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ِناکیت در باب ابوالصالح حلیب و ناگشته های کالیم او مقاله

135 و 136سال بیست و سوم،مشارۀسوم و چهارم، مرداد- آبان 1391

مانۀ او نیز مغفول واقع شده است و جز نامی 
ّ
کالم���ی و شخصّیت متکل

یژگی ها و خصوصّیات اندیشۀ  از آث���ار کالمی او، ظاهرًا نکتۀ خاّصی از و
وی مطرح نگردیده است.

م���ان پیشین شیعه 
ّ
کالمی متکل  ب���ا وجود آنکه شناخ���ت دیدگاه ه���ای 

از اهمّی���ت فراوان���ی برخ���وردار اس���ت و کمک شایانی ب���ه درک صحیح 
معارف اعتقادی شیعه می کند، بی عنایتی و کم مهری به آنها همچنان 
کنون به  کالم���ی آن دوران نخستین تا ادام���ه دارد. بیشتر نگاشته ه���ای 
گاهی چندانی  نحو علمی منتشر نگردیده و از محتوا و مطالب آنها نیز آ
م���ان شیعه اختصاص 

ّ
ارائه نش���ده است. البّته ای���ن وضعّیت به متکل

یب ب���ه اّتفاق علمای ای���ن طایفه می شود.  کثر قر ن���دارد و شام���ل حال ا
ک���ه ِپژوهندگ���ان عرص���ۀ معرفت دین���ی هّمتی  کن���ون وق���ت آن اس���ت  ا

کان خود بزدایند.  مضاعف نمایند و غبار غربت از چهرۀ نیا

یژگی  تحقی���ق حاضر در همین راستا و به قص���د روشن سازی برخی از و
گرفته است.  کالمی ابو الص���الح حلبی سامان   ه���ای آثار و اندیشه های 
بارۀ زندگی  در اینج���ا مای���ل به َتکرار هم���ۀ اطالعاتی که پیش از ای���ن در
گاهی بیشتر در این  وی ارائه شده است، نیستیم و خوانندگان را برای آ
کتچ���ی در دایرة  المع���ارف بزرگ اسالمی،  زمین���ه ب���ه مقالۀ آقای دکتر پا
کت���اب الکافی فی الفقه و نیز مقّدمۀ آقای  مقّدم���ۀ آقای رضا استادی بر 

یب المعارف ارجاع می دهیم. یان )َحّسون( بر تقر یز فاِرس تبر

2.زندگینامه
تراج���م موج���ود متق���ّدم شیع���ه اطالع���ات چن���دان قاب���ل توّجه���ی  در 
در خص���وص ابو الص���الح حلب���ی دی���ده نم���ی ش���ود. است���ادش، شیخ 
طوس���ی)ره( او را ف���ردی ثقه خوانده1 و منتجب الدی���ن رازی نیز وی را با 
ینی همچون » فقی���ٌه، عیٌن، ثقٌة « ستوده است.2 همچنین، شهید  عناو

1. محّمد  بن  الحسن طوسی، الرجال، ص 417. 
یه، منتجب الدین، الفهرست، ص 44. 2. علی  بن  عبید اهلل بابو

1.مقّدمه
ین   ابو   الصالح تقی  بن  نجم   بن  عبیداهلل حلبی )374 - 447 ق( از نامورتر
م���ان و فقیهان شیع���ه در دوران متقّدم ب���وده است. شخصّیت و 

ّ
متکل

اندیشه های وی نیز - همچون بسیاری دیگر از عالمان شیعه - در میان 
ما چندان شناخته شده نیست. در موارد اندکی هم که از او یادی شده 
که در  اس���ت، اغلب وی را به مثابۀ یک فقیه برَجستۀ امامی  دانسته اند 
برخی مسائل فقهی نظرهای خاّصی داشته و از این حیث، آرای او مورد 
گرفته است. از این گذشته، ُبعد  توّج���ه برخی از فقیهان پسینی اش قرار 

ِناکیت در باب ابوالصالح حلیب
 و ناگشته های کالیم او

چکی��ده: ابوالص��الح حل��یب از نامورتری��ن متکملان و 
فقهیان ش��یعه در دوران متقدم بوده اس��ت که ش��خصیت 
متکملان��ه وی و وی��ژیگ ه��ا و خصوصیات اندیش��ه هایش، 
چندان ش��ناخته شده نیس��ت. بر این اس��اس، نویسنده، 
نوش��تار حارض را با هدف روشن س��ازی بریخ از ویژیگ های 
آثار کالیم ابوالصالح حلیب، به رش��ته حتریر درآورده اس��ت. 
از ای��ن رو، ابتدا اش��اره ای کوتاه به زندیگ نامه وی داش��ته، 
سپس فهرس��ت ناگش��ته های حلیب را در قالب آثار فقهی، 
آث��ار کالیم و س��ایر آثار، ن��ام یم برد. نویس��نده در ادامه، با 
مالحظه ارجاعایت که حل��یب در آثار خمتلف خود به یکدیگر 
داده است، ترتیب تاریخی ناگرش آثار وی را بر اساس اطالعات 
موج��ود، مورد مداقه ق��رار داده اس��ت. وی در خبش دیگر 
نوشته خود، به برریس سه اثر کالیم ابوالصالح حلیب به نام 
های تقریب املعارف، ال��اکیف یف التکلیف )الاکیف یف الفقه(، و 
الربهان علی ثبوت االمیان، همت مگاش��ته و آن ها را از لحاظ 
س��اختاری، حمتوایی و منابع مورد اس��تفاده حلیب در تألیف 
ه��ر یک از آن ها، با یکدیگر مقایس��ه نموده اس��ت. وی در 
انهت��ا، با بیان روش ش��نایس کالیم ابوالص��الح حلیب و مباین 
معرفیت و ویژیگ های فکری او از قبیل مستقل دانسنت عقل 
در حتصیل معارف اعتقادی، اعتقاد به حس��ن و قبح عقلی، 
اس��تفاده حداقلی از ادله نقلی و اعتقاد به عدم جحیت خرب 

واحد، مقاله خویش را به پایان یم رساند.

کلیدواژه:ابوالص��الح حلیب، متکملان ش��یعه، نوش��ته های 
کالیم، تقری��ب املعارف، الاکیف یف التکلی��ف، الاکیف یف الفقه، 

الربهان علی ثبوت االمیان.

مق��ال��ه

محید عطایی نظری
زهرا صنایع

دانشاگه هشید بهشیت تهراندانشجوی دکرت ی فلسفه 

کارشنایس ارشد کالم و عقاید اسالیم دانشکده علوم حدیث تهران
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ای���ن را هم تذکار می دهد که ابن أبی طی سرگذشت مبسوطی از حلبی 
کرده است. 8  ارائه 

خوانندگ���ان توّج���ه دارن���د که ای���ن عب���ارات را ذهبِی معان���ِد شیعه - که 
یادک���رد او از علم���ای شیع���ه غالب���ًا همراه ب���ا مذّمت و طع���ن است - در 
ک���رده اس���ت. در دورۀ معاص���ر نیز طّب���اخ حلبی در  وص���ف حلبی نقل 
یخ حلب الشهباء « بدون آنکه  موسوع���ۀ بزرگ خودش » إعالم النبالء بتار
مطلب جدیدی بیافزاید، عینًا همان مطالب ذهبی را نقل کرده است.9  

در خص���وص والدت ابو الص���الح حلبی در کتب تراج���م و رجال شیعی 
ین نق���ل در این زمینه، به  متق���ّدم، مطلبی ذکر نش���ده است و قدیمی تر
ی���خ اإلسالم ذهب���ی و لسان المی���زان عسقالنی -  کت���ب اهل سّن���ت - تار
کرده اند، همگی  د ابو الصالح را ذکر 

ّ
که مکان تول برمی گردد. مص���ادری 

که او در شهر حلب به دنیا آمده است.10  بر این مطلب اّتفاق نظر دارند 
یسان11 در سال )374 ق( دانسته اند.  والدت وی را نیز اغل���ب تراجم نو
کرده  بن���ا بر نقل ذهب���ی از ابن  ابی ط���ی، حلبی سه مرتبه به ع���راق سفر 
و ن���زد سّی���د مرتض���ی)ره( درس خوانده اس���ت.12 شیخ طوس���ی)ره( نیز 
ی���ف مرتضی)ره( علم  که ابوالص���الح نزد وی و شر ک���رده است  یح  تصر
آموخت���ه است: »... ق���رأ علینا و علی المرتض���ی«.13 وی پس از بازگشت 
ک���رد و جمعی از  پا  از ع���راق، ح���وزۀ درس���ی باشکوهی در شه���ر حلب بر
علم���ای صاحب نام در علوم اسالمی همچ���ون فقه و کالم از محضرش 
به���ره بردند. از جملۀ ایش���ان می توان به قاضی ابن  ب���ّراج )م. 481ق(،14 
ب���ن  اسل���م حلب���ی )م. 460 ق(، قاض���ی عّزالدی���ن  ثاب���ت   ابوالحس���ن 
کامل طرابلسی )م. ح���دود 520ق(، شیخ ابو الفتح  یز  ب���ن  أبی  عبدالعز
کراجک���ی )م. 449 ق(، عبدالرحمن  بن  محّم���د  بن  عل���ی  ب���ن  عثم���ان 
 احمد  ب���ن  حسین مفید نیشاب���وری خزاعی رازی )م. ح���دود 445 ق(، 
ید آوی، تّواب  بن  حسن َخّشاب بصری اشاره کرد.15 یف داعی ابن  ز شر

ابوالص���الح حلبی بنا به نق���ل ذهبی از ابن  ابی طی، پ���س از بازگشت از 
ح���ج به سوی شام،16 در محّرم الحرام سال 447 ق در منطقه ای به نام 

رمله در فلسطین وفات یافت. 

3.فهرستنگاشتههایحلبی
ابو  الص���الح حلبی، دارای مصّنفات مختلف و متع���ّددی بوده که امروزه 
تنه���ا تعداد اندکی از آنها بازمانده است. از میان انبوه آثار وی فقط سه اثر 

یخ اإلسالم؛ ج30، ص 144. 8. ذهبی؛ تار
یخ حلب الشهباء؛ ج 4، ص 77.  9 . محّمد راغب طّباخ حلبی؛ إعالم النبالء بتار

10. ذهبی؛ پیشین؛ سید محسن أمین؛ أعیان الشیعه؛ ج3، ص634.
نی؛ لسان المیزان؛ ج2، ص71. 11. ذهبی؛ پیشین؛ ابن حجر عسقال

12 . ذهبی؛ پیشین.
13. طوسی؛ رجال الطوسی؛ ص 417.

14. موسوی خوانساری؛ روضات الجّنات؛ ج4، ص 204.
کتچی؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمی؛ ج 5، ص 609. 15. احمد پا

نی؛ لسان المیزان؛ ج2، ص71. یخ اإلسالم؛ ج 30، ص 144. عسقال 16. ذهبی؛ تار

اّول او را ملّق���ب به » خلیفۀ مرتضی در دانش« نموده است.3 در بعضی 
از مناب���ع مذک���ور اس���ت که: حلب���ی آنچنان م���ورد اعتماد و وث���وق سّید 
گاه استفتای م���ردم حل���ب از او، وی ایشان را  ک���ه به  مرتض���ی)ره( بوده 
یب  ب���ه » الشیخ التقی « ) یعنی ابو الص���الح ( ارجاع می  داده است.4 قر
یحی )م. 1085ق( از قول ساّلر دیلمی  همین مضم���ون را فخرالدین ُطر
که وقتی مردم حلب از ساّلر  کرده است  بارۀ حلبی نقل  )م 463 ق( در
استفت���ا می کردن���د، وی ایش���ان را ب���ه ابوالصالح احاله م���ی داده است: 

»وکان إذا استفتی من حلب یقول عندکم التقی «.5  

گفته نشده  بارۀ او  کث���ر مآخذ اهل سّنت نیز سخن قاب���ل توّجهی در در ا
باره  که ب���ه طور خ���اص در ی حل���ب هم 

ّ
ی���خ محل اس���ت. حّت���ی در توار

ی���خ مفّصل »  ُبغیة  ای���ن شهر و عالم���ان آن نوشته شده است - نظیر تار
کمال  یخ الحلب «6 اثر  الطلب فی تار
 الدین عمر  بن  احم���د  بن  أبی َجرادة 
مع���روف به ابن  الَعدی���م )م. 660 ق( 
ن���ام »  ب���ا  و همچنی���ن تلخی���ص آن 
ی���خ الحلب «7  ب���دة الحلب م���ن تار ز
از خ���ود او - نی���ز نام���ی از حلب���ی ب���ه 
می���ان نیامده است. ب���ا این وصف، 
شم���س  الدین ذهب���ی )م. 748 ق( 
یخ اإلس���الم، ترجمۀ مختصری  در تار
از او آورده اس���ت و از حلبی با عنوان 
» شی���خ شیع���ه« و » عال���م رافضی���ان 
ش���ام « ی���اد کرده است. او ب���ه نقل از 
ی���خ یحی���ی  ب���ن  أب���ی ط���ی، وی را  تار
از بزرگ���ان و علم���ای معتم���د شام و 
که جمع علوم  دانشمندی خطی���ب 
ادی���ان و ابدان نم���وده است، معّرفی 
می کن���د. اب���ن  أبی طی همچنی���ن توصیف ابن  أب���ی روح از حلبی را یاد 
ک���ان ابوالصالح  گفته: »  که در م���دح مقام فقاه���ت او  آور ش���ده اس���ت 
عاّلم���ة فی فقه اهل البی���ت « و در ادامه ضمن اشاره به برخی از آثار وی 
خاط���ر نشان کرده است: کتب حلبی در میان ائّمه قوم ]شیعه[ مشهور 
و مع���روف است. افزون ب���ر این، وی از زهد، ص���الح، قناعت، عبادت، 
مناعت طبع و جاللت قدر ابوالصالح سخن رانده است و در نهایت او 
ین مردم در علوم مختلف  ین و عالم  تر ین، فقیه  تر را در زمرۀ هوشمند تر
کثرهم تفّننًا «. ذهبی  برمی شم���ارد: » وکان من أذکیاء الناس وأفقههم وأ

کتچ���ی، دائ���رة المع���ارف بزرگ اسالم���ی، ج 5 ، ص 608، مدخ���ل ابو الصالح حلبی. ب���ه نقل از:  3. پا
»یادداشت« شهید اّول.

4 . همان.
ین، ج3، ص 336. یحی، مجمع البحر 5 . فخرالدین طر

یخ الحلب، تحقیق: سهیل زّکار، 12 ج، بیروت، دارالفکر.        . 6 . ابن العدیم، بغیة الطلب فی تار
بی، 1418ق. یخ الحلب، تحقیق سهیل زّکار، دمشق، دارالکتاب العر 7 . همو، زبدة الحلب من تار

از این گذشته، ُبعد کالیم و 
شخصیت متکملانۀ او نزی مغفول 
واقع شده است و جز نایم از آثار 

کالیم او، ظاهرًا نکتۀ خایص از 
ویژیگ ها و خصوصیات اندیشۀ 

وی مطرح نگردیده است. با 
وجود آنکه شناخت دیدگاه های 

کالیم متکملان پیشنی شیعه 
از اهمیت فراواین برخوردار 
است. یب عناییت و کم مهری به 

آنها همچنان ادامه دارد. بیشرت 
ناگشته های کالیم آن دوران 

خنستنی تاکنون به حنو عملی 
منتشر نگردیده و از حمتوا و 

مطالب آنها نزی آگایه چنداین ارائه 
نشده است.
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که وی جامع علوم ادی���ان و ابدان است،25 از این سخن بر  گفت���ه بود  او 
کالم، در طب نیز مهارت داشته است.26  که وی عالوه بر فقه و  می آید 
از جمله نگاشته های او در طب، کتابی است با عنوان تدبیر الصّحة که 

کرده است.27  کم حلب، نصر  بن  صالح تقدیم  آن را به حا

2(المعراج 
که تنه���ا در برخ���ی از مناب���ع متأُخر28 به  کتاب���ی در عل���م حدی���ث است 
ابو الص���الح نسبت داده ش���ده است، و دلیلی بر انتس���اب قطعی آن به 

وی وجود ندارد.29 

3(اشارةالسبقإلیمعرفةالحق
کت���اب نی���ز تنها در برخ���ی از مناب���ع متأخر30 یاد ش���ده است. به  از ای���ن 
گرچه شهید اّول - بر اساس اینک���ه لفظ »الحلبی« به  عقی���دۀ برخ���ی31 ا
ص���ورت مطلق، نام ابو الص���الح را به ذهن متب���ادر می کند - بر صّحت 
کی���د دارد، ام���ا در اینجا قطع  انتس���اب این اثر ب���ه ابوالص���الح حلبی تأ
ق به وی نیست، بلکه نگاشتۀ ابو الحسن 

ّ
کت���اب مذکور متعل که  یم  دار

علی بن ابی الفضل الحسن بن اب���ی المجد حلبی است؛ شاهد آنکه در 
برخ���ی از تراج���م32 نیز از ابن أبی المجد حلبی ب���ا عنوان »صاحب اشاره 

السبق« یاد شده است.  

4(الُمرشدإلیطریقالتعّبد
یخ االسالم33 خود یاد  یسان تنها ذهبی از این اثر در تار در میان تراجم نو

گاهی دیگری از این اثر در اختیار ما نیست. کرده است و آ

5(مختصرفرائضالشرعّیه
سّی���د  ب���ن  طاوس )م 664 ( از این اثر مطلب���ی را در کتاب خود با عنوان 
فت���ح األبواب34 نقل کرده اس���ت و آن را به ابو الصالح حلبی نسبت داده 
اس���ت. شهید اّول نی���ز از شهرت مختصر فرائ���ض در حلب سخن گفته 
اس���ت.35 به عقیدۀ برخ���ی، این کتاب چیزی جز هم���ان کتاب الکافی 
که رواج  که اّوال  الکافی تنها تألیف فقهی ابو الصالح است  نیست؛ چرا 
آن در سده ه���ای بعدی اثبات شده است و ثانیًا مطلب منقول در فتح 

األبواب سّید  بن  طاوس در الکافی نیز دیده می شود. 36

25. همان.
26. حسن حکیم  باشی؛ دانشنامۀ جهان اسالم؛ ج 14، ص 1، مدخل »ابو الصالح حلبی«.

27. ذهبی؛ پیشین.
28. موسوی خوانساری؛ روضات الجّنات؛ ج2، ص 113.

کتچی؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمی؛ ج 5، ص 609. 29. احمد پا
یعة؛ ج2، ص98. 30. موسوی خوانساری؛ روضات الجّنات؛ ج2، ص 113. آقا بزرگ طهرانی؛ الذر

یب المعارف؛ ص 41. یان؛ مقّدمۀ تقر یز 31. فارس تبر
32. سید محسن امین؛ اعیان الشیعة؛  ج2، ص 259. 

33. ذهبی؛ پیشین. 
34. ابو القاسم علی  بن  موسی بن طاوس؛ فتح األبواب؛ ص 98.
کتچی؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمی؛ ج 5، ص 610. 35. احمد پا

کتچی؛ پیشین. یان؛ پیشین، ص 41. احمد پا یز 36. فارس تبر

یب المع���ارف، الکافی فی الفقه و البرهان علی ثبوت اإلیمان باقی مانده  تقر
اس���ت. با این حال در منابع مختلف، اطالعات پراکنده ای در خصوص 

دیگر نگاشته های وی موجود است که در ادامه به آنها اشاره می شود.

1.3.آثارفقهی:
1(الُعمدة17
2(التلخیص

العم���دة و التلخی���ص از نخستین تألیفات ابو الص���الح در علم فقه بوده 
اس���ت. ابوالصالح بارها در دیگ���ر آثار خود، از آنها یاد کرده است.18 این 
گاهی های ما از آنها منحصر در  کتاب به دست ما نرسیده است و آ دو 

که در دیگر منابع آمده است. نقل هایی است 

3(البدایة19
یحان���ه األدب20 آن را ذکر کرده و به  4(اللوام���عف���یالفقه: تنها صاحب ر

ابو الصالح نسبت داده است.  

2.3.آثارکالمی:
1(]المسألة[الشافیة
2(]المسألة[الکافیة

یب المعارف 22 یاد کرده  ف از ای���ن دو کتاب در الکافی 21 و تقر
ّ
خ���ود مؤل

است.

3(شرحالذخیرة
که از نام کتاب بر می آید، ابو الصالح در این اثر، به شرح کتاب  گون���ه  آن 

الذخیرة سّید مرتضی)ره( پرداخته بوده است.23 
4(]دفع[ُشبهالمالحدة24

5(تقریبالمعارف
6(الکافیفیالتکلیف

7(البرهانعلیثبوتاإلیمان

گفت. بارۀ این سه اثر اخیر به  تفصیل سخن خواهیم  در

آثار: 3.3.دیگر
1(تدبیرالصّحة

آنچنان ک���ه در سرگذشت حلبی ذکر شد، یحیی  بن  ابی طی در وصف 

یحانة األدب؛ ج 7، ص 161.   یزی؛ ر 17. ذهبی؛ پیشین؛ ص143. محمدعلی مدرس تبر
18. ابو الص���الح حلب���ی؛ البره���ان عل���ی ثبوت اإلیم���ان؛ ص 54، چاپ  ش���ده ضمن أع���الم  الدین فی 
صف���ات المؤمنی���ن، نگاشتۀ شیخ حسن  ب���ن  أبی الحسن دیلمی )ق���م: آل البیت( 1414ق. همو،  

یب المعارف؛ صص 51 و 121. الکافی فی الفقه؛ ص463. همو، تقر
19. ابو جعفر محّمد بن علی ابن شهرآشوب َسَروی؛ معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة؛ ص 47.

یزی؛ پیشین.   20. مدّرس تبر
21. حلبی؛ الکافی فی الفقه؛ ص463 .
یب المعارف؛ ص445.  22. حلبی؛ تقر

یعة؛ ج13، ص 277. یزی؛ پیشین. آقا بزرگ طهرانی؛ الذر 23. ابن شهرآشوب؛ پیشین. مدّرس تبر
یخ اإلسالم؛ ج30، ص 144.  24. ذهبی؛ تار
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کرده است.38 کتاب التلخیص با عنوان التلخیص فی الفروع یاد 

 بر امام���ت اهل بیت)ع( 
ّ

حلب���ی در صفح���ۀ 181 بعد از ذکر آی���ات دال
خاطر نشان می کند: بسیاری از این آیات و اخبار را در دو رسالۀ الکافیة 

کرده است: و الشافیة ذکر 

 »...قد تکّرر معظمها في رسالتي الکافیة و الشافیة«.

ک���ه وی در دو رسال���ۀ الکافیه و الشافی���ه بسیاری از  از ای���ن گفت���ۀ حلبی 
ب���وط به امامت اهل بی���ت)ع( را آورده است مشّخص  آی���ات و اخبار مر

کالمی بوده است.  یادی  که محتوای این دو رساله تا حّد ز می شود 

بارۀ غیبت  ی���ب المعارف نیز پس از بح���ث در هم���و در صفحۀ 445 تقر
یعت در حال غیبت، اظهار می دارد  حضرت ولی عصر )ع( و حفظ شر
کتاب العمدة و مسألتی الشافیة و الکافیة  که تفصی���ل این مطالب را در 
کرده و به شبهات مطرح شده در این زمینه پاسخ  ب���ه نحو مستوفا، بیان 

داده است:

���ق بهذا الفص���ل في کت���اب العم���دة ومسألتي 
ّ
» وق���د استوفین���ا م���ا یتعل

ق به من 
ّ
الشافیة والکافیة وأوضحنا عن ثبوت الحّجة به وأسقطنا ما یتعل

یده یجده هناك مستوفی «. به، فذکرها هاهنا یخرج عن الغرض ومر
ُ

الّش

یب المعارف؛ ص 121.  38. حلبی؛ البرهان علی ثبوت اإلیمان؛ ص 54. همو، تقر

4.ترتیبتاریخینگارشآثار
گون  گونا م���ی، از ِجهات 

ّ
یخی نگ���ارش آثار هر متکل توّج���ه به ترتیب تار

حائز اهمّیت است؛ خاّصه در مواردی که شاهد ابراز چند رأی و عقیدۀ 
یخ گذاری اندیشه های او  م هستیم، دّق���ت در تار

ّ
مختل���ف از یک متکل

کتاب در چه زمانی تألیف  کتاب و ه���ر  و اینک���ه هر عقیده ای در کدام 
ش���ده است، می تواند نقش مهّمی در فه���م تطّور اندیشه های کالمی آن 

کند. م ایفا 
ّ
متکل

ی���خ نگارش هر  که تار یخ���ی نگارش آث���ار، در مواردی  تعیی���ن ترتیب تار
نوشت���ه را صاح���ب آن ذکر کرده است، براحت���ی امکان پذیر است؛ ولی 
یق کنار هم قراردادن ارجاعاتی که یک  در بسی���اری از موارد، تنه���ا از طر
یسن���ده در آثار مختلفش ب���ه یکدیگر داده است، میّس���ر می گردد. با  نو
یخ تألی���ف نگاشته ه���ای ابو الصالح حلب���ی بر ما  عنای���ت به اینک���ه تار
گیرد. در  کاری صورت  بارۀ وی نیز طبًعا باید ُچنین  پوشی���ده است، در
که حلبی در آثار مختلف  کوشش می شود با توّجه به ارجاعات���ی  ادام���ه 
یخی نگارش آثار او را بر اساس  خ���ود به یکدیگر داده است، ترتی���ب تار

کنیم. اطالعات موجود تا حّد امکان  معّین 

الف(تقریبالمعارف
حلب���ی در صفح���ۀ 121 این کتاب، پس از بی���ان اجمالی اقسام تکلیف 
کتاب العمدة  شرع���ی و واجبات و محّرم���ات، از مقّدمۀ خودش ب���ر دو 
که تفصیل این  کند  ک���رده و خاطر نشان می  و التلخی���ص فی الفروع یاد 

کرده است: کردن به آنها را در این آثار ذکر  یق علم پیدا  احکام و طر

لنا علی صّح���ة هذه الفتیا وفّصلنا ما أجملناه هاهنا 
ّ
 » و ق���د دل

کتابي العمدة و التلخیص في الفروع«.  في مقّدمتي 

کتاب العمدة  یب المعارف، مجّددًا از دو  همو در واپسین صفحات تقر
گاه���ی از برخی احکام  و التلخی���ص نام برده اس���ت و خواننده را برای آ

شرعی به آن دو ارجاع داده است.37

ک���ه ب���ه تقسیم  کت���اب  همچنی���ن ابو الص���الح در صفح���ۀ 459 همی���ن 
که  یح می کند  کرده است، تصر تکلی���ف شرعی به انواع مختلف اشاره 
کت���اب التلخیص ذکر  احک���ام این تکلیف و عب���ادات را به تفصیل در 

کرده است:

 »قد فّصلنا أحکام هذه العبادات في کتاب التلخیص إذ کان 
بذلك أولی من هذا الکتاب المقصور علی المعارف«.

که عبارت ابو الصالح، صراحت دارد در اینکه التلخیص،  روشن است 
مشتم���ل بر احکام تفصیلی عب���ادات است؛ از این رو باید این کتاب را 
یم. شاهد آنکه خود وی نیز در مواضعی، از  یک اثر فقهی به حساب آور

یب المعارف، ص 461. 37. حلبی؛ تقر
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ید: کرده و می گو از دیگر آثارش یاد 

 » وقد استوفینا الکالم فی هذا القدح فی مقّدمة کتاَبی الُعمدة 
والتلخی���ص فی الفروع وف���ی کتاِبی الکافی ف���ی التکلیف وفیما 

ذکرناه هاهنا ُبلغة «.42 

کتاب های الُعم���دة، التلخیص فی  ک���ه  از ای���ن عبارت معل���وم می شود 
الفروع والکافی فی التکلیف پیشتر از البرهان تألیف شده اند.

یخی نگارش آثار ابو   کن���ون با عنایت به مطالب فوق می توان ترتیب تار ا
گرفت:  الصالح حلبی را بدین نحو در نظر 

1. الُعم���دة، التلخیص ف���ی الفروع، المسأل���ة الشافیة، المسأل���ة الکافیة )با 
یم، نمی توانیم مشّخص  لحاظ اینکه به هیچ یک از این آثار دسترسی ندار

کنیم که در بین این نگاشته ها کدام یک بر دیگری تقّدم دارد(. 

یب المعارف. 2.تقر

3. الکافی فی التکلیف.

4. البرهان علی ثبوت اإلیمان.

کالمی ابو  الصالح حلبی 5.  بررسی آثار 

در این بخش به بررسی سه اثر کالمی ابو الصالح حلبی که از او بازمانده 
ی���م و آنها را به لحاظ ساخت���اری و محتوایی با یکدیگر  اس���ت می پرداز

مقایسه می کنیم.

1.5.تقریبالمعارف
ی���ن اث���ر ابو الص���الح  ی���ن و مبسوط تر ی���ب المع���ارف اصلی تر کت���اب تقر
کتاب به نحو نسبتًا  حلب���ی در علم کالم به حساب می آی���د. وی در این 
ک���الم پرداخته است.  گست���رده ای ب���ه موضوع���ات مطرح  ش���ده در علم 
یب  کت���اب تقر شی���خ ح���ّر عامل���ی )م. 1104 ق( ای���ن اث���ر را با عب���ارت » 
المع���ارف َحَسٌن َجّید «43 ستوده است. همچنین تألیف مذکور یکی از 
مص���ادر مهّم و عمدۀ عالمۀ مجلس���ی )م.1110 ق( در کتاب الفتن بحار 
کالم دانسته است. 44 عالمۀ  کتابی نیکو در علم  األنوار ب���وده و وی آن را 

کرده است.  کتاب فی غایة الجودة «45 توصیف  ُتسَتری نیز آن را » 

یح کرده اس���ت،46 او این کتاب را در  ُچنان ک���ه وی در آغ���از این اثر تصر
ب���اره معارف  کلیاتی در پاس���خ ب���ه درخواست ع���ّده ای مبنی بر ام���الی 
گاهی خوانن���دۀ آن از تکالیف عقلی  که موج���ب وقوف و آ اعتق���ادی -  
یب  ک���رده است. از این رو تقر گردد  - بیان  )اعتق���ادی( و اغراض دینی 
 المع���ارف نی���ز همچون بسیاری از آثار کالم���ی آن دوران مثل الملّخص، 

42. همو، البرهان علی ثبوت اإلیمان؛ ص 54. 
43. شیخ محّمدبن حسن حّر عاملی؛  أمل اآلمل؛ ج2، ص46.

44. محّمد باقر مجلسي؛ بحار األنوار؛ ج1، ص20.
45 .محّمد تقی تستری؛ قاموس الرجال؛ ج 2، ص 415.

یب المعارف؛ص 61. 46. حلبی؛ تقر

از عب���ارت فوق ب���ر می آید که ِعالوه بر دو رسال���ۀ المسألة الشافیة و المسألة 
بردارندۀ مباحث کالمی مبسوطی بوده است. الکافیة، کتاب العمدة نیز در

گاهی از تفصیل برخی احکام   همچن���ان که گذشت، ابو الصالح برای آ
گرفتن  کنون ب���ا در نظر  شرع���ی نی���ز به کتاب العم���دة ارجاع داده ب���ود. ا
کالمی و به خصوص مبحث امامت را نیز  اینکه وی در العم���دة مسائل 
مطرح کرده است، می توان نتیجه گرفت که وی در این کتاب نیز مانند 
ی���ب  المع���ارف و الکافی فی التکلیف هم از مسائ���ل اعتقادی سخن  تقر
کتاب  گفته و هم از موضوعات فقهی؛ بنابراین العمدة نیز در اصل یک 

کالمی بوده است. فقهی - 

که در الشافیه و الکافیه مباحث  افزون بر این، از عبارت مذکور برمی آید 
ب���وط ب���ه امامت تا بح���ث از غیبت حضرت حّجت )ع���ج( و مسائل  مر
مرتب���ط ب���ا آن، ادامه داشته اس���ت و وی در این دو اث���ر به تفصیل از این 

گفته است. موضوعات سخن 

که ابو الصالح  گرفت  کنون ب���ا مالحظۀ ارجاعات فوق می توان نتیج���ه  ا
آثاری همچون العمدة، التلخیص فی الفروع، المسألة الشافیة و المسألة 

یب المعارف نگاشته بوده است. الکافیة را پیش از تقر

ب(الکافیفیالتکلیف
یب  کتاب تقر کت���اب الکاف���ی، از  ابو الص���الح حلب���ی در شش موضع از 
یب ف���ی االصول40 یاد  ی���ب39 و التقر ین���ی همچون التقر المع���ارف با عناو

کرده و برای اطالع از برخی مطالب، به آن ارجاع داده است.

یق علم  کتاب و پ���س از بحث از طر همچنی���ن وی در بخشی از همین 
ک���ردن به احک���ام شرعی و فت���اوای ائمه)ع( خاطر نش���ان می کند:  پیدا
بح���ث مفّص���ل این موض���وع را در مقّدمۀ کتاب العم���ده و نیز دو رسالۀ 

کرده است: الشافیه و الکافیه آورده 

ق بهذا الفّن من الک���الم یطول وقد بسطناه 
ّ
إستیف���اء م���ا یتعل »و

کتاب العم���دة ومسألتی الشافعیة ]کذا والصحیح:  فی مقّدمة 
ی���د الغایة فی  الشافی���ة[ والکافی���ة وفیما ذکرن���اه هاهنا مقنع ومر

اإلستیفاء یجدها بحیث ذکرناه «.41

ک���ه از عب���ارت مذکور حاص���ل می شود آن اس���ت که حلبی   نتیج���ه ای 
یب المعارف، العمدة، المسألة الشافیة و المسألة الکافیة  کتاب ه���ای تقر

را قبل از الکافی نوشته بوده است.

ج(البرهانعلیثبوتاإلیمان
ابوالص���الح در رسالۀ مختصر البرهان علی ثبوت اإلیمان تنها در یک جا 

39. همو، الکافی فی الفقه؛ صص 415، 423، 435 و 437 - 438. 
40. همان، ص 464.  
41. همان، ص 463. 
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ک���رده و در تفسیر این آیات  پسان ت���ر به » آی���ات خلود در عذاب « اشاره 
یب المعارف توضیح  ی���د: در گذشته و در کتاب مذکور، یعنی تقر می گو
ب���ی لفظی که َدالل���ت بر بی انتها ب���ودن داشته  بان عر ک���ه در ز داده ای���م 

باشد، وجود ندارد:

»فأّم���ا آیات الخل���ود والتأبید، فقد بّینا فیم���ا سلف واستوفیناه 
ف���ی الکتاب المذکور أّن���ه لیس فی لغة الع���رب لفظ یفید ما ال 

آخر له ...«.51

 در پای���ان این مباحث نیز خاطر نشان می کن���د: همین مقدار از احکام 
پاداش و عقاب که بیان شد، در این مقام کفایت کرده، طالِب تفصیِل 

کند: یب رجوع  کتاب التقر بیشتر باید به 

ید  » و ف���ی هذا القدر من الکالم فی أحکام المسَتحّق کفایة ومر
یب «.52 کتاب التقر الغایة منه یجده فی 

 هم���و در مسئل���ۀ عدم َداللت عقل بر دوام ث���واب، بیان می کند که قول 
و دلی���ل کس���ی که به دوام ث���واب به حکم عقل قائل اس���ت را در کتاب 

کرده است: کرده و َفساد آن را تبیین  یب مطرح  التقر

یب  ق به مّمن قال بدوام���ه فی کتاب التقر
ّ
» و ق���د ذکرنا م���ا یتعل

قه منه «.53  
ّ
بّینا َفساد متعل و

یب  که وی ب���رای تفصی���ل مباحث معاد ب���ه تقر ب���ا توّجه ب���ه ارجاعات���ی 
کتاب  ک���ه حلب���ی، بخش مع���اد  المع���ارف می ده���د، آشک���ار می ش���ود 
یب المعارف را نیز به نحو مبسوط نگاشته و در آن بسیاری از مسائل  تقر
کنون از آن قسمت چیزی  کرده بوده است، اّما متأسفانه هم ا را بررس���ی 

به دست ما نرسیده است.

که حلبی  یب  المع���ارف آنست  کتاب تقر ب���ارۀ ساختار      نکت���ۀ دیگر در
کتاب پس از توحید، عدل، نبّوت و امامت به جای طرح بحث  در این 
ک���ه البّته در نسخ  مع���اد به بیان مسائ���ل تکلیف شرعی پرداخته است 
کنون���ی این اثر همین بخ���ش نیز به نحو ناقص موج���ود است. با لحاظ 

که: گردد  که ارائه شد، آشکار می  شواهدی 

یب المعارف، مباحث معاد را نیز به  1.حلبی در اصِل کتاب تقر
کرده بوده است.  تفصیل مطرح 

یادی شبیه ساختار کتاب  یب المعارف تا حّد ز 2. ساخت���ار تقر
یب المعارف نیز  دیگر او الکاف���ی فی الفقه بوده است؛ یعنی تقر
ین اّولی���ه اش، یک ساختار سه بخشی  همانن���د الکافی، در تدو
ک���ه در بخش َنُخس���ت آن، تکلی���ف عقلی بیان  داشت���ه است 

51. همان، ص 437. 
52. همان، ص 438. 
53. همان، ص 415. 

الذخی���رة و ُجَمل العلم و العم���ل سّید مرَتضی)ره( و تمهید االصول شیخ 
طوس���ی)ره( به شیوۀ امال پدید آمده اس���ت و آن را باید در زمرۀ امالیات 

کالمی به حساب آورد.

ین���ی همچون  ی���ب  المع���ارف ب���ا عناو که خ���ود حلب���ی از تقر بی���ان ش���د 
کرده است؛ ب���ه احتمال فراوان  ی���ب فی االصول48 یاد  ی���ب47 و التقر التقر
ی���ب  المع���ارف بای���د در دوران ه���ای پسینی  نامگ���ذاری ای���ن اثر ب���ه تقر
ص���ورت پذیرفت���ه باشد. آن گونه که در چند سطر پی���ش نقل گردید، در 
زم���ان شیخ حّر عاملی و پ���س از آن عالمۀ مجلسی، این کتاب با عنوان 

یب  المعارف شناخته شده بوده است. تقر

1.1.5.تحلیلساختاریتقریبالمعارف
یب  به لح���اظ ساخت���اری، ابو الص���الح در ترتیب و چین���ش مطالب تقر
مان پیشین خود نظیر سّید مرتضی)ره( 

ّ
المعارف، از همان شی���وۀ متکل

کتاب خود را ب���ر اساس پنج اصل  و شی���خ طوسی)ره( پی���روی نموده و 
ین  اعتقادی مذهب شیعه -  توحید، عدل، ُنبّوت، امامت و معاد  - تدو
ک���ه می دانیم، ُچنی���ن ساخت���اری در متون کالمی  ک���رده است. ت���ا آنجا 
شیع���ه، نخستین بار توس���ط سّید مرتضی)ره( در الملّخ���ص و تتّمۀ آن، 
گونه در  یعن���ی الّذخیره ارائ���ه شده است و پیش از او، ساخت���اری بدین 

کالمی موجود شیعه، از جمله آثار شیخ مفید)ره( دیده نمی شود. آثار 

ب���ارۀ معاد  یب المع���ارف، مطلبی در     ظاه���رًا در نس���خ بجامان���ده از تقر
یب المعارف،  که حلب���ی در تقر م است 

ّ
نیامده اس���ت؛ با این حال مسل

کرده ب���وده است و احتمااًل بعدها  بوط به معاد را نیز مطرح  مباح���ث مر
یحاتی که وی در  این بخش از کتاب از میان رفته است. این امر از تصر
کتاب الکافی فی التکلیف آورده است،  چندی���ن موضع از بخش معاد 
کت���اب الکافی پس از طرح  ب���ه خوبی قابل فهم اس���ت. وی در جایی از 
موض���وع » تحابط « و ابط���ال آن، اظهار می دارد بحث از » احباط « را در 
کرده و به شبهات طرح شده  یب المعارف به طور مستوفا بیان  کتاب تقر

حول این مسئله پاسخ داده است:

یب و بّینا  » و ق���د استوفینا الکالم فی الّتحابط ف���ی کتاب التقر
قون به من الّشبهة «.49

ّ
فساد ما یتعل

در جای���ی دیگ���ر خاط���ر نش���ان می کن���د: سخ���ن » از همراهی ح���دود با 
کتاب   استخف���اف و ناسازگ���اری آن ب���ا تعظی���م« را ب���ه نحو مبس���وط در 

یب آورده است: التقر

» فأّم���ا إقت���ران الح���دود باإلستخف���اف ومنافات���ه للتعظیم، فقد 
یب «.50 کتاب التقر استوفینا الکالم علیه فی 

47. همو؛ الکافی فی الفقه؛ صص 415، 423، 435 و 437 - 438. 
48. همان، ص 464.  

49. حلبی؛ الکافی فی الفقه؛ ص 423. 
50. همان، ص 435.  
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گست���رده  از موضوعات و ابعاد  ب���ه آن است. پرداخت حلبی ب���ه بحث 
کی از عنایت  مختلف امامت، بیان شبهات متعّدد و پاسخ به آنها، حا
ی���ژۀ وی به این موضوع است. این امر همچنین نشان دهندۀ آن است  و
ک���ه این قبی���ل مسائ���ل در آن روزگ���ار، از مسائل اصلی و مح���ّل بحث و 

مان شیعه و دیگر ِفَرق بوده است.
ّ
کش فراوان میان متکل َکشا

ب���د نیست که در این جا به یک���ی از دیدگاه های شایان توّجه ابو الصالح 
کنیم. وی در چندین  ی���ب المعارف اشاره  حلبی در مبحث امامت تقر
موضع از این کتاب به بیان مفّصل مطاعن و مثالب وارده در خصوص 
خلفای سه گانه پرداخته است و با استناد به روایات و اخبار فراوان این 
کفر آنه���ا می کند. نخست، وی خاطر  یح به ضاللت و  ب���اب، حکم صر
که امام���ت امیر المؤمنین علی)ع( به واسطۀ ادلۀ  نشان می کند: زمانی 

عقلیه و نقلیه ثابت شد و جانشینی 
خلف���ای متقّدم نیز ب���ر اساس مبانی 
عقیدت���ی تشی���ع - و نی���ز خ���ود اه���ل 
گردید، ثابت می شود  سّنت - باطل 
ب���ۀ خلف���ا و پی���روان آنه���ا با  ک���ه محار
ایش���ان  کف���ر  موج���ب  حض���رت)ع( 
گردیده است. وی دلیل خود بر این 
مطلب را چنین توضیح می دهد: هر 
کس قائ���ل به وج���وب عصمت امام 
کفر خلفا و پیروان  است، معتقد ب���ه 
آنها نیز هست؛ ِعالوه بر این، هرکس 
قائ���ل به ن���ّص  ب���ر امام���ت علی)ع( 

کس  که هر  یح می کند  باشد، ُچنین اعتق���اد مشابهی دارد. 62 همو تصر
که از نظر ایشان، به طور  با دین ائمه)ع( آشنایی داشته باشد، می داند 

کافرند: قطع خلفا و پیروان آنها 

ّیته  ئّمة من ذر » وألّن���ا نعلم وکّل مخالط من دین أمی���ر المؤمنین)ع( واأل
کفرهم و الدائن بإمامتهم «.63 )علیهم السالم( القطع علی 

که قائل ب���ه امامت خلفا باشد -  چه از صحابه    ب���ه عقیدۀ وی، هرکس 
گر در مورد  کافر است؛ ول���ی ا باش���د و چه از غی���ر آنها تا به زمان ح���ال - 
که آیا ُچنین اعتقادی داشته یا خیر، باید در  کسی شک داشته باشی���م 

کنیم. خصوص او توّقف 

کفر خلف���ا می کنید   او در پاس���خ ب���ه ای���ن پرس���ش که چگون���ه حکم ب���ه 

62. هم���ان، ص 368: »و إذا ثبت���ت إمامة أمیر المؤمنین)ع( عق���اًل و سمعًا، و اقتضی ثبوتها ثبوت 
الصف���ات الواجب���ة لإلمام ل���ه، و فسدت إمام���ة المتقّدمین علی���ه علی أصولن���ا و أصولهم، ثبت 
أّن الواق���ع منه���م و ممن اتبعهم متدین���ًا بإمامتهم من محاربته)ع( و غیره���م کفر، ألنه ال أحد قال 
 قطع بکفر الق���وم و من دان بإمامتهم، و ألن کّل م���ن أثبت النص علی 

ّ
بوج���وب عصم���ة اإلمام إال

أمیر المؤمنین)ع( قال بذلك«.
63. همان.

شده، در بخ���ش دوم تکلیف سمعی و در بخش سوم مباحث 
یب المعارف - از آنجا  ک���ه در تقر ب���وط به معاد. با این تفاوت  مر
گفتۀ وی، هدف اصل���ی اش بیان معارف اعتقادی بوده  که به 
اس���ت54 - بخ���ش تکلیف عقلی )یا مباح���ث اعتقادی ( بسی 
مفّصل ت���ر از تکلی���ف سمع���ی )یا احک���ام فقهی ( مط���رح شده 
اس���ت؛ ول���ی در الکاف���ی، بخش تکلی���ف سمع���ی گسترده تر از 

گردیده است. ین  تکلیف عقلی تدو

5-1-2.تحلیلمحتواییتقریبالمعارف
ین اثر کالم���ی ابو الصالح به  یب المع���ارف مفّصل تر ک���ه تقر گفت���ه شد      
که  کرده  کتاب به مطالب و موضوعاتی اشاره  شمار می آید. وی در این 
کالمی دیگرش  -   الکافی و البرهان - بدان ها نپرداخته است.  در دو اث���ر 
یب المع���ارف ازلی بودن علم و ق���درت خداوند  ب���رای نمون���ه وی در تقر
ک���رده و به اثب���ات آن پرداخت���ه است؛55 در صورت���ی که در دو  را مط���رح 
یب  اث���ر دیگ���رش، اصاًل این بح���ث را نی���اورده است. همچنی���ن در تقر
المع���ارف از خالف���ت خلف���ای سه گانه و ابط���ال آن  و بی���ان مذّمت های 
گفته است، حال آنکه در  واردش���ده در خصوص آنها به تفصیل سخن 

الکافی و البرهان در این خصوص حرفی نزده است. 

یب المعارف را تنه���ا به قصد بیان  همچنی���ن وی بر خالف الکاف���ی، تقر
که در  »معارف« یا مسائل اعتقادی نگاشته است؛56 و از همین روست 

این اثر، سخن چندانی از مسائل فقهی به میان نمی آورد.

حلب���ی در ای���ن کتاب کوشیده است مسائ���ل و موضوعات کالمی را به 
نح���و نسبتًا گسترده ای بی���ان کند؛ به همین سبب گاه برای اثبات یک 
که همو در  مطلب، به چندین دلیل اشاره می کند. این در حالی است 
ه -    احتمااًل 

ّ
گرفته، تنها برخ���ی از ادل الکاف���ی، شیوۀ اختصار را در پیش 

���ۀ وی برای 
ّ
ی���ن آنه���ا  - را ارائ���ه می نماید. برای مث���ال می توان ادل مهم تر

ی���ب المعارف57 را  اثب���ات صفات ق���درت، حیات و علم خداوند در تقر
کرد. نمونۀ دیگر آنکه  که او در الکافی58 آورده است، مقایسه  ه ای 

ّ
با ادل

وی برای اثبات غنی  بودن خداوند در الکافی59 و البرهان60 تنها به بیان 
یب المعارف61 دلیل دیگری را  یده، اّما در تقر ز ی���ک استدالل قناعت ور

نیز افزوده است.   

بوط  یب المعارف، بخش امامت و مباحث مر ین بخش در تقر مفّصل تر

یب المع���ارف؛ ص 459: »و قد فّصلنا أحکام هذه العبادات فی کتاب التلخیص،  54. حلب���ی؛ تقر
کان بذلک أولی من هذا الکتاب المقصور علی المعارف«.       إذ 

55. همان، ص 81- 83. 
56. همان، ص 459. 

57. همان، ص 73 -81. 
58. همو؛ الکافی فی الفقه؛ ص 40.

.59 همان، ص 43. 
60. همو، البرهان علی ثبوت اإلیمان؛ ص 48. 

یب المعارف؛ ص 88 - 87. 61. همو، تقر

در خصوص والدت ابو الصالح 
حلیب در کتب ترامج و رجال شییع 
متقدم، مطلیب ذکر نشده است 
و قدمیی ترین نقل در این زمینه، 
به کتب اهل سنت - تارخی اإلسالم 
ذهیب و لسان املزیان عسقالین - 
بریم گردد. مصادری که ماکن تولد 
ابو الصالح را ذکر کرده اند، همیگ 
بر این مطلب اتفاق نظر دارند که 
 او در هشر حلب به
 دنیا آمده است.
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یّته المعصومین)ع(  » فمعلوٌم من دین أمی���ر المؤمنین)ع( و ذر
کفر الق���وم و موتهم علیه و  و شیعته���م الصالحین القط���ع علی 

خلودهم به في النار وفتیاهم بذلک خلفًا عن سلف «. 68

همچنی���ن به عقیدۀ او، از نظر شیعه، معتزله و دیگر ِفَرقی که منکر نص 
کافرند: و امامت الهی هستند، همگی 

 »و المعتزلة َومن عداها ِمن الخوارج و غیرهم من الِفَرق الجاحدة 
کّفار«.69  للنص أو إمامة إمام من اهلل تعالی عند  الشیعة 

کاف���ر بودند،  گ���ر خلف���ا و پیروانشان  که ا وی در پاس���خ ب���ه این پرس���ش 
کّفار ب���ر ایشان مترّتب نمی ش���د، خاطرنشان می کند:  چ���را احکام دیگر 
کافر  کّفار بسته به نوع آنها، مختلف است. مثاًل حکم  بوط به  احکام مر
کفرش���ان شده و همچنین  مه که حکم به  ���ه و مجّسِ ب���ت  پرست با مشّبِ
کاف���ر محسوب می شوند، متف���اوت است؛ لکن  ک���ه آنها نیز  ب���ا مرتّدین 
بین  کفر و حکم آن مشترک   اند؛ بنابراین تفاوت احکام محار همگی در 
با علی)ع( موجب نمی شود که آنها از اسم و احکام کّفار خارج شوند.70 

است���اِد حلبی، سّی���د مرتضی)ع( نیز معتقد اس���ت منکر نّص بر امامت 
کاف���ر است و هرگ���ز حتی لحظ���ه ای از عمرش را در  امیر المؤمنی���ن)ع(، 
گرامی اش)ص(،  ایمان سپری نکرده و نسبت به خدای تعالی و رسول 

کسب ننموده است.71 معرفت 

م���ان شیعه در 
ّ
گفتن���ی اس���ت عقیدۀ حلب���ی و برخی دیگ���ر از متکل     

کفر خلفا و خل���ود آنها در نار، حکمی اجماع���ی میان تمام  خص���وص 
کرده اند.  م���ان شیعه نبوده و بعض���ی از آنها با این رأی مخالفت 

ّ
متکل

از ب���رای نمون���ه خواج���ه نصیرالدی���ن طوس���ی)ره( )م.672 ق( معتقد 
که با حضرت)ع( کسانی  بان حضرت عل���ی)ع( -  یعنی  است: محار

کافرن���د، ول���ی مخالف���ان حضرت)ع( -  یعن���ی کسانی  جنگیده ان���د - 
ک���ه والی���ت و امامت بالفص���ل حض���رت)ع( را منکرن���د - فاسق اند نه 
���ی)ره( )م.726 ق( در توضیح مطلب 

ّ
گ���رد او، عالم���ۀ حل کاف���ر. 72 شا

ک���رده است که بنا ب���ر فرمایش حض���رت رسول)ص(  ی���ح  خواج���ه، تصر
بی« - حکم  ُب���ک َحر ک���ه خطاب به حض���رت علی)ع( فرمودند: » َحر  -
جنگیدن با حضرت علی)ع(، همان حکم جنگ با پیامبر)ص( یعنی 
که در مورد حک���م مخالفان  کف���ر اس���ت. وی همچنین یادآور می ش���ود 

امیرالمؤمنین)ع( علمای امامّیه نظرهای مختلفی ابراز داشته اند: 

کف���ر ایش���ان داده  اند؛ ب���ه این دلی���ل که آنه���ا یکی از  1. گروه���ی فت���وا ب���ه 
 بر امامت حضرت علی)ع( 

ّ
ّیات دین - یعنی نّص جلّی متواتر دال ضرور

68. همان، ص 403. 
69. همان، ص 409.

70. همان. 
یف المرتضي ؛ ج1، ص 336. یف مرتضي؛  رسائل الشر 71. شر

ی؛ کشف المراد؛ ص 540. 
ّ
72. حسن بن یوسف حل

کرده و متدّی���ن به دین اسالم بوده  و مورد  که آنها اظهار ایمان  درحال���ی 
ید: اظهار ایم���ان و تدّین  احت���رام حض���رت رسول)ص( بوده ان���د، می گو
ب���ه اس���الم، هیچ یک، َداللت ب���ر ایمان واقعی و باطنی آنه���ا ندارد، مگر 
که البّته  آنکه نّصی در این باره از سوی خدای متعال وارد شده باشد - 
که با دالیل متعّدد  ُچنی���ن نّصی هم در اختیار نیست - بنابراین زمانی 
ک���ه اعتقاد سابق آنها  یم  کردیم، می توانیم نتیجه بگیر کفر آنه���ا را ثابت 
ه���م در واق���ع جهل ب���وده و از سر ایمان واقع���ی نبوده است؛ ل���ذا ایشان 

استحقاق هیچ ثوابی ندارند. 64   

م 
ّ
    ابو الصالح، قرب و منزلت داشتن خلفا نزد پیامبر)ص( را نیز غیر مسل

دانسته، صرف همراهی و مصاحبت را دلیل بر قرب و دوستی نمی  داند.65 

   وی -  پس از اثبات کفر خلفای متقّدم  - در ادامۀ بحث خود، در مقام 
ک���ه به نظر اهل سّنت َداللت ب���ر ایمان خلفا می کند،  ه ای 

ّ
پاس���خ به ادل

که  که هی���چ یک از آی���ات و روایاتی  برآم���ده، به تفصیل نش���ان می دهد 
یند، وافی به  اه���ل سّنت برای اثبات ایمان خلفا ب���ه آنها تمسک می جو

مقصود نیست.66

کفر  که چرا تّقدم خلفا بر امیر المؤمنین )ع( را      او در جواب این پرسش 
دانست���ه -   و نه فسق - و حک���م به خلود متقّدمین در جهّنم کرده است، 

ی وجود دارد:
ّ
کل ید: در خصوص خلفا و تابعین آنها دو نظر  می گو

1. عّده ای قائل به ایمان و اطاعت ایشان از خدا و رسول)ص( 
هستند.

2. برخ���ی نیز معتقد به مخالفت و ع���دم اطاعت ایشان از خدا 
و رسول )ص( اند.

تمام���ی کسان���ی که قائل به نظ���ر دوم هستند، مخالف���ت خلفا با خدا و 
رسولش را کفر دانسته، جزای آن را خلود در جهّنم قرار داده اند؛ بنابراین 
پذیرفت���ن مخالفت خلفا با حکم الهی و در عین حال فسق آنها، خروج 

از اجماع است. 67 

کفر خلفا و خل���ود آنها در جهّنم، از جمله  ب���ه نظر ابو الصالح، عقیده به 
ی���ۀ ایشان و متواتر بین شیعیان  م نزد ائمۀ معصومین)ع( و ذر

ّ
ام���ور مسل

در اعصار مختلف بوده است:

64. همان، ص 369: » المظاهرة باالیمان واالجتهاد، في أفعاله وبذل األنفس واألموال في نصرته ال 
کانت هذه األمور ال  کونه صادرًا عن علم قصد به وجهه، إذ   علی مطابقة الباطن له وال علی 

ّ
یدل

إنما یعلم منها ما نّص علیه سبحانه.  عاّلم الغیوب، و
ّ

یعلمها إال
ف���إذا فقدنا النّص فیهم بذل���ك ووضح البرهان بکفرهم و موتهم علیه، علمن���ا أّن االعتقاد الماضي 
منه���م کان جهاًل، و إن أظه���روا إیمانًا أو تقلیدًا أو علمًا لغیر وجه���ه ال یستحق بهما المعتقد ثوابًا، 
کفر من  ذي له وجب، و وجوب القطع علی 

ّ
لوقوف استحقاقه علی العلم المقصود به و وجهه ال

کذلك حسب ما اقتضاه البرهان«.  کان 
65. همان، ص 369.

66. همان، ص 373.
67. همان، ص 402. 
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گرد او، ابوالحسین بصری )م. 436 ق( نبرده و تنها در مواردی  ق( و شا
م���ان معتزل���ی، همانن���د واصل بن عط���ا 

ّ
مع���دود، از نس���ل متق���ّدم متکل

و  ق(   231 )م.  نّظ���ام79  و  ق(   145 )م.  بن عبی���د78  عمرو ق(،  )م.131 
کرده است.  ابو علی ُجّبایی80 )م. 303 ق( یاد 

هم���و در الکاف���ی ف���ی التکلیف نی���ز چندین ب���ار از عقای���د معتزله سخن 
گویی  گفت���ه است. در یک جا با تعبی���ر » البغدادیون ِمن المعتزلة « به وا
عقی���ده ای از ایش���ان پرداخت���ه، سپس آن را نق���د و ابط���ال می کند.81 در 
م���واردی نی���ز به » وعیدی���ه « اشاره کرده، پ���س از نقل آرای آنه���ا، به نقد و 
یابی آنها هّمت گمارده است.82 در موضعی دیگر از کتاب الکافی، از  ز ار
ه « خوانده است.83

ّ
هه و وعیدیه یاد کرده، آنها را » کفار المل ُمجِبره، مشّبِ

 ب���ر خالف معتزل���ه، حکایت های حلبی از اشاعره و نق���د و بررسی آرای 
یب  المعارف دیده می شود و در همین  آنها تنها در یکی دو موضع از تقر

موارد نیز تنها منحصر در بیان عقیدۀ ابو الحسن اشعری است.84

همچنی���ن ابو الصالح در موارد انگشت شم���اری از برخی ِفَرق شیعه یاد 
یدیه  ک���رده و عقایدش���ان را مورد سنجش ق���رار داده است. یک ج���ا از ز
کرده  گفت���ه و آن را رد  ب���اره نص و امامت سخن  و عقای���د خاّص آنها در
باره امامت ائّمۀ  است.85 در یک مورد نیز پس از تبیین اعتقاد امامّیه در
اثنی عشر)ع( و صفات ایشان، از سه فرقۀ کیسانیه، ناووسیه و واقفه نام 
کنون منقرض شده اند و از  یح می کند تمامی این ِف���َرق، هم ا ب���رده، تصر

آنها حتی یک نفر نیز شناخته شده نیست.86 

تألیفتقریبالمعارف 3.1.5.منابعحلبیدر
ب���ه لحاظ محتوایی، عمده مطال���ب طرح شده در بخش توحید و عدل 
کالمی وی، مشابهت فراوان دارد با  کتاب و همچنین دیگر آثار  در این 
ذخیره 

ّ
یش بویژه الملّخص و ال آنچ���ه سّید مرتضی)ره( در آثار کالمی خو

یادی تأثیر پذیرفته از  آورده است. در بخش امامت نیز بروشنی تا حّد ز
کتاب الشافی سّید مرتضی)ره( است. این تأثیر پذیری به حّدی است 
یب المعارف را  که برخ���ی، از جمله عالمۀ مجلس���ی)ره( )م. 1110 ق( تقر
ک���رده است.87  تلخی���ص الشافی ف���ی اإلمامه سّید مرتض���ی)ره( معرفی 
ی���ب  المعارف باشد،  گر تنها ناظر ب���ه بخش امامت تقر ُچنی���ن سخن���ی ا
یب  گست���رۀ مباحث مطرح  شده در تقر بی اشک���ال است؛ اّما با توّجه به 

78. همان، ص 162.  
79. همان، ص 100.  
80. همان، ص 460. 

81. همو، الکافی فی الفقه؛ ص 424. 
82. همان، صص 408، 419 و 436. 

83. همان، ص 408. 
یب المعارف؛ صص 109، 111 و 162.  84. همو، تقر

یب المعارف؛ ص 388.  85. همو، تقر
86. همان، ص 172. 

یب المعارف  کتاب تقر 87. عبارت عالمۀ مجلسی)ره( چنین است: » قال ابو الصالح الحلبي فی 
وقد لّخصه من الشافي ...« )ر.ک: محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 37، ص 252(. 

- را انکار کرده اند و انکار ضروری دین باإلجماع، موجب کفر است.

2. سایر فقهای شیعه معتقدند: مخالفان امیر المؤمنین)ع( فاسق اند و 
محکوم به کفر نیستند. این دسته، خود سه نظر متفاوت ارائه کرده اند:

ی���را  ���د در نارن���د؛ ز
ّ
کّف���ار، مخل ال���ف( مخالف���ان حض���رت)ع( همانن���د 

استحقاق ورود به بهشت را ندارند.

د در ن���ار نیستند، بلکه پ���س از مّدتی 
ّ
ب(مخالف���ان حض���رت)ع( مخل

عذاب، از جهّنم خارج و به بهشت وارد می شوند.

ج( ق���ول ابن نوبخت و جماعتی از علمای شیعه که معتقدند: از آنجا که 
مخالفان امام علی)ع( کافر نیستند، دلیلی بر خلود ایشان در جهّنم وجود 
ن���دارد؛ لذا آنها از جهّنم خارج می شوند، ولی وارد بهشت هم نمی گردند؛ 

یرا مانند آن ایمانی هستند که موجب استحقاق ثواب است. ز

که حکم به  گروهی از امامّی���ه را  ���ی)ره( خود در نهایت، نظ���ر 
ّ
عاّلم���ه حل

یده، آن را اقوی دانسته است؛  فسق مخالفان حضرت)ع( داده اند، برگز
که در اخت���الف آرای ایشان در م���ورد خلود یا عدم  ول���ی بیان نمی کن���د 

کدام رأی را ترجیح می دهد.73 خلود مخالفان حضرت)ع( در جهنم، 

مان 
ّ
کفر خلف���ا را نباید نظر همۀ متکل بارۀ  غرض آنک���ه عقیدۀ حلبی در

کرد، بلکه باید دیگر آرای اظهارشده در این زمینه را نیز مّد  شیعه تلقی 
نظر قرار داد.    

یب  المعارف، نقدهای ابو الصالح  یکی دیگر از ِنکات قابل توّجه در تقر
ب���ر عقاید دیگ���ر ِفَرق و ادیان اس���ت. وی در مواردی به نق���ل آرا و عقاید 
ین  کرده است. بیشتر فرقه های مختلف پرداخته، آنه���ا را نقد و بررسی 
یی با دیگر ادیان نثار نصارا و مسیحّیت74 شده  یارو نقد های وی در رو
ین انتقاده���ا و درگیری های فکری وی با  و در می���ان ِفَرق اسالمی بیشتر

خوارج75 و معتزله76 بوده است. 

در جای���ی، پس از ابطال اّدعای اهل سّنت مبنی بر انعقاد اجماع اّمت 
گر سؤال برخ���ی از کسانی که  ب���ر خالف���ت ابوبکر خاطر نشان می کن���د: ا
گرای���ش و انتساب به اعتزال دارند نب���ود، حاجتی به ابطال این اّدعا نیز 

که َفساد آن ظاهر است و اجماع بر خالف آن حاصل.77 نبود؛ چرا

که  مانی است 
ّ
یی و آشنای���ی او با متکل یارو کی از رو چنی���ن سخنی حا

گرایش به معتزله داشته ان���د. با این حال، وی نامی از  معتزل���ی بوده و یا 
مان معتزلی معاصر خود نظیر قاضی عبدالجّبار معتزلی )م. 415 

ّ
متکل

73. همان. 
یب المعارف؛ صص 92، 168، 358، 395 و 409. 74.  حلبی؛ تقر

75. همان، صص 146، 303، 408، 409 و 455. 
76. همان، صص 78، 407، 409  و 455. 

77. همان، ص 334. 
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واِق���دی:حلبی سه مرتبه از این کتاب نام برده و به ذکر  3.کت���ابالدار
یخی از آن پرداخته اس���ت.94 واِقدی )م. 207ق( این  برخ���ی روایات تار
کت���اب را در ش���رح وقایع قتل عثم���ان نگاشته بوده اس���ت. از این اثر در 
بعض���ی منابع مانند الفهرست ابن َندیم با ن���ام کتاب » الرّدة والّدار « یاد 
که میان جنگ  ش���ده است.95 با این وصف ب���ه عقیدۀ برخی، از آنج���ا 
بع قرن فاصل���ه است، و از سوی  ه���ای ِرّده و واقع���ۀ قتل عثمان حدود ر
ة « نامبرده  کتاب الِرّدَ کتابی با عنوان »  دیگ���ر در بعضی از منابع، تنها از 
یم و نه  ة والّدار « را دو اثر مجّزا در نظر بگیر شده است، باید کتاب »  الِرّدَ
که از این منبع  ّید این امر آنکه حلبی نیز در تمام مواضعی  یک اثر.96 مؤ
استفاده کرده است، از آن با عنوان » کتاب الّدار « یاد کرده است. در هر 
حال ب���ا توّجه به اینکه نگاشتۀ مذکور بر ج���ای نمانده است، منقوالت 

کند.  زش مضاعفی پیدا می  حلبی از این اثر ار

کرده  کتاب، مطالب���ی را نقل  ی���خَطَبری: ابو الص���الح دو بار از این  4.تار
است.97

یف(  بوط به امامت امام عصر )عّجل اهلل تعالی فرجه الشر در بخ���ش مر
ین استفادۀ حلبی ظاهرًا باید از منابعی مثل  و غیبت حضرت نیز بیشتر
الکاف���ی کلینی )م 329 ق(، کمال الدین و تمام النعمه شیخ َصدوق )م 
381ق(، الغیبة شیخ طوسی ) م460 ق(و الغیبة ُنعمانی )م پس از 342 
یحًا ب���ه هیچ یک از این آثار اشاره ای  گو اینکه وی صر ق( ب���وده باشد. 

نکرده است.

ین استفادۀ حلب���ی در این بخش از دو  آنگون���ه که مالحظه ش���د، بیشتر
���ت این امر 

ّ
ی���خ واِقدی اس���ت. وی خود به عل ی���خ َثَقفی و تار کت���اب تار

که  کرده است  یب المعارف خاطر نشان  کرده، در موضع���ی از تقر اشاره 
اخب���ار بسی���اری در خصوص سوء فعل و رفتار عثم���ان و طعن بر او وارد 
یخ  یخ ثقف���ی و تار کت���اب تنها به نق���ل از تار ش���ده است ول���ی ما در این 
یقی به این دو کتاب  کتفا نمودیم به دلیل آنکه اواًل برای ما طر واق���دی ا

وجود دارد و ثانیًا مطالب به تطویل نیانجامد:

قوال وأضعافها المتضّمنة للنکیر علی عثمان  » وأمثال هذه األ
إّنما  ی���خ. و م���ن الصحاب���ة والتابعی���ن منقول���ة في جمی���ع التوار
یقًا،  یخ���ي الثقفي والواقدي ألّن لن���ا إلیهما طر اقتصرن���ا علی تار

وألن ال یطول الکتاب«.98 

یخ واقدی از منابع اصلی دیگر عالمان شیعه در نقل  ی���خ ثقفی و تار  تار
مثال���ب و مطاع���ن عثمان نیز ب���وده است. سّید بن ط���اوس )م.664ق( 
در برخ���ی از آثار خ���ود، از جمله الَطرائف فی معرف���ة مذاهب الطوائف به 

یب المعارف؛ صص 261، 262  و276.  94. برای نمونه ر.ک: حلبی؛ تقر
95. ابن ندیم؛ الفهرست؛ ص 309.

96. مارسدن جونس؛ مقدمۀ المغازی؛ ج 1، ص 14.
یب المعارف؛ صص 286 و 351. 97. برای نمونه ر.ک:حلبی؛ تقر

یب المعارف؛ ص 291.   98. حلبی؛ تقر

ک���ه شامل مسائل توحید، عدل و نبّوت نیز می شود و از سوی  المعارف 
بارۀ  کت���اب الشافی سّی���د مرتض���ی)ره( به بح���ث در دیگ���ر اختص���اص 

امامت، ُچنین تعبیری چندان صواب نیست.  

    ِع���الوه ب���ر آثار سّید مرتض���ی)ره( حلبی در مبح���ث امامت از مصادر 
کنون از برخی از آنها  یخی بسیاری بهره برده اس���ت که هم ا روای���ی و تار
کتاب  یخی  زش ُتراث���ی و تار ج���ز نامی باقی نمانده اس���ت. همین امر ار
که  گرچه حلب���ی در قسمتی  کن���د. ا ی���ب المع���ارف را  دوچندان  می  تقر
ب���ه نقل روای���ات وارده در ذّم خلیف���ۀ اّول و دوم پرداخته است، منابع و 
مآخ���ذ خ���ود را ذکر نکرده و اخب���ار را صرفًا با تعبی���ر » رووا عن ...« آورده 
اس���ت، ول���ی در بخش مخت���ّص به مثال���ب عثمان، منبع ه���ر خبر را به 

ین این منابع عبارت است از: کرده است. عمده تر دّقت بیان 

1.تاریخَثَقفی: حلبی، بیش از شصت بار88 با عبارت » ذکر الثقفّیُ فی 
کتاب پرداخته است.89 یخه « به نقل از این  تار

 ابواسحاق ابراهیم  بن  محّمد َثَقفی 
کوف���ی )م. 283ق( هم���ان م���وّرخ و 
ق���رن  مح���ّدث برجست���ۀ شیع���ی در 
س���وم است که مورد ستایش و توثیق 
گرفته  بسیاری از عالم���ان شیعه قرار 
یخی  و مجموعه ه���ای حدیثی و تار
ب���ه  گرانسنگ���ی نظی���ر » الغ���ارات« را 
نگارش در آورده اس���ت.90 در ادامه، 
سخ���ن  نی���ز  وی  المعرف���ة  کت���اب  از 

گفت. خواهیم 

2.تاریخواِقدی: ابو الصالح بیش از 
بیست مورد با عبارت » ذکر الواقدّیُ 
گویی روایت هایی  یخه « به وا فی تار
کت���اب پرداخته است.91 ابن ندی���م در فهرست آث���ار واِقدی )م.  از ای���ن 
یخ  207ق( ب���ه دو اث���ر با این نام اشاره کرده اس���ت:92 یکی کتاب » التار
که بخش مغازی آن باقی مانده و به چاپ رسیده  والمغازی والمبعث« 
یخ الکبی���ر« که به دست م���ا نرسیده و  اس���ت93 و دیگ���ری کت���اب » التار

یخ واِقدی، همین اثر بوده است.  احتمااًل منظور ابوالصالح از تار

یب المعارف؛ ص 51.  یان )حّسون(؛ مقّدمۀ تقر یز 88. فارس تبر
یب المعارف؛ صص: 262، 263، 264، 265، 269 و 273.   89. برای نمونه، ر.ک:حلبی؛ تقر

ل الدین محّدث ارموی؛ مقدمۀ الغارات؛  گاهی از شخصّیت و آث���ار وی، ر.ک:  میر جال 90 . ب���رای آ
ی، 1355 ش. محّمدرضا ناجی؛ دانشنامه جهان اسالم؛ ج 9، ص 86، 

ّ
ج 1، چاپ انجمن آثار مل

مدخل » بالذری «.
یب المعارف؛ صص 261، 277، 279،280، 281، 283، 284 و 285.  91. برای نمونه ر.ک:  تقر

92. محّمد بن  اسحاق  بن  ندیم )ابن ندیم(؛ الفهرست؛ ج 1، ص 308- 309.
کسفورد و افست  93. محّم���د بن  عمر واق���دی؛ المغازی؛ تحقی���ق: مارسدن جونس؛ 2ج، چ���اپ آ

مکتب االعالم االسالمی، 1414 ق.

مفصل ترین خبش در تقریب 
 املعارف، خبش امامت و مباحث 

مربوط به آن است. پرداخت حلیب 
به حبث گسرتده  از موضوعات 

و ابعاد خمتلف امامت، بیان 
شهبات متعدد و پاسخ به آنها، 
حایک از عنایت ویژۀ وی به این 

موضوع است. این امر همچننی 
نشان دهندۀ آن است که این قبیل 

مسائل در آن روزگار، از مسائل 
اصلی و حمل حبث و َکشاکش 

فراوان میان متکملان شیعه و 
دیگر ِفَرق بوده است.
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اس���ت.105وی در مواردی متعّدد، با عبارات���ی همچون: » وقال البالذري 
کتاب اخباری را  یخه «107 از آن  یخه «106 و » رواه البالذري في تار ف���ي تار
کرده است. ابن َندیم نیز در فهرست آثار َبالُذری از این اثر با عنوان  نقل 
کرده و به غی���ر از آن، تنها از سه اثر دیگر  کت���اب » األخبار واألنساب« یاد 
ک���ه به چاپ رسیده است [،  » الُبل���دان الصغی���ر « ] همان فتوح الُبلدان 
»الُبلدان الکبیر « - که آن را به سرانجام نرسانده است - و ترجمه » عهد 

بی نام برده است.108   اردشیر« به عر

کتاب  الُمسترشد في اإلمام���ة و الفاضح نگاشتۀ ابوجعفر  بارۀ دو   اّم���ا در
یر بن ُرسُتم َطَبری معروف به َطَبری کبیر109 شیعی )معاصر  محّمد بن  َجر
که نباید آن را با دیگر طبری سّنی معاصر او، یعنی  ینی، م.329ق( - 

َ
ُکل

یخ  ی���د َطَب���ری )م.310 ق( صاحب تار یر بن یز ابوجعف���ر محّمد ب���ن َجر
طب���ری مشهور و تفسی���ر جامع البیان، و همچنین ب���ا ابوجعفر محّمد بن 
ف 

ّ
ی���ر بن ُرسُتم َطَبری امامی صغیر )م. اوائل قرن پنجم هجری( مؤل َجر

گرف���ت112 - گفتنی است  ئ���ل اإلمام���ة110 و ن���وادر المعج���زات111 اشتباه  دال
باره امام���ت امیرالمؤمنین  ی���ن مصادر امامّیه در ک���ه  الُمسترشد از کهن تر
کنون چ���اپ شده113 و در  عل���ی)ع( به شمار م���ی آید و خوشبختانه هم ا

اختیار ماست.

ب���رو هستیم: از یک سو  کتاب الفاض���ح با ابهاماتی رو  اّم���ا در خصوص 
کت���ب تراج���م، ِاسناد اثری با ای���ن نام به طبری تنه���ا از جانب  در می���ان 
ابن شهرآش���وب114 - و ب���ه پیروی از او شیخ حّر عامل���ی115 و میرزا عبداهلل 
گرفت���ه است و دیگر مترجمان در فهرست آثار او  اصفهانی116 - صورت 

ى أبو الحسن أحمد  بن  یحیی  بن  جابر البالذري في  یف مرتضی چنین است: » رو 105 . عبارت شر
یخ األشراف«  ) الشافی فی اإلمامة، ج 3، ص 197(. کتابه المعروف بتار

106 . همان، ج 4، ص 114، وشبیه به آن در: ص 147.
107 . همان، ص 204، و شبیه به آن در: ص 332.

108. ابن ندیم؛ الفهرست؛ص 348.
ق لقب »کبیر« ب���ه وی از سوی شیخ طوس���ی )م. 460 ق( برای تمای���ز او از طبری  109. ظاه���رًا اط���ال
صغی���ِر معاصِر شی���خ طوسی بوده است )ر.ک: طوس���ی؛ الفهرس���ت؛ ص 239(. ابن شهر آشوب 

نیز به تبع شیخ طوسی به طبری همین لقب را داده است )ر.ک: معالم العلماء؛ ص 123(.
ئ���ل اإلمام���ة؛ تحقی���ق قس���م  یر بن رست���م طب���ری امام���ی صغی���ر؛ دال 110. ر.ک: ابوجعف���ر محمدبن جر

الدراسات اإلسالمیة فی مؤّسسة البعثة؛ قم، 1413 ق.
ئمة  یر بن  ُرسُتم َطَب���ری امامی صغیر؛ نوادر المعجزات في مناقب األ 111 . نگ���ر: ابوجعفر محّمد بن جر
الُه���داة؛ ب���ه تحقیق و نشر مؤسسة االمام المهدی )ع(؛ ق���م، 1410 ق. نیز چاپ اخیر آن با تحقیق: 

باسم محّمد اسدی، قم:دلیل ما، 1385ش. 
112 . دانشمن���د معظ���م آقای دکتر حسن انصاری خاطر نشان کرده ان���د که » بسیاری را گمان بر آن 
ئل  یسندۀ دال ک���ه او را نو ک���ه ابن رستم طبری در قیاس با ی���ک ابن رستم طبری دیگر  ب���وده است 
ک���ه واقعّیت این  اإلمام���ة ف���رض می کرده اند، ب���ه لقب الکبیر خوانده م���ی شده است؛ در حالی 
ئل اإلمامة ناشناخته است وابن رستم طبری دیگری وجود خارجی  یسندۀ دال که اساس���ًا نو است 
یخی، ص 775، انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسالمی،  نداشته است «. ) بررسی های تار

تهران، 1390 (
بن ُرسُتم َطَبری؛ المسترشد؛ تحقیق: شیخ احمد محمودی؛ چ 1، قم:  یر 113 . أبوجعفر محّمدبن َجر

کوشانپور، 1415. نشر 
114. ابن شهرآشوب؛ معالم العلماء؛ ص 123.

115. حرعاملی؛ أمل اآلمل؛ ج 2، ص 272.
یاض العلماء؛ ج 5، ص 103. 116. میرزا عبداله افندی اصفهانی؛ ر

ای���ن دو کتاب اشاره کرده، خوانندگ���ان را برای اطالع از تفصیل مثالب 
کن���ون تنها نقل های  و عی���وب عثمان به آنه���ا ارجاع داده است.99 هم ا
کنده ای از این دو اثر بر جای مانده و اصل آنها از میان رفته است. پرا

    دیگ���ر نکت���ۀ درخور توّجه آنکه حلبی خود، ب���ه طور مستقیم از این منابع 
استف���اده کرده است و حّتی در مواردی به مقایس���ۀ روایات موجود در این 
آث���ار پرداخته و تفاوت ها، کاستی ها و فزونی های موجود در عبارات آنها را 
یخ َثَقفی، تذکار  گوشزد می کند. برای مثال در جایی پس از نقل خبری از تار
می ده���د که مت���ن کامل آن را واِق���دی در کتاب ال���دار آورده است، ولی در 

یب  المعارف - به سبب اختصار از بیان آن خودداری می کند: اینجا -  تقر

یادة علیه الواِقدي في کتاب الدار،  » و قد ذکر ذلک أجم���ع و ز
ترکناه إیجازًا «.100  

یخ َثَقفی پرداخته،  یخ طبری و تار در موضع دیگری ب���ه ذکر خبری از تار
پس از بی���ان عبارات مشترک، به تفاوت موج���ود میان این دو مأخذ در 

خصوص این خبر اشاره می کند:

یخ���ه ق���ال: ... و  یخ���ه و الثقف���ي ف���ي تار » ذک���ر الطب���ري ف���ي تار
یخهم���ا: ... و زاد الطب���ري  زاد الطب���ري: ... ق���اال جمیع���ًا ف���ي تار

یقول:...«.101

کی از نقل مستقی���م وی از این مآخذ  ُچنی���ن عباراتی ِعالوه بر آنک���ه حا
است، نشان دهندۀ دّقت او در نقل عبارات نیز هست. 

اف���زون ب���ر منابعی که ذکر ش���د، حلبی در م���وارد مع���دودی از مصادری 
ک���رده اس���ت و در ی���ک م���ورد نی���ز  ی���خ َب���الُذری102 استف���اده  همچ���ون تار
گاهی بیشت���ر از اخب���ار وارده در خصوص مثالب  خوانندگ���ان را ب���رای آ
خلفای سه گانه و عدم شایستگی آنها برای خالفت، به مآخذی همچون 

کتاب المعرفة َثَقفی ارجاع داده است.103 الفاضح و  الُمسترشد طبری و 

ی���خ َبالُذری همان اثر مشهور َبالُذری    ب���ه احتمال قوی مراد حلبی از تار
کتاب در  با ن���ام انس���اب األشراف اس���ت. آنچنان ک���ه می دانیم، از ای���ن 
که یک���ی از آنها  گونی یاد ش���ده است  گونا ی���ن  مناب���ع مختلف ب���ا عناو
کتاب  یخ َبالُذری است. برای نمونه مسعودی )م. 346ق( از  همین تار
یخ یاد کرده است. ذهبی )م. 748ق( نیز در ضمن  َبالُذری با عنوان تار
یخ الکبیر خوان���ده است.104 به همین  ش���رح ح���ال وی او را صاحب التار
یخ األشراف« خوانده  یف مرتضی )م. 436ق( اثر مذکور را » تار نح���و شر

99 . سید بن طاوس؛ الطرائف؛ ص 495.
یب المعارف؛ ص 276.  100.حلبی؛ تقر

101. همان. 
102. همان، ص 351. 
103. همان، ص 314. 

104 . علی بهرامیان؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمی؛ ج 10، ص 379، مدخل »انساب االشراف«.
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ئل اإلمامة الواضحة « که اثر دیگری از طبری کبیر است.124  کتاب » دال

محّق���ق ارجمن���د آقای دکتر حس���ن انصاری نیز معتقدند ک���ه : » درست 
است که ابن شهر آشوب از کتاب الفاضح با عنوان مستقل از المسترشد 
یا ای���ن دو کتاب یعن���ی کتابهای الفاض���ح و المسترشد  ن���ام ب���رده، اّما گو
هم���واره در نسخه ه���ای کت���اب با همدیگ���ر صّحافی و تجلی���د می شده 
ک���ه گاه ه���ر دو کت���اب را بخشهای یک کت���اب فرض  اس���ت، ب���ه طوری 
کما اینک���ه هم اینک ُچنین است. شاهد بر این مطلب آن  می کرده اند - 
یب المع���ارف )ص 314، طبع  اس���ت که ابوالصالح حلب���ی در کتاب تقر
ف���ارس حّس���ون( آنگاه که ب���ه کتاب ابن رست���م اش���اره دارد آن را کتاب » 
الفاض���ح والمسترشد « خوانده است. شاید نسخۀ او از کتاب المسترشد 
گفتیم همراه کتاب الفاضح بوده و او ه���ر دو را بخش های یک  چنانک���ه 
کت���اب می دانست���ه و عن���وان کت���اب در نسخ���ۀ وی ُچنی���ن ب���وده است؛ 
اّم���ا احتمال دیگر ای���ن است که کتاب الفاضح اساس���ًا کتاب مستقلی 
نب���وده و بل بخ���ش اّول کتابی از ابن رستم بوده ب���ا عنوان کتاب الفاضح 
والمسترش���د؛ یعنی خود ابن رستم کتاب���ش را در دو بخش قرار داده بوده: 
یان و عقاید سّنیان و  بخش اّول  بیشتر در مباح���ث مطاعن عالمان و راو
دوم در اثب���ات امامت، و از همی���ن رو هم آن را به صورت کتاب الفاضح 
والمسترش���د )یعن���ی فاض���ح نسبت ب���ه مطاع���ن و مسترشد ب���ه مباحث 
امامت( خوانده بوده است. به هر حال به نظر می رسد هم اینک ما نسخۀ 

یم. «125 کتاب الفاضح را در آغاز نسخۀ موجود المسترشد در اختیار دار

ب���ارۀ کتاب المعرفة َثَقف���ی تنها به ذکر این نکت���ه بسنده می کنیم  اّم���ا در
که وقت���ی َثَقفی آن را نگاش���ت و در آن  کتاب���ی است  ک���ه ای���ن اثر همان 
کوفی���ون نقل اخبار آن را  مناق���ب ائّم���ة)ع( و مثالب خلفا را یادآور شد، 
که مطال���ب آن را بازگو نکند.  کردند  گ���ران دانستند و ب���ه وی نصیحت 
َثَقف���ی نیز در پاسخ، به سبب اطمینانی که به محتوای کتابش داشت، 
ین بالد از شیعه - یعنی  کتاب را تنه���ا در دورتر که این  کرد  سوگن���د یاد 
اصفهان آن زمان - روایت کند. از این رو وی به اصفهان رفت و کتابش 

یج نمود.126  را در آنجا ترو

کنون از میان رفته است، ولی در دوران میانی مورد  گرچه اثر مذکور هم ا ا
توّج���ه و در دسترس برخی عالمان شیعه نظی���ر َطبِرسی127 )م. 548ق( 
تی از  کنده منقوال و سّیدبن ط���اوس )م. 664ق( ق���رار داشته و به طور پرا
کرده است نسخه ای از  یح  آن آورده اند؛ برای نمونه سّیدبن طاوس تصر
این کتاب را در چهار جزء در اختیار دارد که در زمان حیات خود َثَقفی 
کتابت شده است.128 همو در کتاب الیقین باختصاص موالنا علی بإمرة 

124. سّی���د محس���ن امین؛ أعیان الشیع���ة؛ ج 9، ص 199. عمر رضا کّحاله؛ معج���م المؤلفین؛ ج 9، 
ص 164.

یخی، ص 777. 125 . بررسی های تار
126. احمد بن علی نجاشی؛ رجال؛ ص 17.

127. ابوعلی فضل بن حسن طبرسی؛ إعالم الوری بأعالم الهدی؛ ج 1، ص 365.
ی؛ الیقین؛ ص 193.

ّ
128. رضی الدین علی بن طاوس حل

کتاب نیاورده اند، بلکه به جای الفاضح از اثری با عنوان  اسمی از این 
» اإلیض���اح « از وی ی���اد کرده ان���د.117  کتاب���ی با نام » اإلیض���اح « ظاهرًا در 
دست���رس قاضی نوراهلل شوشتری )م.1019ق( ق���رار داشته و وی مطالبی 
کبیر  کرده است. او در مجال���س  المؤمنین ذیل ترَجمۀ َطَبری  از آن نق���ل 
کتاب  م 

ّ
یر متکل کرده است: » و از تألیفات محّم���د بن جر خاط���ر نشان 

مسترش���د اس���ت در امامت و کت���اب ایضاح در امام���ت و این کتاب در 
وقت تألیف این مجالس به نظر قاصر رسیده و بعضی از فواید آن را در 

کشید«.118  سلک انتخاب 

کتاب���ی با هم���ان عن���وان الفاضح  از س���وی دیگ���ر در بعض���ی مص���ادر به 
ارج���اع داده ش���ده است؛ ب���رای نمونه م���اّل محّمد اسماعی���ل خواجویی 
)م.1173ق( در جامع الشتات به نقل مطلبی از الفاضِح ابن جریر )طبری 
گر –  کبی���ر( پرداخته است: » وذکر اب���ن جریر فی کتاب الفاض���ح...«.119 ا
ُچنان ک���ه از ظاه���ر عبارت ماّل اسماعیل بر می آید - نق���ل او از این کتاب 
ب���ه طور مستقیم باشد، می توان نتیجه گرفت که کتاب مذکور دست کم 
ت���ا زم���ان خواجوی���ی )م.1173ق( موجود ب���وده است. همچنی���ن عاّلمۀ 
َبیاضی)ره( )م.877 ق( در کتاب پرارج خود الصراط المستقیم یک جا 
ب���ه نقل خبری از کتابی ب���ا نام الفاضح پرداخته اس���ت؛ ولی متأسفانه از 
مۀ 

ّ
کتاب الفاض���ح...«.120 عال یسندۀ آن ی���ادی نمی کند: » وقد ذکر فی  نو

مجلس���ی)ره( )م. 1110ق( نی���ز در ی���ک موض���ع، برای اط���الع تفصیلی از 
منکرات خلف���ای سه گانه به اثری باعنوان الفاضح ارجاع داده است، اّما 
گرچه به غی���ر از طبری کبیر،  یسندۀ آن نب���رده است.121 ا او نی���ز نام���ی از نو
کتابی در  َکراَجکی )م. 449ق( نیز  ابو الفتح محّمد بن  علی  بن  عثم���ان 
همین موضوع با نام الفاضح داشته است،122 اّما با توّجه به عبارت منقول 
َکراَجکی اثری بر  از خواجوی���ی و همچنین با عنایت به اینک���ه از نگاشتۀ 
ج���ای نمانده است، ای���ن احتمال می رود که م���راد َبیاضی و مجلسی از 

کتاب الفاضح، همان تألیف طبری کبیر باشد.

برخ���ی نیز این احتمال را مط���رح کرده اند که طبری اساسًا کتابی با عنوان 
الفاضح نداشته است و کلمۀ الفاضح که در معالم العلما و امل اآلمل ذکر 
ش���ده است، تصحیف الواضحة اس���ت،123 و در واقع ناظر است به همان 

117 . ب���رای نمونه ر.ک:قاضی نوراهلل شوشتری؛ مجال���س المؤمنین؛ ج 1، ص 491. آقا بزرگ طهرانی؛ 
یع���ة؛ ج 2، ص 489. محمدباقرموس���وی خوانس���اری؛ روضات الجّن���ات؛ ج 7، ص 293، به  الذر
نق���ل از: مقام���ع الفض���ل بهبهانی. سّید محسن امی���ن؛ أعیان الشیع���ة؛ ج 9، ص 199. محّمد علی 
لقاب؛ ج 1، ص 293.  یحانة األدب؛ ج 4، ص 43. شیخ عباس قمی؛ الکنی واأل یزی؛ ر مدّرس تبر

118 . قاضی نوراهلل شوشتری؛ مجالس المؤمنین؛ ج 1، ص 491.
یی؛ جامع الشتات؛ص 167. 119. مال محمد اسماعیل خواجو

120 . بیاض���ی؛ الص���راط المستقیم؛ ج 2، ص 7.  بیاضی در چن���د مورد نیز از کتاب المسترشد طبری 
استف���اده کرده است،ولی ه���ر بار به نام او تصریح کرده است: »فق���د أخرج الطبری فی المسترشد« 
)هم���ان، ص 296(؛ »قال الطب���ری صاحب المسترشد« )همان، ص 5(؛ »روی الطبری فی کتاب 

المسترشد« )همان، ج 3، ص 277(.  
121. محمدباقر مجلسی؛ بحار األنوار؛ ج 82، ص 264.

بین علی أمیر المؤمنین« بوده است )ر.ک: 
ّ
122. ن���ام کامل این اثر »الفاضح فی ذکر معاصی المتغل

یعة؛ ج 16، ص 96(. آقا بزرگ طهرانی؛ الذر
123. احمد محمودی؛مقدمۀ المسترشد َطَبری؛ ص 27.
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135 و 136سال بیست و سوم،مشارۀسوم و چهارم، مرداد- آبان 1391

البره���ان آن را الکافی فی التکلیف خوانده اس���ت؛136 اّما ابن شهرآشوب 
ک���رده  )م. 588 ق( در معالم العلم���اء آن را الکاف���ی ف���ی الفق���ه ضب���ط 
است.137 عالمۀ مجلس���ی)ره( نیز از آن با عنوان الکافی فی الفقه سخن 

به میان آورده است.138

ب���ا توّجه به عب���ارت موجود در البرهان، بدون تردی���د باید نام اصلی این 
کت���اب را الکاف���ی ف���ی التکلیف دانس���ت. ای���ن نامگذاری ب���ا محتوای 
ک���ه ابو الصالح بخش اّول کتاب خودش را  کت���اب نیز تناسب دارد؛ چرا
ب���ا عنوان » ف���ی التکلیف العقلی «،به بیان تکالی���ف عقلی یا اعتقادی 
که با عن���وان » فی التکلیف السمعی  اختص���اص داده و در بخش دوم 
کرده اس���ت. در این صورت  « آورده، مطال���ب و احک���ام فقهی را تبیین 
عب���ارت الکافی ف���ی التکلیف هم به تکلیف عقلی اش���اره دارد و هم به 
که عنوان الکافی فی الفقه تنها به  تکلیف سمع���ی. این در حالی است 
کتاب اش���اره دارد و نشان دهن���دۀ مباحث اعتقادی  بخ���ش فقهی این 
و کالم���ی موج���ود در این اثر نیس���ت؛ مگر آنکه فقه را ب���ه معنای اعم آن 
کبر -  یعنی اعتقادات  - و فقه اصغر -  یعنی احکام  گرفته، شام���ل فقه ا

شرعی  - بدانیم.

136. حلبی؛ البرهان علی ثبوت اإلیمان؛ ص 54. 
َروی؛ معالم العلماء؛ ص 65.  137. محمد ابن شهرآشوب الّسَ

138.محمدباقر مجلسی؛ بحار األنوار؛ ج1، ص 20. 

کتاب المعرفة َثَقفی پرداخته است.129  المؤمنین  به نقل پانزده روایت از 
هم���و در الَطرائف130، َسعد الُسعود131 و کش���ف الَمَحّجة132 نیز اشاراتی به 

کرده است.          کتاب  این 

کالمی شیعه  یب  المعارف را باید یکی از آثار مهّم  کتاب تقر در هر حال 
ک���ه در ارائه و تبیی���ن دیدگاه های تشّیع  در ق���رن پنج���م هجری دانست 
امامی در روزگار خود نق���ش مهّمی داشته است. از سوی دیگر مطالعۀ 
ای���ن اثر، می تواند ما را ب���ا یکی از منظومه های فکری مهّم کالم شیعه در 
که به سهم خود زمینه ساز فهم عمیق تر و بهتری از  آن دوران آشنا سازد 

کالمی امامّیه در قرن پنجم است. اندیشه های 

یب المعارف دو چاپ مختلف در دسترس      در حال حاضر از کتاب تقر
کوشش آقای رضا  است. نخستین بار این اثر در سال 1363 شمسی به 
کتاب، بخش اعظمی  استادی در قم به طبع رسید. در این ویراست از 
ب���وط به مطاع���ن خلف���ای سه گانه ب���ود، بنابر  ک���ه مر از مباح���ث امام���ت 
گردید. بی���ش از یک دهه بعد، در سال  مصالح���ی در آن دوران، حذف 
1375 شمسی، بار دیگر این کتاب به نحو کامل تر و احسن توسط شیخ 
یان )َحّسون( منتشر شد و در آن، بخش محذوف ویراست  ف���ارس تبریز
گردید و به چ���اپ رسید. ه���ر دو مصّحح برای  کتاب نی���ز اضافه  قبل���ی 
تصحیح این اثر، تنها به یک نسخۀ ناقص، پر غلط و بد خط - که کتابت 
آن ب���ه قرن دهم و یازدهم هجری بازمی گردد -133 دسترسی داشته اند؛ از 
ای���ن رو با وجود هم���ۀ کوشش های آنها، هر دو ویراس���ت آن اثر، با اغالط 
ف���راوان و اشکاالت ویرایشی متعّددی همراه اس���ت. با عنایت به اینکه 
یخ کتابت سال 1077 هجری  کن���ون نسخه ای دیگر از این اثر ب���ا تار هم ا
گلپایگان نگهداری می شود - شناسایی  کتابخانه های  - که در یکی از 
ش���ده است،134 ضروری است این کتاب باری دیگر و بر اساس این دو 

گردد.135 نسخه، به شیوۀ علمی تصحیح و منتشر 

2.5.الکافیفیالتکلیف)الکافیفیالفقه(
کتابی است با نام  کالم،  زشمند ابو الصالح حلبی در علم  دومی���ن اثر ار
الکاف���ی فی التکلیف یا الکافی فی الفق���ه. ابو الصالح در این نگاشته که 
کالمی  -  فقهی بدانیم ، به نحو نسبتًا مبسوطی مباحث  بای���د آن را اثری 

کرده است. یر  کالم و فقه را تقر بوط به علم  مر

کتاب با عنوان الکافی فی التکلیف یاد شده       در برخ���ی منابع، از این 
و در برخی دیگر الکافی فی الفقه نامیده شده است. خود ابو الصالح در 

129. همان، ص 193-209.
130. سیدبن طاوس؛ الطرائف؛ ص 481.

131.  همو، سعد السعود؛ صص 70و 135.
کشف المحّجة؛ ص 71. 132. همو، 

133. شم���ارۀ ثبت نسخۀ خطی در کتابخان���ۀ آیة اهلل مرعشی)ره(: ]المرعشی 247:6 )ش: 2263، 
برگ 97([.

گلپایگان: ف - 121(.  کتابخانه: ش: 9. 99 برگ. )کتابخانه های  134. شمارۀ ثبت در همین 
135. مصطفی درایتی؛فهرستوارۀ دستنوشت های ایران )دنا(؛ ج3، ص 213. 
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ی، کتاب خود 
ّ
کل گرفته است. او در ی���ک تقسیم بندی  منطق���ی در نظر 

کرده و در بخش  را ب���ه دو بخش »تکلی���ف« و »نتیجۀ تکلیف« تقسی���م 
نخس���ت به بی���ان تکلیف و اقسام آن اع���ّم از تکلیف نظ���ری یا عقلی و 
تکلی���ف عملی ی���ا سمع���ی پرداخته، سپس ب���ه تبیین نتیج���ۀ تکلیف 
بوط ب���ه معاد است -  )المستَح���ق بالتکلی���ف( - که هم���ان مباحث مر

یده است. دست یاز

کتابالکافیفیالتکلیف 2.2.5.تحلیلمحتوایی
ین شده  کت���اب الکافی در سه بخ���ش اصلی تدو که بیان شد،  آنگون���ه 
اس���ت: بخ���ش َنُخست آن - که اختص���اص به بیان مباح���ث اعتقادی 
دارد - در واق���ع ب���ه منزل���ۀ مقّدم���ه و پیشگفتاری برای بخ���ش دوم - که 

شامل مسائل فقهی است - به حساب می آید.

کتاب الکافی   درک���ل، می توان گفت به لحاظ محتوایی، بخش کالمی 
ی���ب المع���ارف آورده اس���ت.  تلخیص���ی اس���ت از آنچ���ه حلب���ی در تقر
در مقایس���ه، بسی���اری از عب���ارات الکاف���ی مشابه���ت فراوان ب���ا عبارات 
یب المع���ارف دارد؛ ب���ا این ح���ال تفاوت هایی نیز می���ان این دو متن  تقر
یر یک مطلب،  گاه عبارات الکافی در تقر دیده می شود؛ از جمله اینکه 
یب المعارف است؛ برای نمونه عبارات حلبی  روشن تر و واضح تر از تقر
یات���ر و هم���راه ب���ا توضیحات  گو در بی���ان اقس���ام تکلی���ف در الکاف���ی141 
یب المع���ارف142 آورده است.  که در تقر بیشت���ری است نسبت به آنچ���ه 
یر براهی���ن در الکافی مبسوط تر و ساده تر از آن  گاه تقر ب���ه همین ترتیب، 

یب المعارف ذکر شده است.143  که در تقر چیزی است 

ف144 و یا بحث از تواتر و 
َّ
در برخی از موارد همانند بحث از تمکین مکل

ی اختصارگویی اش، به شرح و بسط 
ّ
کل شروط آن،145 وی با وجود شیوۀ 

یب المع���ارف پرداخته است. افزون بر این  بیشت���ر مطالب نسبت به تقر
کالمی -  مث���اًل اثبات ُحسن تکلیف  -146  گ���اه در مقام اثبات مّدعیات 
یب المعارف نیاورده است. در مواردی  به براهینی اشاره کرده که در تقر
که در  ی���ب المع���ارف آورده  ���ه ای را در تقر

ّ
نی���ز بالعک���س، مطال���ب و ادل

الکافی ذکر نکرده است. برای نمونه در الکافی به دو دلیل بر وحدانّیت 
ی���ب المعارف به سه  که در تقر کرده اس���ت؛147 در حالی  خداون���د اشاره 

دلیل دیگر پرداخته است.148

ین  از سویی دیگر در مواضعی ابو الصالح به برخی از سرفصل ها و عناو

141. حلبی؛ الکافی فی الفقه؛ ص 34. 
یب المعارف؛ ص 119.  142. حلبی؛ تقر

یب المعارف، ص 109،  143. ب���رای نمون���ه قس: برهان حلبی بر قدرت انسان بر افعال خودش در تقر
یر همین برهان در الکافی، ص 48.  با تقر

144. حلبی؛ الکافی فی الفقه؛  ص 50. 
145. همان، ص 68. 
146. همان، ص 51. 

147. همان، ص 45. 
یب المعارف؛ ص89 -91.   148. ر.ک: حلبی؛  تقر

کتابالکافیفیالتکلیف 1.2.5.تحلیلساختاری
کالمی دیگر  کت���ب  یادی متف���اوت با نوع  کتاب ت���ا حّد ز ساخت���ار این 
م���ان امام���ی مذه���ب اس���ت. وی این اث���ر را در سه بخ���ش عمده 

ّ
متکل

کرده است: ین  تدو
1(القسماألول:التکلیفالعقلی.

2(القسمالثانی:التکلیفالسمعی.
3(القسمالثالث:المستَحقبالتکلیفوأحکامه.

    ابو الص���الح در بخ���ش » تکلیف عقلی « در ضم���ن دو فصل توحید و 
عدل، به یک دوره از مسائل و موضوعات اعتقادی اعّم از خداشناسی، 
کرده و به نحو نه چندان مبسوطی  پیامبرشناسی و امام شناسی اش���اره 
ب���ه تبیین عقاید شیع���ه در این خصوص پرداخته اس���ت. پس از آن در 
کرده،  کامل فق���ه شیعی را بی���ان  بخ���ش » تکلی���ف سمعی « ی���ک دورۀ 
ب���وط به » معاد « را باعنوان  کتاب خود، مباحث مر در فرجامی���ن بخش 
کرده است. ُچنان که مالحظه  »المستَحق بالتکلیف و أحکامه « مطرح 
گانه و در پایان مباحث فقهی  می شود، حلبی بخش معاد را به طور جدا
آورده اس���ت و از ای���ن حیث کتاب  الکافی ف���ی التکلیف با دیگر کتب 
کالم���ی  - فقهی هم طبقۀ خود نظیر ُغنَیة النُزوع ابن ُزهره حلبی )م. 585 
گرچ���ه در ُغنیة النزوع ه���م به مباحث  ق( متف���اوت اس���ت. ابن ُزهره نیز 
کرده و هم مباحث فقه���ی و اصولی را آورده است، با این  کالم���ی اشاره 
حال قسمت مع���اد را از بخش عقاید مجّزا نکرده، بلکه به رسم معمول 

کالمی آورده است.139  کالمی، آن  را در پایان مباحث  کتب 

ی���ن اس���ت؛ از این رو  کت���اب الکافی فاق���د بخش آغاز ُنَس���خ موج���ود از 
کتاب  ین���ش ُچنین ساختاری در  گز که آیا حلبی خود برای  نمی دانی���م 
کرده است یا خی���ر؛ اّما توجی���ه ُچنین ساختاری  خ���ود، توضیح���ی ارائه 
م بزرگ حلب، ابن ُزه���ره حلبی وارد شده است. او 

ّ
ک���الم دیگر متکل در 

ک���ه به پیروی از ابو الص���الح در اثر خود، ُغنیة الن���زوع، تقسیم تکلیف به 
یح آنکه تکلیف  کرده است، پس از تشر تکلی���ف عقلی و سمعی را ذکر 
عقلی مشتمل بر علم به توحید و عدل است، یادآور می شود معرفت به 
یرا  کتسابی و متفّرع بر تکلیف عقلی است؛ ز تکلیف سمعی، معرفتی ا
تکلیف سمعی )احکام فقهی( متوّقف بر علم به وجود خداوند، امتناع 
فع���ل قبی���ح از خداوند، صدق رسول)ص( و دیگ���ر اموری است که در 
تکلی���ف عقلی از آنها بحث می شود؛ از ای���ن رو نخست باید از تکلیف 

گفت و پس از آن وارد بحث از تکلیف سمعی شد: عقلی سخن 

ک���ون التکلیف العقل���ی أصاًل فی   » إذا تق���ّرر م���ا ذکرن���اه وثبت 
السمعی، وجب اإلبتداُء به ثّم اّتباُعه بالسمعی «.140

کت���اب خود، یک ترتیب  خالص���ه آنکه ابو الص���الح حلبی برای ساختار 

139. ابن زهره حلبی، حمزة بن علی؛ غنیة النزوع إلی علمی األصول و الفروع؛ ج2، ص 225.
140. همان، ج2، ص 21. 
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گرچه در مقایسه با نمونۀ قبلی آن،  ید. ویراست جدید این اثر ا ز اقدام ور
صحیح تر و کم اشتباه تر است، اما همچنان حاوی اغالط و افتادگی های 
ف���راوان است. گمان می رود با گردآوری همۀ نسخ الکافی فی التکلیف و 
ص���رف دّقت و وقت بیشتر و به خص���وص مقایسه و تطبیق عبارات آن با 
یب المعارف و دیگر کتب هم خان���وادۀ خودش، نظیر تمهید  عب���ارات تقر
األص���ول شیخ طوسی)ره( و الملّخص و الذخی���ره سّید مرتضی)ره( بتوان 

زشمند ارائه کرد. چاپ دقیق تر و صحیح تری از این اثر ار

که نسخۀ شم���ارۀ 5374  شای���د ذکر ای���ن نکته خال���ی از فایده نباش���د 
که به  کتابخان���ۀ مجل���س ش���ورای اسالمی ب���ا عنوان » ف���ی التکلی���ف « 
یز َساّلر دیلمی نسبت داده شده است، نگاشته ای از  حمزة بن عبدالعز
س���اّلر نبوده، بلکه نسخه ای از همین کتاب الکافی فی التکلیف حلبی 
یس به  اشتباه آن را تألیفی از ساّلر معّرفی کرده است. است و فهرست نو

3.5.البرهانعلیثبوتاإلیمان
سومی���ن اثر کالم���ی باقیمان���ده از ابو الص���الح حلبی، رسال���ه ای مختصر 
گرچ���ه نام این اثر در بسیاری  اس���ت با نام » البرهان علی ثبوت اإلیمان«. ا
از تراج���م و فهرست ها در زم���رۀ آثار ابو الصالح حلبی ذکر نشده است، اّما 
ف در این اثر از سه نگاشتۀ دیگرش الُعمده، التلخیص و الکافی 

ّ
خود مؤل

یسندۀ این  ف���ی التکلیف نام برده اس���ت157 که این امر نش���ان می دهد نو
تألیف، همان مؤلف این آثار، یعنی ابو الصالح حلبی است.

رفته در      گذشت���ه از این، شباهت فراوان عب���ارات و اصطالحات به کار
یب المعارف و الکافی فی التکلیف،  ای���ن رساله با عبارات موجود در تقر

ّید و شاهد دیگری است بر یکسانی نگارندۀ این آثار. مؤ

البرهانعلیثبوتاإلیمان 1.3.5.ساختار
ی به نگارش درآورده است. بخش 

ّ
کل حلبی این رسال���ه را در دو بخش 

اّول با عنوان » فصل فی الکالم فی التوحید « مشتمل است بر مباحثی 
همچ���ون اثبات صانع، وحدت صان���ع و صفات صانع تعالی، و بخش 
بردارن���دۀ مسائلی است  دوم ب���ا عنوان » فص���ل فی مسائل الع���دل « در
همچ���ون اثب���ات صفت عدل ب���رای خداون���د، حسن و قب���ح در افعال 

ق به آن، نبّوت، امامت و معاد. 
ّ
الهی، ُحسن تکلیف و مباحث متعل

2.3.5.محتوایالبرهانعلیثبوتاإلیمان
ی���ر تلخیص گونه و چکیده ای  به لح���اظ محتوایی، رسالۀ البرهان، تحر
است از کتاب الکافی فی التکلیف. با این حال، در همین رسالۀ موجز، 
ۀ جدی���دی اشاره کرده که نه در الکافی آمده است 

ّ
گ���اه به مطالب و ادل

یب المع���ارف. برای نمونه وی در البرهان، ب���ه ایراد برهانی بر  و ن���ه در تقر
یب  ک���ه آن را در الکاف���ی و تقر ح���دوث اجس���ام و صفات آنه���ا پرداخته 

 المعارف نیاورده است.158     

157. حلبی؛ البرهان علی ثبوت اإلیمان؛ ص 54. 
158. همان، ص 46. 

یب المعارف ذکری از آنها  که اص���اًل در تقر کرده است  در الکاف���ی اشاره 
بارۀ حکمت  ب���ه میان نیاورده است. برای نمون���ه وی بخش مهّمی را در
یب  وج���ود آیات محکم و متشابه در کتاب  الکافی149 آورده، ولی در تقر
که او  المع���ارف هیچ سخنی از آن نگفته اس���ت. به همین نحو مطالبی 
ب���ارۀ » ب���داء «150 و » ِفَرق یهود «151 در الکاف���ی ذکر کرده است، ولی در  در

گزارده است.  یب المعارف مغفول  تقر

اف���زون بر این، حلبی در الکافی، بعضًا به ط���رح شبهات و پاسخ به آنها 
یب المعارف آنها را ذکر نکرده اس���ت. مثاًل او شبهۀ  ک���ه در تقر پرداخت���ه 
َبراهمه در نفی بعثت انبیا را در الکافی152 مطرح کرده و به تفصیل، به آن 
یب المع���ارف هیچ سخنی از آن  گفت���ه است، در حالی که در تقر پاسخ 

به میان نیاورده است.

کث���ر م���وارد، الکاف���ی با  ب���ه لح���اظ ترتی���ب مطال���ب و موضوع���ات، در ا
یب المع���ارف مطابقت و همسان���ی دارد؛ با وجود این در برخی موارد  تقر
یب المع���ارف متفاوت است؛  ان���دک، چینش مطالب در الکاف���ی با تقر
یب المعارف در پایان  ب���رای مثال حلبی بحث از اقسام تکلیف را در تقر
ب���وط به » عدل « مط���رح کرده است،153 ول���ی در الکافی آن  را  مسائ���ل مر
کتاب و به عنوان مقّدمه و مدخلی برای ورود به  در نخستی���ن بخش از 

مباحث توحید و عدل قرار داده است.154

گردید که هر چند فی الجمله می توان گفت:  از آنچه تقدیم شد، آشکار 
یب المعارف،  الکاف���ی در بخش مباحث کالمی، چکیده ای است از تقر
ول���ی بالجمل���ه و با نظ���ر دقی���ق، نبای���د آن را تلخیص ص���رف و محض 
یب المع���ارف دانست، بلکه آن را بای���د نگاشته ای مستقل انگاشت  تقر
ی���ب المعارف دارد و به سهم خود، منبعی  ید بر تقر ک���ه فواید چندانی مز
ک���الم شیعه در آن  زشمن���د ب���رای شناخت اندیشه ه���ای ابو الصالح و  ار

دوران به حساب می آید.

یب المع���ارف، از کت���اب الکاف���ی، نسخه ه���ای ب���ه نسبت  ب���ر خ���الف تقر
متع���ّددی ب���ر ج���ای مان���ده اس���ت.155 این اث���ر یک  ب���ار با تحقی���ق آقای 
رض���ا استادی در س���ال 1362 شمس���ی توسط مکتب���ۀ امیرالمؤمنین)ع( 
اصفه���ان به چاپ رسید. طبع مذکور ُچنان که خ���ود محّقق آن نیز اشاره 
ک���رده اس���ت،156 به دالیلی از جمل���ه نسخه های ناقص و پرغل���ط این اثر، 
ب���ا افتادگی ها و اغ���الط فراوانی همراه بود و لذا در س���ال 1387 شمسی، 
هم���ان محّقق برای ارائ���ۀ ویراستی صحیح تر از آن، ب���ه انتشار مجّدد آن 

149. حلبی؛ الکافی فی الفقه؛ ص 54.  
150. همان، ص 79. 
151. همان، ص 78. 

152. همان، ص 63 -65.  
یب المعارف؛ ص 120. 153. حلبی؛ تقر
154. حلبی؛ الکافی فی الفقه؛ ص 34. 

155. مصطفی درایتی؛ پیشین، ج8، ص 441. 
156. همان، ص 25. 
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مان نیز باشد.
ّ
مقتضی مطالعه ای تطبیقی با آثار دیگر متکل

یم به همۀ پرسش های قابل طرح فوق، در خصوص  در اینجا قصد ندار
ابو  الصالح حلبی پاسخ دهیم، بلکه تنها در صددیم برخی از جنبه های 

یم.  کالمی وی را آشکار ساز بوط به روش شناسی  مر

مطالعۀ آث���ار کالمی حلبی نشان می دهد او به لحاظ روش کالمی، پیرو 
ی���ف مرتضی )م. 436 ق( ب���وده و در واقع  منه���ج کالمی استاد خود شر
مان شیعی بغداد 

ّ
ق ب���ه مکتب عقل گرای متکل

ّ
همانند استادش، متعل

مان عقل مسلک شیعه و در رأس آنها 
ّ
است. این مکتب که توسط متکل

یر و  شی���خ مفید)ره( )م.413 ق( در بغداد بنیانگذاری شده بود، در تقر
تبیی���ن مسائل و موضوعات کالم���ی روش خاّص خود را داشته و به طور 
���ی مباحث عقیدتی را به نحوی متف���اوت با دیگر گرایش های کالمی 

ّ
کل

گرایش پ���س از چندی تبدیل به  موج���ود در شیعه مطرح می کردند. این 
ی���ن مکت���ب کالمی در شیع���ه شد و در ادام���ۀ تکامل خود، به  برجسته تر
یکرد  ک���الم عقلی، رو شک���ل مکتب کالم فلسف���ی ظهور کرد. در مکتب 
یکرد عقالنی است، و روش  اصل���ی در تبیین و تقریر مسائل عقیدتی رو
اثب���ات مّدعی���ات کالم���ی نیز ان���واع استدالل ه���ای عقلی اع���م از روش 
برهانی و تمثیل است. به ِعالوه این منهج کالمی دارای مبانی معرفتی و 
که در ادامه به اهّم آنها اشاره می شود.  ویژگی های فکری خاّصی است 

1.مستقلدانستنعقلدرتحصیلمعارفاعتقادی
ین مبانی فکری کالم عقلی، اعتقاد به استقالل عقل  یک���ی از اساسی  تر
در تحصیل مع���ارف اعتقادی و عقاید دینی است. توّجه به این اصل، 
مان عقلی مسلک، به قواع���د و استدالل های 

ّ
س���ّر اعتنای ف���راوان متکل

عقلی را به خوبی آشکار می سازد.

ت اینک���ه در کالم عقلی و فلسفی، مع���ارف عقالنی از ارج و 
ّ
در واق���ع عل

به���ای ویژه ای برخوردار است، و نقش بی بدیلی در منظومۀ معرفتی این 
ک���ه از منظر صاحبان این مکتب، عقل  مکت���ب بازی می کند، آن است 
انسان در بدست  آوردن معارف دینی مستقّل بوده، از این رو در بسیاری 

از موضوعات محتاج استعانت از منبعی دیگر نیست. 

یح  گرچ���ه در ضمن آثار خ���ود به این اص���ل تصر ابوالص���الح حلب���ی نیز 
نک���رده است، با وجود این، دّقت در نگاشته های وی نشان می دهد او 
مان مکتب خردگرای شیعه به آن معتقد است و 

ّ
هم مانند دیگ���ر متکل

کثر مسائل اعتقادی از استدالل ها و قواعد  ب���ه همین سبب در اثبات ا
عقلی بهره برده است.    

2.اعتقادبهحسنوقبحعقلی
ین مسائلی که در علوم مختلف اسالمی از جمله فلسفه،  یکی از مهم تر
گرفته و نتایج فراوانی  کالم، اصول فقه و اخالق مورد بحث و بررسی قرار 
گردی���ده اس���ت، مسئلۀ حسن و قب���ح افع���ال، و عقلی یا  ب���ر آن مترّت���ب 

رسال���ۀ البره���ان علی ثب���وت اإلیم���ان را بای���د در شم���ار اعتقادنامه هایی 
مان شیعی به منظور بیان مجملی از عقاید شیعه 

ّ
کثر متکل دانست که ا

کسانی که اهل مباحثات و مجادالت مطّول  به نگ���ارش درمی آوردند تا 
ک���الم نیستند، به منظ���ور تصحیح و تکمیل عقای���د خود، بدان ها  علم 
کنند و با علم و عمل به مضمون آنها از سعادت اخروی بهره مند  رجوع 
یح  گردن���د. ابو الص���الح در پای���ان رسالۀ البره���ان، خود بدی���ن نکته تصر
گفته شده در این رساله موجب استحقاق  که معرف���ت به مطالب  کرده 

کفر است:  ثواب دائمی، و جهل یا شّک بدان ها سبب 

» ه���ذه ُجَمل یقتض���ی کون العارف بها موقن���ًا مستحّقًا للثواب 
الدائ���م و ایصاله إلیه و مرجو له العفو عما عداهما من الجرائر و 
کف���ر من جهلها أو شیئًا منها أو ش���ّک فیها أو اعتقادها  یوجب 

عن غیر علٍم ... «.159      

کید می کند: در این رسال���ه از بیان امری که جهل به آن موجب  هم���و تأ
نق���ص ایمان است، فروگذار نکرده، ه���ر آنچه را که برای تحصیل ایمان 

کرده است.160  الزم است، بیان 

ی برجای نمانده 
ّ
از رسال���ۀ البرهان علی ثبوت اإلیمان ظاه���رًا نسخۀ مستقل

است؛ ولی شیخ حسن بن  ابی الحسن دیلمی )م. 711ق( آن را به طور کامل 
در کتاب خودش با نام أعالم الدین فی صفات المؤمنین161 آورده است.

 متأسفان���ه مت���ن چاپ ش���ده در ضم���ن أعالم الدی���ن دیلم���ی ب���ا اغالط 
فراوانی همراه است و در صورت دسترسی به نسخۀ جدیدی از این اثر، 

تصحیح مجّدد آن ضروری به نظر می رسد.

6.روششناسیکالمیابوالصالححلبی
م 

ّ
که در شناخت منظومۀ فکری یک متکل یکی از مهم ترین جنبه  هایی 

کالمی اوست. اینکه یک  گیرد، روش شناس���ی  هم���واره باید مّد نظر قرار 
���م مباح���ث اعتق���ادی را چگونه ارائ���ه می کند، از چ���ه روش هایی 

ّ
متکل

ی 
ّ
یک���رد کل ید؛ رو ب���رای اثب���ات یا تبیی���ن مّدعی���ات کالمی به���ره می جو

او ب���ه مسائ���ل و موضوع���ات کالمی چگونه اس���ت، از چ���ه منابعی برای 
استدالل ها و براهین خود استفاده می کند، مبانی فکری او در خصوص 
ی���ه و تحلیل او  ط���رح و بررس���ی مباح���ث اعتق���ادی چیست، نح���وۀ تجز
که در ضمن  کالمی چگونه اس���ت، همگی از مواردی اس���ت  از مسائ���ل 
م قابل ِپژوهش و بررسی است و پاسخ به 

ّ
روش شناسی کالمی یک متکل

هر یک از آنها می تواند تأثیر بسزایی در شناخت اندیشۀ او داشته باشد. 
بدیه���ی است پرداختن به هر یک از ابع���اد مطرح شده در روش شناسی 
م، نیازمند تحقیقی مبسوط و مستقل در آثار اوست و چه بسا 

ّ
یک متکل

159. همان، ص 58. 
160. همان. 

161. حس���ن  بن  أبی الحسن دیلمی؛ أعالم الدین فی صف���ات المؤمنین؛ قم: آل البیت)ع(، 1414ق، 
ص 44 - 58 .
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که از عب���ارت وی بر می آید، وی حسن و قب���ح عقلی را پذیرفته  آنگون���ه 
است، اما حیطۀ آن را به افعال انسانی محدود کرده است. نکتۀ جالب 
توّج���ه آنکه وی برای اثبات حسن و قبح عقلی به همان دالیلی تمّسک 
جست���ه است که امامّیه و معتزله بیان کرده اند. به نظر او انسان ها پیش 
کنند، حکم به حسن مدح محسن و حسن  یعت تصدیق  از آنکه به شر

ذّم مسیء می کنند؛ از این رو ُچنین حسن و قبحی، عقلی است: 

» إّن���ا ن���ری أّن العقالء قب���ل علمهم بالشرائع والنب���وات مطبقین 
عل���ی حس���ن مدح المحس���ن و حس���ن ذّم المس���یء...... وهذا 
، سواء کان ذلک االنسان مؤمنا یصدق باالنبیاء 

ٌ
الحکم حاصل

أو لم یکن کذلک. فعلمنا أّن هذا الحسن مقّرر فی عقولهم«.168 

یح می کند: عقل ُحسن برخی از اشیا و قبح  فخر در ادامه بار دیگر تصر
بعضی دیگر را درک می کند:

» فیثب���ت بم���ا ذکرن���ا أّن العق���ل یقض���ی بحسن بع���ض االشیاء 
���ه علی أّن الحس���ن و القبح 

ّ
و یقب���ح بعضه���ا. فه���ذه الوجوه دال

بمقتضی العقل فی حّق العباد «.169 

ادلۀنقلی 3.استفادۀحّداقلیاز
ۀ نقلی 

ّ
کالم عقلی، استف���ادۀ حّداقلی از ادل ی���ن شاخصه های  از مهم تر

اس���ت. در این سّنت کالمی، بهره گیری از روایات و استناد به آنها برای 
ه و 

ّ
اثب���ات آرای عقیدت���ی به  ندرت ب���ه چشم می خ���ورد، و در مقابل، ادل

قواع���د عقل���ی سهم عم���ده ای در اثب���ات مواضع کالمی دارن���د. در این 
گ���ر از احادیث و روایات هم نقلی به می���ان می آید، اغلب در  مکت���ب، ا

ۀ عقلی است.
ّ
مقام تأیید و اعتضاد ادل

کالمی حلبی نیز به وضوح دیده می شود. او در  شاخصۀ مذکور در آث���ار 
یب المعارف و الکافی فی التکلیف هیچ  کتاب تقر کالمی  کثر مباحث  ا
اش���اره ای به روایات ننم���وده و تنها در موارد اندکی ب���ه برخی از روایات 
کی���د و تأیید  که همان ها ه���م اغلب در نقش تأ کرده اس���ت  است���دالل 
دالی���ل عقل���ی بی���ان شده اند.170 تنه���ا موض���وع مستثنی از ای���ن قاعده، 
ۀ عقلی 

ّ
موضوع امامت است که به طور ذاتی یک مسئلۀ نقلی بوده، ادل

ک���ه می بینیم بخش  در آن جایگ���اه چندان���ی ن���دارد. از همی���ن روست 
ق 

ّ
یب المع���ارف و الکافی وارد شده است، متعل اعظ���م روایاتی که در تقر

به مبحث امامت است و نه دیگر موضوعات. 

4.اعتقادبهعدمحجّیتخبرواحد
ۀ 

ّ
کالم عقلی، استفادۀ حداقلی از ادل که یکی از شاخصه های  بیان شد 

کار گیری  نقلی و به طور خاص، روایات است. در این مکتب، نقل و به 

168. همان. 
169. همان، ص 290. 

یب المعارف؛ ص108. همو، الکافی فی الفقه؛ ص 59.  170.  برای نمونه ر.ک: حلبی؛ تقر

ین  شرع���ی  ب���ودن آنها اس���ت. مسئلۀ حس���ن و قبح عقل���ی، از بنیادی تر
که اثب���ات بسیاری از  گونه ای  کالمی شناخت���ه  شده است؛ ب���ه  اص���ول 
موضوع���ات از قبیل عدل الهی، نفی شرور از خداوند، حسن تکلیف و 
کالمی  وجوب آن، ضرورت بعث���ت و عصمت انبیا، و حّتی قواعد مهّم 
مانن���د قاع���د ۀ لط���ف و قاعدۀ اصل���ح، وابسته به پذی���رش آن است. به 
ّیه، بنیان نظام کالمی خردگرایانۀ معتزله و امامّیه است  تعبیری، این نظر
ک���ه بیشتر مسائ���ل کالمی - که سمعّی���ات خوانده می شون���د - بر ُچنین 
بنیان���ی استوار است. در واقع قبول عقلی  ب���ودن حسن و قبح افعال، به 
معن���ای پذیرش احکام ص���ادر شده از عقل در بسی���اری از موضوعات 
اعتق���ادی است، و همین امر موج���ب گسترش و پر رنگ ترشدن نقش و 

کالمی می گردد.    یر مسائل  دخالت عقل، در تبیین و تقر

مان 
ّ
کالمی ابوالصالح حلبی نیز همانند دیگر متکل اصول اندیشه  های 

خردگ���رای امامّی���ه مبتنی بر اص���ل حسن و قبح عقل���ی است. وی خود 
یح و  در آغ���از مباح���ث کالمی اش به این اصل مهم پرداخت���ه، آن  را تشر
 ب���رای اثبات عدم 

ً
تثبی���ت نموده162 و سپس در م���وارد متعّددی -  مثال

ص���دور فع���ل قبی���ح و عب���ث از خداون���د،163 وج���وب تکلی���ف،164 قبح 
کرده  تکلیف ما ال یطاق،165 وجوب بعثت انبیاء166 و... - از آن استفاده 
ین اصل و مبنای فکری حلبی  گر بگوییم  مهم تر اس���ت. اغراق نیست ا

اصل حسن و قبح عقلی است. 

کثر اختالفات و تفاوت هایی که  ک���ه ا در اهمّی���ت این اصل همین بس 
در میان اندیشه های اعتقادی امامّیه و معتزله با اشاعره دیده می شود، 
یش���ه در پذیرش یا ع���دم پذی���رش آن دارد. امامّیه و معتزل���ه معتقد به  ر
یح کرده اند افعال فی نفسه مّتصف  عقلی  بودن حسن و قبح بوده، تصر
به حسن و قبح می شوند، و عقل می تواند به طور مستقل، حسن و قبح 
کثر اشاعره قائل به شرعی  بودن حسن و  کند. در مقابل، ا افعال را درک 
قبح شدند و اینکه افعال در ذات خود، دارای حسن و قبح نیستند، و 
حس���ن و قبح آنها، فقط پ���س از ورود حکم شارع قابل تشخیص است. 
بارۀ مسئل���ه حسن و قبح  البّت���ه در می���ان اشاعره، دیدگاه فخ���ر رازی در
متمای���ز از دیگران و قابل توّجه است. ب���ه عقیدۀ او، حسن و قبح عقلی 
ام���ور نسبت به انس���ان  قابل قبول اس���ت، ولی نسبت ب���ه خداوند قابل 
پذی���رش نیست؛ در واقع وی تحسین و تقبیح عقل را تنها در خصوص 
بارۀ افعال الهی آن را نمی پذیرد. نّص  افعال انسانی اثبات می کند و در

عبارت وی چنین است: 

» والمخت���ار عندن���ا: أّن تحسین العق���ل وتقبیح���ه بالنسبة إلی 
العباد معتبٌر، وأّما بالنسبة إلی اهلل تعالی فهو باطلٌ «.167 

یب المعارف؛ ص 97.  162. حلبی؛ تقر
163. همان، ص 101 .

164. همان، ص 113. 
165. همان، ص 112. 

166. همان، ص 144. 
167. فخر الدین رازی؛ المطالب العالیة؛ ج3، ص 289.
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لة یقط���ع بها علی  بغی���ر خل���ف؛ فمتی خ���ال خبر واحد م���ن دال
صّح���ة مخبره، فإّنه کما قّدمن���اه لیس بحّجة؛ وال موجب علمًا 

کل وجه «.172  وال عماًل علی 

    هم���و در اوائل المق���االت نیز خاطر نشان می  کن���د: بنابر مذهب جمهور 
کردن به مضمون خبر واحد جایز نیست؛  شیعه، در امور دینی، قطع پیدا

کند بر صدق راوی آن: که داللت  ینه ای باشد  مگر آنکه همراه با قر

» إّن���ه ال یج���ب العل���م وال العمل بشیء م���ن أخب���ار اآلحاد، وال 
 أن یقترن به 

ّ
یج���وز ألح���د أن یقطع بخب���ر الواحد ف���ی الدی���ن إال

ی���ه علی البیان و ه���ذا مذهب جمهور   علی صدق راو
ّ

ما ی���دل
الشیعة«.173 

ابوالص���الح حلبی نی���ز در موارد متع���ّددی به عدم حجّی���ت خبر واحد 
کنندگان  پا ی���ح کرده اس���ت. برای نمونه وی پس از حکم ب���ه کفر بر تصر
که مّدعی َداللت برخی از اخبار بر توبۀ  کسانی  جنگ َجَمل، در جواب 
ید: ای���ن اخبار شاذ ب���وده و اسانید آنه���ا نیز ضعیف  آنه���ا اس���ت، می گو
گ���ر سند آنها نیز صحیح باش���د، صرفًا در حکم  اس���ت؛ به ِعالوه حّتی ا
اخب���ار آحاد هستند، و به نظر م���ا عمل به خبر واحد، نه به لحاظ عقلی 
و ن���ه از جه���ت نقلی، حّت���ی در مسائل فرعی جایز نیس���ت؛ چه رسد به 
مسئله ای که در آن حکم  کردن باید بر اساس یک دلیل یقینی و علم آور 
گیرد.174همو در جای دیگری خاطر نشان می کند: خبر واحد،  ص���ورت 

علم آور نیست و از این رو عمل به آن جایز نیست:

 » و خبر الواحد ال یوجب العلم وال یصّح به العمل «.175

که برای اثبات اّدعای      همچنی���ن وی در مقام نقد برخ���ی از مخالفان 
ید: روایت مورد استناد  خود به بعضی از روایات استناد کرده اند، می گو
آنه���ا خب���ر واحد اس���ت که به عقیدۀ م���ا عمل به آن در هی���چ کجا جایز 
نیس���ت و ن���زد دیگران هم عمل بر طب���ق آن در مسائلی که نیاز به علم و 

یقین دارد، صحیح نیست:

 » إّنه خبر واحد ال یجوز العمل به عندنا في شیء وال عند الکلّ 
یقه العلم «.176  فیما طر

طبق این مبنا، در مسائل کالمی، استناد به بسیاری از احادیث که خبر 
که به واسطۀ  واحد محسوب می شوند، تنه���ا در صورتی صحیح است 
کنی���م. یافتن ُچنین  ین���ه ای قطعی، به مضمون آنه���ا علم پیدا  وج���ود قر
ر اس���ت ) البّته 

ّ
گاه نی���ز متعذ بروس���ت و  ین���ه ای اغل���ب ب���ا مشکل رو قر

172. محّم���د بن  محّمد بن  نعمان المفید؛ تذک���رة االصول )چاپ شده در ضمن کنزالفوائد أبوالفتح 
کراجکی(؛ ص 193. 

173. همو، اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات؛ ص 57. 
یب المعارف؛ ص 410.  174. حلبی؛ تقر

175. همان، ص 308.  
176. همان، صص 397 و 399. 

احادیث، صرفًا به منظور تأیید دالیل عقلی صورت می گیرد، و به ندرت 
مستن���د اعتق���ادی واق���ع می شود؛ ب���ه عبارت���ی، بهره من���دی از روایات و 
احادی���ث در ای���ن مکت���ب، تنها در مق���ام استشهاد است ن���ه استناد. از 

ّیه، اعتقاد به عدم حجّیت خبر واحد ا ست. مهم ترین دالیل این رو

حجّی���ت ی���ا ع���دم حجّیت خب���ر واحد، یک���ی از بحث ه���ای گسترده و 
که در جای مناسب خود بای���د ابعاد مختلف آن را  پیچی���ده ای است 
م���ورد تحقی���ق و بررسی ق���رار داد؛ اّما در این مقام آنچ���ه شایستۀ بررسی 
مان عقلی مسلک و به ط���ور خاص دیدگاه حلبی 

ّ
اس���ت، دیدگاه متکل

یر و  در ای���ن موض���وع است و اینکه ای���ن نگرش چه تأثی���ری در نحوۀ تقر
کالمی داشته است. تبیین او از مسائل 

بدیه���ی است پیش فرض عدم حجّیت خبر واحد سبب می شود دایرۀ 
یرا طبق این عقیده، تنها  احادی���ث و اخبار معتبر بسیار محدود شود؛ ز
ین���ۀ قطعّیه باشند، از  ک���ه مقرون به قر اخب���ار متوات���ر و خبرهای واحدی 
اعتبار و حّجّیت الزم برخوردارند؛ از این رو به دلیل فقدان روایات قابل 
اعتم���اد و استناد، به طور طبیعی در مقام استدالل باید به منابع معتبر 
ه و براهین عقلی روی آورد. در نتیجه، استعمال دالیل 

ّ
دیگ���ر مانند ادل

ۀ نقلی و روایات 
ّ
عقلی و فلسفی افزایش یافته، در عوض، استناد به ادل

کاهش می یابد. به طرز چشمگیری 

ینۀ  که محفوف به قر به نظر منک���ران حّجّیت خبر واحد، خبر واح���دی 
قطعّیه نباش���د، مفید علم نبوده،فقط ظن آور است، و استناد و اعتماد 
به دلیل ظّنی در امور اعتقادی به هیچ وجه جایز نیست. سّید مرتضی 
)م.436 ق(، است���اد ابوالصالح حلبی، پس از اشاره به سیرۀ اهل ظاهر 
یند، به نقد آنها پرداخته،  که در اصول دین به خبر واحد استناد می جو

کید می کند خبر واحد در اصول اعتقادی حّجت نیست: تأ

»إّن ه���ؤآلء بأعیانهم قد یحتّجون فی اصول الدین من التوحید 
والعدل و النبّوة و اإلمامة بأخبار اآلحاد، و معلوم عند کلّ عاقل 

أّنها لیست بحّجة فی ذلک«.171 

مان 
ّ
ی���ن متکل ک���ه از برجسته تر است���اد وی شیخ مفی���د )م.413 ق( نیز 

عقل گ���رای امامّیه به شمار می آید، عمل به خبر واحد را تنها در صورتی 
ین���ۀ عقلی یا عرف���ی و یا غیر  که ب���ه سبب وجود قر جای���ز دانست���ه است 
اینه���ا، برای مخاط���ب آن، قطع به صّحت خبر حاصل ش���ود، و در غیر 
ای���ن صورت آن را حّجت ندانسته، عمل ب���ه آن را صحیح نمی داند. او 

کرده است:  یح  تصر

» أّم���ا خب���ر الواح���د القاطع للعذر، فه���و الذي یقت���رن إلیه دلیل 
یقض���ي بالناظر فیه إلی العلم بصّحة مخبره؛ ورّبما کان الدلیل 
حّجة من عقل، ورّبما کان شاهدًا من عرف، ورّبما کان اجماعًا 

یف المرتضی؛ ج 1، ص 211. یف المرتضی؛ رسائل الشر 171. شر
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الحکیم «.177

 بر ظه���ور برخی عالیم و 
ّ

هم���و در موضعی دیگر پ���س از نقل روایاتی دال
یح می کند: این  معج���زات به دست سفرای حضرت حّجة)ع���ج( تصر

روایات متواتر بوده، از این رو مضمون آنها قابل تردید نیست. 178

 روش���ن اس���ت که در این م���وارد، بعید اس���ت که م���راد او از تواتر، همان 
تواتر مصطلح باشد، بلکه منظور وی صرفًا وجود روایات متعّدد در این 
که ممکن است برخی از  یم  مسائل است. ) البّته به این نکته توّجه دار
کنون برای ما متواتر نباشد؛ اّما  روایات نزد قدما متواتر بوده باشد، ولی ا

گیرد (. که موارد فوق در زمرۀ این دست روایات قرار  به نظر نمی رسد 

ق بدان 
ّ
غیر از اصولی که ذکر شد، مکتب کالم عقلی ای که حلبی متعل

ک���ه پرداختن  اس���ت، دارای مبان���ی و قواعد خ���اّص دیگری نیز هست 
گنجایش نوشتار حاضر خارج است و در مجال دیگری باید  بدان ها از 

به آنها پرداخت. واهلل ولی التوفیق.

177 . همان،ص 449.
178 . همان، ص 439.
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