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دیگرناگشتهها
حمید عطائی نظری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

ـامی
دکتــر اولریــش رودولــف  Ulrich Rudolphاســتاد مطالعــات اسـ ِ
دانشگاه زوریخ سوئیس یکی از برجستهترین و نامورترین اسالم شناسان
و کالم پژوهــان حــال حاضر در اروپا اســت .وی در ســال  1957میالدی

چکیده :اولریش رودولف استاد مطالعات اسالمی دانشگاه زوریخ
سوئیس یکی از برجستهترین اسالم شناسان و کالم پژوهان حال
حاضردراروپااست.ازمیانآثاررودولف،کتابیکهبسیارمورد ّ
توجه
ُ
قرار گرفته ،کتاب او درباره مکتــب ماتریدیه با عنوان «ماتریدی و
کالم ّ
سنی در سمرقند» است .نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد
کتاب مذکور را معرفی کرده و اهمیــت آن را به محققان کالم پژوه
گوشــزد نماید .وی در راستای این هدف ،نخست ،آثار رودولف را به
اختصار معرفی و نیز اشاره ای مختصر به فرقه ماتریدیه و وضعیت
کنونی تحقیقات ایرانی درباره آن دارد.
کلیدواژه ها :اولریش رودولف ،ماتریدیه ،اســام شناسان ،کالم
پژوهان ،کتاب ماتریدی و کالم ســنی در سمرقند ،کالم پژوهی،
ماتریدی پژوهی ،فرقه های اهل سنت ،معرفی کتاب.
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اوفنبــاخ آلمــان چشــم بــه جهــان گشــود .در ســالهای  1977تا
در شــهر ِ
 1985دورۀ کارشناســی خود را در رشــتههای فلســفه ،تاریخ و مطالعات
اســامی در دانشــگاههای فرانکفــورت ،مایــن ،توبینگن و بوخوم ســپری
ّ
کــرد .در ســال  1986موفــق بــه اخــذ درجــۀ دکتــری از دانشــگاه توبینگن
آلمــان شــد .وی در ســالهای  1986تــا  1993با بخــش مطالعات عربی
گوتینگن آلمان همکاری داشته و طی سالهای  1994و 1995
دانشگاه
ِ
جانشین کرسی یوزف فان اس در دانشگاه توبینگن بوده است .رودولف
در  1996اســتاد مدعو دانشــگاه ِا کســان پرووانس ()Aix-en-Provence
فرانســه بــود و در ســال  1997بــه عنــوان اســتادیار در دانشــگاه گوتینگــن
مشــغول بــه کار شــد .پــس از آن در ســال  1999بــه ِسـ َـمت اســتاد تمامی
در رشــتۀ مطالعات اســامی در دانشــگاه زوریخ ســوئیس دســت یافت.
ّ
ّ
ویراستار همکار مجلت معروفی چون مجلۀ مطالعات
اولریش رودولف
ِ

99

اولریش رودولف و کتاب ارزشمند او دربارۀ ُ
ماتریدیه

آســیایی ( )studies Asianو
همچنین عضو هیأت مشاوران
ّ
علمــی چنــد مجلــۀ معتبــر
اسالمشناســی و شرقشناســی
ّ
همچــون مجلــه تحقیقــات
کالم اســامی فرانکفــورت
(of

Journal

Frankfurt

)Islamic theological studies
میباشد.

دیگــرناگشتهها
َ
ُ
ماتر یــدی و کالم اهل سـ ّـنت در ســمرقند ،لیــدن .1997 ،در ادامه درباره
کتاب رودولف به تفصیل صحبت خواهیم کرد.
این ِ
3. (zusammen mit Dominik Perler:) Occasionalismus. Theorien der
Kausalität im arabisch-islamischen und im europäischen Denken,
Göttingen 2000, 278 S.

(با همکاری دومینیک پرلر)ّ :
نظریههای ّ
علیت در اندیش ـههای عربی -
اسالمی و اروپایی ،گوتینگن 278 ،2000 ،ص.

1

4. Islamische Philosophie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart,

پروژۀ اصلی تحقیقاتی رودولف

Müchen2004 , 119 S. - 2. Aufl. München 2008. - 3., durchgesehene

«تاریخ فلسفه در جهان اسالم»

und erweiterte Auflage München 2013, 128 S.

اســت که حاصل آن تا کنون در
قالب دو کتاب و چندین مقاله به زبان آلمانی انتشــار یافته و به عقیدۀ

4a. Italienische Übersetzung unter dem Titel La filosofia islamica,
traduzione di Carmela Baffioni, Bologna: Società Editrice il Muli-

کارشناســان فصــل نوینــی را در پژوهشهای غربیان دربارۀ تاریخ فلســفه
ّ
اســامی رقم زده است .گذشــته از این وی تحقیقات متعددی در حوزۀ

no 2006, 140 S.

مســائل کالم اســامی داشــته اســت که بیشــتر آنها به زبان آلمانی منتشر

4b. Französische Übersetzung unter dem Titel La philosophie is-

شده است.

lamique. Des commencements à nos jours, trad. par Véronique Decaix, Paris: Vrin 2014, 172 S.

مهمترین کتابهای اولریش رودولف عبارت است از:
1. Die Doxographie des Pseudo-Ammonios. Ein Beitrag zur neuplatonischen Überlieferung im Islam, Stuttgart 1989 (zugl. Dissertation, Tübingen 1986/87), 284 S.

کتاب «فلســفۀ اســامی از آغاز تا امروز» نخست در سال  2004میالدی در
مونیخ منتشــر شــد ( 119ص) .پســانتر در سال  2008ویراســت دوم آن در
همان جا به طبع رسید .چند سال بعد در  2013میالدی نیز ویراست سوم
آن با اصالحات و افزودههای بیشتر به بازار عرضه شد ( 128ص) .ترجمۀ

عقیدهنگاری آمونیوس ،مســاهمتی در سـ ّـنت نوافالطونی در اسالم .این

ایتالیایی این کتاب در سال  2006و ترجمۀ فرانسوی آن در  2014میالدی
منتشــر شــده اســت .این اثر موجز در واقع یکــی از تألیفات مهـ ّـم رودولف

توبینگــن از آن دفــاع کــرده و در ســال  1989آن را در اشــتوتگارت منتشــر

دربارۀ تاریخ فلســفه اســامی است که در آن تالش کرده نگرش و نگارش

کرده است.

تــازهای از تار یــخ فلســفه در جهان اســام ارائه کند .آقای شــهرام تقیزاده
ّ
انصــاری در مجلــۀ کتــاب ماه دیــن (شــماره  ،107 - 106 - 105ص - 87

اثر پایاننامه دکتری رودولف بوده اســت که در ســال  1986در دانشــگاه

2. Al-Māturī�dī� und die sunnitische Theologie in Samarkand, Leiden
1997 (zugl. Habilitationsschrift, Göttingen 1992), 396 S.
2a. Russische Übersetzung, Almaty 1999, 286 S.
2b. Usbekische Übersetzung, Taschkent 2001, 397 S.
2c. Gekürzte usbekische Version, Taschkent 2002, 203 S.
2d. Englische Übersetzung u. d. T. Al-Māturī�dī� and the Development of Sunni Theology in Samarcand, transl. by Rodrigo Adem,

 )91گزارشی از ویراست نخست این کتاب منتشر کردهاند که رجوع به آن
برای آ گاهی اجمالی از دیدگاههای رودولف دربارۀ تاریخ فلسفه اسالمی
ســودمند اســت .همچنیــن مقال ـهای از رودولــف ز یــر عنــوان «رویارو یــی
ّ
فلســفه اســامی با تفکر اروپائی» با ترجمۀ شهرام تقیزاده انصاری منتشر
شده است 2که مطالعۀ آن نیز برای آشنایی بیشتر با اندیشههای رودولف
در باب سیر تاریخی فلسفۀ اسالمی قابل توصیه است.
5. (hg. mit Dominik Perler:) Logik und Theologie. Das Organon
im arabischen und im lateinischen Mittelalter, Leiden 2005, 511 S.

Leiden 2015, 362 S.
ّ
مندرج در صفحۀ اختصاصی وی در سایت دانشگاه زوریخ
 .1اطالعات یادشــده بر اســاس مطالب ِ
ارائه شده است .نگرید به:
http://www.aoi.uzh.ch/islamwissenschaft/personen/professoren/rudolph.html.

100

ّ
نشــریۀ اعتماد ّملی ،شّ ،560
مورخ  1386/10/25منتشــر شــد و پســانتر همراه
 .2این مقاله ابتدا در
ّ
با مالحظاتی در باب آن از ســوی آقای حســین قاســمی ،در مجلۀ بازتاب اندیشــه ،ش  ،94بهمن
 1386ص  49ـ  55بازنشر گردید.
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َ
منطق و کالم ،ارغنون در دوران میانی التینی و عربی ،لیدن511 ،2005 ،
ص .مجموعه مقاالتی است به قلم نویسندگان مختلف در موضوعات
گونا گــون منطقی و کالمی به زبانهای انگلیســی ،آلمانی و فرانســوی که
زیر نظر رودولف و دومینیک ِپرلر تدوین و منتشر شده است.
6. (hg. mit Richard Goulet:) Entre Orient et Occident: La philosophie et la science gréco-romaines dans le monde arabe (Fondation
Hardt, 22–27 août 2010) Vandœvres-Genève 2011 (Entretiens sur
l'antiquité classique. Tome LVII), 406 S.

اولریش رودولف و کتاب ارزشمند او دربارۀ ُ
ماتریدیه

از میــان آثــار یادشــدۀ رودولف،
کتابــی کــه بســیار مــورد ّ
توجــه
ّ
مقبولیت عام پیدا
قــرار گرفته و
کــرده کتــاب او در بــارۀ مکتــب
ریدیــه بــا عنــوان ُ
ُ
مات ّ
«ماتریدی و
کالم ّ
ســنی در ســمرقند» است.

ایــن کتــاب (حــدود چهارصــد
صفحــه) در اصــل ،رســالۀ وی
بــرای احــراز مقــام اســتادی در

7. (hg.unter Mitarbeit von Renate Würsch) Grundriss der Ges-

دانشــگاه توبینگــن بــوده 4کــه

chichte der Philosophie. Philosophie in der islamischen Welt. I: 8.-

آن را در ســال  1992نگاشــته

10. Jahrhundert, Basel 2012, 612 S.

و پســانتر در ســال  1997از
َ
ســوی انتشــارات بریل در لیدن

ّ
طرح کلی تاریخ فلسفه ،فلسفه در جهان اسالم ،جلد ّاول ،قرن هشتم تا
دهم میالدی ،بازل 2012 ،م 612 ،ص.
ایــن کتــاب حــاوی مجموعــه مقاالتــی ارزشــمند از دانشــمندانی چــون
اولریش رودولف ،دیمیتری گوتاس ،هانس دایبر و پیتر آدامسون در باب
تاریخ فلســفه در جهان اســام است که به زبان آلمانی و زیر نظر رودولف
منتشــر شده است .اثر حاضر بخشــی از مجموعهای چهار جلدی است
کــه قــرار اســت با هــدف نــگارش تاریخ فلســفه اســامی از آغاز تــا دوران
حاضر ،ادوار مختلف فلســفه اســامی را از حیث تاریخی تحقیق کند.
جلد نخســت این مجموعه به بررسی تاریخ فلسفه اسالمی در قرون دوم
تــا چهــارم هجری قمری اختصاص یافته اســت .جلد دوم آن قرار اســت
به تاریخ فلسفه در قرن پنجم و ششم ،جلد سوم به قرن هفتم تا دوازدهم
و جلد چهارم به قرن سیزدهم و چهاردهم بپردازد.
8. (hg. Mit Angelika Malinar, Raji C. Steineck u.a.) What is philos-

منتشــر کرده اســت .کتــاب رودولف امروزه یکــی از بهتریــن و دقیقترین
پژوهشهــا دربارۀ تاریخ و اندیشــۀ کالمــی ُ
مات ّ
ریدیه در قرون نخســتین به
ّ
شــمار میآیــد و بســیاری از محققــان از آن بــه عنوان مرجعی دســت ّاول
در زمینۀ ُ
ماتریدی پژوهی یاد میکنند .ترجمۀ آن به ســه زبان دیگر ،خود
اهم ّیت قابل ّ
نشان از ّ
توجه این اثر دارد.

کتــاب ُ
«ماتر یــدی و کالم اهــل سـ ّـنت در ســمرقند» کــه در اصــل به زبان
آلمانــی نگاشــته شــده اســت ،در ســال  1999بــه روســی ترجمــه و در
ُ
آلماتی قزاقســتان منتشــر شــد .پــس از آن در  2001میالدی بــه زبان ازبکی
ترجمــه و در تاشــکند بــه طبــع رســید .یک ســال بعــد تحریــر خالصهای
ُ
از برگــردان ازبکــی آن نیــز در همانجا منتشــر شــد .به تازگی هم در ســال
 2015میــادی ترجمــۀ انگلیســی آن از ســوی انتشــارات بریــل بــه چــاپ
5
آیز ِنر گزارشــی مختصر از طبع آلمانــی کتاب رودولف
رســید .راینهــارت ِ
ّ
ُ
را در مجلــۀ چکیدههای ایرانشناســی 6و تا ِنلی ککا ِنن بررســی کوتاهی از

ophy? Proceedings of the Conference on philosophy in the Islamic World, India, China and Japan (Zurich, January 12–17, 2011),
Leiden: E.J. Brill (in Vorbereitung).

فلســفه چیســت؟ گزارش کنفرانس فلســفه در جهان اسالم ،هند ،چین
َ
و ژاپن( .برگزار شــده در :زوریخ 12 - 17 ،ژانویه  2011م) ،لیدن ،بریل (در
دست آمادهسازی).
ّ
افــزون بــر اینهــا رودولــف مقــاالت متعــددی هــم در زمینۀ فلســفه و کالم
اســامی نگاشته اســت که ّ
البته بیشــتر آنها به زبان آلمانی نوشته شده و
عناوینشان در صفحۀ اینترنتی نامبرده قابل دسترسی است.

3

 .4در کشــورهای آلمانی زبان و برخی دانشــگاههای فرانســه افراد برای رســیدن به مقام اســتادی باید
رســالهای مســتقل بنگارند .در این کشــورها کســی که از رســاله دکتری خود دفاع کرده پیش از نام
خــود فقــط مجــاز به اســتفاده از عنــوان دکتــر ( )DRاســتُ .چنین شــخصی میتواند در دانشــگاه
تدریــس کنــد ،ولی اجــازه ندارد هدایت دانشــجوی دورهی دکتــری را برای نگارش رســاله بر عهده
بگیــرد .ایــن افراد اگر بخواهند در سیســتم دانشــگاهی بمانند بایــد دوره  habilitationرا بگذرانند و
از یک رســالۀ دیگر دفاع کنند تا بتوانند پیش از نام خود از عنوان  Profاســتفاده کنند و راهنمایی
رســالۀ دانشــجوی دوره دکتــری را به عهده بگیرند .بــرای نمونه ،کتاب اندیش ـههای کالمی عالمه
ّ
حلی خانم اشمیتکه رسالۀ دکتری و کتابی که دربارۀ ابن ابی جمهور أحسائی نگاشتهاند ،رساله
اســتادی ایشــان است( .از دوست دانشــورم آقای احمدرضا رحیمی ریســه بابت ارائۀ این توضیح
ّ
متشکرم).
5. Ulrich Rudolph, al-Māturīdī and the Development of Sunnī Theology in Samarkand,
translated by Rodrigo Adem (Leiden: Brill, 2015), x+362 pp. Price HB $189.00. EAN
978–9004234154.
6. Reinhard Eisener, Rudolph, Ulrich, « Al-Maturidi und die Sunnitische Theologie
in Samarkand. New York - Leiden - Köln, Brill Academic Publishers, 1997, 396 p.,

 .3نگرید به:

indexes (proper names, religious and political groups, Arabic terms). », Abstracta
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اولریش رودولف و کتاب ارزشمند او دربارۀ ُ
ماتریدیه

ّ
نســخۀ انگلیسی آن را در مجلۀ
مطالعــات اســامی دانشــگاه
آ کســفورد 7منتشــر کردهانــد کــه
در آن برخــی از مزایــای کتــاب
رودولــف را برشــمردهاند .در
نوشــتار حاضــر میکوشــیم
ّ
معرفــی کوتاهــی از کتــاب
رودولــف ارائــه کنیــم و ّ
اهم ّیت
ّ
قــان کالم پــژوه
آن را بــه محق ِ
گوشــزد نماییم .پیش از آنکه به
ّ
معرفــی کتاب رودولــف بپردازم
بد نیســت اشــارهای مختصر به
فرقۀ ُ
مات ّ
ّ
وضعیت کنونی
ریدیه و
تحقیقات ایرانی دربارۀ آن داشته باشم.
ُ
ریدیــه» نــام یکــی از مهمترین فرقههای اهل ّ
«مات ّ
ســنت اســت کــه از قرن
چهــارم هجــری قمــری تا به امــروز در مناطق گســتردهای از جهان اســام
پیــروان زیادی داشــت ه اســت .اکنــون بخش عمــدهای از مســلمانان اهل
ّ
مذهــب ترکیــه ،چیــن و هنــد و بنــگالدش و پاکســتان و
تســن ِن حنفی
ِ
افغانســتان و نیز کشــورهای آســیای میانه نظیر تاجیکســتان و قزاقســتان
و همچنیــن حــوزۀ جنوب شــرقی آســیا مثــل اندونزی و مالــزی ،به لحاظ
کالمــی ،از پیــروان ُ
مات ّ
ریدیــه بــه شــمار میآینــد .نــام ایــن مذهــب از نــام

بنیانگــذار آن ،یعنــی ابومنصــور ُ
ماتریــدی (م333ق) زادۀ روســتای
ماترید یا ُ
ُ
ماتریت از توابع ســمرقند برگرفته شــده اســت .پــس از ابومنصور
ّ
ابوالیســر َپ َ
ــزدوی (م493ق) ،ابو ُ
متکلمــان برجســتهای همچون ُ
المعین
ّ
ّ
َن َســفی (م508ق) ،نجمالدیــن َن َســفی (م537ق) ،نورالدیــن صابونــی
ّ
(م580ق)َ ،
ابوالبرکات َن َســفی (م710ق) ،ابن کمال پاشا (م940ق) ،مل
ّ
علــی قــاری (م1014ق) ،کمالالدیــن َبیاضــی (م1078ق) ،شــاه ولیاهلل

ِدهلــوی (م1176ق) و در دوران اخیــر عالمانــی چون شــیخ ّ
محمد عبده
(م1323ق) و شــیخ ّ
محمــد زاهــد الکوثــری (م1371ق) هر یک به ســهم
مهمی در تکویــن و تکامــل ُ
مات ّ
خــود نقــش ّ
ریدیه و ترویج آن از گذشــته تا

عصر حاضر در میان مسلمانان ایفا نمودهاند.
دربــارۀ اندیشــههای کالمــی ُ
مات ّ
ریدیه آثار گوناگونــی در چند دهۀ اخیر به
زبان عربی منتشــر شــده اســت .تصحیح و انتشار شــمار زیادی از متون
ّ
کالمــی متکلمــان صاحــب نــام ایــن مکتب نیــز در ســالیان اخیــر زمینۀ
مناســبی بــرای تحقیق و نــگارش در باب این مکتــب و عقاید آنها فراهم
کرده اســت .با این وصف در ایران ،شــوربختانه ُ
مات ّ
ریدیه تاکنون چندان
.7Taneli Kukkonen, a book review of “al-Māturī�dī� and the Development of Sunnī� Theology in Samarkand By Ulrich Rudolph, translated by Rodrigo Adem”, Journal of

دیگــرناگشتهها
ّ
مــورد مطالعــه و تحقیق جدی قرار نگرفته اســت .تنها اثر فارســی شــایان
ذکــر در ایــن عرصه ،تا آنجا کــه میدانم ،کتاب ســودمند «تاریخ و عقاید
ُ
مات ّ
ریدیــه» تألیــف آقــای سـ ّـید لطفاهلل جاللی اســت 8که با وجــود فواید
بسیاری که دارد به هیچ روی اثری کامل و جامع به شمار نمیآید.
کمبود آثار تحقیقی دربارۀ ُ
مات ّ
ریدیه به زبان فارسی موجب شده است که
ّ
بســیاری از دانشپژوهان و محققان علوم اســامی ما شــناخت درستی،
ّ
مختصــات عقیدتــی این فرقۀ ّ
مهم اســامی
حتــی در ســطح اجمالــی با

نداشــته باشــند .این ناآ گاهی و کم ّاطالعی ُچنــان در بین جامعۀ علمی
ّ
دینــی ما شــایع اســت که ّ
حتــی برخــی از نویســندگان نامــدار و محققان
َ
پــرکار مــا ،از ّ
ممیــزات اعتقادی ایــن فرقه با اشــاعره غفلت ورز یــده و آثار
نویســندگان ُ
ماتریدی را نگاشتههایی بر مسلک اشاعره ّ
معرفی کردهاند.

برای نمونه آقای دکتر علیاصغر حلبی  -که کوششهایشان در خدمت
ً
بــه میراث اســامی مشــکور باد  -در َ
ترجم ـهای که اخیرا از شــرح العقائد
ّ
ّ
النسـ ّ
ـفیه َســعدالدین َتفتازانــی ارائــه کردهانــد؛ در مقدمــۀ کتــاب ،متـ ِـن
ّ
َ
العقائــد النسـ ّ
ـفیه نگاشــتۀ نجــم الدیــن ن َســفی ســمرقندی را «نخســتین
صــورت مختصــر عقایــد اهــل سـ ّـنت بنابــر مذهــب اشــعری» ّ
معرفــی
کردهانــد 9،در حالــی که بیتردید العقائد النسـ ّ
ـفیه َن َســفی ،متنی کالمی،
ّ
متعلــق بــه مکتــب ُ
مات ّ
ریدیه اســت و به هیــچ روی ممکن نیســت متنی
اشــعری پنداشته شود .نمونۀ دیگر اشتباهی است که ُم َص ِّحح دانشمند
األذکار ابن مازه (د۵۶۶ .ق) ،آقای دکتر رسول جعفریان در
رسالۀ لطائف
ِ

مندرج در آغاز این رساله مرتکب شده و این
تشخیص گونۀ اعتقادنامۀ ِ
اعتقادنامۀ ُ
11
ماتریدی را رسالهای اعتقادی بر مسلک اشاعره دانستهاند.
10

بعض نویسندگان ما
این نمونهها و موارد بسیار دیگری که در نوشتارهای
ِ
ّ
یشــود ،همگی حاکی از آن اســت که بســیاری از محققان ایرانی
دیده م 
ُ
ّ
ّ
هنوز هم شناخت درستی از مختصات عقیدتی ماتریدیه و ّ
ممیزات آنها
از اشاعره پیدا نکردهاند .گرچه مشابهتهای قابل ّ
توجه مواضع اعتقادی
و کالمی ُ
مات ّ
ریدیه با اشاعره ممکن است زمینۀ بروز اینگونه اشتباهات را
ِ
فراهم آورد ،ولی ّ
توجه به اختالفات اعتقادی میان این دو فرقه و ّ
ممیزات
ً
کالمی هر یک از آنها می َ
تواند مانع َتکرار اینگونه اشــتباهات شــود .اصوال
لحــاظ همیــن همســانیهای بســیار میــان دیدگا ههــای کالمی اشــاعره و
ّ
ماتریدیــه و لــزوم تفکیک میان آنها بوده که برخی از دانشــوران مســلمان را
متقاعد به نگارش رسالههایی در تبیین مواضع تشابه و اختالف عقیدتی
سیدلطفاهلل جاللی؛ تاریخ و عقاید ُ
مات ّ
ّ .8
ریدیه؛ قم :نشر ادیان1386،ش.
 .9نگریــد :عقاید نسـ ّ
ـفیه و شــرح آن؛ ترجمه و توضیح و تصحیح :دکتــر علیاصغر حلبی و همکاری
مهناز صفائی؛ تهران :انتشارات ّزوار1393 ،ش ،ص .8
ّ
 .10نگرید :لطائف األذکار للحضار والسفار فی المناسک واآلداب؛ شمسالدین ّ
محمد بن عمر ابن
مازه؛ تصحیح :رسول جعفریان؛ تهران :نشر علم 1392 ،ش ،ص .38
ّ
دال بر ُ
ّ
ماتریدی بودن ّ
ماهیت این رساله نگرید
مصحح یاد شده و همچنین شواهد
اشتباه
 .11دربارۀ
ِ
به یادداشــت آقای دکتر حســن انصاری با عنوان «یک اعتقادنامه جدید ماتریدی به زبان فارســی:
لطائف األذکار» منتشر شده در سایت کاتبان به نشانی:
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دیگــرناگشتهها
میــان ایــن دو مکتــب کرده اســت .در ایــن زمینه بــرای مثــال ،میتوان به
ّ
رســالۀ «الروضــة ّ
الماتریدیــة» 12نگاشــتۀ ابــو
البهیــة فیمــا بیــن األشــاعرة و
ُعذبــه حســن بــن عبدالمحســن (تألیف شــده در نهــم رمضــان المبارک

ســال 1025ق) و رســالۀ نظــم الفرائــد و جمــع الفوائــد (فــی بیان المســائل
ّ
الماتریدیة واألشـ ّ
ّ
ـعریة فی العقائد) 13تألیف
التــی وقع فیها االختالف بین
عبدالرحیم بن علی مشهور به شیخزاده و مسائل االختالف بین األشاعرة
ّ
الماتریدیة 14از ابن کمال پاشا (م940ق) اشاره کرد.
و
توجــه به اینکــه امروز تعــداد زیادی از اهل ّ
اکنــون بــا ّ
ســنت پیــرو مکتب
ُ
مات ّ
ریدیه هستند ،آشنایی دقیق با تاریخ و معتقدات این مکتب ضرورتی

اجتنابناپذیــر به نظر میرســد .در این راســتا به طور حتــم َترجمۀ آثاری
مثــل کتــاب ُ
«ماتریــدی و گســترش کالم اهل ّ
ســنت در ســمرقند» به قلم
ّ
اولریــش رودولــف که به دقــت زوایای مختلف تاریخــی و کالمی مکتب
ُ
مات ّ
ریدیــه در قــرون نخســتین را کاویــده اســت ،میتوانــد تا انــدازه زیادی
کمبودهای تحقیقاتی ما در زبان فارسی را جبران نماید .چنان که گفتیم
در بیشتر مقاالت و کتابهایی که امروز در این زمینه نوشته میشود ،از
این اثر به عنوان یک پژوهش مرجع و نمونه در موضوع پیشگفته نام برده
ّ
شده و همین امر لزوم ترجمۀ آن به زبان فارسی و استفاده محققان ایرانی
از آن را به خوبی نشان میدهد.
معرفی کتاب رودولف دربارۀ ُ
مات ّ
ّاما بپردازیم به ّ
ریدیه:
آنگونــه کــه پیشتــر بیــان شــد ،کتــاب ُ
«ماتریــدی و گســترش کالم اهــل

ّ
ســنت در ســمرقند» در اصــل بــه زبــان آلمانــی نگاشــته شــده و بهتازگــی
خود نویســندۀ آن ،به ّ
همــت ُردریگــو ِآدم به انگلیســی برگردانده
زیــر نظــر ِ
شــده اســت .با وجــود اینکه از زمان انتشــار اصــل کتاب به زبــان آلمانی
تــا هنــگام چــاپ ترجمۀ انگلیســی آن حدود هجده ســال فاصله شــده،
تغییراتی که از ســوی نویســندۀ آن در نســخۀ ترجمه انگلیســی اثر ِاعمال
ً
شده اندک و جزئی است .برخی از این تغییرات جزئی که عمدتا مربوط
بــه پاورقیها ،انجام برخی تصحیحات ،اضافه شــدن پارهای ارجاعات
ّ
و همچنیــن ضمائــم کتــاب میشــود را رودولــف در مقدمۀ کوتــاه خود بر
ُ
ترجمۀ انگلیســی کتــاب و نیز تا ِنلی ککا ِنن در مقالــۀ کتابگزارانۀ خود در
باب این کتاب بیان کردهاند.
بــه لحــاظ ســاختاری کتــاب ُ
«ماتریــدی و گســترش کالم اهــل ّ
ســنت
ّ
در ســمرقند» شــامل یــک مقدمــه ،ســه فصــل (بخــش) در قالب هشــت
قســمت ،مالحظــات نهایــی (نتیجهگیــری) ،یــک ضمیمــه ،کتابنامــه
ّ
و نمایههــای چندگانــه اســت .در مقدمــۀ کتــاب (ص  )1 - 20رودولــف

ّ
ّ
 .12الروضة ّ
والماتریدیة؛ للعالمة حســن بن عبدالمحســن المشــهور بأبی
البهیة فیما بین األشــاعرة
ّ
النظامیة1322 ،ق.
عذبه؛ حیدرآباد دکن :مطبعة دائرة المعارف
 .13نظــم الفرائــد و جمــع الفوائــد؛ عبدالرحیــم بــن علی المشــهور بشــیخزاده؛ الطبعة األولــی ،مصر:
المطبعة ّ
األدبیة1317 ،ق.
ّ
ّ
الماتریدیة؛ ابن کمال باشــا شــمسالدین احمد بن سلیمان؛
 .14مســائل االختالف بین األشــاعرة و
شرح :سعید عبداللطیف فودة ،دارالفتح للدراسات والنشر؛ األردن :الطبعة الثانیة1432 ،ق.
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اولریش رودولف و کتاب ارزشمند او دربارۀ ُ
ماتریدیه

کوشیده اســت در ابتدا تصاویر
مختلفــی را کــه از ُ
ماتر یــدی
در منابــع مختلــف بــه عنــوان
ّ
متکلمــی پیــرو ابوحنیفــه یــا در
نگاهــی دیگر به عنــوان همتای
شــرقی اشــعری ارائه شده است
بیــان کنــد و ســپس گزارشــی از
تحقیقات صورت گرفته دربارۀ
ُ
ماتریــدی و مکتــب او عرضــه

نمایــد .در بخــش ّاول بــا عنوان
ّ
«احــوال و تار یــخ مقدماتــی:
ُس ّــنت حنفی در شــمال شرقی
ایران» نویســنده در سه قسمت

به مباحث زیر پرداخته است (ص :)23 - 124
 .1بنیانگذاری و تأسیس کالم َح َنفی در قرن دوم و آغاز قرن سوم هجری
قمری.

 .2گسترش کالم َح َنفی در قرن سوم هجری.
وضعیت دانش کالم در دوران ُ
ّ
ماتریدی.
.3
در بخــش دوم ز یــر عنــوان «برآمــدن (ظهــور) ُ
ماتر یــدی» ،در ســه قســمت
الیت کالمی ابومنصور ُ
ماتریدی (شــامل ّ
معرفی گزارشهای
زندگــی و ّفع ّ ِ
َتراجمــی در بــارۀ ُ
ماتریدی ،اســتادان و شــاگردان او) ،رقبــای کالمی وی،
ّ
خاصه معتزله و نگاشــتههای مفقود و موجود او بررســی شده است (ص
.)125 - 200
ّامــا در بخــش ســوم کتــاب تحــت عنــوان «کالم ُ
ماتر یــدی» ،نویســنده در
ِ
ُ
ماتریدی و
قالب دو قســمت به بررســی ســاختار و منابع کتاب التوحیــد
ارائــۀ طرحــی ّکلــی از تعالیــم ُ
ماتر یــدی دربارۀ جهــان ،خدا و انســان و در
نهایــت نحــوۀ تکوین مکتب کالمی جدیدی به نام ُ
مات ّ
ریدیه به دســت او
پرداخته است (ص .)231 - 312
ّ
ســرانجام در قســمت پایانی کتاب مالحظات نهایی مؤلف مجال طرح
یافتــه اســت کــه در آن بهطــور خالصــه دیدگاههای وی در بــاب جایگاه
ُ
ماتردیــدی در کالم اســامی ،ارتبــاط او بــا ابوحنیفــه و نیــز بــا اشــعری و

َشکلگیری ُ
مات ّ
ریدیه ذکر شده است (ص .)313 - 324

کتــاب یک ضمیمه هــم دارد (ص  )325 - 331که نویســنده در آن متون
ّ
ناموثــق و غیراصیلــی که به غلط به ابومنصور ُ
ماتریدی نســبت داده شــده

 مثــل شــرح الفقــه اال کبر ،رســالة فی العقائد ،رســالة فیما الیجــوز الوقفعلیهــا  -و همچنیــن متنــی مشــکوک االنتســاب بــه وی بــه نــام فوائــد را
بررسیده و به دالیل عدم وثاقت یا مشکوک االنتساب بودن آنها اشاره کرده
َ
اســت .کتابنامــه (ص  )332 - 348و نمای ههــای اعالمِ ،فـ َـرق و مذاهب
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اولریش رودولف و کتاب ارزشمند او دربارۀ ُ
ماتریدیه

نقدوبرریسکتاب

و اصطالحات عربی (ص 362
  )349دیگر بخشهای پایانیکتــاب ُ
«ماتریــدی و گســترش

کالم اهل ّ
ســنت در ســمرقند» را
تشکیل میدهد.
ّ
در یــک نــگاه کلــی بــه کتــاب،
اولریــش رودولــف در ایــن اثــر
گرانســنگ به خوبــی توانســته
اســت وجــوه گوناگــون کالمــی
ّ
حنفیــه
و اعتقــادی مذهــب
و فرقــۀ ُ
مات ّ
ریدیــه در قــرون
نخســتین را بــکاود و ضمــن
ریدیه ،جایــگاه ُ
بیــان خصیصههــای اعتقادی ُ
مات ّ
ماتریدی و مکتب او را

در کالم اهل ّ
ســنت و تاریخ کالم اســامی تبییــن نماید .کتاب رودولف

همچنیــن میتواند تکنگاشــتی معتبر و جامع دربــارۀ احوال و آثار و آراء
ابومنصــور ُ
ماتریــدی در نظــر گرفته شــود .اگرچــه از تاریخ نــگارش این اثر
زمانــی قریــب بــه بیســت ســال
میگــذرد ،ولی چنان کــه تا ِنلی
ُ
ککا ِنــن هــم خاطرنشــان کــرده
است ،این اثر همچنان طراوت
و تازگــی خــود را حفــظ کــرده و
ً
ّ
احتماال برای مدتهای زیادی
همچنــان مأخــذی دســت ّاول
در شــناخت ُ
مات ّ
ریدیــه باقــی
خواهــد مانــد .ایــن مانــدگاری
نــه فقــط به دلیــل محتــوای این
کتــاب ،بلکــه به ســبب الگوی
نوینی اســت کــه رودولف در آن
ّ
برای بررسی تاریخ عقالنی تفکر
اسالمی در قرون نخستین ارائه کرده است.

15

توجه تکنگاشــت رودولف دربــارۀ ُ
اهمیت شــایان ّ
بــا ّ
توجه بــه ّ
ماتریدی
کــه به عقیــدۀ برخی اکنون مهمتریــن اثر تحقیقی دربــاره زوایای مختلف
اندیشــگی و حیــات ُ
ماتریــدی و ابعــاد مختلــف تاریخــی و کالمــی فرقــۀ
ُ
مات ّ
ریدیه بهحســاب میآید ،راقم این ســطور اقدام بــه ترجمۀ این اثر کرده
اســت و امیــدوار اســت بتوانــد برگــردان فارســی کتــاب را از روی ترجمــۀ
انگلیسی آن در آیندۀ نزدیک منتشر سازد.
�.15Taneli Kukkonen, a book review of “al-Māturī�dī� and the Development of Sunnī
Theology in Samarkand By Ulrich Rudolph, translated by Rodrigo Adem”, Journal
of Islamic Studies (2015), p 3.
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