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ِاشارات و تَنب�یهات ()3

تکنگاشتی گرانبها دربارۀ اندیشههای کالمی شریف مرتَضی
نخست�ین گام در تدوین اندیشهنامۀ کالمی َس ّید مرتَضی
تتبعی َ
ّ
نابسنده در باب اندیشۀ کالمی شریف مرتَضی
187-203

چکیده :سلسله مقاالتی که زیر عنوان « ِاشارات و
تَنب�یهات» منتشر میشود مجالی است برای طرح و تحریر
گون انتقادی و کتابگزارانه و تُراثپژوهانه
جستارهای گونه ِ
که هر یک از آن جستارها نوشتاری است کوتاه و مستقل در
ّ
باب موضوعی مشخص و ممتاز .بخش سوم از این مقاالت
مشتمل است بر سه یادداشت کتابگزارانه در ّ
معرفی و نقد
سه تکنگاشت شایان ّ
توجه دربارۀ اندیشههای کالمی
شریف مرتَضی (د 436 :ه.ق .).در مقالۀ «تکنگاشتی
گرانبها دربارۀ اندیشههای کالمی شریف مرتضی» کتاب
نوانتشار َ
حسین علی عبدالسا ِتر با نام «عقیدۀ شیعی و
ّ
کالم معتزلی :شریف مرتَضی و گفتمان امامی» معرفی
میشود .مقالۀ «نخست�ین گام در تدوین اندیشهنامۀ
کالمی َس ّید مرتضی» به بررسی نقاط ّ
قوت و ضعف کتابی
زیر عنوان ّ
«سید مرتضی» تألیف آقای علیرضا اسعدی
ّ
میپردازد .نوشتار «تتبعی نابسنده در باب اندیشۀ کالمی
شریف مرتَضی» مروری است انتقادی بر کتاب الشریف
ّ ً
َ
المرتضی متکلما نوشتۀ رؤوف احمد الش َّمری که در
آن بهطور خاص ،منابع نویسنده در پژوهش و گزارش آراء
کالمی َس ّید مرتَضی مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است.
کلید واژهها :شریف مرتَضی ،کالم امامیه ،اندیشههای
کالمی ،الحدود و الحقائق ،انقاذ البشر من الجبر و القدر.

Ishārāt wa tanbīhāt (Part III)
Hamid Ataei Nazari (Assistant Professor, Institute of Islamic Sciences and Culture)
Abstract: The series of essays published with
the title “Ishārāt wa tanbīhāt (pointers and
reminders)” is an opportunity to present various
writings such as critical reviews, book reviews,
and short communications and notes on the Islamic heritage, each of which is a short and independent essay on a specific and distinguished
topic. The third part of these articles consists
of three book reviews on the newly published
monographs on the theological thoughts of
Sharīf Murtaḍā (d: 436 AH). In the essay “Precious Monograph on Sharīf Murtaḍā’s Theological Thoughts”, the newly published book of
Hussein Ali Abdulsater entitled “Shiʿi Doctrine,
Muʿtazili Theology: al-Sharīf al-Murtaḍā and
Imami Discourse” is introduced. The essay
“The first step in compiling Sayyed Murtaḍā’s
theological thought” examines the strengths
and weaknesses of a book entitled “Sayyed Murtaḍā” written by Mr. Alireza Asadi. The essay
“Inadequate research on Sharif Murtaḍā’s Theological Thought” is a critical review of the book
“al-Sharīf al-Murtaḍā mutakalliman”, written
by Raʾūf Ahmad Al-Shammarī, in which the
author’s sources in the research and report of
Sayyed Murtaḍā’s theological views are specifically evaluated and criticized.
Keywords: al-Sharīf al-Murtaḍā, Imāmī Shī ʿī
kalām, Theological Thoughts, al-Ḥudūd wa
al-Ḥaqā‘iq, Inqādh al-Bashar min al-Jabr wa
al-Qadar.

)3( إشارات وتنبهيات
عطايئ نظري
ُ محيد
ّ
اإلسالمية
مساعد أستاذ يف املعهد العايل للعلوم والثقافة
 ّإن سلسـلة املقـاالت التي ننشـرها هنـا بعنـوان (إشـارات:اخلالصـة
ً
ّ
ّ جمـاال لطـرح وحتر يـر مقـاالت
نقد ّيـة خمتلفـة
وتنبهيـات) توفـر
ّ
ّ
واحد من هذه
واستعراضات للكتب
ٍ  حبيث ميتاز كل،وحبوث تراثية
ٍ
ّ املقاالت باالختصار واالستقالل واختصاصه بأحد املواضيع
املعينة
.واملمتازة
ّأمـا القسـم الثالـث مـن مقـاالت (إشـارات وتنبهيات) فهـو عبارة عن
ّ
ّ يفيـة بالكتب
ّ ثالثـة مقـاالت تعر
تغطي بالنقـد ثالثة مؤلفات جديرة
ّ
.)  هـ436 الكالمية للشر يف املرتىض (م
باالهتمام حول العقائد
ُ
ّ
ّ
املقالـة األوىل بعنـوان (كتـاب قيم حـول األفـكار الكالميـة للشـر يف
ً
ً
ّ )املرتضى
يقـدم فهيـا الكاتـب تعر يفـا بالكتـاب الـذي صـدر حديثـا
ّ
:حلسني عيل عبد الساتر بعنوان (العقيدة الشيعية والكالم املعتزيل
ّ
.)اإلمامية
ومقوالت
ُ الشر يف املرتىض
ّ
ّأما مقالة (اخلطوة األوىل يف تدو ين موسـوعة الفكر الكالمي للسـيد
ّ  يناقش الكاتب فهيا نقاط،)املرتىض
القوة والضعف للكتاب الذي
ّ
ّ
.(السيد املرتىض) والذي ألفه عيل رضا أسعدي
حيمل عنوان
ٌ
واف يف موضـوع الفكـر الكالمـي
غيـر
(جهـد
بعنـوان
األخيـرة
واملقالـة
ٍ
ًّ ً
ّ
 مير الكاتب فيه مرورا نقديا عىل كتاب (الشر يف،)للشر يف املرتىض
ً ّ
ّ ما) من تأليف رؤوف أمحد
ّ ،الشمري
يقي الكاتب فيه
املرتىض متكل
ّ
ّ بشكل
ّ
الكالمية
خاص مصادر املؤلف يف حتقيق واستعراض اآلراء
ٍ
ً
ّ
ّ
.النقدية حول املوضوع
 مبديا مالحظاته،للسيد املرتىض
ّ
ّ
 اآلراء، كالم اإلماميـة، الشـر يف املرتضى:املفـردات األساسـية
ّ
. إنقاذ البشر من اجلبر والقدر، احلدود واحلقائق،الكالمية
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َ
تکنگاشتی گرانبها دربارۀ اندیشههای کالمی شریف مرتضی

Hussein Ali Abdulsater, Shiʿi Doctrine, Muʿtazili Theology: alSharīf al-Murtaḍā and
Imami Discourse, Edinburgh, Edinburgh University Press,
2017, vii + 246 pp.

در چند دهۀ اخیر ،تاریخ و اندیشههای مکتب ّ
تشیع و عالمان شیعی
شهـای روزافزونی در مجامـع و محافل علمی مغربزمین
موضـوع پژوه 
بـوده اسـت بگونـهای کـه اکنـون برتر یـن تحقیقـات در برخـی از مسـائل
ّ
مربوط به حوزۀ شیعهپژوهی را باید در میان همین جستارهای محققان
غربی سراغ گرفت .این پژوهشهای پرشمار که ّ
البته از حیث ّ
کیفیت
و مرتبـت علمـی بسـیار گونا گـون و متفاوتانـد ،بهتدر یـج ،بـه رتبـۀ
ّ
مرجعیـت
مهمتر یـن مأخـذ شیعهشناسـی ارتقـاء خواهـد یافـت و مقـام
معرفی ابعاد مختلف تش ّـیع احراز خواهد کردّ .
علمی را در عرصۀ ّ
تنزل سـطح تحقیقات شیعهشناسـانه
در قلمرو پژوهشهای فارسی _ عربی از یکسو ،و تقویت و گسترش این دست تحقیقات در مراکز علمی
ً
ّ
وضعیتی در حوزۀ شـیعهپژوهی شـده اسـت .طبعا منظور از
غربی از سـوی دیگر ،موجب پیدایی چنین
این سخن آن نیست که هرچه در مراکز علمی غربی در زمینۀ شیعهشناسی نگاشته میشود ژرف است
و دقیق و صحیح ،و آنچه در مجامع علمی کشـورهای مسـلمان نشـر مییابد ضعیف اسـت و سـطحی و
ّ
کممایه .روشـن اسـت که در میان هر دو دسـته از تحقیقات ،هم آثار عالمانه و محققانه وجود دارد و هم
ّ
ّ
ّ
نگاشـتههای ناشـیانه و غیـر محققانـهّ .امـا ا گـر کل ّیـت و مجمـوع پژوهشهـای انجـام گرفتـه را مـد نظـر قرار
ّ
مرجعیت یافتن تحقیقات غربی در عرصۀ شیعهشناسـی در آیندۀ نزدیک
دهیم و منصفانه برسـنجیم،
دور از انتظار نخواهد بود.
َ َّ
ّ
محکومیـت مـا بـه «تکدی علمـی» و «حاجتخواهـی» از تحقیقات غربی در
براینـد ایـن فراینـد در آینـده
ً
حوزۀ شـناخت تش ّـیع اسـت .طبعا برای جبران این عقبافتادگی چارهای جز ارائۀ جسـتارهای عالمانۀ
ّ
بالنـده و فزاینـده در ّ
معرفـی جنب ههـای مختلـف شـیعه بـه زبان علمی امروزین نیسـت و محققان شـیعی
باید با بذل جهد و نهایت سـعی مکتوباتی روشمند و مایهور فراهم آورند .موضوع نوشـتار حاضر ّ
معرفی
ّ
یکی از همین جسـتارهای ارجآور و محققانه در زمینۀ کالم شـیعی اسـت که چندی پیش بهطبع رسـید
ّ
و خوشـبختانه منبعـی ارزشـمند را بـرای شـناخت اندیشـههای کالمـی دانشـمند و متکلـم شـهیر امامـی،
َ
مرتضی معروف به َع َلم ُ
الهدی (د 436 :ه.ق ).در دسترس ارباب حاجت قرار داد.
شریف
َ
مرتضی و گفتمان امامی» نوشتۀ َ
حسین علی عبدالسا ِتر که
کتاب «عقیدۀ شیعی و کالم معتزلی :شریف
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در سـال  2017میالدی از سـوی دانشـگاه ادینبورو در اسـکاتلند منتشـر شده است نخستین تکنگاشت
َ
دانشـورانه و مبسـوط در بـارۀ اندیشـهها و نگاشـتههای کالمـی َس ّـید مرتضـی بـه زبـان انگلیسـی بهشـمار
میآیـد .ایـن کتـاب ،در اصـل ،پایاننامـۀ دکتری نامبرده در دانشـگاه ِییل بوده اسـت که در سـال  2013از
ّ
آن دفـاع کـرده 1و اینـک بـا بازنگـری و بازنـگاری کلی بهچاپ رسـیده اسـت .کتاب مزبـور در  246صفحه
ّ
تألیف شده است و افزون بر مقدمه و نتیجه دارای شش فصل به شرح زیر است:

َ
 )1شرح احوال و آثار شریف مرتضی:
• زمینۀ تاریخی
• شرح حال
• مجموعۀ آثار و نگاشتهها
• تألیفات ّ
مهم و برجسته
َ
• دستهبندی آثار و مکتوبات شریف مرتضی
َ
• کتابشناسی آثار شریف مرتضی
 )2خدا و جهان:
ّ
• خطوط و مسائل کلی معرفتشناسانه :علم ،نظر ،عقل ،دلیل
ّ
ّ
• خطوط و مسائل کلی وجودشناسانه :معانی ،صفات ،عل ّیت
• خطوط و مسائل ّکلی کالمی :وجود و صفات خداوند و ّ
نظریۀ «احوال»
ّ )3
نظریۀ اخالق و عدل الهی
 )4انسان و خاستگاههای تجربۀ دینی
 )5امامت و نیاز به رهبری اخالقی
ُ
 )6ن ُب ّوت و ارزش هدایت الهی
نویسـنده در خصـوص عنـوان کتـاب ،یعنـی « »Shiʿi Doctrine, Muʿtazili Theologyایـن نکتـه را یـادآور
شـده کـه در اینجـا اصطلاح « »Doctrineناظـر بـه «محتـوا و عقائـد و آموزههای یک مکتب کالمی» اسـت
در حالی که مراد از اصطالح « »Theologyبطور خاص «روش کالمی» یک مکتب است 2 .بر این اساس،
برگردان دقیقتر نام کتاب مورد بحث «عقیدۀ شیعی و روش کالمی معتزلی» خواهد بود.
1. Abdulsater, Hussein Ali, ‘The climax of speculative theology in Būyid Shīʿism: The contribution of al-Sharīf al-Murtaḍā’. PhD dissertation, Yale University, 2013.
2. Abdulsater, Hussein Ali, Shi'i Doctrine, Mu'tazili Theology: al-Sharif al-Murtada and Imami Discourse, p. 12.
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َ
کتاب یادشده ،پژوهشی است توصیفی _ تحلیلی _ تطبیقی دربارۀ دیدگاههای کالمی شریف مرتضی.
َ
عبدالسـاتر در این اثر هم ایسـتارهای َس ّـید مرتضی را در خصوص موضوعات اصلی و بنیادین اعتقادی
توصیـف و گـزارش میکنـد ،هـم بـا بررسـی ریشـ ه و پیشـینه و زمینههـای تاریخـی پیدایـی آراء کالمـی بـه
تحلیـل نظرگاههـای او در مسـائل مختلـف اعتقـادی میپـردازد و علـل و دالیـل گرایـش َع َلم ُ
الهـدی را بـه
مواضـع اعتقـادی خـاص برمیرسـد ،و هـم دیدگا ههـای وی را در موضوعـات گونا گـون بـا نظرهـا و مواقف
ّ
متکلمـان برجسـتۀ امامـی و معتزلـی همعصـر او مقایسـه و مقارنـه مینمایـد .بدینسـان ،اثر مزبـور مأخذ و
َ
مرجعی است پرفائده و ارزنده که افزون بر تشریح و تبیین ّ
کلیات نظام کالمی شریف مرتضی خصائص
اندیشـگی و ویژگیهـای روش و مذهـب کالمـی او را نیـز بازمینمایـد .همچنیـن ،نویسـنده در ایـن کتاب
َ
امامیه پرداخته و تکوین ّ
مرتضی در تأسـیس نظامی خاص از باورهای اعتقادی ّ
خاص
به نقش شـریف
َ
ّ
هویـت اعتقـادی ّ
امامیـه (یـا «گفتمـان امامـی») را در آثـار کالمـی شـریف مرتضـی در زمینه و بسـتر مواجهه
بـا مکتـب اعتـزال بررسـی نمـوده اسـت 3.ازهمینروسـت که عبدالسـاتر کتـاب خود را «نگرشـی خاص به
نگرش ّ
4
خاص شریف مرتضی به کالم امامی» توصیف کرده است.
گذشـته از مباحـث پیشـگفته ،تحلیـل و بررسـی ارتبـاط و تعامـل فکـری میـان ّ
امامیـه و معتزلـه و بهطـور
َ
مرتضـی از مکتـب معتزلـه موضـوع ّ
مهـم دیگری اسـت که عبدالسـاتر در
خـاص مسـئلۀ اثرپذیـری شـریف
ّ
تحقیـق خـود بـدان پرداختـه اسـت .او در مقدمـۀ کتابـش ابتـدا بـه دو دیـدگاه اصلـی در این زمینـه ،یعنی
ّ
متکلمان امامی ،و در مقابل آنّ ،
ّ
نظریۀ استقالل عقائد
نظریۀ اخذ و اقتباس دیدگاههای معتزله از سوی
ّ
امامیه از کالم معتزله با وجود مشابهتهای عقیدتی بنیادین میان آندو اشاره کرده است .به گفتۀ وی
حامیان ّ
نظریۀ اسـتقالل کالم شـیعه از مکتب معتزله ،یا احادیث ّ
ائمه (ع) را به عنوان بنیادهای نظری
باورهای شیعه در باب اصول اعتقادی لحاظ میکنند که با وجود آنها هیچ نیازی به استمداد از منابع
ّ
خارجـی همچـون کالم معتزلـه نبـوده اسـت ،یـا بـر اسـتقالل فکـری متکلمـان نخسـتین امامـی کـه جریان
ّ
5
متقدم ّ
امامیه با آنها آغاز شد تکیه مینمایند.
کالم
ً
ّ
به نظر عبدالسـاتر ،اساسـا توصیف یک «ارتباط» به «تأثیر» آنگاه که به حد «وابسـتگی اندیشـهها» برسـد،
با دشـوار یهایی مواجه اسـت .برخی از این مشـکالت ،ناشـی از مالحظات روششناسـانه اسـت به این
یتـوان هیـچ قواعـد دقیقـی بـرای اثبـات ّ
واقعیـت «تأثیـر» بهنحـو قطعـی در نظـر گرفـت .بهطـور
معنـا کـه نم 
ّ
کلـی بـرای اثبـات یـک «اثرگـذاری» یا «تأثیرپذیری» وجود شـواهد خارجی و داخلی ضروری اسـت؛ یعنی
ّ
محلـی را بررسـی نمـود تـا امـکان تعامـل میان ّ
سـنتها و
نهـای
هـم بایـد تح ّـوالت زمانـی و تاریخـی و تقار 
نویسـندگان مختلـف را آزمـود ،و هـم بایـد مشـابهتهای مفهومـی و همانندیهـای متنی را مـورد مطالعه
3. Ibid, p. 8.
4. Ibid.
5. Ibid, 2-3.
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ّ
ّ
ً ّ
قرار داد تا احتمال تحقق همسانیها و شباهتهای صرفا اتفاقی را تا حد امکان از میان برد.

6

َ
مرتضی به ّ
َ
سنت کالم امامی و نیز حدود
حسین علی عبدالسا ِتر به منظور بررسی میزان وابستگی شریف
اثرپذیری او از کالم معتزله به مقایسۀ دیدگاههای وی با اندیشههای شیخ مفید و شیخ طوسی از سویی
ّ
عبدالجبار معتزلی از سـوی دیگر پرداخته اسـت و ِنقاط اشـتراک و اختالف عقیدتی میان
و آراء قاضی
آنها را در چهار بخش برشمردهِ .1 :نقاط اشتراک عقیدتی میان همۀ آنهاِ .2 ،نقاط اشتراک عقیدتی میان
َ
ّ
عبدالجبـار بدانهـا معتقـد نیسـتِ .3 ،نقاط اشـتراک عقیدتی میان
مفیـد و مرتضـی و طوسـی کـه قاضـی
َ
عبدالجبـار کـه شـیخ مفیـد آنهـا را نپذیرفتـه اسـت .4 ،عقائدی (مثل ّ
ّ
نظریـۀ َصرفه) که
مرتضـی و قاضـی
َ
فقط مرتضی باور داشته و مفید و طوسی و قاضی بدانها معتقد نبودهاند .او سپس نتیجه میگیرد که در
ّ
ّ
َ
زمینۀ عقائد امامی ،شریف مرتضی تا حد زیادی اصطالحات و اندیشههای متکلمان عقلگرای پیش
از خـود را حفـظ کـرده اسـت ولـی آنهـا را بگونـهای متفاوت از پیشـینیان بکار برده اسـتّ .اما در خصوص
َ
کالم معتزلـی ،آثـار َس ّـید مرتضـی نوعـی دیگـر از اثرپذیـری را نشـان میدهـد .او از اسـتداللهای معتزلیـان
بصری که از منظر وی به نتایج نادرسـتی میانجامد ،پیروی نکرده اسـت .او همچنین گاه نا گزیر شـده
در برخی از دیدگاههای معتزله اصالحات و تغییراتی را ایجاد کند تا آنها را با عقائد تثبیتشـدۀ ّ
امامیه
7
َ
سـازگار و موافـق سـازد .در نهایـت ،بـه نظـر میرسـد که از نگاه عبدالسـاتر ،شـریف مرتضـی صورت کالم
اعتزالـی را پذیرفتـه اسـت ،ولـی بـا محتـوای آن چنـدان موافـق نیسـت یـا اینکـه پـس از اعمـال اصالحاتـی
در اندیشـههای معتزلـی آنهـا را قبـول کـرده اسـت .راقـم ایـن سـطور تأثیـرات فراگیرتـر کالم معتزلـه بـر نظـام
َ
کالمی امامیه و از جمله بر مکتب َس ّـید مرتضی را در نوشـتاری دیگر بهنحو مسـتوفی بررسـی کرده اسـت
و بر اثرپذیری کالم ّ
امامیه از «گفتمان معتزلی» در ادوار مختلف تا پیش از عصر صفویه تأ کید نموده.

8

چنانکـه نویسـندۀ اث ِـر تحـت بررسـی ،خـود ،خاطرنشـان کـرده اسـت ،بـه دلیـل پـارهای محدودیتهـا و
َ
مالحظـات ،در کتـاب وی تنهـا برخـی از موضوعـات اساسـی و بنیادیـن در نظـام کالمـی شـریف مرتضی
ّ
مشـخص مربوط به ّ
هویـت ّ
امامیه
(همچـون معرفتشناسـی ،صفـات الهـی و امامـت) و نیـز عقائـد بطـور
(مثل امامت و مغفرت الهی) مجال طرح یافته و بررسی شده است .همچنین ،در این اثر به آن دسته از
َ
َ
عقائد و استدال لهای کالمی َس ّید مرتضی (همچون آراء وی در زمینۀ امامت و اعجاز قرآن) که اصالت
9
اندیشـههای او را در قیـاس بـا دو س ّـنت امامـی و معتزلـی آشـکار میسـازد ّ
توجـه ویـژه شـده اسـت .در
َ
نتیجه ،پژوهش عبدالساتر تنها بر عناصر بنیادین نظام کالمی شریف مرتضی متمرکز است و جستاری
فراگیر در تمام موضوعات کالمی نیست.
6. Ibid, pp. 5-6.
7. Ibid, p. 215.

 .8در ایـن خصـوص نگر یـد بـه :عطائـی نظـری ،حمیـد« ،کالم شـیعی و گفتمـان معتزلـی (مالحظاتـی در بـاب مسـألۀ تأثیرپذیـری کالم
ّ
ّ
امامیه از کالم معتزله)» ،مجلۀ آینه پژوهش ،سال  ،28ش  ،168 _ 167آذر تا اسفند  ،1396صص .40 _ 3

9. Abdulsater, Hussein Ali, Shi'i Doctrine, Mu'tazili Theology: al-Sharif al-Murtada and Imami Discourse, p. 8.
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یکـی از امتیـازات و ِنقـاط ق ّـوت کتـاب عبدالسـاتر ّ
توجـه وی اسـت بـه نگرشهـا و نگارشهـای گروهـی
َ
از عالمـان امامـی و معتزلـی کـه در تعامـل نزدیـک بـا َس ّـید مرتضـی بودهانـد .شـیخ مفیـد ،شـیخ طوسـی،
ّ
َ
ّ
عبدالجبار و حلقۀ شاگردان او چون ابن َم ّت َو یه و مانکدیم و ابورشید نیشابوری در زمرۀ متکلمانی
قاضی
َ
10
ّ
َ
ُ
هسـتند کـه ایسـتارهای آنـان بـرای مقایسـه با نظرگا ههـای علمالهدی مد نظر نویسـنده قرار گرفته اسـت.

َ
بـا ایـن وصـف ،در کتـاب مز بـور بـه اثرگـذاری شـریف مرتضی بر پیروانش کمتر پرداخته شـده و بجز شـیخ
َ
طوسـی ،آثار سـایر حامیان و تابعان مکتب کالمی شـریف مرتضی همچون ابوالصالح حلبی و ابن ُزهرۀ
ّ
الدیـن ُمقـرئ نیشـابوری که آشـکارا در چارچوب ّ
سـنت و مکتب کالمـی وی قلم میزدند
حلبـی و قطب
چندان بررسی نشده است.

بـه هـر روی ،کتـاب عبدالسـاتر هماکنـون یگانـه مرجـع مبسـوط و درخـور ّ
توجـه بـرای ّ
معرفـی دیدگاههـا و
َ
مرتضـی و نیـز کالم متق ّـدم ّ
امامیـه بـه مخاطبـان انگلیسـیزبان اسـت .در واقـع ،تا
مکتـب کالمـی شـریف
َ ّ َ
پیش از نگارش این اثر ،تنها تحقیقاتی محدود و معدود دربارۀ سـید مرتضی و اندیشـههای کالمی او در
زبان انگلیسـی منتشـر شـده بود که مهمترین آنها فصلی اسـت کوتاه از کتاب مارتین َمک ِدرموت دربارۀ
َ
اندیشههای کالمی شیخ مفید که در آن به مقایسۀ آراء کالمی شریف مرتضی با نظرگاههای شیخ مفید
در اه ّـم مسـائل کالمـی پرداختـه اسـت 11.بـا انتشـار کتـاب «عقیـدۀ شـیعی و کالم معتزلـی» بهطـور حتـم
ّ
َ
محققـان غر بـی بـا کالم ّ
امامیـه و شـریف مرتضـی افزو نتـر خواهد شـد و زمینۀ بهتری بـرای انجام
آشـنایی
تحقیقات بیشتر در این حوزه فراهم خواهد آمد.
سـرانجام اینکه نوشـتاری کتابگزارانه بر کتاب عبدالسـاتر به قلم ُم ِشـگ آسـتریان نیز منتشـر شـده اسـت
کـه مـروری اسـت کوتـاه بـر ایـن اثـر بـا تأ کیـد بـر جنبههـای نوآورانۀ آن همچـون ّ
توجه بـه شـرایط اجتماعی _
َ
شهـای کالمـی شـریف مرتضـی 12.نیـز درخـور ذکر اسـت که کتـاب «عقیدۀ
تاریخـی در تحلیـل آراء و گرای 
َ
شـیعی و کالم معتزلـی :شـریف مرتضـی و گفتمـان امامـی» در سـال  1397بـه عنـوان یکـی از برگزیـدگان
بیسـت و ششـمین دورۀ جایـزۀ جهانـی کتـاب سـال جمهـوری اسلامی ایـران ّ
معرفی گردیـد .امید میرود
برگـردان فارسـی اسـتواری از ایـن کتـاب ارزنـده نیز فراهـم آید تا جامعۀ علمی ایـران ،و بهویژه عالقهمندان
به کالم شیعی از دستاوردهای آن بهرهمند گردند.

***

10. Ibid, p. 9.

 .11نگر یـد بـهَ :مک ِدرمـوت ،مارتیـن ،اندیشـه هـای کالمـی شـیخ مفیـد ،ترجمـۀ احمـد آرام ،چـاپ دوم ،تهـران ،دانشـگاه تهـران1384 ،
ش ،.صص .519 _ 491

12. Asatryan, Mushegh, “Hussein Abdulsater, Shiʿi Doctrine, Muʿtazili Theology: al-Sharif al-Murtada and Muʿtazili
Discourse” (Edinburgh University Press, 2017), al-Abhath 67 (2019), pp. 1-3.

باتک یسرربودقن
 (3تاهیبنَتو تاراشِااا

194

آینۀپژوهش 185
سال سیویکم ،شمارۀپنجم ،آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

َ
نخستین گام در تدوین اندیشهنامۀ کالمی َس ّید مرتضی
علیرضـا اسـعدی ،سـید مرتضـی ،پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلامی،
قم 1391 ،ش 408 ،.ص.
ّ
بخـش چشـمگیری از آثـار علمـی برجـا مانـده از عالـم و متکلـم نامـور
َ ّ َ
مرتضی َع َلم ُ
الهدی (د 436 :ه.ق ).تألیفات و مکتوبات
د
امامی ،سـی 
َ
کالمی اوسـت .میراث کالمی سـترگ شـریف مرتضی گنجینهای است
گرانسـنگ از باورها و عقائد شـیعی که دومین مکتب کالمی خردگرای
برجسـته و فراگیـر در ّ
امامیـه را پـس از مکتـب اسـتادش شـیخ مفیـد (د:
 413ه.ق ).بازتاب میدهد .بررسی دقیق و کامل مجموع نگاشتههای
َع َلم ُ
الهـدی در علـم کالم و تدویـن اندیشـهنامهای جامـع از ایسـتارهای
اعتقـادی وی یکـی از بایسـتههای کنونـی در حـوزۀ پژوهشهـای کالمی
ّ
امامیـه اسـت .تالشهایـی کـه تا پیـش از این در بـاب پژوهش و گزارش

َ
اندیشـههای کالمـی شـریف مرتضـی صـورت گرفتـه اسـت معدود و محـدود بوده و اغلـب ،ثمراتی ناقص
َ ّ َ
و ن َـارس در پـی داشـته اسـت .بـا ّ
د مرتضـی در دانـش کالم و
توجـه بـه حجـم قابلمالحظـۀ نوشـتههای سـی 
دشـواری درک و تحلیـل آنهـا ،گـردآوری هرگونـه اندیشـهنامۀ کالمـی ّ
تـام و تمـام و دقیـق از بـرای وی کاری
ُ
اسـت گسـترده و صعـب کـه مسـتلزم سـالها تحقیـق عالمانـه و ژرف در مکتوبـات خـرد و کالن اوسـت.
َ
پژوهشگر این عرصه باید واجد شرایطی چون آشنایی کافی با نگاشتههای َس ّید مرتضی و توانایی عالی
یهـای وافـی را در خصـوص اندیشـهها و نوشـتههای معتزلیـان عصـر او نیـز
بـرای فهـم آنهـا باشـد و آ گاه 
َ
دارا باشـد .تا زمان تدوین و تألیف یک اندیشـهنامۀ کالمی اسـتوار و درخور شـأن شـریف مرتضی باید به
ّ
تحقیقات انتشار یافته در این زمینه ّ
توجه نمود و آثار محققانه در این باب را ارج نهاد.
نوشـتار حاضـر مـروری اسـت بـر نخسـتین جسـتار مسـتقل و تـا حـدودی مبسـوط در زبـان فارسـی در بـارۀ
َ
اندیشـههای کالمـی شـریف مرتضـی کـه بـه قلـم آقـای علیرضـا اسـعدی نگاشـته شـده و زیر عنوان «سـید
مرتضـی» از سـوی پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلامی نشـر یافتـه اسـت 13.ایـن کتـاب در  408صفحـه و
ُ
در قالـب نـه فصـل تألیـف شـده اسـت .نویسـنده در فصـل نخسـت کتـاب بـه مـروری کوتـاه بـر احـوال و
َ
مرتضـی و ّ
ّ
معرفـی مختصـر اسـتادان و شـاگردان
وضعیـت تاریخـی _ اجتماعـی _ فرهنگـی عصـر شـریف
و آثـار وی پرداختـه اسـت .فصـل دوم کتـاب بـه ارائـۀ توضیحاتـی دربـارۀ دانـش کالم و فرقههـای کالمـی و
َ
مرتضی در پرداخت به علم کالم و نیز مسألۀ نسبت اعتزال به َع َلم ُ
الهدی اختصاص یافته
روش شریف
َ ّ َ
لهـای سـوم تـا نهـم کتـاب نیز بهترتیـب موضوعات زیـر را از دیدگاه سـید مرتضی
اسـت .نویسـنده در فص 
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بررسـی کـرده اسـت :معرفتشناسـی ،وجودشناسـی و جهانشناسـی ،خداشناسـی ،انسانشناسـی،
ُ
ن ُب ّوت ،امامت ،وعد و وعید یا معادشناسی.
کتـاب یادشـده را ِنقـاط ق ّـوت و ضعـف چنـدی اسـت کـه بهاجمـال بدانها اشـارت مـیرود .ارائۀ گزارشـی
ّ
َ
فراگیـر از اندیشـههای شـریف مرتضـی در موضوعـات مختلـف و متعـدد کالمـی بهگونهای که ایسـتار وی
را در خصوص مسـائل گوناگون اعتقادی تبیین نماید و خواننده را ،هر چند بهاختصار ،از دیدگاه َس ّـید
َ
مرتضـی آ گاه کنـد ،مهمتریـن ویژگـی نیـک و شـایان تقدیـر ایـن اثـر اسـت .همچنیـن ،مقایسـۀ آراء کالمی
ّ
َ
شـریف مرتضـی بـا نظرگا ههـای دو متکلـم برجسـتۀ همعصـر وی ،یعنـی شـیخ مفیـد (د 413 :هـ.ق ).و
ّ
عبدالجبـار معتزلـی (د 415 :هـ.ق ).در بسـیاری از مسـائل ،نقطـۀ ّقـوت دیگـری بـرای کتـاب مورد
قاضـی
ّ
بحـث بهشـمار میآیـد .در عیـن حـال ،اثـر مز بـور بـر کاسـتیها و نادرسـتیهای قابـل توجهـی نیـز مشـتمل
اسـت کـه از ارج و ارزش و اعتبـار آن میکاهـد .بـروز پـارهای از ایـن نقائـص و خطاهـا در چنیـن پژوهشـی
َ
دشـوار کـه نخسـتین اثـر و قـدم در عرصـۀ تدو یـن و تبییـن دیدگاههـای کالمـی شـریف مرتضـی بهحسـاب
میآید طبیعی مینمایدّ .اما بعض دیگر از اشـکاالت موجود و ایرادات مشـهود در کتاب ناشـی اسـت از
ً
تتبع کافی در نگاشتههای َع َلم ُ
شتابزدگی و عدم ّ
تأمل و ّ
الهدی که طبعا با امعان نظر و تحقیق و تدقیق
بیشتر قابل دفع و رفع بود.
ّ
َ
چنانکه پیشتر اشارت رفت ،شریف مرتضی بنیانگذار و صاحب مکتب کالمی مستقل و متمایزی در
ّ
ّ
ـفی خواجـه نصیرالدین طوسـی (د 672 :ه.ق).
کالم امامیـه اسـت کـه تـا دورۀ تأسـیس مکتـب کالم فلس ِ
ّ
َ
نظام کالمی غالب و مسلط در عرصۀ کالم شیعی بوده است .طریقه و مسلک کالمی مرتضی با مذهب
اسـتادش شـیخ مفیـد تفـاوت و تمایـز بسـیار دارد و پیـروی عالمان امامی برجسـتهای چون شـیخ طوسـی
َ
(د 460 :هـ.ق ).و ابوالصلاح َحلبـی (د 447 :هـ.ق ).از وی موجـب تثبیـت و اسـتقرار مکتـب کالمـی او
َ
َ
در میـان ّ
امامیـه گردیـد .گرایـش َس ّـید مرتضـی بـه پـارهای از نگرشهـا و مبانـی کالم معتزلیـان َبهشـمی که
ّ
بهگونـهای موجـب واگرایـی او از نظـام کالمـی شـیخ مفیـد شـد ،صبغـۀ اعتزالـی کالم ّ
امامیـه را نیـز شـدت
بخشید و «گفتمان معتزلی» را در کالم ّ
امامیه ترویج و تقویت نمود.

14

َ
غفلـت از نکتـۀ مهـم و بنیادیـن پیشـگفته در بـارۀ جایـگاه مکتـب کالمـی شـریف مرتضـی در تاریـخ کالم
ّ
امامیه یکی از اشـکاالت بارز کتاب تحت بررسـی این نوشـتار اسـت .شوربختانه در کتاب سید مرتضی
َ
ّ
مشـخص و ممتـاز مورد ّ
مرتضـی در مقـام ّ
توجه قـرار نگرفته
مؤسـس یـک مکتـب کالمـی
آراء و آثـار شـریف
َ
َ
است .در هیچ موضع از کتاب مورد گفتوگو از علم ُ
الهدی به عنوان بنیانگذار مکتبی کالمی در ّ
امامیه
ً
َ
یاد نشـده و به نظر میرسـد نویسـندۀ آن اساسـا به این مقام و مرتبت َس ّـید مرتضی واقف نبوده اسـت .در
 .14در ایـن خصـوص نگر یـد بـه :عطائـی نظـری ،حمیـد« ،کالم شـیعی و گفتمـان معتزلی (مالحظاتـی در باب مسـألۀ تأثیرپذیری کالم
ّ
ّ
امامیه از کالم معتزله)» ،مجلۀ آینه پژوهش ،سال  ،28ش  ،168 _ 167آذر تا اسفند  ،1396صص .40 _ 3
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ّ
َ
واقـع ،چنانکـه از عبـارات کتـاب برمیآیـد ،مؤلـف محتـرم شـریف مرتضـی را نـه بانـی یـک مکتب کالمی
مسـتقل بلکـه از پیـروان مذهـب و روش کالمـی شـیخ مفیـد قلمـداد نموده اسـت و در نتیجـه ،در پژوهش
َ
مرتضـی را در تاریـخ کالم ّ
امامیـه بدرسـتی تبییـن و ترسـیم نکـرده اسـت.
خـود نقـش و جایـگاه شـریف
ّ
نویسـنده ّ
حتـی آنجـا کـه بـه بحـث از گرایـش متکلمـان ّ
امامیـه بـه معتزلـه پرداخته اسـت ،به انـکار چنین
َ
گرایشی در َس ّید مرتضی گراییده و آن را بطور مطلق نفی کرده است 15.این در حالی است که مقایسۀ آراء
َ
َ َ
ـمی
و آثـار شـریف مرتضـی بـا نظرگا ههـای کالمی شـیخ مفید و نیز نگرشها و نگاشـتههای معتزلیان بهش ِ
عصـر وی آشـکارا دوری او را از دسـتگاه کالمـی شـیخ مفیـد و نیـز تمایلـش را بـه گفتمـان کالمـی معتزلـه و
بهرهیابی آ گاهانه و سـنجیدۀ او از سـبک و قالب و شـیوۀ پرداخت ّ
خاص معتزلیان به دانش کالم نشـان
َ
میدهـد .بـاری ،شـریف مرتضـی هیچـگاه معتزلی نبود و منظومۀ فکری معتزله را دربسـت نپذیرفت؛ ّاما
ّ
تـا آنجـا کـه بـا باورهـای مسـلم شـیعی در تعـارض نمیافتـاد از «گفتمـان معتزلـی» بهرهیـاب بـود؛ یعنـی در
خاص معتزله در کالمورزی و ذهن و زبان و بیان ّ
پرداخت به علم کالم از شیوۀ نگرش و نگارش ّ
خاص
آنان استفاده میکرد.
اشـکال قابـل طـرح دیگـر در خصـوص کتـاب سـید مرتضـی اسـتناد نگارنـدۀ ارجمنـد آن اسـت بـه برخـی
ّ
ّ
َ
آثـار مجعـول و ناموث ِـق منسـوب بـه شـریف مرتضـی .یکـی از مقدمـات ضـروری تحقیـق در اندیشـهها و
ّ
ّ
نگاشتههای هر متکلمی شناسایی تمامی آثار کالمی وی و سپس بازشناسی و تمییز آثار اصیل و موثق
او از تألیفـات جعلـی و نامعتبـر اسـت .واضـح اسـت کـه بـر اسـاس منابـع غیـر اصیـل و نامعتبـر نمیتـوان
ّ
پژوهشـی اسـتوار و گزارشـی درسـت از آراء یـک متکلـم ارائـه کـرد .در کتـاب مـورد بحـث ،نگارنـده در
َ
موضوعات مختلفی برای بازگفت و تبیین تعاریف َس ّید مرتضی از اصطالحات کالمی به رسالۀ الحدود
و الحقائق 16استناد نموده که نادرستی انتساب آن به وی از چندی قبل آشکار و ثابت شده است 17.در
موارد قابل ّ
توجهی تعاریف و شرح مصطلحات مطرح در رسالۀ الحدود و الحقائق از اساس با تعریفاتی
َ
کـه شـریف مرتضـی از همـان اصطالحـات در آثـار اصلـی و اصیلـش ارائـه کـرده اسـت سـازگار و همخـوان
ّ
َ
نیست و اندکی دقت بدین تمایزات و تفاوتهای اساسی عدم انتساب رسالۀ مزبور را به َس ّید مرتضی
 .15اسعدی ،علیرضا ،سید مرتضی ،صص .94 _ 91
السـید أحمـد ُ
 .16چـاپ شـده در :الموسـوی ،علـی بـن الحسـین ،رسـائل الشـریف المرتضـی ،ج  ،2تقدیـمّ :
الح َسـینی ،إعـداد :الس ّـید
مهدی الرجائی ،قم ،دارالقرآن الکریم 1405 ،ق ،.صص 289 _ 259؛ «چهار فرهنگنامۀ کالمی از شیخ طوسی و دیگران» ،گردآوری
شپـژوه ،چـاپ شـده در :الذکـری األلفیـة للشـیخ الطوسـی ،ج  ،2دانشـگاه فردوسـی ،مشـهد 1350 ،ش،.
و تصحیـح :محمدتقـی دان 
صص .181 _ 149
 .17نادرستی انتساب رسالۀ الحدود و الحقائق به شریف َ
مرتضی در تحقیقات زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
انصاری ،حسن« ،الحدود والحقائق؛ کتابی که از شريف مرتضی نيست» ،منتشرشده در:
https://ansari.kateban.com/post/1930

Abdulsater, Hussein Ali, ‘The climax of speculative theology in Būyid Shīʿism: The contribution
of al-Sharīf al-Murtaḍā’. PhD dissertation, Yale University, 2013, pp. 61-71.

ّ
الفقیه العاملیّ ،
محمدتقی« ،الحدود والحقائق من کالم الشریف المرتضی» ،چاپ شده در :مجلۀ کتاب شیعه ،سال پنجم ،شمارۀ
ّاول و دوم ( ،)10 _ 9بهار تا تابستان  1393ش ،.صص .289 _ 286
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روشـن مینمایـد .نویسـندۀ کتـاب سـید مرتضـی ّ
البتـه در مـواردی خود نیـز ملتفت چنین ناسـازگار یها و
َ
اختالفاتی شـده اسـت .برای نمونه ،به هنگام بحث از تعریف «روح» از دیدگاه شـریف مرتضی نویسـنده
یادآور شـده که تعریف وی از «روح» در رسـالۀ الحدود والحقائق با تعریف همو از این اصطالح در سـایر
آثـارش ناسـازگار و ناهمخـوان اسـتّ 18.امـا در مواضعـی دیگـر ،نگارنـدۀ کتـاب یـا بـه اختلاف و تعـارض
َ
مشهود میان نظرگاه رسمی َس ّید مرتضی با آنچه که در رسالۀ الحدود والحقائق آمده است پی نبرده ،یا
از چنین اختالف و تعارضی تغافل نموده است .برای مثال ،نویسنده در مبحث «اراده» ابتدا به تعریف
آن بر اسـاس رسـالۀ الحدود و الحقائق اشـاره کرده که اراده به «خلوص داعی از صارف یا ّ
ترجح داعی بر
َ
آن» شناسانده شده است 19.سپس بهدرستی خاطرنشان کرده که از منظر َس ّید مرتضی «اراده امری غیر
از داعـی اسـت» .20معلـوم اسـت کـه طبـق تعریف مذکور در رسـالۀ الحدود و الحقائق «اراده» امری اسـت
ً
َ
اساسا امری غیر از «داعی» ّ
معرفی
مرتبط با داعی ،درحالی که شریف مرتضی در آثار اصیلش «اراده» را
کـرده و آن را مسـاوی بـا َم ّ
حبـت و َمش ّـیت و رضایـت و قصـد دانسـته اسـت 21.در اینجـا اسـتناد نابجـا بـه
َ
رسـالۀ الحـدود والحقائـق موجـب شـده اسـت که معنـا و مفهوم اراده از نظرگاه شـریف مرتضی بهدرسـتی
تبیین نگردد.
ارجاعـات مک ّـرر نویسـنده بـه رسـالۀ یادشـده در سرتاسـر کتـاب خـود 22نقش برجسـتۀ آن را در میـان منابع
تحقیـق وی نشـان میدهـد .شایسـته و بایسـته بـود کـه نگارنـدۀ محتـرم پیـش از رجـوع و اسـتناد بـه ایـن
ّ
َ
رساله از میزان اعتبار و وثاقت آن و ّ
صحت نسبتش به شریف مرتضی اطمینان مییافت .مؤلف گرامی

همچنین میتوانست بجای استناد به رسالۀ الحدود و الحقائق به رسالۀ دیگری در همین زمینه از َس ّید
َ
مرتضـی کـه عالمـی بـه نـام ابـن قـارورة بصـری از عبـارات وی گـردآوری نموده رجـوع کنـد 23و دیدگاههای
ّ
َ
شریف مرتضی را بر بنیاد آن اثر موثق توضیح دهد.

نظیر اشـکال یادشـده ،در خصوص ارجاع و اسـتناد به رسـالۀ انقاذ البشـر من الجبر و القدر نیز قابل طرح
َ
اسـت .نویسـندۀ کتـاب تحـت بررسـی ایـن رسـاله را از شـریف مرتضـی دانسـته اسـت و بهدفعـات بـدان

 .18اسعدی ،علیرضا ،سید مرتضی ،ص  ،259پاورقی .3
 .19همان ،ص .193
 .20همان ،ص .194
 .21الموسـوی ،علـى بـن الحسـين، الذخیـرة فـی علـم الـکالم ،تحقیـقّ :
السـید أحمـد الحسـینی ،مؤسسـة النشـر اإلسلامی ،قـم1411 ،
ّ
ﻫ.ق ،.صـص 601 _ 600؛ همـو ،الملخـص فـی أصـول الدیـن ،تحقیـق :محمدرضـا انصـاری قمـی ،تهـران ،مرکـز نشـر دانشـگاهی و
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی 1381 ،ش ،.صص .370 _ 367
 .22برای نمونه نگرید به :اسعدی ،علیرضا ،سید مرتضی ،صص .134 _ 133 ،128 _ 126
ّ
 .23مشخصات نشر دو طبع این رساله چنین است« :الحدود والحقائق من کالم الشریف المرتضی علی بن الحسین الموسوی ،علم
الهدی» ،بإخراج األسـتاذ :محمدتقی دانشپژوه ،چاپ شـده در :الذکری األلفیة للشـیخ الطوسـی ،ج  ،2دانشـگاه فردوسـی ،مشـهد،
ّ
 1350ش ،.صص 741 _ 721؛ الفقیه العاملیّ ،
محمدتقی« ،الحدود والحقائق من کالم الشریف المرتضی» ،چاپ شده در :مجلۀ
کتاب شیعه ،سال پنجم ،شمارۀ ّاول و دوم ( ،)10 _ 9بهار تا تابستان  1393ش ،.صص .302 _ 284
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َ
اسـتناد نمـوده 24در حالـی کـه انتسـاب آن بـه شـریف مرتضـی بهاحتمـال بسـیار زیـاد نادرسـت اسـت.

25

بـه همیـن نحـو انتسـاب رسـالۀ النکـت االعتقادیـة به شـیخ مفیـد که نگارندۀ کتاب سـید مرتضـی گاه به
ّ
تبییـن دیدگاههـای شـیخ بـر اسـاس آن پرداختـه اسـت 26،انتسـابی اسـت نادرسـت و نامسـلم کـه هـم در
ّ
ّ
مقدمـۀ طبـع ایـن رسـاله بـدان اشـاره شـده 27و هـم شـماری از محققـان بـر ناراسـتی چنیـن انتسـابی بارهـا
تأ کیـد کردهانـد.

28

به موارد پیشـگفته این نقیصه و کاسـتی را نیز باید افزود که در کتاب سـید مرتضی پارهای از نظرگاههای
ّ َ
َ
َ
نظریۀ «احوال»
شریف مرتضی بهدرستی تبیین نشده است .برای نمونه ،در این اثر ،باور َس ّید مرتضی به
َ
_ کـه ّ
نظریـهای بنیادیـن در مبحـث صفـات خداوند در کالم معتزلی َبهشـمی بهشـمار میآید _ مورد انکار
و نفی قرار گرفته اسـت 29در حالی که وی آشـکارا بدان نظریه اعتقاد داشـته و در تحلیل مباحث مربوط
ّ َ
نظریۀ «احوال» هیچ
به صفات الهی از آن سـخن گفته 30 .نویسـندۀ کتاب همچنین در هنگام بحث از
ّ
توضیـح ّ
خاصـی در بـارۀ ایـن اصطلاح ّفنـی پیچیـده و غامـض نـداده اسـت تـا خواننـده از محـل بحـث و
ً
اساسا ّ
تبحر یک پژوهشگر اندیشههای کالمی در هنگام توضیح و تبیین مواضع
موضوع نزاع آ گاه باشد.
سخت و موضوعات صعب کالمی آشکار میشود.
گذشـته از کاسـتیها و نادرسـتیهای محتوایـی اثـر ،پـارهای از خطاهـا و آشـفتگیهای امالیـی و
حروفنگاشـتی نیز به کتاب راه یافته که نیازمند اصالح اسـت .نمونههایی از این دسـت اغالط در زیر
نشان داده میشود:
 )1ص  ،67س  :9للطاعة والنشر ← للطباعة.
 )2ص  ،133پاورقی  / 1ص  ،142پاورقی  :1سمیع دغیم ← سمیح.
 .24برای نمونه نگرید به :اسعدی ،علیرضا ،سید مرتضی ،صص .268 _ 263
 .25حسین علی عبدالساتر در مقالۀ مبسوطی به دالیل مختلف نفی انتساب این رساله به شریف َ
مرتضی پرداخته است .نگرید به:

Abdulsater, Hussein Ali, “To rehabilitate a theological treatise. Inqādh al-Bashar min al-Jabr wa-l-Qadar”, Asiatische
Studien - Études Asiatiques, Volume 68, Issue 2 (Jul 2014), pp. 519–547.

همچنین نگرید به :انصاری ،حسن« ،مشکل انتساب کتاب انقاذ البشر من الجبر والقدر به شريف مرتضی» منتشر شده در:

http://ansari.kateban.com/post/1923

 .26نگرید به :اسعدی ،علیرضا ،سید مرتضی ،ص .133
ّ
محمد بن ّ
( .27منسوب به) الشیخ المفیدّ ،
االعتقادیة ،تحقیق :رضا المختاری ،المؤتمر العالمی أل لفیة
محمد بن نعمان ،النکت
الشیخ المفید ،قم 1413 ،ق ،.صص .4 _ 3
ّ
 .28صفـری ،علـی اکبـر« ،النکـت االعتقادیـه شـیخ مفیـد یـا فخریـة فـی االعتقـاد فخـر المحققیـن» ،چـاپ شـده در :دوفصلنامۀ کتاب
شیعه ،بهار و تابستان  ،1389ش  ،1صص .233 _ 231
 .29اسعدی ،علیرضا ،سید مرتضی ،ص .179
 .30بـرای نمونـه نگر یـد بـه :الشـریف المرتضـی ،علـی بـن الحسـین« ،جـواب المسـائل الطرابلسـیات الثالثـة» ،چـاپ شـده در :جـواب
ّ
اإلسلامیة ،مشـهد 1441 ،ق ،صـص 439 _ 434؛ همـو ،رسـائل
المسـائل الطرابلسـیات األولـی والثانیـة والثالثـة ،مجمـع البحـوث
ّ
ّ
المصریـات» ،إعـداد :السـید أحمـد الحسـینی ،دار القـرآن الکریـم ،قـم،
الشـریف المرتضـی ،المجموعـة الرابعـة« ،جوابـات المسـائل
 1410ق ،ص .27
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ُ َ َّ
الملخص فی أصول الدین.
 )3ص  ،220پاورقی  :2المخلص فی علوم الدین ←
 )4ص  ،262س  :10حفص القرد ← الفرد.
 )5ص  ،262س  :4نوضیحی ← توضیحی.
ریتر.
 )6ص  ،374س  :17هلموت ُر یتر ← ِ
 )7ص  ،377س  :21الذخیزة ← الذخیرة.

ّ
عبدالجبار» در
افـزون بـر ایـن ،نمای ههـای کتـاب نیـز نقائص و کاسـتیهایی دارد .برای مثال ،نام «قاضـی
صفحـات  157 ،155 ،135 ،134 ،121 ،97کتـاب هـم آمـده اسـت در حالـی کـه هیچیـک از ایـن مـوارد
در بخـش نمایـۀ َاعلام وارد نشـده اسـت! نیـز اصطالحـات ّفنـی ّ
مهمـی چـون «حـال  /احـوال» و «معنـی /
معانی» که در متن کتاب مورد بحث قرار گرفته ،در نمایۀ اصطالحات درج نشده است.
به هر روی ،با وجود ایرادات پیشگفته و نیز اشکاالت دیگری که بر کتاب اندیشهنامۀ سید مرتضی وارد
اسـت و در این نوشـته مجال طرح پیدا نکرد ،کتاب مزبور نخسـتین تالش قابل ّ
توجه برای ارائۀ گزارشـی
ً
َ
نسـبتا کامـل از آراء کالمـی شـریف مرتضـی بهشـمار میآیـد و سـعی نویسـندۀ ارجمنـد در ایـن خصـوص
ّ
َ
مشـکور و ممـدوح اسـت .امیـد دارم بـا نشـر ویراسـتهای ُمنقـح تـازه از آثار َس ّـید مرتضی زمینـۀ الزم برای
تحقیـق بیشـتر در آراء کالمـی ایـن عالـم واال مقـام و تدو یـن اندیشـهنامهای جامـع و دقیـق از ایسـتارهای
کالمی او فراهم آید و پژوهشهای استوارتری را در این موضوع نظارهگر باشیم.

***
َ
تتبعی َ
ّ
نابسنده در باب اندیشۀ کالمی شریف مرتضی

ّ ً
َ َ
رؤوف احمـد الش ّـمری ،الشـریف المرتضـی متکلما ،مشـهد ،انتشـارات
شهـای اسلامی آسـتان قـدس رضـوی 1392 ،ش1434 / .
بنیـاد پژوه 
ق 362 ،.ص.
َ
در سالیان اخیر آثاری چند در باب اندیشههای کالمی شریف مرتضی
ّ
(د 436 :هـ.ق ).منتشـر شـده اسـت کـه گرچـه در حـد خـود سـودمند و
مشـتمل بـر عوائـد و فوائـد گونهگونانـد ،هرگـز وافـی بـه مقصـود نبـوده ،بـه
ّ
معنـای دقیـق کلمـه ،مکتوباتـی محققانه و روشمند ب هشـمار نمیآیند.
شهـای نوانتشـار در بـارۀ فکر کالمی
در ایـن نوشـتار ،یکـی از همیـن پژوه 
َ
مرتضـی بهاختصـار ّ
معرفـی و بررسـی میشـود .نویسـندۀ ایـن
شـریف
سـطور در کتابگزاری پیشرو بنای سـنجش فراگیر کتاب تحت بررسی
را ندارد و بیشـتر بر ارزیابی منابع مورد اسـتناد و اسـتفادۀ نگارندۀ کتاب
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ّ
َ
مؤلف در نگارش کتاب َم َ
طمح
تأ کید و تمرکز مینماید .با روشـن شـدن میزان اصالت و گسـترۀ مصادر
ِ
نظر ،مرتبت و ّ
کیفیت و عیار پژوهش فراهمآمده بر بنیاد آنها نیز خودبخود آشکار میگردد.

ّ ً
َ َ
کتـاب الشـریف المرتضـی متکلمـا نگاشـتهای اسـت از دکتـر رؤوف احمـد الش ّـمری کـه در سـال 1392
ش 1434 / .ق .از سـوی انتشـارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آسـتان قدس رضوی در مشـهد نشر یافته
اسـت .ایـن کتـاب ،در اصـل ،پایاننامـۀ دکتـری نویسـنده بـوده اسـت کـه در سـال  1425قمـری 1383 /
شمسـی در دانشـگاه شـهر زلیت ِـن لیبـی ارائـه شـده و اکنـون بـا بازبینـی (مراجعـه) ابراهیـم رفاعـه بهچـاپ

رسـیده اسـت .کتـاب مشـتمل بـر  362صفحـه اسـت و در قالـب شـش فصـل تدویـن یافتـه .نویسـنده در
ّ
مقدمۀ کتاب هدف خود را از انجام این تحقیق ارائۀ پژوهشـی دانشـگاهی دربارۀ اندیشـۀ کالمی شـریف
َ
مرتضی و تدوین و تبیین نظام کالمی وی بر اساس آثار پرشمار و گونا گونش ابراز داشته است 31.نگارندۀ
َ
کالمی
ـت آن کوشـیده اسـت تا نظرگاههای َس ّـید مرتضی را دربارۀ موضوعات
کتاب ،در پنج فصل نخس ِ
ِ
ُ
ّ
ُ
مطـرح ذیـل پنـج اصـل توحیـد ،عـدل ،نبـوت ،امامت ،و معـاد توضیح دهد و پس از آن ،در فصل ششـم،
دیدگاههای او را در باب سایر مسائل عقیدتی همچون «امر به معروف و نهی از منکر» و «آجال» و «ارزاق»
تشریح کرده است.
چنانکه رسم پژوهشهای معتبر در مجامع علمی است ،کتابی که بهقصد تدوین و تبیین اندیشههای
ّ
ّ
متکلم تألیف میشود باید این مهم را با بررسی دقیق همۀ آثار کالمی ّ
مهم آن متکلم بهانجام
کالمی یک
ّ
رسـاند .بدین منظور ،در وهلۀ نخسـت باید تمام آثار کالمی منتسـب به متکلم مورد نظر شناسـایی شـود
ّ
و پس از آن ،نحوۀ انتسـاب آنها به وی با دقت تمام بررسـی و تعیین گردد .روشـن اسـت که اگر در هنگام
ّ
گـردآوری و تحلیـل دیدگا ههـای کالمـی متکلمـی ،برخـی از آثـار وی شناسـایی نشـده باشـد یـا بهسـبب
ّ
ّ
سسـتی و کاهل ِـی محقـق ،مـد نظـر قـرار نگرفته باشـد ،حاصـل تحقیـق را نمیتوان پژوهشـی کامل و دقیق
و ژرف ارزیابـی کـرد .در هـر تحقیـق دقیقـی در بـاب نظرگاههـای اندیشـهمندی ،پیوسـته بایـد تمـام منابـع
مر بـوط و مرتبـط را از نظـر گذرانـد؛ ز یـرا همـواره ایـن احتمـال مـیرود کـه آن اندیشـهمند در آثـار مختلفـش،
ّ
متکلمی ،در رسـاله یا کتابی بهظاهر کم ّ
اهم ّیت،
ایسـتارهای متفاوتی را ابراز کرده باشـد .ممکن اسـت
رأی دیگـری را برخلاف آنچـه کـه در دیگـر آثارش بیان داشـته اسـت ،برگزیده باشـد .نیز ممکن اسـت آن
ّ
متکلم در یکی از آثار خود ،نکتهای را به َصراحت یااشـارت گفته باشـد که ّ
توجه به آن ،فهم خواننده را

از گفتارها و نوشـتارهای وی تصحیح کند یا ّ
حتی یکسـره دگرگون گرداند .بنابراین ،هر تحقیق عالمانه
ّ
آثار
و فراگیری در خصوص تدوین و تبیین اندیشههای کالمی یک متکلم ،گریز و گزیری از بررسی تمام ِ
کالمی مطبوع و مخطوط برجامانده از او ندارد و پژوهنده در بررسـی نکردن ّ
حتی یک اثر از نگاشـتههای
ّ
کالمی بازماندۀ آن متکلم معذور نخواهد بود.
ّ ً
َ
 .31الش َّمری ،رؤوف احمد ،الشریف المرتضی متکلما ،ص .4
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ّ
نکتـۀ مه ّـم دیگـر در زمینـۀ منابـع تحقیـق در بـارۀ اندیشـۀ کالمـی هـر متکلمـی ،لـزوم رجـوع بـه تمـام
ّ
نگاشـتههایی اسـت کـه احتمـال طـرح رأی یـا مطلبـی کالمـی در آنهـا از سـوی آن متکلـم مـیرود .ایـن
ّ
سـخن بـدان معناسـت کـه بـه هنـگام بررسـی آراء یـک متکلـم نبایـد تنهـا به مطالعـۀ آثار کالمـی وی اکتفا
نمـود ،بلکـه الزم اسـت سـایر مکتوبـات او نیـز وارسـی شـود و درصدد یافتـن تکگزارههـا و ّ
نظریات کالمی
ّ
متکلمـی نظـر ّ
خـاص خـود را در بـاب
اظهارشـده در میـان سـطور و البـهالی مباحـث دیگـر برآمـدَ .بسـا کـه
مسـئلهای اعتقـادی ،در میانـۀ بحثـی ادبـی یـا فقهـی یـا ضمـن مبحثـی تفسـیری یـا ّ
حتـی در قالـب بیـت
شـعری بهصورت اسـتطرادی بیان کرده باشـد .بنابراین ،یکی از ویژگیهای تحقیق روشمند و دقیق در
ّ
ّ
باب اندیشـههای کالمی یک متکلم یا یک مکتب کالمی آن اسـت که محقق تمام آثاری را که در آنها
ّ
ّ
ّ
ظن وجود دیدگاهها و نکتههای کالمی مربوط به آن متکلم یا مکتب میرود ،مد نظر قرار دهد و از بررسی
هیچ منبع و مأخذی فرو گذار نکند.
صحـت یـا عـدم ّ
گذشـته از ِنـکات یادشـده ،پرداختـن بـه تعییـن َاصالـت و تشـخیص ّ
صحـت انتسـاب
ّ
ّ
آثـار منسـوب بـه یـک متکلـم ،در زمـرۀ مقدمـات بسـیار ضـروری هرگونـه تحقیق در آراء اوسـت .پژوهشـگر
ّ
اندیشههای کالمی باید در آغاز یا ضمن تحقیق خود ،نحوۀ انتساب آثار منسوب به متکلم مورد نظرش
ّ
ً
ّ
را مشخص و ابراز نماید .چنانچه بررسی آراء کالمی متکلمی ،صرفا بر اساس آثار اصیل و بهقطع و یقین
منسـوب بـه وی صـورت نگیـرد ،بـه احتمـال بسـیار ،تحقیق انجام گرفتـه بهخطا رفته ،نتایج نادرسـتی به
ّ
قطعیت انتساب آثار به نویسندۀ آنها ،بهویژه در مسائل اعتقادی که ممکن است به
بار میآورد .احراز
ّ
دالیل و انگیزههای مختلف نگاشتهای جعل شده باشد و به متکلمی نسبت یافته باشد ،امری خطیر
و اجتناب ناپذیر است.
َ َ
اکنـون بـا عنایـت بـه ِنـکات پیشـگفته ،بـه ارزیابـی اجمالـی منابعـی کـه رؤوف احمـد الش ّـمری در کتـاب
ّ ً
َ ّ َ
د مرتضی برگزیده است میپردازیم:
الشریف المرتضی متکلما برای تحقیق در باب آراء کالمی سی 
نخسـتین اشـکالی کـه در خصـوص منابـع تحقیـق کتـاب مزبـور بـه نظر میرسـد ،عـدم مراجعۀ نویسـندۀ
ّ
َ
ّ
آن بـه دو کتـاب اصلـی کالن کالم ِـی شـریف مرتضـی ،یعنی الملخـص ،و ّتتمـۀ آن ،الذخیره بـرای تبیین
ّ
َ
ّ
اندیشههای کالمی وی است .در میان آثار َس ّید مرتضی دو کتاب ارزشمند الملخص و الذخیره ،که در
واقع در حکم یک اثر و ّ
مکمل یکدیگرند ،مهمترین و عمدهترین نگاشتههای کالمی وی بهشمار میآیند
ً
و طبعا از نخسـتین و ضرور یترین منابع تحقیق در باب اندیشـههای کالمی او نیز محسـوب میشـوند.
ازاینرو ،ناگفته پیداسـت پژوهشـی که بدون اسـتفاده و بهرهجویی از این دو اثر اصلی دربارۀ آراء کالمی
ّ
َ
شـریف مرتضی نگاشـته شـده باشـد ،تا چه اندازه دقیق و عمیق و موثق اسـتُ .چنین ُجسـتاری درسـت
مثل آن است که کسی در باب فلسفۀ ابنسینا تحقیق و تألیف کند بیآنکه در شفاء و اشارات وی نظر
نماید .آشکارا ُچنین تحقیقگونهای نزد اصحاب فلسفه و ارباب تحقیق مقبول و مطلوب نخواهد بود.
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ّ
ّ
َ َ
بـه هـر روی ،رؤوف احمـد الش ّـمری در تألیـف خـود ،از دو کتـاب الملخص و الذخیـره هیـچ بهـره نگرفتـه
ّ
َ
ـترگ شـریف مرتضی نه در مقدمۀ کتاب وی ـ در موضعی که آثار کالمی
اسـت و نام این دو اثر کالمی س ِ
مهم َع َلم ُ
ّ
الهدی را ّ
معرفی کرده است32ـ ذکر شده ،و نه در ارجاعات موجود در پاورقیها ،و نه در فهرست
ّ
منابـع کتـاب .ایـن در حالـی اسـت که هر دو اثر پیشـگفته مدتها پیش از زمـان نگارش کتاب مورد بحث
ً َ َ
(سال  1383ش ).در ایران منتشر شده بوده است33؛ ّاما ظاهرا الش ّمری از انتشار آنها آ گاه نبوده!
ّ
ّ
عـدم مراجعـه بـه دو کتـاب مه ّـم الملخص و الذخیـره پیامدهایـی نا گـوار در پژوهـش نویسـندۀ کتـاب
ّ
ّ ً
َ
َ َ
الشریف المرتضی متکلما داشته است .برای نمونه ،الش ّمری در بررسی ادلۀ شریف مرتضی برای اثبات
وجـود خـدا تصر یـح نمـوده کـه وی بـه برهـان حدوث و قدم نیز ّ
تمسـک کرده اسـت .او سـپس این دلیل را
مندرج در رسـالۀ المحکم و المتشـابه تقریر کرده اسـت 34که میدانیم رسـالهای اسـت
بر اسـاس عبارات ِ
ً
َ
ُ
به قلم نویسندۀ دیگری (احتماال ابن ابی زینب نعمانی کاتب) غیر از َس ّید مرتضی 35.در واقع ،مطالب
مکتـوب در رسـالۀ نامبـرده هیـچ نسـبتی بـه َع َلم ُ
الهـدی نـدارد و اسـتدالل مطـرح در آن بـرای اثبات وجود
ً
َ
ّ
خداوند نیز کامال با برهان حدوث و قدمی که شریف مرتضی در الملخص بهتفصیل ارائه کرده متفاوت
ّ
َ َ
است .روشن است که اگر الش ّمری به کتاب الملخص رجوع کرده بود آنگاه میتوانست تقریر درستی از
َ
برهـان حـدوث و قـدم را آنگونـه که َس ّـید مرتضی بدان باور داشـته ارائه نمایـد .عدم مراجعۀ وی به کتاب
ّ
َ َ
اصیـل الملخـص و بجـای آن اسـتناد بـه اثـری مجعـول موجـب شـده اسـت کـه الش ّـمری اسـتداللی غیـر
َ
منسوب به شریف مرتضی را به او نسبت دهد.
َ
َ َ
نمونۀ دیگر آنکه الش ّمری در خصوص نگاشتههای شریف مرتضی در باب معاد خاطرنشان کرده است
کـه وی در ایـن موضـوع بجـز رسـالۀ أحکام أهـل اآلخرة کتـاب مشـهور دیگـری نداشـته و دیدگاههـای او در
ایـن زمینـه بهطـور پراکنـده در امالـی یـا برخـی از رسـالههای کالمـی کـم حجـم وی همچـون ُج َمـل العلـم
َ
والعمل و األصول االعتقادیة بیان شـده اسـتُ 36.چنین اظهارنظری درسـت نیست؛ زیرا شریف مرتضی
ّ
ّ
در کتاب الذخیره فصل مستقلی را زیر عنوان «الکالم فی الوعید السمعی» به بحث از معاد اختصاص
داده اسـت و بهتفصیل ،از مباحث مطرح در این موضوع سـخن گفته .با این وصف ،نویسـندۀ مزبور در
ّ ً
ّ .32
الشمری ،رؤوف احمد ،الشریف المرتضی متکلما ،صص .25 _ 23
ّ
 .33الموسـوی ،علـى بـن الحسـين، الذخیـرة فـی علـم الـکالم ،تحقیـق :السـید أحمـد الحسـینی ،مؤسسـة النشـر اإلسلامی ،قـم1411 ،
ّ
ﻫ.ق.؛ همو ،الملخص فی أصول الدین ،تحقیق :محمدرضا انصاری قمی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی و کتابخانۀ مجلس شورای
اسالمی 1381 ،ش.
ّ ً
ّ .34
الشمری ،رؤوف احمد ،الشریف المرتضی متکلما ،ص .43
َ
ّ
 .35در خصـوص انتسـاب نادرسـت ایـن رسـاله بـه شـریف مرتضـی نگریـد بـه :مددی ،سـید احمـد« ،پژوهشـی دربارۀ رسـالۀ المحکم و
المتشابه» چاپشده در :همو ،نگاهی به دریا ،انتشارات ّ
مؤسسۀ کتابشناسی شیعه ،قم 1393 ،ش ،.ج  ،1صص .296 _ 279
نیز نگرید به:
Abdulsater, Hussein Ali, “Resurgence and Spurious Ascription: The Curious Case of Risālat al-Muḥkam wa-l-Mu-

ّ ً
ّ .36
الشمری ،رؤوف احمد ،الشریف المرتضی متکلما ،ص .324

tashābih”, al-Abḥāth, 60-1 (2012-2013), pp. 59-86.
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َ
کتـاب خـود و در مقـام واکاوی دیدگاههـای شـریف مرتضـی در خصـوص معاد هیچیـک از مباحث طرح
ّ
ّ
شده در الذخیره را مدنظر قرار نداده است.

ّ ً
اشـکال دیگـری کـه در خصـوص منابـع تحقیـق کتـاب الشـریف المرتضـی متکلمـا بـه نظـر میرسـد،
َ
اسـتناد نگارنـدۀ آن بـه برخـی نگاشـتههایی اسـت کـه انتسـاب آنها به شـریف مرتضی قطعـی نبوده ،بل
مـورد نفـی و انـکار نیـز قـرار گرفتـه اسـت .بـرای نمونـه ،نویسـنده در ایـن کتـاب بارهـا بـه رسـالۀ ِانقاذ البشـر
ّ
مقدمۀ تحقیق خود نیز به َصراحت آن را در زمرۀ آثار کالمی ّ
مهم
من الجبر و القدر اسـتناد جسـته 37و در
ِ
َ
مرتضـی برشـمرده اسـت38؛ در حالـی کـه تحقیقـات معاصـر نشـان داده کـه این رسـاله بـا ّ
توجه به
شـریف
َ
َ
ُ
39
قرائـن متنـی و شـواهد فرامتنـی نگاشـتۀ علمالهـدی نیسـت.
ّ ً
بـه هـر روی از آ 
نچـه گذشـت میتـوان دریافـت کـه کتـاب الشـریف المرتضـی متکلما دسـتکم از حیث
منابع و مصادر مورد استنادش دچار نقص و ضعف قابل مالحظهای است و از اینرو نمیتواند تحقیق
َ
کامـل و دقیقـی در بـاب آراء کالمـی شـریف مرتضـی بهحسـاب آید .با این وصف ،رجـوع به همین کتاب
َ
نیز برای پژوهشگران کالم امامی و ّ
خاصه عالقهمندان به شریف مرتضی و اندیشههای کالمی وی خالی
از فائده نخواهد بود.

 .37نگرید به :همان ،صص .138 _ 113
 .38همان ،ص .23
 .39در این خصوص نگرید به:

Abdulsater, Hussein Ali, “To rehabilitate a theological treatise. Inqādh al-Bashar min al-Jabr wa-l-Qadar”, Asiatische
Studien - Études Asiatiques, Volume 68, Issue 2 (Jul 2014), pp. 519–547.

همچنین نگرید به :انصاری ،حسن« ،مشکل انتساب کتاب انقاذ البشر من الجبر والقدر به شريف مرتضی» منتشر شده در:

http://ansari.kateban.com/post/1923

