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بیگماان بنیادیترین و درخشااانترین رکن معرفت دینی را می توان عقائد و معارف
نظری دین دانسات .به همین جهت در میان علوم اسالمی علم کالم به عنوان دانشی
که اساتنبا ،،تبیین ،تنظیم ،اثبات و دفا از آموزههای معرفتی دین را عهده دار گشته،
همواره مورد توجه اندیشامندان مسلمان قرار داشته است .در پرتو رشد و تکامل علم
کالم اساات که هویت اجتماعی و تاریخی تفکر شاایعی شااکل یافته و به تدریج بر
اسااس اصاالت فکری و معرفتی برخاساته از مکتب اهل بیت برسااخته گشته و
تناور شده است.
در این راسااتا متکلمان بزرا امامیه در دورۀ نخسااتین به تبیین عناصاار اساااساای
مکتب دساات یازیدند و از گوهر اندیشااۀ ناب اسااالمی در مقابل خطو ،انحرافی به
ساختی دفا کردند .در نسالهای بعدی بزرگانی چون شایخ کلینی ،شایخ صدوق،
شاایخ مفید ،سااید مرتضاای و شاایخ طوساای در تدوین نظامهای جامع کالمی،
تالشهای فراوانی به ثمر رسااندند که حاصل آن امروز به عنوان میراث فکر اسالمی
 شایعی در اختیار ما قرار دارد .اما از آنجا که اهل بیت به عنوان منبع و سرچشمۀاصایل علوم االهی در شرای عینی جامعه و متناسب با ظرفیتهای مکانی و زمانی
به تبیین معارف قرآنی میپرداختند و حتی گاه ویژگیهای مخاطب خاص را رعایت
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میکردند و از آن رو که جامعۀ شیعه در هر دوره با تفاوتهایی از نظر وسعت و ضیق
روبهرو بوده و عناصار جغرافیایی ،سیاسی و فرهنگی در بیان اعتقادات و تفکر شیعی
نقشاای بس ازا داشااتهاند ،بررساای معارف و اندیشااههای امامیه در دورههای مختلف
تااریخی و در نهاایات باازیاابی و فهم عمیق معارف اهل بیت ضااروری به نظر
میرساد .ضارورت این مهم بهویژه با ورود اندیشههای بیرونی و تقابلهای نوین در
عرصۀ مباحث فکری بیش از پیش خودنمایی میکند.
از اینرو ،شاایسته است امروزه که با تشکیل ی نظام شیعی در ایران بسیاری از
مردم جهان و نخبگان به شااناخت فرهن اهل بیت روی آوردهاند و مخالفان نیز
ساار کیناهورزی و بدخواهی برای خاموش کردن این نور االهی به شاابههافکنی و
از ک
تیرهسااازی فضااای گفتوگوی علمی امید بسااتهاند ،اقدامی اساااساای و برنامهای
روشمناد و علمی در تبیین اصااول و مفاهیم پایه در مدرسااۀ اهل بیت و احیای
میراث فکری ایشان در حوزۀ مباحث اعتقادی تدارک شود.
ً
پژوهشااکده کالم اهل بیت دقیقا بر اساااس همین نگرش و تحلیل شااکل
گرفت تا قفل غفلت و غبار تغافل را از اندیشااۀ تشا ّایع بزداید و آموزههای گرانساان
قرآن و اهلبیت را معرفی کند .کتاب پیش رو که بخشی از کالن پروژۀ بازشناسی
اندیشاۀ کالمی امامیه در دوران نخساتین اسات ،حاصل تالش یکی از پژوهشگران
این پژوهشاکده در موضاو عقل و ّ
تطور آن در نگاه امامیه تا نیمۀ سدۀ پنجم است.
در این کتااب باه مااهیات عقال ،قلمرو آن و رابطهاش با دیگر منابع معرفت دینی و
ّ
تطور دیدگاه امامیه در این موضااوعات در ساادههای نخسااتین پرداخته شااده اساات.
نویسنده کتاب سعی کرده تا با بررسی دقیق منابع و گزارشهای موجود از این دوران،
دیادگاه اصااحاب امامیه در دورۀ حضااور و ّ
تطور آن را در دورههای بعد  -با توجه به
عوامال فکری و اجتمااعی مخلتف  -بررساای کناد و در خالل بحث به نظریههای
رقیب که عقلگرایی تشیع را محصول رابطۀ شیعه و مکاتب دیگر مانند معتزله دانسته
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و یا شیعه را در دوران نخستین مکتبی باطنی معرفی کردهاند ،پاسخ دهد.
در پاایان بر خود فر میدانیم از همۀ کسااانی که این پژوهشااکده را در تبیین
ابعاد معرفتی اهلبیت مدد میرسانند ،قدردانی کنیم .از رئیس محترم پژوهشگاه
قرآن و حدیث حضارت آیتالله ریشهری که بردبارانه و گشادهدست همۀ امکانات
الزم را برای این خادمات علمی و معنوی فراهم ساااختاهاند و نیز قائم مقام محترم
پژوهشااگااه جناب حجتاالسااالم والمساالمین دکتر رضااا برنجکار و مدیران و
همکاران ارجمندشاان که بیشاترین سهم را در این میان برعهده داشتهاند و از معاون
محترم پژوهشاکده کالم اهلبیت جناب حجتاالساالم والمسالمین اکبر اقوام
کربااساای و از نویسااناده محترم کتااب ،دکتر محماد جعفر رضااایی ،قدردانی و
سپاسگزاری میکنم و توفیقات بیشتر ایشان را خواستارم.
همۀ توفیقات را تنها به لطف حضاارت حقتعالی میدانیم و بر این نعمت ،ساار
سااپاس و سااتایش بر آسااتان جالل او میساااییم و سااایۀ عنایت موالیمان حضاارت
ولی عصر(عج) را بزراترین سرمایه برای به انجام رساندن رسالت بزرا پاسداری از
معارف مکتب وحی میشماریم.
محمدتقی سبحانی

رئيس پژوهشکده کالم اهلبيت

�����ه �������� ��م ا�����
ekalam.ir

����������ه �������� ��م ا
ekalam.ir

پیشگفتار

پیشگفتار

«اتفقات امماامیع علی ن العقل محتاف فی علمه ونتائجه إلی الساامع
ّ
و نه غیر منف عن سمع ینبه العاقل علی کیفیع االستدالل و نه ال بد فی
ّول التکلیف وابتدائه فی العالم من رسااول ووافقهم فی کل صااحاب
1
الحدیث و جمعت المعتزلع والخوارف والزیدیع علی خالف کل ».
یکی از مسااائل مهم در تاریخ کالم اسااالمی جایگاه عقل در منظومه معرفت دینی
است و پذیرش یا ّرد عقل بهعنوان یکی از منابع اعتقادی و دینی تأثیر بسیاری در ی
نظاام اعتقادی خواهد داشاات .تحلیل دقیق اختالفات نخسااتین جریانهای فکری
جهان اسااالم نیز نشااان میدهد که ریشااۀ بساایاری از این اختالفات به همین بحث
برمیگردد؛ متکلماان مساالماان ماانناد قدریه ،جهمیه و معتزلیان با تکیه بر عقل به
تأویل متون دینی پرداخته و نظام کالمی جدیدی ارائه کردهاند.
معتزلیان شااریعت نبوی را تنها مختح حوزۀ احکام و برخی تفاصاایل اعتقادات
دانساتند و معارف دینی و حتی فهم حسان و قبح را در بسایاری از مسائل دین عقلی
دانسااتناد .اهال حادیث نیز به مخالفت با این جریانهای نوپدید پرداخته و آنان را
بادعتگذار نامیدند .شاادت مخالفت اهل حدیث با متکلمان به حدی رسااید که
 .1شیخ مفید ،اوائل المقاالت ،ص.33
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باهرغم وجود روایااتی در مناابع حادیثی درباارۀ جایگاه عقل ،بزرگان اهل حدیث این
روایاات را تضااعیف کردناد .برخورد انکاارآمیز احمادبنحنبال باا کتااب العقللل
داوود بن محبر (نخساتین کتاب حدیثی در جهان اساالم در موضو عقل) از مهمترین
1
شواهد بر این رویکرد در اهل حدیث است.
ابنجوزی  -از بزرگان اهل حدیث  -بهگونهای آشااکارتر اختالف متکلمان (بهویژه
معتزله) و اهل حدیث را در این موضاو تبیین کرده است .به گفتۀ او معتزلیان پای عقل
را از گلیماش درازتر کردناد و با عقل به تبیین افعال و صاافات الهی پرداختند .از نظر او
حکمت خداوند فراتر از عقل بشری است و اشتباه معتزله آن است که افعال خداوند را
2
با افعال انسانها قیاس کردهاند.
البته ،این جریان در امامیه کمی متفاوت بود .هرچند اختالفاتی میان متکلمان و
ّ
ّ
محادثاان اماامیاه نیز وجود داشاات ،ولی محادثان امامیه روایات عقل را در منابع
حدیثی خود نقل کرده و بدان باور داشااتند .بررساای نمونه کتاب العقل برقی و کتاب
العقل کلینی بهخوبی این توجه را نشان میدهد.
متکلمان امامیه نیز برخالف معتزله در بیان نظرات و اندیشااههای کالمیشان به
منابع وحیانی بیتوجه نبودند .این رویکرد ساابب شااده تا هشااامبن حکم در ابتدای
مناظره با ابوالهذیل عالف وقتی او از هشااام میخواهد که هر کدام مغلوب شااد ،به
ماذهب دیگری گردن نهد ،چنین پاسااخ دهد« :این انصاااف نیسااتک بلکه اگر تو
مغلوب شاادی ،باایاد به مذهب من در آیی و اگر من مغلوب شاادم ،به امام خودم
ّ
عبدالله ابن ّ
« .1قال بو ساعید ّ
الجراح :قصادن حمد بن حنبل فساألن ن خرف إلیه شیاا من
الخراز ،قال بو
ّ
ّ
المحبر ،فانتخب منه حادیث ورد الکتاب ،فسااألته عن کل
العلم ،فأخرجت إلیه کتاب العقل» لداود بن
فقال :لم ر فیه حادیث صحاحا» (ن  :ابوحیان توحیدی ،البصائر والذخائر ،ف ،0ص.)933 -934
« .2یوجب علینا التسالیم ن حکمته فوق العقل ،فه تقض علی العقول ،والعقول ال تقض علیها ومن قاس
فعلاه علی فعاالناا غل الغل الفااحش وانماا هلکات المعتزلع من هذا الفن» (ن  :ابن جوزی ،صلل
الخاطر ،ص.)403
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مراجعه میکنم» 1.در حقیقت امامیان در دوره حضاور تعارضی میان ّ
حجیت عقل و
ضرورت پیروی از آموزههای وحیانی نمیدیدند .به بیان دیگر ،آنان به ّ
حجیت تو مان
عقل و وحی اعتقاد داشتند.
بااینحال ،در بین امامیه در تبیین این دیدگاه تفساایرهای متفاوتی وجود داشاات.
نخساتین نقطه عطف در امامیه ظهور متکلمان در اوایل سدۀ دوم بود .آنان در عرصه
اعتقادات به منازعات برونمذهبی توجه داشتند و در پی اثبات حقانیت تشیع در برابر
مذاهب دیگر بودند و همین رویکرد ،آنان را به کاربسات بیشتر عقل در حوزۀ دین
ّ
وامیداشاات .باا این حال ،نباید محدثان را نیز به صاارف گرایش حدیثی عقلگرا
نادانساات؛ زیرا باا وجود انتقاادهای فراوان آنان از متکلمان در به کارگیری قیاس
(نوعی استدالل عقلی) در کالم ،بسیاری از روایات ّ
حجیت عقل توس اینان نقل
2
شده است.
بیشاا  ،بررساای دیادگااه آنان نیز ما را با ابعاد تاریکی از کالم امامیه در دوره
ّ
حضااور آشاانا خواهد کرد .بنابراین ،توجه به تمایزهای متکلمان و محدثان امامیه در
دوره حضور بخش مهمی از این پژوهش را به خود اختصاص خواهد داد.
از اواخر سدۀ سوم و با شرو غیبت صغری  -بنا به ادعای برخی مخالفان دیرین
امامیه (مانند خیا ،در االنتصللا و اشااعری در مقاالت االسللیم ) و بساایاری از
پژوهشاگران و شیعهپژوهان معاصر  -کالم امامیه تعامالت گستردهتری با معتزله که
3
نماد عقلگرایی در جهان اسالم بهشمار میآمد ،پیدا کرد.
ُ
ل
ل
ل َّ
ُ
ل
َّ
َّ ل
ُ « .1ر کوي ن باا ُهذ لیل العالف قال کل کهشاا کام لبن الحک کم :ن کاظ ُرك علی ن کإن غل لبت کن رج لعت کإلی مذه کب  ،و کإن
ک
ُ
ل
غل لب ُت رج لعت إلی م لذهب  .فقال هشااام :ما لنصاا لفتن ک ب لل ناظ ُرك علی ِن إ لن غل لب ُت ر ل
جعت کإلی مذه کب ،
ک
ک
ک
ک
ک
ک
ُ
ل
و کإن غل لبت کن رج لعت کإلی کإم کام » (ن  :شیخ صدوق ،االعتقادات ،ص.)33
 .2در اینباره ،ن  :کلینی ،کافی ،ف ،9کتاب العقل.
 .3خیا ،،االنتصللا  ،ص 919 ،34و 493؛ اشااعری ،مقاالت االسللیم  ،ص35و954؛ مادلون « ،کالم
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برخی معتزلیان به امامیه پیوسااتند 1و همچنین نساال جدیدی از متکلمان در بین
امامیه شکل گرفت 2که ارتباطی با متکلمان پیشین امامیه نداشتند و به طور مستقل به
بررساای آراو و اندیشااههای کالمی موجود در جهان اسااالم و نظریهپردازی نوین در
کالم اماامیه پرداختند .این جریان کمی بعد با ظهور شااخصاایتهای مهمی مانند
شایخمفید و سید مرتضی در مدرسۀ بغداد به اوف خود رسید و کالم امامیه تا سالها
بر بنیاانهاای کالمی مادرسااۀ بغاداد امتاداد پیدا کرد .اندیشااههای کالمی جدید
اشاتراکهای بسیاری با معتزله داشتند و همین امر زمینۀ این پرسش را فراهم میکند
که آیا کالم امامیه در این دوره از معتزله تأثیر پذیرفته اسات  3بنابراین ،بررسی دیدگاه
امامیه دربارۀ عقل در این دوره و مقایسااه آن با گذشااته ،ابعاد دیگری از کالم امامیه را
در این دوره نشان میدهد که در بخش دیگری از این پژوهش بدان پرداختهایم.
گرایش حدیثی امامیه در دوره حضور نیز با کمی تفاوت در مدرسۀ قم و در قالب
ّ
ّ
جریاانهای مختلف به حیات خود ادامه داد .محدثان بزرگی مانند سااعد بن عبدالله
اشااعری ،محمدبنحساان صاافار ،احمدبنمحمدبنخالد برقی ،محمدبن یعقوب
کلینی و محماد بن علی بن باابویه از بزرگان قم هسااتند که آثار آنان نیز به ما رساایده
اسات .بررسای تعامل این گروه با این اندیشههای جدید سیر عقلگرایی در امامیه را
بهتر آشکار خواهد کرد.
امامیه و معتزله» ،ص955-959؛ مدرسی طباطبایی ،مکتب د فرآین تکامل ،ص.493
 .1از این گروه در پژوهشهای معاصاار به «معتزلیان شاایعهشااده» یاد شااده اساات و از جمله آنان میتوان به
ابوعیساای وراق ،ابن راوندی ،ابن قبه ،ابن ممل و ابن فسااانجس اشاااره کرد (ن  :عباس میرزایی« ،نقش
معتزلیان شیعه شده در گرایش کالم امامیه به اعتزال»).
 .2از جمله این افراد میتوان به ابوساهل و ابومحمد نوبختی (سید علی حسینیزاده« ،آراو کالمی نوبختیان در
میانه مدرسااه کوفه و بغداد») ،ابومحمد عسااکری ،ابن جبرویه ،ابن ابیعقیل عمانی ،ابن جنید اسااکافی،
ناشی اصغر ،ابوالجیش بلخی ،طاهر غالم ابوالجیش (سیداکبر موسوی تنیانی« ،متکلمان ناشناخته امامی
بغداد از غیبت صغری تا دوران شیخ مفید») اشاره کرد.
 .3برای مثال ،ن  :مکدرموت ،ان یشههای کیمی ش خ مف .
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بنابراین ،این پژوهش به دیدگاه امامیه دربارۀ عقل در پنج سدۀ نخست با توجه به
دو نقطه عطف گفته شااده ،یعنی شااکلگیری متکلمان در اواخر ساادۀ نخساات و
نخسااتین تعاامالت و تأثیر و تأثرات امامیه و معتزله در اواخر ساادۀ سااوم ،خواهد
پرداخات .همچنین چون مبااحاث مطرح شااده دربارۀ عقل را میتوان در دو حوزۀ
وجودشاناسای و معرفتشاناسی دستهبندی کرد ،دیدگاههای مطرح در این دو حوزه
بررسی خواهد شد.
در این پژوهش رویکردی تاریخ کالمی خواهیم داشاات و به بررساای تحوالت
اندیش اۀ امامیه در مسااالۀ عقل در پنج ساادۀ نخساات خواهیم پرداخت .برخالف آثار
کالمی که به اجتهاد و اساتنبا ،در ی موضو میپردازند و مساله و فرضیه آنها کالمی
اسات ،در این اثر به تحلیل و بررسای تحول اندیشاۀ امامیه در مسالۀ عقل در پنج سدۀ
نخست خواهیم پرداخت و مساله و فرضیه ما نیز تاریخ کالمی خواهد بود.
البتاه ،پژوهشهاای نااظر باه تااریخ کالم الیههای مختلفی دارند .نخسااتین و
ابتداییترین آثار مرتب با تاریخ اندیشاه آثاریاند که به توصاایف اندیشۀ جریانهای
مختلف فکری و سایر ّ
تطور آنها پرداختهاند .این آثار را در اصطالح «عقیدهنگاری»
میخوانناد .نموناههاای اولیاه این آثاار را میتوان در کتاب مقاالتنگاری گذشااته
مشاهده کرد .در این آثار کمتر به ادله اقوال مختلف پرداخته شده است .چنین آثاری
باه این دلیال که کمتر به ادله و شااواهد اندیشااهها توجه کردهاند و تنها فهرسااتی از
اندیشههای گذشتگان ارائه کردهاند ،نمیتوانند تصویری کامل از اندیشههای گذشته
برای مخاطبان ارائه کنند و به همین دلیل ،ضروری است که در پژوهشهای ناظر به
تاریخ کالم به ادله و شواهد هر دیدگاه نیز اشاره و پرداخته شود.
با توجه به اینکه در مطرح شاادن ی اندیشااه به جز ادله و شااواهد ،انگیزهها و
شرای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و گفتمان علمی هر دوره نیز مهم و تأثیرگذاراند،
ضاروری است چنین مطالعاتی با توجه به شرای و زمینههای بیرونی مانند سیاست،
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فرهن و اوضاا اجتماعی نیز تکمیل شود .بنابراین ،ی اثر تاریخ کالمی زمانی به
اوف و تکامل خواهد رسید که در کنار گزارش اندیشههای گذشتگان به ادله و شواهد
و همچنین شرای زمانه آنها نیز توجه کند.
بناا به آنچه گفته شااد ،در ی پژوهش تاریخ کالمی نهتنها باید منابع کالمی که
مناابع تااریخی ،رجاالی ،حادیثی ،کفرق و مقااالتنگااری نیزباهکاار گرفته شااود.
به بیان دیگر ،در چنین پژوهشهایی باید از مجموعهای از شااواهد و قرائن اسااتفاده
کرد؛ این شااواهد ممکن اساات از ی نوشااتۀ کالمی یا اینکه از گزارشاای در متنی
تااریخی یاا رجاالی یاا حتی از اساام کتابی در ی کتاب فهرساات به دساات آید.
ساارنخهای خوبی برای ی پژوهش
گزارشهای موجود در منابع مقاالت و کفرق نیز ک
تاریخ اندیشااه خواهند بود .متون حدیثی نیز بهعنوان متونی تاریخی که نشاااندهنده
اندیشۀ صاحبان آن کتابها و حتی ناقالن آن روایات هستند ،منابع ارزشمندی برای
مطالعات تاریخ اندیشه خواهند بود.
هرچناد در تماام این مناابع احتماال خطاا و اشااتبااه یا جعل و درو پردازی با
انگیزههاای ماذهبی و ساایاساای وجود دارد ،ولی نمیتوان هیچ ی از آنها را نادیده
انگاشاات .بهترین راه برای رساایدن به ی جمعبندی در چنین مواردی جمع قرائن و
شااواهد اساات؛ برای مثال هرچند گزارش ی منبع مقاالتنگاری به تنهایی چندان
اعتباار نادارد ،ولی در صااورتی که این گزارش با گزارشاای تاریخی یا حدیثی همراه
شاود ،پژوهشاگر را به اطمینان بیشاتری خواهد رساند .قرائن و شواهد بیرونی مانند
وجود انگیزه برای جعال یاا عادم وجود چنین انگیزههایی در گزارشهای موجود ،یا
وجود قرائن تااریخی مرتب برای اثباات یاا رد یا گزارش باه تحلیال نهایی کم
خواهد کرد.
در پژوهش پیشرو هرچند در تحلیل و بررسایهای مرتب با سدۀ چهارم به بعد
مشااکالت کمتری خواهیم داشاات و آثار متکلمان و اندیشاامندان امامیه در بیشااتر
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موارد موجود اسات ،ولی بررسی دورههای پیشتر چالشهای فراوانی خواهد داشت.
بخشاای از اندیشااه امامیان این دوره را باید در خالل احادیث نقل شااده توس ا آنان
بهدساات آورد .در حقیقت منابع حدیثی امامیه مصااادر مسااتندی اساات که میتواند
پژوهشاگر را به اندیشاههای اصاحاب امامیه در دوران حضور برساند .این احادیث
نشااندهنده اندیشاه راویان آنها نیز هسات و بسیار بعید است که احادیث نقل شده
توس ی راوی مورد قبول خود او نباشد .بنا به پژوهشهای جدید در دوران حضور
ائماه اطمیناان باه صاادور در نقل و کتابت حدیث جایگاه مهمی در بین امامیه
ّ
داشاته اسات .غالب محدثان شیعه (به جز برخی که تنها ناقل روایت بودند) از نقل
روایااتی کاه اطمیناان باه صاادور آنها نداشااتند خودداری میکردند .از اینرو ،نقد
محتوایی در اعتبارسنجی حدیث روشی برای حصول اطمینان به صدور روایات بود.
اموری ماانناد فضااای تقیه ،اختالف دیدگاههای کالمی ،تفاوت سااطح اسااتعداد
اصااحاب و بروز جریان انحرافی غلو در شااکلگیری این رویکرد در بین اصااحاب
تأثیرگذار بوده است .از جمله مهمترین شواهد بر این رویکرد در بین اصحاب امامیه
ّ
رویاۀ آناان در عرضااۀ روایاات بر ائمه اساات .همچنین اختالف دیدگاه برخی
اصاحاب در مساائل اعتقادی و نقادی برخی اصاحاب نسبت به میراث جریانهای
1
دیگر میتواند شاهد دیگری بر این ادعا باشد.
گزارشهای کتب مقاالتنگاری نیز منبع دیگری اساات که میتوان در بررساای
اندیشاههای امامیان سدههای نخست از آنها استفاده کرد؛ برای مثال ،کتاب مقاالت
االسلیم اشاعری در بردارندۀ گزارشهای ارزشمندی از این دورههاست .هرچند
او گااه دچاار خطاا شااده و حتی باه ورطۀ اتهامزنی به شاایعه درافتاده ،اما با نگاهی
انتقاادی و باا بهرهگیری از قرائن مختلف تااریخی و فکری میتوان از این کتااب
 .1سایدعلیرضا حسینی و عبدالرضا حمادی در مقاله مهمشان به تبیین این دیدگاه پرداختهاند (ن  :حسینی و
حمادی« ،جایگاه نقد محتوایی در اعتبارسنجی احادیث شیعه» ،ص.)54-44
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بهخوبی اساتفاده کرد .برای مثال ،راسااتیآزمایی گزارشهای او با شااواهد موجود در
کتاابهاای دیگر و همچنین مناابع حادیثی امامیه تا حد زیادی به تحلیل درساات
کم خواهد کرد.
گزارشهاای موجود در کتب رجال و فهرساات و همچنین کتابهای تاریخ نیز
منابعیاند که میتواند به تحلیل اندیشه امامیه در این دوره کم کند؛ برای مثال ،گاه
مناظرات و عباراتی از امامیان سادههای نخسات در این کتابها نقل شاده است که
ابعاد مهمی از اندیشه امامیان در این دوره را روشن میکند.
دربارۀ پیشااینۀ این اثر نخساات میتوان به کتاب Le Guide Divin Dans le shi'ism
ّ
ّ
امیرمعزی از
امیرمعزی اشاااره کرد .دکتر محمدعلی
 1Originelاثر دکتر محمادعلی
پژوهشاگران و اساتادان برجسته شیعهشناسی در دانشگاه سوربن فرانسه است .او از
ُ
شاگردان هانری کربن و تحت تأثیر او در مطالعات اسالم و تشیع بوده و آثار بسیاری
در حوزۀ اندیشاۀ امامیۀ نخساتین نگاشاته است .کتاب او در سال  9114میالدی به
چاپ رساایده اساات .این کتاب دو سااال بعد با همان عنوان ( The Divine Guide in
ّ
امیرمعزی در این کتاب  -به
 2)Early Shi`ismبه زبان انگلیساای ترجمه و چاپ شااد.
زعم خود  -در پی آن اساات کاه پرده از آموزه و انادیشااۀ دوازده اماام بردارد و با
رویکردی پدیدارشناسانه به بررسی و تحلیل نقادانه مجموعههایی که در آغاز ،سنت
ائمه را گرد آوردند ،بپردازد .به نظر او گوهر و کات تشیع همان اعتقاد به «پیشوای
شناسی آن ،همگی بر
ربانی» اسات« :جهانشناسی امامیه و نجاتشناسی و آخرت
ک
محور امامشناسی شکل میگیرد».
ً
ّ
امیرمعزی در فصل نخست
هرچند عنوان کتاب ظاهرا به عقل ربطی ندارد ،ولی
 .1پ شوای بانی د تش ع نخست .
The Divine Guide In Early Shi'ism: The Sources of

2 . AmirMoezzi, Mohammad Ali,

Esotericism In Islam, State University of New York Press, 1994.
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به بیان و تثبیت مبانی خود پرداخته اساات .به نظر او برخالف تلقی رایج که امامیه را
مکتبی عقالگرا هماانناد معتزلاه میداناد و گاه برای اثبات سااخن خود به روایات
ائمه دربارۀ عقل تکیه میکند ،عقل در مفهوم نخسااتین آن و در اندیشااۀ امامان،
مفهومی متفاوت با عقل منطقی و اسااتداللی داشاات .در این دوره (چهار ساادۀ
نخست) حتی معیارهای امامیه در اعتبار احادیث متفاوت از دورۀ بعد بوده است.
به همین دلیل نویسنده در این فصل به نظریه امامیه دربارۀ عقل در دورۀ نخستین
و تمایز میان دو سنت امامیه :سنت فراعقالنی  -باطنی در چهار سدۀ نخست و سنت
عقلی ،کالمی و فقهی در میاان متکلماان مادرسااۀ بغاداد (ماانناد شاایخ مفیاد و
سیدمرتضی) و پس از آن پرداخته است.
ّ
امیرمعزی باه تحلیال مفهوم عقال در دیادگااه اماامیاۀ نخسااتین از چهار ُبعد
هساتیشاناختی ،اخالقی  -معرفتشناختی ،معنوی و نجاتشناختی پرداخته است.
به نظر او این عقل که میتوان از آن به « کخرد قدسی» یا «بصیرت» تعبیر کرد ،هم در
معنا و هم در کاربرد با عقلی که در متون کالمی بدان عادت کردهایم ،متفاوت است.
عقل متکلمان را میتوان بسااته به شاارای به «اسااتدالل» « ،کخرد»« ،قوۀ اسااتدالل
ک
منطقی»« ،قوۀ تمییز» و ماانناد آن ترجماه کرد .عقل در دیدگاه متکلمان ابزار تعقل
اسات؛ حال آنکه نزد امامان درست به همان اندازه که نیروی تعقل و ادراک بهشمار
میرود ،ابزاری برای دریافت امور فراعقالنی اساات .به نظر او ،این تحول تحتتأثیر
متون یونانی در کالم معتزله و انتقال آن به کالم امامیه توسا شیخ مفید و شاگردانش
رخ داده اساات .شاایخ مفیاد هرچند در برخی تعاریفی که از عقل ارائه میدهد ،به
معناای عقال نزد امااماان پایبند اساات ،ولی به ناچار در رویارویی با معتزلیان در
مباحث کالمی ،عقل را به معنای مورد نظر آنها بهکار گرفت .با این حال ،شاااگرد او
ً
ساید مرتضی کامال از معنای نخستین عقل فاصله گرفته و عقل را معادل استدالل و
نظر بهکار برد.
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ایان غیرعقلگرا و عقلگرایان
شاایخ مفید در ادامه ،امامیه را به دو گرایش باطنگر ک
ظاهرگرا تقساایم میکند .به نظر او ،جریان دوم هرچند از دوره خود امامان و توساا
برخی شااااگردان ایشاااان ماانناد زرارة بن اعین ،هشاااام بن ساااالم ،مؤمن طااق و
هشاام بن حکم آغاز شده است؛ ولی مصداق نو نمون آنها را میتوان عالمان مدرسۀ
کالمی بغداد ،مانند شایخ مفید و سید مرتضی دانست .این در حالی است که عمده
اصحاب امامان و مدرسۀ قم جریان نخست را نمایندگی میکنند .به گفتۀ امیرمع ّزی
 برخالف تلقی کسانی چون مدرسی طباطبایی  -وجود متکلمانی در میان اصحابامامان دلیلی بر تأیید ائمه نسبت به آنها و افکارشان نیست .به نظر او تجویز کالم
نیز توسا ائمه به دالیل و مصالحی خاص مانند تحقیر مخالفان بوده است .این
در حالی اسات که امامان نسبت به کالم و بهکارگیری استداللهای منطقی و جدلی
به هر شااکل آن (قیاس ،ر ی و اجتهاد) در امور دینی و مقدس به شاادت مخالفت
ّ
امیرمعزی ساپس به منابعی که به امامیه غیرعقالنی باطنی وابستهاند اشاره
میکردند.
کرده اسات .این منابع در حقیقت از بصلائرال اات آغاز میشاود و با اشاره به آثار
شاایخ صاادوق پایان مییابد .به نظر او این آثار نماینده دورۀ اعتقادی پیشااافلساافی و
پیشاکالمیاند.
ّ
امیرمعزی در تاریخ کالم امامیه دو ساانت و تفکر را
در نهایت ،میتوان گفت که
عقلی
در مقابل هم قرار داده اساات :نخساات ،ساانت
غیرعقلی باطنی و دوم ،ساانت ک
ک
کالمی و جدلی .به نظر او منابع فکری این دو اندیشااه با هم متفاوتاند .آثار حدیثی
امامیه تا ساادۀ چهارم همگی نمایندۀ تفکر نخساات و آثار متکلمان مدرسااۀ بغداد
ّ
امیرمعزی حتی زبان این دو ساانت فکری نیز با هم
نماایناده تفکر دوماناد .به گفتۀ
متفاوت است؛ زبان سنت غیرعقلی و باطنی امامیه در دوره نخست زبانی اسطورهای
و زبان سانت عقلی و کالمی ،کالمی و حتی فلساافی اساات .به نظر میرسد نظریۀ
ّ
امیرمعزی هم در تبیین دورۀ نخسااات و هم در تبیین دورۀ دوم باا اشااکاال جادی
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روباهروساات و در حقیقت این پژوهش نقدی بر نظریههای او نیز هساات .پیشااتر
ّ
امیرمعزی پرداخته اساات؛بااین حال
نویساانده در مقالهای به طور کلی به نقد دیدگاه
این اثر بهطور خاص به بحث عقل خواهد پرداخت.
ویلفرد مادلون نیز در مقاله بساایار مهم خود با عنوان «کالم امامیه و معتزله» به
تبیین دیدگاه امامیه در موضاو عقل و ّ
تحول آن در گذر زمان توجه نشان داده است.
ّ
امیرمعزی به تحول و تطور دیدگاه امامیه در مدرسۀ بغداد اکعان کرده
او هرچند مانند
اساات ،ولی درباارۀ دیدگاه امامیه در دوران نخساات تبیینی متفاوت دارد .به گفتۀ او
متکلمان نخساتین امامیه عقل را تنها ابزاری برای دفا از سخنان ائمه میدانستند
و آن را منبعی مساتقل نمیانگاشتند .بنا به ادعای او حتی شیخ مفید نیز همین دیدگاه
را دربارۀ عقل داشااته اساات و تحول مهم در این مساااله توساا سااید مرتضاای و
1
شاگردانش اتفاق افتاده است.
مکدرموت نیز به تفصیل سعی کرده تا همان دیدگاه مادلون را دنبال کند .او در
کتااب انل یشللههلای کیمی شلل خ مف به دیدگاه شاایخ صاادوق ،شاایخ مفید و
ساید مرتضی در مقایسه با اندیشههای معتزله بغداد و بصره پرداخته است .او در این
2
کتاب همان دیدگاه مادلون را پی گرفته و به اثبات رسانده است.
مادرساای طبااطباایی نیز در کتاب مشااهورش مکتب د فرآین تکامل به طور
آشاکارتری این ادعا را دربارۀ امامیه دوره حضور بیان کرده است .او در فصل چهارم
کتابش که به نقش متکلمان در شاکلگیری مذهب تشایع مربو ،است ،با تکیه به
ً
برخی شااواهاد ادعاا کرده اساات کاه اماامیه در اوایل ساادۀ دوم هجری غالبا با
بحاثهاای کالمی مخاالف بودهاناد و «نظر آن بود کاه چون اماام بااالترین و
عالیترین مرجع شریعت است همۀ پرسشها و استفسارات باید به او ارجا داده
 .1مادلون « ،کالم امامیه و معتزله» ،ص.944
 .2مکدرموت ،ان یشههای کیمی ش خ مف  ،ص.544 -549
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شااود ...پس جاایی برای اجتهااد و اسااتادالل عقلی و باه تبع بحث و مناظره و
1
زورآزمایی در مباحث دینی نمیبود».
به گفتۀ او برخی اصااحاب ائمه مانند هشااام بن حکم هم که در این مباحث
وارد میشادند ،با دیگر متکلمان (مانند معتزله) ی فرق بارز و اساسی داشتند و آن
مقاامی بود کاه باه عقال و فکر بشااری در ایدئولوژی هر گروه داده میشااد« .برای
متکلمان سانی عقل و استدالل عقلی مرجع تصمیمگیرنده نهایی بود و نتیجه آن هر
چاه بود بااید پیروی میشااد ،اما برای متکلمان شاایعه عقل ابزار بود و منبع اعالی
دانش و مرجع نهاایی آگاهی و کشااف واقع ،امام بود که آنان قواعد و مبانی کالمی
خود را از تعلیمات او میگرفتند» 2.به نظر او ،این گرایش کالمی نیز در اقلیت بوده و
اکثریت عظیم دانشمندان امامیه همواره از هرگونه استدالل عقلی در مباحث مذهبی
دوری میکردناد و تماام ّ
هم و غم خود را صاارف نقال و روایات احاادیث ائمه
ّ
امیرمعزی  -معتقد اساات که ائمه خودشااان نیز
میکردند .مدرساای  -برخالف
متکلمان را به اساتفاده از عقل در جهت دفا از اندیشههای امامان ترغیب میکردند
و توانایی آنان در دفا از مکتب تشیع را ستایش میکردند.
بااینحال «هرچند گاه به آنان خاطرنشااان میساااختند که اسااتداللهای عقلی
تنها بهعنوان ابزار در جدل مفید و خوباند ،ولی نباید اساااس عقیده قرار گیرند؛ زیرا
دین قلمرو وحی اساات ،نه عقل» .البته ،مدرساای نیز مانند دیگران تأکید میکند که
این گرایش تا اواس ا ساادۀ سااوم ادامه پیدا کرده و از میانههای این قرن به بعد آراو و
نظریههای کالمی معتزله به تدریج  -از سااوی نساال جدیدی از دانشاامندان که مکتب
3
نوین و عقالگراتری در کالم شاایعاه باه وجود آوردند  -به اعتقادات تشاایع راه یافت.
 .1مدرسی طباطبایی ،مکتب د فرآین تکامل ،ص.415 -413
 .2همان ،ص.414
 .3همان ،ص.493
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هرچند تمایز میان دیدگاه امامیه در دوره نخسات و مدرساۀ بغداد نکتهای است که این
افراد بهدرسااتی به آن اشاااره کردهاند ،ولی به نظر میرسااد جمعبندی آنان دربارۀ دیدگاه
امامیه در دورۀ نخست تکرار سخنان کسانی مانند اشعری در مقاالت االسیم است
و بررسی گزارشهای موجود و همچنین روایات امامیه این دیدگاه را همراهی نمیکند.
محمدتقی سبحانی در دو مقالۀ مهم «عقلگرایی و نحگرایی در کالم اسالمی»
و «کالم اماامیه :ریشااهها و رویشها» به تبیین متفاوتی دربارۀ دیدگاه امامیه در باب
عقل پرداخته است .او در مقالۀ نخست که سالها پیش چاپ شده است ،از دو گروه
ّ
متکلماان و محادثاان ناام برده و ادعاا کرده اسااات کاه اختالف این دو گروه در
اصل ّ
حجیت عقل نبوده و تنها در نحوه و میزان بهکارگیری عقل در معارف دینی بوده
اساات 1.همچنین اختالف این دو گروه در دوره حضااور ائماه باه دلیال اعتدال
دانشاامندان شاایعه در کاربرد عقل و اسااتناد به نصااوص دینی و طبیعت عقلگرایانه
روایات اهل بیت و تشااویق ایشااان به عقلگرایی بساایار کمتر از اهل حدیث و
معتزله بوده اسات 2.این در حالی اسات که از سدۀ سوم به بعد به تدریج این دو گروه
از یا دیگر فااصاالاه گرفتناد .او سااپس باه دو جریان عقلگرا و نحگرا در امامیه
میپردازد و از عقلگرایان به دیدگاه افرادی مانند نوبختیان ،شیخ مفید و سید مرتضی
و از نحگرایان به دیدگاه شایخ صادوق اشااره میکند .به گفتۀ او هرچند شایخمفید
هنوز در تالش برای حفظ انادیشااههاای پیشااین اماامیاه اساات و راهی میاانه بین
عقلگرایی و نقلگرایی پیش گرفته است ،ولی سید مرتضی و شاگردانش اندیشههای
ً
3
استاد خود را کنار گذاشته و کامال با معتزله همراه شدند.
ساابحانی در مقالۀ «کالم امامیه :ریشااهها و رویشها» که به تبیین ادوار مختلف
 .1سبحانی« ،عقلگرایی و نحگرایی در کالم اسالمی» ،ص.13
 .2همان ،ص.13
 .3همان ،ص.913-10
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کالم امامیه پرداخته اساات ،به دو جریان مهم امامیه در دوران حضااور اشاااره کرده
اساات .او در مقالۀ پیشااین این دو جریان را با عناوین عقلگرا و نحگرا معرفی کرده
بود ،اماا در این مقاالاه این دو اصااطالح را کناار گاذاشااتاه و بر آن اساات که این
اصاطالحات چندان گویا و شاایساته نیساتند و بهتر است این دو جریان را «جریان
کالمی» و «جریان حدیثی-کالمی» بخوانیم؛ زیرا به گفتۀ او ،همۀ جریانهای امامیه
در دورۀ حضااور به ّ
حجیت عقل باور داشااتند و تمایز این دو گروه تنها در آن بود که
جریان نخساات بهدنبال تبیین عقالنی معارف مدرسااۀ اهلبیت و دفا از آن در
مقاابل جریانهای فکری رقیب بود ،ولی جریان دوم بهدنبال فهم دقیق همان معارف
و عرضۀ آن به جامعۀ مؤمنان بود.
به گفتۀ وی ،شاایعیان به راه عقل در کسااب معارف بهخوبی باور داشااتند و آن
ّ
را حجات نهاایی میدانسااتناد؛ ولی در عین حال بر این باور بودند که کخرد آدمی با
هدایت و ارشاد اولیای الهی است که راه به بلندای معارف عقالنی میگشاید و بدون
دسااتگیری آناان و بیآنکه عقل آدمی را اثاره کنند و گنجینههای پنهانش را آشااکار
سازند ،عقل به خودی خود به حقیقت نخواهد رسید.
این دو مقااله در حقیقت به طرح کلی این اندیشااه پرداخته و به طور مفصاال و
همراه با بیان شااواهد به نگاهی تاریخی به این بحث نپرداختهاند و پژوهش کنونی به
1
اثبات و تبیین همین فرضیه خواهد پرداخت.
2
همچنین باایاد از ادعااهاای عاابد الجابری در پروژه نقد عقل العربی یاد کرد.
هرچناد او در این پروژه در پی کشااف دیدگاه امامیه در مسااائل مرتب با عقل نبوده
اساات ،ولی نظریۀ او به طور کلی به دیدگاه امامیه نیز مرتب میشااود .جابری در نقد
 .1سبحانی« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها» ،ص.34-4
 .2ثمره این پروژه چهار اثر مهم تکوی العقل العربی ،بن ة العقل العربی ،العقل السل اسلی العربیم مد داته و
تجل اته و العقل االخیقی العربیم د اسة تدل ل ة نق یة لنظم الق م فی الثقافة العرب ة بوده است .در اینباره،
ن  :اسالمی« ،چهارگانه جابری (( )9عقل عربی از ادعا تا اثبات)».
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عقل عربی در پی ریشاهیابی علت عقبماندگی دنیای عرب است و در پاسخ به این
مسااله به تحلیل گفتمان دینی مسلمانان میپردازد .او نقطۀ آغاز انحطا ،مسلمان را
فاصله گرفتن از اندیشههای اسالمی با محوریت قرآن در قالب دستگاههای گوناگون
معرفت اسااالمی و نزدی شاادن به نظامهای غیراسااالمی و بهطور خاص گفتمان
هرمسی و ایرانی میداند.
باه گفتاۀ او فرهنا عربی همواره میاان دو نظام معرفتی ناهمگون درگیر بوده که
همزماان دو گرایش ایادئولوژیا متعاار آنها را نمایندگی کردهاند؛ نظام بیانی و
قیاسی با ایدئولوژی ّ
سنی از ی سو و نظام عرفانی و هرمسی با ایدئولوژی شیعی در
سوی دیگر.
به گفتۀ جابری ،نظام نخست ریشه در اسالم ،متن قرآن و سنت دارد و به عبارتی
نماایناده دیادگاه «معقول دینی» اساات و دومی ریشااه در تفکرات عرفانی ایرانی -
ک
هرمساای دارد و نمایندۀ جریان «غیرمعقول دینی» اساات .او امامان شاایعه و به ویژه
امام صاادق و اصاحاب ایشان و بهطور خاص هشام بن حکم را ّ
مروف نظام تفکر
هرمسی میداند.
همانطور که مشااخح اساات ،هرچند جابری بهطور مفصاال دیدگاه شاایعه را
دربارۀ عقل بررساای نکرده و از زاویهای متفاوت به تحلیل آن پرداخته اساات ،ولی او
ّ
امیرمعزی عقل شیعی را باطنی و عرفانی میداند.
نیز همانند
برخی متفکران جهان اسالم به نقد پروژه نقد عقل عربی پرداختهاند 1و برخی نیز
بهطور خاص ادعاهای او دربارۀ تشایع را به چالش کشیدهاند؛ از آن جمله میتوان به
کتااب مدنلة الترا االخرم النععلات العقین لة فی المو و االملامی 2و مقاالاه
 .1اسالمی« ،چهارگانه جابری(( )4عقل عربی از ادعا تا اثبات)» ،ص.341-351
 .2ادریس هانی ،مدنة الترا االخرم النععات العقین ة فی المو و االمامی.
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«الجاابری و الالمعقول الشاایعی» 1اثر ادریس هانی ،کتاب الفکر االمامی فی النق
الجلابریم د اسللة نقل یة موه من ج ة ومنتلقاتم مدم عاب الجابری لنق الفکر
االمامی 2اثر احمد محمد نمر ،کتاب د اسلات نق یة فی الفکر العربی المعاصر 3اثر
کامل الهاشامی ،مقاله «التیار التغریبی العلمانی العربی و دراسع فکر االمام الصادق
ً
 محمد عابد الجابری نموکجا» 4نوشااتۀ زهیر غزاوی و مقاله «بررساای و نقد دیدگاهمحمد عابد الجابری دربارۀ تشاایع» نوشااتۀ محمود جنیدی جعفری و ساایدسااعید
جاللی اشاره کرد.
دو پایان نامه در ساطح کارشاناسای ارشاد نیز در دانشگاه قرآن و حدیث در این
زمینه نگاشاته شادهاند ،یکی از این پایاننامهها «جریان عقلگرایی در شیعه امامیه تا
ّ
سادۀ هفتم در آینه آثار محدثان و متکلمان امامیه» نوشااته مهدی قندی و با راهنمایی
میرمسعود فاطمی است که در سال  9301دفا شده است که با وجود تحقیق و تتبع
بسیار زیاد توجهی به سیر تطور مباحث مرتب با عقل در تاریخ کالم امامیه نداشته و
تنها تالش داشته تا به نوعی شواهد مرتب با عقلگرایی در امامیه را نشان دهد.
به بیان دیگر ،مساله آن رساله نشان دادن شواهد و نشانههای عقلگرایی در امامیه
تا سادۀ هفتم بوده اسات .در حالی که پژوهش حاضر به تطور معنا و جایگاه عقل تا
ساادۀ پنجم و نقا ،تمایز جریانهای مختلف امامیه میپردازد .رساااله دیگر توساا
سید احمد حسینی بهارانچی و به راهنمایی محمدتقی سبحانی در سال  9311دفا
 .1ادریس هانی« ،الجابری و الالمعقول الشیعی» ،المن اج ،العدد الثامن ،شتاو 9390ق9114 /م.
 .2محماد النمر ،الفکر االملامی فی النقل الجلابریم د اسللة نق یة موه من ج ة و منتلقات دد مدم عاب
الجابری لنق الفکر االمامی ،بیروت :موسسع ام القری للتحقیق والنشر9345 ،ق4115 /م.
 .3کامل الهاشامی ،د اسلات نق یة فی الفکر العربی المعاصلر ،بیروت :موساساع ام القری للتحقیق والنشر،
9394ق.
ً
 .4زهیر غزاوی« ،التیار التغریبی العلمانی العربی و دراساع فکر االمام الصادق-محمد عابد الجابری نموکجا»،
المن اج ،العدد السابع ،خریف 9390ق9114 /م.
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شاده اسات و رابطۀ عقل و وحی را در دو مدرساۀ کالمی کوفه و بغداد مقایسه کرده
اساات .این پایاننامه هرچند در اصاال فرضاایه به این پژوهش نزدی اساات ،ولی به
جریاانهای درونی مدرسااۀ کوفه توجهی نداشااته و نقش ظهور متکلمان امامیه در
مدرساۀ کوفه را در بحث عقل بررسی نکرده است .همچنین او به دیدگاههای مدرسۀ
قم نپرداخته و مدرسااۀ بغداد را به طور کلی در برابر مدرسااۀ کوفه قرار داده و به تمایز
جریانهای درونی بغداد نیز اشاره نکرده است.
برخی از آثاار نیز به طور جزئی به بخشاای از موضااو این پژوهش پرداختهاند؛
برای مثاال ،میتوان باه مقاالاه گلادزیهر با عنوان «افکار نوافالطونی و گنوساای در
حادیاث» اشاااره کرد .او در این مقاله بهطور خاص به روایات عقل پرداخته و همۀ
روایات مربو ،به خلقت و آفرینش عقل را برگرفته از نظریۀ صدور نوافالطونی دانسته
1
و آن را با نظریۀ خلقت قرآنی ناسازگار دانسته است.
همچنین باید از مقاله محساان کدیور یاد کرد که در تقابل با مکدرموت به تبیین
دیدگاه شیخ مفید در بحث عقل پرداخته است .او برخالف مکدرموت ،معتقد است
که شایخمفید نیز مانند شااگردانش سید مرتضی و شیخطوسی به ّ
حجیت استقاللی
و انحصاااری عقل در علم کالم معتقد بوده اساات 2.بااینحال تحلیل او از اندیشااه
شایخ مفید بیشتر مبتنی بر آرای شاگردان او مانند سید مرتضی و شیخ طوسی است و
ّ
به همین دلیل جای تردید جدی دارد.
در پایان الزم میدانم از اساتاد گرامی جناب حجع االسالم والمسلمین محمدتقی
سابحانی که حق اساتادی بر بنده دارند و این اثر نیز نتیجۀ حضاور در جمعی است که
ایشااان هادایت علمی آن را بر عهده دارند ،تشااکر کنم .همچنین از اسااتاد گرامیام
جناب حجع االسااالم و المساالمین دکتر شااریعتمداری که این اثر را با دقت مطالعه
 .1گلدزیهر« ،افکار نوافالطونی و گنوسی در حدیث» ،ص.904-903
 .2محسن کدیور« ،مقام عقل در اندیشه شیخ مفید» ،ص.44
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فرموده و نکات ارزشاامندی را به بنده تذکر دادند و اسااتاد گرامی جناب آقای قاساام
جوادی که از روزهای آغازین طلبگی تاکنون پدرانه مرا در امر تحصاایل یاری کردند
و در این اثر نیز نکات ارزشمندی از ایشان آموختم ،قدردانی میکنم.
ّ
از مسااوالن محترم پژوهشگاه قرآن و حدیث و بهطور خاص آیعالله ریشهری،
حجاع االسااالم والمساالمین دکتر برنجکار و اسااتاد عزیزم جناب حجع االسااالم
والمسالمین محمد تقی سبحانی به دلیل حمایتهای مالی و معنویشان در این مدت
متشاکرم .از دوستان و همکاران عزیزم در این پژوهشگاه نیز که در تمام مراحل نگارش
این اثر نکات ارزشمندی را به بنده تذکر دادند ،متشکرم؛ بهطور خاص از حجعاالسالم
سایدحسن طالقانی که بخشهایی از کار را مطالعه کردند و مرا در بهبود آن یاری دادند
و هاماچاناین از همکااران گروه تااریخ کالم آقاایاان توران ،حسااینیزاده ،رجبی،
منصوریراد ،موسوی تنیانی و نعیمآبادی و گروه مطالعات موضوعی آقایان عبدالمجید
اعتصااامی ،عبدالهادی اعتصااامی ،امیرخانی ،بهرامی ،کافی ،موسااوی که در تکمیل و
بهبود بخشهایی از کتاب مرا یاری رساندند ،متشکرم.
همچنین از پادر و ماادرم کاه زمیناه آشاانایی مرا با معارف دینی فراهم کردند و
همسار عزیزم که از ابتدای طلبگی مشکالت مادی و معنوی بسیاری را تحمل کرده
و در این مدت بهطور خاص ساختیها و مشقتهای دوری از بنده را تحمل کردند،
قدردانی میکنم.
محمد جعفر رضایی
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مفاهيم
ّ
تطور
واژه «طور» در لغت عرب به معنای «تارة» بهکار رفته اساات 1که در فارساای معادل
«گاهی» یا «دورهای از زمان» اسات .این واژه همچنین به معنای «حال» و در شکل
جمع باه معناای احوال بهکار رفته اساات .شااکل فعلی این واژه در کتب لغت رایج
نیسات و در شاکل ثالثی مزید و هیچگاه در باب تف ُّعل بهکار نرفته است .با این حال
این لغات در کااربردهاای جادید زبان عربی و همچنین در زبان فارساای به فراوانی
بهکار رفته است.
عربی نوین تکامل یافتن و توسااعه یافتن
معناای رایج و نخساات تطور در زبان ک
اسات 2که معادل  evolutionدر زبان انگلیسای است .نظریۀ تکامل داروین نیز که در
زبان انگلیسی  theory of evolutionخوانده شده است ،در عربی به «نظریع التطور» یا
 .1ابن منظور ،لسان العرب ،ف ،3ص.514
 .2آکرنوش ،فرهنگ معاصر عربی  -فا سی ،ص.315
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«تطور االنوا » ترجمه شااده اساات .البته ،تطور به معنای دگرگونی و تغییر نیز بهکار
ً
رفته اسات 1و اتفاقا تطور در زبان فارسای به همین معنای دوم بهکار رفته است 2و در
این پژوهش مقصااود ماا از تطور همین تحول و تغییر دیادگااه امامیه در پنج ساادۀ
نخست است و درپی بیان و اثبات تکامل و پیشرفت دیدگاه امامیه نیستیم.
البته ،مقصود ما از تطور تنها تحوالت و تغییرات علمی رایج در ی علم نیست.
باه بیاان دیگر ،هر تغییری را تطور نمیدانیم ،بلکه «تطور بیش از هر چیز به تحوالتی
اشاااره دارد که خارف از فرایندهای معمول و متداول در هر علم رخ میدهد و مفاهیم
بنیادین و یا جهتگیریهای دانش را تا اندازه زیادی متأثر میسازد؛ برای مثال ،تطور
علمی در دانش فیزیا آنگااه رخ داد کاه طبیعیاات قدیم جای خود را به مفاهیم و
روششاناسی جدید در فیزی نوین داد و یا هنگامی که بر اثر تراکم دادههای جدید
از اعتبار اولیه فیزی نیوتنی کاساته شد و به تدریج فیزی نسبیت یا فیزی کوانتومی
جاای آن را گرفت» 3.بنابراین« ،تطور در ی دانش به فراز و فرودهای کالن در مساایر
4
تحول ی علم اشاره داد و نشان از ی تحول بنیادین در سیاق کلی دانش دارد».
همچنین باید افزود که الزمۀ تطور در اندیشههای کالمی عالمان امامیه تطور در
معارف اساااساای دین نیساات .در حقیقت ،در این پژوهش در پی بیان تکامل و تطور
معارف اساااساای امامیه نیسااتیم ،بلکه معارف اساااساای دین و متون مقدس وحیانی
اموری ثابت هستند و فهم عالمان امامیه از این متون در طول تاریخ تغییر یافته است.
معنا و جایگاه عقل
مساائل مرتب با عقل را میتوان از دو جنبۀ وجودشناسی و معرفتشناسی آن مطرح
 .1نعمع ،المنج فی اللغة العرب ة المعاصرة ،ص.143
 .2انوری ،فرهنگ سخ  ،ف ،3ص.9449
 .3سبحانی« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها» ،ص.1
 .4همان.
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کرد و در حقیقات ،در این کتااب نیز باه این دو بخش پرداختاهایم .در مبااحاث
وجودشاناسی به چیستی و ماهیت عقل و در مباحث معرفتشناسی به جایگاه عقل
در معرفت دینی خواهیم پرداخت.
در وجودشاناسای عقل دیدگاههای مختلفی در میان جریانهای اسالمی مطرح
شده است .بهطور کلی میتوان آنها را در قالب چند دیدگاه بیان کرد:
 )9برخی عقل را موجودی مستقل و جوهری جدا از انسان دانستهاند .این مشابه
روایاات امامیه 1و حتی اهل حدیث 2و با تفاوتهای
آن چیزی اساات کاه در برخی
ک
مهمی در اندیشااۀ فیلسااوفان در بحث از عقول دهگانه مطرح شااده اساات .برخی
اماامیاان پیرو فلساافاه نیز سااعی کردهاند به نوعی آنچه در روایات آمده را با برخی
3
آموزههای فلسفی در این بحث تطبیق دهند.
 )4برخی عقال را عر  ،غریزه یاا قوهای در نفس انسااان میدانند .بنابراین ،در
این فر وجود اساتقاللی عقل انکار میشود .اندکی از معتزلیان متقدم ،4زیدیه 5و
 .1در ادامه به طور مفصل به این روایات اشاره خواهد شد.
 .2کتاب العقل داوود بن محبر(414ق) اولین منبع در اهل حدیث اساات که به روایات مرتب با عقل پرداخته
اسات .شاباهت روایات این کتاب با روایات امامیه قابل توجه است .این کتاب که توس شاگرد او حارث
بن ابی اساامه در مساندش نقل شده است با تکیه بر زوائد نور الدین هیثمی بازسازی شده است .پاکتچی
در مقالهای به بررسای محتوایی و رجالی این رسااله پرداخته اسات .بنا به شواهدی که او در مقالهاش ارائه
کرده اساات هیچ ی از عالمان بزرا اهل ساانت این کتاب را از نظر رجالی نپذیرفتهاند .مقایسااه محتوایی
این رساااله با اندیشااههای ایرانی و یونانی از نکات قابل توجه مقاله پاکتچی اساات (ن  :پاکتچی« ،کتاب
العقال داوود بن محبر؛ کوشااشاای در جهات تحلیال ی کتاب و بازسااازی ی نظریه») ،منابع بعدی
اهل ساانت نیز در این روایات وامدار داود بن محبر بودهاند (برای مثال ،ن  :ابن ابی الدنیا ،العقل وفضللله؛
البیهقی ،شللعلب االیملان ،ف ،)943-953 ،3برای نموناهای از نقاد جدی این روایات ،ن  :ابن جوزی،
الموضوعات ،ف ،9ص.944 -949
 .3مالصدرا ،شرح اصوه کافی ،ف ،9ص.490 -494
 .4اشعری ،مقاالت االسیم  ،ص.301
 .5الشرفی ،شرح االساس الکب ر ،ف ،9ص.939 -931 ،944
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حتی برخی اهل حدیث 1چنین دیدگاهی داشتهاند.
 )3گروهی دیگر (مانند بساایاری از معتزله و اندکی از زیدیه) نیز برخالف گروه
پیشااین قوهای باه ناام عقل را انکار کرده و از اساااس عقل را چیزی جز برخی علوم
ضاروری ندانستهاند 2.در حقیقت ،در دیدگاه گروه اخیر پس از آنکه انسان به برخی
علوم ضاروری عالم شد ،فرآیند تعقل به هیچ امری به جز ارادۀ انسان وابسته نیست.
در حالی که گروه دوم تعقل را منو ،به وجود قوه یا غریزهای در انسااان میدانسااتند و
ّ
گروه نخساات این عقل را امری مسااتقل از انسااان و مقدس میدانسااتند و جایگاهی
واالتر برای عقل قائل بودهاند.
در مباحث معرفتشناسی عقل نیز به مسائلی خواهیم پرداخت که جایگاه عقل
را در معرفت دینی نشاان میدهند .نخساتین مسالهای که در این حوزه به آن پرداخته
خواهد شااد ،کارکردهای عقل خواهد بود .کارکردهای عقل را میتوان به طور کلی به
دو حوزۀ اخالقی و نظری تقسایم کرد .عقل در حوزۀ مساائل اخالقی حسن و قبح و
خوب و بد را تشااخیح میدهد و در حوزۀ مسااائل نظری عقل معارف و اعتقادات
دینی را میشااناسااد .هرچند برخی جریانهای اسااالمی مانند اشاااعره کارکردهای
اخالقی عقل را نمیپذیرند و حسان و قبح را عقلی نمیدانند و فالسافه حسن و قبح
افعال را عقالیی یا اعتباری میدانند و قضااایایی مانند حساان عدل و قبح ظلم را از
مشاهورات میدانند نه یقینیات ،عمدۀ متفکران جهان اسالم مانند معتزله و متکلمان
3
امامیه این دو کارکرد عقل را میپذیرند.
ّ
مسالۀ دیگر بحث از ّ
4
حجیت عقل است .حجت در لغت به معنای برهان قاطع
 .1ابن تیمیع ،الرد علی المنتق  ،ف ،9ص.914
 .2اشعری ،مقاالت االسیم  ،ص.301
 .3دربارۀ دیدگاههای مختلف دربارۀ حسن و قبح ،ن  :خواجه نصیرالدین طوسی ،قواع العقائ  ،ص.43 -49
 .4ابن منظور ،لسان العرب ،ف ،4ص.440
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ّ
و دلیل روشان 1است .در قرآن نیز حجت به همین معنا بهکار رفته است؛ برای مثال،
ُ ُ َّ َّ َّ
میتوان به آیۀ ُق لل فل َّله لال ُح َّج ُع لالبالغ ُع  2و لا َّال ُیکون ل َّ
اس علیک لم حجع کإال ال کذین
لن
ک
ک
ک ک
ک ک
ّ
ظل ُموا  3اشاااره کرد .در روایات نیز حجت به همین معنا بهکار رفته اساات .در همۀ
ّ
مواردی که از حجت های الهی سااخن به میان آمده اساات ،مقصااود دلیل روشاانی
اساات که هرگونه عذری را از مخاطب برطرف کند 4.بنابراین ،مقصااود ما از ّ
حجیت
عقل پذیرش عقل بهعنوان یکی از منابع معرفت دینی است.
البتاه ،اعتقااد باه ّ
حجیت عقل مسااتلزم پذیرش ورود عقل به همۀ عرصااهها و
حوزههای معرفت دینی نیساات .به همین دلیل مسااالۀ دیگری که در این کتاب به آن
خواهیم پرداخات قلمرو عقال خواهاد بود .باه بیاان دیگر ،ممکن اسااات متفکری
اصاال ّ
حجیت عقل در برخی مسااائل دینی را قبول داشااته باشااد ،ولی با ورود آن به
برخی مسااائل مخالف باشااد؛ برای مثال ،ابن جوزی که خود از متفکران بزرا اهل
حدیث است ،هرچند به ّ
حجیت عقل معتقد است ،ولی در مباحث مربو ،به قلمرو
عقل با فالسفه و معتزله به مخالفت میپردازد.
بررساای سااخنان او در این باره بهخوبی نشااان میدهد که اختالف اصاالی در
مباحث مرتب با عقل اصاال ّ
حجیت عقل نیساات ،بلکه قلمرو آن اساات .به گفتۀ او
عقل تنها میتواند با توجه و تفکر در مصاانوعات خداوند وجود خداوند را اثبات کند و
سااپس با اسااتدالل به معجزات پیامبران بعثت و نبوت آنان را بپذیرد .به نظر ابنجوزی
همین مقدار برای انسااان کافی اساات و عقل انسااان در صااورت ورود به موارد دیگری
مانند کات و صاافات خالق و همچنین حکمت بساایاری از افعال الهی دچار حیرت و
 .1راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ص.491
 .2سورۀ انعام ،آیۀ .931
 .3سورۀ بقره ،آیۀ .951
 .4برای مثال ،بنگرید به روایات باب الحجع.
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سرگردانی میشود؛ زیرا عقل تنها به اموری دسترسی دارد که مادی است.
همچنین به گفتۀ او بدون اساتفاده از اصطالحات متکلمان و فالسفه نیز میتوان
بر اعتقادات دینی دلیل عقلی آورد و شاایوه ساالف نیز چنین بوده اساات 2.بنابراین،
هرچناد عماده متکلماان با تکیه بر عقل به تبیین مباحث صاافات الهی و همچنین
افعال الهی میپردازند و بسیاری از مسائل علم کالم به این دو بخش مرتب میشود،
حدیثگرایان با ورود عقل به این عرصاهها مخالف بودهاند و همین گواهی است بر
اختالف این دو گروه در مسالۀ قلمرو عقل.
مساالۀ دیگر در مباحث معرفتشناسی عقل ،رابطۀ عقل و وحی است .پذیرش
عقال باهعنوان یکی از منابع معرفتی این پرسااش را پیش میکشااد که رابطۀ عقل با
وحی کاه یکی دیگر از مناابع معرفات دینی اساات ،چگوناه اساات و آیا عقل در
اسااتاداللهایش به وحی نیازمند اساات یا اینکه عقل هیچ نیازی به وحی ندارد
ّ
برای مثاال ،برخی ماانند اهل حدیث در حالی که عقل را حجت میدانند ،معتقدند
کاه بهترین ادله عقلی در متون وحیانی بیان شااده و انسااانها اگر بدون توجه به این
متون باه اسااتاداللهاای عقلی در حوزه اعتقادات اقدام کنند ،دچار خطا و اشااتباه
1

« .1ماا نه الساالف عن الخو ف الکالم اال مر عظیم ،وهو ن االنسااان یرید ن ینظر ما ال یقوی علیه
بصااره فربماا تحیر فخرف الی الحجاب ،ناا اکا نظرنا ف کات الخالق حار العقل وبهت الحس ،نه ال
یعرف شیاا ال بدایع له ،ال یعلم اال الجسم والجوهر والعر  ،فاثبات ما یخرف عن کاك ال یفهمه ،وان نظرنا
ف فعااله ر یناه یحکم البناو ثم ینقضااه وال نطلع علی تل الحکمع ،فا ولی للعاقل ن یکف کف التطلع
الی ما ال یطیق النظر الیه ،ومتی قام العقل فنظر ف دلیل وجود الخالق بمصانوعاته ،و جاز بعثع نب واستدل
بمعجزاته ،کفاه کل ن یتعر لما قد غنی عنه .او همچنین در جایی دیگر چنین گفته اسات :صل کل محنع
ف العقائد قیاس مر الخالق علی حوال الخلق .فان الفالسافع لما ر وا ایجاد ش و ال من ش و کالمستحیل ف
العادات قالوا بقدم العالم .ولما عظم عندهم ف العادة االحاطع بکل ش ا و قالوا :انه یعلم الجمل ال التفاصاایل.
ولماا ر وا تلف ا بادان باالبالو نکروا اعادتها .و قالوا :االعادة رجو االرواح الی معادنها .وکل من قاس صاافع
الخالق علی صفات المخلوقین خرف الی الکفر» (ابن جوزی ،ص الخاطر ،ص.)430
« .2طریق السالف وضح محجع ،نا ال نقوله تقلیدا بل بالدلیل ولکنا لم نستفده عن جوهر وعر وجزو ال
یتجز » (ابن جوزی ،ص الخاطرم ص.)433
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خواهناد شااد .این در حاالی اساات که معتزله هرگونه اسااتفاده از متون دینی را در
اساتداللهای عقلی مساتلزم دور میدانند و به همین دلیل در حوزۀ مسائل اعتقادی
به متون دینی بیتوجهاند.
بین دلیل عقلی-
بیشاا  ،هر کادام از جریاانهاای پیشگفته در موارد تعار
کالمی و دلیل وحیانی دیدگاهی متمایز خواهند داشاات .برخی به تأویل متون دینی
پرداخته و برخی ادله عقلی -کالمی را تخطاه میکنند.
کالم
از اواخر ساادۀ نخساات ،گروهی در جامعۀ اسااالمی پدید آمدند که به «متکلمان»
شاهرت یافتند .مهمترین شاخصۀ این گروه نظریهپردازی عقلی در عرصۀ عقاید دین
بود .این گروه باا عقال باه نقاد و تاأویل متون مقدس دینی میپرداختند و رویکردی
متفاوت با دیگر عالمان مسالمان در اسااتنبا ،معارف دینی داشااتند .تقابل اصااحاب
الحادیاث در برابر اصااحااب الکالم بیش از هر چیزی باه همین ویژگی متکلماان
برمیگشات 1.عمده مخالفت اصاحاب حدیث سنی با معتزله که نخستین متکلمان
در اهلساانت بودند ،به ورود آنان به عرصااههایی مربو ،میشااد که در متون مقدس
دینی نبود و متکلماان یاا باا تکیاه بر عقل خود یا با بهرهگیری از علوم غیردینی مانند
فلساافه به آنها رساایده بودند .این عبارت احمد بن حنبل که «من از اصااحاب کالم
نیستم و برای کالم ارزشی قائل نیستم ،مگر در حیطه کتاب خداوند و روایات پیامبر
اسالم » ،2بهخوبی این ادعا را نشان میدهد.
در منابع روایی امامیه هم به این تقابل اشاااره شااده اساات؛ برای مثال ،در روایت
 .1سبحانی« ،عقلگرایی و نحگرایی در کالم اسالمی» ،ص.01
 .2ابن تیمیع ،مجموع الفتاوی ،ف ،93ص.393
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یونسبنیعقوب او از امام صاادق نقل کرده است که «وای بر متکلمانک میگویند
این درست میآید و آن درست نمیآید؛ این نتیجه میدهد و آن نتیجه نمیدهد؛ این
را میفهمیم و آن را نمیفهمیم» 1.این در حاالی اسااات کاه در گزارشهاای دیگر،
اصاحاب الحدیث را تسالیمشادگان در برابر سخنان ائمه اطهار معرفی کرده 2و
3
آنان را در مقابل اصحاب الکالم قرار دادهاند.
باناابارایان ،باخاش مهمی از رفتاار متکلماان و همچنین اختالف آنااان بااا
اصاحاب الحدیث در شیوه برخورد با متون و معارف وحیانی بوده است .متکلمان به
نقد و بررساای عقالنی این معارف پرداخته و با تکیه به عقل خود به نظریهپردازی در
ّ
این حیطه میپرداختند؛ در حالی که محدثان چنین رویکردی نداشتند.
متکلمان افزون بر این شایوه استنباطی به عرصۀ دفا از اندیشههای خود در برابر
دیگر جریاانهاای درونی و بیرونی نیز وارد میشاادناد و باه مجادله و مناظره عقلی
میپرداختناد .برخی مجالس مناظره این متکلمان در منابع تاریخی 4و روایی 5گزارش
شاده است .مهمترین ویژگی این متکلمان نظریهپردازی عقلی در عرصه دین و ورود به
عرصۀ دفا بوده است .بررسی مناظرات موجود بهخوبی این ادعا را اثبات میکنند.
بناابراین ،آنچاه فاارابی در تعریف علم کالم گفتاه اساات ،مبنی بر اینکه کالم
ملکهای است که آدمی به وسیلۀ آن میتواند از عقاید و افعالی که صاحب دین به آن
تصااریح کرده دفا کند و باطلبودن هر آنچه با دین مخالف اساات را اثبات کند 6،با
واقعیت تاریخی ساازگار نیست؛ زیرا متکلمان همانطور که گفته شد ،تنها به دفا از
 .1کلینی ،کافی ،ف ،9ص.949
 .2صفار ،بصائر ال اات ،ف.543 ،9
 .3همان ،ص.549
 .4برای مثال ،ن  :مقدسی ،الب ء والتا یخ ،ف ،9ص359 -330؛ ابن قتیبه ،ع ون االخبا  ،ف ،4ص.953 -953
 .5برای مثال ،ن  :شیخ طوسی ،اخت ا معرفة الرااه ،ص 900و .911
 .6فارابی ،امصاء العلوم ،ص.04 -05
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دین نمیپرداختناد ،بلکاه نخسااتین ویژگی متکلماان مساالماان ورود باه عرصااۀ
نظریهپردازی و فهم عقالنی دین بود و نخساتین تمایز آنان با اصحاب حدیث همین
روش آنان بوده است.
به جز فارابی برخی مستشرقان نیز این ادعا را نسبت به علم کالم مطرح کردهاند؛
برای مثال ،لوئیس گاردیه در مقایسۀ علم کالم و ّ
الهیات مسیحی همین ادعا را مطرح
کرده و میگویاد علم کالم در اسااالم تنهاا باه دفاا از اسااالم میپردازد و این علم را
میتوان معادل  apologyدانسات ،نه االهیات؛ زیرا علم ّ
الهیات درپی فهم ایمان است و
1
در علوم اسالمی علم فقه عهدهدار این بخش است نه کالم.
دیدگاه فارابی ،جاحظ در ساله فی صناعة علم الکیم علم کالم را
در مقابل این
ک
اصاالیترین علم میداناد کاه باه فهم یقینی عقااید دینی میپردازد 2و این علم را در
مقاابل «علم الفتیا» که همان علم فقه و حالل و حرام اساات قرار میدهد 3.مشااابه
همین دیدگاه در سخنان ابوحیان توحیدی نیز آمده است:
«اماا علم الکالم فننه باب من االعتبار فی اصااول الدین یدور النظر فیه
عالی مح العقال فی التحسااین والتقبیح واالحاالاع والتصااحیح
واالیجااب والتجویز واالقتادار والتعادیال والتجویر والتوحید والتفکیر
واالعتبار فیه ینقساام بین دقیق ینفرد العقل به وبین جلیل یفز الی کتاب
ّ
4
الله تعالی فیه».
باا این حال در این پژوهش همانطور که در تلقی امروزین جامعۀ علمی کشااور نیز
 .1عبدالرحمن بدوی ،مذاهب االسللیم  ،ص .93-93برخی اندیشاامندان امامیه در دورۀ معاصاار نیز این
دیادگااه را مطرح کردهاناد .نا  :ساابحاانی« ،کالم اماامیاه :ریشااهها و رویشها» ،ص0-4؛ برنجکار،
وششناسی علم کیم ،ص.49 -91
 .2جاحظ ،سائل الجامظ ،ص 53 -53و 314؛ ن  :جاحظ ،المداس واالض اد ،ص.0
 .3جاحظ ،سائل الجامظ ،ص.50-54
 .4ابوحیان توحیدی ،ثمرات العلوم ،ص.913 -914
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رایج است ،معنایی گستردهتر از علم کالم اراده کردهایم و همۀ آثاری را که به موضو
ّ
عقاایاد دینی پرداختاهاناد ،در این دایره به حساااب آوردهایم .بنابراین ،آثار محدثان
بزرگی مانند ابن حنبل در اهل ساانت و کلینی در امامیه در این پژوهش بهعنوان اثری
ّ
کالمی بررساای خواهند شااد .بیشاا محدثان بخش قابل توجهی از بار اندیشااۀ
اسااالمی را به دوش کشاایدهاند و بیتوجهی به این جریان فکری هر پژوهشاای را در
تاریخ اندیشۀ اسالمی بینتیجه خواهد گذاشت.
روش علم کالم هرچند عقلی و نقلی انگاشته شده است ،ولی در میان متکلمان
در تبیین حیطه عقل و نقل اختالفات جدیای وجود دارد .اگر معتزله را عقلگراترین
جریان کالمی در جهان اسااالم و در سااویی از این طیف و اهل حدیث را در سااوی
دیگر طیف بادانیم ،مااتریادیه و اشاااعره در بین این دو جریان قرار دارند .البته ،این
گروههاا در درون خود نیز اختالفاات و جریانهای مختلفی داشااتهاند که بررساای
دیدگاه آنها نیازمند پژوهشاای مسااتقل اساات .امامیه نیز آبسااتن جریانها و گروههای
مختلفی بوده است که هر کدام دیدگاهی متمایز داشتهاند.

ادوار تاریخ کالم اماميه در پنج سدۀ نخست
کالم امامیه درپنج سدۀ نخست سه دوره را پشت سر گذاشته است:
دورۀ ریشهها و سرچشمهها
این دوره از همان ابتدای بعثت پیامبر اکرم شاارو شااده و تا حدود سااال هشااتاد
ّ
هجری ادامه داشاته است .بعثت رسول الله در جزیرة العرب و حضور و فعالیت
ساایاساای ،اجتماعی ،فرهنگی و تبلیغی ایشااان در جامعه اسااالمی بذر اولیه تفکر و
اندیشاۀ اساالمی را در جامعۀ عربی آن زمان کاشات و نخستین تحوالت را در تفکر
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جاهلی اعراب ایجاد کرد .با این حال ،رسااوبات تفکر جاهلی همچنان در تار و پود
تفکر جامعۀ تازهمساالمان عربسااتان به حیات خود ادامه میداد .شاااید بتوان ماجرای
ساقیفه را مهمترین چالش جامعۀ اساالمی پس از درگذشت رسول خدا دانست
که تفکر اسااالمی و اندیشااه جاهلی در برابر ی دیگر صاافآرایی کردند .توسااعه
جغرافیایی جهان اساالم و رویارویی مسالمانان با تفکرات ایرانی ،مسیحی و یهودی
(باهویژه در عراق) نیز زمیناههاای فکری جادیدی برای جامعۀ مساالمان آن زمان به
وجود آورد .خطبههای امام علی در کوفه نشاااندهندۀ پیچیدگی تفکر مردمان آن
سامان است.
اختالفات سیاسی پیشآمده پس از رحلت رسول الله آوردگاهی برای بروز و
ظهور ظرفیتهای فکری جهان اسالم (اعم از اسالمی ،جاهلی -عربی و غیراسالمی
و غیرعربی) شااد .برای مثال ،میتوان به جریان سااقیفه و اختالف در تعیین خلیفه،
قتال عثماان و تقابل علویان با عثمانیان و جن های جمل و صاافین ،ظهور و بروز
خوارف و وقو جن نهروان و در ساالهای بعد واقعه اساافناک کربال و شهادت نوه
رسااولالله بهدساات جریان عثمانیه اشاااره کرد .البته ،این اختالفات هنوز رن و
بویی سیاسی داشت و به سطح نظریهپردازیهای کالمی نرسیده بود و به همین دلیل
نمیتوان آنها را کالم نامید .آثار موجود از این دوره نیز در اصاال صاابغهای شاافاهی
دارند و مکتوب نیسااتند؛ جدلها و گفتوگوهای اعتقادی ،1مناشاادات ،2نامهها 3و
 .1دربارۀ جدل و مجادله بین مسلمانان ،ن  :ابوزهره ،تا یخ الج ه.
 .2مناشده آن است که صاحب دیدگاهی پس از اقامه دالیلش برای اثبات نظر خود دیگران را به اعتراف دعوت
میکند؛ برای مثال ،محمد بن جریر طبری در المسلترش فی االمامة ،شصت و ی مورد از مناشدات امام
علی را بیان کرده است (طبری ،المسترش  ،ص )334 -339همچنین دربارۀ مناشده امام حسن با
معااویاه ،نا  :ابن ابی الحادید ،شللرح ن ا البی ه ،ف ،4ص 411-400و دربارۀ مناشااده ابن عباس با
ابن زبیر ،ن  :همان ،ف ،1ص.345
 .3ثقفی در الغا ات نمونههای از این نامهها را آورده است .امام علی در این نامهها بر احق بودن خودشان،
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خطبهها مهمترین این آثار هساتند .در حقیقت ،هیچ رسالۀ کالمی مشخصی از این
دوره در دست نداریم.
دورۀ شکلگيری کالم نظری
این دوره از ساال هشاتاد هجری قمری آغاز شاده و تا اوایل سدۀ سوم ادامه دارد .در
این دوره مبااحاث ساایاساای گذشااته رن و بوی کالمی و نظری به خود گرفتند و
فرقاههای کالمی به آرامی شااکل یافتند .عالمان مساالمان به تبیین معارف اعتقادی
پرداختند و عنوان کالم از این دوره به بعد بر این دانش نهاده شد .نگارشهای کالمی
از این دوره آغاز شاد و مباحث پراکندۀ شافاهی که در قالب جدل و ُمناشده صورت
میگرفت ،جای خود را به مجالس رساامی مناظره داد .در دورۀ خلفای عباساای  -و
بهویژه از زمان هارون الرشاید به بعد  -این مجالس شکل منظمتری به خود گرفت و
وزرای عباسایان بهویژه برامکه در برگزاری این جلساات نقش مهمی داشاتند .در این
مجالس صاحبان آراو از حدود مجادله فراتر میروند و جلسات مناظره با قرار قبلی و
باا حضااور طرفین بحاث و حتی بناا به گزارشهای تاریخی با حضااور داور برگزار
میشااود .این منااظره تا زمانی ادامه مییافت که جمع حاضاار یا داور این مجالس
بتواناد در مورد مبااحاث طرفین اظهاار ر ی کناد 1.این گفاتوگوهاا در تااریخ باه
«المجالس» معروف شدهاند؛ برای مثال ،نجاشی در کتاب خود در موارد بسیاری از
2
کتابهای المجالس یاد میکند.
تأکید فرمودهاند (ن :

مرجعیات دینی اهال بیات  ،نظریۀ امامت تاریخی و علم خاصاهل بیت
ثقفی ،الغا ات ،ف ،9ص.)413 -915
 .1نمونهای از این مناظرات در اخت ا معرفة الرااه آمده اساات .در این مناظره هشااام بن حکم به عنوان داور
مجلس مناظره تعیین میشود (ن  :شیخ طوسی ،اخت ا معرفة الرااه ،ص.)443-450
 .2نجاشی ،ااه ،ص451 ،459و.333

�����ه �������� ��م ا�����
ekalam.ir

فصل اول :کليات و مفاهيم

|

11

در کالم شایعه مناظرات متکلمان بزرگی مانند هشاام بن حکم ،هشاام بن سالم و
مؤمن طاق توس شاگردانشان نوشته شده و به کتاب تبدیل میشد .نجاشی در مورد
هشااام بن حکم از سااه کتااب یاد میکند که در واقع ،تدوین شاااگردان او از همین
1
جلسات مناظره است که بهصورت نقل قول مستقیم مکتوب شدهاند.
دساته دوم از نگارشهای کالمی در این دوره کتب مستقلی است که ی متکلم
در ی موضاو نگاشاته اسات .سلاله ا ااء حسنبنمحمدبنحنفیه 2،رسالههای
حسان بصری 3و رسالههای ابوحنیفه 4نمونههایی از این آثار هستند .با این حال ،همۀ
این آثار مساالهمحور یا موضاو محوراند؛ برای مثال ،به مسالۀ امامت ،استطاعت یا
معرفت پرداخته شااده اساات .در این دوره کتابهایی که جامع آراو و عقاید کالمی
باشند در دست نداریم.
مهمترین ویژگی کالم اماامیاه در این دوره اسااتقالل فکری آن نساابت به دیگر
جریاانهای فکری (مانند معتزله) در علم کالم اساات .امامیه در این دوره نهتنها در
حوزۀ امامت با غیرشیعیان اختالف داشتند ،بلکه در حوزۀ مسائل توحیدی نیز به نقد
جریانهای کالمی دیگر مانند معتزله و اصحاب حدیث میپرداختند.
دورۀ تدوین
این دوره در کالم اساالمی از اوایل سدۀ سوم و در کالم شیعه با کمی فاصله (پس از
پشات سار گذاشتن ی دورۀ فترت و رکود) از اوایل سدۀ چهارم آغاز شد و تا اواخر
 .1همان ،ص.333
 .2اصاال این رساااله را فان اس در مجله عرب کا آورده و رسااول جعفریان با اسااتفاده از او در کتاب مقاالت
تا یخی نقل کرده است (ن  :جعفریان ،مقاالت تا یخی ،ف ،91ص.)33 -39
 .3دربارۀ آثار وی ،ن  :ثبوت« ،حسن بصری» ،ص.404
 .4دربارۀ آثار وی ،ن  :پاکتچی« ،ابوحنیفه» ،ص.314 -313
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ساادۀ پنجم اداماه یاافات .در این دوره اندیشااههای کالمی در قالب دسااتگاههای
مفهومی و نظام فکری منسجم تدوین شد و برخالف گذشته مسائل جزئی در قالب
چارچوبهای کالن و در نساابت با دیگر قضااایا و در کتابهای کالمی جامع بحث
و بررسی شد .در این دوره همچنین مذاهب کالمی و اختالفات و تمایز آنها وضوح
بیشتری یافت.
یکی از مهمترین ویژگیهای کالم امامیه در این دوره تعامل گسااترده آن با کالم
ّ
معتزلاه اساات .اختالفات و درگیریهای جدی این دو جریان در همه موضااوعات
کالمی در دوره گذشاته کم کم در این مدرسه جای خود را به تعامل گسترده در حوزۀ
توحید و عدل و محدودکردن اختالفات گذشاته به حوزۀ امامت داد 1.از ساوی دیگر
معتزلیان نیز از این تعامل متأثر شدند و معتزلیان شیعه شده نمونۀ روشنی از این ادعا
هساتند 2.این تعامالت آن قدر گسترده شده است که سبب میشود نقیب سادات که
خود از بزرگان امامیه بوده اسات ،از شیخ مفید دربارۀ تمایزهای کالم امامیه و معتزله
3
پرسش کند.

مدارس کالمی اماميه در پنج سدۀ نخست
در ادامه ،به چهار مدرسۀ کالمی مهم امامیه در پنج سدۀ نخست خواهیم پرداخت.
مدرسۀ مدینه
هرچناد برخی ادعا کردهاند که اندیشااۀ امامیه از زمان سااقیفه شااکل گرفت ،ولی
 .1سبحانی« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها» ،ص.41
 .2در اینباره ،ن  :مدرسی طباطبایی ،مکتب د فرآین تکامل ،ص.495-493
 .3شیخ مفید ،اوائل المقاالت ،ص.33-33
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شاواهد تاریخی نشاان میدهند که همراه با تأکیدهای رسول خدا بر جایگاه امام
علی گروهی خاص بر کگرد ایشااان جمع شاادند .رد پای این گروه را حتی در آثار
اهل ساانت نیز میتوان مشاااهده کرد .این جریان پس از رحلت رسااول خدا در
مادیناه گرد اماام علی جمع شاادند و با تأکید بر احقیت امام علی با جریان
خالفات مخاالفات کردند .هرچند در آغاز این افراد اندک بودند ،ولی روز به روز بر
شامار آنها افزوده شااد .پس از مرا خلیفۀ دوم و در جریان شاورای شااش نفره تمایز
اندیشه امام علی با جریان خلفا بیش از پیش آشکار شد.
باا این حاال ،نقطۀ اوف این جریان را میتوان در اواخر دوران عثمان و پس از قتل
او دانسات .در این زمان شایعۀ علی به اصطالحی شناخته شده در برابر شیعۀ عثمان
تبدیل شااد 1.در هرحال روایات امام علی و سااخنان اصااحاب ایشااان نخسااتین
پاایاههای اندیشااه کالمی امامیه بودهاند .میراث علمی بازمانده از ایشااان در قالب
خطبهها ،نامهها و همچنین مناظرههای ایشااان و اصااحاب بزرگوارشااان بهروشاانی
حضور ی مکتب فکری و اعتقادی را در این دوره در مدینه نشان میدهد.
حضااور جریانهای فکری در خاندان پیامبر و فرزندان امام علی در مدینه نیز
شاااهد دیگری بر این ادعاساات .یکی از مهمترین نمونههای این مدارس ،مدرسااه
فکری محمد بن حنفیه و فرزندش ابوهاشام اسات .این مدرسه همۀ بنیادهای فکری
انادیشااۀ امامیه در دورههای بعد از قبیل توحید و عدل ،اعتقاد به وصااایت و وارثت
2
معنوی در امامت ،نظریۀ غیبت و مهدویت ،مساله بداو و امثال آن را دارا بوده است.
مدرسۀ کالمی کوفه
شاهر کوفه پس از حضاور امام علی و ترویج و بسا اندیشههای تشیع از سوی
 .1جعفریان ،تا یخ تش ع د ایران ،ص.59-44
 .2النشار ،نشأة الفکر الفلسفی فی االسیم ،ف ،4ص.443 -499
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ایشااان به مرکزی برای تشاایع تبدیل شااد .البته ،این شااهر تا پیش از شااکلگیری
جریانهای کالمی در اواخر سادۀ اول امتداد مدرسۀ مدینه بود .آنچه در اینجا از آن
به «مدرسااۀ کوفه» تعبیر میشااود ،به دورانی پس از این برمیگردد؛ مجموعهای از
انادیشاامنادان و اصااحااب ائماه معصااومین باهویژه اماام محماد باقر و امام
صادق که در حدود سالهای  008 - 08هجری قمری در کوفه گرد هم آمدند و
به تالشهای علمی در زمینۀ علوم مختلف دینی از جمله دانش کالم پرداختند .آنان
در کنار هم به ایجاد مدرسۀ بزرا کالمی شیعه در سدههای نخستین دست زدند.
در این مدرسه دو جریان مهم فعالیت داشتند .این دو جریان را میتوان متکلمان
ّ
و محدث  -متکلمان نامید .گروه نخسات که رویکردی برون مذهبی داشتند ،به تبیین
عقالنی برونمذهبی از معارف مدرسااه اهلبیت میپرداختند ،در حالی که گروه
دوم درپی فهم دقیق این معارف و بیان آن برای جامعۀ مؤمنان بودند 1.از گروه نخست
میتوان باه هشااام بن سااالم ،مؤمن طااق و هشااام بن حکم و شاااگردانش ماانناد
یونس بن عبادالرحماان ،محمد بن خلیل سااکاک ،علی بن منصااور ،علی بن میثم و
ابوماالا حضاارمی و از گروه دوم میتوان باه اباان بن تغلاب ،محماد بن مساالم،
بریدبنمعاویه ،یحییبن قاساام ابوبصاایر اشاااره کرد .بااینحال از نظر دور نخواهیم
داشت که گروهی نیز در بین امامیه وجود داشتند که تنها به نقل روایات میپرداختند
و برخالف گروه قبل «دغدغه فهم عمیق و دساتگاهمند معارف را نداشتند» 2.چهبسا
گزارش اشااعری از کسااانی در اماامیه که میگفتند« :القول ما قال الجعفر» ناظر به
3
همین گرایش باشد.
 .1ساابحاانی« ،کالم امامیه :ریشااهها و رویشها» ،ص .44دربارۀ کیفیت ورود این افراد به عرصااۀ عقاید و
دالیلی بر وجود گرایش کالمی در آنان ،ن  :اقوام کرباسی« ،مدرسه کالمی کوفه» ،ص.50 -53
 .2اقوام کرباسی« ،مدرسۀ کالمی کوفه» ،ص.44-49
 .3اشعری ،مقاالت االسیم  ،ص.34
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ّ
در کناار این سااه جریاان یاا باه عبارتی دیگر در درون جریان محدث -متکلمان
میتوان به ساه جریان اهل تقصیر یا همان مرجاه شیعه ،1متهمان به غلو 2و میانهروان
4
اشاااره کرد 3.از جریان مرجاه شاایعه که نام دیگری برای همان «بتریه» بوده اساات،
میتوان از کثیر النواو ،حسانبنصاالحبن حی ،ساالمبن ابی حفصه ،حکمبن عتیبع،
سلمع بن کهیل و ابوالمقدام ثابت بن حداد نام برد .منابع فرقهنگاری گاه از این گروه به
5
«ضعفاو زیدیه» نیز تعبیر کردهاند.
با توجه به اینکه مدرسااۀ کوفه در دورۀ نظریهپردازی بروز و ظهور یافته اساات،
میتوان ویژگیهاای این دوره را ماانناد ورود باه عرصااه تبیین و نظریاهپردازیهای
کالمی ،6برگزاری مجاالس منااظره و نگاشااته شاادن آثار کالمی مانند ت نگاریها،
مجالس و ردیهنویسیها به این مدرسه هم نسبت داد 7.کالم امامیه در کوفه در این دوره
هویتی مساتقل نسبت به دیگر جریانهای فکری جهان اسالم داشت و متکلمان امامیه
دیدگاهی مستقل از معتزله و اصحاب حدیث داشتند و هر دو جریان را نقد میکردند.
مدرسۀ کالمی قم
هرچند شاهر قم در اواخر سادۀ نخست هجری و در پی مهاجرت اعراب اشعری به
 .1دربارۀ این جریان ،ن  :اقوام کرباسای« ،مرجاه شایعه» .برای دیدگاهی مخالف ،ن  :مدرسی طباطبایی،
مکتب د فرآین تکامل ،ص.44
 .2گرامی ،نخست مناسبات فکری تش ع ،ص.414
 .3دربارۀ جریانشااناساای امامیه در مساااله علم امام ،ن  :رضااایی« ،تبیین معنایی اصااطالح علمای ابرار».
مقایسه کنید با مدرسی طباطبایی ،مکتب د فرآین تکامل ،ص.914 -50
 .4در اینباره ،ن  :اقوام کرباسی« ،مرجاه شیعه».
 .5اشعری ،المقاالت و الفرق ،ص.43 -43
 .6ن  :اقوام کرباسی« ،مدرسۀ کالمی کوفه» ،ص.30 -34
 .7دربارۀ میراث کالمی این دوره ،ن  :سبحانی« ،میراث کالمی شیعه در مرحلۀ تأسیس» ،ص.43 -49
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این شاهر با هویتی عربی و شایعی شاکل گرفت ،ولی آنچه در اصطالح به «مدرسۀ
قم» شاهرت یافته اسات ،از آغاز سدۀ سوم هجری و با انتقال میراث حدیثی کوفه به
این شهر پدید آمد.
هرچند مراودات علمی بین کوفه و قم پیش از این تاریخ نیز وجود داشاات؛ ولی
از این دوره به بعد نو این تعامل متفاوت شد و مجموعههای بزرا حدیثی بهکلی به
قم منتقل شدند؛ برای مثال ،ابراهیم بن هاشم که خود در اصل کوفی بوده است ،تأثیر
بسازایی در این انتقال میراث داشاته است و نجاشی دربارۀ او چنین گفته است« :انه
اول من نشاار حدیث الکوفیین بقم» .همچنین احمد بن محمد بن عیساای نزدی به
1
 911کتاب به تنهایی از کتب راویان قم را نقل کرده است.
مدرساۀ قم اگرچه رویکردی حدیثی داشت؛ ولی با دارا بودن ویژگیهای کالمی
ّ
خ محدث -متکلمان کوفه را امتداد بخشااید .آنان با تکیه بر نصااوص دینی به تبیین
معاارف اهال بیات پرداختناد .باا این حال بزرگان حدیثی مدرسااۀ قم برخالف
گذشااتگان خود تالش کردند تا نظامی جامع از معارف تشاایع در قالب روایات ارائه
ّ
دهند .افزون بر این در برخی موارد تمایزهای دیگری نیز بین آنان و محدث -متکلمان
کوفه بود که در آینده به آنها خواهیم پرداخت.
عالمان مدرسۀ قم را میتوان در قالب چهار جریان درونی تقسیم کرد:
ّ
 .9خ فکری احمد بن محمد بن عیسای اشاعری و شاگردانش مانند سعد بن عبدالله
ّ
اشااعری ،محمد بن حساان صاافار ،محمد بن یحیی العطار و عبدالله بن جعفر
حمیری ،ابنولید ،علی بنبابویه و در نهایت ،شیخ صدوق فرزند او.
 .4خ فکری ابراهیمبنهاشاام و فرزندش علیبنابراهیم و درنهایت ،شاایخ کلینی.
2

 .1شیخ طوسی ،الف رست ،ص.313
 .2دربارۀ این جریانبندی ،ن  :طالقانی« ،مدرسه کالمی قم».
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تقابل این دو جریان نخسات در مخالفت گروه نخسات با جریان هشامبنحکم
1
و یونسبنعبدالرحمان و حمایت گروه دوم از آنان شایان توجه است.
 .3خ فکری محمدبنخالد برقی و فرزندش احمدبنمحمدبنخالد برقی و امتداد
آن در علی بن الحسااین سااعادآباادی و در نهاایات ،محماد بن ابی القااساام
ّ
عبیداللهبن عمران معروف به ماجیلویه .ویژگی مهم این جریان نقل از ضااعفاو و
ارتبا ،با خ متهمان به غلو است.
 .3خ ا فااکااری مااتااهاامااان بااه غاالااو .شااااخصاااایااتهااایاای ماااناانااد
محمدبنعلیبنابراهیمبنموسای الصایرفی ملقب به ابوسمینه ،محمدبناورمه
ّ
عبیدالله ّ
محرر از بزرگان این
قمی ،ابوسااعید سااهل بن زیاد آدمی و حسااین بن
جریان هستند.
مدرسۀ کالمی بغداد
از اوایل ساادۀ چهارم با روی کار آمدن امیران آل بویه و همچنین ظهور خاندانهای
شیعی حکومتگر  -برخالف سدۀ سوم  -شرای برای شیعیان بهتر شد .در این میان
آل بویه چنان اقتداری پیدا کرد که با روی کار آمدن آنان از خالفت عباساای به جز نام
و تشااریفات چیزی بر جای نماند .پادشاااهان آل بویه بنا بر ساایاساات خود ،پاس
ً
خالفت عباسای را نگه میداشتند؛ اما ادارۀ امور عمال در دست آنان بود و گاه عزل و
2
نصب خلفا بهدست ایشان انجام میشد.
دورۀ حکومت آلبویه را میتوان یکی از درخشااانترین دورههای تاریخ تشاایع و
 .1در اینباره ن  :رضااایی« ،امتداد جریان فکری هشااام بن حکم تا شااکلگیری مدرسااۀ کالمی بغداد»،
ص.915-919
ّ
 .2چنان که بهاو الدوله به سااال  309دسااتور داد که خلیفه الطائع لله را از خالفت عزل کردند و ضاامن غارت
ّ
دارالخالفع ،القادر بالله را به خالفت نشاندند (ن  :ابن اثیر ،الکامل فی التا یخ ،ف ،1ص.)01
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عصار شاکوفایی فرهن و تمدن اساالمی و شیعی قلمداد کرد .عالمان بزرا شیعه
مانند شایخ صادوق ،شایخمفید ،ساید مرتضی و شیخ طوسی در همین دوره ظهور
کردند .آثار کالمی و حدیثی مهمی در این دوره نوشااته شااد و مجالس رسمی درس
در امامیه به وجود آمد.
اقدامات آل بویه در بغداد سبب شد تا کالم امامیه که در سدۀ سوم به محاق رفته
بود ،بار دیگر توساا نساال جدیدی از عالمان امامیمذهب پدیدار شااود .خاندان
نوبختیان و شاگردانشان و کمی بعد شیخ مفید و شاگردانش مانند ابوالفتح کراجکی،
ّ
ساید مرتضی ،شیخ طوسی و شاگردان آنان مانند ابوالصالح حلبی و سالر دیلمی از
مهمترین این عاالماان هسااتند .این افراد آثار علمی مهمی در همۀ حوزههای علمی
به ویژه علم کالم تولید کردند و علم کالم امامیه تا سااالها بر همان روش و محتوا به
حیات خود ادامه داد.
یکی از مهمترین ویژگیهاای کالم اماامیاه در این دوره تعامل گسااترده با کالم
ّ
معتزلاه اساات .اختالفات و درگیریهای جدی این دو جریان در همۀ موضااوعات
کالمی در دورۀ گذشااته ،به تدریج در این مدرسااه جای خود را به تعامل گسااترده در
حوزۀ توحید و عدل و محدود کردن اختالفات گذشاته به حوزۀ امامت داد 1.از سوی
معتزلیان شایعه شاده» نمونۀ روشن
دیگر ،معتزلیان نیز از این تعامل متأثر شادند و «
ک
این ادعا هساتند 2.این تعامالت آن قدر گسترده شده که سبب میشود نقیب سادات
کاه خود از بزرگان امامیه بوده اساات ،از شاایخ مفید دربارۀ تمایزهای کالم امامیه و
3
معتزله بپرسد.
ویژگی دیگر مدرسۀ بغداد را میتوان جامعنگاری در حوزۀ کالم دانست .عالمان
 .1سبحانی« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها» ،ص.41
 .2در اینباره ،ن  :مدرسی طباطبایی ،مکتب د فرآین تکامل ،ص.495-493
 .3شیخ مفید ،اوائل المقاالت ،ص.33-33
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بغاداد  -باهویژه از زمان شاایخ مفید  -برای نخسااتین بار کتابهایی در حوزۀ کالم
تدوین کردند که مسااائل کالمی را در قالب ی نظام جامع کالمی بررساای میکرد.
در این آثار کالمی از ادبیات و نظام کالمی معتزله بهرۀ بسیار گرفته میشد.
مدرساۀ کالمی امامیه در بغداد در نیمۀ سدۀ پنجم و با حملۀ سالجقه به بغداد و
کوچ شایخ طوسای از بغداد به شهر نجف ،به پایان رسید .برخی عالمان این شهر در
ری و برخی در شهرهای دیگر مانند حلب و طرابلس ُسکنی گزیدند.
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