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Abstract 
The first person, after the Holy Qur'an and the Messenger of God (PBUH), who spoke 

in the field of theology and raised and expressed theological topics, and his words 

became the source of this science, is Amirul Momineen Imam Ali (peace be upon 

him). By examining the different views of scholars, especially Sunni scholars, and 

examining the historical circumstances of the three caliphs from the confessions of 

the Sunnis and Mu'tazila, this claim can be confirmed. The infallible imams (peace 

be upon them) are among the first students of the theological and theological sciences 

of Amir al-Mu'minin (peace be upon them), and after them, their students are Muslim 

scholars and theologians. Except for the Shiite thinkers, who are influenced by Imam 

(a.s.), in this article, by examining the works of Muslim scholars and theologians 

from the Sunnis, Mu'tazila, and Ash'arites, their direct or indirect influence on the 

revealed teachings of the Commander of the Faithful, Imam Ali (a.s.) Assalam) has 

been investigated. By examining the views of Sunni theologians such as Jahiz Basri, 

Abul Hasan Ash'ari, Qazi Abdul Jabbar, Fakhr Razi, and Ghazali, the conclusion is 

reached that they are indebted to Amir al-Mu'minin Imam Ali (peace be upon him) 

in their theological views. 

Keywords: Effectiveness, Islamic Kalam, Imam Ali (PBUH), Muslim 

Scholars, Nahj al-Balagha.                             
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 (ع) اثرپذیری دانشمندان اهل سنّت در حوزۀ کالم اسالمی از امام علی

 

    فهیمه مغفرت
ص ل  داکش شل ک ج الیاغه )ا شان  آم خده ار شماف کا شا اللین و معارف بل ی( داک ،  ن، کا

 ایران
  

 ، کاشان، ایرانداکشماف کاشان اسدادیار وروف معارف   علی فراهتیعباس

 

 چکیده
 (، در سللاحت علم کالم، سللخن به میان آورده و مباحث کالمی را  ) اولین فردي که پس از قرآن کریم و رسللول خدا

ست، امیرالمؤمنین امام       سرچشمة این علم گشته ا ست. با بررسی دیدگ    علیه) علیمطرح و بیان نموده و کالمش  سالم( ا اهال

گانه از اعترافات اهل سنّت هاي مختلف دانشمندان به ویژه دانشمندان اهل تسنّن و بررسی تاریخی شرایط زمانی خلفاي سه   

ی مالسللّالم(، از اولین شللاگردان علوم الهی و کال علیهم) و معتزله می توان به تأیید این مدعا دسللت یافت. امامان معصللوم 

شمار می   علیه) امیرالمؤمنین سّالم( به  سواي           ال ستند.  سلمان ه شمندان و متکلّمان م شان یعنی دان شاگردان آیند و پس از آنها 

ع( تردیدي نیست، در این مقاله با بررسی آثار دانشمندان و متکلّمان مسلمان ) اندیشمندان شیعه که در اثرپذیري آنها از امام

 یحیانی امیرالمؤمنین امام عل هاي وشللعریون، به اثرپذیري مسللتقیم یا غیرمسللتقیم آنان از آموزه  از اهل سللنّت و معتزله و ا

 یقاض، يابوالحسن اشعري، جاحظ بصر چوناهل سنت هم متکّلمان يهادگاهید یبا بررسالسّالم( پرداخته شده است. علیه)

ام ام  نیرالمؤمنیدار امخود وام یکالم يها دگاه ی د آنان در  ، فخر رازي و غزالی این نتیجه حاصلللل می شلللود که    ارعبدالجبّ  

 .السّالم( هستندهیعل) یعل

  البیغه.ع(  دانشمندان مسلمان  نهج) اثرپذیری  کیم اسیمی  امام علی :هاکلید واژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . مقدمه1

آن در قرآن کریم آمده و به  مباحث هرچند مباحث کالمی داراي پیشللینة طوالنی مدتی اسللت و اولین 

گردد، اما در این مجال بررسللی اولین مطرح کنندة مسللائل کالمی پس از   ( بازمی) ن پیامبر اکرمزما

  ( به عنوان یک دانش متمایز، مهم می نماید. ) رسول اکرم

ابو الهذیل محمد بن الهذیل بن عبد  »د: اول کسللى که در علم کالم کتاب نوشللته عتقدنت ماهل سللنّ

امر مهدى عباسى در ه در گذشته است و ب 11۸متولد شده و در سال  ۱1۱است که در سال  «اللَّه مکحول

رده، که اول کسللى که در کالم تصللنیف ک نداکالم کتابى تألیف کرد و بعضللى مانند سللیوطى قائل فنّ

هجرى در بصللره  ۱1۱هجرى در مدینه متولد و در سللال ۶0اسللت که در سللال «عطاء معتزلى بن واصللل»

 (.۱1: ۱1۸۸شابوري، ر.ک؛ هندي نی) وفات یافت

صل بن عطاء         سی که در علم کالم به نگارش پرداخت وا سیوطی نخستین ک بنا به گفتة جالل الدین 

(. وانگهی  1۸0ش: ۱17۸ر.ک؛ صللدر، ) معتزلی بود و او نخسللتین کسللی بود که به این نام خوانده شللد 

در، ر.ک؛ صلل) اندداشللتهها در علم کالم پیشللی برخی از دانشللمندان معتقدند که شللیعه بر دیگر گروه 

 (. 1۸0-1۸۱ش: ۱17۸

شیعه بودند؛ چون نخستین کسی که در دانش کالم          برخی نیز بر آنند که مؤسسین دانش کالم همه 

حنفیه بود. وي کتابی نیز در علم کالم نگاشلللته اسلللت. پس از وي       سلللخن گفت ابوهاشلللم محمدبن    

عطا  این دو دانشمند شیعی بر واصل بن   روضه تابعی است. برخالف آنچه سیوطی تصور کرده،     بنعیسی 

شخصیت    تر بودهحنفیه در دانش کالم پیش قدمو ابی شمند، از  ست اند. پس از این دو دان شیعه   هاي برج ة 

علی االحول که ما او را مؤمن طاق و مخالفین او را شللیطان  بنتوان از قیس الماصللر و محمددر کالم می

 (.17ق: ۱۹۱1ف الغطاء، ر.ک؛ آل کاش) نامند، نام بردطاق می

  نبنخسللتین متکلّم شللیعه که کتابى در مسللائل کالمى تألیف کرده اسللت، على اي دیگر، از نظر عدّه

سماعیل  سرّ امیرالمؤمنین            بنا صاحبان  شیعه و از  سخنور  ست. خود میثم به عنوان خطیب و  میثم تمّار ا

ست. میثم اهل هجر ) على ست و     ع( بوده ا شهرهاى بحرین ا شمار مى از  اش  آید. نوادهفردى ایرانى به 
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ن عبید از متکلّمان معروف قربنمیثم معاصللر فرا بن عمرو و ابوالهذیل عالف و عمروبناسللماعیلبنعلى

 .دوم هجرى است و با آنها مباحثاتى در مسائل اعتقادى داشته است

  میرالمؤمنین علیسللیدحسللن صللدر به طور مفصللّل بزرگانی از علم کالم که جملگی از شللیعیان ا    

السالم( بودند را در پنج طبقه ذکر نموده است: صحابه، تابعان، متکلمان پس از تابعان، متکلمان بین  علیه)

 (.۹01-1۸1: ۱17۸ر.ک؛ صدر، ) سده سوم و سده چهارم، متکلمان سده چهارم

ند. برخى از متکلّ      متکلّ یار عه اعمّ از ایرانى و غیرایرانى بسللل ع   مان شلللی ن  ایر ةمان شلللی بارت :  د ازانى ع

رى از شاذان نیشابو  بنابوسهل نوبخت، فضل  ابنع(، فضل ) سالم جوزجانى از اصحاب امام صادق   بنهشام 

مسلللکویه. این متکلمان مربوط به قرن دوّم تا  بنقبه رازى و ابوعلىع(، ابوجعفربن) اصلللحاب امام رضلللا

سالمى را متک    ستند. در قرون متأخر، ارکان علم کالم ا شکیل مى   چهارم ه شیعه ت یان دادند که از ملمان 

 د.توان به بزرگانى مانند شیخ مفید، شیخ طوسى و عالمه حلّى اشاره کرآنها مى

ق( و سللپس  ۱۱0) ترین آنها حسللن بصللرىى مذهب نیز بسللیارى ایرانى بودند. قدیمز متکلمین سللنّا

-۹۹7ش: ۱17۱ک؛ مطهري، ر.) اندق( هستند که هر دو از موالى بوده  ۱۶۱) شاگردش واصل بن عطاء  

السللاّلم( بوده و هرگاه می خواسللته از  علیه) حسللن بصللري خود از شللاگردان امیرالمؤمنین علی   (.۹۹۴

ق: ۱۹1۱، ۱۴ر.ک؛ مامقانی، ج) نموده است حضرت حدیث نقل کند با نام ابوزینب از ایشان روایت می  

از (. ۸۴ش: ۱1۸۹، ۱شهرستانی، ج   ر.ک؛) عطا، متکلم معتزلی و مؤسس فرقة معتزله است  بن(. واصل ۱0

مورد توجه و   گر،یو مذاهب د   انی اد دی در مواجهه و مقابله با عقا      ژهیو که واصلللل، به   دی آیبرم اتی روا

 (.1۹م: ۱۴71ر.ک؛ قاضی عبد الجبار، ) استمتکلمان زمانش بوده ةمراجع

هذیل محمدبن     لّه  بنهذیل  همچنین ابوال به عال  بنعبدال ف متکلم، در آغاز   مکحول عبدي، معروف 

سال    سیان در  شده و پرورش یافته و دانش آموخته       ۱1۸خالفت عبا صره به دنیا آمده و بزرگ  شهر ب در 

در آنجا بوده اسللت. وي از شللیوخ و از دانشللمندان بزرگ معتزله در بصللره بود و داراي    101و تا سللال 

او موالي عبدالقیس بود و داراي   مقاالتی در باب معتزله و داراي آثار و مناظرات و مباحثات اسلللت.          

؛ خطیب بغدادي، 1۸۸تا: ، بی۹ر.ک؛ ابن خلکان، ج) هاي قوي در اسلتدالل بود جدالی احسلن و حجّت 
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عطا بنخالد طویل، شللاگرد واصللل بن(. وي اعتزال را در بصللره از ابو عمرو و عثمان۱۹0ق: ۱۹۱7، ۹ج

 (.۱۸۹ق: ۱1۴1ر.ک؛ قاضی عبد الجبار، ) آموخته است

هند،  دکلّمان بزرگ شللیعه از اوایل قرن دوم تا اواسللط قرن چهارم، گروه بزرگی را را تشللکیل میمت

  گوید او حاجب منصور، متکلّم نیکو کالمی بود. کتابی در امامت دارد روضه. نجاشی می  بنمانند عیسی 

 ( .۹۸ش: ۱17۱، ۹ر.ک؛ سبحانی، ج)

ضیحات، اولین کسی که در ع     ساس این تو صنّف کتب   در نتیجه بر ا سخن گفت و اولین م   لم کالم 

روضلله اسللت. حال سللؤالی که در این مجال مطرح   ابنبنعطا، ابوالهذیل و یا عیسللیبنکالمی، واصللل

سول      می سائل کالمی پس از ر ست: اولین مبیّن م سی      ) خداشود این ا سلم( چه ک صلی اهلل علیه و آله و 

کالم سرچشمة معارف و علوم ایشان و مؤلفان به     اند؟ در یکاست؟ این سه تن شاگرد چه کسانی بوده    

 رسد؟چه کسی می

ان السلللاّلم( در این باره پی برد. زمعلیه) توان به تقدم زمانی امیرالمؤمنین امام علی  با اندکی تأمّل می    

سال   علیه) ها در دوران خالفت امیرالمؤمنین امام علیصدور خطبه  ساّلم( یعنی بین  هجري   ۹0-1۸هاي ال

مام    ۱1۱متوفی) عطا بناسلللت در حالیکه دوران زندگانی واصلللل      بوده   ه( در حدود یک قرن پس از ا

روضللله نیز به ترتیب در قرن سلللوم و چهارم  بنالسلللالم( بوده اسلللت و ابوالهذیل عالف و عیسلللیعلیه)

  لیعها و دیگر فرمایشات امیرالمؤمنین امام  اند؛ این در حالی است که مباحث کالمی در خطبه زیسته می

 علیه السالم(، در نیمة نخستین قرن اول ایراد شده است.)

هاي   علیه السلللاّلم( و زمان صلللدور خطبه    ) زمان و یا پیش از امیرالمؤمنین امام علی   از طرفی آیا هم 

سال     ضرت یعنی از  سته      ۹0تا  1۸ح سنّت می زی شمندي از اهل  ست که مباحث کالمی را  هجري، دان ا

 مطرح نماید؟! 

سه  تاریخ گواهی شد، زیرا      بر این مدّعا ندارد که در زمان خلفاي  شته با سالم متکلّمی دا گانه، عالم ا

ّنت               نابع اهل سللل یاسلللت منع نقل حدیث از بیش از پیش از این رویداد جلوگیري می نمود. در م سللل

سول          آمده صحابه را جمع کرد و گفت: از ر سلمانان و  سید، م ست: پس از آنکه ابو بکر به حکومت ر ا
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یچ چیز نقل نکنید. هر کس از شما سؤالى کرد، بگویید: در میان ما و شما، قرآن است؛ حالل آن      خدا ه

 (.۴ق: ۱۹۱۴، ۱ر.ک؛ ذهبی، ج) را حالل بشمارید، و حرامش را حرام بدانید!

سد:     سنن خویش می نوی ست مى   « قرظة بن کعب»ابن ماجه در  صحابه ا ه که  گوید: آنگاکه از طبقه 

سپس گفت: مى     انروایى عراق مىعمر ما را براى فرم صرار همراهى کرد.  ستاد، با ما پیاده تا  انید که  دفر

من چرا شلللما را بدرقه و مشلللایعت کردم؟ گفتیم: خواسلللتى ما را بدرقه و احترام و تکریم کنى! گفت:  

شهرى مى     » شما به  شتم.  صداى قرآن مردمش، همچون   عالوه بر این، نظر دیگرى نیز دا روید که طنین 

رسد. مبادا از این کار با نقل احادیث پیامبر خدا صلّى   صداى زنبوران عسل در کند و به گوش مى   طنین

شان بدارید. براى این    سلّم باز شریکم   اللّه علیه و آله و  شما    «ها حدیث نگویید. من در ثواب این کار با 

 (. ۱1تا: ، بی۱ابن ماجه، ج)

ند و علم  ع( بود) تگی علم امیرالمؤمنین امام علیاز طرفی خود خلفا نیز قائل به افضللللیت و شلللایسللل

سنگ و همتراز با علم حضرت نمی     شکارا بیان می   کسی را هم لَا »رد: کشناختند، از این رو خلیفه دوم آ

ع( در مسجد حاضر است، هیچ کس حق فتوي     ) الْمَسْجِدِ وَ عَلِیٌّ حَاضِر؛ تا زمانی که علی   أَحَدٌ فِی یُفْتِیَنَ

 جد را ندارد.دادن در مس

ها و مسائل حساس و مشکل احکام، دست به      گانه در مواجهه با پیشامد به شهادت تاریخ، خلفاي سه  

سنّت، ابوبکر در چندین موقعیت از جمله حکم مبارزه با    ) دامان امام ساس منابع معتبر اهل  ع( بودند. بر ا

باز ( و حکم حضلللرت در مورد مردي ۱۹7تا:  ، بی۱ر.ک؛ طبري، ج) مرتدین  ر.ک؛ متقی  ) همجنس 

، 1ر.ک؛ طبري، ج)  () (، ارجاع یهودیان به نزد ایشان براي توصیف پیامبر  ۹۸۴ق: ۱۹0۱، ۸هندي، ج

ر.ک؛ ابی داوود، ) ( و...، عمر در چندین موقعیت از جمله اجراي حد شلللرعی فردي دیوانه      ۱۸۴تا:  بی

ع( براي حکم  ) ها به امام علی   (، ارجاع شلللامی 171ق: ۱۹1۱، 1؛ احمد بن حنبل، ج  ۱10ق: ۱۹10، ۹ج

  (، مشخص نمودن مبدأ تاریخ اسالم   ۸۸7ق: ۱۹۱۱، ۱ر.ک؛ حاکم نیشابوري، ج ) پرداخت زکات ایشان 

خاري، ج ) قه         ۹۱ق: ۱۹0۸، ۱ر.ک؛ ب له تعیین ارث زنی مطل یت از جم ندین موقع مان در چ   ( و...، عث

لک بن انس، ج   ) ما حال اح    ۱۴۱ق: ۱۹۱۹، ۱ر.ک؛  غذا در  ناول  بل، ج ) رام(، حکم ت ، 1ر.ک؛ ابن حن
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ر.ک؛ طبري،  ) (، تعیین حکم مادري که شلللش ماه پس از ازدواج وضلللع حمل کرده بود۱7۱ق: ۱۹1۱

 اند! علیه الساّلم( پناه برده) ( و... به امیرالمؤمنین امام علی۸۱ق: ۱۹۱1، 1۸ج

صحابه به اندازه امیرالمؤمنین امام علی  ساّلم( رو علیه) همچنین هیچ کدام از  ست ال . ایت نقل نکرده ا

سیده    سنّت، خود معترف به تعداد روایات ر سه اهل  سیوطی از بزگان اهل     ان که از خلفاي  ستند.  گانه ه

  جَدًّاةٌأَمَّا الْخللَفَاءُ فَأَکْثَرل مَنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْهُمْ عَلِیُّ بْنل أَبِی طَالِبٍ وَالرِّوَایَةل عَنِ الثَّلَاثَةِ نَزِرَدارد: سنّت اذعان می 

س   آن از تی. و روانداکرده تیطالب روا یبن اب یآنها از عل شتر یدر مورد خلفا، ب؛  ست  اندک اریسه ب  ا

وَ لَا  نویسللد:داند و میاو در ادامه تعداد روایات در تفسللیر از خلفا را از تعداد انگشللتان دسللت کمتر می 

تَّفْسللِیرِ إِلَّا آثَار ا قَلِیلَةً جِدًّا لَا تَکَادُ تلجَاوِزُ الْعَشللَرَةَ، وَأَمَّا عَلِیٌّ فَرلوِيَ أَحْفَظل عَنْ أَبِی بَکْرٍ رَضللِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی ال

  یم. و اما علسللتیکند، حفظ نیاز ده تجاوز م یکه به سللخت یاندک اریجز آثار بسلل ریدر تفسلل ؛ عَنْهُ الْکَثِیرل

 (.۹۸۸ق: ۱۹1۱، 1ر.ک؛ سیوطی، ج) تشده اس روایت اریاو بس از: ع()

شان نمی   علیه) بنابراین پیش از امیرالمؤمنین امام علی ساّلم( و همزمان با ای شمند یا  توان قائل به اندیال

سنّن در این        شمندان اهل ت شیعه، جمهور اندی شمندان  سواي اندی   یکه امیرالمؤمنین امام علمتکّلمی بود و 

رأي و  ( ارجحیّت و برتري دارد هم ) کرمالسلللاّلم( در علم و دانش بر سلللایر صلللحابه پیامبر ا     علیه )

 نظرند. هم

غزالی متکلّم و متصللوف سللنّی مذهب سللده ي پنجم در کتاب علم لدنی خویش، با آوردن حدیث   

لم هزار  ؛ در دباب  لفَأَ ل بابٍ کل  عَمَ لمِالعِ نَمِ بابٍ  لفَلبی أَفی قَ حَتَانفَ»ع( فرمودند:  ) الف باب که امام   

حضرت را صاحب علم لدنی می داند و می   «. که براي هریک، هزار در دیگر بود در از علم گشوده شد  

سر و مقدور         سمانی می سترش و احاطه در علم جز با علم لدنی و الهی و آ سد: این اندازه کثرت و گ نوی

سنّت از پیامبر اکرم ۹7-۹۸ش: ۱1۸۱ر.ک؛ غزالی، ) نخواهد بود  ( نقل می کنند که  ) (. بزرگان اهل 

-۱17ق: ۱۹۱۱، 1حاکم نیشابوري، ج) «البابَ أتِیَبابُها، فَمَن أرادَ العِلمَ فَل یٌّالعِلمِ وعَلِ نَهُیأنَا مَد» فرمودند:

بدالبر، ج 1۸7ق: ۱۹۱7، 1؛ ابن حجر، ج۱1۶ غدادي، ج   ۱۱01ق: ۱۹۱1، 1؛ ابن ع ق: ۱۹۱7، 1؛ خطیب ب

  امیرالمؤمنین امام علیلیه الساّلم(. سخنان اهل تسنّن در باب فضایل 17۶ق: ۱۹۱۸، ۹1؛ ابن عساکر، ج ۱۶۱

 ع( بسیار است و امکان یادکرد همه آنها در این مجال اندک وجود ندارد.)
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پس از آوردن دالیل کلی  «االربعین فی اصول الدین » در سدة ششم هجري، فخر رازي در کتاب خود    

در علت چهارم از این   ( در بیان فضیلت علم حضرت،   ) در قرآن و سنّت و احادیث وارد شده از پیامبر  

 نویسد:نامه علمی میال که چرا حضرت در علم، اعلم از دیگر صحابه است، با ارائه یک شجرهؤس

هاست.  نترین آیابیم که علم کالم با عظمتکنیم، در میما در اوضاع و چگونگی علوم جستجو می»

از توحید و عدل و نبوّت و قضا و قدر و   الساّلم( اسراري  علیه) ابیطالببنهاي امیرالمؤمنین علیّدر خطبه

 ( نیامده اسللت؛ همچنین انتسللاب تمام  ) رخدادهاي قیامت آمده که در سللخنان سللایر صللحابة پیامبر 

انند. رسللشللود. معتزله نسللبت خود را به آن بزرگوار می هاي کالمی در این علم، به ایشللان ختم میفرقه

سوب به  معتزلی است که من « ابوعلی جبائی»که او شاگرد  هستند  « اشعري »ها نیز همگی متّصل به  اشعري 

الساّلم( است. انتساب شیعه هم به ایشان واضح است. خوارج هم با وجود بیگانگی از         علیه) امیرالمؤمنین

الّسالم(  علیه) آموختگان امیرالمؤمنینکنند که همگی آنان از دانشایشان، خود را به بزرگانی منتسب می  

ام آموختگان امیرالمؤمنین امهاي اسللالمی، از دانشراین اکثر دانشللمندان علم کالم در فرقهاند؛ بناببوده

اند و اصولیّون، برترین فرقة اسالمی هستند و این جایگاه در دانشوري،       الساّلم( بوده علیه) ابیطالببنعلی

  ، فقه، فصللاحت،در نهایت وي پس از انتسللاب تمامی علوم اعم از اصللول، تفسللیر «. مقام بزرگی اسللت

ضاوت و علم نحو، اذعان می  ضوَانل    دارد: ق سبَةَ هَذِهِ العُلومِ یَنتَهى إلَیه. فَثَبَتَ بِمَا ذَکَرنا: أنَّهُ رِ مَعلومٌ أنَّ نِ

حَمیدَةِ  الالسللَّالم فى جَمیعِ الخِصللالِ المَرضللیَّةِ، وَ المَقَامَاتِ    اهللِ عَلَیهِ کانَ أسللتاذل العَالَمین بعدَ مُحَمَّدٍ عَلَیهِ 

کونَ أفضَلَ   یَالشَّریفَةِ. وَ إذَا ثَبَتَ أنَّهُ کانَ أعلَمَ الخَلقِ بَعدَ رَسولِ اهللِ صَلَّى اهللل عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم، وَجَبَ أن     

ر.ک؛ ) (۴الزمر: ) لَمُونَقللْ: هَلْ یَسللْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ، وَ الَّذِینَ ال یَعْ»الخَلقِ بَعدَ الرَّسللول: لِقَولِهِ تَعَالى:

 (.10۸-10۹: ۱۴۶۸، فخر رازى

 :  توجه استدرخور  اي دارد،ستیزانهدر این میان اعتراف دیگران چون احمد امین مصري که عقاید شیعه

صل آن را به علی    » شته مایه و ا شی که رواج دا شان اخذ   _ع( ) ع( یا به اوالد علی) علم و دان که از ای

ها که واصللل بن عطاء باشللد، اخذ شللده و او ند؛ مثالً علم معتزله از رئیس معتزلهاده، نسللبت دا_اندکرده

شاگرد پدر خویش و پدر      علم خود را از ابوهاشم عبداللَه بن محمد بن الحنیفه تلقی کرده بود. ابوهاشم 

 انس نزدبنع( اخذ نموده، مالک) ع( بوده. ابوحنیفه نیز علم خود را از جعفرالصلللادق) او شلللاگرد علی
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شاگرد بود و او از عکرمه اخذ و عکرمه از علی  شاگرد علی بنعبداللَهبنربیعه  ( بوده ع) عباس اخذ و او 

 (.11۱ش: ۱1۸۶امین، ) «است

شان مؤسّس علم کالم را           نگرش معتزله در این موضوع، چشمگیر و ارزشمند است؛ به طوري که ای

سالم( می علیه) امیرالمؤمنین علی شجره نامه ي علمی در کالمی   ابیبندانند. اال الحدید معتزلی با آوردن 

ه اسللت که شللرف هر علم بسللتگى ب کالم() ترین علوم، علم الهىشللریفگوید: شللبیه به فخر رازي، می

اشرف  وندکه خدا تر استعلوم شریف ةشرف معلوم و موضوع آن علم دارد و موضوع علم الهى از هم

ست و این علم از گفت  شده و همه راه  برگرفتهع( ) ار علىموجودات ا سرآغاز  و از او نقل  هاى آن از او 

معتزله که اهل توحید و عدل و در آن دو موضوع ارباب نظرند و مردم  . داشته و به او پایان پذیرفته است  

شلللاگردان و اصلللحاب اویند. سلللاالر و بزرگ معتزله       ةاند، همگان در زمر  از آنان این فن را آموخته  

حنفیه اسللت و او شللاگرد پدرش و پدرش محمدبنبنطاء اسللت و او شللاگرد ابوهاشللم عبداهللعبنواصللل

ست ) شاگرد پدر خود، على  شعرى  ؛ع( ا سوب به ابوالحسن على  اما ا شعرى    بنها من شر ا سماعیل بن ابوب  ا

سند معارف            ست. به این گونه  شایخ معتزله ا ست که خود یکى از م شاگرد ابوعلى جبائى ا ستند و او  ه

یدیه شود. انتساب امامیه و ز  ع( مى) اشعریان هم سرانجام منتهى به استاد و معلم بزرگ معتزله، یعنى على   

 (.۱7: ۱۹0۹، ۱ابن ابی الحدید، ج) .است روشنع( هم کامال ) به على

ثابت    گونه حال که این  »کند:  چنین اظهار می الحدید در جایی دیگر ذیل بحثی کالمی این     ابیابن

سخن امیرمؤمنان علی     اجب وشد،   صحیح آن را  ست که تأویل  ساّلم( بدانیم و او این معنی را  علیه) ا ال

 «آموزنداراده نموده اسللت، چرا که او داناترین مردم به این معانی اسللت و متکلمان علم کالم از وي می

  (.۱۸۶ش: ۱117، ۱۶الحدید، جابن ابی)

مع صلفات  السلاّلم( که جا علیه) بة الزهرا امیرالمؤمنیندانشلمند معتزلی چون ابوجعفر اسلکافی با بیان خط  

 دارد:  توحید است، اظهار می

ع( از توحید بیندیشلللید، خواهید دید که گفتار او اسلللاس گفتار همة  ) اینک دربارة توصلللیف على»

ا یاند و نیازمند اویند و آع( را زیر بناى اصلللى مطالب خود قرار داده) متکلّمان اسللت و آنان گفتار على

سى را پیدا مى  شد و عظمت و بزرگى و قدرت       ک ساتر و بهتر از این گفته با صفت توحید را ر کنید که 
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شد؟ و آیا کسى را مى    صانع و یگانگى به پاره    خداوند را بیان کرده با سید که در اثبات وجود  اى از شنا

ه همة متکلمان بدانید ک ع( درست بیندیشید تا) ع( استدالل نکرده باشد؟ دربارة گفتار على) مطالب على

سخنرانی     سخنوران در  ستدالل با ملحدان نیازمند اویند و همة  سخ در بیان توحید و بحث و ا ن  هاى خود 

علم   گونه برترى او درطلبند. بدینگردانند و با سلللخن او براى اثبات ادّعاى خود یارى مىرا به او برمى

لت اسللتنباط علوم قرآنى و راسللخ بودن در آن و شللود. وانگهى، او را فضللیتوحید از همگان روشللن مى

 (.10۴ش: ۱17۹اسکافی، ) «فضیلت استادى و پاداش استادان مسلم است

مان کتابهاى خود و سللخنوران و واعظان مجالس خود را به عموم آنکه متکلّ دربارة»همو ذیل عنوان 

 رد:، بیانی نغز دا«اندهنسبت داد ولى آنها را به خود ،اندم آراستهالالسسخنان امیرالمؤمنین على علیه

یم و همچنین  ااین است که عموم سخنان او که ما تاکنون نقل کرده   ،انگیزتر از آنچه گفتیمشگفت »

رفته  بیشتر متکلمان قرار گ ةهاى او، مورد استفادهاى او در توحید و ستایش خداوند و موعظهدیگر خطبه

اند و در مجالس ذکر و وعظ فراوان از سللخنان او و آراسللتهو آنان و واعظان مطالب خود را به سللخنان ا

شما را به این پندار انداخته   ینقل م شما هم آنچه را       شود، ولى  ست و  شان ا سخنان از خود ای اند که آن 

ستان اید، چون سخنان منصوربن  به آنان نسبت داده  ،ایدکه شنیده  ون او سرایانى که همچ عمار و دیگر دا

ها و گفتارهاى آن حضللرت و کمى شللناخت و نادانى موجب آمده عنایت شللما به خطبهاند و کمى بوده

نزد اهل   ،ایمایم و آنچه نقل نکردهآنچه که ما تا کنون نقل کرده ةاسللت که نتوانید تشللخیص دهید. هم 

 (.11۹ش: ۱17۹اسکافی، ) «تروایت با اسناد مشهور شناخته شده اس

شیعه، از   سنّت، در بیان این   بنابراین عالوه بر علماي  شمندان و بزرگان مطرح و بنام اهل  که  نظر اندی

شکی            علیه) امیرالمؤمنین امام علی ست،  سیاري از علوم، از جمله علم کالم ا سرچشمة ب ستاد و  ساّلم( ا ال

 باقی نمی ماند.

 . پیشینة پژوهش1-1

شیعه در  ه بررسی نقشب« تاسیس الشیعه لعلوم اإلسالم»سید حسن صدر در بخش سیزدهم ازکتاب خود، 

ست.   ست که  یگانیگلپا یصاف از  «البالغهدر نهج اتیاله»کتاب علم کالم پرداخته ا ه مباحث  در آن ب ا
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در باب تطور علم کالم به  زین یو تمدن یخیتار يهادر کتاب اسلللت.اشلللاره شلللده البالغهنهج ياعتقاد

ن تمدّ خیتار»و کتاب  یقربان نیلعابدانیاثر ز «تمدن خیتار»از جمله  ،اشللاره شللده اسللت یصللورت جزئ

نقش امیرالمؤمنین در شلللکوفایی دانش اخالق  »پایان نامه با عنوان  .یتیاکبر وال یاز عل «رانیاسلللالم و ا

از زهرا زمانی قورتانی و دکتر عباسعلی فراهتی. نویسنده در فصل آخر به اثر پذیري دانشمندان     « اسالمی 

  یحضللرت عل يهااسللتدالل لیو تحل یبررسلل» ةرسللالردازد. مسلللمان در این حوزه از حضللرت می پ 

  یلیتحل یپژوهش  زین سه ینو نیپور. اهاشم  سودا یاز آ« البالغهدر نهج يالسالم( در باب اصول اعتقاد  هیعل)

 ت. اما بررسللی اثراسللنموده  يالسللالم( را واکاو/هیعل) نیرالمؤمنیام ياسللت که تنها احتجاجات اعتقاد

السللاّلم( در دانشللمندان و متکلّمان مسلللمان اهل سللنّت،    علیه) میرالمؤمنین امام علیهاي کالمی اآموزه

 ضرورتی بود که مقالة حاضر، تالش نموده تا آن را به اثبات برساند.

 الساّلم( علیه) . اثرپذیری دانشمندان اهل سنّت در حوزۀ کالم اسالمي از امام علي2

 الساّلم(علیهم) . شاگرداني معصوم2-1

شاگردان علوم الهی امیرالمؤمنین  علیهم) امامان معصوم  ساّلم(، از اولین  شمار می  علیه) ال ساّلم( به  یند. آال

وَ حَدِیثل أَبِی  أَبِی حَدِیثل حَدِیثِی» علیه السللاّلم( نقل شللده اسللت که فرمودند:  ) چراکه از امام صللادق

وَ حَدِیثل الْحُسَیْنِ حَدِیثل الْحَسَنِ وَ حَدِیثل الْحَسَنِ حَدِیثل  حَدِیثل جَدِّي وَ حَدِیثل جَدِّي حَدِیثل الْحُسَیْنِ

وَ حَدِیثل رَسلللُولِ اللَّهِ قَوْلل اللَّهِ عَزَّ وَ  ( )وَ حَدِیثل أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَدِیثل رَسلللُولِ اللَّهِ  (ع)أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 

، 1؛ مجلسللی، ج۱۶۸: ۱۹۱1، 1؛ شللیخ مفید، ج۹0۸: ۱۹0۴، 1۶، جقاضللى نور اهلل مرعشللىر.ک؛ ) جَلَّ.

المی کالم أبی، و کَ»اند: ( و نیز از ائمه روایت شده است که فرموده  ۸1: ۱1۸1، ۱؛ کلینی، ج۱7۴: ۱۹0۹

 احمد بن سلللیمان،) «کالم أبی کالم جدي، و کالم جدي کالم رسللول اللّه صلللى اللّه علیه و آله و سلللم

 (.۹۴۴ق: ۱۹1۹

مة معصلللوم   حان   السلللاّلم(، علیهم) آري، ائ ندان رو ماد  یفرز ند   ( ) امبری پ يو  ر.ک؛ ) هسلللت

 انکس یالساّلم(، سرشت    همیعل) امامان ؛وَ طِینَتَکلمْ وَاحِدَة»فرمودند: که  چرا (؛1۹7: ۱1۸۸، صدرالمتألهین 

  .(17۸: ۱17۶، شیخ صدوق) «دارند
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   () امبریفرزند مکتب پ ،الساّلم(هیعل) یمؤمنان علریچون جدّ بزرگوارش ام زیالساّلم( نهیعل) امام صادق 

ست:   سُولل اللَّهِ  وَلَدَنِیقَدْ »ا سلّم(؛ من زاد  هیاهلل عل یصلّ ) رَ سول خدا  ةو آله و  ؛۱۶1: ۱17۸، کلینى) «میر

شى ؛ 17۶: ۱۹11، ۸، جبحرانى سی، ج ۱۹۱: ۱۹0۴، ۴، جمرع شانى،  ؛ 171: ۱۹0۹، ۹7؛ مجل ، 1جفیض کا

۱۹۱۶ :7۸7.) 

آن   () خداوالدت تعلیمى و تربیتى من از مقام رسول  ةفرماید در نتیجمی (الساّلمهعلی) امام صادق

قرآنى نزد من به ودیعت نهاده شللده و علم به حقایق و اسللرار آیات به من   ةآیات کریم ةاسللت که هم

شده  ست،  تعلیم  سول  ونچزیرا معلمى هم ا صایت امیرمؤمنان  نیزو   () اکرم ر ساّلم علیه) مقام و و  (ال

سجاد و امام باقر     هم سول و امام  سبط ر سطه بوده   علیهم) چنین اجداد گرامى مانند دو  ساّلم( وا   اند کهال

بدین جهت   ؛تعلیم نمایند (الساّلمعلیه) چنین حقایق آیات قرآنى را به امام صادقتعلیمات ربوبى را و هم

و اسللرار آنها معرفى نموده و خود را  السللاّلم( خود را حامل کالم الهى و آیات قرآنىعلیه) امام صللادق

 (.1۸: ۱1۸1، ۹ج حسینى همدانى،ر.ک؛ ) نمایدمعرفى می  () خدام و دانشجوى رسولمتعلّ

، در بیان توحید، گواه کوچکی بر این مدّعاسللت، چرا که تمام «حدیث سلللسللله الذهب»براي نمونه 

 الساّلم( فرمودند:علیه) هشتم امام رضا ( هستند. امامالساّلمهمیعل) سلسلة راویان آن امامان معصوم

بِی مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی أَبِی مُوسَى بْنل جَعْفَرٍ الْکَاظِمُ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی جَعْفَرل بْنل مُحَمَّدٍ الصَّادِقل قَالَ حَدَّثَنِی أَ  » 

رْضِ نل الْعَابِدِینَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی الْحُسَیْنل بْنل عَلِیٍّ شَهِیدُ أَ  بْنل عَلِیٍّ الْبَاقِرل قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَلِیُّ بْنل الْحُسَیْنِ زَیْ 

وَ ابْنل عَمِّی   ی أَخِیکَرْبَلَاءَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی أَمِیرل الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنل أَبِی طَالِبٍ شللَهِیدُ أَرْضِ الْکلوفَةِ قَالَ حَدَّثَنِ

للَّهُ  ا  قَالَ حَدَّثَنِی جَبْرَئِیلل ع قَالَ سَمِعْتُ رَبَّ الْعِزَّةِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى یَقلولل کَلِمَةل لَا إِلَهَ إِلَّا  مُحَمَّدٌ رَسُولل اللَّهِ

  السللاّلم(علیه) جعفربن؛ پدرم امام موسللیحِصللْنِی فَمَنْ قَالَهَا دَخَلَ حِصللْنِی وَ مَنْ دَخَلَ حِصللْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی

رمود: السللاّلم( فعلیه) علی الباقرالسللاّلم( فرمود: پدرم محمدبنعلیه) محمد الصللادقفرمود: پدرم جعفربن

سین بنپدرم علی سین   علیه) العابدینزینالح ساّلم( فرمود: پدرم ح شهید   علیه) علیبنال ساّلم(  سرزمین    ال

ساّلم علیه) طالبابیبنکربال فرمود: پدرم امیرالمؤمنین علی سرزمین کوفه فرمود: برادر و   ال شهید  سر   (  پ

صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( فرستادة خدا فرمود: جبرئیل فرمود: شنیدم پروردگار عزّت و     ) عمویم محمّد
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ست، هرکس آن را بگوید، به دژ من وارد می »سبحان فرمود:   شود و هرکس   کلمة ال اله اال اهلل دژ من ا

 (.۱17: ۱۹0۹، ۹۴مجلسی، ج) «امان است داخل دژ من شود، از عذاب من در

دار امامان معصوم در آن دوره،  توان پیشرفت علم کالم را در دورة قرن سوم و چهارم وامبنابراین می

 الساّلم( دانست، زیراحاکمان وقت  علیه) الساّلم( و امام رضا  علیه) الساّلم(، امام صادق  علیه) یعنی امام باقر

ف اذهان جامعه از مسلللیر امامت و با به راه انداختن نهضلللت ترجمه، سلللبب  اموي و عباسلللی براي انحرا

 هاي اعتقادي بسللیاري در مردم شللدند. یکی از وظایف امامان معصللوم   ها و پرسللش پدیدآمدن شللبهه 

یر هایی نظالسللاّلم( در این دوره، پاسللخ دادن به همین مسللائل در جلسللات بود. با بررسللی کتاب  علیهم)

ضا و دیگر آثار می کافی، احتجاجات، اال شرح همین   حتجاج، عیون اخبار الر توان دریافت که این آثار 

 مجالس و مناظرات است.

نگارنده در این مقاله بر آن اسللت تا با بررسللی آثار دانشللمندان و متکلّمان مسلللمان از اهل سللنّت، به  

 ( بپردازد.الساّلمعلیه) م علیهاي وحیانی امیرالمؤمنین امااثرپذیري مستقیم یا غیرمستقیم آنان از آموزه

 بر اندیشة دانشمندان اهل سنّت  الساّلم(هیعل) يعل. تأثیر امام 2-2

 الساّلم(هیعل) نیرالمؤمنیاو از کالم ام یریپذق( و اثر 244-154) . جاحظ2-2-1

ساّلم( هیعل) یعلامیرالمؤمنین امام  سیلة معرفت میان آن  ال ند و در انمودهها و خداوند معرفی پیامبران را و

سفة نبوّت فرموده  سُنِ الْخِیَرَةِ مِنْ    »اند: رابطه با فل صِلل بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَعْرِفَتِهِ، بَلْ تَعَاهَدَهُمْ بِالْحُجَجِ عَلى أَلْ وَ یَ

یَائِه   هیچ یک را   ،ها و شلللناخت او رابطه برقرار سلللازد      میان آن چه  (؛ هر آن۴۱ ةالبالغه، خطب  نهج) أَنْبِ

شت و برگزید     وا سیل دا شت، بلکه پیامبران خود را در هر زمان گ سالت تعیین پ  ةنگذا یامبر از آنان که ر

 (.۱11: ۱17۴ پرور،دین) «آن را معیّن نمود ،بعدى را داشت

 بهره برده اسللت و السللاّلم(هیعل) گونه از کالم امامجاحظ متکلّم معروف قرن سللوم، در کتابش این

سد:  می سِ وَبِ مُّتِتَ للّهِا ةلفَعرِمَ»نوی رفت خدا به ؛ معلِسُ الرُّ بلِن قَا مِإلَّ فوا اللّهَعرِم یَلَ اسَالنَّ لنا: إنَّقل لِسُ الرُّ ةِطَا

  جاحظ،) «شناسند، مگر از جانب پیامبران  گوییم: مردم خداوند را نمیشود، می واسطة پیامبران کامل می 

1001 :۱۱7). 
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کند، چرا که از لوازم    الم( هرگونه تجسلللّم را براي خداوند رد می   السلللّعلیه ) امیرالمؤمنین امام علی 

ست:   سْمٌ فَیَتَجَزَّى »حدوث ا صَرَّفُ  …وَ لَا جِ سوي، ) وَ لَا مُحْدَثٌ فَیُتَ (؛ و نه جسمی   ۱۱۴: ۱17۸ر.ک؛ مو

گونه  دریافت جاحظ بصري این«. اي است که دگرگونی در آن راه یابداست که تجزیه گردد و نه پدیده

؛ کسللی که  إذ جعلوه جسللما، فقد جعلوه محدثا و مخلوقا .و لیس موحدا من یقول ان اللّه جسللم: »اسللت

شللک او را پدیده و بگوید خداوند جسللم اسللت، موحد نیسللت. وانگهی با جسللم پنداشللتن خداوند، بی 

 (.110: 1001 جاحظ،) «آفریده دانسته است

 اند: مودهالساّلم( در باب نیاز به امام فرعلیه) امیرالمؤمنین

هیچ رهبرى براى مردم تعیین نشللده اسللت، مگر  ؛ وَ لَمْ یُنْصللَبْ لِلنَّاسِ إِمَامٌ إِلَّا لِیَرَى مِنْ صللَلَاحِ الْألمَّة »

شن بوده و یا از نظر آنها     آن صلحت رو صالح امّت را در نظر بگیرد، چه براى رهبران قبل از او آن م که 

  «خاصللّى دارد ةرا در پى دارد و هر زمامدارى نظر و اندیشلل مخفى مانده باشللد و هر کارى، کار دیگرى

 (. ۱۸۹: ۱۹0۹، الحدیدابىابن)

  میعَم جَهُفلرِعَّیُ ن إمامٍمِ اسِلنَّلِ دَّبُ الَ»نویسد: گونه در مورد نیاز و حاجت مردم به امام میجاحظ نیز این

 (. ۱۶۸: 1001جاحظ، ) «آنان را بشناسد ؛ ناچار براي مردم باید امامی باشد که تمام مصالحمهِحِالِصَمَ

  الساّلم(هیعل) نیرالمؤمنیاو از کالم ام یریو اثرپذ( 320-264) . اشعری2-2-2

صانعی مدبّر معرفی می   علیه) امیر المؤمنین ساّلم( براي آفریدگان،  دبیر کند که هم دلیل او و هم دلیل تال

صَارَ کللُّ مَا خَلَقَ حُجَّةً لَهُ، وَ دَلیلًا    وَ ظَهَرَتْ فِی الْبَدَائِعِ الَّتی أَ»اویند:  صَنْعَتِهِ، وَ أَعْلَامُ حِکْمَتِهِ، فَ حْدَثَهَا آثَارُ 

آنها  هاي سازندگی و حکمت او در عجایبی که ؛ و نشانه وَ إِنْ کَانَ خَلْقَاً صَامِتاً فَحُجَّتلهُ بِالتَّدْبیرِ نَاطِقَة  عَلَیْهِ

 ايشللود، هرچند هم آفریدهپس هر آفرینشللی دلیلی براي وجود او میاسللت، آشللکار شللده،  را آفریده

 (. ۸۶: ۱17۸موسوي، ) «صدا باشد، دلیلی سخنور براي تدبیر اوستبی

 وَ هُعَنَصللَ عاًانِصللَ لقِلخَلِ ى أنَّلَعَ لیللا الدَّمَ»کند: اي مطرح میاشللعري این گزاره را به صللورت مسللئله 

اي دارد که آن را که این آفرینش سلللازنده...؛ دلیل آنانَنسلللَاإل أنَّ کَلِى ذَلَعَ لیلللدَّأ:  ؟ قیلَهُرَبَّدَ راًبِّدَمُ
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 ...«خلقت( انسللان اسللت) شللود دلیلشکند، چیسللت؟ گفته میسللاخته و مدبّري دارد که آن را تدبیر می

 (.۱۶تا: اشعري، بی)

  مُبْتَدِعِ الْخاَلئِقِ »داند:  کمت خدا می  آفرینش را معلول علم و ح السلللاّلم(هی عل) امیرالمؤمنین امام علی 

شِئِهِمْ بِحُکْمِهِ  سوي، ) «؛ آفرینندة خالیق با علمش و بوجود آورندة آنها با حکمتشبِعِلْمِهِ، وَ مُنْ :  ۱17۸ مو

شیاء را با أَحْکَمَهَا بِعِلْمِهِ تَقْدیراً، وَ أَتْقَنَهَا بِحِکْمَتِهِ تَدْبیراً»و یا فرمود:  (۹11 حکم نمود و علمش م ؛ تقدیر ا

 (. 10۹: ۱17۸موسوي، ) «تدبیرشان را با حکمتش استوار نمود

 ألنَّ ؟ قیل:مٌالِالى عَعَتَ اللّهَ نَّأ مَلِ»نویسللد: از این روسللت که اشللعري در توصللیف خداوند عالم می  

ی عالم است؟ چون کارهاي محکم و چرا خداوند تعال ؛مٍالِن عَا مِالّ ةِکمَى الحِفِ قلسِ تَّا تَلَ ةَمَحکَالمُ الَاألفعَ

 (.1۸تا: اشعري، بی) «شودبا حکمت جز به حکمت عالم حمل نمی

د دانکند و آن را فعلی حادث میالسللاّلم( قدمت کالم خداوند را رد میعلیه) امیرالمؤمنین امام علی

 لَوْ نْشَأَهُ وَ مَثَّلَهُ، لَمْ یَکلنْ مِنْ قَبْلِ ذَلِکَ کَائِناً، وَفِعْلٌ مِنْهُ أَ -سُبْحَانَهُ -إِنَّمَا کَلَامُهُ»که قبالً موجود نبوده است: 

اوسلللت که  « فعل»الهى « کالم»جز این نیسلللت که (؛ ۱۶۸ ةالبالغه، خطبنهج) کَانَ قَدیماً لَکَانَ إِلهاً ثَانِیا

گر دیداشللته، باید خدایى ایجاد کند و هسللتى بخشللد و پیش از آن هم وجودى نداشللته اسللت و اگر مى

 (.1۹0: ۱17۴پرور، دین) «بوده استمى

شعري نیز کالم خدا را حادث می    راًدِقتَل مُزَم یَلَ هُنَّأى عنَمَبِ ماًلِّکَتَل مُزَم یَلَ اللّهَ نَّإ» داند:بدین ترتیب ا

ه از ازل توانا ب  یزلی اسلللت، به معناي آنکه    ؛ همانا خداوند متکلمی لم    ثٌحدَ مُ اللّهِ  امَلَ کَ نَّأ وَ امِلَ ى الکَلَعَ

 (.۸۱7: ۱۹00اشعري، ) «شک کالم خداوند محدث استکالم بوده و بی

(؛ ۱۱۴ش: ۱17۸موسوي، ) هُوَ األَوَّلل لَمْ یَزَلْ»نمایند: یزلی معرفی میهمچنین حضرت خداوند را اولی لم

( ؛ اولی اسلت که   1۱۸ش: ۱17۸موسلوي،  ) »ءَ قَبْلَهُاألَوَّلل لَا شلَیْ »فرمایند: و یا می «یزلی اسلت او اولی لم

   «.چیزي قبل از او نبوده است
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همانا حقیقت اول آن است   ۱؛وجوداًل مَزَم یَلَ هُنَّأ لِوَّاالَ ةَقیقَحَ نَّإ»پذیرد: گونه اثر میو اشعري نیز این

(. بنابراین در اثرپذیري ۸۹1ق: ۱۹00اشللعري، ) «یزلی اسللت و چیزي جز او نبوده اسللتکه موجودي لم

 علیه الساّلم( تردیدي باقی نمی ماند.) ري از امیرالمؤمنین امام علیاشع

بّار      2-2-3 بدالج قاضییي ع پذ ق(  015متوفي) .   نیرالمؤمنیاو از کالم ام یریو اثر

 الساّلم(هیعل)

ساّلم هیعل) از نظر امیرالمؤمنین یزلی است، چرا که او زمانی که هیچ معلومی وجود   (، خداوند عالمی لمال

 (.۶0: ۱17۸موسوي، ) «عَالِمٌ إِذْ ال مَعْللوم»عالم بوده است: نداشته، 

ضی عبدالجبّار در این مورد می   سد:  قا ست  یزلی ا؛ او عالمی لمعلومٍمَ لِکلبِ اللزَا یَلَ ل وَزَم یَلَ مٌالِعَ وَهُ»نوی

 (. ۱۶0: ۱۴7۱، قاضى عبدالجبار) «و دائمی به همة معلومات است

  «؟اىاى امیرمؤمنان، آیا پروردگارت را دیده»پرسید:  الساّلم(هیعل) از امام« ذعلب یمانى»

 لَا تلدِْرکلُه الْعُیُونل ِبُمشلللَاَهدَِة الِْعیَاِن وَ لَکِْن تلدِْرکلُه الْقلللوُب بَِحقَائِِق الِْإیمَاِن           »فرمود:  السلللاّلم(علیه ) امام 

  ؟بینىنم. دوباره پرسلللید: چگونه او را مىچگونه نیایش کنم خدایى را که نبی    (؛ ۱7۴ ةالبالغه، خطب  نهج)

پرور، دین) «ها در پرتو ایمان راسلللتین او را دریابندها او را چون اجسلللام درنیابند، امّا دلفرمود: چشلللم

۱17۴ :1۸۱.) 

ضی عبدالجبّار نیز این  ست:  قا صَ بِ ةلؤیَالرُّ»گونه اثر پذیرفته ا  ةِفَعرِالمَبِ ةلؤیَ، و الرُّللحیستَ تَ ى اللّهِلَار عَاألب

ها محال اسللت، ولی مشللاهدة او با شللناخت و علم ممکن   ؛ مشللاهدة خداوند با چشللمیهلَعَ وزُجُتَ لمِالعِ وَ

 (.۱۴0: ۱۴7۱، قاضى عبدالجبار) «است

  لَمْ یَتَبَعَّضْ»داند:  ( ذات خداوند را منزّه از تقسلللیم و تجزیه می    المالسلللّعلیه ) امیرالمؤمنین امام علی 

 (. ۱۹7: ۱17۸موسوي، ) «شود؛ هرگز در کمال خود به تجزیة عددي تقسیم نمیالْعَدَدِ فی کَمَالِهِبِتَجْزِئَةِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .۸۹1اشعرى، مقاالت اإلسالمیین،    ۱-
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ا لَ هُأنَّ فیدُیُ دٌاحِوَ هُأنَّ»گوید: میالساّلم( علیه) پر واضح است که قاضی عبدالجبّار متأثر از این بیان امام

ى قاضللل ) «گرددشلللود و نه تقسلللیم می  ت که نه تجزیه می   اي اسللل؛ او واحد و یگانه   ضُعَّبَتَا یَلَ  وَ ألزَّجَتَیَ

 (.1۹1: ۱۴۸۸، ۹، جعبدالجبار

ی است   ؛ بینایبَصیرٌ لَا یُوصَفُ بِالْحَاسَّة   »داند: ( خداوند را منزّه از حس داشتن می الساّلم علیه) امام علی

 (. ۸11: ۱17۸موسوي، ) «شودکه با حواس داشتن توصیف نمی

  مُعلَیُ وَ کُرَدن یُفیمَ للعمَسللتَیُ کَلِذَ نَّأَ، لِسُّحَیُ هُنَّأَى بِالَعَتَ فُوصللَا یُلَ»بّار: و اما گفتة قاضللی عبدالج 

ه آن شللود، چرا ک؛ خداوند تعالی با حس داشللتن توصللیف نمیالىعَتَ ى اللّهِلَعَ حیللسللتَیَ کَلِذَ ، وَةٍاسللَّحَبِ

د، درحالی که داشلللتن حواس براي   آموزکند و می رود که با حواس درک می  براي کسلللی به کار می  

 (.1۹1: ۱۴۸۸، ۸، جقاضى عبدالجبار) «خداوند محال است

جوید. در بحث  هاي خود، گاهی نیز به صلللورت مسلللتقیم از معارف علوي بهره میوي در نگاشلللته

در ( المالسللّعلیه) على کند: ازالسللاّلم( نقل میعلیه) رؤیت خداوند، او حدیثی از امیرالمؤمنین امام علی

صارُ : »سخن خداوند  مورد شده که فرمود: ، «ال تلدْرِکلهُ الْأَبْ صَ بِ کُدرَا یُلَ اللّهَ إنَّ» روایت   ا وَنیَدُّى الفِ ارِاألب

از او در مورد سلللخن  و « شلللودها درک نمی ؛ خداوند نه در دنیا و نه در آخرت با چشلللم       رةِى اآلخِا فِلَ 

ئِذٍ ناضلللِرَةٌ إِلى  »خداوند:    ؛ به پاداش   ةرَاظِا نَ هَ بِّرَ وابِإلى ثَ» نقل شلللده که فرمود:    «رَبِّها ناظِرَةٌ   وُجُوهٌ یَوْمَ

 (.110-11۴: ۱۴۸۸، ۸، جقاضى عبدالجبار) «اندپروردگارشان چشم دوخته

 الساّلم(هیعل) يعلامام  و اثرپذیری او از کالم ق( 545 -054) . غزالي2-2-0

یف حضرت در تعر که الساّلم( است، چراهیعل) یامام عل نینرالمؤمیام انیدار باز عدل، وام غزالی فیتعر

چون  همو او نیز « نهد ؛ عدل کارها را در جاي خود می    الْعَدْلل یَضلللَعُ الْألمُورَ مَوَاضلللِعَهَا    »اند:  عدل فرموده 

 .«اهَعَاضِوَمَ اءَاألشیَ عَضَوَالعَدلل »عدل گفته:  فیحضرت در تعر

ساّلم( د علیه) امیرالمؤمنین  صفات خدا فرموده ال الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي لَا یَحْویهِ مَکَانٌ، وَ لَا »اند: ر بحث معرفی 

سپاس خداي را که نه مکانی او را در برمی یَحُدُّهُ زَمَانٌ ،  طوسى ) «سازد گیرد و نه زمان او را محدود می؛ 

۱۹۱۹ :۸۶۹.) 
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أن  نالى عَعَتَ»نویسلللد: خداوند می ، دربارة صلللفات«الدیناالربعین فی اصلللول»غزالی نیز در کتاب 

ه  ک ؛ واالتر از آن اسلللت که مکانی او را در برگیرد، چنان    انٌمَ زَ هُدَّحِ ن أن یَعَ سَدَّقَ ا تَمَ ، کَکانٌ مَ حویهِ یَ

 (. ۸: ۱۹0۴غزالی، ) «گردد از اینکه زمانی او را در برگیردپیراسته می

سللد وي راي اسللت که به نظر می( به گونهالسللاّلمهیعل) اثرپذیري وي از کالم امیرالمؤمنین امام علی

نموده اسلللت. امام در بیان مقام تقدیس و مفاهیم کالم امام را به تناسلللب بالغت زبان خویش بازگو می  

 اند:تنزیه ذات اقدس الهی فرموده

لْکِهِ أَحَدٌ کَذَلِکَ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ       َفلَیَْس لَُه فیمَا َخلََق ِندٌّ، وَ ال لَُه فیمَا َمَلکَ ضللِلدٌّ، وَ لَْم َیشللْلَرکْ فی ُم       »

 چه آفریده،؛ و در آنأَزَلِیّا األَحَدُ الصلللَّمَدُ، الْمُبیدُ لأِلَبَدِ، وَ الْوَارِثل لأِلَمَدِ، الَّذي لَمْ یَزَلْ وَ ال یَزَالل وَحْدَانِیّاً      

او احدي شلللریک نیسلللت،      چه دارایی اوسلللت، مخالفی ندارد و در فرمانروایی    همتایی ندارد و در آن  

کنندة ابدیّت و وارث هر نهایت که         نیاز اسلللت. تباه   همتاي بی گونه اسلللت که او خداوند یگانة بی       این

  (.۹۱1: ۱17۸موسوي، ) «اي دیرینه استهمواره و پیوسته، یگانه

 کند: گونه آن را معنا میغزالی نیز این

 ديٌّأبَ ،هُلَ رَا آخِلَ جودِالوُ رُّمِستَ، مُهُلَ ةَایَدَا بِلَ لیٌّ، أزَهُلَ لَا أوَّلَ دیمٌقَ هُأنَّ ؛ وَهُلَ دَّا نِلَ دٌحِّوَتَمُ هُلَ دَّا ضِلَ دٌمَصَ »

ازي که   نی ؛ بیاللِالجَ وتِعُنلبِ وفاً وصلللُمَ زاللا یَلَ  ل وَزَم یَ؛ لَهُلَ  امَرَا انصلللِلَ  مٌائِ، دَهُلَ  اعَطَ ا انقِلَ  ومٌیُّ، قَهُلَ  ةَایَ هَ ا نَلَ 

انتهاسللت.  یابتدا و وجود پیوسللتة باي بیآغاز و دیرینهیبی ندارد؛ یکتایی که نظیري ندارد. او قدیم بیرق

اي که سللررسللید ندارد که   گسللسللتگی ندارد. وجود همواره اي که از همابدي که نهایت ندارد و پاینده

  (.۸: ۱۹0۴غزالی، ) «شودهمیشه و هماره، با صفات شکوهمند وصف می

 الساّلم(هیعل) يعلامام او از کالم  یریو اثرپذق(  646-500) خر رازی. ف2-2-5

ساّلم  هیعل) تأثیر کالم امام شهود و ملموس     ال سنّت، کامالً م شمندان اهل  ( در آثار فخر رازي از دیگر دان

 است.

 و روي( در بحث عدل دو تعریف عام از عدل دارند، یکی میانه       السلللاّلمهی عل) امیرالمؤمنین امام علی 

دیگري اتهام نزدن به ذات مقدس خداوند. هرچند این دو معنا از عدل در واقع یک تعریف به شلللمار               
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روي و در مسلللیر توحید ماندن اسلللت. نکتة جالب         آیند، چرا که اتهام نزدن به خداوند همان میانه          می

 بهره نبوده است!  اینجاست که فخر رازي از هر دو تعریف بی

  تمیمی) «عدل همان انصللاف و میانه روي اسللت ؛نْصللَافُإالْعَدْلل »فرمایند: بیانی می السللاّلم( درعلیه) امام

 (. ۴۴ش: ۱1۸۸آمدي، 

 وَ اإلفراطِ یِفَرَطَ ینَبَ طِسِّوَتَالمُ األمرِ نِعَ ةٌارَبَعِ وَهُفَ دللا العَأمَّ»نویسد: الغیب میفخر رازي در تفسیر مفاتیح

 (.1۸۴ق :۱۹07فخر رازي، ) «کاريروي و کمکار متوسط میان زیاده؛ اما عدل عبارت است از فریطالتَّ

آن اسللت که  « عدل» (؛۹70نهج البالغه، حکمت) وَ الْعَدْلل أَنْ لَا تَتَّهِمَهُ»( فرمودند: السللاّلمهیعل) حضللرت

  ،«القضاء و القدر»( فخر رازي در کتاب ۸0۴ش: ۱17۴دین پرور، ) «متّهم نسازى ،چه نبایستخدا را بدان

 ابتدا به مدح و ستایش و سپس به تفسیر آن پرداخته است:

 وَ شَاحِوَلفَا وَ حَائِبَالقَ للفعَیَ هُأنَّبِ هُمَهِتَّا تَأي لَ« همَهِتَّا تَأن لَ: »هِولِن قَمِ رادُالمُ وَ ةِالَلَالجَ ةِایَفی غَ المٌهذا کَ»

ه،  فسِنَ لکِفی مِ فُصرِتَ هُإنَّفَ هُللفعَا یَمَ لَّکل أنَّ. لِحالٌمَ اللّهِ نَمِ لمَلظُّا : أنَّنهُمِ رادُنا: المُأصحابُ الَقَ اد وَبَالعِ لمَظل

ست که به خداوند اتهام انجام     لمٍظلبِ کَذلِ یسَلَ وَ ست و منظور از آن، این ا شکوه ا ؛ این کالم در نهایت 

گویند که مراد اینسلت  یکارهاي زشلت و فاحش و سلتم به بندگان را روا مداري، و برخی از یاران ما م  

دهد پس در مالکیت خویش     که ظلم از جانب خداوند محال اسلللت. زیرا تمام آنچه را که انجام می             

 (.171ق: ۱۹07؛ فخر رازي، 101ق: ۱۹۱۹فخر رازي، ) «تصرف می نماید، و آن ظلم نیست

  هٍإلَ اتُإثبَ للدالعَ وَ»د: نویسکند و میالغیب نیز همین معنا را به خواننده منتقل میوي در کتاب مفاتیح

؛ و عدل، انِکَالمَ وَ اءِاألجزَ وَ اءِاألعضلَ  وَ ةِریَّوهَالجَ وَ ةِسلمیَّ الجِ نِعَ اًهَزَّنَمُ کونَأن یَ رطٍشلَ بِ قٍقِّحَتَمُ ودٍوجُمَ

الوجود و حقیقی اسللت به آن شللرط که منزّه از جسللم و جوهر و اعضللاء و اجزاء و اثبات خدایی واجب

 (.1۸0ق: ۱۹10، 10فخر رازي، ج) «دمکان باش

اند و سپس اشاره فرمودند که  خداوند را عالم دانسته ۸۸الساّلم( در خطبة علیه) امیرالمؤمنین امام علی

وَ کللُّ عَالِمٍ غَیْرَهُ »اي خطا راه ندارد، چرا که برخواسللته از اتقان و حکمت علم اوسللت:  در امر الهی ذرّه

وَ لَا وَلَجَتْ عَلَیْهِ شلللبْهَةٌ فِیمَا قَضللَى وَ قَدَّر بَلْ قَضللَاءٌ مُتْقَنٌ وَ عِلْمٌ     ... آموزى جز او دانشو هر دانای ؛مُتَعَلِّمٌ
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 بلکه تدبیر و تقدیرى است استوار و دانشى    اى راه نیافته،چه مقرّر و مقدّر فرموده، شبهه و در آن؛ مُحْکَمٌ

 (. 7۴-7۶ش: ۱17۴پرور، دین) «است پایدار

قَنَهَا  أَحَاطَ بِهَا عِلْمُهُ، وَ أَتْ -سلللُبْحَانَهُ -لکِنَّهُ»داند: در بیانی دیگر اتقان صلللنع را نتیجة علم او می و نیز

؛ اما خداوند سلبحان علمش به اشلیاء فراگیر اسلت و صلنع و کارش آن را اسلتوار و متقن سلاخته        صلُنْعُه 

 (. ۹۱1: ۱17۸موسوي، ) «است

 عالم بودن خداوند را به اثبات رسانده است:  فخر رازي نیز به همین ترتیب 

،  ماًحکَمُ اًنَتقَمُ هُعللفِ انَن کَمَ لُّکل . وَةٌنَتقَمُ ةٌمَحکَالى مُعَتَ اللّهِ الَأفعَ نَّأ: هُانلرهَبُ وَ مٌالِى عَالَعَتَ وَ هُانَبحَسُ هُأنَّ»

؛ همانا افعال خداوند بلندمرتبه محکم و متقن اسلللت و          مٌالِالى عَ عَ تَ هُ: أنَّ تَبَ ثَال. فَاألفعَ  لکَ تِبِ ماً الِعَ  انَکَ 

شد که خداوند بلندمرتبه عالم        ست؛ پس ثابت  شد، به افعالش عالم ا هرکس که فعلش محکم و متقن با

  (.۱۶۶: ۱۴۶۸ فخر رازى،) «است

گون  انمایند و در سخنان گون انتها توصیف می الساّلم( ذات خداوند را بی علیه) امیرالمؤمنین امام علی

ر.ک؛ ) لَا یُشلللْمَلل بِحَدٍّ   »حد بودن او فرمود:  داند. در مورد بی او را از حد، مقدار، مکان و حجم منزّه می   

ر.ک؛ ) لَیْسَ لَهُ حَدٌّ یُنْتَهَى إِلى حَدِّهِ»و یا فرمودند: « شللود(؛ حدّي را شللامل نمی۴۸ش: ۱17۸موسللوي، 

دربارة محدود نبودن خداوند به مکان        و« دّش برسلللاند ؛ او حدّي ندارد تا او را به انتهاي ح      ۱0۹همان:  

چنین فرمود: هم«. شود محدود نمی« کجاست »که (؛ به این۱1۱ر.ک؛ همان: ) «أَیْنٍ»وَ لَا یُحَدُّ بِ »فرمود: 

 انٍ، وَ لَا بِمَکَ«مَا»، وَ لَا بِ «أَیْنَ» وَ لَا یُوصللَفُ بِ  ..وَ لَا آلخِرِیَّتِهِ حَدٌّ وَ لَا غَایَةٌ. الَّذي لَیْسللَتْ ألَوَّلِیَّتِهِ نِهَایَةٌ، »

(؛ کسی که براي اول بودنش نهایتی نیست و براي آخر بودنش حد و پایانی نیست...    ۱01ر.ک؛ همان: )

 «.شودتوصیف نمی« مکان»و « چهآن»و « کجاست»و به 

قْ    »در مورد منزّه بودن ذات خداوند از تقدیر، فرمود:      ثْلٌ فَهُوَ مَحْدُودٌ   فَکللُّ مَا قَدَّرَهُ عَ  لٌ أَوْ عُرِفَ لَهُ مِ

شناسد، محدود است    (؛ پس هرچه را عقل اندازه۱۱۴ر.ک؛ همان: ) و « گیري کند یا مانندي چون او را ب

ها او (؛ مکان۸11همان: ) وَ لَا تَحُدُّهُ الصللِّفَات ...لَا تَحْویهِ األَمَاکِن»در مورد منزّه بودن او از حجم فرمود: 

 .«سازندگیرد و صفات او را محدود نمیبر نمیرا در 
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وَ لَا ُیقَالل: لَهُ َحدٌّ وَ لَا ِنهَایَةٌ، وَ لَا انِْقطَاعٌ وَ لَا           »فرماید:   و نیز حضلللرت در نفی حجمیت از ذات خداوند می   

(؛ و گفته  ۴7ر.ک؛ همان:) مِللهُ فَیُمیلَهُ أَوْ یُعَدِّلَهُغَایَةٌ، وَ لَا أَنَّ األَشللْیَاءَ تَحْویهِ فَتلقِلَّهُ أَوْ تلهْویهِ، أَوْ أَنَّ شللَیْئاً یَحْ

شود که حد و نهایتی دارد و گسستگی و پایانی دارد، چیزي ندارد که او را در برگیرد تا او را ناتوان  نمی

 «.کند یا او را بیندازد، چیزي ندارد که او را بردارد تا او را خم کند یا برابر سازد

   دهد:نهایتی خداوند را با حد، مقدار، مکان و حجم شرح مین ترتیب، بیفخر رازي نیز به همی

سَّ عنَمَ هِبِ ریدُا نلنَّإِ، فَاهیٍنَتَمُ تعالى غیرل اللّهِ اتِن ذَلنا: إِقّ»  وَ ةِجمیَّالحَ وَ ارِقدَالمِ نِعَ هٌزَّنَمُ هُنَّعنی: أَ. نَلبِى ال

، اًفَرَأو طَ اًدَّحَ هُلَ نَأَء بِیالشللَّ صللفُوَ حُّصللِیَ هِجلِأَذي لِى الَّعنَالمَک فَلِذکَ األمرل انَا کَذَإِ یز، وَالحَ وَ ضللعِالوَ

ه خداوند را ؛ اگر می گوییم ذات بلندمرتبفسیرا التَّذَهَبِ ةٍاهیَنَتَمُ یرلغَ هُاتَذَ نَّأَکَالى، فَعَتَ اللّهِ اتِن ذَعَ وبٌسلل مَ

سلب را در آن انتخاب   بی ست، پس معناي  کنیم. یعنی: او منزّه از مقدار و حجم و مکان و جاي  می انتها

گونه باشللد، تنها معناي درسللتی اسللت که شللیء را به آنچه حد و طرف داشللته باشللد،  اسللت و وقتی این

نتها  اکند که مسلللوب از ذات خداسللت، بنابراین با این تفسللیر اسللت که ذات او بی حد و  توصللیف می

 (.77ق: ۱۹07، 1فخر رازي، ج) «شودمی

 گیریبحث و نتیجه

  یلامام ع نیرالمؤمنیاز ام اهل سللنّت، دانشللمندان و متکلّمان مسلللمان  يریاثرپذ یبه بررسلل این مقالهدر 

ول  هاي مختلف در بررسی اولین متکلّم پس از رسدر ابتدا با نگاهی به دیدگاهالساّلم( پرداخته شد.   هیعل)

ع( از جمله علم حضللرت و با بررسللی ) یان فضللایل امام (، اعترافات بزرگان از اهل سللنّت در ب) اکرم

المؤمنین   (، امیر) تاریخی مشخص شد اولین بیان کنندة مسائل کالمی در قرن اول پس از پیامبر اکرم   

الساّلم(  مهیعل) نیالساّلم(، چون صادقهمیعل) معصوم یبه شاگردان اند. همچنین با اشارهع( بوده) امام علی

لم کالم در ع ریگچشم  شرفت یکه پ دیموضوع به اثبات رس   نیالساّلم( اشاره شد و ا   هیلع) امام رضا  زیو ن

آراء و نظرات پنج تن از  یسللپس با بررسلل ؛آنان اسللت یبخشللیسللوم و چهارم در گرو آگاه يهاسللده

 یقرن چهارم(، قاضلل) يقرن سللوّم(، ابوالحسللن اشللعر  ) يچون جاحظ بصللرهممتکلّمان اهل سللنّت، 

نان از ام  يریقرن هفتم( اثرپذ ) يقرن شلللشلللم(، فخر راز ) ین پنجم(، غزالقر) ارعبدالجبّ     نیرالمؤمنیآ
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ار دخود وام یکالم يهادگاهیکه آنان در د دیازیمهم دسللت  نیتوان به ایم و السللاّلم( ثابت شللد هیعل)

 یا بررسلللب و یخیعلل و عوامل تار یابیشلللهیبا ر نیابرابن ؛السلللاّلم( هسلللتندهیعل) یامام عل نیرالمؤمنیام

الم، تنها  ک ةدانشمندان حوز  يهادگاهیو د اتینظر یابیشه یبا ر زیالساّلم( و ن هیعل) ها و سخنان امام خطبه

و  یاساس   نقش یدانش کالم اسالم یی در شکوفا حضرت   کهنیآن ا و افتیدست   جهینت کیتوان به یم

ست     ییسزا به شته ا سنّت     دا شمندان اهل  شیعه، بلکه اندی شعریون، در بنیان و نه تنها  و  ؛ اعم از معتزله و ا

 .تندهسالساّلم( هیعل) یامام عل نیرالمؤمنیامپایه مباحث کالمی خود مرهون اندیشه و بیانات نورانی 
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 . چاپ اول. قم: بیدار. الدینالیقین فی أصولعلمق(. ۱۹۱۶) شاه مرتضی.فیض کاشانى، محمدبن

 .هیدار المصر :. قاهرهعدلالمغنی فی أبواب التوحید و ال م(.۱۴۸۸) احمد.ار. عبدالجباربنقاضى عبدالجبّ

 .دار الهالل :بیروت .الدینالمختصر فی أصولم(. ۱۴7۱) ._____________________

دارالمطبوعات  :. اسکندریهالملل و النحل االمل فی شرح المنیة و م(.۱۴71) ._____________________

 ه.الجامعی

 .مکتبة آیةاهلل المرعشی النجفی :اول. قم . چاپلإحقاق الحق و إزهاق الباط ق(.۱۹0۴) قاضى نوراهلل مرعشى.

 .دار التونسیه :. تونسفضل االعتزال و طبقات المعتزله ق(.۱1۴1) احمد.عبدالجباربن ،ارقاضی عبدالجبّ
 

  .اسوه :چاپ سوم. قم .اىمحمد باقر کمره ة. ترجمأصول الکافیش(. ۱17۸) یعقوب.محمدبن ،کلینى

 . چاپ چهارم. قاهره: وزارت اوقاف.أ مالکموطق(. ۱۹۱۹) مالک بن انس.
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  .السالم( إلحیاء التراثعلیهم) البیتموسسة آلقم:  .تنقیح المقال فی علم الرجال ق(.۱۹1۱) عبداهلل. ،مامقانى

سنن األقوال و ق(. ۱۹0۱) .الدینحسام بنعلی ،متقی الهندي سة     چاپ پنجم. بیروت: .األفعال کنز العمال فی  مؤس

 ه.الرسال

 . بیروت: مؤسسة الوفاء. بحار األنوارق(. ۱۹0۹) محمد تقی.لسى، محمدباقربنمج

 .صدرا :. تهرانخدمات متقابل اسالم و ایران ش(.۱17۱) مرتضی. ،مطهري

 (.عج) الزمانصاحب امام سسهؤم :تهران .اولچاپ . هالبالغنهجتمام ش(. ۱17۸) سید صادق. ،موسوي

  تابخانه: کاصللفهان .األنوار فی إمامة األئمة األطهارعبقات ش(.۱1۸۸) حسللین. د حامدمیرسللیّ ،هندي نیشللابوري

 ع(.) امیرالمؤمنین

 . چاپ اول. بیروت: مؤسسه الرساله.الصواعق المحرقهق(. ۱۹۱7) حجر.هیتمی، ابن
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