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چکیده:  این مقاله به بررسی رساله ای کالمی می پردازد که 
به غلط به َشریف مرتضی )د: 436 ه .ق/ 1044 م( دانشمند 
از  پرسش  مزبور  رسالۀ  است.  شده  داده  نسبت  امامی، 
فاعلّیت انسان را در نسبت با تقدیر الهی و جبر به بحث 
زیادی  اندازۀ  تا  که  می کند  دفاع  دیدگاههایی  از  و  می گذارد 
با  است.  مرتضی  سّید   شناخته شدۀ  نظرگاه های  مشابه 
ّیت دستگاه 

ّ
این وصف، رساله، خصائصی نیز دارد که با کل

این،  بر  افزون  است.  ناسازگار  مرتضی  شریف  کالمی 
کتاب شناختی  و  سبک شناختی  مالحظاتی  و  پرسشها 
نیز در باب این رساله قابل طرح است که در مجموع، دلیل 
شریف  به  اثر  انتساب  صّحت  و  َاصالت  ضّد  بر  موّجهی 
مرتضی بشمار می آید. با این همه، و با وجود اینکه رسالۀ 
هیچ  است،  رسیده  به چاپ  اسالم  جهان  در  بارها  یادشده 
به  رساله،  این  است.  نشده  غلط  انتساب  این  ر 

ّ
متذک کس 

معنای دقیق کلمه، تصویر غلطی از بسیاری از دیدگاههای 
شریف مرتضی ارائه می کند و گاه، ارکان اصلی نظام کالمی 
او را متزلزل می نماید. نویسندۀ رساله، مفاهیم اخالقی را، 
پیش از استداللهای عقلی، بر بنیاد احکام و نصوص دینی 
مرجعّیت  می کند،  اعتماد  آحاد  َاخبار  بر  همو  می نهد،  بنا 
صفات  و  اسماء  و  می پذیرد،  را  ]ص[  پیامبر  اصحاب 
خداوند را از وحی برمی گیرد. ُچنین دیدگاههایی، که آشکارا 
روی هم رفته،  است،  مرتضی  سّید   نظرگاههای  برِخالف 
و  است  نزدیک تر  امامیان  غیر  نظرّیات  به  زیادی  حّد  تا 

ق به نویسنده ای معتزلی باشد.
ّ

به آسانی می تواند متعل

َدر، 
َ

الق و  الَجبرِ  ِمَن  الَبَشر  إنقاُذ  مرتضی،  شریف  کلیدواژه: 
جبر و اختیار، قضا و قدر، کالم امامیه، معتزله.
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Abstract: This article deals with a theologi-
cal treatise that has been wrongly ascribed to 
the Imāmī scholar al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 
4361044/). The treatise discusses the question 
of human agency in relation to divine decree 
and determining, arguing for positions that, to 
a large extent, resemble Murtaḍā’s known views. 
Nevertheless, the treatise also betrays features 
incompatible with Murtaḍā’s theology as a 
whole, in addition to stylistic and bibliograph-
ical questions that make a good case against 
the work’s authenticity. This wrong ascription, 
however, has not been noted despite the re-
peated editions of the text in the Islamic world. 
As such, it misrepresented many of Murtaḍā’s 
views, sometimes undermining the main pillars 
of his theological system. The author of the 
treatise establishes his ethical concepts on the 
basis of scriptural dictates before proceeding 
to rational arguments, relies on non-multi-at-
tested reports, defers to the authority of the 
Prophet’s companions and culls God’s names 
and attributes from the word of revelation. 
While going against Murtaḍā’s positions, these 
views – put together–  are considerably closer 
to non-Imāmī doctrines, and could have easily 
been the work of a Muʿtazilī author.
Keywords: Sharīf Murtaḍ,  Inqādh al-Bashar 
min al-Jabr wa-l-Qadar, Determinism and 
Free Will, Qāḍā wal-Qadar, Kalām Imamiyya, 
Mu’tazilites.

ّية إحدى الرسـائل  ، التعّرف عىل هو  إنقـاذ البشـر مـن اجَلْبـر والَقـَدر
الكالمّية

بقلم: حسن عي عبد الساتر
ترمجة: محید عطايئ نظري

الرسـائل  إحـدى  عـن  للبحـث  احلالّيـة  املقالـة  هتـدف  اخلالصـة: 
يف املرتضی   إىل العامل اإلمامي الشـر

ً
الكالمّية الي ُتنسـب اشـتباها

)م 436 هــ  / 1044 م(. والرسـالة املذکـورة تبحـث يف التسـاؤل عـن 
، وتدافع عن بعض  مدى فاعلّية اإلنسان جتاه التقدير اإلهلي واجلبر
اآلراء الي تشبه إىل حّدٍ بعید اآلراء املعروفة للسّيد املرتضی، لكهّنا 
ّيات املنظومة 

ّ
مع ذلك هلا من اخلصائص ما جيعلها ال تنسجم مع کل

يف املرتضی. الكالمّية للشر
کمـا أّن هنـاك مـا ميكـن طرحـه مـن التسـاؤالت واملالحظـات حـول 
 ذلك يعّد دلیاًل مقبواًل عىل 

ّ
ّيهتا، وکل سـلوب الرسـالة ومفردات هو

ُ
أ

يف املرتضی. عدم أصالة وصّحة انتساهبا إىل الشر
 مـا ذکرنـاه، ورغـم أّن الرسـالة املذکـورة قـد تكـّرر طبعهـا يف 

ّ
ومـع کل

 يشـیر إىل هـذا االنتسـاب 
ً
البلـدان اإلسـالمّية، إاّل أّننـا مل جنـد أحـدا

اخلاطئ.
 مـا يف هـذه الكلمـة مـن 

ّ
وهـذه الرسـالة تعطـي صـورة خاطئـة ـ  بـكل

يف املرتضی، بل إّن بعضها ينسف  معى  ـ عن الكثیر من آراء الشر
أرکان منظومتـه الكالمّيـة مـن أساسـها. فكاتـب هذه الرسـالة ال يبين 
مفاهیمـه األخالقّيـة عـىل االسـتدالالت العقلّيـة بـل عـىل األحـكام 
يقبـل مرجعّيـة  يعتمـد عـىل أخبـار اآلحـاد، و والنصـوص الدينّيـة، و
يأخـذ أمسـاء اهّلل  وصفاتـه   اهّلل  علیـه وآلـه، و

ّ
أصحـاب الرسـول صـىل

من الوحي.
 مـع آراء السـّيد املرتضی. 

ً
 واضحـا

ً
ومثـل هـذه اآلراء تتناقـض تناقضـا

هبـذا  وهـي يف جمملهـا أقـرب إىل آراء غیـر اإلمامّيـة إىل حـّدٍ بعیـد، و
يّل. ميكن القول بأهّنا تعود إىل کاتٍب معتز

اجَلبـر  مـن  البشـر  إنقـاذ  املرتضـی،  يف  الشـر األساسـّية:  املفـردات 
، کالم اإلمامّية، املعتزلة. ، القضاء والَقَدر ، اجلبر واالختیار والَقَدر
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)1(
یخـی بـرای جامعـۀ امامیـان1  ورود آل بویـۀ شـیعی بـه بغـداد در سـال 334 هـ .ق./ 945 م. نقطـۀ عطفـی تار
گرچـه ممکـن اسـت ایـن سلسـلۀ جدیـد در اصـل بـه شـاخۀ دیگـری از شـیعیان  به حسـاب می آیـد؛ زیـرا ا
ق داشـته بوده باشـد، آنها به روشـنی در مقایسـه با دیگر ِفَرق، به امامّیه عنایت و اعانت 

ّ
یدّیه[ تعل ]یعنی ز

کمّیت  بیشتری می نمودند.2 ِخافت عّباسی دیری بود که به دست مال پرستان تضعیف شده بود و حا
کـه امامیـان نزدیـِک دو قـرن تحـت سـیطرۀ آن زندگـی می کردنـد، از دسـت داده بـود. در  اسـتوار خـود را، 
آن زمـان، مشـارکت امامّیـه در قـدرت، بـه َتعـداد کمـی از خاندانهـای برجسـته  محـدود می شـد کـه برخـی 
از اعضـای آنهـا مناصـب دیوانـی را تصاحـب کـرده بودنـد.3 وفـات پیشـوای یازدهم ]حضرت امام حسـن 
ع([ در سـال 260 ه .ق./ 873 م. امامیان را برای نخسـتین بار در وضعّیتی بدون امام حاضر  عسـکری )
قـرار داد، و ایـن امـر موجـب پدیـد آمـدن بحرانـی بـزرگ در جامعـۀ شـیعیان شـد که آنهـا را وادار بـه طّراحی 
ّیـت ]یعنـی اّتخـاذ تدابیـر تازه ای[ به منظور حفظ خود کـرد. پیامدهای بروز این  َاشـکال جدیـدی از مدیر
کـه در سـال 329 هـ .ق./ 941 م. خاتمـه یافـت و بعدهـا بـه »غیبـت صغـری«  بحـران در دورۀ یادشـده _ 
یـادی مشـهود بـود.4 ورود آل بویـه،  معـروف شـد _ آنـگاه کـه آل بویـه وارد بغـداد شـدند، همچنـان بـه میـزان ز

ید به: ُکلِبرگ، ایتان، »از امامّیه  1.  در این مقاله، منظور از اصطالح »امامی«، »شیعۀ دوازده امامی« است؛ برای تطّور این اصطالح بنگر
ّیه«، فصلنامه پژوهشـی  یـری، محسـن، »از امامّیه تا اثنی َعَشـر : الو یـد در ّیه«، ص 534. ]ترجمـۀ فارسـی ایـن مقالـه را بنگر تـا اثنـی َعَشـر

ع(، سال اّول، شماره 2، زمستان 1374، صص 201 _ 220[. دانشگاه امام صادق )
(Kohlberg, Etan (1976): “From Imāmiyya to Ithnā ῾Ashariyya”. Bulletin of the School of Oriental and African Studies 

39.3: 534).
ق مذهبی داشـتند، هنوز به طور کامل مشـّخص نیسـت. با این وصف، 

ّ
یه و اینکه آنها به کدامیک از ِفَرق شـیعی تعل 2. نوع تشـّیع آل بو

 ، یهیـاِن حاضـر در مناطـق دیگـر می تـوان گفـت: آن دسـته از افـراد ایـن سلسـله کـه در بغـداد حضـور داشـتند، در مقایسـه بـا دیگـر ُبَو
یدند، حال آنکه نسـل  یه عمدتـًا به امامیه گرو تمایـل قوی تـری بـه امامّیـه از خـود نشـان می دادنـد. همچنین، نسـلهای دوم و سـوم آل بو
یه به کیش اسماعیلی، اّدعایی که ]البّته[ در منابع بی طرف دیده نمی شود، باید بسیار محدود  یدی بودند. تدّین آل بو نخست آنها ز
یـه در عـراق )945 _ 1055(«، بیـروت،  یـد بـه: بوِسـه، »خلیفـه و شاهنشـاه، آل بو یـه بنگر ّیـت مذهبـی آل بو بـارۀ هو و کوتـاه بـوده باشـد. در
، جوِئل ل.، انسـان گرایی در  یـه«؛ ِکرِِمـر یراسـت دوم، مدخـل »آل بو یسـباِدن: صـص 604 _ 605؛ کاِهـن، کلـود، دائرة المعـارف اسـام، و و
یر  ، در سال 1375 از سوی مرکز نشر دانشگاهی ز عصر رنسانس اسامی: احیای فرهنگی در عهد آل بویه، صص 39 _ 44. )این اثر

عنوان یادشده با ترجمۀ محّمد سعید حنایی کاشانی به فارسی منتشر شده است(.
(Busse, H. (1969): Chalif und Grosskonig; die Buyiden im Iraq (945–1055). Beirut; Wiesbaden: 604 – 605; Cahen, 

Claude. (1979): “Buwayhids or Būyids”. Encyclopaedia of Islam, 2nd edn [= EI2] 1: 1350; Kraemer, J. L. (1986): 
Humanism in the Renaissance of Islam: the cultural revival during the Buyid age. Leiden: Brill, pp. 39 – 44). 

زِی[  ید: مارتسین کووسکی، ام. اسماعیل. »سّنت علمی ]/ دانش اندو کید بیشتری دارد؛ بنگر یه تأ ، بر امامی بودن آل بو تحقیقات اخیر
یه شیخ صدوق )د: 381 / 991(«. یهی: نگاهی به زندگی و زمانۀ ابن بابو ی بو تشّیع دوازده امامی و استیال

(Marcinkowski, M. I. (2001): “Twelver Shiʿite scholarship and Būyid domination: A glance on the life and times of 
Ibn Bābawayh al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381/991)”. Islamic Quarterly, 45.3, pp. 201 – 202).

یـن تشـّیع  رۀ تکو ، »دو انـدرو بـه: نیومـن،  یـد  آنهـا بنگر کوتـاه در بـاب خاندانهـای امامـی برجسـته و روابـط خـاّص  بـرای جسـتاری   .3
دوازده امامی: حدیث به مثابۀ گفتمان میان قم و بغداد«، 2000 م.، صص 19 _ 26.

(Newman, Andrew J. (2000): The Formative Period of Twelver Shiʻism: Ḥadith as discourse
between Qum and Baghdad. Richmond, Surrey: Curzon.).

، حَسـین علی،  ید به: عبدالسـاتر ره بنگر بـارۀ پیشـرفت نظـام کالمـی امامّیـه و ایدئولـوژی اجتماعـِی فرعی آن در این دو 4. بـرای بحثـی در
رۀ َغیبت ُصغری«، سرتاسر مقاله.  »تکاپوی غیبت: تشّیع دوازده امامی در دو
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ممکـن اسـت تـا حـّدی از فشـارهایی کـه امامیـان تحـت آن زندگـی می کردنـد کاسـته باشـد؛ زیـرا در ایـن 
هنـگام، موقعّیـت سیاسـی  امامّیـه رو بـه بهبـود رفتـه بـود. آل بویـه ِزمـام امور بغـداد را برای مّدتـی طوالنی در 

اختیار داشتند و حکومت آنها فقط به دست سلجوقیان در سال 447 ه .ق./ 1055 م. سرنگون شد.

، هم »قرن  ی بود و دوران شـکوفایی فّعالّیت عقانی را رقم زد. این عصر  عهد آل بویه آشـکارا دورۀ روادار
شـیعی«5 نـام گرفـت و هـم »عصـر رنسـانس )نوزایـی( اسـام«.6 آل بویـه احتمـااًل به سـبب موقعّیتشـان بـه 
که خاسـتگاهی غیر عرِب دیلمی  ّیـت و همچنیـن در اثـر پیش زمینـۀ قومی خود ]

ّ
عنـوان یـک فرقـۀ در اقل

داشـتند[، نسـبت به تنّوع فرهنگی و مذهبی، پذیرش بی نظیری از خود نشـان دادند.7 از همین روسـت 
گـون در دربـار سـلطان و در حضـور او برگـزار می شـد.8  گونا کـه اغلـب، مناظراتـی در بـاب موضوعـات 
کـم در دورۀ آل بویـه در زمـرۀ دانشـوران بودنـد، به ویـژه وزیران آل بویـه، که تنی چند  ی از نخبـگاِن حا بسـیار
از آنهـا همچـون ابـن الَعمیـد )د: 360 هـ .ق./ 970 م.( و صاحـب بـن َعّبـاد )د: 385 هـ .ق./  995 م.( _ 
ذ  تنهـا بـه عنـوان دو نمونـه _ در شـمار ادیبـان بـزرگ مسـلمان قرار داشـتند.9 ایـن چهره های سیاسـِی متنِفّ
گانـه، دربارهـای خـاّص خـود را داشـتند کـه در آنجا میزبان اندیشـه مندان برجسـتۀ آن عصر  هـر یـک جدا
بودند و گاه در این امر نیز با رؤسـای خویش رقابت می کردند. همچنین، بویهیان توّجه وافری به میراث 
ایـراِن پیـش از اسـام داشـتند و لقـب پارسـی »شاهنشـاه« و برخـی از جنبه هـای حکومـت ساسـانی را 
احیـا نمودنـد، در عیـن حـال که سرشـت اسـامی حکومـت را با حفظ بیعت ظاهری خـود با خلیفه پاس 

داشتند.10

آل بویه، افزون بر حمایت از عالمان دینِی فرقه های مختلف، برای دانشمندان امامی که تا پیش از این 

(Hussein Ali Abdulsater, Dynamics of Absence: Twelver Shī�ʿ ism during the Minor Occultation,” Zeitschriften der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 161:2 (2011), 305-335)

: القاضـی، َوداد، »ابوحّیـان توحیـدی: آوایـی ُسـّنی در قرنـی  یـد در ره از منظـر یـک دانشـمند سـّنی را بنگر 5. رنـگ و بـوی شـیعی ایـن دو
شیعی«، 2003: در مواضع مختلف.

(al-Qāḍi, Wadād (2003): “Abū Ḥayyan al-Tawḥidi: A sunni voice in the Shi῾ite century”. In: Culture and Memory in 
Medieval Islam. Edited by Farhad Dafari. London; New York: I. B. Tauris).

، جوِئل ل.، انسـان گرایی در عصر رنسـانس اسـامی: احیای فرهنگی در عهد آل  ید به: کرِِمر بارۀ این نامگذاری بنگر 6.  برای بحثی در
بویه، صص 1 _5. 

، جوِئـل ل.، انسـان گرایی در عصـر رنسـانس  یـه در عـراق )945 _ 1055(«، صـص 605 _ 606؛ کرِِمـر 7. بوِسـه، »خلیفـه و شاهنشـاه، آل بو
اسامی: احیای فرهنگی در عهد آل بویه، صص 75 _ 80. 

، جوِئل ل.، انسان گرایی در عصر رنسانس اسامی: احیای فرهنگی در عهد آل بویه، ص 275. 8. کرِِمر
، جوِئل ل.، انسـان گرایی در عصر رنسـانس اسـامی: احیای فرهنگی در عهد آل بویه، ص 241  ید به: کرِِمر بارۀ آنها به ترتیب بنگر 9. در

_ 259 و 259 _ 272. 
، جوِئل ل.، انسان گرایی در عصر رنسانس  یه در عراق )945 _ 1055 م.(«، صص 603 _ 604؛ کرِِمر 10. بوِسه، »خلیفه و شاهنشاه، آل بو
یـه و حکومـت دیلـم«،  اسـامی: احیـای فرهنگـی در عهـد آل بویـه، صـص  44_ 46؛ مادلونـگ، »اّتخـاذ لقـب شاهنشـاه از سـوی آل بو

صص 181 _ 183.
(Madelung, Wilferd (1969): “The Assumption of the Title Shāhānshāh by the Būyids and ‘The Reign of the Daylam 

(Dawlat al-Daylam)’”. Journal of Near Eastern Studies 28:3: 181–183).
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ی قائل شـدند.  هیـچ گاه مشـمول عنایـت و اعانـت حکومـت قـرار نگرفتـه بودنـد، حرمـت و احتـرام بسـیار
یـخ اسـام اسـت کـه شـیعیان امامـی نـه تنهـا در انجـام شـعائر دینـی و  ، نخسـتین دوره در تار ایـن عصـر
ی و بغداد، از  یـج معَتقـدات خویـش به طـور علنـی کامـًا آزاد بودند، بلکـه رهبران مذهبی آنها نیـز در ر ترو
کنون[ مشهور میان عالمان امامی  حمایت قدرت سیاسی بهره مند شدند.11 گزارش هایی از مناظراِت ]ا
و دانشـمندان دیگـر در حضـور پادشـاهان آل بویـه در دسـت اسـت کـه در آنهـا آشـکارا، دانشـوران امامـی، 
، تغییر مطلوبی بود که اهّمّیت آن نباید دست کم  سایر مکاتب و عقاید را به چالش کشیده اند.12این امر
گرفتـه شـود. ارتبـاط میـان آل بویـه و امامیـان بـرای آنهـا موقعّیتـی بـرد ـ بـرد را رقـم زده بـود: از یکسـو آل بویـه 
نیازمند به جلب حمایت همگانی برای ایجاد توازن در برابر حمایت سّنیان از خلیفه بودند؛ و از سوی 
کنون بدون اماِم حاضر بودند، و از این رو از حیث سیاسی بی خطر تلّقی می شدند،  ، امامیان، که ا دیگر
به حامی و پشـتیبانی سیاسـی نیاز داشـتند.13 وضعّیت یادشـده اّما، با نگاهی به گذشـته و در مقایسه  با 
کی که امامیان، به ویژه عالمان برجستۀ آنها، در ادوار بعد و در پِی سقوط آل بویه با آن مواجه  وضع اسفنا

شدند، بهتر قابل مشاهده است.14

)2(
م الُهدی علی بن حَسـین موسـوی )د: 436 ه .ق./ 1044 م.(، که به شـریف مرتضی هم مشـهور اسـت، 

َ
َعل

یکـی از چهره هـای مهـم در دورۀ آل بویـه به شـمار می آیـد.15 او از علویـان بـود و در زمرۀ نوادگان امام موسـی 
کان و خویشان  کاظم ]علیه الّسام[ )د: 183 ه .ق./ 799 م.( قرار داشت. افزون بر این َنَسب شریف، نیا
، حسـن ُاطـروش )د: 304 هـ .ق./ 917  ی او نزدیک تـر او نیـز از حرمـت واالیـی برخـوردار بودنـد. جـّد مـادر
یـدی َطَبرسـتان و شـرق گیـان )250/ 864  ـ 520/  کـم سلسـلۀ امامـان ز یـدی و سـومین حا م.( _ امـام ز
« بـود.16 پـدِر سـّید  مرتضـی، ابواحمـد حَسـین بـن موسـی )د: 400 هـ .ق./  کبیـر 1126( _ ملّقـب بـه »ناصـر 

یه در عراق )945 _ 1055(«، صص 605 _ 606. ید به: بوِسه، »خلیفه و شاهنشاه، آل بو بارۀ رفتار آشکارا مناسب با امامیان بنگر 11. در
یـه صـدوق )د: 381 هـ .ق./ 991 _ 992 م.( و فـردی کـه منکـر وجـود امـام دوازدهـم بـود، در  یـد بـه مناظـرۀ میـان ابن بابو 12. بـرای نمونـه بنگر

حضور رکن الدوله )حک: 324/ 935 _ 366/ 976(؛ صدوق، كمال الّدین وتمام النعمة، صص 87 _ 88.   
یه«: در جاهای مختلف.  یراست دوم، مدخل »آل بو 13. کاِهن، کلود، دائرة المعارف اسام، و

یـخ، ج 9، ص 638؛ ذهبی، سـیر أعام  ، الکامـل فـی التار یـخ الملـوک واألمـم، ج 9، ص 391؛ ابـن أثیـر 14. ابـن جـوزی، المنتظـم فـی تار
الّنَُباء، ج 18، ص 335.

هـر فـی َمحاسـن أهـل العصـر، ج 5، صـص  69 _ 72؛ نجاشـی، رجـال النجاشـی، صص 
َ
بـارۀ او نـگاه کنیـد بـه: َثعاِلبـی، َیتیمـة الّد 15. در

یـخ بغـداد، ج 11، ص 401؛ ابـن شهر آشـوب، َمعاِلـم العلمـاء، صـص  270_ 271؛ طوسـی، الِفهرسـت، صـص 164_ 165؛ بغـدادی، تار
َمم، ج 9، ص 318 _ 324؛ یاقوت َحَموی، معجم األدباء، ج 4، صص 1728_ 

ُ
یخ الُملوک و األ 104_ 106؛ ابن جوزی، الُمنَتَظم فی توار

کان، َوفَیات األعیان، ج 3، صص 313_ 316؛ َذَهبی، ِسَیر أعام الّنَُباء، ج 17، صص 588 _ 590؛ َصَفدی، الوافی  ِ
ّ
1733؛ ابن َخل

یـاض الُعلمـاء وحیـاض الُفضاء، ج 4، صص 14_ 65؛ مدنی شـیرازی، الدرجات  بالَوفَیـات، ج 20، صـص 231 _ 234؛ اصفهانـی، ر
الرفیعة، صص 458 _ 466؛ خوانساری، روضات الَجّنات، ج 4، صص 284 _ 301، امین، أعیان الشیعة، ج 8، صص 213 _ 219؛ 

م الُهدی«، دائرة المعارف ایرانیکا، ج 1، دفتر 8: در مواضع مختلف.  
َ
مادلونگ، »َعل

(Madelung, Wilferd (1985): “ʿAlam al-Hodā”. In: Encyclopaedia Iranica Vol. I, Fasc. 8. Edited by Ehsan Yarshater. 
London: Routledge & Kegan Paul, 791–795.).

طروش«: سراسر مقاله.  
ُ

یراست دوم، مدخل »حسن األ بارۀ او نگاه کنید به: اشتروطمان، دائرة المعارف اسام، و 16. در
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1009 م.( معـروف بـه »الطاهـر األوحـد« و »ذوالَمناقـب«، در عیـن حـال کـه شـخصّیتی دینـی بـود، اعتبـار 
و منزلتـی سیاسـی نیـز داشـت. او پنـج دوره، مقـام نقابـت فرزنـدان ابوطالـب )َنقیـب الطالبییـن( 17 را بـر 
عهده داشـت،18 ِعاوه بر این، رئیس حاجیان )امیر الحاّج( نیز بود،19 و به شـکایات مردم هم رسـیدگی 
می کرد )ِوالیة الَمظاِلم( 20، و دو بار نیز واسطۀ صلح میان آل بویۀ بغداد و َحمدانیان َموِصل قرار گرفت.21 
محّمد، برادر جوانترِ شریف مرتضی، معروف به »شریف َرضی« )د: 406 ه .ق./ 1015 م.(، شاعری پرآوازه 
ی کـه مقـام نقابـت علویـان را پـس از پدرش برعهده گرفت؛23 اّما شـهرت او بیشـتر به  بـود22 و سیاسـتمدار
ی خطبه ها، نامه ها و کلمات ِقصار امام علی بن ابی طالب ]علیه الّسام[ )د: 40 ه .ق./   سبب جمع آور
661 م.( در کتابـی بـه نـام نهـج الباغـه24 اسـت. دو عنوان »مرتضی« و »َرضی« القـاِب اهدایی ملوکانه به 
کم بویهی، در حکمی مّورخ 397 ه .ق./ 1006  آن دو بود: َبهاءالدوله )حک. 379/ 989ـ  403/ 1012( حا
م.، لقـب »مرتضـی ذوالَمجَدیـن« را بـه علـی بـن حَسـین اعطـا کـرد، کـه ظاهرًا اشـاره به َخصلتهـا و نیز تبار 

یافت کرد.25        ، محّمد، لقب »َرضی ذوالَحَسبین« را در شریف او دارد؛ از سوی دیگر

کـه عمدتـًا بـه سـبب تصـّدی  شـریف مرتضـی افـزون بـر جایـگاه سیاسـی، و برجسـتگی اجتماعـی اش، 
سی سـالۀ مقـام نقابـت فرزنـدان ابوطالـب پـس از وفـات بـرادرش و ارتبـاط نزدیـک با سلسـله های عّباسـی 
و آل بویـه26 از آن برخـوردار گشـته بـود، مرجعـی معتبـر در زبـان و ادبّیـات عربـی نیـز به شـمار می رفـت. اّمـا 

(Strothmann, Rudolf. ‘Ḥasan al-Uṭrūsh’. Encyclopaedia of Islam, 2nd edn [= EI2], 3 (1979),254.)
یراست دوم، مدخل »نقیب األشراف«: تمام مقاله. 17. هاِومان، دائرة المعارف اسام، و

 )Havemann, Axel. ‘Naḳī�b al-Ashrāf ’. Encyclopaedia of Islam, 2nd edn [= EI2], 7 (1993), 926).
 ، َمـم، ج 8: صـص 329، 395، 421، 483، ج 9: صـص 23، 85، 112_ 113؛ ابـن َاثیـر

ُ
ـوک و األ

ُ
یـخ الُمل 18.  ابـن جـوزی، الُمنَتَظـم فـی توار

یخ، ج 8: صص 565 _ 566، 710، ج 9: صص 77 _ 78، 105، 182، 219.   الکامل فی التار
ردی، األحکام والوالیات الّدینیة، صص 108 _ 112؛ َفّراء، األحکام السلطانیة، صص 108 _ 115. ید: ماَو 19. بنگر

ردی، األحـکام والوالیـات الّدینیـة، صـص 77 _ 95؛ َفـّراء، األحـکام السـلطانیة، صـص 74 _ 90. نیلِسـن، دائرة المعـارف اسـام،  20. مـاَو
یراست دوم، مدخل »َمظالم«: در جاهای مختلف. و

(Nielsen, Jørgen S. ‘Maẓālim’. Encyclopaedia of Islam, 2nd edn [= EI2], 6 (1991), 933.).
یخ، ج 8، صص 594 و630.   ، الکامل فی التار 21. ابن َاثیر

ـوی: مرثیه ای برای 
َ
یف رضی و ِصناعِت شـعر )بوطیقـا( حّقانّیت َعل یچ، »شـر یـد بـه: ِاسـِتتِکو 22. بـرای تحلیلـی از برخـی اشـعار او بنگر

ید به: ِدیبلی، دائرة المعارف اسـام،  ز عاشـورا«، صـص 293 _  323؛ بـرای زندگانـی و احـوال او همچنیـن بنگر حَسـین بـن علـی در رو
یف الرضی«، سرتاسر مقاله. یراست دوم، مدخل »الشر و

(Stetkevych, S.P. (2007): “al-Sharif al-Raḍi and the Poetics of ʿAlid legitimacy: Elegy foral-Ḥusayn ibn ʿAli on 
ʿĀshūrāʾ, 391 A.H”. Journal of Arabic Literature 38: 293–323. 

Djebli, Moktar. ‘Al-Sharī�f al-Raḍī�’. Encyclopaedia of Islam, 2nd edn [= EI2], 9 (1997),passim.).
یخ، ج 9، ص 263.   ، الکامل فی التار مم، ج 9، ص 127؛ ابن َاثیر

ُ
وک و األ

ُ
یخ الُمل 23. ابن جوزی، الُمنَتَظم فی توار

ران نخسـتین، دسـت کم پیش از  24. سـندّیت و َاصالـت نهـج الباغـه ]و پرسـش از اینکـه مـدّون آن چـه کسـی بـوده اسـت[ از همان دو
آنکه ابن ابی الَحدید )د: 656 ه .ق./ 1258 م.( شرح ِسترگش را بر این کتاب تألیف کند، مسأله ای بحث برانگیز ]در میان سّنیان[ 

یف الرضی«، صص 33 _ 56.    یراست دوم، مدخل »الشر بوده است؛ ِدیبلی، دائرة المعارف اسام، و
یف  ید: شعر شر یخ، ج 9، ص 189؛ بنگر ، الکامل فی التار مم، ج 9، ص 96؛ ابن َاثیر

ُ
وک و األ

ُ
یخ الُمل 25. ابن جوزی، الُمنَتَظم فی توار

، دیوان الشریف المرتَضی، ج 1، صص 403 _ 406.  کم به جهت اعطای این لقب به او مرَتضی در سپاسگزاری از حا
یـخ، ج 9، ص 77_  ، الکامـل فـی التار مـم، ج 8، ص 483، ج 9، ص 23؛ ابـن َاثیـر

ُ
ـوک و األ

ُ
یـخ الُمل 26. ابـن جـوزی، الُمنَتَظـم فـی توار
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تبّحـر او در علـوم دینـی منحصـر بـه هیـچ رشـتۀ خاّصـی نبـود؛ او آثـار متعّددی در دانشـهای اصـول فقه، 
فقـه، تفسـیر قـرآن و کام نگاشـت. بـه معنـای دقیـق کلمه، او یکی از نمادهای فرهنـگ عصر آل بویه بود، 
نه تنها از حیث جامع األطرافی و دانِش گسترده و متنّوع اش، بلکه همچنین به سبب تاش هایش برای 
نظام منـد کـردن منظومـۀ عقیدتی امامّیه هم زمان با کوشـش هایی که دیگر عالماِن مکاتب کامِی رقیب 

امامّیه در این زمینه انجام می دادند.

کـه امامیـان در ایـن دوره از آن  ی نمایانگـر آن فضـای آزادی نسـبی  اسـت   شـریف مرتضـی به نحـو بـارز
، مشـارکتی  برخوردار بودند؛ و ُمسـاَهَمت ها و کمک های او به َشـکل گیری یک گفتمان امامِی تمام ِعیار
ی را نشـان می دهـد؛ زیـرا  کام، آثـار پربـار مرتضـی، فضـل بسـیار و بنیادیـن به حسـاب می آیـد. در علـم 
او نظامـی را از باورهـای امامّیـه ارائـه کـرد کـه از حیـث تفصیـل ]مطالـب[ هیـچ بدیـل و نظیـری در میـان 
نظامهـای کامـِی پیـش از عصـر او نداشـت. میـراث کامی مرتضی عبارت اسـت از کتاب کامی جامع 
کنـده کـه البّتـه برخـی از آنهـا مبسـوط اسـت و  ی پرا خیـرة فـي علـم الـکام27 و آثـار

َ ّ
و مفّصـل او بـه نـام الذ

یعـة إلـی أُصـول الشـریعة، کتـاب جامـع او در اصـول فقـه،  ر
َ ّ
بـه پرسشـهای کامـی خاّصـی می پـردازد. الذ

نخستین اثر ]مفّصل[ بازمانده در اصول فقه امامّیه است. 28 

سـّید  مرتضی زبان عربی و معانی و بیان را نزد شـاعر معروف، ابن ُنباَته َسـعدی )د: 405 ه .ق./ 1014 م( 
گرفت،29 شعر و ادب را از محضر مرُزبانی )د: 384 ه .ق./ 994 م.( آموخت،30 نحو عربی را نزد نحوی  فرا
ِم معتزلی ]ابوالحسن[ ُرّمانی )د: 384 ه .ق./ 994 م.( تحصیل کرد31، دانش حدیث را از حَسین 

ّ
و متکل

بـن علـی بـن بابویـه )زنـده در اواخـر قـرن چهـارم هجـری قمـری/ دهـم میـادی(32 و شـیخ مفیـد )د: 413 

یر یافته بود،  یف مرَتضی خود توضیح داده است، کتاب الذخیره که در بدو نگارش به عنوان کتابی مستقلّ تحر 27. همان گونه که شر
ید: الذخیرة فی علم الکام، ص 607. بنا بر این، دو اثر  ص فی أصول الدین قرار گرفت؛ بنگر

َ
ّخ

َ
در نهایت، تکملۀ کتاب ناتماِم الُمل

یادشده، روی هم رفته باید یک کتاب در نظر گرفته شوند.  
ریعة، صص 31 _ 32 نیز خواننده را به کتابهایش در علم کالم )یعنی الشافی و الذخیرة( 

َ
یعة إلی أصول الّش ر

َ ّ
یف مرَتضی در الذ 28. شر

و رسـائل اش، کـه در آنهـا بـه شـرح و بسـط برخـی مسـائل مثـل ِاجمـاع، َاخبار و قیـاس پرداخته اسـت، ارجاع می دهد. همیـن امر برای 
اثبات اینکه این اثر باز هم پیش تر از ُعّدة األصوِل شـیخ طوسـی نوشـته شـده اسـت، با وجود اینکه کتاب ُعّدة االصول _ چنان که از 
یعـه در دسـترس همگان قـرار گرفته بوده،  ر

َ ّ
عبـارت شـیخ طوسـی برمی آیـد )الُعـّدة فـی اصـول الفقـه، ج 1، صـص 3 _ 4( _  زودتـر از الذ

کافی است.
، نا استوار و فاقد جزئّیات«  یرا او این اثر را کتابی »مختصر یف مرَتضی آشنا نبوده است؛ ز یعه ی شر ر

َ ّ
دانشمند فقید کالِدر ظاهرًا با  الذ

، شّک و حّق: ظهور یک نظریۀ شیعی امامی در باب اجتهاد، ص 60.  ید: کالدر توصیف کرده است؛ بنگر
(Calder, Norman (1989): “Doubt and prerogative: the emergence of an Imāmi Shiʿi theory of ijtihād.” Studia Islamica 

70: 60).
کان، َوفَیات األعیان، ج 3، صص 190 _ 193.  ِ

ّ
29. ابن َخل

بانی«، سرتاسر مقاله.  یراست دوم، مدخل »المرُز 30. رودولف زِلهایم، دائرة المعارف اسام، و
(Sellheim, Rudolf. ‘Al-Marzubānī�’. Encyclopaedia of Islam, 2nd edn [= EI2], 6 (1991), 634).

مانی«، تمام مقاله.  یراست دوم، مدخل »الّرُ گان، دائرة المعارف اسام، و نا 31. جان فال
 )Flanagan, John. ‘Al-Rummānī�’. Encyclopaedia of Islam, 2nd edn [= EI2], 8 (1995), 614).
ید به: نجاشـی، رجال النجاشـی، ص 68؛  بارۀ او بنگر 32. طوسـی، رجال الطوسـی، ص 434؛ او برادر شـیخ صدوِق معروف اسـت، در
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گرفت.  هـ .ق./ 1022 م.(، پیشـوای امامیـان بغـداد، کـه نـزد همـو کام و اصـول فقـه را نیز خوانده بـود33، فرا
گردان شـریف مرتضـی نشـان دهندۀ دامنـۀ تأثیـر اندیشـۀ او بـر تشـّیع امامـی اسـت، گواینکـه  فهرسـت شـا
، بی تردیـد،  گرد او ی نکردنـد. برجسـته ترین شـا گردان از دیدگاه هـای استادشـان به طـور کامـل پیـرو آن شـا
محّمـد بـن حسـن طوسـی )د: 460 هـ .ق./ 1067 م.( بـود کـه بعدهـا در سـّنت امامّیـه بـه »شـیخ الطائفـه« 
معـروف شـد. از کتـب اربعـۀ حدیثـی شـیعه، کـه نـزد امامیـان اعتبـار بسـیار واالیـی دارنـد، شـیخ طوسـی 
ـف ِمن األخبار اسـت.34 

َ
نویسـندۀ دو کتـاب از آنهـا بـه نامهـای تهذیـب األحـکام و االسـتبصار فیمـا ِاخَتل

بـی )د:  447 هـ .ق./ 1055 م.(،35 
َ
ـاح َحل : ابوالّصَ گردان مشـهور سـّید  مرتضـی عبارت انـد از برخـی از شـا

می )د: 448 ه .ق./ 1056 م.(37 و ابن َبّراج )د: 
َ
ر ِدیل

ّ
ابوالَفتح َکراَجکی )د: 449 ه .ق./ 1057 م.(،36 َسـا

گردان در نظام آموزشی سّنتِی  481 ه .ق./ 1088 م.(.38 افزون بر ُالفت و پیوند استوار میان استادان و شا
کتسـابی« آنها به  ی ا گردانش نیز باید موجب »وفادار جهان اسـام، کمکهای مالِی شـریف مرتضی به شـا

ی در پرتو مفهوم »شکر نعمت« شده باشد. 39        و

علی رغـم آوازه و تألیفـاِت پرشـماِر شـریف مرتضـی، به نسـبت، آثـار اندکـی در بـاب اندیشـۀ او بـه نـگارش 
درآمـده اسـت. در زبانهـای غربـی، دو تک نگاشـت دربـارۀ سـّید  مرتضی وجود دارد که برداشـتی ناقص از 
ی را عرضـه می کنـد. نخسـت، فصـل آخـر کتـاب مارتیـن َمک  ِدرمـوت بـا عنـوان الهّیات شـیخ  تألیفـات و
، ِنکاتی را در باب ناسازگاریهای ]اندیشگی[ میان شیخ مفید  مفید.40 نویسنده در این فصل، به اختصار
و سـّید  مرتضـی بیـان کـرده اسـت. طبعـًا، بـه تمـام این ِنـکات به طور عمیق و دقیق پرداخته نشـده اسـت 

خوئی، معجم رجال الحدیث، ج 7، صص 47 _ 48. 
یر عنوان »اندیشـه های  ، ز ید به: َمک ِدرموت، الهیاِت شـیخ مفید، صص 8 _ 22 ]این اثر بارۀ زندگی و اندیشـۀ شـیخ مفید بنگر 33. در
یف مرَتضی در ستایش  کالمی شیخ مفید« به قلم مرحوم احمد آرام به فارسی ترجمه شده است[؛ همچنین نگاه کنید به مدیحۀ شر

یف مرَتضی، دیوان الشریف المرتضی، ج 2، صص 438 _ 440.   : شر از شیخ مفید در
34. َامین، أعیان الشیعة، ج 9، صص 159 _ 167؛ خوئی، معجُم رجاِل الحدیث، ج 16، صص 257 _ 262؛ امیر ُمِعّزی، دائرة المعارف 

یراست دوم، مدخل »الطوسی، محّمد بن حسن«، سرتاسر مقاله. اسام، و
(Amir-Moezzi, Mohammad Ali. ‘Al-Ṭūsī�, Muḥammad b. al-Ḥasan’. Encyclopaedia of Islam,2nd edn [= EI2.], 10 

(2000), 744.).
35. ابـن شهر آشـوب، َمعاِلـم العلمـاء، ص 66؛ امیـن، أعیـان الشـیعة، ج 3، صـص 634 _  635؛ خوئـی، معجـُم رجاِل الحدیث، ج 4، 

ص 283. 
36. ابن شهر آشوب، َمعاِلم العلماء، صص 53 _ 54؛ امین، أعیان الشیعة، ج 9، صص 400 _ 401؛ خوئی، معجُم رجاِل الحدیث، ج 

17، صص 357 _ 358. 
37. ابـن شهر آشـوب، َمعاِلـم العلمـاء، صـص 169 _ 170؛ َامیـن، أعیـان الشـیعة، ج 7، صـص 70 _ 72؛ خوئـی، معجُم رجـاِل الحدیث، 

ج 9، ص 177.
38.  ابـن شهر آشـوب، َمعاِلـم العلمـاء، ص 115؛ امیـن، أعیـان الشـیعة، ج 8، ص 18؛ خوئـی، معجـُم رجـاِل الحدیـث، ج 11، صص 42 

.43 _
ی و رهبری در جامعۀ اسامی نخستین، صص 72 _ 78. ِحده، روی، وفادار 39. ُمّتَ

(Mottahedeh, Roy (1980): Loyalty and Leadership in an Early Islamic Society. Princeton (NJ): Princeton University 
Press.).

40. َمک ِدرموت، الهیات شیخ مفید، صص 373 _ 394.
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، موضـوع اصلـی  و شـرحی منسـجم از مسـاَهَمت کامـِی شـریف مرتضـی نیـز ارائـه نگردیـده، زیـرا ایـن امـر
یلِفـرد مادلونـگ با عنوان »رسـالۀ  ، مقالـۀ و مـورد اهتمـاِم نویسـندۀ کتـاب نبـوده اسـت. تک نگاشـت دیگـر
  )A Treatise of»)ـلطان شـریف مرتضی در باب مشـروعّیت کار برای سـلطان )مسـألة في العمل مع الّسُ
 (the Sharīf al-Murtaḍā on the Legality of Working for the Governmentاسـت. ایـن مقالـه 

مشتمل است بر ویراستی از متن عربِی رساله و ترجمۀ انگلیسی آن، همراه با مقّدمه و ماحظات پایانی 
ی که در این زمینه و موضوعات مرتبط با آن، در سـّنت بعدی امامّیه نگاشـته شـده اسـت.  در باب آثار
اّما در زبان عربی، تقریبًا تمام تحقیقات منتشرشـده دربارۀ سـّید  مرتضی مربوط اسـت به آثار ادبی او در 
، باغت و نقد ادبی. تنها استثناء در میان این تحقیقات، کتابی است که به بررسی دیدگاه  زمینۀ شعر
ی را در باب عدم حجّیت َاخبار  شریف مرتضی در باب نقل احادیث پرداخته و به طور عمده ایستار و
ی[ ذکر   در مقّدمۀ ]ویراستهای آثار و

ً
آحاد تبیین کرده است.41 آثار کامی او به نحو استطرادی، و معموال

ری رساله ای نگاشته  شده است. با این وصف، در باب اندیشه های کامی شریف مرتضی، رؤوف الَشّمَ
ّیة([ لیبی از آن دفاع کرده اسـت. ]رسـالۀ یادشـده  که در سـال 2004 در دانشـگاه ِزلیِتن ])الجامعة األسـمر
مـًا« بـه چـاپ رسـیده اسـت )مشـهد: مجمـع البحـوث اإلسـامّیة، 

ّ
زیـر عنـوان »الشـریف المرتضـی متکل

ی از ِجهات قابل استفاده و مفید است، باید اذعان کرد که سه  1434 ه .ق([. هر چند این اثر از بسیار
نقـص عمـده دارد: نخسـت آنکـه، در ایـن کتـاب، در میـان منابـع اصلـی و تحقیقات فرعی تنهـا از متون 
عربی استفاده شده است ]و سایر پژوهشهای انجام شده به زبانهای دیگر در این موضوع مغفول مانده 
خیره، 

َ ّ
اسـت[؛ دوم آنکـه، نویسـنده از انتشـار جامع تریـن تألیـف کامی شـریف مرتضـی، یعنی کتـاب الذ

گاه نبوده است، و سوم اینکه، کتاب یادشده ُپر است از َقضاوتهای شخصی نویسنده در باب مسائل  آ
بحث برانگیز راجع به اینکه آیا ]دیدگاههای[ شـریف مرتضی در یکایک مسـائل درسـت اسـت یا غلط. 
گرچه ظاهرًا تألیفات کامی شریف مرتضی به طور مستقّل در تحقیقات ایرانی مورد مطالعه قرار نگرفته  ا
ی منتشـر شـده  م الُهـدی و نیـز جنبه هـای دینـی اشـعار و

َ
اسـت، چندیـن اثـر دربـارۀ زندگـی و احـوال َعل

اسـت. ترجمه هایی فارسـی از برخی آثار شـریف مرتضی، و نیز پژوهشـهای جنبِی محدودی دربارۀ او به 
زبان عربی در دسترس است. 

یـک جنبـۀ جالـب توّجه تـر در خصـوص ِاقبـال بـه ]نگاشـته های[ شـریف مرتضـی در میـان امامیـاِن پـس 
، تا کنـون، موّفق به  ی. راقـم نوشـتار حاضـر ، مربـوط اسـت بـه ِاسـناد نادرسـت نـگارش برخـی آثـار بـه و از او
یـاد اّدعـای نـگارش آنهـا بـر دسـت شـریف مرتضـی غلـط  شناسـایی سـه اثـر شـده اسـت کـه بـه احتمـال ز

 . 41. َخطاوی، الَمناهج الروائّیة عند الشریف المرتضی، تمام اثر
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اسـت: رسـالۀ المحکـم و المتشـابه42، الحـدود والحقائـق43، و إنقـاذ الَبَشـر ِمـن الَجبـر والَقـَدر _ که موضوع 
، از سـوی نویسـندۀ این سـطور ضمن  ایـن ُجسـتار اسـت. شناسـایی و تعییـن هوّیـت ایـن آثـاِر مسأله سـاز
طرح کان تری به عنوان رسـالۀ دکتری او دربارۀ بررسـی ]دیدگاههای[ شـریف مرتضی در دانشـهای کام 

و اصول فقه به انجام رسیده است.44

)3(
کام معتزلـی خوانـده  کام امامـی بـا  کـه اغلـب، تلفیـق و درآمیختگـِی  نقـش شـریف مرتضـی در آنچـه 
ل 

َ
ی از ِمل می شـود45، هـم در منابـع اصلـی مـورد توّجـه قـرار گرفتـه اسـت و هم در تحقیقـات جنبی. بسـیار

ۀ األبحاث با 
ّ
یب رسـالۀ المحکم و المتشـابه« چاپ شـده در مجل ید به مقالۀ من با عنوان »إحیاء و ِاسـناد دروغین: نمونۀ غر 42. بنگر

 : یر مشّخصات ز
(Abdulsater, Hussein. ‘Resurgence and spurious ascription: The curious case of Risālat al-muḥkam wa-l-mutashābih’. 

Al-Abhath, 60–1 (2012–13), 59–86.).
یف مرَتضی  43. اکنـون در حـال نـگارش مقالـه ای مسـتقلّ در بـاب میـزان َاصالـت و صّحـت انتسـاب رسـالۀ الحـدود والحقائـق به شـر
، در خصوص انتساب این رساله به َسّید مرَتضی  هستم. در اینجا به گفتن همین مقدار بسنده می کنم که: برِخالف دو رسالۀ دیگر
یـد: نظـری، فهرسـت نسـخه های خّطـی  تشـکیکاتی شـده اسـت، گـو اینکـه هیـچ دلیلـی بـر ایـن شـکوک ارائـه نگردیـده اسـت؛ بنگر

كتابخانۀ مجلس شورای اسامی، ج 19، ص 32، 26.   
. یهی«، تمام اثر یف مرَتضی و اوج الهّیات نظری در تشّیع بو ، »شر ید: عبدالساتر 44. بنگر

(Abdulsater, Hussein. ‘The climax of speculative theology in Būyid Shī�ʿ ism: The contribution of al-Sharī�f al-Mur-
taḍā’. PhD dissertation, Yale University, 2013.)  

یر به چاپ رسیده است: یاد در قالب کتابی جدید با عنوان ز ]این رساله همراه با تغییرات و اصالحات بسیار ز
(Hussein Ali Abdulsater, Shi'i Doctrine, Mu'tazili Theology: al-Sharif al-Murtada and Imami Discourse, Edinburgh 

University Press, 2017).
، 2107 م.(.[ یف مرَتضی و گفتمان امامی«، انتشارات دانشگاه ادینُبرو ، »عقیدۀ شیعی، کالم معتزلی: شر )حسین علی عبدالساتر

45. بحث در باب اینکه آیا امامّیه، عقائد معتزلی را پذیرفتند یا اینکه دیدگاههای خودشـان را به طور مسـتقلّ گسـترش دادند، فراتر از 
ل و ِنَحل  نگاران 

َ
گاهی از دیدگاههای ِمل ّیه، حامیان خاّص خود را دارد. برای آ محدودۀ جسـتار حاضر اسـت؛ هر یک از این دو نظر

َحل، ج 1،  ل و الّنِ
َ
ید به: َخّیاط، االنِتصار، ص 6؛ اشعری، مقاالت اإلسامیین، ص 35؛ شهرستانی، الِمل قدیم در این خصوص بنگر

ّنَِة الّنََبوّیة، ج 1، ص 31، ج 2، ص 7، 24. همین بحث را در تحقیقات جدید، برای نمونه،  صص 145، 166؛ ابن َتیمّیه، ِمنهاُج الّسُ
ة بین التشّیع و اإلعتزال، ج 1، بخش ج 

َ
ل ، نَشأة الفکر الفلسفی فی اإلسام، ج 1، صص 414 _ 415؛ َجدعانی، الِصّ : َنّشار ید در بنگر

_ د، صص 371 _ 372؛ سورِدل، امامّیه و شیخ مفید، صص 233 _ 234.
(Sourdel, D. (1972): “L’Imamisme vu par le Cheikh al-Mufid”. Revue des Études Islamiques 40:217–296).
نی، ص 223 که اظهار داشته 

ّ
ید به: َمک ِدرموت، الهّیات شیخ مفید، صص 4 _ 5؛ َمک ِدرموت، مناظره ای میان مفید و باِقا  نیز بنگر

مانی با گرایش های اعتزالی وجود داشته است؛ 
ّ
در امامّیه، حّتی پیش از شیخ مفید نیز متکل

(McDermott, M. (1977): “A debate between al-Mufid and al-Bāquillāni”. In: Recherches d’Islamologie Recueil d’Articles 
Offert à Georges C.Anawati et Louis Gardet par leurs collègues et Amis. Louvain: Peeters, 223.).

مادلونگ، امامّیه و كام معتزلی، صص 15، 17، 25، 28؛ 
(Madelung, Wilferd (1970): “Imāmism and Muʿtazilite theology”. In: Le Shî’isme Imâmite. Paris: Presses Universi-

taires de France, 13–130.).
یر منتشر شده است: ]دو ترجمۀ فارسی از این مقاله با مشّخصات ز

: شـیعه در حدیـث  یلفـرد[ مادلونـگ، ترجمـۀ احمـد آرام، چـاپ شـده در کـذا: و  1( »تشـّیع امامّیـه و علـم کالم معتزلـی«، نوشـتۀ: آلفـرد ]
یر نظر دکتر َمهدی محّقق، دفتر دائرةالمعارف تشّیع، تهران، 1362، صص 9 ـ 31. دیگران، ز

یلفرد مادلونگ، مکتبها و فرقه های اسـامی در سـده های میانه، مترجم: جواد قاسـمی،  : و  2( »کالم معتزله و امامّیه«، چاپ شـده در
یرایش دوم، 1387 ه . ش.، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، صص 151 ـ 171[.  و
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رارة بـن َاعَیـن سـخن  ـم امامـی، ُز
ّ
کـه از نخسـتین متکل جعفـری، خاسـتگاهها و گسـترش نخسـتیِن اسـاِم شـیعی، صـص 305 _ 306 )

ید(؛ می گو
(Jafri, S Husain M. (1978): Origins and Early Development of Shiʿa Islam. London; New York: Longman).
یخ، ترجمۀ:  یر به فارسـی ترجمه شـده اسـت: »دکتر سـّید حسـین محّمد جعفری، تشـّیع در مسـیر تار کتاِب یادشـده با مشـّخصات ز [

هی، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ پانزدهم، تهران، 1387[.
ّ
دکتر سّید محّمدتقی آیت الل

ّیۀ سیاسی، ص 93؛ مبتون، عمل و نظر
َ
 ل

(Lambton, Ann K (1989): “Political theory and practice”. In: Expectation of the Millennium: Shiʿism in History. Edited 
by Seyyed Hossein Nasr, Hamid Dabashi and Seyyed Vali Reza Nasr. Albany: State University of New York Press, 
93).

 ُکلِبرگ، مقّدمۀ کتاب تشّیع، ص 14؛ 
(Kohlberg, Etan (2003): “Introduction”. In: Shi῾ism. Edited by Etan Kohlberg. Burlington, VT: Ashgate, i–xlix.).

، متن مقّدس و تفسیر در تشّیع امامِی نخستین، ص 11؛  بار _ آِشر
(Bar-Asher, Meir M. (1999): Scripture and Exegesis in Early Imāmi Shi῾ism. Leiden: Brill).

، شیخ مفید، ص 23؛  بیهوم _ دائو
(Bayhom-Daou, Tamima (2005): Shaykh Mufd. Oxford: Oneworld).

یخ اجتماعی«، ص 103؛ ِکالرک، »ایمان و بی ایمانی در تشّیِع پیش از عصر غیبت: پژوهشی در الهّیات و تار
(Clarke, L. (2006): “Faith and unfaith in pre-occultation Shiʿism: a study in theology and social history”. In: Islam 

and Other Religions, Pathways to Dialogue: Essays in Honour of Mahmoud Mustafa Ayoub. Edited by Irfan A. Omar. 
London/New York: Routledge, 103).

ی و كام معتزلِی شیعی، ص 154، 156؛
ّ
مۀ حل

ّ
 اشمیتکه، عا

(Schmidtke, Sabine (2008): “al-ʿAllāma al-Ḥilli and Shiʿite Muʿtazilite theology”. In: Shiʿism. Vol. 2. Edited by Paul 
Luf and Colin Turner. London: Routledge:151–174.).

یخ تشّیع نخستین«، صص 1600_ 1602؛ ، »جستاری تازه در تار  ِگلیو
(Gleave, Robert (2009): “Recent research into the history of early Shiʿism”. History Compass 7.6:1600-1602).
یان کالمی خاص در تشـّیع   امیرُمِعّزی، دائرة المعارف ایرانیکا، مدخل »عقیدۀ شـیعی«، در سرتاسـر مقاله )اگرچه فقط دربارۀ یک جر

امامی سخن گفته است(؛ 
(Amir-Moezzi, Mohammad Ali (2005): “Shiʿi Doctrine”. Encyclopaedia Iranica Online. http://www.iranicaonline.org/

articles/shiite-doctrine (29.04.2014).
هالم، تشّیع، صص 49 _ 50؛ 

(Halm, Heinz (2004): Shi’ism. Translated by Janet Watson and Marian Hill. Edinburgh: Edinburgh University Press.).
یخ و عقاید تشّیع دوازده امامی، صص 79 _ 82؛ موِمن، درآمدی بر اسام شیعی: تار

(Momen, Moojan (1985): An Introduction to Shiʻi Islam: the History and Doctrines of Twelver Shiʻism. New Haven: Yale 
University Press).

ی، و آیین، صص 5 _ 6؛  ، اسام شیعی: حکومت، ایدئولوژ یشار  یان، ر
(Richard, Yann. Shiʿite Islam: Polity, Ideology, and Creed. Translated by Antonia Nevill. Cambridge, MA: Blackwell, 

1995.)
نیومن، دورۀ َشکل گیرِی تشّیِع دوازده امامی: حدیث به مثابۀ گفتمان میان قم و بغداد، صص 20، 26.

(Newman, Andrew J. (2000): The Formative Period of Twelver Shiʻism: Ḥadith as discourse between Qum and Baghdad. 
Richmond, Surrey: Curzon).

 تمام این تحقیقات، کمابیش، درصدد اثبات این مطلب هستند که دست کم برخی از چهره های شاخص و اصلی امامّیه تا حدودی 
ل یـا َاصالـت کالم امامـی دارد، با  کیـد بـر اسـتقال گاهـی از دیـدگاه مخالـف، کـه بیشـتر تمایـل بـه تأ تحـت تأثیـر معتزلـه بوده انـد. بـرای آ
یعة، ج  ر

َ ّ
ید برای نمونه بـه: طهرانی، الذ کید قرار گرفته اسـت، بنگر لی مورد تأ تقریرهـای متفـاوت و گسـترۀ مختلفـی کـه ُچنین اسـتقال

1، ص 39؛ ج 5، صص 44 _ 45؛ ج 8، ص 56؛ َامین، أعیان الشـیعة، ج 1، ص 127؛ َامینی، الغدیر، ج 4، صص 66 _ 67؛ ِنعَمه، 
هشام بن َحَکم، صص 23_ 25؛ ُمغنّیه، الشیعة فی المیزان، صص 110_ 111؛ ِنعمه، فاسفة الشیعة، صص 39 _ 41؛ معروف َحَسنی، 
الشیعة بین األشاعرة والمعتزلة، صص 14 _ 15، 279 _ 284؛ َامینی، الغدیر، صص 24 _ 25؛ طباطبائی، المیزان، ج 5، صص 78 _ 
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و ِنَحل نـگاراِن غیـر امامـی حّتـی تـا آنجـا پیش رفته اند که نام او را در ُشـمار معتزله46 یا گراییدگان به آن47 
قیـد کرده انـد. آنچـه بـرای مقاصـد ایـن مقالـه بیشـترین اهّمّیـت را دارد آن اسـت کـه توافـق کام امامـی و 
معتزلـی، بیشـتر در دو موضـوِع اصلـی توحیـد )بـه همـراه مسـائل مربـوط بـه ذات و صفـات الهـی از جمله 
ّیـۀ اخاقـی و  صفـت »کام«( و عـدل الهـی )بـه ضمیمـۀ مسـائل مربـوط بـه فاعلّیـت انسـان، لطـف، نظر
ی اعمـال( بـه نظـر می رسـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه امامّیـه نیـز از همـان ابتـدا، خـود را به  پـاداش ُاخـرو
اندازۀ معتزله ملّقب به وصف »اهل التوحید والعدل« می دانسـتند.48 سـّید  مرتضی، برِخاف اسـتادش 
یـده بـود، از مواضـع معتزلـۀ بصـره در برابـر معتزلـۀ بغداد  شـیخ مفیـد کـه دیدگاههـای معتزلـۀ بغـداد را برگز

حمایت می کرد.49

در همین راسـتا، شـریف مرتضی به طور کامل از دیدگاه معتزلۀ بصره در باب فاعلّیت انسـان پشـتیبانی 
می نمـود. او معتقـد اسـت کـه افعـال انسـان صرفـًا توّسـط خـوِد انسـان انجـام می شـود بی آنکـه خداونـد به 
 _ ] نحـوی از انحـاء در آن دخالـت داشـته باشـد.50 سـّید  مرتضـی قاطعانـه علیـه ُمجِبـره ]= قائلیـن بـه جبـر
که موضعی صریح اختیار کرده  بودند مبنی بر اینکه انسـانها صرفًا اسـباِب عاجزی برای قدرت خداوند 
کارهایشـان، همچـون رنـگ و سـایر ویژگی هـای بدنـی آنهـا، زاییـدۀ تاش هایشـان نیسـت _  کـه  هسـتند 
ی بـر ضـّد طرفـداران »کسـب« _ کـه می کوشـیدند در راهـی میانـه،  اسـتدالل آورده  اسـت. افـزون بـر ایـن، و
[ مطلق« انسـان می پنداشـتند، گام بردارند _  « و »اسـتقال ]و اختیار بین آنچه که دو حّد افراطِی »عجز
نیـز دلیـل اقامـه کـرده اسـت. شـریف مرتضی درصـدد بیان این نکته برآمده اسـت که »کسـب«، نظریه ای 
ی  گـر مضمونـی معنـادار و قابـل فهم از آن فرض شـود، باز هم مسـاو معقـول و قابـل فهـم نیسـت، و حّتـی ا

، درآمدی بر عالمان امامی: َسّید مرتَضی، زندگی  رجی، تشّیع در ارتباط با فرقه های اسامی مختلف، صص 43 _ 47؛ اخَتر
ُ
80؛ گ

، الُکلینی والکافی،  و آثـار، صـص 102 _ 115؛ مهاجرانـی، اندیشـۀ فلسـفی و كامـی تشـّیع دوازده امامـی، صـص 179 _ 181؛ عبدالَغّفـار
ص 423؛ خامنـه ای، جایـگاه مفیـد در گسـترش كام و فقـه شـیعی، صـص 199_ 210؛ جعفـری، الـکام عنـد اإلمامّیـة: نشـأته، تطـّوره 
و موقـع الشـیخ المفیـد منـه، صـص 164 _ 165؛ آبراهامـوف، نگـرش ]امـام[ جعفـر صـادق و ]امـام[ علـی ]بـن موسـی[ الّرضـا بـه كام و 
ی و مسـاهمت او در تفّکـر  اسـتدالل عقلـی، ص 208؛ مدّرسـی، بحـران و تثبیـت در دورۀ تکویـِن اسـام شـیعی: ابوجعفـر بـن ِقبـه راز
یر عنوان »مکتب در فرایند تکامل، نظری بر تطّور مبانی فکری تشـّیع در  تشـّیع امامی ]ترجمۀ فارسـی این اثر به قلم هاشـم ایزدپناه ز

یر در سال 1386 هجری شمسی به چاپ رسیده است[، صص 115 _ 116.  سه قرن نخستین« از سوی انتشارات کو
(Modarressi, Hossein. Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shīʿite Islam: Abū Jaʿfar ibn Qiba al-Rāzī and 

His Contribution to Imāmite Shīʿite Thought. Princeton, NJ: Darwin Press, 1993).
یخ اإلسـام، ج 29، ص 434؛ ذهبی، سـیر أعام الّنَُباء، ج 17، ص 589؛ َصَفدی، الوافی ِبالَوفَیات، ج 20، ص 231؛  46. َذَهبی، تار

نی، ِلسان المیزان، ج 4، ص 223.   ابن َحَجر َعسَقال
یخ الُملوک واألمم، ج 9، ص 319: ]»کان یمیل إلی االعتزال«[.   47. ابن جوزی، الُمنَتَظم فی توار

یراست دوم، مدخل »معتزله«، تمام مقاله؛  یماره، دائرة المعارف اسام، و ید به: ژ 48. برای سیاق معتزلی این لقب بنگر
(Gimaret, D. (2011): “Muʿtazila”. Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by P. Bearman et al. Brill, Brill 

Online).
، المسـائل  یف مرَتضی: الشـافی فی اإلمامـة، ج 4، ص 40؛ همو بـرد ایـن لقـب بـرای اشـاره بـه امامّیـه در آثـار شـر یـد بـه کار همچنیـن بنگر

، رسائل الشریف المرتضی، ج 1، صص 397 _ 398، ج 3، ص 110. الناصریات، صص 205 _ 206؛ همو
: َمک ِدرموت، الهّیات شیخ مفید، صص 373 _ 394.  ید این مقایسه را در 49. بنگر

، شرح ُجَمل العلم والعمل، ص 93. ص، صص 63 _ 64، 449؛ همو
َ
ّخ

َ
یف مرَتضی، الُمل 50. شر
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ـّب و خاصـۀ کام هـر دو ]مسـلک[، نقـض عـدل الهـی و 
ُ
بـا جبرگرایـی محـض اسـت، بـه ایـن معنـا کـه ل

ی این دیدگاه  ّیۀ اخاقی شـریف مرتضی نشـان می دهد که و انکار قدرت انسـان اسـت.51 همچنین، نظر
معتزلی را که ارزش اخاقی ]= ُحسن و ُقبح[ برخی از افعال به طور مستقّل و بی استناد به وحی دانسته 

می شود، پذیرفته است.52

ی  یـۀ معتزلـِی عـدل الهـی در موضـوع »لطـف« فاصلـه گرفته اسـت. و  بـا ایـن وصـف، سـّید  مرتضـی از نظر
یـۀ لطـف را آن گونـه کـه معتزلیـان بصـری ترسـیم کرده انـد، می پذیـرد، ایـن قاعـده را بیشـتر  در حالی کـه نظر
یـه اش دربـارۀ ضـرورت وجـود امامـت قـرار گیـرد. 53 از  بدیـن سـو سـوق می دهـد کـه در بنیـاد و اسـاس نظر
ی کـه در نتیجـۀ منفعـِت  ی اسـت بـرای نزدیـک کـردن مـردم بـه آن رسـتگار ، امامـت بـه مثابـۀ ابـزار نظـر او
کـه اقتـدار و قـدرت سیاسـی در دسـتان اوسـت _  اخاقـِی ناشـی از حضـور رهبـر معصـوم در جامعـه _ 
، او را می تـوان عامـل مؤّثـر اصلی در ورای ایـن دیدگاه امامـی در نظر  حاصـل می شـود. بـا توّجـه بـه ایـن امـر
گرفت که: »امامتامریضروریاستنهبرایآنکهانتقالکاملاحکامشرعیراتضمینکند،بلکهبرای
آنکـهانضبـاطاخالقـیجامعـهراحفـظنماید«. شـریف مرتضـی همچنین عقیدۀ معتزلـی »وعید«، یعنی 
ی گناهـکاران را بـه دسـت خداونـد، رّد کـرده اسـت. اسـتدالل او ایـن اسـت  محتـوم بـودن مجـازات ُاخـرو
که: بخشـش صاحبان گناه کبیره از حیث اخاقی مشـکل آفرین نخواهد بود _ و بنابراین، ممکن اسـت 
خداونـد ُچنیـن کنـد _54، فراینـدی کـه در نهایـت، نتیجـۀ آن، در مفهـوم َشـفاعت پیامبـر و ائّمـه ]علیهـم 

الّسام[ تبلور یافته و مشاهده می شود.55 

نگاشـته های شـریف مرتضی، در ِنقاط اّتفاق و اختاف پیش گفته با اندیشـۀ معتزلی، تأّثری شـدید را از 
[ عالم معاصر بزرگترش، قاضی القضات عبدالجّبار اسـدآبادی )د: 415 ه . ق./ 1024  ]اندیشـه ها و آثار
ی این دو نویسنده  م معتزلِی برجستۀ مکتب بصره نشان می دهد.56 نحوۀ بیان و عبارت پرداز

ّ
م.(، متکل

یف مرَتضـی،  : شـر یـد در یـر مختصـر ایـن مطلـب را بنگر ـص، صـص 68 _ 69، 461_ 462، 468،476؛ تحر
َ
ّخ

َ
یف مرَتضـی، الُمل 51. شـر

شرح ُجَمل العلم و العمل، صص 44، 96.
ص، صص 303 _ 367؛ بیان مختصر این معنا را نگاه کنید 

َ
ّخ

َ
یف مرَتضی، الُمل : شر ید[ در 52. مفّصل ترین بحث ]در این باب را بنگر

یعة، ص 78.   ر
َ ّ
یف مرَتضی، الذ : شر در

، شـرح ُجَمـل العلم والعمل، صص 191_  خیرة، ص 410؛ همو
َ ّ
، الذ یف مرَتضـی، الشـافی فـی اإلمامـة، ج 1، صـص 47، 99؛ همـو 53. شـر

، رسائل الشریف المرتَضی، ج 1، صص 309 _ 310، ج 2، ص 294.  ، الُمقِنع في الَغیبة، صص 35 _ 36؛ همو 192؛ همو
، شرح ُجَمل العلم والعمل، صص 151 _ 155. خیرة، صص 509 _ 521؛ همو

َ ّ
، الذ 54. همو

، رسـائل  ، أمالـی، ج 2، ص 306؛ همـو ، شـرح ُجَمـل العلـم والعمـل، صـص 158؛ همـو خیـرة، صـص 505 _ 509؛ همـو
َ ّ
، الذ 55. همـو

، دیوان الشریف المرتَضی، ج 1، ص 217، 489؛ ج 2، ص 155، 168 _ 169.   الشریف المرتَضی، ج 1، ص 131، 148 _ 151؛ همو
 بـه پیـروی از ِجُشـمی، شـرح عیـون المسـائل، ص 383( اّدعـا می کنـد کـه 

ً
56. ابـن مرَتضـی در طبقـات المعتزلـة صفحـۀ 117 )احتمـاال

یف مرَتضی در بغداد، و به مجّرد بازگشـت  یف مرَتضی بوده اسـت؛ ِجُشـمی می افزاید که شـر قاضی عبدالجّبار یکی از اسـتادان شـر
یف  م الهدی« از دانشـنامۀ ایرانیکا زمان َتَتلُمذ شـر

َ
گردی کـرده اسـت؛ مادلونـگ در مدخل »َعل قاضـی عبدالجّبـار از حـّج، نـزد او شـا

یف مرَتضـی خود، هیـچ گاه به ُچنیـن ارتباطی اشـاره نکرده  مرَتضـی نـزد قاضـی عبدالجّبـار را سـال 389 هـ . ق. دانسـته اسـت. اّمـا شـر
یف  اسـت حّتـی در کتـاب الشـافی فـی االمامـة کـه جدالـی طوالنـی بـا عبدالجّبار داشـته اسـت. افزون بر این، بـرادر مرَتضی، یعنی شـر
گرِد خوِد عبدالجّبار بوده است. )رضی، الَمجازات الّنََبوّیة، صص 48، 180، 362(. شاید ِجُشمی بین  رضی، خاطرنشان کرده که شا
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ی از موارد، چه در صورت توافق57 و چه در حالت اختاف58، تقریبًا یکسان است. همچنین،  در بسیار
ِد امامت 

ّ
نگاشـتۀ اصلی شـریف مرتضی در باب امامت، یعنی کتاب الشـافي في االمامة، در رّد بر مجل

از کتـاب الُمغنـِی قاضـی عبدالجّبـار نوشـته شـده اسـت که شـریف مرتضـی در آن، پیـش از آنکه به بیان 
رّدیه هایـش دسـت یـازد، انتقاداتـی تند نسـبت به قاضی مطرح کرده59 و نقل قولهـای مفّصلی از او60 آورده 

یعه ی او 61 نیزمی توان گفت.   ، دربارۀ کتاب الذر گرچه به میزانی کمتر است. همین مطلب را، ا

)4(
همان گونـه کـه بیـان شـد، دیـدگاه شـریف مرتضـی نسـبت به مسـألۀ قضـا و َقَدر الهـی، با نظـرگاه معتزلیان 
بصره یکسان است. سّید  مرتضی این مسأله را بخشی از بحث در باب عدل الهی در نظر گرفته است. 
فـۀ اصلـی  ِ

ّ
ـِل »توحیـد« )وحدانّیـت( خداونـد اسـت و در کنـار آن، دو مؤل ، عـدل الهـی مکّمِ بـه عقیـدۀ او

عقیدۀ راسـتین را تشـکیل می دهند.62 این موضع را می توان در آثار کامی مختلفش، اعّم از کتابها _ که 

یف مرَتضی نزد  گردی اش نزد قاضی هیچ یاد نکرده است. اّما ]حّتی[ اگر شر یرا او در آنجا، از رضی و شا دو برادر َخلط کرده است؛ ز
گردِی او باید طی مّدت کوتاهی بوده باشد، که این امر می تواند توجیه گرِ آن باشد که چرا  قاضی عبدالجّبار درس خوانده باشد، شا

یف مرَتضی چشم  پوشیده اند.    یسان از ذکر نام قاضی عبدالجّبار در زمرۀ استادان شر سایرِ شرح حال نو
، الُمغنی، ج 6، بخش 1، ص 11. ص، ص 474 و قاضی عبدالجّبار

َ
ّخ

َ
یف مرَتضی، الُمل 57.  قس: شر

، الُمغنی، ج 17، صص 52 _ 53.  ص، صص 322 _ 324 و قاضی عبدالجّبار
َ
ّخ

َ
یف مرَتضی، الُمل 58. قس: شر

یف مرَتضی، روش قاضی عبدالجّبار ]در نقد امامّیه[ نامنصفانه و غیر دقیق است و حّتی گزارش او از دیدگاههای  59. بنا به گفتۀ شر
یف مرَتضی، الشـافی فی اإلمامة، ج 1، صص 43، 73، 86 _ 87، 96 _ 98،  امامّیه ناعالمانه و مبتنی بر اّطالعات اندک اسـت )شـر
، الُمغنی، ج 20، بخش اّول، صص 18، 31 _  137، 167 _ 168، 179، 210، 215، 318، ج 3، ص 72، ج 4، ص 117؛ قس: عبدالجّبار
یف مرَتضی،  35، 37 _ 38، 56، 69 _ 70، 75، 79، 91 _ 92، 181، 336(، ِعالوه بر اینکه او براحتی بر مخالفانش دروغ می بندد. )شر
، الُمغنی، ج 20، بخش اّول، ص 13(. َسـّید مرَتضی برای آنکه نشـان دهد  الشـافی فی اإلمامة، ج 1، صص 38، 90؛ قس: عبدالجّبار
یِب منسـوب به معتزلیاِن نخسـتین را، که نسـل های بعدی  می تواند به ُچنین روشـی پاسـخ متقابل دهد، بسـیاری از دیدگاههای غر
یف مرَتضی، الشافی فی اإلمامة، ج 1، صص 90 _ 96(. مشکل  یادی از آنها را کنار گذاشتند، نقل و نقد می کند. )شر معتزله شمار ز
یسـندگان را  یـرا بـه نظـر می رسـد کـه او یـا مقاصـد کالم نو بـوط اسـت بـه نحـوۀ اسـتفادۀ او از منابـع، ز دیگـرِ روش قاضـی عبدالجّبـار مر
یف مرَتضی می کوشد  یف می کند تا به سود دیدگاه وی درآید _  چنان که شر ، به عمد، متن منقول را تحر به درستی در نمی یابد یا بدتر
یف مرَتضی، الشافی فی اإلمامة، ج 2، صص 247، 321، ج 4، ص 249،  [ آن منابع نشان دهد )شر این مشکل را با نقل ]صحیح از
، الُمغنـی، ج 20، بخـش اّول، صـص 138 _ 139، 155 _ 156، بخـش دوم، صـص 50، 89. افـزون بـر این، بنا به  256، 347؛ عبدالجّبـار
یف مرَتضی، الشـافی فی اإلمامة، ج 4،  گاه[ غیر دقیق اسـت. )شـر یف مرَتضی، اسـتفادۀ عبدالجّبار از اصطالحات فّنی، ] گفتۀ شـر

، الُمغنی، ج 20، بخش دوم، صص 20 _ 26، 45 _ 47.   صص 216، 236؛ قس: عبدالجّبار
یف مرَتضی، الشـافی فی اإلمامة، ج 1، صص 76 _ 83، 103 _ 107، 143 _ 145، 204 _ 205؛ ج 2، صص  ید به: شـر 60.  برای نمونه بنگر
14_21، 26 _ 36، 56 _ 57، 125 _ 126؛ ج 3، صـص 5 _ 7، 18 _ 20، 23 _ 25، 63 _ 64؛ ج 4، صـص 14 _ 17، 32 _ 36، 90_ 94، 

.113 _ 110
یـرا دیدگاههـای او در باب اصول  یعـه خاطرنشـان می کنـد کـه ایـن کتـاب، بی نظیـر و ماننـد اسـت؛ ز ر

َ ّ
یف مرَتضـی در مقّدمـۀ الذ 61. شـر

ر می شـود که بسـیاری از این مسـائل غامض را در  یسـنده ای به طور کامل مشـابه و مشـترک نیسـت. با این حال، او یادآو فقه با هیچ نو
یعه، از کتاب  ر

َ ّ
یراسِت الذ کتاب )اکنون مفقودش با نام( مسائل الِخاف و در بحث از کتاب الُعَمِد قاضی عبدالجّبار )در هر دو و

یادشده با نام عمومًا نامتداَول آن، یعنی الُعمده، نام برده شده است، اگرچه ]َتذکار داده شده که[ در برخی نسخه ها، عنوان الُعَمد 
یف مرَتضی به دیدگاههای  رقی 5( مطرح نموده اسـت. نه تنها شـر یعة، ج 1، ص 5، پاو ر

َ ّ
رجی از الذ

ُ
یراسـت گ ید: و آمده اسـت؛ بنگر

اصـول فقهـِی قاضـی عبدالجّبـار معتـرض اسـت، بلکـه همچنیـن نسـبت بـه روش قاضـی در الُعَمـد نیـز ایـرادات جّدی ابراز داشـته، 
یعة، صص 29 _ 31، 544.   یف مرَتضی، الذر ید: شر گرچه از ذکر اسامی خودداری کرده است. بنگر

62. بنـا بـر ایـن، اصـول دیـن را می تـوان در دو اصـل خالصـه کـرد: توحیـد و عـدل؛ اصـِل نخسـت شـامل بحـث از ذات و صفـات خـدا 
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ـل همـراه اسـت _ یـا رسـاله های کوتاهتـر او ماحظه کـرد. در تمام این نگاشـته ها  بـا بحثهـای بسـیار مفّصَ
، یکی از فروع آن به شـمار آمده اسـت.63 افزون بر  ّیـت دارد و مسـألۀ َقضـا و َقَدر بحـث از عـدل الهـی محور
ی قطعی اسـت، رسـالۀ پیشـگفتۀ  بحثهای او در باب این مسـأله در آثار مختلفش که انتسـاب آنها به و
إنقاذ الَبَشـر ِمن الَجبر و الَقَدر ـ که تنها به مسـألۀ فاعلّیت انسـان در ارتباط با ارادۀ الهی اختصاص یافته 

است ـ نیز به شریف مرتضی نسبت داده شده است. 

کنون سه ویراست از این رساله در دست است: هم ا

1_ إنقـاذ الَبَشـر ِمـن الَجبـر و الَقـَدر و یلیـه اسـِتقصاُء الّنََظـر فـي الَقضـاِء و الَقـَدر. تصحیـح: علـی الخاقانی. 
نجف: َمطبعة الراعی، 1935.

: رسـائل الشـریف المرتضی. تصحیح: احمد ُحَسـینی.  2_ إنقاذ الَبَشـر ِمن الَجبر و الَقَدر. چاپ شـده در
: رسـائل الشـریف المرتضـی، تصحیـح:  نجـف: َمطبعـة اآلداب، 1966، صـص 51 ـ 124. ایـن ویراسـت در

احمد ُحَسینی، قم: دارالقرآن الکریم، 1985ـ 1990، ج 2، صص 175 _ 247، نیز بازچاپ شده است.

: رسـائل الَعـدِل و التوحیـد. تصحیـح: محّمـد عَمـاره،  3_ إنقـاذ الَبَشـر ِمـن الَجبـر و الَقـَدر، چـاپ شـده در
قاهره، دار الشروق، 1988، ج 1، صص 283 ـ 64.342  )ویراست نخست: قاهره، دار الِهال، 1971(.

یف مرَتضی، رسـائل الشـریف المرتَضـی، ج 1، صص 165  ید: شـر یرمجموعـۀ عـدل قرار داد؛ بنگر می شـود، و سـایر اصـول را می تـوان ز
  .166 _

ـص بـه عنـوان بخـش اّول آن( و شـرح ُجَمـل الِعلـم والَعَمل، 
َ
ّخ

َ
خیـره )بـه همـراه الُمل

َ ّ
63. در دو اثـر کامـاًل کالمـی َسـّید مرَتضـی، یعنـی الذ

ص( و 84 صفحـه از حدود  210 صفحه )در 
َ
ّخ

َ
خیـره و الُمل

َ ّ
بحـث در بـاب عـدل الهـی بـه ترتیـب 427 صفحـه از 970 صفحـه )در الذ

شـرح ُجَمـل الِعلـم والَعَمـل( را بخـود اختصـاص داده اسـت، اگرچـه موضوعاتـی کـه ذیـل ایـن عنـوان درج گردیـده، در دو اثرِ یادشـده، 
متفاوت است.  

ّیت مذهبی مصّححان آنها  یراسـِت نخسـت این رسـاله _ آن گونه که مکانهای انتشـار و هو 64. در حالی که به نظر می رسـد انتشـار دو و
قۀ محـض به کالم امامی صـورت نگرفته باشـد، مقاصد و  کـه هـر دو روحانـی شـیعی هسـتند( گـواه اسـت _ بـا انگیـزه ای بیـش از عال (
یراست آخر این رساله، به عنوان بخشی از یک مجموعه حاوی چهار  یراست آخرین آن قرار دارد. و رای انتشار و مالَحظات دیگری و
متـن از  چهره هـای مهـّم مکتب هـای فکـری اسـالمی مختلـف )آن گونـه کـه بـر روی صفحۀ جلد کتاب نوشـته شـده: ُسـّنی، معتزلی، 
ین این  یـح کـرده که هـدف از تدو ـح رسـاله ها، در مقّدمـۀ طوالنـی اش تصر یـدی و امامـی( منتشـر شـده اسـت. محّمـد َعمـاَره، ُمَصّحِ ز
« اّتفاِق نظـر دارنـد. او نشـان می دهـد کـه ُچنیـن  ر بـه »اختیـار متـون، نشـان دادن ایـن امـر اسـت کـه مسـلمانان به طـور یکپارچـه در بـاو
دیـدگاه عاّمـی، حّتـی پیـش از ترجمـۀ فلسـفۀ یونانـی، دیـدگاه غالـب میـان مسـلمانان بـوده اسـت )صـص 9 _ 8(. حمایـت از عقـل و 
قی اسـت  نی و اخال ، ابـزاری حیاتـی بـرای کمـک بـه پیشـرفت اّمت عربی _ اسـالمی در همۀ جنبه های سیاسـی، علمی، عقال اختیـار
ل اوایل دهۀ  یـِک ُچنیـن شـعاری غیـر قابـل تردید اسـت؛ باید به خاطر داشـت که این کتـاب در خال )صـص 38 _ 42(. رنـگ ایدئولوژ
، رفتـه رفتـه جـای خـود را بـه مـوج فزاینـدۀ بنیادگرایی  زگار بـِی« آن رو ـی گرایـِی چـپ گـروی _ عر

ّ
کـِم »مل 1970 نشـر یافتـه کـه گفتمـان حا

اسـالمی می داد. قدرت هر دو گفتمان به سـهولت در این مقّدمه احسـاس می شـود؛ سرنوشـت  بعدی آن دو گفتمان نیز در زندگانی 
یست اثر که بعدها به سوی یک جهان بینِی بسیار مذهبی تر سوق  یسنده ای پرکار با بیش از دو خود َعماره انعکاس یافته است، نو
یف  ُبهات، که با ارائۀ 147 تعر

ُ
ید به اثر اخیر وی به نام إزالة الّش ، برای نمونه، بنگر یافت. به منظور بررسِی دقیِق دیدگاه هاِی فعلی او

یف مرَتضـی در برهـه ای پیشـین از  از اصطالحـات مختلـف، »جهـان ذهنـی« او را نشـان می دهـد. َعمـاره پـس از تصحیـح رسـالۀ شـر
یژه ضّد امامی  یکردی آشکارا ضّد شیعی _ به و یش، به رو یکردهای گذشتۀ خو زندگی اش، در سالهای اخیر به نحوی متناقض با رو
ـُبهات، صـص 471، 473، 523 _ 529، 549 _ 551 قابـل مشـاهده 

ُ
رد )آن گونـه کـه ایـن قبیـل دیدگاه هـای وی در إزالـة الّش _ روی آو

یـم، التشـیع و  یـد بـه: ذیـاب، اکـرم عبدالکر اسـت(، کـه موجـب واکنشـهای شـدیدی از سـوی محّققـان امامـی شـد؛ بـرای نمونـه بنگر
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برخی از نویسندگان، از این رساله با عناوین تا حدودی متفاوت مثل إنقاُذ الَبَشر ِمن الَقضاء و الَقَدر،65 
إیقاُذ الَبَشر ِمن الَجبر و الَقَدر66 و ُمنِقذ الَبَشر ِمن أسرار الَقضاء و الَقَدر67 یاد کرده اند.

]نکتۀ اصلی در باب این رساله که در مقال و مجال حاضر درصدد بیان آن هستیم این است که[ برای 
تردید در هوّیت نویسـندۀ رسـاله دالیل خوبی وجود دارد که بزودی توضیح داده خواهد شـد. برغم وجود 
اثـری دیگـر کـه تحـت همـان عنـوان إنقـاذ الَبَشـر مـن الَجبـر و الَقـَدر بـه قلـم ابوالحسـن عاِمـری )د: 381 ه . 
ق./ 992 م.(، نوشته شده است،68 این رساله، ُچنان که از متنش برمی آید، با اثر یادشده متفاوت است 
و نبایـد بـا آن اشـتباه گرفتـه شـود. بنابرایـن، در بحثـی کـه در پـی می آیـد، از اسـاس، احتمـال اینکـه متـن 

موضوع بحث، تحریری ناشناخته از رسالۀ عاِمری باشد، نادیده انگاشته می شود.69

الَقَدر و ِمنالَجبر محتوایرسالۀ إنقاذالَبَشر 4_1_چکیدهایاز
کـه در آن بـه حمـد و ثنـای خداونـد و سـتایش رسـول او و  نویسـندۀ رسـاله پـس از ایـراد خطبـۀ آغازیـن 
کـرده بـوده تـا  ی درخواسـت  کـه از و خاندانـش ]علیهـم الّسـام[ پرداختـه اسـت، پرسشـگر ناشناسـی را 
رسـاله ای دربارۀ قضا و َقَدر الهی بنویسـد، مورد خطاب قرار می دهد. دلیل درخواسـت نگارش رسـاله از 
ی از خواّص آنها، در اثر اعتقاد  نویسنده این است که بنا به گفتۀ پرسنده، عوام مردم نیل70و حّتی بسیار
بـه جبـر گمـراه شـده اند، و اصلی  تریـن اسـباب ایـن انحـراف، اعتماد آنها بـر احادیث مجهول، یا متشـابه 

)مبهم(، یا برداشت نادرست از برخی آیات قرآن است )صص 177 ـ 178(.

 نویسـنده در حالـی کـه بـه پیچیدگـی و غامـض بـودن مسـألۀ َقضـاء و َقـَدر اذعـان می کنـد، بـر ایـن نکتـه 
کیـد می نمایـد کـه نقطـۀ آغازیـِن هرگونـه بحـث در ایـن موضـوع آن اسـت کـه دانسـته شـود اطـاق چـه  تأ
چیـزی بـر خداونـد رواسـت و توصیـف او بـه چـه وصفی نارواسـت. تنهـا در این صورت اسـت که می توان 

فیة و من الُمَعارضة إلی التطبیع، سرتاسر مقاله.  
َ
ل الوسطیة االسامیة: د. محّمد َعماره من االعتزال إلی الّسَ

َمل اآلِمل، ج 2، ص 183؛ بحرالعلوم، الفوائد الرجالیة، ج 3، ص 183؛ امینی، 
َ
65. ابن شهر آشوب، َمعاِلم العلماء، ص 106؛ عاملی، أ

راع بین اإلسام و الَوثَنیة، ج  4، ص 266.   الّصِ
یف مرَتضی، االنتصار، ص 49.  ید به مقّدمۀ کتاب: شر 66. بنگر

یعة، ج 23، ص 150، ص 267. شـایان ذکر اسـت که عاّلمۀ مجلسـی در جلد 90  ر
َ ّ
67. مجلسـی، ِبحار األنوار، ج 1، ص 11؛ طهرانی، الذ

ِبحار األنوار، صص 1_ 97 رسالۀ الُمحکم و الُمتشابه پیش گفته را نقل کرده است. 
یراست دوم، مدخل »العامری«، سرتاسر مقاله. 68. راوسن، دائرة المعارف اسام، و

Rowson, E. K. (2011): “al-ʿĀmiri”. Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by P. Bearmanet al. Brill. Brill Online.  
ـح مجموعـه رسـائل عاِمـری، خاطرنشـان می کنـد کـه متن رسـاله ]همچون دو کتاب دیگـر عاِمری، یعنی  69. َسـحبان َخلیفـات، ُمَصّحِ
یژه در باب تطابق جنس ]= تذکیر و تأنیث[ فعل اسـت  َمد علی األبد[ نشـان دهندۀ سـبک خاّص او بو

َ
اإلعام بَمناِقب اإلسـام و األ

سلوبه المتمّیز في تذکیر الفعل و تأنیثه[؛ عامری، رسائل ابی الحسن العامری و شذراته الفلسفیة، صص 222 _ 223.   
ُ
]أ

کی از شـهر یا  یسـنده که حا یسـنده از »نیـل«، شـهر نیـل در حومـۀ کوفـه اسـت. سـیاق و نحـوۀ بیان نو 70. محتمل تریـن مـکاِن مـّد نظـر نو
شـهرکی بدین نام اسـت، این احتمال را تصدیق می کند. دو احتمال دیگر در خصوص این اسـم، رودخانه هایی بدین نام هسـتند، 
ید:  یسـنده به آنها با وجه مؤّنث اشـاره کند یا ترکیبی همچون »عوام النیل و خواّصها« را با توّجه به آنها بسـازد؛ بنگر که بعید اسـت نو

َحَموی، معجم الُبلدان، ج 5، صص 334 _ 339. 
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یـخ بحـث در بـاب  گـزارش کوتاهـی از تار بیـن دیدگاههـای درسـت و غلـط تمییـز داد. سـپس نویسـنده 
 ، هوّیت کسی که مسئوِل گناهان انسان است و نیز طبیعت فاعلّیت انسان ارائه می کند. بنا به گفتۀ او
، معاصی بندگان را به  یشـۀ این مجادله، دیدگاه ابراز شـده از سـوی عّده ای اسـت که برای نخسـتین بار ر
خداوند نسـبت دادند. در آن روزهای نخسـتین، تمام بحث، محدود به همین مسـأله می شـد. این گروه 

بافاصله از سوی عالمان آن عصر محکوم شدند )صص 178 ـ 180(.

پـس از آن در ادوار بعـدی، بحـث بـه نزاعـی پیچیده تـر دربـارۀ حـدوث افعـال انسـان و طبیعـت فاعلّیـت 
و قـدرت کشـیده می شـود. دیدگاههـای نادرسـتی کـه ]خلـق[ افعـال انسـان را بـه خـدا نسـبت می دهـد در 

نهایت به سه دستۀ اصلی تقسیم می شوند که همۀ آنها در حقیقت، به نوعی، جبرگرا هستند:

 )1( جبر مطلق، به این معنا که خداوند، خالِق همه چیز اسـت و انسـانها، که فقط وسـیله ای برای ارادۀ 
ی فاقد قدرت اند. 

ّ
الهی هستند، ِبه ُکل

کـه دارنـد در  ینـد، اّمـا انسـانها بواسـطۀ قـدرِت مقـّدم بـر فعلـی  )2( اینکـه خداونـد افعـال انسـان را می آفر
افعالشان تأثیر گذارند.

 )3( اینکه خداوند افعال انسـان را خلق می کند، ولی انسـانها به سـبب قدرتی که در حاِل حدوث فعل 
در آنها ایجاد می شود، بر افعالشان تأثیرگذارند.

، رایج ترین قـول در میان جبرگرایان اسـت )صص 180  نویسـندۀ رسـاله مّدعـی اسـت کـه ایـن دیدگاه آخـر
ـ 183(.

ـه اّتفاق نظـر دارنـد کـه 
ّ
ی از اصـول و ادل گاه  انـد کـه همـۀ مسـلمانان بـر شـمار  راست کیشـان و اهـل حـّق آ

اسـام را متمایز از ادیان باطل می گرداند. اّما، آنها متوّجه اختافات فراوان میان مسـلمانان نیز هسـتند. 
موضوعـات محـّل اختـاف را می تـوان بـا عقـل سـنجید و سـپس بـر قـرآن و احادیـث پیامبـر ]ص[ عرضـه 
ف 

ّ
نمـود تـا عقیـدۀ حـّق را از باطـل بازشـناخت. پـس از شـناخت عقیـدۀ حـّق، راست کیشـان خـود را مکل

می داننـد کـه دعـوت خویـش را در میـان مـردم بگسـترانند، زیـرا عقیـدۀ باطـِل مخالـف، منجـر بـه پذیرش 
نگرشـهای قبیحـی همچـون اعتقـاد بـه امـکان امـر کـردن خداونـد بـه ُشـرور و قبائـح، تشـبیه خداونـد بـه 
مخلوقاتـش، و بی اعتقـادی بـه پیامبـران می شـود. در ادامـه، اعتقادنامـه ای مختصـر در بـاب وحدانّیـت 
ی خداوند و نیز جسـمانّیت او انکار گردیده  خداوند بیان شـده اسـت که در آن، تشـبیه و انسـان وارِانگار

و از حدوث قرآن دفاع شده است )صص 183 ـ 189(.

پـس از آن، نویسـنده بـه پرسـش اصلـی رسـاله، یعنـی عـدل الهـی پرداختـه اسـت. او بـر این باور اسـت که 
ف نمی کند؛ حّق تعالی عباد را 

ّ
ی که توانایی انجام آنها را ندارند، مکل خداونـد هرگـز بندگانـش را بـه امـور
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تنها برای آنچه انجام داده اند بازخواست می کند. همچنین، او منّزه است از اینکه فاعل کارهای قبیح 
، مخالفـاِن عقیـدۀ  همچـون ظلـم و رفتارهـای نامشـروعی باشـد کـه بنـدگان بجـا می آورنـد. از سـوی دیگـر
ـف بـه کارهایی  کنـد که توانایی انجامـش را ندارند و 

ّ
نویسـنده، روا می داننـد کـه خداونـد بندگانـش را مکل

سـپس آنهـا را در قیامـت مجـازات نمایـد. بـه ِعـاوه، این مخالفـان، ابائی ندارند از اینکه فسـادهائی را که 
در این جهان به دست انسانها پدیدار شده، به خداوند نسبت دهند، به رغم اینکه آیات قرآن بر ِخاف 
، نتیجۀ منطقی ُچنین دیدگاهی آن اسـت که خداوند توّجه و عنایت  این امر تصریح دارد. به عقیدۀ او
بیشـتری بـه دشـمنانش داشـته باشـد تـا دوسـتانش؛ زیـرا دوسـتانش بـا وجـود تاش هایشـان نمی توانند به 
ارادۀ خیـر خداونـد تکیـه کننـد، در حالـی کـه دشـمنانش پیوسـته می تواننـد بـدون توّجـه بـه گناهانـی کـه 

مرتکب شده اند، امیدوار به ارادۀ نیک خداوند باشند )صص 189 ـ 193(.

« نامید؛ چـرا که ممکن  خداونـد شـدائد و حـوادث مـاّدی دنیـا را ایجـاد می کنـد؛ اّمـا نمی تـوان آنهـا را »شـّر
، در قالـب گناهـان، بـر دسـت  اسـت ایـن امـور در واقـع، مصادیقـی از حکمـت و عـدل الهـی باشـد. شـّر
انسـانها و در اثـر وسوسـۀ شـیطان پدیـد می آیـد؛ شـواهد کافـی از قـرآن و گفتارهـای پیامبـر ]ص[ نیـز ایـن 

کید می کند )صص 193 ـ 203(. مطلب را تأ

ه ای مستقّل از کتاب و سّنت، به نفع فهم خویش از 
ّ
پس از آن، نویسنده می کوشد دالیلی عقلی، یعنی ادل

عدل الهی ارائه کند. نخستین پایۀ استدالل این است که: فاعِل هر فعل، مستِحّق صفت متناظرِ برآمده 
از فاعـل آن فعـل بـودن اسـت؛ ]بنابرایـن، از بـاب مثـال[ هـر کـس دروغ بگوید، دروغگو اسـت، هر کس ظلم 
کند، ظالم است و به همین ترتیب در باب دیگر افعال. اّما هیچ کس نمی تواند خداوند را به ُچنین صفاتی 
توصیـف کنـد، پـس او نبایـد فاعـل ُچنین افعالی به حسـاب آیـد. افزون بر این، فاعل کارهای قبیح، بیشـتر 
از هر کس دیگری که با این افعال مربوط باشـد شایسـتۀ سـرزنش اسـت؛ یعنی، کسـی که به فعل قبیح امر 
ت اسـت. بنابراین، نسـبت دادن  َمّ

َ
می کنـد، کمتـر از کسـی کـه آن را انجـام می دهـد، شایسـتۀ سـرزنش و َمذ

افعـال قبیـح بـه خداونـد، او را شایسـتۀ سـرزنش می گردانـد و دیگـر او نمی تواند انسـانها را به سـبب ارتکاب 
ُچنین اعمالی سرزنش کند. نتیجه آنکه: خداوند نه یگانه فاعِل این افعال است و نه هیچ گونه مشارکتی 
در تحّقق آنها دارد. این عقیده، هم بر ِخاف جبرگرایی محض است، و هم بر ضّد نظرگاه طرفداران نظریۀ 

»َکسب« که خداوند را به نوعی، مسئول خلق افعال انسان می دانند )صص 203ـ  207(.

 در ادامـه، فهرسـتی از پرسشـها آمـده اسـت. ایـن پرسشـها مبتنـی بـر نقشـه هایی اسـت طراحی شـده برای 
آنکـه مخالفـان را در تنگنـا قـرار دهـد تـا از عقیـدۀ خویـش دسـت کشـند. از سـیاق پرسشـها، ایـن مطلـب 
کـه منظـور از مخالفـان، جبرگرایـان محـض نیسـتند، بلکـه مـراد از آنهـا، مدافعـان  بیشـتر روشـن  می شـود 
»کسب«اند؛ زیرا هدف تمام سؤاالتی که مطرح شده، اجبار مخالفان است به پذیرش دیدگاه جبرگرایان 
محـضـ  کـه آشـکارا مـردود اسـتـ  یـا پذیـرش نظـرگاه نویسـنده مبنی بر فاعلّیـت انحصاری انسـان و عدم 
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دخالت خداوند در آن. هستۀ اصلی همۀ نقشه های یادشده، این دیدگاه مشکل آفرین است که خداوند 
ظالـم اسـت؛ ]یعنـی[ او می توانـد گناهـان انسـانها  را بیافریند و ]با این حال[ آنهـا را مجازات کند، یا به آنها 
دروغ گویـد و ]در عیـن حـال[ ایشـان را بـه سـبب اعتقـاد به این دروغ ها مسـئول بداند و بازخواسـت نماید. 
]نویسنده خاطرنشان می کند که:[ انکار خالقّیت فرد نسبت به افعالش، در واقع انکار یک امر محسوس 
گـر امیـد بـه زوال شـبهه و َغفلتـی کـه قـّوۀ تشـخیص فرد را  پوشـانده اسـت، در  ]بدیهـی[ اسـت، و از ایـن رو ا
کار نبود، ُچنین مطلبی نمی بایست با این تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گرفت )صص 207ـ  216(.

، او  ی مـی آورد. بدیـن منظـور نویسـنده پـس از حملـه بـه موضـع مخالفانـش، بـه دفـاع از دیـدگاه خویـش رو
بـه توجیـه مشـکات زبانـِی برآمـده از برخـی آیـات قرآن که َداللـت دارند بر اینکه خداونـد خالق هر چیزی 
گمراهـی )َضـال( می پـردازد. در همـۀ ایـن مـوارد،  اسـت، مفهـوم »قضـاء«، معنـای هدایـت )ُهـدی(، و 
خداوند عامل آفرینش موجودات جهان و تقدیر افعال نیک انسانها در دنیا تلّقی شده است. اّما دربارۀ 
مفاهیـم دوگانـۀ »ُهـدی« و »َضـال« فهـم درسـت از آن دو ایـن اسـت کـه خداونـد طریـق هدایـت را نشـان 
می دهـد و انسـانها را بـه سـبب انحـراف از آن، در صورتـی کـه آنهـا خـود ُچنیـن مسـیری را انتخـاب کـرده 
باشـند، مجـازات می کنـد. در دنبالـه، فهرسـتی دراز دامـن از آیـات قرآنـِی مربـوط بـه ایـن بحـث، بـه همـراه 

تفسیر خود نویسنده از یکایک آنها بیان شده است )صص 216 ـ 229(.

بحـث پیش گفتـه بـه بحثـی دیگر کشـیده می شـود دربارۀ تعارِض آشـکار ارادۀ الهی و فاعلّیت انسـان که 
در قرآن مشهود است. در اینجا، نویسنده به مشکات کامِی )الهّیاتی( ناشی از پذیرش این عقیده که 
خداوند افعال قبیح را اراده می کند، خاّصه آن دسته از مشکات مربوط به پیامدهای این عقیده که بر 
ِی تلّقی خودش از قدرت مطلق  نظریۀ اخاق تأثیرگذار اسـت، اشـاره می نماید. او سـپس به سازگارسـاز
الهی با ارادۀ انسـان، به گونه ای که هیچیک از آن دو خدشـه دار نشـود، اقدام می کند، یعنی همان امری 
، او به بررسی مفّصل موارد استعمال  که مشکِل دیرین دیدگاه مورد پذیرش نویسنده است. بدین منظور

اراده و مشتّقاتش در قرآن می پردازد )صص 229 ـ 239(.

ی مبسـوط بـر اقـوال معـروف، حکایـات و ِنکاتـی کوتـاه در بـاب آیـات قـرآن از پیامبـر و  سـرانجام، بـا مـرور
عالمان مسـلمان در راسـتای حمایت از دیدگاه نویسـنده در باب قضاء و ارادۀ الهی در نسـبت با افعال 

انسان، رساله خاتمه می یابد )صص 239 ـ 247(. 

)5(

5ـ1ـ  تحلیل رساله
یـۀ شـریف مرتضـی کـه فقـط انسـانها بـر افعالشـان تأثیرگذارنـد و خداونـد  ـی رسـاله بـا ایـن نظر

ّ
محتـوای کل

ّیـۀ  بـه هیـچ وجـه در تحّقـق آن افعـال دخالتـی نـدارد، سـازگار اسـت. افـزون بـر ایـن، نقدهـای وارد بـر نظر
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ی از انتقادهای او بر طرفداران دیدگاه مخالفش سازوار است. اّما، علی رغم  رقیب در رساله نیز با بسیار
ی و توافـق، تحلیـل محتـوای رسـاله بـا توّجـه بـه مجموعـۀ آثـار شـریف مرتضـی، اختافـات  ایـن سـازگار
ی را در سـطوح مختلف آشـکار می سـازد که به مشـکاِت )1( سبک شـناختی، )2( واژه شـناختی،  بسـیار
)3( محتوایی، )4( فرقه ای و )5( کتاب شـناختی می انجامد. این مشـکات، با وجود اینکه به انحراف 
بنیادیـن از دیـدگاه اّولیـۀ شـریف مرتضـی در این مسـأله منتهی نمی شـود، نه تنها صّحت انتسـاب اثر به 
نویسـنده را زیر سـؤال می برد، بلکه حّتی ُچنین انتسـابی را نفی می کند. در ادامه، بحثی مختصر دربارۀ 

ی های گونه گون ارائه می شود. این اختافات و ناسازگار

 1(مشکالتسبکشناختی
سـبک ایـن رسـاله، کـه به وضـوح بـا سـبک نوشـته های شـریف مرتضـی متفـاوت اسـت، بـر َاصالـت آن و 
انتسابش به او سایۀ تردید می افکند. این ناهمگونی و تفاوت که پیشاپیش از همان بخش های آغازین 

رساله قابل مشاهده است، به طور فزاینده ای در جنبه های سبک شناختی مختلف چهره می نماید:

 )1_1( نویسـنده بارها از عبارات آهنگین و َسـجع اسـتفاده می کند،71 اّما ُچنین خصیصه ای به ندرت در 
ی، دیده می شود.  آثار پرشمار شریف مرتضی، حّتی تألیفات ادبی او تا چه رسد به آثار فقهی و کامی و

ِی شـریف مرتضـی متفـاوت اسـت؛  ی در رسـاله بـا سـبک نوشـتار  )1_2( همچنیـن، نحـوۀ عبارت پـرداز
[ شـریف مرتضی در آثـارش، عبارات این رسـاله روان تر  بدیـن معنـا کـه برِخـاف جمـات موجز ]و دشـوار

و با بسـط بیشـتری نوشـته شـده اسـت.

)1_3( افـزون بـر ایـن، روح جدلـی شـدیِد مشـهود در ایـن رسـاله کـه عمدتـًا خصمانه و آتشـین اسـت،72 در 
آثـار سـّید  مرتضـی دیـده نمی شـود. آثـار شـریف مرتضی به طور معمـول از خصیصۀ لحن بسـیار عالمانه و 
محّققانه برخوردار است. او حّتی آنگاه که پای حّساس ترین موضوعات _ مثل مباحث مربوط به امامت 
_ بـه میـان می آیـد و دیدگاهی سـخت و قاطع اّتخـاذ می کند، از این خصیصه فاصله نمی گیرد.73 همین 
کم بر برخی از بخشهای رساله نیز صادق است ]یعنی ُچنین لحن  مطلب دربارۀ لحن نکوهش آمیز حا

ین رساله، که به شّدت عبارات آهنگین و سجع آمیز دارد و ممکن است استعمال این گونه عباراِت موزون  71. صرفنظر از سطور آغاز
ید به: َسّید مرَتضی،  در ُچنین مواضعی طبیعی به نظر رسد، ]برای دیگر عبارات سجع آمیزِ موجود در این رساله[ از باب نمونه بنگر

رسائل الشریف المرتضی، ج 2، صص 183، 186، 189، 190، 191، 193، 196، 216، 226، 235. 
یف مرَتضی، رسائل الشریف المرتضی،  یی از جبرگرایان می پردازد: شر ید در بخشی از رساله که در آن به بدگو 72. نمونه ای از آن را بنگر

ج 2، صص 189 _ 191، 236. 
یف مرَتضـی نسـبت بـه آنچـه کـه او گزارشـی نامنصفانـه و نادرسـت از دیـدگاه امامّیـه  73. بـرای نمونـه، می تـوان بـه نحـوۀ اعتـراض شـر
یهای اثبـات ایـن  یـد بـه نحـوۀ مواجهـۀ او بـا مسـألۀ َغیبـت امـام دوازدهـم، در حالـی کـه از دشـوار می دانـد، اشـاره کـرد. همچنیـن بنگر
یف مرَتضی، الُمقِنع فی الَغیبة، صص 33 _  گاه اسـت؛ شـر عقیده برای مخالفان و به ُسـخره گرفتن این آموزه از سـوی غیر امامیان آ

، رسائل الشریف المرتضی، ج 2، صص 293 _ 294.   35؛ همو
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مامت گرانه ای در آثار سّید  مرتضی دیده نمی شود[.74 

کـه نویسـنده  ی و ترجیع بندهایـی  )1_4( جنبـۀ سبک شـناختِی دیگـر مربـوط اسـت بـه عبـارات َتکـرار
از  کـه ُچنیـن خصیصـه ای در هیچ یـک  آورده اسـت،75 در حالـی  پایـان بخشـهای مختلـف رسـاله  در 

نگاشته های شریف مرتضی نمونه ندارد.

2( مشکالت واژه شناختی
برخی از اصطاحاتی که در این رسـاله اسـتعمال شـده اسـت، از جمله واژگانی اسـت که کاربرد آنها در 

آثار شریف مرتضی رایج و مَتداَول نیست:

نـا« در اشـاره بـه خداونـد دارد و  ی بـه اسـتفاده از عبـارت »رّبُ  )2_1( بـرای نمونـه، نویسـنده تمایـل آشـکار
این امر از اسـتعمال مکّرر عبارت یادشـده در این رسـاله به خوبی قابل فهم اسـت. برِخاف این، بررسـی 
مجموعـۀ نگاشـته های شـریف مرتضـی نشـان می دهـد کـه اسـتعمال ُچنیـن وصفـی در بـاب خداونـد در 
ی _ البّته به استثنای مواردی که از متون نویسندگان دیگر نقل کرده است _ بسیار اندک است.76  آثار و

« را بـه ترتیـب بـرای »سـتایش« و »پـاداش«  )2_2( همچنیـن نویسـندۀ رسـاله دو اصطـاح »حمـد« و »اجـر
به کار می برد،77 اّما شـریف مرتضی در آثارش پیوسـته اصرار بر اسـتفاده از دو اصطاح »مدح« و »ثواب« 

برای بیان معانی پیش گفته دارد.78 

)2_3( در رسـالۀ مـورد گفت وگـو واژه هـای »اهـل القبلـة«79 و »دیـن اهـل القبلـة«80 بـه ترتیـب در اشـاره بـه 
»مسـلمانان« و »اسـام«، به طور مکّرر اسـتفاده شـده اسـت؛ در حالی که به نظر می رسـد شـریف مرتضی 

یف مرَتضی، رسائل الشریف المرتضی، ج 2، صص 185 _ 186.   74. شر
کـه تکـرار می کنـد در  یف مرَتضـی، رسـائل الشـریف المرتضـی، ج 2، ص 191، 197، 201، 203، 207، 223 _ 224، 226، 239. ) 75. شـر
بیـان مباحـث، مالحظـۀ طـول مناسـب و منطقـی مطالـب را می کنـد: ]»و لـو قصدنـا إلـی اإلخبـار عّمـا أضافـه اهلل تعالـی إلی الشـیطان 
مـن معاصـي العبـاد لکثـر ذلـك و طـال بـه الکتاب.« )ص 197(؛ »و لو قصدنا إلی اسـتقصاء ما یدل علـی مذهبنا في أن اهلل لم یفعل 
 ، الظلـم و الجـور و الکـذب و سـائر أفعـال العبـاد لطـال بذلـك الکتاب، و فیما ذکرناه کفایة« )ص 201(؛ »و ما أشـبه هذه االخبار کثیر
و لـو قصدنـا إلـی ذکرهـا لطـال بهـا الکتـاب« )ص 203( [؛ و همـان، صـص 208، 209، 211، 212، 213، 215 ) کـه خاطرنشـان می کنـد به 
ـة في هـذا الکالم، 

ّ
ـوا بعل

ّ
لها بـر ضـّد آنهـا  داده خواهـد شـد: ]»و کلمـا اعتل لهای مخالفـان، پاسـخ متقابلـی نظیـر همـان اسـتدال اسـتدال

کیـد می کنـد نـه  کـه تأ ـة عورضـوا بمثلهـا.« )ص 211([؛ و همـان، صـص 193 و 228 )
ّ
ـوا بعل

ّ
عورضـوا بمثلهـا« )ص 209(؛ »و کلمـا اعتل

ک باشد.(: ]»فلیس یثق ولّیه بوالیته  هیچ ولّی خدایی باید به دوستی  اش با خدا تکیه کند و نه هیچ دشمن خدایی باید از او بیمنا
وال یرهب عدّوه من عداوته«[.  

یف مرَتضی، رسائل الشریف المرتضی، ج 2، صص 177، 187، 189، 195، 205، 217، 218، 227، 231.  76. شر
77. همان، ج 2، صص 206، 230، 233.  

خیرة، صص 276 _ 
َ ّ
یف مرَتضی، الذ : شـر یف مرَتضی از مفاهیم یاد شـده در یف[ شـر 78. برای مثال نگاه کنید به دسـته بندی ]و تعار

، شرح ُجَمل العلم و العمل، صص 131 _ 132. 277؛ همو
یف مرَتضی، رسائل الشریف المرتضی، ج 2، صص 184، 185، 187.   79. شر

80. همان، صص 209، 210، 212، 215.  
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زیرمجموعـه ای از »علـم« اسـت و بـا انـواع معرفت هایـی سـر و کار دارد کـه هـدف آنها کمک کـردن به فرد 
برای کسب علم در خصوص وظایف دینی اش و انجام دادن آنها مطابق دستورات است؛101 از آنجا که 
ی اند، بواسطۀ خداوند در ما ایجاد می شوند و بنابراین، غیر قابل  تمام انواع این معرفت ها علومی ضرور
تغییراند.102 در نتیجه، کلمۀ »فطرت« در عبارت یادشده ]یعنی »فطرة عقولنا«[ ، بر بنیاد زبان تخّصصی 

، باید حشو باشد.     و فّنی او

3( مشکالت محتوایی
ی گروههـای مختلـف جبرگرایـان، بـه بیـان وجـه تمایـز میـان دیـدگاه  ـف رسـاله پـس از برشـمار

ّ
)3_1( مؤل

ِضـرار بـن َعمـرو )زنـده از حوالـی سـال 110 هـ .ق./ 728 م. _ 200 هـ .ق./ 815 م.(103و نظر ابوالحَسـین َنّجار 
گرچـه در نهایـت، هـر دو نفر بـر اینکه خداوند،  ، ا )د: حـدود 230 هـ .ق./ 845 م.( می  پـردازد.104 بـه نظـر او
خالق افعال انسان هاسـت، توافق دارند، ولی اختاف نظر آنها در این اسـت که آیا »اسـتطاعت« ]قدرت 
[، پیـش از انجـام فعـل در انسـان خلـق می شـود یـا هم زمـان بـا آن؛ پیـروان اشـعری  انسـان بـرای انجـام کار
معتقدند که استطاعت هم زمان با ]حدوث[ فعل، در انسان ایجاد می شود.105 اّما به نظر می رسد شریف 
مرتضـی فهـم متفاوتـی از ایـن مسـأله داشـته باشـد؛ زیـرا او دیـدگاه آن دو چهـره را یکـی دانسـته، ذیـل یک 
ً نادیـده انگاشـته. همچنیـن از نظـر او اشـعری دیدگاهـی 

ّ
مکتـب آورده اسـت و مسـألۀ اسـتطاعت را کا

متمایز از آن دو فرد داشته است.106 

کـه نویسـندۀ رسـاله و شـریف مرتضـی اسـامی متفاوتـی را در  )3_2( افـزون بـر ایـن، شـایان توّجـه اسـت 
گر این امر از سـوی یک نویسـنده باشـد،  مـان مهـّم مطـرح در ایـن بحـث یـاد کرده انـد کـه ا

ّ
خصـوص متکل

اّتفاق عجیبی به شمار می آید.107 

یم، متفاوت  ، با آن چیزی که از شریف مرتضی سراغ دار  )3_3( ترتیب ]ارائۀ[ استدالل ها در این رساله نیز
ۀ عقلی، پس از استناد به قرآن و احادیث َنَبوی و ِاجماع، در رتبۀ 

ّ
، ادل است؛ زیرا در این رساله، از یکسو

، الملّخص فی أصول الّدین، ص 453.   خیرة، صص 121 _ 122؛ همو
َ ّ
، الذ 101. همو

، الملّخص فی أصول الّدین، ص 333.   102. همو
103.  فان ِاس، ِضرار بن َعمرو، سرتاسر مقاله.

«، در جاهای مختلف. یراست دوم، مدخل »النّجار 104. نیِبرگ/ َعثاِمنه، دائرة المعارف اسام، و
 )Nyberg, H.S. / ʿAthāmina, Khalil (2011): “al-Nadjdjār”. Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by P. Bearman 

et al. Brill. Brill Online.).
یف مرَتضی، رسائل الشریف المرتَضی، ج 2، صص 181 _ 182.  105. شر

، الملّخص فی أصول الّدین، صص 449 _ 450. 106. همو
، الملّخص فی أصول الّدین، صص  یف مرَتضی، رسـائل الشـریف المرتَضی، ج 2، صص 181 _ 182 را با: همو 107. مقایسـه کنید: شـر
یسـندۀ  449 _ 450؛ در هـر دو متـن از َجهـم بـن َصفـوان )د: 128 هـ .ق. / 746 م.( و ِضـرار بـن َعمـرو و َنّجـار نـام برده شـده اسـت. اّما نو
یسـی )د: 218 ه . ق./ 833 م.(، محّمد بن َغوث و یحیی بن کامل )د: میانۀ قرن سـوم هجری قمری/  رسـالۀ مورد بحث از ِبشـر الَمر
یف مرَتضی، َحفص الَفرد )زنده در اواخر قرن دوم/ قرن هشـتم( و صالح ُقّبه )زنده در  نهم میالدی( یاد کرده اسـت؛ در حالی که شـر

قرن سوم هجری قمری/ قرن نهم میالدی( را نام برده است.    
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، تفّکـر عقانـی فـرع بـر مقتضیـات نقلـی ]= نصـوص دینـی[  آخـر ذکـر گردیـده اسـت،108 و از سـوی دیگـر
ی و ترتیبی  قلمداد شده.109 با توّجه به برخی از مواضع کامِی صریح شریف مرتضی، ُچنین اولویت گذار
در بیان اسـتداللها، مطابق با شـیوۀ متعارف او در طرح اسـتداللها در علم کام نیسـت. از دیدگاه سـّید  
 ، ق دارد؛ این امر

ّ
مرتضی، مسألۀ فاعلّیت انسان به قلمرو اصول اخاقِی قابل استنتاج از عقل محض تعل

ی  بـه اصـول بدیهـی و اّولیـه ای همچـون »ُقبـح تکلیـف بما ال ُیطاق« و »قبح مجازات کسـی به سـبب کار
که انجام نداده اسـت« مربوط می شـود. همۀ عقاء، صرف نظر از عقاید مذهبی شـان و به طور مسـتقّل از 
هرگونـه وحـی، ایـن اصـول اّولیـه را پذیرفته انـد. زیر سـؤال بردن این اصول، کّل سـاختار دیـن را به مخاطره 
خواهد افکند؛ زیرا بنا بر یک استدالِل معتزلی دیرین که مقبوِل شریف مرتضی نیز هست، ُچنین چیزی 
راه را بـرای پذیـرش امـکان اینکـه خداونـد مرتکـب تمـام انواع کارهای قبیح شـود، هموار می سـازد که این 

امر در نهایت، به جواز کذب بر خداوند منجّر می شود که اعتبار وحی را متزلزل می نماید.110

)3_4( مشکل دیگر در خصوص رساله، استناد به َاخبار آحاد است:

)3_4_1( اینکـه نویسـندۀ رسـاله بـه اعتمـاد مخالفانـش بـر اخبار مشـکوک اعتـراض کرده اسـت، اّما هیچ 
، از قسـِم َاخبـار آحادنـد، امـری قابـل توّجـه اسـت.111این در حالـی اسـت کـه بررسـی  نگفتـه کـه ایـن اخبـار
نوشـته های شـریف مرتضی در باب مسـائل کامِی مختلف نشـان می دهد که او به طور معمول ]در نقد 
دیدگاههای مخالف[ به عنوان ِشگرد جدلی اصلی اش، پیوسته به مشکل ِاستناد به َاخبار آحاد، اشاره 
می کنـد.112 توّسـل شـریف مرتضـی بـه شـگرِد یادشـده، بـر اسـاس دالیـل معرفت شناسـانه ای اسـت کـه در 

یشه دارد.113 تلّقی او از علم و راههای کسب آن ر

 )3_4_2( اّمـا نویسـندۀ رسـاله نـه تنهـا در برابـر مخالفانـش بـه ایـن اعتـراض توّسـل نجسـته اسـت، بلکـه 
اعتمـاد شـدید او بـر َاخبـار آحـاد بـه منظـور تقویـت اسـتدالل هایش، فاصلـه گرفتـن او را از موضع شـریف 

یف مرَتضی، رسائل الشریف المرتَضی، ج 2، ص 197: ]»الدلیل علی ذلك من کتاب اهلل تعالی، و من أخبار رسول اهلل صلی  108. شر
اهلل علیه و آله و سلم، و من إجماع األمة، و من حجج العقول «[.  

109. همان، ص 185: ]»و قد تدبرنا ما اختلف فیه أهل القبلة بفطرة عقولنا و عرضنا ذلك علی کتاب اهلل سـبحانه و سـنة نبّینا صلی 
اهلل علیه و آله و سلم«[. 

، أمالی المرتضی، ج 2، ص 142: ]»ألّن من جّوز تکلیَف اهلل تعالی  ، الُملّخص فی أصول الّدین، صص 310، 319 _ 322؛ همو 110. همو
یـُز  الکافـر اإلیمـاَن و هـو ال یقـدر علیـه ال یمکنـه العلـُم بنفـي القبائـح عـن اهلل عـّز و جـّل؛ و إذا لـم یمکـن ذلـك فـال بـّد مـن أن یلزمـه تجو
القبائح في أفعاله و أخباره؛ و ال یأَمُن من أن یرسـل کذابًا، و أن یخبر هو بالکذب _ تعالی عن ذلك! فالسـمع إن کان کالَمه َقَدح في 
یز بعض  اب؛ و إّنمـا طرق ذلـك تجو

ّ
یـز تصدیـق الکـذ یـُز الکـذب علیـه، و إن کان کالَم رسـوله قـَدح فیـه مـا یلزمـه مـن تجو حّجتـه تجو

القبائح علیه.«[. 
، رسائل الشریف المرتَضی، ج 2، ص 178.  111. همو

، الُمقِنع فی  ، شـرح ُجَمـل العلم و العمل، صـص 181 _ 184، 187؛ همو خیـرة فـی علـم الـکام، صـص 358 _ 360؛ همـو
ّ

، الذ 112. همـو
، رسائل الشریف المرتَضی، ج 1، صص 116 _ 117.    الَغیبة، صص 48 _ 49؛ همو

 ، ، الشـافی فـی اإلمامـة، ج 2، صـص 68 _ 69؛ همو خیـرة، صـص 351 _ 355؛ همـو
ّ

، الذ یعـة، صـص 354 _ 358؛ همـو ر
ّ

، الذ 113. همـو
رسائل الشریف المرتَضی، ج 1، صص 64 _ 66؛ ج 2، صص 336 _ 341.  



آینۀ پژوهش  190
سال سی ودوم، شمـــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــــان1400

نقدکبررسی کتاب
ر دو

و
برو و الق نو الجو ر مو شو ت یک رسالۀ کالمی: ُنقاذإ البو 202بازشناسی هوی 

، موجب  مرتضی ]در باِب اعتقاد به عدم حّجّیت خبر واحد[ آشکارتر می سازد.114 از آنجا که این َاخبار
حصـول معرفـت یقینـی نمی شـود، ]حّتـی[ در موضوعاتـی همچـون فروعـات فقهـی کـه اهّمّیـت کمتـری 
کافی ]و فاقد ُحجّیت اند[ چه رسد به اصول اعتقادی که موضوع رسالۀ  ]نسبت به اعتقادات[ دارند، نا
گـر اعتبـار َاخبـار آحـاد پذیرفته شـود، بحـث در باب جبـر و اختیار و  مـورد گفت و گـو اسـت.115 اّمـا حّتـی ا
ـق دارد کـه بر اسـاس نظـام کامی شـریف مرتضی و 

ّ
قضـا و َقـَدر فقـط بـه قلمـرو تأّمـل در بـاب خداونـد تعل

بنا به دالیلی که پیش از این برشمرده شده _ یعنی تقّدم منطقِی اثبات قبح کذب )که یک حکِم عقلی 
( _ نباید وابسـته به وحی باشـد. بنابراین، اسـتفادۀ مکّرر از  اسـت( بر اعتبار اخبار )هر چند اخبار متواتر

ی شریف مرتضی است.116
ّ
یکرد کل این َاخبار ]در رسالۀ مورد بحث[ در تضاّد با رو

)3_5( افزون بر این، به نظر می رسد دیدگاه نویسندۀ رساله در باب مرجع مشروع برای ]شناخت[ اسماء 
و صفات الهی با نظرگاه شریف مرتضی در این مسأله متفاوت باشد. صاحب رساله بیشتر به این رأی 
متمایل اسـت که مرجع شـناخت اسـماء و صفات الهی، وحی اسـت، و نه عقل،117 در حالی که شـریف 
مرتضی نقش وحی را ]در این زمینه[ تنها به ُمجاز ندانستن برخی اسامی برای خداوند _ که عقل ممکن 

است به گونه ای دیگر ]اّتصاف خداوند به[ آنها را مشروع دانسته باشد _ منحصر می سازد.118 

)3_6( به ِعاوه، نگارندۀ رساله ]در مواردی[ از منظر زبان شناختی محض استدالل می کند، یعنی ]مثًا 
در جایـی می گویـد:[ »فاعـِل ظلـم، ظالـم اسـت« کـه ]ُچنیـن سـخنی[ ایـن نتیجـۀ ظاهـرًا غیر قابـل قبول را 
بـرای طـرف مخالـف به بارمـی آورد کـه: نسـبت دادن افعـال ظالمانه به خداونـد، »ظالم« خوانـدن خداوند 
را مجاز و موّجه می سـازد. همین سـبک اسـتدالل در خصوص سـایر افعال قبیح، همچون افعال عبث 
و فاسـد، در ارتبـاط بـا فاعلهایشـان، و دیگـر کارهایـی مثـل خضوع و اطاعت _  که هرچند قبیح نیسـتند 
اّما انتساب آنها به خداوند ممکن نیست _ نیز به کار رفته است.119 این منطق و شیوۀ استدالل، درست 
کید بر این نکته دارد که معانی، تقّدم  ِی شریف مرتضی در آثارش است که تأ برِخاف شیوۀ استدالل آور

منطقی بر اصطاحات دارند و نه بر عکس.120   

)3_7( صاحـب رسـاله، قیـاس اطاعـت از سـاطین را بـا اطاعـت از خداونـد نمی پذیـرد. به طـور معمـول 
جبرگرایـان ایـن قیـاس را بـرای اسـتدالل بـر اینکـه اطاعـت نکردن مخلوقـات از خداوند، قـدرت مطلقۀ او 
را نقض می کند، بیان کرده اند. او ُچنین قیاسـی را به چند دلیل، بی اسـاس و َمغلطه آمیز دانسـته اسـت: 

، رسائل الشریف المرتَضی، ج 2، صص 201 _ 203، 239_ 247. 114. همو
، رسائل الشریف المرتَضی، ج 1، صص 33 _ 35، 94 _ 95. یعة، صص 380 _ 381؛ همو ، الذر 115. همو

، الملّخص فی أصول الّدین، صص 478 _ 479.   116. همو
، رسائل الشریف المرتَضی، ج 2، ص 188. 117. همو

، الذخیرة فی علم الکام، صص 571 _ 604.   ، الملّخص فی أصول الّدین، صص 190، 201، 218 _ 222، 392 _ 393؛ همو 118. همو
، رسائل الشریف المرتَضی، ج 2، صص 203 _ 204.   119. همو

، الملّخص فی أصول الّدین، صص 327 _ 328.   120. همو
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ف به 
ّ
نخست آنکه، سلطان، فاقد اقتدار و قدرت و دانش است، او در جایگاهی نیست که مردم را مکل

ی کند، همچنین او نه قادر است که بی هیچ قید و شرطی جزای اعمال مردم را بدهد و نه می تواند  کار
میـزان مناسـب پـاداش و عقـاب را تعییـن کنـد.121 شـریف مرتضـی نیـز در مکتوبـات کامـی اش بـه همین 
موضوع پرداخته است؛ با این وصف، او هیچ یک از اعتراضات پیش گفته را مطرح نکرده است. بلکه، 
انـکار او نسـبت بـه قیـاِس یادشـده، بـر مبنای این حقیقت اسـتوار اسـت که سـلطان، برِخـاف خداوند، 
[ شـود.122 اینکـه نویسـندۀ رسـاله، ایـن پاسـخ را به  ممکـن اسـت از عصیـان رعایـای خـود متأّثـر ]و ُمَتَضـّرر
کـی از اختـاف میـان  عنـوان پاسـخ و نقـد خـود در وهلـۀ دوم آورده اسـت123 ]و نـه در گام نخسـت[، حا

شریف مرتضی و نویسندۀ رساله در ترتیب اولویتهای استداللی و فرایندهای فکری است. 

)4( ِنکات فرقه ای 
برخی از جنبه های این رساله، نگرشی را از نویسنده نشان می دهد که بی تردید با گفتمان امامی سازگار 

و همخوان نیست: 

)4_1( نگارندۀ رسـاله نسـبت به برخی گروهها و اشـخاص، با نگرشـی مثبت، هرچند به میزانی متفاوت، 
سـخن می گویـد و حـال آنکـه ]هیـچ گاه[ در سـّنت امامـی، ُچنیـن نـگاه موافقـی در خصـوص آنهـا وجـود 

نداشته است: 

 ُچنین لحنی 
ً

ف« را با لحنی تکریمی و سـتایش آمیز به کار می برد،124 که معموال
َ
)4_1_1( او اصطاح »َسـل

ی در نگاشته های امامّیه _ نمی بینیم.
ّ
را در آثار سّید  مرتضی _ یا به طور کل

)4_1_2( افـزون بـر ایـن، در موضعـی از رسـاله، از صحابـه و تابعیـن و پیـروان و رهـروان طریـق آنها به نیکی 
یاد شـده اسـت125 که همۀ این اصطاحات، تعابیری اسـت بیگانه و ناسـازگار با میراث مکتوب امامّیه 

که غالبًا نگرشی منفی به این ادوار و اشخاص دارد.126 

ی که نویسنده با تکیه بر وثاقت  گرایی و فاصله از روح مکتب امامّیه را در رِوایات بسیار )4_1_3( این وا
ابوُهَریـره )د: 57 هـ .ق./ 676 ـ 677 م.(، صحابـی معـروف، در رسـاله نقـل کـرده اسـت نیـز می تـوان دیـد. 

، رسائل الشریف المرتَضی، ج 2، ص 232.   121. همو
، الملّخص فی أصول الّدین، صص 390 _ 391.   122. همو

، رسائل الشریف المرتَضی، ج 2، ص 232. 123.  همو
124. همان، ص 185. 

125. همـان، ص 187: ]»و العتـرة الطاهـرة مـن آل رسـول اهلل )ص( و صحابتـه و التابعیـن لهـم بإحسـان َسـلفنا و قادتنـا، و المتمّسـکون 
بُهدیهم من القرون بعدهم جماعتنا و أولیاؤنا«[.

یژه صص 96 _ 97.  یدّیه در باب صحابۀ پیامبر ])ص([«، به و ید: ُکلِبرگ، »برخی دیدگاه های ز 126. بنگر
(Kohlberg, Etan (1976b): “Some Zaydi views on the Companions of the Prophet”. Bulletin of the School of Oriental 

and African Studies 39:1: 96–97.).  
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به طور خاص ابوُهَریره نزد امامیان، از جمله شـریف مرتضی _ به سـبب دالیلی افزون بر دالیل کامی که 
ی از دیگر صحابه نیز معمول بوده است _ فردی بدنام تلّقی می شده است.127 برای تقبیح شمار

از  آن،  اسـتناد  بـه  نویسـنده  کـه  ، خلیفـۀ دوم، خاتمـه می یابـد  ُعَمـر از  واقعـه ای  ذکـر  بـا  رسـاله   )4_1_4(
بـا لحـاظ  قـرار دهنـد.128  توّجـه  را مـورد  بـه تکالیـف دشـوار  ُعَمـر  کنـش  وا خواننـدگان می خواهـد نمونـۀ 
دیدگاه هـای شـریف مرتضـی در بـاب صحابـه به طـور عـام،129 و شـخص ُعَمـر به طـور خـاص،130 به غایـت 

بعید به نظر می رسد که او برای ُعَمر ُچنین مرجعّیتی قائل شده باشد.

، از برخی اشخاص به سبب عاِلم بودنشان و همچنین به   )4_1_5( ِعاوه بر این، در رسالۀ مورد گفت وگو
دلیل اینکه در زمرۀ نخستین کسانی هستند که اّدعای آفرینش معاصِی بندگان توّسط خداوند را، انکار 
کرده انـد، تمجیـد شـده اسـت: ]»أن جماعـة ظهـر منهـم القـول بإضافة معاصـي العباد الی اهلل سـبحانه، و 
منالعلماء کان الحسـن ابن أبي الحسـن البصري مّمن نفی ذلك، و وافقه في زمانه جماعة و خلقکثیر
کلهـمینکـرونأنتکـونمعاصـيالعبـادمـناهلل، منهم معبد الجهني و أبو األسـود الدؤلـي و مطرف بن عبد 
اهلل و وهـب بـن منبـه و قتـادة و عمـرو بـن دینار و مکحول الشـامي و غیان و جماعـة کثیرة ال تحصی .«[. 
گرچه تمجید شریف مرتضی از برخی از این اشخاص، که حّتی ممکن است برِخاف عادات و رسوم  ا
ی در یک جا زبان به  ی امامّیه شمرده شود، قابل پذیرش و معقول به نظر رسد، بسیار بعید است که و

ّ
کل

مدح همۀ آنها گشوده باشد.131  

 )4_2( نشانۀ دیگر از وجود نگرش ناسازگار با گفتمان امامی در رساله، در این حقیقت نمودار است که 
نویسندۀ آن، هیچ گاه حّتی یکی از امامان شیعه را به عنوان امام ذکر نمی کند؛ اینکه از ]حضرت[ علی 

، رسائل الشریف المرتَضی، ج 3، ص 284. برای دیدگاه امامیان  یف مرَتضی، أمالی المرتضی، ج 2، صص 174 _ 175؛ همو 127. شر
ید برای نمونه به: شیخ َصدوق، الِخصال، ص 19؛ شیخ مفید، المسائل الصاغانیة، ص 78؛ شیخ  متقّدِم دیگر در این موضوع بنگر

مفید، اإلعام بما اتّفقت علیه اإلمامّیه ِمن األحکام، ص 23.  
یف مرَتضی، رسائل الشریف المرتَضی، ج 2، صص 246 _ 247.  128. شر

رسـائل الشـریف   ، 536؛ همـو خیـرة، صـص 495، 535 _ 
ّ

الذ  ، 130، 173؛ همـو ج 2، صـص 126 _  الشـافی فـی اإلمامـة،   ، 129. همـو
، شرح ُجَمل العلم والعمل، ص 235. المرتَضی، ج 1، صص 336 _ 343؛ ج 2، ص 251؛ همو

، رسـائل الشـریف المرتَضـی، ج 1، صـص 290 _ 291؛ ج 3، صـص 148  ، الشـافی فـی اإلمامـة، ج 3 صـص 272 _ 273؛ همـو 130. همـو
  .150 _

، رسـائل الشـریف المرتَضـی، ج 2، ص 179؛ بـرای مثـال، ُمَطـّرِف بـن عبـداهلل، کـه معروف اسـت در شـمار طرفـداران حضرت  131. همـو
رانۀ او در منابع اهل ُسـّنت، 

َ
ع( قرار نداشـته، یا حّتی او را دشـمن می داشـته اسـت. به ِعالوه، شـرح احوال های بسـیار تقدیس گ علی )

که در آنها هیچ اشـارتی به اعتقاد وی به عدم دخالت خداوند در معاصی انسـان نشـده اسـت، با در نظر گرفتن حّساسـیت بیش از 
 در آغاز ُچنین دیدگاهی نداشـته 

ً
حـّد ایـن موضـوع کـه اجـازۀ تسـاهل چندانـی در ایـن بـاب نمی دهد، بیانگر آن اسـت کـه او احتمـاال

یف مرَتضی با لحاظ این دو مسـأله، به ُمَطّرِف بن عبداهلل با نگرشـی مثبت اشـاره  داشـته باشـد،  اسـت. بنابراین، بعید اسـت که شـر
 او از طرفداران 

ً
چـه رسـد بـه اینکـه احتمـال رود دیـدگاه واقعی ُمَطّرِف دربارۀ قضاء و َقَدر الهی موافق با جبر باشـد نـه اختیار )احتماال

ید به: ابن َسـعد، الطبقات الکبری، ج 7، صص 141 _ 146؛ ابن ابی الحدید، شـرح نهج الباغة، ج  بارۀ او بنگر جبر بوده اسـت(؛ در
، اإلصابة  یخ اإلسـام، ج 6، صص 481 _ 483؛ ابن َحَجر 4، ص 94؛ َذَهبی، ِسـیر أعام الّنُباء، ج 4، صص 187 _ 195؛ َذَهبی، تار

، تَهذیب التهذیب، ج 10، صص 157 _ 158.    فی تمییز الصحابة، ج 6، صص 205 _ 206؛ ابن َحَجر
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ع[ در رسـاله نام برده شـده اسـت و به گفتار او تمّسـک جسـته شـده، نیز باید در سـیاق و زمینۀ تمّسک  [
به مرجعّیت صحابه لحاظ شود.132

)4_3( بعضـی عبـارات کلیشـه ای بـه کار رفتـه در رسـاله، بـا روح و فضـای فکـری مکتـب امامّیـه بیگانـه 
اسـت. یـک نمونـه، عبـارت »القـرآُن إماُمنـا« اسـت؛133 درسـت اسـت کـه می تـوان ایـن مـورد را اسـتعمالی 
، از اصطـاح »امام« به معنای »کتاب« لحاظ کرد،134 اّما ُچنین اسـتعمالی، نخسـتین  ، گرچـه نـادر ُمجـاز
انتخاب یک نویسـندۀ امامی نخواهد بود، چه رسـد به اینکه بخواهیم لحن تقریبًا جدلی و ضّد شـیعی 
ی، به بیان عقاید دینی خویش پرداخته  ، در سـیاقی که نویسـندۀ رسـاله به نحوی شـعار این عبارت را نیز

یم. است، در نظر آور

گـر کسـی همچنـان بخواهـد شـریف مرتضـی را نویسـندۀ رسـالۀ مـورد بحـث بشـمار آورد، نمی توانـد تمام  ا
جنبـۀ مشـکل آفریِن مربـوط بـه وابسـتگی فرقـه اِی محتمـل متـن را، کـه در سـطور پیشـین از آن بحث شـد، 
ی فضای رسـاله با عقاید و عادات شـیعی  گون ناسـازگار به سـادگی ناشـی از تقّیه بداند ]و مصادیق گونا
ی وجـود دارد: اّول از همـه، جایگاه  ی برِخـاف ُچنیـن پندار را براحتـی حمـل بـر تقّیـه کنـد[. دالیـل بسـیار
اجتماعـی شـریف مرتضـی، خصوصـًا بـا توّجـه بـه فـراز و فرودهـای مطلـوب زمانـه در دورۀ آل بویـه، او را از 
 ، ی )تقّیـه ای( مصـون می داشـت. دوم آن کـه، بـر اسـاس دیدگاههـای فقهـی خـود او ارتـکاب ُچنیـن کار
در ایـن موضـع، انجـام تقّیـه ُمجـاز نیسـت؛ زیـرا نویسـندۀ رسـاله، در آغـاز سـخنان خـود ابراز داشـته که در 
صـدد پاسـخ گویی بـه پرسـش جمعـی از مؤمنـان دربـارۀ مسـائل دینـی اسـت ]و طبعـًا در ایـن مقـام، تقّیـه 
گـر تقّیـه قابـل پذیـرش باشـد، شـیوۀ شـریف مرتضـی بـاز هـم بـه او اجازۀ  روا نیسـت[.135 سـوم آنکـه، حّتـی ا
انتخاب طریقی بهتر و طفره آمیزتر را برای بیان آنچه که او به عنوان یک عالم امامی قبول ندارد، می داد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه در متـِن حاضـر هیچگونـه زحمتـی _ یـا حّتـی تاشـی در ایـن مسـیر _ بـه منظـور 
مخفـی کـردن نگـرش متفـاوِت نویسـنده نسـبت بـه آنچـه کـه خوانـش نخسـتیِن متـن در ظاهـر امـر بیـان 

می کند، مشاهده نمی شود.136  

البّته این احتمال باقی می ماند که مخاطبان او در این رساله، افرادی غیر امامی باشند و شریف مرتضی 
بـرای متقاعـد کـردن آنهـا بدیـن سـبک از نگارش رو آورده باشـد؛ لکن سرگذشـت او هیچ گونه عاقه ای را 

یف مرَتضی، رسائل الشریف المرتَضی، ج 2، صص 241 _ 242.   132. شر
133. همان، ص 187.

، لسان العرب، ]ماّدۀ[: أ، م.م. 134. ابن منظور
خیرة، صص 562 _ 563 که وی مواضع جواز »تقّیه« 

ّ
یف مرَتضی، الذ ید به: شر گاهی از دیدگاههای او در باب »تقّیه« بنگر 135. برای آ

را به موارد اضطرار محدود ساخته است. 
یه( برای اجتناب  خیرة، صص 562 _ 563، بر معقولّیت و موّجه بودن توّسل به سخن مبهم و دو پهلو )تور

ّ
یف مرَتضی در الذ 136. شر

یه[ تنها ممکن است در قالب نحوۀ بیان خاّصی به نمایش  کید می کند. این گرایش ]یعنی استفاده از تور یح تأ از ارتکاب کذِب صر
درآید که با شیوۀ بیان مطالِب َسرراستی که در متن حاضر مشاهده می شود، بسیار متفاوت است.
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، بجـز در مـوارد مناظـره با عالمان آنها، نشـان  از سـوی او بـه مخاطـب قـرار دادن گروههـای مسـلمان دیگـر
نمی دهـد. افـزون بـر ایـن، ُچنیـن فرضی غیر قابل دفاع اسـت؛ زیرا شـهرت شـریف مرتضی بـه عنوان رهبر 
_ یا دسـت کم یکی از رهبران _ جامعۀ شـیعیان امامی، ُچنین شـگردی را در نظرِ این مخاطباِن مفروض 
نـی او در بـاب موضوعـات حّساسـی چـون وضعّیت 

َ
کارآمـد می سـاخت، به ویـژه بـا توّجـه بـه مواضـِع َعل نا

صحابه و مسألۀ امامت. 

 )5(مشکالتکتابشناختی
مرتضـی  شـریف  بـه  رسـاله  ایـن  انتسـاب  خصـوص  در  نیـز  کتاب شـناختی  و  َتراِجمـی  منابـع  بررسـی 

تردیدهایی جّدی ایجاد می کند: 

)5_1( برای مثال، نشانۀ دیگری که احتمال ِاسناد نگارش این رساله را به سّید  مرتضی تضعیف می کند 
« بـه عنوان کتابی مختّص به تفسـیر  َظر آن اسـت کـه نویسـنده، بـه یکـی از کتابهـای خـود با نام »َصفـَوُة الّنَ
آیـات متشـابِه مـورد بحـث اشـاره کـرده اسـت که این ارجاع نشـان می دهد کتاِب یادشـده، اثـری مفّصل و 
معروف بوده اسـت. اّما این عنوان، نه در گزارش های موجود از فهرسـت آثار شـریف مرتضی آمده اسـت، 
ی در  و نـه خـود او در آثـار مختلفـش از ُچنیـن تألیفـی سـخن بـه میـان آورده اسـت، بـا اینکـه می دانیـم و
نوشـته های خویـش عـادت بـه ارجـاع بـه دیگـر آثارش با ذکـر نـام دارد.137 همچنین، مضمـون هیچ یک از 
خیره که دربردارندۀ 

ّ
ص و الذ

َ
ّخ

َ
آثارش، متناسب با این اشاره و اثر یادشده نیست. دو کتاِب مکّمِل الُمل

بحثی مفّصل در باب فاعلّیت انسان است، با توّجه به محتوایشان که با سخن نویسنده مطابق نیست، 
، تنها  نمی توانـد در اینجـا منظـور باشـد؛ افـزون بـر این حقیقت که شـریف مرتضی به طور مکّرر بـه این آثار
 » َظر با همین نامهای معروف خودشان ارجاع داده است؛138 در نتیجه، بعید است که عنوان »َصفَوُة الّنَ
« کتابـی اسـت غیـر  َظـر گـر فـرض کنیـم »َصفـَوُة الّنَ کنـون ا خیـره باشـد. ا

ّ
ـص یـا الذ

َ
ّخ

َ
نـام دیگـری بـرای الُمل

خیـره[، و بـا ایـن حـال بخواهیـم نـگارش آن را بـه شـریف مرتضـی نسـبت دهیـم، بـا دو 
ّ

ـص و الذ
َ
ّخ

َ
از ]الُمل

پرسش روبرو می شویم:

 )5_1_1( نخسـت آنکـه چـرا سـّید  مرتضـی برِخـاف عـادت خویش، در پاسـخ هایش به پرسشـهای مربوط 
خیره یاد می کند، خوانندگان را هیچ گاه از 

ّ
ص و الذ

َ
ّخ

َ
[ کـه در آن مواضع از الُمل ]بـه مبحـث قضـاء و َقـَدر

گاه نمی سازد؟ وجود کتابی به نام َصفَوُة الّنََظر در این باب آ

، رسـائل الشـریف المرتَضی، ج 1، صص 84، 122، 128، 131، 310، 311، 315، 330،  ، المسـائل الناصرّیات، ص 442؛ همو 137. همو
ج 3، ص 81، 85، 87، 90، 109، 111، 117، 136، 149،  ج 2، صـص 317، 339؛  336، 338، 363، 371، 379، 390، 412، 419؛ 
یـه األنبیـاء، صـص 277،  ، تنز ، الُمقِنـع فـی الَغیبـة، صـص 31، 36، 61، 71، 73؛ همـو 254؛ ج 4، ص 21، 74، 36، 131، 352؛ همـو

.351 ،349 ،307
یـد: همـان، ج 1، صـص 143، 363، 376، 390؛ ج 3، صـص 81، 333؛  ، رسـائل الشـریف المرتَضـی، ج 2، ص 224؛ بنگر 138. همـو
یعـة إلـی أصـول الشـریعة، صـص 393، 395، 396  کـه َسـّید مرَتضـی پـس از بحـث از پرسشـهای مشـابه، خواننـده را بـه  ، الذر همـو

ص به عنوان مهمترین اثر مرتبط در این زمینه ارجاع می دهد.
ّ
َخ

َ
الُمل
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ص 
َ
ّخ

َ
 )5_1_2( دوم آن که، چرا نویسـندۀ َصفَوُة الّنََظر و إنقاُذ الَبَشـر ِمَن الَجبر و الَقَدر، به هیچیک از الُمل

خیره اشاره ای  نکرده است؟
ّ

و الذ

البّته باید اذعان کرد که این استدالل آخر با سه مشکل روبروست:

 argumentum ex( سـکوت«  از  اسـتدالل  »مغالطـۀ  از  مصداقـی  واقـع  در  اسـتداللی،  ُچنیـن  نخسـت:   
silentio( اسـت ]ایـن مغالطـه زمانـی انجـام می گیـرد کـه سـکوت فـردی، دلیلـی کافـی برای نتیجـه گرفتن 
گـزاره ای قطعـی تلّقـی شـود، در حالـی کـه لزومـًا ارتباطـی منطقـی بیـن آن سـکوت و آن گـزارۀ قطعـی وجـود 
نـدارد )عـدم البیـان أو عـدم الوجـدان ال یـدل علـی عـدم الوجـود(. در اینجـا هـم از عـدم یادکـرد نویسـنده 
خیـره در رسـاله، نتیجـه گرفتـه شـده کـه نویسـندۀ رسـاله به طـور قطـع همـان نویسـندۀ 

ّ
ـص و الذ

َ
ّخ

َ
از الُمل

خیره نیست[.
ّ

ص و الذ
َ
ّخ

َ
الُمل

خیـره هنـگام نـگارش رسـالۀ مـورد بحـث )َصفـَوُة الّنََظـر( هنـوز 
ّ

ـص و الذ
َ
ّخ

َ
 دوم: احتمـال مـی رود کـه الُمل

تألیف نشده بوده باشند.

«، عنوانی ابتدائی برای یکی از آثار شریف  َظر سوم: این احتمال نیز قابل طرح است که عنوان »َصفَوُة الّنَ
کنون با نام دیگری معروف است. مرتضی باشد که ا

 بـه هـر حـال، اسـتدالل یادشـده بایـد بـا چالش هـای پیش گفتـه در چارچـوب محدودیتهـای اّطاعـات 
کنونـی روبـرو شـود. ایـن اسـتدالل، بـا توّجـه بـه ارجاعاتـی کـه اغلب شـریف مرتضـی در آثارش بـه تألیفات 
ی که در آنها هـم از َصفَوُة الّنََظر هیچ نامی  یـخ نـگارش متأّخـرِ برخـی از آثار و خویـش داده اسـت و نیـز تار
یابـی منطقـی صّحـت انتسـاب رسـالۀ إنقـاذ  بـرده نشـده اسـت، همچنـان طریقـی اسـت مطمئـن بـرای ارز
الَبَشـر به نویسـنده اش. احتمال خطا البّته وجود دارد، اّما این واقعّیت که نه در این رسـاله از هیچ یک از 
آثار شناخته شدۀ شریف مرتضی اسم برده شده است، و نه در هیچ یک از آثار سّید  مرتضی از این رساله 
سـخنی رفته، به انضمام این حقیقت که وقتی نویسـندۀ رسـاله خوانندگان را به آثار خود ارجاع می دهد 
ی که در فهرسـت تألیفات شـریف مرتضی قرار داشـته باشـد، هیچ یاد نمی کند، آن احتمال خطا  از آثار

را کاهش می دهد.

)5_2( همچنـان بایـد ایـن احتمـال را نیـز در نظـر گرفت که رسـالۀ مورد بحث، در نخسـتین سـالهایی که 
گر سـّید  مرتضی این رسـاله را  یـده بـوده، نوشـته شـده باشـد. ا شـریف مرتضـی بـه تألیـف آثـارش دسـت یاز
در آغازین سـالهای حیات علمی خود نوشـته باشـد، در این صورت، می توان فرض کرد که سـایر آثارش 
ی را در  پس از رسـالۀ إنقاذ الَبَشـر به رشـتۀ تحریر درآمده باشـد، در نتیجه، این امر می  تواند عدم اشـارۀ و
ایـن رسـاله بـه اثـری دیگـر از خـودش، توجیـه کنـد. ُچنیـن فرضیـه ای، مشـکل پیشـگفتۀ تفـاوِت سـبک و 
اصطاحـات ایـن رسـاله بـا سـایر نگاشـته های شـریف مرتضـی را هم می توانـد توجیه کند، بدین سـان که 
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می تـوان فـرض کـرد کـه به طـور منطقـی، سـبک نگارشـی و زبـان و مصطلحـات مرَتضـای جـوان بـا سـبک 
ی در دوران بعـدی اش متفـاوت باشـد، حّتـی متفـاوت بـا کتـاب الشـافی139 کـه از نخسـتین آثـار  و زبـاِن و
شـریف مرتضـی اسـت و سـبک و مجموعـۀ اصطاحـات به کاررفتـه در آن، فاصلـۀ قابـل ماحظـه ای بـا 
رسـالۀ مزبـور دارد. اّمـا ایـن احتمـال را نیـز می تـوان با توّجه به کتابشناسـی آثار شـریف مرتضی با اطمینان 
گرد او محّمد بـن محّمد  ی نهـاد. نخسـتین فهرسـت آثـاِر شـریف مرتضـی که بر دسـت شـا خاطـر بـه کنـار
ی )د: 443 ه .ق./ 1051 م.(140  فراهم آمده اسـت و در شـعبان سـال 417 ه . ق. به تأیید خود سـّید   ُبصَرو
یخ نوشته بوده است و در مجموع، نام 57  ی است که تا این تار ی اسامی تمام آثار مرتضی رسیده، حاو
اثر را دربردارد.141 اّما در این فهرست، نام هیچ یک از دو رسالۀ إنقاذ الَبَشر و َصفَوُة الّنََظر قید نشده است. 
بسیار بعید است که شریف مرتضی ازقلم افتادِن دو اثر نخستین خودش را، که یکی از آنها، یعنی َصفَوُة 

گردش یادآور نشده باشد.142 الّنََظر، ظاهرًا نگاشتۀ مبسوطی هم بوده است، به شا

)5_3( همچنین باید توّجه داشـت نخسـتین مأخذی که إنقاذ الَبَشـر را در فهرسـت آثار شـریف مرتضی 
درج کـرده اسـت، َمعاِلـم العلمـای ابـن شهر آشـوب )د: 588 هـ .ق./ 1192 م.( اسـت. در فهرسـتی کـه ابـن 
شهرآشوب از تألیفات سّید  مرتضی ارائه کرده است، نام این رساله به عنوان آخرین اثر ذکر شده و پیش 

ک با رسالۀ إنقاذ الَبَشر دارد: از آن، نام رسالۀ الُحدود و الحقائق درج گردیده که دو وجه اشترا

نخسـت آنکـه، عنـوان رسـالۀ الحـدود و الحقائـق نیـز در هیـچ فهرسـتی از آثـار شـریف مرتضـی تـا پیـش از 
َمعاِلم العلمای ابن شهر آشوب نیامده است.

 دوم آنکـه، محتـوای الحـدود و الحقائـق از حیـث نسـبتش بـا آثـار موّثِق سـّید  مرتضی حّتی از إنقاذ الَبَشـر 
نیز مشکل آفرین تر است.143 

یرا او تقریبًا در همۀ آثارش به این کتاب  یف مرَتضی به طور قطع نخستین کتاب کالمِی بازمانده از او است؛ ز 139. کتاب الشافِی شر
یعة إلی أصول  ، الذر خیرة، ص 409، همو

ّ
، الذ یف مرَتضی، تنزیه األنبیاء واألئّمة، صص 300، 307؛ همو ید: شر ارجاع می دهد. بنگر

خیره اشاره کرده است که _ چنان که 
ّ

الشریعة، ص 431. َسّید مرَتضی در کتاب فقهِی المسائل الناصرّیات، ص 442، به کتاب الذ
دیدیم _ در این کتاب اخیر به الّشافی ارجاع داده است. 

یـخ بغـداد، ج 3، صـص 355 _ 356؛ امیـن، أعیـان الشـیعة، ج 9، ص 404؛ خوئـی، معجـم  بـارۀ او نـگاه کنیـد بـه: بغـدادی، تار 140. در
رجال الحدیث، ج 15 ، ص 323.  

یاض العلمـای میـرزا عبـداهلل اصفهانـی انتشـار یافـت )ج 4، صـص 34 _ 39( کـه در آنجـا  141. ایـن فهرسـت نخسـتین بـار در کتـاب ر
یراسـت دیگر  یف مرَتضی اسـت، استنسـاخ می کند. و یسـنده اّدعـا می کنـد ایـن متـن را از روی نسـخه ای کـه بـه خـّط ُبصـَروی و شـر نو
: دیوان شـریف المرتَضی، ج 1، صص 126 _ 132 به  یراسـت در این فهرسـت تصحیح حسـین محفوظ نسـخه ای از آن اسـت؛ این و
یراسـت تقریبًا یکسـان اسـت وفقط تفاوت هایی اندک، که شـاید ناشـی از بدخوانی نسـخه باشـد، میان  چاپ رسـیده اسـت. هر دو و

آن دو وجود دارد.  
142. علی رغم جست و جوهای مداوم درمنابع مختلف، هیچ اثری با این نام نیافتم.  

یف از اصطالحـات موجود در الحدود و الحقائق شـد  143. بـه عنـوان یـک راهنمـای اّولیـه، راقـم ایـن سـطور موّفـق به شناسـایی 27 تعر
یـف روشـنی کـه َسـّید مرَتضـی از همیـن اصطالحـات در آثار دیگرش ارائه کرده اسـت، تفاوت دارد. البّتـه این، صرف نظر از  کـه بـا تعار

یف مرَتضی دارد.  مغایرتهایی است که این رساله از حیث َسبک نگارش و پاره ای مفاهیم با سایر تألیفات شر
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کتابنامه:

شرح نهج البالغة، عبدالحمید بن ِهبة اهلل )ابن ابی الحدید(، تصحیح: محّمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دار إحیاء الكتب 
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