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امللّخص 

نسعى يف هذه املقالة إىل إثبات أن اإلمامية كان لهم يف القرن الثاين 

للهجرة مدرسة كامية يف الكوفة أو عدد من التيارات األصيلة، وأنهم قد 

أنتجوا تراثاً قّيامً يف هذا الشأن، وأن بعض التيارات يف هذه املدرسة كانت 

معروفة بالكام يف ذلك القرن، وأن التيارات األخرى وإن مل تكن مشتهرة 

بالكام، إل أنها تركت من نفسها سلوكاً كامياً واضحاً، وأن هذه املدرسة 

-من الناحية التاريخية- إذا مل نقل إنها كانت سابقة عىل كام املعتزلة، فا 

أقل من القول إنها كانت نشطة بشكل متزامن معها.

باإلضافة  اإلمامية،  كام  أصالة  إىل  تنظر  املقالة  هذه  فإن  وبذلك 

قبيل  الكامية األخرى، من  الكام عن سائر املدارس  إىل استقالية هذا 

املعتزلة.

الكلمات املفتاحية

}عقائد اإلمامية ، علم الكالم اإلمايم ، مدرسة الكوفة {
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The verbal school of Kufa
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Abstracts

We aim in this study to prove that imamiyyah were had in the 
second century of the Islamic immigration verbal school at Kufa 
or several authentic movements, and they produced tradition in 
this regard, and one of these movements was known by speech in 
that century, and the other movements although are not known by 
speech, however, left of herself a clear behavior speech, and this 
school historically, if we didn’t say it was prior of the speeches of 
Mutazila, nothing less to say it was active simultaneously with it.
So, this study views the authenticity of immamiyyah's speeches, 
in addition to the independence of this speech from other schools 
such as Mutazila.

Keywords:immamiyyah's beliefs- the imamiyyah's speech science- 
the school of Kufa.
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مدخل:

ــاب واملؤلفــني يف حقــل تاريــخ كالم  إن دراســات وأبحــاث بعــض الكتّ

ــر  ــذور الفك ــام ج ــيّة أم ــكاالت األساس ــن اإلش ــني م ــع طائفت ــة، تض اإلمامي

ــة. ــي لإلماميّ الكالم

أمــا الطائفــة األوىل فهــي اإلشــكاالت التــي تســتهدف األصالــة املعرفيــة 

لعقائــد اإلماميــة. إن هــذه اإلشــكاالت تســعى إىل إثبــات أن األســس الفكريــة 

ــة  ــذه الرؤي ــالم، وه ــة لإلس ــادر األصيل ــذور يف املص ــا ج ــس له ــة لي لإلمامي

تنظــر إىل عقائــد اإلماميــة بوصفهــا مجموعــة مــن العقائــد واآلراء املســتحدثة 

والبدعيـّـة يف تاريــخ اإلســالم، وأنهــا قــد تبلــورت بتأثري مــن العنارص واألســباب 

الخارجيــة والرشائــط الثقافيــة واالجتامعيــة يف مختلــف املراحــل التاريخيــة.

ــة مــن اإلشــكاالت فهــي التــي تشــكك يف اســتقالل  وأمــا الطائفــة الثاني

واســتمرار الهويــة التاريخيــة لــكالم اإلماميــة، وعــىل هــذا األســاس فــإن كالم 

ــذه  ــتمرّاً يف ه ــتقالً ومس ــراً مس ــكل فك ــة ال يش ــة التاريخي ــن الناحي ــة م اإلمامي

الرؤيــة، بــل هــو مجــرد علــم ال يقــّدم أّي أدبيــات أو منظومــة معرفيــة محــّددة 

عــىل مختلــف مراحــل التاريــخ، بــل هــو -باإلضافــة إىل ذلــك- مديــن ملنظومة 

وأدبيــات علــوم أخــرى، مــن قبيــل: االعتــزال والفلســفة واملنطــق.

فمــن الطبيعــي أن اصطبــاغ الــكالم بهــذا النمــوذج يــؤدي -أوالً- إىل 

التشــكيك يف اســتقاللية هــذا العلــم، و-ثانيــاً- ال يُبقــي موضعــاً إلحــراز هويــة 

تاريخيــة مســتمرّة لــه]1[.

]1[ - ال ينبغي تفسري هذا الكالم بعدم توظيف املتكلمني أو عدم معرفتهم برتاث الفالسفة، 

وعىل كل حال فإن التعاطي بني علمني أو ثقافتني يُعّد أمراً عادياً حتى يف الحقول غري ذات 

الصلة. إن الذي تّم التأكيد عليه يف إشكاالت من هذا القبيل، هو االرتباط املبارش والتوظيف 
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وقــد أّدت آثــار بعــض املحققــني -مــن أمثــال: الســيد حســني املــدريس 

الطباطبــايئ]1[، ومحمــد عــي أمــري معــزّي]2[، ومحســن كديــور]3[، وغريهــم مــن 

أمثــال: ولفــرد مادلونــج]4[، ومارتــن مكدرمــوت]5[، وزابينــه شــميتكه]6[، وهــاري 

ولفســون]7[، ونيومــان وآخريــن -إىل إلقــاء جــزء مــن هــذه املشــاكل إىل القارئ.

املنهجي واالستفادة املنظمة للكالم من سائر األنظمة املعرفية األخرى.

إيراين  )1942 ؟ م(: أستاذ جامعي ومفكر إسالمي  الطباطبايئ  السيد حسني املدريس   -  ]1[

معارص، من مواليد مدينة قم املقدسة. من العلامء البارزين يف الغرب. يعترب من أبرز الباحثني 

يف التاريخ اإلسالمي. له دراية بالفلسفة والقانون والفقه والحديث والتاريخ. يجيد عّدة لغات 

منها الفارسية والعربية واإلنجليزية. )املعرّب(.

]2[ - محمد عي أمري معزّي )1956 ؟ م(: عامل دراسات إسالمية وأستاذ جامعي ومؤرخ فرني 

العليا. يعترب  الدراسات  الدراسات اإلسالمية يف كلية  إيراين. مختص يف  معارص من أصل 

أحد األكادييني الرائدين يف دراسة الشيعة اإلصنا عرشية املبكرة. )املعرّب(.

والفقه  الالهوت  يف  جدلية  آراء  له  معارص.  إيراين  مفكر  م(:  ؟   1959( كديور  محسن   -  ]3[

والفكر السيايس الشيعي. يقيم حالياً يف الواليات املتحدة األمريكية. )املعرّب(.

الواليات  إىل  عائلته  مع  انتقل  معارص.  أملاين  مسترشق  م(:  ؟   1930( مادلونج  ولفرد   -  ]4[

املتحدة األمريكية سنة 1987، حيث درس يف جامعة جورج تاون. أقام يف مرص ملدة سنة 

وذلك يف عام 1952 م، ثم أكمل الدراسات العليا يف أملانيا وحاز عىل درجة الدكتوراه. ويف 

سنة 1958 م عمل يف سفارة أملانيا ببغداد لسنتني. ثم درس يف جامعة شيكاغو حيث شغل 

منصب أستاذ التاريخ اإلسالمي، وبعدها شغل منصب أستاذ اللغة العربية بجامعة أوكسفورد. 

كتب بشكل مكثف يف موضوع اإلسالم املبكر، كام كتب عن الطوائف اإلسالمية مثل الشيعة 

اإلمامية واإلسامعيلية. )املعرّب(.

]5[ - مارتن مكدرموت )1934 2018 م(: مفكر ومحقق ومتأله ومتكلم كاثولييك معارص. بدأ 

دراسته من جامعة الحكمة يف بغداد تتلمذ عىل يد ولفرد مادلونج، ومحسن مهدي. مؤلف 

كتاب )األفكار الكالمية للشيخ املفيد(. )املعرّب(.

]6[ - زابينه شميتكه )1964 ؟ م(: باحثة معارصة يف الدراسات اإلسالمية من أملانيا. درست يف 

جامعة أكسفورد ويف الجامعة العربية يف القدس. أستاذة التاريخ الفكري اإلسالمي يف معهد 

الدراسات املتقدمة يف برينستون. أفسح لها املجال بالتدريس يف حقل الدراسات اإلسالمية 

يف جامعة بون األملانية. )املعرّب(.

]7[ - هاري ولفسون )1887 1974 م(: عامل يهودي وفيلسوف وأستاذ جامعي ومؤّرخ بيالرويس. 

مؤّرخ لفلسفة العصور الوسطة اليهودية واإلسالمية. من أعامله: )فلسفه سبينوزا(. )املعرّب(.
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ويبــدو أن أهــّم منشــأ وحاضنــة لطــرح هــذا النــوع مــن اإلشــكاالت، يعــود 

إىل تصويــر املنظريــن لهــذا النــوع مــن الدراســات ملرحلــة الحضــور، وهــي 

ــد  ــان، وإن عقائ ــرص اإلي ــم ع ــة نظره ــن وجه ــّد م ــت تع ــي كان ــة الت املرحل

اإلماميــة إمنــا تتبلــور عــىل أســاس مجــرّد التعبّــد بــكالم املعصــوم ومــن دون 

إقحــام للتعقــل]1[.

إن هــؤالء املحققــني -اســتناداً إىل بعــض التقريــرات]2[- قــد تجاهلــوا علّو 

شــأن تفكــري اإلماميــة يف الكوفــة، وقّدمــوا فهــامً نقليــاً عــن الكوفــة يف القــرن 

ــوا يصوغــون أفكارهــم ومعتقداتهــم  ــوا أن الكوفيــني كان ــاين للهجــرة؛ ليثبت الث

ــذا  ــدأ يف ه ــة يب ــام أن كالم اإلمامي ــط. ك ــة فق ــادر الوحياني ــالل املص ــن خ م

التصويــر التاريخــي بعــد مرحلــة الحضــور، ومــع ظهــور املفكريــن العقالنيــني 

ــّم  ــام يت ــى. ك ــيد املرت ــد، والس ــيخ املفي ــني، والش ــال: النوبختي ــن أمث م

التعريــف بالعلــامء الســابقني لإلماميــة يف عــرص الحضــور، مــن أمثــال: هشــام 

بــن الحكــم، وزرارة بــن أعــني، وهشــام بــن ســامل، ومؤمــن الطــاق وغريهــم، 

بوصفهــم مــن الشــخصيات الفــّذة والفريــدة، وأنهــم عــىل الرغــم مــن نشــاطهم 

يف حقــل الــكالم، إال أنهــم مل يتمكنــوا مــن بنــاء منظومــة لــكالم اإلماميــة كــام 

ــر التاريخــي يف مؤلفــات يوســف  ينبغــي، ويكــن العثــور عــىل هــذا التصوي

فــان أي]3[،

]1[ - انظر عىل سبيل املثال: املدريس الطباطبايئ، السيد حسني، »مناظرات كالمي و نقش 

متكلامن« )املناظرات الكالمية ودور املتكلمني(، مجلة نقد ونظر الفصلية، العدد: 3 4، ص 

31، 1374 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]2[ - من قبيل: الروايات الواردة يف ذم الكالم، والطعن يف املتكلمني من قبل األمئة )عليهم 

يف  اإلمام  إىل  األصحاب  ورجوع  عليهم،  واإلنكار  رّدهم  يف  األصحاب  وكالم  السالم(، 

الحصول عىل معتقداتهم، األمر الذي كان يفهم مبعنى عدم اعتبار حجية العقل، وشواهد 

أخرى من هذا القبيل.

]3[ - يوسف أو جوزيف فان إس )1934 2021 م(: مسترشق وأستاذ جامعي أملاين. متخصص 

يف الدراسات اإلسالمية. كانت رسالته يف الدكتوراه عن التصّوف اإلسالمي، ثم حصل عىل 
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ــخ كالم  ــن لتاري ــؤالء املفكري ــراءة ه ــار]1[،]2[ يف ق ــامي النش ــي س  وع

اإلماميــة، عــىل الرغــم مــن مشــاهدتنا لتيــار أو عــدد مــن التيــارات الكالميــة، 

ــة  ــري األســس الفكري ــّم توف ــة، ولرمبــا ت ــارات ال تحظــى باألصال غــري أنهــا تي

ــة. ــوص الديني ــارج النص ــن خ ــا م ملنظميه

ويف املقابــل هنــاك فرضيــة منافســة تحظــى بدعامــة كبــرية مــن الشــواهد 

الكثــرية عــىل االعتقــاد القائــل بــأن املفكريــن الكوفيــني باإلضافــة إىل أخذهــم 

املعــارف مــن املعصومــني ، مل تكــن تضيــق صدورهــم بالعقالنيــة والبيــان 

ــون إىل االتجــاه  ــل إنهــم يذهب ــا، ب ــكار وإبرامه ــد والبحــث ونقــض األف والنق

ــود  ــىل وج ــرية ع ــة األخ ــوم الفرضي ــر. تق ــري والتدبّ ــة التفك ــي يف عملي العق

ــة  ــالت العقالني ــريات والتحلي ــريات والتفس ــن التنظ ــة م ــرية وغني ــة كب مجموع

للعقائــد يف الكوفــة يف القــرن الثــاين للهجــرة. لقــد ســعى علــامء اإلماميــة يف 

ــم  ــة لتقدي ــم الوحياني ــّل التعالي ــل يف ظ ــوذج- إىل العم ــذا النم ــة -يف ه الكوف

فهــم عقــالين عــن املحتويــات الداخليــة للمعــارف الســاموية، والدفــاع عنهــا 

يف مواجهــة الخصــوم. ويُشــري هــذا االتجــاه -يف الوقــت نفســه- إىل أن هــذا 

ــام  ــم القي ــوم ، ويت ــام املعص ــن اإلم ــمع م ــرأى ومس ــّم مب ــر كان يت األم

ــة  ــاحة مواجه ــلوب ومس ــإن أس ــه ف ــك كل ــع ذل ــه، وم ــة من ــه وهداي ــه بتوجي ب

األصحــاب وتعاملهــم يف هــذا الشــأن - مل يكــن عــىل وتــرية واحــدة، وبذلــك 

فقــد ظهــرت تيــارات مختلفــة بــني الكوفيــني.

املعرفة يف  نظرية  عمله يف  عن  فرانكفورت  غوته يف  جامعة  من  لألستاذية  التأهيل  شهادة 

املدرسة اإلسالمية. )املعرّب(.

]1[ - عي سامي النشار )1917 1980 م(: مفكر عريب مرصي. أحد كبار املفكرين اإلسالميني 

يف القرن العرشين للميالد. وكان عاملاً شافعي املذهب، وقد برع يف علم الكالم والفلسفة 

واملنطق حتى لّقب بـ )رئيس األشاعرة يف العرص الحديث(. )املعرّب(.

]2[ - انظر: فان أس. جوزيف، علم الكالم واملجتمع يف القرنني الثاين والثالث للهجرة، ج 

الفكر  نشأة  عي،  النشار،  سامي  م؛   2008 بريوت،  الجمل،  دار  صالح،  ساملة  ترجمة:   ،1

الفلسفي يف اإلسالم، ج 2، دار السالم، القاهرة، 2008 م.



255 مدرسة الكوفة الكالمية

وعــىل هــذا األســاس يكــون لتاريــخ كالم اإلماميــة مدرســة يف األســلوب 

ــى  ــت حت ــي بح ــاط كالم ــا نش ــة، وكان له ــت يف الكوف َس ــد أُسِّ ــوى ق واملحت

قبــل مدرســة بغــداد، ونقطــة قــّوة هــذه الفرضيــة يف قبــال الــرأي األول تكمــن 

يف أنهــا تعمــد إىل التقريــرات املخالفــة -التــي يتــم االســتناد إليهــا يف الفرضيــة 

ــك  ــىل ذل ــالوة ع ــتيعابها. وع ــا واس ــوم بتحليله ــس- فتق ــكل رئي األوىل بش

ــا  فــإن إثبــات الفرضيــة األخــرية يعمــل حقــاً عــىل فــرض تحديــات عــىل كلت

ــر يضاعــف  ــإن هــذا األم ــا ف ــة، ومــن هن ــني مــن اإلشــكاالت املتقّدم الطائفت

ــة. ــق وإعــادة البحــث والتنقيــب يف مدرســة الكوف ــة التحقي مــن أهمي

ــكل  ــه بش ــر نفس ــا يُظه ــن إمن ــن التصويري ــني هذي ــاد ب ــل والتض إن التقاب

أفضــل عندمــا يتــّم العمــل عــىل بيــان مفهــوم »املدرســة« و»التيــار« بوضــوح.

أّمــا مصطلــح »املدرســة« فيســتعمل أحيانــاً بــني الناطقــني باللغــة العربية، 

ــة عــىل مجموعــة مــن  ــار الفكــري الخــاص، الــذي يطلــق للدالل ــى التي مبعن

املنتمــني إىل ذات هــذا التيــار، وتكــون لهــم مبــاٍن ومواقــف فكريــة مشــرتكة]1[، 

ــب« أو  ــة »مكت ــية بكلم ــة الفارس ــى يف اللغ ــذا املعن ــن ه ــري ع ــم التعب ويت

ــوم  ــا الي ــم، وله ــى أع ــة معن ــة العربي ــة يف اللغ ــذه الكلم ــب«؛ إال أن له »مذه

ــى املــراد يف هــذه  ــة الفارســية شــيوعاً أكــرب أيضــاً، وهــذا هــو املعن يف اللغ

املقالــة أيضــاً. ويف هــذا املعنــى األخــري تطلــق املدرســة عــىل مجموعــة مــن 

العلــامء واملفكريــن يف حقــل علمــي معــنّي، والذيــن يعملــون -يف تعاطيهــم 

ــل  ــاج محاصي ــة محــددة- عــىل إنت ــة جغرافي ــع بعضهــم ضمــن محــور وبيئ م

ــدة]2[. ــة جدي علمي

مجمع  املدرستني،  معامل  مرتى،  السيد  العسكري،  العالمة  املثال:  سبيل  انظر عىل   -  ]1[

علمي إسالمي دانشكده أصول دين، طهران، 1413 هـ.

]2[ - انظر: سبحاين، محمد تقي، »كالم إمامية: ريشه ها ورويش ها« )كالم اإلمامية: الجذور 

والفروع(، مجلة: نقد ونظر، العدد: 65، ص 2 37، 1391 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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إن عموميــة املعنــى الثــاين لكلمــة »املدرســة« تــأيت مــن حيــث إننــا قــد 

ــى  ــني أن املعن ــد؛ يف ح ــي واح ــار علم ــن تي ــر م ــا أك ــة م ــه يف مدرس نواج

األّول للمدرســة يعتــرب مرادفــاً ومســاوياً لـــ »التيــار«، ثــّم إن إنتــاج املحاصيــل 

العلميــة وازدهــار البحــث والتبــادل الثقــايف، هــو مــن بــني الخصائــص األخرى 

ملفهــوم املدرســة يف هــذا املصطلــح.

ــة  ــق عــىل جامعــة تحمــل توّجهــات فكري ــار« فيُطل ــح »التي ــا مصطل وأّم

بعضهــم،  إىل  والتبعيــة  باالنتــامء  أفرادهــا  ويشــعر  واحــدة،  أو  متشــابهة 

ويحيكــون شــبكة مــن العالقــات والصــالت. إن التيــارات تعمــل -عــادة- عــىل 

هدايــة بعــض األفــراد بوصفهــم نــواة مركزيــة، وتربــط األعضــاء الجــدد بهــذه 

النــواة، ثــّم إن هــذه الجامعــات تســعى إىل إنتــاج أنظمــة مــن العقائــد والقيَــم 

ــاز مــن  ــاة، وهــي وإن كانــت متت واألســاليب والســلوكيات املتنّوعــة يف الحي

ثقافــة املجتمــع املنتــج لهــا، إال أنهــا مرتبطة بتلــك الثقافــة وذلــك املجتمع]1[.

الجذور الكامية ملدرسة الكوفة

ــازة ومرموقــة يف تاريــخ كالم  ــة ممت إن للكوفــة ومدرســتها الكالميــة مكان

اإلماميــة، ويكــن إرجــاع الفــرتة الزمنيــة لهــذه املدرســة إىل مــا يقــرب مــن عام 

ــة مــع املرحلــة األخــرية  80 إىل 180 للهجــرة؛ وقــد شــهدت األعــوام املتزامن

مــن إمامــة اإلمــام زيــن العابديــن  بدايــة جهــود أصحــاب األمئــة يف بيــان 

ــا يف  ــود ذروته ــذه الجه ــت ه ــد بلغ ــا، وق ــاع عنه ــم والدف ــارف واملفاهي املع

ــة  ــر إمام ــتمرّت إىل أواخ ــادق  ، واس ــام الص ــر واإلم ــام الباق ــرص اإلم ع

اإلمــام الكاظــم  ؛ حيــث تزامنــت هــذه الفــرتة مــع تعــرّض اإلمــام والشــيعة 

لضغــوط كبــرية عــىل يــد الخليفــة العبــايس هــارون الرشــيد.

التيارات  )مصطلح  فرهنگي«  شنايس  جريان  »ترمينولوژي  عي،  سيد  طالقاين،  انظر:   -  ]1[

الثقافية(، مجلة: حوزة، العدد: 119، ص 15 19، 1382 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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ــة التاريخيــة لهــذه املدرســة يف الغالــب إىل هــذه النقطــة،  وتعــود األهميّ

وهــي أننــا نســتطيع يف هــذه املرحلــة مشــاهدة األبحــاث النظريــة واالعتقاديــة 

الرصيحــة عــىل مســتوى املجتمــع العلمــي بوضــوح، يف حــني أنــه حتــى مــا 

قبــل هــذه الفــرتة الزمنيــة، كانــت الطبقــة العلميــة يف مدرســة املدينــة املنــّورة 

ــائل  ــىل املس ــة ع ــا الكالمي ــا وتأمالته ــن جهوده ــرب م ــم األك ــق الحج تنف

السياســية واالجتامعيــة، وتعمــل عــىل بيــان أغلــب املســائل االعتقاديــة -مــن 

ــار- يف ضــوء األبحــاث السياســية  ــل: اإليــان والكفــر، أو الجــرب واالختي قبي

ــة]1[.  واالجتامعي

ــر بشــكل واضــح يف  ــور عــىل هــذا األم ــكان العث ــن إم وعــىل الرغــم م

الــرتاث املتبقــي مــن تلــك املرحلــة]2[، إالّ أنـّـه ال ينبغــي أن يذهــب بنــا التصّور 

ــة.  ــة الكوف ــل مدرس ــة قب ــن مطروح ــة مل تك ــاث االعتقادي ــذه األبح إىل أن ه

  وعــىل كل حــال فــإن النشــاط الفكــري والعلمــي لإلمــام زيــن العابديــن

ــة  ــل: املدرس ــن قبي ــّوة -)م ــي والنب ــت الوح ــل بي ــبة إىل أه ــارات املنتس والتي

ــت b وال  ــل البي ــث أه ــة(- وأحادي ــن الحنفي ــد ب ــة ملحم ــة واالعتقادي الفكري

ــري  ــاط الفك ــّم النش ــن ثَ ــي ، وِم ــام ع ــني اإلم ــري املؤمن ــيام كالم أم س

واالعتقــادي ألصحــاب األمئــة األطهــار b يف مدرســة املدينــة املنــّورة، كّل 

]1[ - من ذلك أن البحث عن الجرب واالختيار عىل سبيل املثال إمنا كان يتّم طرحه من أجل 

حّل مسألة اختيار اإلنسان وإرادة الله سبحانه وتعاىل، والتي تأيت يف الغالب من أجل تربير 

بيان دار اإليان  الغالب لغرض  أفعال خلفاء الجور. كام أن مسألة اإليان والكفر ترد يف 

ودار الكفر، وعدم التفريط يف حقوق املواطنني بشكل أقرب من ذلك إىل بيان معنى وماهية 

الكفر واإليان.

]2[ - للوقوف عىل شواهد عىل هذا املّدعى، انظر: الخوارزمي، املناقب، ص 313، ح: 414؛ 

العالمة األميني، الغدير، ج 1، ج 1، ص 166 186؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج 9، ص 104؛ 

ابن أيب الحديد املعتزيل، رشح نهج البالغة، ج 3، ص 208؛ املسعودي، مروج الذهب، ج 

2، ص 382؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج 8، ص 568؛ املتقي الهندي، كنز العامل، ج 

11، ص 332، ح: 31662؛ العالمة املجلي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 36، ص 353، دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1403 هـ؛ نرص بن مزاحم، وقعة صفني، ص 338.
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ــة  ــّد مــن بــني الشــواهد عــىل نشــاط األبحــاث االعتقاديــة يف املدين ذلــك يُع

ــّورة. املن

كانــت هــذه األرضيــة تتســع يومــاً بعد يــوم بســبب الرؤيــة املعرفيــة لألمئة 

ــه  ــل بوصف ــا العق ــن اعتباره ــم م ــىل الرغ ــي ع ــة الت ــي الرؤي ــار b، وه األطه

ــك-  ــة إىل ذل ــا -باإلضاف ــق]1[، إال أنه ــول إىل الحقائ ــة يف الوص ــة نهائي حّج

كانــت تعتقــد أن هــذا املصــدر يحتــاج -يف وصولــه إىل املعرفــة- إىل إرشــاد 

ــة  ــل إىل الحقيق ــه أن يص ــني، وال يكن ــاء اإللهي ــي واألولي ــن الوح ــه م وتوجي

ــي  ــن الطبيع ــه b ]2[، وكان م ــاء الل ــن أولي ــادرة ع ــة الص ــل الهداي إال يف ظ

ــرف-  ــذا الظ ــريف -يف ه ــدور املع ــذا ال ــوم  به ــام املعص ــع اإلم أن يضطل

ــة  ــة واألصلي ــاس يف معتقداتهــم الجوهري عــىل أحســن وجــه، يك يتمكــن الن

بأذيالهــم، ويتعلمــوا طريقــة التفكــري الصحيــح بوســاطة هدايتهــم وإرشــاداتهم، 

وعــىل أســاس هــذا املبنــى كان الشــيعة مــن أهــل الكوفــة يرجعــون إىل أهــل 

ــم،  ــئلتهم ومعضالته ــم أس ــون عليه ــّورة، ويطرح ــة املن ــت b يف املدين البي

ولكــن بعــد ازدهــار مدرســة الكوفــة والتحليــل العقــي للمســائل االعتقاديــة يف 

تلــك الرقعــة الجغرافيــة؛ وصــل النشــاط النظــري يف إثــراء الــرتاث االعتقــادي 

ــكالم بالنســبة إىل ذلــك العــرص. إىل منعطــف جوهــري يف ال

الكام يف مدرسة الكوفة

ــة ظهورهــام متقابلــني، فقــد كان  ــا يف بداي إن الــكالم والفقــه علــامن كان

ــا  ــع القضاي ــات جمي ــل بإثب ــم يتكّف ــىل عل ــق ع ــره يُطل ــة أم ــكالم يف بداي ال

]1[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، املقدمة، تصحيح: عي أكرب الغفاري 

ومحمد آخوندي، دار الكتب اإلسالمية، طهران، 1407 هـ.

املذاهب  يف  املقاالت  أوائل  النعامن،  بن  محمد  بن  محمد  املفيد،  الشيخ  انظر:   -  ]2[

/ دانشگاه مك كيل،  44 45، مؤسسة مطالعات اسالمي دانشگاه طهران  واملختارات، ص 

1372 هـ ش.
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الدينيــة -ســواء منهــا االعتقاديــة وغــري االعتقاديــة- ويتــوىل يف الوقــت نفســه 

مهّمــة الدفــاع عنهــا، وهــذا املعنــى مــن الــكالم تطــّور بعــد النصــف األول مــن 

القــرن الثــاين بالتدريــج، واكتســب معنــى أعــم وأكــر ســعة، ويف املقابــل كان 

الفقــه بــدوره يطلــق عــىل معنــى أعــم مــن الفقــه املطــروح حاليــاً؛ حيــث كان 

مصطلــح »الفقــه« يُطلــق عــىل جميــع أنــواع اســتنباط وفهــم القضايــا النظريــة 

ــن،  ــم الدي ــق فه ــة منط ــه كان مبثاب ــإن الفق ــه ف ــن]1[، وعلي ــن الدي ــة م والعملي

ــّدى  ــث كان يتص ــوم؛ حي ــع الخص ــة م ــق املواجه ــة منط ــكالم كان مبنزل وال

ــة]2[. ــا الديني ــم والقضاي ــاع عــن املفاهي للدف

إن الفقــه -مبعنــى الفهــم والتلقــي الصحيــح للمعــارف الدينيــة- كان يثــل 

النقطــة املشــرتكة لجميــع الطبقــات والفئــات املعرفيــة لإلماميــة يف الكوفــة؛ 

ســواء يف ذلــك الجامعــات التــي كانــت تخالــف الــكالم أو تلــك التــي كانــت 

تنشــط يف حقــل الــكالم بــكل طاقتهــا، ومل يكــن هنــاك اختــالف بينهــا حــول 

فهــم املعــارف، ومــن هنــا فقــد تــّم التعريــف بالكثــري مــن املتكلمــني يف هــذه 

 b املرحلــة بوصفهــم مــن الفقهــاء أيضــاً]3[؛ إال أن فهــم معــارف أهــل البيــت

مل يشــّكل كل هاجــس العلــامء واملفكريــن مــن اإلماميــة يف الكوفــة. وعــىل 

كل حــال فــإن الكوفــة كانــت مــن الناحيــة الثقافيــة مدينــة يضطــّر فيهــا اإلماميــة 

إىل االختــالط والتعاطــي مــع التيــارات الداخليــة والخارجيــة املتنّوعــة.

ــة،  ــذه املرحل ــن ه ــة ع ــرات املنقول ــني يف املناظ ــوع املخاطب إن مجم

]1[ - انظر: الفارايب، محمد بن محمد، إحصاء العلوم، تعليق: عثامن محمد أمني، ص 85 86، 

مكتبة الخانجي، القاهرة / مرص، 1931 م.

]2[ - انظر: سبحاين، محمد تقي، »كالم شيعي: ماهيت تحوالت و جالش ها« )الكالم الشيعي: 

1387 هـ ش.   ،15 10 38، ص  العدد:  أخبار شيعيان،  والتحّديات(،  املاهية، والتحوالت، 

)مصدر فاريس(.

]3[ - انظر عىل سبيل املثال: السبحاين، جعفر، معجم طبقات املتكلمني، ج 1، ص 298، 

وص 302، وص 307، مؤسسة اإلمام الصادق )عليه السالم(، قم، 1424 هـ.
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ــون  ــة يواجه ــن ناحي ــوا م ــني كان ــامء الكوفي ــن أن العل ــوح ع ــف بوض يكش

ــرّصة،  ــالة أو املق ــل: الغ ــن قبي ــة، م ــارات الداخلي ــات والتي ــف االتجاه مختل

وكانــوا مــن ناحيــة أخــرى يواجهــون التيــار املؤثــر جــداً ألصحــاب الحديــث 

ــل  ــة، مث ــان املختلف ــدات األدي ــم إّن معتق ــة، ث ــة للمعتزل ــكار العقالني واألف

ــابقة، إال  ــارات الس ــم التي ــن بحج ــام، وإن مل تك ــة وغريه ــني والزنادق الصابئ

أنهــا كانــت مطروحــة باملقــدار الــكايف الــذي يفــرض عــىل هــؤالء العلــامء 

ــبهاتهم. ــىل ش ــرّد ع ــواب وال ــاء الج ــة عن ــن يف الكوف واملفكري

ــة  ــك املرحل ــن تل ــا م ــة إلين ــرة والواصل ــرات املتوف ــوع املناظ إن مجم

يثبــت هــذا التنــّوع واالختــالف بوضــوح]1[؛ وكان مــن الطبيعــي لهــذا الفضــاء 

مــن االرتبــاط والتواصــل أن يخلــق تســاؤالت جــادة أمــام العلــامء واملفكريــن 

مــن اإلماميــة؛ وأن تتــّم مطالبتهــم بإجابــات وافيــة وشــافية يف املواجهــة مــع 

أفــكار الخصــوم واملناوئــني.

ــني  ــل املخالف ــن قب ــرح م ــن تط ــكاالت مل تك ــئلة واإلش ــذه األس إن ه

فقــط، بــل كانــت تطــرح حتــى مــن قبــل اإلماميــة أيضــاً، فهنــاك الكثــري مــن 

الشــواهد التــي تشــري إىل طــرح هــذا النــوع مــن التســاؤالت التــي يتــّم طرحهــا 

مــن قبــل أصحــاب األمئــة يف هــذه املســائل االعتقاديــة؛ األمــر الــذي يثبــت 

ــة أنفســهم]2[. ــد حتــى بــني اإلمامي وجــود أســئلة جــادة يف تحليــل العقائ

وســوف نثبــت يف هــذه املقالــة أن مجموعــة كبــرية مــن الــرواة واملفكرين 

ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــذه الحاج ــة ه ــار تلبي ــدوا -يف إط ــة، عم يف الكوف

]1[ - انظر: أحمدي ميانجي، عي، مواقف الشيعة، ج 1، ص 3، جامعة املدرسني بقم املرّشفة 

/ مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 1374 هـ ش.

]2[ - انظر عىل سبيل املثال: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: 

هاشم الحسيني، ص 410، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني، قم، 1398 هـ؛ 

=الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، ص 147، 1407 هـ.
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ــارف،  ــاج املع ــىل إنت ــل ع ــري والعم ــة- إىل التفك ــري لإلمامي ــع الفك للمجتم

ــى إن بعضهــم تصــّدى لإلجابــة عــن األفــكار الدخيلــة والخارجيــة، وقــام  حتّ

ــة. ــم الديني ــاع عــن التعالي بالدف

ــني يف  ــاخصاً للمتكلم ــا ش ــة بوصفه ــم العقائدي ــن املفاهي ــاع ع إن الدف

تلــك املرحلــة، كان يظهــر شــكله يف الغالــب مــن خــالل البحــث والجــدال 

ــرة. ــات املناظ ــار حلق ويف إط

ــه  ــعى مؤلف ــذي س ــيعة( -ال ــف الش ــاب )مواق ــىل كت ــرة ع ــرة عاب إن نظ

ــامم  ــدى اهت ــر م ــأن تظه ــة ب ــة- كفيل ــاب اإلمامي ــرات أصح ــع مناظ إىل جم

ــة]1[. ــذه املهّم ــة به ــاب األمئ ــن أصح ــني م املتكلم

ال شــك حقــاً يف أن مجمــوع املناظــرات اآلنــف ذكرهــا كافيــة إلثبــات أن 

الــكالم -مبعنــاه التاريخــي؛ أي الدفــاع عــن التعاليــم الدينيــة- كان موجــوداً بــني 

أصحــاب اإلماميــة يف الكوفــة؛ إال أن هنــاك شــواهد تاريخيــة أخــرى تثبــت أن 

بعــض األصحــاب عــىل الرغــم مــن ظهورهــم يف حالــة الــرضورة يف مياديــن 

ــه مل  ــت نفس ــم يف الوق ــة]2[، إال أنه ــد اإلمامي ــكار والعقائ ــن األف ــاع ع الدف

يكونــوا متناغمــني مــع الــكالم واملتكلمــني أيضــاً، بــل كانــوا يوّجهــون إليهــم 

انتقــاداٍت بســبب الدخــول يف حقــل الــكالم]3[.

]1[ - انظر: أحمدي ميانجي، عي، مواقف الشيعة، ج 1، ص 3، 1374 هـ ش.

]2[ - سوف نرى الحقاً أن أبان بن تغلب املذكورة مناظرته عىل سبيل املثال كان ينتمي إىل 

تيار ال يتمتع بعالقة طيّبة مع الكالم السائد يف تلك املرحلة الزمنية. )انظر عىل سبيل املثال: 

الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي الرجايئ، ج 

2، ص 622، مؤسسة آل البيت )عليهم السالم(، قم، 1363 هـ ش(.

املؤمتر   ،43 ص  االعتقادات،  بابويه(،  )ابن  الصدوق  الشيخ  املثال:  سبيل  عىل  انظر   -  ]3[

العاملي للشيخ املفيد، قم، 1414 هـ؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، ص 92، 

1407 هـ.
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ــض  ــوء بع ــون -يف ض ــوا يذهب ــاب كان ــن األصح ــة م ــذه املجموع  إن ه

الروايــات- إىل االعتقــاد بــأن ســلوك وطريقــة املتكلمــني ال يتطابــق مــع ســلوك 

األمئــة b، هــذا يف حــني أن الكثــري مــن مناظــرات املتكلمــني كانــت تعقــد 

بحضــور اإلمــام املعصــوم ، بــل وكان حتــى أســلوب البحــث واملناظــرة 

ــذا  ــبب ه ــدو أن س ــة ]b]1، ويب ــل األمئ ــن قب ــم م ــد وتقيي ــع لنق ــم يخض منه

ــكالم، يــأيت يف مســار الدفــاع،  ــم ال ــل األصحــاب- مــن عل املوقــف -مــن قب

فيثــري تســاؤلً مهــاّمً مفــاده : مــا هــي الخصوصية أو الســلوك يف مســار األنشــطة 

الكالميــة للكوفيــني، التــي كانــت تدفــع بعــض األصحــاب إىل نقــد أصحــاب 

الــكالم واإلشــكال عليهــم؟ إن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال تســتلزم القيــام بقراءة 

دقيقــة لتياريــن معرفيــني هامــني يف أجــواء الكوفــة يف تلــك املرحلــة.

التيارات املعرفية والكامية اإلمامية يف مدرسة الكوفة

يذهــب املحققــون املعــارصون -يف ضــوء الكثري مــن الشــواهد- إىل عدم 

الشــك يف أن الكوفــة يف القــرن الثــاين للهجــرة قــد شــهدت يف الحــّد األدن 

ــار الــذي أخــذ  ــال بعضهــام؛ هــام: التي ــا يف قب تياريــن »معرفيــني« قــد اصطّف

ــار  ــة تجــاه هــذا املســلك؛ والتي ــدي مرون يواجــه الــكالم واملتكلمــني، وال يُب

ــدي اهتاممــاً باألنشــطة الكالميــة.  الــذي أخــذ إىل الضــّد مــن هــذه الرؤيــة يُب

ــن« أو  ــني املنظري ــوان »املتكلم ــه عن ــا علي ــري الــذي أطلقن إن التيــار األخ

»املتكلمــني املحّدثــني«، قــد اشــتهر أصحابــه -باملعنــى التاريخــي والخــاص 

ــذي  ــر ال ــار اآلخ ــا التي ــم؛ وأم ــة التكلّ ــة- مبامرس ــك املرحل ــة ويف تل للكلم

نطلــق عليــه عنــوان »املتكلمــني النصيــني« أو »املحّدثــني املتكلمــني«، فــإن 

ــم  ــكالم، إال أنه ــة بال ــك املرحل ــتهروا يف تل ــد اش ــوا ق ــه وإن مل يكون أصحاب

كانــوا -باملعنــى الواقعــي واملعــارص للــكالم- يارســون ســلوكاً كالميــاً بشــكل 

تــام.

]1[ - انظر عىل سبيل املثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، ص 171، 1407 هـ.
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وبطبيعــة الحــال علينــا أاّل نغفــل عــن وجــود اتجــاه بــني بعــض األصحاب 

يف الكوفــة، وهــو وإن مل يكــن اتجاهــاً معرفيــاً عــىل غــرار التياريــن الســابقني؛ 

إال أنــه يتخــذ يف الغالــب »ســرية عمليــة« يف املقابلــة مــع تــراث أهــل البيــت 

b. ونحــن نعــرّب عــن هــذا االتجــاه بـــ »رصف املحدثــني«. إن هــذه الجامعــة 

بســبب تعبّدهــم بالنصــوص الدينيــة -ومــن بينهــا الروايــات الناهيــة عــن الكالم- 

كانــوا مثــل املتكلمــني النصيــني، ال يبــدون مرونــة تجــاه الــكالم واملتكلمــني. 

ولهــذا الســبب ســوف نبحــث عــن هــذا االتجــاه عــىل هامــش تيــار املحّدثــني 

. ملتكلمني ا

ــت  ــاء، ونثب ــذا االدع ــىل ه ــواهد ع ــتعرض الش ــوف نس ــي س ــام ي وفي

ــو  ــني ه ــني النصي ــن، واملتكلم ــني املنظري ــار املتكلم ــني تي ــالف ب أن االخت

ــن أّي يشء  ــر م ــاث أك ــول إىل األبح ــاحة الدخ ــلوب ومس ــالف يف األس اخت

آخــر، ولكــن عــىل الرغــم مــن جميــع االختالفــات، هنــاك -يف الوقــت نفســه- 

ــق  ــن تواف ــيك ع ــذي يح ــر ال ــرتاك، األم ــاط االش ــي ونق ــن التامه ــري م الكث

ــة. إن  ــة لإلمامي ــة الجوهري ــس الفكري ــول واألس ــابقني يف األص ــن الس التياري

ــت  ــي جعل ــكار الت ــدات واألف ــي ذات املعتق ــة ه ــرتكات االعتقادي ــذه املش ه

كالم اإلماميــة يف الكوفــة يقــف إىل الضــّد مــن كالم املعتزلــة وأصحــاب 

ــث. الحدي

ــاب  ــزال وأصح ــاري االعت ــاً إىل تي ــة قياس ــدات اإلمامي ــة معتق إن مقارن

الحديــث يف الكثــري مــن املســائل -مــن قبيــل: املعرفــة االضطراريــة، 

واالرتبــاط بــني العقــل والوحــي، وصفــات الفعــل وصفــات الــذات، والقضــاء 

والقــَدر، واألمــر بــني األمريــن، واالســتطاعة، والعصمــة، ودائــرة علــم اإلمــام، 

ومــا إىل ذلــك مــن املســائل األخــرى]1[- تثبــت هــذه النقطــة، وهــي أنــه عــىل 

نعيم  تصحيح:  املصلني،  واختالف  اإلسالميني  مقاالت  الحسن،  أبو  األشعري،  انظر:   -  ]1[

حسني زرزور، ج 1، املكتبة العرصية، بريوت، 1430 هـ.
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ــة،  ــارات الكوفي ــف التي ــني مختل ــة ب ــات الداخلي ــع االختالف ــن جمي ــم م الرغ

هنــاك الكثــري مــن نقــاط االشــرتاك والتامهــي يف جوهــر التفكــري بــني التيــارات 

ــو  ــارات، ه ــذه التي ــني ه ــم ب ــبه األه ــدو أن الش ــه يب ــك كل ــع ذل ــة، وم اإلمامي

املبنــى املعــريف املشــرتك الــذي ســبق أن ذكرنــاه، وهــو املبنــى الــذي ذهبــت 

عــىل أساســه جميــع التيــارات الكالميــة اإلماميــة - إىل اعتبــار العقــل والوحــي 

حّجــة، وال يــرون إشــكاالً يف اســتفادة العقــل مــن هدايــة املعلمــني اإللهيني]1[، 

وعــىل هــذا األســاس يكــن رصــد آثــار التســاؤالت والبحــث عــن املســائل 

الفكريــة وطلــب اإلجابــة عنهــا مــن األمئــة املعصومــني b ونقــل تعاليمهــم 

إىل اآلخريــن لــدى كال التياريــن عــىل درجــة واحــدة.

إن مقارنــة مقتضبــة وأوليــة لروايــات وآراء شــخص مثــل محمــد بــن مســلم 

ــع  ــة- م ــني يف الكوف ــني / املتكلم ــار املحّدث ــاً إىل تي ــخصاً منتمي ــه ش -بوصف

ــك  ــني يف تل ــار املتكلم ــاً إىل تي ــخصاً منتمي ــه ش ــم -بوصف ــن الحك ــام ب هش

الحــارضة- يعطــي هــذا املســتوى مــن االطمئنــان، بــأن األرضيــة الفكريــة لــكال 

. التياريــن هــي األحاديــث والروايــات التــي تلقوهــا عــن اإلمــام املعصــوم

ــة إىل العقــل، يعمــل  ــني باإلضاف ــار املعــريف للمعلمــني اإللهي إن االعتب

ــف  ــرواة يق ــن ال ــف م ــم طي ــني وكأنه ــر الكوفي ــىل تصوي ــة- ع -يف الحقيق

املتكلمــون يف جانــب منــه، وهــم يتعاملــون مــع الروايــات بأســلوب تبيينــي، 

ويف الجانــب اآلخــر مــن هــذا الطيــف، كانــوا يــرون الرتكيــز عــىل صيانــة ونقل 

الروايــات مناســباً، وإمنــا تــربز هــذه النقطــة عــىل نحــو أكــرب عندمــا نــدرك أن 

تاريــخ الــكالم عنــد أهــل الســنة كان -بســبب غيــاب هــذا األصــل املعــريف بني 

ــني  ــن املحّدث ــن م ــدوام تياري ــىل ال ــهد ع ــث- يش ــاب الحدي ــة وأصح املعتزل

املذاهب  يف  املقاالت  أوائل  النعامن،  بن  محمد  بن  محمد  املفيد،  الشيخ  انظر:   -  ]1[

واملختارات، ص 44 45، 1372 هـ ش؛ الكراجيك، أبو الفتح، كنز الفوائد، ج 1، ص 222، 

دار الذخائر، قم، 1410 هـ.
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ــداً، وأمــا يف كالم  واملتكلّمــني، حيــث مل يتحّمــل أّي واحــد منهــام اآلخــر أب

اإلماميــة فــال يصــح هــذا التاميــز يف مرحلتــي مدرســة الكوفــة بطبيعــة الحــال؛ 

ــني  ــن املحّدث ــوا م ــن كان ــن التياري ــبني إىل هذي ــرى- إن املنتس ــام س إذ -ك

ــاً]1[. إن  ــي أيض ــاط كالم ــه بنش ــت نفس ــون يف الوق ــم يتمتع ــام أنه ــيعة، ك الش

هــذه الدقــة كانــت مبذولــة حتــى يف اختيــار التســمية لهذيــن التياريــن أيضــاً، 

ــم. ــّم اســتعامل مفــرديت املحــّدث واملتكلّ حيــث يت

ــر،  ــرتكاً آخ ــرصاً مش ــدوره عن ــة كان ب ــارف االعتقادي ــان املع ــم إن بي ث

يهتــم كال التياريــن الســابقني بالقيــام بــه، وإن املــراد مــن البيــان هــو الســعي 

العقــالين مــن أجــل إيضــاح املفاهيــم والتوّصــل إىل االرتبــاط بينهــا، ويف هــذا 

ــم  ــف املفاهي ــني مختل ــة ب ــات املحتمل ــل التعارض ــاظ ح ــّم لح ــعى يت املس

االعتقاديــة والوصــول إىل نســبة األفــكار فيــام بينهــا بشــكل كامــل. إن البيــان 

-بهــذا املعنــى- هــو الخطــوة األوىل التــي ال غنــى للمتكلــم عنهــا يف أّي نــوع 

ــة  ــم الديني ــن التعالي ــي ع ــاع الكالم ــك ألن الدف ــة؛ وذل ــواع املواجه ــن أن م

متفــّرع عــن فهــم تلــك املعــارف، وإن نقــل املعــارف -التــي تــّم فهمهــا- إىل 

ــبب  ــذا الس ــارف؛ وله ــك املع ــان تل ــىل بي ــدوره- ع ــف -ب ــوف يتوقّ ــري س الغ

فــإن إثبــات هــذا الســلوك للمتكلمــني املنظريــن ليــس رضوريــاً جــداً؛ وذلــك 

ألنهــم -بحكــم كالمهــم- ال مفــّر لهــم مــن هــذا األمــر، ومــع ذلــك كلــه هنــاك 

الكثــري مــن الشــواهد عــىل هــذا املّدعــى، ســوف نعمــل عــىل بيانهــا خــالل 

بحــث هــذا التيــار.

ــن  ــري م ــت أن الكث ــرى تثب ــر األخ ــرى، إن التقاري ــة أخ ــن ناحي ــن م ولك

املخالفــني للــكالم يف الكوفــة كانــوا بدورهــم يســعون إىل بيــان وفهــم 

املعــارف بشــكل منهجــي، ويف الوقــت الــذي كانــوا يخالفــون الــكالم الشــائع 

- انظر: الجعفري، محمد رضا، الكالم عند اإلمامية: نشأته وتطّوره وموقع الشيخ املفيد   ]1[

منه، مجلة تراثنا، العدد: 30 31، ص 150 184، سنة 1413 هـ.
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ــن  ــاد ع ــدال واالبتع ــراء والج ــامً بامل ــا مته ــي كان فيه ــة -الت ــك املرحل يف تل

املعــارف الخالصــة ألهــل البيــت b- كانــوا متمّســكني ببيــان املعــارف أيضــاً. 

إن هــذه الشــواهد تثبــت أن غــري املتكلمــني يف الكوفــة كانــوا بدورهــم يكتبــون 

ــون  ــة، ويحمل ــئلة العقائدي ــون األس ــة، ويطرح ــة واالعتقادي ــائل الكالمي الرس

هاجــس اإلجابــة عــن األســئلة االعتقاديــة، بــل ينقلــون الكثــري مــن الروايــات 

ــة  ــش دراس ــىل هام ــاء ع ــذا االدع ــواهد ه ــّدم ش ــوف نق ــاً، وس ــة أيض العقائدي

هــذا التيــار، بيــد أن الــذي يحظــى باألهميــة هــو اختــالف هذيــن التياريــن يف 

ــكال  ــان وإن كان هــو الســلوك املشــرتك ل ــإن البي ــان؛ ف ــن البي هــذه النقطــة م

ــرتاث  ــل ال ــراءة وتحلي ــادة ق ــه يف إع ــاً؛ إال أن كيفيت ــن آنف ــن املذكوري التياري

ــن. ــن التياري ــالف هذي ــّد مــن مناشــئ اخت ــاين تُع الوحي

1- تيار املتكلمن املنظرين (املتكلمون املحّدثون).

ــني  ــال املتكلم ــن -يف قب ــاراً يؤم ــن كان تي ــني املنظري ــار املتكلم إن تي

ــل  ــا، وكان يعم ــا وإبرامه ــكار ورّده ــد األف ــدل ونق ــرة والج ــني- باملناظ النصي

عــىل تنظيــم هــذا الســلوك عــىل أســاس منظومــة مــن خــارج النــّص املقــّدس. 

ــكالم  ــىل تعيني»ال ــل ع ــالم يعم ــخ اإلس ــار يف تاري ــار كان أول تي ــذا التي إن ه

النظــري«، وإن املــراد مــن الــكالم النظــري هــو التفســري والتحليــل العقــالين 

ــّم  ــث يت ــة، حي ــة معرفي ــن منظوم ــت b ضم ــل البي ــارف أه ــاليئ ملع والُعق

ــاٍن  ــم مب ــدة- إىل تقدي ــات جدي ــم وأدبي ــرض مفاهي ــالل ع ــن خ ــعي -م الس

ــيقها. ــن تنس ــا ضم ــجامها وتناغمه ــر انس ــة، وتصوي ــس اعتقادي ــة وأس عقالني

ــن يف أن  ــار تكم ــذا التي ــة له ــة املفهومي ــة يف املنظوم ــة املهّم إن النقط

عقالنيــة هــذه املنظومــة ليســت متأّصلــة؛ بــل إن العقالنيــة كانــت تــرى نفســها 

-عــىل أســاس الفكــر الجوهــري الرتبــاط العقــل والوحــي عنــد اإلماميــة عــىل 

ــك  ــر ذل ــىل تصوي ــل ع ــي، وتعم ــال الوح ــه- يف قب ــارة إلي ــت اإلش ــا تقّدم م
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ــات مســتحدثة. بأدبي

إن اإلصــالح الخارجــي لهــذه املعــارف إمنــا كان مــن حيــث إن االكتفــاء 

مببــادئ وأدبيــات املــنت -بزعــم هــذه الجامعــة- غــري كاٍف للتفســري واملواجهة 

مــع األفــكار املنافســة، ومــن هنــا كان مــن الــالزم تقديــم أدبيــات يف أجــواء 

عقالنيــة النــّص بوصفهــا أدبيــات أساســية لــيك يتــّم فهــم املعــارف االعتقاديــة 

ــاين  ــار البي ــوح يف املس ــر بوض ــذا األم ــىل ه ــور ع ــن العث ــا، ويك يف ضوئه

ملتكلمــني مــن أمثــال هشــام بــن الحكــم. إن إبــداء نظريــة املعــاين مــن قبــل 

هشــام بــن الحكــم لفهــم الصفــات]1[ قابــل للتفســري ضمــن هــذا النمــوذج؛ إذ 

يســعى إىل جعــل النــّص املقــّدس قابــالً للفهــم العقــالين، وإن تأويــل اإلرادة 

ــة]3[،  ــة االضطراري ــة واملعرف ــة العقلي ــني املعرف ــاط ب ــة]2[، واالرتب إىل الحرك

ــىل  ــان ع ــح والبي ــل التوضي ــا يقب ــك - إمن ــا إىل ذل ــتطاعة]4[، وم ــة االس ونظري

أســاس هــذا الهاجــس.

وعــىل كل حــال، فــإن هــذا الحــدث التاريخــي إمنــا أســفر عــن وجهــه 

للمــرّة األوىل يف الكوفــة، بــني بعــض املتكلمــني املحّدثــني يف الكوفــة وتيــار 

ــني  ــة ب ــة املتفاوت ــاين املعرفي ــإن املب ــه ف ــك كل ــع ذل ــني، وم ــزال الس االعت

ــي  ــي الت ــي، ه ــل والوح ــن العق ــتفادة م ــة االس ــة يف كيفي ــة واملعتزل اإلمامي

ــة عــن  ــني ونهجهــام، وال ينبغــي الغفل ــني الجامعت ــق هات ــت تفصــل طري كان

نقطــة مهّمــة هــي أنــه عــىل الرغــم مــن التعبــري يف الوقــت الراهــن عن أســلوب 

وطريقــة املعتزلــة واإلماميــة بعنــوان »العقالنيــة«، إال أن تكــرار هــذه النقطــة ال 

نعيم  تصحيح:  املصلني،  واختالف  اإلسالميني  مقاالت  الحسن،  أبو  األشعري،  انظر:   -  ]1[

حسني زرزور، ج 1، ص 48، 1430 هـ.

]2[ - انظر: املصدر أعاله، ج 1، ص 51، وص 308.

]3[ - انظر: املصدر أعاله، ج 1، ص 58.

]4[ - انظر: املصدر أعاله، ج 1، ص 52.
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ــز األســلوب املعــريف  يخلــو مــن الفائــدة، وهــي أن النقطــة الفارقــة التــي متيّ

ــل  ــن املراح ــى م ــل حت ــة -ب ــن املعتزل ــة م ــة الكوف ــة يف مدرس ــدى اإلمامي ل

ــة  ــن يف الكوف ــني املنظري ــن يف أن املتكلم ــة- تكم ــكالم اإلمامي ــة ل الالحق

ــوا يفكــرون وينظــرون إىل املعــارف ضمــن إطــار محــدد، وعــىل أســاس  كان

ــذا  ــي، وبه ــدر الوح ــن مص ــا م ــون عليه ــي يحصل ــارف الت ــث واملع األحادي

املعنــى كان تنظــري املتكلمــني يف الكوفــة »نصيّــاً«؛ وهــو الســلوك الــذي كان 

-عــىل أســاس الرؤيــة املعرفيــة الخاّصــة باإلماميــة- يؤمــن بالتفســري العقــالين 

للمعتقــدات الدينيــة يف ضــوء النــص املقــّدس، ويعمــل عــىل تحقيــق ذلــك]1[. 

إن هــذا اإلطــار واملنهــج يف كالم اإلماميــة مــال بالتدريــج يف بغــداد إىل 

جهــة تيــار االعتــزال؛ إىل الحــّد الــذي أخــذت معــه املعــارف الوحيانيــة تلعــب 

ــا دور حاســم ومحــوري يف  ــدالً مــن أن يكــون له ــد، ب ــب دور املؤي يف الغال

هــذا الشــأن.

إن الدراســات االكتشــافية والتنقيبيــة حــول هــذا التيــار، تكشــف النقــاب 

عــن عــدد مــن الخطــوط الفكريــة والداخليــة بــني هــذا التيــار، حيــث يطلــق 

عليهــا كُتّــاب املقــاالت عنــوان »األصحــاب«، وتــم الحديــث -مــن بــني هــذه 

التيــارات الجزئيــة يف الغالــب- عــن أســامء وأوصــاف أربــع شــخصيات كوفيــة 

متميّــزة، وهــم كل مــن: زرارة بــن أعــني، ومؤمــن الطــاق، وهشــام بــن ســامل، 

وهشــام بــن الحكــم، ومــن بــني هــؤالء يُعــّد املنهــج والخــط الفكــري لــزرارة 

ــام  ــي لهش ــط الكالم ــا الخ ــة، وأم ــة الزمني ــن الناحي ــدم م ــو األق ــني ه ــن أع ب

بــن الحكــم فلــه التقــّدم عــىل جميــع الخطــوط الفكريــة الســابقة، مــن حيــث 

غــزارة اإلنتــاج عــىل مســتوى التنظــري واآلثــار العلميــة وكــرة التالميــذ.

]1[ - لقد تّم بيان شواهد هذا االدعاء يف مقالة لكاتب السطور يف طريقها إىل النرش، بعنوان: 

»نظريه پردازي منت انديش در مدرسه كالمي كوفه« )التنظري النّي يف املدرسة الكالمية يف 

الكوفة(.
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1 / 1- الخط الفكري لزرارة وآل أعن

زرارة بــن أعــني الشــيباين، مــن أصحــاب وتالميــذ اإلمــام محمــد الباقــر 

، واإلمــام جعفــر الصــادق ، فقيــه ومتكلــم وأديــب كــويف]1[. 

إن حجــم تناقــل الروايــات بــني أبنــاء أرستــه من جهــة، والوفــاء إىل األفكار 

الخاّصــة بــزرارة مــن قبــل هــذه األرسة مــن جهــة أخــرى؛ يجعلنــا نقــف أمــام 

ــّد  ــل، يُع ــة األوائ ــي اإلمامي ــني متكلم ــخاص ب ــن األش ــكة م ــة متامس مجموع

ــه  ــك االتجــاه الفكــري، وإن آراءه الخاصــة ونظريات ــكاره محــوراً لذل زرارة وأف

الفــذة -ال ســيام يف مســألة االســتطاعة والقــَدر، واألفعــال اإللهيــة، واإليــان 

ــه واحــداً  ــه بوصف ــد أبرزت ــك- ق ــا إىل ذل ــث، وم ــة، والتحدي ــر، واملعرف والكف

ــتملت  ــد اش ــك فق ــاً لذل ــة، وتبع ــك املرحل ــيعة يف تل ــامء الش ــهر عل ــن أش م

املصــادر عــىل مجموعــة مــن األحاديــث والروايــات بعضهــا يف مدحــه والثنــاء 

عليــه، واألخــرى يف ذّمــه والقــدح فيــه]2[.

إن الرؤيــة األهــم واألكــر إثــارة للجــدل حــول زرارة بــن أعــني واتجاهــه 

الفكــري، هــي رؤيتــه يف مســألة »االســتطاعة«، فقــد أثــارت رؤيتــه هــذه ضّجــة 

يف الكوفــة، وأّدت يف نهايــة املطــاف إىل اســتياء اإلمــام  منــه، ومــع ذلــك 

ــذه  ــه يف ه ــألة]3[. إن رؤيت ــذه املس ــه يف ه ــىل رؤيت ــرّصاً ع ــي زرارة م ــد بق فق

ــف  ــت تختل ــم، وكان ــن الحك ــام ب ــة هش ــن نظري ــّد م ــف إىل الض ــألة تق املس

إىل حــّد مــا عــن نظريــة مؤمــن الطــاق وهشــام الجواليقــي أيضــاً]4[، وقــد ألــف 

النرش  263، مؤسسة  175، رقم:  النجايش، ص  النجايش، أحمد بن عي، رجال  انظر:   -  ]1[

اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني، قم، 1365 هـ ش.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]2[

الرجايئ، ج 1، ص 345، رقم: 208 و235، 1363 هـ ش.

]3[ - انظر: املصدر أعاله، ص 340، رقم: 127 و234.

نعيم  تصحيح:  املصلني،  واختالف  اإلسالميني  مقاالت  الحسن،  أبو  األشعري،  انظر:   -  ]4[
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ــمه  ــة باس ــجيل فرق ــّم تس ــد ت ــاً]1[، وق ــرب أيض ــتطاعة والج ــاً يف االس زرارة كتاب

ــاً]2[؛  ــرَق أيض ــب والِف ــني للمذاه ــار املؤرّخ ــة« يف آث ــوان »الزراري ــل عن تحم

األمــر الــذي يحــيك عــن وجــود اتجــاه فكــري خــاص لــه وألصحابــه.

وبعــد زرارة بــن أعــني يُعــد أخــوه األكــرب ُحمــران بــن أعــني مــن أشــهر 

ــه  ــول قدرت ــات ح ــن الرواي ــري م ــاك الكث ــة، وهن ــذه الجامع ــخاص يف ه األش

وقــّوة عارضتــه يف مجالــس املناظــرة]3[، وقــد تــّم تبويــب رواياتــه العقائديــة يف 

املصــادر الروائيــة األصليــة لإلماميــة، وال ســياّم رواياتــه يف بــاب الفــرق بــني 

اإلمــام والنبــي]4[، وإثبــات الصانــع]5[، ومــا إىل ذلــك.

ويُعــد عبــد اللــه بــن بَُكــري بــن أعــني مــن الشــخصيات الشــهرية األخــرى 

يف هــذه األرسة، وهــو مــن أشــهر املحّدثــني، ومــن أصحــاب اإلجــامع، وكان 

ــي  ــام الجواليق ــداد هش ــعري يف ع ــره األش ــد ذك ــاً، وق ــكالم أيض ــراً يف ال مفك

وزرارة بــن أعــني ومحمــد بــن حكيــم، ونســب إليــه رأيــاً مشــابهاً لــرأي زرارة 

ــب  ــة يف الغال ــه االعتقادي ــع روايات ــتطاعة]6[. وتق ــألة االس ــني يف مس ــن أع ب

حسني زرزور، ج 1، ص 52، 1430 هـ.

]1[ - انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص 175، رقم: 463.

]2[ - انظر: البغدادي، أبو منصور، الفرق بني الِفرَق، تصحيح: إبراهيم رمضان، ص 76، دار 

املعرفة، بريوت، 1429 هـ.

]3[ - انظر عىل سبيل املثال: العالمة املجلي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 66، ص 3، وج 

23، ص 9.

]4[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، ص 169 171، 1407 هـ.

]5[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 295، 1398 هـ.

نعيم  تصحيح:  املصلني،  واختالف  اإلسالميني  مقاالت  الحسن،  أبو  األشعري،  انظر:   -  ]6[

حسني زرزور، ج 1، ص 52، 1430 هـ.
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ــرص #]3[،  ــام الع ــة إم ــتطاعة]2[، وغيب ــر]1[، واالس ــان والكف ــل اإلي ــن حق ضم

ــدل]4[. ــد والع والتوحي

  ــر ــام الباق ــاب اإلم ــن أصح ــني م ــن أع ــك ب ــد املل ــّدوا عب ــد ع وق

واإلمــام الصــادق  أيضــاً]5[، وإن مل يكــن قــد أدرك حضــور هذيــن اإلمامــني 

العظيمــني ’ مبقــدار حضــور أخويــه زرارة وحمــران ابَنــي أعــني، بيــد أن صلتــه 

ــن  ــري م ــن الكث ــة ع ــىل اإلجاب ــول ع ــه الحص ــت ل ــد أتاح ــني b ق باملعصوم

أســئلته]6[.

وأخــرياً يعــّد عبــد األعــىل بــن أعــني بــدوره فقيهــاً مــن أصحــاب اإلمــام 

ــىل  ــد األع ــاً، وكان عب ــادق  أيض ــر الص ــام جعف ــر  واإلم ــد الباق محم

مثــل زرارة بــن أعــني مــن أصحــاب الــكالم والجــدل واملناظــرة، وكان يف هــذا 

الشــأن يحمــل وصيّــة مــن قبــل اإلمــام جعفــر الصــادق ]7[، وقــد روى بدوره 

بعــض الروايــات يف بــاب االســتطاعة]8[ واملعرفــة]9[ ومــا إىل ذلــك أيضــاً.

]1[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 2، ص 384، 1407 هـ

]2[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 258، 1398 هـ.

]3[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، ص 337 339، 1407 هـ.

]4[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 328، 1398 هـ.

]5[ - انظر: الزراري أبو غالب الكويف، أحمد بن محمد، رسالة أيب غالب إىل ابن ابنه يف ذكر 

آل أعني: تحقيق: محمد رضا الحسيني، ص 132 135، مركز البحوث والتحقيقات اإلسالمية، 

قم، 1369 هـ.

]6[ - انظر عىل سبيل املثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، ص 100، 1407 هـ.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]7[

=الرجايئ، ج 2، ص 610، رقم: 578، 1363 هـ ش.

]8[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 351، 1398 هـ

]9[ - انظر: املصدر أعاله، ص 412.
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1 / 2- التجاه الكامي لهشام بن سامل.

بعــد زرارة يُعــّد أبــو محمــد هاشــم بــن ســامل الجواليقــي الجعفــي -مــن 

ــن  ــم ’- م ــوىس الكاظ ــام م ــادق واإلم ــر الص ــام جعف ــار لإلم ــاب الكب األصح

ــوان  ــت عن ــمه تح ــة باس ــر فرق ــاك تقري ــة]1[، وهن ــني يف الكوف ــار املتكلم كب

ــور  ــة حض ــذه الفرق ــد كان له ــرَق، وق ــادر الِف ــارس ومص ــة« يف فه »الجواليقي

ــا  كالمــي مؤثــر يف عــرص املهــدي العبــايس]2[، وبطبيعــة الحــال ال يكــن لن

ــراء االتجــاه الــذي أسســه هشــام  ــأن اتجاهــه الفكــري كان بقــّوة وث االدعــاء ب

بــن الحكــم، ولكــن يكــن القــول إن الجواليقــي كانــت لــه شــعبية واســعة يف 

صلــب التفكــري اإلمامــي يف الكوفــة، وعــىل كل حــال فــإن حضوره يف سلســلة 

ــام  ــد اإلم ــام بع ــني اإلم ــة يف تعي ــكان الكوف ــه لس ــث]3[، ومتثيل ــرق الحدي ط

ــني]5[،  ــار املتكلم ــع كب ــرة م ــس املناظ ــده يف مجال ــادق ]4[، وتواج الص

ــة  ــد فرق ــواع عقائ ــر أن ــة]6[، وتقري ــة املقبول ــب والرســائل الكالمي ــف الكت وتألي

ــه يف الكوفــة. وباإلضافــة إىل ذلــك كلــه  ــاره ومنزلت ــة]7[ - يثبــت اعتب الجواليقي

ــان  ــاين والبي ــة -وعــرض املب ــدات اإلمامي ــه ودفاعــه عــن املعتق ــإن مناظرات ف

]1[ - انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص 434، رقم: 1165.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]2[

الرجايئ، ج 2، ص 542، رقم: 479، 1363 هـ ش.

]3[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، ص 100، ح: 3، 1407 هـ.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]4[

الرجايئ، ج 2، ص 565، رقم: 502، 1363 هـ ش.

]5[ - انظر: املصدر أعاله، ج 2، ص 564، رقم: 500.

وأسامء  وأصولهم  الشيعة  كتب  فهرست  الحسن،  بن  محمد  الطويس،  الشيخ  انظر:   -  ]6[

 ،782 رقم:   ،493 ص  الطباطبايئ،  العزيز  عبد  تصحيح:  األصول،  وأصحاب  =املصنفني 

مكتبة املحقق الطباطبايئ، قم، 1420 هـ.

نعيم  تصحيح:  املصلني،  واختالف  اإلسالميني  مقاالت  الحسن،  أبو  األشعري،  انظر:   -  ]7[

حسني زرزور، ج 1، ص 46، وص 51 53، 1430 هـ.
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العقــالين لتلــك املعتقــدات- تعــّد بدورهــا مــن بــني جهــوده يف هــذا املجــال.

إن التقريــرات الواصلــة عــن نظريــات الكوفيــني يف كتــاب األشــعري وإن 

كانــت تثبــت بوضــوح أن الجواليقــي ال يتلــك اليــد الطــوىل يف جميع مســائل 

ــه كان  ــم- إال أن ــن الحك ــام ب ــن هش ــس م ــىل العك ــه -ع ــكالم وجليل ــق ال دقي

نشــطاً عــىل املســتوى الفكــري يف مســائل وموضوعــات مــن قبيــل املعرفــة 

ــك،  ــا إىل ذل ــان]3[، وم ــامل اإلنس ــة أع ــتطاعة]2[، وحقيق ــة]1[، واالس االضطراري

وكانــت لــه آراء خاصــة يف هــذه املســائل، وعــىل الرغــم مــن ذلــك، مل يتــّم 

التعريــف باالتجــاه الفكــري لهشــام بــن ســامل الجواليقــي كــام تــم التعريــف 

ــن  ــاع الذي ــا عــن األتب ــن الحكــم؛ وإن معلوماتن باملذهــب الكالمــي لهشــام ب

ســاروا عــىل منهجــه الفكــري شــحيحة جــداً، بيــد أن هــذا املدعــى ال يعنــي 

ــة والشــعبية؛ وذلــك ألن حجــم  ــع باملقبولي أن اتجاهــه الفكــري مل يكــن يتمت

الروايــات املنقولــة عنــه تبلــغ حــوايل أربعــة أضعــاف املــروي عــن هشــام بــن 

الحكــم تقريبــاً، وأن تلقــي أحاديــث هشــام بــن ســامل الجواليقــي بالقبــول مــن 

ــرية  ــاحة كب ــل مس ــذي يحت ــار ال ــو التي ــني -وه ــني املتكلم ــار املحّدث ــل تي قب

مــن املدرســة الفكريــة للكوفــة- يــدّل عــىل مقبوليــة أفــكاره مــن قبــل عمــوم 

ــة. األصحــاب يف الكوف

ويكــن تعّقــب االتجــاه الفكــري لهشــام بــن ســامل الجواليقــي، وامتــداده 

ــن  ــن ب ــاري، وحس ــم األنب ــن الحك ــي ب ــري، وع ــن أيب عم ــد ب ــدى: محم ل

ــن؛  ــي، وآخري ــرص البزنط ــن أيب ن ــد ب ــد، وأحم ــن يزي ــوب ب ــوب، ويعق محب

وكيــف انتقــل هــذا الــرتاث الفكــري إىل مدرســة قــم]4[.

]1[ - انظر: املصدر أعاله، ج 1، ص 58.

]2[ - انظر: املصدر أعاله، ج 1، ص 52.

]3[ - انظر: املصدر أعاله، ج 1، ص 53.

الفكرية  )النشاطات  تشيع  فكري  مناسبات  نخستني  هادي،  محمد  سيد  گرامي،  انظر:   -  ]4[
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 1 / 3- التجاه الكامي ملؤمن الطاق.

ــل  ــأيت تسلس ــي، ي ــامل الجواليق ــن س ــام ب ــني، وهش ــن أع ــد زرارة ب وبع

ــة بوصفــه مــن أهــم املتكلمــني يف املدرســة  ــة الثالث مؤمــن الطــاق يف املرتب

الكالميــة يف الكوفــة، واســمه الحقيقــي هــو أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن 

النعــامن]1[، ولكنــه قَلّــام يُعــرف بهــذا االســم، وإنــه -خالفــاً لســائر املتكلمــني 

ــد  ــيّع- ق ــالم والتش ــة يف اإلس ــابقة عريق ــم س ــن له ــن مل تك ــني الذي املعروف

 ،]2[ ــب ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــا لإلم ــة بحبه ــيعية معروف ــرع يف أرسة ش ترع

ويكــن اإلشــارة -مــن بــني خصائصــه- إىل: بيــان األبحــاث الحــرّة مــع أتبــاع 

مختلــف النَِّحــل الفكريــة، واملعلومــات الدينيــة الكثــرية والزاخــرة، والحضــور 

الذهنــي، وحــّدة الــذكاء، وتوظيــف روح النقــد والقــدرة عــىل البيــان، والجــرأة 

واالندفــاع يف بيــان املطالــب، ومــا إىل ذلــك]3[، وقــد وصلتنــا عنــه مناظــرات 

رائعــة وجميلــة يف أصــول االعتقــاد، باإلضافــة إىل العديــد مــن اآلثــار]4[ -وكلها 

يف حقــل علــم الــكالم تقريبــاً- وهــي -باإلضافــة إىل ترصيــح األمئــة األطهــار 

 وســائر األصحــاب املعارصيــن لــه- تثبــت أن مؤمــن الطــاق )أبــا جعفــر( 

األوىل للتشيّع(، ص 105، انتشارات دانشگاه إمام صادق )عليه السالم(، طهران، 1391 هـ 

ش. )مصدر فاريس(.

]1[ - انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص 325، رقم: 886.

]2[ - انظر: الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، الرجال، تصحيح: جواد قيّومي إصفهاين، ص 

146، وص 182، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني، قم، 1373 هـ ش.

]3[ - انظر عىل سبيل املثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، 

تصحيح: مهدي الرجايئ، ج 2، ص 424 426، 1363 هـ ش؛ الكليني، محمد بن يعقوب، 

الكايف، ج 1، ص 174، ح: 5، 1407 هـ.

]4[ - انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص 325 326؛ الشيخ الطويس، محمد 

بن الحسن، فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسامء املصنفني وأصحاب األصول، تصحيح: 

عبد العزيز الطباطبايئ، ص 407، رقم: 782، 1420 هـ؛ الشهرستاين، محمد بن عبد الكريم، 

186، دار املعرفة،  1، ص  امللل والنحل، تصحيح: أمري عي مهنا وعي حسن فاعور، ج 

بريوت، 1421 هـ.
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كان متبّحــراً وضليعــاً يف علــم الــكالم.

إن التنقيبــات األوىل عــن األفــكار واآلراء الكالميــة ملؤمــن الطــاق، تضــع 

أمامنــا هــذه النقطــة القائلــة بعــدم وجــود رشخ كبــري يف اآلراء بينــه وبــني أمثــال 

زرارة وهشــام بــن ســامل الجواليقــي، وتشــري تقريــرات األشــعري بوضــوح إىل 

أن مؤمــن الطــاق يف أهــم املســائل الكالميــة يف تلــك املرحلــة -مــن قبيــل: 

املعرفــة االضطراريــة، واالســتطاعة، وحــدوث العلــم اإللهــي، والتقديــر، ومــا 

إىل ذلــك مــن املســائل األخــرى- كان متامهيــاً مــع املجتمــع الشــيعي بأكمله، 

وليــس بينــه وبــني املجتمــع الشــيعي أدن اختــالف يف األفــكار املتعارفــة، ومل 

يــرد بحقــه أّي اتهــام أيضــاً]1[.

إن هــذه النقطــة -باإلضافــة إىل مــا تظهــره مــن اعتدالــه الفكــري- تنشــأ يف 

الغالــب مــن أنــه قلــام يظهــر نفســه بوصفــه ُمَنظـّـراً يف حقــل الــكالم، ويُؤثـِـر أن 

يــربز بوصفــه متكلــامً مدافعــاً. إن منــط مناظــرات مؤمــن الطــاق تشــهد بوضوح 

أنــه ال يســمح للخصــم باالســتيالء عــىل أسســه الفكريــة، لــي ل يتمكــن مــن 

الســيطرة عليــه بأســلوب فنــي، بيــد أن هــذه النقطــة -عــىل الرغــم مــن روعتهــا 

ــدل  ــرة الج ــى يف دائ ــة لتبق ــخصيته الكالمي ــرشت ش ــي ح ــي الت ــا- ه وظرافته

واملناظــرة، وهنــاك شــواهد يف روايــات الشــيعة تشــري إىل أن اإلمــام الصــادق 

 بشــكل خــاص قــد حــّذره مــن اســتخدام األســاليب غــري املرشوعــة يف 

مقــام املناظــرة والجــدل، وإن نظــرة عابــرة إىل االنتقــادات الــواردة عليــه مــن 

قبــل األمئــة مــن أهــل البيــت b، تثبــت بوضــوح أن هــذه االنتقــادات مل تكــن 

ناظــرة إىل محتــوى تفكــريه، وإمنــا هــي تســتهدف أســلوبه الكالمــي فقــط]2[.

نعيم  تصحيح:  املصلني،  واختالف  اإلسالميني  مقاالت  الحسن،  أبو  األشعري،  انظر:   -  ]1[

حسني زرزور، ج 1، ص 48، وص 52 53، 1430 هـ.

او«  الطاق و روش كالمي  تقي، »مؤمن  أكرب، وسبحاين، محمد  أقوام كربايس،  انظر:   -  ]2[

)مؤمن الطاق وأسلوبه الكالمي(، مجلة: كالم اسالمي، العدد: 85، ص 81، سنة 1392 هـ 

ش. )مصدر فاريس(.
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ــر  ــذه التقاري ــور يف ذات ه ــن العث ــه، يك ــك كل ــن ذل ــم م ــىل الرغ وع

ــري  ــي ورد التعب ــة الت ــن الطــاق]1[، وهــي الحلق ــراد ملؤم ــن األف ــة م عــىل حلق

عنهــا يف املصــادر املتأخــرة عــن األشــعري، باســم وعنــوان »النعامنيــة«]2[ أو 

»الشــيطانية«]3[، إال أن أعضــاء هــذه الحلقــة الفكريــة ليســوا مجهولني فحســب، 

بــل ليــس هنــاك شــواهد للتعــرّف عليهــم.

1 / 4- الخط الفكري لهشام بن الحكم.

يكــن القــول -بــكل ثقــة- بــأن هشــام بــن الحكــم وتيــاره الفكــري، هــو 

املنظــم األصــي للتيــار الكالمــي التنظــريي، إن أبــا محمــد هشــام بــن الحكــم 

ــرز يف عــرص اإلمــام الصــادق واإلمــام الكاظــم ’.  هــو املتكلــم اإلمامــي األب

ــب  ــي إىل املذه ــة ينتم ــب اإلمامي ــاق مذه ــل اعتن ــم قب ــن الحك ــام ب كان هش

ــع  ــة م ــه الفكري ــري إىل ِصالت ــي تش ــرات الت ــض التقري ــاك بع ــي]4[، وهن الجهم

أشــخاص مــن أمثــال أيب شــاكر الديصــاين -مــن كبــار الثنويــة- أيضــاً]5[، وعــىل 

ــب أن  ــا يج ــي إمن ــرات، فه ــذه التقري ــت ه ــو صّح ــى ل ــاس؛ حت ــذا األس ه

تعــود إىل مرحلــة قصــرية مــن بدايــة حياتــه وشــبابه؛ وذلــك ألنــه قــد التحــق 

ــبابه. ــادق  يف رشخ ش ــام الص ــاب اإلم بأصح

ــريه  ــل كل يشء- إىل تنظ ــود -قب ــم يع ــن الحك ــام ب ــتهار هش ــدو أن اش يب

ــو  ــداً ل ــتغرب أب ــن املس ــس م ــة، ولي ــث الكالمي ــح املباح ــوده يف تنقي وجه

نعيم  تصحيح:  املصلني،  واختالف  اإلسالميني  مقاالت  الحسن،  أبو  األشعري،  انظر:   -  ]1[

حسني زرزور، ج 1، ص 48، 1430 هـ.

]2[ - انظر: الشهرستاين، محمد بن عبد الكريم، امللل والنحل، ج 1، ص 218.

]3[ - انظر:البغدادي، أبو منصور، الفرق بني الِفرَق، تصحيح: إبراهيم رمضان،ص1429،77 هـ.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]4[

الرجايئ، ج 2، ص 527، رقم: 476، 1363 هـ ش.

]5[ - انظر: الخياط، أبو الحسني، االنتصار، ص 83، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.
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ــام  ــكالم، قل ــار يف ال ــل مس ــىل تكمي ــة ع ــني اإلمامي ــل ب ــد عم ــه ق ــا أن ادعين

متتــع بــه املتكلمــون اآلخــرون حتــى تلــك املرحلــة والحقبــة الزمنيــة، وهــذا 

األمــر لوحــده يكفــي إلثــارة الكثــري مــن الحساســيات تجاهــه بــني املحّدثــني 

الشــيعة، وحتــى بــني املتكلمــني منهــم، وإن ظهــور التنافــس واالختــالف بينــه 

ــة يف أكــر املســائل ومباحــث  ــة لإلمامي ــة والخارجي ــني الداخلي ــني الجبهت وب

دقيــق الــكالم وجليــل الــكالم - يؤيّــد هــذه املقولــة بوضــوح. إن نظــرة نلقيهــا 

ــاالت  ــب املق ــم يف كت ــن الحك ــام ب ــة لهش ــدات الكالمي ــوع املعتق إىل مجم

ــب  ــك يف أغل ــه كان يتل ــوح أن ــت بوض ــأنه؛ تثب ــة بش ــات التاريخي والرواي

ــل  ــة، ب ــات خاص ــرصه - آراء ونظري ــي لع ــع العلم ــاث املجتم ــائل وأبح املس

ــه أيضــاً]1[. ــاء مذهب ــى مختلفــة مــع أبن وحت

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن املعطــى الفكــري والجهــد الكالمــي الواســع 

لهشــام بــن الحكــم -باإلضافــة إىل الرســائل االعتقاديــة واملناظــرات العلميــة- 

ــال  ــاً ألشــخاص مــن أمث ــذه، خالف ــال مــن تالمي ــّد إىل أقصــاه يف أجي ــد امت ق

مؤمــن الطــاق وهشــام بــن ســامل الجواليقــي؛ إذ مل يكــن لهــام عقــب فكــري؛ 

فقــد متكــن هشــام بــن الحكــم مــن بنــاء حلقــة مــن التالميــذ واملتكلمــني مــن 

ــخ  ــمه يف التاري ــجيله باس ــّم تس ــي ت ــري / كالم ــار فك ــس لتي ــه، وأن يؤس حول

ــة. إن  ــة يف الكوف ــة النظري ــم املدرس ــول نج ــد أف ــده عن ــني بع ــد لجيل وامت

أصحــاب امللــل والنحــل غالبــاً مــا يعــرّبون عــن هــذا التيــار باســم »أصحــاب 

ــن  ــام ب ــري لهش ــار الفك ــذا التي ــة ه ــرياً بتبعي ــامية«]2[، تذك ــام« أو »الهش هش

الحكــم.

نعيم  تصحيح:  املصلني،  واختالف  اإلسالميني  مقاالت  الحسن،  أبو  األشعري،  انظر:   -  ]1[

حسني زرزور، قسم اعتقادات الروافض، 1430 هـ.

]2[ - انظر: البغدادي، أبو منصور، الفرق بني الِفرَق، تصحيح: إبراهيم رمضان، ص 71، 1429 

هـ.
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ــن  ــام ب ــة لهش ــدات الكالمي ــم املعتق ــع أه ــي تتبّ ــال، ينبغ ــىل كل ح وع

الحكــم، يف حقــل التوحيــد، والعلــم اإللهــي، واالســتطاعة، واملعرفــة العقليــة 

واالضطراريــة، واإلمامــة والنــّص عليهــا، والتحديــث، والعصمة. ومثــة تقريرات 

ــذي ال  ــزء ال ــة الج ــكالم يف رّد نظري ــق ال ــل دقي ــه يف حق ــه وآرائ ــن تنظريات ع

يتجــزأ، والطفــرة، وتعريــف اإلنســان ومــا إىل ذلــك]1[.

ــني  ــرب ب ــكل أك ــّد بش ــد امت ــم ق ــن الحك ــام ب ــري لهش ــار الفك إن التي

أشــخاص مــن أمثــال: عــي بــن منصــور، وأيب مالــك الحرضمــي، ومحمــد بــن 

خليــل الســكاك، ويونــس بــن عبــد الرحمــن، والفضــل بــن شــاذان، ولقــد تــم 

التعريــف بهــذا االتجــاه الفكــري يف مختلــف اآلثــار، األمــر الــذي يغنينــا عــن 

إعــادة قراءتــه مــن الناحيــة العمليــة]2[. إن املهــم يف هــذا االتجــاه الفكــري هــو 

ــة، والــردود، واملناظــرات، األمــر  ــة كبــرية مــن التنظــريات الكالمي وجــود كّمي

ــار كبــري يف حقــل الــكالم، والدفــاع عــن  الــذي يشــري بوضــوح إىل وجــود تي

ــة. املعتقــدات الديني

أُفول التيار الكامي التنظريي يف الكوفة.

ــار الكالمــي  إن هــذه املقالــة ال تتســع لبحــث أســباب وعلــل أفــول التي

ــك  ــع ذل ــرى، وم ــة أخ ــاج إىل مقال ــذا يحت ــا ه ــة، وإمن ــريي يف الكوف التنظ

ــة؛ لنثبــت مــا  ــة والخارجي يكــن أن نعــدد فهرســة باألدلــة واألســباب الداخلي

هــي األســباب التــي وضعــت حــداً ونهايــة لهــذه املنظومــة العلميــة العمالقــة 

ــأيت: لعلــم الــكالم يف الكوفــة. فمــن بــني هــذه األســباب مــا ي

]1[ - انظر: أسعدي، عي رضا، هشام بن حكم )هشام بن الحكم(، ص 57 240، نرش پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسالمي، قم، 1388 هـ ش. )مصدر فاريس(.

الفكرية  )النشاطات  تشيع  فكري  مناسبات  نخستني  هادي،  محمد  سيد  گرامي،  انظر:   -  ]2[

الفكر  النشار، عي، نشأة  1391 هـ ش. )مصدر فاريس(؛ سامي   ،72 للتشيّع(، ص  األوىل 

الفلسفي يف اإلسالم، ص 883، 2008 م.
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أ - صعوبــة التنظــري عــىل أســاس النــّص املقــّدس، وحضــور العقالنيــة يف 

حقــل منهــج املعرفــة الدينية.

ب - صعوبــة واســتصعاب الكثــري مــن املفاهيــم واملعــارف الدينيــة، عىل 

ــا  ــه: »إن حديثن ــادق ، يف قول ــر الص ــام جعف ــن اإلم ــروي ع ــو امل ــا ه م

صعــب مســتصعب«]1[.

ج - تحذيــرات ونصائــح األمئــة b للمتكلمــني بالتــزام الدقـّـة يف أســلوب 

.]2 التكلّم]

د - إيجــاد بعــض املحدوديــات والقيــود مــن قبــل أهــل البيــت b عــىل 

بيــان بعــض املعــارف، مثــل األبحــاث املرتبطــة بــذات اللــه ســبحانه وتعــاىل، 

أو القضــاء والقــدر]3[.

هـ - الروايات املأثورة عن أهل البيت b يف ذّم الكالم.

و - حداثة علم الكالم يف مدرسة الكوفة.

ز - تأثــري الضغــوط السياســية للحكومــة وأجهــزة الدولــة عــىل املتكلمني، 

ومــا إىل ذلك]4[.

]1[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، ص 401، ح: 3، 1407 هـ. »عن جابر 

قال قال أبو جعفر عليه السالم: قال رسول الله t إن حديث آل محمد صعب مستصعب ال 

يؤمن به إال ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه لإليان. ...«.

]2[ - انظر عىل سبيل املثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، 

تصحيح: مهدي الرجايئ، ج 2، ص 429، رقم: 331.

]3[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 454 455، ح: 1 و2 وغريهام.

]4[ - انظر: املرزباين الخراساين، مخترص أخبار الشعراء الشيعة، إعداد: الشيخ محمد هادي 

األميني، ص 88 100، رشكة الكتبي للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1413 هـ.
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ــكالم يف مدرســة  ــم ال ــول عل ــي أّدت إىل أف ــني األســباب الت هــذه مــن ب

ــص  ــن خلّ ــري م ــاك الكث ــه، هن ــك كل ــن ذل ــم م ــىل الرغ ــن ع ــة، ولك الكوف

ــوا يتعلمــون الــكالم تحــت إرشاف األمئــة  أصحــاب األمئــة األطهــار b، كان

أنفســهم]1[؛ وهــو كالم كان يســعى -خالفــاً للتيــار املعتــزيل املنافــس- إىل أن 

يبقــى وفيــاً لــكالم أهــل البيــت b، وأن يــارس التنظــري عــىل أســاس النــص، 

ــه  ــدة، وعلي ــات جدي ــه يف إطــار نظــام وأدبي ــة ألبحاث ــاين العقالني ــّدم املب ويق

فــإن هــذا االتجــاه والتيــار املهــّم عــىل الرغــم مــن ازدهــاره وتخريجــه للكثــري 

  ــادق ــام الص ــرص اإلم ــوح يف ع ــاء املفت ــبب الفض ــني بس ــن املتكلم م

ــخ، إال  ــذروة يف التاري ــة ال ــى ســجل لنفســه بلــوغ مرحل ــه؛ حت وتشــجيعه علي

ــكيكات  ــض التش ــت بع ــا وضع ــف ذكره ــات اآلن ــالت والصعوب أن املعض

ــار  ــة- إىل االنهي ــة العملي ــن الناحي ــاب، وأّدت -م ــام األصح ــاؤالت أم والتس

الداخــي لتيــار الــكالم العقــالين والتنظــريي عنــد اإلماميــة، وأمــا مــن الناحيــة 

األخــرى فنجــد أن التيــار الكالمــي للمتكلمــني املتمحوريــن حــول النــص قــد 

ــم. واصــل حضــوره يف مدرســة ق

2- تيار املتكلمن النّصين (املحّدثون املتكلمون).

إن بعــض املحّدثــني املتكلمــني هــم مــن رواة الحديــث يف الكوفــة، مــن 

الذيــن كانــت لهــم توجهــات فكريــة وأســاليب ينســجمون فيهــا مــع بعضهــم، 

ــت  ــذي يثب ــر ال ــار ببعضهــم، األم ــاع هــذا التي ــاط أتب ــر عــن ارتب ــاك تقاري وهن

مــدى انتامئهــم وعمــق ارتباطهــم ببعضهــم]2[. إن هــذه الحكايــة قابلــة للطــرح 

]1[ - انظر عىل سبيل املثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، 

تصحيح: مهدي الرجايئ، ج 2، ص 429، رقم: 331.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]2[

الرجايئ، ج 1، ص 347، رقم: 215 و219. حيث نشاهد يف رواية مأثورة عن اإلمام جعفر 

الصادق )عليه السالم(، متاهياً وانسجاماً بني بريد بن معاوية، وأيب بصري، ومحمد بن مسلم، 

وزرارة بن أعني من أتباع هذا التيار. وانظر أيضاً: السيد املوسوي الخويئ، أبو القاسم، معجم 
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ــى  ــا ال يبق ــن هن ــة، وم ــني يف الكوف ــرواة واملحّدث ــن ال ــري م ــبة إىل الكث بالنس

هنــاك أّي شــك أو تــرّدد يف أنهــم يؤسســون لتيــار فيــام بينهــم، وهنــاك بعــض 

الجهــود املبذولــة مــن أجــل التعــرّف عــىل أســامء وأشــخاص هــؤالء األفــراد؛ 

ــذا  ــود يف ه ــن الجه ــد م ــذل املزي ــن ب ــة- ع ــا -يف الجمل ــذي يغنين ــر ال األم

ــا  ــف ذكره ــارات اآلن ــع التي ــة جمي ــب يف معرف ــيء الغائ ــأن]1[، إال أن ال الش

- هــو الســلوك الكالمــي لهــذا التيــار؛ وذلــك ألن بعــض هــذه التحقيقــات ال 

يؤمــن يف األســاس بالنشــاط الكالمــي لهــذا التيــار.

ســبق أن أرشنــا إىل أن هــذا التيــار بــدوره -مثــل املتكلمــني املنظريــن- لــه 

ــاين  ــار البي ــة يف املس ــة الجوهري ــد أن النقط ــاً، بي ــارف أيض ــان املع ــد يف بي ي

لهــذا التيــار املعــريف هــو أن أنصــاره مل يكونــوا يستســيغون اإلعــراض عــن أطر 

وأدبيــات الروايــات يف بيــان املعــارف، وكانــوا يســعون يف املســار البيــاين إىل 

التمســك بالنــّص وإىل التشــبّث بنظــام املعــارف االعتقاديــة أيضــاً، وكأن أتبــاع 

ــان  ــوا يســعون إىل تحقيــق هــذا األمــر املهــّم مــن خــالل البي ــار كان هــذا التي

والتحليــل الداخــي للنــّص واملنظومــة املعرفيــة، ويكــن القــول: إن أتبــاع تيار 

ــدي  ــرتاث العقائ ــّم فهــم ال ــو ت ــه ل ــوا يعتقــدون بأن املحّدثــني املتكلمــني كان

ــة،  ــات الخارجي ــى عــن البيان ــح ومنظــم؛ فســوف نكــون يف غن بشــكل صحي

ولــن تكــون هنــاك حاجــة إىل منظومــة مــن خــارج أطــر املعــارف الدينيــة.

ويف الحقيقــة ليــس هنــاك أّي شــاهد يف البــني يثبــت أن هــذا التيــار كان 

رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ج 3، ص 290، رقم: 1673، ج 17، وص 227، رقم: 

4662. كام تحيك بعض التقارير عن االتحاد يف  11779 و11784، وج 7، ص 218، رقم: 

)اختيار  الكي  بن عمر، رجال  الكي، محمد  املثال:  )انظر عىل سبيل  عقائدهم.  بعض 

معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي الرجايئ، ج 1، ص 240، رقم: 437، 1363 هـ ش(.

]1[ - انظر: فان أس. جوزيف، علم الكالم واملجتمع يف القرنني الثاين والثالث للهجرة، ترجمة: 

ساملة صالح، ج 1، ص 447 474، 2008 م؛ گرامي، سيد محمد هادي، نخستني مناسبات 

فكري تشيع )النشاطات الفكرية األوىل للتشيّع(، ص 63 109، 1391 هـ ش. )مصدر فاريس(
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يســعى إىل بيــان العقائــد مــن خــالل االســتفادة مــن مفــردات ومصطلحــات من 

خــارج النــّص املقــّدس، أو أن يعمــل عــىل توظيــف نظــام معــريف آخــر لفهــم 

ذلــك النــص. إن الــذي تبّقــى مــن هــذا التيــار ال يعــدو النصــوص والروايــات 

التــي انتقلــت إىل األجيــال الالحقــة تباعــاً، وهــذا األســلوب هــو الــذي دعــا 

البعــض إىل القــول بــأن ســلوكهم يثـّـل نوعــاً مــن »النزعــة النّصيــة«.

ــل بعــض  ــه مــن قب ــّم تحويل ــار وإن كان يت ــّي لهــذا التي إن الســلوك الن

ــن  ــري م ــيط، إال أن الكث ــل بس ــرّد نق ــني]1[، إىل مج ــال رصف املحّدث ــن أمث م

ــرّد  ــن مج ــاً ع ــلوكاً مختلف ــدوا س ــد جس ــاً ق ــاه فكري ــذا االتج ــني إىل ه املنتم

ــق  ــم عمي ــن فه ــيك ع ــلوك يح ــو س ــا؛ وه ــة م ــة اعتقادي ــيط لرواي ــل البس النق

ــة. ــات االعتقادي ــم للرواي ــن قبله ــه م وتفقُّ

ويكــن القــول: إن هــذا التيــار بــدوره كان يذهــب -عــىل أســاس 

النمــوذج اإلمامــي لالرتبــاط بــني العقــل والوحــي- إىل االعتقــاد بــأن منظومــة 

املعــارف الدينيــة تحتــوي عــىل مفــردات ومصطلحــات واســتدالالت خاصــة 

ــر وهدايــة وإرشــاد األوليــاء اإللهيــني،  بهــا، ويكــن فهمهــا مــن خــالل التدبّ

ــار -عــىل خــالف املتكلمــني  والشــاهد عــىل هــذا املدعــى هــو أن هــذا التي

املنظريــن- كان يســعى يف حــدود اإلمــكان إىل االبتعــاد عــن الجــدال والبحــث 

واملناظــرات الخارجيــة، بــل ورمبــا اعتــربوا ذلــك مخالفــاً لســرية أهــل البيــت 

]b]2، ثــّم إن ســبب هــذا الســلوك يعــود -قبــل كل يشء- إىل أن الدخــول مــن 

خــارج النــّص إىل حقــل البيــان، يــؤّدي -بزعمهــم- إىل الجــدال واملــراء، ومــن 

ــّم االســتفادة فيهــام مــن األلفــاظ والرباهــني  طبيعــة الجــدال واملناظــرة أن تت

ــاء أن  ــذا االدع ــىل ه ــاهد ع ــاً، والش ــرى أيض ــة األخ ــة املعرفي ــى األنظم وحت

ــخ،  ــذا الف ــقط يف ه ــد س ــني ق ــن املتكلم ــري م ــرون أن الكث ــوا ي ــؤالء كان ه

]1[ - سوف يتّم التعريف بهذا االتجاه الحقاً إن شاء الله تعاىل.

]2[ - انظر عىل سبيل املثال: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، االعتقادات، ص 43، 1414 هـ.
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ــه  ــذي يقّدم ــوى ال ــن املحت ــني b م ــة املعصوم ــتكون إىل األمئ ــوا يش وكان

هــؤالء املتكلمــون، ومــن األســاليب التــي يعتمدونهــا يف اســتنباط املعــارف 

واملفاهيــم]1[. ثــّم إن روايــات نفــي الــكالم يف األســاس، وروايــات الدعــوة إىل 

تجّنــب الجــدل واملناظــرة، إمنــا كان يتــم طرحهــا يف الغالــب مــن قبــل هــذا 

ــار لهــذا الســبب]2[. التي

ومــن ناحيــة أخــرى تشــري التســاؤالت وطــرح األســئلة العميقــة مــن قبــل 

أنصــار هــذا التيــار عــىل األمئــة األطهــار b؛ إىل أن الذهنيــة التحليليــة لهــؤالء 

ــا  ــة؛ ورمب ــة والتفصيلي ــاكل الدقيق ــع املش ــعى إىل رف ــت تس ــخاص كان األش

حتــى التناقضــات التــي تجلّــت لهــم مــن خــالل مواجهــة الــرتاث االعتقــادي 

ــة  ــئلة العقائدي ــامر األس ــول يف مض ــى أن الدخ ــت ]b]3، وال يخف ــل البي أله

مــع اإلمــام املعصــوم  إمنــا ينبثــق مــن هاجــس التبيــني يف حقــل املعرفــة 

الدينيــة.

ــل  ــن قب ــرضورة م ــرح بال ــن تط ــات، مل تك ــاؤالت واإلبهام ــذه التس إن ه

ــو  ــارف ه ــات واملع ــق يف الرواي ــا كان التعّم ــل رمب ــة، ب ــارات املنافس التي

الــذي يخلــق أرضيــة لطــرح بعــض األســئلة مــن قبــل اإلصحــاب، ومطالبتهــم 

]1[ - انظر عىل سبيل املثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، ج 

1، ص 358، ح: 233، 1363 هـ ش.

]2[ - باب النهي عن الكالم والجدال واملراء يف الله عّز وجل قال أبو جعفر )عليه السالم(: 

»يا زياد إياك والخصومات، فإنها تورث الشك، وتحبط العمل، وتردي صاحبها ...«. )انظر: 

الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، ص 456، 

1398 هـ؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، ص 92، 1407 هـ(.

- انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، عيوم أخبار الرضا )عليه السالم(،   ]3[

تصحيح: مهدي الجوردي، ج 1، ص 56، نرش جهان، طهران، 1378 هـ ش؛ الكليني، محمد 

بن يعقوب، الكايف، ج 1، ص 11، 1407 هـ؛ الصفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات يف 

فضائل آل محمد t، تصحيح: محسن كوچه باغي، ج 1، ص 317، مكتبة آية الله املرعي 

النجفي، قم، 1404 هـ.
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ــئلة. ــذه األس ــن ه ــافية ع ــة ش ــىل أجوب ــول ع بالحص

ثــّم إن املواجهــة الخارجيــة بدورهــا، وإن مل تكــن متثــل الوجــه األصــي 

لهــذا التيــار، ولكنهــا كانــت متثـّـل -عــىل كل حــال- ردوداً ورســائل وانتقــادات 

ومناظــرات وغــري ذلــك، واســتجابة للمطالــب العامــة للفضــاء الســابق ذكــره، 

ــا  ــداً مبعطياته ــة ومقيّ ــل املنظوم ــن داخ ــة -م ــعى إىل اإلجاب ــذي كان يس ال

الداخليــة- عــن االنحرافــات واملشــاكل.

ــاذ  ــن اتخ ــدالً م ــوم، ب ــكار الخص ــع أف ــة م ــار -يف املواجه ــذا التي إن ه

املوقــف النقــدي والجــديل- كان يعمــل عــىل كتابــة مختلــف الرســائل 

االعتقاديــة، مــن قبيــل: البــداء، واملعرفــة، والقضــاء والقــدر، ومــا إىل ذلــك، 

حيــث كان كل واحــد مــن هــذه املســائل يثــل يف الواقــع جوابــاً عــن واحــد 

مــن التحديــات الفكريــة يف ذلــك العــرص]1[، ومــع ذلــك كلــه فــإن األســلوب 

األصــي لهــذا التيــار كان يتمثــل يف تقديــم املبــاين العقائديــة يف إطــار نقــل 

ــت  ــد كان ــال فق ــة الح ــذة، وبطبيع ــذه الناف ــالل ه ــن خ ــّم م ــث، ويت الحدي

هــذه الرســائل -يف العــادة- عبــارة عــن مجموعــة مــن الروايــات يف املســائل 

ــة، وقــد انتقلــت بشــكل رئيــس إىل مدرســة قــم]2[. االعتقادي

ــة  ــل املحوري ــذي يجع ــار ال ــح أن التي ــن الواض ــه: فم ــك كل ــع ذل وم

ــكالم]3[؛ ال  ــن ال ــة ع ــات الناهي ــراز الرواي ــري وإب ــىل تظه ــل ع ــص، ويعم للن

]1[ - للوقوف عىل مناذج من رسائل أنصار هذا التيار، انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال 

النجايش، ص 214، رقم: 559؛ الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، الرجال، تصحيح: جواد 

1373 هـ ش؛ الشيخ الطويس، محمد بن الحسن،   ،316 243، رقم:  قيّومي إصفهاين، ص 

فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسامء املصنفني وأصحاب األصول، تصحيح: عبد العزيز 

الطباطبايئ، ص 46، 1420 هـ.

]2[ - انظر: الطالقاين، السيد حسن، »مدرسه كالمي قم« )املدرسة الكالمية يف قم(، مجلة: نقد 

و نظر، العدد: 65، ص 66 90، 1391 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]3[ - انظر عىل سبيل املثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، 
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ــات إىل  ــن االلتف ــزل ع ــة مبع ــارف الديني ــم املع ــرضورة- إىل فه ــعى -بال يس

ــة. ــاين العقلي املب

إن الكثــري مــام نقلــه هــؤالء املحّدثــني املتكلمــني مــن روايــات كتــاب 

العقــل، يظهــر بوضــوح أن هــذا التيــار بــدوره -مثــل التيــار الكالمــي التنظــريي- 

كان ينظــر إىل املضامــني االعتقاديــة بوصفهــا تراثــاً معرفيــاً وعقليــاً، وكان يعترب 

الجوهــر الداخــي للمعــارف الدينيــة عقليــاً]1[؛ غايــة مــا هنالــك أن هــذا التيــار 

يذهــب -يف الوقــت نفســه- إىل االعتقــاد بكفايــة ذات النــص املقــّدس لفهــم 

الكتــاب، وأن اإلمــام  هــو الــذي يبــنّي املطالــب ببيانــه وأســلوبه العقي]2[، 

وعــىل هــذا األســاس، لــن تكــون هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن البيانــات مــن 

خــارج النــّص، ومــن هنــا فقــد كانــوا يقولــون بــأن الرســالة واملهمــة الرئيســة 

لهــذا التيــار، هــي الفهــم الدقيــق للمعــارف واكتشــاف املنظومــة املعرفيــة مــن 

داخــل الروايــات. ومــن الواضــح أن مخاطــب هــذا االتجــاه يكــن أن يكــون 

هــو مجتمــع املؤمنــني، وال شــّك -بطبيعــة الحــال- يف أن هــذا املخاطــب ال 

يحتــاج إىل التحليــالت العامــة مــن خــارج النــص، ويطلــب انســجام ومتاهــي 

معتقداتــه مــن داخــل النــّص.

ــة املأثــورة، ال يــأيت بوصفــه  إن الحجــم الكبــري مــن الروايــات االعتقادي

ــني  ــات التابع ــس واهتامم ــىل هواج ــاهداً ع ــه ش ــل بوصف ــب، ب ــالً فحس دلي

لهــذا التيــار باألبحــاث االعتقاديــة، مــن ذلــك عــىل ســبيل املثــال: أن مــا يزيــد 

ج 2، ص 424، 1363 هـ ش.

]1[ - انظر عىل سبيل املثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، كتاب العقل والجهل، 

1407 هـ.

 ،424 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]2[

1363 هـ ش. إن روايات من هذا القبيل، والتي تقول: »رّشقا أو غّربا؛ لن تجدا علامً صحيحاً 

إال شيئاً خرج من عندنا أهل البيت«. يكنها أن تكون شاهداً عىل هذا األمر.
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عــىل ثلثــي روايــات أيب بصــري يتألــف مــن الروايــات العقائديــة]1[، وأن نصــف 

روايــات زرارة بــن أعــني]2[، ومقــداراً كبــرياً مــن روايــات محمــد بــن مســلم هــو 

مــن الروايــات الكالميــة]3[.

إن هــذا التيــار عــىل الرغــم مــن تنّصلــه عــن عنــوان التكلّــم، واســتعامله 

لهــذا العنــوان يف نقــد التيــار املنافــس، إال أن مواجهتــه مل تنطلــق مــن الحيثيّــة 

الدفاعيــة للمتكلمــني، وإمنــا كان النقــد يتجــه يف الغالــب إىل أســلوب ومنشــأ 

هــذا الدفــاع، ومــع ذلــك كلــه فــإن ذات هــذا التيــار باملعنــى املعــارص للكالم، 

كان يعمــل عــىل تجســيد ســلوك كالمــي بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى، وعــىل 

ــص«  ــول الن ــن ح ــني املتمحوري ــوان »املتكلم ــالق عن ــّم إط ــاس ت ــذا األس ه

عــىل هــذا التيــار.

يكــن اإلشــارة مــن بــني أهــم األشــخاص املؤسســني لهــذا التيــار، إىل 

أبــان بــن تغلــب بــن ريــاح الكــويف )م:141هـــ(. إن تعريفــه الخالــد والشــهري 

للتشــيّع، يكشــف بصــدق عــن منهجــه وأســلوبه الفكــري يف هــذا التيــار]4[، وال 

يبعــد أن يكــون أمــر اإلمــام الصــادق إيــاه مبناظــرة أهــل املدينــة، متجهــاً يف 

الغالــب إىل معنــى اإلخبــار والفتــوى، وليــس الجــدال واملــراء يف العقائــد]5[. 

]1[ - انظر: محمدي مازندراين، بشري، مسند أيب بصري، دار الحديث، قم، 1383 هـ ش.

]2[ - انظر: محمدي مازندراين، بشري، مسند زرارة بن أعني، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 

لجامعة املدرسني، قم، 1413 هـ.

]3[ - انظر: محمدي مازندراين، بشري، مسند محمد بن مسلم الثقفي الطائفي، مؤسسة النرش 

اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني، قم، 1375 هـ ش.

]4[ - »الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله t أخذوا بقول عي وإذا اختلف 

الناس عن عي أخذوا بقول جعفر بن محمد )عليه السالم(« )انظر: النجايش، أحمد بن عي، 

رجال النجايش، ص 12، رقم: 7(.

 ،622 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]5[

1363 هـ ش.
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ــىل  ــا ع ــئلة ألقاه ــكل أس ــىل ش ــا ع ــت إلين ــد وصل ــه ق ــن روايات ــري م إن الكث

ــة]1[،  ــدد األمئ ــة، وع ــد، واإلمام ــاب التوحي ــئلة يف ب ــي أس ــام ؛ وه اإلم

ــة]4[. ــن املســائل االعتقادي ــك م ــة]2[، والرجعــة]3[، وغــري ذل واملهدوي

وقــد كان بُريــد بــن معاوية العجــي )م:150هـ( بــدوره من أهم األشــخاص 

يف الطبقــة األوىل مــن هــذا التيــار، وقــد ورد يف تقريــر أن بريــد وزرارة بــن أعني 

كانــا عــىل رأي واحــد فيــام يتعلــق مبســألة االســتطاعة]5[، وكان كل مــن محمــد 

بــن مســلم الثقفــي )م:150هـــ(، وأيب بصــري يحيــى بن القاســم الكــويف، وزرارة 

بــن أعــني )م:150هـــ( يف برهــة مــن الزمن مــن املنتســبني إىل هــذا التيــار، وإن 

جميــع هــؤالء األشــخاص كانــوا مــن أصحــاب اإلجــامع، وإنهــم -مــن خــالل 

ــجلوا  ــد س ــة- ق ــة الداخلي ــن املنظوم ــة م ــان املعارف ــامر بي ــم يف مض دخوله

ألنفســهم دوراً كالميــاً أيضــاً.

وبعــد هــذه الطبقــة، يكــن اعتبــار الــرواة مــن أمثــال أيب محمــد الكــويف 

عبــد اللــه بــن ُمســكان العنــزي )كان حيــاً حتــى مــا قبــل عــام 203هـــ( بوصفــه 

ــّد  مــن أصحــاب اإلجــامع، وقــد ألــف بــدوره كتابــاً يف اإلمامــة أيضــاً]6[. ويُع

أبــو الحســن الكــويف عــي بــن رئــاب التميمــي بــدوره مــن أصحــاب اإلمــام 

]1[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، عيوم أخبار الرضا )عليه السالم(، ج 

1، ص 56.

نرش   ،160 ص  الغفاري،  أكرب  عي  تصحيح:  الغيبة،  النعامين،  زينب،  أيب  ابن  انظر:   -  ]2[

الصدوق، طهران، 1397 هـ.

]3[ - انظر: الحّر العامي، محمد بن الحسن، اإليقاظ من الهجعة بالربهان عىل الرجعة، ص 

126، نرش توبد، طهران، 1362 هـ ش.

]4[ - انظر: العالمة املجلي، محمد باقر، بحار األنوار، ج 23، وج 27.

 ،240 1، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]5[

رقم: 437.

]6[ - انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص 214، رقم: 559.
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ــد  ــة«]1[، وق ــة واإلمام ــم »الوصيّ ــاب باس ــه كت ــم ’، ول ــام الكاظ ــادق واإلم الص

نقلــت كتــب التاريــخ لنــا بعــض مناظراتــه، وقــد ذكــروا أنــه كان البــن رئــاب 

ــامء  ــن زع ــر م ــنة، وكان اآلخ ــل الس ــامء أه ــار عل ــن كب ــام م ــوان؛ أحده أخ

ــام  ــن كل ع ــام م ــة أي ــص ثالث ــد خص ــاب كان ق ــن رئ ــي ب ــوارج، وأن ع الخ

ــه]2[. ــع أخوي للمناظــرة م

إن هــؤالء األشــخاص إمنــا هــم مجــرّد أمثلــة للمنتمــني إىل هــذا التيــار، 

حيــث كانــت لهــم تســاؤالت عقائديــة، وكانــوا يف الوقــت نفســه ينتجــون تراثاً، 

ــة اســتجابوا لعقــد جلســات للمناظــرة  ــرت األرضي ــزم األمــر وتوفّ ــوا إذا ل وكان

أيضــاً. إن األســئلة التــي كان يطرحهــا أتبــاع هــذا التيــار عــىل األمئــة األطهــار 

ــق  ــم العمي ــم بالفه ــهم واهتاممه ــدى هواجس ــوح م ــر بوض ــت تظه b، كان

ــارف،  ــة املع ــل منظوم ــدث يف داخ ــر إذ كان يح ــذا األم ــارف، إال أن ه للمع

ــكالم. ــه بال ــة، ومل يشــتهر يف مرحلت ــه مل يكتســب صبغــة خارجي فإن

إن النقطــة التــي ال ينبغــي الغفلــة عنهــا هــي أن املضامــني املنقولــة مــن 

ــن  ــني آخري ــا اتجاهــني فكري ــار؛ تظهــر لن ــل بعــض املنتمــني إىل هــذا التي قب

ــان مــن خــالل  ــذان يعرف ــاران الل ــّو والتقصــري أيضــاً؛ وهــام التي بوصــف الغل

ــة. ــلوب املواجه ــة، دون أس ــني االعتقادي ــات واملضام املحتوي

2 / 1 - اتجاه الغاة واملتهمون بالغلّو.

ال شــك يف أن الغــالة كانــوا مــن أبــرز التيــارات حضــوراً يف القــرن الثــاين 

للهجــرة جنبــاً إىل جنــب مــع التيــارات الكالميــة يف الكوفــة؛ وتشــري التحقيقات 

يف كوفــة القــرن الثــاين والثالــث للهجــرة، إىل وجــود طائفتــني معروفتني باســم 

]1[ - انظر: الشيخ الطويس، محمد بن الحسن، الرجال، تصحيح: جواد قيّومي إصفهاين، ص 

243، رقم: 316، 1373 هـ ش.

]2[ - انظر: السبحاين، جعفر، معجم طبقات املتكلمني، ج 1، ص 316، 1424 هـ.
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الغــالة، حيــث ينبغــي الفصــل بينهــام؛ وهــام: طائفــة موســومة باســم الغــالة، 

وطائفــة أخــرى متّهمــة بالغلــّو]1[.

وقــد كانــت الطائفــة األوىل متثــل تيــاراً مبغوضــاً مــن قبــل أهــل البيــت 

ــا  ــن هن ــم]2[، وم ــن قبله ــتنكار م ــجب واالس ــه بالش ــاً علي b، وكان محكوم

فإنهــم عــىل الرغــم مــن انتســابهم إىل التشــيّع، ولكــن مل يكــن يتــّم االحتفــاء 

بهــم مــن قبــل املجتمــع الشــيعي العــام، وال يتــّم احتضانهــم واســتقبالهم مــن 

قبــل األصحــاب، ومــن الطبيعــي -والحالــة هــذه- أن ال يتــّم نقــل آثارهــم مــن 

ــار هــذه الطائفــة  قبــل منظومــة األصحــاب أيضــاً، والشــاهد عــىل ذلــك أن آث

مل يتــّم تناقلهــا بــني علــامء الشــيعة، وال توجــد أســامؤهم يف الكتــب الرجاليــة 

الشــيعية، وال يــرد ذكــر ألعاملهــم ومؤلفاتهــم يف كتــب الفهارس الشــيعية. وكان 

مــن أبــرز الخصائــص الفكريــة لهــذا التيــار أنــه كان يرفــع األمئــة األطهــار إىل 

مســتوى النبــي األكــرم ’ -مبــا لــه مــن الخصائــص الخاصــة- أو أنهــم يرفعونهــم 

ــة  ــن وجه ــت م ــا كان ــان به ــة واإلي ــألة الوالي ــة. إن مس ــتوى األلوهي إىل مس

ــة، ورمبــا لهــذا الســبب كان  ــار تحــّل محــّل املناســك الرشعي نظــر هــذا التي

بعــض أتبــاع هــذا التيــار مــن الداعــني إىل اإلباحيــة. ويُعــّد بيــان بــن ســمعان، 

واملغــرية بــن ســعيد، وأبــو الخطــاب، مــن أبــرز شــخصيات هــذا التيــار.

والطائفــة الثانيــة، جامعــة مــن األصحــاب الذيــن اتهمــوا بالغلــّو نتيجــة 

لنقلهــم بعــض األحاديــث أو املضامــني الخاّصــة، وإن هــذا االتهــام يف حــّد 

ذاتــه شــّكل أرضيــة لتمييــز هــذه الجامعــة مــن األصحــاب مــن الطائفــة الثانيــة، 

ســواء مــن حيــث الهويــة االجتامعيــة ومــن الناحيــة املعرفيــة أيضــاً. ويف بــاب 

الفكرية  )النشاطات  تشيع  فكري  مناسبات  نخستني  هادي،  محمد  سيد  گرامي،  انظر:   -  ]1[

األوىل للتشيّع(، ص 296، 1391 هـ ش. )مصدر فاريس(

]2[ - انظر: صفري فروشاين، نعمت الله، غاليان )الغالة(، ص 151 166، بنياد پژوهش هاي 

اسالمي، مشهد، 1378 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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ــام  ــار ازدهاره ــام ويف مس ــة ظهوره ــذ بداي ــني من ــني الطائفت ــني هات ــة ب الصل

وانتشــارهام، ومــا هــي النســبة القامئــة بــني الــرتاث العلمــي لهــام - شــاعت 

ــث  ــا للبح ــب إخضاعه ــث يج ــّورات؛ حي ــون والتص ــض الظن ــدم بع ــذ الق من

ــة  ــروايئ لهــذه الطائف ــرتاث الفكــري وال ــه نجــد ال ــك كل ــع ذل ــق، وم والتحقي

ــا  ــاك م ــة، فهن ــامء اإلمامي ــني عل ــداوالً ب ــزال مت ــّو، كان وال ي ــة بالغل املتهم

يقــرب مــن ســتني شــخصاً مــن مصّنفــي الشــيعة، قــد تــّم اتهامهــم يف كتــاب 

النجــايش بالغلــّو رصاحــة أو تلويحــاً، وإن ثلــث هــؤالء هــم مــن األصحــاب 

ــة]1[. ــة يف الكوف ــن ينتمــون إىل املدرســة الفكري الذي

ــرواة  ــن ال ــو م ــي -وه ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــد جاب ــّد أيب محم ــّم ع ــد ت وق

عــن اإلمامــني الصادقــني ’- بوصفــه رأس هــذا التيــار، ومل يُعــرف حقــاً مــا هــو 

ــزوه  ــن أن نع ــام ال يك ــذا االته ــّو. إن ه ــه بالغل ــا إىل اتهام ــذي دع ــبب ال الس

ــار  ــر بتي ــة جاب ــاك شــاهد عــىل صل ــار الغــالة؛ إذ ال يوجــد هن إىل ارتباطــه بتي

أمثــال: أيب الخطــاب وبيــان بــن ســمعان، إال أن محتــوى بعــض رواياتــه يشــري 

إىل أنــه كان يتلــك بعــض التعاليــم الخاصــة التــي يكتمهــا عــن النــاس بأمــر 

مــن األمئــة األطهــار b ]2[ ، أو أنــه مل يكــن يبــوح بهــا إال يف خلواتــه، حيــث 

يحــّدث بهــا اآلبــار]3[.

ثــّم إن املفضــل بــن عمــر هــو الــراوي اآلخــر الــذي اتهــم بــدوره -مثــل 

ــام  ــد أدرك اإلم ــاً، وق ــّي أيض ــن أرسة الجعف ــو م ــّو، وه ــي- بالغل ــر الجعف جاب

ــاً«]4[، وبعــده كان محمــد  ــه كان »خطّابي ــل إن الصــادق واإلمــام الكاظــم ’، وقي

]1[ - انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش.

]2[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، كامل الدين ومتام النعمة، تصحيح: 

عي أكرب الغفاري، ج 1، ص 253، دار نرش إسالمية، طهران، 1395 هـ.

]3[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 8، ص 157.

]4[ - انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص 416، رقم: 1112.
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بــن ســنان مــن أشــهر الشــخصيات التــي تــّم اتهامهــا بالغلــّو يف الجيــل الالحق 

ــرف بوضــوح أيضــاً، ولكــن ال  ــر الجعفــي، وجــذور هــذا االتهــام مل تُع لجاب

يبعــد أن يكــون ســبب ذلــك ناشــئاً مــن نقلــه لروايــات جابــر التــي أخــرب عنهــا 

النجــايش]1[.

ــص  ــن خلّ ــو م ــس -وه ــن خني ــىّل ب ــه املُع ــد الل ــو عب ــذا كان أب وهك

أصحــاب اإلمــام الصــادق - الــراوي اآلخــر الــذي قــد تــّم اتهامــه بالغلــّو 

ــة،  ــاب يف الكوف ــني األصح ــالف ب ــن االخت ــح ع ــر واض ــاك تقري ــاً، وهن أيض

ــور،  ــن أيب يعف ــه ب ــد الل ــس، وعب ــن خني ــىّل ب ــه املُع ــف يف طرفي ــث يق حي

ــن  ــّو والتقصــري. فقــد روي عــن املعــىل ب ــنِي للمتهمــنَي بالغل بوصفهــام ممثلَ

خنيــس مــا يبــدو منــه أنــه يعمــد املعــىّل بــن خنيــس إىل رفــع األمئــة األطهــار 

إىل مرتبــة النبــي األكــرم ’، ويف املقابــل يذهــب ابــن أيب يعفــور إىل التعريــف 

بهــم بوصفهــم مــن »العلــامء األبــرار« فقــط، وقــد تــّم وضــع حــّد لهــذا النــزاع 

بعــد رفعــه إىل اإلمــام جعفــر الصــادق  وحكــم اإلمــام لصالــح مــا ذهــب 

إليــه ابــن أيب يعفــور]2[. إن هــذه الحكايــة متثــل شــاهداً عــىل التفكــري والتدبـّـر 

يف النــص لــدى هــذا االتجــاه.

2 / 2 - تيار التقصري واملتهمون به.

ــر يف  ــري آخ ــار فك ــاك تي ــره، كان هن ــابق ذك ــار الس ــة إىل التي باإلضاف

الكوفــة يُعــرف باســم »البرتيــة«، إن قــادة هــذا االتجــاه الفكــري وإن كانــوا مــن 

أصحــاب اإلمامــني الصادقــني ’، إال أنهــم كانــوا يشــككون يف مراتــب األمئــة، 

وال ســيّام منهــا العلــم الخــاص لهــم]3[، كــام كانــوا ينــأون بأنفســهم عــن معتقد 

]1[ - انظر: املصدر أعاله، ص 128، رقم: 432.

]2[ - انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، ص 249.

طبقات  وتفصيل  الحديث  رجال  معجم  القاسم،  أبو  السيد  الخويئ،  املوسوي  انظر:   -  ]3[

الرواة، ج 6، ص 174، وج 3، ص 399، مركز نرش الثقافة اإلسالمية، قم، 1413 هـ.
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ــأيت  ــاين]1[، وي ــة األول والث ــن الخليف ــرباءة م ــألة ال ــة يف خصــوص مس اإلمامي

وصــف هــذا التيــار بـــ »أهــل التقصــري« يف هــذا املقــال مــن هــذه الناحيــة.

إن هــذا التيــار الفكــري وإن كان يؤمــن بأفضليــة اإلمــام عــي ، ولكنــه 

كان -يف الوقــت نفســه- يقــول بصّحــة خالفــة الخلفــاء األوائــل أيضــاً، وبذلــك 

ــة  ــألة اإلمام ــنة -يف مس ــل الس ــد أه ــّدم ملعتق ــة يق ــة العملي ــن الناحي كان م

والخالفــة- رداًء مــن معتقــدات الشــيعة. إن هــذه النظريــة قــد أظهــرت نفســها 

مــن خــالل النظريــة املعروفــة يف إمامــة املفضــول، وهــي النظريــة التــي تــّم 

تقديهــا أوالً مــن قبــل هــذا التيــار الفكــري]2[. إن أبــرز أتبــاع هــذا التيــار: كثــري 

النــواء، وحســن بــن صالــح بــن حــي، وأخــوه عــي، وســامل بــن أيب حفصــة، 

وســلمة بــن كهيــل، وأبــو املقــدام ثابــت الحــداد. إن هــؤالء األشــخاص أخذوا 

ــة،  ــن اإلمامي ــج ع ــون بالتدري ــة- ينفصل ــة يف الكوف ــار الزيدي ــور تي ــد ظه -بع

ويلتحقــون بتيــار الزيديــة]3[.

ورمبــا بســبب االختالفــات الكثــرية التــي ظهــرت بــني املقرّصيــن )الذيــن 

ــض  ــام بع ــّم اته ــرباءة(]4[ - ت ــون بال ــن يؤمن ــة )الذي ــرباءة( واإلمامي ــرون ال ينك

ــون  ــة، ويتلفظ ــون التقيّ ــوا يارس ــم كان ــرّد أنه ــري؛ ملج ــة بالتقص ــار اإلمامي كب

ــق  ــة املقــرّصة]5[؛ وهــو االتهــام الــذي ينبث ــة مــن رؤي ــارات القريب ببعــض العب

-قبــل أّي يشء آخــر- مــن فهــم منقــوص ومجانــب للصــواب عــن شــخصيتهم 

وكالمهــم، ومــن بــني هــؤالء األشــخاص يكــن اإلشــارة إىل واحــد مــن خلّص 

]1[ - انظر: الشهرستاين، محمد بن عبد الكريم، امللل والنحل، ج 1، ص 187.

]2[ - انظر: املصدر أعاله، ص 186.

]3[ - تّم بحث هذا التيار يف مقالة لكاتب السطور، وهي يف طريقها إىل النرش تحت عنوان: 

»مرجئه شيعه« )مرجئة الشيعة(.

]4[ - انظر عىل سبيل املثال: الطربي، محمد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك، ج 5، ص 491، 

االستقامة، القاهرة، 1358 هـ ش.

]5[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 3، ص 133.



293 مدرسة الكوفة الكالمية

أصحــاب اإلمــام جعفــر الصــادق ]1[، هــو عبــد اللــه بــن أيب يعفــور]2[. إن 

ــر  ــب اآلخ ــو اللق ــذي ه ــيعة« -ال ــة الش ــرية لـــ »مرجئ ــود الكب ــور الحش حض

للبرتيّــة أو املقــرّصة- يف تشــييع جنــازة عبــد اللــه بــن أيب يعفــور]3[ - كان مــن 

أبــرز الذرائــع لهــذا االتهــام، وكذلــك التفســريات املتنّوعــة للروايــات املنقولــة 

عنــه، قــد نســبت لــه رؤيــة تقصرييــة موســومة بالعلــامء األبــرار، يزعــم بعــض 

الكتــاب أن هــذه الرؤيــة والنظريــة تــؤّدي إىل إنــكار العصمــة والعلــم الخــاص 

ــه، وال تعضــده الشــواهد  ــذا االدعــاء غــري وجي ــد أن ه ــت ]b]4، بي بأهــل البي

ــامء  ــح »العل ــق أن مصطل ــاث بح ــض األبح ــرت بع ــة؛ إذ أظه ــة والدقيق الكافي

األبــرار« مصطلــح تــّم بيانــه مــن قبــل أهــل البيــت b أنفســهم؛ لبيــان معنــى 

العلــم الخــاص والعصمــة يف عــرص التقيّــة، وال يعنــي أبــداً التقصــري يف بيــان 

خصائــص اإلمــام عنــد اإلماميــة]5[.

3- املتكلمون املنفردون والوسطيون.

ــني يف  ــن كالمي ــري إىل تياري ــوم أن نش ــن الي ــا يك ــبق أن ذكرن ــام س ك

]1[ - انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص 213، رقم: 556.

- انظر: املدريس الطباطبايئ، السيد حسني، مكتب در فرايند تكامل )املذهب يف طور   ]2[

التكامل(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: هاشم ايزدپناه، ص 150، انتشارات كوير، طهران، 1386 

هـ ش.

 ،249 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]3[

رقم: 458.

اللغة  إىل  ترجمه  تكامل،  فرايند  در  مكتب  السيد حسني،  الطباطبايئ،  املدريس  انظر:   -  ]4[

الفارسية: هاشم ايزدپناه، ص 73، 1386 هـ ش.

]5[ - انظر: السبحاين، محمد تقي، نقد كتاب مكتب در فرايند تكامل، جلسه دوم )نقد كتاب 

املذهب يف طور التكامل، املحارضة الثانية(، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، پژوهشكده 

تاريخ و سريه، قم، 1390 هـ ش؛ رضايئ، محمد جعفر، »امتداد جريان فكري هشام بن حكم 

الفكري لهشام بن الحكم إىل املدرسة الكالمية يف  التيار  تا مدرسه كالمي بغداد« )امتداد 

بغداد(، مجلة: نقد و نظر، العدد: 65، ص 31، عام 1391 هـ ش. )مصدران فارسيان(.
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الكوفــة. إن اصطفــاف األصحــاب بــني هذيــن التياريــن كان لــه بعــض التبعــات 

أيضــاً، ومــن بينهــا حــرية بعــض األشــخاص يف االنحيــاز إىل واحــد مــن هذيــن 

ــن  ــن هذي ــل ع ــج منفص ــلوب ومنه ــخاص أس ــؤالء األش ــس له ــن، ولي التياري

ــن  ــني هذي ــط ب ــرزخ وس ــم يف ب ــرة تضعه ــواهد املتوفّ ــد أن الش ــن، بي التياري

ــار، ويف بعــض  ــع تي ــث إنهــم يف بعــض املســائل يتامهــون م ــن، بحي التياري

ــويف  ــر الك ــو جعف ــّد أب ــر، ويُع ــار اآلخ ــع التي ــون م ــرى يتامه ــائل األخ املس

محمــد بــن حكيــم الخثعمــي مــن جملــة هــؤالء األشــخاص، إذ تشــهد مناظرته 

عــىل هــذا االدعــاء]1[.

ــم األزدي، وهــام مــن  ــد بــن حكي ــو عــي املدائنــي، وحدي ــّد أب كــام يُع

ــن  ــم- م ــن حكي ــد ب ــل محم ــم ’ -مث ــام الكاظ ــادق واإلم ــام الص ــذ اإلم تالمي

ــة ال  ــخصيته الكالمي ــات ش ــىل إثب ــواهد ع ــد أن الش ــاً]2[، بي ــني أيض املتكلم

تصــل إىل مســتوى تكلـّـم أيب أيــوب الكــويف منصــور بــن حــازم البجــي، إذ إن 

مجمــوع روايــات أيب أيــوب تُظهــر بوضــوح إىل أّي مــدى كان ناشــطاً وباحثــاً 

حــول مختلــف املســائل واملوضوعــات االعتقاديــة، وال تــزال توجــد يف تراثنــا 

ــم الختــي  ــن إبراهي ــّم إن هشــام ب ــه]3[. ث منــاذج تســتحق القــراءة مــن مناظرات

ــب  ــن يصع ــني الذي ــن املتكلم ــدوره م ــرشيف«]4[ ب ــام امل ــروف بـــ »هش املع

نســبتهم إىل واحــد مــن التياريــن اآلنــف ذكرهــام.

 ،746 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]1[

رقم: 884.

]2[ - انظر: النجايش، أحمد بن عي، رجال النجايش، ص 148، رقم: 385.

]3[ - انظر عىل سبيل املثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، ص 86، ح: 3، 1407 

هـ.

 ،561 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]4[

رقم: 497.
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4- تيار محض املحّدثن 

إن هــذه الجامعــة -خالفــاً للمحّدثــني املتكلمــني- مل تكــن تحمــل 

هاجــس الفهــم العميــق واملنظــم للمعــارف، وكانــت تكتفــي بنقــل الروايــات 

ــن  ــوا م ــاه وإن مل يكون ــذا االتج ــني له ــط، وإن التابع ــا فق ــادي له ــم الع والفه

ــاً  ــون إرث ــوا يحمل ــم كان ــري، ولكنه ــاء الفك ــهورة يف الفض ــخصيات املش الش

ــات. ــن الرواي ــرياً م كب

فــإذا أمكــن بيــان وإثبــات كالم املحّدثــني املتكلمــني مــن خــالل كتابــة 

ــة  ــات، وترتيبهــا مــن الناحي ــم الرواي ــة، وتنظي ــة، وأســئلة كالمي رســائل اعتقادي

ــذه  ــر له ــع أن نع ــة والواق ــتطيع يف الحقيق ــك؛ ال نس ــا إىل ذل ــة وم املنطقي

ــلوكها  ــنّي س ــة تب ــة فكري ــرح أو خط ــىل ط ــة ع ــن رواة الكوف ــة م املجموع

ــي. الكالم

وال ينبغــي تجاهــل أن هــذا التيــار -بنــاء عــىل أســلوبه- كان يكتفــي مبجرّد 

ــن  ــلوك مل يك ــذا الس ــح أن ه ــن الواض ــط، وم ــة فق ــات العقائدي ــل الرواي نق

يتقبــل النزاعــات الكالميــة، ولهــذا الســبب كان أتبــاع هــذا التيــار مــورد احــرتام 

وتقديــر مــن قبــل الجميــع، ومل يــرد بحقهــم اتهــام مــن قبــل املخالفــني، ومل 

تســّجل باســمهم فرقــة أو مذهــب يُنســب إليهــم، وإن تذّمــر هــذه الطائفــة مــن 

الــكالم ونشــاطات املتكلمــني كان بســبب وجــود النصــوص التــي تــذّم الــكالم 

واألنشــطة الكالميــة]1[، وعليــه كان مــن الطبيعــي -بالنظــر إىل التزامهــم الخاص 

بالنصــوص الدينيــة- أاّل يستســيغوا بيــان املعــارف الدينيــة وال يطيقــوه، لقد كان 

التعبّــد بالنصــوص يحظــى بأهميــة كبــرية مــن قبــل هــذا التيــار، ولهــذا الســبب 

فــإن أتباعــه مل يكلفــوا أنفســهم عنــاء تبويــب وتنظيــم املعــارف بــأّي لغــة أو 

منــوذج آخــر، ورمبــا كان تقريــر األشــعري عــن الذيــن كانــوا يقولــون: »القــول 

]1[ - انظر عىل سبيل املثال: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، االعتقادات، ص 43، 1414 هـ.
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مــا قالــه جعفــر «]1[ ناظــراً إىل هــذا التيــار واالتجــاه، ويجــب االلتفــات إىل 

أن األشــعري يف مثــل هــذه املــوارد ال يطــرح رؤيــة يف األســاس، وإمنــا يكتفــي 

بذكــر هــذا األســلوب فقــط.

إن عــدم الدخــول يف حقــل الدفــاع، والتعبّــد بالنصــوص، وتجّنــب 

ــل  ــن قب ــكالم م ــات ذّم ال ــان رواي ــوص، وبي ــارج النص ــن خ ــريات م التفس

ــار  ــع تي ــار م ــذا التي ــرية له ــة كب هــذا االتجــاه؛ يعمــل بحــق عــىل إيجــاد قراب

املحّدثــني املتكلمــني، يضــاف إىل ذلــك أن حجــم تبــادل الروايــات بــني هــذه 

املجموعــة مــن املحّدثــني وبــني املحّدثــني املتكلمــني - كبــري جــداً، ورمبــا 

ــة. ــذه الناحي ــن ه ــب م ــام صع ــز بينه كان التميي

ومــن بــني أبــرز أشــخاص هــذا التيــار، يكــن تســمية حــاّمد بــن عثــامن 

النــاب )م:190هـــ(، وأبــان بــن عثــامن األحمــر البجــي )م:200هـــ(، وجميــل 

ــاً قبــل عــام 203هـــ(، وأيب محمــد  بــن دّراج بــن عبــد اللــه الكــويف )كان حيّ

ــاً قبــل عــام 203 هـــ(. عبــد اللــه بــن املغــرية الخــزاز الكــويف )كان حيّ

اخلالصة

ــذا  ــّور له ــة، مل تص ــخ كالم اإلمامي ــل تاري ــدة يف حق ــاث الجدي إن األبح

التاريــخ -يف الفــرتة الزمنيــة مــن عــام 80 إىل 180 للهجــرة- منزلــة حقيقيــة، ومن 

ــي  ــة ه ــة الجغرافي ــذه الرقع ــة له ــة الفكري ــداد واملدرس ــربت بغ ــد اعتُ ــا فق هن

املؤسســة لــكالم اإلماميــة، ولكــن كــام رأينــا فإنــه قــد ســبق ملدرســة الكوفــة 

ــت b -يف  ــل البي ــة أله ــارف االعتقادي ــرش املع ــىل ن ــت ع ــة أن عمل الكالمي

الحــّد األدن- ضمــن تياريــن كالميــني مهّمــني، موســومني بتيــار »املتكلمــني 

ــن  ــا ضم ــىل بيانه ــت ع ــني«، وعمل ــني املتكلم ــار »املحّدث ــن«، وتي املنظري

 ،48 1، ص  ج  املصلني،  واختالف  اإلسالميني  مقاالت  الحسن،  أبو  األشعري،  انظر:   -  ]1[

1430 هـ.
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ــذه  ــن ه ــد م ــد كان كل واح ــال فق ــة الح ــة، وبطبيع ــب املعرفي ــر والقوال األط

ــإن  ــه ف ــوي يف أحشــائه عــىل خطــوط مختلفــة، ومــع ذلــك كل ــارات يحت التي

الوجــه املشــرتك لهــذه التيــارات هــو الروايــة والتمســك بالبحــث واالســتفهام 

ــا إىل  ــا ونقله ــني b وحفظه ــة املعصوم ــن األمئ ــة م ــائل الفكري ــن املس ع

ــالين  ــان العق ــدد البي ــي كان بص ــاه الكالم ــإن االتج ــك ف ــع ذل ــن، وم اآلخري

ــال  ــا يف قب ــاع عنه ــت b والدف ــل البي ــة أه ــارف مدرس ــول مع ــري ح أو التنظ

ــدد  ــروايئ كان بص ــاه ال ــد أن االتج ــرى، بي ــة األخ ــة املنافس ــارات الفكري التي

ــني. ــع املؤمن ــىل مجتم ــا ع ــارف وعرضه ــذات املع ــق ل ــم الدقي الفه

ــو  ــل كل يشء، ه ــة قب ــذه املرحل ــه يف ه ــات إلي ــي االلتف ــذي ينبغ إن ال

ــاليبها  ــا أس ــة له ــة كالمي ــام- مدرس ــض األفه ــاً لبع ــت -خالف ــة كان أن الكوف

الخاصــة، وتياراتهــا الكالميــة املتنّوعــة، ومتكلموهــا البــارزون، وتراثهــا 

الفكــري والكالمــي، ومل تكــن تُـــختزل ببضغــة أشــخاص مــن املتكلمــني أو 

ــار محــّدد. لقــد تأسســت هــذه املدرســة أمــام مــرأى ومســمع مــن اإلمــام  تي

ــن وإن  ــن التياري ــني هذي ــن ب ــه. م ــن قبل ــا م ــّم توجيهه ــوم ، وت املعص

ــت  ــل، ومتّ ــباب والعل ــف األس ــني ملختل ــني املحّدث ــار املتكلم ــل تي اضمح

مواصلــة خطهــم الفكــري يف الجملــة يف مدرســة بغــداد، إال أن الســلوك 

الكالمــي لتيــار املحّدثــني املتكلمــني قــد اســتمّر عــىل خــري وجــه يف مدرســة 

ــة. ــم الكالمي ق



أكرب أقوام كربايس 298

املصادر   //

ــدوق،  ــرش الص ــاري، ن ــرب الغف ــي أك ــح: ع ــة، تصحي ــامين، الغيب ــب، النع ــن أيب زين 1 - اب

طهــران، 1397 هـــ.

2 - أحمــدي ميانجــي، عــي، مواقــف الشــيعة، جامعــة املدرســني بقــم املرشّفــة / مؤسســة 

النــرش اإلســالمي، قــم، 1374 هـ ش.

3 - أســعدي، عــي رضــا، هشــام بــن حكــم )هشــام بــن الحكــم(، نــرش پژوهشــگاه علــوم و 

فرهنــگ اســالمي، قــم، 1388 هـ ش.

ــم  ــح: نعي ــني، تصحي ــالف املصل ــالميني واخت ــاالت اإلس ــن، مق ــو الحس ــعري، أب 4 - األش

حســني زرزور، املكتبــة العرصيــة، بــريوت، 1430 هـــ.

ــي او«  ــاق و روش كالم ــن الط ــي، »مؤم ــد تق ــبحاين، محم ــرب، وس ــايس، أك ــوام كرب 5 -أق

)مؤمــن الطــاق وأســلوبه الكالمــي(، مجلــة: كالم اســالمي، العــدد: 85، ســنة 1392 هـــ ش.

6 - البغــدادي، أبــو منصــور، الفــرق بــني الِفــرَق، تصحيــح: إبراهيــم رمضــان، دار املعرفــة، 

بــريوت، 1429 هـ.

7 - الجعفــري، محمــد رضــا، الــكالم عنــد اإلماميــة: نشــأته وتطــّوره وموقــع الشــيخ املفيــد 

منــه، مجلــة تراثنــا، العــدد: 30 31، ســنة 1413 هـــ.

ــة بالربهــان عــىل الرجعــة،  ــاظ مــن الهجع ــن الحســن، اإليق 8 - الحــّر العامــي، محمــد ب

نــرش توبــد، طهــران، 1362 هـــ ش.

9 - الخياط، أبو الحسني، االنتصار، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

10 - رضــايئ، محمــد جعفــر، »امتــداد جريــان فكــري هشــام بــن حكــم تــا مدرســه كالمــي 

ــداد(،  ــة يف بغ ــة الكالمي ــم إىل املدرس ــن الحك ــام ب ــري لهش ــار الفك ــداد التي ــداد« )امت بغ

مجلــة: نقــد و نظــر، العــدد: 65، عــام 1391 هـــ ش.

ــامء  ــوم العل ــري مفه ــرار« »تفس ــامي اب ــي عل ــني معناي ــر، »تبي ــد جعف ــايئ، محم 11 - رض

ــدد: 52، 1390 هـــ ش. ــرشة، الع ــة ع ــنة الثالث ــامن، الس ــت آس ــة: هف ــرار«، مجل األب

12 - الــزراري أبــو غالــب الكــويف، أحمــد بــن محمــد، رســالة أيب غالــب إىل ابــن ابنــه يف 

ذكــر آل أعــني: تحقيــق: محمــد رضــا الحســيني، مركــز البحــوث والتحقيقــات اإلســالمية، 

قــم، 1369 هـ.

13 - سامي النشار،عي، نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، دار السالم، القاهرة، 2008 م.

ــه  ــادق )علي ــام الص ــة اإلم ــني، مؤسس ــات املتكلم ــم طبق ــر، معج ــبحاين، جعف 14 - الس

الســالم(، قــم، 1424 هـــ.

ــكالم  ــا« )ال ــش ه ــوالت و جال ــت تح ــيعي: ماهي ــي، »كالم ش ــد تق ــبحاين، محم 15 - س



299 مدرسة الكوفة الكالمية

الشــيعي: املاهيــة، والتحــوالت، والتحّديــات(، أخبــار شــيعيان، العــدد: 38، 1387 هـــ ش.

16 - ســبحاين، محمــد تقــي، »كالم إماميــة: ريشــه هــا ورويــش هــا« )كالم اإلماميــة: الجذور 

والفــروع(، مجلــة: نقد ونظــر، العــدد: 65، 1391 هـ ش.

ــد  ــه دوم )نق ــل، جلس ــد تكام ــب در فراين ــاب مكت ــد كت ــي، نق ــد تق ــبحاين، محم 17 - الس

ــگ  ــوم و فرهن ــگاه عل ــة(، پژوهش ــارضة الثاني ــل، املح ــور التكام ــب يف ط ــاب املذه كت

ــم، 1390 هـــ ش. ــريه، ق ــخ و س ــكده تاري ــالمي، پژوهش اس

18 - الشهرســتاين، محمــد بــن عبــد الكريــم، امللــل والنحــل، تصحيــح: أمــري عــي مهنــا 

وعــي حســن فاعــور، دار املعرفــة، بــريوت، 1421 هـــ.

19 - الشــيخ الصــدوق )ابــن بابويــه(، محمــد بــن عــي، عيــوم أخبــار الرضــا )عليه الســالم(، 

تصحيــح: مهــدي الجوردي، نــرش جهــان، طهــران، 1378 هـ ش.

ــة،  ــام النعم ــن ومت ــامل الدي ــي، ك ــن ع ــد ب ــه(، محم ــن بابوي ــدوق )اب ــيخ الص 20 - الش

ــران، 1395 هـــ. ــالمية، طه ــرش إس ــاري، دار ن ــرب الغف ــي أك ــح: ع تصحي

ــم  ــح: هاش ــد، تصحي ــي، التوحي ــن ع ــد ب ــه(، محم ــن بابوي ــدوق )اب ــيخ الص 21 - الش

ــم، 1398 هـــ. ــني، ق ــة املدرس ــة لجامع ــالمي التابع ــرش اإلس ــة الن ــيني، مؤسس الحس

ــي  ــر العامل ــادات، املؤمت ــي، االعتق ــن ع ــد ب ــه(، محم ــن بابوي ــدوق )اب ــيخ الص 22 - الش

للشــيخ املفيــد، قــم، 1414 هـــ.

23 - الصفــار، محمــد بــن الحســن، بصائــر الدرجــات يف فضائــل آل محمــد t، تصحيــح: 

محســن كوچــه باغــي، مكتبــة آيــة اللــه املرعــي النجفــي، قــم، 1404 هـــ.

ــالمي،  ــاي اس ــش ه ــاد پژوه ــالة(، بني ــان )الغ ــه، غالي ــت الل ــاين، نعم ــري فروش 24 - صف

مشــهد، 1378 هـــ ش.

25 - الطالقــاين، الســيد حســن، »مدرســه كالمــي قــم« )املدرســة الكالميــة يف قــم(، مجلــة: 

نقــد و نظــر، العــدد: 65، 1391 هـ ش.

26 - الطالقــاين، الســيد عــي، »ترمينولــوژي جريــان شــنايس فرهنگــي« )مصــادر التيــارات 

الثقافيــة(، مجلــة: حــوزه، العــدد: 119، 1382 هـــ ش.

27 - الطربي، محمد بن جرير،تاريخ األمم وامللوك، االستقامة، القاهرة، 1358 هـ ش.

28 - الشــيخ الطــويس، محمــد بــن الحســن، الرجــال، تصحيــح: جــواد قيّومــي إصفهــاين، 

مؤسســة النــرش اإلســالمي التابعــة لجامعــة املدرســني، قــم، 1373 هـــ ش.

ــامء  ــم وأس ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــن، فهرس ــن الحس ــد ب ــويس، محم ــيخ الط 29 - الش

املصنفــني وأصحــاب األصــول، تصحيــح: الســيد عبــد العزيــز الطباطبــايئ، مكتبــة املحقــق 

الطباطبــايئ، قــم، 1420 هـ.

ــالمي  ــي إس ــع علم ــتني، مجم ــامل املدرس ــى، مع ــيد مرت ــكري، الس ــة العس 30 - العالم



أكرب أقوام كربايس 300

دانشــكده أصــول ديــن، طهــران، 1413 هـــ.

31 - الفــارايب، محمــد بــن محمــد، إحصــاء العلــوم، تعليــق: عثــامن محمــد أمــني، مكتبــة 

الخانجــي، القاهــرة / مــرص، 1931 م.

32 - فــان أس. جوزيــف، علــم الــكالم واملجتمــع يف القرنــني الثــاين والثالــث للهجــرة، ج 

1، ترجمــة: ســاملة صالــح، دار الجمــل، بــريوت، 2008 م.

33 - الكراجيك، أبو الفتح، كنز الفوائد، دار الذخائر، قم، 1410 هـ.

34 - الكــي، محمــد بــن عمــر، رجــال الكــي )اختيــار معرفــة الرجــال(، تصحيــح: مهــدي 

الرجــايئ، مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســالم(، قــم، 1363 هـ ش.

35 - الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، الــكايف، ج 1، املقدمــة، تصحيــح: عــي أكــرب الغفــاري 

ومحمــد آخونــدي، دار الكتب اإلســالمية، طهــران، 1407 هـ.

36 - گرامــي، ســيد محمــد هــادي، نخســتني مناســبات فكــري تشــيع )النشــاطات الفكريــة 

األوىل للتشــيّع(، انتشــارات دانشــگاه إمــام صــادق )عليــه الســالم(، طهــران، 1391 هـــ ش.

37 - العالمــة املجلــي، محمــد باقــر، بحــار األنــوار، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، 

1403 هـ

ــة  ــي، مؤسس ــي الطائف ــلم الثقف ــن مس ــد ب ــند محم ــري، مس ــدراين، بش ــدي مازن 38 - محم

ــم، 1375 هـــ ش.  ــني، ق ــة املدرس ــة لجامع ــالمي التابع ــرش اإلس الن

39 - محمدي مازندراين، بشري، مسند أيب بصري، دار الحديث، قم، 1383 هـ ش.

40 - محمــدي مازنــدراين، بشــري، مســند زرارة بــن أعــني، مؤسســة النــرش اإلســالمي التابعــة 

لجامعــة املدرســني، قــم، 1413 هـ.

41 - املــدريس الطباطبــايئ، الســيد حســني، »مناظــرات كالمــي و نقــش متكلــامن« 

ــة، العــدد: 3 4، 1374  ــة نقــد ونظــر الفصلي ــة ودور املتكلمــني(، مجل )املناظــرات الكالمي

ش. هـ 

42 - املــدريس الطباطبــايئ، الســيد حســني، مكتــب در فراينــد تكامــل، ترجمــه إىل اللغــة 

الفارســية: هاشــم ايزدپنــاه، 1386 هـــ ش.

ــد  ــيخ محم ــداد: الش ــيعة، إع ــعراء الش ــار الش ــرص أخب ــاين، مخت ــاين الخراس 43 - املرزب

ــريوت، 1413 هـــ. ــع، ب ــرش والتوزي ــة والن ــي للطباع ــة الكتب ــي، رشك ــادي األمين ه

ــب  ــاالت يف املذاه ــل املق ــامن، أوائ ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد، محم ــيخ املفي 44 - الش

ــارات، مؤسســة مطالعــات اســالمي دانشــگاه طهــران / دانشــگاه مــك كيــل، 1372  واملخت

هـ ش.

45 - املوســوي الخــويئ، الســيد أبــو القاســم، معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل طبقــات 

الــرواة، مركــز نــرش الثقافــة اإلســالمية، قــم، 1413 هـــ.



301 مدرسة الكوفة الكالمية

ــة  ــالمي التابع ــرش اإلس ــة الن ــايش، مؤسس ــال النج ــي، رج ــن ع ــد ب ــايش، أحم 46 - النج

ــم، 1365 هـــ ش. لجامعــة املدرســني، ق

47 - نيومــن، أنــدره، دوره شــكل گــريي تشــيع دوازده امامــي )مرحلــة تبلــور التشــيع اإلمامــي 

االثنــى عــرشي(، انتشــارات شــيعه شــنايس، قــم، 1386 هـ ش.

48 - ولفســن، هــاری اوســرتين، فلســفه علــم کالم )فلســفة علــم الــكالم(، ترجمــه إىل اللغــة 

الفارســية: أحمــد آرام، نــرش الهــدى، طهــران، 1368 هـ ش.



أكرب أقوام كربايس 302


