
  

  

  

  ى نخست عباسى  ى امامى در دوره  ھاى كالمى شیعه  انديشه
 1خديجه عالمى 

از سوى مسلمین اسـت » استدالل«ترين رويداد تاريخى عصر اول عباسى كاربرد نیروى  مھم
ى امامى در اين دوره اقلیتى بـود كـه بـا تجھیـز   شیعه. كه نھضت ترجمه بدان شدت بخشید

فت اگـر چـه در ايـن دوره، امامـان . فِرق مختلف به نیروى استدالل، در وضعیت نوينى قـرار گر
رسد بدون توجه علمـاى  گو بودند، به نظر مى  شیعى شبھات فقھى، كالمى و دينى را پاسخ

ى امامى چندان آسان به نظـر  ى مھم نھضت ترجمه، حفظ موجوديت شیعه  شیعه به مسئله
گر  رسید؛ بنابراين متكلمین شیعه نمى ند معتزلـه(ى امامى نیز ھمگام با فِرق دي خـود را ) مان

ى  در اين مقاله به متكلمیـن اولیـه. به نیروى عقل و استدالل در مباحثات كالمى تجھیز كردند
گى در حفـظ  شیعه ى امامى پرداخته شده است كه با مناظرات و تألیفـات خـويش سـھم بزر

 .تشیع امامى ايفا كردند

 .ى امامى، نھضت ترجمه، معتزله علم كالم، شیعه: ھاى كلیدى واژه

  آغاز مباحث كالمى میان مسلمین

اولین اختالف میان مسلمانان پس از رحلت پیامبر اكرم صلى هللا علیه وآله وسلم در ماجراى 
ى بـنى سـاعده  ى بنى ساعده روى داد؛ البته روشن است كه اصل تشكیل سـقیفه سقیفه

حث كالمـى  يك امر سیاسى بود؛ اما اين اختالف سیاسـى موجـب مطـرح شـدن برخـى مبا
ى جانشینى پیامبر صلى هللا علیه وآله وسلم منجر به بروز عقايد  اختالف بر سر مسئله. شد

ى مــورد بحــث در ايــن رابطــه میــان  اولیــن مســئله. متفــاوتى در بــاب امامــت و خالفــت گرديــد
به اسـتناد حـديث . بود» اصل و نسب«مسلمین، موضوع غاز، ابوبكـر  من «از ھمـان آ االئمـة 

ى زيادى از مردم شبه  ى خالفت ابوبكر، با مرتد شدن عده در دوره 2.به خالفت رسید» قريش
براى اولین بار ضرورت تعريف كامـل ايمــان احسـاس شـد تـا  3جزيره و ظھور مدعیان پیامبرى،

ست و بـا ارتكـاب چـه  سلمان واقعـى ا روشن گردد يك فرد با رعايـت چـه اصـولى مــؤمن و م
ّار خواھد بود گناھانى در زمره  .ى مرتدين و كف

ّین اھمیت فـوق  اين مسئله پس از كشته شدن عثمان و بعد از ماجراى حكمیت در جنگ صف
 4.مطرح شد» مرتكب گناه كبیره«اى يافت و پس از آن، بحث  العاده

حوالت  عث ت طرح اين مسئله از سوى خوارج، كه آيا مرتكب گناه كبیره مؤمن است يا كافر، با
ى اين موضوع  ى مباحث كالمى شد؛ زيرا بعدھا ھر يك از فرق اسالم درباره اى در زمینه عمده

ضرت . به بحث پرداخته، نظرات مختلفى را ارائه دادند با مطرح شدن اين مسئله و شھادت ح
على علیه السالم، اين اعتقاد رواج يافت كه جمیع اھل قبله با اقرار به ايمان، مؤمن ھسـتند 

به زبـان  5.كند اى به ايمان آنھا وارد نمى و ارتكاب گناه لطمه افرادى كه اعتقـاد داشـتند اقـرار 
ايـن  6.ى مجبره بودنـد توان حكم كرد، مرجئه ى اعمال افراد نمى ى ايمان است و درباره نشانه

یده، بـه عقیده و رواج آن كامالً به نفع خلفاى بنى راحتـى  امیـه بـود؛ زيـرا آنـان بـا رواج ايـن عق
ضايتى مى ستند از بـروز اعتراضـات و نار ند توان ين عقیـده و . ھـاى مـردم جلوگـیرى كن طبـق ا

لى لى آزاد و ع رغـم انجـام اعمـال خـالف اسـالم،  انديشه، خلفاى بنى امیه در انجام ھر عم
شى در برابـر حمــالت شـیعیان و خـوارج . شدند چنان مؤمن تلقى مى ھم در واقع مرجئه واكن

یه . شد علیه حكومت بنى امیه محسوب مى بنى ام شتند بايـد از خلفـاى  یده دا مرجئـه عق
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 7.ى آنھا را به روز قیامت موكول كرد اطاعت نمود و حكم درباره
ِ مرجئه مالً  در مقابل مل كا جام ع ى مجبره، كسانى بودند كه عقیده داشتند انسان قبـل از ان

ه . مختار است و خداوند افعال و اعمال بندگان را به خود آنھا واگذاشته اسـت بـدبن عبداللـَّ ْ ع َ م
یش از  وارى از جمله كسـانى بودنـد كـه پ ْ ُونس اَس م و ي دبن دِرھَ ْ ع َ َشقى، ج یالن دِم َنى، غَ ھ ُ ج

اى از صحابه كه  اما بالفاصله اصحاب حديث و سنت و عده 8ديگران اين عقیده را مطرح كردند؛
ند ى اختیار و اراده ى آنان درباره در قید حیات بودند، با عقیده طـرح  9.ى انسـان مخالفـت نمود

مردم را نسـبت بـه  ى اختیار و اراده مسئله یه نبـود؛ زيـرا  ى انسان، به سود حكومت بـنى ام
ـاس مـى ّ داران  تدريج طــرف بـه. كـرد اعمال بنى امیه در امور سیاسى و اجتماعى جامعه حس

با  از میان اين افراد، واصل. ى اختیار گسترش يافتند نظريه بن عطا، از شاگردان حسن بصرى، 
نـام معتزلـه  اى بـه در مورد مرتكب گناه كبیره، بانى فرقـه» منزلة بین المنزلتین«ى  طرح نظريه

 10.شد
له گیرى فرق مختلف، به ويژه ظھور فرقه بنابراين، با شكل ى  ى معتزلـه، كـه بـه اسـتدالل و اد

. كردند، شیعه در شرايط نوينى قرار گرفــت عقلى اتكا داشتند و با طرز استداللى مجادله مى
مى ّت نبوى اسـتناد  ايـن دوره كـه  11.كردنـد شیعه در آن زمان در اصول و فروع به قرآن و سن

ــر  ى اوج دوره ــام جعف ــاقر و ام ــام ب ــت ام ــا امام ــود، ب ــذھبى ب ــاظرات م ــات و من ــیرى احتجاج گ
لف، از جملـه . زمان گرديد علیھما السالم ھم صادق با فــرق مخت شیعه در اين دوره ناچار بـود 

چنین معتزله، مناظره كند و دعاوى آنھا را پاسخ دھد؛ اما اين كار  اصحاب حديث و سنت و ھم
سان  ين مـذھب چنــدان آ ّن نبودن حديث مذھب شیعه و كم بودن تعداد علماى ا به علت مدو

طرز در چنین وضعیتى، ع 12.رسید نظر نمى به صطالحات و  لماى شیعه ناگزير ديدند كـه بـه ا
سو و ترجمـه. استدالل متكلمین روى آورند گر،  اين مسائل از يك  نه از سـوى دي تب بیگا ى ك

 .ى متكى بر استدالل را براى شیعیان مضاعف كرد نیاز به مناظره
نش شدت بیــش در ھمین زمان كه ت یدتى  كرى و عق یه  ھـاى ف مام باقرعل تـرى يافتـه بـود، ا
آن حضرت مردم را بـه تعقـل . ھا پرداخت ى درسى به تصحیح انديشه السالم با تشكیل حوزه

ند و ارزش فرا مى طرح مــى خوا امـام  13.كـرد ھـاى واالى عقـل، و ايمــانِ متكـى بـر تعقـل را م
باقرعلیه السالم در بیان صفات خداوند سخنان استداللى فراوانى داشت؛ اما اھل ايمان را از 

 14.كرد حاصل نھى مى ھاى بى تفكر و مناظره در ذات خداوند و مباحثه
سالم، بـه نده موقعیت علمى امام باقرعلیه ال نوان نماي لوم اھـل بیـت ويـژه بـه ع علیھـم  ى ع

كشانید تـا حـل اشـكاالت علمــى و فقھـى  السالم، بسیارى را به محضر درس آن حضرت مى
در اين میان اھل عراق، كه شیعیان بسیارى میان آنھا وجود داشت، . خود را از ايشان بطلبند

نان بـود كـه  شھرت علمى امام باقرعلیه السالم آن 15.ى شخصیت وى شده بودند شیفته چ
اين شھرت در زمان خود ايشان، نـه تنھـا در  16.مشھور بود» وافر الحلم«و » واسع العلم«به 

 18.بلكه حتى در عراق و خراسان نیز فراگیر شده بود 17حجاز،

  ى شیعه ھاى كالمى متكلمین اولیه انديشه

بود ى اصلى شیعه از نظر فكرى و عقیدتى بر امام صادق تكیه یه السـالم  آن حضـرت نیـز . عل
كـرد و  علیھـم السـالم جلـب مـى ھمانند امام باقر علیه السالم توجه شیعیان را به اھل بیـت

شیعه بـه  ترين علت شكل مھم. داشت آنان را از تمسك به احاديث ديگران باز مى گـیرى فقـه 
به  شكلى مستقل اين بود كه خود امام صادق به ايـن امـر اشـاره كـرده و  علیـه السـالم نـیز 

ھل بیـت  ّت او و آثار ا شیعیان توصیه فرمود كه آثار رسول خداصلى هللا علیه وآله وسلم و سن
ّ نظر داشته باشند  19.پیامبرصلى هللا علیه وآله وسلم را مد

به قیـاس و  بارزه بـا آن پرداخـت، تمسـك  از جمله مسائلى كه امام صادق علیه السالم به م
امام علیه السالم اصحاب خود را از مجالست با اھل رأى در صـورتى كـه تحـت تأثیـر . رأى بود

یاس، روايـات  كه در زمینه چنان 20داشت؛ آنان قرار گیرند، باز مى مل بـه ق كردنِ ع ى محكــوم 
صادق علیــه  به نظر مى 21.زيادى از امام صادق علیه السالم نقل شده است رسد اگر امـام 

ايستاد، فقـه شـیعه از اصـحاب رأى  داران آن نمى السالم با اين قاطعیت در برابر قیاس و طرف
آن حضرت قرآن را اصل و حديث را فرع معرفى . داد شد و اصالت خود را از دست مى متأثر مى
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با قــرآن مـى ست؛ كرده، مالك درستى و نادرستى حديث را مطابقت آن  بر آن،  22دان افـزون 
ھـاى قـرآن، كوشـید  ى فضايل خواندن سوره امام صادق علیه السالم با طرح رواياتى در زمینه

 23.ى اسالمى احیا كند تا قرآن را در جامعه
ى كفر و غالت و پرھیز  بايد به خاطر داشت كه مخاطب اصلى امام صادق علیه السالم درباره

سانى بودنـد كـه از اسـتوارى و اسـتحكام فكــرى برخـوردار 24 نشـینى بـا آنـان دادن از ھم ، ك
اى پرورش يافتند كه در بررسى مسائل  در مكتب علمى امام صادق علیه السالم عده. نبودند

ند فكرى آن زمان، از اھمیت برجسـته خوردار بود ى امامیـه  ايـن افـراد از علمـاى شـیعه. اى بر
يكـى از . شـدند ى شیعه محسوب مى بودند كه در زمان خود نیز از متفكرين و محدثین جامعه

ابوجعفر احول، محمدبن نعمـان، ملقـب . ى شیعه، محمدبن نعمان است اين علماى برجسته
ناد، وى   به مؤمن الطاق، شخصیت برجسته اى میان متكلمین كوفه بود كه مخالفان، از سر ع

بود  ترين صحابه وى برجسته 25.را شیطان الطاق لقب داده بودند ى امام صادق علیه السالم 
یه السـالم را بـدون ترديـد پــذيرفت  26.كــه پـس از آن حضـرت امامـت امـام موسـى كـاظم عل

محمدبن نعمان به دلیل برترى و فضیلتى كه در مسائل كالمى و فن مناظره داشـت در میـان 
یه السـالم او را  مام صـادق عل پیروان امام صادق علیه السالم ممتاز گرديـد؛ بـه طــورى كـه ا

 27.عزيزترين فرد در نزد خويش به شمار آورده است
مة المفضـول و چنـد  فى اما له  آثار مؤمن الطاق شامل كتاب االمامة، كتاب الـرد علـى المعتز

ماالً آثـار وى نـیز داراى  با توجه بـه خصوصــیات وى در منـاظره 28.ى ديگر است رساله ھـا، احت
دارى از  انگــیزى بــه طـرف چنیــن منــاظرات بحــث وى ھــم. انگــیز اسـت مــاھیتى جــدلى و بحــث

ین شـیعه 29.حقانیت امامت امام صادق علیه السالم داشته است ى امامـى  از ديگــر متكلم
نام  تـوان ھشـام ى امام صادق علیه السالم نیز بود، مى ى برجسته كه از صحابه كم را  بـن ح

و از  32ولــى بــه آئیــن تشــیع گرايیــد 31بــن صــفوان جــبرى بــود، وى ابتــدا مريــد جھــم 30.بــرد
سالم  ضرت رضـاعلیه ال مان امامــت ح فداكارترين پیروان امام صادق علیه السالم شد كه تا ز

 33.زنده بود
كى را  ى مجالس بحث يحیى ھشام در حاضرجوابى بسیار مھارت داشت و اداره بن خالـد برم

ھم 34.ى كالم و نظر بر عھــده داشـت در زمینه تاب الفـاظ را كـه از م لم  وى ك تـرين مباحـث ع
له برخى از تعلیمات و تألیفات وى درباره 35.اصول است، تألیف كرد ى  ى امامت است كه با اد

 36.عقلى، عقايد خود را تشريح كرده است
ى  او پیوسته داسـتان ابـالغ سـوره. بن حكم از روى دلیل و برھان به امامت قائل گرديد ھشام

كه  چنان 37.كرد برائت و رد كردن ابوبكر و مأمور كردن على علیه السالم به اين كار را بیان مى
 38.آيد، او قائل به امامت مفضول نبوده و آن را رد كرده است از اسامى كتب ھشام برمى

امام صادق علیه السالم ھشام را به دلیل احتجاج و استدالل، ستوده و بر وى درود فرستاده 
فاع از اسـالم و دفـع  شخصیت ھشام 39.است ست كـه در د بن حكم از آن جھت برجسـته ا

ید، . شبھات مخالفین بسیار كوشیده است له، از جملـه عمـروبن عب وى حتى با بزرگان معتز
 40.مناظره و مباحثه داشته و با استفاده از روش استدالل سربلند بیرون آمده است

مه از دوره تب بیگانـه مـورد توجـه مسـلمین قـرار  ى امام صادق علیه السالم به بعـد ترج ى ك
ــانى و متكلمیــن اولیــه ى آرا و نظريــات كالمــى فالســفه از مطالعــه. گرفــت ى شــیعه، و  ى يون

ى ايـن نظريـات و  آيد كه آنھا نظرات مشابھى نیز داشتند؛ از جمله ى آنھا چنین برمى مقايسه
ھى از  ى افعـال آينـده مباحث، انكار علم قبلى خداوند درباره مورد قبـول گرو ى بشـر بـود كـه 

ند كـه . بن حكم و محمدبن نعمان قرار گرفت شیعیان، از جمله ھشام آنھـا بـر ايـن عقیــده بود
 41.شود خداوند پیش از وقوع اشیا، دانا به اشیا نیست و تنھا در زمان وقوع از آنھا با خبر مى

ند كـرد علـم قبلــى  ھشام چه بنــدگانش خواھ خدا بـه آن گر  بن حكم بر اين مقوله افزود كـه ا
سان بـى معنـا  داشته باشد، ديگر آزمايش و امتحان معنايى نخواھد داشت و مكلــف بـودن ان

 42.خواھد بود
لم قبلـى خداونـد از آثـار فیلسـوفان  ى نظريـه بن حكم و محمدبن نعمان، درباره آيا ھشام ى ع

لم  ید، ع قديم يونانى تأثیر پذيرفته بودند، يا منبع اصـلى آنھــا قـرآن بـوده اسـت؟ در قـرآن مج
ھم خداوند به ھر چیزى، به ست«چون  صورت صريح، در آيـاتى  و  43».و او بـه ھمـه چـیز دانا

سبت بــه  ، آمده است؛ ھم44».كنید آگاه است خدا از آنچه مى« ند ن چنین از علم قبلى خداو
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اين پنج مورد از اسرار الھى اسـت و  45.میان آمده است ى لقمان سخن به پنج مورد در سوره
ظاھر در بین اين پنج مورد، از علم خداوند نسـبت بـه  گر چه به. تنھا خداوند به آنھا آگاه است

 :فرمايد افعال انسان سخن گفته نشده است، اما ھمین مورد كه خداوند مى
 46.»داند ھاى آبستن است مى او آنچه از نر و ماده و زشت و زيبا كه در رحم«

 
ھا شـامل . ھاسـت ى علم قبلى خداوند نسبت به افعال انسـان دھنده نشان نه تن و ايـن آيـه 

 .اى است انسان، بلكه شامل ھر موجود زنده
سـاز اسـت؛  ى ارسـطو ھـم ى علم خداوند بـا عقیـده ى ھشام و محمدبن نعمان درباره عقیده

علـم دارد ) ى اشـیا كلیـه(به اجناس و انـواع  -بارى تعالى  -زيرا ارسطو نیز معتقد بود خداوند 
توانـد  ى افعال آدمى را رد كرده و معتقد بود كه بارى تعـالى نمـى اما علم قبلى خداوند درباره

 47.ى فاسده، عالِم باشد به اشخاص و كاينه
قد بودنـد كـه  كارى، گروھـى معت در مورد آزادى اراده و استطاعت و توانايى انسان بـر انجـام 

قه بـود ى جھــم انسان اصالً داراى قدرتى نیست؛ اين عقیـده  48.بـن صـفوان و گروھـى از ازار
اين گروه خود به . گروھى نیز معتقد بودند انسان مجبور نیست و داراى قدرت و توانايى است

ھا  دسته: دو دسته تقسیم شدند براى انجـام كـارى، تن اى معتقد بودند استطاعت و توانايى 
ھى از اھـل كـالم از  ايـن عقیـده. ھمراه با فعل و مقارن با آن است و بر آن تقدم نـدارد ى گرو

بن سالم، محمدبن نعمان و زرارةبن اعین نـیز اسـتطاعت  ھشام 49.بن حكم بود جمله ھشام
ً وابسته به سالمتى دانسته و ھرگونـه توانـايى را وابسـته  و توانايى بر انجام كارى را منحصرا

 50.پنداشتند به آن مى
باره. ى ارسطو است اين نظريه شبیه به نظريه عت انسـان معتقـد بـود طبــع  ارسطو در ى طبی

كم نـیز متقابـالً  ھشام 51.ھا را دارد ى توانايى انسان ھرگاه سلیم باشد صالحیت ھمه بـن ح
مه صناف ايـن نـوع،  اعتقاد داشت نفوس انسانى ھرگاه براى صنفى مھیا و آماده گردد ھ ى ا

 52.ى آن خواھند بود آماده
قت، مكـان و بن حكم ھم ھشام سان بـدون آالت، جـوارح، و عال ان ... چنیـن معتقـد بـود كـه اف

بن سالم جوالیقى و محمدبن نعمـان  كه ھشام رسد اين به نظر مى 53.تواند صورت بگیرد نمى
 .در تأيید اين مطلب باشد 54اعتقاد داشتند كه افعال بندگان، اجسام ھستند

ى نھضت ترجمه و نقل علوم بیگانه به زبان عربى، میان مسلمین  از ديگر مباحثى كه در دوره
پوس . بـود» جـزء اليتجـزى«وگـو قـرار گرفـت، بحـث  مورد بحث و گفـت توس و لوكی از (دموكري

شـوند و  ناپـذير تركیــب مـى ى چیزھا از اجسـامى تقسـیم معتقد بودند ھمه) ى قديم فالسفه
 55.ھا در شماره و شكل نامحدودند اتم

ً داراى ھیچ آنھا اعتقاد داشتند اتم یات در اثـر  ھا ظاھرا ستند و ايـن كیف یت ذاتـى نی گونـه كیف
. ھاى زيادى میان مسلمانان به وجود آورد اين مسئله بحث 56.آيد تجمع گوناگون آنھا پديد مى

. بن حكم بـود از جمله كسانى كه در اين مورد اظھار عقیده كرد، متكلم معروف شیعه، ھشام
حدى  ھشام معتقد بود كه اجزاى جسم در تقسیم به جزءھاى كوچك تر نھايتى دارد و داراى 

است؛ زيرا جسم داراى اجزاى معینى است كه از اجتماع آنھا درست شده و ھرگاه مشـیت 
مى كديگر  ماننـد و  الھى اين اجتماع اجزا را از يك جسم سلب كند، اجزاى معدود آن جـدا از ي

اين عقیده را نظام معتزلـى نـیز پـذيرفت و  57.يك از آنھا قابل تقسیم و تجزيه نخواھد بود ھیچ
 58.بن حكم شد در اين مورد تابع ھشام

كى از . ى قديم يونانى به آن توجه داشتند عقل، يكى از مواردى بود كه فالسفه آنھا عقل را ي
فیلوالئوس، يكى از فیلسـوفان يونـانى، عقـل را .كردند ترين اصول در انسان محسوب مى مھم

بدع اول  59.دانست ى اصل انسان مى نشانه قل را كنـیز م سقراط، فیلسوف ديگر يونـانى، ع
بود دانست و معتقد بود اول مى يه 60.چیزى كه مبدع اول آفريد، صورت عقـل  ى افالطـون  نظر

وى نیز عقیده داشت مبدع اول ابتدا عقل را پديـد آورد . ى سقراط ھماھنگ است نیز با نظريه
یز  61.توسط عقل نفس كلى را آفريد و سپس به ھراكلیتوس نیز معتقد بـود عقـل بـر ھمـه چ

  62.روايى دارد حكم
ى كتب بیگانه، مسلمانان با اين گونه افكار و اعتقادات آشـنا  مسلم است كه با شروع ترجمه

مدبن نعمـان و ھشـام. شدند مى ند مح كم در  در میان متكلمین شیعه نیز كسانى مان بـن ح
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ِ خود عقل و استدالل را به له كسـانى  ھشـام. بردنـد كار مــى مباحثات كالمى كم از جم بـن ح
كرده اسـت كامالً روشـن  . است كه در مناظرات استداللى خود، جايگاه عقل و اھمیت آن را 

وى در جـواب عمـرو . اى كه وى با عمروبن عبید داشت، كامالً آشكار اسـت اين امر در مناظره
چرا خداوند براى انسان : ى دوران به اختیار امت است اظھار كرد كه معتقد بود امامت در ھمه

لب : دو چشم، دو گوش و زبان آفريده است؟ سپس از عمرو سؤال كرد چرا خداونـد بـرايش ق
ھا اظھار كرد قلب مرجع و محرك اعمال حواس  آفريده است؟ ھشام خود در پاسخ اين سئوال

مى با آن تشـخیص  مردم، ماننـد  است و حواس نفع و ضررھا را  مام بـه  ند؛ لـذا نسـبت ا دھ
كـه حــواس مرجعـى جـز قلـب ندارنـد مـردم نیــز  چنـان نسبت قلب به حواس ديگر است و ھـم

  63.مرجعى جز امام ندارند
ین شـیعه با  ابوجعفر محمدبن خلیل، مشھور به سكاك، از جمله متكلم مامى اسـت كـه  ى ا

سكافى ه ا ضل جعفـربن حـرب 64 بزرگان معتزله، از جمله ابوجعفر محمدبن عبداللـَّ  65 و ابوالف
كه  ابوعیسى محمدبن ھارون نیز از متكلمیـن شـیعه. مناظراتى داشته است بود  ى امـامى 

لل و نحـل  66.نام المقاالت فى االمامة تألیف كرد كتاب معروفى به وى در اين كتاب به تاريخ م
گرش بـه 67.و شرح آرا و عقايد فرق مختلف پرداخته بود نـام المجالـس   ابوعیسى در كتـاب دي

 68.آورى كرده بود ى امامت جمع ى مسئله بن حكم و عمروبن عبید را درباره مناظرات ھشام
كرى و پاسـخ مان شـیعه در مقابـل انحرافــات ف قش اما گويـى آنھـا بـه  در اين میـان نبايـد از ن

یه السـالم در پاسـخ كسـانى . سؤاالت و شبھات مسلمین غفلت كرد امام موسى كاظم عل
فرمود كه پا را از آنچه در قـرآن  كردند، توصیه مى ى توحید و صفات خداوند سؤال مى كه درباره

آن حضرت در پاسخ كسانى كه عقیده داشتند خدا به آسمان دنیـا  69.ذكر شده فراتر نگذارند
مى: كند اظھار داشت نزول مى به آن نــدارد؛ زيـرا دور و نزديـك در  خدا تنزل ن ند و احتیـاجى  ك

سمان (پذيرفتن ظاھر چنین مسائلى  70.منظر خداوند مساوى است خدا بـه آ ھمچون نزول 
بود مستلزم اعتقاد به تشبیه و قبول جابه) دنیا اھـل . جايى خداوند از مكانى بـه مكـان ديگــر 

مى ين بـاب اسـتناد  ند حديث آشكارا اين اعتقاد را مطرح و به احاديث ديگرى نـیز در ا  71.كرد
مى امام كاظم جدل داشـتند تشـويق  حث و  كه قــدرت ب صحابى را  كـرد تـا بـا  علیه السالم ا

ھـاى اھـل  ترين متكلم شیعه در انتقال ديدگاه بن حكم، قوى ھشام. مخالفان به بحث بپردازند
صحابه 72.علیھم السالم به مخالفان بود بیت علیـه  ى امـام كـاظم محمدبن حكیم نیز از جمله 

السالم بود كه در مسجد رسول اللَّه صلى هللا علیه وآله وسلم با مخالفـان بـه بحـث و جـدل 
 73.پرداخت مى
ھـاى كالمـى در جريانـات گونـاگون  ھايى است كه بحـث ى امام رضا علیه السالم از دوره دوره

شت و در زمینـه به سـرعت رو بـه رشـد گذا لف اختــالف نظـر پديـد آمــد فكرى  دو . ھـاى مخت
شمكش ين ك شدند، در برپـايى ا كرى،  گروھى كه به معتزله و اھـل حـديث معـروف  ھـاى ف

داد و  در برابر اين دو گروه، كه يكى عقـل را بـر نقـل تـرجیح مـى. ترين سھم را دارا بودند بیش
ند؛ بنـابراين بخـش  یان ك ديگرى بر عكس، امام رضا علیه السالم كوشـید تـا موضـع خـود را ب

ى موضـوعات كالمـى در شـكل  ى رواياتى كه از امام رضاعلیه السالم نقل شـده دربـاره عمده
  74.پرسش و پاسخ و يا مناظرات است

يرا  ى متكلمین اولیه ھاى عمده رسد كه فعالیت به نظر مى مت بـود؛ ز ى شیعه حول محور اما
ى شـیعه  ھاى فكرى ائمه ى امامت و فعالیت ى شیعه درباره مناظرات و تألیفات متكلمین اولیه

سى محمدبـن (ى امـامى  چنین تالش متكلمین متأخر شیعه در عصر اول عباسى و ھم ابوعی
سن بـن موسـى نوبخـتى، ابوسـھل  ھارون وراق، ابواالحوص داودبن اسد بصرى، ابومحمـد ح

يف  تدريج مسئله به) بن شاذان نیشابورى بن على نوبختى و فضل  اسماعیل ى امامت را در رد
 75.ترين مباحثِ كالم شیعه قرار داد مھم
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 ).ق1387بیروت، داراالحیاءالتراث العربى، (
نجـف، مكتبـة (ابن عنبه، جمال الدين احمدبن على، عمدةالطالب فى انساب آل ابى طالب  -

 ).ق1380الحیدريه، 
ى ابـن  تھران، نشر كتابخانه(رضا تجدد .ى م ابن نديم، محمدبن اسحاق ، الفھرست، ترجمه -

 ).ش1343سینا،
لى بـن اسـماعیل، مقـاالت االسـالمیین و اختـالف المصـلین،ترجمه - ى  اشعرى،ابوالحسن ع

 ).ش1362تھران، امیركبیر، (دكتر محسن مؤيدى 
ھران، (اشعرى قمى، سعدبن ابى خلف، المقـاالت و الفرق،تصـحیح محمـد جـواد مشـكور  - ت

 ).1361انتشارات علمى و فرھنگى، 
 ).ش1345تھران كتاب خانه طھورى، (اقبال آشتیانى، عباس، خاندان نوبختى  -
تھران، مؤسسه نشر ھما، (ى دكتر سید ابوالقاسم پورحسینى  برن، ژان ، افالطون، ترجمه -

1364.( 
بغدادى، ابومنصور عبدالقاھر، الفرق بین الفرق، ترجمه و حواشى و تعلیقـات دكـتر مشـكور  -
 ).1367تھران، نشر كتاب فروشى اشراقى، (
شريعه  - سائل ال مدبن حسـن، وسـائل الشـیعه الـى تحصـیل م بـیروت، (الحر العـاملى، مح

 ).ق1391داراالحیاءالتراث العربى، 
تھران، نشر انتشارات و آموزش انقالب (خراسانى، شرف الدين ، نخستین فیلسوفان يونان  -

 ).ش1370اسالمى، 
 ).ق1344نا،  مصر، بى(بن محمد ابوحسین، االنتصار  خیاط، عبدالرحیم -
جـا،  بـى(شھرستانى، ابوالفتح محمدبن عبدالكريم، الملل و النحل ، تصحیح جاللى نـائینى  -

 ).1361نشر اقبال، 
ھران، انتشـارات (بن بابويه قمى، عیون اخبار الرضا  بن حسین شیخ صدوق، محمدبن على - ت

 ).تا اعلمى، بى
لى العبــاد  - ه ع جج اللـَّ قم، (شیخ مفید، محمدبن محمـدبن نعمـان، االرشـاد فــى معرفـة ح

 ).تا انتشارات بصیرتى، بى
ــى  - ــواد قیوم ــق شــیخ ج ــن، الفھرســت، محق ــدبن حس ــر محم ــى(طوســى، ابوجعف ــا،  ب ج

 ).ق1417ى نشر الفقاھة،  موسسه
ــار معرفــةالرجال معــروف بــه رجــال الكشــى، تصــحیح حســن مصــطفوى  - - مشــھد، (، اختی

 ).ق1348دانشگاه مشھد، 
 ).ق1380نجف، مطبعة الحیدرية، (، رجال طوسى  - -
یق محمـد حامــد الفقـى  قاضى، ابوالحسین - قات الحنابلـه ،تحق بن محمدبن ابـى يعلـى، طب
 ).ق1371نا،  قاھره، بى(
سالمیة، (كلینى، محمدبن يعقوب، اصول كافى،تحقیق على اكبر غفارى  - تھران دارالكتب اال

 ).ق1381
مصـر، (مسعودى، على بن حسین ، مروج الذّھب ،تحقیق محمد محیى الـدين عبدالحمیـد  -

 ).ق1384مكتبة التجارية الكبرى، 
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