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  مکتب بغداد يعيات متکلمان شينظر يفکر يو بسترشناس يشناسروش

 )قرن چهارم و پنجم( در مسئلۀ امامت
  m.faryab@gmail.comاستاديار كالم مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني محمدحسين فارياب /

 17/11/1395پذيرش: ـ  07/06/1395دريافت: 

 چکيده
 ترين مسائلي است كه نقش مهمي در تحليل و شناخت چراييشناسي و بسترشناسي يک نظريه، از مهمروش

ه ترين متکلمان اماميصدور آن نظريه دارد. متکلمان شيعي مکتب بغداد در قرن چهارم و پنجم هجري، از بزرگ

شـمار ي به، كه از منابع اصيل تفکـر دينـآيند. با اين حال، روايات امامان معصومشمار مييخ بهدر طول تار

شناسي فکري هاي كالمي ايشان دارند. هدف از نگارش اين مقاله، ابتدا روشرنگي در كتابآيند، حضور كممي

ه مسـللۀ بظريات كالمي مربوط اين متکلمان، و سپس تحليل چرايي تکيۀ فراوان ايشان بر عقل در براهين و ن

اه هاي اين نوشتار، نگترين يافتهامامت با توجه به بستر فرهنگي شهر بغداد در آن دوران است. بر اساس مهم

هاي رگيريگيرانۀ متکلمان بغداد به احاديث و نيز تنوع مکاتب گوناگون كالمي و نيز تعصبات مذهبي و دسخت

 يـات در آنرين عواملي است كه مانع از استفادۀ الزم متکلمان شـيعي از رواتاي در بغداد، از مهمشديد فرقه

 دوران شده است.

 شناسي، بسترشناسي، بغداد، متکلمان، امامت.روش ها:كليدواژه
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 مقدمه

ن چنـا يشـۀ اسـالميخ اندياسـت. در طـول تـار يخ كـالم اسـالمين مباحث تاريزتريانگامامت از بحث

مامـت در ا يكه برا يريشمش»معتقدند:  ين اصل رخ داده كه برخيادربارۀ ي ايمنازعات و مناظرات جد

. (31 ، ص1 ، ج1364، ي)شهرسـتان« امـديام بـر نياز ن ي]اي[نيچ اصل ديه يده شد، برايها كشهمۀ زمان

صـه ن منصـب خاليـا ين مصـدا  بـرايين مسلله تنها به تعيدر ا يف مختلف اسالميان طواياختالف م

ر گرفتـه است كه مورد اخـتالف قـرا ينين اصل ديا يو كالم يفکر يتر از آن، مبانيجد شود، بلکهينم
روعـات از ف يکـبـه يگـر آن را يد ين دانسته و برخـياز اصول د يکيآن را  يكه برخاي گونهاست؛ به 

 .اندفرو كاسته يفقه

ده اسـت. يـه خود دب يفراوانه از ابتدا تا كنون متکلمان نامدار يخ اماميگر، علم كالم در تاريد ياز سو

ه، عيمذهب شـ ن تالش آن مرزبانانيشتريتوان گفت بيت مئجرشان، بهيمانده از ايبه آثار برجا يبا نگاه

سـزا در ب يگمان متکلمان مکتب بغداد در قرن چهارم و پنجم سهميمعطوف به اصل امامت بوده است. ب

 .ستا يعيعالمان ش ۀروز مورد استفادامتا  شانيا يات كالمياند و آثار و نظرداشتهزمينه ن يا
آيـد: يکـي آنکـه با اين حال، دو حقيقت انکارناپذير در آثار متکلمان مکتب بغداد به چشـم مي

هـاي روايـي رنگ دارد و دوم آنکه آموزههاي آنان حضوري بسيار كمدر استدالل روايات امامان

ارد، از هايي خالف آنچه در روايات وجـود داهشود و حتي گاه ديدگدر نظريات آنها كمتر يافت مي

 آنها صادر شده است.

ر آن ها به موضوع حديث و نيز بستر فرهنگي خاصي كه دبر اين باوريم كه نگاه خاص بغدادي

تبيـين  نخست به اند، در اين رويکرد تأثير بسزا داشته است. در اين نوشتار به دنبال آنيم تازيستهمي
گاه به تحليل کلمان مکتب بغداد در حوزۀ مسائل اصل امامت بپردازيم، و آنشناسي كالمي متروش

از  ندک آنهااند تا روشن شود كه دليل استفادۀ ازيستهاي باشيم كه ايشان در آن ميبستر فکري دوره

 روايات چه بوده است.

كـه  نداگاشـتهن ييهـانگارهمتکلمان بغـداد، تک يثيکرد حديدربارۀ اصل روكه محققان است گفتني 

خـاص متکلمـان  يشناسـروش يامـا واكـاو؛ است« قم و بغداد يثيتعامل مکتب حد»از آنها مقالۀ  يکي

آنها كمتر مورد توجه محققـان  ياز سو ين روشياتخاذ چن ييچرا يابيشهيمسللۀ امامت و ربارۀ بغداد در
توانـد يتب بغـداد، خـود مک از متکلمان مکيهر يشناسد توجه داشت كه روشين بايبوده است. همچن

رد كـه يتوجه قرار گكانون علم كالم  يهاحوزههمۀ دگاه آنها در يجداگانه و با توجه به د ييهاقيدر تحق
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 نيـبـا ا. د مدنظر باشـدياست كه با ياز نکات يکيز يث نيبا احاد هآنها در مواجه يرۀ عملين راستا سيدر ا

ن كـار را يـا (بغداد يفکر يبا بسترشناس ييآشنا) ترمهم يز هدفيق و نين تحقيت اي، با توجه به ظرفحال

 م.يكنينده واگذار ميبه آ

 م.يبغداد آشنا شو يت مکتب كالميز الزم است با اهميش از هر چيپ

 بغداد يگاه مکتب کالمي. جا1

 ي. بـراانـده دسـت دادهعه بـيشـ يها و مکاتب كالمـاز دوره يو متنوعپرشمار  يهايبندميمحققان تقس
 ۀ(؛ دوريسـخ طويشـس )از آغـاز تـا يتأسـ ۀدانند: دوريچهار دوره م يه را دارايكالم امام يمونه، برخن

تـا  دامـادريم)از  يكـالم فلسـف ۀ(؛ دورفاضـل مقـدادتـا  ريخواجه نصتعامل و رقابت با فلسفه )از عصر 

 .(21 ، ص1390، يكالم معاصر )ر.ک: سبحان ۀروانش( و دوريو پ مالصدرا

 يمکاتـب كالمـ نياز نخسـت يکـي، يبغداد در قرن چهارم و پنجم هجـر ي، مکتب كالمانين ميدر ا

ر قـرن دن مکتـب يت اين دارد. اهميدرخور تحس يگاهيد كه جايآيشمار مبه ابت كبريعه در دوران غيش

 عامل مهم است:سبب سه به ، چهارم و پنجم

 متکلمان معروف .1ـ1

ح ابوالصـال، سيدمرتضـي، شـيخ مفيـدنامداري همچون  مکتب كالمي بغداد متکي به آراي متکلمان
ام بـا در قرن چهارم و پنجم است. متکلمان يادشده هر كـد شيخ طوسيو  ابوالفتح كراجکي، حلبي

شـيخ كـه  تصنيف آثار متعدد كالمي سهمي بسزا در تثبيت عقايد و باورهاي شيعي داشتند؛ تا آنجـا
ا بـنيـز  سيدمرتضـي(. 158تـا، ص اند )طوسـي، بيرا نويسندۀ دويست كتاب و رساله دانسته مفيد

 خدمتي ارزنده بـه جامعـۀ علمـي شـيعه كـرده اسـت. مۀالشافي في االماسنگ تصنيف كتاب گران

وافـق و متکلمان يادشده در دورۀ خود و پس از آن، از چنان مجد و عظمتي برخوردار بودنـد كـه م

 اند.مخالف به بزرگي و عظمت علمي ايشان اقرار كرده

وي  نـديمابندر بغداد است.  يعيمتکلمان نامدار شهمۀ  ( استاد 413– 338) ديخ مفيشنمونه،  يبرا

 ، ص 1416، يم بغـدادينـدرا جلودار علم كالم و رئيس متکلمان شيعه در عصر خود دانسته است )ابن

لوم كـالم، فقـه و رود، كمال استاد خود را در عشمار ميبه شيخ مفيدكه يکي از شاگردان  نجاشي. (310
معتقـد  يعالمه حل. (399 ، ص 1416، ير باشد )نجاشيپذحديث، باالتر از آن دانسته است كه توصيف

بـه . (147ص ،  1411، ي)حلـ آمده، از علـم او بهـره بـرده اسـت ديخ مفيشكه پس از  ياست هر كس
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سـت كـه نشـان از خطاب بـه او صـادر شـده ا يع از ناحيۀ مقدسۀ امام زمان، دو توقيطبرسگزارش 

 .(499-496 ، ص2 ، ج 1403، يگاه او نزد آن امام دارد )طبرسيجا

و را ا نجاشـيفراوان دارد.  يز شهرت و عظمتين ديخ مفيش ( شاگرد پرآوازۀ 436–355) مرتضيسيد

 از علـوم، يارياو را در بسـ يخ طوسـيشـو ( 270 ، ص 1416، ي)نجاشـ سرآمد دانشمندان عصر خود

، يادب بغـديـ)خط از او به عظمت ياد كـرده خطيب بغدادي. (99 تا، صي، بي)طوس تگانه دانسته اسي
دانسته است كـه  ياترين انديشمند اماميترين و عالماو را بزرگ رازيفخر( و 401 ، ص11 ، ج 1417

نقـل  .(598 ، ص 1411، يها را ميان علمـاي مـذهب اماميـه دارد )فخـررازترين افکار و انديشهمحکم

ود شـد، بـر او دريبـرده م يدمرتضـيسگـاه نـام  س، هـريهنگام تدر ين طوسيرالديخواجه نصه شده ك

ده درود فرسـتا يدمرتضـيچگونـه بـر س؛ «؟يالمرتضـ ديالسـ يعل يصلّي ف اليك»گفت: يفرستاد و ميم

 .(358 ، ص4 ، ج 1416، يني)ر.ک: ام؟ نشود
ان و همواره مورد احتـرام دانشـمندنيز ر مکتب بغداد ين متکلم شهي ( آخر460–385) يخ طوسيش

 ياراعلـوم و فنـون دهمـۀ در گويـد وي ميف او يدر توص يعالمه حلبوده است.  يعه و سنيبزرگان ش
ر بـ بنـا. (148 ، ص 1411، يدر او جمع بـوده اسـت )حلـ يو عمل يل علميف بوده و تمام فضايتصن

فـۀ يه خلد و عظمتش تا آنجا بـود كـيسريصد تن ميعه به سياز مجتهدان ش ينوشتۀ محققان، شاگردان و
و حضـر درس ااز م يعه و سـنيس در بغداد را به او واگذار كرد كه شـيتدر يكرس القائم بأمر باهلل، وقت

د يـدهـر و وح ۀگرفـت كـه عالمـيتعلق م يبه آن است كه به كس ين كرسيت ايكردند. اهمياستفاده م
 .(159 ، ص9 ، ج 1406ن، يام؛ 219 ، ص6 تا، جي، بيخوانسار يعصر باشد )موسو

 ين متون جامع کالميدر تدو يشگاميپ. 2-1

،  خ صـدويشـاز مکتب بغـداد، پيش جو كرد. وتوان در بغداد جستيعه را ميش ين جوامع كالمينخست
مـا اي؛ ، عقلـکـردشينگاشته كه البته نه كامـل اسـت و نـه رو ۀياالمام نيد ياالعتقادات فبه نام  يكتاب
گـر ير ددت عرضـه يـكه قابل ياگونه به؛ عه استيكردن اعتقادات شي بغداد، عقالن يمجوامع كال يژگيو

 آن زمان را داشته است. يجوامع علم

د يـن نبايهمچن. هاستنياز بهتر يدمرتضيساز  علم الکالم يف ۀريالذخهمچون  يان، آثارين ميدر ا

ل اوائـز كتـاب ين دو نيگذشت. قبل از ا يخ طوسيشاز  تعلق باالعتقاديما ياالقتصاد فاز كتاب ارزشمند 
باحـث معه است كه افزون بـر دربرداشـتن اغلـب يش ين آثار كالميترسنگاز گران ديخ مفيش المقاالت

 .داشته است (منزلۀ اصول عامۀ علم كالمبه) ف الکالميلطز بر مباحث معروف ين ي، گذريكالم
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 نيها و براهدگاهيد .3-1

ان ز ايـن ميـابـوده اسـت.  يعيعالمان ش ۀها مورد استفادان مکتب بغداد تا قرنن متکلميها و براهدگاهيد

 م:يكنينمونه، به سه مورد اشاره م يبرا

 گـريت و دن بار قاعدۀ لطـف را در مسـللۀ امامـينخست يون براي، بغداديعيان متکلمان شيدر ب کم:ي
؛ 150 ، ص 1404، ي؛ حلبـ59 ص ،الـف- 1413د، يمفر.ک: نمونه،  يكار بردند. )براه ب يمسائل كالم

 ه اسـتيـامن روز مورد استفادۀ دانشـمندان اميشان تا بدين قاعده پس از ايا. (130 ، ص 1406، يطوس

 ؛(46 ، ص 1426، يالني؛ م387 تا، صي، بي)سبحان

 يمـتون كالز در مين متکلمان مکتب بغداد در اثبات عصمت امام چنان است كه تا امروز نيبراه دوم:

كـرد ئـه اراآن را  يمرتضـديسن بار ينخست يعت است كه براياز آنها برهان حفظ شر يکيشود. يده ميد

 ؛(47 ، ص 1426، يالني؛ م179 ، ص1 ، ج 1410، يالهد)علم
بغـداد مطـرح سـاخت  يآن را در مکتـب كالمـ يمرتضـديسنفـس كـه  يانگارۀ جسـمينظر سوم:

 يقمـر يه تا قرن نهم هجريترده از متکلمان امامگس يفيرش طي( مورد پذ114 ، ص 1411، يالهد)علم

ــه اســت ــرار گرفت ــ ق ــوبخت114و  113 ، ص 1406، يطوســ ؛ 1404، ي)حلب ؛ 54 ، ص 1413، ي؛ ن

 .(139 ص،  1406، ي؛ بحران291 ، ص1 ، ج 1412، يحمص

 متکلمان بغداد در اصل امامت يشناس. روش2

يـد بايادشـده مي يهادفاع از آن است. متکلم در حوزه د وين عقاييدار استنباط، اثبات و تبعلم كالم عهده

ز با اسـتفاده از يه نيكه فقر كشد؛ چنانيح را به تصويد صحيد و عقانالزم استفاده ك يها و ابزارهااز روش
ان كنـد. البتـه ممکـن اسـت در يـب ايشـان يف مقلدان را برايفه دارد تکاليشده، وظمنابع معتبر و شناخته

نمونه، منطقـا  وجـود  يداشته باشد. برا ييخاص كارا يعلم كالم، ابزار يادشده براي يهاک از حوزهيهر

مربوط بـه  ياعتقاد يمقابل، مسائل جزئ يمنکر خدا ثابت كرد. در سو يبرا يل نقليتوان با دليخدا را نم

ج يـف رايطبق تعررا  ينيمهم آنکه اگر علوم د ۀثابت كرد. نکت يل و روش عقليتوان با دليز نميمعاد را ن

ا همـان يـعلـم احکـام  يفۀ علمـاياست كه وظ يهيم، بديم كنيد، احکام و اخال  تقسيبه سه حوزۀ عقا

فـۀ عالمـان علـم يسـان، وظنيآن احکام به مردم است. به هم ياستنتاج احکام از منابع معتبر و معرف، فقها
كه اثبـات و دفـاع ائۀ آنها به مردم است؛ چناند از منابع معتبر و اريز استنتاج عقايا همان متکلمان نيد يعقا

ف متکلمان است. روشن است كـه در جبهـۀ دفـاع يگر از وظايد يافهيز وظيد در مقابل مخالفان نياز عقا
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د يـاسـتنباط و اثبـات عقاۀ اما در حـوز؛ د از منابع مورد قبول طرف مقابل استفاده كردير بايد، ناگزياز عقا

كـه بـر  يمنـابعمبتنـي بـر د يبلکه با؛ ميستيتفاده از منابع مورد قبول مخالفان نشان، ملزم به اسيهمک يبرا

 .ريمد همت گماياند، به استنباط و اثبات عقارش، معتبر شناخته شدهين مورد پذياساس مواز

 ميچنـد دسـته تقسـاين كم به كالن دست يبندميک تقسيتوان در يموضوعات در اصل امامت را م

 ق امامت.ين مصادييتع و نهايتا  ضرورت امامت، صفات امام، شلون امام ف امامت،يتعر كرد:
ۀ همـشـد كـه دربـارۀ  يتـوان مـدعيميـي، ات موجود در متون روايبه مجموعۀ روا ينک با نگاهيا

ز در اسـت كـه متکلمـان مکتـب بغـداد جـ ين در حاليفراوان وجود دارد. ا ياتيادشده روايموضوعات 

شـان يگانه ابـزار ايو  انداستفاده نکرده ييم روايراث عظي، به طور عمده از مق امامتين مصادييقسمت تع

گرا شـناخته عقـل يشان به عنـوان متکلمـانيروست كه انيازا. ن آن مسائل، عقل استييا تبياثبات  يبرا

 شوند.يم

انـد: ردهده كف استفاين تعرياست عامه، از ايف امامت با كاربست مفهوم ريشان در تعرينمونه، ا يبرا
، 2 ج ، 1405، يالهـد)علم« االمامۀ رئاسۀ عامۀ في الدين باألصالۀ ال بالنيابۀ عمن هو فيي اار الكلييي »

إِنَّ »ن اسـت: يات چنـيـروا ير موجـود در برخـيـكه تعبيحالدر؛ (103 ، ص 1414، يطوس؛ 264 ص

 يميات بـا مفـاهياز روا ياريو در بس ؛(200 ، ص1 ، ج1362، يني)كل« وَ خِيَافَۀُ الرَّسُول الْإِمَامَۀَ خِيَافَۀُ اليَّهِ

سـت )ر.ک: پرداختـه شـده ا امامـان يخزان اهلل به معرفـ و اهلل، اركان االرضنياهلل، امهمچون حجت

 .(380–261ص ، 1391اب، يفار

ۀ لطـف در مسللۀ ضرورت امامت و صفات امام، ايشان با رويکردي عقلي و با استفاده از قاعـد
ام م به انجـبخشي به جامعه و نزديکي مرداند كه وجود امام، موجب نظماين مسلله پرداخته به تبيين

 عيين كنـدشود. چنين امامي بايد معصوم باشد و خداوند او را تطاعت و دوري ايشان از گناهان مي

؛ طوســي، 170 ، ص 1404؛ حلبــي، 414 ، ص 1411الهــدي، ؛ علم31ج، ص -  1413)مفيــد، 

 (.297 ، ص 1406

 نصـوصد بر برهان خود در بحث ضرورت امامت، به عصمت، ميشان در مسللۀ صفات امام، با تأكيا

 يعقلـ يکـردين صـفات، رويـد و در اثبات اننكميد يتأك ينير داشتن در مسائل ديبودن و علم خطاناپذ
 ائمـه عياننبال اثبات عصمت ابه د يژه وقتيوهمچون عصمت، به ياثبات صفت يهرچند برا؛ اندداشته

 .(1390اب، ياند )ر.ک: فارز بهره بردهين ين نقلياند، از براهبوده
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 انيـو ب اتيـدر روا يهمچون علم و عصمت، مانع از تمركز كاف يابه عقل در مسلله نآنا ۀژيتوجه و

ات سـخن وانـيا زبـان حيـلغـات و همۀ امام با  ييات از آشنايشده است. در روا امامان يل علميفضا

ه كـن مسـلله يو از ا، (509 ، ص1 ج، 1362، يني؛ كل350–341 ، ص 1404، ي)صفار قم شوديگفته م

آموزه كه امـام  نيايا ( و 258 ، صهمانسازد )يرا بداند، خداوند او را آگاه م يزيامام هر گاه بخواهد چ

ورد مـ كمتـر ياتيـن روايچنـ. با اين حـال ديآيان مي( سخن به م192 است )همان، ص يخازن علم اله
آور قطـع نآنـا ين دست براياز ا ياتياند كه رواان كردهيو گاه رسما  باست متکلمان مکتب بغداد ۀ استفاد

 .(67 ، صالف-  1413د، ي)مف نبوده است

 ينين تکـوم كرد. شلويتقس يعيو تشر ينيتوان شلون امام را به شلون تکويدر مسللۀ شلون امامت، م

. متکلمان مکتـب يابدراه ميز يآخرت ن يسراسپس به رسد و ميه عالم ماده ب، شدهآغاز امام از عالم نور 

ا نقـل آخـرت ر يات مربوط بـه شـلون امـام در سـرايروا يار محدود برخيبغداد، به طور پراكنده و بس

بـه  نآنا تر در آثاركه مربوط به شلون امام در عالم نور و عالم ماده است، كم يات متعددياما روا؛ اندكرده
« خلقکـم انـوارا »اند: داشـته يخلقت نور در رواياتي پرشمار آمده كه اماماننمونه،  يد. برايآيشم مچ

 سيح و تقـديكـه بـه تسـبانـد زنـده و فعـال بوده يشان موجوداتيا. (275 ، ص2 ، ج 1378)صدو ، 

 .(23 ، ص1 تا، جي)صدو ، ب اند( و معلم مالئکه بوده440 ، ص1 ، ج1362، ينيخداوند پرداخته )كل

 نيد مضـاماغلب متکلمان مکتـب بغـدا اندان شدهيات معتبر بيصراحت در رواها بهن آموزهيبا آنکه ا

گـاه اسـت، ات آيـن روايكه از وجود ا ديخ مفيش ياند و حتان نکردهيخود ب يهاات را در كتابين روايا

اند، داشـتهنو زنـده  يقـيحق يوجود در آن سرا كند كه امامانيان ميتابد و بينمادشده را برين يمضام
 شـود نشان داده شـد تـا عظمـت آنهـا آشـکار ور، صورت و شبح آنهاست كه به آدمبلکه مقصود از ن

 .(40-38 ، ص 1413د، ي)مف

كه بـدون وجـود ياگونهبه؛ ض خداوند بر بندگان استيواسطۀ ف ات متعدد و معتبر، اماميبنابر روا

 يثين حـداز متـو ياريكـه در بسـ -حه يصح يتيدر روا يثمال ۀابوحمزچد. يپيدر هم م يامام، نظام هست

لَـو  »فرمودنـد:  ماند؟ اماميم ين بدون امام باقيا زميد كه آيپرس از امام صاد  يوقت -نقل شده است 

 ، ص1 ج، 1362، ينـيپاشد )كليو مبماند، فر ين بدون امام باقي؛ اگر زم«بَقِيَتِ ال أَر ضُ بِغَي رِ إِمَامٍ لَسَاخَت 
ح يز تصـريـن گـريد يتـيشان در روايا .(138 ، ص 1397، ي؛ نعمان488 ، ص 1404، ي؛ صفار قم179

 يرورا و آنچـه يـزد رميرون يدر خود دارد برا ن آنچه ين نباشد، زميزم يامام رو ياكردند كه اگر لحظه

 .(202 ، ص1 ، ج 1395)صدو ،  برديخود دارد در خود فرو م
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 .انـدكردهکـار انز يـنرا ، بلکـه گـاه آن انـددهکرناشاره تنها نه ن شأن بزرگيابه مکتب بغداد  متکلمان
داللـت  ،ض امامانيكه بر شأن وساطت ف ياتياز وجود روا يخوب است كه به ياز متکلمان يمرتضديس

صـراحت د و بهنكيم يديشد يريگات، موضعين روايدگاه برخاسته از اياما در برابر د؛ آگاه است دارند،

ده اسـت. يرا بر نتاب ياشهين انديه چنيامام ياز علما يكند كه احديو ادعا م يانه معرفيغال ياهيآن را نظر

، يالهـدداننـد )علمياو ثابـت م يرا بـرا ين شـلونيچنـ، داننـديان چون امام را خـدا ميد، غالياز نظر س
 .(42 ، ص1 ج ، 1410

ختصـر من يـکلمان مکتب بغداد در حوزۀ امامت وجود ندارد، امـا از امت يهادگاهيدهمۀ مجال طرح 

تا  بـا و عمـد اندات داشتهيروا هانکارگونه ب يمحتاطانه، بلکه گاه يشان نگاهيشود كه ايدانسته م يخوببه

 اند.مسائل موجود در اصل امامت پرداخته يبه بررس يعقل يکرديرو

 يثيدحـمتـون  امتکلمان مکتب بغداد بـعلماي توان گفت يكه نمدارد ز ضرورت ين نکته نيادكرد اي

ش . بـه گـزارژه داشته استيو يث در بغداد رونقيخ، علم حديچراكه به شهادت تار؛ اندعه ناآشنا بودهيش
از  ي)گروهـ   بـه بغـداد مسـافرت كـرده اسـت355  و 352يهادو بـار در سـال خ صدو يشخ، يتار

ضـه ز كتاب خـود را در بغـداد عرين ينيكل. (389 ، ص 1416، ي؛ نجاش111 ، ص 1418سندگان، ينو

ن، افـزون بـر آ. (378و  377 ، ص 1416، يا رفـت )نجاشـيـد و از دنيـجا اقامـت گز كرد و در همان

، 1386، يدروزمنـيو ف يمـانيو در آنجا ساكن شـدند )ر.ک: نر ندبه بغداد آمد يز از رين يگريمحدثان د

ز يـكردنـد و محـدثان قـم نياز محـدثان قـم م ييهاگـاه پرسـش عالوه دانشمندان بغـداده ب. (128 ص

 ۀييۀ الثانالرسيالماننـد  خ صدو يشآثار  ين مدعا با توجه به برخيكردند. ايخود را مکتوب م يهاپاسخ
 ييهـاكتاب يخ طوسـيشل آثار يشود. ضمن آنکه در ذيروشن م شهر رمضان يمعن ياهل بغداد ف يال

 يدادوسـتدها ( كه نشـان از161ص تا، ي، بيشود )طوسيده ميد هيلمسائل القمو ا ۀيالراز المسائلمانند 

 قم و بغداد دارد. يعلم

نـابع م ابـ يتـوجهدرخـور  ييكه متکلمان مکتـب بغـداد، از آشـنا ندستهانگر آن ين شواهد بياهمۀ 

 يبرجـا داز متکلمـان مکتـب بغـدا يمتعـدد يثيبرخوردار بودند. افزون بر آن، امروزه متون حد يثيحد

، ديـمف المـزار، يخ طوسـيشـ يامـال، يدمرتضـيس يامـال، ديمف يامالهمچون  ييهامانده است كه كتاب
 .نداهجملاز آن  يخ طوسيش استبصارو  بيتهذتر دو كتاب و از همه مهم يخ طوسيش مصباح المتهجد

از آنهـا  يثين حدو هم متو اندث بودهيحد اد دانست چرا متکلمان مکتب بغداد كه هم آشنا بينک بايا

به نظـر  اند؟ن مسائل امامت بهره بردهييات در اثبات و تبيادگار مانده است، در مقام عمل كمتر از روايبه 
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ث يبـه حـدايشـان كـه  يارانهيگنخست نگاه سـخت: ر داشته استيکرد تأثين رويرسد دو عامل در ايم

 اكم بوده است.ر بغداد حبكه  اييفرهنگ – يو دوم، بستر خاص فکر، داشتند

 ثي. بغداد و حد3

متکلمـان  م، الزم است بـه طـور خـاص ازيث بکاويژۀ متکلمان بغداد را نسبت به حديآنکه نگاه و يبرا

 م.يکردشان آشنا شويرو او ب يمربشاخص آنها نام ب

 ديخ مفيش. 1-3

ــ ــخ مفيش ــد دي ــم ح ــتادديدر عل ــر يث اس ــزون ب ــت. اف ــده اس ــيكلو  خ صــدو يش ــه ي، مين ــوان ب ت

 يازخوانبـ. (123  ، ص1416، يد او اشاره كرد )نجاشـيز به عنوان اساتي ( ن369) هيقولومحمدربنجعف

ح يصـحتدر كتـاب  ينمونـه، وقتـ يات دارد. بـرايـبـا روا يخـوب ييسازد كه او آشنايآثار او، روشن م
ر د يگـريات ديـخاص را نقد كـرده، خـود روا يدر موضوع خ صدو يشات مورد استناد يروا االعتقاد

او در  بـر مهـارت يز شـاهديـاو ن يامالكتاب . (73و  72 ، صج- 1413د، يكند )مفينقل م هامقابل آن
 ث است. يحد

را  يثيحـدهـيچ داسـت كـه او يد بدان پرداخت. پياست كه با يز موضوعين ديخ مفيش يرجال يمبان

رد يپـذياتر را مث متـوي، حديدر حوزۀ سندشناس يو. (147 رد )همان، صيپذينم يسند يبدون بررس

ذكرۀ دهـد )همـو، التـيعلـم و عمـل خـود قـرار نم ياما خبر واحد را مبنا؛ (89 ، صد- 1413د، ي)مف

آن  يبـر صـد  راو يمگـر آنکـه شـواهد؛ (72 ، صب- 1413؛ همو، 38  ، ص1413بأصول الفقه، 

هـم خ ميشـ يگردد كه آنچـه بـراين نکته روشن مياز ا. (122 ، صد- 1413 همو،) وجود داشته باشد
 بوده است. يبوده، صد  راو

 گـريوع خبـر دو افزون بر خبر متواتر، دو ن دريگميفاصله رويکرد ن يگر، از ايد يدر موضع يالبته و

جـود و -آن ينه صرفا  صـد  راو -بر صد  آن خبر  يانهيكه قر ينخست، خبر واحد: رديپذيز ميرا ن

 .(28  ، ص1413، ز -  1413كنند )همو، يل مكه اهل حق بدان عم يداشته باشد؛ دوم خبر مرسل

. (149 ، صج -  1413 ست )همـو،ينفتني ريكه مخالف قرآن و عقل باشد، پذ يتي، رواخيشبه باور 

ات يورث بـا ضـرين حـديـا يامـا محتـوا ز نقل كننـد،يرا هزاران نفر ن يثيكند كه اگر حديح مياو تصر
 .(307 ، صو- 1413)همو،  رفتيپذ توانيرا نم يثين حديمخالفت داشته باشد، چن

خ قـرار يشـ يمهريان باشد، مورد بيد غاليهمسو با عقا يتيروا يرسد، اگر محتواين به نظر ميهمچن
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 يمنـدانگر بهرهيـكـه ب ياتيـنمونه، او دربـارۀ روا يبرا. (47  ، ص1413، خ -  1413، )همو رديگيم

اند كـه نقل كرده يات را كسانين روايكند كه ايح ميع و لغات هستند، تصرياز علم به تمام صنا امامان

ادشـده را يات يـكنـد كـه روايد ميـد قطع ندانسته اسـت و تأكياما خود آنها را مف؛ د كردييد آنها را تأيبا

امـا است؛ ده يات مربوط به عالم انوار را دين او روايهمچن. (67 ، صد- 1413)همو،  اندرفتهيان پذيغال

 .(37 ، صب- 1413)همو،  گذارديكنار م، ان دانستهيغالآنها را منتسب به 
ه خـرده يـث اماميث است كـه آشـکارا بـر اصـحاب حـديبه مقولۀ حد يکردين روياو با داشتن چن

و حـق و  انـدرا نقـل كرده يثيهر حـد و داشته يكند كه فطانت اندكيم يمعرف يرد و آنها را كسانيگيم

ن يـا ابـ يگر، وقتيد ياو در موضع. (88–80 ص ،ج- 1413 همو،) نداردهک نکيتفکرا از هم باطل آن 

خ يشـچه كند كه تمام آنيح ميتصر ر،يا خيمعتبرند  خ صدو يش يهاا كتابيشود كه آيم روهبوپرسش ر
هـده عصحت آن بـر  يبرا يده نقل كرده و ضمانتيرا او آنچه را شنيز ؛ستيكند، حجت نينقل م صدو 

أمـل و دقـت خواند كه اهـل تيم يث را كسانياصحاب حد، نجا پا را فراتر گذاشتهينگرفته است. او در ا
 .(73و  72 ص ،ب- 1413)همو،  ستندين

خـاص خـود را  يريگث سـختيز نسـبت بـه حـديدرخور توجه آن است كه دانشمندان قم ن نکتۀ

راج ث از شـهر اخـيـنش احادينسـبت بـه گـز يتـوجهيل بيـافراد را به دل يكه برخ ياگونه به؛ داشتند

خ يشـ يته و حيمحدثان امام، ديخ مفيشهمچون  ي، بزرگانحال نيبا ا. (14  ، ص1411، ي)حل كردنديم
 ،ج- 1413د، يـانـد )مفكردهياعم از حق و باطـل را نقـل م يثينان هر حديكند كه ايرا متهم م صدو 

 يريگفراتـر از آن سـختث يـشـان در قبـول احاديا يريگشود كه سـختين روشن ميبنابرا. (78 ص
 ت.اس هودبقم دانشمندان 

ش در يهايريگده كه ممکن است مخالف با سـختيبرگز ييهادگاهيگاه د ديخ مفيشاست كه گفتني 

 يدند، همگـينگج نيرالمؤمنيكه در مقابل ام نمونه، او معتقد است آنان يد. برايشمار آث بهيمقولۀ حد

و  ز ظـالميـا نگرفتند، آنه يشيشان پيكه در خالفت بر ا يكسانگويد يمن ياند. همچنكافر، گمراه و ملعون

 .(42 ، صد- 1413د، ي)مف مخلَّد در دوزخند

 نيـبـا اها را شيخ مفيد از راه خبر واحد بدسـت آورده اسـت. ممکن است گفته شود كه اين ديدگاه
ه بـوده يـمورد اتفا  مـذهب امام يهادگاهيان ديب يگاه، در پيد توجه داشت كه اوال  او در آن جاي، باحال

ا نقـل؟ چراكـه اگـر در مقـام بحـث يـا عقل بوده ي، آييهادگاهين ديل چنيا  روشن نکرده كه دليثان؛ است

خ بـه آن يجز آنچـه شـ ياجهيم كه منکر امامت، همچون منکر نبوت است، عقال  نتيدينجا رسيبه ا يكالم
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ها، صرفا  نقل بـوده، بـاز روشـن دگاهين ديخ در ايش فرض كه مستمسک ثالثا  بر؛ م داشتيده، نخواهيرس

ث از اخبـار آحـاد يث بوده، آن احاديث و اگر مستمسکش، احاديا احاديا قرآن بوده يست كه آن نقل، آين

 ا متواتر؟ي اندبوده

 خـود در امـر يدانست كـه از مبـان يد را كسيخ مفي، شييهادگاهين ديق چنيتوان از طرين نميبنابرا

 اصله گرفته است.ث فيحد

 يمرتض ديس. 2-3

اب كتـ. (270  ، ص1416، يده اسـت )نجاشـيده و اسـتادديشـن يث فراوانيد احادي، سيبه گفتۀ نجاش

شـان ند، يار سـگذرا به آثـ يآشناست. نگاه يات اعتقاديدهد كه تا چه مقدار با روايز نشان مياو ن يامال

؛ ده اسـتبـو يات اعتقادياز رواپرسش  نايشد، محتواشيارسال مرايش كه ب ييهااز نامه ياريدهد بسيم

ه بـود يدمرتضـيسار و دسـترس يـدر اخت خ صـدو يشو آثار  يكافهمچون  يكه خواهد آمد، آثارچنان
وشـن ن ريكنـد. بنـابرايم يريگز موضـعيـها نن كتابيث اينسبت به احاد يه واي كه گا؛ به گونهاست

 داشته است. يث اعتقاديحادبا ا ينيدرخور تحس ييشود كه او آشنايم

دهد. در مواضـع ينشان نم يخوش ينسبت به خبر واحد رو يد به طور كلي، سيدر حوزۀ سندشناس

؛ 428و  427  ، ص1411، يالهـد)علم سـتيد علم و عمل نيكند كه خبر واحد، مفيح ميتصر يمتعدد

)همـو،  ستاعه قلمداد كرده يرش تمام عالمان شيده را مورد پذين عقياو گاه ا. (492 ، ص 1415همو، 

 .(203و  202 ، ص1  ، ج1405
بـه طـور خـاص،  يد و حتـنكميت خبر واحد را به طور مطلق مطرح يعدم حج يگاه يدمرتضيس

ادل باشـد، عخبر واحد ، اگر راوي داند. به باور اويز حجت نميآن عادل باشد ن يكه راورا  يخبر واحد
. (517 ، ص2 ، ج1348)همـو،  سـتين نيقـيد علـم و يـد و هرگـز مفوشـميموجب ظن به صد  آن 

سـت ينمحال  ال توان به آن استناد كرد. او معتقد است عقيآن عادل هم باشد، نم ياگر راو يرو، حتنيازا
و  ددهـبن آن عـادل اسـت، فرمـا يكـه راو يا عمل به خبر واحدياس يكه خداوند ما را به استفاده از ق

 .(203و  202 ، ص1  ، ج1405)همو،  ستن نکرده اياما چن؛ متعبد كند
داشـته اسـت. بـه اعتقـاد او اصـحاب  يعيز نسبت به محدثان شـينانه نيتند و بدب ينگاه يدمرتضيس

ل يـها حجـت و دلدهيا آن شنيكه آاند نکردهن مسلله يبه ا يو دقت اندت كردهياند روادهيچه شنث هريحد

د، عـدل، يـن ماننـد توحيـكند كه آنها در اصـول ديد ميتأك ووبد آشميه برين رويد از اير. سيا خياست 

ن يـداند كه خبر واحـد در اصـول ديم يكه هر عاقليدرحالاند؛ نبوت و امامت به اخبار آحاد استناد كرده
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ه يشان بـه جبـر و تشـبياز ا ين مسلک است كه برخيكند كه بر اساس هميح ميتصر يست. ويحجت ن

م، يكنين بـه اخبـار آحـاد عمـل نمـيـدر فـروع د يكند كه وقتيح ميان تصريدر پا ديساند. فتهايش يگرا

، ميازمند علـم و قطـع هسـتين نيكه در اصول ديدرحال؛ مين به آن عمل كنيم در اصول ديتوانيچگونه م

 .(212و  211 ، ص1 )همان، ج ي داريمازينچنين ه يمسائل شرعهمۀ بلکه در 

. او ان كـرده اسـتيـروشـن ب ز كـامال ين  يكافهمچون  يتابنسبت به كرا دگاه خود يد يد مرتضيس
او  مراجعـه كـرد. يكـافل و حجت بـه كتـاب يتوان بدون دليكند كه در نگاه اصحاب ما، نميح ميتصر

ز يـكه در فروع نچنان؛ ن نادرست استيدر بحث اصول د يكافكند كه مراجعه به امثال كتاب يح ميتصر

دون حجـت بـ يهمراه با آنها باشد، كـار يانهيات آن، بدون آنکه قريوارش رياگر بدان مراجعه شود، پذ

 .(333ـ331 ، ص2 است )همان، ج

 گر متکلمان مکتب بغداديو د يخ طوسيش. 3-3

سـت. امـا دو كتاب آن مربوط به فقـه ا كه دارد ييروا گر متکلم مکتب بغداد، چند كتابيد يخ طوسيش

ط مربـو امـانل اميو هم به فضا اندكه هم مربوط به اخال  بودهاست  ياتياو، آكنده از روا يامالكتاب 

رو بـه نظـر نيـدر آنجا عرضه شده است. ازا يكافهمچون  ييهابوده كه كتاب يطيز در محيشود. او نيم

 اطالع باشد. يب يات اعتقاديرسد كه از رواينم

 سـترفته ايقه باشد، پذآن ث يرا كه راو يصراحت خبر واحدخود، به يدر كتاب اصول يخ طوسيش

لق مـردود خود، به دفعات خبر واحد را به طور مط ياما در آثار كالم؛ (126 ، ص1  ، ج1417، ي)طوس
 نينـابراب. (138 ، ص3 ، ج1382)همـو، ازد پـردميبـا مخالفـان  يه، به نبرد فکـرين پايداند و بر هميم

 باشد. يراعتقاديمسائل غبارۀ ت خبر واحد ثقه، دريممکن است مقصود او از حج

ان يـراو اعتبـار و وثاقـت ۀمسـللدر  يخ طوسيشد از آن غافل شد، دقت يكه نبا يا، نکتهيبه هر رو

ر دان را يـه نگاشـته و وثاقـت راويـروست كه او دو كتاب در بحث رجـال و درانياز هم. ث استيحد

 نقد گذاشته است. يترازو

وجـه بـه تالبته بـا . ستيچندان روشن ن ياعتقادث يبا احاد ينوبختو  يكراجک، يحلب ييمقدار آشنا
 ث دانست.ياحاد اتوان آنها را ناآشنا بيشان در بغداد سکونت داشتند، نميآنکه ا

كه حل آنها در گرو علـم و  يكند كه خبر واحد در مسائليح ميز تصرين يحلب، يدر حوزۀ سندشناس
-397  ، ص1404، ي)حلبـ كنـديم يعرفـم يهمگان يه را باورين نظريست. او اي، كارآمد ناستن يقي

است. ضـمن آنکـه او  ياز مسائل موردنظر، مسائل اعتقاد يمرتضديسداست كه مقصود شاگرد يپ. (400
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 يثقـه باشـد، در حـل مسـائل اعتقـادشـان يخبر واحد، هرچنـد راوهمۀ انواع ا يز روشن نکرده كه آين
ز خبـر يـن يابواسحا  نـوبختو  يكراجکثقه است. ريغ يق راوياز طركه  يا تنها خبر واحدي، اعتبارندبي

 .(76  ، ص1413، ي؛ نوبخت121و  65  ، ص1421، ياند )كراجکواحد را معتبر ندانسته

 يريگجهيل و نتيتحل. 4-3

قايـد، عگيرانه به حديث دارند. آنان به خبر واحـد نـه فقـر در ها نگاهي سختدانستيم كه بغدادي

است  در حالي دهند و نگاهي بدبينانه نسبت به محدثان قمي دارند. اينبلکه گاه در فقه نيز بها نمي

روايـي  كه اغلب روايات مربوط به مسللۀ امامت متواتر نيستند. ضمن آنکه آن روايـات در مجـامع
 اند.قميون گنجانده شده

 لهتوانسـته در فاصـيث و محدثان ميبه حد يکردين رويسازد كه چنيم، روشن ميتوجه به آنچه گفت

 رگذار باشد.يث تأثيها از حديگرفتن بغداد

 بغداد يفکر ي. بسترشناس4

ز الد، و نيـالـدنيا و سـيدۀ الـبرود كـه آن را امّشـمار مـيبغداد يکي از شهرهاي تاريخي جهان اسـالم به
 .(278 ، ص 1416ه، يفق؛ ابن456 ، ص1 ، ج 1399، ي. )حمواندناميده السالممدينۀ

ت و زم در اثبـاات به قـدر اليكه متکلمان بغداد نتوانستند از روا يگر از عوامليد يکيرسد يبه نظر م
گـر يبـه د .ه اسـتبـودآن دوران شهر بغـداد حاكم بر  يبهره ببرند، فضا و بستر خاص يعيد شين عقاييتب

ا  يـثان؛ شـتر وجـود ندايات در آن محـياستفاده از روا ياقتضا ستند كه اوال يزيم ييسخن، آنها در فضا
 -انگفتن از مقامات امامـ رو سخننيد خود برخوردار نبودند؛ ازايابراز عقا يكامل برا يشان از آزاديا
 و يت جـانيبه دنبال داشت كه ممکن بود امن ياگسترده يهابازتاب -ات وجود دارديكه در رواياگونهبه
 ندازد.يان را به خطر بيعيش يمال

ر قـرن دبغـداد  يفرهنگـ يم فضـايترسـ يد برايم آورد. بگذارياهم در ادامه خويگفترا ل آنچه يتفص
 م.يدر بغداد آن دوران را بکاو يدو مؤلفۀ مهم فرهنگ، چهارم و پنجم

 در بغداد يتنوع مکاتب فکر. 1-4

ات، يـماننـد شـعر، ادب يمختلف علمـ يهادر حوزه ياريبود. دانشمندان بس يتخت دولت اسالميبغداد پا

ص ، 12 ، ج1383، يسـتند )ر.ک: پـاكتچيزيدر بغـداد م طب و ات، نجومياضير ر، عرفان،يث، تفسيحد

در آنجا شکل گرفتـه باشـد.  يمتعدد ياست كه محافل و مدارس علم يعيار طبيرو بسنيازا؛ (336-306
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 اسـت.ناپـذير گوناگون اسـت، انکار يهادگاهيد و ديكه آكنده از عقا ييز در فضاين يبروز مناظرات علم

ن آنهـا يتـردر بغداد است كـه مهم يمختلف كالم يهاگروه ييارويدوران رو يم و پنجم هجرقرن چهار

ه و اهـل يليه، اسماعيديمانند مرجله، ز يگريد يهاد از وجود گروهيهرچند نبااند؛ هيمعتزله، اشاعره و امام

 ث غافل شد.يحد

 پردازيم.م مير قرن چهارم و پنجدر اين مجال، به بررسي موقعيت سه مکتب معتزله، اشاعره و اماميه د

 معتزله يمکتب کالم. 1-1-4

ن ينخسـت گـاهيآغاز كـرد. جا يدر قرن دوم هجر ديعبعمروبنو  عطابنواصلكالم معتزله كار خود را با 

)حـدود  امم نظّـيابـراه (، 230ا يـ 227) ل عـالفيابوالهـذهمچون  يشهر بصره بود. نامداران، انيمعتزل

 يعتزلـعبـدالجبار م يقاض ( و 323) ييابوهاشم جبا (، 303) ييجبا يابوعل،  (255) جاحظ (، 231
وم سـل قـرن يـاوا. (262–63 ، ص 1421ون، يالخ )ر.ک: بصره هستند ۀمتعلق به معتزل ي ( همگ415)

معتزلـه در بغـداد  س شـاخۀيد و خود را بـه عنـوان رئـيگزا  ( در بغداد سکن210) معتمربِشربن يهجر

م ين امـر موجـب تقسـيـا. (52 تـا، صي، بي؛ ابن مرتضـ49 ، ص1972، يمعتزل يدآبادكرد )اس يمعرف
از  ير مـواردد يو فکـر يبغداد شد كه معتزلۀ بغداد بـه لحـان نظـرمعتزليان بصره و معتزليان معتزله به 

 يلـززرگـان معتز در رد بين ييهاكتاب معتمربشربنتا آنجا كه ؛ ک شديعه نزديان بصره، دور و به شيمعتزل

ن يتـرز مهما يکـ. ي(287 ، ص 1416، يم بغداديندنوشته است )ر.ک: ابن ليابوالهذو  نظامبغداد مانند 

 يابـابنود كـه خلفا بديگر نسبت به  يدانستن امام عل ان بغداد در بحث امامت، برتريمعتزل يهادگاهيد
 ج ، 1404، يد معتزلـيـالحديابابن) ان معتزلۀ بغداد دانسته اسـتيع ميشا يادهيآن را عق يد معتزليالحد

 نيمنؤمـراليل اميمستقل در باب اثبـات تفضـ يف كتابيه، تصنين نظريوع ايتبلور و اوج ش. (63 ، ص4
از  ين راونـدابـه تا آنجاست كـه يمعتزلۀ بغداد به امام يکي. نزداست ( 240) يابوجعفر اسکافلۀ يبه وس

آنکـه وجـه ت. درخـور (156 ، ص 1421اط، ي)ر.ک: خ كنديم اديالمعتزله  عۀيمكشمعتزلۀ بغداد با عنوان 

دان بـه زنـ يعباسـ هـارونبه دسـتور  يگرعهيبه جرم ش معتمربشربن يعني، يش فکرين گرايپرچمدار ا

 .(53 تا، صي، بيمرتضافتاد )ابن

 اشاعره يمکتب کالم. 2-1-4

 يتـوان از بزرگـانيامـا م؛ داشـت در بغـداد يظهور و بروز كمتر ،اشاعره نسبت به معتزله يمکتب فکر

چهـارم  ۀنام بـرد كـه در اواخـر سـد يروان اشعريدر شمار پ شاذانبنيابوعلو  يابوالقاسم بجلهمچون 
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بـه بغـداد  يشمندان بـزرگ اشـعري ( از اند403) يابوبکر باقالنن دوره يدر بغداد بودند. در هم يهجر

 يعبـدالقاهر بغـداد. (52 ، ص2 ، ج 1382، يسـمعان يميل داد )تميتشک يدرس مهاجرت كرد و حلقۀ
در بغداد برداشـت  يت مکتب اشعريت موقعيمهم در تقو يگام ن الفر يالفر  بف يبا تصننيز  ( 429)

مـۀ دوم قـرن يمتکلمان بغـداد بودنـد. در ادامـه و در ن روزگار بانها همي(. ا48 ، ص4 ، ج1989، ي)زركل

 459بغداد در سـال  يۀس نظاميدر بغداد بودند كه با تأس ياشعرمبلغ مکتب  يرانيان اياشعري، پنجم هجر
ن يـ ( در ا505) يابوحامد غزالـل شد. يتبد يغ و رشد مکتب اشعريتبل يبرا يگاهين مدرسه به پاي  ا

در بغـداد  يخ كالم اشعريبسزا در تار يه زد كه نقشيبغداد تک يۀنظام ياستاد يچند بر كرس يدوران، مدت

 .(325 ، ص12 ، ج1383، يفا كرد )پاكتچيا

 هيامام يمکتب کالم. 3-1-4

دوران امـام  ان ازيعيكه مركـز تجمـع شـ -در كوفه ن، در دوران حضور امامانيش از ايه تا پيكالم امام
 يآمـد و شـدها نه بودنـد،ياغلب در مد كرد. هرچند امامانيم يدوران اوج خود را سپر -بود يعل
 يـيطال يتكوفـه، فرصـ يکـيه در نزديدر شهر هاشم سالۀ امام صاد پنجژه اقامت يوشان به كوفه، بهيا
؛ (452و  451 ، ص1378، ين شهر شد )رجبـيدر ا يعيمتکلمان ش يدن به معارف اعتقاديبخش غنا يبرا

عـه در بغـداد دن نواب اربيگزاو سکن ان دوران حضور امامان معصوميل پايد به دليو شا - جيتدراما به
از  يخـن مکتب رو به افول نهاد و پس از آن بود كه با مهاجرت بريا -(503، ص2ج ، 1395)صدو ، 

ن، يـش از ايپـ بغداد فراهم آمد. البته يمکتب كالم يريگشکل ينه برايزم، متکلمان مکتب كوفه به بغداد
مـد د آه بغـدامواجه شد، ب يمهريدر كوفه با ب يكوفه بود، وقت يكه از نامداران مکتب كالم حکمبنهشام
ـ كـه ان در قـرن سـوم و چهارميـش نوبختيدايپ. (433 ، ص 1416، ي؛ نجاش255 ، ص1348، ي)كش
همچـون  ياچهـره يبا معرف ،ـ و جوالن آنها در علم كالمز داشتنديدرخور نزد دستگاه خالفت ن يجاللت

–324 ص، 12 ، ج1383، يه در بغـداد شـد )پـاكتچيـ ( موجب تمركز كالم امام311) يابوسهل نوبخت

تـب كـه جوالنگـاه مک يآن هـم در شـهر -ييگراش به عقليث و گرايگرفتن از حد د فاصلهيشا. (322
 درسـۀس ميش از تأسـيان در بغداد تا پـينوبخت ين دستاورد حضور فکريترمهم -بود يمعتزل يگراعقل
 .(131 ، ص1386ومن، يبود )ن ديخ مفيش يفکر

خ يشـ يعنيان يعياز ش يبزرگمرد يشاهد حضور علم يهجردوم قرن چهارم  ۀميسرانجام بغداد در ن
ع قـواثر مـؤز يـعه نيش يگر مکاتب كالميدبر ها و شاگردان او تا قرن ديخ مفيش يشد. نهضت كالم ديمف

ک مسـائل مختلـف يـدور و نزد يتا آنجا كه از جاها ؛ار مهم بوديبس يدمرتضيساو و  يگاه علميد. جاش
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شـان، ماننـد يمانـده از ايبـه آثـار برجا ين مدعا بـا نگـاهيدند. ايپرسين مشايرا در قالب نامه از ا يعلم

 شود.يروشن م ۀيالمسائل اللعبر و ۀيالمسائل الصاغان، ۀيالمسائل السرو

ر شود كه مکاتب كالمي معتزله، اشـاعره و اماميـه بـه همـراه ديگـاز آنچه گذشت روشن مي

هـاي علمـي موجـب رقابت ه طـور طبيعـي،مکاتب فکري، حضوري فعال در بغداد داشتند كه ب

 تنگاتنگي شده است.
اشـد خواسـته ب يعياگر عالم شـ اييعلم ين فضايک شد كه در چنيه نزدين فرضيتوان به اينک ميا

ز عقـل ا ايـنکـه يندارد جز ا يادفاع كند، چاره يعيرشيگر عالمان غيعه در برابر دين شياز اعتقادات راست

 ظره و عرضـۀاست كه در مقام احتجـاج و منـا يعين. طبيمورد قبول طرف يت نبوايا از رواياستفاده كند 

 ندارند. يخصم، ارزش علم يبهره برد كه برا ياتيتوان از روايد، نميعقا

 در بغداد يمذهب يهايريتعصبات و درگ .2-4

دادنـد. سـنت تشـکيل ميبغداد پايتخت حکومت عباسيان بود و اغلب جمعيـت ايـن شـهر را اهل

دادند، بـه طـور عمـده در محلـۀ كـرخ سـکونت داشـتند عيان كه جمعيت كمتري را تشکيل ميشي

ص شـيعيان در تنگنـايي خـا بويه در عـرا ،(. تا قبل از ظهور آل448، ص 4 ، ج 1399)حموي، 

 -دانسـتكه خود را حکومتي شـيعي مي - 334بويه در سال قرار داشتند؛ اما با روي كار آمدن آل

 (. ورود سـپاهيان287–201، ص 1381براي شيعيان به وجـود آمـد )ر.ک: موسـوي، آزادي نسبي 

ن شد. ايشـا ، خليفۀ عباسي، موجب استيالي ايشان بر بغدادالمستکفي باهللبويه به هنگام خالفت آل
ر سـال كه بر مذهب شيعه بودند، تالش فراواني براي احياي شـعاير تشـيع داشـتند؛ ماننـد آنکـه د

  351ل بستن بازارها و عزاداري روز عاشورا دادند. يک سال پـيش از آن، در سـا  دستور به 352

ن كه ، و كسى كه فدک را غصب كرد، و آمعاويهمکتوبى بر در مسجد جامع نصب كردند كه در آن 

كسي كـه  را تبعيد كرد، و ابوذردر كنار قبر جدش شد، و آن كه  مانع به خاک سپردن امام حسن

 (.527–521، ص 3 ، ج 1408خلدون، اخراج كرد، لعنت شده بودند )ابنرا از شورا  عباس
ب شـد موجي، هيان بويفرمانروا ياست از سوين سيگرفتن اشيدر پ توان گفتيم يخيتار يليبا تحل

 يدداد، احسـاس آزايل مـيسـنت تشـکت آن را اهليكه اغلب جمع يخود در شهر يز برايان نيعيتا ش
 يعلـ يحـ» ريـدادن تعب ر آن، جايها مطرح نبود زنده كنند كه نظكه مدترا  عهيش يشعارها يبرخ، كرده
 .(6 ، ص30 ، ج1993، يان بود )ذهبيعيدر اذان در محلۀ كرخ ش« ر العمليخ

تـوان شد، اما از نتايجي كه به بار آورده اسـت، ميهاي ديني انجام ميهايي هرچند با انگيزهچنين تالش
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دادنـد سنجي را وجهۀ همـت خـود قـرار نميها چندان مصلحتجام اين تالشنتيجه گرفت كه ايشان در ان

 (.327-307، ص 1381شد )كبير، سنت افروخته ميكه در پي آن، آتش اختالف ميان شيعيان و اهل

ان يـم ياهانگر عمق اختالفات و تعصبات فرقيب، در بغداد يخ قرن چهارم و پنجم هجريبر تار يگذر

 ياهت. به گوشـار تلخ و دردناک شده اسيبس يتا آنجا كه گاه منجر به حوادث است؛ ان بودهيان و سنيعيش

 د:ين حوادث توجه كنياز ا
عـزاداري  ، بازارهـا تعطيـل شـد تـا مـردم بـهالدولۀ بـويهيمعزّ  به دستور 353در عاشوراي سال  الف.

اد كـه ديعيان رخ يان آنها با شـبپردازند. اين تصميم به مذا  سنيان خوش نيامد. در نتيجه درگيري شديدي م

 (؛558، ص 8 ، ج 1385اثير، در پي آن، افراد بسياري مجروح شدند و اموال فراواني به غارت رفت )ابن

 پـاه او بـ يسـنت بـه همـراه تركـان بـه خونخـواهان كشته شد. اهلياز سن يکي  362در سال  ب.

 ان شـد ويعيه شـيعل يان عمل خود موجب فتنهيافته، كشتند و نعش او را سوزاندند. ايقاتل را ؛ خاستند

ز يـن نشـاندن آشـوب كـرد. او داشت مأمور فرو يگريدر سن يكه تعصب فراوانرا  ير وقت، مأموريوز
صـد ي، سندجۀ آن، هفده هـزار نفـر سـوختيد. در نتيان بود به آتش كشيعيكه محل تجمع شرا كرخ  ۀمحل

 ؛(628 ، ص8 ج)همان،  مسجد نابود شد 33ق و يحر ۀمغازه طعم

پرداخـت.  ديـخ مفيشبه آزار  هانِ باب البصرياز هاشم يگر درگرفت. فرديد يا  فتنه398در سال  ج.

نهـا آ، رفتـه يكفـانابنو  ينيابوحامد اسفرا يعنيسنت ه اهلين اقدام، نزد دو فقيا يخ، به تالفيشاگردان ش

ج تنـه بـه اوفافتنـد. يشـان را نيرفتند كـه از يسنت ناهل يگر فقهايد يجوورا دشنام دادند. آنها به جست

. هر آرام شـدرا گرفت و به زندان افکنـد. شـ يابه منطق دارالقطن منتقل شد. سلطان عده ابوحامدد. يرس
نـزد  ديـمزبنيعلبا شـفاعت  يد شد. پس از مدتيتبع ديخ مفيشش بازگشت، اما يبه مسجد خو ابوحامد

 .(208 ، ص9 ، ج)همان ز به بغداد بازگشتيخ نيسلطان، ش

ت بويه بوده اساي در بغداد و در حضور دولت شيعي آلهاي فرقهاي از درگيريموارد يادشده تنها گوشه

 (.49، ص 12، ج 1986كثير، ها بوده است )ابنكه نگاهي به منابع تاريخي بيانگر فراواني اين درگيري

ن ره شـديـ، و سرانجام چيت عباسدستگاه خالفقدرت ش يه، افزايبوضمن آنکه با كاهش قدرت آل

  448چنان تنگ شـد كـه در سـال  يخ طوسيش يعنيان يعيس وقت شيسلجوقيان بر بغداد، عرصه بر رئ
( و در سـال 8 ، ص16 ، ج 1412، يجـوزمجبور به ترک بغداد و مهاجرت به نجف اشـرف شـد )ابن

 ، ج 1412، يجـوزشـد )ابنده يو به آتـش كشـرار گرفت ز خانه و كتابخانۀ او مورد هجوم قي  ن449

 .(637 ، ص9 ، ج 1385ر، ياث؛ ابن16ص ، 16
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نبـود كـه  ياگونـه بغـداد بـه يو فرهنگـ يفکـر يشود كه فضايروشن م يخوباز آنچه گذشت به

کلمـان دۀ انـدک متل اسـتفايـتوان دلينک ميا خود بپردازند. يهادگاهيد انين بتوانند آزادانه به بيعالمان د

در  تب مختلـفمکا يو علم يكرد. اوال  با توجه به حضور فکر يبهتر بررس يات را با نگاهيبغداد از روا

ا ست؛ تـا آنجـگر معطوف شده ايکديه يعل يسينوهيد و ردين تالش متکلمان بر دفاع از عقايشتريبغداد، ب

، انيـگـر بيبه د. (399-402 ، ص 1416، ي)نجاش ه ضبر شده استيرد يحدود س ديخ مفيش يكه برا
زد، ز بپـردايـات نيـات و روايـد از آيـخواهد تا به استنباط و اثبـات عقايت علم كالم كه از متکلم ميماه

ن يرفطـرد توافق ا نقل موي يبر عقل قطع يد مبتنيد باير، دفاع از عقاين محيشده بود و در ا يار دفاعيبس

كـه  ياتيـروا مگـر؛ باشـند عصومآنها امامان م يبهره گرفت كه راو ياتيتوان از روايرو نمنيازا. باشد

 راه استدالل را آموخته باشد. د و امامنمشتمل بر احتجاج باش

تنـگ  شيزادانـدكه بدان اشاره شد، گاه چنان عرصه را بر متکلمان آ يابه گونه ياا  تعصبات فرقهيثان

ر يـگـر، وزيد ياهبـروز فتنـ ي  در پ408تا آنجا كه در سال ؛ گرفتيعمل را از آنها م يكرد كه آزاديم
ه وگرنـ؛ نـدزياز مناظره و مباحثه بپره ينيوقت از عالمان مذاهب گوناگون تعهد خواست كه در مسائل د

 .(305 ، ص9 ، ج 1385ر، ياثمجازات خواهند شد )ابن

 علـي خيـر»شـود، و بيـان جملـۀ اي بـزرگ ميموجب فتنـه« حي علي خيرالعمل»در فضايي كه گفتن 

ادي، ؛ خطيـب بغـد625، ص 11 ، ج 1409سنت نيز موجود است )متقي هندي، اهل كه در متون -« البشر

شــود (، چگونــه مي11، ص 30، ج 1993شــود )ذهبــي، موجــب درگيــري مي -(433، ص 7 ، ج 1417

 ارند.دحکايت  انتظار داشت از رواياتي سخن به ميان آيد كه از شلون و مقامات فرابشري امامان
ه سـ ديـخ مفيشـه، يبوآل يعيچنان باالست كه با وجود دولت ش يمذهبكه تعصبات  يدر شهر يآر

ان هـر يـب اجازۀ يين فضايچن، (181 ، ص10 ، ج1383، يزنجان يميشود )ر.ک: كريد ميبار از بغداد تبع

ز آن ممکـن ا يا قرآنـيـ يكند كه دفاع عقالنيم يشان را وادار به گفتن سخنانيبلکه ا؛ دهديرا نم يسخن

 يسـخن گفـتن از مقامـات واال يين فضـايداسـت كـه در چنـيز نشود. پين يگريفتنۀ د باشد و موجب

اب كتـ يخ طوسـيشـل آنکـه يـد دليداشته باشد و شا يرا در پ يتند يممکن است برخوردها امامان

 كـه در يطـيفرتان افـراط و يـآن باشد كـه در آن دوران م، نامديم تعلق باالعتقاديما ياالقتصاد فخود را 
 بوده است. يح و اعتداليد صحيان عقايمردم وجود داشت، او به دنبال ب يباورها

ات در يـز عـدم اسـتفاده از روايات و نيان نظريكارانه در بمحافظهموضع گرفتن  شيحاصل آنکه در پ

م كه مخاطبـان بـا يباش يطيز در محياست كه امروزه اگر ما ن يعيطب رسد.يبه نظر م يعيطب يطين محيچن
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. سـخن گفـت يتـوان از آن مبـانيگـر نميشـان ديسخن گفتن بـا ا يما مخالف باشند، برا يفکر يمبان

م كـه يبريبه سر م يياما اگر در فضا؛ شان به مباحثه و مناظره پرداختيمورد توافق ا يد با مبانيرو بانيازا

د در اثبـات يـبا نجاست كهيد وجود داشته باشد، در ايابراز عقا يعمل برا ينباشند و آزاد ين مخالفانيچن

 .جستبهره  يو نقل ياعم از عقله دلاد، از تمام ين عقاييو تب

 يا شـهربـ بغـداد متفـاوت يعالمان امـام يث از سويزان استفاده از احادياست كه م يعين طبيبنابرا
، نـدديديخـود نم يبـرا يدر آنجا هماورد يبود و عالمان قم يعيش يهمچون قم باشد؛ چراكه قم شهر

 يهايو تنـدرو يبسـتۀ فکـر يبغداد هم مركز تجمع دانشـمندان مختلـف بـود و هـم فضـاكه يدرحال

 رشيرو امکـان پـذنيه افکنده بود؛ ازايشانۀ آن سايآزاداند يعلم يبر فضا يعه و سنيش يفکر يهاگروه

 د.بودر آنجا ن يثيان هر حديا بيو 

 . تحليل و بحث5

شـن اسـت دارد. رو اع از آنها در برابر شبهات را بر عهدهو دف ينيد دين عقاييفۀ اثبات و تبيعلم كالم وظ

 ۀارد. جامعـدمردم  يرفتارها ير در چگونگيانکارناپذ يک جامعه نقشي يبه عنوان باورها ينيد ديكه عقا

چـه شـد. اگر يدچار اختالف و دودسـتگ ن پس از وفات رسول اكرميآغاز ياز همان روزها ياسالم

گـر از يد ير برخـيـج دامنگيتـدربـود، به ير مصدا  حاكم جامعۀ اسـالمن اختالف در آغاز تنها بر سيا

ات و ان ذيـطـۀ ممتنوع و غلر دربـارۀ راب يينمونه، باورها يتا آنجا كه برا؛شد ياحکام فقه يد و حتيعقا

 يسـالمت وضـو، اذان و نمـاز در جامعـۀ ايفيامبر و امام، كيصفات خدا، بساطت ذات، عصمت و علم پ
ر ا جز بـه خطـبا آنه يق در جان مسلمانان افکنده بود و مخالفت علنيعم ياشهيكه ر ييهاباور؛ آمدپديد 

مـان ر اسـت كـه امايقـت انکارناپـذين حقيدر بر نداشت. بـر اسـاس همـ يامدي، پيت جانيانداختن امن

اوان قـرار د فـريـبه دنبـال دارد، مـورد تأك يت جانيكه امن ييدر فضاهارا ه يگرفتن تقشي، درپمعصوم

 .(221–217 ، ص2 ، ج1362، يني)كل« ۀَ لَهوَاِينُ آبَائِي وَلَا اِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّ إِنَّ الكَّقِيَّۀَ اِينِي»اند: داده
رد كـه بـ يات پـيـه در برخورد بـا روايامام يرۀ فقهايس يتوان به درستيم، با توجه به آنچه گذشت

ت يـآن روا ر داد كهفتوا قرا يرفت و مبنايرا پذ يتيتوان روايكنند كه آنگاه ميد مين مبنا تأكيهمواره بر ا
ه، نمونـ يچراكـه بـرا ؛عقال دارد يشه در بنايره رين سيقت، ايصادر نشده باشد. در حق ياهيتق يدر فضا

 يقـراران يد، چنـاقرار كن يه به جرميتق يعُقال اذعان دارند كه اگر متهم در حالت فشار و اجبار و از رو
 است. ير قانونفاقد اعتبا
ز يـمتکلمـان ن يات كالمـيـنظر يل و بررسيان عُقال وجود دارد، در تحليم يارهيو س هين روياگر چن
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ت ئـتوان بـه جريم شد، ميشهر بغداد ترس يرد. با توجه به آنچه از بستر فکريمورد توجه قرار گ يدبايم

موجـود در آن  ي، بستر خاص فکـراتيبغداد از روا يعيعدم استفادۀ متکلمان ش للعاز  يکيشد  يمدع

 ار بوده است.يد

د ز عقـل وجـواي زندگي كنيم كه مجال استفاده از نقل به ميزان اسـتفاده اروشن است كه اگر در جامعه

 ود ندارد.دارد، توجيهي براي عدم استفاده از قرآن و حديث معتبر در اثبات و تبيين عقايد ديني وج

 يريگجهينت

 ست:ياز لطف ن ين نوشتار خالياصل از اج حيبر نتا ينک گذريا

سـبب ه ت آن بـيـد و اهميـآميشمار ه بهيعه اماميش ين مکاتب كالميبغداد از نخست يکم: مکتب كالمي

ادۀ ن روز مـورد اسـتفياسـت كـه تـا بـد يات خـاص كالمـين و نظريز براهيمتکلمان نامدار آن و ن

 ؛قرار دارد يعيمتکلمان ش

جـه يتوان نتيم، تمسائل امامبارۀ ه در بغداد درين متکلمان اماميات و براهيظربه مجموعۀ ن يدوم: با نگاه

مـان ات امايـو رواانـد بهـره برده ينيد دين عقاييشان به طور عمده از عقل در اثبات و تبيگرفت كه ا
ه بـر يـکتان، روش آنها در مسـائل امامـت، يگر بيرنگ در آثار آنها دارد. به دكم يحضور معصوم

 ؛ده استعقل بو

ها يدادث داشـتند. بغـياست كه آنها به حد ي، نوع نگاه خاصيکردين رويچنعلل انتخاب از  يکيسوم: 

ه بـز يـن يثيدانستند، و اگر حديرفتند. آنها خبر واحد را در اعتقادات حجت نميپذيرا نم يثيهر حد

ود بـر ب يليدل ن خوديو ا، در نظرگاه آنها نداشت يچ وجاهتيان بود، هيشۀ غاليگمان آنها همسو با اند

 ؛وجود داشت ييكه دربارۀ امامت در متون روا يگرفتن آنها از اخبار آحاد فاصله
رن قـن اسـت كـه در بغـداد يـبرشمرد، ا يشناسن نوع از روشيا يتوان برايكه م يگريدعلت چهارم: 

ا واجهه بـمد كه در از جمله معتزله و اشاعره حضور داشتن يمتعدد يچهارم و پنجم اوال  مکاتب فکر

سـنت ان و اهليعيش يمذهب يهايريا  تعصبات و درگيثانبود؛ ن ات امامانيآنها امکان استفاده از روا

ازتـاب ات بيـگونـه كـه در رواآن- تيباهل يان مقامات وااليگمان بين شهر چنان بود كه بيدر ا

 شد.يم يگريد يريشدن درگ موجب افروخته -افته استي

توانـد يمنامـا ؛ موجود در آنجاسـت ين شهر، حاصل بستر فکريات در اياستفادۀ الزم از روا : عدمپنجم
  د.يشمار آها بهها و مکانح در همۀ زمانيصح ييمبنا
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