
  
  
  
  
  

نقدي بر کتابِ سير تطورّ کالم شيعه  
  تاريخِ کالم يا تاريخ نگاريِ کالمي؟

 مالک شجاعي جشوقاني  
  

1 بيش از همه  1. شايد بتوان گفت که در ميان عالمان ديني روزگار ما، مرحوم مطهري،ّ
متوجه فقدان نگاه تاريخي به مباحث علوم اسالمي ـ بهويژه فلسفه و کالم ـ شده بودند و مي

کوشيدند تا در پژوهشهاي خود، اين نقيصه را جبران کنند. اين توجه هوشمندانه که در واقع 
نوعي آسيبشناسي مطالعات ديني از منظر آن بزرگوار بود، مرحوم مطهري را به نگارش و 
بازخواني تاريخ فرهنگ اسالميِ و بهويژه تاريخ فلسفه و کالم اسالمي، سوق داد. عمدة آثار 
کالمي ايشان همچون عدل االهي، مجموعة 6 جلدي جهانبيني توحيدي، انسان و سرنوشت و 
آثار فلسفياي چون اصول فلسفه و روش رئاليسم، شرح مبسوط منظومه، نقدي بر مارکسيسم 
و... همگي رنگ و بوي تاريخ خاصي دارند که در آثار ديگر عالمان حوزوي روزگار مطهري ـ 
و حتي روزگار ما ـ به زحمت ميتوان نظير و شبيهي براي آن يافت. اين نگاه تاريخي نه فقط 
در نوع چينش و اراية مطالب کالمي و فلسفي، بلکه حتي در «تعريف» مطهري از مفاهيم 

کليدي و نوعِ «استداللهايي» که ارايه کرده، تأثير خود را بر جاي گذاشته است.2  
2. با اينکه مطهري متوجه غيبت نگاه تاريخي در ميان عالمان مسلمان شده بود و مي
کوشيد تا به رفع اين نقيصه همت گمارد، به تأمل جدي در «چرايي» اين فقدان نگاه تاريخي 
نپرداخت. نه ايشان ـ که حتي امروز، سه دهه بعد از طرح اين مبحث توسط استاد مطهري ـ 
اين پرسش، طرح جدي خود را نيافته است.3 براي اين «غفلت»، «غيبت» يا «عدم توجه» به 
تاريخ و نگاه تاريخي، ميتوان از داليل و علل گوناگون فلسفي، کالمي، تاريخي، 

                                                 
شـيعه، نوشـتة محمدصـفر جبرئيلـي، کالم تطوّر سير ش 157؛ آبان 1389. اين مقاله، نقدي است بر کتاب دين؛ ماه * کتاب

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 1389.  
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جامعهشناختي و... سخن گفت. در ميان داليل فلسفي، ميتوان به علمشناسي عالمان مسلمان ـ 
که عمدتاً متأثر از علمشناسي ارسطويي است ـ اشاره کرد که در آن؛ قضاياي علمي، قضاياي 
«کلي و ضروري»اند که فرازماني ـ مکاني و لذا غيرتاريخياند و اينکه در ردهبندي علومِ 
پذيرفتهشده در تمدن اسالمي، تاريخ مرتبهاي فروتر از علوم ديگر ـ حتي شعر ـ دارد چرا که 

موضوع اين رشتة علمي، «جزئيات» است.4   
در کنار نگاه فلسفي ـ علمشناختي فوق ميتوان از اين پيشفرض کالميِ تلويحي در آثار 
انديشمندان مسلمان هم سخن گفت که به باور آنان، آموزههاي ديني «ثابت»اند و آنان را با 
«سياليّت» و «تغيير» و «تاريخ» کاري نيست و اين پيشفرض کالمي، مجالي به تتبعّ تاريخي در 
«ثاتبات» اعتقادي نخواهد داد. البته اين نکته هم گفتني است که حتي در مغربزمين، از 
روشنگري قرن هجدهم و به طور خاص در فلسفة هگل و بعدها در فلسفة معاصر غربي ـ 
حوزههايي چون هرمنوتيک، پديدارشناسي، تبارشناسي و... است که نگاه تاريخي و 
تاريخنگاري فلسفهها و فرهنگها به مفهوم جديد آن آغاز شده و طوفان تاريخيگري وزيدن 

گرفته است.  
3. حاصل آنکه پرداختن جدي به اين پرسش و پرسشهايي نظير آنکه «چرا ما نتوانستهايم 
تاريخِ فلسفه و فرهنگِ خودمان را بنويسيم و اسالمشناسان غربي ـ و حتي عرب ـ پيشگامان و 
استادان ما در اين حوزه بودهاند؟»، نخستين گام براي برونرفت از وضعي است که در بهترين 
حالت، «تقليد»، «تکرار» و يا «ترجمهاي» آشفته از آثار آنان است. طنز داستان اينجاست که 
اسالمشناسان فوقالذکر، در چارچوب مبادي و مقاصدي فکري، فرهنگي، تاريخي و حتي 
سياسي خود به تاريخنگاري انديشة اسالمي پرداختهاند و ما ـ همچنان غافل و مقلّد ـ به 
تفاسيري عجيب و موهوم از کار و بار فکري آنان ميپردازيم؛ فيالمثل آثار «هانري کربن» در 
تاريخ فلسفة اسالمي و احياي فلسفة اشراق را کوششي متکلمانه در جهت دفاع از آموزههاي 
«معنوي» و «اسالمي ـ شيعي» در جهان غربزدة کنوني ميدانيم و نميدانيم که کربن در زمينه 
و زمانة فکري ـ فرهنگيِ اروپايِ قارّهايِ قرن بيستم5 ميزيسته و معضل اصلي زمانة خود را 
«نيهيليسم مابعدالطبيعي» و پروژة فکرياش را، آگاهانه در تقابل با «اصالت تاريخ»6 هگلي، 
تعريف ميکرد و اگر هم به فلسفة اسالمي و «مشرقي» توجهي داشت، ذيلِ دغدغهها و مسائل 
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فکري فوقالذکر، قابل فهم7 است. نگاه اجمالي به «تاريخ فلسفه اسالمي»8 اي که او نگاشته و 
ميزان اهميتي که براي جريانهاي فکري مختلف قائل است، نشان ميدهد که او با چشم 
«مسألهمحور» به تاريخنگاري فلسفة اسالمي ميپرداخت و راه او از کساني که به تتبعات ماللِ
آور ادبي ـ تاريخي و نسخهشناسانه در فلسفة اسالمي ميپردازند، جدا بود. اين مقدمة طوالني 
را براي طرح اين نکته آوردم که انتظار ميرود، هر نوع تاريخنگاريِ «معاصر» از فلسفه و کالم 
و به طور کلي،ّ انديشة ديني نبايد در غفلتِ «کامل» از اين تحوالت نگاشته شود. انتظاري که با 

سيري انتقادي در «سير تطور کالم شيعه» برآورده نميشود.  
4. در زبانهاي اروپايي9 (به طور خاصّ آلماني و انگليسي) و عربي، آثار متعددي به 
تاريخنگاري کالم اسالمي و شيعي اختصاص دارند؛ آثاري چون فلسفه و کالم اسالميِ 
(مونتگمري وات)، کالم و جامعه (فان اس)، فلسفه علم کالم (ولفسن)، آراء کالمي شيخ مفيد 
از حسن  الثورة الي العقيدة من (مکدرموت) و در زبان عربي ـ جهان اهل سنت ـ آثاري چون
در کالمي انديشههاي تاريخ از احمد محمود صبحي و الکالم علم في حنفي در پنج جلد،
از عبدالرحمن بدوي10 و... اما در زبان فارسي «تحقيقي مستقل و نظاممند که سير تطوّر  اسالم
کالم شيعي را بحث کرده باشد» نميتوان سراغ گرفت. توجه به همين خالء فرهنگي ـ فکري 
را بر آن داشته تا به تاريخنگاري مسائل کالمي  شيعه کالم تطور سير است که مؤلّف کتاب
شيعه بپردازد. البته صرفِ پر کردنِ يک خأل آکادميک و فکري، انگيزة اصلي مؤلّف نبوده بلکه 
«غفلت از نگاه تاريخي به مباحث کالمي» که گاه موجب «خدشه در برخي مسائل اعتقادي» که 
مهمترين آن «امامت» است شده، مؤلّف کتاب را در نگاشتن اثري تاريخي در کالم شيعي، 

مصممّتر ساخته است (ص 28).  
5. اين کتاب، عهدهدار بحثِ تطور کالم شيعي از عصر غيبت تا زمانه خواجه نصيرالدين 
طوسي (قرن چهارم تا هفتم هجري) است. همينجا و به عنوان يک نقد ساختاري بايد گفت 
که عنوان کتاب، مناسبتي با محتوا و فصول کتاب ندارد.(نسبت عنوان کتاب و مطالب کتاب به 
تعبير منطقدانان، عام و خاص مطلق است)، به نظر ميرسد که عنوان مناسب براي کتاب، 

«تطور نظرية امامت شيعي» و نه تطور کالم شيعه است.   
البته مؤلف،ّ در ابتداي کتاب آورده که «از ابتدا، متوجه گستردگي و حجم کار خود» نبوده 
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است و «تصويب عنوان» ايجاب کرده تا چنين عنواني براي چنان محتوايي ـ ولو بلغ ما بلغ ـ 
انتخاب شود (ص 28). کتاب در دو بخش کلي تنظيم شده است؛ بخش اول که به کليات 

اختصاص دارد و به منزلة مقدمة بخش دوم است در قالب سه فصل ارائه شده است؛  
1ـ1. کالم اسالمي (نامگذاري کالم، تعريف، موضوع، غايت و روشهاي علم کالم) (صص 

44 ـ 35)  
1ـ2. کالم شيعي (مذاهب و فرق شيعه، نقش تشيع امامي در تفکر ديني، دورههاي تاريخ 
کالم شيعي از جهت تحول ساختاري [در 8 مرحله] و از جهت رويکرد کلي [در سه رويکرد 
نصگرايي، عقلگرايي تأويلي و خردگرايي فلسفي] و طرح کالم شيعي در قالب 5 مدرسه 

کالمي قم، بغداد، نجف، ري و حلّه صص 84 ـ 45).  
1ـ3. ويژگيهاي کلي دوران مورد بحث (از عصر غيبت تا خواجه نصير، مباحثي چون 
سرآغاز و تداوم غيبت امام، تدوين جامع از کالم اماميه، رشد چشمگير شيعه با روي کارآمدن 

آل بويه، اختالفات و رقابتهاي فرقههاي کالمي، و فراز و فرود معتزله) (صص 92 ـ 85).   
بخش دوم که مهمترين قسمتِ کتاب است در قالب سه فصل، به شرحِ مبسوط، تحليل و 

نقادي رويکردهاي سهگانه در کالم شيعي يعني؛   
(1): رويکرد نصگرايي کساني چون علي بن عبداهللا وصيف، کليني، شيخ صدوق و 

رضيالدين ابنطاووس (صص 145 ـ 93)  
(2): رويکرد عقلگراييِ تأويلي کساني چون ابنقبه رازي، شيخ مفيد، سيدمرتضي، ابوالفتح 

کراجکي، شيخ طوسي و عبدالجليل قزويني رازي ( صص 272 ـ 147)  
(3): رويکردِ خردگرايي فلسفي کساني چون ابوسهل اسماعيل نوبختي، ابومحمد نوبختي، 
ابواسحاق ابراهيم بن نوبخت و خواجه نصيرالدين طوسي (صص 350 ـ 273) پرداخته است.   
کتاب با خاتمه و نتيجهگيري و کتابنامة کتابها، مجالت، مقاالت و فهرست آيات و 
روايات و نماية اعالم و کتب پايان مييابد (صص 407 ـ 351). اين کتاب، در دهمين دورة 

کتاب سال حوزه (1387) به عنوان اثر برگزيده، انتخاب شده است.  
6. اين کتاب، نخستين اثر به زبان فارسي است که به تاريخنگاري کالم شيعي با تمرکز بر 
مسائل آن پرداخته و کوشيده تا با استفاده از منابع قديم کالمي و برخي تفاسير معاصر از کالم 
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اسالمي (شهيد مطهري، آيتاهللا جوادي آملي و...)، ضمن ايضاح مفهوميِ پارهاي اصطالحات 
کليدي، همچون «نصگرايي»، «عقلگرايي تأويلي» و «خردگرايي فلسفي»، به دورهبندي 
جديدي از تاريخ کالم شيعي (از جهت ساختار، رويکردها و مدارس کالمي) بپردازد. نگاهي به 
کتابنامة پاياني کتاب (صص 388 ـ 355) نشانگر تتبعِ قابل مالحظة مؤلّف کتاب است که 
کوشيده تا با بهرهگيري از 356 کتاب عربي و فارسي و 60 مقاله ـ مشتمل بر کتب کالسيک 
کالمي شيعه همچون آثار صدوق، مفيد، شيخ طوسي و... تحقيقات معاصران ـ به ارائة تصويري 
تاريخي از حيات کالمي شيعه بپردازد. اينهمه نقاط قوت کتاب در کنار ديگر نقاط قوتي است 
که خواهيم گفت. اگر محدوديت «زباني» نويسنده نبود، محقق اين اثر ميتوانست با بهرهگيري 
اسالم دايرةالمعارف از پژوهشهاي کالمي به زبانهاي اروپايي11 ـ بهويژه آثاري چون

(همان) ـ بر غناي کمّي و کيفي کار خود بيافزايد.  قرآن دايرةالمعارف (انتشارات ليدن هلند) و
حسنِ ديگر اين اثر آن است که مؤلف،ّ صرفاً به توصيف و تحليل کالم شيعه، اکتفا نکرده و به 
مناسبت، به بحث تطبيقي در باب کالم شيعه و کالم اهل سنت (بهويژه کالم معتزلي) پرداخته 
است. فيالمثل در بحث از «نصگرايي» شيعي به تفاوت آن با نصگرايي اهل حديث پرداخته 
و زواياي گوناگون آن را از حيث فکر، انديشه، گستره و عموميت به بحث گذاشته است 
(صص 115 ـ 113). اوج مباحث تطبيقي، به بحث از استقالل کالم شيعه از کالم معتزلي و 

بيان آراء مختلف در اين باب اختصاص دارد. (صص، 146 و 91 و 196 و 231...)   
7. از ديگر نقاط قوت کتاب آن است که خوانندة فارسيزبان، براي نخستين بار با گزارشي 
مستند، موضوعي و دست اول از کتب کالمي شيعه مواجه ميشود. مؤلّف کتاب، ضمن بحث 
از سير تاريخي مسائل کالمي و در نقل آراء متکلمان شيعه ـ عمدتاً در پاورقي کتاب ـ عين 
عبارات عربي متون کالمي شيعه را نقل و گزارش کرده که به يک معنا مخاطب را با 

کتابشناسي اجماليِ کالسيکهاي کالم شيعه آشنا ميکند.  
(پاورقي صفحات 41، 69، 103، 104، 106، 110، 117، 124 و...)  

8. نويسندة کتاب، به نقادي برخي ديدگاههاي مشهور در تاريخ کالم شيعه پرداخته که اهم 
آن بدين قرار است؛   

و اثرپذيري شيخ  التوحيد 8 ـ 1ـ نقادي ديدگاه مارتين مکدرموت در باب تاريخ تأليف
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صدوق از معتزله و دربار آلبويه (صص 134 ـ 130).  
به شهر حمص  التقليد من المنقذ 8 ـ 2. نقد ديدگاه مشهور در انتساب حمصي مؤلّف

سوريه و تبيين انتساب قطعي او به ري (ص 267).  
قديمترين و اولين کتاب کالمي شيعه در دسترس  الياقوت 8 ـ 3. نقد اين ديدگاه که کتاب

است و ارائه قرائني در اثبات ارتباط آن به قرن پنجم و بعد از آن.   
به شيخ مفيد و ارائة قرايني در ردّ آن  االعتقاديه النکت 8 ـ 4. نقد ديدگاه غالب در انتساب

(صص 183 ـ 181).  
8 ـ 5. نقد ديدگاه آقاي سيدحسين مدرسي در کتاب مکتب در فرآيند تکامل دربارة عقيدة 

ابنقبه در باب اوصاف امام (صص 173 ـ 169).  
. نقد ديدگاه مرحوم مظفر و آيتاهللا جوادي آملي در تصريح به دليل عقل براي  8 ـ 6
الفوائد کنز کراجکي (م 449) در تقدم اثبات و السرائر اولين بار توسط ابنادريس (595 هـ) در

بر ابنادريس (ص 188).  
8 ـ 7. نقد ديدگاه ابننديم، شيخ طوسي و شهيد مطهري در تقدم علي بن ميثم تمار در 

تدوين کالم شيعي.  
9. عالوه بر نکات انتقادي فوق، اين کتاب به طرح مباحثي نو در زمينة ابعاد تاريخي کالم 

شيعه پرداخته که در نوع خود بيسابقه است؛  
9 ـ 1. نويسنده براي نخستين بار در زبان فارسي، به اراية سير تاريخي کالم شيعه در قالب 
ادوار و مراحل تاريخي از دو منظر ساختاري و رويکردي، پرداخته است. نويسنده، تاريخ کالم 

شيعي را به لحاظ ساختاري در قالب 8 مرحله مطرح کرده است؛  
مرحلة تکوين (عصر پيامبر اکرم(ص)، مرحلة گسترش (پس از رحلت پيامبر اکرم(ص) تا 
اوايل قرن دوم هجري)، مرحلة تدوين موضوعي (قرن دوم و سوم هجري)، مرحلة تبيين و 
تنظيم موضوعي (قرن سوم و چهارم)، مرحلة ساختارمندي (قرن پنجم و ششم)، مرحلة تحول 
و تکامل (قرن هفتم و هشتم)، مرحلة شرح و تلخيص (قرن نهم تا چهاردهم) و مرحلة 
اصالحگري و پويايي (نيمة دوم قرن چهاردهم و بعد). اين تقسيمبندي ـ خواه با آن موافق 
باشيم يا نباشيم ـ ما را در فهم منحنيِ تاريخي کالم شيعي و تحوالت آن، ياري خواهد داد. 
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نويسنده به صرفِ اراية ساختاري کالم شيعي ـ در بَسط تاريخي آن ـ اکتفا نکرده و به طرح 
تاريخ کالمي شيعي در قالب سه رويکرد عمده پرداخته است؛ رويکردهاي سهگانة سخنگرايي، 
عقلگرايي تأويلي و خردگرايي فلسفي و طرح اين رويکردها در قالب 5 مدرسه کالمي (قم ـ 

بغداد ـ نجف ـ ري ـ حله)  
9ـ2. کتاب، به اراية نموداري از فهرست آثار کالمي ـ از قرن سوم تا پنجم هجري ـ و 
تحليل آن (در صفحات 58 ـ 56) پرداخته است. نمودار اول (ص 56)، به وضع کالم شيعي در 
قرن سوم در قالب 5 شاخصِ (امامت ـ توحيد ـ رديهّ ـ جامع و مباحث ديگر) پرداخته است. 
(جلد  المتکلمين طبقات بر اساس اين نمودار که برگرفته از اطالعات کتابشناختي آثاري چون
است، سهم عمدة کاوشهاي  الشيعه تأسيس و طوسي شيخ فهرست نجاشي، رجال 1 و 2)،
کالمي شيعه در قرن سوم هجري، به بحث امامت اختصاص داده شده است. ردّيهنويسي، رتبة 
دوم را دارد و بحث از توحيد، مباحث ديگر و جوامع کالمي، رتبههاي بعدي را ـ به لحاظ 
نويسيها هم در دو حوزة  کمّي ـ به خود اختصاص دادهاند. نکتة جالب آن است که عمدة رديهّ
توحيد و امامت بوده است. منحني تأليفات کالمي در قرن چهارم هم مشابه قرن سوم است با 
يک تفاوت که مباحث توحيد رتبة دوم و ردّيهنويسي رتبة سوم را دارد. اين نمودار در قرن 
پنجم، وضع متفاوتي نسبت به قرن سوم و چهارم پيدا ميکند. در اين قرن عمدهترين تأليفات 
به بحث از امامت اختصاص دارد ولي در رتبة بعدي به ترتيب، مباحثِ ديگر، جوامع کالمي، 
نويسي و توحيد، قرار دارد. در قرن پنجم، جريان کالم شيعي بيشتر به سمت تدوين  رديهّ
نويسي و طرح مباحث کالمياي غير از امامت و توحيد، حرکت ميکند.  جوامع کالمي، رديهّ
کثرت تدوينهاي موضوعي در قرن سوم و چهارم نسبت به قرن پنجم و يا جامعيّت مباحث 
کالمي در آثار مربوط به قرن پنجم در قياس با دو قرن پيشين، گواه آشکار بر ساختارمندشدن 
کالم در آن قرن است. چنانکه اهميت محوري مبحث «امامت» در هر سه قرن و بهويژه چهارم 

آشکار است.  
  

10. برخي مالحظات انتقادي  
10ـ 1. از کاري که به تايخنگاري کالم شيعه ـ آنهم با چنين گسترة زماني وسيعي ـ 
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اختصاص دارد، انتظار ميرود تا در مقدمة آن به بحثِ روششناسي و مباني و مقوالت تاريخ
نگارياي که به کار گرفته شده ـ و مفروض و مسلمّ نويسنده محترم است ـ پرداخته شود. 
امروزه و با تحوالت جدي در حوزة روششناسي مطالعات تاريخي و فلسفه تاريخ، بحث از 
عينيّت (objectivity) تاريخي و اينکه مورخ در گزارش تاريخي خود تا چه حدّ متأثر از 
عاليق شخصي، اعتقادي، زباني، فرهنگي و... است، به مضمون يا يکي از مضامين محوري در 
روششناسي مطالعات تاريخي، تبديل شده است.12 به نظر ميرسد، مؤلّف محترم به جهت بي

توجهي به دشواريهاي مفهومي و روششناختياي که توّجه به آن شرط هر نوع تاريخنگاري 
در روزگار ماست، و بهرغم نقاط قوت اين اثر، نتوانستهاند به روايت عينيّ ـ و حتياالمکان 
فارغ از پيشداوريهاي خاصّ کالمي ـ از تاريخ کالم شيعي بپردازند. البته اين بدان معنا نيست 
که ما با چالشهاي جدّياي که ـ بهويژه از اواخر دهه 70 ـ در مغرب زمين و بهويژه با طرح 
داستان «پستمدرنيسم»13، عينيّت تاريخي را نشانه رفتهاند آشنا نيستيم و نميدانيم که «عينيّت» 
هم ـ اگر در آن غلوّ شود ـ يکي از اسطورههاي دوران مدرن خواهد بود. آنهمه نقد و انتقاد 
در جاي خود قابل بحث و بررسي است، اما به معناي آن نيست که چون «عينيّت» تاريخي، 
اشکاالتي دارد، ما به يکباره و بدون توجه به مباني و لوازم آن، به وادي روايتهاي پيشداورانه 

از فکر و فرهنگ بشر بيفتيم.  
10ـ 2. آيا ميتوان به لحاظ روششناختي، تعريفي از علم کالم را که در مقطعي از آن ـ در 
قرن چهاردهم ـ ارايه شده است (تعريفي که در صفحه 39 کتاب به نقل از استاد مطهري آمده 
و مختار مؤلّف کتاب است) را به عنوان مالک و معياري براي تاريخنگاري کالم در يک دورة 
چهارصد ساله به کار گرفت؛ تعريفي که متعلق به دورة متأخر کالم شيعي و به تعبير مؤلف،ّ 
مرحلة «اصالحگرايي و پويايي» آن است؟ آيا نصگرايان (مثالً کليني و شيخ صدوق)، 
عقلگرايان تأويلي (شيخ مفيد و طوسي) و خردگرايان فلسفي (خواجه نصيرطوسي و ...) با 
تعريف استاد مطهري(ره) که ظاهراً جزو نحلة آخر هستند، موافقاند که: «علم کالم، علمي 
است که دربارة عقايد اسالمي بحث ميکند، آنها را توضيح ميدهد، دربارة آنها استدالل مي
کند و از آنها دفاع مينمايد». (مجموعة آثار استاد مطهري، ج 3 ص 57 به نقل از صفحه 39 

کتاب)  
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10ـ 3. در روايت تاريخي و نگاه تاريخي ـ برخالف نگاه فلسفيِ ارسطويي ـ سخنگفتن از 
«تعريف»14 و فراتر از آن «تعريف برتر»، مورخ را با دشواريهاي جدّي مواجه ميکند. تعاريف 
. «تعريف برتر» را مؤلّف کتاب،  هم مثل همة پديدههاي تاريخي، موجودات تاريخي و متطورندّ
همان تعريف فوق از علم کالم ميداند، حال آنکه با توجه به تحوالت تاريخي و ساختاري ـ 
که مؤلّف بدان واقفاند ـ تعاريف هم متناسب با رويکرد روششناختياي که متکلمان برگرفته

اند، متفاوتاند و شايد بتوان از «قياسناپذيري»14 تعاريف در رويکردها و ساختارهاي متفاوت 
کالم شيعي سخن گفت. اين نکته در باب «روش»هاي کالمي هم صادق است؛ نويسندة محترم 
آوردهاند که: «علم کالم برخالف فلسفه که علمي تکروشي است و فقط از استدالل بهره مي

گيرد، از تمامي روشهاي استدالل بهره ميگيرد» (ص 43).   
اين علمِ کالمِ متأخّر است که در مواجهه با فلسفه، علوم و فرهنگ معاصر غربي از  اواّل: ً
تنوع روشي استقبال ميکند و هر دورة تاريخي کالم، اقتضائات روششناختي خاصّ خود را 
تا  داشته و نميتوان يک حکم کليّ در باب هويت تاريخي ـ روششناختي کالم ارايه داد. ثانيا: ً
آنجا که نويسنده با فلسفه ـ اسالمي و غرب و اندکي فلسفة شرق (هند و چين و ژاپن) ـ آشنا 
است، از آن «تکروشي بودن» فلسفه که مؤلفّ کتاب در مقايسه با کالم سخن گفته، نشان و 
اثري نميبيند، آن هم اگر آن روش، روش «برهاني» باشد. از تنوعّ عظيم روششناختي فلسفة 
غرب که بگذريم در فلسفة اسالمي همچنين «پندار» روششناختياي وجود ندارد. (نويسنده 
آمادگي خود را براي يک گفتوگوي علمي در باب نکات فوق ـ به نحو مبسوط و انتقادي ـ 
براي داوري و بحث تطبيقي در باب روششناسي فلسفه و کالم، بايد به  اعالم ميکند)، ثالثا: ً
متون اصلي مربوط به اين بحث ـ مثل کتابهايي که تحت عنوان روششناسي فلسفه و عمدتاً 
علم بر درآمدي متافيالسوفي (Metaphilasophy) نگاشته شده مراجعه کرد ـ نه کتابي مانند

(صفحة 43 پاورقي، ش 3) که کتابهايي مقدماتي و  الکالم علم دراسته الي المدخل و کالم
آموزش در علم کالماند. مؤلّف کتابي در تاريخ کالم شيعه بايد به نظر اجتهادي در باب مفاهيم 

و مقوالت روششناختي رسيده باشد16 يا دستکم از منابع غيراصلي عبور کرده باشد.  
نکتة جالب اينجاست که مؤلّف کتاب از سويي از «تکروشي بودن» فلسفه سخن ميگويد 
(ص 43) و از سوي ديگر از اختالف فيلسوفان در روش سخن (ص 282)؛ اين عبارت مؤلف،ّ 
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مdستند ماست که نتوانستيم از آن معناي منسجمي، فهم کنيم: «عليرغم اختالف فيلسوفان در 
روش فلسفه، استناد به داليل و براهين عقلي، روش مشترک و مورد اتفاق آن ـ بهويژه فلسفة 
مشّاء ـ است» (ص 282). اگر اختالف است، اشتراک در کجاست و اگر روش مشترک دارند، 

ويژهبودن اين روش مشترک براي فلسفة مشّاء چه معنايي تواند داشت!؟  
10ـ 4. به عدم تناسب عنوان و محتوايِ کتاب اشاره کرديم که عنوانِ کتاب، سير تطوّر کالم 
شيعه است، ولي خواننده با کتابي مواجه ميشود که نه سير تطور کالم شيعه که سير تطور 
بحث امامت در کالم شيعة دوازدهامامي است؛ يعني محتواي کتاب، دو درجه از عنوان کتاب 
دور است (افالطون ميگفت، هنر دو مرتبه از واقعيت دورتر است). نويسندة کتاب براي اين 
عدم تناسب، دليل «عقلي» هم آوردهاند و آن اينکه: «با توجه به نقدهاي جدّي و اساسي بر دو 
فرقة اسماعيليه و زيديه و تفاوتهاي بنيادين آن دو با شيعة اماميّه و همچنين عنوان نوشتار، 
مقصود از شيعه و تشيع،ّ اماميّه يا اثنيعشري يا دوازدهامامي است» (ص 46). و از هرگونه 
بحثي در باب ديگرِ فرق،َ خودداري ميشود. اينکه نقدهاي «جدّي» و «اساسي» بر اين دو فرقه 
و فرقههاي ديگر وارد است ـ که البته وارد است ـ آنان را از حضور در کتابي که بحث تاريخي 
کالم شيعه با همة تنوع و تکثّر آن ميپردازد، محروم نميکند ـ يعني علياالصول نبايد بکند. 
ميتوان به صد زبان به نقّادي مارکسيسم و ليبراليسم و هزار جريان فکري ديگر پرداخت، ولي 
نميتوان گفت که اينها جزو جريانات فکري عالم معاصر نيستند. اين به معناي فقدان روحيهّ 
«همدالنة» مورخ علم کالم شيعي در تاريخنگاري آن است. اگر همة مورخان انديشمند به دليل 
نقدهاي جدي و اساسي که بر جريانهاي فکري داشتند، آنان جريانها را در تاريخنگاري خود 
راه نميدادند، با کتابهايي مواجه بوديم که هر چند نام تاريخ «انديشهها» را بر پيشاني خود 
داشتند ولي فيالواقع و در محتوا به تاريخِ «خود» و «انديشه» مطلوب خود ميپرداختند. 
وانگهي اگر داستان چنان است که مؤلّف محترم گفتهاند، چه اصراري بر حفظ عنوان کتاب 

داشتند؟   
10ـ 5. مؤلّف در ردهبندي تاريخ کالم شيعي از جهت رويکرد، به شش رويکرد عمده 

اشاره کردهاند؛   
نهجالبالغه،  الف) رويکرد کالمِ عقلي و نقلي (عصر حضور امامان، نمونة آثاري چون
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و... که در آن مسائل کالمي نه به شکل القاي يک سلسله مسائل تعبدي،ّ بلکه  التوحيد الکافي،
به صورت القاي يک سلسله بيانات استداللي روشنگر و ترتيب صغرا و کبري منطقي ارايه شده 
است. اوج اين رويکرد در زمان حضور امام اميرالمومنين(ع)، امام صادق(ع) و امام رضا(ع) 

تحقق يافته است)؛  
ب) رويکرد کالمي نقلي: دورة دومّ حضور (منظور عصر امامت امام رضا(ع) تا کمي بعد از 
غيب صغري (329 هـ ) يعني تا روزگار شيخ صدوق (381 هـ)، در اين دوره، کالم و مباحث 

کالمي چندان قدر نميبيند و بلکه با بيمهري مؤمنان مواجه ميشود؛  
ج) کالم عقلي: در قرن پنجم و ششم (شيخ مفيد تا شيخ طوسي)؛  

د) کالم فلسفي: در قرن هفتم خواجه نصيرالدين طوسي (البته آغازگر اين رويکرد، نوبختي
ها هستند)؛  

هـ) کالم با غلبة اخباريگري: در زمان عالمّه مجلي (1111 هـ) و فيض کاشاني (1092 هـ)؛   
و) کالم با رويکرد ترکيبي از عقل، نقل و فلسفة دورة معاصر؛ قرن چهاردهم تا کنون؛17  

آغازگر اين رويکرد، صدرالمتألهين شيرازي است (1050 هـ) و او عالوه بر آن سه، مباني و 
مفاهيم عرفاني را نيز به خدمت گرفته است و دين را با عقل و اشراق، همساز ميکند. اين 
ويژگي در روزگار ما با عالمة طباطبايي(ره) و شاگردان او (مطهري، جوادي آملي، سبحاني 

و...) نمود بيشتري يافته است (صص 61 ـ 59).  
اواّلً، نسبت اين رويکردهاي ششگانه با رويکردهاي سهگانة نصگرايي، عقلگرايي تأويلي 
و خردگرايي فلسفي که مبناي روششناختي مؤلّف است، مشخص نيست و به زحمت ميتوان 
به نسبتسنجي آن دو پرداخت. ثانياً تفاوت رويکرد (ب) يعني کالم نقلي با رويکرد (هـ) يعني 
اخباريگري مشخص نيست. چه تفاوتي ميان اخباريگري، نصگرايي و کالم نقلي است؟ اين 

داستان در مورد کالم عقلي (ج) و کالم فلسفي (هـ) هم تکرار ميشود.   
مؤلّف گفتهاند که آغازگر رويکرد ترکيبي، صدرالمتألهين است. اگر صدرالمتألهين  ثالثا: ً
آغازگر رويکرد ترکيبي است (يعني ترکيب عقل و نقل و فلسفه)، آن وقت افزودن عبارت «او 
عالوه بر آن سه (عقل، نقل و فلسفه)، مباني و مفاهيم عرفاني را نيز به خدمت گرفته» (ص 
63) خالي از دقّت است. اين ابهام و عدم وضوح، ما را به يکي ديگر از آسيبهاي تاريخنگاري 
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مؤلف،ّ منتقل ميکند و آن ابهام در «معناشناسي» و «ايضاحِ مفاهيم کليدي» است که جدّيترين 
خللها را در کارِ مؤلّف افکنده است.  

10ـ 6. مؤلّف در معناشناسي و ايضاح مفهومي واژههاي کليدي به تعاريفِ «مشهور» و 
«معاصر» اکتفا کرده است و عمدة منابع ايشان، کتابهاي «مقدماتي»، «تعليماتي» و نه «کالسيک
هاست. منابعي چون درآمدي بر کالم جديد، «فلسفة عمومي» فولکيه، «شناخت در فلسفه 

اسالمي»، «فلسفههاي مضاف» و... (مثالً ص 63).   
فيالمثل به تعريف ايشان از عقلگرايي که در مقابل نصگرايي است توجه کنيد: «نظام يا 
مکتب فکري است که در کنار معارف وحياني بر نقش قوّه عقل نيز در کسب معرفت تأکيد 
دارد و به آن ارج مينهد و برايش حرمتd قائل ميشود و آن را ابزار کسب شناخت و معرفت 
شهيد صدر (ص 35) آورده الجديدة المعالم ميداند» (ص 63). تعريف فوق را مؤلّف از کتاب

اند. همة انسانها و از جمله متدينانّ براي عقل ارج و حرمت قائلاند و با آن ميشناسند و 
کسب معرفت ميکنند. مهمّ آن است که عقلگرايان برخالف تجربهگرايان، ايمانگرايان، 
شهودگرايان و ديگر «ايسمها» و مکتبها، به نقش فوقالعادهاي براي «عقل» باور دارند و حتيّ 
متون ديني را در چارچوب موازين عقل فهم ميکنند. از آن گذشته عقلگرايي به معناي جديد 
ِ اصلي آن در زبان انگليسي Rationalism است، داراي مضامين و داللتهايي  dکه معادل
متفاوت با «عقل» در فلسفه و فرهنگ اسالمي است.18 از عقل (نوس) يوناني تا عقل در قرون 
وسطي و عقل دورة جديد، تحوالت معنايي جدّياي رخ داده و نميتوان بدون توجّه به اين 
تحوّل معناي به اتخاذ موضعي استوار در باب «تحليل معنايي» اين مفهوم پرداخت. عقالنيت 
دوران روشنگري هم شامل فيلسوفان عقلگراي قرن هفدهم (دکارت ،اليب نيتز، اسپينوزا) و 
هم فالسفة تجربهگراي قرن هجدهم (الک، بارکلي، هيوم) ميشود. قرن هجدهم به عنوان 
«عصر عقل» خوانده شده است. ميدانيم که از روزگار ارسطو به اين سو، آدمي به عنوان 
«حيوان ناطق» تعريف شده است و همواره حتي در قرون وسطي از عقل خود بهره ميبرده و 
عقل، فصل مميزة آدمي از ديگر موجودات عالم بوده است. پس Rationalism به چه 
معناست؟ «عقل، بهويژه در ميان فرانسويان [قرن هجدهم] بعضاً معنايي دکارتي و بعضاً معنايي 
الکي ـ نيوتني داشت، بعد دکارتي اين عقل، نه نظامسازي مابعدالطبيعي دکارتي که «شک 
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دستوري» دکارت بود. بنابراين مراد از عقل، در درجة اول «عقل انتقادي» بود که هيچ چيز را از 
روي ايمان نميپذيرد و نسبت به اقتدار سنت و وحي مشکوک است. اين معناي عقل با عقل 
ارسطويي ـ توماسي و عقل فالسفة اسالمي متفاوت است. عقل روشنگري اما از لحاظ 
بياعتمادي به «نظام»هاي فکري و سيستم سازي عقلگرايان (راسيوناليست)هاي قرن هفدهم، 
متأثر از الک بود. اين عقل چنانکه بعدها کانت گفت، از حدود عالم تجربه فراتر نميرود، با 
اين حال، عقل يا فهم آدمي در قلمرو پديدارها ابزاري نيرومند و قابل اتکا است، بهويژه وقتي 
که از روش دانشمنداني چون «نيوتن» بهره گيرد. فالسفة روشنگري به دنبال بنا کردن «فيزيک 

اجتماعي» بودند و هيوم هم در آرزوي آن بود تا «نيوتن علوم انساني» باشد.   
تقريباً در مورد اکثر مفاهيم کليدي که در اين کتاب به کار رفته است، اين ابهام در «تحليل» 
و «وضوح» معنايي به چشم ميخورد. فيالمثل در معناي نص و نصگرايي (صص 98 و 97)، 
خردگرايي فلسفي (صص 279 و 321)، خردگرايي افراطي (ص 331)، غلوّ (ص 69)، تشيّع 

اعتدالي (ص 80 و 83) خلوص (ص 192)، تفکر ناب کالم امامي (ص 118) و...  
تقريباً در تکتک اين مفاهيم، به لحاظ تعاريفي که مؤلّف ارايه داده، ابهامات جدي و حتي 
گاه ناسازگاريهاي مفهومي به چشم ميخورد. اين البته يکي از مشکالتِ ما در تاريخنگاري و 
تحليل وضع تاريخي علوم اسالمي، از جمله کالم است که با اصطالحشناسي آشفته، 
غيرتاريخي و غير روشمندي، دست به گريبان هستيم. از جمله مواد مهم و ضروري براي تاريخ
نگاري علم، تدوين «اصطالحشناسي تاريخي» آن علم است، امري که عليرغم توجهّات 
پراکندهاي که در سه دهة اخير بدان شده ـ فيالمثل در مرکز دايرةالمعارف علوم عقلي موسسه 
امام خميني قم و... هنوز در ابتداي راه خود ميباشد. اين را گفتم تا بدانيم که اين معضالت 
مفهومي و روششناختي، مختصّ کار آقاي جبرئيلي نيست و يک مشکل عام در ساخت 

تاريخنگاري علوم اسالمي در روزگار ما ميباشد.19  
برانگيز کتاب، اشاره به علل رکود علم کالم در قرن  10ـ 7. يکي از مباحث جالب و تأملّ
نهم تا چهاردهم هجري است (ص 53). به باور اينجانب، آسيبشناسي و علّتشناسي اين 
«رکود»، تأثير جدّي در تاريخنگاري علم کالم خواهد داشت. مؤلّف کتاب به برخي علل رکود 
علم کالم اشاره کردهاند که اگر بسط بيشتري مييافت و مؤلّف ميکوشيد تا به لوازم اين آسيب
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شناسي در کار تاريخنگاري خود پايبند باشد، کتاب چهرة ديگري پيدا ميکرد.  
برخي در توجيه رکود علم کالم در دورة تاريخي قرن نهم تا چهاردهم، گفتهاند که شيعيان 
در قرون اوّليه، گرفتار مشاجرات کالمي با مخالفان خود بودند و بعدها با برخورداري از 
استقالل نسبي، علم کالم هم از رونق افتاد. يا اينکه مؤمنان براي انجام وظايف ديني و شرعي 
خود به فقه و حديث محتاج بودند و لذا با تمام قوا به بَسط و توسعة اين علوم پرداختند 
، صص 48 و 49 به نقل از ص 53 کتاب). نظر ديگر  شيعهِ (ديدگاه عالمه طباطبايي در کتاب
آن است که حکمت مالصدرا، تا حدّ زيادي جايگزين کالم شده است و نظر مالصدرا بر آن 
بوده که متکلمان حقّ بحث دربارة مسائلي که حکيم االهي بايد به آن بپردازد، ندارند؛ فيالواقع 
خرد، ص 314 به نقل  ن جاوداِ فلسفة صدرا جايگزين کالم ميشود (ديدگاه دکتر نصر در کتاب
از ص 54 کتاب) و همين جايگزيني باعث رکود علم کالم شده است، رکودي که با مثالهاي 

نقض نويسندة کتاب (در ص 54)، چندان «پذيرفتني» نمينمايد.  
به نظر نويسنده کتاب، پذيرفتن ادعاي اخير با کليت آن مشکل به نظر ميرسد و نيازمند 
مطالعة آثار کالمي و فلسفي متکلمان و فيلسوفان آن عصر، بهويژه دشتکيها، غياثالدين محقق 
خضري، ميرداماد و شخصيتهاي نامدار معاصر يا متأخر از مالصدرا، همچون مالنعيما و 

مالشمساي گيالني و فيض کاشاني، فيّاض الهيجي و قاضي سعيد قمي است.  
10ـ 8. يکي از نکات مشهور تاريخي در باب فرهنگ اسالمي که ابتدا توسط خاورشناساني 
چون آدم متز، کرومر و... طرح و سپس از سوي اکثريت محققان جهان اسالم پذيرفته شده، 
تعبير دوران حکومت آلبويه و قرون 2 تا 5 هجري (با اختالف نظرهايي در باب بازة زماني 
آن)، به عصر «رنسانس اسالمي» و «عصر زرينّ فرهنگ» ايراني ـ اسالمي است. تعبيري که به 
نحو همدالنهاي از سوي مؤلّف کتاب هم پذيرفته ميشود: «قرن چهارم و پنجم، بهويژه دوران 
حکومت آلبويه ـ که اقتضاي روحيّه شيعي آنان نيز چنين بود ـ عصر درخشش تمدّن اسالمي 

و گسترش فرهنگ و علوم عقلي و نقلي است» (ص 88).  
جالب اينجاست که واضعان اصلي اين اصطالح براي اين دورة تاريخي در فرهنگ 
اسالمي ـ يعني آدام متز و کرومر ـ در تحليل وجه درخشش و شکوفايي اين عصر، به مؤلّفه

هايي چون فردگرايي، جهان وطني و دنياخواهي اشاره کردهاند.20   
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تصريح کرومر آن است که منظورش از رنسانس اسالمي، اشاره به احياي معارف و ادب 
قديم [يوناني] در تمدّن اسالمي است و نه نوزايي يا احيايِ خودِ اسالم.21 در ترسيم منحني 
شکوفايي و افول فرهنگ و علوم اسالمي، نبايد «مقلّدانه» هر آنچه در مکتوبات شرقشناسان 
است به وام گرفته شود و بدون توجه به مباني و لوازم آن ـ به نحو موزائيکوار و چهلتکه ـ 
مبناي تاريخنگاري علوم و فرهنگ اسالمي قرار گيرد. اين از عبرتهاي بزرگ تاريخنگارانه 
است که واضع اصطالحاتي چون «قرون وسطي»، «قرون سياه»، «اسکوالستيک» و همة دوره
بنديهايي که با نوعي بار عاطفيِ منفي همراهاند. نويسندگان اومانيست قرن شانزدهم مانند 
ودين و بيتوس رنونوس بودهاند تا به گونهاي تحقيرآميز، به دورهاي بياهميت و راکد اشاره 
کنند که ميان دوران باستان (دورة کالسيک) و مدرنيته  (رنسانس) واقع شده است22 و در عالم 
انديشه، محّلي از اعراب ندارد. طبيعي است که فلسفه و فرهنگ اسالمي هم ـ در اين دوره

بندي تاريخي ـ به کجا تعلّق دارد.   
10ـ 9. نقش مواجهههاي فکري ـ تاريخي شيعه با ديگر فرقههاي کالمي در صورتبندي و 
تعديلِ مفاهيم کالمي، از مباحث مهمّ در تاريخنگاري کالم است که در اين کتاب، به طور 
پراکنده، بدان اشاراتي شده است. اينکه شيعيان به دليل حشر و نشر با پيروان مذاهب ديگر، 
حضور خليفه و دستگاه خالفت سلجوقي و فشار آن بر شيعه، مجبور بودند تا با حفظ اصول 
خويش، روشي معتدل و تقريبي در پيش گيرند (ص 80) يا اينکه غيبت ظاهري امام(ع)، 
مبناي استدالل اماميه در ضرورت وجود امام منصوب و زنده پس از پيامبر را با مشکل مواجه 
ميکند و باعث ميشود تا انديشمندان امامي به توسعه در مفهوم يا مصداقِ «قاعدة لطف» 
مبادرت کنند (ص 86) و اينکه زوال قدرت آلبويه و به قدرت رسيدن سلجوقيان سنيّ 
مذهب، موجب کمرنگشدن مباحث کالمي و عقلي ميگردد (ص 78) و... نکات تاريخياياند 
که اگر تحليل درخوري مييافت، پرتو تازهاي بر کليّت مباحث کتاب ميافکند و کتاب، «طعمِ 

تاريخي» بيشتري پيدا ميکرد.  
10ـ 10. عمدة آشفتگي کتاب ـ و به تعبير دقيقتر پاشنة آشيل کتاب ـ مباحثي است که 
نصگرا، عقلگراي تأويلي و خردهگرايي فلسفي طرح کرده  مؤلف،ّ ذيلِ عنوان «روششناسي» ِ
و به بيان ويژگيهاي هر يک پرداختهاند. به نظر ميرسد ـ چنانکه شواهد آن را خواهم آورد ـ 
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مؤلّف به تلقي واضح و منسجمي از اين مفاهيم روششناختي و مصاديق آن دست نيافته است. 
فيالمثل در بحث از روششناسي مرحوم کليني که او را ذيلِ «نصگرايان» بحث کرده، کليني 
را نصگرا و اهل حديث و در تقابل با عقلگرايي ميداند(ص 122) چند سطر بعدتر آوردهاند 
که «تصوير واضح او از عقالنيت و نگاه عقالني ... نشانگر اهتمام او به عقالنيت است.(ص 
122)، دو صفحه بعد کليني به عنوان انديشمندي تصوير ميگردد که هم متکلم و هم محدث 
است ولي صبغة حديثي او آشکارتر و قويتر است (ص 124) و چند سطر پائينتر ميآورند 
که «لذا به عقلگرايان، بسيار نزديکتر است» (ص 124). معلوم نيست که باالخره کليني، عقل

گراست؟ نصگراست؟ متکلمّ است و به چه کساني نزديک و از چه کساني دور است!  
اين ماجرا در بحث روششناسي شيخ صدوق هم تکرار ميشود. مؤلّف ميگويد: «او [شيخ 
صدوق]، عقل را به کليّ نفي نميکند ولي به محدوديتِ گسترة آن تأکيد فراوان دارد. بهويژه در 
عرصة شناخت خدا، به صراحت عقل را ناکارآمد ميداند و به الهام فطري خدا تمسکّ ميکند» 
(ص 138) معناي «فطري» را هم مؤلّف با يک پَرِش تاريخي هزار ساله از کتاب آموزش فلسفه 
نقل ميکنند که صبغة فلسفي ـ ارسطويي آن چنان زياد است که با تصويري که مؤلّف از شيخ 
صدوق ارايه داده، تفاوت و بلکه تناقض دارد (ص 141 پاورقي شماره (1). در روششناسي 
شيخ مفيد هم که او را جزو عقلگرايان تأويلي دانستهاند، گفتهاند که: «او تقريباً در کليّة مسائل 
کالمي و امّهات و اصول اعتقادي، تقدمّ را با عقل دانسته و بيش از آنکه از نقل بهره گيرد، از 
استدالل عقلي استفاده ميکند و تنها در جايي به نقل تمسکّ ميکند که يا دليل عقلي از آن 
ساکت بوده و برهان عقلي بر امتناع آن قائم نباشد، يا در موافقت با آن باشد که در اين صورت 
نيز نقل به عنوان تأييد است و نه دليل. او... توجه داشته که در جاهايي دست عقل کوتاه است 
و توان رسيدن به آن را ندارد و لذا برخالف معتزله به عقلگرايي افراطي دچار نشده است» 
(ص 184). در ادامة اين بحث و براي ايضاحِ تلقي شيخ مفيد از عقل و رابطة آن با نقل به اين 
نتيجه ميرسد که رابطة عقل و نقل دوطرفه است و حجيّت و اعتبار عقل، فراتر از ابزار بودن 
است و اينکه او به استقالل عقل تصريح نکرده، احتماالً معلول شرايط نوپا بودن طرح اين 
بحث در کالم و فقه شيعي است، هرچند ديدگاه او زمينهساز نظر صريح ابنادريس (م 598) 

در طرح استقالل عقل به عنوان منبعي در رديف منابع ديگر است (ص 118).  



نقدي بر کتاب سير تطّور کالم شيعه/ مالک شجاعي جشوقاني     □   99  
 

 

اگر تقدمّ با عقل است، توجهداشتن به کوتاهبودن دست عقل و دو طرفه بودن رابطة آن با 
نقل چگونه قابل فهم و جمع است؟ دشواري بحث از روششناسي شيخ مفيد، آنجا اوج مي
گيرد که مفهوم «تأويل» هم وارد ماجرا ميشود. «هرچند تأويلگرايي او نيز به روش عقلي و 
نقلي محدود بوده و از هرگونه افراط دوري ميجسته است» (ص 189). خواننده نميداند که 
در مثلثِ (عقل، نقل، تأويل) روششناختياي که مؤلف از شيخ مفيد ترسيم کرده، سهم هر 
ضلع کدام است و مالک «افراط» در عقلگرايي و تأويل کداميک از اين اضالع روششناختي ـ 
يا چيزي غير از اين سه ـ است؟ اساساً با چه مالکي، کساني به افراط در عقلگرايي، تأويل يا 

نصگرايي متهم ميشوند؟  
در روششناسي شيخ طوسي هم، اين ابهام و آشفتگي حضور پر رنگتري دارد. مؤلفّ در 
جايي ميگويد: «او [شيخ طوسي]، قطعاً عقلگرا، اهل نظر و استدالل است»(ص 240). در 
جاي ديگر ميآورند: «از شيخ مفيد و سيدمرتضي به روش نصگرايي نزديکتر است، البته 
خود او تصريح ميکند که تأويلگراست اما تأکيد ميکند که تمام تالش و کوشش خود را به 
کار ميگيرد تا معاني تأويلي را با متن يا فحواي حديث و روايتي، تطبيق و هماهنگ کند. 
هرچند اين کار را برخود الزم و واجب نميداند، اما تصريح ميکند که انس با نصوص و 
اخبار، چنين عادتي را در او بهوجود آورده است». (ص 241). شيخ طوسي طبق اين تصوير: 
قطعاً و مسلماً و گاهي تا قسمتي عقلگراست و نيست، تأويلگراست و نيست و پايبند انس و 
تطبيق با احاديث و نصوص هم هست و نيست. آيا ميتوان تصويري مبهمتر از آنچه در 

سطور پيشين آورديم در باب روششناسي يک متکلم ارايه داد!؟  
خواجه نصيرالدين طوسي، در اين ميان وضع بدتري دارد. در روششناسي خواجه نصير، 
به روايت آقاي جبرئيلي ميخوانيم که روش فلسفي در کالم به دست او به کمال ميرسد ولي 
براي برخي معادلههاي کالمي و عرفاني نيز جايگاه خاصّي قائل است و لذا ضمن برخورداري 
از رويکرد عمدة عقلگرايي تأويلي با به کارگيري شهود و اشراق، از خشکبودن رويکرد 
محض نيز دور نمانده است (ص 329). در چند صفحة بعدتر ميخوانيم، برخالفِ خردگرايان 
افراطي!، انسان مدار!؟ نيست (ص 331): او حکيم است و نه متکلم (ص 334) و روش او هم 

منطقي و فلسفي است (ص 336). اين التقاط است يا روششناسي ترکيبي؟   



100   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هشتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

» و «غاليان» و  10ـ 11. از مباحث مهم و قابل اعتنا در تاريخنگاري کالم شيعي، بحثِ «غلوّ
نقش آن در طرح و تعديل مفاهيم کليدي کالم شيعي است که خوشبختانه در زبان فارسي 

کتاب مستقل و محققانهاي به اين بحث پرداخته است.23   
مؤلّف کتاب، ذيل بيان ويژگيهاي مدرسه کالمي قم به نکات قابل تأملي در باب «غلّو» و 
مواجهة متکلمان و جريانهاي شيعي با آن پرداختهاند که تحليل اين نکات، تصوير تازهاي از 
منحني و سير مباحث کالمي شيعه را پيش چشم ما خواهد گذاشت. مؤلّف به اين نکته تذکار 
دادهاند که اتهام غلو به معناي اثبات آن نيست و در بسياري از موارد، اين اتهام از سوي مدرسه 
الفوائد کالمي قم و از جمله ابنغضائري وارد شده است. اشارة مرحوم وحيد بهبهاني در
که اين اتهامات را ناشي از کوتاهي فهم مدرسة قم،  االنوار بحار و عالمه مجلسي در الرجاليّه
نسبت به مقام ائمه(ع) دانستهاند و اين نکته که چه بَسا معتقدان واقعي به اين اتهام، در حدّ کفر 
معرفي شد، و به مجازات مرگ دچار شدهاند (صص 69 ـ 68) و اشاراتي از اين قبيل، ضرورت 
مفهومشناسيِ کالمي ـ تاريخيِ غلّو و تاريخنگاري دوبارة کالم شيعي براساس آن را دو چندان مي

کند. مضافاً بر اينکه در سالهاي اخير با انتشار کتابهايي چون مکتب در فرايند تکامل و مقالة 
«علماي ابرار» و... بحث «غلّو» در صدر مشاجرات کالمي ـ و حتي سياسي ـ ايرانِ معاصر نشسته 
ِ يک تتّبع و تفننّ آکادميک  است. اينجاست که ميتوان نشان داد، تاريخنگاري کالم شيعه، صرفِ

نيست و يک بحثِ به ظاهر «عتيقة» کالمي، با امروز و اکنونِ ما سروکار دارد.  
10ـ 12. تأثيرپذيري کالم شيعه از معتزله و کمّ و کيف آن، از نکات مهم در تحليل تاريخي 
مفيد، نشان داده است  شيخ کالمي انديشههاي کالم شيعه است. مارتين مکدر موت در کتاب
و در مسائلي چون عدل، تقارن و تشابه، و  التوحيد که تغيير ديدگاههاي شيخ صدوق در کتاب
تفاوت جدي آن با آثار پيشين صدوق، معلول عواملي چون زندگي او در دربار آلبويه، فشار 

صاحب بن عبّاد و از همه مهمتر تأثير استداللهاي معتزله است.  
تأثيرپذيري صدوق از معتزله را نه در روشن فکري، بلکه  شيعه، کالم تطوّر سيرِ نويسندة کتاب
صدوق،  التوحيد در تنظيم و عنوانبندي مباحث کالمي ميداند(ص 134) و هر چندي ميپذيرد که
نسبت به بخش «توحيد» کتاب کافي، به معتزله نزديکتر است (ص 135) ولي به اين نکته تصريح 
ميکند که «تأثيرپذيري از يک مکتب و روش، گاهي به تغيير مواضع فکري ميانجامد و گاهي به 
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روش و کاربرد اصطالحها با حفظ مواضع و مباني فکري (ص 135) وي تأثيرپذيري صدوق از 
معتزله را از نوع دوم ميداند و آن را نه تنها ضروري که حتي امتياز هم ميداند. به نظر ميرسد که 
ما تأثيرپذيري فکري را به دو دسته اصولي و غيراصولي تقسيم کنيم و يکي را «فضيلت» و حتي 
«ضرورت» دانسته و ديگري را «انحراف» و «التقاط»؛ بيش از آنکه از نگاهي «تاريخي» حکايت کند، 

نوعي پيشداوري غيرمحققانه در باب تاريخ انديشهها را روايت ميکند.   
خوب بود مؤلفّ کتاب، همانطور که در ابتدا، وعده داده بودند تا در اين کتاب به روايت 
تاريخ کالم شيعي با «نگاه تاريخي ـ کالمي» (ص 27) بپردازند، بر عهد خود باقي ميماندند. 
اين وفانکردن به عهد بدان جهت است که مؤلّف در فصلي مقدماتي به ترسيم خطوط کلي 
روششناختي خود نپرداختهاند. نيمنگاهي به کارهاي مشابه همچون «کالم و جامعه» اثر فان 
اس24 که در اثري 6 جلدي به روايت تحليلي- تاريخي کالم اسالمي در قرون دومّ و سوّم 
هجري پرداخته است، نشان ميدهد که اگر مورخ، به تنقيح و تدوين مباني روششناختي خود 

نپردازد، کار تاريخنگارانه او با آشفتگي، ابهام و عدمِ انسجام جدّي مواجه است.  
فان اس، يک جلد مستقل از 6 جلد کتاب خود را به بحث از «مقدمات تاريخي و 
مالحظات روشي» اختصاص داده، و در همانجا به دشواريها و محدوديتهاي تاريخنگاري 
کالم شيعه، اشاره ميکند. فان اس در تأمليّ روششناختي، هوشمندانه به اين نکته اشاره ميکند 
که: «در مسألة تطوّر کالم در جهان اسالم، ميتوان طرحها و الگوهاي گوناگوني را فرض کرد 
که همه برآمده از وحي و سنت اسالمي باشند، اما چنين است که مجموعهاي از شرايط، 
موجب رجحان يکي بر ديگري ميگردد و جريان تاريخ رقم ميخورد»25؛ نکتهاي که قلب 
تپندة هر نوع نگاه تاريخي به انديشههاست و در رويکرد کالمي ـ کالمي (و نه تاريخي ـ 

شيعه، غايبِ اعظم است.   کالم تطور سير کالمي) نويسندة کتاب
11. خواننده در اين کتاب، با برخي نکات جالب و خالف مشهور در تاريخ کالم شيعه 

آشنا ميشود که شايد در ديگر کتب کالمي کمتر با آن مواجه شود. از آن جمله است؛   
از بدعتگذاري غاليان در افزودن شهادت ثالثه  الفقيه اليحضره من 11ـ 1. شيخ صدوق در

در اذان و اقامه سخن گفته است و ثبوت آن را مردود ميداند (صص 70 ـ 69).   
مرحوم کليني، کتاب فتواييِ اوست و کليني همة روايات را جمع کافيِ 11ـ 2. اينکه کتاب
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آوري نکرده، بلکه روايتهايي را آورده است که با نظر فقهي او هماهنگ باشد و به همين 
جهت، چه بسا روايتهايي را هم تقطيع کرده باشد. بر اين اساس، دو جلد اول کتاب او که 
مباحث اعتقادي را در برميگيرد، بايد به عنوان آراء کالمي و عقيدتي او قلمداد شود. (البته اين 

ديدگاه را نويسندة محترم، از آيتاهللا شبيري زنجاني نقل کردهاند) (صص 126 ـ 125).  
11ـ 3. برخي باورهاي کالمي و بديع شيخ مفيد، همچون محدوديت علم ائمه، انکار 
خلقت ارواح قبل از اجساد، انکار خلقت ارواح پيامبر و ائمة قبل از آدم، انکار نبوت پيامبر 

اکرم قبل ازآدم و انکار بقاي روح بعد از مرگ و... (صص 203 و 204 و 209).  
و سخن آخر اينکه اين کتاب، نخستين گام در تاريخنگاري کالم شيعي به زبان فارسي 
است و به نظر ميرسد که مؤلّف کتاب با افزودن بخش مقدماتي تحت عنوان «مباني و 
مالحظات روششناختي»، تدقيق مفاهيم کليدي بحث، بهويژه بازنويسي مباحث 
«روششناختي» و شيوه تاريخنگارانة خود با بهرهگيري از مباحث جديد در تاريخپژوهي، 
فلسفة علم، هرمنوتيک و بهرهجستن از پژوهشهاي کالمي به زبانهاي اروپايي، بر غناي 
محتوايي، ساختاري و روششناختي کار خود، خواهد افزود. در اينجا برخي کتابها و 

مقاالتي که به نظر ميرسد در تکميل کار مؤلّف کتاب، مفيد خواهد بود، معرفي ميگردد؛  
  

پينوشتها  
1369. در  3، انتشـارات حکمـت، چـاپ اول، مرتضـي مطهـري، ج فلسفي، مقاالت 1. ر.ک. کتاب
ـ 17) بـه ايـن 42 (صـص اسـالم در فلسفه تاريخ آنجا استاد مطهري، ذيل عنوانِ مشکالت تحقيق در
بحث پرداختهاند. در آنجا آوردهاند که «تحقيق در سير فلسـفه [و کـالم] در جهـان اسـالم يـک زمينـة

صددرصد بکر و دستنخورده است و نه در غرب روي اين زمينه کار درستي شده و نه در شرق» (ص 
36) و اينکه «فالسفة اسالمي نه تنها توجهي به سير تاريخي ايـن مسـائل نداشـتهانـد، احيانـاً بـه علـل
7). در اصـول فلسـفه و روش خاصي، موجبات ابهام و اشتباه کـاري را فـراهم آوردهانـد» (همـان ص
رئاليسم هم به اين فقدان نگاه تاريخي اشاره کردهاند (اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 3، مقالة هفـتم،

صص 73 ـ 72، شهريور 1377).  
2. اين توجه استاد مطهري(ره) نه فقط معطوف به مسائل فلسفي و کالمي بلکه حتي مباحثِ فقهـي
ـ حقوقي هم بوده است؛ توجهي که به خوبي ميتوان ردّ پاي آن را در آثاري چون «اسالم و مقتضـيات
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زمان» 2 ج، ديد.  
3. تأمّالت دکتر رضا داوري اردکاني در آثاري چون فلسـفه چيسـت؟ مقـام فلسـفه در ايـران دورة
اسالمي و وضعيت تفکر در ايران، تا حدودي بسط فلسفيتر آنچيـزي اسـت کـه بـه ا جمـال در آثـار

کساني چون مرحوم مطهري آمده است.  
صادق آئينهوند، پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات اسالمي، تمدن گستره در تاريخ علم 4. ر.ک.

فرهنگي، 1379.ج2، صص90- 81 گفتارِ «معاملة علماي مسلمان با تاريخ».  
ماهنامه 5. من در مقالة «کربن و تاريخنگاري فلسفة اسالمي» که بهزودي در ويژهنامة فلسفة اسالمي
منتشر خواهد شد، به تفصيل اين نکته پرداختـهام، بـراي نقـدي مشـابه، رجـوع کنيـد بـه: انديشه سوره
«خاورشناسي و فلسفه اسالمي؛ روش و نگرش»، محمد عابدالجابري، ترجمة اسماعيل باغستاني، مجلـه

ش 74، خرداد و تير1384، صص24-2.   پژوهش، آئينه
6. Historicism. 

7. اين نکته را جابري به خوبي در مقالهاي که در پينوشت ش 5 آوردهايم، تحليل کرده است.  
هانري کربن، ترجمه سيدجواد طباطبايي، انتشارات کوير، 1373.   اسالمي، فلسفة 8. تاريخ

آسـمان، هفـت فصـلنامه 9. ر.ک. «مأخذشناسي پژوهشهاي کالمي در غرب»، محمدکاظم رحمتي،
ش 19، پائيز 1382، صص 141ـ 198.  

10. مهدي فرمانيان در مقالة «بررسي وضـعيت منـابع موجـود در تـاريخ کـالم اسـالمي»، گـزارش
انتقادي ـ کتابشناختي مفيدي در اين باره آورده است، ر.ک. «بررسي وضعيت منـابع موجـود در تـاريخ
1، بـه اسـماء، جلـد همـايش مقـاالت مجموعـه ـ 296، در کالم اسالمي»، مهدي فرمانيان، صص 283

کوشش حسين کلباسي اشتري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1386.  
11. پينوشت ش 9.  

12. رجوع کنيد به مقالة جان زاميتو در مجموعه زير:   
Historians and philosophy of Historiography, John Zammito, pp 262- 276» in: A 

Companion to The Philosophy of Hostory and Histotiography; ed by Aviezer 
Tucker, Blackwell publisher, 2009. 
13. جنکينز در مقالة خود به خوبي به چالشهاي پستمدرنيسـم بـراي تـاريخ و تـاريخنگـاري در
روزگار ما اشاره کرده است. ر.ک. کيت جنکينز، «بازانديشي تاريخ، مالحظات و تأمالتي چنـد در بـاب

ـ  155 چيستي و چرايي تاريخ و تاريخورزي در دنياي پستمدرن»، ترجمه حسـينعلي نـوذري، صـص
ش 29، بهار 1383.   معاصر، تاريخ فصلنامة ،200

14. از سه نوع تعريف ذاتگرايانه، تجويزي و بافتگرايانه در طول تاريخ فلسـفه مـيتـوان سـخن
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«تعريـف»،  مـدخلِ گفت که هر يک داراي معاني و لوازم خـود بـراي کـار تـاريخنگارانـه اسـت. ر.ک.

(= Definition) در دايرةالمعارف پل ادوارز، با مشخصات کتابشناختي زير؛  
Definition, Raziel Abelson, in Encyclopedia of Philosophy, Vol 2 , pp 677 – 664, 

Editor in Chief, Donald M. Borchert, Macmollan 2006. 
15. اصطالحي در فلسفه علمِ عمدتاً پست پوزيتويستي است.  

که در جلد اول، نظر اجتهادي خود در بـاب جامعه و کالم 16. همچون فان اس در کتاب 6 جلدي
هفـت فصـلنامه «معرفـي کتـاب» در روششناسيِ تاريخنگاري کالم را به تفصيل بازگفتـه اسـت. ر.ک.

ش 24، صص 209ـ 246.   آسمان،
17. با اينکه مؤلّف، به مکتب تفکيک اشارهاي اجمالي کرده، اين مطلب را توضيح نداده اسـت کـه

چرا اين جريان فکري را در طرحي که از تاريخ کالم شيعي ارائه داده، جاي نداده است. 
18. ر.ک. مقالة «مفهوم عقل از نگاه فالسفة اسالمي ـ ايراني و فقدان عقل جديد پـس از رنسـانس

ش 55، بهار 1384، صص 152ـ 169.   فرهنگ، فصلنامه در انديشة آنها»، محمد منصورنژاد،
19. براي اينکه به کليگويي اکتفا نکرده باشـم و مخاطبـانم را بـا مقصـودم از ايضـاح مفهـومي و

مالحظات معناشناختي آشنا کنم، به آثار اسالمشناس ژاپني، توشيهيکو ايزوتسو اشاره ميکنم. او کوشيده 
تا در آثار مختلف خود و البته با موضعي خاصّ که در فلسفة تحليلي و نظريههاي معناشناختي دارد، بـه
تحليل معناشناختي مفاهيم کليدي فرهنگ اسالمي بپردازد. کار ايزوتسو ميتوانـد الگـوي خـوبي بـراي
باشد. از ميان آثار ايزوتسو، کتاب او در باب «ايمان»، به موضـوع شيعه کالم تطوّر سير کتابهايي چون

سخن ما نزديکتر است:  
توشيهيکو ايزوتسو، ترجمه زهرا پورسينا، انتشارات سروش، 1379؛   اسالمي، کالم در ايمان مفهوم

در اين باره مقالة مترجم کتاب هم خواندني است:  
 «نظري به اصول روششناختي ايزوتسو در کتـاب مفهـوم ايمـان در کـالم اسـالمي» نوشـته زهـرا
انتشـارات دانشـگاه ايزوتسـو، بزرگداشت همايش مقاالت مجموعه غرب و شرق سخنگوي پورسينا در

تهران و موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 1382، صص 115ـ 128.  
پورسينا در اين مقاله، به تحليل معناشناختي و اصـل روششناسـانة معناشناسـي تطـوري و تحليـل
«ايمان» که به نظر وي به لحاظ تاريخي، نخسـتين و مهمتـرين تاريخي، ـ معناشناختي ايزوتسو از مفهوم
مفهوم کالمي در اسالم است پرداخته است. ديگر آثار ايزوتسو که با اطالق همـين شـيوة معناشـناختي،

نگاشته شده عبارتند از:  
توشيهيکو ايزوتسو،  ترجمة احمد آرام، شرکت سهامي انتشار، 1361.   قرآن، در انسان و خدا - 

توشيهيکو ايزوتسو، ترجمه فريدون بدرهاي، نشر فرزان، 1378.  مجيد، قرآن در ديني ـ اخالقي مفاهيم -
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جوئل کرومـر، ترجمـه محمـد سـعيد حنـايي کاشـاني، بويه، آل عهد در فرهنگي 21. ر.ک. احياي
 (261 1375، ص 20. جالب اينجاست که اين کتاب از مراجع نويسندة محترم بوده (در ص 376 منبـع
ولي به هشدار کرومر که ما در اينجا آورديم، توجه نکردهاند و عصر زرين فرهنگ اسـالمي را آنطـور

که «مطلوب» خودشان بوده، فهم کردهاند. 
21. همان، مقدمه، صفحة هفت.  

آليستر مک گراث، ترجمه بهروز حدادي، 1387، صص  ديني، اصالح نهضت تفکر بر 22. مقدمهاي
160 ـ 161.  

نعمتا... صفري فروشاني، آستان قدس رضوي، 1378  برآيندها، و جريانها در کاوشي 23. غاليان،
24. احمد علي حيدري، به معرفي ساختاري، روششناختي و محتوايي کتاب پرداخته است معرفـي

ش 24، زمستان 1383، صص 246 ـ 209.  آسمان، هفت کالم و جامعه اثر فان اس،
25. همان، صص 215 ـ 214.  
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