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عراق و ایران درهاي امامیّهجریانشناسایيبردرآمدي
هجريسومودومسدۀدر 

سیدمحمدهادي گرامي

ري دانشگاه امام صادق (ع)دانشجوي دکت
)03/11/1390پذیرش نهایی:ـ 03/11/1389دریافت مقاله: (

چکیده
ها و ریاناي نخست هجري نیز جهسدهشیعیان امامي همانند دیگر مذاهب در میان

و سپس يگفتمانتحلیل اتّکا به با وجود داشته است. این مقاله يهای گوناگونطیف
های در سدهدر عراق و ایران های داخلی امامیه به شناسایی جریانها سنجش تقابل

های امامیه تقابل میان جریانمهمترین ،اساساین می پردازد. بر دوم و سوم هجری 
بوده است اکثریت امامیّه گروه جریان هشام بن حکم با میاندر سده دوم هجری تقابل

بوده است. این تقابل تا جریان هشام بن سالم جوالیقیآن مهمترین طیف داخلي که 
گیري براي شکلقرن سوم ادامه یافته است و همچنان به عنوان مهمترین دوقطب

کرده است.نقش آفریني های داخلي امامیّها و طیفهجریان

.عبدالرحمنهشام بن حکم، هشام بن سالم، یونس بنفضل بن شاذان،،زرارهامامیه،: هاواژهکلید
.

مقدمه
ز اهمیّت و در عین حال حائبسیار مذهبی در تاریخ اسالمدرون ي هاجریانشناسایي
ه عصر در دید جامعگروهي است که به هر علّتي در این مقالهمقصود از جریاندشوار است. 

و بنديهایي که حاصل تقسیمجریانرو از این.و شناخته شده باشدخودش متمایز
مراد نگارنده نیستند.اندهاي بعدي براي شناخت بهتر تاریخنویسان در دورهتاریخنامگذاری
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1.اندبرای مردم شناخته شده نبودهشانها در بستر تاریخی خودجریانو چه بسا این

بلکه ،سازي نیستفرقهدر این مقاله» سازيجریان«از کاربرد تعبیر همچنین مقصود 
غي و یلیعني فضاسازي تبشود. است که در مباحث جنگ رواني مطرح ميمفهوميهمان 

درباره گروه »جریان«یک فرد یا گروه. همچنین کاربرد تعبیر ضدّ ایجاد هجمه تبلیغي 
رد و صرفا تعبیري توصیفي براي جایگاه خاصي در این مقاله بار هنجاري و اعتقادي ندا

اجتماعي آنان است. براي نمونه وقتي در این پژوهش از تعبیر جریان هشام بن سالم 
تاریخي مورد بررسي گروهي در ۀمراد این است که در دورشودجوالیقي استفاده مي

توجه به شدند. با ميجامعه بودند که به عنوان پیروان هشام بن سالم جوالیقي شناخته
ن مهمترین شاخص براي تواميبیان شد، به خوبي»جریان«توضیحاتي که درباره 

تماعي واقعیّتي اج»جریان«که جارا حدس زد. از آندرون مذهبي هاي تشخیص جریان
هاي تاریخي هر جا ردّپایي از توان گفت که در گزارهدر بستر تاریخي خود است مي

پس از .توان وجود دو جریان را حدس زدباشد ميوجود داشته گیري و تقابل موضع
،کردیاد هاي دیگري را نیز توان شاخصبه عنوان مهمترین شاخص مي» تقابل«ه مؤلف

شاخص دیگر وجود .هاي مشترك میان افراد یک جریانمانند وجود عقاید و دیدگاه
وابط افرادي که رمانند گروهي است که روابط اجتماعي نزدیک و مشترك دارند، 

استادي و شاگردي دارند و یا رابطه فامیلي و خوني و یا رابطه درسي و کاري دارند. این 
هاي بسیار قوي است.یکي از قرینه» استادي و شاگردي«روابط درباره مورد خاصّ 

که در این مقاله اصطالحي خاصّ است، الفاظ دیگري همچون»جریان«به جز تعبیر 
و همان معناي معهود در ر رفته است ادر این مقاله به ک... کهو3حلقه، گروه2طیف،

.استاستفاده شدهرایجش

آید از شیخ صدوق به عنوان رئیس براي مثال: هنگامي از اخباریان مـتقدّم سخن به میان مي. 1
شود در حالي که چنین جریاني در سده چهارم هجري ناشناخته بوده است و اخباریان مـتقدّم یاد مي

جریاني به عنوان چنینشده است. همسرا اطالق مينویس و داستانبه تاریخصرفاً» خباریا«طالح اص
اصحاب «تر درباره آنها یخي نداشته است. شاید تعبیر صحیحخودشوجود تارۀدر دور» اخباریان قم«

جمـ).،»...اصطالح اخباري«: ایزدي و گرامي،کاطالقات اخباریه نۀباشد (دربار» حدیث قم
شود مقصود این است که افراد وابسته براي نمونه وقتي در این مقاله از تعبیر طیف مفضّل استفاده می.2

به این جمع نسبت به سایرین از یکپارچگي کمتري برخوردارند. 
شود مقصود این است که این امامیّه استفاده مي» گروه اکثریّت«. هنگامي که در این مقاله از تعبیر 3

یک جریان نیستند، چرا که بسیار بعید است براي اهل زمانه خود با چنین عنواني جمع ضرورتا 
هاي مورّخان است.از سنخ نامگذاري» گروه اکثریّت«اند و در واقع تعبیر شناخته شده بوده
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هاي امامیّه و برشمردن به واکاوي تاریخي جریان1گفتمانيبا اتّکا به تحلیل این مقاله 
کند با قرارگرفتن در تالش ميبه تعبیر بهتر این مقالهپردازد. برخي وجوه تمایز آنها مي

و برخي هاي امامیّه جریانبه پیجویي هاي آن دوره ف گفتمانو کشافقي تاریخي
بپردازد.ها میان این گفتمانمناسبات بین آنها در 

کاري دشوار است، (ع)صادقین ۀسخن گفتن از جریان هاي امامي تا پیش از دور
سامان یافت و بسیاري (ع)هاي شیعیان امامي دست کم از زمان امام باقر چرا که آموزه

اندرا دوره تثبیت و تحکیم شیعه دانسته(ع)شیعه پژوهان نیز دوره صادقین از 
گروهي از شیعیان که در منابع (ع)گرچه پس از شهادت امام حسین ).Halm, 28: کن(

یاد شده است در جامعه متمایز و »الشیعة العلویة«کهن فرقه نگاري از آنها با عنوان 
؛ مفید،53(نوبختي،در میان آنها ایجاد شده بودهایيباشناخته شده بودند و انشع

هاي نخستین شیعي گیري فرقهدر قالب شکلها باانشعاما این ، )27،جارودیةئل الالمسا
هاي داخلي گیري جریانل تفسیر بود و تا شکلهمچون جارودي، بتري و کیساني قاب

,Kohlbergمامیه، مقدمه؛، اپاکتچي: کن(مکتبي که بعدها از آن به عنوان امامیّه

passim(براساس معیارهایي که پیشتر ذکر شد مهمترین اي بس دراز بود.یاد شد فاصله
تقابل داخلي امامیّه در سده دوم و سوم هجري تقابل گروه اکثریت شیعیان امامي با 

کند و شامل ميیاد» جریان هشام بن حکم«گروهي است که نگارنده از آن به عنوان 
شود. ميام و سلسله شاگردان وي همچون یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذانهش

(مدرسي این گروه به اذعان برخي پژوهشگران معاصر همواره در اقلیّت باقي ماند
2).210طباطبایي،

در پي تحوالت معرفتي در علوم اجتماعي و انساني مقصود از گفتمان در اینجا مفهومي است که اخیرا . 1
،به عوامل بیرون از متن یعني بافت موقعیتيه است. گفتمان در واقع مقوله اي است که ردظهور ک

پردازد. به تعبیر ساده تر مقصود از گفتمان دیالوگي است که افراد در سیاسي ميو فرهنگي، اجتماعي 
هاي خاصّي دارد که خود را به کنند. گفتمان چارچوبچارچوب آن درباره یک موضوع فکر مي

کند. گفتمان در این کند و افراد درگیر در آن را به طور ناخودآگاه محصور ميضایش تحمیل مياع
(براي مطالعه بیشتر درخصوص معنایش مفهومي است که بیشتر پس از نظرات میشل فوکو رایج شد

)30ـ28؛ میلز،27ـ24؛ فوکو،155ـ154هارلند،: کمفهوم گفتمان فوکویي ن
هاي متقدّم امامي ها و طیفهایي که اخیرا از گرایشسیم بنديدهد برخي تقمياین نوشتار نشان.2

و در آنها از جریان اعتدالي با رهبري ابن ابي )74؛ مدرسي طباطبایي،92: کدیور،ک(نارائه شده است
ریّت به یعفور یاد شده است وجود تاریخي ندارد. براساس قرائن، ابن ابي یعفور در آن دوره به گروه اکث

ویژه طیف هشام بن سالم جوالیقي تعلّق داشته است.
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هاي شیعي در عراق. جریان1
هاي شیعي در منطقه عراق در سده دوم هجري شکل گرفتند. گرچه در نخستین جریان

بیشتر اصحاب این دو امام ،در حجاز و مدینه حضور داشتند(ع) این دوره صادقین 
البته در منابع از چند .)13،...هايپاکتچي،گرایشنکـ : (شیعیان مهاجر عراقي بودند

کشي،: نکـ (در مدینه یاد شده است(ع)شخصیت به عنوان اصحاب ثقه امام سجاد 
دهد شمار این افراد بسیار اندك بوده ميها نشانامّا گزارش،)1/472؛ کلیني،1/332

به طور کلي هاي شیعي افراد داراي گرایش(ع)در دوره صادقین ). 104(اهوازي،است
یانه داشتند و در هاي غالبندي بودند. نخست گروهي که گرایشدر سه گروه قابل طبقه

حلقه داخلي امامیّه که هاي مغیریه و خطابیه قرار داشتند. دوم گروهرأس آنها جریان
شدند که به بررسي آنها خواهیم ميرا شامل(ع)غالبا اصحاب و خواصّ صادقین 

السالم ه به رغم گرایش به اهل بیت علیهمپرداخت و گروه سوم جامعه عامّ شیعه ک
هنوز وجوه تمایز تشیّع و عقاید بنیادین امامت براي آنان نهادینه نشده بود. در این مقاله 

توان از گروه را ميکهیکی اینتنها به بررسي گروه دوم خواهیم پرداخت. دلیل دو به
هاي شیعيهایي با گرایشامّا غالت و یا حتي گروه سوم گروهدانستامامیّه اي هجریان
هاي غالي سخن فراوان به و جریانتکه تاکنون درباره غالیندوم ا. و نه اماميهستند

.از حوصله این مقاله استمیان رفته است و خارج

. جریان هشام بن حکم1.1
جریان آساني قابل تشخیص است هایي که در تاریخ متقدّم امامیه به یکي از جریان

هشام بن حکم و سلسله شاگردان وي به ویژه یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان 
ارویي بسیاري از است. گزارش هاي زیادي در دست است که حاکي از تقابل داخلي و روی
ترین آنها اختالف امامیان متقدّم با هشام و شاگردانش است. شاید مشهورترین و بنیادي

برخي وجود خداوند باشد.هشام بن حکم با هشام بن سالم جوالیقي درباره کیفیت
و هشام انیّتجسمنوعي دهد که هشام بن حکم قائل به مينشانـبه ظاهرـها گزارش

).97،توحیدالابن بابویه،: کن(خداوند بوده استبراي صورت نوعي ل به بن سالم قائ
میاناز اختالف شخصيحاکي است باره در دست هاي متعددي که در این گزارش

که اصحاب هشام بن حکم چنینآمده است بلکه در برخي از آنها ،نیستنفر دو
). از سوي دیگر 3/224حدید،ابن ابي ال(گویندميگویند و اصحاب جوالیقي چنانمي
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،شودبه عصر امام صادق (ع) منحصر نميخداوند وجود تقابل هشامین درباره کیفیت 
خوئي،: کن(است ادامه داشتهدوگرایش فکري نیز این (ع)تا زمان امام رضا بلکه
). 1/20قمي،؛19/300

شت است. کشّي در هاي رجالي نیز قابل برداتقابل با جریان هشام بن حکم از گزارش
گوید که او مخالف هشام، یونس و فضل  بوده است. وصف یکي از رجال کتاب خود مي

ندکه این هر سه در آن قرار داشتاین تعبیر به خوبي حاکي از وجود جریان خاصّي است
در گزارشي به نقل از احمد بن محمد بن عیسي اشعري، علي بن حدید ).2/822کشي،(

یاد کرده نهي» یونس و اصحابش«پشت سر گروهي که از آنها به عنوان از نماز خواندن 
). حسن بن علي بن یقطین از کساني بوده که در 20/211؛11/304خوئي،(کندمي

هایي از وي در مذمّت یونس بن عبدالرحمن . گزارشقرار داشتجبهه مخالفان یونس 
جعفر جعفري از اصحاب ). در گزارش دیگري سلیمان بن 10/150،همو(موجود است

گوید: از امام رضا درباره هشام بن حکم پرسیدم، حضرت فرمودند مي(ع)سرّ امام رضا 
خدا او را رحمت کناد، بنده خیرخواهي بود، او از جانب یارانش به خاطر حسدورزي آزار 

گروهي در تقابل دهد که اوالًمي). این گزارش به خوبي نشان2/547(کشي،و اذیّت شد
وي ۀدهد که در دورمياند و ثانیا اقدام سلیمان به این پرسش نشانبودها هشامب

ۀهشام وجود داشته است و او را دربارضدّهایي گیريها و موضعگیريهمچنان جبهه
اکي از وضعیّت هشام با ابهام مواجه کرده است. همچنین گزارش هاي رجالي به خوبي ح

هاي جرح یونس مربوط به رحمن است. غالب گزارشنس بن عبدالها با یوتقابل قمي
ل هاي مدح یونس مربوط به حلقه فض، این در حالي است که غالب گزارشهاستقمي

).151،"هاي ...مؤلفه"(گرامي،استبن شاذان و یارانش در نیشابور 
هایي است که برخي مؤلفه دیگري که به خوبي حاکي از این تقابل است کتاب

اند. علي بن ابراهیم قمي کتابي هشام و یونس نگاشتهنبداری یا بر ضددر جااصحاب 
از سوي ).260(نجاشي،براي تبرئه هشام و یونس و توضیح باورهاي آنها نگاشته است

علي بن ابراهیم قمي نوشته است کتاب دیگر سعد بن عبدهللا اشعري قمي کتابي در ردّ 
). یعقوب 178ـ177،همو(شام و یونس داردو همچنین کتاب مستقلّي با عنوان مثالب ه

کساني است که است از (ع)امام جواد هعراقي دورراویانبن یزید انباري نیز که از 
کتابي در طعن و ردّ . اوداشتها را علیه جریان هشام بن حکم گیريشدیدترین موضع

چون همهاقمی). وي استاد بسیاري از 450نجاشي،(شت یونس بن عبدالرحمن نو
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و بسیاري از روایات طعن یونس از طریق حمیري، سعد بن عبدهللا و علي بن ابراهیم بود
هشام بن حکم جریان ). رویارویي او با 212ـ20/209خوئي،(کتاب وي نقل شده است

جاي هیچ تردیدي ندارد. از سوي دیگر خود هشام نیز دو کتاب یکي در ردّ هشام 
1).433نجاشي،(اق نگاشتجوالیقي و یکي در ردّ مؤمن الط

شاخص دیگري که نشان دهنده وجود این جریان است وجود یک اعتقاد مشترك 
نددهميکه البتّه مدارك تاریخي نشان،باشدميیعني باور به جسماني بودن خداوند

هاي هشام بوده است. مهمترین محور اتهامات به صرفا یک اتهام ناشي از بدفهمي دیدگاه
م و شاگردانش باور هاي تشبیهي و اعتقاد به جسماني بودن خداوند بوده باورهاي هشا

و در درجه بعدي باور به جواز )Madelung ,passim؛Van Ess,1/357: کن(تاس
2).118های ... ،مؤلفه(گرامي،قیاس در دین

شود اعتقاد ميکه از ظاهر اکثر آنها برداشت،هاي تقابل هشامینعالوه بر گزارش
نیز این اتّهام تکرار شده دیگرخدا بوده است، در منابعبراي تشام و اصحابش جسمانیه

کند. وي پیروان هشام بن مياي به عنوان هشامیّه یاداست. شهرستاني از وجود فرقه
داند و هر دو را در یک فرقه ميحکم و هشام جوالیقي را قائل به جسماني بودن خدا

دهد که مهمترین علّت متّهم شدن هشام به ميستاني نشان. توضیحات شهردهدمیقرار 
است که از وي درباره » شیاءانه شيء ال کاأل«بیهي جمله مشهور داشتن باورهاي تش

نقل شده است که در صورت صحّت این » الرد علي شیطان الطاق«نام کتاب در رجال نجاشي کتاب . 1
تعبیر حاکي از جدّي بودن این تقابل است، چرا که این تعبیر را مخالفان شیعه درباره مؤمن الطاق به 

اند )اعالم کرده100قان معاصر(جعفري،رسد همانگونه که برخي محقّبه نظر ميبرده اند. گرچه کار مي
نام اصلي کتاب باشد. اما کتاب قطعا در ردّ بر مؤمن الطاق » مؤمن الطاق«این نام محرّف باشد و تعبیر 

بوده است و نظر مرحوم محقّق جعفري مبني بر اینکه کتاب در ردّ کس دیگري است فاقد قرینه قوي 
خي است.تاری

دیدگاه وابستگان فکري جریان هشام درباره جواز رأي و قیاس در دین متّخذ از دیدگاه آنان درباره . 2
کیفیّت علم امام بوده است. این گروه مشخصاً درباره علم امام بر این باور بودند که وحي پس از پیامبر 

نه و کتب بر جاي مانده از به طور کامل قطع شده است و علم امام از طریق میراث سینه به سی
کند. شود و در موارد دیگر نیز امام با اتکا به عصمتي که دارد در دین قیاس مياجدادشان منتقل مي

دو مقاله )SOAS(محقق دانشکده مطالعات شرقي و آفریقایي دانشگاه لندن» تمیمه بیگم دائو«خانم 
علم امام و قرآن در دیدگاه فضل «و » م امامهشام بن حکم و دکترین او درباره عل«مستقلّ تحت عنوان
تألیف کرده است. در این دو مقاله به خوبي نشان داده شده است که دیدگاه » بن شاذان نیشابوري

هشام بن حکم و فضل بن شاذان با دیدگاه اکثریّت امامیه درباره علم امام متفاوت بوده است.
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).1/184شهرستاني،(خداوند نقل شده است
هاي ابن ابي الحدید معتزلي نیز گواه آن است که دست کم در میان اهل گزارش

وان متکلّمي تجسیمي شناخته شده بوده است. به گفته وي سنّت هشام بن حکم به عن
کنند و فقط برخي از مستضعفان مياکثر متکلّمان و فالسفه جسمانیّت را از خدا نفي

به گفته او هشام بن حکم .متکلّمین همچون هشام بن حکم قائل به جسمانیت هستند
و در توضیح این مطلب بر این باور بودکه خداوند جسم مرکّبي مثل اجسام دنیوي است

وي ۀگوید شیعیان در دورميچیزهاي مختلفي از او نقل شده است. ابن ابي الحدید
کنند و بر این مياعتقاد به جسمانیّت را ردۀمطالب نسبت داده شده به هشام دربار

و مقصود » جسامانه جسم ال کاأل«خدا این است که باورند که تنها جمله هشام درباره
کاربرد این جمله این بوده است که وضعیّتي براي خدا ایجاد کند که قابل اثبات هشام از

ترین شخصیت مکتب شیخ مفید نیز به عنوان برجسته). 3/223ابن ابي الحدید،(باشد
گوید که هشام فقط به تشبیه لفظي باور داشته است و تشبیه لفظي ميمتکلّمان بغداد

داند ولي به تشبیه در معنا مي»جسامال کاألجسم «م را مبتني بر این جمله معروف هشا
).83ـ77،الحکایاتمفید،(باور نداشته است

گزارش هایي از ،شاگرد برجسته هشام بن حکم،در خصوص یونس بن عبدالرحمن
دهد یونس نیز متّهم به تجسیم بوده است و ميوجود دارد که نشان(ع)جواد امام ۀدور

همچنین شهرستاني یونس ). 352،اماليبابویه، ابن(ز داشته استاین جریان پیرواني نی
،شهرستاني(ه استي در این زمینه تصنیف کردیهابارا از مشبّهه شیعه دانسته که کت

هاي تشبیهي خود به گوید یونس در پیگیري اندیشهمي). عبدالقاهر بغدادي نیز1/188
.)53...،الفرقبغدادي،(شدّت مبالغه کرد

مد بن عیسي بن عبید شاگرد یونس بن عبدالرحمن دیگر شخصیت این جریان مح
جمله مشهور هشام رسد با اعالم وفاداري به مينظرکه به)17/113خوئي،: کن(است

در حلقه متّهمان به ،)107،التوحیدابن بابویه،(»انه شيء ال کاألشیاء«یعني،بن حکم
اتّهام درباره فضل بن شاذان نیشابوري نیز مطرح مشابه همین تشبیه قرار داشته است.

نشان دهد توقیع معروفي که فضل را کوشیده تا شده است. ابوعلي بیهقي در گزارشي 
اعتقادات تجسیمي ابن شاذان نبوده است و وي فقط به خاطر ۀکند دربارميمذمّت

ه مورد عتاب جلوگیري از پرداخت وجوهات مردم به وکیلي که به منطقه ارسال شده بود
اختالف اعتقادات اهل نیشابور در ۀ). گزارشي که دربار2/821کشي،(قرار گرفته است
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دهد که در باورهاي توحیدي ميوجود دارد، نشان(ع)زمان حضرت امام حسن عسکري 
ابن شاذان خداوند در آسمان هفتم و بر باالي عرش قرار داشته و جسم بوده است ولي 

او خدا در همه معاني با مخلوقات تفاوت داشته و هیچ چیزي مثل در عین حال در نظر 
1).820ـ2/819،همو(خداوند نبوده است

تواند وجود چنین جریاني را تائید ميدیگري کهدر کنار قرائن پیش گفته شاخص
هاي شناخته شده امامي که متّهم شود غالبا میان شخصیّتميکند آن است که مشاهده

ها شته است. در مهمترین این گزارشاند روابط استاد و شاگردي وجود دابه تجسیم شده
نزدیکي افراد ازشده است که حاکياستفاده از تعبیر هشام و اصحابش به ویژه یونس 

).289ـ19/287خوئي، (این جریان و وجود رابطه استادي و شاگردي میان آنان است
ترین جستهبدالرحمن به عنوان بررسد پس از هشام بن حکم، یونس بن عميبه نظر

هایي در دست است که حاکي ین شخصیت این جریان باشد و گزارششاگرد وي مهمتر
هاي ملل و با محوریّت یونس است. برخي گزارشاز وجود حلقه خاصّي در میان امامیّه 

اند گرچهیاد کرده» یونسیّه«اي به عنوان پنجم که از فرقهۀنحل نویسان در پایان سد
). 1/188شهرستاني،(آمیز است، اما دست کم گواه بر یک نوع گرایش خاصّ استمبالغه

طوسيهایي است که در رجال شیخکند شخصیتميآنچه که وجود این حلقه را تقویت
،رجالطوسي،(همچون عباس بن محمد الورّاق، یاد شده است» یونسي«از آنها با عنوان 

)، محمد بن احمد بن مطهر391،همان(دادي)، محمد بن عیسي عبیدي بغ361
در منابع  رجالي . )369،همان() و یحیي بن عمران همداني401،همان(بغدادي
شود، اما همانگونه که محقق شوشتري تأکید دقیقي درباره این تعبیر یافت نميتوضیح

ن بوده و د ذکر شده از اصحاب و پیروان یونس بن عبدالرحمافراکرده مراد این است که 
ند کردـ پیروي ميشده ميفاسد شناختهزمان باورهایي که در آن ـ از برخي باورهاي او

ها، علي بن یقطین و حسین بن همچنین براساس برخي گزارش).82ـ1/81(تستري،
شاگردي نعیم صحاف مراوده زیادي با هشام بن حکم در بغداد داشته و در مکتب او 

.)1/311کلیني،(اندکردهمي
هاي برجسته این جریان محمد بن عیسي بن عبید یا محمد بن از دیگر شخصیت

اند اعتقاد او دربارۀ که مخالفان هشام به وي نسبت دادههایيبه جز باورهاي تشبیهي از دیگر اندیشه.1
،الغیبة(طوسي،کندعلم خداوند است. در اعتقاد هشام تا چیزي موجود نشود خدا بدان علم پیدا نمي

کند که هشام بن حکم گرچه شیعه بود اما با همه امامیّه ). همچنین شیخ مفید تصریح مي431ـ430
).38،...اوائل(مفید،اني صفات خدا مخالفت کرددر زمینه اسماء هللا و مع
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ازعیسي عبیدي است که شاگرد یونس بن عبدالرحمن بوده است. گرچه برخي
هاي پیوندي میان اي از شخصیتپژوهشگران معاصر محمد بن عیسي عبیدي را نمونه

پاکتچي،(انددانستهو هشام بن سالم جوالیقي) (هشام بن حکمجریان هشامین
رسد وي به شدت به جریان یونس بن عبدالرحمن و مياما به نظر، )19،»...هايایشگر«

هاي محمد بن عیسي عبیدي یکي از چهرههشام بن حکم وابستگي و عالقه داشته است.
یعني نیمه اول قرن سوم هجري است که (ع)شاخص در بغداد در زمان امام هادي 

افزار درایه نور، بخش ارزیابي (نرماحادیث یونس بن عبدالرحمن استراوي مهمترین 
اي برخوردار بوده و توسط فضل بن شاذان وي در حوزه خراسان از جایگاه ویژه. اسناد)

مدح بلیغي شده است، اما به رغم آن توسّط شیخ طوسي تضعیف شده و گفته شده 
).20/199همو،؛115ـ17/113،خوئي(مذهب یونسي دارد

محمد بن خلیل ابوجعفر سکّاك بغدادي نیز از شاگردان هشام بن حکم و یونس بن 
عبدالرحمن بوده است و کتابي در توحید داشت که تشبیهي بود. فضل بن شاذان وي را 

). علي بن منصور بغدادي 16/74خوئي،(خلف یونس دانسته که به ردّ مخالفین پرداخت
دید ) و به گفته ابن ابي الح12/187،همو(کم بوده نیز از متکلّمان اصحاب هشام بن ح

).3/228،ابي الحدیدابن(شده استاز قائالن به تجسیم شمرده 
سوم هجري باید از فضل بن شاذان نیشابوري به عنوان یکي از ۀسدۀدر نیم

برد که در مياین جریان نام برد. فضل از خود به عنوان کسي نامشاخصهايچهره
ي نظیر محمد بن ابي عمیر، صفوان بن یحیي، یونس بن عبدالرحمن و هشام مسیر افراد

بن حکم در زمینه دفاع از مذهب تشیّع گام برداشته است و اقدام به ردّیه نویسي بر ضدّ 
).2/818کشي،(مخالفان کرده است

برخي هاي جریان هشام و یا حتّي شخصیتازپوشیده نیست که تاکنون برخي
مهمّي امّا نکته 1.همچون تجسیم به طور مستقلّ بررسي شده استانها عقاید منسوب بد
هاي غیر تاریخي و درون مذهبي پوشیده مانده است این است که اگر که از غالب نگاه

این جریان افراد ها پس از شناسایي جریان هشام و رابطه پیوندي میان این بررسي
قّق در تحلیل بسیاري از ود و محشحل نميتاریخ ابهامات صورت نگیرد بسیاري از 

شیعه گفتني است اندك رود. ميهاي جرح و تعدیل در این زمینه به خطاگزارش

مانند کتاب هشام بن حکم نوشته علیرضا اسعدي چاپ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي و یا کتاب .1
آقاي احمد صفایي.هشام بن حکم نوشته
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و همچنین به درستي ،ندااریخي چنین جریاني را تائید کردهپژوهان معاصرکه وجود ت
(مدرسي طباطبایي،اند که این جریان همواره در اقلیّت باقي ماندتشخیص داده

آنان جریان هشام گمانبه .اندآن به خطا رفتههاياز ویژگير بیان برخي د،)210ص
گرا و بقیه صرفا ناقل روایت بودند و بدین خاطر جریان هشام در انزوا قرار گرفتعقل

رسد چنین انزوا و تمایزي معلول دالیل دیگري بود که پیشتر مي). به نظر209همو،(
اصلي انزواي جریان هشام بن حکم اتّهام تجسیم بود و علّت به برخي از آنها اشاره شد.

البتّه در درجات بعدي باور به مسائلي همچون قیاس و یا برخي مسائل دیگر. همانطور 
که پیشتر ذکر شد این باور صرفا یک اتهام بزرگنمایي شده بود و عالمان امامي بعدي 

ین جمله مشهور هشامهمچون علي بن ابراهیم قمي و شیخ مفید تالش زیادي در تبی
شود نه به خاطر ميهایي که از آن یادکردند. در واقع خصومت» جسامانه جسم ال کاأل«

سازي، حسادت، سوءتفاهم در فهم عقاید عقل ستیزي سایر امامیان، بلکه ناشي از جریان
گیري یک هجمه منفي یي اینها بود که در نهایت به شکلهشام و سپس بزرگ نما

1د جریان هشام انجامید.تبلیغي بر ض

گروه اکثریّت امامیّه در عراق.1.2
که دست (ع)همانطور که پیشتر ذکر شد مهمترین تقابل داخلي امامیّه از عصر صادقین

کم تا قرن سوم هجري ادامه یافت تقابلجریان فکري هشام بن حکم با هشام بن سالم 
رضامامابندي حتي تا عصر جبهه. اینبودپروردگار وجود جوالیقي در مسأله کیفیّت 

نیز ادامه یافت. از این رو پس از شناسایي جریان هشام بن حکم به (ع)و جواد (ع)
توان جریان رو در روي آن تحت عنوان جریان هشام بن سالم جوالیقي را نیز ميراحتي

د شناسایي کرد. حال پرسش اینجاست که آیا تقابل با جریان هشام بن حکم در حد چن
شخصیّت محدود همچون مؤمن الطاق، جوالیقي و چند شخصیت دیگر بوده است و یا 

استفاده مدرسي براي ارائه این تحلیل و علت انزواي جریان کالمي هشام هیچ دلیلي ارائه نکرده است.. 1
اي غیرعلمي در رو در تحلیل جریان هاي تاریخي کلیشههاي تندرو، کندرو و میانهاز الگوي گروه

تحلیل تاریخ است و اصوال فراتر از یک گزارش تاریخي و حامل قضاوت ارزشي است. نگارنده این مقاله 
گرا به خاطر عقلآنتگان بهقویا بر این باور است که علّت تقابل با جریان هشام و احیانا تکفیر وابس

بودن آنان نبوده است و چنین سخني غیرواقعي است. حتي اگر مطابق گفتمان علمي امروز گرایش به 
گرایي بدانیم جالب است که دانسته شود جریان هشام بن ترین نوع عقلا به معناي پیشرفتهفلسفه ر

).62: جعفري،ک(ناندمخالفان جدي فلسفه ارسطویي بودهحکم به ویژه خود وي از
www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir


131دوم و سوم هجريۀسددررانیهاي امامیّه در عراق و ادرآمدي بر شناسایي جریان

اند. هاي دیگري نیز در تقابل با آن بودهجریان
هاي نگارنده براساس شواهدي که در دست دارد بر این باور است که گرچه جریان

هاي و جریانندحکم و هشام بن سالم نبودامامي محدود به جریان هشام بن 
توان ميداشتند، اما... نیز حضور تاریخي، طیف زراره وهمچون طیف مفضّلتري کوچک

عنوان تر بهجمع کلّيبه جز جریان هشام بن حکم را در یک هاو طیفهاسایر جریان
بندي کرد که ما به االشتراك همه آنها تقابل با جریان هشام گروه اکثریت امامیّه طبقه
ام نیز تا حدّ زیادي با همه آنها تقابل داشت. بن حکم بود و جریان هش

یکي از شواهد قوي وجود این دو گروه اقلیّت و اکثریّت آن است که جریان اقلیّت 
هشام بن دربارۀ در انزوا قرار دارد. شیعه هشام بن حکم در اسناد روایي و کتب رجالي 

نقل این دو تنحکم و یونس تعدّد مشایخ وجود ندارد و سایرین نیز به کثرت از 
تر و به سختي براساس در گروه اکثریت در هم تنیدههااند. اما این ارتباطنکرده
هایي که در آنها آمده است هشام بن حکم از گزارش1بندي قابل تمایز است.جریان

و همچنین تکریم او ،)2/547(کشي،جانب اطرافیانش مورد حسادت و اذیت قرار گرفت
هاي آن ان دهنده این انزوا و برخي زمینهي برخي گران آمد، نشدر سنّ نوجواني برا

).52(سیدمرتضي،است
از سوي دیگر مهمترین محورهاي اعتقادي اختالفي همچون تجسیم، علم امام و 

د و چنین اختالفات نشوميقیاس بین گروه اکثریّت با جریان هشام بن حکم دیده
شود.ثریّت دیده نميموجود در گروه اکهايبنیادیني میان طیف

همچنین یکي از مواردي که دالّ بر ارتباط و پیوستگي گروه اکثریّت است آن است 
ي از اصحاب ائمّه به ویژه شود شمارميهاي رجالي دیدهاز گزارشکه در برخي

در کنار یکدیگر آمده و از آنها مدح شده است. در حالي که بارها و بارها نام (ع)صادقین
اویه عجلي، ابوبصیر، برادران اعین و ابن ابي یعفور به عنوان خواص اصحاب برید بن مع

اما در )،62ـ61،ختصاصاال(مفید، صادقین در کنار یکدیگر آمده و مدح شده است
خورد. ه یاران و شاگردان وي به چشم نميکدام از آنها نام هشام بن حکم و حلقهیچ

ها  گزارشن کنندگان ایدیدگاه نقلحاکي از آن است که در چنین چیزي دست کم 

هاي نقل شده از هشام بن حکم و هشام بن سالم جوالیقي ـ در یک مقایسه اجمالي میان روایت. 1
هاي نقل شده یابیم فاصله زیادي میان شمار روایتـ در ميبراساس آمار ارائه شده در نرم افزار درایه

.وجود داردروایت)1600(حدودروایت) و هشام بن سالم480از هشام بن حکم (حدود 
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اند.اینان نبودهردیفهشام و یارانش در 
تواند حاکي از وجود گروه اکثریت در برابر جریان هشام بن مياز دیگر قرائني که

هاي رجالي محمد بن عیسي عبیدي است. محمّد بن حکم باشد توجّه به گرایش گزارش
است و در بودهیونس بن عبدالرحمنعیسي عبیدي مهمترین و مشهورترین شاگرد

به شعار پایبندي وي توان کرد. وابستگي او به جریان فکري هشام بن حکم تردید نمي
خصوص وابستگي او به شاید بهترین دلیل درذات ربوبيۀدربار» انه شيء ال کاألشیاء«

ي شعارعبارت یاد شده بهتر ذکر شد، طور که پیشهمانزیرا جریان فکري هشام باشد، 
نام عبیدي در .)107صالتوحید،ابن بابویه،(جریان هشام تبدیل شده بودنمادین براي

هاي . تحلیل گزارشآمده استهاي رجالي از روایات امامیّه به ویژه گزارشاسناد بسیاري 
هاي وابسته به گروه اکثریت و شخصیتدهد که او غالباًميرجالي نقل شده از وي نشان

بینیم عبیدي به عنوان ميرو،ه است. از اینهشام بن حکم را جرح کردنه جریان 
ها تقابل داشته است. اي از شخصیتجریان هشام بن حکم با طیف گستردهاي از نماینده

براي نمونه، شمار قابل توجّهي از روایات جرح بزرگاني همچون محمّد بن مسلم، برید بن 
جابر و مؤمن الطّاق توسط محمّد بن عیسي عبیدي معاویه، زراره، ابابصیر، اسماعیل بن

قرارها همان وجه اشتراك همه این شخصیتکه)17/120خوئي،(نقل شده است
گراي عراقي رسد بیشتر فقها و متکلّمان نصمي. به نظراستگروه اکثریّت گرفتن در 
مي جوالیقي هاي کاله اکثریت بودند؛ گروهي که اندیشهاول وابسته به گروۀپس از سد

هاي کالمي زراره، ابابصیر و مؤمن الطاق آغاز شد و ن بود و با دیدگاهنماینده اصلي آ
سپس در اندیشه فقهایي همچون محمد بن مسلم، برید بن معاویه، ابن ابي یعفور، 

عبدهللا بن جندب، بزنطي و ... رسوخ پیدا کرد.

گروندگان به هشام بن سالم جوالیقي.1.2.1
طیف هشام بن سالم ترین طیف در داخل گروه اکثریّتین و شناخته شدهمهمتر

است که نمایندگي تقابل اصلي با جریان هشام بن حکم را در اختیار بوده جوالیقي 
. هشام بن سالم و ابوجعفر محمد بن علي بن نعمان مؤمن الطاق در رأس این شتدا

کالمي این جریان به عنوان هاي توان از شخصیتشتند. همچنین ميجریان قرار دا
عامل اصلي تمایز آنان اعتقاد به ذي صورت بودن خداوند زیرا،گرا یادکردمتکلّمان نص

از متون دیني مربوط به معراج پیامبر صلي هللا علیه و آله و سلم اخذ شده که ظاهراًبود 
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).1/20قمي،: کن(بود
طیف هشام بن سالم هاي تاریخي گواه آن است که دومین شخصیت درگزارش

کیفیت وجود درباره مسألهاست که بودهمؤمن الطاق،جوالیقي، یار و همنشین وي
). ابن ابي الحدید درباره هشام بن 3/224،الحدیدابيابن(پروردگار با وي هم عقیده بود

گوید این دو باور داشتند که خدا نوري در صورت ميسالم جوالیقي و یارش مؤمن الطاق
). از سوي دیگر اقدام هشام بن حکم به 3/223،همو(سان است ولي جسم نیستان

نوشتن دو کتاب مجزّا در ردّ هشام بن سالم و مؤمن الطّاق به خوبي حاکي از تقابل وي 
با جوالیقي و در درجه بعدي با مؤمن الطاق به عنوان شخصیت درجه دوم جریان 

).433صنجاشي،(جوالیقي است
و همچنان از اختالفات ،نقل شده است(ع)امام کاظم ۀه از دورهایي کگزارش

کند، نشاناز مسائل توحیدي حکایت ميهشامین و یاران آنها در خصوص برخي
بندي هشامین یعني نیمه دوم سده دوم هجري جبهه(ع)امام کاظم ۀدهد که در دورمي

. با توجه اندداشتهاراني کامال در جامعه شیعي شناخته شده بوده است و هر کدام طرفد
باورهاي تشبیهي هشامین را رد کرده، دست (ع)ها اگر نگوئیم امام کاظم به این گزارش

ابن بابویه،(کم تفسیر و قرائت تشبیهي را که راوي از باور هشامین داشته رد کرده است
که بر همسان،(ع)حضرت رضا ۀهاي نقل شده از دوربرخي گزارش1).97توحید،ال

شاهد خوبي بر این مدّعاست که بودن جریان فکري مؤمن الطاق و جوالیقي داللت دارد،
بندي کامال استوار و متمایزي در اوایل سده سوم بندي دو جریان هشامین به جبههصف

).1/101کلیني،(شناخته شده بودامامیّههجري تبدیل شده و کامال در جامعه
مؤمن الطاق به عنوان دو شخصیّت اصلي و در واقع پس از اشاره به هشام بن سالم و 

در منابع کهن آنچه که بیشتر مشهور شده است اتهام تشبیه به هشام بن حکم است، اما در عین حال . 1
برخي منابع سدۀ ششم پیروان هشام بن حکم و هشام جوالیقي را در یک فرقه به عنوان هشامیه قرار 

که در سده دوم و سوم تنها هشام بن حکم رسد علت اصلي این). به نظر مي1/184شهرستاني،(اندداده
متهم به تشبیه شده است آن است که پیروان هشام جوالیقي اعتقاد خود درباره ذي صورت بودن 

هاي خداوند را از برخي نصوص اخذ کرده بودند. از این رو باور آنان دیدگاهي در چارچوب اندیشه
بود » کاالجسامانه جسم ال« بن حکم که شعار شد، اما دیدگاه هشامسنّتي مبتني بر نصوص تلقّي مي

تري به جسمانیّت داشت یک شعار معهود مذهبي نبود و تنها عالوه بر اینکه ظاهرش اشاره صریح
؛107ص،التوحید: ابن بابویه،(نکبعدها در دوره امام رضا (ع) توسط ایشان مورد تائید قرار گرفت

).2/567کشي،
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ابتدایي جریان هشام بن سالم جوالیقي که بیشتر وجهه کالمي دارند، باید گفت که 
همه وابستگي به این جریان در میان تعداد زیاد دیگري از امامیان آن دوره نیز که لزوماً

بن ابي عمیر است. در ها محمد آنها متکلم نبودند وجود داشت. یکي از این شخصیت
هاي ابن ابي عمیر از هشام حکم و هشام جوالیقي نگاه اولیه و بررسي میزان روایت

هاي پیوندي از شخصیتگویاشود که وي با هر دو آنها مراوده داشته است و ميمشخص
). اما براساس گزارش 19ص،»...هايگرایش«پاکتچي،(میان این دو جریان بوده است

خاصّي بر سر یک زمانرسد ابن عمیر از ميکلیني نقل کرده است به نظرصریحي که 
کلیني،(اختالف کالمي رابطه خود را با هشام بن حکم به طور کامل قطع کرده است

خاصهاکثریّت گروه). از این رو شاید در نهایت بتوان او را در صف وابستگان به 1/410
بندي کرد.هشام جوالیقي طبقه

یعقوب بن یزید انباري است. وي از روات عراقي هاي این جریان خصیتاز دیگر ش
وي از کساني است .و از وابستگان سرسخت جریان جوالیقي است(ع)دوران امام جواد 

کتابي در طعن و داشته وجریان هشام بن حکم بر ضدّها را گیريکه شدیدترین موضع
). برخي تعبیرها درباره اینکه 450صنجاشي،(ردّ یونس بن عبدالرحمن نوشته است
ته و این دو دهد وي با مکتب قم نزدیکي داشميیعقوب بن یزید قمي بوده است نشان

ها قمی). شاید علت اصلي موضع گیري شدید 20/147خوئي،(انداز هم تأثیر پذیرفته
یونس بن عبدالرحمن این تأثیر پذیري و مراوده با یعقوب بن یزید باشد. وي بر ضد

همچون حمیري، سعد بن عبدهللا و علي بن ابراهیم بوده است هاقمیاستاد بسیاري از 
خوئي،: کن(و بسیاري از روایات طعن یونس از طریق کتاب وي نقل شده است

.)212ـ20/209
حسن بن علي بن یقطین نیز از کساني بوده است که در جبهه مخالفان یونس بوده و 

نقل شده از وي حاوي مذمّت یونس هايده است. برخي گزارشاز فقهاي متکلّم بغداد بو
). احمد بن ابي نصر بزنطي را نیز باید از کساني 10/150خوئي،(بن عبدالرحمن است

دانست که به مکتب هشام بن سالم جوالیقي گرایش داشته است. وي در برابر حضرت 
شام بن حکم را هاي هاههشام بن سالم و تقابلش با دیدگگرایش خود به جبهه (ع)رضا 

).1/20قمي،(کندبه صراحت اعالم مي

طیف مفضّل بن عمر جعفي. 1.2.2
توان یک طیف انشعابي در آن یافت که بارزترین شخصیّت ميبا دقّت در گروه اکثریّت
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دهد که جریان مفضّل ميهاي تاریخي نشانآن مفضل بن عمر جعفي است. گزارش
ریان هشام بن حکم گرایش نشان داده باشد به سوي جریان بیشتر از آنکه به سوي ج

جوالیقي گرایش داشته است.
طیف عرضه الزم به ذکر است که آنچه در اینجا به عنوان معیاري براي تمایز این 

ستاد و یعني نقل مضامین مشترك، روابط ا،شاخصترکیبي از چندین شودمي
یک نفر و در نهایت ۀتعدیل دربارهاي همزمان جرح وشاگردي، پدیده وجود گزارش

ه به ویژه در دوره باشد. وقتي با این محورها در تاریخ متقدّم امامیّمي،اتّهام غلوّ و تفویض
هایي که همه و یا اکثر این پردازیم به شخصیّتميالسالم به جستجوصادقین علهیما

ا روابط استادي و ها غالبخوریم. براي مثال این شخصیتميچهار مؤلفه را دارند بر
اند و همچنین علت جرح آنها غالبا غلوّ، اند و هم مدح شدههم جرح شده،شاگردي دارند

اند از محتواي مشابهي است، همچنین مضامیني که نقل کردهتفویض و ارتفاع قول بوده 
برخوردار است.

ز برخي هاي رجالي ار گزارشبر وجود چنین طیفي آن است که ددالّاز اولین قرائن
و محمد بن کثیر ثقفي)99صنجاشي،(ها همچون احمد بن حارث انماطيشخصیت

یاد شده است.» اصحاب مفضّل بن عمر«به صراحت به عنوان )2/613کشي،(
اي در مدینه با مرکزیّت مفضل بن هایي حاکي از وجود حلقهعالوه بر آن، گزارش

یط بن صالح و سلیمان بن خالد عمر و برخي شاگردانش همچون خالد الجوان و نش
است. (ع)االقطع و مالک جهني و نجم الحطیم و صالح بن سهل در زمان امام صادق 

نام این افراد اي مبتني بر آن است که در چندین گزارش مشابهتشخیص چنین حلقه
ها از لحاظ شده است. همچنین غالب این گزارشتکرار شده و از مصاحبت آنها خبر داده

است.رش جایگاه ربوبي براي ائمه (ع) ایي درباره امکان پذیمحتو
(خالد الجواز، نجم دهد که مفضّل به همراه چند تن از یارانشميگزارشي نشان

حضور در مدینه گاهي درباره واالیي جایگاه ۀالحطیم و سلیمان بن خالد اقطع) در دور
با (ع)صادق امام ولي ،گفتندسخن ميغالت شبیه شدند و ميائمه دچار تندروي

ابن شهر(هستندبندگان گرامي خداوند دادند که ائمه ميراهنمایي آنها همواره تذکر
گوید: پس از رفتن به عزلت در اطراف مدینه فکر ميمالک جهني نیز1).3/347آشوب،

ظاهر شدند و تأکید درنگ بي(ع)ربوبیت ائمه به ذهن ما خطور کرد و حضرت صادق 

».ا سلیمان یا نجم؛ البل عباد مکرمون، الیسبقونه بالقول، وهم بأمره یعملونیا خالد یا مفضّل ی. «1
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1).2/415اربلي،(یدیخواهید بگوميما هر چهۀما را مخلوق قرار دهید و دربارکردند که

کرده است و به و کشي از خالد الجوان و نشیط بن صالح در کنار یکدیگر یادابوعمر
).2/748کشي،(بودند(ع)گفته او این هر دو از خادمان امام کاظم 

هاي ربوبي برخي اندیشهکهکند مياذعانبه صراحت در گزارشي خالد جوان 
). در گزارش کشي نیز از خالد الجوان به عنوان 47/341مجلسي،(نادرست داشته است

ست و کشي او را از اهل ارتفاع یکي از روات کوفي در کنار مالک جهني یاد شده ا
بهنجم الحطیم نیز گفته شده که او اندکي به باورۀدربار).2/619کشي،(داندمي

).47/125مجلسي،(ئمّه علیهم السالم گرایش داشته استربوبیّت ا
یاران خالد الجوان ۀدهد مالک جهني نیز در حلقمينیز نشانهااز گزارشبرخي

ي پیرامون مقام ربوبي ائمه قرار داشته و این گروه اقدام به طرح مباحث و سؤاالت
خطاب به مالک اًصریحع)(امام صادق روایتي ).در 2/197اربلي،(کردندميالسالمعلیهم
درباره فضائل ما در حالي که وي درباره اعتقادش تردید داشت، فرمود که تو ،جهني

دهد صالح ميهایي نیز وجود دارد که نشانگزارش). 2/408،همو(کنيافراط و غلو نمي
مفضل در مدینه تصوّراتي درباره مقام ربوبي ۀبن سهل نیز به عنوان یکي از یاران حلق

کلیني،(برطرف شد(ع)داشت که با مراجعه وي و مفضل به امام صادق (ع)امام صادق 
).3/347ابن شهرآشوب،؛8/232

پس از شناسایي این حلقه و با تفحّص منابع حدیثي و مشایخ راویان مشخص
،هایي دیگري نیز وابستگي به طیف مفضل بن عمر جعفي داشتندشود که شخصیتمي

او بعدي و بازگشت مفضّل به کوفه بههاي ممکن است این افراد در سالبا این تفاوت که 
ترین و مشهورترین شاگرد مفضّل محمد بن سنان گرایش نشان داده باشند. شاخص

زاهري است که بیشترین روایات را از مفضّل نقل کرد و همچون استادش در معرض 
امام کاظم،یعني ا دوره سه امام،بزاهريسنانبنمحمداتهام غلوّ و تفویض قرار گرفت. 

خوئي،(گذشتمري درق220به سالوهمزمان بود ،(ع)جواد امام ورضاامام
16/151.(2

».یا مالک ویا خالد؛ قولوا فینا ما شئتم واجعلونا مخلوقین«. 1
ویژهبهايعدهگرفته است،قراربحثموردبسیاررجالعلمايمیاندرشدهیادسنانبنمحمد.2

رامامقانیاومانندمتأخرینازبرخياند،دادهقرارتضعیفوعنطموردراهاونشیعورجاليازقدماي
: مامقاني،کدر این خصوص ن(اند دربارۀ وي توقّف کردهدیگربرخيواندکردهتوثیقوتأیید

.)126ـ3/124
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توان به علي بن حسّان هاشمي و عمو و استاد ميهاي این جریاناز دیگر شخصیت
مام وي، عبدالرحمن بن کثیر هاشمي اشاره کرد. عبدالرحمن بیشتر روایات خود را از ا

اما در موارد معدودي که چنین نیست روایاتش را از مفضّل ،نقل کرده است(ع)صادق 
آنچه ارزیابي اسناد).افزار درایه،نرم(بن عمر جعفي و داود بن کثیر رقي نقل کرده است

جریان باشد آن است که تواند مؤیّد وابستگي علي بن حسان به این ميکه در این میان
)2/612،2/620کشي،(مدح مفضّل توسّط علي بن حسان واسطيهاي برخي گزارش

علي بن حسان واسطي و علي بن حسان هااز احتمالنقل شده است و براساس برخي
این در حالي است که این سه نفر )؛11/313خوئي،(هاشمي یک شخصیت هستند

اند. ه غلوّ و عناوین مشابه متّهم شدههمگي ب
سو چرا که از یک،این جریان بودند یونس بن ظبیان استاز دیگر کساني که در 

،اند و از سوي دیگربیشترین روایات را از وي محمّد بن سنان و مفضل بن عمر نقل کرده
دهد که یونس بن ظبیان رو در روي گروهي قرار داشته است ميها نشانبرخي گزارش

آنان بر ضدّ فعالیّت ازمانعکردميو تالشندمفضّل را داشتضدّفضاسازي برکه قصد 
1).8/373کلیني،(مفضّل شود و از وي در برابر آنها دفاع کند

توان به قاسم بن ربیع ميهایي که مربوط به نسل بعدي این جریان استاز شخصیت
الصحاف اشاره کرد که شاگرد محمد بن سنان بوده است و بیشتر روایاتش را از وي نقل 

افزار درایه، ؛ نرم 19ـ14/18خوئي،: کن(و ارتفاع متّهم شده استکرده است و به غلوّ 
گام بعدي مهمترین شاگرد صحّاف نیز علي بن عبّاس جراذیني استارزیابي اسناد). در 

).12/68خوئي،(وي نیز به غلو متهم شده است.ارزیابي اسناد)(نرم افزار درایه،
سوم یکي از روات کوفي ۀاوایل سدهاي وابسته به این جریان دراز دیگر شخصیّت

زیسته است و از (ع)مشهور به نام داود بن کثیر رقّي است که اندکي پس از امام رضا 
اندجاشي غالت از داود زیاد نقل کردهبه گفته ن.ایشان نیز روایت نقل کرده است

نستندداميداود را یکي از ارکان خود کند که غالتميکشّي تصریح).156صنجاشي،(
اقع او نیز همانند ). في الو2/708کشي،(کردند ميهاي منکر زیادي از او نقل و روایت

اند.جریان عالوه بر قدح، مدح نیز شدههاي این شمار دیگري از شخصیت
توان آنها را نیز در ميهاي آناناز اندیشههاي دیگري که براساس برخياز شخصیت

هاي گروهي بودند که بر ضدّ مفضّل تبلیغ شخصیتحجر بن زائدة و عامر بن جذاعة از مهمترین .1
).68ص... ،هایمؤلفه: گرامي،ک(نکردندمي
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جابر بن یزید جعفي م متمایل به این طیف دانستدرجه بعدي در این طیف یا دست ک
وي باید گفت که جایگاه وي از لحاظ نقل مطالب غیر فقهي شاذّ مشابه دربارۀاست. 

مفضّل بن عمر جعفي است، با این تفاوت که تردیدها و مذمّت درباره شخصیّت جابر 
اما مفضّل که ،نقل کرده است(ع)کمتر است و وي بیشتر روایات خود را از امام باقر 

کرده باشدحدیثموارد شاگردي جابر را نیز کرده باشد و از او سماعازشاید در برخي
به نقل کرده است. (ع)بیشتر روایاتش را از امام صادق ارزیابي اسناد)درایه،نرم افزار (

رسد در دوره وي به ویژه پس از وفاتش تردیدهایي درباره ميرغم جایگاه جابر به نظر
ايو یا حتي جنون وي وجود داشته است؛ گویا عدّه(ع)دروغ بستن او به امام باقر 

نقش (ع)پنداشتند که او نیز همانند مغیرة بن سعید در دروغ بستن به امام باقر مي
شماري از ۀدامن او را از این اتهام زدوده است. به گفت(ع)داشته است، اما امام صادق 

خود جابر تردیدي وجود نداشته است و تنها برخي ۀدرباررسدميرجالیّون به نظر
اند وجود داشته است و حتّي بوده1تردیدها درباره شاگردان و راویان وي که اهل تخلیط

این مؤید . اگر خود وي نیز به تخلیط متّهم شده باشد اتهام غلو درباره او مطرح نیست
توسط وي باشد(ع)قتل الحسینمو مقتل امیرالمؤمنینتواند تألیف کتاب مينظر

). 20ـ14/18خوئي،: کن(
گونه شایعهگزارش نوبختي شماري از غالت براي فریب ضعفاي شیعه اینبه 

هایي همچون جابر بن عبدهللا انصاري و کردند که دعاوي غالیانه آنها باور شخصیتمي
2).35ص(جابر بن یزید جعفي بوده است و از آنان اخذ شده است

رسد شخصیتي چون ابوهاشم جعفري عالوه بر ميسوم هجري به نظرۀدر سد
وابستگي به جریان جوالیقي گرایش به طیف مفضل بن عمر جعفي دارد. وي از مخالفان 

اند. اندیشه هشام بن حکم درباره عدم تعلّق علم خدا به اشیائي است که موجود نشده
که کتابي در ردّ هشام دارد از ابوهاشم این گزارش را سعد بن عبدهللا اشعري قمي 

اي بر وابستگي ابوهاشم به جبهه تواند به عنوان قرینهميجعفري نقل کرده است که
). همچنین کشّي ابوهاشم 431ـ430،الغیبهطوسي،(مخالفان هشام بن حکم باشد

کند.اساس مخلوط ميت واقعي را با مطالب دروغین و بي. مقصود راویي است که مطالب و روایا1
اي را که در مدائن . براساس این گزارش، عبدهللا بن حارث براي فریب ضعفاي شیعه دعاوي غالیانه2

اد. نوبختي پس از طلب رحمت براي جابریْن دهاي بزرگ نسبت ميکرد به این شخصیتمطرح مي
دهد که جابر بن اند. این گزارش منحصر به فرد نشان ميآنان باورهاي غالیانه نداشتهکند کهتأکید مي

سازي غالت در امان نبوده است.هاي طیف مفضّل از جریانیزید جعفي نیز همانند سایر شخصیت
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گوید: براساس روایات امام جواد، امام هادي و مي،کندميجعفري را به ارتفاع قول متّهم
رسد ميبه نظريامام عسکري علیهم السالم درباره خود ابوهاشم و همچنین منقوالت و

دهد که تا ميواالیي نزد این سه امام داشته است، اما روایاتش نشانابوهاشم جایگاه
1).2/841کشي،(حدّي مرتفع القول بوده است

مهمترین محوري که بسیاري ،قادي و باور به مضامین مشتركاز لحاظ شاخصه اعت
بحث غلوّ و تفویض است. محوریّت این اندهاي طیف مفضّل بدان متّهم شدهاز شخصیّت

اتّهام با مسأله تفویض است که براساس توصیف مشهور به معناي نفي ربوبیّت از ائمه و 
). صرف 134،االعتقادتصحیحد،(مفیدر عین حال تفویض همه امور عالم به آنان است

این اتّهام همانند قول به جسمانیّت براي توان گفتمينظر از صحّت داشتن این اتهام 
هاي این پیوند دهنده شخصیّتهایي است که کي از مهمترین مؤلفهجریان هشام ی

گیري مفوّضه و یا دست کم جریان متّهم به تفویض برخالف زمان شکل. استجریان 
هاي سوم و چهارم سده به دههمربوط)61طباطبایي،مدرسي(برخي معاصرانگفته 

بلکه مفوّضه دست کم از اواخر سده دوم هجري یعني زمان امام ،دوم هجري نیست
2به عنوان یک جریان در جامعه شناخته شده و متمایز شدند.(ع)کاظم 

رسد به نظر ميتوان یافت.مفضل بن عمر را در سده چهارم هجري نیز ميبا گذار از سده سوم هجري ردّپاي طیف. 1
حسین بن عبدالوهاب صاحب عیون المعجزات در سده چهارم وابسته به این جبهه باشد. وي به آثار ابوالقاسم احمد 

لو و ارتفاع قول به شدّت عالقه داشته است که او نیز به شدت به غ» االستغاثه في بدع الثالثة«بن علي کوفي صاحب 
در این میان شاید بتوان کند (اردوبادي، مقدمه). متهم شده است. وي همچنین با واسطه از ابوهاشم جعفري نقل مي

ق درگذشته است. 401احمد بن عیاش جوهري صاحب مقتضب االثر را نیز وابسته به این جریان دانست. وي به سال 
ابوهاشم جعفري و جابر جعفي دانست، چرا که وي درباره اخبار هرکدام از این او را به طور حتم باید از نزدیکان مکتب 

رسد، ابي جعفر محمد بن جریر بن رستم به نظر مي).2/288خوئي،دو نفر به طور جداگانه کتابي تألیف کرده است (
مین کتابش طبري آملي مشهور به طبري صغیر صاحب نوادرالمعجزات نیز در این جریان بگنجد، عالوه بر مضا

تواند گواه وابستکي او شاگردي احمد بن عیاش جوهري، هارون بن موسي تلّعکبري و همچنین ابي التحف مصري مي
التحف مصري استاد حسین بن عبدالوهاب نیز هستند (اردوبادي، به این جریان باشد. هارون بن موسي تلّعکبري و ابي

مقدمه؛ ابطحي، مقدمه).
(نه در معناي مباحث جبر و اختیار) در جامعه شناخته شده نیست، تنها گروهي به نام مفوّضهدر دوره صادقین (ع). 2

گیري است آن در حال شکلما با طیفي به نام طیف مفضّل رو به رو هستیم که کم کم برخي جریان سازي ها بر ضد 
ر به تفویض امر خلق و رزق تنها در میان هاي غالي مثل مغیریه و خطّابیه داریم. یافتن ردّپاي باوو در آن سو جریان

کي دو گزارش در هاي طیف مفضّل به جز یهایي درباره شخصیّتهاي غالي قابل پیجویي است و چنین گزارشجریان
هاي غالي سرخورده شدند و از مفضل به تفویض درست مربوط به زماني است که جریانشدن طیف م دسترس نیست. متّه

هاي ه بعد خود را به طیف مفضل پیوند زدند و بسیاري از احادیث دروغین خود را به او و شخصیتدوره حضرت رضا (ع) ب
).79ـ73های ... ،مؤلفه: گرامي، (در این زمینه نکدیگر این طیف نسبت دادند 
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طیف زرارة بن اعین.1.2.3
نجاشي،(کلّمان شیعي و از بني شیبان عراق بوده استاز متق)150زرارة بن اعین (د

خود نیز حلقه کالمي خاص ةکه زراراز آن داردهاي تاریخي نشان برخي گزارش). 175
یاد شده » ةاصحاب زرار«هاي رجالي از گروهي به نام را داشته است. در برخي گزارش

گزارش دست کم از وجود ). این 2/798(کشي،کردنداي دیگر را تکفیر ميکه عدهاست
اشارهدیگران تقابل این حلقه با دهد و به ميخبر» اصحاب زراره«حلقه یا طیفي به نام 

تواند به عنوان مهمترین گواه بر وجود واقعي و تاریخي آن باشد. از سوي ميکند کهمي
ست که تواند مؤیّد وجود این طیف یا حلقه در میان امامیّه باشد آن اميدیگر آنچه که

بغدادي،: کن(در منابع تاریخي و فرقه نگاري از گروهي به نام زراریّه یاد شده است
قاضي عبدالجبار،؛218،الفرقبغدادي،؛43،علوي؛ ابوالمعالي79،80،86،اصول

20/180.(
به ویژه وقتي یک فرقه نگار غیر شیعي از ،هاالبته پوشیده نیست که این نامگذاري

، اما نباید نمایي غیرواقعي باشدو یا حتي فرقه آمیزمبالغهتواند ميکند، ميآن یاد
فراموش کرد که این مبالغه براساس یک واقعیّت خارجي شکل گرفته است و مثال اگر 

توانیم این مياي به نام هشامیّه یا یونسیّه را براساس منابع تاریخي نپذیریم،وجود فرقه
.ز وجود یک جریان و یا طیف خاصّ تلقّي کنیمها را  دست کم حاکي اگزارش
دقیقي در دست نیست ولي شاید هاي وابسته به طیف زراره اطّالعشخصیّتبارۀدر

زاده و شاگرد زراره را بتوان شاخص ترین فرد در طیف زراره پس عبدهللا بن بکیر برادر
طرافیان زراره به ویژه ا،رسد فقهیان آل اعینمياز خود وي دانست. در کل به نظر

: کن(بندي کرددر این  طیف طبقهبتوانرا ،همچون عبید بن زراره و عبدهللا بن بکیر
).22و15،»هاي ...گرایش«پاکتچي، 

طیف زراره را نیز باید در گروه اکثریت که رو در روي جریان هشام بن حکم قرار 
از تقابل این طیف با جریان هاي تاریخي حاکي بیشتر گزارشزیرا ،جاي داداند، داشته

هایي که در لي گروه اکثریت است. بیشتر گزارشهشام بن حکم و نه طیف هاي داخ
زراره نقل شده توسط جریان هشام بن حکم به ویژه از طریق محمد بن عیسي نکوهش

روایت از 10در طریق عبیدي به نقل از یونس بن عبدالرحمن نقل گشته است. تقریباً
مّ زراره نام محمد بن عیسي عبیدي شاگرد یونس بن عبدالرحمن وجود هاي ذگزارش

این امر به خوبي حاکي از تقابلِ جریان هشام بن )243ـ239،238ـ7/231خوئي،(دارد
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امامیان در یهاي اعتقادبندين اشعري نیز هنگامي که جبههحکم با زراره است. ابوالحس
هاي سو و شخصیّتبن حکم را در یکهشامکندميخصوص مسأله استطاعت را بیان

دهدجوالیقي را در سوي دیگر قرار ميگروه اکثریت همچون طیف زراره و طیف
).44ـ42اشعري،ابوالحسن (

هاي شیعي در ایرانجریان. 2
سوم هجري، در دوم و اوایل سدۀۀگیري مکاتب حدیثي ایران از اواخر سدپس از پاي

مشترکي داشتند ولي ان تازه شکل گرفت که گرچه نقاط دو جری، قم و منطقه خراسان
هاي امامي داخلي ایران نهاي خاص خود را حفظ کردند. بررسي جریاهر کدام گرایش

هاي عراقي در پایان سده دوم ادامه همان جریانها دقیقاًدهد که این گرایشنشان مي
کاشان در ابور، قم و هاي نیشهجري است. گزارش هایي که سهل بن زیاد آدمي از حوز

دهد که مهمترین موضوع مناقشه آمیز ميکند نشانهجري نقل مي255حدود سال 
ا صورت داشتن خداوند به این مکتب کالمي هشامین یعني اختالف بر سر جسم ی

ها به خوبي حاکي از آن ). این گزارش103ـ1/102کلیني،(ها نیز منتقل شده بودحوزه
م هجري مهمترین محورهاي گفتمان کالمي امامیان عراقي به سوۀسدۀاست که در نیم

منتقل شده است. در عین حال نباید فراموش کرد ،ایران، به ویژه حوزه قم و نیشابور
هايچون حنفیان خراسان نیز بر اندیشههاي غیر امامي داخلي ایران همبرخي جریان

،»...هاياندیشه«پاکتچي،: نکاسان (درباره حنفیان خراندگذار بودهامامیان خراسان تأثیر
).336ـ334

امامیان مکتب قم. 2.1
. شاید علّت این بودهاي امامیان عراقي به ویژه کوفه پذیرفته از جریانتأثیرمکتب قم 
معارف حجم انبوهي از سوم هجري به بعد ناگهان ۀآن باشد که از سدتأثیرپذیري

نابراهیم بن هاشم، حسین بن سعید اهوازي، چوافرادي حدیثي روات کوفي از طریق 
محمد بن حسین بن ابي الخطاب، حسن بن محبوب زراد و محمد بن سنان زاهري به 

1قم منتقل شد.

هاي گروه اکثریت به ویژه طیف جریان کلّي حاکم در قم را باید متأثّر از اندیشه

ها در منابع رجالي از ابراهیم بن هاشم به عنوان اولین کسي که احادیث کوفیان را در میان قمي. 1
).36ص،الفهرستطوسي،؛16ص(نجاشي،تشار داد، یاد شده استان
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قم هایاشعريقمي که در رأس آنبزرگکه محدّثاناي گونهجوالیقي دانست، به 
هایي چون احمد بن محمد بودند. شخصیتگروه اکثریت هاي دیدگاهبودند ادامه دهنده 

بن عیسي اشعري، سعد بن عبدهللا اشعري، محمد بن حسن صفار، عبدهللا بن جعفر 
ند. در این میان شاید بتوان سعد بن عبدهللا اشعري شتالحمیري در این جریان قرار دا

وي مهمترین کسي گویا ن وابسته فکري به جریان جوالیقي دانست. قمي را متعصّب تری
. وي عالوه بر برخاستهاي هشام بن حکم و یونس به مخالفت با اندیشهکه در قم بود

اقدام به ، نوشتدر نصرت هشام و یونسرساله علي بن ابراهیم اینکه کتابي در ردّ 
).178ص(نجاشي،دکرمثالب هشام و یونسنوشتن کتاب مستقلّي با عنوان 

هاي طیف مفضل بن عمر نیزدر برخي محدثان امامي قمي همچنین ادامه گرایش
بروز کرد و ادامه یافت. این گروه نیز مانند طیف مفضّل بن عمر در عراق به غلوّ و نقل 

توان از محمد بن اورمه قمي نام برد. وي ميمراسیل متّهم شدند. در رأس این جریان
اما هنگامي که دیدند اهل نماز ،قم قصد قتل او را کردندهایشد و اشعریومتّهم به غلوّ 

شود که ميو گفتهداشت تفسیر الباطنوي کتاب . است از این تصمیم صرف نظر کردند
در زمینه تبرئه محمد بن اورمه از اتّهامش صادر شده است(ع)توقیعي از امام هادي 

).116ـ15/115خوئي،(
بن اورمه قمي از طیف مفضّل را از اساتید او در این زمینهتأثیرپذیري محمد

توان دریافت. مهمترین استاد حدیثي محمد بن اورمه که وي بیشترین سماع را از او مي
تفسیر باطنکرده است علي بن حسّان هاشمي است که به غلوّ متهم شده است و کتاب 

مویش عبدالرحمن بن کثیر ). مهمترین استاد علي بن حسان نیز ع251،نجاشي(دارد
و کتاب انزلناهثواب اناهاشمي است که او نیز به شدّت به غلوّ متّهم شده است و کتاب 

نقل کرده (ع)). عبدالرحمن اکثر روایات خود را از امام صادق 235،همو(دارداالظله
و شود که از رجالي همچون مفضّل بن عمر جعفيمياست و در موارد معدودي نیز دیده

او از آنها باشد. تواند نشانگر تأثیرپذیريميداود بن کثیر رقّي روایاتي نقل کرده است که
هاي این جریان سهل بن زیاد آدمي است که بیشترین روایات محمد از دیگر شخصیت

به بن اورمه قمي را او نقل کرده است، وي توسط احمد بن محمد بن عیسي اشعري 
در کنار سهل بن زیاد به ).8/338خوئي،(شدز قم به ري تبعید اغلوّ اتّهام دروغگویي و 

رسد باید از صالح بن ابي حمّاد رازي نیز نام برد، فضل بن شاذان نیشابوري در مينظر
یاد کردش از اهل ري هنگامي که از سهل بن زیاد به خوبي یاد نمي کند به تفاوت صالح 
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)؛ 230ي،(حلّداندميو را رجلي خیّر و صالحکند و اميبن ابي حمّاد رازي با وي اشاره
از احادیث صالح را منکر برخيشناسان نیز از رجالاین در حالي است که برخي 

رسد باید صالح را در همان مي). بر این اساس به نظر198صنجاشي،(انددانسته
تفاوت که با این،بندي کردجریاني که سهل بن زیاد رازي در آن قرار داشته است طبقه

خالف هم سلکش سهل بن زیاد ل بن شاذان صالح بن ابي حمّاد بردر دیدگاه فض
شخصیّت مقبولي بوده است.

توان در کنار این جریان از او نام برد احمد بن محمد ميهایي کهاز دیگر شخصیّت
مراسیل و نقل از مجاهیل مورد غضب نقل وي به خاطر کثرت .بن خالد برقي است

ولي احمد از کرده خود ،محمد بن عیسي قرار گرفت و از قم اخراج شداحمد بن 
پشیمان شد و از او عذر خواست و وي را به قم بازگرداند. البته تفاوت اصلي شخصیت 
وي با دیگر افرادي که در این جریان بدان اشاره شد آن است که درباره برقي تأکید شده 

تّهم به غلو نبوده است و تنها به خاطر است که نقصاني در مذهب وي نبوده است و م
ولي به هرحال ).2/265خوئي،(نقل از افراد غیرقابل اعتماد در معرض اتّهام قرار گرفت

چرا که مهمترین استاد ،تأثیرپذیري او از برخي امامیان عراقي متّهم به غلوّ قطعي است
ایي محمد بن خالد حدیثي احمد پدرش محمد بن خالد برقي است و در میان اساتید رو

برقي نام محمد بن سنان زاهري به عنوان دومین کسي که وي بیشترین روایات خود را 
(نرم افزار درایه، ارزیابي اسناد). آیدمياز او نقل کرده است به چشم

خصوص حضور جریان کالمي هشام بن حکم در قم باید گفت که یافتن حضور در
جري بسیار دشوار است و ادامه جریان هشام بن چنین جریاني در قم در سده سوم ه

توان به ميجویي است. اما به هر حالحکم بیشتر در حوزه امامیان خراسان قابل پي
حضور کمرنگ این جریان در قم توسط شخصیّتي چون ابراهیم بن هاشم قمي و پسرش 

هاشم شاگرد کند که ابراهیم بنميعلي بن ابراهیم اشاره کرد. نجاشي از قول کشي نقل
(نجاشي،کندميیونس بن عبدالرحمن بوده است ولي در عین حال آن را با تردید بیان

از سوي دیگر علي بن ابراهیم قمي نیز کتابي در دفاع از یونس بن عبدالرحمن و ).16ص
). همچنین وي در مقدمه تفسیرش مضامیني در دفاع از 260،همو(هشام نگاشته است
اما در .)1/20(قمي،رئه کردن آنان از اتهام تشبیه نقل کرده استهشام و یونس و تب

عین حال شاید دشوار باشد که بخواهیم ابراهیم بن هاشم و علي بن ابراهیم را جزو 
چرا که مضامین روایات نقل شده از ،وابستگان به مکتب کالمي هشام بن حکم بدانیم
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سده سوم هجري است. شاید حداکثر بیشتر مشابه گروه اکثریت غالب در قم دراین دو
هایي پیوندي بتوان ابراهیم بن هاشم و پسرش علي بن ابراهیم را به عنوان شخصیت

میان جریان هشام بن حکم و گروه اکثریت تلقّي کرد. 
با جریان هاوابسته به گروه اکثریت بودند شدّت تقابل قميهارو که غالب قمياز آن

بل آنها با طیف مفضّل قابل مقایسه نبود. شاید تجدید نظر هشام بن حکم نسبت به تقا
قم از قتل محمد بن هایاحمد بن محمد بن عیسي درباره برقي و روي برتافتن اشعر

بر ضدهایي که گیريدانست. به رغم برخي جبههنکتهاورمه را بتوان قرینه هاي بر این 
در قبال هاع دیدگاه قميرسد در مجموميطیف مفضّل در قم وجود داشت، به نظر

طیف مفضّل بن عمر مثبت بود و یا دست کم نسبت به دیدگاه امامیان خراساني درباره 
بود. یکي از مشهورترین گزارش هاي مدح مفضل بن عمر جعفي را ترمالیمطیف مفضّل 

کشي،(اندمحمد بن عیسي اشعري قمي نقل کردهسعد بن عبدهللا اشعري و احمد بن 
ا از همچنین احمد بن محمد بن عیسي شخصیّتي است که بیشترین روایات ر). 2/614

افزار درایه، (نرمترین شاگرد مفضّل نقل کرده استمحمد بن سنان زاهري، برجسته
طیف مفضّل توسط بر ضدهاي تند گیريي اسناد). از سوي دیگر غالب جبههارزیاب

سنان توسط فضل بن شاذان بنها صورت گرفته است که جرح شدید محمد خراساني
).2/796(کشي،اي از آنهاستنمونه

حلقه فضل بن شاذان و ادامه جریان هشام بن حکم. 2.2
باید به خاندان فضل بن شاذان سوم هجريۀسدۀنیماز عالمان برجسته نیشابوري در 

بن پدر فضل، شاذان تي زعامت دیني این شهر را داشتند.نیشابوري اشاره کرد که مدّ
و امام رضا (ع)از نزدیکان یونس بن عبدالرحمن، صحابي امام کاظم ،خلیل نیشابوري

شاذان از مشایخ روایت احمد بن محمد بن عیسي نمود.ميبود که فضل از او روایت،(ع)
رفت و در سلسله سند روایات کلیني قرار دارد که در ابواب مختلف از ميقمي به شمار

).7(ارموي،ستاو روایاتي نقل شده ا
شاخص این خاندان ابومحمد فضل بن شاذان و از فقیهان برجسته عصر چهره 

و همچنین از جماعت (ع)و نیز گفته شده از امام رضا (ع)خویش است که از امام جواد 
السالم، چون ابن ابي عمیر، صفوان بن یحیي، حسن بن بسیاري از اصحاب ائمه علیهم

ق، 260فضل بن شاذان در سال ).539،الفهرست(طوسي،ودنمميروایت... محبوب و
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م شیعي ترین متکلّاو در عصر خود بزرگدرگذشت.،یعني در آستانه غیبت صغري
اش در این شهر موجب هاي گسترده علميد و وجود وي در نیشابور و فعالیتنیشابور بو

.یابدشد تا حوزه علمي نیشابور در آغاز عصر غیبت رشد 
نکته درباره فضل بن شاذان و پیروان او آن است که آنان مهمترین باقي مهمترین

: کن(مانده از جریان هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمن در سده سوم هجري بودند
گوید که یونس بن عبدالرحمن مي). فضل به صراحت121ـ116... ،هایمؤلفهگرامي،

انشین یونس بود و سپس خودش را جانشین هشام بن حکم بود و ابوجعفر سکاك ج
). عالوه بر آن، گزارش کشي 2/818(کشي،کندميخلف و جانشین همه آنها معرفي

درباره فضل بن » تجسیم«دهد مهمترین برچسب اعتقادي جریان هشام یعني مينشان
در عصر غیبت فضل پس از ). 821ـ2/819،همو(شاذان نیشابوري نیز وجود داشته است

در میان شاگردان او هاي او در مکتب نیشابور بودند.ادامه دهنده فعالیتي وشاگردان
همچنین شوند.ميهاي علي بن شاذان و محمد بن شاذان نیز دیدهدو برادرش به نام

شاگردان فضل ۀقتیبه نیشابوري و محمد بن اسماعیل بندقیدر زمرمحمد بن علي بن 
برخي قرائن به خوبي). 1/146دواني،ي اسناد؛بخش ارزیابافزار نور،نرم(قرار داشتند

: کن(به فضل به شاذان باشدنیشابوريبندقی محمدبنتواند حاکي از گرایش عليمي
عبدهللا بن توان به مياز دیگر شاگردان فضل). 118و152...،هايمؤلفهگرامي،

استادش گرایش هايرسد او نیز به دیدگاهکه به نظر ميحمدویه بیهقي اشاره کرد
).2/748کشي،(داشته است

امامیان کشّ و سمرقند. 2.3
نباید فراموش کرد که هنگام سخن گفتن از امامیان حوزه خراسان بزرگ نخستین 

کند محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشّي و محمد بن مسعود مياسامي که به ذهن خطور
کشّي متعلّق به حوزه مستقلّي از عیّاشي سمرقندي است. در واقع عیّاشي و شاگرد وي 

هاي دانشمندان بزرگ شیعه فعالیتامامیان هستند که در سمرقند و کشّ تشکیل شد. 
وجود آورد که در این نواحي حوزه علمي فعالي را در آستانه غیبت امام دوازدهم به

اي در دورترین نقطه شیعه نشین جهان اسالم در آن روزگار حاصلدستاوردهاي ارزنده
).111،.»اسالم در ..«پاکتچي،: نک(درباره تشیّع در ماوراء النهر نمود

بنیانگذاران حوزه علمي سمرقند در این عصر شماري از اصحاب ائمه و وکیالن ایشان 
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و اغلب از مردمان همین نواحي بودند که مدتي از عمر خویش را به منظور کسب علم و 
اکز علمي شیعه سپري کرده یا در زمره عالمان دانش و درک محضر امامان در دیگر مر

شیعه در همین مرکز علمي قرار داشتند که به سمرقند یا اطراف آن مهاجرت نموده 
او از اصحاب امام علمي را باید حسین بن اشکیب دانست.ۀدار این حوزطلیعهبودند.

صیل پرداخته رفت و گویا در حوزه قم نیز به تحميبه شمار(ع)هادي و امام عسکري 
او .سکونت گزیدو کشّبود. وي به عللي نامعلوم به خراسان آمد و سپس در سمرقند

هایي در ردّاز جمله کتابايمي فرهیخته بود که تألیفات عدیدهفقیهي دانشمند و متکلّ
متکلمان اهل سنت و زیدیه داشت.تاریخ وفات او به طور دقیق مشخص نیست و شاید 

حسین بن اشکیب در سمرقند ). 2/79،تفرشي(باشدت درگذشته در اوایل عصر غیب
هاي باشد که راوي کتابميشاگرداني داشت و از آن جمله محمد بن وارث سمرقندي

).4/449...،تهذیب(ابطحي،ابن اشکیب بود و ابن قولویه قمي از او روایت کرده است
ر بن محمد بن ایوب باید به جعفاز دیگر رجال سمرقند و هم عصر ابن اشکیب
را (ع)رفت و به قولي امام هادي ميسمرقندي اشاره نمود که از جمله محدثان به شمار

هاي او را ها و روایتکتابریر درآورده بود.تحدي به رشته هاي متعدّاو کتابدرک کرد.
).4/353همان،(اندنمودهنقل ي عیاشي و کشّ

و از عالمان حوزه سمرقند و از مردمان کشّهم از ،يجعفر بن محمد، معروف به کشّ
السالم به طور مستقیم روایت نکرده است.با این حال از ائمه علیهم،بود(ع)وکیالن امام 

).4/131ي،ئخو(شودميي محسوبوي از مشایخ روایت عیاشي و ابوعمرو کشّ
محمد بن نصیر سمرقندي نیز از شاگردان احمد بن محمد بن عیسي قمي و از

برادر او مشایخ عیاشي و ابوعمروکشي بود و به علم و دانش فراوان شهرت داشت.
).17/299ي،ئخو(اندبدین امور ستودهو او را نیز از مشایخ کشّي استحمدویه

که حوزه استاشي هاي بارز شیعه در سمرقندمحمد بن مسعود عیّاز دیگر شخصیت
ترین عالمان او از بزرگمي وي دانست.هاي علعلمي این شهر را باید مرهون فعالیت

استادان وي گروهي از ع گروید.ن به تشیّشیعه در این ناحیه بود که از مذهب تسنّ
ال، طیالسي و حسین بن عبیدهللا قمي ثان بغداد، قم و کوفه، از جمله ابن فضّمحدّ

ه همواره ي بود کمحلّاشي شاگردان بسیاري تربیت کرد و خانه او در سمرقندعیّبودند.
او شدند.ميدر آنجا حاضربراي استنساخ و قرائت یا تصحیح و مقابله کتباهل علم

کتاب و رساله و اغلب در ابواب مختلف فقهي 200تصنیفات بسیاري داشت که بالغ بر 
).396ص،الفهرست،(طوسيبود
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ت که خراسان اسبزرگن شّي از معاصران کلیني و از رجالیاابوعمرو محمد بن عمر ک
بود. در حوزه درسي محمد بن مسعود عیّاشي پرورش یافت و از مهمترین شاگردان او

دیگر شاگردان مهماز جایگاه او با توجّه به کتاب رجالي کبیرش بر کسي پوشیده نیست.
اشي حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندي است که با مکتب علمي و حدیثي قم رابطه عیّ

ابن طوسي وي کلیه مصنفات و اصول شیعه را از طریق به گفته شیخ نزدیکي داشت.
فات چنین راوي تمامي مصنّاو همکرد.ميروایتقولویهالولید قمي، ابن ادریس و ابن

ها و اشي کتابشاگردان عیّ). 166،الفهرست،(طوسيعیاشي از طریق ابوعمروکشي بود
مي سمرقند و ارتباط گسترش حوزه علتألیفات ارزنده و متعددي عرضه کردند و موجب

آن با دیگر مراکز علمي شیعه شدند.
آنچه که در اینجا حائز اهمیت است آن است که گرچه فضل بن شاذان، عیّاشي و 

رسد نتوان این ميکشّي هر سه مربوط به حوزه تشیّع خراسان بزرگ هستند، اما به نظر
د در جریان جدایي از هر سه را متعلّق به یک جریان دانست و کشّي و عیّاشي را بای

بندي کرد. چرا که گرچه کشّي و عیّاشي از شماري از شاگردان هاي فضل طبقهاندیشه
عبدهللا بن و )1/275(کشي،فضل بن شاذان همچون علي بن محمد بن قتیبه خراساني

اي کم نظیر عیّاشي خبر از اند و در نمونهروایت نقل کرده)2/748،همو(حمدویه بیهقي
هاي هایي از اندیشهرگه)، اما یافتن1/377،همو(دهدميفضل بن شاذان با ويمکاتبه

در این دوره تبادالت ترر اندکي مشکل است. به تعبیر دقیقفضل بن شاذان در این دو نف
که این امر به خوبي ه استحوزه قم بودبیشتر با کشّ و سمرقندعلمي و فکري حوزه

پرورش یافتگان حوزه قم به سمرقند و یا مهاجرت برخي در مهاجرت برخي از علما و یا
از این روست که به مشهود است.نیزهاي علمي دیگرالبان علم سمرقندي به حوزهط

هاي د و کشّ بیشتر از آنکه با اندیشههاي جریان امامیان سمرقنرسد اندیشهمينظر
قرابت داشته ـاشدکه همان ادامه جریان هشام بن حکم بـ مکتب فضل در نیشابور

باشد، با مکتب محدّثان قم قرابت دارد و مضامین موجود در تفسیر باقي مانده از عیّاشي 
تواند گواه این مطلب باشد.مينیز به خوبي

نتیجه  
ها و تین نیز برخي از جریانهاي نخسداد که در میان خود امامیان سدهاین مقاله نشان

ترین جریان داخلي هاي این مقاله مهمبراساس دادهها وجود داشته است. بنديصف
هاي دوم و سوم هجري که اکثریّت امامیه با آن به تقابل پرداختند، امامیّه در سده
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وجود هاو حلقههار میان گروه اکثریت نیز برخي طیفجریان هشام بن حکم بود. البته د
ایگاه امامیان ایران در سده داشتند. با انتقال میراث حدیثي عراق به ایران و تقویت ج

سوم هجري، صف بندي شیعیان امامي عراقي با تغییر اندکي به ایران منتقل شد و تقابل 
(قم و سمرقند) با گروه اکثریّت با جریان هشام در قالب تقابل اکثریّت امامیان ایران

حلقه فضل بن شاذان در نیشابور متبلور شد.
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