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چکیده: این مقاله به بررسی کالم شیعه دوازده امامی از دوره 
ایلخانی در قرن هفتم تا پایان دوره صفوی در قرن دوازدهم 
الدین طوسی  به نقش نصیر  ابتدا  اول  می پردازد. در بخش 
به  سینبایی  ابن  مفاهیم  کردن  وارد  با  که  می شود  پرداخته 
کرد،   متحول  را  امامی  دوازده  شیعه  کالم  کالمی،  مباحث 
تحولی که ابوحامد غزالی و فخرالدین رازی در میان اشاعره 
پدید اوردند. پس از طوسی به متکلمان امامی توجه شده 
علمای  و  المحققین  فخر  پسرش  و  حلی  عالمه  است. 
علی  بحرانی،  میثم  بحرانی،  سعادة  ابن  جمله  از  بحرین 
احسایی  ابی جمهور  ابن  نهایت  در  و  بحرانی  ابن سلیمان 
از جمله متکلمانی هستنبد که آثار و آرایشان بررسی شده 
پردازد.  می  دوره صفوی  به  دوم  بخش  در  مقاله  این  است. 
تلفیق کالم و فلسفه در آثار برخی متکلمان این دوره، نقش 
منابع حدیثی در جهت گیری های کالمی، روی آوری برخی 
از علمای این دوره به کالم امامی متقدم و تالش مخالفان 
تثبیبت خود به عنوان نمایندگان رسمی شیعه  برای  کالم 
دوازده امامی از جمله مسائلی است که در این فصل مطرح 

شده است.

نصیرالدین طوسی،  اثنا عشری،  شیعیان  کلیدی:  گان  واژ
تشیع  سینبا،  ابن  فلسفه  کالم،  امامی،  دوازده  شیعه  کالم 

ه، سلسله صفویه، کالم
ّ
دوازده امامی، حل
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Abstract: This article examines the Shiite the-

ology of the Twelver Shi›ism from the Ilkhani 

period in the seventh century to the end of the 

Safavid period in the twelfth century. In the 

first part, the role of Naṣir al-Din al-Țūsi is 

discussed, who, by introducing Ibn Sinā›s phil-

osophical concepts into theological discussions, 

transformed the Shiite theology of the Twelver 

Shi›ism, a change that Abū Ḥāmid al-Ghazāli 

and Fakhruddin Rāzi brought about among the 

Ash›arites. After Țūsi, attention has been paid 

to Imami theologians. ‘Allāma ḤillĪ and his son 

Fakhr al-Muhaqiqin and Bahraini scholars in-

cluding Ibn Sa’ādah Baḥrāni, Meysam Baḥrāni, 

Ali Ibn Sulaymān Baḥrāni and finally Ibn Abi 

Jumhūr Aḥsāi are among the theologians whose 

works and Ideas have been studied. The second 

part pf this article deals with the Safavid period. 

The combination of theology and philosophy 

in the works of some theologians of this period, 

the role of hadith sources in theological orien-

tations, the conversion of some scholars of this 

period to the earlier Imami theology and the 

efforts of the opponents of theology to estab-

lish themselves as official representatives of the 

Twelver Shiites are among the issues discussed 

in this chapter.
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ّية ثناعشر  كالم الشيعة اإلمامّية اإل
زابينه امشيتكه ورضا پورجوادي

ييب ترمجة: أبو الفضل غر
اخلالصـة: هتـدف هـذه املقالـة إىل البحـث يف كالم الشـيعة اإلمامّية 
ّية مـن العصـر اإليلخـاين يف القـرن السـابع إىل آخر العصر  االثناعشـر

. الصفوي يف القرن الثاين عشر
الـذي  الطـويس  الديـن  بالبحـث يف دور نصيـر  القسـم األّول  يبـدأ 
أدخل مفاهم ابن سينا يف املباحث الكالمّية وساهم يف تطّور كالم 
ّية، وهو تطّور يشـبه ذلك الذي أدخله  الشـيعة اإلمامّية االثنا عشـر

أبو حامد الغزايل وفخر الدين الرازي يف أوساط األشاعرة.
مـي اإلمامّيـة وآراهئـم 

ّ
مّث ينتقـل البحـث بعـد الطـويس إىل بـايق متكل

 وابنـه فخـر املحّققـن وعلمـاء 
ّ

فـوه مـن آثـار كالعاّلمـة احلـي
ّ
ومـا خل

بـن  البحـراين وعـّي  البحـراين وميـم  ابـن سـعادة  يـن ومهنـم  البحر
سليمان البحراين وآخرهم ابن أيب مجهور األحسايئ.

أّمـا القسـم الثـاين مـن هـذه املقالـة فيختـّص بالبحـث عـن العهـد 
والفلسـفة  الـكالم  كتلفيـق  املسـائل  مـن   

ً
عـددا يطـرح  و الصفـوي، 

مـن، ودور املصـادر احلديثّيـة يف االجّتاهـات 
ّ
يف آثـار بعـض املتكل

اإلمامـّي  الـكالم  الفتـرة حنـو  الكالمّيـة، وميـول بعـض علمـاء هـذه 
املتقـّدم، ومسـاعي خمالـي الـكالم لتثبيـت أنفسـهم كممّثلن رمسّين 

ّية. للشيعة اإلمامّية االثناعشر
ّية، نصيـر الديـن الطـويس،  املفـردات األساسـّية: الشـيعة االثنـا عشـر
ّية، الـكالم، فلسـفة ابـن سـينا،  كالم الشـيعة اإلمامّيـة االثنـا عشـر

ّية، الكالم. ة، السلسلة الصفو
ّ
التشّيع اإلمامي االثنا عشري، احلل
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بخش اّول: دوره ایلخانی و پس از آن )نگاشته زابینه اشمیتکه(
معمـواًل متحول كـردن كالم شـیعه دوازده امامـی را بـه نصیرالدیـن طوسـی )م672( نسـبت می دهنـد كـه با 
واردكـردن مفاهیـم ابـن سـینایی بـه مباحـث كالمـی تحولـی را بـه وجـود آورد كـه ابوحامـد غزالـی )م505( و 
ی )م609( در میان اشاعره آغاز كرده بودند. طوسی بر مذهب امامی رشد كرد.  مهم تر از او فخرالدین راز
ی در كالم، معین الدین ابوالحسن سالم بن بدران المازنی المصری )زنده در 629ق( بود  استاد اصلی و
كـه خـود نـزد متکلـم برجسـته شـیعه دوازده امامـی ابوالمـکارم عز الدیـن حمزه بـن علی بن زهره الحسـینی 
گردی كـرده بـود. الحلبـی نویسـنده غنیة النزوع إلی علم األصـول والفروع یکی از  الحلبـی )511-585( شـا
جامع ترین مجموعه های موجود در كالم، فقه و اصول فقه امامیه در قرن ششم است. طوسی این كتاب 
ی  را نـزد ابـن بـدران خوانـد و پـس از آن بـود كـه در روز هیجدهـم جمادی الثانـی سـال 619 اسـتادش بـه و
اجـازه اجتهـاد داد.1 طوسـی بـا وجـود آموزش هایـی كـه در علم كالم دیده بود، بیشـتر زندگی علمی خود را 
یاضیات كرد. عالوه بر آن، میان سـال های 630 تا سـقوط قلعه الموت  وقف فلسـفه ابن سـینا، نجوم و ر
ی بـه اسـماعیلیان پیوسـته بـود، آثـار متعـدد و مهمـی در بـاب اندیشـه  اسـماعیلیان در سـال 654 كـه و
كو خان  اسـماعیلیه نگاشـت. او در زمـان فتـح عـراق توسـط ایلخانیـان در سـال 656 بـا جلب توجـه هوال
كن مقدس شـیعیان را تخریب نکند. در سـال 657 ایلخان مسـئولیت  توانسـت او را متقاعد كند كه اما
ی برای  ی و مدیریت رصدخانه مراغه را به طوسی سپرد. این مکان بعدها به یک مركز اندیشه ورز بازساز
منجمیـن، فالسـفه و متکلمـان شـیعه و غیرشـیعه تبدیـل شـد. خواجـه نصیرالدیـن طوسـی تـا چنـد مـاه 

پیش از فوتش در سال 672 در مراغه ماند و پس از آن به بغداد بازگشت.2

طوسـی پس از جدایی از اسـماعیلیان در سـال 654 چندین رسـاله اعتقادی از جمله رسـالة  االمامه را در 
دفـاع از مقولـه امامـت در تشـیع اثناعشـری و همچنیـن دو رسـاله مختصـر در باب كالم بـه نام های قواعد 
العقائد و تجرید االعتقاد را به رشته تحریر درآورد. این دو رساله خیلی زود با استقبال فراوانی روبرو شدند 
یـادی كـه بـر آنهـا نوشـته شـده اسـت، نقـش بسـزایی در تحـوالت بعـدی تشـیع  و بـه گواهـی شـروح بسـیار ز
، مباحـث كالمـی را بـا واژگان، روش و سـبک فلسـفی در هم  اثناعشـری ایفـا كردنـد.3 طوسـی در ایـن دو اثـر
آمیخـت و بخشـی از مفاهیـم ابـن سـینا را بـا اعتقـادات كالمـی امامیـه سـازگار كـرد. بدین ترتیـب در ادامه 

.1370 ،167-161 ، ید به: محمدتقی مدرس رضوی؛ احوال و آثار خواجه  نصیرالدین طوسی؛ تهران: انتشارات اساطیر 1 . بنگر
2 . Hans Daiber and Jamil Ragep. ‘al-Ṭūsī, Naṣīr al-Dīn’, The Encyclopaedia of Islam. New Edition, 2000, vol. 10, 

746–52.

یـد بـه: مقـاالت کتـاب دانشـمند طوس: مجموعه مقاالت گردهمایی علم و فلسـفه در آثار خواجه  نصیرالدین طوسـی،  همچنیـن بنگر
یـوا وسـل، تهـران: انتشـارات دانشـگاه تهـران، مرکـز نشـر دانشـگاهی و انجمـن ایـران فرانسـه در ایـران،  به کوشـش نصـراهلل پورجـوادی و ژ

.1379
یـد االعتقـاد، قـم: کتابخانه بزرگ حضـرت آیت اهلل  یـی، کتابشناسـی تجر یـد بـه: علـی صدرایـی خو یـد االعتقـاد بنگر 3 . بـرای شـروح تجر
ید به: مقدمه زابینه اشـمیتکه بر الحمصی الرازی؛ محمود بن علی بن محمود. کشـف المعاقد فی  مرعشـی نجفی، 1382. نیز بنگر
شـرح قواعـد العقائـد؛ چـاپ عکسـی از روی نسـخه خطـی کتابخانـه دولتـی برلیـن، تهران: مؤسسـه پژوهشـی حکمت و فلسـفه ایران، 

1386، چهار تا شش.
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سنتی كه با ابوالحسین بصری )م436( بنیانگذار مکتب نوآور معتزلی با آمیختگی كالم و فلسفه شروع 
شده بود، از قرن هفتم به بعد متکلمان امامیه در مواضعی از فلسفه مشائی تبعیت كردند. آثار فخرالدین 
رازی از منابـع اصلـی طوسـی بـود. فخرالدیـن بـا در نظـر گرفتـن آموزه هـای ابوالحسـین بصری و فلسـفه ابن 
سـینا، بازنگـری اساسـی در تفکـرات اعتقـادی اشـاعره انجـام داد. بـا وجـود تضاد بیـن جهان بینی معتزلِی 
نصیرالدین طوسی در آثار اعتقادی اش و مواضع اشعری فخرالدین رازی، طوسی و شیعیان اثناعشری، 

ی مبانی اعتقادی ابوالحسین را از طریق آثار فخرالدین رازی به  دست آوردند. پس از و

كـز  كـه از مرا ـه تأثیرگـذار بـود 
ّ
تفکـرات اعتقـادی نصیرالدیـن طوسـی در وهلـه اّول بـر محافـل علمـی حل

اندیشـه ورزی پیشـرو در تشـیع اثناعشـری محسـوب می شـد4 و از زمانی كه سـدیدالدین محمود بن علی 
ی كتاب جامع كالمی خود به نام المنقذ من التقلید را در روز نهم جمادی االّول  بن الحسن الحمصی راز
سـال 581 در ایـن شـهر بـه پایـان رسـاند، مباحـث كالمـی هـم در آن جایگاهـی پیدا كرد. حمصـی در طول 
ه، متکلمان این شهر را با آموزه های ابوالحسین بصری آشنا كرد. از برجسته ترین علمایی 

ّ
اقامتش در حل

كـه قبـل و در طـول اقامـت طوسـی در ایـن شـهر فعـال بودنـد، می تـوان بـه سـدیدالدین سـالم بـن محفـوظ 
گرد وی نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن سعید )محقق  الصوراوی الحلی )م حدودًا 630(، شا
حلی( )م 676(5 محمد بن علی بن محمد بن جهیم )م680( و سدیدالدین یوسف بن مطهر حلی اشاره 

ه ظهور كردند.6
ّ
كرد. در طول همین دوران بود كه بنوالعود كه چند نسل پی درپی متکلم بودند در حل

گردان  از برجسـته ترین شـا ـی، م 726( یکـی 
ّ
پسـر سـدیدالدین یوسـف، حسـن بـن یوسـف )عالمـه حل

او  آنهـا شـرح  كـه مهم تریـن  آثـار طوسـی نگاشـت  بـر  ی شـرح های متعـددی  بـود. و نصیرالدیـن طوسـی 
یـد االعتقـاد اسـت كـه در سـال 696 پایـان  یـد االعتقـاد طوسـی بـا نـام کشـف المـراد فـی شـرح تجر بـر تجر
كـه بـر آن نوشـته شـده همگـی نشـانگر  یافـت. دست نوشـته های متعـدد ایـن اثـر و حواشـی و تعلیقاتـی 
یـخ حفـظ كـرده اسـت.7 عـالوه بـر آن، عالمـه  آن اسـت كـه ایـن شـرح اعتبـار و شـهرت خـود را در طـول تار
ـی شـرحی بـر یکـی دیگـر از رسـاالت عقیدتـی طوسـی بـه نـام قواعدالعقائـد نوشـت.8 او همچنیـن در 

ّ
حل

ی؛ تهران: همشهری، 19،1392 -78.
ّ
ی بر زندگی و آثار عالمه حل ی: مرور

ّ
ید به: ابوالحسین طالعی؛ فقیه حل 4 . بنگر

ید به: باره او بنگر 5 . در
Hassan Ansari and Sabine Schmidtke,‘The Shī�ʿ ī� Reception of Muʿtazilism II: Twelver Shī�ʿ ī�s’, in Sabine Schmidtke 

(ed.), The Oxford Handbook of Islamic Theology,, Oxford: Oxford University Press, 2016, 196-214.

6 . Sabine Schmidtke, ‘The Doctrinal Views of the Banu l-ʿAwd (early 8

th

/14

th

 century): An Analysis of ms Arab. f. 64 

(Bodleian Library, Oxford)’, in M. A. Amir-Moezzi, M. Bar-Asher, S. Hopkins (eds.), Le shiʿisme imamite quarante 
ans après. Hommage à Etan Kohlberg. Turnhout: Brepols, 2009, 357–382.

7 . Sabine Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī (d. 726/1325), Berlin: Klaus Schwarz, 1991, 90 no. 85;

یـز طباطبایـی؛ مکتبـه العالمـه الحلـی؛ قـم: مؤسسـة آل البیـت )علیهم السـالم( إلحیـاء التـراث، 163-166: 75، 1374؛  سـیدعبد العز
یی، کتابشناسی تجرید االعتقاد، ص 35-41، ش 19. صدرایی خو

8 . Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī� (d. 726/1325), 51, 90 no. 84;

طباطبایی، مکتبه العالمه الحلی، ص162 و بعد، ش 74.
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كالم آثـار مسـتقل و متعـددی بـه رشـته تحریـر درآورد كـه بسـیار تأثیرگـذار بودنـد. معروف تریـن اثر مسـتقل 
ی در عقایـد، احتمـااًل رسـاله مختصـر او بـا نـام البـاب الحادی عشـر فیمـا یجب علی عامـة المکلفین  و
مـن معرفـة اصول الدیـن اسـت كـه آن را بـه عنـوان فصـل یازدهـم بـه کتـاب منهـاج الصـالح فـی اختصـار 
یـخ اتمـام 723( افـزود. همـان  طـور كـه از عنـوان آن برمی آیـد، ایـن كتـاب نـه صرفـًا بـرای  المصبـاح )بـا تار
ـی نیـز ماننـد شـرح او بـر تجریـد 

ّ
طـالب علـم كالم بلکـه عامـه مـردم نوشـته شـده اسـت. بـر ایـن كتـاب حل

ی )م 826( اسـت كـه  شـروح متعـددی نوشـته شـده اسـت. مشـهورترین شـرح آن بـه قلـم المقـداد السـیور
همـراه بـا آن بـه چاپ هـای متعـدد رسـیده و ترجمـه انگلیسـی و فارسـی هـر دو موجـود اسـت.9 از میـان 
یخ اتمام 680( اشـاره كـرد كه در میـان متکلمین  ـی، بایـد بـه مناهـج الیقیـن )بـا تار

ّ
آثـار كالمـی بلند تـر حل

امامـی متأخـر مشـهور بـوده اسـت.10 همچنیـن کتـاب نهایـة المـرام فـی علـم الکالم كـه ظاهرًا آخریـن اثر او 
در علـم كالم بـوده و تنهـا بخشـی از آن باقـی مانـده و احتمـااًل هیـچ گاه بـه اتمـام نرسـیده اسـت.11

ی های  یج نوآور ی در كالم صاحب تفکر خاصی نبود و امتیاز او بیشتر به دلیل توفیقی است كه در ترو
ّ
حل

كـه یـا در  ی داشـت  گردان بسـیار ی بـود. شـا ـی نویسـنده پـركار
ّ
كـرد. بـه عـالوه، حل كالمـی طوسـی كسـب 

گردی  كردنـد یـا زمانـی كـه در دربـار ایلخـان، اولجایتو )حـک 703-716( حاضر بـود یا در  حلـه نـزدش شـا
ی كه اولجایتو بنا كرد تا ایلخان را همراه كند.12 پیش از آنکه اولجایتو در سال 709 به تشیع  مدرسه سّیار
ی و پسرش فخر المحققین )771-682( به دربار او فراخوانده شدند و به مدت 

ّ
تغییر مذهب دهد،  حل

ی به درخواست ایلخان كتب متعددی 
ّ
چندین سال در آنجا اقامت داشتند. در طول همین سال ها حل

ی در بـاب پرسـش های كالمـی نگاشـت.13 بعدهـا فخرالمحققیـن خـود بـه عالـم شـهیری  را از جملـه آثـار
تبدیل شد با آثار متعددی در كالم و از آن مهم تر در فقه. از جمله او چندین شرح بر آثار پدرش نگاشت. 
گردان پدر را بر عهده گرفت. علمایی چون  یادی از شا پس از وفات عالمه، فخرالمحققین تعلیم شمار ز
نظام الدیـن علـی بـن عبدالحمیـد النیلـی )م پـس از 791(، عالـم مشـهور شـمس الدین محمـد بـن مّکـی 
)شـهید اول، 786-734(14 و المرتضـی ابوالسـعید الحسـن بـن عبـداهلل ابـن محمـد بـن علـی ابـن األعـرج 

گردان او بودند.15 الحسینی از جمله شا

9 . Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī� (d. 726/1325), 55, 80f. no. 36;

طباطبایی، مکتبه العالمه الحلی، ص 65-71، ش 25.
10 . Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī� (d. 726/1325), 47, 94 no. 107;

طباطبایی، مکتبه العالمه الحلی، ص 191-193 ش 99.
11 . Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī� (d. 726/1325), 50f., 96 no. 117;

طباطبایی، مکتبه العالمه الحلی، ص 208 و بعد، ش 112.
12 . Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī� (d. 726/1325), 35–40

Ibid., 23–32 . 13
. المختاری؛ الشهید األول: حیاته وآثاره.؛ قم: مرکز النشر المکاتب العلمیه اإلسالمیه، 67-64، 1426/ 1384. 14 . ر

15 . Schmidtke, The Theology of al-ʿAllāma al-Ḥillī� (d. 726/1325), 35.
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گردان شـهید اول می تـوان بـه فخرالدیـن احمـد بـن عبـداهلل بـن سـعید مشـهور بـه ابـن المتـّوج  از میـان شـا
ی الحلی األسدی17 كه  البحرانی )م. میان سال های 802 و 836(16 و همچنین مقداد بن عبداهلل السیور
ه بود اشـاره كرد. عمده شـهرت مقداد به دلیل شـرح هایی اسـت 

ّ
یکی دیگر از متکلمان صاحب نام حل

ی نگاشـت، مانند النافع یوم الحشـر در شـرح الباب الحادی عشـر18 
ّ
كه بر برخی از آثار كالمی عالمه حل

و ارشـاد الطالبین در شـرح نهج المسترشـدین فی اصول الدین.19 از جمله آثار كالمی مسـتقل او اللوامع 
ی در این علم به شمار می رود.20 اإللهیة فی المباحث الکالمیة است كه جامع ترین كتاب و

كـز  ـه ارتبـاط نزدیکـی بـا علمـای بحریـن داشـتند. بحریـن از قـرن هفتـم بـه بعـد یکـی از مرا
ّ
علمـای حل

ی تشیع اثناعشری محسوب می شد.21 یکی از شخصیت های طراز اول قرن ششم نصیرالدین  اندیشه ورز
راشـد البحرانـی )م605( و پـس از او كمال الدیـن احمـد بـن علـی بـن سـعاده البحرانی )م640( بود. راشـد 
ـه تحصیـل كـرده بودنـد. جمال الدیـن علـی بـن سـلیمان البحرانـی )م670( و 

ّ
و ابـن سـعاده هـر دو در حل

ی رساله  استادش ابن سعاده  گردان ابن سعاده با خواجه نصیرالدین طوسی در ارتباط بود. و یکی از شا
ی به نام رسالة العلم یا مسئلة العلم را برای خواجه فرستاد و  مشتمل بر 24 پرسش درباره صفت علم بار
از او خواست تا نظر خود را درباره اش بنویسد و خواجه این درخواست را اجابت كرد. علی بن سلیمان 
خود نیز مؤلف رساله ای اعتقادی به نام مصباح العرفان ومفتاح البیان است.22 نوشته های به جامانده 
از ابـن سـعاده و بیـش از آنهـا آثـار علـی بـن سـلیمان بیانگـر آن اسـت كه فلسـفه، عرفـان و كالم در بحریِن 
گردان علـی بـن سـلیمان می تـوان پسـرش حسـین و میثـم بـن میثـم  یشـه دار بـوده اسـت.23 از شـا آن زمـان ر
گرد طوسی و در عین حال استاد  البحرانی )زاده 636 و م. پس از 681( را نام برد.24 گفته اند كه میثم شا
ی  فقـه او بـوده اسـت. البحرانـی در حـوزه كالم کتـاب قواعـد المـرام را تألیـف كـرد كـه از شـهرت مانـدگار
ی شباهت داشت،25 اما برخالف آن، شرح جامع و مفصل 

ّ
برخوردار شد و به آثار اعتقادی طوسی و حل

البحرانی بر نهج البالغه به نام مصباح السالکین نشان دهنده آشنایی نزدیک او با سنت عرفانی است.

؛ 1991 و ابن متوج؛ دائرةالمعارف بزرگ اسالمی؛ جلد 4، 569 و بعد، 1377. 16 . م.ج؛ انوار
17 . ‘al-Fāḍil al-Miqdād’, d. 826/1422–3

18 . معجم التراث الکالمی، ج 5، ص 350 و بعد، ش 11959.
19 . همان، ج 1، ص 229، ش 784.

20 . همان، ج 4، ص 572 و بعد، ش 10203.
21 . A. Al-Oraibi, Shiʿi Renaissance: A Case Study of the Theosophical School of Bahrain in the 7th/13th Century, PhD 

dissertation, McGill University, Montreal, 1992; idem, 'Rationalism in the School of Bahrain: A Historical Perspec-

tive,' in Shīʿite Heritage: Essays on Classical and Modern Traditions, ed. L. Clarke, Binghampton, NY, 2001, 331–343.

یخی در حوزه اسالم و تشیع؛ تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،1390. 22 . حسن انصاری؛ بررسی های تار
23 . W. Madelung, ‘Baḥrānī�, Jamāl-al-Dī�n’, Encyclopaedia Iranica, vol. 3, 1989, p. 529; A. S. Taghavi, ‘Al-Baḥrānī�, 

Abū al-Ḥasan Jamāl al-Dī�n’, Encyclopaedia Islamica, vol. 4, 2013, pp. 187–188.

کرم، 2007. ع. ا.؛ العالمه الشیخ میثم البحرانی: رجل العلم واألخالق والسیاسه؛ بیروت: دارالرسول األ 24 . یوسف، 
25 . معجم التراث الکالمی، ج 4، ص 469، ش 9760.
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تفسـیرها و تطبیق هـای مفاهیـم ابـن عربـی در شـرح علـی بـن سـلیمان البحرانـی بـر نهج البالغـه و پـس از 
ی یافـت و تأثیـر شـگرفی بـر  آن آثـار بهاء الدیـن حیـدر بـن علـی العاملـی )م. پـس از 787( اعتبـار بسـیار
تفکـر اعتقـادی تشـیع اثناعشـری از قـرن هفتـم بـه بعد نهـاد.26 این مقوله بـه طور خاص با آمـوزه ابن عربی 
در خصـوص دو خاتـم والیـت مربـوط می شـود كـه بـرای انطبـاق بـا امام شناسـی شـیعی تفسـیر جدیدی از 
آنها شـد.27 عالوه  بر كالم سـنتی معتزلی، فلسـفه مّشـاء و عرفان ابن عربی، فلسـفه اشـراق شـهاب الدین 
ی بـر  سـهروردی )م587( نیـز بـه یکـی از مکاتـب برجسـته فلسـفه اسـالمی تبدیـل شـد و تأثیـر مانـدگار
كثـر متفکـران امامـی آموزه هـای مکتـب  كالم و فلسـفه امامیـه از قـرن هفتـم بـه بعـد گذاشـت. از آن پـس ا
ی )كه در سال 687 می ز یسته( مؤلف مشهور  اشراق را از منظر شمس الدین محمد بن محمود شهرزور
دائرة المعارفـی فلسـفه، الشـجرة اإللهیـه فـی علـوم الحقائـق الّربانیـه )كـه در سـال 680 بـه اتمـام رسـید( 
می دیدنـد.28 ابـن ابـی جمهـور احسـایی )906-833( اولیـن شـخصی بـود كـه در مهم تریـن اثـر خـود كالم 
معتزلی و اشعری، فلسفه مّشاء و اشراق و همچنین عرفان نظری را در هم آمیخت و تلفیق بی سابقه ای 
از ایـن مباحـث ایجـاد كـرد.29 ابـن ابی جمهور اهل احسـاء بود و در همان جا نزد علمای برجسـته بحرین 
تحصیـل علـم كـرد. پـس از آن در محضـر علمـای متعـددی در نجف، جبل عامل و كاشـان تلمذ كرد. او 
در دوره پختگی عمر خود بارها و برای مدت های طوالنی در مشـهد اقامت كرد و ظاهرًا این شـهر حکم 

خانه دوم او را داشت.

آرای  كـه  سـنتی  متکلـم  یـک  از  او  كـه  درمی یابیـم  كالم  حـوزه  در  جمهـور  ابـی  آثـار  تمامـی  مالحظـه  بـا 
اعتقـادی اش متأثـر از مواضـع معتزلیـان بـود، بـه متفکـری تبدیـل شـد كه غالـب آرائش با مفاهیـم عرفانی 
و فلسـفی بیان می شـد.30 یکی از خصایص ویژه آثار او در طول زندگی اش روحیه جمع بین آرای فکری 
كالم )معتزلیـان در مقابـل اشـعریان( و چـه ورای آن )تفکـرات اعتقـادی در  متضـاد بـود، چـه در حـوزه 
ی بـه نـام کتـاب مجلـی مـرآة المنجـی  مقابـل مفاهیـم فلسـفی(. ایـن مدعـا به وضـوح در مشـهور ترین اثـر و
فـی الـکالم و الحکمتیـن و التصـوف كـه در سـال 895 بـه اتمـام رسـید قابـل مشـاهده اسـت. ایـن كتـاب 
شـرح خودنوشـتی اسـت بـر کتـاب النـور المنجـی مـن الظـالم كـه در سـال 893 بـه اتمـام رسـید كه بـه نوبه 

یعه الی تصنیف الشیعه؛ بیروت: داراألضواء، 1406-1403. 26 . آقابزرگ تهرانی؛ الذر
27 . cf. Al-Oraibi, Shiʿi Renaissance, 216.

 R. Pourjavady and S. Schmidtke. ‘Some notes on a new edition of a medieval philosophical text in Turkey: Shams . 28
al-Dī�n al-Shahrazūrī�’s Rasāʾil al-Shajara al-ilāhiyya’, Die Welt des Islams 46 )2006(: 76–85.

29 .  S. Schmidtke, Theologie, Philosophie und Mystik im zwölferschiitischen Islam des 9./15. Jahrhunderts. Die 

Gedankenwelt des Ibn Abī� Ǧ�umhūr al-Aḥsāʾī� (um 838/1434-35 - nach 906/1501), Leiden: Brill, 2000; idem, ‘New 

Sources for the Life and Works of Ibn Abī� Jumhūr al-Aḥsāʾī�’. Studia Iranica 38 (2009): 49–68; Idem, ‘Ibn Abī� Jum-

hūr al-Aḥsāʾī� and his Kitāb Mujlī� Mirʾāt al-munjī�’, Oxford Handbook of Islamic Philosophy, eds. Kh. El-Rouayheb 

and S. Schmidtke, New York: Oxford University Press, 2017, 397–414.

30 . عبـداهلل الغفرانـی،؛ فهـرس مصنفـات الشـیخ محمـد بن علی بن ابی جمهوراالحسـائی: کّشـاف بیبلیوغرافـی للمصنفات ابن ابی 
یـع،  إجازاتـه فـی الروایـة وطرقـه فـی الحدیـث؛ بیـروت: دارالمحّجـه البیضـاء للطباعـة والنشـر والتوز جمهـور المخطوطـة والمطبوعـه و

.1434
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خـود شـرحی بـر رسـاله بسـیار مختصـر خـود مؤلـف بـه نـام کتـاب المسـلک )یـا مسـالک( األفهام فـی علم 
الـکالم اسـت. همـان  طـور كـه از عنـوان كتـاب اخیـر برمی آید، اساسـًا موضوع آن كالم اسـت. نویسـنده در 
کتاب النور المنجی شـرح جامعی بر کتاب المسـلک می نویسـد و گاهی ابعاد عرفانی و فلسـفی )عمومًا 
فلسـفه اشـراق( مباحـث مـورد نظـر را به تفصیـل توضیـح می دهـد. ابـن ابـی جمهـور در كتـاب مجلـی بـه 
توضیـح مباحـث عرفانـی یـا اشـراقی خـاص كـه در دو كتـاب دیگـر به آنها اشـاره شـده بسـنده می كند. در 
كتاب مجلی آزادانه كالم سـنتی معتزلی را با مفاهیم فلسـفه مّشـاء و اشـراق و همچنین عرفان نظری در 

هم می آمیزد و در همین راستا تالشش بر این است تا مبانی اعتقادی معتزلی و اشعری را جمع كند.

ی بروز كرده است؛ در مسائلی  مفاهیم فلسفی به كاررفته در كتاب مجلی در مباحث مرتبط با قدرت بار
، آیا خدا عالـم را از هیچ آفرید یا اینکه خلقت  همچـون اینکـه آیـا خـدا فاعـل موَجب اسـت یا قادر مختار
نیـز از ازل بـا خـدا همـراه اسـت، علـت نخسـتین خلقـت چیسـت و آیـا خداوند قادر اسـت بدون واسـطه 
مخلوقـات متنوعـی را ایجـاد كنـد یـا آنکـه از خداوند كه از همه لحاظ واحد اسـت تنها یک معلول صادر 
می شـود و خلقت در تمامیت آن در سلسـله مراتب علی و معلولی از او صادر می شـود، ابن ابی جمهور 
در همـه ایـن مسـائل آرای فلسـفی را بـر آرای متکلمـان ترجیـح می دهـد و ادعـا می كنـد آرای  فالسـفه و 
متکلمـان در اسـاس یکـی هسـتند. عـالوه بـر آن، ابن ابـی جمهور در كتاب مجلی در آنجـا كه اراده الهی 
را بـا مفهـوم فلسـفی عنایـت الهـی برابـر می دانـد، برداشـت فلسـفی از خداونـد را تأییـد می كنـد.  بـا مفهـوم 
عنایـت الهـی او همچنیـن »چرایـی« فعـل خداونـد را نیـز بیـان می كند. ابـن ابی جمهور عقیـده معتزلیان 
مبنـی بـر اینکـه فعـل خداونـد مبتنـی بـر دالیـل مشـخص و خـاص اسـت رد می كنـد و اظهـار مـی دارد كـه 
فعل خدا بر پایه قصد اولی و ذاتی خداست، یعنی همان علم او به ذات او و به نظام احسن. در تمامی 
این موضوعات كه ابن ابی جمهور دیدگاه فلسـفی دارد، توضیحاتش در كتاب مجلی بر اسـاس كتاب 
ی بنا شـده اسـت. ابن ابی جمهور درباره تناسـخ ارواح ناقص پس از مرگ در جسـم  شـجرة الهیه شـهَرزور
ی به معاد  ی تبعیت می كند، اما او بر خالف شـهَرزور حیوانـات بـه منظـور طهـارت و تزكیـه نیز از شـهَرزور
ی او معتقد بود كه ارواح ناقص انسـان ها پس از مرگ  جسـمانی معتقد اسـت. با این حال مانند شـهرزور
به جسم حیوانات متناسب با ویژگی های اخالقی شان انتقال می یابد. این ارواح به تناسب پیشرفتی كه 
در تزكیه و خلوص دارند، به حیوانات عالی رتبه تر منتقل می شـوند تا پس از اصالح كامل به پایین ترین 
درجه بهشـت نائل شـوند. ارواحی كه نتوانند مراحل تزكیه را با موفقیت بگذرانند نیز به جسـم حیوانات 
ی در این مورد اختالف دارد كه مطابق با  در عالـم مثـال انتقـال می یابنـد. ابـن ابی جمهور تنها با شـهَرزور
باور اسالمی اصرار دارد كه خداوند پس از نابودی ساختار و نظم عالم، گوشت و استخوان های انسان را 
ی به منظور هماهنگ كردن این اعتقاد با مفهوم تناسخ از برخی مؤلفه های  برای قیامت اعاده می كند. و
ی در بحث تناسخ مطرح شده بهره گرفته است. طرفداران  رأى ناشناخته ای كه در كتاب شجره شهَرزور
ایـن رأی مفهـوم تناسـخ را بـا اعتقـاد به معاد جهان مـادی در هم  آمیخته اند. آن گونه كه برای حامیان این 
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یـه عنـوان شـده اسـت، ابـن ابـی جمهـور بین قیامت صغری كه عبارت اسـت از خـروج نفس از بدن و  نظر
قیامت كبری به معنی رستاخیز نهایی جهان مادی پس از نابودی آن تمایز قائل می شود.

ابن ابی جمهور همچنین در كتاب مجلی از مفاهیم كلیدی بهره می گیرد كه از عرفان نظری اخذ كرده 
ی توحید را در سه مرتبه ترسیم  ی از توحید نقش اساسی دارد. و است. عقیده وحدت وجود برای فهم و
می كند: توحید وجودی در مرتبه اول و توحید صفاتی در مرتبه بعد. پایین ترین مرتبه كه مطابق تعریف 
سـنتی اسـالم از توحیـد اسـت، یعنـی توحیـد اسـالمی همـان نفی شـرک اسـت، آن گونـه كه در آیه 19 سـوره 
محمد عنوان شده است. مفهوم عرفانی وحدت وجود نحوه تصور ابن ابی جمهور از صفات الهی را نیز 
ی، صفات الهی در عالی ترین مرتبه توحید وجودی محو می شـوند،  متأثر كرده اسـت. بنا بر اسـتدالل و
در حالی  كه در مرتبه پایین تر توحید صفاتی به عنوان تجلیات ذات الهی قابل مشاهده اند. بنابراین نه 
در ذهـن و نـه در خـارج از آن نمی تـوان صفـات را زائـد بر ذات خدا دانسـت. عـالوه بر آن، مفاهیم عرفانی 
ی با تکیـه بر مفهوم  بـر دیدگاه هـای ابـن ابـی جمهـور دربـاره مسـئله اختیار انسـان نیز تأثیر گذاشـته اند. و
وحـدت وجـود، موضـع متعادلـی بیـن جبـر و اختیـار را اتخـاذ می كنـد. در مرتبـه شـرع، اعمـال انسـان بـه 
، در مرتبـه وجـود كـه در آن فهـم عمیق تـر وحـدت وجـود  خـود او نسـبت داده می شـوند، امـا از منظـر باالتـر
امکان پذیر اسـت، تمام تکثرات از میان می رود و ناظر درک می كند كه همه چیز مشـمول عنایت الهی 
اسـت. درک صحیـح از موضـع بینابینـی میـان جبـر و اختیـار بـه طـور ضمنـی بـه هـر دو مرتبـه بـه صورت 
همزمان اشاره دارد. از دیگر مقوالتی كه در آن ابن ابی جمهور تحت تأثیر سنت عرفانی قرار دارد مسئله 
ی پیامبـر و نصب امام را با مفهوم عرفانی لزوم وجود انسـان  ی ضـرورت پیـام آور نبـوت و امامـت اسـت. و
كامل تأیید می كند. پیامبر و امام به مثابه تجلیات كمال الهی نقش واسـطه ای را میان حقیقت مطلق 
یان در باب رسـالت،  و متعالـی الهـی و انسـان ایفـا می كننـد. عـالوه بـر آن، ابـن ابی جمهـور مفاهیم اخبار
نبـوت و والیـت را نیـز می پذیـرد و در تطبیق با مفاهیم تشـیع اثناعشـری، والیـت را با امامت برابر می داند. 
از آن گذشـته، همـگام بـا میثـم بحرانـی و حیـدر آملی تعبیر ابن عربی در مطابقت عیسـی با خاتم والیت 

مطلقه را رد و امام علی و امام غایب را جایگزین آن می كند.31

بخش دوم: دوره صفویه )نگاشته رضا پورجوادی(
در سال 907 شاه اسماعیل اول مؤسس سلسله صفویه )حک 907 - 930( تشیع اثناعشری را به عنوان 
مذهـب رسـمی دولـت نوپـای صفـوی اعالم كرد. در نتیجه چنین اقدامی، نگارش كتب اعتقادی تشـیع 
اثناعشـری در دربار صفوی مورد اسـتقبال قرار گرفت. نخسـتین كتاب اعتقادی تشـیع اثناعشـری كه در 
دوران حکومـت صفویـه بـه نـگارش درآمـد، شـرحی بود كه نجم الدین محمود نیریـزی )م. پس از 933( بر 

31 . Schmidtke, Theologie, Philosophie und Mystik im zwölferschiitischen Islam des 9./15. Jahrhunderts; idem, ‘Ibn 

Abī� Jumhūr al-Aḥsāʾī� and his Kitāb Mujlī� Mirʾāt al-munjī�’.
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یـد العقائـد نام داشـت، پیش از  یـد االعتقـاد طوسـی نوشـت. نـگارش ایـن شـرح كـه تحریـر تجر كتـاب تجر
916 به پایان رسید و شارح آن را به شاه اسماعیل تقدیم كرد. در روزگار نیریزی تجرید االاعتقاد را معمواًل 
همراه با دو شـرح اشـعری می خواندند، یعنی شـرح شـمس الدین اصفهانی )م749( كه همراه با حواشـی 
سیدشـریف جرجانـی )م816( خوانـده می شـد و شـرح عالءالدیـن علـی قوشـچی )م.879(.32 قوشـچی 
در شـرح خود به صراحت از طوسـی را به دلیل مواضع تشـیع اثناعشـری اش به خصوص در فصل امامت 
ی »سـوء  انتقاد می كند. به همین دلیل  قصد اولیه نیریزی در نگارش شـرح تجرید خود تصحیح آنچه و
ی در سراسـر كتاب تحریر آرای امامیه را تصدیق  « و »مغالطه« این شـروح می نامید بوده اسـت. و تفسـیر
می كند كه به اعتقاد او در موارد متعددی با آرای معتزلی مطابق است. برای مثال اینکه انسان بر اعمال 
ی هم راستا با معتزلیان  یابد. و خود اختیار دارد و از طریق عقل می تواند ارزش اخالقی اعمال خود را در
كیـد می كنـد كـه  دیـدگاه اشـعریه و ماتریدیـه مبنـی بـر خارجی بـودن صفـات خـدا را انـکار می كنـد، امـا تأ

ی كرده بودند.33 معتزلیان در تمامی این موارد از آرای امامان شیعه پیرو

علمای ایرانی دیگری نیز در آن زمان تجرید را شرح كردند، اما همگی آنان بر خالف نیریزی اساس را شرح 
: غیاث الدین دشـتکی )م 949(،  قوشـچی قرار دادند و بر آن حاشـیه نوشـتند. این علما عبارت بودند از
ی )م962( و  شـمس الدین خفـری )م942(، حسـین الهـی اردبیلـی )م950(، جمال الدیـن محمـود شـیراز
كی استرآبادی )م984(.34 حواشی آنان عمدتًا به دو فصل اول تجرید معطوف است كه  فخر الدین سّما
گانه  كی اسـترآبادی به طور جدا به مباحثی درباره امور عامه و جواهر و اعراض می پردازد. خفری و سـّما
كتـاب در الهیـات بالمعنـی األخـص نگاشـتند. احمـد بـن محمـد مقـدس  شـروحی نیـز بـر فصـل سـوم 
اردبیلـی )م993( نیـز چنیـن كـرده اسـت.35 بـه هـر حـال بـه نظـر می رسـد هیـچ یـک از ایـن علمـا بـر فصل 
گـر چنیـن می كردند، مجبور بودند عقاید خاص تشـیع اثناعشـری را  امامـت تجریـد شـرح ننوشـته اند كـه ا
تأییـد یـا انـکار كننـد. آنـان ترجیـح دادند به مسـائلی بپردازند كه به طور مشـخص محل اختالف نباشـد. 
یکرد عمومی تنها در قرن یازدهم تغییر كرد. سـیداحمد علوی عاملی )م. بین 1054-1602( شـرح  این رو
یـد نوشـت كـه در سـال 1011 بـه اتمـام رسـید.36 عبد الـرّزاق الهیجـی )م1072( نیـز  یاض القـدس را بـر تجر ر
شرح جدیدی بر تجرید نوشت به نام شوارق االلهام فی شرح تجرید الکالم.37 در قرن دوازدهم نیز سّید 
محمد اشـرف علوی عاملی )م1145( شـرحی به زبان فارسـی بر تجرید نوشـت به نام عالقه التجرید. هر 
سه مؤلف كل كتاب تجرید از جمله مبحث امامت را از منظر تشیع اثناعشری شرح كردند. نکته قابل 

یی، کتابشناسی تجرید االعتقاد، ص 95-42. 32 . صدرایی خو
33 . R. Pourjavady, Philosophy in Early Safavid Iran: Najm al-Dī�n Maḥmūd al-Nayrī�zī� and His Writings, Leiden: 

Brill, 2011, pp. 65–67.

یی، کتابشناسی تجرید االعتقاد، ص 136 و بعد. 34 . صدرایی خو
یی، کتابشناسی تجرید االعتقاد، ص 148-144. 35 . علی صدرایی خو

36 . معجم التراث الکالمی، ج 3، ص 487، ش 7161.
37 . همان، ج 4، ص 274، ش 8823.
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توجه دیگر آن اسـت كه حاشـیه خفری بر فصل الهیات شـرح قوشـچی در قرون یازدهم و دوازدهم اقبال 
بسیار یافت، چنان كه در این دوره بیش از سی تعلیقه بر این حاشیه نوشته شده است.38

یـد،  در طـول دوره صفویـه شـروح متعـددی نیـز بـر كتـاب بـاب حـادی عشـر اثـر عالمه حلی  عـالوه بـر تجر
ی و ابن ابی جمهور احسـائی، علمای مهاجر ایرانی مقیم  نوشـته شـد.39 پس از شـروح اولیه  مقداد سـرور
ی )زنده در 953(  هند مانند شاه طاهر دكنی )متوفای 952 الی 956( و محمد بن احمد خواجگی شیراز
در طول دهه های آغازین حکومت صفویه شروحی را بر باب حادی عشر نوشتند.40 از بین علمایی كه 
در ایـران مطـرح شـدند، بـه نظـر می رسـد میرابوالفتـح بـن مخـدوم حسـینی عربشـاهی )م976( نخسـتین 
ی شـرح خود به نام مفتاح الباب را به شاه طهماسـب  كسـی اسـت كه بر این كتاب شـرح نوشـته  اسـت. و
صفوی )حک 930- 984( تقدیم كرد.41 او در این شرح به دفاع از مبانی اعتقادی صوفیان می پردازد.42

گانـه ای در بـاب وجـود و  گونـه دیگـری از آثـار كـه در دوران صفویـه بـا اقبـال مواجـه شـد، رسـاله های جدا
صفـات خـدا بـود كـه نوعـًا رسـاله فـی اثبـات الواجـب و صفاتـه نـام داشـتند.43 در این گونـه آثـار عمدتـًا بـه 
ی و ارتباطشـان بـا ذات او پرداخته می شـد.  مسـائلی ماننـد ادلـه اثبـات وجـود خـدا،  توحیـد، صفـات بـار
اولین نویسنده ای كه در این باب قلم فرسایی كرد، جالل الدین دوانی )م908( فیلسوف سنی و اشعری 
شـیراز بـود كـه دو رسـاله متمایـز در بـاب اثبات وجود و صفات خدا نگاشـت.44 افـراد متعددی از جمله 
ی از آنهـا نظـرات دوانـی  علمـای امامـی دوران صفویـه بـر ایـن رسـاله ها شـرح و حاشـیه نوشـتند و بسـیار
را مـورد انتقـاد قـرار دادنـد. بـه عـالوه رسـاله های دوانـی بـه الگویـی بـرای علمـای بعـدی تبدیـل شـد تـا در 
این حوزه قلم فرسایی كنند. شمس الدین خفری،45 نجم الدین نیریزی، ابوالحسن علی بن احمد قائنی 
كاشانی )م 966(، 46 افضل الدین محمد تركه اصفهانی )م 991(47 و احمد بن محمد مقدس اردبیلی48 

یی، کتابشناسی تجرید االعتقاد، ص 129-102. 38 . صدرایی خو
39 . J. Firouzi, ‘Al-Bāb al-Ḥādī� ʿashar’, Encyclopaedia Islamica, 2011, 3/1002–4.

 The Oxford Handbook of( یـد بـه: فصـل 34 همیـن کتـاب 40 . معجـم التـراث الکالمـی، ج 4، ص 36، ش 7688؛ همچنیـن بنگر
.)Islamic Theology

ـی، المقـداد السـیوری وابوالفتـح 
ّ
41 . معجـم التـراث الکالمـی، ج 5، ص 215 و بعـد، ش 11299؛ جمال الدیـن الحسـن بـن یوسـف الحل

ی والمفتاح الباب  ی مع شرحیه النافع یوم الحشر للمقداد عبداهلل السیور
ّ
الحسینی العربشاهی، الباب الحادی عشر للعالمه الحل

ألبـی الفتـح ابـن مخـدوم الحسـینی؛ تصحیـح مهـدی محقـق؛ تهـران: دانشـگاه مک گیل، مؤسسـه مطالعات اسـالمی، شـعبه تهران، 
.206 ،1365

42 . S. Rizvi, ‘A Sufi Theology Fit for a Shī�ʿ ī� King: The Gawhar-i murād of ʿAbd al-Razzāq Lāhī�jī�’, in Sufism and 
Theology, ed. A. Shihadeh, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007, 83–98 (94).

43 . معجم التراث الکالمی، جلد 1، 159-142.
44 . Pourjavady, Philosophy in Early Safavid Iran, 12, 13f.;

معجم التراث الکالمی، ج 1، ص 151-153، ش 47 و 428.
45 . همان، ج1، ص 150 و بعد، ش 425.

46 . همان، ج 1، ص 146 و بعد، ش 396.
47 . همان، ج 1، ص 153 و بعد، ش 429.

48 . همان، ج 1، ص 143 و بعد، ش 387.
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از جمله علمایی هستند كه در این باب مطلب نوشته اند.

یم كه عقیده نامه های شـیعه اثناعشـری نقش مؤثری در گسـترش این مذهب جدید  ممکن اسـت بپندار
در تب وتاب گرایش های مذهبی در ایران داشته است، اما نکته قابل توجه آن  است كه در اوایل دوران 
صفوی عقیده نامه شیعی شایان ذكری نگاشته نشده است. نخستین عقیده نامه شناخته شده در دوره 
صفویـه را بهاءالدیـن العاملـی )م1030( شیخ االسـالم اصفهـان مـدت كوتاهـی قبـل یـا در طـول حکومـت 
شـاه عباس )حـک 996- 1038( بـه رشـته تحریـر درآورد. این كتاب كه به عربی بـود و اعتقادات االمامیه 
)یـا به اختصـار االعتقـادات( نامیـده شـد، بنـا بـر اظهـارات مؤلـف در اصـل بـرای سـایر ِفـَرق شـیعه نوشـته 
یه را با آن دسته از مذاهب شیعی كه عقاید فاسد داشتند اشتباه نگیرند.49  شد تا دیدگاه های اثنا عشر
كـه فخرالمحققیـن  كوتاهـی اسـت  عقیده نامـه عاملـی از نظـر سـاختار و محتـوا مبتنـی بـر عقیده نامـه 
نگاشـته اسـت.50 ایـن رسـاله بـه جـای اینکـه صرفـًا به مسـائل اعتقـادی بپـردازد، توضیحـات مفصلی هم 
درباره انجام فرایض دینی و پرهیز از گناهان به دسـت می دهد. بعدها این اثر به فارسـی نیز ترجمه شـد 
و برخـی از علمـا از جملـه ادهـم خلخالـی )م 1052( و سـلطان حسـین اسـترآبادی )م پـس از 1077( بر آن 

شرح نوشتند.51

ی آوردند. در این آثار اغلب مفاهیم فلسـفی  ی بـه تألیف آثار اعتقادی رو پـس از عاملـی، علمـای بسـیار
و كالمـی بـه طـور التقاطـی تلفیـق و بـا بیانـی جدلـی همـراه شـده اسـت. برخـی از مؤلفان نیـز كتب كالمی 
جامع تری را نگاشتند. برای مثال رفیع الدین محمد بن حیدر الحسینی الطباطبایی النائینی )م1099( 
كم 1038 الی 1052( تقدیم كرد.52  در سـال 1047 كتاب شـجره االهیه را نوشـت و آن را به شـاه صفی )حا
ی همچنیـن در سـال 1070 اثـر موجـزی بـر اسـاس شـجره نگاشـت كـه آن را ثمـرة شـجره االهیـه نامیـد.53  و
عبدالرزاق الهیجی رساله اعتقادی فلسفی تحریر كرد به نام گوهر مراد. او این اثر را در سال 1053 به پایان 
كـم 1052 الـی 1642( تقدیـم كـرد.54 الهیجـی پـس از آن، رسـاله اعتقـادی  رسـاند و بـه شـاه عباس دوم )حا
دیگری به فارسی به نام سرمایه  ایمان نگاشت كه آن را نیز در سال 1058 به شاه عباس دوم تقدیم كرد.55 
مـدت كوتاهـی پـس از الهیجـی، مـال محسـن فیض كاشـانی )م1090( كتاب عین الیقین فـی اصول الدین 

49 . همان، ج 1، ص 390 و بعد، ش 1623.
50 .  بهاءالدین عاملی؛ اعتقادات شـیخ بهایی: متن عربی رسـاالت االعتقادات شـیخ بهاءالدین محمد عاملی به همراه سـه ترجمه 

، 1387، ص 194-189. یا جهان بخش؛ تهران: اساطیر و شرح فارسی آن؛ با مقدمه و تصحیح جو
51 . همان، ص 266-202.

52 . معجم التراث الکالمی، ج 4، ص 14، ش 757.
53 . همان، ج 2، ص400 ، ش 4349.
54 . همان، ج 4، ص 551، ش 10117.

«؛ آیینـه پژوهـش؛ شـماره 128، ص 7-26؛ معجـم  55 . ح. عطایـی نظـری؛ »نکاتـی در بـاب فیـاض الهیجـی و اندیشـه های کالمـی او
التراث الکالمی؛ ج 3، ص 530 و بعد، ش 7343.
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خـود را در سـال 1063 تألیـف كـرد56 كـه از نظـر سـبک و سـیاق تداعی كننـده آثـار كالمـی الهیجی اسـت. 
ی )م1090( و رسـاله در اصول الدیـن جمال الدیـن محمـد بـن  كتـاب العقائـد الجامـع محمدباقـر سـبزوار
ی )م1122( از جمله آثار دیگری هسـتند كه در دوران حکومت شـاه عباس دوم تألیف  حسـین خوانسـار
ی تقدیم شده اند.57 در اواخر دوران صفویه، حسن بن عبدالرزاق الهیجی )م1121( و محمد  شده و به و
بن عبدالفتاح تنکابنی )م1124( نیز دسـت به تألیف آثار اعتقادی زدند.الهیجی كتاب شـمس الیقین 

در اصول الدین را در سال 109258 و تنکابنی كتاب ضیاء القلوب را در سال 110259 نگاشتند.

گیر شـد كه هدف آنها تکفیر و طرد دسـته ای  در اواخر دوره صفویه نوعی دیگری از آثار اعتقادی نیز فرا
از افـراد بـود كـه بـه عقایـد و مناسـک خاصـی بـاور داشـتند. از جملـه ایـن آثـار می تـوان بـه اصـول العقائـد 
ی مشـهور بـه میرلوحـی )م 1083( از علمـای  كـه آن را محمدهـادی سـبزوار كـرد  والجامـع الفوائـد اشـاره 
مخالف صوفیه در سـال 1081 به فارسـی نگاشـت. محمد شـفیع اسـترآبادی )م1117( نیز رساله ای به نام 
اصول الدیـن یـا آب حیـات نوشـت و آن را بـه شاه سـلیمان )حـک 1076- 1105( تقدیـم كـرد.60 همچنیـن 
اسـماعیل خاتون آبـادی كـه از معلمـان مدرسـه وابسـته بـه جامـع عباسـی بـود، رسـاله اعتقادیـه خـود را بـه 
: »در  همـان شـاه تقدیـم كـرد. ایـن اثـر شـامل مقدمـه و سـه فصـل اسـت كـه عناویـن آنهـا عبـارت اسـت از
اقسـام موجودات«، »در مخالفات اصول مذاهب ارباب كماالت و سـائر طبقات« و »در سـرمایه نجات 
طالبین وصول به رفیع درجات«. نویسـنده در این اثر عالوه بر مسـائل اعتقادی به اعمالی مانند غنا كه 
به زعم او حرام است نیز پرداخته است.61 محمدباقر مجلسی نیز كتاب حقائق الیقین فی اصول الدین 

را در سال 1109 نوشت و آن را به شاه سلطان حسین )حک 1105 - 1135( تقدیم كرد.62

متکلمان امامیه در اوایل دوره صفوی عمدتًا  در صدد دفاع از مواضع خود در مقابل انتقادات اشـاعره 
بودنـد. آنـان كامـاًل بـر تطابـق عمومـی آرای خـود بـا معتزلیـان واقـف بودند و اسـتدالل می كردند كـه معتزله 
آرای امامان شـیعی را اتخاذ كرده اند؛ ادعایی كه در سـال های ابتدایی غیبت نیز مطرح شـده بود. برای 
مثال این موضوع در شـرح فوق الذكر نیریزی بر تجرید مشـخص اسـت.63 به همین صورت میر ابوالفتح 
حسینی عربشاهی به وضوح اظهار می كند كه عمده عقاید امامیه با عقاید معتزله یکی است و تا حدی 

56 . معجم التراث الکالمی، ج 4، ص 319 و بعد، ش 9051.
ج 4، ص 248، ش  ج 1، ص 335، ش 1324 و  ج 15، ص 282؛ معجـم التـراث الکالمـی،  ج 2، ص 186 و  57 . آقابـزرگ تهرانـی، 

.8684
58 . معجم التراث الکالمی، ج 4، ص 112، ش 8065.

59 . همان، ج 4، ص 184، ش 8400.
60 . معجم التراث الکالمی، ج 1، ص 63، ش 2.

61 . اسـماعیل خاتون آبـادی؛ »رسـاالت االعتقادیـه«؛ تصحیـح فاطمـه فنـا؛ در گنجینـه بهارسـتان: حکمـت 2؛ به کوشـش علـی اوجبـی؛ 
تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، ص 219-73 )266 و بعد(، 1387.

62 . معجم التراث الکالمی، ج 3، ص 123، ش 5313.
63 . Pourjavady, Philosophy in Early Safavid Iran, 66.
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ی همچنین بین عقاید امامیه متقدم و متأخر تمایز قائل می شـود  نیز با عقاید حکما همخوانی دارد. و
ی از ایـن عبـارت، آن دسـته از  و خـود غالبـًا بـه عقایـد متأخـر تمایـل نشـان می دهـد كـه احتمـااًل منظـور و
ی در بحـث معاد  عقایـد اسـت كـه از زمـان خواجـه نصیرالدیـن طوسـی شـکل گرفتـه اسـت. برای مثـال و
عنـوان می كنـد كـه محققـان از میـان قدمـای معتزلـه و متأخـران امامیـه مؤیـد معـاد جسـمانی و روحانـی 

بودند، در حالی كه متقدمان امامیه مانند سایر متکلمان تنها به معاد جسمانی اعتقاد داشتند.64

از نیمـه دوم قـرن دهـم بـه بعـد، علمـای امامـی ایـران بـا چهـار منبـع حدیثـی اصلـی، یعنـی کافـی نوشـته 
قمـی  بابویـه  ابـن  محمـد  نوشـته  الفقیـه  یحضـره  ال  مـن   ،)381 یـا  )م328  كلینـی  یعقـوب  ابـن  محمـد 
)الصدوق، م381(، تهذیب االحکام و االسـتبصار تألیف محمد بن حسـن طوسـی )م460( آشـنا شدند. 
میرابوالفتح حسینی عربشاهی كه به نظر می رسد به برخی از این منابع حدیثی دسترسی داشته است، 
اظهـار مـی دارد تـا جایـی بایـد از احادیـث تبعیـت كـرد كـه قابـل پذیـرش باشـند.65 یکـی از نتایـج افزایـش 
گاهی عمومی نسبت به برخی از اظهارات انتقادی ائمه درباره  دسترسی به این منابع حدیثی باالرفتن آ
پرداختـن بـه علـم كالم بـود؛ چنان كـه حتـی در برخـی از احادیـث ورود بـه بحث كالمی آشـکارا منع شـده 
ی تعبیـر و تفسـیر  اسـت. متکلمـان امامـی بـرای حـل ایـن مشـکل در صـدد بودنـد تـا ایـن بیانـات را طـور
كننـد تـا حداقـل پرداختـن بـه برخـی از مباحـث كالمـی جایـز باشـد. گروهـی نیـز این گونه اسـتدالل كردند 
كـه تنهـا آمـوزه كالمـی كـه مشـمول منـع ائمـه نمی شـود، آمـوزه ای اسـت كـه مبتنـی بـر اخبـار ائمه باشـد. در 
نتیجـه حامیـان ایـن دیـدگاه در مباحثات كالمی شـان بیشـتر بر روایات تکیه داشـتند. اشـخاصی مانند 
ی چنین دیدگاهی داشتند. استرآبادی استدالل  محمدامین اسـترآبادی )م1036( مؤسـس شـاخه اخبار
می كـرد كـه مطابـق روایـات ائمـه اتـکا بـر عقـل ممنـوع اسـت. همچنیـن تعلیـم و تعلـم علـم كالم نیـز مجاز 
نیسـت، مگر علم كالمی كه از گفته های ایشـان )ائمه( مأخوذ باشـد.66 اسـترآبادی در آثار خود بین كالم 
و اصـول فقـه متقـدم امامـی و كالم و اصـول فقـه متأخـر امامی تمایز قائل می شـد. در حالی كه آموزه های 
كالمـی و مبانـی اصـول فقـه متقـدم امامـی صرفـًا از بیانـات ائمه اخذ می شـد، علمای متأخـر امامی عقل 
ی  و اسـتدالل عقلـی را یکـی از روش هـای دسـتیابی بـه قطعیـت در ایـن زمینه ها دانسـتند.67 بـه عقیده و
یـج رخ داد؛ زمانـی كه محمد بن احمد اسـکافی )زنده در 340( و ابن ابی  ایـن تغییـر از قـرن چهـارم به تدر
عقیـل العمانـی )م340( بـه دلیـل تقیـه، اسـتدالل عقلـی را در كالم و اصـول فقـه بـه كار بسـتند. پـس از آن 
شیخ مفید كه اطالع نداشت تکیه آنان بر عقل به دلیل تقیه بوده، از استدالل عقلی در مواجهه خود با 

كالم و اصول فقه بهره جست.68

، ص 206. ی، السیوطی و العربشاهی، الباب الحادی عشر
ّ
64 . الحل

65 . همان، ص 208- 214.
66 . R. Gleave, Scriptualist Islam: The History and Doctrines of the Akhbārī� Shī�ʿ ī� School, Leiden: Brill, 2007, 104.

. -4ر 67 .  محمدامین استرآبادی، دانشنامه شاهی، نسخه کتابخانه مرعشی 10144، برگ های 3ر
68 . همان جا.
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كتاب کافی كلینی در این دوره به گواهی شـروح متعددی كه بر آن نوشـته شـد، به متن مهمی برای ورود 
به مباحث كالمی تبدیل شد.69 ظاهرًا محمدباقر استرآبادی معروف به میرداماد )م1040( عالم برجسته 
ی علمای متعددی  اصفهان در اوایل قرن یازدهم، نخستین كسی بود كه بر کافی شرح نوشت. پس از و
ی )مـال صـدرا م. 1045(، سـیداحمد  در همـان قـرن از جملـه محمدامیـن اسـترآبادی، صدرالدیـن شـیراز
ینـی )م 1089(، محمـد بـن صالـح بـن احمـد مازندرانـی )م1086(  و  علـوی، رفیع الدیـن نائینـی، خلیـل قزو
محمدباقـر مجلسـی )م1110 كـه اثـر خـود را مـرآه العقـول نامیـد(، شـروح و حاشـیه هایی را بـر ایـن كتـاب 
نوشـتند و در آنهـا بـه بحـث دربـاره مسـائل اعتقـادی پرداختنـد.70 كتـاب دیگـری كـه در ایـن دوره اقبـال 
یافـت، کتـاب التوحیـد ابـن بابویـه اسـت كـه بـه الگویـی بـرای نوشـتن كالم سـنتی تبدیل شـد. این كتاب 
كـه در نیمـه اول قـرن دهـم حتـی در ایـران به آسـانی در دسـترس نبـود، در قـرن بعـد بـه یکی از آثار برجسـته 
یـم تفضلـی در فهرسـت نسـخ خـود از آثـار ابـن بابویـه، نودودو نسـخه ایـن كتاب را  اعتقـادی بـدل شـد. مر
در كتابخانه هـای ایـران شناسـایی كـرده اسـت. قدیمی تریـن نسـخه موجـود كتـاب التوحیـد كـه او یافتـه 
در سـال 953 بـه اتمـام رسـیده اسـت. ایـن كتـاب در طـول دهه هـای بعـدی به نـدرت كتابـت شـد. ظاهرًا 
تقاضـا بـرای ایـن كتـاب در اوایـل قـرن یازدهـم بـه یکبـاره افزایـش یافتـه اسـت و در نیمه دوم همـان قرن به 
ی كه میان سال های 1048 تا 1098 بیش از پنجاه بار كتابت شده است.  اوج خود رسیده است، به طور
ی شیخ االسالم اصفهان،  در همین مقطع شروح متعددی نیز بر آن نوشته اند.71 ظاهرًا محمدباقر سبزوار
نخسـتین عالمـی اسـت كـه شـرح فارسـی ایـن اثـر را تحریـر كـرد.72 در پـی آن دسـت كم دو شـرح عربـی نیز 
به رشـته تحریر درآمد، سـیدنعمت اهلل جزایری )م1112( در سـال 1099 انیس الوحید فی شـرح التوحید را 
نگاشـت73 و قاضی سـعید قمی )م1107( در سـال 1110 شـرح دیگری را بر این اثر تحریر كرد.74 برخی آثار 
اعتقـادی از سـایر علمـای متقـدم امامیـه ماننـد اوائـل المقـاالت نوشـته شـیخ مفیـد و الفصـول المختاره 
كثـر آنها از جمله همین دو اثر  تألیـف شـریف مرتضـی )م436( نیـز در ایـن دوره بـا اقبال روبرو شـد كه از ا

، هیچ نسخه ای متعلق به ما قبل قرن یازدهم موجود نیست.75 اخیر

طولی نکشید كه این تغییر نگرش، خود را در قالب سبک متفاوتی از تألیفات كالمی نشان دهد. به نظر 
می رسد كتاب علم الیقین فیض كاشانی كه در سال 1042 نگارش آن به اتمام رسید، از نمونه های اولیه 
است كه در آن شیوه قدیم عقیده نویسی امامی دوباره احیا شده است. فیض در این اثر مواضع كالمی 

69 .  R. Pourjavady and S. Schmidtke. ‘An Eastern Renaissance? Greek Philosophy under the Safavids (16th–18th 

centuries ad)’, Intellectual History of the Islamicate World 3 (2015): 248-290 (255ff.).

70 . S. Rizvi, Mullā Ṣadrā Shīrāzī: His Life and Works and the Sources for Safavid Philosophy. Oxford University Press, 

2007, 47-50.

71 . R. Pourjavady and S. Schmidtke, ‘An Eastern Renaissance?’, 255ff.

یعة، ج 13، ص 193 و بعد. 72 . آقابزرگ تهرانی، الذر
73 . معجم التراث الکالمی، ج 1، ص 502، ش2213 .

74 . همان، ج 4، ص 44، ش 7729.
75 . سیدعبدالعزیز طباطبایی، الشیخ المفید و عطائه الفکر الخالد، تراثنا 8 1-2 )1413(: 10- 143 )107 و بعد(.
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امامـی را بـا بهره گیـری از روایـات مرتبـط ائمـه بیـان می كنـد و عمدتـاً  بـه كافـی و التوحیـد ارجـاع می دهـد. 
مؤلـف در تنظیـم سـاختار كتـاب نیـز مبدعانـه عمل كرده اسـت. كتاب شـامل چهار فصل اسـت: فصل 
اول دربـاره خداونـد، فصـل دوم دربـاره فرشـتگان، فصـل سـوم دربـاره كتاب هـای مقـدس و انبیـا  و فصـل 
چهـارم دربـاره آخـرت. نویسـنده خالصـه ای از ایـن كتـاب را نیـز بـا عنـوان انـوار الحکمـه بـه رشـته تحریـر 

درآورده است.76

گرایـش علمـای صفویـه بـه كالم شـیعه امامـی متقـدم نه تنهـا در سـبک و نحـوه اسـتدالل، بلکـه در عقاید 
نیـز مشـهود اسـت. گـواه ایـن مدعـا دیـدگاه آنـان در مسـئله بـداء اسـت؛  آنچـه معنـای تحت اللفظـی اش 
ی  قـدرت خداونـد در تغییـر اراده خـود اسـت. از آنجـا كـه ایـن مفهـوم از گفته های ائمه اخذ شـده، بسـیار
از متکلمـان امامـی الزم می دیدنـد تـا ایـن مفهـوم خاص شـیعی را بـه نوعی در مباحث كالمـی وارد كنند. 
از دیدگاه شـیخ صدوق، شـیخ مفید و شـریف مرتضی این مفهوم به همان معنای نسـخ اسـت كه خود 
 

َ
عقیده ای است كه مسلمانان بر سر آن اتفاق دارند و برگرفته از قرآن است. شریف مرتضی روایات دال

بـر بـداء را اخبـار آحـاد می دانـد كـه شـاهدی قطعی به دسـت نمی دهـد. خواجه نصیرالدین طوسـی بداء 
را بـه طـور كلـی انـکار و ادعـا می كنـد كه مبنای این معنا خبر واحد اسـت. بنابراین قابل اعتنا نیسـت.77 
علمـای دوران صفویـه بـا اتـکا بـر اخبـار متعدد ائمه كه در آنها به بداء تصریح شـده، مجددًا مهر تأیید بر 
ی در  آن زدنـد. بـه نظـر می رسـد میردامـاد نخسـتین عالـم صفـوی بـود كه بـه بحـث در این باره پرداخـت. و
الت طوسـی  كتاب نبراس الضیاء و تسـواء السـواء كه رسـاله ای اسـت درباره همین موضوع،78 به اسـتدال
پاسـخ می دهد.79 محمدامین اسـترآبادی، محمدحسن شیروانی )م1098(، محمدباقر مجلسی )م1110( 
ی از متفکران  و محمد شفیع گیالنی )زنده در 1090( نیز رساله هایی درباره این موضوع نوشتند.80 بسیار
دیگر دوره صفوی از جمله مال صدرا، رفیع الدین نائینی و فیض كاشانی نیز در نوشته های خود به این 

موضوع پرداخته اند.81

در اواخـر دوره صفویـه موضـوع غیبـت و رجعـت مجـددًا توجـه علمـا را بـه خـود جلـب كـرد. طبـق دیدگاه 
شیعه دوازده  امامی، رجعت به معنی بازگشت گروهی از مسلمانان به دنیا پس از ظهور حضرت مهدی 
و پیـش از قیامـت اسـت. میرلوحـی بـرای نـگارش کفایـة المهتـدی فـی معرفـة المهـدی نسـخه ای از متـن 

76 . معجم التراث الکالمی، ج 1، ص 521، ش 2304.
S. J. Sajjadi, ‘Badāʾ’, Encyclopaedia Islamica, 2013, iv. 433–439 )435–437(. . 77

78 . معجم التراث الکالمی، ج 5، ص 355، ش 11975.
79 . Sajjad H. Rizvi, “Between Time and Eternity: Mī�r Dāmād on God's creative agency.” Journal of Islamic Stud-

ies, 17 2 (2006): 158–176 (173f.).

80 . معجم التراث الکالمی، ج 2، ص 30، ش 2622.
81 . ج. سبحانی؛ »بداء«.؛ دانشنامه جهان اسالم؛ ج 2. تهران، 451-455؛ 1375؛

Sajjadi, ‘Badāʾ’, 433–439.
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ی )م260( را در اختیـار داشـت.82 ظاهـرًا  رسـاله فـی اثبـات الرجعـه منسـوب بـه فضـل بـن شـاذان نیشـابور
محمـد بـن حسـن حـّر عاملـی )م 1104( نیـز بـرای نـگارش اإلیقـاظ من الهجعـه بالبرهـان علـی الرجعـه بـه 
ایـن منبـع دسترسـی داشـته اسـت.83 همچنیـن عالمـه مجلسـی در رسـاله مختصـری به موضـوع رجعت 

پرداخته است.84

كثر متکلمان شـیعه امامی از اوایل قـرن هفتم مفاهیم  همان گونـه كـه در بخـش اول ایـن مقالـه گذشـت، ا
و استدالل های فلسفی را با مباحث كالمی در هم آمیختند. در طول دوره صفویه و به خصوص در قرن 
یازدهـم، فلسـفه نقـش پررنگ تـری در نوشـتارهای كالمـی پیـدا كرد. برخـی از متکلمان در تلفیق فلسـفه و 
گانه ای به شـمار نمی آمد. آثـار عبدالرزاق  كالم تـا آنجـا پیـش رفتنـد كـه دیگـر كالم بـه عنـوان موضـوع جدا
الهیجـی هـم بـه فلسـفه و هـم بـه كالم مربـوط می شـود. الهیجـی اظهـار می كـرد فلسـفه حقـه دربرگیرنـده 
حقیقـت مشـتركی اسـت كـه هـم امامـان معصـوم و هـم فالسـفه حقـه آن را بیـان می كننـد. بنابراین بخش 
اعظـم اصـول تشـیع امامـی، آن گونـه كـه از گزارش هـای ائمـه به دسـت آمده اسـت، به طور كامـل با اصولی 
كه از فالسـفه برجسـته مسـلمان و پیش از آنان از فالسـفه یونان به دسـت آمده مطابقت دارد.85 الهیجی 
اظهـار مـی دارد كـه این تطابق شـباهت های میان كالم معتزلـی و امامی را توجیه می كند. نمی توان گفت 
ی آنهـا در روش  كـه یکـی از آنـان اصـول اعتقـادی دیگـری را اخـذ كـرده، بلکـه واقعیـت آن اسـت كه هر دو

فلسفه را به كار بسته اند.

یکـرد متفاوتـی بـه كالم داشـتند. غایت آنان اسـتخراج  الهیجـی می پذیـرد كـه متکلمـان متقـدم امامـی رو
عقایـد در مواضـع مختلـف از روایـات ائمـه بـوده اسـت. امـا ظاهـرًا بـه اعتقـاد الهیجـی ایـن غایـت دیگـر 
كنون باید به آن پرداخت، تحقیق در ماهیت این عقاید از  حاصل شده است. بنابراین به نظر او آنچه ا
ی همـان اسـتدالل قیاسـی، یعنـی برهان اسـت تا همـان درجه  طریـق اسـتدالل اسـت. اسـتدالل از دیـد و
گرچه الهیات و  از یقین كه امکان دارد از طریق گفته های امامان معصوم به دسـت آید حاصل شـود.86 ا
كالم از نظر موضوع و روش شباهت دارند، الهیجی بین آنها تمایز قائل می شود. الهیات  بر خالف كالم،  
گر میان استدالل برهانی و یک روایت تعارضی وجود داشته  وظیفه ای برای دفاع از دین بر عهده ندارد. ا
باشـد،  در صورت امکان باید حکم به نادرسـتی روایت داد یا اینکه مشـکل را از طریق تفسـیر و توضیح 
حـل كـرد. حـل این گونـه تعارضـات بر عهده كالم اسـت، نه الهیـات.87 یکی دیگـر از علمای صاحب نام 

82 . معجم التراث الکالمی، ج 4، ص 517، ش 9958.
یخـی در حـوزه اسـالم و تشـیع؛ تهـران: کتابخانـه مـوزه و مرکـز  83 . همـان، ج 1، ص 553، ش 2452؛ حسـن انصـاری؛ بررسـی های تار

اسناد مجلس شورای اسالمی، 1390، 726 و بعد.
84 . معجم التراث الکالمی، ج 2، ص 27، ش 2613.

85 . ح. عطایـی نظری؛»نقـش فیـاض الهیجـی در فلسفی شـدن کالم شـیعه«، اندیشـه نویـن دینـی 7؛ )پاییـز 1390(: شـماره 74، ص 
.92–65

86 . همان، 79-77.
«، ص 27-26. ، »نکاتی در باب فیاض الهیجی و اندیشه های کالمی او 87 . همو
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كه در این دوره وارد عرصه كالم فلسفی شد، فیض كاشانی بود كه اعتقاد داشت طلبه های عادی نباید 
ی از انتشار برخی از آثار كالمی خود برای مخاطبان عام  به كالم عقلی مشغول شوند. بر همین اساس و

ی كرد. خوددار

كالم،  مخالفـان فلسـفه بـا  كاشـانی در توجیـه  بـا وجـود تالش هـای علمایـی همچـون الهیجـی و فیـض 
تالش هـای بی وقفـه خـود سـعی داشـتند خود را به عنوان نمایندگان تشـیع دوازده امامـی مطرح كنند. آنها 
نه تنها به روایاتی استناد می كردند كه در آنها ائمه ورود به كندوكاوهای عقالنی را منع كرده اند، بلکه ادعا 
می كردند برخی از آراء فلسفی با اصول عقاید سازگاری ندارند. از آن میان می توان به نظریه وحدت وجود 
گرد وی فیض كاشانی  محی الدین عربی اشاره كرد كه برخی فالسفه آن دوران به خصوص مال صدرا و شا
آن را پذیرفته انـد. آن دو همچنیـن معـاد در قالـب بدن هـای مثالـی را بـه جـای معـاد جسـمانی محتمـل 
دانستند كه این موضع گیری مخالفت علمای نقل گرا را برانگیخت. در حدوث دهری میرداماد هم كه در 
آن خلقت فعل خالق مختار تلقی می شـود، مفهوم فلسـفی ضرورت ازلی و ابدی عالم از جانب خداوند 
فرض شده كه در تعارض با دین محسوب می شد. این آرا را حتی برخی از فالسفه آن دوره نیز مورد انتقاد 
قـرار دادنـد. بـرای مثـال عبدالـرزاق الهیجـی و آقاحسـین خوانسـاری )م 1098( هستی شناسـی مالصدرا را 
یـه میردامـاد را رد كـرد و بـه جـای آن دیـدگاه غزالـی مبنـی بـر  نقـد كردنـد و جمال الدیـن خوانسـاری نیـز نظر
وجـود فاصلـه زمانـی موهـوم پیـش از خلـق عالم را پیشـنهاد كرد،88 امـا این انتقادهای برخاسـته از محافل 
فلسفی نتوانستند مخالفان افراطی را كه هیچ گونه استدالل عقلی در مسائل كالمی را برنمی تافتند راضی 
كننـد. محمدباقـر مجلسـی در كتـاب اعتقـادات خـود كسـی را كـه به عقول مجـرد ازلی و یـا هیولی اعتقاد 

داشته باشد یا حدوث زمانی عالم و معاد جسمانی را انکار كند كافر دانسته است.
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