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تحلیل گفتمان حدیثی شیعه؛ مطالعه موردی کتاب الحجة در کافی
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سعید موسوی سیانی
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سجاد مرادی
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محمدباقر دالوندی
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نقش خوانشهای گوناگون میراث حد یثی شدیعه در شدل دهدی بده ند ش
ناربران گفتمانهای شیعی و نشملشهای گفتمانی بر سدر فف دیری صد یح از
این میراث ،بازان یشی جوامع ح یثی را ب یار ضدروری سداخته اسد ب بررسدی
نتاب الحجة از مجموعهح یثی نافی به ع وان یک نمونه برای این بازان یشی بدا
بهرهگیری از روش ف لی ِ انتقادیِ گفتمان ،موضوع مقاله حاضر اس ب بر اسدا
پیشفرض این روش ،هدر مدتن فقدر برسداخته بافتدار فدارییی خدود نی د

و

میفوان با یک ن ش بی اگفتمانی به یک راهبرد گفتمانی آفری شگر فب ی شدود و
نقشی برسازن ه ن ب
نارب

به بافتار فارییی خود اجرا ن ب

این روش برای ف لی نتاب الحجة نشان میده نه شدیخ نلی دی

(دب923هبق) به م ظور یافتن راهی برای برونرف

از ب رانهای جامعه شدیعه در

.1فارغالتحصیلدکتریتاریخاسالمازدانشگاهشیراز( .)saeidmoosavi_1369@yahoo.com
.2دانشجویدکتریتاریخاسالمدردانشگاهلرستان( .)sajjad67moradi@gmail.com
.3دانشجویدکتریعلومقرآنوحدیثدردانشگاهاراک( .)saeeddalvandi88@gmail.com
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عصر غیب

صغرا نه با فراگیر ش ن عق گرایی شیعی همزمدان بدود ،دسد

بده

ن شی بی اگفتمانی زدب بر این اسا  ،او در ن ار پذیرش دی گاه ح یثگرایان قم
درباره علم ائمه

 ،مینوشی از برداش

متهم به فقصیر آنان فاصله بگیرد و با

برج ته ساختن باورهای معطوف به وحیانی و الهامی بودن م ابع علم ائمده

،

حیافی فازه به عق شیعی در آن شرایر ب رانی ده ب

کلیدواژگان :آموزه امامت ،کتاا اکااا ی ،کلینای رازی ،تحلیا انتقاا ی گفتماا،،
حدیثپژوهی.
 .1مقدمه

کارکرد دین و گفتمانهای دینی در ساماندهی به زیست فردی و اجتماعی کاربران ادیان،
زمینهساز کشمکش گفتمانی اندیشهوران و کاربران گفتمانهاا در مادرد بازنمااییِ چهار
حقیقیِ دین شد است .گفتمانهای شیعی از این قاعد مستثنا نیساتند .چناانکاه تااریخ
اندیشه شیعی ،مؤید کشمکشهای گفتمانی در میان شیعیان است .تداوم این کشمکشها
در روزگار جدال سنت و مدرنیته و همچنین ،بازتابندگیِ خادانشِ گفتماانهاایِ شایعی از
میراث حدیثی در تحدالت کالن اجتماعی ،بازاندیشی میراث اندیشگی شایعه را ضارورتی
حیاتی نمدد است.
کتاب الحجة از مجموعه اصول کافی کلینی ،نمونهای از میراث فکری شیعه
است که گفتمانهای سنتگرا ،بنیادگرا و ترقییخیوا در تیش بیرای فرافکنیی
مطلوبهای گفتمانی خود بر آن هستند .اجرای چنین نقشیی ،کیاربران ااریر در
کشمکش این گفتمان را به بازخوانی این میراث جریان ساز شییعه برمییانگییدد.
نویسند مقاله اارر ،تحت تأثیر همین نقش است که بازشناسی گفتمان جایگییر
در این میراث اندیشگی شیعه را در مقاله پی میگیرد و بیه ایین پرسیش پاسی
می دهد کیه اصیول کیافی تحیت تیأثیر کیداط شیرایی تیاریتی و بیا توجیه بیه
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شاخصههای کداط گفتمان شیعی صورتبندی شد است؟

به بیانی دقیقتر ،تحلیل گفتمان شیعی حاکم برکتابالحجة کافی ،مسئلهای است که
پاسخ به آن در این مقاله دنبال میشدد .فهم دقیقتر از تحلیل گفتمان حدیثی شیعی که از
آن ،به عندان مسئله مقاله یاد میشدد ،وابسته به روشن سازی مفاهیم گفتماان و تحلیال
گفتمان است .بنا بر تعریف میشل فدکد1596-1591( 1م) گفتمان ،مجمدعه گااار هاایی
است که به زبان امکان میدهد دربار مدضدعی خاص در لحظه تااریخی خاصای ساخن
بگدید ،یا دانش مربدط به آن مدضدع را بهگدنهای بازنمایی کند.

9

منظدر او از گفتمان ،نظامی است که شید ادراک انسان از واقعیت را تعیین میکناد و
آن را مقید و محدود میسازد 3.در اینجا ،گفتمان شید ای خاص برای سخن گفتن دربار
جهان و فهم آن و یا یکی از وجد آن است .به زبانی دقیقتر ،منظدر از گفتمان این است
که زبان در چارچدب قالبهایی ساختاربندی شد است و انسانها به هنگاام مشاارکت در
1
حدز های مختلف حیات اجتماعی در گفتار خدد از این قالبها تبعیت میکنند.
با تدجه به این تعریف از مفهدم گفتمان ،تحلیل گفتمان رهیافتی در تحلیل قالبهاای
مدرد استفاد در گفتار و کردار آدمیان است 9.به تعبیر دیگر ،تحلیل گفتمان به راز زدایی از
پیچیدگیها و بدیهی فرض نکردن چیاها و به چالش کشیدن تقلیلگراییهایی میپردازد
که در ساختارهای گفتمانی فهم ،امکان طبقهبندی و تفسیر جهان را برای کاربران گفتمان
فراهم میکنند .تحلیل گفتمان برای محقق کردن این هدف به تعبیه ساازوکار مناساب و
6
اعمال آن در کشف و تبیین ارتباط متن با کارکردهای فکری و اجتماعی آن میپردازد.
1. Michel Foucault.
.2هال،معنا،فرهنگوزندگیاجتماعی،ص .58
.3قهرمانی،تحلیلانتقادیگفتمان:رویکردنشانهشناختی،ص .03-33
.0یورگنسنوفیلیپس،نظریهوروشدرتحلیلگفتمان،ص .11
.8همان،ص .15
گفتمانشناسیرایجوانتقادی،ص .168

.6یارمحمدی،
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بر این اساس ،هادف ندیساندگان مقالاه حاضار از تحلیال گفتماان حادیثی شایعه،
بازشناسی قالبهای فکر شیعی و اصدل بدیهی عقل شیعی است که در نسبت با یک بستر
تاریخی شکل گرفته است و امکان کردار گفتمانی 1را برای کاربران خدد متصدر میساازد.
الحجة کافی است .این کتاب یکی از

متعلَق چنین تحلیل گفتمانی در مقاله پیش رو ،کتاب
تأثیرگذارترین میراثهای حدیثی شیعه است که پیشتر نیادمن 9باه تحلیال گفتماان آن
پرداخته است .نیدمن در تحلیلی که از اصدل کافی ارائه میدهد به شرایط بافتاری بغداد به
عندان محل تدلید و عرضه کتاب ارجاع میدهد.
بر اساس گاارش نیدمن ،اندیشه گران شیعی در بحبدحه ظهادر حادی گرایای سانی،
اتحاد میان حدی گرایان با سایر مخالفان شیعه و در شرایط بحرانی غیبت امام دوازدهام
به اباارهای عقل گرایانه از تفسیر تا تحلیل تدسل می جدیند تا به وسیله آن با احیای اتحاد
سابق میان دربار ،معتاله و تشیع از منافع جامعه شیعه حفاظت نمایند ،اماا اتفاقااتی چادن
تهدیدات پس از دعدت حالج ،مرگ حسن بن مدسی و ابدسهل اسماعیل بن علی ندبختی
بهعندان شاخصترین نمایندگان عقلگرایی شیعی ،دستدر دربار دربار تخریب مسجد براثا،
استمرار مدفقیت های قرمطیان ،ظهادر شالمغانی ،حمایات درباار و گروهای از شایعیان از
شلمغانی و در نهایت ناتدانی اولیای امدر در دفاع از شیعیان در برابر قیام ضد شیعی الهاام
گرفته از حنابله ،خبر از آیند متالال این اتحاد میداد.
در این شرایط ،کلینی کتاب خدد را به مانند واکنشی از جانب گفتمان حدی گرای قام
در برابر اوضاع و احدال برآمد از آمیا گفتمان عقلگرا و گفتمان مبتنی بر سلسله مراتاب
1. Discursive Practice.
.2اندرونیومن)(Andrew J. Newmanمحقق،مورخونویسندهبریتانیاییتااریخاساالموایارانو
استادمطالعاتاسالمیوخاورمیاناهدردانشاگاهادینبارواساکاتلنداسا وباهپاووه وتادریسدر
حدیثمیپردازد .

حوزههاییمانندتاریخشیعهدوازدهامامی،تاریخفقهاسالمیومطالعات
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متبدع نخبگان بغداد ندشت .بر این اساس بادد کاه دو کتااب اول اصادل کاافی ،تمایال
نخبگان شیعه دوازد امامی بغداد را در تمسک به عقل ،زیر سؤال برد و در واقع اساتدالل
نمدد که باید فقط به ارشاد ائمه

بهعندان یگانه منبع علم مراجعه کرد.

به عقید نیدمن ،تفاوت شرایط بافتاری قم و بغداد سابب کام رنگای و تعادیل برخای
احادی در مجمدعه حدیثی او شد .به بیان دقیق تر ،غلبه برخادرد عقال گرایاناه در میاان
شیعیان بغداد سبب شد که کلینی با وجدد روایت احادی قمی رایج در میان معاصرانش ،از
تأکید منظم و گسترد بر اشکال خارقالعاد تار علام و تدانااییهاای ائماه
نماید.

خاددداری

1

نیدمن با وجدد تحلیلهای ارزشمندی که ارائه مینماید ،تصریح چندانی به مفروضاات
هستیشناسانه ،معرفتای و روشای خادد نادارد .تصاریح او باه چاارچدب نظاری خادیش
میتدانست زمینه بهتری برای درک و پذیرش استداللهایش فراهم نماید .از سدی دیگر،
باید تدجه کرد که بازشناسی و تحلیل گفتمان متدن ،تنها به یک روش و چاارچدب واحاد
اشار ندارد و میتداناد باه شاید هاا و روشهاای متنادعی از تحلیال گفتماان انتقاادی
فرکالف1511(9م) تا روانشناسی گفتمانی صدرت بگیرد.
با عنایت به این امر ،طرح راهبردها و چارچدب پژوهش ضرورتی انکارناپاذیر در فهام
بهتر میراث حدیثی شیعه دارد .تحلیل انتقاادی گفتماان ،چاارچدب نظاری مسالم فارض
شد ای است که به وسیله آن به بازشناسی قالبها و ساختارهاای عقال شایعی در کتااب
الحجة میپردازیم .باید تدجه کرد این شید رویارویی با متن ،یگاناه روش تحلیال متادن
نیست .ندیسندگان این مقاله با تدجه به قابلیتهایی که مفروضات و راهبردهاای تحلیال
انتقادی گفتمان در تبیین چگدنگی صدرتبندی میراث حدیثی شیعه دارد ،کاربسات آن را
در این مقاله مفید فاید یافتند.
شکلگیریتشیعدوازدهامامی،ص .305-58
.1نیومن،دوره 
2. Norman Fairclough
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در تحلیل انتقادی گفتمان ،متن در نسبت با بافتهاای کاالن فرهنگای ،اجتمااعی و
سیاسی تحلیل میشدد .به بیانی دقیقتر ،رابطهای دیالکتیکی 1میان کردارهای گفتمانی و
مدقعیت ها و ساختارهای اجتماعی برقرار مایشادد .شارایط اجتمااعی و فرهنگای بافتاار
تاریخی ،گفتمانها را شکل میدهد و آنها را تحت تاثر خادد قارار مایدهاد و در مقابال،
گفتمانها بر این شرایط و ساختارهای اجتماعی تأثیر میگذارند .به تعبیر دیگر،کردارهاای
گفتمانی ابعاد غیر گفتمانی جهان اجتماعی را به همان انداز بازتدلید میکنند و یاا تغییار
میدهند که دیگر ابعاد جهان اجتماعی به گفتمانها شکل میبخشند 9.در واقع ،گفتمانها
هم برساخته بافتارهای تاریخی هستند و هم برسازند مؤلفههای بافتارهای تاریخی.

از سدی دیگر ،برای تحلیلگر انتقاادی گفتماان ،ماتن نماددی عینای از مفروضاات
جهانبینی است .گفتار و ندشتار مدجددیتهایی خنثی نیستند .آنها ابااری تنید در رواباط
قدرت هستند که جهت تثبیت گفتمانهای متبدع به خدمت گرفته میشدند .ماتن از ایان
طریق ،اندیشهها و رفتارها را در چارچدبی معین و با جلد ای طبیعی میگنجاند و درصادد
مشروعیتدهی یا مشروعیتزدایی برمیآید .آنچه تحلیلگر انتقادی گفتماان در سار دارد،
آشکارسازی این ارتباطات پنهان و غیرطبیعی سازی ساختارهایی با جلد های طبیعی است.
در واقع ،آنان در پی آگاهی بخشی و افاایش هدشیاری نسبت به این مسئله هستند که
چگدنه زبانی که مبتنی بر مفروضات عقل سلیم است در روند سلطه برخی بر برخی دیگر،
اجرای نقش میکند؟ و اینکه چگدنه مفروضات عقل سالیم در رابطاهای ایادئدلدژیک باا
قدرت شکل میگیرند؟ 3در این میان ،بینامتنیت 1و بیناگفتمانیت 9مفاهیمی هستند که باه
1. Dialectic.
.2قهرمانی،تحلیلانتقادیگفتمان:رویکردنشانهشناختی ،ص .03-35
.3همان،ص .11-35
4. Intertextuality.
5. Interdiscursivity.
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کمک تحلیلگر انتقاادی گفتماان در آشاکار نماددن رابطاه ماتن باا شارایط تااریخی و
کارکردهای ایدئدلدژیک متن میآیند.
بر این اساس ،متن را نمیتدان در خأل و خارج از روابط بیناامتنای و بیناگفتماانی آن،
فهم یا تحلیل کرد و باید به رابطه آن با بستر اجتماعی و فرهنگی و شبکه بینامتنی تدجاه
کرد .این ندعی تأکید بر ماهیت تاریخی متدن است .حال ،بینا گفتمانیت ندعی از بینامتنیت
است که در آن ،گفتمانهای مختلف با یکدیگر مفصلبندی میشدند .بنابراین ،هار ماتن
صدرت جذب شد و دگرسان شد متدن دیگر یا به تعبیر دیگر ،برآیند برهمکانش متادن
دیگر است 1.نکته مهم در این میان ،آن است که با مفصلبندی جدید گفتمانها ،خطادط
مرزی در درون یک نظم گفتمانی واحد و در میان نظمهای گفتمانی مختلف تغییر میکند.
بر اساس این مفصلبندی است که دو گدنه ،کردار گفتمانی شکل میگیرد .نخسات،
کردارهای گفتمانی آفرینشگر که در آن ،گدنههای گفتمان باه شاید تااز و پیچیاد ای
ترکیب میشدند و نشانه و نیروی محرک تغییرات گفتمانی و بهتبع آن ،تغییرات اجتمااعی
و فرهنگی هستند .ندع دوم ،کردارهای گفتمانی هستند کاه گفتماانهاا در آن باه شاید
متعارف و معمدل ترکیب میشدند و به همین جهت ،نشانه ثبات نظم گفتمانی حاکم و در
نتیجه ثبات نظم اجتماعی حاکم هستند و به تداوم آن کمک مینمایند.

9

دستیابی به چنین شناختی از سنخ کردار گفتمانی که کلینی از آن پیروی میکند ،تنها
به وسیله بازشناسی مؤلفههای تعینبخش بافتار تاریخی او امکانپاذیر اسات .بار هماین
اساس ،فرضیه ندیسندگان آن است که کلینی در چارچدب چنین منطقی از روابط گفتمانی
و متأثر از مؤلفههای بحرانآفرین بافتارِ تاریخی آن بدد که به نگاارش مجمدعاه حادیثی
کافی پرداخت .به نظر میرسد بحران غیبت و کشامکش گفتماانی اندیشادران شایعی در
.1قهرمانی،تحلیلانتقادیگفتمان:رویکردنشانهشناختی ،ص .11-16
.2یورگنسنوفیلیپس،نظریهوروشدرتحلیلگفتمان،ص .125
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خصدص این شرایط جدید ،مهمترین مؤلفه بافتار تاریخی کلینی بادد کاه او را باه سامت
کنش بیناگفتمانیِ آفرینشگرِ جذب عناصار جریاانهاای کالمای شایعه و صادرتبنادی
گفتمانی سدق داد که پاسخی به شرایط جدید بدد.
 .2بافتار تاریخی حاکم بر نگارش کتاب الحجة
اگر برساختگرایی اجتماعی را همچدن مبانی هستیشناسی و معرفتی تحلیل انتقاادی گفتماان
بپذیریم ،در آن صدرت باید برای اشکال معرفت ،خاستگا ها و ریشههای انسانی قائال شادیم و
فرآورد های معرفتی را بازتابدهند عالیق ،منافع و نیازهای گرو ها در نظر بگیریم.
بر اساس این نگرش که با عندان ایاد تعاین اجتمااعی و فرهنگای معرفات شاناخته
میشدد ،اشکال مختلف معرفت ذاتی ذهان انساان نیساتند .بلکاه ،آنهاا بازتااب یکای از
شید های وجدد انسانی هستند .به بیانی ساد تار ،اگار معرفات یاک برسااخته تااریخی و
محصدل شید های تفکر ،عالیق و منافع ما در واقعیت باشد در آن صدرت ،هرگدنه تحلیل
و بررسی دربار چنین معرفتی ،ناگایر از در نظر گرفتن مؤلفههاای ماؤثر بافتاار تااریخی
حاکم بر آن است.

1

از همین روی ،بازشناسی مؤلفههای بافتار تاریخی حاکم بر نگارش کتاب الحجة ،شرط
فهمی دقیقتر از این مجمدعه حدیثی است .بحران غیبت صغرا و کشمکشهای گفتمانی
متعاقب آن که در قم و بغداد شکل گرفت ،مهمترین مؤلفههای بافتار تاریخی شیخ کلینی
بدد که کتاب الحجة را تعین بخشید.

کلینی 9در یکی از بحرانیترین دورانهاای تااریخ تشایع باه نگاارش اصادل کاافی

پرداخت .شهادت امام حسن عسکری

(. 939-962ق) سرآغاز این بانگا تااریخ تشایع

مثابهفرهنگ،ص .81-22
به 
مککارتی،معرف  
 .1
.2محمدبنیعقوبکلینیدرمیانهقرنسومهجریدرروستایکُلِینیاکُلاینباهدنیااآماد.ساالدقیاق
والدتویمعلومنیس .اوسالهایپایانیعمرخوی رادربغدادسپریکاردوباهساال325ه.قکاه
همزمانباپایانغیب صغرابوددربغدادوفاتیاف  .
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بدد؛ زیرا با شهادت امام حسن عسگری

06

و در شرایطی که تدلد فرزند ایشاان از بیشاتر

شیعیان پنهان شد بدد و تنها معدودی از معتمدان امام یازدهم از آن مطلع بددند ،بسیاری
از شیعیان به ویژ در عراق سردرگم شدند .اخاتالف بار سار جانشاینی اماام یاازدهم باه
انداز ای جدی بدد که بر اساس گاارش ندبختی ،شیعیان در این مدضدع به چهارد فرقاه
تقسیم گردیدند.

1

متأثر از چنین شرایطی است که شیخ صدوق(. 329-391ق) به دور پس از وفات امام
عسااگری

 ،عناادان عصاار حیاارت ماایدهااد 9.در ایاان هنگااام ،عثمااان باان سااعید

عمری(. 962ق) از وکالی امام حسن عسگری

 ،مردم را از وجدد فرزند ایشان و امامت

آن فرزند پس از پدر خدد باخبر ساخت .ادعای او از سدی بخش بارگی از جامعه شیعه باه
ویژ قم پذیرفته شد .در مقابل ،گرو هایی چدن فطحیه امامت جعفر بن علای(. 921ق) را
قبدل کردند .طرفداران او منحصر به فطحیه نبددند و بسیاری از اصاحاب اماام یاازدهم،
جانب او را گرفتند.

3

دلیل این امر این بدد که امام حسن عسکری

بدون فرزندی که برای بیشتر ماردم

شناخته شد باشد ،جامعه را ترک کرد بدد 1.حسن بن مدسی ندبختی(د 329 .یاا 312ق)
در این بار میندیسد:
چون در ظاهر فرزندی از او نیافتند ،میراث او را در میان بیرادر  ،جعفیر و
مادر تقسیم کردند.

5

.1نوبختی،فرقالشیعة،ص .50
کمالالدینوتمامالنعمة،ج،2ص .105
.ابنبابویه ،
 2

.3مدرسیطباطبایی،مقدمهایبرفقهشیعه،کلیاتوکتابشناسی،ص163-180؛اقبالآشتیانی،خانادان
نوبختی،ص .135-131
.0اشعریقمی،تاریخعقایدومذاهبشیعه(المقاالتوالفرق)،ص .153
.8نوبختی،فرقالشیعة،ص .50
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گدیا شیعیان در آن زمان تصدر نمیکردند که غیبت امام دوازدهام تاا مادت طادالنی
ادامه یابد .شیعیان میپنداشتند که ایشان با رفع خطرات و با بهبدد شرایط به زودی ظهدر
مینماید و مانند سایر امامان به اجرای امدر امامت اقدام خداهد کرد .بر اساس باور عمدمی
شیعیان ،این ظهدر باید تا زمانی که معتمدان گداهی دهند به وجدد ایشان زناد بددناد و
چهر ایشان را میشناختند ،رخ میداد .بهگدنهای که برخی انتظار ظهدر ایشان را تا شاش
سال پس از غیبت داشتند.
بههرحال ،انتظار بیشتر شیعیان این بدد که امام دوازدهام پایش از رسایدن باه چهال
سالگی ظهدر خداهند کرد 1.عدم تحقق این انتظارها ،شارایطی پار از تردیاد و حیارت در
جامعه شیعه به وجدد آورد .به ویژ آنکه برخی ،شرایط اواخر قرن سدم هجری را خالی از
خطرها و عدامل پیدایش غیبت امام میدانستند9.در نهایت این شک و تحیار سابب شاد،
گرو های بارگی از شیعیان در همه مناطق به تغییار ماذهب روی آورناد .بغاداد پایتخات
3

دولت عباسی یکی از این مناطق بدد.

فضای شک و تحیر به این دلیل پدید آمد که غیبت مبنای استدالل امامیه در ضرورت
را با مشکل مداجه کرد بدد؛ زیارا امامیاه بار

وجدد امام منصدب و زند پس از پیامبر

اساس قاعد لطف ،وجدب نصب امام را ضروری میدانستند ،اما با غیبات اماام دوازدهام،
نصب ایشان بیفاید و لغد تلقی میشد.

1

بهایرواییشیعه،مؤیداینامراس (براینمونه،ر.ک:کلینی،اصولکافی،ج،2
.1احادیثموجوددرکتا 
ص023؛مدرسیطباطبایی،مکتبدرفرآیندتکامل،ص .)153
کمالالدینوتمامالنعمة،ج،1ص .55-55
.2شیخصدوق ،
.3همان،ص .30-0
ارائهیکچنیناستداللیازسویمخالفاناس .اودر
.0گزارشموجوددرکمالالدینوتمامالنعمةمؤید 

میگویندبهقول
ائمهپی ازاونشانبدهیدو 
اینبارهمینویسد«:مخالفانمامیگویند،امامزمانرامانند 
شماپسازوفاتپیامبراکرم،یازدهامامظاهرشدهاندوهرکدامشانباناموشخصخودبینخاصوعام
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01

از سدی دیگر ،غیبت مباحثی مانند طدل عمر امام ،چگدنگی بهر مندی از دانش ایشان
و دالیل غیبت را در پی داشت که در میان امامیه ند پدید بددند .برای تبیین این مباح و
دفاع از آن در برابر مخالفان امامیه ،راهی به غیار از روشهاای کالمای مخالفاان وجادد
نداشت .بنابراین ،اندیشدران شیعی بغداد ،عقلگرایی معتالی را ابااری مناسب دفاع یافتند.

1

به تعبیر دیگر ،همزمانی غیبت آخرین امام با ظهدر و رواج بیش از پیش ،مکتب الهیات
دیالکتیکی و عقالنی و ریشه دواندن خردورزی در میان نخبگان ،متفکران امامیه را ناگایر
به مسلح شدن با اباارها و روشهای رقبای اهل سنت خادد کارد .ایشاان باا ایان روش
میتدانستند در مباحثات عقیدتی با آنها مقابله نمایند و در میان حفظ و نجات مکتب خادد
از یکسد و تفاوت عقاید خدد با ایدئدلدژیهای غالب از سدی دیگر ،ندعی سازش برقارار
کنند.

9

در این دوران ،گروهی از معتالیان امامی مذهب ،عقل را در همه شاناختهاای خادد،
بینیاز از وحی میدانستند و تأکید مینمددند که خرد آدمی در شناخت پروردگاار پایش از
ارسال رسدالن و پس از آن حجت است .این تأکید آنان به ندعی بینیازی عقل به وحای
در شناخت پروردگار بدد .آنان هرگدنه بداء را برای خداوند نفی میکردناد .منکار هرگدناه
نقصان یا تحریف در قرآن بددند و قرآن مدجدد را همان قرآنی میدانستند که خداوناد بار
پیامبر

نازل کرد است .همچنین ،آنان به برتری پیامبران و مالئکه بر ائماه

بااور

اماممانندائمهپی ازخود،آشکارومعروفنباشدامرامام آنیازده

معروفومشهوربودهاندواگراین
واسطهنبودنوعدمامکاندس یابی
امامقبلازاو،تباهوبیهودهمیگردد.همچنانکهامرصاحبالزمانبه 
بهاوتباهوبیهودهمیگردد»(شیخصدوق،کمالالدینوتمامالنعمة،ج،1ص)01-02؛هامچناین،ر.ک:
درسدههایمیانه،ص233؛جبرئیلی،سیرتطورکالمشیعه،ص .56

هاوفرقههایاسالمی

مادلونگ ،
مکتب
شکلگیریمدرسهکالمیبغداد،ص .165
ادهخضرآباد،عوامل 
.1حسی 
.2امیرمعزی«،صفارقمیوکتاببصائرالدرجات»،امام پووهی،ش،0ص .55
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داشتند 1.البته ،گرو های عقلگرای شیعی دیگری ،همچدن خاندان ندبختی وجدد داشاتند
که از ر یافت عقلگرایان بهر های بسیار بردند.

خاندان ندبخت که بیشتر آنان از شیعیان بددند ،یکى از حلقههاای زنجیار عقالنیات
شیعى در قرن سدم تا پنجم هجری به شمار میآیند .دو تن از اعضاى این خاندان؛ یعناى
ابدسهل اسماعیل ندبختى(. 311-932ق) و حسن بن مدسى ندبختى(د 329 .یاا 312ق)
تدانستند رگههایی از عقالنیت برآمد از حکمت یدنانى و کالم معتالى را در کاالم شایعى
وارد کنند و با مفصلبندی جدیدی از عناصر در دسترس در مقابل نصگرایان ،مدضاعى
مجاا اتخاذ کنند.

9

به تمام زبانها و حرفهها را بر اسااس عقال واجاب

خاندان ندبختی ،معرفت ائمه

میدانستند .آنان منکر هرگدنه وحی به ائمه

و ظهدر معجا به دست اماماان و یااران

ایشان بددند .با بررسی کالم شیخ مفید(. 336-113ق) میتدان استنباط کرد که ندبختیان
ارتباط ائمه را با مالئکه نمیپذیرفتند و معتقد بددند در قرآن فاونیهای اتفاق افتاد اسات
و قسمتهایی حذف شد است 3.در پایان باید گفت که آنان منکر ارتباط ائمه و پیامبر
با مردم پس از وفات ایشان بددند.

1

گفتمان عقل گرای شیعی متأثر از ندبختیان ،اصادل اعتقاادى معتالاه را در خصادص
صفات و عدل خداوند پذیرفت .آنان با هر ندع ،تصدر انسان انگاراناه از خداوناد مخالفات
میکردند و به اختیار انسان قائل بددند .همچنین ،ایشان رؤیت خداوند را مردود میدانستند
و علیه این باور که خداوند ،افعال بشر را خلق میکند به استدالل میپرداختند.

9

ییها،ص .10-60
زادهخضرآباد،کالمامامیهپسازدورانحضور،نخستینواگرا 
.1حسینی 
.2اقبالآشتیانی،خانداننوبختی،ص .132-131
.3شیخمفید،اوائلالمقاالتفیمذاهبوالمختارات،ص .33-21
.0جبرئیلی،سیرتطورکالمشیعه،ص .332
درسدههایمیانه،ص .180

هاوفرقههایاسالمی

.8مادلونگ ،
مکتب
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عقلگرایان شیعه همچدن معتاله ،تفکیکی میاان حادز عمال عقال و نقال برقارار
مینمددند و معتقد بددند که حجت عقل در مرتبه برتر و مقدم بر حجت سمع قارار دارد و
تکالیف سمعى مبتنى بر تکالیف عقلى است .ایشاان مادعی بددناد ،فهام راساتی دعادت
پیامبران جا از طریق اثبات عقالنى برخى امدر مدرد ادعاى شرع ممکن نیسات .آناان باه
تقدم علم تدحید و عدل بر پذیرش راستی پیامبران قائل بددناد و ایان امادر را مبتناى بار
حجت عقل میدانستند .از این رو ،طریق عقل را بر طریق شرع مقدم میشماردند 1.در این
9

میان ،دانشدران شیعی قم مدضعی متفاوت اتخاذ کردند.

گرایش غالب فکری در قم ،حدی گرایی بادد کاه باه تبیاین باورهاای اعتقاادی در
چارچدب نص التاام داشت .در واقع ،آنان به دنبال تبیین معارف اعتقاادی از طریاق نقال
روایات بر جای ماند از اهل بیت

و ارائه یک منظدمه معرفتی سازگار و روشن بددناد.

به همین جهت ،نظریهپردازیهای کالمی متکی بر داد های عقلی و تبیینهاای خاارج از
متن روایات در ناد مشایخ قمی جایگاهی نداشت و آنان نسبت باه جریاانهاای کالمای
خدشبین نبددند.

3

این نگا بدبینانه به وسیله پار ای از روایات تقدیت میشد .ایان گارو از روایاات کاه
شامل نقد برخی از متکلمان یا نهی شید های کالمای بددناد باه وسایله مشاایخ قام در
.1کمپانیزارع«،جایگاهعقلدرمکتبکالمیبغداد»،کتابماهدین،ش،150ص .28
هایرواییمیتواننددلیلمعتبریبرمخالف اهلقمباروش


.نقدهایمشایخقمبراهلکالمدرمجموعه
2
عقلگراییباشند(براینمونه،ر،ک:صدوق،کتابالتوحید،بابالتهیعنالکالموالجدالوالمراءفیاهلل
عزوجل) .
.3طریقاشخاصیمانند،نجاشیوشیخطوسیفقطبهکتاباصلهشامبنحکماسا کاهیاککتااب
رواییاس .اینمطلبشاهدیبربیاعتناییاهلقمبهبقیهآثارهشامبنحکماسا کاهرنگایکالمای
دارند .
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مجمدعههای حدیثی گردآوری شدند .از این مداضع برمیآید که دانشادران قمای در پای
تبیینهای برون دستگاهی و رویارویی با اندیشههای رقیب نبددند.
باید تدجه کرد که دیدگا قمیها نسبت به ائمه

1

در تمام زمانها ،یکساان نبادد

است و دارای فراز و نشیبهایی بدد است .بررسی تغییر حاالت جناب احمد بن محمد بن
عیسی( 921یا . 992ق) دربار مشخصات و صفات ائمه

این امر را تأییاد مایکناد.

9

یکی از بخشهای مشهدر در نظام باورهای قمیان آن بدد که عد ای از اهل حادی قام،
ائمه

را به عندان علمای ابرار میشاناختند و منکار بعضای از صافات آن بارگاداران،

هم چدن عصمت بددند 3.در مقابل ،گروهی از اندیشدران شیعی ،مخالف این دیدگا قمیان
بددند و آنان را مقصر مینامیدند 1.مفدضه نامی است که این گرو از اندیشمندان شایعی
به وسیله مخالفان به آن شهرت یافتند.
.1طالقانی،مدرسهکالمیقم،ص .11-16
.2اخراجوبازگش دوبارهاحمدبنمحمدخالدبرقیمیتواندمصداقیازاینتغییرعقیدهباشد.چنانکاه

ابنالغضائریدراینبارهمیگوید«:احمدبنمحمدبنعیسی،اوراازقمتبعیدکرد.سپساورابازگرداند
وازاومعذرتخواس ».؛یکیدیگرازموارددالبردیدگاهقمیهادرخصوصعصام ،ساخنانشایخ

صدوقاس .شیخصدوقدربخ احکامسهومنالیحضرهالفقیهدراینبارهمینویسد«:هماناغاالتو
مفوضهکهخدا،ایشانراازرحم خوددوربداردسهووفراموشیرسولخاداراقباولندارنادوقائال
هستنداگرجایزباشدکهپیامبرخدادرنمازکهجایحضورقلباس سهونماید،پاسممکاناسا در
تبلیغاحکامدچارسهوشود».شیخصدوقدرادامهبهنقلازاستادخود،ابنولیادماینویساد«:نخساتین
مرتبهدرغلویانقطهشروع،نفیفراموشیوسهوازپیامبراس واگرجایزباشدکهاخباارواردهدرایان
بارهراردکنیمجایزخواهدبودکههمهاخبارراردکنیموردهمهاخبار،مستلزمابطاالدیانوشاریع 
اس »(ر.ک:ابنبابویه،منالیحضرهالفقیه،ج،1ص .)885-888

 .3بنابرنقلشیخمفید،عدهایازاهلقم،ائمهراعالمبهتماامیاحکاامنمایدانساتند(شایخمفیاد،تصاحی 
اعتقاداتاإلمامیة،ص)136،138؛اینمطلبدالل داردکهعدهایازاهلقمبهعصم اهلبی قائلنبودند .

.براینمونه،شیخمفیددراینبارهمینویسد«:ماباجماعتىازاهلقمبرخوردنمودیمکهبهوضاو در

0
دینتقصیرروامىداشتند.آنهاائمهاعلیهمالسالماراازحدّخودپایینترآوردندوگمانمىکردندکاه
ائمهبسیارىازاحکامدینىرانمىدانندتااینکهبادق نظروفکرعمیقدرقلوبآنانعلمبهآناحکام
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گفتمان مفدضه ،امامان را مدجدداتی فراطبیعی وانمدد میکرد و تأکید مینمادد ،دلیال
اساسی احتیاج جامعه به امامان این است که آنان محدر و قطب عالم آفرینش هستند و اگر
یک لحظه ،زمین بدون امام بماند درهم فرو خداهد ریخت 1.کاربران این گفتمان ،اماماان
آلمحمد

را دارای علم نامحدود و علم بر غیب و قدرت تصرف در کائنات میدانساتند.

در دیدگا آنان و برخالف گفتمان غالت ،ائمه

خدا نبددند ولی خداوناد کاار جهاان از

خلق ،رزق و اختیار تشریع احکام را به آنان تفدیض کرد بدد 9.برای شناخت شاخصههاای
گفتمان شیعی مفدضه میتدان به مدارد پایین اشار کرد:
پیامبر

و ائمه

اولین و تنها مخلدقاتی هستند که باه طادر مساتقیم باه دسات

قدرت حق و از ماد ای متفاوت با سایر بشر آفرید شد اند3؛ خداوند قدرت و مسئدلیت امدر
عالم را به ایشان واگذار نموده است ،پس هرچاه در جهاان اتفااق افتاد از آناان اسات1؛
پیداشودوحتىماباشخصى(ازقمىها)برخوردنمودیمکهقائلبودائمهاعلیهمالسالمابراىبهدس 
آوردنحکمشریع ،بهرأىوظنونپناهمىبرندو(اینقمىها)باایاناوصااف،باازخاودراازعلماا
مىدانندواینبدونشبههتقصیراس (».ر.ک :شیخ مفیاد،تصاحی اعتقااداتاإلمامیاة،ص)136،138؛

همچنین،سیدبحرالعلومدررجالخودبهنقلازشهیدثانیمطلبیرانقلمایکنادکاهبعضایازشایعیان

اند.اودراینبارهمینویسد«:وأماإسنادالقاول

حضراتمعصومیندرآنزمان،قائلبهعصم ائمهنبوده
بالرأیالىاألئمة

 فالیمتنعأنأنیکونکذلکفیالعصرالمتقدموقدحکاىجادیالعالماة-قاد 

سره-فیکتاباإلیمانوالکفرعنالشهیدالثانی-طابثراه:-أنهاحتملاالکتفاءفایاإلیماانبالتصادیق
بامامةاألئمة-علیهمالسالم-واالعتقادبفرضطاعتهموإنخالعنالتصدیقبالعصمةعنالخطأوادعاى:
أنذلکهوالذییظهرمنجلرواتهموشیعتهم،فانهمکانوایعتقدونأنهم
طاعتهم،مععدماعتقادهمالعصمةفیهموأنهم

علماءأبارار،افتارضاللاه

معذلککانوایحکمونبإیمانهموعدالتهم»(بحرالعلاوم،

رجالالسیدبحرالعلومالمعروفبالفوائدالرجالیة،ج،3ص .)223
.1کلینی،کافی،ج،1ص .115
مقدمهایبرفقهشیعه،ص .08،33
.2مجلسی،بحاراالنوار،ج،26ص10؛مدرسیطباطبایی ،
.ابنبابویه،رسائلشیخصدوق،ص101-106؛شیخصدوق،عیوناخبارالرضا،ج،2ص .055
 3
.0مجلسی،بحاراالنوار،ج،28ص .28
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ائمه

کارهایی همچدن خلق ،رزق ،میراندن و مانند آنها را انجام میدهناد1؛ اماماان از

همه چیا ،حتی غیب آگا هستند9؛ مالئکه بر آنان فرود میآیند و ائمه معجااتی را بهوسیله
آنها به ظهدر میرسانند3؛ ائمه

تمامی زبانها و صناعات را میدانند1؛ ایشان زبان همه

انسانها و حیدانات را میفهمند؛ آنان مانند پیامبر

 ،وحی دریافت میکنند؛ ایشان دارای

علم نامحدود هستند و روحشان در همهجا حضدر دارد.

9

کلینی(د. 395 .ق) متأثر از این شرایط تاریخی و کشمکشهای گفتمانی رایج در ایان
دور به نگارش مجمدعه حدیثی خدد پرداخت.
 .3تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ کتاب الحجة
اگر نظریه برساختگرایی اجتماعی مبنی بار آنکاه هار ندیساند  ،براسااس انگیاا هاای
شخصی و یا اجتماعی به نگارش آثار خدد میپردازد و همچنین ،شرایط و بافتاار تااریخی
ندیسندگان ،تعین بخش چنین انگیا هایی است را بپاذیریم در آن صادرت ،فهام عمیاق
اصدل کافی و بهویژ کتاب الحجة مرتبط با بازشناسی کنش متقابل میان بافت تاریخی و
انگیا های کلینی خداهد بدد.
در این میان ،کلینی بسیار بینظیر است؛ زیرا برخالف بسیاری از ندیسندگان میراث که

پرد از انگیا های تدلید آثارشان برنمیدارند ،بهوضدح به بیان انگیا های نگاارش اصادل
شه
.1چلونگروصادقانی«،بررسیتناسبمیانآراءمفوضهوپیروانشیعیابنعربیدربابخلق »،اندی 
نویندینی،ش،36ص .132-58
.2شیخمفید،المصانفاتالشایخالمفیاد،االعتقاادوالمازار،ج،8ص130؛سایدمحمادهاادیگرامای،
سدههایاسالمی»،امام پووهی،ش،0ص .153-158
«مالحظاتیدربارهگفتمانتفویضدرنخستین 
.3شیخمفید،اوائلالمقاالت،ص .21
جریانهاوبرآیندها،ص .225

.0صفریفروشانی،غالیانکاوشیدر
.8شیخمفید،اوائلالمقاالت،ص .21
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کافی میپردازد و سرنخهایی از شرایط تاریخی حاکم بر نگارش کتاب ارائه میدهد .او در
این کتاب به خدبی از فضای تاریخی عصر خدد و ارتبااط آن باا انگیاا هاای خادیش در
تدوین کتاب پرد برمیدارد .کلینی ابتدا از یکی از دوستانش که هدیت او برای ما روشان
نیست ،یاد میکند که از روزگار خدد گالیه دارد و در این بار میندیسد:
مردمان روزگارمان بر ماندن بر جهالت همداسیتان هسیتند و در آبیاد کیردن
را های آن میکوشند و از علم و عالمان دوری میگدیننید تیا آنجاکیه بیاوجود
آنان چیدی نماند است که علم و دانش نیروی خود را از دست بدهید و از مییان
مردط رخت بربندد و ریشه آن بتشکد ،چراکه دلتو کرد اند که بر جهل تکییه
کنند و علم و عالمان را تبا سازند

1

در نخستین رویارویی با این نقل ،شاید به این نتیجه برسایم کاه ماراد او از جهالات،
خنثی بددن مردم در سنجش و ارزیاابی معرفتای باورهاای ایشاان اسات ،اماا کلینای باا
تدضیحاتی که در ادامه میدهد از سخن خدد ،رفع ابهاام مایکناد و اشخاصای را کاه در
باورآوری به عقل رایج عرفی تکیه میکنند ،مصداق جاهالن میداند .کلینی در ایان باار
میندیسد:
پرسید ای که آیا مردط اق دارند که بر جهالت و دینداری ناآگاهانه بمانند؟
زیرا آنان به مرز دین درآمد اند دراالیکه مطابق پسند خود(استحسان) بیه همیه
امور دین اقرار دارند و بر همین رو و با تقلید کورکورانه از پدران و نیاکان و
سران رشد یافتهاند و در خرد و کشن چیدها بر عقل خود تکیه زد اند.

2

این سخنان کلینی به وضدح از مدضع منفی او نسبت به گفتمان عقلگارای رایاج در
بغداد ،پرد برمیدارد .حال با انکار رویکرد عقلگرایانه متأثر از معتالاه باه وسایله کاافی،
.1کلینی،اصولکافی،ج،1ص .31
.2همان .
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را گریا از آن چیای که او جاهلیت مینامد چه میتداند باشد؟ به نظر میرسد ،کلینی تنها
را گذر از این جاهلیت را تکیه بر کتاب خدا ،سنت پیامبر

و اهلبیت

میداناد .باه

همین دلیل است که در این بار میندیسد:
هر که دینش را از کتاب خدا و سنت پیامبر

بگیرد ،کیو هیا از جیا بیه در

روند و هرکه دینش را از دهان این و آن بگییرد ،همیانهیا او را از دیین بییرون
کنند.

1

این پاسخ ،مدضع کلینی را در گفتمان مقبدل و متبدع او آشکار میسازد .گفتمان شیعی
حدی گرای رایج در قم و تقدم نقل در برابر عقل ،همان پاسخ شایستهای است که کلینی
درصدد انطباق با آن برمیآید .سخنانی که کلینی در ادامه بیان میکند ،نشان میدهند که
این شرایط ناپسند ،گسترشی عام یافته بدد است .او در این بار میندیسد:
به همین دلیل است که ادیان فاسد و مذاهب زشت و ناپسند که شیامل همیه
شرایی کفر و شرک است در میان مردط روزگار ما رخنه کرد است.

2

اکندن بهتر میتدانیم ،انگیا نگارش اصدل کافی را دریابیم .گدیاا کلینای در تاالش
برای ارائه را گریای برای این شرایط بدد .اکندن پرسش این است که گاینه کافی بارای
عبدر از این شرایط چه امری است؟ پاسخ کلینی در مقدمه کتاب چنین است:
پس هرکه را خداوند بتواهد توفیق دهد و ایمانش ثابت و برقرار بماند بیرای
او اسبابی را فراهم میآورد تا دینش را از کتاب خدا و سینت پییامبر بیا علیم
یقین و بصیرت فراگیرد و چنین کسی در دین خود از کو هیای اسیتوار پابرجیاتر
است و هر که را بتواهد رها کند و دینش عاریه و امانت باشد اسباب استحسان،
.1همان،ص .1
.2همان،ص .31
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تقلید و تاویل بدان علم و بصیرت را برایش فراهم سازد.

1

باید به این نکته تدجه کرد که در دیدگا کلینی و بر خالف اهل سنت ،قرآن و سانت
نیاز به کسی دارند که تأویل آنها و فهم صحیح آنها را برای مردم بازشناسااند .در دیادگا

درگذشت «خداوناد باه دسات اماماان هادایت از خانادان

کلینی ،پس از آنکه پیامبر

پیامبرش ،دین خدد را روشن ساخت ،را تقرب و هدایت خدد را هدیدا کرد و درهای باطن
چشمههای علمش را گشدد».

9

این سخنان ،پرد از جایگا شاخصههای گفتمان حدی گرا در ذهن کلینی برمیدارند و
بر فاصله گرفتن کلینی از گفتمان حدی گرای قم داللت میکنند .شاکاف او باا گفتماان
حدی گرای قم از آن جهت است که بر منابع وحیاانی و الهاامی داناش ائماه

تأکیاد

میکند .این برداشت کلینی ،دال بر یک کنش بیناا گفتماانی اسات کاه باهواساطه طارد
برداشت اهل تقصیر قم از منابع دانش ائمه

و جذب عناصار فکاری گفتماان مفدضاه

دربار وحیانی و الهامی بددن دانش ایشان محقق میشدد.

کلینی در ادامه برای اینکه طرح خدد را در رد تکیه بر استنباط شخصی در امدر دین و
تکیه بر عقل کامل سازد ،انسانها را به دو گرو تقسیم مینماید .گروهی سالم و تندرست
و گروهی بیمار و علیل .آنان که سالم هستند ،بار تکلیف الهی در داناشانادوزی و امار و
نهی مردم را بر عهد دارند و بیماران مکلف به دانشاندوزی از سالمان هساتند .بناابراین،
بندگان در محدود امر و نهی قرار دارند و مأمدر هستند کاه ساخن حاق گدیناد و اجااز
ندارند بر جهالت باقی بمانند .خداوند ،آنان را به پرسش و فهام دیان فرماان مایدهاد و
میفرماید که از اهل ذکر بپرسید ،اگر نمیدانید.
.1همان .
.2همان،ص .35-31
.3همان،ص .25

3
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از آنجا که بنا بر روایات مدجدد در اصدل کافی ،ائمه

مدلدل اهال ذکار هساتند،

جای تردید باقی نمیماند که کلینی در تالش برای پرهیا از آگاهی مردم به حدود دین از
طریاق روشهااای مقباادل عقاالگرایااان زمااان اساات و آنااان را بااه فراگیاری دانااش از
سرچشمههای آنکه دوازد امام هستند ،فارا مایخداناد .باه هماین دلیال از زباان اماام
میفرماید:
هر که دینش را از کتاب خدا و سنت پیامبر بگیرد ،کیو هیا از جیا بیه در
روند پیش از آنکه او از جا به در رود و هیر کیه دیینش را از زبیان ایین و آن
بگیرد ،همانها او را از دین بیرون میکنند و هرکیه امیر و ییت میا را از قیرآن
نشناسد نمیتواند از فتنهها کنار گیرد و دین سالم به در برد.

1

از این روی در آرای کلینی ،هیچ دانشی ضروریتر از دانش دین نیست و هیچ خطری،
باالتر از عمل به گمانهای بیاساس در این قلمرو نیست .پس خداوند ،گمراهی هرکس را
که خداسته است ،او را به دامان استحسان ،تقلید و تأویلهای جاهالنه میافکند و خداوند،
هدایت هرکس را خداهان است ،او را با یقینی استدار به سرچشمه کتاب و سنت پیامبر
رهنمدن میسازد.

9

ممکن است از شرحی که کلینی دربار انگیا نگارش اصدل کاافی مایدهاد ،چناین
برداشت شدد که او تنها از منظر گفتمان حدی گرای بغداد به تدوین مجمدعه حدیثی خدد

پرداخته است ،اما برخالف این پیش پنداشت اولیه ،دساتهبنادی احادیا کتااب الحجاة،
خالف این تصدر ساد انگارانه را اثبات میکند .در واقع ،کردار گفتمانی کلینی بار کنشای
بینا گفتمانی داللت میکند که در آن ،عناصر مطلدب ندیسند از میان گفتمانهاای رایاج
در جهان اسالم ،به ویژ از بعد پاسخگدیی به بحرانهای زمانه ،برگاید میشدد.
.1همان،ص .38-30
.2همان،ص .31-36
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دستهبندی روایات کالمی کافی ،این امر را تأیید میکند؛ زیرا او نظامی ،ابتکاری پدید
آورد که از یک جهت ،ناظر بر مسائل محدری آن دور در منازعات فرق و مذاهب بدد و از
سدی دیگر ،تالش میکرد در ترتیبی منطقی ،بیشاتر مباحا کالمای را در کتااب خادد
پدشش دهد .ویژگی مهم دیگری که در اصدل کافی بهویژ کتاب الحجة دید مایشادد،
تالش ندیسند برای پایان بخشیدن به مجادالت کالمی درون مذهبی شیعیان با تکیه بر
نقاط محدری و سعی در گردآوری دیادگا هاای گدنااگدن پیرامادن آن اسات .بررسای و
طبقهبندی روایات کتاب الحجة مؤید این امر است.

 .4طبقهبندی احادیث کتاب الحجة
کتاب الحجة دربردارند هاار و پاناد حدی است .در این مقالاه بارای تساهیل در ارائاه
برداشت کلی از محتدای روایات کتاب الحجة ،ایان روایاات را هشات گارو طبقاهبنادی
مینماییم.
 .1مسئله غیبت و روایات پیرامدن آن؛  .9مسئله علم امام و ماهیت آن؛  .3مسئله نص
بر والیت ائمه
ائمه

؛  .1مسئله اثبات والیت ائمه

؛ .9مسئله تاریخ تدلد ،وفات و فضاایل

؛  .6مسئله نیاز جامعه به حجت؛  .2مسئله معیارهای تشاخیص اماام و  .9مسائله

وجدهات مالی متعلق به امامان

.

در ادامه به شرح هر یک از این مدارد و تعداد روایاتی میپردازیم که در این حادز هاا
استفاد میشدد.
 .5مسئله ماهیت علم امام و تواناییهای شگفتانگیز او( 161روایت)

یکی از مهمترین سرفصلهایی که کلینی در آن از چارچدبهای گفتمان حدی گرای قام
خارج میشدد ،مسئله منابع علم امام است .در واقع ،یکی از استداللهایی کاه بسایاری از
شیعیان به ویژ غالت و مفدضه در بح های کالمی خادد باا رقباای اهال سانت ارائاه
مینمایند و با این وسیله میکدشند در صالحیت خلفاا از جهات بار عهاد گارفتن مقاام
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جانشینی پیامبر

تردید ایجاد کنند ،تأکید بر منبع الهی دانش آنان و ماهیت خارقالعاد

و متمایا این دانش است.
بهر مندی و گاینش این گرو از احادی از سدی کلینی ،ندعی کانش بیناا گفتماانی
است که با چشمپدشی از باورهای گفتمان اهل تقصیر قم و جذب دیدگا گفتمان مفدضه
در زمینه منابع وحیانی علم امامان تحقق مییابد .البته ،کنش بینا گفتمانی کلینی به معنای
کنار گذاشتن تمامی دیدگا های گفتمان حدی گرای قم نیست .چنانکه پایشتار اشاار
شد ،رهیافت کلینی در دفاع از مداضع خدد ،متأثر از حدی گرایان و علیه عقلگرایان بغداد
است.
نکاه
پراکنش محتدایی و عددی این روایات بدین شارح اسات 5 :روایات در باار ایا 
ائمه

اهل ذکر هستند؛  3روایت در انتساب این آیه به ائمه

که آنها کسانی هستند

که میدانند و دشمنان ایشان کسانی هستند که نمیدانند؛  3روایت در ایانکاه ائماه
راسخان در علم هستند؛  9روایت در اینکه خداوند به ائمه

علام مایدهاد و آن را در

سینههای آنان ثبت مینماید؛  1روایت دربار اینکه ائمه

بندگان برگایاد ای هساتند

که خداوند علم را به ایشان به ارث میدهد؛  9روایت در اینکه سرچشمههاای علام نااد
اهلبیت

است؛  6روایت در اینکه ائمه

روایت دربار پنج روحی که در ائمه

معیارهای حق و باطل در علدم هستند؛ 3

وجدد دارد و  9روایت دال بر آنکه ائمه

علام

غیب ندارند.
آنچه تاکندن دربار دستهبندی ماهیت دانش ائمه

ارائه کردیم ،شکاف یا اختالفای

جدی با حدی گرایی قم نشان نمیدهد ،اما سایر روایاتی که کلینی در ادامه این سرفصال
ارائه مینماید ،حکایتگر فاصله گرفتن او از آرمانهای اهل تقصایر قام 1اسات .بار ایان
.سخنانشیخمفیدوشیخصدوقیکیازدیگرمستنداتیهستندکهدالبرغالببودناندیشههاایاهال

1
میکند
تقصیردرمیانقمیهااس .شیخمفید،مطلبیراازابنولیدکهدرزمانخودشیخالقمیینبود،نقل 
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اساس ،او در هم انطباقی با شاخصههای گفتمان مفدضه ،سایر روایات را ارائه مینماید که
به شرح زیر هستند:
را در بعاد علمای تقدیات

 6روایت دربار روحی که خداوند به واساطه آن ،ائماه

میکند؛  3روایت در اینکه امام جدید در آخرین لحظه از عمر امام پیشین از علم او آگاا
میشدد؛  2روایت در اینکه هر امامی ،امام پس از خدد را میشناسد؛  3روایت در ایانکاه
ائمه

هرگا نیاز به دانستن چیای داشته باشند ،خداوند به آنها میآمادزد؛  9روایات در

اینکه ائمه

زمان مرگ خدد را میدانند؛  9روایت در اینکه ائماه

باه تماام امادر

آسمان و زمین و حدادث آیند علم دارند؛  3روایت در تقسیمبندی علدم ائمه
مابدر و حادث؛  19روایت در اینکه ائمه

نبی نیستند ،بلکه محادث و مفسار هساتند؛

 12روایت در تفدیض امدر دین به رسدل خدا
ائمه

به غابر،

و ائمه

؛  1روایت در اینکه خداوناد،

را از علیین 1و دشمنان ایشان را از ساجیین 9آفریاد اسات؛  11روایات دال بار

ارتباط میان ائمه

متدسمین 3هستند و

با فرشتگان و اجنه؛  9روایت در اینکه ائمه

دوستان و دشمنان را میشناسند؛  19روایت در اینکه علم پیامبران و ادامه به جانشین آنها
از امامان به ارث میرسد؛  3روایت در اینکه ائمه
 9روایت دال بر علم غیب ائمه

اسام اعظام خداوناد را مایدانناد؛

؛  5روایت دال بر آنکه علم تفسیر قارآن و چگادنگی

اجرای احکام خدا در شب قدر به وسیله فرشاتگان باه ائماه

آمادزش داد مایشادد؛

درجهغلو،نفیسهوازنبیواماماس .پسازاینمطلبشیخمفید،ابانولیادراباه
دربارهاینکهاولین 
سببایناعتقادازمقصرهمعرفیمیکند(شیخمفید،تصحی االعتقااد،ص)138؛هامچناین،کاالمشایخ
آنکهاهالیقمازسویمفوضهبهتقصیرمتهممیشوند،قرینهایاس بررایج
صدوقدراالعتقاداتدرباره 
ابنبابویه،االعتقادات،ص .)101
بودنمقصرهخواندناهلقم( 
.1مکانیکهدرآسمانهفتمقراردارد(ازهرى،تهذیباللغة،ج،3ص .)123
.ازنامهایجهنماس (فراهیدى،کتابالعین،ج،6ص .)86

2
.3بهمعناینشانشنا اس .بهکسانیکهعلمغیبهمدارند،گفتهمیشود .
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 2روایت دال بر آنکه بر علم ائمه

 ،همدار افاود میشدد و  1روایات دال بار آنکاه

خداوند ،علدمی را که پیامبران و فرشتگان میدانند به ائمه

آمدخته است.

چنانکه از دستهبندی روایات برمایآیاد ،کلینای باه جاذب باورهاای مفدضاه اقادام
نمینماید و دیدگا های گفتمان عقلگرای بغداد و حادی گرایاان قام نسابت باه داناش
امامان

را به چالش میکشد .به تعبیر دیگر ،صدرتبندی او از روایات حکایتگر یاک

کنش گفتمانی آفرینشگر از سدی او است.
در واقع ،تالش کلینی در گاینش روایات از میان گفتمانهای رایج آن دور  ،حکایتگر
آن است که کتاب الحجة ،نمایند گفتماان حادی گارای قام نیسات .کلینای بارخالف
باورهای تقصیری رایج در میان قمیها به گاینش و جذب دساتهای از احادیا گفتماان
مفدضه اقدام مینماید و از این طریاق ،پاساخ و راهبارد عقالگرایاان را بارای رهاایی از
چالشهای متأثر از بحران غیبت صغرا به چالش میکشد.
 .6مسئله معیارهای تشخیص امامان حق و منصوب الهی(66روایت)

زیستن در شرایط غیبت و در زمانی که مدعیان بسیاری برای امامت وجدد داشتند ،نیاز باه
ارائه معیارهایی برای تشخیص امامان منصدص الهی را ضروری میساخت .کلینی با درک
این ضرورت در البهالی بابها و بخشهای مجمدعه حدیثی خدد ،روایاتی را ارائه میکند
که با تکیه بر آن ،شیعیان تدانایی بازشناسی امامان حقیقی از مادعیان دروغاین را داشاته
باشند.
بر این اساس است که کلینی 96 ،روایت را به معیارهای شناسایی امامان و تشاخیص
حق از باطل در امر امامت اختصاص میدهد .با این روایتها و سایر روایاتی که در مبح
علم امام ارائه مینماید ،میتدان به معیارهایی چدن علم به غیب ،علم دقیق باه اصادل و
فروع دین ،علم به ضمیر و حدی نفس مردم و علم به حدادث و رویدادهای گذشته ،حال
و آیند دست یافت .به نظر میرسد ،چنین معیارهایی در هام انطبااقی باا شاخصاههاای
گفتمان مفدضه شکل میگیرد.
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همچنان که پیشتر اشار شد ،جای گرفتن باورهای گفتمان مفدضه نشان میدهند که
کلینی از دیدگا گفتمان حدی گرای قم که متهم به تقصیر بادد ،باه نگاارش و گااینش
احادی نمیپردازد .بلکه ،او در یک کنش بینا گفتمانی به جذب عناصر گفتمانی مفدضه به
میآورد به مانند
مانند منتقدان اهل تقصیر قم میپردازد .سایر روایاتی که او در این مسئله 
روایات باال با صراحت به معیارهای شناساایی اماام منصادص الهای داللات ندارناد ،اماا
سرنخهایی را ارائه میدهند که شیعیان بر اساس آنها ،تدانایی شناسایی اماام را باه دسات
آورند .این روایات به شرح زیر است:
 9روایت دربار اینکه کمی سن امام به امامت او زیانی نمیرساند؛  3روایت دربار این
که امام را به غیر از امام غسل ندهد؛  9روایت دربار ایانکاه ائماه

کتااب پیاامبران

پیشین ،مانند انجیل و تدرات را میدانند؛  9روایات درباار ایانکاه امامات پاس از اماام
حسین

همیشه در میان فرزندان ایشان است؛ 13روایت دربار اینکه ائمه

انگشتر رسدل خدا

سالح و

را همچدن نشانههای امامت به ارث مایبرناد و  13روایات درباار

اینکه امامان دارای جامع علی

 ،مصحف فاطمه

 ،جفر سفید و سرخ و نشاانههاای

پیامبران پیشین هستند.
 .6مسئله غیبت( 61روایت)

مجمدعه روایاتی که در این مسئله آورد شد اسات ،شارایط بحرانای شایعیان را پاس از
درگذشت امام حسن عسگری

تا زمان کلینی نشان میدهد .کلینی حدود  31روایت را

به شرایط بحرانی عصر غیبت ،هامچادن مادعیان دروغاین امامات و انکاار وجادد اماام
زمان(عج) از سدی بسیاری از مردم اختصاص میدهد .این گارو از احادیا باه روشانی
تأییدی بر مؤلفههای تاریخی هستند که پیشتر بهعندان عنصر تعاین بخاش در اندیشاه
کافی برشمردیم.
در  2روایت بر نادرستی تعیین وقت برای ظهدر امام زمان(عج) تأکیاد مایشادد .ایان
گرو از احادی  ،پاساخی بارای ناامیادی حاصال از انتظاار ظهادر حجات زماان فاراهم
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میکردند؛ در  6روایت ،عصر غیبت به عندان مرحلهای برای آزماایش شایعیان و فرصاتی
برای تصفیه و تشخیص شیعیان حقیقی از مدعیان تشیع معرفی میگاردد و در  1روایات،
شیعیان از نام بردن امام زمان(عج) نهی میشدند.
کلینی در راستای به چالش کشیدن تردیدهای رایج دربار امامت امام زماان(عج) کاه
پیشتر با استناد به ندبختی به آن اشار نمددیم 19 ،روایت را به سرزنش مدعیان امامت و
منکران امامت امام دوازدهم(عج) اختصاص میدهاد .او در  2روایات باه شارح ایان امار
میپردازد که اگر امام زمان از سدی شیعیان شناخته شدد ،طدالنی شدن غیبت ،زیاانی باه
آنها نخداهد رساند .شاید بتدان از این احادی استنباط کرد کاه در نگاا کلینای ،شاناخت
حجت زمان میتداند عدم حضدر ایشان را در میان شیعیان جبران نماید.
 .8مسئله نیاز جامعه به حجت( 111روایت)

کلینی در آغاز کتاب الحجة بر محل نااع شیعه و اهل سنت در باب ضرورت نیاز به حجت
تمرکا میکند .این تکیه بر نقش و جایگا امام در عصر کلینی برای حفظ هدیات خااص
شیعی و تمایا از دیگر فرقهها بهشدت ضروری بدد .در این راستا است کاه او 92 ،روایات
دربار اثبات وجدب حجت در زمین ارائه میکند .کلینی در این روایتها ،نیااز جامعاه باه
حضدر امام را بیان میکند و سپس در  9روایت دیگر ،امامان را حجتهای خادا در زماین
معرفی میکند.
ادعای کلینی دربار وجدب حجت ،نیاز به تبیینی مناسب دارد .باه نظار مایرساد31 ،
روایتی که او در معرفی ائمه

به عندان واسطههاای شاناخت خادا و اساالم کاه عادم

پذیرش امامت آنها به معنای پذیرفته نشدن دین افراد است ،میآورد ،پاسخی به این نیااز
است .این شید استدالل کلینی ،بیشتر در برابر رقبای سنی مذهبی بدد که در اواخر قارن
سدم و اوایل قرن چهارم هجری ،بیشترین مسلمانان را تشاکیل مایدادناد و از امتیااز در
اختیار داشتن دستگا خالفت بهر مند بددند.
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همچنین 6 ،روایتی که کلینی دربار اینکه ائمه

راهنمایان امات و هادایتکنناد

آنان به سدی خداوند هستند ،مایآورد و  3روایتای کاه در معرفای ائماه

باه عنادان

نشانههای خدا ارائه میکند ،کارکردی مشابه با روایتهاای معرفای ائماه

باه عنادان

واسطههای شناخت خدا دارند .کلینی در  1روایت ائمه

را نعمتهای خدا بر روی زمین

برمیشمارد و در  9روایت دیگر ،آنها را شاهدان خدا بر خلق معرفی میکند3 .
همچنین 3 ،روایت در بار وجدب شناسایی امام جدید پس از درگذشت اماام پیشاین،
 2روایت در وجدب اطاعت از امامان

و  5روایت در گمراهی کسانی که خادا را بادون

هدایت امام حق پرستش کنند از دیگر روایاتی هستند که در مبح نیاز جامعه به حجات
قابل بررسی هستند.
 .9مسئله اثبات والیت ائمه

اثبات والیت ائمه

و چگونگی این والیت(168روایت)

از دیگر مسائلی است که تدجه کلینی را به خادد جلاب کارد .ایان

بخش از روایات او به مانند مسئله نیاز جامعه به حجت ،ناظر بار تاالش او باه جهات باه
چالش کشیدن باور رقبای سنی مذهب دربار انتخابی بددن امر امامت جامعه است .هدفی
که از طریق ارائه روایات ائمه

دربار نیاز جامعه به امام منصدص تحقق پیدا میکند.

نکته مهم در این میان آن است که او برخالف عقلگرایان شیعی به عرضه اساتدالل
عقالنی در اثبات امامت منصدص نمیپردازد و همچدن حدی گرایاان قام ،تدجیاه درون
گفتمانی و روایی مقبدل شیعیان را طرح میکند .او با هدف قانع کردن رقبای سنی مذهب،
بسیاری از آیات قرآن را که در اندیشه شیعیان دال بر امامت منصدص است ،طرح میکند
ولی با این وجدد ،ندع تفسیری که از داللتهای این آیات بیان میکند با برداشت مفسران
سنی مذهب متفاوت است.
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اختصااص مایدهاد ،اماا کاار

بر این اساس ،او  5روایت را به اثبات والیت ائماه

مهمتر او در این زمینه 59 ،روایتی است که در آنها ،آیاتی از قرآن را به گدنه ای تفسایر و
شرح میکند که داللت بر والیت ائمه

داشته باشند.

1

 5روایت دربار آنکه همه زمین متعلق به امام است؛  3روایت دال بر آنکه ائماه
قائم به امراهلل هستند؛  9روایت دربار آنکه ائمه

خلفای خدا بر روی زمین هساتند و

 9روایت دربار آنکه قرآن هدایت کنند مردم به سدی ائمه
ای تالش در اثبات والیت ائمه

است ،هر یک باه گدناه

دارند.

در این میان 5 ،روایت دربار حقادق متقابال اماام و رعیات؛  1روایات درباار شاید
حکدمتداری امام عادل؛  9روایت دال بر وجدب تسلیم در برابار ائماه
اینکه شید حکدمت داری ائمه

مشابه حضرت داوود

و  9روایات در

خداهد بدد ،همه بر ماهیت و

شید اعمال این والیت داللت دارند.
.1ناگفتهنماند،شیوهطر وتفسیرآیاتقرآندراینروایات،دالل ضمنیوثاانویبارتحریافقارآن

دارد.براینمونه،کلینیدریکیازاینروایاتمیفرماید«:عَنْأبِیعَبْدِاللَّهِعقال:إِنَّالْقُرْآنالَّذِیجَاءَبِهِ
جَبْرئِیلُعإِلىمُحَمَّدٍصسَبْعَةعَشرألْفَآیَة»،اینروای ،اشارهبهکمشدنآیاتفراوانیازقارآنداردو

دلیلآنهمنبوداینمقدارآیهدرقرآنهایموجوداس .کلینیدرروای دیگریکلینیمیفرماید«:عَانْ
أبِیجَعْفرٍعقال:هَکذانزل ْهَذِهِالْآیَةُ-وَلوْأنَّهُمْفعَلُوامایُوعَظُونبِهِ-فِیعَلِیٍلکانخیْراًلهُام»؛فراوانای
اینگروهازروایاتتابهآناندازهبودکهعالمهمجلسیدرمرآةالعقولکهشر اوبرکافیاس درایان

رآنوتغییارهو
نقصالق 
والیخفىأنهذاالخبروکثیرمناألخبارالصحیحةصریحةفی 

بارهمیفرماید«:
عندیأناألخبارفیهذاالبابمتواترةمعنىوطر جمیعهایوجابرفاعاالعتماادعاناألخبااررأساا»
(مجلسی،مرآةالعقول،ج،12ص)828؛شایدبتوانردایندیدگاهکلینیدربارهتحریفقرآنرادرباورهای
یگیرینمود.ازاینروی،شایدبتوانحضورچنینروایاتیرادالبرکن بیناگفتماانیکلینای
نوبختیانپ 
دانس  .
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در نهایت 9 ،روایت بر ضرورت پیروی از پیشدای مسلمانان و همراهی باا جماعات؛ 3
و  9روایت دربار آنکه ائمه

روایت در وجدب عرضه دوستی مردم بر ائمه

هماان

راهی هستند که خداوند ،مردم را به استقامت در آن تشدیق میکند در مبح والیت قرار
می گیرند .همچنین ،کلینی  5روایت را به اینکه فرمان امامت ائمه
سدی خدا ابالغ شد است و ائمه
 .11مسئله نص بر والیت ائمه

به طدر مستقیم از

هیچ نقشی در آن ندارند ،اختصاص میدهد.
( 136روایت)

کلینی با تدجه به اهمیت والیت منصدص در گفتمانهاای شایعی ،روایاتهاای بسایاری
دربار نص بر والیت هر یک از ائمه

میآورد .این بخش از روایات او ،بیشتر در تقابل

با رقبای شیعی مذهب شیعیان دوازد امامی مطرح میشدد .در واقع ،او با طرح این گرو از
روایات میکدشید باورهای کیسانیه ،زیدیه ،اسماعیلیه ،فطحیه و سایر مدعیان در خصدص
جریان امامت را به چالش بکشد.
نکته بسیار مهم در مسئله نص بر والیت ائمه
 19تن بددن ائمه

آن است که کلینی  92روایت را به

اختصاص میدهد .مسئله تعداد اماماان ،همادار از نقااط اخاتالف

برانگیا بین شیعه بدد است که پس از مرگ هر امام به عرصه مجادله کشید میشد و در
بسیاری مدارد ،عامل پیدایش فرقههای ندظهدر شیعی میگردید.
این مسئله در آغاز غیبت امام دوازدهم(عج) در دور مدسدم به حیرت کاه بسایاری از
شیعیان در مسئله جانشین امام عسکری

گرفتار تردید گردید بددند ،به بحا گاذارد

شد و جالب آن که دیدگا های متفاوتی ،مانند اعتقاد به سیاد امام یا نامعین باددن تعاداد
امامان و استمرار آنها در حال غیبت مطرح گردید .در این میان ،کلینی با گردآوری روایاتی
منقدل از امامان پیشین ،درصدد تثبیت این اندیشه برآمد که تعداد امامان ،امری خادایی و
تعیین شد از زمان پیامبر

است.

بر اساس این طرح است که کلینی 2 ،روایت را دربار نص و تصریح بر هماه اماماان
میآورد .همچنین ،بابی را به اثبات نص بر والیت هر یک از ائمه

اختصاص میدهاد.
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و تعاداد روایااتی

جالب آن است که نسبتی معنادار ،میان بحرانهای جانشاینی ائماه
وجدد دارد که در هر یک از این بابها به ائمه اختصاص داد میشدد.

که دربار جانشینی و نص بار والیات

به بیان دقیقتر ،کلینی به آن گرو از ائمه

آنها از سدی گرو های رقیب شیعی تردید وجدد داشته است ،روایاات بیشاتری اختصااص
میدهد تا آن امامانی که دربار نص بر والیت و جانشینی ایشان اخاتالف وجادد نداشاته
است .روایات انتخابی کلینی در این بار به شرح زیر است:
 5روایت در نص بر والیت امیرالمؤمنین حضرت علی
امام حسن

؛  3روایت در نص بر والیت امام حسین

امام سجاد

؛  1روایت در نص بر والیت امام باقر

صادق
رضا
هادی

؛  16روایت در نص بر والیت امام کاظم
؛  11روایت در نص بر والیت امام جداد

؛  2روایت در نص بر والیت
؛  3روایت در ناص بار والیات

؛  9روایت در نص بر والیت اماام
؛  16روایت در نص بر والیت اماام

؛  3روایات در ناص بار والیات اماام

؛  13روایت در نص بر والیت امام حسن عسگری

و  13روایت در ناص بار

والیت امام زمان(عج) و دربار کسانی که ایشان را مشاهد کرد اند.
 .11مسئله تولد ،وفات و فضایل ائمه

( 213روایت)

در کتاب الحجة ،بخشی جداگانه با عندان «ابداب التااریخ» باه تااریخ زنادگی تاک تاک
چهارد معصدم اختصاص یافته است .بر این اساس 11 ،روایت به تدلد ،تحدالت زنادگی،
مرگ و فضایل پیامبر
امیرالمؤمنین حضرت علی

و بارگاان بنایهاشام؛  12روایات باه تدلاد ،وفاات و فضاایل
؛  12روایت به تدلد ،وفات و فضاایل حضارت زهارا

روایت به تدلد ،وفات و فضایل امام حسن
حسین

،؛  5روایت باه تدلاد ،وفاات و فضاایل اماام

؛  6روایت به تدلد ،وفات و فضایل امام سجاد

فضایل امام باقر

؛  6روایت باه تدلاد ،وفاات و

؛  9روایت به تدلد ،وفات و فضایل امام صادق

وفات و فضایل امام کاظم

؛  5روایت باه تدلاد،

؛  11روایت به تدلد ،وفات و فضایل امام رضا

به تدلد ،وفات و فضایل امام جداد

؛6

؛  19روایت

؛  5روایت به تدلد ،وفات و فضایل اماام هاادی

؛
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 92روایت به تدلد ،وفات و فضایل امام حسن عسگری

؛  31روایت دربار تدلد ،فضایل

امام زمان(عج) و کسانی که ایشان را مشاهد کارد اناد و در نهایات  9روایات باه روش
معجا آسا و شگفت انگیا تدلد امام اختصاص داد میشدد.
در اینجا ،مانند مبح نص بر والیت ائمه

روایات بیشاتری باه زنادگی اماماانی

اختصاص داد میشدد که بحران امامت و جانشینی را تجربه کرد اند.
 .12مسئله وجوهات مالی()35

کلینی در این مبح  99 ،روایت دربار خمس ،1انفال 9و فی 3ارائه مینماید و  2روایات را
به مدضدع صله به امام اختصاص میدهد.
 .13نتیجه

کاربست خدانشها از میراث حدیثی و اندیشگی شیعه در تعیین ساحت فردی و اجتمااعی
کاربران گفتمانهای شیعی سبب کشمکشهای گفتمانی پردامنه میان نیروهای بنیاادگرا،
سنت گرا و ترقی خدا دربار ماهیت و سازوکار عقل شیعی شد است .متأثر از این شرایط،
بازاندیشی میراث فکری شیعی ،ضرورتی حیاتی در پی بردن به منطق این کشمکشهاای
گفتمانی و به تبع آن ،فهم متقابل گفتمان ها و گذار از آن دارد.
.1پرداخ یکپنجممازاددرآمدساالنهوبرخیموارددیگرمانندمعدنوگنجباشروطیکهدرفقهآمده
اس .
جانبخداونددراختیارپیامبر
کهاز 
 .2انْفال،غنایموموهب هایمنقولوغیرمنقولیاس  

امامان
حضرتدراختیار

آن


وپاساز

گیرد.اینواژهازآیهنخسا ساورهانفاالگرفتاهشادهاسا .
قرارمی 

رودخانههااوماالبادونوارثاز

زمینهایموات،بستر
کوهها،دریاها ،
غنیم هایبرجستهجنگها،قله 
مواردمربوطبهانفالاس .
میشود.
.3مرادازآندراصطال فقه،اموالیاس کهبدونجنگودرگیریازکفاربهغنیم گرفته 
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به دلیل این اهمیت ،تحلیل گفتمان کتاب الحجة در دستدر کار این مقاله قرار گرفت.
ر یافت مقاله در این خصدص تحلیل انتقادی گفتمان است .در این روش تحلیل گفتمان،
متن در نسبت با بافتارهای تاریخی آن و به ویژ از جهت هم کنش متن با بافتار تااریخی
بررسی میگردد .با این روش است که امدر بدیهی و مشخص هر گفتمان آشکار میشدد.
در این میان ،بینا گفتمانیت مفهدمی است که تحلیل گر انتقادی گفتمان با کماک آن باه
تبیین کنشهای گفتمانی آفرینشگر و تحدل ساز میپردازد.
پذیرش این روش ،ندیسندگان مقاله حاضر را وادار به بازشناسی مؤلفههای مؤثر بافتار
تاریخی کلینی کرد .بحران غیبت صغرا و کشمکشهای گفتماانی متعاقاب آن کاه میاان
عقلگرایان و حدی گرایان از یک سد و مفدضه و مقصر از سدی دیگار جریاان داشات،
مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار بر گاینش احادی کتاب الحجة بددند .کلینی متأثر از ایان
شرایط تاریخی بدد که به گاینش احادی خدد در هشت مبح مسائله غیبات و روایاات
پیرامدن آن ،مسئله علم امام و ماهیت آن ،مسئله نص بر والیت ائماه
والیت ائمه

 ،مسئله تاریخ تدلد ،وفات و فضایل ائمه

 ،مسائله اثباات

 ،مسئله نیاز جامعه به حجات،

مسئله معیارهای تشخیص امام و مسئله وجدهات مالی متعلق به امامان

پرداخت.

با بررسی احادیثی که کلینی دربار این مسائل گرد آورد است ،استنباط میشادد کاه
گفتمان حدی گرای قم در بعد روشی ،نقش تکیهگا را در گفتمان حدیثی او اجرا میکرد.
همچنین ،برداشت عقلگرایان از مسائل کالمی ،مدافق میل کلینی نبادد و آنهاا را مقصار
رواج فراوانی قرائتهای دینی میدانست .گدیا ،کلینی استناد محض به حدی گرایی رایج
در قم را کافی نمیدید .بنابراین برای تکمیل طرح خدیش در معیار قرار دادن ائمه

به

عندان منابع نهایی دانش از باورهای اهل تقصیر قم فاصله گرفت و با جذب آرای مفدضه
در خصدص وحیانی و الهامی بددن دانش ائمه

و تداناییهاای شاگفت انگیاا ایشاان،

کنشی بینا گفتمانی و آفرینشگر را شکل داد که در دیدگا وی ،تدانایی الزم را برای عبدر
دادن شیعیان دوازد امامی از بحرانهای ناشی از غیبت صغرا داشت.
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 .6امیرمعزی،محمدعلی«،صفارقمیوکتاببصائرالدرجات»،امام پووهی،زمستان،1353ش .0
 .1جبرئیلی،محمدصفر،سیرتطورکالمشیعه،تهران:ساازمانانتشااراتپووهشاگاهفرهناگواندیشاه
اسالمی .1355،
 .5چلونگر،محمدوصادقانی،مجید«،بررسیتناسبمیانآراءمفوضهوپیروانشیعیابنعربیدربااب
خلق »،اندیشهنویندینی،سال،1353،13ش .36

زادهخضرآباد،سیدعلی«،کالمامامیهپسازدورانحضور،نخستینواگراییها»،جساتارهایی
 .5حسینی 
مدرسهکالمیبغداد،قم:دارالحدیث .1358،

در

 .13اااااااااااااااااااا«،عواملشکلگیریمدرسهکالمیبغاداد»،جساتارهاییدرمدرساهکالمای
بغداد،قم:دارالحدیث .1358،
 .11شیخصدوق،عیوناخبارالرضا،علیاکبرغفاریوحمیدرضامسافید،چااپدوم،تهاران:دارالکتاب
االسالمیه .1350،
 .12شیخمفید،محمدبنمحمدبننعمان،اوائلالمقاالتفیمذاهبوالمختارات،بهاهتماممهدیمحقاق،
مؤسسهمطالعاتاسالمی .1312،

تهران:
بیتا .
بیجا:مؤسسةالتاریخالعربی ،
 .13اااااااااااااااااااا ،المصنفاتالشیخالمفید،االعتقادوالمزار ،
 .10صفریفروشانی،نعم اهلل،غالیانکاوشیدرجریان هاوبرآیندها،مشهد:آستانقد رضوی،بنیااد
پووه هایاسالمی .1315،
 .18طالقانی،سیدحسن«،مدرسهکالمیقم»،جستارهاییدرمدرسهکالمایقام،قام:مؤسساهعلمایو
فرهنگیدارالحدیث .1358،
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 .16طوسی،محمدبنحسن،کتابالغیبة،ترجمهمجتبیعزیزی،چاپچهارم،قم:مسجدمقد جمکران،
 .1353
 .11فراهیدى،خلیلبناحمد،،کتابالعین،چاپدوم،قم:نشرهجرت1035،ق .
 .15قهرمانی،مریم،ترجمهوتحلیلانتقادیگفتمان:رویکردنشانهشناختی،تهران:ناشرمؤلف .1352،
 .15کلینیرازی،محمدبنیعقوب،اصولکافی،ترجمه حسیناستادولی،چااپدوم،تهاران:دارالثقلاین،
 .1353
 .23کمپانیزارع،مهدی«،جایگاهعقلدرمکتبکالمیبغداد»،کتابماهدین،1351،ش .150

 .21گرامی،سیدمحمدهادی«،مالحظاتیدربارهگفتمانتفویضدرنخستینسدههاایاساالمی»،اماما 
پووهی،سالاول،1353،ش .0
 .22مادلونگ،ویلفرد،مکتبهاوفرقههایاسالمیدرسدههایمیانه،ترجمهجاوادقاسامی،چااپدوم،
مشهد:بنیادپووه هایاسالمی .1351،
ق .
 .23مجلسی،محمدباقر،بحاراالنوار،چاپدوم،بیروت:دارإحیاءالتراثالعربی 1033،
 .20مدرسیطباطبایی،حسین،مقدمهایبرفقهشیعه،کلیاتوکتابشناسی،ترجمهمحمدآصاففکارت،
مشهد:بنیادپووه هایاسالمی .1365،
مثابهفرهنگ،ترجمهکمالخاالقپنااهودیگاران،تهاران:پووهشاکده
 .28مککارتی،ای.دی،معرف به 
مطالعاتفرهنگیواجتماعی .1355،
 .26نوبختی،حسنبنموسی،فرقالشیعة،ترجمهمحمدجوادمشاکور،چااپچهاارم،تهاران:انتشاارات
علمیوفرهنگی .1351،
 .21نیومن،اندرو.جی،دورهشکلگیاریتشایعدوازدهاماامی،ترجماهمهادیابوطاالبیودیگاران،قام:
انتشاراتشیعهشناسی .1356،
 .25هال،استیوئرت،معنا،فرهنگوزندگیاجتماعی،ترجمهاحمدگلمحمدی،تهران:نشرنی .1351،
گفتمانشناسیرایجوانتقادی،تهران:نشرهرمس .1353،

لطفاهلل،
 .25یارمحمدی ،
 .33یورگنسن،ماریاوفیلیپس،لوئیز،نظریهوروشدرتحلیلگفتمان،ترجمههادیجلیلی،چاپساوم،
تهران:نشرنی .1352،


