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 شاذان در نقد آنان و رویکرد فضل بندر خراسان عصر رضوی  جریان های فکری
 شاذان( های فضل بن )با تکیه بر نقدنگاری

 

 چکیده
دار نخستین متکلمان امامی، در خراسان عصر رضوی  رگ متکلم امامی عصر حضور و میراثفضل بن شاذان بز

میزیسته. وی نسبت به دفاع از حریم فکری امامیه دغدغه مند بوده و ردیه نگاری های فراوانی از وی گزارش 

های فکری  مهمترین جریانشده است. این نوشتار با بررسی عناوین نقد نگاری های فضل نشان می دهد 

با توجه به میراث  فضل بن شاذان و ر رضوی در محیط خراسان فعال بوده انداسالمی و غیر اسالمی در عص

در برابر جریان های فکری اسالف خویش  علمی اهل بیت علیهم السالم و  میراث متکلمان امامی کوفه همچون

کم  و در اقدامیمخالف امامیه که مخصوصا در خراسان به نشر اندیشه های خود مشغول بودند، ایستادگی کرده 

این امر اهمیت این مساله در آن است که های روزگار خویش را به همآوردی طلبیده است.  نظیر بسیاری از نحله

 اتفاق افتاده که مدرسه پررونق کالمی کوفه به افول گراییده بود. در زمانی

 

  واژگان کلیدی:

 امام رضا علیه السالم، فضل بن شاذان، امامیه، خراسان عصر رضوی

 

 در آمد
به دالیلی در عصر عباسی و مخصوصا از زمان خالفت مامون، عرصه مناسبی برای عرضه آرا و اندیشه ها از 

سوی جریان ها،  فرق و مکاتب فکری اسالمی و حتی فراتر از آن ادیان و نحله های غیر اسالمی فراهم آمد. 

دربار شکل می گرفت و  این فرایند چنان رشد یافت که کرسی های رسمی برای مناظرات حتی از سوی

دانشمندان از ملل و نحل مختلف در آن به نظریه پردازی و مناظره می پرداختند و آثار مکتوب این اندیشمندان 



در میان مردم دست به دست می شد. گسترش این اندیشه ها در بستر اجتماعی عالمان دغدغه مند هر مکتبی را 

های مکتب و مذهب خود دست به قلم برد و پاسخ گوی جامعه  بر آن می داشت تا در دفاع از حریم اندیشه

 اعتقادی خود در مقابل طوفان هجمه دیگر اندیشه ها باشد.

مهمترین مراکز علمی آن دوران که این رویداد در آنها نمود بیشتری داشت شهرهایی مانند کوفه و بغداد و 

آن و همسایگی با مراکز غیر اسالمی و مهمتر از خراسان بود. در این میان خراسان به جهت گستردگی مرزهای 

آن حضور گسترده فرق و نحل مختلف در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. از سوی دیگر به واسطه آنکه 

خراسانی ها در به حکومت رساندن عباسیان نقش اساسی داشتند، در عرصه سیاسی نیز نقش آفرین بودند. این 

 ر امین به یاری خراسانی ها و استقرار وی در خراسان دوچندان شد.مسئله با پیروزی مامون ب

اگر چه خراسان همواره از مراکز حضور محبان اهل بیت علیهم السالم و به طور خاص شیعیان امامی بوده و 

در امام رضا علیه السالم  جامعه شیعی خراسان از مهمترین جوامع فکری در این منطقه بود؛ اما با والیت عهدی

این عصر، بار دیگر اهمیت سیاسی اجتماعی خود را مخصوصاً در حوزه خراسان به ظهور رسانده بود. با 

استقرار امام هشتم در خراسان و میراثی که آن حضرت در آن محیط عرضه کرد، امامیان نگاه ویژه ای به این 

که ادامه مدرسه ن حوزه گردید منطقه داشتند و در نهایت این مسئله باعث شکل گیری مدرسه ای کالمی در ای

 .1یدکوفه به شمار می آ

در عصر رضوی و شاید اندکی پس از آن فضل بن شاذان به عنوان عالمی امامی که خود را میراث دار متکلمان  

و ابن ابی عمیر می دانست، در حوزه  سکاک شام بن حکم، یونس بن عبد الرحمن،بنام پیشین امامی چون ه

کالمی فراوانی به رشته تحریر در آورد. آثار  ،تبیین مرزهای اعتقادی امامیه و  دفاع  از آن خراسان، در راستای

 امروزه ها گیر است. اگر چه محتوای این ردیههای وی بسیار چشم آثار پر شمار فضل بن شاذان، ردیهدر میان 

که در کتب تراجم و رجال امامیه و در اختیار نیست و تقریبا همگی از بین رفته است؛ اما نگاهی به عناوین آنها 

  غیر آن گزارش شده، می تواند راه گشای فهم بخشی از تاریخ فکر امامیه باشد.

های مورد نقد و چالش  در صدد پاسخ به این سواالت هستم چه گروه در این نوشتار با بررسی ردیه های فضل

روههای مخالف چه های گ ه در برابر اندیشهیك اندیشمند برجسته امامیوی به عنوان اند؟؛  فضل قرار گرفته

به چه  میزان نفوذ و گستره فعالیت جریانهای فکری در خراسان به چه اندازه بوده است؟؛ ؛؟موضعی داشته است

  علت فضل به نقد آنان توجه نشان داده است؟.
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رضوی و حضور  به جهت تقارن  و نزدیکی حیات فکری فضل بن شاذان با عصر ذکر این نکته الزم است که

امام رضا علیه السالم در خراسان در پاسخ به سواالت پیش گفته توجه به تراث رضوی به عنوان یکی از 

  مهمترین منابع اندیشه ورزی فضل بن شاذان در خور توجه است.

در مورد فضل به شاذان به چاپ رسیده که نویسنده پر تالش « خورشد شرق»پیشتر اثر ارزشمندی با عنوان 

حجم انبوهی از گزارشها را در این کتاب گردآوری کرده است؛ اما اشکاالت و نواقصی دست کم در بخشی از 

این مقاله نقد آن اثر نیست اما جهت  رسالت. اگر چه کتاب که ناظر به موضوع مورد پژوهش ماست، وجود دارد

گزارش می  طول این نوشتارت در برخی از این کاستی ها و اشکاال با آن اثر، تبیین تفاوت های این پژوهش

 -احتماال به علت گستره موضوع آن اثر-، در مجموع نویسنده محترم یاد شده. جدا از اشکاالت موردی اثر شود

طرح ارتباطات امامیه با گروههای مخالف و بررسی پیشینه این تعامالت نبوده و  بر خالف این نوشتار در صدد

این گروههای فکری در خراسان عصر رضوی و تاثیر گذاری این گروهها  چندان توجهی به بیان میزان حضور

 در جامعه مسلمانان آن عصر نداشته است.

 شاذان شناسی فضل بن شخصیت
  رود که با چهار تَن یکی از مشهورترین عالمان امامیه به شمار مینیشابوری  خلیل بن شاذان فضل بنابومحمد 

زیسته  خراسان می نیشابور عرب تبار از قبیله معروف ازد بوده که در شهر اصالتا او 1ائمه معاصر بوده است.

ابی عمیر، صفوان  وی در زمان نوجوانی به عراق رفته و از مشایخ امامیه در کوفه و بغداد مانند محمد بن 2است.

مرش را در بازگشته و بیشتر عآنگاه به زادگاهش شهر نیشابور  3فضال دانش آموخته است. یحیی و حسن بن بن

 4نیشابور درگذشته است. قمری در262ل تا آنکه در سا آنجا سپری کرده

عسکری )ع( در  که امام حسن در نزد ائمه )ع( از منزلت ویژه ای برخوردار بوده است تا جاییشاذان  فضل بن 

نین فضل در چ هم 5«.خورم من به اهل خراسان به خاطر وجود فضل در میان آنان، غبطه می»اش فرموده:  باره

شناس شهیر شیعه  ق( رجال452نجاشی )م. 6میان فرهیختگان امامیه نیز از موقعیتی ممتاز برخوردار بوده است.
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شناس  گر رجالشیخ طوسی دی 1«.او مشهور تر از آن است تا من بخواهم او وصف نمایم»گوید:  درباره وی می

 2از او نام برده است.« متکلم، فقیه، جلیل القدر»امامیه نیز با تعابیری چون 

اند و افرادی از این خاندان در شمار اصحاب امامیه قرار  بودهبیت )ع(  پیرو مذهب اهلاذان ش دودمان فضل بن

شاذان  لی بنع 3اند. خلیل را در زمره اصحاب امام کاظم )ع( و امام جواد )ع( بر شمرده ن بنپدر وی شاذادارند. 

شاذان)بشار( نیز از  بشر بن ظاهرا 4روند. امامیه نیز از برادران وی به شمار میشاذان دو تن از راویان  و محمد بن

شاذان،  نعیم بن شاذان، احمد بن نعیم بن جعفر بنمانند  چنین برادرزادگان فضل هم 5.است جمله برادران او بوده 

شاذان  علی بن شاذان و قنبر بن محمد بن جعفر بن 6شاذان معروف به ابی عبداهلل شاذانی، نعیم بن احمد بن محمد بن

 3شوند. از مشاهیر امامیه محسوب می

از این روست که برخی از رجال  اتردید وجود دارد ظاهر اندکی ا امام رضا )ع(ب شاذان باره صحبت فضل بندر  

امامیه روایات ولی شیخ صدوق محدث نامور  0اند. آن حضرت ذکر نکردهشناسان از او را در شمار اصحاب 

افزون بر این  9نقل نموده که او همه را بدون واسطه از امام رضا )ع( استماع کرده است. فضل قابل توجهی از

 قمری223قمری و سال شهادت امام رضا )ع( در سال 262شاذان در سال  با توجه به سال درگذشت فضل بن

البته به نظر  و حتی از آن حضرت حدیث شنیده باشد.گونه بُعدی ندارد که او امام رضا )ع( را درک نموده  هیچ

  را در خراسان درک کرده است. رضا )ع( رسد او در سنن نوجوانی حضرت می

اند.  شاذان  طاهریان از جانب خلفای بنی عباس بر بخشی از پهنه خراسان فرمانروایی داشته در روزگار فضل بن

سعید  همانند خلیفگان عباسی شیعیان خراسان را بسیار تحت فشار قرار داده بودند. محمد بن طاهری زمامداران

دید مورد تهق( 240طاهر )م مروزی از اصحاب امام هادی )ع( و از متکلمان مقیم نیشابور از سوی عبداهلل بن

داود بن  مان قتل احمد بنق( یکی دیگر از حاکمان طاهری فر295طاهر)م. و یا اینکه محمد بن 12قرار گرفته بود

 در ترین عالم شیعه شاذان به عنوان سر شناس بن فضل 11سعید جرجانی از متکلمان امامیه را صادر کرده بود.
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نیز از جانب طاهریان مورد  1است، جایگاه اجتماعی باالی برخورد بودهاز  خراسان، که در نزد شیعیان آن سامان

آنگاه او را   و اید شیعی تحت فشار قرار دادرا به سبب عق شاذان بن فضل طاهر، عبد اهلل بن .آزار و اذیت قرار بود

شاذان از سوی گروه خوارج که مدتی را برخی از شهرهای خراسان از جمله  چنین فضل بن هم2.تبعید کرد

ه او به بیم ک نیشابور  مورد تاخت و تاز و جوالنگاه خویش قرار داده بودند، نیز مورد تهدید قرار داشت.تا جایی

ارجیان، محل زندگی خود در روستای بیهق )از نواحی نیشابور( را رها کرده و به نقطه آزار و اذیت خ

 رنج آوارگی بیمار شده و قمری بر اثر 262در سال   پس از مدتی کوتاهی . وی متواری شد نامشخصی

     3درگذشت.

او یکی از بزرگترین عالمان امامیه به ویژه  یر است.ناپذشاذان در میان امامیه انکار  جایگاه رفیع علمی فضل بن

اش بیش از پیش بارز و برجسته است. بنابر  که چهره کالمی 4رود. در عرصه دانش کالم و فقه به شمار می

ها وی در عنفوان جوانی فراگیری دانش کالم را شروع کرد و برخی از اصحاب امامیه مشوق  ای از گزارش پاره

متکلم -عبدالرحمن  خلیل را در زمره اصحاب یونس بن پدرش شاذان بن 5اند. ه جادالت کالمی بوداو در عرصه م

در محور خط فکری متکلمانی بزرگی چون هشام  نیز شاذان بن  فضل 6اند. برشمرده -و فقیه سرشناس امامیه

ن به میان آورده فکری سخ هم  عبدالرحمن قرار داشته و خودش نیز به صراحت از این حکم و یونس بن بن

  3است.

  های مخالف چالش فضل با جریان
های بسیاری را در حوزهای کالمی و فقهی و حدیثی تالیف کرده بود که برخی از  شاذان کتاب فضل بن 

یابیم که در  با نگاهی به کتابهای فهرست نگاری در می 0اند. عنوان رسانده102شمارگان آثار او را به کتابشناسان 

، فضل بن شاذان -اندیشمند نامدار امامی-ق( 413میان دانشمندان و نویسندگان امامیه تا پیش از شیخ مفید)د.

های فکری و رهبرانشان داشته است و در این زمینه جایگاه نخست در میان  بیشترین ردیه نگاری علیه جریان

را به خود اختصاص داده بود. حتی از متکلمان نامداری چون هشام  -های اولیه در سده-امامیه اندیشوران 
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که همگی قبل از او و در عصر شکوفایی مدرسه -اسماعیل میثمی  سالم و علی بن حکم، مومن طاق، هشام بن بن

ر نقدنگاری در گفتگوی شاذان افزون ب آثاری به این حجم گزارش نشده است. فضل بن -زیستند کالمی کوفه می

و شاگردش علی  1حضوری نیز با مخالفان فعال بوده و در موضوعات مختلف، مناظراتی با آنان انجام داده است

  2قتیبه نیشابوری برخی از نشستهای علمی وی با مخالفان را در یك کتاب گردآوری کرده بود. محمد بن  بن

های وارادتی و غیر اسالمی را که در عصر  نهای اسالمی و جریاننگاریهای فضل جریا در ادامه با توجه به ردیه

 دهیم. اند را مورد تحلیل و بررسی قرار می رضوی فعال بوده

 جریانهای اسالمی

 معتزلیان-1
شود پیدایش این مکتب  اسالمی محسوب می تاریخ تفکر های جریان کالمی معتزله یکی از مقتدرترین جریان

گردد که در دوران خالفت عباسیان با حمایت خلفای عباسی بسیار رشد  ویان بر میکالمی به اواخر دوران ام

های دوم تا  در سده-محافل علمی  زعامت بسیاری از کرده و فراگیر شد. معتزلیان که به عقلگرایی شهره بودند

کردند. این  یم دار بودند و پیرامون بسیاری از مسائل کالمی گفتگو و نظریه پردازی را عهده  -پنجم هجری

اند که منطقه خراسان یکی از  های نخستین، فعالیت داشته جریان فکری در خیلی از مناطق جهان اسالم در سده

بعضی از شاگردانش به خراسان رفتند و در آنجا  -از بنیانگذاران معتزله-عطا  به دستور واصل بن باشد. آنها می

بعدها برخی از شاگردان  3از خراسانیان به اعتزال روی آوردند. فکر معتزلی را ترویج کردند. از این رو بسیاری

   4گرای ابو حنیفه نیز در گسترش فکر اعتزالی در خراسان فعال بودند. اعتزال

. کردند دفاع می در افعالش انسان مطلق که برخالف جبرگرایان به شکل افراطی از قدرت جریان فکری معتزله

انسان در افعالش مجبور نیست بلکه او در کارهایش دارای اختیار تام و کامل است و در نظرگاه معتزله نه تنها 

امامیه از جمله نخستین گروههای بود که در مقابل اندیشه  5تعالی قدرتی بر اعمال انسان ندارد. خداوند باری

ئمه علیهم السالم با شعار معتزلیان قد علم کرده و دیدگاه آنان همانند دیدگاه جبریه مورد انتقاد قرار دادند. ا

همانگونه که اندیشه جبر را ناروا می برابر فکر اعتزالی ایستادگی کرده و به شدت در « الجبر و ال تفویض»
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در عصر امام رضا )ع( که معتزلیان با  1.داشتند نیز اهتمام دانستد به نفی انگاره آزادی عنان گسیخته انسان

کردند، آن حضرت همانند پدران بزرگوارش به  ش را سپری میحمایت مامون عباسی دوران طالیی خوی

از تاثیر  را -متکلم برجسته امامیه- یونس به عنوان نمونه امام رضا )ع( 2یشه اعتزالی اهتمام ورزید.با اندمخالفت 

فهم آنان  چنین آن حضرت هم 3یاد آور گردید. ویو کج فهمی معتزلیان را به  داشته از معتزلیان برحذر پذیری

اند آنان  اصحاب ائمه نیز در نقد جریان معتزلی کوشا بوده 4.ه استدانست را از برخی از آیات قرآن ناصحیح می

توان  میمعتزلی در رد اندیشه معتزله کتابهای را به نگارش در آوردند که در این زمینه افزون بر مناظره با رهبران 

 حکم هشام بن« الجبر و القدر»و کتاب « الرد علی المعتزله»و کتاب  5مومن طاق« الرد علی المعتزله»به کتاب 

شاذان نیشابوری به عنوان میراثدار مدرسه کالمی کوفه نیز با نوشتن آثاری آراء و اندیشه  فضل بن 6اشاره کرد.

 باد انتقاد گرفت که عبارتند از: معتزلیان را به 

کیسان اصم یکی از  عبدالرحمن بن ابوبکر به احتمال زیاد این اثر در نقد 3«:الرد علی االصم»کتاب -1

در سده دوم هجری بوده است. اصم در مخالفت با شیعیان و و از مخالفان شیعه  0مشهورترین رهبران معتزلی

د الر» تابو ک 9«الجامع علی الرافضه»توان به کتاب  اصحاب امامیه کتابهای را تالیف کرده بود در این زمینه می

متکلم نامور امامیه و سلف فکری فضل -حکم  با هشام بن چنین هم او وی اشاره کرد. 12.«علی هشام فی التشبیه

 که آن چیزی 11اند. آن یاد کرده« بُلِیَ بمناظره هشام بن الحکم»مناظره داشته است که برخی با تعبیر  -شاذان بن

امیر المومنین )ع( بوده  ته بود سخنان وی علیهیه او برانگیخشیعه و حتی برخی از معتزلیان را عل یها مخالفت

بر صواب  را معاویه  کرده و در مقابل رفتارهای اصم بسیاری از اقدامات امیرالمومنین)ع( را تخطئه می 12است.

                                                 
چنین کسی قدر . در رساله الجبر و التفویض حضرت هادی )ع( به نقل از امام صادق )ع( آمده که هرکسی پندارد که کار را خداوند به او واگذار کرده است 1

(. در روایتی دیگر امام صادق )ع( 462انی، تحف العقول، صشعبه حر باشد. )ابن و سلطنت باری تعالی را سست پنداشته است و این شخص در هالکت می

سازند. )صدوق،  خواهند خداوند را به عدل وصف نمایند در حالی که او را از سلطنتش خارج می قدریه )معتزله( را مجوس امت خوانده و فرموده که آنها می
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روا  )ع( های بزرگی را در حق امیر المومنین انصافی بی اصم :گوید می قاضی عبدالجبار معتزلی 1است.  دانسته می

 رو از این 3او را در زمره ناصبیان برشمارند. از علما این رویکرد خصمانه اصم موجب شد بعضی 2.داشته است

شاذان  فضل بن« الرد علی االصم»آثاری تالیف کردند که کتاب  دیدگاه اصمبسیاری از متکلمان امامیه در رد 

را بر  او برانگیز راجع به مسئله امامت جال نیز سخنان جن رسد فضل به نظر می 4نیشابوری یکی از آنهاست.

دانیم میزان نفوذ اصم معتزلی در خراسان به چه میزان بوده است  نمی باره نوشته است. نتافته و این اثر را در این

علیه نظرگاه کینه توزانه اصم نسبت امام  شاذان به عنوان عالم پرآوازه شیعیان خراسان ولی به هر روی فضل بن

بن شاذان یکی از نخستین رسد کتاب فضل  با نگارش چنین کتابی واکنش نشان داده است به نظر می علی )ع(

عالمان شیعی در رد دیدگاه اصم  نیز شاذان بن پس از فضل 5های شیعیان علیه اصم بوده است. ردیه نگاری

ناصر  «فی االصول االصم کرابی ب علی الرد»کتاب  توان به در این زمینه می که را تالیف کرده بودندکتابهای 

از علمای  ق(413)م. شیخ مفید« هکتاب األصم فی اإلمام نقض»و کتاب  6ق( از رهبران زیدیه324)م. اطروش

معتزلیان او را المومنین )ع( برخی از ل سخنان خصمانه اصم نسبت به امیرشود به دلی گفته می 3امامیه اشاره کرد.

که به افضلیت  9معتمر از بنیانگذاران مکتب کالمی معتزله بغداد بن بشر چنین هم 0کردند. از جرگه خویش بیرون

الرد علی »و « الرد علی االصم فی االمامه»های  دو کتاب به نام رد وی  نیز در 12امیرالمومنین )ع( اعتقاد داشت

 11را نوشت.« االصم

النقض علی االسکافی »ین کتاب با نام که شیخ طوسی از ا 12«:تقویه الجسم فی النقض علی االسکافی»کتاب -2

باشد. او  میدر نقد افکار معتزلیان شاذان  فضل بن ترین آثار مهم یکی از اثر یاد شده 13یاد کرده است. «فی الجسم
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ق( از رهبران نامدار معتزله 242)م. 1عبداهلل سمرقندی اسکافی این کتاب را در رد دیدگاه ابو جعفر محمد بن

وی پیرامون  شاذان نظرگاه کالمی است که فضل بن آید این  کتاب بر مینوشته است.آنچه که از عنوان این  2بغداد

ولی دقیقا  3داند. گفتنی است که اسکافی معتزلی جسم را متشکل از دو جزء می جسم را به چالش کشیده است.

ار داده یا نه. افزون بر این به نظر نقض قرشادن این تعریف اسکافی  از جسم را مورد  دانیم که فضل بن نمی

در آن کتاب هشام  احتماال اسکافی 4اسکافی نوشته است.« معلی هشا»رسد فضل این کتاب را در رد کتاب  می

 شاذان در مقام که فضل بن معتزلیان به تجسیم متهم کرده بود را مانند سایر -از مشایخ فکری فضل–حکم  بن

     5اسکافی سخن به میان آورده است.جسم گرایی  از ضمن نقد آن اثر استادش هشام بر آمده و دفاع از

معتزلیان نگاشته  رد شاذان این دو اثر را در به احتمال زیاد فضل بن 6«:الوعید»و کتاب « الوعد و الوعید»کتاب  -3

رود که اکثر اندیشمندان امامیه دیدگاه  گانه معتزلیان به شمار می است چه آنکه مسئله وعید یکی از اصول پنچ

  .کردند تافته و آن را رد می وعید معتزلیان را برنمی

 

 مرجئیان-2
رفته است. این نحله  یهای نخستین به شمار م های فکری در سده ترین جریان جریان کالمی ارجاء یکی از مهم

های سیاسی و بر سر مسئله مهم عقیدتی ایمان به وجود آمده بود در بسیاری از  کالمی که در بستر کشمکش

های  النهر یکی از پایگاهته است که منطقه خراسان و ماوراءهای نخستین حضور داش مناطق جهان اسالم در سده

یکی از نظریه  -ق(152)م. مردم خراسان پیرو فقه ابو حنیفه که بسیاری از شود. از آنجایی مهم آن محسوب می

. به اهتمام شاگردان و نظرگاه ارجاء تمایل زیادی پیدا کردند بودند از این رو به -پردازان برجسته فرقه مرجئیه

که  ابوحنیفه، دیدگاه کالمی ارجاء به طور چشمگیری در خراسان بزرگ گسترش یافته، تا جایی فکری هوادران

عدم تاثیر عمل در  شدت بهمرجئیان که به  3آباد نامبردار شده بود. های مهم منطقه خراسان به مرجی لخ از شهرب

رسد احادیث وارد  به نظر می .اند قرار داشته مورد انتقاد از سوی ائمه )ع( و اصحاب امامیه .باورمند بودند ایمان

گرایی و انجام تکالیف دینی به طور غیر مستقیم نظرگاه کالمی  شده از حضرت رضا )ع( در زمینه لزوم عمل
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با نگارش آثاری با تفکر  2های فکری اندیشمندان امامی همانند سائر گروه 1مرجئیان را تخطئه کرده است.

 با نگاشتن -از علمای طراز اول امامیه در خراسان–شاذان نیشابوری  نفضل ب 3کردند. انحرافی مرجئیان مقابله می

های امامیه در نقد  از نخستین نگاشته گروه به مقابله برخاست که این اثر با اندیشه این 4«الرد علی المرجئه»کتاب 

ا افکار آنان زیسته و از نزدیك ب شود. فضل که در خراسان یکی از مواطن اصلی مرجئیان می مرجئیه محسوب می

آشنایی داشته است. به خوبی ضرورت مقابله با اندیشه ارجاء را احساس کرده و از این رو  دست به نگارش 

نیز واکنشی در برابر  5،شاذان نیشابوری فضل بن« ماناالی»کتاب  رسد به نظر می. ه استچنین کتاب با اهمیتی زد

  نظرگاه مخالفان از جمله مرجئه بوده است.
 

 رجخوا-3
باشد. این گروه که در زمان  های که فضل به دیدگاه آنان را به چالش کشیده است خوارج می یکی از جریان

کم و بیش با  آنان همواره با شیعیان اختالف داشتند. .حضرت امیر المومنین )ع( به وجود آمده بودندخالفت 

اند و در زمان ولیعهدی  حضرت رضا )ع( اینان فعال بوده در عصر 6ائمه )ع( و اصحاب امامیه در نزاع بودند.

ترین مناطق محل فعالیت خوارج در  یکی از مهم 3حضرت برخی از این گروه قصد ترور آن حضرت را داشتند.

حتی بعضی از اصحاب ائمه نیز برای نبرد با آنان  0های اول تا سوم منطقه خراسان و سیستان بوده است. سده

ترین شهرهای  یکی از مهم-دامنه فعالیت خارجیان در زمان فضل به شهر نیشابور 9شدند. میراهی آن منطقه 

                                                 
  133ص2صدوق، عیون اخبار الرضا، ج. 1

« الرد علی المرجئه»توان به کتاب  . در رد آراء و اندیشه مرجئیان عالوه بر امامیه، بزرگان معتزله و خوارج نیز آثاری را تالیف کرده بودند. در این باره می 2

و « لی المرجئه فی االسماءع»(، کتاب 226نظام معتزلی )ابن ندیم، فهرست، ص« الرد علی المرجئه»(، کتاب 105ندیم، فهرست ص بشر معتمر معتزلی )ابن
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ین )ع( خواستند که از حضرت امیر المومن ( همچنین زمانی گروهی از خوارج مومن طاق را دستگیر کرده بودند و از او می326کرده بود. )نجاشی، رجال، 
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 295؛ ابن ندیم، فهرست، ص323. مقدسی، احسن التقاسیم،ص 0

 145و144. نجاشی، رجال، ص  9



 شاذان به دلیل هجوم خوارج به بیهق )از نواحی ل بنها فض خراسان نیز رسیده بود و بر اساس برخی از گزارش

   1( از بیم آنان از آنجا متواری گردید.نیشابور

« رئاب الرد علی یمان بن»کتاب  2ی از برجسته ترین متکلمان خوارجرئاب یک فضل در رد افکار یمان بن

که آن دو با همدیگر دشمنی  5است -4از اصحاب امام صادق )ع(-رئاب  برادر علی بن رئاب یمان بن 3نگاشت.

متکلمی سرشناس  رئاب یمان بن 3اند. مناظره کرده -ظاهرا در مسائل مذهبی-و بارها با یکدیگر 6ورزیدند می

او برخالف   0های کالمی فعال بوده در این زمینه آثاری از خود برجای گذاشته است. در نقد جریان باشد که می

شاید سبب نگاشتن  9تالیف کرده بود.« بکر اثبات امامه ابی»نظرگاه امامیه کتابی در تایید خالفت ابو بکر به نام 

یا برعکس. یمان  12رئاب واکنشی در برابر همین اثر بوده است. اش علی بن برادرشیعی« الوصیه واالمامه»کتاب 

های کالمی وی در نزد خوارج آن سامان از اهمیت  احتماال دیدگاه 11زیسته است. رئاب ظاهرا در خراسان می بن

 رئاب بن سالها پس از درگذشت یمان شاذان نیشابوری بن ضلروست که ف باالی برخوردار بوده است و از این

 12.به نقد آراء او توجه نشان داده است

ابی  احتماال او همان یزید بن 13نگاشته بود« بزیع خارجی الرد علی یزید بن»شاذان کتاب دیگری به نام  فضل بن

براساس گزارش برخی از فرقه نگاران  14باشد که فرقه یزیدیه از خوارج بدو منسوب است. انیسه خارجی می

وی دارای   1 کوچیده بود. 15ابی انیسه از بصره به منطقه تون فارس که احتماال همان تون خراسان است، یزید بن

                                                 
 021ص2. طوسی، اختیار معرفه الرجال، ج 1

 12ص3ج ابی الحدید، شرح نهج البالغه، . ابن 2

 323. نجاشی، رجال، ص  3

 246. طوسی، رجال، ص 4

رئاب پیرو  رئاب پیرو مذهب تشیع، یمان بن ؛  فرزندان رئاب هرکدام پیرو یك مذهب بودند علی بن156. شهید ثانی، حاشیه علی الخالصه االقوال، ص 5
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 194ص3. مسعودی، مروج الذهب، ج 3

 233ندیم، فهرست، ص . ابن 0

 233ندیم، فهرست، ص . ابن 9

 252. نجاشی، رجال ص 12

 462ص4. ذهبی، میزان االعتدال، ج 11

ته و ذکر نکرده است. )مختاری، خورشید شرق، ص . نویسنده کتاب خورشید شرق اصال گزارشها یاد شده درباره یمان بن رئاب خارجی نادیده انگاش 12
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 190. طوسی، فهرست، ص 13

 263. بغدادی، الفرق بین الفرق، ص  14

ای به  گاه از ناحیه ( و هیچ62ص2اند )حموی، معجم البلدان، ج دانان فقط از تون در منطقه قهستان )خراسان جنوبی امروزی( سخن به میان آورده . جغرافی 15

 ای خاص فارس. اند به احتمال بسیار زیاد منظور از فارس در کل مناطق ایران بوده و نه منطقه ای نکرده منطقه فارس اشاره نام تون در



رود  گمان می 2دیدگاه انحرافی در موضوع پیامبری رسول خدا )ص( و ایمان اهل کتاب بوده است.دارای 

مقیم نیشابور –شاذان  ون خراسان، موجب شده است که فضل بنانیسه در ت ابی حضور و فعالیت یزید بن

 .           د ه و افکار او را نقد نمایبا نظرگاه انحرافی وی آشنا شد -خراسان

 جبرگرایان-4
جبرگرایان اعتقاد داشتند که هر آنچه در این عالم  دارد. در تاریخ تفکر اسالمی کهنای  ریشهجبرگرایی  اندیشه

برخی  3ندارد. قدرتی آن و انسان در انجام و عدم انجام تعالی است افتاد همه از آن خداوند باری میاتفاق 

 چه آنکه 4دانند. مرتبط می ابی سفیان بن را با حکومت امویان و شخص معاویهو رواج اندیشه جبرگرایی پیدایش 

وع جلوه دهد و از این رو آنها را ناشی کارانه و کارهای نابجای خویش را مشر اقدامات جنایتکوشید  می معاویه

  5کرد. از تقدیر الهی معرفی می

 صفوان رفته است. جهم بن ر میمنطقه خراسان نیز در زمان امویان یکی از مراکز مهم اندیشه جبر گرایی به شما

 فعال بودهراسان در منطقه خ 6،نظریه پردازان جریان جبریه یکی از موسس فرقه جهمیه و ق(120)م. سمرقندی

کردند و  شاذان نیز فعالیت می ها حکایت از آن دارند که جهمیان جبرگرا در زمان فضل بن برخی گزارش 3است.

  0آنان واکنش نشان داده است.  از این رو فضل بر ضد اندیشه

کرده و  گیری موضع امیه ف و مورد حمایت بنیاندیشه منحر پیدایش جبرگرایی، ائمه )ع( در مقابل این در اوان 

« الجبر و التشبیه امویان، العدل والتوحید علویان»که جمله  تا جای 9کوشیدند. میدر نفی چنین باوری بسیار 

الجبر و » روایاتی فراوانی نقل شده است و جمله معروف  امام صادق )ع( در نفی جبرگراییاز  12مشهور شد.

در عصر امام رضا )ع( نیز اند.  ل آن اهتمام داشتهکه امامان )ع( بعدی نیز به نق 11از آن حضرت است« التفویض

                                                                                                                                                             
 263. بغدادی، الفرق بین الفرق، ص  1

کسانی اهل کتاب اگر به گفت  . وی اعتقاد داشت که مردم از عجم به رسالت مبعوث خواهد شد و شریعت حضرت محمد را بر اندازد. همچنین او می 2

؛ بغدادی، الفرق بین الفرق، 135نبوت رسول خدا گواهی دهند آنان مسلمان و مومن هستند. )برای تفصیل اعتقادات وی بنگرید: حمیری، الحور العین، ص

 (263ص

 436شهاری صعنانی، بلوغ االرب، ص.  3

 143. قاضی عبدالجبار، فضل االعتزال، ص  4

 144و143فضل االعتزال، ص  قاضی عبدالجبار، . 5

 (262. درباره آراء جهمیه بنگرید: )بغدادی، اصول االیمان، ص 6

 541ص 9ذهبی، تاریخ االسالم، ج.  3

 5و4شاذان، االیضاح، ص ابن.  0

 226و225ص1. در این باره بنگرید به فرمایش حضرت امیر المومنین )ع( : مفید ،االرشاد، ج 9

 166الهیات، ص. سبحانی، محاضرات فی  12

 226؛ صدوق، توحید، ص162ص1.کلینی، کافی، ج 11



گرایان با صراحت تمام به نقد عقاید جبر نیز ند که آن حضرتفعال بود در جهان اسالم چنان جبرگرایان هم

نیز ادامه   دت حضورش در خراسان نیز به مبارزه با افکار جبرگرایاندر م حضرت رضا )ع( 1پرداخته است.

ثی دیگر و در حدی 2نماید. معرفی می باورمندان به جبر  را کافر و از دائره اسالم خارجست که و در آنجا دادند

 3دانستند. را جایز نمی ایشان دادن زکات به جبریان

 آثاری را در رد اندیشه جبر گرایی تالیف کرده بودند که با بهرگیری از فرمایشات امامان )ع( اصحاب امامیه نیز 

دو   ،حکم هشام بن 5«الجبر و القدر»کتاب  اعین و زراره بن 4«االستطاعه و الجبر»کتاب به وان ت در این زمینه می

 اشاره کرد.  و از اصحاب شاخص امام صادق )ع( و امام کاظم )ع( از متکلمان برجسته شیعهتن 

های ائمه )ع( و  گیری از آموزه نیز با بهره در خراسان شاذان نیشابوری به عنوان متکلم نامدار امامیه فضل بن 

به انحراف عقاید جبرگرایان توجه داشته است از این رو  او در نقد اندیشه جبرگرایان کتابی با اصحاب سلف 

رسد فضل در این اثر عقاید جبرگرایان را با دوگانه  به نظر می 6نگاشته بود.« النسبه بین الجبریه و الثنویه»نام 

چنین کاری در آن روزگار در نوع خود قابل توجه یسه کرده و مورد بررسی قرار داده بود. که پرستان مقا

ز مطالبی در نقد آراء جبرگرایان شاذان نیشابوری نی منسوب به فضل بن« االیضاح»چنین در کتاب  همباشد می

   3شود. یافت می

 کرامیان-5
شاذان نیشابوری قرار گرفته بود  مورد انتقاد فضل بن در خراسان فعالیت داشته و یکی از جریانهای فکری که

هرچند این فرقه در زمان امام رضا )ع( نبوده و پس از شهادت آن حضرت در  باشد. جریان کالمی کرامیه می

های چون مرجئه، مجسمه  خراسان به وجود آمده است ولی آبشخور معرفتی این گروه منحرف، را باید در گروه

های فکری این گروه ریشه در جریانهای فکری  توان گفت مولفه وحتی تصوف جستجو کرد. از این رو می

همچون مرجئیان اعتقاد  ق( پیشوای کرامیان255کرام سجستانی )م. محمد بنامام رضا )ع( داشته است.  معاصر

تعالی را جسم  جسم انگار بوده و خداوند باری ،او همانند مجسمه 0باشد. داشت که ایمان تنها اقرار به لسان می
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 433. نجاشی، رجال، ص  5
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برای عبادت به خانقاه  مانند آنان و 2ه داشتهزهدگرایان مانند صوفیان رفتاری کرامیان چنین  هم 1پنداشته است. می

کرام قبال مورد انتقاد ائمه )ع( به ویژه حضرت امام  ابن و رفتاری شاخصه های اعتقادی این 3رفتند. گاه( می )خانه

رضا )ع( قرار گرفته بوده است و روایاتی از آن حضرت در نفی ایمان مرجئی، جسم انگاری و زهدگرایی 

   در روایی موجود است.ریاکارانه در مصا

کرام بوده و به احتمال فراوان فضل در نیشابور با او برخورد  ق( معاصر ابن262ن نیشابوری )مشاذا فضل بن 

 4داده است. کرام مدتی در نیشابور حضور داشته و در آنجا فعالیتهای خویش را ادامه می داشته است چه آنکه ابن

الرد علی محمد »کرام داشته، با نگاشتن کتاب  از آراء و اندیشه محمد بن شاذان با شناخت کاملی که لذا فضل بن

نخستین چنین کتاب یادشده  باشد. هم از این رو این اثر حایز اهمیت می 5.او را مورد نقد قرار داده است« کرام بن

یمان  محمد بن عصر البته در آن. کرام در آن روزگار نوشته شده است اثری است که در رد آراء و افکار محمد بن

خراسانی در  -سنی مذهب-ق( دو تن از عالمان202)د.  -اهل هرات-ق( و ابو سعید دارمی260سمرقندی)د.

در منابع پسینی امامیه  شاذان فضل بن از این کتاب ارزشمندهای اندکی  نقل 6کرام کتابهای نوشته بودند. نقد ابن

  3آمده است.

        جریانهای غیر اسالمی

 دوگانه پرستانمانویان و -1
قبل از ظهور اسالم در پهنه جغرافیای بین النهرین و ایران کم  12 و دوگانه پرستی )ثنویه( 9)منانیه( 0کیش مانوی

بیش از پیش با آراء و  ، مسلمانانگسترش قلمرو اسالمی با فتح سرزمین ایران باو بیش رواج داشته است که 

                                                 
 12ص2ابکار االفکار فی اصول الدین، ج. آمدی،  1

 64داعی رازی، تبصره العوام،ص ابن . 2

 102. مقدسی، احسن التقاسیم، ص 3

 93الدین، ص .اسفراینی، التبصیر فی 4

 323.نجاشی، رجال، ص 5

 13ص2،ج651ص1هدیه العارفین، جپاشا بغدادی،  ابن ؛ 039ص1کشف الظنون، جحاجی خلیفه، .  6

 336. طوسی، االمالی، ص 3

گفتند که جهان از نور و ظلمت تکوین یافته و این دو منشا خیر و شر هستند. )مرتضی، رسائل،  . مانویان به دو عنصر نور و تاریکی اعتقاد داشتند و می 0

 (204ص2با زرتشتیان دوگانه پرست مشترک است. )مرتضی، رسائل، ج ( بخش از عقاید اینان204ص2ج

 ( 434ص2؛ فیومی، مصباح المنیر،ج1943ص4عدیم، بغیه الطلب، ج شد. )ابن . در گذشته به پیروان مانی، منانیه گفته می 9

 (123شده است. )صدوق، کمال الدین، ص . در گذشته ثنویه به طرفداران مانی اطالق می 12



بر اثر حضور و فعالیت پیروان این نحله عقیدتی  ران خالفت امویان و عباسیاندو در 1عقاید مانویان آشنا شدند.

. گری شدند گرایش پیدا کردند و یا برخی متهم به مانوی کیش مانوی برخی به در بعضی از مناطق جهان اسالم، 

عصر اسالمی  . دره بودکیش مانوی در آن گسترش یافت ،مانی پس از قتل قبل از اسالم و که شرق اسالمی منطقه

رفته  سان و ماوراءالنهر محل حضور مانویان به شمار میخرا ی ازچنان مناطق نیز هم و در زمان حکومت امویان

حتی در دوران  3در زمان خالفت عباسیان نیز از فعالیتهای آنان در آن مناطق گزارشهای در دست است 2است

هرمزد رهبری بخشی مانویان را برعهده داشته  صر بنیك ماوراءالنهری به نام ن عباسی خالفت مامون و معتصم

  4است.

و کتابهای تالیف  های نخستین با تفکر انحرافی مانوی مقابله کرده اندیشمندان مسلمان در سدهبه هر روی 

حضرت امام صادق )ع(  به شدت مخالفت می ورزیدند که روایات یانیز با اندیشه مانوائمه )ع( امامیه ن 5کردند.

از  0مذهب، العوجاء مانوی و با ابن ابی 3و همچنین  گفتگوهای آن حضرت با ثنویان 6عقاید مانویاندر رد 

به خدمت حضرت  -ظاهرا در خراسان–شاذان نیشابوری گروهی از ثنویان  به گفته فضل بن 9هاست. نمونه این

نماید که این ثنویان  نمیبعید  12رضا )ع( رسیدند و درباره صانع عالم از آن حضرت پرسشهای مطرح کردند.

  همان مانویان دوگانه پرست بوده باشند.

در منطقه خراسان، فضل  م به ویژه در عصر رضویبا توجه به فعالیتهای مانویان و دوگانه پرستان در جهان اسال

نقد آراء  آثاری منحصر بفردی را در نیشابوری که از نزدیك با عقاید مانویان و ثنویان آشنا بوده است. بن شاذان

یکی  این کتاب رود گمان می 11:«الرد علی المنانیه»کتاب  -1و اندیشه آنان به به نگارش در آورد که عبارتند از: 

تقریبا در همین دوران قاسم رسی  رود. های مسلمانان در نقد عقاید مانویان به شمار می از نخستین نگاشته

                                                 
)مختاری، خورشید شرق، « آقابزرگ تهرانی منانیه را تعبیر دیگری از مانویه دانسته است.»نویسد:  ده کتاب خورشید شرق درباره واژه منانیه می. نویسن 1

نظر آقا بزرگ  شده است نه آنکه به دید که واژه منانیه در گذشته دور به مانویان اطالق می کرد به روشنی می ( اگر مولف به کتابهای متقدم رجوع می533ص
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« علی ابن المقفع و نقض کالمه فی االنتصار لمانی فی التثنیه الرد»با نگاشتن کتاب  از امامان زیدیه ق(246)م.

شاذان  حکم زعیم فکری فضل بن هشام بن 2«.الرد علی الثنویه»کتاب  -2 1عقاید مانویان را به چالش کشیده بود.

احتماال این کتاب نیز در رد مانویان دوگانه پرست بوده  3.داشته است« الرد علی اصحاب االثنین»نیز کتابی به نام 

رود وی در این اثر  میاحتمال  4نیز تالیف بود.« النسبه بین الجبریه و الثنویه»همچنین فضل کتابی به نام  است.

خ گرایان مسلمان را با ثنویان مورد مقایسه قرار داده است. که این کتاب نیز در نوع خود در تاری افکار جبری

   باشد.     در خور توجه می یاثر اسالمی تفکر

 مسیحیان-2
باشند. از حضور دقیق  شاذان نیشابوری قرار گرفته است مسیحیان می های که مورد نقد فضل بن یکی از گروه

 مسیحیان در بعضی ازمناطق خراسان که دانیم ندانی در دست نیست ولی میمسیحیت در خراسان اطالعی چ

در زمان حضور  6ها تختگاه رهبر مسیحیان خراسان در مرو بوده است. بنا بر برخی گزارش 5اند حضور داشته

گروههای را که برای مناظره با حضرت رضا )ع(  رضا علیه السالم در شهر مرو، مامون عباسی یکی از حضرت

 3.ره کردنداظمنفرا خوانده بود مسیحیان بودند. حضرت رضا )ع( در آن مجلس با جاثلیق بزرگ مسیحیان 

با استناد به  در آن گفتگو احتماال جاثلیق یاد شده همان رهبر مسیحیان مرو بوده است. به هر روی امام رضا )ع(

حقانیت اسالم و نبوت حضرت خاتم االنبیاء )ع( را  حضرت عیسی )ع( فرازهای از انجیل و سخنان حواریون

 9از انحرافات توحیدی مسیحیان سخن به میان آوردند. چنین آن حضرت با ادله عقلی و نقلی هم 0.اثبات کردند

های برگزار شده بود که مناظره امام باقر )ع(  ائمه )ع(و رهبران مسیحی مناظره از البته پیش از این نیز میان برخی

با مباحثاتی نیز برخی از اصحاب امامیه  ائمه با مسیحیان، افزون بر مناظره 12با اسقف شام یکی از آنهاست.

باشد که  حکم با بریهه اسقف مسیحیان بغداد می مناظره معروف هشام بن اند از جمله بزرگان مسیحیت داشته
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 123و122ص0. کلینی، کافی، ج 12



چنین علی  هم 1حکم با ادله متقن اتحاد تثلیثی مسیحیت رد کرد و موجب اسالم آوردن بریهه گردید. هشام بن

م نیز با برخی از مسیحیان گفتگوی حک ( و از شاگردان هشام بن اسماعیل میثمی از اصحاب حضرت رضا )ع بن

 2عقیدتی داشته است.

همانند اسالفش عقاید مسیحیان را به چالش  3«الرد علی المثلثه»شاذان نیشابوری نیز با نگاشتن کتاب  فضل بن

شاذان از  از این رو احتماال فضل بن5شهر نیشابور حکایت دارند. مسیحیان درگزارشها از حضور  4کشیده است.

شاید بتوان گفت این کتاب نخستین و   است. و با آگاهی تعالیمشان را نقد کرده ا عقاید آنان آشنا بودهنزدیك ب

در نقد اعتقادات مسیحیان نوشته  -های اولیه در سده–یکی از محدودترین آثاری باشد که در تاریخ تفکر امامیه 

توان حدس  وایش خبری نداریم ولی میشده است. هرچند امروزه این اثر با ارزش در دسترس نیست و از محت

شاه کلید اعتقادات مسیحیت را مورد هدف و نقد قرار  ،گانه انگاری فضل نیز مانند دیگران تثلیث یا سهزد که 

 داده است.

 گرایان فلسفه -3

ها و مکاتب فکری سایر ملل آشنا  با گسترش فتوحات در شرق و غرب اسالمی، مسلمانان کم کم با اندیشه

های فلسفی به سده نخست  مکتب فلسفی یونان یکی از آنان است. آشنای مسلمانان با آموزه و اندیشه شدند.

فی و غیر فلسفی گردد که در سده دوم هجری با روی کار آمدن عباسیان و ترجمه متون فلس  هجری بر می

ترجمه  6ی جای باز کرد.اسالمخلفای عباسی بیش از پیش اندیشه فلسفی در میان جامعه  یونانیان با پشتوانه

روند رو به ون و مامون دو خلیفه مقتدر عباسی و با حمایت وزیران برمکی هار متون یونانی و رومی در عصر

خوش به آراء فیلسوفان نشان  اندیشمندان مسلمان روی در آن روزگاربا این همه  3رشدی به خود گرفت.

 در میان ائمه )ع( و اصحاب امامیه نیز موضع ان نقد نمایند.کوشیدند تا فیلسوفان و مبانی فکری آن ندادند و می

برخی از روایات حضرت رضا )ع( نیز بر تخطئه بعضی از  .منفی نسبت به عقاید فلسفی وجود داشته است
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هم اکنون در زادگاه فضل، یکی از »ارتباط ادامه داده است:  کتاب خورشید شرق تنها در چهارخط درباره این کتاب سخن گفته و اظهاری بی. نویسنده  4

ان و توانست از پیشینه برخورد امامیه با مسیحی ( در حالی که می531)مختاری، خوشید شرق، ص « خیابانهای مشهور و قدیمی آن به نام مسیح نامبردار است

 چنین از سابقه حضور آنان در خراسان سخن به میان آورد.   هم

گفته  (212و94و93ص1منور، اسرار التوحید، ج اند. )ابن در این شهر آنان کلیسا نیز داشته . حضور مسیحیان تا قرن پنجم نیز در نیشابور تداوم داشته است. 5

 ( 131ص 1منور، اسرار التوحید، ج وسعید ابوالخیر صوفی مشهور اسالم اختیار کردند. )ابنشود جمعی از مسیحیان نیشابور در این سده به دست اب می
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هشام  تافتند. برخی از یاران ائمه )ع( نیز عقاید و تعالیم فلسفی را بر نمی1نظرگاههای فلسفی را داللت دارند.

که این  2نگاشت فیلسوف شهیر یونانی در نقض افکار ارسطو «الرد علی ارسطاطالیس فی التوحید»کتاب حکم  بن

شود که در سده دوم قمری در نقد اندیشه ارسطو نوشته شده  های محسوب می نگاری اثر یکی از نخستین ردیه

برمکی وزیر هارون  فالسفه مورد غضب یحیی حکم به دلیل اشکال به دیدگاههای هشام بناست. گفتنی است 

حکم در روزگار خویش به شمار  شاذان نیشابوری که میراثدار فکری هشام بن فضل بن 3الرشید قرار گرفت.

النقض »که شیخ طوسی با نام  5را در نقد آراء فیلسوفان نگاشت.4«الرد علی الفالسفه»رفت کتاب مهمی به  می

از میزان حضور و  6از آن یاد کرده است.« ءوحید واالعراض والجواهر والجزالفلسفة فی الت على من یدعی

که پس از نهضت ترجمه، آراء  دانیم ولی دانسته است فضل چیزی نمیفعالیت فیلسوفان در خراسان دوران 

رود خراسانیان نیز با اندیشه  کم و بیش رواج داشته است از این رو احتمال میمسلمانان فلسفی در جامعه 

   اند.   فلسفی آشنا بوده

 دستاورد
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(، الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم، تحقیق: محمد باقر 1304یونس) نباطی بیاضی، علی بن .40

 جا، المکتبه المرتضویه،. بهبودی، بی

زنجانی، قم، مؤسسة النشر  شبیری موسی، تحقیق: سید رجال النجاشیق(، 1423علی، ) بن نجاشی، احمد .49

 االسالمی.

 ش(، تحقیق: االفاده، محمد کاظم رحمتی، تهران، میراث مکتوب.1303حسین) هارونی، یحیی بن .45

 

 


