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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 نهمشماره هشتاد و  ،سومو  یستسال ب

 1041 بهار

 

  یمحدثان قم نگاری یخو تحول گفتمان تار یاناشعر

 یشناس در موضوع امام

 

 82/4/9419 تاریخ تأیید:                        91/91/9911تاریخ دریافت:
  1 یابوالفضل ربان 

  2 یحسن حضرت
 

هدا  اخردرت تدوا      گرایانه خود در سده   دانش تاریخ بر پایه سنّت تجربه

بازنمایی ابعاد فراطبرعی اماما  شرعی را نهارد. با توجه به در دسترس نبدود   

ها  دو تا پنج هجر ت  قر ا  از منابع تاریخی در محهود  زمانی  بخش عمه 

ها در بازنمدایی تداریخ امامدا  در     ویژ  قمی و اهمرت آثار محهثا  شرعیت به

نمایه که محهثا  قمی چه مسدرر  را بدرا     منابع رواییت این پرسش رخ می

 انه؟  طی کرد  بازنمایی ابعاد مختلف شخصرت اماما  شرعی

هدا    رسدر  گفتمدا   تحقرق حاضرت با نگاهی به روش تحلرل گفتما  و ت

شناسی محهثا  قمی در  تاریخی و کالمی و تبررن ارکا  آنها در روایات امام

ها  کالمدی   ها  نخسترن اسالمیت به تبررن رونه فزاینه  استفاد  از داد  سه 

ها  تاریخی برا  شناسدانه  امامدا  و عوامدل گسدترش آ       در قالب گزار 

دهه که عوامل اجتماعیت سراسدی   ها  پژوهشت نشا  می پرداخته است. یافته

                                              

 .(rabbani.srz@gmail.com): اسالم، دانشگاه تهران یختار یدکترا. 1
 .(hazrati@ut.ac.ir): دانشگاه تهران یخ،گروه تار یاراستاد. 2



 یشناس در موضوع امام یمحدثان قم نگاری یخو تحول گفتمان تار یاناشعر 111 

و اقتصاد  و دالیلی چو  آمادگی ذهنی مخاطبا ت بر غلبه گفتما  کالمی در 

 نگار  محهثا  قمی تأثررگذار بود  است. تاریخ
 

اماما،،   یختاا   یخی،تاا   ی ناسا  ، اماا  یعهاماماا   ا  ، یامبرپ :کلیدواژگان

 .یعی  نگا ی یختا  ی،محدثا  قم

 مقدمه
کنناد تاا     ناسا  تالش مای  تا یخی، د  پی تبیین گذ ته انسانی هستند و تا یخهای  داده

ها  ا به خبرهایی قریب به امر واقع تبدیل کنند. تکیه بر اسناد،  واهد و مدا ک برای  داده

دهناد و بار هماین اساان، تن اا        ناسای  ا  اکل مای    ها،  وش تا یخ آزمایی داده  استی

ای تا یخی  ناخته  عنوا  گزا ه توانند به زمایی  ا دا ا با ند، میآ هایی که قابلی،  استی داده

اناد، باه وداود     هایی که به  ناساند  گذ ته اماما  پرداختاه  نگاهی گذ ا به گزا ه 1 وند.

های  امل  ویادادهای ییرببیعای و مااو ایی مارتب  باا اماماا  گاواهی         بسیا ی از داده

هاای    اوند، د   ااخه   ی تا یخ اماما   ناخته میها که با عنوا  عموم دهد. این گزا ه می

 اوند.   نگاا ی و مناابع  وایای دیاده مای      مختلفی از تا یخ مانند: تاراد،،  داا ، مناقاب   

 ناسی و نیز توده به عد  توانایی تاا یخ   ها با تعریف یاد ده از تا یخ ناسازگا ی این گزا ه

 وش اسنادی، ما  ا متوده تحولی  آزمایی آن ا با تکیه بر عقل تا یخی و  ناسا  د   استی

 کند.  نگا ی با موضوع اماما   یعی می د  تا یخ

مناد  و ثباوتی    با توده به اعتقاد  یعیا  مبنی بر ودود دو بعد اثباتی )تا یخی و قاعده

هاای تاا یخی فار      )فراتا یخی و ماو ایی  د   خصی، اماما   یعی، تکیاه بار گازا ه   

نگاا ی د    آن ا  ا ا ائه دهد. بر همین اسان، گفتما  تاا یخ  توانسته تصویری کامل از نمی

مند  این موضوع تحوالتی  ا  اهد بوده اس،. کسانی که به  ناساند  گذ ته اماما  عالقه
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اند تا با کمک آ  بتوانناد نماایی    اند، عالوه بر دانش تا یخ، به عل، کال  دس، یازیده بوده

ن تحاو ، بخاش اثبااتی وداود اماماا  باا اساتفاده از        تر از اماما  ا ائه دهند. د  ای کامل

های تا یخی، و بخش ثبوتی آ  با تکیه بر دانش کال  به تصویر کشیده  ده اسا،.   گزا ه

های کالمی اس،. با توده باه هاد     نکته قابل توده د  این  ویکرد، قالب تا یخی گزا ه

یعی باوده، قالاب   مشترک کنشگرا  تا یخی و کالمی که  ناسااند  گذ اته اماماا   ا    

های تاا یخی دا د. نکتاه دیگاری کاه د       های کالمی نیز مشاب ، فراوانی به گزا ه گزا ه

های کالمی به مناابع  وایای    نو تا  پیش  و بدا  توده  ده اس،،  وند فزاینده و ود داده

های کالمی   سد که با گذ  زما ، کمی، داده های تا یخی اس،. به نظر می د  قالب گزا ه

یابد. تبیین چگونگی این افزایش  های تا یخی، د  منابع  وایی افزایش می  نگ با گزا ه ه،

 هاایی از ایان نو اتا  پیگیاری      و ا ا ه باه برخای از عوامال و دالیال آ  نیاز د  بخاش      

 خواهد  د.

بااا ودااود ف رساا، بلناادباالی آثااا  تااا یخی منسااوع بااه مو خااا   اایعی د  منااابع 

و دالیلی چند، بسیا ی از آن ا د  گذ  زما  از بین  فتاه و د    نگا ی، بنا بر عوامل ف رس،

دسترن نیستند و از همین  و، منابع  وایی و مجاامع دادی،ی، اهمیا، قابال تاود ی د       

 یابند.  ناسی می ویژه د  موضوع اما  نگا انه، به بر سی تحوالت تا یخ

هاای گساترده    الیا، مد سه ق، به د ، انتقا  بسیا ی از مجامع  وایی کوفیاا ، و فع 

 هاای بعادی، از اهمیا، فراوانای برخاو دا        ها به نسل  اویا  قمی د  ثب، و انتقا   وای،

 بوده اس،.

نگا ی و فراوانی نسابی عنااوین مارتب  باا تاا یخ       با ودود عالقه اوّلیه  یعه به تا یخ

یشاتر آثاا     سد که ب اماما  و  ویداهای مرتب  با ایشا  د  آثا  مو خا   یعی، به نظر می

ومناقاب و   اند. مقتل، فضایل تولید ده د  مد سه ق،، د  بستر گفتما  کالمی نگا ش یافته
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مبادث کالمی مرتب  با موضوع خالف،، بیشترین عناوین  ا د  بین آثا  تا یخی محادثا   

 1اند. قمی به خود اختصاص داده

وباوی   هاای باا  ناگ    ناچا   وایا،  با توده به د  دسترن نبود  متن منابع تا یخی، به

اند، پایه پژوهش   ناسی که محدثا  قمی د  نقل آن ا نقش دا ته تا یخی د  موضوع اما 

کلینای   الکاافی  ، ق292دسان فافا  قمای )    بان  محماد بصائر الد دات قرا  گرفته اس،. 

ق ، منابع افلی پاژوهش  ا  981 یخ فدوق ) معانی األخبا و  عیو  اخبا  الرضاق ، 929)

 ند.ا  کل داده

الفارق  مناسب، موضوع، به برخای از مناابع تاا یخی محادثا  قمای، مانناد کتااع         به

 ق  نیز مرادعاتی  ده اس،.292عبداهلل ا عری ) .  بن سعد والمقاالت

م،ابه یک نظ، گفتمانی دیده  نگا ی محدثا  قمی به د  این تحقیق، سعی  ده تا تا یخ

اند. با توده به  می د  آ  به  قاب، پرداخته ود که دو گفتما  با  ویکردهای تا یخی و کال

هاا د     ناسی و تا یخ آن ا و نیز تکرا  موضاوع گازا ه   های مرتب  با اما  گستردگی  وای،

بندی موضوعی، نظ، ب تری باه نو اتا     تعداد قابل تود ی از آن ا، بر آ   دی، تا با دسته

هاای    ا د  چند محو : ویژگای بندی، مفاهی، و تحوالت مربوط به آن بخشی،. د  این دسته

فیزیکی و  خصیتی، عل،، قد ت و ا تباط اماما  با مودودات مااو ایی مانناد فر اتگا ،    

 مو د بر سی قرا  گرفته اس،.

بندی تمرکز یاد اده    ناسی، د ستی تقسی، های مربوط به اما  نگاهی ادمالی به گزا ه

و کالمی، بیشتر پیرامو  محو هایی های تا یخی  های گفتما  کند؛ چراکه دا   ا تأیید می

های مختلف سنّی مانند: پیش و بعاد   های فیزیکی اماما  د  دو ه ها و توانایی چو  ویژگی

از تولد، کودکی، نودوانی، دوانی و پیری و نیز محو های دیگری همچو : قد ت، علا، و  
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اند و ت،بیا،   فتهها و فر تگا   کل گر ا تباط با مودودات فراتا یخی و ماو ایی مانند دن

هاای   اند. باا توداه باه اینکاه دا      دا  بوده های خود  ا ع ده مفاهیمی د  چا چوع گفتما 

هاا   اند و از سوی دیگر، ت،بی، مف او   ها به کا   فته متعددی برای ت،بی، هرکدا  از مف و 

واهد ها خ کا گیری یک یا چند عبا ت پیگیری  ده اس،، تمرکز نو تا ، بر مف و  گاه با به

 ها پرهیز خواهد  د.  بود و تا دد امکا ، از بحث د با ه دا 

 پیشینه

پس از ا ائه تعریفی دامع   ناسی  وش پژوهش د  تا یخدسن دضرتی د  بخشی از کتاع 

از دو مقا  ثبوتی ) ویکرد کالمی  و اثباتی ) ویکرد تاا یخی  اماماا   ایعی، باه تبیاین      

های منابع و باا بارم مبح،ای     ا  بدو  و ود به دادهخاستگاه آ  دو اقدا  کرده اس،. ایش

اند که ا ائه تصویر کامل از اما  بدو  استفاده از هار دو داناش تاا یخ و     کلی، مدعی  ده

هر دو نو اتا ،   1کال ، ممکن نیس، و د  تنازع این دو دانش، افال، با دانش تا یخ اس،.

تر و قابل  مسئله  ا به فو ت کال اند؛ با این تفاوت که دضرتی  د  یک دوزه نگا ته  ده

مانده از  تعمی، بر کل تا یخ امام، دیده اس، و نو تا  پیش  و، آ   ا د  آثا   وایی بردای

 مد سه ق، د  قالب نظریه تحلیل گفتما  پیگیری کرده اس،.

محو   نگا ی اما  ، تا یخمکتب د  فرایند تکاملمد سی بباببایی د  اثر خویش به نا  

نگاا ی    ناسی  ا واکاوی کرده اس،. وی نگاه به اماما  و تاا یخ  ای مرتب  با اما ه و داده

داند. به اعتقااد ایشاا ،     وایی د  این موضوع  ا برآیند  قاب، دو دریا  د  تا یخ تشیع می

اند و گاروه  قیاب آن اا  ا مااو ایی و دا ای      گروهی به اماما  نگاه زمینی و ببیعی دا ته

 اند. دانسته لعاده میا های خا ق ویژگی
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نویسنده، افل  ا بر اما  برآمده از گفتما  تا یخی قرا  داده و نسب، امو  ماو ایی باه  

مناسب،، به محدثا   ائمه  ا به دریا  یلو پیوند زده اس،. ایشا  د  بخشی از کتاع خود به

کاه   کناد. وی مادعی  اده    بو کلی، آن ا  ا مخالف یلو معرفی مای  قمی ا ا ه کرده و به

دهناد، یاالی    علمای ق، تصمی، گرفتند تا کسانی  ا که امو  ماو ایی به اماما  نسب، مای 

د  مرادعه به منبع مو د ا ا ه ایشا ، دلیلی بر این ادعاا د  ماتن یاد اده یافا،      1بنامند.

 ناسی د  آثاا  محادثا  قمای متمرکاز      مد سی د  تحقیق یاد ده، بر موضوع اما  2نشد.

پیشبرد تحقیق بر اسان نظریه تحلیل گفتما  ندا د. از ساوی دیگار،    نیس، و تأکیدی بر

 هایی دا د. نتایج برآمده از تحقیق داضر با مدعای ایشا  تفاوت

موضاوع   9گیری ا عریا  د  ق، و تأثیر آن ا بر مکتب ددی،ی این   ر، چگونگی قد ت

 ناسای، از   گا ی و اماا  ن تحقیقاتی چند بود که با توده به عد  ا ا ه آن ا به مبادث تا یخ

  ود. معرفی تفصیلی آن ا ادتناع می

 گذاری مدرسه قم  اشعریان و پایه

باه قا، باا وداود      ،مالک ا اعری  بن فرزندا  سعد  ،2)قر   و ادوص  2)قر  و ود عبداهلل

 ،اگار مبناای تالکا، پا ساونز     9هجری  وی داده اسا،.  99د  سا   ،اختال  د  دزئیات

 ا  5ها به نظا  کال  نظا     د  چگونگی تبدیل خرده1999ا1922)  نان آمریکایی دامعه
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و  مرادل چ ا گانه: تطبیق، هدفمند بود  درکات، یکپاا چگی  گذ  ازا عریا  با  ،بپذیری،

  ری  یعی  ا پایاه گذا ناد. تسال  بار      توانستند بر ق، مسل   ده و دول، ،ایجاد انگیزه

یان بخاش، گساترش دمعیا، و کناا  زد       هاای گساترده د  ا   منابع اقتصادی و فعالیا، 

وددت دافل از وابستگی خاندانی و نیز ا تراک د  پایبندی  1ز تشتیا  از سرپرستی امو ،

 محو  داک،، استفاده از باو های  یعی و ضدّ به گفتما  تشیع و مخالف، با گفتما  خالف،

بود که ا عریا  برای هایی  اقدا  2،دهی به داکما  داکمیتی و نیز تالش برای فرا  از خراج

 توا  با نقشه  اه پا سونز تطبیق داد.  ق، انجا  دادند و آن ا  ا می دستیابی بر دکوم،

با توده به گرایش  یعی خاندا  ا عری، توسعه گفتما  تشیع از هما  آیاز د  دستو  

فرد از  نق ، اوّلی119ادوص )زنده د  سا   بن عبداهلل بن کا  قرا  گرف، و بنا بر قولی، موسی

 9این خاندا  بود که به تبلیغ  سمی گفتما  تشیع اقدا  کرد.

ابالعات چندانی از دزئیات زنادگی ا اعریا  و تاا یخ    همچو  دیگر  اویا  ادادیث، 

عبداهلل و ادوص  ا نسل  ،د  ادامه نو تا  و،  همین از .زاد وز و مرگ ایشا  د  دس، نیس،

کنای، تاا باه باه      های بعدی یاد می  ا با عنوا  نسل   م ادرا  و فرزندا  و نوادگانشا اوّ

 بتوانی،  وند تا یخی تحوالت  ا پیگیر  وی،.  ،ای تقریبی گونه

های تا یخی و دتی ییرتاا یخی،   از دیدا  ا عریا  نسل اوّ  با اماما  و یا نقل  وای،

  اماا   اثری د  منابع پیشین یاف، نشد. نا  افارادی از نسال دو  ا اعریا  د  باین یاا ا     

خو د. نقل چند  وای، فق ی از ساوی اساحاق و الیساع، فرزنادا       به چش، می فادق

و  وایتی مبنی بر استفاده اما  از مُشک برای خو بو  د   9 ،2مالک )قر  بن سعد بن عبداهلل

                                              

 .621-617و  621-617و  149-141؛ همان، ص67-61، صتاریخ قممحمد قمی،  بن ر.ک: حسن. 1
 .645. همان، ص2
 .663-664همان، ص. 9
؛ 866، ح177، ص1؛ صدددوق، مددن ض یحضددره الج،یدده، ج1، ح167، ص9ج ،الکددافی کلینددی،. 8

 .335، ح913، ص9ج حسن طوسی، فهرست کتب الشیعة، بن محمد
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مانده از ا عریا  این نسل د  ا تباط باا اماماا     تن ا آثا  بردای 1عبداهلل، بن از سوی ابوبکر

 هستند. یعی 

 های اشعریان در توسعه گفتمان کالمی نخستین کنش

بودند و بیشتر افراد نسل سو  ا عریا  نیز د  زمره یا ا  اماما  فادق، کاظ، و  ضا

دو ه زنادگی آن اا نیماه دو  قار  دو  و      ،ق 229ا189) با توده به دو ه امام، اما   ضا

 ابتدای قر  سو  بوده اس،.

مانده از این نسل ا عریا  به چش،  های بردای کالمی د   وای،عنصرهایی از گفتما  

خااو د. آگاااهی امااا  از ف رساا،  اایعیا ، مف ااومی اساا، کااه د   وایتاای از        ماای

هاای بیشاتری د     دا  2آیاد.  ق  به چش، می189عبداهلل )زنده د  سا   بن عمرا  بن مرزبا 

یی ایان مف او   ا پیگیاری    های بعدی ا عریا ، ت،بی، معناا  های باقیمانده از نسل  وای،

کاه آگااهی اماا  از     باو ی  و از سوی دیگر، دامنه  مولی آ  نیز توسعه یاف،؛ باه  9کردند

 اده د  گفتماا  کالمای      ده د  تصاویرِ ا ائاه   وضعی،  یعیا ، به یکی از مفاهی،ِ ت،بی،

 تبدیل  د.

این نسل به  اختصاص آگاهی از تأویل قرآ  به اما ، مف و  دیگری اس، که د   وایتی از

 این مف و ، د  بستر هر دو گفتما  تا یخی و کالمی قابل بر سی اس،. 9خو د. چش، می

های ایان   مف و  ا تباط اما  با مودودات فرازمینی مانند مالئکه نیز د  برخی از  وای،

عبداهلل ا عری )زنده د   بن عیسی بن نسل مو د توده قرا  گرفته اس،. د  گزا  ی که ادمد

                                              

 .818، ص7ج ،کلینی، الکافی. 1

 .169، صبصائر الدرجات صجار قمی، بن حسن بن محمد. 2

 .7-1، ح«اسماء...عندهم الصحیجة التی فیها »، باب 135همان، ص. 9

 .99864، ح137، ص26ج، وسائل الشیعةحرّ عاملی، ؛ 138، صبصائر الدرجات صجار قمی، . 8
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ای که خود  ا به  کل انساا  د آو ده   ق  نقل کرده، از د خواس، کمک فر ته119سا  

، و کمک  ایا  اما  به ایشا  سخن  فتاه و د  اداماه، از تکارا  ایان     بود از اما  علی

 1 فتا  از سوی دیگر اماما ، خبر داده  ده اس،.

 تثبیت مفاهیم در سه محور: علم، قدرت و ارتباط با ماورا 

قرا  دا اتند و   تا اما  هادی د  بین یا ا  اما  فادق ،ا عریا  م ادر نسل چ ا  

 زیستند. برخی از آن ا د  قر  دو  و بیشتر آن ا د  قر  سو  می ،بر همین اسان

های این نسل اس،. آگاهی اما  از  عل، اما ، یکی از نقاط کانونی مو د توده د   وای،

آگااهی   9خبر داد  اما  از زماا  مارگ افاراد د  آیناده،     9عل، از  ویدادهای آینده، 2ییب،

 6هاای پن اا  د  کاره خااکی،     خبردا  بود  اماما  از محل گنج 5ها، ایشا  از ن ا  انسا 

مفااهیمی هساتند کاه     9از مسایر ییرمعماو ،   به اماا  علای   انتقا  عل، از پیامبر

 اند. دا   ده هایی چند، ت،بی، معنایی آن ا  ا ع ده  وای،

مانده از این نسل مشاهده  ها د  محو  قد ت اما  نیز د  آثا  بردای فزایش تعداد  وای،ا

تبادیل   8ق  از ساوی اماا ،  191خنیس ) .  بن  ود. اعطای قد ت بیّ األ ض به معلی می

                                              

 .9، ح243، ص1ج ،الکافی کلینی،. 1

 . 16، ص1ج، اخبار الرضا یونعصدوق، . 2

 .857، ص1ج ،یرجال الکش عمر کشی، بن محمد. 9

 .37، ص1، جعیون اخبار الرضاصدوق، . 8

 . 718، ص2، جرجال الکشیعمر کشی،  بن محمد. 8

 .294، ح244ص، ةدضئل اضمام جریر طبری، بن محمد. 7

 .3، ح248، صبصائر الدرجاتصجار قمی، . 6

 .2، ح859، صهمان. 4
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و تصر  اما  د   1تصویر دیوا  د نده به واقعی و بلعید  مخالفا  اما  د  مجلسی د  د با 

 اند. دا   ده های متعددی، ت،بی، معنایی آن ا  ا ع ده تند که دا مفاهیمی هس 2زمین،

اند، ا تباط اماا  باا    هایی، ت،بی، مفاهی، مرتب  با آ   ا پی گرفته محو  سومی که دا 

 9مودودات ماو ایی اس،. ا تباط مستقی، خداوند با اما  به وسایله عماودی از دانس ناو ،    

هایی هساتند کاه ناا      موضوع  وای، 0وام پیشینیا ،ا تباط اما  با ماو ا و عرش ال ی و ا 

 افرادی از نسل چ ا   ا عریا  د  زمره  اویا  آن ا قرا  دا د.

 ناسی  دهنده توسعه قابل توده  ویکرد کالمی د  دوزه اما  بر سی منابع  وایی، نشا 

هاا    وای،و تا یخ امام، د  دو ه دیاتی نسل چ ا   ا عریا  اس،. این   د، ه، د  تعداد 

 و ه، د  توسعه سه دیطه: عل،، قد ت و ا تباط اما  با ماو ا قابل مشاهده اس،.

های تأثیرگذا  ا عریا  نسل چ ا   د  توساعه گفتماا  کالمای، تن اا باه نقال        کنش

هایی با این  ویکرد نبود؛ بلکه برخی از  فتا های دیگر ایشاا ، مانناد تقویا، و یاا       وای،

های کالمی  شگرا  این گفتما  نیز د  ن ای،، به سنگینی کفه دادهتأیید بعضی دیگر از کن

  ناسی انجامید. د  اما 

هجری  به هنگا   یاس، بر 282عیسی ا عری )زنده د  سا   بن محمد بن برخو د ادمد

یکای از   5هجاری ،  282یاا   299خالاد برقای )متوفاای     بان  محماد  بان  مد سه ق، با ادمد

 تما  کالمی تأثیرگذا  بود.هایی اس، که د  توسعه گف کنش

                                              

 .37، ص1، جاخبار الرضا یونع. صدوق، 1

 .294، حةدضئل اضمامیر، صغ ی. طبر2

 .1، ح12باب، 893ص، بصائر الدرجات. صجار قمی، 9

 .2، ح288، ص1، جالکافی . کلینی،8

 .66-67، صیرجال النجاش. نجاشی، 8



 111   1041 بهار، و سوم، شماره هشتاد و نهم یستسال ب             

ا عری به عل، نقل از افراد مج و  یا ضعیف، برقی  ا تبعید کرد و بعدها با بازگش، وی 

  1.اش پشیمانی از کردا  قبلی  ا اعال  کرد به ق، موافق، کرده، با  رک، د  تشییع دنازه

عیسای د    بن محمد بن موافق، ا عری با بازگش، وی ا با توده به موقعی، ممتاز ادمد 

 تأثیر نبود. های برقی بی ق، ا د  ماندگا ی  وای،

 ناسای   دهنده تعلق او به گفتما  کالمی د  دوزه اما  های برقی، نشا  واکاوی  وای،

 ناسی  ا پیگیر بوده  هایش، ت،بی، چند مف و  اساسی د  موضوع اما  اس،. وی د   وای،

هایی مرتب  باا   هایی د بردا نده دا   وای،اس،؛ مانند: ت،بی، مف و  عل، نامحدود اما  د  

خبردا  بود  اما  از ن ا   1آ ، همچو : عل، اما  به تمامی  ویدادها و ابعاد د ا  هستی،

 1های افراد پیش از مطرم  د  آن ا. ها و پاسخ به پرسش انسا 

های برقی مو د توداه قارا  گرفتاه، خلقا،      محو  م ، دیگری که د  برخی از  وای،

 هاایی اسا، کاه د   وایتای از برقای       عاال، ر ، از دیگار دا    9ت اماما   یعه اس،.متفاو

 این دا ، د   استای ت،بی، مف و  خلق، متفاوت اما  و  ایعیا  باروز    1خو د. به چش، می

 یافته اس،.

ترویج مف و  نامشروع بود  فرزندانی که مخالف اماما   یعه هستند، د  بستر گفتما  

سازی با گفتما   قیب بروز یافته و  وایتی از برقی، دا  مرباوط   یری،کالمی و د  د ، ی

 6به آ   ا د بردا د.

                                              

 .93ص، الرجالی، . غضائر1

 .4، ح889، صبصائر الدرجات. صجار قمی، 2

 .3، ح296. همان، ص9

 .8، ح191، ص1، جالمحاسن. برقی، 8

 .17، ح198. همان، ص8

 .98و99، ح181؛ همان، ص28و28، ح193. همان، ص7
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ترین عوامل تأثیرگذا  د  توسعه گفتما  کالمی، موضع ا عریا  نسب، به  یکی از م ،

أوّ  من »از وی با عبا ت ق  بود. برخی از منابع، 262ها ، کوفی )زنده د  سا   بن ابراهی،

اند. با توده به نقال  وایا، ادماد از  اویاانی مانناد       یاد کرده 1«بق،  الکوفیین  نشر ددیث

و نقش آن ا  9سعید اهوازی که پیش از ابراهی، د  ق، بودند بن و دسین 2خالد برقی بن محمد

د  عبا تِ یاد اده، بایاد مف اومی    « اوّلین»های  وایی از کوفه به ق،،  د  انتقا  مجموعه

 دیگر دا ته با د.

خالاد، و فرفا، کا، و اتکاا بار       بان  برخی محققا ،  وای، از ضعیفا  از سوی محمد

هاا مبنای بار     سعید اهوازی  ا دلیلی بر مدعای  داالی  بن مکتوبات ددی،ی از سوی دسین

 0اند. نخستین نشردهنده بود  ابراهی، دانسته

 ناسی  ا به هر  وی، ابراهی، نقش م می د  توسعه گفتما  مبتنی بر کال  د  دوزه ام

های وی که بیشتر آن ا بر دانش کال  استوا  بودند و گاه  کل و  دا ،. دج، انبوه  وای،

 مایلی تا یخی یافته بودند، توانس، به مد سه ق،  اه یافته، مو د پذیرش دامعه دادی،ی  

 ق، و د  ن ای،، ثب، و دفظ د  منابع  وایی آ  گردد.

هاای     ا عریا  د  پذیرش و  دّ  اویاا  و  وایا،  آید، معیا ها برمی که از نشانه چنا  آ 

چنانی  اویا  قمی باه  وایاات    ها بود. عد  اقبا  آ  سند  وای، ایشا ، اعتبا سنجی سلسله

                                              

 . 17، صیرجال النجاشنجاشی، . 1

 .814، صفهرست کتب الشیعةر.ک: طوسی، . 2

؛ قاسددم خانجددانی و محمدرضددا 48، ص9، جمعجددم رجددال الحدددی . ر.ک: ابوال،اسددم خددوبی، 9

تداریخ اسدالم در   ، «هاشم در نشر حدی  کوفیان در قم بن گامی ابراهیم تأملی در پیش»پناه،  هدایت

 .96-98، ص85، شآینه پژوهش

، علدوم قدرآن و حددی    ، «هاشم در انت،ال میراث حدیثی کوفه به قدم  بن ن،ش ابراهیم»طال،انی، . 8

 .123-126، ص35ش
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عیسی ا اعری، باه    بن محمد بن محمد از سوی ادمد بن خالد و تبعید فرزندش ادمد بن محمد

 همین دلیل انجا  گرفته بود.

نظیر  ا به وی داد  ، از استادا  مش و  کوفی، این فرف، ک،ها  بن برخو دا ی ابراهی،

های  وایی گسترده وی به ق، از سوی ا عریا  انجاا    تا مقاومتی د  برابر انتقا  مجموعه

 نگیاارد و دتاای برخاای از ا ااعریا ، خااود بااه درگااه  اویااا  اخبااا  وی د آینااد.        

ق  از نسال پانج،، و   926ساعد ) .   بان  عباداهلل  بان  اد یاس  بان  ادماد  بان  اد یاس  بان  ادمد

ساعد و از نسال    بن ق  از نوادگا  عبداهلل222یحیی ا عری )زنده د  سا   بن ادمد بن محمد

 1اند. هایی  ا از ابراهی، نقل کرده  ش، ا عریا ،  وای،

دسان فافا     بان  محماد نگاه م،ب، ا عریا  به ابراهی،، اقبا   اویا  نامو  قمی چو  

یحیای العطاا  قمای     بان  ق  و د  مرتبه بعدی، محمد299)عبداهلل ا عری  بن ق ، سعد292)

دعفار   بان   ، عباداهلل 9محبوع )متوفای اوایل قر   بن علی بن  ، محمد9)متوفای اوایل قر  

های     ا به وی د  پی دا ، و همه این امو ، به ماندگا ی  وای،9دمیری )متوفای قر  

  وی کمک کرد.

 ناسی و تا یخ اماما،، ت،بیا، مفااهی،  ا د      ما های پُر ما  ابراهی، د  دوزه ا  وای،

 اند. چند محو  د  بستر گفتما  کالمی پی گرفته

ها به ت،بیا، مف او  منشاأ ییرعاادی علا، اماا         های مودود د   وای، بخشی از دا 

 اند. اختصاص یافته

مندی اما  از ال ا  و ودی ال ی، تفویض عل، پیامبر به اماا ، دسترسای اماا  باه      ب ره

مندی از منابعی چو  دفر، دامعه و مصحف، نگا ش دامع ددید  شی از عل، ال ی، ب رهبخ

مندی اما  از ف رس،  ، ب رهاز سوی پیامبر و انتقا  آ  به واسطه ا ّ سلمه به اما  علی

نظیار د    دامع  یعیا  از بدو خلق، تا پایا  د ا ، ابالع از اس، اعظ، ال ی باا آثاا  بای   

                                              

 .194و24، صرجال األشعریینمهاجر، . 1
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فاهیمی هستند که د  فدد تبدیل عنصر ییرعادی بود  عل، اما  باه  م 1توسعه عل، اما ،

 1اند. آید، د  این امر توفیق دا ته مف ومی ت،بی،  ده بودند و به نظر می

هاای    وش ییرمعمو  انتقا  عل، به اما  نیز از دیگر مفاهیمی باود کاه برخای از دا    

و ی از  و ب اره  9ال ا  و ودی بر اما های ابراهی، د  پی ت،بی، آ  بودند.  مودود د   وای،

از مفاهیمی هستند که با اساتفاده از   5و نیز ا سا   وم برای تعلی، اما ، 9القدن کمک  وم

 اند. های ترکیبی ثبات یافته دا 

ها ، د  دوزه عل، اماا  ماو د توداه قارا       بن های ابراهی، محو  دیگری که د   وای،

هاای چنادی، تبادیل عنصار محادوی، علا،        دا  اند، دامناه علا، و داناش اسا،.     گرفته

منادی اماا  از تماامی     ب اره  اناد؛  نامحدود بود   ا پیگیر باوده   ده  )مفاهی، ت،بی،وقته به

هاا و داّل مشاکالت دنیاا ، نامحادود باود  علا، اماا ،          های عل،، پاسخ به سؤا  گونه

از ن اا  دیگارا ،   های ادیا  پیشاین، خباردا  باود  اماا       مندی اما  از تمامی گزا ه ب ره

 اند. از آ  دمله 1آگاهی اما  از زما  و کیفی، مرگشا ،

                                              

 .9، ح286، ص1، جالکافی. کلینی، 1

، 184؛ همدان، ص 18، ح188؛ همان، ص4، ح112-115، ص1، جبصائر الدرجات. صجارقمی، 2

؛ 3، ح169؛ همددان، ص17، ح177؛ همددان، ص17، ح186؛ همددان، ص8، ح178؛ همدان، ص 7ح

؛ همددان، 2، ح883؛ همددان، ص4، ح948؛ همددان، ص9، ح291؛ همددان، ص8، ح132همددان، ص

 .6، ح882؛ همان، ص2، ح914ص

 .2، ح167، ص1، جالکافی کلینی،. 9

 .6، ح882، ص1، جبصائر الدرجات. صجار قمی، 8

 .2، ح883همان، ص. 8

؛ همدان،  9، ح297؛ همان، ص12، ح194؛ همان، ص8، ح199؛ همان، ص8، ح197ص ،. همان7

 .6، ح882؛ همان، ص1، ح282؛ همان، ص25، ح285ص



 111   1041 بهار، و سوم، شماره هشتاد و نهم یستسال ب             

هاا،   های چندی نیز با توسعه محو  قد ت اما  همسو هستند. برخی از این گزا ه  وای،

 1اسارائیل،  دا ا بود  سالدی همانند تابوت بنای  به منشأ ییرعادی قد ت اما  ا ا ه دا ند؛

از ایان دساته    9القادن و  وم باه اماا ،     ساانی  وم  کمک 1دسترسی به اس، اعظ، ال ی،

هاای ییرعاادی از اماا   ا باه تصاویر       های متعددی، بروز توانایی ها هستند.  وای،  وای،

 0اند؛ مانند مشکی  د  موی سفید  خص با لمس آن ا از سوی اما . کشیده

 تفاوت د  زما  خلقا، نیاز از مفااهیمی اسا، کاه ت،بیا، آ ، ماو د نظار برخای از         

د اا ، خلقتای متفااوت    ها،   ده از سوی ابراهی، بود. بر اسان این  وای، های نقل  وای،

اند و از  ها د  د انی پیش از د ا  فعلی خلق  ده و مو د آزمو  قرا  گرفته دا ته و انسا 

 و د  تفسایری دیگار، باین زماا  آفارینش ا وام       1 یعیا  د  آ  عال، بیع، گرفته  اده 

 تواناد  وم  ایعیا   ا باا ع اد رهنای       ها هازا ا  ساا  فافاله باوده و اماا  مای       و بد 

 1 ناسایی کند.

ها ا، و عاد  مخالفا،     بن های ابراهی، که ا ا ه  د، اقبا  ا عریا  به  وای، همچنا 

  ناسی د  ق، دا ،. آن ا با وی، نقش بسزایی د  توسعه گفتما  کالمی د  موضوع اما 

گیری کنش ا عریا  د  نسال   منابع  وایی و نیز  دالی، نشا  از اوجمطالب مودود د  

های بعدی اس، که باه   های ایشا  د  نسل چ ا   د  بستر گفتما  کالمی و افو  فعالی،

  سد، با میزا  قد ت سیاسی ا عریا  د  ق،، مرتب  با د. نظر می
                                              

 .1957، ح978، صقرب اضسناد. حمیری، 1

 .6، ح253ص ،1ج ،بصائر الدرجات . صجار قمی،2

 . 8، ح997؛ همان، ص6، ح882ص ؛ همان،3، ح929ص ؛ همان،8، ح221، صهمان. 9

 .158، صیاثبات الهد؛ حرّ عاملی، 9، ح265ص. همان، 8

 .9، ح851، ص1، جالکافی. کلینی، 8

 . 223، صتجسیر فرات الکوفی. کوفی، 7
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 توسعه مفاهیم در سه محور: علم، قدرت و ارتباط با ماورا 

؛ زیستند ل قر  چ ا   هجری مییا  نسل پنج، د  نیمه دو  قر  سو  هجری و اواا عری

  بان   ادماد    و9)اوایال قار     ساعد   بان   عبداهلل  بن  عامر  بن  الحسن  بن  موسی   بن   عمرا 

کنشاگرا  فعاا  د  بساتر    از  ق ،926)ساعد    بان   عباداهلل   بن  اد یس  بن  ادمد  بن  اد یس

 .هستندگفتما  کالمی 

 ده از سوی این دو  اوی نیز ت،بی، و نیز توسعه مفاهی، د  سه محو :  های نقل  وای،

های عادی،  اند. تفاوت اما  د  این سه محو  با انسا  خلق،، عل، و قد ت اما   ا پی گرفته

اناد. توساعه د  اساتفاده از عماود ناو ی کاه د         ها به تصویر کشایده  اده   د  این  وای،

سل ای پیشین، ابزا  ا تبابی خداوند با اما  بود، د  اساتفاده اماا  از آ  بارای    های ن  وای،

 محو  اس،. داده د  گفتما  کال از تحوالت  وی 1دید  تمامی نقاط د ا 

کنای،. بار    یافتگی  ا د  محو  ا تباط با مودودات فرازمینی نیز مشاهده مای  این توسعه

هاای   که د   وای، د دالی 1اقدا  کرده اس،؛ اسان  وایتی، اما  به دلّ مشکالت مالئکه

 های پیشین، مالئکه امدادگر اماما  بودند. نسل

یافتگی  ا مشااهده کارد؛    توا  این توسعه د  بخش منشأ ییرعادی عل، اماما  نیز می

  وایتی از فعود  وم اما  به عرش و فزونی توا  علمای اماا  پاس از ایان  ویاداد، خبار       

1داده اس،.
 

های توسعه دامنه عل، اما  اسا،     د  تکل، به زبا  پرندگا  نیز از دیگر دلوهتوا  اما

 9خو د. های این نسل از ا عریا  به چش، می که د   وای،

                                              

 .6، ح896، صبصائر الدرجات ؛ صجار قمی،297ص، 3، جمستدرک الوسائل. نوری، 1

 .4، ح196ص اضمالی،. صدوق، 2

 .1، ح289، ص1ج، الکافی . کلینی،9

 .2، ح34ص ،کامل الزیاراتقولویه،  ابن. 8
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عیسای   بان  محماد  بن هجری، از  اگردا  ادمد 299ابی خلف متوفای  بن عبداهلل بن سعد

ده به قرا  گرفتن نامش د  ا عری بود. نسبتش با ا عریا  م ادر، دانسته نیس،؛ ولی با تو

وی کتابی باه  دو ه با نسل پنج، ا عریا  دانس،. توا  ه، زمره  اگردا  ادمد، وی  ا می

دا ته که افل آ ، به دس، نرسیده و د  قر  ن ، هجری، تلخیصی از  بصائر الد داتنا  

سا،.  ق  انجا  گرفته ا822محمد دلّی )زنده به سا   بن سلیما  بن آ  به دس،  یخ دسن

فافا    بصاائر ففا  قمی،  باه، بسیا ی به ه، دا ند.  بصائرو  بصائر  ده بخش تلخیص

 ناسای دانسا،.    توا  مرامنامه و پایه و اسان گفتما  کالمی د  موضوع اما  قمی  ا می

های متعددی د  محو های افلی ماو د نظار پاژوهش     عبداهلل، دا  بن سعدبصائر تلخیص 

 اند. دا   ده ایی چند، ت،بی، مفاهی،  ا ع دهه دا د و د  هر بخش،  وای،

  گیری از مودودات فرازمینی برای ت،بی، اعتقادات  یعی، از موا د توساعه دامناه   کمک

 1خو د. های این اثر به چش، می محو  ا تباط اما  با مودودات ماو ایی اس، که د   وای،

نیز از دیگار ماوا د توساعه د  ا تبااط اماا  باا        2فحب، از فضایل اما  د  عرش ال ی

کند. بازگش، پیامبرا  به دنیا  ها خودنمایی می مودودات فرازمینی اس، که د  برخی  وای،

از دیگار ماوا د ایان توساعه باه  اما         9،و اما  علی  سانی آن ا به پیامبر و کمک

  وند. می

توا  از موا د توسعه     ا نیز میسازی ابالعات مربوط به پیما   یعیا  و اماما رخیره

 د  بخش عل، اما  ا زیابی کرد.

                                              

، 217ص؛ همدان،  257/86، ح217ص؛ همدان،  258/87، ح219، صمختصدر البصدائر   ی،حل. 1

؛ 928/19، ح954ص؛ همدان،  925/3، ح957ص ؛ همان،913/4، ح958ص؛ همان؛ 256/84ح

 .994/26، ح917ص؛ همان، 991/25، ح912ص همان،

 .7/157، ح196، صمختصر البصائرحلی، . 2

 .92/47، 112. همان، ص9
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هایی پُر ما  مربوط به ت،بی، و توسعه مفاهیمی با  ویکارد   د  سایر محو ها نیز  وای،

های  که با توده به پرداختن به آن ا د  بخش 1اند  ناسی به کا   فته کالمی، د  بخش اما 

 د. و پیشین، از تکرا  آن ا ادتناع می

عباداهلل، د  بساتر گفتماا  تاا یخی تولیاد  اده و        بان  ساعد  الفارق والمقااالت  کتاع 

اند. وی د  این اثر که باا   های تا یخی از  ویدادهای مرتب  با اماما ، د  آ  فراوا  گزا ش

ویاژه  ایعیا  اسا،،  ویادادهای      های مسلمانا  و به توده به عنوانش د  پی تبیین فرقه

کشاد. وی هنگاا  توضای      اختصا  به تصویر می های مختلف  ا به تا یخی مربوط به نحله

ها  های مختلف، به گزا ش  ویدادها پرداخته و لحنی مو خانه دا د. آیاز و انجا  فرقه فرقه

کند و ادعاهای فراتا یخی هر گاروه  ا ها، باا هماا        ا به فو ت بسیا  مختصر رکر می

این اماو  اسا، و ناه وقاوع آ ، باه تصاویر        سبک و با بیانی که گویای اعتقاد پیروا  به

ای از  ناماه  کشد. برخی از اماما   یعی  ا مو د توده قرا  داده و د  یاک بناد،  اناخ،    می

 ده از اماما  د  این اثر، کامالً تاا یخی اسا، و د  های      کند. تصویر ا ائه ایشا  ا ائه می

  ود. دای اثر، قضاوت نویسنده دیده نمی

، نا  ماد ، مادت اماما،، ساا  وفاات و مادفن اماا  رکار  اده و از         ای از تولد نمایه

خبری نیسا،. د  ایان اثار،     1 ویدادهای فراوا  فراتا یخی رکر ده د  برخی منابعِ دیگر،

ای به   ادت و یا مرگ ییرببیعی اماما  نشده اس، و بارخال  مضامو  مادعای     ا ا ه

های اما   ا نماز خواند  بر دنازه اماا    ها که یکی از نشانه کالمی برگرفته از برخی  وای،

دانس،، از نماز خواند  افراد عادی و دکومتی بر دنازه برخای از اماماا ، خبار     پیشین می

 1داده اس،.

                                              

؛ 178، ح148؛ همدان، ص 157، ح196؛ همدان، ص 23، ح71؛ همدان، ص 26، ح71. همان، ص1

 .865، ح858؛ همان، ص858، ح827؛ همان، ص867، ح811؛ همان، ص867، ح815همان، ص

 .249-242، صالهدایة الکبری. خصیبی، 2

 .152ص، الم،اضت والجرق. اشعری، 9
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 مجادالت کنشگرا  دو گفتما  تا یخی و کالمی به هنگاا  بحاث د  باا ه دانشاینی     

 1اس،. با موضوع عل، اما  نیز د  این کتاع بازتاع یافتهاما   ضا

 یام از گفتما  تشیع باه گماا     بن د  این منبع، گزا  ی از خروج  خصی به نا  عمر

بارای پرسشای ثابا،  ارم داده  اده کاه        های متناقض از اما  فادق  نید  پاسخ

 1های عل، اما  د  گفتما  اما  فراتا یخی دا د. تناقضی آ کا  با مفاهی،

ابتدا نماای تاا یخی  دلا، و عاد      ، وی به هنگا  نقل وفات اما  دسن عسکری

آ کا ی فرزندی برای ایشا  و نیز تقسی، اموا  ایشا  بین و ثه  ا بیا  کرده و بعد از آ ، 

 1د  مطلبی بوالنی به معتقدات  یعیا  امامی پرداخته اس،.

های تا یخی  های سیاسی دستگاه دکومتی با اماما  نیز موضوع برخی از گزا ش کنش

 0آن ا ا ا ه کرده اس،.اس، که ا عری به 

عبداهلل  ا بپذیری،، با توده باه اینکاه تاا یخ     بن اگر فح، انتساع هر دو کتاع به سعد

توانی، تحلیل دامعی از کنشگری ساعد   کدا  از آن ا مشخص نیس،، نمی کتاب، دقیق هی 

 لفارق ا اده د    های ا ائاه  که ا ا ه  د، داده گونه  ناسی ا ائه دهی،. هما  د  گفتما  اما 

ها   ویکردی کالمی دا ند و البته برخی از عبا ت بصائر های کامالً تا یخی اس،؛ ولی گزا ه

 نُمایند. ظاهر ناسازگا  می به هنگا  تقابل، به

بار   الفارق  اگر  وند تد یجی توسعه گفتما  کالمی  ا بپذیری،، ادتما  قدم، نگا ش

ودود دا د و ممکن اس، با توداه باه یلباه گفتماا  کالمای، کتااع دو         بصائر الد دات

 وبوی آ   ا گرفته با د.  نگ

                                              

 .36-37. همان، ص1

 .68-68همان، ص. 2

 .157-152. همان، ص9

 .39. همان، ص8
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 های غیرعادی  توسعه دامنه شمولی ویژگی

اناد:   هایی د  بستر گفتما  کالمی دا ته از میا  ا عریا  نسل  ش،، سه تن از آن ا کنش

 بان   محماد   بان   علی، سعد  بن  عبداهلل  بن  عمرا   بن  محمد  بن  یحیی  بن  ادمد  بن  محمد

 بکر ابی  بن  عمرا   بن  عامر  بن  ادمد  بن  دسینو نیز  ادوص  بن  دمید  بن  عبید  بن  دفص 

ها، ت،بیا،   اند. بیشتر این  وای،  ناسی دا ته هایی د  دوزه اما  ،  وای،سعد  بن  عبداهلل  بن 

خبر داد  از  ویدادهای  1ها، اند. عل، به ن ا  انسا  گرفتهمفاهی، مرتب  با عل، اما   ا پی 

های متعدد  مفاهیمی هستند که با دا  9و خبردا  بود  از زما  مرگ افراد د  آینده، 2آینده

وقتاه  ا   ها د  آثا  پیشینیا  بود و تکرا  آن ا تبدیل عنافر یاد ده به اند. این دا  بیا   ده

 هاا   ل، بود  اماا  بارای بقاای زماین نیاز د  باین  وایا،       د  پی دا ،. دالی با مف و  ع

 9ودود دا د.

ادمد  بن مف و  ددیدی اس، که د   وایتی از دسین 5مصو  ماند  ماد  اما  از تعرض،

العااده از   تواند نشا  دیگری از توسعه  ویادادهای خاا ق   خو د. این مف و  می به چش، می

 د.اما  به بستگا  د ده یک ایشا  ا زیابی  و

های یاد ده باه دسا،    های بعدی ا عریا ، د  چا چوع گفتما  نشانی از فعالی، نسل

علی از نوادگا  ادوص و از نسل هشت، ا اعریا  م اادر    بن ادمد بن محمدنیامد و تن ا نا  

                                              

، 8ج ،طالدب  یمناقدب آل ابد  شدهر آشدوب،    ابن؛ 2، ح839ص، 1، جبصائر الدرجاتصجارقمی، . 1

 .937ص

 .9، ح866، ص1ج، الکافی کلینی،؛ 8818، ح213، ص8، جمن ض یحضره الج،یهصدوق، . 2

، 27-29، ص1، جعیدون اخبدار الرضدا   ؛ صدوق، 66ص ،یرةمن الح ةوالتبصر ةاضمام بابویه، ابن. 9

 .977، ص2ج، العباد یحجج اهلل عل ةمعرف یاضرشاد ف؛ مجید، 3ح

 ،1، ح«تراب معنی ابی»، باب 125، صخباراأل یمعانصدوق، . 8
 .1، ح867، ص1ج ،الکافیکلینی، . 8
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دایی کوه باه فرماا  اماا  باه چشا،       ، د   وایتی  امل دابهزیس، که د  قر  چ ا   می

 1خو د. می

 ناسای د    های مربوط به اماا   آید، بیشتر گزا ه ها برمی ز گزا ش  وای،که ا گونه هما 

اند و بعد اثباتی و تا یخی اماما ، د  آثاا  ا اعریا  قمای     بستر گفتما  کالمی تولید  ده

 نُمودِ چندانی نیافته اس،.

مانده از ا عریا  قمی  وبوی گفتما  تا یخی، د  بین آثا  بردای هایی با  نگ گزا ه تک

 خو د. چش، می به

قبو  بردسته به  د   وایتی مبنی بر تخریبسعد  بن عبداهلل بن عیسی بن محمد بن دعفرنا  

خو د. وی همچنین،  وایتی نقل کرده که بر اساان آ ،   به چش، می 2دس، اما  علی

ایشاا   ا   دعوت به زو آزمایی از سوی  خصی  ا پذیرف، و اما  علی اما  دسین

ایان دو  وایا،، نماایی ببیعای و تاا یخی از اماا   ا ا ائاه         9به این د ، نکوهش کرد.

دهند. تبیین عل، مادی  فتا  فرقه واقفیه نیز د  بستر گفتما  تاا یخی قابال ا زیاابی     می

 9اس،.

عیسی،  ئیس وقا، مد ساه قا، و از     بن محمد بن های ادمد با ودود میزا  باالی کنش

 عریا  د  بستر گفتما  کالمی،  وایتی از وی د  منبعی  دالی نقل  ده که نسل چ ا   ا

فراد، عل، خود به ییب  ا نفی کرده و قراینی تاا یخی بارای    به د  آ ، اما  فادق

  5این امر ا ائه نموده اس،.

                                              

 .928ص ،اضختصاصمجید، . 1

 .98، ح718، ص2، جالمحاسنبرقی، . 2

 .2، ح98، ص8ج، الکافیکلینی،  .9
 .68ص ،یرةمن الح ةوالتبصر ةاضمامبابویه،  ابن. 8
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هاای گونااگو  از    های مختلف به یک پرسش د  زما  هایی مبنی بر پاسخ ودود گزا ه

تواناد نشاا  از دیاات     مای  1هایی  ا همراه دا ته اس،، فراد مختلف که گلهسوی اما  به ا

  نگ گفتما   قیب )تا یخی  د  آثا  محدثا  قمی ا زیابی  ود. ک،

د  دیدا  با مسافری   وایتی نقل  ده که بر اسان آ ، اما  باقر مختصر البصائرد  

د و لحظاتی بعد، از  خصی که از نشین، از  ویدادهای فرازمینی بسیا ی به او خبر دا بادیه

 ا گرف،. مسافر یاد ده، از این  ویداد با تعجب  د  وا د  د، سراغ فرزندش اما  فادق

عیسای   بان  محمد بن تر از ادمد ساختا  مشابه این  وای، و  وایتی که پیش 2یاد کرده اس،.

کشاد.   مای  دوبُعدی بود   خصی، اماما   یعی  ا ب تر باه تصاویر   9ا عری نقل کردی،،

های ایشا  تا یخی، و بخشی دیگر ماو ایی هستند که د  بستر گفتماا    بخشی از ویژگی

 اند. کالمی به تصویر کشیده  ده

با توده به مطالب یاد ده، دای خالی گفتما  تا یخی و بعد تا یخی زندگی اماما  د  

گفتما  کالمی بر نظ،  سد،  خو د و به نظر می منابع نخستین تولید ده د  ق، به چش، می

فو ت انادک و پراکناده د     های تا یخی به گفتمانی داک، بر ق، یلبه کرده اس، و گزا ه

 خو ند. الی برخی از متو  تا یخی به چش، می البه

تود ی به گفتما  تا یخی،  رای  سیاسی دو ه مو د نظر  ترین عوامل ک، یکی از م ،

نگاا ی باا    د ا  اسال  و پیوند مساتقی، تاا یخ  محو  بر  تحقیق اس،. یلبه گفتما  خلیفه

کانو  قد ت، امکا  ثب، و نشر تا یخی دا  مرکزی گفتما   قیاب )اماا    ا باا مشاکل     

های متقابل ایشا  و دساتگاه   کرد. نگاهی به زندگی اماما   یعی و کنش ددی مواده می
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  مادعی  اد کاه د     تاوا  د  مقایسه، می 1تواند تأییدکننده این دیدگاه با د. دکومتی، می

هاای   تار باود؛ چراکاه گازا ه     همین  رای ، فضا برای گفتما  کالمی باه نساب، فاراه،   

هاای  وایای، دفاظ و      ناسی مبتنی بر گفتما  کالمی، د  قالب  وای، و د  مجموعه اما 

از ساوی   دند و به بو  ببیعی، دساسی، کمتری نسب، به آن ا ودود دا ا،.   دا می دابه

توانس، بارای   های تا یخی نمی ه نابساما  بود  اوضاع برای  یعیا ، دادهدیگر، با توده ب

ساتیزی امویاا  )داک:     دامعه تح، ظل، قرا گرفته  یعه، دذاع و امیدبخش با د.  یعه

های  ق  و تح، فشا  بود  اماما   یعی د  دو ه656ا192ق  و عباسیا  )دک: 192ا91

ا   ا د  پی دا ، و توده به دنباه ثباوتی،   نوعی یأن و ناامیدی د  بین  یعی یاد ده، به

توانس، امید  ا د  د  دامعه  یعی زناده نگااه دا د. خلقا، متفااوت، علا، و قاد ت        می

توانستند موازنه قد ت  ا به نفع  یعیا  تغییر دهند و  نامحدود، عواملی بودند که هرآ  می

اق بیشاتری انجاا    های کالمی از سوی محادثا  باا ا اتی    از همین  و، ثب، و ضب  داده

 گرف،. می

 ناسای  اناخته  اود؛     تواند از عوامل توسعه  ویکارد کالمای د  اماا     اقتصاد نیز می

هاای   عنوا  نمونه، توسعه مف و  مالکی، اما  بر تما  د ا  هستی با استفاده از توانایی به

اه محاو  و عاد   سامی، دساتگ     سازی با گفتما  خلیفاه  د   استای ییری، 2ماو ایی اما ،

ها د  برابر پرداخ، مالیات به عباسیا ، اقدامی همسو باا   سیاسی داک، بود و مقاوم، قمی

 9این مف و  بوده اس،.

                                              

، ترجمه: مصطجی زمانی، تهدران، انتشدارات   شیعه و زمامدارن خودسر، 1937محمدجواد مغنیه، . 1

، تهدران، سدازمان تبلیغدات    حیات فکری و سیاسی امامان شیعهش، 1973نبوی؛ رسول جعجریان، 

 اسالمی.

 «.أنّ األرض کلّها لإلمام»، باب 856، ص1، جالکافیکلینی، . 2

 .942، ص3ج، تاریخ الطبری؛ طبری، 157-158، ص1، جبصائر الدرجاتصجار قمی،  .9
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آمادگی رهنی مخاببا  د  پذیرش امو  ماو ایی د  با ه برگزیدگا  نیز از دالیل توسعه 

باوالنی اتصاا     ناسانه بوده اس،. ساابقه   نگا ی اما  دانبه  ویکرد کالمی د  تا یخ همه

العاده، د  پذیرندگی این امو  تأثیرگاذا  باوده    پیامبرا  و اولیاءاهلل به معجزات و امو  خا ق

هاای   بافی که د  برخی از موا د، مودب سوء استفاده افراد سوددو و داستا  ای گونه اس،؛ به

از این ماوا د   های فراوانی عبداهلل ا عری، نمونه بن سعد الفرق اسان نیز  ده بود. کتاع بی

  1 ا نقل کرده اس،.

هاای توساعه    تواند از دیگر عامال  های تا یخی و کالمی نیز می های داده تفاوت سنجه

هاای   کاه ا اا ه  اد، داده    گونه  ناسی با د. هما  گفتما  کالمی د  تا یخ اماما  و اما 

باود  آن اا،    د و با توده باه خاا ق العااده     ها به دامعه عرضه می کالمی د  بستر  وای،

هاای    و، تن اا ماالک    ا  بر اسان عقل تا یخی ممکن نباود. ازهماین  ا زیابی محتوایی

تواند  امل ا زیابی سند )زنجیاره   توانس، د  با ه آن ا دا ی  ود که می ا زیابی ددیث می

هاا بار اساان محتاوای علا،       افراد واقع د  سند  وای،  و نیز د  موا دی محتوای  وایا، 

 ناسای، نقاد    های کالمای مرباوط باه تاا یخ اماماا  و اماا        با د. د  داده درایةالحدی 

 سد، دق، چندانی د  نقد سندی نیز  محتوایی نه معمو  بود و نه چندا  ممکن. به نظر می

های ا زیاابی   ها، با مالک  و، تعداد قابل تود ی از سند این  وای،  ده اس، و ازهمین نمی

 2ند.آی دا  به دساع می معمو ، مشکل

 نتیجه

های کالمی به د ، ناتوانی دانش تا یخ از بازتاع دبناه ثباوتی دیاات و  خصای،      داده

اماما ، با نمایی تا یخی وا د مجامع  وایی  دند و با توداه باه عوامال و دالیلای چاو       

                                              

 .73و  78، 79، 89، 94، 96، 98، صالم،اضت والجرقاشعری، . 1

متون و روایات دضیل و معجدزات ائمده در مندابع شدیعی قدرن دوم تدا       ». کامران محمدحسینی، 2

 .1935، اصغر قائدان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، بهمن «ششم
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آمادگی رهنی مخاببا  برای پذیرش امو  ماو ایی د  با ه اولیای ال ی، اوضااع نامسااعد   

هاای   هاای ا زیاابی داده   عیا  د  دو ه مو د نظر تحقیق، و تفاوت سانجه سیاسی برای  ی

نگاا ی باا    سرع، توسعه یابند و باه گفتماا  یالاب تاا یخ     کالمی و تا یخی، توانستند به

 ناسی بد  گردند. این گفتما ، توسعه مفاهیمی د  سه محو : خلق،، عل، و  موضوع اما 

های متعدد، تفاوت و برتاری اماا  د  ایان ساه      دا قد ت اما   ا مد نظر دا تند و با ا ائه 

دیطه بر  قیبا  گفتمانی خویش  ا به تصویر کشیدند. ا عریا  با توده به اهمیتی کاه د   

هاایی باا  ویکارد کالمای و نیاز       دامعه ددی،ی ق، دا تند، از بریق ثب، و ضب   وایا، 

قاش م مای د  ت،بیا،    ها با  ویکرد کالمی، ن کننده  وای، پذیرش م ادرا  کوفی منتقل

 ناسای دا اتند و هرچاه از زماا       مفاهی، و توسعه و یلبه گفتما  کالمی د  بساتر اماا   

هاای   هاای کالمای موداود د   وایا،      وی،، تعداد گزا ه م ادرت ایشا  به ق، دو تر می

  ود. ایشا  بیشتر می
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