فصلنامة علمي -پژوهشي تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا
سال بیست و هفتم ،دورة جدید ،شمارة  ،33پیاپی  ،123بهار 1396
(س)

بررسي عملکرد متکلمان شيعة امامي در مواجهه با
چالشهاي تقريب مذاهب در عصر سلجوقي
پروين اصغري

1

2

محمدعلي چلونگر
علياکبر عباسي

3

4

تاریخ دریافت95/12/17 :
تاریخ پذیرش96/3/13 :

چکيده
قدرتیابي سلجوقيان ( 552-429ق) در ایران و عراق و ائتالف نيروهتا

سياستتي متتذه يِ اهتت س ت ت (ستتلت ت و خففتتت) ،موجتتر ر تتد ن تتو

حدیثگرایانِ س يمذهر د .همچ ين در اثر عملکترد واگرایانت برختي

مراکز علمتي عصتر و تقابت رویکترد عقت گرایتيِ تييي و ست تگرایتيِ

اه تس ن و ...همگرایيِ يي و س ي با چالشهایي مواج گردیتد .در ایتن

اوضاع مالکلمان اه تس ن در عرص تقریر تيي و ست ي موضت ان يتالي
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دا ال د ولي مالکلمان يي در ایتن عرصت فيتالتتر تدند ،ییترا م ایعتات

فرق ا  ،ائالف نيروها سياسي مذه ي اهت ست ت ،عملکترد واگرایانت

مراکز آموی ي نظير نظامي ها و ...س ر گرایش کمالرِ اه تس ن بت تقریتر
ده بود .درمقاب  ،مالکلمان يي با علم ب وضييت يييان در بغداد و ر

ب دلي مجاورت بتا مراکتز سياستي متذه ي اهت تست ن ،تعتيي

پشتالوان

سياسي و کسر تجرب ای حوادث تلخ م ایعات فرق ا دریافال د ک ح ت
ميراث يي بتا تقریتر ميستر استت .ال الت در درون جوامت

تييي ،تقابت

مکالر مالکلمان و محدثان ،ت درو ها اسماعيلي و جریان غلّو ،نيز بحث
تقریر را ب چالش ميکشيد .این پژوهش درصدد است با روش توصي ي

تحليلي و برپای م تاب کالاباانت ا  ،راهکارهتا مالکلمتان تيي امتامي را

درجهت تقریر ،ای طریق طرح مشتالرکات دی تي ،فقت مقتارن ،برگتزار

کرسي درس مشالرک ،م اظره ،پاساگویي ب

هات و اتهامات علي يي

و آ کارساخالن ت اوت يي امامي با سایر انشتيابات تشتي و  ...بررستي و

تحلي نماید.

واژههاي کليدي :تقریر مذاهر ،مالکلمان ،تيي امتامي ،اهت ست ت،
سلجوقيان.

مقدمه

چالش ها مذه ي ای موضوعاتي است ک تأثير ییتاد بتر جاميت مستلمانان دا تتال استت،
چ ان ک ميتوان ریش هتا رکتود تمتدن استفمي را در تحتوتت فره گتيِ حاصت ای ایتن
چالش ها جسالجو کرد .این در حالي است ک مسلمانان در بسيار ای مسائ دی ي و اعالقاد
دارا آراء و نظرات مشالرک اند ک توج و تأکيد بر آن ها در حویههتا مشتالرک دی تي و
اعالقاد  ،اخالف

و تيصر را ای بين متي بترد و یمي ت وحتدت پيتروان متذاهر و پيشترفت

تمدن اسفمي را فراهم ميساید .در سده اخير ،مسئل تقریر مذاهر بت یکتي ای محورهتا
گ الگو بين مصلحان ،مال کران و نيز ماليص ان مذاهر اسفمي ت تدی

تده استت .تقریتر ای

ریش «قَرَّبَ» ای نظر لغو ب مي ا نزدیککردن است (ابتن م ظتور ،بتي تتا ،بتاب القتا ) و
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تقریر مذاهر در اصتفح ب مي ا یدودن و رف اخالففات مذه ي و ایجاد همکتار بتين
ره ران و پيروان مذاهر اسفمي براساسِ اص ِ مسلماني و پيرو ای قرآن و س ت است .این
اصتفح ای ابداعات دوره جدید استت و اغلتر در پتژوهش هتا تتاریاي ای آن بت ع توان
م هومي مدرن برا بررسي گذ ال تاریاي اسال اده مي ود ( ایي ،1390 ،ش .)90 :29
یکي ای ویژگيها تشي امامي در قرن شم و ه الم ،گرایش ب اعالدال در تاخ

تيي

اصولي ميبا د .ییرا با ظهور حکومت سلجوقي در عرصت جهتان استفم و در پتي حمایتت
فرمانروایان دوره اول سلجوقي ،یي تي طغترل ،آلترارستفن و ملتک تاه ای متذهر تست ن،
اوضاع ساالي برا

يييان رقم خورد ،چ انک امکتان تحرکتات ک شتگران و نيتز تکتاپو

علمتتي ،عقيتتدتي ،سياستتي و نظتتامي ای آنتتان گرفال ت

تتد .ای ایتتن رو تتيييان امامي ت بتترا

درامانماندن ای خترهتا احالمتالي ،در مواجهت بتا جاميت اهت تست ن ،جوانتر احاليتا را
رعایت کردند و برا اجال اب ای درگير با س ياني ک اکثریت را دا ال د ،اندیش ها
را ب

ک ميالدل ارائ کردند .اثر مهم «الت ق

» تتألي

تيي

ع تدالجلي قزوی تي رای در قترن

شم هجر  ،ک نمون باریِ ایتن گترایش اعالتدالي استت ،بيتانگر پيتدایش اصتتفح « تيي
اصولي » ای عصر سلجوقي ميبا د .اید بالوان گ تت ایتن تشتي اعالتدالي توست
بيواست و باواست

يخ طوسي در ایران و عراق ب يانگذار

تاگردان

ده استت (جي ریتان:1388 ،

 .)606این گرایش در راسالا تقریر و همگرایي يي و س ي برا ح

مکالر تشي بسيار

اری م د بوده است.
تقریر مذاهر اغلر در دو قالر طرحها سياسي و علمي مورد بحث قترار متيگيترد.
توج ب اصول مشالرک مذاهر ،ب ویژه مشالرکات کفمتي و اعالقتاد همتواره متورد توجت
مجام علمي و حویهها فره گي بوده است .در عصر آلبوی و سپس عهد سلجوقي ،علتم
کفم ای باتترین اهميت برخوردار بود و مالکلمان پيشوایيِ يي اماميت را برعهتده دا تال د و
این دانش بر فق و علوم دیگر چيره بود و جهت آن ها را ميين مي کترد .در عصتر ستلجوقي
رسالت مالکلمان ييي در صيانت ،اث ات و دفاع ای عقاید يي امامي اهميت بيشتالر یافتت
ییرا پس ای یکصدوسيزده سال حاکميت خاندان يي مذهر آلبوی  ،حاکميتت سياستي بت
دست خانداني افالاد ک با گرایش دی يِ يييان ناسایگار بود و توان نظامي خود را مصرو
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حمایت ای نهادها سياسي مذه ي اه س ت ميکرد .تيييان اماميت بترا درامتانمانتدن ای
خترها احالمالي ،ب ویژه در اوای عصر سلجوقي ،در مواجه با جاميت اهت تست ن محالتا
بوده و با تمرکز بر فياليتها فره گي اعالقاد و همکار بتا نهادهتا سياستي اهت ست ت
برا برقرار تقریر و صيانت ای مکالر تشي ميکو يدند.
بحث درباره تقریر مذاهر ای دغدغ ها هميشتگيِ مال کترانِ استفمي بتوده و در ایتن
راسالا مقاتت و کالر ماليدد نگا تال

تده استت .بت ع توان نمونت در مقتاتتي نظيتر «ابتن

هرآ وب؛ عالم تقری ي قرن شم» نو ال اماناهلل ایي یا «گذر بر یمي ها تقریتر در
اندیش

يخ طوسي» نو ال علياصغر احمد  ،رویکرد تقری تي مالکلمتان تييي بت صتورت

مورد بررسي ده است .با وجود این ،ب راهکارها مالکلمان تيي اماميت در مواجهت بتا
چالشها موجود در بسالر رای سياسي ،فکر

ت مذه ي جامي عصتر ستلجوقي پرداخالت

نشده است .این پژوهش با نگاهي مال اوت ای تحقيقتات ق ت  ،بت نقتش مالکلمتان تييي در
مرت ساخالن چالشها و تفش برا برقرار تقریر مذاهر يي و س ي پرداخال است.

 .1نحوه مواجهه متکلمان شيعي با چالشهاي اهلسنت
ب گزارش م اب در قرن پ جم هجر  ،قلمرو اسفم آک ده ای تيدد و تشتالت متذاهر و فترق
بود (مقدسي 238-236 :1362 ،و  .)267-266این فعا عرص را برا بروی اندیش ها نوین
و م احث علمي و م تقي ت گ مينمود ،لذا عقتف و حالتي صتاح ان قتدرت ای استالمرار ایتن
روند ناخش ود بوده و براساس واهد تاریاي ،ب تدریج ب ایجاد نتوعي همگرایتي تمایت
یافال د .در این عصر مالکلمان ييي برا تقریر متذاهر ،گتامهتا بل تد و تتو م بتا حتزم و
احاليا بردا ال د و ال ال با چالشهایي نيز مواج

دند .اهم تفشها مالکلمتان تييي را در

مواجه با این چالشها ب صورت ییر ميتوان دسال ب د کرد.

الف :اجتناب از منازعات فرقهاي و بيان مشترکات

در عصر اساليف سفجق  ،امامي  ،ا اعره ،ميالزل  ،کرامي و ماتریدی پ ج مکالر مهم کفميِ
فيال اخال مي دند .همچ ين رواب خشونت آميز دیری  ،ميان اه س ت و تيييان حتاکم
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بود و در ميان س يان نيز اجماعي وجتود ندا تت .اهت ست ت بترا مقابلت بتا ميالزلت و ر تد
جریانات ييي ،ب تياليم ا ير و ماترید رو آوردند و این اقدام اخالففات جدیتد را
در ميان اه س ت موجر د .م ایعات ا تاعره و ح ابلت بغتداد نمونت ا ای ایتن اخالففتات
است ک مالأثر ای گرایش ها کفمي نظير گرایش ح ابل ب «تجسيم» و گترایش ا تاعره بت
«تصو » و «اعالزال» بود (ابنجوی  .)295 /16 :1417 ،رقابت دو نهاد قدرت یي ي حمایتت
ستتفطين ستتلجوقي ای ا تتاعره و ع ایتت خففتتت بت ح ابلت  ،م ایعتتات را تشتتدید متيکتترد
(ابيیيلي118 :1350 ،؛ بغداد .)385-384 /13 :1407 ،
در اوای دوره سلجوقي با توج ب تيامفت مسالمت آميزِ سلتان و خلي  ،مسائ سياسي
در بروی درگير ها نقشتي ندا تت (ابتنکثيتر245 /12 :1407 ،؛ ابتنجتوی /15 :1417 ،
347؛ ابنعماد .)22 /4 :1350 ،ولي در اواس دوره سلجوقي بتا افتزایش قتدرت ستفطين و
واگرایي خلي و سلتان ،نظتامالملتک بتا حمایتت ای ا تير هتا و تأستيس متدارس نظاميت
(حسي ي )68 :1380 ،و خلي با حمایت ای ح ابل (ابنکثير ،)122 / 12 :1407 ،بت م ایعتات
فرق ا رنگ و بو سياسي دادند ک با ختونریز همتراه گردیتد (ابتنجتوی /16 :1417 ،
 .)183در اواخر عصر سلجوقي با تعيي

قدرت سلجوقيان ،خلي با قدرت نست ي ختویش

ب حمایت ای ح ابل پرداخت (ابنعماد.)176 /4 :1350،
يييان عصر سلجوقي ب ویژه در م تاطقي مثت ر و بغتداد ،کت در مجتاورت محتفت
س ينشين ساکن بودند ،با فال ها فراواني ای ستو اهت ست ت بت خصتو
دند .ح ليها ب بهانت هتا مااللت

ح ابلت روبت رو

بت قالت و غتارت تيييان متيپرداخال تد و خففتت و

ت درمقاب آن ها ،واکت ش قابت تتوجهي نشتان نمتي دادنتد لتذا همتين موضتوع باعتث
سلت 

جسارت بيشالر ماليص ان مي د (ابنجوی .)303-6 /9 :1417 ،


در چ ين رایتي مالکلمان يي  ،ب ویژه در بغداد و ر  ،ب دلي مجاورت با اه تست ن و
مراکز سياسي مذه ي آنان ،با کستر تجربت ای حتوادث تلتخِ م ایعتات فرقت ا و تعتيي
پشالوان سياسي دریافال د ک ح

کيان يي با تقریر و اجال اب ای م ایعات ميسر است .لتذا

آنان ای م ایعات درونيِ اه س ت ک ارهگير کرده خود را ای کانونها تت ش و درگيتر
دور نگ ميدا ال د .چ انک در م ایعات بين اه تس ن ،گزار ي ای حعور مالکلمتان تييي
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ب چشم نميخورد .ثانياً مالکلمان ييي کو يدند ای درگير با اهت ست ت ،کت در اکثریتت
بودند ،اجال اب نموده آنان را ب طر

مشالرکات عقيدتي و مذه ي سوق ده د تا اهرمي برا

تقریر و کاهش خشونت ود (.)Kolberg, 1991: 18; Kafesoglu, 1988: 92
يخ طوسي ( 460-385ق) متالکلم ،فقيت و م ستر تييي کو تيد ایتن مشتالرکات را در
آیات و روایات و حتویه هتا م قتول و ميقتول بيابتد .و بتا درنظترگترفالن فعتا ِ علمتيِ
بينظير ک ب علت تيدد مذاهر و اخالف

گروهها در بغتداد ایجتاد تده بتود ،دستت بت

اقدام تایها ید ک همان ایجتاد «فقت مقتارن» بتود .و در ایتن یمي ت کالتاب «الاتف » را
تألي

کرد و در آن ضمنِ م احث فقهي يي  ،آرا عمدة مذاهر فقهتي اهت ست ت را نيتز

مترح نمود و حالي ای کر اقوال و فالتاوا نتادر آنهتا هتم چشتم پو تي نکترد (موستویان،
 .)23-22 :1380ب ع وان مثتال طترح دو اصت قيتاس و اسالحستان در الاتف  ،حکایتت ای
اندیش بل د تقری يِ يخ دارد ،ییرا آنها دو اص فقهيِ غالتر اهت ست تانتد و در فقت

تيي

اصفً کاربرد ندارند و يخ ت ها برا اتاا روشِ م تقتيِ جتدل در برابتر فقهتا متذاهر
دیگرِ اسفمي ای این دو اص اسال اده کرده است (صدر.)413 :1362 ،
ع دالجلي قزوی ي رای  ،فقي و مالکلم سده شم هجر نيتز براستاس اصتول مشتالرکي

همچون توحيد و حر اه بيت (ع) و بتا تمستک بت

اصتيتهتا برجستال

تيي همچتون

خواج ابوتراب دوریسالي ،ک مورد احالرام اه تس ن بتود ،در پتي ایجتاد ج هت مشتالرک بتا
دیگر متذاهر استفمي بتود (قزوی تي .)64 :1358 ،و متيکو تيد قرابالتي بتين ابوح ي ت و
افيي با اعالقادات يي ایجاد ک د .همچ ين با ارائت مجموعت بتزر

ای روایتات مشتالرک

ميان يي و س ي ،یمي م اس ي را برا ت اهم برقرار نماید .و اخالففات را نا ي ای تأویت
روایات ميدانست (همان.)31 :

ب :همکاري با نهادهاي سياسيِ حکومت سلجوقي و فعاليت فرهنگي

ترکان سلجوقي ای مدافيان سرسات مذهر تس ن بودنتد ،ب تابراین پتس ای تحکتيمِ قتدرت
خویش ،هم خففت ع اسي را ک ب علت ضي

دروني درحال فروپا ي بود و هتم متذهر

تس ن را ک ب جهت تسل حکومت يي متذهر آلبویت ضتيي

تده بتود ،جتان دوبتاره
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باشيدند .این ائالف

سياسي مذه ي با جهتگير ضد ييي تک گرفتت ،ییترا ستفجق

درجهت کسر مشروعيت نيایم د جلتر نظتر و رضتایت خففتت و اکثریتت جاميت یي تي
اه س ت بودند .همچ ين سفجق بتر جایگتاه آلبویت تکيت یده بودنتد و استماعيليان ختتر
بزرگي برا آنان محسوب مي دند لذا ای يييان ب ع وان متدعيان قتدرت بيم تاک بودنتد.
براین اساس ،سياست ناسالين ستفطين ستلجوقي یي تي طغترل ،آلترارستفن و ملکشتاه بتر
پشالي اني ای اه تس ن و ساتگير بر تشتي م ال تي بتود (راونتد 17 :1364 ،؛ ابتنجتوی ،
 .) 303-6 /9 :1417ال ال

يييان امامي توانسال د با اعالدال و ميانت رو ختویش بت تتدریج ای

اواخر سلت ت ملکشاه تا پایان عصر سلجوقي اوضاع را ب ن خویش به ود ب اشت د .تاهد
این مدعا ،حعور يييان در م اصر دولالي است.
اه س ت در مواجه با عالمان و مالکلمان يي  ،ت ها بر اخ ار و روایات صحيح و ت استير
و م احث کفمي مالکي ن ودند بلک بر مشير ترکان نيز اتکا دا ال د .چ انک با اتکا بت ایتن
قدرت بود ک ب خان

يخ طوسي هجوم بردند و کالاباان او را ستویاندند (ابتن اثيتر1385 ،

ق636 /9 :؛ ابنکثير69 /12 :1407 ،؛ ابن جوی  .)173 /8 :1417 ،همچ ين محل کَرْخ بارها
ب آتش کشيده د و در سال ها  479و  451هجر گروه ییاد ای يييان ب قال رسيدند
(ابناثير 1385 ،ق 7 /10 :و  .)158در چ ين رایتي ک اه س ت ای حمایت قدرت سياسي
بهرهم د بود ط ياً ميتوانست عقاید و اندیش ها ختود را ای راههتایي جتز بحتث و م تاظره،
ترویج و مسل ک د .اما مالکلمان يي توانسال د با اتاتا راهکارهتا مااللت

ترای را بت

ن خویش به ود ب اش د و ای خشونتها بکاه د:
ناست ای ک مالکلمان ييي با علتم بت

ترای سياستي و فکتر اوایت دوره ستلجوقي

کو يدند ای طریق اقدامات گسالرده فره گي ،موقييت مذه ي خویش را در جامي تث يتت و
با ميان رو و اعالدال ب همکار با نهادها سياسي رو آورند تا یمي ت حعتور تيييان را
در عرص سياسي مهيا ک د .این اقدام باعث مي د تا يييان نيز همان تد اهت ست ت ای اهترم
قدرت برخوردار وند و تتواین تاحتد برقترار تود .حعتور تييياني مان تد مجتدالملک
براوسالاني ،ابوسيد ه دو قمي و ابونصر کا ي و ...در مقتام ویارت و افتراد نظيتر طتاهر
موسو  ،سيدجمالالدین رفشاه حستي ي و ستيدط اط ا حست ي در مقتام نقابتت نمونت ا ای
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فياليت يييان در عرص سياسي است (قزوی ي 239 -242 :1358 ،و  236و  .)90حالي ميتان
خاندانها

يي و بزرگان حکومالي پيوند ایدواج نيز برقرار د (همان.)154 :

دوم ای ک بزرگان يي امامي در واک شي خردم دان  ،در آثار خود ای سفطين ستلجوقي
تمجيد کردنتد ،و فترد مان تد ع تدالجلي قزوی تي ستفطين ستلجوقي را بتا القتاب نيکتو و
پس دیده سالایش نمود (همان.)53 :
سوم ای ک مالکلمان ييي اغلر ميکو يدند تا با رکت در مجالس علمتيِ ماال تان و
م اظرة علمي با آنان (همان )115 :طر

مقاب را ای عرص یور و قدرت سياستي بت صتح

م احث علمي بکشان د.
ماال ان يي اعم ای درباریان و علما اه س ت کت ای اهتدا

فياليتتهتا سياستي و

علمي يييان متل بودند کو يدند با ع اوی ي همچون م اریه با هرگونت بتدعت و انحترا
ای اسفم ،مذهر ح ي و افيي را رسميت ده د و خواهتان بایگشتت عصتر اول ستلجوقي
(طغرل و آلترارستفن) تدند (طوستي 184 :1428 ،و 114؛ قزوی تي .)483 :1358 ،آنتان
يييان را رافعي و کافر و ملحد ميرفي نمودند ک اه ق ل نيسال د و بت ختدا ،ن توت و روی
قيامت اعالقاد ندارند (راوند  .)394 :1364 ،همچ ين کالاب هتا و ردیت هتایي نو تال د کت
يييان را آماج انواع تهمتها قرار ميداد ،چ انک نگارش کالابي ب نام «فعتایح الترواف
ای گرایش ضدتقری ي ماال ان يي حکایت دارد .مؤل

»

فعایح سيي دارد تيي را نست ت

ب خل ا ،صحاب و س يان سات ماليصر نشان دهد و اتهاماتي همچون تشت ي و تجستيم را بت
يي نس ت ميدهد .او ب سران دولت سلجوقي ،دوران حکومت سلتان محمد و تفش و
در م زو نمتودن رافعتيان و باط يتان را الگتو م استر ميرفتي متيک تد (قزوی تي:1358 ،
.)123 ،299 ،427 ،449 ،574،640
مالکلمان يي در پاسخ ب این کار ک يِ درباریان و اتهامات علما اه س ت بت مقابلت

علمي برخاسال د .ع دالجلي قزوی ي ب امر بزرگان يي  1در کالاب «ال ق

» ب اتهامات عليت

تيي پاستتخ داد (همتتان 97 :و  )263-262و ماال تان تيي را ای خشتتونت متتذه ي برحتتذر
 .1سيد مرتعي پس ای مشاهده کالاب «فعایح الرواف

» گ ت« :ع دالجلي قزوی ي تیم است در جواب ایتن کالتاب بتر

وج حق کالابي ب ویسد ک کسي نالواند آن را انکار ک د»(قزوی ي.)5-6 :1358 ،
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دا ت (همان .)147 :او ای اتهتام تک يتر و القتا تهمتتهتا متذه ي بيتزار جستال  ،آن را
بدعالي برخف

س ت اه علم دانست (همان.)162 :

سدیدالدین حمصي رای مالکلم ييي سده شتم هجتر در کالتاب کفمتي ختویش،
ه ها وارده ب عقاید يي و دیدگاهها ماال

را نقد و بررسي کرده است.

1

پ :تقيّه و هجرت

در یمان ا بسيار حساس کت نزدیتک بتود بغتداد توست فاطميتان ستقو ک تد ،حاکميتت
سياسي مذه ي تس ن توانست با اتکا بتر مشتير ترکتان و جریانتات فکتر ِ حتدیثگرایانت
ح لي و مکاتر کفمي ماترید و ا ير دورها ای پيشرفت را تجرب نماید .حالتي طغترل
جهت تحکيم ائالف

سلت ت و خففت ،دخالر القائم را بت عقتد ختویش درآورد (ابتناثيتر،

 1385ق -617 /9 :مسالوفي .)430 :1364 ،ال ال تفش در برقرار و ث ات این روابت بيشتالر
بر مدارِ م يت بوده و دغدغ مذهر چ دان مترح ن وده است.
ب نظر ميرسد ائالف

مصلحالي سلت ت و خففت در اوای دوره سلجوقي بترا برختي

ای فرَق اه تس ن سودم د بتود .متذهر فقهتي ت کفمتيِ ح لتي تحتت لتوا ایتن ائتالف

و

حمایالي کت ای آنتان بت عمت متيآمتد ،در طتول ایتن دوران ،مستئل تقریتر را بت چتالش
ميکشيد .چ انک در اواس دوره سلجوقي ،ک افتزایش قتدرت ستفطين باعتث واگرایتي
خلي و سلتان د ،ح ابل همچ ان با تمام مذاهر اسفمي ب ماال ت ميپرداخال تد و حالتي
ا اعره نيز عليرغم حمایتها خواجت نظتامالملتک و تأستيس متدارس نظاميت  ،در برابتر
ح ابلت ناکتتام ماندنتتد (ابتتنجتتوی  .)200 /9 :1417 ،در اواختتر دوره ستتلجوقي بتتا توجت بت
تعيي

قدرت سلجوقيان ،خففتت ع استي توانستت قتدرت نست ي ختویش را احيتا نمایتد

(همان 105 /16 :و  113و  )157و حمایت خویش را ای ح ابل اسالمرار باشد.
ح ابل همواره با يييان سرِ نزاع و اختالف

دا تال د .درگيتر هتا ح ابلت و تيييان تتا

پایان حکومت سلجوقيان جز در بره کوتاهي ای عصر ملکشاه ،همواره ب ن ح ليتان تمتام
 .1ب ع وان نمون ب ي يد پرسش و پاسخها او در بحث ایمان با ع ارات :ان قي  ،قل ا .ان قتالوا ،قل تا (الم قتذ متن الالقليتد،
.)179-165 /2 :1412
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مي د .هرچ تد ایتن م ایعتات ظتاهر متذه ي دا تت ولتي متاهيالش سياستي بتود و خل تا
صح گردان این م ایعات بودند و ح ليان را بت مثابت حزبتي سياستي ،بت کتار متيگرفال تد.
تهاجم ح ليها ب

تيي نشتين رونتق ختود را ای دستت

يييان س ر گردید بيشالر محل ها

بده د و برخي محل ها مان د «مشهد الياليق » ویران گردید و «جام براثا» تيتي

د (یاقوت،

يييان در ایام عزادار ماه محرم و جشنها نيم

ي ان (همان:

 .)432 /1 :1408تهاجم ب

 ،)505-506/ 9نشانده دة ماهيت سياسي این درگير هاست؛ ییرا مراستمهتا متذکور ای
مظاهر مهم و اصلي یکي ای اصول تشي یي ي امامت محسوب مي ود.
مالکلمان يي در برابر این ائالف

برا صيانت ای مکالر اهت بيتت( ،ع) بت نحتو عمت

کردند تا ای دت خشونتها مذه ي کاسال

ود .آنان ناستت بتا اتاتا سياستت اعالتدال

مذه ي و تقي درصدد صيانت ای عقاید و اندیش ها

ييي برآمدند .برا مثال اميناتستفم

ط رسي (م  )548در مجم ال يان روی اعالدال پيش گرفت و ت سير خود را برا تمامي امتت
اسفمي نو ت و دیدگاه ها مذاهر و فرَق اسفمي را بدون تحقيتر یتا کتم و کاستت بيتان
کرد .او در ت سير آیات ،ناست دیدگاهها م ستران فترَق دیگتر را متيآورد و ای بزرگتان
اه س ت هم حدیث نق ميک د .ال ال او در دفاع ای عقاید يي کوتاهي نکرده و بتا عقت و
درایت آن را مترح مي ک د ،برا نمون در ت سيرِ ع ارت «صالح المؤم ين» در آیت  4ستوره
تحریم مي نویسد« :مراد ای آن براساس روایات يي و س ي ،اميرالمؤم ين است و مجاهد نيتز
چ ين عقيده دارد» و حدیثي ای کالتاب « تواهد الال زیت » حستکاني نقت متيک تد (ط رستي،
 .)316 /10 :1379در مورد آی «اکمال الدین» ناست نظر علمتا و دانشتم دان را دربتاره آن
بيان ميک د و در پایان نظرِ امامي را نق مينماید (همان .)159 / 3 :دوم ای ک علمتا

تيي

راه برونرفت ای ت گ اها و پيشرفت علمي را در انالقال درس و بحث ب م اطق دور ای کتانون
ت شها و چالشها یا ب ع ارتي هجرت دانسال د .چ انک

يخ طوسي خراستان را کت دارا

حکومالي س يمذهر و ماليصر غزنو بود ،بت مقصتد بغتداد تترک کترد (األمتين:1983 ،
 )162و سالها بيد در ابالدا عصر سلجوقي ،وقالي با آتشیدن خان و کالاباان اش ب دست
ماليص ان مواج
علمي

د ،حویة درس و بحث خود را ب نج

انالقال داد و نج

يي گردید(ابن جوی  .)173/8 :1417 ،انالااب هر نج

توست

خاسالگاه حویه
تيخ ،عتفوه بتر
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موقييت جغرافيایي ،بدان علت بود ک ج ش علميِ مکالر کوف در نيمت قترن دوم هجتر
ميان بغداد و نج

تقسيم ده بود (اليزاو  - 97 :1999 ،آلمح وب .)402 /1 :1986 ،

ت :اعتدال و تسامح در مقابل تعصب مراکز علميِ عصر
پس ای غل طغرل بر بغداد ،داراليلم و کالاباان

اپور بن ارد ير وییر دیلمي و نيز کالاباانت

يخ طوسي ب آتش کشيده د و تأسيسات آموی ي يييان ای رونق افالتاد (ابتناثيتر1385 ،
ق .)637 ،350 ،111 ،101 /9 :مقارن با این وقای  ،مدرست ح يت توست ابوستيد مستالوفي،
نمای ده الرارسفن و نظامي

افيي بغداد در  459ق تأسيس گردیتد تتا نقتت آغتای بترا

تقویت م اني و رونق و اقالدارِ مذاهر اه س ت با تد (ابتناثيتر 1385 ،ق54 /10 :؛ کستائي،
.)108/1 :1363
نظام الملک مؤسس نظامي برا مقابل و محوِ کليت آثتار و عتوار

حاصت ای ت ليغتات

يي اسماعيلي ،مدارس جدید در مشهورترین هرها عراق و ایران ایجتاد کترد (امتين،
 .)49 /2 :1999انگيزة خواج در ایجاد مدارس نظامي توج و عفق ماليص ان ب علوم دی ي،
جان دار

دید ای مذهر افيي و طریق

ا ير و تربيت مسالادمان دولالي با ميالقتدات

مذهر س ت بود ک مي بایست جانشين ط ق دبيران سابق گردنتد(ابتن قاضتي.)179 :1389 ،
لذا ای نالایج نظامي  ،وحتدت دیتوانستاتر بتا ط قتات متذه ي بتود .همچ تين نظتام الملتک
درصدد بود با گسالرش فرق

اسماعيلي ک موجودیتت دولتت را تهدیتد متي کترد ،م تاریه

ک د.
عدم تيامفت فره گي با سایر مذاهر و فرَق ،انحصار دانش و بهره گير هتا سياستي،
ای نقا ضي

مدارس نظامي و مراکتز آموی تي تحتت تياع آن بتود .تشتدید مجتادتت

مذه ي و ایجاد ت رق در جوام اسفمي ،بتزر تترین ضترب و آستي ي بتود کت بتا تأستيس
مدارس نظامي بر پيکر جامي اسفمي وارد د (موسو .)99-97 :1373 ،
خواج ای بزر ترین اسالادان افيي نظير ابوحامد غزالي و ابوالميالي جوی ي در نظاميت
بهره برد (ابنخلکان 361 /1 :1968 ،و . )180نظتام الملتک ،غزالتي و جتوی ي ست ضتليي را
تشکي دادند ک در یک ضل تفشهایي برا حذ

فلس و عق گرایي ای ساحت علتوم،
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در ضل دوم تيصر و حميت مذه ي و در ضل سوم حمایت سياسي قرار دا ت ک همگي
در جهت م اریه با يي و آمویهها آن خصوصاً اسماعيليان عم ميکردند.
عق گرایي يي ک محصول تساه عصرِ آل بوی بود مسلماً در این عصر ب دلي فقدان
تساه دوره ق با چالشها بستيار مواجت

تد .برنامت درستي مراکتز آموی تي نمونت

باری ای م اریات کفمي در برابر اندیش فلس ي خصوصاً فلس ابن سي ا و فارابي بود (قمي،
 58 :1363و  .)78مقابل با فلس ابنسي ا جهت مقابل با گسالرش عق گرایتي تيي صتورت
ميگرفت ،ییرا فلس ابنسي ا با بنمای ها ت کرات ييي در جهان اسفم دوستالدار دا تت
و اه تس ن ای چ ين ا اع ا ميترسيدند .غزالي در راسالا رد اندیش ها فلس يِ فتارابي و
ابنسي ا ،برخي سا ان آنان را «الک ر الصریح» خواند (حائر .)131 :1372 ،
در مقاب عملکرد ضيي

و مغایر با تقریر مراکز آموی ي اه ست ت ،مالکلمتان تييي

عمدتاً خود را در قيدوب د موطن و مکالر محصور ن موده و بسيار ست ر متي کردنتد و هرجتا
یمي علمآموی ميدیدند ،رح اقامت ميافک دند ،فارغ ای ای ک م تق

يي نشين است یتا

س ينشين .آنان در این س رها عفوهبر درک محعر علما ،متيکو تيدند بتا عرضت احادیتث

اه بيت(ع) ،ميرفي ت کر ييي ،آ ایي با ه ها و پرستشهتا ماال تان (گرجتي:1387 ،
 ،)137-135ب هدایت و ره ر فکر

يييان و رف

ه ها بپردایند.

مالکلمان يي ب مراکز علمي اه س ت و علما آن ب دیده احالترام متينگریستال د و در
مجلس ماال ان خود حعور ميیافال د تا ای صح ت سا رانان ،قول احستن را انالاتاب ک تد

(قزوی تي .)105 :1358 ،ابتتن هرآ تتوب ( 588-489ق) 1ب ت دلي ت مشتي اعالتتدالگرایتتي و

خردوری  ،با بسيار ای علما اه س ت تيام دا ت و باش عمدها ای یندگي ختود را
در بغداد و حلر ،ک در رویگار و ای م اطق مهم اه ست ت محستوب متي تد ،گذرانتد.
همچ ين نزد تيداد ای عالمان بزر

اه س ت ایجمل «جتاراهلل یماشتر ميالزلتي»(-468

 538ق) تلمتتذ کتترده و یتتا بتتا آنتتان درحتتویههتتا مااللتت

علمتتي همکتتار دا تتت

(ابن هرآ وب.)8 :1380،
 .1ابن هرآ وب دارا چ ان جایگاهي است ک و را پس ای يخ طوسي « ،يخ طای ثاني» لقر دادهاند (مدرستي،
بيتا.)59 /4 :
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مراکز و مجالس علمي ييي ب رو اهت علتم ،اعتم ای تيي و ست ي بتای بتود و یمي ت
ارت ا م اسر بين اندیشتم دان تيي و ست ي را فتراهم متيکترد تتا ت تادل افکتار و اندیشت
جایگزین خشونت و نزاع ود ،هرچ د اغترا

سياستي و تيصت ات متذه ي اغلتر در ایتن

مسير کار ک ي ميکرد.
اصيتهتایي

سيد ضياءالدین فع اهلل راوند ای مشهورترین اساتيد یمان خود بود ک

مان د دانشم د مشهورِ اه س ت ابوسيد ع دالکریم سمياني مروی صاحر کالاب «اتنساب»
در محعر او کسر علم نمود (م الجر الدین135 :1366 ،؛ قزوی ي.)198 :1358 ،
همچ ين ب ع توان نمونت متيتتوان ای داراليلتم غَترس ال ِّيمت یتاد کترد کت در بح وحت
م ایعات مذه ي بغداد سيي دا ت خ مشي کاهش خشونتها مذه ي را دن ال ک د .ایتن
داراليلم در سال  452ق توس عالم ييي ،ابوالحسن محمد بتن هتفل صتابي ،ميترو
«غرس ال يم » در غرب بغداد ساخال

بت

تد (ختيتر بغتداد  ،1407 ،ج .)85 :12مؤستس آن

تفش مي کرد با برپاساخالن جلسات م احث و گ الگو ،موج ات گردآمدن دانشتم دان یمانت
را فراهم ک د .چ انک حعور ح ابل  ،ميالزلت و ا تاعره در آن نشتان ده تدة تستامح متذه يِ
مؤسس این داراليلم است .ب ع وان نمون ابوالوفاء علي بتن عقيت ح لتي(م  513ق) در ایتن
داراليلم ،درباره عق و خصوصيات و ختاهایش بحث نمود و در ایتن گ الگتو ميتان مترد
ا ير و ميالزلي در این باره م احث رخ داد (جواد.)297 :1945 ،
ارت ا سيدعلي ابنطاووس ( 664 - 589ق) با علما اه س ت ،ای تلمتذ نتزد بزرگتاني
همچون ابننجار بغداد (م  643ق) تا رفاقت با علمایي همچتون ابتنستاعي (م  674ق) ،ای
روحي اعالدال او حکایت مي ک د .در هيچیک ای نو ال ها ستيد ای عالمتان ست ي بتدگویي
نشتتده استتت .او ت هتتا ابتتوهتتفل عستتگر (م  395ق) نویست ده کالتتاب «األوائت » را ماتتال
سرسات يي ميرفي متيک تد ولتي همتين کالتاب ،متورد استال اده اش بتوده استت .دربتاره
یماشر نيز مي نویسد« :یماشر ای عالمان برجسال اه س ت و فرد م ص

بوده استت»

(ابنطاووس.)131 :1363 ،
يخ ط رسي مي نویسد« :پس ای فراغتیتافالن ای نو تالن کالتاب بتزر

مجمت ال يتان در

ت سير قرآن ب کالاب «کشتا » عفمت جتاراهلل یماشتر دستتیتافالم و پتس ای متاليت آن
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دریافالم ک این کالاب ای نکاتي تتایه و ع تاراتي بتدی و ال تاظي تگ ت برختوردار استت،
ایاین رو خفص آن را بت صتورت کالتابي جتام و بتي نظيتر گتردآور نمتودم و نتام آن را
«الکافي الشافي» نهادم (طوسي .)18 /1 :1377 ،ایشان با ای ک دارا ارج و م زلتت ختا

و

بل د بود ،اما ب فع و علم و ایسالگي عالم مياصتر ختود یماشتر  ،کت عتالمي ح تي و
ميالزلي است ،ا عان ميک د.
مالکلمان يي کو يدند روح تجدید و تحول را در مراکز علمي بدم د و ختود را وقت
ر د علمي و تربيت اسالادانِ مالاصص ک د .يخ طوستي در طتول اقامتت در نجت  ،همت
اهالمام خویش را بر تدریس نهاد ،لذا غير ای کالتابهتا تتألي ي در بغتداد ،کالتاب جدیتد
ن و ت و ت ها امفها خویش را در سا راني ها خود ب

اگردان تحت ع وان «امالي» را بت

یادگار گذا ت.

ث :مقابله با خردستيزي و جزمانديشيِ حنابله

رویکرد گذ ال گرایي (سل يگر ) اه س ت ب یعامتت احمتد بتن ح ت و داود بتن علتي
اص هاني ،درواق عکساليملي ب عق گرایي ميالزلت و بایگشتت بت روش پيشتين اصتحاب
حدیث در مسائ اعالقاد بود ( هرسالانى ،بتي تتا 95 :و  .)96آنتان بترا ح ت حتدیث بت
طتتورکلّي عق ت گرای تي و عقفنيتتت را انکتتار کتترده و راه ورود آن را ب ت احادیتتث بس تال د.
درحاليک مکالر کفمي عق گرا

يي ب مرکزیت بغداد ،خ مشي گذ تال گرایتان اهت

س ت را نميپس دید و ای کفم عقفني در برابر حدیثگرایي جانر دار ميکرد (کياني فترد،
 .)40 :1393ال ال در بين يي نصگرایاني نيز بودند کت مالکتي بتر نقت حتدیث و عمت بت
اخ ار آحاد بودند ولي ب مان د حدیثگرایان اه س ت ب کلّي عقفنيت را انکار نکردند.
ح ابلت ب ت ویتژه در جری تان ائتالف

ستتلت ت و خففتتت در عهتتد ستتلجوقي ،ب ت تقوی تت

گذ ال گرایي و مقابل با عق گرایي پرداخال د .ییرا با رو کارآمتدن غزنویتان و ستلجوقيان
ک ای خو بيابان گرد  ،سادگي هن و تيصر نست ت بت اهت ست ت و حتدیث برختوردار
بودند م اریه با خردگرایي ک رسمي و حکومالي گرفت .مدارس نظامي نيتز بت گستالرش
س تگرایي و جزماندیشي دت باشيد .علم کفم نيز ای آسير جزماندیشان مصون ن تود و
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باای ک اکثر فقها و محدثين اه س ت قائ ب حرمت آن بودند (ابن جتوی )83-82 :1426 ،
ولي در این دوره با علم کفم نيز ماال ت د ییرا مالکلمين برا اث ات اصول عقاید خود و
م اریه با ماال ان ،ای ابزار م تق اسال اده ميکردند.
برایناساس مکالر کفميِ عق گترا
فلس ي وارد عم

تيي بت ع توان متداف اندیشت عقت گترا و ت کتر

د .يخ طوسي ب ع وان یکي ای اولين مترحک دگان اندیش تقریر ،بت

م اریه بي امان خود با جمتود فکتر پرداخالت و در مقدمت کالتاب الم ستو ختود ای گتروه
جامدفکران کایت کرده است (طوسي 1387 ،ق .)2 /1 :مقابلت بتا جتزماندیشتي و جمتود
فکر ای خصتائص روحيت آیاداندیشتي تيخ طوستي بتود .او در کالتاب «عتده اتصتول»،
ناسالين و کام ترین نظری را در ت يين جایگاه عق ارائ داده است ،سپس ب ت يتين جایگتاه
عق در کلي ميار

ایجمل فق و کفم پرداخالت و پتس ای تيریت

ماهيتت عقت  ،بت بيتان

وسيت آن و مولش نس ت ب احکام عق نظر و عملي ا اره دارد .و ميالقد بتود وقالتي
مي توان بر وجود خدا اسالدتل کرد و ص ات او را اث ات نمود و صتدق پيتام ران ختدا را بت
دست آورد ک عق در انسان حاص

ده و او ب درج کمال عقلي برسد (طوستي:1417 ،

.)23-21 /1
مالکلم ييي قرن شم هجر  ،ابنادریس حلي ( 543-598ق) در مقدم «السرائر» عق
را در یمره م اب احکام ب

مار مي آورد (ابنادریس )49 /1 :1428 ،و محقق حلّتي (م 676

ق) نيز دلي عق را یکي ای مسال دها احکام یاد متيک تد و آن را دو قستم متيک تد :یتک
قسم آن دليلي است ک توق

بر ختاب ارع ندارد؛ مان د وجتوب رد ودیيت  .قستم دیگتر

دليلتتي استتت کتت بتتر ختتتاب تتارع توقتت

دارد و آن ع تتارت استتت ای لحتتنالاتتتاب،

فحو الاتاب و دلي الاتاب (حلي .)6 :1364 ،باتوج ب فعا خردساليز یمان  ،سان این
مالکلمان گامي بل د در اق ال ب عق محسوب مي ود.

نوباالي (قرن پ جم) 1در اثر کفمي خویش« ،الياقوت» ای مروجتان روح آیاداندیشتي در

فعا جزم اندیشي یمانت  ،بت رغتم ماال تت بتا کتفم ا تاعره ،در عي يتت وجتود و ماهيتت
 .1مؤل

کالاب سير تتور کفم يي براساس قرائن و واهد حيات و را در قرن پ جم یا شم تقویت کترده استت

(ج رئيلي.)315-312 :1389 ،
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بار تيالي با آنها موافق است .او گاهي (برا نمون در قول بت وجتوب اصتلح در دنيتا) بتا
ميالزل بغداد موافق است و در موارد هم مان د عدم وجوب ق ول توبت بتر ختدا ،بترخف
مشهور نظر داده است (کيانيفرد.)53 :1393 ،
درنهایت خواج نصيرالدین طوسي در مقام دفاع ای علوم عقلي ،فکر فلس ي را احيا نمود
و با رح ا ارات ابنستي ا ،مکالتر مشتاء را ای حمتفت ضدفلست ي مصتون دا تت و در رد
کالاب تهافت ال فس غزالي ،کالاب تهافت الالهافت را نو ت .خواج بترخف

گذ تالگان

ت ها ب بررسي گزاره ها دی ي ،ت يين باورها مذه ي و دفاع ای حویه دین اکال ا نکرد بلکت
ب تدوین م تقي و ییرب ایي این اندیش ها پرداخت و با بهره گير ای حکمتت مشتاء ،باتش
امور عام فلس را ب ع وان مقدمت در م احتث کفمتي وارد نمتود (متهتر 88 /3 :1381 ،؛
نيماني.)7 /1 :1328 ،

 .2مواجهة متکلمان شيعي با چالشهاي درونمذهبيِ تقريب مذاهب

سير ت کر يي بيانگر آن است ک این مذهر درمورد اصت امامتت و نحتوه بهترهگيتر ای
احادیث و عق در ت سير مالون دی ي ،ب کتارگير

تيوه تأویت در آیتات و روایتات و نيتز

تأثيرپتتذیر ای محتي هتتا فره گتي ،انشتتيابات ماالل تي دا تتال و همتين امتتر باعتتث بتتروی
چالشها دروني ده است ،لذا مالکلمان ييي با علم ب ایتن چتالشهتا اقتداماتي را بترا
تقریر مذاهر سامان دادند ک ع ارت بودند ای:

الف :دعوت محدثان شيعي به جدال احسن

در عصر حعور امامان ،کفم يي رویکرد عقلي و نقلتي را تو متان دا تت .پتس ای غي تت
صغر تتا تيخ صتدوق (م  381ه.ق) بستيار ای تيييان بت کتفم نقلتي رو آورنتد و ای
م احثات و م تاظرات عقلتي دور کردنتد و نظترِ خو تي بت مالکلمتان عقت گترا

تييي

ندا ال د؛ اما پس ایآن مالکلماني چون يخ م يد (م  413ه.ق) ،سيدمرتعتي علتم الهتد (م
 436ه.ق) و يخ طوسي (م  460ه.ق) مجدداً ب روش عقلي در بحثها و م تاظرات کفمتي
رو آوردند(کياني فرد .)40 :1393 ،مدارِ کارِ کفميهتا ،اجالهتاد و بهترهگيتر ای عقت و
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م ا کار محدثان ،خ ر و پرهيز ای اجالهاد بود .ال ال اعالدال علما
اسال اد ب نصو

يي در کاربست عقت و

دی ي و وجود روایات ائم (ع) ای بروی افرا بين دو رویکرد ميکاست.

این دو رویکرد درجات ماالل ي ای تمای ب تقریر دا ال د .م اطقي همچون بغتداد و ر
ب دلي مجاورت س ي و يي  ،مح لي برا طرح اخالففات عقيدتي تده بتود .تتأثير وجتود
چ ين جو  ،بر پيدایش نوعي عق گرایي و واق نگر قاب انکار نيست .مالکلمان ييي ایتن
م اطق خواهان محيتي علمي و مستالمتآميتز بودنتد .در آثتار بزرگتان تيي اصتولي نظيتر
«الم سو » و «ت سير الال يان» يخ طوسي و «مجم ال يان» ط رسي و( ...قزوی تي)263 :1358 ،
این ت کر اعالدالي باری است.
يييان قم ب دلي یکدست بودن جریان تشتي و عتدم برخوردهتا فکتر بتا ماال تان
موجر تأکيد افراطي محدثان این حتویه بتر عمت بت ظتواهر روایتات و پرهيتز ای هتر نتوع
دخالتدادن عق و اجالهاد در فهم و نقاد حدیث ده بود و ای طرفي رای قم با عراق و
ر و ...فرق ميکرد .اکثریت قم تيي و در مجتاورت بتا مراکتز سياستي دی تي اهت تست ن
ن ودند این امر کمالر س ر نزدیکي آنان با اه تس ن یتا م تاظره کفمتي بتا آنتان متيگشتت.
مجموع این عوام س ر گردید قميها گرایش تقری ي کمالتر دا تال با ت د .حتال آنکت
گرایش اصولي يي براثر کسر تجرب ای حوادث تلخ م ایعات فرق ا گذ تال و بت دليت
تعيي

پشالوان سياسي و حکومالي يي دریافال بود ح

کيان يي جتز ای طریتق تقریتر

ميسر نيست .ایاینرو بر تقویت وجوه ا الراک خود با اهت تست ن ،کت متيتوانستت موجتر
کاهش چالشها گردد ،همت گما ال د .مالکلمان ييي ای ایتن چتالشهتا بت ع توان فرصتت
اسال اده کردند و ب بارورتر ساخالن فق اماميت و گستالرش معتامين آن پرداخال تد .چ تانکت
يخ طوسي در الم سو و الاف

ب اقالعا مشي اعالدالي و تقری تي ،ای مالتون ست ي بهتره

گرفت و موجر کوفایي فق گردید (مدرسي ط اط ایي.)59 :1362 ،
احمد بن ابيطالر ط رستي ،ای مالکلمتان تييي اواختر قترن پت جم و اوایت قترن شتم

هجر  ،در مقدم کالاب «احالجاج» ک ای مصادر مهم کفمي ائم اطهار(ع) در قالر بحثهتا
و استالدتلهتتا ميصتتومين(ع) و بزرگتتان دی تن بتتا ماال تتان در موضتتوعات مااللت
مي نویسد :آنچ مرا بت تتألي

استتت،

ایتن کالتاب برانگياتت ایتن استت کت گروهتي ای اصتحاب

 / 26بررسي عملکرد متکلمان شيعة امامي در مواجهه با چالشهاي تقريب مذاهب در عصر سلجوقي

(علما

يي ) طریق احالجاج و س ي جدال احسن را هرچ د حق با تد رهتا کترده و بتراین

عقيدهاند ک هرگز رسول خدا( ) و ائم (ع) بتا ماال تان مجادلت نکردنتد و لتذا تيي را نيتز
مجای ب انجام آن ندانسال بلک ای آن نهي کردهاند ،پس بر آن دم تا کالابي تألي

ک م کت

مشالم بر مجموع ا ای محاورات آنان با ماال ان در یمي فروع و اصتول با تد (ط رستي،
.)14 /1 :1403
ع دالجلي قزوی ي نيز با کاربرد اصتفح «نصر» و «ناصت ي» بت جتا ع تاوی ي همچتون
«حشو » و «غُفت» ک کم وبيش در آثتار مالقتدمان تيي (م يتد،114،113،86،81 :1363 ،
133؛ الشری

المرتعي 157 /1 :1405 ،و  310 /3و صتدوق 359 /1 :1385 ،و  )549 /4بت

کار ميرفت کو يد ای گرایشها افراطي يي و اه س ت بکاهد.
ابن هرآ وب تيام وسي و هدفم د با فرق ها کفمي اه س ت دا تت .چ تانکت
نتتزد اهت ست ت اصتيالي متتورداحالرام بتتود (قمتي .)726/1 :1363 ،و در کالتتاب کفمتي
خویش ،مالشتاب القترآن ،نظریتات رجتالي و ت ستير ماتال ين تشتي و نظریتات فرقت هتا
ماالل

کفمي نقد و ارییتابي علمتي کترده استت (ابتن هرآ توب )106 /1 :1369 ،و بتا

رعایت اعالدالگرایي و عق محور  ،جانردار حقایق بوده است (ملکي ميتانجي ،بتيتتا/2 :
 .)62همچ ين در کالاب «م اقر آل ابيطالر» براستاس مشتي اعالتدالگرایتياش ،ای م تاب و
مصادر بسيار ای اه س ت در خصو

فعتای ميصتومين(ع) بهتره بترده استت و کو تش

نموده با بهرهگير ای عق و س ت ،اصالت و حقانيت کفمتي تيي را بت اث تات برستاند (ر
ک :ابن هرآ وب ،م اقر آل ابيطالر).
سدیدالدین حمصي در کالاب الم قذ ،اقوال ماالل

ب ویژه دیدگاهها ميالزل (حمصتي

رای  63 ،62 ،325 ،324 ،336 ،348 ،401/ 1 :1412 ،و  )...و ا اعره ،ایجمل نظری کسر
(همان 162 /1 :و  )202را نق کرده است .و عفوه بر م اب کفمي علما

يي  ،ای م تاب

کفمي اه س ت همچون ال ائق یماشر بهره برده و ه ها وارده ب عقاید يي را نقتد
و بررسي کرده است (ج رئيلي 208 /1 :1389 ،و  99 /2و.)...
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درنهایت باید ای ابن طاووس یاد کرد ک در تيامفت و م احثات علمي بتا عالمتان ست ي

ک عمدتاً ب عرص ها دعتا ،تتاریخ ،ت ستير و بت ویتژه فعتای اهت بيتت(ع) مربتو استت؛
جانردار حقایق بوده است (ابنطاووس ،بيتا.)478 :
ب :مقابله فکري با جريان غلّو

پيدایش غلّو 1و گروههایي با نام غالي ای ییان ارترین جریانات و انحرافات درونيِ تيي بتود

ک در ضای کردن چهره تشي و انزوا مکالر اه بيت تأثير بسزایي دا ت .صاحر الت ق

ای گسالرش تکاپوها فعایليان و م اق يان ک کر علي(ع) و اوتد او را متيگ ال تد و صتحاب
ماال

آنان را مورد لين و ن ترین قترار متيدادنتد ،ستان بت ميتان آورده استت (قزوی تي،

 )77 :1358و با مردود دانسالن اقدامات آنها ،نصيری را ای يييان امامي نميداند .اعالقتاد بت

الوهيت امام علي(ع) و حالي دیگر ائمت اطهتار(ع) ای ویژگتي اصتلي عقيتدتي آنهتا محستوب
مي د (حس ي رای 167 :1364 ،؛ القلقش د  ،بي تا249 /13 :؛ هرسالاني ،بتي تتا-252 /1 :
 .)251ترویج غلّوگرایي برا

يييان پيامدها نامتلوبي دا ت ک مالکلمان يي با درایتت

ب مقابل با آن پرداخال د:

ناست ای ک غلّو م جر ب سلر اسوه و قاب ات اعبودن ای ائم اطهار (ع) مي گشت .اصول

آراء و عقاید غاليان ،تش ي و تجسيم ،حلول و ت اسخ و ت وی

بود و در حلول و تجستم ،بت

حلول روح الهي و مجسم دن آن در ائم اطهار (ع) ميالقد بودند (م يد.)124 -123 :1363 ،
چ ين عقاید الحاد  ،ساحت ائم

يي را نتزد عتوام ختوا

و عتوام اهت ست ت تاریتر

مينمود ،ای اینرو مالکلمان يي در مورد حعرت علي(ع) (قزوی ي )529-528 :1358 ،و یتا

اص رجيت (همان )287 :ب

ا سای و نقد غاليان پرداخال د.

دوم ،غلّوگرایي راه ورود بسيار ای روایات و حکایات نتاميقول را بت عرصت ميرفتت
دی ي گشود و عرصت را بتر کستاني کت قصتد دیتن وری خردم دانت دا تال د ،ت تگ کترد
(جهان اش .)156-154 :1389 ،مالکلمان يي بيم اک بودند ک اندیش ها غلّو ،ب تتدریج
 .1غلو در لغت ب مي ا ییادهانگار و در اصتفح بزر

23 /20؛ ابنم ظور ،بيالا.)134 – 132/15 :

کردن امر یا اصي برخف

واق است (یبيتد :1385 ،
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ب اندیش تشي نزدیک و ب ع وان اندیش

يي ميرفي وند .يخ طوسي برختي ای احادیتث

م قول يي را نميپذیرفت و ميالقد بود بيعي روایات م السر ب

يي  ،ای اه غلّو یتا افتراد

بياطفع صادر ده است (خزاعلي.)424 :1362 ،
سوم ،اندیش ها غاليان دسالاویز برا اه تس ن بود تا ب سترینش تيييان بپرداینتد و
آنان را ب ک ر و بيدی ي مالهم سایند .در سال  448ه.ق ابوع داهلل بن جفب یکتي ای مشتایخ
يي  ،ک نس ت ب گرایش دی ي خود پایدار نشان متي داد ،بت جترم غلّتو و الحتاد ،بت دار
آویاال

د (ابنجوی .)178 / 8 :1417 ،

چهارم ،مغرضاني همچتون صتاحر فعتائح الترواف

بتين آرا

تيي و غتفت خلت

مي کردند ،لذا مالکلمان يي با دقت و فراست مي کو يدند ت اوت يي امامي بتا قرامتت و
باط ي را برا مردم و یمامداران آ کار سایند (قزوی ي.)424-434 :1358 ،
پت جم ،ستتا ان و رفالارهتتا غاليتان برختي را بتتر آن دا تتت کت بت بهانت جلتتوگير ای
سوءاسال اده آنها ،ای بيان م اني تشي ميالدل نيز خوددار ک د .ای ابتوح ي ت نقت

تده« :بت

اصحابم گ ال ام جریان غدیر خم را نق نک د ...ایآنجایيک برختي متردم ،غتالي تدهانتد»
(صدوق.)27-26 :1376 ،
شم ،اصول اعالقاد غُفت همچون الوهيت ب موضوع امامت مربو متي تد و اغلتر
ای طرح آن اهدا

سياسي دا ال اند .ال ال الوهيت ای قرن سوم هجر بارِ سياستي ختود را ای

دست داد و ج ها عقيدتي و کفمي آن فزوني یافتت (جهتان اش .)89 :1389 ،ایایتنرو
مالکلمان يي در مقابل با خل آرا غلّو بتا تيي پيرامتون مهتمتترین م حتث کتفم یي تي
امامت ،همت نهادند .ابن هرآ وب مي نویسد :پيام ر و امام واجر است کت علتوم دیتن و
ریيت را بدان د و واجر نيست غير را و آنچ را بوده است و خواهد بود بدان د ،ییرا این
بدانجا ميانجامد ک در هم دانسال ها قدیم ماليالي [خداوند ماليال ک «قتدیم» استت] بتا او
ه ای با د ،حال آنک دانسال ها قدیم [خداوند] نامال اهي است ...و رواستت کت غائ تات و
کائ ات گذ ال یا آی ده را ب واست اعفم و اخ ار خدا تيالي ب پيام ر و امتام بدان تد ،ال الت
پارها ای آنها را( ...ابن هرآ وب.)211 /1 :1379 ،
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يخ طوسي نيز مي نویسد :واجر نيست کت امتام ای علتوم و ف تون دیگتر کت ربتتي بت
احکام دی ي ندارد ،متل با د ،ییرا او تقدم و ریاسالي در آن ها ندارد ،بلک اگر امام در ایتن
موارد نيز امامت و ریاسالي دا ت ،تیم بود ک در آن هتا نيتز خ تره و متاهر با تد (طوستي،
.)252 /1 :1382

پ :بيزاري و فاصلهگرفتن از اسماعيليان

در قرون پ جم و شم هجر گستالرش تکاپوهتا

تيييان ت تدروِ استماعيلي بت مرکزیتت

خففت فاطميان در مصر ،موجتر تحتت تياع قرارگترفالن جریتان تيي اماميت

ميانت رو

گردید .ت ليغات آنان کت بتر دیتدگاههتا فلست ي م ال تي بتود ،بترا کستانيکت راجت بت
نظری ها جزمي دربارة مذهر تردید دا ال د ،جذابيت خاصي دا ت .برایناستاس بزرگتان
اه س ت اسماعيليان را ای حيتث اعالقتاد  ،ختتر بزرگتي محستوب متيکردنتد .عتفوه بتر
ناسایگار اعالقاد  ،اسماعيلي بزر تترین ختتر سياستي نيتز بترا ستلجوقيان و خففتت
ع اسي بودند و سایمان دعوت اساساً برا فياليتها سياسي ک گرفال بود .در این ميتان
عدها ای م القدان يي امامي کو ش ميکردند تا با ا تاره بت تشتاب هتا ميتان مفحتده و
يي آنها را طرد ک د .چ انک سيدالملک آوجي ،وییر يييمتذهر ستلجوقي بت جترم
باط يگر ب دار آویاال

د (مسالوفي.)445 :1364 ،

برخي ای بزرگان يي ب دلي همين اتهامات ،با اسماعيليان د م ي ميورییدنتد و جتان
بر سرِ این راه نهادند .ميين الدین کا ي وییر س جر با اسماعيليان د م ي متي ورییتد کت بت
دست اسماعيليها کشال

د(آص خان قزوی ى.)2992 / 5 :1382 ،

مالکلمان يي اماميِ عصر سلجوقي برا مشاصساخالن موض خود در برابر استماعيلي
ب اقداماتي دست یدند ک ع ارت د ای:
ال ت  :مالمتتایز ستتاخالن امامي ت ای استتماعيلي  :مالکلمتتان تييي بتتا دقتتت و فراستتت ییتتاد
مي کو يدند ت اوت يي امامي با قرامت و باط ي را برا مردم و یمامداران آ تکار ستایند
(قزوی تتي .)424-434 :1358 ،آنتتان هرگونتت ارت تتا

تتيييان اماميتت را بتتا استتماعيلي رد و
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اسماعيلي را لين و ن رین مي کردند (همان .)268 :همچ ين ب پاسخ گتویيِ متدعيات آثتار
همچون سياستنام  ،فعایحال اط ي و المل و ال ح پرداخال د (همان.)269 :
ب :بيزار جسالن ای اسماعيليان :یکي ای مصداقها تاریاي همگرایتي تيي امتامي بتا
اه س ت در دوره آلبوی  ،حعور مالکلمان تييي همچتون تری

مرتعتي در اعالقادنامت

قادر است ک مالعمن ردی ا بر نسرنام فاطميان بتود (ابتنجتوی  .)83-82 :1417 ،در
دورة سلجوقي نيز يي امامي ب م ظور بيزار جسالن ای اسماعيلي و همگرایي بتا اهت ست ت،
دست ب تک ير اسماعيلي یدند .برا نمون ابواسماعي حمداني ،رئيس يييان قزوین اولتين
فالوا را برا کشالن مفحده داد (ابنبابوی رای .)122 :1366 ،
ج :ردی نویسي :قدیميترین ردی بر اسماعيلي را فع بن ا ان نيشابور  ،مالکلم تيي
نو ال است (نجا ي .)308-306 :1407 ،همچ ين ع دالجلي قزوی ي ای تتفش علمتي ختود
در مواجه با ميالقدات اسماعيلي یاد کرده است (قزوی ي رای  )475 :1358 ،و یادآور ده
کالابهایي ک

يي امامي در رد اسماعيلي نو ال اند بينهایت است و در بين فترَق استفمي،

د منترین نس ت ب مفحده ،يي اصولي اند (همان.)243 :
د :برگزار م اظرات :برگزار م اظرات یکي ای راهها تقاب ِ علميِ مالکلمان ييي بتا
اسماعيليان بود .مؤل

ال ق

ای این م اظرات گزارش ميدهد (همان .)36 :همچ ين کالتاب

م اظرات جرت بي و بين المفحده اثر خواج اسماعي حمداني ،م تاظرات تيي اماميت بتا
اسماعيليان را تأیيد ميک د (قزوی ي رای .)193 :1385 ،

نتيجهگيري

مقارن قدرت یابي سلجوقيان ( 552-429ه.ق) در ایران و عتراق ،مستائلي ای جملت م ایعتات

فرق ا  ،ائالف

نيروها سياسي مذه ي اه س ت ،عملکرد مغایر با تقریر مراکز آموی تي

نظير نظامي ها و جموداندیشي حدیث گرایتان بت خصتو
گرایش کمالر ب تقریر دا ال با ت د .در مقابت

ح ابلت ست ر گردیتد اهت تست ن

تيييان بت خصتو

در م تاطقي همچتون

بغداد و ر  ،ک در مجاورت اه تس ن و مراکتز حکتومالي و دی تي آنتان ستاکن بودنتد ،در
یمي تقریر موض فيالتر دا ال د ییرا براثر تجرب حوادث تلخِ م ایعات فرق ا گذ تال
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پشالوان سياسي و حکومالي دریافال د ح

و تعيي

کيان يي ت ها بتا تقریتر ميستر استت.

ایاینرو ب تقویت وجوه ا الراک يي و س ي بتا اتاتا مشتي اعالتدالي همتت گما تال د .بتا
وجود این ،مسائلي همچون تقاب مکالتر مالکلمتان و محتدثان ،ت تدور هتا استماعيليان و
جریان غلّو ای ناحي جوام

ييي ،بحث تقریر را ب چالش ميکشيد.

اندیش تقریر توس دانشم دان واجد مؤل هایي همچون عق گرایتي ،دور ای جمتود
فکر  ،آیاداندیشي و پرهيز ای تيصتر قتومي و نتژاد و  ...ميستر بتود .مالکلمتان تييي بتا
دارابودن چ ين مؤل هایي ،ضمن صيانت عقاید ييي ،هرجا یمي تقریر و وحتدت وجتود
دا ت بدون هيچ پروایي ب طرح موضوع مي پرداخال د .طرح مشالرکات دی تي ،فقت مقتارن،
برگزار کرسيِ درس مشالرک يي و س ي و حعور در کرستي درس استاتيد اهت تست ن،
م اظرات م تقي و عالمان  ،پاساگویي ب

هات و رف اتهامات علي

يي  ،آ تکار ستاخالن

ت اوت يي امامي با قرامتت و باط يت و غاليتان و در نهایتت تتفش بترا ح ت اعالتدال در
کاربست عق و اسال اد ب نصو

دی تي ایجملت راهکارهتا مالکلمتان تييي بترا ایجتاد

تساه مذه ي و کاهش خشونت مذه ي بتود و همتين عملکردهتا ست ر گردیتد علتيرغتم
بيمهر ب

يييان ،ر د يي امامي در این دوران تداوم یابد.
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 جهانبخش،جويا(.)1389سه گفتار در غلوپژوهي.تهران:اساطير .

 حائری،عبدالهادی(.)1372نخستين رويارويي هاي انديشهگران ايران با دورويه تمدن
بورژوازي غرب،تهران:اميرکبير .

ی،سيدمرتضي(.)1364تبص رةالعوام ف ي معرف ة مق االت انن ام،ته ران:
 حسني راز 
اساطير.

 حسيني،صدرالدين(.)1380زبدهالتواريخ،ترجمهرمضانعل يعب دالهي،ته ران:نش ر
شاهسون .

ي.
ی،سديدالدين(.)1412المنقذ من التقليد،قم:النشراإلسالم 
 حمصيراز 
 خزاعلي،محمد(.)1362اسالم و حقوق تطبيقي.تهران:اميرکبير .
 ذهبي،ش مسال دينمحم د(.)1414ت اريخاالس الم و طبق ات المش اهير واالع الم.
عبدالسالمتدمری.بيروت:دارالکتبالعربي .

قطبالدين(.)1409الخرائج والجرائح.قم:مدرسهاماممهدی(ع).
 راوندی ،
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 راوندی ،محمدبنسليمان (.)1386راحةالصدور و آيةالسرور در ت اريخ آل س لجوق.
تهران:اساطير .

 زبيدی،محمدمرتضي(1385ق).تاجالعروس من جواهر القاموس.بيروت:دارالهدايه  .
.)1417الف ائ ف ي غري ب الح ديث.مص ححاب راهيم

 زمخشری،ابوالقاس م محم ود(
شمسالدين.بيروت:دارالکتبالعلميه.


 سجادی،سيدضياءالدين(.)1376مقدمهاي برمباني عرفان و تصوف.تهران:سمت .
 الشريفالمرتضي(.)1405رسايل الشريف المرتضي.قم:دارالقرآنالکريم.
پيشگامانت قريبابنشهرآشوبعالمتقريبيقرنشش م»،انديش ه

 شفايي،اماناهلل«،
تقريب،شماره،29زمستان،1390صص .96-85
يجا:مکتبةالثقافةالدينيه .
يتا).نهاية االقدام في العلم الكالم،ب 
 شهرستاني،محمد(ب 
 صدر،سيدرضا(.)1362مقام فقهي شيخ طوسي ،تهران:اميرکبير .
 صدوق،ابوجعفرمحمد(.)1385من اليحضره الفقيه.مترجممحمدجوادغفاری.ته ران:
دارالکتباالسالميه .

محمدباقرکمرهاى.تهران:کتابچي .

.)1376(_____ أمالي.ترجمه
فضل(1379ق).مجمع البيان في تفسير القرآن.ته ران:کت ابفروش ي
ي 
 طبرسي،ابوعل 
اسالميه.

 طبرسي،احمد(.)1403االحتجاج.مشهد:نشرمرتضي .
 طوسي،ابوجعفرمحمد(1387ق).المبسوط في فقه اإلمامي ه.مص ححس يدمحم دتقي
ي.تهران:المکتبهالمرتضويهإلحياءاآلثارالجعفريه.
کشف 

بيجا:النشراالسالمي .
.)1422(_____ الخالف .
.)1377(_____ تفسير جوامع الج امع،ترجمهاحم دامي ری،مش هد:آس تانق د 
رضوی .
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.)1382(________ تلخيص الشافي.تحقيقسيدحسينبحرالعلوم.قم:محبين .
بينا .
.)1417(______ عدةاالصول،تحقيقمحمدرضاانصاری.قم :
المناهل.

طوسي،نظامالملك(.)1428سياستنامه،تعريبيوسفبکار،بيروت:دار


 قزوينيرازی ،عبدالجليل(.)1358النقض.تصحيحسيدج اللال دينمح دثارم وی.
تهران:انجمنآثارملي .

 العزاوی،ق يسج واد( .)1999النج ف کم ا وص فها بع ض المستش رقين الفرنس يين،
ينا.
يجا:ب 
ندوه النجف انشرف إسهامات في الحضاره االنساني .ب 

قلقشندی،احمد(بيتا).صبح االعشي في صناعه االنشا .مصر:وزارتالثقافهواالرشاد


القومي .

 قمي،ابوالرجاء(.)1363تاريخ الوزرا ،تهران:مؤسسهعلميوفرهنگي .
 قمي،شي عبا (.)1363سفينه البح ار و مدين ه الحك م و االث ار.ته ران:فره انيو
سنايي .

بينا .
 کسائي،نوراهلل(.)1363مدارس ن اميه و تأثيرات علمي و اجتماعي آن.تهران :
 کيانيفرد،مريم(.)1393کالم شيعه کالم معتزله.قم:دانشگاهاديانومذاهب .
 گرجي،ابوالقاسم(.)1387تاريخ فقه و فقها.تهران:سمت .
 محققحلي،جعفر(.)1364المعتبر في شرح المختصر.قم:مؤسسهسيدالشهداء .
 مدرسيطباطبايي،سيدحسين(.)1362زمين در فق ه اس المي.ته ران :نش رفرهن



اسالمي .

يتا).ريحانةاالدب.تهران:نشرشفق .
 مدرسي،محمدعلي(ب 
 مستوفىقزوينى ،حمداهلل(.)1364تاريخ گزي ده.تحقي قعبدالحس ينن وايى.ته ران:
اميرکبير .
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 مطهری،مرتضي(.)1381مجموعه آثار.تهران:صدرا .
يتا).تاريخ الشيعه.قم:مکتبهبصيرتي .
 مظفر،محمدحسين(ب 
محمد(.)1363تصحيح االعتقاد.قم:الشريفالرضي .
د ،
 مفي 
 مقدسي،ابوعبداهللمحمد(:)1362احسن التقاسيم في معرف ه االق اليم.ترجم هعلينق ي
منزوی.تهران:علمي .

يتا).تفسير مناهج البيان.ته ران:وزارتفرهن
 ملکيميانجي ،محمدباقر(ب 

وارش اد

اسالمي .

يت ا).نس ائم االس حار م ن لط ائم االخب ار.تص حيح
 منش يکرم اني،ناص رالدين(ب 
ميرجاللالدينحسينيارموی.تهران:دانشگاهتهران .
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سالسوم،شماره1373،11ش،صص.102-83

 موسويان،سيدمحمدرضا(.)1380انديشه سياسي شيخ طوسي.قم:بوستانکتاب.
 نجاشي،احمدبنعلي(.)1407رجال النجاشي.قم:النشراالسالمي.
فخرداعيگيالني.تهران:رنگين .

 نُعماني،شِبلي(.)1328تاريخ علم کالم.سيدمحمدتقي
 ياقوتحموی(.)1408معجم البلدان.بيروت:للطباعةوالنشر.
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