
  
  
  
  
  
  
  

  انديشه امامت درگذر تاريخ
  *محمدصفر جبرئيلي

  چكيده
بلكه علل و عواملي در پيدايش و گسترش   آيد؛ وجود نمي ر خال بهمعموال هيچ علمي د
اي  اي بـا مسـاله   بسا درگذر تاريخ با ايجاد عاملي يا پيدايش زمينه آن نقش دارد و چه

  .اي تازه وارد شده است رو شده يا به مرحله جديد روبه
خـود را   مند و مسير تاريخي خـاص  علم كالم نيز چنين است و مانند ديگر علوم تارخ

پژوهـان مسـلمان    در ميـان متكلمـان و ديـن   . دارد و مراحل ادواري را طي كرده است
؛ هرچند در نيم قـرن اخيـر اقـداماتي بـه      رو شده است توجه به اين سير با غفلت روبه

توجهي به سير مباحث و مسائل كـالم اسـالمي    مهم آن است كه بي. انجام رسيده است
  .كند رو مي خي از مسائل و مباحث آن را با مشكل روبهدرمواردي كليت اين علم يا بر

 –كوشد با گزارشي اجمالي و گذرا و به جهاتي مستند به منابع امروزي  اين نوشتار مي
بپـردازد  » امامت«مندي كالم و خصوصا مساله  به تاريخ -و البته با پشتوانه منابع اولي 

                                                      
 .ر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالميديااستا. *
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كلمان رسمي نيز استفاده شده هاي غيرحوزوي يا مت كه در اين بين از نظرات شخصيت
  .است

دارد كـه   1»بازخواني امامت در پرتو نهضت حسيني«نوشتار حاضر نگاهي انتقادي به 
  .طور خالصه و گذرا و با نگاهي تاريخي بدان پرداخته است به

عقيدتي گاه  –هاي فكري  توجهي به سير تاريخي انديشه توجهي و شايد هم بي متاسفانه كم
برداشت ناصواب و حتي انتساب ناصحيح برخـي از آثـار بـه اشـخاص يـا       فهمي و موجب كج

  .مكاتب شده است
كه آثار بسياري از دانشمندان شيعي از بين رفته و بـه دسـت مـا نرسـيده      تاسف بيشتر اين

  .است
مومن الطاق، الرد علـي  . بن حكم بن اسماعيل بن ميثم تمار، هشام قطعا اگر آثار كالمي علي

قبـه رازي در   ، التنبيه في االمامه ابوسـهل نـوبختي، االنصـاف و المسـتثبت ابـن     القرامطه كليني
دسـت   ، داوري و قضاوت درباره سير تطور بحث امامت از نگاه تفكر شيعي بهتر به دسترس بود

  .آمد مي
ها و فشارهاي سياسي، اجتمـاعي بـر شـيعيان و بـه      گيري شود، سخت كه گفته مي اما چنان

و در پي آن تشتت افكار و پابـه عرصـه گذاشـتن مخالفـان و حتـي      ) ع(ت بي انزواكشاندن اهل
نظري جمود و تعصب برخي و شايد بسـياري از   فكري، تنگ –نااهالن درحيطه مباحث علمي 

حاكمان و خلفا و نيز عوامل ديگر دست به دست هم داده تا عالوه بر جلوگيري از بروز و بـه  
  .مقدار تحقق يافته و نيز از بين برودهمان ) ع(بيت  رسيدن معارف اهل فعليت
بويـه و   بعد از شكست آل) ق 447(توان از سلجوقيان نام برد كه در سال  نمونه مي عنوان به

اش را تخريـب كـرده و او را از شـهر     فتح بغداد، كتابخانه شيخ طوسي را به آتش كشيده، خانه
  )140، ص 5عسقالني، ج (. اخراج كردند

  مندي تاريخ
واعد عقايد و مباحث علم كالم تاريخي است و درگـذر روزگـار شـكل گرفتـه و     نظام و ق

هرنسلي بـه   )100و  99، صص 1375، سروش، 6، ص 1، ج 1382سبحاني، (آيد  پديد مي
ايـن واقعيـت را   . افزايـد  منـد مـي   اي كالمي يا ساختاري نظـام  نسل پيشين، موضوعي يا انگاره
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قايد و كالم دريافت كرد و از ظهور و بـروز مباحـث و   هاي ع توان با تتبع تاريخي در كتاب مي
  .موضوعات كالمي و سير تاريخي آنان آگاهي يافت

طورقطع نگاه به مباحث كالمي بدون لحاظ تاريخي آن و نيز نگاه تـاريخي بـه مباحـث     به
ها و عقايد كالمـي را   كه ممكن است آموزه ها افزون بر اين كالمي بدون توجه به مسير تطور آن

فرامـرز  (كنـد   هـاي كالمـي محـروم مـي     رو كند، ما را از شناخت صحيح آمـوزه  ا مشكل روبهب
   )22، ص 1378قراملكي، 

شوند كه مباحثي  هاي كالمي بدون لحاظ تاريخي با چالش جدي مواجه مي برخي از آموزه
  .ازاين قبيل است …علم غيب، معجزه، عصمت و : مانند) ع(و امام ) ص(درباره صفات پيامبر 

  پذيري تحول
پـذير اسـت كـه     تحـول  -اعم از ديني و غيردينـي  –هاي علمي  علم كالم مانند ديگر رشته

  .ممكن است در دو جهت كمي و كيفي متحول شود
يابد كه  تدريج افزايش مي هاي يك دانش است كه به مربوط به مسائل يا گزاره: تحول كمي

  .ايشي داشته استگونه تحول در علوم پيوسته روند تكاملي و افز اين
هاي تاريخي گوياي اين حقيقت است كه علوم بشري در آغاز از مسائل محـدودي   واقعيت

 35، ص 1، ج 1373امـام خمينـي،   (. ها افزوه شده است تشكيل شده و به تدريج به حجم آن
 ؛ هرچند ممكـن   گونه تحول در علوم غيرابزاري مانند كالم معموال نقطه پاياني ندارد اين )37 -

  .است در علوم ابزاري مانند منطق و ادبيات تا حدي به نقطه صفر رسيده باشد
ممكن است در مسائل، مباني و مبادي يا روش آن علم تحقق يابد كه طبيعتـا  : تحول كيفي

كـه ممكـن    ها نيز باشد؛ افزون بر اين بسا موجب تحول در ديدگاه تحول در بعد دوم و سوم چه
  .مسائل جديدي در آن علم پديد آيداست در هرزمان و شرايطي، 

گذري هرچند اجمالي به آثار متكلمان از گذشته تاكنون نشانگر هر دو نوع تحول كمـي و  
ربـاني، قبسـات، ش   (. كه در نوع دوم نيز هر سه بعد آن نيز تحقق يافته است ؛ چنان كيفي است

  ) 54و  55، صص 38
اوائـل  «بـا  ) هــ  260(بـن شـاذان    ضلف» االيضاح«اي هرچند گذرا و اجمالي بين  مقايسه
» الغيبه«با ) هـ 381(شيخ صدوق » الدين و تمام النعمه كمال«، )هـ 413(شيخ مفيد » المقاالت
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شرح جملـه  «يا » الذخيره«شيخ مفيد با » النكت في مقدمات االصول«) هـ 460(شيخ طوسي 
رتضي و شيخ طوسـي بـا   ، آثار كالمي شيخ مفيد، سيد م)هـ 436(سيد مرتضي » العلم و العمل

بـا   6و  5و  4هاي  و تمام آثار كالمي قرن) هـ 726(عالمه حلي » الحق و كشف الصدق  نهج«
  .بيانگر اين نكته است) هـ 672(خواجه نصيرالدين طوسي » تجريد االعتقاد«

  تدوين كالم شيعي
زمـان  را هم» تـدوين «اهل تحقيق براي تفكر كالمي شيعي مراحل خاصي قائلند كه مرحله 

درادامه به ديـدگاه چنـد نفـر از محققـان غيرحـوزوي و      . دانند با قرن سوم تا پنجم هجري مي
  .شود ها استناد مي خارج از دايره متكلمان رسمي شيعي و حتي منتقدان آن

در دانشنامه ايران و اسالم، تاريخ مذهبي شيعه اثناعشري به چهار دوره تقسيم شـده اسـت   
  :كه عبارتند از

  )هـ 329 -11(ر تا پايان غيبت صغرا دوره حضو
  )هـ 672 – 329(نصيرالدين  از آغاز غيبت كبرا تا زمان خواجه

  از خواجه نصير تا تجديد حيات تشيع در دوران صفوي
  از دوره صفوي تا زمان حاضر

هاي بزرگ حديث شيعي و تدوين قوانين مـذهب   آوري مجموعه دوره دوم مخصوص جمع
در ايـن دوره علـوم فقـه،    . آغاز شـد ) هـ 329(ذهب شيعه با كليني تدوين اصول م. شيعه بود

  ) 1175، ص 9، ج 1357يارشاطر، . (اصول و كالم شيعي استقرار يافت
دكتر سيد جعفر شهيدي معتقد است كه مذهب شيعه از نظر تطـور فكـري، پـنج مرحلـه را     

  :پشت سر گذاشته است
  ) هـ 260 -11(تا آغاز غيبت صغرا ) ص(پس از رحلت پيامبراكرم 

  ) 447 - 329(از آغاز غيبت كبرا تا ورود سلجوقيان به بغداد  -
  )485 - 449(الملك  از تسلط سلجوقيان تا قبل از خواجه نظام -
  از سلطنت نادر تا آغاز نهضت علمي جديد در بالد شيعي -

ول فكري و ترين ادوار پنجگانه است؛ زيرا در دوره اول، اص به نظر ايشان دو دوره اول مهم
. ريزي شد؛ هرچند صورت مدون نداشته و از روش منطقي برخوردار نبـوده اسـت   اعتقادي پي
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هـاي بسـياري از شـاگردان آن     رسيده بود و نتايج مباحثـه ) ع(اما روايات متعددي كه از ائمه 
هاي منطقـي   ريزي اصول اعتقادي مبتني بر قياس بزرگواران با مخالفان خود، زمينه را براي پي

  .آماده ساخت
كـريم و   كالمي با استفاده از ظـواهر قـرآن   –ترين مكتب فكري  دوره دوم نيز تثبيت مترقي

بود كه علماي شيعه توانستند براساس قرآن و روايات، مكتبي را كه ) ع(روايات رسيده از ائمه 
ن سابقه بود تاسيس كنند و پايه و اصول اعتقادي و عملـي ايـن مـذهب را چنـا     تا آن عصر بي

ريختند كه نه تنها در طول تاريخ زنده بماند، بلكـه پيوسـته پيشـروي خـود را حفـظ كـرده و       
  )144، ص 1372شهيدي، (. جو و پاسخگوي مشكالت اجتماعي باشد چاره

سيد حسين نصر نيز ضمن تقسيم طرح مباحث كالمي در پنج مرحله، مرحله تـدوين را از  
كه تمام ابعاد علم كـالم مـورد بحـث قـرار گرفـت و      داند  آغاز قرن دوم تا پايان قرن پنجم مي

هاي نخستين قـرن دوم، مـذاكرات فقـط دربـاره      قرن اول و سال–تدوين شد و در مرحله اول 
؛ هرچنـد   هايي نشـان داد  مسائل اختصاصي كالم بود كه عقايد مختلف خود را همچون گرايش

  )141و  140، صص 1، ج 1383نصر، (. اي نداشت يافته صورت تكامل
طور خاص از بحث امامت و خصوصـيات تـاريخي اصـول نظريـات      دكتر حميد عنايت به

شيعه سخن گفته و تصريح كرده است كه تدوين اين نظريات، متجاوز از سه قرن پس از آغـاز  
  )139 - 137، صص 1377عنايت، . (تاريخ اسالم صورت گرفته است

به سه وظيفه تبيين، اثبات و دفـاع   آقاي مجتهد شبستري نيز در مقام بيان وظايف متكلمان
گردد كه قرآن كريم، پيامبر اكرم و بعد  پرداخته و معتقد است كه وظيفه اول به صدراسالم بازمي

هـاي   كند تدوين آن اصول به سال او تصريح مي. اند به اين امر اهتمام جدي داشته) ع(امام علي 
، 10كيـان، ش  . (به تدريج پـيش رفـت  گردد كه هم در آغاز مختصر و مجمل بود و  بعد بازمي

  )8ص
آقاي كديور نيز گفتمان غالب در عصر غيبت را به چهار مرحله تقسيم كرده است كه اولين 

كـديور،  (. دانـد  از اوايل قرن چهارم تا قرن دهم مـي » عصر تكوين هويت مذهبي شيعه«را  آن 
  )12، ص 1380

مند و تثبيت شده كالم شيعه مربوط بـه   آيد كه تدوين نظام از گزارش ارائه شده به دست مي
  .قرن سوم تا پنجم هجري است
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كه اشاره شد و در جاي خود نيز بـه تفصـيل از آن بحـث شـده اسـت، دانـش كـالم         چنان
صددرصد اسـالمي اسـت و ريشـه در قـرآن و سـنت دارد؛ هرچنـد عوامـل خـارجي ماننـد          

نيـز در آن تـاثير داشـته     هاي ديگر، ترجمه كتب فلسفي و گسترش جغرافيـاي اسـالم   فرهنگ
پيشـينگي مباحـث كالمـي     بنابراين تدوين كالم شيعي در قرن چهارم و پنجم دليل بر بي 2.است

گونه كه نقل شد، كالم اين دوره با اسـتفاده از آيـات قـرآن، روايـات و      زيرا همان. نخواهد بود
  .احاديث تدوين شده است

منـد،   تدوين نيست، بلكه تـدوين نظـام  چه مورد عنايت و توجه است، اصل  گفتني است آن
استقرار يافته و تثبيت شده است؛ وگرنه تدوين ابتدايي و حتـي موضـوعي در قـرن اول و دوم    
درموارد و مباحثي به تحقق رسيده است و درواقع متكلمـان قـرن سـوم تـا پـنجم بـه تقريـر        

  )234، ص 1 نصر، همان، ج(. اند هاي اصحاب ائمه در قرن اول و دوم پرداخته ديدگاه
    نيافتن كالم شيعي در قرن اول و دوم عوامل تدوين

است كه بـه برخـي از    3مند و مستقر قبل از قرن سوم خود معلول عواملي عدم تدوين نظام
  .شود ها اشاره مي آن

    )ع(حضور امام . 1
مرزبان بيدار و هماره هوشـياري بـود كـه وظيفـه حراسـت از      ) ع(در دوران حضور، امام 

شخصا بر عهده داشته است و اگر خط انحرافـي   –كه حافظ كليت آن بود  –ي مكتب را مرزها
شد، شخص شخيص امـام   يا مسلك عقيدتي باطلي يا مذهب جعلي با حقايق شيعي ممزوح مي

. شد گيري و درباره آن قضاوت مي چيز با آن مقايسه و اندازه محور و مركز مطمئني بود كه همه
پس تا امام در ميان مـردم بـود، اشـتباهات     )154و  150، صص 1368مدرسي طباطبايي، (

كرد و شيعه  پاييد و آن پيشواي معصوم خطاهاي عمده را در مقاطع حساس تبيين مي ديري نمي
مطمئن بود كه اگر در خط كلي مكتب از سويي زاويه انحرافي پديد آيد، باالخره حجت آشكار 

فان اس، تحقيقات اسالمي، (آن را خواهد يافت؛ كه در پي كشف حقيقت است،  خواهد شد و آن
امور مسـلمين  ) هـ 329(هرچند بعد از غيبت صغرا  )139، عنايت، همان، ص 69، ص 2ش 

هـا تـدوين و    به علماي طايفه موكول شد كه فقه و حديث منقول از ائمه معصومين به وسيله آن
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وفق موازين عقلي و نقلي توجيـه  ها بر  تهذيب يافت و مسائل مربوط به عقايد نيز از جانب آن
  )237، ص 1نصر، همان، ج (. و تقرير گشت

     گيري بر شيعه فشار و سخت. 2
بسياري از دانشمندان و محققان به تاثير اين عامل در تاخير تـدوين كـالم شـيعي تصـريح     

دكتر حميد عنايت معتقد است كه اين تاخير را بايد از يك سـو در تحـوالت سياسـي    . اند كرده
كلي جامعه اسالمي و از سوي ديگر در وقايع خاصي دانست كه بـر اجتمـاع شـيعيان گذشـته     

هـاي سـده چهـارم     و روي كارآمدن امويان تـا ميانـه  ) ع(از زمان شهادت حضرت علي . است
اند و براي  هجري، شيعيان دائما در معرض تعقيب و آزار و كشتار خلفا و كارگزاران ايشان بوده

امويان دشمني با افـراد خانـدان پيـامبر اسـالم را     . ايد خويش آزادي نداشتنداظهار و تبليغ عق
عباسيان هم پـس از چنـدي بـر روي ايشـان     . اساس سياست عمومي خويش قرار داده بودند

با روي كارآمـدن  . ها پيش گرفتند شمشير كشيده و همان سياست زور و خشونت را دربرابر آن
اوضاع به سود شيعيان دگرگون شد و با ضـعف و   -هـ 320حدود  –بويه در ايران  خاندان آل

. انحطاط دستگاه خالفت عباسي، شيعيان براي بيان معتقدات خويش آزادي و فرصـت يافتنـد  
  )139، 137عنايت، همان، صص (

هاي امامان شيعه نسبت به  رغم تالش دكتر سيد حسين نصر نيز بر اين نكته تاكيد دارد كه به
عقالني و سفارشات مكرر و موكد آنان به عقالنيت و استدالل، تشكيالت  تفكر آزاد و فلسفي و

ديد كه دستاوردهاي شيعه را به مدت چند سده  حكومتي در اصل ضد شيعه بود و مصلحت مي
ها، شـيعيان   ها و سركوب رغم همه آن سختي امام به )219، ص 1نصر، همان، ج (باطل سازد، 

  .اصول معارف و اعتقادات خود را حفظ كنند دست از كوشش برنداشتند و توانستند
چنان عرصـه را بـر شـيعه و     هاي اموي وعباسي آن فشارهاي سياسي و اجتماعي حكومت

 –ترين مسائل فكـري   تفكر شيعي تنگ كرده بود كه امام و پيشواي شيعه نتواند به راحتي الزم
  .عقيدتي را حتي به پيروانش عرضه دارد

ها از معارف ناب و خـالص خانـدان پيـامبر     و دورماندن آن) ع(بيت  دوركردن مردم از اهل
چنان خمود و ضعف فكري و فرهنگي بر جامعه اسالمي و حتي شـيعي فـرو آورده   ) ص(اكرم 

هـا   البته شايد تعداد آن–به افراد انديشمند و متفكري كه ) ع(و امام رضا ) ع(بود كه امام كاظم 
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مـدارا كننـد و   » شيعيان«دستور دادند با مردم  -ه استنيز محدود و كمتر از انگشتان دست بود
اند، به آنان نگويند كـه تـوان و تحمـل فهـم و      بيت فراگرفته همه آن چيزي را كه از مكتب اهل

  :ها را ندارند؛ از جمله فرمودند برداشت صحيح آن
  )929، ش 488ص : 1348كشي (» دارهم فان عقولهم ال تبلغ«

  همچنين 
  )928همان، ش (» يهمان كالمك  يدق عل«

چقدر سخت بود آن هنگـام كـه گروهـي از مـردم بصـره بـه       ) ع(راستي براي امام رضا  به
حضرت بـه او اشـاره   . جا و در خدمت امام بود بن عبدالرحمن نيز آن يونس. حضورش رسيدند

ر آن گروه در بين سخنانشـان از او نيـز بسـيا   . كرد تا خود را در اتاقي از چشم آنان پنهان كند
بعد از رفتن آنان يونس بـا اجـازه   . سر به زير انداخته و چيزي نفرمود) ع(بدگويي كردند، امام 

فداي شما شوم، مـن از عقايـد ديـن و    : كرد بيرون آمد و عرض كرد كه گريه مي امام و درحالي
كـه   امام او را دلداري دادند. كنند كه ياران من چنين به من نگاه مي كنم، درحالي مذهب دفاع مي

  )924، ش 487همان، ص (» …كه امام تو از تو راضي است چه غصه داري درحالي«
    جايگاه و اهميت بحث امامت

ترين مسائل علم كالم اسالمي است كه پس از بحث شناخت خدا  مساله امامت يكي از مهم
هيچ موضوعي اين چنين توجه دانشمندان مسلمان را به خود جلب نكرده است؛ حتـي دربـاره   

هم نه تنها پيكار قلمي  وجود نيامده است، آن يچ بحثي چون امامت ميان مسلمانان درگيري بهه
هـاي كـارزار كـه گـاه در      وگوهاي تند علمي بلكه پيكارهاي خونين و كشتار در ميدان و گفت

  ) 23شهيدي، همان، ص . (كوچه و بازار نيز اتفاق افتاده است
خـاطر   ني هيچ شمشيري همچون شمشيري كه بهدر هيچ زما) هـ 548(به گفته شهرستاني 

  :امامت كشيده شد، بر بنياد دين فرو نيامده است
، 1364شهرستاني، (» ماسل سيف في االسالم علي قاعده دينيه مثل ما سل علي االمامه في كل زمان «

  )30ص 
و ) هــ  237 – 235(پيروان همه مذاهب اسالمي غير از يكي از شاگردان ابوهذيل عالف 

شـهيدي، همـان،   ( انـد؛  را واجب دانسته) ع(نصب امام  )229، ص 1383كوب،  زرين(ارج خو
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اي  هرچند در مصداق و شخص امام و چگونگي انتخاب آن، اختالف جدي و ديرينـه  )24ص 
  .وجود داشته است

توان يافـت كـه دربـاره امامـت      اي را مي در ميان پيروان مكتب شيعي اماميه كمتر نويسنده
طور مستقل و گاه در  آنان معموال به ضميمه ديگر مباحث كالمي و حتي به. ه باشدچيزي ننوشت

، 2آقـابزرگ، ج  (. اند بسا در چند جلد به اين مهم نيز پرداخته يك رساله يا كتاب مفصل و چه
  )320ص 

   » امامت«مند  نوپيدابودن بحث جامع و نظام
آغازين علم كالم اسالمي است و هاي آن از مباحث  بحث از اصل امامت و شرايط و مولفه

در كنار نخستين مسائل مانند جبر و اختيار و قضا و قدر از همان روزهاي آغازين و خصوصا 
مطـرح بـوده و بيشـتر از مباحـث ديگـر معركـه آراء و مـورد        ) ص(بعد از رحلت پيامبر اكرم 

  .استاختالف قرار گرفته و در اثبات و رد آن سخن گفته شده و كتاب نوشته شده 
ممكن اسـت در مقطـع و   » بحث امامت«مند مباحث كالمي بويژه  عدم تدوين جامع و نظام

اي از امامت و شرايط  جانبه اي موجب شده باشد تا برخي از شيعيان، برداشت و تلقي همه دوره
، 1363كلينـي،  (درخواست سند و ماخذ كنند؛ ) ع(حتي درمواردي از امام  4آن نداشته باشند؛

بـه برخـي از شـرايط     كـه نسـبت   چنان )35مدرسي طباطبايي، همان، ص : ، رك30، ص 3ج 
يا دربـاره علـم امـام    ) 410و  409، صص 1، ج  همان(  امامت با هم اختالف و منازعه داشته

اند كـه امامـان    يا معتقد بوده )172، 158، 148كشي، همان، ص (. اند هاي متفاوتي داشته تلقي
. انـد  كـرده  قيهان آن عصر به اجتهاد آزاد شخصي يا قياس عمل ميدر مسائل فقهي مانند ديگر ف

و ابومحمد موسـي  ) 311(ابوسهل اسماعيل  –ها  حتي نوبختي )136، ص 5، ج 1413مفيد، (
اقبـال  : رك(رغم نقش قابل توجهي كه دربحث امامت در تفكر شيعي دارنـد،   نيز به) هـ 310(

انـد؛ از جملـه    عرضـه كـرده  ) ع(ره ائمه هاي خاصي دربا ديدگاه )103101، 27، ص 1357
  )68، ص 4مفيد، همان، ج (دانند  به دست آنان را محال مي) كرامت(كه صدور معجزه  اين

صـص  : همان(دانند  يا ارتباط آنان و حتي پيامبران را بعد از وفات با ديگران غيرممكن مي
72 ،73(  

  )67ص : همان. (اند لم آگاه بودهاز سوي ديگر معتقدند كه ائمه به تمامي صنايع و لغات عا
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، 4و  3، نقد و نظر، ش 324، ص 12، ج 1380پاكتچي، (خردگرايي  پيروي آنان از روش
نداشتن به روايـات و احاديـث    گرايي و احيانا دسترسي و دوربودنشان از روش نص )222ص 
ن منبـع جـامع،   هايي براي آنان باشد؛ چراكه تـا آن زمـا   ساز ظهور چنين ديدگاه تواند زمينه مي

  .مدون منظمي از روايات در دسترس نبوده است
. را تـاليف كـرد  » الكـافي «دو  هاي پاياني عمر آن ها يا در سال بعد از آن) هـ 329(كليني 

مربـوط   …و » من ال يحضره الفقيه«، »الغيبه«، »التوحيد«هاي حديثي مانند  مجامع و موسوعه
  .ها است به بعد از نوبختي
ريفي جامع در آثار شيخ مفيد و سيد مرتضي قرينه ديگر بر ايـن نكتـه اسـت؛    عدم ارائه تع

چراكه اولين تعريف از امامت كه جامع و شامل امور ديني و دنيوي باشد، از آن شـيخ طوسـي   
  )103تا، ص  شيخ طوسي، بي: رك(. است

هـا و   و بهتر از او شيخ مفيد و سـيد مرتضـي بـه مولفـه    ) 319قبل از (قبه  هرچند قبال ابن
  .شرايط امامت پرداخته بودند

    متكلمان، مرزبانان انديشه جاويد
هاي مخالفان براي محو انديشه امامت در تفكر شـيعي،   ها و تالش ها، مبارزه رغم مخالفت به

خوبي از عهده دفاع برآمـده و توانسـتند نظريـه امامـت را      به) ع(بيت  متكلمان پيرو مكتب اهل
ان و هميشه ماندگار برپا دارند؛ همچنين با تقريرهاي مستند و محكم و اي جاود عنوان انديشه به

  .با مباني پابرجا و روش عقالني به تثبيت و استقرار آن همت گمارند
آنان با چند اقدام كارآمد به امر مهم و خطير همت گماشتند كه درادامه بـه چنـد مـورد آن    

  .شود درحدي گذرا پرداخته مي

    رتاليف و تدوين آثا. 1
هـاي آغـازين طـرح بحـث      كه گفته شد، متكلمان و انديشمندان شيعي از همان  سال چنان

هـا عـدد    اند كه شمار آن باره تاليف كرده امامت تاكنون هريك فراخور حال، اثر و آثاري دراين
 450(، نجاشي )385(نديم  با مراجعه به سه فهرست قديمي ابن 5.دهد قابل توجهي را نشان مي
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سيد » تاسيس الشيعه«و با استفاده از منابع متاخر و معاصر مانند ) هـ 460(خ طوسي و شي) هـ
اهللا سـبحاني، كثـرت و فراوانـي آثـاري كـه       زيرنظـر آيـت  » طبقات المتكلمين«حسن صدر و 

البته با گذشت زمان اين سير فزوني يافتـه   –اند  متكلمان شيعي از قرن دوم تا پنجم تاليف كرده
  .خورد چشم مي به –است 

گردد كـه   بازمي) ع(نويسي دانشمندان شيعي درباره امامت به اصحاب ائمه  نگاره سابقه تك
محمـدبن  ) 170م (بـن احمـد    خليـل ) 148م (رئاب  ابن) 138م (بن روضه  توان به عيسي مي

  .اشاره كرد …و ) 199يا  189م (بن حكم  هشام) 160.م(» مومن الطاق«نعمان 
توان يافت كه در اين موضوع  رش يافت و حدود چهل نفر را مياين سير در قرن سوم گست

و » كبيـر «هـا بـا تعبيـر     انـد كـه از آن   حتي بيش از يك اثر داشته» االمامه«و با همين عنوان 
از  )307، 306، 123، 57، 36، 17نجاشـي، همـان، صـص    : رك(. ياد شده اسـت » صغير«

  )17ص : همان(اشاره كرد ) 283م (بن محمد ثقفي  توان به ابراهيم ها مي جمله آن
، مواجهـه شـيعه بـا اشـكاالت و     )هـ 329(در سال ) ع(در قرن چهارم با آغاز غيبت امام 

هـاي   شبهات مخالفان و معاندان و در پي آن تحير و سرگرداني آنان و همچنين پيـدايش فرقـه  
رح انديشـمندان شـيعي را بـه طـ     )165 – 161، صـص  1357اقبال، (انحرافي درون مذهبي 
تري از بحث امامت واداشت كه تعداد بسـياري از آنـان بـه تـاليف و      جانبه بيشتر و بررسي همه

  .موضوع پرداختند  نگارش آثار متعددي دراين
االنصاف، المستثبت، المساله المفرده في االمامه، نقض االشـهاد  ) 319قبل از (قبه رازي  ابن

هـا و خصوصـا ابوسـهل     نـوبختي ) 376، 375نجاشي، همان، صـص  (. في االمامه را نگاشت
ها، آثار متعددي در بحث امامت به جامعه شيعي  بر مباحثات و مناظره عالوه) 311م (اسماعيل 

در موسـوعه  ) هــ  329(ابواسحاق كلينـي   )117 - 116اقبال، همان، صص (. عرضه داشتند
به امامت را بـا  دربخش  اعتقادات و اصول دين، مباحث مربوط » الكافي«ارزشمند و ماندگار 

كند كه همان اندازه نيز كافي و وافي نبوده و  بسط بيشتري مطرح كرده است؛ هرچند تصريح مي
كليني، (. را در مباحث حجت و امامت ارائه كند تر از آن تر و كامل درصدد است تا تاليفي مفصل

، امـا در  كـه فقيـه اسـت    پدر شيخ صدوق با ايـن ) هـ 329(بن بابويه  علي )9، ص 1همان، ج 
  .نگاشته است» االمامه و التبصره من الحيره«امامت كتابي باعنوان 
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نگـارد كـه    را مـي » النعمه الدين و تمام كمال«شيخ صدوق كه صبغه حديثي او بيشتر است، 
اش آكنده از مباحث عقلي و اسـتداللي در اصـل امامـت و شـرايط آن      مقدمه مفصل و عالمانه

  .است
گرايـي شـيعه اسـت،     كه بنيانگذار كـالم عقـل  ) 413م (يخ مفيد در قرن چهارم و پنجم، ش

هاي متعددش بر انديشمندان معتزلي در مباحث مربوط به امامت به تاليف مستقلي  بر رديه عالوه
گونه دربحث  المعارف اولين مجموعه دائره) 436م (سيد مرتضي . پردازد مي» االنصاف«باعنوان 

. نگـارد  نقد و رد ديدگاه قاضي عبدالجبار معتزلي اسـت مـي  كه  –را » الشافي«امامت باعنوان 
  .نويسد را مي» الغيبه«و » المفصح«و » تلخيص الشافي«شيخ طوسي 

در اين برهه است كه ديگر كالم شيعي و تفكر آن در عرصه امامت نيز تثبيت شده و حالت 
  .دست آورده است استقرار خود را به

  )قاعده لطف(ارائه مبناي مستحكم . 2
از ديگر اقدامات متكلمان در بحث امامت، ارائه مباني قوي و مستحكم در تبيين و تثبيـت  

اين اقدام به مرور ادامه داشته است و در هربرهه و زمـاني بـا   . اين انديشه در تفكر شيعي است
شكلي و محكم و  توجه به اشكاالت و شبهات مخالفان با تبييني جديد و روزآمد از آن مباني به

عنـوان نمونـه دربـاره نقـش      اند؛ به كرده گار از مرزهاي اين انديشه حفاظت و پاسداري ميماند
  :اند نصير دراين راستا چنين نوشته خواجه

چنان محكم و استوار اسـت  ) ع(بر امامت اميرمومنان و ديگر ائمه » د االعتقادتجري«داليل خواجه در «
انـد و   بر ادله خواجه در امامت احساس عجز نمـوده  كه شارحان تجريد در اين مبحث مهم در مقام ايراد

مشهور اسـت   …اند خود را از مخمصه خارج كرده» …قد اجيب عما ذكره«و يا » احيب عنه«با نوشتن 
كه خود از شاگردان خواجـه و از علمـاي    …و » حكمت االشراق«الدين شيرازي شارح  قطب به عالمه

  :او در پاسخ گفت. ث امامت با خواجه بحث كندسنت است پيشنهاد كردند تا در بح بزرگ اهل
نظر و احاطه به مباحث دارد كه آدمي را دچار بهـت و   چنان قدرت فكري و دقت استاد آن
» .كنـد  آور او در بحـث آدمـي را مقهـور و مبهـوت مـي      تسلط و قدرت حيرت. كند حيرت مي

  ) 87، ص 1378آشتياني، (
  .شود باني پرداخته ميدر ادامه فقط به ذكر اجمالي يكي از آن م
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است كه بعد از قاعـده حسـن و   » قاعده لطف«از جمله اصول و قواعد مهم در كالم اماميه 
) اماميـه و معتزلـه  (اي كـه متكلمـان عدليـه     گونـه  ترين قواعد كالمي است؛ به قبح عقلي از مهم
  .اند ها و عقايد ديني را براساس آن اثبات كرده بسياري از آموزه

ديني، لزوم بعثت پيامبران، وجوب عصمت انبياء وعده و وعيدهاي االهي و وجوب تكاليف 
  .ها است وجوب امامت از جمله آن

اند و از همان ابتـدا دربـاره آن    اكثر قريب به اتفاق متكلمان عدليه طرفدار قاعده لطف بوده
يا  179(حكم   بن مهشا» االلطاف«توان از  عنوان نمونه مي ؛ به اند به تاليف آثاري نيز اقدام كرده

  )259، ص 1417طوسي، (. نام برد) 199
لطف در لغت به معناي مهرباني و اكرام و قرب و نزديكي به كار رفته است و در اصـطالح  

چه را كه موجب گرايش مكلفـان بـه طاعـت و     كه خداوند آن متكلمان نيز عبارت است از اين
؛ ربـاني  79، ص 1362الهيجـي  . (هـد د دوري آنان از معصيت باشد، در حق آنان انجام مـي 

  )290، ص 1، ج 1381
قاعده لطف براي اثبات ضرورت تكاليف شرعيه مطرح شد و بـه جهـت اثبـات ضـرورت     

سـيد مرتضـي،   (. را در موضوع امامت نيز جريان دادند  نبوت رواج يافت و متكلمان اماميه آن
سـتدالل بـه ايـن قاعـده كـه      ا) ع(اما با آغاز غيبت امام  )39-33راد  طارمي: ك.ر. 410ص 

سازگاري نداشت ) ع(رياست ديني لطف و وجود امام مصداق آن است، با اعتقاد به غيبت امام 
، لطف بر خـدا   مخالفان گفتند طبق اين قاعده. هاي تند شد ها و اعتراض و موجب طرح پرسش

اخـالل   واجب است و حال كه امام از ديدگان پنهان شده است، پس خدا در ايـن كـار واجـب   
  .كرده است

، براي پاسـخ   متكلمان امامي كه همگي بر ابتناي ضرورت امامت بر اين قاعده اتفاق داشتند
  .اين اشكال در مصداق آن تصرف كردند

شيخ مفيد ضمن پذيرش قاعده لطف و استناد به آن در اثبات امامت، لطف واجب بـر خـدا   
جي و تصـرف او در امـور را در گـرو    داند؛ امام تحقـق خـار   را همان گزينش و نصب امام مي

تحقـق  ) تصرف در خارج(وظيفه مردم دانسته كه اگر بدان عمل نكنند، امامت به معناي رياست 
سيد مرتضي تصـرف امـام را لطـف     )45، ص 10مفيد، همان، ج (. نيافته و آنان خود مقصرند
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ست و ديگـري بـر   يكي بر عهده خداوند ا: دانسته و معتقد است لطف در امامت دو بخش دارد
  )415سيد مرتضي، همان، ص ( .ها است عهده مردم و مرهون عملكرد آن

داند و وجود آن حضرت را از  را لطف مي) ع(، تصرف امام  شيخ طوسي برخالف شيخ مفيد
  )79، ص 1، ج 1394طوسي، (. شمارد باب مقدمه آن واجب مي

  تبيين عقالني. 3
نقلي  –در عصر حضور امامان از صبغه عقلي  در جاي خود گفته شده است كه كالم شيعي

هاي پاياني دوره حضور تا كمي بعـد از غيبـت    ؛ هرچند به داليلي در سال برخوردار بوده است
مدرسي طباطبايي، همان، (. گرايي توانست بر كالم شيعي سيطره اندازد صغرا، روش نقلي و نص

  )173ص 
ها، شيخ مفيد، سـيد مرتضـي و ديگـران     وبختيقبه رازي، ن گرايي مانند ابن اما متكلمان عقل

هـاي نـاروا،    توانستند با تقرير و تبيين عقالني از عقايد شيعي عالوه بر زدودن شبهات و تهمت
تـوان از ابوسـهل    عنوان نمونـه مـي   ها را تثبيت و تحكيم كنند؛ به اعتقادات خالص و صحيح آن

از عقايدي كـه يـك عـده از متكلمـان      اسماعيل نوبختي سخن به ميان آورد كه عالوه بر دفاع
ها را بنابر تصويب ائمه هدا و قبول جمهور اماميه مدون كرده بودنـد، روش   امامي، قبل از او آن

عقالني و خردگرايي را بيش از پيش در تقرير مسائل كالمي مطـابق عقيـده اماميـه پذيرفتـه و     
دامنگيـر   …بيه، تجسـيم و  ها كه درباب رويت، تشـ  مخصوصا مذهب امامي را از بعضي تهمت

بـودن   يك عده از متكلمين اوليه آنان شده بود، خالص كرده و صريحا خود را طرفـدار محـال  
رويت خداي تعالي و حدوث عالم و مخالفت با جبريه درباب خلق و استطاعت اعـالن كردنـد   

  …و
ش را به او در بحث امامت كه در آن دوره نزد اماميه اهميت بسياري داشته است، همين رو

هاي عقلـي مطـرح كـرده اسـت؛      كار برده و وجوب امامت و اوصاف امام را از طريق استدالل
، 1410سـيد مرتضـي،   ( .كرده است هرچند گاه در تاييد آن ادله به مضامين نقلي نيز استناد مي

  )98، ص 1ج 
  : گويد عليه پرداخته و مي او با همين روش عقلي به اثبات ضرورت امام منصوص
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ا تكلمنا فيما توجبه العقول اذا مضي النبي صلي اهللا عليه و آله و هل يجوز ان ال يسـتخلف و يـنص   انم«
  )89، ص 1395شيخ صدوق، (» علي امام بالصفه التي ذكرناها

درادامه در پاسخ كسي كه با اين روش، اصل امام منصوص را پذيرفته و از اسم و شـخص  
  :گويد پرسد، مي آن مي

  ) همان(» .الدله فعلينا و عليهم التفتيش عن عين االمام في كل عصر من قبل االخبارفاذا ثبت ذلك با«
اتفاقا او در دفع اين شبهه كه مبادا اين عقيده ساختگي و برگرفته از روايات جعلـي باشـد،   

افزايد كه در ميان مسلمانان تنها شيعيان معتقدند كه امام آنان از جانب خدا منصوص است و  مي
اي بر نقل اخبار جعلي نيز نخواهند داشت؛  كه آنان دولت و قدرتي ندارند، انگيزه به اينبا توجه 
تواننـد بـر كـذب اجمـاع      كه امروزه شمار آنان از هرجهت به حدي زياد است كه نمي بويژه آن

  )همان(. كنند

   دفع و رفع شبهات. 4
ه و اوج برگـزاري  هاي متكلمان كه در عصر حضـور برگـزار شـد    موارد فراواني از مناظره

هاي فهرست، ثبت  ، در كتاب كه در قرن چهارم و پنجم بويژه در بغداد و سپس ري بوده است آن
  .و ضبط شده است

الـدين و تمـام    كمـال «شيخ مفيد، مقدمه مبسوط » الفصول المختاره«طبرسي، » االحتجاج«
  .دهد اي از اين مناظرات را نشان مي شيخ صدوق گوشه» النعمه

هاي مكتوب متكلمان شيعي از همان قرن دوم تا قـرن پـنجم و تـاكنون     آن، رديه عالوه بر
قدر زياد است كه گاه يك متكلم چند رديه متفاوت و حتي رديه بر يك متكلم مخـالف نيـز    آن

الرد علـي مـن ابـي وجـوب     «هاي مكتوب ثبت شده از  شايد بتوان از اولين رديه. نوشته است
  )219، ص 1417نديم  ابن(. بن حكم نام برد ران هشاميكي از معاص» االمامه بالنص

نجاشي، همـان،  (اي كه دانشمند و متكلم ارجمند، محمدبن بشر حمدوني سوسنجردي  قضيه
  :گويد او مي. گشا است آموز و راه كند، عبرت قبه رازي نقل مي درباره ابن )381ص 

. را مالقات كردم) هـ 319(ي به بلخ رفتم و ابوالقاسم بلخ) ع(پس از زيارت قبر امام رضا 
قبه را كه به همراه داشـتم بـه او دادم، آن را    ابن» االنصاف«كتاب . شناخت او نيز مرا از قبل مي
او كتابي . قبه دادم به ري برگشتم و آن را به ابن. بر آن نوشت» المسترشد«خواند و ردي به نام 
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نقـض  «او نيز در نقـد آن  . القاسم بردمآن را به حضور ابو. در رد آن نوشت» المستثبت«به نام 
همـان، ص  (. قبه وفات يافتـه بـود   مجددا به ري برگشتم كه ابوجعفر ابن. را نوشت» المستثبت

376.(  
نمونـه  » نقـض الشـافي  «سيد مرتضي بـا عنـوان   » الشافي«نقد ابوالحسين بصري بر كتاب 

الـنقض علـي   «و را بـا  ديگري است كه ابويعلي سالربن عبدالعزيز شاگرد سـيد مرتضـي نقـد ا   
  )161، ص 1379گرجي، (. پاسخ گفت» النقض
    مبارزه با تفويض، غلو و تقصير. 5

چه در شرع آمده اسـت، مقـام و موقعيـت     بيش از آن) ع(اگر كسي نسبت به پيامبر و امام 
گو است و اگر بـه كمتـر از آن بـاور داشـته باشـد،       و گزافه» غالي«ديني و دنيايي قائل باشد، 

» مفـوض «كه اعتقاد به واگذاري خلق يا رزق را به آنـان داشـته باشـد،     است و چنان» رمقص«
  .است

، تشبيه در ذات و تفويض تشبيه  غلو. ها به خداوند متعالي است غلو و تفويض، تشبيه انسان
  .در صفات است

آن آغاز شده و تا زمان غيبت صـغرا و بعـد از   ) ع(آميز از زمان امام علي  هاي غلو انديشه
ادامه داشته و باعث خسارت فراواني به مذهب تشيع شده است كـه تضـعيف موقعيـت ائمـه و     

  .اختالف بين ياران آنان از پيامدهاي اين انديشه انحرافي است
، 1378صـفري فروشـاني،   : ك.ر(امامان شيعه مبازره شديد و سختي با غاليـان داشـتند؛   

بـردن ايـن تفكـر و قطـع      ر راستاي ازبينكه عالمان دلسوز شيعي نيز د چنان )29 – 27صص 
هـاي متعـددي در نقـد و رد آنـان      هاي آن از هرتالش و اقدامي فروگذار نكردند و كتاب ريشه
  )171 - 169همان، صص : رك(. نوشتند

 –بغـداد و قـم    –زمـان   جالب آن است كه متكلمان شـيعي در هـر دو مدرسـه كالمـي آن    
نه اختالف آنان در حد و مرز غلو خود به جهت ديگري جهت اقدام كردند؛ هرچند متاسفا دراين
  .ساز بوده است مشكل

» غـالي «نبودنـد،  ) ص(النبـي   كساني را كه قائل بـه سـهو  ) …شيخ صدوق و (مشايخ قم 
. شـناختند  مـي » مقصـر «كه شيخ مفيد و ديگر مشايخ مدرسه بغداد آنان را  دانستند؛ درحالي مي

  )135، ص 4مفيد، همان، ج (
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ها با همان نگـاه   يد پذيرفت كه اگر مبارزه همه متكلمان و حتي شيخ صدوق و قميالبته با
بسا ممكن بود كه اين سير با جديت بيشتر معتقـدان   هاي آن نبود، چه ويژه خود به غلو و مولفه
آورد؛  وجـود مـي   رفت و مشكالت جدي براي تفكر ناب كالم اماميه بـه  به اين انديشه پيش مي

سـاز   مان مقدار نيز هميشه و در طول تاريخ براي تفكر شيعي امـامي مشـكل  هرچند متاسفانه ه
  .بوده است

    چند پرسش
راستي اگر ائمه با مفاهيمي مانند عصمت، نصب و نص توسط شيعيان اصـيل و از جملـه    به

الـرد  «معرفي نشده بودند، پس كتـاب شـكاك بـاعنوان     …ابوبصير، زراره و محمدبن مسلم و 
كه نـه توسـط    -كه اتفاقا معاصر با سه نفر نامبرده است  –» االمام بالنص علي من ابي وجوب

  )نديم، همان ابن( نديم گزارش شده است، چيست؟ نگاران شيعي، بلكه توسط ابن فهرست
 199 – 179(بن حكم  كه درباره هشام» هو ممن فتق الكالم في االمامه«مقصود از جمله 

  )همان(گفته شده است، چيست؟ ) هـ
هايي كه بـر   از متكلمان قرن دوم گزارش شده و رديه» االمامه«همه آثاري كه با عنوان آن 

  اند، در چه مباحثي است؟ هايي كه با آنان داشته شده و مناظره  مخالفان نوشته
هـاي   نگـاران در كنـار كتـاب    اگر مقصود همان طرح فضايل بـوده اسـت، اتفاقـا فهرسـت    

براي برخي از اصحاب و » الفضايل«باعنوان  –نه با آن كثرت البته  –هايي را  ، كتاب»االمامه«
  .اند شاگردان ائمه نقل كرده

در دسـترس بـوده    4و  3طورقطع از آن همه كتاب و تاليف، حـداقل مـواردي در قـرن     به
حـال بايـد گفـت چـرا     . ها هرچند ناقص دردسترس است اكنون برخي از آن كه هم ؛ چنان است

  ساني متذكر اين استحاله يا تغيير و انحراف نشدند؟درميان شيعيان، كس يا ك
هـاي   بـا توجـه بـه مسـافرت     –قطعا اگر چنين بود، در ميان متكلمان يا محدثان و فقيهان 

كساني متذكر ايـن نكتـه    –متعدد شيخ صدوق و شيخ كليني و استماع از افراد مختلف و متعدد
رو بسته و تسليم جريان حـاكم و مسـلط   اگر به هردليل، شيعيان لب ف. كردند شده و نقل مي مي

هـا   پرداختند كه اتفاقـا در بـين آن   شده بودند، بايد مخالفان شيعه مانند معتزله و زيديه بدان مي
متكلمان بصير و مستشكالن تيزبيني بودند كه با تشقيق شقوق و طرح اشكاالت ريز و جزئـي،  
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هاي فراوان و گاه مفصـلي از   نه نمونهاند كه خوشبختا سعي در غلبه بر تفكر شيعي امامي داشته
الـدين و   كمـال «توان به مقدمه مبسوط شيخ صدوق در  ها نيز در دسترس است؛ از جمله مي آن

شـيخ طوسـي و   » الغيبـه «سيد مرتضي، » الشافي«شيخ مفيد، » الفصول المختار«، »تمام النعمه
  .قاضي عبدالجبار معتزلي مراجعه كرد» المغني«همچنين 

 ها نوشت پي

  . 714و  713هاي  محسن كديور، روزنامه شرق، شماره: ك.ر. 1
  . 38، نگارنده در قبسات، ش »هاي پيدايي زمينهكالم اسالمي، عوامل و «مقاله : ك.ر. 2
هاي اموي و  گرايي، مبارزه شديد حكومت از ديگر عواملي كه شايد بتوان نام برد، گسترش و سيطره روش نص. 3

سنت با خردورزي، ايجاد بدبيني به علم كالم و مباحث كالمي، منع تدوين حديث  برخي ديگر از حاكمان اهل
   …و 

هاي نخسـتين   شود، در قرن ذكر مي» السالم عليه«هاي اخير كه نام امام با پسوند  ل و متعارف قرنبرخالف معمو. 4
» تهذيب االحكـام «در ) هـ 460(كه شيخ طوسي  و حتي قرن چهارم و پنجم چنين مرسوم نبوده است؛ چنان

يز مقيد به آن ذكـر كـرده   آورده است؛ هرچند در برخي ن» السالم عليه«درموارد فراواني نام امام را بدون قيد 
  . »مدظله«اهللا سيد موسي شبيري زنجاني  از افادات فقيه ارجمند، رجالي متنبع، حضرت آيت.  …است و 

، 134، ص 5البيـت ج    عبدالجبار الرفاعي، معجم ما كتب عن الرسول و اهل: ها را ببينيد در فهرست تفصيلي آن. 5
، صـص  »االمامه«، 8وسوعه مصادرالنظام االسالمي، ج م. 23362، شماره 298، ص 9، ج 11974شماره 

  . مقاله تعريف بمصادر االمامه في التراث الشيعي 28 – 18هاي  ، فصلنامه تراثنا، شماره83 – 63

  منابع
  .، اول1372، نشر قطره، تهران، )ها ها و سفرنامه مجموعه مقاله( از ديروز تا امروزسيد جعفر شهيدي،  -
  .، چهارم1365، دارالكتب االسالميه، اصول كافي ني،محمدبن يعقوب كلي -
  .             تا ، موسسه النشر االسالمي، قم، بيالرسائل العشرمحمدبن حسن الطوسي،  -
  .ق، دوم1410موسسه الصادق، تهران،  الشافي في االمامه،الشريف المرتضي،  -
  .، اول1417، قم، نشر الفقاهه، الفهرستابوجعفر محمدبن حسن الطوسي،  -
  .، الثانيه1417، بيروت، دارالمعرفه، الفهرستنديم،  ابن -
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، ترجمه جمعي از استادان فلسفه، انتشـارات حكمـت،   تاريخ فلسفه اسالميسيد حسين نصر و دكتر اليورليمن،  -

  .، اول1383تهران، 
  .ول، ا1413، كنگره، 5، مصنفات المفيد، ج تصحيح اعتقادات االماميه الشيخ المفيد،  -
  .، الثالثه1394، دارالكتب االسالميه، قم، تلخيص الشافيابوجعفر محمدبن حسن الطوسي،  -
  .، جزوه درسي، مركز تخصصي كالم اسالمي، قمتاريخ عقايد و آراء كالمي راد، حسن طارمي -
  .، سوم1357كتابخانه طهوري، تهران،  خاندان نوبختي،عباس اقبال آشتياني،  -
، 1380اماميه، احمد پاكتچي، مركز دائره المعارف بزرگ اسـالمي،  : ، مقاله10، ج زرگ اسالميالمعارف ب دائره -

  .تهران
  .1357، زير نظر احسان يارشاطر، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 9، ج دانشنامه ايران و اسالم -
  .1348، با تصحيح حسن مصطفوي، دانشگاه مشهد، الكشي رجال ابوجعفر محمدبن حسن طوسي، -
، 1424، قـم، موسسـه النشـر االسـالمي،     رجال النجاشيابوالعباس احمدبن علي بن احمد بن عباس النجاشي،  -

  .السابعه
  .، اول1381، قم، انتشارات نصايح، عقايد استدالليعلي رباني گلپايگاني،  -
  .، اول1378س رضوي، ، مشهد، آستان قدها و برآيندها غاليان كاوشي در جرياناهللا صفري فروشاني،  نعمت -
  .، پنجم1375موسسه فرهنگي صراط، تهران،  قبض و بسط تئوريك شريعت،عبدالكريم سروش،  -
  .، الثانيه1395تهران، دارالكتب االسالميه،  الدين و تمام النعمه، كمال شيخ صدوق، -
  .، االولي14160ميه، ، بيروت، دارالكتب العللسان الميزانالدين احمد بن علي بن حجر العسقالني،  شهاب -
، تقديم و اشراف العالمه الفقيه جعفر السبحانيمعجم طبقات المتكلمين، الجنه العلميه في موسسه االمام الصادق،  -

  .، االول1382قم، موسسه االمام الصادق، 
ياد ترجمه محمد آصف فكرت، بن شناسي، اي بر فقه شيعه، كليات و كتاب مقدمهسيد حسين مدرسي طباطبايي،  -

  .1368هاي اسالمي، مشهد،  پژوهشي
  .1362با تصحيح صادق الريجاني، انتشارات الزهرا، تهران،  سرمايه ايمان، .مالعبدالرزاق الهيجي -
، )سـمت (تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها  تاريخ فقه و فقها،دكتر ابوالقاسم گرجي،  -

  .، چاپ سوم1379
  .، بيروت، داراالضواءالذريعه الي تصانيف الشيعهشيخ آقا بزرگ الطهراني، العالمه ال -
  .، الرابعه1364، منشورات الرضي، قم، الملل و النحلابوالفتح عبدالكريم شهرستاني،  -
  .، اول1413مصنفات الشيخ المفيد، قم، كنگره،  النكت االعتقاديه،شيخ مفيد،  -
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  .4و  3بليغات اسالمي حوزه علميه، قم، ش ، دفتر ت)فصلنامه علمي( نقد و نظر -
  .1384، زمستان، 38، قبسات، ش تحول و تجدد در كالمعلي رباني گلپايگاني،  -
  .1366و  1365، سال 2، تحقيقات اسالمي، ش ساخت منطقي كالم اسالميژوزف فان اس،  -
، با تصحيح و مقدمه دكتر صادق )يتتقرير درس دكتر حميد عنا( هاي سياسي در ايران و اسالم نهادها و انديشه -

  .، اول1377زيبا كالم، انتشارات روزنه، تهران 
  .، اول1413، قم، كنگره، 5ج  سلسله مصنفات،شيخ مفيد، اوائل المقاالت،  -
  .714و  713هاي  ، روزنامه شرق، شمارهبازخواني امامت در پرتو نهضت حسينيمحسن كديور،  -
  .1384، زمستان 38، رويكردهاي فكري، قبسات، ش هاي تاريخي ، دورهكالم شيعي محمدصفر جبرئيلي، -
  .هاي پيدايي، همان ، عوامل و زمينهكالم اسالمي همان، -
، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات حـوزه علميـه قـم،    نقدي بر تهافت الفالسفه غزاليالدين آشتياني،  سيدجمال -

  .، اول1378
  .، اول1373موسسه تنظيم و نشر آثار،  علم االصول، مناهج الوصول الي امام خميني، -
  .1371، دي، بهمن و اسفند 10كيان، شماره  نقد تفكر سنتي در كالم اسالمي،محمد مجتهد شبستري،  -
  .، چهارم1380تهران، نشر ني، حكومت واليي،  محسن كديور، -
  .، اول1378و انديشه معاصر،  ، تهران، موسسه دانشهندسه معرفتي كالم جديداحد فرامرز قراملكي،  -
، 1371تهران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي،     البيت، معجم ما كتب عن الرسول و اهلعبدالجبار الرفاعي،  -

  .االول
عبدالجبار الرفاعي، قم، مكتب االعالم االسالمي،  »االمامه و السياسه«، 8ج  موسوعه مصادر النظام االسالمي، -

  .، قم1381
هـاي   ، شماره)ع(البيت  تعريف بمصادر االمامه في التراث الشيعي، قم، موسسه آل: مقاله» فصلنامه علمي«، تراثنا -

18 – 28.  
  .2، مقاله ساحت منطقي علم كالم اسالمي، تهران، دانشنامه جهان اسالم، ش »دو ماهنامه« تحقيقات اسالمي -   




