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 سپاس گزاری

 

 سپاس و ستایش بی کران

خدای را سزاست که انسان را با علم ودانش آشنا ساخت وتوفیق آشنایی با معارف ناب اسالالمی  

 "الحمد هلل رب العالمین  ".و مذهب حقّه اثنی عشری را عنایت فرمود

 برخود الزم می دانم که

 از زحمات بی دریغ پدر و مادر عزیزم که تمام داشته هایم را مدیون وجود پاکشان هستم

 و همچنین از

الالدین  زاالسالالم و المساللمین دکتالر ع    هها و اخالق حسنه استاد راهنمالا جنالاب ح ال    راهنمایی

 رضانژاد

 مشاور جناب ح ه االسالم والمسلمین دکتر رسول رضویو توصیه ها و برخورد خوب استاد 

 که در تدوین این رساله من را یاری کردند، نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشم.

در پایان از همسر عزیزم که در این راه زحمات زیادی متحمل شد؛ ولالی بالا صالبر وتشالویق، راه     

 .علم آموزی را برایم هموار کرد،کمال سپاس را دارم

ءاهلل خدای متعال به این عزیزان و همه کسانی که این انب را در تدوین این پژوهش یالاری  انشا

 رساندند،

 .توفیق روزافزون و خیر دنیا و آخرت عنایت فرماید
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 چکیده 

در عصر امام رضا)ع(، فرقه های کالمی متعددی، در جامعه اسالمی وجود داشتند، که در کنار هم و گاه علیه 

سیاسی  ،اعتقادی، اجتماعی ،اتی انجام می دادند؛ این رفتارها و اقدامات، عرصه های مختلف علمییکدیگر، اقدام

، در رضاا)ع( و فرهنگی را شامل می شد؛ در این تحقیق سعی شده است: چگونگی تعامل امامیه با محوریت امام 

ن به این موضاوع کماب باه    پرداخت .عرصه اعتقادی با سایر فرقه های کالمی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد

شناخت ابعاد جدیدی از تاریخ کالم می باشد؛ که در جهت نیل به بازشناسی عملکرد امامیاه و در رس  ن  اماام   

رضا)ع( در برخورد با جریانات کالمی موجود در دورا  امامت ن  حضرت و نیز نحوه واکنشهای موجود در فرقاه  

 .جامعه علمی، قدمی هرچند کوچب اما گرانبها برداشته استهای کالمی و همچنین باال برد  سطح نگاهی 

زیدیه، اسماعیلیّه، جهمیاه وتاا حاد کمتاری  فطحیاه وخاوار  و        :وجود فرقه های کالمی مختلف، همچو 

گسترش شبهه های اعتقادی از جانب مخالفین اعتقادی امامیاه،  کالمی وتبلیغات منفی ننا  و-فعالیتهای فکری

و برداشتهای ناصاحیح ننهاا از روایاات و بعضال جعال و       قدریه و مرجئه حدیث، واقفیه،اهل ال،بالخصوص غالت

تحریف احادیث که نشا  دهنده ایجاد گروهها وحلقه های حدیثی در میا  مخالفین بود، موجب تعامال کالمای   

گذاشات کاه    پیامدهای ناگواری در جامعه بار جاای  واقفیه، نیز  تنهشدید بین امامیه و فرقه های مذکور گشت. ف

تضعیف موقعیت امامت شیعی، ایجاد اختالف میا  مسلمانا  و مشغول سااختن افکاار عماومی باه      ،ترین ن کم

در ایان شارای    باود.   دیگر مخاالفین امامیاه  غفلت از نیرنگ ها و توطئه های اساسی  تا حدّیمسائل انحرافی و

یش داده تا مبادا انحرافات فکری فرقه های باطل، حدیثی خویش را افزا -امامیه بر ن  بود که فعالیتهای اعتقادی

امامیه و در رس  ن  امام  و خاصه مردم شده وتلثیر منفی خود را برجامعه اسالمی بگذارد. لذا عامّهموجب انحراف 

در راساتای تثبیات    طرق شاناخت حاق و باطال    ائۀبا ار، معرفت شناختی در خصوص عقاید رایج، ضمن رضا)ع(

 پرداختند. ج فرهنگ دینی و عقاید اصیل اسالمیترویبه عقاید حق 

با ترتیب داد  جلساات بحاث و مناا،ره، خاود را     ، عقل گرا ۀ، معتزل)ع(امام هشتم از طرفی در دورا  امامت

در  .دادمای  معتزله سوق سمت تفکرات به  را گرایی مفرط مسلمانا  عقلپرچمدار علم کالم معرفی می کردند. 

هاای   ایجاد فضای علمی مناسب برای ارایه طرح و نظرات و اندیشاه  ضمن، رضا)ع(امام  ت، حضرتیّاین موقع
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و پاساخ   صمت امامتببین امامت و ع، مسلمانا  عتقاداتتصحیح اترسیم مرز تشیع علوی و عباسی،  ، بهمخالفا 

 به شبهات پرداختند.

تحقیق  لیل مطالب و ابزاراین رساله در چهار بخش با روش توصیفی تحلیلی و با فیش برداری و تتظیم وتح

برخوردهاای   عالوه بر کتاب ها و منابع نوشتاری، از نرم افزارهای پژوهشی مرتب  به تصویر سازی، کتابخانه ای

که مورد  پرداخته است اعتقادی امامیه وگروه های کالمی موجود در ن  عصر ونیز نحوه بازخوردهای عقیدتی ن 

های اجرایی وفرهنگی و سیاسی خواهد بود که نتایج ماذکور  ی دستگاهمؤسسات نموزشی، پژوهشی و حتّ استفاده

 .را در تعامالت خویش با گروه های مختلف در جامعه اسالمی به کار گیرند

 .منا،ره ،رضا)ع(، فرق کالمی، عصر امام رضا)ع(برخوردهای اعتقادی، تعامل، امامیه، امام  :کلید واژه
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 کلیات :. فصل اول2

 . بیان مسئله 2.2

و شیعیا  که بعد از رحلت پیامبر، دچار  بود«  اسالم تمد  » ی به نام ،هور اسالم نقطه نغاز تمد  ارزشمند

از نظار   ،محدودیت گشته ودارای نقش اعتراضی بوده و بخش مهمی از جامعاه اساالمی را تشاکیل مای دادناد     

 .سیار مهمی در تمد  اسالمی دارا بودندتاریخی و فرهنگی نقش ب

در ن   د.به او  خود رسی بود عصر پر تالطم بحث های علمی( که عصر امامت ثامن الحجج)ع این تمد  در  

تفکارات خاود را وارد حاوزه    فرقاه هاای مختلاف،    نثار الحادی مغرب زمین روا  یافات و ،نهضت ترجمه با زما 

 اسالمی کرده بودند.
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راشا  حضرت اماام صاادق )ع( انجاام    احرکتی متفاوت از جدّ بزرگو رضا)ع(حضرت امام  ،طیدر چنین شرای 

شخصاً با  رضا)ع(دادند؛ اگر امام جعفر صادق )ع( شاگردا  خود را برای بحث و منا،ره می فرستاد، حضرت امام 

 .بحث می کردند. کالمی ارباب مختلف ادیا  و فرق

خویش به نبرد علیه جبهه کفر و الحاد شتافته و باا ایجااد فعالیتهاای    امام هشتم)ع( با شیوه منحصر به فرد  

فرقه هاای  گرایش های تصحیح فکری و فرهنگی، ضمن تفهیم عقاید اسالمی به مسلمانا  و غیرمسلمانا ، به 

 .کالمی پرداختند

هم شاده  پر واضح است در این فضا زمینه نشر و تبادل نراء کالمی  بین فرقه هاای مختلاف نیاز بهتار فارا     

  .ومباحث کالمی و در واقع اختالفات کالمی با فرقه های دیگر به صورت جدی تر مطرح می گشتند

لذا سعی ما در این رساله بر این است: تا با احصاء فرقه های کالمی موجود درن  عصر و بررسی مهمتارین   

برخوردهای اعتقادی امامیاه باا ساایر    برخوردهای اعتقادی ننا  با امامیه و نیز بازخورد و ،تفکرات کالمی ایشا 

 .( را مورد بررسی قرار دهیم عامّهفرق کالمی) شیعه و

 . اهمیت و ضرورت 2.1

این عصر کاه حادود دو    .ند  عصر حضور نام داردمی کردعصری که ائمه اطهار علیهم السالم در ن  زندگی 

از اهمیت  ؛له  تا غیبت امام عصر )عج( می باشدقر  و نیم ادامه داشت و از وفات پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و ن

یگانه رهبر حقیقی جامعه اسالمی باوده   ،ائمه به عنوا  اوصیاء پیامبر ،زیرا در این دورا  ؛بسیاری برخوردار  است

 .دارای جایگاهی باال و ارزشمند بودند ،عامّهو نزد شیعه و 

 همترین نقطه های عطف تاریخ تشیع به شمار مای رود از م که رضا)ع(دوره امامت امام این جایگاه باال، در  

شرای  دورا  اماام  از طرفی دارای مقام والیتعهدی  بوده و از طرفی  رضا)ع(زیرا امام  ،می شودبه مراتب بیشتر 

ز یاب ساو عباسایا  باا     چرا که ا ؛ه است)ع( حساسیت بیشتری داشت نسبت به دورا  سایر اماما  شیعه رضا)ع(

کرد  علویا  و ایجاد شبهه در عقاید مردم، پیرامو  عظمت خاندا  رسالت و امامات باه شایوه    هدف بی اعتبار 

در این دوره فرقه های کالمی متعددی در جامعه اسالمی  های تبلیغاتی زیادی متوسل می شدند و از سوی دیگر

 .وجود داشتند که در کنار هم و گاه علیه هم اقداماتی انجام می دادند
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سیاسی و فرهنگی را شامل  می شد  ،اعتقادی، اجتماعی ،و اقدامات  عرصه های مختلف  علمی این رفتارها 

و از ننجایی که  امامیه برای نگهداشتن اسالم ناب  برای نیندگا  در نقطه ثقل این پرگار، منشل تعامالت مختلف 

در عرصه اعتقادی باا   رضا)ع(بررسی چگونگی تعامل امامیه با محوریت امام  ؛با فرق کالمی ن  عصر بوده است

 .موضوعی مهم و قابل توجه واز اهمیت فراوانی برخوردار است ،سایر فرقه های کالمی عصر امامت ن  حضرت

 االت تحقیقؤ. س2.9

 ال اصلی تحقیق ؤ. س2.9.2

 چگونه بوده است ؟ رضا)ع(اعتقادی امامیه با فرقه های کالمی عصر امام تعامل 

 االت فرعی  ؤ. س2.9.1

 چگونه بوده است ؟ رضا)ع(نحوه تعامل اعتقادی امامیه با فرقه زیدیه در زما  حیات امام  -1

 چه تعامل اعتقادی داشته است ؟ رضا)ع(امامیه با فرقه اسماعیلیه در عصر امام  -1

 تعامل اعتقادی امامیه با فرقه فطحیه چگونه بوده است ؟  رضا)ع(در عصر امام  -1

 چه تعامل اعتقادی داشته است ؟ رضا)ع(فیه در عصر امام امامیه با فرقه واق -2

 چگونه بوده است ؟ رضا)ع(نحوه تعامل اعتقادی امامیه با فرقه قدریه در عصر امام  -1

 در مباحث اعتقادی با فرقه معتزله چگونه بوده است ؟ رضا)ع(نحوه تعامل امامیه در عصر امام -1

 ادی امامیه با فرقه اهل حدیث چگونه بوده است ؟نحوه تعامل اعتق رضا)ع(در عصر امام  -2

 تعامل اعتقادی امامیه با فرقه جبریه چگونه بوده است ؟ رضا)ع(در عصر امام  -2

 تعامل اعتقادی امامیه با فرقه خوار  چگونه بوده است ؟ رضا)ع(در دوره حیات امام  -1

 به چه نحوی بوده است ؟  ا)ع(رضنحوه تعامل اعتقادی امامیه با فرقه مرجئه در عصر امام -11

 چگونه بوده است ؟ رضا)ع(نحوه تعامل اعتقادی امامیه با فرقه غالیا  در زما  حیات امام -11

 :تحقیق . پیشینه2.1
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کتاب و پایا  نامه ای به صاورت مساتقل    « رضا)ع(تعامل امامیه با فرق کالمی در عصر امام »در موضوع   

کتاب هایی که در زمینه فرقه ها نوشته شده است تنها به بیا  عقاید فارق در   بیشتر،می رسدبه نظر  .یافت نشد

صدر اسالم  و نحوه ایجاد ننها و انشعابات موجود در ننها پرداخته است؛ البته به صورت پراکنده و با نگاه تاریخی 

این کتب می تاوا  باه    ا می توا  در البالی نثار و مقاالت مشاهده  کرد. ازضی از اعتقادات فرق رو سیاسی بع

  :موارد ذیل اشاره کرد

 .ابوالمعالی محمد حسینی علویاز بیا  االدیا  در شرح ادیا  و مذاهب جاهلی و اسالمی .1

 .. تاریخ شیعه وفرقه های  اسالم تا قر  چهارم از محمد جواد مشکور1

 ری فروشانی.نعمت اهلل صف ،کاوشی در جریانها و برایندها تا پایا  سده سوم،غالیا  .1

پایاا  ناماه   کاه   . طوایف غاله تا پایا  غیبت صغری وموضاع ائماه در ایان بااب از اساکندر اسافندیاری      2

 است.  وی کارشناسی ارشد

 م.1111ق / 1211دکتر عبدالرسول غفغر، چاپ اول، بیروت، دار المحجه البیضاء، ، شبهه الغلو عند الشیعه. 1

 سامی الغزیری.  ،الغلو والغاله اهل البیت )ع( وابتاعهم من ءهبرا .1

اسکندر اسفندیاری، چاپ  ،پژوهشی درباره طوایف غاله تا پایا  غیبت صغری و موضع ائمه )ع( دراین باب. 2

 . 1122اول، تهرا ، مرکز چاپ ونشر سازما  تبلیغات اسالمی، 

 . 1111، ای، تهرا ، چاپ افست، حیدرینراء ائمه الشیعه فی الغاله: میرزا خلیل کمره .2

نیوجرسای، انتشاارات دارویان،     ترجمه هاشام ایزدپنااه،   مکتب در فرایند تکامل: دکتر سیدحسین مدرسی،. 1

1122 . 

 .و.... . در نمدی به علم کالم وفرق کالمی تا سده چهارم،عزالدین رضانژاد، انتشارات جامعه المصطفی11

  :یا مقاالتی از قبیل

  11-1مجله کالم اسالمی ش  ،ب جعفرییعقو ،. یادداشهایی درباره مرجئه1

  21ش،مسجد ؛محمد ثقفی ،.اندیشه های معتزله در کالم اسالمی1

  1ش  ،1تاریخ اسالم  ،حسین مفتخری ،. خوار  در ایرا 1

 .11ش  ،هفت نسما ،ترجمه حمید ملب مکا ؛دی گیمارت ،.تاریخ وعقاید معتزله2
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، ص 1121پاییز  ،1ه علمی تخصصی علوم حدیث، شماره فصلنام نعمت اهلل صفری،«: جریا  شناسی غلو .1

112_111 . 

نعمت اهلل صفری فروشانی، دانشنامه امام علی )ع(، چاپ اول، تهرا ، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه «: غلو». 1

  .و... 212ا  121، جلد سوم، ص 1121اسالمی، 

 :یا پایا  نامه هایی از قبیل

 دانشگاه رضوی مشهد  ؛حسین شریعتی نژاد،رضا)ع(. فرقه های کالمی عصر امام 1

 دانشگاه باقرالعلوم)ع(زهرابختیاری،  با فرق شیعی غیر امامیه، رضا)ع(مناسبات امام . 1

ماذهب، دانشاکده     سیدعبدالکریم حسن پور، دانشاگاه ادیاا    ،رضا)ع(جریا  شناسی تشیع در عصر امام  .1

 شیعه شناسی

 غ طالکوبی،دانشکده اصول دین. فرو ،بررسی نقش غالت در جعل حدیث. 2

 دانشکده اصول دین.  ،علی رضایی کهنمویی،محورهای فعالیت غاله.1

نحوه  برخورد فرق انحرافی با امامیه و برعکس را ماورد بررسای قارار داده اناد کاه       ،البته بعضی کتب

تعامل باین ننهاا پرداختاه     عالوه بر این، خیلی مبسوط ودقیق به همه فرقه ها و  ،محدود به عصر امام رضا نبوده

 .نشده و فق  درصدد ارائه دور نمایی از زندگی وتعامل اماما  شیعه است

 :نمونه هایی از این کتابها عبارتند از

 . کتاب االیضاح، فضل بن شاذا  1

 سیاسی اماما  شیعه، رسول جعفریا   ،. حیات فکری1
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