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 كالمي كوفه ةمدرسگرايي در  عقلعقل و 

  *رضا برنجكار

  **البنين خالقيان ام

  دهكيچ
مـورد  آن كـارگيري   بـه عقـل و   گونـاگون، كه در مكاتب و مـدارس   جا آن از

عقـل و  دربـارة  كوفه مدرسة ديدگاه معرفي در اين جستار، به ، اختالف است
ايـن تحقيـق در دو بخـش معرفـي     . ايم پرداختهگرايي بزرگان اين مكتب  عقل

 ،در بخش اول. مكتب كوفه سامان يافته است ةگرايان عقلعقل و رويكردهاي 
 گاه، حجيت، آثار، موانع، و قلمـرو عقـل بررسـي شـده     چون جاي واردي همم

و ائمـه  گرايي كه تجلي عقل در ميـان   عقل هاي شاخص ،در بخش دوم .است
و اصـحاب آنـان،   ائمه ، ائمه ، در سه قسمتاستكوفه مدرسة در  شاناصحاب

و بررسـي  پرسش چون مناظره،  مواردي هم. تبيين گرديده است ائمهاصحاب 
نويسي  رديه و مطالب ديني، اخذ فروع از اصول، بررسي منقوالت خالف عقل

  .ستها شاخصاين  ةجمل از
 يـات روا يبـا احصـا و اسـتقرا    عمدتاً و اي خانه كتاب شيوة بهجستار  اين

خـط   ينع درآن  به خاص اهتمام و عقل يتاهم يايگو. صورت گرفته است
در  گرايـي  عقـل  هـاي  شـاخص عملكرد عقـل و   يگستردگ يزقرمز داشتن و ن

  .استاصحاب در مكتب كوفه  پذيري امامتو در پرتو  يتعامل با وح
 .عقل، وحي، مكتب كوفه، اصحاب ائمه، حجيت، كالم :ها دواژهيكل
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  مقدمه. 1
مدينه  ةمدرساصحاب ميان استفاده از عقل و احتجاجات عقلي از آغاز اسالم و در مدينه و 

ها و احتجاجات عقلي اصحاب و بزرگان فكري  خطبهتاريخ اسالم بسياري از . شود ميديده 
دليل انتقال خالفت از امويان بـه   به ،در قرن دوم. اول به ثبت رسانده است قرناماميه را در 

هـاي   گـرايش متعـدد بـا    يهـا  فرقهها و  گروهبراي مدتي  ،عباسيان و باز شدن فضاي علمي
شيعيان و . عقيدتي و فكري متفاوت فرصت يافتند تا به تحكيم مباني فكري خويش بپردازند

آنـان بـراي   . شدند ميتحت تعليم آنان با رقيبان خود مواجه  1كوفه ةمدرساصحاب ائمه در 
محوري و به كمـك   امامت ةپايپاي جريان رقيب بر  انتقال ميراث معنوي و اعتقادي ائمه هم

 يعنـ ي دوره نيـ ا. تا به تبيين و تحليل عقلي باورها و اعتقادات خود بپردازند دندكوشيعقل 
 را ها هجمه نيتر  گبزر مخالفان كه يا دوره است، تياهم حائز عهيش ةشياند در كوفه سةمدر
  .كردند كلي دفاع هم شيعيان و وارد

 كـه  تابعـان  و صـحابه  عه،يش بزرگان از يا عده شد سبب كوفه به) ع( يعل امام هجرت
 امـام  هجـرت  از بعـد  كوفـه  مدرسـة . گزيننـد  موطن جا آن بودند، شده تيترب شانيا توسط
 يحدثن«: گفتند مي كوفه مسجد در نفر نهصد كه است نقل و شد شكوفا جا آن به) ع(  صادق
كنندگان به  مراجعهتر شاگردان و  بيش .)91/ 1: 1425سبحاني، ( »السالم هيعل محمد بن جعفر
مندان و شيعياني  و مبلغان احاديث و سخنان آنان عالمان و انديش )ع( باقر و امام صادقامام 

 »العـراق  اهل امام«اي كه امام باقر را  گونه به ،)195- 145: 1427 طوسي،(از اهل كوفه بودند 
 گفتنـد  مي »بني الكوفه«، اموي ةخليف ،يا به قول هشام بن عبدالملك) 429 /6: 1365كليني، (
  .)355 /46: 1404مجلسي، (

، )طاقمن ؤم( محمد بن نعمان احول: اند از عبارت كوفه ةمدرسهاي  شخصيتترين  مهم
  .و هشام بن حكم هشام بن سالم الجواليقي، زراره بن اعين، حمران بن اعين، قيس ماصر،

چـون در تـاريخ شـيعه     امـا كالمي ديگري در شيعه وجود نـدارد   ةمدرس ،در اين عصر
 ةمدرسـ «عنـوان   بـا  ،است كالمي ةمدرسو اين اولين  2كالمي متعددي شكل گرفتهمدارس 

  .ايم پرداختهها  شخصيتگرايي اين  عقلن عقل و يبه تبي »كوفه
در اهـل   »اهـل حـديث  «و  »اعتزال«كوفه، دو مكتب مدرسة زمان با  همدر اين عصر و 

آن هاي مكتب كالمي معتزله، كه واصل بن عطا  ويژگيترين  مهماز . سنت شكل گرفته بود
معتزلـه عقـل را   . در شناخت معارف ديني بود عقلها به  در بصره بنيان نهاد، رويكرد آنرا 

توانـد   مـي به كمك عقل فقط معتقد بودند انسان  دانستند و ميمنبع اصلي شناخت معارف 
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 تـب گرايـي افراطـي مك   عقـل . در نبود وحي يا پيش از آن، به بعضي از مسائل دست يابـد 
 ،آن ريـ غ در و داشتند قبول عقل با يهماهنگ شرط به را يوح يحت كه بود يحد تا معتزله

و ارشاد بـه حكـم   تأييد در مكتب اعتزال،  نقلنقش . پرداختند  ميو توجيه وحي تأويل به 
معروف معتزله در ايـن  قاعدة . شود نميتنهايي منبع مستقلي محسوب  بهعقل است و خود 

  .است »السمع ورود قبل الفكر« باره
گرايـي افراطـي    عقـل مقابل مكتب اعتزال مكتب اهل حديث است كـه در مقابـل    ةنقط

فقهي و اجتهـادي بـود كـه در     ياصل جريان اهل حديث در. معتزله به تفريط رو آورده بود
 بـه كـرد و عقـل را    و حديث تكيه مي قرآنبه ظواهر  فقطسرزمين حجاز بنيان نهاده شد و 

. بن حنبل و مالك بن انس قرار داشتند اين مكتب احمدس أردر . دنمو ميطور مطلق انكار 
 مثابـة   به تنها عقل را نهها  آن. گرفتند ميفقهي خود را در عقايد نيز به كار  ةشيواهل حديث 

مستقل براي استنباط عقايد قبول نداشتند بلكه مخالف هرگونه بحث عقلـي پيرامـون    يمنبع
اين گروه هم منكر كالم عقلي بودند كه در آن عقـل منبـع مسـتقل    . اعتقادي بودند احاديث

عقايد است و هم مخالف كالم نقلي كه در آن عقل لوازم عقلـي نقـل را اسـتنباط و تبيـين     
  .پذيرفتند نمي را نيزها حتي نقش دفاع از عقايد ديني براي عقل  آن. كند مي

تعـاليم اهـل بيـت نـه جانـب       ةسـاي كوفـه در   ةمدرسو متكلمان مه ئابنابراين اصحاب 
گرايي افراطي معتزله را پيمود نه جانب تفريط اهل حديث را بلكه بـا قبـول مرجعيـت     عقل

معتقد و به تعامل عقل و وحي  پذيرفتمنابع استنباط  مثابة السالم نقل و عقل را به ائمه عليهم
مربـي  چـون   همكردند و ائمه  مياز ائمه را تبيين و تحليل عقلي  برگرفتهاعتقادات آنان . بود

اصحاب، به نقـد و   ةمناظرعقلي و نظارت بر  ةمناظرهاي  شيوهضمن تعليم معارف عقلي و 
  .پرداختند ميارزيابي اين مناظرات 

، يمپـرداز  مـي ديدگاه اصحاب ائمه در كوفه از عقل  ةدرباربه بحث ابتدا  ،در اين تحقيق
  .يمكن ميغور در عملكرد بزرگان اين مكتب گرايي  هاي عقل شاخصدر گاه  آن

 موانع آن، انواع عقل و عقل وكارگيري  بهگاه و حجيت عقل،  جاي، در مبحث اول
را عقـل و وحـي   رابطـة  قلمـرو درك عقـل و خـط قرمزهـاي آن، و      كاركردهاي آن،

  .كنيم يم   بررسي
 يشاناو اصحاب مه ئاعقل در ميان  گر يتجل كه ييگرا عقلمتعدد هاي  شاخص ،در ادامه

تبيـين   مـه ئاصـحاب ا  و و اصـحاب آنـان  مـه  ئا، مهئا در سه قسمت ،استدر مكتب كوفه 
از ديـن،   پرسـش مناظره، اخذ فـروع از اصـول،   : ازند ا ها عبارت شاخصاهم . گرديده است
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، نگـري  آينـده قبلـي،  هاي  آموزهموجود و تحليل عقلي، استدالل بر مبناي هاي  گزينهبررسي 
  .و نگارش آثار كالمينويسي  رديهامتحان،  اختبار و

بهتـرين  گرايـي   عقلمتعدد هاي  شاخصكوفه و مدرسة عقل در گستردة بيان زواياي 
در ميـان ائمـه و اصـحاب آنـان در     گرايـي   عقلدليل در توجه به اهميت عقل و وسعت 

  .استكوفه مدرسة 
و بـا اسـتفاده از احاديـث     اسـت حـديثي   منابع اين پژوهش كتب تاريخي و رجـالي و 

شـده از اصـحاب ائمـه و عملكـرد      نقـل و سخنان  )ع( شده توسط اصحاب كوفي ائمه نقل
  .اين مدرسه تبيين گرديدگرايي  عقلكوفه،  ةمدرسدر مورد اصحاب  ديگراناصحاب و نيز 

بزرگاني چون محمـد بـن نعمـان احـول،     خصوص  بهجا كه اصحاب  است از آن گفتني
 بـه بن حكم  هشامو  ماصر سيق ن،ياع بن حمران ن،ياع بن زراره ،بن سالم الجواليقيهشام 

به مطالبي كه ولـو بـا واسـطه، از امامـان نقـل      ) ع( ائمه تيمرجع و تيمحور رشيپذ ليدل
سعي شده بـا   ،بنابراين. است، اين باورها مبناي فكري مكتب كوفه 3اعتقاد داشتندكردند  مي
و مـه  ئا، مـه ئامكتب كوفه در سـه قسـمت   گرايي  هاي عقل شاخصع از اين منابمندي  بهره

 .تبيين شود مهئااصحاب و اصحاب آنان 
  

  كوفه ةمدرسعقل در . 2
، آنان به تبعيـت از امامـان خـود   يابيم  درميكوفه  ةمدرسدر ئمه ابا بررسي روايات اصحاب 

د بعـ  تـرين  اساسـي  و تـرين  مهمرا  عقل ،)ع( و امام كاظم ،امام صادق ،امام باقرخصوص  به
 ،، اعتبـار، اهميـت  كاركردند و با نقل احاديثي از امامان، درصدد بيان شناس وجودي انسان مي

تر به مباحث  هستند و كم آنكارگيري  بهو عدم كارگيري  بهل، گاه و نيز آثار وجودي عق جاي
حـث  بـه مبا  در ايـن تحقيـق صـرفاً    ،رو ايـن از . انـد  وجودشناختي در باب عقـل پرداختـه  

 .پردازيم ميعقل  ةدربارشناختي  معرفت
  
  جايگاه عقل 1.2

گر آن است كه عقل در  عقل بيان خصوص توسط كوفيان در )ع( ائمهشده از  نقلتعابير 
ه يكي از اصحاب ب) ع( سخنان امام كاظم. گاه وااليي برخوردار است كوفه از جاي ةمدرس
 )ع( امام كاظم. گاهي است چنين جاي ةكنند ترسيمكوفه  ةمدرسدر  )هشام بن حكم( ائمه
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خلق نزد خداست و او ترين   محبوبعقل نخستين و «: فرمايد ميخطاب به هشام بن حكم 
  .)33 /1: 1375كليني، ( »دهد كه دوستشان دارد كمال عقل را به بندگاني مي

 از برتـر  عاقـل  خـواب  و است شده تقسيم مردم بين كه استعقل بهترين چيزي 
عقل برترين چيزي است كـه   .)13/ 1: 1407 كليني،( است شده دانسته جاهل بيداري

 اسـت  انسـان  لطـف  و اكـرام  ماية عقل اعطاي .)18: همان(شود  با آن خدا عبادت مي
هيچ غنايي از عقـل   .)369: همان( استعقل نور روان  .)400: 1404 حرائي، شعبه ابن(

 شـود  ميدين و دنيا فاسد  شود، منهدم عقل اگر كه نحوي به .)2010: همان( ستين باالتر
واالي عقل در مكتـب  گاه  جايگر  چنين تعابيري بيان .)340/ 11: 1408 نورى، محدث(

 .استكوفه 
  
  حجيت عقل 2.2

هـاي ظـاهري بـر     كه حجـت  )ع( كوفه در كنار پيامبران و پيشوايان معصوم ةرسدمعقل در 
. بندگان هستند، حجت باطني دانسته شده كه با آن، حجت بر بندگان به اتمام رسيده اسـت 

خالق و عنوان  بهانسان در شناخت خداوند گر  ياريتذكار و  ةمايگيري و  عبرت ةوسيلعقل 
  .مدير و مدبر عالم است

بـر بنـدگان پيـامبر اسـت و     حجت خدا : كند مينقل  )ع( عبداهللا بن سنان از امام صادق
امـام   :گويد ميهشام بن حكم  .)29 /1: 1369كليني، ( حجت ميان بندگان و خدا عقل است

حجتـي بيرونـي و آشـكار و    . خدا را بر مردمان دو حجت اسـت : به من فرمودند )ع( كاظم
هسـتند و   )ع(حجت بيروني همان فرستادگان و پيـامبران و امامـان    ؛حجتي دروني و پنهان

خداوند تبـارك و تعـالي   : و نيز فرمودند) 51 /1: 1375كليني، ( ها حجت دروني همان عقل
ها بر مردم تمام كرد و پيامبران را با بيان ياري رساند و با داليل، آنـان را   ها را با عقل حجت

  .)41 /1: همان( به ربوبيت خود رهنمون شد
اثبـات فضـيلت   : گويد در مكتب كوفه به ابن ابي خدره مي ،از اصحاب ائمه ،طاقمن مؤ
، از نـص  قـرآن از وصـف  . كنم اصحاب را به سه طريق ثابت مي ةهمبر ابوبكر و  )ع( علي

  .)396 /3: 1371طبرسي، ( خبر رسول و از اعتبار حجيت عقل
 
  عقل منبعي شهودي 3.2
 امـام  از حكم بن هشام كه سخني در. شد يممحسوب  يشهود يمنبع كوفه مدرسةدر  عقل
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كنـد،   بيـان مـي   عقـل  كـارگيري  بـه  بـارة را در قـرآن كرده و آيات بسياري از  نقل) ع( كاظم
 از كـه  اين براي مگر نفرستاد بندگان سوي بههشام، خدا انبيا و رسوالنش را  اي«: فرمايد مي

  ).200/ 1: تا يب البرقي،( »خدا تعقل كنند
 كمـك  بـا كه  يابيم درمي »اهللا عن ليعقلوا«به كار رفتن عبارت  و روايت فضاي به توجه با
بلكـه عقـل    باشـد  داشته اجتهادي و ابزاري نقش تا گويد مي چه وحيفهميم  نمي تنها عقل،

عقل در  ،بنابراين. رساند منتها وحي عقل را به واقعيت مي. كند بيند و شهود مي واقعيت را مي
 .داشت كاركرد شهودي منبع يكمنزلة  بهمكتب كوفه و نزد اصحاب 

  
  آثار وجودي عقل 4.2

تفكر مبين وجـود عقـل و آثـار    يابيم  ميكوفه نقل شده در ةمدرسكه در ) ع( ائمهاز سخنان 
عاقل بودن و راهنمـايي بـه   هاي  نشانهگر وجود عقل و  تفكر دليل و بيان. استوجودي آن 

امـام  گويد  ميوي . ل هشام استاز قو )ع( اين مطلب سخنان امام كاظميد ؤم .استمقصود 
هر چيزي را دليلي بايد، دليل عقل تفكر راستي  به ،اي هشام«: به من خطاب كردند )ع( كاظم
  .)35 /1: 1407كليني، ( »است
  
  عقلكارگيري  بهآثار  5.2

عقل در جهـت كمـال و سـعادت انسـان در دو     كارگيري  به )ع( كوفه ةمدرس ةائمدر كالم 
انس با  ،)18 /1: 1407كليني، ( زهد در دنيا و طاعت الهي: دارد از جملهبسياري  آثارجهان 
علم به خدا و بصـيرت   ،)18 /1: 1407كليني، ( ترك گناه ،)112 /67: 1403مجلسي، (خدا 

و رفعت درجه  ،)17 /1: 1407كليني، ( طاعت الهي ،)396: 1404ابن شعبه حراني، ( در دين
  .)16 /1: همان(در دنيا و آخرت 

نمـاي   ره ،با توجه به اين آثار مراد از عقل عقل الهي است كه با تشـخيص خيـر و شـر   
مندي از عقل و تعقل به رجس و پليدي و  انسان به سعادت دنيا و آخرت است و عدم بهره

 علـي  الـرجس  يجعـل  و«: فرمايد مي قرآنكه  طور همان. شود مي منجر انحراف از راه راست
  .)100: يونس( »يعقلون ال الذين

عقـل  كارگيري  بهكوفه حاكي از اهميت مدرسة در  )ع( اين روايات از اصحاب ائمه
در مقدمه اشـاره كـرديم اصـحاب    طور كه  همانزيرا . استدر اين مدرسه گرايي  عقلو 
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 باورهـاي آنـان و   دربردارنـدة  واقع مرجعيت ائمه را قبول داشتند و لذا منقوالت آنان در
 .استكوفه مدرسة ديدگاه 

  
  عقل و نابودي آنكارگيري  بهموانع  6.2
كوفـه   ةمدرسـ گفـت در  تـوان   مي ،اند كردهنقل  )ع( رواياتي كه اصحاب كوفي ائمه ةپايبر 

كه اثر وجـودي عقـل    ،)17 /1: 1407كليني، (پيروي از هواي نفس و طوالني بودن آرزوها 
 ةكارگيري عقل و درنتيجه نابودكنند بهموانع  مثابة  به ،گراياند يعني نور تفكر را به تاريكي مي

  .)18 /1: همان(شود ترس از خدا در انسان از بين برود  كه باعث مي استآن 
  
  ترين افراد عاقل ةنشان 7.2

افراد تواضع در برابر ترين  عاقل ةنشانيابيم  درميكوفه  ةمدرسدر  )ع( ائمهبا دقت در سخنان 
 اعقل تكن للحق تواضع«: خطاب به من فرمودند )ع( امام كاظمكند  ميهشام نقل . استحق 
 كنند ترين افراد كساني هستند كه در برابر حق تواضع مي پس هشام باور داشت عاقل .»الناس

كـه  كردنـد   مـي بودند، چيزي را نقـل   ائمهكه اصحاب و مريدان ا ه اينزيرا  ؛)16 /1: همان(
جا كه يكي از كاركردهاي عقل تشخيص حق از باطل است، لذا كسي كه  از آن. قبول داشتند

 .)56 /1: 1375كليني، (ترين فرد است  مطيع حق باشد عاقل
  
  عقل درك و قلمرو حوزة 8.2

 ،رو ايـن از . محدود اسـت  شجايگاه و نقش مهمرغم  بهكوفه  ةمدرسقلمرو درك عقل در 
احكام را ندارد و نيازمند وحي است؛ لـذا  از حقايق عالم ازجمله برخي ي عضبقدرت درك 

  .مرز بين تعقل و تعبد بايد شناخته و رعايت شود
بـراي  . و تحت هر شرايطي اسـتفاده كـرد  چيز  همهتوان از عقل در شناخت  بنابراين نمي

به اين مسئله اشاره كوفه  ةبزرگان مدرس. مثال، عقل از شناخت ذات حق تعالي ناتوان است
خصوص عدم امكـان تعقـل ذات    هشام بن حكم در. اند دهكررا محدود  گرايي و عقل كرده
چـه   و فضاي جهان مسلط است و آن )64، 63: 1388اسعدي، ( 4قلب بر هوا: گويد ميالهي 

واداشـته شـود    ،چـه در فضـا نيسـت    اگر قلـب بـه ادراك آن  . كند ميرا در فضاست ادراك 
بنابراين، سزاوار نيست عاقل قلبش را به . بيند را مي) واقعيت غير( گردد و پشت سرش برمي
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چه در فضا نيست يعني شناختن ذات خداي عزوجل وادارد، زيـرا چنـين كسـي غيـر از      آن
كه در امر بصر گفته شـد، خـدا برتـر از آن اسـت كـه       چنان. چه در فضاست توهم نكند آن

  .)134 /1: 1369كليني، (خلقش شبيه او باشد 
چگونـه او   ؛خداي عزوجل وصف نشود«: فرمود مي )ع( شنيدم امام باقر كه ويدزراره گ

اوسـت انـدازه    ةانداز ةشايستكه  خدا را چنان: كه خود در كتابش فرمايدد كررا توان وصف 
  .)263 /3: 1368كليني، ( »نكردند

 ؛رفتنـد  مي مردمان پيشين در صفات بسيار فرو: عرض كرد )ع( چنين به امام باقر وي هم
قول خداي عزوجـل كـه   اي  نشنيدهآيا . ناپسند است: ؟ حضرت فرمودندفرماييد ميشما چه 

) 457: 1398صدوق، ( در غير صفات خدا سخن بگوييد »المنتهي ربك الي ان و«: فرمايد مي
  .دندكر ميمنع  ،از فرو رفتن در صفات الهي كه عين ذات الهي است )ع( بنابراين امام باقر

علـم  كه  )ص( اطفالي كه قبل از بلوغ مردند، با بيان سخني از رسول خدازراره از حكم 
و وي در پاسـخ  پرسـد   مـي  )ع( از امـام صـادق   ،دانـد  به اين مباحث را مربوط به خدا مـي 

  .)292 /5: 1403مجلسي، (فرمايد در اين مورد سخن نگوييد  مي
نيست بلكـه بايـد   رها  و قيد بيكوفه  ةبايد دانست كه عقل در مدرس ،از طرف ديگر

در چهارچوب خـاص و بـا ضـوابط خاصـي حركـت كنـد و عملكـرد او محـدود بـه          
 .قرمزهايي است خط

  
  خط قرمزهاي عقل 9.2

عملكـرد   ةمحـدود تـوان   مي ،اند كوفه نقل كرده ةاز ميان سخناني كه اصحاب بزرگان مدرس
كوفه به اصـحاب   ةمدرسدر  )ع( ائمه. كوفه دريافت ةمدرسعقل و خط قرمزهاي آن را در 

  .نشوندها  محدودهعقل وارد اين كارگيري  هبآموختند كه در  مي
  قياس باطل و اثبات حق از راه باطل 1.9.2

اصحاب كوفي با مرد شامي در نقد اصحاب مؤيد  ةمناظردر ماجراي  )ع( سخن امام صادق
و  »أظهر باطلك اال بباطل باطالً تكسر رواغ قياس«: فرمايد وي به زراره مي. استاين مطلب 

 »الباطـل  كثيـر  عـن  يكفـي  الحق قليل و الباطل مع الحق تمزج«: فرمايد قيس ماصر مي بارةدر
باطل و تشويقي براي اثبـات  كارگيري  بهگر مذمت  اين سخنان بيان .)173 /1: 1407كليني، (

كه ما داند  ميكم باشد در اثبات حق كافي  هرچند زيرا سخن حق را استحق از طريق حق 
  .سازد مينياز  بيرا از باطل بسيار 
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از كسـاني كـه در ديـن قيـاس روا     ! زراره«: به من فرمـود  )ع( امام باقركه  زراره گويد
چه را كه بدان مكلفند رها ساخته و خود را نسبت بـه   دارند پرهيز كن، چون دانستن آن مي
گويا از ايـن   )14: تا بيشيخ مفيد، ( »اند چه تكليفي بدان ندارند به رنج و زحمت افكنده آن

كوفـه شـاگردان خـود را در منـاظرات از     مدرسـة  در  )ع( توان دريافت كه ائمه سخنان مي
اي ديگـر پريـدن و درآميخـتن     اي به شاخه خارج شدن از موضوع و از شاخه ،قياس باطل

  .اند داشته ميبرحذر حق و باطل 
  دروغ 2.9.2

امـور   كند كه اهميت پرهيز از دروغ و ميداستاني نقل  )ع( هشام بن سالم از امام صادق
 )ع( از امـام علـي   )ع( امـام صـادق  «: گويـد  وي مي. رساند ميواقعي و ساختگي را  غير

هـاي   بـه جهـت داسـتان    ؛گويي را در مسجد ديدنـد  كند كه آن حضرت قصه روايت مي
بيـرون كردنـد   واقعـي او را بـا تازيانـه زدنـد و از مسـجد       دروغين و سـاختگي و غيـر  

  .)265/ 69: 1403مجلسي، (
  مكر و خدعه 3.9.2

شخصي از باره در اين . گرايي نيست عقل و عقلمحدودة مكر و خدعه در  ،كوفهمدرسة در 
آن خـدا پرسـتيده   وسـيلة    بهچيزي است كه «: فرمود »عقل چيست؟«: پرسيد )ع( امام رضا

: فرمـود  »معاويـه داشـت چـه بـود؟    چـه   گفتم آن«: راوي گويد .»شود و بهشت حاصل آيد
 .)36/ 1: 1375كلينـي،  ( »نيرنگ و شيطنت بود و آن مانند عقل است ولـي عقـل نيسـت   «

و مبدأ گرايي نيست زيرا عقل رهبري به  عقل و عقلمحدودة بنابراين مكر و خدعه در 
رفت كارهاي دنيـا كـه    در پيشمؤثر پس تدبير  .كند و رهنما به سعادت است معاد مي

نقـل   )ع( هشام بن سـالم حـديثي از امـام علـي    . ، عقل نيستدهد ميآخرت را بر باد 
  »النـاس  امكـر  لكنـت  النـار  فـي  الخديعه و المكر ان لوال«: كند كه حضرت فرمودند مي

  .)242/ 12: 1409حر عاملي، (
  تعصب 4.9.2

تعصب ورزيـدن  ، كند ميممانعت راستين  رسيدن به حق و ايمان ،تعقل و درنتيجه ازچه  آن
  .استرسيدن به حق و حقيقت  از پيشمراد از تعصب تعصبي كور  مسلماً .است

) ص( خـدا  رسـول  و دانـد  مي انسان گردن از ايمان زوال موجب را تعصب) ع( صادق امام
  ).322/ 2: 1407 ،ينيكل( »االيمان من عنقه ربقهتعصب او تعصب له فقد خلع  من«: فرمايد مي
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  فرق عقل و فطرت 10.2
 »ةتثبـت الحجـ   بـالفطرة «: فرمايـد  در فرق ميان عقل و فطرت بـه هشـام مـي    )ع( امام كاظم

اي است كه خدا براي معرفت به ما داده اسـت   فطرت آن سرمايه )233 /4: 1403مجلسي، (
و لذا بر مردم نيست كه خدا را بشناسند بلكه بر خداست كه خود را معرفي كند كه گاهي به 

  .گويند اين معرفت فطري، معرفت قلبي هم مي
يعني تصـديق   ؛)17 /4: 1407كليني، ( »يعتقد بالعقل التعلم و«: فرمايد و در جاي ديگر مي
دهد و عقل آن را تصـديق و بـه آن اذعـان     پس فطرت معرفت مي. و اذعان كار عقل است

 قلب له كان لمن لذكري ذلك في ان«: رود ميالبته گاه عقل و قلب به يك معنا به كار . كند مي
شايد دليل اين مطلب آن باشد كه قلب و روح با عقل مطلبـي را   .)16 /1: همان( »عقل يعني

 .كند ميدرك 
  
  عقل و وحي ةرابط 11.2

از سـخنان  تـوان   مـي  را كوفـه  ةمدرسدر  ها آن ةرابط 5.وحي و عقل دو حجت الهي هستند
 اهللا بـامر  اعلمكـم «: به من خطـاب كردنـد   )ع( امام صادقگويد  ميجا كه  آن ،هشام دريافت

بنابراين هركه به امر خدا و وحي . مراد از امر خدا وحي است) 16 /1: همان( »عقال احسنكم
تعارضـي  هـيچ  پس بين عقـل و وحـي    .برخوردار استي تر يشباز عقالنيت  ،باشدتر  آگاه

هـر دو حجـت الهـي     و فهم وحي بهتـر اسـت   ،تر باشد وجود ندارد بلكه هرچه عقل بيش
كوفه، متكلمان و محـدثان   ةمدرسلذا در . يكي حجت ظاهر و ديگري حجت باطن :هستند

بينيم كـه از   شيعي مقابل هم نبودند بلكه ما محدثان متكلم و متكلمان محدث را كنار هم مي
نـاظر بـه    »الكـالم  ألصـحاب  ويل«راه افراط و تفريط دور بودند و اگر در احاديثي آمده كه 

چه  كه در بحث گفتار امام را واگذارند و دنبال آن رادي است كه توانايي بحث ندارند يا ايناف
  .)28 /2: 1375كليني، ( خواهند بروند

  
  در مكتب كوفه گرايي عقل هاي شاخص. 3
 بـروز  و تجلـي  )ع( ائمـه  تعـاليم  بـه  توجه با ،كوفه ةمدرس در و )ع( ائمه اصحاب ميان در

 ةپشتوان با و احصا گرايي عقل هاي شاخص اين. بينيم مي گوناگون هاي شكل به را گرايي عقل
 در گرايـي  عقـل  هـاي  شـاخص  و كاركردهـا . است دهش تبيين كوفه ةدرسم بزرگان احاديث

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 11   البنين خالقيان رضا برنجكار و ام

  

 )ع( ائمـه و هم اصحاب  ائمهالسالم و گاه از سوي هم  عليهم ائمهگاه از طرف  كوفه ةدرسم
 .تبيين شده است ،قبول داشتند را )ع( ائمهكه مرجعيت  ،و گاه فقط از جانب اصحاب

  
  كوفه ةمدرسدر  )ع( ائمه ةسيرگرايي در  عقلهاي  شاخص 1.3

  اصول از فروع اخذ 1.1.3
 )ع( صـادق  امام خصوص بهو ) ع(باقر  امام كرد مي يجابا يو اعتقاد يفقه يدفروع جد پيدايش

د و لذا در همين عصر اسـت  نبياموزتفريع و انطباق فروع بر اصول را به شاگردانشان  ةشيو
  .اصولي و اعتقادي تبيين شد ،كه تعدادي از قواعد كلي فقهي

 ان علينا انما«: فرمودند )ع( صادق امام كه كند مي نقل سالم بن هشام كتاب از ادريس ابن
 را اصول كه ماست بر همانا) 177 /90: 1403 لمجلسي،ا( »التفريع عليكم و االصول اليهم نلقي
  .كنيد اخذ را فروع كه شماست بر و مينك بيان

 از عقلـي  هـاي  برداشـت  كه است آن از حاكي كوفه ةدرسم در )ع( ائمه تعاليم گونه اين
 هاي آموزه از ،رود ميبه شمار  گرايي عقل هاي شاخص از يكي كه ،فروع به رسيدن و اصول
 .است درسهم اين

  امور پيامدهاي به توجه و نگري آينده 2.1.3
 مردي ،سپس .فرمودند پاسخ ايشان و پرسيدم يا لهئمس )ع( باقر امام از كه كند مي نقل زراره
 و آمد ديگر مردي ،سپس و دادند او به ديگري پاسخ حضرت .پرسيد را لهئمس آن و آمد

 كه سبب گويد مي زراره. دادند پيشين هاي پاسخ از غير يپاسخ امام باز و كرد را الؤس همان
 لو و لكم و لنا أبقي و لنا ريخ هذا إن زراره، يا«: فرمودند حضرت. پرسيدم )ع( امام از را

 .)121: تا بي برقي،( »بقائكم و لبقائنا اقلّ لكان و علينا الناس لقصدكم واحد امر علي اجتمعتم
 كوفه ةدرسم در )ع( باقر امام عملكرد در توان مي را عقل كاركردهاي از ديگر يكي بنابراين

 عقالنيت شاخص كه ،نگري آينده و امور عواقب به توجه و عقالنيت ةپاي بر ايشان. ديد
 خير و نشوند واقع قصد مورد شيعيان تا دادند مي مختلف هاي پاسخ گوناگون افراد به است،

 مطلع امام با آنان ارتباط از مردم ،باشند رأي يك و متفق اگر زيرا. شود تضمين آنان بقا و
 .افتد مي خطر به امام و آنان جان وقت آن و شوند مي

  مذاكره و گوو گفت به دادن اهميت و توجه 3.1.3
 برخـوردار  خاصـي  اهميـت  از كوفـه  مدرسة در است، تعقل پاية بر كه وگو، گفت و مذاكره
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. اسـت  مطلب نيا گر انيب زين كند مي نقل )ع( صادق امام از سالم بن هشام كه يثيحد. ستا
 در را علـم  درخـت  كـه اسـت   شـده  تشـبيه  يآب به وگو گفت و مذاكره ،)ع( امام سخن در

 خشـك  را علـم  درخـت  آبـي  بي شود، قطع مذاكره اين اگر و كند مي بارور ها قلب سرزمين
  .)129 /2: 1416 ،يالراو الخالق الجامع( كند مي

 تعقـل  پايـة  بـر  كه وگو  گفت و مذاكره گرفت نتيجه توان مي حديث اين به توجه با پس
 ترويج جهت در اصحاب از روايات گونه اين بيان و دارد خاصي اهميت )ع( ائمه نزد است
 عمل در و بوده بند  پاي ها روش اين به بودند، ائمه پيرو كه اصحاب، خود و است ائمه افكار
 و وگو  گفت يعني گرايي  عقل شاخص اين به اهتمام و توجه نيز ها  آن و كردند  مي پياده را آن

  .داشتند مذاكره

  كالمي هاي روش اصالح و نقد ارزيابي، 4.1.3
 شاخص مثابة  به را آن صحيح كاربرد و عقلي مباحث به) ع( صادق امام اهتمام و توجه
 )ع( صادق امام كه بينيم  مي شامي مرد با اصحاب مناظرة جريان در كوفه مدرسة در گرايي  عقل
 بيان را ها  آن قوت و ضعف نقاط و اشكاالت و كرده ارزيابي را خود اصحابمناظره  در
 دهي  نمي تشخيص ولي گردي  مي حديث پي در: گويد  مي سالم بن هشام به مثالً. كردند  مي

 از و كني  مي قياس بسيار«: گويد  مي احول به ).تواني  نمي ولي بگويي سخن مربوط خواهي  مي(
 قيس به .»است تر روشن تو باطل و كني  مي رد باطل به را باطل مطلب شوي، مي خارج موضوع
 تر نزديك )ص( پيامبر حديث به خواهي مي هرچه كه گويي مي سخن چنان تو: گويد مي ماصر
 نياز بي بسيار باطل ازرا  تو اندك حق كه آن با آميزي مي باطل با را حق ؛شود مي دورتر ،باشد
  ).194/ 1: 1407 ،ينيكل( ايد  بامهارت و پريد مي اي شاخه به اي شاخه از احول و تو. كند مي

 گـر  بيـان  )ع( امـام  توسط مناظرات در اصحاب كالمي و عقلي هاي روش اصالح و نقد
 صـحيح  كـاربرد  و گرايي  عقل گاه جاي به ايشان كه است خاصي توجه و گرايي  عقل اهميت
 بـه  بايـد  كـه  كند  مي بيان را عقل كاربرد ةمحدود طرفي از و دارند كالمي هاي روش و عقل
 .باشد باطل مطالب از استفاده و باطل قياس از دور

  علت بيان 5.1.3
 گرايـي  عقـل  هاي شاخص از گريد يكي تعقل، پاية بر چيزي، براي آوردن دليل و علت بيان
 :فرمايـد   مـي  طين اكل حرمت علت بيان در )ع( صادق امام گويد  مي سالم بن هشام. است

  .)265 /6: همان( »ذريته علي الطين اكل فحرّم طين من آدم خلق عزّوجلّ اهللا انّ«
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 وقتي امامكه  كند مي نقل] )ع( صادق امام يا )ع( باقر امام[ امامان از يكي از زراره
 براي و كند بيان را او صداي بي تسبيحات و سكوت و امام از مأموم پيروي خواهد مي

 تسبيح نوع اين عظيم ثواب به يعني عملي چنين علت به ابتدا عملي چنين به مردم تشويق
  .)689 :1413، المازندراني المحمدي( نيست آگاه آن به كسي خدا جز كه كند مي اشاره

 از آنان مرجعيت قبول و )ع( ائمه از پيروي نيز و ائمه اصحاب از احاديث گونه  اين بيان
 عقل اغناكنندة كه علت با حكم بيان عقل، كاركرد اين كه است آن گر بيان اصحاب سوي
 .است بوده كوفه مدرسة در ائمه اصحاب توجه مورد است،
  
 كوفه ةمدرسو اصحاب در  )ع( ةائم ةسيرگرايي در   عقلهاي   شاخص 2.3

  مناظره 1.2.3
 )ع( ائمـه  ،كوفه مكتب در .است مناظره گرايي  عقل هاي شاخص و عقل كاركردهاي از يكي
  .كنند مناظره كه خواستند مي اصحاب از هم و كردند مي مناظره خود هم

 از يا خداست رسول از تو سخن«: پرسيد او از )ع( صادق امام شامي مرد ماجراي در
 پس،«: فرمود )ع( صادق امام .»خودم پيش از و خدا رسول گفتار از«: گفت »خودت؟ پيش
 گوش به عزوجل خداي از«: فرمود .»نه«: گفت »خدايي؟ رسول شريك صورت اين در تو

 كافي )ص( خدا رسول طاعت چون طاعتت«: فرمود امام .»نه«: گفت »شنيدي؟ وحي خود
 اين يونس، اي«: فرمايد مي و كند  مي يعقوب بن يونس به رو امام .»نه«: گفت »است؟
 »شود) اصحاب با( بحث وارد كه آن از پيش كرد، محكوم را خود خودش زبان به مرد

  .)9 /23: 1403 ،يمجلس(
  .دهد مي ارجاع اصحاب به را مناظره ،ادامه در و كردند مناظره خودشان ابتدا امام ،پس
 كالم در ،زراره به را فقه در مناظره ،لبغت بن ابان به را عربي زبان بارةدر مناظره امام

 دنـد كر واگـذار  سـالم  بـن  هشـام  بـه  توحيد درو  ،طيار به استطاعت در ،طاق منؤم به
  .)406 /36 :همان(

 بزرگان از گروهي با«: اند  گفته حمران فرزند دو محمد و حمزهكه  آمده گريد يثيحد در
 ما. بود ما ميان در هم اعين بن حمران و بوديم مقدسش محضر در )ع( صادق امام اصحاب
: فرمايد مي )ع( صادق امام .»بود ساكت حمران و بوديم بحث و مناظره سرگرم سخت

 در ام كرده عهد خود با من سرورم كرد عرض »؟گويي  نمي سخن كه شده چه حمران،«
 امام .)ببرم تري بيش ةاستفاد تا(» نگويم سخن باشيد، داشته حضور شما كه انجمني
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 بيان به حمران كه...  كن شروع بگويي، كه دهم مي اجازه تو به من«: فرمودند )ع(  صادق
  .)40 /2: 1377 ه،يبابو ابن( »... داند  مي حق مقياس را او )ع( صادق امام كه پردازد مي مطالبي
 )ع( صادق امام حضور در ،اعين بن حمران ،برادرش و هرزرا يگوو  گفت و بحث نيز و
 در )ع( امـام  داوري و بود؟ شده محول خدا رسول به آيا نماز وقت انتخاب كه اين مورد در
  .)42 /2 :همان( است ديگراي   نمونه ،باره   اين

 رسيد خدمتش كه زنديقي به )ع( صادق امام سخن از قسمتيكه  گويد حكم بن هشام
 يا ندا  قوي و قديم دو هر يا كه نيست اين از بيرون تاست دو خدا گويي كه اين«: بود اين
 خدا پس كه گيرد  مي نتيجه ها اين از و است ضعيف ديگري و قوي يكي يا ضعيف دو هر

 از يكي چرا ،باشند قوي و قديم دو هر اگر چراكه ؛)105 /1 :1379 كليني،( »تاس يكي
 ها  قدرت فوق بايد خدا قدرت زيرا باشد تنها جهان ةادار در تا نكند دفع را ديگري ها  آن

 كه هستند ضعيف دو هر يا است عجز ةنشان ،شود يافت برابرش در قدرتي اگر. باشد
 يكي خدا و خداست قوي كه است ضعيف ديگري و قوي يكي يا نيستند خدا كدام هيچ
  .نيست تا دو و است

 منزلـة    بـه  ،منـاظره  كه است حقيقت اين گوياي تاريخي هاي  رويداد و روايات گونه  اين
  .است داشته جريان كوفه ةدرسم در اصحاب و )ع( ائمه نزد عقلي، يروش

 منؤمـ ، حكـم  بن هشام متعدد ياه  مناظره به توان  يم كوفه اصحاب يها  مناظره ازجمله
  6.كرد اشارهي ريحم ديس و حسن بن فضال، طاق
 ييگرا  عقل شاخص نيتر  مهم گفت توان  يم ،كوفه مكتب در ها  همناظر كثرت به توجه با
  .است مناظره كوفه ةمدرس در

  يدينمعارف  ةدربارو تحقيق  الؤس 2.2.3
 داران خزانـه  و علـم  صـاحبان  كـه  كساني از غيره و آيات تفسير ،دين لئمسا از كردن الؤس

 حالي در. است عقل كاركردهاي از نمادي و گرايي  عقل هاي  شاخص از يكي تند،هس دانش
 علـي  الـرحمن « ةيـ آ خصوص در وي از قتيو و داند  مي بدعت را سؤال حنبل بن احمد كه  

 و مجهـول  كيفيته و معلوم االستواء« :داد جواب گونه  نيا كردند، الؤس) 5: طه( »استوي العرش
  .»واجب به االيمان و بدعة منه السؤال

 در اعين بن حمرانبلكه  كردند  ينممنع  كردن سؤالاز  تنها  نه )ع(امام صادق  كه آن حال
 هـالك  مـردم  همانـا «: فرمود حضرت كه كند  يم نقل )ع( صادق امام از كردن سؤال اهميت

  .)113 /1: 1375 ،ينيكل( »پرسند نمي كه اين براي شوند مي
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 بـن  هشـام ، سـالم  بـن  هشام جمله از اصحاب كه شود مي ديده بسيار ميتعال نيا ةيپا بر
 تفسير احكام، عقايد،( ديني مختلف هاي زمينه در نياع بن حرانو  زراره طاق، مؤمن، حكم

  :چون هم دادند،  يم پاسخ ها  آن و كردند مي سؤال )ع( ائمه از) كالم و
 جواب در حضرت و »به؟ يعني ما اهللا سبحان«: پرسيدند )ع( صادق امام از سالم بن هشام
 فردي مورد در فرماييد مي چه«: پرسد مي نيز و )215/ 28: 1409 ،يعامل حر( »تنزهه«: فرمودند

 زيارت كه كسي دربارة« يا )389/ 2: 1413 صدوق،( »دهد؟ مي دشنام و سب را) ع( علي كه
 ،)112/ 15: 1409 ،يعامل حر( »فرماييد؟ مي چه برگردد خانه به تا كند فراموش را خدا خانة

 زمان يك در امام دو آيا« و) 249/ 25: 1403 ،يمجلس( »است؟ واجب اعراب بر جهاد آيا«
  .)155 /27: 1409 ،يعامل حر( »خلقه؟ علي اهللا حق ما دارند؟ وجود
 نيز و) 637 /1 :1385طبرسي، ( بيت اهل و پيامبر مصيبت علت مورد در )ع( باقر امام از
  .پرسند مي...  و )1109 /25 :1386 بروجردي،( مردم با ازدواج ةزمين در

 صـدوق، ( »... واحد اهللا ان علي الدليل ما«: پرسد  مي )ع( صادق امام از حكم بن هشام
 مطلب پانصد) ع( صادق امام از مني در«: گويد  مي هشام كه شده نقل نيز و) 250 /1: 1398

  ).391/ 1: 1369 ،ينيكل( »پرسيدم كالم علم از
 عزوجل خداي قول از كردم سؤال )ع( صادق حضرت از«: گفت احول نعمان بن محمد

 عرض. جايي هر در است چنين هم او كه فرمود حضرت. »االرض و السماوات في اهللا هو و«
 درسـتي   به تو بر واي«: فرمود »است؟ بذات بودنش كه هرجا در يعني خويش بذات«: كردم
 در بگويي كه آيد الزم را تو است مكاني در بذاته كه بگويي چون و ستها اندازه ها  مكان كه

 و علـم  روي از و جداسـت  خلقش از قدرتش از جناب آن وليكن. آن غير و است ها هانداز
  .... و آفريده چه آن به دارد احاطه سلطنت و احاطه و قدرت

 »؟نبوده چيزي و بوده خدا آيا«: كردم عرض )ع( باقر حضرت بهكه  گويد زراره
 بود، كرده تكيه حضرت »بود؟ كجا پس« :گفتم »نبوده چيزي و بوده خدا ،آري«: فرمود
 »پرسيدي مكان ال مكان از چون زراره، اي گفتي محالي سخن«: فرمود و نشست راست

  .)122 /1 :1369كليني، (
 حضرت ،پرسيدند را ،مذكورا شيئا يكن لم ،آيه همين )ع( صادق امام از اعين بن حمران

 و ندارد نامي گرچه است معلوم معدوم كه دارد داللت اين و نبود پديد و بود مقدر«: فرمود
  .)297 /4 :1351مجلسي، ( »... و است ءشي معلوم
 چنين نيز ،دارد كوفه ةمدرس و مكتب ميراثي بقاياي از نشاني كه ،شازان بن فضل ،چنين هم
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 را االمر ياول خداوند چرا كه اين بارةدر )ع( ارض امام از وي ،مثال يارب. است داشته اي شيوه
  .)109 /3: 1403 ،مجلسي( پرسد  مي كنيم؛ اطاعت ها  آن از كه داد دستور و داد قرار

  نويسي  رديه 3.2.3
در ايـن  . اسـت  ائمـه  اصحاب ميان در گرايي  عقل شيوع گر بيان كوفه ةدرسم در نويسي  رديه
نويسي در اوج است تا جايي كه بـر ارسـطو و خيلـي از متفكـران       رديهجريان نقد و  ،عصر

شـود و هشـام     ميحتي نقد درون مذهبي هم . شود  ميخارج جهان اسالم نقد و رديه نوشته 
پـردازي    نظريهكوفه به لحاظ  ةدر مدرس. نويسد  ميبن حكم عليه ديگر متكلمان شيعه كتاب 

هشـام مفـاهيمي    مـثالً . اتفاق افتاده اسـت  آوري  شگفتهاي   حركتمباني كالمي  ةحوزدر 
اين نوع نگاه تا حدود صد سال بعد  .شود  ميكند كه از طريق نظام به معتزله معرفي   ميايجاد 

د و علم كـالم  ياب  ل ميانتقااز شكل شفاهي به مكتوب  ،كالم در اين دوره. هم شكل نگرفت
  .شود  ميمند  هقاعد

 اصـحاب  بـه  روزي )ع( كـاظم  امـام  مـثالً  گرفـت،   يمام انج ائمهگاه به امر  يسينو  هيرد
 و صـفوان  بـن  جهـم  پيـروان ( قدريـه  بـر  اي  رديه بگوييد حكم بن هشام به فرمود، خويش
كـار مبـادرت    نيـ گاه خـود اصـحاب بـه ا    و) 267: 1348 كشي،( بنويسد) جبر به معتقدان

  :جمله از شده ذكر بسياري هاي رديه حكم بن هشام از. كردند مي
»و الزنادقه علي الرد االثنين، اصحاب علي الرد 7الجواليقي هشام علي الرد ،اصـحاب  علي الرد 

  ).392/ 4: 1426 ميانجي،( »التوحيد في ارسطاطاليس علي الردو  المعتزله علي الرد الطبائع،
 يايه   نمونه طاق منؤم از خوارج بر رد نيز و المفضول إمامه في زلهعتالم علي الرد كتاب

 انتقـادي  هـاي   رسـاله  واقـع  در كـه  )186 /1 :1404 شهرستاني،( است نويسي    هيدر از ديگر
  .)656 :تا   بي شيرازي،( هستند
  
 )ع( ائمهگرايي در مكتب كوفه در اصحاب   عقلهاي   شاخص 3.3

  عقلي تحليل و موجود هاي گزينه بررسي 1.3.3
 بهتـرين  گـزينش  بـراي  موجود هاي گزينه تحليل و بررسي گرايي عقل هاي شاخص از يكي
 امتحـان  بـا  طـاق  منؤم و من كند  مي بيان كه اين از بعد روايتي در سالم بن هشام .ستها  آن

 تقصـد،  مـن  الـي  و نتوجه أين ندري ال«: گويد  مي نيست امام او كه دريافتيم جعفر بن عبداهللا
  .)213 /2 :1413مفيد، ( »الزيدية إلي المعتزلة، إلي القدرية، إلي المرجئة إلي نقول
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 و دعـا  ضـمن  و رفتـه  پيـامبر  قبـر  سر بر حكم بن هشام كه آمده ديگر روايتي در نيز و
 فاسـد  هـا   آن قـول  كه دريافت و انديشيد پس ؟بروم زنادقه سراغ   به آيا كرد  مي فكر ،استغاثه
 و) 251 /1: 1404 اصـفار، ( يافت فاسد را آنان باز و بروم خوارج سراغ   به گفت پس. است
 در )ع( ائمـه  اصـحاب  بنـابراين . يافـت  فاسد نيز را ها  آن قول بعد و برود هئمرج سراغ   به كرد فكر

 .بستند مي كار به حق به رسيدن براي را موجود هاي  گزينه تحليل و گرايي  عقل روش كوفه مدرسة

  قبلي هاي  آموزه مبناي بر استدالل 2.3.3
 باب در عبيد بن عمرو با را خود مناظرة )ع( صادق امام درخواست به حكم بن هشام وقتي
 از امام رضايت از حاكي كه كند  مي اي  خنده هشام زيباي استدالل از امام. كرد بيان امامت
 در او آموختي؟ كه از را استدالل اين كه پرسد مي وي از امام. است مناظره در او زيركي
 را بودم شنيده شما از چه آن .)228 /1: 1407 ،ينيكل( »اَلّفتُه و منك اخذته«: گويد   يم جواب
 مبناي بر استدالل و مأخوذات از خاص چينش و نظم و تأليف بنابراين. كردم منظم
 ميان در است گرايي عقل هاي شاخص از يكي و گرايي عقل پاية بر خود كه قبلي هاي آموزه

 هشت بر اسيق و نظر در را روافض ياشعر. شود  مي ديده كوفه مدرسة در ائمه اصحاب
 به معرفت كه است معتقد] هشام[ يو ديگو  يم و است دانسته حكم بن هشام جمله از فرقه
  .)52: 1400  ، اشعرى( شود   يم واقع استدالل و نظر از بعد خدا

  امتحان و اختيار 3.3.3
 به رسيدن براي است افراد كردن امتحان و گرفتن خبر گرايي عقل هاي شاخص از ديگر يكي
 حضرت وفات از بعد گفت كه است منقول سالم بن هشام از مختاركشي در. حقيقت و حق
 بود چنان گمان را مردم و بوديم طيبه مدينة در الطاق مؤمن ابوجعفر و من )ع( جعفر امام
 او به امامت پدر از بعد و است پدر مقام قائم است، مهتر پسر كه جعفر بن عبداهللا كه
 در و اند  شده جمع او نزد مردم كه ديدم و رفتيم عبداهللا نزد طاق مؤمن و من پس. رسد مي

 في االمر إن«: كه فرموده )ع( جعفر امام حضرت كه شده روايت اين به متمسك امامت
 پس. نباشد عيبي او در كه مادامي رسد مي تر  بزرگ به امامت يعني »عاهه به يكن لم ما الكبير
 در كه گفتيم او با و بوديم نموده الؤس او پدر از چه آن نموديم الؤس او از امتحان جهت
 كه پرسيديم ديگر .»درهم پنج درهم دويست هر در«: گفت است؟ واجب چيزي چه زكات

 واهللاكه  گفتم را او پس .»نيم و درهم دو«: گفت »شود؟    مي واجب درهم چند درهم صد در«
 ال«: گفت و برداشت آسمان سوي   به را خود هاي دست پس. دهد  نمي فتوا اين مرجئه كه

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  كالمي كوفه ةگرايي در مدرس عقل و عقل   18

  

 امام او كه فهميديم و آمديم بيرون نااميد او خانة از پس. »المرجئه تقول ما ادري ما واهللا
  .)372 ،371 /4: 1377 شوشتري،( نيست
 روش از اسـتفاده  بـا  حـق،  امام يافتن پي در آنان كه يابيم  درمي اصحاب عملكرد اين از
 ةزمين كه حقي هر به رسيدن و دريافتن ةشيو همين پس .دندكر  مي امتحان را مدعيان عقلي،
  .باشد كوفه مكتب اصحاب قبول مورد تواند مي است، فراهم او امتحان
 افتـاده  اتفاق وقايع در دقت ،شود مي برده) ع( صادق امام نزد هشام كه واقعه اين پي در

 امامـت  بـه  اختيـار  و امتحـان  بـا  هـم  باز هشام چون ،است اهميت حائزدر مالقات با امام 
 محض به امام كه است حالي در اين .»ينزف ال بحر هو فإذا فسألته«: گفت و برد پي حضرت

 إلـي  ال و المرجئـة  إلـي  ال«: بـود  گفته او به و كرده آگاه را او خود غيب علم از هشام ديدن
 روش پـس  .)همـان ( »إلّي إلّي إلّي الخوارج إلي ال و المعتزلة إلي ال و الزيدية إلي ال و القدرية
 .است بوده كوفه مدرسة در ائمه اصحاب روش امتحان و اختيار و گرايي  عقل

  خالف عقل سخنان بررسي 4.3.3
خـالف   سـخنان  كـردن  عرضه بررسي و گرايي  عقل كاركردهاي و ها شاخص از ديگر يكي

 به بتوان تا شوند  مي دانسته علم منبع كه است كساني و علم صاحبان بر برانگيز  الؤس وعقل 
  .رسيد واقع مطلب
 امـام  بـه  يو. داشـتند  را روش نيهم كوفه مدرسة اصحاب و بزرگان از سالم بن هشام
 بر كه خواهد مي او از حضرت«: شنيدم خطاب  ابي از را كالميكه  كند  مي عرض )ع( صادق

 از را شـبهه  )ع( امام بر كالم كردن عرضه با او و .)94 /26: 1403 ،يمجلس(» كند عرضه او
  .دكر دور خود

  ديگران هاي  ديدگاه كسب و پژوهش 5.3.3
 هاي  ديدگاه كسب و پژوهش گرايي  عقل هاي  شاخص و عقل كاركردهاي از ديگر يكي

 فردي روزي كه كند  مي نقل سالم بن هشام. است استوار گرايي  عقل ةپاي بر كه است ديگران
 بتوفيقه«: داد جواب او و »؟شناختي را خدايت چيز   چه به«: پرسيد احول مانعن بن محمد از
 بن هشام به و شدم خارج او نزد ازكه  گويد  مي سالم بن هشام .»هدايته و تعريفه و إرشاده و

 چه من ربك عرفت بما كه كند الؤس من از كسي اگر«: پرسيدم او از و برخوردم حكم
 أقرب ألنّها بنفس جالله جلّ اهللا عرفت« :كه بگو گفت جواب در حكم بن هشام »بگويم؟
  .)406 /36 :1403، مجلسي( »... و مؤتلفة اجزاء و مجتمعة ابعاضاً أجدها إنّي ذلك و ألي األشياء
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 كسـب  و پـژوهش  بـه  ،اسـت  كوفـه  ةدرسـ م برجسـته  اصـحاب  از كـه  هشام نيبنابرا
  .پرداخت  يم گرانيد هاي   هديدگا
  گوو  گفت هاي حلقه و مناظره مجالس در حضور 6.3.3
 هاي  حلقه و مناظره مجالس در كوفه ةدرسم بزرگان حضور گرايي  عقل يها  شاخص ازجمله
 ايـن  بـه  گـاهي . اسـت  داده نشان را خود گوناگون هاي شكل به حضور اين .گوستو  گفت
  .)103 /6 :همان( »... السالم عليه الصادق عند كنت«: گويد  مي سالم بن هشام كه شكل
 هشـام  كـه  داد  مي پاسخ امام و دكر مي االتيؤس امام از و آمد  مي فردي مثالً ،سپس و
 »... حاضـر  انـا  و ابوعبـداهللا  سئل«: گويـد  كه شكل اين به گاه و بود گوو  گفت اين شاهد

  .)173 /67 :1403مجلسي، (
 و )114 /1 :تا  برقي، بي(» ... لفالن يقول عبداهللا ابا سمعت« :گفت  مي كه بود شكل اين به گاهي و
 »... الحـق  اهللا ان امـراه  فسـالته  نسـوه  عليـه  دخلـت «: گفـت   مـي  كـه  بود شكلبدين  نيز گاهي

  .)788/ 25: 1386بروجردي، (
  كالمي آثار نگارش 7.3.3
 گريد يكي هستند، محور  مسئله يا محور  موضوع غالباً كه كوفه مدرسة در كالمي آثار نگارش

 اختيار و جبر يها  كتاب به توان  مي ها  كتاب اين جملة از. است گرايي  عقل هاي  شاخص از
 اثبات في و اإلماميه ،)392: 1426 ،يانجيم( سالم بن هشام از التوحيد ،)656: تا   يب ،يرازيش(

 القدر، و الجبر الوصية، اإلمامة، في التدبير ،)315: 1376 ،يحران( طاق مؤمن از الوصيتة
  .كرد اشاره )392 /4: 1426 ،يانجيم( حكم بن هشام از يرهغ و اإلستطاعة القدر، الحكمين،
 از است شده آوري  جمع مجالس صورت   به ائمه اصحاب مناظرات از بسياري است گفتني

 )392 /4 :1426 ميانجي،( حكم بن هشام از اإلمامه في المجالس ،التوحيد في المجالس: جمله
 كوفه ةمدرس ميراثي بقاياي از نشاني كه ،شاذان بن فضل اإليضاح كتاب از توان  مي نيز و

 .است مناظره و كالم ازجمله متعددي هاي بحث بر مشتمل كه برد نام ،دارد
  

  قيتحق جينتا. 4
 و دارد يا  ژهيـ و گـاه  يجـا  عقـل  كوفه مدرسةگرفت كه در  جهينت توان  يم شد گفته چه آن از

البتـه  . بودنـد  گـرا   عقـل از متكلمـان   ييگرا  عقل يها  شاخص اساس بر امامان يكوف اصحاب
 نبودنـد  منقطـع از نص  گرا  عقل معتزلةمانند  رايز ندارد، يمنافات ييگرا  نصآنان با  ييگرا  عقل

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  كالمي كوفه ةگرايي در مدرس عقل و عقل   20

  

و هـم در دفـاع از    نيو آنان هم در فهم معارف د بود توأم ييگرا  نص با شان  ييگرا  عقلبلكه 
  .كردند ميدفاع  قيحقا نيو از ا دنديرس  يم قيبه حقا يعقل و وح انيمعارف در تعامل م نيا

 استحسـان،  اس،يـ ق چـون  هم ييقرمزها   خطو  ها  تيمحدودعقل  مكتب، نيا دگاهيد از
  .دارد تعصب و خدعه و مكر دروغ،
 خـذ ا :از انـد  عبـارت  كوفـه  مدرسةدر  )ع( ائمه رةيسدر  ييگرا  عقل يها  شاخص يبرخ
 مـذاكره،  و وگـو   گفـت  به دادن اهميت امور، پيامدهاي به توجه نگري،  آينده اصول، از فروع

  .كالمي هاي روش اصالح و نقدو  ارزيابي علت، انيب
 منـاظره، شـامل   كوفـه  مدرسةدر  اصحابو  )ع( ائمه رةيسدر  ييگرا  عقل يها  شاخص

  .است يدين معارف دربارة قيتحق و سؤال ،يسينو  هيرد
 تحليـل  و موجـود  هاي گزينه بررسي هكوف ةمدرسگرايي در   عقلهاي   شاخصترين   مهم
 خالف عقل، سخنان ، بررسيامتحان و ارياخت، قبلي هاي  آموزه مبناي بر استدالل ها،  آن عقلي

 و گـو و  گفـت  هاي  حلقه و مناظره مجالس در حضور ،ديگران هاي  ديدگاه كسب و پژوهش
  .است كالمي آثار نگارش

 .است مدرسه نيا در ييگرا  عقل وسعت يايگو كوفه ةدرسم در ييگرا  عقلمتعدد  يها  شاخص
  

 

  ها نوشت   پي
مكان درس و آموزش و محل اجتماع متفكران و متكلمان و فيلسوفاني است كـه  مراد از مدرسه . 1

 ،در هـر مدرسـه  . مشتركي با هـم اتفـاق و اتحـاد دارنـد     يبند بوده و در آرا معين پاي يبه مذهب
 ؛فكري حـاكم و غالـب آن   وضعجغرافيايي و منطقة  )اول :دندار ينقش مهم اصلدو  كم    دست
مكتب كوفه پيـرو دو روش كالمـي و   . ثيرپذيرأثيرگذار و گاه تأهاي ت  اشخاص و شخصيت )دوم

 ةو نيمـ  دوم ةدر سـد  .حديثي بود و متكلمان و محدثان شيعه در اين شهر حضور فعالي داشـتند 
ايـن   ،در عصر غيبت. دار كالمي در كوفه وجود داشت  يك مكتب ريشه قمري سوم ةنخست سد

عنـوان     شهر موقعيت علمي خود را حفظ كرده بود اما همانند گذشته نبود؛ زيرا ظهور شهر قم به
بغداد موجبـات ضـعف فضـاي علمـي      ةگيري تدريجي حوز  مركز مكتب حديثي شيعي و شكل

 .كوفه را فراهم ساخت
كوفه، قـم،   ينه،مد مدارس توان  مي جمله از است،متفاوت  ها  آن بندي  تقسيممكاتب و مدارس و  تعداد. 2

 ؛94- 91 /1: 1425 ي،سبحان اهللا آية( برد نام راحلّه، بصره و خراسان  يراز،بغداد، نجف، اصفهان، ش ي،ر
  .)745- 741 /6: تا  بي ،النحل و الملل في بحوثو  سبحاني
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  :استدر مكتب كوفه  شانپذيري و مرجعيت ائمه در ميان اصحاب  هايي از امامت نمونه زيرموارد . 3
كنـد، مـؤمن    وقتي زيد بن علي از مؤمن طاق دربارة ياري خاندانش سؤال و درخواست مي

» باشد، با او همراهي خواهم كرد) يعني امام(اگر آن كس پدر تو يا برادرزادة تو «: گويد طاق مي
  ).356 :1377، يشوشتر(

ام كـه از مدينـه خـارج     عهد كـرده من با خدا «: عرض كرد )ع( حمران بن اعين به امام باقر
من از شيعيان  ،آقا«: عرض كرد »بپرس؟«: فرمود .»ال مرا بدهيؤكه جواب يك س مگر اين ،نشوم

خواست مطمـئن    يعني مي، )228: 1396مجلسي، ( »در دنيا و آخرت ،بلي«: فرمود »شما هستم؟
 .پذيري موفق بود  شود كه در پيروي از ائمه و امامت

: گويد من ميؤم »كني؟ چرا تقيه نمي«كند كه  اخذه ميؤمن طاق را مؤصحاب موقتي يكي از ا
 دهنـدة   ايـن بيـان نشـان    .»فرمـانبردارم  ،اگر امام تو را فرموده كه به من بگـويي سـاكت شـوم   «

 .)124: 1383رازي و ديگران، ... ( و استمن طاق از امام خويش ؤپذيري م  اطاعت
عـالم  » هوا«عاقله و جميع قواي باطني آدمي است و مراد از در اين حديث مراد از قلب قوة . 4

 .امكان است
  .ظاهر متناقض رسيده است ولي بايد دانست  گرايي اخبار به عقل رةدربا. 5

 يصـاب  ال اهللا ديـن  إنّ«اخبار نهي از عمل به قياس و استحسان و مخصوصاً اين تعابير كـه  
متوجـه  ) 252 /17، الوسـائل  مسـتدرك ( »الخبر سوء منزلهب اهللا انزل ما بغير الحاكم إنّ«و  »بالعقول

اخباري كه راجع به لزوم تمسـك بـه   . اند ابوحنيفه و پيروانش است كه راه افراط را پيش گرفته
هاسـت كـه بـراي عقـل       متوجه اشاعره و پيـروان آن  و و عترت و مالزمت با وحي است قرآن
  .اند عقلي شدهو منكر حسن و قبح   گونه اعتباري قائل نشده هيچ

نظر اماميه اين است كه مقررات اسالم را بايد با عقل سليم و عميق سنجيد و تحليل كرد و 
از نظر اصـول و مقـررات اوليـه    . احكام و مقررات آن را با روح هر زماني تطبيق كرد ،تعليمات
عتمـاد كـرد   بـه عقـل ا   بايـد اجزا  از نظر تحليل و تطبيق بند كتاب و سنت بود و پاي بايد كامالً

 .)764 /2 ؛504- 501 /1، 1375كليني، (
 باب در نظّام با حكم بن هشام مناظرة: است شده گزارش بسياري مناظرات حكم بن هشام از. 6

 با امامت، در برمكي بن يحيي با خوارج، رد و امامت دربارة اباض بن عبداهللا با خلود، و روح
 ضرار با امامت، در شامي مرد با امامت، در بصري عبيد بن عمرو با تثليث، دربارة نصراني جاثليق

 بن يحيي حضور در جرير بن سليمان با برمكي، خالد بن يحيي حضور در جنبي و عمر بن
 از جمعي با برمكي، خالد بن يحيي و هارون محضر در امامت موضوع در ضرار و بيان با خالد،

 سوي از عمر به مؤمنان امير خطاب خصوص در برمكي خالد بن يحيي با امامت، در متكلمان
 علت دربارة ضرار با شيعه، با خوارج از شخصي ازدواج دربارة خوارج از يكي با ،)ع( علي امام
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 صفت كه باره اين در ابوالهذيل با امامت، دربارة ابوعبيده با خود، به) ع( علي امام نكردن دعوت
 و برمكي يحيي بن جعفر حضور در متكلمان از جمعي با آن، غير نه است موصوف عين نه

 در) ع( علي سخن مورد در عامه نقل مورد در جمعي با ،)ع( علي امام افضليت بيان در هارون
 اثبات در ملحدان برخي با عالم، تناهي مورد در زرتشتي روحاني با وي، مرگ از پس عمر مورد

 و العوجاء ابي ابن با مورد، چند در ابوحنيفه با صفات، در سالم بن هشام با مناظره توحيد،
 با متعدد، موضوعات در و متفرق مجالس در شام اهل از گروهي نيز و ديصاني ابوشاكر

 ديگر نمونة) 303- 256: 1388 اسعدي،( كرد اشاره البصري االصم ابوبكر كيسان بن عبدالرحمان
 جنگ و كشتن و انزجار علت مورد در خوارج، از يكي ضحاك، با طاق مؤمن مناظرة ها،  مناظره

 عقالنيت و ذكاوت از حاكي حاضرجوابي و مناظرات ؛)200 /2 ،اآلمال منتهي) (ع( علي با
 كودك خلفا، از را خود حق) ع( علي نكردن مطالبه رجعت، مورد در ابوحنيفه با طاق مؤمن
 نيز و ،)407- 409 /3: 1371 طبرسي، ؛355 ،354: 1377 شوشتري،( امام مرگ و شده، گم

 مورد در حذره  ابي ابن با ،)218 /2: همان( كردن طالقه سه مورد در ابوحنيفه با او مناظرة
 مورد در العوجاء  ابي ابن با ،)396 /47 ،بحاراالنوار( اصحاب همة و ابوبكر بر علي يتلافض
   ،ابوحنيفه با كوفي فضال بن حسن بن فضال مناظرة يا) 251 /2 ،اآلمال منتهي( زوجات تعدد
 اثبات در ،بنويسند تا گفت مي را خود حديث و فقهي احكام اي عده براي كه   حالي   در
 در قاضي سوار با حميري سيد مناظرة و) 220 /2: 1371 طبرسي،(...  و) ع( علي يتلافض

 .برد نام توان مي را) 221 /2: همان( دوانيقي منصور حضور
 منؤم منظور است ممكن است؛ داشته الطاق شيطان علي الرد عنوان با حكم بن هشام كه يا  هيرد. 7

 محمدرضـا  للشيخ ،»منه المفيد الشيخ موقع و نظوره نشانه، ماميه،اإل عند الكالم« ←( نباشد طاق
  .)اميرخاني علي ةترجم ،)ره( الجعفري

  
  منابع
  .مجيد قرآن
 دارالكتـب : تهـران  ،شـاهرودي  محمدي عبدالعلي ةترجم ،االخبار معاني ).1377( علي بن محمد ،هيبابو  ابن

  .سالميهاإل
  .نيمدرس ةجامع: قم ،ديالتوح). ق 1398(ي عل بن محمد ه،يبابو  ابن
  .ياسالم انتشارات دفتر :، قمالفقيه اليحضره من ).ق 1413(ي عل بن محمد ه،يبابو  ابن
 :مصحح و محقق ،آله و عليه اهللا صلي الرسول آل عن العقول تحف). ق 1404( علي بن حسن ي،نحرا شعبه  ابن

  .مدرسين ةجامع: قم ،غفاري اكبر علي
  .العربي التاريخ مؤسسة: بيروت ،العرب لسان). ق 1416( مكرم بن محمد، منظور  ابن
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: قـم  فرجـي،  مجتبـي  :مصـحح  و محقـق  ،السالم عليهم االئمه مكاتيب ).ق 1426( علي ،احمدي ميانجي
 .دارالحديث

  .اسالمي فرهنگ و علوم پژوهشگاه: قم ،حكم بن هشام ).1388( عليرضا ،ياسعد
  . ويسبادن: آلمان ،اشتاينر فرانس ،المصلين اختالف و اإلسالميين مقاالت ).ق 1400( الحسن ابو اشعرى،

 :تهران، خوانساري محمد الدين  جمال :مترجم و شارح ،دررالكلم و غررالحكم شرح ).1366( عبدالواحد ،يآمد
  .تهران دانشگاه انتشارات

  .مجمع الفكر اإلسالمي: ، قماالصول فوائد). ق 1424(انصاري، شيخ مرتضي 
  .سالميهاإل دارالكتب منشورات :قم ،المحاسن). تا    بي( خالد بن محمد بن احمد ،يالبرق

  .سبز فرهنگ: تهران ،عهيالش ثيجامع االحاد). 1386( نيحس آقا ،يبروجرد
 ترجمـة  ،»منـه  المفيـد  الشـيخ  موقـع  و تطـوره  نشـانه،  اإلماميه، عند الكالم«. محمدرضا الشيخ الجعفري،
  .اميرخاني علي

  .يالرض فيالشر: قم ،الصواب يال القلوب ارشاد ).ق 1412(ي عل بن حسن ،يلميد
  ).ع( صادق امام ةمؤسس: قم ،هياإلمام عهيالش ديعقا يعل االضواء). تا  يب( جعفر ،يسبحان
  ).ع( صادق امام ةسسؤم: قم ،نحلل و الملل يف بحوث). تا  يب( جعفر ،يسبحان
 و محقـق  ،الكـافي  اصول شرح في الوافي الكشف). تا  بي( محمد الدين  معين بن محمدهادي شيرازي، شريف

  .دارالحديث :قم ،فاضلي علي :مصحح
  .دارالمعرفه :بيروت ،النحل و الملل ).ق 1404( عبدالكريم، الشهرستاني

  .هيسالما انتشارات: قم، نيمنؤالم مجالس). 1377( نوراهللا القاضي ،يشوشتر
  .السالم هميعل تيالب آل ةسسؤم :قم ،عهيالش وسائل). ق 1409( حسن بن محمد ،يعامل حر خيش
 ةسسـ ؤم: مصـحح  و محقـق  ،العبـاد  يعلـ  اهللا حج همعرف يف رشاداإل). ق 1413( محمد بن محمد د،يمف خيش

  .ديمف خيشجهاني  ةكنگر: قم السالم، هميعل تيالب  آل
  .رضوي قدس آستان :مشهد ،ولي استادة ترجم ،مالياأل ).تا  بي( محمد بن محمد د،يمف خيش

 ةسسؤم: تهران، خواجوي محمد :صححم ،الكافي اصول شرح ).1383( ابراهيم بن محمد شيرازي، صدرالدين
  .يفرهنگ قاتيتحق و مطالعات

 اهللا تيآ مكتبه: قم ،)هميعل اهللا يصل( محمد آل فضائل يف الدرجات بصائر). ق 1404( حسن بن محمد صفار،
  .يالنجف يالمرعش

  .يمرتضو: تهران ،غفاري اكبر علي شرح و ترجمه ،اللجاج اهل علي االحتجاج). 1371( يعل بن احمد، يطبرس
  .هيدريالح المكتبه: نجف ،االخبار غرر يف االنوار مشكاة). ق 1385( حسن بن يعل ،يطبرس
  .هيسالماإل دارالكتب :تهران، االخبار من اختلف هايف االستبصار ).1390( حسن بن محمد ،يطوس
، تحقيـق جـواد القيـومي    يكشـ  برجـال  المعـروف  الرجـال،  معرفه ارياخت ).ق 1427( حسن بن محمد ،يطوس

  .مؤسسة النشر االسالمي: االصفهاني، قم
  .اسالمي ةانديش و فرهنگ ةپژوهشكد انتشارات سازمان: تهران ،عقل و فقه). 1386( ابوالقاسم ،دوست يعل
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  .النشر ةسسؤم :مشهد ،يالكش رجال ).1348( زيالعز عبد عمربن بن محمد ابوعمرو ،يالكش
 محمـد  و غفـاري  اكبـر  علـي  مصـحح،  و محقـق  ،الكـافي ). ق 1407( اسـحاق  بن يعقوب بن محمد، ينيكل

  .االسالميه الكتب دار: هرانت آخوندي،
  .االسالميه علميه فروشي كتاب :تهران مصطفوي، ةترجم ،كافي اصول). 1369( عقوبي بن محمد ،ينيكل

  .العربي التراث احياء دار :بيروت ،االنوار بحار ).ق 1403( تقي محمد بن باقر محمد ،يمجلس
  .االسالميه: ، تهرانجهان و آسمان). 1351(ي تق محمد بن باقر محمد ،يمجلس
 جلـد  ةترجم( )ع( باقر محمد امام و سجاد حضرت يزندگان ).ق 1396(ي تق محمد بن باقر محمد ،يمجلس

  .هياسالم :تهران ،يخسرو يموسترجمة  ،)االنوار بحار 46
  .هيسالما :تهران ،يخسرو يموس ةترجم ،احتجاجات). 1379(يتق محمد بن باقر محمد ،يمجلس

  .السالم عليهم البيت آل ةمؤسس :قم ،الوسائل مستدرك). ق 1408( نورى محدث
  .االسالمي النشر موسسه: قم ،نياع بن زرارة مسند). ق 1413( ريشب خيالش المازندراني، المحمدي

 ).ره( خميني امام پژوهشي و آموزشي ةسسؤم انتشارات مركز: قم ،ورزي عقل آيين). 1383( نيحس، زاده يمهد
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