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چکیده

َ َ
این مقاله در صدد پیجویی جریان کالمی منسوب به هشام بن حکم ،در بغداد از باازه زماانی پاس از درگذشات
هشام در اواخر سده دوم تا پایان سده سوم هجری است .هد نهایی این پژوهش ،بازخوانی و بازشناسای زوایاایی
َ َ
پنهان و ناشناخته از تاریخ تفکر امامیه است .پرسش اصلی این پاژوهش (آیاا خاط کالمای هشاام بان حکام در
بغداد ،پس مرگ او باه طاور کلای باه محااق رفات؟) ،باا ایان فرضایه پایگیاری میشاود کاه جریاان کالمای
َ َ
هشام بن حکم ،پس از درگذشت او با تالشها و فعالیتهای کالمی شاگردان و پیروان فکاری او در بغاداد امتاداد
َ َ
یافته است .به رغم آنکه این جریان کالمی مانند زمان هشام بان حکام پار روناق نباود ،کنشاگری و نقشآفرینای
پیروان فکری هشام در این دوره بسیار قابل توجه بوده است .در این زمان یونس بان عبادالرحمن و دیگار شااگردان
َ َ
هشام بن حکم از فعاالن برجسته خاط کالمای یااد شاده در بغاداد باه شامار مایرفتناد .همچناین گروهای از
غیر امامیان متثیر از هشام نیز در بغداد ّفعال بودند .البته ،این جریان کالمی در میان جامعه امامیه بغاداد مخالفاانی
نیز داشته است.
کلیدواژهها

َ َ
جریان کالمی ،بغداد ،هشام بن حکم ،یونس بن عبدالرحمن ،متکلمان آل یقطین.
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َ َ
هشام بن حکم  -از اصحاب امام صاادق و اماام کاا م  -یکای از نامادارترین متکلماان
امامیه در سده دوم هجری به شمار میرود که مورد تمجید برخی از ائمه نیز قرار داشته اسات
(شیخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص ۵۵۴۔ .)۵۶0جایگاه علمی و کالمی او تا جایی بلند بود که بعضی بارای
مشهور شدن ،با افتخار از منا رهشان با هشام سخن میگفتند (زمخشاری،۱۴۱2 ،ج ،۴ص  .)۱۸هشاام
در پرتو معار اهل بیت منظوماه فکاری و کالمای ویاژهای پیریازی کارد و در ایان راساتا
شاگردانی پرورش داد و آیاری نیز تثلیف کرد .او نظریهپردازی و تبیینهای نوینی را در موضاوعات
کالمی چون توحید الهی ،صفات الهی و امامت ارائه داد و برای مادتهای طاوالنی نظرگاههاای
َ َ
کالمی او در محافل خ َردورزی نقد و بررسی میشد .پیروان فکری هشام بن حکم که در منابع باه
َ َ
هشامیه (بغدادی ،۱۴0۸ ،ص  )7۱یا حکمیه (فخر رازی ،۱۴۱3 ،ص  )۵۹نامبردارند ،پس از هشاام و ضامن
دفاع از آموزههای او به گسترش آن آموزهها همت گماشتند .میدانیم که شهر بغداد  -در نیماه دوم
َ َ
سده دوم هجری  -پایگاه مهمی برای فعالیتهای کالمی هشام بن حکم به شمار میرفته اسات و
َ َ
هشام بن حکم پس از تثسیس بغداد و رونق گرفتن مباحرات فکری در آنجاا باه هماراه جمعای از
شاگردانش از کوفه به بغداد مهاجرت کرد و افزون بر پیگیری بحثهای کالمی ،در ایان شاهر باه
تربیت شاگردانی همت گماشت و بغداد در نیمه دوم ساده دوم هجاری باه عناوان کاانون اصالی
َ َ
شاگردان و پیروان فکری هشام بن حکم مطرح بوده است.
َ َ
اینک و در این پژوهه با این پرسش اساسی مواجه هستیم که آیا پس از مرگ هشاام بان حکام،
جریان کالمی منسوب به او در بغداد به طور کلی به محاق رفت یا آن که فعالیتهای کالمی ایان
جریان در آن شهر همچنان استمرار و تداوم یافت؟ در پی این پرساش ،پرساشهای دیگاری نیاز
قابل طرحاند ،از جمله این که این خط کالمی تا چه زمانی در بغاداد امتاداد داشاته اسات و چاه
َ َ
کسانی رهبری آن را بر عهده داشتند؟ حضور و نقشآفرینی جریان کالمی هشام بن حکم در ایان
بازه زمانی در بغداد تا چه انادازه باوده اسات؟ و آیاا ایان جریاان کالمای در میاان امامیاه بغاداد
َ َ
مخالفانی داشته است؟ به نظر میرسد پس از هشام بن حکم ،شاگردان و پیروان فکریاش خاط
فکری۔کالمی او را تداوم بخشیدند .البته ،این جریان مانند دوران قبل پرآوازه نبود ،اما فعالیتهای
کالمی و تثییرگذاری فکری متکلمان این جریان در این محدوده زمانی بسیار قابال توجاه اسات.
َ َ
شناسایی وبررسی جریان فکری هشام بن حکام باه عناوان یکای از جریانهاای ماؤیر امامیاه در
سدههای دوم و سوم هجاری ،در تحلیال زوایاای پنهاان تااریخ تفکار امامیاه بسایارمهم اسات.
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با این همه ،در پژوهشهای جدید ،چندان به بررسی این جریان فکاری در بغاداد پرداختاه نشاده
است .محمدتقی سبحانی در ضمن درسگفتارهای خویش اشاره کوتاهی به ایان جریاان داشاته
َ َ
است .همچنین محمد جعفر رضایی در مقالهای با عنوان «امتداد جریان فکری هشام بن حکم تاا
شکلگیری مدرسه بغداد» فعالیت این جریان فکری از آغاز تا شکلگیری مدرسه کالمای بغاداد
در سده چهاارم و پانجم و در تماام مادارس کالمای امامیاه را پایگیاری کارده و باه اجماال باه
فعالیتهای این جریان در بغداد هم پرداخته است .در پژوهش پیش رو برآنیم که تا باه تفصایل و
َ َ
به شکل خاص جریان کالمی پیرو هشام بن حکم در بغداد را واکاوی و بررسی کنیم.

 .1فعالیتهای کالمی یونس بن عبدالرحمن و شاگردان او
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یونس بن عبدالرحمن  -از اصحاب امام کا م و امام رضا ( -نجاشای ،۱۴07 ،ص  )۴۴۶از موالی
َ َ
خاندان سرشناس آل یقطین  -برجستهترین شاگرد هشام بن حکام در بغاداد اسات (ابنشهرآشاوب،
بیتا ،ص  .)۱۶7گمان میرود یونس بن عبدالرحمن و محماد بنخلیال  -معارو باه ساکا  -در
َ َ
بغداد نزد هشام تربیت شده و پرورش یافته باشند .به هر روی ،یونس باا هشاام بان حکام ارتبااط
نزدیک و تنگاتنگی داشت؛ تا جاییکه از او با تعبیر «من غلمان هشام» ناام بردهاناد (شایخ طوسای،
َ َ
 ،۱۴0۴ج  ،2ص  .)۵۶۱او پس از مرگ هشام بن حکم نیز به عنوان جانشین شاخ استادش ،عهاده
دار رهبری جریان فکری منسوب به هشام در بغاداد ،شاد (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  .)۸۱۸البتاه،
چهره برجسته کالمی و فقهی یونس موج شد خودش به تنهایی هام ماورد توجاه قارار بگیارد و
از اینرو ،بعضی از نویسندگان از متثیران فکری او با تعبیر «یونسایه» (بغادادی ،۱۴0۸ ،ص  )20۸و یاا
«یونسی» (شیخ طوسی ،۱۴۱۵ ،ص  )۴0۱ ،3۹۱ ،3۶۱یاد کردهاند.
یونس بن عبدالرحمن پاس از اساتادش هشاام ،فعالیتهاای کالمای را  -باهرغام فشاارها و
تنگناهای سیاسی دساتگاه خالفات عباسای  -در بغاداد ،پیگیاری کارد .باا ایان حاال ،افکاار و
َ َ
اندیشههای کالمی او به اندازه دیدگاههای کالمی هشام بن حکم در مناابع بازتااب نیافتاه اسات.
برخی گزارشها حکایت از آن دارند که یونس در پارهای از مباحث مهام کالمای ،مانناد «نظریاه
جسم ال کاالجسام» (ابن ابیالحدید ،۱37۸ ،ج  ،3ص  )22۸و «مسا له اساتطاعت» (شایخ طوسای،۱۴0۴ ،
ج  ،۱ص  )3۶۴با نظرگاههای کالمی منحصربهفرد و جنجال برانگیاز اساتادش موافاق باوده اسات.
َ َ
بعضی از پژوهشگران بر این باورند که یونس در مباحث امامت ،از اندیشه هشام بن حکم فاصاله
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گرفت و به دیدگاه جمهور امامیه گرایش پیدا کرد (رضایی ،۱3۹۱ ،ص  .)۹7ناگفتاه نماناد کاه یکای از
فعالیتهای مطرح کالمی یونس بن عبدالرحمن ،رد و نقد مخالفان بوده است (شیخ طوسای،۱۴0۴ ،
ج  ،2ص  )۸۱۸و حتای گفتااه شاده کااه او هازار عنااوان کتااب در ّرد مخالفااان تاثلیف کاارده اساات
(شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص .)7۸0
میدانیم که یونس بن عبدالرحمن بیش از هر چیز دیگری در تالش برای مبارزه و مخالفات باا
گروههای منحر شیعی ّفعال بود که از جمله آنها به درگیری شدید او با فرقاه انحرافای «واقفیاه»
میتوان اشاره کرد (ناوبختی ،۱۴0۴ ،ص  .)۸۱البته ،واقفیان پس از شهادت امام کا م میکوشیدند
تا یونس را با وسوسههای مالی از اعتقاد به امامت امام رضا و همراهی با آن حضرت بازدارند،
اما او نهتنها به خواستههای نامشروع منحرفان واقفی تن ناداد (نجاشای ،۱۴07 ،ص ۴۴7؛ شایخ طوسای،
ّ
 ،۱۴0۴ج  ،2ص  ،)70۶بلکه به پشتوانه علمی و جایگاه اجتماعیاش ،به شدت با واقفیان مبارزه کارد
(شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  )7۶7 ،7۴2و گفته شاده کاه او واقفیهاا را در جریاان منا رههاایش باه
«کالب ممطوره» ملق ساخت (اشعری ،۱۴00 ،ص  .)2۹شااید بتاوان گفات اساتواری یاونس بان
عبدالرحمن در دفاع از امامت امام رضا  ،بسترساز عنایت و توجه ویژه آن حضرت باه او باوده
است (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص .)77۹
یونس بن عبدالرحمن با غالیان کجفهم که در جامعه اسالمی موج بدنامی امامیه میشدند،
نیز به منازعه برخاسته بود .از او اخبار در خور تاوجهی در نکاوهش غالیاانی مانناد ابوالخطااب،
مغیرة بن سعید و محمد بن بشیر در منابع باقی مانده اسات (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص ۴۸۹۔،۴۹۱
 )777 ،77۶ ،۵۸۴ ،۵7۸،۶77 ،۴۹۴و حتی کتابی با نام الرد علی الغالة در نقد آناان نگاشات (نجاشای،
 ،۱۴07ص  .)۴۴۸نقل شده که او به سب حساسیت نسبت به جعل و َد ّس غالیان در اخباار امامیاه،
در پذیرش روایات بسیار سختگیرانه عمل میکرد (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج 2ص۴۸۹۔.)۴۹0
گفتنی است که برخی از مخالفان شیعه ،یاونس را باه تشابیهگرایی ماتهم کردهاناد (بغادادی،۱۴0۸ ،
ص )20۸؛ در حالی که هیچ نشانهای مبنای بار تشابیهگرایی یاونس در مجموعاه آیاار و منقاوالت او
مشاهده نمیشود .در کتاب تحف العقول در ضمن روایتی باور به معرفت اکتسابی به یاونس نسابت
داده شده است (ابن شعبه ّحرانی ،۱۴0۴ ،ص  )۴۴۴که به دالیل زیر نمیتوان به این تکروایت اعتماد کرد:
 .۱در متون دست اول کالمی چون کتاب کافی و کتاب توحید از این روایت خبری نیست؛
 .2کسی از مقاالتنگاران چنین نظریهای را در مس له معرفت به یونس نسبت ندادهاند؛
 .3یونس ،خودش راوی احادیث معرفت اضطراری است (برقی ،۱370 ،ج  ،2ص 27۶۔ .)277
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َ
البته ،برخی در این باره گفتهاند که یونس نیز  -همانند هشام ابان حکام  -باه معرفات اضاطراری
باورمند بوده و فعلیت معرفت را به استدالل و نظر میدانسته است و از همینرو ،بعضی نظرگاه او
در مس له معرفت را اکتسابی پنداشتهاند (رضایی ،۱3۹۵ ،ص .)۱۵3
یونس بن عبدالرحمن  -افزون بر فعالیتهای کالمی و نگارش کتابهای فراوان (ابننادیم ،بیتاا،
ص  - )27۶شاگردان برجستهای نیز تربیت کرده است که آنان ادامهدهناده جریاان فکاری هشاام و
یونس در نیمه اول سده سوم به شمار میرفتهاند که در ادامه ،به آنها میپردازیم.
 .1.1متکلمان آل یقطین و دیگر شاگردان متکلم یونس در بغداد
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َ َ
مهمترین کسانی که در زمرۀ جریان کالمی هشام بن حکم در بغداد فعالیت میکردند ،متکلماانی
از خانادان سرشاناس آل یقطااین بودناد .گزارشهاایی در دساات داریام کاه علاای بان یقطااین -
َ َ
نامدارترین شخصیت آل یقطین  -در بغداد ارتباطاتی با هشام بن حکم داشته اسات (شایخ طوسای،
 ،۱۴0۴ج  ،2ص  .)۵۴۶با این که از شاگردی علی بن یقطین و دیگر یقطینیها در نزد هشاام گزارشای
در دست نیست ،اما میدانیم که برخی افراد شاخ آل یقطین در حلقه شاگردان ممتاز یونس بن
َ َ
عبدالرحمن بودهاند و در امتداد خط فکری هشام بن حکم در بغداد نقشآفارین بودهاناد .جعفار
بنعیسی بن عبید بان یقطاین  -از اصاحاب اماام کاا م (کلینای ،۱3۶3 ،ج  ،7ص  ،)۴00اماام رضاا
(شیخ طوسی ،۱۴۱۵ ،ص  )3۵3و امام جواد (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  - )77۹یکای از ایان افاراد
است که مباحث کالمی را نزد یونس بن عبدالرحمن و هشاام مشارقی فراگرفتاه باود .خاودش در
ّ
این باره به امام رضا عرضه داشت «هما ادبانا وعلمانا الکالم» (شیخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص )7۸۹
و خواستار ارزیابی آن حضرت از کیفیت کاالمآماوزی او نازد آن دو شاد (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج ،2
ص  .)7۸۹جعفر یقطینی ،وابستگی زیادی به جریان فکری هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمن
داشت و با نقل روایاتی میکوشید ضمن رفع اتهامات وارده بر هشاام بان حکام ،برتاری اندیشاه
کالمی او را بر دیگر اصحاب نیز نشان دهد (شیخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص ۵۴۴۔ .)۵۴۶همچناین او در
تمجید استادش (یونس بن عبدالرحمن) نیاز اخبااری نقال کارده اسات (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج ،2
ص  .)77۹طبق برخی گزارشها ،او در مالقاتهای یونس بن عبدالرحمن با امام رضاا همااره
مالزم استادش بود (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  )7۸۹ ،7۸۱،7۸2و در ساال  ۱۹۹قماری باه هماراه
یونس بن عبدالرحمن و سایر بنو یقطین خدمت امام رضا رسید و از اتهامات اصحاب امامیاه
نسبت به جریان کالمی هشام بن حکام نازد اماام گلاهگازاری کارد (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج ،2
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ص  .)7۸۹در این مالقات ،همچنین یقطینی و هشام مشرقی بر انطباق دیدگاههایشان باا آموزههاای
اهل بیت تثکید ورزیدند (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص .)7۹0
جعفر یقطینی ،همانند استادش (یونس بن عبدالرحمن) میانه خاوبی باا خاط فکاری غالیاان
نداشت و در نکوهش کسانی چون ابوالخطاب و مغیرة بن سعید ،اخباری نشر میداد (شیخ طوسای،
 ،۱۴0۴ج  ،2ص .)۸2۹ ،۴۸۹
محمد بنعیسی بن عبید  -از اصحاب امام رضا ،امام جواد ،امام هادی و اماام عساکری -
(موسوی خویی ،۱۴۱3 ،ج  ،۱۸ص ۱۱۹۔ )۱20برادر کهتر جعفر بن عیسی یقطینی هم در شامار شااگردان
نامور یونس بن عبدالرحمن قرار داشاته اسات (ناک :کلینای ،۱3۶3 ،ج  ،۱ص 3۸۸ ،70 ،۵۸ ،۵7 ،۴2 ،۴0؛
شیخ صدوق ،بیتاا ،ص  .)32۹ ،3۵۴ ،3۱2 ،۱3۸ ،۹3او در محلاه ساوق العطاش (نجاشای ،۱۴07 ،ص )33۴
بغداد میزیست (ابنندیم ،بیتا ،ص  )27۸و فعالیتهای کالمیاش را در آنجا پیگیری میکرد.
محمد بن عیسی یقطینی در مسائل کالمی تحت تثییر آموزههای هشام بن حکام و یاونس بان
عبدالرحمن بود و از او با عناوان «یونسای» یااد کردهاناد (شایخ طوسای ،۱۴۱۵ ،ص  .)3۹۱او در میاان
هشامگرایان از جایگاه ویژهای برخوردار بود؛ تا جایی که فضال بنشااذان نیشاابوری -میاراثدار
برجسته خط فکاری هشاام در خراساان  -او را ساتایش کارده (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  )۸۱7و
دربااارهاش گفتااه اساات« :لاایس فاای اقرانااه مرلااه» (شاایخ طوساای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  .)۸۱7محمااد باان
عیسی یقطینی در دفاع از اسال فکریاش بسیار ّفعال بود و از اینرو ،در تمجید و دفاع از هشام
(شاایخ طوساای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص ۵۴۴ ،۵۴2۔ )۵۴۶و یااونس (شاایخ طوساای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص 77۹۔)7۸۹ ،7۸3
اخباری را انتشار داد .همچنین او در نقد اندیشه زرارة بن اعین  -از رهباران جریاان مقابال جریاان
هشام بن حکم  -روایاتی را نقال کارده اسات (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص  ،3۶۴ ،3۵7ج  ،2ص .)۵0۹
ّ
یقطینی با جریان غالیاان باه شادت مخاالف باود و در نکاوهش رهباران ایان جریاان ،احادیاث
درخور تاوجهی گازارش کارده اسات (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص ،77۵ ،702 ،۵۸7 ،۵۸۶ ،۵۸۴ ،۴۸۹
 .)۸۱۱ ،۸0۸ ،۸07او همانند استادش (یونس) با واقفیان نیز مخالفت میکرد و در نقاد دیادگاه آناان
کتاب الواضح المکشوم فی ال د ةلی اهل الوقوم را تثلیف کرد (نجاشی ،۱۴07 ،ص .)33۴
از دیگر متکلمان بنام آل یقطین ،حسن بن علی بن یقطین  -از اصحاب امام کا م ،امام رضاا
و امام جواد ( -کلینی ،۱3۶3 ،ج  ،۶ص ۴3۴؛ نجاشی ،۱۴07 ،ص  )۴۵است که رجالشناسان امامیاه از
او با عنوان «فقیه متکلم» یاد کردهاند (شیخ طوسی ،۱۴۱7 ،ص ۹۹؛ نجاشی ،۱۴07 ،ص  .)۴۵به صاراحت،
گزارشی مبنی بر شاگردی حسن بن علی بن یقطین از یونس بان عبادالرحمن در دسات نیسات،

✺

َ َ
ولی میدانیم که او برای هشام بن حکم طل رحمات نماوده (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  )۵۴۶و
خبری نیز در تمجید یونس نقال کارده اسات (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  .)7۸۴از ایانرو ،گماان
میرود که او همانند عموزادگانش ،تحت تثییر جریان فکری هشام و یونس بوده اسات .در برخای
از منابع نیز از همنشینی موسی بن عیسی بن عبید یقطینی با یونس بن عبدالرحمن سخن باه میاان
آمده است (شیخ طوسای ،۱3۶3 ،ج  ،3ص 2۸0 ،27۹؛ شایخ طوسای ،۱3۶۴ ،ج  ،۸ص )۴0؛ باا ایان هماه ،از
گرایش کالمی او چیزی نمیدانیم.
ُّ
هشام بن ابراهیم ختلی بغادادی 1معارو باه هشاام مشارقی  -از اصاحاب اماام رضاا -
(شیخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص  3۵7ج  ،2ص  )7۸۹یکی دیگر از متثیران فکری جریان هشام و یاونس در
بغداد به شمار میآید .گزارش صریحی مبنی بر دانشآموزی او نزد هشام و یونس در دست نیست
و البته ،میدانیم که او در خط فکری هشام بوده و حتای هشاامگرایاانی چاون جعفار بان عیسای
یقطینی از او کالم فراگرفته بودند.
ابوعمرو کشی در گزارش مهمی به اسنادش از محمد بنعیسی بنعبید مینویسد:

ّ
محقق شوشتری ،هشام مشرقی را همان هشام بن ابراهیم احمر از اصحاب امام کاا م و اماام رضاا
معرفی کرده است (شوشتری ،۱۴۱۹ ،ج  ،۱0ص  .)۵۱۱بنابراین ،گماان مایرود کاه هشاام حارول کاه
ابوالحسن اشعری از دیدگاه او دربارۀ مس له استطاعت در کنار دیادگاههاای دیگار متکلماان اماامی
ً
سخن به میان آورده است (اشعری ،۱۴00 ،ص  ،)۴3همین هشام مشرقی باشاد .احتمااال وا ه «احمار»

 .1نجاشی او را با هشام بن ابراهیم عباسای  -دیگار صاحابی اماام رضاا  -یکای پنداشاته اسات (نجاشای،۱۴07 ،
ص  ،)۴3۵اما رجالشناسان معاصر ،برداشات نجاشای را نادرسات دانساته و هشاام بان اباراهیم مشارقی را غیار از
هشام بن ابراهیم عباسی دانستهاند (موسوی خویی ،۱۴۱3 ،ج  ،20ص 2۹2؛ شوشتری ،۱۴۱۱۹ ،ج ، ۱0ص .)۵۱۸

َ
بازخوانی جر یان کالمی هشام بن َحکم در بغداد ...

هشام مشرقی به همراه  ۱۶نفر از جمله یونس و جمعی از آل یقطین باه نازد حضارت
رضا رسیدند و از اتهامهای اصحاب امامیه نسابت باه خودشاان ،گالیاه کردناد.
جعفر بنعیسی یقطینی در این دیدار از جواز فراگیری کالم از کسانی مانناد یاونس و
هشام مشرقی ،پرسید که آن حضرت کالمورزی آن دو را تثیید کرد (شیخ طوسای،۱۴0۴ ،
ج  ،2ص  .)7۸۹همچنین در این نشست ،هشام مشرقی در گفتوگو با امام تثکیاد
کرد که کتاب جامعی حاوی سخنان پدرانتان در نزد ماست و ما با تکیه باه آن ،ساخن
میگوییم (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص .)7۹0

۶1

۶2
1399
تابستان
ی |■ 3
پژوهاره
اخالق شم
■
علمی ۔اهل بیت
دوفصلنامه کالم
139۶
بهار3و| پاییز
شماره
پژوهشی
فصلنامۀ

به «حرول» تصحیف شده است .ایان گماناه از آن رو تقویات میشاود کاه نظرگااه او در مسا له
َ َ
استطاعت با دیدگاه هشام بن حکم بسیار نزدیک است (اقوام کرباسی ،۱3۹۴ ،ص 3۹۔.)۴0
علی بن یونس بن بهمن  -از اصحاب امام رضا (شیخ طوسی ،۱۴۱۵ ،ص  - )3۶3نیز بر خاال
َ َ
پدرش یونس بن بهمن 1،در خط فکری هشاام بان حکام قارار داشاته و روایتای در تثییاد برخای
َ َ
اندیشههای هشام بن حکم ،منتشر کرده است (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  .)۵۴۴جعفار بان عیسای
یقطینی -شاگرد بنام یونس  -نیز با او مرتبط بوده است (شیخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  .)۵۴۴با توجه باه
صحبت علی بن یونس بن بهمن با امام رضا  ،گماان مایرود کاه او در دوران زعامات فکاری
ً
یونس بن عبدالرحمن میزیسته و احتماال بیشتر تحت تثییر آموزههای یونس بوده اسات .محماد
(شیخ طوسی ،۱۴۱۵ ،ص )37۸ ،3۶۶
بن یونس بن عبدالرحمن  -از اصحاب امام رضا و امام جواد
 را نیز شاید بتوان در خط فکری پدرش یاونس جاای داد؛ باه ویاژه آن کاه او روایتای در تمجیادپدرش نقل کرده (شیخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  )77۹و فضل بن شاذان نیشابوری نیز با او ارتباط داشته
ً
است (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  .)77۹ ،773اهرا محمد بن یونس همبند محمد بن ابیعمیار در
زندان هارون عباسی بوده و در آنجا ابن ابیعمیار را از اعتارا باه نفاع دساتگاه خالفات بار ایار
شااکنجه ،باار حااذر داشااته اساات (نجاشاای ،۱۴07 ،ص 32۶؛ شاایخ طوساای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  .)۸۵۵بعیااد
ُ
نمینماید که او به سب گرایشهای کالمی مورد آزار و اذیت خلیفاه عباسای قارار گرفتاه باشاد.
البته ،گزارش زیادی از دیدگاه کالمی محمد بن یونس در دست ناداریم و تنهاا روایتای مبنای بار
تکذی ابو بصیر و اندیشه نادرست واقفیان از او نقل شده است (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص .)773
 .2.1خط فقهی۔اجتهادی یونس بن عبدالرحمن در بغداد

فقه امامیه در سده دوم و با تالشهای صادقین با قالبی مدون عرضه شد ،اماا در میاان برخای از
اصحاب امامیه در میانه سده دوم در فهم اندیشه فقهی چالشهایی وجاود داشات و بار پایاه موضاع
گیریهای مربوط به کاربرد ادله گوناگون فقهی ،اصحاب امامیه در این دوره به چند گروه متمایز تقسیم
میشدند که در فقه ،تحلیلی فراتر از متون روایات را بهکار میبستند (پاکتچی ،۱3۸0 ،ص  .)۱۶7یکای از
 .1یونس بن بهمن از راویان متهم به غلو است (ابنغضائری ،۱۴22 ،ص  )۱0۱که در مذمت یونس اخبااری را انتشاار داده
است (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص .)3۵7
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۶3
َ
بازخوانی جر یان کالمی هشام بن َحکم در بغداد ...

َ َ
شاخ ترین جناحهای فقهای در ساده دوم و ساوم هجاری ،جنااح هشاام بان حکام و یاونس
بن عبدالرحمن است که به «اجتهادگرایی» معرو بودهاناد (پااکتچی ،۱3۸۵ ،ص  .)2۱ناگفتاه نماناد
َ َ
که کالمورزی آنان در اندیشههای فقهیشان بیتثییر نبوده و هشام بن حکم در عرصه فقاه ،همچاون
عرصه کالم از موقعیتی ویژه برخوردار بوده است (شیخ مفید ،۱۴۱۴ ،ص  )۵2و حتی آیااری چاون کتااب
علل التحریم و الفرائض را در فقه تثلیف کرده بود (نجاشی ،۱۴07 ،ص  .)۴33با ایان حاال ،آرای فقهای ۔
اجتهادی او در منابع چندان بازتاب نیافته است و دیدگاههای فقهی شاگردش یونس بان عبادالرحمن
بیش از او در تاریخ فقه امامیه مطرح بوده است؛ تا جاییکاه او را در زمارۀ شاش فقیاه برتار در میاان
اصحاب امام کا م و امام رضا جای دادهاند (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص .)۸03
ّ
نقل است که یونس بن عبدالرحمن بخشهای زیادی از فقه را از حریز بان عبداللاه سجساتانی -
از شاگردان زراره  -فراگرفته بود (شیخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  ،)۶۸۱ولای روش اجتهاادی او باا رویکارد
رأیگرایی زرارة بن اعین تفاوت داشت (شیخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص  .)373آموزههاای فقهای یاونس بار
تجویز عمل به نوعی قیاس در استنباط فقهی و محدود کردن عمل به اخبار آحاد ،مبتنی باود (پااکتچی،
 ،۱3۸0ص  .)۱۶7باید افزود که  -در نگاه منتقدان  -روش استنتاجی و اجتهاادورزی یاونس در تحلیال
مسائل فقهی« ،قیاس» تلقی میشد (پاکتچی ،۱3۸۵ ،ص  .)2۱از اینرو ،او را باه عمال کاردن باه قیااس
متهم میکردند (سید مرتضی ،۱۴0۵ ،ج  ،3ص )3۱۱؛ در حالی که یونس باه اجتهاادورزی در دایاره ّ
سانت
َ َ
پایبند بود (نک :کلینی ،۱3۶3 ،ج  ،۱ص  .)70 ،۴2گفتنی است که هشام بن حکم  -استاد یونس  -نیاز در
مس له قیاس با هشام بن سالم اختال نظر داشت (نجاشی ،۱۴07 ،ص .)220
به هر حال ،یونس بن عبدالرحمن با تثلیف آیار فراوان فقهی چون الجاامع الکبیار فای الفقاه،
علل النکاح و تحلیل المتعه ،االحتجاج فی الطالق ،اختال الحج و العلل الکبیر (نجاشی،۱۴07 ،
ص  )۴۴7و همچنین با پارورش شااگردانی ّ
مبارز ،رویکارد اجتهاادی۔فقهی خاویش را در بغاداد
گسترش داد .نسلی از فقیهان که یونس بن عبدالرحمن تربیت کرده بود ،در منابع به «یونسای» یاا
«اصحاب یونس» نامبردارند (نک :رضایی ،۱3۹۱ ،ص  .)۹۸از جمله شاگردان فقهای یاونس در بغاداد
میتوان به عباس بن موسی وراق بغدادی نویسنده کتاب المتعه و از اصحاب مورد اعتمااد امامیاه
اشاره کرد (نجاشی ،۱۴07 ،ص  )2۸0که رجالشناسان با تعبیر «یونسی» (شایخ طوسای ،۱۴۱۵ ،ص  )3۶۱و
یا «من اصحاب یونس» از او نام بردهاند (نجاشای ،۱۴07 ،ص  .)2۸0عباس وراق قری به ۶0روایات
فقهی از یونس نقل کرده است (رضاایی ،۱3۹۱ ،ص  )۹۹که این امر بیش از پایش ارتبااط فقهای او باا
یونس را روشن میسازد.

یحیی بن ابیعمران همدانی یکی دیگر از شاگردان فقهی یاونس اسات کاه باا تعبیار «تلمیاذ
یونس بن عبدالرحمن» و «یونسی» از او یاد کردهاند (شیخ صدوق ،بیتا ،ج  ،۴ص ۴۵0۔۴۵۱؛ عالمه حلای،
 ،۱۴۱7ص  .)2۹2برقی او را در زمرۀ اصحاب نورسایده و جاوان اماام رضاا دانساته (برقای ،بیتاا،
ص  )۵۴که با آن حضرت مکاتبه داشته است (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  .)۸2۸یحیی بن ابی عماران
ّ
روایات فراوانی در فقه و کالم از یونس بن عبدالرحمن نقال کارده اسات (صافار ،۱۴0۴ ،ص ،2۸ ،2۶
۱۶۸ ،۱۶۵ ،۱۵۸ ،۱3۶ ،۱30؛ کلینی ،۱3۶3 ،ج  ،۱ص  ،2۶۵ج  ،۵ص  ،2۱ج  ،7ص 2۴۴؛ شایخ صادوق ،بیتاا ،ج ،۴
ص 2۸0؛ شاایخ صاادوق ،۱3۸۵ ،ج  ،۱ص 200 ،۱32؛ شاایخ طوساای ،۱3۶۴ ،ج  ،۶ص  ،۱۴0ج  ،۹ص  ،3۱۵ج ،۱0
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ص  .)33باید افزود که ابن ابیعمران همدانی از جایگاه ویژهای در میاان امامیاه برخاوردار باوده و
ً
خودش نیز پیروانی  -اهرا در فقه  -داشته است (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص .)۸2۸
ّ
همچنین از شاگردان فقهی یونس باید به احماد بان عبداللاه بان مهاران کرخای معارو باه
«ابن خانبه» اشاره کرد (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص ۸37؛ نجاشای ،۱۴07 ،ص  )۹۱کاه باا تعبیار «مان
غلمان یونس بن عبدالرحمن» از او یاد کردهاند (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  .)۸37ابان خانباه نیاز
ً
اهرا در فقه دنبالهرو یونس بوده است .او کتابی در موضوع اعمال شبانهروز به نام التادیا داشاته
و نجاشی با تعابیری چون «حسن ّ
جید ،صحیح» آن را ستوده است (نجاشای ،۱۴07 ،ص  .)۹۱گماان
میرود که این ایر در شرح کتاب یوم و لیله استادش (یونس بن عبدالرحمن) نگاشاته شاده اسات
(نجاشی ،۱۴07 ،ص .)۴۴۸
رجالشناسان امامیه ،محمد بن احمد بن مطهر بغدادی  -از اصحاب امام هادی و امام حسان
عسااکری (برقاای ،بیتااا ،ص ۶0؛ شاایخ طوساای ،۱۴۱۵ ،ص  - )۴0۱ ،3۹۱را نیااز «یونساای» خواندهانااد
(شیخ طوسای ،۱۴۱۵ ،ص  .)۴0۱گمان نمیرود که او یاونس بان عبادالرحمن بغادادی (م 20۸ .ق) را
در کرده باشد و از همینرو ،هیچ روایتی از یونس نقل نکرده است .از ابن مطهار بغادادی تنهاا
یک روایت کالمی (خصیبی ،۱۴۱۱ ،ص 3۵3۔ )3۵۴و دو روایت فقهای در موضاوع ازدواج و نمازهاای
مستحبی در ماه رمضان در منابع باقیمانده است (رضاایی ،۱3۹۱ ،ص  )۹۹کاه در ایان مسا له فقهای
اخیر با یونس بن عبدالرحمن اشترا نظر دارد (رضایی ،۱3۹۱ ،ص  .)۹۹از اینرو ،احتمال میرود که
او در امتداد جریان فقهی یونس قرار داشته و یونسی خواندن او به ساب تثییرپاذیری فقهایاش از
یونس بوده است.
یکی از فقهای امامیه ،نوح بن شعی بغدادی  -از اصحاب امام جواد  -اسات کاه در بغاداد
فعالیت میکرد و احادیث فقهی او در مصادر امامی در خور توجهاناد (برقای ،۱370 ،ج  ،2ص ۴۴۱ ،۴2۶؛

کلینی ،۱3۶3 ،ج  ،3ص  ،2۵0ج  ،۵ص 3۶2 ،33۸۔۵۶۱ ،3۶3۔  ،۵۶2ج  ،۶ص ۴۴3 ،323 ،2۹۸؛ شیخ طوسای،۱3۶3 ،

✺

ً
ج  ،۱ص  ،۴۸3 ،۱07 ،3۵ج  ،2ص ۱3۴؛ شایخ طوساای ،۱3۶۴ ،ج  ،۱ص  .)37۱ ،2۴۱ ،۱۴2 ،۱2۴او اصااالتا اهاال
نیشابور بود و با عنوان نیشابوری و یا خراسانی در طرق بعضی از روایات قرار گرفتاه اسات (شوشاتری،
َ َ
 ،۱۴۱۹ج  ،۱0ص  .)۴۱0نوح بن شعی با محافل هوادار هشام بن حکم مارتبط باود (شایخ طوسای،۱۴0۴ ،
ج  ،2ص  )۸33و از هشامگرایاانی چاون عبادالعزیز بان مهتادی اشاعری ،روایات نقال کارده اسات
(شیخ صدوق ،۱۴03 ،ص  .)2۴۹افزون بر این ،فضل بن شاذان  -هوادار بنام هشام و یاونس  -در عاراق باا
او مالقات کرده و مسائلی از فقه را نیز از او فراگرفته (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص ۸32۔ )۸33و با تعاابیری
ً
ً
ً ً
مانند «فقیها عالما صالحا مرضیا» از نوح بن شعی یاد کارده اسات (شایخ طوسای ،۱۴۱۵ ،ص  .)37۹باا
این همه ،از ارتباط این فقیه بغدادی با یونس بن عبدالرحمن چیزی نمیدانیم.

 .2فعالیت کالمی دیگر شاگردان و پیروان هشام در بغداد

۶۵
َ
بازخوانی جر یان کالمی هشام بن َحکم در بغداد ...

افزون بر فعالیتهای کالمی و فقهی یونس بن عبدالرحمن و شاگردان او در بغداد ،برخی دیگر از
َ َ
شاگردان هشام بن حکم نیاز از اواخار ساده دوم و اوائال ساده ساوم در بغاداد فعالیات کالمای
داشتهاند .شاید بتوان گفت آنان مستقل از یونس در بغاداد فعالیات میکردناد .یکای از شااگردان
مشهور هشام ،ابومالک حضرمی کوفی از اصحاب امام صادق و اماام کاا م اسات (نجاشای،
ً ً ً
 ،۱۴07ص  )20۵که رجالشناسان با تعبیر «کان متکلما ،یقة یقاة فای الحادیث» از او یااد کردهاناد
(نجاشی ،۱۴07 ،ص  .)20۵ابومالک حضرمی رابطه نزدیکی با هشام داشته است تاا جاایی کاه از او
ً
به عنوان «احد رجال هشام» نام بردهاناد (کلینای ،۱3۶3 ،ج  ،۱ص  .)۴۱0ااهرا او همزماان باا هشاام
َ َ
َ َ
بن حکم از کوفه به بغداد آمده و در آنجا به همراه هشام بن حکم در مجاالس کالمای دولتماردان
عباسی شرکت میجسته است (مسعودی ،3 ،۱۴0۴ ،ص 37۱۔ .)372به احتمال زیاد ،درگیری ابومالاک
حضرمی با ابن ابی عمیر بغدادی دربارۀ شؤون امام در بغداد رخ داده است که هشام در ایان نازاع
از دیدگاه او جانبداری کرده بود (کلینی ،۱3۶3 ،ج  ،۱ص .)۴۱0
ابومالک حضرمی در شمار یاران هشام قرار داشت ،اما او از یک شخصیت مستقل کالمی نیز
برخااوردار بااود و حتاای پیرواناای هاام داشاات (اشااعری ،۱۴00 ،ص ۴2۔۵۱ ،۴3۔ .)۵2در مقاام واکاااوی
َ َ
دیدگاههای کالمی حضرمی ،تفاوتهای اندکی میان آرای او و هشام بن حکم به چشم میآید .او
َ َ
و اصحابش ،در مس له استطاعت  -همانند هشام بن حکم  -به استطاعت مع الفعل بااور داشاتند
(اشاعری ،۱۴0 ،ص  )۴3و با این حال ،در این موضوع اختالفاتی نیز با هشام داشاتهاند (اشاعری،۱۴00 ،
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َ َ
ص  .)۴2ابومالک حضرمی و پیروانش  -همانند هشام بن حکم  -ارادۀ الهی را باه حرکات تفسایر
کردهاند ،اما بر خال هشام ،اعتقاد داشتند که ایان اراده غیار از ذات باریتعاالی اسات (اشاعری،
 ،۱۴00ص  .)۴2همچنین ابومالک حضرمی و وابساتگان فکاریاش معرفات بااری تعاالی را مرال
هشام اضطراری میدانستند ،ولی در تبیین آن با هشام اختال داشتند و معتقد بودند جایز اسات
خداوند برخی از بندگان را از معرفت منع نماید و با وجود این آنان را به اقرار مکلف سازد (اشاعری،
 ،۱۴00ص ۵۱۔.)۵2
َ َ
یکی دیگر از شاگردان برجسته هشام بن حکم کاه در بغاداد فعالیات کالمای داش ،محماد بان
َ َ
خلیل بغدادی معرو به «سکا » است که در منابع با عنوان «صاح هشام بان حکام» (نجاشای،
َ َ
 ،۱۴07ص  )32۸و «تلمیذ هشام بن حکم» (ابنحزم ،۱3۱7 ،ج  ،۴ص  )۹3از او یاد شده ،فضال بان شااذان
َ َ
او را رهبر جریان فکری هشام بن حکم پاس از مارگ یاونس بان عبادالرحمن معرفای کارده اسات
(شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  .)۸۱۸گزارشهایی داریم که سکا در بغداد با بزرگان معتزله چون جعفار
ّ
بن حرب معتزلی (م 23۶ .ق) (خیاط ،بیتا ،ص ۱۶۹۔ )۱70و محماد بان عبداللاه اساکافی (م2۴0 .ق)
(خیاط ،بیتا ،ص  )2۱2منا ره و گفتوگوی کالمی داشته اسات .برخای از مقااالتنگااران ،پاارهای از
آرای کالمی سکا بغدادی را گزارش کرده و گفتهاند که به عقیدۀ ساکا  ،حرکات بااریتعاالی از
صفات ذات اوست .با این هماه او طفاره را بارای خداوناد روا نمیدانسات (اشاعری ،۱۴00 ،ص .)2۱3
َ َ
همچنین سکا  -همانند استادش هشام بن حکم  -علم باریتعالی را محدث میدانسات و علام
همیشگی را نمیپذیرفت و بر آن بود که خداوند برای خویش علام ایجااد میکناد (ابنحازم،۱3۱7 ،
ج  ،۴ص ۱۸2؛ ذهبی ،۱۴۱3 ،ج  ،۱0ص .)۵۴۴
در برخی از منابع مقاالتنگاری از نحلهای به نام «سکاکیه» ناام بردهاناد کاه در مسا له علام
باریتعالی میگفتند که خداوند عالم بالذات است و صافت عاالم از صافات ذاتای باریتعاالی
است ،ولی باید چیزی موجود باشد تا علم باریتعالی بدان تعلق بگیرد و بتوان صفت عاالم را بار
او اطالق کرد .اگر چیزی (هستی) نباشد ،نمیتوان گفت خداوند باه چیازی کاه موجاود نیسات
عالم است (اشعری ،۱۴00 ،ص  .)2۱۹گمان میرود منظور از «ساکاکیه» پیاروان فکاری محماد بان
خلیل سکا هستند.
در این میان ،جانبداری ابوهاشم جعفری (م 2۶۱ .ق)  -از اصحاب برجسته امام رضاا تاا
امام عسکری (شیخ طوسی ،۱۴۱7 ،ص  )۱2۴و از چهرههای شاخ علمی و اجتمااعی امامیاه در
َ َ
سده سوم در بغداد ( -نک ،ذهبی ،۱۴07 ،ج  ،۱۹ص  )۱32از جناح کالمی هشام بن حکم و یاونس بان

✺

َ َ
 .3پیروان غیر امامی هشام بن حکم

َ َ
تثییرگذاری فکری هشام بن حکم تنها در میان امامیه نبوده است ،بلکه او در میان غیار امامیاه نیاز
عالقهمندان و هوادارانی داشته است .شواهدی در دست است که برخی اندیشامندان غیار اماامی
در پارهای از مباحرات کالمی تحت تثییر هشام بودهاناد و مانناد او میاندیشایدند و از هماینرو،
برخی از مخالفان ،آنان را در زمرۀ امامیاه برشامردهاند .یکای از ایان افاراد ،داوود بان راشاد بان
َ
 .1البته ،مسعودی در کتابش «هشام فوطی» را به جای «هشام بن َحکم» آورده است.

۶7
َ
بازخوانی جر یان کالمی هشام بن َحکم در بغداد ...

عبدالرحمن بیش از هر چیزی قابل توجه است؛ هرچند گزارشی از مصاحبت او با هشام و یونس
در دست نیست ،گمان میرود او در بغداد با محافل طرفدار جریان فکری هشام و یونس در بغداد
مرتبط بوده است .در نیمه نخست سده سوم هجری که ّ
جو ضد هشامگرایی در میان امامیان شیوع
َ َ
و شدت یافته بود ،ابوهاشم جعفری میکوشید تا اخباری را از ائمه در تثیید هشام بن حکام و
یونس بن عبدالرحمن منتشار ساازد (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص 7۸۱۔ )7۸3تاا اتهاماات اصاحاب
مخالف دربارۀ هشام و یونس در جامعه امامیه را خنری سازد و از همینرو ،به صراحت ،درباارۀ آن
دو از ائمه پرسش میکرد و پاسخ تثییدآمیز امامان را نیز نشر میداد .هموست که از امام جواد
دربارۀ هشام پرسید و آن حضرت در پاسخ به او فرمودند« :خدا او را رحمت کناد ،چقادر از
این ناحیه (اهل بیت) دفاع کرده است» (شیخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  .)۵۶0او در تثییاد برخای آیاار
یونس نیز اخباری را ائمه نقال کارده اسات (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  )7۸0افازون بار ایان،
گزارشی در دست است که نشان میدهد ابو هاشم جعفری (م 2۶۱ .ق) تا اواخر عمرش در بعضای
َ َ
از مسائل کالمی چون مس له علم باریتعالی ،به دیدگاه هشام بن حکم گرایش داشته است ،ولای
ً
اهرا با راهنمایی اماام حسان عساکری از دیادگاه هشاام در بااب علام روی بارمیگرداناد
1
(شیخ طوسی ،۱۴۱۱ ،ص ۴30۔۴3۱؛ مسعودی ،۱۴23 ،ص .)2۴۹
باید افزود که هشامگرایانی چون فضل بن شاذان ،محمد بن عیسی بن عبید و اباراهیم بان هاشام
با ابوهاشم جعفری مرتبط بوده و از او روایت نقل کردهاند (برقای ،۱370 ،ج  ،۱ص 32۹؛ کلینای ،۱3۶3 ،ج ،۱
ص ۹۹؛ شیخ صادوق ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص 2۸۶؛ شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  .)۸2۱ ،7۸3شااید بتاوان گفات کاه
طرفداری ابوهاشم جعفری از اسال فکری این افراد ،موج چنین ارتباطاتی شده است.
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عبدالرحمن جواربی  -از اهالی واسط  1 -از نظریهپردازان بزرگ اهل سانت اسات کاه برخای از
نویسندگان عامه او را شیعه و از متکلمان بزرگ امامیه معرفی کردهاند .ابنحزم اندلسی و به تباع او
ذهبی ،درباره جواربی گفتهاند« :کان داوود الجواربی من ّ
کبار متکلمیهم (امامیه)» (ابنحازم،۱3۱7 ،
ج  ،۴ص ۱۸2؛ ذهبی ،۱۴07 ،ج  ،۱۶ص  .)۴3۶این در حالی است که او هیچگاه در دایاره امامیاان جاای
نداشته 2و بزرگان امامی نیز او را از خود ندانستهاند .به نظر میرسد آنچه موج شده تا مخالفاان،
جواربی را در جرگه متکلمان امامی قرار دهند ،شباهت فکری و یا احیانا تثییرپاذیری جاواربی در
پارهای از مسائل کالمی از اندیشمندان امامیه بوده است .گفته شده کاه داوود جاواربی باه نظریاه
«جسم ال کاالجسام» باور داشته (شهرستانی ،بیتا ،ج  ،۱ص  )۱0۵و حتی ذهبی او را با تعبیر «رأس فای
الرفض والتجسیم» معرفی کرده است (ذهبای ،۱3۸3 ،ج  ،2ص  .)23میدانیم که یکای از دیادگاههای
َ َ
چالشبرانگیز هشام بن حکم در سده دوم هجری نظریه «جسم ال کاالجسام» بوده که به احتماال
زیاد در برابر تنزیه افراطی (تعطیل) معتزلیان مطارح شاده اسات (رضاایی ،۱3۹۱ ،ص  .)۹۵احتماال
ماایرود کااه داوود جااواربی واسااطی در ایاان مس ا له تحاات تااثییر همشااهری واسااطیتبااارش
َ َ
هشام بن حکم قرار گرفته باشد؛ هرچند از ارتباط هشام و جواربی در واسط چیزی گازارش نشاده
َ َ
است .همچنین او را  -همانند هشام بن حکم  -به عقیده به حرکت و سکون برای باریتعاالی نیاز
متهم کردند (فخر رازی ،۱۴۱3 ،ص  .)۶2افزون بر این ،برخی مقااالتنگااران نیاز برخای از اتهاماات
ً
تشبیهی هشام بن سالم جاوالیقی  -ماتکلم برجساته امامیاه  -را هام عیناا متوجاه داوود جاواربی
کردهاند 3.با توجه به این مطال  ،گمان میرود که داوود جاواربی در پاارهای از مباحاث توحیاد و
َ َ
صفات ،تحت تثییر هشام بن حکم و هشام بنسالم  -دو تن از نامورترین متکلمان امامیه در ساده
دوم  -بوده است.
َ َ
از میان عالقهمندان غیر امامی هشام بن حکم باید از ابوحف عمر بن زیاد حداد معتزلی ناام
برد 4.از این شخصیت کالمی آگاهی اندکی داریم .ابن ندیم دربارۀ او گفته است« :من البدعیاه و
 .1دربارۀ او ،نک :بحشل واسطی ،۱۴32 ،ص ۱7۶؛ ابن حجر ،۱3۹0 ،ج  ،2ص .۴27
 .2ابوالحسن اشعری او در زمره «مرج یان» یاد کرده است (اشعری ،۱۴00 ،ص .)۱۵3
 .3برای مرال ،گفتهاند که جواربی معتقد بود که خداوند از دهان تا سینه توخالی و در بقیاه اعضاا تاو پار اسات (اشاعری،
 ،۱۴00ص  )20۹و یا این که جواربی باریتعالی را دارای وفره سوداء (موی زیاد سیاه) میدانست (شهرساتانی ،بایتاا،
ج  ، ۱ص  )۱0۵عین همین دیدگاهها به هشام بن سالم نسبت داده شده است (بغدادی ،۱۴0۸ ،ص .)7۵
 .4درباره نام او ،نک :قاضی عبدالجبار ،بیتا ،ج  ،۱ص .232ناگفته نماند که ابوحف حداد معتزلی با ابو حفا حاداد

←

✺

→

نیشابوری صوفی (م270 .ق) متفاوت است.
 .1ابوالحسن اشعری ،پس از نام بردن از اندیشمندان امامیه با تعبیری دقیق درباره ابوعیسای وراق و ابنراونادی میگویاد:
ّ
ً
«قد انتحلهم (امامیه) ابو عیسی ّ
الوراق وابن الراوندی وألفا لهم کتبا فی االمامه» (اشاعری ،۱۴00 ،ص  .)۶۴با توجه باه
وا ه «انتحال» نمیتوان آن دو را در زمره متکلمان امامیه قرار داد .حتی او ابن راونادی را در زماره پیاروان بشار مریسای
مرج ی قرار داده است (اشعری ،۱۴00 ،ص )۱۴0
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ً
کان معتزلیا» (ابن ندیم ،بیتا ،ص  .)2۱۶با توجه به تعبیار «بدعیاه» ،باه نظار میرساد او از معتزلیاان
مطرود جامعه معتزله به شمار میرفته است .قاضای عبادالجبار معتزلای ،اباوحف حاداد را در
زمرۀ علما و رؤسای امامیه نام برده است (قاضی عبدالجبار ،بیتا ،ج  ،۱ص  .)۵۱سید مرتضی این ادعاای
قاضی عبدالجبار را ناذیرفته و امامیبودن او را رد کرده است (سید مرتضی ،۱۴۱0 ،ج  ،۱ص  .)۸۹گماان
میرود که نظرگاه سید مرتضی دربارۀ مذه حداد درست است ،اماا آنچاه قاضای عبادالجبار و
دیگر معتزلیان را واداشته است تا ابو حف حداد را در شمار امامیه قرار دهند ،تثییرپاذیری حاداد
در برخی از مسائل کالمی از امامیه و ارتباط او با امامیاان باوده اسات .در سلساله ساند گازارش
َ َ
منحصربهفردی که ابوعمرو کشی دربارۀ چگونگی دستگیری هشام بن حکم بهدست داده اسات،
ابوحف حاداد واقاع شاده و او ایان مااجرا را از یاونس بان عبادالرحمن اساتماع کارده اسات
(شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص ۵30۔ .)۵۴0با توجه به این گزارش ،میتوان گفت او با محافال هشاامگرا
ً
َ َ
از جمله یونس  -شاگرد برجسته هشام بن حکم  -مرتبط بوده است و احتماال از ایان روسات کاه
قاضی عبدالجبار او را در کنار هشام از جمله اندیشمندان امامی شناسانده و ابوعلی جبایی هام او
را در زماارۀ یاریکنناادگان مااذه امامیااه برشاامرده اساات (قاضاای عباادالجبار ،۱۹۶۵ ،ج  ،20ص .)37
َ َ
بنابراین ،سخن قاضی عبدالجبار مبنی بر تثییرپذیری ابوحف حداد از هشام بن حکم در مسا له
ً
عصمت را نمیتوان به طور کلی نادیده انگاشت (قاضی عبدالجبار ،بیتاا ،ج  ،2ص ۵2۸و .)۵2۹احتمااال
َ َ
ابن راوندی از طریق ابوحف با اندیشههای هشام بن حکم آشنا شده ؛ زیرا او در شامار اساتادان
ابنراوندی نیز قرار داشته است (خیاط ،بیتا ،ص .)۱۴۹
ابوعیسی وراق و ابنراوندی  -دو تن از متکلمان معتزلی رویگردان از معتزلاه  -را نیاز بایاد در
َ َ
شمار پیروان غیر امامی هشام بن حکم به حساب آورد .هرچند برخی نویساندگان کوشایدهاند آن
دو را مستبصر و امامیمذه معرفی نمایند (میرزایی ،۱3۹۱ ،ص 3۸ ،3۴۔ ،)۴۱اماا مایدانیم کاه آن دو
برای مخالفت با همکیشان سابق خود ،مدتی خود را به امامیه چسباندند 1و در درگیری با معتزلیان
از بعضی دیدگاههای اندیشمندان امامی وام گرفتاه و بهاره بردناد (خیااط ،بیتاا ،ص  )۱۶0از ایانرو،
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نمیتوان به طور قطع ،آنان را امامی قلمداد کرد .به هر روی ،ابوعیسی وراق و ابن راوندی در میاان
َ َ
متکلمان امامیه بیش از هر کسی تحت تاثییر هشاام بان حکام بودهاناد و در بعضای از مباحاث
کالمی از دیدگاه او استفاده کردهاند .برای نمونه ،گفته شده که ابنراوندی در بحاث رؤ یات بااری
َ َ
تعالی ،با تکیه بر مباحرات هشام بن حکم نظریهای ارائه کرده است که ابو علی جبایی نیاز کتااب
نقض ما یحتج به ابن الراوندی علی ما یسنده الی هشام فی ّ
الرؤ یه را در نقد آن نگاشات (ابنسااعی،
 ،200۹ص .)۱۶۶
شاید بتوان به این گروه ،حسن بن علی بصری معرو به ابو سعید حصاری (حضاری) را نیاز
اضافه کرد (قاضی عبدالجبار ،۱۹۶۵ ،ج  ،۵ص ۱۸۔ .)۱۹به گزارش ابنندیم ،او در آغااز پیارو اندیشاه معتزلاه
بود و ساس از این گروه جدا شد (ابن ندیم ،بیتا ،ص  .)2۱۵از گرایش ابو سعید حصری به امامیاه اطاالع
زیادی نداریم ،اما میدانیم که او ایری به نام کتاب فضائل علی داشته (ابن نادیم ،ص بیتاا ،ص  )2۱۵و
قاضی عبدالجبار معتزلی نیز او را در زمرۀ بزرگان متکلم امامیه برشمرده اسات (قاضای عبادالجبار ،بیتاا،
ج  ،۱ص  .)۵۱بایاد اذعااان کارد کااه گازارش صااریحی مبنای باار تثییرپاذیری ابااو ساعید حصااری از
َ َ
اندیشههای هشام بن حکم در مناابع یافات نشاده ،اماا ذکار ناام او باه هماراه اباو عیسای وراق،
َ َ
ابو الحسین راوندی و ابو حف حداد در ردیف هشام بن حکم از سوی برخی نویسندگان (قاضای
عبدالجبار ،بیتا ،ج  ،۱ص  ،)37۱ ،232متثیر بودن او از افکار هشام را محتمل میسازد.
َ َ
 .4مخالفان جریان فکری هشام بن حکم و یونس در بغداد

َ َ
جریان فکری هشام بن حکم در میان امامیان بغداد مخالفانی نیز داشته است که آرا و اندیشههاای
هشام و پیروانش را نقد میکردند و نقل است که بسایاری از مشاایخ امامیاه باا یاونس مخالفات
داشتهاند (شیخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  .)7۸3یکی از مهمترین و برجساتهترین ایان مخالفاان ،علای
بن حدید بن حکیم مدائنی از اصحاب امام رضا و امام جواد است (شیخ طوسای ،۱۴۱۵ ،ص ،3۶0
 )37۶که پدرش حدید بن حکیم ازدی مدائنی  -از اصحاب امام صادق و امام کا م  -در زمارۀ
متکلمان امامیه بهحساب میآید (نجاشای .)۱۴۸ ،۱۴07 ،همچناین عموهاایش مارازم بان حکایم و
محمد بن حکیم از جمله اصحاب مورد اعتماد امامیه به شمار میروناد کاه مادتی تحات آزار و
اذیت عباسیان قرار داشتند (نجاشی ،۱۴07 ،ص  .)۴2۴علای بان حدیاد در مادائن  -نزدیاک بغاداد -
زندگی میکرد (نجاشی ،۱۴07 ،ص  )3۶0و در میان امامیه نیاز جایگااهی داشاته اسات (شایخ طوسای،

✺
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ّ
 ،۱۴0۴ج  ،2ص  .)7۸7 ،۵۶3او به شدت با هشامگرایان مخالفت میورزید تا آنجا که نمااز خوانادن
پشت سر اصحاب هشاام و یاونس را جاائز نمیدانسات (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص .)7۸7 ،۵۶3
ً
ّ
فضل بن شاذان نیشابوری ،تلویحا دشمنی این محدث بزرگ با اسال فکری خود را پذیرفته ،اما
افزوده است که او در باطن به هشام و یونس متمایل بوده اسات (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص .)7۸7
ّ
از سوی دیگر ،او از طرفداران جدی زراره و همفکرانش (جناح مقابل جریان هشام) به شامار میرفتاه و
روایاتی در تمجید آنان نقل کارده اسات (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص 3۴۸۔۵07 ،3۴۹۔ .)۵0۸یعقاوب
بن یزید انباری از شاگردان علی بن حدید نیز با آرای یونس مخاالف باود (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج ،2
ص  )7۸۶و کتاب الاعن ةلی یونس را تثلیف کرد (نجاشی ،۱۴07 ،ص .)۴۵0
یکی دیگر از مخالفان جریان فکری پیرو هشام در بغداد ایوب بن نوح بان ّدراج نخعای اسات
که از تبار یکی از خاندانهای معرو امامیه در کوفاه باود .عماویش جمیال بان ّدراج نخعای از
ّ
شاگردان زراره بود (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،۱ص  )3۴۶ ،372که در شمار محدث۔متکلمان بزرگ امامی
قرار دارد (شیخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  )۵۶۴و پدرش نوح بن ّدراج (م ۱۸2 .ق) از اصحاب امام صاادق
بهحساب میآید (شیخ طوسای ،۱۴۱۵ ،ص  )3۱۴کاه باه دلیال فقار ماالی (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج ،2
ص  )۵2۱مجبور به پذیرش منص قضاوت در کوفه از ساوی هاارون عباسای شاد (حماوی،۱۴20 ،
ج  ،۱7ص  .)۸او پس از مدتی ،از قضاوت کوفه عزل (وکیع ،بیتاا ،ج  ،3ص  )۱۸۴و باه منصا قضاای
ً
جان شرقی بغداد گماشته شد (ذهبای ،۱3۸3 ،ج  ،۴ص  .)27۶اهرا او تا پایان عمرش در هماانجاا
بوده است (خطی بغدادی ،۱۴۱7 ،ج  ،۱3ص  .)3۱۹گمان میرود که فرزندش (ایوب بان ناوح) در ایاام
ً
جوانی و هنگام اقامت پدر در بغداد با آرای هشامگرایان آشنا شده است .او اهرا علیه یاونس بان
َ َ
عبدالرحمن جانشین هشام بن حکم موضعگیری کرده است (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص .)۸۴2
نکته جال توجه آن است که برخی از وابستگان بیت آل یقطاین  -خانادان طرفادار هشاام و
َ َ
یونس  -نیز با جریان فکری هشام بن حکم مخالفت میکردند .ابو عمرو کشای از دو نفار باه ناام
صالح و ابو االسد نام برده است که با هشام و یونس مخالفت میورزیدند .ابواالسد ،دامااد علای
ً
َ َ
بن یقطین بوده (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص  1 )7۹0و اهرا از قول امام رضا علیه هشام بن حکام
و یونس بن عبادالرحمن اخبااری را نشار مایداده اسات (شایخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص .)7۹0 ،۵۴۵
شخ دیگری به نام صالح در این اقدامات ،ابواالسد را همراهی میکرده (شیخ طوسای ،۱۴0۴ ،ج ،2

ً
ص  )7۹0که احتماال او مولی علی بن یقطین بوده است (نجاشی ،۱۴07 ،ص  .)۴۵نقل است که جعفر
بن عیسی بن عبید یقطینی  -شاگرد یونس  -دربارۀ ادعاهاای ابواالساد و صاالح از اماام رضاا
پرسید که آن حضرت هر دو را تکذی کردند (شیخ طوسی ،۱۴0۴ ،ج  ،2ص .)7۹0
در میان مخالفان بغدادی جریان فکری پیرو هشام باید از ریان بن صالت اشاعری قمای (نجاشای،
 ،۱۴07ص  )۱۶۵از اصحاب امام رضا و امام هاادی (موساوی خاویی ،۸ ،۱۴۱3 ،ص  )2۱7یااد کنایم کاه
مقیم بغداد بود 1.گفته شده که پس از شهادت امام رضا مشایخ امامیه برای شاناخت جانشاین آن
حضرت در منازل عبادالرحمن بان حجااج واقاع در محلاه برکاه زلازل (زلاول) بغاداد ،جلساهای
تشکیل دادند که در آن جلسه یونس بن عبدالرحمن دربارۀ علم امام جواد مطالبی را بر زباان آورد
و ریان بن صلت هم که در آن نشست حضور داشت ،دیادگاه یاونس را برنتافات و باا او درگیار شاد
(مساعودی ،۱۴23 ،ص  .)220غیر از این مورد ،آگاهی دیگری از مخالفتهای ریان بن صلت باا یاونس
نداریم.
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َ َ
پس از مرگ هشام بن حکم ،جریان فکری منسوب به او بهطور کلی در بغاداد باه محااق نرفات،
بلکه این جریان با تالشهای شاگردان و پیروان فکری هشام ،استمرار و اداماه یافات .یاونس بان
عبدالرحمن  -از برجستهترین شاگردان هشام  -پس از درگذشت استادش ،رهبری ایان جریاان را
در بغداد عهدهدار شد و در تداوم آن بسیار نقشآفارین باود .یاونس بان عبادالرحمن ،افازون بار
فعالیتهای کالمی وسیع و نگارش آیار فراوان در نقد مخالفاان و گروههاای منحار  ،شااگردان
ّ
قابل توجهی نیز در عرصه کالم تربیت کرد که متکلمان سرشناسای از خانادان متنفاذ آل یقطاین
مانند جعفر بنعیسای بنعبیاد ،محماد بنعیسای بنعبیاد و حسان بنعلای بان یقطاین ،از آن
جملهاند .از سوی دیگر ،یونس در عرصه فقه نیز رویکرد اجتهادی ناوینی ارائاه داد کاه برآماده از
برخی مبانی کالمی بود .این رویکرد اجتهادی نیز در همان دورههاا طرفادارانی پیادا کارد کاه باه
َ َ
«یونسیه» مشهور شدند .افزون بر یونس ،فعالیت کالمی دیگر شااگردان هشاام بان حکام مانناد
ابومالک حضرمی ،ابوجعفر محمد بنخلیل بغدادی (سکا ) نیز در بغداد در خور توجه اسات.
 .1شیخ طوسی با عنوان «بغدادی» از او یاد کرده است (شیخ طوسی ،۱۴۱۵ ،ص .)3۸۶ ،3۵7
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َ َ
هشام بن حکم ،افازون بار رهباری یاک جریاان فکاری دامناهدار در بغاداد ،در میاان گروههاای
ّ
غیر امامی نیز طرفدارانی جادی داشاته اسات و تسالط او در نظریاهپردازیهاای عقالنای بارای
مخالفان او نیز خیرهکننده بود تا جایی که عدهای از متکلمان غیر امامی نیز در پاارهای از مباحاث
کالمی به دیدگاههای او عالقه نشان دادند .از جمله این متکلماان ،ابوعیسای ّوراق و ابانراونادی
بودند .به رغم این که گاهی به عنوان متکلمان مستبصر امامی مطرح میشوند ،اما در حقیقات ،از
َ َ
پیروان غیر امامی هشام بن حکم به حساب میآیند .شخصیتهای دیگری نیز همچون ابوحف
حداد و داوود بن راشد جاواربی ،در زمارۀ کساانی هساتند کاه درپاارهای از موضاوعات کالمای
َ َ
تحت تثییر هشام بودند .با این هماه ،جریاان پیارو هشاام بان حکام و یاونس بان عبادالرحمن،
ّ
مخالفان جدیای در بغداد پیدا کرد که با بیقراری زیادی ،این جریان فکری را تخط ه میکردند.

فهرست منابع

ابن شهر آشوب ،محمد بن علی( .بیتا) .معالم العلماء .تحقیاق :ساید محماد صاادق بحار العلاوم.

بیروت :داراالضواء.
ابن غضایری ،احمد بن حسین۱۴22( .ق) .رجال ابنغاای ی( .تحقیق :محمد رضا جاللای) .قام:
دارالحدیث.
ابن ندیم ،محمد بناسحاق( .بیتا) .فهرست( .تحقیق :رضا تجدد) .بیجا.
اشعری ،علی بن اسماعیل۱۴00( .ق) .مقاالت االسالمیین .آلمان :نشر فرانس شتاینر.

َ
بازخوانی جر یان کالمی هشام بن َحکم در بغداد ...

ّ
ابن ابی الحدید ،عزالدین بن هباة اللاه۱37۸( .ق) .شا ح نهجالرالغاه .محماد ابوالفضال اباراهیم.
بیجا :دار احیاء الکت العربیه.
ابن حجر ،احمد بن علی۱3۹0( .ق) .لسان المیزان .بیروت :مؤسسه االعلمی.
ابن حزم ،علی بن احمد۱3۱7( .ق) .الفصل فی الملل و االهواء و النحل .بیروت :دار صادر.
ابن ساعی ،علی بن انج 200۹( .م) .الدر الثمین فی اسماء المصانفین( .تحقیاق :احماد شاوقی و
محمد سعید حنشی) .تونس :دار الغرب االسالمی.
ابن شعبه ّ
حرانی ،حسن بن علی۱۴0۴( .ق) .تحاف العقاول ةان ل ال ساول( .تحقیاق :علای اکبار
غفاری) .قم :مؤسسة النشر االسالمی.
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اقوام کرباسی ،اکبر۱3۹۴( .ش) .نظریه استطاعت در مدرسه کالمی کوفه .فصلنامه کاالم اهال بیات
 ،)2( ۱ .ص  2۵تا .۴3
بحشل واسطی ،اسلم بن سهل۱۴32( .ق .) .تاریخ واسط( .تحقیق :کاورکیس عاواد) .بیاروت:
عالم الکت .
برقی .احماد بان محماد۱370( .ق) .المحاسان( .تحقیاق :ساید جاالل الادین حساینی) .تهاران:
دار الکت االسالمیه.
برقی .احمد بن محمد( .بیتا) .ال جال .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
بغدادی .عبدالقاهر۱۴0۸( .ق) .الف ق بین الف ق .بیروت :دار الجیل.
پاکتچی ،احمد۱3۸0( .ش) .امامیه .دائره المعار بزرگ اسالمی .ج .۱0
پاکتچی ،احمد۱3۸۵( .ش)« .گرایشهای فقه امامیه سده دوم و سوم .نامه ف هنگسطان.)۴(3 .
ّ
حلی ،حسن بن یوسف بن مطهار( .عالماه حال ّّی)۱۴۱7( .ق) .خالصاه االقاوال( .تحقیاق :جاواد
قیومی) .قم :مؤسسة النشر االسالمی.
ّ
حمویّ ،
یاقوت بن عبدالله۱۴20( .ق) .معجام االدبااء ( .تحقیاق :عمار فااروق) .بیاروت :مؤسساة
المعار .
خصیبی ،حسین بن حمدان۱۴۱۱( .ق) .الهدایه الکر ی .بیروت :مؤسسة البالغ.
خطی بغدادی ،احمد بن علی۱۴۱7( .ق) .تاریخ بغاداد( .تحقیاق :مصاطفی عبادالقادر) .بیاروت:
دار الکت العلمیه.
خیاط ،عبدالرحیم بن محمد( .بیتا) .االنطصار و ال د ةلی ابن ال اونادی الملحاد( .تحقیاق :محماد
حجازی) .قاهره :مکتبة القافة الدینیة.
ذهبی ،محمد بن احمد۱3۸3( .ق) .میزان االةطدال( .تحقیق :علی البجاوی) .بیروت :دار المعرفه.
ذهبی ،محمد بن احمد۱۴07( .ق) .تاریخ االسالم( .تحقیق :عمر عبد السالم) .بیروت :دار الکتااب
العربی.
ذهبی ،محمد بن احماد۱۴۱3( .ق) .سایر االةاالم النارالء( .تحقیاق :شاعی االرناووط) .بیاروت:
مؤسسة الرساله.
رضایی ،محمد جعفر۱3۹۱( .ش) .امتداد جریان فکری هشام بنحکم تا شکلگیری مدرسه کالمای
بغداد .فصلنامه نقد و نظ  ۹۱ ، )۶۵(۱7 .۔ .۱۱0
رضایی ،محمد جعفر۱3۹۵( .ش) .تطور معنا و منزلت عقل در کالم امامیه تا نیمۀ قرن پنجم .رسااله
دکط ی .دانشگاه ادیان و مذاه اسالمی.
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َ
بازخوانی جر یان کالمی هشام بن َحکم در بغداد ...

زمخشری ،محمود بن عمر۱۴۱2( .ق) .ربی االب ار و نصوص االخرار ( .تحقیاق :عباداالمیر مهناا).
بیروت :مؤسسة االعلمی.
سید مرتضی ،علی بن حسین۱۴03( .ق) .امالی( .تحقیق :محماد بادر الادین حلبای) .قام :مکتباة
المرعشی.
سید مرتضی ،علی بن حسین۱۴0۵( .ق) .رسائل( .تحقیق :ساید احماد حساینی) .قام :دار القارآن
الکریم.
سید مرتضی ،علی بن حسین۱۴۱0( .ق) .الشافی فی االمامه .قم :مؤسسه اسماعیلیان.
شوشتری ،محمد تقی۱۴۱۹( .ق) .قاموس ال جال .قم :مؤسسه النشر اسالمی.
شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم( .بیتا) .الملل و النحل( .تحقیق :محماد سایدگیالنای) .بیاروت:
دار المعرفه.
شیخ صدوق ،محمد بن علی ابن بابویه۱3۸۵( .ق) .ةلال الشا ای ( .تحقیاق :ساید محماد صاادق
بحرالعلوم) .نجف :مکتبة الحیدریه.
شیخ صدوق ،محمد بن علی ابن بابویاه۱۴03( .ق) .الخصاال( .تحقیاق :علیاکبار غفااری) .قام:
منشورات جماعه المدرسین.
شیخ صدوق ،محمد بن علی ابن بابویاه۱۴0۴( .ق) .ةیوناخرارال ضاا( .تحقیاق :حساین اعلمای).
بیروت :مؤسسه اعلمی.
شیخ صدوق ،محمد بن علی ابن بابویه( .بیتا) .کطااب مان الیحاا الفقیاه( .تحقیاق :علای اکبار
غفاری) .قم :مؤسسه نشر اسالمی.
شیخ صدوق ،محمد بن علی ابن بابویه( .بیتا) .الطوحید( .تحقیق :سید هاشم حسینی) .قم :مؤسساه
نشر اسالمی.
ُ
ُ
ّ
شیخ مفیدُ ،م ّ
حمد بن محمد بن نعمان۱۴۱۴( .ق) .الفصول المخطار ( .تحقیق :سید علای میرشاریفی).
بیروت :دار المفید.
َ
ّ ُ
صفار ق ّمی ،محمد بن حسن بن فروخ۱۴0۴( .ق) .بصائ الدرجات( .تحقیق :حسن کوچهباغی) .تهاران:
مطبعه االحمدی.
طوسی ،محمد بان حسان (شایخ طوسای)۱۴0۴( .ق) .اخطیاار مع فاا ال جاال( .تحقیاق :مهادی
رجایی) .قم :مؤسسه آل البیت .
طوسی ،محمد بن حسن( .شیخ طوسی)۱3۶3( .ش) .االسطرصاار .تحقیاق( :تحقیاق :ساید حسان
خرسان) .تهران :دار الکت االسالمیه.
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طوسی ،محمد بن حسن( .شایخ طوسای)۱3۶۴( .ش) .تهاییب االحکاام( .تحقیاق :ساید حسان
خرسان) .تهران :دار الکت االسالمیه.
ّ
طوسی ،محمد بن حسن( .شیخ طوسی)۱۴۱۱( .ق)الغیره .تحقیق :عبااد اللاه تهرانای .قام :مؤسساه
المعار االسالمیه.
طوسی ،محمد بن حسن( .شیخ طوسی)۱۴۱۵( .ق) .رجال طوسی( .تحقیق :جاواد القیاومی) .قام:
مؤسسه نشر اسالمی.
طوسی ،محماد بان حسان( .شایخ طوسای)۱۴۱7( .ق) .فه سات( .تحقیاق :جاواد قیاومی) .قام:
نشر الفقاهه.
فخر رازی .محمد بن عمار۱۴۱3( .ق) .اةطقاادات فا ق المسالمین و المشا کین( .تحقیاق :محماد
زینهم) .قاهره :مکتبة مدبولی.
قاضی عبدالجبار معتزلی .عبد الجبار بن احماد۱۹۶۵( .م) .المغنای فای اباواب الطوحیاد( .تحقیاق:
جورج قنواتی) .قاهره :دار المصریه.
قاضی عبدالجبار معتزلی .عبد الجبار بن احمد( .بیتا) .تثریت دالئل النروة .قاهره :دار المصطفی.
کلینااای .محماااد بااان یعقاااوب۱3۶3( .ش) .الکاااافی( .تحقیاااق :علیاکبااار غفااااری) .تهاااران:
دار الکت االسالمیه.
مسعودی .علی بن حسین۱۴0۴( .ق) .م وج الیهب .قم :دار الهجره.
مسعودی .علی بن حسین۱۴23( .ق) .اثرات الوصیه .قم :انتشارات انصاریان.
موسوی خویی .سید ابوالقاسم۱۴۱3( .ق) .معجم ال جال .بیجا.
میرزای ای ،عباااس۱3۹۱( .ش) .نقااش معتزلیااان شاایعهشااده در گ ارایش کااالم امامیااه بااه اعت ازال.
فصلنامه نقدو نظ  2۸ ، )۶۶(۱7 .۔.۵۹
نجاشی ،احمد بن علی۱۴07( .ق) .رجال النجاشی .قم :دفتر انتشارات اساالمی وابساته باه جامعاه
مدرسین حوزه علمیه قم.
نوبختی ،حسن بن موسی۱۴0۴( .ق) .ف ق الشیعه .بیروت :داراالضواء.
وکیع ،محمد بن خلف( .بیتا) .اخرارالقااة .بیروت :عالم الکت .
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