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مروری بر ادوار و مکاتب کالمی ّ
امامیه در قرون میانی
حمید عطایی نظری
امامیه در طول تاریخ جریان یکســان و یکدســتی نبوده اســت و دســتخوش ّ
چکیده :کالم ّ
تحوالت بســیار
ّ
در ابعــاد مختلــف شــده اســت .متکلمــان امامــی در ادوار گونا گــون تحتتأثیــر عوامــل مختلــف بهویــژه
اثرپذیــری از مکاتــب فکــری مطــرح در تمـ ّـدن اســامی ّ
خاصــه کالم معتزلــی و اشــعری و فلســفۀ ســینوی و
ّ
حکمــت صدرائــی نظامهــای کالمــی متفاوتــی از باورهــای دینــی تشــیع امامــی را ارائــه نمودهانــد .آشــنایی
بــا مکاتــب کالمــی و گرایشهــای مختلفــی کــه در کالم ّ
امامیــه پدیدآمــده اســت پیشنیــاز هرگونــه پژوهــش
ّ
ص معیــاری از مکاتــب
دقیــق در ایــن دانــش اســت .بــا ایــن وصــف ،تا کنــون هیــچ دســتهبندی مشــخ ِ
کالمــی ّ
امامیــه ارائــه نشــده اســت کــه هــم نمایانگــر ســبکها و گرایشهــای اصلـ ِـی مختلــف موجــود در
ّ
ّ
تاریــخ کالم امامیــه باشــد و هــم مقبــول و مــورد اتفاقنظــر پژوهشــگران ایــن عرصــه قــرار گرفتــه باشــد .در
نوشــتار حاضــر ،تــاش میشــود پیشــنهادی در خصــوص دســتهبندی ادوار و مکاتــب کالمــی ّ
امامیــه ارائــه
گــردد .بــر بنیــاد ایــن دســتهبندی تــازه ،ادوار و مکاتــب گونا گــون تکوینیافتــه در کالم ّ
امامیــه در قــرون
میانــی (از قــرن چهــارم تــا قــرن یازدهــم هجــری قمــری) بــر اســاس ســبک اندیشــگی و مبانــی کالمــی متمایــز
ّ
ّ
ّ
ّ
متکلمــان امامــی بــه چهــار دورۀ )1( :کالم معتزلــی شــامل مکاتــب بغــداد متقــدم و متأخــر و مکتــب حلــۀ
ّ
ّ
ّ
متقــدم )2( ،کالم معتزلــی _ فلســفی در مکتــب حلــۀ متأخــر )3( ،کالم فلســفی در مکتــب قــم و ( )4کالم
فلســفی _ عرفانــی در مکتــب اصفهــان طبقهبنــدی میشــود.
ّ
کلیدواژههــا :کالم ّ
امامیــه ،ادوار و مکاتــب ،مکتــب کالمــی ،قــرون میانــی ،مکتــب بغــداد متقــدم،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مکتــب بغــداد متأخــر ،مکتــب حلــۀ متقــدم ،مکتــب حلــۀ متأخــر ،مکتــب قــم ،مکتــب اصفهــان ،شــیخ
ّ
An Overview of Imamiyya Kalāmi Periods and
ّ
ّ
َ
مفیــد ،شــریف مرتضــی ،ســدیدالدین ِح ّمصــی رازی ،نصیرالدیــن طوســیّ ،فیــاض الهیجــی ،ملصــدرا.
ّ
ّ
اإلمامية يف القرون الوسطى
الكالمية عند
جولة مع األدوار واملدارس

محيد عطايئ نظري
ً
ً
ً
ّ
اإلمامية علما جامــدا حمصورا يف قالب واحد طوال
مل يكــن علــم كالم عند
مســيرته التار ّ
خيية ،بل شــهد العديد من ّ
ّ
والتطو رات يف املجاالت
التحوالت
املختلفة.
ّ
فقــد ّ
ّ
ّ
كالمية خمتلفة
اإلمامية عبر العصــور املختلفة منظومــات
قــدم متكلمــو
ّ
ّ
مــن العقائــد الدينيــة لــدى الشــيعة اإلماميــة ،وذلــك مــن خــال تفاعلهم
ً ّ
ّ
وتأثرهــم بالعوامــل املختلفــة ،وخصوصا تأثرهم باملدارس الفكر ّية الســائدة
ّ
اإلســامية كعلــم الكالم لدى املعتزلة واألشــاعرة وفلســفة ابن
يف احلضــارة
ّ
سينا واحلمكة الصدرائية.
ّ
ميثــل ّ
ّ
و
الكالميــة والنزعــات املختلفة اليت
االطــاع الدقيــق عىل املــدارس
ً
ّ
اإلمامية واحدا من مستلزمات ّ
حتقيق دقيق
أي
لدى
الكالم
علم
يف
ظهرت
ٍ
يف هذا العلم.
ّ
إال أ ّننا ال جند ّ -
حت اآلن  -أي تصنيف
وعــى الرغــم مــن هذه احلقيقــة،
ّ
مشــخص ،حبيــث ّ
ّ
ّ
يتضمن
معيار
اإلماميــة يســتند إىل
الكالميــة
للمــدارس
ٍ
ً
ّ
األصليــة املختلفــة املوجــود يف تار يــخ الــكالم
بيانــا لألســاليب والنزعــات
ّ ً
ً
ّ
اإلمامي ،و يكون مقبوال لدى حمقيق هذا امليدان ومتفقا عليه لدهيم.
واملقــال احلــايل يســعى القتــراح تصنيف ّ
ّ
الكالمية
معي لــأدوار واملــدارس
ٍ
ّ
ّ
اإلماميــة يف العصــور املختلفــة ،حيث يقســم هــذا التصنيــف اجلديد
لــدى
املقتــرح للعصــور واملــدارس املختلفــة الــي ظهــرت يف علــم الــكالم لــدى
ّ
اإلمامية يف القرون الوســطى  -أي من ُالقرن الرابع إىل القرن احلادي عشــر
ّ
ً
اهلجــري  -إىل أربعــة عصــور بنــاء عىل أســلوب التفكير واملبــاين الكالمية
ّ
َ
ّ
مدرست
اإلمامية ،وهي - 1 :الكالم املعتزيل مبا فيه
املختلفة لدى متكلمي
ّ
ّ
احللــة ّ
بغــداد ّ
املتقدمة؛  - 2الــكالم املعتزيل -
املتقدمــة واملتأخرة ومدرســة
ّ
ّ
الفلســي يف مدرســة احللــة املتأخــرة؛  - 3الــكالم الفلســي يف مدرســة قم؛
 - 4الكالم الفلسيف العرفاين يف مدرسة أصفهان.

ّ
ّ
اإلمامية ،األدوار واملدارس ،املدرســة
األساســية :علم الكالم لدى
املفردات
ّ
ّ
ّ
الكالمية ،القرون الوسطى ،مدرسة بغداد املتقدمة ،مدرسة بغداد املتأخرة،
ّ
ّ
ّ
ّ
مدرســة احللــة املتقدمــة ،مدرســة احللــة املتأخــرة ،مدرســة قــم ،مدرســة
احلميص الرازي،
أصفهان ،الشــيخ املفيد ،الشر يف املرتىض ،ســديد الدين ِ
ّ
نصير الدين الطويسّ ،فياض الالهيجي ،املال صدرا.
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Schools in Middle Centuries
By: Hamid Atā’ie Nazari
Abstract: Imamiyya Kalām has not been the same
throughout history, and has undergone many changes in
various aspects. In different eras, Imamiyya theologians
have been impacted by various factors, especially by
the prominent schools of Islamic civilization in particular Mu’tazila theology, Ash’ari theology, Avicennism
philosophy, and Sadrāie’s wisdom; therefore, they have
presented different theological systems of religious beliefs
of Imamiyya Shiism. Familiarity with the theological
schools and the various tendencies that have emerged in
the Imamiyya Kalām is the prerequisite for any detailed
research in this field. In this regard, no definite classification of the Imamiyya theological schools have been
presented so far, which both reflects the various main
styles and trends in the history of Imamiyya Kalām, and
is accepted by researchers of this field. In the present
article, an attempt is being made to propose a categorization of Imamiyya theological schools and periods. This
’new classification is based on the Imamiyya theologians
styles of thought and distinct theological foundations. So
accordingly, different evolutionary schools and periods
of Imamiyya Kalām in the Middle centuries (from the
fourth to the 11th century AH) are classified into four
periods: 1. Mu’tazila theology including the early and the
late Baghdad Schools, as well as the early Hella School,
2. Mu’tazila- philosophical theology in the late Hella
School, 3. Philosophical theology in Qom School, and 4.
Philosophical-mystical theology in Isfahan School.
Key words: Imamiyya Kalām, periods and schools, theological school, middle centuries, the early the early and
the late Baghdad School, the late Baghdad School, the
early Hella School, the late Hella School, Qom school,
Isfahan School, Sheikh Mofid, Sheikh Murtaza, Sadīdoddin Hemmasi Rāzi, Nasiroddin Toosi, Fayyāz Lāhiji,
Mullā Sadrā.
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نگاهی به ادوار و مکاتب کالمی
ّ
امامیه در قرون میانی
ّ
 -1مقدمه

امامیه در درازنای حیات دیرینهاش فراز و فرودهای مختلفی را از ســر گذرانده و دســتخوش ّ
کالم ّ
تحوالت و
تطورات چندگانه و چندگونهای شده استّ .
ّ
تحوالت یادشده که در اثر علل و عوامل مختلف و بهطور عمده
ّ
ّ
تأثیرپذیری متکلمان امامی از سایر مکاتب فکری حاضر در تمدن اسالمی پدید آمده است موجب پیدایی
مکاتب و جریانهای فکری مختلف در کالم ّ
امامیه شــد .در نتیجه ،مجموعهای که امروزه زیر عنوان «کالم
ّ
امامیــه» میشناســیم ،یــک نظــام کالمی یکدســت و همســان نیســت و در درون خــود ،گرایشهــا و مکاتب
کالمی مختلف و گاه ّ
حتی متعارض را جای داده است .بیتردید امروزه هرگونه تحقیق دقیق در کالم ّ
امامیه
ِ
ّ
متوقــف بــر شــناخت این مکاتب و گرایشهای ّ
متنوع اســت و بدون آ گاهــی از ادوار و مکاتب و گرایشهای
اصلی و متمایز پدیدآمده در کالم ّ
امامیه مطالعه و پژوهش در باب مســائل کالمی ،در مســیر درســت خودش
اصلی کالم
قرار نمیگیرد و چندان ثمربخش نیز واقع نمیشــود .بنابراین ،شــناخت دورههای مهم و مکاتب
ِ
اهم ّیت شــایان ّ
امامیــه از ضــرورت و ّ
ّ
توجهی برخوردار اســت .در این مجال کوتاه میکوشــیم بهطور خالصه،
امامیه را بازشناسی و ّ
ادوار و مکاتب کالمی اصلی پدیدآمده در کالم ّ
معرفی کنیم.
نخستین نکتۀ قابل ّ
توجه دربارۀ ادوار و مکاتب کالمی در ّ
امامیه آن است که در حال حاضر هیچ دستهبندی
ّ
مشــخص معیــار و مــورد ّاتفاق نظری در ایــن خصوص وجود ندارد .در آثار اندکشــماری کــه در باب ّ
معرفی
ِ
امامیــه نگاشــته شــده ،تقســیمبندی درخــور ّ
مکاتــب کالمــی ّ
توجهــی کــه نمــودار تمام یــا اغلــب جریانها و
گرایشهای کالمی پدیدآمده در تاریخ کالم امامی باشد ارائه نشده است.
ّ
روشــن اســت که ارائۀ هرگونه دستهبندی برای مکاتب کالمی باید بر اساس مال ک و معیار مشخصی صورت
گیــرد .در برخــی از تحقیقــات ،دســتهبندی مکاتب کالمی بر بنیــاد حوزهها و مناطق فرهنگــی  -جغرافیایی
اســتوار شــده اســت و بجای ردهبندی مکاتب کالمی ّ
امامیه ،از طبقهبندی «مدارس کالمی» ســخن به میان
ّ
متخصصان در یک رشــتۀ ّ
معین علمی
بندی پیشــنهادی« ،مدرســه» به «مجموعهای از
آمده .در این طبقه ِ
کــه در تعامــل بــا یکدیگر و بر محور یک محیــط جغرافیایی محدود ،به تولید محصوالت نوین علمی دســت
ّ
ّ
میزنند» تعریف شــده اســت 1.در این تعریف ،آنچه مال ک اصلی برای ّ
هویت و تشــخص یک «مدرســه» مد
نظــر قــرار گرفتــه «همکاری علمی و همســانی جغرافیایی» اســت .از همینرو ممکن اســت در یک «مدرســۀ
ّ
علمــی» ،جریانهــا و مکاتــب فکری مختلف و ّ
متضادی لحاظ شــود 2.بر این اســاس ،مدارس کالمی
حتی
ّ
مختلفــی همچــون مدرســۀ مدینه ،کوفه ،قم ،بغــداد ،حله ،فــارس ،ری و اصفهان بــرای کالم ّ
امامیه تعریف
ّ
شــده اســت .این تقســیمبندی ّ
البته فقط نمایانگر حوزههای جغرافیایی مختلف ّفع ّ
الیت متکلمان امامی
ّ
در طول تاریخ کالم ّ
امامیه تواند بود و بههیچروی بیانگر ســبک و روش و بنمایۀ فکر کالمی متکلمان امامی
در آن مدارس نیست.

ّ
 .1سبحانیّ ،
محمدتقی« ،کالم ّ
امامیه ،ریشهها و رویشها» ،مجلۀ نقد و نظر ،ش  ،65ص .9
 .2همان.

حمید عطائی نظری
اشاره :با ّ
توجه به درازای مقالۀ
پیشرو فهرستی کوتاه از عناوین و
موضوعات اصلی مورد بحث در آن
برای ّاطالع خوانندگان ارجمند از
ساختار و اجزاء مقاله تقدیم میشود:
ّ
 -1مقدمه
 -2تعریف اصطالحات کلیدی
 -1-2مکتب
 -2-2مکتب کالمی
 -3دستهبندی مکاتب کالمی
 -1-3مکتب کالم نقلی
 -2-3مکتب کالم عقلی
 -1-2-3کالم جدلی
 -2-2-3کالم فلسفی
 -4ادوار و مکاتب کالم عقلی ّ
امامیه
در قرون میانی
ّ
معتزلی امامیه
 -1-4دورۀ کالم
ِ
ّ
 -1-1-4مکتب بغداد متقدم
(شیخ مفید و پیروان او)
ّ
 -2-1-4مکتب بغداد متأخر
َ
(شریف مرتضی و پیروانش)
ّ
ّ
 -3-1-4مکتب حله متقدم
(ح َّمصی رازی و هممسلکان او)
ِ
 -2-4دورۀ کالم معتزلی  -فلسفی
ّ
ّ
ّ
(مکتب حله متأخر :نصیرالدین
طوسی و پیروانش)
ّ
 -1-2-4خواجه نصیرالدین
ّ
طوسی و تأسیس مکتب حله
ّ
متأخر
ّ
ّ
 -2-2-4علمۀ حلی و بسط
ّ
ّ
مکتب حلۀ متأخر
 -3-4دورۀ کالم فلسفی (مکتب
قمّ :فیاض الهیجی و پیروانش)
 -4-4دورۀ کالم فلسفی  -عرفانی
ّ
(مکتب اصفهان :ملصدرا و
پیروانش)
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نایم نورق  رد هیماما یمالک بتاکم و راودا هب یهاگن

ّ
در تحقیقی دیگر نیز  -بیآنکه تعریف و مال ک مشخصی ارائه شود -
مراکز و مدارس کالمی ّ
امامیه به ده مدرســه به شرح زیر تقسیمبندی

شــدید اعتزالــی بوده ،و نیز همردیــف با ابن میثــم َبحرانی (د :حدود
ّ
ّ
 699ه ـ.ق ).و علمــۀ حلــی (د :حــدود  726ه ـ.ق ).کــه از طیــف
ّ
متکلمــان دوره کالم فلســفی-معتزلی بهشــمار میآینــد ،همگــی به
ّ
ّ
ســبب زندگــی و ّفع ّ
الیت در حــوزۀ حله در ذیل مدرســۀ کالمی حله

عامل )7 ،مدرســۀ شــیراز )8 ،مدرســۀ اصفهان (حکمت متعالیه)،

ّ
معرفی شدهاند.

 )9مدرســۀ خراســان (مکتــب تفکیــک) )10 ،مدرســۀ قــم (عالمــه

ّ
اینگونــه تقســیمبندی متکلمــان ،که چنانکــه گفتیم ،بر بنیــاد ناحیۀ
ّ
جغرافیایــی حیــات و ّفع ّ
الیت متکلمان امامی صورت گرفته اســت،

شــده اســت )1 :مدرســۀ قم (شــیخ صدوق) )2 ،مدرســۀ بغداد)3 ،
ّ
مدرســۀ نجف )4 ،مدرســۀ ری )5 ،مدرســۀ حله )6 ،مدرســۀ جبل

طباطبایی و دیگران).

3

همچنین در کتاب دیگری که بهقصد ّ
معرفی حوزهها و جریانهای
کالمــی در تاریــخ ّ
امامیــه بــه نــگارش درآمــده اســت مراکــز علمــی و
امامیه ّ
مکاتب زیر برای کالم ّ
معرفی شده است:
 )1حوزۀ مدینه )2 ،حوزۀ کوفه )3 ،حوزۀ بغداد ّاول )4 ،حوزۀ قم ّاول،

 )5حوزۀ بغداد دوم )6 ،حوزۀ نجف ّاول و مرکز علمی ری )7 ،حوزۀ
ّ
حلــه )8 ،حوزۀشــیراز )9 ،حــوزۀ نجف دوم )10 ،حــوزۀ اصفهان)11 ،
حوزۀ نجف سوم )12 ،حوزۀ قم دوم )13 ،حوزۀ مشهد (خراسان).

4

نمیتواند در تحقیقات کالمی فایدۀ قابل ّ
توجهی در پی داشته باشد.
ّ
ّ
البته با نگاه تاریخ تمدنی و از حیث تاریخ فرهنگی این تقسیمبندیها
ّ
میتوانــد نشــانگر مناطق فکــری  -فرهنگی اصیــل در تار یــخ تفکرات
ّ
امامیــه باشــدّ ،امــا ُچنیــن فایــدهای ،دخــل و تأثیــری مســتقیم در
یتــوان
شهــای کالمــی نــدارد .شــاهد آنکــه همیــن مــدارس را م 
پژوه 
ّ
بــرای دانــش اصــول یــا فقــه ّ
امامیه نیــز در نظر گرفــت؛ چــون متکلمان

ایــن مناطــق در کنــار ّفع ّ
شهــای فقه و اصــول نیز
الیــت کالمی بــه دان 

در کتاب یادشده اصطالح «حوزه» ُچنین تعریف شده است:
ً
اصطالحــا هــر مرکــز علمــی کــه دارای ســازمان،

اغلب میپرداختهاند .بنابراین ،تقسیمبندیهای یادشده ،برای فهم
ّ
ـری جریانها و مکاتب کالمـ ِـی پدیدآمده در
ممیــزات و خصائص فکـ ِ
ّ
تاریخ اندیشۀ کالمی ّ
امامیه و نیز تشخیص تعلق و وابستگی فکری هر
ّ
کدام از متکلمان امامی به هر یک از آن مکاتب سودمند نیست.

سیاســتگذاری ،قانونگــذاری و اجرایــی در

در واقــع ،در تحقیقــات کالمــی ،نخســتین نکت ـهای کــه بایــد در
ّ
متکلمــان و آثار آنها مورد ّ
توجه قرار گیرد این اســت که هر
خصــوص
ّ
ّ
متکلمــی بــه چه مکتــب و جریان کالمــی ،وابســتگی و تعلق فکری

علمــای اطراف را به ســوی خود بکشــاند« ،حوزه»

داشته و آثار او در چه سبک و بر کدام روش کالمی به نگارش درآمده

ســبک و شــیوه مســتقل در زمینه آموزش ،پژوهش
و تربیــت باشــد و از حيــث عملکــرد نیــز نظــام
حیطههای یاد شده ،داشته و مدارس علمی دیگر
را جــذب کرده و تحت ســازمان خــود جای دهد و
نامیده میشود.

5

بــه گمــان راقــم ایــن ســطور ،مهمتریــن اشــکال تقســیمبندیهای
یادشــده آن است که هیچیک از آنها نمودار حقیقی مکاتب کالمی
و تمایزات اندیشگی آنها از یکدیگر نیست .در این طبقهبندیها از
آنجاکــه مال ک اصلی برای تعیین مدارس ،حوزههای جغرافیایی در
ّ
نظر گرفته شده ،متکلمانی با گرایشهای فکری مختلف و متفاوت
ّ
و گاه ّ
متضــاد ،در یــک مدرســه در کنــار یکدیگــر قــرار گرفته و
حتــی

ّ
معرفی شــدهاند .برای نمونه ،در یکی از همان دســتهبندیهاَ ،س ّید
ً
ّ
رضیالدیــن ابن طاوس (د 664 :ه.ق ).که اساســا عالمی مخالف
با کالم رســمی اســت و از ُبن به کالم َم َ
درســی (کالسیک) نمیگراید
ّ
و نســبت بدان هم چندان خوشــبین نیســت ،در کنار ســدیدالدین
ّ
َ
ِح ّمصــی رازی (د :پــس از  600هــ.ق ).کــه متکلمــی بــا گرایشهــای
 .3جبرئیلیّ ،
محمدصفر ،سیر تطور کالم شیعه ،ص .66
 .4رضوی ،رسول ،تاریخ کالم ّ
امامیه (حوزهها و جریانهای کالمی) ،سرتاسر اثر.
 .5همان ،ص .31
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و بــا چه آثــار دیگری همخانواده و همرده اســت .این شــناخت تنها
ّ
زمانــی حاصل میشــود که دســتهبندی متکلمــان و تعیین طبقات
آنهــا ،بــر اســاس گرایشهای فکری آنــان صورت پذیرد ،نــه بر مبنای
منطقۀ جغرافیایی زندگی یا دورۀ حیات آنها.
به گمان راقم سطور از آنجا که گرایشها و مکاتب کالمی مختلف،
ّ
ً
عمدتــا بر اســاس تفــاوت روش متکلمــان در تحقیق مســائل کالمی
و نیــز اختــاف در مبانــی و آموزههــای عقیدتی شــکل گرفته اســت،
بهترین طریق برای دســتهبندی مکاتــب کالمی ّ
امامیه ،طبقهبندی
آنهــا بــر اســاس روشهــا و مبانــی کالمــی متکلمــان اســت .در واقع،
تکویــن و ظهــور مکاتــب فکــری گاه بــه جهــت ارائۀ اصــول ،مبانی و
ّ
قواعد جدید از سوی یک یا چند متفکر است؛ و گاه به سبب ابداع
ّ
یــک روش جدیــد بــرای اثبات مدعیــات و تبیین آنهــا ،و گاه نتیجۀ
ّ َ
هــر دو امر .در کالم ّ
امامیه ،علت شــکلگیری بیشــتر مکاتب کالمی
 .6جبرئیلیّ ،
محمدصفر ،سیر تطور کالم شیعه ،ص .82
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ً
عمدتا ترکیبی از دو عامل یادشده است ،یعنی بهرهگیری از مبانی و
قواعد جدید ،و نیز تغییر در طریقه و منهج استدالل.

اصطالحات ارائه میکنیم .اصطالحات زیر ممکن است در متون و
ً
علوم دیگر معانی متفاوت دیگری داشته باشد .طبعا در این نوشتار،
ما به مفهوم آن اصطالحات در حوزۀ پژوهشهای کالمی نظر داریم.

اســتفاده از مبانــی و قواعــد جدیــد و تغییــر در مناهــج و روشهــای
ّ
اســتدالل گاه ناشــی از ابداع و ابتکار یک یا چند متکلم بوده اســت،
ّ
ّ
و گاه متأثــر از تمــاس و تعامــل متکلمــان یــک فرقــه بــا دیگــر مکاتــب
ّ
فکــری و اقتبــاس از آنهــا .بهطــور طبیعی ،مواجهــه و تعامل متکلمان

معنای «مجموع اندیش ـهها و افکار یک استاد که در جمعی نفوذ یافته

فکری فلسفی و کالمی میتوانسته است زمینۀ
امامی با دیگر مکاتب ِ

باشد» 7تعریف کردهاند؛ و بعض دیگر در تعریف آن گفتهاند« :مجموعۀ

تأثیرپذیــری آنهــا را از آن مکاتــب فکری در برخــی از جوانب ،از جمله
ّ
در حــوزۀ روش و همچنیــن اتخــاذ مبانــی و قواعد جدیــد ،فراهم آورد.
چنانکه پیشتر اشاره شد ،فکر کالمی ّ
امامیه در مسیر تکامل خود ،در

معتقدات یک استاد را که شایع شده ،مکتب آن استاد گویند».8

هر دورهای ،در اثر برخورد و درآمیختگی با اندیشــههای برخی از دیگر
مکاتب فکری مطرح در آن دوران ،دچار تغییر و ّ
تحول در برخی ابعاد و
ِ
ّ
زمینهها شده است .مواجهۀ متکلمان امامی با مکاتب و جریانهای

 -1-2مکتب
از اصطالح «مکتب» تعاریف مختلفی ارائه شده است :برخی آن را به

در فرهنگ لغت آ کسفورد یکی از معادلهایی که در برابر واژۀschool
 برگردان انگلیسی اصطالح «مکتب»  -قرار گرفته ،عبارتست از:گروهی از نویســندگان ،هنرمنــدان و مانند اینها که
ســبک کار یــا اندیش هشــان تحتتأثیــر شــخص یا
ایدههایی یکسان قرار گرفته باشد.

9

فکری پر قدرتی همچون کالم معتزلی ،کالم اشعری ،فلسفۀ سینوی،
فلسفۀ اشــراقی ،عرفان ابن عربی ،و حکمت صدرایی توانسته است

در همیــن فرهنگ ،اصطالح «مکتب فکــری» ()school of thought

در ادوار مختلــف باعــث ایجــاد تغییراتــی شــگرف در حــوزۀ روش و
ّ
مبانــی و آراء کالمــی متکلمــان امامی در برخی از زمینههــا گردد .این
تأثیرگــذاری ّ
البته یک ســویه نبــوده ،بلکه دو طرفه اســت؛ یعنی کالم

بــه معنای «روش و شــیوهای از اندیشــیدن که تعــدادی از افراد در آن

ّ
امامیه هم توانسته است به سهم خود ،بر برخی از مکاتب فکری دیگر
ً
مثــل کالم معتزلــی و اشــعری در برخــی جهــات اثرگذار باشــد .اصوال
ّ
بیشــتر جریانهای فکری موجود در تمدن اســامی ُچنان درهمتنیده
ّ
و مرتبــط با یکدیگر بودهاند که بهطور طبیعــی تأثیر و تأثراتی میان آنها
ّ
وجود داشته است و از اینرو ،انفکاک کلی آنها از یکدیگر و مالحظۀ
اندیشههای آنها بهنحو منفرد و مستقل صحیح نمیباشد.
ً
بنــا بر آنچه تقدیم شــد میتوان گفت که ظاهــرا مهمترین عاملی که
زمینهساز شکلگیری ادوار و مکاتب مختلف کالمی در تاریخ کالم
ّ
ّ
امامیه شده است ،اثرپذیری متکلمان و کالم امامی از دیگر مکاتب
ّ
حاضــر در تمــدن اســامی ّ
خاصــه کالم معتزلــی ،کالم اشــعری،
فلســفۀ ســینوی و حکمت صدرایی بوده اســت .راقم این ســطور بر
بنیــاد همیــن اثرپذیــری مایل اســت بــه دســتهبندی ادوار و مکاتب
کالمــی ّ
امامیــه در قــرون میانــی بپــردازد .پیــش از آنکــه چنــد و چون
این طبقهبندی را بهشــرح بازگوییم الزم اســت تعریف و مراد خود از
پارهای اصطالحات کلیدی در بحث حاضر را روشن نماییم.

اشــتراک دارند» تعریف شــده اســت .در فرهنگ لغت ِکمبریج نیز
10

تعریف زیر برای این اصطالح ارائه شده:

مجموعهای از اندیش ـهها و ّ
نظریات مشــترک میان
گروهی از مردم در باب یک موضوع.

11

یتــوان گفــت« :مکتــب فکــری»
بــا لحــاظ تعاریــف پیشــگفته م 
ّ
بــه معنــای «ســبک و شــیوهای خــاص از تفکــر در بــارۀ موضــوع یــا
ّ
موضوعــات مختلــف که عدهای از آن پیروی میکنند» اســت .این
سبک و شیوۀ فکری باید ُچنان ویژگیها و خصیصههای متمایزی
از دیگــر قالبهــای فکــری داشــته باشــد کــه بــه عنــوان یک ســبک
خاص و مســتقل شناخته شــود .تمایز مکاتب فکری از یکدیگر گاه
ّ
به جهت اتخاذ مبانی فکری متفاوت است ،و گاه به جهت گزینش
روشهای متفاوت در بحث و استدالل.
هر مکتب فکری« ،بنیانگذاری» دارد که ُمبدع اندیش ـههای ّ
خاص
ِ
آن مکتــب اســت و «پیروانــی» کــه در ترو یــج و بســط اندیش ـههای
 .7دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه.
 .8معینّ ،
محمد ،فرهنگ فارسی ،ج  ،4ص  4313ذیل مدخل «مکتب».
9. “a group of writers, artists, etc. whose style of work or opinions have been

 -2تعریف اصطالحات کلیدی

influenced by the same person or ideas”. Oxford advanced learners’s dictionary,

بــه منظــور جلوگیــری از بــروز هرگونــه ابهــام و ایهــام در معنــا و کاربــرد
کلیــدی بحــث حاضــر تعریف خــود را از هر یــک از آن
اصطالحــات
ِ

eighth edition, 2010, p. 1366.
10. “a way of thinking that a number of people share”. Ibid.
11 . “a set of ideas or opinions about a matter that are shared by a group of people”.
See: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/school-of-thought.
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بردست
فکری تأسیسشده
مکتب کوشش میکنند .اصول و روش
ِ
ِ
بنیانگــذار یــک مکتــب ،کــه بهطــور معمــول در متــن یــا متونــی از او
روش مورد
تدویــن و تبیین گردیده اســت ،بــه عنوان اصول فکــری و ِ
پذیرش پیروان آن مکتب درآمده و در ادامه از سوی حامیان
قبول و
ِ
آن مکتب تکمیل و بازبینی و گاه اصالح میشود.

بــه گمــان نگارنــده ،هم بر اســاس تعاریفی که نقل شــد و هم بر بنیاد
ّ
تلقــی رایــج از اصطــاح «مکاتــب فکــری» ،در یک «مکتــب فکری»
ّ
باید تمام عناصر زیر تحقق داشته باشد:
ّ
 )1مبانــی فکــری و آموزههــای مشــخص و متمایــز که از ســوی یک یا
چند بنیانگذار تعریف و تبیین و تدوین شده است.
 )2متــون اصیل و جامع که بهطور کامل بازتابدهندۀ اندیشــههای
بنیانگــذاران مکتــب اســت و الگو و محــور نگاشــتههای بعدی قرار
میگیرد.
 )3پیــروان و حامیانــی که اصول فکری مکتب را پذیرفتهاند و آنها را
ترویج میکنند.
 )4استمرار تاریخی در دورهای از زمان.
برای نمونه ،در مکتب فلســفی ابنســینا که به عنوان یک «مکتب»
ّ
مقبــول و شناختهشــده اســت ،چهــار مؤلفــۀ بــاال بهروشــنی قابــل
شناســایی اســت .ایــن مکتب هــم دارای مبانی فکــری و آموزههای
ّ
مشــخص و متمایز است که از ســوی ابنسینا تعریف و تبیین شده
ّ
و به «فلســفۀ مشــایی» معروف گشته اســت ،هم واجد متون بنیادی
مثــل شــفا و اشــارات اســت کــه بر دســت ابنســینا نگاشــته شــده و
بیانگــر اندیشــهها و نظــام فلســفی اوســتُ .
همچنیــن ،ایــن مکتب
فلســفی پــس از تأســیس بــر دســت ابنســینا تا کنــون اســتمرار یافته
است و همواره از حمایت پیروانی برخوردار بوده است.
در متون کهن اسالمی ،بهطور معمول برای اشاره به معنای «مکتب»
یــا «مکتــب فکــری» از اصطــاح «طریقــة» 12یــا «مذهب» 13اســتفاده
 .12بــرای نمونــه الهیجــی از مکاتــب مشــاء و اشــراق بــا عنــوان «طریقه» یــاد کرده اســت« :و در
مشــهور طريقه اشــراق را قســمى از حكمت دانند و حكمت را منقســم دارند به طريقه اشراق
ّ
ّ
ّ
عبدالرزاق ،گوهر مــراد ،ص  .40کاربرد اصطالح «طریقة» در
و طريقــه مشــاء» .الهیجــی ،مل
معنای منهج و مکتب و روش کالمی ،از ســیاق عباراتی که این واژه در آنها اســتعمال شده
ّ
است قابل فهم است .برای نمونه عالءالدین علی بن ابراهیم ابن زهره در استفتائی از عالمۀ
ّ
َ
حلــی ،از ِح َّمصــی در زمرۀ کســانی کــه در اصول دین بر «طریقۀ َس ّــید مرتضــی» کالمورزی و
ّ
مشــی میکنند یاد کرده اســتّ :
«ممن تکلم فی اصول الدین علی طریقة ّ
الســید المرتضی».
ً
ّ
در اینجــا مشــخص اســت کــه منظــور از «طریقــة» همــان چیــزی اســت کــه معمــوال از آن با
اصطالح «مکتب» یا «مذهب» یا «منهج» یاد میکنند .ابن زهرة ،علی بن ابراهیم ،مســائل
ابــن زهــرة ،ص  .127همیــن کاربــرد برای اصطــاح «طریقــة» در عبارت زیر نیز آمده اســت:
«و المتأخــرون مــن المعتزلــة مثل القاضــی عبد الجبار و غيــره انتهجوا طريقة أبی هاشــم.».
شهرستانی ،الملل و النحل ،ج  ،1ص .96
 .13بــرای مثــال ابــن وزیــر از مختــار بــن محمــود غزمینــی بــه عنــوان یکــی از یــاوران «مذهب»
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میشده است.

 -2-2مکتب کالمی
بر اســاس آنچــه در تعر یــف «مکتب» گفته شــد ،اصطــاح «مکتب
کالمــی» را نیز میتــوان ُچنین تعریف کرد :مکتــب کالمی یعنی نظام
کامــل و منســجمی از باورهــای دینــی کــه دارای پــارهای مبانــی خاص
و آموزههایــی متمایــز از دیگــر نظامهای کالمی اســت و در اثر کوشــش
ّ
متکلمان پیرو آن ،در یک دورۀ تاریخی استمرار یافته است.
هــر مکتــب کالمــی ،مبانی و اصــول ،قواعــد ،و گاه روش و مجموعه
اصطالحــات ّ
خاصــی دارد کــه حامیان آن ،در تقریر و تحریر مســائل
کالمــی از آنها اســتفاده میکنند و در نتیجــه ،جریان فکری و میراث
کالمی مشترک و همسانی را پدید میآورند .همین اشتراک در مبانی
و اصــول و قواعــد و روش و مجموعــه اصطالحات ّ
خاص اســت که
ّ
نشانگر پیروی عدهای از یک مکتب کالمی است.

ّ
بهطــور طبیعــی آنــگاه که از پیــروی متکلمــی از یــک مکتب کالمی
ســخن گفتــه میشــود این پیــروی لزومـ ًـا به معنــای ّ
تبعیــت مطلق و
ّ
کامــل نیســت؛ بلکــه مــراد از آن ،موافقت کلی و اساســی بــا اصول و
ـتر مبانــی و آراء آن مکتــب اســت .بر
قواعــد مکتــب و پیــروی از بیشـ ِ
ّ
ً
ایــن اســاس کامال پذیرفتنی و طبیعی اســت کــه متکلمی پیرو یک
مکتــب ،برخــی از دیدگاههــای بنیانگذار آن مکتــب را نپذیرد و گاه
ّ
ایســتاری مخالــف آن را برگزینــد .بــرای نمونــه ،اگرچــه رکنالدیــن
الحمــی پیــرو مکتــب ابوالحســین بصــری معتزلــی بوده اســت ،در
َم ِ

تبعیت نکردهّ ،
مــواردی ،وی از رأی بصــری ّ
حتی بــه دیدگاه مکتب
َ َ
14
هش ّ
میه رو آورده است.
رقیب او یعنی ب
در هــر مکتــب و نظــام کالمی ،آنــگاه که بــه صورت مکتــوب درآید،
ّ
مؤلفهها و ارکان زیر قابل شناسایی است:
 -1ســاختار و تبو یــب  -2موضوعــات و مســائل مــورد بحــث -3
ّ
اصطالحات  -4تعاریف  -5مبانی  -6قواعد  -7مدعیات و نتایج
ابوالحســین بصــری یاد کرده اســت .معلوم اســت که منظور از اصطــاح «مذهب» در اینجا
همــان «مکتب» اســت .الوزیــرّ ،
محمد بــن ابراهیم ،ترجیح أســالیب القرآن علی أســالیب
الیونان ،ص .21
 .14بــرای نمونــه در یــک موضــع مالحمــی تصریــح نمــوده در این مســأله کــه نخســتین علم به
خداونــد چه باید باشــد ،در حالی که ابوالحســین بصــری مذهب ابوهاشــم ُج ّبایی را در این
عبدالجبار را اختیار کرده .جالب ّ
ّ
توجه
موضوع اختیار نموده است ،خودش مذهب قاضی
است که با اینکه قاضی خود پیرو ابوهاشم بوده ولی در این مسأله بجای پیروی از ابوهاشم
از دیدگاه ابوالهذیل ّ
تبعیت کرده است« :باب فی ّأول علم باهلل تعالی ،قال أبو علي :هو العلم
ً
محدثا غير جسم .وقال أبو هاشم :هو العلم به على صفة ذاتية ،نحو العلم بأنه
بأن لألجسام ِ
ً
ُ
حدثا .واختــار قاضي القضاة
قدیــم أو قــادر لذاته .وقــال أبو الهذيل :هو العلم بأن لألجســام م ِ
مذهب أبي الهذيل ،واختار شــيخنا أبو الحســين مذهب أبي هاشم ،واخترنا نحن ما اختاره
ّ
ّ
قاضي القضاةَ .».
الحمی الخوارزمی ،رکنالدین ،الفائق فی أصول الدین ،ص .29
الم ِ
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(آموزههــا و اصول اعتقادی)  -8اســتداللها و مســتندات  -9روش

یعنی زمان ظهور نخســتین مکتب کالمی منسجم در ّ
امامیه که آثار
مکتــوب قابــل ّ
توجهــی از آن بازمانده اســت  -تا قــرن یازدهم هجری

بحث و بررسی.

قمری ،پیشنهاد کند.

هر مکتب کالمی بزرگی ممکن اســت در درون خود به چند مکتب

در وهلــۀ نخســت ،طبق یــک دســتهبندی معــروف ،مکاتب کالمی
عمــدۀ ّ
امامیه را باید بر اســاس «روش اســتدالل و تحقیق در مســائل

اشــتراکاتی بــا هــم دارنــد کــه موجــب میشــود همــۀ آنهــا را ذیــل نام
یــک مکتــب کالن درج نماییم .در عین حالّ ،
ممیــزات و افتراقات

کالمی» بهصورت زیر دستهبندی کرد:
 .1مکتب کالم نقلی

اساســی آن مکاتب و جریانهای فکری از یکدیگر موجب میشــود

 .2مکتب کالم عقلی

اســتدالل (عقلــی یــا نقلــی یــا تجربــی)  -10آراء و دیدگاههــای مــورد

دیگــر کوچکتر تقســیم شــود .در این صــورت ،تمــام آن مکاتب تازه،

کــه آنهــا را در قالــب چند مکتــب کوچکتــر بازشناســیم و از یکدیگر

 .1 .2کالم جدلی

متمایــز نماییــم .برای مثال ،میتــوان معتزله را مکتبــی کالن لحاظ

 .2 .2کالم فلسفی

کــرد کــه در ذیــل آن چنــد مکتب کوچکتــر همچون مکتــب بغداد و

ّ
بــر اســاس تقســیم فــوق ،در کالم ّ
امامیــه دو رویکــرد و مکتــب کلـ ِـی
عقلگرایــی و نقلگرایی وجــود دارد .در مکاتب کالمی عقلی ،روش
ً
اســتدالل و تحقیــق ،عقلــی اســت؛ یعنــی اثبــات ّادعاهــا عمدتا بر

بر بنیاد آنچه تقدیم شــد ،به زعم نگارنده« ،اشــتراک در مبانی فکری

اســاس استناد به دالیل عقلی صورت میپذیرد .در مکاتب کالمی

و آراء عقیدتــی و روش پرداخــت بــه علــم کالم» میتوانــد منــاط و

نقلی ،روش اســتدالل و تحقیق ،نقلی اســت؛ بدین معنا که اثبات
تمســک به دالیل نقلی ّ
ّمدعیات بهطور عمده از طریق ّ
اعم از آیات

مکتب بصره قابل شناسایی است.

 -3دستهبندی مکاتب کالمی

معیــار مناســبی بــرای دســتهبندی مکاتــب و گرایشهــای کالمــی و
ّ
طبقهبنــدی متکلمــان امامی قرار گیرد .در عین حال ،معلوم اســت
کــه هر یــک از مکاتــب و گرایشهــای اصلــی کالمی ،به ابتــکار یک
ّ
ّ
یــا چند متکلم برجســتۀ امامی که در منطقۀ جغرافیایی مشــخصی
ّفع ّ
الیت داشــتهاند بنیاد نهاده شــده .بر این اســاس ،برای هر یک از
مکاتب کالمی امامی میتوان یک بنیانگذار و یک ناحیۀ جغرافیایی
اصلــی در نظــر گرفــت .ایــن منطقــۀ جغرافیایی ،هــم ّ
معــر ِف زادگاه
ّ
محــل و مرکــز ّفع ّ
الیتهای
و خاســتگاه مکتــب کالمی اســت و هم
ّ
بیشــتر متکلمــان پیرو آن مکتب را نشــان میدهــد و از این جهات،

و ِروایات انجام میشود.
رویکــرد و مکتــب کالم عقلگرایانــه ،خــود دس ـتکم بــه دو گونــۀ
عقلی جدلی و کالم فلســفی تقســیم میشــود .روش
مختلــف کالم
ِ
ِ
ّ
نقلگرایی نیز مراتب و اقسام گوناگونی دارد که هماکنون مد نظر قرار
ندارد.
ً
کالم رســمی ّ
امامیه در دورۀ میانی ،کالمی عمدتا عقلگرا اســت ّاما

لحــاظ آن میتواند ســودمند واقع شــود .بهطور معمــول ،پس از ابداع

ایــن عقلگرایــی ،در ادوار مختلــف بهگونههای متفاوتــی جلوه کرده
اســت و از ســبک و قالبهای ّ
متنوعی برخوردار بوده که در نتیجه،

یــک مکتــب فکــری ،رواج و پذیــرش آموزههای آن مکتــب به یک یا

مکاتــب کالمــی گوناگونی را نیز پدید آورده اســت .یکی از مهمترین

چند منطقۀ جغرافیایی خاص محدود نمیشــود و ممکن اســت در

پیدایــی ســبکها و روشهــای مختلــف عقلگرایــی در کالم
علــل
ِ
امامیه ،چنانکه پیشــتر اشــاره شــد ،اثرگــذاری شــایان ّ
ّ
توجه مکاتب
ِ

مناطــق مختلف طرفــداران و پیروانی پیداکند .با این وصف ،آنچه
معرفی یــک مکتب از ّ
کــه از حیــث جغرافیایــی در ّ
اهم ّیت بســیار و

ّ
اولویت برخوردار اســت ،زادگاه و نقطۀ تمرکز ّفع ّ
الیتهای پیروان آن
اســتُ .
همچنیــن ،از آنجا که در ادوار گوناگــون ،در مناطق و نواحی

مختلف گرایشهای کالمی متفاوتی ظهور کرده اســت ،بهتر اســت
جهــت تمایز بیشــتر ،در نامگــذاری مکاتب نام بنیانگــذاران آنها نیز
لحاظ شود.
بــر اســاس آنچه ذکر شــد ،نگارنده مایل اســت تقســیمبندی زیر را از
مکاتــب کالمــی ّ
امامیه در قــرون میانی؛ یعنی از اواخــر قرن چهارم -

فکری کالم معتزلی ،کالم اشعری ،فلسفۀ سینوی ،عرفان ابن عربی
ِ
و حکمــت صدرایــی بــر کالم امامــی اســت .اکنون بر اســاس همین
اثرپذیری کالم عقلی ّ
امامیه از مکاتب فکری یادشده ،به دورهبندی
امامیه و ّ
کالم ّ
معرفی مکاتب مختلف آن میپردازیم.
ّ
ـور
پیــش از بیــان ادوار و مکاتــب کالمــی امامیــه ،ایــن نکتــه درخـ ِ
یادآوری است که گرچه پیش از این ،در بعض متون و پژوهشهای
تفکیک میان گرایشهای کالمی ز یــر یا ّ
حتی عناوین
مختلــف ،بــه
ِ
برخــی از ایــن مکاتــب ،اشــاراتی شــده اســت ،نحــوۀ دســتهبندی و
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نامگذاری ادوار و مکاتب کالمی ّ
امامیه به شکلی که در پی میآید،

کالمی پیشــگفته از یکدیگر شــود .در توضیحات بعــدی به برخی از

پیشــنهادی از ســوی نگارندۀ این سطور است .این نحوه نامگذاری
ً
و دســتهبندی بــرای مکاتب کالمی ّ
امامیه ،صرفــا به منظور تفکیک

آثــاری کــه در تشــریح اختالفنظرها میان این مکاتب نوشــته شــده

و تمییــز گرایشهــای کالمــی در ّ
امامیــه صــورت میگیــرد و در متــون
کهــن کالمــی ُچنیــن اســامی و طبقهبنــدی و تفکیکی وجــود ندارد.
ً
طبعــا جای چــون و چرا و ّ
حک و اصالح در خصــوص ّ
جزئیات این
تقسیمبندی هماره باقی است.
اینک دستهبندی ادوار و مکاتب کالمی ّ
امامیه در قرون میانی:
بــه نظر میرســد بتوان برای کالم عقلــی ّ
امامیه در قــرون میانی چهار
دورۀ اصلی متمایز شامل مکاتب زیر را تعریف کرد:

 )1دورۀ کالم معتزلی ّ
امامیه.
ِ

در این دوره ،سه مکتب متمایز زیر قابل شناسایی و تعریف است:
ّ
( )1مکتــب بغداد متقدم (شــیخ مفید [د 413 :ه.ق ].و پیروان
او)
ّ
( )2مکتــب بغــداد متأخــر (شــریف مرتضــی [د 436 :هــ.ق ].و
پیروانش)
ّ
ّ
َّ
(حمصــی رازی [زنــده در 600 :ه.ق].
( )3مکتــب حلــه متقدم ِ
و پیروانش)

 )2دورۀ کالم معتزلی  -فلسفی ّ
امامیه.

ّ
ّ
ّ
شــامل :مکتــب حلــۀ متأخر (خواجــه نصیرالدین طوســی [د672 :
ّ
ّ
هــ.ق ].و علمه حلی [د 726 :ه.ق ].و پیروان آنها).

 )3دورۀ کالم فلسفی ّ
امامیه.

شامل :مکتب قم ّ
(فیاض الهیجی [د 1072 :ه.ق ].و پیروان او).

 )4دورۀ کالم فلسفی  -عرفانی امامیۀ.

ّ
شامل :مکتب اصفهان (ملصدرا [د 1050 :ه.ق ].و فیض کاشانی

[د 1091 :ه.ق ].و پیروان آنها).
بــرای هــر یــک از مکاتــب نامبرده یــک یــا دو بنیانگذار ّ
معرفی شــده
اســت که مبدع آن مکتــب کالمی در ّ
امامیه بهشــمار میآیند و یک
منطقۀ جغرافیایی که آن مکتب در آن تکوین یافته و بالیده است.
چهــار عنصر اصلی زیر که پیشــتر در تعریــف «مکتب فکری» از آنها
یاد کردیم ،در هر یک از مکاتب نامبرده ،قابل شناسایی است:
ّ
 )1مبانــی فکــری و آموزههــای مشــخص و متمایــز که از ســوی یک یا
چنــد بنیانگــذار تعریف و تبیین و تدوین شــده اســت .این تمایزها
ّ
آن انــداز ه متعدد و چشــمگیر هســت که موجــب تفکیک نظامهای
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است اشاره خواهد شد.
 )2متــون اصیل و جامع که بهطور کامل بازتابدهندۀ اندیش ـههای
بنیانگــذاران مکتــب باشــد و الگــو و محور نگاشــتههای بعــدی قرار
گیرد.
 )3پیــروان و حامیانــی کــه اصول فکــری مکتب را پذیرفته باشــند و
آن را ترویج کنند.
 )4استمرار تاریخی در دورهای از زمان.
ُ
همچنیــن بر یکایــک آنها تعریف مختار مــا از «مکتب کالمی» قابل
صدق اســت؛ یعنی هر یک از آنها واجد نظام منســجمی از باورهای
دینی اســت که دس ـتکم پارهای مبانی خــاص و آموزههایی متمایز
ّ
از دیگر نظامهای کالمی دارد و در اثر کوشش متکلمان پیرو آنها ،در
یک دورۀ تاریخی استمرار یافته است.
ّ
اگرچــه ممکــن اســت آن دســته از متکلمــان امامــی کــه آنهــا را
بنیانگذاران مکاتب کالمی ّ
معرفی میکنیم در ارائۀ بیشتر آموزههای
ّ
خــود مبــدع و مبتکر نبود ه باشــند و بســیاری از آنهــا را از متکلمان و
مکاتــب فکری دیگر وام گرفت ه باشــند ،طــرح آن آموزهها در محدودۀ
کالم ّ
امامیــه کاری نــو و ابتکارآمیــز بــوده اســت و بــه هــر روی ،نظــام
کالمی متفاوتی را در ّ
امامیه رقم زده اســت .بر همین اســاس میتوان
ّ
متکلمــان را دس ـتکم در مرزهــای کالم ّ
امامیــه
نظــام کالمــی ایــن
مکتبی متمایز و ابتکاری برشمرد.
روشــن اســت که دســتهبندی یادشــده از ادوار و مکاتب کالم ّ
امامیه
میزان دوری و نزدیکی ،و مشــابهت و مفارقت مکاتب کالمی ّ
امامیه
به یکدیگر را نیز نشان میدهد؛ به این معنا که برای نمونه ،مکاتبی که
امامیه ّ
در دورۀ کالم معتزلی ّ
معرفی شــدهاند ،مشابهتهای بیشتری
بــا یکدیگــر دارنــد در قیاس بــا مکاتبی کــه در دورههای بعــدی پدید
ً
آمدهاند .طبعا هر قدر از این دوره فاصله گرفته شــده است ،مکاتبی
کــه در کالم ّ
امامیــه تکویــن یافت ـه ،اختالفات و تمایزات بیشــتری نیز
نســبت به آن مکاتب نخســتین پیدا کرده است .در نتیجه ،مکاتب
دســتهبندی شده در ذیل دورۀ کالم معتزلی امامی ،بیشترین تفاوت
عرفانی مکتب اصفهان دارد.
و تمایز را با کالم فلسفی -
ِ
بــه عقیــدۀ نگارنــده دســتهبندی ارائهشــده از ادوار و مکاتــب کالم
ّ
یهــای فکــری و
امامیــه میتوانــد تــا حــدود ز یــادی نشــانگر مرزبند 
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مختلــف پدیدآمده در اندیشــۀ ّ
امامیه در
گرایشهــای کالمی اصلی
ِ

ّ
آن بر اساس برخی نسخههای بازمانده از اثر به قطبالدین سبزواری

قرون میانی باشــد .در حقیقت ،بر اســاس این تقسیمبندی میتوان
ّ
بیشــتر متکلمان رسمی امامی را بر بنیاد گرایش کالمی آنها ،در ذیل
ّ
یکی از مکاتب پیشــگفته مندرج کرد و ّ
خط فکری آنها را مشــخص
ِ
ّ
نمــود .با ایــن وصف ،همچنان ممکن اســت متکلمانی باشــند که

نســبت داده شده است  -ترکیبی از گرایشها و نگرشهای فلسفی

در چارچوب دســتهبندی یادشــده نگنجند یا بر اساس آ گاهیهای
موجــود نتوانیــم اکنــون در خصــوص گرایــش کالمــی آنها اظهــار نظر
َ
قطعــی کنیم .بــرای نمونه ،ابن ابی جمهور احســایی (د :پس از 904
ّ
ه.ق ).با ترکیب کالم و فلســفۀ مشــایی و اشــراقی و عرفان توانســت
سبک کالمی ویژهای را در نگارش آثار کالمی ابداع کند ولی سبک
او نه پیروانی پیدا کرد و نه استمرار تاریخی یافت .از اینرو نمیتوان
منهــج او را به عنوان یک «مکتب کالمــی» ّ
معرفی کرد ،همانطور که
نمیتوان او را در ذیل یکی از مکاتب پیشگفته جای داد.
ّ
به همین نحو برخی متکلمان یا نگاشــتههای کالمی را میشناسیم
ّ
کــه نمیتــوان آنها را بر اســاس مال کهای مشــخص شــده ذیل یکی
ً
از مکاتــب کالمــی یادشــده قــرار داد؛ چــون نگــرش و نگارش نســبتا
ّ
متفاوتــی بــا آثار مکاتب مزبور دارند .اینگونه متکلمان و نگاشــتهها
بیشــتر آنها بهطور خاص به بازۀ زمانی حدود نیمۀ دوم قرن ششــم
که
ِ

و سرتاســر قرن هفتم هجری قمــری ،یعنی زمان تالقی و حضور چند
ّ
ّ
مکتــب کالمــی مختلف  -مثل مکتب بغــداد متأخر و مکتب حله
ّ
ّ
ّ
ّ
متأخر  -در صحنۀ کالم ّ
امامیــه تعلق دارند،
متقــدم و مکتــب حلــۀ
ویژگیها و خصائصی چند گونه از خود نشــان میدهند و ترکیبی از
روشهــا و نگرشهــای کالمــی دو مکتب از مکاتب کالمی یادشــده

در آنها قابل تشــخیص اســت .برخی از این آثار مثل رســالۀ مشــکوة
ّ
َ
الیقیــن فــی اصــول الدیــن منســوب بــه علــی بــن محمــود ِح ّمصــی
ّ
َ
فرزند ســدیدالدین محمود ِح ّمصی رازی - ،چنانکه گفته شــده-15
َ
ترکیبی از گرایشها و نگرشهای َبهشمی 16و فلسفی (یعنی :ترکیبی
ّ
ّ
ّ
از خصائــص مکتــب بغداد متأخــر  +مکتب حلۀ متأخــر) را دارند و
برخی دیگر مثل رسالۀ کوتاه الخالصة فی علم الکالم - 17که تألیف
 .15نگرید به :انصاری ،حســن« ،کهنترین واکنش به فخر الدین رازی؟ بررســی کوتاهی درباره
کتاب مشکوة الیقین فی اصول الدین» ،منتشر شده در:
http://ansari.kateban.com/post/3706

َ
 .16مــراد از گرایــش َبهشــمی ،گرایشــی کالمــی منســوب بــه ابوهاشــم ُج ّبایی معتزلــی (د321 :
ّ
ه.ق ).است که طرفداران بسیاری در میان معتزله و ّ
امامیه و زیدیه داشته است.
ّ
 .17این رساله چند مرتبه با مشخصات زیر تصحیح و منتشر شده است:
ّ
 )1ســبزواری ،قطبالدیــن ،الخالصــة فــی علــم الــکالم ،تحقیق :رضــا مختــاری و یعقوبعلی
ّ
ُبرجی ،چاپ شــده در :میراث اســامی ایران ،دفتر اول ،صص ( 365 - 339این تصحیح
ّ
بر اساس سه نسخه متأخر از اثر انجام پذیرفته است).
ّ
السید ّ
الدین ،الخالصة فی علم الکالم ،تحقیقّ :
محمد رضا الحسینی
 )2الســبزواری ،قطب
الجاللــیّ ،
مؤسســة آلالبیــت علیهم الســام إلحیاء التــراث 1432 ،ه.ق( .این ویراســت بر
بنیاد شــش نســخه ارائه شــده است و برترین طبع اثر بهشــمار میآید و ارجاعات بعدی ما به

و مکتــب ابوالحســین بصری را (یعنی :ترکیبــی از خصائص مکتب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حلــه متقــدم  +مکتــب حلــۀ متأخــر) .ایــن گونــه متکلمــان و آثار را
ً
ّ
َ َ
ـمی مکتــب بغــداد متأخر درج
نــه میتــوان دقیقــا در ذیل کالم بهشـ ِ
ّ
ّ
ّ
نمــود ،نه میتــوان آنها را در زمرۀ متکلمان و آثــار مکتب حله متقدم
ّ
ً
برشــمرد و نــه کامــا قابــل انــدراج تحــت نظــام کالمــی مکتــب حلۀ
ّ
متأخر هستند ،بلکه آثاری بینابین با خصائصی ترکیبیاند که باید
ّ
ّ
جداگانه مد نظر قرار گیرند و ارزیابی شوند .ظهور اینگونه متکلمان
یهــای نامبــرده در بــازۀ زمانــی یادشــده کــه زمان
و رســالهها بــا ویژگ 
ّ
حضــور گرایشها و مکاتــب کالمی مختلف در عرصــۀ کالم امامیه
اســت و آراء و دیدگا ههــای کالمــی تمامــی ایــن مکاتــب در فضــای
اندیشــۀ کالمی ّ
امامیه ،بهدرجات مختلف ،مطرح و متداول است،
امری طبیعی به نظر میرسد.
درخــور ذکــر دیگــر در بــاب تقســیمبندی یادشــده از مکاتــب
نکتــۀ
ِ
کالمــی ّ
امامیــه اینکــه به گمــان راقم این ســطور ،برخــاف نظر برخی
ّ
محققان ،فیلسوفان مکتب فلسفی شیراز ،یعنی عالمانی چون َس ّید
ّ
صدرالدین َد َ
شــتکی (د 903 :ه.ق ).معروف به َسـ ّـید َسـ َـند ،و فرزند

ّ
ّ
او غیاثالدیــن منصــور َدشـ َـتکی (د 949 :ه ـ.ق ).و شــمسالدین
ّ
ّ َ
محمــد خفری (د 942 :ه ـ.ق ).و نجمالدین حاجی محمود نیریزی
ّ
(د :پــس از  943ه ـ.ق ).و فخرالدیــن َســماکی (د 984 :ه ـ.ق ).از
ّ
چارچــوب متکلمــان امامــی خــارج هســتند و نبایــد آنهــا را در زمــرۀ
ّ
متکلمان رسمی امامی بهشمار آورد گو اینکه آنها گاه به موضوعات
و مباحث کالمی نیز پرداختهاند.
گذشــته از تردیدهایــی که در باب تشـ ّـیع امامی برخی از فیلســوفان
شــیراز وجــود دارد ،نگرشهــا و نگارشهای آنان رویکــرد و وجههای
کالمــی از آنــان را نشــان نمیدهــد .در واقــع ،از مجموع نگاشــتهها و
اندیشــههای هر یک از این فیلســوفان هیچ نظام کالمی کاملی قابل
ترسیم نیست .همچنین ،نگاشتههای آنها بهطور عمده دربردارندۀ
روش و مضمونــی فلســفی اســت و جز چند رســالۀ اعتقــادی کوتاه،
هیــچ اثــر کالمــی جامعی کــه نشــانگر تفاصیــل آراء عقیدتــی آنها در
ّ
ّ
کلیۀ مســائل کلی و جزئی علم کالم باشــد در دســت نداریم .بیشــتر

ّفع ّ
الیــت کالمــی ایــن فیلســوفان ،بــه بحــث در بــاب براهیــن اثبات

واجــب الوجــود و نیز به شــرح و حاشــیه بر مباحث مطــرح در تجرید
این رساله نیز به همین چاپ است).
ّ
الدیــن ،الخالصــة فــی علــم الکالم ،چاپ :شــیخ ّ
محمد رضــا انصاری
 )3الســبزواری ،قطب
قمی ،منتشر شده در :عقیدة الشیعة ،صص .412 - 393
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در تحقیقـــــات کالمـــــی،
نخستین نکتهای که باید در
ّ
خصوص متکلمان و آثار آنها
مورد ّ
توجه قرار گیرد این است
ّ
که هر متکلمی به چه مکتب و
جریـــــان کالمی ،وابســـــتگی و
ّ
تعل ــــق فکری داشـــــته و آثار او
در چه سبک و بر کدام روش
کالمی به نگارش درآمده و با
چه آثار دیگری همخانواده و
همرده اســـــت .این شناخت
تنها زمانی حاصل میشـــــود
ّ
ک ـ ــه دســـــتهبندی متکلمـــــان
و تعییـــــن طبقـــــات آنهـــــا ،بر
اس ـ ــاس گرایشهـــــای فکری
آنان صـــــورت پذیـــــرد ،نه بر
مبن ــــای منطقـــــۀ جغرافیایی
زندگی یـــــا دورۀ حیات آنها.

ـاد خواجــه نصیــر منحصــر بــوده کــه همین شــروح و حواشــی هــم بیشــتر ناظر بــه موضوعات فلســفی و
االعتقـ ِ
طبیعی ،و به اصطالح «امور ّ
عامه» ،بوده اســت نه مباحث اعتقادی .با این حســاب ،به نظر میرســد اندراج
ّ
ّ
ّ
متکلمان امامی چندان ّ
موجه نباشد .علمه جال لالدین دوانی (د 908 :ه.ق ).نیز
این فیلســوفان در ســلک
ّ
ّ
وضعیت را داشــته اســت و ِعالوه بر این ،در خصوص تشـ ّـیع او نیز تردیدهایی بسیار جدی
تا حدودی همین
ً
ّ
ّ
ّ
وجود دارد و بل تسنن اشعری او تقریبا قطعی است .با این حال ،عدهای از محققان اصرار بر طبقهبندی این
ّ
فیلسوفان در زمرۀ متکلمان امامی دارند و معتقدند برای آنها باید یک مکتب کالم فلسفی با گرایش اشراقی
ّ
لحاظ نمود .به نظر میرســد داوری قطعی در باب لحاظ یا عدم لحاظ فیلســوفان شــیراز در جرگۀ متکلمان
ّ
ّ
امامــی منــوط به چاپ و بررســی کل ّیۀ آثار این فیلســوفان و نیــز تعریف ما از «متکلم امامی» باشــد .به هر روی
ً
نگارنده بر اساس آ گاهیهای موجود ترجیح میدهد فیلسوفان شیراز را فعال در دستهبندی پیشنهادی خود
از مکاتب امامی لحاظ نکند و ّ
البته این امر به معنای نادیده انگاشــتن آثار کالمی و تأثیرات اندیشــگی آنان
بر کالم شیعه نیست.
ّ
مقدمات ،در ادامه ،توضیح مختصری دربارۀ هر یک از ادوار و مکاتب کالم ّ
امامیه تقدیم میشود.
پس از این

 -1-3مکتب کالم نقلی

این مکتب به لحاظ تاریخی نمودار نخســتین مرحله و ســبک کالمی در تاریخ کالم ّ
امامیه است .شاخصۀ

اصلــی ایــن مکتــب ،نصگرایی یــا نقلگرایی در پرداخت به مســائل اعتقادی اســت؛ بدین معنــا که در این
مکتــب ،نصــوص دینــی ّ
اعم از آیــات و ِروایات ،منبــع و مرجع اصلی برای شــناخت و تبیین معــارف الهی و
معتقدات اسالمی بهشمار میرفته است.
ّ
کالمی خاص را برای فهم و تبیین مســائل اعتقادی برگزیدند اغلب محدثانی بودند
ســبک
عالمانی که این
ِ
ِ
ّ
روش صحیح فهم و تقریر مسائل
که آشــنایی کامل با نصوص دینی امامیه داشــتند و همچون مسائل فقهیِ ،
ِ
ّ
اعتقادی را رجوع به آیات قرآن و احادیث ّ
ائمه (علیهم ّ
السالم) و استناد به آنها میدانستند .بیشتر محدثانی
کــه ایــن روش نقلگرایانه را برای تحقیق در مســائل اعتقادی در پیش گرفته بودنــد به ّ
حجیت اجمالی عقل،
هم به عنوان یک ابزار در درک نصوص و هم به عنوان یک منبع مهم در شــناخت حقایق باور داشــتند ،ولی
در نزد آنها آنچه َاصالت و ّ
نقلی موجود در قرآن و مجامع روایی شیعه
اولویت داشت همان دالیل و
نصوص ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
متکلمان ّ
امامیــه به معنای ضد ّیت و ســتیز آنها با عقل و
بــود .بنــا بــر ایــن ،نقلگرایی این دســته از محدث -
اندیشــههای عقلــی نیســت ،بلکــه تنها بــه معنای نصمحور بــودن مباحث کالمی ارائه شــده از ســوی آنها و
ّ
اتکای بیشتر آنان به دالیل نقلی در برابر دالیل عقلی و به تعبیری ترجیح دالیل نقلی بر عقلی است.
ّ
بهطور خالصه ،مهمترین اصول فکری متکلمان مکتب کالم نقلی عبارتست از:
َ
ّ َ
مرجعیت اخبار و احادیث در کشف و تبیین معارف دینی.
 .1باور به
 .2اذعان به ّ
حج ّیت خبر واحد و استناد به آن در تبیین مسائل کالمی.

 .3اعتقاد به تقدیم و ترجیح دلیل نقلی بر دلیل عقلی به هنگام تعارض آنها با یکدیگر.
یکــی از بنیادیتریــن اختالفات معرفتشــناختی میــان مکتب کالم نقلی با مکتــب کالم عقلی به ّ
حج ّیت
ّ
ّ
ّ
ّ
متکلمان ،و عــدم ّ
یگــردد .از نظر محدثان،
حج ّیت آن نزد متکلمــان عقلگرا بازم 
خبــر واحــد نزد محــدث -
خبر واحد ّ
حجت اســت و در مســائل و موضوعات دینی ّ
اعم از فقهی و کالمی میتوان به آن اســتناد کرد .در
ّ
ّ
شدت منکر ّ
حج ّیت خبر واحد در حوزۀ اعتقادات بودهاند و استفاده از آن
مقابل ،بیشتر متکلمان عقلگرا به
ّ
را در مسائل عقیدتی جایز نمیدانستهاند .به باور این دسته از متکلمان ،از آنجا که:
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الف) در مســائل اعتقادی ،باید برای انســان باور یقینی و قطعی حاصل شــود ،بنا بر این ،در
ّ
ادلۀ یقینآور ّ
حجت است.
این مسائل فقط

ب) خبر واحد در صورت معتبر بودن ،تنها مفید ّ
ظن است و یقینآور نیست.
پس :خبر واحد ّ
حجت نیست و استناد به آن در مسائل اعتقادی جایز نمیباشد.

ّ
بر همین اســاس ،متکلمان عقلگرا اســتناد به بســیاری از ِروایات و احادیث را صحیح ندانســته ،در نتیجه
ّ
ّ
ّ
مان امامی که به
نا گزیر از رجوع به عقل و استداللهای عقلی در مباحث کالمی شدند .اما محدث  -متکل ِ
ّ
حج ّیت و اعتبار خبر واحد باور داشتند ،بهترین روش در فهم و تبیین معارف اعتقادی را استناد و استدالل
به نصوص دینی و گفتارهای ّ
ائمه (علیهم ّ
الســام) میدانســتند .از نظر ایشــان ،مادامی که احادیث امامان
معصوم (علیهم ّ
الســام) در اختیار ما قرار دارد و مســائل اعتقادی بر اســاس آنها قابل تبیین اســت ،نیازی به
عقلی خطاپذیر نیست.
استداللهای
رجوع و استناد به عقل و
ِ
ِ
ّ
ُ
تعارض دلیــل نقلی با دلیل عقلی ،حکم به طرد
مان عقلگرا که به هنگام
همچنیــن ،برخــاف عقیــدۀ متکل ِ
ِ
ّ
ّ
گاه ُچنیــن تعارضی ،دلیــل نقلی را بر
دلیــل نقلــی و اخــذ دلیــل عقلی مینمودنــد18؛ محدث  -متکلمــان به ِ
عقلی ترجیح میدادند.

بهتریـــــن طری ـ ــق ب ـ ــرای
دســـــتهبندی مکاتب کالمی
ّ
امامیـــــه ،طبقهبن ـ ــدی آنه ـ ــا
شه ـ ــا و مبانی
بر اســـــاس رو 
ّ
کالمی متکلمان اس ـ ــت یعنی
«اشـــــترا ک در مبان ـ ــی فکری
و آراء عقیدت ـ ــی و روش
پرداخـــــت بـــــه عل ـ ــم کالم»
میتوانـــــد من ـ ــاط و معی ـ ــار
مناســـــبی برای دس ـ ــتهبندی
مکاتـــــب و گرایشه ـ ــای
کالمـــــی و طبقهبن ـ ــدی
ّ
متکلمـــــان امامی ق ـ ــرار گیرد.

اختالفــات مبنایــی میــان دو مکتــب کالم نقلــی و کالم عقلــی ،نگرشها و
بهطــور طبیعــی بــه دلیــل همیــن
ِ
ّ
اندیشــههای کالمــی متکلمــان ایــن دو مکتــب نیــز بــا یکدیگر تفاوتهای آشــکاری پیــدا کــرده و در مواضع
ّ
ّ
ّ
تضــاد فکــری را میتــوان در تقابل
تضــاد بــا یکدیگــر قــرار گرفتــه اســت .نمونــهای از ایــن تقابل و
متعــددی در
ّ
دیدگاههــای متکلمــان دو مکتــب کالم نقلگــرای قــم و کالم عقلگــرای بغــداد مشــاهده کرد 19.یــک نمونه از
ایــن تقابلهــاّ ،رد ّیــۀ شــیخ مفید (د 413 :ه.ق - ).به عنــوان یکی از رهبران مکتــب کالم عقلگرای ّ
امامیه در
اعتقادات شیخ صدوق (د 381 :ه.ق ،).برجستهترین نمایندۀ
بغداد  -موسوم به تصحیح االعتقاد بر رسالۀ
ِ
20
مکتــب کالم نقلگــرای ّ
امامیــه در قم اســت که اختالفات فکــری این دو مکتب را بهخوبی نشــان میدهد.
بخش قابل ّ
اعتقادات شیخ صدوق بیان کرده
توجهی از نقدهایی که شیخ مفید در تعلیقات خود بر کتاب
ِ

اســت از تفاوتهای مبنایی میان آن دو در پذیرش ِروایات ناشــی میشــود .شیخ مفید بارها جناب صدوق
ّ
ّ
21
را به دلیل اعتماد و ّ
فهم وی
تمسک به اخبار آحاد و شاذ در اثبات مدعیات کالمی  ،یا عدم درایت و سوء ِ
از آن ِروایــات و عــدم تمییــز میان احادیث صحیح و ســقیم و نیز عمل به ظواهر احادیــث متعارض نکوهیده
استُ 22.
همچنین ،شیخ مفید در برخی از مسائل ،بر شیخ صدوق به جهت پذیرش اخباری که مدلول آنها
ً
 .18شــیخ مفید در همین زمینه خاطرنشــان کرده اســت که« :إن وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول أطرحناه لقضية العقل بفساده» .الشیخ المفید،
محمد بن ّ
ّ
محمد ،تصحیح االعتقاد ،ص .149
جباریّ ،
 .19در این خصوص نگرید بهّ :
محمدرضا ،مکتب حدیثی قم ،صص .450 - 444
ّ
علمه شــیخ ّ
محمدرضا جعفری بر این اعتقاد بوده اســت که موارد اختالفنظر فکری میان شــیخ مفید و شــیخ صدوق در مقایســه با موارد
 .20مرحوم
ّاتفاقنظــر آنهــا انــدک اســت و ایــن دو دانشــمند در اصول عقیدتــی و ّ
جزئیات آن اختالف چندانی نداشــتهاند و بیشــتر اختالفات آنهــا مربوط به نوع
ّ
اســتدال ل و ّ
کیفیــت اســتدال ل بــر آراء عقیدتی اســت« :والدراســة المقارنة بيــن (اعتقادات اإلماميــة) ،وما علق عليه شــيخنا المفيــد في (تصحيح
ّ
ّ
اإلماميتين ،إل في موارد اختلفا
االعتقاد) لتكشــف عن االتفاق في أصول العقيدة وتفاصيلها بين ما يســمى بالمدرسة الحديثية والمدرسة الكالمية
ّ
جد ًا ،إن قيســت بالنســبة إلــى موارد االتفاق .نعم :الفارق إنما يكون في ّ
نوعية االســتدال ل ،وكيفية ســوق الدليــل والبرهنة على الرأي
فیــه وهــي قليلة
االعتقادي .».الجعفریّ ،
اإلمامیة ،نشأتهّ ،
ّ
تطو ره ،وموقع الشیخ المفید منه» ،تراثنا ،السنة الثامنة ،محرم  -جمادی الثانیة
محمدرضا« ،الکالم عند
 ،1413العدد  1و  ،2صص  .159 - 158ارزیابی این دیدگاه ّ
البته نیازمند پژوهشی مستقل در این موضوع است.
 .21برای نمونه شــیخ مفید در یک موضع خاطرنشــان کرده اســت« :عول أبو جعفر رحمه اهلل في هذا الباب على أحاديث شــواذ لها وجوه يعرفها العلماء
ً
ّ ً
متى ّ
محصال و قد كان ينبغي له لما لم يكن يعرف للقضاء معنى أن يهمل الكالم فيه» .الشــیخ المفید،
صحت و ثبت إســنادها و لم يقل فيه قوال
محمــد بــن ّ
ّ
محمــد ،تصحیــح االعتقاد ،ص  .54نیز نگرید به ص  63که میگوید« :الذي رواه أبو جعفر عن أبي الحســن موســى (ع) في االســتطاعة
ً
ً
حديث شاذ» و نیز ص  123که یادآور شده است« :الذي ذهب إليه أبو جعفر في هذا الباب أصله حديث واحد ال يوجب علما و ال عمال».
 .22بــرای مثــال شــیخ مفیــد یکجــا اینگونه از روش و نگرش شــیخ صدوق انتقاد کرده اســت« :الذي ذكره الشــيخ أبو جعفر رحمه اهلل فــي هذا الباب ال
يتحصل و معانيه تختلف و تتناقض و السبب في ذلك أنه عمل على ظواهر األحاديث المختلفة و لم يكن ممن يرى النظر فيميز بين الحق منها و
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مخالف با استداللهای عقلی است خرده گرفته است.
بــه هــر روی در ّ
امامیــه ،مکتب و مســلک کالمی نقلگرا نخســت در
ّ
محــل نقــل و نشــر احادیــث ّ
ائمــه (علیهم ّ
الســام) بود
مناطقــی کــه
َ
َ
و راویــان اخبــار در آن نواحــی حضــور ّفعال داشــتند شــکل گرفت و
ســپس به مناطق دیگر گســترش یافت .شــهرهای کوفه ،بغداد ،قم و
ّ
محل حضور و ّفع ّ
الیت راویان و مشــایخ حدیثی
ری بــه دلیل اینکه
امامیــه بود مناطق اصلی رواج مکتب کالم نقلگرا یا حدیثی ّ
ّ
امامیه
شناخته میشدهاند.
ّ
نقلــی کوفــه در ســایۀ تالشهــای عالمــان و محدثــان
مکتــب کالم ِ
َ
َ
بزرگــی همچــون ابــان بــن تغلــب بــن ربــاح کوفــی (د 141 :هــ.ق،).
ّ
محمــد بــن مســلم (د 150 :هــ.ق ،).و ُز رارة بــن أعیــن (د 150 :ه.ق).
مکتب حدیثــی فقط برخی مکتوبات جزئی
شــکل گرفت 23.از این
ِ

و منقــوالت حدیثــی با مایههــای اعتقادی برجا مانده اســت و هیچ
نگاشــتۀ حدیثی  -کالمی ّ
مدو ن و منســجمی مانند آنچه که بعدها
ِ
در مکتــب قــم بــر دســت شــیخ کلینــی و شــیخ صــدوق پدیــد آمد،
از ایــن حــوزۀ علمــی بــه دســت ما نرســیده تــا بتوانیــم بر اســاس آن،
مکتبــی حدیثــی  -کالمــی برای کوفــه ّ
معرفی کنیم و شــاخصههای
آن را برشــماریم .با این وصــف ،برخی معتقدند که «بر خالف برخی
ً
ّ
کامال مدرســهای کالمی با روششناسی ّ
خاص خود،
تلقیها ،کوفه
ّ
جریانهــای گوناگــون کالمــی ،متکلمــان سرشــناس و تــراث فکری
ّ
جریــان محدود خالصه
و کالمــی بــوده و در چنــد فرد متکلــم یا یک
ِ
نمیشــده اســت» .24به گفتۀ ایشــان در این مدرسۀ کالمی ،به غیر از
ّ
ّ
متکلمان ّ
نظریهپردازی همچون
جریان محدثانی که از آنها یاد شد،
ُزرارة بن أعین کوفی ،مؤمن الطاق ،هشام بن سالم و هشام بن حکم
ّ
نیــز حاضــر بودهاند که در مقابــل جریان محدثان کوفی قرار داشــتند

و نخســتین گروه در تاریخ کالم اســامی هســتند که به «کالم نظری»
تحلیل عقالنــی معارف
میپرداختنــد؛ یعنــی در پــی ارائــۀ تفســیر و
ِ

شیعی در یک دستگاه معرفتی برمیآمدند.

25

در آغاز ســدۀ ســوم هجری قمــری و همزمان با از رونــق افتادن کوفه،
بخــش عظیمــی از میــراث حدیثــی شــیعه به قــم منتقل شــد و از آن
ّ
ّ
ّ
متکلمــان ّ
امامیه و محــل تدوین آثار
پــس قم مرکــز اصلی محدث -
الباطل و يعمل على ما يوجب الحجة و من عول في مذهبه على األ قاويل المختلفة و تقليد
الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه» .همان ،ص .49
 .23دربــارۀ مکتــب کوفه و جریانهای فکری  -کالمی مختلف آن رجوع کنید به :ســبحانی،
ّ
محمدتقی و دیگران ،جستارهایی در مدرسۀ کالمی کوفه ،سرتاسر کتاب.
ّ
 .24اقوام کرباســی ،اکبر« ،مدرســۀ کالمی کوفه» ،مجلۀ نقد و نظر ،سال هفدهم ،شمارۀ ّاول،
بهار  ،1391پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ص .62
 .25همان ،ص .47
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حدیثــی  -کالمــی گردید 26.مکتب قم از لحــاظ منهج کالمی ادامۀ
ّ
محدثــان کوفه بــود که بــا التــزام و ّ
تکیه بر
جریــان حدیثــی  -کالمــی
نصوص دینی به تبیین معارف شــیعی میپرداختند 27.دانشمندان
عبدالر ٰ
ّ
حمــن قمــی ،ابراهیم بن
و راویــان بزرگــی همچــون یونــس بــن
َّ
ّ
هاشــم قمی ،علی بن ابراهیم قمی ،ابو جعفر محمد بن حســن فروخ
محمــد بــن حســن بــن احمــد ابن ولیــد قمــیّ ،
َص ّفــار قمــیّ ،
محمد

بــن خالــد برقــی و احمد بــن ّ
محمد بــن خالد برقــی از برجســتهترین
ّ
ّ
محــدث  -متکلمــان ّفعــال در قم بهحســاب میآیند 28کــه با وجود
اختالفــات فکــری کــه گاه بــا یکدیگــر داشــتند ،جملگــی در ترویج
روایــات اعتقادی ،و تبیین مواضع عقیدتی ّ
ائمه (علیهم ّ
الســام) بر
ِ
29
اساس احادیث مأثوره نقش بسزایی داشتند.
ّ
ّ
آثــار حدیثــی  -کالمـ ِـی تدوین شــده بر دســت محــدث  -متکلمان

خانــدان برجســتۀ اشــعریان قمــی ،30که بــه نوعی بنیانگــذار مکتب
حدیثــی قــم نیز بودند ،در تکامل مکتب کالم نقلگرایانۀ ّ
امامیه تأثیر
فراوانی داشت.
خانــدان بابو یــه از دیگر دانشــمندانی بودند که مســلک کالم نقلی را
در قــم ترو یــجدادند .علی بن حســین بن موســی بن بابو یــه (د329 :
ّ
هــ.ق ).پدر شــیخ صــدوق و صاحب آثــار متعددی کــه از آن جمله
تنهــا کتاب اإلمامة والتبصــرة من الحیرة بازمانده اســت ،و مهمتر
31

ـود شــیخ صــدوق (د 381 :ه.ق ).کــه نگارشهای حدیثی
از او ،خـ ِ
ّ
 کالمــی قابلتوجهی مثل دو رســالۀ االعتقــادات و الهدایة و نیز آثارّ
مبســوطی چون کتــاب التوحید و کتاب کمالالدیــن و تمامالنعمة
از او به یادگار مانده اســت هر یک به نوبۀ خود ســهم چشــمگیری در
تکوین مکتب کالم نقلی ّ
امامیه در قم داشتند.
ّ
در سایۀ تالشهای این محدثان شاید برای نخستین بار در مکتب
قــم بود کــه احادیث اعتقــادی ّ
امامیه در یک نظام جامع و منســجم
ّ
 .26ســبحانیّ ،
محمــد تقــی« ،کالم ّ
امامیــه :ریشــهها و رویشهــا» ،مجلــۀ نقــد و نظــر ،ســال
هفدهم ،شمارۀ ّاول ،بهار  ،1391پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،ص .31
ّ
 .27طالقانیّ ،
سید حسن« ،مدرسۀ کالمی قم» ،مجلۀ نقد و نظر ،سال هفدهم ،شمارۀ ّاول،
بهار  ،1391پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم ،صص .66
ّ
ّ
 .28برای آشنایی با مکتب قم و محدثان و آثار حدیثی  -کالمی متعلق به این مکتب نگرید
به :جباریّ ،
محمدرضا ،مکتب حدیثی قم ،سرتاسر اثر.
 .29بــرای آ گاهــی اجمالــی از اندیشــههای کالمــی مطرح در مکتــب کالمی قم نــگاه کنید به:
ســبحانیّ ،
محمدتقــی و دیگــران ،جســتارهایی در مدرســۀ کالمــی قــم ،سرتاســر کتــاب؛
عابدی ،احمد ،مکتب کالمی قم ،چاپ نخست ،نشر زائر ،قم 1384 ،ش؛ طالقانیّ ،
سید
ّ
حسن« ،مدرسۀ کالمی قم» ،مجلۀ نقد و نظر ،سال هفدهم ،شمارۀ ّاول ،بهار  ،1391صص
.89 - 66
تشــیع نگرید به :ســر لک ،علی ّ
 .30به منظور آشــنایی با این خاندان و خدمات آنها به ّ
محمد،
اشعریان و تأسیس نخستین دولتشهر شیعه ،چاپ نخست ،نشر ادیان ،قم 1392 ،ش.
ّ
حققه :السـ ّـید ّ
محمد
 .31ابــن بابویــه قمــی ،علی بن الحســین ،اإلمامة والتبصرة مــن الحیرة،
رضا الحسینی ،الطبعة الثانیةّ ،
مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث ،بیروت 1407 ،ق.
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شــکوفایی مکتــب قــم،
عصــر
گــردآوری و تبویــب شــد .در همیــن
ِ
ِ

حدیثــی اعتقادی  -فقهی شــیعه ،یعنی کتاب
مهمتریــن مجموعۀ
ِ
َُ
َُ
32
ّ
کافـ ِـی کلینــی تدوین شــد .ابوجعفــر محمد بن یعقــوب کلینی (د:
 329ه.ق ).در این کتاب ،ساختاری را برای منظومۀ کالمی ّ
امامیه
وایات اهل بیت (علیهم السالم) ارائه کرد که بعدها مورد
بر اساس ِر ِ
ّ
استقبال شیخ صدوق در کتاب التوحید و علمۀ مجلسی در بحار
األنوار قرار گرفت.

33

نقلی مجال طرح یافته است.
ً
مکتــب قــم احتمــاال پس از مهاجرت شــیخ صدوق بــه ری از تکاپو
بــاز ایســتاد و میراث علمــی بازمانده از آن به دو مدرســۀ ری و بغداد
منتقــل شــدّ 40.
ــی مکتب
قــوت یافتــن و گســترش کالم
عقلی معتزل ِ
ِ
َ
َ َ
ـمی شــریف مرتضــی ،کــه آموز ههــای آن تــا
بغــداد بهویــژه کالم بهشـ ِ
ّ
ّ
حدود زیادی در تقابل و ستیز با تعالیم مکتب محدث  -متکلمان
قــم بــود ،و همچنیــن مهاجرت برخــی از بزرگان مکتــب قم همچون

شــیخ صدوق نیز نخســتین اعتقادنامههای ّ
امامیه را که در بردارندۀ

شــیخ صــدوق از ایــن شــهر ،بــه احتمــال ز یــاد در افــول ایــن مکتب

همــۀ ارکان اصلــی اندیشــۀ شــیعی اســت در دو اثر االعتقــادات 34و

تأثیرگذار بوده است.

الهدایة 35به رشــتۀ تحریر درآورد 36و توانســت نظامی جامع از عقائد
ّ
امامیــه را بر اســاس نصــوص آیات و ِروایــات تدوین و ارائــه نماید .او
اگرچه در تحریر مسائل اعتقادی در وهلۀ نخست به ِروایات امامان
شــیعه ّ
تمسک جســته اســت ،از اســتداللهای عقلی و ایستارهای
ّ
کالمی متکلمان عقلگرا بهویژه معتزله آ گاهی خوبی داشته است و
در قســمتهایی از کتاب التوحید پس از استناد به ِروایات ،به نقل
ّ
و بررســی آن اســتداللهای عقلــی و آراء متکلمــان معتزلی پرداخته
اســت 37.در برخــی از تحقیقــات ّ
حتــی بــه اثرپذیری شــیخ صدوق
در برخی موضوعات از دیدگاههای معتزلیان اشــاره شــده اســت.
بــرای نمونــهَ ،مک ِدرموت خاطرنشــان کرده که بررســی نحــوۀ طرح و

38

تبییــن آمــوزۀ عــدل الهــی در کتــاب التوحیــد حاکی از آن اســت که
ّ
ایــن کتــاب در دورۀ متأخــری از حیــات علمی شــیخ و در زمانی که
وی در ارتباط و تماس نزدیکتری با اندیشۀ معتزلی بوده نوشته شده
اســت 39.با این وصف ،بررســی آثار شــیخ صدوق نشان میدهد در
این نگاشــتهها محور استداللهای شــیخ ِروایات امامان (ع) است
و اســتداللهای عقلی تنها بهطور فرعی و استطرادی در ذیل دالیل
ّ
شــخصیت علمــی و آثار او
 .32اگرچــه کلینــی در ری بالیــده و بعــد هــم بــه بغــداد رفته اســت
تحتتأثیــر مکتــب حدیثــی قم شــکل گرفته اســت ،بدیــن معنا کــه  -همچنانکه از اســناد
احادیــث کتــاب کافی بر میآید  -او از روایات شــیعه در قم و از مشــایخ حدیثی قم بهره برده
و لذا دانش وی را باید محصول مدرسۀ قم بدانیم .نگرید به :طالقانیّ ،
سید حسن ،مدرسۀ
کالمی قم ،ص .73
 .33سبحانیّ ،
محمد تقی« ،کالم ّ
امامیه :ریشهها و رویشها» ،ص .31
 .34صدوق ،ابو جعفر ّ
محمد بن علی ،االعتقادات ،چاپ ّاولّ ،
مؤسسة اإلمام الهادی (علیه
السالم) ،قم 1389 ،ش.
 .35صــدوق ،ابــو جعفــر ّ
محمد بــن علی ،الهدایــة ،چاپ دومّ ،
مؤسســة اإلمام الهــادی (علیه
السالم) ،قم 1384 ،ش.
 .36سبحانیّ ،
محمد تقی« ،کالم ّ
امامیه :ریشهها و رویشها» ،ص .32
عقلی معتزلی که شــیخ صدوق در کتــاب التوحید
های
ل
اســتدال
به
نگریــد
 .37بــرای نمونــه
ِ
صص  303 - 298پس از نقل ِر وایات برای اثبات حدوث اجسام ارائه کرده است.
)38 . Ansari, Hassan, Schmidtke, Sabine, “The Shī�ʿī� Reception of Muʿtazilism (II
Twelver shī�ʿī�s”, in: The Oxford handbook of Islamic theology, p. 201.

39 . McDermott, Martin j., the theology of al-shaikh al-Mufīd, p. 323.

نیز نگرید به ترجمۀ فارسی این کتاب :اندیشههای کالمی شیخ مفید ،ص .427

کالم نقلی ّ
امامیه در ادوار بعدی نیز با فراز و فرودهایی همراه بود و گاه
41
با تالشهای دانشــورانی همچون َسـ ّـید بن طاوس (د 664 :ه.ق).
ّ
ّ
و محدثانــی مثــل حســن بــن ســلیمان حلــی (زنــده در 802 :ه ـ.ق).
ّ
رونــق مییافــت ُ .
صفویه کالم نقلــی مورد اعتنا
همچنین ،در عصــر
ّ
ّ
و اهتمــام برخــی از محــدث  -متکلمان امامی نظیر فیض کاشــانی
الیقین فیض کاشانی نمونۀ
(د 1091 :ه.ق ).قرار گرفت .کتاب علم
ِ

تالقی کالم فلسفی  -عرفانی و کالم نقلی است که هم در آن رویکرد
فلسفی  -عرفانی نویسنده بارز است و هم استناد و استشهاد بسیار
ّ
وی به ِروایات .پس از فیض کاشانی ،علمۀ مجلسی (د 1110 :ه.ق).
ّ
ّ
ـردازی وی از نوع
محــدث  -متکلــم دیگری اســت که ســبک کالمپـ
ِ
ّ
کالم نقلی  -فلســفی اســت .او در عین حال که محدث برجستهای
بود ،با فلســفه و مباحث مطرح در کالم عقلی و فلســفی نیز بهخوبی
ّ
آشــنایی داشــت .کتاب ّ
علمه ّ
محمد باقر مجلســی هم
الیقین
حق
ِ
مشــتمل بــر اصطالحــات و اســتدال لهای فلســفی  -کالمــی اســت
(بهویــژه در بخــش توحیــد و عــدل) 42و هــم انباشــته از اســتناد بــه
ّ
ُ
ّ
(خاصه در مباحث ن ُبـ ّـوت و امامت و معاد) .پس از
ِروایــات متعــدد
مرحوم مجلســی همین سبک در نگارش متون اعتقادی را عالمانی
چــون َس ّــید عبداهلل ُشـ َّـبر (د 1242 :ه.ق ).پی گرفتنــد .کتاب ّ
الحق
ّ
ُ
ّ
متأثر و ّ
حتی در برخی
ین شـ َّـبر که بســیار
الیقین فی معرفة أصول الد ِ
ّ
قســمتها رونوشــتی اســت از کتاب ّ
حق
الیقین علمۀ مجلســی به
ِ
همان شیوۀ نقلی  -عقلی و ّ
البته با مایههای فلسفی کمتری نسبت
ّ
43
به کتاب علمه بهنگارش درآمده است.
 .40سبحانیّ ،
محمد تقی« ،کالم ّ
امامیه :ریشهها و رویشها» ،ص .33
 .41بــرای گرایــش کالم نقلی و گزارشــی از آراء کالمی او نــگاه کنید به :جاللی ،لطفاهلل ،آرای
کالمی سید بن طاووس ،تمام اثر به ویژه ص .33
ّ
 .42برای نمونه نگرید به اصطالحات و استدال لهای فلسفی علمۀ مجلسی در اثبات وجود
محمدباقرّ ،
وحدانیت و صفات او در :مجلسیّ ،
ّ
حق الیقین ،صص .25 - 11
خدا و
ُ
ّ
 .43ش َّــبر در مقدمۀ خود بر این کتاب اشــاره کرده است که در این اثر در پی جمع میان معقول
ُ
ّ
َ
و منقول بوده« :قد جمعت بین المعقول و المنقول» .ش ّبرّ ،
السید عبداهلل ،الحق الیقین فی
ّ
معرفة أصول الدین ،ص .16

سالبیستونهــم،مشـارۀسوم،مـــــردادوهشریــــــــور1397

171

15

نایم نورق  رد هیماما یمالک بتاکم و راودا هب یهاگن

مهمترین عاملی که زمینهساز
ش ـ ــکلگیری ادوار و مکاتـــــب
مختلف کالمی در تاریخ کالم
ّ
امامیه شده است ،اثرپذیری
ّ
متکلمـــــان و کالم امامـــــی از
ّ
دیگر مکاتب حاضر در تمدن
اسالمی ّ
خاصه کالم معتزلی،
کالم اشعری ،فلسفۀ سینوی و
حکمت صدرایی بوده است.

بر اساس آنچه تقدیم شد میتوان گفت بنیان کالم نقلی ّ
امامیه در قم نهاده شد و این شهر مرکزی برای رشد
و گســترش کالم نقلــی یــا حدیثگرایانــۀ ّ
امامیه گردید .مکتب کالم نقلی قم با کوشــش عالمانی چون شــیخ
کلینی و شیخ صدوق توانست میراث سترگی از احادیث اعتقادی را گردآوری و تبویب کند و نظامی کالمی
اعتقادی مبتنی بر نصوص دینی که میراث ارزشــمند مکتب قم بهشــمار
بر اســاس آن ارائه نماید .این نظام
ِ
ّ
ّ
میآیــد تبدیــل بــه الگویــی برای کالمپژوهــان نصگرا در امامیــه در ادوار بعــدی بهویژه عصر صفویه شــد و در
دوران معاصر هم مورد ّ
توجه جریانهای مختلف حدیثگرای ّ
امامیه از جمله «مکتب تفکیک» قرار گرفت.

 -2-3مکتب کالم عقلی
اصطالح «عقلی» در ترکیب «مکتب کالم عقلی» ،در برابر «نقلی» یا «وحیانی» است و «کالم عقلی» گونهای
ّ
از پرداخت به علم کالم اســت که با اتخاذ روش و رویکرد عقلی مســائل کالمی را بررســی و تبیین میکند .در
ّ
متکلمان با بهرهگیری از روشهای عقلی ّ
اعم از انواع و اقســام قیاسها و اســتداللهای
رویکرد عقلگرایانه،
عقلی و با تکیه بر اصول و قواعد عقلی به تحقیق در قلمرو اعتقادات دینی میپردازند.
از آنجــا کــه عقلگرایــی گونههای مختلفــی دارد ،کالم عقلگرایانه نیز میتواند اقســام و ســبکهای مختلفی
جدلی معتزلی» و «کالم فلسفی» هر یک به گونهای کالم عقلی بهحساب
داشته باشد .کالم موسوم به «کالم
ِ
میآیــد .وجــه اشــتراک ایــن دو قســم ،با وجــود تفاوتهایی کــه با هم دارنــد« ،عقلگرایــی» و ّ
توجه بــه عقل و
استداللهای عقلی در تبیین و تحلیل مسائل کالمی است.
ّ
لگــرا اســت و در منظومــۀ معرفتــی آنهــا معرفــت
هــر دو مکتــب کالم جدلــی و کالم فلســفی ب هشــدت عق 
عقلــی جایــگاه محــوری و پایــگاه واالیــی دارد .چنانکه بیان شــد ،در نظــام معرفتی مکاتب نقلگــرا از جمله
نقلی مبتنی بــر آیات و
اصحابالحدیــث و اخباریــان و در عصــر اخیــر طرفــداران مکتــب تفکیک ،معرفــت ِ
روایــات نقشــی محــوری در اســتنباط و فهم باورهای دینــی دارد بهطور یکــه هیچ نوع معرفت دیگــری ّ
اعم از
ِ
معتزلی
عقلــی یا شــهودی نمیتواند جایگزین آن شــود .بر خالف ایــن ،در مکاتب عقلگرایی همچــون کالم
ِ
ّ
بغداد و کالم فلسفی ،معرفت عقلی اساس و مبنای هر گونه شناخت و معرفت دینی تلقی میشود بهگونهای
کــه اگــر معرفت و دلیل عقلی نباشــد ،دیگر معــارف دینی از هیچگونه ّ
حج ّیتی برخــوردار نخواهند بود .از نظر
ّ
ّ
ّ
متکلمان عقلگرا ،آنچه که پشتوانه و ّ
حج ّیتبخش به ادلۀ نقلی است ،معرفت عقلی و ادلۀ مبتنی بر عقل
ّ
است و به همین جهت معرفت و دلیل عقلی ،مقدم بر معرفت و دلیل نقلی است.
ّ
ّ
بــه بــاور علمــۀ حلی که از پیروان مکتب کالم فلســفی اســت ،هر اســتداللی کــه در حوزۀ معرفــت دینی ارائه
ّ
ّ
ّ
میشود دست کم باید مشتمل بر یک مقدمۀ عقلی باشد .بر این اساس ،در تمامی ادله یا باید هر دو مقدمه،
َ
ّ
ّ
َ
متغیر است ،و هر ّ
عالم ّ
متغیری محدث است) یا الاقل مرکب از یک مقدمۀ عقلی و یک
عقلی باشد (مثل:
ّ
ّ
مقدمۀ نقلی باشــد .بنا بر این ،هیچ اســتداللی نمیتواند تنها از مقدمات نقلی محض تشــکیل شــده باشد.
ّ
ّ
مقدمات نقلی محض هیچ ّ
حج ّیتی ندارند مگر پس از اثبات صدق پیامبر
دلیل این امر آن است که ادله و
ِ
(ص) و اثبات این امر تنها از طریق عقلی ،یعنی از طریق معجزه ّ
میســر اســت؛ 44زیرا اگر صدق پیامبر (ص)
ّ
نیز از طریق نقلی و ســمعی اثبات گردد آنگاه مســتلزم دور خواهد بود 45.بر این اســاس ،در تمامی ادلۀ نقلی
ً
ّ
یکی از مقدمات حتما باید عقلی باشد.
ّ
بنابراین بهطور کلی میتوان گفت که:
ّ
ّ
ّ
 .44پیــش از علمــه ،فخــر رازی نیــز وجــود دلیل ســمعی محض را به همــان دلیلی که علمه بیان کرده اســت منکر شــده .نگرید :الــرازی ،فخرالدین،
ُ
الم َح ّصل ،ص .142
ّ
 .45الحلی ،الحسن بن یوسف ،مناهج الیقین فی أصول الدین ،ص .171
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ّ
ّ
مقدمــهای (مثل :وجود خداوند ،یا قــادر و عالم بودن او و صدق پیامبر) کــه ّ
حج ّیت ادلۀ نقلی
 )1اثبــات هــر
ّ
متوقف بر اثبات آن است ،از طریق دلیل نقلی و سمعی جایز نیست ،وگرنه مستلزم دور است.
 )2اثبات هر آنچه که دو طرف اثبات و نفی آن در نظر عقل یکســان باشــد (مانند بســیاری از احکام ّ
تعبدی
شرعی) از طریق عقل جایز نیست؛ زیرا با ّ
توجه به اینکه وجود یا عدم این احکام در نظر عقل یکسان است،

ّ
مرجح است.
حکم عقل به یکی از دو طرف در این موارد مستلزم ترجیح بال ِ

ّ
وحدانیت یا سمیع
 )3اثبات هر آنچه که غیر از موارد فوق باشد از طریق عقل و نقل جایز است ،مانند اثبات
و بصیر بودن خداوند که هم از طریق نقلی و هم از راه عقلی قابل اثبات است.

46

ّامــا شــاخصهای دیگــر کــه نمــاد عقلگرایی در برابــر نقلگرایی اســت و در هــر دو مکتب کالم جدلــی و کالم
فلســفی دیده میشــود «ترجیح عقل بر نقل در هنگام تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی» اســت .شــیخ مفید
که ســبک کالمی او عقلگرایی اعتزالمآبانۀ اعتدالی اســت به َصراحت خاطرنشــان کرده که اگر دلیل نقلی
ً
(مثال ِروایتی) در تعارض با دلیل عقلی و حکم عقل قرار گرفت ،باید دلیل نقلی را طرد نمود و به حکم عقلی
47
عمل کرد.
ّ
ّ
بــه همیننحــو ،علمۀ حلی که از پیروان مکتب کالم فلســفی اســت ،تأ کید کرده اســت کــه ُچنانچه دلیلی
نقلــی بــا دلیلــی عقلی در تعــارض افتد باید دلیل نقلی تأویل یا طرد شــود .دلیل این امر آن اســت که  -بنا به
تقریری که گفته شد  -جنس دلیل عقلی اصل و مبنای دلیل نقلی است ،بنا بر این ،اگر به هنگام تعارض،
جنس دلیل عقلی که اصل است را کنار گذاریم ،ابطال فرع  -یعنی دلیل نقلی  -نیز الزم میآید .پس به گاه
ً
تعارض صرفا باید دلیل نقلی را تأویل کرد و مضمون دلیل عقلی را پذیرفت:

بر اســـــاس این دس ـ ــتهبندی
ّ
امامی ـ ــه
از مکاتـــــب کالم ـ ــی
ّ
میتـــــوان بیش ـ ــتر متکلم ـ ــان
رســـــمی امامـــــی را ب ـ ــر بنیاد
گرایـــــش کالم ـ ــی آنه ـ ــا ،در
ذیل یکـــــی از مکاتب ّ
معرفی
شـــــده منـــــدر ج ک ـ ــرد و ّ
خط
ِ ّ
فکری آنها را مش ـ ــخص نمود.
بـــــا ایـــــن وص ـ ــف ،همچنان
ّ
ممکـــــن اســـــت متکلمان ـ ــی
باشـــــند کـــــه در چارچ ـ ــوب
دستهبندی یادشده نگنجند
یـــــا بـــــر اســـــاس آ گاهیهای
موجـــــود نتوانیم ا کن ـ ــون در
خصـــــوص گرای ـ ــش کالم ـ ــی
آنها اظهار نظــ ــر قطعی کنیم.

ً
العقلــی أصــل للنقلــی فلــو أبطلنا األصل لــزم إبطال الفــرع أيضــا ،فوجب العدول إلــى تأويل
النقلی و إبقاء الدليل العقلی على مقتضاه.

48

ّفیــاض الهیجــی نیــز در ســخنی مشــابه بــا کالم باال ،بــه ترجیح دلیــل عقلی و تأویل دلیل شــرعی بــه هنگام
تعارض حکم کرده است:
اگــر احيانــا مخالفتى ميان مســأله حكمى كه به برهان صحيح ثابت شــده و قاعده شــرعى
ظاهر شود ،تأويل قاعده شرعى واجب بود.

49

بنابراین یکی از شــاخصههای ّ
مهم کالم عقلی  -در هر دو شــاخۀ جدلی و فلســفی آن  -ترجیح دلیل عقلی
بر نقلی است.
در دنبالــه ،توضیــح مختصــری دربــارۀ تعریف و برخــی از تفاوتهای عمــدۀ «کالم جدلی» و «کالم فلســفی»
ارائه میشود.

 -1-2-3کالم جدلی

ّ
بــه بــاور برخــی از عالمان ،علم کالم از آغاز شــکلگیری و تشــخص و تکامل در قالب رســمی خــود ،یعنی در
ّ
ّ
 .46الحلی ،الحسن بن یوسف ،معارج الفهم ،ص 98؛ همو ،کشف المراد ،ص 349؛ همو ،مناهج الیقین فی أصول الدین ،ص  .171همین اقسام
ّ
ّ
را نگرید در :الرازی ،فخرالدین ،المحصل ،ص .143
ً
محمد بن ّ
حديثا يخالف أحكام العقول أطرحناه لقضية العقل بفساده» .الشیخ المفیدّ ،
محمد ،تصحیح االعتقاد ،ص .149
« .47إن وجدنا
ّ
 .48الحلی ،الحسن بن یوسف ،کشف المراد ،ص .350
ّ
ّ
 .49الهیجی ،مل عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص .41
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ً
َ
قالــب کالم معتزلــی ،اصالتــا علمــی جدلی بــوده اســت؛ یعنی این
دانــش از حیــث روششناســانه ،از طریــق جــدل و اســتداللهای
جدلــی 50در صــدد اثبات آموزههای دینی و دفاع از آنها بوده اســت.
ُچنیــن توصیفــی از علــم کالم بهطور معمول از ســوی فیلســوفان 51یا
ّ
متکلمان فلسفیمشرب 52صورت میگرفته است که کالم را دانشی
غیر برهانی ،و فلسفه را علمی برهانی میدانستهاند.
ّ
داوری در بــاب اینکــه این رأی تا چه اندازه بر صواب اســت متوقف
بــر یــک ارزیابــی جامع از اســتداللهای ارائه شــده در دانش کالم در
ً
موضوعــات مختلف اســت .با ایــن وصف ،اجماال به نظر میرســد
عمومیــت و ّ
ّ
حتــی
ُچنیــن حکمــی در بــاب اســتداللهای کالمــی

ّ
اکثریت نداشــته باشد .اســتفاده از برهان در دانش کالم معتزلی اگر
ّ
بیشــتر از اســتداللهای جدلــی نباشــد کمتر هم نیســت .متکلمان

فیلســوفان از حکمــت و فلســفه ارائــه کردهانــد  -وظیفــه و هدفــش
ً
صرفا کشــف حقیقت و دفاع از آن از طریق اســتداللهای صحیح
و یقینآور است خواه موافق با کیش و مرام ّ
خاصی باشد یا نباشد.
وجه امتیاز کالم جدلی از کالم فلسفی آن است که در کالم فلسفی
از اصطالحــات و قواعــد فلســفی و همچنین روش برهانی اســتفاده
ً
میشــودّ ،امــا در کالم جدلی لزومــا ُچنین ویژگیهایــی وجود ندارد.
تمایــز اصلــی میــان روش جدلــی و روش برهانــی در ایــن اســت کــه
ـاده و صــورت اســتدالل باید یقینی باشــد؛ یعنــی ّ
در برهــان ،مـ ّ
مادۀ
اســتدالل بایــد یکی از اقســام ّ
یقینیات باشــد ،و صــورت آن نیز باید
در قالب قیاس دارای شرایط ّ
خاص معتبر در استنتاج باشد؛ ّاما در
ِ
ِ
ّ
جدل ُچنین ضوابطی لحاظ نمیشــود و مقدمات آن بیشــتر مبتنی
بر مشــهورات و مقبوالت است .یکی از کسانی که تفاوت یادشده را
ّ
بهخو بــی تبیین کرده اســت متکلم و حکیم نامــدار ّفیاض الهیجی

معتزلــی خــود واقف به اســتداللها و روشهای جدلــی بودهاند و در
ّ
موارد متعددی از آن در کنار استداللهای علمی و برهانی استفاده
ّ
میکردهاندّ ،53اما این امر مقتضی آن نیســت که کل اســتداللهای

(د 1072 :ه.ق ).اســت .وی در آثار خود به دو وجه تمایز میان کالم

کالمی مطرح در کالم معتزلی را جدلی بدانیم.

و فلسفه اشاره کرده است:

ّ
خصیصــۀ جدلــی بــودن علــم کالم از آن روســت کــه وظیفــۀ متکلم

ّ
 )1تفاوت از حیث نوع ادله و براهین

اثبــات آموزههــای دینــی و دفــاع از آنها به هــر روش و رویکــرد ممکن

از نظر الهیجی «فلسفه» یا «حکمت» عبارتست از:
حقیقیه و اثبات احــکام ّ
ّ
یقینیه
تحصیــل معــارف

ّ
ّ
 .50جــدل به معنای اســتفاده از مقدمات مورد قبول و مســلم نــزد مخاطب برای اثبات نتیجۀ
ّ
مطلــوب اســت .بر این اســاس ،مقدماتی کــه در قیاسها و اســتدال لهای جدلی بهکار برده
ّ
میشــود از مســلمات (یعنــی قضایــای مقبــول نــزد مخاطــب) و مشــهورات اســت .در ایــن
ً
شــیوۀ اســتدال لی که معموال همراه با پرســش و پاســخ و مناظره اســت ،یک طرف مناظره با
قبول طرف دیگر پیوسته از او پرسش میکند تا او را به تناقضگویی
بهکارگیری قضایای مورد ِ
ّ
یــا اقــرار بــه امــری ُمحــال وادار کنــد و در نتیجــه ،او ناگزیــر شــود از مواضــع و مدعیــات خــود
دســت کشــد .نگرید :خوانســاریّ ،
محمد ،فرهنگ اصطالحات منطقی ،ص  .83فارابی
ّ
در رســالهای مســتقل بــه بیان ّ
ماهیت جــدل و امور متعلق بــه آن بهتفصیل پرداخته اســت.
او در تعریــف جــدل گفته اســت« :صناعــة الجدل هــي الصناعة التي بها يحصل لإلنســان
ً
القــوة علــى أن يعمــل من مقدمات مشــهورة ،قياســا في إبطــال وضع موضوعه كلي يتســلمه
بالســؤال عــن مجيــب يتضمــن حفظهّ ،
أي جــزء من جزئــي النقيض اتفق ،وعلــى حفظ كل
وضع موضوعه كلي يعرضه لسائل يتضمن إبطالهّ ،
أي جزئين من جزئي النقيض اتفق ذلك.
وأرســطوطاليس يجعــل هــذه الصناعة عند تحديده لها أنها طريق ،ويقــول إنها طريق ،يتهيأ
ً
ً
قياسا في كل مسألة ُت َ
قصد ،وأن يكون إذا أجبنا جوابا
لنا بها أن نعمل من مقدمات مشهورة
نأت فيه بشيء مضاد .».الفارابی ،أبونصر« ،کتاب الجدل» ،چاپ شده در :المنطق عند
لم ِ
الفارابی ،ج  ،3ص .13
 .51بــرای نمونه ابن رشــد ،فیلســوف ارســطوئی ،در وصف دانــش کالم آن را «حکمت جدلی»
نامیده اســت« :أغنى مراتب صناعة الكالم أن يكون حكمة جدلية ،ال برهانية» .ابن رشــد،
ابوالولید ،الکشف عن مناهج األدلة ،ص .136
 .52تعریــف ّفیــاض الهیجــی از علم کالم کــه آن را ّفنی جدلی توصیف کرده اســت بازتابی از
ٌ َ ٌ
ُ
اإلســام عن
عقائد
محافظة
یقتدر بهــا علی
همیــن دیــدگاه اســت« :الکالم صناعــة جد ّلیة
ِ
ِ
ِ
ّ
إیرادات ُ
الجدل» .الالهیجی ،مال عبدالرزاق ،الکلمة ّ
الطیبة ،ص .121
بطریق
المعاندین
ِ
ِ
ِ
 .53از باب مثال مانکدیم معتزلی در پاســخ به یک پرســش خاطرنشــان میکند که در جواب
این ســؤال به دو شــیوه میتوان پاســخ داد یکــی از طریق جدلی و دیگــری از طریق علمی« :و
لنــا فــي الجواب عــن ذلك طريقان :إحداهمــا :طريقة جدلية ،و هي أن نقــول :إن ما ذكرتموه
مــن النفــع غير ما اســتدللنا بــه و بمعزل عما أوردناه ،فــا يلزمنا الجواب عــن طريق الجدل.
و الثانيــة :طريقــة علميــة» .نگریــدْ :
مانکدیــم ،احمــد بــن حســین[ ،تعلیــق] شــرح االصــول
الخمسة ،ص .307
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بــرای اعیــان موجــودات ،بر نهجی کــه موافق نفس
االمــر باشــد ،از راه دالیــل و براهین ّ
عقلیــۀ صرفه که
ّ
بدیهیات.
منتهی شود به

54

ّ
بــه عقیــدۀ وی ،در فلســفه یا «حکمــت» ،موافقت یــا مخالفت ادله
ّ
بــا اوضــاع (مدعیــات) و قوانیــن دینــی معتبر نیســت؛ ّامــا در «کالم»
ّ
ادلــه باید موافق و منطبق با اوضاع و قوانین شــرع باشــد 55.الهیجی
معتقد اســت فرق اصلی میان کالم و حکمت آن اســت که مبادی
ّ
ادلۀ کالمی در علم کالم باید مطابق با ظواهر شــریعت باشــدّ ،اما در
حکمت ،مطابقت دالیل با ظواهر شــرع شــرط نیست و فقط در آن،
مطابقت با قوانین عقلی ِصرف معتبر است.

56

 )2تفاوت از حیث غرض و غایت
ّ
عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص .41
 .54الهیجی ،مال
 .55همان ،صص  41و .43
ّ
یجــب أن َ
ّ .56
طابق مــا َ
یکون علی قانــون ُی ُ
ُ
ّ
ثبت ِمن
الــکالم
الکالمی ِــة فی
«فــإن مبــادی األدل ِــة
ٍ
ِ
ُ
ّ
ُ
العلم اإل لهــی؛ فإنها ال ی ُ
ظواهر الشــرع ،بل
عتبر فیها مطابقة
الشــریعة،
ظواهــر
ِ
ِ
بخالف مبادی ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ّ
ُ
الصرفة ،سواء طابقت الظواهر أم ال؛ فإن طابقت فذاک
العقلی ِة
القوانین
مطابقة
فیها
المعتبر
ِ
ِ
ّ
فیتأولــون الظواهــر إلــی ما ُی ُ
ّ
ُ َ
ـکالم و [العلم]
طابــق قوانین
و إال
ِ
المعقول؛ فهــذا هو الفرق بین الـ ِ
اإل لهی» .همو ،شوارق اإللهام ،ج  ،1ص .70
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ّ
ّ
عبدالرزاق ّفیاض الهیجی در مقام تبیین نســبت فلســفه با کالم
مال

ّ
یقینیات بتواند بــر آن تکیه کند
بهکارگیــری روش مبتنــی بر برهــان و

و تمایــز آن دو از یکدیگر خاطرنشــان کرده اســت :فیلســوف در صدد
ّ
ً
شــناخت حقایــق عالــم اســت ،در صورتــی کــه متکلم صرفــا حافظ

یا نه؟» ابراز داشــته اســت که :اشــاعره و معتزله به دلیل اســتفاده از
ً
روش جدلی محض و عدم رجوع به مأخذ صحیح طبیعتا از ُچنین
ّ
متکلمان ّ
امامیه ،مسلکی برگرفت ه از
طریقهای برخوردار نیســتند؛ ّاما
ّ
ائمۀ معصومین (علیهم ّ
الســام) دارند که همانا رجوع به ســخنان و

اوضاع (دعاوی) شریعت است و از طالبان حقیقی معرفت نیست.
وی دلیل این امر را ُچنین بیان میکند که علم کالم ،صناعت و ّفنی
جدلی است که از طریق آن میتوان از عقاید اسالمی در برابر ایرادات
معاندیــن دفــاع و محافظــت کــرد .از آنجــا کــه ُممکن نیســت ایــراد و
اشــکالی از نوع برهانی و یقینی بر عقاید اســامی وارد گــردد ،ایرادات
دشــمنان ،ایراداتــی جدلــی خواهــد بود نــه برهانــی .از ایــنرو ،وظیفۀ
ّ
متکلــم هــم فقــط محافظــت از آن عقایــد دینــی بــه همــان روش مورد
ّ
استفادۀ معاندین ،یعنی روشی جدلی است .پس متکلم از آن حیث
ّ
ّ
ً
ّ
که متکلم اســت ،صرفا باید با بهکارگیری مقدمات مســلم یا مقبول یا
مشهور به دفاع از شریعت و الزام خصم بپردازد و اثبات عقاید دینی از
ّ
ّ
57
طریق مقدمات برهانی به هیچ وجه بر عهدۀ متکلم نیست.
ّ
ّ
عبدالــرزاق در کتــاب ارزشــمند گوهــر مــراد نیــز بــه جدلــی بودن
مــا
علم کالم و ناکارآمدی آن در تحصیل معرفت حقیقی اشــاره کرده،
میگوید:
ّ
أشعریت و إعتزال است ،به
کالم مشهور که مقسم
ســبب ابتنای بر غیر ّ
یقینیات در تحصیل معارف
یقینی ،معتمد و ّ
58
مؤدی به صواب نیست.
از منظر ّفیاض ،فیلســوف نیز اگر بخواهد فقط از یک سلســله عقاید
اظهارشــده به اســم فلسفه دفاع کند ،حکیم واقعی نخواهد بود؛ زیرا
ّ
حکیم واقعی کســی اســت که پیرو برهان عقلــی مأخوذ از مقدمات
ّ
یقینــی محــض باشــد 59و به هیــچ روی به مســلمات و مشــهورات و
ِ
مقبوالت استناد نکند.
ّ
صاحب مسلک
الهیجی در پاســخ به این ســؤال که «آیا متکلمان،
ِ
شــخص ناتــوان از
و طریقــهای در تحصیــل معرفــت هســتند کــه
ِ

ّ
ّ
ٌ َ ٌ
ولیس من طالبي المعرفــةّ ،
َ
الکالم صناعة جد ّلیة
ألن
«المتکل ُــم ْإن هــو إال حافــظ
.57
ِ
األوضاعِ َ ،
ِ
ِ
المعاندین بطریق الجدل  -الستحالة أنْ
ُ
إیرادات ُ
عن
اإلســام
عقائد
محافظة
علی
بها
یقتدر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ ّ
ُ
َ
یرد علیها ٌ
البرهان َ ، -
العقائد،
المتکل ِم إال المحافظة علی تلك
فلیس علی
سبیل
شيء علی
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ ُ
ّ
ُ
ُ
الخصم فقط.
مشهورة یحصل بها إلزام
مقبولة أو
مة أو
ودفع ِاال
ٍ
ٍ
مات مسل ٍ
عتراضات عنها بمقد ٍ
ِ
ِ
ّ
ولیس علیه ُ
برهانی ٍة .».همو ،الکلمة ّ
ّ
الطیبة ،ص .121
مات
إثبات تلك
العقائد بمقد ٍ
ِ
 .58همو ،گوهر مراد ،ص .49
« .59و يقين كه تقليد فالسفه كردن و كمال را منحصر در نقل كالم ايشان دانستن و هدايت را
مقصود در پيرو ى ايشان داشتن ،محض ضاللت و صرف شقاوتست ،بلكه ّمتبع در طريق
ّ
تحصيل معارف محض برهان و مجرد حصول يقين است و بس .نه متكلم بودن الزم است
و نــه فلســفى بــودن ناچــار ،بلكه مؤمن ّ
ّ
علميــات بر نظر صحيح و
موحد بايد بــود و اعتماد در
ّ
عمليات بر شــريعت حقه بايد داشــت و اگر مســتعد كمال حقيقى نباشــد تقليد كامالن
در
حقيقى از دست نبايد گذاشت .».همو ،گوهر مراد ،ص .44

رهنمودهــای ّ
ائمۀ هدی (علیهم ّ
الســام) و اســتدالل بر اســاس آنها
اســت .واضح اســت که قول و گفتار معصومین (علیهم ّ
الســام) -
ّ
دال بر عصمت ایشــان  -صادق و یقینآور اســت.
بر اســاس
برهــان ِ
ِ
ّ
بنابرایــن آنــگاه کــه گفتــاری از ایشــان مقدمــۀ دلیلــی واقعشــود ،آن
دلیــل در حکــم برهــان خواهد بود و افــادۀ یقین میکنــد و میتوان از

آن در طریــق تحصیــل معــارف یقینــی بهــره گرفت .در ایــن صورت
تفــاوت میان برهان و ُچنیــن دلیلی تنها از حیث اجمال و تفصیل،
و تحقیق و تمثیل خواهد بود.

60

بــه عقیــدۀ او علــم کالم تنهــا در صورتــی کــه از آبشــخورهای اصلــی
و صحیــح خــود ســیراب شــود ممــدوح اســت و در غیــر اینصورت
مذمــوم .وی معتقــد اســت ،احادیثــی کــه از ســوی ّ
ائمــه (علیهــم
ّ
ّ
السالم) در مذمت و نکوهش علم کالم وارد شده است در خصوص
ّ
آن علم کالمی است که مقدماتش از ایشان مأخوذ نباشد ،ولی علم
ّ
مقدماتش برگرفته از احادیث ّ
ائمۀ هدی (علیهم ّ
السالم)
کالمی که
باشد ،به هیچ وجه مذموم نیست.

61

 -2-2-3کالم فلسفی
«کالم فلسفی» گونهای دیگر از «کالم عقلی» است و برای آن تعاریف
مختلفی ارائه شده است .برخی معتقدند:
کالم فلســفی فصــل مشــترک علــم کالم و فلســفه
اســت .بــه بیــان دقیقتــر ،معرفتــی اســت کــه بــا
اســتفاده از روش فلســفی ،در تبییــن ،تحکیــم و
دفــاع از یــک دســتگاه اعتقــادات دینــی خــاص
میکوشــد .بنابراین «کالم فلســفی» از حیث روش
ّ
بــه قلمــرو فلســفه تعلــق دارد؛ و از حیــث غایت به
قلمرو علم کالم.

62

بــه نظــر بعضــی دیگــر «کالم فلســفی» دانشــی مغایــر بــا کالم سـ ّـنتی
ّ
نیست ،بلکه فقط رهیافتی ویژه به علم کالم است که در آن ،متکلم
ضهــا و مبانــی یک دین خــاص ،از شــیوهای ویژه،
بــا قبــول پیشفر 
 .60همو ،الکلمة ّ
الطیبة ،ص .122
 .61همان ،ص .124
 .62سلطانی ،ابراهیم و نراقی ،احمد ،کالم فلسفی ،ص .7
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کالم فلســـــفی گرایشـــــی است
در علـــــم کالم ،کـــــه در آن،
موضوعات و مســـــائل کالمی
ب ـ ــا رویکرد و روش فلســـــفی و
ب ـ ــا اســـــتفاده از اصطالحات
و مبانـــــی و قواعد فلســـــفی،
اثب ـ ــات و تبییـــــن میشـــــود.
ّ
امامیه به
ادوار کالم عقلـــــی
چهـــــار دورۀ :کالم معتزلـــــی،
کالم معتزلی  -فلســـــفی ،کالم
فلســـــفی ،و کالم فلســـــفی -
عرفانـــــی تقســـــیم میشـــــود.

یعنــی اســتدالل عقلی و فلســفی بــرای تبیین و تحلیل آموزههای دینی بهرهمند میشــود .بــه عبارت دیگر در
ّ
کالم فلســفی ،متکلم به آموزههای دینی از جمله متن دین (قرآن و سـ ّـنت) از منظر فلسفه مینگرد ،و تحلیل
و تبیین وی عقالنی و فیلســوفانه اســت .از این منظر ،کالم فلســفی به فلســفۀ دین شباهت پیدا میکندّ ،اما
ّ
وجــه افتــراق آن از فلســفۀ دیــن پذیرفتن یکســری مبانــی و اصول مســلم و قطعی دین  -ماننــد اصول مبدأ و
ُ
معاد و ن ُب ّوت  -در کالم فلســفی اســت ،در حالی که در «فلســفۀ دین» ،به تبیین و تحلیل گزارههای دینی با
ّ
حق ّ
یشــود .فیلســوف دین ،خــود را در مقام تحلیل ،به
انیت آنها پرداخته م 
قطعنظــر از پیشفــرض صدق و
مبنا و آیینی خاص ّ
مقید نمیکند و به اصطالح ،از منظر برو ندینی به تحلیل دین و آموزههای آن میپردازد،
ّ
ّ
و چه بسا تحلیل وی به نقد و ّرد آن منجر شود ،بر ِخالف علم کالم که متکلم نخست صدق و حقانیت دین
و آموزههای آن را پیشفرض گرفته و تمام سعی و تالش خود را برای دفاع از آن مبذول میدارد.

63

بدینســان قیــد فلســفی در «کالم فلســفی» ،آن را از کالم سـ ّـنتی ،در روش بحــث و نــوع نــگاه بــه دیــن متمایز
میکند .در عین حال چون «کالم فلســفی» شــاخهای از کالم است بهطور طبیعی در آن التزام به مبانی دینی
لحــاظ میشــود .بنابرایــن ،کالم فلســفی با وحــدت در موضوع و غایت علــم کالم ،فقط در روش اســتدالل و
تبیین ،از کالم متمایز میشود و به فلسفه قرابت پیدا میکند.

64

در تعریف مشابه دیگری گفته شده است که :کالم فلسفی ،معرفتی است که ضمن برخورداری از ویژگیهای
فلســفی و بــا اســتفاده از روش آن ،به تبییــن و تحکیم و دفاع از آموزههای نظام اعتقــادی خاص میپردازد .از
کالم ،شــریک و همراه اســت؛ ّاما در روش اســتدالل و
ایــن منظــر ،کالم فلســفی در موضــوع و غایــت ،بــا علم ِ
ّ
چگونگــی تبییــن مباحــث و دفــاع از شــبههها ،از آن متمایز بوده ،به قلمرو فلســفه تعلق دارد .بر این اســاس،
ّ
فلسفیشــدن علــم کالم ،بــه معنــای حــذف کالم یا هضم کلی آن در فلســفه نیســت ،بلکه بدین معناســت
ّ
کــه متکلــم ابزارهــای الزم را برای انجام وظایف خود از فلســفه وام گیرد و با مبنای فلســفی به بررســی و تبیین
ّ
ّ
65
گزارههای کالمی بپردازد ،و به تعبیر دیگر ،مدعای متکلمان را به روش فیلسوفان اثبات کند.
تمام تعاریف پیشــگفته در این نکته اشــترا کنظر دارند که در کالم فلسفی هدف ،اثبات و تبیین معتقدات
ّ ّ
دینی با استفاده از روش فلسفی استُ .چنین تعریفی ّ
البته تعریفی حداقلی از اصطالح «کالم فلسفی» است
و بهطور کامل حاکی از ّ
ماهیت و ابعاد مختلف آن نمیباشد.
بــه نظــر میرســد بــرای ارائــۀ تعریفــی جامــع و دقیق کــه بتوانــد ّ
ماهیــت و شــاخصهها و ابعاد مختلــف «کالم
فلســفی» را نشــان دهد باید ِعالوه بر لحاظ بهکارگیری روش فلســفی در تحقیق مســائل کالمی ،بهرهمندی از
اصطالحــات و مبانــی و قواعد فلســفی را نیز در تعریف کالم فلســفی قید نمــود .در اینصورت میتوان «کالم
فلســفی» را به نحو زیر تعریف کرد :کالم فلســفی گرایشــی است در علم کالم ،که در آن ،موضوعات و مسائل
کالمی با رویکرد و روش فلسفی و با استفاده از اصطالحات و مبانی و قواعد فلسفی ،اثبات و تبیین میشود.
َ ّ
کالم فلســفی روش و گرایشــی ُمشــکک در تحقیــق و تبییــن مســائل کالمی اســت و مراتب مختلفــی دارد .در
ّ
ّ
کالم اسالمی ،این گرایش در مقاطع مختلف فراز و فرودها ،و شدت و ضعفهایی داشته است و متکلمان
توجه به نگرش ّ
مذاهب مختلف با ّ
خاصی که به فلسفه و مبانی و قواعد آن داشتهاند ،درجات و طیفهای
ّ
مختلفی از کالم فلســفی را پدید آوردهاند .تعریف یادشــده از کالم فلســفی ،همۀ طیفهای متکلمانی را که
ّ
یشــود .این تعریف ،هم دســتگاه کالمی متکلمانی همچون فخر
به نوعی کالم آنها فلســفی اســت شــامل م 
 .63قدردان قراملکیّ ،
محمد حسن ،کالم فلسفی ،ص .29
 .64همان ،ص .30
محمد صفر ،سیر ّ
 .65جبرئیلیّ ،
تطور کالم شیعه ،ص .290
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ّ
ّ
ّ
رازی و ّ
غزالی و علمۀ حلی را شــامل میشــود که با برخی از مبانی و قواعد فلســفی بهشدت مخالف بودهاند
ولی در عین حال ،در مواضع بســیاری نیز روش و آراء و اصطالحات فیلســوفان را پذیرفت ه و در تقریر مســائل
ّ
کالمی از آنها استفاده کردهاند ،و هم نظام کالمی متکلمانی چون ّفیاض الهیجی را در بر میگیرد که اصول
ً
و قواعد فلسفی را تقریبا بهطور کامل قبول کرده و در تبیینهای خود از مسائل کالمی بهکار بستهاند.
ّ
بنابراین ،کالم فلســفی بســته به میزان پذیرش و اســتفادۀ متکلم از عناصر اصلی نظام فلسفی  -یعنی مبانی
و روش و اصطالحــات و قواعــد فلســفی  -مراتــب و درجــات مختلفــی پیــدا میکنــد .هر اندازه کــه پذیرش و
ّ
بهرهگیــری متکلــم از ایــن عناصر بیشــتر باشــد کالم فراهمآمده فلســفیتر میشــود ،و هر میزان کــه این قبول و
کالم حاصل از آن ،رنگ و بوی فلسفی کمتری پیدا خواهد کرد .بر همین اساس ،برای
بهرهمندی کمتر باشد ِ
ّ
ّ
نمونه ،میتوان گفت :دســتگاه کالمی متکلمانی چون خواجه نصیرالدین طوســی و ّفیاض الهیجی بســیار
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
فلســفیتر از متکلمان ِحلی از جمله علمۀ حلی اســت؛ و در مقابل ،ســبک کالمی علمۀ ِحلی نظامی صرفا
ً
با صبغۀ فلسفی ،یا به تعبیری ،کالمی تفلسفآمیز است و نه کالمی کامال فلسفی.

 -4ادوار و مکاتب کالم عقلی ّ
امامیه در قرون میانی

چنانکه پیشــتر بیان شــد ،ادوار کالم عقلی ّ
امامیه به چهار دورۀ :کالم معتزلی ،کالم معتزلی  -فلسفی ،کالم
فلســفی ،و کالم فلســفی  -عرفانی تقســیم میشــودّ .
مندرج
معرفی اجمالی هر یک از این ادوار و نیز
مکاتب ِ
ِ
ذیل آنها در پی میآید.

 -1-4دورۀ کالم معتزلی ّ
امامیه
ِ

پیــش از ایــن در مقالــی مســتقل ،ارتبــاط و تعامــل کالم ّ
امامیه بــا کالم معتزله و فــراز و فرودهــای آن را در ادوار
مختلف بهتفصیل بررسی کردهایم و در آن میزان اثرپذیری کالم ّ
امامیه از کالم معتزله و زمان تقریبی آغاز این
ّ
مشــخص نمودهایم 66.در اینجا با ّ
توجه به اینکه دســتهبندی مکاتب کالمی ّ
امامیه
اثرپذیــری و انتهــای آن را

نخســـــتین دورۀ کالم عقل ـ ــی
ّ
امامیه عصـــــر ارتباط تنگاتنگ
کالم امامـــــی ب ـ ــا کالم معتزلی
بـــــود که به همین س ـ ــبب آن
معتزلی
برهـــــه را «دورۀ کالم
ِ
ّ
امامیـــــه» مینامی ـ ــم .ای ـ ــن
دوره با ّفع ّ
الیت کالمی شیخ
مفیـــــد (د 314 :هـ ـ ـ.ق ).و
شـــــا گردانش در مکتب بغداد
آغـــــاز میشـــــود و ت ـ ــا پیش از
ّ
عصـــــر خواجـــــه نصیرالدی ـ ــن
طوســـــی (د 276 :هـ ـ ـ.ق).
اســـــتمرار دارد .در این دوره
ّ
متکلمـــــان امام ـ ــی در قالب
گفتمـــــان کالم ـ ـ ِـی معتزل ـ ــه به
دانـــــش کالم میپرداختهاند
و از ایـــــنرو حاص ـ ــل
کالمپـــــردازی آن ـ ــان کالم ـ ــی
اعتزالمآبانـــــه بوده اس ـ ــت.

را در قرون میانی برمیرســیم و به دورۀ نخســتین کالم امامی در ســه قرن نخســتین نظر نداریم ،به تعامل کالم
امامی با کالم معتزلی در دورۀ پیش از قرون میانی نمیپردازیم.
در قرون میانی ،نخستین دورۀ کالم عقلی ّ
امامیه عصر ارتباط تنگاتنگ کالم امامی با کالم معتزلی بود که به
امامیه» مینامیم .این دور ه با ّفع ّ
همین سبب آن برهه را «دورۀ کالم معتزلی ّ
الیت کالمی شیخ مفید (د413 :
ِ
ّ
هــ.ق ).و شــاگردانش در مکتــب بغداد آغاز میشــود و تا پیــش از عصر خواجه نصیرالدین طوســی (د672 :
ه.ق ).استمرار دارد .بنابراین ،در نخستین دورۀ کالم عقلی ّ
امامیه که از حدود نیمۀ دوم قرن چهارم تا حدود
ِ
ّ
نیمــۀ دوم قــرن هفتم هجری قمری ادامه داشــته ،متکلمــان امامی در قالب گفتمان کالمـ ِـی معتزله به دانش
کالم میپرداختهاند و از اینرو حاصل کالمپردازی آنان کالمی اعتزالمآبانه بوده است.
متمایز زیر قابل شناسایی است:
به باور نگارنده در دورۀ یادشده سه مکتب
ِ
ّ
 )1مکتب بغداد متقدم (شیخ مفید و پیروان او).
َ
ّ
 )2مکتب بغداد متأخر (شریف مرتضی و پیروانش).
ّ
ّ
َ
(ح ّمصی رازی و هممسلکان او).
 )3مکتب حلۀ متقدم ِ
در ادامه ،بهاختصار در باب هر یک از این مکاتب توضیحاتی ارائه میشود.

ّ
 .66نگرید به :عطائی نظری ،حمید« ،کالم شیعی و گفتمان معتزلی (مالحظاتی در باب مسألۀ تأثیرپذیری کالم ّ
امامیه از کالم معتزله)» ،مجلۀ آینه
پژوهش ،سال  ،28ش  ،168 - 167آذر تا اسفند  ،1396صص .40 - 3
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ّ
 -1-1-4مکتب بغداد متقدم (شیخ مفید و پیروان او)

ً
شکلگیری این مکتب کالمی در ّ
امامیه عمدتا تحتتأثیر کوششها
ّ
ُ
محمد بن ّ
متکلم برجســتۀ امامــی ّ
محمــد بن نعمان
و نگارشهــای
ّ
ملقــب به شــیخ مفید (د 413 :ه.ق ).صــورت گرفت 67.نامگذاری
ّ
ایــن مکتــب به «مکتب بغداد متقدم» از آن روســت کــه مرکز اصلی
الیت شیخ مفید شهر بغداد بوده و تکوین این مکتب در ّ
ّفع ّ
امامیه،
َ
ّ
در مقایسه با مکتب شریف مرتضی که آن را «مکتب بغداد متأخر»
ّ
مینامیم ،تا حدودی از تقدم زمانی برخوردار بوده است.

بســیار نصگراتــر از شــیخ مفید اســت و اعتمــاد و اعتنای بیشــتری
َ
بــه احادیــث دارد؛ و از جهــت عقلگرایــیَ ،س ّــید مرتضــی بهمراتــب
عقلگراتر از شیخ مفید است و بسیار کمتر از او در مسائل مختلف
اعتقــادی به روایات تکیه کرده اســت .در نتیجهّ ،
توجه شــیخ مفید
ِ
ّ
َ ّ َ
به ادلۀ نقلی و اســتناد به آنها بیتردید بیش از عنایت ســید مرتضی
به آنهاست.

ّ
دو ویژگــی ّ
مهــم مکتــب بغداد متقــدم که آن را از ســایر مکاتب کالمی

یــک تفــاوت معرفتشــناختی مهم میان نظام کالمی شــیخ مفید با
َ
َس ّــید مرتضــی آن اســت که شــیخ مفیــد معتقد بوده برای شــناخت
ّ
خــدا و اصول اساســی اخالق ،وحی و ادلــۀ نقلی ضرورت دارد؛ ولی
َ
شریف مرتضی ،همچون معتزله ،نقش و جایگاه بیشتری برای عقل

ب) تأثیرپذیــری از گفتمــان کالمــی معتزلــۀ بغــداد بهویــژه آراء و آثــار

درنظــر میگرفتــه اســت و آن را منبع کافی و ابزار الزم برای شــناخت

ابوالقاسم کعبی بلخی.

اصــول دیــن میدانســته 69.بــه همین ســبب  -چنانکه گفته شــد -
ّ
وضعیتــی میــان نقلگرایی اهل
شــیخ مفیــد از لحــاظ روش کالمــی
َ
70
معتزلی َس ّید مرتضی پیدا کرده است.
حدیث و عقلگرایی شدید
ِ
در حقیقــت ،شــیخ مفید هماننــد معتزلۀ بغداد نقــش کمتری برای
عقــل در فهــم معــارف قائــل بــوده اســت و در نتیجــه ،بیش از َسـ ّـید
َ
ـث امامــی و روش آنهــا در اســتفاده از
مرتضــی بــه اصحابالحدیـ ِ

امامی متمایز میگرداند عبارتست از:
ّ
الــف) اتخــاذ رویکرد عقلگرایی و نقلگرایــی اعتدالی در پرداخت به
مسائل کالمی.

در دنبالــه ،بهاختصار توضیحاتی در خصوص ویژگیهای یادشــده
تقدیــم میشــود .بدیــن منظــور آشــنایی اجمالــی بــا ویژگیهــا و
خصائص فکری شیخ مفید بسیار ضروری و سودمند است.
جامعیــت و ّ
ّ
ّ
تبحــر در
شــخصیت علمــی شــیخ مفیــد از حیــث
حوزههــای مختلــف دانــش اســامی قابــل ّ
توجــه و ســتایشبرانگیز
حدیثــی بازمانــده از وی که
اســتِ .عــاوه بــر آثــار فقهــی و کالمــی و
ِ
حاکی از مهارت اوســت ،تصریح شــاگردش نجاشی به اینکه فضل

شــیخ مفیــد در فقــه و کالم و ِروایت مشــهورتر از آن اســت کــه نیاز به
ُ
وصف داشته باشد 68شاهد و ّ
مؤیدی است بر خبرگی شیخ در کالم

و حدیــث و فقــهّ .
تبحــر وی در کالم و حدیــث ،در آثــار و آراء کالمی
شــیخ نیز بازتاب یافته اســت بهگونهایکه یکی از شاخصههای ّ
مهم
ّ
ّ
زمان او به ِروایــات در کنار ادلۀ
اندیشــۀ کالمی شــیخ مفید توجه هم ِ
عقلی در هنگام بررســی مسائل کالمی اســت .بهراستی شیخ مفید
ّ
ّ
هــم متکلم اســت و هم محدث ،و جانــب عقل و نقل را در مباحث
کالمــی بهخوبــی رعایــت کرده اســت .از ایــن حیث ،شــیخ مفید در
 .67برای آ گاهی از احوال و آثار و آراء وی نگرید به:
الجعفریّ ،
اإلمامیة ،نشــأتهّ ،
ّ
تطو ره ،وموقع الشــیخ المفید منه [،»]1
محمدرضا« ،الکالم عند
ُ ُ
تراثنا ،السنة الثامنة ،محرم  -جمادی الثانیة  ،1413العدد  1و  ،2صص .299 - 144

احادیث تمایل داشته است.

71

همیــن تفــاوت در نگــرش بــه جایــگاه نـ ّـص و عقــل در اســتنادات و
َ
اســتدال لهای کالمی ،در نگارشهای شیخ مفید و شریف مرتضی
ّ
نیــز بازتــاب یافته اســت .در آثار شــیخ مفید اســتفاده از ادلۀ نقلی -
ّ
اعــم از آیــات و ِروایــات  -و اســتناد به آنها بســیار بیشــتر از آن میزانی
َ
یشــود .ایــن تفاوت،
اســت کــه در آثــار شــریف مرتضــی مشــاهده م 
ً
احتماال معلول قرابت فکری شــیخ مفید به معتزلۀ بغداد از یکســو،
ّ
َ
و تعلــق خاطر َسـ ّـید مرتضی به مکتب معتزلــۀ بصره  -که برای عقل
در فهــم معــارف دینــی بهمراتب نقش و جایگاه بیشــتری نســبت به
معتزلۀ بغداد قائل بودند  -از سوی دیگر است.
ّ
اعتقادی خویش
بر اثر گرایش یادشده ،شیخ مفید در اتخاذ مواضع
ِ
موافقــت و همخوانــی اعتقــادات را بــا روایات ّ
ائمه (علیهم ّ
الســام)
ِ
شــرطی اساســی دانســته اســت و در جایجــای آثــار خــود بــه ایــن

McDermott, Martin j., The Theology of al-Shaikh al-Mufīd (d. 413/1022), Beirut,

هماهنگــی و توافــق دیدگاههایــش بــا احادیــث معتبر اشــاره نموده.

ّ
ترجمــۀ فارســی ّ
(البتــه نــه چنــدان دقیــق) ایــن اثــر بــا مشــخصات زیــر منتشــر شــده اســت:
َمک ِدرموت ،مارتین ،اندیش ـههای کالمی شــیخ مفید ،ترجمۀ :احمد آرام ،مؤسســۀ چاپ و
انتشارت دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ دوم 1384 ،ه .ش.

بــرای نمونــه ،وی در عنــوان بخــش دوم کتاب اوائــل المقاالت  -که

1978.

Bayhom-Daou, Tamima, Shaykh Mufid, Oxford 2005.

 .68النجاشی ،أحمد بن علی ،رجال النجاشی ،ص .399
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َ .69مک ِدرموت ،مارتین ،اندیشههای کالمی شیخ مفید ،ص .521
 .70همان ،ص  6و ص .522
 .71همان ،ص .522
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به بیان ایســتارهایش دربــارۀ یکایک موضوعات و مســائل اعتقادی
اختصــاص داده اســت  -همیــن مطلــب را قید کــرده کــه نظرگاهها
و مواضعــی کــه وی در خصوص اصــول اعتقادی برگزیده اســت ،با
لحــاظ و عنایــت بــه روایات ّ
ائمه (علیهــم ّ
الســام) و در توافق با آنها
ِ
بوده است:
ً
بــاب وصــف مــا اجتبیتــه أنــا مــن االصــول نظــرا و
ً
وفاقــا لمــا جاءت به اآلثــار عن ّ
أئمة الهــدی من آل

ّ
محمد.

72

َ
شــیوۀ اســتناد و ّ
تمســک آنهــا بــه اخبــار تفــاوت بســیار دارد .شــیخ
مفید روشــی ســختگیرانه در برخورد با احادیــث دارد و هر ِروایتی را
نمیپذیرد و به هر خبری نیز استناد نمیکند؛ ّاما اصحابالحدیث
َ
منشــی آســانگیرانه و متســاهالنه در پذیرش اخبار و اســتناد به آنها
دارنــد و از همیــن حیــث هــم مــورد نقــد شــیخ مفیــد قــرار گرفتهاند.
اعتقادات شــیخ صدوق
نگاهــی به انتقادات شــیخ مفید بر رســالۀ
ِ
نشــان میدهــد کــه در بســیاری از مــوارد ،انتقاد شــیخ مفیــد ناظر به
ّ
ّ
اســتناد شــیخ صــدوق به اخبــار شــاذ و نامعتبــر و ناموثــق از دیدگاه

مطلب دیگری که عقلگرایی اعتدالی شیخ مفید و ّ
توجه او به آیات

شیخ مفید است .بنابراین اگرچه شیخ مفید به استفاده از ِروایات و
استناد به آنها اهتمام خاص ورزیده ،در نحوۀ ّ
تمسک به آنها روشی

و ِروایات را نشــان میدهد ایســتار او در خصوص وابســتگی عقل به

محتاطانه در پیش گرفته است و تنها به اخبار معتبری که مضمون

وحی است .از منظر شیخ مفید عقل در استداللهای خود و نتایج
ّ
حاصل از آن محتاج به وحی و ادلۀ ســمعی اســت .به گفتۀ او وحی
ّ
ادلۀ سمعی باعث ّ
تنبه و آ گاهی فرد از نحوۀ استدالل میشود و از
و
ّ
این حیث عقل ،مستقل و بینیاز از وحی نیست .درست به همین

آنها با قرائن و شواهد قابل تأیید باشد استناد کرده است.

جهت اســت که عقل در ابتدای تکلیف ،برای شــناخت خداوند و

ً
یتــوان گفــت از منظــر شــیخ مفیــد ّاوال
بنابرایــن ،بهطــور خالصــه م 
هماهنگی دیدگاههای کالمی با ِروایات معتبر یک ضرورت و شــرط
ً
اساســی در تحقیق مســائل کالمی محسوب میشود؛ و ثانیا عقل در
اســتداللهای خود در خصوص مســائل اعتقــادی نیازمند به نقل و

معارف الهی محتاج به هدایت و راهنمایی پیامبران اســت .شــیخ
این دیدگاه را مورد ّاتفاق ّ
امامیه و موافق با نظرگاه اصحابالحدیث

دلیل سمعی است.

ّ
معرفی کرده است:

نکتــۀ دیگــر دربارۀ خصائص فکری شــیخ مفید آن اســت کــه از آثار

ّ
اإلماميــة على ّأن العقل محتاج فی علمه
و اتفقت
ّ
منفک عن ســمع
و نتائجــه إلــى الســمع و ّأنــه غيــر
ٍ
َ
ّ
العاقــل علــى ّ
كيفيــة االســتدال ل ،و ّأنــه ال بد
ُي ّنبــه
فی ّأول التكليف و ابتدائه فی العالم من رســول ،و
وافقهم فی ذلک أصحاب الحديث.
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ُچنین عقیدهای دیدگاه شــیخ مفید را به اصحابالحدیث نزدیک
کــرده اســت و او را در مقابــل موضــع عقلگرایــی افراطــی معتزلــه قرار
ّ
داده که معتقدند عقل ،مســتقل از ســمع و بدون اســتعانت از وحی
عمل میکند:
و أجمعــت المعتزلــة و الخــوارج و الزيديــة علــى
ّ
بمجردها
خــاف ذلــک و زعمــوا ّأن العقول تعمــل
من السمع و التوقيف.
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الحدیث امامی بر لزوم استناد
اگرچه هم شــیخ مفید و هم اصحاب
ِ
َ
بــه احادیــث و اخبار در پرداخت به مســائل کالمــی تأ کید کردهاند،
محمد بن ّ
 .72المفیدّ ،
محمد بن النعمان ،اوائل المقاالت فی المذاهب والمختارات ،ص .51
 .73همان ،ص .44
 .74همان.

وی ،بهویــژه اوائــل المقــاالت میتــوان دریافــت کــه شــیخ افــزون بــر
ّ
متکلمان پیشین ّ
آ گاهی عمیق از میراث روایی ّ
خاصه
امامیه و آراء
ِ
نوبختیــان ،آشــنایی ز یــادی نیز بــا آثــار و آراء معتزلــه و بهطور خاص
ّ
نگاشــتههای متکلــم معتزلی بغدادی ،ابوالقاســم کعبــی بلخی (د:
 319هــ.ق ).داشــته اســت .این آشــنایی با ّ
توجه به اســتادان شــیخ
مفیــد امــری طبیعــی به نظر میرســد .در میان اســتادان شــیخ مفید
عالمانــی منتســب بــه هــر ســه گــروه یادشــده وجــود دارد .شــیخ نزد
َ
ابوالجیــش بلخــی (د 367 :ه.ق ،).شــاگرد ابوســهل نوبختی ،کالم
امامــی را آموختــه و از ایــن راه بــا جریان فکری نوبختیان آشــنا شــده
اســت .او همچنین از طریق علی بن عیسی ُر ّمانی (د 384 :ه.ق).
کــه از پیــروان ابن ِاخشــید (د 326 :ه ـ.ق ).بوده ،و نیــز از راه مطالعۀ
آثــار کعبــی بلخی بــا اندیش ـههای کالمــی معتزلۀ بغداد آشــنا شــده
ّ
بوده اســت .شــیخ مدتی نیز نــزد ابو عبداهلل بصــری (د 367 :ه.ق).
َ
شــا گردی کرده بوده و بدین طریق از مکتب معتزلۀ بصری َبهشــمی
آ گاهی کافی به دســت آورده بوده اســت .به همیننحو وی با درس
خوانــدن نــزد ابــن قولویه قمــی (د 368 :ه ـ.ق ).و نیز ارتباط با شــیخ
صــدوق ،از مشــی حدیثگرایــان و روش اخباریگــری ّ
مطلــع شــده
بــوده اســت .بنا بــر این ،شــیخ مفیــد وارث جر یــان کالم اعتزالگونۀ
معتزلی
نوبختیان ،و کالم نصگرایانۀ اصحابالحدیث قم ،و کالم
ِ
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معتزلـــــی
در دورۀ «کالم
ِ
ّ
امامیه» ســـــه مکتـــــب متمایز
قابـ ـــل شناســـــایی اســـــت:
ّ
 )1مکتـــــب بغـــــداد متقـــــدم
(شـ ـــیخ مفید و پیـــــروان او).
ّ
 )2مکتـــــب بغـــــداد متأخـــــر
َ
(شریف مرتضی و پیروانش).
ّ
َ
ّ
(ح ّمصی
)3مکتبحلۀمتقدم ِ
رازی و هممســـــلکان او).

بغدادی بوده است و در نظام کالمی خود کوشیده است نظامی برآمده از این ّ
سنتهای کالمی را ارائه کند.
ّ
احاطــۀ فراوان شــیخ بر اندیشــهها و آراء نوبختیــان ،محدثان امامی ،و معتزلیان بصــره و بغداد در واقع معلول
همین ارتباط عمیق وی با اندیشهمندان مکاتب یادشده و مطالعۀ دقیق آثار آنها بوده است.
در خصوص نســبت فکری شــیخ مفید با معتزله و اندیشههای آنان این نکته درخور یادآوری است که شیخ
مفید در موضوعات بسیاری به روش فکری معتزلۀ بغداد و بهویژه ابوالقاسم کعبی بلخی متمایل بوده است؛
َ
و در مقابــل ،شــاگردان او مثــل شــریف مرتضی و شــیخ طوســی بیشــتر تحتتأثیــر آراء مکتــب معتزلۀ بصری
َ
َبهشــمی قــرار داشــتهاند .مقایســۀ آراء کالمی شــیخ مفید با اندیشــههای کالمــی معتزلیان نشــان میدهد که
َ
ّ
نظریات شــیخ در دو اصل توحید و عدل به معتزله ،بهخصوص دیدگاههای ابوالقاســم کعبی بلخی نزدیکتر
اســت؛ ّاما در مســائل مربــوط به امامت و منزلــت بینالمنزلتین و وعید ،همچون بیشــتر امامیان ،از باورهای
ً
معتزلــه فاصلــه دارد 75.ایــن آ گاهــی و گرایش شــیخ به کالم معتزلــۀ بغداد ظاهرا بیشــتر از طریــق مطالعۀ آثار
ابوالقاسم بلخی بوده است.
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بنــا بــر ایــن ،از میان دو شــاخۀ اصلــی معتزلۀ بصــری و بغدادی ،نظــام کالمی شــیخ مفید به مکتــب اعتزال
َ
َ َ
ّ
عبدالجبار و َس ّید مرتضی .آراء شیخ مفید
می قاضی
بغدادی مشــابهت بیشــتری دارد تا مکتب
ِ
بصری بهش ِ
در مســائل اختالفــی میــان معتزلــۀ بصره و بغــداد نیز اغلــب موافق با معتزلۀ بغداد اســت .وی در بســیاری از
ّ
اإلمامیة و البغدادیین
موضوعات پس از بیان عقیدۀ خویش ،با عبارتی شبیه به اینکه «و هو مذهب کثیر من
مــن المعتزلــة ّ
خاصــة و یخالــف فیــه البصریون مــن المعتزلــة» 77به همرأیــی معتزلۀ بغــداد با ّ
امامیــه و توافق
خودش با معتزلیان بغدادی و مخالفتش با معتزلیان بصری اشاره کرده است.
شیخ در بخش «القول فی اللطیف من الکالم» نیز که در آن مباحث فلسفۀ طبیعی علم کالم را آورده است،
ّ
متعــددی با بیان عبارت «و هو مذهب أبیالقاســم ّ
خاصة من البغدادیین و مذهب أ کثر القدماء
در مواضــع
ّ
ّ
المتکلمین و یخالف فیه ّ
الجبایی و ابنه» 78به اتفاقنظر خود با ابوالقاسم کعبی بلخی و اختالفنظرش
من
ُ
ُ
با معتزلیان بصری به ویژه ابوعلی ج ّبایی (د 304 :ه.ق ).و فرزندش ابوهاشــم ج ّبایی (د 321 :ه.ق ).اشــاره

کرده اســت 79.شــاید یکی از آثار شا گردی شــیخ مفید نزد ُر ّمانی بغدادی ،همین ناهمسوئی او با اندیشههای
ّ
متکلمان مدرسۀ بصره و پیروان آن مثل ابوعلی و ابوهاشم ُج ّبائی بوده باشد.
با وجود قرابت فکری و گرایش شیخ مفید به آراء کالمی معتزلۀ بغداد در برخی از موضوعات ،شیخ کوشیده
اســت اســتقالل فکــری خــود را حفظ نمایــد و در مواضعی که آراء معتزله را نادرســت میانگاشــته به نگارش
نقدها و ّرد ّیههایی بر دیدگاههای ایشــان دســتیازد .بررســی فهرست آثار شیخ مفید نشان میدهد که شیخ
ّ
َ
متکلمــان معتزلی ّ -
بصری َبهشــمی  -را
اعم از بغدادی و ِاخشــیدی و
در پــارهای از موضوعــات نظرگاههــای
ِ
ّ
باطل میشــمرده اســت و به انکار و ابطال آنها نیز پرداخته .در فهرســت آثار او عناوین زیر در رد بر معتزلیان
درج شده است:

75 . McDermott, Martin j., the theology of al-shaikh al-Mufīd, pp. 4-5.

(ترجمۀ فارسی کتاب« :اندیشههای کالمی شیخ مفید» ،صص .)6 - 5
76 . McDermott, Martin j., the theology of al-shaikh al-Mufīd, p. 395.

(ترجمۀ فارسی کتاب« :اندیشههای کالمی شیخ مفید» ،ص .)521
ً
محمد بن ّ
 .77المفیدّ ،
محمد ،اوائل المقاالت ،ص  .61قریب به همین مضمون در ص 93آمده است که« :و هذا المذهب أیضا مذهب من ذکرناه
ّ
ّ
البصریون من أهل االعتزال» .همچنین نگرید به :همان ،صص.91 ،89 ،60 ،59 :
من متکلمی أهل بغداد و یخالف فیه
 .78همان ،ص  .100قریب به همین مضمون در ص 103آمده اســت« :و هو مذهب البلخی و علی خالفه ّ
الجبایی و ابنه و البصریین من المعتزلة».
«و هــذا مذهــب کثیــر من بغدادیة المعتزلة و إلیه ذهب ابوالقاســم البلخی و خالف فی کثیر منه الجبایــی و ابنه» .همان ،ص  .104همچنین نگرید
به :همان ،ص.105 :
َ .79مک ِدرموت ،مارتین ،اندیشههای کالمی شیخ مفید ،ص .252
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ّ .1
ّ
العثمانیة.
الرد علی الجاحظ

80

 .2نقض فضيلة المعتزلة.
 .3النقض على ابن َع ّباد في اإلمامة.
81

82

علی بن عيسى ُ
 .4النقض على ّ
الر ّماني فی اإلمامة.

83

 .5النقض على أبی عبد اهلل البصري كتابه فی المتعة.

84

 .6نقض الخمس عشرة مسألة على البلخی.
86
 .7نقض اإلمامة على جعفر بن َحرب.

85

 .8الكالم على ُ
الج ّبائی فی المعدوم.
88
ّ
األصم فی اإلمامة.
 .9نقض كتاب
ّ .10
الرد على ُ
89
الج ّبائی فی التفسير.

87

ّ .11
الرد على ابن االخشيد فی اإلمامة.

90

 .12عمد مختصرة على المعتزلة فی الوعيد.
ّ .13
الرد على أبی عبداهلل البصری فی تفضيل المالئكة.
91

92

راجکی (د 449 :ه ـ.ق ).و َ
محمد بــن علی بن عثمــان َک َ
پــس از شــیخ مفیــد ،دو شــا گرد او ،ابوالفتح ّ
ابوی ٰ
علی
ً
محمد بن ّ
محمــد بــن حســن بن حمــزه جعفــری (د 463 :ه.ق ).و نیــز احتماال ابوالحســن ّ
ّ
محمــد بن احمد

صــروی (د 443 :هــ.ق ).از مکتــب تأسیســی شــیخ مفید پیــروی کردند 93که ّ
ُب َ
متأســفانه از میــان آنها اکنون
کنزالفوائد َک َ
تنها از َک َ
راجکی مجموعهای اســت ارزشــمند
راجکی آثاری کالمی برجای مانده اســت .کتاب
ِ
ّ
از میراث روایی و مباحث پراکندۀ کالمی ّ
امامیه که بهطور کلی در همان چارچوب اندیشههای شیخ مفید
ِ
تدوین یافته است و پس از مجموعه آثار کالمی شیخ مفید ،مأخذی گرانسنگ در فهم دیدگاههای اعتقادی
ّ
مکتب بغداد متقدم بهشمار میآید.

از نظر شـــــیخ مفی ـ ــد موافقت
عقـــــل بـــــا نقـــــل و ّ
توج ـ ــه به
مأثورات و ِروایات امری مهم
و اجتنابناپذی ـ ــر در هن ـ ــگام
بررسی مسائل کالمی است،
َ
ولی از منظر ش ـ ــریف مرتضی
احـــــکام و اس ـ ــتدال لهای
عقلـــــی در درج ـ ــۀ نخس ـ ــت
ّ
اهم ّیـــــت قـــــرار دارد و بخش
عمدهای از ِروایات به دلیل
ّ
آنکـــــه خبـــــر واح ـ ــد و ظن ـ ــی
اســـــت و از ّ
حج ّیت الزم برای
استناد در مس ـ ــائل عقیدتی
برخـــــوردار نیس ـ ــت ،باید در
تحلیـــــل و بررس ـ ــی مس ـ ــائل
کالمی نادیده گرفته ش ـ ــود.

مکتب و روش کالمی شــیخ مفید شــوربختانه تحتتأثیر جریان پرقدرت مکتب کالمی شــاگردش ،شــریف
َ
امامیه به حاشــیه رانده شــد و پس از َک َ
مرتضی (د 436 :ه.ق ).در کالم ّ
راجکی دیگر اســتمرار نیافت .با این
ّ
ّ
ّ
وصف ،به باور برخی محققان ،مکتب شــیخ مفید مجدد در قرن ششــم هجری قمری بر دســت سدیدالدین
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ِح ّمصی رازی و پیروانش در مکتب حله احیا شد 94.داوری در باب اینکه آراء متکلمان مکتب حلۀ متقدم
 .80النجاشی ،أحمد بن علی ،رجال النجاشی ،ص .399
 .81همان.
محمد بن علی ،معالم العلماء ،ص 245؛ النجاشی ،أحمد بن علی ،رجال النجاشی ،ص 399؛ الطوسیّ ،
 .82ابن شهر آشوبّ ،
محمد بن الحسن،
فهرست کتب الشیعة و أصولهم ،ص .445
محمــد بــن الحســن ،فهرســت کتــب الشــیعة و أصولهــم ،ص 445؛ ابــن شــهر آشــوبّ ،
 .83الطوســیّ ،
محمــد بن علــی ،معالــم العلمــاء ،ص 245؛
النجاشی ،أحمد بن علی ،رجال النجاشی ،ص .399
 .84النجاشی ،أحمد بن علی ،رجال النجاشی ،ص .399
 .85همان ،ص .400
 .86همان.
 .87همان.
 .88همان.
 .89همان ،ص .401
 .90همان ،ص .402
 .91همان.
 .92همان.
93 . Hassan Ansari and Sabine Schmidtke, Al-Shaykh al-Ṭūsī: His Writings on Theology and their Reception, p. 478.

ّ
حله از سديد الدين ّ
حمصی تا ابن طاوس» ،منتشر شده در:
 .94نگرید به :انصاری ،حسن« ،دانش کالم در

http://ansari.kateban.com/post/3468
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تــا چــه انــدازه بــه دیدگاههــای کالمــی مکتــب شــیخ مفیــد نزدیــک
بوده اســت مســتلزم بررســی همهجانبه و مقایســۀ دقیق دیدگاههای
ّ
متکلمان دو مکتب مورد گفتگو در خصوص موضوعات مختلف
ّ
کالمــی اســتّ .اما این مقدار مشــخص اســت که آن میــزان اعتنای
ّ
ّ
متکلمــان مکتب بغداد متقدم به ِروایات در مســائل کالمی ،در آثار
ّ
ّ
ّ
متکلمــان مکتــب حلــۀ متقــدم دیــده نمیشــود و دســتکم این دو
مکتب از حیث میزان اســتناد به ِروایات با یکدیگر همراه و همسان
نیستند.

ّ
َ
 -2-1-4مکتب بغداد متأخر (شریف مرتضی و پیروانش)

ّ
پس از مکتب شیخ مفید و پیروانش که آن را «مکتب بغداد متقدم»
نام نهادیم ،یکی از شــاگردان شــیخ به نام ابوالقاسم علی بن حسین
ّ
ملقب به َع َلم ُ
الهدی ،و معروف به
بن موســی ( 436 - 355ه.ق).
َ
شــریف مرتضــی 95روش کالمی متفاوتــی با روش اســتادش را برگزید
و دومیــن مکتــب کالمی برجســته در ّ
امامیــه را پایهگذاری کرد .این
َ
مکتب با تالشهای شریف مرتضی در شهر بغداد تکوین یافت و به
ّ
همین مناســبت و نیز به دلیل تأخر زمانی از مکتب اســتادش شیخ
ّ
مفید ،آن را «مکتب بغداد متأخر» میخوانیم.
َ
کالمی شــریف مرتضــیّ ،اولین مکتــب بازماندۀ «مبســوط»
مکتــب
ِ
ّ
و «نظاممنــد» در کالم ّ
امامیــه بهشــمار میآیــد کــه نظامــی مفصــل و

امامیــه را ارائه کــرد .این مکتــبُ ،
منســجم از اعتقــادات ّ
همچنین،
نمــودار عقلگرایانهتریــن مکتــب پدیدآمــده در کالم ّ
امامیــه اســت.
َ
نگاشــتههای کالمــی َس ّــید مرتضی از حیــث «ارائۀ نظامی منســجم
از عقائد ّ
امامیه» نقش بارزتری نســبت به تألیفات شــیخ مفید دارد.
بســیاری از مســائل کالمــی کــه بنا به دالیلــی در مکتب شــیخ مفید
َ
توفیق طرح و دریافت پاسخ نیافت ،در تألیفات َس ّید مرتضی مجال
طرح و فرصت بررســی پیدا کرد .دســتکم ،در این تردید نیست که
مســائل کالمی مطرحشده در آثار برجامانده از َس ّید ،از حیث ّ
تنوع و
ّ
کالمی بهیادگارمانده از شــیخ مفید فزونی
تکثــر و تفصیل ،بر میراث
ِ
َ
دارد .مهمتریــن نگاشــتههای کالمــی َس ّــید مرتضی ،یعنــی مجموع
ُ َ َّ
الملخــص و الذخیره ،نشــانگر یک نظام کالمی منســجم
دو کتــاب
 .95برای آشنایی با احوال و آثار و آراء شریف مرتضی نگرید به:

Abdulsater, Hussein Ali, Shi’i Doctrine, Mu’tazili Theology: al-Sharif al-Murtada

و کامــل از اعتقــادات ّ
امامیــه اســت ،در حالــی کــه ُچنیــن ســاختار
ّ
ـود شــیخ مفیــد یــا دیگــر متکلمــان
نظاممنــدی در آثــار کالمــی موجـ ِ
یشــود ،بلکه باید
امامی پیش از شــیخ مفید مثل نوبختیان دیده نم 
ِ
ُچنین نظامی ،از مجموع آثار کالمی بازماندۀ آنها در صورت امکان،
استخراج و تدوین و سپس تنسیق و تنظیم گردد.
َ
مکتــب َسـ ّـید مرتضی با کوش ـشهای شــاگردان و پیروانــش تا عصر
ّ
َ
ســدیدالدین ِح ّمصی رازی (د :پس از  600ه.ق ).و تأســیس مکتب
ّ
ّ
حلۀ متقدم اســتمرار یافت و بهطور رســمی تا حدود نیمۀ قرن ششــم
ّ ّ
امامیه تلقی میشد .با
هجری قمری برجستهترین گرایش کالمی در
ایــن وصــف تا چند قرن پــس از آن نیز این مکتــب همچنان پیروانی
هرچند انگشتشــمار داشــته اســت .برای نمونه ،حســن بن ّ
محمد
ّ
دیلمــی محــدث نامدار امامی و صاحب آثاری چون إرشــاد القلوب
بــا اینکــه در قــرن هشــتم هجری قمری میزیســته اســت در مباحث
َ
کالمی بیشــتر به مکتب شــریف مرتضی و شاگردانش گرایش داشته
اســت 96.تا آنجا که نگارندۀ این ســطور آ گاه اســت ،یکــی از آخرین
ّ
ّ
َ
متکلمــان امامـ ِـی وفادار به مکتب شــریف مرتضــی ،متکلم و ادیب
ّ
نامــدار زینالدیــن علی بن یونــس بیاضی عاملــی (د 877 :ه.ق).
َ َ
هشــمی او در آثارش بهویژه ُعصــرة َ
المنجود
بوده اســت کــه گرایش ب
َ
هویدا اســت .در قرون میانی ،مکتب مرتضی به عنوان یک مســلک
ً
کامال مشـ ّـخص و متمایز در میــان ّ
امامیه معروف بوده و از آن
کالمی
َ ّ َ
97
با عنوان «طریقۀ سید مرتضی» یاد میشده است.
ّ
دو خصیصــۀ اصلــی «مکتــب بغداد متأخــر» که آن را از ســایر مکاتب
کالمی امامی متمایز مینماید عبارتست از:
َ َ
الف) تأثیرپذیری از گفتمان کالمی معتزلۀ بصری بهشمی.
ّ
ّ ّ
ّ
ب) گزینــش رویکــرد عقلگرایی حداکثری و اســتفادۀ حداقلی از ادلۀ
نقلی در بررسی مسائل کالمی.
امامی مکتب بغداد پس از شــیخ مفید
چنانکه اشــاره کردیم ،کالم
ِ
َ ّ َ
مرتضی دچار ّ
تحولی بنیادین و چرخشی اساسی
در اثر تعالیم سید
در مبــادی ،موضوعــات و قواعد و اصطالحات و مســائل گردید .در
َ
واقع با نگاشتههای کالمی َس ّید مرتضی گرایش و قرابت فکر کالمی
ّ
ّ
امامیه به معتزله بســیار شــدیدتر شــد و بســیاری از متکلمان امامی
ّ
َ
بــه پیــروی از شــریف مرتضــی بهطور کلــی در پرداخت بــه علم کالم

and Imami Discourse, Edinburgh University Press, 2017.

اســعدی ،علیرضــا ،ســید مرتضــی ،پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ اســامی ،قــم 1391 ،ه .ش.؛
ّ ً
َّ
الشــمری ،رؤوف ،الشــریف المرتضــی متکلمــا ،مراجعــة :ابراهیــم رفاعــة ،مجمــع البحوث
اإلســامیة ،مشــهد 1434 ،هــ.ق.؛ الجعفــریّ ،
ّ
ّ
اإلمامیة ،نشــأته،
محمدرضــا« ،الــکالم عند
ُ ُ
ّ
ّ
ذوالحجة ،1413
تطــو ره ،وموقــع الشــیخ المفید منــه ( ،»)2تراثنا ،الســنة الثامنــة ،رجــب -
العدد  3و  ،4صص .114 - 77
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 .96دربارۀ او و گرایش کالمیاش نگرید به :عطائی نظری ،حمید« ،حسن بن ّ
محمد دیلمی و
گرایش کالمی او» ،منتشر شده در:
http://ataeinazari.kateban.com/post/2169

ّ
ّ .97
تکلــم فــی أصول الدیــن علی طریقة ّ
الســید المرتضی» .ابن زهرة ،علــی بن ابراهیم،
«ممــن
مسائل ابن زهرة ،ص .128
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ّ
َ
تــا حــد زیــادی روش و مبانــی کالمی معتزلۀ َبهشــمی (یعنــی پیروان
ابوهاشــم ُج ّبایــی (د 321 :هــ.ق ).کــه مکتبــی برجســته در کالم
شــیعی
معتزلــه بنیــان نهاد) را برگزیدند .در نتیجه ،با تأســیس کالم
ِ
َ
َ َ
هشمی در ّ
امامیه به دست شریف مرتضی و گسترش آن تحتتأثیر
ب
ّ
ّ
فعالیتهــای شــا گردان وی نظیــر شــیخ طوســی (د 460 :هــ.ق،).
مســیر کالم رســمی ّ
امامیــه از طریقــی کــه شــیخ مفید احــداث کرده
بود منحرف شــد و روش و مبانــی و دیدگاههای نوینی در آن بهوجود
ّ
آمــد .همیــن تغییــر گرایــش ،در نگرشهــا و نگارشهــای متکلمــان
امامــی بغدادی تأثیر فراوان گــذارد و موجب اختالفنظرهایی میان
ّ
متکلمان امامی شــد .نمونۀ بارز این اختالفات را میتوان در تفاوت
َ
آراء و انظار َس ّید مرتضی با استادش شیخ مفید در مسائل مختلف
ّ
و متعــدد کالمــی نظاره کرد .بنا به نقل ابن طــاوس (د 664 :ه.ق،).
قطــب راونــدی (د 573 :هــ.ق ).رســالهای نگاشــته بــوده کــه در آن
َ
 95مســألۀ اختالفــی میــان شــیخ مفید و َس ّــید مرتضی را در مســائل
کالمــی ضبــط کرده بــوده اســت و در پایان هــم خاطرنشــان کرده که
اگــر بخواهــد تمــام اختالفنظرها میان آن دو را برشــمارد رســالهاش
ّ
مفصل و ّ
مطول میشــده اســتَ .س ّــید بن طاوس که خود این رساله
را در دست داشته است از همین اختالف شدید میان این دو عالم
بزرگ امامی نتیجه گرفته است که علم کالم طریقی بعید در معرفت

ّ
ّ ّ
و اســتفادۀ حداقلــی از ادلــۀ نقلی در بررســی مســائل کالمی اســت.
چنانکــه پیشــتر اشــاره شــد ،از منظــر شــیخ مفیــد هماهنگــی
دیدگاههــای کالمــی بــا ِروایات معتبر یک شــرط اساســی در تحقیق
مباحث کالمی محســوب میشــود .همیــن نکتۀ معرفتشــناختی
یکــی از مهمتریــن عللــی اســت کــه منهــج فکــری شــیخ مفیــد را از
َ
یســازد .یعنــی از نظر شــیخ
روش کالمــی شــریف مرتضــی متمایــز م 
مفیــد موافقــت عقل با نقــل و ّ
توجه بــه مأثورات و ِروایــات امری مهم
و اجتنابناپذیــر در هنــگام بررســی مســائل کالمــی اســت ،ولــی
َ
از منظــر شــریف مرتضــی احــکام و اســتدال لهای عقلــی در درجــۀ
نخست ّ
اهم ّیت قرار دارد و بخش عمدهای از ِروایات به دلیل آنکه
خبــر واحــد و ّ
ظنــی اســت و از ّ
حج ّیت الزم برای اســتناد در مســائل
عقیدتــی برخوردار نیســت ،باید در تحلیل و بررســی مســائل کالمی
َ
مرتضی فکر کالمی ّ
امامیه را
نادیده گرفته شــود .بدینسان ،شــریف
محض
از مسیر توافق عقل با نقل منحرف کرد و بهسوی عقلگرایی
ِ
ّ
اعتزالی سوق داد .در نتیجه ،او مکتبی اعتزالگونه را در کالم امامیه
پدیــد آورد کــه دس ـتکم تــا اواخر قرن ششــم هجری قمری بــه عنوان
مــرام و مذهــب غالب کالمــی در ّ
امامیه باقی ماند .پــس از این دوره

ّ
صفویه
نیز همچنان قرابت فکری امامیه با معتزله کم و بیش تا عصر
و فلسفیشــدن کالم ّ
امامیــه ادامــه یافــت و بهنوعــی در کالم رســمی
ّ
امامیه ماندگار و نهادینه شد.

خداوند تعالی است.

98

بهطــور حتــم یکــی از علل اختــاف فکری عمیق میان شــیخ مفید و
َ
َس ّــید مرتضی قرابت فکری شــیخ مفید با معتزلۀ بغداد از یک ســو ،و
َ
َ
گرایش َس ّید مرتضی به مکتب کالمی معتزلۀ بصری َبهشمی  -که در

اینکــه ایــن تغییــر روش کالمــی و ابــداع دســتگاه کالمــی اعتــزالوار
امامیــه آیــا در نهایت به ســود کالم ّ
در ّ
امامیه تمام شــد یا به ضرر آن،
ّ
مسألهایســت کــه بایــد بهطور مســتقل بــدان پرداختــه شــودّ .اما این
ّ
مقدار روشــن اســت که برخی از متکلمان پیرو مکتب کالم نقلی از
ّ
علمۀ مجلســی که دوری کالم ّ
امامیه از ِروایات
جمله ابن طاوس و
ّ
َ
را برنمیتافتند ،طریقت شریف مرتضی وسایر متکلمان اعتزالگرای
امامیه را انحرافی دیرین از اصول ّ
ّ
امامیه و موجبات دوری از آیات و

به عنوان «پیشــرو و رهبر معتزله» یاد کرده اســت 99.گذشــته از تشــابه
َ
ساختاری و محتوایی آثار کالمی شریف مرتضی و پیروانش ،در برخی
ّ
مواضــع میتوان نشــان داد که عبارات موجــود در آثار این متکلمان تا
ّ
ّ
حد زیادی رونوشــتی است از نگاشــتههای متکلمان معتزلی بصری
َ
ّ
عبدالجبار معتزلی (د 415 :ه.ق.).
َبهشمی بهویژه قاضی

ِروایات ارزیابی میکردهاند:

مقابل مکتب معتزلۀ بغداد قرار داشــت  -از ســوی دیگر بوده اســت.
َ
َ
گرایش شایان ّ
توجه شریف مرتضی به دستگاه کالمی معتزلۀ َبهشمی
بــه اندازهایســت که برخــی او را در زمرۀ پیــروان و ّ
حتی رهبــران معتزله
َ
َ
برشــمردهاند .بــرای نمونــهَ ،صفــدی در یادکرد از َس ّــید مرتضــی از وی

ّ
دومیــن خصیصــۀ ّ
مهــم مکتــب بغــداد متأخــر کــه آن را از مکتــب
ّ
شــیخ مفیــد متمایز میکنــد گزینش رویکــرد عقلگرایــی حداکثری
ّ
الم َ
الم َح ّجة لثمرة ُ
الدین علی بن موسی ،کشف َ
هجة ،ص.64
 .98ابن طاوس ،رضی
ً
َ َ
ّ
« .99وكان رأســا فــي االعتــزال ،كثيــر اإلطــاع والجــدال» .الصفــدی ،صالحالدیــن ،الوافــی
بالوفیات ،ج  ،21ص .7

و چون ترمیم و تجدید اصول مندرسۀ ّ
امامیه  -که
ّ
ســالها اســت آثــار آنها محو شــده و اکثــر مدعیان
ُ
علم اعراض از آنها نمودهاند و اصول معتزله را قدوۀ
خو یــش ســاخته ،دســت از آیــات کریمــه و اخبــار
متواتره برداشــتهاند  -در این رساله حسبالمقدور
ایراد نمودهام.

100

بــه غیر از شــریف مرتضی ،برادر کوچک او ،یعنی ابوالحســن ّ
محمد
محمد باقرّ ،
 .100مجلسیّ ،
حق الیقین ،ص .568
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ّ
ّ
دورۀ متقدم «مکتب حله» از
نیمۀ دوم قرن ششـــــم هجری
ّ
ّ
در حله با تعالیم َسدیدالدین
محمـــــود بن علی بن حســـــن
َ
ِح ّمصی رازی (د :پس از 006
ه.ق ).شکل گرفت و تا حدود
نیمۀ دوم قرن هفتم هجری؛
یعنی تا عصـــــر حیات خواجه
ّ
نصیرالدین طوسی (د276 :
هـ ـ ـ.ق ).ادامه یافـــــت .از آن
ّ
صفویه و تا حدود
پس تا عصر
زمان حیات ّفیاض الهیجی
ّ
(د 2701 :ه.ق ).دورۀ متأخر
ّ
«مکتب حله» تکوین یافت.

ّ
بن حسین بن ّ
محمد بن موسی ملقب به شریف َرضی موسوی (د 406 :ه.ق ).نیز در آراء کالمی خود گرایش
ّ
َ
َ
ّ
عبدالجبار معتزلی که رهبر َبهشمیان عصر خود بهشمار
به معتزلیان َبهشمی داشته است و مدتی نزد قاضی
میرفتــه درس خوانــده بوده اســت 101.با این وصف ،عمر کوتاه وی و نیز اشــتغالش به ادب و حدیث فرصت
ّ
چندانی را برای پرداخت وی به علم کالم باقی نگذاشت .از اینرو ،اکنون نگاشتۀ کالمی مستقلی از وی در
دست نداریم و باورهای اعتقادی او را باید از خالل آثار ادبی و قرآنی او بازشناسیم.

102

َ
ّ
پس از شریف مرتضی ،شاگردان و پیروان او به ترویج و تثبیت مکتب کالم بغداد متأخر در مناطق مختلفی
ّ
همچــون نجــف و حلب و نیشــابور و ری پرداختند .برجســتهترین متکلمان و عالمانــی که از مکتب کالمی
َ
شریف مرتضی پیروی میکردند و هماکنون آثاری از آنها برجا مانده است عبارتند از:
 .1شیخ الطائفة ابوجعفر ّ
محمد بن حسن طوسی (د 460 :ه .ق.).
َّ
ابوالصالح تقی بن نجم بن عبیداهلل حلبی (د 447 :ه.ق.).
.2
َّ َ ُُ
 .3قاضی عبدالعزیز بن ِنحریر بن عبدالعزیز بن براج طرابلسی (د 481 :ه.ق.).

ّ .4
سید حمزة بن علی بن زهرة حلبی (د 585 :ه.ق.).

 .5ابن أبی المجد حلبی (قرن ششم هجری قمری).
ّ
ُ
ّ
قرئ نیشابوری (د :پس از  520ه.ق.).
 .6قطبالدین ابوجعفر محمد بن حسن م ِ
ّ
 .7قطبالدين راوندی (د 573 :ه.ق.).
ّ
الدین صاعد بن أبی منصور ّ
محمد بن صاعد َبریدی آبی.
 .8قاضی أشرف
ّ
 .9نجیبالدین ابوالقاسم عبدالرحمن بن علی بن محمد حسینی (د 582 :ه.ق.).
ّ
ُ
الدین حسین بن علی بن ّ
محمد بن احمد خزاعی ابوالفتوح رازی (د :پس از  552ه.ق.).
 .10جمال
َ
ّ
َ
.11ابو جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب س َروی مازندرانی (د 588 :ه.ق.).

ّ
ّ
(ح َّمصی رازی و هممسلکان او)
 -3-1-4مکتب حله متقدم ِ

َ
مرتضی ،پس از ّ
تحولی کــه در معتزله با پیدایی مکتب ابوالحســین بصری (د436 :
مکتــب کالمــی شــریف
ّ
هــ.ق ).شــکل گرفت و بهتدریج برخــی از متکلمان امامی بدان گرایش پیدا کردنــد ،رفتهرفته طرفداران خود
ّ
ّ
را از دســت داد و بجای آن مکتب دیگری در کالم ّ
امامیه موســوم به «مکتب حله متقدم» شــکل گرفت و بر
ّ
فضای فکر کالمی ّ
امامیه مســلط شــد .در اینجا با این مکتب و ویژگیهای آن که در تحقیقات معاصر کمتر
بدان پرداخته شده آشنا میشویم.
ّ
حلــه در ســدههای میانــی و ّ
خاصــه از قــرن ششــم تا نهــم هجری قمــری پایگاه مســتحکم تشـ ّـیع امامی و
شــهر
پایتخت فرهنگی آنان بود .این شــهر در تکامل و بســط اندیشــههای فقهی و اصولی و حدیثی و کالمی شــیعه
نقش بســیار برجســتهای داشــته اســت و عالمان این ّ
خطه بیشــترین ســهم را در تدوین و تصنیف آثار علمی
ّ
ّ
در دوران میانــی در ّ
امامیــه داشــتهاند 103.در شــهر حله متکلمــان امامی با گرایشهای فکــری مختلف حضور
ّ
عبدالجبــار معتزلی تصریح کرده اســت .او در کتاب تلخیص البیــان فی مجازات
 .101شــریف رضــی در برخــی از آثــارش به شــاگردی خود نــزد قاضی
القرآن خاطرنشــان کرده که کتاب تقریب األصول در کالم را نزد قاضی خوانده اســت .نگرید :الموســویّ ،
محمد بن الحســین ،تلخیص البیان فی
مجازات القرآن ،ص .212
 .102برای آ گاهی از احوال و آثار و آراء شــریف رضی نگرید به :اســعدی ،علیرضا ،ســید رضی ،پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی ،قم 1390 ،ه.ش.
(این اثر به زندگی و گزارش آراء کالمی شریف رضی پرداخته است)؛ مبارك ،زكي ،عبقرية الشريف الرضي 2 ،ج ،دار الجيل ،بیروت ،الطبعة الثانية،
ســید ّ
محمد َمهدیّ ،
شــخصیت ادبی و اشــعار شــریف رضی مورد بررســی قرار گرفته است)؛ جعفریّ ،
ّ
سید رضی ،طرح
 1408ه.ق( .در این کتاب
نو ،ویراست دوم 1378 ،ه.ش( .این کتاب بیشتر به شرح زندگی و آثار شریف رضی اختصاص یافته است)؛ الجعفریّ ،
محمدرضا« ،مالحظات
ُ ُ
راثنا ،السنة الثالثة ،محرم  -صفر ،ربیع ّ
األول  1408ه.ق ،.العدد  ،صص .36 - 9
حول ثقافة الشریف الرضی و آرائه الکالمیة» ،ت

ّ
ّ
الیتها و آثار علمی ایشان نگرید بهّ :
حله و ّفع ّ
الحلة و تراجم
 .103برای آ گاهی از عالمان امامی مکتب
السید موسی ،حیدر ،و الحسینی ،توت ،مدرسة ِ
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ّ
داشــتهاند .در آنجا ،هم جریان کالم نقلی ّ
امامیه در ســایۀ تالشهای متکلمان خاندان ابن طاوس ّفعال بوده
ّ
ّ
ّ
امامی معتزلیمشرب حضور جدی داشتند و هم متکلمانی که به کالم فلسفی گرائیده
است و هم متکلمان
ِ
ّ
ّ
بودند به بســط کالم ّ
امامیه در این منطقه میپرداختند .چنانکه برخی از محققان یادآور شــدهاند ،در حله دو
دورۀ متمایز قابل شناســایی اســت :در دورۀ نخســت از تکامل علم کالم در این حوزه ،کالم امامی در ســبک و
ّ
قالب کالم معتزلی شیوع داشته است ،برخالف دورۀ بعدی که کالم ّ
امامیه با کوششهای خواجه نصیرالدین
ّ
ّ
ّ
ّ
104
طوسی و علمۀ حلی رنگ و بوی فلسفی به خود گرفته است و دورۀ متأخر کالم حله را پدید آورد.
ّ
ّ
ّ
در ایــن نوشــتار تعریــف ما از «مکتب حله» و همچنین تقســیم آن بــه دو دورۀ «متقــدم» و «متأخر» با معیاری
ّ
ً
کامــا کالمــی صــورت میگیــرد و در واقع ناظر به بازشناســی ادوار و ّ
تحوالت دانش کالم در شــهر حله اســت.
ّ
ّ
ّ
بــر اســاس ایــن تقســیمبندی ،دورۀ متقــدم «مکتــب حلــه» از نیمــۀ دوم قرن ششــم هجــری در حله بــا تعالیم
ّ
َ
َســدیدالدین محمــود بــن علی بن حســن ِح ّمصــی رازی (د :پس از  600ه.ق ).شــکل گرفت و تــا حدود نیمۀ
ّ
دوم قــرن هفتــم هجــری؛ یعنی تا عصر حیات خواجه نصیرالدین طوســی (د 672 :هــ.ق ).ادامه یافت .از آن
ّ
ّ
ّ
صفویــه و تا حدود زمــان حیات ّفیــاض الهیجــی (د 1072 :هــ.ق ).دورۀ متأخــر «مکتب حله»
پــس تــا عصــر
ّ
تکویــن یافــت .ایــن تعریف از «مکتب حله» آشــکارا متفاوت اســت با آنچه که برخی دیگر از نویســندگان در
ّ
خصــوص ایــن مکتــب ابراز داشــته و آن را به سلســلهای از دانشــمندان امامی ِحلی که در قرن ششــم و هفتم
ّ
105
حله در علوم مختلفی همچون فقــه و اصول و حدیث و کالم ّفع ّ
الیت میکردهاند،
هجــری قمــری در حوزۀ

ّ ّ
تردید و تردد علمه میان آراء
کالمی معتزله و اندیشـ ـ ـههای
فلســـــفی فکر کالم ـ ــی او را در
کشـــــا کش میان کالم معتزلی
و فلســـــفۀ ســـــینوی قرار داده
اســـــت و از همیـ ـ ـنرو وی در
ایســـــتارهای خ ـ ــودش گاه به
کالم معتزلـــــه گرائیده اس ـ ــت
و گاه بـــــه فلس ـ ــفۀ س ـ ــینوی.
همین امر تا ح ـ ــدودی مانع
از ثبـــــات رأی و اس ـ ــتحکام
عقیـــــدۀ او در برخ ـ ــی از
مسائل کالمی ش ـ ــده است.

تعریف نمودهاند.
ّ
ّ
تحــول تــازهای کــه در کالم معتزلــه با ظهور مکتب ابوالحســین بصــری (د 436 :ه.ق ).اتفــاق افتاد ،در کالم
امامیه نیز اثرگذار بود و بهتدریج پس از دورۀ شــیخ طوســی (د 460 :ه.ق ).پیامدهای آن ّ
اعتزالگونۀ ّ
تحول در
مکتب معتزله ،در کالم ّ
امامیه نیز هویدا شــد .ابوالحســین بصری با انتقاد از پارهای از مبانی و اســتدال لهای
َ َ
هشمیان کوشید اصالحات قابل ّ
توجهی را در کالم معتزلی سامان دهد و مکتب نوینی را موسوم به «مکتب
ب
ّ
ُ
106
ح َس ّ
ینیه» در این فرقه بنیان نهد .برخی از متکلمان امامی که با آراء و مبانی ابوالحسین بصری آشنا شده
َ
َ َ
ــمی مکتب شــریف مرتضی
بودنــد بســیاری از دیدگاههــای او را پذیرفتند و آنها را جایگزین مبانی و آراء بهش ِ
ّ
ّ
کردنــد .همیــن امــر موجب بــروز ّ
تحولی تــازه در کالم ّ
امامیه و شــکلگیری «مکتب حلۀ متقدم» شــد که وجه
ّ
ّ
تمایز اصلی آن از «مکتب بغداد متأخر» همین گرایش متکلمان وابســته به آن به مکتب کالمی ابوالحســین
بصری معتزلی است.
ّ
ّ
ّ
در «مکتــب حلــۀ متقــدم» ،در اغلــب مســائل و موضوعــات کالمــی همــان چهارچــوب و کل ّیــت مطالــب و
ّ
ّ
ّ
علمائها من النشــوء إلی َّ
العب ّ
القمة ( )900 - 500و ما بعدها بقلیل ،العتبة ّ
اســیة المقدســة ،کربالء 1438 ،ه.ق 592 ،.ص؛ الحلی ،حازم ،الحلة و
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشــمری ،أ.م.د ،الحیاة الفکریة فی الحلة خالل القرن
التاریخیة المختصة ،قم 1432 ،ه.ق 561 ،.ص؛ یوســف
أثرها العلمی و األدبی ،المکتبة
َ
الخفاجی ،ثامر کاظم ،من مشــاهیر أعالم الحلة الفیحاء إلی القرن العاشــر
التاســع الهجری ،دارالتراث ،النجف األشــرف 1434 ،ه.ق 517 ،.ص؛
الهجری ،مکتبة سماحة آیة اهلل العظمی المرعشی النجفی الکبری ،قم 1428 ،ه.ق 255 ،.ص.
Ali, Aun Hasan, The Beginnings of the School of Ḥillah: A Bio-Bibliographical Study of Twelver. Shīʿism in the Late ʿAbbāsid and
Early Ilkhānid Periods, (A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of of
Doctor of Philosophy), Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Februrary 2016.

ّ
 .104سبحانیّ ،
محمدتقی« ،شهیدین در کشاکش دو جریان کالمی مدرسۀ حله» ،مجلۀ نقد و نظر ،سال چهاردهم ،شمارۀ چهارم ،زمستان ،1388
صص .191 - 190
ّ
ّ
 .105بــرای نمونــه عون حســن علی در رســالۀ دکتــری خود دربارۀ مکتب حلــه و عالمان آن منطقه و نگاشــتههای آنها« ،مکتب حله» را بهنحو یادشــده
تعریف کرده است .نگرید به:
Ali, Aun Hasan, The Beginnings of the School of Ḥillah: A Bio-Bibliographical Study of Twelver. Shīʿism in the Late ʿAbbāsid and

ّ
 .106الرازی ،فخرالدین ،اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین ،ص .45

Early Ilkhānid Periods, p. 4.
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َ
ّ
نظریات مطرح در مکتب کالمی شــریف مرتضی موسوم به «مکتب
ّ
بغــداد متأخــر» حفــظ و دنبــال شــد ،و تنهــا در برخــی مبانــی و آراء و
معانی اصطالحات تغییراتی پدید آمد .این تغییرات
اســتداللها و
ِ
ّ
البتــه آن انــدازه چشــمگیر بود که بتوانــد در معتزلــه و ّ
امامیه مکتب
َ
جدیــدی متفــاوت با کالم َبهشــمی را بهوجــود آورد .فهرســتی از این
َ َ
هش ّ
ــمیه و مکتــب ابوالحســین
تفاوتهــا و اختالفنظرهــا میــان ب
ّ
بصــری در برخی آثار ارائه شــده اســت .تقیالديــن صاعد بن أحمد
َعجالــی أصولــی در کتــاب الکامــل فــی االســتقصاء فيمــا بلغنا من
کالم القدمــاء بــه  16مســألۀ اصلــی اشــاره کــرده کــه در برخــی از آنها
َ َ
هش ّ
ــمیه در حکم مســأله اختالف اســت
بین مکتب ابوالحســین و ب
و در برخــی دیگــر در خصــوص طریــق اثبات حکم 107.فخــر رازی نیز
َ َ
هش ّ
میه
فهرست مبسوطی از اختالفنظرهای ابوالحسین بصری با ب
را فراهمآورده و در باب یکایک آنها بهاختصار توضیح داده است.

108

ّ
ّ
اختالفــات یادشــده گاه بهحــدی شــدید و جــدی بــوده اســت کــه
َ
امامــی ابوالحســین بصــری حکم به تکفیــر امامیان َبهشــمی
پیــروان
ِ
َ
ّ
«شــیئیت معــدوم» یــا «کون»
بهســبب اعتقــاد بــه آموزههایــی چــون
ّ
امامــی پیــرو
میکردهانــد .صاحــب خالصــة النظــر کــه یــک متکلــم
ِ
َ َ
هش ّ
ــمیه را بــه ســبب اعتقــاد به
مکتــب ابوالحســین بصــری اســت ب
َ«کون» و ّ
نظریۀ «معانی» که مســتلزم باور به اعتقادات باطلی اســت
ّ
ّ
تکفیــر نمــوده 109.بــه همین نحــو شــرفالدین عودی حلــی (زنده در:
ّ
امامی متمایل به مکتب ابوالحسین بر کفر
 740ه.ق ).از متکلمان
ِ
صریح کسانی که معتقد به ّ
شیئیت یا اثبات معدوم هستند (یعنی
َ َ
هشــمیان معتزلــی و امامــی) اصرار ورزیده 110و حکم بــه تکفیر آنها را
ب
« .107وقد تكلمنا في هذا الكتاب مع أبيهاشــم وأصحابه في ســت عشــرة مسألة :في بعضها
وقــع الخــاف في حكم المســألة .وفــي بعضها و إن وقع الوفــاق في حكم المســألة لكن وقع
الخــاف فــي طريــق إثبــات ذلــك الحكــم؛ فنتكلم فيهــا أوال فــي تصحيــح طريقتنــا ،وثانيا
ّ
فــي تزییــف طریقتهم» .العجالــی ،تقیالدین ،الکامل فی االســتقصاء فیمــا بلغنا من کالم
القدماء ،ص .60
ّ
 .108الرازی ،فخرالدین ،الریاض المونقة فی آراء أهل العلم ،صص .295 - 287
ّ
ّ
« .109و إذا کان الکــون یــؤدی إثباته إلی هذه األمور الفاســدة فیجب القول ببطالنه وأن الجســم
یصیر فی الجهة بالفاعل حسب ما قدمناه فی غیر هذه المسألة .و ّإنما أوردت طریقة إثبات
َ
ُ
العالــم بالطریقیــن المقدمین ّ
لنبین ما اســتدل به
اســتدللت علی حــدوث
األ کــوان بعــد ما
القــوم وأذکــر مــا یلزم من الفســاد علی دلیلهم ّ
وأنبه علی فســاده لئال یقف علیــه من ال یمکنه
ّ
ّ
التوصــل إلــی ذلــک فیعتقــده فیؤدیــه إلــی الکفــر؛ ألن معتقد هــذه الطریقــة کافر .».ناشــناس،
خالصة النظر ،ص .27
ّ
یــدل علی أن ُ
المثبت یظهر فی أقواله ما ینقض هــذه الجملة أنه یعتقد أن الباری
« .110والــذی
ّ
ال یقــدر علــى إحــداث نفــس الذات وأن قدرتــه إنما تتعلق بحــال غير الذات وهــو موجود في
ّ
أقوالهــم وهــذا يدل على أن الذوات خارجة عن مقدوره ،وفــي ذلك تناهی مقدوره ،ومن قال
ً
ً
ّ
بتناهي مقدوره كان كافرا صريحا .».رسالۀ شرفالدین عودی در اثبات کفر شخص معتقد
به اثبات معدوم دســتکم ســه مرتبه به طبع رســیده اســت .نگرید بهّ :
مدرســی طباطبایی،
شیئیت معدوم» چاپ شده در :هموّ ،
حســین« ،مفاوضهای در مسألۀ ّ
کتابیات ،صص 54
ّ
ّ
ّ
 55؛ الحلــی ،جعفر بن الحســن ،رســائل المحقق الحلی ،صــص 385 - 384؛ العودیّ
ّ
األسدی الحلی ،شرفالدین« ،رسالة الرد علی رسالة عدم کفر من یقول بإثبات المعدوم»،
چاپ شده همراه با :الوافی بکالم ُ
الم ِثبت والنافی ،صص .175 - 174
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َ
رأی شــیخ مفید و شــیخ طوسی و ِح ّمصی رازی نیز دانسته است.
ّ
امامی پیرو ابوالحســین
در عیــن حال ،دســتهای دیگــر از متکلمــان
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
بصری همچون محقق ِحلی 112و علمۀ ِحلی دیدگاه مالیمتری را در
این مسأله اختیار کرده ،شخص معتقد به ّ
شیئیت یا اثبات معدوم
ّ
را تنهــا ُمخطــئ و صاحب عقیدۀ باطل شــمردهاند ولی اتصاف او را
111

به کفر یا فسق صحیح ندانستهاند.

113

بــا وجــود اختالفــات چشــمگیر و نزاعهــای تکفیرآمیــزی کــه ذکــر
ّ
ّ
ّ
شــد ،کل ّیــت و چارچــوب مســائل کالمــی در «مکتب حلــۀ متقدم»
ّ
بــا «مکتــب بغــداد متأخــر» یکســان اســت ،همانگونــه کــه مکتــب
ّ
َ َ
هشـ ّ
ـمیه در توافــق و
ابوالحســین بصــری در کل ّیــت خــود بــا مکتــب ب
هماهنگــی اســت .بــه همیــن جهت ،یکــی از عالمــان امامـ ِـی قرون
ّ
ّ
َ
میانــی در یادکــرد از ِح ّمصــی رازی ،بنیانگذار مکتــب حلۀ متقدم،
َ
114
از مشــی کالمــی او بــر طریقۀ شــریف مرتضی ســخن گفته اســت.
بــه همین نحــو برخی نیز در ارزیابی نقش ِح َّمصــی در کالم ّ
امامیه او
را یکــی از حلقههای واســطۀ مهــم در تاریخ کالم ّ
امامیــه در انتقال و

بســط اندیش ـههای کالمی مطرح در مکتب امامی بغداد دانستهاند
که ّ
115
البته نوآور یهایی هم داشته است.
ّ
َ
محققان نیز با ّ
توجــه به اختالفنظرهای ِح ّمصی در برخی
برخــی از
َ
َّ
مســائل با مکتب کالمی شــریف مرتضی ابراز داشتهاند که ِحمصی

رازی در کتــاب ُ
نقــذ مــن التقلیــد بــا پذیــرش تعالیــم مکتــب
الم ِ

 .111همانجاها به ترتیب :ص 56؛ ص 386؛ ص .176
ّ
ّ
حلــی در جــواب اســتفتائی دربــارۀ حکــم شــخص معتقــد بــه شـ ّ
ـیئیت معــدوم
 .112محقــق
ُچنیــن ابــراز نظــر کــرده اســت« :ما تقــول الســادة الفقهــاء أئمــة الدين وهــداة المســلمين في
إثبــات المعــدوم ،هــل هو ّ
حــق أم ال؟ و المعتقــد لذلك هل يحكــم عليه بالكفر أو الفســق؟
ً
ً
ّ
وهــل يجــوزان يعطــى شــيئا من الــزكاة أم ال؟ و إن أعطي شــيئا هل تبرأ ذمــة المعطي له أم ال؟
الجواب :قال الشيخ نجم الدين ،أبو القاسم ،جعفر بن سعيد  ...ال يحكم بأن معتقدها کافر
ّ
ّ
ّ
وال فاســق و إن كانــت غلطة .».الحلی ،جعفر بن الحســن ،رســائل المحقــق الحلی ،صص
.379 - 377
ّ
ّ
حلی در پاســخ به اســتفتائی دربارۀ حکم فرد معتقد به ّ
شیئیت معدوم خاطرنشان
 .113علمۀ
ّ
َ
کرده است« :ما يقول ّ
سیدنا فيما بنی عليه بعض من يتكلم في األصول من الشيعة اإلمامية
علــي ُ
الج ّ
فــي كتبهــم مــن طريقــة «اإلثبات» التــي أحدثها أبــو ّ
بائي وابنه أبو هاشــم ،کالسـ ّـيد
ّ
المرتضــى  -رحمــه اهلل  -فــي كتابيــه« :الذخيــرة» و «الملخــص» ،وغيره مــن األصحاب في
ُ
خط في
كتبهــم فــي األصــول ،ونصروا هذه المســألة اآلن ،ما حكمــه؟ هل يحكم عليه بأنــه م ٍ
هذا االعتقاد ،مرتکب لمحظور المخطين ،يفسق بفعله؟ أم يحكم عليه بخروجه عن الدين
ً
جملــة؟ أم ال يحكم عليه بشــيء من ذلك على حال؟ وهل يجــوز  -والحالة هذه  -إعطاؤه
ّ
من الزكاة الواجبة والخمس الواجب إذا كان من أهل االستحقاق؟ وهل تصح الصالة خلفه،
ً
وقبول شهادته ،وتجري عليه جميع أحكام المؤمنين ،أم ال؟ أفتنا مثابا ،رضي اهلل عنك.
خط غالط فی اعتقاده
الجواب :ال يخرج معتقد اإلثبات عن الدين ،وال إلى الفسق .نعم ،هو ُم ٍ
ذلــک ،و ال یخرج عــن العدالة ،فیجوز الصالة خلفه ،و ُیعطی الزکاة و الخمس .».ابن زهرة،
علی بن ابراهیم ،مسائل ابن زهرة ،صص .116 - 115
ّ
ّ
ّ
 .114برای نمونه عالء الدین علی بن ابراهیم ابن زهره در اســتفتائی از علمۀ حلی ،از ِح َّمصی
ّ
ســید مرتضی کالمپردازی میکننــد ّ
در زمــرۀ کســانی کــه در اصول دین بر طریقۀ ّ
«ممن تکلم
ّ
الدین علی طریقة ّ
الســید المرتضی» یاد کرده اســت .ابن زهــرة ،علی بن ابراهیم،
فــی أصول
مسائل ابن زهرة ،ص .127
«ح ِّمصی» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،21ص .393
 .115پاکتچی ،احمد ،مدخل ِ
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ً
َ َ
َ
هش ّ
ــمیه به
ابوالحســین بصــری  -کــه ظاهرا آنها را در مقایســه با آراء ب

ّ
اگرچه گرایش به مکتب کالمی ابوالحسین بصری در میان متکلمان

آموزههــای امامــان نزدیکتــر میدیــده اســت  -از دیدگاههــای کالمی
َ
شــریف مرتضــی و پیروانــش دوری گزیــده اســت .بــه نظــر ایشــان،
َ
َ
ابوالحســین بصــری و پیروانش
ِح ّمصــی معتقد بوده که نظرگاههای
ً
اساســا موافــق بــا آراء مکتــب امامــی بغــداد [یعنــی شــیخ مفیــد و
َ
پیروانــش] اســت .ازایــنرو میتــوان جریــان کالمــی پیــرو ِح ّمصــی

امامــی ،چنانکــه گفتیــم ،از اواســط قرن ششــم هجری قمــری وجود
ّ
دار متأثــر از مکتب
داشــته اســت ،ایجاد یــک جریان کالمـ ِـی دامن ـه ِ
ّ
ابوالحســین ،در منطقــۀ حلــه و تحتتأثیــر تعالیــم و تدریسهــای
ّ
َ
َســدیدالدین محمــود ِح ّمصــی رازی (د :پس از  600ه.ق 120).شــکل
ّ
َ
امامی
گرفــت .بــه اعتقــاد برخــیِ ،ح ّمصــی رازی نخســتين متکلــم
ِ
تاکنــون شناختهشــدهای اســت کــه آراء و اندیش ـههای کالمــی

را کوششــی بــرای بازســازی نظــام کالمــی شــیخ مفید قلمــداد کرد.
ّ
ّ
بــه باور آنهــا ،تلقی متکلمــان امامی بعدی نیز ُچنین بوده اســت که
عقائــد شــیخ مفیــد با تعالیــم امامــان (ع) ســازگارتر اســت در قیاس
َ
مرتضــی کــه بــا پذیــرش مفاهیــم و ّ
نظریات
بــا اندیشــههای شــریف

َ َ
میه ،از تعالیم ّ
هش ّ
ائمه (ع) فاصله گرفته بوده است.
ب

116

َ
ابوالحســين با مکتــب معتزلۀ بغــداد  -که
بــه گفتــۀ برخــی ،مکتب
شيخ مفيد از آن پیروی میکرد  -قرابت بیشتری داشت تا با معتزلۀ
َ
بصــری َبهشــمی .همین امر ســبب میشــد کــه در مســائل اختالفی
َ
َ
ميان شــريف مرتضی و شــيخ مفيدِ ،ح ّمصی که متمایل به مکتب
ابوالحســین بصری بوده اســت از دیدگاههای شــيخ مفيد طرفداری
ّ
ّ
َ
کنــد .بدين ترتيب برای متکلمان ِحلــه ،پیروی از مکتب ِح ّمصی،
بهنوعی التزام به کالم قديم شــيعه که شــيخ مفيد آن را ترســیم کرده
ّ
ّ
حلی و ساير ّ
اماميه به
بود ،محســوب میشــد .در اثر اقبال متکلمان
ّ
َ
مکتــب ســديدالدين ِح ّمصی از قــرن هفتم هجری بــه بعد ،مکتب
117
شيخ مفيد در کالم اماميه دوباره ّ
اهم ّيت يافت.
ّ
بــر اســاس گزارشهــا ،گرایــش متکلمــان امامی بــه مکتــب و طریقۀ
ابوالحســین بصــری دســتکم از اواســط قــرن ششــم هجــری قمــری
بهطور قطع وجود داشــته اســت 118.در برخی از تحقیقات ّ
حتی این
احتمــال مطــرح شــده اســت کــه شــیخ طوســی (د 436 :هــ.ق ).در
اواخر عمرش به مکتب ابوالحسین بصری گراییده باشد.
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)116. Ansari, Hassan, Schmidtke, Sabine, “The Shī�ʿī� Reception of Muʿtazilism (II
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ّ
حله از سديد الدين ّ
حمصی تا ابن طاوس»،
 .117نگرید به :انصاری ،حسن« ،دانش کالم در
http://ansari.kateban.com/post/3468
منتشر شده در:
 .118بــرای نمونــه قطــب راونــدی (د 573 :هــ.ق) از پیــروی برخــی عالمــان امامــی از مکتــب
ابوالحسین بصری ُچنین گزارش داده است « :وأما من يختار من أصحابنا طريقة أبى الحسين
البصري فإنه يقول :معنى قوله «ليس لصفته حد» أي ليس لوصفنا إياه بما نذكره من الحمد
والمــدح ونحوهمــا غاية .».قطب راوندی ،ســعید بن هبة اهلل ،منهاج البراعة فی شــرح نهج
البالغــة ،ج  ،1ص  .37همو در جایی دیگر خاطرنشــان کرده اســت« :وقــال بعض أصحابنا
ممــن يختــار طريقــة أبــي الحســين البصــری :إن هَّلل ذات مخصوصــة ليــس له صفــات ،وانما
يخالف غيره بذاته المتميزة» .همان ،ص .47
)119. Ansari, Hassan, Schmidtke, Sabine, “The Shī�ʿī� Reception of Muʿtazilism (II
Twelver shī�ʿī�s”, in: The Oxford handbook of Islamic theology, p. 203; Hassan

Ansari and Sabine Schmidtke, Al-Shaykh al-Ṭūsī: His Writings on Theology and
their Reception, p. 489.

ابوالحســين بصری را پذيرفــت 121و بهگونهای نظاممند آنها را به کالم
َ
ّ
امامیــه وارد کــرد 122.در واقع ،اگرچه میدانیــم پیش از ِح ّمصی رازی
ّ
هــم برخی متکلمان امامــی متمایل به مکتب ابوالحســین بودهاند،
از نام و نشــان آنها در حال حاضر هیچ ّاطالعی نداریم .به هر حال،
ّ
ّ
متقدم در کالم ّ
امامیه از حدود
دورۀ تکوین و شکوفایی مکتب حلۀ
نیمــۀ دوم قرن ششــم آغاز شــده و تا پــس از نیمۀ نخســت قرن هفتم
هجری قمری استمرار داشته است.
َ
ّ
شــخصیت علمی ِح ّمصــی رازی نخســت باید بدین
در خصــوص
امامی جریانســاز شــیعه در دورۀ
نکته اشــاره کرد که او از دانشــوران
ِ
َ
پس از شــیخ طوســی بوده کــه در اصولین ،یعنی اصــول دین (کالم)
َ
و اصــول فقــه ،دانــش گســتردهای داشــته اســتِ 123.ح ّمصی بیشــتر
حیــات علمــی خــود را در ری گذرانــده بــوده اســت و از همی ـنرو به
«رازی» مشــتهر شــده بــوده اســت .در برخــی مصــادر نســبت او را
«ح ُّمصــی» یا ُ
ُ
«ح ُّمضی» ّ
معرفــی کردهاند 124.برخی نیز او را به منطقۀ
 .120تاریــخ وفــات ِح َّمصــی رازی بهطــور دقیــق روشــن نیســت و در بــاب آن اختالفاتــی وجــود
دارد .ابــن َح َجــر در لســان المیــزان وفــات او را بعد از ســال  600نقل کرده اســت« :ومات بعد
ّ
َ َ َ َ
العســقالنی ،لســان المیــزان ،ج  ،5ص  .317فقیــه محقــق آیــة اهلل
الســتمائة» .ابــن حجــر
ُ
َ
حاج َس ّــید موســی شــبیری زنجانی پــس از تحقیق در باب تاریخ وفــات ِح ّمصی همین نقل
ُ
ابــن َح َجــر را مقرونتر به صواب دانســتهاســت .نگرید :شــبیری زنجانی ،حاج َسـ ّـید موســی،
جرعهای از دریا ،ج  ،1صص .58 - 52
ویلفرد« ،آخرین دورۀ معتزله :ابوحسین بصری و مکتب وی» ،چاپ
 .121نگرید به :مادلونگِ ،
ّ
شــده در :مالصــدرا ،منطــق ،اخــاق و کالم ،ص 507؛ همــو ،مقدمــۀ المعتمــد فــی اصــول
الدین ،ص .xi
Schmidtke, Sabine, “The doctrinal views of the Banu l-‘Awd (early 8th /14th century): an analysis of ms Arab. f. 64 (Bodleian Library, Oxford).”, p.375.

ّ .122
متأســفانه در مقالههایــی کــه در دائرةالمعــارف بزرگ اســامی و دانشــنامۀ جهان اســام
دربارۀ ِح َّمصی رازی نوشــته شــده اســت به این ویژگی ّ
مهم اندیشــۀ کالمی او هیچ اشارهای
نشــده اســت .نگریــد :دائــرة المعــارف بــزرگ اســامی ،ج  ،21ص 393؛ دانشــنامۀ جهــان
اسالم ،ج  ،23صص .207 - 206
ً
ّ
 .123شــاگرد وی منتجبالدیــن رازی (زنــده در 600 :هــ.ق - ).کــه هــمدوره و تقریبــا همسـ ّـن
ُ
ِح َّمصــی بــوده اســت (نگرید :شــبیری زنجانی ،حاج َس ّــید موســی ،جرع ـهای از دریا ،ج ،1
ّ
صص  58و  - )70از ِح َّمصی با عنوان «علمة زمانه فی األصولین» یاد کرده اســت .نگرید:
ّ
الرازی ،منتجبالدین ،الفهرست (طبعة الطباطبایی) ،ص  ،164ش .389
ُْ
ُ
َ
ُ
ٌ
ُ
َ
 .124فیروزآبادی در قاموس خاطرنشان کرده است« :و ِح ْمص :ك َورة بالشام ،أهلها يمانون ،و قد
َ
ُ َ َّ
ّ َ
ُ ُ َ َ
ٌ
الح َّم ِص ُّيِ :ل ُس ْك ُ
ناه
ناف ٌخ ُمل ِّي ٌن ُم ِد ٌّر ( ...و إبراهيم بن
الح ّج ِاج ِ
كح ِل ٍز و ِق ّن ٍبَ :ح ّب مِ ،
تذك ُر .و ِ
ُ
ُ
ّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
اهلل) ،و ٍ ّ
دار ِ ّ
َ
س
ــص ِبمص َــر ،و كــذا ع ّمــه عبد ِ
ــن راوي مج ِل ِ
بهــاءِ :حمص ّة جــد أبي الحس ِ
الحم ِ
َ َّ ً
َ
ُ ُ ّ
َ
ُ
علي ُ
محمود ُ
بن ّ
فخرالدین ،أو
الح ُّم ِص ُّيُ ،م َتك ِل ٌــم ،أخذ عنه اإلمام
طاقــة ،و بالضم ُمشــددا:
الب
ِ
ِ
ٍ
ّ
جدالدین ،القاموس المحیط ،ص ( 568حمص).
هو بالضاد» .الفیروزآبادیَ ،م
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ِحمص ُ
«حمصی» خواندهاند.
(حمص) در شام (سوریه) یا حومۀ ری نسبت دادهاند 125و بر این اساس آن را ِ
َ
«ح َّمــص» یا ِ ّ
ـص»َ 126مصلوق ،یعنی
ّامــا بــر اســاس نقل ابن َح َجر از ابــن أبی َطی ،شــغل ِح ّمصی فروش ِ
«ح ِمـ ِ
ّ
«نخــود پختــه» بــوده اســت 127که در این صورت ،نســبت او به این شــغل موجب میشــود که ســدیدالدین را
ِ
ّ
َ
«ح ِّمصی» بخوانیمُ 128.
همچنین ،گفته شــده 129که ســدیدالدین تا پنجاه ســالگی به این شغل
«ح ّمصی» یا ِ
ِ
میپرداخته تا اینکه زمانی با دانشمندی به جدال برخاسته است و آن دانشمند بر وی گردنفرازی کرده و در
ّ
نتیجه سدیدالدین تصمیم به ترک شغل و اقبال به کسب علم گرفته است .در همین مأخذ آمده است که
ّ
سدیدالدین صد سال زندگی کرده و پس از سال ششصد هجری قمری درگذشته .نیز در همینجا ،همچون
َ
برخی مصادر دیگر ،تصریح شده که فخر رازی (د 606 :ه.ق ).شاگرد ِح ّمصی بوده است.
ّ
در فهرســت آثــار ســدیدالدین کتابهایــی چــون التعلیــق الکبیر ،التعلیــق الصغیــر ،التبییــن والتنقیح فی
التحســین و التقبیــح ،بدایــة الهدایــة ،نقــض الموجز و کتاب مهـ ّـم اصولی َ
المصادر ثبت شــده اســت 130.اثر
ّ
سدیدالدین محمود ِح َّمصی رازی ُ
کالمی ّ
الم ِنقذ من التقلید و المرشد إلی التوحید یا التعلیق العراقی
مهم
ّ
ّ
اســت کــه بنــا بــه تصریح خــودش ،آن را در مــدت اقامت کوتاهــش در ِحلۀ عــراق (حوالی ســال 581 - 580
ّ
ه.ق ).در بازگشــت از ســفر حج و به درخواســت علمای حله امالء و تدریس کرده اســت 131.تاریخ اتمام این
132
کتاب نهم ُجمادی األولی سال  581هجری قمری ثبت شده است.
ّ
َ
ابن طاوس در کتاب َف َرج َ
المهموم خاطرنشــان کرده که جد او َو ّرام بن أبی ِفراس (د 605 :ه.ق ).از ِح ّمصی
ّ
َ
درخواســت کــرده یکســالی را در حلــه بمانــد و چــون ِح ّمصــی این دعــوت را پذیرفتهَ ،و ّرام احســان بســیار به
 .125مرحــوم افنــدی اصفهانــی ایــن اقــوال را نقل کرده اســت نگرید :أفنــدی االصبهانی ،مولی عبداهلل ،ر یــاض العلماء و حيــاض الفضالء ،ج  ،5ص
ّ
 .203همو در فوائد طریفه نیز یادآور شد ه که« :رأیت ّ
بخط بعض أهل العلم ّأن سدید الدین الحمصی الذی هو من أ کابر علماء أصحابنا من الفقهاء
ّ
الكمليــن ،الحمصــي فيه نســبة إلــى حمص قرية بالري ،وهــي اآلن خربة .أقول :وقد ّ
المجتهديــن والفضــاء ّ
يظن أنه نســبة إلى حمــص بلدة بحوالي
الحبة المعروفةّ ،
حلب ،ويقالّ :إنه نسبة إلى الحمص ،وهي ّ
وأنه كان بكسر الحاء المهملة وتشديد المیم المضمومة وآخرها الصادر <کذا :الصاد>
المهملة ،فتأمل .».همو ،الفوائد الطریفة ،صص .581 - 580
َ
ً
َ
ظاهــرا هــر دو خوانــش «ح َّمــص» و «ح ّمــص» در منابع وارد شــده اســت« :و َ
الح ِّم ُ
ــصَ :ح ُّب القدر ،قــال أبو حنيفة :و هو مــن الق َطا ِن ّي،
.126
الح ّم ُص و ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
ٌ
ُ
َ
واحدتــه ِح ّمصــة و ِح ِّمصــة ،و لــم يعــرف ُ
الح ِّمص و ال حكى ســيبويه فيه ِإال الكســر فهمــا مختلفان؛ و قــال أبو حنيفة:
ابــن األعرابــي ك ْس َــر الميم فــي ِ
َ
ْ
َ َّ
َّ ٌ
ٌَ
َ
الح َّم ُ
ــص عربــي و مــا أقــل مــا في الكالم علــى بنائه من األســماء .الفراء :لم يأت علــى ِف ّعل ،بفتح العين و كســر الفــاءِ ،إال ِق ّنف و ِقلــف ،و هو الطين
ِ
ّ
ّ
ٌ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ّ
ّ
ّ
ٌ
ٌ
ّ
المتشــقق إذا نض َ
ــب عنــه المــاء ،و ِح ّمــص و ِقن ٌب ،و رجل ِخن ٌب و ِخناب :طويل؛ و قال المبرد :جاء على ِف ِعــل ِج ِلق و ِح ِّمص و ِح ِلز ،و هو القصير،
َ ِ
ً َ
ً
قال :و أهل البصرة اختاروا ِح ِّمصا ،و أهل الكوفة اختاروا ِح َّمصا ،و قال الجوهري :االختيار فتح الميم ،و قال المبرد بكســرها .».ابن منظور ،محمد
ُ
االختيار
الح َّم ُصَ :ح ٌّب .قال ثعلب:
بن مكرم ،لســان العرب ،ج  ،7ص ( 17حمص) .در صحاح نیز به این اختالف ُچنین اشــاره شــده اســت« :و ِ
الح ِّم ُص بكسر الميم» .الجوهرى ،اسماعيل بن حماد ،الصحاح ،ج  ،3ص ( 1034حمص).
فتح الميم .و قال المبرد :هو ِ
َ
الح ِّم ِصي  -بتشــديد الميم وبالمهملتين  -الرازي ،يلقب الشــيخ ّ
السـ ِـديد.
« .127محمــد < کــذا :محمــود > بن علي بن الحســن بن علي بن محمود ِ
ٌ
أخذ عن  ...ومهر في مذهب اإلمامية وناظر عليه .وله قصة في مناظرته مع بعض األشــعرية ،ذكرها ابن أبي َط ّي ،وبالغ في تقريظه وقال :له مصنفات
ُ
كثيــرة منهــا «التبيين والتنقيح في التحســين والتقبيح» .قال :و ذكره ابن بانويه < کــذا :ابن بابویه > في «الذيل» وأثنى عليه ،وذكر أنه كان يتعانى بيع
َ
ِ ّ
أهل زمانه.
فتمار ى مع فقيه ،فاســتطال عليه ،فترك حرفته ،واشــتغل بالعلم ،وله
ص المصلوق،
ٍ
الح ِم ِ
حينئذ خمســون ســنة ،فمهر حتى صار أنظر ِ
َ َ َ َ
ُ
العسقالنی،
صحيح السمع والبصر ،شديد األید ،ومات بعد الست مائة» .ابن حجر
وأخذ عنه اإلمام فخر الدين الرازي وغيره ،وعاش مئة سنة ،وهو
أحمد بن علیِ ،لسان المیزان ،ج  ،7صص .400 - 399
ّ
توجه به همین نقل لسان المیزان نسبت َ
 .128مرحوم دکتر حسین کریمان نیز با ّ
«ح ِّمصی» را برای سدیدالدین انسب دانستهاند .نگرید:
«ح ّمصی» یا ِ
ِ
ّ
ّ
کریمان ،حسین ،ری باستان ،مجلد دوم (بخش اول) ،ص .389
ّ
َ
 .129در اینکه قائل این ســخنان ابن ابی ط ّی اســت یا منتجبالدین رازی تردید وجود دارد .در واقع قائل عبارت «وذكر أنه كان  » ...در گفتاورد منقول
ً
ّ
ُ
ّ
در پاورقی پیشــین دقیقا مشــخص نیســت چه کســی اســت .فقیه محقق آیة اهلل حاج َس ّــید موســی شــبیری زنجانی بهدرســتی معتقدند که گویندۀ
ُ
ّ
َ
َ
َ
این ســخنان نه منتجبالدین رازی بلکه ابن أبی ط ّی اســت که ابن حجر بیواســطه از او نقل میکند .نگرید :شــبیری زنجانی ،حاج َسـ ّـید موســی،
ّ
جرع ـهای از در یــا ،ج  ،1صــص  .71 - 70برخــی دیگر ّاما گمان کردهاند ســخنان یادشــده گفتــۀ منتجبالدین رازی در ذیل تاریخ ری اســت که ابن
َح َجر از آن نقل کرده است .نگرید به:
Ali, Aun Hasan, The Beginnings of the School of Ḥillah: A Bio-Bibliographical Study of Twelver. Shīʿism in the Late ʿAbbāsid and
Early Ilkhānid Periods, P. 45.

 .130همان.
ّ
سديدالدينُ ،
نقذ من التقليد ،ج  ،1صص .18 - 17
الح َّمصى الرازى،
الم ِ
ِ .131
 .132همان ،ج  ،2ص .402
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َ
ِح ّمصی کرده و نزد او نیز درس خوانده اســت 133.همو افزوده که از شــخص معتمدی شــنیده چیزی جز آنچه
ُ ََ
َ
عتقــد َو ّرام بــوده در کتــاب ِح ّمصــی یعنی التعلیق العراقی نیامده اســت و به همین جهــت َو ّرام نوهاش ابن
م
ّ
ّ
َّ
134
طاوس را مکلف به حفظ این کتاب کرده اســت .ابن طاوس در ســتایش از ِحمصی او را برترین متکلمی
َ
خوانــده اســت کــه اهــل عراق از شــا گردی نزد او بهرهمند شــدهاند و یادآور شــده کــه َو ّرامِ ،ح ّمصی را بر ســایر
دانشوران ترجیح میداده است و کتاب او را برتر از آثار دیگر میدانسته.

135

ّ
َ
ابــن طــاوس در موضــع دیگــری نیــز از بزرگداشــت ِح ّمصــی و کتــاب التعلیــق العراقــی از ســوی جــدش َو ّرام
َ
ســخن گفته اســت و یادآور شــده او با ّ
خط خودش از ِح ّمصی با عنوان «الشــيخ المفيد العالم األجل األوحد
ّ
ّ
ّ
ســديدالدين ظهير اإلســام لســان المتكلمين أســد المناظرين محمود بن علي بن الحســن الحمصي رضي
اهلل عنه ورحمه وأرضاه وحشره مع األئمة الطاهرين المعصومين صلوات اهلل عليهم أجمعين» نام برده است.
َ
ابن طاوس این را هم افزوده که وقتی حدود سیزده سال سن داشته استَ ،و ّرام نسخهای از کتاب ِح ّمصی را
از ِخزانهاش آورده و پس از تحسین بسیار از آن ،کتاب را به وی سپرده است تا فراگیرد.

136

توصیفات و ســتایشهای یادشــده از ابن طاوس در مدح ِح َّمصی و کتاب ُ
نقذ  -گو اینکه بیشــتر بازگفت
الم ِ
ّ
جــدش اســت  -زمانــی بیشــتر جلب ّ
توجــه میکند که در نظــر آوریــم او به ِجد با علم کالمی رســمی
ســخنان
ناهمدل و ناهمسو بوده است.
معتزلی
ِ
اهم ّیت کتاب ُ
از آنچــه گفته شــد ّ
نقذ تا حدودی روشــنشــد .با این حال برای تبییــن جایگاه این کتاب
الم ِ
ّ
َ
همیــن انــدازه کافی اســت که بدانیم ِح ّمصــی با تألیف و تدریس آن در حله بنیــان مکتب تازهای را در کالم
ّ
ّ
ّ
امامــی نهــاد .بــا ّ
متقدم ،یعنــی ُ
نقذ من التقلید،
توجه به اینکه مهمترین اثر کالمــی متعلق به مکتب حلۀ
الم ِ
ّ
ّ
ّ
در حله پدید آمده اســت ،و پیروان بعدی این مکتب هم اغلب از متکلمان حله بودهاند نامگذاری مکتب
ّ
حله» ّ
موجه مینماید.
یادشده به «مکتب
ّ
َ
متکلمــان دیگــری نیــز در ّ
امامیــه طریقه و مســلک کالمــی او را پی گرفتنــد .از آن میان
پــس از ِح ّمصــی رازی
مهم خالصة النظر اشــاره کنیم که ّ
باید به نویســندۀ کتاب کالمی ّ
متأســفانه از نام و نشان و حیات وی ّاطالع

َ
چندانــی نداریــم 137.از آنجــا که او در این اثر از ُ
نقذ من التقلید ِح ّمصی رازی یاد کرده اســت این احتمال
الم ِ

داده شــده کــه وی در حــدود قــرن ششــم و اوائــل قرن هفتم هجری قمری زیســته باشــد و اثر خــود را در همین
حوالــی نوشــته باشــد 138.خالصة النظر از حیث ســاختار و محتوا تا حــدودی تحتتأثیر ُ
الم ِنقــذ من التقلید
َ
139
ِح ّمصی رازی است و در آن گرایش به آراء ابوالحسین بصری دیده میشود.
ّ
ّ
ُ
َ
ابوالحســین و پیروانش
همچنیــن ،برخــی دیگــر از متکلمــان برجســتۀ امامــی حله بــه پــارهای از دیدگاههــای
ّ
ّ
ّ
گرائیــده بودنــد که باید آنها را در زمرۀ متکلمان «مکتب حله متقدم» بهشــمار آورد .یکی از برجســتهترین این
َ
ّ
ّ
ّ
متکلمان نجمالدين أبوالقاســم جعفر بن حســن بن يحيى بن حســن بن ســعيد ُهذلی حلی (د 676 :ه.ق).
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مشــهور به محقق حلی و محقق ّاول و صاحب شــرایع اإلسالم است که از آخرین متکلمان پیرو مکتب حلۀ
ّ
الدینَ ،ف َرج َ
 .133ابن طاوسّ ،
المهموم ،ص .75
السید رضی
 .134همان ،ص .78
 .135همان ،ص .80
 .136همان ،ص .146
 .137در بــارۀ کتــاب خالصــة النظر و نویســندۀ آن نگرید به :بیاتی ،حیــدر« ،دربارۀ کتاب خالصة النظر» ،چاپ شــده در :دو فصلنامۀ کالم اهلبیت،
سال ّاول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1394صص .160 - 143
ّ
 .138انصاری ،حسن و اشمیتکه ،زابینه ،مقدمۀ انگلیسی بر خالصة النظر ،ص .xv
 .139همان ،ص .xvii
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ّ
متقــدم بهحســاب میآید .مهمترین کتاب کالمــی بازمانده از او که

ّ
ّ
حســين بن أبیالقاســم بن ّ
محمد َعودی أسدی حلی و شرفالدین
ّ
اسماعیل بن َعودی به لحاظ مشرب کالمی متأثر از دستگاه کالمی
ّ
ابوالحســین بصری بودند 146.از شــاخصههای فکــری متکلمان این
ّ
خاندان ،میتوان به ضد ّیت با فلسفه و اجتناب از هرگونه استعمال

نیــز منبــع ارزشــمندی بــرای شــناخت مواضــع کالمــی وی بهشــمار
ّ
میآیــد 140.نصيرالديــن عبــداهلل بن حمزه طوســی مشــهدی (د :پس
از  599هــ.ق ).صاحــب رســالۀ الوافــی بــکالم ُ
الم ِثبــت و النافی،141
و نویســندگان آثــاری چــون الخالصــة فــی علــم الــکالم - 142کــه بــه
ّ
قطبالدیــن ســبزواری انتســاب یافتــه  ، -و المعتمــد مــن مذهــب
ّ
َ
الشــيعة االمامية - 143که با انتســاب اشتباه به سدیدالدین ِح ّمصی
ّ
ظهيرالدين ابو الفضل ّ
محمد راوندی،145
منتشــر شده است ، - 144و
ّ
ّ
فرزنــد قطبالدين راوندی (د 573 :ه.ق ).و مؤلف ُعجالة المعرفة

اصطالحــات و روش فلســفی در مســائل کالمــی  -بر خــاف جریان
کالم فلســفی متــداول و مرســوم کالم ّ
امامیــه در آن دوره  -و گرایــش

بازتابدهندۀ اندیشــههای کالمــی وی در ابواب مختلف اعتقادی
ّ
اســت َ
المســلک فــی أصــول الدیــن نــام دارد .تکنگاشــتهای

کالمــی برجامانــده از وی در خصوص موضوعات ّ
خــاص اعتقادی

و ابواســحاق ابراهیم بن نوبخت نویســندۀ کتاب الیاقوت را نیز باید
ّ
در زمــرۀ متکلمانــی بهحســاب آورد کــه از حیــث گرایــش کالمــی به
ّ
ّ
ّ
مکتــب حلــۀ متقــدم تعلق فکری دارند و نگاشــتههای کالمیشــان
باید در چارچوب این مکتب بررسی شود.
ّ
ّ
امامی وابســته به
در کنــار متکلمــان نامبــرده ،شــماری از متکلمــان
ِ
خانــدان ابــن َعــودی  -یکــی از خاندانهای معروف ّ
امامیــه در نیمۀ
ّ
ّ
نخســت قــرن هشــتم در حلــه  -از جملــه شــرفالدين أبوعبــداهلل
ّ
 .140نگریــد بــه رســائل کالمی کوتــاه وی که در مجموعۀ زیر به چاپ رســیده اســت :المحقق
ّ
ّ
ّ
الحلی ،جعفر بن الحسن ،رسائل المحقق الحلی ،بوستان کتاب ،قم 1390 ،ه.ش.
 .141برای او و اثرش نگرید به:
Ansari, Hassan and Schmidtke, Sabine, “Philosophical Theology among Sixth/
Twelfth-Century Twelver Shī�ʿites: From Naṣī�r al-Dī�n al-Ṭūsī� (d. after 599/12012 or 600/1202-3) to Naṣī�r al-Dī�n al-Ṭūsī� (d. 672/1274): A Critical Edition of
Two Theological Tracts, Preserved in MS Landberg 510 (Beinecke Rare Book
and Manuscript Library, Yale University)”, Shii Studies Review, 1, 2017, pp.
194-256.

در صفحات  196و  208از مقالۀ باال بر گرایش او به آراء ابوالحسین بصری و انتقال اندیشههای
بصری از طریق او به ّ
امامیه تأ کید شده است.
 .142دربارۀ این اثر نگرید به :انصاری ،حســن« ،الخالصة فی علم الکالم از کيســت؟» منتشر
شده در:
http://ansari.kateban.com/post/2032

َ ُ
ّ
ّ
در این یادداشــت احتمال انتســاب اثر بــه قطبالدين کيذری بيهقی شــاگرد نصيرالدين عبد
اهلل بن حمزه طوسی و صاحب حدائق الحقائق فی شرح نهج البالغة مطرح شده است.
 .143دربــارۀ این اثر نگرید به :انصاری ،حســن« ،ابن البطريــق الحلی و يک اعتقاد نامه امامی
در مکتب ابوالحسين بصری» منتشر شده در:
http://ansari.kateban.com/post/2036

ّ
در این یادداشت احتمال انتساب اثر به ابن ِبطریق ِحلی مورد بررسی قرار گرفته است.
ّ
الح َّمصی الرازی ،ســدیدالدین ،المعتمد من مذهب الشــیعة
( .144به اشــتباه منســوب به) ِ
ّ
اإلمامیة ،چاپ شــده در :میراث اســامی ایران ،دفتر ششــم ،قم :انتشارات كتابخانه آية اهلل
مرعشی نجفی.1376 ،
 .145در خصــوص او و گرایــش کالمیاش نگرید به :حســن ،انصاری« ،ادبيات کالمی اماميه
در نيمه دوم سده ششم قمری :نمونه عجالة المعرفة فرزند قطب راوندی» منتشر شده در:
http://ansari.kateban.com/post/2027
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بــه ّ
نظریات و اندیش ـههای کالمی ابوالحســین بصری در بســیاری از
ّ
مواضــع عقیدتــی اشــاره کــرد 147.متکلمــان ایــن خانــدان در واقــع از
طرفــداران مکتــب ابوالحســین بصــری و از ناقــدان مکتــب معتزلــی
ّ
َ
148
َبهشمی و مکتب کالم فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی بودند.
ّ
ّ
یشــود که در مکتب حلۀ متقدم با طیف
از آنچه گفته شــد معلوم م 
ّ
یکدســت و همســانی از متکلمان روبرو نیســتیم و با وجود اشــتراک
همۀ آنان در گرایش به مکتب کالمی ابوالحسین ،میان آنها از حیث
میــزان گرایــش به فلســفه تفاوتهای قابل ّ
توجهی اســت .در یکســو
ّ
متکلمانــی مثل نویســندۀ الخالصة فی علم الکالم و نیز ابواســحاق
ابراهیــم بــن نوبخت صاحــب کتاب الیاقــوت قرار دارنــد که گرایش
زیادی به فلســفه از خود نشــان دادهاند (و از اینرو نگاشتههای آنان
ّ
ّ
ّ
از حیــث ســبک و روش به آثار کالمی متکلمــان مکتب حلۀ متأخر
ّ
یشــود) ،و در ســوی دیگر متکلمان خاندان ابن
نزدیک و همســان م 
ّ
ّ
عودی که مخالف با فلســفه هســتند .ســایر متکلمــان مکتب حلۀ
ّ
متقدم نیز بهدرجات مختلفی به فلسفه گرایش دارند.
ّ
ّ
ّ
ّ
گذشــته از متکلمان مکتب حلۀ متقدم ،شــماری دیگر از متکلمان
ّ
ّ
امامی همچون ابنمیثم َبحرانی و خواجه نصیرالدین طوسی و علمۀ
ّ
حلــی را نیز میشناســیم که بهنوعــی در پارهای از مســائل تحتتأثیر
َ
ابوالحسین بصری قرار داشتهاند 149.با این وصف ،به جهت
مکتب
گرایش شدیدتر این دانشوران به کالم فلسفی ترجیح دادهایم که آنان
ّ
ّ
را ذیل مکتب حلۀ متأخر طبقهبندی نماییم.
ّ
َ
همزمــان با گرایــش ِح ّمصی رازی و بعضی از دیگــر متکلمان امامی
ّ
َ
ابوالحســین بصــری ،برخــی دیگــر از متکلمــان امامی به
بــه مکتــب
مخالفــت با نظام کالمی ابوالحســین و نگارش ّرد ّیه بر نگاشــتههای
ّ
 .146دربارۀ دیدگاههای کالمی متکلمان این خاندان نگاه کنید به:
Schmidtke, Sabine, “The doctrinal views of the Banu l-‘Awd (early 8th /14th century): an analysis of ms Arab. f. 64 (Bodleian Library, Oxford).” Le shi’isme
imamite. pp. 357-382.
147 . ibid, p. 377.

ّ
ویلفرد ،مقدمۀ المعتمد فی اصول الدین ،ص .xii
 .148مادلونگِ ،
ویلفرد« ،آخرین دورۀ معتزله :ابوحســین بصری و
 .149در ایــن خصــوص نگرید به :مادلونــگِ ،
مکتب وی» ،چاپ شده در :مالصدرا ،منطق ،اخالق و کالم ،صص .508 - 507
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ّ
ناقــد آراء بصری،
کالمــی او پرداختنــد .یکــی از این متکلمان
امامی ِ
ِ
ّ
رشــیدالدین ابوســعید عبدالجلیل بن ابی الفتح مســعود بن عیسی
ّ
رازی اســت که شــا گردش منتجبالدین رازی از او با عنوان «استاد
عالمــان عــراق در اصول دین و اصول فقــه» و «مناظرهکنندهای ماهر
و حــاذق» یــاد کــرده اســت 150.در زمرۀ نگاشــتههای وی اثــری به نام
«نقــض التصفــح البیالحســین البصــری» ثبت شــده کــه حا کی از
ّ
َ
ابوالحسین بصری است.
ستیز رشیدالدین با دیدگاههای
ّ
ّ
مکتــب حلــۀ متقــدم بهتدریــج بــا ورود تعالیــم فلســفی ابنســینا به
صحنــۀ کالم ّ
امامیــه بــه حاشــیه رانده شــد و جای خــود را به جریان
ّ
تــازهای از متکلمــان امامی داد که ِعالوه بر گرایش به مکتب معتزلی
ابوالحســین بصــری در برخــی موضوعــات ،در بســیاری از مســائل
و مباحــث بــه فلســفۀ ابنســینا و گفتمــان فلســفی او متمایل شــده
بودند .در بخش بعدی به ّ
معرفی این جریان تازه میپردازیم.

ّ
ّ
 -2-4دورۀ کالم معتزلــی  -فلســفی (مکتــب حلــه متأخــر:
ّ
نصیرالدین طوسی و پیروانش)

چنانکه مالحظه شد ،نخستین دورۀ کالم عقلی ّ
امامیه که از حدود
ِ

نیمۀ دوم قرن چهارم تا حدود نیمۀ دوم قرن هفتم هجری قمری ادامه
یافــت ،تحتتأثیــر تعامل با معتزلــه و اثرپذیــری از مکاتب مختلف
َ َ
ــمیه) و ُح َس ّ
هش ّ
ــینیه،
ایــن فرقــه ،یعنــی مکاتــب بغــداد و بصــره (ب

ّ
ّ
ّ
همچنیــن بــه ســبب تأخــر زمان ـیاش از مکتــب حلــۀ متقــدم ،آن را
ّ
ّ
«مکتب حله متأخر» مینامیم .این مکتب با بنیانگذاری نخستین
ّ
ّ
امامیــه بهدســت خواجــه نصیرالدیــن
مکتــب کالم فلســفی در
ّ
ّ
طوســی (د 672 :ه.ق ).آغاز شــد و در اثر کوش ـشهای علمۀ حلی
ّ
ّ
و پیروانــش گســترش و تکامــل یافت .مکتــب حله متأخــر به عنوان
ّ
گرایش غالب در کالم ّ
صفویه و ظهور ّفیاض الهیجی
امامیه تا عصر
(د 1072 :ه.ق ).اســتقرار و اســتمرار داشــت .بر این اســاس ،گسترۀ
ّ
ّ
زمانی تقریبی «مکتب حله متأخر» را میتوان از حدود نیمۀ دوم قرن
هفتم تا حدود نیمۀ نخســت قرن یازدهم هجری قمری تعیین نمود.
در ادامــه ،توضیحاتی در باب تأســیس این مکتب و نحوۀ بســط آن
ارائه میشود.

ّ
ّ
ّ
 -1-2-4خواجه نصیرالدین طوسی و تأسیس مکتب حله متأخر

امامیــه بــه فلســفۀ ســینوی ّ
گرایــش کالم ّ
تحولــی شــگرف در کالم
151
روش پرداخت به
امامــی بود که آن را از حیث ســاختار و محتــوا و ِ
موضوعات و مســائل کالمی تا اندازۀ زیادی دگرگون کرد .این ّ
تحول
ّ
ّ
ناشــی از آشــنایی برخی از متکلمان امامی مثل خواجه نصیرالدین

طوسی با فلسفۀ ابنسینا و اثرپذیری از آن بود.
رویکرد و اندیشههای فلسفی خواجه نصیر که توانست ّ
تحول عظیم
یادشــده را در کالم ّ
امامیــه پدیــد َآو َرد ،بــه میــزان ز یــادی برگرفتــه از

ســبکی اعتزالــی داشــت و تــا حــدود زیــادی در چارچــوب گفتمــان

نســینا بــود .در حقیقت خواجه نصیر
تعالیم و آموزههای فلســفی اب 

معتزلــی تکامــل یافت .در حــدود نیمۀ دوم قرن هفتــم هجری قمری
ّ
تحولی دیگر در کالم ّ
امامیه پدید آمد که موجب تغییر گفتمان کالم

نســینا به کالم شــیعه
حلقــۀ واســطۀ انتقال اندیشــههای فلســفی اب 
بــوده اســت و از همینرو باید ّ
تحول صورت پذیرفتــه در کالم ّ
امامیه
ّ
در ســایۀ گرایــش به فلســفه را ّ
تحولی متأثر از نظام فلســفی ابنســینا
ّ
دانســت ،نــه ّ
تحولی ناشــی از اندیش ـههای فلســفی مســتقل خواجه

ّ
امامیــه از گفتمــان معتزلــی بــه گفتمــان معتزلــی  -فلســفی شــد .در
ایــن دورۀ دوم از ادوار کالم عقلــی ّ
امامیــه ،افزون بــر تأثیرپذیری کالم
ّ
امامــی از کالم معتزلــی ،بســیاری از متکلمــان امامی در اثر آشــنایی
بــا فلســفۀ ابنســینا پــارهای از روشهــا و اصطالحات و آراء فلســفی
ابنســینا را پذیرفتند و به تقریر و بســط کالم ّ
امامیه با استفاده از آنها
پرداختنــد .از آنجــا که در ایــن دوره ،کالم ّ
امامیه همچنان در برخی
مواضــع ،صبغۀ اعتزالــی خود و بهطور خــاص تأثیرپذیری از مکتب
ابوالحسین بصری را کم و بیش حفظ کرده است و در عین حال در
ّ
جنبهها و بخشهایی دیگر تحتتأثیر فلســفۀ مشــایی ابنسینا قرار
گرفــت ،این دوره را دورۀ «کالم معتزلی  -فلســفی» ّ
امامیه نامگذاری
میکنیم.
در ایــن دوره ،تنهــا یــک مکتــب قابل شناســایی اســت که بــه دلیل
ّ
حضــور بیشــترین پیروانــش در حلــه و بســط آن در ایــن منطقــه ،و
ّ
 .150الرازی ،منتجبالدین ،الفهرست (طبعة الطباطبایی) ،ص  ،110ش .226

نصیر.
نســینا در فلســفۀ خود
اگــر چــه بســیاری از آراء و دیدگاههایی که اب 
مطــرح کرده اســت در آثار فلســفی فیلســوف بــزرگ مســلمان ابونصر
فارابــی (د 339 :ه ـ.ق ).نیــز دیــده میشــود  -و چــه بســا در مواضــع
ّ
متعددی آثار فارابی آبشــخور ّاولیۀ ابنسینا در بیان مطالب فلسفی
ّ
ّ
بوده باشــد  -شــکی نیست که طریق آشــنایی متکلمان امامی با آن
نســینا و پیروان
مطالب و مســائل و مبانی فلســفی ،نگاشــتههای اب 
ّ
وی مثــل خواجــه نصیرالدیــن طوســی بوده اســت و نــه آثــار فارابی.
اینکــه نام فارابی و آثار و اقــوال او بهندرت در کتب کالمی ّ
امامیه در
 .151برای بحثی اجمالی در خصوص پیشینۀ اثرپذیری کالم ّ
امامیه از فلسفۀ ابن سینا نگرید
به :عطائی نظری ،حمید« ،نگاهی به تأثیرپذیریهای کالم ّ
امامیه از کالم اشعری و فلسفۀ
ّ
ســینوی و عرفــان ابــن عربی و حکمت صدرایــی» ،مجلۀ آینه پژوهش ،ســال  ،29ش ،169
فروردین و اردیبهشت  ،1397صص .20 - 3
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ّ
ّ
از دیدگاه متکلمان حله فلسفه
ابزاری اســـــت بـــــرای دفاع از
ّ
مدعیـــــات کالمـــــی و معارف
فلســـــفی ،بهخودیخـــــود،
ّ
مطلـــــوب و مقصـــــود بالذات
نیســـــت .در نتیجـــــه ،از منظر
آنها طبیعی اســـــت که هر جا
آموزههای فلســـــفی با تعالیم
ّ
دینی مســـــلم در تعارض افتد
ِ
بای ـ ــد بـــــه نقـــــد دیدگاههای
پرداخـــــت.
فلســـــفی

ّ
دوران میانــی دیــده میشــود خود حکایت از آن دارد که متکلمان امامی آشــنایی چندانی بــا فارابی و آثارش
نداشــتهاند  -یــا دســتکم بــه آثار فارابــی کمتر دســترس داشــتهاند  -و در نتیجه ،بهطور مســتقیم تحتتأثیر
فارابــی و نگاشــتههایش قــرار نگرفته بودهاند .در مقابل ،نام ابنســینا و تألیفــات وی بهدفعات در آثار کالمی
ّ
ّ
مکتب کالم فلسفی برده شده و بهطور مشخص آثار و افکار او بر اندیشۀ کالمی متکلمان امامی در دورۀ دوم
152
کالم عقلی ّ
امامیه بسیار اثرگذار بوده است.
ّ
خاص این ُم َ
«متکلم»  -به معنای ّ
صطلح  -به نگارش
روشــن اســت که ابنســینا خود هیچگاه در مقام یک
اثــری در علــم کالم نپرداخــت .او بــه معنــای دقیــق کلمه یک فیلســوف بــود و پرداختش به مســائل کالمی یا
ّ
دینی یک
اعتقــادی هــم از نــگاه فیلســوفانه و با رویکردی فلســفی بــود .در واقع او با هــدف اثبات مدعیـ ِ
ـات ِ
مذهــب ّ
خــاص اســامی بــه نــگارش اثری کالمــی نپرداخت و تنها کوشــید بر اســاس نظام فلســفی خودش و
ّ
به مقتضای تفکر عقالنی  -آنگونه که شــأن یک فیلســوف اســت  -در باب مســائل دینی به تحقیق بپردازد.
همین شــیوه و رویکرد فلســفی و عقالنی محض ابنســینا در پرداخت به مســائل اعتقادی سبب شده است
ّ
که با وجود آثار متعددی که از وی برجامانده ،در باب کیش و مرام دینی او گفتوگوها و مجادالتی درازدامن
ّ
درگیــرد و ّ
هویــت مذهبــیاش همچنــان در هال ـهای از ابهام باقــی بماند .عــدهای او را بر کیش اســماعیلی یا
ّ
زیــدی ،و برخــی دیگــر وی را امامــی مذهــب دانســتهاندّ 153.
حتی برخی از تراجمنویســان اهل سـ ّـنت از تعلق
مذهبــی وی بــه مذهــب حنفــی ســخن گفتهاند .فــارغ از این مجــادالت و دعــاوی  -که بر اثبات هــر یک نیز
ممکن است شواهدی ارائه شود  -آنچه مهم است نقش نگاشتهها و ّ
سنت فلسفی ابنسینا در ایجاد ّ
تحول
در کالم ّ
امامیه است.
چنانکه گفتیم ،ابنســینا خود هرگز اثری کالمی بر وفق مذهب ّ
امامیه ننگاشــت و بر این اســاس نمیتوان از
امامیه ســخن گفت .تنها در صورتی ممکن بود ّ
اثرگذاری مســتقیم او و آثارش بر کالم ّ
تحول صورتگرفته در
کالم ّ
امامیه به ســوی فلسفیشــدن را بیواسطه به ابنســینا منسوب داشت که دستکم از وی آثاری کالمی
ّ
بــا رویکــرد فلســفی و صبغــۀ امامی برجا میمانــد و الگویی بــرای متکلمان امامی پس از خــود در پرداخت به
ّ
مســائل کالمی به شــیوۀ فلســفی میشد ،یعنی درســت همان کاری که خواجه نصیرالدین طوسی با نگارش
تجرید االعتقاد انجام داد .او اثری بدیع موســوم به تجرید االعتقاد یا تجرید العقائد پدید آورد که در آن کالم
امامــی را بــا رویکــردی فلســفی ،یعنــی با اســتفاده از روشهــا و قواعد و اصطالحات فلســفی تقریــر نمود .این
ّ
ّ
متکلمان امامی پس از خواجه شــد و بدینســان ّ
تحولی شــگرف در
کتاب بهســرعت مبدل به الگویی برای
امامیــه ایجاد کرد .بنابراین اثرگذاری ابنســینا بر کالم ّ
کالم ّ
امامیه بهطور مســتقیم نبــود ،بلکه از طریق ایجاد
ّ
ّ
ســنتی فلســفی بــود که حامیــان و ّ
مروجــان آن نظیر خواجه نصیرالدین طوســی بهخوبی توانســتند آن سـ ّـنت
فلسفی سترگ را به صحنۀ کالم ّ
امامیه وارد نمایند.
طریق عالمــان بحرینی نظیــر علی بن ســلیمان بحرانی (د حــدود670 :
اگرچــه ابــن میثــم َبحرانــی نیز ،هــم از
ِ
ّ
ً
ه.ق ).و هم با مطالعۀ آثار فخر رازی با فلسفۀ ابنسینا آشنا شده بود و از آن تأثر بسیار نیز پذیرفته بود ،ظاهرا
ّ
ّ
نگاشتههای او چندان در انتقال فلسفۀ ابنسینا به صحنۀ کالم ّ
امامیه نقشی نداشته و متکلمان حله بیشتر
ّ
ّ
نســینا از اندیش ـههای شــیخالرئیس اثر پذیرفته
از طریق خواجه نصیر و علمۀ حلی و مطالعۀ مســتقیم آثار اب 
ّ
ّ
ّ
 .152برای نمونه علمۀ حلی در کتاب کالمی کالن خودش نهایة المرام تنها دو بار از فارابی نام برده است (نگرید :الحلی ،الحسن بن یوسف ،نهایة
المرام ،ج  ،3صص  )395 - 394در حالی که همو در این کتاب بیش از هشتاد بار از ابنسینا یاد کرده است .نگرید :همان ،ص .546
 .153بــرای آ گاهــی از شــواهدی کــه گرایش ابنســینا را به مذهب ّ
تشــیع امامــی اثبات میکند نگاه کنیــد به کتاب علی بن فضــل اهلل گیالنی فومنی از
دانشــوران روزگار صفوی زیر عنوان «توفیق التطبیق» که در آن تالش نموده اســت با ارائه شــواهدی از آثار ابنســینا اثبات کند که ســخنان ابنســینا
ّ
دربــارۀ مســألۀ امامــت مطابــق و موافق اســت با دیدگاههــای مذهب ّ
امامیــه در این موضــوع ،و در نتیجه نشــاندهندۀ تعلق مذهبی شــیخالرئیس به
ّ
ّ
مذهب ّ
اإلمامیة اإلثنی عشریة ،ص .13
امامیه است .نگرید :الجیالنی ،علی بن فضل اهلل ،توفیق التطبیق فی إثبات أن الشیخ الرئیس من
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ّ
بودهانــد .در واقــع ،هرچنــد بهرهگیــری از فلســفۀ ســینوی در تبییــن پارهای مســائل و نیز حل برخی مشــکالت
کالمــی ،قبــل از خواجه نصیر در مکتب بحرین آغاز شــده بود ،این آثار شــاید به دلیل فقدان رویکرد فلســفی
جامــع در همــۀ مســائل کالمــی و نیــز از بین رفتن بیشــتر آنها و همچنین مطرح نشــدن در مرا کــز علمی اصلی
امامیه هیچگاه نتوانســتند تأثیری اساســی بر جریان اصلی کالم ّ
ّ
امامیه نهند و بر شــکلگیری یا شتاب فرایند
امامیــه اثرگــذار باشــند .بنابرایــن ،تکوین فراینــد فلسفیشــدن کالم ّ
فلسفیشــدن کالم ّ
امامیــه را باید مرهون
ّ
ّ
اندیشهها و نگاشتههای خواجه نصیر و پیروان او در مکتب حلۀ متأخر بدانیم.
ّ
نصیرالدین طوســی در خصوص ادغام فلســفۀ ابنسینا در کالم ّ
امامیه ایفا نمود ،او
فارغ از نقشــی که خواجه
را باید احیاگر مکتب فلســفی ابنســینا در قرون میانی نیز دانســت .قاضی نوراهلل شوشــتری در ارزیابی نقش
خواجــه نصیــر در احیای حکمت بوعلی یادآور شــده فلســفۀ بوعلی که در اثر شــبهات ابوالبرکات بغدادی و
فخــر رازی منــدرس شــده و از رونــق افتاده بود ،بار دیگر به دســت خواجه نصیر احیا شــد ،و او وهن شــبهات
و ایــرادات ابوالبــرکات و فخــر بــر ابنســینا را ،بــر همــگان آشــکار نمــود 154.تردیــدی نیســت کــه خواجــه ،یک
ّ
فیلســوف مشــایی برجسته و مدافع آراء و شــارح آثار ابنسینا بوده است .مهمترین کوششی که خواجه نصیر
برای حفظ ّ
ســنت و اندیشــۀ فلســفی ابنســینا انجام داد ،دفاع از مکتب پورســینا در برابر منتقدان اشــعری
ّ
وی بود .اصلیترین اثر فلســفی طوســی شــرح او بر «اإلشــارات ّ
والتنبیهات» ابنســینا با نام «حل مشــکالت
ََ
اإلشــارات» اســت .این نگاشــته ،آخرین اثر خواجه در دورهای اســت که حوالی ســال  643قمری در الموت

بـــــر خـــــاف خواج ـ ــه نصیر،
ّ
ّ
علمۀ حلی هیچگاه در مقام
دفاع از فلسفه و اندیشههای
فلســـــفی ابنس ـ ــینا در براب ـ ــر
ّ
نقدهـــــای متکلم ـ ــان برنیامد
و به نـــــگارش ا ث ـ ــری در این
زمینه هـــــم نپرداخ ـ ــت ،بلکه
خود به نوعی پیوس ـ ــته ناقد
برخی از مبانی و اندیشههای
فلســـــفی ابنس ـ ــینا نی ـ ــز بود.
ِ

دقیقتر خواجه نصیر :جرح -
میان اســماعیلیان میزیســته ،و پاســخی اســت به شــرح انتقادی  -یا به تعبیر
ِ

رازی اشــعری بر اشــارات بوعلی به نام شــرح اإلشــارات .خواجه در این اثر نهایت سعی خود را در دفاع از
فخر ِ
اندیشهها و آراء ابنسینا در برابر ایرادات فخر رازی مبذول داشته و چندان در مقام بیان دیدگاهها و باورهای
شــخصی خویش نبوده اســت .از این رو ،این اثر اگرچه منبع بســیار مناسبی برای درک افکار ابنسینا است،
مأخذ مناسبی برای استخراج آراء و دیدگاههای خواجه در مسائل فلسفی و کالمی نیست.

دفــاع دیگــر خواجۀ طوســی از ابنســینا بــا نگارش کتاب َمصــارع ُ
المصارع 155صــورت گرفت؛ اثــری که در ّرد
ّ
ّ
الدیــن ّ
محمــد بــن عبدالکریــم شهرســتانی (د 548 :هــ.ق ،).متکلمی اشــعری با
ُمصارعــة الفالســفهی تاج
گرایشهای اســماعیلی ،نگاشــته شــد .خواجه تا آخرین روزهای عمر خود با نقدها و خردهگیریهای اشاعره
ّ
المحصــل 156را در بغــداد و در نقد کتابی
در پیــکار و کشــاکش بــوده اســت .او آخریــن اثر خــودش ،تلخیص
ّ
ّ
ّ
از فخــر رازی بــه نــام « ُم َح ّصل أفــکار المتقدمیــن والمتأخرین من العلمــاء والحکماء والمتکلمین» نوشــت.
ّ
اگــر نبود دفاعها و حمایتهای خواجه از اندیشــههای فلســفی ابنســینا در آن روزگار کــه انتقادات متفکران
ّ
ّ
نســینا در تمدن
اشــعری بر فلســفۀ ســینوی شــدت گرفتــه بود ،بهطــور قطــع ادامۀ حیــات مکتب فلســفی اب 
اسالمی با مشکل مواجه میشدّ .اما اهتمام خواجه نصیر به فلسفۀ ابنسینا موجب شد از یک طرف مکتب
فلســفی ابنســینا جانی دوباره گیرد و ّ
ســنت فلســفی ســینوی اســتمرار یابد ،و از ســوی دیگر ّ
تحولی بزرگ در
کالم ّ
امامیه ایجاد نماید.

در خصوص آشــنایی خواجه با ابنســینا و نحوۀ انتقال فلســفۀ ســینوی به خواجه ســندی معروف مشتمل بر
سلســلهای از عالمان نقل شــده است که نشان میدهد اندیشههای فلسفی ابنسینا از طریق شاگردان او به
 .154شوشتری ،قاضی نور اهلل ،مجالس المؤمنین ،ج  ،4ص .504
 .155هم اکنون دو چاپ از این اثر در اختیار داریم :نخست چاپ کتابخانۀ آیة اهّلل نجفی مرعشی ،به تصحیح :شیخ حسن ّ
معزی ،قم 1405 ،ق ،که
ّ
ّ
ّ
َ
ُ ُ
صارع ،حققه و قدم له:
همراه با مصارعة الفالسفة شهرستانی به چاپ رسیده است؛ و دیگری با مشخصات زیر :طوسی ،نصیر الدین ،مصارع الم ِ
ویلفرد مادلونغّ ،
مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ،تهران 1383 ،ه.ش.
َّ
ّ
َّ
المحصل) ،تحقیق :شیخ عبداهلل نورانی ،چاپ دوم ،بیروت ،دار األضواء 1405 .ه.ق.
المحصل (نقد
 .156الطوسی ،نصیرالدین ،تلخیص
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استادان خواجه و از استادان خواجه به وی منتقل شده است .این

اندیش ـههای کالمــی خواجــه ،مقایســۀ آراء و نگاشــتههای او بــا آراء

سلسله نسب علمی به شرح زیر است:

نســینا و ابوالحســین بصــری و فخــر رازی 161بســیار
و مکتوبــات اب 

َ َ
ّ
ّ
ابوالعبــاس لوکــری ← أفضلالدیــن غیالنــی
ابنســینا ← َبهمنیــار
←
ّ
ّ
← صدرالدیــن َس َرخســی ← فریدالدیــن دامــاد نیشــابوری ← خواجــه
ّ
157
نصیرالدین طوسی.

ضروری و سودمند است.

قاضی نوراهلل شوشتری (د 1019 :ه.ق ).نیز در مجالس المؤمنین پس
از بیــان اینکــه خواجه نصیر «در اصل از موضع جهرود ســاوه اســت،
ّ
ّاما در طوس متولد شــده» و بدین ســبب به «طوســی» اشتهار یافته،
به سلسلۀ استادان خواجه در علوم عقلی و نقلی اشاره کرده است:
ّ
در معــارف ّ
عقلیــه تلمیذ فریدالدین داماد اســت،
ّ
و او شــاگرد ّ
ســید صدرالدین َس َرخســی ،و او شاگر
ّ
ّ
ابوالعبــاس
افضلالدیــن غیالنــی ،و او شــاگرد
َ
لوکــری ،و او شــاگرد بهمنیــار ،و بهمنیــار شــاگرد
ّ
شــرعیات بــر
شــیخالرئیس ابــو علــی ســینا ،و در
وجهــی کــه از رســالۀ چهــل حدیــث شــیخ شــهید
 علیــه الرحمــة  -مســتفاد میشــود ،تلمیــذ والدبزرگوار خود بوده و او تلمیذ امام فضل اهلل راوندی،
و او تلمیذ میر مرتضی علم الهدی.
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نســینا را بــه کالم
پرداخــت و از طر یــق آنهــا اندیشــههای فلســفی اب 
ّ
امامیــه وارد نمــود .مهمتریــن اثر خواجــه در این زمینــه کتاب تجرید
االعتقــاد یــا تجرید العقائــد یا تجرید الــکالم اســتّ .
اهم ّیت تجرید
االعتقاد در آن اســت که این اثر در زمرۀ نخســتین نگاشتههایی قرار
دارد کــه مفاهیــم و مبانــی طبیعــی و فلســفی ســینوی را وارد عقایــد
ّ
امامیه کرد .در پژوهشــی مســتقل ،تا حدودی به بررسی نقش تجرید
ّ
االعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی در تکوین کالم فلسفی در کالم
ِ
امامی و اســامی و جنبههای مختلف فلســفی این کتاب پرداخته
شده است.
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تجر یــد االعتقــاد طوســی را میتــوان بــه دو بخش تقســیم نمــود :پارۀ
نخست ،مباحث امور ّ
مفاهیم وجود
عامه است که دربردارندۀ شرح
ِ
ّ
و عــدمّ ،
ماهیــت ،علــت و معلول ،جوهر و عرض و ســایر مقوالتی از
این دســت اســت .این بخش ،مقوالت و مســائل فلســفی اساسی و
مهم متافیزیک ابنسینا را به ّ
ّ
سنت کالم ّ
امامیه وارد میکند .بخش

از حیــث فکــر کالمــی ،خواجه نصیــر افزون بــر تأثیرپذیری از فلســفۀ

دوم تجرید االعتقاد شامل مباحث کالمی محض در باب خداوند،
ِ
ُ
ن ُب ّــوت ،امامــت و َمعــاد اســت که بــا صبغهای فلســفی تحریر شــده

ابوالحســین بصری نیــز در پارهای از موضوعات و مســائل اثرپذیرفته

است.

ابنســینا ،همانگونــه کــه پیشــتر اشــاره شــد ،از مکتــب معتزلــی
اســت و همیــن امر دســتگاه کالمــی او را با صبغــهای اعتزالی همراه
نموده .بنابراین ،نظام کالمی ارائهشــده از ســوی او نظامی با رویکرد
معتزلــی  -فلســفی اســت 159.افــزون بــر ایــن ،خواجه نصیــر در روش
و ســاختار مباحــث کالمــی تــا حــدودی تحتتأثیــر آثــار و آراء فخــر
رازی نیــز قــرار داشــته اســت .به هنــگام بررســی اندیشــههای کالمی
ّ
خواجه نصیرالدین طوســی 160لحاظ این خاســتگاههای اندیشــگی
بســیار حائــز ّ
اهم ّیت اســت .بر این اســاس ،بــرای تحلیــل و ارزیابی
محمــد باقر ،روضــات ّ
 .157الخوانســاریّ ،
الجنات فی احوال العلماء والســادات ،ج  ،6ص
.314
 .158شوشتری ،قاضی نور اهلل ،مجالس المؤمنین ،ج  ،4ص .506
ّ .159
عبــاس ســلیمان برخــی از تأثیرات معتزله و فلســفۀ ابنســینا را بر اندیشــۀ کالمی خواجه
ّ
نصیرالدین طوســی در موضوعات مختلف کالمی بررســی کرده است .نگرید به :سلیمان،
عباسّ ،
ّ
الصلة بین علم الکالم و الفلســفة فی الفکر اإلســامی (محاولة لتقویم علم الکالم
و تجدیده) ،الفصل الثانی :تطور علم الکالم و انتهائه إلی الفلسفة فی فکر الطوسی ،صص
.147 - 111
 .160بــرای تحقیقــی اجمالــی در بــاب اندیشــههای فلســفی و کالمــی خواجه نصیــر نگرید به:
ّ
فرحــات ،هانی نعمان ،اندیش ـههای فلســفی و کالمــی خواجه نصیرالدین طوســی ،ترجمۀ
غالمرضا جمشیدنژاد ّاول ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب 1389 ،ه.ش 412 ،ص.
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پیش از این ،به نقش خواجه نصیر در ادغام فلســفۀ ســینوی با کالم
ّ
امامیه اشــاره شــد .خواجه برای ایــن منظور به نــگارش چند اثر مهم

171

االعتقاد خواجه نصیر ،هم با اســتقبال عالمان امامی مواجه
تجرید
ِ
توجه عالمان حنفی 163و اشــعری قرار گرفت و ّ
شــد ،و هم مورد ّ
حتی
حواشی و شروحی از سوی آنان بر این کتاب نگاشته شد .مهمترین
ّ
نصیرالدین طوســی با فخر رازی را نگرید در :حسنیّ ،
سید
 .161نمونهای از مقایســۀ آراء خواجه
حسن ،بررسی و داوری در مسائل اختالفی میان دو فیلسوف اسالمی خواجه نصیر طوسی
و امام فخر رازی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 304 ،1373 ،ص.
ّ
 .162نگریــد به :ســلیمانّ ،
عباس ،تطـ ّـور علم الکالم إلی الفلســفة و منهجها عند نصیرالدین
ّ
ّ
الجامعیــة،
تحلیلیــة مقارنــة لکتــاب تجر یــد العقائــد) ،دارالمعرفــة
الطوســی (دراســة
ّ
اســکندریة 1994 ،م 146 ،.ص .نیــز نگریــد بــه :همو ،الصلة بین علم الکالم و الفلســفة فی
الفکر اإلســامی (محاولة لتقویم علم الکالم و تجدیده) ،الفصل الثانی :تطور علم الکالم و
انتهائه إلی الفلسفة فی فکر الطوسی ،صص .147 - 111
حنفی عثمانی به تجرید االعتقاد و شــروح و حواشــی
 .163برای تحقیقی دربارۀ اقبال عالمان
ِ
نوشته شده از سوی آنان بر این کتاب و همچنین جایگاهی که این کتاب در نظام آموزشی
ّ
عثمانی در درازنای چند قرن داشــته اســت نگرید به مقالۀ زیر منتشــر شــده در مجلۀ لیتراتور
مطالعات ترکیه:
GÜNAYDIN, SALİ�H, “Nasîruddîn et-Tûsî’nin Tecrîdu’l-i‘tikâd’ı Üzerine Oluşan
Şerh-Hâşiye Literatürü: Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinden Bir Bakış”,

Türkiye’de İ�slami İ�limler: Kelam ve Mezhepler Tarihi II Sayısı, TALID, Güz

سالبیستونهــم،مشـارۀسوم،مـــــردادوهشریــــــــور1397

2016, Sayı: 28, pp. 237-272.
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شروح نوشتهشده بر تجرید عبارتست از:
ّ
ّ
 )1کشــف المراد فی شــرح تجرید االعتقاد نگاشــتۀ عالمــه حلی (د:
 726هــ.ق ).شــاگرد خواجــه نصیــر کــه نخســتین و مهمترین شــرح
ِ
164
نوشتهشده بر تجرید بهشمار میآید و بارها بهچاپ رسیده است.
ّ
متکلــم نامــورَ
 )2تســدید القواعــد فــی شــرح تجر یــد العقائــد تألیــف
ّ
اشــعری شمسالدین محمود اصفهانی (د 749 :ه.ق ).که به شرح
ّ
تجرید قدیم (نســبت به شــرح تجرید مل علی قوشــچی) نیز معروف
است.
ّ
 )3تفر یــد االعتمــاد فی شــرح تجرید االعتقاد نوشــتۀ ابو العال محمد
بن احمد بهشتی اسفراینی معروف به فخر خراسان (د 749 :ه.ق).
کــه شــرحی اســت مزجــی بــر تجر یــد و در ســال  741قمری نگاشــته
است .این شرح تاکنون منتشر نشده است.
ّ
 )4شــرح تجرید قوشــچی تألیف متکلم و ریاضیدان شــهیر اشعری
ّ
مــا علــی بــن ّ
محمــد قوشــچی (د 879 :هــ.ق ).که به شــرح جدید
تجرید نیز معروف است.
ّ
ّ
 )5شــوارق اإللهــام فی شــرح تجر یــد الکالم نگاشــتۀ مــا عبدالرزاق
ّ
متأخر تجرید
ّفیــاض الهیجــی (د 1072 :هــ.ق ).که مهمترین شــرح

ّ
ّ
میشــود .در متــون کالمــی امامیــان مکتب حلــۀ متقدم ایســتارها و
استداللهای فیلسوفان چندان مورد ّ
توجه قرار نگرفته است.
چندین شــرح مهم بر رســالۀ قواعد العقائد نگاشــته شــده اســت که
مهمترین آنها از این قرار است:
ِ
ّ
ّ
 )1کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد نگاشتۀ علمۀ حلی.
 )2کشــف َ
المعاقــد فی شــرح قواعد العقائد تألیــف محمود بن علی
166

بــن محمــود الحمصی الــرازی (زنــده در 750 - 749 :ه ـ.ق 167 ).که
ّ
ّ
َ
متکلمــی غیــر از ســدیدالدین محمود ِح ّمصــی رازی (د :پس از 600
ّ
ّ
ه.ق ).بنیانگذار مکتب حلۀ متقدم است.

ُ
اثــر دیگــر خواجــه ،رســالۀ کوتاه فصــول اعتقادنامهای اســت اســتوار
و گزیــده کــه خواجــه در آن بــه تحریــر عقائــد ّ
امامیــه به زبان فارســی
ّ
پرداخته اســت .این رســالۀ مجمل نیز مورد عنایت متکلمان امامی
ّ
ّ
بعــدی قــرار گرفــت و شــروح متعددی بــر آن نوشــته شــد .رکنالدین
جرجانــی (زنــده در  728ه ـ.ق ).کــه بــه ترجمۀ آثــار خواجه بــه زبان
عربــی عالقهمنــد و مشــتغل بــوده اســت این رســاله را به ز بــان عربی
ترجمه کرده است.
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ّ
ّ
ّ
ّ
 -2-2-4علمۀ حلی و بسط مکتب حلۀ متأخر

است.

خواجــه نصیــر رســالۀ مختصری نیــز در منطق با عنــوان التجرید فی
ّ
ّ
علم المنطق نگاشــت که علمۀ حلی ّاولین شــرح را بر آن زیر عنوان
َّ
َّ
التجرید نوشــت 165.این رســاله از
النضیــد فی شــرح منطــق
الجوهــر
حیــث ایجــاز و ســبک نگارشــی همچــون تجر یــد االعتقــاد اســت و
خالصۀ منطق ارسطوئی و سینوی بهشمار میآید.
مهــم دیگــر خواجــه قواعــد العقائــد اســت کــه ّ
رســالۀ کالمــی ّ
البتــه
مقبولیت و شــهرت تجرید االعتقاد را نــه در ّ
ّ
امامیه و نه در
هیچــگاه
میان اشاعره پیدا نکرد .خواجه در این رساله یک دوره عقائد ّ
امامیه
را بهاختصــار تقریــر کــرده اســت .نکتــۀ جالــب ّ
توجــه در خصــوص
قواعــد العقائــد آن اســت کــه خواجــه نصیــر در اکثــر موضوعــات و
ّ
مســائل ،در کنــار دیــدگاه ّ
امامیه بــه آراء متکلمان معتزلی و اشــعری
و حکمــاء نیــز اشــاره کــرده اســت و آنهــا را بررســیده .با این شــیوه در
ّ
واقــع خواجه مقارنه و مقایســهای میان آراء متکلمان مکاتب کالمی
معروف اســامی و دیدگاههای فیلســوفان نموده اســت .پرداخت به
ّ
ّ
خصوصیات ســبک کالم فلســفی
آراء فیلســوفان و ادلۀ آنها یکی از
ّ
ّ
متأخر در متون کالمی ّ
امامیه مشاهده
است که از دورۀ مکتب حلۀ
ّ
 .164الحلــی ،حســن بن یوســف ،کشــف المراد فی شــرح تجر یــد االعتقاد ،تصحیح :حســن
حسن زاده آملی ،الطبعة التاسعةّ ،
مؤسسة النشر اإلسالمی ،قم 1422 ،ه.ق.
ّ
 .165الحلی ،حســن بن یوســف ،الجوهر النضید فی شــرح منطق التجرید ،تحقیق :محســن
بیدارفر ،چاپ سوم ،انتشارات بیدار ،قم 1384 ،ه.ش.

ّ
ّ
ّ
پــس از بنیانگذاری مکتب حلۀ متأخر بر دســت خواجه نصیرالدین
شهــای مهمترین شــاگرد
طوســی ،ایــن مکتــب با کوش ـشها و نگار 
ّ
ّ ّ
ّ
مطهر حلی معروف به علمه حلی (د726 :
وی ،حسن بن یوسف بن
ّ 169
هــ.ق ،).بســط و تکامل یافت .علمه در عیــن حال که تا حدودی
ّ
ّ
 .166الحلی ،الحسن بن یوسف ،کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد ،تحقیق :حسن مکی
العاملی ،دارالصفوة ،بیروت 1413 ،ه.ق.
الح َّمصــی الــرازی ،محمــود بــن علــی ،کشــف َ
المعاقد فی شــرح قواعــد العقائد ،چاپ
ِ .167
ّ
مقدمه و فهرســتها از زابینه اشمیتکهّ ،
مؤسســۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و
عکســی با
ّ
مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین ،تهران 1386 ،ه.ش.
ُ
 .168ترجمــۀ عربــی فصــول یکبار همراه با متن فارســی اثر بهصورت ترجمۀ مقابل ،به کوشــش
ّ
ّ
محمدتقی دانشپژوه با مشــخصات کتابشــناختی زیر منتشــر شــد :فصول خواجۀ طوســی
ّ
محمــد بن علــی گرگانی اســترابادی ،بکوشــشّ :
الدیــن ّ
محمدتقی
و ترجمــۀ تــازی آن از رکن
دانشپژوه ،انتشارات دانشگاه تهران ،خردادماه .1335
ّ
رســالۀ یادشــده یکبار هم بهصورت مســتقل و بدون انتســاب به جرجانی با این مشخصات به
ّ
چاپ رسیده است :فصول العقائد ،راجعه و نقاه :شاکر العارف و حمید الخالصی ،مطبعة
المعارف ،بغداد ،الطبعة الثانیة 1380 ،ه.ق 1960 / .م.
ّ
ّ
 .169برای آشنایی با احوال و آثار و آراء کالمی علمۀ حلی نگرید به:
Schmidtke, Sabine, The Theology of al-ʿAllama al-Ḥillī (d. 726/1325), Berlin,
1991.

ّ
ترجمۀ فارسی نه چندان دقیق این اثر با مشخصات زیر به چاپ رسیده است:
ّ
ّ
اشــمیتکه ،زابینه ،اندیش ـههای کالمی عالمۀ حلی ،ترجمۀ احمد نمایی ،مشــهد ،انتشــارات
آستان قدس رضوی 1378 ،ه.ش 336 ،.ص.
ّ
ّ
کتابــی ســطحی و ناپختــه نیز دربــارۀ آراء کالمی و فلســفی علمــۀ حلی و برخــی از معاصرانش
ّ
به زبان عربی نوشــته شــده که با مشــخصات زیر منتشر شده اســتَ :مهدی هاشم ،صالح،
ّ
ّ
المشــهد الفلســفی فی القرن الســابع الهجری (دراســة فی فکر العلمة ابن المطهر الحلی و
رجال عصره) ،مکتبة الثقافة الدینیة ،القاهرة 1426 ،ه.ق 509 ،.ص.
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ّفی ـ ــاض الهیجی و فیلســـــوف
ّ
_ متکلمانـــــی همچـــــون وی،
َ
برای تعالیم فلســـــفی اصالت
قائل بودند و فلســـــفه را فقط
ابزاری برای تبیین و دفاع از
اعتقادات لحاظ نمیکردند،
بلک ــــه آن را حا کـــــی از حقایق
َ
عال ــــم و غایـــــت مطلـــــوب
میدانستند .به همین جهت
ّ
حت ــــی گاه در مواضعـــــی کـــــه
ّ
به اعتقـــــاد متکلمـــــان مکتب
ّ
ّ
حلۀ متأخر تعالیم فلســـــفی با
آموزههـــــای دینی در تعارض
ق ـ ــرار دارد و بایـــــد دیـــــدگاه
فالســـــفه طرد شـــــودّ ،فیاض
ً
الهیجـــــی معمـــــوال از موضع
فیلســـــوفان دفـــــاع میکند.

ّ
ّ
ّ
متمایل به مکتب کالم فلســفی ّ
امامیه بود ،در مواضع متعددی به کالم مکتب حلۀ متقدم و آراء ابوالحســین
ّ
بصــری گرایــش داشــت و دیدگاههای آنها را پذیرفــت 170.اینکه برخی از تراجمنویســان از علمــه با عنوان یک
ّ
متکلم معتزلی یاد کردهاند 171نیز میتواند شاهدی بر روش کالمی معتزلیمآبانۀ وی در بسیاری از آثارش باشد.
ّ
ّ
ّ
ویژگی شــاخص علمۀ حلی که او را از دیگر متکلمان امامی همعصر خود متمایز میســازد آشنایی و احاطۀ
ّ
ّ
بسیار زیاد علمه با آثار و اندیشههای متکلمان معتزلی و اشعری و اندیشههای فلسفی است .او هم بهخوبی
از افکار و آراء معتزله آ گاهی داشــته و هم با مبانی و دیدگاههای فالســفۀ مســلمان بهویژه ابنســینا آشنا بوده
ّ ّ
تردد علمه میان آراء کالمی معتزله و اندیش ـههای فلســفی فکر کالمی او را در کشــاکش میان
اســت .تردید و
کالم معتزلــی و فلســفۀ ســینوی قــرار داده اســت و از همی ـنرو وی در ایســتارهای خودش گاه بــه کالم معتزله
گرائیده است و گاه به فلسفۀ سینوی .همین امر تا حدودی مانع از ثبات رأی و استحکام عقیدۀ او در برخی
از مسائل کالمی شده است.
ّ
دانــش عمیــق علمــه از کالم معتزلــی در برخــی آثــار وی بهخصــوص نهایــة المــرام و مناهــج الیقیــن کــه در
ّ
جایجــای آنهــا از آراء و اندیشــههای متکلمان معتزلی یاد کرده اســت بهخوبی بازتاب یافته اســت .افزون
ّ
ّ
بر این ،علمه با آثار و آراء متکلمان اشــعری نیز آشــنایی زیادی داشــته و در نوشــتههای خود بارها از آنها یاد
کرده است.
ّ ّ
ُ
نســینا از شروح سهگانۀ وی بر اشارات (یعنی :اإلشارات
توجه علمه از اندیشــههای اب 
همچنینّ ،اطالع قابل
إلی معانی اإلشــارات ،بســط اإلشارات إلی معانی اإلشارات 172و إیضاح ُ
عضالت فی شرح اإلشارات،)173
الم ِ
ُ
و داوری او میان شــارحان اشــارات که در قالب کتابی با عنوان المحاکمات بین ش ّراح االشارات 174صورت
َ
گرفته اســت ،و همچنین شــرح او بر کتاب شــفاء به نام کشــف الخفاء من کتاب الشــفاء و بهطور خاص از
نقدهایی که بر دیدگاههای ابنســینا وارد کرده اســت روشــن میگردد .وی برخی از آثار ســهروردی ،از جمله
التلویحات 175را نیز شــرح کرده اســت و بدین طریق آ گاهیاش را از فلســفۀ اشراق اثبات نموده .با وجود این
ّ
به نظر میرسد که حکمت اشراقی چندان تأثیر شایان ّ
توجهی بر اندیشههای علمه نگذاشته باشد.
ّ
ّ
بررســی آثار کالمی علمه حلی نشــان میدهد که وی در مباحث عقلی علم کالم در مواضع قابل مالحظهای
نســینا قرار داشــته اســت .با این وصف ،تأثیرپذیری او از این
تحتتأثیر تعالیم معتزله و اشــاعره و فلســفۀ اب 
مکاتــب بهطــور مطلــق نبــوده ،در مواردی بــا نقدهای وی نســبت به آموزههای مکاتب یادشــده همراه اســت.
ّ
ـذاری افــکار و آثار فخــر رازی بر پــارهای از اندیش ـهها
رازی اشــعری ،اثرگـ ِ
بــا وجــود نقدهــای تنــد علمــه بــر فخــر ِ
ّ
ّ
ّ
و نگاشــتههای علمــه غیــر قابــل انــکار اســت 176.در مواردی مشــخص اســت که مطالــب مکتــوب علمه در
ّ
خصوص یک موضوع رونوشــتی اســت از بعض آثار فخر رازی 177.این اثرگذاری در نقدهای علمه نســبت به
170 . Schmidtke, Sabine, Al-Allama al-Hilli-and Shiite Mutazilite Theology, p. 19.

ّ
َ َ
ّ
ّ
ّ
الصفدی ،صالحالدین ،أعیان العصر و أعوان النصر ،الجــزء الثانی ،ص 292؛ نیز نگرید:
المطهر األســدی الحلی المعتزلــی».
« .171جمالالدیــن بــن
همو ،الوافی بالوفیات ،ج  ،9ص .130
ّ
الحلی ،الحسن بن یوسف ،أجوبة المسائل ُ
الم َه ّ
نائیة ،ص .157
.172
 .173همان.
ّ
 .174الحلی ،الحسن بن یوسف ،خالصة األقوال ،ص .113
ّ
ّ
َ
ُ
 .175نام این اثر  -که ّ
متأســفانه تاکنون نســخهای از آن بهدســت نیامده اســت  -بنا به نقل علمه در أجوبة المســائل المهن ّ
ائیة «کشــف المشــکالت
ّ
حل المشــکالت من کتاب التلویحات» ،بوده اســت .نگرید :همو ،أجوبة المســائل ّ
المهن ّ
ائیة ،ص
من کتاب التلویحات» و طبق خالصة األقوال «
157؛ همو ،خالصة األقوال ،ص .112
ّ
علمــه از فخــر رازی در برخــی تحقیقــات اخیــر نیز مورد ّ
توجه قرار گرفته اســت .برای نمونه نگرید به :اشــمیتکه ،زابینه ،اندیش ـههای
 .176تأثیرپذیــری
ّ
کالمی عالمه حلی ،ص .243
ّ
ّ
ـرام علمۀ حلــی را با مطالب وارد شــده در
 .177از بــرای نمونــه مقایســه کنیــد مطالــب موجــود در صفحــات  168تــا
 222جلــد دوم از کتــاب نهایــة المـ ِ
ً
ّ
ّ
المشرقیهی فخر رازی که تقریبا در بسیاری از مواضع رونوشتی است از عبارات فخر رازی و البته اغلب
صفحات  468تا  500از جلد ّاول المباحث
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ّ
ّ
حلی به اندازۀ فخر رازی ناقد فلسفه و ّ
نظریات فلسفی نیست،
تعالیم فلسفی نیز مشهود است .اگرچه علمۀ
در بیشــتر مواضعی که به نقد اندیشــههای فلســفی پرداخته اســت به میزان چشــمگیری تحتتأثیر فخر رازی
قرار داشــته اســت .وی ّ
حتی در مواردی به تأیید و تقویت انتقادات فخر بر آراء ابنســینا پرداخته و پاسخهای
ّ
ّ
اســتادش خواجــه نصیــر را  -کــه او را «أفضل المحققین» خوانده اســت  -به ایرادات فخــر رازی  -که علمه از
ّ
ّ
وی با عنوان «أفضل المتأخرین» یاد کرده اســت  -ناکارآمد دانســته اســت 178.با این وصف ،علمه در موارد
ّ
179
متعددی خود بهطور مستقل نیز اشکاالت و نقدهایی را افزون بر آنچه فخر رازی ذکر کرده یادآور شده است.
ّ
ّ
بنابراین ،اگر بخواهیم مصادر و آبشــخورهای فکری علمۀ حلی را در مباحث عقلی علم کالم 180برشــماریم،
باید به سه جریان فکری اصلی زیر اشاره کنیم:
ّ
ً
 .1کالم معتزلــی :بــه غیر از مطالعۀ مســتقیم آثار معتزلــه ،آموزههای این مکتب احتمــاال از طریق مکتب حلۀ
ّ
ّ
ّ
امامی
متقدم به علمه رسیده است .بهاحتمال زیاد بخشی از آشنایی علمه با نظام کالمی معتزله و مکتب
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ســدیدالدین یوســف بــن علی بن ّ
مطهــر و داییاش محقق حلــی  -که چنانکه
حلــۀ متقــدم از طریق پدرش
ّ
ّ
ّ
ّ
مفیدالدیــن ّ
متقــدم ّ
محمد بن
امامیه بهشــمار میآید  -و شــیخ
گذشــت از متکلمــان برجســتۀ مکتــب حلۀ
ّ
ّ
ُجهیم اســدی حلی (د 680 :ه.ق ).بوده اســت 181.طبق نقل علمه در اجازۀ کبیرهی خود به بنی ُزهره ،زمانی
ّ
ّ
ّ
ّ
که خواجه نصیرالدین طوسی به حله وارد شد و در جمع عالمان آن ناحیه قرار گرفت از محقق حلی پرسید
ّ
ّ
که اعلم این جماعت به اصولین (اصول فقه و اصول دین) چه کســی اســت؟ محقق حلی در پاســخ ،به پدر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ســدیدالدین یوســف بن ّ
مفیدالدین ّ
محمد بن ُجهیم اســدی حلی اشــاره
مطهر و شــیخ
علمۀ حلی؛ یعنی
ّ
ّ
کــرده اســت و گفتــه« :هــذان أعلم الجماعــة بعلم الکالم و أصــول الفقه» 182.از این پاســخ محقــق حلی مقام
ِ
ّ
ّ
ّ
علمی پدر علمه حلی و شیخ مفیدالدین در علم کالم بهخوبی روشن میشود.
ّ
چنانکه اشــاره شــد ،علمه در برخی مسائل کالمی از مبانی و آراء ابوالحسین بصری معتزلی پیروی میکرده
ّ
اســت و مکتــب کالمــی ابوالحســین در تکویــن چهارچوب اندیشــۀ کالمی علمــه اثرگذار بوده اســت .زابینه
ّ
183
اشمیتکه در تحقیق مستقلی نمونههای این پیروی و اثرپذیری را بیان کرده است.

ً
اساســـــا یکی از عل ـ ــل گرایش
بیشـــــتر و شـــــدیدتر ّفی ـ ــاض
الهیجـــــی و پیروان ـ ــش ب ـ ــه
ّ
فلســـــفه در قیاس با متکلمان
ّ
ّ
مکتب حلـــــۀ متأخ ـ ــر عقیدۀ
اصل
الهیجی و پیروانش به ِ
هماهنگی
بنیادین توافـــــق و
ِ
ِ
کامـــــل حکمـــــت و ش ـ ــریعت
ّ
اســـــتّ .فیـــــاض و متکلم ـ ــان
مکتب کالم فلس ـ ــفی ،معتقد
به تطابق و ســ ــازگاری معارف
فلســـــفی بـــــا تعالی ـ ــم دین ـ ــی
بودنـــــد و میان آنه ـ ــا تعارض
حقیقـــــی نمیدیدند .همین
اعتقاد زمینۀ ورود و پذیرش
ّ
حدا کثـــــری آموزهها و قواعد
ّ
امامی ـ ــه
فلســـــفی را در کالم
از طریـــــق آنان فراه ـ ــم کرد.

ّ
ً
ّ
 .2کالم اشــعری :علمــه ظاهــرا برخــی از آثــار اشــاعره و بهطــور خاص بعــض تألیفــات فخرالدیــن رازی را نزد
ّ
ّ
ّ
الدین ّ
محمد کیشی -
نجمالدین کاتبی قزوینی خوانده بوده است 184.بنا به نقل خود علمه ،وی نزد شمس
ّ
شافعیه لقب داده است  -نیز شاگردی کرده بوده است.
که او را از برترین علمای

185

ّ
ّ
ّ
ّ
 .3فلســفۀ مشــایی ســینوی :علمۀ حلی از طریق شــا گردی نزد خواجه نصیرالدین طوســی با فلسفۀ ابنسینا
186
آشنا شده بوده است .او خود تصریح کرده است که ّ
الهیات شفاء را نزد خواجه خوانده است.

 به رسم نگارشی عالمان آن روزگار  -بییادکرد از نام او.ّ
ّ
المتأخرین الزم لهم ال جواب عنه ّ
البتة».
« .178أجــاب أفضــل المحققیــن  ....و هــذا الکالم فی غایة المنع  ...واعلم ّأن هذا االیراد الــذی أورده أفضل
ّ
الحلی ،الحسن بن یوسف ،نهایة المرام ،ج  ،2ص  .204نیز نگرید به :همان ،صص .210 - 209
ّ
ً
ّ
 .179صرفا از باب نمونه نگاه کنید به :الحلی ،الحسن بن یوسف ،نهایة المرام ،ج  ،2ص  194 ،193 ،188که علمه ِعالوه بر نقل نقدهای فخر رازی
خود نیز به ذکر انتقاداتی بر برخی قواعد فلسفی پرداخته است.
ّ
 .180بررسی سرچشمههای فکری علمه در مباحث نقلی مثل امامت نیازمند به بحثی جداگانه است.
 .181نگرید به :االجازة الکبیرة لبنی زهرة چاپ شده در :المجلسیّ ،
محمد باقرِ ،بحار األنوار ،ج  ،104ص .62
 .182همان ،ص .64
ّ
ّ
 .183نگرید به سرتاسر کتاب «اندیشههای کالمی علمۀ حلی»:
Schmidtke, Sabine, Al-Allama al-Hilli-and Shiite Mutazilite Theology.

 .184نگرید :االجازة الکبیرة لبنی زهرة چاپ شده در :مجلسیّ ،
محمد باقر ،بحار األنوار ،ج ،104ص .68
 .185همان ،ص .66
 .186همان ،ص .62
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ّ
بر این اســاس میتوان گفت آثار و نوشــتههای کالمــی علمه ،بهطور
عمده ،آمیزهایست از این سه جریان فکری ّ
مهم آن روزگار.
ّ
در مقایســۀ خصائص فکری علمه با خواجه نصیر باید به این نکته
ّ
ّ
اشاره کرد که علمه بیش از آنکه فیلسوف باشد ،متکلم است ،و از
ّ
اینرو نســبت به طرح و بررســی و نقد اندیشههای متکلمان معتزلی
و اشــعری اهتمــام بیشــتری در قیــاس بــا خواجــه از خود نشــان داده
ّ
اســت .در مقابــل ،خواجــه نصیر بیش و پیش از آنکه متکلم باشــد،
فیلســوف است و دلبستۀ اندیشههای فلســفی .به همین جهت آن
اندازه که خواجه نصیر به طرح و بررســی آراء فالسفه بهویژه ابنسینا
ّ
عالقه نشــان میدهد به نقل و ارزیابی افکار و دیدگاههای متکلمان
معتزلی نپرداخته است .خواجه روش معتزله در دفاع از اندیشههای

همین چهارچوب قابل تحلیل است.
ّ
ّ
افــزون بــر ایــن ،نقدهــای ّ
مفصل و جــدی علمه بــر برخــی از مبانی و
قواعــد و آراء ابنســینا حا کــی از اختالف فکری وی با شــیخالرئیس
ّ
ّ
و عــدم پیــروی کامــل علمــه از او دارد .بــرای نمونه ،علمــه در نهایة
المرام بهطور مبسوط تعاریفی را که ابنسینا از اصطالح «علم» ارائه
نمــوده آورده اســت و ســپس یکایــک آنهــا را بهتفصیــل نقد کــرده.
ّ
همو در همان موضع به رأی ابنسینا در مسألۀ اتحاد عقل و عاقل و
معقول پرداخته اســت و ضمن ّرد این ّ
نظریه ،ســخنان شیخ در این
ّ
ّ
مســأله را بــه نقد کشــیدهُ 191.
همچنیــن ،علمه در مواضــع متعددی

190

کالمی را جدلی و نادرست خوانده و به همین دلیل تمایل چندانی

بــه نقد نظرگاههای اســتادش خواجــه نصیر پرداخته اســت .این امر
ّ
در برخــی از آثــار علمــه بهویژه نهایة المــرام بهروشــنی قابل مالحظه
ّ
ّ
اســت 192.علمــۀ حلــی در همیــن اثــر همچــون فخــر رازی برخــی از

و نقــد آراء معتزله پرداخته اســت و در مواضعی هم دیدگاههای آنها
ّ
خاصه برخی از آراء مکتب ابوالحسین بصری را برگزیده است.

باورهــای منســوب بــه حکمای یونــان را  -از جمله عقیــدۀ افالطون
ّ
معلومات
نکــه علم یا معرفــت در واقــع تذکــر و یــادآوری
مبنــی بــر ای 
ِ

ّ
ّ
تفاوت رویکرد ،در آثار و نگاشــتههای خواجه نصیر و علمۀ حلی
این
ِ

پیش از خلق انسان است  -نقل کرده است و آنها را ابطال نموده.

هــم از خــود نســبت بــه طــرح اندیشــههای آنــان نشــان نمیدهــد .بر
ّ
ّ
خالف این ،علمۀ حلی بهمراتب بیشــتر از خواجه به شــرح و بســط

نیز بهنحو بارزی بازتاب یافته اســت .بیشــترین درگیری فکری خواجه
ّ
نصیــر در آثــارش بــا متکلمــان برجســتۀ اشــعری و در دفــاع از فلســفۀ
ابنســینا اســتَ .مصــارع ُ
المصــارع وی در نقــد ُمصارعــة الفالســفۀ

شهرســتانی و شــرح اشــارات وی در ّرد شــرح فخــر رازی ،و تلخیــص
نقد ُ
الم َح ّصل (معروف به نقد ُ
ُ
الم َح ّص ِل فخر رازی در
الم َح ّصل) او در ِ
ّ
همین راستا بهنگارش درآمده است .در مقابل ،بیشترین تقابل علمۀ
ّ
َ
حلی با معتزله ،بهویژه معتزلیان َبهشمی ،و رویارویی با آراء آنها است،
ّ
در عین حال که شــاهد همراهی و همسویی علمه با پارهای از تعالیم
َ َ
هش ّ
میه ،یعنی مکتب ابوالحسین بصری هستیم.
مکتب رقیب ب

ّ
ّ
بر خالف خواجه نصیر ،علمۀ حلی هیچگاه در مقام دفاع از فلسفه
ّ
و اندیشــههای فلســفی ابنســینا در برابر نقدهای متکلمــان برنیامد
و بــه نــگارش اثــری در این زمینه هــم نپرداخت ،بلکه خــود به نوعی
فلســفی ابنســینا نیــز
پیوســته ناقــد برخــی از مبانــی و اندیشــههای
ِ
ّ
بــود .نــگارش کتــاب المقاومات  -که به تعبیر خــود علمه ،در آن به
مباحثــه و معارضه با حکمای پیش از خود پرداخته و قصد داشــته
تــا آخر عمر خویش نیــز به این رویارویی ادامه دهــد - 187و ُ
همچنین

تألیف آثاری همچون ایضاح التلبیس من کالم الرئیس 188یا کشف
ّ
« .187کتــاب المقاومــات ،باحثنا فیه الحکماء الســابقین ،و هو ّ
یتم مع تمام عمرنا» .الحلی،
الحسن بن یوسف ،خالصة األقوال ،ص .111
 .188همان ،ص .112

42

التلبیــس فــی بیــان ســیر الرئیــس 189کــه  -چنانکــه از عناوینشــان
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ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
حله بر آن دســته
همچنیــن نقدهــای علمــۀ حلی و ســایر متکلمان ِ
َ
از مبانــی و آراء فلســفی مثــل ِقــدم عالــم کــه از نظــر آنهــا مخالــف با
ّ
ّ
تعالیــم دینی و شــریعت اســام اســت بهخوبی رویکــرد علمه حلی
و پیروانــش را نســبت بــه فلســفه نشــان میدهــد .از نظــر آنها فلســفه
بهتر مســائل و مباحث اعتقادی
بیشــتر وســیلهای است برای تبیین ِ
و تنهــا تــا آنجــا بایــد بــا فلســفه و آموز ههــای آن همراهی کرد کــه ما را

در وصول به این هدف یاری رســاند و در تعارض با تعالیم شــریعت
ّ
ّ
نیفتد .بنا بر این ،از دیدگاه متکلمان حله فلسفه ابزاری است برای
ّ
دفــاع از مدعیات کالمی و معارف فلســفی ،بهخودیخود ،مطلوب
ّ
و مقصود بالذات نیســت .در نتیجه ،از منظر آنها طبیعی اســت که
ّ
دینی مســلم در تعارض افتد باید
هر جا آموزههای فلســفی با تعالیم ِ
به نقد دیدگاههای فلسفی پرداخت.
یشــود کــه روش و گرایش خواجه
از ِنــکات یادشــده ایــن نیز معلوم م 
ّ
ّ
نصیر و علمۀ حلی در پرداخت به علم کالم تفاوتها و تمایزهای قابل
توجهــی دارد ،تفاوتهایــی کــه ّ
ّ
البته بهاحتمال به آنانداز ه نیســت که
ّ
المهنائیة ،ص .157
 .189همو ،أجوبة المسائل
ّ
 .190الحلی ،الحسن بن یوسف ،نهایة المرام ،ج  ،2صص .38 - 36
 .191همان ،ص .36
ّ
 .192از برای نمونه نگرید :الحلی ،الحســن بن یوســف ،نهایة المرام ،ج  ،2صص ،199 ،197
.160 ،161 ،183
 .193همان ،صص .219 - 217
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ناگزیــر از انــدراج آنهــا ذیل دو مکتب کالمی مختلف گردیم .این تفاوتهــا را اگر بخواهیم در قالب یک عبارت
ّ
ّ
ّ
خالصه و توصیف کنیم باید بگوییم :کالم علمۀ حلی معتزلیتر از کالم خواجه نصیرالدین طوسی است ،و
ّ
ّ
کالم خواجه که از سویهها و مایههای فلسفی بیشتری برخوردار است بهمراتب فلسفیتر از کالم علمۀ حلی.
ّ
با این وصف ،روشن است که خواجه و علمه هر دو در داشتن بنمایههای فکری معتزلی و فلسفی  -گرچه به
میزانی متفاوت  -اشتراک دارند و همین امر هم موجب اندراج آندو دانشور تحت مکتب کالمی واحدی به
ّ
ّ
ّ
متأخر» در دورۀ کالم معتزلی  -فلسفی ّ
امامیه میشود .تعیین میزان گرایش یکایک متکلمان
نام «مکتب حلۀ
ّ
ً
ّ
حله به فلســفه متوقف بر انتشــار تمام آثار کالمی آنها و بررســی این آثار از جنبه فلســفی آنها اســت؛ ّاما اجماال
ّ
ّ
ّ
ّ
به نظر میرســد بیشــتر متکلمان حله به پیروی از سبک کالمی علمۀ حلی نگرشها و نگارشهایی همچون
ّ
ّ
علمه داشــته باشــند و از حیث میزان گرایش به تعالیم فلســفی همانند علمه باشــند و نه مثل خواجه نصیر.
ّ
ّ
یکی از نمونههای اندک در میان متکلمان حله که رویکرد و گرایش بیشتری به فلسفه داشته است ،علی بن
ّ
ّ
ّ
محمد بن علی نصیرالدین کاشانی (قاشی) حلی (د 755 :ھ.ق ).است که بر شرح اشارات خواجه نصیر نیز
تعلیقاتی مبسوط فراهمآورده است.

194

ّ
ّ ّ
بر این اساس میتوان گفت که در مکتب متأخر حله با دو دسته از متکلمان روبرو هستیم :اندکی از عالمان
ّ
ّ
همچون خواجه نصیرالدین طوسی و نصیرالدین کاشانی گرایش بیشتری به فلسفه دارند و در مقابل ،شمار
ّ
ّ
ّ
ّ
زیادی از متکلمان حله همچون علمۀ حلی و شــاگردانش که گرایش کمتری به تعالیم فلســفی داشــته و در
مواضع بسیاری ناقد آراء و مبانی فلسفی هستند.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
متأخر با نگارشهای فرزند ویّ ،
محمد بن حســن بن یوســف ملقب
پــس از علمــۀ ِحلــی ،کالم مکتب حلۀ
ّ
ّ
ّ
ّ
بــه فخرالمحققیــن (د 771 :ه.ق ).و دو خواهــرزادۀ علمه ،یعنی عمیدالدین (د 754 :ه.ق ).و ضیاءالدین
ّ
ّ
الدیــن ّ
رجانی
محمد ُج
أعرجــی حســینی (د :پــس از  740هــ.ق ).و همچنین دیگر شــاگردان علمه مثل ُرکن
ِ
ّ
ّ
ّ
الدین ّ
محمد مکــی عاملی معروف به
(زنــده در  728ه.ق ).اســتمرار یافت .شــا گرد فخرالمحققین ،شــمس
ّ
ّ
شهید ّاول (د 786 :ه.ق 195).و شا گرد شهید ّاول ،جمالالدین فاضل ِمقداد ُسیوری حلی (د 826 :ه.ق).
ّ
ّ
نصیرالدین کاشــی از جملــه عبدالرحمن بن ّ
محمــد بن ابراهیــم َعتا ِئقی حلی (د
 196و چنــد تــن از شــا گردان
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدین ّ
ابوالعز عبداهلل بن شرفالدین
محمد بن َصدقه حلی و َس ّید جاللالدین
حدود 790 :ه.ق ).و شمس
ّ
ّ
ّ
شرفشاه علوی َ
حسینی (متوفای حدود  810ھ.ق ).نیز تا حدود زیادی همان مسیر و مسلک علمۀ حلی را
ّ
در ّ
امامیه ادامه دادند و توانستند نقش ّ
سنت کالم معتزلی  -فلسفی ّ
مهمی در تثبیت و تکمیل مکتب حلۀ
ّ
ّ
متأخــر ایفــا نماینــد .همین ّ
متکلمانی همچون حســن بن ّ
محمد بن راشــد معروف به
خط فکری در دنباله با
ّ
ّ
«ابن راشــد حلی» (زنده در  830ه.ق ).صاحب رســالۀ مصباح المهتدین فی أصولالدین که همچون ابن
ّ
ّ
ّ
فهد حلی (د 841 :ه.ق) شا گرد فاضل ِمقداد ُسیوری بود ،استمرار پیدا کرد .بدینسان ،مکتب حلۀ متأخر
کــه از حــدود نیمــۀ دوم قــرن هفتــم هجری قمــری در کالم ّ
امامیــه تکوین یافــت در درازنای چنــد قرن مکتب

ّ
غالــب و برتــر در کالم رســمی ّ
صفویه و با ظهور ّفیــاض الهیجی (د1072 :
امامیــه باقی ماند تا اینکه در عصــر
ّ
شدت بیشــتری یافت و این امر موجب پدید آمدن ّ
ه.ق ).فرایند فلسفیشــدن کالم ّ
تحولی
امامیه ســرعت و
بنیادین و پیدایی مکتب دیگری در کالم ّ
امامیه به نام «مکتب قم» شد.

ّ
ّ
ّ
 .194دربارۀ نصیرالدین کاشــانی نگرید به :عطائی نظری ،حمید« ،نصیرالدین کاشــانی و نگاشــتههای کالمی او» ،مجلۀ آینه پژوهش ،ســال  ،28ش
 ،164خرداد و تیر  ،1396صص .128 - 119
ّ
 .195برای گرایش کالمی شــهید ّاول نگرید به :ســبحانیّ ،
محمدتقی« ،شــهیدین در کشــاکش دو جریان کالمی مدرســۀ حله» ،مجلۀ نقد و نظر ،سال
چهاردهم ،شمارۀ چهارم ،زمستان  ،1388صص .198 - 195
ّ
ّ
فخرالمحققیــن و دو تلمیــذش شــهید ّ
ســید ّ
مقدمۀ ّ
محمدعلی قاضی
فاضــل مقــداد نگرید بــه:
و
ل
او
 .196در بــارۀ نســبت اســتادی و شــاگردی میــان
ِ
ّ
اإللهیة ،صص .30 - 29
طباطبایی بر اللوامع
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ّ
ّ
ّ
متکلمان برجستۀ مکتب حلۀ متأخر
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 -3-4دورۀ کالم فلسفی (مکتب قمّ :فیاض الهیجی و پیروانش)

ّ
فرایند فلسفیشدن کالم ّ
امامیه که از زمان خواجه نصیرالدین طوسی آغاز شده بود ،پس از فراز و فرودهایی
ّ
ّ
ّ
در مکتب حلۀ متأخر ،با مساهمتهای متکلمانی خارج از این حوزه مثل ابن أبی جمهور أحسایی (د :پس
صدرالدین َد َ
ّ
شــتکی (د 903 :ه.ق).
امامی مکتب فلســفی شــیراز چون َس ّــید
از  904ه.ق ).و نیز فیلســوفان
ِ
ّ
ّ
ّ َ
َ
َ
معروف به َس ّید َس َند ،و فرزندش غیاثالدین منصور دشتکی (د 949 :ه.ق ).و شمسالدین محمد خفری
ّ
(د 942 :هــ.ق ).و فخرالدیــن َســما کی (د 984 :هــ.ق - ).کــه گاه به برخی موضوعــات و مباحث کالمی نیز
َ
ّ
صفویه ادامه پیدا کرد ّاما با ظهور ف ّیاض الهیجی
میپرداختند  -شتاب افزونتری گرفت .این فرایند تا عصر
ّ
ّ
مشــایی ّ
امامیــه که پیشــتر خواجــه نصیرالدین طوســی آن را بنا نهــاده بود ،به
فلســفی
(د 1072 :هــ.ق ).کالم
ِ
ً
مرحلۀ تازهای وارد شد و به اوج خود رسید .در این دوره ،کالم ّ
امامیه تقریبا بهطور کامل فلسفی شد و سویهها
و مایههــای اعتزالــی خــود را نیــز تــا حدود زیادی از دســت داد .به ســبب همیــن دو خصیصــه ،عصر حیات
مکتب قم را «دورۀ کالم فلسفی» ّ
امامیه مینامیم.
ّ
ّ
متکلمی که در ّ
فلســفی ســینوی بــه نگارش
ســنت کالم
پــس از خواجــه نصیرالدیــن طوســی ،برجســتهترین
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
الهجی (الهیجی)
آثــار کالمــی پرداخت ،مل عبدالرزاق الهیجی بــود 197.مال عبدالرزاق بن علی بن ُح َســین ِ
ّ
ّ
ّ
متخلــص بــه ّ
صفویــه و صاحب آثار کالمی ارزشــمندی
«فیــاض» ،متکلم و حکیم برجســتۀ امامــی در عصر
همچون گوهر مراد و ســرمایۀ ایمان و شــوارق اإللهام فی شــرح تجرید الکالم اســتِ .بنا بر برخی اقوال ،وى در
شیخانور الهيجان 198یا الهنج 199از شهرهاى گيالن زاده شده و پس از آن در قم ُسکنا گزیده بوده است 200.به
سبب اقامت طوالنی در قم برخی از تذکرهنویسان به نام وی نسبت «قمی» را نیز افزودهاند 201.برخی دیگر هم
فلسفی
در وصف او نوشــتهاند« :چون در قم بســیار مانده ،قمی شــده بود 202.».به همین ســبب ،مکتب کالم
ِ
بنیــان نهادهشــده بر دســت الهیجــی را که بــا نگارشهای کالمی فرزندش ميرزا حســن الهیجــی در حوزۀ قم
ادامه پیدا کرد« ،مکتب قم» نامگذاری میکنیم.
ّ
ّ
از لحــاظ گرایــش کالمــی« ،مکتب قم» تــا حدودی ادامۀ مکتب حلــۀ متأخر بهویژه امتداد خـ ّـط فکری خواجه
ّ
ّ
ّ
نصیرالدیــن طوســی اســت و بهطور معمول آن را گرایش و مکتبی مســتقل از کالم فلســفی مکتــب حله در نظر
نمیگیرند .از حیث شمار پیروان نیز ،جریان فکری الهیجی ،چندان پرطرفدار نبوده است ،و همین امرّ ،
معرفی
آن را بــه عنــوان یــک مکتب مســتقل در کالم ّ
امامیه ممکن اســت با تردیدهایی مواجه ســازد .با این وصف ،به
ّ
ّ
ّ
ایی عصر صفوی با سبک
دلیل تفاوتهای مهمی که سبک کالمی الهیجی و دیگر فیلسوف  -متکل ِ
مان مش ِ
ّ
ّ
ّ
متأخــر داردّ ،
معرفی گرایش الهیجــی و پیروانش بــه عنوان یــک گرایش کالمی
کالمــی متکلمــان مکتــب حلــۀ
ّ
ّ
ّ
متمایز و مستقل از مکتب حلۀ متأخر بی وجه نخواهد بود ،همانگونه که روش کالمی شیخ مفید پیروان بسیار
َ
امامیه داشت ولی به سبب تمایزهای قابل ّ
محدود و معدودی در کالم ّ
توجه آن با روش کالمی شریف مرتضی
ّ
و شاگردانش ،مکتب شیخ را بهطور معمول مکتب مستقلی در کالم ّ
امامیه لحاظ میکنند.
ّ
ّ
دو ویژگی اصلی «مکتب قم» که آن را از مکتب حلۀ متأخر متمایز میسازد ،عبارتست از:
 )1دوری از گفتمان (یا به تعبیری سبک نگرشی و نگارشی) اعتزالی.
 .197شــرح احــوال و آثــار و افــکار کالمــی او را نگریــد در :عطائی نظری ،حمیدّ ،فیاض الهیجی و اندیش ـههای کالمی او ،چاپ ّاول ،نشــر معارف ،قم،
 1392ش 320 ،ص.
 .198المهاجر ،شیخ جعفر ،أعالم الشیعة ،ج  ،2ص .818
َ
گوپامویّ ،
محمد قدرت اهلل ،تذکرۀ نتائج األفکار ،ص .578
 .199نگرید:

 .200نصرآبادی ،میرزا ّ
محمد طاهر ،تذکره ،ص .156
 .201بــرای نمونــه نگریــد بهّ :
مدرس تبریــزیّ ،
محمدعلی ،ریحانة األدب ،ج  ،4ص 361؛ لکهنوی ،آفتابرآی ،تذکرۀ ریاض العارفین ،ج  ،2ص 107؛
ّ
خان آرزو ،سراجالدین علی ،تذکرۀ مجمع النفائس ،ج  ،2ص .1235
ِ
 .202خوشگوُ ،بندر ابن داس ،سفینۀ خوشگو (دفتر دوم) ،ص .512
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 )2اثرپذیــری از فلســفۀ ابنســینا و پذیــرش کامــل گفتمــان فلســفی
ّ
مشایی.
کالمی
ویژگــی نخســت ،وجه امتیاز اصلــی «مکتب قم» بــا مکاتب
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
پیشین ّ
امامیه (مکتب بغداد متقدم و متأخر و مکتب حلۀ متقدم)
اســت ،و ویژگــی دوم ،عامــل تمایز آن از مکتب اصفهــان .در ادامه،
توضیحاتــی در خصــوص ویژگیهــای یادشــده ارائــه میشــود .برای
آنکــه ویژگیهای این دوره از کالم ّ
امامیه بهخوبی روشــن شــود ،الزم
ّ
خصوصیــات فکری بنیانگــذار مکتب قــم ،یعنی
اســت مهمتریــن
ّفیاض الهیجی ،تبیین شود.
ّ
ّ
عبدالرزاق الهیجی آشنایی ژرف و جامع
مهمترین ویژگی فکری مل
ً
ّ
او بــا فلســفۀ مشــایی و پذیرش تقریبــا کامل اصول و قواعد آن اســت
بهطــوری کــه میتوان گفت وی بهترین شــارح آراء ابنســینا در میان
ّ
متأخران است .بررسی آثار الهیجی بهخوبی نشانگر آن است که وی
ّ
تا چه اندازه متأثر از ابنسینا و تعالیم وی است .آثار فلسفی ابنسینا
همواره از مهمترین و عمدهترین منابع ّفیاض در نگاشــتههایش بوده

اســت و در سرتاســر کتــب کالمی او مثــل گوهر مراد و شــوارق اإللهام
فی شــرح تجرید الکالم طرح آراء و اندیشــههای شــیخالرئیس فراوان
ّ
قابل مشــاهده اســت .احاطۀ او بر حکمت مشــاء ســبب شده است
کــه مطالــب او در آثــار نامبردهاش از برترین و رســاترین شــروح موجود
ّ
بر حکمت مشــاء و اندیشــههای ابنسینا بهحساب آید .برای نمونه،
توضیحــات الهیجــی در شــوارق اإللهــام در بحــث از ّ
کیفیــت علــم
ً
الهی ،احتماال برترین شــرح و تبیینی باشــد که تاکنون دربارۀ عقیدۀ
شیخالرئیس در این باب نوشته شده است.
ّ
اگرچه ّفیاض الهیجی همانند فیض کاشانی (د 1091 :ه.ق ).مدت
ّ
زیادی را نزد مالصدرا شاگردی کرده بوده است و افزون بر این ،داماد
ّ
وی نیز بوده و از نزدیک با اندیشههای وی آشنایی داشته ،از مالصدرا
تأثیر چندانی برنگرفته اســت .در حقیقت ،میزان اثرپذیری الهیجی
از آراء و آثار صدرا بسیار اندک بوده است ،و این را از ارجاعات اندک
او در آثارش به صدرا و نگاشتههایش بهخوبی میتوان دریافت .برای
نمونــهّ ،فیــاض در سرتاســر شــوارق اإللهــام تنها هفــت بــار 203از او یاد
دیگر صدرا ،یعنی
کرده است .این در حالی است که شاگرد و داماد ِ

فیض کاشانی ،تا حدود زیادی اندیشههای استادش را پذیرفته بوده
است و از پیروان او بهشمار میآید.
ّ
تأثیرناپذیری ّفیاض از ملصدرا ،بیگمان معلول عدم آشــنایی وی
ِ
ّ
ّ
با مبانی فکری صدرالمتألهین نبوده اســت؛ چرا که او مدت زیادی
ّ
عبدالرزاق ،شوارق اإللهام فی شرح تجرید الکالم ،ج  ،5ص .342
 .203نگرید :الالهیجی،
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شــا گرد صدرا بوده و از جمله ،کتاب مبدأ و معاد و قســمتهایی از
ّ
الربوبیــة را نــزد وی خوانده بوده اســت ،204و افزون بر
اســفار و شــواهد
این ،ارادت فراوانی هم به او داشته .الهیجی در آثار خود چندین بار
ُ
ُ
ّ
ّ
از ملصدرا با عنوان «أســتاذنا» یا «أستاذنا و موالنا أفضلالمتألهین،
ّ
ّ ّ
والدین ّ
محمد الشیرازی  -قدس اهلل روحه و ّنور ضریحه»
صدرالملة
یــاد کرده اســت 205و ُچنانکه برمیآید ،با آثار و افکار صدرا آشــنایی
ّ
ّ
عبدالرزاق شــواهد ّ
ربوبیه و
کامل داشــته اســت .به گفتۀ برخی« ،مال
ّ
مبــدأ و معــاد مالصدرا و شــرح حکمت اشــراق را تدر یــس مینموده
است و بهطور تحقیق در فلسفه و حکمت ذوقی و حکمت متعالیه
ّ
وارد ،بلکه از راسخان بوده است ،ولی کتب خود را به سبک مشاء و
اهل نظر تألیف کرده است.».

206

ّ
با وجود این ،ســیطرۀ اندیشهها و تفکرات ابنسینا بر افکار الهیجی
ّ
ـوف
ســبب گشــته اســت کــه وی بهطــور کامــل یــک متکلم  -فیلسـ ِ
ّ
مشــایی گــردد و آموزههای مکتب فلســفی صدرا چنــدان بر آراء وی
تأثیرگــذار نباشــد .به ِعــاوه ،او درصــدد برآمــد با اســتفاده از اصول و
ّ
قواعــد فلســفۀ مشــاء ،به نقــد حکمــت متعالیه بپــردازد و بــه همین
جهــت ،بعضــی نویســندگانّ ،فیــاض را ّاولیــن ناقــد دیدگاههــای
ّ
207
صدرالمتألهین ّ
معرفی کردهاند.
ّ
ً ّ
بنابراین ،الهیجی متکلمی کامال مشــایی است و همین دلبستگی
شــدید وی به فلسفۀ ســینوی ،تأثیر مستقیمی بر نحوۀ پرداخت او به
علم کالم داشته است بهگونهای که فلسفیترین دوره و نظام کالمی
امامــی را پدیــد آورد .دورۀ کالم فلســفی محض و تأســیس مکتب قم
به دســت ّفیاض الهیجی در واقــع دورۀ اختالط و امتزاج کامل کالم
امامی با فلســفه است .در این دوره ،چنانکه اشاره شد ،کالم ّ
امامیه
ّ
ّ
صبغــۀ اعتزالی خــودش را که در مکتب حلــۀ متأخر همچنان وجود
داشت تا حدود زیادی از دست داد و بجای آن رنگ فلسفی بیشتری
به خود گرفت .در واقع ،تمایز اصلی این مرحله از کالم ّ
امامیه با ادوار
ِ
پیشین کالم امامی آن است که در این مرحلۀ جدید ،خوانش تازهای
ِ
از نظام کالمی ّ
امامیه ارائه شــد که نه تنها از ســیاق و سبک و نگرش
ّ
و نــگارش اعتزالــی فاصلــه گرفــت ،بلکه برخــاف متکلمــان امامی
پیشــین کــه ســبک کالم معتزلــی را برتریــن روش در پرداخت به علم
کالم میدانســتند و از آن ّ
تبعیت میکردند ،208کالم اعتزالی را طریقه
 .204آشتیانیَ ،س ّید جاللالدین ،منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران ،ج  ،2ص .289
ّ
عبدالرزاق ،شوارق اإللهام فی شرح تجرید الکالم ،ج  ،5ص .342
 .205نگرید :الهیجی،
ّ
ّ
ّ
الربوبیة ،ص .84
 .206آشتیانیَ ،س ّید جاللالدین ،مقدمه بر الشواهد
 .207ذکاوتی قراگوزلو ،علیرضا ،ماجرا در ماجرا ،ص .471
ّ
ّ
 .208محقق حلی تحقیقیترین و روشــنترین روش در تحقیق عقائد و تحریر مســائل کالمی را
ّ
ّ
منهــج معتزلــۀ متأخر ّ
معرفی کــرده بود« :فإنه ّلما كان الخوض فــي تحقيق العقائد من أنفس
الفوائــد ،و ّ
أعــز الفرائد ،وجــب على ّكل ذی فطنة أن يصرف ّ
رويته إلى اســتخراج حقائقها ،و
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و روشی ناصواب در تحقیق مسائل کالمی ارزیابی میکرد.

209

ّ
متکلمــان امامــی و ّ
خاصــه
افــزون بــر ایــن ،در ایــن مرحلــۀ نویــن،
ّفیــاض الهیجــی کــه بنیانگذار ایــن مکتــب جدیــد در کالم ّ
امامیه
بهشــمار میآیــد ،رویکــرد تــازهای بــه فلســفه را از خــود نشــان دادنــد
ّ
ّ
ً
ّ
کــه بــا رویکــرد متکلمــان مکتب حلــۀ متأخــر (احتماال بهاســتثنای
ّ
ّ
خواجــه نصیرالدین طوســی) تا حد زیادی متفاوت اســت .چنانکه
ّ
ّ
پیشــتر بیان شــد ،از نظر علمۀ حلی و شــا گردان و پیروانش ،فلســفه
بیشــتر وســیلهای اســت برای تبیین بهتر و دفاع از مسائل و مباحث
اعتقادی و تنها تا آنجا باید با فلســفه و تعالیم فلســفی همراهی کرد
ّ
که به متکلم در وصول بدین مقصود یاری رساند و با تعالیم شریعت
هم در تعارض نیفتد .بنا بر این ،از دیدگاه آنان ،فلسفه در حکم ابزار
ّ
اســت و معــارف فلســفی ،خود ،هــدف بالذات نیســت .در نتیجه،
ّ
دینی
ایــن متکلمان در هر موضوعی که آموزههای فلســفی با تعالیم ِ
َ
ّ
َ
مسلم در تعارض قرار میگرفت  -مثل عقیدۀ فیلسوفان به ِقدم عالم
 ، -به انکار و نقد دیدگاههای فلسفی میپرداختند.
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ّ
در مقابــلّ ،فیــاض الهیجی و فیلســوف  -متکلمانــی همچون وی،
َ
برای تعالیم فلســفی اصالت قائل بودند و فلسفه را فقط ابزاری برای
تبییــن و دفــاع از اعتقــادات لحــاظ نمیکردند ،بلکــه آن را حاکی از
َ
عالم و غایت مطلوب میدانســتند .بــه همین جهت ّ
حتی
حقایــق
ّ
ّ
ّ
گاه در مواضعــی کــه به اعتقــاد متکلمان مکتب حلــۀ متأخر تعالیم
فلسفی با آموزههای دینی در تعارض قرار دارد و باید دیدگاه فالسفه
ً
طرد شودّ ،فیاض الهیجی معموال از موضع فیلسوفان دفاع میکند.
ّ
كشــف غوامضهــا و دقائقهــا ،و ّلما كانت ُ
الط ُــرق إلى ذلک مختلفة ،و الوســائل إليه منكرة و
ً
ً
ً
َ َ َ
معرفة ،وجب أن نسلک ّ
ّ
أتمها تحقيقا ،و أوضحها مسلكا و طريقا ،و هو النهج الذی سلكه
ّ
ّ
ّ
ّ
متأخــرو المعتزلــة .».المحقق الحلی ،جعفر بن الحســن ،المســلک فی أصــول الدین ،ص
.33
 .209برای نمونه ،الهیجی در یکجا کالم معتزلی و اشعری را به سبب ابتنای بر امور غیر یقینی
ّ
نامعتمد و فاقد کفایت ّ
أشعریت و إعتزال است،
معرفی کرده است« :کالم مشهور که مقسم
ّ
بــه ســبب ابتنــای بــر غیــر ّ
یقینیــات در تحصیل معــارف یقینی ،معتمــد و مــؤدی به صواب
ّ
ّ
عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص .49
نیست»ّ .فیاض الهیجی ،مل
َ
ّ
ّ
 .210علمــۀ حلــی در آثــار گوناگون خود بر عقیدهاش نســبت به حدوث زمانــی عالم به معنای
ّ
حدوث ماســوای خداوند تأ کید کرده و ســعی بلیغی در نقد آراء و ادلۀ ابنسینا در خصوص
ّ
قــدم جهان نموده اســت .نگرید به :الحلی ،الحســن بن یوســف ،مناهــج الیقین فی أصول
ّ
الخفیة ،ص  533به بعد؛ همو ،أنوار الملکوت ،ص
الدین ،ص  78به بعد؛ همو ،األسرار
َ
 68به بعد .او ّ
حتی حکم به تکفیر شخص معتقد به قدم عالم داده است« :من اعتقد قدم
العالــم فهــو كافر بال خالف ،ألن الفارق بين المســلم والكافر ذلــك ،وحكمه في اآلخرة حكم
ّ
ّ
المهنائیة ،صص
باقــي الكفــار باإلجمــاع .».الحلی ،الحســن بن یوســف ،أجوبــة المســائل
.89 - 88
ّ
ّ
ّ
فاضــل مقــداد از دیگــر متکلمــان مکتــب حلۀ متأخــر نیز تأ کید کرده اســت که حــدوث زمانی
عالــم ،بــه معنــای آنکه وجــود عالم مســبوق به عــدم زمانی اســت ،مذهب تمام دینــداران و
ً
قول ّ
حق اســت« :حدوث العالم بمعنى ّأن وجوده مســبوقا بالعدم سبقا زمانيا ،و هو مذهب
ً
ّ
ّ
ّ
الملييــن كافــة ،خالفا للحكماء .و الحق األول .».المقداد ُ
الس ُــیوری ،جمالالدین ،اللوامع
ّ
اإللهیة ،ص .145

َ
ّ
بــرای نمونــه ،وی در مســألۀ حــدوث و قــدم عالم دیــدگاه متکلمان
َ
را در خصــوص وجــوب عقیــده به حــدوث زمانی عالــم رد میکند و
َ
احتمــال ّ
صحــت قول فالســفه مبنی بــر حدوث ذاتی عالــم را مطرح
ّ
مینمایــد .بــه عقیدۀ او کلمــات انبیاء و حکمــای اقدمین تنها دال
َ
بــر مطلــق حــدوث عالم اســت بــدون آنکه تعییــن یــا تخصیصی به
حــدوث ذاتــی یــا زمانــی بــودن آن صورتگرفتــهباشــد 211.او در باب
َ
ّ
احادیــث دال بــر حــدوث عالــم نیــز اینگونــه توجیــه آورده اســت که
در احادیــث ّ
ائمــۀ معصومیــن (علیهم ّ
الســام) تصریحی بــه یکی از
ً
ایــن دو وجــه نشدهاســت؛ بلکــه مفهــوم از آن احادیــث ،صرفــا بیان
َ
امریســت که ســبب احتیاج عالم به صانع است .بنابراین اگرچه بر
َ
مطلــق حدوث عالم ،اجماع شدهاســت؛ ّاما بر ســر نــوع آن ،که ذاتی
ّ
اســت یا زمانی ،هیچ اتفاقی حاصل نیســت .الهیجی با بیان اینکه
َ
ّ
دالیــل متکلمــان بر حــدوث زمانــی عالــم بهغایت ضعیف اســت،
خاطرنشــان میکند به لحاظ دینی آنچه حائز ّ
اهم ّیت اســت ،ایمان
َ
به حدوثی است که سبب احتیاج عالم به صانع است ،و منازعات
دیگر در این مســأله هیچ ســودی ندارد .وی سبب احتیاج به صانع
َ
را ،حــدوث ذاتــی عالــم که مــازم با معنی «امکان» اســت دانســته،
بــه ِعــاوه تصریح کــرده که امتداد زمــان در جانب گذشــته متناهی
ّ
مسبوقیت عالم
اســت؛ ّاما این معنا ،مســتلزم حدوث زمانی ،یعنی
به عدم زمانی نیست.
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جز مورد حدوث و قدم عالم ،موارد دیگری را نیز میتوان برشــمرد که
ّ
ّ
ّ
الهیجــی برخــاف متکلمان مکتب حلــۀ متأخر به دفــاع از مواضع
ً
فیلسوفان پرداخته است .اساسا یکی از علل گرایش بیشتر و شدیدتر
ّ
ّفیــاض الهیجی و پیروانش به فلســفه در قیــاس با متکلمان مکتب
ّ
ّ
حلــۀ متأخــر عقیــدۀ الهیجــی و پیروانــش به اصـ ِـل بنیادیـ ِـن توافق و
ّ
هماهنگــی کامــل حکمــت و شــریعت اســتّ .فیــاض و متکلمــان
ِ
مکتب کالم فلســفی ،معتقد به تطابق و ســازگاری معارف فلســفی
با تعالیم دینی بودند و میان آنها تعارض حقیقی نمیدیدند .همین
ّ
اعتقــاد زمینــۀ ورود و پذیــرش حداکثــری آموزهها و قواعد فلســفی را
در کالم ّ
امامیــه از طریــق آنان فراهم کــرد .در حقیقت ،آموزۀ انطباق
ّ
فلســفه یــا حکمت با شــریعت و کالم ،از نگاه متکلمــان مکتب قم
اندیشهای محوری است و همین باور موجب اتخاذ گرایش فلسفی
شدید به مباحث کالمی از سوی آنها شده است .الهیجی به عنوان
ً
بنیانگــذار مکتــب کالم قــم عمیقــا معتقد به هماهنگــی حکمت و
شــریعت و توافــق آموزههای فلســفی با آموز ههــای اعتقادی یا کالمی
ّ
ّ
عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص .229
 .211الهیجی ،مل
 .212همان ،ص .230
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است .او در موضعی تصریح کرده است:
ّ
تدين به عداوت حكمت در اسالم از اشاعره ناشى شد و اگر نه حكمت فى الحقيقه به غير
اساس شريعت و اسرار قرآن و حديث نيست و ّ
توهم مخالفت ميان شريعت و حكمت مبتنى
213
بر جهل و عدم ّاطالع است بر حقيقت هر دو.

فرزند وی ،میرزا حســن الهیجی نیز در رســالهای که در دفاع از حکمت نگاشــته اســت ،گامی فراتر برداشــته
ً
و فلســفه را اساســا جزئــی از معرفت دینی لحاظ کرده اســت .او معتقد اســت «حقيقــت حكمت ،تحصيل
ّ
ّ
تفكر و ّ
تدبر»214و بر این اساس« ،علم حكمت با اينكه مقدم بر دين ،و منسوب به جمعى
معرفت خداست به
215
است غير ّ
نبيين ،اشرف اجزاى دين است».
تا آنجا که میدانمُ ،چنین موضعی (یعنی اعتقاد به توافق کامل یا ّ
عینیت حکمت و شریعت) در خصوص
ّ
ّ
ّ
ّ
متکلمــان امامی پیشــینّ ،
خاصــه متکلمان مکتــب حلۀ متأخــر که تا
نســبت میــان فلســفه و دیــن ،در آثــار
ّ
حدودی گرایش فلســفی نیز داشــتند ،ابراز نشــده اســت .در واقع متکلمان این مکتب ،برخالف الهیجی و
پیروانش ،هیچگاه نه فلسفه را جزء معرفت دینی بهحساب میآوردند و نه مبانی و قواعد و آموزههای فلسفی
را در توافق و هماهنگی کامل با تعالیم شریعت میدانستند ،بلکه در مواضع مختلفی که احساس میکردند
َ
آموزههای فلسفی همچون ِقدم عالم با تعالیم دینی ناسازگار است ،به نقد و طرد آنها میپرداختند و تالشی
در جهت توجیه و تأویل آن ناسازگار یها نیز نمینمودند.
ّ
متکلم نامآوری همچون الهیجی که مثل خواجه نصیر به تبیین اصول اعتقادی ّ
امامیه با رویکرد
باری ظهور
ّ
ّ
ّ
فلســفۀ ســینوی میپرداخــت ،پــس از دورۀ تســلط جریان فکر کالمی علمــۀ حلی و تابعــان او بر صحنۀ کالم
امامیه که گرایش کمتری به فلســفه داشــتند ،حکایت از آن دارد که جریان فلسفیشدن کالم ّ
ّ
امامیه حرکتی
ّ
یکنواخت و یکدســت نبوده ،بلکه فراز و فرودهایی داشــته اســتّ .فیاض الهیجی کالمی بهشــدت فلسفی
ّ
ّ
ّ
و متأثــر از تعالیــم ابنســینا دارد در حالــی کــه کالم علمــۀ حلــی در مقایســه بــا او مایههــای بســیار کمتــری از
ّ
ّ
فلسفه برگرفته و کمتر تحتتأثیر مکتب فلسفی ابنسینا قرار داشته است .در مقابل ،علمۀ حلی در قیاس
بــا الهیجــی آ گاهــی بســیار بیشــتری از مکاتــب کالمی اشــاعره و معتزله داشــته اســت کــه این امــر از میزان و
ّ
نحوۀ اســتفادۀ آن دو از آثار اشــاعره و معتزله و همچنین یادکرد آنان از افکار و انظار متکلمان این دو مکتب
ّ
ّ
ّ
بهخوبی قابل فهم اســت .در یک ارزیابی کلی میتوان گفت اندیشــهها و دیدگاههای کالمی علمۀ حلی در
نســینا .در مقابل ،دیدگاههای الهیجی بیشــتر متمایل به
بســیاری از مواضع به معتزله نزدیکتر اســت تا به اب 
ّ
ّ
فلسفۀ سینوی است و کمتر سبقه و صبغۀ معتزلی دارد .در نتیجه ،بهطور کلی دیدگاههای علمه معتزلیتر
ّ
از ّفیاض ،و انظار ّفیاض فلســفیتر از علمه اســت .همین تفاوت ،پیش از این ،در خصوص مقایسۀ خواجه
ّ
ّ
نصیر و علمۀ حلی نیز بیان شد.
ّ
ّ
ّ
امر چندان دور از انتظاری نیســت .علمۀ حلی در عصری میزیســته که قریب به زمان
تفاوت یادشــده البته ِ
حضور و ّفع ّ
الیت معتزلیان و رواج آراء آنان بوده اســت و لذا وی آشــنایی نزدیک با آثار و افکار آنها پیدا کرده
ّ
بوده اســت .در دوران حیات علمه بســیاری از اندیشــههای معتزله همچنان در فضای فکر کالمی آن روزگار
مطــرح بــوده و از ســوی دانشــوران امامــی و اشــعری مــورد بحث قــرار میگرفته اســت .بر خالف ایــن ،در عصر
ّ
صفویــه و زمــان حیــات الهیجــی ،از دورۀ حضور و رواج اندیشــهها و آثــار معتزلیان زمان قابل ّ
توجهی ســپری
ّ
عبدالرزاق ،گوهر مراد ،ص .48
 .213الهیجی ،مال
ّ
 .214الهیجی ،حسن بن عبدالرزاق ،رسالۀ آینۀ حکمت ،چاپ شده در :همو ،رسائل فارسی ،ص .78
 .215همان ،ص .85
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شــده بوده و فکر اعتزالی رونق پیشــین خود را از دســت داده بوده است و جریانهای فکری پرقدرتی همچون
فلسفۀ سینوی و حکمت صدرایی جای آنها را گرفته بوده.
در میــان آثــار الهیجــی مهمتریــن اثــری کــه نشــانگر آراء کالمــی اوســت و متن بنیادیــن کالم مکتــب قم باید
بهشمار آید ،کتاب گوهر مراد است .این کتاب مرجع و منبعی ارزشمند در تحقیق آراء و اندیشههای کالمی
و فلســفی الهیجــی بــه حســاب میآید؛ زیــرا دیگر آثــار وی یا همانند شــوارق اإللهــام و الکلمــة ّ
الطیبة کامل
نیســت ،یا به قصد توضیح و به َم َ
ثابت تعلیقه بر آراء دیگر دانشــمندان نگاشــته شــده اســت مثل حاشــیه بر
شــرح جدیــد تجر یــد و حاشــیه بر حاشــیۀ َخفری بر شــرح تجرید قوشــچی ،و یا اینکــه همچون ســرمایۀ ایمان

حکایتگــر اندیشــههای کالمی و فلســفی ّفیاض و
بهقــدری مختصــر نوشــته شــد ه کــه نمیتواند بهنحــو کامل
ِ

جوانــب مختلــف اندیشــۀ اعتقادی او باشــد .بنابراین ،تنهــا اثری که میتوانــد آراء کالمی الهیجــی را بهنحو
جامع به ما نشان دهد ،کتاب گوهر مراد است.

مکتب کالم فلسفی الهیجی ،پس از او ،با تالشهای فرزندش میرزا حسن الهیجی ادامه یافت .ميرزا حسن
الهیجــی (د 1121 :هــ.ق ،).معــروف بــه «کاشــفی» ،بزرگتريــن فرزند ّفیــاض و وارث مکتب و جانشــین وی در

اآلمل در ستایش او گفته است که:
تدریس علوم عقلی بوده است 216.شیخ عبدالنبی قزوینی در تتمیم َأمل ِ
کالمی خود چندان از پدرش ّفیاض و آثار
من معتقدم او افضل از پدرش است 217.اگرچه ميرزا حسن در آثار
ِ
او نام نبرده اســت و کوشــیده خود را در اندیشــهها و نگاشــتههایش مستقل نشــان دهد ،پیروی وی از سبک
ّ
ّ
کالمی پدرش آشــکار اســت .میرزا حســن همچون الهیجی تفکری مشــایی داشــته اســت و با همان نگرش

فلســفی ســینوی به تبیین و تقریر مســائل کالمی میپرداخته اســت 218.کتاب ارزشــمند شــمع يقين یا آئينه
دين که همچون گوهر مراد به زبان فارســی نوشــته شــده و حاوی یک دورۀ کامل از عقائد ّ
امامیه است 219و نیز
َ
الح َکم که تحریری اســت از اعتقادات ّ
امامیه به زبان عربی 220مهمترین آثار کالمی میرزا حســن
واهر ِ
کتاب ز ِ
الهیجی بهحساب میآید.
ّ
بــه غیــر از میرزا حســن الهیجی ،ســبک و مکتب کالمی ّفیــاض الهیجی مورد ّ
توجه برخــی دیگر از متکلمان
ّ
امامــی در اعصــار متأخر نیز قرار گرفت بهگونهایکه اندیشــهها و نگاشــتههای ّفیاض الگوی آنها واقع شــد .از
بــاب نمونــه میتــوان به گوهر مراد و تأثیر آن بر برخی از متون کالمی پارســی پس از خودش اشــاره کرد .شــهرت
ّ
ّ
صفویه به بعد ســبب گردیــد که برخــی از متکلمان این
و رواج گوهــر مــراد در بیــن طالبــان علــم کالم از عصر
 .216میــرزا عبــداهلل اصفهانــی ،ر یــاض العلمــاء و حیــاض الفضــاء ،ج ،1ص 107؛ زنــوزی ،ر یــاض ّ
الجنــة ،ج  ،3ص 438؛ ّ
مدرس تبریــزی ،ریحانة
األدب ،ج  ،4ص 363.
ّ
برای آ گاهی تفصیلی از احوال و آثار او نگرید به :مقدمۀ رسائل فارسی حسن بن عبدالرزاق الهیجی ،تحقیق :علی صدرایی خویی ،میراث مکتوب،
تهران 1375 ،ش.
 .217قزوینی ،تتمیم أمل اآلمل ،ص .111
ّ
ّ .218
سید جاللالدین آشتیانی دربارۀ اندیشههای میرزا حسن الهیجی خاطرنشان کرده است« :ایشان قائل به اصالت و وحدت حقیقت وجود است
و بعضی دیگر از مبانی مالصدرا را پذیرفته اســت ،ولی به طور کلی در مباحث دارای مشــرب مشــائی و مانند پدر خود به حســب ظاهر از اتباع شــيخ
رئیــس و شــارح افــكار ابنسیناســت ،در علــم کالم نیــز مانند پدر بزرگوار خود احاطــۀ قابل ّ
توجه دارد ،ولــی آن انظار دقيق و تحقیقی مــا عبدالرزاق و
ّ
پختگی و ورزیدگی و تســلط به مشــارب مختلف حکمت و عرفان ،از مختصات شــخص آخوند مال عبدالرزاق میباشــد و همسنگ او کمتر کسی
ّ
را میتوان یافت .».آشتیانیّ ،
سید جاللالدین ،منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران ،ج  ،3ص .290
 .219الهیجــی ،میــرزا حســن ،شــمع الیقیــن و آیینۀ دین ،به کوشــش جعفر پژوم ،نشــر ســایه ،قــم 1387 ،هــ.ش 693 ،.ص .چنانکــه الهیجی خود در
ّ
مقدمهاش بر کتاب تصریح کرده او این اثر را به «شــمع یقین» یا «آئینۀ دین» نامگذاری کرده اســت .نگرید :همان ،ص  .31بر این اســاس چاپ این
کتاب با عنوان مجعول «شمع الیقین و آیینۀ دین» مخالف با تصریح و خواست نویسندۀ آن است.
 .220از این کتاب دو ویراست در دسترس است:
ّ
 )1الهیجی ،میرزا حسن ،زواهر الحکم ،چاپ شده در :آشتیانیّ ،
سید جاللالدین ،منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران ،ج  ،3صص .444 - 287
 )2الالهیجی ،حســن بن عبدالرزاق ،زواهر الحکم ،تحقیق و تصحیح و تعلیق :الشــیخ عمار التمیمی ،مطبعة الثقلین ،بغداد 1436 ،ه.ق357 ،.
ص.
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اثــر را سرمشــق خود در نگارش متــون کالمی قرار دهنــد .برای مثال،
حکیــم میرزا علی ناســوتی یــزدی (د 1351 :ه.ق ).شــرحی با عنوان
ُ
ّ
الب ّ
الغــرر َ
اإلمامیــة» بر اعتقادات شــیخ بهایی
هیــة في شــرح عقائد
«
(د 1030 :ه.ق ).نگاشــته اســت 221که عباراتش در این شــرح یکسره
ّ
ناظــر بــه عبــارات گوهر مــراد و در موارد متعــددی عین آن میباشــد.
در حقیقــت ،ناســوتی در ایــن شــرح بــا اســتفاده از الفــاظ و عبارات
الهیجی در گوهر مراد به شرح اعتقادات شیخبهایی پرداخته است
ً
و اثرپذیــری او از نــگارش و نگــرش ّفیاض کامال هویدا اســت .نمونۀ
دیگر کتابی است با عنوان «جواهر الكالم فی أصول عقايد االسالم»
ّ
ّ
تألیــف مولــى شــمسالدين بــن جمالالديــن بهبهانــی (د1248 :
هــ.ق ).شــاگرد وحيد بهبهانی و َس ّــيد بحر العلوم که بنا به گزارشــی
وی این کتاب را به تقلید از گوهر مراد نگاشته است.

222

ّ
در دورۀ حیات و ّفع ّ
الیت الهیجی ،حکمای مشــایی دیگری نیز به
میرداماد (د 1040 :ه.ق ).و شــاگردش
فلســفه و کالم میپرداختندِ .
ّ
ّ
الدین ّ
محمــد گیالنــی معــروف بــه «مــا شمســا» ،همچنین
شــمس
میرفندرسکی (د 1050 :ه.ق ).و شاگردش آقا حسین خوانساری (د:
ِ
ّ
 1098هــ.ق ).و نیــز مــا رجبعلی تبریزی (د 1080 :هــ.ق ،).همگی از
ً
حکمایی هســتند که همچون ّفیــاض الهیجی اصوال پیرو و حامی
ّ
فلســفۀ مشــایی در آن عصــر بودهاند .با این وصف ،به شــهادت آثار
برجامانــده از آنهــا ،هیچیک از آنــان را نمیتوان همچون الهیجی در
ّ
متکلمان رسمی ّ
امامیه بهشمار آورد.
زمرۀ
َ
داماد و شاگرد و وارث فکری میرداماد ،جناب َ
میرس ّید احمد َعلوی
ِ
ّ
(د :حدود  1060ه.ق 223).که همچون اســتادش پیرو حکمت مشــاء
 با تقریر ّمیرداماد از آن که رنگ و بویی اشراقی داشته  -بوده
خاص ِ
ِ
است ،فیلسوفی با تمایالت کالمی بسیار قویتری است .با ّ
توجه به

مختلفی از کتاب لطائف غیبیه مشاهده میشود.

227

ـفی محــض» ّفیــاض
همزمــان بــا شــکلگیری مکتــب «کالم فلسـ ِ

الهیجــی در قــم ،دو گرایــش دیگـ ِـر «کالم نقلــی» و همچنیــن «کالم
ّ
ّ
فلســفی  -عرفانـ ِـی» متأثــر از اندیش ـههای مالصــدرا نیــز در صحنــۀ
ّ
کالم ّ
صفویه حضور داشــتند .هــر دو جریان بهنوعی
امامیــه در عصر

توانســتند عالقهمنــدان و طرفــداران بیشــتری نســبت بــه مکتــب و
گرایــش فکــری الهیجی بهدســت آورند و میــدان کالم ّ
امامیه را از ِآن
خــود کننــد .در نتیجــه ،مکتــب و ّ
خط کالمــی الهیجی به حاشــیه
ّ
رانده شد و تنها برخی متکلمان امامی بهطور پراکنده از آن حمایت
ّ
امامیــه ،پــس از ّفیــاض الهیجــی
و پیــروی کردنــد .کالم عقلــی
تحتتأثیــر جریان قدرتمند و پرطرفدار حکمت متعالیه وارد مرحلۀ
تازهای شد که دورۀ «کالم فلسفی  -عرفانی» ّ
امامیه نامیده میشود.
در قسمت بعد با ویژگیهای این دوره بیشتر آشنا میشویم.

 -4-4دورۀ کالم فلســفی  -عرفانــی امامیــه (مکتــب اصفهــان:
ّ
ملصدرا و پیروانش)

ّ
فلسفی مشایی و اشراقی به دست
پس از تکوین و تکامل دو مکتب
ِ
ّ
ّ
ابنســینا (د 428 :ه ـ.ق ).و شــیخ شــهابالدین ســهروردی ملقب
به شــیخ اشــراق (د 587 :ه.ق ،).ســومین مکتب فلســفی برجسته
ّ
ّ
صدرالدیــن ّ
محمد
در تمــدن اســامی بــا اندیش ـهها و نگاشــتههای
بــن ابراهیــم شــیرازی (د 1050 :ه ـ.ق ).بنیانگــذاری شــد .تأســیس
ّ
«حکمت متعالیه» بر دست ملصدرا ،نه تنها جریان فلسفۀ اسالمی
را دستخوش ّ
تحول کرد ،مسیر کالم ّ
کالم
امامیه را نیز
دگرگون نمود و ِ
ّ
ّ
ّ
فلســفی مشــایی را کــه از زمــان تکو یــن مکتــب حلۀ متأخــر در کالم
ِ
ّ
امامیــه رواج یافتــه و بــا نگاشــتههای ّفیــاض الهیجــی بــه اوج خــود

کتاب لطائف غیبیه که تقریر یک دوره کالم شیعی بر بنیاد آیات قرآن
ّ
کریم اســت و ُ
همچنین نگارش حواشــی و تعلیقات متعدد بر شــرح

رسیده بود ،مغلوب خویش نمود .در نتیجه ،کالم فلسفی ّ
امامیه که
ِ
ّ
ّ
متحول شد و به
تا پیش از این رنگ فلسفۀ مشایی سینوی داشت،

ّ
مســیحیت 225و
تجر یــد 224و نیــز تألیف ردود قابــل مالحظه بر دیانت
ََ
ّ
یهودیت 226در دفاع از تعالیم اسالمی ،درج نام َ
میرس ّید احمد علوی
ّ
در شــمار متکلمــان امامی بی وجــه نخواهد بود .اســتفاده از قواعد و

سوی فلسفۀ صدرایی گرایید.

 .221نگرید :جهانبخش ،جویا ،اعتقادات شیخ بهایی ،ص .248
 .222الطهرانی ،آقا بزرگ ،الذریعة ،ج  ،5ص .277
 .223بــرای شــرح احــوال و آثــار او نگاه کنید به :دانشــنامۀ تخت فوالد اصفهــان ،ج  ،3صص
.251 - 247
 .224برای آ گاهی از این شروح نگرید به :صدرائی خوئی ،علی ،کتابشناسی تجرید االعتقاد،
صص .134 - 130
 .225از جمله نگاشــتههای وی در این زمینه میتوان به کتاب ارزشــمند مصقل صفا در نقد
ّ
مسیحیت و لوامع ّربانی در تحریف انجیل اشاره کرد.
 .226علوی کتاب صواعق رحمان را در باب اثبات تحریف تورات و زبور نوشته است.
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سرشت فلسفۀ صدرایی به دلیل پیوند استواری که با عناوین دینی
و مضامیــن اعتقادی داشــت ،خود ،از ّ
ماهیتــی کالمی برخوردار بود
تا آنجا که برخی آن را «فلسفهای کالمی» یا ّ
حتی فراتر از آن« ،کالمی
ّ
وحدانیــت خداوند:
 .227بــرای نمونــه میــر َس ّــید احمد علــوی در بیان اســتدال ل برای اثبــات
ّ
ــائیان حکما  -که صاحب حجت و برهان و ناظمان کارگاه دلیل
«بدانکه بنا بر مســلك مش ِ
ّ
ّ
ّ
و برهانند ،مقدم و معلم اول ایشــان ارســطاطالیس حکیم اســت و مدون قاعدۀ ایشان شيخ
أبوعلــی بــن ســینا اســت  -تقریر این اســتدال ل آنســت کــه چون وجــوب وجود عیــن واجب
اســت پــس اگــر واجــب الوجود متعدد باشــد ،وجوب حقیقت مشــترکه ایشــان خواهــد بود و
بتعين باشد  .» ...علوی ،میر َس ّید احمد ،لطائف ّ
حينئذ امتیاز هر یکی از آن دیگر ّ
غیبیه،
ص.152
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فلســفی» ارزیابــی کردهانــد .از ایــنرو ،بهطــور طبیعــی ظهــور ُچنیــن

ُ
نضج گرفت و بالید شایسته است آن را در قیاس با «مکتب فلسفی

فلســفهای ،که در بخش عظیمی از مباحث خود به بررســی مســائل

اصفهان»« ،مکتب کالمی اصفهان» بنامیم.
ی ّ
مهم این دوره و مکتب عبارتست از:
دو ویژگ ِ
ّ
 )1دوری از گفتمان
فلسفی مشایی و گرایش به حکمت صدرایی.
ِ

کالمــی  -از خداشناســی تــا معاد شناســی  -بــا رویکرد تازۀ فلســفی
پرداختــه بــود ،توانســت تأثیــر شــگرفی در نحــوۀ پرداخــت بســیاری
ّ
توأمــان
از متکلمــان امامــی بــه مســائل کالمــی بگــذارد .دلبســتگی
ِ
ّملصدرا به حکمت و شــریعت موجب شــده بود که وی بیشــتر ّ
هم
خــود را صرف اثبــات و تبیین باورهای دینی بر بنیــاد مبانی و قواعد
حکمــت متعالیــه و اثبات هماهنگــی و توافق کامل آنهــا نماید .آن
ّ
دســته از اصــول و قواعــد فلســفی تــازه کــه صدرالمتألهیــن در بنای
عظیم فلسفی خود موسوم به حکمت متعالیه ترسیم نمود ،تبیینها
و نتایج تازۀ قابل مالحظهای را در مسائل مختلف ّ
االهیات و برخی
از مباحث کالم شیعی در پی داشت.

228

عرفان ابن عربی.
 )2تأثیرپذیری از
ِ

«مکتــب کالمــی اصفهــان» بــا ابــداع حکمــت متعالیــه بــه دســت
ّ
ملصــدرا آغــاز شــد و تــا عصــر حاضــر ادامــه پیــدا کرده اســت .پس
ّ
ّ
از ملصــدرا ،مهمتریــن متکلمــی کــه خـ ّـط فکــری او را پــی گرفت و
ســعی کرد اندیش ـههای فلســفی  -عرفانی ّملصدرا را به کالم ّ
امامیه
ِ
ّ
وارد نمایــد ،شــاگرد و دامــاد او ،مل محسـ ِـن فیض کاشــانی (د1091 :
ّ
ـخصیتی بــا ابعاد مختلف اســت و در
هــ.ق ).بــود .اگرچــه فیض شـ
ّ
نهــای فکری مختلف
دورههــای مختلــف زندگ ـیاش متأثر از جریا 

فلســفۀ صدرائــی بهجــز جنبههــا و بنمایههــای فلســفی و کالمــی از
ّ
ُبعــد عرفانــی نیــز برخوردار اســت کــه آن را از فلســفۀ مشــایی متمایز

بــوده و بــه همیــن ســبب ،نگاشــتههایی بــا ســبکهای مختلــف و
ّ
ّ
متضــاد پدیــد آورده اســت ،تأثیرپذیــری کلــی او از اندیش ـههای
گاه
ّ
231
الیقین
اســتادش صدرالمتألهین انکارناپذیر اســت .کتــاب علم
ِ
فیــض تحریــر یــکدورۀ کامــل از باورهــای ّ
امامیــه بــر اســاس اصــول

مختلــف از عرفــان ابــن عربــی (د 638 :هــ.ق ).اثرپذیرفتــه اســت
و مبانــی و ّ
نظریــات ابــن عربــی نقــش محــوری و پررنگــی در تکویــن
ّ
حکمــت متعالیــه داشــته اســت 229.فلســفۀ ملصــدرا در واقــع از
صبغه و ّ
حتی ّ
ماهیتی عرفانی برخوردار است و «فلسفهای عرفانی»

فلســفی صدرایــی و قواعــد عرفانی و ِروایات اســامی اســت .پس از
ّ
وی ،شــاگردش قاضی سعید قمی (د 1107 :ه.ق ).تا حدودی متأثر
ّ
از اندیشــههای عرفانــی ابنعر بــی و اندکــی اثرپذیــر از آراء ملصــدرا
بــوده ّامــا بهطور خــاص از دیدگاههای دو اســتادش ،فیض کاشــانی
ّ
232
و مال رجبعلــی تبر یــزی (د 1080 :ه ـ.ق ).اثرپذیرفتــه بــوده اســت.

ّ
عرفانی ملصدرا برخی از عالمان امامی
پس از تکوین و ارائۀ فلسفۀ
ِ

بررســی آثار قاضی ســعید نشــان میدهد که او بیشــتر یک فیلسوف

میگردانــد .چنانکــه در برخــی تحقیقــات نشــان داده شــده اســت،
حکمــت صدرایــی در ابعــاد و موضوعــات گوناگــون و بــه درجــات

بهحساب میآید.

بــه نقــد آن پرداختنــد و برخــی دیگــر از آن اســتقبال نمودنــد .طیفی
ّ
از متکلمــان امامــی کــه به حکمــت متعالیــه گرائیدند کوشــیدند با
اســتفاده از مبانــی و قواعــد فلســفۀ ّملصــدرا بــه تبییــن کالم ّ
امامیه
و دفــاع از آن بپردازنــد .در نتیجــه ،از ایــن طریــق حکمــت متعالیــه
تأثیــرات شــگرفی بــر کالم ّ
پرداخت طرفــداران آن به
امامیه نهــاد 230و
ِ

گیری دوره و مکتبی نو در کالم امامی شــد.
علم کالم موجب شــکل ِ
با ّ
توجه به خصائص یادشده برای حکمت صدرایی ،این دورۀ تازه
را میتــوان «دورۀ کالم فلســفی  -عرفانــی» ّ
امامیــه نامیــد .از آنجا که
ِ

اصفهــان عصر صفوی
ایــن مکتــب کالمــی جدید بهطــور عمــده در
ِ
 .228بــرای یــک تحقیــق ابتدایی در ایــن خصوص نگرید بــه :صادقی ارزگانــی ،محمد امین،
نتایج کالمی حکمت صدرایی ،مؤسسۀ بوستان کتاب ،قم 1388 ،ه.ش 353 ،.ص.
ّ
 .229بــرای بررســی تأثیرات عرفان ابن عربــی بر افکار ملصدرا نگرید به :ندری ابیانه ،فرشــته،
تأثیــرات ابــن عر بــی بر حکمــت متعالیه ،انتشــارات بنیاد حکمت اســامی صــدرا ،تهران،
 1386ه.ش 309 ،.ص.
ّ
 .230بــرای تحقیقــی اجمالــی دربــارۀ تأثیر حکمت متعالیــۀ ملصدرا بر کالم شــیعه نگرید به:
اخوان نبوی ،قاسم ،حکمت صدرایی و کالم شیعه ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی،
تهران 270 ،1391 ،ص.

و عارف اســت و جنبههای کالمی وی که در آثارش همچون شــرح
التوحید شیخ صدوق نمود پیدا کرده بهمراتب کمتر است.
کتاب
ِ
پس از ّملصدرا و فیض کاشانی ،پیروان و ّ
مدرسان برجستۀ حکمت
ّ
ّ
صدرایی از جمله حکیم مل علی نوری (د 1246 :ه.ق ،).حاج مل
ّ
هادی ســبزواری (د 1289 :ه.ق ،).آقا علی ّ
مدرس ُزنوزی (د1307 :
َ
َ
ه.ق ).و امثال و اقران ایشــان ،در آثار فلســفی و کالمی خود با همان
رویکــرد و مبانــی فلســفۀ صدرایــی بــه تبییــن و تقریر مســائل کالمی
عرفانی صدرایی» پدید
پرداختند و میراثی سترگ از «کالم فلسفی -
ِ
ّ
تفکر کالمی رســمی ّ
امامیه را در
آوردنــد .این میراث بعدها توانســت
ّ
 .231بــرای تحقیقــی دربــارۀ احوال و آثار و آراء کالمی فیض کاشــانی و اثرپذیری او از ملصدرا
نگریــد به :الکنانی ،علی ،الفلســفة والکالم فی مدرســة الحکمة المتعالیة (دراســة فی آراء
ّ
ّ
الحکمیــة ،بیروت 1437 ،ه.ق ،به
الکالمیة) ،دارالمعارف
الفیض الکاشــانی الفلســفیة و
ویژه ص .324
 .232دربــارۀ گرایشهــای فکری او نگرید به :کدیور ،محســن« ،منزلت فلســفی قاضی ســعید
ّ
قمــی» ،مجلــۀ آیینــه پژوهش ،ســال ششــم ،شــمارۀ دوم ،خرداد  -تیــر  ،1374شــماره ،32
ّ
صــص 27 - 26؛ آشــتیانیّ ،
ســید جاللالدیــن ،منتخباتــی از آثار حکمای الهــی ایران ،ج
 ،3صص .61 - 59
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ّ
َ
امامیه خود را ّ
مسلط ّ
معرفی کند .در چند دهۀ
دوران معاصر شکل دهد و هم اکنون به عنوان کالم متداول و
ّ
ّ َ
َ
مرتضی ّ
مطهری و پس
اخیر نیز عالمان صدراییمشــربی همچون علمۀ شــعرانی و علمۀ طباطبایی و استاد

از آنها استادانی مثل جعفر سبحانی و ّ
محمدتقی مصباح یزدی و عبداهلل جوادی آملی با نگارش آثار کالمی
ّ
پرشــمار بر اســاس اصول و مبانی فلســفۀ صدرایی ،نفوذ و گسترۀ این مکتب فلســفی را در عرصۀ تفکر دینی
امامیــه در عصــر حاضر بســط قابل ّ
ّ
عرفانی صدرایی»
توجهــی دادند .با این وصــف ،مکتب «کالم فلســفی -
ِ
نقلی موســوم به
کالم ِ
مخالفــان سرســختی نیــز در دورۀ معاصــر پیدا کرد کــه یکی از برجســتهترین آنها جریان ِ

«مکتــب تفکیــک» اســت .گفتوگــوی طرفداران ایــن دو مکتب ،درصورتــی که درچارچــوب علمی صورت
گیرد و رنگ ّ
تعصب و جدال نپذیرد ،میتواند ثمراتی ارزشــمند برای اندیشــۀ کالمی ّ
امامیه و آیندۀ آن در پی
داشته باشد.
ادوار و مکاتب کالم عقلی ّ
امامیه در قرون میانی

 )1دورۀ کالم معتزلی
(از حدود نیمۀ دوم قرن چهارم تا حدود
نیمۀ دوم قرن هفتم هـ .ق).

ادوار و مکاتب
کالم عقلی
 )2دورۀ کالم معتزلی _ فلسفی
ّ
از حدود نیمۀ دوم قرن هفتم تا حدود
امامیه
نیمۀ نخست قرن یازدهم هـ .ق.
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ّ
مکتب بغداد متقدم
(شیخ مفید و پیروانش)
ّ
مکتب بغداد متأخر
(شریف مرتضی و پیروانش)
ّ
مکتب حله متقدم
َّ
(حمصی رازی و هم مسلکان او)
ّ
مکتب حله متأخر
(خواجه نصیر وپیروانش)

 )3دورۀ کالم فلسفی

مکتب قم
ّ
(فیاض الهیجی و پیروانش)

 )4دورۀ کالم فلسفی _ عرفانی

مکتب اصفهان
(مالصدرا و فیض کاشانی و پیروان آنها)

سالبیستونهــم،مشـارۀسوم،مـــــردادوهشریــــــــور1397

نایم نورق  رد هیماما یمالک بتاکم و راودا هب یهاگن
کتابنامه
ّ
َ
ّ
آشــتیانی ،ســید جاللالدین ،منتخباتی از آثار حکمای الهــی ایران 4 ،ج ،مرکز
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،قم ،چاپ دوم 1378 ،ه.ش.
ّ
ّ
ابن بابویه قمی ،علی بن الحسین ،اإلمامة والتبصرة من الحیرة ،حققه :السید
ّ
محمــد رضــا الحســینی الجاللــی ،الطبعــة الثانیــةّ ،
مؤسســة آل البیــت إلحیــاء
التراث ،بیروت 1407 ،ه.ق.
ّ
َ َ َ َ
العســقالنی ،أحمد بن علیِ ،لســان المیزان ،اعتنی به الشــیخ العلمة
ابن حجر
َّ
َ
ّ
ّ
ّ
عبدالفتــاح أبوغــدة ،اعتنی بإخراجه و طباعته :ســلمان عبدالفتاح أبوغدة ،دار
ّ
البشائر اإلسالمیة ،بیروت 1423 ،ه.ق.
ابــن رشــد ،ابوالولیــد ّ
محمــد بــن أحمد ،الکشــف عن مناهــج األدلة فــی عقائد
ّ
الملــة ،تحقیقّ :
محمد عابد الجابری ،مركز الدراســات الوحدة العربية ،بیروت،
الطبعة الرابعة 2014 ،م.
ّ
ابن ُزهرة ،علی بن ابراهیم ،مسائل ابن زهرة ،تصحیح :محمد غریبی ،مشهد،

ّ
اإلسالمیة 1392 ،ه.ش.
مجمع البحوث
ابن شهر آشوبّ ،
محمد بن علی ،معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة ،قم،
نشر الفقاهة 1425 ،ه.ق.
َ
ّ
َ
َ
ابن طاوسّ ،
السید رضیالدین علی بن موسی ،فر ج المهموم فی تاريخ علماء
النجوم ،منشورات الرضی ،قم 1363 ،ه.ش.
السید رضی ّ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ابن طاوسّ ،
الدین علی بن موسی ،کشف المحجة لثمرة المهجة،
تحقیقّ :
ّ
محمد الحسون ،الطبعة الثانیة ،قم ،مکتب اإلعالم اإلسالمی1375 ،
ه.ش.
ابــن منظــورّ ،
محمد بن مكرم ،لســان العرب 15 ،ج ،دار صــادر ،بيروت ،الطبعة

الثالثة 1414 ،ﻫ.ق.
محمد باقر ،بحار األنوار الجامعــة ُلدرر أخبار ّ
المجلســیّ ،
األئمة األطهار 110 ،ج،
ِ
ّ
بيروت ،دار إحیاء التراث العربی و مؤسسة التاریخ العربی 1412 ،ه.ق.
اخــوان نبــوی ،قاســم ،حکمــت صدرایــی و کالم شــیعه ،پژوهشــگاه فرهنگ و
اندیشۀ اسالمی ،تهران 1391 ،ه.ش.
اســعدی ،علیرضا ،ســید رضی ،پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی ،قم1390،
ه.ش.
اسعدی ،علیرضا ،سید مرتضی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم1391 ،
ه.ش.
ّ
ّ
اشــمیتکه ،زابینــه ،اندیش ـههای کالمــی عالمــۀ حلــی ،ترجمــۀ احمــد نمایی،
مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی 1378 ،ه.ش.
األفنــدی اإلصبهانی ،مولی عبد اهلل ،ریاض العلماء و حیاض الفضالء ،تحقیق:
ّ
الســید أحمــد الحســینی ،مکتبة ســماحة آیــة اهلل العظمــی المرعشــی النجفی
الکبری ،قم 1401 ،ه.ق.
َ
ّ
األفنــدی اإلصبهانــی ،مولی عبــد اهلل ،الفوائد الطریفة ،تحقیق :الســید مهدی
الرجائی ،مکتبة سماحة آیة اهلل العظمی المرعشی النجفی الکبری ،قم1385 ،
ه.ش.
ّ
اقوام کرباســی ،ا کبر« ،مدرســۀ کالمی کوفه» ،مجلۀ نقد و نظر ،ســال هفدهم،
شمارۀ ّاول ،بهار  ،1391پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم.
ّ
حله از سديد الدين ّ
حمصی تا ابن طاوس»،
انصاری ،حسن« ،دانش کالم در
منتشر شده در:
http://ansari.kateban.com/post/3468

ّ
حله از سديد الدين ّ
حمصی تا ابن طاوس»،
انصاری ،حسن« ،دانش کالم در
منتشر شده در:

http://ansari.kateban.com/post/3468

انصاری ،حسن« ،الخالصة فی علم الکالم از کيست؟» منتشر شده در:

http://ansari.kateban.com/post/2032

انصــاری ،حســن« ،ابــن البطريــق الحلــی و يــک اعتقاد نامــه امامــی در مکتب
ابوالحسين بصری» منتشر شده در:
http://ansari.kateban.com/post/2036

انصــاری ،حســن« ،ادبيــات کالمــی اماميــه در نيمــه دوم ســده ششــم قمری:
نمونه عجالة المعرفة فرزند قطب راوندی» منتشر شده در:
http://ansari.kateban.com/post/2027

انصاری ،حسن« ،کهنترین وا کنش به فخر الدین رازی؟ بررسی کوتاهی درباره
کتاب مشکوة الیقین فی اصول الدین» ،منتشر شده در:
http://ansari.kateban.com/post/3706

بیاتی ،حیدر« ،دربارۀ کتاب خالصة النظر» ،دو فصلنامۀ کالم اهلبیت ،ســال
ّاول ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،1394صص .160 - 143
«ح ِ ّمصی» ،دائرة المعارف بزرگ اســامی ،ج  ،21مرکز
پا کتچی ،احمد ،مدخل ِ

دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،تهران 1392 ،ه.ش.
جباریّ ،
ّ
محمدرضا ،مکتب حدیثی قم ،انتشارات زائر ،قم 1384 ،ه.ش.
جبرئیلــیّ ،
محمدصفــر ،ســیر تطـ ّـور کالم شــیعه (دفتــر دوم :از عصــر غیبــت تــا
خواجــه نصیــر طوســی) ،ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ
اسالمی ،تهران 1389 ،ه.ش.
ّ
الجرجانــی ،رکن ّ
الدیــن ّ
محمــد بــن علی ،فصــول العقائــد ،راجعه و نقاه :شــا کر
العــارف و حمیــد الخالصــی ،مطبعــة المعــارف ،بغــداد ،الطبعــة الثانیــة1380 ،
ه.ق 1960 / .م.
َ
ّ
ّ
جعفــری ،سـ ّـید محمــد مهــدی ،ســید رضی ،طــرح نــو ،ویراســت دوم1378 ،
ه.ش.
ّ
ّ
ّ
الجعفــری ،محمدرضــا« ،الــکالم عنــد اإلمامیة ،نشــأته ،تطوره ،وموقع الشــیخ
ُ
المفیــد منه [ُ ،»]1تراثنا ،الســنة الثامنة ،محرم  -جمــادی الثانیة  ،1413العدد
 1و  ،2صص .299 - 144
الجعفــریّ ،
محمدرضــا« ،مالحظــات حــول ثقافــة الشــریف الرضــی و آرائــه
ُ
ّ
الکالمیــة»ُ ،تراثنا ،الســنة الثالثة ،محرم  -صفر ،ربیــع األول  1408ه.ق ،.العدد
 ،1صص .36 - 9
ّ
الجعفــریّ ،
ّ
محمدرضــا« ،الــکالم عنــد اإلمامیة ،نشــأته ،تطوره ،وموقع الشــیخ
ُ ُ
ّ
المفیــد منــه ( ،»)2تراثنــا ،الســنة الثامنة ،رجــب  -ذوالحجــة  ،1413العدد  3و
 ،4صص .114 - 77
جاللــی ،سـ ّـید لط ـفاهلل ،آرای کالمــی ســید بن طــاووس ،انتشــارات مؤسســۀ
آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم 1387 ،ه.ش.
الجوهــرى ،اســماعيل بــن حمــاد ،الصحــاح 6 ،ج ،تحقیــق :أحمد عبــد الغفور
عطار ،دار العلم للماليين ،بیروت 1404 ،ﻫ.ق.

الجیالنی ،علی بن فضل اهلل ،توفیق التطبیق فی إثبات أن الشــیخ الرئیس من
اإلمامیــة اإلثنی عشـ ّـریة ،تصحیــحّ :
ّ
محمد مصطفــی حلمی ،قاهــره ،دار إحیاء
الکتب العربیة 1373 ،ه.ق.
حســنی ،سـ ّـید حسن ،بررســی و داوری در مســائل اختالفی میان دو فیلسوف

اســامی خواجــه نصیــر طوســی و امــام فخــر رازی ،انتشــارات دانشــگاه تهران،
تهران 1373 ،ه.ش.
ّ
ّ
َ
ُ
ّ
الحلی ،الحســن بن یوسف ،أجوبة المســائل المهنائیة ،تحقیق :محییالدین
َ
الم َمقانی ،مطبعة ّ
الخیام ،قم 1401 ،ه.ق.
ّ
الحلی ،الحســن بن یوســف ،خالصة األقوال ،تحقیق :الشــیخ جواد ّ
القیومی،
مؤسسة النشر الفقاهه ،قم 1417 ،ه.ق.
ّ
الحلــی ،الحســن بن یوســف ،کشــف الفوائد فی شــرح قواعد العقائــد ،تحقیق:
ّ
حسن مکی العاملی ،دارالصفوة ،بیروت 1413 ،ه.ق.
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نایم نورق  رد هیماما یمالک بتاکم و راودا هب یهاگن
ّ
الحلی ،الحسن بن یوسف ،معارج الفهم فی شرح النظم ،تحقیق :عبدالحلیم
ّ
عوض الحلی ،دلیل ما ،قم 1386 ،ه.ش.
ّ
الحلــی ،الحســن بن یوســف ،مناهــج الیقین فی أصــول الدین ،مشــهد ،چاپ
دوم ،آستان قدس رضوی 1388 ،ه.ش.
ّ
الحلــی ،الحســن بــن یوســف ،نهایــة المــرام فــی علــم الــکالم ،تحقیــق :فاضل
العرفان ،قمّ ،
مؤسسة اإلمام الصادق 1419 ،ه.ق.
ّ
الحلی ،الحســن بن یوســف ،الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید ،تحقیق:
محسن بیدارفر ،چاپ سوم ،انتشارات بیدار ،قم 1384 ،ه.ش.
ّ
الحلی ،الحســن بن یوســف ،کشــف المراد فی شــرح تجرید االعتقاد ،تصحیح:
حســن حسن زاده آملی ،الطبعة التاسعةّ ،
مؤسسة النشر اإلسالمی ،قم1422 ،
ه.ق.
ّ
ّ
الحلی ،الحســن بن یوســف ،األســرار الخفیة ،چاپ دوم ،نشــر بوســتان کتاب،
قم 1387 ،ه.ش.
ّ
الحلی ،الحسن بن یوسف ،أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت ،تحقیق :علی ا کبر
ضیائیّ ،
مؤسسة الهدی للنشر و التوزیع ،تهران 1386 ،ه.ش.
ّ
ّ
ّ
ّ
المختصة،
التاریخیــة
الحلــی ،حــازم ،الحلــة و أثرهــا العلمی و األدبــی ،المکتبة
قم 1432 ،ه.ق.
َ
َ
الح ّمصــی الــرازی ،محمــود بــن علی ،کشــف المعاقد فی شــرح قواعــد العقائد،
ِ
چــاپ عکســی بــا ّ
مقدمــه و فهرســتها از زابینــه اشــمیتکهّ ،
مؤسســۀ پژوهشــی

حکمــت و فلســفۀ ایــران و ّ
مؤسســۀ مطالعــات اســامی دانشــگاه آزاد برلیــن،
تهران 1386 ،ه.ش.
ّ
الح َّمصــى الــرازى ،ســديدالدينُ ،
الم ِنقــذ مــن التقليــد 2 ،جّ ،
مؤسســة النشــر
ِ

اإلسالمی ،قم 1412 ،ه.ق.
َّ
ّ
الحمصی الرازی ،ســدیدالدین ،المعتمد من مذهب
(به اشــتباه منســوب به) ِ
ّ
اإلمامیة ،چاپ شــده در :میراث اسالمی ایران ،دفتر ششم ،انتشارات
الشــیعة
كتابخانه آية اهلل مرعشی نجفی ،قم 1376 ،ه.ش.
خان آرزو ،سراج ّ
الدین علی ،تذکرۀ مجمع النفائس ،به کوشش :مهر نور ّ
محمد
ِ
خــان ،انتشــارات مرکز تحقیقات فارســی ایران و پا کســتان ،اســام آباد1385 ،
ه.ش.
َ
الخفاجــی ،ثامــر کاظــم ،مــن مشــاهیر أعــام الحلــة الفیحــاء إلــی القرن العاشــر
الهجری ،مکتبة سماحة آیة اهلل العظمی المرعشی النجفی الکبری ،قم1428 ،
ه.ق.
ّ
ّ
الخوانساری ،محمد باقر ،روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات 8 ،ج،

دار إحیاء التراث العربی ،بیروت 1431 ،ه.ق.
خوانســاریّ ،
محمد ،فرهنگ اصطالحات منطقی ،پژوهشــگاه علوم انســانی و
مطالعات فرهنگی ،تهران 1376 ،ه.ش.
خوشــگوُ ،بنــدر ابــن داس ،ســفینۀ خوشــگو (دفتــر دوم) ،تصحیح :دکتر ســید
کلیم اصغر ،انتشارات کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،تهران 1389،ه.ش.
دهخدا ،علی ا کبر ،لغت نامه.
ذکاوتــی قرا گوزلــو ،علیرضا ،ماجرا در ماجرا ،انتشــارات حقیقــت ،تهران1381 ،
ه.ش.
ّ
الــرازی ،فخرالدین ،اعتقادات فرق المســلمین والمشــرکین ،بمراجعة و تحریر:
علی سامی ّ
ّ
المصریة ،القاهرة 1356 ،ه.ق.
النشار ،مکتبة النهضة

ّ
فخرالدین ،الریاض المونقة فی آراء أهل العلم ،تحقیق :أســعد جمعة،
الــرازی،
مرکز النشر الجامعی ،تونس 2004 ،م.
ّ
فخرالدینُ ،
الم َح ّصل ،تحقیق :حســین آتای ،منشــورات شریف رضی،
الرازی،
قم 1378 ،ه.ش.

الــرازی ،منتجب ّ
الدیــن ،الفهرســت ،تحقیــق :عبدالعزیــز الطباطبایــی ،قــم،
ّ
اإلسالمیة 1404 ،ه.ق.
مجمع الذخائر
ّ
رضــوی ،رســول ،تاریــخ کالم امامیه (حوزههــا و جریانهای کالمی) ،مؤسســه
علمی  -فرهنگی دارالحدیث ،قم 1396 ،ﻫ.ش.
ُزنــوزی ،محمدحســن ،ریــاض ّ
الجنــة ،تحقیق :علــی الرفیعی العالمرودشــتی،

إشــراف :سـ ّـید محمــود المرعشــی النجفــی ،مکتبــة ســماحة آیــة اهلل العظمــی
المرعشی النجفی  -الخزانة العالية للمخطوطات اإلسالمیة ،قم 1384 ،ه.ش.
ّ
ســبحانیّ ،
محمــد تقی« ،کالم ّ
امامیه :ریش ـهها و رویشهــا» ،مجلۀ نقد و نظر،
ّ
سال هفدهم ،شمارۀ اول ،بهار  ،1391پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم.
ســبحانیّ ،
محمدتقی و دیگران ،جســتارهایی در مدرســۀ کالمی قمّ ،
مؤسسۀ
علمی  -فرهنگی دارالحدیث ،قم 1395 ،ﻫ.ش.
سبحانیّ ،
ّ
محمدتقی و دیگران ،جستارهایی در مدرسۀ کالمی کوفه ،مؤسسۀ
علمی  -فرهنگی دارالحدیث ،قم 1396،ﻫ.ش.
ّ
سبحانیّ ،
محمدتقی« ،شهیدین در کشا کش دو جریان کالمی مدرسۀ حله»،
مجلۀ نقد و نظر ،ســال چهاردهم ،شــمارۀ چهارم ،زمستان  ،1388صص 183
 .213ّ
ّ
ّ
الســبزواری ،قطبالدین ،الخالصة فی علم الکالم ،تحقیق :الســید محمد رضا
الحســینی الجاللــیّ ،
مؤسســة آلالبیــت علیهــم الســام إلحیــاء التــراث1432 ،
ه.ق.
ّ
ســبزواری ،قطبالدیــن ،الخالصــة فــی علــم الــکالم ،تحقیــق :رضــا مختاری و
یعقوبعلی ُبرجی ،چاپ شــده در :میراث اســامی ایران ،دفتر ّاول ،صص 339
 .365ّ
ّ
الســبزواری ،قطبالدیــن ،الخالصــة فــی علم الــکالم ،چاپ :شــیخ محمد رضا
انصاری قمی ،منتشر شده در :عقیدة الشیعة ،صص .412 - 393
ســر لــک ،علی ّ
محمد ،اشــعریان و تأســیس نخســتین دولتشــهر شــیعه ،چاپ

نخست ،نشر ادیان ،قم 1392 ،ه.ش.
ســلطانی ،ابراهیــم و نراقــی ،احمــد ،کالم فلســفی ،مؤسســۀ فرهنگــی صــراط،
تهران ،چاپ دوم 1384 ،ه.ش.
سلیمانّ ،عباسّ ،
الصلة بین علم الکالم و الفلسفة فی الفکر اإلسالمی (محاولة
ّ
ّ
اسکندریة 1998 ،م.
الجامعیة،
لتقویم علم الکالم و تجدیده) ،دارالمعرفة
ّ
ســلیمانّ ،عبــاس ،تطـ ّـور علــم الکالم إلــی الفلســفة و منهجها عنــد نصیرالدین

ّ
ّ
الجامعیة،
تحلیلیة مقارنة لکتاب تجرید العقائد) ،دارالمعرفة
الطوسی (دراسة
ّ
اسکندریة 1994 ،م.
ّ
الحلة و تراجم علمائها من
السـ ّـید موســی ،حیدر ،و الحســینی ،توت ،مدرســة ِ
النشــوء إلــی َّ
ّ
ّ
ّ
القمــة ( )900 - 500و ما بعدها بقلیل ،العتبة العباســیة المقدســة،
کربالء 1438 ،ه.ق.
ّ
ّ
ُشـ َّـبر ،السـ ّـید عبداهلل ،الحق الیقین فی معرفة أصول الدینّ ،
مؤسســة األعلمی
للمطبوعات ،بیروت 1418 ،ه.ق.
ّ
ُشــبیری زنجانــی ،حــاج َسـ ّـید موســی ،جرع ـهای از دریــا ،ج  ،1مؤسســۀ
کتابشناسی شیعه ،چاپ پنجم 1392 ،ه.ش.
ّ ً
َ
الشـ ّـمری ،رؤوف ،الشــریف المرتضــی متکلمــا ،مراجعة :ابراهیــم رفاعة ،مجمع
ّ
البحوث اإلسالمیة ،مشهد 1434 ،ه.ق.
شوشــتری ،قاضــی نــور اهلل ،مجالــس المؤمنیــن 7 ،ج ،بنیــاد پژوهشهــای
اسالمی آستان قدس رضوی ،مشهد 1392 ،ه.ش.
َ
ّ
الشهرســتانیّ ،
الملــل و ِّالنحل ،تحقیق :محمد بن فتح
محمد بن عبدالکریمِ ،

اهلل بدران ،الشریف الرضی ،چاپ سوم ،قم 1364 ،ه.ش.
محمد بن ّ
الشیخ المفیدّ ،
محمد ،تصحیح االعتقاد ،تحقیق :حسین درگاهی،
المؤتمر العالمی للشيخ المفيد ،قم 1413 ،ه.ق.
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ّ
صدرالدیــن ّ
محمــد بــن ابراهیــم ،الشــواهد الربوبيــة فــی المناهــج
الشــیرازی،
مقدمــه ،تصحیــح و تعلیــق :سـ ّـید جالل ّ
الســلوكيةّ ،
الدین آشــتیانی ،بوســتان
کتاب قم ،قم 1382 ،ه.ش.
صادقــی ارزگانــی ،محمــد امیــن ،نتایــج کالمــی حکمــت صدرایــی ،مؤسســۀ
بوستان کتاب ،قم 1388 ،ه.ش.
صدرائــی خوئی ،علی ،کتابشناســی تجرید االعتقاد ،کتابخانــه آیة اهلل العظمی
مرعشی نجفی ،قم 1382 ،ه.ش.
ّ
الصــدوق ،ابــو جعفر ّ
ّ
محمد بــن علی ،االعتقــادات ،چاپ اول ،مؤسســة اإلمام
الهادی (علیه السالم) ،قم 1389 ،ه.ش.
الصــدوق ،ابــو جعفــر ّ
ّ
محمــد بــن علــی ،الهدایــة ،چــاپ دوم ،مؤسســة اإلمــام
الهادی (علیه السالم) ،قم 1384 ،ه.ش.
الصــدوق ،ابو جعفر ّ
محمــد بن علی ،کتاب التوحید ،تصحیح و تعلیق :الســید
هاشم الحسینی الطهرانی ،مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین
بقم المشرفة ،قم ،بی تا.
الص َفــدی ،صالح ّ
َ
الدیــن خلیل بن ایبک ،أعیان العصــر و أعوان النصر ،تحقیق:
علی ابوزید ،بیروت  -دمشق ،دارالفکر المعاصر  -دارالفکر 1998 ،م.
الص َفــدی ،صالح ّ
َ
الدیــن ،الوافــی بالوفیــات 21 ،ج ،تحقیــق :أحمــد األرناؤوط و
تركی مصطفى ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1420 ،ه.ق.
ّ
طالقانی ،سـ ّـید حسن« ،مدرســۀ کالمی قم» ،مجلۀ نقد و نظر ،سال هفدهم،
شمارۀ ّاول ،بهار  ،1391پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم.
الطوسیّ ،
محمد بن الحسن ،فهرست کتب الشیعة و أصولهم ،تحقیقّ :
السید
ّ
عبدالعزیز الطباطبائی ،مکتبة المحقق الطباطبائی ،قم 1420 ،ه.ق.
ّ
ّ
َ
ُ ُ
ـار ع ،حققه و قـ ّـدم له :ویلفــرد مادلونغ،
الطوســی ،نصیرالدیــن ،مصــار ع المصـ ِ
ّ
مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ،تهران 1383 ،ه.ش.
ُ
ّ
َ
ُ
ـار ع ،تصحیــح :شــیخ حســن معـ ّـزی،
الطوســی ،نصیرالدیــن ،مصــار ع المصـ ِ
کتابخانۀ آیة اهّلل نجفی مرعشی ،قم 1405 ،ه.ق.
َّ
َّ
ّ
المحصــل (نقــد المحصــل) ،تحقیــق :شــیخ
نصیرالدیــن ،تلخیــص
الطوســی،
عبداهلل نورانی ،چاپ دوم ،بیروت ،دار األضواء 1405 .ه.ق.
ّ
ّ
نصیرالدیــن ،فصول خواجۀ طوســی و ترجمۀ تــازی آن از رکنالدین
الطوســی،
ّ
ّ
محمد بن علی گرگانی استرابادی ،بکوشش :محمدتقی دانشپژوه ،انتشارات
دانشگاه تهران ،خردادماه .1335
ّ
نصیرالدین عبداهلل بن حمزة ،الوافی بکالم ُ
الم ِثبت والنافی ،تحقیق
الطوسی،
ِ
ّ
ّ
و تقدیم و تعلیق :عمار جمعة فالحیة ،قم 1438 ،ه.ق.
الطهرانــی ،شــیخ آقا بــزرگ ،الذریعة إلــی تصانیــف الشــیعة 26 ،ج ،داراألضواء،
بیروت 1403 ،ه.ق.
عابدی ،احمد ،مکتب کالمی قم ،چاپ نخست ،نشر زائر ،قم 1384 ،ه.ش.
العاملی ،بهاء ّ
الدین ّ
محمد (شــیخ بهائی) ،اعتقادات شــیخ بهایی ،به کوشش
و پژوهش :جویا جهانبخش ،تهران ،اساطیر 1387 ،ه.ش.
العجالــی ،تقی ّ
الدیــن ،الکامــل فــی االســتقصاء فیمــا بلغنــا مــن کالم القدماء،
دراسة و تحقیقّ :
السید محمد الشاهد ،القاهرة 1420 ،ﻫ.ق 1999 / .م.
عطائــی نظــری ،حمیــد« ،کالم شــیعی و گفتمــان معتزلــی (مالحظاتــی در باب
ّ
مســألۀ تأثیرپذیــری کالم ّ
امامیــه از کالم معتزلــه)» ،مجلــۀ آینه پژوهش ،ســال
 ،28ش  ،168 - 167آذر تا اسفند  ،1396صص .40 - 3
ّ
ّ
«نصیرالدین کاشــانی و نگاشــتههای کالمی او» ،مجلۀ
عطائی نظری ،حمید،

آینه پژوهش ،سال  ،28ش  ،164خرداد و تیر  ،1396صص .128 - 119
عطائی نظری ،حمید« ،نگاهی به تأثیرپذیریهای کالم ّ
امامیه از کالم اشعری
ّ
و فلســفۀ سینوی و عرفان ابن عربی و حکمت صدرایی» ،مجلۀ آینه پژوهش،

سال  ،29ش  ،169فروردین و اردیبهشت  ،1397صص .20 - 3
ّ
عطائــی نظــری ،حمیدّ ،فیــاض الهیجی و اندیش ـههای کالمی او ،چــاپ اول،
نشر معارف ،قم 1392 ،ه.ش.
ّ
عطائی نظری ،حمید« ،حســن بن محمد دیلمی و گرایش کالمی او» ،منتشــر
شده در:
2169/http://ataeinazari.kateban.com/post
ّ
ّ
علــوی ،میــر َسـ ّـید احمــد ،لطائــف ّ
غیبیــه ،باهتمــام :ســید جمالالدیــن
میردامادی 1396 ،ﻫ.ق.
الفارابــی ،أبونصــر ،المنطق عند الفارابــی ،ج  ،3تحقیق و تقدیم و تعلیق :رفیق
العجم ،دارالمشرق ،بیروت 1986 ،م.
ّ
فرحــات ،هانــی نعمــان ،اندیش ـههای فلســفی و کالمــی خواجــه نصیرالدیــن

طوســی ،ترجمــۀ غالمرضــا جمشــیدنژاد ّاول ،مرکــز پژوهشــی میــراث مکتوب،
 1389ه.ش.
ّ
َ
الفیروزآبــادی ،مجدالدیــن ،القامــوس المحیــط ،إعــداد و تقدیــم :محمــد
عبدالرحمــن المرعشــلی ،بیــروت ،دار إحیــاء التــراث العربــی ،الطبعــة الثانیــة،
 1424ﻫ.ق.
َّ
ّ
قاســمی ،جواد ،مدخل «ســدیدالدین ِحمصی» ،دانشــنامۀ جهان اســام ،ج

 ،23بنیاد دائرةالمعارف اسالمی ،تهران 1396 ،ه.ش.
قــدردان قراملکیّ ،
محمد حســن ،کالم فلســفی ،انتشــارات وثــوق ،قم1383 ،
ه.ش.
ّ
قزوینــی ،شــیخ عبدالنبی ،تتمیم أمل اآلمل ،تحقیق :ســید أحمد الحســینی،
قم ،مکتبة آیة اهلل المرعشی 1407 ،ﻫ.ق.
القطب الراوندی ،ســعید بن هبة اهلل ،منهاج البراعة فی شــرح نهج البالغة3 ،
ج ،تحقیق :السید عبداللطیف الکوهکمری ،منشورات مکتبة آیة اهلل العظمی
المرعشی النجفی ،قم 1406 ،ه.ق.
ّ
کدیور ،محســن« ،منزلت فلســفی قاضی ســعید قمی» ،مجلــۀ آیینه پژوهش،
سال ششم ،شمارۀ دوم ،خرداد  -تیر  ،1374شماره  ،32صص .30 - 20
ّ
کریمــان ،حســین ،ری باســتان ،مجلــد دوم (بخش ّاول) ،انتشــارات دانشــگاه
شهید بهشتی ،تهران ،چاپ دوم 1371 ،ه.ش.

الکنانی ،علی ،الفلســفة والکالم فی مدرســة الحکمة المتعالیة (دراســة فی آراء
ّ
ّ
الحکمیة ،بیروت1437 ،
الکالمیة) ،دارالمعارف
الفیض الکاشــانی الفلســفیة و
ه.ق.
َ
گوپامــویّ ،
محمــد قــدرت اهلل ،تذکــرۀ نتائــج األفــکار ،تصحیــح :یوســف بیــگ
باباپور ،قم ،مجمع ذخائر اسالمی 1387 ،ه.ش.
الهیجی ،حســن بن عبدالرزاق ،رسائل فارســی حسن بن عبدالرزاق الهیجی،
تحقیق :علی صدرایی خویی ،میراث مکتوب ،تهران 1375 ،ه.ش.
الالهیجــی ،حســن بــن عبدالرزاق ،زواهــر الحکــم ،تحقیق و تصحیــح و تعلیق:
الشیخ عمار التمیمی ،مطبعة الثقلین ،بغداد 1436 ،ه.ق.
ّ
عبدالرزاق ،شــوارق اإللهام فی شــرح تجرید الــکالم ،ج  ،5تحقیق:
الالهیجــی،
ّ
ّ
ا کبر اسد علی زاده ،قم ،چاپ اول ،مؤسسه امام صادق(ع) 1430 ،ه.ق.
الالهیجــی ،مـ ّـا عبدالـ ّ
ـرزاق ،الکلمــة ّ
الطیبــة ،تصحیــح :حمید عطائــی نظری،
تهرانّ ،
مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران 1391 ،ه.ش.
ّ
ّ
الهیجــی ،مــا عبدالــرزاق ،گوهر مــراد ،تصحیــح و تحقیق :مؤسســۀ تحقیقاتی
امام صادق (ع) ،تهران ،نشر سایه 1383 ،ﻫ.ش.
الهیجی ،میرزا حسن ،شمع الیقین و آیینۀ دین ،به کوشش جعفر پژوم ،نشر
سایه ،قم 1387 ،ه.ش.
ُ
ّ
لکهنــوی ،آفتــابرآی ،تذکــرۀ ریــاض العارفیــن ،تصحیــح :ســید حســام الدین
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راشــدی ،انتشــارات مرکــز تحقیقــات فارســی ایــران و پا کســتان ،الهــور1361 ،
ه.ش.
ویلفــرد« ،آخریــن دورۀ معتزلــه :ابوحســین بصــری و مکتــب وی»،
مادلونــگِ ،
چاپ شــده در :مالصدرا ،منطق ،اخالق و کالم ،بنیاد حکمت اســامی صدرا،
تهران 1382 ،ه.ش.
ْ
ّ
عبدالجبــار
مانکدیــم ،احمــد بــن حســین (بــر روی جلــد منســوب بــه :قاضــی
معتزلی)[ ،تعلیق] شــرح األصول الخمسة ،تحقیق :عبدالکریم عثمان ،قاهره،
مکتبة وهبة 1427 ،ه.ق.

مبارک ،زكی ،عبقرية الشــريف الرضی 2 ،ج ،دار الجيل ،بیروت ،الطبعة الثانية،
 1408ه.ق.
ّ
ّ
مجلســی ،محمــد باقر ،حــق الیقین ،تصحیح :حســین نادری ،قم ،انتشــارات
امام عصر 1386 ،ه.ش.
ّ
ّ
ّ
المحقــق الحلی ،جعفر بن الحســن ،المســلک فی أصول الدیــن ،تحقیق :رضا
اســتادی ،چاپ دوم ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،مشهد،
 1379ه.ش.
ّ
ّ
ّ
ّ
المحقــق الحلی ،جعفر بن الحســن ،رســائل المحقــق الحلی ،بوســتان کتاب،
قم 1390 ،ه.ش.
ّ
مـ ّ
ـدرس تبریــزی ،محمدعلــی ،ریحانة األدب ،انتشــارات خیــام ،تهران ،چاپ
چهارم 1374 ،ه.ش.
ّ
ّ
مدرســی طباطبایــی ،حســین ،کتابیــات (مجموعــۀ مقــاالت در زمینــۀ
کتابشناسی)ّ ،
مؤسسۀ انتشاراتی زا گرس ،نیوجرسی 2009 ،م.
معینّ ،
محمد ،فرهنگ فارسی 6 ،ج ،انتشارات امیرکبیر ،تهران ،چاپ هشتم،
 1371ه.ش.
ّ
ّ
المفیــد ،محمــد بــن محمــد بــن النعمــان ،أوائــل المقــاالت فــی المذاهــب
ّ
محققّ ،
مؤسســۀ مطالعات اســامی دانشــگاه
والمختارات ،به اهتمام مهدی
تهران ،تهران ،چاپ دوم 1382 ،ه.ش.
السـ ُـیوری ،جمال ّ
المقــداد ُ
ّ
ّ
اإللهیــة فــی المباحــث
الدیــن ،اللوامــع
الكالميــة،
تحقیــق :قاضــی طباطبائ ـی ،نشــر بوســتان کتــاب قم ،قــم ،چــاپ دوم1380 ،
ه.ش.
َمک ِدرمــوت ،مارتیــن ،اندیش ـههای کالمی شــیخ مفیــد ،ترجمۀ :احمــد آرام،

مؤسسۀ چاپ و انتشارت دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ دوم 1384 ،ه.ش.
المالحمــی الخوارزمــی ،رکن ّ
الدیــن محمــود بــن ّ
محمــد ،المعتمــد فــی أصــول
َ ِ
ّ
الدیــن ،تحقیق ویلفــرد مادلونگ ،تهران  -برلین ،انتشــارات میراث مکتوب -

مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلين 1390 ،ه.ش.
ّ
المالحمــی الخوارزمی ،رکن ّ
الدین محمود بن ّ
محمد ،الفائق فی أصول الدین،
َ ِ
کدرموتّ ،
مؤسســۀ پژوهشــی
تحقیــق و مقدمــه :ویلفــرد مادلونــگ و مارتین َم ِ
حکمت و فلســفه با همکاری مؤسســۀ مطالعات اسالمی دانشــگاه آزاد برلین،
تهران 1385 ،ه.ش.
الموســویّ ،
محمد بن الحســین ،تلخیص البیان فی مجازات القرآن ،تلخیص
ّ
ّ
البیان فی َمجازات القرآن ،حققه :محمد عبدالغنی حسن ،الطبعة الثانیة ،دار
األضواء ،بیروت 1406 ،ه.ق.
ّ
دارالمور خ العربــی ،بیروت1431 ،
المهاجــر ،شــیخ جعفر ،أعــام الشــیعة 3 ،ج،
ﻫ.ق.
َمهدی هاشــم ،صالح ،المشهد الفلسفی فی القرن السابع الهجری (دراسة فی
ّ
ّ
فکر العلمة ابن المطهر الحلی و رجال عصره) ،مکتبة الثقافة الدینیة ،القاهرة،
 1426ه.ق.
ّ
ناجــی ،حامــد ،مدخــل «علــوی ،میــر ســید احمــد » ،دانشــنامۀ تخــت فــوالد
اصفهان ،ج  ،3مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد ،اصفهان 1389 ،ه.ش.
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ناشــناس ،خالصة النظر ،تحقیق و ّ
مقدمه :زابینه اشــمیتکه ،حســن انصاری،
َّ
مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران ،تهران 1385 ،ه.ش.
النجاشــی ،أحمــد بــن علــی ،رجــال النجاشــی ،تحقیــقّ :
ســید موســی شــبیری
زنجانی ،چاپ هشتمّ ،
مؤسسه نشر اسالمی ،قم 1427 ،ه.ق.
نــدری ابیانــه ،فرشــته ،تأثیرات ابن عربی بــر حکمت متعالیه ،انتشــارات بنیاد
حکمت اسالمی صدرا ،تهران 1386 ،ه.ش.
نصرآبادی ،میرزا ّ
محمد طاهر ،تذکره ،به ســعی وحید دســتجردی ،انتشــارات
ارمغان ،تهران 1317 ،ه.ش.
الوزیرّ ،
محمد بن ابراهیم ،ترجیح أسالیب القرآن علی أسالیب الیونان،
ّ
ّ
یوسف ّ
الشمری ،أ.م.د ،الحیاة
الفکریة فی الحلة خالل القرن التاسع الهجری،
دارالتراث ،النجف األشرف 1434 ،ه.ق.
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