
7. Van Ess, Josef, Theologie Und Gesellschaft Im 2. Und 3. Jahrhundert Hidschra, Berline.
New York; Walter De Gruyter, 1991.
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همزمان با فان اس ،ویلفرد مادلونگ 7آلمانی ،استاد بازنشسیته کرسیی مطالعیات
اسالمی به همراه گروهی از شاگردانش ،تحقیقات وسیعی در زمینه تاریخ کال امامیه
انجا داد که نتایج آن در مجموعه مقاالت ،مدخلها و کتاب هایی که از او بیه چیاپ
رسیده است ،به زبان ان لیسی و در میوارد زییادی بیا ترجمیه فارسیی در دسیترس
است.

2

همچنین ،شیخ محمد رضا جعفری به نوعی شروع کننده اصلی این مباحی بیه طیور
جدی در ایران است 3.عبدالجبار الرفاعی در اثر خود که به دست علیی المیدن بیه تیدوین
نهایی رسید به دنبال یافتن ارتباطات اندیشهای است 9.پژوهشهای محمد تقیی سیبحانی
نسبت به تما مطالعاتی که در ایران انجا شده است از برجست ی بیشتری برخوردار است.
او به همراه گروههای متعددی به دنبال بازیابی آن بخش از کال امامیه است که به اعتقاد
وی به فراموشی سپرده شده است.

1

در این راستا ،مقاله حاضر به بررسی دوران گذار از عصر نظریه پردازی کالمی امامییه
به دوران افول می پردازد .ضرورت و اهمیت این مقاله از خالی بودن ایین بخیش مهیم از
تاریخ کال امامیه تا حد زیادی روشن میشود.

1. Wilferd F. Madelung.
ارواندیشهاریکالم رهروههاریمیرنه اشاره میشود کوه وسویله انتشوارات آسوتان

 .2به عنوان نمونه به کتاب 
فرقه
قدس در سال  ۵7۷۵به چاپ رسیده است.
 .3وی در مقاله خود به تبیین آرای خود پرداخته است (جعفری ،المالالواالمرمیه ،تراثنر ،السنه الثامنه ،العدد 7و.)4
 .4المدن ،تطور علم الکالم االمامی ،ص.۵۶5-۵4۵
 .5فهرستی از مجموعه ای از آثار او و شاگردانش در سه ویژه نامهنقدونظردر شومارههای  ۵۵ ،۵۶و  ۵۷و برخوی
مجالت دیىر به چاپ رسیده است و بسیاری از آثار و نوشتههای آنان در حال انجام یا در دست چاپ است.
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 .2جریان کالمی

جریان متکلمان نظریه پرداز که با چهار متکلم زبردست نظریه پرداز؛ یعنی زرارة بن اعین،

7

هشا بن حکم 2،هشا بن سالم 3و مؤمن طاق 9شناخته میشود ،عبارت بود از جریانی که
فعالیت کالمی خود را بر اساس نظا و دست اهی بیرون از نصوص دینی سامان میداد ،اما
هرگز این عقالنیت کالمی ،خود بنیاد نبود .بلکه ،این تعقل و نظرییه پیردازی بیر اسیاس
اندیشه بنیادین ارتباط عقل و وحی 1و حجیت توأمان آن دو ۶شکل عملی به خود گرفت.
در این دوره ،دو جریان اساسی؛ یعنی جریان هشا بن حکم و جریان هشا بن سیالم
ح وری جدی در جامعه فکری امامیه داشتند .درباره جریان مؤمن طاق ،سخن از نعمانییه
 .1ر.ک :زراری ،هسرلةأب غرلبالزهاهیإل ابنابنهف ذکرآلألین ،ج ،۵ص۵7۵؛ درباره پیشگامی او در بعضی
عقاید معتزله ر.ک :فان اس ،کالالوجرمعه ،ج  ،۵ص4۷7؛ درباره متکلم بودن او ر.ک :مدخل مفید فان اس،کتالال
وجرمعه ،ج  ،۵ص 414-4۷5؛ مدرسی طباطبایی ،میراثمماتو يتیعه ،ج ،۵ص ۶71-417؛ اقووام کرباسوی،
«مدرسه کالمی کوفه»،نقدونظر ،ش  ،۵۶ص.44
 .2برای آشنایی با هشام به عنوان نمونه ر.ک :اسعدی ،علیرضا ،اشرالبنحما؛ فان اس ،کتالالوجرمعته ،ج  ،۵ص
۶۵۵-۶۵4؛ سامی نشار ،نشأةالفمرالفمسف ف االسالال ،ج ،5ص ،417-447او همچنین بحث مفصولی دربواره
عقاید کالمی هشام مطرح کرده اسوت :امترن ،ص 44۵-441؛ مدرسوی،میتراثمماتو يتیعه ،ص77۵-75۵؛
سبحانی ،نىارش حسین نعیم آبادی ،مدهسهکالم کوفتهرهروههنظریتهدتررازی ،بخوش هشوام بون حکوم؛ اقووام
کرباسی« ،مدرسه کالمی کوفه»،نقدونظر ،ش  ،۵۶ص.۶۵
 .3برای آشنایی با اندیشههای هشوام بون سوالم ،ر.ک :فوان اس ،کتالالوجرمعته ،ج  ،۵ص ۶۵4-۶۵7؛ سوبحانی،
نىارش حسین نعیم آبادی ، ،مدهسهکالم کوفهرهروههنظریهدتررازی ،بخوش هشوام بون سوالم؛ اقووام کرباسوی،
«مدرسه کالمی کوفه»،نقدونظر ،ش  ،۵۶ص.41
 .4برای آشنایی با تاریخ و اندیشههای مؤمن الطاق ر.ک :اقوام کرباسی ،يخصتیت،زمینتهوزمرنتهفرانعت لصتر
مؤمنالطرق ،سراسر کتاب.
 .5اقوام کرباسی« ،مدرسه کالمی کوفه»،نقدونظر ،ش  ،۵۶ص4۷؛ رضایی به تبیین دقیقی از نحووه رابطوه عقول و
وحی در نظام فکری متکلمان نخستین امامیه در مدرسه کوفه پرداخته اسوت (محمود جعفور رضوایی ،تطتوهمعنترو
منزلتلق رهکالالامرمیهترنیمهقرندنجا،ص.)۵7۵
 .6محمد جعفر رضایی ،امرن ،ص .۵74
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و شیطانیه در منابع متأخر آمده اسیت ،امیا اع یای حلقیه فکیری او مشیخ
شاهدی برای بازشناسی آنان موجود نیست.

نیسیتند و

7

همچنین ،زرارة در دوره دو عمر خویش کال و نظریه پردازی را متوقف کیرد و بیه
همین دلیل نباید در این دوره ،شاگردان مکتب کالمی او را جستوجیو کنییم .نماینیدگان
اندیشه او تا مدتها پ

از این به نقل روایتهای زرارة مشدول بودند .در این بخش بیه

بررسی نمایندگان فعال خواهیم پرداخت.
 .1-2یونس بن عبد الرحمن و چالشهای متکلمان

یون

بن عبد الرحمن دد218 .ق) رهبر جریانی کالمی در دوره اما رضا

213ق) و اما جواد

 2د-783

 3د221-213ق) بود که از اندیشههیای کالمیی هشیا بین حکیم

پیروی می کرد و از برجسیت ی بیشیتری نسیبت بیه دی یر شیاگردان هشیا بین حکیم

9

برخوردار بود.
در دورههای نخسیتین جمیع آوری مییراک مکتیوب ،اخیتالف آرا دربیاره ییون

بین

عبدالرحمن وجود داشیت 1.نجاشیی دد .بعید از 9۶3ق) ،کشیی دد .حیدود 391ق) و شییخ
طوسی دد9۶1 .ق) با اتخاذ مواضع مثبت ،درباره این اختالفها وارد بحی شیدند ۶امیا در
 .1اقوام کرباسی« ،مدرسه کالمی کوفه»،نقدونظر ،ش  ،۵۶ص.۶۵
 .2کشی ،هجرل ،ص ،41۵ش.1۶۵
 .3صدوق ،االمرل  ،ص ،5۷۷ح.7
 .4اشعری در جای جای کتاب خود از تعبیر اصحاب هشام بن حکوم اسوتفاده میکنود .همچنوین ،اشخاصوی مثول
ابومالک حضرمی و علی بن میثم از شاگردان هشام بون حکوم بودنود (اشوعری ،ابوالحسون ،مقترال االستالمیین،
ص  )45که هرگز جایىاه استادی یونس را به دست نیاوردند ،اما در این میان یونس بن عبدالرحمن بود کوه بوه شوکل
یک جریان در آمد.
 .5نجاشی ،هجرل ،ص 44۵؛ کشی ،هجرل ،ص 44۵؛ طوسی ،هجرل ،ص.74۵
 .6همان ؛ همان؛ همان.
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دورههای میانه ،این اختالفها مسکوت ماند و ابن داود دد .پ
دد12۶ .ق) توجهی به این اختالف آرا نشان ندادند.

از 111ق) و عالمه حلیی

7

در دورههای اخیر ،به دلیل جای اه عقل گرایی یون  ،ن اه پژوهشگران به او معطوف
شده است .فان اس اختالف آرا درباره یون

را به خوبی بررسی میکند 2.همچنین ،برخی

این نسبتها را باطل میدانند 3و یا بر مبنای حسادت نسبت به یون  9تحلیل میکنند 1.به
همین سبب میتوان پرونده یون

بن عبدالرحمن و جریان کالمی را که او به راه انداخت

به عنوان موضوعی مورد کنکاش باز ن اه داشت.
یون

مانند استادش ،هشا بن حکم به اظهار عقایدی پرداخت ۶که حساسیت جامعیه

امامیه را برمی ان یخت .وی به همین دلیل با مخالفتهای وسیعی از سوی جامعیه امامییه
روبهرو شد 1اما با وجود همه اختالفها و بدگوییها نسبت به یون  8،شخصیت رواییی او
مورد قبول تمامی گروهها بود.
از دیدگاه کوفیان ،قمیان و بددادیان خدشهای به جای اه روایی یون

وارد نشده است.

4

روایت معروفی که طوسی در فهرست به نقل صدوق دد387 .ق) و او از ابن ولید قمیی دد.
393ق) بیان میکند که تمامی کتابهای روایی یون  ،صحیح و قابل اعتماد هستند ،م ر
 .1ابن داود ،هجرل ،ص74۵؛ حلی ،هجرلالحم  ،ص.۵44
 .2فان اس ،کالالوجرمعه ،ج  ،۵ص .۶4۵-۶۷7
 .3حاشیه وحید بر منهج المقال ،ص 44به نقل الناصری ،الواقفیهرهاسةتحمیمیة ،ج ،5ص.5۵4
 .4الناصری ،امرن ،ج ،5ص.5۵۶
 .5کشی ،هجرل ،ص.41۷
 .6کشی ،هجرل ،ص ،415ش ،145ش147؛ مسعودی ،اثبر الوصیة ،ص.55۵
 .7کشوووووی ،امتتتتترن ،ص ،41۵ش ،14۵ص ،41۶ش ،1۶۵ص ،415ش ،145ص ،417ش ،144ص،41۶
ش1۶۵؛ نجاشی ،هجرل ،ص  ۵۷۷که نام دو کتاب در نقد هشام و یونس متعلق به سعد بن عبدالله آورده است.
 .8برای فهرستی از مذمتها و تحلیل جامع آن ،ر.ک :شوشتری ،قرموسالرجرل ،ج ،۵۵ص.۵4۶-۵۷۵
 .9درباره عبدالعزیز مهتدی قمی ،ر.ک :کشی ،هجرل ،ص  ،41۵ش.174
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کتاب هایی که فقط محمید بین عیسیی از ییون

نقیل کیرده اسیت و شیخ

دی یری

آنها را نقل نکرده است .این کتیابهیا بییر قابیل اعتمیاد هسیتند و بیر اسیاس آن فتواا
داده نمیشود.

7

در ابتدا به نظر میآید ،این سخن نوعی ایراد برای یون
میشود که این عبارت ،تثبیت و تأیید یون

است ،اما با دقت مشیخ

محسوب میشود .جالب است کیه سیعد بین

عبداهلل که کتابی با عنوان مثالب هشا و یون

دارد 2در طری تما کتیابهیای ییون

ح ور دارد و این امر به روشینی نشیان مییدهید کیه ییون

در رواییت هییم مشیکلی

نداشته است.
راههایی که از طری آنها ،آثار یون

دست به دست شده اسیت در مقایسیه بیا دی یر

نویسندگان از تنوع و گوناگونی زیادی برخوردار است 3.آن گونه که از دو فهرست نجاشیی
و طوسی مشخ

است ،هر دو جریان ناقد و مدافع یون

مشترک هستند .بنابراین ،آنچه که خط تأثیرگذار یون

و هشا و در طریی رواییت او
را متهم میکند مسیر اعتقیادی او

است که از او به هشا بن حکم میرسد و شاگردان او را در بر میگیرد.
 .۱-۱-2محمد بن عیسی بن عبید ،نماینده مکتب كالمی هشام بن حکم و شاگرد یونن
بن عبدالرحمن

بررسی محمد بن عیسی بن عبید یقطینی9دزنده در 219ق) از این جهت دارای اهمیت
است که او نماینده نسلی از متکلمان کوفی محسوب میشود که نف های باقیمانده خود
را شمارش میکردند .خطی که از هشا بن حکم در کوفه شروع گردید و به دست ییون
ُ .1ک ُ
تب یونس التی هی بالروایات کلها صحیحة یعتمد علیها إال ما ینفرد به محمد بن عیسی بن عبید و لم یوروه غیوره
فإنه ال یعتمد علیه و ال یفتی به (طوسی ،الفهرست ،ص.)۶۵5
 .2نجاشی ،هجرل ،ص .۵۷۷
 .3نجاشی ،هجرل ،ص 44۵را با طوسی ،هجرل  ،ص  ۶۵5مقایسه کنید.
 .4برای آشنایی بیشتر با او ،ر.ک :کشی ،هجرل ،ص ۶۵۷؛ نجاشی ،هجرل  ،ص .777
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بن عبدالرحمن در بدداد پیگیری شد .بررسی روایات هایی که او از یون

نقل میکند بیه

خوبی نمایندگی او را نشان میدهد.
بن عبدالرحمن ،شیاگرد هشیا

یقطینی واسطه نقل مجموعه بزرگی از احادی یون

بن حکم به علی بن ابراهیم قمی داوایل قرن چهیار ) بیود .در کیافی کلینیی حیدود 911
از طری یقطینی به دست علی بن ابراهیم قمی رسیده است کیه بییش از

روایت از یون

 11روایت از آنها مربوط به جلد اول کافی و دارای موضوعاتی کالمی ،مانند جبر ،تفویض،
امر بین االمرین ،مشیت ،اراده ،ق ا ،قدر و امامت است.

7

به عنوان نمونه ،از البهالی برخی از روایتهای کالمی کلینی میتوان مشایخ یقطینی
را جستوجو کرد .وی در باب ذات و صفات ،روایاتهایی را بیان میکند که از مشیایخ او
در این روایت ها می توان به حسن بن محبوب2دد .پی
2۶7ق) ،حماد9دد214 .ق) ،یون

از 229ق) ،ابوهاشیم جعفیری3دد.

بن عبدالرحمن دد218 .ق) و هشا بن حکم1دد714 .ق)

اشاره کرد .در روایت یقطینی از حماد دد214 .ق) ،محمد بن مسلم دد711 .ق) در مح یر
اما باقر
اما

به نقل اختالفی کالمی در موضیوع اسیما و صیفات در عیراق مییپیردازد و
دیدگاه آنان را نوعی الحاد و تشبیه معرفی میکند.

۶

 .1ر.ک :کلینوووی،المتتترف  ،ج  ،۵ص ،۵۵4 ،۵۵۵ ،45 ،۷۵ ،۵۵ ،۶1 ،۶4 ،۶۷ ،47 ،45 ،4۵ ،71 ،7۵ ،74 ،7۵
،54۶ ،5۷7 ،5۷۵ ،5۶۶ ،54۵ ،57۶ ،557 ،۵41 ،۵4۶ ،۵۷4 ،۵۵7 ،۵۶1 ،۵۶4 ،۵۶4 ،۵۶5 ،۵۶۵ ،۵44
۶74 ،711 ،744 ،7۷4 ،7۷۵ ،7۵۷ ،54۵؛ محمد جعفر رضایی« ،امتداد جریان هشام بن حکم تا شوکل گیوری
مدرسه کالمی بغداد»،نقدونظر ،ش  ،۵۶ص.14
 .2کلینی،المرف  ،ج ،۵ص.4۷
 .3بدون وجود علی بن ابراهیم ،امرن ،ص.11
 .4امرن ،ص .۵۵4
 .5امرن ،ص  ،۵۵4ح.۵۵
 .6امرن ،ص .۵۵4
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این گزارش به همراه شواهد و گزارشهای فراوان دی ری میتواند وجود جریانهیای
مختلف کالمی در زمان یقطینی را نشان دهد .به عنوان نمونه ،به جز حدیثی بیر مستقیم
از رجعت 7،از یقطینی احادیثی درباره امامت باقی مانده است که شامل مباح مربیوط بیه
حجت 2،اشاره و ن

بر اما دهم

اثناعشر بودن ائمه

 3،موالید ائمه

 9،خلی ائمیه

 1و نی

دربیاره

۶میشود .بنابر این تا حد زیادی ،مسیر انتقیال اندیشیه هشیا بین

حکم از کوفه به قم مشخ

میگردد.

1

به همین ترتیب ،نقل روایاتهایی از ابوهاشم جعفری از یون
دی ری بر ارتباط یقطینی با یون

بن عبیدالرحمن ،دلییل

است 8 .عالوه بر اسناد فراوان روایی که بیان شد ،برخی

دی ر از شواهد به خوبی نمایندگی یقطینی از جرییان ییون

بین عبیدالرحمن و اخیتالف

موجود در این باره را به ما نشان میدهند.
همان گونه که بیان شد ،محمد بین حسین بین ولیید قمیی دد393 .ق) ،رواییتهیای
یقطینی از یون

را اگر شخ

روایتهای یقطینی از یون

دی ری نقل نکرده بود ،مردود میدانست 4.عد اعتماد به
و شکل روبهرو شدن ابن ولید با روایتهای یقطینی ،مخالفت

 .1بدون وجود علی بن ابراهیم ،امرن ،ص  ، 4۵۶ح.۵
 .2امرن ،ص  ،۵۷1ح۵۵ ،۵۵و.۵5
 .3امرن ،ص .75۶
 .4امرن ،ص  ،744ح.۷
 .5بدون وجود علی بن ابراهیم ،امرن ،ص ،741ح.5
 .6امرن ،ص  ،۶75ح.۵۵
 .7محمد جعفر رضایی« ،امتداد جریان هشام بن حکم تا شکل گیری مدرسه کالمی بغوداد»،نقتدونظتر ،ش ،۵۶
ص .۵۵۵-1۵
 .8کلینی،المرف  ،ج ،۵ص  11که روایتی کالمی در باب توحید و صفات است؛ همین روایت در صدوق ،الاوحید،
ص۵۵7؛ صفار قمی ،بصرئر ،ج ،۵ص .541-544
 .9طوسی ،فهرست ،ص.۶۵5
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ابن ولید و هم فکرانش را در قم با خط یون
یون

بن عبدالرحمن و تبعیت جیدی یقطینیی از

را نشان میدهد.

شاهد دی ر ،تمجید بیباکانه ف ل بن شاذان دد2۶1 .ق) ،نماینده مکتب کالمی هشا
بن حکم و یون  7از یقطینی است که به نوعی مؤید این خط سیر کالمیی اسیت .بیدین
ترتیب به روشنی می توان به خطوط اتصال خط کالمی هشا بن حکم از طری یقطینیی
دست پیدا کرد.
 .3جریان حدیثی و حدیثی کالمی؛ محدثان ،محدث-متکلمان و متهمان به غلو

در این بخش تالش می شود به نمایندگان جریان حدیثی این دوره که از قدرت زیادی در
متن جامعه امامیه و در میان خواص برخوردار بودند ،بپردازیم .ایین جرییان ،چنید جرییان
عمده؛ یعنی جریان محدثان محض ،جریان محدثان متکلم ،جریان متهمان بیه بلیو را در
خود جای میدهد.
جریان محدثان محض عبارت است از کسانی که به فهم عمی معارف وحیانی شامل
آیات و روایات توجه نداشتند و به نقل و انتقال میراک حیدیثی امامییه مییپرداختنید 2.بیه
احتمال ،علی بن جعفر دد 271 .تا 212ق) از معمّران اصحاب امامییه بیه عنیوان یکیی از
بزرگان جریان حدیثی محض ،به دلیل همین گرایش حیدیثی و تسیلیم محیض در برابیر
روایتها بود که به راحتی امامت اما خردسال را پذیرفت.

3

گروه های دی ری از محدثان در میان اصحاب امیا جیواد

یافیت مییشیوند کیه

مدت های زیادی نتوانستند با بحران امامت کودکی خردسال کنار بیایند 9.به هر حال ،ایین
 .1نجاشی ،هجرل ،ص.774
 .2اشعری ،مقرال االسالمیین ،ص .۶5
 .3کشی ،هجرل ،ص.451
 .4گزارشی که به روشنی ،این تردیدها را که تا مدتها ادامه داشت ،نشان میدهد (ابن حموزه طوسوی ،الثرقتبفت 
المنرقب ،ص۶۵7؛ صفار قمی ،بصرئر ،ج ،۵ص57۷؛ بحرانی ،مدینةمعرجزاالئمة ،ج ،۷ص7۵۵؛ مجلسی،بحتره
االنواه ،ج ،41ص5۷1؛ کشی ،هجرل،ص  ،۶1۵ش .)۵۵۵۶
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جریان حدیثی ،جریان بالب بر همه جریانهای فکری امامیه بود و نظر جامعه امامی را به
خود جلب کرده بود.
جریان محدک -متکلمان عبارت است از کسانی که به عرصه تبیین و دفیاع عقالنیی
برون دینی از معارف وحیانی توجهی نداشتند ،ولی دارای دبدبههیایی جیدی بیرای فهیم
دقی و عقالنی آن معارف بودند 7،اما برخالف متکلمیان هرگیز و تحیت هییم شیرایطی،
روگردانی از ادبیات و چارچوب روایتها را در تبیین معارف روا نمیدانستند.

2

همچنین ،جریان متهمان به بلو که میتوانند به شکل عا و خیاص مین وجیه در دو
گروه باال قرار ب یرند .آنان کسانی بودند که به دلیل نقل پارهای از احادیی بیا م یامینی
خاص از سوی جامعه امامیه متهم به بلو میشدند 3.این جریان در این دوره بیه جیایی در
انتقال حدی رسیده بود که کنار گذاشتن روایتهیای آنیان ،حتیی بیرای شخصییتهیای
حدیثی که وسواس زیادی در نقل احادی داشتند ،کار آسانی نبود .در ادامه به تبیین ایین
جریانها خواهیم پرداخت.
 .1-3محدثان و محدث -متکمان
 .۱-۱-3مقبنلیت عمنمی ابنهاشم جعفری

در میان محدک -متکلمانی که به هر دلیل به آرای ییون

عالقیه داشیتند ،ابوهاشیم

جعفری دد 2۶7 .ق) 9از نسل جعفر طیار ،ساکن بدداد و دارای عالی کالمی 1از برجست ی
اجتماعی و جای اه ویژه ای نزد خواص امامیه برخوردار بود .او پنج اما از اما رضیا

تیا

 .1ر.ک :اشعری ،مقرال االسالمیین ،ص ۶5؛ برای تبیوین عمیوق تور متودولوژی ایون گوروه ،ر.ک :محمود جعفور
رضایی ،تطوهمعنرومنزلتلق رهکالالامرمیهترنیمهقرندنجا ،ص.۵4۵
 .2اقوام کرباسی« ،مدرسه کالمی کوفه»،نقدونظر ،ش  ،۵۶ص .۶4
 .3امرن ،ص .۶4
 .4خطیب بغدادی به سال وفات او تصریح کرده است (خطیب بغدادی ،ترهیخبغدار ،ج ،۷ص.)7۵۵
 .5او به موضوع اسما و صفات عالقه زیادی داشت (صودوق ،الاوحیتد ،ص، ۵4ح ،5۶ص ۵17؛ کلینوی،المترف ،
ج  ،۵ص۵57؛ برقی،المحرسن ،ج ، 5ص  ،754ح.)47
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اما دوازدهمدعج) را مالقات کرد 7و ناقل روایتهیای برخیی از آنیان و دارای جای یاهی
عالی نزد آنان بود 2.نزدیکی او به اما جواد
شده است.

و اما هیادی

در چنید گیزارش تأییید

3

همچنین ،هیم یک از هاشمیان ،نسبی محکمتر از او نداشتند 9و به احتمال ،عقالنیتیی
که در شیوه رویارویی با جریان های درون امامی و برون امامی از خود نشان میداد ،سبب
این شده بود که همه گروههای فکری امامیه و حتی اهل سنت بدداد 1برای او احترا قائل
باشند .او با عرضه کتاب یو و لیلة یون

بن عبدالرحمن بیه امیا

و گیرفتن تأییدییه

برای آن کتاب ۶،تالش میکرد از میزان حملیههیای شیدیدی کیه علییه جرییان

اما

کالمی یون

به راه افتاده بود ،1بکاهد.

او در دربار محمد بن طاهر 8دحک214-298 :ق) شجاعانه از یحیی بن عمر زیدی دد.
211ق) که مظلومانه به قتل رسیده بود ،دفاع کرد و محمید بین طیاهر را بیه ایین دلییل
 .1طوسی ،فهرست ،ص ۵4۵؛ طوسی ،هجرل ،ص .711 ،74۵ ،7۷۶
 .2کشی ،هجرل۶۷۵ ،
 .3خصیبی ،ادایةالمبری ،ص7۵4 ،7۵7 ،511؛ کلینی،المرف  ،ج  ،۵ص  ،74۷ح.4
 .4بین او و جعفر طیار سه نسل فاصله است و در دوره خودش؛ یعنی حدود5۶۵ق هیچ کس از هاشمیان در نسب از
او محکمتر نبوده است .وی زاهد ،عالم و عاقل بود و خبر او در بغداد شهرت داشت (ذهبی ،تترهیخاالستالال ،ج،۵1
ص .)۵75
 .5ذهبی روایت او را در بغداد ،مشهور میداند (ذهبی ،ترهیخاالسالال  ،ج ،۵1ص  .)۵75خطیب بغدادی ،رجاء بون
محمد بن یحیی أبو الحسن العبرتائی الکاتب (خطیب بغدادی  ،ترهیخبغدار ،ج ،4ص  )4۵5و ّ
محمد بن أبی األزهر
ّالنحوی (د75۶ .ق)(امرن ،ج 4ص  )۶4را از کسانی معرفی میکند که از ابوهاشم روایوت نقول کردهانود (خطیوب
بغوودادی ،تتترهیخبغتتدار ،ج ، ۷ص  ،۵۷۵ج ،۵۵ص ۶۷؛ ج ،۵7ص 4۶۵ ،۵1 ،5۶؛ ج ۵4ص ۵۶7؛ ابوون عسوواکر،
ترهیخمدینهرمشق ،ج ۷ص ۵45 ،۵1؛ ج ۵۵ص5۷4؛ ج ،۵۷ص 557؛ ج ،51ص  7۷۶و موارد دیىر).
 .6نجاشی ،هجرل ،ص .44۷
 .7ر.ک :صدوق ،امرل  ،ص  ، 5۷۷ح7؛ کشی ،هجرل ،ص .41۵- 41۵
 .8محمد بن طاهر فرزند طاهر بن عبدالله ،پنجمین و آخرین حاکم دودمان طاهریوان در خراسوان بوود کوه در سوال
 544هجری از جانب خلیفه مستعین حاکم خراسان شد و حکومت را در دست گرفت.
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نکوهش نمود 7.این امر که در سال 211ق2؛ یعنی حیدود دو سیال پییش از زنیدان رفیتن
ابوهاشم 3اتفاق افتاد ،نشانه ای از جای اه اجتماعی او در نیزد حاکمیان بیه شیمار مییرود.
او مانند برخی دی ر از شخصیتهای امامیه به این سبب که به راحتی امکان رفیت و آمید
در نزد سلطان را داشت ،مقد عند السلطان 9محسوب میشد .بیه هیر حیال ،او بیه دلییل
دارا بودن شخصیت فراجناحی باید با همه گروههای موجیود بیه شیکل مسیالمت آمییزی
مرتبط میشد.
عالوه بر توجه اهل سنت به روایتهای ابوهاشم ،اینکه همه گروهها و حتی گروههای
مخالف فکری در میان امامیه از او روایت نقل میکردند ،موقعیت خوب ابوهاشم را نشیان
می دهد .بیر از اع ای برجسته خط کالمی هشا بن حکم؛ یعنی یقطینی 1،ابیراهیم بین
هاشم ۶و ف ل بن شاذان 1متکلمان دی ری ،مانند محمد بن بشر دبه احتمال بیشتر ،محمد
بن بشر حمدونی) 8و یحیی علوی نیشابوری 4از او روایت نقل کردهاند.
 .1ابو الفرج اصفهانی ،مقرت الطرلبیین ،ص۶۵۵-۶۵1؛ ذهبی ،ترهیخاالسالال ،ج ،۵1ص.۵75
 .2طبری خروج یحیی بن عمر را در حوادث سال 5۶۵ق بیان میکنود (طبوری ،تترهیخاممتاوالممتو  ،ج ، 1ص
.)5۵۵
 .3او در سال  5۶5ق از بغداد به سامرا آورده شد و به زندان افتاد (خطیوب بغودادی ،تترهیخبغتدار ،ج ، ۷ص7۵۵؛
شوشتری ،قرموسالرجرل،ج ،4ص5۶۵؛ عطاردی ،مسند امرالجوار ،7ص  .)5۷۵شاید این زنودان توا سوال بعود؛
یعنی شروع امامت امام عسکری

به طول انجامید ،اما ابوهاشم داستان مالقاتش با امام عسکری

در زنودان را

برای سعد بن عبدالله تعریف کرد (طوسی ،الغیبة ،ص.)55۷
 .4طوسی ،فهرست ،ص۵4۵؛ نعیم آبادی ،ترهیختشیعرهروهانامرالجوار

 ،ص.۵1۵

 .5کلینی،المرف  ،ج ،۵ص۵۵۵-11؛ برقی،المحرسن ،ص571؛ کشی ،هجرل ،ص .441
 .6صدوق ،لیوناخبرهالرضر ،ج ،5ص ،5۶۵ح.۵
 .7خویی ،داود بن قاسم را در جمع مشایخ فضل معرفی میکند (خویی ،معجتاهجترلالحتدی  ،ج ،۵7ص517؛
کشی ،هجرل ،ص .)۶44
 .8صدوق ،الاوحید ،ص ۵17؛ درباره متکلم بودن او ،ر.ک :نجاشی ،هجرل ،ص .74۵
 .9صدوق ،لیون ،ج ،5ص554؛ درباره متکلم بودن او ،ر.ک :طوسی ،فهرست ،ص.۵۷1
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به همین ترتیب ،جریان مخالف و ناقد هشا بن حکم که بیشتر در جریان محیدک -
متکلمان قم قرار میگیرد به نقل روایتهای او مبادرت میورزید .شخصییتهیایی ،ماننید
سعد بن عبداهلل اشعری 7دد 244 .یا 317ق) نماینده اندیشه ضد هشا بن حکیم در قیم،

2

احمد بن ابی عبداهلل برقی 3دد 219 .یا 281ق) ،عبداهلل بن جعفر حمیری 9دزنده در حیدود
241ق) و سهل بن زیاد 1دد .حدود 211ق) در این گروه جای میگیرند .با توجه به تحلیل
پیشین ۶درباره عد گرایش ابوهاشم به بلو ،گرایش و عالقیه جرییان میتهم بیه بلیو بیه
روایتهای ابوهاشم میتواند شاهد دی ری بر شخصیت مهم او در همه گروهها باشد.

1

در یک جمعبندی کلی ،ابوهاشم جعفری محدک  -متکلمی است که عالقه گروههای
مختلف کالمی به روایتهای او ،درباره اینکه از کدا جریان فکری تبعیت میکرد ،ابهیا
ایجاد میکند .شواهد عالقه او به یون

بن عبدالرحمن بیا وجیود اختنیاق شیدید جرییان

محدثان درباره یون  ،در ابتدا این گمان را بیه وجیود مییآورد کیه وی تیابعی از جرییان
 .1مسعودی ،اثبر الوصیة ،ص544؛ صودوق ،لیتون ،ج 5ص554؛ طوسوی ،الغیبته ،ص55۷؛ طوسوی ،الغیبتة،
ص.557 ،5۵7 ،5۵5 ،5۵۵ ،45
 .2در این باره ر.ک :نجاشی ،هجرل ،ص.۵۷۵
 .3صدوق ،الاوحید ،ص  ،۵4ح5۶؛ کلینی،المرف  ،ج ،۵ص  ۶5۶ح۵؛ صدوق ،لیون،5 ،ص  ، 554ح5؛ دربواره
مخالفت او با هشام بن حکم ر.ک :برقی ،هجرلالبرق  ،ص.7۶
 .4به طور مستقیم ،برای مثال :طبرسی ،الالالالوهی(الحدیثه) ،ج  ،5ص14 ،1۷؛ با چند واسطه ،برای مثال :طبری
آملی صغیر ،رالی االمرمه(الحدیثه) ،ص ، ۶74ح.۵5۵/۶۵۷
 .5کلینی،المرف  ،ج  ،۵ص  ،۵57ح ، ۵ص  ،41۶ح.۶
 .6شوشتری ،قرموسالرجرل ،ج  ،4ص.5۶۷
 . 7نقل خصیبی با واسطه احمد بن صوالح کوه غوالی بوود (ر.ک :ابون شوهر آشووب ،منرقتبآلابت لرلتب ،ج، 4
ص )744-74۷از ابوهاشم در خصیبی ،ادایةالمبری ،ص 14؛ یا نقل دیىر خصیبی از او در همو ،ص ،511نقول
محمد بن حسان که ضعیف شمرده شده است و از ضعفا روایت میکند (ابن غضائری ،الرجرل ،ص 1۶؛ ابون داود،
هجرل ،ص۶۵5؛ نجاشی ،هجترل ،ص  )774از ابوهاشوم در کلینوی،المترف  ،ج ،۵ص  ،41۷ح ۵۵؛ اسوحاق بون
محمد النخعی که رمی به غلو شده است (طوسی ،هجرل ،ص  )744به روایت از ابوهاشوم عالقوه نشوان داده اسوت
(کلینی،المرف  ،ج  ،۵ص  ،74۷ح.)4
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بن عبدالرحمن در بدداد است ،اما گرایش اع ای جریان مخالف هشا بن حکم به

روایتهای او ،در این باره تردید ایجاد میکند.
 .2-۱-3ابن ابی عمیر و رویارویی با عقل گرایان محض؛ محمد بن ابوی عمیور ،پیشونای
جریان نقد هشام بن حکم و نماینده جریان كالمی هشام بن سالم

شاگردان هشا بن سالم به روش شناسی استاد خیود در تبییین عقالنیی گیزارههیای
کالمی ادامه ندادند و اگر تابعیتی داشتند در آرای وی بود .به هر ترتیب ،مالیمت هشا بن
سالم و استفاده رقی تر او از مباحثات عقالنی به نسبت هشا بین حکیم سیبب شید کیه
عدهای از اصحاب نسبت به او ،تمایل بیشتری پیدا کنند.
یکی از این اصحاب ،ابن ابی عمیر دد271.ق) بود .او که نویسنده ،راوی پرکار ،صاحب
نود و چهار کتاب 7و از اصحاب اجماع 2بود و مورد تمجید همه گروهها 3حتی گروهی که با
آن به مخالفت میپرداخت 9قرار گرفت ،یکی از بزرگان جریان حیدیثی و کالمیی در ایین
دوره محسوب می شود .او ،مانند بکیر بن اعین دد .پیش از 798ق) و عیسی بن روضیه 1و
حمران بن اعین دد798 .ق) یکی از شخصیتهیای منفیرد کیال امیامی اسیت؛ یعنیی از
کسانی که تحت تأثیر مکتب دی ری هستند و یا اگر اندیشیهای دارنید ،منفیرد هسیتند و
مکتب ندارند.

۶

 .1نجاشی ،هجرل ،ص 75۷؛ طوسی ،فهرست ،ص 4۵4؛ ابن داود ،هجرل ،ص .54۷
 .2کشی ،هجرل ،ص.۶۶۵
ّ
 .3کشی که به جمع آوری همه گزارشهای مدح و ذم پایبند بوده است ،هیچ گزارش ذمی درباره او ارائه نداده اسوت
(کشی ،هجرل ،ص.)۶15-۶41
 . 4یونس بن عبدالرحمن او را دریای عمیقی از نظر جایىاه و عقیده معرفوی کورده اسوت (کشوی ،هجترل ،ص، ۶1۵
ش ،۵۵۵4دقت کنید در پاورقی مرحوم مصطفوی درباره تعبیر بحر طارس).
 .5تاریخ وفات او مشخص نیست ،اما وی مصاحب و حاجب منصور عباسی (۵۶4 -۵7۵ق) بوده است (نجاشوی،
هجرل ،ص .)514
 .6سبحانی ،نىارش نعیم آبادی ،مدهسهکوفهرهروهاننظریهدررازی ،مؤسسه دارالحدیث ،در دست انتشار.
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او شاگرد هشامین بود و به سبب مباحثهای که با ابومالک ح رمی داشت ،راه خیویش
را از هشا بن حکم جدا کرد .ابومالک معتقد بود که اما مالک تما زمین نیست ،ولی ابن
ابی عمیر به مالکیت اما نسبت به کل زمین ،اعتقاد داشت .آن دو برای رفع اخیتالف بیه
نزد هشا بن حکم رفتند و او ح را به ابومالک داد .او به همین سبب از هشا بن حکیم
جدا شد 7.بدین ترتیب ،او و شاگردش ،یعقوب بن یزید 2نماینده جریانی شدند که بیه نقید
جدی هشا بن حکم و اندیشههای کالمی او میپرداخت.

3

 .3-۱-3عبد الرحمن بن حجاج و چالش با متکلمان

به راحتی نمیتوان ،درباره راه و روش عبدالرحمن بن حجاج دد .حدود211ق) ق اوتی
دقی انجا داد .شواهد اینکه آیا او محدک محض بوده است یا محدک متکلم ،چندان میا
را یاری نمیکنند .او از اصحاب اما صادق
مباح کالمی ،مورد اعتماد اما صادق

 9تا اما جواد

 1بود که در اوج جوانی در

قرار گرفت ۶و در کهنسالی به عنوان یکی از

بزرگییان شیییعه محسییوب میییشیید و اصییحاب برجسییته بییرای امییور مهییم در منییزل او
گرد میآمدند.

1

 .1کلینی،المرف  ،ج  ،۵ص .4۵۵-4۵1
 .2یعقوب در ادامه راه استادش به انتقاداتی جدی علیه یونس پرداخت .کتاب الطعنلم یونس در میان کتابهای او
ثبت شده است (نجاشی ،هجرل،ص)4۶۵؛ کشی در گزارشهایی ،اعضای این تیم را نشان میدهد (کشوی ،هجترل،
ص ،41۵ش ،14۵ص 415ش 145و ،147ص ،417ش 144و ،14۶ص ،41۶ش 1۶۵و .)1۶۵عووووالوه بوووور
اعضای موجود در این گزارش ها که یعقوب بن یزید در آنها ثابوت اسوت ،اشوخاص دیىوری در ایون حلقوه اسوتاد و
ّ
شاگردی دیده میشوند .به عنوان ،کشی تصریح میکند که علی بن حکم ،شاگرد ابن ابی عمیر بووده اسوت (کشوی،
هجرل ،ص  ،۶۷۵ش.)۵۵۷4
 .3کشی ،هجرل ،ص .5۷1
 .4طوسی ،هجرل ،ص .57۵
 .5مسعودی ،اثبر الوصیة ،ص .55۵
 .6کشی ،هجرل ،ص ،445س.4
 .7مسعودی ،اثبر الوصیة ،ص.55۵
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او دارای عالی کالمی بود .در موضوع استطاعت در روایتی که خود به طور مستقیم از
اما صادق

نقل میکند ،از این جهت که استطاعت را با مفهو صحت در بدن و قدرت

در مال نقل میکند ،دیدگاهی مواف با دیدگاه زرارة؛ یعنی اسیتطاعت پییش فعیل ارائیه

میدهد 7.همچنین ،اما صادق

به تبیین و تفسیر دقیقی از مفهو ِ «الرحمن علی العرش

استوی» پرداخت که با توجه به مخاطب شناسی اما صادق

در پاسخ به پرسشهیای

کالمی ،فهم باالی او از مسائل کالمی برای ما روشن میشود ،2اما ایین امیر نمییتوانید
چیزی از حجم انتقاد او به روش کالمی بکاهد.
او مشتاقانه به تکفیر هشا بن حکم در مجل

مناظره نماینده خویش با نماینده هشا

بن سالم پرداخت 3.شخصیتهای برجسته کالمی ،مثل یون

بن عبدالرحمن و ف ل بین

شاذان به احتمال برای تبرئه خود از اتهامات یا شاید برای جداسازی قیاس فقهیی از آرای
کالمی ،به نقل روایات هایی از او درباره نفی قیاس فقهی پرداختند 9.ابن ابیی عمییر ایین
اندیشه را که تکلم و تعقل درباره خداوند جائز نیست از او فراگرفت.

1

 .۴-۱-3بزنطی و نقد جریانهای افراطی

درباره احمد بن ابی نصر بزنطیی د227ق) راوی پرکیار معاصیر امیا رضیا
جواد

و امیا

 ۶،معاصر ابن ابی عمییر و دارای رواییتهیای مشیترک در موضیوعات فقهیی و

 .1عیاشی ،تفسیرلیري  ،ج ۵ص ،۵17ح۵۵۷؛ درباره اختالف جریانهای فکری امامیه درباره موضووع اسوتطاعت،
ر.ک :نعیم آبادی ،سبحانی» ،مبانی فراموش شده امامیه نخستین درباره اراده الهی» ،روفصمنرمهکالالاا بیت

،

ش  ،5ص .۵۷
 .2کلینی،المرف  ،ج  ،۵54 ،۵ح4؛ صدوق ،الاوحید ،ص  ،7۵۶ح.5
 .3کشی ،هجرل ،ص 5۷1؛ از مجموع قراین درباره اتهامات و مذمتهایی که نسبت به هشام بن حکوم انجوام شوده
بود ،به دست میآید که مخالفت عبدالرحمن بن حجاج با هشام بن حکم به دلیل رویکرد کالمی عقالنی هشام بووده
است (کشی ،هجرل ،ص ،5۶۶بخش هشام بن حکم).
 .4کلینی،المرف  ،ج  ،۵ص  ،45ح5؛ امرن ،ص  ،۶۷ح.۵۶
 .5کلینی،المرف  ،ج ،۵ص  ،15ح5۵؛ صدوق ،الاوحید ،ص  ،4۶۵ح.۵۷
 .6طوسی ،هجرل ،ص .7۷7
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اخالقی با او ،با راحتی بیشتری میتوان به ق اوت پرداخت .او محدک  -متکلمی محسوب
میشود که دبدبههایی جدی درباره موضوعات کالمیی داشیت ،امیا بیه نظرییه پیردازی
عقالنی نمیپرداخت.
برخی دلمشدولیهای کالمی او از البهالی روایاتهای کلینی قابیل مشیاهده اسیت.
کلینی حدود بیست روایت کالمی در ابواب مختلف از او نقل میکند که در بسیاری از آنها،
است .دو حدی در باب کون و مکان،

7

دو حدی در ابطال رؤیت 2،یک حدی در باب نهی از جسمانیت خداوند در نقد هشامین،

3

بزنطی راوی مستقیم این روایتها از اما رضا

یک روایت در باب حملة العرش 9،سه حدی کالمیی در بیاب نیوادر 1و مباحی دی یری
درباره امامت ،مانند تفسیر صادقون  ۶و اهل الذکر به ائمه

 ،علم اما به اخبار آسمان 1و

برخی موضوعات دی ر 8در میان این روایتها دیده میشود.
او به این اعتقاد عمو محدثان ،پایبند بود کیه دریافیت دیین از ابتیدا از طریی رأی
شخصی و بدون هدایت امامان

سر از گمراهی درخواهد آورد 4.همچنیین ،او بیه نقیل

روایتی درباره همردیفی علم امامان

با پیامبر از طری زرارة71پرداخت که نظریهای

 .1کلینی،المرف  ،ج ،۵ص  ،44ح ،۵ص ،41ح.۶
 .2امرن ،ص  ،1۷ح ،۵ص ،14ح.4
 .3امرن ،ص  ،۵۵۵ح.4
 .4امرن ،ص  ،۵75ح.۵
 .5امرن ،ص  ،۵47ح ،5ص  ،۵4۶ح۷و.4
 .6امرن ،ص  ،5۵5ح.1
 .7امرن ،ص ،5۵۵ح.7
 .8مباحثی همچون عالمات امام (کلینی،المرف  ،ج ، 544 ،۵ح ،)۵نص بر امامت امیرالمؤمنین حضرت علوی
(امرن ،ص ،51۵ح ،)۷انکار امام (امرن ،ص ، 7۷4ح )4و حدیثی در بواب اسوتطاعت (امترن ،ص ،451ح)47
که امام در پاسخ به موضوع اختالفهای عمومی مردم و حقانیت عمومی شیعه اشاره میکند.
 .9کلینی،المرف  ،ج ،۵ص  ،7۷4ح.۵
 .10امرن ،ص ،5۶۶ح.7
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بدیل در مقابل نظریه یون

بن عبدالرحمن در باره علم انبساطی ائمه

بود 7.همچنین،

روایتی که از او درباره مشیت و اراده نقل میشود به تبیین دقیقی از نظرییه ممتیاز امامییه
درباره مشیت و اراده میپردازد.

2

او در گزارشی که با پاسخ مشابهی از اما رضا

روبهرو شد بیه نقیل دبدبیه خیود

درباره دو دسته بودن شیعیان و معتقدان به جبر و مفوضه پرداخت 3.همچنین ،او موافقت با
محدک بودن ائمه

را در روایتی از زرارة نشان داد 9.او به نقد برخی جریانهای کالمی

عالقه نشان میداد 1و نسبت به متهمان به بلو خوشبین نبود.
همچنین ،اختالفهای درون گروهی ،جیدا از نقیدهای محتیوایی دربیاره رواییات ،بیه
شخ

راویان سرایت کرده بود .هیم روایتی از طری بزنطی از جریان هشا بین حکیم؛

یعنی یون

بن عبدالرحمن و یقطینی نقل نمیشود .همچنین ،او با وجود اعتقاد به حَمَلیه
به اخبار آسمان در روایتی از مف ّیل بین عمیر 1،بیدبینی

عرش ۶و علم استثنائی ائمه

زیادی نسبت به جریان متهم به بلو نشان داد؛ زیرا با وجود دو گزارش جداگانه از ح یور
مشترک او با محمد بن سنان دد221.ق) نیزد امیا هشیتم
روایتهای ابن سنان نداشت.

 8،وی عالقیه چنیدانی بیه

4

 .1ر.ک :امرن،ح.4
 .2امرن ،ج ،۵ص.۵۶5
 .3امرن ،ص ،۵۶1ح.۵5
َّ
َّ
 .4امرن ،ص۵۷۵ح .۵درباره موضوع محدث بودن امامان ،ر.ک :کلبرگ « ،محدث» ،مجمهامرمتدژوات  ،ش ،۵
ص.5۵۶
 .5کرباسی وی را در کنار ابن ابی عمیر و حسن بن محبوب از خط هشام بن سالم میداند (اقوام کرباسوی« ،مدرسوه
کالمی کوفه»،نقدونظر ،ش  ،۵۶ص ۶۵؛ کلینی،المرف  ،ج  ،۵ص  ،۵۵۵ح.)4
 .6کلینی،المرف ،ج  ،۵ص  ،۵75ح.۵
 .7کلینی،المرف  ،ج ،5۵۵ ،۵ح.7
 .8کشی ،هجرل ،ص  ،۶47ش ،۵۵17ص  ،۶4۷ش.۵۵11
 . 9بزنطی چند روایت غیر مرتبط با مباحث کالمی از ابن سنان نقل کورده اسوت (طوسوی ،تهتییباالحمترال ،ج،۷
ص ،7۵۵ح۵۵؛ طوسی ،االسابصره ،ج ،7ص۵4۵ح۵۵؛ حر عاملی ،وسرئ الشیعه ،ج ،5۵ص ۶4۵س.)7
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در حالی که احمد بن عیسی اشعری دد .سده )3که دقتی مخصوص در نقل رواییتهیا
دارد ،بسیاری از روایتهای ابن سنان را نقل میکند 7.بدین ترتیب ،عالی و دبدبههیای
احمد بن ابی نصیر بزنطیی و شییوه روییارویی او بیا روشهیای کالمیی تیا حید زییادی
روشن میشود.
 .2-3متهمان به غلو
 .۱-2-3ابن سنان و نفنذ جریان متهم به غلن در حدیث امامیه

از دنیا رفت،

محمد بن حسن بن سنان که در سال 221ق و همزمان با اما جواد

2

یکی از متهمان به بلو از سنخ بلو برون گروهی منجر به کفر بوده است .شواهد بسیاری،
ما را به حقیقی بودن این اتها نزدیک میکند .صفوان بن یحییی دد271 .ق) از اصیحاب
برجسته اما رضا

و اما جواد

3در این باره میگوید:
4

5

ابن سنان از غالیان و طیّاره بود و ما در مقابل او ایستادیم و او در طریق
ما قرار گرفت.

نجاشی این سخن صفوان را دلیلی میداند بر اینکه ابن سینان در ابتیدا اضیطرابی در
عقیده داشته است که از بین رفته است ۶،اما مدرسی احتمیال مییدهید کیه وی از بلیو و
ارتفاع عدول کرده است و به تفویض رسیده است 1.همچنیین ،حمدوییه بین نصییر نقیل
 .1ر.ک :ابن سنان ،امینمقرله ،بخش ابن سنان.
 .2نجاشی ،هجرل ،ص.754
 .3نجاشی ،هجرل ،ص .۵1۷

 .4مدرسی با شواهد متعددی معتقد استّ ،
طی اره به معنای دور پرواز یوا بلنود پورواز در آن دوره بوه غالیوانی اطوالق
میشد که به مقام الوهیت برای ائمه:باور داشتند یا امامان را شخصیتهایی فووق بشور تصوور میکردنود (مدرسوی،
ممابرهفرآیندتمرم  ،ص .)۵7 ،۵5
 .5کشی ،هجرل ،ص  ،۶۵۷ش.1۷4
 .6نجاشی ،هجرل ،ص .754
 .7ر.ک :مدرسی ،سید حسین ،ممابرهفرایندتمرم  ،ص ۵1پاورقی ،۵ص  ،۷۵برای بررسی تالش بی ثمور بورای
تبرئه ابن سنان از اتهامات ر.ک :خادم پیر« ،بررسی توصیف رجالی محمد بن سنان» ،حدی اندیشه ،ش  ،5ص.۵۷
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روایتهای ابن سنان را بر خود حرا میکند  7و ف ل بن شاذان او را یکی از دروغگوییان
مشهور معرفی مینماید و نقل روایتهای او را بر اصحاب خود تحریم میکند.

2

نجاشی او را بسیار ضعیف و بیر قابل اعتماد معرفی میکند  3و در جایی دی ر او را به
عنوان طری میّاح المدائنی با تأکیدی بیشتر از خود میّاح ت عیف مینماید 9.عالمیه حلیی
پ از نقل تحلیلها درباره ابن سنان ،توقف میکند 1.شوشتری بعد از بررسیهای دقیی
درباره گفتار رجالیان و دانشمندان در نهایت به ایین نتیجیه مییرسید کیه نمییتیوان بیه
۶
جمعبندی صحیحی درباره شخصیت او رسید ،اما اخبار او معتبر است.
برخی عناوین آثار او ،ما را به اندیشههای بالیانه او رهنمون میشیوند .شییخ طوسیی
پ از اینکه خبر میدهد ،تعداد کتابهای او به اندازه حسین بن سعید؛ یعنی سی کتیاب
است 1،میگوید:
تمام کتابهای او ،غیر از آنهایی را که شامل تخلقی  8و غلقو بقوده اسقت،

مشایخ ما در بغداد روایت کرده اند.

9

عنوان کتاب االظلة 71در میان آثار ابن سنان که از طری ابن ابی الخطاب بیه دسیت
نجاشی رسیده است ،شاهد دی ری بر اندیشههای بالیانیه ابین سینان اسیت .بیه عیالوه،
 .1کشی ،هجرل ،ص .741
 .2کشی ،هجرل ،ص  ،۶۵۷ش14۵ ،1۷1؛ نجاشی ،هجرل ،ص .754
 .3نجاشی ،هجرل ،ص .754
 .4نجاشی ،هجرل ،ص .4۵4
 .5عالمه حلی  ،هجرل ،ص .5۶۵
 .6شوشتری ،قرموسالرجرل ،ج ،1ص .7۵۷ -7۵۵
 . 7حسین بن سعید سی کتاب داشته است و به همین دلیل معیار سنجش کتابهای دیىر راویان بوده است .بنوابراین
هر جایی گفته شود کتابهای فالن شخص به اندازه حسین بن سعید است یا کمتر از او یا بیشتر از او است به هموین
دلیل است.
 .8درباره تحلیلی تاریخی از اصطالح تخلیط ر.ک :مدرسی ،ممابرهفرایندتمرم  ،ص ،۵4پاورقی.۵
 .9طوسی ،فهرست ،ص.4۵۷
 .10ر.ک :حلی  ،هجرل ،ص  ،574ش.۵۶
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از مفهو برخی گزارشها و روایاتهای ابن سنان ،نشانههایی از بلو ییا میواردی کیه بیه
احتمال در آن دوره سبب اتها او به بلو شده است ،نمایان میگردد.
برخی از دانشمندان به همین دلیل به گزینش روایتهای ابن سنان پرداختهاند 7.یکیی
از این روایتها ،گزارشی است که بر اساس نقل کشّی از کتاب یکی از بالیان ،ابن سینان
عبارت «انت علی کل شیء قدیر» را که درباره خداوند صادق است 2در خطیاب بیه امیا
بیان میکند.

3

یکی دی ر از اخبار عجیب و بریب ابن سنان خبری است که در آن ،یک قوربابه کیه
مذهب عثمانی داشته است هن امی که از اما
گوشزد میکند که اگر ادامه دهی علی

اما

سخنانی دربیاره عثمیان مییشینود بیه
را سبّ خواهم کرد 9.در جیایی دی یر،

ابن سنان روایتی را از اسماعیل بن جابر ،فرزند جابر جُعفی دد728 .ق) نقل میکند که بیر
اساس آن ،پیامبر در هن ا شب به همراه نوری مانند ماه دیده میشد.

1

روایت دی ری از او نشان میدهد که اما معصو در حالی که هنوز در رحم مادر است،
صداهای بیرون را میشنود و پ

از اینکه به دنیا پا میگذارد بیر روی بیازوی راسیتش،

آیاتی نوشته شده است و زمانی که اما میشود ،عمودی از نور برای او بلند میشود که در
آن اعمال بندگان را مشاهده میکند ۶.به هر ترتیب ،جدای از درستی ییا نادرسیتی چنیین
روایاتهایی ،میتوان به منشأ اتها به بلو درباره ابن سنان پی برد.
 .1اسناد گزارش های روایی ابن سنان در کتابهای حسوین بون سوعید اهووازی اطالعوات مفیودی را در اختیوار موا
میگذارد.
 .2ر.ک :بقره ،آیات  ۵۵1 ،۵۵۵ ،5۵و موارد فراوان دیىر.
 .3کشی ،هجرل ،ص  ،۶45ش۵۵1۵
 .4مفید ،االخاصرص ،ص7۵۵؛ صفار قمی ،بصرئر ،ص ،7۶4ح.5
 5کلینی،المرف  ،ج  ،۵ص .44۵
 .6صفار قمی ،بصرئر ،ج ، ۵ص.474
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موضوع بعدی درباره این اتها  ،مشایخ ابن سنان است .در میان مشایخی که ابن سنان
در طری روایتهای آنان قرار میگیرد به افرادی برمیخوریم که به طور گستردهای متهم
به بلو بودند .در بین این افراد ،شخصیت جنجالی مف ل بین عمیر دد .پی

از 783ق) از

اهمیت بیشتری برخوردار است .تعداد زیادی از روایتهای ابن سنان بدون واسطه از طری
او عبور کرده است.
نقل وسیع این روایتها به همراه گزارشی نشان میدهید کیه امیا هفیتم
انی

و همد و راحتی بخش اما هشتم

و نهم

وی را

قرار داده بود و این امر را به ان

مف ّل نسبت به خود تشبیه میکرد 7.این امر میتواند نشانه گردانندگی جریان موسو بیه
جریان مف ّل؛ یعنی جریان متهم به بلو بهوسیله ابن سنان در آن دوره باشد.

2

یکی دی ر از مشایخ جنجالی ابین سینان ،ابوالجیارود دد .بعید از 711ق) از اصیحاب
باقرین

است که در همان زمان به زیدیه گرایش پیدا کرد 3.او در منابع امامییه ،میورد

نکوهش جدی قراردارد .گفته میشود ،او ملقب به سُرحوب به معنیای بلنید قامیت 9بیوده
است ،اما اما باقر

با بیان ایین کیه سُیرحوب نیا شییطان کیوری اسیت کیه در درییا

میزیست ،شادمانی او را از داشتن این لقب برهم زد 1.به هرحال ،ابوالجارود در معرض این
اتهامات بوده است و اینکه ابن سنان بسیار از او نقل روایت کرده است ،مییتوانید نشیان
دهنده تبعیت او از گرایشهای ابوالجارود باشد.

۶

 .1کشی ،هجرل ،ص .۶۵1
 .2ر.ک :مدرسی ،ممابرهفرایندتمرم  ،ص .۷۵ ،۵1 ،۵7
 .3ابو الفرج اصفهانی ،مقرت الطرلبیین ،ص۵77
 .4این تحلیل فان اس مبتنی بر معناشناسی لغوی سرحوب و نه اطالعات تاریخی محو
جرمعه ،ج  ،۵ص.)7۵4
 .5برای فهرستی از این مذمتها ر.ك :کشی ،هجرل ،ص .551
 .6روایات او از ابولجارود (برقی،المحرسن ،ج ،۵ص 4و .)۶

اسوت (فوان اس ،کتالالو
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همچنین ،منخَّل بن جمیل که به دلیل نقل از جابر جعفی 7متهم به بلو شده بیود 2،در
بسیاری از موارد در طبقه باالتر از ابن سنان در حدی قرار میگیرد و از مشایخ ابن سنان
تلقی میشود 3.با این حال نمیتوانیم از شواهدی که ابن سنان را از اتهامات تبرئه میکنند
یا در این باره ،تردیدی جدی ایجاد میکنند ،چشم پوشی کنیم.
در جمع بندی نهایی میتوان گفت که ابن سنان به عنوان سرخط اصلی ییک جرییان
حدیثی محسوب میشود .ابها زیادی درباره دیدگاه طرفداران ییا شیاگردان ابین سینان
نسبت به او وجود دارد .همچنین ،روایاتهایی که بوی بلو از آن به مشا میرسد در میان
روایتهای او فراوان هستند ،اما انتساب او به گروه بالیان ،چندان آسان نیست.
شاگردی و رابطه او با مف ل بن عمر ،نقل روایتهای ابوالجارود و منخل بین خلییل
متهم به بلو بهوسیله او ،نقل روایتهای او بهوسیله شخصیتهای مت ادی ،مانند محمید
بن عیسی بن عبید نماینده خط یون

ی
و هشیا  ،احمید بین محمید بین عیسیی اشیعر ِ

سخت گیر در نقل حدی و حسن بن علی بن یقطین محدک-متکلم و مخالف خط یون
و هشا به ابهامات و تردیدها درباره ابن سنان و جریان فکری او میافزاید ،اما مییتیوان
گفت که وی سر حلقه جریانی بوده است کیه همیواره ،اتهیا بلیو و ضیعف را بیه دوش
میکشیده است .این اتهامات ،بعدها شکل رقی تری به خود گرفتند یا کم کم به فراموشی
سپرده شدند.
 .4نتیجهگیری

در دوره ای از تاریخ که این پژوهش به دنبال پیدا کردن سرنخهایی از جریانهای فکیری
کال امامیه در آن بود ،چند جریان خودنمایی میکردند .جرییان اول کیه بیا چیالشهیای
 .1کشی ،هجرل ،ص  ،۵4ش.77
 .2امرن ،ص  ،7۵4ش.۵4۵
 .3نجاشی ،هجرل ،ص.45۵
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زیادی ،بهویژه از سوی جامعه ارتدوک

حدی گرای امامی روبهرو گردید ،جریان ییون

بن عبدالرحمن بود که به روشنی از جریان فکری هشا بن حکم پیروی میکرد.
یون  ،مانند استادش ،هشا بن حکم به اظهار عقاییدی مییپرداخیت کیه حساسییت
جامعه ارتدوک

امامیه را برمیان یختند .سخنان او به موضوعات بح بران ییزی ،ماننید

مباح توحیدی و بهویژه مباح مربوط به امامت ارتباط پیدا میکرد .یون

به دلیل ایین

راه و روش با مخالفتهای وسیعی از سوی جامعه امامیه روبهرو شد.
همچنین ،جناح هشا بن سالم که ابن ابی عمیر و برخی هم نان و شاگردانش ،آن را
پیگیری میکردند ،بهویژه به دلییل تعارضیی کالمیی کیه بیا هشیا بین حکیم داشیتند
عمدهترین مخالفتها را از خود نشان میدادند .به همین ترتیب در قم ،دو جریان کالمیی
وجود داشت که یکی طرفدار یون

و دی ری مخالف آن بود ،اما شخصیت روایی او مورد

پذیرش همه گروههای کوفی ،قمی و بعدها گروههای بددادی بیود و هییم خدشیهای بیه
جای اه روایی او وارد نمیشد .روایتها و گزارشهای محمد بن عیسیی بین عبیید ،هییم
تردیدی درباره همراهی او با جرییان ییون

بین عبیدالرحمن بیاقی نمییگیذارد .وی در

دوره ای نمایندگی این جریان را بر عهده گرفت که این جریان نف های باقیمانده خود را
شمارش میکرد.
جریان بعدی ،جریان حدیثی است .علی بن جعفر از معمّران اصحاب امامیه بود که به
عنوان یکی از بزرگان جریان حدیثی محض شناخته میشد .او به دلیل این گرایش حدیثی
و تسلیم محض در برابر روایتها به راحتی امامت اما خردسال را پیذیرفت ،در حیالیکیه
گروه های دی ری از محدثان در میان اصیحاب امیا جیواد

یافیت مییشیدند کیه تیا

مدت های زیادی نتوانستند به راحتی با بحران امامت کودکی خردسیال کنیار بیاینید .ایین
جریان ،جریان بالب بر همه جریانهای فکری امامیه بود و توجه جامعه امامی را به خیود
جلب کرده بود.
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درباره ابو هاشم جعفری کیه از جای یاه اجتمیاعی خیوبی در امامییه و خیارج از امامییه
برخوردار بود ،مسئله تا حدی مبهم است؛ زیرا با وجود شواهد متعیدد عالقیه جیدی او بیه
جریان جنجالی یون

بن عبدالرحمن ،عالقه گیروههیای مختلیف کالمیی و حیدیثی بیه

روایتهای او ،درباره این که از کدا جریان فکری تبعیت میکرد ،ابهیا ایجیاد مییکنید.
شاید همین اقبال عمومی به او بتواند او را در زمره محدثان قرار دهد.
با این حال ،جریان حدیثی کالمی به دلیل التزا جدی تر به نصیوص معصیومان

،

جای اهی کمتر از جریان حدیثی محض نداشت .در این دوره ،ابین ابیی عمییر از بزرگیان
جریان حدیثی کالمی و شاگردش ،یعقوب بن یزید به نمایندگی جریانی تبدیل شده بودند
که به نقد جدی هشا بن حکم و اندیشههای کالمی او میپرداخت .عبدالرحمن بن حجاج
که درباره راه و روش او نمیتوان به راحتی ق اوت کرد به عنوان شخصیت مرجع در میان
امامیه مطرح بود و بزنطی که با قوت بیشتری میتوان او را در زمیره محیدک -متکلمیان
قلمداد کرد از جای اه روایی ویژهای در نزد همه گروهها برخوردار بود.
در این دوره ،جریان متهم به بلو بیا رهبیری محمید بین سینان از عظمیت بسیزایی
برخوردار بود .او عنوان سر خط اصلی یک جریان حدیثی محسوب میشود و روایاتهایی
که بوی بلو از آن به مشا میرسد در میان سخنان او فراوان است ،اما انتساب او به گروه
بالیان ،چندان آسان به نظر نمیرسد .به هر ترتیب ،مییتیوان گفیت کیه وی سیر حلقیه
جریانی بود که همواره از سوی عده ای به بلو متهم میشد ،این اتهامات با گذشت زمیان
کمرنگتر شد.
الز به توضیح است ،این پژوهش شروعی برای مطالعیات عمیی تیر دربیاره جرییان
شناسی اصحاب امامیه در این دوران بسیار حساس از نظر تاریخ اسیال ؛ یعنیی نیمیه اول
قرن سو است .هنوز ف اهای خالی زیادی بیرای مطالعیات عمیی تیر دربیاره ارتباطیات
اجتماعی و علمی میان محدثان و متکلمان این دوره وجود دارد که بیه راحتیی مییتوانید
موضوع چند پایان نامه ارشد یا دکتری را به خود اختصاص دهد.
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