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کال امامیه در طول تاریخ ،دستصوش تغییر و تحوالت بسیاری بوده اسر .افروخیزهای
متعخدد ،به اوج رسخخیدنها و به حاشخخیه رفتنها ،تأثیرگذاری بر گروههای فشری و تأثر از
برخی مذاهب کالمی ،از جملۀ این تحوالت میباشخخد .با توجه به اهمیر کال امامیه و
ضخخرورت بررسخخی دقیق مراحخل مصتلف تطور آن ،پژوهش دربارۀ تاریخ کال امامیه از
اهمیر ویژهای برخوردار اسر.
بررسی تاریخ کال امامیه در طول تاریخ ،با چالشهای متعددی روبهرو بوده و بسیاری
از منابع مهم کالمی خود را از دسر داده اسر .از سوی دیگر دسریابی به برخی از متون
کالمی امامیه در سخالهای اخیر  -گرچه تا اندازهای راهگشخا بوده اسر  -ولی مششالت
نسخخصههای خطی سخخبب شخخد تا نا متن ،نا نویسخخنده ،تاریخ تألیف ،و برخی دیگر از
ویژگیهخای آن ،نخامعلو بماند .از اینرو ،بحثهایی دربارۀ این متون صخخورت گرفر تا
برخی ابهامات موجود در حد امشان برطرف شخودا که از جملۀ این متون ،کتاب خالصة
اونظر اسر.
این کتاب که مورد توجه برخی مستشرقان اسالمی قرار گرفته ،در سال  2082از سوی
پروفسور زابینه اشمیتشه و آقای حسن انااری تاحیح و منتشر شد که نسصۀ اصلی آن در
کتابصانه ملی پاریس 1نگهداری میشود نناشناس.)1 :2082 ،
در این مقاله بر آنیم با بررسی ماهیر کتاب و نویسندۀ آن ،ابهامات پیرامون این کتاب
را برطرف نماییم.
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نام کتاب

با توجه به افتادگی اول و آخر کتاب ،طبیعتا نباید نا آن مشخصص باشخد ،ولی ماححان
کتاب ضخخمن اشخخاره به چند بصش بودن نسخخصه خطی این کتاب ،بصشهای آن را به این
صورت تقسیم کردهاند :ثانیة ،ثالث نکه درسر آن :ثالثة) ،رابعة ،خامسة و ، ...و در بصش
دهم ،صخفحه 85آ ،از نسخصه خطی آمده اسخر« :عاشر من الصالصة النظر» نهمان ،مقدمه
انگلیسخی )xvi :که صحیح آن باید «عاشر من خالصة النظر» باشد .البته ،مشصص نیسر که
ع
 .1به شمارهMS Arabe 1252 :

این تقسیمبندی و نامگذاری از نویسنده یا شصص دیگری بوده اسر .به هرحال ،با توجه
به آنچه در نسخخصه خطی آمده ،میتوان نا خالصررة اونظر را ترجیح داد .البته ،در صخخورت
واقعی نبودن این نا و با در نظر گرفتن تمامی فالهای کتاب  -که با کلمه «مسألة» آغاز
میشود  -گمان میرود که عنوان کتاب به این صورت« :م ا ل في ،»...یا «اوا ا ل ال»...
بوده اسر.
تاریخ نگارش

فصلبندی کتاب

فاخخلبندی و چینش کتاب ،شخخبیه فاخخلهای برخی از متون کالمی سخخدۀ چهار و پنجم
هجری اسخخر .مهمترین فاخخلهای آن عبارتند از :نظر ،اثبات صخخانع ،صخخفات ،عدل،
تشلیف ،وعخد و وعیخد ،نبوت ،امامر ،امر به معروف و نهی از منشر ،آجال و أرزاق .این
فاخخلبندی در مطالب اصخخلی ،به جز بحثهای آجال و أرزاق و امر به معروف ،شخخبیه
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با توجه به اینکه نا برخی از شخخصاخخیرها و متشلمان  -از جمله شخخیخ مفید نف،)420
سخید مرتضی نف ،)401ابوالاالح حلبی نف ،)443شیخ طوسی نف - )413در متن
آمده ،تا حدودی تاریخ تألیف کتاب را میتوان حدس زد .متأخرترین شخخصاخخیر از نظر
زمانی که نا او در متن آمده ،سخخدیدالدین حماخخی رازی اسخخر نهمان )282 ،85 :که در اوایل
سخدۀ هفتم هجری از دنیا رفر نحماخی ،2425 ،ج .)25 :2از سخوی دیگر ،مفاهیم و اصطالحات
فلسخخفی  -که از زمان خواجه ناخخیرالدین طوسخخی وارد کال امامیه شخخد  -در این اثر دیده
نمیشخخود ننخاشخخناس ،)1 :2082 ،به این ترتیب ،تألیف و کتابر آن پس از سخخدۀ هفتم هجری
نیسر.
این دوره گرچه شخخاهد بروز متشلمان امامی برجسخخته و تأثیرگذار در حد و اندازۀ شخخیخ
مفید ،سخخید مرتضخخی ،و شخخیخ طوسخخی نبوده ،ولی در عین حال خالی از وجود بزرگانی
همچون قطبالدین راوندی نف ،)230ابن شخخهرآشخخوب نف ،)288جلیلالدین رازی
نقرن شخشم) ،سید بن زهره حلبی نف )282و دیگران نبوده اسر که البته نا اینها در این
کتاب نکر نشده اسر.
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فاخلبندی کتاب اال تصراد شیخ طوسی اسر که فالبندی آن چنین اسر :نظر ،اثبات
صانع ،صفات ،عدل ،تشلیف ،آجال و آرزاق ،وعد و وعید ،امر به معروف و نهی از منشر،
نبوت و امامر.
از سوی دیگر ،فالبندی خالصة اونظر با اوانقه من اوتق ید سدیدالدین حمای کمی
تفاوت دارد .فاخلبندی اوانقه بدین شخرح اسر :اثبات صانع ،صفات ،عدل ،تشلیف،
نظر ،آجخال و ارزاق ،نبوت ،وعد و وعید ،و امامر .در واقع ،فاخخلبندی کتاب اوانقه با
فالبندی جال اوع م واوعال سید مرتضی شباهر دارد.
همچنین فاخلبندی خالصة اونظر با فالبندی کتاب اوفا ق ابن مالحمی نیز تفاوت
دارد .فاخلبندی اوفا ق بدین شخرح اسر :اثبات صانع ،صفات ،عدل ،تشلیف ،آجال و
ارزاق ،نبوت ،نظر ،وعد و وعید ،امر به معروف و نهی از منشر و امامر.
مطلب دیگر دربارۀ فاول کتاب این اسر که برخی از فاول همراه با وعدۀ ادامۀ بحث
ّ
وسخخنبین انه تحدی
در فرصخخر دیگر با عبارتهایی شخخبیه به این عبارت پایان مییابد« :
العرب به في مسخألة مفرد ان شخاء الله تعالی» نهمان .)242 :ظاهر این عبارت نشان میدهد
آتی این کتاب ،پی گرفته
که مسخئله «تحدی عرب» در رسالهای جداگانه یا در بحثهای ع
میشود ،ولی در این کتاب ،این مسئله بالفاصله بعد از عبارت قبلی مورد بحث قرار گرفته
و عنوان میشخخود« :مسخخألة في ان النبي تحدی العرب بهذا القرآن» نهمان) .شخخبیه این
حالر در موارد دیگر این کتاب نیز تشرار شده اسر نهمان.)282 ،233 ،245 ،203 ،202-203 :
به نظر میرسد علر آن این اسر که هر فال از این کتاب در قالب درس به شاگردان
ارائه و در پایان هر درس ،موضخوع بحث بعدی ،با عبارت «ان شخاءالله تعالی» وعده داده
میشخد و در درس بعدی بحق میشد .در ادامه ،این درسها به ششل پیوسته و پشر سر
هم در کتاب قرار گرفر و سبب شد تا مسئلۀ وعده داده شده ،به صورت مستقیم در فال
بعد آورده شود.

منابع کتاب

نویسخنده کتاب به سبک و سیاق بسیاری از کتابهای کالمی قدیمی ،به منابع خود اشاره
نشرده و تنها به عبارتی از اال تصراد شیخ طوسی دربارۀ صرفه اشاره کرده اسر ،که در این

عبارت به دو کتاب تا ید االصرقل شیخ طوسی و جال اوع م واوعال سید مرتضی ارجاع
داده نناشناس )241 :2082 ،و ظاهرا دسترسی مستقیم به دو کتاب یاد شده نداشته اسر.
او به برخی دیدگاههای کالمی سخید مرتضی ،ابوالاالح حلبی و سدیدالدین حمای
اشخاره کرده و مشصص نیسر که آیا این دیدگاهها را از کتابهای آنان استصراج کرده یا از
دسترسی اندف او به منابع اشاره خواهد شد.
منبع دیگری بهره برده اسر .در این مقاله ،به
ع
از سخخوی دیگر ،نشتۀ شخخایان توجه این اسخخر که نویسخخنده ،هیچ ارجاعی به کتابهای
کالمی خود نخدارد .شخخایخد بخه این دلیل که خالصررة اونظر را در جوانی و قبل از اینشه
کتابهای کالمی دیگر را به رشته تحریر در اآو ارد  -نوشته اسر.
البته ،اگر خالصررة اونظر را مجموعه درسهای مؤلف بدانیم ،شخخاید با جوان بودن او
سخازگار نباشد .احتمال دیگر اینکه کتابهای کالمی او در کنار دیگر کتابهایش ،اندف
بوده ،و جنبخه غیرکالمی بر دیگر کتابهای او حاکم بوده اسخخر .در این زمینه میتوان به
محقق حلی اشاره کرد ،که کتابهای گوناگونی را نوشتهاند ،اما کتابهای کالمی او اندف
دیگر کتابهای او ،حاکم و
بوده و جنبخۀ غیرکالمی  -بخه ویژه جنبخۀ فقهی  -بر جنبههای ع
غالب بود.

دشخواری کار تاحیح و دقرهایی که در این زمینه الز اسر  -به ویژه با توجه
با توجه به
ع
سخخصتی کار تاخخحیح را دوچندان میکند  -باید گفر که
به تک نسخخصه بودن کتاب ،که
ع
تالشهای قابل توجهی در تاخحیح خالصرة اونظر صورت گرفته ،ولی هر کار علمیای
خالی از ایراد نیسر .در ادامه ،به نمونههایی از این ایرادها اشاره میشود:
 .2بنابر گزارش ماححان ،اول و آخر نسصۀ این کتاب افتادگی دارد .معموال ماححان
آخر باقیمانده از نسصه را در اول کتاب  -و
کتاب در چنین مواردی ،ع
عشس صخفحه اول و ع
افتادگی نسخصه را نشخان دهند و از عصرف ادعا خارج
پس از مقدمه ماخحح  -میآورند تا
ع
شود ،اما این کار از سوی محققان و پژوهشگر عان این کتاب صورت نگرفته اسر ،بلشه تنها
عشس دو صفحه از صفحات میانی نسصۀ خطی که اهمیر خاصی هم ندارد ،را در آغاز
ع
کتاب گذاشتهاند .همچنین بجا و شایسته بود ،عشس صفحهای که در آن نا خالصة اونظر
آمده را نیز در اول کتاب ،در معرض دید قرار میدادندا زیرا این صخفحه تنها مدرکی اسر
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ایرادهای تصحیح

418

413
دو فصلنامه ک م اهل بیت
شماره  ،۲پاییز و زمستان 4931

که نا کتاب را مشصص میسازد.
محققان کتاب ،صفحاتی از نسصۀ خطی دارای بالغ قرائر،
عالوه بر این ،بنابر گزارش
ع
ّ
به این صخخورت« :بلغر قراء  ،أیده الله» میباشخخد نناشخخناس :2082 ،مقدمه انگلیسخخی )xvi :که باز هم
پاورقی متن ،عشس برخی از آن
شخایسته بود افزون بر تشصیص جای دقیق این بالغها در
ع
صفحات نیز در آغاز کتاب آورده شود.
 .5عالوه بر افتخادگیهخایی که در آغاز و انجا نسخخصۀ خطی وجود دارد ،افتادگیهای
دیگری نیز درون آن مشخخاهده میشخخود .این افتادگیها در متن تاخخحیح شخخده به صخخورت
ع
نقطهچین ن )...نشخان داده شده ،که کار دقیقی اسر .ولی نویسندۀ کتاب در برخی موارد
پس از افتخادگی ،وارد بحخث دیگری میشخخود که شخخایسخخته بود ،بحث جدید از سخخوی
ّ
ماخححان محتر میان دو کروشخه عنوان میشد ،که چنین کاری صورت نگرفته و سبب
سخردرگمی خواننده میشود .نمونۀ این مطلب در صفحه  55میباشد :نویسندۀ کتاب در
این بحث ،وجوب معرفر خداوند را مطرح سخخاخته که در این متن ،افتادگی به اندازه یک
صفحه یا بیشتر  -که به صورت نقطه چین نشان داده شد  -وجود دارد .پس از این افتادگی،
نویسخخنده وارد بحث حدوث عالم میشخخود نناشخخناس ،)50-55 :2082 ،که این مطلب از سخخوی
ماححان اشاره نشده اسر .به همین خاطر خوانندۀ عادی گمان می اب ارد که بحث وجوب
معرفر همچنان ادامه دارد ،در حالی که اینچنین نیسر.
 .0پیشتر گذشر که نسصۀ خطی این کتاب به چند بصش و به صورت :ثانیة ،ثالثة و...
تقسیمبندی شده اسر ،ولی این تقسیمبندی در متن تاحیح شده به خوبی انعشاس پیدا
ع
نشرده و به طور کامل از متن یا حتی پاورقی حذف شده اسر .هرچند جای هرکدا از این
بصشها به طور دقیق در مقدمۀ انگلیسی مشصص شده ،ولی بهتر بود که این بصشها در
دادن آنچه در نسصۀ
متن نیز مشخصص میشخدند .در واقع ،وظیفۀ یک ماخحح انعشاس ع
خطی وجود دارد ،میباشد و نباید به اشارۀ به آن در مقدمۀ تحقیق بسنده کرد.
 .4اشخختباهات اندکی در این کتاب میتوان یافر که متأثر از خطی بودن آن اسخخر و
شایسته بود این موارد از سوی ماححان مورد توجه واقع میشد .در اینجا به دو نمونه از
آن اشاره میکنیم:
الف) عبارت «االراد االخری» ،صفحه  ،40سطر ،2که صحیح آن «الراد اخری» اسر.
ب) عبخارت «الزیخاد داعی الفعخل» ،صخخفحخه  ،40سخخطر ،5که صخخحیح آن «لزیاد
داعی الفعل» اسر.

 .2در بسخیاری از موارد ،شخماره صفحات فهارس آخر کتاب با شمارۀ صفحات کتاب
همصوانی ندارد.
شخصیت نویسنده

مفید.)20 :2420 ،

آنچه از شخواهد پیداسخر ،نویسخندۀ کتاب از دسخترسی به برخی کتابها محرو بوده
تجرد نفس به شخیخ مفید را منشر شده اسر نناشناس،
بر قول به ع
اسخر .به همین دلیل ،نسخ ع
تجرد نفس با عدل و اختیار انسان منافات دارد -
 .)80-88 :2082او با این اسختدالل که قول به ع
قول به مادی بودن حقیقر انسخان را به شیخ مفید نسبر داده اسر که اگر نویسندۀ کتاب
به کتابهای شخخیخ مفید  -مانند اوا ل اواقاالت نص ،)33یا اوا ررا ل او رررویة نص-28
 - )20دسترسی داشر ،چنین قضاوتی نمیکردا زیرا نوعی نظریۀ تجرد نفس بهصراحت،
در این دو کتاب پذیرفته شخده و شخیخ مفید در هیچ کدا از آثار خود ،به جسمانیر نفس
نظر نداده اسر.
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در این اثر هیچ اشخارهای به نا نویسخنده نشخده اسر .همچنین با بررسیهای انجا شده
هیچ ارجاعی به این کتاب در کتابهای دیگر نیسر ،عالوه بر این ،هیچ اشارهای به کتابی
با نا خالصة اونظر در فهارس بهدسر نیامد .بنابراین ،هیچاطالعی از شصایر نویسنده
در دسر نیسر و تنها راه پیش روی ما برای شناختن وی ،تأمل در مطالب کتاب اسر.
ع
نویسخندۀ این کتاب از متشلمان امامیه اثنی عشخری اسر و در این اثر به اثبات امامر
بحث کرده اسر نناشناس.)233 ،211 :2082 ،
ائمه پرداخته و از غیبر اما دوازدهم
با مطالعۀ کتاب در مییابیم که اندیشههای نویسنده با مقداری تندروی همراه اسر .او
قائلین به «أکوان» را کافر میداند نهمان .)51 :این شخیوۀ فشری و روش برخورد با اندیشخهها،
خواننده را به یاد ابن عودی میاندازد که او کسانی را که قائل به نظریۀ شیئیر شیء در عد
بودند ،کافر میدانسر و آنان را مستحق زکات نمیدانسر نابن عودی ،ج.)234-230 :2
بخا توجه به اینشه نویسخخندۀ خالصررة اونظر با برخی از آراء معتزلیان  -همچون بحث
وجوب اصلح -آشنا نبوده ،منشر وجوب اصلح شده و قول به وجوب آن را به معتزله نسبر
داده اسخر نناشناس)03 :2082 ،ا در حالیکه معتزله در این مسئله اختالف نظر دارند ،به طوری
که معتزلۀ بغداد قائل به وجوب اصلح شدند و در مقابل ،معتزلۀ باره منشر آن بودند نشیخ

بررسی معتزلی بودن نویسندۀ کتاب
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با توجه به آشنایی پژوهشگران تاریخ کال امامیه با اندیشههای زابینه اشمیتشه ،ایشان سعی
و تالش قخابخل توجهی در پی اثبخات اینکخه برخی از متشلمخان امامیه  -به ویژه متشلمان
مشتبهای ری و حله  -از معتزلیان متأخر  -به خاخوص از مشتب ابوالحسخین باری و
پس از آن از ابن مالحمی  -پیروی میکردند ،داشتند .به نظر او ،شاخصترین پیروان این
نظریه ،سدیدالدین حمای و عالمه حلی هستند .حتی زابینه اشمیتشه کتاب اندیشهها
کالمی عالمه ح ی را برای دنبال کردن این نظریه نوشر .بنابر این رویشرد ،افرادی دیگر از
متشلمان امامیه ،همچون نوبصتی صخاحب اویا قت ،خاندان ابن عودی ،خواجه طوسی،
ابن میثم و فاضخخل مقداد نیز از پیروان مشتب ابوالحسخخین باخخری بودند نناشخخناس :2082 ،مقدمه
انگلیسخیxi-xii :ا ابن مالحمی .)24 :2003 ،به نظر میرسد ،این بزرگان بنا بر این دیدگاه ،اندیشۀ سنتی
امامیه که برگرفته از اندیشخههای شخیخ مفید و سخید مرتضی بود رها کرده و به اندیشههای
ابوالحسین باری روی آوردهاند.
این دیدگاه به نویسخندۀ کتاب خالصة اونظر نیز سرایر کرد .چه بسا دلیل تاحیح این
ع
کتاب از سخخوی اشخخمیتشه و اناخخاری ،تالش برای عمقبصشخخی به این دیدگاه و اثبات این
مطلب که پیروی از ابوالحسین باری طیف وسیعتری از متشلمان امامیه را در بر میگیرد،
میباشد.
بخه رغم ادعخای اشخخمیتشخه مبنی بر اینشه در کتاب خالصررة اونظر هیچ اشخخارهای به
ابوالحسخین باخری یا ابن مالحمی نشده اسر با این حال ،او از ابوالحسین باری متأثر
اسر و مشتبش به نمایندگی ابن مالحمی میباشد نناشناس :2082 ،مقدمه انگلیسی.)xvii :
البته ،اصخرار اشخمیتشه بر پیروی نویسخخندۀ کتاب از ابوالحسخخین باخخری یا دادن عنوان
«معتزلی» به او روی جلد کتاب ،به این دلیل نیسر که نویسنده به اصول پنجگانۀ معتزله
اعتقاد داشخر یا امامر را همانند معتزله منشر بود ،بلشه دلیل آن ،این اسخر که نویسندۀ
کتاب در برخی مسخائل کالمی  -که بیشختر آن بر مسایلی از توحید و عدل متمرکز اسر و
نیز برخی از مسخایل لطیفالشال  -موضخعی شخبیه موضع ابوالحسین داشته اسر نهمان).
انگلیسی خود بر کتاب ،این مسایل عبارتاند از:
بنابر گزارش اشمیتشه در مقدمۀ
ع
 .4برهان اثبات وجود خدا :به اعتقاد اشمیتشه ،نویسندۀ کتاب از برهانی که ابوالحسین
باخری مبدع و مبتشر آن بوده بهره گرفته اسر و میگوید« :وهذا المذهب عندی صحیح
معتبر» نهمان) ،ولی با مراجعه به کتاب ،درمییابیم که نویسنده ،از برهانی بسیار ساده برای

« .1االشیاء عبار عن الموجود».

« .2الذوات فی العد نوات ألنفسها».
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اثبات وجود خدا اسختفاده کرده اسر نناشخناس ،)02 :2082 ،که ظاهرا با عنوان «برهان حضرت
ابراهیم خلیل » نطریقة ابراهیم) شخخناخته شخخده اسخخر نعالمه حلی .)2024 ،در عین حال،
برهانی که ابن مالحمی به باری نسبر میدهد برهان مفالی اسر که بر مالحظۀ وجوه
اشتراف و اختالف اجسا مبتنی اسر نابن مالحمی.)222 :2081 ،
 .۲وجود و ذات (حقیقت معدوم) :یشی دیگر از مواردی که اشمیتشه به آن اشاره کرده،
همراهی نویسخخنخدۀ کتاب با ابوالحسخخین باخخری در اعتقاد او به وجود و نوات اسخخر.
ابوالحسخین باخری دو ایده دربارۀ وجود داشخر :نصسر ،اشیاء و وجود یک شیءاند 1و
دیگری ،نفی نظریۀ بهشخمیان مبنی بر اینکه اشخیاء در عد  ،دارای نوات هسختند 2.به نظر
اشمیتشه ،نویسندۀ کتاب در این نگاه از ابوالحسین باری پیروی کرده اسر نناشناس:2082 ،
مقدمه انگلیسخی ،xvii :نیز نک :ابن مالحمی41 :2081 ،ا ناشناس .)45 ،50 :2082 ،این در حالی اسر که این نظریه
در کال امامیه ریشخه دارد و شیخ مفید به این نظریه اعتقاد داشر .او معتقد بود که وجود
عین نات اسخخر و اشخخیاء در حال عد  ،از شخخیئیر برخوردار نیسخختند نشخخیخ مفید.)08 :2420 ،
بنابراین ،میتوان ریشخۀ اندیشۀ نویسندۀ کتاب را برگرفته از اندیشۀ متشلمان امامیه دانسر
نه ابوالحسین باری.
 .9حقیقت سلم و بصر :به اعتقاد اشمیتشه ،نویسندۀ کتاب حقیقر سمع و بار را به
علم بر میگردانخد نناشخخناس ،)40 :2082 ،گرچه موضخخع مشخخصاخخی در این رابطه از سخخوی
ابوالحسخخین باخخری گزارش نشخخده ،ولی نظر اخیرش ،با آنچه ابن مالحمی  -از پیروان
ابوالحسخین  -به آن اعتقاد داشر ،مطابق میباشد نناشخناس :2082 ،مقدمه انگلیسی ،)xvii-xviii :ولی با
رجوع به کتابهای ابن مالحمی چون اوفا ق درمییابیم که ایشخان نظر دیگری را انتصاب
کرده و سمع و بار را به علم تفسیر نشردهاند نابن مالحمی.)43 :2081 ،
از سخوی دیگر ،بر این باوریم که شخیخ مفید نیز به این نظریه اعتقاد داشر .او سمع و
بار را نیز به علم بر میگرداند نشیخ مفید .)24 :2420 ،بنابراین ،میتوان گفر که نویسندۀ کتاب
تنها از متشلمان امامیه پیروی میکرده اسر.
 .1رابطۀ ذات الهی و صللفات :به اعتقاد نویسخخندۀ کتاب« ،نات الهی لنفسخخها» مسخختحق
صخخفات خود میباشخخد نناشخخناس )41 :2082 ،که این نیز عقیدۀ ابوالحسخخین باخخری بوده و او از
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ایشخان پیروی میکرده اسخر نناشناس :2082 ،مقدمه انگلیسی ،)xviii :ولی با مراجعه به تاریخ اندیشۀ
کالمی امامیه در مییابیم که این دیدگاه در باب صفات ،یک نگاه کامال بجا از طرف آنها
بوده اسخر نشیخ مفید25 :2420 ،ا حلبی .)48 :بنابراین ،به جای ادعای پیروی از ابوالحسین باری،
میتوان گفر نویسندۀ کتاب از سنر امامیه پیروی میکرده اسر.
 .3اراده :نویسخندۀ کتاب به عد زیادت اراده بر داعی اعتقاد داشر و این نظر را مقابل
کسخخانی طرح میکرد کخه قائل به زیادت اراده بر داعی بودند و اراده را حادث ال فی محل
میدانسختند نناشخناس)48 :2082 ،ا این نظریه نیز به ابوالحسخین باخری منسخوب شده اسر نابن
مالحمی ،)40 :2081 ،در حالی که متعلق به ابوالحسین کعبی و معتزلۀ بغداد اسر نناشخناس:2082 ،
مقدمه انگلیسخی ،)xviii :ولی باید گفر که نویسندۀ کتاب هنگا مطرح کردن نظریۀ خود دربارۀ
اراده ،آن را به بغدادیها و متشلمان امامیه نسخخبر داده اسخخر 1نناشخخناس .)48 :2082 ،بنابراین،
میتوان گفر او از امامیه پیروی کرد نه از ابوالحسین باری.
 .5افعال انسللان :بنابر گزارش اشخخمیتشه ،نویسخخندۀ کتاب نیز به پیروی از ابوالحسخخین
باری ،داعی و قدرت را دو شرط فعل انسان میداند .او به صفحه  29aاز صفحات نسصه
خطی کتاب ارجاع داده اسخر نناشخناس :2082 ،مقدمه انگلیسی ،)xviii :ولی با مراجعه به این قسمر
ع
از کتاب که در بحث کال الهی مطرح شخد ،در مییابیم که بر خالف گزارش ماححان،
نویسخخندۀ کتاب ،تنها شخخرط فعل انسخخان را داعی میداند و قول به اشخختر عاط قدرت همراه با
داعی را رد میکند 2نناشناس.)18-13 :2082 ،
در توضخخیح این مطلب میتوان گفر که برخی از متشلمان ،شخخرط فعل را در برخی از
شخخرایط ،قدرت همراه با داعی و انگیزه بر فعل ،و در برخی دیگر ،شخخرط آن را قدرت تنها
بدون داعی میدانستند .بصش اول افراد آگاه را در بر میگیرد ،که برای انجا فعل به قدرت
داعی علم نیخازمنخدندا اما بصش دو افراد ناآگاه ،مانند اطفال ،مجانین ،افراد خواب و
و ع
سخاهی را در بر میگیرد که داعی علم ندارند ،در اینصورت تنها قدرت ،برای انجا فعل
این افراد شرط اسر .در مقابل این نظریه ،دیدگاه دیگری نیز مطرح اسر که مورد پذیرش
ع
نویسندۀ کتاب واقع شده اسر .با این توضیح که همۀ افراد  -چه آگاه و چه ناآگاه  -دارای
کاف فی وقوع الفعل».
« .1ونهب البغدادیون مع محققي االمامیه الی ان الداعي ٍ
ّ
« .2حقیقخة المتشلم :من وقع منه الشال بحسخخب دواعیه...فال نحتاج الی أن نحدد من وقع منه الشال بحسخخب
ّ
دواعیه وقدره ،ألن من نهب الی هذا الحد.»...

داعی علم نیسخخر ،بلشه گاهی داعی علم و
داعی بر فعل هسخختند ،اما داعی آنها همیشخخه ع
گاهی داعی ظن یا جهل که در اطفال و مجانین وجود دارد ،میباشخخد .بنابراین ،میتوان
گفر که در همۀ افعال ،تنها به داعی  -چه داعی علم و چه داعی ظن یا جهل  -نیازمندیم و
به قدرت به معنای آنچه که پیشتر گذشر ،نیازی نیسر نهمان).
 .8حقیقت فناء و اعاده :به اعتقاد نویسخخندۀ کتاب ،حقیقر فناء ،تفریق و جداسخخازی
اجزاء اسر .در مقابل ،اعاده به معنای تألیف و جمعآوری دوبارۀ اجزاء اسر نناشناس:2082 ،
 .)251این نظریه در مقابل کسخانی ارائه شخد که به «فناء خروج از وجود به عد » ،و «اعادۀ
خروج از عد به وجود» اعتقاد داشختند نهمان .)252 :ابوالحسین باری نیز به نظریهای شبیه
نظریۀ نصسر اعتقاد داشر نهمان :مقدمه انگلیسی )xviii :که همان نظر نویسندۀ کتاب اسر.
از همینجخا الز اسخخر مسخخائلی دیگر از موارد اتفاق دیدگاههای نویسخخندۀ کتاب با
ابوالحسین باری را مطرح کنیم:
 .3انمار معانی نباری24 :5331 ،ا ناشناس)41 :2082 ،ا
 .3جواز ظهور معجزه به دست غیر نبی یا غیر معصوم نابن مالحمی028 :2081 ،ا ناشناس.)243 :2082 ،

البته ،نویسخندۀ کتاب در این دو مسئله با شیخ مفید نیز هم رأی اسر نشیخ مفید.)18 :2420 ،
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افزون بر این ،عالوه بر نقاط اشخختراف میان نویسخخندۀ کتاب و ابوالحسخخین باخخری ،نقاط
اختالفی نیز وجود دارند که در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم:
 .4ماهیت داشلتن خداوند :ابوالحسخین باری معتقد اسر که خداوند متعال ماهیتی
دارد که علم ما از درف آن قاصخخر اسخخر نمناخخور بالله21 :2452 ،ا موسخخوی بجنوردی ،2038 ،ج ،)010 :2در
حالی که نویسندۀ کتاب منشر ماهیر داشتن خداوند اسر نناشناس.)25 :2082 ،
ع
 .۲علم باری تعالی :به نظر ابوالحسخین باری ،علم خداوند متعال مشروط به حضور
معلو اسخخرا به این معنا که چون معلومات دگرگون میشخخوند ،بنابراین علم خداوند نیز
دگرگون میشود و علم جدیدی بهوجود میآید ،و از اینرو ،خداوند محل حوادث خواهد
شخد نفصر رازی208-203 :5330 ،ا موسوی بجنوردی ،2038 ،ج ،)010 :2ولی نویسندۀ کتاب با این نظر موافق
نیسر نناشناس.)48-41 :2082 ،
 .9حقیقت خاطر :نویسندۀ کتاب معتقد اسر حقیقر خاطر ،عبارت از کالمی اسر
که در سخمع انسخان ایجاد میشود و سبب ایجاد ترس در نفس او به علر ترف نظر اسر
نناشخخناس)55-52 :2082 ،ا در حالی که ابوالحسخخین باخخری معتقد اسخخر که حقیقر خاطر ،از
جنس کال یا ظنون و اعتقاد نیسخر ،بلشه خاطر عبارت اسر از خطور شی نمعنی) در
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نهن فرد نابن مالحمی.)083 :2081 ،

وجوب اصلح در
انشار
 .1انمار وجوب اصلل در امور دنیا :به اعتقاد نویسندۀ کتاب ،ع
ع
امور دنیاسر نناشخناس ،)03 :2082 ،اما ابوالحسین باری قائل به تفایل اسر ،به این معنا که
اصلح گاه واجب و گاه واجب نمیشود نابن مالحمی.)500 :2081 ،
 .3حقیقت شلفاعت :به اعتقاد نویسخندۀ کتاب ،حقیقر شخفاعر ،دفع ضرر اسر و
گنخاهکاران را دربر میگیرد ننخاشخخناس ،)220 :2082 ،برخالف ابوالحسخخین باخخری که حقیقر
شخخفاعر را زیادت منافع و شخخامل افراد مطیع میداند و اشخخشالی که در این مورد مطرح
میشود را جواب میدهد نابن مالحمی.)432-433 :2081 ،
بخا توجه به مطالب پیشگفته ،نمیتوان پیروی نویسخخندۀ کتاب از مشتب ابوالحسخخین
باخخری را بهطور قطع و یقین اثبات کردا زیرا او با ابوالحسخخین باخخری در برخی نظریات
اختالف نظر دارد .افزون بر این  -در موارد اشخختراف  -نویسخخنخدۀ کتاب همانطور که با
ابوالحسخین باری اشتراف نظر دارد ،در خیلی از موارد با شیخ مفید نیز همسو میباشد.
بنابراین ،نمیتوان پیروی او از شیخ مفید را نیز نفی کرد.
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پس از مقایسۀ اندیشۀ نویسندۀ کتاب با مشتب ابوالحسین باری نمشتب متأخر معتزله)،
شخخایسخخته اسخخر در اینجا به مقایسخۀ اندیش خۀ او با دیگر متشلمان امامیه بپردازیم تا میزان
اثرپذیری او نیز مشخصص شخود .در اینجا ما سخخه متشلم امامی ،یعنی شخیخ مفید ،سخخید
مرتضخخی ،و سخخدیدالدین حماخخی را انتصاب میکنیم .علر انتصاب دو متشلم نصسخخر
روشن اسرا زیرا اندیشۀ کالمی آن دو ،به مهمترین اندیشههای کالمی امامیه بدل شد .از
سوی دیگر ،علر انتصاب سدیدالدین حمای این اسر که به اعتقاد اشمیتشه ،حمای
از نمایندگان مشتب ابوالحسین باری بوده و از او پیروی میکرده اسر.
 .1شیخ مفید
موارد اتفاق



انشار احوال نشیخ مفید25 :2420 ،ا ناشناس)00-08 :2082 ،ا
عینیر صفات االهی و نات نشیخ مفید25 :2420 ،ا ناشناس)41 :2082 ،ا

 برگرداندن دو صفر سمع و بار به صفر علم نشیخ مفید24 :2420 ،ا ناشناس)40 :2082 ،ا
 نفی رُیر نشیخ مفید23 :2420 ،ا ناشناس)24 :2082 ،ا
 وجود شیء ،عین نات اوسر نحقیقر معدو ) نشیخ مفید ،08 :2420 ،ناشناس50 :2082 ،و)45ا
 ظهور معجزه به دسر غیر نبی یا غیر معاو نشیخ مفید10-18 :2420 ،ا ناشناس)243 :2082 ،ا
 وعید به خلود در جهنم مصاوص کفار بوده و شامل گناهکاران از اهل معرفر نمیشود
نشیخ مفید41 :2420 ،ا ناشناس.)222-223 :2082 ،
 بطالن تحابط و انتصاب نظریۀ موافات نشیخ مفید ،80-85 :2420 ،ناشناس)253-221 :2082 ،ا
زیادت منافع و شامل افراد مطیع
 حقیقر شخفاعر  -برخالف معتزله که حقیقر آن را
ع
میدانند نشیخ مفید43 :2420 ،ا ناشناس - )220 :2082 ،دفع ضرر اسر و گناهکاران را دربر میگیرد.
موارد اختالف




 .2سید مرتضی
موارد اتفاق

 نفی رُیر نسید مرتضی553 :2082 ،ا ناشناس)24 :2082 ،ا
 حقیقر انسخان که عبارت اسخر از مجموع جسم مادی نجمله مشاهده) نسخید مرتضی:2422 ،
224ا ناشناس )88 :2082 ،و عد وجوب اصلح در دنیا نسید مرتضی532 :2422 ،ا ناشناس)03 :2082 ،ا
 ظهور معجزه به دسر غیر نبی یا غیر معاو نسید مرتضی005 :2422 ،ا ناشناس)243 :2082 ،ا
 عامر پیامبران از گناهان صغیره و کبیره نسید مرتضی008-003 :2422 ،ا ناشناس)200 :2082 ،ا
 حقیقر خاطر ،عبارت اسر از کالمی که در سمع انسان ایجاد میشود نسید مرتضی:2422 ،
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حقیقر انسخان :به نظر نویسخندۀ کتاب ،حقیقر انسخان عبارت اسر از مجموع جسم
ُ ُ اا
تجرد حقیقر
مادی نجمله مشخخاهده) نناشخخناس )80-88 :2082 ،در حالیکه شخخیخ مفید به ع
انسان اعتقاد دارد نشیخ مفید)33 :2420 ،ا
انشار وجوب اصلح در امور دنیا :که این نظر نویسندۀ کتاب اسر نناشناس ،)03 :2082 ،ولی
شیخ مفید به وجوب آن اعتقاد دارد نشیخ مفید)20 :2420 ،ا
جهر اعجاز قرآن :نویسندۀ کتاب منشر صرفه اسر نناشناس ،)243-242 :2082 ،در حالیکه
شیخ مفید به آن اعتقاد دارد نشیخ مفید.)10 :2420 ،

235ا ناشناس)55-52 :2082 ،ا
 حقیقر وعید به خلود در جهنم که پیشتر گذشر نسید مرتضی2422 ،ا ناشناس)222-223 :2082 ،ا
 بطالن تحابط نسید مرتضی035 :2422 ،ا ناشناس)253-221 :2082 ،ا
 حقیقر شخفاعر که در بصش مربوط به شخیخ مفید گذشخر نسید مرتضی232 :2422 ،ا ناشناس،
.)220 :2082
موارد اختالف

 حقیقر صخفر سخمع و باخر :سخید مرتضخی سمع و بار را به ادراف بر میگرداند و
مقتضی آن را صفر حیات میداند نسخید مرتضی ،)00-02 :2082 ،در حالیکه نویسندۀ کتاب،
ع
سمع و بار را به صفر علم ارجاع میدهدا
 حقیقر فناء :به اعتقاد سخید مرتضی حقیقر فناء ،عد اسر نسخید مرتضی ،)242 :2422 ،در
حالیکه به اعتقاد نویسخندۀ کتاب حقیقر فناء ،تفریق و جداسازی اجزاء اسر نناشناس،
)251 :2082ا
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 کیفیر فنای جواهر :به نظر سخخید مرتضخخی ،فنای جواهر از سخخوی خلق عرض نفناء)
محقق میشخود نسخید مرتضخی ،)223-240 :2422 ،در حالیکه نویسخخندۀ کتاب منشر این نظریه
اسر و به فنای بدون نیاز به ایجاد هیچ عرضی اعتقاد دارد نناشناس)253 :2082 ،ا
 عوض :سخید مرتضی معتقد اسر که خداوند ،ظالم را نسبر به ظلم تمشین نمیکندا
مگر اینکه در همان حال دارای عوض باشخد نسخید مرتضی ،)544 :2422 ،ولی نویسندۀ کتاب
منشر لزو آن شده اسر نناشناس)85 :2082 ،ا
 شخیئیر اشخیاء در عد  :بنابر مطالب پیشگفته ،نویسندۀ کتاب منشر شیئی ر اشیاء در
عد اسر ،در حالیکه سید مرتضی به آن اعتقاد دارد نسید مرتضی ،2432 ،ج)004 :0ا
 جهر اعجاز قرآن :نویسخنده کتاب منشر صخرفه اسر در حالی که سید مرتضی به آن
اعتقاد دارد نسید مرتضی.)038 :2422 ،
 .3سدیدالدین حمصی
موارد اتفاق


انشار شیئیر اشیاء در عد نحمای ،2424 ،ج45 :2ا ناشناس)45 ،50 :2082 ،ا






حقیقر انسان که در بحث سید مرتضی گذشر نحمای ،2424 ،ج502 :2ا ناشناس)88 :2082 ،ا
ظهور معجزه به دسر غیر نبی یا غیرمعاو نحمای ،2424 ،ج432 :2ا ناشناس)243 :2082 ،ا
عامر پیامبران از صغائر وکبائر نحمای ،2424 ،ج454 :2ا ناشناس)200 :2082 ،ا
بطالن تحابط ،و انتصاب نظریه موافات نحمای ،2424 ،ج30 ،45 :5ا ناشناس.)253-221 :2082 ،

موارد اختالف

 حمای هرگونه تعریف از صفر علم یا عالم را انشار کرده اسر 1نحمای ،ج ،)00-08 :2در
حالیکه نویسندۀ کتاب برای علم تعریفی انتصاب کرده اسر نناشناس)00 :2082 ،ا
 حقیقر سخمع و بار :پیشتر گذشر که نویسندۀ کتاب ،سمع و بار را به صفر علم
ارجاع میداد ،در حالی که حمای به زیادت این دو صفر بر علم اعتقاد دارد نحمای،
 ،2424ج)12 :2ا
 حقیقر خاطر :اختالف نظر نویسخندۀ کتاب با حمای در مورد حقیقر خاطر ،شبیه
اختالف نظر او با ابوالحسین باری میباشد .حمای نظر ابوالحسین را انتصاب کرده
اسر نحمای ،2424 ،ج ،2ص.)580

شیخ

سید

ابوالحسین

سدیدالدین

نویسنده کتاب

مفید

مرتضی

بصری

حمصی

انشار احوال

+

عینیر صفات الهی و نات

+

+

بازگردادن دو صفر سمع و بار
به علم

+

-

نظر

+

ّ
ّ
« .1قد ُحد العالم بحدود ال تاح ،فاألولی أن ال ُیحد العالم والعلم» نحمای ،2424 ،ج.)08 :2

+

-
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به جدول زیر توجه کنید .در این جدول آرای نویسندۀ کتاب با شیخ مفید ،سید مرتضی،
ابوالحسخین باخری و سخدیدالدین حماخی مقایسه شده اسر و نقاط اشتراف با عالمر
« »+و نقاط اختالف آن با عالمر « »-نشان داده شده اسر .در مواردی که نظر مشصای
متشلم مورد نظر پیدا نشد ،هیچ عالمتی گذاشته نشده اسر.
از
ع
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نظر
نویسنده کتاب

اراده عین داعی
نفی رُیر

شیخ

سید

ابوالحسین

سدیدالدین

مفید

مرتضی

بصری

حمصی

+
+

حقیقر خاطر

+

-

-

-

+

+

حقیقر فناء جواهر

-

+

کیفیر فناء
انشار وجوب اصلح در دنیا
عوض

-

حقیقر انسان

-

عینیر وجود و نات
نحقیقر معدو )

+

+

-

-

عامر پیامبران
433

+

+

+

+

+
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ظهور معجزه به دسر غیر انبیاء

+

+

جهر اعجاز قران

-

-

وعید به خلود در جهنم

+

+

بطالن تحابط

+

+

حقیقر شفاعر

+

+

+

+

+

-
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جمعبندی

 .2کتاب خالصررة اونظر اثر یشی از علمای امامیه سخخدۀ شخخشخخم و هفتم هجری اسخخر.
فاخلبندی این کتاب همانند فاخلبندی کتاب اال تصراد شخیخ طوسخی اسر .نویسندۀ
کتاب به منابع اندکی اشخاره کرده و برخی ایرادها متوجه تاخحیح کتاب اسر که در متن
مقاله ،بدانها اشاره شد.
 .5نویسخخنخدۀ این کتخاب امامیمذهب و بنابر اعتقاد محققان کتاب ،از پیروان مشتب

متأخر معتزله میباشد .این نظریه در این مقاله بررسی شد و در نهایر ،به این جمعبندی
رسخخیدیم که موارد تشخخابهی که میان اندیشخۀ کالمی نویسخخندۀ کتاب و مشتب ابوالحسخخین
باری وجود داشر ،میتواند تفسیرهای دیگری  -غیر از اثرپذیری  -داشته باشدا بهویژه
اینکه نویسندۀ کتاب نیز هیچ اشارهای به مشتب ابوالحسین باری نداشته اسر .بنابراین،
نمیتوان با قاطعیر ،وابستگی نویسندۀ کتاب به مشتب متأخر معتزله را ثابر کرد.
 .0با مقایسخخۀ آرای نویسخخندۀ کتاب با برخی از متشلمان ،به این نتیجه رسخخیدیم که او
مشترکات بسیاری با اندیشۀ شیخ مفید داشر ،بنابراین میتوان گفر که او از سنر امامیه
فاصله نگرفته اسر.

کتابنامه

.2

.0
.4
.2
.1
.3

433
دربارة کتاب خ صة النظر

.5

ابن عودی ،حسخین بن محمد عودی اسخدی حلیا محقق حلی ،جعفر بن حسخن بن سعید
ن ،)2030مفاوضرها در م ئ ه شیئیت عدم ،به کوشش :سید حسین مدرسی طباطبائی در
مجموعه میراث اسررالمی ایراط ،دفتر اول ،به کوشخخش :رسخخول جعفریان ،قم :کتابصانه آیر
الله مرعشی نجفی.
ابن مالحمی خوارزمی ،محمود بن محمخد ن ،)2081اوفرا ق فی اصررقل اوردین ،تحقیق:
ویلفرد مادلونگ ،مارتین مشدرموت ،تهران :مؤسخخسخخه پژوهشخخی حشمر و فلسخخفه ایران و
مؤسسه مطالعات دانشگاه آزاد برلین  -آلمان.
خخخخخخخخخخخخخخ ن ،)2003اواعتاد فی أصقل اودین ،تحقیق و تقدیم :ویلفرد مادلونگ ،تهران:
میراث مشتوب.
باخری ،ابوالحسخین ن5331م) ،تصفا األدوة ،تاحیح :و یلفرد مادلونگ و زابینه اشمیتشه،
ویسبادن.
ناشخناس ن ،)2082خالصة اونظر ،تحقیق و مقدمه :زابینه اشمیتشه و حسن انااری ،تهران:
مؤسسه پژوهشی حشمر و فلسفه ایران و مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین.
حلبی ،تقیالدین ابوالاخخالح ن ،)2010تقریب اواعارف ،تاخخحیح :رضخخا اسخختادی ،قم:
انتشارات جامعه مدرسین.
حماخی رازی ،سخدیدالدین محمود ن2424ق) ،اوانقه من اوتق ید ،تحقیق :مؤسخسة النشر
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االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.
 .8سخید مرتضخی ،علی بن الحسخین موسوی ن2432ق) ،رسا ل اوشری اوارتضی ،تاحیح:
مهدی رجایی ،قم :مدرسة القرآن الشریم.
 .0خخخخخخخخخخ ن ،)2082اوا خص فی اصقل اودین ،تاحیح :محمدرضا انااری قمی ،تهران:
مرکز نشر دانشگاهی و کتابصانه مجلس شورای اسالمی.
 .23خخخخخخخخخخخخخ ن2422ق) ،اوهخیرة فی ع م اوکالم ،تاحیح :سید احمد حسینی ،قم :مؤسسة
النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة.
 .22طوسخی ،محمد بن الحسخن ن2403ق) ،اال تصراد فی ما یجب ع ی اوعباد ،تاخحیح :سید
محمد کاظم موسوی بجنوردی ،قم :دلیل ما.
 .25عالمه حلی ،حسخن بن یوسخف بن المطهر ن2421ق) ،ت یی اونفس اوی حضیرة اوقدس،
تاحیح :فاطمه رمضانی ،قم :مؤسسه اما صادق .
 .20فصر رازی ،محمد بن عمر ن5330م) ،کتاب االربعین فی اصررقل اودین ،تاخخحیح :محمود
عبدالعزیز محمود ،بیروت :دارالشتب العلمیه.
 .24مفید ،محمد بن محمد بن النعمان ن2420ق) ،أوا ل اواقاالت ،تاخخحیح :ابراهیم اناخخاری
زنجانی خوئینی ،قم :المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید.
 .22خخخخخخخخخ ن2424ق) ،اوا ا ل او رویة ،تاحیح :صائب عبدالحمید ،بیروت :دارالمفید.
 .21موسخوی بجنوردی ،سخید محمدکاظم ن ،)2038دا رة اواعارف بررگ اسالمی ،تهران :مرکز
دائر المعارف بزرگ اسالمی ،چاپ دو .
 .23مناخخور بخالله ،القاسخخم بن محمد بن علی ن2452ق  ،) 5333-کتاب االسرراس وعقا د
االکیاس ،تعلیق :محمد قاسم عبدالله الهاشمی ،یمن -صعده :مشتبة لتراث االسالمی .

