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چکیده

یکی از مباحث مهم در تاریخ کالم امامیه موضععا اه ه اطهار نسععبب ه م م
کالم و نقش ایشان در شکلگیری و گسترش این م م اسب .در این مقاله ا تدا ه
مو ضا آنان ن سبب ه جریان متک ان پرداخته و ن شان داده می شود که هرچند
پارهای مخالفبها از سعععوی اه ه اطهار ا متک ان ه دالی ی خاص -مانند
یتوجهی رخی ه منا ا وحیانی ،ا ستفاده از روشهای نادر سب در م م کالم و
احیاناً آسیبهای اخالقی در ین متک ان -گزارش شده اسب ،اما اه ه اطهار
خودشعععان ه تر یب متک ان پرداخته و راههای درسعععب ،هم ،نهریه پردازی و
مناظره کالمی را ه ایشعععان آموزش دادهاند .در ادامه ه نقش اه ه اطهار در
اراهه آموزههای کالمی پرداخته و ن شان داده شده ا سب که ای شان خود ه اراهه
آموزههای کالمی نیز پرداخته و در سیاری از موارد مانند مباحث اص ی توحید و
مدل ،متک انِ دیگر مذاهب تحب تأثیر تعالیم ایشععان ودهاند .در پایان ه رخی
از ت ایزات دیدگاه اه ه اطهار ا جریانهای کالمی دیگر مانند معتزله و اهل
حدیث نیز اشاره شده اسب.
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مقدمه
یکی از مباحث مهم در تاریخ کالم امامیه موضا اه ه اطهار نسبب ه م م کالم
و نقش ای شان در شکلگیری این م م ا سب .هرچند رخی از شواهد تاریخی حاکی از
آنند که اه ه اطهار موضعی منفی نسبب ه جریان متک ان داشتهاند؛ ولی از سوی
دیگر ن یتوان انکار کرد که گروهی از اصحاب خاص ایشان مانند هشام ن حکم ،زراره،
مؤمن طاق و هشععام ن سععالم متک انی چیرهدسععب ودهاند .ا،زون ر این ،ایشععان گاه
ا صحاب خود را ه ورود ه مر صههای کالمی ،راخوانده و در مواردی روش در سب م م
کالم را ه آنها آموختهاند .مهمتر آنکه در حوزه اندیشههای کالمی نیز روایات سیاری از
ایشان در مساهل اص ی کالم مانند توحید ،مدل و مانند آن نقل شده اسب .این شواهد،
ضععرورت پهوهش در اره نقش اه ه اطهار را ه خو ی نشععان میدهد ،که آیا آنان در
شکلگیری ،توسعه و پیراستن این م م نقش جدی داشتهاند یا اینکه صر،اً از متک ان
در موارد ضعععروری رای د،از از تشعععیا اسعععتفاده کردهاند و نگاهی مثبب ه این م م
نداشتهاند ،یا اینکه از اساس ا م م کالم ه هر شکل آن مخالف ودهاند و تعالیم ای شان
نیز ه چون اهل حدیث در تقا ل جدی ا کالم وده اسب؟
ع ضی از محققان شیعه پهوه یرونی شواهد مخالفب ا م م کالم را ا صل دان سته و
معتقد شععده اسععب که ورود اصععحاب اه ه اطهار ه حوزه م م کالم نومی انحراف از
دسعععتورات آنان وده اسعععب .وی امام یه را ه دو گرایش اطنگرا یانِ غیرم قلگرا و
مقلگرایان ظاهرگرا (مخالف اطن گرایی) تقسیم میکند .ه نهر وی جریان دوم هرچند
از دوره خود امامان و توسععب رخی از شععاگردان ایشععان آغاز شععده اسععب؛ ولی مصععداق
نوزن ون آنها را می توان مال ان مدر سه کالمی غداد ،مانند شیخ مفید و سید مرت ضی
دانسععب .این در حالی اسععب که م ده اصععحاب امامان و مدرسععه قم جریان نخسععب را
ن ایندگی میکنند ( .)AmirMoezzi, 1994,p. 13- 14ه گفته اینان وجود متک انی در
ین اصععحاب امامان نیز دلی ی ر تأیید اه ه نسععبب ه آنها و ا،کارشععان نیسععب .تالویز کالم
توسععب اه ه ه دالیل و مصععالحی خاص مانند تحقیر مخالفان وده اسععب .این در حالی
اسب که امامان نسبب ه کالم و ه کارگیری استداللهای منطقی و جدلی ه هر شکل آن
(قیاس ،رأی و اجتهاد) در امور دینی و مقدس ه شدت مخالفب میکردند ).(Ibid, p. 14
عضی دیگر ،ا استناد ه شواهدی مدمی اسب که :امامیه در اوایل قرن دوم هالری
غالباً ا حثهای کالمی مخالف ودهاند و «نهر آن ود که چون امام االترین و مالیترین

الف) نقش ائمه در توسعه و بسط تاریخی علم کالم
قرن اول :سرچشمههای کالم اسالمی در تعالیم ائمه اطهار
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اه ه اطهار در اره م م کالم را رر سی کرده و ه نقش ای شان در پیدایش و گ سترش
این م م مانند تر یب شعععاگردان ،آموزش روش درسعععب م م کالم و ه چنین طر
اندیشععههای کالمی (امم از تأسععیس ،گسععترش یا اصععال آموزههای کالمی) خواهیم
پرداخب و در خالل آن نادرستی دو دیدگاه مطر شده را نشان خواهیم داد.

قرآن نخستین و مهمترین منبعی اسب که زمینهساز شکلگیری کالم اسالمی شده
اسعععب .ت رکز ر تعقل و تفکر در آیات االهی که ارها در آیات قرآن ر آن تأکید شعععده
اسب شاهدی مهم ر توجه ه ،هم مقالنی معارف دین در قرآن اسب .ا،زون ر این ارها
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مرجا شریعب اسب ه ه سؤاالت و استفسارات اید ه او ارجاز داده شود ...پس جایی
رای اجتهاد و اسعععتدالل مق ی و ه تبا حث و مناظره و زورآزمایی در مباحث دینی
ن ی ود» (مدرسععی طباطبایی .)205 -204 ،1386 ،ه گفته وی رخی از اصععحاب اه ه
مانند هشعععام ن حکم هم که در این مباحث وارد میشعععدند ،ا دیگر متک ان (مانند
معتزله) یک ،رق ارز و اسععاسععی داشععتند و آن مقامی ود که ه مقل و ،کر شععری در
ایدهولوژی هر گروه داده میشععد « .رای متک ان سععنی مقل و اسععتدالل مق ی مرجا
تصعع یمگیرنده نهایی ود و نتیاله آن هر چه ود اید پیروی میشععد ،اما رای متک ان
شیعه مقل ا زار ود و منبا امالی دانش و مرجا نهایی آگاهی و کشف واقا ،امام ود که
آنان قوامد و مبانی کالمی خود را از تع ی ات وی میگر،تند» (ه ان.)207 ،
این گرایش کالمی نیز در اق یب وده و اکثریب مهیم دانشعع ندان امامیه ه واره از
هر گونه اسعععتدالل مق ی در مباحث مذهبی دوری میکردند و ت ام همّ و غم خود را
صرف نقل و روایب احادیث اه ه میکردند .این دیدگاه معتقد اسب که اه ه خودشان نیز
متک ان را ه ا ستفاده از مقل در جهب د،از از اندی شههای امامان ترغیب میکردند و از
توانایی آنان در د،از از مکتب ت شیا ستایش میکردند .ا این حال «هرچند گاه ه آنان
خاطر ن شان می ساختند که ا ستدالالت مق ی ،قب ه منوان ا زار در جدل مفید و خوب
اسععب ولی نباید اسععاس مقیده قرار گیرد چه دین ق رو وحی اسععب نه مقل» (ه ان،
.)213
در مقاله پیش رو ا رر سی شواهد تاریخی و روایی موجود در این مو ضوز دیدگاه
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در آیات قرآن از ادله مق ی رای اثبات معارف امتقادی ا ستفاده شده ا سب1.در قرآن ه
شععیوههای د،از از آموزههای دینی مانند جدال و مالادله احسععن نیز پرداخته شععده و
پیامبر اسالم ه استفاده از جدال احسن رای دموت ه اسالم امر شده اسب (ر.ک:
نحل .)125 :اینها ه گی نشععان میدهد که میتوان اولین و مهمترین سععرچش ع ه کالم
اسععالمی را در آیات قرآن دانسععب .روایات و سععیره پیامبر اسععالم نیز امتداد ه ین روش
قرآن اسب .گفبوگوهای مخت ف پیامبر ا مشرکان ،مسیحیان و یهودیان شاهدی
مهم ر این ادما سب .خ شی از این سیره در آیات قرآن نیز منعکس شده ا سب (ر.ک:
اسراء 88 :ع .)95
امام م ی نیز شیوهای مشا ه داشته و حتی شواهد یشتری ر این ادما میتوان
از روایات و سیره ایشان ه دسب آورد؛ رای مثال در حث توحید میتوان ه استدالل ه
رهان حدوث و قدم ا شاره کرد که ارها در سخنان ای شان آمده ا سب2.در حث صفات
االهی نیز سیاری از مباحث متک ان امامی و حتی معتزلی در سخنان امیرمؤمنان
ری شه دارد؛ رای مثال نهریه نفی صفات زاهد ر ذات که از سوی معتزله و امامیه مطر
شده ا سب ،رای نخ ستین ار در سخنان امام م ی مطر شده ا سب 3.سیاری از
متک ان معتزله ،زیدیه و امامیه ه ین دیدگاه را در صعععفات االهی دارند (ر.ک :مفید،
 1413ج )53 -52 ،و حتی در رخی موارد ه این م بارات امیرمؤم نان اسعععت ناد
کردهاند4.در دیگر مباحث کالمی مانند ق ضا و قدر و جبر و اختیار نیز این رویکرد مقالنی
در سععخنان ایشععان دیده میشععود .رای مثال امام م ی هنگامی که از جنگ صععفین
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 .4ا ن ا ی الی ن ده شرح نهج الب یغه ده انن اهه چا نم یگون « :أما نوله ش بمالا ْل
عاه ،فهو تصرنح التوح الذ ی تذکب إل ه المعتزلة ش کونف ی المعان ی الق نمة» (ا ن ا ی الی ن .)74 :1 ،1404،

ِْ

اندی شههای توحیدی خود را رگر،ته از تعالیم امیرمؤمنان میدانند .ا سکا،ی معتزلی
( 240ق) ادما کرده اسععب که سععیاری از متک ان و سععخنوران از سععخنان ،خطبهها و
موامظ امام م ی هرههای سیاری ردهاند (ا سکا،ی .)294 ،1402 ،در ین متک ان
امامی مذهب نیز سععید مرتضععی سععرچشعع ه مدل و توحید را در تعالیم امام م ی و
،رزندان ایشان میداند و تأکید میکند که سخنان متک ان در حقیقب توضیح و تبیین
سخنان ایشان اسب (م م الهدی .)148 :1 ،1998 ،اسکا،ی معتزلی نیز پس از یان یکی
از خطبه های امیرمؤمنان در موضعععوز توحید (ر.ک :ک ینی )136 -134 :1 ،1407 ،ا
شعععیفتگی ادما می کند که متک ان هر آنچه در مباحث توحید دارند ر سعععخنان امام
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م ی مبتنی اسب (اسکا،ی .)258 -257 ،1402 ،نهریه خ قب «ال من شیء» که در
این خطبه یان شده ،عدها تو سب متک ان ارها در کتب کالمی شان در رد ر ،ال سفه
1
ه کار ر،ته اسب ( غدادی ،2003 ،ص.)61 -60
مالادلههای امیرمؤمنان نیز شعععاهدی دیگر ر این ادماسعععب .ا توجه ه اینکه
مهمترین اختالف کالمی  -سیا سی پس از درگذ شب ر سول خدا حث خال،ب و
امامب ود ،م ده این مالادلهها نیز ا این موضععوز مرتبب اسععب .گفبوگوی مهاجران و
انصعععار در سعععقیفه و ه چنین احتالاج امام م ی ا ا و کر رای اثبات خال،ب خود،
نخستین ن ونههای این مالادلههای سیاسی اسب .انصار ا استناد ه اینکه پیامبر
م ی از اجماعات معتزله کم ن خلق َّل منش یء اس
 .1غ اد ی از بتاب مقا َّلت بعب ی نق برده اس به ن
.)9
4
(ه.ک :غ اد ی،1408،
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ازمیگشتند ،در پاسخ ه پرسش پیرمردی در اره قضا و قدر الهی و اختیار انسان چنین
،رمودند« :تو می پنداری که این کارها (ر،تن ه جنگ و مبارزه ا امویان) ه قضعععای
حت ی و قدر الزامی و اجتنابناپذیر وده اسعب؟ اگر چنین می ود ،پاداش و کیفر و امر و
نهی خدا اطل و یهوده میگشب و شارت ه پاداش و تهدید ه مالازات یمعنا میشد.
اگر چنین ا شد ،نه گناه کار سزاوار سرزنش و نه نیکوکار شای سته ستایش خواهد ود و
گناهکار از نیکوکار سزاوارتر ا سب ه اح سان ،و نیکوکار از گناهکار سزاوارتر ه مالازات»
(ک ینی .)155 :1 ،1407 ،این دقیقاً ه ان ا ستداللی ا سب که متک ان امم از معتزلی و
امامی رای اثبات اختیار انسععان و نفی جبر آوردهاند (ر.ک :م م الهدی191 :3 ،1405 ،؛
قاضی مبدالالبار197 :8 ،1965 -1962 ،ع .)198
ا،زون ر این ،متک ان معتزلی که ن اد مقلگرایی در جهان ا سالم معر،ی شدهاند،
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را در زمانهای دشوار یاری کردهاند و مهاجران ا استناد ه اینکه آنان نخستین مس انان
هستند و خویشاوندی نزدیکتری ه پیامبر 9دارند ،ادمای احقّیب رای خال،ب دا شتند
(ا شعری2 ،1400 ،؛ ا ن قتیبة دینوری .)22 -21 :1 ،1413 ،امام م ی نیز ا ا ستناد
ه ه ان دلیل مهاجرین خود را شععایسععتهتر از آنان رای خال،ب میدانسععب (ا ن قتیبة
دینوری .)29 :1 ،1413 ،مناشععده و احتالاج امیرمؤمنان ه حدیث غدیر در روز شععوری
(طو سی ،)333 ،1414 ،در جنگ ج ل (حاکم نی شا وری )371 :3 ،1411 ،و در جنگ
صعععفین (نع انی ،)70 ،1397 ،ه چنین احتالاج حضعععرت ،اط ه زهرا( 3خزاز ق ی،
 )199 -198 ،1401و حتی ا صحاب امام م ی مانند م ار یا سر (ا ن مزاحم،1404 ،
 )338ه روایب غدیر رای اثبات حقانیب ایشان ه گی مصادیقی از مالادلههای سیاسی
امامیه در این دوره ا سب .ن ونهای دیگر ،احتالاجهای امیرمؤمنان و دیگر ا صحاب ای شان
مانند ا ن مباس (ا ن ا ی الحدید )53 :12 ،1404 ،و صع صة ن صوحان (مفید1413 ،
الف )121 ،ا خوارج اسب.
قرن دوم :ظهور متکلمان و شکل گیری کالم نظری و موضع دوگانه ائمه اطهار

از اواخر سععده اول ه آرامی گروهی در جامعه اسععالمی پدید آمدند که ه متک ان
شهرت یا،تند .مهمترین شاخصه این گروه نهریهپردازی مق ی در مرصه مقاید دین ود.
این گروه که در قرن دوم رشعععد و گسعععترش قا ل توجهی یا،تند ا مقل ه نقد و تأویل
متون مقدس دینی میپرداختند و رویکردی متفاوت ا دیگر مال ان مس ان در استنباط
معارف دینی داشتند .تقا ل اصحاب الحدیث در را ر اصحاب الکالم یش از هر چیزی ه
ه ین ویهگی متک ان رمیگشععب1.م ده مخالفب اصععحاب حدیث سععنی ا نخسععتین
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متک ان ،ه ورود آنان ه مرصععههایی مر وط میشععد که در متون مقدس دینی نبود و
متک ان یا ا تکیه ر مقل خود یا ا هرهگیری از م وم غیر دینی مانند  ،سععفه ،یا تعالیم
ادیان و م ل دیگر ه آنها رسععیده ودند .این مبارت اح د ن حنبل که «من از اصععحاب
کالم نی ستم و رای کالم ارز شی قاهل نی ستم ،مگر در حیطه کتاب خدا و روایات پیامبر
اسعععالم» (ا ن تی یة ،)313 :17 ،1426 ،ه خو ی این ادما را نشعععان میدهد .در منا ا
روایی امامیه هم ه این تقا ل ا شاره شده ا سب؛ رای مثال در روایب یونس ن یعقوب،

1 80 171؛ کمچا ن را ی
 .1ده اهه مخالف اصتتتیاب ح ن ا تلشن گران ی متملمان ه.ک :داهم ی- ،1416،
.8 0
تیلل ی ده انن اهه ه.ک :سبیان ی،1388،

وی از امام صادق نقل کرده اسب که «وای ر متک ان! میگویند این درسب میآید
و آن درسععب ن یآید؛ این نتیاله میدهد و آن نتیاله ن یدهد؛ این را می،ه یم و آن را
ن ی،ه یم» (ک ینی .)171 :1 ،1407 ،در گزارشعععی دیگر ،اصعععحععاب الحععدیععث را

1ـ مخالفتها :مقابله با انحرافات کالمی

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

اه ه اطهار هر چند خودشععان ه طر مباحث کالمی پرداخته و شععاگردانی نیز
در این م م تر یب کردهاند که در ادامه مقاله ه نقش ایشان در شکلگیری و توسعه م م
کالم خواهیم پرداخب ،ولی گاه روایاتی هم از ایشععان در مخالفب ا متک ان ه چشععم
میخورد که نیازمند تح یل و ررسی اسب .رای مثال در چند روایب متک ان را از زمره
هالک شدگان و اصحاب الحدیث را از نالات یا،تگان دانستهاند؛ چراکه متک ان رخالف
تس یم شدگان که در روایتی از آنها ه اصحاب الحدیث یاد شده اسب (صفار:1 ،1404 ،
 ،)524در را ر معارف دین موضعی انتقادی دارند (صفار .)521 :1 ،1404 ،روایات انتقاد
از متک ان ه حدی مشهور وده اسب که یونس ن یعقوب ععع از اصحاب امام صادق
عع ع هنگامی که حضرت از او میخواهند ا مردی شامی مناظره کند از ه ین روایات یاد
میکند و میگوید از ش ا شنیدهایم که از کالم نهی ،رمودهاید (ک ینی.)171 :1 ،1407 ،
هرچند در ادامه ه تفصععیل نقش اه ه در پیشععر،ب م م کالم و تر یب متک ان را
ررسی خواهیم کرد ،ولی مخالفبها ا م م کالم در سخنان ایشان ناظر ه خطای رخی
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ت س یم شدگان در را ر سخنان اه ه اطهار معر،ی کرده ( صفار )524 :1 ،1404 ،و
آنان را در مقا ل اصعحاب الکالم قرار دادهاند (ه ان .)521 ،نا راین خش مه ی از ر،تار
متک ان و ه چنین اختالف آنان ا ا صحاب الحدیث در شیوه رخورد ا متون و معارف
وحیانی وده اسععب .متک ان ه نقد و ررسععی مقالنی این معارف پرداخته و ا تکیه ه
م قل خود ه نهریهپردازی در این حی طه میپرداخت ند؛ در حالی که م حدثان چنین
رویکردی نداشتند.
متک ان مالوه ر این شیوه ا ستنباطی ،ه مر صه د،از از اندی شههای خود در را ر
دیگر جر یان های درونی و یرونی نیز وارد میشعععد ند و ه م الاد له و م ناظره مق ی
می پرداختند .رخی از مالالس مناظره این متک ان در منا ا تاریخی و روایی گزارش
شده اسب ( رای مثال ر.ک :مقدسی351 -348 :1 ،1374 ،؛ ا ن قتیبه ،یتا-153 :2 ،
154؛ طو سی 188 ،1409 ،و  .)190رر سی مناظرات موجود ه خو ی این ادما را اثبات
میکنند .محدثان ا این جنبه از ر،تار متک ان نیز مخالفب داشتند.
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از متک ان وده اسب .از ج ه دالیل این مخالفبها میتوان ه موارد زیر اشاره کرد:
 .1یتوجهی ه تعالیم وحیانی :مهمترین آسععیب در روش رخی از متک ان نادیده
انگاشتن تعالیم وحیانی ود .پاسخ امام صادق ه یونس ن یعقوب شاهد خو ی ر این
ادماسب .حضرت در آنالا ،رمودند که مخالفب ایشان مر وط ه جایی اسب که متک ان
سخنان اه ه :را ترک کنند و از آنچه خود شان میخواهند پیروی کنند (ه ان) .البته در
ادامه خواهیم گفب که این ه معنای ی توجهی ه جایگاه مقل در معر،ب دینی و کنار
گذاشتن م م کالم نیسب.
 .2استفاده از روشهای نادرسب در م م کالم :مهمترین مصداق این آسیب استفاده
از قیاس اسععب .اه ه اطهار :ارها متک ان را از قیاس رحذر داشععتهاند و کار رد آن را در
دین سبب گ راهی و انحراف دانستهاند .امام صادق عد از مناظره رخی از اصحا ش
ا مردی شععامی ه مؤمن طاق ه دلیل اسععتفاده از قیاس تذکر دادند (ک ینی:1 ،1407 ،
 .)171ه چنین امام صادق شروز انحراف نی اسراهیل را از جایی دانستند که رخی
از ای شان سنبهای انبیا را ترک کرده و ه قیاس و رأی م ل کردند (ا ن حیون،1385 ،
.)536 :2
یکی از دیگر روشهای نادرسب در م م کالم ،تفسیر ه رأی اسب که اه ه اطهار
ارها در حوزه معر،ب دینی متک ان را از آن رحذر داشععتهاند .ه جز روایب قب ی که ه
آن اشاره کردیم ،میتوان ه هشدار امام کاظم ه یونس ن مبدالرح ن نسبب ه این
امر اشاره کرد:
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مُحَ َّدُ ْنُ أَ ِی مَبْد ال َّه رََ،عَهُ مَنْ یونُسَ ْنِ مَبْدالرَّحْ َنِ قَالَ :قُ ْبُ لأَ ِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ
ِ َا أُوَحِّدُ ال َّهَ َ،قَالَ یا یونُسُ لَاتَکونَنَ مُبْتَدماً مَنْ نَهَرَ ِرَأْیه هَ َک وَمَنْ تَرَک أَهْلَ َیب نَبِیه9
ضَلَّ وَ مَنْ تَرَک کتَابَ ال َّه وَ قَوْلَ نَبِیه کفَرَ (ک ینی.)56 :1 ،1407 ،
 .3از دیگر آسععیبهای گریبانگیر متک ان ،ورود ا،راطی ه مالادله مذهبی و تالش
رای غ به ر دیگران وده اسب .این امر سبب مشکالت اخالقی ،راوانی در ین متک ان
شده ا سب .خ شی از مخالفبهای اه ه اطهار ا متک ان نیز ه ه ین آ سیبهای
اخالقی ارتباط دارد .رای مثال در روایتی ا ومبیده حذاء از امام اقر نقل کرده اسععب
که مشاجره و مخاص ه ا دیگران سبب شک ،نا ودی ام ال و تباه شدن صاحبش خواهد
شد (ه ان )63 -62 ،و نا ه گزارشی دیگر جدال ا مخالفان مایه ی اری ق ب انسانها
معر،ی شده اسب (ه ان.)213 :2 ،

2ـ موافقتها :تربیت شاگردان متکلم

اه ه اطهار در کنار تذکر آ سیبها ه متک ان از سوی دیگر خودشان ه تر یب
متک انی در ین جامعه امامیه توجه دا شته و حتی ه ت شویق آنان نیز پرداختهاند .رای
مثال قیس ماصر که از نخستین متک ان امامیه در دوران حضور وده اسب ،م م کالم را
نزد امام سالاد آموخته اسب (ه ان .)171 :1 ،دیگر متک ان امامیه نیز وضعی مشا ه
داشتهاند .اگر م م کالم را ه سه حوزه ،هم امتقادات ،تبیین و د،از از آنها تقسیم کنیم،
نقش اه ه اطهار را در این سه حوزه میتوان نشان داد.
الف :در حوزه ،هم و استنباط امتقادات ،نقش اه ه اطهار در کالمورزی متک ان
سیار جدی ا سب .ه ش ام ن سالم ،از متک ان سر شناس امامیه در م ساهل کالمی از

ه چنین ارها مساهل کالمی را رای ،هم پاسخ درسب نزد اه ه مطر کرده یا کسی را
رای چنین پرسشهایی نزد اه ه ،رستاده اسب2.
هشام ن حکم سرشناسترین متک م امامیه در دوران حضور ،در ا تدای گرایش ه
تشیا ،نیاز انسانها ه امام را تنها در حیطه احکام ،قهی میدانسب و مساهل کالمی را از

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

حیطه امامب خارج میدانسعععب ،ولی پس از مالقات ا امام صعععادق در ایام حج در
مباحثهای کالمی ا ای شان ،دیدگاهش تغییر کرد و ه جایگاه امام ه منوان مرجا حل و
 ،صل ه ه اختال،ات و پا سخ ه ه ه نیازهای ان سانها پی رد (ر.ک :صفار:1 ،1404 ،
 ،)123لذا در ا تدای مناظره ا ا والهذیل مالف شرط وی را مبنی ر گرویدن ،رد مغ وب
شععده ه مذهب ،رد غالب را نپذیر،ب و گفب« :این انصععاف نیسععب! که اگر تو مغ وب
شدی ،اید ه مذهب من در آیی و اگر من مغ وب شدم ،ه امام خودم مراجعه میکنم»
 .1را ی مثالش ی ده مجلس ی وده ا س به عب الملک ن اع ن ش معاشنة ن شکب از امات ده اهه ح ن معراج
ش هؤن ا ّللم یپرسا (خزاز .)262-260،1401،کمچا نهَده جان ی دنگر کاگام ی به از امات صادق ده اهه
پرسب ش پاسخ ها نق برده اس (ص شق.)289،1398،
معرف ا ّللم یپرسا  ،کشات ن سالم حضوه داشته ش
هَ
 ده اهه حخ خ اشن ر ا گان (بلا ی ،)50 :1 ،1407،افضتتتل امات
 .را ی مثالش ی از امات صتتتادق 2
حستتتن نا امات حستتت ن( صتتت شق ،)416:2 ،1395،امات غائب نا نائم (نعمان ی ،الغ بة ،)265،ح ن
سب امات عل ی توسط مخالفان (بلا ی ،)269:7 ،1407،احادن عامه
ا والخطاب ( صفاهَ ،)394:1 ،1404،
(صفاه ،)363:1 ،1404،ش مسائ ساه ی ده اهه فقه ش احمات ش آدابم یپرس (میم نبها.)57 -56 ،2007،
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اه ه هرههای سعععیاری رده اسعععب .وی پس از گفبوگویی ا امام صعععادق در
مباحث توحید ،او را مالمترین مردم در توحید میدانسته اسب (صدوق .)146 ،1398 ،او
1
در مالالس کالمی مخت ف اهل یب ح ضور دا شته و گاه این مالالس را نقل کرده ا سب.
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(صدوق.)43 ،1414 ،
گزار شی م شا ه نیز از م ی ن ا س امیل ( شاگرد ه شام ن حکم) نقل شده ا سب
(ک ینی .)171 -170 :1 ،1407 ،در مال سی ا ح ضور یونس ن مبدالرح ن ،ه شام ن
ا راهیم مشرقی و موسی ن صالح در محضر امام رضا ،جعفر ن میسی از اتهام دیگر
اصععحاب ه خودش و اسععتادانش ه دلیل پرداختن آنها ه م م کالم شععکایب کرد ،امام
رضععا آن اتهامات را رد کردند و اقوال منتسععب ه خود در اره دوری از م م کالم را
انکار ن ودند .در پایان مال س ،هشام ن ا راهیم و جعفر ن میسی یقطینی روش کالمی
خود را مبتنی ر تعالیم کالمی موجود ،در کتا ی ا منوان «الالاما» منوان کردند .این
کتاب در حقیقب مال ومهای از اقوال کالمی اه ه اطهار وده اسععب (ر.ک :طوسععی،
.)500 -499 ،1409
ب :نقش اه ه اطهار در حوزه تبیین و نهریهپردازی مقالنی متک ان نیز مهم
اسعععب .آنان پس از ،هم مقالنی تعالیم امامان ه تبیین رونمتنی این اورها ه ب
میکردند .تبیین مبانی و ادله دیدگاههای کالمی ،ا داز اصعععطالحات کالمی جدید رای
مفاهیم و اندیشععههای امتقادی و اراهه یک نهام جاما ،کری در مباحث کالمی از ج ه
تالش های متک ان امامیه رای این مقصعععود ود .هترین شعععاهد رای این ادما مبارت
هشام ن حکم پس از غ به ر م رو ن مبید در مناظره اسب .هنگامی که امام صادق
از وی پر سیدند که ا ستداللهایش ر ضد م رو ن مبید را از که آموخته ا سب ،چنین
پاسخ داد« :شیء اخذته منک و ألّفتُه» (ک ینی.)171 -170 :1 ،1407 ،
متک ان امامی حتی در نهریهپردازیهای شان نیز تحب تأثیر تعالیم و راهن اییهای
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اه ه اطهار ودهاند .رای مثال نهرات من سوب ه مؤمن طاق در مباحثی مانند معر،ة
اهلل1و صفات االهی2ا متن رخی از روایات امامیه سیار شباهب دارد .دیدگاه ه شام ن
سالم در نهریه صورت نیز نا ه گزارش اح د ن ا ین صر زنطی (از پیروان ه شام ن
سعععالم) ه دلیل وجود رخی از روایات معراج وده اسعععب (ق ی.)21 -20 :1 ،1404 ،
نهریه هشعععام ن حکم در اره اسعععتطامب 3نیز ا ک ی تغییر در رخی الفاظ از امام
 .1ده اهه دن گاهش ی ه.ک :صتتت شق .289،1398،کمچا ن را ی هشانات مشتتتا ه انن دن گاه ه.ک :کمان،
.2 9
2
-285
.3 7
 .ده اهه نظرنهش ی ه.ک :اشعر ی،14002،
.4 3
 .3ده اهه نظرنهش ی ه.ک :اشعر ی42 ،1400،ت

صادق1و دیگر اه ه( ر.ک :ک ینی160 :1 ،1407 ،عععع  )161نقل شده ا سب .در
مباحث امامب عععع و ه طور خاص تف سیر وی از م ص ب که مورد قبول محدثان زرگی
مانند ا ن ا ی م یر نیز قرار گر،ته اسب (صدوق -)133 ،1403 ،این تأثیرپذیری مشهود
اسب (ر.ک :ه ان .)132 ،در حث قرآن که در حقیقب ه صفب کالم االهی رمیگشب،
وی ا ا ستفاده از نهریه «معنا» 2ه تبیین دیدگاه امام صادق که قرآن نه خالق ا سب
و نه مخ وق ،پرداخب.
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ج :متک ان در سومین خش م م کالم یعنی شیوههای د،از و مالادله ا مخالفان
نیز تحب تأثیر تعالیم اه ه ودهاند .مؤمن طاق شعععیوه های درسعععب مناظره را از امام

محضر امام صادق ادما میکند که جوهره استداللهایش در مناظره ا م رو ن مبید
را از ایشان وام گر،ته و سپس آن را در هم آمیخته و سر و رویی جدید ه آن داده اسب
(ک ینی .)171 -170 :1 ،1407 ،ه چنین از او نقل شده اسب که پس از گفبوگویی ا
امام صععادق و آموختن اص ع ی ک ی در حث توحید ،هیک کس در مناظرات مرتبب ا
توحید ر او چیره نشده اسب (ه ان.)114 ،
اه ه اطهار گاه ه تصععحیح خطاهای متک ان نیز پرداخته و اشععتباهات آنها را
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تذکر دادهاند .رای مثال امام اقر مح د ن طیار عع ع از متک ان سرشناس امامیه در
این دوره (طوسی )349 -348 ،1409 ،ع را ه این دلیل که ه ه پرسشهای مخالفان را
پا سخ میداده و ه امام مراجعه ن یکرده ا سب ،تو یخ کردهاند ( رقی.)213 :1 ،1371 ،
ه چنین از مؤمن طاق ه دلیل استفاده از قیاس ،هشام ن سالم ه دلیل مدم توانایی در
 .1ده نامه امات کاد ی چا ن آم ه ا س « :ف َِإناا نَب َ أُ مِن ذَلِک ِقَو ِل ال ص ِ
َمن َما ْ ِزل َ ٌة
اد ِقَّ ل َجب ْ َرش َ َّلتَف ْ ِو َ
نض َشل ْ
ْ ْ
ْ ا
ص تی ُة ال ِْخلْق َِة ش تَخْل ِ ُة الس تر ِب ش ال ْمهل َ ُةف ِی ال ْون ْ ِ ش الزاد مِث ْ الر ِاحل َِة شالس تبب ال ْمه ج لِلْف ِ
ِ ِ
َاع ِ
ا
َ َن ال َْما ْ ِزل َت َ ِن َکش ی ا
َ ا َ ُ َُ ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ا ْ َ ُ
َ
ا
ِ
ِ
ِ ِِ ِِ
َ
الصادق» (ا ن شعبه حران ی.)460،1404،
اء َج َم َع ِه ا
َلع َی فعْله ف ََهذه َخ ْم َس ُة أشْ َ
.369
 .2ده اهه نظرنه معاا ه.ک :اشعر ی،1400،
ص  )4 0نظر ک شات ها چا ن نق برده ا س « :ک شات ن الیمم شا صیا ه نزعمون أن القرآن
 .3ا شعر ی(،1400
َّلخالخش َّلمخلوق  ...ألنه صفة شالصفة َّل توص » .عباهت ا ت ان ی کشات دن قا مانا هشان امات انر اس :
« َّل خالخ ش َّل مخلوق ،ش لماهب یت الخالخ» (ه.ک :عاش ی 6 :1 ،1380،ت .)7
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صععادق آموخب (ر.ک :طوسععی .)186 ،1409 ،ه چنین هنگامی که ا ن ا یالعوجاء
قصد مغ وب ساختن او را در حث توحید داشته اسب ،امام پیشتر ه او میآموزند که ه
وی چه جوابهایی دهد (طوسععی .)189 ،1409 ،هشععام ن حکم نیز ه گفته خودش
ا صل و جانمایه سیاری از ا ستداللهایش را از اه ه ،راگر،ته ا سب .رای مثال وی در
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َ

َ

هرهگیری درسعععب از روایات در مناظره و زراره ه دلیل رأیگرایی و اسعععتفاده از قیاس
انتقاد شده اسب (ک ینی .)173 -171 :1 ،1407 ،ن ونه سیار زیبایی از تع ی ات کالمی
اه ه ه متک ان ،گزارشععی اسععب که در کتاب کا،ی در اره مناظره رخی از اصععحاب ا
مردی شامی در محضر امام صادق آمده اسب .پس از مناظره شامی ،امام صادق
1
ه تبیین نقاط ضعف و قوت آنها پرداختند.

ب) ارائه آموزهها و نظام کالمی مستقل توسط ائمه اطهار
1ـ نقش ائمه در تعلیم روش علم کالم
یک) جایگاه عقل در علم کالم

حث از حالیب یا مدم حالیب مقل از ج ه مهمترین اختال،ات جریانهای ،کری
جهان اسععالم وده اسععب .اهل حدیث ا انکار حالیب مقل و معتزله ا منحصععر دانسععتن
منا ا معر،ب امتقادی در مقل ،در دو سعععر این اختالف قرار داشعععتند .اه ه اطهار ا
طر دیدگاهی خاص در این حوزه ه اراهه راهی میانه ین این دو گروه پرداختند و
اشتباهات آنان را تصحیح کردند.
اه ه اطهار ر خالف اهل حدیث ،ارها ر حالیب مقل تأکید داشععتهاند .روایات
سیاری در اره حالیب مقل از امامیه (هم متک ان و هم محدثان) نقل شده ا سب .در
یکی از مهمترین آنها مبداهلل ن سععنان که از محدثان امامیه در دوران حضععور اسععب ،از
امام صعععادق چنین نقل کرده اسعععب« :حُالّة ال َّه مَ َى الْعبَاد النَّبِی وَالْحُالَّةُ ،ی َا َینَ
الْعبَاد وَ َینَ ال َّه الْعَقْلُ» (ک ینی .)25 :1 ،1407 ،نا ر این روایب ،حالب ین ندگان و
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 .1امات صادق هش ه حمران برد ش فرمود :تو طبخ آنچه هس ه سخنگوئ ی ش دهس گوئ ی ،ش هش ه کشات
ن سالم برد ش فرمود :تو دنبال اخباه شاهدهم یگرد ى ،شل ی هخو ی آنها هانم یشااس ی ،سسس هش ه احول برد
شاخه ى ه شاخها ىم یپر ى ش سخن اط ها ه اط
ا
ش فرمود :تو س اه دهب یت خود ن اخ هباهم یر ى ش از
دهکمم ی شما ی ش اطل ی به توم یآشه ى هششنتر ا س  ،ش ه ن س ماصر هش برد ش فرمود :تو سخن ها چاان
ادام یبا ی به کرچه ه خبر شاهد از هستتتول خ ا نزدنکتر اشتتت از آن دشهتر گردد ،حخ ها ا اط دهکم
م یبا ی ا آنمه انب ی از حخ از انبوک ی ناحخ باف ی اس  ،تو ش احول پر جس شخ ز کست ش ا مهاهت  ،نونس
گون گمان ردت به نسب ه کشات کم شصف ی ده ح شد آن دش خواک فرمود ،سسس ه کشات فرمود:ا ى کشات،
تو ه کر دش پا هش ى زم ننم یافت ی ،چون خواک ی ه زم ن خوه ى پرشاز با ی ،چون توئ ی ان ا مردت ستتتخن
گون ش مذکب ها تبل غ با  ،تو از لغزش خود ها نگه اه به شفاع دنبال آن ا س ان شاءا ّلل (بلا ی،1407،
.)1 7
3
:1

هَ

خدا مقل ا سب ،در حالی که ار سال پیامبران حالب خداوند ر ندگان ا سب .ه مبارت
دیگر هم خداوند ه مقل احتالاج میکند و هم ندگان .رای مثال اگر ندهای خردش
ناقص ود و ه ه ین دلیل ،هم اشتباهی از معارف دین داشب ،نزد خداوند معذور اسب
(،یض کاشانی .)113 :1 ،1406 ،هشام ن حکم سرشناسترین متک م امامیه در دوران
ح ضور نیز طوالنیترین روایب در اره مقل را نقل کرده ا سب .در این روایب مقل حالب
اطنی و پیامبران و امامان حالبهای ظاهری خداوند ر ندگان معر،ی شعععدهاند (ر.ک:
ک ینی.)16 :1 ،1407 ،
ا،زون ر این از ایشععان نقل شععده اسععب که مقل کاملکننده دیگر حالبهای الهی
اسب« :یا ه شَامُ إِنَّ ال َّهَ تَبَارَک وَ تَعَالَى أَک َلَ ل نَّاسِ الْحُالَجَ ِالْعُقُول» (ک ینی:1 ،1407 ،
در اره حالیب مقل موجود اسب .وی از امام در اره حالب خداوند ر ندگان میپرسد
و امام چنین پاسخ میدهند« :الْعَقْلُ یعْرَفُ ِه الصَّادقُ مَ َى ال َّه َ،یصَدِّقُهُ وَ الْکاذبُ مَ َى
ال َّه َ،یکذِّ ُهُ» (ک ینی .)25 -24 :1 ،1407 ،در ا تدای این روایب توضععیح داده شععده که
خداوند در دوره انبیا ا ظهور معالزاتی ویههی هر دوره ،حالب را ر ندگان ت ام کرده
اسب و اکنون که دوره نبوت ه ات ام رسیده ،حالب خداوند ر ندگان مقل اسب و آنان
ه وسی ه مقل دروغزنان ه خداوند را از راستگویان ازمیشناسند.
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توجه اه ه اطهار صر،اً ه کارکرد نهری مقل نبوده؛ که ایشان ا،زون ر کارکرد
نه ری که ه رخی از موارد آن ا شاره شد ،ه کارکرد م ی و ،هم ح سن و قبح تو سب
مقل نیز توجه داشععتهاند .در روایات متعددی ه وظیفه مقل در شععناخب حسععن و قبح
اشاره شده اسب .رای مثال در حدیثی از پیامبر اکرم 9نقل شده اسب که مَثَل مقل در
ق ب انسان ه چون چراغ در میانه خانه اسب و انسانها ه وسی ه مقل ،واجب و مستحب
و خوب و د را می،ه ند (صدوق.)98 :1 ،1385 ،
کارکرد م ی مقل نیز نقشععی جدی در م م کالم دارد .در حقیقب یکی از مسععاهل
مهم در م م کالم هرهگیری از این کارکرد مقل در م ساهل کالمی و ه خ صوص توحید
اسعععب .رخی روایات اه ه اطهار اسعععتفاده از این کارکرد مقل را در م م کالم تأیید
میکند .رای مثال میتوان ه روایب معروف زندیق که هشام ن حکم از امام صادق
نقل کرده اسب اشاره کرد .هنگامی که ،ردی زندیق از امام صادق میخواهد که رای
ضععرورت نبوت اسععتدالل مق ی یاورد ،ایشععان چنین اسععتدالل کردهاند :چون انسععانها
ن یتوانند مسععتقی اً اوامر و نواهی خداوند را دریا،ب کنند ،حک ب االهی ایالاب میکند
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 . )13از یعقوب ن سعععکیب ،ادیب و مالم امامی در دوره امام هادی نیز روایتی مهم
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که خداوند کسانی را ه منوان واسطه ین خودش و ندگان نصب کند (ک ینی،1407 ،
 . )168 :1در این ا ستدالل ا تکیه ر ح سن و قبح مق ی ضرورت ن صب امام ر خداوند
اثبات شعععده اسعععب .ه چنین در رخی از روایات مهمترین دلیل نفی جبر ،مادل ودن
خداوند دان سته شده ا سب؛ ه مبارت دیگر خداوند مادلتر از آن ا سب که ه ان سانها
اختیار و قدرت انتخاب ندهد و در مین حال آنان را مک ف نیز قرار دهد .مشعععا ه ه ین
اسعععتدالل در روایات معر،ب نیز نقل شع عده اسعععب :خداوند ندگان را ه امری مک ف
ن یکند ،مگر آنکه پیشععتر آن را از طریق پیامبرانش رایشععان یان کند .این سععخنان
ه گی حاکی از پذیرش کارکرد م ی مقل در حوزه مساهل کالمی اسب.
هرچند گفته شعععد که اه ه اطهار حالیب مقل را در م م کالم پذیر،ته و
خود شان نیز ه آن توجه دا شتهاند ،ولی دیدگاه ای شان ت ایزی جدی ا اندی شه معتزله
داشب و خطای معتزلیان را در این حث یان کردهاند .تأکید ر مراجعه ه اه ه اطهار
در مسععاهل مخت ف دینی امم از امتقادات و احکام شععرمی ،و توجه ه تعالیم ایشععان در
حوزه مسعععاهل کالمی و ه چنین رد قیاس و رأیگرایی ه گی شعععواهدی ر این ادما
هسعععتند که در ادامه ،در حث از منبا وحی (قرآن و روایات) دان یشعععتر خواهیم
پرداخب.
دو) جایگاه منابع وحیانی (قرآن و روایات) در علم کالم

یکی دیگر از منا ا معر،ب در م م کالم ،در نهام ،کری اه ه اطهار ،تعالیم وحیانی
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(امم از قرآن و حدیث) اسب .مهمترین مصداق منبا وحیانی قرآن اسب .اه ه اطهار
نیز ر ضععرورت رجوز ه قرآن تأکید کردهاند و در احادیث سععیاری از ایشععان قرآن ه
منوان کتا ی حاوی م م و اخبار هر آنچه در جهان رخ داده و خواهد داد ،مطر می شود.
ه چنین احادیثی از اه ه اطهار نقل شده اسب که قرآن را معیاری رای امتبارسنالی
روایات معر،ی کردهاند .رای مثال در روایتی امام صععادق، رمودهاند که اگر روایتی از
من رای ش ا نقل شد که موا،ق قرآن ود ،دانید من آن را گفتهام و در غیر این صورت
دانید من آن را نگفتهام (میاشی.)8 :1 ،1380 ،
البته اه ه اطهار ه ه ین سادگی از م سئ ه گذر نکرده و تذکر دادهاند که خرد
آدمیان در سیاری از موارد قادر ه درک ه ه م وم قرآن نیسب (ک ینی)59 :1 ،1407 ،
و ازاینرو محتاج ا سب که ه پیامبر اکرم 9و اهل یب مع صومش مراجعه کند .از ه ین
رو ،در حدیث ثق ین راه نالات از گ راهی ت سععک ه قرآن و مترت منوان شععده و تأکید

شده ا سب که این دو از هم جدایی ناپذیرند و امت اد ه اهل یبراه مط ئن و صول
ه حقایق قرآن اسب (ر.ک :ترمذی ،یتا3786 ،662 :5 ،؛ مفید .)349 ،1413 ،ا،زون
ر این ا توجه ه اینکه در قرآن آیات مت شا هی نیز وجود دارد ،نیازمند تف سیر ا سب و
انسانها دون دستگیری مع ان معصوم االهی (رسول خدا و اه ه اطهار) در تفسیر آنها
م کن ا سب مرتکب خطا شوند .تفا سیر متعددی که مذاهب مخت ف از آیات قرآن اراهه
کردهاند ،نیز این حقیقب را هتر نشععان میدهد که قرآن ه تنهایی ن یتواند پاسععخگوی
جامعه اسالمی اشد .این نکات سبب شده اسب که اه ه اطهار در سخنانشان تأکید
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ه را طه مقل و نقل نیز تعبیر شععده اسععب .اه ه اطهار ه تبیین را طه مقل و وحی
پرداخته و در مین پذیرش حالیب اسععتقاللی مقل ،وحی را نیز حالب دانسععتند .در این
دیدگاه مقل و وحی دو منبا یارتباط ه هم انگاشععته ن یشععوند؛ که وحی ،در طول
مقل اسب و مقل را ه هترین ادله و استداللها تنبیه میدهد.
متون وحیانی در حقیقب ه دو دسعععته متون تعبدی ،و متون تذکری و تنبیهی
تق سیم می شوند .مقل ه دسته نخسب دسترسی ندارد و راهی نیز رای ،هم آنها ندارد؛
مانند توصعععیفاتی که این متون از احوال قیامب و رزخ و مانند آن اراهه میکنند .ا این
حال مقل توانایی ،هم دسععته دوم را دارد و اگر وحی در این مسععاهل سععخنی میگوید،
تنبیه دهنده ه حکم مق ی اسعععب .اثبات وجود خداوند از طریق آیات تکوینی و نهم
حاکم در جهان از ه ین قبیل اسععب .نکته مهم که در اینالا اید دان توجه داشععب آن
اسعععب که در این موارد آیات و روایات مط بی را یان میکنند که مقل هم آن مط ب را
میتواند فه د ،نه اینکه حت اً پیش از کالم دین آن را ،ه یده اشعععد و م کن اسعععب
مط ب وحی را هرگز دون اسعععت داد وحی نفه د .در حقیقب مهمترین نقش دین و
ت عالیم انب یاء ه ین تذکر و تنب یه اسعععب .هترین تبیین از این نهر یه در سعععخن
امیرمؤمنان آمده اسب:
«َ،بَعَثَ ،یهِمْ رُ سُ َهُ وَ وَاتَرَ إِلَیهِمْ أَنْبِیاءَهُ لی سْتَأْدُوهُمْ میثَاقَ ،طْرَته وَ یذَکرُوهُمْ مَنْ سی
نعْ َته وَ یحْتَالُّوا مَ َیهِمْ ِالتَّبْ یغِ وَ یثیرُوا لَهُمْ دََ،اهنَ الْعُقُول»؛ خداوند پیامبران خود را یکی
پس از دیگری ه سعععوی آنان ،رسعععتاد تا پی ان ،طرت را از آنان خواهند و نع بهای
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کنند که قرآن و سنب ا هم و ه راه ا هم حالب هستند .نا راین از نگاه اه ه اطهار
قرآن و سععنب یکی از منا ا مهم معر،ب دینی اسععب که غالباً از آن ه دلیل نق ی تعبیر
میشود.
یکی از مباحث مهم در تاریخ کالم اسععالمی تعامل مقل و وحی اسععب که گاه از آن
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،راموش شده را یادآوری کنند و مقلهای د،ن شده را رانگیزانند ( شریف ر ضی،1414 ،
.)43
این آموزه در سخنان اه ه دیگر نیز ه شک ی دیگر آمده اسب؛ مباراتی مانند «مقل
من اهلل» یا «لیعق وا من اهلل» و مانند آن که در رخی از روایات دلیل ارسال رسوالن الهی
دانسته شده اسب (ک ینی ،)16 :1 ،1407 ،میتواند ناظر ه ه ین آموزه و ت قی اشد .ه
مبارت دیگر ارسععال رسععوالن رای آن اسععب که انسععانها ا هدایب االهی تعقل کنند.
هرچند مقل حالب اسب و حق را از اطل تشخیص میدهد؛ اما این مقل نیازمند م م یا
ه مبارت دیگر راهن ایی و دسبگیری پیامبران الهی اسب .پیامبران شیوههای استدالل
را ه ندگان میآموزند .البته حالیب مقل مط ق اسب و زمانی که معقول ر مقل مرضه
می شود و آن را مییا د ،حالیباش ت ام اسب و مشروط ه امر دیگری نیسب ،اما صر،اً
وصول مقل ه معقول نیازمند یان نبی و هدایب الهی اسب.
نا راین از نگاه اه ه اطهار در مین حال که مقل حالب اسعععب و حالیب آن
ا ستقاللی ا سب؛ ولی نیازمند تنبیه تعالیم وحیانی ا سب .این نهریه از سویی در تقا ل ا
نهریه معتزلیان اسب که مقل را منبا انحصاری م م کالم میانگارند و نقشی رای وحی
در مسععاهل نیادین کالمی قاهل نیسععتند و از سععوی دیگر ا نهریه اهل حدیث در نادیده
انگاشتن مقل در حوزه امتقادات مخالف اسب.
2ـ نقش ائمه در تعلیم آموزههای کالمی
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اه ه اطهار ا،زون ر تر یب شععاگردان متک م ،ه یان و تبیین آموزههای کالمی
نیز پرداختهاند و مال ومه روایات اقی مانده از ای شان ن شاندهنده نقش ویهه ای شان در
طر این مباحث و ه چنین پاسععخ ه اندیشععههای رقیب و اصععال آنها اسععب .هرچند
رر سی ه ه آموزههای کالمی ای شان نیازمند پهوهشهای متعددی ا سب ،ولی در ادامه
ه رخی از مهمترین آنها در دو حوزه خداشناسی و راهن اشناسی پرداخته میشود.
یک) خداشناسی

مهمترین حث کالم اسالمی خداشناسی اسب .خش قا ل توجهی از آیات قرآن ه
ه ین حث مرتبب اسب .پیام اص ی دین اسالم که پیامبر امهم 9آن را شرط مس انی
و مایه رستگاری میدانسب چیزی ه جز توحید نبوده اسب.
مس انان م یرغم اینکه در اصل پذیرش خداوند اختال،ی نداشتند ،در ،هم و تبیین
تفصععی ی از آن اختال،ات مه ی ین آنان ه وجود آمد که سععبب شععکلگیری ،رقههای

مخت فی در جهان اسععالم شععد .اه ه اطهار از ه ان ا تدا ه تبیین صععحیح این آموزه
توجه داشععته و در قالب خطبهها ،گفبوگوها و مباحثات ه تبیین صععحیح آموزه توحید
پرداختهاند .جایگاه ایشععان در این حث چنان وده اسععب که خش مه ی از جریانهای
،کری جهان اسععالم مانند معتزله در این حث خودشععان را پیرو اهل یب میدانند.

1

مهمترین تعالیم اهل یب را در این حوزه میتوان در قالب موارد زیر یان کرد:
 )1معرفت عقلی خداوند

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

اطهار نیز ه کار ر،ته و نیان اص ی استدالل متک ان در دورههای عد شدهاند .رای
مثال میتوان ه موارد زیر که از امیر مؤمنان نقل شده اسب اشاره کرد:
الف« .الدَّالِ مَ َى قدَمه ِحُدُوث خَ ْقه وَ ِحُدُوث خَ ْقه مَ َى وُجُوده» (شععریف رضععی،
)269 ،1414؛ « خدایی که ا آ،ریدگانش و ا حدوث خ قش ر وجود خویش و نیز ر
ازلیتش داللب و هدایب ،رموده اسب».

 .1پ بتر ه خش ی از سخاان معتزله مبا ی ر جانگاه تعال م امات عل ی ده نظات فمرنشان ده انن مو وع اشاهه
ش .
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اه ه اطهار ه اثبات مق ی خداوند توجه داشته و نخستین ادله در این م سئ ه را
میتوان در تعالیم ایشان ه دسب آورد .در سخنان ایشان ه طور خاص ر تأمل در آیات
االهی (امم از آیات انفسععی و آ،اقی) و اثبات خداوند از ه ین طریق تأکید ش عده اسععب.
رای مثال میتوان ه موارد زیر اشاره کرد:
 .1 .1سععیر انفسععی :انسععان پس از ر،ا تع قات دنیایی و ا،کار و اندیشععههای خود و
ازگشعععب ه خویش ،رو و نفس خویش را می یا د و خود را در حال تغییر و تبدل
می یا د و وا سعععتگی و ،قر را در ذات خود می یند .پس از این مصعععنوز ودن خود را
می،ه د و مقل از م صنوز ه صانا میر سد .ه نهر میر سد روایب «مر،ب اهلل ف سخ
العزاهم و حل العقود و نقض اله م» (خداوند را ا از میان ر،تن ارادهها و گشععودهشععدن
گرهها و شکستهشدن ه بها شناختم) (شریف رضی ،1414 ،حک ب  )250و احادیث
مشا ه آن (صدوق )289 -288 ،1398 ،ه ه ین دلیل مق ی اشاره دارند.
 .2 .1سععیر آ،اقی :پدیدههای مالم طبیعب نیز آیات تکوینی خداوند هسععتند که ا
تفکر و تأمل در آنها چه از طریق رهان حدوث و چه رهان نهم میتوان رای اثبات
خداوند استدالل کرد .چنین استداللهایی که در قرآن نیز وجود دارند ،در سخنان اه ه
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ب« .مُ سْتَ شْهِدٌ ِحُدُوث الْأَ شْیاء مَ َى أَزَلیته» ( صدوق)69 ،1398 ،؛ «(خدا) حدوث
اشیاء را ر ازلیب خویش گواه و شاهد گر،ته اسب».
ج« .الح دهلل الدَّالِ مَ َى وُجُوده ِخَ ْقه وَ ِ حُدُوث خَ ْ قه مَ َى أَزَله» (ک ینی،1407 ،
)139 :1؛ «سپاس خدایی را که ا خ ق خویش ر وجود خود داللب ن ود و ا حدوث آن
ه ازلیب خود راهن ایی ،رمود».
ه چنین از امام صادق چنین نقل شده اسب:
ت ِإلَى ِنَاء ُم شَید
ه ْر َ
«وُجُودُ الْأََ،امیلِ دَلَّبْ مَ َى أَنَّ صَانعاً صَنَعَهَا أَ لَ ا َترَى َأنَّک ِإذَا َن َ
مَبْنی مَ ْبَ أَنَّ لَهُ َانیاً وَ إِنْ کنْبَ لَمْ تَرَ الْبَانی»؛ وجود سعععاختهها ر این داللب دارد که
سازندهای آنها را ساخته ا سب .آیا ن ی ینی که هرگاه ه ساخت انی ا،را شته و ا ستوار
مینگری ،می،ه ی که سععازندهای دارد؛ هرچند که تو آن سععازنده را ن ی ینی (ک ینی،
.)81 :1 ،1407
،ردی نزد امام ر ضا ر سید و از ای شان در اره م ب حدوث مالم پر سید و ای شان
چنین پاسخ دادند:
«أَنْبَ لَمْ تَکنْ ثُمَ کنْبَ وَ قَدْ مَ ْبَ أَنَّک لَمْ تُکوِّنْ نَفْ سَک وَ لَا کوَّنَک مَنْ هُوَ مثْ ُک»؛
تو قبالً نبودی و سععپس ایالاد شععدی و میدانی که تو و یا کسععی که مثل توسععب ،تو را
نساخته اسب (صدوق.)293 ،1398 ،
اد له اقامه شعععده در این روایات ه ان رهان حدوث اسعععب که از مهمترین ادله
متک ان در اثبات خداوند ه ش ار میآید.
 )2معرفت فطری و قلبی خدا
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در مقا ل معر،ب مق ی که معر،تی ا واسطه اسب ،راه دیگری رای شناخب خداوند
وجود دارد که از آن ه معر،ب ،طری یا ق بی تعبیر شععده اسععب1.شععناخب ق بی خدا،
شععناختی مسععتقیم نسععبب ه خود خداسععب که در لحهه حصععول آن آدمی خود را در
محضر خدا مییا د و ا ت ام وجود ه حالب خضوز و خشوز در را ر او میرسد و از لذتی
معنوی و توصیف ناپذیر هرهمند میگردد .از دیدگاه معصومان :خداوند چنین معر،تی را
در مال ی پیش از این جهان ه انسعععان ها امطا کرده و از آنان ه ر و یب خویش اقرار
گر،ته اسب .اصل این معر،ب در رو آدمی اقی مانده و انسانها ه راه ا این معر،ب ه

َّ «.1ل ت هبه الع ونف ی مشاک ةا َّل صاه ،شلمن هأته القلوب یقائخ ا َّلنمان» (بلا ی ،باف ی.)98 :1 ،

ج هان کنونی پای مینه ند .ه ه معر ،ب های ق بی در اره خدا ه ان معر ،ب ق بی
نخسعععتین را ه یاد میآورد1.وظیفه پیامبران و امامان نیز تذکر و یادآوری ه ان معر،ب
پیشینی اسب2.مشکالت و گر،تاریهای انسان ،توجه ه مخ وقات و نهم حاکم ر جهان
و مبادات می توانند معر،ب ق بی را یادآوری کنند .در مقا ل ام ال زشعععب و گناهان از
موانا و حالابهای این معر،ب هستند.
 )3صفات االهی :اثبات بال تشبیه ،راهی برای برون رفت از تعطیل و تشبیه

حث از صفات االهی از چال شیترین مباحث م م کالم وده ا سب .خش مه ی از
اختال،ات معتز له و اهل حدیث ریشعععه در ه ین حث دارد .رای م ثال میتوان ه
کتابهای متعددی که اهل حدیث ا منوان الرد م ی الاله یة3نو شته و در آنالا در ا صل

اندیشههای کالمی اه ه اطهار خواهیم پرداخب.
وجودشناسی صفات :نفی صفات زائد بر ذات

تق سیم صفات ه صفات ذات و ،عل شاید نخ ستین ار در ک ات امام صادق
مطر شععده اسععب (ک ینی .)109 -107 :1 ،1407 ،ه چنین ،در حوزه وجودشععناسععی

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

صفات االهی نهرات دیعی توسب اه ه اطهار طر شده اسب .رای مثال میتوان ه
نهریه توحید در صععفات یا مدم زیادت صععفات ر ذات اشععاره کرد .این دیدگاه که عدها
معتزل یان نیز از آن ح ا یب کرد ند ،ه اذ مان خود معتز له در ت عالیم ا هل یب :و ه
خصوص امام م ی ریشه دارد .از ج ه سخنان امام م ی در این حث که آمیخته
ا ادله مق ی اسب ،میتوان ه مورد زیر اشاره کرد:

 .1را ی مثال امات صتتادق ده اهه آنه م ثاق چا ن فرمودن « :بان ذلک معاناة فلنستتاکم المعاناة ش ااب ا َّلنراه
ف ی ص شهکم شلو َّل ذلک ما عرف اح خالقه ش َّل هازنه» ( رن ی.)376:1 ،1371،
 .2را ی مثال ام رمؤماان چا ن فرمودن « :فَب ع َ فِ ِهم هستتت لَه ش شاتَر ِإل َ ِهم َأنْب ِ اءه ل ِ ستتت تلْدشکم مِ َثاقَ فِطْ ر ِته»ِ
ْ َُ ْ َ ُ ُ ْ
ََ
َ
ْ ُُ ُ َ َ َ
.)4
3
(شرن ه ی،1414،
 .3جهم ه نخست ن گرشک ی ودن به نظرنهنف ی صفات ه آنها ماتسب اس .
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ه رد مقیده خاص معتزله در حث صفات پرداختهاند ا شاره کرد .اه ه اطهار در این
حوزه نیز ه طر دیدگاههای کالمی خود پرداختهاند و گاه رخی از مباحث موجود در
کالم ایشان رای نخستین ار طر شده و رخی از جریانهای ،کری جهان اسالم نیز از
ایشععان پیروی کردهاند .در ادامه در دو خش وجودشععناسععی و معناشععناسععی ه طر
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«آغاز دین شععناخب اوسععب و ک ال شععناختش اور کردن او و نهایب اور کردنش
یگانه دانسعععتن او و غایب یگانه دانسعععتنش اخالص ه او و حد امالی اخالص ه او نفی
صفات از اوسب؛ زیرا هر صفتی خود گواهی میدهد که غیر موصوف اسب و هر موصو،ی
شاهد ا سب ر این که غیر صفب ا سب .پس هر کس خدای سبحان را ا صفتی و صف
کند او را قرینی پیوند داده و هر که او را ا قرینی پیوند دهد دوتایش انگاشعععته و هر که
دوتایش انگارد داری اجزایش دانسعععته و هر که او را دارای اجزاء داند ،حقیقب او را
1
نفه یده اسب» (شریف رضی.)39 ،1414 ،
سععیاری از متک ان معتزله ،زیدیه و امامیه ه ین دیدگاه را در صععفات الهی دارند
(ر.ک :مف ید 1413 ،ج )53 -52 ،و حتی در رخی موارد ه م بارات ن قل شعععده از
امیرمؤمنان استناد کردهاند.

2

معناشناسی صفات :نفی تشبیه و تعطیل

مهمترین ا صل در سخنان مع صومان :در چگونگی تو صیف خداوند ،نفی ت شبیه و
تعطیل ا سب .اه ه اطهار در احادیث متعدد در پا سخ ه این پر سش که آیا خداوند
شیء ا سب یا میتوان ه او شیء گفب ،چنین ،رمودهاند« :نعم یخرجه من الحدین :حد
التعطیل و حد التشعععبیه»؛ ه او را از دو حد تعطیل و تشعععبیه خارج میکند (ک ینی،
.)85 ،82 :1 ،1407
ه چنین در روایب دیگری از امام ر ضا مردم از نهر خدا شنا سی ه سه د سته
تقسععیم میشععوند .1 :تعطیل (وجود یا معر،ب خدا) .2 ،تشععبیه (خدا ه مخ وقات).3 ،
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اثبات (معر،ب خداوند) دون تشعععبیه کردن او ه مخ وقات .امام مذهب درسعععب را
ه ین دیدگاه سععوم دانسععتهاند (صععدوق .)107 ،1398 ،نا ه این آموزه هر صععفتی که
خداوند را ه مخ وقات تشعععبیه میکند (مانند صعععفات خبریه) حتی اگر در متون دینی
آمده اشد ه گونهای تأویل می شود که مست زم تشبیه نباشد .ن ونههای سیاری از این
تأویالت در سعععخنان اه ه اطهار دیده می شعععود، .رق ین دیدگاه اهل یب ا اهل
 .1کم ن دن گاه ده بلمات ائمه ع ی ن ز شجود داهد .را ی مثال ه.ک :بلا ی.108:1 ،1407،
خ یص لهنف ی الصفات
 .2ا ن ا ی الی ن ده شرح نهج الب یغه ده انن اهه چا نم یگون « :أما نوله« :ش بمالا ْل
عاه» ،فهو تصتترنح التوح الذ ی تذکب إل ه المعتزلة ش کونف ی المعان ی الق نمة» (ه.ک :ا ن ا ی الی ن ،1404،
 .)74 :1ده ن زن نه ساه ی از متملمان ش ائمه زن ی ه انن عباهت امات عل ی استااد بردهان (ه.ک :شرف ی،
.)3 5
9
-358:1 ،1411

حدیث که آنها نیز ه ین نهریه اثبات التشععبیه را یان کردهاند (ا ن تی یه:11 ،1426 ،
 ، )482در ه ین تأویالت اسعععب .اهل حدیث ر معنای ظاهری متون دینی در حث
صعععفات تأکید کرده و ه ه ین دلیل م ی رغم ادمایشعععان ر پیروی از نهریه اثبات
التشبیه ،نهراتی تشبیهی اراهه کردند.
در آموزههای اهل یب صععفات ذاتی حق مانند م م ،قدرت و حیات نیز رای دوری
از ت شبیه ،در مواردی ه گونهای س بی نیز معنا شدهاند (ک ینی ،کا،ی .)121 :1 ،نهریه
اه ه اطهار در نفی تشبیه در ین جریان متک ان موا،قان سیاری دارد ،حتی ه ان
طور که در ا تدا گفتیم قاضععی مبدالالبار معتزلی این نهریه را ه امیرمؤمنان منسععوب و
معتزلیان را در این اصل پیرو ایشان دانسته اسب.
یکی دیگر از مباحث مهم م م کالم که من شأ اختال،ات سیاری در جامعه ا سالمی
شده اسب ،مدل االهی اسب .اصل پذیرش حسن و قبح ذاتی و مق ی و اینکه آیا ا،عال
االهی نیز اید مطا ق ا حسععن و قبح ذاتی اشععد و ه چنین اینکه آیا مقل راهی رای
کشف حسن و قبح دارد یا نه ،مساهل مه ی در م م کالم ه وجود آورده اسب .معتزلیان
ه جز مباحث اثبات صعععانا و صعععفات االهی ،قیه مباحث م م کالم را در اب مدل
آوردهاند؛ چراکه ه نهر آنها قیه مباحث م م کالم ه ا،عال االهی مرتبب اسعععب و ا،عال
االهی نیز در اب مدل می آید .مدل در نگاه متک ان معتزله و امامیه تنزیه خداوند از
ا،عال ناپسند و ترک ا،عال واجب اسب.
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اه ه اطهار از نخستین مروجان نهریه مدل االهی وده و حتی میتوان ادما کرد
که پیش از متک ان معتزلی این تعریف از مدل در سخنان اه ه اطهار :یان شده ا سب.
هنگامی که از امیرال ؤمنین در اره معنای توحید و مدل پر سیدند ،ح ضرت توحید را در
وهم نیاوردن خداوند و مدل را متهم نکردن خداوند معنا کردند (شععریف رضععی،1414 ،
 .)558ه چنین در روایتی دیگر امام صععادق پس از آنکه توحید و مدل را اسععاس
دین معر،ی کردند ،مدل را آن دانستند که امور سرزنش آمیز را ه خداوند نسبب ندهیم
(صدوق.)11 ،1403 ،
در ادامه ه طر مهمترین مباحث مدل االهی در نهام ،کری اهل یب خواهیم
پرداخب:
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حسن و قبح عقلی
متک ان امامی و معتزلی معتقد ه حسعععن و قبح ذاتی و مق ی هسعععتند .ه جز
تأکیدهای ،راوان در سخنان اه ه در اره جایگاه مقل ،در مواردی نیز ه صراحب ه حسن
و قبح مق ی ا شاره شده ا سب .رای مثال از امام صادق در روایتی ه اینکه ان سانها
ه و سی ه مقل ح سن و قبح را ت شخیص میدهند ا شاره شده ا سب (ک ینی:1 ،1407 ،
.)29
ا،زون ر این اه ه گاه ا اسععتناد ه حسععن و قبح مق ی ه اثبات رخی از مسععاهل
کالمی پرداختهاند .امام صادق در مناظره ا یکی از زنادقه رای اثبات ضرورت نبوت
از ح سن و قبح مق ی هره گر،ته ا سب .ه گفته ای شان پس از آنکه ثا ب کردیم که ما
آ،ریننده و صانعى داریم که از ما و ت ام مخ وقات رتر و حکیمتر اسب و ه چنین م کن
نیسعععب که خ قش او را بینند و ل س کنند و ىواسعععطه ا او رخورد و مباحثه کنند،
اثبات می شود که اید سفیرانی داشته اشد تا خواسب او را راى ندگانش یان کنند و
مصععالح و مفاسععد را ه ایشععان معر،ی کنند .نا راین وجود امر و نهىکنندگانی از طرف
خداى حکیم در میان خ قش ضروری اسب و ایشان ه ان پیغ بران و رگزیدههاى خ ق
او هستند (ک ینی.)168 :1 ،1407 ،
نظریه امر بین االمرین :راهی برای برون رفت از جبر و تفویض
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حث از اختیار و آزادی انسععان یکی از مباحث مهم کالمی در سععدههای نخسععب
اسالمی وده اسب .رخی از ،رقههای نخسب جهان اسالم مانند قدریه معتقد ه تفویض
امور ه انسععانها شععده و رخی ه چون جه یه از دیدگاهی جبرگرایانه ح ایب کردند
( شهر ستانی .)98 -97 :1 ،1364 ،دیدگاه نخ سب در دورههای عد تو سب معتزله ادامه
پیدا کرد (ه ان .55 :1 ،در اره قدریه ر.ک :جهانگیری .)1367 ،دیدگاه دوم نیز هرچند
در ظاهر از سوی ه ه م س انان انکار شد ،ولی ه شک ی تعدیل شده در اهل حدیث
ادامه یا،ب .اهل حدیث ا تکیه ر آیات مرتبب ا م شیب و ق ضا و قدر خداوند ،ه توحید
ا،عالی رسععیدند و ه ه ا،عال را ،عل خداوند دانسععتند و از سععوی دیگر ه دلیل آیاتی از
قرآن که انسان را مسئول ر،تار خویش میدانسب جبر را نیز نفی کردند؛ ولی هیک راهی
رای حل این مسئ ه اراهه نکردند (ر.ک :طالقانی .)42 -27 ،1395 ،چندی عد ا والحسن
ا شعری ( 324تا 330ق) ا طر نهریه ک سب سعی کرد ه نومی نهریه اهل حدیث را
تبیین کند؛ ولی دیدگاه او نیز نهایتاً سر از جبر درآورد (ر انی گ پایگانی.)494 ،1372 ،

اه ه اطهار رای رون ر،ب از جبر و تفویض نهریهای منحصعععر ه ،رد اراهه
کردند .این دیدگاه سه عد دارد:
عد نخ سب نفی جبر ا سب .نا ه تعالیم اه ه اطهار شرط مادل ودن خداوند،
مالبور نکردن انسانهاسب؛ زیرا مالبور کردن آنان ه گناهان و مذاب کردنشان ه سبب
انالام دادن گناهان تالاوز ه حقوق ان سانها و در نتیاله ظ م و ستم ا سب .یکی از لوازم
امتقاد ه حسععن و قبح و اینکه خداوند مرتکب ام ال قبیح ن یشععود نیز آن اسععب که
انسانها را ه دلیل ر،تاری که خودشان و ا اختیار مرتکب شدهاند پاداش و مقاب دهد،
نه ام الی که ه آن مالبور ودهاند .این حکم مق ی در سععخنان اه ه اطهار نیز وجود

امام صععادق نقل شععده اسععب که :خداوند مادلتر از آن اسععب که ندگان را ر کاری
مالبور کند و سپس او را رای آن م ل مذاب کند (صدوق.)361 ،1398 ،
عد دوم این نهریه -که دیدگاه معتزله در این حث اسعععب -نفی تفویض اسعععب.
مق صود از تفویض ،واگذاری تکوینی ا،عال از سوی خدا ه ان سانها سب؛ ه این معنا که
قدرت انالام دادن رخی از کارها ه انسانها واگذار شده اسب و خداوند ا کنار کشیدن
خود از این قدرت ر ا،عال انسععانها قدرت ندارد .در حقیقب نا ه دیدگاه معتزله پس از
آن که خداوند قدرت رخی از ا،عال را ه انسعععان واگذار کرد دیگر خودش ر آنها قادر
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نیسععب .اه ه اطهار این دیدگاه را نیز رد کردهاند .رای مثال امام صععادق چنین
می،رماید« :لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیضَ وَ لَکنْ أَمْرٌ َینَ أَمْرَین»؛ نه جبر اسعععب و نه تفویض ،که
امری اسب ین این دو (ک ینی.)160 :1 ،1407 ،
عد سععوم این دیدگاه ه ان طور که در روایب ،وق نیز آمده اسععب ،نهریه امر ین
االمرین اسععب .این نهریه مبتنی ر دیدگاهی اسععب که هم س ع طنب خداوند در مالم را
تبیین میکند و هم اختیار انسان را نادیده ن یگیرد .راساس این نهریه انسانها از یک
سو مالبور نی ستند؛ زیرا قدرت و اختیار دارند .از سوی دیگر چون خداوند نیز ن سبب ه
مقدورات انسانها قادر اسب ،کارها ه ایشان تفویض نشده ا سب ،که مالکیب انسان در
طول مالکیب خداوند اسب؛ ه دیگر سخن خداوند مالکیب یشتری نسبب ه قدرت دارد
و ر آن تواناتر اسععب .ازاینرو هر لحهه که خواهد میتواند از ه کار گر،ته شععدن قدرت
ه وسی ه انسان یا تأثیر قدرت امطا شده ج وگیری یا اصل قدرت را از انسان س ب کند و
ه مبارت خود اه ه معصعععومین«::هو القادر م ی ما اقدرهم م یه»؛ او خود ر انالام کاری
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دارد .رای مثال از امام م ی نقل شده اسب که نگویید خداوند گناهکاران را مالبور ه
گناه کرده ا سب؛ وگرنه خدا را ظالم دان ستهاید (طبر سی .)209 :1 ،1403 ،ه چنین از
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که آنان ( ندگان) را ر (انالام) آن توانا سععاخته ،تواناسععب .نا راین هم اختیار انسععان که
امری وجدانی و دیهی ا سب و ر ا ساس آن مدل ،نبوت ،معاد و تک یف توجیه می شود،
ه رس یب شناخته میشود و هم س طنب خدا محدود ن یشود.

قضاء و قدر
نهریه امر ین االمرین که پیشتر ه ررسی آن پرداختیم ،ا حث قضاء و قدر سیار
مرتبب اسععب .در حقیقب خداوند اراده خود را از ه ین طریق در مالم تحقق می خشععد.
این آموزه در قرآن نیز مطر شده اسب:
«انا کل شیء خلقناه بقدر» (قمر)49 :؛ ماییم که هر چیز را به اندازه آفریدهایم.
«هو الذی خ قکم من طین ثم قضععی اجال و اجل مسعع ی منده ثم انتم ت ترون»
(انعام)2 :؛ اوسب که ش ا را از گل آ،رید .آن گاه مدتی را ( رای ش ا م ر) مقرر داشب و
اجل حت ی نزد اوسب .ا این ه ه ( عضی) از ش ا (در قدرت او) تردید میکنید.
رخی از جریانهای ،کری اختیارگرا مانند معتزله ،چون این آیات را ا اختیار انسان
در تعارض میدیدند ،قضععا و قدر را ه معنای م م دانسععتند (قاضععی مبدالالبار،1422 ،
 . )523 -522رخی دیگر مانند اهل حدیث نیز ا تفسعععیر نادرسعععب از این آموزه ه
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جبرگرایی نزدیک شعععدند .در مقا ل اه ه اطهار تبیینی از این آموزه اراهه کردهاند که
م شکالت مذکور را ندا شته ا شد .تقدیر االهی ه ا،عال اختیاری ان سان ه این معنا سب
که خدا قدرت و توانایی انتخاب و انالام دادن ام ال را ه انسععان داده اسععب .این توانایی
اندازه معینی دارد .انسانها از جنبههای گوناگون ویهگیهای ،ردی و شرایب خانوادگی و
اجت امی ،م حدود یب هایی دار ند که ه قدر االهی ازمی گردد .حکم کردن ه این
محدودیبها و ایالاد آنها قضای تکوینی االهی اسب .از سوی دیگر ه ین قدرت محدود
نیز ه گونهای ه ان سان واگذار ن شده ا سب که مالکیب و ت س ب خداوند ر آن نفی شود؛
که خداوند نسبب ه ه ان قدرت امطا شده نیز مالکیب دارد و حتی یشتر از او مالک
ه شع ع ار میرود .ازاینرو هرگاه خواهد میتوانند آن را از پس گیرد یا از تأثیر آن
ج وگیری کند .نا راین تحقق ،عل اختیاری انسان نیز نیازمند امضا و اجازه خداسب.
،عل انسان ،قب در صورتی تحقق مییا د که خداوند از صدور آن ج وگیری نکند و
آن را امضا کند .ا وجود این در ه ان محدودهای که ه انسان قدرت و آزادی امطا شده
و ،عل او نیز ه امضععای تکوینی خدا رسععیده اسععب ،آدمی آزادانه ،عل خویش را انالام
میدهد و در مقا ل ،عل نیز پاداش یا کیفر خواهد دید .دین سان قدر و ق ضای تکوینی

خدا تفویض و رها ودن انسعععان را در نهام خ قب نفی میکند و سعع طنب خداوند را ر
ا،عال انسان جاری می سازد و در مین حال ا آزادی و اختیار انسان منا،اتی ندارد .روایب

قدر االهی ه امری تع ق گر،ب امکان تغییر آن نخواهد ود .اه ه اطهار رای ر،ا این
ردا شب غ ب ق ضا و قدر را ه دو خش حت ی و غیر حت ی تق سیم کردهاند .ق ضا و قدر
غیر حت ی امکان تغییر دارد و انسانها ا انالام ام الی خاص (مانند مبادات ،ص ه رحم و
مانند آن) میتوانند آن را تغییر دهند .این آموزه در اندیشه امامیه داء نامیده میشود که
در ادامه ه آن خواهیم پرداخب.
بداء :تبیینی برای تغییر در تقدیرات الهی

ه ه م س انان ه دلیل آیات قرآن از سویی ه ق ضا و قدر الهی و از سوی دیگر ه
قدرت خداوند در تغییر این تقدیرات ه دالیل مخت فی مانند ر،تار نیک یا د انسعععانها
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معتقد ودهاند .ا این حال تنها اه ه اطهار ودند که ه خو ی ا طر اندی شه داء این
دو آموزه و ارتباط آنها را تبیین کردند .ه ان طور که در حث ق ضا و قدر گفتیم خداوند
امکاناتی مانند قدرت ،رزق و روزی و م ر را ه صععورت محدودی در اختیار انسععان قرار
داده اسعععب و این محدودیب ه ان تقدیر االهی اسعععب .نا ه تبیین اهل یب این
تقدیرها ه دو دسععته حت ی و غیر حت ی تقسععیم میشععوند و دا در حقیقب تغییر در
تقدیرات غیر حت ی اسب .این آموزه در سخن امام اقر ه خو ی یان شده اسب:
«من األمور أمور محتومة کاهنة ال محالة ،و من األمور أمور موقو،ة مند اهلل ،یقدم
،یها ما یشععاء و ی حو ما یشععاء ،و یثبب منها ما یشععاء»؛ رخی امور حت یاند که ناگزیر
موجود خواهد شععد .رخی امور دیگر در نزد خدا موقوف هسععتند که خداوند ا مشععیب
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امام رضا ه خو ی این تبیین را نشان میدهد:
خداوند ا مالبور کردن ندگان اطامب ن ی شعععود .نا،رمانی آنان نیز ه معنای غ به
ای شان ر خدا نی سب .خدا ندگانش را ه حال خود رها نکرده ا سب .او خود مالک ه ان
چیزی ا سب که ه آنان مالکیب داده و نیز ن سبب ه آنچه ای شان را در آن توانا ساخته
قادر و تواناسب .اگر مردم تص یم ه ترک اطامب خدا گیرند ( ،ه مشیب االهی ستگی
دارد) اگر خواهد از کار آنان ج وگیری میکند ولی اگر ج وگیری نکند و آنان مرتکب
گناه شعععدند ،او آنان را ه گناه نینداخته اسعععب ( که ه اراده و اختیار خود گناه را
رگزیدهاند (صدوق.)361 ،1398 ،
آموزه قضا و قدر م کن اسب این رداشب را ه وجود آورد که در صورتی که قضا و
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خود رخی از این امور را م قدم میک ند ،رخی دیگر را از ین می رد و رخی دیگر را
محکم میدارد و موجود میسازد (میاشی.)217 :2 ،1380 ،
داء از آموزههای امتقادی مختص شععیعه و ه این معناسععب که خداوند در قضععا و
قدرها تغییر ایالاد می کند .رای مثال اگر تقدیر االهی ر این اشعععد که ،ردی در تاریخ
مشخصی از دنیا رود ،م کن اسب این شخص ا انالام دادن ام ال شایستهای مانند ص ه
رحم و دما کردن این تقدیر را تغییر دهد و ه م ر خویش یفزاید.
رخی از مخالفان داء این آموزه را در تعارض ا م م االهی دانسعععتهاند و معتقدند
امتقاد ه داء مسععاوی ا جاهل دانسععتن خداسععب .یعنی ا توجه ه مثال گذشععته اگر
خداوند میدانسب که آن شخص دما یا ص ه رحم میکند ،م ر او را از ه ان ا تدا یشتر
قرار می داد .ه ان طور که گفتیم دا ه معنای تغییر در تقدیرات االهی اسعععب ،نه م م
االهی .در حقیقب خداوند از ا تدا مالم وده اسعععب که شعععخصعععی در زمانی خاص دما
میکند ،ولی طول م ر او را منوط ه ه ان دمای او قرار داده اسب؛ ه این صورت که از
ا تدا میزان م ر او را مشععخص کرده اسععب و هنگامی که شععخص دما میکند م ر او را
ا،زایش میدهد .اه ه اطهار ه این امر توجه داشته و تأکید کردهاند که امتقاد ه داء
مست زم جهل خداوند نیسب (صدوق.)41 ،1414 ،
دو) راهنماشناسی

در نگاه شیعه ه تبعیب از اه ه اهل یب حث راهن ا شنا سی امم از نبوت و امامب
اسعععب .در مباحث مر وط ه مصع ع ب انبیاء و حدود آن اختال،اتی ین دیدگاه اه ه
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اطهار ا اهل سنب وجود دارد ،که البته مهمترین از اینها ظهور و روز اختال،ات در
حث امامب اسععب .نقش اه ه در طر این حث در جهان اسععالم و نقد دیدگاههای ،رَق
دیگر از مهمترین آموزههای کالمی ایشان وده اسب.
 )1نظریه امامت االهی در برابر خالفت سیاسی

اه ه اطهار امامب را مقامی در ادامه نبوت معر،ی کردند .در حقیقب در این
دیدگاه خداوند جامعه اسععالمی را پس از درگذشععب رسععول خدا 9رها نکرده و امامی را
رای حفظ دین و هدایب انسانها قرار داده اسب .هرچند طر اص ی حث امامب االهی
ریشععه در تعالیم نبوی دارد ،ولی نخسععتین ار امیرال ؤمنین این آموزه کالمی را تبیین
کردند .ایشععان در نامهای ه معاویه ه این آموزه اشععاره کردهاند (ثقفی-195 :1 ،1355 ،
 . )204مقاماتی مانند وجوب اطامب از اهل یب ،:م م ویهه ،وراثب انبیاء و صعععالحان

گذ شته و حتی مفهوم و محتوای م ص ب در نامه امام یان شده ا سب .نهریه امامب در
دوره های عدی یش از پیش مطر شعععد و نهایتاً میتوان ادما کرد که در دوره امام
اقر و امام صععادق ه شععکل کامل در ین شععیعیان تبیین شععد و حتی مخالفان
شیعه نیز ا آن آشنایی پیدا کردند .در این دیدگاه امام صر،اً حاک ی سیاسی نیسب،
که ،ردی اسب که از سوی خداوند انتخاب شده و قرار اسب جامعه اسالمی را هدایب
کند .این دیدگاه از سه رکن ا سا سی ت شکیل شده ا سب .1 :ضرورت امامب؛  .2نهریه
نصب در را ر نهریه انتخاب؛  .3صفات امام (مانند م م ویهه ،مص ب و نص).
 )2ضرورت امامت

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 )3نظریه نصب و نص در برابر نظریه انتخاب

در روایات اهل یب ر ضرورت ن صب امام از سوی خداوند متعال تأکید شده
اسب .در نگاه اه ه اطهار امام حالب خداوند ر انسانها ا سب و خداوند ا تعیین امام
احکام ،حالل ،حرام و امور مرتبب ا دین را رای مردم مع وم میکند .در این نگاه امام
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یکی از مباحث مهم امامب اثبات ضرورت امامب اسب .ادلهای که اه ه اطهار در
اثبات ضرورت امامب یان کردهاند ،نیان اولیه این حث در مباحث متک ان امامیه وده
اسب .رای مثال میتوان ه این روایب اشاره کرد که عدها در سخن متک ان نیز مشا ه
آن را ا ک ی تغییرات میتوان ه دسب آورد:
چون ثا ب کردیم که ما آ،ریننده و صععانعى داریم که از ما و ت ام مخ وقات رتر و ا
حک ب و ر،عب اسب و روا نباشد که خ قش او را بینند و ل س کنند و ىواسطه ا یک
دیگر رخورد و مباحثه کنند ،ثا ب شد که راى او سفیرانى در میان خ قش ا شند که
خواسععب او را راى مخ وق و ندگانش یان کنند و ایشععان را ه مصععالح و منا،عشععان و
موجبات تباه و ،نایشان رهبرى ن ایند ،پس وجود امر و نهىکنندگان و تقریر ن ایندگان
از طرف خداى حکیم دانا در میان خ قش ثا ب گشعععب و ایشعععان ه ان پیغ بران و
رگزیدههاى خ ق او اشععند ،حکی انى هسععتند که ه حک ب تر یب شععده و ه حک ب
مبعوث گشععتهاند ،ا آنکه در خ قب و اندام ا مردم شععریکند در احوال و اخالق شععریک
ایشان نباشند ،از جانب خداى حکیم دانا ه حک ب مؤید اشند ،سپس آمدن پیغ بران
در هر مصععر و زمانى ه سععبب دالهل و راهینى که آوردند ثا ب شععود ،تا زمین خدا از
حالتى که ر صععدق گفتار و جواز مدالتش نشععانهاى داشععته اشععد ،خالى ن اند (ک ینی،
.)168 :1 ،1407
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صرً ،ا یک حاکم سیا سی نی سب ،که حالب خداوند ر ندگان ا سب و ه ه ین دلیل
اید از سوی خداوند رای هدایب ان سانها من صوب شود1.امام ر ضا ه جایگاه خاص
امام و لزوم نصب امام از سوی خداوند چنین اشاره کردهاند:
هرگز این گونه نیسععب که کسععی تواند ه معر،ب امام رسععد و یا انتخاب او رایش
م کن اشععد .تنها در توصععیف شععأنی از شععئون و ،ضععی تی از ،ضععاهل امام مقلها گم،
اندیشععهها حیران ،خردهای ناب سععرگردان ،دیدگان جسععتالوگر رانده ،زرگان کوچک،
حکی ان حیرت زده ،خردمندان وامانده ،گویندگان ناتوان ،دانشع ع ندان نادان ،شع عامران
درمانده ،ادیبان ماجز ،و سخنوران خسته میگردند و ه ناتوانی و درماندگی خود امتراف
دارند .در چنین حالتی چگونه میتوانند ه ه ک االت و شئون او را تو صیف کنند و یا ه
توصیف کنه وجود او پردازند یا از کار او سر در آورند یا کسی را یا ند که جای او گیرد
(ک ینی.)201 :1 ،1407 ،
سعععخنان اه ه در این حوزه سعععبب شعععد که متک انی مانند هشعععام ن حکم ه
نهریه پردازی در حوزه امامب پرداخته و نهریه نص را اراهه کنند (قاضعععی مبدالالبار،
 .)118 :20 ،1965 -1962این نهریه در دورههای عد نیز از مباحث مهم کالمی ق داد
شد و یکی از شرایب امام را منصوص ودن دانستند (م م الهدی.)429 ،1411 ،
 )4صفات امام :علم ،عصمت
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امامب ه ان طور که گفتیم در منهومه ،کری اه ه اطهار جایگاهی ه مراتب
واالتر از حاک یب سیا سی ا سب .امام حالب خداوند ر زمین ا سب و اید مرجا دینی و
امتقادی انسعععانها اشعععد .نا راین امامان اید واجد ه ه چیزهایی اشعععند که ه نومی
هدایب انسانها ه آن وا سته اسب .نخستین ویهگی چنین ،ردی ،م م ویهه و خطاناپذیر
اسعععب .در حقیقب امامان اید ه ه ه مسعععاه ی که ه نومی هدایب انسعععانها در گرو
آنها سب ،مالم ا شند .خش قا ل توجهی از روایات کتاب الحالة کا،ی و صاهر الدرجات
ه م م امامان اختصعععاص دارد .در این روایات ه گسعععتره ،منبا و حتی محدودیبهای
م ی اه ه اطهار پرداخته شععده اسععب .متک ان امامیه از ه ان دوره حضععور اه ه ا
هره گیری از سعععخنان اه ه ه تبیین جایگاه م ی اه ه اطهار پرداختند و ه ه

ضإ َِّل َش ّلل فِ َها ال ُْی اج ُة َنع ِّر ُف ایل ْ َ ی َل َش ال ْ ََْی َر َات َش ان ْ ُعو
 .1از امات صادق چا ن نق ش ه اس َ « :ما َزال َ ِ ا أل ْه ُ
هِ
.)178
الا ا َاخ ِلإ َی َسب ِ ِ ا ّلل» (بلا ی:1 ،1407،
َ

ِه ِ
َ
َ

متک ان امامیه م م را یکی از صعفات ضعروری امام دانسعتند .البته ت ایزاتی ین دیدگاه
رخی از متک ان در گستره و کیفیب م م اه ه اطهار ا آنچه در روایات مطر شده
اسب وجود دارد.
ویهگی دیگری که اه ه نیز ر آن تأکید کردهاند ،مصعع ب اسععب .هرچند در روایات
اصطال مص ب ه ندرت آمده اسب و یشتر ر م م امام تأکید شده اسب ،ولی مفهوم
مص ب در سخنان اه ه اطهار ارها مطر شده اسب .امیرال ؤمنین در نامهای ه
معاویه ا اسعععتناد ه آیه تطهیر مقام مصع ع ب را رای خودشعععان اثبات کردهاند (ثففی،
 .)204 -195 :1 ،1355ه چنین در جایی دیگر پیروی از ا هل یب را ما یه
رستگاری و ترک والیب ایشان را سبب کفر1دانستهاند (،رات ن ا راهیم.)285 ،1410 ،

مراتب مخت ف خ قب و جایگاه اه ه در این نهام نیز در سعععخنان اه ه اطهار وجود
دارد که ه آنها پرداخته نشد.

نتیجهگیری

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

در این مقاله ه نقش اه ه اطهار در شکل گیری و تو سعه م م کالم پرداختیم .رای
پا سخ ه پر سش ا ص ی مقاله در خش نخ سب ا نگاهی تاریخی ه نقش اه ه در شکل
گیری م م کالم در سععدههای نخسععب هالری پرداختیم و ا تدا نشععان دادیم که م ده
تعالیم و آموزههای کالمی جریانهای مهم کالمی در جهان اسالم مانند معتزله ریشه در
تعالیم اه ه اطهار ه خصوص امیر ال ومنین دارد .ه چنین پس از شکلگیری جریان
متک ان در قرن دوم نیز اه ه اطهار خودشععان ه تر یب متک ان شععیعه پرداخته و
روش درسععب کالمی را ه آنها آموزش دادهاند و روایاتی که از ایشععان در مخالفب ا م م
کالم موجود اسعععب ،ه دالی ی خاص مانند یتوجهی رخی متک ان ه منا ا وحیانی،
ا ستفاده از روشهای نادر سب در م م کالم و آ سیبهای اخالقی در ین متک ان وده

 .1بفر ده اناجا ده مقا انمان اس نه اس

یت.
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ه شام ن حکم -متک م م شهور امامیه در دوران ح ضور -ا الهام از سخنان اه ه در
این حث نهریه مص ع ب را طر کرد (ر.ک :صععدوق )133 ،1403 ،و این نهریه پس از
وی در ه ه منا ا کالمی امامیه مطر شد.
آنچه در این مقاله آمد ،صعععر،اً مهمترین آموزه های کالمی امامیه ود و مسع ع اً
آموزههای دیگری مانند غیبب ح ضرت قیة اهلل االمهم ،رجعب و نهام جهان شنا سی و
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اسب .نا راین ادمای رخی از مسشرقان مبنی ر اینکه اه ه از اساس ا م م کالم مخالف
ودند و ،عالیبهای کالمی امامیان نخسععتین مانند هشععام ن حکم نیز معارض ا تعالیم
اه ه اطهار وده ،ا واقعیبهای تاریخی ،اص ه دارد.
در خش دوم مقاله ه نقش اه ه اطهار در اراهه آموزههای کالمی و یک نهام
کالمی مسععتقل در مقا ل دیگر جریانهای انحرا،ی در جهان اسععالم پرداخته و نشععان
دادیم که ایشععان خودشععان ه ،عالیب کالمی پرداخته و نهام کالمی مسععتق ی مرضععه
کردهاند و در سیاری از موارد مانند مباحث ا ص ی توحید و مدل ،متک ان دیگر مذاهب
تحب تأثیر تعالیم ایشان ودهاند.
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ش  ،قم ،یدار.
 .25دارمی ،ا وسعید1416 ،ق ،اال د لی االج می  ،کویب ،دار ا ن االثیر.
 .26الدی ی اله دانی ،شیرویه ن شهرزاد1406 ،ق ،االف دوس بمأثور االخطاب ،یروت،
دار الکتب الع یة.
 .27ر انی گ پایگانی ،م ی1372 ،ش ،اشع یه ،کیهان اندیشه ،ش اره  ،52ه ن و اسفند
 ،1372ص .134 -123
 .28سعععب حانی ،مح د تقی1388 ،ش ،قلگ ایی و جصگ ایی در کةم اسررةمی،
سرچش ه حک ب ،تهران ،نبأ.
 .29ال شر،ی ،اح د ن مح د ن صال 1411 ،ق ،ش ن اال ساس االکعی  ،صنعاء ،دار
الحک ة الی انیة.
 .30شریف ر ضی ،مح د ن ح سین1414 ،ق ،ج ا االعةغه ،چاپ صبحی صالح ،قم،
هالرت.

 .31شریف شیرازی ،مح د هادی ن معین الدین مح د1388 ،ش ،االکشف االوافی فی
ش ن اصول االکافی ،قم ،دارالحدیث.
 .32شهرستانی ،مح د ن مبدالکریم1364 ،ش ،االملل و االنحل ،قم ،شریف رضی.
 .33شیرازی ،صدر الدین مح د ن ا راهیم1383 ،ش ،ش ن اال صول االکافی ،تهران،
مؤسسه مطالعات و تحقیقات ،رهنگی.

سال بیست و ششم ،شماره صـد و چهار
80

 .34صدوق ،مح د ن م ی ن ا ویه1398 ،ق ،االتوحید ،قم ،انت شارات جامعه مدر سین
حوزه م یه.
 .35صععدوق ،مح د ن م ی ن ا ویه1362 ،ش ،االخ صال ،قم ،جامعه مدرسععین حوزه
م یه.
 .36صدوق ،مح د ن م ی ن ا ویه1385 ،ق ،لل االش ایع ،قم ،کتا خانه داوری.
 .37صعععدوق ،مح د ن م ی ن ا و یه1395 ،ق ،کمال االدین و تمام االنعم  ،تهران،
اسالمیه.
 .38صعععدوق ،مح د ن م ی ن ا و یه1403 ،ق ،معاجی االخعار ،قم ،د،تر انتشعععارات
اسالمی وا سته ه جامعه مدرسین حوزه م یه.
 .39صعععدوق ،مح د ن م ی ن ا ویه1414 ،ق ،ا تقادات االمامی  ،قم ،کنگره هزاره
شیخ مفید.

 .40صفار ،مح د ن حسن1404 ،ق ،بصائ االدرجات فی فضائل آل محمد ،قم،
کتا خانه آیباهلل مرمشی.
 .41طالقانی ،سید حسن1395 ،ش ،تمایز میان خاالقیت و فا لیت؛ نهریه نات ام رای
،رار از جبر و تفویض ،تحقیقات کالمی ،ش اره  ،12هار  ،1395ص .42 -27
 .42طبرسی ،ا و منصور اح د ن م ی1403 ،ق ،االحتجاج ،مشهد ،نشر ال رتضی.
 .43طو سی ،مح د ن ح سن1409 ،ق ،اختیار مع ف اال جال ال و سوم رجال الک شی،
تهران ،دانشگاه مشهد.
 .44طوسی ،مح د ن حسن1414 ،ق ،االماالی ،قم ،دارالثقا،ة.
 .45م م الهدی ،سید مرتضی1998 ،م ،االماالی ،قاهره ،دار الفکر العر ی.
 .46م م الهدی ،سید مرت ضی1411 ،ق ،االذخی ة فی لم االکةم ،قم ،مؤ س سة الن شر
 .47م م الهدی ،سععید مرتضععی1405 ،ق ،ر سائل اال ش یف االم ت ضی ،قم ،دارالقرآن
الکریم.
 .48میاشی ،مح د ن مسعود1380 ،ش ،تفسی االعیاشی ،تهران ،ال طبعة الع یة.
، .49ارا ی ،مح د ن مح د1931 ،م ،احصاء االعلوم ،مصر ،مکتبة الخانالی.
، .50رات ن ا راهیم کو،ی1410 ،ق ،تف سی االف ات ،تهران ،انتشععارات وزارت ارشععاد
اسالمی.
، .51یض کاشانی ،محسن1406 ،ق ،االوافی ،اصفهان ،کتا خانه امام امیرال ؤمنین.
 .52قاضی مبدالالبار ،ا و الحسن1965 -1962 ،م ،االمغنی فی ابواب االتوحید و االعدل،
قاهره ،الدار ال صریة.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 .53قاضعععی مبدالالبار ،ا والحسعععن ،و مانکدیم ،قوام الدین1422 ،ق ،شرر ن االصررول
االخمس  ،یروت ،دار احیاء التراث العر ی.
 .54ق ی ،م ی ن ا راهیم1404 ،ق ،تفسی االقمی ،قم ،دارالکتاب.
 .55ک ینی ،مح د ن یعقوب1407 ،ق ،االکافی ،تهران ،دار الکتب االسالمیة.
 .56مازندرانی ،مح د صععالح ن اح د1382 ،ش ،ش ن ا صول االکافی ،تهران ،مکتبة
االسالمیة.

 .57مح د نبها ،خضععر2007 ،م ،مسررند هشررام بن سراالم االجواالیقی ،یروت ،معهد
ال عارف الحک یة.
 .58مدرسی طباطبایی ،سید حسین1386 ،ش ،مکتب در ف آیند تکامل ،تهران ،کویر.
 .59مفید ،مح د ن مح د1413 ،ق الف ،االختصاص ،قم ،ال ؤت ر العال ی اللفیة الشیخ
ال فید.
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 .60مفید ،مح د ن مح د1413 ،ق ب ،االماالی ،قم ،کنگره هزاره شیخ مفید.
 .61مفید ،مح د ن مح د1413 ،ق ج ،اوائل االمقاالت ،قم ،کنگره هزاره شیخ مفید.
 .62مقدسی ،مطهر ن طاهر1374 ،ش ،االعدء و االتاریخ ،تهران ،نشر آگه.
لی اصول االکافی ،قم ،خیام.

 .63میرداماد ،مح د اقر ن مح د1403 ،ق ،االتعلیق
 .64نالا شی1365 ،ش ،اح د ن م ی ،ف ست ا سماء م صنفی اال شیع  ،قم ،جامعه
مدرسین حوزه م یه.
 .65نع انی ،مح د ن ا راهیم1397 ،ق ،االغیع  ،تهران ،نشر صدوق.
66. Amirmoezzi, Mohammad Ali, The Divine Guide in Early
Shiism: The Sources of Esotericism in Islam, New York
Pres: State University of New York Pres.
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