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سخن پژوهشکده

سخن پژوهشکده

عصرر حاررر را دورۀ بازیرابی هویتهرای دینری و خیز هرای مربهبی و معنرروی
دانستهاند .در این میان ،شیعه در سنجش برا دیگرران ،نمرودی نمایرانتر داشرته و در
عرصههای گوناگون فرهنگی و سیاسی بر محیط پیرامون خود تأثیری شگرف بره جرا
گباشته است .البته ،این نفوذ و تأثیر از چشرم دیگرران پنهران نمانرده و رقیبران را بره
رویارویی و ناآشنایان را به کندوکاو واداشته است؛ نمراد و نشرانۀ ایرن تکاپوهرا را در
عرصههای علمی و رسانهای بهخوبی میتوان بازشناخت.
گستر مراکرز شیعهشناسری در شررو و غرر  ،انجرام پژوهشهرای برزرو و
کوچک ،کنفرانسها و نشستهای تخصصری در گوشهگوشرۀ جهران در خصرو
تاریخ و اندیشۀ شیعه و نیز هدایت پایاننامههای دانشگاهی و فرصتهای مطالعاتی
بسیار به سمت موروعات مرتبط با تشریع و براالخره چراپ صردها کترا و مقالرۀ
تخصصی در این زمینه ،تنها بخشی از تال های به ظاهر فرهنگی است که در طول
سه دهۀ اخیر به انجام رسیده است .این همه در کنار حجم سنگین فضرای تبلیغراتی
ً
و رسانهای که عمدتا بهدنبال تخریب چهرۀ تشریع و شریعیان اسرت ،از پهنرۀ میردان
درگیری حوزههای علمی شیعه در این کارزار نابرابر پرده برمیدارد.
مروری کوتاه نشان میدهد که هویت معرفتی شریعه بیشرترین حجرم را در ایرن
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ً
پروژۀ علمی و تبلیغی به خود اختصا داده و غالبا تال بر این است کره برا ارائرۀ
انگارهای ناراست و سرگبشتی نامیمون از شیعه ،تصویر تابنرا مکترب تشریع را در
تاریکی فرو برند .شیعۀ امامیه با بهرهمندی از مکتب گرانسنگ اهل بیت و با تکیه
بررر معررارف اصرریل قرررآن کررریم ،پیشررینهای پرمایرره و افتخررارآمیز در پاسررداری از
دستاوردهای واالی رسول گرامی اسالم برجای گباشته و پیشراهنگی خرود را در
پاسداری و گستر اسالم اصیل نشان داده است .اما سروومندانه بایرد گفرت کره
دشمنان از دیرباز کینهتوزی و کوتهاندیشی را آیین خود ساخته ،دشنۀ دشنام بر چهررۀ
پاکترین پیروان وحی درانداخته و پردۀ پندارهای خویش را بر حقایق آشکار تراریخی
فروپوشاندهاند.
آنان که با استفاده از سایۀ سنگین سیاسرت و قردرت ،امران از صردای مخرال
میبریدند و با بهرهمندی از ثروت و امنیت ،فارغدالنره بره نشرر آرا و انظرار خرویش
میپرداختند ،سرانجام به پرداز صورت جدیدی از تاریخ اسالم و مسلمین دست
یازیدند که هنوز هم جامعه و فرهنگ اسالمی را سخت آزار میدهرد و امرروزه آثرار
شوم آن در قالب تکفیر و افراطیگری ،انسانیت را در کمین تهدید گرفته است .آری،
این نگرۀ نامبار چنان در فرهنگ مسلمین مؤثر افتاد کره منرابع و مصرادر نخسرتین
تاریخی و فرقهنگاری را سراسر به زیر نفوذ خود گرفت و امروزه بیگانگان کنجکراو و
آشنایان بیماردل در این آثار ،اسنادی از تاریخ اسالم و تشیع مییابند که پرا کرردن
آن به سادگی میسور نیست.
از سوی دیگر ،در دهههای اخیر فرصتی فراروی شیعیان فراهم آمده است ترا برا
شناسایی و شناساندن خویش ،مکتب اهل بیرت را از مظلومیرت و محجوریرت
به در آورده و زمینۀ آشنایی و راهیابی بسیاری را به آموزههای نا قرآنی فراهم سرازند.
عقب ماندگی تاریخی جامعۀ شیعه به اسبا برونی و درونی ،اما کار ما را در تدار
این صحنه و بازنمایی نوآمد و بیپیرایره از فرهنرگ و هویرت خرویش دشروار کررده
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است .بدیهی است که برای این منظور بایرد مسرهلهها و موررو های فراوانری را بره
بحث گباشت و بایستههای بسیاری را به دست تحقیق سپرد .این حرکرت بره دلیرل
گستردگی موروعات و کمبود امکانات ،نیازمند برنامهریزی دقیق و جرامع اسرت و
تنها با همت و هماهنگی مؤسسات و محققان برجسته امکانپبیر است.
ً
پژوهشکده کالم اهل بیت دقیقا برر اسرا همرین نگرر و تحلیرل شرکل
گرفت تا غبار غفلت و تغافل را از چهرۀ اندیشۀ تشریع زدوده و آموزههرای گرانسرنگ
قرآن و اهل بیت را به دور از پردۀ پندار مخالفان و فراتر از دستاندازی ناآگاهران
معرفی کند .در این خصو « ،گروه تاریخ کالم» برنامۀ خود را بر ریشهیابی هویت
فکری و تاریخی اندیشۀ کالمی شیعه متمرکز کرد و با پیریزی کالن پرروژه «تراریخ
کالم امامیه» بار سنگین پژوهش در این فضای کمتر شناخته شده را بر دو گرفت.
در همین راستا کتا پیش رو در تال است رمن معرفی یکی از مهمترین مقاطع
تاریخ کالم امامیه یعنی مدرسۀ بغداد ،با معرفری جریانهرای کالمری فعرال در ایرن
مدرسه و آثار و اندیشههای آنانّ ،
تطوراتی که در این مقطع تاریخی از تاریخ اندیشرۀ
امامیه در کالم امامیه پدید آمده را تحلیل و تبیین کند.
بیسپاسی است اگر از کسانی که در این مسیر ما را با لط خود نواختهاند و مرا
ّ
را رهین منت خویش ساختهاند ،قدردانی نکنیم .پیش از همه باید از حضرت آیةالله
ریشهری «رئیس موسسه دارالحدیث و پژوهشگاه قرآن و حردیث» کره بردبارانره و
گشادهدل همۀ امکانات الزم را برای شکلگیری این برنامۀ پژوهشی فرراهم آوردنرد،
تشکر کنم و نیز قائم مقام پژوهشگاه جنا حجتاالسالم والمسرلمین دکترر رررا
برنجکار و مدیران و همکاران ارجمندشران را سرپا میگرویم کره مسراعدتهای
بیدریغ ایشان همواره توشۀ راه پرفرراز و نشریبمان بروده اسرت .و سررانجام ترال
مدیران و محققان گرانمایهای را قدر میگباریم که همت و مهارت آنران ،دسرتمایۀ
اصلی این پژوهشکده برای دستیابی به اهداف خطیر و افقهای بلند آینده است و در
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این میان به ویژه از حجتاالسالم والمسرلمین دکترر اکبرر اقروام کرباسری معاونرت
پژوهشکده یاد میکنم که خستگیناپبیر در سامان بخشیدن به کلیۀ فعالیتها یرار و
مددکاری وفادار و پرسوز اسرت .همچنرین بررای محقرق پررتال جنرا حجرت
االسالم والمسلمین دکتر سید علی حسینیزاده که با همت خرویش ،ایرن اثرر نرو و
خواندنی را پیش روی ما نهاد ،آرزوی توفیق و پیشرفت فزونتر دارم.
این همه توفیقات را تنها به لط حضرت حقتعالی میدانیم و برر ایرن نعمرت،
سر سپا و ستایش بر آستان جالل او میساییم و سایۀ عنایت موالیمران حضررت
ولی عصر (عر)) را بزرگترین سرمایه برای به انجام رساندن رسالت بزرو پاسداری از
معارف مکتب وحی میشماریم.
محمد تقی سبحانی
رئیس پژوهشکده کالم اهل بیت

سخن نویسنده

سخن نويسنده

در طول تاریخ ،کالم امامیه همانند همۀ گروههای فکرری دیگرر از معبرر شرماری از
مدرسههای فکری گبر کرده که برای شناخت تاریخ امامیره بایرد ایرن مدرسرههرا را
بازخوانی کرد .این مدرسههرا برر محرور محیطهرای جغرافیرایی شرکل گرفتهانرد و
ً
نشاندهندۀ جابجایی جغرافیایی فعالیتهای کالمی امامیه در مسیر تاریخانرد .طبیعترا
این جابجاییها  -با عنایت به تأثیرپبیری علم کرالم از شررایط بیرونری  -سربب تغییرر
و ّ
تطوراتی در رو و محتوای اندیشهورزی عالمان هر مدرسۀ کالمی شدهاند.
در نگاهی اجمالی به مدار کالمری ترا پریش از مدرسرۀ بغرداد ،بایرد گفرت:
شیعیان با بهرهگیری از معارف اهل بیت و در پرتو خرردورزی ،حرکرت فکرری و
کالمی خود را از مدینه و بر محور اهل بیت آغراز کردنرد .اصرلیترین باورهرای
شیعه در این مدرسه مطرح شد و کالم شیعه شکل گرفت و میتوان مدرسۀ مدینره را
پیشگام عرصۀ کالم اسالمی بره شرمار آورد .برا آغراز سردۀ دوم ،معرارف اعتقرادی
اهل بیت در یک نهضت علمی در کوفره منتشرر و در قالرب نظریرههای علمری
تبیین شد؛ اصحا امامیره در کوفره کره دریافرت حقرایق دیرن را در پرترو تربکار و
آموزههای وحی میسور میدانستند ،با دو رویکرد مختل به تبیین معرارف اعتقرادی
پرداختند و دو جریان مهم کالمی را پدید آوردند .یک جریان برا رویکرردی کالمری
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بهدنبال تبیین عقالنی معارف اهل بیت و دفا از آن در مقابل جریانهای فکرری
رقیب بود ،اما جریان دیگر با رویکردی حدیثی در پری فهرم دقیرق همران معرارف و
عررۀ آن به جامعۀ مؤمنان بود.
جریان کالمی که رویکرد عقالنی و نظریرهپردازانره داشرت و از آغراز سردۀ دوم
نهضت علمی بزرگی را در کوفه پدید آورده بود ،تحت تأثیر عوامل گوناگون با افرولی
زود هنگام روبهرو شد ،اما در حالیکه کالم نظری امامیه در پایان سدۀ دوم در کوفره
به زوال میگرایید ،جریان متنگرا که رویکردی حدیثی داشت با انتقال به شرهر قرم،
امتداد اندیشۀ کالمی امامیه را در مدرسهای دیگر رقرم زد .حجرم براالیی از میررا
حدیثی امامیه  -تا نیمۀ سدۀ سوم  -از کوفه به قم منتقل شد و مشایخ قم به پراالیش و
ویرایش آن میرا از کاسرتیهرا و انحرافرات پرداختنرد .در همرین مدرسره  -بررای
نخستینبار  -احادیث کالمی امامیره در یرک نظرام جرامع و هماهنرگ گرردآوری و
تبویب شد.
همزمان با غیبت صغرا و اند زمانی پس از شکلگیری مدرسۀ قم با رویکردی
پررداز
حدیثی ،در مرکز سیاسی جهان اسالم یعنی بغداد ،جریران عقرلگررا و نظریره ِ
کالم امامیه با ّ
تطوراتی نسبت به مدرسۀ کوفه به آرامری بالنردگی خرود را براز یافرت.
ً
هرچند غالبا در پژوهشها ،مدرسۀ بغداد را از عصر شیخ مفید به حسا میآورنرد؛
متکلمران کمترر
اما پژوهشهای جدید نشان میدهرد ایرن مدرسره برا تال هرای
ِ
شناختهشدۀ امامیه از جمله دو متکلم برجستۀ نوبختی یعنی ابوسرهل و ابومحمرد و
همچنین ورود معتزلیان شیعه شده به عرصۀ کالم امرامی ،حردود یرک قررن پیشرتر
فعالیت خود را بهصورت مدرسهای آغاز کرده بود و در ادامه با راهبرری شریخ مفیرد،
سید مرتضی و در نهایت ،شیخ طوسی به اوج بالندگی خود رسید و برهرغرم افرول آن
پس از هجرت شیخ طوسی به نج اشرف ،قرنها هیمنۀ فکرری خرود را برر دیگرر
مدار کالمی امامیه حفظ کرد.
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این مدرسۀ کالمی با وجود مطالعات ارزشمندی که انجام شده به دالیلی هنروز
نیازمند مطالعه و وارسیهای دقیرقتر اسرت .وجرود جریانهرای مختلر فکرری،
شخصیتهای مهم و تأثیرگبار و میرا کالمی مهم و گرران ،از سرویی و ّ
تطرورات
روشی و محتوایی کالم امامیه در این مدرسه و اتهام اعتزالی شدن کالم امامیره در آن
از سوی دیگر ،ررورت پژوهشهرای جدیرد در ایرن حروزه و کاسرتی تال هرای
گبشته را آشکار میسازد.
کتا پیش رو بخشی از کالن طرح «مدار کالمی امامیه» است کره در گرروه
کالم پژوهشکده کالم اهل بیت بخشهایی از آن پیشتر بره انجرام رسریده
تاریخ ِ
است و دیگر بخشهای آن در دست پژوهش اسرت .اثرر پریش رو در ترال بررای
برطرف کردن بخشی از غبار تاریخ کالم امامیه با بررسری جریانهرا ،شخصریتها،
ترا و اندیشههای مدرسۀ کالمی امامیه در بغداد ،به تحلیل و تبیین ّ
تطرورات کرالم
امامیه در فاصله آغاز غیبت صغرا تا برآمردن سرالجقه در محریط جغرافیرایی بغرداد
پرداخته است .امید است اثر حارر درآمدی شایسته در زمینۀ مطالعات تاریخ کالم
امامیه به ویژه در حوزۀ مدرسۀ کالمی بغداد باشد .بایسته اسرت از تمرامی اسراتید و
دوستانی که در مراحل گوناگون کار از راهنمایی آنان بهره بردم و با شرکیبایی و دقرت
با بنده همکاری کردنرد ،قردردانی کرنم .همچنرین شایسرته اسرت در ایرن مقرام از
مسهولین محترم پژوهشگاه قرآن و حدیث برهویژه رئریس محتررم پژوهشرکده کرالم
اهل بیت حجةاالسالم والمسرلمین اسرتاد محمردتقی سربحانی کره افرزون برر
نظارت و ارزیابی این اثر ،حق استادی بر نویسنده دارند ،تقدیر و تشکر کنم.
سید علی حسینیزاده خضرآباد

مقدمه

مقدمه

یکی از نزا های مهم در طول تاریخ تفکر اسالمی و شیعی ،بحث اصالت اندیشره و
هویت تشیع است .مخالفان تشیع از دیرباز با عناوین مختل و با تمسک به شواهد
و ادله گوناگون تال کردند تا نشان دهنرد آن چیرزی کره برهعنوان شریعه در تراریخ
وجود دارد امری است که از پیشینۀ تاریخی کهنری برخروردار نیسرت .آنران در ایرن
راستا برای هر دوره از تاریخ اندیشۀ شیعه فرریهها و نظریههایی مطرح کردهاند.
ّ
برای نمونه ،برای پیدایش تشیع با دستاویز قرار دادن داستان عبد اللره برن سربا و
کیسانیه تال کردهاند تا پیدایش تشیع را به یهرود ،ایرانیران ،گنوسریان و غرالت کره
بیرون از اندیشۀ اصیل اسالمی هستند ،نسبت دهند.
مخالفان امامیه در ادامه تال کردهاند با ارائره تصرویری نراق و مخردو از
اندیشۀ متکلمان مدرسرۀ کوفره ،در گرام اول اندیشرۀ کالمری آنران را در گسسرت از
اندیشه اهل بیت و برساختۀ ذهن متکلمان امرامی کوفره و برگرفتره از دیصرانیان،
غالت و دیگران بنمایانند و در گام بعدی با آشفته نمایاندن ایرن اندیشرهها در صردد
نفی دستگاه نظاممند کالمی در میان امامیه در عصر حضور بر آینرد .آنران در همرین
راستا تال دارند شکلگیری دستگاه نظاممند کالم امامیه را به مدرسۀ بغداد کره بره
تبع اندیشۀ معتزلیان شکل گرفته است ،نسبت دهند و با ایرن ترفنرد کرالم امامیره را
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بیبهره از اصالت و هویت مستقل معرفی کنند .نتیجه این مدعا کره از همران سردۀ
دوم پایهگباری شده است و تا امروز به شکل گسترده تبلیغ میشرود ایرن اسرت کره
نشان داده شود تشیع مولود در تاریخ اسالم با میرا اصیل اسالمی ارتباطی ندارد.
در پاسخ این ادعا ،اندیشمندان امامی از آغاز تال کردهاند تا نشران دهنرد کره
ً
بنیادهای فکر شیعی در سنت پیامبر و قرآن کریم بوده است .این تال هرا غالبرا
از دیرباز با رویکرد کالمی از سوی متکلمان امامی پیگیرری شرده و آنران در صردد
اثبات درستی اندیشههای کالمی امامیه ،بر اسا قررآن و سرنت نبروی ،برآمدهانرد.
هرچند این رویکرد الزم و رروری است ،امرا برا عنایرت بره رویکررد مخالفران در
شبههافکنی علیه اندیشۀ امامیه  -بهویژه در عصر حاررر  -کره برر پایرۀ رو تراریخ
تفکر است ،پژوهشهایی جدی و سترو از سروی اندیشرمندان امامیره برا رویکررد
تاریخ اندیشه که متأسفانه کمتر بدان توجه شده است ،رروری است.
این پژوهش در تال است در راسرتای پاسرخگویی بره همرین نیراز پژوهشری
بخشی از تاریخ کالم امامیه را بازخوانی کند و با نگاهی تاریخ کالمری چگرونگی و
چرایی ّ
تطورات کالم امامیه در مدرسۀ بغداد را بررسی کند و نسبت آن با کالم امامیه
در دوران حضور و اندیشۀ معتزلی را آشکار سازد.
ما برآنیم که کالم امامیه در طول تاریخ ،یک رشتۀ مشتر دارد که هویرت کرالم
امامیه است و در هر زمان ناظر به نصو و متناظر با شرایط زمانی ّ
تطوراتی به خود
دیده است .از همینرو ،به انفصال اندیشرۀ کالمری امرامی براور نرداریم و معتقردیم
اصولی مانند امامت ،توحیرد و تنزیره ،فاعلیرت حرق تعرالی و حریرت او ،عردالت
خداوند ،حکیمانه بودن نظام عالم ،مادی و جسمانی بودن آن ،تکلی و ارتباط آن برا
پادا ّ ،رد منزلة بین المنزلتین ،نبوت ،عصمت ،علم ویرژه امرام ،مقامرات ائمره
و ...همواره اصولی ثابت در کالم امامیه بودهاند که مراجعه به آثار کالمی متکلمان و
محد -متکلمان امامی در دورههای مختل این را نشان میدهرد .ادعرای مرا ایرن
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است که تاریخ اندیشۀ تشیع یک مقولۀ تدریجی و مستمر و همراه برا فرازوفرودهرای
طبیعی انسانی است؛ یعنی بین هویت معرفتی و کالمی تشریع و آنچره کره در بسرتر
ً
بیرونی جامعۀ شیعه رخ میدهد کامال فاصله میاندازیم .معتقردیم جامعرۀ شریعه و
شیعیان همچرون همرۀ گروههرای بشرری در تراریخ از یرک مسریر تکروین طبیعری
برخوردار بودهاند.
البته ،جامعۀ شیعه به این دلیل که رهبران معصوم داشته اسرت و شخصریتهای
بزرگی در هدایت آنها نقش داشتهاند ،ممکن است سرنوشتی متفاوت داشرته باشرد،
ولی نباید آرمانی و خیالی اندیشید که تشیع به معنای یک واقعیت تاریخی یرک امرر
خاروالعاده است و یکزمان به وجود میآیرد و از هریس سرنت تراریخی برخروردار
نیست .امامیه نیز مانند تمام پیروان ادیان از یک سریر طبیعری و تکروینی برخروردار
است .پس هر نظریهای که در با تاریخ اندیشۀ تشیع مطرح میشود ،بایرد بره ایرن
واقعیتهای تاریخی توجه داشته باشد.
باید در نظر داشت علم کالم ماهیتی متحول دارد و غیر از عقاید است که امرری
ثابت است و این ّ
تطور به معنای قبض و بسرط نیسرت و عمروم جامعرۀ شریعه ترابع
ً
متکلمان نبودهاند و تاریخ تفکر عالمان و تراریخ تفکرر مؤمنران الزامرا همسران
ً
نیست .کالم متکلمان بر خالف علم فقه درون گروهی و تبیینی نبوده ،بلکه غالبا
بیرونی و جدلی بوده و ناگزیر باید از کالم رقیب بهره بررد .از همرینرو ،حتری
الیۀ تفکر شفاهی عالمان با تفکر مکتو آنان را نمیتوان یکسان دانست.
افزون بر آنچه گفته شد ،کالم امامیه ویژگیهرایی دارد کره گراه ّ
تطرور در تراریخ
کالم آن را پررنگتر میکند .از جمله آنکه کالم امامیه ،یک کرالم پویاسرت کره در
مقابل پرسشهای زمان و حواد کالمی واکنش نشان میدهرد و ایرن برخاسرته از
عقلگرایی در کالم امامیه است که همانند فقه ،با اجتهراد را مفتروح میدانرد؛ بره
همین دلیل متکلمان امامیه فرزند زمان خود بوده و متناسب با نیاز مخاطب و شرایط
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زمانرۀ خررود در بالنرردگی کررالم امامیرره نقررشآفرررین بودهانررد .از ایررن جهررت نبایررد
ً
این ّ
تطورات را الزاما منفی ارزیابی کرد .از سوی دیگر ،امامیه از آن جهت که همرواره
بهعنوان اقلیت مطرح بوده است و با اکثریت مواجهه دارد .از اینرو ،نراگزیر بروده از
اهرمها و ابزارهای فکری روز استفاده کند ،چون اسا کالم تفاهم و زبران مشرتر
با رقیب است و از همینرو ،در همرۀ دورانهرا فرهنرگ روز و و دانرش زمانره مرورد
استفاده متکلمان امامی بروده اسرت و ایرن مسرهلهای مشرتر برین همرۀ متکلمران
مسلمان از جمله معتزله و اشاعره است.
با توجه به این نکات ،تاریخ کالم امامیه همانند دیگر مکاتب کالمری در مسریر
تاریخ دچار و دستخو تحول و ّ
تطور شرده کره مزیرت آن قردرت پاسرخگویی بره
جریانهای رقیب است ،اما نباید فرامرو کررد کره گراه درگیرر شردن در فضراهای
بیرونی و الزامات پاسخگویی به رقیب ،کالم ما را از توجه عمیرق بره درونمایرههای
کالم عصر حضور و ویژگیهای ویژه کالم اهل بیت غافل کرده است؛ اگرچره
ممکن است در کتب حدیث و دعا و کالم شفاهی متکلمران امرامی ایرن نکتره را
مورد توجه قرار داده باشند ،اما پژوهش پیش روی ،تاریخ مکتو کرالم امامیره را
بررسی کرده است.
این اثر نتیجه مطالعات خردتر در این دوره از کرالم امامیره اسرت کره در قالرب
مقاالت و رسالههای دکتری و پایاننامههای ارشرد  -بره ویرژه در پژوهشرکده کرالم
اهررل بیررت  -برره انجررام رسرریده اسررت کرره در اینجررا اگررر از تال هررای هم رۀ
پژوهشگران این عرصه تشکر نکرنم ،ناسپاسری اسرت .بسریاری از ایرن رسرالهها و
مقاالت با راهنمایی اسرتاد فرزانره حجرتاالسرالم والمسرلمین دکترر محمرد تقری
سبحانی به انجام رسیدهاند که فراتر از تخصصی کره در ایرن حروزه دارنرد ،خرود را
متعهد به معرفی معارف گهربار اهل بیت میدانند .نویسنده در کمال فروتنری از
این استاد گرانقدر و دیگر اساتیدی که سهمی در این اثر دارند ،سپاسگزاری میکنم.
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ً
به خاطر کوتاهیها و احیانا ک)فهمیهایی که در تصرنی ایرن اثرر داشرتهام از
ّ
محضر بقیةاللره االعظرم کره ایرن بضراعت مزجراة را تقردیم حضررتش نمرودهام،
عبرخواهم و امیدوارم توشهای برای یوم الحسابم از این اثر برگرفتره باشرم .در پایران
متوارعانه اعالم میکنم نقدهای همۀ اسراتید محتررم وخواننردگان محتررم را شرنوا
هستم و هرگز با اصالح این اثر را مسدود نمیدانم.

فصل اول :کلیات و مقدمات

فصل اول:
کلیات و مقدمات

درآمد
پس از افول مدرسۀ کالمی کوفه و فترتی چند دههای  -همزمان با آغاز غیبرت  -برار
دیگر کالم امامیه در قالب مدرسۀ کالمی بغداد بالندگی خود را آغاز کرد .افرزون برر
متکلم بنام نروبختی ،معتزلیران شیعهشردهای ماننرد ابنقبره رازی و ابنمملرک و
دو ِ
همچنین متکلمان امامی کمترشناختهشدهای مانند ابواالحو بصری و ابنجبرو یه
با تألی آثار ّ
مدون کالمی و تربیرت شراگردان و ارائرۀ یرک دسرتگاه نرو ین کالمری
با رونق کالم امامیه ،مدرسرۀ کالمری جدیردی را پایهگرباری کردنرد .ایرن مدرسرۀ
کالمی امامی در عصر شیخ مفید و سید مرتضی به اوج شرکوفایی خرود رسرید و ترا
قرنها هیمنۀ خود را بر کالم امامیه حفظ کرد.
در یک نگاه کلی و جدا از تفاوت جریانهای مؤثر و فعال درون ایرن مدرسره برا
یکدیگر ،میتوان گفت این مدرسۀ کالمی ،تفاوتهایی در رو و محتوا برا کرالم
امامیه در دوران حضور که در قالب مدرسۀ کوفره ارائره شرده برود ،داشرت .بره نظرر
میرسد چهار جریان فکری امرامی کره در میران خرود نیرز تفاوتهرایی داشرتهاند،
در ّ
تطور اندیشۀ امامیه درون مدرسۀ بغداد نقش داشتهاند .با اندکی مسامحه میتروان
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این جریانها را اینگونه دستهبندی کرد:
 .9معتزلیان شیعهشده؛ اعم از کسانی چون ابنمملک و ابنقبه که نام آنان در اختیرار
است و دیگرانی که تنها اندیشۀ کالمی آنان گزار شده است؛
 .5متکلمان امامی در عصر غیبت صغرا تا پیش از شیخ مفید؛ این جریان افرزون برر
نوبختیان ،متکلمان ناشناخته و گمنامی چون ابواالحو  ،ابنجبرویه ،ابوجیش
بلخی و سوسنجردی را که تنها برخی آراء آنان به دست ما رسیده در بر میگیرد؛
 .3شیخ مفید و برخی شاگردان همرأیش مانند کراجکی؛
 .6سید مرتضی و شیخ طوسی و دیگر متکلمان همسرو برا سرید مرتضری در بغرداد
همچون ابوالصالح حلبی.
مهمترین شاخصۀ مشتر جریانهای مدرسۀ کالمی بغداد ،دور شدن تدریجی
از مدرسۀ کالمی امامیه در کوفره در محتروا و رو کالمری اسرت؛ البتره ،میرزان و
چگونگی این واگرایی میان هر یک از جریانها و حتی شخصریتهای کالمری ایرن
مدرسه متفاوت است .این واگرایی از کالم دوران حضور در نهایت ،دستگاه کالمری
جدیدی در امامیه بنا نهاد که تا اندازهای به مکتب کالمی اعتزال نزدیک شد.
در عین حال ،شواهدی در دست است کره نشران میدهرد متکلمران امرامی در
بغداد تال میکنند بین اندیشههای کالمی امامیه و معتزله تفاوت نهنرد و برا تبیرین
تفاوتها ،شاخ های کالم امامیه را حفظ کنند.
ایررن دوره از ترراریخ کررالم امامیرره کرره مررورد توجرره پژوهشررگران برروده از
ً
چالشبرانگیزترین مدار کالمی امامیه به شمار میرود تا جایی که برخری 1اساسرا
این مدرسه را بهعنوان آغازی بر کالم امامی دانستهاند و برخی 2دیگر از اسرا آن را
 .1أمین ،ضحى االسالم446 ،؛ محیی الدین ،أدب المرتضى.31 ،
 .2نمونهای روشن از این دیدگاه را میتوان در آثار محمد علی امیر ّ
معزی مشاهده کرد (نک :ررایی« ،نظریرۀ
امامت باطنی در بوته نقد».)914-973 ،
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برخاسته از مکتب معتزله و واگرا از کالم مدرسۀ کوفه تحلیل کردهاند .به هرر حرال،
این مدرسۀ کالمی امامی همزمان با ورود سالجقه به بغداد و هجرت شریخ طوسری
از این شهر در جغرافیای بغداد به پایان رسید.
در این کتا با گزینش مهمترین اندیشههای رای) در کرالم اسرالمی آن عصرر،
مانند توحید و صفات ،جایگاه عقل و وحری ،معرفرت ،انسانشناسری ،اسرتطاعت،
وعده و وعید ،نبوت و امامت و ...و مقایسۀ این آراء در میان متکلمان امامی بغرداد و
متکلمان امامی عصر حضور در مدرسۀ کوفه ،نشان خواهیم داد که اندیشۀ متکلمان
امامی بغداد از چه ّ
تطوری برخوردار بوده است .همچنین برا تبیرین عوامرل مرؤثر در
تطور ،نشان میدهیم این ّ
این ّ
تطور تا چه اندازه به شرایط درونی کالم امامیه و تا چره
اندازه به شرایط بیرونی ارتباط دارد.
در این پژوهش ،افزون برر توصری و تحلیرل دیردگاه عالمران امامیره در دوران
حضور و مدرسۀ بغداد و تحلیل اجزای مدرسۀ بغداد ،برای تحقق هدف اصلی ایرن
کتا از مقایسۀ تطبیقی این اندیشهها با یکدیگر و گاه با معتزله فروگبار نکردهایم.
در همین راستا برای شناخت اندیشرههای متکلمران امرامی عصرر حضرور از
آنجا که آثار مکتو آنان در اختیار نیست و تنها گزار هرایی پراکنرده از اندیشرۀ
آنان در کتب کالمی ،تاریخی ،مقاالت ،حدیثی و رجرال برهجا مانرده؛ بره جمرع
شواهد و قرائن با رو تاریخی تحلیلی تکیه میکنیم .بردین معنرا کره افرزون برر
مراجعه به گزار مقاالتنگاران غیرامرامی صرحت و سرقم آن را در مقایسره برا
گزار های امامیه اعم از گزار مقاالتنگاران امامی ،گزار در آثرار ترراجم و
رجال امامیه و حتی آثار حدیثی امامی که این متکلمان در مسریر نقرل روایرات آن
بودهاند ،برمیرسیم.
البته ،در بررسی اندیشههای متکلمان جریان شیخ مفید و جریان سید مرتضی از
آنجررا کرره بسرریاری از آثررار آنرران در اختیررار اسررت ،برره آثررار آنرران اسررتناد میشررود
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در عین حال ،قرائن و شواهد دیگر نیز در این انتسا و استناد در نظر گرفته میشود.
بیشررترین گزار هررا از ترراریخ فکررر و تطر ّرور آن را بایررد در آثررار مقاالتنگرراری
جست .از مهمترین آثار مقاالتنگاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتره،
کتا مقاالت االسالمیین اشعری است .اگر چه اشعری نگاهی همدالنه برا امامیره
ندارد و نمیتوان چشمبسته به گزار های او تکیه کرد ،اما با عنایت به اینکه نسربت
به دیگر مقاالتنگاران غیرامامی انصاف بیشتری بره خررج داده و گزار هرای او از
دقت بیشتری برخوردار است و از سوی دیگر بیشترین گزار ها از اندیشۀ متکلمران
عصر حضور ،متکلمان گمنام امامی عصر غیبت صغرا و معتزلیان شیعهشده  -حتی
نسبت به آثار موجود امامیه  -در اختیار قرار میدهد؛ بایرد بره گزار هرای او توجره
ّ
جدی شود .نباید فرامو کرد که اشعری این اثرر مقاالتنگراری را در اواخرر سردۀ
ً
سوم ،یعنی دقیقا هنگامۀ آغاز کالم امامیه در مدرسۀ بغداد و زوال فترت کالم امامیره
نگاشته است.
بنابراین ،نزدیکترین گزار ها را نسبت به این دوران پرابهام کرالم امامیره ارائره
میدهد .اگر چه در همین دوران دو اثر مقاالتنگاری امرامی یعنری فرر الیری و
المقاالت الفر  -جدا از اختالفی که در مورد انتسا آن به ابو محمرد نروبختی و
ّ
سعد بن عبدالله اشعری است  -تألی شده و هماکنون در اختیار است ،امرا ایرن دو
اثر بسیار متشابه در مقایسه با مقراالت االسرالمیین اشرعری ،در مرورد اندیشرههای
متکلمان امامی مطلب چندانی گزار نکردهاند.
بیگمان اگر آثار مقاالتنگاری مفقود امامیره یرا آثرار کالمری متکلمران عصرر
حضور در اختیار بود ،چندان به این اثر غیرامرامی تکیره نمیکرردیم ،امرا برا همرین
شرایط نیز مقایسه گزار های اشعری برا شرواهد و قررائن موجرود در آثرار امامیره و
غیر آنان میتواند راهگشای ما در کش اندیشرۀ متکلمران امرامی برهویژه دو جریران
متکلمان امامی گمنام در عصر غیبت صغرا و متکلمران معتزلری شیعهشرده و حتری
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اندیشۀ متکلمان امامی عصر حضور باشد.
از دیگر آثار مقاالتنگاری در عصر مدرسۀ بغرداد کره در ایرن پرژوهش فرراوان
ً
مورد استفاده است ،کتا ا ائل المقاالت شیخ مفیرد اسرت .ایرن کترا تقریبرا در
میانۀ دورۀ تاریخی مورد نظر ما نگاشته شده است و میتواند بهعنوان یکری از منرابع
اصلی و مستقیم در این پژوهش به کار آید .هرچند شیخ مفید این اثرر گرانسرنگ را
برای تبیین تفاوتهای اندیشه خود با بنونوبخت و بیان تفاوت دستگاه کالمی امامیره
و معتزله به رشته تحریر در آورده ،اما از آنجا که بسیاری از آرای نوبختیان را گرزار
کرده ،اثری بینظیر برای شناخت اندیشه جریران نوبختیران و جریران شریخ مفیرد و
حتی متکلمان عصر حضور به شمار میآید.
همچنین برای ارزیابی گزار های مقاالتنگراران غیرامرامی در مرورد اندیشرۀ
امامیه از این اثر میتوان یاری جست .البته ،امامی بودن این اثر بدین معنا نیست کره
گزار های شیخ مفید همگی از دقت کافی برخوردارنرد ،بلکره بررای فهرم دقیرق و
ارزیابی گزار های شیخ مفید نیز همچون دیگر آثار مقاالتنگاری بایرد از شرواهد
بیرونی بهره جست .این مسهله بهویژه در گزار هایی که شیخ از جمهرور امامیره یرا
اجماعات امامیه نقل میکند ،اهمیت بیشتری مییابد .به هر حال ارزشمندترین اثرر
برای شناخت اندیشۀ نوبختیان همین کتا ا ائل المقاالت است.
افزون بر آثار مقاالتنگاری ،آثرار حردیثی امامیره در ایرن دوره برهویژه جوامرع
حدیثی امامیه که بیشرتر در مدرسرۀ قرم تردوین شردهاند ،از منرابع ارزشرمند بررای
شناخت اندیشههای کالمی متکلمان امامی در عصر حضوراند و همانگونره کره در
این پژوهش نشان خواهیم داد ،جریانهای مختل امامی در دوران حضور در نشرر
و گستر احادیث امامیه نقش داشتند که میتوان با عنایت به نرو روایراتی کره هرر
جریان نقل و منتشر میکند ،اندیشۀ کالمی آن را گمانهزنی کرد.
این رو هرچند نمیتواند در انتسا یک اندیشه به جریرانی خرا علرمآور
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باشد ،اما در کنار دیگرر شرواهد راهکراری بررای بازیرابی اندیشرههای جریانهرای
ً
کالمی امامیه در دورهای که تقریبا اثر مکتوبی از آن بهجا نمانده و غبرار گزار هرای
مغررانه آن را پرابهام کرده ،است.
افزون بر این منابع ،در آثار کالمی امامی و غیرامامی ،نیز گزار هرایی از آثرار،
اندیشهها و رویکرد متکلمان امامی این عصر بهجا مانده که در شناخت این مدرسره
بهویژه تا پیش از شیخ مفید ،بسیار سودمند است .در کنار این آثرار کالمری بایرد بره
منابع تاریخی که گزار های ارزشمندی در اختیار ما قرار میدهند ،اشاره کرد .ایرن
منابع به دالیل مختل زندگینامه ،اندیشه و آثار برخری متکلمران کره متأسرفانه در
دیگر آثار اشارهای بدانها نشده در اختیار ما قرار میدهند .از همرینرو ،در ایرن اثرر
فراوان مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در نهایت ،باید بر بهرهای کره از آثرار ترراجم ،فهرسرتنگاری و رجرالی امرامی و
غیرامامی در این اثر بردهایم ،تأکید شود .این دسته از آثار و در رأ آنها رجال نجاشرى
نیز اطالعات دست اول و گرانبهایی از این دورۀ تاریخی از کرالم امامیره در اختیرار مرا
قرار میدهند؛ از همینرو ،از منابع پرارجا در این پژوهش به شمار میروند.

پیشینه پژوهش
بیگمان برای روشن شدن تاریخ کالم امامیه و فهم دقیق فرایند شکلگیری و توسرعۀ
اندیشررۀ کالمرری شرریعی ،پژوهشهررای پراکنررده کرره تنهررا برخرری اندیشررهها یررا
شخصیتهای کالمی را از این منظر مورد مطالعه قرار دادهاند ،کارایی الزم را نردارد
و باید ناظر به این پژوهشهای خرد ،پژوهشی فراگیر در یک نگاه کلی ایرن ّ
تطرور را
به تصویر کشید تا در پرتو آن ،ابعاد پنهان و ناشرناخته تراریخ تشریع کره در زیرر آوار
عصبیت یا غبار بیخبری و سهلانگاری مردفون شردهاند  -بره شریوهای روشرمند و
علمی  -بازنمایانده شود.
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برای انجام این مهم ،پیش از هر چیرز بایرد برا پژوهشهرایی بره صرورت خررد
بسیاری از موروعات ،شخصریتها و حتری جریانهرای مطررح در ایرن کترا را
بررسیده باشند تا بتوان بر اسا آن به یک طرح کالن و یک چارچو نظری استوار
رسید .از همینرو ،به معرفی این مطالعات که در ایرن پرژوهش مرورد اسرتفاده قررار
گرفته میپردازیم .البته ،این به معنای پبیر نتایجی که این مطالعات بردان رسریده
نیست و چهبسا نقدهایی بر رو یا محتوای همین مطالعات در ایرن کترا مطررح
شده است .هرچند هیس یک از این مطالعات گسترۀ زمانی و موروعی این کترا را
مطالعات به انجام رسیده یرا
با هم ندارد ،اما در یک تقسیمبندی کلی گروهی از این
ِ
در حال پژوهش ،تنها ّ
تطور برخی اندیشههای کالمی امامیه ماننرد عقرل ،معرفرت،
استطاعت ،بداء ،امامت را بهصورت تکاندیشره در ایرن برازۀ زمرانی بررسریدهاند و
گروهی دیگر برخی این جریانها یا بخشی از این بازۀ زمرانی ماننرد مدرسرۀ کوفره،
معتزلیان شیعهشده ،نوبختیان ،شیخ مفید ،سید مرتضی را مورد مطالعه قرار دادهاند.
البته ،برخی آثار نیز هرچند با نگاه تاریخ کالمی ّ
تطرورات تراریخ کرالم امامیره را در
این محدودۀ زمانی بررسیدهاند ،اما ّ
تطور محتوای اندیشهها را کمتر مقایسه کردهانرد
و بهصورت کلی ّ
تطورات کالم امامی را در رو بررسیدهاند.
الف) از میان پژوهشهای گروه اول میتوان به آثار ذیل اشاره کرد:
 .9ررایی ،محمد جعفرّ « ،
تطور جایگاه و معنای عقل در امامیه تا نیمه قرن پنجم»،
رسالو دکتری ،دانشگاه ادیان و مباهب . 9315 ،بخشهایی از ایرن رسراله در
قالب مقاالتی در مجلههای نقد نظر ،تحقیقات کالمى و کالم اهل بیت بره
چاپ رسیدهاند.
 .5مکتوبیان ،یوس « ،بررسری تطبیقری مسرهله برداء در مدرسرۀ کوفره و بغرداد»،
پایاننامو کارشناسى ارشد ،دانشکده علوم حدیث. 9311 ،
 .3امیر ّ
معزی ،محمد علی ،پییوای ربانى در تیری نسترتین9115 ،م .ایرن اثرر کره
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ترجمۀ فارسی آن تاکنون به چاپ نرسیده با عنروان
 Originelدر سال  9115میالدی به زبان فرانسه و دو سال بعرد بره زبران انگلیسری
منتشر شده است .امیر ّ
معزی در این اثر با تکیه بر مباحث امامت و جایگراه عقرل
در امامیه به بازشناسی اندیشۀ امامیه در ایرن دوران برا رو پدیدارشناسری همرت
1
گمارده است .ما پیشتر در مقالهای مشتر این اثر را نقد کردهایم.
 .6اسکندری ،محمد علی« ،بررسی تطبیقری اسرما و صرفات در مدرسرۀ کالمری
کوفه و بغداد» ،پایاننامو کارشناسى ارشد ،دانشکده علوم حدیث. 9311 ،
 .5حسینی بهارانچی ،سید احمد« ،بررسی تطبیقی مسهلۀ عقل و وحری در مدرسرۀ
کوفه و بغداد» ،پایاننامو کارشناسى ارشد ،دانشکده علوم حدیث. 9311 ،
 .4منتظری ،محمد حسین« ،بررسی تطبیقی مسهلۀ علم و معرفت در مدرسۀ کوفه و
بغداد» ،پایاننامو کارشناسى ارشد ،دانشکده علوم حدیث. 9311 ،
 .7مصباح ،مجید« ،بررسی تطبیقی مسهله امامت در مدرسۀ کالمی کوفه و بغداد»،
پایاننامو کارشناسى ارشد ،دانشگاه قرآن و حدیث. 9319 ،
 .4سبحانی ،محمد تقی ،مدرسۀ کوفو در د ره نظریوپردازی ،این اثرر کره پیشرتر در
قالب در گفتارهایی در انجمن کالم ارائه شده توسرط انتشرارات دار الحردیث
در دست چاپ است.
 .1گروهرری از نویسررندگان ،جتررتارهایى در مدرسررۀ کوفررو ،ایررن اثررر کرره در قالررب
مجموعه مقاالت منتشر میشود ،بره کوشرش اکبرر اقروام کرباسری و زیرر نظرر
محمد تقی سبحانی ،توسط انتشارات دار الحدیث در دست چاپ است.
 .91گروهی از نویسندگان ،جتتارهایى در مدرسۀ قم ،این اثر که در قالب مجموعره
مقاالت منتشر میشود ،به کوشش سید حسن طالقانی و زیر نظرر محمرد تقری
سبحانی توسط انتشارات دار الحدیث در دست چاپ است.
Le Guide Divin Dans le shi'ism

 .1نک :ررایی« ،نظریه امامت باطنی در تشیع نخستین در بوته نقد»،

.914 -973

فصل اول :کلیات و مقدمات |

00

 .99گروهی از نویسندگان ،جترتارهایى در مدرسرۀ بارداد ،ایرن اثرر کره در قالرب
مجموعه مقاالت منتشر میشود ،به کوشش سید علی حسینیزاده خضرآباد و زیرر
نظر محمد تقی سبحانی توسط انتشارات دار الحدیث در دست چاپ است.
.95جمعی از نویسندگان ،فصلنامه نقد نظر44 ،45 ،و.47
 .93امیرخانی ،علی« ،معرفت اضطراری در اندییوهای نستتین اسرالمى ترا قررن
پنجم» ،رسالو دکتری ،دانشگاه ادیان و مباهب اسالمی. 9316 ،
ب) از میان پژوهشهای گروه دوم میتوان به کتب و پایاننامههای ذیل اشاره کرد:
 .9اسعدی ،علیررا ،هیام برن حکرم ،قرم :پژوهشرگاه علروم و فرهنرگ اسرالمی،
. 9344
 .5اسعدی ،علیررا ،سید مرتضى ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 9319 ،
 .3مکدرموت ،مارتین ،اندییوهای کالمى شیخ مفید ،ترجمرۀ احمرد آرام ،تهرران:
دانشگاه تهران. 9343 ،
 .6حسینیزاده خضرآباد ،سید علری ،نوبستیران ،قرم :پژوهشرگاه علروم و فرهنرگ
اسالمی. 9313 ،
 .5اقوام کرباسی ،اکبر ،مؤمنالطا  ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 9313 ،
 .4سامی النشار ،علی ،نیأه الفکر الفلتفى فى االسالم ،قاهره :دار السالم9651 ،و.
 .7فان .ا  ،جوزی  ،علرم الکرالم المجتمر  ،ج ،9بغرداد  -بیرروت :منشرورات
الجمل5114 ،م.
 .4نیومن ،اندرو جی ،.د ره شکلگیری تیی د ازده امامى ،ترجمۀ مهدی ابوطالبی
و دیگران ،قم :انتشارات شیعهشناسی. 9344 ،
 .1مادلونگ ،ویلفرد« ،کالم معتزله و امامیه» ،مکتبها فرقوهای اسالمى در سدههای
میانى ،ترجمۀ جواد قاسمی ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی. 9347 ،
ّ .91
مدرسی طباطبایی ،سیدحسین ،مکتب در فرایند تکامل ،ترجمۀ هاشم ایزدپناه،
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تهران :انتشارات کو یر. 9346 ،
 .99جبرئیلرری ،محمدصررفر ،س ریر تطررور کررالم شری و ،ته رران :سررازمان انتشررارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. 9341 ،
 .95کیانی فرید ،مریم ،کالم شی و کالم م تزلو ،دانشگاه ادیان و مباهب. 9313 ،
 .93جعفری ،محمدررا« ،الکالم عنرد االمامیره ،نشرأته و ّ
تطروره» ،تراثنرا31 ،
و9693 ،39و.
 .96المدن ،علی ،تطور علم الکالم االمامى ،مراجعه :قاری عبردالجبار الرفراعی،
بغداد :مرکز دراسات فلسفة الدین9639 ،و.
 .95بارانی ،محمد ررا ،بررسى تاریسى ت امل فکری سیاسى امامیو با فرقوهای
م تزلو ،حنابلو اشاعره در عصر آل بویو در بارداد ،قرم :پژوهشرگاه حروزه و
دانشگاه. 9315 ،
در ابتدا باید گفت که همۀ این آثار مورد توجه نویسنده بوده و از آنهرا اسرتفاده بررده و
در نگاهی گستردهتر میتوان برخی آثار دیگر را نیز در شمار پژوهشهایی که پیشرینۀ
این اثر است ،نام برد .هرچند تفصریل نقرد و بررسری و بیران تفراوت پژوهشهرای
پیشگفته با اثر پیشرو در این بخش نمیگنجد ،امرا در یرک بیران کلیترر میتروان
گفت که تفاوت پژوهشهای دسته اول برا اثرر پریش رو از جهرت دامنره مباحرث و
موروعات است که در مطالعات مورد اشاره با تکیه برر ترک مسرهله ّ
تطرور اندیشرۀ
امامیه در این بازۀ زمانی بررسی شده اسرت ،امرا اثرر حاررر برا بررسری مجموعره
اندیشههای کالمی مطرح در یک دستگاه کالمریّ ،
تطرور کرالم امامیره را بررسریده
است .اگر چه مطالعات پیشگفته در تک مورو مورد مطالعه بهصرورت جزئیترر
ورود کردهاند ،اما بیگمان بررسی ّ
تطور یک دسرتگاه کالمری بره نگراهی جرامع در
موروعات مختل نیاز دارد .البته ،اشاره به این نکتره الزم اسرت کره در مطالعرات
ً
انجام شدۀ دستۀ اول  -به خالف این پژوهش  -تقریبرا نقرش معتزلیران شیعهشرده و
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نوبختیان مورد توجه نبوده یا گبرا از آن عبور شده که غفلت از این مسهله در نتای) بره
دستآمده اثرگبار است و از آنجا که تک مسرهله را بررسری کردهانرد ،نتوانسرتهاند
نگاه جامعی از ّ
تطورات کالم امامیه در مدرسۀ بغداد ارائه دهند.
تفاوت کلی اثر پیش رو با مطالعات دسرته دوم نیرز در برازه زمرانی و گسرتردگی
جریانهای کالمی مورد مطالعه است .بررای نمونره ،جرامعترین اثرر در ایرن دسرته
کتا اندیشههای کالمی شیخ مفید اسرت کره نویسرنده در آن تنهرا بره تفاوتهرای
اندیشررهای شرریخ مفیررد بررا سررید مرتضرری و شرریخ صرردوو اشرراره دارد و همنرروایی
شیخ مفید با معتزلۀ بغداد را نشان داده است .از سوی دیگر در بیشتر این پژوهشهرا
بدون توجه به کالم امامیه در دوران حضور ،به گرایش کالم امامیه بره معتزلره توجره
نشان داده شده تا ّ
تطور کالم امامیه در بغداد نسبت به کالم امامیه در دوران حضور.
افزون بر تفاوت گسترۀ مورد مطالعه در این پژوهش با دیگر آثار تدوین شرده در
این حوزه ،تحلیل و تبیین ایرن ّ
تطرور کالمری در آثرار مرورد اشراره بره ایرن دقرت و
گستردگی مورد توجه نبوده است .بنابراین ،پژوهشری کره ماننرد ایرن اثرر مهمتررین
اندیشههای همۀ جریانهای تأثیرگبار بغداد را تحلیل و با یکدیگر و با اندیشرههای
متکلمان دوران حضور مقایسه کرده باشرد و در نهایرت ،چرایری و چگرونگی ّ
تطرور
کالم امامیه را پس از دوران حضور بررسیده باشد ،در دست نیست و این نگاشرته از
این جهت با دیگر آثار موجود متفاوت است.

مفاهیم
ّ
تطور
واژه «طور» در لغت عر به معنای «تارة» به کار رفته است 1کره در فارسری معرادل
 .1ابنمنظور ،لتان ال رب ،ج،6
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«گاهی» یا «دورهای از زمان» است .این واژه همچنین به معنای «حال» و در شرکل
جمع به معنای «احوال» به کار رفته است .شکل فعلی این واژه در کتب لغرت رایر)
ً
نیست و در شکل ثالثی مزید و در با تفعل اصال به کار نرفته است .با ایرن حرال،
این لغت در استعماالت جدید زبان عربی و همچنرین در زبران فارسری بره فراوانری
بهکار رفته است .معنای رای) و نخست ّ
تطور در عربی نوین تکامرل یرافتن و توسرعه
یافتن است 1که معادل  evolutionدر زبان انگلیسی است .نظریه تکامرل دارویرن نیرز
که در زبان انگلیسی  The theory of evolutionخوانده شده است ،در عربری بره نظریرۀ
تطور االنوا » ترجمه شده است .البتهّ ،
طور» یا « ّ
«الت ّ
تطور به معنای دگرگونی و تغییر
ً
اتفاقا ّ
تطور در زبان فارسری بره معنرای دوم بره کرار رفتره
نیز استعمال شده است 2و
است 3و در این اثر مقصود ما از ّ
تطور همین تحول و تغییر دیدگاه امامیه در پن) سدۀ
نخست است و در پی اثبات تکامل و پیشرفت دیدگاه امامیه نیستیم.
البته ،مقصود ما از ّ
تطور تنها تحوالت و تغییررات علمری مترداول در یرک علرم
تطور نمیدانیم ،بلکه « ّ
نیست .به بیان دیگر ،هر تغییری را ّ
تطور بیش از هرر چیرز بره
تحوالتی اشاره دارد که خارج از فرایندهای معمول و متداول در هر علم رخ میدهرد
و مفاهیم بنیادین و یرا جهتگیریهرای دانرش را ترا انردازه زیرادی مترأثر میسرازد.
برای مثالّ ،
تطور علمی در دانش فیزیک آنگاه رخ داد که طبیعیات قدیم جرای خرود
را به مفاهیم و رو شناسی جدید در فیزیک نوین داد و یا هنگامی که بر اثرر ترراکم
دادههای جدید از اعتبار اولیه فیزیک نیوتنی کاسته شد و به تدری) فیزیک نسبیت یرا
4
فیزیک کوانتومی جای آن را گرفت».
 .1آذرنو  ،فرهنگ م اصر عربى -فارسى.615 ،
 .2همان؛ نعمة ،المنجد فى اللاة ال ربیة الم اصرة.153 ،
 .3انوری ،فرهنگ سسن ،ج.9779 ،3
 .4سبحانی« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها».1 ،
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بنابراینّ « ،
تطور در یک دانش به فراز و فرودهای کالن در مسیر تحول یرک علرم
1
اشاره داد و نشان از یک تحول بنیادین در سیاو کلی دانش است».
تطور در اندیشههای کالمی عالمان امامیه ّ
همچنین باید افزود که الزمۀ ّ
تطور در
معارف اساسی دین یا مبهب نیست .در حقیقت ،در این کتا در پی بیران تکامرل
و ّ
تطور معارف اساسی امامیه نیستیم ،بلکره معرارف اساسری دیرن و مترون مقرد
وحیانی اموری ثابت هستند و فهم این عالمان امامیه از این متون است کره در طرول
تاریخ تغییر پیدا کرده است .از اینرو ،اذعان به ّ
تطور در این عرصه نه تنها بره معنرای
نسبیتاندیشی در معارف دینی نیسرت ،بلکره کوششری اسرت بررای فهرم دقیرقتر
ریشههای تاریخی اندیشۀ دینی کنونی و گشرودن راهری بررای بازسرازی آن در سرایۀ
2
مضامین وحیانی و عقالنی.
کالم امامیه
اصطالح کالم امامیره خرود ترکیبیافتره از دو اصرطالح کرالم و امامیره اسرت کره
بهاختصار آن را تبیین میکنیم .مراد از علم کالم در عصر حضور ائمه  ،بخشی از
معارف اسالمی در مقابل فقه است که به دفا از آموزههرای دینری اعرم از احکرام و
شریعت و معارف اعتقادی و نظری میپردازد .اما کالم از نظرر مترأخرین ،حروزهای
است که فهم و دفا از مباحث نظری و معرفتی را پوشرش میدهرد .همرین تفراوت
است که زمانی که بهدنبال وجه تسمیه دانش کرالم مریگرردیم مرا را دچرار مشرکل
میکند .تعری نخستینی که در دو دانش فقه و کالم مطرح بوده ،از جهرت رسرالت
دوگانه علوم اسالمی است .رسالت نخست این است که درونمایه منابع وحیرانی و
 .1همان.
 .2نک :حنفی« ،تاریخمندی دانش کالم»،
.91-1
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معارف دینی را به انسان بشناساند تا او بفهمد دین چره میگویرد رسرالت دوم ایرن
است که از همین درونمایههای معارف دینی در مقابل خصم و شبهات دفا کنرد و
به تبیین آنها بپردازد.
در این تعری  ،هر دو دانش فقه و کالم ،شامل معارف نظری و معرارف عملری
میشدند؛ به این معنا که فقه نیز شامل فهم مباحرث اعتقرادی میشرد و بره احکرام
شرعی اختصا نداشت ،همچنان که کالم نیز شامل معارف عملی به معنای دفا
از فلسفه احکام میشد .در این مقطع ،کار کالم ،دلیلآوری بود .برای مثرال ،فرارابی
ً
در کتا احصاء ال لوم نیز عینا همین تعری را ارائه میکند و بعدها نیز ابنخلردون
و دیگران این تعری را مطرح کردهاند.
در بررسی تاریخ و وجه تسمیه این دو دانش نیز میتوان این مطلرب را دریافرت.
برای مثال ،به این دلیل به این دانش ،کالم میگفتند که کالم به معنای بحث کرردن و
سخن گفتن است و به این دلیل ،فقه را چنین نامی نهادهاند که به معنای فهرم عمیرق
است .با یک دانش ،کل گسترۀ دین را میفهمید و با دانشی دیگر نحروه دفرا از کرل
گسترۀ دین را فهم میکنید .درنتیجه اینکه ما در اینجا با واژۀ کالم سر و کرار داریرم
که خود دچار تحول شده است و از معنای گسترده کالم که شامل عقاید و احکام
میشد در دورۀ متأخر گستردهتر شرد و فهرم حروزۀ عقایرد نیرز بره کرالم داده شرد؛
بهگونهای که امروزه در تعری کالم ،آن را دانشی میدانند که به فهم ،تبیین و دفا از
عقاید میپردازد .این تعری از نظر رو شناسی گستر یافت و از نظر مورروعی
1
ریق شد .این تحول از مدرسۀ بغداد آغاز میشود.
بنابراین ،آنچه فارابی در تعری علم کالم گفتره اسرت ،مبنری برر اینکره کرالم
ملکهای است که آدمی به وسیله آن میتواند از عقاید و افعالی که صاحب دین به آن
 .1سبحانی« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها»،

.4-7
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تصریح کرده دفا کند و باطل بودن هر آنچه با دین مخال اسرت را اثبرات کنرد،
شاید ناظر به کالم به معنای نخستین آن باشد .به جز فرارابی برخری مستشررقان نیرز
این ادعا را نسبت به علم کالم مطرح کردهاند؛ برای مثال ،لوئیس گاردیره در مقایسرۀ
علم کالم و ّ
الهیات مسیحی همین ادعرا را مطررح کررده و میگویرد علرم کرالم در
اسالم تنها به دفا از اسالم میپردازد و این علم را میتوان معادل  Apologyدانسرت،
الهیات؛ زیرا علم ّ
نه ّ
الهیات در پی فهم ایمران اسرت و در علروم اسرالمی علرم فقره
2
عهدهدار این بخش است نه کالم.
دیدگاه فارابی ،جاحظ در رسالة فى صناعة علرم الکرالم ،علرم کرالم را
در مقابل
ِ
3
اصلیترین علم میداند که به فهم یقینی عقاید دینی میپردازد و این علرم را در مقابرل
«علم الفتیا» که همان علم فقه و حرالل و حررام اسرت قررار میدهرد 4.مشرابه همرین
دیدگاه در سخنان ابوحیان توحیدی نیز آمده است:

1

اما علم الکالم فإنه با من االعتبار فی اصول الدین یدور النظرر فیره علری
محض العقل فری التحسرین والتقبریح و االحالرة والتصرحیح واالیجرا
والتجویز واالقتدار والتعدیل والتجرویر والتوحیرد والتفکیرر واالعتبرار فیره
ّ
5
ینقسم بین دقیق ینفرد العقل به وبین جلیل یفز الی کتا الله تعالی فیه.

در مجمو این تعری از علم کالم با فهمی که از این علرم در مدرسرۀ بغرداد ارائره
میشد نزدیکتر است.
 .1فارابی ،احصاء ال لوم.44 -45 ،
 .2بدوی ،مذاهب االسالمیین .96-93 ،برخی اندیشمندان امامیه در دورۀ معاصر نیز این دیردگاه را مطررح
کردهاند (نک :سبحانی« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها»4-7 ،؛ برنجکار ،ر ششناسى علرم کرالم،
.)59 -91
 .3جاحظ ،رسائل الجاحظ 56 -53 ،و 317؛ جاحظ ،المحاسن االضداد.4 ،
 .4جاحظ ،رسائل الجاحظ.54-57 ،
 .5ابوحیان توحیدی ،ثمرات ال لوم.913 -915 ،
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با این حال ،در این کتا همانطور کره در تلقری امرروزین نیرز مرسروم اسرت،
معنایی گستردهتر از علم کالم اراده کردهایم و همۀ آثاری را که به مورو عقاید دینی
در دو حوزۀ فهم و دفا پرداختهاند ،در این دایره به حسا آوردهایرم .بنرابراین ،آثرار
محدثان بزرگی مانند کلینی در این کتا بهعنوان اثری کالمی بررسی خواهرد شرد.
بیشک ،محدثان بخش قابلتوجهی از بار اندیشۀ اسرالمی را بره دو کشریدهاند و
بیتوجهی به این جریان فکری هر پژوهشی را در تراریخ اندیشرۀ اسرالمی بینتیجره
خواهد گباشت.
همچنین در مورد اصطالح امامیه نیز بایرد گفرت مرراد از ایرن اصرطالح گرروه
خاصی از شیعیان است که به امامت دوازده امام باور دارند و به اصطالح اثنا عشرری
هستند .البته ،این واژه برای شیعیان اثنا عشری از اواخر دوران حضرور برهکار گرفتره
شد و در آغاز چیزی بنام امامیه نداریم ،ولی در ایرن کترا مرراد از امامیره گروهری
هستند که تا پیش از جعل اصطالح «امامی» برا عنراوین دیگرری چرون ،جعفرری،
قطعیه و رافضی شناخته میشدند .در حقیقت ،با این اصطالح افزون بر غیرشریعیان
گروههایی چون کیسانیه ،اسماعیلیه و زیدیه خارج میشوند.
در نهایت ،باید تبکر داد که علم کالم ماننرد دیگرر دانشهرای بشرری سرشرتی
بشری دارد و حاصل فهم مسلمانان است .از همینرو ،باید بین علرم کرالم و کترا
الهی و سنت معصومین تفاوت نهاد .بدین سبب ،بررای علرم کرالم  -بررخالف
متون وحیانی  -میتوان آغاز و انجامی در نظر گرفت و از ّ
تطور و درستی و نادرسرتی
آن سخن به میان آورد.
مدرسه
در این رساله به وفور از اصطالح «مدرسه» بهصورت مضاف استفاده میشود و گراه
از کالم امامیه در دوران حضور با عنوان «مدرسۀ کوفه» و از کالم امامیه در بغداد برا
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عنوان «مدرسۀ بغداد » یاد میشود .منظرور از «مدرسره» در اینجرا همران معنرایی
است که امروزه در زبان عربی به کار میرود و در زبران فارسری بررای آن بیشرتر واژۀ
«مکتب» بهکار میرود؛ برای مثرال ،گفتره میشرود «مکترب کوفره» و یرا «مکترب
بغداد» .البته ،گاه در زبان فارسری بره همران معنرایی بره کرار مریرود کره بررای آن
«مبهب» به کار میرود مانند «المباهب الفقهیره» .در حقیقرت ،مرا از «مدرسره»
یک حوزۀ فرهنگی  -جغرافیایی را اراده میکنیم تا یک مکتب فکری معین .از اینرو،
مدرسه را به مجموعهای از متخصصان در یک رشتۀ معین علمی اطالو میکنیم که
در تعامل با یکدیگر و برمحور یک محیط جغرافیایی محدود ،به تولید محصروالت
نوین علمی دست میزنند .بنابراین ،ممکن است که در یک مدرسره ،بریش از یرک
«جریان» علمی به ظهور رسد و چهبسا در یرک مدرسره ،جریانهرای مخرال بره
رویارویی با یکدیگر بپردازند.
مدرسه ،سه ویژگی اصلی و دو ویژگی غیراصلی دارد؛  )9جایی که یرک سرنت
علمی متمایز از قبل و از دیگر مدرسهها بهلحاظ محتوا یرا رو شناسری ارائره شرده
باشد؛  )5یک حوزۀ تعلیم و تعلم رخ دهد ،یعنی سلسله انتقال سنت علمری شرود؛
 )3یک ادبیات کالمی و علمی تولید شود ،خواه شفاهی باشد یا کتبی .اگر ایرن سره
ویژگی با هم جمع شوند یک مدرسۀ کالمی داریم .دو ویژگی غیراصلی نیرز وجرود
1
دارد )9 :در یک حوزۀ جغرافیایی رخ دهد؛  )5در یک بازۀ زمانی رخ دهد.
تبکر این نکته الزم است که قلمررو بحرث حاررر بره مردار کالمری امامیره
محدود شده و از دیگر مدار کالمی شیعه همچون زیدیره ،کیسرانیه و اسرماعیلیه
پرهیخته است تا حتیاالمکان از تشتت و پراکندگی مورو در امان ماند و بتواند در
این پژوهش به ّ
تطورات کالم امامیه در مدرسۀ بغداد نگاهی گسترده داشته باشرد .در
اندیشۀ امامیه نیز تنها به حوزۀ کالم به معنای خرا آن بسرنده شرده ترا از ورود بره
 .1سبحانی« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها»،

.1-4
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اندیشۀ اخالقی ،عرفانی و فقهی پرهیز کنیم؛ هرچند اذعان داریم که در یک تحلیرل
عمیق از تاریخ کالم نمیتوان دیگر وجوه معرفرت را نادیرده انگاشرت .همچنرین برا
وجررود اینکرره کررالم امامیرره در بغررداد پیشررینهای پرریش از غیبررت دارد و برخرری
اصحا ائمه و متکلمان امرامی مدرسرۀ کوفره از جملره مرؤمن الطراو ،هشرام
بن حکم ،علی بن منصور کوفی و علی برن اسرماعیل بره بغرداد مهراجرت کردنرد،
مبهب بغردادی االصرل ماننرد ابرن ابری عمیرر و یرونس
همچنین اندیشوران امامی
ِ
بن عبدالرحمن در بغداد حضور داشتند ،اما از آنجا کره ایرن دوره را امترداد مدرسرۀ
کوفه میدانیم ،در قلمرو این پژوهش قرار ندارد و این اثر تنها به ّ
تطورات کالم امامیره
در بازۀ زمانی آغاز غیبت صغرا تا افول آل بویه میپردازد.
جریان
مراد از جریان در این رساله ،گروهی از صاحبان یک اندیشۀ فکری است که براحفظ
ویژگیها و عناصر اصلی آن مدرسۀ کالمی ،در برخی ویژگیهای بینشی و روشی یا
گرایشی از دیگر گروههای دیگر در آن مدرسه جدا میشود .پس جریان ،یرک گرروه
اجتمرراعی اسررت کرره برره یررک مدرسررۀ علمرری متصررل اسررت .یعنرری منررابع و
چارچو های خود را از همان مدرسۀ علمی میگیرد .اما این گروه اجتمراعی در
بین گروههای دیگری که در این مدرسره هسرتند ،تفراوت دارد .ایرن تفراوت گراهی
بهلحاظ رو شناختی است.
برای مثال ،جریانی عقلگرا هستند و جریان دیگر نقلگرا یا برای مثال ،آنها بیشتر
به ادلۀ قیاسی استناد میکنند و اینها به ادله استقرائی .همچنرین ایرن تفراوت ممکرن
است در محتوای عقاید باشد؛ برای مثال ،دو جریران یرک مدرسره ،از علرم امرام و
عصمت او برداشت متفاوتی دارند .با تغییر در مختصات جزئری آن عناصرر اصرلی
1
یک جریان درست میشود.
 .1همان.
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عصر حضور
در این کتا مراد از عصر حضرور تمرامی دوران حضرور معصروم اسرت کره از
ابتدای بعثت تا اآغاز غیبت صغرا را در بر میگیرد؛ البته ،با توجره بره اینکره تصرویر
روشنی از کالم نظری امامیه در مدرسۀ مدینه یعنی تا پیش از عصر امام براقر و امرام
صادو در دست نیست ،محور کرالم امامیره در دوران حضرور را مدرسرۀ کوفره
میدانیم که دستکم تا پایان عصر امام ررا را در برر میگیررد و پرس از آن دورۀ
فترت آغاز میشود .در عین حال ،تأکید میشود در این کتا نسبت به گزار هرای
موجود از اندیشۀ عالمان امرامی و روایتهرای ائمره در دیگرر دورههرای عصرر
حضور یعنی پیش از مدرسۀ کوفه و دورۀ فترت بیتوجه نیستیم.

سیر تاریخی کالم امامیه تا پایان مدرسۀ بغداد
در این فصل با نگاهی به سیر تاریخ کالم امامیه تا پایان مدرسرۀ بغرداد ،بره بررسری
مدار کالمی امامیه و همچنین جریانهای کالمی فعال در این مردار و میررا
کالمی آنان در بازۀ زمانی تعیینشده میپردازیم .پیشتر پژوهشهایی به بررسی ایرن
مسهله پرداختهاند؛ 1از همینرو ،ما بهصورتی گبرا از آن عبور میکنیم و تنهرا بخرش
مربوط به مدرسۀ بغداد با تفصیل بیشتر گزار میشود .بدیهی است در این بخرش
به اندیشههای کالمی این مدار و جریانها بهصورت جزئی اشاره نمیشرود .ایرن
فصل زمینهای مناسب برای فهم بهتر چگونگی ّ
تطور کالم امامیه در بغداد است کره
 .1برای نمونه ،نک :فان ا  ،علم الکالم المجتم  ،ج551-354 ،9؛ سبحانی« ،کالم امامیه :ریشرهها و
رویشها»36-55 ،؛ سبحانی ،مدرسۀ کوفو در د ره نظریوپردازی؛ اقوام کرباسی« ،مدرسه کالمی کوفره»؛
سید حسن طالقانی« ،مدرسۀ کالمی قم»؛ ررایی« ،امترداد جریران فکرری هشرام بنحکرم ترا شرکلگیری
مدرسه کالمی بغداد»؛ جبرئیلی« ،سیر تطور کالم شیعه» ،دفتر دوم75-44 ،؛ المدن ،تطرور علرم الکرالم
االمامى.969-957 ،
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در آینده به تبیین آن خواهیم پرداخت.
از آنجا که کالم امامیه در بستر کالم اسالمی شکل گرفته و تحوالت و ّ
تطورات
کلی تاریخ کالم اسالمی در آن همانند دیگر مکاتب کالمری تأثیرگربار بروده ،الزم
است در ابتدا گزارشی از ّ
تطور کالم اسالمی در این دوره بیران شرود .بیگمران ارائرۀ
دورنمایی کلی از ّ
تطورات تاریخ کالم اسالمی میتواند ما را در شرناخت دقیرقتر از
تاریخ کالم امامیه یاری رساند.

مراحل ّ
تطور کالم اسالمی در سدههای نخستین
فارغ از اختالفاتی که تاریخ کالم امامیه برا دیگرر ِف اررو اسرالمی دارد ،تراریخ کرالم
ً
اسالمی را به طور عام میتوان به مراحرل مختلر کره تقریبرا فررو اسرالمی در آن
مراحل ،سرنوشتی همانند داشتهاند ،تقسیم کرد .در یک تقسیمبندی کالم اسالمی و
به تبع آن کالم امامیه به چهرار مرحلره ،یعنری مرحلرۀ اصرالت و اسرتقالل؛ مرحلرۀ
رقابت و اختالط؛ مرحلۀ ادغام و استحاله؛ مرحلۀ احیاء و تجدید تقسیم شده اسرت
و برخی مراحل به دورههای کوچکتری تقسیم شده است .در این دسرتهبندی نشران
داده شده که در هر مرحله یرا دوره ،کردامین مدرسرههای کالمری امامیره بره ظهرور
1
رسیدهاند.
از آنجا که هدف اصلی ما از این بحث تنها نشان دادن موقعیت کالمری امامیره
در بستر تاریخی تا افول آل بویه است و این برازۀ زمرانی همزمران برا مرحلرۀ اول
تاریخ کالم اسالمی است؛ تنهرا بره مرحلرۀ اصرالت و اسرتقالل در تراریخ کرالم
2
اسالمی به تفصیل میپردازیم.
 .1سبحانی« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها»55-91 ،؛ برای تقسیمبندی مشابه ،نک :شافعی ،المدخل
الى دراسة علم الکالم55-59 ،؛ المدن ،تطور علم الکالم االمامى.977-957 ،
 .2البتره تقسرریمبندیهای دیگررری در حروزۀ ترراریخ کررالم امامیره انجررام شررده کره در مقایسرره ،تقسرریمبندی

←
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مرحلۀ اصالت و استقالل کالم
محدودۀ این دوره از ابتدای علم کالم در میان مسلمانان تا پایان سردۀ پرنجم اسرت.
مراد از «اصالت» علم کالم اسالمی در این دوره آن اسرت کره هویرت و بنیادهرای
دانش کالم از شرایط طبیعی محیط فرهنگی و اجتماعی خرود برآمرده و کمترر زیرر
تأثیر عوامل بیرونی شکل گرفته و یرا دچرار تحرول اساسری شرده اسرت .همچنرین
«مستقل» خواندن دانش کالم اسالمی در این مرحله به این معناست که از ادبیات و
منطق متمایز با دیگر علوم برخوردار است .بنابراین ،تقسیم کرالم اسرالمی بره رغرم
تمام داد وستدهایی که با دیگر فرهنگها داشت ،در تمام پن) سدۀ نخست همچنران
هویت خویش را به عنوان یک دانش مسرتقل و متمرایز برا دانشهرای رقیبری چرون
فلسفه و منطق حفظ کرده بود.
اصالت و استقالل کالم در این دوره بردین معنرا نیسرت کره متکلمران برا میررا
فیلسوفان ناآشنا بوده و هیس بهرهای از آن نبردهاند؛ زیررا ایرن انردازه از کرنش و واکرنش
معرفتی در همۀ حوزهها و فرهنگها حتی آنجا که چندان هم از نظرر موررو و رو
ً
همسررو نیسررتند ،کررامال رواج دارد .در حقیقررت ،در ایررن مرحلرره ارتبرراط مسررتقیم و
بهرهمندی نظاممند دانش کالم از فلسفه هنوز اتفاو نیافتاده است و میان کالم و فلسرفه
در دوران نخستین ،ارتباط مستقیم و اخب و اقتبا هرای کرالن ،وجرود نردارد .کسرانی
ّ
چون نظام و جاحظ از معتزله و پیشتر از آنها شخصیتی چون هشام برن حکرم از میران
→

گزار شده از دقت و جامعیت بیشتری برخوردار است؛ بررای مثرال ،بررای دیردگاهی دیگرر میتروان بره
تقسیمبندی جبرئیلی در کتا سیر تطور کالم شی و اشاره کرد .او در این کتا  4مرحله برای کرالم شریعه
ذکر کرده است )9 :مرحلۀ تکو ین (عصر پیامبر اکرم )؛  )5مرحلۀ گستر (پس از پیرامبر اکررم ترا
اوایل سدۀ دوم هجری)؛  )3مرحلۀ تدوین موروعی (قررن دوم و سروم هجرری)؛  )6مرحلرۀ تبیرین و تنظریم
موروعی (قرن سوم و چهارم)؛  )5مرحلۀ ساختارمندی (قرن پرنجم و ششرم)؛  )7مرحلرۀ تحرول و تکامرل
(قرن هفتم و هشتم)؛  )4مرحلۀ شرح و تلخی (قرن نهم تا چهراردهم)؛  )1مرحلرۀ اصرالحگری و پو یرایی
(نیمه دوم سدۀ چهاردهم به بعد).
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امامیه ،هرچند از اطالعات پراکندۀ فلسفی بهره برده بودند ،اما هیس شاهد روشرنی برر
تعامل مستقیم و دستگاهمند با میرا فلسفی در میان متکلمان این دوره دیده نمیشود.
به عبارت دیگر ،کالم اسالمی در این دوره از یک ادبیرات مسرتقل عقلری در
تبیین و دفا از اندیشههای خرویش بهرره میگرفرت کره برا ادبیرات فلسرفی
مصطلح و رای) میان فیلسوفان فرسنگها فاصله داشت .این تفراوت تنهرا در
نظام واژگانی نبود ،بلکه نشان از تفاوتهای عمیق معرفتریای داشرت کره از
1
دو دستگاه معنایی و معرفتی متفاوت سر برمیآورد.

این مرحلۀ نخست در کالم اسالمی خود به سه دورۀ جزئیتر تقسیم میشود:
دورۀ پیدایش و شکلگیری
این دوره از بعد از رحلت پیامبر اکرم ترا حردود سرال  41هجرری ادامره داشرته
است .در این دوره برخالف ادعای سلفیه مباحث کالمی مطرح است ،ولی هنوز به
سطح نظریهپردازی نرسیده و به همین دلیل هنوز اسم کرالم برر آنهرا اطرالو نشرده
است .همچنین مباحث کالمی در این دوره بیشتر رنرگ و بروی سیاسری دارد؛ زیررا
عمده اختالفات مسلمانان در این دوره به مباحرث سیاسری مربروط میشرود و ایرن
اختالفات به سختی بر روی مباحث اعتقادی تأثیر میگبارد.
فعالیتهای کالمی در این دوره نیز در اصرل صربغهای شرفاهی دارد و مکترو
نیست؛ جدلها و گفتوگوهای کالمی ،2مناشدات ،3نامرهها 1و خطبرهها مهمتررین
96-95؛ همچنرین نرک :المردن ،تطرور علرم الکرالم

 .1سبحانی« ،کالم امامیه :ریشرهها و رویشهرا»،
االمامى.977-957 ،
 .2دربارۀ جدل و مجادله بین مسلمانان ،نک :ابوزهره ،تاریخ الجدل.
 .3مناشده آن است که صاحب دیدگاهی پس از اقامه دالیلش بررای اثبرات نظرر خرود دیگرران را بره اعترراف
دعوت میکند؛ برای مثال ،محمد بنجریر طبری در المتترشد فری االمامرة  49مرورد از مناشردات امرام

←
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منابع کالمی این دوره هستند و هیس رسالۀ کالمی مشخصی از این دوره سراغ نرداریم.
نتیجه آنکه ّ
جر و بحثهای عقیدتی در این دوره بیشتر در قالب «مسهله»هرای منفررد و
فکری منسجم و مرتبط؛ از اینرو ،ایرن دوران را
مجزا بروز میکرد تا در سیاو بستههای ِ
دورۀ زایش و رویش اولیه علم کالم اسالمی میخوانیم.
دورۀ تکوین کالم نظری
این دوره که دستکم یک سده ادامه یافت ،از حدود سال  41هجری آغاز میشرود.
کرالم اسرالمی در ایرن دوره برره تبیرین درونمایرههای معرفترری مترون وحیرانی و یررا
ارتکازات جاری در جامعۀ مسلمانان پرداخت و از این رهگبر به شراخهای مسرتقل
از دانشهای اسالمی بدل شد و نام و عنوان «کالم» بر آن نهاده شرد .در ایرن دوران
کالم به تدری) جدا از کاربردهای اجتماعی و سیاسی ،رنگ خرال اعتقرادی پیردا
کرد و به خودی خود اعتباری مسرتقل یافرت و از ایرنرو ،نظریرهپردازیهای کالمری
آغاز شد .در این دوره ،فرقههای اعتقادی به صورت متمایز شکل میگیرد و مرزهرای
فکری گروههای مختل  ،از هم جدا میشوند .شیعه ،خوارج ،معتزله و اهل حدیث
به عنوان یک رویکرد کالمری سرربرمیآورند و از سروی دیگرر ،قدریره و جبریره بره
2
ترتیب ،در معتزله و اهل حدیث منحل میشوند.
→

علی را بیان کرده است (طبری ،المتترشد .)334 -339 ،همچنین دربارۀ مناشده امام حسرن
با معاویه ،نک :ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغرو ،ج 511-544 ،4و دربرارۀ مناشرده ابنعبرا برا
ابنزبیر ،نک :همان ،ج.355 ،1
 .1ثقفی در الاارات نمونههای از این نامهها را آورده است .امام علی در این نامهها بر احقیرت خودشران،
مرجعیت دینی اهل بیت  ،نظریۀ امامت و علم خا اهل بیت تأکید فرمودهاست (نرک :ثقفری،
الاارات ،ج.)516 -915 ،9
 .2نک :ررازاده لنگرودی« ،پژوهشی در مرجهه».
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در بعد میرا نیرز در ایرن دوره مباحرث کالمری بره رشرته تحریرر در میآیرد و
به صورت مکتو در قالب رسالههای موروعی و کوچک ارائه میشوند 1و نگرار
آثار کالمی به تدری) در پایان این دوره به یک نهضت علمی کمسابقه بدل میشود.
مجادالت کالمی پراکنده و بیقاعده که در دورۀ نخسرت رواج داشرت ،در ایرن
دوره به تدری) قاعدهمند شرد و در قالرب «مجرالس» رسرمی منراظرات کالمری برا
حضور نمایندگان گروههای فکری و با حضور داوران درآمد و بهصرورت رسرالههای
علمی منتشر شد« 2.در حقیقت ،ایرن دوره را بایرد عصرر پایهگرباری دانرش کرالم
پیردایی یرک دانرش مسرتقل در ایرن دوره دیرده
به حسا آورد؛ زیرا همۀ نشانههای
ِ
ِ
میشود .با این همه به دالیلی که خواهیم گفت ،ایرن دانرش بره صرورت رسرمی در
3
دورۀ سوم تأسیس شد».
دورۀ تدوین جامع
گویا نخستین نشانههای ایرن دوره ،پرس از اسرتقرار حکومرت مرأمون و در آغرازین
سالهای سدۀ سوم هجری آشکار میشود .او در راستای سیاست خرود بره تقویرت
معتزلیان روی آورد و آنان را که از سالها پریش بره تجهیرز فکرری خرویش پرداختره
4
بودند ،با حمایت مرالی و سیاسری برر صردارت علمری جامعرۀ اسرالمی نشراند.
 .1ابنندیم ،الفهرست556 - 516 ،؛ نجاشی ،رجال ،ص.636-633
 .2نجاشرری ،رجررال( 633 ،کتررا المجررالف فررى التوحیررد و کتررا المجررالف فررى االمامررة هررر دو از
هشام بنحکم)؛ ابنندیم ،الفهرست( 516 ،کتا المجالف از ابوالهبیل عالف).
 .3سبحانی« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها».94 ،
ً
 .4عباسیان از آغاز به دنبال جانشینی برای محدثان که عمدتا به امویان گرایش داشرتند ،بودنرد و از ایرنرو ،برا
معتزلیان پیوندی نزدیک یافتند .عمرو بنعبید از دوستان نزدیک منصور خلیفه عباسی بود و این همراهی تا
زمان مأمون به صورت جسته گریخته ادامه یافت.
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معتزلیان با بهرهگیری از این فرصت طالیی که با تضعی اهل حدیث از یرک سرو و
ِ
فترت کالم امامیه از دیگر سو ،همزمان بود ،توانستند کالم را به نقطۀ اوج شرکوفایی
خود رسانده و در عمل آن را به صورت یک دانش تمامعیرار تأسریس کننرد .پرس از
معتزله دیگر مباهب کالمی با تأخیری چند دههای ،به تدری) حداکثر تا پایان سردۀ
چهارم هجری دوران تدوین جامع خود را آغراز کردنرد .همرانطور کره در آینرده بره
پیشتازی معتزله در تدوین جرامع علرم کرالم از جملره
تفصیل بیان میکنیم ،همین
ِ
عواملی است که در نهایت ،سبب شد دیگر مباهب کالمی نیز به ناچار تا انردازهای
رنگ و بوی معتزلی بگیرند.
به هر حال ،در این دوره بر بنیادهای مفهومی نظریهها تأکیردی افرزون شرد و در
نتیجه ،منظومههای اعتقادی بر پایۀ دسرتگاههای مفهرومی منسرجم کره در آن زمران
بدان «لطی الکالم» و یا «دقیق الکالم» میگفتند ،تشکیل یافت .بدین سان ،کالم
از دایرۀ تنگ مسهلهپژوهی رهرایی یافرت و از آن پرس مسرهلههای جزئری در قالرب
چارچو های کالن و در نسبت با دیگرر قضرایا مرورد بحرث و نقرد قررار گرفتنرد.
مکتبهای کالمی به صورت کامل در ایرن عصرر شرکل گرفرت؛ شریعه ،معتزلره،
خوارج ،اهل حدیث ،اشاعره ،ماتریدیره و طحاویره ،هرر کردام دارای یرک مکترب
کالمی متمایز شدند .کالم امامیه نیز با ظهور شیخ مفید به دسرتاوردی ترازه رسرید و
خطوط تمایز خود را از دیگر آراء و عقاید به دقت بازشناخت؛ البتره ،در خرط کرالم
ن گرا اندکی پیش از شیخ مفید این دستآورد به وسیلۀ شیخ صردوو حاصرل آمرده
ً
بود .در این زمان معموال تعداد عقاید دینی در هر مربهب شرماره میشرود و ترال
میشود تا اصول دین به تعداد خاصی محدود شود .تا پیش از ایرن ،هرچنرد اصرول
کالمی مورد بحث قرار میگرفت ،ولی هنوز بره صرورت یرک مجموعره محردود و
معین در نیامده بود .کتا های جامع کالمی از این دوره است که تردوین میشرود و
«اعتقادنامه»ها نیز در کنار کتب مفصل کالمی به بیان رئو باورهای دینری در هرر
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مدرسۀ کالمی میپردازند.
بنابر آنچه گفته آمد میتوان یک اختالف اساسی در میان ّ
مورخان علرم کرالم را
در با زمان پیدایش این دانش تا اندازهای حل و فصل کررد .در تعیرین زمران آغراز
علم کالم دیدگاههای چندی ارائه شدهاند؛ برخی پیدایش آن را به روزگار نبری مکررم
اسالم بازمیگردانند و برخری آن را ترا آغرازین سرالهای سردۀ سروم بره ترأخیر
میاندازند 2.میتوان حد زد که هر گروه با نظر به مراحل شکلگیری ایرن دانرش،
از «آغاز کالم» معنایی متفاوت از دیگری اراده کردهاند و بررای مثرال ،برخری اصرل
3
پیدایش انگارههای کالمی و برخی تکوین صورت نهایی آن را در نظر داشتهاند.
1

سیر تاریخی کالم امامیه در مرحلۀ اصالت و استقالل
از آنجا که تراریخ کرالم امامیره بخشری از تراریخ کرالم اسرالمی بروده و در بسرتر
تحوالت تاریخ کالم اسالمی جریان یافته ،نمیتوان آن را بیرون از تحوالت عمرومی
کالم در جهان اسالم ارزیابی کرد و با وجود اینکه امامیه هم از نظر شرایط و هرم از
جهت منابع فکری ،شرایطی متفاوت و نراهمگون برا دیگرر مرباهب داشرته اسرت،
مراحل پیشگفته در تاریخ کالم اسالمی با اندکی تفاوت در تاریخ کرالم امامیره نیرز
اتفاو افتاده است .بنابراین ،کالم امامیه تا پایان مدرسرۀ بغرداد در مرحلرۀ اصرالت و
استقالل قرار دارد که دورههای پیشگفته را در این مرحله پشت سر نهاده است.
در نگاهی کلی به این مرحله از تاریخ کالم امامیه باید گفت:
همانگونه که کالم اسالمی تا سدۀ چهرارم هجرری هریس پیونرد معنرادار و
.94-97

 .1سبحانی« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها»،
 .2ابنخلدون ،تاریخ ابنخلد ن.519-541 ،
 .3سبحانی« ،کالم امامیه :ریشهها و رویشها».94 ،

