
 

 پنج

 
 

 مطالب فهرست
 

 صفحه عنوان
 

 1 ارفتپیشگ

 2 پ یهش یخژتار ریس .1
 3 اوسالا همیلو  ه ائمه از  پس دیران خیژتار مقاط  .2
 9 تذکر چنب .3

 

 11 (ص) پیامبر عصر در امام علم :اول فصل

 11 مقبمه 1 ه 1
 12 کرژم قرآن نگاه از اماا لوم 2 ه 1
 13 کرژم قرآن نگاه از غید لوم 3 ه 1
 17 کرژم قرآن در غیرپیامبران دانیغید 4 ه 1
 23 نبو  ثژاحاد منسر از اماا لوم 5 ه 1
 27 بنب  جم  6 ه 1

 

 28 السالم همیعل  ا ائمه زمان در امام علم :دوم فصل

 28 مقبمه 1 ه 2
 28  عم سجاد اماا لمر انژپا تا  عم لوی حضرت زمان از اماا لوم 2 ه 2
 58  عم  لسکر حسی اماا لمر انژپا تا  عم باقر اماا زمان از اماا لوم 3 ه 2
 75 بنب  جم  4 ه 2
 76 اماا لوم ةدربار  ه اوسالا لویهم  ه ائمه اصداب ةانبژش بررسی ی تدویل 5 ه 2

 

 82 مالسال همیعل  ا ائمه دوران از  پس امام علم :سوم فصل

 82 مقبمه 1ه3
 83 بغباد ی قم  لوما نگاه از اماا لوم 2ه3
 84 بغباد ایل مبرسه متکومان نگاه از اماا لوم 3ه3
 90 قم ایل مبرسه مدبّثان نگاه از اماا لوم 4ه3
 123 بغباد دیا مبرسه متکومان نگاه از اماا لوم 5ه3
 148 بغباد ةمبرس افول از  پس اماا لوم 6ه3



 صفحه عنوان

 شش

 155  ر در قم  فکر خط ةادام 7ه3
 155 اصفهان ی حوه ةمبرس  لوما نگاه از اماا لوم 8ه3
 173 هنب  لوما نگاه از اماا لوم 9ه3
 174 میاصر ةدیر تا  قمر  هجر دهم قرن در اصفهان ةمبرس ظهور زمان از مااا لوم 10ه3
 175 یمجوس لالمه آراء بر بیتأک با اصفهان مبرسه مدبّثان انژجر نگاه از اماا لوم 11ه3
 179 اصفهان یفوسف  هاانژجر نگاه از اماا لوم 12ه3
 189 اصفهان مبرسه متکومان انژجر ریانیپ منسر از اماا لوم 13ه3
 194 میاصر  لوما نگاه از اماا لوم 14ه3
 208 اماا لوم ةدربار هیامام ةانبژش یخژتار نمودار 15ه 3

 

 212 منابع فهرست

 
 



 

 

 
 

 پیشگفتار
 

ههود،   پ یههی ژهاد مهی    گرفته دربارة مسائل التقهاد  کهه از آن بهه دژهی     ها  صورت در پ یهش
بسها ممکهی اسهت پیهریان هرژها از اژهی        ها ی ریژکردهاژی متفایت یجود دارنهب ی چهه   نگرش

گرفته  ها  صورت لبرسنب که با تدوی ا   ریژکردها با توجه به نگرش خاصشان به تدویل ی نتیجه
 در ریژکردها  دژگر متفایت باهب.

ها  اسالمی، ریژکرد تهارژخی اسهت کهه در     ژکی از ریژکردها  کاربرد  در پ یهش
 کنهب   پ یه مسائل التقاد  را در بستر زمان بررسهی ی از مباحهث لوهم تهارژ  توقهی مهی       آن، دژی
وهی ی نهوع نگهاه لاومهان ی     گیهرد  همننهیی بازتهاب لم    ها  مختوف تارژخی پهی مهی   ی در دیره
دهب. در اژی حوزه، پ یهشهگر گهاهی بهبین     نسران هر دیره به اژی مسائل را گزارش می صاحد
ا  برسهب، گهزارش سهیر     ا  کالمی داهته باههب ژها بهه تدویهل ی نتیجهه      گیر  که ادلا ی نتیجه اژی

است کهه بها بیهان     هود ی گاه نیز درپی آن دار می تارژخی ی تتور ژکی از مسائل کالمی را لهبه
 مباحث تارژخی به تدویوی خاص دست ژابب.

طول تهارژ ، مسهیر  تکهاموی را پیمهوده      ها در تردژب، دانش کالا هماننب دژگر دانش بی
هها بها    مانبه از پیشینیان ی مقاژسة هرژا از آن است ی اژی یاقییت با تأموی انبک در آثار برجا 

 هود. ها  پیشیی ژا پسیی اثبات می دیره
مفهههومی ی  دگرگههونی مباحههث کالمههی درنتیجههة یضههییت ی لوامههل اثرگههذار درین    

هها    توان در په یهش  کمّی ی کیفی هماننب دژگر لووا، ببژهی است ی نمیاز نسر مفهومی  برین
هاژی را نادژبه انگاهت  زژهرا بهرا  ههناخت کامهل هرژها از مسهائل        کالمی، چنیی دگرگونی

 ی کهایش بها اسهتفاده از ریژکردهها  متفهایت ضهریرت دارد        جانبه، تدقیق  التقاد ، نگاه همه
برابهر پ یهشهگران    سهیر تدهول ی تتهور، افقهی ریههی را در     از نسر ریژکرد تارژخی که  به یژ ه

 گیرد. گشاژب ی از بیضی زیاژا  پنهان مسائل کالمی پرده برمی مسائل التقاد  می
لوهم کهالا    بهه یژه ه  ز لوهوا ی  با توجه به اهمیت ی ضهریرت ریژکهرد تهارژخی در بسهیار  ا    

تهوان ژافهت کهه در آن     آثار مربوط به اژی لوم مکالا هییه ، کمتر اثر مستقوی را میدر میان اسالمی، 
 ها  التقاد  امامیه ی مسائل کالمی پرداخته هبه باهب. با در نسر گرفتی تتور تارژخی به آموزه
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هها  راژهد در آثهار دژگهران،      از هیوه اخیراً با توجه به توسیه ژافتی دامنة لووا ی استفاده
ها مباحث کالمهی ههییه    هود که براساس آن هاژی جبژبتر مشاهبه می تنوع ریژکردها ی نگرش

از اژی ری ، بها توجهه بهه دغبغهة په یهش دربهارة        1 بررسی تارژخی تدویل هبه است از طرژق
، هاژسته اسهت مسهیر    منبان به مباحث کالمی پ یهان ی لالقه دانش از سو ها  کالمی  آموزه

تتهور تهارژخی   از نسر ژکی از مقوّمات امامت از ابتبا  پیباژش تاکنون  به لنوان را که لوم اماا
تتهور تهارژخی لوهم    قاود پ یهشی مستقل بهالنوان   در انبژشة لوما  امامیه طی کرده است، در

 پیگیر  هود. اماا در انبژشة امامیه
 

 . سیر تاریخی پژوهش1
که سهیر منتقهی بدهث را در مدهبیدة زمهانی پیهباژش مسهائل         ری ، برا  اژی در پ یهش پیشِ

ا   ههبه  االمکان، حوقهة گهم   گونه گسست نشان دهب ی حتی کالمی از گذهته تاکنون ببین هیچ
ها ی نیهز آثهار  کهه از     ها  کالمی ی متکومان برجستة آن باقی نگذارد، با در نسر گرفتی مبرسه

ایت بر جا  مانبه است، پیوستگی ی سیر تارژخی بدث لوم امهاا را  اژی افراد با ریژکردها  متف
 کنب: سه فصل ببژی هرح بررسی می در قاود

                                                                                                                                  
ا  چنهبان طهوالنی نهبارد ی تنهها اثهر  کهه در اژهی لرصهه،          میان آثار کالمهی ههییه، پیشهینه    .  اژی ریژکرد در1

 مکتهد در فراژنهب تکامهل   تاحبید  دارا  حق تقبا است ی نسر پ یهشگران را به خود جود کرده، کتهاب  
  هناسهی دانشهگاه   آموختة حوزة لومیهة قهم، ی اسهتاد کرسهی ههییه      دانشویف سیب حسیی مبرسی طباطباژی، أت

پ یهی در غرب به اهمیت  آهناژی با ریش دژی از طرژقها  غرب است. ی   هاریارد امرژکا ی دژگر دانشگاه
هاژی براساس همیی ریژکرد انجهاا   بسیار زژاد تدقیق ی متاویه با استفاده از ریژکرد تارژخی پی برد ی پ یهش

هاست. ای در اژی اثر دربارة مسئوة امامت ی ایصها  آن بهه لنهوان ژکهی از      ا  از آن که اثر ژادهبه، نمونه داد
میان اهل دانهش ی انبژشهه،    از بازتاب ژافتی در  هاژی تارژخی لرضه کرد که پسها  مهم هییه، تدویل آموزه
هها  اژهی په یهش، موضهیی      ی از دادهکه بیضی بها اطهالع ژهافت    هاژی متفایت را به دنبال داهت  چنان یاکنش

حیهث ریش ی مدتهوا    ها  کتبی ی هفاهی، اثر مورد بدهث را از  ها ی مباحثه هبژباً نقادانه گرفتنب ی در مناظره
هها  خهود از ریژکهرد     نسران دژگر برا  تدقق ژافتی بایرها ی نگرش ارزژابی کردنب  درمقابل، بیضی صاحد
به صدت ی سقم متاود به آن استناد کردنب  همننیی گریههی دژگهر    مؤوف اژی کتاب استفاده ی ببین توجه

هها  کهاربرد  در    در یاکنش به اژی مؤوف ژا ببین بررسی مباحث مدتواژی کتهاب از ریش ای کهه از ههیوه   
توان از امتیازها  اژی اثر به همار آیرد. په یهش پهیش ری را    لووا است، پیری  کردنب  اوبته اژی مسئوه را می

مکتهد  آثار  دانست که نگارنبه براساس همان ریژکرد تارژخی به بخشی از مباحث کتهاب   ازجموه توان می
 هود، نسر انباخته است. که به لوم اماا مربوط می در فراژنب تکامل
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ههود کهه آن را دیرة پیهباژش ی تکهوژی      فصل ایل، لصر پیامبر السم مص  را هامل می
، ریاژهات نبهو  ی   قرآن کهرژم انب. مدور اساسی بدث در اژی دیره، آژات  مسائل کالمی نامیبه

ر اصداب پیامبر مص  دربارة لوم اماا است. متاود اژی فصهل، بسهتر مناسهد بهرا  بدهث      گفتا
آیرد ی اوبته بایرمنب  مسومانان صهبر اسهالا در اژهی حهوزه را نیهز       دربارة لوم اماا را فراهم می

 دهب. می نشان
یر اختصاص ژافته است که دیرة تبیهیی، تفسه    ه اوسالا لویهم  ه فصل دیا به لصر ائمة اطهار

ی اصهداب آنهان دربهارة      ه اوسهالا  لوهیهم   ه ی تثبیت مبانی التقاد  ناا دارد. در اژهی دیره، امامهان  
ها را گسترش دادنهب. دیران مهورد بدهث در     پرداز  کردنب ی آن ها  کالمی هییه نسرژه انبژشه

ان امامت توان تقسیم کرد: نخست از زمان امامت اماا لوی مع  تا پاژ اژی فصل را به دی مقت  می
مع  تا پاژان لمر امهاا حسهی لسهکر  مع . مدهور      اماا سجاد مع   دیا از زمان امامت اماا باقر

 کهه اسهت    ه اوسهالا  لویهم  ه اساسی بدث دربارة لوم اماا در اژی دیره، ابتبا سخنان امامان میصوا
ائل کالمهی  راسهتا  تبیهیی ی تفسهیر مسه     توان تقسیم کرد: نخست، مباحثی که در بر سه دسته می

هها دربهارة    هها ی فرقهه   ها  دژگر گریه ی انبژشه ءانب  دیا، مباحثی که در یاکنش به آرا بیان هبه
ههها   گهوژی بههه پرسهش   مقههاا پاسه   انهب  سهوا، مبههاحثی کهه در    هها  کالمههی متهرح هههبه   آمهوزه 
ه به  هها ی اهخاصهی کهه    انب  اوبته در اژی مقته  تهارژخی، از سهخنان گهریه     کننبگان ذکر هبه سؤال

ههاژی بهرا     مثهال  به لنوان توان انب نیز می ا  مثبت ژا منفی دربارة لوم اماا داهته گیر  نولی موض 
 ها استناد خواهب هب. ها در بدث استفاده کرد ی از اژی ری ، گاه به سخنان آن رف  بیضی ابهاا

در دهث  ههود. در اژهی دیره، ب   را ههامل مهی    ه اوسالا لویهم  ه ائمهاز   پسفصل سوا، لصر 
هها لوهم کهالا متدهول ههبه اسهت، ادامهه         ههاژی کهه در آن   چنب بخش با مدورژت مبرسه قاود
ها نسر لوما  برجسته با ریژکردها  متفهایت دربهارة لوهم امهاا،      هرژا از مبرسه درژابب ی  می

 هود. نفیاً ی اثباتاً بررسی می
 

 السالم علیهم  ا ائمهاز   پس. مقاطع تاریخی دوران 2
 توان تقسیم کرد: میذژل هرح ه را بر سه بخش ب اژی دیران

 
 الف( دورۀ مدرسة قم و بغداد

از زمان آغاز غیبت کبرا  اماا زمان ملد ، ژینی از نیمة قهرن سهوا تها حهبید نیمهة قهرن پهنجم        
به لوما ی دانشمنبان منتقل هب، دی گهریه    ه اوسالا لویهم  ه هجر  قمر  که مرجییت دژنی امامان
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هها نقشهی بسهیار مههم اژفها کردنهب:        فظ بایرهها  التقهاد  ههییه ی حراسهت از آن    از لوما در ح
ها  لقوهی، در لرصهة دفهاع از بایرهها       گرا که با مناظره ی لرضة برهان نخست، متکومان لقل

هها سهخی    لوم اماا گاا نهادنب  ماننب نوبختیان ی برخی افراد دژگر که دربارة آن ازجموههییی ی 
  ه گهرا کهه همنهون پاسهبارانی میهراه ائمهه       ، متکومهان ی مدهبّثان نه    گفتهه خواههب ههب  دیا   

ها  پسیی حفظ کردنب  ماننب صفار قمی، هی  کوینی ی هی  صهبی    را برا  نسل  ه اوسالا لویهم
ی  توحیهب ، لیهون اخبهار اورضها   ، اصول کهافی ، بصائر اوبرجاتهاژی ارزهمنب همنون  که کتاب

ها به ریاژات مربوط به لوم  نب که بخشی قابل توجه از آندژگر آثار حوزة حبژث را پبژب آیرد
ها  کالمهی   ی انبژشه ءاماا اختصاص دارد  بنابراژی در اژی مقت ، آثار ریاژی مدبّثان ی نیز آرا

لوهم امهاا   بهه   نهولی بهه   ها دهب که در هرکباا از آن متکومان، مدور اساسی بدث را تشکیل می
 توجه هبه است.

امامیه دی مبرسة کالمی فیال داههتنب: ژکهی در قهم ی دژگهر  در     در مقت  مورد بدث، 
خهود، نقشهی اساسهی    بیهب از   ها  کالمی گیر  مبرسه ها در هکل بغباد. هرکباا از اژی مبرسه

ودها  فکهر  اثهر      بهه   خهود از   پساژفا کردنب ی مستقیم ژا غیرمستقیم بر آثار کالمی متکومان 
 هاژان توجه گذاهتنب.
گراژی لقوهی میتزویهان    ة کالا ری  داد که راه افراطدر حوز، تدوالتی در مبرسة بغباد

هاژی مثبت بهرا  بازگشهت بهه     ی متأثران از آنان را تاحبید  سب کرد ی سبد برداهته هبن گاا
از آن، مبرسهة کوفهه خاسهتگاه      گرا  ائمه در کوفه ههب. پهیش   گرا ی نقل ریژکرد اصداب لقل

هها ی   بهود. متکومهان برجسهتة کوفهه بها نگهرش        ه اوسهالا  لوهیهم   هه  هیییان ی اقامتگاه اصداب ائمهه 
ها  کالمی متیهبد  را پبژهب آیردنهب.     ریژکردها  متفایت در اژی منتقه درخشیبنب ی جرژان

هها بودنهب ی پیهریان ههردی       تر از دژگر جرژهان  گرا در کوفه، هاخ  گرا ی ن  دی جرژان لقل
ها  لومی فرایان کردنهب  اوبتهه از آن پهس     تالش  ه اوسالا ملویه  ه بیت ها با تأژیب ی هباژت اهل آن

 ها با برخی فراز ی فریدها پی گرفته هب. ها  کالمی، خط فکر  آن نیز در دژگر مبرسه
دژگهر   در مقابهل پهیش، هوژهت لومهی خهود را      از در مبرسة بغباد، ههییه توانسهت بهیش   

ة کالا، استقالل خهوژش  در حوزژی ها ها  کالمی نشان دهب ی با تبیژی کتاب ها ی مکتد گریه
ا  کهه از طرژهق نفهوذ     زمان با اقتهبار سیاسهی   را به اثبات رسانب. در اژی دیره، متکومان هییه هم

ههها در بخشههی از  لبههاس ی حاکمیههت آن بیضههی هههیییان مآل بوژههه  در دسههتگاه حکههومتی بنههی 
هها  ههییی    رة انبژشهه بغباد به دست آیرده بودنهب، توانسهتنب دربها    ازجموهها  اسالمی  سرزمیی

سهاز اژجهاد    پیش اظهارنسر کننب  اوبته نباژب نقش کسانی را که در دیران قبل، زمینهه  از خود، بیش
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ی  ءاژی فرصت طالژی بودنب، نادژبه گرفت. به هر حال، مدور اساسهی بدهث در اژهی دیره، آرا   
ا  مدهبّثان  هها  برجسهتة مبرسهة کالمهی بغهباد، ی نیهز نسرهه        ها  متکومان ی هخصیت انبژشه

 ها انیکاس ژافته است. مانبه از آن مبرسة قم دربارة لوم اماا بود که در آثار برجا 
 

 ب( دورۀ مدرسة حله و اصفهان
افول بغباد، مبرسة حوه بود. در اژهی مبرسهه، تیامهل میهان     از   پسها  مهم هییه  ژکی از مبرسه

مهی تغییهر کهرد. خواجهه     کالا ی فوسفه صهورت گرفهت ی ریش مهورد اسهتفاده در مباحهث کال     
کهه ههردی از فیوسهوفان    ش   679هه 636ممیهثم بدرانهی    ی ابیش   653ه571موسی هیراوبژی طهنص

مشهور در اژی دیره بودنب، به بغباد ی حوه یارد ههبنب ی بخشهی از مباحهث کالمهی را براسهاس      
اش  ی آگهاهی  مبانی فوسفی به مباحثه ی مناظره گذاهتنب  اوبته نقش خواجه با توجه به ههرت ی 

تهر ی آههکارتر اسهت. ای بها تهبرژس ی       از فوسفة راژد در آن زمان مفوسفة مشاء ی اههرا  ، مههم  
تبیژی کالا براساس ریژکرد فوسفی خوژش توانست لالیه بر آثهار  کهه بهر جها  گذاههت،      

ها  برجسته را تاحبید  با خهود همهراه کنهب. کهالا اسهالمی تها آن ریزگهار،         برخی هخصیت
جبوی داهت  اما از آن زمان یارد فضاژی جبژب ههب ی ریژکهرد برههانی ژافهت ی بهه      ة بیشتر جنب

هها  خواجهه ی    ی انبژشهه  ءدنبال ههرح ی بسهط آرا   به  طور کوی، در تبییی ی تفسیر مسائل کالمی
اگرچه خود، ریژکهرد       726ه648مهاگردانش تدووی هگر  صورت گرفت. لالمه حوی 

نقل داهت، بیشترژی نقش را در حاکم کردن ریش فوسهفی برههانی   هبه از کالا، فوسفه ی  توفیق
لالمه حوی، ریژکرد توفیقهی  از   پسخواجه نصیر بر فضا  کالا امامیه با هرح آثار ای اژفا کرد. 

کهه از      826ما.ژافتگان مبرسة حوه ادامه ژافهت ی بهه فاضهل مقهباد      همت برخی پریرش به  ای
قرن هشتم هجر  قمر  به نجف رفت ی ایاخر ب. فاضل در پیریان خط فکر  ی  بود، منتهی ه
 کرد. خط فکر  لالمه را به آن دژار منتقل

ها  کالمی هییه، بوکه بر بیضی متکومان اهل سنت  تنها بر حوزه ریش فوسفی خواجه نه
ها توجه متکومان اسالمی هییه ی سنی را بهه   ی  نیز اثر گذاهت ی توانست قرناز   پسدر دیران 
دنبال تدووی که در اژی دیره در رینهب لوهم کهالا ری  داد، از آن پهس در      به ود کنب. خود ج

بر آژهات ی   مانبه از متکومان متأثر از اژی هیوه، کمتر به مباحث کالمی مبتنی  آثار کالمی برجا 
ریاژات پرداخته هب  بنابراژی، مسئوة لوم اماا که بیشتر خاستگاه ریاژهی دارد ی ژکهی از مباحهث    

صورت مختصر مورد توجه بود. در ادامه، بیشتر در اژهی   به م کالمی هییه است، در اژی دیره مه
 زمینه سخی خواهیم گفت.



 تطور تاریخی علم امام در اندیشة امامیه      6

 

کالمی حوه بسنبه نخهواهیم کهرد  بوکهه نسرهها        ه در اژی مرحوه، تنها به ریژکرد فوسفی
 نیههز ههها  فکهر  دژگههر در مبرسهة حوههه دربههارة لوهم امههاا     بیضهی پیههریان ریژکردهها ی جرژههان  

هها  برجسهتة    ها  هخصهیت  ی انبژشه ءذکر خواهب هب. در اژی مبرسه مدور اساسی بدث، آرا
 ها  متفایت است. کالمی با ریژکرد

ا  مهم در  قرن هشتم هجر  قمر  ، دیره ایاخرمپاژان ژافتی دیران مبرسة حوه از   پس
سهة اصهفهان را ههامل    دیران مبر از  قبهل فاصوة حوه ی اصفهان هکل گرفت که تقرژبهاً دی قهرن   

ها ادامة مبرسهة حوهه دانسهته ههبه اسهت  در اژهی مقته  نیهز بهه           هب ی در بسیار  از گزارش می
 انب، اهاره خواهب هب. هاژی که دربارة لوم اماا اظهارنسر کرده سخنان بیضی هخصیت

زمان با انتقال مرکهز حکومهت صهفوژه بهه اصهفهان،       از پاژان قرن دهم هجر  قمر ، هم
برسة کالمی اصفهان آغاز ههب ی تها دیرة میاصهر ادامهه ژافهت. در اژهی لصهر، اقتهبار         دیران م

هههب ی لاومههان ی دانشههمنبانی برجسههته ماننههب میردامههاد  سیاسهی بهها اقتههبار فرهنگههی هههییه همههراه  
    1050هه 979محبید ی مالصبرا  هیراز      1050ه970محبید ، میرفنبرسکی    1041ه970م

 ة فقهه، ی  در حهوز     940ما. ی مدقهق کرکهی       1031ه953ماژی هبه  هوسفه، هیهة فوزهدر ح
ة حبژث در اصفهان، مهؤثر یاقه  ههبنب ی    در حوزی پیریان ای     1110ه1037مالمه مجوسی هل

آیردنب. در اژی مبرسهه، دانشهمنبان ی فرزانگهانی     ا  مهم، قابل توجه ی اثرگذار را پبژب  مبرسه
نگرژستنب  به دژگر سخی،  ت به مسائل کالمی همنون لوم اماا باویبنب که با ریژکردهاژی متفای

تر گفته هب، مبرسة اصفهان نماژنبة همة ریژکردهها  پیشهیی ماننهب ریژکردهها       که پیش چنان
، ی    505هه 450م ی غزّاوهی     638هه 560می هلربه  را ، ریژکرد لرفهانی ابهی  هفوسفی مشاء ی اه

لامل بود  اوبته در اژی مقت  باژهب   بغباد، حوه ی جبلریژکرد کالمی ی نقوی حاکم در کوفه، قم، 
ها در رینب مباحهث   از اخبارژان ی هیخیه نیز سخی گفت  زژرا اژی دی گریه نیز ماننب دژگر گریه

ریژکردها  ژادههبه، بیشهتر   در میان کالمی ی اژجاد تدول در تارژ  کالا نقش اژفا کردنب  اما 
تهبا  تأسهیس اژهی مبرسهه، ریژکهرد فوسهفی مالصهبرا         گذهتی سهاویانی از اب از   پساز همه، 

هها  آن از رسهاوت    هیراز  ممکتد متیاویه  توانست به تفوقی نسبی دست ژابب که بررسی لوت
 اژی مقبمه خارج است.

هها    ببژی ترتید، مبرسة اصفهان اهمیتی یژ ه داهت  زژرا نماژنبگانی از همهة مبرسهه  
یردن آثار متنوع، رینقی چشمگیر در مباحث کالمهی بهه   پیشیی در آن حضور ژافتنب ی با پبژب آ

تنهها لوهم امهاا از     یجود آیردنب ی از منسرها  متفایت، مسائل کالمی را بررسی کردنهب کهه نهه   
گذهته به آن پرداخته هب  بنهابراژی، در اژهی   از  بیش هاژی خاص،  ها مستثنا نبود  بوکه به لوت آن
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ایت موجود در اژی مبرسه را که دربارة لوهم امهاا   قسمت خواهیم کوهیب همة ریژکردها  متف
 گنجاژش اژی جستار ذکر کنیم. حب انب، در اظهارنسر کرده

 
 ج( دورۀ معاصر

هها    پردازژم. اژی لصر در مقاژسه با دیره در پاژان فصل سوا از اژی پ یهش به دیرة میاصر می
ن دربهارة مسهائل جبژهب    هاژی خهاص دارد  زژهرا در اژهی مقته ، مبهاحثی فهرایا       گذهته، یژ گی

ههاژی را   پهیش، ههبهه   از هاژی خاص، بیش کالمی مترح هب ی لالیه بر مخاوفان هییه که به لوت
ههاژی متیهبد را    ها  التقاد  امامیه مترح کردنب، متفکهران ههییی میاصهر نیهز ههبهه      دربارة آموزه

ه متمهاژزتر کهرد.   لوم اماا پیش کشیبنب که یضهییت را از گذههت   ازجموهدربارة مباحث کالمی ی 
گرا ی از سو  دژگر، تیهباد  از ریههنفکران    ا  از حوزیژان تدول در دیرة میاصر، از سوژی لبه
هها  فکهر  مختوهف در لرصهة نقهب       هاژی خاص ی تدت ووا  جرژهان  تجبدگرا هرکباا با هب 

بهر اژهی،   انهب  لهالیه    انب ی همننهان در اژهی حهوزه فیهال     بایرها  التقاد  هییه فیاویت بسیار کرده
درپی استقرار حکومهت اسهالمی ی اقتهبار سیاسهی ههییه، ی برداههته ههبن مرزهها  جغرافیهاژی ی          

لوهم کهالا    به یژ هالتقاد  به سبد گسترش ژافتی ارتباطات، دگرگونی ی رهب ریزافزین لووا ی 
گیهر  مراکهز حهوزی  آکادمیها، متوویهان       . به دنبال هکلتدوالتی در کالا پبژبار هباسالمی 

هها  تشهی  کوههیبنب ی از هرگونهه      هر زمانی برا  تثبیت لومی ی لموی آمهوزه از   بیشنهادها  اژی
هها، نقهبها ی نسرهها دربهارة      اقباا لاومانه برا  تنوژر افکار درژه  نکردنهب  افهزین بهر آن، یاکهنش     

بایرها  دژنی ی التقهاد  مخاوفهان ههییه ی موافقهان اثرپهذژر از مخاوفهان کهه بها نوانبژشهی درپهی           
ا  زمینهه را بهرا  پهرداختی بهه مباحهث       ههر دیره از   بهیش بازخوانی ژا اصالح مبانی دژنهی بودنهب،   

هها  پیشهیی تفهایت دارد      اهمیهت بها دیره  از نسهر  کالمی فراهم کرد  ببژی ترتید، دیران میاصر 
هها  جبژهب لومها ی نوانبژشهان، دامنهة مباحهث کالمهی         پهرداز   زژرا در اژی لصر به دنبهال نسرژهه  

هها    پیش گسترش ژافت، از زیاژا  گوناگون به مباحث التقهاد  پرداختهه ههب ی ایووژهت     از بیش
میاصهر،   ةتوان گفهت در دیر  می درمجموعهر زمان دژگر مورد توجه قرار گرفت. از  بیش کالمی 

هاست  اوبته اژی سخنان بهبان مینها    تنوع مباحث ی متاود مرتبط با کالا، چشمگیرتر از دژگر دیره
ه در اژی دیره، یضییت کهامالً مناسهد اسهت  بوکهه بهه نسهر نگارنهبه باژهب بهرا  تکمیهل           نیست ک
هها  کهالا امامیهه بهه      پهیش در بهازخوانی ی بازنمهاژی ظرفیهت     از گرفتهه، بهیش   هها  صهورت   تالش

که دیران حیهات مها    ی سنت توجه هود  همننیی با لناژت به اژی قرآنها  میرفتی، ژینی  سرچشمه
تردژب، لوامل ی لناصر تارژخی بر تتور مباحهث   ها فاصوه دارد ی بی قرن  ه اوسالا ویهمل  ه با لصر ائمه
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ها  اصیل قرآنهی ی ریاژهی، ی    ا  متقی براساس برهان انب، الزا است آثار لومی کالمی اثر گذاهته
ی هاژی که براساس ریژکردهاژی متفایت در تبیهیی مسهائل کالمه    ها ی استبالل اوبته با تکیه بر برهان

ههاژی آن   انب، به یجود آژب  اوبته مسئوة مهم در تدقهق ژهافتی آثهار  بها چنهیی یژ گهی       هکل گرفته
بهرا  تیهاوی    هها  لوهوا مختوهف    هها  صهنفی از ظرفیهت    است که مدققان با پرهیهز از جانبهبار   

 بخشیبن مباحث بهره برنب.
ت کهه بهرا    کنب، اژی اسه  تر می کار باژستة دژگر  که ما را به سرچشمة میار  نزدژا

ها که بخشهی لسهیم ی قابهل     سنگ آن ها  لوما  دیران گذهته ی میراه گران پاسباهت تالش
هها  نفهیس ختهی، بهه ژادگهار       هود ی به صورت نسخه توجه از سرماژة لومی هییه مدسوب می

ها ذخیره هبه است، اژهی آثهار ارزههمنب مرمهت ی بازسهاز ، ی بهه مجمولهة         مانبه ی در گنجینه
ها  استفاده ی در دسترس مدققان افزیده هونب تا به منسور التال  فرهنگ تشی  از آنتراه قابل 
ههبه   اوبته بدمباهلل، اژی کار سترگ تاحبید  انجاا هبه  اما تیهباد آثهار مرمهت    1 استفاده هود
حجم لسیم میراه مکتوب موجود نیازمنب بازساز ، بسیار ناچیز است ی از اژهی ری ،   در مقابل
 پیش به اژی مسئوه ضریرت دارد. زا توجه بیش

هها  فکهر     هها درپهی بازنمهاژی ریژکردهها ی جرژهان      در اژی مقت ، هماننب دژگر مقته  
توان بهه   متفایت دربارة لوم اماا خواهیم بود  اوبته با توجه به حجم ی تنوع آثار در اژی دیره نمی

کوههیم تها حهب     اما مهی  ها را منیکس کنب  توانب همة دژبگاه صورت قتیی گفت اژی جستار می
هها ی ریژکردهها     ها  مورد بدث، جرژهان  ا  از هرکباا از دژبگاه ممکی، حتی با لرضة نمونه

 متفایت دربارة لوم اماا را نشان دهیم.

                                                                                                                                  
تردژهب، بها    ها  لومیة ههییه، دیرة میاصهر اسهت  اوبتهه بهی      ها  فیاویت حوزه ببین اغرا ، ژکی از پوژاترژی دیره  .1

رید ی  ه برقرار  حکومت اسهالمی، از لومها  ههییه بهه لنهوان حاکمهان اسهالمی انتسارهها  فهرایان مهی          توجه ب
هها  لومهی    ها مجوه از هر زمان دژگر ضریرت دارد. زمانی در دانشگاه  جهت، کوهش ریزافزین آنان بیش ببژی

 مکتهد  هها   بسیار مختصهر بهه نهاا   متیبد ی استادانی مبرز در حوزة لووا اسالمی داهتیم  اما حوزه، تنها دی مجوة 
پ یهشهی،    ه از صب لنوان فصهونامة یزژهی لومهی     داهت  در حاوی که اکنون در حوزه، بیش مکتد تشی ی  اسالا
ها  جهوان لهالیه بهر فقهه،      هود، طوبه منتشر میدر لووا متنوع ها  مختوف  ی تخصصی با لنوان تریژجی  ه لومی

ها  مختوف لومی پیشرفت بسهیار کهرده ی    انب، در دژگر زمینه ول حوزهها  میم اصول، اخال  ی فوسفه که درس
انهب ی در لوهوا مختوهف،     دانشگاهی فرایانهی را پبژهب آیرده    ه انب، مراکز حوزی  ها  مختوف مسوط هبه به زبان
ا هه  ها ی ههم حهوزه   انب. درمجموع، هم دانشگاهها  تخصصی را به یجود آیرده ی آثار  متنوع لرضه کرده رهته

هاژی مهم برداهته ی کارههاژی بسهیار    ها  نساا اسالمی، گاا در مسیر پوژاژی ی توویب لوم، ی تدقق بخشیبن هب 
انب  اما آننه انجاا هبه، متابق با نیازها، تقاضاها ی انتسارهها نیسهت، بنهابراژی باژهب در اژهی راه،       ستودنی انجاا داده

 حول ی قوة اوهی، ی با مبژرژت مناسد برطر  هود. هاژی استوارتر برداهته ی خألها  موجود به گاا
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 . چند تذهر3
ری  درپی آنیم سیر تتور تارژخی دژبگاه لوما  امامیهه دربهارة لوهم امهاا را       در پ یهش پیشِ

بخش به امامت در بایر هیییان است، مورد بررسی قهرار   المی ی هوژتکه ژکی از مسائل مهم ک
 ضریرت دارد: هدهیم   از اژی ری ، ذکر چنب نکت

ا  خاص از امامت دارنهب کهه فراتهر از دژهبگاه غیرههیییان       تردژب، هیییان توقی اوف  بی
حهی ی ابهال ،   دربارة اژی مسئوه است. آنان اماا را به ودا  رساوت، در همة هئون جز درژافهت ی 

ها از سه رکی اساسهی در رسهاوت پیهامبر مص  متوقهی      داننب. به التقاد آن هماننب پیامبر مص  می
یحی ی ابال ، تبیهیی ی تفسهیر یحهی، ی اجهرا  دسهتورها  یحهی ، مهورد ایل بهه پیهامبر مص           

اژهب  هود. امهاا در ادامهة رسهاوت پیهامبر مص  ب     اختصاص دارد ی دی رکی دژگر به اماا منتقل می
مقهاا اجهرا ی لمهل کهه      تبییی ی تفسیر هرژیت ی اوبته حفظ ی حراست آن را برلهبه گیهرد ی در 
 ههییه، جانشهیی   از نسهر  اقتضا  هأن امامهت اسهت، مجهر  احکهاا اوههی باههب  بنهابراژی، امهاا         
هها ی ههئون مدسهوب     پیامبر مص ، خویفة اوهی، ی یصی ی یاره پیهامبر مص  در تمهاا یژ گهی   

 کنهب لوهم    لصمت ی لوم نیز بها پیهامبر مص  ههرژا اسهت. اژهی بهایر اقتضها مهی        هود ی در  می
 هها   استباللهوژت، منب  ی قومری ژکسان باهب ی ببژی ترتید بتوان  از حیثپیامبر مص  ی اماا 

مربوط به هرژا از دی لوم را به دژگر  تیمیم داد  بنابراژی در رینب مباحث، تفکیکی بیی لوهم  
 ها  کالمی قائل نیستیم. بدث هتاز جپیامبر ی اماا 

هونب، ناچار باژب  ها  التقاد  مترح می ب  یقتی مباحث تارژخی به یژ ه دربارة آموزه
ا  بپردازژم که به صورت ریاژهت   ها  تارژخی به بخشی قابل توجه از مباحث مربوط به گزارش

هود، حتمهاً بررسهی    استفاده میانب. نباژب انتسار داهته باهیم هرجا از ریاژتی  در مناب  ریاژی آمبه
هها  سهنب ، ذههی مدقهق را از اصهل       سنب  آن ریاژت صورت گیرد  زژرا ممکی است بدهث 

ری ، چون بسیار  از لوما ریاژهات مربهوط بهه      کنب  ببژی ترتید در مباحث پیشِ موضوع دیر 
کنیم ی میتقهبژم در   انب، ما نیز از آنان پیری  می مناب  نزدژا به لصر ائمه را توقی به قبول کرده

تی نبارد  اوبته تردژهب  نیسهت کهه    رها  سنب  ضری رسانبن متود ی هاهب قرار دادن، بررسی
بررسی سنب  ریاژات مربوط به مسائل کالمهی، الزا اسهت ی باژهب هماننهب ریاژهات مربهوط بهه        

کثهرت ریاژهات مربهوط بهه لوهم امهاا ی       کهه   اژهی مسائل فقههی، میمهول ی مرسهوا ههود. اضهافه      
کهه از   گونهه  همهان کنهب    نیاز می ها مدقق را از پرداختی به بررسی سنب  بی ردگی دامنة آنگست

انهب ی   اسناد ریاژات را کمتهر بررسهی کهرده    انب، آغاز تا امریز، بزرگانی که به اژی بدث پرداخته
 ناق  ی گزژنشی است. از نوعسنب ریاژات نیز  ةدربارهبه  اقبامات انجاا
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لوم کهالا بهه سهبد یجهود ریژکردهها        به یژ ه، همة لووا ی ها  مختوف ج  در دیره
انهب    سر گذاهته  متفایت، یضییت خاص ی لناصر تارژخی گوناگون، فراز ی فریدهاژی را پشت

 پهذژر نیسهت   بنابراژی، بررسی تماا جواند تارژخی ی نسرهها  همهة دانشهمنبان ههر دیره امکهان     
گذههته دارژهم، تهبیژی چنهیی گهزارش کامهل ی        هها   ا  کهه بها دیره   ی با توجه به فاصوة زمانی

رید  اگرچهه   هاژی از اژی دست انتسهار نمهی   ا  برا  انجاا دادن اژی پ یهش ی پ یهش بینانه یاق 
 کوهیبه هبه اژی مسئوه تا حب ممکی تدقق ژابب.
از متقهبمان ی متهأخران، لوهم امهاا را بهه صهورت         د  متکومان ی دانشمنبان امامیهه، الهم  

تر گفته هب، ریژکردهاژی متفهایت بها    که پیش گونه همانانب  اما  ختصر بررسی کردهمفصّل ژا م
 مانهبه از آنهان بها    حب توان از همة آثهار برجها    اژم در ژکبژگر داهتنب. در اژی پ یهش کوهیبه

توانهب بهه    هها مهی   یجود تنوع ریژکردهاژشان استفاده هود  زژرا نماژانبن هرژا از اژهی دژهبگاه  
ها  مربوط به لوم اماا پاس  دهب ی بهرا  کایههگران مباحهث کالمهی کهه از       بخشی از پرسش

 کننب، مفیب باهب. زیاژا  مختوف، مسائل را بررسی می
یقتی از لوم اماا به یژ ه با توجه به حساسیتی که دربارة آن یجود دارد، سهخی گفتهه   ه  

گونه لوهم،   ژب  زژرا اژیآ هود، مراد لوم لاد  نیست که توسط ابزارها  میمول به دست می می
تواننب به آن دسترسهی داههته    ها کم ی بیش می همة انسان هود ی امتیاز  برا  اماا مدسوب نمی

باهنب  بنابراژی، لوم غیرلاد  مورد نسر است کهه بها اسهتفاده از ابزارهها  غیرلهاد  بهه دسهت        
از اژی لوم غیرلهاد  بها    تواننب از اژی لوم یژ ه برخوردار هونب. آژب ی تنها افراد  خاص می می
لوهم  »ی « لوهم مهوهبتی  »، «لوم وبنی»، «لوم غید»ها  آن ازجموهانب که  هاژی متفایت ژاد کرده ناا

ری ، منسور از لوم اماا، لوم از   توان ناا برد  بنابراژی در پ یهش پیشِ را می« ههود  ی کشفی
تناد هبه باهب که برحسد ظاهر نوع دیا است ی ببژی ترتید، چناننه در موارد  به ریاژاتی اس

جهتی با لوم غیرلاد  مرتبط بهوده   هود، اژی لوم لاد  حتماً از ها لوم لاد  برداهت می از آن
 ژا برا  نشان دادن جاژگاه لومی اماا، ژادآیر  آن ضریرت داهته است.

 ی  نکتة دژگر  که باژب بیشتر به آن توجه کرد، اژی است که یقتی دربارة تتور تارژخی
تغییر در ماهیت آموزه، مورد نسر نیسهت  زژهرا    هود، تتور ی ها  التقاد  سخی گفته می آموزه
ناپذژرنب  بنابراژی، رساوت مباحث تهارژخی، بازنمهاژی    ها  التقاد ، حقاژقی ثابت ی تغییر آموزه

ئل ة مسها در حهوز پهردازان   ها  نسرژهه  ی انبژشه ءهاست که از آرا ها  متفایت به آموزه نوع نگاه
 بخشب. ها  کالمی لمق می زنب، به مدتوا  بدث گیرد ی تدوالتی را رقم می کالمی نشئت می

  


