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  مدرسه کالمی ری
 سيد جمال الدين موسوی

  

  چكيده

تـا سـده پـنجم . اسـت بررسـىهای مختلف قابل  كالم اماميه به لحاظ تاريخى در مدرسه

هجری دو مدرسه كالمى قم و بغداد در جامعه شيعى مطـرح بودنـد كـه بـه مـرور زمـان 

شـيخ  گذشـتدرپـس از . بدل شـدمدرسه بغداد به قرائت رسمى تشيع در محافل علمى 

و سيد مرتضى به منطقه ری مهاجرت كردند و زمينـه را  ویبسياری از شاگردان  ،طوسى

متكلمـان ری را در سـه طبقـه . فـراهم سـاختندبرای پيدايش يك مدرسه كالمى جديـد 

تفاوت آرای كالمى آنان با مدرسـه بغـداد در نسـل اخيـر آنـان  كه بررسى كردتوان  مى

مسـئله امامـت هماننـد مدرسـه بغـداد و تعامـل فكـری بـا  تأكيد بر. كامًال محسوس است
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توان مدرسه كالمى ری را ادامه مدرسه بغداد دانسـت  رو، مى از اين. اند جديدی توليد نكرده

و همـين  اسـت ها بيان شـده با اين تفاوت كه در بسياری از موارد همان فكر در قالب روايت

تـوان مدرسـه ری را  رو، مى از ايـن. ان مدرسه ری با بغـداد شـده اسـتباعث تمايز مي ،روش

  .در روش با مدرسه كالمى بغداد متفاوت استتنها ای كالمى دانست كه  مدرسه

آرای  با بررسى فضای تاريخى ری در سده پنجم و ششم و بررسـى كوشد مىاين نوشته 

و روش  دهـدر ری را ارائه گزارشى از فضای كالمى موجود د ،متكلمان اين مدرسه كالمى

بـرای تعيـين روش كالمـى . دتبيـين كنـدر اين زمينه را  های احتمالى كالمى آنان و اختالف

گرايان مانند بحـث عـوالم پيشـين، علـم و اراده  گرايان و نقل مسائل اختالفى ميان عقل ،آنان

سى شـده و بـدين د بررنكه اثر موجود داشته باش آرای عالمانىخداوند، قضا و قدر و بدا در 

  .استخراج شده است آنانروش كالمى  ،ترتيب

  پنجم و ششم ۀبستر سياسى اجتماعى ری در سد

های  غزنويان تـا نيمـه. سده پنجم و ششم شاهد حضور دو حكومت غزنوی و سلجوقى است

 . سده پنجم بر شرق ايران و منطقه ری حكمرانى داشتند

كـه بـا  اسـتنيمه اول سده پنجم مربوط  كارآمدن سلجوقيان به روی رخدادهای پيش از

اجتماعى ری در زمـان مدرسـه كالمـى  ـ شرايط سياسى .همزمانى دارد مدرسه كالمى بغداد

 .پى گرفتبيك  آمدن سلجوقيان و حكومت طغرل كار روی آغاز آن را بايد از

 گرفتن تركان سلجوقى در شرق حكومت اسـالمى مدرسه ری به لحاظ تاريخى با قدرت

 .ق447ای كـه در سـال  گونه به ند،تدريج بر قلمرو تصرفات خود افزود آنان به. است همزمان

بـا . بـه دسـتگاه خالفـت بـاز گردانـد بـار ديگـرطغرل بغداد را فتح كرد و خليفـه عباسـى را 

ها آسايش نسبى  مذهب بودند، پس از سال مسلمانانى حنفى آمدن سلجوقيان كه تازه كار روی

عميـد . آغـاز گرديـد بـار ديگـرها عليه شـيعه  گيری بويه، سخت  آل شيعيان در پناه حكومت

هـا صـادر كـرد و زمينـه را  الملك كندری وزير طغرل، فرمان لعن شيعيان و اشاعره را بر منبر

  .)209: 10ج: 1385ابن اثير، (های مذهبى فراهم آورد  برای فشار بيشتر بر شيعيان و كشمكش

نظـام الملـك وزارت آلـب ارسـالن و سـپس  ،456پس از قتـل عميـد الملـك در سـال 

نظام الملك عالمان اشـعری و شـافعى ماننـد . )92: 12 ،1407ابن كثير، (دار گشت  ملكشاه را عهده

امام الحرمين جوينى و ابى القاسم قشيری را كه در زمـان عميـد الملـك تـرك وطـن كـرده 
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بو على طوسى مشـخص ا درگذشتتاريخ . ابو على هسته اوليه اين مدرسه شكل گرفته است

تـا  گمـان او بى. ق511عماد الدين طبری از وی در سال  كردن با توجه به روايت ولى ،نيست

 .)107، 2ج: 1383 طبری آملى،(اين سال زنده بوده است 

تـابع  نبـود، بلكـهتا زمان درگذشـت شـيخ صـدوق، ری حـوزه مسـتقلى  از سوی ديگر،

بـر انديشـه قمـى او  ىآثار او گواه يان انبوهمكالمى صدوق در ی آرا. مدرسه قم بوده است

 .)337، 135، 32: 1398صدوق، : برای نمونه نك(در مسائل كالمى است 

شـيخ مفيـد در اواخـر سـده  يافتن و شـهرت )385يـا ( 381از درگذشت صدوق در  پس

و در محضـر شـيخ  نـداز جمله افرادی از ری عزم بغـداد كرد و بسياری عالمان شيعىچهارم 

 ،اين دانشمندان كـه بعـدها بـه ری بازگشـتند. اندوزی پرداختند سيد مرتضى به دانش مفيد و

شـاكله اصـلى مدرسـه كالمـى ری  ،واقـع و در نددهنده ميراث كالمى بغداد به ری بود انتقال

  .مرهون اين افراد است

گـذاران مدرسـه  بندی كرد كه طبقه اول بنيان توان تقسيم متكلمان ری را در سه طبقه مى

. اند طبقه دوم شاگردان اين افراد و يا استادان طبقه سوم. ی و شاگردان مدرسه بغداد هستندر

هسـتند كـه شـاگردان طبقـه دوم  ،ندشـاب مى طبقه سوم كه نسـل آخـر متكلمـان مدرسـه ری

 گونـه اينالبتـه . آثار كالمى موجـود از مدرسـه ری بـه همـين طبقـه مربـوط اسـت مهمترين

سـبب  در برخى موارد نقض شـده و ممكـن اسـت فـردی بهن شيعى متكلماطبقه  بندی تقسيم

از مشـايخ طبقـه اول  ،عمر طـوالنى دو طبقـه را درك كنـد و يـا فـردی از طبقـه دوم داشتن

های برجسـته هـر كـدام از ايـن سـه طبقـه در ميـان  در ادامه به شخصـيت .روايت كرده باشد

يك را در اين مدرسـه كالمـى  پردازيم و نقش هر متكلمان شيعى در مدرسه كالمى ری مى

  .كنيم بررسى مى

  طبقه اول

  جعفر بن محمد دوريستى
: بـرای نمونـه نـك(كنـد  وی از عالمان ری بود كه با واسطه پدرش از شـيخ صـدوق روايـت مى

منتجب الدين در فهرست خود وی را از شاگردان شيخ مفيد و سـيد . )120و  52: ب1409راوندی، 

های شيخ مفيد،  در اجازه شهيد، وی تمامى كتاب. )45: 1422الدين، منتجب (مرتضى دانسته است 

بنابر روايت ابن حمزه . )104: 48، ج1403مجلسـى، (سيد مرتضى و سيد رضى را منتقل كرده است 



. )236: 1419ى، 

سـى تـا سـال 

ی كـه جعفـر 

: همان( است 

 روايتـى در 

ل بن حسـن 

   بصـرة العـوام

 )797، 2ج :ــف

بـه احتمـال  

رازی، (اسـت 

قـال ميـراث 

بق اطـم. سـت

رائـت كـرده 

 كرده است 

يه نقل كرده 

 اوی تمـامى

عمـاد . )همـان

كـرده كـه ت 

هـايى ماننـد 

گويـای  )43 

ی و در ســال 

ابن حمزه طوسـى(ست 

 از ابن حمزه طوس

ای تـى را از نسـخه

 نگاشته، نقل كرده

و نوشـتن .ق401ل 

افرادی مانند فضل. 

تب ، نويسـنده رازی
الــ1409راونــدی، ( مــزار

االعتقـاد سـت كـه
ی راوی آثـار وی ا

های انتق ز سرشـاخه

ب الـدين رازی اس

جـف بـر شـيخ قر

ا نيز بر آنان قرائت

پدرش از ابن بابوي 

ر ،ب الـدين اسـت

7(.  

ه( ری بوده اسـت 

روايتن بابويه نقل 

ه تعبير. اسـت شـده

، 20: 2ج ،1383 آملـى، 

هــا را در ری روايت

مفيد حاضر بوده اس

با توجه به روايتى 

روايت ب فـی المناقـب

و با ترجمه فارسى 

سال مفيد درشيخ  

  .ه باشد

مدرسه ری هستند

ـن داعـى حسـنى 

مــكتــاب  نويســنده 
ی نيز داشته اسآثار

لجبـار مقـری رازی

و را ازابايـد  ،تىس

ى، جد شيخ منتجب

شيخ طوسى را در نج

لعزيز و ابن براج را

 واسطه بهن آنها را 

ّهللا كـه پـدر منتجـب

7: همان( بوده است 

مس االسالم ساكن

از ابن بارها مصطفی

يث نيـز گـزارش 

طبـری آ: نـك( »زاهـد

طبــری ايــن ر. ــت

در مجلس شيخ م .

ولى ،شخص است

الثاقـبن حمزه در 
خط خود و ا دست

ريستى در مجلس 

ی عمر طوالنى بوده

بزرگ  عالمان از 

، سـيد مرتضـى بـ)

نيل مشــهدی ســماع

آدوريستى . باشند ى

عبـد الج. وده اسـت

 و شاگردان دوريس

  .ری دانست

  يه

الم و حسكای قمى

های ش  همه كتاب

ثار سالر بن عبد الع

كه منتجب الدين ته

ابويه به نام عبيد اّهللاٰ

ش بر مشايخ بغداد 

 الدين، جدش شمس

بشارة المن ری در 
ديو مكان سماع ح

الشـيخ الز«و  »ئيس

الی اجتمــاعى اوســ

.ق401ی در سال 

نيز نامش او رگذشت

ابن. زنده بوده است

با .ق473ى در سال 

وجه به حضور دور

وی بايد دارای .ق4

ردان دوريستى نيز 

129: ب1409راوندی، 

و محمــد بــن اس )1

ها مى ين شخصيّت

بواز وی ى كالمى 

با توجه به مشايخ .

و كالمى بغداد به ر

ن حسين بن بابوي

وف به شمس االسال

منتجب الدين وی

همه آث ،نزون بر اي

14 :46(.  

داشتدر فقه  آثاری

فرزند ابن با. )47: ان

های پدرش و قرائت

گزارش منتجب  ق

ری آملى از عالمان

تاريخ و ،ی از آنان

الشيخ الرئ«و  »المام

مــى و جايگــاه واال

  

  

طوسى و

تاريخ در

ز .ق473

دوريستى

با تو. )239

473سال 

شاگر

(طبرسى 

39: همــان(

ازجمله اي

زياد كتابى

1422 :45(.

حديثى و

حسن بن

وی معرو

گزارش م

افز. است

422رازی، (

آوی 

هما(است 

ها و شنيده

مطابق

الدين طبر

در بسياری

الشيخ اال«

مقــام علم
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و در . ق510عناسـت كـه در سـال بـدان م گفتـه پيشتاريخ . از ابن بابويه شنيده است. ق510

على طوسى ميراث حديثى و كالمى بغداد به ری باز گشته و در حـال انتشـار  زمان حيات ابو

با توجه به شواهدی از اين دسـت، ادعـای تشـكيل هسـته اوليـه مدرسـه ری در زمـان . است

  . على طوسى ادعای گزافى نيست حيات ابو

  احمد بن حسين خزاعى نيشابوری

تـاريخ . )32: 1422رازی، (ردان سيد مرتضى، سيد رضى و شيخ طوسـى بـوده اسـت وی از شاگ

اما با توجه به تاريخ درگذشت فرزندان وی، ،درگذشت وی مشخص نيست
1
 پيشاحتمال  به 

يـاد كـرده و آثـار او را  »حافظ«منتجب الدين از وی با لقب . است درگذشته. ق450 سال از

 دانسـته اسـت ی الفقه والسنن والمفتاح فی االصول والمناسکالروضة ف، عیون االحادیث، االمالی

كلمـه اصـول اطـالق  ،هـای كالمـى با توجه به اينكه در سده پـنجم و ششـم بـه كتاب. )همان(

نيـز كتـابى كالمـى  المفتـاحبه احتمال زياد كتـاب  الفائق فی اصول الدینمانند  است، شده مى

  .بوده است

  ابوریابوسعيد محمد بن احمد خزاعى نيش

معروف به مفيد نيشابوری از ديگر عالمان ری بوده و منتجب الدين وی را ثقه، عين و حافظ 

: 1422منتجـب الـدين، (رد كه بيشتر آنها حديثى اسـت اشم برمىوی ی برا یحديث دانسته و آثار

كـه آن را از عبـد  االربعـینتاريخ درگذشتش مشخص نيست، اما با توجه به روايتى در . )102

گمان تا ايـن سـال  ، بىاست و در قم روايت كرده .ق444يز بن محمد در ذی حجه سال العز

سعيد در بغداد و شاگردی از بزرگـان بغـداد  هيچ شاهدی مبنى بر حضور ابو. زنده بوده است

دهنـدگان ميـراث حـديثى و  را در زمـره انتقـال اوتـوان  نمى ،در دست نيست و بـا ايـن حـال

  .كالمى بغداد به ری دانست

  عبد الرحمان بن احمد خزاعى نيشابوری

شيخ االصـحاب و حـافظ حـديث در ری بـوده و از شـيعه و سـنى  ،مشهور به مفيد نيشابوری

وی شاگرد سيد مرتضى، سيد رضى، شـيخ طوسـى، سـالر، ابـن بـراج و . روايت كرده است

                                                              
 ..)م485(و عبد الرحمان نيشابوری  )م444زنده در (ابوسعيد نيشابوری : فرزندان وی عبارتند از .١



 شن آثارميا

های  كتاببا 

البتـه . )51: 33

  . دانست

ده و تمــامى 

ب الـدين كـه 

 ،كالمــى یر

 ؛)75: 1422ين، 

 شـاهدی بـر 

تمـامى  :ويـد

المى ری بـه 

نكته اصلى  ى

 ، بلكـهسـت

يـن نسـل از 

وان بر اساس 

 آثار كالمى 

توان حـدس 

، در ين ميان

ى وی دست 

. گيـرد ی مى

ل نيشـابوری 

در م لىو است، شته

نوس بأ، رّحال و م

3، ج1413ذهبـى، (ـت 

های بعدی ری  بقه

ضــى ابــن بــراج بــود

منتجـب عبارت به 

نشــدن آثــار گزارش

منتجـب الـدين(انسـت 

توانـد   در ری مى

گو  در اين باره مى

بقه اول مدرسه كال

ولى ،ا قطعى است

ی مستقل دانسا درسه

از اي. كالمـى اسـت

كالمى كه بتو یر

با توجه به ، ولى ت

ت مى اند، بوده افراد 

در ا. ها بوده است

ای از آرای كالمى

ان مدرسه ری جای

يكـى از آنهـا فتـال

 بيت و مواعظ داش

 را محدث، حافظ

اسـ دانسته. ق485 

طب نلماااستاد ع  را

عبــد العزيــز و قاضـ

با توجه . رده است

گز يــز بــا توجــه بــه

رسه كالمـى ری د

ر وی و حضـور او

كه منتجب الدين  

  .)همان(اند  افته

طب گفته، های پيش

آنها واسطه بهه ری 

توان ری را مد نمى

ق يـك مدرسـه ك

آثا ،ه بغداد هستند

ست ما نرسيده است

ى از شاگردان اين 

 مانند شاگردان آنه

ا توان به پاره مى سى

سساؤ و در طبقه م

طريق سه نفر كـه ي

تى در مناقب اهل 

ذهبى او . )75: همـان

گذشتش را به سال

او  بايد ،جب الدين

ســى، ســالر بــن ع

را بر وی قرائت كر

دانــد و ني مى »الری

گذاران مدر و بنيان

ت شيخ طوسى بـر

چنان ، به ری باشد

نزد وی تعليم يا ان

ه شخصيّتده تمام 

ث كالمى بغداد به

ال ميراث كالمى نم

الزمـه تحقـق ىشـو

آموخته مدرسه نش

به دس ،شناختباز 

المى ری كه همگى

ول عالمان ری نيز

شاگردان شيخ طوس

  بوری

پنجم و ششم است

شيخ طوسى را از ط

تأليفات. ى بوده است

ه(شود  ى ديده نمى

معرفى كرده و درگ

منتج های ه عبارت

  بار مقری رازی

ــاگردان شــيخ طو

های شيخ طوسى ر

قيــه االصــحاب بــا

را از متكلمان و  او

رائت تمامى تأليفات

راث كالمى بغداد 

لماعان از سادات و 

جه به شواهد يادشد

آيند و انتقال ميراث ى

ت كه به صرف انتقا

رو محتوايى و های

 ری كه همگى دان

ش و كالمى آنان را

 بعدی مدرسه كال

وش كالمى نسل او

وجود از يكى از ش

ن على فتال نيشابو

و متكلمان سده پ ن

آثار ش بيشترآشوب 

  

  

كراجكى

اثر كالمى

حديث م

با توجه به

عبد الجب

از شــ وی

ه تصنيف

فق«وی را 

توان  نمى

قر هرچند

انتقال مير

شاگردان

با توج

شمار مى

اينجاست

ه نوآوری

متكلمان 

آن روش

ای ه نسل

زد كه رو

كتابى مو

  .يافت

محمد بن

عالماناز 

ابن شهرآ
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. )12: 1، ج1379ابـن شهرآشـوب، (به شيوه سماع، قرائت، مناوله و اجازه گزارش كرده است  ،است

 روضة الـواعظینو  معانی التفسیركنيه وی ابو على فارسى است و خودش دو كتاب التنوير فى 

 »ثقـة«منتجب الدين از او با تعبيـر . )همـان(آشوب خوانده است  را بر ابن شهر وبصیرة المتعظین

. )108 :1422منتجـب الـدين، (دهـد  منتجـب الـدين بـر وی خبـر مى كامـلياد كرده كه از اعتمـاد 

از وی با عنوان شـيخ شـهيد يـاد كـرده و نـامش را ش منتجب الدين در جای ديگری از كتاب

ابـن داود در . )126: همـان(نگاشته اسـت  روضة الواعظینمحمد بن احمد فارسى صاحب كتاب 

كه ابوالمحاسن عبد الرزاق ملقب به  است خود فتال نيشابوری را متكلمى با تقوا دانسته رجال

ابـن داود، (و رئيس نيشابور وی را به قتل رسانده اسـت ) برادرزاده نظام الملك(سالم شهاب اال

درگذشت تاريخ در باب علت قتل وی اطالعاتى در دست نيست، اما تمامى منابع . )295: 1342

  .)44: 5، ج1390ابن حجر، : نك(اند  و در نيشابور ثبت كرده. ق508را به سال او 

اسم ملقب به مرتضى و عبد الجبار مقری رازی افـزون بـر شـيخ ابوالحسن مطهر بن ابوالق

حضـورش در  ،با توجه به شاگردی او نـزد شـيخ طوسـى .)همان(طوسى از مشايخ وی هستند 

از . كند شواهدی نيز وجود دارد كه حضورش در ری را نيز تأييد مى ، ولىبغداد قطعى است

خ ری از آثـار ابـن بابويـه مشـاهده كـرده جمله اينكه ابن حجر نام فتال نيشابوری را در تـاري

مطهر بن ابوالقاسم مرتضـى اسـتاد فتـال نيـز روزگـاری را در ری  ،افزون بر اين. )همـان(است 

  .)422: 1همان، ج(سپری كرده است 

كـه عبـد الجليـل قزوينـى رازی در  است بوده التنویر فی معانی التفسیركتاب تفسيری وی 

ابو الفتوح  روض الجنانشيخ طوسى و  التبیان كنارآن را در در كتاب خود نام  ىموارد مختلف

  .)285و  263: 1358قزوينى رازی، : نك(و آن را ستوده است  آورده

وی در . قابل اسـتخراج اسـت روضة الـواعظینهای كالمى فتال نيشابوری از كتاب  انديشه

، در مقـام بحـث و ای نقـل كنـد در هـر مسـئلهرا ها  آيات و روايتدارد اين كتاب گرچه بنا 

هـا را  و شـواهد آن در آيـات و روايت كند مىاستدالل همانند متكلمان بغداد استدالل عقلى 

در باب نظر و معرفت، سخن متكلمان در ايـن بـاب را خـارج از آيـات و او . شود يادآور مى

. )19: 1ج، 1375فتال نيشـابوری، : نك(ها ندانسته و به وجوب نظر و معرفت كسبى قائل است  روايت

. )20: 1، جهمان( داند داند و مانند بغداديان آن را صفت نقص مى خداوند را مريد قبايح نمىوی 

زيرا افعال ما فعل ماسـت و صـدور  كند، انكار مىقضا و قدر تكوينى در افعال انسان را نيز او 



ه ن و از جملـ

 ،داد دانسـت

 برای نظريه 

مايـه  درونى 

بيش موجود 

در ادامه بـه  

يسـتى اسـت 

انـد و  ی بوده

 ها و آثـار ت

14 :106(.  

ه فيلسـوفان، 

زبان فارسـى 

صـاص يافتـه 

ی در بحـث 

حسـنى رازی، ( 

ذات را نفـى 

علـم ازلـى و 

 .106و 

در در افعـال انسـان

 تـابع مدرسـه بغـد

عنوان مؤيد وانى به

ولـى ،نمايـد مـى را

آثار آنان كم و ب ه

 .ر دشواری نيست

فر بن محمـد دوريس

اعـى حسـنى رازی

و برادر تمامى روايت

422منتجب الدين، (اند 

مختلف از جمله ی

 و شش باب و به ز

 شـيعه اماميـه اختص

وی. سه بغـداد اسـت

دانـد  دم عـالم مى

و صفات زائد بـر ذ

ـم او بـه اشـيا را ع

و 75: 1422منتجب الدين،

موميـت قضـا و قـد

گرا و متكلمى عقل

های فراو  و روايت

گـر ل متكلمى نقـل

هستند كهطبقه اول 

 در منابع روايى كا

  

جعف انشاگردو از 

مجتبـى فرزنـدان د

اين د. استی كرده 

ا الدين منتقل كرده

های هآن مقاالت فرق

بيست در  ،ن كتاب

آن به بيان مقاالت 

بيات كالمى مدرس

آنان را قائـل بـه قـد

و استداوند قائل 

حدث دانسته و علـ

م: نك. حسينى آمده است

 .اختصاص داردفقهى  

همچنـين عمو. سـت

  .)30: 1 ج

توان م بوری را مى

ن مطلب، به آيات

ای كه در نگاه اول 

 .د است

شاگردان ط ،ن ری

وجو  فراد با جست

 :پردازيم ها مى يّت

1  

و عرفة مقاالت االنام

مرتضـى و م ،دين

و نزد آنان شاگردی

وری را به منتجب ا

المى است كه در آ

اين. است آمدهها  

ششم و بيست و
2

آ 

ادب ،م بر اين كتاب

فيلسوفان تاخته و آ

فات ذاتى برای خد

 را مريد به اراده مح

                      
ح واژهحسنى و گاهى نيز  

اين كتاب به مباحثششم 

و فاعل ممكـن نيس

، همان(پذيرد  را نمى

فتال نيشاب ،ور كلى

 لحاظ روش و بيان

گونه به ،كند ره مى

 كالم مدرسه بغداد

  م

م عالمان و متكلمان

كردن اين اف شخص

ّ رخى از اين شخصي

1 بن داعى حسنى

تبصرة العوام فی مع
  .)52: الف1409

 تصريح منتجب الد

دين آنها را ديده و

حمان خزاعى نيشابو

كتابى كال ة العوام

مرجئه و ديگر فرقه

اب بيست و يكم و

بيات كالمى حاكم

عالم بر دهريان و ف

صف وی همچنين. )

خداوند . )همان( ت

                          
 واژۀ گاه ، منتجب الدين

بيست و شمسائل باب ست 

  

  

فعل از دو

معاصى ر

به طو

گرچه به

خود اشار

اصلى او 

طبقه دوم

طبقه دوم

مش. است

معرفى بر

مرتضى 
نويسنده 

9راوندی، (

بنا به 

منتجب الد

عبد الرح

تبصر
معتزله، مر

است و با

ادب. است

حدوث ع

1364 :200

كرده است

            
در كتاب. ١

گفتنى اس. ٢
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 بـه. )201: همـان(به خالف ابن راوندی كه علم حادث برای خداوند قائل اسـت  ؛داند ذاتى مى

وی . )همـان(گـردد  و با فكر و انديشه حاصـل مى استمعرفت خداوند در دنيا كسبى باور او، 

ام ی هشام بن حكم را نپذيرفته و آن را در رديف آرای كالمى نّظـأای از موارد نيز ر در پاره

  .)208 :همان(و ابن راوندی قرار داده است 

  فضل بن حسن طبرسى

آثـار متعـددی از خـود بـه يادگـار كـه  )129: ب1409ی، راونـد(از شاگردان دوريستى است  وی

منتجـب . االداب الدینیـه و تـاج الموالیـد، الوسیط والـوجیز، مجمع البیاناز جمله  :است گذاشته

  .)97: 1422منتجب الدين، (الدين او را ديده و برخى از آثارش را بر وی قرائت كرده است 

 ، ولـىوی را يكى از مشايخ حـديثى دانسـت مانده از طبرسى بايد با توجه به آثار برجای

به مدرسـه بغـداد در برخـى مسـائل را وابستگى فكری او  مجمع البیانملى در كتاب أاندك ت

ُ «آيه تفسير وی در . كند كالمى اختالف برانگيز اثبات مى َوِإَذا قِيَل لَُهْم تََعالَْواْ ِإلَى َما َأنـَزَل اّهللاٰ

ُسوِل قَالُواْ حَ  ْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعلَيِْه آبَاءنَا َأَولَْو كاَن آبَاُؤُهْم الَ يَعْلَُموَن َشـيْئًا َوالَ يَْهتَـُدونَ َوِإلَى الر «

داند و آنچـه را كـه اصـحاب  معرفت خداوند را كسبى و واجب به دليل عقل مى ،)104: مائده(

او . )391: 3، ج1372طبرسـى، (د ناسـش گويند باطـل مى بودن معرفت مى معارف در باب اضطراری

ا كانُواْ يُخْفُوَن مِن قَبْلُ « در تفسير آيهدر باب بدا نيز  لغوی،  ىو در بحث )28: انعـام( »بَْل بََدا لَُهم م

ی پـس أمعنای ظهور ر به را» فالن ذو بدوات«و  است معنای ظهور دانسته را به »بدا يبدو بدوا«

او از  ، زيـراداند نمىحق خداوند متعال روا در  در ادامه بدا رااو . )447: 4، جهمـان(ی است أاز ر

 ىبـا ذكـر اقـوال نيـز دربـاره عـوالم پيشـين. )همـان(ازل و پيوسته عالم به همه معلومات اسـت 

: نـك(ايـن قـول دارد  نپذيرفتنكند كه حكايت از  مى واردى را بر عالم ذر هاي مختلف اشكال

  .)765: 4، جهمان

  آشوب مازندرانى ابن شهر

از عالمان و متكلمانى است كه عمری طوالنى داشته و در طبقـه دوم عالمـان  .ق588متوفای 

بنا به نقل ابن مشهدی وی شاگرد عبد الجبـار مقـری رازی . طبقه سوم حضور دارد نيزری و 

ــوده اســت  ــه حــديث از . )136: 1419ابــن المشــهدی، (ب ــىگــرايش وی ب    هــا ه طــرق و اجاز فراوان

ــاب  ــدای كت ــان اســت  ابــی طالــبمناقــب آل در ابت ــن شهر: نــك(نماي   . )12ـ  7: 1، ج1379آشــوب،  اب



و به بسـياری 

 ،ئـاتلـم قرا

اسـتفاده  رای

فـى المـر اّهللاٰ 

نيـز خليفـه  ،

فـت مقتفـى 

ها در  ن سال

 ب واقع شده

حلـب  بجـز 

  .ت

كــه  اســتد 

 كالمى كـه 

ـه بغـداديان 

 قضـا و قـدر

گرايــى  عقـل

ی از آيـات 

ه دوم جـای 

 بـن الحسـن 

بـا توجـه بـه 

بشـارة  آملـى در 
 الـدين راونـدی 

بـا  .)27: 1407ی، 

ت نيز نقل كرده و

عل ، كامـل در فقـه

بـراگردان زيـادی 

ـام خالفـت المقتفـ

،كى از اين مجالس

بـا توجـه بـه خالف 

آشوب در اين  شهر

در شهر حلب 588ل 

ت وی در شـهری 

زيسته است مى جا آن

ومختلفــه موجــود 

مسائل  آن دسته از

از انديشـ وی داری

 مشـيت االهـى و ق

ر زمـره متكلمــان ع

المى خود به بسيار

سـت كـه در طبقـه

 ابـوجعفر محمـد 

ب ، ولـىص نيسـت

  .بوده است. ق5

ن مطلـب روايـت طبـری 

قطـب ،از سـوی ديگـر .)

راونـدی(ل كـرده اسـت 

ری مشايخ اهل سنت

  .)همان 

ل سنت نيز عالمى ك

مختلف شا های ين

وی در ايـ. )118: 4ج

در يك. داشته است

.)همان( ی داده است

ابن ،)254و  42 :11 ج

سالگى و در سال 9

 گزارشـى از اقامـت

 و تا پايان عمر در

 متشــابه القــرآنو  ب

آ بررسى. او هستند

د ظر دارند از جانب

 خداونـد، اراده و 

اين، او را بايـد درر

ی اثبات آرای كال

اس 573دی متوفای 

 وی قطـب الـدين

مشـخص او رگذشت

550تا  520های  ال

شـاهد ايـن. ات بوده است

)107: 2ج ،1383 آملـى، 

و او از ابوعلى طوسـى نقـل

.بوده است .ق550تا  52

شايخ شيعه از بسيار

: نك(ث داده است 

های رجالى اهل ب

سرزميكه از   است

، ج1420صـفدی،  :نك(

و مجلس وعظ د ه

ده و خلعتى به وی

، 1385ابن اثيـر، : نك( 

99در سن  فات او

نبود  دليلبه . )118 

غداد به حلب رفته

ناقــب آل ابــی طالــب
ى اهای كالم ديشه

ن كوفه اختالف نظ

 عوالم پيشين، علم

بنــابر .)139و 53، 8: 1

و برا رد حديث دا

  

  شابوری
د قطب الدين راوند

نـام كامـل. )795: 2

تاريخ والدت و در

احتمال بين سا به ی

                      
در قيد حيا .ق511تا سال 

طبری . (است. ق 511ال 

ى را از مقری نيشابوری و

20های  وفات وی بين سال

آشوب افزون بر مش

يز اجازه نقل حديث

شهرآشوب در كتاب

شده  اصول دانسته

( اند رفته مىاو  نزد 

ساكن بودر بغداد 

عظ او خوشنود شد

 555تا  530ز سال 

و. مت داشته است

: 4، ج1420دی، صف: ك

 زياد وی پس از بغ

مناثــار وی كتــاب 
دهنده بسياری از اند

غداديان با متكلمان

مسائلى مانند  دهد؛

ج ،1369 شهرآشـوب، 

كه عالقه وافری به 

 .كند ها استناد مى 

ن حسن مقری نيش
و استاد التعلیقسنده 

ج ،ب1409راونـدی، ( 

تا. لنيشابوری است

ائن
1
یدرگذشت و 

                          
وسى فرزند شيخ طوسى ت

از ابوعلى طوسى در سا ی

روايتى الدعواتدر  .ق573

احتمال و به ،ين دو مطلب

  

  

ابن شهرآ

از آنان ني

ابن ش

ا و تفسير

علمى به 

عباسى در

وع رِ از منب

عباسى از

بغداد اقام

نك( است

احتمال به

آز آث

د انعكاس

در آنها بغ

د خبر مى

ابـن : كنـ(

دانست ك

و روايت

محمد بن
وی نويس

يرد گ مى

المقری ال

برخى قر

            
ابوعلى طو. ١

المصطفی
3ی متوفا

توجه به اي
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اكن قم و دارای فضل و درجـه كامـل وی را س نقضعبد الجليل قزوينى رازی در كتاب 

روايتى را از مقری نيشابوری و او از  الدعوات راوندی در. )212: 1358قزوينى رازی، (دانسته است 

راونـدی، (ابو على طوسى نقل كرده است كه بر شاگردی وی نزد ابو على طوسى داللت دارد 

ت كه در مقايسه بـا آثـار كالمـى كتابى كالمى و با شيوه استدالل عقلى اس التعلیـق. )27: 1407

او در باب معرفت خداونـد آن . شود شيخ طوسى و سيد مرتضى تفاوت چندانى احساس نمى

وی  .)124: 1427مقـری، : نـك(را كسبى دانسته و قائل به وجوب نظر برای تحصيل معرفت اسـت 

  .)55: همان(داند  در باب اراده نيز خداوند را مريد به اراده محدث ال فى محل مى

ثر ديگری بـرای آن قائـل ؤانسان را فاعل افعال خويش دانسته و ماو در باب خلق افعال، 

و بدا را نيز در مورد خداوند محـال  )127: همان(بوده قائل به وجوب لطف  نيز. )98: همان(نيست 

شاره ن اداب التعلیقبا عنايت به اين مباحث و مسائل كالمى بسياری كه در . )173: همان(داند  مى

 .نمای تفكر كالمى بغداد در مدرسه ری دانست ، بايد مقری نيشابوری را آينه تماماست شده

  عماد الدين طبری آملى

1بشارة المصطفی لشیعة المرتضیوی نويسندۀ 
با اين حال  ، ولىاز عالمان نيمه سده ششم است 

ايـن . دكنـ مـىروايـت نقـل  ،در موارد بسياری از ابو على طوسى كه اسـتاد طبقـه اول اسـت

ابو على طوسى بر عماد الدين طبری القـا . ق511و  510های  در نجف و در سالرا ها  روايت

اما  ،تاريخ درگذشت طبری مشخص نيست .)5و  3، 2: 2ج ،1383طبـری، : برای نمونه نك(است  كرده

 تا ايـن سـال در قيـد گمان بى .ق553با توجه به روايت ابن مشهدی از وی در نجف در سال 

 .)473: 1409ابن مشهدی، (حيات بوده است 

و از افـرادی اسـت در نجـف بـوده  .ق516و  511 ،510های  عماد الدين طبـری در سـال

چون ابراهيم بن حسين بن رقاء و ابو على طوسى و احمـد بـن محمـد بـن شـهريار خـازن هم

 یمكـان بـه القـانيـز در همـان  .ق553در سـال  و )13 و10، 4: 2ج ،1383طبری، (روايت نقل كرده 

و از  .ق510از حسن بن حسين بن بابويه در سال . )473: 1419ابن مشـهدی، (است  حديث پرداخته

. )36و  7: 2ج ،1383طبـری، ( در ری حديث شنيده است .ق516محمد بن عبد الوهاب رازی در سال 

ل بن و از اسماعي .ق509در زادگاهش آمل نيز از يحيى بن محمد جّوانى طبری در سال وی 

                                                              
 ).429: 1ج ،1390ابن حجر،(است  دانسته بشارة المصطفی فی بیعة المرتضیابن حجر نام اين كتاب را . ١



سـفرهايى بـه 

عبـد الصـمد 

 بيــانگرشــده 

هـا  ن فعاليت

ان ابـو علـى 

ردان طبـری 

احمـد . )107 

وی نيـز فقيـه 

و در دسـت 

 از متكلمـان 

 شـاهدی بـر 

ر اسـاس آن 

بـری كـه از 

جـود چنـين 

سـال  ت سى

وی . ه اسـت

. )47: 1422ين، 

 ابن مشـهدی

دانسـت كـه 

وره و آغـاز 

هـای   كانون

 . ست

ض الجنـان و 

طبری س. )140و 36: 

 ابـى الحسـن بـن ع

هــای يادش گزارش 

و اوج اين استف 

ثقـه و از شـاگردا 

از شاگر ، سوم ری

: 1422منتجب الدين، ( 

و انداصـمد از اسـت

اثـری كالمـى از ا

 و ابو على طوسى 

توانـد  ين خود مى

س نيست تا بتوان بـر

ن راونـدی نـزد طب

نـد شـاهدی بـر وج

 وجود دارد كه مد

ر وی قرائت كـرده

منتجـب الـدي( اسـت 

نقل ا دليلبه  ولى ،

مان هـر دو طبقـه د

سـماعيليه در آن دو

طـراف آن كـه از 

گری داشته اس اطنى

روضفسـير معـروف 

:2ج ،همان(يده است 

از محمـد بـن  .ق5

. )145و  53: 2ج ،همــان

يث به مناطق مختلف

، طبـری او را فقيـه

ی از عالمان طبقه 

 منتقل كرده است 

لحسن بن عبـد الص

ـودن طبـری و يـا ا

ن حسين بن بابويه 

اند كه اي غداد بوده

 از وی در دسترس

گردی قطـب الـدين

توا مى اسـت، بوده

ر بن على حمدانى 

های شيخ را بر اب

را گـزارش كـرده

دهد خست جای مى

بايد او را از عالم ،د

وجـه بـه فعاليـت اس

عيليه در قـزوين و ا

بر با در ردّ   الباطنیه

تف.  اين طبقه است

روايت شني .ق520

524و  514ر سال 

ه(ـل كــرده اســت 

اخذ و سماع حدي ی

 .بوده است .ق

ست در ذيـل نـام 

قطب الدين راوند 

را به منتجب الدين 

 و محمد بن ابى ال

بـ زارشى از مـتكلم

خ او مانند حسن بن

ن مدرسه كالمى بغ

رچند اثری كالمى

گرچه شاگ. ج كرد

ريان كالمى رايج ب

 .يز باشد

 نام حسين بن مظفر

سى بوده و همه كتا

شـهدی آثـار وی ر

سى او را در طبقه نخ

دلمان ری قرار دار

با تو. ز داشته است

گـر داعيـان اسـماعي

هتک استار به نام 

  خزاعى

ز ديگر دانشمندان

سم ديلمى در سال 

و در است يز داشته

هــايى را نقــل روايت

برایطبری   متعدد

ق530تا  510های  ل

فهرسالب الدين در 

. عرفى كرده است

های طبری ر وايت

د بن شهريار خازن

گز. )113و  112: همان

برخى از مشايخ هاتن

شاگردان بزرگانز 

هر. دن طبری باشد

راجالمى او را استخ

ی و مخالف با جر

در استاد وی ني يى

مين طبقه فردی به 

طوس شاگرد شيخ 

زوين بوده و ابن مش

وی نزد شيخ طوسى 

ه در طبقه سوم عال

 عمری طوالنى نيز

حسن صـباح و ديگ

وی كتابى ،ی بود

بن على بن محمد خ

 ابو الفتوح رازی از

  

  

ابى القاسم

نيشابور ني

تميمــى ر

سفرهای 

ميان سال

منتجب

طوسى مع

وده و روب

بن محمد

ه(اند  بوده

تنيست و 

ااماميه و 

بود متكلم

روش كال

عالمان ر

هاي انديشه

در هم

در نجف

ساكن قز

 شاگردیِ 

از وی كه

احتمال به

دعوت ح

گر باطنى

حسين ب

ملقب به 
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شيخ منتجب  از آثار اوست كه روح االلباب فی شرح الشهابو  روح االحباب نيزو  روح الجنان

 ابوسعيد محمد بن احمد نيشابوری جـدّ . )48 :مـانه(الدين هر دو كتاب را بر وی خوانده است 

آثـار وی را بـه  اسـت كـهعبد الرحمان خزاعـى نيشـابوری  انشاگرد از او. )102: همان( اوست

 .)75 :همان(منتجب الدين گزارش كرده است 

گرچـه . آيـد به زبان فارسى و از آثار ماندگار ابو الفتوح به شـمار مى تفسیر روض الجنـان

های كالمى ابو الفتوح قابل  انديشه ،از مباحث مطرح در آن ،ن استآتفسير قردر اين كتاب 

.مشــاهده اســت
1
را بــه ابــن  روض الجنــانآشــوب بــوده و اجــازه نقــل  از مشــايخ ابــن شهر او 

 .)1/12و  213: 3ج: 1379آشوب،  ابن شهر(آشوب داده است  شهر

ه خداونـد را حـادث وی اراد. اسـتابو الفتـوح رازی عـالمى مـتكلم بـا گـرايش عقلـى 

حديث عالم  و )4: 8، ج1408 ،ابو الفتوح: نك(كند  و تعلق آن را به قبايح و معاصى نفى مى داند مى

ابو الفتوح بدا را نهى بعـد . )7: 9ج ،همان: نك(داند  ذر را نيز با دليل عقلى و نقلى غير صحيح مى

اگـر  كه داند وجه و وقت مى چهار گانه اتحاد فعل، مكلف، های از امر يا به عكس و با شرط

 ها با توجه به ايـن شـرط. از مصاديق نسخ و جايز خواهد بود ،يكى از اين شروط منتفى باشد

مصـالح و  امـور و آمـدهای پىعالم بـه  بدا در مورد خداوند متعال محال خواهد بود، زيرا او

ستآنها مفاسد
2
  .)101: 2ج ،1408رازی، ( 

  طبقه سوم

های  سـال كـهتكلمان ری آخرين نسل از دانشمندان اين مدرسه هستند طبقه سوِم عالمان و م

آثار . زمان است پايانى عمر بسياری از اين افراد با تشكيل و شكوفايى مدرسه كالمى حلّه هم

نسبت دو دوره قبل بر جای مانده است و شايد علت به كالمى و حديثى بيشتری از اين دوره 

پـس از گـذر از يـك دوره  ،جتمـاعى بـر جامعـه شـيعهسياسـى و ا هایكاهش فشار اين امر

 .فرسا بوده است طاقت
                                                              

 ینآیـ، »های كالمى شيخ ابو الفتوح رازی برخى از انديشه« اكبر فايديى :نككالمى ابو الفتوح  یبرخى از آرا برای آشنايى با. ١
 .94ش ،1384 ،پژوهش

همان مطلب و مثالى است كـه سـيد مرتضـى و شـيخ طوسـى در  است،اين نظريه در باب بدا و مثالى كه برای آن آورده شده . ٢

 .266: 2ج ،1406 :طوسى، 16: 1ج ،1405: سيد مرتضى: نك. اند كالمى خود آورده های باتك



و  فهرسـتب 

ريخ ری نيـز 

 بارهـا لمیزان

ـر بـه ديـدن 

ردان منتجب 

 زنويسـى آن

. )221: 3ج ،139

 در اين باره 

نظيـر  ود كـم

در جــای او  

ضائل صـحابه 

ايـن مطلـب  

ايـن ادعـا . د

در همـين  .ت

 .)همان

 ىلم و فقيهـ

. )106: 1422ن، 

ليل بـن ابـى 

  ل ديـن بـوده 

ين علـى بـن 

 كرده است 

ـه شـاگردی 

در مـورد . د

كـه وی در  

كتـاب. بويـه اسـت

بى بـزرگ در تـار

لسان العسقالنى در 
 هم خود ابن حجـ

ى قزوينى از شاگر

كه او فرصت با ت

91رافعـى، (فته باشد 

كتاب، سخن رافعى

حديث در عصر خو

. )219: 3ج ،همــان(ت 

های فض روايت ده

البتـه  .)223 :3جـان، 

كنـد آن را نفـى مى

ى سده ششم اسـت

ه(شده است عنوان 

ش نزد افراد مـتكلا

منتجـب الـدين(سـت 

عبد الجل. )97: همان(

صـول فقـه و اصـول

زيـن الـدي. )77: مـان

د وی نيز شاگردی

با توجه بـ ، ولىت

آور شـمار لمـان به

 اسـتادانىيان آثـار 

 بـن حسـين بـن با

كتـاوی . يه اسـت

ابن حجر عس. نيست

در مواردی. )92، 85

رافعى. )106: 1ج ،همان

، ولى افزوده استرده

ر ميانرگ وی از 

 از رافعى از اين كت

ز مشايخ و جمع ح

 انــدك بــوده اســت

جويندذهب تشيع و 

همـ(كـرده اسـت  ن

يع منتجب الدين آ

های پايانى ی در سال

ع. ق585از سال  س

ا موارد به شاگردی

سنى اشـاره كـرده ا

(  وی خوانده است

عـراق در اص لمان

هم( خوانـده اسـت 

و منتجب الدين نزد

 گزارش نشده است

بايد در زمـره متكل

در ميا ، ولى داشت

س االسالم حسـن

ر ماندگار ابن بابوي

حاضر در دسترس ن

5: 1ج ،1390بن حجر، 

ه( كرده استريح 

وی منتسب كررا به 

سخه اصلى آن با مر

جر در دو سده بعد 

سماع و اجازه از ى

فرهای حــديثى او 

لدين را بعيد از مذ

داشت خلفا عنـوان

بر تشيع یاهد بسيار

رار تقيه عالمان ری

پس وفاتشو  504ل 

خود در برخى م ت

فرزندان داعى حس

ى از آثارش را نزد 

عاجب الدين استاد 

آثارش را نزد وی 

 عصر خود بوده و

لدين اثری كالمى

ن آن عصر وی را ب

 اظهار نظر دقيقى 

 لدين رازی

جب الدين نوه شمس

از آثار عن االربعین

حكه در حال  ست

ا(ند ك تاب نقل مى

ب و نقل از آن تصر

 كتاب تاريخ ری ر

كنم نس و گمان مى 

ه گزارش ابن حج

 . خواهد بود

فراوانى ى وی را در

در حــالى كــه ســف

منتجب ال شاستاد 

بزرگدباره در كننده

ك ادعاست و شو

يار خوبى بر استمر

الدت شيخ به سال

هرستف ب الدين در
مرتضى و مجتبى ف

سالم طبرسى برخى

زی به تصريح منتج

ب الدين بعضى از آ

زی متكلم مشهور

ال از شيخ منتجب. 

بسياری از متكلمان

توان المى وی نمى

  

  

منتجب ا

شيخ منتج

االربعین 
اس نگاشته

از اين كت

اين كتاب

الدين نيز 

 نيافترا 

با توجه به

صحيح نخ

رافعى

د دانســته،

 ،ديگری

ك و مبالغه

صرف يك

شاهد بسي

و ،كتاب

منتجب

چون مهم

امين االس

لفتح رازا

و منتجب

محمد را

)79: همان(

وی نزد بس

روش كال
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علـوم و  )77: همـان( مسائل فی المعـدوممانند  ها بانام برخى كت است، محضر آنها درس خوانده
دارد و نشــان وی  اســتادانگرايانــه  از مســلك عقــل )همــان( مســالة االحــوالو  )68: همــان( العقــل

 .توان به احتمال منتجب الدين را نيز دارای چنين مسلكى دانست مى

  احمد بن على طبرسى

مانـده  تنها اثر بـاقى. درسه ری استاحمد بن على بن ابى طالب طبرسى از عالمان ناشناخته م

، الکافی فی الفقـهآشوب او را استاد خود دانسته و آثار وی را  ابن شهر. است االحتجاجاز وی 

ــاج ــة، االحتج ــاخر الطالبی ــه، مف ــاریخ االئم ــراء، ت ــاب الصــالة فضــائل الزه ــته و کت ــت دانس    اس

 مهدی بن ابى حرب حسينى مرعشى استادشاز  بارها احتجـاجطبرسى در . )25: 1380آشوب،  ابن شهر(

. )15: 1ج ،1403طبرسـى،: نـك(كرده و از او بـا عنـوان عـالم و عابـد يـاد كـرده اسـت روايت نقل 

و ابـو علـى طوسـى  )همـان: نـك(مهدی بن ابى حرب حسينى نيز از شاگردان جعفر دوريسـتى 

زيـاد در نيمـه دوم ش به احتمـال وفاتبا توجه به مشايخ طبرسى . )55: 1ج ،همـان: نك(بوده است 

 .سده ششم خواهد بود

گزيدن اصـحاب اماميـه از بحـث و  انگيزه تأليف آن را دوری االحتجاج آغازطبرسى در 

در حـالى كـه بـه عقيـده وی  دانسـته اسـت،جدل و نهـى ائمـه از ايـن كـار در اعتقـاد آنـان 

است و نهـى از  در مجادله به حق با مخالفان وارد شده :های زيادی از پيامبر و ائمه روايت

مباحـث از  گاهـانآو نا ضـعيفانهـا مربـوط بـه  های كالمى در برخـى روايت مجادله و بحث

نهـى  یها اين ديدگاه مطابق با ديدگاه شيخ مفيد در باب روايت. )13: 1ج ،همان(عقيدتى است 

دانـد كـه بـه دانـش  كسـانى مى بـارهها را در از كالم و جدل بوده و شيخ مفيد نيز آن روايت

 .)71: 1414مفيد، : نك(الم آگاهى كافى ندارند ك

گرايانه طبرسى در امـور  كه از روش عقل هست هايى كتاب نيز عبارت آغازيندر خطبه 

اشاره به قاعده لطف. دارد نشان اعتقادی
1
و قبح تكليف ما ال يطـاق  )13: 1ج ،1403طبرسى، : نك( 

 .استو به كار بردن اصطالحات كالمى از اين موارد  )همان(
                                                              

..... اختارهم للبرية إظهارا للطفه وحكمته وإنارة ألعالم عدله ورحمته فانزاحـت بهـم علـة العبيـد «: عبارت طبرسى چنين است. ١

 هـای تعبير ازاحه علت مكلف در عبارت.  »تدی العباد إليهوألنه عز وجل متعال عن فعل شىء ال يجوز عليه مثل تكليف ما ال يه

 .)246: 1406طوسى، : نك(متكلمان قائل به وجوب لطف به كار رفته است 



ه بـا سـليمان 

ن المـروزی 

ت، بيان خود 

وايـت فـوق 

 )442: 1398ق، 

طبرسى را در 

كرد حديثى 

  فـان نگاشـته 

و د. م اسـت

در منابع . يد

نـزد  ویدی 

از  پـيشمال 

در . )همـان(ت 

 عبـد اّهللاٰ بـن 

 

ز شـاگردان 

: خـوانيم مى 

در كتـاب . )

رت الجـامع 

لـدين نقيـب 

شـاذان بـن  ،

چنـين جـود 

: نـك(رار دارنـد 

در منـاظره 7رضا

ی بينه وبـين سـليمان

ن قسمت از عبارت

شيخ صدوق نيز رو 

صـدوق(شود  ده نمى

توان ط  يادشده مى

ز كه كتابى با رويك

و مجادلـه بـا مخالف

 و اوايل سده هفـتم

آ ر وی به شمار مى

 توجـه بـه شـاگرد

احتم والدت وی بـه

به كـار بـرده اسـت

نـد در آن بـه نـام 

.)86: 1422جب الدين، 

يكـى ا بـه قلـم ضـة

 الفضـائلكتـاب  ز

)2: 1363ن بن جبرئيل، 

حضـر: ـذا الكتـاب

 وسـتمائة وتـاج الـ

،ه بـه ايـن عبـارت

وج ، ولـىوده اسـت

و در يك طبقه قرهستند  

ان روايتى از امام ر

س المأمون وجری

اين. )401: 2ج ،همان(» 

. باشد  باب بدا مى

شده در آن ديد  ياد

به مجموع شواهد 

نيز احتجاجنست و 

 در بـاب منـاظره و

مه دوم سده ششم 

از آثار ماندگار ئل

اما بـا ، نشده است

، و)263: 1419شـهدی، 

او ب برایرا  »الجل

هرچن ،خـورد  نمى

منتج(شاره شده است 

الروضو  الفضـائلب 
آغـازدر . تـه اسـت

شاذا(» ...رئيل القمى

قال جامع هـ«: ست

ة إحدی وخمسـين

بـا توجـه. )21: 1423 

بو در قيد حيات .ق

مـزارن مشهدی در كتاب 

، طبرسى در بياگفته

ثم حضر مجلس«: سد

»هور لتغير المصلح

يدگاه بغداديان در 

عبارت ست، ولى

با توجه ب .سى است

ا رويكرد عقلى دا

سيره و روش ائمـه 

ل قمى از عالمان نيم

الفضائو  یرالمؤمنین
ای  اشاره وفات او 

ابـن مش( ]553 سـال 

الفقيه اال«دی تعبير 

مى از وی به چشم 

ذان بن جبرئيل اشا

د تأليف دو كتـاب

 وی صـورت گرفت

ضل شاذان بن جبر

آمده اسدای كتاب 

شهر ذی القعدة سنة

 همان،( » على أعواده

ق651و تا سال  شته

                      
فر دوريستى از مشايخ ابن

گ پيشن بر شواهد 

نويس مىدر باب بدا 

بمعنى الظهو ـ  البدا

و مطابق با ديد ست

ا آور شده ياد وحید

طبرس تعبير خود ن

علم كالم بافداران 

دادن س هدف نشان

  .ت

  ن جبرئيل قمى
ل شاذان بن جبرئيل

روضة فی فضائل امی
ه تاريخ والدت و 

زنده به [ين طبری 

ابن مشهد. باشد .ق5

نام ،منتجب الدين 

ريستى معاصر
1
شا 

هدجه به برخى شوا

ن جبرئيل و امالی 

الشيخ الفقيه ابوالفض

از خطبه ابتد پسز 

يوم الجمعة سابع ش

ن يخطب بالناس ع

داشعمری طوالنى 

                          
 جبرئيل و عبد اّهللاٰ بن جعف

 .)31: 1419دی، 

  

  

افزون

مروزی د

كالم فى 

اس طبرسى

التورا در 
گما بىو 

زمره طرف

ه اب ،است

شده است

شاذان بن
ابوالفضل

الركتاب 
موجود به

عماد الدي

550 سال

 فهرستال

جعفر دو

با توج

شاذان بن

حدثنى «

نيز الروضة

بواسط، ي

الهاشميين

جبرئيل ع

            
شاذان بن. ١

ابن مشهد
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شـاگرد وی را تقويــت  بـه قلـماحتمـال گـردآوری كتــاب  الفضـائلدر كتـاب  هـايى عبارت

شده تاريخ سماع حديث توسط شاگرد شـاذان در  تاريخ ياد ،بنابراين. )92: 1363همان، (ند ك مى

ان از اساسا با توجه به روايـت شـاذ. است آمدهبوده كه گزارش آن را در كتاب  .ق651سال 

  طبقه بودن وی با عبـد اّهللاٰ بـن جعفـر دوريسـتى و ابـن ادريـس حلـى  عماد الدين طبری و هم

 نمايد و بـه احتمـال زيـاد بسيار بعيد مى .ق651وی به سال  بودن زنده. )215 :2ج ،1385 ر عاملى،حُ (

قيـه از شاذان بن جبرئيل قمى در تمامى منابع با لقب ف .در اوايل سده هفتم درگذشته است او

و  الفضـائلتنهـا دو كتـاب . داده نشـده اسـت نسـبتگونه اثر كالمـى بـه وی  ياد شده و هيچ

هـايى در فضـيلت اميرالمـؤمنين بـوده و در آن  هـم بيـان روايت موجود اسـت كـه آن الروضة

  .گونه استدالل و بحث كالمى وجود ندارد هيچ

  قطب الدين راوندی

الحسـن الراونـدی از دانشـمندان طبقـه سـوم ری  قطب الدين ابوالحسين سعيد بن هبة اّهللاٰ بـن

: 3ج ،1390ابـن حجـر، : نـك( انـد ثبـت كرده 573را به سال  وی درگذشت ،بسياری از منابع. است

 انـد در منابع فهرستى آثار زيادی در علوم مختلف به وی نسبت داده. )104: 3ج ،1989زركلى،  ؛48

او را  ری تاریخابن حجر به نقل از كتاب . كه در حال حاضر جز اندكى از آنها موجود نيست

 ،1390ابـن حجـر، : نـك(فاضل و دانشمند در جميع علوم و صاحب تأليفات بسيار برشمرده است 

 .)48: 3ج

. دوم ری روايـت كـرده اسـت ۀراوندی در آثـار موجـود خـود از بسـياری مشـايخ طبقـ

: 1409همـان، (نا الداعى الحسنى مجتبى و مرتضى اب ،)205: 1407راوندی، (ابوجعفر مقری نيشابوری 

 .از مشايخ وی هستند )129: همان(و فضل بن حسن طبرسى  )139و  64

منتجب الدين آثار بسياری در زمينه فقه، تفسير، تـاريخ، كـالم و ادبيـات را بـرای قطـب 

جـواهر الکـالم فـی شـرح مقدمـة و  فهستهافت الفالرد كه از جمله آنها كتاب اشم مىراوندی بر
مقدمـة شرحى بر كتاب  جواهر الکـالم. )68: 1422منتجب الدين، (در زمينه علوم عقلى است  الکالم

نگاشـتن كتـابى در تهافـت كـالم فيلسـوفان و . شيخ طوسى اسـت فی المدخل الی علم الکـالم

، )1061: 3ج ،الـف1409راونـدی، : نـك(تاختن به فيلسوفان و روش آنـان در اسـتنباط اصـول اسـالم 

  .استاو به روش فيلسوفان اعتراض  بيانگر

وجـود  کشـف المحجـةمورد علم كالم نيز عبارتى از سيد بـن طـاووس در كتـاب  بارهدر



مفيـد و سـيد 

ه  كالمـى، بـ

ف نظـر سـيد 

 همهه اگر به 

. 

 ؛نـدی باشـد

قـم و كوفـه 

های  و نوشـته

اشـكال سـى 

شده است  ل

 ،همان(كند  ى

گويـد  مى و 

قلـى وجـود 

ـمرده اسـت 

 ،الـف1409ان، 

، ئل كالمـى

يـد بـر بيـان 

خـود  زيـرا ،

ه ايـن روش 

ز در فضـای 

مبـانى يى از 

ـب از سـايه 

خبـر  كالمـى

روش شـيخ مف از ژه

 بحـث و مجادلـه ك

 در آن بـه اخـتالف

كه افزوده استی 

.)64: 1375بن طاووس، 

 توسط قطـب راون

ر مدرسه كالمـى ق

آثار و بررسىدی 

بررسب معـارف و 

قائل  نظر و معرفت

شاره و استدالل مى

گان اصـلح دانسـته 

قائل بـه لـزوم عق. )

سـتنباط احكـام شـ

همـا(دانـد  عقلى مى

ن در اسـتنباط مسـائ

د بن طاووس را با

،گرا متكلمان عقل 

نه اينكه دانسته،طر 

لـدين راونـدی نيـز

هـايوی انتقاد هـای

ايـن مطلـ. ای دارد 

مى ايـن مدرسـه ك

ويژ ج كالمـى و بـه

پرهيـز از در زمينـه

كـه  كنـد مىشـاره 

شده و راوندی اخته

اب(زوده خواهد شد 

شيوه رايج كالمى 

رانده شده و يادآور

 روش كالمى راوند

ل اصـحابز بيان قـو

بودن ما به و مكلف

رد بسياری به آن ا

 را بـه حـال بنـدگ

)344: 2ج ،همان(دهد 

 عقـل را از ادلـه اس

ر تكليف عد لطف

گرايـان مبانى عقـل

د يادشده سخن سيد

 ر نفى كلى طريقه

قه متكلمان را پرخط

لمان ری، قطـب ال

ه در برخـى عبارت

معى عنايـت ويـژه

س از انقـراض رسـم

شيوه رايج ازوندی 

د هـا م تأييد روايت

لـدين راونـدی اش

پرداد و پنج مسئله 

بر حجم كتاب افز 

ش نپذيرفتنهدی بر 

د و ری به حاشيه ر

ن راه برای كشف 

ظر و معرفت پس از

بودن معرفت و ابى

را پذيرفته و در موا

داونـدمى افعال خ

د ديگری انجام نمى

و  )93: 2ج ،همان(ده 

لتكاليف شرعى را 

از پذيرش م بيانگر 

با توجه به شواهد .

نه بر ،ن حمل كرد

ب به فرزندش طريق

 .)55: 1375طاوس، 

ی از عالمان و متكل

دگرچه  ،گفته است

سـم داليـلها و  ت

ها پـس اد در سـال

از انتقاد راو بيانگر 

سيد در مقام. ست

های قطب ا ز نوشته

با شيخ مفيد در نود

 كند،ختالف اشاره 

هتواند شا مطلب مى

كه در مدرسه بغداد

ترين ترين و مطمئن

 

در باب وجوب نظر

ين زمينه، به اكتسا

 .)79: 1ج ،1405

سن و قبح عقلى ر

تمامهمچنين  .)356 

غير از اصلح فعل د

صوم در هر زمان بود

وی همچنين ت. )6: 

 هاگونه تعبير اين. 

.استه نحو جزئى 

ختالف ميان متكلما

همان كتاب خطاب

ابن ط(غير جايز باشد 

همانند بسياری ،ين

رسه بغداد سخن گ

جود دارد و به روايت

و هيمنه تفكـر بغـد

  

  

  

دارد كه 

امرتضى 

دفتری از

مرتضى ب

موارد اخ

اين م

روشى ك

بهت .است

  .اوست

وی د

آنان در ا

5راوندی، (

سحُ او 

و  213: 1ج

خداوند غ

امام معص

:1ج ،همان(

)1061: 3ج

به هرچند

موارد اخ

سيد در ه

باطل و غ

بنابراي

كلى مدر

عقلى وج

سنگين و

 .دهد مى
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  سديد الدين محمود حمصى رازی

ى بن حسن حمصى رازی از آخرين متكلمان مدرسه كالمـى ری سديد الدين محمود بن عل

هـای  منتجب الدين وی را عالمـه زمـان خـود در اصـول فقـه و كـالم دانسـته و كتاب. است

التنقـیح فـی  ،التبیـین ،المرشـد الـی التوحیـد ،المنقـذ مـن التقلیـد ،التعلیـق الصـغیر ،التعلیق الکبیـر
منتجـب الـدين بيشـتر ايـن . )107: 1422منتجب الدين، (ت را به او نسبت داده اس التحسین و التقبیح

 .)همان(ها را بر وی قرائت كرده است  كتاب

حمصى رازی را دانشمندی شـيعى و صـاحب نظـر در  .ق600سال  رخدادهایذهبى در 

وارد حلّه شده و مسئله نفى معـدوم  .ق600سال  نزديك بهاو . اصول فقه و كالم دانسته است

اشـتغال فـروش نخـود  وی نخسـت بـه. )493: 42ج ،1413ذهبـى، ( ير كرده اسـترا برای آنان تقر

ابـن حجـر . )همـان(ام شـد ناندوزی پرداخت و از عالمان ب به علم سالى داشت و سپس در كهن

انگـاری فقيهـى  در اثر سهل است كه حمصى رازی را فروش نخود دانسته شغلعسقالنى نيز 

   ،1390ابـن حجـر، (و به تحصـيل علـم همـت گماشـت در پرداخت وجه، اين شغل را رها كرده 

 وفات .ق600از سال  پسصد سال در سالمت كامل عمر كرد و  نزديك بهوی در . )317: 5ج

 .)همان( فخر رازی از شاگردان وی بوده است. يافت

وجـود دارد  المعتمد من مذهب الشیعة االمامیـةاز آثار حمصى رازی به نام  یكتاب ديگر

رسـاله كـوچكى در علـم كـالم  ،اين كتـاب. دشده نامى از آن برده نشده استكه در آثار يا

حمصـى ( انتساب آن به سديد الـدين قطعـى اسـت ،گرفته های انجام و طبق پژوهش است بوده

 استموجود  اكنون هم المنقذ من التقلید .)به تحقيق حسن انصاری قمى المعتمدمقدمه كتاب : 1376رازی، 

وی اين كتاب . دهد خبر مىگرايانه وی در علم كالم  مسلك عقل ازو مطالب مندرج در آن 

 .را در حلّه و در راه باز گشت از حرمين شريفين بر عالمان حلّه امال كرده است

ــذحمصــى رازی در  ــد المنق ــواره مــن التقلی ــى مالحمــى خــوارزمى و  هم از آرای كالم

. )162 و136، 63: 1ج ،1412صـى رازی، حم: برای نمونه نـك( استادش ابوالحسين بصری دفاع كرده است

متأخر را در همين دوره  يانشايد بتوان چرخش آرای كالمى مدرسه ری از بغداديان به معتزل

های كالمـى عالمـان  ثر از انديشـهأآثار كالمى ری متـ ،كه تا پيش از اين دوره چنان. دانست

بر همين . بر اين مدعاست مقری نيشابوری شاهد خوبى التعلیقكتاب . امامى بغداد بوده است

نتوان ری را مدرسه كالمـى مسـتقل از بغـداد  ،شايد تا پيش از دوره سوم عالمان ری ،اساس



ه ايجاد شـد 

  .رد

ان بـر جـای 

ه كرده و نام 

ر مدرسه ری 

 .ارد

 معتزله بـوده 

ن در ه و از آ

نـوال بـود و 

: ای نمونـه نـك

ز در همــين 

ـه ری نمـود 

: همـان: نك( د

حلّـه و و بـه 

 ابوالحسـين 

: 1390وارزمى، 

ى خـوارزمى 

رسـه ری بـا 

د و پـذيرش 

. شــود ت مى

ى در نقـض 

حتوای كالمى اماميه

 بغداد را تصور كر

آنا ی ازسفانه آثار

اين متكلمان اشاره

دو مسئله در ،المى

وجود داهم الدين 

ی اسالمى از جمله 

قاومـت نشـان داده

وضـع بـه همـين من

بـرا( تـأليف كردنـد

ر مدرســه ری نيــز

ـت كـه در مدرسـ

اند داشتهرا   والحال

 حمصى از ورود او

معدوم در ديدگاه 

خـو(اسـت  عـدومم 

 بصری و مالحمـى

ـان نسـل اخيـر مدر

ن منحصر بـه تأييـد

 معتزليــان نيــز يافــت

ن عيسى رازی كتابى

در مح هايى رگونى

دی غير از مدرسه 

سأسياری است كه مت

د به نام بسياری از 

كالها و مسائل  ضوع

فهرست منتجب اال

های فرقه ديگره و 

ر مسـئله امامـت مق

در ری نيـز و ،دنـد

در زمينه امامت تـ ی

نويســى در مناقــب

مسـائل كالمـى اسـ

مسائل فی المعدوم 
عرفى سديد الدين 

 .)493 :42ج ،1413ى، 

ىء نيسـت و فقـط 

به آثار ابوالحسين 

مى گسترده متكلمـ

لمان ری با معتزليان

ی در رد ديــدگاه 

اشته كه مسعود بن

دگروره است كه 

درسه كالمى جديد

 ری با معتزليان

حضور متكلمان بس

فهرست خودال در 

در ميان موض. ست

اكه گزارش آن در 

 اختالفى ميان شيعه

ن مدرسه بغـداد در

ه معتزله دفـاع كرد

یار كالمى متعدد

فراوانــى م .)72و  45

ل و معدوم نيز از م

تكلمان ری كتاب

از مع پس خ االسالم

ذهبى(دهد  زارش مى

و شى ردى ذات ندا

يد الدين حمصى ب

 از داد و ستد علمى

تعامل متكل .ن دارد

خــى مــوارد آثــاری

د تصفح االدلـهنام  

 .)77: 1422ن، 

پس از اين دتنها و 

توان مد اس آن مى

تد علمى متكلمان 

كالمى ری شاهد ح

منتجب الدين. ست

ن را نيز بر شمرده اس

كاست تری داشته 

ه امامت از مسائل 

گونه كه عالمان مان

ويژ ها و به فرقه گر

 مدرسه ری نيز آثا

5، 42، 33: 1422ـدين، 

.شود ب تبيين مى

ه اثبات يا نفى حال

بسياری از مت. يافت

تاریخذهبى نيز در 
سئله نفى معدوم گز

 مالحمى خوارزمى

سدي های ارجاع نى

نشان الفائق كتاب 

ی كالمى معتزليان

ــان نيســت و در برخ

نن بصری كتابى با 

منتجب الدين(ته است 

  

  

دانست و

كه بر اسا

داد و ست

مدرسه ك

نمانده اس

آثار آنان

نمود بيشت

مسئله

هم. است

ديگمقابل 

متكلمان 

منتجــب الــ

بچهارچو

مسئله

يفراوانى 

ذ .)79و  77

تقرير مس

بصری و 

353(.  

فراوان

 ويژه و به

های انديشه

آرای آنــ

ابوالحسين

آن نگاشت
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  گيری نتيجه

 ،در ايـن ميـان. تـوان ارائـه كـرد مدرسـه كالمـى ری نمىگيری  شـكلتاريخ دقيقى از آغاز 

لمـان و متك. شواهدی از تشكيل هسته اوليه اين مدرسه در زمان ابو على طوسـى وجـود دارد

ای  و مدرسـه كـه بعـدها بـه منطقـه ری بازگشـتند نـدمدرسـه بغـداد بوداز  ىآموختگان دانش

شـاهد  انجـاممدرسه كالمى ری از آغـاز تـا . كالمى متفاوت از مدرسه بغداد را شكل دادند

آنـان تفكـر كالمـى  بيشـتركـه گـرايش فكـری و كالمـى  استحضور سه نسل از متكلمان 

هرچند در ميان بيشتر اين متكلمان عالقه وافـری بـه حـديث وجـود . مدرسه بغداد بوده است

های عقلـى  كـه بـه اسـتدالل بغـداد اسـتهای رايج در  انديشهمايه تفكر آنان  جان دارد، ولى

  .اند بهايى وافر قائل

چرخش از ادبيات كالمى مدرسه بغداد به ادبيات كالمى معتزله متأخر در طبقه سوم اين 

اگر نوآوری به لحـاظ . قابل مشاهده است آشكاراسديد الدين حمصى  دانشمندان و در آثار

مدرسه كالمى ری را بايـد از اواخـر  ،محتوايى را شاخصه يك مدرسه كالمى مستقل بدانيم

اگـر صـرف تغييـر در  ، ولـىآورد شمار آن و در نسل اخير عالمانش يك مدرسه جداگانه به

ای مستقل  مدرسه آغازمدرسه ری از همان  ،روش را در پيدايش مدرسه كالمى كافى بدانيم

  .خواهد بود

و  اسـت امامـت شـده موضـوعای بـر  در مدرسه ری نيز مانند مدرسه بغـداد تأكيـد ويـژه

های اصـلى ايـن  از شاخصـه ،نويسـى مسئله امامت و مناقـب دربارههای كالمى فراوان  نگاشته

ان نسـل اخيـر ری بـه آثـار اشـاره و ارجـاع گسـترده متكلمـ .آيد مدرسه كالمى به شمار مى

تعامل علمى گسترده آنان بـا دانشـمندان معتزلـى  بيانگر ،ويژه در نسل دوم و سوم معتزليان به

ای از مـوارد  و در پـاره نيسـتمبـانى معتزلـه ضروری اين تعامل به معنای پذيرش  البته .است

  .آثاری در رد آنان نيز نوشته شده است
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