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"الكلم" يف  لـ  اإلمامّية؛ حيث  تاريخ كلم  املدارس يف  بعض  تحديد  ميكن 

أكرثها مكانة مرموقة وممتازة، وإن  دور هذه املدارس يف تاريخ كلم اإلمامّية واضح 

وغنّي عن االستدالل. بيد أن مدرسة قم ـ من بن هذه  املدارس ـ قلّا كانت تُعرف 

الرواية  إىل  االتجاه  يف  الغالبة  صبغتها  أساس  عى  معروفة  كانت  وإمنا  بالكلم، 

 والحديث، بل ومعارضتها للكلم أيضاً.  ومن هنا فقد تّت الغفلة يف دراسة تاريخ 

يف  ذلك  ودور  الفكرية،  املدرسة  هذه  وتراث  ذكر  شخصيات  عن  اإلمامية،  كلم 

أنجزت حول  التي  املخترة  واملبعرثة  التحقيقات  لإلمامية. ويف  الكلمي  التفكري 

هذا الحقل الفكري، وحتى يف اآلثار التي جعلت من قم ـ بوصفها "مدرسة" ـ  محوراً 

للدراسة، مل يتم النظر إىل الُبعد الكلمي من املدرسة الفكرية يف قم، وإمنا نظرت 

إليها من زاوية الحقل  الروايئ فقط. وقد بلغ األمر يف تجاهل قم يف تاريخ األفكار 

الكلمية، إىل أن يتجاوز حدود الغفلة، حيث هناك  من يذهب إىل التعريف مبدرسة 

قم بوصفها مدرسة غري كلمية، بل ومناهضة لعلم الكلم أيضاً. ولكن يبدو أننا  نشهد 

يف قم تياراً كلمياً متواصلً ـ وإن كان بطبيعة الحال بأسلوب مختلف عن أسلوب 

التيار  لخصائص  حمله  خلل  من  التيار  هذا  تكّن  ـ  وقد  العقلنين  املتكلمن 

الكلمي أن يلعب دوراً يف تاريخ كلم اإلمامية، ويتحّول  إىل تيار مؤثر ومتواصل يف 

تاريخ الفكر اإلمامي. نسعى يف هذا املقال إىل إثبات أن "الكلم" كان يف مدرسة 

 قم فعاالً وحيوياً، ويف الحّد األدىن كانت هناك سلسلة متصلة من عدد ال بأس به من 

مشايخ قم ناشطة يف علم  الكلم وبأسلوب محّدد، وقد أوجدوا مدرسة كلمية يف 

قم. 

قم،  مدينة  الكوفة إىل  املتكلمن يف   / للمحّدثن  الفكري  الرتاث  انتقال  ومع 

واعتناقه من قبل مشايخ هذه  الحارضة الروائية، تحّول هذا التيار إىل أهم تيار فكري 

يف قم؛ حيث أنه عى الرغم من االختلفات الداخلية  والخطوط الفكرية املتايزة، 

قد أسس ـ حتى نهاية مرحلة نشاط مدرسة قم يف السنوات األخرية من القرن الرابع 

 للهجرة ـ تياراً متواصلً ومدرسة كلمية واضحة املعامل. وقد تكن هذا التيار ـ من 

خلل امتلكه للخصائص  الكلمية وبأسلوبه املحدد ـ من إنتاج تراث قّيم يف حقل 

الكلم البياين، وحّول مدرسة قم إىل مدرسة لها  تأثريها وأهمّيتها يف تاريخ التفكري 

الكلمي عند الشيعة اإلمامية. 
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The verbal school of Qum
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Abstract 

Some of the schools that can be identified in the history of imam-
ate speech for speech  has a highly distinguished position, and the role 
these schools in the history of  imamate speech is obvious, however, 
the school of Qum among these school rarely  knows that speech, but 
it was known depends on its majority style by tending for  narrative 
and hadith, but rather its dissent to the speech too. And from this, the 
 negligence of studying the history of imamate speech, about mention-
ing the characters  and the heritage of this intellectual school, and the 
role of that in the verbal thinking  for imamate, and in the scattered and 
brief investigations which done about this  intellectual field, and even 
in the heritage which make Qum by describe it as a school,  as a theme 
for studying, they don’t look to the speech domain of the school of the 
 school of Qum, rather than look at it only from narrative field, and the 
negligence  Qum of the history of the intellectual speeches to become 
more than negligence, since  some of them define the school of Qum 
by describing it as nonverbal school, and   consider it as against the sci-
ence of speech, however but we can see in Qum a  continuous trend of 
speech, even if it's in a different style from the intellectual speech,  and 
becomes this trend by caring the characters  of speech trend playing an 
important  role in the history speech imamate,  and become an effec-
tive continuous trend in the  imamate thinking,  we try in this article to 
prove that speech at the school of Qum was    vital and effective, At the 
very least, there was a continuous chain of a good number  of sheikhs 
of Qum who were active in theology and in a specific style, and they 
 established a theological school in Qum. With the transfer of the in-
tellectual heritage  of the hadith/theologians in Kufa to the city of Qum 
and its embrace by the sheiks of  this fictional metropolis, this current 
turned into the most important intellectual current  in Qum. Whereas, 
despite the internal differences and distinct intellectual lines, he  estab-
lished - until the end of the stage of activity of the Qum School in the 
last years  of the fourth century AH - a continuous stream and a clear-
cut theological school. This  current was able - through its possession of 
theological characteristics and its specific  style - to produce a valuable 
heritage in the field of rhetorical discourse, and  transformed the Qum 
school into a school that has influence and importance in the  history of 
theological thinking among the Imamate Shia.   

Keywords:the verbal and narrative trend, the heritage nar-
rative, al-Kulayni, Al-sadooq, al-Ashari, Al-barqi,Ibrahim bin 
Hashem.
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ثني املتكلمني   تي�ار الُمحدِّ

ــها يف  ــّم تأسيس ــي ت ــيعيّة األوىل الت ــة الش ــدارس الفكري ــني امل ــن ب إّن م

 ،A الســنوات املبكــرة مــن القــرن الثــاين ومنــذ عــرص إمامــة اإلمــام الباقــر

مدرســة الكوفــة]1]. ال شــّك يف أّن هــذه املدرســة مــن أكــر املــدارس تأثــرياً 

يف مراحــل تاريــخ كالم اإلماميــة ومعقــالً أصليــاً لتبلــور التفكــري الشــيعي عــرب 

ــل  ــة أله ــارف االعتقادي ــرشت املع ــة كان أن انت ــذه املدرس ــي ه ــخ؛ فف التاري

البيــت b، وتــّم بيانهــا ضمــن إطــار مــن النظريــات الكالميــة، وبذلــك تبلــور 

ــاه املصطلــح. "الــكالم" مبعن

ــل  ــة أه ــور أمئ ــرص حض ــع ع ــة م ــت متزامن ــي كان ــة الت ــذه املرحل يف ه

ــة  ــة ـ يف ضــوء إيانهــم باملرجعي ــع أصحــاب اإلمامي ــت b، عمــل جمي البي

ــل  ــم أه ــاس تعالي ــىل أس ــن ع ــق الدي ــة حقائ ــرض معرف ــة، ولغ ــة لألمئ العلمي

البيــت b ـ عــىل نقــل الروايــات والحفــاظ عــىل الــرتاث الحديثــي؛ ومــن هنــا 

ث" عنــوان واســع وشــامل يســتوعب مختلــف التيــارات  فــإن عنــوان "املُحــدِّ

واالنتــامءات الفكريــة. ويف هــذا البــني كانــت هنــاك جامعــة مــن العلــامء قــد 

ــة،  ــة وحديثي ــداع مجموعــات روائي ــة الحديــث وإب اقتــرص جهدهــا عــىل رواي

واشــتهروا باســم "املحّدثــني". ولكــن كان هنــاك يف الوقــت نفســه مجموعــة 

أخــرى مــن كبــار علــامء اإلماميــة يف هــذه املرحلــة، وقــد كان هــؤالء باإلضافة 

ــاً.  ــني" أيض ــن "املتكلّم ــم م ــوا بوصفه ــد ُعرف ــني، ق ــن املحّدث ــم م إىل كونه

لقــد اكتســب الــكالم بوصفــه علــامً تعريفــات متنّوعــة، وتــّم التعريــف بــه يف 

مختلــف املراحــل مبعايــري متنّوعــة، ومــع ذلــك يكــن التعريــف بخصائــص 

كوفه«  كالمي  »مدرسه  أكرب،  كربايس،  أقوام  انظر:  املدرسة،  هذه  عن  املزيد  ملعرفة    [1[

)مدرسة الكوفة الكالمية(، مجلة: نقد و نظر، العدد: 65، 1391 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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للمتكلمــني، فمــن ذلــك أّن املتكلمــني يتلقــون املعرفــة الدينيــة ضمــن إطــار 

ــني إىل  ــني ـ ملتفت ــاً للمحّدث ــم ـ خالف ــا فإنّه ــن هن ــريف؛ وم ــام املع ــن النظ م

التناقضــات الداخليــة للنصــوص، ويعملــون لذلــك عــىل الــرشح والبيــان مــن 

ــّدس.  ــّص املق ــل الن ــريف داخ ــام املع ــار النظ ــم وإظه ــاح املفاهي ــل إيض أج

ــاً،  ــة أيض ــئلة الخارجي ــت إىل األس ــم يلتف ــإّن املتكل ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم

ــة  ــة عــىل النقــد واملناظــرة وكتاب ــكار املخالف ويعمــل يف املواجهــة مــع األف

الــردود. 

بالنظــر إىل هــذه الخصائــص يكــن القــول: إّن هنــاك يف الكوفــة ـ 

باإلضافــة إىل تيــار املحّدثــني الــذي كان يكتفــي مبجــرّد نقــل روايــات أهــل 

ــي ـ  ــري الكالم ــرشح والتفس ــرة ال ــول يف دائ ــن الدخ ــم ع ــت b، ويُحج البي

ــن عــىل الرغــم  ــن التياري ــني ُمهّمــني يف الحــّد األدىن، وإّن هذي ــن كالمي تياري

ــض  ــن بع ــان م ــا يختلف ــام، كان ــودة بينه ــرية املوج ــبه الكث ــواع الش ــن أن م

الجهــات أيضــاً. إّن هذيــن التياريــن اللذيــن يتــم التعريــف بهــام باســم "التيــار 

الكالمــي" و"التيــار الــروايئ / الكالمــي"، كانــا يف اتجــاه مشــرتك ـ كــام 

ــيهام  ــان نفس ــرص ـ يري ــك الع ــة يف ذل ــاب اإلمامي ــع أصح ــلوب جمي ــو أس ه

ــل  ــة أه ــن أمئ ــة م ــة واالعتقادي ــائل الفكري ــل املس ــؤال يف حق ــني بالس ملزَم

ــى أن  ــذا املّدع ــىل ه ــاهد ع ــن. والش ــا إىل اآلخري ــك نقله ــت b، وكذل البي

ــرواة  ــّدون ضمــن ال ــني يُع ــني الجامعت ــع األشــخاص املنتســبني إىل هات جمي

الكبــار ألخبــار األمئــة األطهــار b. بيــد أّن اختــالف هاتــني الجامعتــني كان 

يكمــن يف أّن االتجــاه الكالمــي الســاعي إىل إعــادة قــراءة املعــارف املأثــورة 

ــة  ــا يف مواجه ــاع عنه ــا بشــكل عقــي والدف ــت وبيانه عــن مدرســة أهــل البي

ــإن االتجــاه  ــل ف ــدة. ويف املقاب ــات جدي ــة املنافســة، وبأدبي ــارات الفكري التي

الــروايئ ـ بالنظــر إىل اعتقــاده بــأن الــرتاث الــروايئ املأثــور عــن أهــل البيــت 

b مبــا ينطــوي عليــه مــن األطــر واألدبيــات ـ كافيــاً لتلبيــة حاجــة املجتمــع 
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ــذات  ــق ل ــم الدقي ــعي إىل الفه ــدد الس ــا ـ كان بص ــة عنه ــالمي واإلجاب اإلس

ــم وعرضهــا عــىل مجتمــع املؤمنــني، وكان لذلــك يُحجــم  املعــارف والتعالي

عــن الدخــول يف دائــرة التنظــري والبيــان مــن خــارج أطــر النصــوص املأثــورة. 

ــيعة يف  ــة للش ــاين االعتقادي ــان املب ــىل بي ــل ع ــذي كان يعم ــار ال ــذا التي إّن ه

إطــار نقــل الــرتاث الــروايئ، وإْن مل يكــن يخــرج عــن إطــار النــص ـ خالفــاً 

ــه  ــص، كان ل ــارج الن ــن خ ــان م ــرشح والبي ــدد ال ــن بص ــني ـ ومل يك للمتكلم

نظــرة منظمــة إىل املضامــني االعتقاديــة للروايــات، وكان ـ مثــل املتكلمــني ـ 

يســعى إىل بيــان ورشح هــذا النظــام املعــريف. إّن الذهــن الباحــث والتحليــي 

لهــؤالء األشــخاص، مل يكــن يطالــب بــكالم اإلمــام املعصــوم A عــن تعبّد، 

ــاً إىل معطــى عقــالين ومنظــم. ــه مرشــداً وهادي ــه بوصف ــب ب ــل يطال ب

ــلوب  ــن أس ــاً ع ــني وإْن كان مختلف ــني املتكلم ــار املحّدث ــود تي إن مجه

ــروايئ والحديثــي ويف املنهــج،  ولكــن  املتكلمــني يف إطــار نقــل الــرتاث ال

يبــدو أنــه ال يختلــف يف أصولــه وجــذوره عــن التيــار الكالمــي بشــكل 

ــار  ــن التي ــزءاً م ــري ج ــار الفك ــذا التي ــد ه ــع عُّ ــن يف الواق ــري، ويك جوه

الكالمــي. لقــد كان هــذا التيــار يف الكوفــة يُعــّد هــو التيــار الغالــب، ويكــن 

أْن نذكــر لــه الكثــري مــن املصاديــق. إًن زرارة بــن أعــني، واملحّدثــني الكبــار 

مــن أرستــه، وأبــا بصــري، ومحمــد بــن مســلم، وابــن أيب عمــري، وغريهــم، مــن 

ــري. ــاه الفك ــذا االتج ــىل ه ــة ع ــامذج الواضح ــة والن األمثل

إًن هذيــن التياريــن الفكريــني / الكالميــني، بعــد اجتيازهــام مرحلــة 

ــاين،  ــرن الث ــة يف الق ــكالم اإلمامي ــي ل ــرص الذهب ــول يف الع ــيس والدخ التأس

وصــال إىل مصــري مختلــف. إّن التيــار الكالمــي الــذي كان يعمــد إىل التنظــري 

ــّي، ويدعــم  ــا وراء الن ــوم بالتفســري م ــة، ويق عــىل أســاس النصــوص الديني

الــكالم العقــي والحقــل الدفاعــي، قــد تعــرّض يف نهايــة القــرن الثــاين للهجــرة 

إىل التوقـّـف والركــود، ويعــود الســبب يف ذلــك ـ إىل حــّد مــا بطبيعــة الحــال ـ 
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إىل الضغــوط السياســية وأجــواء التقيــة التــي كانــت تحكــم تلــك الفــرتة. إال أن 

التيــار الــروايئ / الكالمــي قــد أنجــز مهمتــه يف إطــار حفــظ الــرتاث الــروايئ  

ــث  ــرن الثال ــف الق ــة )منتص ــة الكوف ــاط مدرس ــة نش ــة مرحل ــه إىل نهاي ونقل

للهجــرة(. يف ذات هــذه الفــرتة الزمنيــة حيــث شــهدت املدرســة الكالميــة يف 

ــو  ــه نح ــي، وتتج ــريات الكالم ــود يف التنظ ــف والرك ــن الضع ــرتة م ــة ف الكوف

األفــول واالنطفــاء، كانــت هنــاك حــارضة أخــرى تشــهد ـ من خــالل االســتفادة 

مــن تــراث الكوفــة ـ تأســيس مدرســة فكريــة أخــرى، رسعــان مــا حلـّـت محــّل 

ــة وأصبحــت معقــالً لتواجــد علــامء الشــيعة، وأضحــت محــوراً لفكــر  الكوف

التشــيّع. ومل يكــن هــذا املعقــل الجديــد ســوى مدينــة قــم.

تأسيس مدرسة قم

لقــد تــّم تأســيس مدينــة قــم يف أواخــر القــرن الهجــري األول، بعــد هجــرة 

ــة /  ــة عربي ــم هوي ــة ق ــك مدين ــب بذل ــة، لتكتس ــن الكوف ــاعرة م ــرب األش الع

ــاع  ــت ـ بفعــل مجــيء رجــال مــن تلــك األصق ــا تحّول شــيعية]1]، ورسعــان م

ــّدة  ــّي ع ــد م ــة. وبع ــة روائي ــت b ـ إىل مدرس ــل البي ــث أه ــن رواة حدي م

عقــود، ارتفــع عــدد املحّدثــني ورواة أحاديــث أهــل البيــت b يف قــم، وتــّم 

ــرن  ــة الق ــى نهاي ــن حت ــة. ولك ــذه املدرس ــث يف ه ــن األحادي ــدد م ــع ع جم

الثــاين للهجــرة مل يكــن هنــاك ظهــور ملدرســة قــم يف قبــال املدرســة الروائيــة 

ــد  ــج وبع ــم بالتدري ــروايئ. ث ــرتاث ال ــن ال ــل م ــم أق ــا حج ــة، وكان له للكوف

ــر  ــرة، إث ــث للهج ــرن الثال ــل الق ــرن، يف أوائ ــف ق ــن نص ــّل ع ــا يق ــي م م

انتقــال الــرتاث الــروايئ مــن الكوفــة إىل قــم، دخلــت هــذه املدرســة الروائيــة 

مرحلــة جديــدة مــن االزدهــار والتطــّور املعــريف. وقبــل هــذه املرحلــة الزمنيــة 

كان هنــاك ارتبــاط روايئ بــني قــم والكوفــة أيضــاً، بيــد أّن هــذا االرتبــاط كان 

]1]  انظر: القمي، محمد بن الحسن، تاريخ قم، إعداد: محمد رضا أنصاري قمي، ص 688، 

مكتبة آية الله املرعي النجفي، قم، 1385 هـ ش.
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يف الغالــب محــدوداً وال يتجــاوز الشــكل الشــفوي. وإّن الــذي كان جديــداً يف 

هــذه املرحلــة الزمنيــة، وصــار هــو الســبب يف التحــّول، هــو االنتقــال الواســع 

للــرتاث املكتــوب يف الكوفــة، مــن ذلــك ـ عــىل ســبيل املثــال ـ أّن مجمــوع 

آثــار مئــة راو للحديــث، إمّنــا هــو مجــرّد جانــب مــن الــرتاث املنقــول مــن راٍو 

واحــد يف هــذه املرحلــة]1].

ــروايئ مــن الكوفــة إىل قــم، والشــخصيات  إّن أســباب انتقــال الــرتاث ال

املؤثــرة يف هــذا االنتقــال للــرتاث الــروايئ، قّصــة مســتقلة تحتــاج إىل متســع 

ومجــال أكــرب يف مقالــة أخــرى، ولكــن يكن القــول ـ عــىل نحو اإلجــامل ـ إّن 

الجــزء األكــرب مــن الــرتاث املكتــوب يف الكوفــة قــد انتقــل حتــى نهايــة القــرن 

الثالــث للهجــرة إىل قــم، بهّمــة وجهــود رجــال يف كلتــا املدرســتني الروائيتــني 

يف قــم والكوفــة. إّن انتقــال هــذا الحجــم الكبــري مــن اآلثــار الروائيــة بشــكل 

ــث، بوســاطة  ــربة بنقــل الحدي ــب القواعــد واألصــول املعت ــوب، ويف قال مكت

رواة بارزيــن وممتازيــن، قــد شــكل نقطــة تحــّول وانطالقــة يف هــذه املدرســة 

ــتقرة  ــة املس ــية واالجتامعي ــاع السياس ــإّن األوض ــال ف ــة الح ــة، وبطبيع الروائي

واالتحــاد والتناغــم املذهبــي يف قــم، كان لــه دور واضــح يف التأســيس لهــذه 

املدرســة الروائيــة. ورمبــا أمكــن القــول إّن نقطــة بدايــة التأســيس ملدرســة قــم 

ــال  ــرة وانتق ــث للهج ــرن الثال ــن الق ــود األوىل م ــت يف العق ــد انطلق ــت ق كان

الــرتاث الــروايئ الكــويف إليهــا، بيــد أّن قــم رسعــان مــا تحّولــت قبــل انقضــاء 

القــرن الهجــري الثالــث إىل أكــرب معقــل روايئ للشــيعة، حيــث ظهــرت بوصفها 

مدرســة فكريــة، وحلّــت محــّل مدرســة الكوفــة.

ــور  ــاً، وال شــك يف أن تبل ــم كان اتجاهــاً روائي إّن االتجــاه األصــي يف ق

ــن  ــن يك ــم، ولك ــة ق ــا كان يف مدين ــيعة إمّن ــة للش ــدارس الروائي ــرب امل أك

]1]  انظر: الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبايئ، ص 18]، نرش ستارة، قم، 0]14 هـ.
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اإلشــارة إىل وجــود مدرســة كالميــة يف أحشــاء هــذه املدرســة الروائيــة؛ وقــد 

مثّلــت هــذه املدرســة الكالميــة ـ بالنظــر إىل جذورهــا وخلفياتهــا يف الكوفــة ـ 

ــة. ــخ كالم اإلمامي ــراً يف تاري ــاراً مســتمرّاً ومؤث تي

يف مســار نقــل الــرتاث، ال محالــة تنتقــل األفــكار واملعتقــدات الكالميــة 

بشــكل طبيعــي وتلقــايئ أيضــاً، وإّن املدرســة التــي تســتقبل هــذا الــرتاث تتخذ 

مبنــى لهــا عــىل أســاس مــن األســاليب واملــالكات املقبولــة لديهــا، وتعمــل 

ــرص  ــار ال يقت ــذا املس ــد أن ه ــد، بي ــراث جدي ــاج ت ــىل إنت ــك ع ــوء ذل يف ض

عــىل انتقــال املعتقــدات فقــط، بــل تنتقــل معــه املناهــج واألســاليب أيضــاً. 

ســبق أْن أرشنــا إىل أن ّ قــم كانــت تحتــوي ـ يف الحــّد األدىن ـ عــىل اتجاهــني 

ــذي  ــي ال ــروايئ / الكالم ــاه ال ــام: االتج ــة، وه ــاث الكالمي ــني يف األبح رئيس

ــاه  ــص، واالتج ــار الن ــة يف إط ــائل العقائدي ــان ورشح املس ــكاً ببي كان متمّس

اآلخــر هــو االتجــاه الكالمــي البحــت، الــذي كان يعمــل عــىل تقديــم الــرشوح 

ــات  ــة بأدبي ــات الكالمي ــاج النظري ــوم بإنت ــّص، ويق ــارج الن ــن خ ــات م والبيان

ــة. وحيــث كان  ــاع عــن املفاهــني االعتقادي ــازة، مــن أجــل الدف ــدة وممت جدي

ــري  ــار املعاي ــروايئ يف إط ــاه ال ــو االتج ــم ه ــب يف ق ــري الغال ــاه الفك االتج

الدقيقــة واملتشــّددة يف قبــول األحاديــث، مل تكــن هنــاك يف مدينــة قــم تلــك 

ــة  ــات العقلي ــتندة إىل املعطي ــة املس ــريات الكالمي ــة للتنظ ــة واملوقعي املكان

ــوع مل  ــة، ويف املجم ــوص الروائي ــارج النص ــن خ ــرشوح م ــريات وال والتفس

يكــن أغلــب مشــايخ قــم ينظــرون إىل التيــارات الكالميــة بإيجابيــة أو تفــاؤل. 

وكانــت هنــاك بعــض الروايــات التــي تعــزز هــذه النظــرة الســلبية إىل التيــارات 

الكالميــة. وكان مشــايخ قــم يعملــون عــىل روايــة هــذه الطائفــة مــن األحاديــث 

ــاليب أو  ــض األس ــن بع ــي ع ــني أو النه ــض املتكلم ــد بع ــىل نق ــتملة ع املش

ــا  ــىل جمعه ــون ع ــان يعمل ــض األحي ــوا يف بع ــل وكان ــة، ب ــاث الكالمي األبح
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ضمــن مجموعــة تهــدف إىل نقــد التيــار الكالمــي]1]. ويكــن بحــث وتقريــر 

ــذه وأفــكاره  ــن الحكــم وتالمي مواجهــة بعــض مشــايخ قــم لشــخص هشــام ب

الكالميــة ضمــن هــذا اإلطــار]2]. طبقــاً لهــذه الرؤيــة، عــىل الرغــم مــن انتقــال 

تــراث الخــط الكالمــي مــن الكوفــة إىل قــم، فأنّــه مل يُقبــل منــه ســوى ذلــك 

الجانــب الــذي تبقــى يف إطــار نقــل روايــات أهــل البيــت ومعارفهــم b، وأمــا 

ــّم  ــة، فــكان يت ــات الكالمي ــة والنظري أســاليب الكوفيــني يف التفســريات العقلي

نقدهــا، وال تنقــل إال قليــالً]3].

ــه  ــذي كان ل ــة ال ــس يف الكوف ــي الرئي ــار الكالم ــإّن التي ــة ف ويف الحقيق

ــروايئ  ــط ال ــني أو الخ ــني املتكلم ــار املحّدث ــو تي ــم ه ــرب يف ق ــري األك التأث

ــن  ــم م ــزء األه ــىل الج ــال ـ ع ــة الح ــتمل ـ بطبيع ــذي كان يش ــي، ال / الكالم

ــل  ــات أه ــم رواي ــم تنظي ــالل تنظي ــن خ ــة، وكان م ــة للكوف ــق الكالمي الدقائ

ــن  ــري م ــف الكث ــدع وأل ــد أب ــت b ق ــل البي ــات أه ــا رواي ــت b ومجعن البي

األعــامل واآل ثــار الكالميــة. ويبــدو أّن تــراث هــذا التيــار مل ينتقــل وحــده إىل 

ــن  ــاً ولك ــه أيض ــة ل ــاليب الكالمي ــى األس ــه حت ــت مع ــا انتقل ــط، وإمّن ــم فق ق

]1]  انظر عىل سبيل املثال: الشيخ الصدوق أبو جعفر )ابن بابويه(، محمد بن عي، كتاب 

)ابن  الصدوق  الشيخ  عّز وجل؛  الله  واملراء يف  والجدال  الكالم  النهي عن  باب  التوحيد، 

بابويه(، محمد بن عي، االعتقادات، باب االعتقاد يف التناهي عن الجدال واملراء يف الله 

عّز وجل ويف دينه.

]]]  لقد كان أحمد بن محمد بن عيى ييء الظن بيونس بن عبد الرحمن )انظر: الكي، 

رجال الكي، ج ]، ص 787(. وقد ألف سعد بن عبد الله كتاباً يف مثالب هشام بن الحكم 

السيد  النجايش، تحقيق:  )انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال  الرحمن  ويونس بن عبد 

موىس الشبريي الزنجاين، ص 177، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 1407 هـ(. وكان الربقي 

يعرّف هشام بن الحكم بوصفه من القائلني بالتجسيم )انظر: الربقي، أحمد بن محمد، طبقات 

الرجال، انتشارات جامعة طهران، طهران، ]134 هـ ش(.

]3]  الشاهد عىل هذا املّدعى أن النجايش والشيخ الطويس ليس لهام من طريق إال لـ »أصل 

هشام بن الحكم« ـ والذي هو كتاب روايئ رصف يخلو من النظريات الكالمية ـ وليس لهام 

طريق متصل إىل آثاره الكالمية األخرى. وعليه يكن لهذه النقطة أن تكون شاهداً عىل أن 

القّميني مل يرووا اآلثار الكالمية لهشام بن الحكم، يك تصل بهذه الطريقة إىل بغداد.
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ضمــن حاضنــة جديــدة وبــذات املــالكات املعرفيــة، ومــن هنــا نجــد بعــض 

ــري. ــار الفك ــذا التي ــي إىل ه ــم تنتم ــارزة يف ق ــخصيات الب الش

وبهــذا البيــان فإنــه عــىل الرغــم مــن أّن التيــار الكالمــي للكوفــة مل يجــد 

لنفســه موطنــاً يف قــم، وكان االتجــاه األصــي يف هــذه املدرســة قامئــاً عــىل 

نقــل الحديــث، وال شــك يف أنّــه قــد أســس بذلــك ألكــرب مدرســة روائيــة يف 

عــامل التشــيّع، إال أّن هنــاك بعــض الشــواهد التــي تــدل عــىل أن هــذه املدرســة 

الروائيــة، مل تكــن مجــرّد تيــار لنقــل األحاديــث والروايــات فقــط، بــل وكانــت 

باإلضافــة إىل  ذلــك تحتــوي عــىل نشــاط فكــري / معــريف أيضــاً، وإن نشــاطها 

الــروايئ كان يتــّم ضمــن إطــار نظــري وكالمــي تابــع ملنهــج علمــي محــّدد. 

وكانــت نتيجــة هــذه الهواجــس واالتجاهــات الكالميــة، هــي نقــد األحاديــث 

وتنقيتهــا وتنظيــم اآلثــار عــىل أســاس املحــاور الكالمــي التــي أّدت إىل ظهــور 

ــت  ــم تثب ــة ق ــة ملدرس ــهادة العملي ــىل الش ــرة ع ــة. إّن نظ ــم الكالمي ــة ق مدرس

ــرتاث الواصــل إىل  ــم مــع ال ــري مــن املــوارد ـ أن تعاطــي مشــايخ ق ـ يف الكث

ــرّد  ــىل مج ــوم ع ــن يق ــرتاث، مل يك ــذا ال ــض ه ــول أو رف ــة، وقب ــذه املدرس ه

ــاس  ــىل أس ــه ع ــت نفس ــل ويف الوق ــط، ب ــة فق ــة يف الرواي ــاليب املقبول األس

قيـَـم الجوهــر االعتقــادي لهــذا التيــار أيضــاً. وكذلــك ال بــّد مــن االلتفــات إىل 

أّن تنظيــم وتبويــب الروايــات االعتقاديــة وترتيــب هــذه الروايــات عــىل أســاس 

األطــر املعرفيــة، إمنــا تحقــق للمــرّة األوىل يف مدينــة قــم.

إّن هــذا النــوع مــن املواجهــة والتعاطــي مــع الحديــث يعكس التصــّورات 

ــوا  ــة كان ــالفهم يف الكوف ــل أس ــم مث ــم، وأنّه ــايخ ق ــة ملش ــة والكالمي املعرفي

يســعون إىل بيــان املعــارف االعتقاديــة مــن مــن خــالل نقــل الروايــات الواصلة 

ــة واضحــة ومتناغمــة. وبطبيعــة  ــم منظومــة معرفي مــن أهــل البيــت b، وتقدي

الحــال يجــب أن ال نغفــل عــن حقيقــة أّن األســلوب الكالمــي لهــذه املدرســة، 

هــو أســلوب نقــي وقائــم عــىل النصــوص، وكــام كانــت خصيصــة هــذا التيــار 
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ــعى إىل  ــن تس ــم مل تك ــني يف ق ــن املتكلم ــة م ــذه الطائف ــإّن ه ــة، ف يف الكوف

ــكار  ــع األف ــة م ــة واملواجه ــة الروائي ــارج املنظوم ــن خ ــرشح م ــان وال البي

املنافســة، بــل كانــت تســعى إىل فهــم املنظومــة املعرفيــة داخــل الروايــات، 

وتقديــم هــذا النظــام املعــريف إىل مجتمــع املؤمنــني. وبطبيعــة الحــال، حيــث 

كان هــذا التيــار ملتفتــاً أيضــاً إىل التســاؤالت الخارجيــة، فإنّــه حيثــام توفّــرت 

ــة،  ــة املعرفي ــذات املنظوم ــد ب ــه كان يتقيّ ــة، فإن ــة الخارجي ــة للمواجه األرضي

ويبــادر إىل اإلجابــة عــن تلــك األســئلة عــىل أســاس ذات املبنــى.

ــكار  ــن األف ــو م ــامً ويخل ــم كان متناغ ــة ق ــاء يف مدين ــث إّن الفض وحي

ــع  ــات م ــاحنات واملواجه ــاك املش ــربز هن ــت ت ــام كان ــه قل ــة؛ فإنّ املخالف

ــذه  ــة له ــود الكالمي ــب الجه ــت أغل ــة، وكان ــاؤالت الخارجي ــبهات والتس الش

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــارف االعتقادي ــان املع ــل بي ــّب يف حق ــة تص املدرس

ــني املتكلمــني يتمحــور حــول النــص، ويعمــل عــىل  ــار املحّدث ــث إّن تي حي

ــي  ــار الت ــر اآلث ــت أك ــّدس؛ كان ــّص املق ــار الن ــن إط ــدات ضم ــان املعتق بي

ــم  ــة ـ تعمــل عــىل تقدي ــار الروائي ــّم إنتاجهــا يف مدرســة قــم ـ يف إطــار اآلث ت

ــود  ــإّن وج ــه ف ــك كل ــن ذل ــم م ــىل الرغ ــّص. وع ــم الن ــان ملفاهي ــام وبي نظ

بعــض االختالفــات الداخليــة بــني األصحــاب، وكذلــك قــرب مدينــة قــم مــن 

مدينــة الــرّي التــي كانــت يف تلــك املرحلــة موئــالً ملختلــف األفــكار والفــرق 

املذهبيــةـ  مــن قبيــل: املعتزلــة، وأصحــاب الحديــث، والزيدية، واإلســامعيلية 

ــه مدينــة  مــن القرامطــة، وكان هــذا األمــر يعكــر صفــو الهــدوء الــذي تنعــم ب

قــم ـ يخلــق أرضيــة خصبــة للمواجهــة الخارجيــة بالنســبة إىل بعــض مشــايخ 

قــم، ويكــن مشــاهدة الــكالم الدفاعــي واإلثبــات العقــالين للمعــارف يف هذه 

املواجهــة مــع األفــكار املنافســة، األمــر الــذي يشــكل يف حــّد ذاتــه شــاهداً 

ــة قــم. ــار كالمــي مهــم يف مدين آخــر عــىل وجــود تي

ــني  ــار املحّدث ــم مبــا لهــا مــن خصائــص تي ــة يف ق إّن املدرســة الكالمي
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املتكلمــني، تيــار متواصــل منــذ بدايــة تأســيس هــذه املدرســة، والــذي يختتــم 

ــار  ــن اعتب ــدوق، ويك ــيخ الص ــي والش ــيخ الكلين ــاف بالش ــة املط يف نهاي

ــر  ــة. وبالنظ ــة الكالمي ــذه املدرس ــار ه ــج ومث ــن نتائ ــدوق م ــي والص الكلين

ــك هامــش الوصــول األكــرب آلثارهــام  ــخصيتني، وكذل ــني الش ــة هات إىل أهمي

ــاط  ــم والنش ــص التكل ــث خصائ ــىل بح ــل أوالً ع ــوف نعم ــام؛ س وأفكاره

الكالمــي يف آثــار الشــيخ الكلينــي والشــيخ الصــدوق، لننتقــل بعــد ذلــك إىل 

ــري. ــار الفك ــذا التي ــرى يف ه ــخصيات األخ ــائر الش س

الشيخ الكليين والشيخ الصدوق نموذج التفكري الكاليم يف قم

ث كبــري يف عــرص ازدهار  إّن أبــا جعفــر محمــد بــن يعقــوب الكلينــي مُحدِّ

ــروايئ  ــرتاث ال ــع ال ــن جمي ــاً م ــه كان قريب ــاء بأنّ ــن االدع ــم؛ ويك ــة ق مدرس

الواصــل إىل قــم والــرّي عــرب الطــرق املعتــربة. لقــد ولــد الشــيخ الكلينــي يف 

منطقــة كُلــني مــن توابــع مدينــة الــرّي، وبــدأ يــدرس العلــم ويأخــذ أحاديــث 

أهــل البيــت b يف الــرّي، وقــد تأثــر ـ بطبيعــة الحــال ـ بالفضــاء االجتامعــي 

ــدة  ــىل الفائ ــل ع ــد حص ــه ق ــه فإنّ ــك كل ــع ذل ــرّي. وم ــة ال ــايف ملدين والثق

العظمــى مــن روايــات الشــيعة يف قــم وكبــار مشــايخ قــم، وهــذا مــا تكشــفه 

ــن  ــاره م ــب اعتب ــاس يج ــذا األس ــىل ه ــوح. وع ــكايف بوض ــاب ال ــانيد كت أس

مثــار مدرســة قــم. إّن الشــخصية الروائيــة واالعتبــار  الــروايئ للشــيخ الكلينــي 

مقبولــة مــن قبــل الجميــع، ولكــن ال ينبغــي أْن نغفــل عــن أّن الشــيخ الكلينــي 

كان يف الوقــت نفســه متكلــامً كبــرياً مــن قســم املحّدثــني املتكلمــني؛ فهــو يف 

الوقــت الــذي يعلــن عــن وفائــه للنــص وبقائــه ضمــن إطــار الروايــات، يعمــل 

عــىل بيــان املعــارف الدينيــة، بــل والدفــاع عنهــا أيضــاً. ســبق أْن أرشنــا إىل أّن 

ثــني املتكلمــني مــن خــالل االتجــاه الناظــر إىل املضامــني االعتقاديــة  املحدِّ

للروايــات بشــكل منتظــم، يســعون إىل فهــم وبيانــه هــذا النظــام املعــريف.
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وعــىل هــذا األســاس فقــد ذهــب الشــيخ الكلينــي ـ عندمــا رأى انحــراف 

أهــل زمانــه، وكذلــك مطالبتــه بتأليــف كتــاب جامــع لتحصيــل علــم الديــن ـ 

إىل تأليــف أثــر بديــع مثــل كتــاب الــكايف عــىل أســاس ذات النظــام املعــريف 

املقتبــس مــن الروايــات]1]. إّن دراســة كتــاب الــكايف تظهــر أّن هــذا الكتــاب 

ليــس مجــرد مجموعــة روائيــة فقــط، بــل إّن ترتيــب وتنظيمهــا الروايــات فيــه 

ــي يف  تحــي عــن نظــام فكــري يظهــر مــن وراء هــذه املجموعــة. إن الكلين

مقدمــة هــذا الكتــاب يتحــّدث عــن املنزلــة الســامية للعقــل ويشــبّهه باملحــور 

الــذي يــدور التكليــف مــداره، ويكــون معيــاراً لتشــخيص الحــق مــن الباطــل، 

ومــالكاً لتحديــد الثــواب والعقــاب]2]. إنّــه مــن خــالل تقديــم "كتــاب العقــل" 

ــة  ــة وموقعــه العقــل يف نظــام املعرف ــة بشــأن أهمي ــني رواي وذكــر ســتٍّ وثالث

الدينيــة، يؤكــد هــذه املســألة وهــي أن نقــل الروايــات ال يعنــي التعبّــد والتقبــل 

ــا  ــات بوصفه ــم مضامــني الرواي ــّم تقدي ــل يت ــل، ب ــن الفهــم والتعّق املجــرّد م

تراثــاً عقليــاً ويف نظــام معقــول. إّن الرتتيــب املنطقــي واملنســجم للروايــات يف 

الكتــب واألبــواب وحتــى بــني الروايــات املوجــودة يف كل بــاب، يعمــل عــىل 

إظهــار هــذا النظــام بشــكل واضــح.

وباإلضافــة إىل الرتتيــب املنظّــم للروايــات، فــإّن الــرشوح التــي يضيفهــا 

الشــيخ الكلينــي عــىل هامــش بعــض الروايــات]3]، متثــل منوذجــاً آخــر عــن 

النشــاط الكالمــي لــه، وبطبيعــة الحــال فــإّن هــذه الــرشوح ـ كــام هــو مقتــىض 

ــّم تقديهــا يف أغلــب املــوارد يف إطــار  ــني ـ يت ــني املتكلّم أســلوب املحّدث

قم،  الحديث،  دار   ،9 ص   ،1 ج  الكايف،  يعقوب،  بن  محمد  الكليني،  انظر: الشيخ    [1[

9]14هـ.

]]]  انظر: املصدر أعاله، ص 19.

]3]  انظر عىل سبيل املثال: بيان الشيخ الكليني يف التمييز بني صفات الذات وصفات الفعل 

يعقوب،  بن  محمد  الكليني،  الشيخ  )انظر:  الفعل«  صفات  من  أنها  »اإلرادة  باب  ذيل  يف 

الكايف، ج 1، ص ]7] ـ 73](.
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وأدبيــات الروايــات. وعــىل الرغــم مــن ذلــك نجــده يف بعــض املــوارد ـ مــن 

أجــل بيــان املعــارف الكامنــة يف األحاديــث ـ يتامهــى مــع التيــار الكالمــي، 

وقــد يصــل هــذا التامهــي يف بعــض املــوارد إىل حــّد نقــل كلــامت هشــام بــن 

الحكــم إىل جانــب ذكــر الروايــات أيضــاً]1].

ــروف  ــوا يف الظ ــني، وإْن كان ــني املتكلم ــا إىل أّن املحّدث ــبق أْن أرشن س

العاديــة نصيّــني، ويذهبــون إىل االعتقــاد بأنـّـه ال ينبغــي تجــاوز أدبيــات النــص، 

ــاذ  ــون إىل اتخ ــة، يتجه ــات الخارجي ــوادر املواجه ــور ب ــد ظه ــم عن إال أنه

موقــف الدفــاع عــن نظامهــم املعــريف. وقــد أّدى اتســاع رقعــة النفــوذ الســلبي 

ــف  ــي لتألي ــيخ الكلين ــّدى الش ــرّي، إىل أْن يتص ــة يف ال ــي للقرامط والتخريب

ــم ومواقفهــم. ــىل آرائه ــرّد ع ــة( يف ال ــىل القرامط ــرّد ع ــاب )ال كت

كــام نشــاهد هــذه الخصائــص بوضــوح يف أداء الشــيخ الصــدوق أيضــاً؛ 

ولكّنــه حيــث كان لــه حضــور يف البــالط البويهــي، وكانــت لــه أســفار متعــّددة 

وال ســياّم يف حــوزة الــرشق اإلســالمي، فقــد التقــى مبختلــف الجامعــات مــن 

ــة  ــه إىل األندي ــظ دخول ــا نالح ــا فإنن ــن هن ــم. وم ــني له ــني واملخالف املتكلم

الكالميــة واملواجهــات الخارجيــة حتــى يف إطــار املناظــرة بشــكل أكــرب.

ــىل  ــد ع ــا يزي ــرى م ــدوق ن ــيخ الص ــار الش ــة آث ــا لفهرس ــد مراجعتن وعن

ــة والدفــاع عنهــا]2]. وأّن  ــاً يف إثبــات ورشحهــا املفاهيــم الكالمي الثالثــني كتاب

ــة  ــا لغاي ــّم تأليفه ــد ت ــد( ـ ق ــاب )التوحي ــل كت ــن قبي ــار ـ م ــذه اآلث ــض ه بع

ــث  ــان األحادي ــح وبي ــد إىل توضي ــث عم ــيعة، حي ــد الش ــن عقائ ــاع ع الدف

بأســلوب اســتداليل واالســتفادة مــن األدلــة العقليــة. إّن كالم الشــيخ الصــدوق 

ــة  ــة الكالمي ــى األدل ــة وحت ــني العقلي ــه للرباه ــات وتوظيف ــف الرواي يف تضاعي

]1]  انظر: الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، ص 45]، 9]14 هـ.

]]]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، 

ص 389، 1407 هـ.
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ــن  ــامل الدي ــاب )ك ــوح]1]. إّن كت ــص بوض ــذه الخصائ ــس ه ــهورة، يعك املش

ومتــام النعمــة( بــدوره يف موضــوع اإلمامــة واملهدويــة، مــن بــني املؤلفــات 

األخــرى للشــيخ الصــدوق التــي تحمــل هــذه الخصائــص؛ فقــد عمــد الشــيخ 

ــات رضورة  ــة إلثب ــة العقلي ــة األدل ــاب أوالً إىل إقام ــذا الكت ــدوق يف ه الص

ووجــوب اإلمامــة، ثــم انتقــل بعــد ذلــك إىل إثبــات إمامــة اإلمــام الثــاين عرش، 

ــة  ــاب الهداي ــادات وكت ــالة االعتق ــره. إّن رس ــول عم ــىل ط ــل ع ــام الدلي وأق

للشــيخ الصــدوق بدورهــا مجموعــات منظمــة مــن املعــارف الشــيعية التــي تــّم 

تنظيمهــا عــىل أســاس التعاليــم الروائيــة، ويعمــل يف الكثــري مــن املــوارد حتــى 

عــىل االســتفادة مــن ألفــاظ الروايــات، ويف الوقــت نفســه قــّدم فيهــا منظومــة 

معرفيــة. إّن هــذه الرســائل تعــّد مــن أوائــل الجهــود اإلماميــة يف إطــار تدويــن 

ــة. ــدات اإلمامي ــمي ملعتق ــع ورس ــت جام فهرس

ــو  ــني، ه ــن املتكلم ــخص م ــة لش ــطة الكالم ــرز األنش ــني أب ــن ب إّن م

التحــاور مــع املخالفــني يف بــاب املوضوعــات الكالميــة، مــن أجــل إثبــات 

ــإّن  ــاس ف ــذا األس ــىل ه ــني. وع ــات املخالف ــىل نظري ــرّد ع ــق وال ــرأي الح ال

ــف،  ــع املخال ــاج م ــرة واالحتج ــف املناظ ــن يخال ــدوق مل يك ــيخ الص الش

بــل وكان يــرى ذلــك متطابقــاً مــع الســرية العمليــة ألهــل البيــت b. وبطبيعــة 

الحــال فإنّــه مل يكــن يجيــز االحتجــاج واملناظــرة لجميــع األشــخاص، 

وإمّنــا يــرى أّن املختّصــني يف علــم الــكالم هــم وحدهــم الذيــن يجــوز لهــم 

ــدوا يف  ــة أْن يتقيّ ــك رشيط ــم، وذل ــاج عليه ــوم واالحتج ــع الخص ــرة م املناظ

ــي  ــو ال يكتف ــت b ]2]. وه ــل البي ــني كالم أه ــامت أو مضام ــم بكل احتجاجه

]1]  انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، إعداد: السيد هاشم الحسيني 

الطهراين، ص 9]، وص 9]1، وص 133، وص 143، وص 17]، وص 91]، مؤسسة 

النعمة،  ومتام  الدين  كامل  كتاب:  يف  لذلك  متعددة  مناذج  وهناك  قم.  اإلسالمي،  النرش 

ومعاين األخبار، وعلل الرشائع، أيضاً.

]]] انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، أبو جعفر محمد بن عي،االعتقادات،ص43، مؤسسة= 
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مبجــرّد نقــل وتقريــر مناظــرات األمئــة وبعــض املتكلمــني يف عــرص الحضــور 

مــع الجامعــات املخالفــة يف جميــع آثــاره فقــط]1]، بــل قــام بنفســه بالعديــد 

ــان  ــد ورد بي ــة. وق ــاب اآلراء املخالف ــع أصح ــّددة م ــرات املتع ــن املناظ م

بعــض هــذه املناظــرات ورشحهــا ـ التــي كانــت تنعقــد بحضــور ركــن الدولــة 

الديلمــي ـ يف كتــاب )كــامل الديــن ومتــام النعمــة(]2]. وقــد ذكــر النجــايش يف 

فهرســة آثــار الشــيخ الصــدوق، خمســة كتــب يف رشح مناظــرة الشــيخ الصدوق 

مــع املخالفــني بحضــور ركــن الدولــة الديلمــي]3]. كــام عمــد بعــض تالميــذ 

ــه وتنظيمهــا، ومــن بينهــم الشــيخ  الشــيخ الصــدوق إىل جمــع بعــض مناظرات

جعفــر الدوريســتي الــذي أعــّد نســخة مــن مناظــرات الشــيخ الصــدوق، وقــد 

ــاب  ــخة يف كت ــك النس ــن تل ــل م ــرتي إىل النق ــه التس ــور الل ــايض ن ــد الق عم

ــني(]4]. ــس املؤمن )مجال

ــا يف  ــارة إليه ــت اإلش ــي متّ ــني الت ــم املتكلم ــة وبياناته ــف أدل إّن توظي

البحــث بشــأن الشــيخ الكلينــي، لــه مصاديــق كثــرية يف آثــار الشــيخ الصــدوق 

ــاب  ــن كت ــل م ــل كام ــان إىل إدراج فص ــض األحي ــد يف بع ــه يعم ــاً. إذ أن أيض

ألحــد املتكلمــني مــع ذكــر اســم الكاتــب وعنــوان الكتــاب، وأحيانــاً أخــرى 

ــامء]5]،  ــر األس ــم دون ذك ــل عنه ــني وينق ــض املتكلم ــة بع ــن أدل ــتفيد م يس

=اإلمام الهادي، قم، 1430 هـ.

]1]  انظر عىل سبيل املثال: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، الفصل 

الخامس والستني، والسادس والستني.

]]]  انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، أبو جعفر محمد بن عي، كامل الدين ومتام النعمة، 

تصحيح: عي أكرب الغفاري، ص 87، دار الكتب اإلسالمية، طهران، 1395 هـ.

]3]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، 

ص ]39، 1407 هـ.

]4]  انظر: التسرتي، القايض السيد نور الله، مجالس املؤمنني، ج 1، ص 463، كتاب فرويش 

إسالمية، طهران، 1377 هـ ش.

]5] انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، االعتقادات، ص 63ـ  65، 1430 هـ.
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ويعمــل يف بعــض املــوارد عــىل توظيــف  إجابــات املتكلمــني عــن شــبهات 

ــب  ــن كت ــزاء م ــوال وإدراج أج ــل لألق ــذا النق ــني]1]. إن ه ــاؤالت املخالف وتس

ــي  ــاه الكالم ــىل االتج ــر ع ــاهداً آخ ــل ش ــي، يث ــكالم العق ــار ال ــكار تي وأف

ــن  ــال. ويك ــة الح ــني بطبيع ــني / املتكلم ــار املحّدث ــدوق، وتي ــيخ الص للش

مالحظــة هــذا االتجــاه واملنهــج لــدى الكثــري مــن مشــايخ قــم. إن الهاجــس 

املشــرتك بــني جميــع هــؤالء األشــخاص ـ كــام أرشنــا إىل ذلــك بالنســبة إىل 

ــن  ــريف م ــام املع ــم النظ ــه فه ــو بيان ــدوق ـ ه ــيخ الص ــي والش ــيخ الكلين الش

ــدم  ــث تحت ــض املــوارد حي ــال فإنهــم يف بع ــة الح ــات، وبطبيع ــل الرواي داخ

املواجهــة الخارجيــة، فــإن رضورة البيانــات مــن خــارج املنظومــة تســتوجب 

ــام  ــذات النظ ــد ب ــع التقيّ ــة م ــل املنظوم ــن داخ ــالين م ــاع العق ــان والدف البي

ــال. ــة الح ــريف بطبيع املع

وفيــام يــي نشــري إىل بعــض هــؤالء املشــايخ منــذ عــرص انتقــال تــراث 

ــة  ــة. وبطبيع ــذه املدرس ــاط ه ــة نش ــم إىل نهاي ــة ق ــور مدرس ــة، وتبل الكوف

الحــال حيــث إن هــذه املدرســة تحتــوي يف أحشــائها عــىل مختلــف التيــارات 

ــذه  ــف به ــة إىل التعري ــة ابتدائي ــة؛ ســوف نســعى يف رؤي واالتجاهــات الفكري

ــام بينهــا. ــك في ــارات مــن خــالل الفصــل والتفكي التي

ثني / املتكلمني يف قم اخلطوط الفكرية لتي�ار الُمحدِّ

إّن مــن بــني أهــم الشــخصيات التــي لعبــت دوراً يف انتقــال تــراث الكوفــة 

ــى  ــن عي ــن محمــد ب ــي، وأحمــد ب ــن هاشــم القّم ــم ب ــم، هــم: إبراهي إىل ق

]1]  من بني األمثلة عىل ذلك: شبهات عي بن أحمد بن بشار، وأجوبة ابن قبة عنها )الشيخ 

الصدوق )ابن بابويه(، كامل الدين ومتام النعمة، ص 51(، وجزء من كتاب االشهاد أليب 

زيد العلوي، ورّد ابن قبة عليه )الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، كامل الدين ومتام النعمة، ص 

94(، وأجزاء من كتاب التنبيه أليب سهل النوبختي )الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، كامل الدين 

ومتام النعمة، ص 88(.
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األشــعري، وحســني بــن ســعيد األهــوازي، ومحمــد بــن خالــد الربقــي، ونجلــه 

أحمــد بــن محمــد بــن خالــد الربقــي، ومحمــد بــن عبــد الجبــار، وســهل بــن 

زيــاد اآلدمــي، ومحمــد بــن عــي أبــو ســمينة، وابــن أرومــة وغريهــم. وعــىل 

الرغــم مــن أن أغلــب هــؤالء قــد اســتفادوا ـ مــن خــالل انتامئهــم إىل مشــايخ 

ــدات  ــالف يف بعــض املعتق ــإّن االخت ــار فكــري واحــد، ف ــن تي مشــرتكني ـ م

أو املناهــج واألســاليب يكــون منشــأ لظهــور خطــوط فكريــة متاميــزة يف تيــار 

واحــد؛ لــذا يكــن الفصــل والتفكيــك بــني تيــار املحّدثــني / املتكلمــني يف 

قــم ـ ضمــن رؤيــة دقيقــة ـ وتقســيمهم إىل خطــوط متاميــزة.

االجتاه الفكري ألحمد بن محمد بن عيىس األشعري

إّن مــن بــني األفــرد الذيــن كان لهــم دور يف انتقــال تــراث الكوفــة إىل قــم، 

هــو أحمــد بــن محمــد بــن عيــى، حيــث كان لــه الحــظ األوفــر يف نقــل هــذا 

الــرتاث إىل مدينــة قــم]1]، ورمبــا كان هــو الشــخصية األكــر تأثــرياً وحضــوراً 

يف هــذه الطبقــة. لقــد كان الشــيخ أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن عيــى 

ــام  ــا A، واإلم ــوىس الرض ــن م ــي ب ــام ع ــاب اإلم ــن أصح ــعري]2]، م األش

محمــد الجــواد A، واإلمــام عــي الهــادي A، وكان شــيخ القّميــني 

ــة  ــة اجتامعي ــم مبنزل ــع يف ق ــم ويتمت ــة عليه ــه الرئاس ــت ل ــم، وكان وفقيهه

رفيعــة]3]. وقــد عمــد يف أخــذ الحديــث إىل شــّد الرحــال إىل الكوفــة، وحصــل 

]1]  طبقاً لتقريرات الفهارس املتوفرة، ورد ذكر اسم أحمد بن محمد بن عيى يف أكر طرق 

القّميني إىل تراث الكوفة. فقد ذكر الشيخ الطويس اسمه يف طريقه إىل تراث 135 شخصاً 

من األصحاب، كام ذكر النجايش بدوره اسمه يف طريقه إىل تراث 110 شخص من رواة 

الحديث عنه أيضاً.

]]]  انظر بشأنه: الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد 

العزيز الطباطبايئ، ص 351، وص 373، وص 383، 0]14 هـ؛ النجايش، أحمد بن عي، 

رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، ص ]8، 1407 هـ.

]3]  انظر: الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد:السيد عبد العزيز = 
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ــم  ــم تراثه ــل عنه ــداد وحم ــة وبغ ــايخ الكوف ــار مش ــن كب ــات م ــىل الرواي ع

ــني إىل  ــن املنتم ــأن م ــذا الش ــايخه يف ه ــن مش ــري م ــد كان الكث ــروايئ. وق ال

ــة. ــني يف الكوف ــني / املتكلم ــار املحّدث تي

ــة  ــراث الكوف ــل ت ــة إىل نق ــى باإلضاف ــن عي ــد ب ــن محم ــد ب إّن أحم

ــاً، ويبــدو أّن كتــاب التوحيــد،  ــه بعــض املؤلفــات أيض ــوب، كان ل املكت

ــص  ــني خصائ ــن ب ــة. وإن م ــه الكالمي ــن أعامل ــة م ــي، واألظلّ ــل النب وفض

أحمــد بــن محمــد بــن عيــى األشــعري، جهــوده الواســعة يف مواجهــة تيــار 

الغلــو، والحــّد مــن انتشــار تــراث التيــارات املنحرفــة يف قــم]1]، األمــر الــذي 

يشــكل يف حــّد ذاتــه منوذجــاً بــارزاً لجهــوده الكالميــة. وقــد كان لــه الكثــري 

ــوا  ــني / املتكلمــني، وواصل ــة مــن املحّدث ــن شــكلوا كوكب ــذ الذي مــن التالمي

ــد  ــد كان ألحم ــم. وق ــة ق ــن مدرس ــرية م ــرتة األخ ــى الف ــري حت ــه الفك منهج

ــن  ــة م ــة الثاني ــىل الطبق ــرب ع ــري األك ــعري التأث ــى األش ــن عي ــد ب ــن محم ب

مشــايخ مدرســة قــم. ومــن بــني أفــراد هــذه الطبقــة، كان لســعد بــن عبــد اللــه، 

ــن  ــد ب ــار، ومحم ــى العط ــن يحي ــد ب ــار، ومحم ــن الصف ــن الحس ــد ب ومحم

عــي بــن محبــوب، وعبــد اللــه بــن جعفــر الحمــريي، النصيــب األوفــر مــن 

الروايــة عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى األشــعري، وكانــوا هــم األكــر قربــاً 

مــن تفكــريه، بحيــث يكــن اعتبــار أحمــد بــن محمــد بــن عيــى األشــعري 

ــذه. ــن تالمي ــل م ــل يف جي ــم، تواص ــري يف ق ــف فك ــاً ملنعط مؤسس

ــرة يف هــذه  ــه األشــعري، الشــخصية املؤث ــد الل ــن عب ــد كان لســعد ب وق

ــتاذه  ــن أس ــرب م ــرب األك ــم ـ الق ــاعرة يف ق ــاللة األش ــن س ــو م ــة ـ وه الطبق

أحمــد بــن محمــد بــن عيــى األشــعري. إن الكــّم الكبــري مــن روايــات ســعد 

=الطباطبايئ، ص 60، 0]14 هـ؛ النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد 

موىس الشبريي الزنجاين، ص 81، ، 1407 هـ.

]1]  يأيت طرد أيب سمينة، وسهل بن زياد، وحسني بن عبيد الله من مدينة قم، يف هذا السياق.
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بــن عبــد اللــه عــن أحمــد بــن محمــد األشــعري، وكذلــك حضــور اســمه يف 

طــرق الفهــارس بعــد اســم أحمــد مــن محمــد بــن عيــى األشــعري يف أكــر 

ــه  ــد الل ــن عب ــار ســعد ب ــر بوضــوح. وبالنظــر إىل آث ــت هــذا التأث الطــرق؛ يثب

ــن  ــاره م ــن اعتب ــي ـ يك ــكالم الدفاع ــريي أم يف ال ــكالم التفس ــواء يف ال ـ س

ــن  ــعد ب ــد كان س ــوح. وق ــني بوض ــني / املتكلم ــار املحّدث ــني إىل تي املنتم

عبــد اللــه يف النقــد واملناظــرة وكتابــة الــردود واســع النشــاط، وكان شــديداً يف 

املواجهــة مــع الخــط الكالمــي والتنظــريي ملدرســة الكوفــة بطبيعــة الحــال. 

ــن  ــب هشــام ب ــوب ومثال ــان عي ــاً يف بي ــف كتاب ــد أل وعــىل هــذا األســاس فق

الحكــم ويونــس بــن عبــد الرحمــن]1]، كــام عمــد يف الــرّد عــىل كتــاب لعــي 

بــن إبراهيــم حــول واحــدة مــن أفــكار هشــام بــن الحكــم إىل تأليــف كتــاب 

ــد  ــن عب ــس ب ــام ويون ــى هش ــم يف معن ــن إبراهي ــي ب ــىل ع ــرّد ع ــه )ال عنوان

الرحمــن(. إّن هــذه اآلثــار باإلضافــة إىل االتجــاه الكالمــي لســعد بــن عبــد الله 

األشــعري، تحــي عــن انتشــار وشــيوع هــذا النــوع مــن األبحــاث الكالميــة يف 

الفضــاء الفكــري ملدرســة قــم. ومــن بــني املؤلفــات الكالميــة األخــرى لســعد 

بــن عبــد اللــه يف الــرّد عــىل التيــارات املنحرفــة، يكــن اإلشــارة إىل كتــاب 

)الضيــاء يف الــرّد عــىل املحمديــة والجعفريــة(، وكتــاب )الــرّد عــىل الغــالة(، 

وكتــاب )الــرّد عــىل املجــرّبة(. ورمبــا أمكــن تقييــم تأليــف وكتابــة هــذه الــردود 

واملواجهــات الكالميــة لســعد بــن عبــد اللــه األشــعري، كنتيجــة الرتباطــه مــع 

بغــداد، وكذلــك األنديــة الروائيــة ألهــل الســنة.

ومــن بــني أعاملــه ومؤلفاتــه يف حقــل الــكالم التفســريي والبيــاين، كتــاب 

)بصائــر الدرجــات(، و)االســتطاعة(، و)مناقــب الشــيعة(، و)احتجــاج الشــيعة 

عــىل زيــد بــن ثابــت يف الفرائــض(]2]. ومــن بــني هــذه الكتــب يتنــاول كتــاب 

]1]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، 

ص 177، 1407 هـ.

]]]  انظر: املصدر أعاله.
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)االســتطاعة( البحــث بوضــوح عــن مســألة كالميــة شــائعة يف الحقــل الكالمي، 

وال يكــن اعتبــاره مجــرّد كتــاب روايئ يخلــو مــن االختالفــات الكالميــة.

والشــخصية األخــرى التــي كانــت قريبــة جــداً مــن الناحيــة الفكريــة إىل 

أحمــد بــن محمــد بــن عيى األشــعري مع ســعد بــن عبــد اللــه، ويعــّدـ  بطبيعة 

الحــال ـ مــن الشــخصيات البــارزة يف تيــار املحّدثــني / املتكلمــني، هــو أبــو 

العبــاس عبــد اللــه بــن جعفــر الحمــريي. إّن الروايــات املتوفـّـرة عــن الحمرييــة 

ليســت كثــرية بالقيــاس إىل أقرانــه، ولكــن هــذا املقــدار الواصــل منهــا يكفــي 

إلثبــات قربــه الفكــري مــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى األشــعري. كــام أّن 

ــب الفهــارس،  ــوب واملنعكــس يف كت ــرتاث املكت ــل ال حضــوره يف طــرق نق

يثبــت دوره الفاعــل يف انتقــال الــرتاث]1]. لقــد ألــف الحمــريي الكثري مــن اآلثار 

الهاّمــة يف حقــل الــكالم، حيــث تشــتمل عــىل أهــم املســائل واملوضوعــات 

الكالميــة يف ذلــك العــرص، وهــي آثــار مــن قبيــل: كتــاب )اإلمامــة(، وكتــاب 

)الدالئــل(، وكتــاب )العظمــة والتوحيــد(، وكتــاب )الغيبــة والحــرية(، وكتــاب 

ــام  ــني هش ــا ب ــاب )م ــة(، وكت ــتطاعة واملعرف ــداء واإلرادة واالس ــد والب )التوحي

بــن الحكــم وهشــام بــن ســامل(، وكتــاب )القيــاس، واألرواح، والجنــة والنــار، 

ــاب  ــل كت ــن قبي ــات، م ــذه املؤلف ــض ه ــني(]2]. وإّن بع ــني املختلف والحديث

ــة يف  ــائل املطروح ــة واملس ــئلة الخارجي ــر إىل األس ــرية(، ناظ ــة والح )الغيب

ــاة املجتمــع  ــد حي ــّم تهدي ــث كان يت ــك الفــرتة، حي املجتمــع الشــيعي يف تل

الشــيعي مــن خــالل طــرح هــذا النــوع مــن الشــبهات، ويــأيت هــذا الكتــاب يف 

ســياق الجهــود املبذولــة مــن أجــل البيــان الصحيــح يف دفــع هــذه الشــبهات. 

]1]  طبقاً ملعطيات كتاب الفهرست للشيخ الطويس والنجايش، يقع الحمريي يف طريق نقل 

آثار 78 شخصاً من الرواة.

]]]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، 

ص 19]، 1407 هـ.
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كــام أّن الخــوض يف اختالفــات الهشــامني]1]، يحــي عــن الهواجــس الكالميــة 

ــد  ــزاً كبــرياً مــن اهتــامم مشــايخ قــم، ومــن بينهــم عب التــي كانــت تشــغل حي

ــد  ــريي تؤيّ ــب الحم ــرى لكت ــن اآلخ ــريي. إّن العناوي ــر الحم ــن جعف ــه ب الل

ــوا  ــريي، وإن كان ــال الحم ــن أمث ــخاصاً م ــي أّن أش ــة، وه ــذه النقط ــا ه بدوره

ــذا  ــني، إال أّن ه ــن املحّدث ــم م ــروايئ بوصفه ــرتاث ال ــظ ال ــعون إىل حف يس

االتجــاه مل يشــكل مانعــاً دون إبــراز هواجســهم الكالميــة، وإنهــم كذلــك كانــوا 

يبذلــون كل مــا بوســعهم مــن الجهــود الفكريــة والعلميــة يف جميــع املســائل 

ــامم املتكلمــني، وال ســيّام منهــا املســائل الخاصــة بحقــل  ــي تشــغل اهت الت

االعتقــاد، وكانــوا بطبيعــة الحــال ينظــرون إىل اختالفــات وأفــكار املتكلمــني 

أيضــاً.

وكان أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن فــّروخ الصفــار ـ مــن أصحــاب 

اإلمــام الهــادي A واإلمــام الحســن العســكري A ـ صاحــب كتــاب 

)بصائــر الدرجــات(، بــدوره مــن مشــايخ قــم الكبــار، ومــن الجيــل الثــاين يف 

ــى  ــن عي ــد ب ــن محم ــد ب ــذاً ألحم ــث كان تلمي ــاً. وحي ــة أيض ــذه املدرس ه

األشــعري، وإبراهيــم بــن هاشــم، وأحمــد الربقــي، فقــد كان لــه دور يف انتقــال 

جانــب مــن تــراث الكوفيــني، وقــد نقــل ـ بطبيعــة الحــال ـ أكــر الروايــات مــن 

طريــق أحمــد األشــعري. وبطبيعــة الحــال قــد يكــون هنــاك بعــض االختــالف 

ــة،  ــائل االعتقادي ــعري يف املس ــد األش ــن محم ــد ب ــني أحم ــه وب ــري بين اليس

ولكــن حتــى يف كتــاب بصائــر الدرجــات نجــد الحــظ األوفــر لروايــات أحمــد 

األشــعري، األمــر الــذي يحــي عــن القــرب الفكــري بــني الصفــار وأحمــد بــن 

محمــد بــن عيــى األشــعري. ومــن بــني اآلثــار املتبقيــة عــن الصفــار نجــد 

كتابــه )بصائــر الدرجــات( معرّفــاً عــن واحــد مــن اآلراء املعرفيــة ملدرســة قــم، 

وهــو بطبيعــة الحــال مــن أهــم املصــادر يف حقــل معرفــة اإلمــام.

]1]  هشام بن الحكم، وهشام بن سامل. )املعرّب(.
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إّن ترتيــب الروايــات واملنطــق الداخــي لهــذا الكتــاب يكشــف عــن طــرح 

عــام ملنهــج الوصــول إىل املعــارف الدينيــة. وباإلضافــة إىل بصائــر الدرجات، 

نجــد مــن بــني أعاملــه كتــاب )الــرّد عــىل الغــالة(، وكتــاب )املناقــب(، وكتاب 

)املثالــب( مــن بــني تراثــه الكالمــي أيضاً.

ــى  ــن يحي ــد ب ــو محم ــة، ه ــذه الطبق ــرى يف ه ــارزة األخ ــخصية الب الش

ــر  ــل أك ــد نق ــة". وق ــري الرواي ــه "كث ــه بوصف ــف ب ــّم التعري ــد ت ــار. وق العط

الروايــات عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى األشــعري. كــام نقــل الكثــري مــن 

الروايــات عــن محمــد بــن يحيــى بــن عمــران، ومحمــد بــن الحســن بــن أيب 

الخطــاب، وكذلــك نقــل يف طــرق نقــل الــرتاث املكتــوب بواســاطة الحمــريي 

والصّفــار تراثــاً متعــدداً، وبطبيعــة الحــال فــإّن الــراوي الوحيــد لكتــاب )بصائــر 

ــه  ــى العطــار أيضــاً. إّن عــدم روايت ــن يحي الدرجــات( للصفــار، هــو محمــد ب

عــن إبراهيــم بــن هاشــم وأحمــد الربقــي ـ اللذيــن ســتأيت اإلشــارة إىل تيارهــام 

ــد تقابــل  الفكــري يف هــذه املقالــة الحقــاً ـ يكــن أن يكــون ذا مغــزى، ويؤيّ

ــوط  ــع الخط ــعري م ــى األش ــن عي ــد ب ــن محم ــد ب ــري ألحم ــط الفك الخ

ــد أّن  ــوادر(. بي ــاب )مقتــل الحســني(، و)الن ــه ســوى كت املقابلــة. ومل ينقــل ل

ــور  ــكايف( ـ ظه ــاب )ال ــا كت ــيّام منه ــة ـ وال س ــادر الروائي ــه يف املص لروايات

ــة. ــة واالعتقادي ــواب الفقهي خــاص، وهــي تشــتمل عــىل مختلــف األب

وبعــد هــذه الطبقــة، يــرد ذكــر أشــهر شــخصيات مدرســة قــم، وهــم: ابــن 

الوليــد، وابــن بابويــه، والشــيخ الكلينــي. ومــن بــني هــؤالء يكــن اعتبــار ابــن 

ــن عيــى  ــن محمــد ب ــه ضمــن الخــط الفكــري ألحمــد ب ــن بابوي ــد واب الولي

األشــعري.

ــاً يف  ــن قّمي ــد، وإْن مل يك ــن الولي ــد ب ــن أحم ــن ب ــن الحس ــد ب إّن محم
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األصــل]1]، إال أنــه يُعــّد يف هــذه املرحلــة شــيخ القّميــني، والخلــف الصالــح 

واملمثــل الفكــري لخــط ســعد بــن عبــد اللــه األشــعري، وأحمــد بــن محمــد 

بــن عيــى األشــعري. ولــه أكــر الروايــات عــن ســعد بــن عبــد اللــه، والصّفار، 

وأحمــد بــن إدريــس، ومحمــد بــن يحيــى العطــار، والحســني بــن الحســن بــن 

أبــان. ويف املقابــل مل يــرو أّي روايــة عــن عــي بــن إبراهيــم. فعــىل الرغــم مــن 

أن ابــن الوليــد يف طبقــة تالميــذ عــي بــن إبراهيــم، ولــه طريــق إليــه يف طــرق 

الفهــارس، وحتــى يف املــوارد التــي ينقــل فيهــا ابــن الوليــد روايــة عــن إبراهيــم 

بــن هاشــم، إمنــا يــروي بواســطة ســعد بــن عبــد اللــه أو غــريه مــن مشــايخه، 

ــري إىل  ــن شــأنه أْن يُش ــذي م ــر ال ــم، األم ــن إبراهي ــق عــي ب ــن طري ــس م ولي

نــوع مــن التقابــل واالختــالف واالنتــامء إىل مســارين فكريــني متفاوتــني. ومــن 

بــني مؤلفاتــه )تفســري القــرآن( وكتــاب )الجامــع(، ويبــدو أنـّـه كان يف مختلــف 

ــد  ــن الولي ــة الب ــد أن اآلراء الكالمي ــر تفي ــا تقاري ــد وصلتن ــه. وق ــواب الفق أب

ــه  ــدو أنّ ــن عيــى األشــعري، ويب ــن محمــد ب ــة مــن آراء أحمــد ب ــت قريب كان

كان مثلــه يف شــّدة الحــذر واالحتيــاط والتشــّدة يف قبــول األخبــار. وإّن انتقــاء 

واســتثناء الروايــات يف الكتــب الواصلــة إليــه، يثــل منوذجــاً مــن هــذا التشــّدد 

واالحتيــاط يف التعاطــي مــع الروايــات.

ــيخ  ــذه الش ــاطة تلمي ــد بوس ــن الولي ــكار اب ــار وآراء وأف ــع آث ــن تتبّ يك

الصــدوق. فقــد كان الشــيخ الصــدوق ـ يف أكــر أفــكاره ـ تابعــاً ألســتاذه ابــن 

الوليــد. إّن هــذا األمــر باإلضافــة إىل بعــض إشــارات الشــيخ الصــدوق نفســه، 

يتــم تأييــده بالنظــر إىل الحجــم الكبــري مــن روايــات ابــن الوليــد يف آثار الشــيخ 

الصــدوق. وأمــا عــدم دخــول ابــن الوليــد يف حقــل الــكالم الدفاعــي وإنتــاج 

اآلثــار وتأليــف الكتــب يف هــذا الحقــل، فيجــب أْن يكــون معلــوالً لحضــوره 

ــات  ــات والنزاع ــذه املواجه ــل يف ه ــدوق مل يدخ ــيخ الص ــم. وإّن الش يف ق

]1]  انظر بشأن ابن الوليد: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس 

الشبريي الزنجاين، ص 383، 1407 هـ.
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الخارجيــة إال بســبب هجرتــه إىل الــرّي، حيــث كانــت هنــاك رضورة لدخولــه 

يف حقــل الــكالم الدفاعــي، وأمــا ابــن الوليــد فلــم يكــن يف مدينــة قــم يواجــه 

مثــل هــذا الفضــاء. ومــع ذلــك فــإّن موقفــه يف مواجهــة تيــار الغلــو الــذي كان 

ــع الصيــت تتناقلــه األفــواه  عــىل أعتــاب الدخــول إىل قــم، كان مشــهوراً وذائ

ويجــري عــىل ألســن النــاس، وإن نقــده لهــذا التيــار يف حــّد ذاتــه يُعــّد نوعــاً 

مــن النشــاط الكالمــي، ويُعتــرب مــن خصائــص هــذا التيــار.

ــا  ــّد م ــد، وكان إىل ح ــن الولي ــارصاً الب ــذي كان مع ــر ال ــخص اآلخ والش

يشــاطره يف التفكــري، وكان فاعــالً ومؤثــراً يف هــذه املرحلــة، فهــو والــد الشــيخ 

الصــدوق عــي بــن بابويــه. كان أبــو الحســن عــي بــن الحســني بــن مــوىس 

بــن بابويــه )م: 329 هـــ( مــن كبــار الفقهــاء واملحّدثــني الشــيعة، ومرجعــاً يف 

ــراين األصــل،  ــه كان إي ــدو أنّ ــم وضواحيهــا]1]. ويب ــة ق األحــكام ألهــايل مدين

ــد  ــم. وق ــة يف ق ــعرية األصيل ــة أو األرس األش ــل العربي ــن القبائ ــن م ومل يك

حصــل ابــن بابويــه عــىل الفائــدة القصــوى مــن ســعد بــن عبــد اللــه األشــعري. 

وبعــد ســعد كان عبــد اللــه بــن جعفــر الحمــريي، وعــي بــن إبراهيــم، وأحمــد 

ــة  ــايخه يف الرواي ــم مش ــن أه ــار، م ــى العط ــن يحي ــد ب ــس، ومحم ــن إدري ب

ــه، فقــد كان لســعد  ــا من ــة إلين ــات الواصل ــدو مــن الرواي ــث. وكــام يب والحدي

ــور عــىل  ــه، ويكــن العث ــن روايات ــر م ــه األشــعري الحــظ األوف ــد الل ــن عب ب

اتجاهــه الفكــري القريــب مــن ابــن الوليــد وســائر تالميــذ ســعد بــن عبــد اللــه 

أيضــاً. بيــد أّن اهتاممــه بروايــات عــي بــن إبراهيــم والخــط الفكــري إلبراهيــم 

بــن هاشــم، يجعلــه إىل حــّد مــا مختلفــاً عــن ابــن الوليــد. كان عــي بــن بابويــه 

كثــري التأليــف، حتــى ورد يف بعــض التقاريــر أنــه قــد ألف مئتــي كتــاب]2]. ومن 

]1]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، 

ص 61]، 1407 هـ؛ ابن النديم، محمد بن إسحاق، فهرست ابن النديم، إعداد: رضا تجدد، 

ص  46]، انتشارات أمري كبري، طهران، 1366 هـ ش.

]]]  انظر: ابن النديم، محمد بن إسحاق، فهرست ابن النديم، ص 46]، 1366 هـ ش.
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بــني آثــاره يف حقــل الــكالم كتــاب )التوحيــد(، وكتــاب )اإلمامــة والتبــرصة مــن 

الحــرية(. ومــن بــني هــذه الكتــب يُشــري كتــاب )اإلمامــة والتبــرصة مــن الحــرية( 

إىل اهتاممــه بالتســاؤالت واالحتياجــات العقائديــة ألبنــاء عــرصه. ومل يصلنــا 

ــد  ــه ق ــن روايات ــري م ــّم كب ــاك ك ــد أّن هن ــاب]1]. بي ــذا الكت ــوى ه ــاره س ــن آث م

انعكــس بشــكل خــاص يف آثــار نجلــه الشــيخ الصــدوق. ال توجــد يف كتــب 

ــا  ــن لن ــن يك ــوب، ولك ــرتاث املكت ــل ال ــن دوره يف نق ــواهد ع ــارس ش الفه

أْن نحــدس مــن طــرق الشــيخ الصــدوق يف )املشــيخة( أّن عــي بــن بابويــه، 

قــد روى قســامً كبــرياً مــن الــرتاث املكتــوب يف الكوفــة وقــم. وقــد كان البــن 

ــد  ــه مناظــرات ومواجهــات مــع بعــض األشــخاص مــن أصحــاب العقائ بابوي

الفاســدة أيضــاً، ومــن بــني ذلــك يكــن اإلشــارة إىل مواجهتــه مــع الحــالج]2]، 

ومناظرتــه مــع محمــد بــن مقاتــل الــرازي]3].

ــد  ــن الولي ــد واصــل الشــيخ الصــدوق هــذا االتجــاه الفكــري بعــد اب وق

وبعــد والــده عــي بــن بابويــه. وبطبيعــة الحــال فــإّن الشــيخ الصــدوق قــد ابتعد 

ــة  ــات الفكري ــره باالتجاه ــل تأث ــا بفع ــّد م ــري إىل ح ــاه الفك ــذا االتج ــن ه ع

األخــرى، ولكــن يكــن يف املجمــوع تقييــم خطــه الفكــري يف مســار االتجــاه 

ــا إىل  الفكــري ألحمــد بــن محمــد بــن عيــى األشــعري. لقــد ســبق أْن أرشن

ــي  ــوف نكتف ــا فس ــا هن ــدوق، وأم ــيخ الص ــة للش ــود الكالمي ــاه والجه االتج

بالتأكيــد عــىل هــذه النقطــة، وهــي أّن دراســة أفــكار وتوّجهــات الشــخصيات 

املذكــورة مــن أحمــد بــن محمــد بــن عيــى األشــعري يف نقطــة بدايــة مدرســة 

الرضا( هو ذات كتاب )الرشائع( لعي بن  الحال هناك من يرى أن كتاب )فقه  ]1]  وبطبيعة 

بابويه، وكذلك النسخة املنسوبة إىل الشيخ الصدوق باسم )مصادقة اإلخوان(، قيل إنها هي 

كتاب )اإلخوان( البن بابويه أيضاً.

]]]  انظر: الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبايئ، ص 47]، 0]14 هـ.

]3]  انظر: األفندي، املريزا عبد الله، رياض العلامء وحياض الفضالء، إعداد: السيد محمود 

املرعي، ج 6، ص 4، مكتبة آية الله املرعي النجفي، قم املقدسة، 1403 هـ.
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ــة النشــاط الفكــري ملدرســة  قــم، إىل الشــيخ الصــدوق ـ الــذي يقــع يف نهاي

ــار وإْن كان  ــذا التي ــات. يف ه ــط الحلق ــاً مرتاب ــاً فكري ــا خط ــم لن ــم ـ ترس ق

املحّدثــون / املتكلمــون يعملــون عــىل أســاس األســلوب النقــي / الــروايئ، 

إال أنّهــم يتمتعــون بخصائــص املتكلمــني، ويقّدمــون  جهــوداً كالميــة جديــرة 

باملالحظــة.

االجتاه الفكري إلبراهيم بن هاشم

ــذي رمبــا يكــون هــو االتجــاه  ــة إىل هــذا االتجــاه الفكــري ـ ال باإلضاف

األهــم واألكــر تأثــرياً يف قــم، وكان لــه الكثــري مــن األتبــاع واألنصــار يف كل 

ــف  ــي تختل ــاً، وه ــرى أيض ــة أخ ــات فكري ــف باتجاه ــن التعري ــل ـ يك جي

ــى  ــن عي ــد ب ــن محم ــد ب ــري ألحم ــاه الفك ــن االتج ــات ع ــض الجه يف بع

ــعري.  األش

ــة املوازيــة يف نشــاطها لالتجــاه  وإّن مــن بــني تلــك االتجاهــات الفكري

الفكــري ألحمــد بــن محمــد بــن عيــى األشــعري يف قــم ـ وليــس عــىل تلــك 

الســعة بطبيعــة الحــال ـ هــو االتجــاه الــذي تســلل إىل قــم بوســاطة إبراهيــم 

بــن هاشــم. لقــد كان أبــو إســحاق إبراهيــم بــن هاشــم القّمــي كــويف املنشــأ، 

ــي"  ــاً بـــ "القم ــتهر الحق ــه اش ــة]1]، ولكن ــرع يف الكوف ــه أن ترع ــبق ل ــد س وق

ــه  ــذي لعب ــة ال ــغ األهمي ــدور البال ــم، وال ــة ق ــكناه يف مدين ــه وس ــبب إقامت بس

ــم أْن  ــن هاش ــم ب ــبق إلبراهي ــد س ــة. لق ــذه املدين ــث إىل ه ــال الحدي يف انتق

ــني يف  ــار املحّدث ــن كب ــم م ــذ العل ــة، وأخ ــة الروائي ــة الكوف ــرىّب يف مدرس ت

ذلــك العــرص يف كل مــن الكوفــة وبغــداد، ونقــل تراثــاً كبــرياً ـ يكــن اعتبــاره 

هــو الــرتاث الــروايئ ملدينــة الكوفــة، ويشــتمل عــىل حجــم كبــري مــن الــرتاث 

]1]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، 

ص 16، 1407 هـ؛ انظر: الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: 

السيد عبد العزيز الطباطبايئ، ص 11، 0]14 هـ.
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الــروايئ ونســخ متعــددة مــن كتــب مشــايخ الكوفــة ـ إىل مدينــة قــم. ويقــال إنه 

كان أول شــخص ينــرش حديــث الكوفيــني يف قــم]1].

وقــد بلــغ عــدد مشــايخ إبراهيــم بــن هاشــم يف مدرســة الكوفــة الروائيــة 

ــايخه  ــض مش ــات بع ــب ورواي ــع كت ــد روى جمي ــيخاً]2]. وق ــتني ش ــة وس مئ

ــن أيب عمــري كان  ــم أّن اب ــن أيب عمــري]3]، ونعل ــال: محمــد ب ــن أمث ــار، م الكب

ــذي  ــة، ال ــة يف الكوف ــة الكالمي ــني يف املدرس ــني املتكلم ــرب املحّدث ــن أك م

كان يجالــس مشــاهري املتكلمــني يف الكوفــة، مــن أمثــال: هشــام بــن الحكــم، 

ــل ودرس عــىل يدهــم أيضــاً]4]. ــة، ب ــن ســامل لفــرتة طويل وهشــام ب

ــن  ــم ب ــامء إبراهي ــدل عــىل انت ــة أو مــؤرشات واضحــة ت ــاك أدل ليــس هن

ــم  ــن أه ــه م ــك يف أنّ ــْن ال ش ــة، ولك ــني يف الكوف ــار املتكلم ــم إىل تي هاش

وســائط انتقــال أفــكار املدرســة الكالميــة لهشــام بــن الحكــم، إىل مدينــة قــم. 

إن الكثــري مــن روايــات ومناظراتــه هشــام بــن الحكــم قــد انتقلــت إىل قــم مــن 

طريــق إبراهيــم بــن هاشــم. وعــالوة عــىل ذلــك فقــد تــّم التعريــف بــه بوصفــه 

ــة وكان  ــي الكوف ــار متكلم ــن كب ــو م ــن ـ وه ــد الرحم ــن عب ــس ب ــذاً ليون تلمي

ــال  ــطة يف انتق ــم واس ــن هاش ــم ب ــم]5] ـ وكان إبراهي ــن الحك ــام ب ــذاً لهش تلمي

]1]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، 

ص 16، 1407 هـ.

]]]  انظر: املوسوي الخويئ، السيد أبو القاسم، معجم رجال الحديث، ج 1، ص 317، مركز 

نرش آثار الشيعة، قم، 1413 هـ.

]3]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، 

الشيعة،  كتب  فهرست  الحسن،  بن  محمد  الطويس،  انظر: الشيخ  هـ؛   1407  ،3[7 ص 

إعداد: السيد عبد العزيز الطباطبايئ، ص 405، 0]14 هـ.

]4]  انظر: الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج ]، ص 355، 9]14 هـ.

]5]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، 

ص 16، 1407 هـ. 
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تــراث وأفــكار يونــس بــن عبــد الرحمــن إىل قــم.

ــخصية  ــم الش ــن إبراهي ــي ب ــه ع ــّد نجل ــم، يُع ــن هاش ــم ب ــد إبراهي وبع

البــارزة األخــرى يف الطبقــة الثانيــة مــن املحّدثــني يف قــم، مــن طبقــة ســعد 

ــم  ــري إلبراهي ــاه الفك ــي إىل االتج ــه ينتم ــدو أنّ ــار، ويب ــه والصّف ــد الل ــن عب ب

بــن هاشــم. وعــىل الرغــم مــن نقــل عــي بــن إبراهيــم الكثــري مــن الروايــات 

عــن ســائر املشــايخ الكبــار يف مدينــة قــم، مــن أمثــال: أحمــد بــن محمــد بــن 

عيــى األشــعري، وأحمــد بــن محمــد بــن خالــد الربقــي، ومحمــد بــن عيــى 

بــن عبيــد أيضــاً، يكــن اعتبــاره وارثــاً لــرتاث أبيــه الــذي روى جميــع الــرتاث 

الــذي تركــه إبراهيــم بــن هاشــم. وكان عــي بــن إبراهيــم يــروي مــن طريــق أبيه 

ومحمــد بــن عيــى بــن عبيــد، تــراث يونــس بــن عبــد الرحمــن وهشــام بــن 

الحكــم، وكان هــو بنفســه ييــل إىل أفــكار مدرســة هشــام بــن الحكــم. وقــد 

ألــف يف هــذا اإلطــار رســالة تحــت عنــوان )رســالة يف معنــى هشــام ويونــس(. 

ونعلــم جيــداً أّن نظريــة املعنــى عنــد هشــام بــن الحكــم كانــت متثـّـل واحــدة 

مــن أهــم نظرياتــه يف إطــار حــّل املســائل اإللهيــة]1]، التــي كانــت تتعــرّض إىل 

النقــد يف الكوفــة، ويبــدو أن عــي بــن إبراهيــم قــد تصــّدى للدفــاع عــن هــذه 

النظريــة. وبطبيعــة الحــال فــإن هــذا الكتــاب قــد تعــرّض للنقــد مــن قبــل ســعد 

بــن عبــد اللــه]2]. إّن هــذا الكتــاب لعــي بــن إبراهيــم ونقــده مــن قبــل ســعد 

بــن عبــد اللــه األشــعري ـ باإلضافــة إىل االنتــامء الكالمــي لعــي بــن إبراهيــم 

للخــط الفكــري لهشــام بــن الحكــم ـ يثبــت انتشــار هــذا النــوع مــن املســائل 

ــن  ــي ب ــرى لع ــة األخ ــار الكالمي ــني اآلث ــن ب ــم. وم ــايخ ق ــني مش ــة ب الكالمي

]1]  انظر: األشعري، أبو الحسن عي بن إسامعيل، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، 

تصحيح: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج ]، ص ]5، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، 

1369 هـ.

]]]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، 

ص 177، 1407 هـ.
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إبراهيــم، يكــن لنــا أن نذكــر كتــاب )التوحيــد والــرشك(، وكتــاب )األنبيــاء(، 

وكتــاب )فضائــل أمــري املؤمنــني A(. وبطبيعــة الحــال فــإن تفســريه زاخــر 

ــط بحقــل املســائل املرتبطــة  ــا يرتب ــة، وال ســيّام منهــا م ــات االعتقادي بالرواي

ــري  ــرتاث الفك ــم بال ــن إبراهي ــي ب ــامم ع ــإن اهت ــوع ف ــة. ويف املجم باإلمام

لهشــام بــن الحكــم ويونــس بــن عبــد الرحمــن، ونقلــه ملناظراتهــام وتراثهــام، 

يضعــه يف اتجــاه كالمــي مختلــف عــن االتجــاه الكالمــي ألحمــد بــن محمــد 

ــبقت  ــا س ــىل م ــد ـ ع ــن الولي ــن اب ــه ع ــدم نقل ــعري. وإن ع ــى األش ــن عي ب

اإلشــارة إىل ذلــك، وتقابــل ســعد بــن عبــد اللــه معــه ـ يؤيّــد هــذا االختــالف 

ــني. يف االتجاه

ــوب  ــن يعق ــد ب ــر محم ــدُّ أيب جعف ــن ع ــم، يك ــن إبراهي ــي ب ــد ع وبع

الكلينــي، وارثــاً لهــذا االتجــاه الفكــري]1]. وقــد ســبق أْن تحّدثنــا بشــأن الشــيخ 

الكلينــي واتجاهــه الكالمــي. وعــىل الرغــم مــن انتــامء الشــيخ الكلينــي ـ مثــل 

ســائر مشــايخ قــم ـ إىل تيــار املحّدثــني / املتكلمــني، فــإّن ارتباطــه الفكــري 

بتيــار أحمــد بــن محمــد بــن عيــى ـ الذيــن كان هــو االتجــاه الفكــري األكــر 

ــت أن  ــكايف، تثب ــاب ال ــانيد كت ــة أس ــل. إّن دراس ــم ـ قلي ــة ق ــالً يف مدين تأص

ــن  ــي ب ــراً بع ــه ـ كان متأث ــن بابوي ــد واب ــن الولي ــاً الب ــي ـ خالف ــيخ الكلين الش

ــل  ــن هاشــم بشــكل أكــرب، ويف املقاب ــم ب ــم واالتجــاه الفكــري إلبراهي إبراهي

ــداً. إن  ــة ج ــعري قليل ــه األش ــد الل ــن عب ــعد ب ــراث س ــن ت ــتفادته م ــت اس كان

اســناد الــكايف يحــي عــن أّن مــا يقــرب مــن ثلــث رواياتــه قــد رويــت مــن 

ــد روى  ــي ق ــيخ الكلين ــن أّن الش ــم م ــىل الرغ ــم. وع ــن إبراهي ــي ب ــق ع طري

عــن ســائر االتجاهــات الفكريــة يف مدينــة قــم والــري، فــإّن دراســة األســانيد 

ــن  ــي ب ــن ع ــري م ــه الفك ــري إىل قرب ــكايف، تش ــة يف ال ــني املنقول واملضام

]1]  انظر يف هذا الشأن: رضايئ، محمد جعفر، »امتداد جريان فكري هشام بن حكم تا مدرسه 

بغداد(،  يف  الكالمية  املدرسة  إىل  الحكم  بن  لهشام  الفكري  التيار  )امتداد  بغداد«  كالمي 

مجلة: نقد و نظر، العدد: 65، ص 31، عام 1391 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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ــة. ــار املتكلمــني يف الكوف ــه إىل تي ــم، ومــن طريق إبراهي

االجتاه الفكري ملحمد بن خالد الربيق

باإلضافــة إىل االتجــاه الفكــري ألحمــد بــن محمــد بــن عيى األشــعري، 

ــه  ــي وابن ــد الربق ــن خال ــد ب ــّد محم ــن ع ــا أمك ــم، رمب ــن هاش ــم ب وإبراهي

أحمــد بدايــة منهــج فكــري آخــر يف قــم، يتــاز مــن تيــار أحمــد بــن محمــد 

بــن عيــى األشــعري، يف أســلوب الروايــة واالرتبــاط مــع التيــارات الفكريــة 

األخــرى يف الغالــب. إّن الصفــة املشــرتكة بــني هــذا األب ونجلــه، تكمــن يف 

النقــل عــن الضعفــاء واملجاهيــل، واالعتــامد عــىل األخبــار املرســلة. ورمبــا 

ــذا  ــأيت يف ه ــّو ي ــني بالغل ــرواة املتهم ــض ال ــع بع ــروايئ م ــاط ال كان االرتب

الســياق أيضــاً. وعــىل الرغــم مــن ذلــك فــإّن معتقــدات هــذا التيــار الفكــري 

ــن  ــد ب ــار أحم ــن تي ــرياً ع ــف كث ــن تختل ــة مل تك ــائل الكالمي ــض املس يف بع

محمــد بــن عيــى األشــعري، ويف الطبقــات الالحقــة كان هنــاك الكثــري مــن 

ــن التياريــن. ــرواة املشــرتكني بــني هذي ال

 ،A ــام الكاظــم ــن أصحــاب اإلم ــد الربقــي]1] ـ م ــن خال كان محمــد ب

واإلمــام الرضــا A، واإلمــام الجــواد A ـ مــن وســائط انتقــال تــراث الكوفة 

إىل قــم. يعــود نســبه إىل برقــة رود مــن املناطــق الواقعــة يف ضواحــي مدينــة 

ــار  ــاً وعاملــاً بأخب ــه أديب ــه بوصف ــد عمــد النجــايش إىل التعريــف ب قــم]2]. وق

]1]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، 

إعداد:  الرجال،  معرفة  اختيار  الحسن،  بن  محمد  الطويس،  هـ؛ الشيخ   1407  ،335 ص 

الشيخ الطويس،  البيت، قم، 1363 هـ ش؛  الرجايئ، ص 640، مؤسسة آل  السيد مهدي 

النجف  الحيدرية،  انتشارات   ،377 وص   ،363 ـ   343 ص  الرجال،  الحسن،  بن  محمد 

األرشف، 1381 هـ؛ ابن الغضائري، أحمد بن الحسني، الرجال، تحقيق: السيد محمد رضا 

الحسيني الجاليل، ص 93، دار الحديث، قم، ]]14 هـ؛ الربقي، أحمد بن محمد، طبقات 

الرجال، ص 50، وص 54، وص 55، ]134 هـ ش.

]]]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين،= 
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ــخ العــرب]1]،  ــه بعــض الكتــب وال ســياّم يف تاري العــرب وعلومهــم، وذكــر ل

وقــد رواهــا نجلــه أحمــد، وأحمــد بــن محمــد بــن عيــى األشــعري]2]. ومــن 

ــه،  ــة كتــاب يف علــم اللــه. إّن الربقــي باإلضافــة إىل مؤلفات ــاره الكالمي بــني آث

قــام مــن خــالل ســفره إىل الكوفــة بنقــل جــزء مــن تراثهــا الــروايئ إىل مدينــة 

قــم. ورمبــا كان هــو أول شــخص يعمــل عــىل نقــل هــذا الحجــم مــن تــراث 

ــد  ــن خال ــد ب ــإّن محم ــويس، ف ــيخ الط ــر الش ــاً لتقري ــم. وطبق ــة إىل ق الكوف

الربقــي قــد روى مــا يقــرب مــن خمســني كتابــاً، أكرهــا عــن مشــايخ الكوفــة. 

وقــد ذكــر النجــايش بــدوره اســم محمــد بــن خالــد يف 38 طريقــاً. ومــن بــني 

هــذه الروايــات ـ وأكرهــا مــن طريــق نجلــه أحمــد الربقــي وأحمــد بــن محمــد 

بــن عيــى األشــعري ـ هنــاك الكثــري منهــا يتعلــق باألبحــاث الكالميــة، وعــن 

تيــار املحدثــني / املتكلمــني.

وقــد كان لنجلــه أيب جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن خالــد الربقــي ـ بــدوره 

ــام  ــواد A، واإلم ــام الج ــاب اإلم ــن أصح ــو م ــال. وه ــذا االنتق ـ دور يف ه

الهــادي A. وقــد ذكــروا أّن تاريــخ وفاتــه كان يف عــام 274 أو 280 للهجــرة]3]. 

وبطبيعــة الحــال فقــد ـ كان مثــل أبيــه ـ يــروي عــن الضعــاف، ويعتمــد عــىل 

ــل  ــه مــن قب ــه وتضعيف ــد ورد الطعــن في ــار املرســلة، ولهــذا الســبب فق األخب

=ص 335، 1407 هـ.

]1]  لقد تحّدث النجايش عن هذه الكتب، وهي: كتاب العلل، وكتاب يف علم الباري، وكتاب 

الخطب. وقد ذكر له الشيخ الطويس كتاباً بعنوان النوادر.

]]]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، 

إعداد:  الشيعة،  كتب  فهرست  الحسن،  بن  الطويس، محمد  الشيخ  هـ؛  ص 335، 1407 

السيد عبد العزيز الطباطبايئ، ص 460، 0]14 هـ.

]3]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، تحقيق: السيد موىس الشبريي الزنجاين، 

ص 77، 1407 هـ.
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بعــض املشــايخ]1]. وهــو مل يكتــف مبجــرّد نقــل وروايــة الــرتاث الــذي جــاء 

بــه والــده مــن الكوفــة إىل قــم، وقــام بنــرشه يف هــذه املدينــة فقــط، بــل عمــد 

ــراث  ــن ت ــم م ــتامع إىل قس ــداد إىل االس ــة وبغ ــفر إىل الكوف ــالل الس ــن خ م

الكوفــة مــن مشــايخ الحديــث، ونقلــه بنفســه إىل قــم. وقــد كان ألحمــد الربقي 

بــدوره العديــد مــن الكتــب، وقــد ُعرفــت مجموعــة منهــا بعنــوان )املحاســن(. 

ــىل  ــف ع ــا أن نق ــن لن ــاب، يك ــذا الكت ــن ه ــا م ــة إلين ــزاء الواصل ويف األج

ــني /  ــة املحّدث ــىل طريق ــة، ع ــاث الكالمي ــض األبح ــل وبع ــه بالعق اهتامم

ــني]2]. املتكلم

ــذا  ــعدآبادي وارث ه ــني الس ــن الحس ــي ب ــي، كان ع ــد الربق ــد أحم وبع

ــن  ــن محمــد ب ــراث أحمــد ب ــروي مجــرّد ت ــه كان ي ــدو أنّ ــار الفكــري. ويب التي

خالــد فقــط، وقــد ورد ذكــر اســمه يف طــرق الفهــارس، وتــّم ذكــره يف إســناد 

الروايــات بعــد اســم أحمــد بــن محمــد بــن خالــد أيضــاً. وإّن رواياتــه الكالميــة 

مبثوثــة يف آثــار الشــيخ الصــدوق والشــيخ الكلينــي.

وكان محمــد بــن أيب القاســم عبيــد اللــه عمــران الجنــايب املعــروف بـــ 

"ماجيلويــه" مــن رواة هــذه الطبقــة أيضــاً. وكان صهــر أحمــد الربقــي وتلميــذه، 

ومــن أهــم حلقــات االتصــال ونقــل تــراث أيب ســمينة بطبيعــة الحــال]3]. وقــد 

ورد تقريــر بآثــاره يف مختلــف املوضوعــات أيضــاً.

]1]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص 76، 1407 هـ؛ الشيخ الطويس، 

 ،5[ ص  الطباطبايئ،  العزيز  عبد  السيد  إعداد:  الشيعة،  كتب  فهرست  الحسن،  بن  محمد 

0]14 هـ؛ ابن الغضائري، الرجال، أحمد بن الحسني، الرجال، تحقيق: السيد محمد رضا 

الحسيني الجاليل، ص 39، ]]14 هـ.

]]]  انظر: الربقي، أحمد بن محمد، تصحيح: جالل الدين املحّدث، املحاسن، دار الكتب 

اإلسالمية، قم، 1371 هـ؛ وانظر أيضاً: كتاب )الصفوة والنور والرحمة(، وكتاب )مصابيح 

الظُلَم(.

]3]  انظر: الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبايئ، ص ]41، 0]14 هـ.
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االجتاه الفكري للمتهمني بالغلّو

ــذه  ــور ه ــة تبل ــه دور يف نقط ــذي كان ل ــر ال ــري اآلخ ــاه الفك إّن االتج

ــن  ــات ع ــض االختالف ــب بع ــا اكتس ــة ـ ورمب ــراث الكوف ــال ت ــة وانتق املدرس

ــذي اتهمــه بعــض  ــار ال ــة ـ هــو التي ــل املدرس ــة داخ ــائر الخطــوط الفكري س

ــري  ــط الفك ــذا الخ ــّول ه ــري وتح ــن تأث ــم م ــىل الرغ ــّو. ع ــم بالغل ــايخ ق مش

ــول  ــد مــن الدراســات، ويكــن القب ــاج إىل املزي ــم يحت ــال يف ق ــار فّع إىل تي

ــريه  ــة وتأث ــذه املدرس ــيس ه ــة تأس ــار يف بداي ــذا التي ــري له ــور الفك بالحض

ــاميل. اإلج

ــرييف  ــوىس الص ــن م ــم ب ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف وكان أب

امللّقــب )أو املكنــى( بـــ "أيب ســمينة" مــن الذيــن قامــوا يف هذه املرحلــة بنقل 

قســم مــن تــراث الكوفــة إىل قــم]1]. وهــو رجــل كــويف، وقــد ورد ذكــر اســمه 

ــني  ــع الرجالي ــم جمي ــد حك ــا ]A[2. وق ــام الرض ــاب اإلم ــة أصح يف جمل

ــل:  ــب، وقي ــري مــن الكت ــد كان أليب ســمينة الكث ــه. وق ــه وفســاد عقيدت بضعف

ــايش  ــر النج ــد ذك ــعيد]3]. وق ــن س ــني ب ــب حس ــل كت ــدد( مث ــه )يف الع إن كتب

أســامء خمســة مــن كتبــه، وهــي: كتــاب )الدالئــل(، وكتــاب )الوصايــا(، كتــاب 

)العتــق(، وكتــاب )تفســري عــّم يتســاءلون(، وكتــاب )اآلداب(. وقــد عمــد أبــو 

ســمينة ـ باإلضافــة إىل كتبــه ـ إىل نقــل قســم مــن تــراث مشــايخ الكوفــة إىل 

قم]4].

]1]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص ]33، 1407 هـ؛ الشيخ الطويس، 

محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز الطباطبايئ، ص ]41، 

0]14 هـ.

]]]  انظر: الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبايئ، ص 314، 0]14 هـ.

]3]  انظر: املصدر أعاله.

]4]  لقد ورد ذكر اسمه يف ثالثة عرش طريقاً من طرق النجايش إىل تراث الرواة الكوفيني، وقد= 
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ــة  ــامً يف الكوف ــم، مته ــة ق ــه إىل مدين ــل مجيئ ــمينة قب ــو س ــد كان أب لق

ــاً عــىل  ــزل ملــّدة مــن الزمــن ضيف ــم ون ــد وصــل إىل ق ــّو والكــذب. وق بالغل

أحمــد بــن محمــد بــن عيــى األشــعري، حتــى اشــتهر يف قــم بالغلــّو أيضــاً، 

فقــام أحمــد بــن محمــد بطــرده مــن قــم]1]. إن اتهــام أيب ســمينة بالغلــّو يُشــري 

ــض  ــتمع بع ــم، اس ــه يف ق ــّدة أقامت ــة. ويف م ــاث العقائدي ــه باألبح إىل اهتامم

مشــايخ قــم إىل كتبــه ورواياتــه. ومــن بــني أهــم األشــخاص الذيــن رووا عنــه: 

أحمــد بــن محمــد بــن خالــد الربقــي، ومحمــد بــن أيب القاســم ماجيلويــه. لقــد 

عمــد مشــايخ قــم إىل روايــة كتبــه وأحاديــث التــي تخلــو مــن الغلــّو والتخليــط 

أو تلــك التــي انفــرد فيهــا]2]؛ بحيــث وردت يف كتــاب الــكايف 282 روايــة مــن 

طريــق أيب ســمينة.

وكان أبــو جعفــر بــن أورمــة القّمــي مــن رواة تــراث الكوفــة يف مدينــة قــم 

ــّد يف عــداد أصحــاب اإلمــام الرضــا ]A[3، كــام أدرك إمامــة  أيضــاً. وقــد ُع

ــل  ــن قب ــّو م ــة بالغل ــن أورم ــام اب ــّم اته ــد ت ــاً]4]. وق ــادي A أيض ــام اله اإلم

القّميــني، حتــى أنهــم عقــدوا العــزم عــىل قتلــه]5]. وقــد أّدى هــذا االتهــام يف 

=روى عنه الشيخ الطويس يف خمسة طرق بواسطته.

]1]  انظر: الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الرجال،  الحسني،  بن  أحمد  الرجال،  الغضائري،  ابن  هـ؛   14[0  ،33[ ص  الطباطبايئ، 

تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجاليل، ص 94، ]]14 هـ.

]]]  انظر: الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبايئ، ص ]41، 0]14 هـ.

]3]  انظر: الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، الرجال، ص 367، 1381 هـ.

]4]  وبذلك يكون من أصحاب اإلمام محمد الجواد )عليه السالم( أو أدرك زمانه ـ يف الحد 

األدىن ـ أيضاً. )املعرّب(.

ذكره  القّمي،  جعفر  أبو  أورمة  بن  »محمد  بقوله:  األمر،  هذا  عن  النجايش  تحّدث  وقد   [5[

القميون وغمزوا عليه ورموه بالغلّو، حتى دّس عليه من يفتك به، فوجده يصي من أول الليل 

إىل آخره؛ فتوقفوا عنه«. وقد تحّدث ابن الغضائري عن ذلك بقوله: »وقد حّدثني الحسن= 
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ــد والشــيخ الصــدوق إىل  ــن الولي ــال اب الطبقــات الالحقــة بأشــخاص مــن أمث

ــه]1].  ــرد بروايت ــا انف ــه ورفــض م ــات، واســتثناء روايات ــني الرواي ــن ب ــاء م االنتق

ــا  ــب، مل يصــل إلين ــن الكت ــد م ــه العدي ــن تأليف ــك عــىل الرغــم م ورمبــا لذل

ســوى القليــل مــن الروايــات املنقولــة عنــه]2].  وقــد وردت هــذه املجموعــة 

مــن روايــات ابــن أورمــة يف الغالــب يف آثــار الشــيخ الكلينــي والشــيخ 

ــرّد  ــاً يف ال ــف كتاب ــد ألّ ــه ق ــة نفس ــن أورم ــاه أّن اب ــت لالنتب ــدوق. وامللف الص

عــىل الغــالة. ومــن بــني مؤلفاتــه األخــرى يف حقــل الــكالم، كتــاب )مــال نــزل 

ــب(. ــاب )املثال ــب(، وكت ــاب )املناق ــني(، وكت ــري املؤمن ــرآن يف أم يف الق

ــام  ــاد اآلدمــي ـ وهــو مــن أصحــاب اإلم ــن زي ــو ســعيد ســهل ب وكان أب

محمــد الجــواد A، واإلمــام عــي الهــادي A، واإلمــام الحســن العســكري 

ــن  ــوب م ــرتاث املكت ــال ال ــهموا يف انتق ــن أس ــخاص الذي ــن األش A ـ م

الكوفــة إىل قــم، بيــد أن حضــوره يف قــم مل يســتمّر طويــالً؛ إذ تــّم اتهامــه مــن 

ــّو والكــذب، وعمــد إىل  ــن عيــى األشــعري بالغل ــن محمــد ب ــل أحمــد ب قب

إخراجــه مــن مدينــة قــم]3]. إّن ســهل بــن زيــاد بعــد إخراجــه مــن قــد، كان لــه 

نشــاط روايئ يف الــرّي، وقــد انتقــل قســم كبــري مــن تراثــه الــروايئ إىل الشــيخ 

ــاب  ــرب كت ــا ع ــل إلين ــا لتص ــّم تدوينه ــد ت ــه، وق ــاطة رواة حديث ــي بوس الكلين

=بن محمد بن بندار القّمي ـ رحمه الله ـ قال: سمعت مشايخي يقولون: إن محمد بن أورمة 

ملا طعن عليه بالغلّو )اتفقت( األشاعرة ليقتلوه، فوجدوه يُصي الليل من أوله إىل آخره ليايل 

عديدة، فتوقفوا عن اعتقادهم«.

]1]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص 9]3، 1407 هـ؛ الشيخ الطويس، 

محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز الطباطبايئ، ص 0]]، 

0]14 هـ.

]]]  يف املجموع ال يتجاوز عدد الروايات املنقولة عنه الخمسني رواية

]3]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص 185، 1407 هـ؛ ابن الغضائري، 

الرجال، أحمد بن الحسني، الرجال، تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجاليل، ص 66، 

]]14 هـ.
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الــكايف. إّن مجمــوع الروايــات الواصلــة عــن ســهل بــن زيــاد، تثبــت اهتاممــه 

بحقــل العقائــد واألبحــاث الكالميــة. وقــد ألـّـف يف موضــوع اإللهيــات كتــاب 

)التوحيــد( وكان هــذا الكتــاب مشــهوراً بــني األصحــاب مــن اإلماميــة، ورووا 

 .[1[ً عنــه كثــريا

وكان حســني بــن عبيــد اللــه املحــّرر بــدوره مــن أصحــاب اإلمــام الهادي 

A، ومــن الــرواة املثرييــن للجــدل يف قــم. وقــد اتهمــه أحمــد بــن محمــد 

بــن عيــى األشــعري بالغلــّو أيضــاً وأخرجــه مــن قــم]2]. وقــد ورد ذكــر اتهامــه 

بالغلــّو يف جميــع املصــادر، بيــد أّن النجــايش ـ يشــري يف الوقــت نفســه ـ إىل 

أّن كتبــه صحيحــة الحديــث]3]. ومــن بــني آثــاره الكالميــة التــي رواهــا عنــه ـ يف 

الغالــب ـ محمــد بــن يحيــى العطــار، كتــاب )اإليــان(، وكتــاب )التوحيــد(، 

وكتــاب )اإلمامــة(.

باإلضافــة إىل هــؤالء األشــخاص الذيــن كانــوا وســطاء يف انتقــال 

الــرتاث الــروايئ مــن الكوفــة إىل قــم، كان هنــاك شــخصيات أخــرى مارســت 

ــا ـ بســبب املعلومــات  ــة، ولكنن ــاً يف هــذه الزمني ــم نشــاطاً كالمي ــة ق يف مدين

الشــحيحة املتوفـّـرة عنهــم ـ ال نســتطيع أْن ننســبهم إىل واحــد مــن االتجاهــات 

ــروايئ  ــار ال ــو التي ــم نح ــإّن اتجاهه ــك ف ــع ذل ــن م ــورة. ولك ــة املذك الفكري

الكالمــي مــن الوضــوح بحيــث ال يكــن إنــكاره، وهــذا األمــر يكفــي لتحقيــق 

غايتنــا املتمثلــة يف إثبــات وجــود مدرســة كالميــة يف قــم. ومــن بــني هــؤالء 

ــي. وهــو مــن الشــخصيات  ــن أيب زاهــر األشــعري القّم األشــخاص أحمــد ب

ــرتاث  ــال ال ــات انتق ــارصاً لحلق ــم، وكان مع ــة ق ــة يف مدين ــارزة واملعروف الب

الــروايئ للكوفــة، مــن أمثــال أحمــد بــن محمــد بــن عيــى. وعــىل الرغــم مــن 

]1]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص 185، 1407 هـ.

]]]  انظر: الكي، رجال الكي، ج ]، ص 799.

]3]  انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص ]4، 1407 هـ.
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تشــكيك علــامء الرجــال يف إتقــان رواياتــه]1]، فــإن بعــض كبــار املحدثــني يف 

قــم، مــن أمثــال أحمــد بــن إدريــس، ومحمــد بــن يحيــى العطــار قــد أخــذوا 

عنــه الحديــث إىل الحــد الــذي تــّم معــه التعريــف مبحمــد بــن يحيــى العطــار 

بوصفــه مــن خاّصــة أصحــاب أحمــد بــن أيب زاهــر. إّن أحمــد بــن أيب زاهــر 

ــف  ــد ألّ ــة، وق ــس كالمي ــل هواج ــه كان يحم ــن مؤلفات ــن عناوي ــدو م ــام يب ك

الكتــب يف أهــم العناويــن الكالميــة موضــع البحــث واالختــالف. ومــن بــني 

آثــاره كتــاب )البــداء(، وكتــاب )صفــة الرســل واألنبيــاء والصالحــني(، وكتــاب 

)الجــرب والتفويــض(، وكتــاب )مــا يفعــل النــاس حــني يفقــدون اإلمــام(. وأمــا 

الروايــات الواصلــة عنــه فهــي غالبــاً مــا تخــّص حقــل اإلمامــة، وقــد تــّم نقلهــا 

ــر الدرجــات( للصفــار، وبعضهــا أيضــاً يف كتــاب )الــكايف(  يف كتــاب )بصائ

مــن طريــق محمــد بــن يحيــى العطــار. إّن صلــة العطــار الوثيقــة بــه يكــن أن 

تبــنّي توجهاتــه الفكريــة إىل حــّد مــا.

ــّم  ــد ت ــر، وق ــاً آخ ــدوره راواي ــي، ب ــحاق القّم ــن )أيب( إس ــد ب وكان محم

التعريــف بــه بوصفــه مــن أصحــاب اإلمــام الجــواد A، وكان لــه مؤلفــات يف 

الــكالم، وقــد رواهــا عنــه أحمــد بــن محمــد بــن خالــد]2].

أفول املدرسة الكالمية يف قم

ــاع  ــع ارتف ــن م ــرة ـ وبالتزام ــع للهج ــرن الراب ــن الق ــاين م ــف الث يف النص

شــأن الــكالم العقــي يف بغــداد، وانتقــال الــرتاث الفكــري لإلماميــة إىل هــذه 

ــج.  ــا بالتدري ــا وبريقه ــد رونقه ــم تفق ــة ق ــذت مدرس ــة ـ أخ ــارضة الفكري الح

وتفاقمــت هــذه املســألة عــىل نحــو خــاص بالنظــر إىل التقابــل والتضــاد الذي 

اكتســبته مدرســة بغــداد مــن الناحيــة املنهجيــة واألســلوبية يف مواجهــة مدرســة 

]1]  انظر: املصدر أعاله، ص 88.

]]]  انظر: الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة، إعداد: السيد عبد العزيز 

الطباطبايئ، ص 437، 0]14 هـ.
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قــم. إّن اتســاع رقعــة الــكالم العقــي يف بغــداد، وارتفــاع حــّدة االعرتاضــات يف 

مدرســة بغــداد عــىل املدرســة الفكريــة يف قــم مــن جهــة، وزيــادة املواجهــات 

الخارجيــة يف دولــة آل بويــه ـ التــي كانــت بحاجــة أكــر إىل الحــوار مــن خارج 

ــم،  ــة ق ــول مدرس ــة إىل أف ــد األرضي ــرى؛ مّه ــة أخ ــن جه ــل ـ م ــص والعق الن

ومل نعــد بعــد الشــيخ الصــدوق ـ الــذي مثـّـل نقطــة الــذروة يف هــذه املدرســة 

الفكريــة ـ نشــهد تيــاراً كالميــاً متواصــل الحلقــات يف قــم، وهكــذا يكــن لنــا 

أن نعــّد رحيــل الشــيخ الصــدوق نهايــة لنشــاط مدرســة قــم.

ــا قــد  بيــد أّن الــذي يضفــي عــىل مدرســة قــم أهميــة مضاعفــة، هــو أنّه

ــخ  ــل تاري ــف مراح ــاره يف مختل ــه أنص ــي ل ــار تاريخ ــاد تي ــن إيج ــت م متكن

التفكــري اإلمامــي. مــن ذلــك أّن تيــار املحّدثــني / املتكلمــني وإْن كان يتــّد 

ــة قــم،  ــه مل يتحــّول إىل نظــام معــريف إال يف مدين ــة، إال أن بجــذوره يف الكوف

ــداع  ــّم إب ــه ت ــىل أساس ــة، وع ــارف الديني ــذ املع ــاً ألخ ــة ومنهج ــّدم خطّ وق

الجوامــع واملصــادر الروائيــة واالعتقاديــة. إال أّن هــذا املنهــج واألســلوب مل 

ــدارس  ــه يف امل ــاره وأتباع ــه أنص ــا كان ل ــم، وإمّن ــة ق ــول مدرس ــل بأف يضمح

األخــرى أيضــاً.

وقــد شــهدت املــدارس الفكريــة يف الــري والحلــة ويف نهايــة املطــاف 

ــال: القطــب الراونــدي، وابــن  ــار مــن أمث يف إصفهــان، ظهــور شــخصيات كب

طــاوس، والشــهيد الثــاين، والعالمــة املجلــي وغريهــم، مــن الذيــن حافظــوا 

عــىل وفائهــم ملنهج مدرســة قــم، ومثلــوا امتــداداً تاريخيــاً لهذه املدرســة. ويف 

النقطــة املقابلــة، يكــن لظهــور التيــارات املخالفــة ملدرســة قــم أن تعكــس 

ــده يف  ــام نج ــة. ف ــري اإلمامي ــخ تفك ــة يف تاري ــذه املدرس ــة ه ــا أهمي بدوره

بغــداد وكذلــك يف املــدارس الشــيعية األخــرى مــن اتخــاذ املواقــف الجــاّدة، 

وتأليفهــم الكتــب تجــاه مشــايخ قــم وأســاليبهم يف األبحــاث الكالميــة، يــدّل 

يف حــّد ذاتــه عــىل أهميــة هــذه الحاضنــة الفكريــة.
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