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  سخن پژوهشکده

 سخن پژوهشکده

هرای مربهبی و معنرروی هرای دینری و خیز عصرر حاررر را دورۀ بازیرابی هویت
داشرته و در  ترنمرودی نمایران، شیعه در سنجش برا دیگرران، اند. در این میاندانسته
جرا  های گوناگون فرهنگی و سیاسی بر محیط پیرامون خود تأثیری شگرف برهعرصه

این نفوذ و تأثیر از چشرم دیگرران پنهران نمانرده و رقیبران را بره ، گباشته است. البته
رویارویی و ناآشنایان را به کندوکاو واداشته است؛ نمراد و نشرانۀ ایرن تکاپوهرا را در 

 توان بازشناخت.خوبی میای بهرسانههای علمی و عرصه

هرای برزرو و انجرام پژوهش، شناسری در شررو و غرر گستر  مراکرز شیعه
گوشرۀ جهران در خصرو  های تخصصری در گوشهها و نشستکنفرانس، کوچک

های مطالعاتی های دانشگاهی و فرصتنامهتاریخ و اندیشۀ شیعه و نیز هدایت پایان
ط با تشریع و براالخره چراپ صردها کترا  و مقالرۀ بسیار به سمت موروعات مرتب

فرهنگی است که در طول  ظاهر های بهتنها بخشی از تال ، تخصصی در این زمینه
سه دهۀ اخیر به انجام رسیده است. این همه در کنار حجم سنگین فضرای تبلیغراتی 

یردان از پهنرۀ م، دنبال تخریب چهرۀ تشریع و شریعیان اسرتای که عمدتًا بهو رسانه
 دارد.های علمی شیعه در این کارزار نابرابر پرده برمیدرگیری حوزه

دهد که هویت معرفتی شریعه بیشرترین حجرم را در ایرن مروری کوتاه نشان می
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پروژۀ علمی و تبلیغی به خود اختصا  داده و غالبًا تال  بر این است کره برا ارائرۀ 
صویر تابنرا  مکترب تشریع را در ت، ای ناراست و سرگبشتی نامیمون از شیعهانگاره

و با تکیه  بیت مندی از مکتب گرانسنگ اهلتاریکی فرو برند. شیعۀ امامیه با بهره
ای پرمایرره و افتخررارآمیز در پاسررداری از پیشررینه، بررر معررارف اصرریل قرررآن کررریم

برجای گباشته و پیشراهنگی خرود را در  دستاوردهای واالی رسول گرامی اسالم
مندانه بایرد گفرت کره ستر  اسالم اصیل نشان داده است. اما سرووپاسداری و گ

دشنۀ دشنام بر چهررۀ ، اندیشی را آیین خود ساختهتوزی و کوتهکینه دشمنان از دیرباز
پاکترین پیروان وحی درانداخته و پردۀ پندارهای خویش را بر حقایق آشکار تراریخی 

 اند. فروپوشانده
امران از صردای مخرال  ، سنگین سیاسرت و قردرتآنان که با استفاده از سایۀ 

دالنره بره نشرر آرا و انظرار خرویش فارغ، مندی از ثروت و امنیتبریدند و با بهرهمی
سرانجام به پرداز  صورت جدیدی از تاریخ اسالم و مسلمین دست ، پرداختندمی

ار دهرد و امرروزه آثریازیدند که هنوز هم جامعه و فرهنگ اسالمی را سخت آزار می
، انسانیت را در کمین تهدید گرفته است. آری، گریشوم آن در قالب تکفیر و افراطی

این نگرۀ نامبار  چنان در فرهنگ مسلمین مؤثر افتاد کره منرابع و مصرادر نخسرتین 
نگاری را سراسر به زیر نفوذ خود گرفت و امروزه بیگانگان کنجکراو و تاریخی و فرقه

 کرردن که پرا  یابنداسنادی از تاریخ اسالم و تشیع می، آشنایان بیماردل در این آثار
 آن به سادگی میسور نیست.

های اخیر فرصتی فراروی شیعیان فراهم آمده است ترا برا در دهه، از سوی دیگر
را از مظلومیرت و محجوریرت  بیرت مکتب اهل، شناسایی و شناساندن خویش

های نا  قرآنی فراهم سرازند. یاری را به آموزهآشنایی و راهیابی بس ۀآورده و زمین در به
اما کار ما را در تدار  ، عقب ماندگی تاریخی جامعۀ شیعه به اسبا  برونی و درونی

پیرایره از فرهنرگ و هویرت خرویش دشروار کررده این صحنه و بازنمایی نوآمد و بی
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را بره  های فراوانریها و موررو است. بدیهی است که برای این منظور بایرد مسرهله
تحقیق سپرد. این حرکرت بره دلیرل  دست های بسیاری را بهبحث گباشت و بایسته

ریزی دقیق و جرامع اسرت و نیازمند برنامه، گستردگی موروعات و کمبود امکانات
 پبیر است.تنها با همت و هماهنگی مؤسسات و محققان برجسته امکان

نگرر  و تحلیرل شرکل  همرین اسرا  دقیقًا برر بیت پژوهشکده کالم اهل
هرای گرانسرنگ گرفت تا غبار غفلت و تغافل را از چهرۀ اندیشۀ تشریع زدوده و آموزه

اندازی ناآگاهران را به دور از پردۀ پندار مخالفان و فراتر از دست بیت قرآن و اهل
یابی هویت برنامۀ خود را بر ریشه« گروه تاریخ کالم»، معرفی کند. در این خصو 

تراریخ »ریزی کالن پرروژه اریخی اندیشۀ کالمی شیعه متمرکز کرد و با پیفکری و ت
بار سنگین پژوهش در این فضای کمتر شناخته شده را بر دو  گرفت. « کالم امامیه

در همین راستا کتا  پیش رو در تال  است رمن معرفی یکی از مهمترین مقاطع 
کالمری فعرال در ایرن هرای انبا معرفری جری، مدرسۀ بغدادتاریخ کالم امامیه یعنی 

اندیشرۀ اتی که در این مقطع تاریخی از تاریخ تطّور، آنانهای مدرسه و آثار و اندیشه
 در کالم امامیه پدید آمده را تحلیل و تبیین کند.امامیه 
اند و مرا سپاسی است اگر از کسانی که در این مسیر ما را با لط  خود نواختهبی

الّله قدردانی نکنیم. پیش از همه باید از حضرت آیة، اندختهرا رهین منت خویش سا
کره بردبارانره و « رئیس موسسه دارالحدیث و پژوهشگاه قرآن و حردیث»شهری ری

، گیری این برنامۀ پژوهشی فرراهم آوردنرددل همۀ امکانات الزم را برای شکلگشاده
مسرلمین دکترر رررا االسالم والتشکر کنم و نیز قائم مقام پژوهشگاه جنا  حجت

های گرویم کره مسراعدتو مدیران و همکاران ارجمندشران را سرپا  می برنجکار
مان بروده اسرت. و سررانجام ترال  دریغ ایشان همواره توشۀ راه پرفرراز و نشریببی

مایۀ دسرت، گباریم که همت و مهارت آنرانای را قدر میمدیران و محققان گرانمایه
های بلند آینده است و در این پژوهشکده برای دستیابی به اهداف خطیر و افق اصلی
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معاونرت  اکبرر اقروام کرباسری دکترر االسالم والمسرلمینویژه از حجت این میان به
ها یرار و بخشیدن به کلیۀ فعالیت ناپبیر در سامانکنم که خستگیپژوهشکده یاد می

مچنرین بررای محقرق پررتال  جنرا  حجرت ه اری وفادار و پرسوز اسرت.مددک
ایرن اثرر نرو و ، زاده که با همت خرویشعلی حسینی االسالم والمسلمین دکتر سید
 تر دارم.آرزوی توفیق و پیشرفت فزون، خواندنی را پیش روی ما نهاد

، مرتدانیم و برر ایرن نعتعالی میاین همه توفیقات را تنها به لط  حضرت حق
ساییم و سایۀ عنایت موالیمران حضررت سر سپا  و ستایش بر آستان جالل او می

را بزرگترین سرمایه برای به انجام رساندن رسالت بزرو پاسداری از عر(( ولی عصر )
 .شماریممعارف مکتب وحی می

 محمد تقی سبحانی
 بیت اهلرئیس پژوهشکده کالم 

 



 

 

ی   سندهسخن نو

 سخن نويسنده

از  شرماریهای فکرری دیگرر از معبرر گروه ۀهم همانندکالم امامیه ، در طول تاریخ
هرا را کرده که برای شناخت تاریخ امامیره بایرد ایرن مدرسره گبرهای فکری مدرسه

و  انردهرای جغرافیرایی شرکل گرفتههرا برر محرور محیطبازخوانی کرد. این مدرسه
. طبیعترًا انردهای کالمی امامیه در مسیر تاریخفیایی فعالیتدهندۀ جابجایی جغرانشان

ب تغییرر سرب - ثیرپبیری علم کرالم از شررایط بیرونریأبا عنایت به ت -ها این جابجایی
 .اندکالمی شده ۀورزی عالمان هر مدرساتی در رو  و محتوای اندیشهتطّورو 

بایرد گفرت: ، دادبغر ۀدر نگاهی اجمالی به مدار  کالمری ترا پریش از مدرسر
حرکرت فکرری و ، و در پرتو خرردورزی بیت گیری از معارف اهلشیعیان با بهره

باورهرای ترین آغراز کردنرد. اصرلی بیت کالمی خود را از مدینه و بر محور اهل
را مدرسۀ مدینره توان شیعه در این مدرسه مطرح شد و کالم شیعه شکل گرفت و می

معرارف اعتقرادی ، دوم ۀآورد. برا آغراز سرد شرمار هکالم اسالمی بر ۀپیشگام عرص
های علمری در یک نهضت علمی در کوفره منتشرر و در قالرب نظریره بیت اهل

تبیین شد؛ اصحا  امامیره در کوفره کره دریافرت حقرایق دیرن را در پرترو تربکار و 
با دو رویکرد مختل  به تبیین معرارف اعتقرادی ، دانستندهای وحی میسور میآموزه

پرداختند و دو جریان مهم کالمی را پدید آوردند. یک جریان برا رویکرردی کالمری 
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های فکرری و دفا  از آن در مقابل جریان بیت دنبال تبیین عقالنی معارف اهلبه
فهرم دقیرق همران معرارف و  پری اما جریان دیگر با رویکردی حدیثی در، رقیب بود

 منان بود.ؤم ۀعررۀ آن به جامع
دوم  ۀپردازانره داشرت و از آغراز سردالمی که رویکرد عقالنی و نظریرهجریان ک

با افرولی  گوناگونعوامل  تأثیر تحت، نهضت علمی بزرگی را در کوفه پدید آورده بود
دوم در کوفره  ۀکه کالم نظری امامیه در پایان سدحالی اما در، رو شدزود هنگام روبه

، رویکردی حدیثی داشت با انتقال به شرهر قرم گرا کهجریان متن، گراییدبه زوال می
ای دیگر رقرم زد. حجرم براالیی از میررا  کالمی امامیه را در مدرسه ۀامتداد اندیش

از کوفه به قم منتقل شد و مشایخ قم به پراالیش و  -سوم  ۀسد ۀتا نیم -حدیثی امامیه 
بررای  -ه هرا و انحرافرات پرداختنرد. در همرین مدرسرویرایش آن میرا  از کاسرتی

احادیث کالمی امامیره در یرک نظرام جرامع و هماهنرگ گرردآوری و  - بارنخستین
 تبویب شد.

گیری مدرسۀ قم با رویکردی همزمان با غیبت صغرا و اند  زمانی پس از شکل
پررداِز گررا و نظریرهجریران عقرل، در مرکز سیاسی جهان اسالم یعنی بغداد، حدیثی

کوفه به آرامری بالنردگی خرود را براز یافرت.  ۀسبت به مدرساتی نتطّورکالم امامیه با 
آورنرد؛ حسا  می به مفید شیخبغداد را از عصر  ۀمدرس، هاچند غالبًا در پژوهشهر

کمترر  هرای متکلمراِن دهرد ایرن مدرسره برا تال های جدید نشان میاما پژوهش
نوبختی یعنی ابوسرهل و ابومحمرد و  ۀله دو متکلم برجستامامیه از جم ۀشدشناخته

حردود یرک قررن پیشرتر ، کالم امرامی ۀهمچنین ورود معتزلیان شیعه شده به عرص
، مفیرد شریخای آغاز کرده بود و در ادامه با راهبرری صورت مدرسهفعالیت خود را به

رغرم افرول آن برهبه اوج بالندگی خود رسید و  طوسی شیخ، نهایت و در مرتضی سید
فکرری خرود را برر دیگرر  ۀها هیمنقرن، به نج  اشرف طوسی پس از هجرت شیخ

 مدار  کالمی امامیه حفظ کرد.
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این مدرسۀ کالمی با وجود مطالعات ارزشمندی که انجام شده به دالیلی هنروز 
، هرای مختلر  فکرریتر اسرت. وجرود جریانهای دقیرقارسینیازمند مطالعه و و

ات تطرّوراز سرویی و ، ثیرگبار و میرا  کالمی مهم و گررانأهای مهم و تشخصیت
 کالم امامیره در آن شدن روشی و محتوایی کالم امامیه در این مدرسه و اتهام اعتزالی

هرای تال  هرای جدیرد در ایرن حروزه و کاسرتیررورت پژوهش ، از سوی دیگر
 سازد.گبشته را آشکار می
گرروه  است کره در« مدار  کالمی امامیه»طرح  از کالن بخشیکتا  پیش رو 

هایی از آن پیشتر بره انجرام رسریده بخش بیت تاریخ کالِم پژوهشکده کالم اهل
اثرر پریش رو در ترال  بررای . اسرتپژوهش در دست  های آنبخشدیگر  واست 

، هاشخصریت، هرااز غبار تاریخ کالم امامیه با بررسری جریانکردن بخشی  برطرف
ات کرالم تطرّوربه تحلیل و تبیین ، های مدرسۀ کالمی امامیه در بغدادترا  و اندیشه

امامیه در فاصله آغاز غیبت صغرا تا برآمردن سرالجقه در محریط جغرافیرایی بغرداد 
مطالعات تاریخ کالم  ۀمینامید است اثر حارر درآمدی شایسته در زپرداخته است. 

اسراتید و غداد باشد. بایسته اسرت از تمرامی بکالمی  ۀمدرس ۀدر حوزویژه  بهامامیه 
با شرکیبایی و دقرت  از راهنمایی آنان بهره بردم و مراحل گوناگون کارکه در  دوستانی

همچنرین شایسرته اسرت در ایرن مقرام از  .مکرنقردردانی ، همکاری کردنردبا بنده 
محتررم پژوهشرکده کرالم  سیرئرویژه محترم پژوهشگاه قرآن و حدیث برهمسهولین 

کره افرزون برر  محمردتقی سربحانیاسرتاد االسالم والمسرلمین ةحج بیت اهل
 .کنمتقدیر و تشکر ، دارند نویسنده حق استادی بر، این اثرنظارت و ارزیابی 
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 مقدمه

اصالت اندیشره و  بحث، های مهم در طول تاریخ تفکر اسالمی و شیعییکی از نزا 
است. مخالفان تشیع از دیرباز با عناوین مختل  و با تمسک به شواهد  هویت تشیع

ان شریعه در تراریخ عنوآن چیرزی کره بره نشان دهنرد تا و ادله گوناگون تال  کردند
آنران در ایرن تاریخی کهنری برخروردار نیسرت.  پیشینۀوجود دارد امری است که از 

 اند.هایی مطرح کردهها و نظریهشیعه فرریه ۀراستا برای هر دوره از تاریخ اندیش
و  سربا برن برای پیدایش تشیع با دستاویز قرار دادن داستان عبد الّلره، برای نمونه

ر، ایرانیران، پیدایش تشیع را به یهرود تا اندکیسانیه تال  کرده الت کره گنوسریان و غ 
 نسبت دهند. ، اصیل اسالمی هستند ۀبیرون از اندیش

اند با ارائره تصرویری نراق  و مخردو  از مخالفان امامیه در ادامه تال  کرده
مری آنران را در گسسرت از کال ۀدر گرام اول اندیشر، مدرسرۀ کوفرهمتکلمان  ۀاندیش

، ذهن متکلمان امرامی کوفره و برگرفتره از دیصرانیان ۀو برساخت بیت اهلاندیشه 
ها در صردد غالت و دیگران بنمایانند و در گام بعدی با آشفته نمایاندن ایرن اندیشره

نرد. آنران در همرین آی بر مند کالمی در میان امامیه در عصر حضورنفی دستگاه نظام
بره کره  مند کالم امامیه را به مدرسۀ بغدادگیری دستگاه نظامتال  دارند شکل راستا

و با ایرن ترفنرد کرالم امامیره را نسبت دهند ، استمعتزلیان شکل گرفته  ۀتبع اندیش



  بغداد ۀمدرس در هیامام کالم تطّورات    |    23

 

سردۀ  نتیجه این مدعا کره از همراناصالت و هویت مستقل معرفی کنند.  بهره ازبی
شرود ایرن اسرت کره گسترده تبلیغ می شکل گباری شده است و تا امروز بهدوم پایه

 نشان داده شود تشیع مولود در تاریخ اسالم با میرا  اصیل اسالمی ارتباطی ندارد.
د کره نرتا نشران ده اندکردهاز آغاز تال  اندیشمندان امامی ، این ادعادر پاسخ 

غالبرًا هرا . این تال بوده است ن کریمآقرو  بنیادهای فکر شیعی در سنت پیامبر
گیرری شرده و آنران در صردد پی رویکرد کالمی از سوی متکلمان امامی از دیرباز با

انرد. برآمده، ن و سرنت نبرویآاسا  قرر بر، های کالمی امامیهاثبات درستی اندیشه
امرا برا عنایرت بره رویکررد مخالفران در ، این رویکرد الزم و رروری استچند هر

رو  تراریخ  ۀکره برر پایر - در عصر حاررر ویژهبه -اندیشۀ امامیه افکنی علیه شبهه
هایی جدی و سترو از سروی اندیشرمندان امامیره برا رویکررد پژوهش، تفکر است

 رروری است. ، سفانه کمتر بدان توجه شده استندیشه که متأتاریخ ا
گویی بره همرین نیراز پژوهشری این پژوهش در تال  است در راسرتای پاسرخ

امیه را بازخوانی کند و با نگاهی تاریخ کالمری چگرونگی و بخشی از تاریخ کالم ام
ات کالم امامیه در مدرسۀ بغداد را بررسی کند و نسبت آن با کالم امامیه تطّورچرایی 

 ی را آشکار سازد.اندیشۀ معتزلدر دوران حضور و 

مشتر  دارد که هویرت کرالم ۀ یک رشت، آنیم که کالم امامیه در طول تاریخما بر 
اتی به خود تطّورمامیه است و در هر زمان ناظر به نصو  و متناظر با شرایط زمانی ا

و معتقردیم براور نرداریم  امرامیاندیشرۀ کالمری به انفصال ، روهمین ازدیده است. 
عردالت ، فاعلیرت حرق تعرالی و حریرت او، توحیرد و تنزیره، اصولی مانند امامت

تکلی  و ارتباط آن برا ، بودن آن و جسمانی یماد، بودن نظام عالم حکیمانه، خداوند
 مقامرات ائمره، علم ویرژه امرام، عصمت، نبوت، بین المنزلتین ةمنزل ردّ ، پادا 

که مراجعه به آثار کالمی متکلمان و  اندو... همواره اصولی ثابت در کالم امامیه بوده
ادعرای مرا ایرن دهرد. مختل  این را نشان می یهامتکلمان امامی در دوره - محد 
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تدریجی و مستمر و همراه برا فرازوفرودهرای  ۀتشیع یک مقول ۀاندیش است که تاریخ
کره در بسرتر  هچرشریع و آنبین هویت معرفتی و کالمی ت طبیعی انسانی است؛ یعنی

جامعرۀ شریعه و  یماندازیم. معتقرددهد کاماًل فاصله میه رخ میجامعۀ شیعبیرونی 
هرای بشرری در تراریخ از یرک مسریر تکروین طبیعری روهگ ۀشیعیان همچرون همر

 .  اندبرخوردار بوده
های ه به این دلیل که رهبران معصوم داشته اسرت و شخصریتجامعۀ شیع، البته

، ممکن است سرنوشتی متفاوت داشرته باشرد، انددر هدایت آنها نقش داشته یبزرگ
واقعیت تاریخی یرک امرر  ولی نباید آرمانی و خیالی اندیشید که تشیع به معنای یک

آیرد و از هریس سرنت تراریخی برخروردار می وجود زمان بهالعاده است و یکخارو
نیز مانند تمام پیروان ادیان از یک سریر طبیعری و تکروینی برخروردار  امامیهنیست. 

بایرد بره ایرن ، شودمطرح میاندیشۀ تشیع تاریخ  ای که در با است. پس هر نظریه
 .یخی توجه داشته باشدهای تارواقعیت

از عقاید است که امرری  باید در نظر داشت علم کالم ماهیتی متحول دارد و غیر
ه ترابع جامعرۀ شریعبه معنای قبض و بسرط نیسرت و عمروم  تطّورثابت است و این 

همسران  ان الزامراً مؤمنراند و تاریخ تفکر عالمان و تراریخ تفکرر متکلمان نبوده
 اً بلکه غالب، نی نبودهیخالف علم فقه درون گروهی و تبی برنیست. کالم متکلمان 

حتری ، رواز همرین . بیرونی و جدلی بوده و ناگزیر باید از کالم رقیب بهره بررد
 توان یکسان دانست.تفکر شفاهی عالمان با تفکر مکتو  آنان را نمی ۀالی

در تراریخ  تطرّور دارد کره گراه یهرایکالم امامیه ویژگی، آنچه گفته شد افزون بر
یک کرالم پویاسرت کره در ، که کالم امامیهکند. از جمله آنتر میرنگپرکالم آن را 

دهرد و ایرن برخاسرته از های زمان و حواد  کالمی واکنش نشان میمقابل پرسش
دانرد؛ بره با  اجتهراد را مفتروح می، گرایی در کالم امامیه است که همانند فقهعقل

مان امامیه فرزند زمان خود بوده و متناسب با نیاز مخاطب و شرایط همین دلیل متکل
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انررد. از ایررن جهررت نبایررد آفرررین بودهخررود در بالنرردگی کررالم امامیرره نقررش ۀزمانرر
امامیه از آن جهت که همرواره ، ات را الزامًا منفی ارزیابی کرد. از سوی دیگرتطّوراین 

نراگزیر بروده از ، رواین از .مواجهه دارد عنوان اقلیت مطرح بوده است و با اکثریتبه
چون اسا  کالم تفاهم و زبران مشرتر  ، های فکری روز استفاده کندها و ابزاراهرم

هرا فرهنرگ روز و و دانرش زمانره مرورد دوران ر همرۀد، روهمین از و با رقیب است
مران متکل همرۀای مشرتر  برین استفاده متکلمان امامی بروده اسرت و ایرن مسرهله

 .مسلمان از جمله معتزله و اشاعره است
مکاتب کالمری در مسریر  دیگرمانند هتاریخ کالم امامیه ، با توجه به این نکات

گویی بره شرده کره مزیرت آن قردرت پاسرخ تطّورتحول و دچار و دستخو  تاریخ 
های شردن در فضرا اما نباید فرامرو  کررد کره گراه درگیرر، های رقیب استجریان

های مایرهکالم ما را از توجه عمیرق بره درون، ی و الزامات پاسخگویی به رقیببیرون
غافل کرده است؛ اگرچره  بیت اهلهای ویژه کالم عصر حضور و ویژگیکالم 

ممکن است در کتب حدیث و دعا و کالم شفاهی متکلمران امرامی ایرن نکتره را 
مکتو  کرالم امامیره را  تاریخ، یاما پژوهش پیش رو، مورد توجه قرار داده باشند

 است. بررسی کرده
تر در این دوره از کرالم امامیره اسرت کره در قالرب رداین اثر نتیجه مطالعات خ  

در پژوهشرکده کرالم ویرژه  بره -های ارشرد نامههای دکتری و پایانمقاالت و رساله
 ۀهررای همرراگررر از تال  جررااینبرره انجررام رسرریده اسررت کرره در  - بیررت اهررل
و  هاسپاسری اسرت. بسریاری از ایرن رسرالهنا، ان این عرصه تشکر نکرنمشگرپژوه

 تقری محمرد االسرالم والمسرلمین دکتررتمقاالت با راهنمایی اسرتاد فرزانره حجر
خرود را ، که فراتر از تخصصی کره در ایرن حروزه دارنرد اندبه انجام رسیده سبحانی

دانند. نویسنده در کمال فروتنری از می بیت اهلهربار متعهد به معرفی معارف گ
 کنم.ی میسپاسگزار، این استاد گرانقدر و دیگر اساتیدی که سهمی در این اثر دارند
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ام از هایی که در تصرنی  ایرن اثرر داشرتهفهمیها و احیانًا ک(به خاطر کوتاهی
، امضررتش نمرودهرا تقردیم حة الّلره االعظرم کره ایرن بضراعت مزجراةمحضر بقی

ای برای یوم الحسابم از این اثر برگرفتره باشرم. در پایران خواهم و امیدوارم توشهعبر
اسراتید محتررم وخواننردگان محتررم را شرنوا  ۀهای همکنم نقدمتوارعانه اعالم می

 دانم.هستم و هرگز با  اصالح این اثر را مسدود نمی
 





 

 

  کلیات و مقدمات فصل اول:

 فصل اول:
 ات و مقدماتکلی

 درآمد
برار  - زمان با آغاز غیبرتهم - ایپس از افول مدرسۀ کالمی کوفه و فترتی چند دهه

افرزون برر بالندگی خود را آغاز کرد.  بغدادقالب مدرسۀ کالمی در  امامیه کالمدیگر 
مملرک و و ابن یراز قبرهماننرد ابن یاشردهشیعه انیرمعتزل، یبنام نروبخت دو متکلِم 

 هیجبروو ابن یاالحو  بصرمانند ابو یاشدهشناختهکمتر یمتکلمان امام نیهمچن
 یکالمر نیدسرتگاه نرو کیر ۀشراگردان و ارائر تیرو ترب ین کالمبا تألی  آثار مدّو 

مدرسرۀ  نیرگرباری کردنرد. اهیرا پا یدیرمدرسرۀ کالمری جد، هیرونق کالم امامبا 
و ترا  دیخرود رسر ییبه اوج شرکوفا یمرتض و سید فیدم شیخدر عصر  یکالمی امام

 حفظ کرد.  هیخود را بر کالم امام ۀمنیها هقرن
مدرسره برا  نیرمؤثر و فعال درون ا یهاانیجر و جدا از تفاوت ینگاه کل کیدر 

در رو  و محتوا برا کرالم هایی اوتتف، مدرسۀ کالمی نیتوان گفت امی، دیگریک
داشرت. بره نظرر ، در دوران حضور که در قالب مدرسۀ کوفره ارائره شرده برود هیامام
، اندداشرتههرایی کره در میران خرود نیرز تفاوتامرامی  جریان فکری چهاررسد می
 تروان. با اندکی مسامحه میاندنقش داشتهامامیه درون مدرسۀ بغداد اندیشۀ  تطّور در
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 بندی کرد:گونه دستهها را ایناناین جری
که نام آنان در اختیرار  قبهمملک و ابن؛ اعم از کسانی چون ابنشدهمعتزلیان شیعه. 9

 آنان گزار  شده است؛اندیشۀ کالمی است و دیگرانی که تنها 
افرزون برر  این جریان ؛مفید شیخمتکلمان امامی در عصر غیبت صغرا تا پیش از . 5

 جیشابو، جبرویهابن، االحو ابوچون  متکلمان ناشناخته و گمنامی، نوبختیان
 ؛گیردما رسیده در بر می دست که تنها برخی آراء آنان بهرا  و سوسنجردی بلخی

 ؛ش مانند کراجکیرأیبرخی شاگردان همو  مفید شیخ. 3
مرتضری در بغرداد  متکلمان همسرو برا سریدو دیگر  طوسی و شیخ مرتضی . سید6

 .الصالح حلبیهمچون ابو
 یجیتدر شدن دور، مدرسۀ کالمی بغداد یهاانیمشتر  جر ۀشاخص نیمهمتر

و  زانیرم، البتره ؛اسرت یدر کوفره در محتروا و رو  کالمر هیاز مدرسۀ کالمی امام
 نیرا یکالمر یهاتیشخصر یو حت هاانیاز جر کیهر  نمیا ییواگرا نیا یچگونگ

دستگاه کالمری ، نهایت این واگرایی از کالم دوران حضور درمدرسه متفاوت است. 
 ای به مکتب کالمی اعتزال نزدیک شد.اندازه جدیدی در امامیه بنا نهاد که تا

متکلمران امرامی در دهرد شواهدی در دست است کره نشران می، حال عین در
های کالمی امامیه و معتزله تفاوت نهنرد و برا تبیرین کنند بین اندیشهبغداد تال  می

 .  ندنکهای کالم امامیه را حفظ شاخ ، هاتفاوت

پژوهشررگران برروده از  توجررهکرره مررورد  هیررکررالم امام خیدوره از تررار نیررا
 اساسراً  1یکه برخر ییا جارود تمی شمار به هیامام یمدار  کالمترین زیبرانگچالش

از اسرا  آن را  گرید 2یاند و برخدانسته یبر کالم امام یعنوان آغازمدرسه را به نیا
                                                 

 .31 ، لمرتضىأدب ا، الدینی محی؛ 446 ، ضحى االسالم، . أمین1

نظریرۀ »، مشاهده کرد )نک: ررایی توان در آثار محمد علی امیر معّزیای روشن از این دیدگاه را مینمونه. 2
 (.914-973 ، «امامت باطنی در بوته نقد
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، اند. به هرر حرالکرده لیبرخاسته از مکتب معتزله و واگرا از کالم مدرسۀ کوفه تحل
 طوسری همزمان با ورود سالجقه به بغداد و هجرت شریخ یاماممدرسۀ کالمی  نیا

 .  دیرس انیبغداد به پا یایشهر در جغراف نیاز ا

، های رای( در کرالم اسرالمی آن عصرردر این کتا  با گزینش مهمترین اندیشه
، اسرتطاعت، شناسریانسان، معرفرت، جایگاه عقل و وحری، مانند توحید و صفات

آراء در میان متکلمان امامی بغرداد و این  ۀنبوت و امامت و... و مقایس، وعده و وعید
نشان خواهیم داد که اندیشۀ متکلمان ، متکلمان امامی عصر حضور در مدرسۀ کوفه

تطّوری برخوردار بوده است. همچنین برا تبیرین عوامرل مرؤثر در امامی بغداد از چه 
امامیه و تا چره  تطّور تا چه اندازه به شرایط درونی کالمدهیم این نشان می، تطّوراین 

 اندازه به شرایط بیرونی ارتباط دارد.
افزون برر توصری  و تحلیرل دیردگاه عالمران امامیره در دوران ، در این پژوهش

برای تحقق هدف اصلی ایرن ، حضور و مدرسۀ بغداد و تحلیل اجزای مدرسۀ بغداد
 ایم.ار نکردهدیگر و گاه با معتزله فروگبها با یککتا  از مقایسۀ تطبیقی این اندیشه

های متکلمران امرامی عصرر حضرور از در همین راستا برای شناخت اندیشره
پراکنرده از اندیشرۀ هرایی جا که آثار مکتو  آنان در اختیار نیست و تنها گزار آن

جا مانرده؛ بره جمرع حدیثی و رجرال بره، مقاالت، تاریخی، آنان در کتب کالمی
کنیم. بردین معنرا کره افرزون برر تکیه میشواهد و قرائن با رو  تاریخی تحلیلی 

امرامی صرحت و سرقم آن را در مقایسره برا نگاران غیرمراجعه به گزار  مقاالت
گزار  در آثرار ترراجم و ، نگاران امامیهای امامیه اعم از گزار  مقاالتگزار 

رجال امامیه و حتی آثار حدیثی امامی که این متکلمان در مسریر نقرل روایرات آن 
 رسیم. میبر، ندابوده

از  مرتضی و جریان سید مفید شیخهای متکلمان جریان در بررسی اندیشه، البته
شررود برره آثررار آنرران اسررتناد می، جررا کرره بسرریاری از آثررار آنرران در اختیررار اسررتآن
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 شود.این انتسا  و استناد در نظر گرفته می قرائن و شواهد دیگر نیز در، حال عین در
نگرراری تطررّور آن را بایررد در آثررار مقاالتهررا از ترراریخ فکررر و بیشررترین گزار 

، نگاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفترهجست. از مهمترین آثار مقاالت
اشعری نگاهی همدالنه برا امامیره  است. اگر چه اشعری مقاالت االسالمیینکتا  

که نسربت اما با عنایت به این، های او تکیه کردبسته به گزار توان چشمندارد و نمی
هرای او از امامی انصاف بیشتری بره خررج داده و گزار نگاران غیربه دیگر مقاالت

ان ها از اندیشۀ متکلمردقت بیشتری برخوردار است و از سوی دیگر بیشترین گزار 
حتی  -شده متکلمان گمنام امامی عصر غیبت صغرا و معتزلیان شیعه، عصر حضور

هرای او توجره دهد؛ بایرد بره گزار در اختیار قرار می - نسبت به آثار موجود امامیه
نگراری را در اواخرر سردۀ جّدی شود. نباید فرامو  کرد که اشعری این اثرر مقاالت

امامیه در مدرسۀ بغداد و زوال فترت کالم امامیره  آغاز کالمۀ یعنی دقیقًا هنگام، سوم
 نگاشته است. 

ابهام کرالم امامیره ارائره ها را نسبت به این دوران پرترین گزار نزدیک، بنابراین
فرر  الیری و   نگاری امرامی یعنری دهد. اگر چه در همین دوران دو اثر مقاالتمی

و  نروبختی محمرد ابود انتسا  آن به جدا از اختالفی که در مور - المقاالت   الفر 
امرا ایرن دو ، اکنون در اختیار استتألی  شده و هم - است عبدالّله اشعری بن سعد

های در مرورد اندیشره، اشرعری مقراالت االسرالمییناثر بسیار متشابه در مقایسه با 
 اند. طلب چندانی گزار  نکردهمتکلمان امامی م

نگاری مفقود امامیره یرا آثرار کالمری متکلمران عصرر گمان اگر آثار مقاالتبی
امرا برا همرین ، کرردیمامرامی تکیره نمیچندان به این اثر غیر، حضور در اختیار بود

ر آثرار امامیره و برا شرواهد و قررائن موجرود د های اشعریشرایط نیز مقایسه گزار 
ویژه دو جریران گشای ما در کش  اندیشرۀ متکلمران امرامی برهتواند راهآنان می غیر

شرده و حتری متکلمان امامی گمنام در عصر غیبت صغرا و متکلمران معتزلری شیعه
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 اندیشۀ متکلمان امامی عصر حضور باشد.
هش فرراوان نگاری در عصر مدرسۀ بغرداد کره در ایرن پرژواز دیگر آثار مقاالت

اسرت. ایرن کترا  تقریبرًا در  مفیرد شیخا ائل المقاالت کتا  ، مورد استفاده است
عنوان یکری از منرابع تواند بهمیانۀ دورۀ تاریخی مورد نظر ما نگاشته شده است و می

سرنگ را ن اثرر گرانای مفید شیخچند اصلی و مستقیم در این پژوهش به کار آید. هر
نوبخت و بیان تفاوت دستگاه کالمی امامیره های اندیشه خود با بنوبرای تبیین تفاوت

جا که بسیاری از آرای نوبختیان را گرزار  اما از آن، و معتزله به رشته تحریر در آورده
و  مفیرد شریخنظیر برای شناخت اندیشه جریران نوبختیران و جریران اثری بی، کرده

 آید. می شمار متکلمان عصر حضور بهحتی 
امرامی در مرورد اندیشرۀ نگراران غیرهای مقاالتهمچنین برای ارزیابی گزار 

این اثر بدین معنا نیست کره  بودن امامی، توان یاری جست. البتهامامیه از این اثر می
بلکره بررای فهرم دقیرق و ، فی برخوردارنردهمگی از دقت کا مفید شیخهای گزار 

نگاری بایرد از شرواهد نیز همچون دیگر آثار مقاالت مفید شیخهای ارزیابی گزار 
که شیخ از جمهرور امامیره یرا هایی ویژه در گزار بیرونی بهره جست. این مسهله به

ترین اثرر یابد. به هر حال ارزشمنداهمیت بیشتری می، کنداجماعات امامیه نقل می
 است.ا ائل المقاالت برای شناخت اندیشۀ نوبختیان همین کتا  

ویژه جوامرع آثرار حردیثی امامیره در ایرن دوره بره، نگاریافزون بر آثار مقاالت
از منرابع ارزشرمند بررای ، اندحدیثی امامیه که بیشرتر در مدرسرۀ قرم تردوین شرده

گونره کره در راند و همانهای کالمی متکلمان امامی در عصر حضوشناخت اندیشه
های مختل  امامی در دوران حضور در نشرر جریان، این پژوهش نشان خواهیم داد

توان با عنایت به نرو  روایراتی کره هرر و گستر  احادیث امامیه نقش داشتند که می
 کرد. زنی اندیشۀ کالمی آن را گمانه، کندجریان نقل و منتشر می

آور ر انتسا  یک اندیشه به جریرانی خرا  علرمتواند دچند نمیاین رو  هر
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هرای های جریاناما در کنار دیگرر شرواهد راهکراری بررای بازیرابی اندیشره، باشد
هرای جا نمانده و غبرار گزار ای که تقریبًا اثر مکتوبی از آن بهکالمی امامیه در دوره

 است.، ابهام کردهمغررانه آن را پر
، از آثرارهرایی نیز گزار ، امامیکالمی امامی و غیردر آثار ، افزون بر این منابع

جا مانده که در شناخت این مدرسره ها و رویکرد متکلمان امامی این عصر بهاندیشه
بسیار سودمند است. در کنار این آثرار کالمری بایرد بره ، مفید شیخویژه تا پیش از به

اشاره کرد. ایرن ، دهندهای ارزشمندی در اختیار ما قرار میر منابع تاریخی که گزا
اندیشه و آثار برخری متکلمران کره متأسرفانه در ، نامهمنابع به دالیل مختل  زندگی

در ایرن اثرر ، روهمرین ازدهند. ها نشده در اختیار ما قرار میای بداندیگر آثار اشاره
 اند. فراوان مورد استفاده قرار گرفته

نگاری و رجرالی امرامی و فهرسرت، ای کره از آثرار ترراجمباید بر بهره، نهایت رد
 رجال نجاشرىتأکید شود. این دسته از آثار و در رأ  آنها ، ایمامامی در این اثر بردهغیر

ختیرار مرا نیز اطالعات دست اول و گرانبهایی از این دورۀ تاریخی از کرالم امامیره در ا
 روند.می شمار ارجا  در این پژوهش بهاز منابع پر، روهمین ازدهند؛ قرار می

 پیشینه پژوهش
گیری و توسرعۀ تاریخ کالم امامیه و فهم دقیق فرایند شکل شدن گمان برای روشنبی

ها یررا هررای پراکنررده کرره تنهررا برخرری اندیشررهپژوهش، اندیشررۀ کالمرری شرریعی
کارایی الزم را نردارد ، اندرا از این منظر مورد مطالعه قرار داده های کالمیشخصیت

ردو باید ناظر به این پژوهش تطرّور را پژوهشی فراگیر در یک نگاه کلی ایرن ، های خ 
ابعاد پنهان و ناشرناخته تراریخ تشریع کره در زیرر آوار ، به تصویر کشید تا در پرتو آن

ای روشرمند و بره شریوه -اند مردفون شرده انگاریخبری و سهلعصبیت یا غبار بی
 بازنمایانده شود. -علمی 
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ررد هرایی پژوهش برا پیش از هر چیرز بایرد، برای انجام این مهم بره صرورت خ 
هرای مطررح در ایرن کترا  را ها و حتری جریانشخصریت، بسیاری از موروعات

ظری استوار آن به یک طرح کالن و یک چارچو  ن اسا  بررسیده باشند تا بتوان بر
به معرفی این مطالعات که در ایرن پرژوهش مرورد اسرتفاده قررار ، روهمین ازرسید. 

این به معنای پبیر  نتایجی که این مطالعات بردان رسریده ، پردازیم. البتهگرفته می
بر رو  یا محتوای همین مطالعات در ایرن کترا  مطررح هایی بسا نقدنیست و چه

از این مطالعات گسترۀ زمانی و موروعی این کترا  را  شده است. هرچند هیس یک
بندی کلی گروهی از این مطالعاِت به انجام رسیده یرا اما در یک تقسیم، با هم ندارد

، معرفرت، های کالمی امامیه ماننرد عقرلتطّور برخی اندیشهتنها ، در حال پژوهش
اند و زمرانی بررسریدهاندیشره در ایرن برازۀ صورت تکامامت را به، بداء، استطاعت

، ها یا بخشی از این بازۀ زمرانی ماننرد مدرسرۀ کوفرهگروهی دیگر برخی این جریان
اند. را مورد مطالعه قرار داده مرتضی سید ، مفید شیخ، نوبختیان، شدهمعتزلیان شیعه

تطرّورات تراریخ کرالم امامیره را در با نگاه تاریخ کالمی چند برخی آثار نیز هر، البته
انرد ها را کمتر مقایسه کردهتطّور محتوای اندیشهاما ، انداین محدودۀ زمانی بررسیده

 اند.تطّورات کالم امامی را در رو  بررسیدهصورت کلی و به

 کرد: توان به آثار ذیل اشارههای گروه اول میاز میان پژوهش الف(

، «قرن پنجم مهیتا ن هیعقل در امام یو معنا گاهیتطّور جا»، محمد جعفر، ییررا .9
هایی از ایرن رسراله در بخش . 9315، و مباهب انیدانشگاه اد، یرسالو دکتر

بره  بیت کالم اهلو  تحقیقات کالمى، نقد نظرهای قالب مقاالتی در مجله
 اند.چاپ رسیده

، «مسرهله برداء در مدرسرۀ کوفره و بغرداد یقریتطب یبررسر»، وس ی، انیمکتوب .5
 . 9311، ثیدانشکده علوم حد، ارشد ىنامو کارشناسانیپا

. ایرن اثرر کره م9115، پییوای ربانى در تیری  نسترتین، محمد علی، یامیر معّز  .3
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 Le Guide Divin Dans le shi'ismفارسی آن تاکنون به چاپ نرسیده با عنروان ۀ ترجم

Originel  میالدی به زبان فرانسه و دو سال بعرد بره زبران انگلیسری  9115در سال
در این اثر با تکیه بر مباحث امامت و جایگراه عقرل امیر معّزی منتشر شده است. 

شناسری همرت شناسی اندیشۀ امامیه در ایرن دوران برا رو  پدیداردر امامیه به باز
 1ایم.ای مشتر  این اثر را نقد کردهپیشتر در مقاله گمارده است. ما

اسرما و صرفات در مدرسرۀ کالمری  یقریتطب یبررس»، یمحمد عل ، یاسکندر .6
 . 9311، ثیدانشکده علوم حد، ارشد ىنامو کارشناسانیپا، «کوفه و بغداد

در مدرسرۀ  یعقل و وحرۀ مسهل یقیتطب یبررس»، احمد سید ، یبهارانچ ینیحس .5
 . 9311، ثیدانشکده علوم حد، ارشد ىنامو کارشناسانیپا، «کوفه و بغداد

علم و معرفت در مدرسۀ کوفه و  ۀمسهل یقیتطب یبررس»، نیمحمد حس، یمنتظر .4
 . 9311، ثیدانشکده علوم حد، ارشد ىنامو کارشناسانیپا، «بغداد

، «بررسی تطبیقی مسهله امامت در مدرسۀ کالمی کوفه و بغداد»، مجید، مصباح .7
 . 9319، دانشگاه قرآن و حدیث، نامو کارشناسى ارشدپایان

این اثرر کره پیشرتر در ، یپردازمدرسۀ کوفو در د ره نظریو، محمد تقی ، سبحانی .4
الحردیث  انجمن کالم ارائه شده توسرط انتشرارات دارهایی در گفتارقالب در 

 در دست چاپ است.
ایررن اثررر کرره در قالررب ، جتررتارهایى در مدرسررۀ کوفررو، گروهرری از نویسررندگان. 1

و زیرر نظرر  بره کوشرش اکبرر اقروام کرباسری، شودمجموعه مقاالت منتشر می
 الحدیث در دست چاپ است. توسط انتشارات دار ، تقی سبحانی محمد

این اثر که در قالب مجموعره ، جتتارهایى در مدرسۀ قم، گروهی از نویسندگان .91
تقری  حسن طالقانی و زیر نظرر محمرد به کوشش سید، شودمقاالت منتشر می

 در دست چاپ است.الحدیث  توسط انتشارات دار سبحانی
                                                 

 .914 -973 ، «در بوته نقد نینخست عیدر تش یامامت باطن هینظر»، ییررانک: . 1
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ایرن اثرر کره در قالرب ، جترتارهایى در مدرسرۀ بارداد، گروهی از نویسندگان. 99
و زیرر  زاده خضرآبادعلی حسینی به کوشش سید، شودمجموعه مقاالت منتشر می

 الحدیث در دست چاپ است. دار توسط انتشارات نظر محمد تقی سبحانی
 .47و44، 45 ، نظر   نقد فصلنامه، از نویسندگانجمعی .95
نستتین اسرالمى ترا قررن های اضطراری در اندییو معرفت»، علی، امیرخانی .93

 . 9316، دانشگاه ادیان و مباهب اسالمی، رسالو دکتری، «پنجم

 های ذیل اشاره کرد:نامهتوان به کتب و پایانگروه دوم میهای از میان پژوهش ب(

، یپژوهشرگاه علروم و فرهنرگ اسرالم: قرم، حکرم برن هیام، لیرراع، اسعدی. 9
9344 . 

 . 9319، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، مرتضى سید، علیررا، اسعدی. 5

: تهرران، احمرد آرام ۀترجمر، مفید شیخ ىکالم یهایویاند، نیمارت ، مکدرموت. 3
 . 9343، دانشگاه تهران

فرهنرگ  ه علروم وپژوهشرگا :قرم، انیرنوبست، علری سید ، زاده خضرآبادحسینی. 6
 . 9313، یاسالم

 . 9313، یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمقم: ، الطا  مؤمن، اکبر ، اقوام کرباسی. 5
 .و9651، السالم دار :قاهره، االسالم ىف ىفنیأه الفکر الفلت، یعل ، نشارالسامی . 4

منشرورات بیرروت:  - بغرداد، 9ج، المجتمر  علرم الکرالم ، جوزی ، ا  فان.. 7
 .م5114، الجمل

 یابوطالب یمهد ۀترجم، ىد ازده امام  یگیری تید ره شکل، .یج اندرو، نیومن. 4
 . 9344، سیشنا: انتشارات شیعهقم، گرانیو د

های سده در ىاسالمهای فرقوها   مکتب، «هیامام و معتزله کالم»، ویلفرد، مادلونگ. 1
 . 9347، یاسالم یهاپژوهش ادیبنمشهد: ، یقاسم جوادۀ ترجم، ىانیم

، پناهزدیهاشم اۀ ترجم، تکامل ندیامکتب در فر، نیحسدیس، مدّرسی طباطبایی. 91
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 . 9346، ریانتشارات کوتهران: 
ر کررالم شرر ریسرر، محمدصررفر، جبرئیلرری. 99 سررازمان انتشررارات : هرررانت،  ویتطررو 

 . 9341، یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند
 . 9313، و مباهبدانشگاه ادیان ، کالم شی و کالم م تزلو، مریم، کیانی فرید. 95
 31 ، تراثنرا، «تطرّورهنشرأته و، الکالم عنرد االمامیره»، محمدررا، جعفری. 93

 و.9693، 39و
ر علم الکالم االمامى، علی ، المدن. 96 ، الرفراعی عبردالجبارمراجعه: قاری ، تطو 

 .و9639، ة الدینبغداد: مرکز دراسات فلسف
های بررسى تاریسى ت امل فکری   سیاسى امامیو با فرقو، محمد ررا، بارانی. 95

قرم: پژوهشرگاه حروزه و ، حنابلو   اشاعره در عصر آل بویو در بارداد، م تزلو
 . 9315، دانشگاه

در ابتدا باید گفت که همۀ این آثار مورد توجه نویسنده بوده و از آنهرا اسرتفاده بررده و 
ۀ هایی که پیشرینتوان برخی آثار دیگر را نیز در شمار پژوهشتر میدر نگاهی گسترده

هرای چند تفصریل نقرد و بررسری و بیران تفراوت پژوهشنام برد. هر، این اثر است
تروان ترر میامرا در یرک بیران کلی، گنجدرو در این بخش نمیگفته با اثر پیشپیش

اول برا اثرر پریش رو از جهرت دامنره مباحرث و های دسته گفت که تفاوت پژوهش
تطرّور اندیشرۀ  موروعات است که در مطالعات مورد اشاره با تکیه برر ترک مسرهله

امرا اثرر حاررر برا بررسری مجموعره ، زمانی بررسی شده اسرتۀ امامیه در این باز
تطرّور کرالم امامیره را بررسریده ، های کالمی مطرح در یک دستگاه کالمریاندیشه

ترر صرورت جزئیگفته در تک مورو  مورد مطالعه بهاست. اگر چه مطالعات پیش
تطّور یک دسرتگاه کالمری بره نگراهی جرامع در گمان بررسی اما بی، اندورود کرده

اشاره به این نکتره الزم اسرت کره در مطالعرات ، موروعات مختل  نیاز دارد. البته
شرده و تقریبرًا نقرش معتزلیران شیعه -به خالف این پژوهش  -انجام شدۀ دستۀ اول 
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نوبختیان مورد توجه نبوده یا گبرا از آن عبور شده که غفلت از این مسهله در نتای( بره 
اند نتوانسرته، انردجا که تک مسرهله را بررسری کردهگبار است و از آنآمده اثردست

 تطّورات کالم امامیه در مدرسۀ بغداد ارائه دهند.نگاه جامعی از 
تفاوت کلی اثر پیش رو با مطالعات دسرته دوم نیرز در برازه زمرانی و گسرتردگی 

ترین اثرر در ایرن دسرته جرامع، های کالمی مورد مطالعه است. بررای نمونرهجریان
هرای اسرت کره نویسرنده در آن تنهرا بره تفاوت مفید شیخهای کالمی کتا  اندیشه

نرروایی اشرراره دارد و هم صرردوو شرریخو  مرتضرری بررا سررید مفیررد شرریخای اندیشرره
هرا با معتزلۀ بغداد را نشان داده است. از سوی دیگر در بیشتر این پژوهش مفید شیخ

امیه بره معتزلره توجره به گرایش کالم ام، بدون توجه به کالم امامیه در دوران حضور
 تطّور کالم امامیه در بغداد نسبت به کالم امامیه در دوران حضور. نشان داده شده تا 

افزون بر تفاوت گسترۀ مورد مطالعه در این پژوهش با دیگر آثار تدوین شرده در 
تطرّور کالمری در آثرار مرورد اشراره بره ایرن دقرت و تحلیل و تبیین ایرن ، این حوزه

پژوهشری کره ماننرد ایرن اثرر مهمتررین ، بنابراین ی مورد توجه نبوده است.گستردگ
های دیگر و با اندیشرهگبار بغداد را تحلیل و با یکهای تأثیرهای همۀ جریاناندیشه

تطرّور چرایری و چگرونگی ، نهایرت متکلمان دوران حضور مقایسه کرده باشرد و در
در دست نیست و این نگاشرته از ، سیده باشدکالم امامیه را پس از دوران حضور برر

 این جهت با دیگر آثار موجود متفاوت است.

 مفاهیم
 تطّور

کره در فارسری معرادل  1به کار رفته است« تارة»در لغت عر  به معنای « طور»واژه 
                                                 

 .517 ، 6ج، لتان ال رب، منظورابن .1
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و در شرکل « حال»است. این واژه همچنین به معنای « ای از زماندوره»یا « گاهی»
به کار رفته است. شکل فعلی این واژه در کتب لغرت رایر( « والاح»جمع به معنای 

، حرال ایرن با نیست و در شکل ثالثی مزید و در با  تفعل اصاًل به کار نرفته است.
این لغت در استعماالت جدید زبان عربی و همچنرین در زبران فارسری بره فراوانری 

نوین تکامرل یرافتن و توسرعه  تطّور در عربیکار رفته است. معنای رای( و نخست به
در زبان انگلیسی است. نظریه تکامرل دارویرن نیرز  evolutionکه معادل  1یافتن است

در عربری بره نظریرۀ ، ده شده استخوان The theory of evolutionکه در زبان انگلیسی 
و تغییر تطّور به معنای دگرگونی ، ترجمه شده است. البته« تطّور االنوا »یا « طّورالت»

تطّور در زبان فارسری بره معنرای دوم بره کرار رفتره و اتفاقًا  2نیز استعمال شده است
تطّور همین تحول و تغییر دیدگاه امامیه در پن( سدۀ و در این اثر مقصود ما از  3است

 اثبات تکامل و پیشرفت دیدگاه امامیه نیستیم. پی نخست است و در
ر تنها تحوالت و تغییررات علمری مترداول در یرک علرم تطّو مقصود ما از ، البته

تطّور بیش از هرر چیرز بره »بلکه ، دانیمتطّور نمیهر تغییری را ، دیگر بیان نیست. به
دهرد تحوالتی اشاره دارد که خارج از فرایندهای معمول و متداول در هر علم رخ می

سرازد. مترأثر میانردازه زیرادی  هرای دانرش را تراگیریو مفاهیم بنیادین و یرا جهت
گاه رخ داد که طبیعیات قدیم جرای خرود تطّور علمی در دانش فیزیک آن، مثال برای

شناسی جدید در فیزیک نوین داد و یا هنگامی که بر اثرر ترراکم را به مفاهیم و رو 
بیت یرا های جدید از اعتبار اولیه فیزیک نیوتنی کاسته شد و به تدری( فیزیک نسداده

  4«.فیزیک کوانتومی جای آن را گرفت
                                                 

 .615 ، فارسى -فرهنگ م اصر عربى، . آذرنو 1
 .153 ، المنجد فى اللاة ال ربیة الم اصرة، . همان؛ نعمة2

 .9779 ، 3ج، فرهنگ سسن، . انوری3
 .1 ، «هاها و رویشکالم امامیه: ریشه»، . سبحانی4
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تطّور در یک دانش به فراز و فرودهای کالن در مسیر تحول یرک علرم »، بنابراین
 1«.اشاره داد و نشان از یک تحول بنیادین در سیاو کلی دانش است

در تطّور های کالمی عالمان امامیه تطّور در اندیشههمچنین باید افزود که الزمۀ 
بیران تکامرل  پی در این کتا  در، معارف اساسی دین یا مبهب نیست. در حقیقت

بلکره معرارف اساسری دیرن و مترون مقرد  ، تطّور معارف اساسی امامیه نیستیمو 
وحیانی اموری ثابت هستند و فهم این عالمان امامیه از این متون است کره در طرول 

تنها بره معنرای  تطّور در این عرصه نهاذعان به ، وراین تاریخ تغییر پیدا کرده است. از
تر بلکره کوششری اسرت بررای فهرم دقیرق، در معارف دینی نیسرت اندیشینسبیت

های تاریخی اندیشۀ دینی کنونی و گشرودن راهری بررای بازسرازی آن در سرایۀ ریشه
 2مضامین وحیانی و عقالنی.

 کالم امامیه
افتره از دو اصرطالح کرالم و امامیره اسرت کره یاصطالح کالم امامیره خرود ترکیب

بخشی از ، عصر حضور ائمهکنیم. مراد از علم کالم در اختصار آن را تبیین میبه
احکرام و  هرای دینری اعرم ازدفا  از آموزه معارف اسالمی در مقابل فقه است که به

ای وزهحر، خرینأکالم از نظرر متراما پردازد. شریعت و معارف اعتقادی و نظری می
همرین تفراوت  .دهردمباحث نظری و معرفتی را پوشرش میفهم و دفا  از است که 

گرردیم مرا را دچرار مشرکل دنبال وجه تسمیه دانش کرالم مریاست که زمانی که به
از جهرت رسرالت ، مطرح بودهفقه و کالم کند. تعری  نخستینی که در دو دانش می
مایه منابع وحیرانی و است که دروناین  نخستسالت ر .گانه علوم اسالمی استدو

                                                 
 . همان.1
، «هاها و رویشکالم امامیه: ریشه»، ؛ سبحانی57-37 ، «دانش کالم یخمندیتار»، نک: حنفی. 2

 1-91. 
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گویرد  رسرالت دوم ایرن معارف دینی را به انسان بشناساند تا او بفهمد دین چره می
های معارف دینی در مقابل خصم و شبهات دفا  کنرد و مایهاست که از همین درون

 .به تبیین آنها بپردازد
معرارف عملری شامل معارف نظری و ، هر دو دانش فقه و کالم، در این تعری 

شرد و بره احکرام مباحرث اعتقرادی میفهم شدند؛ به این معنا که فقه نیز شامل می
همچنان که کالم نیز شامل معارف عملی به معنای دفا  ، شرعی اختصا  نداشت

 فرارابی، مثرالد. برای آوری بودلیل، کار کالم، شد. در این مقطعاز فلسفه احکام می
خلردون کند و بعدها نیز ابنهمین تعری  را ارائه می نیز عیناً  احصاء ال لومدر کتا  

 اند.و دیگران این تعری  را مطرح کرده
توان این مطلرب را دریافرت. در بررسی تاریخ و وجه تسمیه این دو دانش نیز می

و  کرردن عنای بحثگفتند که کالم به مکالم می، به این دلیل به این دانش، مثال برای
اند که به معنای فهرم عمیرق فقه را چنین نامی نهاده، سخن گفتن است و به این دلیل

فهمید و با دانشی دیگر نحروه دفرا  از کرل دین را می ۀکل گستر، است. با یک دانش
کالم سر و کرار داریرم  ۀبا واژ جااینکه ما در این هنتیجدرکنید. دین را فهم می ۀگستر

د  دچار تحول شده است و از معنای گسترده کالم که شامل عقاید و احکام که خو
عقایرد نیرز بره کرالم داده شرد؛  ۀشرد و فهرم حروزتر متأخر گسترده ۀشد در دورمی

تبیین و دفا  از ، به فهمکه دانند آن را دانشی می، ای که امروزه در تعری  کالمگونهبه
شناسی گستر  یافت و از نظر مورروعی رو پردازد. این تعری  از نظر عقاید می
   1د.شواین تحول از مدرسۀ بغداد آغاز می. ریق شد

کره کرالم مبنری برر این، در تعری  علم کالم گفتره اسرت فارابیآنچه ، بنابراین
ن به آن تواند از عقاید و افعالی که صاحب دیای است که آدمی به وسیله آن میملکه

                                                 
 .4-7 ، «هاها و رویشکالم امامیه: ریشه»، . سبحانی1
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 1، را اثبرات کنرد آنچه با دین مخال  اسرت بودن هر تصریح کرده دفا  کند و باطل
شاید ناظر به کالم به معنای نخستین آن باشد. به جز فرارابی برخری مستشررقان نیرز 

یسرۀ در مقا لوئیس گاردیره، مثال اند؛ برایاین ادعا را نسبت به علم کالم مطرح کرده
گویرد علرم کرالم در علم کالم و الهّیات مسیحی همین ادعرا را مطررح کررده و می

، دانسرت Apologyتوان معادل پردازد و این علم را میاسالم تنها به دفا  از اسالم می
پی فهم ایمران اسرت و در علروم اسرالمی علرم فقره  نه الهّیات؛ زیرا علم الهّیات در

   2م.دار این بخش است نه کالعهده
علرم کرالم را ، صناعة علرم الکرالمرسالة فى در  جاحظ، مقابل دیدگاِه فارابی در
و این علرم را در مقابرل  3پردازدداند که به فهم یقینی عقاید دینی میترین علم میاصلی

مشرابه همرین  4دهرد.حررام اسرت قررار می که همان علم فقه و حرالل و« علم الفتیا»
 نیز آمده است:  دیدگاه در سخنان ابوحیان توحیدی

اما علم الکالم فإنه با  من االعتبار فی اصول الدین یدور النظرر فیره علری 
محض العقل فری التحسرین والتقبریح و االحالرة والتصرحیح واالیجرا  

تعدیل والتجرویر والتوحیرد والتفکیرر واالعتبرار فیره والتجویز واالقتدار وال
   5.ینقسم بین دقیق ینفرد العقل به وبین جلیل یفز  الی کتا  الّله تعالی فیه

در مجمو  این تعری  از علم کالم با فهمی که از این علرم در مدرسرۀ بغرداد ارائره 
 تر است.شد نزدیکمی

                                                 
 .44 -45، احصاء ال لوم، . فارابی1

معاصر نیز این دیردگاه را مطررح  ۀ. برخی اندیشمندان امامیه در دور96-93 ، مذاهب االسالمیین، . بدوی2
، شناسى علرم کرالمر ش، ؛ برنجکار4-7 ، «هاها و رویشکالم امامیه: ریشه»، بحانینک: س)اند کرده
 91- 59). 

 .4 ، المحاسن  االضداد، جاحظ ؛317و  56 -53 ، رسائل الجاحظ، . جاحظ3

 .54-57 ، رسائل الجاحظ، . جاحظ4
 .913 -915 ، ثمرات ال لوم، . ابوحیان توحیدی5
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، در تلقری امرروزین نیرز مرسروم اسرتطور کره در این کتا  همان، با این حال
ایم و همۀ آثاری را که به مورو  عقاید دینی تر از علم کالم اراده کردهمعنایی گسترده

آثرار ، ایرم. بنرابرایندر این دایره به حسا  آورده، انددر دو حوزۀ فهم و دفا  پرداخته
عنوان اثری کالمی بررسی خواهرد شرد. این کتا  بهدر  محدثان بزرگی مانند کلینی

اند و کشریده توجهی از بار اندیشۀ اسرالمی را بره دو محدثان بخش قابل، شکبی
نتیجره توجهی به این جریان فکری هر پژوهشی را در تراریخ اندیشرۀ اسرالمی بیبی

 خواهد گباشت.
اصرطالح گرروه  همچنین در مورد اصطالح امامیه نیز بایرد گفرت مرراد از ایرن

خاصی از شیعیان است که به امامت دوازده امام باور دارند و به اصطالح اثنا عشرری 
کار گرفتره برهاواخر دوران حضرور  از برای شیعیان اثنا عشری این واژه، هستند. البته

ولی در ایرن کترا  مرراد از امامیره گروهری ، و در آغاز چیزی بنام امامیه نداریم شد
، جعفرری، چروندیگرری برا عنراوین « امامی»ش از جعل اصطالح هستند که تا پی

شریعیان با این اصطالح افزون بر غیر، در حقیقت .دندشقطعیه و رافضی شناخته می
 شوند.اسماعیلیه و زیدیه خارج می، چون کیسانیههایی گروه

هرای بشرری سرشرتی باید تبکر داد که علم کالم ماننرد دیگرر دانش، در نهایت
باید بین علرم کرالم و کترا  ، روهمین ازرد و حاصل فهم مسلمانان است. بشری دا

بررخالف  -بررای علرم کرالم ، تفاوت نهاد. بدین سبب معصومینالهی و سنت 
تطّور و درستی و نادرسرتی توان آغاز و انجامی در نظر گرفت و از می -متون وحیانی 

 میان آورد. آن سخن به

 مدرسه
شود و گراه صورت مضاف استفاده میبه« مدرسه»ساله به وفور از اصطالح در این ر

و از کالم امامیه در بغداد برا « مدرسۀ کوفه»از کالم امامیه در دوران حضور با عنوان 
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همران معنرایی  جراایندر « مدرسره»منظرور از شود. یاد می« مدرسۀ بغداد »عنوان 
واژۀ بیشرتر  آندر زبران فارسری بررای و ود رکار می به در زبان عربیامروزه است که 

مکترب »و یرا « کوفرهمکترب »شرود گفتره می، مثرال برای ؛رودکار میبه« مکتب»
رود کره بررای آن گاه در زبان فارسری بره همران معنرایی بره کرار مری، البته«. بغداد

« مدرسره» مرا از، در حقیقرت«. المباهب الفقهیره»رود مانند به کار می« مبهب»
، رواین کنیم تا یک مکتب فکری معین. ازجغرافیایی را اراده می - حوزۀ فرهنگییک 

کنیم که ای از متخصصان در یک رشتۀ معین علمی اطالو میمدرسه را به مجموعه
به تولید محصروالت ، دیگر و برمحور یک محیط جغرافیایی محدوددر تعامل با یک

بریش از یرک ، ن است که در یک مدرسرهممک، زنند. بنابرایننوین علمی دست می
هرای مخرال  بره جریان، بسا در یرک مدرسرهعلمی به ظهور رسد و چه« جریان»

 دیگر بپردازند.رویارویی با یک
جایی که یرک سرنت  (9دارد؛  اصلیغیر سه ویژگی اصلی و دو ویژگی، مدرسه

ی ارائره شرده شناسرلحاظ محتوا یرا رو ها بهعلمی متمایز از قبل و از دیگر مدرسه
 ؛یعنی سلسله انتقال سنت علمری شرود، یک حوزۀ تعلیم و تعلم رخ دهد (5 ؛باشد

اگر ایرن سره  .خواه شفاهی باشد یا کتبی، یک ادبیات کالمی و علمی تولید شود (3
ی نیرز وجرود اصلغیرد یک مدرسۀ کالمی داریم. دو ویژگی نویژگی با هم جمع شو

 1د.در یک بازۀ زمانی رخ ده (5خ دهد؛ در یک حوزۀ جغرافیایی ر (9 :دارد
تبکر این نکته الزم است که قلمررو بحرث حاررر بره مردار  کالمری امامیره 

کیسرانیه و اسرماعیلیه ، محدود شده و از دیگر مدار  کالمی شیعه همچون زیدیره
االمکان از تشتت و پراکندگی مورو  در امان ماند و بتواند در پرهیخته است تا حتی

تطّورات کالم امامیه در مدرسۀ بغداد نگاهی گسترده داشته باشرد. در به این پژوهش 
اندیشۀ امامیه نیز تنها به حوزۀ کالم به معنای خرا  آن بسرنده شرده ترا از ورود بره 

                                                 
 .1-4 ، «هاها و رویشکالم امامیه: ریشه»، . سبحانی1
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عرفانی و فقهی پرهیز کنیم؛ هرچند اذعان داریم که در یک تحلیرل ، اندیشۀ اخالقی
معرفرت را نادیرده انگاشرت. همچنرین برا  توان دیگر وجوهعمیق از تاریخ کالم نمی

ای پرریش از غیبررت دارد و برخرری کررالم امامیرره در بغررداد پیشررینهکرره وجررود این
هشرام  ، الطراو مرؤمنمتکلمان امرامی مدرسرۀ کوفره از جملره  و ائمه اصحا 

، بره بغرداد مهراجرت کردنرد اسرماعیل علی برن و کوفی منصور لی بنع ، حکم بن
ابری عمیرر و یرونس  االصرل ماننرد ابرن مبهِب بغردادیهمچنین اندیشوران امامی

امترداد مدرسرۀ ایرن دوره را کره جا از آناما ، در بغداد حضور داشتند عبدالرحمن بن
تطّورات کالم امامیره در قلمرو این پژوهش قرار ندارد و این اثر تنها به ، دانیمکوفه می

 پردازد.بویه می زمانی آغاز غیبت صغرا تا افول آل ۀدر باز

 جریان
صاحبان یک اندیشۀ فکری است که براحفظ گروهی از ، در این رسالهمراد از جریان 

بینشی و روشی یا های در برخی ویژگی، ها و عناصر اصلی آن مدرسۀ کالمیویژگی
یرک گرروه ، پس جریان .شوددیگر در آن مدرسه جدا میهای گرایشی از دیگر گروه

اجتمرراعی اسررت کرره برره یررک مدرسررۀ علمرری متصررل اسررت. یعنرری منررابع و 
گیرد. اما این گروه اجتمراعی در ز همان مدرسۀ علمی میخود  را اهای چارچو 
گراهی ایرن تفراوت تفراوت دارد. ، دیگری که در این مدرسره هسرتندهای بین گروه

  است. شناختیرو لحاظ به
آنها بیشتر ، مثال یا برایگرا نقل جریان دیگرهستند و  گراعقل جریانی، مثال برای

ایرن تفراوت ممکرن  ند و اینها به ادله استقرائی. همچنرینکنبه ادلۀ قیاسی استناد می
از علرم امرام و ، یرک مدرسره جریراندو ، مثال ؛ برایاست در محتوای عقاید باشد

با تغییر در مختصات جزئری آن عناصرر اصرلی . دارند متفاوتی عصمت او برداشت
 1.شودیک جریان درست می

                                                 
 . همان.1
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 عصر حضور
اسرت کره از  ی دوران حضرور معصرومدر این کتا  مراد از عصر حضرور تمرام

کره تصرویر با توجره بره این، گیرد؛ البتهابتدای بعثت تا اآغاز غیبت صغرا را در بر می
و امرام  مدینه یعنی تا پیش از عصر امام براقر ۀروشنی از کالم نظری امامیه در مدرس

م امامیره در دوران حضرور را مدرسرۀ کوفره محور کرال، در دست نیست صادو
 ۀگیررد و پرس از آن دوررا در برر می کم تا پایان عصر امام ررادانیم که دستمی

هرای شود در این کتا  نسبت به گزار تأکید می، حال عین شود. درفترت آغاز می
هرای عصرر در دیگرر دوره هرای ائمرهعالمان امرامی و روایت ۀموجود از اندیش

 توجه نیستیم.فترت بی ۀحضور یعنی پیش از مدرسۀ کوفه و دور

 تاریخی کالم امامیه تا پایان مدرسۀ بغداد   سیر
بره بررسری ، در این فصل با نگاهی به سیر تاریخ کالم امامیه تا پایان مدرسرۀ بغرداد

مردار  و میررا   های کالمی فعال در اینمدار  کالمی امامیه و همچنین جریان
به بررسی ایرن  ییهاپردازیم. پیشتر پژوهششده میزمانی تعیین ۀکالمی آنان در باز

کنیم و تنهرا بخرش صورتی گبرا از آن عبور میما به، روهمین از 1؛اندمسهله پرداخته
شود. بدیهی است در این بخرش مربوط به مدرسۀ بغداد با تفصیل بیشتر گزار  می

شرود. ایرن صورت جزئی اشاره نمیها بههای کالمی این مدار  و جریانبه اندیشه
تطّور کالم امامیه در بغداد است کره ای مناسب برای فهم بهتر چگونگی فصل زمینه

                                                 
و ها کالم امامیه: ریشره»، ؛ سبحانی551-354 ، 9ج، علم الکالم  المجتم ، نک: فان ا ، . برای نمونه1

؛ «مدرسه کالمی کوفره»، ؛ اقوام کرباسییپردازمدرسۀ کوفو در د ره نظریو، ؛ سبحانی36-55 ، «هارویش
 یریگحکرم ترا شرکلبن هشرام یفکرر انیرامترداد جر»، ؛ ررایی«می قممدرسۀ کال»، حسن طالقانی سید

تطرور علرم الکرالم ، ؛ المدن75-44 ، دفتر دوم، «سیر تطور کالم شیعه»، ؛ جبرئیلی«بغداد یمدرسه کالم
 .969-957 ، االمامى
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 در آینده به تبیین آن خواهیم پرداخت.
تطّورات جا که کالم امامیه در بستر کالم اسالمی شکل گرفته و تحوالت و از آن

الزم ، گربار برودهتاریخ کالم اسالمی در آن همانند دیگر مکاتب کالمری تأثیرکلی 
 ۀگمران ارائرتطّور کالم اسالمی در این دوره بیران شرود. بیاست در ابتدا گزارشی از 

تر از تواند ما را در شرناخت دقیرقتطّورات تاریخ کالم اسالمی میدورنمایی کلی از 
 ند.تاریخ کالم امامیه یاری رسا

 های نخستینتطّور کالم اسالمی در سدهمراحل 
و اسرالمی دارد تراریخ کرالم ، فارغ از اختالفاتی که تاریخ کالم امامیه برا دیگرر ِفررا

در آن  توان به مراحرل مختلر  کره تقریبرًا فررو اسرالمیاسالمی را به طور عام می
دی کالم اسالمی و بنتقسیم کرد. در یک تقسیم، اندسرنوشتی همانند داشته، مراحل

اصرالت و اسرتقالل؛ مرحلرۀ  ۀیعنری مرحلر، به تبع آن کالم امامیه به چهرار مرحلره
رقابت و اختالط؛ مرحلۀ ادغام و استحاله؛ مرحلۀ احیاء و تجدید تقسیم شده اسرت 

بندی نشران است. در این دسرته تری تقسیم شدههای کوچکو برخی مراحل به دوره
های کالمری امامیره بره ظهرور کردامین مدرسره، ه یرا دورهشده که در هر مرحل داده

 1اند.رسیده
جا که هدف اصلی ما از این بحث تنها نشان دادن موقعیت کالمری امامیره از آن
اول  ۀزمران برا مرحلرزمرانی هم ۀتاریخی تا افول آل بویه است و این برازدر بستر 

در تراریخ کرالم  اصرالت و اسرتقالل ۀتاریخ کالم اسالمی است؛ تنهرا بره مرحلر
 2.یمپردازاسالمی به تفصیل می

                                                 
المدخل ، عینک: شاف، بندی مشابه؛ برای تقسیم55-91 ، «هاها و رویشکالم امامیه: ریشه»، یسبحان 1.

 .977-957 ، تطور علم الکالم االمامى، ؛ المدن55-59 ، علم الکالم دراسةالى 
بندی تقسرریم، ترراریخ کررالم امامیره انجررام شررده کره در مقایسرره ۀهای دیگررری در حروزبندیالبتره تقسرریم. 2

← 
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 اصالت و استقالل کالم ۀمرحل
پرنجم اسرت.  ۀاین دوره از ابتدای علم کالم در میان مسلمانان تا پایان سرد ۀمحدود
علم کالم اسالمی در این دوره آن اسرت کره هویرت و بنیادهرای « اصالت»مراد از 

جتماعی خرود برآمرده و کمترر زیرر دانش کالم از شرایط طبیعی محیط فرهنگی و ا
 ینهمچنرتأثیر عوامل بیرونی شکل گرفته و یرا دچرار تحرول اساسری شرده اسرت. 

خواندن دانش کالم اسالمی در این مرحله به این معناست که از ادبیات و « مستقل»
رغرم  تقسیم کرالم اسرالمی بره، منطق متمایز با دیگر علوم برخوردار است. بنابراین

در تمام پن( سدۀ نخست همچنران ، ها داشتکه با دیگر فرهنگهایی وستدتمام داد 
هرای رقیبری چرون عنوان یک دانش مسرتقل و متمرایز برا دانش هویت خویش را به

 فلسفه و منطق حفظ کرده بود.
اصالت و استقالل کالم در این دوره بردین معنرا نیسرت کره متکلمران برا میررا  

اند؛ زیررا ایرن انردازه از کرنش و واکرنش ای از آن نبردهبهرهفیلسوفان ناآشنا بوده و هیس 
جا که چندان هم از نظرر موررو  و رو  ها حتی آنها و فرهنگمعرفتی در همۀ حوزه

در ایررن مرحلرره ارتبرراط مسررتقیم و ، کرراماًل رواج دارد. در حقیقررت، همسررو نیسررتند
ه است و میان کالم و فلسرفه مند دانش کالم از فلسفه هنوز اتفاو نیافتادمندی نظامبهره

وجرود نردارد. کسرانی ، هرای کرالنارتباط مستقیم و اخب و اقتبا ، در دوران نخستین
میران از  حکرم از معتزله و پیشتر از آنها شخصیتی چون هشام برن و جاحظ نّظامچون 

                                                                                                
→ 

تروان بره ر میبررای دیردگاهی دیگر، مثرال شده از دقت و جامعیت بیشتری برخوردار است؛ بررای گزار 
مرحله برای کرالم شریعه  4اشاره کرد. او در این کتا   سیر تطور کالم شی وبندی جبرئیلی در کتا  تقسیم

ترا مرحلۀ گستر  )پس از پیرامبر اکررم  (5؛ ()عصر پیامبر اکرم ینتکو ۀمرحل (9ذکر کرده است: 
تبیرین و تنظریم  ۀمرحلر (6؛ )قررن دوم و سروم هجرری( یروعتدوین مو ۀمرحل (3؛ اوایل سدۀ دوم هجری(

مرحلرۀ تحرول و تکامرل  (7؛ ساختارمندی )قرن پرنجم و ششرم(ۀ مرحل (5؛ موروعی )قرن سوم و چهارم(
 یراییگری و پواصرالحۀ مرحلر (1 ؛شرح و تلخی  )قرن نهم تا چهراردهم(ۀ مرحل (4؛ )قرن هفتم و هشتم(

 .)نیمه دوم سدۀ چهاردهم به بعد(
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اما هیس شاهد روشرنی برر ، هرچند از اطالعات پراکندۀ فلسفی بهره برده بودند، امامیه
 شود. مند با میرا  فلسفی در میان متکلمان این دوره دیده نمیتعامل مستقیم و دستگاه

کالم اسالمی در این دوره از یک ادبیرات مسرتقل عقلری در ، به عبارت دیگر
گرفرت کره برا ادبیرات فلسرفی خرویش بهرره می هایتبیین و دفا  از اندیشه

ها فاصله داشت. این تفراوت تنهرا در مصطلح و رای( میان فیلسوفان فرسنگ
ای داشرت کره از های عمیق معرفتریبلکه نشان از تفاوت، نظام واژگانی نبود

   1آورد.دو دستگاه معنایی و معرفتی متفاوت سر برمی

 شود:تر تقسیم میه سه دورۀ جزئیاین مرحلۀ نخست در کالم اسالمی خود ب

 گیریپیدایش و شکل ۀدور 
هجرری ادامره داشرته  41 ترا حردود سرال این دوره از بعد از رحلت پیامبر اکرم

ولی هنوز به ، است. در این دوره برخالف ادعای سلفیه مباحث کالمی مطرح است
هنوز اسم کرالم برر آنهرا اطرالو نشرده  پردازی نرسیده و به همین دلیلسطح نظریه

است. همچنین مباحث کالمی در این دوره بیشتر رنرگ و بروی سیاسری دارد؛ زیررا 
شرود و ایرن عمده اختالفات مسلمانان در این دوره به مباحرث سیاسری مربروط می

 گبارد. اختالفات به سختی بر روی مباحث اعتقادی تأثیر می
ای شرفاهی دارد و مکترو  نیز در اصرل صربغه های کالمی در این دورهفعالیت

تررین ها مهمو خطبره 1هانامره، 3مناشدات، 2وگوهای کالمیها و گفتجدل نیست؛
                                                 

تطرور علرم الکرالم ، ؛ همچنرین نرک: المردن96-95 ، «هراها و رویشکالم امامیه: ریشره»، . سبحانی1
 .977-957 ، االمامى

 .تاریخ الجدل، نک: ابوزهره، جدل و مجادله بین مسلمانان ۀ. دربار2

اعترراف . مناشده آن است که صاحب دیدگاهی پس از اقامه دالیلش بررای اثبرات نظرر خرود دیگرران را بره 3
مرورد از مناشردات امرام  49فری االمامرة  المتترشددر  جریر طبریمحمد بن، مثال کند؛ برایدعوت می

← 
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کالمی مشخصی از این دوره سراغ نرداریم. ۀ منابع کالمی این دوره هستند و هیس رسال
هرای منفررد و «مسهله»های عقیدتی در این دوره بیشتر در قالب بحث و که جّر نتیجه آن

ایرن دوران را ، رواین های فکرِی منسجم و مرتبط؛ ازکرد تا در سیاو بستهمجزا بروز می
 خوانیم.زایش و رویش اولیه علم کالم اسالمی می ۀدور

 تکوین کالم نظری ۀدور 
شرود. هجری آغاز می 41از حدود سال ، کم یک سده ادامه یافتاین دوره که دست

های معرفترری مترون وحیرانی و یررا مایرهیرن دوره برره تبیرین درونکرالم اسرالمی در ا
ای مسرتقل ارتکازات جاری در جامعۀ مسلمانان پرداخت و از این رهگبر به شراخه

بر آن نهاده شرد. در ایرن دوران « کالم»های اسالمی بدل شد و نام و عنوان از دانش
خرال  اعتقرادی پیردا رنگ ، تدری( جدا از کاربردهای اجتماعی و سیاسی کالم به

های کالمری پردازینظریره، روایرن خود اعتباری مسرتقل یافرت و از خودی کرد و به
گیرد و مرزهرای صورت متمایز شکل می های اعتقادی بهفرقه، آغاز شد. در این دوره

حدیث  معتزله و اهل، خوارج، شوند. شیعهاز هم جدا می، های مختل فکری گروه
قدریره و جبریره بره ، آورند و از سروی دیگرریک رویکرد کالمری سرربرمیعنوان  به

   2شوند.در معتزله و اهل حدیث منحل می، ترتیب

                                                                                                
→ 

 همچنین دربارۀ مناشده امام حسرن .(334 -339 ، المتترشد، را بیان کرده است )طبری علی
عبرا  برا مناشرده ابن ۀو دربرار 511-544 ، 4ج، شرح نهج البالغرو، نک: ابن ابی الحدید، ویهبا معا

 .355 ، 1ج، نک: همان، زبیرابن
، ها بر احقیرت خودشراندر این نامه ها را آورده است. امام علیهای از این نامهنمونه الاارات. ثقفی در 1

، نرک: ثقفری) ستاتأکید فرموده بیت امامت و علم خا  اهل ۀنظری، بیت ت دینی اهلمرجعی
 .(516 -915 ، 9ج، الاارات

 .«در مرجهه یپژوهش»، ررازاده لنگرودی . نک:2
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آیرد و عد میرا  نیرز در ایرن دوره مباحرث کالمری بره رشرته تحریرر در میدر ب  
نگرار   و 1شوندهای موروعی و کوچک ارائه میصورت مکتو  در قالب رساله به

 شود.سابقه بدل میه تدری( در پایان این دوره به یک نهضت علمی کمآثار کالمی ب
در ایرن ، نخسرت رواج داشرت ۀقاعده که در دورمجادالت کالمی پراکنده و بی

رسرمی منراظرات کالمری برا « مجرالس»مند شرد و در قالرب دوره به تدری( قاعده
های رت رسرالهصروهای فکری و با حضور داوران درآمد و بهحضور نمایندگان گروه

گرباری دانرش کرالم ایرن دوره را بایرد عصرر پایه، در حقیقت» 2علمی منتشر شد.
های پیردایِی یرک دانرِش مسرتقل در ایرن دوره دیرده حسا  آورد؛ زیرا همۀ نشانه به

صرورت رسرمی در  ایرن دانرش بره، شود. با این همه به دالیلی که خواهیم گفتمی
 3«.دورۀ سوم تأسیس شد

 وین جامعتد ۀدور 
و در آغرازین  پرس از اسرتقرار حکومرت مرأمون، های ایرن دورهگویا نخستین نشانه

شود. او در راستای سیاست خرود بره تقویرت سدۀ سوم هجری آشکار می هایسال
ها پریش بره تجهیرز فکرری خرویش پرداختره معتزلیان روی آورد و آنان را که از سال

 4لی و سیاسری برر صردارت علمری جامعرۀ اسرالمی نشراند.با حمایت مرا، بودند
                                                 

 .636-633ص، رجال، ؛ نجاشی556 - 516، الفهرست، ندیم. ابن1
هررر دو از المجررالف فررى االمامررة و کتررا   المجررالف فررى التوحیررد)کتررا   633 ، رجررال، . نجاشرری2

 از ابوالهبیل عالف(. المجالف)کتا   516 ، الفهرست، ندیمحکم(؛ ابنبن هشام

 .94 ، «هاها و رویشکالم امامیه: ریشه»، . سبحانی3
برا ، روبودنرد و از ایرن، عباسیان از آغاز به دنبال جانشینی برای محدثان که عمدتًا به امویان گرایش داشرتند. 4

بود و این همراهی تا  عبید از دوستان نزدیک منصور خلیفه عباسیمعتزلیان پیوندی نزدیک یافتند. عمرو بن
 به صورت جسته گریخته ادامه یافت. زمان مأمون
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گیری از این فرصت طالیی که با تضعی  اهِل حدیث از یرک سرو و معتزلیان با بهره
توانستند کالم را به نقطۀ اوج شرکوفایی ، همزمان بود، فترت کالم امامیه از دیگر سو

کننرد. پرس از  عیرار تأسریسصورت یک دانش تمام خود رسانده و در عمل آن را به
به تدری( حداکثر تا پایان سردۀ ، ایمعتزله دیگر مباهب کالمی با تأخیری چند دهه

طور کره در آینرده بره چهارم هجری دوران تدوین جامع خود را آغراز کردنرد. همران
همین پیشتازِی معتزله در تدوین جرامع علرم کرالم از جملره ، کنیمتفصیل بیان می

ای سبب شد دیگر مباهب کالمی نیز به ناچار تا انردازه ،نهایت عواملی است که در
 رنگ و بوی معتزلی بگیرند.

ها تأکیردی افرزون شرد و در های مفهومی نظریهدر این دوره بر بنیاد، به هر حال
های مفهرومی منسرجم کره در آن زمران دسرتگاه ۀهای اعتقادی بر پایمنظومه، نتیجه
کالم ، تشکیل یافت. بدین سان، گفتندمی« مدقیق الکال»و یا « لطی  الکالم»بدان 

های جزئری در قالرب پژوهی رهرایی یافرت و از آن پرس مسرهلهاز دایرۀ تنگ مسهله
های کالن و در نسبت با دیگرر قضرایا مرورد بحرث و نقرد قررار گرفتنرد. چارچو 

، معتزلره، صورت کامل در ایرن عصرر شرکل گرفرت؛ شریعه های کالمی بهمکتب
هرر کردام دارای یرک مکترب ، ماتریدیره و طحاویره، اشاعره، یثاهل حد، خوارج

به دسرتاوردی ترازه رسرید و  مفید شیخشدند. کالم امامیه نیز با ظهور کالمی متمایز 
در خرط کرالم ، خطوط تمایز خود را از دیگر آراء و عقاید به دقت بازشناخت؛ البتره

حاصرل آمرده  صردوو شیخ ۀاین دستآورد به وسیل مفید شیخاز  گرا اندکی پیشن 
شرود و ترال  بود. در این زمان معمواًل تعداد عقاید دینی در هر مربهب شرماره می

هرچنرد اصرول ، شود تا اصول دین به تعداد خاصی محدود شود. تا پیش از ایرنمی
صرورت یرک مجموعره محردود و  ولی هنوز بره، گرفتقرار میکالمی مورد بحث 

شرود و های جامع کالمی از این دوره است که تردوین میمعین در نیامده بود. کتا 
ها نیز در کنار کتب مفصل کالمی به بیان رئو  باورهای دینری در هرر «اعتقادنامه»
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 1پردازند.مدرسۀ کالمی می
اختالف اساسی در میان موّرخان علرم کرالم را توان یک بنابر آنچه گفته آمد می

ای حل و فصل کررد. در تعیرین زمران آغراز در با  زمان پیدایش این دانش تا اندازه
اند؛ برخی پیدایش آن را به روزگار نبری مکررم های چندی ارائه شدهعلم کالم دیدگاه

أخیر سردۀ سروم بره تر هایسرالگردانند و برخری آن را ترا آغرازین بازمی اسالم
، گیری ایرن دانرشتوان حد  زد که هر گروه با نظر به مراحل شکلمی 2اندازند.می
برخری اصرل ، مثرال اند و بررایمعنایی متفاوت از دیگری اراده کرده« آغاز کالم»از 

 3اند.های کالمی و برخی تکوین صورت نهایی آن را در نظر داشتهپیدایش انگاره

 اصالت و استقالل ۀمرحلسیر تاریخی کالم امامیه در 
جا که تراریخ کرالم امامیره بخشری از تراریخ کرالم اسرالمی بروده و در بسرتر از آن

توان آن را بیرون از تحوالت عمرومی نمی، تحوالت تاریخ کالم اسالمی جریان یافته
که امامیه هم از نظر شرایط و هرم از کالم در جهان اسالم ارزیابی کرد و با وجود این

، شرایطی متفاوت و نراهمگون برا دیگرر مرباهب داشرته اسرت، فکری جهت منابع
گفته در تاریخ کالم اسالمی با اندکی تفاوت در تاریخ کرالم امامیره نیرز مراحل پیش

اصرالت و  ۀکالم امامیه تا پایان مدرسرۀ بغرداد در مرحلر، اتفاو افتاده است. بنابراین
 این مرحله پشت سر نهاده است. گفته را درهای پیشاستقالل قرار دارد که دوره

 در نگاهی کلی به این مرحله از تاریخ کالم امامیه باید گفت: 
گونه که کالم اسالمی تا سدۀ چهرارم هجرری هریس پیونرد معنرادار و همان

                                                 
 .94-97 ، «هاها و رویشکالم امامیه: ریشه»، . سبحانی1

 .519-541 ، خلد ناریخ ابنت، خلدون. ابن2

 .94 ، «هاها و رویشکالم امامیه: ریشه»، . سبحانی3




