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 *(یثیه مطالعات حدی)بر پا علم کالم و (ع)عهیش انامام 
 1اسماعیل اثباتی

 2رحمان ستایش محمدکاظم
 

 دهیچک
باعث شده  اتین روایا. وجود داردپرداختن به علم کالم  از یدرباره نه یاتیان روایعیش یهااز کتاب یدر برخ

. ده استیعه نکوهیش انامام ن علم از نظریبلکه ا، ستینه تنها سودمند ن ان بپندارند که دانش کالمیعیاز ش یگروه
عه از بزرگان کالم در روزگار یش انامام که دهدنشان می )ع( نیره معصومین موضوع و دقت در سیات ایمطالعه روا
داشته و  یمناظرات ر مذاهبیآنان خود با متکلمان سا. اندنه به کار بستهین زمیا در یار یبس یهاو تالشخود بوده 

 یگاه و دادندیداندند و به آنان اجازه مناظره و بحث با مخالفان میم میبا آنان تعل ییارو یرو  یشاگردان خود را هم برا
دبودن و جواز یعه مفیش انامام اصل در نگاه، ن اساسیبر ا. شدیم لیتشک انامام ن مجالس مناظره در حضوریا

 از تکلم و یط خاص به نهیافراد خاص و شرا، موضوعات خاص، خاص یهادر زمانگاه ن علم است و یپرداختن به ا
جه ینت یب یهااز بحث یا نهینادرست  یهاوهیاز ش یز مربوط به نهیات نکوهش کالم نیاز روا یبرخ. اندمناظره پرداخته

 . به دانش کالم ندارد یدر موضوعات متنوع است و اختصاص
 .شیعه، کالم شیعی، فقه الحدیث انامام مناظرات، از کالم ینه، علم کالم: واژگان کلیدی
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/ )نویسنده مسئول( دانشگاه عالمه طباطبایی دانشکده الهیات و معارف اسالمی، اسالمی، گروه فلسفه و کالم . استادیار1
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 مقدمه -1
 یها)با استفاده از روش ید اسالمیم و اثبات عقایتنظ، حیتوض، است که به استنباط یعلم کالم دانش

. (31ـ 24صص، 1387، یکاشف: نک ف مختلف علم کالمی)درباره تعار پردازدیمختلف( و دفاع از آن م
شه یهم و مناظره لزوما هرچند افتادیاتفاق م به صورت مناظره یاریبس در موارد مذهبی مخالفانبحث با 

یم یا اجتماعی یفرهنگ، یاسیس، ینیبلکه موضوعات متعدد د، ستین یو کالم یاعتقاد یهادرباره بحث
 . تواند موضوع مناظره باشد

خود درج  یهاعه در کتابیش انامام کالم ازعلم از پرداختن به  یدرباره نه یاتیروا، محدثانرباز یاز د
خ صدوق یو ش( 95ـ  92صص، 1ج، 1363، ینیکل) تیروا 10 ینیخ کلیش، به عنوان نمونه 1. کرده بودند

حر : ن نکیهمچن. 461ـ 454صص، ش1375ابن بابویه، ) اندردهآوت را یروا 35، دیکتاب التوح در
از مخالفان پرداختن به  یبخش گروهالهام هاات تا قرنین روایا. (130ـ127صص، 1ج، 1376، یعامل

الله  یعن الجدل والمراء ف یالتناه یاالعتقاد ف» باب، اتین روایخ صدوق با استناد به همیش. علم کالم بود
کتاب در مقدمه  یطبرس. (44ـ  42صص، 1414، ابن بابویه) داده است نامارا س« نهید یو جل و ف عز

 یحت، ه مناظره و جدلان از احتجاج و رایعیاز ش ید گروهیشد یگردانیف کتاب را رویلأزه تیانگ، االحتجاج
کردند و ینم هرگز جدال )ع(و ائمه  )ص( امبریپ: کند کهیم ن سخن آنان اشارهیداند و به ایم، جدال حق

 گرفتندیم بیکرده و بر آنان به سبب جدال ع ین کارها نهیبلکه از ا، ندارند یان باره اجازهیان در ایعیش
 ه به شمار آوردین نظرید از طرفداران ایرا با ید ثانید بن طاووس و شهیس. (4ص، 1ج، 1386، یطبرس)
ن دسته از یا. (178ـ  176و  63 ـ 62صص، 1409، ید ثانیشه/ 21ـ 19صص، 1370، د بن طاووسیس)

، یحر عامل) ست قرار دهندیز نیکه آموختن آنها جا یعلم کالم را در زمره علوم یات باعث شد تا برخیروا
 . (548، ب 1403 و 328ص، 17ج، الف 1403

ه را جزء مخالفان کالم محسوب یان اولیعیبه دست مخالفان داده تا ش یاعه بهانهیکرد در شین رویا
فاحش و سخنان  ین را خطاهایلمکالم و متکان از علم یعیاز ش یاریبس یگردانیل رویدل یابن راوند. کنند
، است که ضعف استدالل یدر پاسخ مدع یاط معتزلیخ .(4ص، 1344، اطیخ) داندیآلود معتزله مکفر

ه را یشبهات معتزله و حشو ید رضیس. (5-4صص، همان) کندیدور م مکالپرداختن به علم ان را از یعیش
که ید درحالیپردازیند شما با ما به مناظره و جدل میگویآنها م: کندیم ن مطرحیچند یخ مفیش در حضور

و  مکال پرداختن به علم  ییشمردند و شما جواز و روایکردند و بدعت میم میان شما آن را تحرینیشیپ
ن نوع برداشت یگر از ایگزارش د. (77ـ  74صص، الف 1414، دیمف: ک. ر) دیبحث را وامدار معتزله هست

بود  یغ کرده و مدعیعه تبلیک مرو( بر ضد شیدر صاغان )نزداست که  یاز اصحاب رأ یکیمربوط به 
ما ربوده و آن را  ی( در بغداد کالم را از اصحاب معتزلبوده دیخ مفیشکه احتماال منظورش عه )یاز ش یخیش

مطرح نیز ن یش از ایکه پ داندمی یتامااتهاز  ، آن ران شبههیپاسخ به ا درد یخ مفیش. خته استیبا فقه آم

                                                           
صون المنطق و الکالم عن »و  یهرو یاز انصار« ذم الکالم و اهله»اهل سنت مانند  یثیاز کالم در منابع حد یات نهیروا. 1

 . اندرفتهیر پذیثأان تیعیش یهاات موجود در کتابیشتر از روایعه بیش یالبته علما. ز آمده استین یوطیاز س« المنطق و الکالم



 
 
 

  313)بر پایه مطالعات حدیثی(/ اسماعیل اثباتی  علم کالم ( وع) عهیان شامام

رباز یاز دبا علم کالم  انامام عه ویشن اساس شبهه مخالفت یبر ا. (41ص، ج 1414، دیمف) بوده است
 . (49ص، 1396، ییبرنجکار و رضا: ک. ر) دارد یز طرفدارانیهمچنان نمطرح بوده است و البته 

به . اندهپرداخته و از علم کالم دفاع کرداز کالم  ینهات یروا تأویله به یامام متکلمان دیگر، یسواز 
ن مسئله پرداخته یخ صدوق در ایش یبه نقد آرا «هیمامح اعتقادات اإلیتصح»د در یخ مفیعنوان نمونه ش

 .(74ـ 68و  60ـ 57 صص، ب 1414، دیمف) است
ن عنوان یبا هم ایاست که در مقاله یاز مباحث مهم یعوامل مواجهه با علم کالم در فرهنگ اسالم

ـ 83صص، 1383، ی)گنج اهل سنت است یفرهنگ یشتر ناظر به فضایمورد توجه قرار گرفته که البته ب
سته است مورد مطالعه یان است که شایعیش یعه نسبت به کالم از موارد اختالفیش انامام دگاهیداما ، (100

 نقش»ن آنها مقاله یصورت گرفته است که کاملتر یاپراکندهنه مطالعات ین زمیدر ا. ردیمستقل قرار گ
در آن مقاله . است ییاثر رضا برنجکار و محمدجعفر رضا «ش و گسترش علم کالمیدایمعصوم در پ انامام

مقاله حاضر بر اما ، د شده استیکأت از دیدگاه امامان معصوم یز موضوعات کالمیمنابع کالم و ن، روش رب
 . داردد یکأنسبت به علم کالم ت )ع( کرد ائمهیرو

ر؟ اگر یا خی اندهعه موافق پرداختن به علم کالم بودیش انامام این است که آیرو اشیپ لهئمسن یتریاصل
از کالم بر  یات نهین صورت روای؟ در ااندهانجام داد یاقداماتنه چه ین زمیدر ا ،اندهن علم بودیآنها موافق ا

  ؟اندهانجام داد یاقداماتنه چه ین زمیدر ا ،اندهداللت دارند؟ اگر مخالف با علم کالم بود یچه امر
ل و یاز کالم و تحل یات نهیمطالعه رواشده به له طرحأبه پاسخ مس یابیبه منظور دستن نوشتار یدر ا

در مواجهه با  )ع(نیره معصومیس ،ییاز سو. خته شده استپردا ات مخالفیآنها با توجه به روا یبررس
ن باب و ارائه وجه یث ایاست که به ما در فهم بهتر احاد ین قرائنیاز مهمتر یکیدانش کالم و متکلمان 

 کندیم ان آنها کمکیجمع و حل تعارض م
داشته و همانگونه  ییفراز و و فرودها خود خیر تاریاست که علم کالم در مس ین نکته ضروریا یادآوری 

پس از دوران  ،به عنوان نمونه. ثر شده استأز متیگوناگون ن یهاگذاشته از دانشر یثأکه بر علوم مختلف ت
 حاضر،خته است و در دوران یک شده و با آن درآمیق( به فلسفه نزد672. م) ین طوسیر الدیخواجه نص
، 1383، )خسروپناه انددهید نامیآن را کالم جد یاکه عده ییدر آن مطرح شده تا جا یدیمسائل جد

ش از یپ یعتا آنچه درباره مواجهه ائمه با علم کالم مطرح شده است مربوط به بازه زمانیطب. (16ـ 12صص
، کالم به شکل موجوددگاه ائمه نسبت به علم یست که دین ین بدان معنیالبته ا. ثرات استأر و تیثأن تیا

ا شکل و یوجود دارد که آ سؤالن یامکان طرح ااما ، با آنچه در عصر ائمه وجود داشته متفاوت است اماالز
  ا نه؟یهست  )ع(ائمه  تأییدز مورد یساختار موجود از علم کالم ن

 ائمه)ع( یکالم اقدامات -2
و  ینیع اقدامات )ع( رساند که ائمهیم ن نکتهیما را به ا ،اتیروا یو بررس نیره ائمه معصومیتوجه به س

 . شودیاز آنها اشاره م یاکه به گوشه اندهداشتت دانش کالم یو تقو تأییددر  یعمل
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 عهیش انامام و مناظره 1تکلم -1-2
و اصحاب کالم را اهل  اند)ع( متکلمان را نکوهش کرده ات اشاره شده که ائمهیاز روا یدر برخ

َیْهِلُك َأْصَحاُب اْلَکاَلِم َو َیْنُجو »: ( نقل شده که فرمودعصادق ) امام همانطور که از، اندهالکت دانسته
َجَباء ِمیَن ُهُم النُّ ُموَن ِإنَّ اْلُمَسلِّ شوند و یم اصحاب کالم هالک ؛(458، صش1375ابن بابویه، )« اْلُمَسلِّ

ابوحفص عمر بن  ،نیهمچن .«بان هستندیم نجیهمانا اهل تسل. کنندیم دایم( نجات پی)اهل تسل مسلمانان
ُمو َهِذِه اْلِعَصاَبِة ِمْن َشرِّ َمْن »: که فرمود ده( نقل کرصادق )ع امام ناشناخته از یز از شخصیعبدالعز ُمَتَکلِّ

ن آنان یدر ب ین کسان از هر صنفین گروه از بدتریمتکلمان ا»؛ (460ص، )همان« ُهْم ِمْنُه ِمْن ُکلِّ ِصْنف  
 . «هستند

اما ، ستیز نیحرام شمرد که پرداختن به آن جا یهاد کالم را در زمره علوم و مهارتیبا، ن اساسیبر ا
عه در مجالس مناظره و تکلم با یش انامام رساند کهیم جهین نتیما را به ا ،نیره معصومین توجه به سیکمتر

انسته وآنها ت یآوربا جمع یاست که طبرس قدری زیاد بوده مناظره آنان به موارد و کردندیم ن شرکتیمخالف
با هر کس از صاحبان : سدینوی( معباقر ) امام د در احوالیخ مفیش. ن دهداماخود را س «االحتجاج»کتاب 

شان یاز مباحث علم کالم را از ا یاریبس، کرد و مردمیم شان بودند بحثیگوناگون که مخالف ا یهاشهیاند
 . (163ص، 2ج، د 1414، دیمف) اندهفرا گرفت

)ع( یعل امام خود را به یاهسند آموزه، ن گروه متکلم اهل سنت هستندیمعتزله که مهمتر ییاز سو 
اند و ابوهاشم دهیم دینزد ابوهاشم تعل، دیبن عب واند که واصل بن عطا و عمریآنان مدع. رسانندیم

، یالمرتضابن ) افت کرده استی)ع( در یه و او از حضرت علیمات خود را از پدرش محمد بن حنفیتعل
؛ انیجعفر: ن سند نکیمورد صحت و سقم ا در. 17ص، 1ج، 1378، دیالحد یابن اب/ 7ص، 1409
گرفته شده  )ع( یعل امد و عدل از امیاصول مربوط به توح زین ید مرتضیساز نگاه . (20ـ  23صص، 1372

 به اجمال آورده استآنها را  امام است که یقت شرح کلماتیاند در حقل آوردهیآنچه متکلمان به تفص... و
 . (103ص، 1ج، 1414، د مرتضییس)

ن یمتکلمان را بدتر اما، اندهخود با مخالفان بحث کرد انامام رفت کهیتوان پذیم ن صورت چگونهیدر ا
 ؛ داردحل تعارض موجود چند احتمال وجود  یبرا. افراد دانسته باشند
. شودینم شامل خود آنها ین نهیااما ، اندهبه کالم بازداشتان را از پرداختن یعیش، انامام: احتمال اول

اصحاب خود را به مناظره امر  انامام وجود دارد که در آن یات متعددیچون روا، است ین احتمال منتفیا
م یل خواهیتفص به بحثن یدر ادامه به ا. اندهق کردیا شاهد مناظرات آنها بوده و آنها را تشوی اندهکرد

 . پرداخت
 اتیروانکه یست چون عالوه بر این یمنتفنیز ن احتمال یا. اتین روایک در صدور ایتشک: احتمال دوم

ت اول نام یدر سند روابه عنوان نمونه  .دارند یز مشکالتین یسنداز نظر  ،خبر واحد هستند مذمت کالم
 ت دومیروا. (54ص، 13ج، 1413، ییخو) شده استن تأییدخورد که وثاقت او یم به چشم یبن سند یعل

                                                           
معنای اصطالحی آن یعنی پرداختن به علم کالم به کار رفته  در. تکلم در لغت به معنای سخن گفتن است و در نوشتار حاضر 1

  است.
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در فضل بن شاذان  و داندیم« مخلط»او را  یکه نجاش نقل کرده که یبصر زیرا ابو حفص عمر بن عبدالعز
 یاشعر یسیداشته که احمد بن محمد بن ع یکتاب یو .«س بغالیر و لیالمناک یروی» باره او گفته است:

، 1413، ییخو/ 748ص، 2ج، 1404، یطوس/ 284ص، 1416، ینجاش) استت کرده یآن را روا یقم
که باعث ضعف کند  ینقل م« عن رجل»ریبا تعب، ناشناختهک فرد ی ت را ازیاو روا، عالوه. ب(46ص، 14ج

 . شودیسند م
 ینه یعنی. اندهم قرار گرفتیت اول متکلمان در برابر اهل تسلیدر روا: اتین روایا تأویل: احتمال سوم

نه  ،ستندیم نیقت تسلیو حق یاست که در برابر اوامر اله یبه متکلمانت مربوط ین روایوارد شده در ا
ن باورند که منظور از یبر ا یت دوم برخیدرباره روا. اندهکه در صف نخست دفاع از حق قرار گرفت یمتکلمان

 یعنی (یحات پاورقیتوض، 460ص، ش1375ابن بابویه، ) ث علماء اهل سنت هستندین حدیعصابه در ا
نسبت  یشتریه عناد بیمتکلمان از بق... اعم از اهل سنت و خوارج و، )ع( تیدر هر گروه از مخالفان اهل ب

 . دارندبه حق 

  گرید یبرخ ینهبه تکلم و  یبرخه یتوص -2-2
، افته بودیت پرورش یدر مکتب اهل ب )ع(صادق  امام سجاد تا روزگار امام که از زمان یابوخالد کابل

مؤمن  ییاز سو. (424ص، 2ج، 1404، یطوس) «نکن چ کس تکّلمیبا ه»: به من فرمود امام نقل کرده که
، دیرا که بر آن هست یتید و راه هدایبا آنان مخاصمه ]جدال[ کن»: نقل کرده که )ع(صادق  امام الطاق از

، الف 1414، دیمف) «دیبا آنان مباهله کن )ع( یت[ علیلت و حقانید و درباره ]فضین و آشکار کنییشان تبیبرا
 . (75ص

 یگریبه بحث با مخالفان دستور داده و در د امام از آنها یکیدر  ؛ات به ظاهر متعارض هستندین روایا
ابوخالد . کندیم ن تعارض را آشکاریات راه حل ایجستجو در روا اما، و مناظره باز داشته است از بحث

 یکردند و سؤاالتینه گردش جمع شده بودند و با او بحث میدم که اهل مدیمؤمن الطاق را د :دیگو یکابل
امر کرد آیا امام به تو : گفت. ما را از کالم بازداشته امام: ک شده و گفتمیبه او نزد. شدین آنها رد و بدل میب

برو به دستورش : مؤمن الطاق گفت. چ کس تکلم نکنمیامر فرمود با ه یول، نه: ؟ گفتمییبه من هم بگوکه 
گاه کردم امام من بر. عمل کن صاحب  !ابا خالد یا»: د و فرمودیخند امام. وارد شدم و او را از ماجرا آ

)در  نندیت را بچیتو اگر بالها یول،کند یم رد و کالم آنان را نقضیگیم کند و اوجیم الطاق با مردم مناظره
، 2ج، 1404، یطوس) «(یخوب دفاع کن یتوان ی)نمیپرواز کن یتوانینم ند(یبگو یمخالفت با تو کالم

 . (424ص
 (عصادق) امام از کالم از یات نهیز درباره روایار نیو محمد بن عبدالله الط آل سام یمول یعبداالعل

 . (638و  610صص، 2ج، همان) کرد تأییدمانند آنان را  یمناظره افراد ماهر امام کردند و سؤال
ه فِس نَ لِ  ُل َو أَ تَ یَ  ل  کُ ومًا فَ قَ  ُت یهَ نَ  کّلموا وتَ یَ ن ومًا أَ رُت قَ ُامِ  یناِ »: ه کهت شدیروا )ع(صادق  امام از نیهمچن

هر کس  یول ،را از آن باز داشتم یدستور مناظره دادم و گروه یمن به گروه؛ «هسولِ َر لِ  لله و ةَ یعصالَم  ُد یریُ 
، 2ج و 399ص، 1ج، همان) کندیم ینافرمانبا خدا و رسولش  کند ویم تأویلآن را درباره خودش 

واگذار  یبا مخالفان را به هر کسبحث کالمی ر یامر خط عهیش انامام ،اتین روایبر اساس ا. (508ص
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ی بلکه مهارت کاف، کندینم تیمناظره کفا یت هم برایبا معارف اهل ب ییان تنها آشناین میدر ا. کردندینم
 سه ین که شاگردیبا ا یابوخالد کابل، روازاین. مناظره است انجام یاز شروط الزم برا یکی در فنون مناظره

از ، کندینم دایاجازه مناظره پ، ت آشناستیبا معارف اهل ب یازه کافاندهب اش دارد و طبعاً را در پرونده امام
 . ستیبرخوردار ن یرو که از مهارت کافآن

ر متخصص را از یز توجه کرد که هر دو گروه متخصص و غیر نیت زیرواد به یات باین روایدر برابر ا
که چهره سرشناس قم  ـ یاشعر یسیاز محمد بن ع یقم یاشعرسعد بن عبدالله . کالم باز داشته است

د یپرس )ع(ابوالحسن  امام بن بالل از یعل: ن آمده بودیچن 1بن بالل یکند که در کتاب علیت میروا ـ است
 تأویلن ین سخن را چنیان متکلم شما ایعیش. اندکرده ین نهیت شده که از کالم در دیپدران شما رواکه از 

گاه ن یاست که از دانش کالم به خوب یشامل افراد ین نهیاند که اکرده ن دانش یکه در ا یافراد اما، ستندیآ
تکّلم یرالمحسن ال یالمحسن و غ»: نوشت امام ا نه؟یگونه است نیا به همیآ. اندنشده یمهارت دارند نه

بحث و تکلم نکنند ، ستیکه خوب بلد ن یخوب بلد است و کس که یکس؛ «فان اثمه اکثر من نفعه، هیف
 . (459ص، همان) اش استدهیشتر از فای)ضررش( ب چون گناهش
 . د به چند نکته توجه داشتیت باین روایا یدر بررس

 یقیست که او از چه طریافته است و مشخص نیبن بالل  یکتاب علت را در ین روایا یسیمحمد بن ع
خ صدوق نقل یت را شین روایا. (278ص، 1416، ینجاش) دا کرده استیپ یبن بالل دسترس یبه کتاب عل

 . (308ص، 12ج، 1413، یی)خو استف یبن بالل ضع یخ صدوق به علیق شیطر ولیکرده 
آن را به  یتوان محتواینم ت است وین روایدر تعارض با ا، ن آمدیش از ایکه پ یاتیچنان که گذشت روا

 یمیتحر یا آن را به صورت نهیخاص حمل کرد و زمان  در ینکه آن را بر نهیمگر ا، رفتیصورت مطلق پذ
بحث و مناظره با  ین است که ضررهایا ین نهیت ذکر شده علت ایان روایچنانکه در پا؛ در نظر نگرفت
، زندیمردم برخ به گمراه کردن یکه مخالفان با طرح مباحث یدر صورت اما، شتر استیبد آن یمخالفان از فوا

چون همه مردم . و پاسخ به شبهات مخالفان اقدام کنند ینید یدفاع از باورها یالزم است متکلمان برا
اصیل و  یر شبهات مخالفان دست از باورهایثأندارند و ممکن است تحت ت یتخصص و مهارت کاف

 . خود بردارندصحیح 
دارد  یف متعددیچون متکلم وظا، ستیکالم نعلم از  ینه یاز مناظره کردن به معنا ینه ،نیا عالوه بر

توان ینم مناظره کردن با مخالفان است و مناظره را، نهیف متکلم در صورت مساعد بودن زمیاز وظا یکیو 
عبدالرحمن با  یا»: به عبدالرحمن بن حجاج فرمود )ع(صادق  امام چنانکه ؛با علم کالم دانست یمساو

، 2ج، 1404، یطوس) «ده شودیچون شما د یان افرادیعیان شیمن دوست دارم در م، نه تکلم کنیمردم مد
نشسته و با مردم تکلم  یم دستور داده بود که در مسجد النبیهم به محمد بن حک )ع(کاظم  امام. (741ص

                                                           
رجال  یهانسخه یدر بعض .هم السالم استیعل یعسکر امام و یهاد امام، جواد امام ی از اصحاببن بالل بغداد یعل. 1

ن اساس یبر ا. برشمرده است )ع( یهاد امامان یاو را از راو یهم آمده است و نجاش )ع(رضا  امامنام او در اصحاب  یطوس
/ 395، 381، 371، 359، صص1415ی، طوس/ 278، ص1416ی، )نجاش است )ع(ی هاد امامت او هم احتماال از ین روایا

 . (306، ص12جیی، خو
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تو به آنان : فرمودیشد و میا میگزارش مناظرات او را جو امام ،رفتیم امام نزد ویهرگاه . و مناظره کند
 . (746ص، 2ج، 1404، یخ طوسیش) دادند؟ یو آنان به تو چه جواب یچه گفت

از  یمرد: دیگویاست م )ع(دق صا امام انیکان و موالیعقوب که از نزدیونس بن ی یگریدر گزارش د
مناظره  امام خواست با اصحابیاو م. با او مناظره کرد و او را مغلوب کرد امام، آمد )ع( صادق امام شام نزد

من  یول: مدیپرس با تعجب . منیگفتم با او بحث کنیم یستدانیاگر کالم م: فرمود رو به من امام، ندک
م ترک یگویمن منان اگر آنچه را یبر ا یمن گفتم وا: فرمود امام. دیاهکرد یده بودم که شما از کالم نهینش

عقوب یونس بن ی. (173ـ 171صص، 1ج، 1363، ینیکل) آورند یخواهند رویم کنند و به انچه خود
. ن نبودهیکه چنیدرحال، از کالم نموده بود یرا حمل بر نه امام شاتیفرما، داستیخودش پ تهکه از گفچنان

ن یمتکلم یتکلم نداد و از او خواست تا در پ هبه او اجاز امام ،کالم متبحر نبود نهیچون در زم یو ییاز سو
 . حاضر کند امام رفته و آنها را نزد

 دانش کالم یر یبه کار گ یهاوهیو ش آموزش کالم -3-2
. آموزش مناظره و نحوه تکلم با مخالفان به اصحاب است، نه علم کالمیت ائمه در زمامااز جمله اقد

 . اندانجام داده یاقداماتن راستا یآنان در ا

 هانهیزمشیبه مقدمات و پت پرداختن یان اهمیب -1-3-2
از جمله متکلم الزم است با متون . شود یط یش از پرداختن به مناظره با مخالفان الزم است مقدماتیپ

داشته  یط آنها توجه کافیز به مخاطبان و شرایداشته باشد و در هنگام به کار بستن آنها ن یکاف ییآشنا ینید
 . باشد

 ینیبا منابع و متون د ییآشنا-2-3-2
آشناساختن آنان با منابع ، ت شاگردان و متکلمانیج کالم و تربینه ترویائمه )ع( در زم اقداماتاز  یکی

 احتجاج و یهاوهیبر پدرم وارد شده و ش یاعده: ندیفرمایم )ع(باقر  امام. مورد استفاده در علم کالم بود
د؟ یا از ناسخ و منسوخ قرآن اطالع داریآ: به آنها فرمود امام. ان کردندیرا ب خصومتشان با مردم )اهل سنت(

واداشته است؟ چه بسا حالل خدا را حرام و حرام خدا را ز شما را به تکلم یپس چه چ: فرمود. نه: گفتند
ورود در مباحث  یشرط الزم برا، ن اساسیبر ا. (65ـ64صص، 1363، نیاز مولف یجمع) دیحالل کن

 ات استیمانند قرآن و روا ینیبر متون د یو بلکه تسلط کاف ییآشنا یکالم

 یشناسمخاطب-2-3-2
از مؤمن  )ع(صادق  امام. ن عوامل مؤثر در امر مناظره و تکلم استیتراز مهم یکی توجه به مخاطب 

، ی)نجاش داشت یاریبود و با مخالفان مناظرات بس امام که از متکمان زبردست و از شاگردانالطاق 
و تمایل سرعت  :د و فرمودیبه بصره پرس رباره مردم بصره و گزارش سفرشد، (325، 192صص، 1416
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د که او به سراغ ه کریتوص امام. کم یلیخ: گفتمومن الطاق ؟ یافتیآنها را چگونه  پذیرشو ع( یتشبه )مردم 
 . (93ص، 8ج، 1363، ینیکل) ها دارندیکیبه ن یشتریل بیآنان تما ونچ، ها برودجوان

 آموزش داده شده ور یابوبصبه ات هر دسته از مردم یگر پاسخ و واکنش متناسب با روحید یتیدر روا
ت خواستند یو کمک و هداااگر از  یول، ددعوت نکن شانیا یدوست یبه سو خواهد که مردم رایم اواز  امام

مناظره به و  کرده و به مخالفتااگر با پاسخ دهد و ، و خواستندااز  یشتریاگر مطالب ب ،دکن ییآنها را راهنما
 . (232ص، 1ج، 1330، یبرق) دبا آنان مناظره کن ،برخاستند
 یابیتوان ارزیز میارچوب نهن چی)ع( با ابن عباس درباره احتجاج با خوارج را در ایعل امام یهاهیتوص

 تأویلمختف قابل  یهاقرآن احتجاج نکن چون به شکل استناد به بابا خوارج کنند که یه میشان توصیا. کرد
بهتر است با سنت رسول خدا با . دهندیگر پاسخ تو را مید یاآنها به گونه ییبگو یزیاگر چ، ر استیو تفس

 . (77نامه ، البالغهنهج) نداشته باشند یزیکه راه گر یآنان احتجاج کن

 آفات مناظره توجه به -3-3-2
باطل  یهاوهیموجود در جامعه در احتجاجات خود از ش یهاانیر جریتحت تأث، عهیمتکلمان ش یگاه

ز متکلمان را برحذر ینه نین زمیعه در ایش انامام. شدندیم ییهابیا گرفتار آفات و آسیکردند و یاستفاده م
 . کردندیم اریها هشها و گردابن دامیاداشته و آنان را نسبت به فروافتادن در 

 اسیق-1-3-3-2
اهل سنت و به  یوه از سوین شیا. شدندین دچار آن میبود که متکلم یآفات نیتراس از جمله مهمیق

 ـشدیافت نمیات یات و روایآنها در آ یبرا یکه پاسخ یبه مسائل ییاز پاسخگو ـیو درماندگ یعلت ناچار
 یم متکلمان بزرگینیآنگاه که بب. زدندیشتر به آن دامن میب 1اسیو ق یرفت و بخصوص اصحاب رأیبه کار م

ن امر افزوده یبر تعجبمان از ا ،کردندیوه در تکلم استفاده مین شیگاه از ا و زراره، چون مؤمن الطاق
یان میب یوه مناظره مومن الطاق با مرد شامیش یدر نقاد امام. (559ص، 2ج، 1404، ی)طوس، شودیم

، ینی)کل تر بودینکه باطل تو قویجز ا، یباطل او را نابود کرد، یو با امر باطل یاس کردیکنند که تو ق
از  یتر است که برخبین امر آنگاه عجیا. (403ص، 2ج، 1404، یطوس: نک/ 173ص، 1ج، 1363

، ینیکل) افت کنندیدر امام اس ازیق یبرا یکردند تا مجوزیم تالش میان و بزرگان چون محمد بن حکیعیش
، 1363، ینی)کل ناپسند استوه ین شیاستفاده از ا دهند کهتذکر می عهیش امامان اما، (56ص، 1ج، 1363

 . (59ـ  54صص، 1ج

 رد علم و توقف -2-3-3-2
. طبیعی ارائه دهد یپاسخ یهر سؤال به نوع یکند برا ین است که فرد سعیا تکلماز آفات مناظره و  یکی 

، )ع( ائمه، رونیازا. وجود دارد یبدون پشتوانه علم یان نظریاحتمال ب در این صورت، که است
                                                           

داشتند  یشترید بیاس تاکیو استفاده از ق یعقل یهابر استدالل یو اعتقاد یدر برخورد با مباحث فقه، اسیو ق یأاصحاب ر. 1
 . (3597، ص9ج، ش1379ی، پاکتچ: )نک داشتند ینیبر استفاده از نصوص د یشترید بیکأت، ثیدر برابر آنها اصحاب حد و
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ث فهم و یاز احاد یدر برخ .(59، ص1ج ،1363 ،ینیکل) داشتندیز برحذر مین آفت نیشاگردانشان را از ا
، 1363؛ ینیکل) انداء و مؤمنان خاص دانستهیرا فقط در حد توان مالئکه و انب ت)ع(یث اهل بیتحمل احاد

تواند ینجاست که رد علم و توقف در بحث میا .(48ـ41، صص1362، صفار /403ـ401، صص1ج
ا با یآ: به من فرمود )ع(باقر  امام کند کهیار نقل میمحمد بن ط. نادرست بازدارد یهامودن راهیانسان را از پ

. یآر: گفتم ؟دهیمی آیا به تمام سؤاالتشان پاسخو : فرمود. یآر: ؟ گفتمیکنیم تکلممردم مخاصمه و 
، 1330، یبرق) «)به ائمه( کجاست؟ )موضوع( رد علم ن صورت راهیدر ا :ذاً اِ  دِ الَر  باُب  َن یأَ فَ »: فرمود امام

ت یاز عموم، کرده است ینه یبدون پشتوانه علمو سخن گفتن دادن  که از فتوا یثیاحاد. (213ص، 1ج
، 1330، یبرق/ 43-42صص، 1ج، 1363، ینیکل) شودیز میشامل تکلم و مناظره ن برخوردارند و یشتریب

 . (207ـ204صص، 1 ج

 از مراء ینه-3-3-3-2
 یشتر به معنایو ب (195ص، 4ج، 1408، یحیطر) جدال است یو به معنا (یشه )م ر یاز ر مراء

، )ع( ائمه. که در آن هدف اصلی مخالفت با خصم و ساکت کردن او است رودیمشاجره و مجادله به کار م
در ؛ «راءالِم  یفِ  ُل دُخ یَ  ال کاَن »: اندهدآور )ع( یحسن مجتب امام چنانکه درباره، کردندیز میمراء پره خود از

ن مَ »: ندیفرمایهم م )ع( یحضرت عل. (237ص، 1ج، 1363، ینیکل) شدیجدال و کشمکش وارد نم
، البالغهنهج) جدال را رها کند است، بایدش خوی یهر کس نگران آبرو؛ «راءَ الِم  ِع َد یَ له فَ رِض ِع بِ  نَّ َض 

، 1ج، 1363، ینیکل) اندهتواضع دانست یهاز ترک مراء را از نشانهین (ع)صادق  امام. (362حکمت 
، 2ج، 1363، ینیکل) در باب ترک مراء و خصومت وارد شده است یاریبسات یروا. (144و  122صص
از کالم آورده یات نهیدر زمره روا آنها را یبرخکه  (309ص، 1363، یابن شعبه حران/ 302ـ300 صص

 . (454ص، ش1375ابن بابویه، ، «عز وجل اللهِ  یفِ  راءِ الِم  َو  داِل و الِج  الِم الکَ  ِن َع  یهالنَ  باُب »نک. ) اند

  یبه سؤاالت احتمال ییهاآموزش مناظره و پاسخ -4-3-2
ن خواهد گفت و تو در یالعوجاء به تو چنیابن ابداد که یالطاق آموزش مبه مؤمن )ع(صادق  امام 

یابن اب. ره شدیالعوجاء مناظره کرد و بر او چیپس از آن با ابن اب وی . ...بده ین جوابیعوض به او چن
حرف  مطلب، نیا: گفت، نه ساکن بودیکه در مد )ع(صادق  امام ن مباحث ازیا یریالعوجاء با اشاره به فراگ

در . (433ص، 2ج، 1404، یطوس) اندبلکه شتران آن را از حجاز حمل کرده، ستیشه خودت نیو اند
، یبرق/ 425-424صص، 2ج، همان) ندردکیبه مومن الطاق ارائه م ییهاآموزش امام زین یگریموارد د
 . (145-144صص، 1ج، 1330

 امام از یسؤال در باب مسائل کالم 500د و یرس )ع(صادق  امام به محضر یهشام بن حکم در من
پاسخ مناسب را  امام ند ویگوین میگفت مردم )اهل سنت( چنیهشام م. به او پاسخ فرمود امام د ویپرس

 :ت فرمودیم داد و در نهایهشام را تعل )ع(صادق  امام گریدر گزارش د. (551ص، 2ج، همان) کردیان میب
. پس از آن هشام را دعا کرد امام ؟!یدشمنان ملحد ما را از ما دور کن یکه بتوان یدیفهمخوب ا مطلب را یآ

، 1414، ید مرتضیس) د بر من غلبه نکرده استینه توحیدر زم یاز آن زمان تاکنون کس :دیهشام گو
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: فرمود امام تیصحبت کرد و در نها... ت ویاراده و مش، رامون قضا و قدریونس پیبا  )ع(رضا  امام. (52ص
، یبرق) «ان کردمیب به صورت منظم تیبرا یخواستیرا که م یزیهر چ»؛ «دیء ترینظمت لک کل شقد »
 . (245ص، 1ج

 )ع(صادق امام در چند مرحله نزد ، سلیمانزینحسن بن حسن  مان بن خالد بایسل یهاان بحثیدر جر
 . (651ص، 2ج، 1404، یطوس) به او آموزش داد امام آمد و

 مناظره یهاوهیآموزش ش -5-3-2
مانند ها وهیش یکردند از برخیه میشاگردان خود به آنها توص تیدر تربچنان که گذشت عه یش انامام 

 . کردندیغ میز خود تبلیها را نوهیش یبرخ. اس استفاده نکنندیق

 مباهله -1-5-3-2
با مباهله  یبه دستور خدا برا کرم )ص(امبر ایپهای مناظره در اسالم بوده است. مباهله یکی از شیوه

. (18ـ 17صص، 1ج، 1963، نعمان یقاض/ 81ص، 2ج، 1404، ابن بابویه) نجران اقدام کرد ینصارا
: دفرموت یدر نها امام د وکرصادق)ع( ارائه  امام از مناظرات خود با اهل سنت به یگزارش نیز ابومسروق

به وی مربوط به آن را  یز آداب مباهله و دعاهایدر ادامه ن امام «.آنان را به مباهله دعوت کن ،ن شدیاگر چن»
ق نموده و یوه تشوین شیبه استفاده از ا )ع(صادق  امام. (515ـ  513صص، 2ج، 1363، ینیکل) دکرم یتعل

د یبا آنها بحث کن؛ «السالمهیعل یعل یباهلوهم ف ه ویانتم عل یالذ ینوا لهم الهدیخاصموهم وب»: فرمودند
 1414، دیمف) دیبا آنها مباهله کن )ع( ید و درباره علیشان آشکار کنید برایرا که بر آن هست یتیهداو راه 
 امام درباره )ع( یهاد امام تیکه شاهد وص یشخصز ین )ع( یهاد امام پس از شهادت. (75ص، الف

ناچار شهادتش را اعالم  دعوت به مباهله شد و به، رونیااز .کردمین موضوع را کتمان یا ،بود )ع( یعسکر
 . (324ص، 1ج، 1363، ینیکل) کرد

، (59ص، 1416، ینجاش، ق352زنده در سال ) یصفوانمحمد بن احمد الله ابو عبدبعد  یهادر دوره
 ا رفتیاز دن یو بعد از مباهله قاضمباهله کرد  یقاضبا ، تامام رهموصل دربا یبا قاض بحث پس از

 . (393ص، 1416، ینجاش)

 پرورش شاگردان -4-2
شاگردان ائمه در . ق آنها استیت شاگردان و انتشار معارف از طری)ع( ترب ائمه اقداماتاز  یکی

. اندداشته یدر رشد و توسعه فرهنگ اسالم ییمتبحر بودند و نقش بسزا یگوناگون علوم اسالم یهاعرصه
ن یاز ا یکی. انددهیر کشیبه تصوم را یراث عظین میاز ا یاگوشه یو نجاش یطوس خیفهرست ش یهاکتاب
ز اهتمام یت شاگردان نیبه ترب، یو کالم یمعارف اعتقاد یدانش کالم بود که ائمه عالوه بر القا هاعرصه
 :ر استیبه شرح زدر این زمینه ائمه  اقداماتاز  یبرخ. اندداشته
 



 
 
 

  321)بر پایه مطالعات حدیثی(/ اسماعیل اثباتی  علم کالم ( وع) عهیان شامام

 مختلف یهاپرورش شاگردان در رشته -1-4-2
 )ع(صادق  امام نزد یشام یمرد. ت کرده بودندیرا ترب یمختلف شاگردان یهانهیعه در زمیش انامام 

ه دربار: ؟ گفتیمناظره کن یخواهیم یانهیدر چه زم: فرمود امام. خواهم با تو مناظره کنمیم: آمد و گفت
عرب ات یزبان و ادب هخواهم درباریم :پس از آن گفت. با حمران مناظره کن: فرمود امام .قرآن و قرائت آن

به زراره  امام. خواهم مناظره کنمیفقه م هنیسپس گفت در زم. کرد یابان بن تغلب را معرف امام. بحث کنم
، استطاعت را و در زمینه مؤمن الطاق، کالم نهیبحث در زم یبرا امام پس از آن. با او مناظره کن: فرمود

. کرد یت هشام بن حکم را معرفامام مناظره در موضوع یو برارا هشام بن سالم ، دیتوح را و در مبحث اریط
 امام، خواهم با خودت مناظره کنمیم :گفتیرفت و مینم امام ر بار مناظره با اصحابیابتدا ز یمرد شام

که  یاتبسم کرد به گونه امام پس از مناظره. یاره شدهیا بر من چیگو ینها غلبه کردیاگر بر ا: به او فرمود
انت یعین شیکه در ب یبه من نشان ده یخواستیا میگو: گفت یمرد شام. ان شدیمبارکش نما یهادندان

 . (560ـ554صص، 2ج، 1404، یطوس) ن استیچن: فرمود امام، یدار ین مردانیچن
هم  امام مختلف مهارت داشتند و علومدر  امام ن نکته است که اصحابیا یایگو یت به خوبین روایا

ا بر یره شدن بر شاگردانم گویدر صورت چ :دبه مرد شامی فرمو که یکرده است تا حد تأییدمهارت آنها را 
 . یاره شدهیمن چ

 انامام اصحاب در حضور همناظر  -2-4-2
 انامام کردند وین بحث و مناظره میا با مخالفیگر و یبا همد انامام اصحاب در محضر یدر موارد

ها و در رشته )ع(صادق  امام اصحاب ن موارد مناظرهیاز جمله ا. نداهبود مناظراتن یشاهد و داور در ا
و  558ـ  554صص، 2ج، همان) ن به آن اشاره شدیش از ایپاست که  یگوناگون با مرد شام یهانهیزم
 . (173ـ171صص، 1ج، 1363، ینیکل: ک.ر

از  یامجالس که عدهن یاز ا یکیدر . دادیل میه کالس درس تشکیشب یمجالس یگاه )ع(صادق  امام 
به هشام بن حکم که  ،ار حضور داشتندیهشام بن سالم و ط، من الطاقؤم، نیاصحاب چون حمران بن اع

؟ هشام یکرد )و مناظره( و چگونه از او سؤال ید چه کردیبن عب وبا عمر ییگویا نمیآ :جوان بود فرمود
، یطوس: گر نکیدرباره موارد د، 171ـ169صص، 1ج، 1363، ینیکل) شرح داد اش ران مناظرهایجر

 . (637ص، 2ج، 1404

 مناظره یهاروش ینقاد -3-4-2
به  یکردند و روشهایان میاشکاالت آنها را ب، )ع( ائمه، شانیدر حضور ا انامام پس از مناظره اصحاب

 . (77 نامه، نهج البالغه: کبه عنوان نمونه ن) دکردنید مشاگردانشان را نق همناظر هویکار رفته و ش
 است که در آن )ع(صادق  امام با اصحاب یان مناظره مرد شامین مورد جریبارز ا یهااز نمونه یکی
 یمناظره کنند و همگ یخودشان با مرد شام یتخصص یهانهیک شاگردانش دستور داد تا در زمیکیبه  امام

بری یث میتو سخنت را دنبال حد»: کرد و فرمود بن اعین مرانرو به ُح  امام سپس. بر آن مرد غلبه کردند
ولی ، گردییث میدر پی حد: هشام بن سالم فرموده ب خطاب رسی وی[ و بحق مییگویمربوط سخن م]
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: د و فرمودکراحول  . سپس امام رو بهتوانی [یولی نم ،ییمیخواهی مربوط سخن بگودهی ]یص نمیتشخ
کنی و باطل تو یرد م دیگر اطلیب همطلب باطل را ب ،شوییاز موضوع خارج م و کنییاس میار قیبس

 هی که هرچه خواهی بیگویتو چنان سخن م: س ماصر شد و فرمودیمتوجه قامام سپس . روشنتر است
از باطل تو را با آنکه حق اندك ، زییآمباطل میهب حق را. دورتر شود، کتر باشدیص ( نزد)غمبر یث پیحد
خدا که هب :دیونس گوی. دیهست د و بامهارتیپریای مشاخههای بو احول از شاخهتو . کندیاز مینار بییبس

ولی  ،دیفرمایم، آنچه در باره آن دو نفر فرمودمشابه هشام هم هنسبت بکه امام صادق )ع( کردم یمن فکر م
تا  ،ت نباشد(یگونه جوابی براچیبطوری که ه)خوری ین نمیزمههر دو پا ب های هشام تو ب: فرمودامام 

یخودت را نجات م ،دا گرددیتت هوینکه نشانه مغلوبیمحض اهب)کنی ین برسی پرواز میزمهخواهی ب
، ینیکل) 1«دیآشفاعت ما دنبالش می، خود را از لغزش نگهدار. دید با مردم سخن گویی بایمانند تو، دهی(
 . (558ـ  554صص، 2ج، 1404، یطوس: ن نکیهمچن/ 173ص، 1ج، 1363

به  امام. از اصحابت مناظره کنم یکیخواهم با یم :آمد و گفت )ع(صادق  امام نزداز خوارج  یکی 
مرد . روز شدیپ یکرد و بر مرد خارج مناظرهاو . مناظره نمایدشخص  مؤمن الطاق دستور فرمود که با آن

ان اصحاب یدر م: فرمود امام. افت شوندی ین افرادیان اصحابت چنیکردم در میگمان نم: گفت یخارج
ا خوشحالت یآ !من یموال: شده بود گفت ار خوشحالیمن الطاق که بسمؤ !ن هم هستیشتر از ایمن ب

مؤمن . یک حرف حق هم نگفتی یحت یول، یره شدیو بر او چ یمرا خوشحال کرد: فرمود امام کردم؟
وه یش، اسیو ق یاس تکلم کردیقچون تو بر اساس : فرمود امام چگونه و چطور ممکن است؟: دیالطاق پرس

 . (430ص، 2ج، همانطوسی، ) ستیمن و پدرانم ن
شود که بطالن ینم لیدل، حق منجر شده است یروزینکه مناظره به پیا امام ن اساس از نگاهیبر ا

وه مناظره به یو ش هانکات مربوط به نوع استدالل، روازاینده گرفته شود و یمقدمات و نوع استدالل ناد
 . شدیم اصحاب گوشزد

 ن شاگردانیو رفع اختالف ب یداور  -4-4-2
ن آنها یخواستند که بیشان میاز ا امام با مراجعه به با هم اختالف داشتند و یدر موارد انامام شاگردان

ا یامبر هستند یا پیکه آ یو وص امام اممق هس درباریبن ُخنَ  یعفور و معلّ ییبن ابعبد الله  چنانکه. کند یوردا
ابرأ ممن قال انا  !الله ا عبدی»: فرمود امام، رفتند امام چون نزد، با هم بحث کردند، کوکارین یتنها عالمان

. (515ص، 2ج، همان) زارمیم بیبر هستامی)باور داشته باشد( که ما پ دیکه بگو یاز کسعبدالله!  یا؛ «اءیأنب
عاقل بود به عنوان داور  یرا که فردعروة القتات جمع شده و  کناسه کوفه لهز در محیان نیعیاز ش یبرخ

 امام را به ییآنچه آنجا اتفاق افتاده بود و نظر نها، پس از آن. کردندیبا هم بحث و مناظره مانتخاب کرده 
 . (669ص، 2ج، همان) کرد تأییدن کار آنها را یا امام کردند وعرضه 

اد کرده که از هشام بن سالم و هشام ی انامام شاخصپانزده نفره از اصحاب  یاز اجتماع یکشابوعمرو 
محمد بن ، هشام بن سالم. د با هم مناظره کنندیدر موضوع توح یبن حکم خواستند تا درباره مسائل اختالف

                                                           
 .در ترجمه این روایت از ترجمه آقای مصطفوی استفاده شده است. 1
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ت ینها در، ت دادیمحمد بن هشام رضا یر را به عنوان حکم انتخاب کرد و هشام بن حکم به داوریعم یاب
شان یشان خواستند تا راه درست را براینوشتند و از ا )ع(کاظم  امام به یانامه ،چون دچار اختالف شدند

 . (564ص، 2ج، همان) ان کنندیب

 از شاگردان و پاسخ به سؤاالت آنها یبانیت و پشتیحما -5-4-2
ت از آنها یسؤاالت آنها بودند و به حما یت شاگردان همواره پاسخگویعه پس از پرورش و تربیش انامام

آمده و پاسخ خود را  امام نزد، شدندیم همانددر یاز هرگاه در مناظرهین، )ع( ائمهپرداختند و اصحاب یم
 . کردندیافت میدر

روز ینکه اگر پیکنم به شرط ایبا تو مناظره م : منبه هشام بن حکم گفت یل عالف معتزلیابو الهذ
، ستین نیچن: هشام گفت. یتو به مذهب من وارد شو ،روز شدمیم و اگر من پیبه مذهب تو درآ ،یشد

اگر من شکست خوردم و در مناظره  یول، یکن یروین و مذهب من پید از دیتو با، روز شدمیبلکه اگر من پ
، 1414، ابن بابویه) میگویپرسم و به تو میروم و پاسخ سؤال تو را از او میخود م امام نزد ،مغلوب شدم

 . (43ص
سؤال  امام از، شدین درمانده میاز پاسخ به سؤاالت مخالف یوقت یادیز در موارد زینهشام بن حکم 

به حج رفت و . هشام از پاسخ به او درمانده شد، یصانیاز مناظرات هشام با ابوشاکر د یکیدر . کردیم
تو ، گفتن خواهد یدر جوابت چن، ن بپرسیاز او چن: فرمود امام .سؤال کرد )ع(صادق  امام له را ازأمس

ن ید ایمفه دن سخنان هشامیپس از شن یصانیابوشاکر د. ... ن بپرس و او چنان خواهد گفت ویدوباره چن
 یگزارش. (129-128صص، 1ج، 1363، ینیکل) است از حجاز آمده مطلب نیا: است و گفت امام سخن

. (430ص، 2ج، 1404، یطوس) ز نقل شده استیمن الطاق نؤو م یصانین از مناظره ابوشاکر دیه به ایشب
، 1330، یبرق) شدندمی یبانیپشت)ع( ائمه  یوه از سوین شیز به همیمان بن خالد نیو سل منصور بن حازم

 . (651ص، 2ج، 1404، یطوس/ 279ص، 1ج

 به سؤاالت ییو پاسخگو  یان مسائل و موضوعات کالمیب -6-4-2
 یهاتیط روزگار خود فعالیت و شرایبه فراخور موقع، عه عالوه بر مجالس مناظره و بحثیش انامام 
 . کرد یر بررسیز یهاتوان در حوزهیرا م انامام یهاتالش. داشتند یمتعدد یکالم

، ینیکل: به عنوان نمونه نک) مانند مناظرات ائمه با زنادقه، ن در برابر الحادیانت از اصل دیالف( ص
 . (79ـ  72صص، 1ج، 1363

، )همان مانند مناظرات ائمه با اهل کتاب؛ ت آن در برابر اهل کتابیانت از اسالم و اثبات حقانیب( ص
 . (98و  90صص

، )همان مانند مناظرات ائمه با اهل سنت؛ ر فرقیان آن در برابر سایع و دفاع از کیت تشیج( اثبات حقان
 . (285ص، 2ج و 58 ص

ت هر کدام از ائمه امام در اثبات )ع( انات ائمهیبمانند ؛ عهیر فرق شیسا یه و نفیامام تید( اثبات حقان
 . (328ـ  292صص، 1ج، همان) شودمیز محسوب ین هاهر فرقیرد سا یکه به نوع)ع( 
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 ... قرآن و، تامام، اریجبر و اخت، هیتشب ید و نفین در موضوعات مختلف مانند توحیق دیان حقایهـ( ب
ن یهمچن) منعکس شده است یو کالم ییروا یهاها در کتابن تالشیمربوط به ا یهااز گزارش یبرخ

 . (82ـ49صص، 1396، ییبرنجکار و رضا: نک

 از کالم ینه اتیروا -3
 نهیمثبت بوده و در زم کالم نسبت به علم انامام جه گرفت که موضعیتوان نتیان شد میبا توجه به آنچه ب

 انامام ده ازیرس یهاتیان روایدر م اما، از آنها اشاره شد یانمودند که به گوشه یاریبس یهاتیکالم فعال
با استناد  یبرخ. اندنموده یعه از تکلم و کالم نهیش انامام یوجود دارد که در موارد یشواهد )ع( معصوم

 اندمطرود شمرده انامام ا از نظرعلم کالم برآمده و آن ر یکل یدرصدد نف یگریدل یدال وث ین احادیبه ا
، 1386، یطبرس /178ـ176و  63ـ62صص، 1409، ید ثانیشه/ 21ـ19صص، 1370، د بن طاووسیس)

 . (4ص، 1ج
ن یات که در همیر روایات با ساین رواین ایب یالزم است هم در جهت رفع تعارض ظاهر، روازاین

 . شوند یبررس نهی از علم کالم اتیروا، یشبهاتن یچنبه  ییپاسخگو یبحث گذشت و هم برا
توان آنها را در چند ید م،کالم را برداشت کر علم از یتوان از آنها نهیم یکه به نوع یاتیبا تأمل در روا

  شود:که در ادامه مطرح می دم کریدسته تقس

  مناظره یهاوهیاز ش یبرخ ینه -1-3
. نادرست مناظره دانست یهاوهیش یبرخ یتوان ناظر به نفین باب را میات واردشده در ایاز روا یادسته

ان را از مراء یعیآنان شن یهمچن .ندارد ییاس جایاستدالل بر اساس ق، شیعه انامام مکتبدر به عنوان مثال، 
ات یبه ترک قرآن و رواکه منجر  یافراط ییگراعقل )ع( تیاهل ب یدر مدرسه کالم. دادندیز میشدت پره به

انسان!  یا: دیفرمامیعقل و حس  یهاتیبا اشاره به محدود، صادق )ع( امام چنانکه، استده ینکوهشود 
ن دو یبا ا، پوشاندمیآن را  ،فتدیبر چشمت ب یسوراخ سوزن شود و اگرمیر نیس ،قلبت را بخورد یااگر پرنده

ونس بن یدر جواب ( و 93ص، 1ج، 1363، ینیکل) ؟!ین را بشناسیملکوت آسمانها و زم یخواهمی
)متکلمان( اگر آنچه را  نانیبر ا یمن گفتم وا: فرمود. مخالف علم کالم است امام پنداشتیم عقوب کهی

 . (173ـ171صص، 1ج، 1363، ینیکل) آورند یخواهند رویم نچه خودم ترک کنند و به آیگویمن م

 افراد از کالم یبرخ ینه -2-3
، در کالم مناظره با مخالفان نداشتند یبرا یا مهارت کافیکه علم  یافراد، شتر اشاره شدیچنانکه پ

 .اندشده ینه، از پرداختن به کالم معصومین )ع(
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 هازمان یاز کالم در برخ ینه -3-3
ات یش به حیبوآنها کم یول، کردین را سخت میز هرچند کار متکلمیآمهیط تقیوجود جو خفقان و شرا

کردند یه میعه به شاگردانشان توصیش انامام، شدیحساس م یلیط خیهرگاه شرا یول، دادندیخود ادامه م
 . بردارند یدست از مجادالت کالم یمدت یکه برا

جدل در رد زنادقه و  یهااست که دستور به نوشتن کتاب ین کسیاول، ق(170. م)یعباس یمهد
بر  یریگسخت وی اقداماتاز  یکی. (296ص، تایب، یوطی)س از زنادقه را کشت یارین داد و بسیملحد

از این رو، برخی از  .(298 ص، همان) شدندمیز کشته ین به زندقه نیمتهم یکه حت ییزنادقه بود تا جا
ونس بن عبدالرحمن به استادش یکردند. به عنوان مثال، اصحاب ائمه از ورود به مباحث کالمی پرهیز می

تو فرستاده  یعبدالرحمن بن حجاج را به سو )ع(کاظم  امام پندارند کهیان( میعی)از ش یاعده :هشام گفت
عمل  امام و به دستور یرفتیتو نامه او را نپذ یول، یبردار تکلمو دست از  یو تو را امر کرده تا سکوت کن

روان آراء گوناگون ینسبت به اصحاب و پ یو یعباس یزمان مهد: هشام گفت ماجرا چگونه بود؟ .یانکرده
 :دیونس گوی اعالم کرد.فه یخل بهطی یک نوشته گوناگون را  یهافرقهوجود المفضل کرد و ابن یریگسخت

اصحاب عمار بن ، هیعمار، از زراره ن نوشتهیا در. خواندندیرا بر مردم م نوشتهن یمن خود شاهد بودم که ا
از هشام )بن حکم( و  یول، اد شده بودیه یقیمان االقطع و جوالیاصحاب سل، هیعفوری، یساباط یموس

دهان از ، امین این بوده که در ایا امام هشام پنداشته بود که منظور. امده بودیان نیبه م یاصحاب او سخن
 زین هشام. ار سخت استیط روزگار بسیکالم فرو بندد و دست از مناظره و جدال بکشد چرا که دوران و شرا

، 2ج، 1404طوسی، ) دیدست کش و مباحث کالمیاز بحث  ،مرد و اوضاع آرام شد یکه مهد یتا زمان
 . (542ص

 موضوعات یاز تکلم در برخ ینه -4-3
آنها  هدربار اند کهکردهه یاند و توصبحث و مناظره خارج دانسته طهیاز ح راموضوعات از  یبرخائمه )ع( 

 یر عرش الهین و زییز که پایدرباره هرچ: دیفرمایبه محمد بن مسلم م )ع( باقر امام کهچنان؛ بحث نشود
، یبرق)... دیی)خدا( سخن نگو درباره آنچه باالتر از عرش است یول، دیی)مخلوقات( سخن بگو است

مخلوقات امر شده  هدربار بحثبه  یگریت دیدر روا. (92ص، 1ج، 1363، ینیکل/ 238ص، 1ج، 1330
ابن / 92ص، 1ج، 1363، ینیکل) انددانستهر یشده و آن را باعث تح یخدا به شدت نه هو از تکلم دربار

درباره هر ؛ «الله یال تکّلموا ف ء ویکل ش یتکلموا ف»: دفرمودن )ع(باقر  امام. (454ص، ش1375بابویه، 
، ش1375ابن بابویه، ) د(ی)بحث نکن دییدرباره خدا سخن نگو یول، د(ی)بحث کن دییسخن بگو یزیچ

جواز تکلم ، از تکلم درباره خدا یمزمان به نهت هین روایا. (92ص، 1ج، 1363، ینیکل: و نک 455ص
 . کندیر موضوعات را اثبات میدرباره سا
قلب  یکوچک هند اگر پرندیفرمایشان میا. زنندیبا میز ین موضوع مثالیفهم بهتر ا یبرا )ع(صادق  امام

 .ینیبیرا نم ییگر جاید، شودبر چشمت نهاده  یاگر به اندازه سوراخ سوزنشود و یر نمیس ،تو را بخورد
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از  یکید که ین خورشیبه ا ییگویاگر راست م ؟!ین را بفهمیملکوت آسمان و زم، ن دویبا ا یخواهیم
 . (455ص، ش1375ابن بابویه، ) حق با توست ینگاه کن یاگر توانست، مخلوقات خداست نگاه کن

ست که به روازاین. کندیان میب یاز تکلم در باب خدا را به روشن ین مثال علت نهیبا ا )ع(صادق  امام 
هرگاه ، نکه به بحث درباره خدا برسندیگفتگو کنند تا او مردم اجازه دارند بحث : ندیفرمایمحمد بن مسلم م

ه او یز شبیچ چیکه ه ییخدا ،ستیگانه نی یجز خدا یمعبود: دیید بگویدیباره شن نیآنان را در ا سخنان
 یاز انتها. (138ص، 1ج، 1330، یبرق/ 456ص، ش1375ابن بابویه، : نک/ 92ص، 1ج، همان) ستین

. برد یم است پیه و تجسیدر دام تشب ینه که احتمال گرفتارین زمیاز تکلم در ا یتوان به علت نهیم تیروا
ات را در باب ین روایا، روازاینت خدا بوده و یفیاز تکلم درباره ک یات نهین روایا از ینیخ کلیبرداشت ش

ات یز روایخ صدوق نیش. (94ـ  92صص، 1ج، 1363، ینیکل) ه استآورد« هیفیالک یعن الکالم ف یالنه»
گرد آورده و از « الله عز و جل یعن الکالم و الجدال و المراء ف یالنه» با عنوان باب یاز کالم را در باب ینه

، ش1375ابن بابویه، ) است یت ذات الهیفیاز تکلم درباره خدا و ک یات داللت بر نهین رواینگاه او ا
 . (461ـ 454صص

 غیع و تبلیاز دعوت به تش ینه -5-3
 انامام اتیح یهاشتر سالیآن که در ب یکردن دعوت به سو یع و علنیتش یغ برایط ناهموار تبلیشرا

گونه آن ید مناظرات کالمیشا ،ییاز سو. نداشت یسازگار یچندان با مناظرات کالم، عه وجود داشتیش
شتر اهتمام خود را یر بحث بیدرگ یهاشد و طرفیع نمیمذهب تش یست باعث دعوت به سویبایکه م

، روازاین. ندیبگو یزیقت چیهرچند بر خالف حق، مذهب خود دفاع کنندمدعا و کردند که از یصرف آن م
ل یاز دال یکید بتوان یشا. ز نبودیآمتیچندان موفق یمجادالت کالم لهیع آن هم به وسیتش یدعوت به سو

، ینیکل: غ نکیاز دعوت و تبل یات نهیدرباره روا) ن امر دانستیرا مربوط به ا انامام یدعوت از سو ینه
 امام سار ازیل بن یفض یچنانکه وقت؛ (203ـ 200صص، 1ج، 1330، یبرق/ 167ـ165صص، 1ج، 1363
اگر خدا : سپس فرمود، نه: فرمود امام م؟یع( فرا بخوانین امر )تشیا یبه سوا مردم را یآ :دیپرس )ع(صادق 

 ن امریدر ااو را رد و یگیم دهد پس گردن او رایم دستور یابه فرشته ،ر او را اراده کندیخ یانسبت به بنده
، 1363، ینیکل/ 202ص، 1ج، 1330، یبرق) ه و اجباراا با اکریبا شوق و رغبت  خواه ،کندیم وارد)تشیع( 

 . (167ص، 1ج
خواهم یکه م یهستم و با هر کس یگر و جدلمناظره یمن مرد: رفت و گفت )ع(باقر  امام نزد یشخص

 کردند ین کار نهیشان را از ایا )ع(باقر  امام. کنمیع( وارد کنم بحث و مناظره مین امر )تشیاو را به ا
 . (201ص، 1ج، همان)

گاه هعه به حوزیش انامام  بسا باعث دانستند که مخاصمه چهیداشتند و م ینفوذ تخاصم و مناظره آ
نتان یبا مردم درباره دکردند ، به مردم توصیه میروازاین. ع شودینسبت به تش یفرد یو دشمن ینیبدب

ورود او ، شود (عیتش)ن امر یوارد ا یاگر خدا بخواهد کس. شودیم دل یمارید که باعث بیمخاصمه نکن
 . (201ص، 1ج، همان)رود یم اشالنه یکه به سو خواهد بود یاپرنده پرواز تر ازشتابان
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مربوط به  )ع( تید که محبت داشتن نسبت به اهل بیفرمایاشاره م معصوم )ع( امام یگریث دیدر حد
نشده ن محبت نهاده یا ید در سرشت آنها نهاده شده باشد و اگر در سرشت کسیر افراد است و بایضم

ن دعوت را در یا یگر حتیات دیروا. (362ص، 1ج، همان) افتدیگران چندان مؤثر نمید یهاتالش ،باشد
 . (165ص، 1ج، 1363 ، ینیکل/ 200ص، 1ج، همان) کنندیز نمیه هم تجوین افراد خانواده و همسایب

 یت نهیاهل ب یاز دعوت به سو ،وجود داشته یریرپذیط فراهم بوده و احتمال تأثیکه شرا یدر موارد
 یشنودارم که از من حرف یامن خانواده: گفتم )ع(صادق  امام د بهیگو یکه شخصچنان. نشده است

از قرآن  یاهیدر ادامه به آامام )ع( . یآر: فرمود امام ع( دعوت کنم؟ین امر )تشیا یا آنها را به سویآ، دارند
 . (362ص، 1ج، 1330، یبرق) دیخود را از آتش حفظ کن د خود و خانوادۀیفرمایاستناد کرد که م

مردم بصره و  یشتر رویب یرگذاریتأث یدهند که برایبه مؤمن الطاق آموزش م امام زین یگریات دیدر روا
 روندیعتر میسر یریهر خ یچرا ه آنان به سو، داشته باشدبه جوانان  یشتریتوجه ب، عیبه تش آنان دعوت

 . (93ص، 8 ج، 1363، ینیکل)

 از بحث و مجادله یدرباره نه یاخالق یهاهیتوص -6-3
 ر سازنده پرداخته استیحاصل و مجادالت غیب یهااز بحث یبه نه یطور عمومبه ات یاز روا یبرخ

تواند هر موضوع یم بلکه، ستین یات اعتقاددر موضوع صرفاً  هان بحثیا. (116ـ 113، ص2همان، ج)
اگر  ایمجادلهد توجه داشت که در هر یبا. را هم شامل شود یو علم یموضوعات شخص یا حتی ینید

آن از  یاجهینکه نتیعالوه بر ا ،ش باشندیت خویصرفا به دنبال اثبات حقان ،مطالبه حق ین به جایطرف
. شودیم نسبت به طرف مقابل یو دشمن ینیبدب یجاد نوعیباعث اهمین مجادله، ، شودینم حاصل

نان یبا وجود اطم یحت ه شدهیشده است و توص یمورد نهیاز بحث و جدل ب یدر موارد متعدد، روازاین
ات ین رواین اساس ایبر ا. میجا دست برداریب یهااز بحث، ت گفته خودینسبت به صحت مدعا و حقان

 . ستیبر مخالفت ائمه با علم کالم ن یلیدل، از جدل پرداخته یکه به نه

 یر یجه گینت
 : توان گفتیان شد میاساس آنچه ب بر
از اصحاب خود را به مناظره و تکلم  یو برخ اندهعه با مخالفان به بحث و مناظره پرداختیش انامام  .1

 . اندهدستور داد
 امام ده بودند و در حضوریبودند که در مکتب ائمه آموزش د یمتکلمان، انامام از اصحاب یتعداد .2

 ا و نواقص کار هر کدامیمناظره آنان و برشمردن مزا یهاوهیبه نقد ش انامام کردند ویم با مخالفان مناظره
 . پرداختندیم

مراء ، ده مناظره مانند جدلینکوه یهاوهیش یمربوط به برخ یگاه، با متکلمان انامام یهامخالفت .3
 . اطالع و ناتوان از مناظره استافراد کم توبیخ و مذمت یگاه اس است ویو ق
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 یت ذات الهیفیاز مباحث و موضوعات مانند تکلم درباره ک یعه از پرداختن به بعضیات شیروادر  .4
ط یع در شرایاز دعوت به تش یا نهیخاص و  یهاز مربوط به زمانین هایاز نه یشده است و برخ ینه

 . نامساعد بوده است
 یاخالق ییهاهیتوص، از پرداختن به علم کالم برداشت شده است ینه، که از آنها یاتیاز روا یبرخ  .5

ندارد و شامل هر گونه  یمبه موضوع مباحث کال یمورد است که اختصاصیاز بحث و جدل ب یدرباره نه
 . است یر ضروریمورد و غیب بحث
عالوه بر ، له مخالفان علم کالم گزارش شدهیشتر به وسیز که بیاز کالم ن یات نهیاز روا یادسته .6

تواند در موضوعات یم ن مناظراتیا .کرده است و نه مطلق علم کالم یاز مناظره نه یگاه، یضعف سند
مربوط به  رد که طبعاً یشکل بگ یموضوعات اخالق یا حتیو  یاسیس، یخیتار، یمانند مباحث فقه یمتعدد

 . است یط خاصیشرا
 

  



 
 
 

  329)بر پایه مطالعات حدیثی(/ اسماعیل اثباتی  علم کالم ( وع) عهیان شامام

 منابع و مآخذ
: قاهره، میإبراه أبوالفضل محمدبه کوشش ؛ ةشرح نهج البالغ؛ دیعبدالحمن یعزالد، دیالحد یابن اب .1

 . ق 1378، ةیالعرب الکتب اءیدارإح
، المنتظر دار: روتیب، فلد فلزریسوسنه د به کوشش؛ ةطبقات المعتزل؛ ییحیاحمد بن ، یابن المرتض .2

  ق. 1409
دار : روتیب، دیعصام عبدالس کوششبه ؛ ةمامیإلا نید یف االعتقادات؛ یمحمد بن عل، ابن بابویه .3

  ق. 1414، دیالمف
دفتر انتشارات : قم، یتهران ینید هاشم حسیس به کوشش؛ دیالتوح؛ ــــــــــــــــــــــــــــ .4

 . ش1375اسالمی، 
  ق. 1404، یاعلم: روتیب؛ )ع( الرضا اخبار ونیع؛ ــــــــــــــــــــــــــــــ .5
، دفتر انتشارات اسالمی: قم، یاکبرغفار یعل به کوشش؛ االخبار یمعان؛ ــــــــــــــــــــــــــــــ .6

  ش. 1338
 انتشاراتدفتر : قم، 2چ، یغفار کبرایعل به کوشش؛ العقول تحف حسن بن علی؛ ؛یابن شعبه حران .7

  ش. 1363، یاسالم
دار: تهران، نید جالل الدیس، یارمومحدث  به کوشش؛ المحاسن؛ حمد بن محمد بن خالدا، یبرق .8

  ش. 1330، هیالکتب اإلسالم
 ؛«ش و گسترش علم کالمیدایمعصوم در پ انامام نقش» ؛محمدجعفر، ییرضا و رضا، برنجکار .9

  ش. 1396، 82ـ  49صص، 104شماره ؛ یفصلنامه کالم اسالم
 ةریدا تهران، مرکز ،3597ص، 9ج، یالمعارف بزرگ اسالم ةریدا؛ «یاصحاب رأ»؛ احمد، یپاکتچ .10

 . ش1379 ی، المعارف بزرگ اسالم
سازمان : نتهرا؛ عهیش در معتزله انحالل آغاز تا معتزلهو  عهیش یفرهنگ مناسبات؛ رسول، انیجعفر .11
 . ش 1372، یغات اسالمیتبل
 . ش 1363، یدارالشبستر: قم؛ عشر ةالست صولال ا؛ نیلفؤاز م یجمع .12
 محمد بن محمد به کوشش؛ ةاالئم اصول یف ةالمهم الفصول؛ محمد بن حسن، یحر عامل .13

 . ش 1376، رضا )ع( امام یإسالم معارف مؤسسة: قم، ینیالقائ نیالحس
م یعبدالرح به کوشش؛ ةعیالشر  مسائل لیتحص یال عةیالش وسائل؛ ـــــــــــــــــــــــــــ .14
 . «الف»ق  1403، یاء التراث العربیدار اح: روتیب، یرازیش یربان
 . «ب»ق  1403، هیچاپخانه علم: قم؛ ةیالفوائد الطوس؛ ــــــــــــــــــــــــــــ .15
 . ش 1383، حوزه یفرهنگ یهامرکز مطالعات و پژوهش: قم؛ دیکالم جد؛ نیعبدالحس، خسرو پناه  .16
، 5چمعارف اسالمی در جهان، قم، مرکز نشر ؛ ثیالحد رجال معجم؛ ابوالقاسمسید ، ییخو .17

 . ق1413
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: قاهره؛ الملحد یراوند ابن یعل والرد االنتصار؛ م بن محمدین عبدالرحیابوالحس، یاط معتزلیخ .18
  ق. 1344، ف و الترجمه و النشریلجنه التال

  ق.1370، هیدریح نهچاپخا: نجف؛ ةالمهج لثمرة ةالمحج کشف؛ یبن موس یعل، د بن طاووسیس .19
  ق. 1417، دار الذخائر: قم، محمدعبده به کوشش؛ ةالبالغ نهج؛ نیمحمد بن حس، ید رضیس .20
  ق. 1414، دیدار المف: روتیب؛ ةالمختار  الفصول؛ نیبن حس یعل، ید مرتضیس .21
  ق. 1325، یمرعشة الله یکتابخانه آ: قم؛ یلاما؛، ــــــــــــــــــــــــــــــ .22
  . تایب، دارالتعاون: مکه؛ خ الخلفاءیتار ؛ بن ابی بکر عبدالرحمن، یوطیس .23
 . ق 1409، ینجف یت الله مرعشیکتابخانه آ: قم؛ مانیاال  حقائق، بن علی نین الدیز، ید ثانیشه .24
انتشارات : تهران، یباغرزاحسن کوچهیم به کوشش؛ الدرجات بصائر؛ محمد بن حسن، صفار .25

 . ش 1362، یاعلم
  ق.1386، دارالنعمان: نجف، خرسانمحمدباقر  دیس به کوشش؛ االحتجاج؛ یاحمد بن عل، یطبرس .26
دفتر نشر : قم، ینید احمد حسیس به کوشش؛ نیالبحر  مجمع؛  فخر الدین بن محمد علی ،یحیطر .27

  ق. 1408، یفرهنگ اسالم
: قم، یاستراباد داماردیمتعلیقات محمدباقر به ؛ ار معرفة الرجالیاخت؛ محمد بن حسن، یطوس .28

  ق. 1404، )ع(تیالب آل مؤسسة
  ق. 1415، یسالمإلنشر اال ةموسس: قم، یومیقجواد  به کوشش؛ الرجال؛ ــــــــــــــــــــــــــ .29
، دارالمعارف: قاهرة، یضیف صغرا یعل بن آصف به کوشش؛ االسالم دعائم؛ ، هماننعمان یقاض .30

 . م 1963
شه یاندپژوهشگاه فرهنگ و : تهران؛ مختصات و منابع(، تیعه)ماهیکالم ش؛ محمدرضا، یکاشف .31

 . ش 1387، یاسالم
، ةیدارالکتب االسالم: تهران، 5چ، یاکبر غفاریعل به کوشش؛ یافالک؛ عقوبیمحمد بن ، ینیکل .32

  ش. 1363
، ینیشه دیفصلنامه اند؛ «یعوامل مواجهه با علم کالم در فرهنگ اسالم»؛ نیمحمدحس، یگنج .33

 . ش 1383، 100ـ83صص، 13شماره 
 . ق 1403، الوفاءسسه ؤم: روتیب؛ االنوار بحار؛ بن محمدتقی محمدباقر، یمجلس .34
 . «الف» ق 1414، دیدار المف: روتیب، 2چ؛ المقاالت اوائل؛ محمد بن محمد، دیمف .35
 . «ب» ق 1414، دیدار المف: روتیب، 2چ؛ االعتقادات حیتصح؛ ـــــــــــــــــــــــ .36
 . «ج» ق 1414، دیدار المف: روتیب، 2چ؛ ةیالصاغان المسائل؛ ـــــــــــــــــــــــ .37
 . «د» ق 1414، السالمهمیت علیمؤسسه آل الب: روتیب، 10چ؛ االرشاد؛ ـــــــــــــــــــــــ .38
 . ق 1416، یانتشارات اسالمدفتر : قم؛ یالنجاش رجال؛ یاحمد بن عل، ینجاش .39


