
 نگرشی بر 
نگارش های کالمی )10(

َدر
َ

ضاِء والق
َ

َظرِ في الَبحِث عِن الق اسِتقَصاُء النَّ
171-209

في  َظر  النَّ اسِتقَصاُء  پرثمرِ  اّما  مختصر  رسالۀ  چکیده: 
م 

ّ
َدر در زمرۀ تک نگاشت های متکل

َ
ضاِء والق

َ
الَبحِث عِن الق

ی 
ّ

ِحل ُمطّهر  بن  علی  بن  یوسف  بن  حسن  امامی،  آوازه مند 
که  دارد  قرار  ی 

ّ
حل مۀ 

ّ
عال به  ب 

َّ
ملق 627هـ.ق.(   _  846 )د: 

و  جبر  مناقشه آمیز  و  بحث برانگیز  موضوع  از  بحث  به 
اختیار اختصاص یافته است. او در این اثر کوشیده است 
ۀ باورمندان به دو عقیدۀ جبر یا اختیار انسان 

ّ
دیدگاه ها و ادل

در صدور افعال را شرح دهد و آنگاه بر اساس دالیل عقلی و 
نقلی ایستار درست را در این مسئله تبییبن نماید. در مقالۀ 
ماِن پیش 

ّ
حاضر، نخست به مهم ترین نگاشته های متکل

ی در موضوع قضاء و قدر اشاره می شود. پس از 
ّ

مۀ حل
ّ

از عال
َظر، تاریخ نگارش  آن، ساختار و محتوای رسالۀ اسِتقَصاُء النَّ
آن، ویراست های مختلف به چاپ رسیده از این اثر، شروح 
از  ارزشمندی  کهِن  دست نویس   نیز  و  آن  بر  نگاشته شده 

رسالۀ مزبور معّرفی و بررسی می شود.

َدر، 
َ

والق ضاِء 
َ

الق عِن  الَبحِث  في  َظرِ  النَّ اسِتقَصاُء  کلیدواژه : 
ی، قضاء و قدر، جبر و اختیار، کالم شیعه.

ّ
مۀ حل

ّ
عال
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Nagarishī bar nagārish-hā-yi kalāmī (10):
“Istiqṣāʾal-Naẓar fi-l-Baḥth ʿan al-Qaḍāʾ wa-l-
Qadar”
Hamid Ataei Nazari 

Abstract : The brief but prolific treatise of 
“Istiqṣāʾal-Naẓar fi-l-Baḥth ʿan al-Qaḍāʾ wa-l-
Qadar” is one of the monographs of the famous 
Imami theologian, Ḥasan ibn Yūsuf ibn Alī ibn 
Muṭahhar, known as Al-ʿallāma al-Ḥillī (648- 
726), which concerns the controversial issue of 
man predestination and free will. In this work, 
he has tried to explain the views and arguments 
of the proponents of predestination or human 
free will in performing various acts, and then to 
explain the correct position on this issue based 
on rational and narrative reasons. In the present 
article, first of all, the most important writings 
of the theologians before Al-ʿallāma-al- Ḥillī 
on the subject of predestination and free will 
are introduced. then, the structure and content 
of the treatise “Istiqṣāʾal-Naẓar”, the date of its 
writing, the various published editions of the 
work, the commentaries written on it, as well as 
the valuable and old manuscript of the treatise 
are examined.

 Keywords: “Istiqṣāʾal-Naẓar fi-l-Baḥth ʿan 
al-Qaḍāʾ wa-l-Qadar”, Al-ʿallāma al-Ḥillī, Pre-
destination and Free Will, Shiʿite Theology. 

 تأّمالت يف املدّونات الكالمّية )10(
استقصاء النظر يف البحث عن القضاء والقدر

محيد عطايئ نظري

اخلالصـة: تنـدرج رسـالة اسـتقصاء النظـر يف البحـث عـن القضـاء 
يدة  والقـدر -  املختصـرة والغنّيـة بثمارهـا يف آن  - يف زمـرة اآلثـار الفر
 

ّ
م اإلمامّي البارز احلسن بن يوسف بن عيل بن امُلطّهر احليل

ّ
للمتكل

، وقـد خّصصهـا للبحث 
ّ

)648 - 726 ه-  ( امللّقـب بالعّامـة احلـيل
يف موضوع اجلبر واالختيار، املثير للجدل والنقاش.

ـة املعتقديـن بعقيـدَت جبـر 
ّ
ـف جهـده يف شـرح آراء وأدل

ّ
وبـذل املؤل

اإلنسان أو اختياره يف صدور األفعال، ومن مّث بيان الرأي الصحيح 
ة العقلّية والنقلّية.

ّ
 عى األدل

ً
يف هذه املسألة استنادا

مـني قبـل 
ّ
أّمـا املقـال احلـايل، فيبـدأ باإلشـارة إىل أهـّم تأليفـات املتكل

بيـان  إىل  ينتقـل  مّث  والقـدر،  القضـاء  موضـوع  يف   
ّ

احلـيل العّامـة 
يرات  يخ كتابهتا، والتحر شـكل وحمتوى رسـالة اسـتقصاء النظر، وتار
املختلفـة املطبوعـة مـن هـذه الرسـالة، ومـا كتب علهيا من الشـروح، 
للرسـالة  القّيمـة  القدميـة  املخطوطـات  إحـدى  يـف  تعر إىل  إضافـًة 

املذكورة.

املفـردات األساسـّية: اسـتقصاء النظـر يف البحـث عـن القضاء والقدر، 
، القضاء والقدر، اجلبر واالختيار، كام الشيعة.

ّ
العّامة احليل
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1- مقّدمه
ـم نامدار 

ّ
َظـِر فـي الَبحـِث عـِن الَقضـاِء والَقـَدِر« نوشـتۀ فقیه و متکل رسـالۀ مختصـر اّمـا پرَثَمـر »اسـِتقَصاُء الّنَ

ـی )د: 648 - 726هــ.ق.( یکی 
ّ
امامـی جمال الّدیـن أبـو منصـور حسـن بـن یوسـف بـن علـی بن ُمطّهـر ِحل

کامـی بـه موضـوع »جبـر و اختیـار انسـان« یـا بـه  یکـرد  کـه بـا روش و رو از نگاشـته های ارجمنـدی اسـت 
کنون بدرسـتی معّرفی نشـده است و جوانب  تعبیر دیگر، »قضا و َقَدر الهی« پرداخته اسـت. این رسـاله تا
مختلـف آن مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه. از ایـن رو، در نوشـتار حاضـر تـاش می شـود ضمن تعریف سـاختار 
گاهی هـای سـودمند در خصوص این اثر و نگاشـته های پیرامون آن ارائه  و محتـوای رسـالۀ مزبـور، برخـی آ

گردد. 

کارها در زمرۀ مسـائل بحث برانگیز و موضوعات مناقشـه آمیز میان  مسـألۀ جبر یا اختیار انسـان در انجام 
کـه از انسـان افعالـی صـادر  کنـون بـوده اسـت. تردیـدی نیسـت  مسـلمانان از دوران نخسـتین اسـامی تا
می شـود؛ اّمـا اینکـه افعـال آدمـی تـا چـه انـدازه معلـول اراده و اختیـار و قـدرت خـود اوسـت و تـا چـه میـزان 
تحت تأثیر اراده و مشّیت و فعل خداوند پرسشی است سخت غامض و پیچیده. این مسأله از آنجا که 
ی انسـان ارتباطی ژرف  با موضوعات مهّمی چون سرنوشـت، تکلیف شـرعی و اخاقی و نیز جزای اخرو
مـان بلکـه اذهـان عمـوم اندیشـه ورزان و دینـداران را نیز بـه خود معطوف 

ّ
و اسـتوار دارد نـه تنهـا افـکار متکل

ی هـر یـک از آنـان نهـاده. همیـن امـر موجب شـده  و مشـغول داشـته اسـت و پرسـش هایی اساسـی را فـرارو
یکرد و مبانی خاّص  مان مسـلمان بر اساس روش و رو

ّ
اسـت که بسـیاری از دانشـوران و فیلسـوفان و متکل

خود به بحث از این مسأله بپردازند و دیدگاه خویش را در این زمینه تبیین نمایند. نسبت افعال انسان 
)از جملـه نفـس اراده و اختیـار او( بـا اراده و اختیـار خـود انسـان و نیـز با اراده و مشـّیت و قضا و َقَدر الهی، 
مـان فرقه هـای مختلـف اسـامی در 

ّ
همچنیـن، یکـی از موضوعـات اصلـی مباحثـات و مجـادلت متکل

یخ بوده است. حاصل این بررسی ها و مباحثات نگارش و تدوین مکتوباتی پرشمار و ارزشمند  طول تار
در این موضوع است که ِقدمت برخی از آنها به سه قرن نخستین اسامی باز می گردد. در ادامه، شماری 
از مکتوبـات مهـّم و معـروف در زمینـۀ جبـر و اختیـار یـا قضـاء و قـدر به اختصـار معّرفـی می شـود تـا میـراث 
َظـر به اجمـال  کام اسـامی در ایـن موضـوع از آغـاز تـا پیـش از نـگارش رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ علمـی دانـش 

گردد.  معلوم 

كالمى در باب قضاء و قدر  2- مهمترين تک نگاشت های 
کـه در اغلـب آثـار جامـع کامـی در ضمـن مباحـث مطـرح در  گانـه ای  گذشـته از فصـول و بخش هـای جدا
عـدل الهـی ذیـل عناوینـی چـون »الـکام في المخلوق« یا »في أّنا فاعلون« به بحـث دربارۀ جبر و اختیار یا 
قضاء و قدر الهی اختصاص داده شده است، تک نگاشت ها و رسائل مستقّل پرشماری نیز در این زمینه 
ی از این قرار است:

ّ
مۀ حل

ّ
که مهمتریِن آنها از قرن نخست هجری تا عصر عا نوشته و منتشر شده است 
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ّیة.  1( رسالة في الرّد علی الَقَدر
کوتـاه منسـوب بـه حسـن بـن محّمـد بـن َحَنفّیـه )د: ح 100 هـ .ق.(، نـوادۀ حضرت علی  نگاشـته ای اسـت 
یخ تألیف آن سال 73 هجری  که تار )ع(، در دفاع از عقیده به جبر و طرد نظرّیۀ اختیار انسان در اعمال 
قمـری گفتـه شـده اسـت.1 یـوِزف فـان ِاس بخش هـای بازمانـده از این رسـاله را زیر عنوان »ِقَطٌع ِمن رسـالة 
ّیـة« بـه همـراه ترجمـۀ آلمانـی و پژوهشـی در بـاب آن  الحسـن بـن محّمـد بـن الَحَنفّیـة فـي الـرّد علـی الَقَدر
یدی الهادی إلی الحّق  کرده اسـت.2 همچنین، متن این رسـاله، در ضمن رّدّیه ای بر آن از امام ز منتشـر 
یحیی بن حسین )د: 298 ه .ق.( مندِرج است. متن رساله در دو ویراسِت یادشده تقریبًا یکسان است 
کلمات و عبارات اختافات اندکی دیده می شود. در ادامه، رّدّیۀ مزبور با تفصیل  و تنها در ضبط برخی 

بیشتری معّرفی خواهد شد )نگرید در ادامه، شمارۀ 8(.

ّیة. 2( رسالة ُعَمر بن عبدالعزیز في الرّد علی الَقَدر
ّیه )یعنی  رسـالۀ مختصری اسـت منسـوب به خلیفۀ َاَموی ُعَمر بن عبدالعزیز )د: 101 ه .ق.( در رّد بر َقَدر

معتقدان به اختیار انسان در اعمال و منکران َقَدر الهی(.

متـن ایـن رسـاله در کتـاب ِحلیـة الولیـاءی حافـظ ابوُنَعیـم اصفهانـی )د: 430 هـ .ق.( نقل گردیده اسـت 
و ویراسـتی انتقـادی از آن نیـز بـر اسـاس دست نوشـت های مختلفـی از رسـاله همـراه بـا ترجمـۀ آلمانـی بـه 
اهتمـام یـوِزف فـان ِاس فراهـم آمـده. 3 همچنیـن، پژوهش هایـی در خصـوص وثاقـت و ِاسـناد و تحلیـل 

محتوای این رساله به طبع رسیده است.4

3( رسالة الحسن الَبصری في الَقَدر.
کوتـاه منسـوب بـه حسـن بصـری )د: 110 هـ .ق.( در خطـاب بـه عبدالَمِلـک بـن مـروان اسـت در  مکتوبـی 
دفـاع از نظرّیـۀ آزادی اراده و اختیـار انسـان در اعمـال و رّد و تخطئـۀ جبرگرایـان. شهرسـتانی انتسـاب این 
رسـاله را بـه حسـن بصـری محـّل تردیـد دانسـته، احتمـال انتسـاب آن بـه واِصـل بـه َعطـاء )د: 131 هـ .ق.( 
کـرده اسـت.5 ایـن احتمـال ظاهـرًا قابـل پذیـرش نیسـت؛ چـون در دورۀ حکومـت عبدالَمِلـک،  را مطـرح 
واِصـل بـن َعطـا در سـنین نوجوانـی بـوده اسـت و نـگارش چنیـن نامـه ای از سـوی او بسـیار بعیـد بـه نظـر 
کنـون ویراسـت های متفاوتـی از ایـن متـن بـر اسـاس دست نوشـت های مختلـف آن به چاپ  می رسـد.6 تا

 1. نگريد به: فان ِاس، یوسف، بدايات علم الکلم في االسلم )Anfänge muslimischer Theologie(، ص 55.
 2. همان، صص 9 - 37 )متن عربی رساله(.

 3. همان، صص 38 - 54 )متن عربی رساله(.
 4. برای نمونه نگريد به:

Cook, Michael, Early Muslim Dogma: A Source-Critical Study, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, pp. 
124-136 (13. The epistle of ʿUmar II).

 5. الشهرستاني، عبدالکريم، الملل والنحل، ج 1، ص 51.
 6. دائرة المعارف بزرگ اسلمی، ج 20، ص 574 )مدخل حسن بصری(.
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رسـیده اسـت.7 جسـتارها و پژوهش هایـی نیـز در خصـوص َاصالـت ایـن متـن و تحلیـل محتـوای آن نشـر 
شـده اسـت.8 ترجمـه ای فارسـی از ایـن رسـاله نیـز در دسـت اسـت.9

کتاب الَقَدر.  )4
م ِاباضی نامداِر زنده در قرن دوم هجری، ابومحّمد عبداهلل بن یزید َفزاری / 

ّ
رساله ای است به قلم متکل

بغـدادی )د: پـس از 179 هـ .ق.(10 پیشـوای فکـری فرقـۀ ُنّکار و همکار هشـام بن حکـم در کوفه، در دفاع از 
یلِفرد ماِدلونگ و عبدالرحمان  جبر و تقدیر الهی و انکار دیدگاه معتزله در باب تفویض و اختیار انسان. و

کرده اند.11 کامی دیگر از َفزاری منتشر  الساِلمی متن این رساله را همراه با پنج رسالۀ 

ّیة. کتاب الرّد علی القدر  )5
نگاشـتۀ دیگـری اسـت از ابومحّمـد عبـداهلل بـن یزیـد َفـزاری / بغـدادی در رّد بـر طرفداران اختیـار و آزادی 
ارادۀ انسان که آن را پس از کتاب الَقَدر و در یمن تألیف کرده است. متن این رساله بطور کامل در ضمن 
کتـاب  یـدی، الناصـر ِلدیـن اهلل احمـد بـن یحیـی بـن الحسـین )د: 322 هـ .ق.( بـر ایـن  کـه امـام ز رّدّیـه ای 

نوشته است )نگرید به شمارۀ 9(، مندِرج و قابل ماحظه است.12

6( رسالة الرّد علی الُمجِبَرة.
که در آن با استناد  یدی قاسم بن ابراهیم َرسی )د: 246 ه .ق.( است در رّد بر جبرّیه  نگاشته ای از امام ز
به آیات قرآن مجبور بودن انسانها در اعمال انکار و ابطال شده است. دست کم دو ویراست مختلف از 

این رساله به طبع رسیده است.13

یراسـت از این رسـاله را   7. نگريد به: عمارة، محّمد، رسـائل العدل والتوحید، دارالهلل، 1971 م.، ج 1، صص 81 - 93. نخسـتین و
یر: نگريد در صص 67 - 83 از مقالۀ ز

Ritter, Hellmut, “Studien zur Geschichte der islamischen Frömmigkeit I. Ḥasan al-Baṣrī�”, Der Islam, vol. 21, Issue 
1, 1933, pp. 1-83.

 8. برخی از مهمترین این پژوهش ها عبارت است از:
Obermann, Julian, “Political Theology in Early Islam: Ḥasan Al-Baṣrī�'s Treatise on Qadar”, Journal of the American 

Oriental Society, Vol. 55, No. 2 (Jun., 1935), pp. 138-162.
Schwarz, Michael, “The Letter of al-Hasan al-Baṣrī�”, Oriens, Vol. 20 (1967), pp. 15-30.
Cook, Michael, Early Muslim Dogma: A Source-Critical Study, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, pp. 

117-123 (12. The epistle of Ḥasan of Baṣra).
 9. نگريد به: ثبوت، اكبر، حسن بصری، صص 419 - 438.

 10. دربارۀ او نگريد به: فان ِاس، یوِزف، كلم و جامعه در سده های دوم و سوم هجری، ج 1، صص 603 - 614.
11 . Abdulrahman Al-Salimi and Wilferd Madelung, Early Ibāḍī Theology: Six Kalām Texts by ʿabd Allāh B. Yazīd 

Al-Fazārī, Brill, 2014, pp. 13-58.
12 . Madelung, Wilferd, “al-Fazārī�, ʿAbdallāh b. Yazī�d”, in: Encyclopaedia of Islam, THREE, Edited by: Kate Fleet, 

Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, Everett Rowson. Consulted online on 20 August 2020 http://dx.doi.
org/10.1163/1573-3912-ei3-COM-30960.

 13. نگريـد بـه: عمـارة، محّمـد، رسـائل العـدل والتوحیـد، دارالهـلل، 1971 م.، ج 1، صـص 144 - 156؛ الرسـي، القاسـم بـن ابراهیـم، 
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ّیة. کتاب الرّد علی الُمجِبَرة الَقَدر  )7
یـدی الهـادی إلی الحّق یحیی بن حسـین بن قاسـم بن ابراهیـم )د: 298 ه .ق.( در  ایـن اثـر نگاشـتۀ امـام ز
رّد بر جبرگرایان است که در آن نویسنده، نخست استدلل های قرآنی مدافعان جبر را بازگفته و به ابطال 
کـرده  آنهـا پرداختـه و سـپس بـا تمّسـک بـه آیـات قـرآن و دلیـل عقلـی، اختیـار انسـان را در اعمـال اثبـات 

است. از این رساله نیز دست کم دو ویراست مختلف در دسترس است.14

کوتاهتـر دیگـری بـا عنوانـی مشـابه بـا رسـالۀ مزبـور و در رّد بـر جبرّیـه نیـز  از همیـن نویسـنده، تک نگاشـت 
بازمانده است که در آن از طریق احتجاج به آیات قرآن مجبور بودن انسان در انجام افعال ابطال گردیده 
کامی یحیی  و اختیار آدمی در اعمال به اثبات رسـیده اسـت. این رسـاله نیز در ضمن مجموع رسـائل 

بن حسین چاپ شده است. 15

کتاب الرّد و االحتجاج علی الحسن بن محّمد بن الَحَنفّیة.  )8
یدی الهادی إلی الحّق یحیی بن حسـین بن قاسـم بن ابراهیم  این کتاب رّدّیه ای مبسـوط اسـت از امام ز
ّیة منسـوب به حسـن بن محّمد بن َحَنفّیه. در این نگاشـته،  )د: 298 ه .ق.( بر رسـالة في الرّد علی القدر
که انتساب رسالۀ مزبور را به حسن بن محّمد بن َحَنفّیه قطعی تلّقی می کرده است  یحیی بن حسین - 
ۀ مطرح در آن در خصوص اثبات 

ّ
ّیة به تفصیل، آراء و ادل - پس از نقل عین عبارات رسالۀ الرّد علی القدر

کنون  کتاب تا کرده. از این  کارها را ثابت  جبر را نقد و رّد نموده است و عقیدۀ به اختیار انسان در انجام 
دو ویراست متفاوت نشر یافته است. 16

کتاب النجاة ِلَمن اّتبَع الُهدی واجتنَب الرَدی.   )9
یـدی، الناصـر ِلدیـن اهلل احمـد بـن یحیـی بـن الحسـین )د:  کـه امـام ز کتـاب مفّصـل رّدّیـه ای اسـت  ایـن 
ّیـة از ابومحّمـد عبداهلل بن یزید َفزاری / بغدادی نوشـته اسـت و در  322 هـ .ق.( بـر کتـاب الـرّد علـی القدر
آن بـه نفـی جبـر و اثبـات اختیار انسـان پرداخته. نویسـنده در این کتاب، نخسـت، عیـن عبارات کتاب 
ی مطرح در آن را نقـد نموده. کتاب النجاة  کـرده اسـت و سـپس مطالب و دعاو ّیـة را نقـل  الـرّد علـی القدر
مـان متقـّدم مسـلمان در بحـث از قضـاء و قـدر و جبـر و اختیـار 

ّ
بی گمـان از مبسـوط ترین مکتوبـات متکل

كتب و رسائل اإلمام القاسم بن ابراهیم الرسي، ج 1، صص 499 - 511. مجموع 
 14. نگريـد بـه: عمـارة، محّمـد، رسـائل العـدل والتوحیـد، دارالهـلل، 1971 م.، ج 2، صـص 32 - 68؛ الهـادی إلـی الحـّق، يحیـی بـن 
يـم يحیـی بـن الحسـین بـن القاسـم بـن إبراهیـم )الرسـائل األصولّیـة(، صـص  الحسـین، مجمـوع رسـائل اإلمـام الهـادی إلـی الحـّق القو

.266 - 239
يم يحیی بن الحسـین بن القاسـم بن إبراهیم   15. الهادی إلی الحّق، يحیی بن الحسـین، مجموع رسـائل اإلمام الهادی إلی الحّق القو

)الرسائل األصولّیة(، صص 218 - 238.
 16. نگريـد بـه: عمـارة، محّمـد، رسـائل العـدل والتوحیـد، دارالهـلل، 1971 م.، ج 2، صـص 117 - 303؛ الهـادی إلـی الحـّق، يحیـی 
يم يحیی بن الحسـین بن القاسـم بـن إبراهیم )الرسـائل األصولّیة(، صص  بـن الحسـین، مجمـوع رسـائل اإلمـام الهـادی إلـی الحّق القو

.421 - 227
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یلِفرد ماِدلونگ به چاپ رسیده است.17 به شمار می آید. ویراستی انتقادی از این اثر ارزشمند به اهتمام و

10( »كتاب المخلوق« از الُمغني.
کامی ارزشـمند قاضی عبدالجّبار معتزلی )د: 415 ه .ق.( »کتاب المخلوق«  د هشـتم از موسـوعۀ 

ّ
مجل

کتاب  ی اسـت دربارۀ جبر و اختیار. قاضی در این 
ّ
کتاب مبسـوط مسـتقل نامیده شـده اسـت و در حکم 

که در بیست فصل تدوین یافته است دیدگاه های مختلف را در باب خالق و پدیدآورندۀ حقیقی افعال 
انسـان برشـمرده و سـپس به تفصیل به دفاع از دیدگاه معتزله و رّد نظرّیۀ »َکسـب« اشـاعره و شـبهات آنان 
ـد از کتـاب الُمغنـی کـه خوشـبختانه به چاپ نیز رسـیده اسـت18 یکـی از چند 

ّ
پرداختـه اسـت. ایـن مجل

مصـدر مفّصـل اصلـی بـرای مطالعـۀ دیـدگاه معتزله در خصوص مسـألۀ جبر و اختیار به حسـاب می آید. 
د« تألیف شده است19 

ّ
که دربارۀ موضوع »تولید و افعال متول کتاب المغنی  د نهم از 

ّ
به همین نحو، مجل

گیرد.  که باید مّد نظر قرار  نیز مباحثی مرتبط با جبر و اختیار دارد 

11( إنقاُذ الَبَشر ِمَن الَجبِر و الَقَدر.
ایـن رسـاله، چنانکـه از عنوانـش هویداسـت، در نقـد و نفـی عقیـدۀ بـه جبر نگاشـته شـده اسـت. با وجود 
اینکه نگارش این اثر در برخی مصادر به َشریف مرَتضی )د: 436 ه .ق.( نسبت داده شده است، دلیلی 
متین و منطقی بر نفی این انتسـاب وجود دارد.20 با توّجه به قرائن متنی و شـواهد فرامتنی، نویسـندۀ این 
گونه گـون از رسـالۀ مزبـور بـر بنیـاد  کنـون چندیـن ویراسـت  مـی غیـر امامـی اسـت. تا

ّ
رسـاله احتمـاًل متکل

دست نوشت های مختلف آن نشر یافته است.21

لماني لألبحاث الشـرقّیة، بیروت، 1430  يلفرد ماديلونغ، المعهد األ  17. الناصـر لدیـن اهلل، أحمـد بـن يحیـی، كتـاب النجاة، باعتناء: و
/ 2009، 351 + 18 ص.

يل، سـعید زايد،   18. األسـد آبـادي، القاضـي عبدالجّبـار، الُمغنـي فـي أبـواب التوحیـد والعـدل، ج 8 )المخلـوق(، تحقیـق: توفیق الطو
راجعه: إبراهیم مدكور، القاهرة، 1963 م.، 338 ص.

يل، سعید زايد، راجعه:   19. األسد آبادي، القاضي عبدالجّبار، الُمغني في أبواب التوحید والعدل، ج 9 )التولید(، تحقیق: توفیق الطو
إبراهیم مدكور، القاهرة، 170 ص.

یر به چاپ رسیده است: كه با مشّخصات ز  20. در این خصوص نگريد به مقالۀ ُحَسین علی عبدالساِتر 
Abdulsater, Hussein Ali, “To rehabilitate a theological treatise. Inqādh al-Bashar min al-Jabr wa-l-Qadar”, Asiatische 

Studien - Études Asiatiques, Volume 68, Issue 2 (Jul 2014), pp. 519 – 547.
كتاب انقاذ البشر من الجبر والقدر به شريف مرتضی« منتشر شده در: همچنین نگريد به: انصاری، حسن، »مشکل انتساب 

http://ansari.kateban.com/post/1923 
 21. مشّخصات برخی از این چاپها از این قرار است:

ـق علیـه: علـي الخاقانـي النجفـي، 
ّ
َظـر فـي الَقضـاِء و الَقـَدر، نشـره و صّححـه و عل )1( إنقـاذ الَبَشـر ِمـن الَجبـر و الَقـَدر و يلیـه اسـِتقصاُء الّنَ

النجف، َمطبعة الراعي، 1354 ق. - 1935 م، قطع جیبی، 109+ 40 ص.
)2( إنقاذ الَبَشر ِمن الَجبر و الَقَدر، چاپ شده در: رسائل الشريف المرتضی، تصحیح: السّید أحمد الُحَسیني، نجف، َمطبعة اآلداب، 
یراسـت در: رسـائل الشـريف المرتضـی، ج 2، تقديـم: السـّید أحمـد الُحَسـیني، إعـداد: السـّید مهـدي  1966، صـص 51 ـ 124. ایـن و

الرجائي، قم، دارالقرآن الکريم، 1405 ق.، صص 175 - 247 نیز بازچاپ شده است.
)3( إنقاذ الَبَشـر ِمن الَجبر و الَقَدر، چاپ شـده در: رسـائل الَعدِل و التوحید، تصحیح: محّمد عَمارة، القاهرة، دار الشـروق، 1988، ج 

یراست نخست: القاهرة، دار الِهلل، 1971، ج 1، صص 255 - 239(. 1، صص 283 ـ 342 )و
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که رسالۀ دیگری نیز با همین عنواِن إنقاذ الَبَشر من الَجبر و  این نکته شایان توّجه و درخور یادآوری است 
که به خامۀ فیلسوف شهیر ابوالحسن عاِمری  الَقَدر در باب موضوع جبر و اختیار به چاپ رسیده است 
یکرد فلسـفی به نفی جبر و تفویض و اثبات ایسـتاری میان  ی در آن با رو )د: 381 ه .ق.( نوشـته شـده و و

آن دو مذهب پرداخته است. 22

12( مسألة في خلق األفعال.
کوتاه به َشریف مرَتضی )د: 436 ه .ق.( نسبت داده شده است و در ضمن مجموعه  نگارش این رسالۀ 
رسـائل او نیـز نشـر یافتـه.23 نویسـنده در ایـن رسـاله از موضـع معتزلـه و اهـل حـّق مبنی بر انتسـاب حقیقی 
کرده اسـت. برای اثبات این ایسـتار، نخسـت  افعال انسـان به او و نفی ِاسـناد این افعال به خداوند دفاع 
دلیـل عقلـی ارائـه گردیـده و سـپس بـه برخـی از آیات قرآن اسـتناد شـده اسـت. برخی از محّققان نسـبت 

می معتزلی دانسته اند.24
ّ
کرده، آن را نگاشتۀ متکل این رساله را به شریف مرتضی نفی 

ّیة األشرار. 13( االنتصار في الرّد علی المعتزلة الَقَدر
فی یمنـی یحیـی بـن أبـی الخیـر عمرانـی )د: 558 هـ .ق.( 

َ
کتابـی اسـت مبسـوط بـه قلـم عالـم شـافعی َسـل

کـه نقدی اسـت از قاضی جعفـر بن احمد  در جـواب و رّد بـر کتـاب الدامـغ للباطـل مـن مذهـب الحنابـل 
گرچـه  یـدی بـر رسـاله ای اعتقـادی از عمرانـی در بیـان مذهـب اعتقـادی اهـل حدیـث. ا بـن عبدالسـام ز
در کتـاب النتصـار تقریـری از مجمـوع باورهـای اعتقـادی و کامی اهل الحدیث ارائه شـده اسـت، بیش 
ّیـه( در  ـۀ معتزلـه )قدر

ّ
از نیمـی از حجـم ایـن اثـر بـه بحـث از مسـألۀ قضـا و قـدر و انـکار نظرّیـه و ابطـال ادل

بـاب انتسـاب خلـق افعـال انسـان بـه خـود او اختصـاص یافتـه اسـت. از ایـن رو می تـوان ایـن اثـر را در زمرۀ 
کتاب النتصار در سـه  تک نگاشـت های مکتوب در موضوع جبر و اختیار نیز قلمداد نمود. ویراسـتی از 

د منتشر شده است.25
ّ
مجل

14( الجواب القاطع للتمویه عّما یرد علی الحکمة والتنزیه.
م نامور زیدی، یحیی بن حمزه علوی )د: 749 ه .ق.( است در رّد بر پاره ای 

ّ
رساله ای مختصر از عالم و متکل

از عقائـد ُمجِبـره. او در ایـن اثـر ابتـدا بـه انـواع آیاتـی اشـاره کـرده اسـت کـه ُمجِبـره با تمّسـک بـه آنها حکمت 
خداونـد را انـکار کـرده  و او را مانـع ایمـان آوردن و سـبب کفـر کافـران دانسـته اند و سـپس از طرق مختلف به 

22. العاِمري، أبو الحسـن، رسـائل أبي الحسـن العامري و شـذراته الفلسـفیة، دراسة و نصوص: د. َسحبان َخلیفات، الجامعة األردنّیة، 
عمان، 1988 م.، صص 247 - 271.

 23. الموسـوي، علي بن الحسـین، رسـائل الشـريف المرتضی، المجموعة الثالثة، تقديم و إشـراف: السـّید أحمد الحسـیني، إعداد : 
السّید مهدي الرجائي، دار القرآن الکريم، قم، 1405 ق.، صص 187 - 198.

 24. نگريد به : انصاری، حسن، »نکته هایی دربارۀ آثار شريف مرتضی«، منتشر شده در:
 https://ansari.kateban.com/post/3479
ّية األشـرار، دراسـة و تحقیق: سـعود بن عبدالعزیز الخلف، 3   25. العمراني، يحیی بن أبي الخیر، االنتصار في الرّد علی المعتزلة القدر

ج، دار أضواء السلف، الرياض، 1419 ه . 
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رّد دعاوی و دلیل آنها پرداخته اسـت. او همچنین در بخش پایانی رسـالۀ خود مفاسـد مترّتب بر پذیرش 
استناد افعال قبیح به خداوند را برشمرده است. این رساله دست کم دو بار به طبع رسیده است.26

15( ِشفاء الَعلیل في مسائل القضاء و الَقَدر و الحکمة و التعلیل .
این کتاب تألیفی مفّصل است در تحقیق مسائل مربوط به قضاء و قدر و حکمت الهی نوشتۀ دانشمند 
گرد و پیـرو ابن َتیمّیـه. او در این کتاب  ّیـه )د: 751 هـ .ق.(، برجسـته ترین شـا ـم َجوز فی ابـن َقّیِ

َ
َحنبلـی َسـل

کـه همـۀ  ّیـه )معتزلـه( و اشـاعره پرداختـه اسـت و از دیدگاهـی دفـاع نمـوده  بـه ابطـال دیـدگاه جبرّیـه و َقَدر
حـوادث و افعـال عالـم، از جملـه اعمـال انسـانها را تحـت سـلطۀ قدرت و اراده و مشـّیت و تقدیر پیشـین 
خداوند می داند و در عین حال برای انسانها قدرت و اراده و اختیار نیز قائل است و آنها را حقیقتًا فاعل 

کتاب ویراست های مختلفی در دسترس است. اعمال خود قلمداد می کند.27 از این 

16( خلق األفعال / الجبر و القدر.
این کتاب، که بی گمان یکی از چند اثِر مشروح نوشته شده در مجموع میراث کام اسامی در باب جبر و 
اختیار است، در واقع جزء نهم از کتاب چند جلدِی المطالب العالیة نگاشتۀ فخر رازی )د: 606 ه .ق.(، 
کتـاب درازدامـن، نخسـت بـه بیـان اقـوال و دیدگاه هـای  ـم پـرآوازۀ اشـعری اسـت. فخـر رازی در ایـن 

ّ
متکل

مختلـف در مسـألۀ خلـق افعـال انسـان و تعییـن فاعـل حقیقـی آنهـا پرداختـه اسـت. پـس از آن وی دلئـل 
عقلـی و نقلـی متعـّددی بـر اثبـات اینکـه قدرت انسـانها در حـدوث و پدید آمدن افعال آنها تأثیـری ندارد و 
ر حقیقی فقط باری تعالی اسـت ارائه می کند.  ر خداوند اسـت و فاعل و مؤّثِ

َ
افعال انسـانها مخلوق و مقّد

او در بخش پایانی کتاب خود، شـبهات و اسـتدلل های معتزله را - که انسـان را فاعل مسـتقّل و حقیقی 
د از المطالب العالیة، هم در ضمن ویراست این اثِر 

ّ
افعال خود می دانند - رّد و ابطال می نماید. این مجل

گردیده29. گانه زیر عنوان »القضاء و القدر« بازچاپ  کان منتشر شده است28 و هم جدا

17( جبر و اختیار )جبر و قدر/ قضاء و قدر(.
کـه بـا هـر سـه نـام پیشـگفته شـناخته شـده اسـت نگاشـته ای فارسـی اسـت بـه قلـم  ایـن رسـالۀ مختصـر 

 26. نگريـد بـه: العلـوي، يحیـی بـن حمـزة بـن علـي بـن إبراهیـم، الجـواب الناطـق بالصـواب القاطع لعری الشـک و االرتیـاب / الجواب 
يـه عمـا یـرد علـی الحکمـة و التنزيـه، تحقیـق و دراسـة: إمـام حنفي عبـداهلل، القاهـرة، دار اآلفاق العربیـة، 1420 ه  / 2000  القاطـع للتمو

م.، صص 37 - 55.
ّيد برب العّزة، تحقیق: قاسـم حسـن قاسـم أحمد السـراجي، مؤّسسـة  العلـوي، يحیـی بـن حمـزة بـن علـي بن إبراهیم، مجموع اإلمام المؤ

يد بن علي الثقافّیة، صنعاء، 1431 ه / 2010 م.، صص 483 - 502.  اإلمام ز
ّية، محّمد بن أبی بکر، شفاء العلیل في مسائل القضاء و القدر و الحکمة و التعلیل، بیروت، دارالکتب العلمّیة،   27. ابن قّیم الجوز

الطبعة الثالثة، صص 95 - 96.
لهي، ج 9 )الجزء التاسـع(، تحقیق: أحمد حجازي السـقا، دار   28. الرازي، فخرالّدین محّمد بن ُعَمر، المطالب العالیة من العلم اإل

الکتاب العربي، 1407 ه  - 1987 م.، 395 ص.
ـق علیـه: محّمـد المعتصـم بـاهلل البغـدادي، دار 

ّ
 29. الـرازي، فخرالّدیـن محّمـد بـن ُعَمـر، القضـاء و القـدر، ضبـط نّصـه و صّححـه و عل

الکتاب العربي، الطبعة الثانیة، 1414 ه  - 1994 م.، 328 ص.
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فیلسـوف و دانشـمند عالـی مقـام امامـی، جنـاب خواجـه نصیرالّدیـن طوسـی )د: 672 هـ .ق.(. چنانکـه 
کارها  ی در این اثر برآن بوده است تا مسئلۀ اختیار انسان را در  خواجه در مقّدمۀ رساله تصریح نموده، و
کـردارش »بـر سـیاقت تقریـر و تفهیـم، نـه بـر طریـق جـدل و نظـر« بررسـی و تحریر کنـد. باز بـه تصریح همو  و 
»اسـاس ایـن مختصـر بـر ایـراد معقـول و قیـاس برهانـی نهاده آمـده، نه بر تتبـع منقول و اقناعـات خطابی« 
و خواجـه در ایـن رسـاله آنچـه را »مقتضـای عقـل مطلـق« بوده اسـت ایراد نموده بی آنکـه التفات کند »به 
یکرد خردگرایانه به  نصرت مذهبی یا کسـر مقالتی«. بنابراین رسـالۀ وجیِزۀ یادشـده ُجسـتاری اسـت با رو
مسـألۀ جبـر یـا اختیـار انسـانها در صـدور اعمـال. خواجـه ایـن نوشـتار را در ده فصـل سـامان داده اسـت و 
در خـال ایـن فصـول بـه اثبـات اختیار انسـان در انجام افعال خود پرداختـه و مختار بودن او را به معنای 
کرده  اینکه انسـان »قادر اسـت بر آنکه بعضی افعال ازو به حسـب ارادت او و جهد او صادر شـود« ثابت 

گون به چاپ رسیده است.30  گونا کنون چند مرتبه در قالب های  است. رسالۀ جبر و اختیار خواجه تا

از رسـالۀ جبـر و اختیـار یـا جبـر و قـدر برگردانـی بـه زبـان عربی بر دسـت ترجمان آثـار پارسـِی خواجه نصیر، 
م شـهیر 

ّ
ی )زنـده در 728 هـ .ق.( متکل ـِی َغـَرو

ّ
یعنـی ُرکن الّدیـن محّمـد بـن علـی بـن محّمـد ُجرجانـِی ِحل

کنـون چنـد دست نوشـت از تعریـب رسـالۀ جبـر و قـدر می شناسـیم32 که  امامـی فراهـم آمـده اسـت. 31 هم ا
کرد. کید  ی نمی توان تأ چون در آنها نام و نشانی از جرجانی نیامده است بر انتساب آنها به و

 30. مشّخصات چاپهای يادشده از این قرار است:

ّيـه و آغـاز و انجـام و جـام جهـان نمـا و لوايـح جامی چاپ سـنگی در قطع ُرقعی در سـال 1314 هجری قمری در  1( همـراه بـا فصـول نصیر
كه در پايان رساله درج شده و از آنجا به پاره ای منابع ديگر راه يافته خطای مطبعی است(.  يخ 1341  طهران )تار

یری در سـال 1315 هجری قمری در طهران و ُافِسـت آن در سـال 1402 ه .ق.  ز 2( در ضمِن كلمات المحّققین چاپ سـنگی در قطع و
)مکتبة المفید، قم(.

یر عنوان »رسـالۀ جبر و قدر« در ضمِن: مجموعه رسـائل خواجه نصیرالّدین طوسـی، تصحیح: محّمدتقی مدّرس رضوی، تهران،  3( ز
دانشگاه تهران، چاپ اّول، 1335 ش، )چاپ دوم: 1390 ش. با همکاری مؤّسسۀ پژوهشی میراث مکتوب(، صص 8 - 27.

یری. ز 4( تحت نام »جبر و اختیار«، قم، بی نا، 1341 ش، 40 ص، قطع و
يض يا رسـالۀ خلق األعمال به  5( در: دو رسـاله فلسـفی در بیان اراده انسـان: جبر و اختیار تألیف خواجه نصیرالدین طوسـی، جبر و تفو

ضمیمۀ متن عربی تألیف صدرالمتألهین شیرازی، تهران، نشر علوم اسلمی، اسفند 1363 ش، صص 5 - 54.
یراسـت و نیز نسـخه هایی كه اسـاس آن قرار گرفته اسـت روشـن نیسـت و در مقّدمۀ تصحیح هیچ اشـاره ای  ح این و )نام و نشـان ُمَصّحِ

به اينگونه معلومات نشده است(.
یر عنوان »رسـاله در جبر و قدر« در ضمن: مجموعه  ای از رسـا ئل  خواجه  نصیرالّدین  محّمد طوسـی  672-597 مشـتمل  بر: رسـا له   6( ز
یورک ، انجمن  تحقیقا ت  در فلسفه  و علوم  اسلمی ، 1992 م، به  اثبا ت  واجب ، رسا له  جبر و قدر، رسا له  اندر قسمت  موجودات ، نیو

یز مرّوج.  همراه ترجمۀ انگلیسی رساله به قلم پرو
(The metaphysics of Ṭūsī: treatise on the proof of a necessary being, treatise on determinism and destiny, treatise on division 

of existents, Parviz Morewedge; Mudarris Raza̤vi.̄; Society for the Study of Islamic Philosophy and Science; Institute 
for Cultural Studies, New York : SSIPS, 1992). 

یراسـتۀ مرحـوم محّمدتقـی مـدّرس رضـوی از رسـالۀ جبـر و اختیـار فراهـم آمـده و در واقـع بازچاپـی از همـان  )ایـن چـاپ بـر اسـاس متـن و
یراستی مستقل به شمار نمی آيد(. گانه؛ ولی و است. پس چاپی است جدا

یر عنوان: »جبر و اختیار«، تحقیق: دكتر شیخ محمود نعمتی، قم، نشر مجمع ذخائر اسلمی، 1394 ش، 132 ص. 7( ز
31. نگريد به: الطوسـی، نصیرالّدین، أوصاف األشـراف، تعريب محّمد بن علی الجرجانی الحسـینی الحلی الغروی، تحقیق: محّمد 

سعید الطريحی، مجّلة الموسم، العددان 57 - 58 ، السنة 16، 1427 ه .ق. / 2005 م.، ص 308.
یر عنوان »الجبر و االختیار«(. 32. نگريد به: درايتی، مصطفی، فهرستگان نسخه های خّطی ایران )فنخا(، ج 10، ص 33 )ز
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کـه در برخـی منابـع، نـگارش رسـالۀ دیگـری در موضـوع جبـر و اختیـار نیـز بـه خواجـه  یادکردنـی اسـت 
نصیرالّدین طوسـی نسـبت داده شـده اسـت. این رسـالۀ دوم، متنی اسـت بسـیار مختصر به زبان عربی 
کـه نویسـنده در آن درصـدد برآمـده تـا راه درسـتی بـرای جمـع بیـن اختیـار و ارادۀ انسـان در انجـام افعـال و 

استناد اعمال آدمی به خداوند ارائه نماید. رسالۀ مزبور نیز چند مرتبه نشر یافته است. 33

َظِر في الَبحِث عِن الَقضاِء والَقَدِر. 18( اسِتقَصاء الّنَ
ی در آن با ارائۀ دلیل عقلی و  که و ی اسـت 

ّ
مۀ حل

ّ
کوتاه عا کامی  این رسـاله یکی از تک نگاشـت های 

نقلی به اثبات دیدگاه امامّیه و معتزله در خصوص اختیار و فاعلّیت حقیقی انسان پرداخته است. در 
گفت. ادامه، به تفصیل از این رساله و جوانب مختلف آن سخن خواهیم 

َظِر في الَبحِث عِن الَقضاِء والَقَدِر 3- معّرفى رسالۀ اسِتقَصاء الّنَ
مـه بسـیار اسـت و فراتـر از مجال این 

ّ
ِنـکات گفتنـی و مسـائل پژوهیدنـی دربـارۀ ایـن رسـالۀ گرانسـنگ عا

گردد. مقال. با این وصف، تاش می شود در اینجا اهّم ِنکات قابل توّجه در باب این اثر تبیین و تقدیم 

3-1- نام رساله
َظـر اختافاتـی در برخـی منابـع دیـده می شـود،  گرچـه در خصـوص ضبـط نـام دقیـق رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ ا
کهـن و معتبـر ایـن رسـاله ناسـازگاری و ناهم خوانـی در ایـن بـاب وجـود نـدارد و در  در دست نوشـت های 
َظِر في الَبحِث َعِن الَقضاِء و الَقَدِر«  ی »اسـِتقَصاُء الّنَ

ّ
مۀ حل

ّ
تمامی نسـخ بررسـی شـده، این اثر از سـوی عا

ـی از این نگاشـته زیـر عنوان »اسـِتقَصاُء 
ّ
مـۀ حل

ّ
نامیـده شـده اسـت. بـا وجـود ایـن، در خاصـة القـواِل عا

کرده تفاوت  مه خود در متن رساله قید 
ّ

که اندکی با آنچه عا َظِر في الَقضاِء و الَقَدر« یاد شده است34   الّنَ
کتـاب خاصـة القـوال، در  دارد. چنانکـه در ادامـه َتـذکار خواهیـم داد، درج نـام رسـالۀ مـورد بحـث در 
مـه یـا کسـان دیگـری 

ّ
هنـگام تألیـف ایـن کتـاب صـورت نگرفتـه بـوده اسـت و ایـن امـر بعدهـا از سـوی عا

که  کهن آن و آنچه  انجام پذیرفته. بنابراین، تفاوت پیشـگفته میان ضبط نام این رسـاله در نسـخه های 
کـه نـام این رسـاله را بعدها  در خاصـة القـوال ثبـت شـده اسـت، ناشـی از لغـزش و اشـتباه کاتبـی اسـت 
َظـِر في  بـه خاصـة القـوال افـزوده . بـر ایـن اسـاس، نـام درسـت و دقیـق رسـاله عبارتسـت از: »اسـِتقَصاُء الّنَ
َظِر في الَقضاِء و الَقَدر« یا »اسـتقصاء  الَبحـِث عـِن الَقضـاِء و الَقـَدر« و نامهـای دیگری چون »اسـِتقَصاء الّنَ

33. مشّخصات نشر سه چاپ این رساله از این قرار است: 
1( مدّرس رضوی، محّمدتقی، احوال و آثار خواجه نصیرالّدین طوسی، صص 549 - 550.

2( مدّرسی زنجانی، محّمد، سرگذشت و عقايد فلسفی خواجه نصیرالّدین طوسی، صص 180 - 181.
يـض« در ضمیمـۀ تلخیـص المحّصـل، تصحیـح: عبـداهلل نورانـی، دار األضـواء،  3( تحـت عنـوان »أفعـال العبـاد بیـن الجبـر و التفو

بیروت، صص 477 - 478. 
قـوال فـي معرفـة الرجـال، تحقیـق: جـواد القّیومـی، ص 111؛ همـان، تحقیـق و تعلیـق:  ـی، الحسـن بـن یوسـف، خلصـة األ

ّ
 34. الحل

محّمدباقر ملکیان، ج 1، ص 348.
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که از برای  البحث و النظر في مسائل القضاء و القدر«35 یا »استقصاء النظر في بحث القضاء و القدر«36 
این رساله یاد شده نادرست است و غیر دقیق. 

ی
ّ
مۀ حل

ّ
3-2- انتساب نگارش رساله به عل

ی امری  ی هیچ شّکی نیست و تألیف این اثر بر دست و
ّ
مۀ حل

ّ
َظر به عا در انتساب رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ

مـه بـه عنـوان نویسـندۀ اثـر به میـان 
ّ

م و تردیدناپذیـر. بـا وجـود اینکـه در متـن رسـاله نامـی از عا
ّ
اسـت مسـل

مـه نیـز از ایـن 
ّ

نیامـده اسـت و در آن بـه هیچ یـک از دیگـر آثـار او اشـاره و ارجاعـی نشـده و در سـایر آثـار عا
مه اطمینـان یابیم، 

ّ
رسـاله یـاد نشـده تـا بـا اسـتناد بـه چنیـن اشـارات و ارجاعاتی از انتسـاب رسـاله بـه عا

کید می کند: ی تأیید و تأ که انتساب رساله را به و دلئل و قرائنی در دست است 

ی وارد 
ّ
مۀ حل

ّ
کتاب خاصة القوال نام این اثر در فهرسـت آثار عا نخسـت آنكه: در برخی از نسـخه های 

مه در هنگام نگارش خاصة القوال در سال 693 هجری قمری 
ّ

که عا م است 
ّ
گرچه مسل شده است. ا

َظر را ننوشـته بوده اسـت و بنابراین طبیعی می نماید که نام این رسـاله در شـمار  هنوز رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ
مـه کـه خـودش در خاصـة القوال نام برده اسـت نیامده باشـد37، عنوان رسـالۀ مزبور بعدها 

ّ
تألیفـات عا

کنـون در برخـی از  مـه افـزوده شـده38 و ا
ّ

مـه یـا کاتبـی دیگـر بـه فهرسـت نگاشـته های عا
ّ

بـر دسـت خـود عا
کـه از آن به طبـع رسـیده موجـود اسـت. 39 در  دسـت نویس های ایـن رسـاله و نیـز ویراسـت های مختلفـی 
کتاب خاصة  مه پرداخته اند و فهرست آثار او را از 

ّ
که به شرح احوال و آثار عا سرگذشت نامه هایی هم 

مه 
ّ

َظر در میان آثار عا القوال بازگو کرده اند، اختاِف پیشگفته در خصوص یادکرد از رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ
َظر در بازگفت قاضی نوراهلل شوشتری از فهرست آثار  بازتاب یافته است. برای نمونه، عنوان اسِتقَصاُء الّنَ
کـه شـیخ ُحـّر عاِملـی41 و میـرزا عبـداهلل اصفهانی42 و  مـه در خاصـة القـوال نیامـده اسـت40، در حالـی 

ّ
عا

يحانة األدب، ج 4، ص 174؛ الطباطبائی، السّید عبدالعزیز، مکتبة العّلمة الحّلی، ص 49.  35. مدّرس تبریزی، محّمدعلی، ر
 36. فاضل اصفهانی، بهاء الّدین، إجالة الِفَکر، ص 27.

ی نیز 
ّ
قـوال كـه پیـش از سـال 715 هجـری قمری كتابت شـده و بر خـود عّلمۀ حل  37. در كهن تریـن نسـخۀ شناخته شـده از خلصـة األ

كه  قرائت شده بوده و حاوی بلغ إنهای قرائت نسخه به خّط عّلمه در سال مذكور است، نام رسالۀ استقصاء النظر در میان آثاری 
عّلمه برای خود برشـمرده اسـت قید نگرديده و عنوان این رسـاله تنها با خّط ديگری در حاشـیۀ نسـخه اضافه شـده اسـت. نگريد به: 

گ 20 آ. كاظمّیه،  كتابخانۀ آية اهلل سّید حسن صدر در  قوال، نسخۀ خّطی  خلصة األ
 38. برخلف نظر برخی محّققان )نگريد: مقّدمۀ فارس حّسون تبریزيان بر استقصاء النظر، ص 9(، درج نام رسالۀ استقصاء النظر در 

ی دانست.   
ّ
قوال را نمی توان به نحو يقینی از سوی خود عّلمۀ حل خلصة األ

قـوال فـي معرفة الرجـال، تحقیق: جـواد القّیومـی، ص 111؛ همان،  ـی، الحسـن بـن یوسـف، خلصـة األ
ّ
 39. بـرای نمونـه نگريـد بـه: الحل

تحقیق و تعلیق: محّمدباقر ملکیان، ج 1، ص 348.
 40. نگريد به: شوشتری، قاضی نوراهلل، مجالس المؤمنین، ج 3، صص 585 - 588.

یر عنوان »كتاب استقصاء النظر في القضاء و القدر«   41. الُحّر العاِملی، محّمد بن الحسن، أَمل اآلِمل، ج 2، ص 84 كه از این رساله ز
كرده است. ياد 

كـه از رسـالۀ مزبـور بـا عنـوان »كتـاب اسـتقصاء  يـاض العلمـاء و حیـاض الفضـلء، ج 1، ص 375   42. اإلصفهانـی، میـرزا عبـداهلل، ر
البحث و النظر في القضاء و القدر« نام برده است.
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خوانساری43 و برخی دیگر از تراجم نگاران44 نام این رساله را در زمرۀ آثار عّامه به نقل از خاصة القوال 
آورده اند. 

مـه در خاصـة القـوال از آثـار خویـش ارائه کرده اسـت، سـیاهۀ دیگـری از مکتوبات 
ّ

کـه عا بجـز فهرسـتی 
کـه همـو در سـال 720 هجـری بـرای ُمَهّناء بن ِسـنان صادر نموده45 در دسـت اسـت.  ی نیـز در اجـازه ای  و
َظـر تألیـف شـده بـوده اسـت، بـاز در ایـن  بـا وجـود اینکـه در زمـان صـدور اجـازۀ مزبـور رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ
مه 

ّ
فهرسـت نیـز نـام آن قیـد نگردیـده. ایـن امـر البّتـه هیـچ موجـب تردید در انتسـاب نگارش رسـاله بـه عا

مه در این اجازه درصدد یادکرد از همۀ آثار نگاشته شدۀ خود نبوده است و تنها 
ّ

نمی شود؛ زیرا ظاهرًا عا
یس بوده و اهّمّیتی ویژه داشته است بسنده نموده.46 که مناسب تدر به ذکر آن دسته از آثار 

َظـر در زمرۀ تألیفات  دوم اينكـه: در برخـی از سرگذشـت نامه ها و کتابشناسـی ها نیـز از رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ
مه است. 47

ّ
مه یاد شده است و این امر مؤّید صّحت انتساب رساله به عا

ّ
عا

ـی بـه عنـوان 
ّ
مـۀ حل

ّ
َظـر نـام عا سـوم اينكـه: در برخـی از دست نوشـت های بازمانـده از رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ

ک آنها 
ّ
نویسـندۀ رسـاله در صفحـۀ عنـوان نسـخه ها یـا ترقیمه هـای کاتبـان این نسـخ و یـا گواهی هـای تمل

َظر که ضمن  ثبت شده است. برای نمونه، در کهن ترین دست نویِس شناخته شده از رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ
کتابت شده در سال 722 هجری قمری یا حدود آن قرار دارد )و در ادامۀ این نوشتار  یک مجموعۀ خّطِی 
مشّخصات آن شرح داده می شود( در صفحۀ عنوان مجموعه، نگارش این رساله همراه با دو اثر دیگر از 
ی نسبت داده شده است: »مجموعة فیها مناهج الیقین فی أصول الّدین والرسالة السعدیة  مه به و

ّ
عا

و اسـتقصاء النظـر فـی القضـاء و القـدر مـن تصانیـف خاتـم المحّققیـن رئیـس المحقیـن جمـال الحـّق و 
یین« )نگ: تصویر شمارۀ 1(. 

ّ
یین من الحل

ّ
ی أعلی اهلل درجته في عل

ّ
الدین الحسن بن المطهر الحل

کـه  کـه ایـن عبـارات زمانـی نوشـته شـده  ییـن« معلـوم می شـود 
ّ
از جملـۀ دعایـی »أعلـی اهلل درجتـه فـي عل

 43. الخوانسـاری، محّمـد باقـر، روضـات الجّنـات، ج 2، ص 273 كـه از رسـالۀ مـورد بحـث بـا نام »كتاب اسـتقصاء النظر في القضاء 
و القدر« ياد شده است.

 44. بـرای نمونـه نگريـد بـه: الماَمقانـی، الشـیخ عبـداهلل، تنقیح المقال، ج 21، ص 178؛ البروجردی، السـّید علـی، طرائف المقال، ج 
ياض الجنة، ج 3، ص 603. نوزی، المیرزا محّمد حسن، ر 2، ص 436؛ الّزُ

ـی، حسـن بـن یوسـف، أجوبـة المسـائل المهنائیـة، صـص 155 - 157. نیـز نگريـد همیـن اجـازه را در: مجلسـی، محّمـد باقر، 
ّ
 45. الحل

بحار األنوار، ج 104، ص 148.
46. در این خصوص نگريد به: 

Schmidtke, Sabine, The Theology of al-ʿAllama al-Ḥillī, p. 43.
كلمی عّلمۀ حّلی، ص 52. اشمیتکه، زابینه، انديشه های 

 47. بـرای نمونـه نگريـد بـه: الصـدر، السـّید حسـن، تکملـة أمـل اآلِمـل، ج 2، ص 427؛ بحرالعلـوم، السـّید محّمـد المهـدی، الفوائـد 
يعـة إلـی تصانیـف الشـیعة، ج 2، ص 31؛ مدّرس تبریـزی، محّمد علی،  الرجالّیـة، ج 2، ص 285؛ الطهرانـی، الشـیخ آقـا بـزرگ، الذر
يحانة األدب، ج 4، ص 174؛ إعجاز حسین، كنتوری، كشف الُحُجب و األستار، ص 44، األمین، السّید محسن، أعیان الشیعة،  ر
ج 5، ص 405. نیـز نگريـد بـه: البغـدادی، اسـماعیل باشـا، هدّيـة العارفیـن، ج 1، ص 284، همـو، إيضـاح الَمکنـون، ج 1، ص 72؛ 

الِزِركلی، خیرالّدین، األعلم، ج 2، ص 228؛ الطباطبائي، السّید عبدالعزیز، مکتبة العّلمة الحّلي، ص 49.
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که  ی در قید حیات نبوده است. با این وصف، از ظاهر خّط عبارات مزبور می توان حدس زد 
ّ
مۀ حل

ّ
عا

ی نسخه نوشته شده است. این جمات احتماًل در همان قرن هشتم هجری بر رو

کـه در سـال  کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی  نمونـۀ دیگـر اینکـه در صفحـۀ عنـوان نسـخۀ شـمارۀ 17552 
ی منسـوب 

ّ
مۀ حل

ّ
َظر به عا 921 هجری قمری کتابت شـده اسـت به صراحت تألیف رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ

شـده اسـت: »اسـتقصاء النظـر فـی البحـث عـن القضـاء والقدر مـن إماء الشـیخ الفاضل الکامـل العامل 
ـی« )نـگ: 

ّ
العامـة المحقـق المدقـق جمـال الملـة و الحـق و الدیـن الحسـن بـن یوسـف بـن المطهـر الحل

تصویر شمارۀ 2(.

َظر که در  بـه همیـن نحـو در انجامـۀ نسـخۀ 10115/35 کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـامی از اسـِتقَصاُء الّنَ
قرن دهم هجری کتابت شده است، کاتب نامدار رساله، یعنی تاج الّدین حسین صاعد، به تألیف این 

کرده است: ی تصریح 
ّ
مۀ حل

ّ
رساله به قلم عا

تّمـت الرسـالة المسـّماة باسـتقصاء النظـر فـي البحـث عـن القضـاء والقـدر، تألیـف الشـیخ 
لهّیـة، خـّواض غوامـض مشـکلت المعـارف  العّلمـة الفّهامـة غـّواص َتّیـار بحـار العلـوم اإل
ثـار من أخبـار الشـريعة الغّراء،  ـة الزهـراء، مشـّید اآل

ّ
الحقیقیـة، كاشـف األسـتار عـن أسـرار المل

د من آثار أقلمه تحریر منتهی  م بعلمه الُمحَکم أركان اإلسلم وقواعد اإليمان، الُمَجّدِ الُمَحّکِ
ت، فهو 

ّ
 جلّ عنها وقل

ّ
إرشاد األذهان، إن أردت له مدحًا فما من فضیلة تأّملت إال المطالب و

ة والدین، 
ّ
مین، جامع كماالت المتقّدمین والمتأّخرین، جمال المل

ّ
لسان الحکماء والمتکل

یر شمارۀ 3(. ي« )نگ: تصو
ّ
یوسف بن مطّهر الحل

مۀ 
ّ

َظر به عا بنابراین با توّجه به مجموع شواهد و مستندات یادشده انتساب نگارش رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ
م به نظر می رسد.

ّ
ی قطعی و مسل

ّ
حل

ی دربارۀ جبر و اختیار نیز اشـاره شـده اسـت: یکی رسـالة في 
ّ
مۀ حل

ّ
در برخی از منابع به دو اثر دیگر از عا

مه در خاصة القوال 
ّ

بطان الجبر و دیگری رسالة في خلق العمال48. نام این دو اثر در فهرست آثار عا
کنون شناسـایی  و اجازۀ به ُمهّناء بن ِسـنان نیامده اسـت و تا آنجا که می دانیم دست نوشـتی از آنها نیز تا
گفت. 50 این  مه نمی توان با قطعّیت سـخن 

ّ
نشـده اسـت.49 بنابراین در باب انتسـاب نگارش آنها به عا

ياض العلماء و حیاض الفضلء، ج 1، ص 375؛ الُحّر العاِملی، محّمد بن الحسن، أَمل اآلِمل، ج 2،   48. اإلصفهانی، میرزا عبداهلل، ر
ص 85؛ الخوانساری، محّمد باقر، روضات الجّنات، ج 2، ص 274؛ الماَمقانی، الشیخ عبداهلل، تنقیح المقال، ج 21، ص 178؛ 
يعة إلی تصانیف الشیعة، ج 7، ص 243  األمین، السّید محسن، أعیان الشیعة، ج 5، ص 405؛ الطهراني، الشیخ آقا بزرك، الذر

و ج 5، ص 81؛ البروجردی، السّید علی، طرائف المقال، ج 2، ص 437؛ تبریزی، علی بن موسی، مرآة الکتب، ج 5، ص 59.
 49. نگريد به: 

Schmidtke, Sabine, The Theology of al-ʿAllama al-Ḥillī, p. 87.
كلمی عّلمۀ حّلی، صص 95 - 96. اشمیتکه، زابینه، انديشه های 

 50. نگريد به: 
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َظر باشـد و نه  کـه یکـی یـا هـر دو رسـالۀ مزبـور عنـوان یـا نامهـای دیگـری بـرای رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ احتمـال 
مکتوباتی متمایز از آن نیز قابل طرح است.51

یخ تألیف رساله 3-3- تار
َظـر ابراز داشـته اسـت، او این رسـاله را به امر سـلطان  ـی در مقّدمـۀ رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ

ّ
مـۀ حل

ّ
چنانکـه عا

مـه در حـدود 
ّ

کـه عا اولجایتـو، محّمـد خدابنـده )حـک: 703 - 716 هـ .ق.( نگاشـته اسـت. می دانیـم 
سـال 708 هـ .ق. بـه دربـار اولجایتـو وارد شـده بـوده اسـت52 و تـا چنـد مـاه پیـش از درگذشـت اولجایتـو در 
َظـر در دوران  سـال 716 نیـز همچنـان در سـلطانّیه حضـور داشـته بـوده.53 بنابرایـن، رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ
مـه در دربـار اولجایتـو، یعنـی طـی سـالهای 708 تـا 716 تألیـف شـده اسـت. در بررسـی های 

ّ
اقامـت عا

یخ تألیف رساله سودمند افتد  که در تحدید دقیق تر تار صورت گرفته، شوربختانه قرائن و شواهد دیگری 
به دست نیامد.

کتابخانـۀ  کـه در ترقیمـۀ نسـخۀ شـمارۀ 4322/2  در اینجـا، یادکـرد ایـن نکتـه نیـز خالـی از  فایـده نیسـت 
یخ تألیف این رساله اواسط  َظر، به نقل از نسخۀ دیگری تار مجلس شورای اسامی از رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ

ُجمادی اآلخر سال 732 در نجف اشرف معّرفی شده است:
وقع تحریره في تاسـع عشـر شـهر محّرم الحرام سـنة سـبع وسـبعین وألف علی يد العبد األحقر 
يخ  حیـدر بـن علـي بـن إسـماعیل بـن عبد العالـي الهاشـمي الکركـي العاملي عفي عنهـم. تار
تألیفـه فـي أواسـط جمـادی اآلخـر سـنة اثنیـن وثلثیـن وسـبعمائة بالمشـهد الشـريف الغـرّي 

كذا وجدُت في آخر المنتسخ. صلوات اهلل وسلمه علی مشرفه. 

َظر در  که رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ مه در سال 726 هجری قمری و با لحاظ این نکته 
ّ

با توّجه به درگذشت عا
گاهی  مه در دربار اولجایتو نگاشته شده بوده و نه در نجف اشرف، معلوم می شود که آ

ّ
هنگام حضور عا

یخ مزبور ناظر  یخ تألیف این رساله اّطاع درستی نیست و تار مندِرج در ترقیمۀ یادشده در خصوص تار
گر بدخوانی یا اشـتباه دیگری صورت  َظر اسـت. براین اسـاس، ا به زمان کتابت نسـخه ای از اسـِتقَصاُء الّنَ
نگرفتـه باشـد، کاتـب اصطـاح »تألیـف« را در معنـای »کتابـت« بکار برده اسـت که البّته اسـتعمال رایج 

Schmidtke, Sabine, The Theology of al-ʿAllama al-Ḥillī, p. 55.
كلمی عّلمۀ حّلی، ص 62. اشمیتکه، زابینه، انديشه های 

 51. همانطـور كـه عّلمـه سـّید محسـن امیـن چنیـن احتمالـی را مطـرح كـرده اسـت كه رسـالۀ اسـتقصاء النظر بـا نام ديگر »رسـالۀ إبطال 
الجبـر« نیـز شـناخته شـده باشـد: »و كأنهـا هـي التـي سـّماها بعضهـم رسـالة إبطـال الجبـر«. نگريـد بـه: األمیـن، السـّید محسـن، أعیان 

الشیعة، ج 5، ص 405.
ياض العلماء و حیاض الفضلء، ج 1، ص 375؛ نیز نگريد به:   52. اصفهانی، میرزا عبداهلل، ر

Schmidtke, Sabine, The Theology of al-ʿAllama al-Ḥillī, p. 26.
 53. نگريد به: 

Schmidtke, Sabine, The Theology of al-ʿAllama al-Ḥillī, p. 32.
كلمی عّلمۀ حّلی، ص 42. اشمیتکه، زابینه، انديشه های 
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و متداولی نیست. 

َظر 3-4- سبک و ساختار و محتوای رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ
که با روش  کامی  کامًا  َظر نگاشـته ای اسـت  یکرد و درون مایه، رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ از حیث سـبک و رو
مـان معتزلی مشـرب تألیـف شـده و چنـدان بـه نگارش هـای فلسـفی در ایـن موضـوع نظیـر 

ّ
یکـرد متکل و رو

مه با 
ّ

رسالۀ جبر و اختیاِر خواجه نصیرالّدین طوسی همانند نیست. مقایسه ای اجمالی میان رسالۀ عا
یکرد کامِی  نگاشـتۀ اسـتادش خواجـه نصیـر در بـاب جبـر و اختیار تفاوت هـای بنیادین میـان روش و رو

یکرد فلسفِی مّشایی را در پرداخت به موضوع قضا و قدر آشکار می سازد. معتزلی با شیوه و رو

کی از محتوای آن است و نشان  َظِر في الَبحِث عِن الَقضاِء والَقَدر« حا عنوان رساله، یعنی »اسِتقَصاُء الّنَ
کـه نویسـنده بـا نـگارش ایـن رسـاله درصـدد اسـت غایـت اندیشـه و تحقیـق خویش را در بررسـی  می دهـد 
ۀ باورمندان 

ّ
مسألۀ »قضاء« و »َقَدر« یا جبر و اختیار ارائه نماید. او در این اثر کوشیده است دیدگاه ها و ادل

بـه دو عقیـدۀ جبـر یـا اختیـار انسـان در اعمـال را شـرح دهـد و آنـگاه بـر اسـاس اسـتدلل ها و برهان هـای 
مـه توانسـته 

ّ
آشـکار ایسـتار درسـت را در ایـن مسـأله تعییـن و تبییـن کنـد. به رغـم حجـم انـدک رسـاله، عا

کام اسامی در این مبحث را تشریح نماید.   است در نگاشتۀ خود، دیدگاه ها و دلئل اصلی مطرح در 
مه 

ّ
که عا با این وصف، مسائل و دلئل و شبهات بسیار دیگری نیز در زمینۀ جبر و اختیار وجود داشته 

کرده است.  از طرح آنها صرف نظر 

َظر سـرفصل ها و عناوین متمایز و مشـّخصی از سـوی نویسـنده لحاظ نشـده اسـت  در متن اسـِتقَصاُء الّنَ
و متن اثر به نحو یکنواخت و پیوسـته نگارش یافته. با وجود این، می توان برای رسـاله، بخش ها و فصول 
گرفـت. رسـاله بـا خطبـه و سـپس مقّدمـه ای در بـاب انگیـزه و سـبب تألیـف ایـن اثـر  مختلفـی را درنظـر 
ی در پاسـخ بـه درخواسـت سـلطان اولجایتـو در خصـوص تقریـر و  مـه، و

ّ
آغـاز می شـود. بنـا بـه تصریـح عا

 بـر اختیـار انسـانها در اعمـال و مجبـور نبـودن آنهـا در انجـام کارهـا به تألیف این رسـاله 
ّ

تبییـن دلیـل دال
مه نخست به تحریر محّل نزاع و بیان نظرگاه های مختلف در این 

ّ
یده است. بدین منظور، عا دست یاز

مسأله پرداخته است. در اینجا او به سه عقیدۀ مشهور اشاره می کند:

1- مذهـب َجهـم بـن َصفـوان کـه معتقـد بـوده انسـان هیـچ قدرت و فعلی نـدارد و فاعل حقیقـی همۀ امور 
تنها خداوند است.

کـه خداونـد را پدیدآورندۀ همۀ افعال دانسـته اند و بدیـن باور گرائیده اند که  ّیـه  2- دیـدگاه اشـاعره و َنّجار
افعـال انسـانها هـم در واقـع از خداونـد صـادر می شـود و آدمـی فقط واجد قدرتی غیر مؤّثـر در انجام کارها و 

کسب کنندۀ افعال خود است.
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گریز  مه، این دیدگاه، در حقیقت، با مذهب َجهم و َجهمّیه یکسان است و اشعری تنها برای 
ّ

از نظر عا
ی وارد  کـه بـر دیـدگاه و از اشـکالتی )مثـل بی فایـده بـودن تکلیـف انسـانها در صـورت مجبـور بـودن آنهـا( 
است برای انسان ها قدرتی لحاظ کرده است؛ لیک چون او این قدرت را غیر مؤّثر در صدور افعال انسان 
قلمـداد نمـوده و اثـری بـرای آن قائـل نیسـت، نظـرگاه او بـا عقیـدۀ َجهـم همسـو اسـت و نتیجه ای همسـان 

دربردارد.

گونه است: 3- عقیدۀ امامّیه و معتزله و حکما مبنی بر اینکه افعال انسانها بر دو 
کـه بـا قصـد و اراده و اختیـار انسـان از او صـادر می شـود، مثل حرکت به سـوی  آ( افعـال ارادی و اختیـاری 

خاّصی.
کـه بـدون قصـد و اختیـار در انسـان تحّقـق پیـدا می کند، مثل رشـد کـردن و ضربان  ب( افعـال غیـر ارادی 

قلب.

مه قول حّق و رأی صواب در مسألۀ جبر و اختیار همین باور و عقیدۀ اخیر است که بر اساس 
ّ

از منظر عا
کـه حقیقتـًا بـه آنهـا اسـتناد و انتسـاب دارد و بنابرایـن، همـۀ  آن، انسـانها دارای افعالـی اختیـاری هسـتند 

افعال منسوب به خداوند متعال نیست. 

مـه در رسـالۀ حاضـر دیـدگاه امامّیـه و معتزلـه و حکمـا را در مسـألۀ جبر و اختیار یکسـان معّرفی 
ّ

اینکـه عا
کرده اسـت و تمایز و تفاوتی میان انظار آنها قائل نشـده نکته ای اسـت درخور تأّمل و شـایان توّجه جّدی. 
مـاِن متقـّدم و متأّخـر امامّیـه، ایسـتار 

ّ
کـه از نـگاه بیشـتر متکل اّتخـاذ ایـن موضـع از آن رو قابـل توّجـه اسـت 

که قائل به تفویض مطلق اعمال به انسان بوده اند تفاوت  امامّیه در مسألۀ جبر و اختیار با نظرگاه معتزله 
دارد و بجـای جبـر اشـعری و تفویـض معتزلـی بایـد به باوری میان این دو دیـدگاه، یعنی امری میان دو امر 

جبر و تفویض، اعتقاد داشت. 

کـه آمـوزه ای بنیادیـن از تعالیـم اهـل بیـت )ع( در ایـن مسـأله اسـت، در مکتـب امامّیـه  چنیـن ایسـتاری، 
 بـر آن در مصـادر ِروایی شـیعه همچـون ِروایت »ل 

ّ
پیشـینه ای دیریـن دارد و گذشـته از ِروایـات مشـهوِر دال

مـان متقـّدم امامّیـه55 و متأّخـر نیز بوده 
ّ
َجبـَر و ل َتفویـَض، و لِکـن أمـٌر َبیـَن أمَریـِن«54، بـاور بسـیاری از متکل

اسـت. بر اسـاس این دیدگاه میانه، افعال انسـانها به نحو حقیقی، هم به انسـان و هم به خداوند منسـوب 
کـه »فعـل بنـده، مخلـوق بنده اسـت بی واسـطه، و مخلوق خداسـت به واسـطه«56.  اسـت بدیـن صـورت 

يه  ْمَرْین(، ح 13؛ ابن بابو
َْ

ْمِر َبْیـَن األ
َْ

َقَدِر َو األ
ْ
َجْبِر َو ال

ْ
 54. نگريـد بـه: الکلینـي، محّمـد بـن يعقـوب، الکافـي، ج 1، ص 377 )30- َبـاُب ال

يض (، ح 8؛ همو، االعتقادات، ص 63 )]5[ باب  )الشیخ الصدوق(، محّمد بن علي، التوحید، ص 359 )باب نفي الجبر و التفو
يض (. االعتقاد في نفي الجبر و التفو

 55. در ایـن خصـوص نگريـد بـه: طالقانـی، سـّید حسـن، آمـوزۀ أمـر بیـن أمریـن در انديشـۀ امامیـۀ نخسـتین، مؤسسـۀ علمـی - فرهنگی 
دارالحديث، قم، 1397 ش، 229 ص.

 56. الهیجی، مّل عبدالرّزاق، گوهر مراد، ص 327.
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برخـاف نظـر اشـاعره،  انسـانها حقیقتـًا خالـق افعـال خـود هسـتند؛ اّما این خلـق و ایجاد و قـدرت بر آن - 
برعکـس بـاور معتزلـه - امـری اسـتقالی نیسـت؛ چـون اراده و قـدرت انسـانها بـر انجـام فعـل نیـز همچـون 
خـود انسـانها مخلـوق خداونـد اسـت و آدمـی بـدون اذن و قـدرت و ارادۀ باری تعالی قادر بـه انجام کاری 
نیست. بنابراین در تحّقق افعال انسانها هم اختیار و ارادۀ انسان واقعًا اثرگذار است و هم ارادۀ خداوند، 
ولـی ارادۀ انسـان در طـول ارادۀ خداونـد و منـوط بـه آن اسـت. چنیـن تفسـیر و دیدگاهـی در بحث حاضر، 
ـی، نیـز بـوده اسـت. او در آثـار مختلـف خود بر 

ّ
مـۀ حل

ّ
کیـد خواجـه نصیرالّدیـن طوسـی، اسـتاد عا مـورد تأ

کیـد و تصریـح  باورداشـِت آمـوزۀ »ل َجبـَر و ل َتفویـَض، و لِکـن أمـٌر َبیـَن أمَریـِن« در مسـألۀ جبـر و اختیـار تأ
کرده است:

يض، و لکن أمـر بین أمرین« فهذا هو   و قـال أهـل التحقیـق فـي هـذا الموضـع: »ال جبـر و ال تفو
الحّق، ومن ال يعرف حقیقته وقع في التحّیر.57

َظـر هیچ اشـاره ای به ایـن ِروایت و مذهب  مـه در سرتاسـر رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ
ّ

برخـاف خواجـه نصیـر، عا
مـه نیز تا آنجا که 

ّ
میانـه نکـرده اسـت و درصـدد تبییـن آمـوزۀ »أمـر بین أمرین« نیز برنیامده! در سـایر آثار عا

که چرا  گفته نشده است. پاسخ به این پرسش  جست وجو شد از این ِروایت و مضمون آن هیچ سخنی 
مـان امامـی قـرون میانـی - در مبحـث جبـر و اختیـار بـه طـرح آن 

ّ
مـه - همچـون بسـیاری از دیگـر متکل

ّ
عا

نظرّیۀ معروف »أمر بین أمرین« نپرداخته است نیازمند تحقیقی مستقل است. 

ـی پـس از تعییـن نظرّیـۀ امامّیـه و معتزلـه در مسـألۀ جبـر و اختیـار بـه عنـوان ایسـتار 
ّ
مـۀ حل

ّ
ی، عا بـه هـر رو

صحیـح در میـان دیدگاه هـای مختلـف، بـه بیان هجده دلیل عقلی بر اثبات فاعلّیت انسـانها و اسـتناد 
کارها به آنها و در نتیجه، عدم انتساب افعال آنان به خداوند می پردازد. در ادامه، برای تحکیم  حقیقی 
و تأییـد و تثبیـت دیـدگاه خـود بـه هجـده دسـته از آیـات قـرآن کریـم و نیـز دو ِروایت از حضـرت علی )ع( و 
امام کاظم )ع( که بر فاعل بودن انسـانها و اسـتناد حقیقی کارهای آنان به خودشـان دللت دارند، اشـاره 
کـه از منظـر قـرآن و احادیـث، انسـانها در انجـام  کـی از آن اسـت  می کنـد. مجمـوع ایـن آیـات و ِروایـات حا
که  کارهای خود اختیار دارند و افعال آنها به نحو حقیقی مستند به آنان است. به عبارت دیگر، انسانی 

در قرآن و ِروایات ترسیم شده است موجودی مختار است نه مجبور. 

مـه مختـار بـودن انسـانها و اسـتناد افعـال بـه آنهـا بـا دلیـل عقلـی و نقلـی پرشـمار قابـل 
ّ

بنابرایـن از نظـر عا
مه به مجبور بودن انسانها در انجام تمامی افعال اعتقاد 

ّ
گفتۀ عا که به  اثبات است و دیدگاه اشاعره - 

که مفاسـد متعّددی بر آن  دارند و به همین جهت نیز »ُمجِبره« خوانده می شـوند - ایسـتاری اسـت باطل 
مه در نگاشـتۀ دیگرش، إیضـاح مخالفة 

ّ
مترّتـب اسـت و بـا ُمفـاد آیـات قـرآن کریم نیز ناسـازگار اسـت. عا

 57. الطوسي، نصیر الّدین، تلخیص المحصل، ص 600. نیز نگريد به: همو، رسالۀ جبر و قدر چاپ شده در: مجموعه رسائل خواجه 
نصیرالّدین طوسی، ص 26؛ همو، شرح مسألة العلم چاپ شده در: أجوبة المسائل النصیرّية، ص 105.
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کوشیده است این ناسازگاری و مخالفت دیدگاه اهل سّنت )اشاعره(  السّنة لنّص الکتاب والسنة هم 
کریم نشان دهد. از نظر او باور اشاعره به عدم فاعلّیت انسانها و در  را در زمینۀ جبر و اختیار با آیات قرآن 
نتیجه، استناد حقیقی افعال آنها به خداوند با مضمون بسیاری از آیات قرآن که انسانها را فاعل حقیقی 
سند الفعُل إلیهم، 

ُ
افعال خود معّرفی می کند سازوار و همخوان نیست. ذکر مکّرر و کلیشه گونۀ عبارت »أ

کتاب إیضاح مخالفة السّنة پس از  کان العبُد فاعًا، وخالفِت السنُة فیه«58 و نظایر آن در  إّنما یصّحُ لو  و
کریم به انسان ها نسبت داده شده است، حکایت از اهّمّیت بسیار تثبیت این  نقل هر فعلی که در قرآن 
ی با مدلول و سـیاق آیات قرآن  که موضع اشـاعره در مسـألۀ جبر و اختیار به هیچ رو مه دارد 

ّ
نکته نزد عا

کید شـدید  مـه درصدد بوده اسـت بـا تألیف چنین کتابی و تأ
ّ

کریـم موافـق و مطابـق نیسـت. احتمـاًل عا
کند. کریم نگارشی جدلی و تبلیغاتی علیه آنان ارائه  بر مخالفت نظرگاه های اشاعره با مفاد آیات قرآن 

َظـر بـه توضیـح چهـار دلیـل اصلـی عقلی اشـاعره بر ایـن اّدعا  مـه در بخـش نهایـی رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ
ّ

عا
کـه انسـانها فاعـل واقعـی افعـال خـود نیسـتند و کارهـای آنـان در حقیقت منتسـب بـه خداوند  می پـردازد 
ـی مناسـب اّدعـا و دلیـل آنـان را ابطـال می کنـد. چنانچه 

ّ
اسـت و سـپس بـا ارائـۀ پاسـخ های نقضـی و َحل

کرده بود و پس از آن،  مه در اینجا به مستندات نقلی ُمجِبره و اشاعره بر مذهب مختار خود نیز اشاره 
ّ

عا
کاملتری می یافت؛ اّما متأّسفانه او به  پاسخ خود به آنها را نیز یادآور شده بود، رسالۀ او صورت جامعتر و 
هیچ یک از آیات و ِروایات مورد اسـتناد اشـاعره در این خصوص اشـارتی ننموده اسـت و نیازی به نقل و 

توجیه و تأویل و پاسخ به آنها احساس نکرده.

َظر به صورت زیر قابل ترسیم  گذشت، ساختار و بخش های مختلف رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ بر اساس آنچه 
است:

1- مقّدمه.
2- تحریر محّل نزاع و بیان دیدگاه های مختلف دربارۀ مختار یا مجبور بودن انسان.

3- ارائۀ دلیل عقلی بر اثبات انتساب حقیقی افعال به انسانها.
ۀ نقلی از قرآن و احادیث برای اثبات فاعلّیت حقیقی انسانها.

ّ
4- نقل ادل

5- تقریر دلیل اصلی عقلی اشاعره بر نفی انتساب حقیقی افعال به انسانها و ابطال این دلیل.

ی در نگارش رساله
ّ
مۀ حل

ّ
3-5- منابع و مصادر عل

کریـم و مصـادر ِروایـی شـیعه، از آثـار دیگـری نیـز  َظـر بـه غیـر از قـرآن  مـه در تألیـف رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ
ّ

عا
کتاب و مصدری یاد نکرده است،  گرچه او در سرتاسر رسالۀ مختصر خود از هیچ  بهره مند بوده است. ا
مـان پیشـین در این موضوع نشـانگر 

ّ
مقایسـۀ بخش هـای مختلـف نگاشـتۀ او بـا برخـی از مکتوبـات متکل

ی، الحسـن بن یوسـف، إيضاح مخالفة السـّنة لنّص الکتاب والسـنة، ص 100 - 101 كه عبارت مذكور 
ّ
 58. برای نمونه نگريد به: الحل

در قالبهای مختلف هشت مرتبه تکرار شده است.
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ی از آن آثـار اسـت. در ایـن خصـوص، بطـور ویـژه بایـد از دو کتاب گرانسـنگ فخر  اثرپذیـری و بهره یابـی و
که مشابهت ها  ل و المطالب العالیة نام برد  م نامدار اشعری، یعنی الُمَحَصّ

ّ
رازی )د: 606 ه .ق.(، متکل

مه با آن دو اثر شـایان و جالب توّجه اسـت. 
ّ

و یکسـانی های بسـیار میان برخی از قسـمت های رسـالۀ عا
َظر به  مه در هنـگام نگارش رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ

ّ
ایـن قرابتهـا و همسـانی ها گواهـی اسـت نیـک بـر آنکـه عا

ـل و المطالـب العالیـة نظـر داشـته اسـت. چهـارده  کتـاب الُمَحَصّ مطالـب فخـر رازی در ایـن بـاب در دو 
کرده  مه در این رساله برای اثبات استناد حقیقی افعال به انسانها ارائه 

ّ
دلیل از هجده دلیل نقلی که عا

کرده  ل از جانب معتزله نقل و نقد  که فخر رازی نیز پیشتر در الُمَحَصّ است همان استدلل هایی است 
است. 

گون  گونا گرفته، مکتوبات  َظر بطور مشّخص از آن بهره  مه در نگارش اسِتقَصاُء الّنَ
ّ

که عا مصدر دیگری 
مه در این رساله برای 

ّ
ۀ عقلی و نقلی ارائه شده از سوی عا

ّ
معتزلی است. قریب به دوازده استدلل از ادل

اثبـات فاعلّیـت حقیقـی انسـانها همـان دلیلـی اسـت کـه عیـن آنهـا یـا نظیرشـان پیشـتر در متـون معتزلی 
صول الخمسـة نوشـتۀ ماَنکدیم احمد بن حسـین بن ابی هاشـم )د: حدود 425 

ُ
همچون تعلیق شـرح ال

مه با واسطه یا بی واسطه از این گونه آثار استفاده کرده است. 
ّ

یاد عا ه .ق.( آمده بوده است و به احتمال ز
کـه بـا توّجـه بـه مشـابهت ها  ف پرداختـه 

ّ
مـه در موضعـی از رسـاله نیـز بـه نقـل مطلبـی از ابوالهذیـل َعـا

ّ
عا

صوِل رکن الدین محمود بن محّمد الَماِحمی 
ُ
کتاب الفائق في ال گفتاورد برگرفته است از  احتماًل این 

مه با او و آثارش آشنایی کامل داشته است. 59
ّ

م برجستۀ معتزلی، که می دانیم عا
ّ
)د: 536 ه .ق.( متکل

مه در رسـالۀ مورد بحث 
ّ

که عا که شـماری از آن دلیل نقلی و عقلی  این نکته نیز درخور یادآوری اسـت 
که راقم این  برای اثبات اختیار انسان در اعمال و استناد حقیقی افعال به او مطرح نموده دلیلی است 
کند و همچنان احتمال ابتکاری بودن  سطور نتوانست پیشینه ای برای آنها در مصادر در دسترس پیدا 

مه می رود.
ّ

طرح آنها از سوی عا

3-6- جایگاه و اهّمّیت رساله
َظر از وجوه مختلف دارای اهّمّیت است و جایگاهی مهم در میان تک نگاشت های  رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ
که  نوشته شده در باب قضاء و قدر در کام اسامی و امامی دارد. این رساله در شمار اندک آثاری است 
مـان امامـی قـرون میانـی در موضـوع جبـر و اختیار نگاشـته شـده و دیـدگاه آنان را در 

ّ
از سـوی یکـی از متکل

این مسـأله بازتاب می دهد. با توّجه به تردیدهای جّدی در خصوص انتسـاب دو رسـالۀ إنقاُذ الَبَشـر ِمَن 
الَجبـِر و الَقـَدر و رسـالۀ مسـألة فـي خلـق الفعـال بـه شـریف مرَتضـی و با لحاظ اینکه رسـالۀ جبـر و اختیاِر 

 59. نگريد به: 
Schmidtke, Sabine, The Theology of al-ʿAllama al-Ḥillī, p. 14.

كلمی عّلمۀ حّلی، ص 27. اشمیتکه، زابینه، انديشه های 
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َظر  یکـرد فلسـفی و نه کامـی، رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ خواجـه نصیرالّدیـن طوسـی نیـز نگاشـته ای اسـت بـا رو
که به نحو مستقل در خصوص مسألۀ  مان امامی قرون میانی است 

ّ
کامی از متکل احتماًل مهمترین اثر 

جبر و اختیار نگاشته و منتشر شده است. 

َظـر چکیـدۀ جامـع و منظّمـی از اسـتدلل های عقلـی و نقلـی امامّیـه و  افـزون بـر ایـن، رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ
معتزله را در باب اثبات اختیار انسان در اعمال ارائه می نماید و با بیانی ساده و روان، به دور از هر اغاق 
و ابهـام، خاصـۀ دیدگاه هـا و اسـتدلل های مهـّم مطـرح در موضـوع قضاء و قدر را تبییـن و تقریر می کند. 
گاهی از اهّم مسـائل و دیدگاه ها و اسـتدلل های  که خواسـتار آ کسـانی  بنابراین، مراجعه به این اثر برای 

مان عدلّیه و اشاعره در باب جبر و اختیار هستند بسیار سودمند و ضروری است.
ّ
متکل

َظر برای  همچنین، آنگونه که پیشـتر نیز اشـاره شـد، برخی از اسـتدلل های مطرح در رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ
کـه ظاهرًا در منابع کامی چاپ شـدۀ  ه ای اسـت 

ّ
اثبـات اختیـار انسـان و اسـتناد حقیقـی افعـال به او، ادل

مه در این مبحث قرار دارد. 
ّ

دیگر ذکر نشده است و احتماًل در زمرۀ ابداعات و ابتکارات عا

َظـر ارج و ارزش ایـن اثـر را نشـان می دهـد و لـزوم  وجـوه اهّمّیـت یادشـده بـرای رسـالۀ موجـز اسـِتقَصاُء الّنَ
اهتمام بیشتر بر تصحیح و تفسیر و تبیین و ترجمۀ درست و دقیق آن را یادآور می شود. 

َظر 4- ويراست ها و چاپ های رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ
گون  گونا کنون دسـت کم شش ویراست مختلف بر اساس دست نوشت های  َظر تا از رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ

کیفّیت نشر آنها از این قرار است: که مشّخصات و  این رساله به چاپ رسیده است 
ق علیه: 

ّ
َظر في الَقضاِء و الَقَدر، نشـره و صّححه و عل 1( إنقاذ الَبَشـر ِمن الَجبر و الَقَدر و یلیه اسـِتقصاُء الّنَ

علـي الخاقانـي النجفـي، النجـف، َمطبعـة الراعـي، 1354 ق. - 1935 م، قطـع جیبـی، 109+ 40 ص. 
)نگرید: تصویر شمارۀ4(.

مشّخص نیست که این ویراست بر اساس چه نسخه یا دست نوشت هایی فراهم آمده است اّما از ظاهر 
که این طبع، ویراسـتی انتقادی و قابل اعتماد از  یافت  و اغاط و افتادگی های مشـهود در آن می توان در

اثر نیست.

َظـر فـي البحـث عـن الَقضـاِء و الَقـَدر، حّققـه و قّدم لـه: إبراهیم التمیمي، بغـداد، مطبعة  2(  اسـِتقصاُء الّنَ
الحوادث، 1978 م.، 88 ص. )نگرید: تصویر شمارۀ 5(.

کتابخانـۀ آیـة اهلل  ایـن ویراسـت بـر بنیـاد دو دسـت نویس متأّخـر از رسـاله، یعنـی نسـخۀ شـمارۀ 1087/5 
کتابت شده  کتابخانۀ حسینّیه در نجف اشرف  کتابت 1327 ق. و نسخۀ شمارۀ 445  یخ  حکیم با تار
در سـال 1313 ق.، فراهـم آمـده اسـت. خطاهـا و افتادگی هـای قابل توّجهـی در ایـن ویراسـت از رسـاله 
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مه به حساب نمی آید.
ّ

مشاهده می شود و ازاین رو چاپی معتبر و معتمد از رسالۀ عا

َظر في البحث عن الَقضاِء و الَقَدر، تحقیق: یعقوب الجعفري، قم، مجلۀ کام اسامی،  3( اسِتقصاُء الّنَ
سال دوم، شمارۀ دوم )ش 6(، 1372 ه .ش.، صص 34 - 48.

َظـر فـي البحـث عـن الَقضـاِء و الَقـَدر، تحقیـق: فـاِرس تبریزیان الَحّسـون، انتشـارات مرکز  4( اسـِتقصاُء الّنَ
تحقیقات حج، قم، 1416 ه .ق.، 29 ص. 60

َظر في البحث عن الَقضاِء و الَقَدر، تحقیق: فاِرس تبریزیان الَحّسون، بی جا ]قم[، بی نا  5( اسِتقصاُء الّنَ
]نشر َمشَعر[، بی تا، 63 ص، قطع جیبی. )نگرید: تصویر شمارۀ 6(.

کـه در سـال 1417 هجـری قمـری در قـم و ضمن سسلسـلۀ »علـی مائدة الکتاب و السـنة«  ایـن ویراسـت، 
کتابخانـۀ مجلـس شـورای  منتشـر شـده اسـت61، بـر اسـاس دو دست نوشـت: یکـی نسـخۀ شـمارۀ 4953 
کتابخانـۀ آیـة اهلل مرعشـی  اسـامی )شـمارۀ قدیـم 6342( و دیگـری نسـخۀ شـمارۀ 2796/2 محفـوظ در 
گزارش  نجفی فراهم آمده است و با چاپ علی الخاقانی النجفی نیز مقابله شده. متأّسفانه مصّحح از 

کلمات را هیچ یادآور نشده است.  یده و اختاف نسخ در ضبط  نسخه بدلها خودداری ورز

َظر في الَقضاِء و الَقَدر و یلیه الفرق بین کام النبي و قول الوصي، تحقیق: السّید محّمد  6( اسِتقصاُء الّنَ
الحسـیني النیسـابوري، دار أنبـاء الغیـب، مشـهد، 1418 هـ .ق./ 1377 هـ .ش.، صـص 1 - 61. )نگریـد: 

تصویر شمارۀ 7(.

این ویراست بر پایۀ پنج نسخۀ زیر سامان یافته است:
گرفته است. که نسخۀ اساس تصحیح قرار  کتابخانۀ مجلس شورای اسامی  1( نسخۀ شمارۀ 4953 

یخ کتابت 1077 ق. نوشته شده به قلم ابن محّمد  2( نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ مسجد گوهرشاد با تار
إبراهیم خلیل اهلل الحسینی.

کتابخانۀ آستان قدس رضوی استنساخ شده در سال 1042 ق. 3( نسخۀ شمارۀ 314 
کتابت آن به قرن نهم هجری باز می گردد. یخ  که تار کتابخانۀ آستان قدس رضوی  4( نسخۀ شمارۀ 45 
کتابـت آن در سـال 1069 ق. بـه انجـام  کـه  کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـامی  5( نسـخۀ شـمارۀ 4954 

رسیده است.

در این ویراست، متن اثر با چاپ علی الخاقانی النجفی از این رساله نیز مقابله شده است. 

َظر به حساب می آید و بر ویراست های  ویراست اخیر که آخرین تصحیح منتشرشده از رسالۀ اسِتقصاُء الّنَ

 60. الطباطبائي، السّید عبدالعزیز، مکتبة العّلمة الحّلي، ص 227؛ معجم التراث الکلمي، ج 1، ص 252.
 61. معجم التراث الکلمي، ج 1، ص 252.
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پیشـین ایـن رسـاله نیـز به نسـبت، مزایـا و برتری هایی دارد، مشـتمل اسـت بر اغـاط و افتادگی هایی قابل 
که در ادامه، به شماری از آنها اشاره می شود.   توّجه 

ضبط درستضبط نادرست در ویراست نیشابورینشانیردیف

الحلیمالحکیمص 31، س 12

لهّیةص 32، س 22 أّمدهأّبده بالعنايات اإل

يته ص 32، س 35 محفوفًاوالّنصر محفوظا بألو

رأیلّما خاف أبو الحسن األشعري ص 33، س آخر4

يطفرهيطفرص 35، س 54

بناءفکیف يصّح مّنا حمل أوامر اهلل تعالی ص 38، س 68

ص 40، س 713
كان اهلل تعالی مستحّقا للعقاب في جنب الفّساق  لو 

حق / بإسقاطهبحیث يتحّقق بإسقاط العفو

كان العصیان مستندا إلی العبدص 40، س 815 يستحقإّنما يتحّقق العقاب لو 

فإّنهمفإّنه ال يحکمون ص 41، س 914

َفهممنعهم عنه ص 46، س 106 َعّنَ

نقدرعلی أن نقهر مرادك ص 52، س 111

الُمجِبَرةالمجّبرةص 54، س 1212

یینص 58، س 133 یینالطرفین المساو المتساو

إناءینوجد ماءینص 58، س 148

کلمات و عبارات در ویراست تحت بررسی نیز از این قرار است: برخی از نمونه های افتادگی 

ضبط ناقص در ویراست نشانیردیف
کاملکلمه یا عبارت افتادهنیشابوری ضبط 

جمیعال زال ممتثًل في األعصارص 32، س آخر1
ال زال ممتثًل في جمیع 

األعصار

رة أّناو الحّق أّنا فاعلون ص 34، س 29 نعلم بالضرو
رة  و الحّق أّنا نعلم بالضرو

أّنا فاعلون 

كره فعًلص 37، س 316 كره من غیره فعًلمن غیرهو من  و من 

بل يحصل له به العذاب لهبل يحصل به العذاب ص 39، س 48

و اضطراب أمر الّشريعةأمرو اضطراب الّشريعةص 39، س 510

ص 40، س 63
من المصیر إلی هذا 

المذهب 
مثل

من المصیر إلی مثل هذا 
المذهب 
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ضبط ناقص در ویراست نشانیردیف
کاملکلمه یا عبارت افتادهنیشابوری ضبط 

ص 40، س آخر7
كیف يتحّقق الّظلم من 

كیف يحسن منه  العباد، و 

كیف يستحّق أحٌد  و 
اللعنة من اهلل تعالی و من 

العباد

كیف يتحّقق الّظلم من 
كیف يستحّق  العباد، و 

أحٌد اللعنة من اهلل تعالی و 
كیف يحسن  من العباد و 

منه 

فاستعمل الناس فیه الناسفاستعمل فیه ص 41، س 89

لکان شريکًا مع اهلل شريکًالکان مع اهلل ص 56، س 913

لم يجعل لها أثرالهالم يجعل أثراص 34، س 102

و بین من أساء إلینابینو من أساء إلیناص 35، س 119

يحسن مّنا مدح األّولمّنايحسن مدح األّولص 35، س 1211

كّل من صّدقه اهلل كّلأّن من صّدقه اهلل ص 41، س 138 أّن 

يحصل له به الّنعیم لهيحصل به الّنعیم ص 39، س 149

کـه نمونه هایـی از آنهـا فرانمـوده شـد، در تصحیـح مـورد  گذشـته از ضبط هـای نادرسـت و افتادگی هایـی 
کلمـات زائـد در متـن و تقطیع هـای ناصحیـح و  کاسـتی های دیگـری، از جملـه درج  بحـث خطاهـا و 

که در اینجا به بیان آنها حاجت نیست.  گون نیز مشاهده می شود  گونا اشتباهات ویرایشی 

َظـر  گـزارش پیشـگفته از چنـد و چـون ویراسـت های به چـاپ رسـیده از رسـالۀ اسـِتقصاُء الّنَ ی،  بـه هـر رو
ضرورت ارائۀ ویراست انتقادی تازه ای از این رساله را بر اساس نسخ نویافته و معتبر آن یادآور می شود.

َظر 5- شروح و رّدّيه های نگاشته شده بر رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ
گرفته است و هم شرحی بر  َظر موضوع برخی مباحثات و نگارش های پسینی نیز قرار  رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ

آن نوشته شده است و هم رّدی علیه آن. در ادامه، این آثار به اختصار معّرفی می شود.

َظر 5-1- اسِتجلُء الَبَصر في الرّدِ علی اسِتقَصاء الّنَ
کوکنـی62  ـم و صوفـی نامـور شـافعی هنـد، عاء الّدیـن علـی بـن احمـد بـن ابراهیـم َمهاِئمـی 

ّ
مفّسـر و متکل

)776 - 835 هـ .ق.( - صاحـب آثـاری چـون تفسـیر ارجمنـد تبصیـر الرحمـن و تیسـیر المّنـان في تفسـیر 

 62. دربارۀ او نگريد به: الحسني، عبدالحي بن فخرالدین، نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر، ج 3، صص 79 - 80.
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القرآن63، َمشـرع الخصوص إلی معاني الُنصوص64، خصوص النعم في شـرح الفصوص الحکم65، النور 
الزهر في کشف ِسّر القضاء و القدر، و شرح آن با عنوان الضوء الظهر لشاعة اشعة النور الزهر - رّدّیه ای 
که  َظر نگاشته است با نام »استجاء البصر في الرّد علی استقصاء النظر«. تا آنجا  بر رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ
کنون نشر نیافته و راقم این سطور نتوانست به نسخه ای از این اثر نیز دست یابد  دانسته است، این اثر تا

گزارش نماید.  تا چند و چون آن را 

5-2- النور األنَور و النور األزَهر في َتنویِر َخفایا رسالة الَقضاء و الَقَدر
َظـر، عالـم برجسـتۀ امامـی، قاضی نور اهلل شوشـتری  پـس از نـگارش رّدّیـۀ پیشـگفته بـر رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ
)د: 1019 ه .ق.( پاسخی به آن زیر عنوان »النور النور و النور الزهر في تنویر خفایا رسالة القضاء و القدر« 
که تألیف آن در سال 1018 ق. به پایان رسیده است.67 قاضی در این اثر به توضیح و دفاع از  نگاشت66 
َظر و رّد ایرادات و اشـکالت َمهاِئمی بر این رسـاله پرداخته اسـت.  مه در رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ

ّ
مطالب عا

کنون به چاپ نرسیده است، اّما دو نسخه از آن در دسترس است.68 رسالۀ النور النور تا

ضاء الَقَضاء و الَقَدر
َ
ة الِفَکر في ف

َ
5-3- إجال

َظر به نگارش درآمده اسـت و به چاپ نیز رسـیده،69 رسـاله ای  که در شـرح رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ اثر دیگری 
مـه بهاء الّدیـن محّمـد بـن حسـن فاضـل اصفهانـی )هنـدی( 

ّ
اسـت از فقیـه و دانشـمند شـهیر امامـی، عا

یخ تألیف این رساله به تصریح  ة الِفَکر في َفضاء الَقَضاء و الَقَدر«. تار
َ
)1062 - 1137 ه .ق.( با نام »إجال

ی تنها شـانزده سـال  خـود فاضـل اصفهانـی سـال 1078 هجـری قمـری بـوده اسـت70، یعنی هنگامی که و
نوجـوان چـون فاضـل  از دانشـمندی  نـگارش چنیـن رسـالۀ عالمانـه ای  ایـن وصـف،  بـا  داشـته اسـت. 
گیـر داشـته اسـت71،  کـه نبـوغ و بلوغـش بـه مراتـب علمـی وال در سـنین نوجوانـی شـهرتی فرا اصفهانـی 

بهامشه: نزهة   63. مشّخصات دو طبع این اثر بدین شرح است: المهايمي، علي بن أحمد بن إبراهیم، تبصیر الرحمن وتیسیر المنان و
ق، مصر، 1295 ق. القلوب في تفسیر غريب القرآن، 2 ج، مطبعة بوال

همو، تفسیر المهائمي المسمی )تبصیر الرحمن وتیسیر المنان ببعض ما يشیر إلی إعجاز القرآن(، 3 ج، تحقیق: أحمد فريد المزيدی، 
بیروت، دارالکتب العلمی ة، 2011 م.

 64. المهائمي، علي بن أحمد بن إبراهیم، مشرع الخصوص إلی معاني النصوص، قم، دفترتبلیغات اسلمی، 1379 ش.
همـو، مشـرع الخصـوص إلـی معاني النصوص، علق حواشـیه: أحمد فريـد المزيدي، بیروت، دارالکتب العلمی ـة، ،.م  2008/.ق 1429  

          .ص 272
 65. المهائمي، علي بن أحمد، خصوص النعم في شرح الفصوص الِحَکم، تحقیق و تخريج و تعلیق: أحمد فريد المزيدي، بیروت، 

دارالکتب العلمی ة، 1428 ق. / 2007 م. 728 ص.
يـاض العلمـاء و حیـاض الفضـلء، ج 5، ص 270؛ أمیـن، أعیان الشـیعة، ج 5، ص 405 و ج 10، ص   66. االصفهانـی، میـرزا عبـداهلل، ر

229؛ الطهراني، الشیخ آقا بزرك، ج 13، ص 289 و ج 24، ص 362.
كنتوري، إعجاز حسین، كشف الُحُجب و األستار، ص 591.  .67 

 68. نگريد به: درايتی، مصطفی، فهرستگان نسخه های خّطی ایران )فنخا(، ج 33، ص 797.
 69. اصفهاني، بهاء الّدین، إجالة الِفَکر، چاپ شده در: میراث حوزۀ اصفهان، دفتر اّول، صص 23 - 77.

 70. اصفهاني، بهاء الّدین، إجالة الِفَکر، ص 77.
كـه وی پیـش از پايـان سـیزده سـالگی از  ر شـده اسـت   71. فاضـل اصفهانـی خـود در مقّدمـۀ كشـف اللثـام عـن قواعـد األحـکام يـادآو



آینۀ پژوهش  183
سال سی ویکم، شمارۀ سوم، مـــــردادوشهریـــــور 1399

نقدکبررسیبکتاب
196نگرشی بر  نگارشهای کالمی )گ1(

تیـز فاضـل  و  تنـد  بسـیار  مایـۀ شـگفتی اسـت عبـارات  تـا حـدودی  آنچـه  چنـدان عجیـب نمی نمایـد. 
مۀ 

ّ
کام و مرام آنها در این رساله است. برخاف عا مان اشعری نامدار و 

ّ
اصفهانِی نوجوان در حّق متکل

که در مواجهه با ایسـتارهای اشـاعره تنها به نقد دانشـورانۀ آنها پرداخته اسـت، فاضل اصفهانی در  ی 
ّ
حل

گویی به آنها  مان نامور اشعری چون تفتازانی هیچ از لعن و نفرین و ناسزا
ّ
هنگام نقض دیدگاه های متکل

گاه تکفیر را نیز چاشنی نقد خویش نموده. ظاهرًا بهاءالّدین إجالة الِفَکر را در اّیام  فروگذار نکرده است و 
ی مجادلت و مناظرات پرشور  گزارش ارباب تراجم، و که بنابر  اقامتش در هند نگاشته است،72 جایی 
و شـماری بـا عالمـان سـّنی آن دیـار در بـاب امامـت داشـته بـوده اسـت و عنـاد و عداوتی شـدید میان او و 

بعض عالمان عاّمه برقرار بوده.73

کـه وی - برخـاف شـیوۀ  گفـت  در خصـوص سـبک شرح نویسـی فاضـل اصفهانـی در إجالـة الِفَکـر بایـد 
متـداول شـروح کـه یـا به صـورت َمزجـی یـا در قالـب »قـال - أقـول« بـه توضیـح متن اصلـی نگاشـته ای دیگر 
می پردازند و هدف عمدۀ شـارح در آنها ایضاح عبارات و مطالب و مقاصد ماِتن اسـت - فقط به شـرح و 
کتفا کرده و التفات و اهتمام چندانی به تفسیر الفاظ  َظر ا تبیین محتوا و ِنکات اصلی رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ
ـی ننمـوده اسـت. در واقـع، فاضـل اصفهانی در إجالـة الِفَکر خود را ملتزم به تشـریح و 

ّ
مـۀ حل

ّ
و عبـارات عا

مه نکرده است و گویی کوشیده تا نگاشته ای ناظر به اسِتقَصاُء 
ّ

توضیح همۀ جمات و مطالب رسالۀ عا
َظـر و بـر بنیـاد و پایـۀ آن دربـارۀ قضـاء و قـدر فراهـم آَوَرد. او در مقّدمۀ إجالة الِفَکر پس از سـتایش از رسـالۀ  الّنَ
که درصدد تبیین و تلخیص و تحکیم و تقویت مطالب این رساله برآمده  َظر یادآور می شود  اسِتقَصاُء الّنَ

مه بدانها اشاره نکرده است نیز خواهد پرداخت.74 
ّ

که عا است و افزون بر این، به دلئل و اشکالتی 

رده بـوده: »وقـد فرغت من  تحصیـل علـوم معقـول و منقـول فـارغ شـده بـوده اسـت و قبـل از اتمـام يـازده سـالگی نیـز بـه تصنیـف روی آو
كمل إحدى عشـرة«. الفاضل الهندي،  كمل ثلث عشـرة سـنة، وشـرعت في التصنیف ولم أ تحصیل العلوم معقولها ومنقولها ولم أ

ثام، ج 1، ص 112. بهاء الّدین، كشف الّلِ
 72. چنانکـه مصّحـح ایـن رسـاله خاطرنشـان كـرده، ایـن مطلـب از عبـارت فاضـل اصفهانـی در انجامۀ رسـاله كه نوشـته اسـت: »كتبه 
ـف بینـه و بیـن أعدائـه، المبّعـد عـن إخوانـه و أصدقائـه « قابـل فهـم اسـت. افـزون بـر ایـن، طبـق گفتـۀ 

ّ
فـه المؤل

ّ
بیمنـاه الداثـرة البائـرة مؤل

نوزی، المیرزا  كن بوده اسـت )نگريد به: الّزُ ُزنوزی، فاضل هندی در سـن دوازده سـالگی به هند رفته و قريب شـش سـال در آنجا سـا
كه او شـانزده سـال داشـته همچنان  ياض الجنة، ج 2، صص 203 - 204(؛ بنابراین، در هنگام نگارش این رسـاله  محّمد حسـن، ر

در هند به سر می برده است.
ياض الجنة، ج 2، صص 204 - 208؛ الخوانسـاری، محّمد باقر، روضات الجّنات،  نوزی، المیرزا محّمد حسـن، ر  73. نگريد به: الّزُ

ج 7، ص 112.
 74. »إّن رسالة "استقصاء النظر في بحث القضاء و القدر" من مصّنفات البحر القمقام، و الصارم الصمصام، عّلمة العلماء األعلم، 
ثـام، ناصـر أولـي األفهـام، ُمخـذل  إمـام أئّمـة فضـلء األنـام، المطّهـر عـن أدنـاس النفـوس و األجـرام، المبّعـد عـن أرجـاس األباطیـل و اآل
ـة و الحـّق و الدنیـا و الدین، حسـن بن یوسـف بن 

ّ
أربـاب األوهـام، شـیخنا الملّقـب بالعّلمـة، و رئیسـنا المنّقـب باإلمامـة، جمـال المل

ّبـه العلـي - كتـاب فـي إحقـاق الحـّق و إبطال الباطل كافـي، و إلفهـام الُضّلل عن  فیـض علیـه مـن هوامـر فواضـل ر
ُ
ـي - أ

ّ
المطّهـر الحل

وضحـه ببیـاٍن يشـفي مـن اللهب، و ُاوجزه بکلٍم يکفي عن النصب، و ُاشـّیده بركـٍن ال تتضعضع به 
ُ
نهـج الصـدق شـافي، فـأردت أن أ

ئل و الشـکوك، و ما  الوسـاوس اإلبلیسـّیة، و ُاقّومـه بقوائـم راسـخة ال تتزلـزل عنـد تدافـع الکلمـات  التلبیسـّیة، و ُالحـق به ما زاد من الدال
لـم يتعـّرض لـه مـن اإلشـکاالت و الفکـوك، و أن اسـّمیه بــإجالة الِفَکـر في فضاء القضاء و القـدر.« اصفهاني، بهاء الّدیـن، إجالة الِفَکر، 

صص 27 - 28.
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بـر ایـن اسـاس، فاضـل اصفهانـی در شـرح خویـش بی آنکـه خـود را همه جـا مقّیـد بـه پیـروی از متـن و ماِتـن 
گاه نیز  گفته اسـت پرداخته و  ی 

ّ
مۀ حل

ّ
گاه به ذکر دلیل و پاسـخ های افزونتری نسـبت به آنچه عا نماید، 

کرده است. برای نمونه، در بخش مربوط به  مه اقدام نموده و قسمت هایی را حذف 
ّ

کام عا به اختصاِر 
ی 

ّ
مۀ حل

ّ
نقل دلیل عقلی اشاعره بر نفی انتساب حقیقی افعال به انسانها و ابطال این دلیل، با اینکه عا

َظـر فقـط چهـار دلیـل ارائـه کـرده اسـت، فاضـل اصفهانـی ده دلیـل عقلـی از آنـان را آورده و  در اسـِتقَصاُء الّنَ
ی به هجده دلیل عقلی بر اثبات اختیار و فاعلّیت 

ّ
مۀ حل

ّ
ابطال نموده. اّما برخاف این، در حالی که عا

حقیقـی انسـان اشـاره کـرده اسـت، فاضـل اصفهانـی هفـده دلیـل عقلـی را بازگـو نمـوده کـه از میـان آنهـا دو 
ی نیامده و با این حساب، سه دلیل از 

ّ
مۀ حل

ّ
دلیل )یعنی دلیل های 16 و 17( جدید است و در رسالۀ عا

َظر )یعنی دلیل های 11، 13، 17( را اصًا در شرح خود ذکر نکرده است.  ۀ مطرح در رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ
ّ
ادل

ی، فاضل اصفهانی تنها یازده دلیل را نقل 
ّ
مۀ حل

ّ
همچنین، از میان هجده دلیل نقلی مذکور در رسالۀ عا

گفته باقی نهاده. نموده است و هفت دلیل دیگر )یعنی دلیل 4، 5، 6، 14، 15، 16، 17( را نا

ـه، در مـوارد و مواضعـی، با ترتیب 
ّ
افـزون بـر دگرگونی هـای یادشـده، در إجالـة الِفَکـر ترتیـب نقـل و شـرح ادل

َظـر تفـاوت دارد؛ یعنـی ترتیـب ذکـر دلیـل در ایـن دو رسـاله همه جا  دلیـل متناظـِر مذکـور در اسـِتقَصاُء الّنَ
َظـر در شـرح  کـردن توضیـح دلیـل مطـرح در اسـِتقَصاُء الّنَ یکسـان نیسـت و در نتیجـه خواننـده بـرای پیـدا 
فاضل اصفهانی دچار سـردرگمی می شـود. مصّحِح رسـالۀ إجالة الِفَکر می توانسـت و می باید در مقّدمه 
َظر با آنچه در شرح فاضل آمده ربط  یا پاورقِی ویراست خود با یادکرد شمارۀ دلیل متناظر از اسِتقَصاُء الّنَ
میـان دلیـل متناظـر ایـن دو رسـاله را بـر خواننـده روشـن سـازد و راه ارتبـاط میان متن و شـرح را بـر خواننده 
همـوار نمایـد. بـا ایـن وصـف، چنـان کاری صـورت نگرفتـه اسـت و در اینجـا بـا توّجـه بـه ضـرورت ترسـیم 
چنیـن راهنمایـی بـرای تسـهیل رجـوع و ارجـاع بـه شـرح فاضـل اصفهانـی و تطبیـق دلیـل مذکـور در آن با 

َظر آمده است جدول زیر ارائه می شود: آنچه در متن رسالۀ اسِتقَصاُء الّنَ

شمارۀ دلیل عقلی در 
َظر اسِتقَصاء الّنَ

شمارۀ دلیل عقلی متناظر 
در إجالة الِفَکر

شمارۀ دلیل نقلی در 
َظر اسِتقَصاء الّنَ

شمارۀ دلیل نقلی متناظر 
در إجالة الِفَکر

1111
2222
3333
ــــــ454
ــــــ565
ــــــ676
7874
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شمارۀ دلیل نقلی در 
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8985
91096
1011107
118ــــــ11
124129
1310ــــــ13
ــــــ141214
ــــــ151315
ــــــ161416
ــــــ17ــــــ17
18151811
ــــــــــــ16ــــــ
ــــــــــــ17ــــــ

َظر كهن ترين دست نويس شناخته شده از اسِتقَصاُء الّنَ  -6
َظِر في الَبحِث عِن الَقضاِء والَقَدِر دسـت نویس های پرشـماری برجا مانده اسـت.  از رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ
در فهرسـتگان نسـخه های خطـی ایـران )فنخـا( 42 نسـخه از ایـن اثـر در کتابخانه های ایران معّرفی شـده 
کـه در کتابخانه هـای  اسـت75 و در معجـم المخطوطـات العراقیـة نیـز 8 دستنوشـت دیگـر از رسـالۀ مزبـور 
عـراق موجـود اسـت شناسـایی شـده76. چنـد نسـخه از ایـن اثر نیـز در سـایر کتابخانه های دنیـا نگهداری 
کنون شناخته شـده از رسـالۀ اسـِتقَصاُء  می شـود. در اینجـا تنهـا بـه معّرفـی و توصیـف کهن ترین نسـخۀ تا
کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی  کنـون تصویـر )میکـرو فیلـم( آن بـا شـمارۀ 26269/2 در  کـه هم ا َظـر  الّنَ

یم. محفوظ است می پرداز

کتـاب و رسـاله  و  کـه مشـتمل اسـت بـر چندیـن  گرانبهایـی قـرار دارد  ایـن نسـخه ضمـن مجموعـۀ خّطـی 
کـه در اصـل بـه کتابخانـۀ دانشـکدۀ علـوم قرآنی  یادداشـت از قـرن هشـتم هجـری. دست نوشـت یادشـده 
ـق داشـته اسـت در ضمـن مقالـه ای بـه قلـم مرحـوم محّمـد 

ّ
)وابسـته بـه سـازمان اوقـاف و امـور خیرّیـه( تعل

شیروانی به اختصار معّرفی شده77 و همو این مجموعه را در سال 1372 شمسی جهت »تبادل و ضبط« 

 75. درايتی، مصطفی، فهرستگان نسخه های خّطی ایران، ج 3، صص 360 - 363.
 76. الدرايتی، مصطفی، معجم المخطوطات العراقیة، ج 2، صص 152 - 153.

يـدان، سـال سـوم، شـمارۀ 9، بهـار 1374 ش.، صـص  ـۀ وقـف میـراث جاو
ّ
 77. شـیروانی، محّمـد، »معّرفـی چنـد نسـخۀ خّطـی«، مجل
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بـه کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی تقدیـم نمـوده. به رغـم معّرفـی یادشـده، متأّسـفانه ایـن مجموعۀ خّطی 
کنون مورد توّجه جّدی قرار نگرفته اسـت بطوری که نه مشـّخصات آن در فهرسـت فنخا  عتیق و نفیس تا
گرفتـه شـده اسـت. بـه جهـت  کتابت شـده در آن بهـره  درج شـده و نـه از ایـن مجموعـه در تصحیـح آثـار 
گاهی های مهّمِ  اهّمّیـت ایـن مجموعـۀ خّطـی و نیـز بـرای جلب توّجـه مجّدد محّققان به آن و ذکـر برخی آ
گفتـه در معّرفـِی محّمـد شـیروانی از ایـن مجموعـه، ِنکاتی در باب این دست نوشـت ارزشـمند در اینجا  نا

ارائه می شود. 

ـک 
ّ
گواهـی تمل در صفحـۀ عنـوان ایـن مجموعـۀ خّطـی، فهرسـت رسـاله های مکتـوب در آن بـه همـراه 

مجموعه بدین شکل نوشته شده است:
»مجموعة فیها مناهج الیقین فی أصول الّدین

والرسالة السعدية و استقصاء النظر فی القضاء و القدر
من تصانیف خاتم المحّققین رئیس المحقین جمال الحّق و الدین الحسن

یین
ّ
ی أعلی اهلل درجته فی علیین من الحل

ّ
بن المطهر الحل

دخل فی نوبة أحقر عباداهلل الولی و أصغر أوالد النبی و الولی
یر شمارۀ 1( محمد بن حیدر الحسنی أصلح اهلل أحواله و أنجح آماله« )نگ: تصو

در حاشیۀ این گواهی، ظاهرًا بعدها با همان خط، نام رسالۀ دیگِر کتابت شده در آخر این مجموعه بدین 
نحو افزوده شده است: »و مختصر النصوص تألیف الشیخ أبي جعفر محّمد بن الحسن الطوسي«. 

گواهی یادشده، این ابیات مکتوب است: در زیِر 
َرُجــــــــٍل  ِمــــــــن  نوَشــــــــرواَن 

َ
أ َدّرُ  ــــــــِفِلهلِل  َوالّسَ وِن 

ُ
ِبالــــــــّد أعَرَفــــــــُه  كاَن  مــــــــا   

مــــــــًا 
َ
َقل بعــــــــَده  ــــــــوا  َيَمّسُ أن  ِبالَعَمــــــــِل[َنهاُهــــــــم  األحــــــــراِر  َبُنــــــــو   

َّ
ل

َ
ُيــــــــذ أن  ]و   

ِبديِنــــــــِه   
ّ

ِإال اإِلنســــــــاُن  مــــــــا  َعمــــــــُرَك 
َ
 بالَنَســــــــبل

ً
 َفــــــــل َتتــــــــُرِك الَتقــــــــوى ِاّتِکاال

فــــــــاِرٍس  َســــــــلماَن  اإِلســــــــلُم  َرَفَع  َهبلَقــــــــد 
َ
با ل

َ
 َوَقــــــــد َوَضَع الِشــــــــرُك الَشــــــــريَف أ

کـه در ایـن مجموعـۀ خّطـی کتابت شـده اسـت نه نامی از کاتب نسـخه  در انجامـۀ کتابهـا و رسـاله هایی 
یخ واضح مشـهود در این مجموعه عبارتسـت  گردیده اسـت. تنها تار کتابتی ثبت  یخ  برده شـده و نه تار
ـی( که در برگ 92 آ در حاشـیۀ نسـخه نوشـته شـده اسـت و 

ّ
مـۀ حل

ّ
از گواهـی مقابلـه ای )ظاهـرًا بـه خـّط عا

یخ فراغ از مقابلۀ کتاب مناهج الیقین )اّولین رسالۀ موجود در این مجموعه را( شب هفتم صفر سال  تار
ه ذکر می کند: 

ّ
722 هجری قمری در ِحل

.126 - 124
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»اتفق الفراغ عن مقابلة هذا الکتاب لیلة السـابع من صفر ختم بالظفر سـنة اثنی ]و[ عشـرین و سـبعمائة 
بمقام الحلة«. )نگ: تصویر شمارۀ 8(

مۀ 
ّ

بنابرایـن استنسـاخ ایـن کتـاب در سـال 722 هجـری یـا اندکـی پیـش از آن، یعنـی در زمـان حیـات عا
کتابهـا و  کـه سـایر  ـی )د: 726 هـ .ق.( بـه انجـام رسـیده بـوده اسـت. بـر ایـن اسـاس می تـوان حـدس زد 

ّ
حل

کتابت شده باشد. یخ پیشگفته  رسائل مکتوب در این مجموعۀ خّطی نیز در حدود همین تار

در مجموعۀ خّطی مورد بحث، به ترتیب آثار زیر نوشته شده است:
کامـی )استنساخ شـده بـا خّطـی غیـر از خـّط اصلـی رسـائل  کنـدۀ فقهـی و  1( بـرگ 1 ب: چنـد فائـدۀ پرا

مجموعه(. 

2( بـرگ 2: اعتقادنامـۀ امامـی کوتاهـی در دو صفحـه )ظاهـرًا بـه خّطی غیر از خّط رسـالۀ پیشـین و نیز غیر 
ف! أسـتدل علی وجود اهلل 

ّ
که با عبارات زیر شـروع می شـود: »أّیها المکل از خّط اصلی رسـائل مجموعه( 

تعالی بصدور الموجودات عنه، و علی وجود وجوده بإمکان مصنوعاته، و علی ِقدمه بحدوث ما سواه، 
و علـی قدرتـه بصـدور أفعالـه عنـه علـی الختیـار ...« و بـا عبـارت »بعـد المـوت والحمـدهلل...« در پشـت 
ایـن برگـه بـه انجـام می رسـد. شـوربختانه برخـی از کلمـات و عبـارات رسـاله از بیـن رفتـه اسـت. ظاهـرًا در 

گرفته. ی این برگ جابجا شده است و پشت برگه، در رو قرار  صّحافی مجموعه، پشت و رو

3( بـرگ 3 آ - 4 آ: رسـاله ای سـه صفحـه ای بـه همـان خـّط رسـالۀ قبلـی در بیـان اقسـام صفـات اخاقـی و 
کنون نیز منتشر نشده. عبارات  تشبیه مؤمن به شهر. این رساله فاقد عنوان و نام نویسنده است و ظاهرًا تا
آغازیـن رسـاله چنیـن اسـت: »بسـم اهلل الرحمـن الرحیم، الحمـد هلل واهب النعمة وملهـم الحکمة وصلی 
اهلل علی أشـرف الّمة محمد المصطفی وآله الفاضل الئّمة وبعد فإّنی فکرت فی المؤمن واحتراسـه فی 
عدده وسلوک منهج التقوی ومخالفة أوامره ... «. رساله با این عبارات نیز خاتمه یافته: »فی حکم العزیز 

الحکیم وهذا ما وجدناه والحمد هلل رب العالمین وصلی اهلل علی محمد وآله الطاهرین«.

کوتـاه دیگـری بـه همـان خـّط رسـالۀ قبلی و فاقـد عنوان و نام نویسـنده.  4( بـرگ 4 ب: اعتقادنامـۀ امامـی 
رساله با این جمات شروع می شود: »بسم اهلل الرحمن الرحیم و به اعتقد أّن اهلل تع موجود بدلیل وجوده 
 لـکان ممکنـًا« و بـا 

ّ
إل العالـم، واجـب الوجـود بدلیـل اسـتغنائه عـن غیـره واسـتحالة جـواز العـدم علیـه و

کبیرًا« پایان می یابد. عبارت »وهو ل یخل به تعالی اهلل عن ذلک علوًا 

5( بـرگ 5 آ: روایتـی منقـول از کعـب الحبـار و پـس از آن چنـد جملـه دربـارۀ تعریـف »مجتهـد« بـه همـان 
خّط قبلی.

که با خّطی متفاوت از دو خّط  ی 
ّ
مۀ حل

ّ
کتاب مناهج الیقین في أصول الّدیِن عا 6( برگ 6 ب -   92 آ: 
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کتابت شـده اسـت. در حواشـی نسـخه حاشـیه ها و تعلیقاتی سـودمند و قابل ماحظه با خّطی  پیشـین 
کهن اّما متمایز از متن نوشـته شـده اسـت. چنانکه پیشـتر نیز بیان شـد، در انتهای رسـاله در برگ 92 آ و 
یخ فراغ از مقابلۀ  که تار ی( درج شـده اسـت 

ّ
مۀ حل

ّ
در حاشـیۀ نسـخه گواهی مقابله ای )ظاهرًا به خّط عا

ه ذکر می کند.
ّ
کتاب مناهج الیقین را شب هفتم صفر سال 722 هجری قمری در حل

در زیر این قسمت، چند فائده با خّطی غیر از خّط متن نیز نوشته شده است.

کاتب مناهج الیقیِن او. ی با همان خّط 
ّ
مۀ حل

ّ
7( برگ 92 ب - 107 آ: رسالۀ َسعدّیه از عا

ـی بـا همان 
ّ
مـۀ حل

ّ
َظـِر فـي الَبحـِث عـِن الَقضـاِء والَقـَدر از عا 8( بـرگ 107 ب - 113 آ: رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ

خّط دو اثِر قبلی از او.

نوشـته  از خـّط متـن  بـا خّطـی متأّخـر  کنـده ای  پرا و  انـدک  َظـر حواشـی  الّنَ در حاشـیۀ نسـخۀ اسـِتقَصاُء 
کهـن و ارزشـمند و متـن  َظـر دست نوشـتی اسـت  گرچـه ایـن نسـخه از رسـالۀ اسـِتقَصاُء الّنَ شـده اسـت. ا
یـادی در امـان مانـده اسـت، همچنـان برخـی  اثـر در آن از تصحیفـات و نادرسـتی های پسـینی تـا حـدود ز
افتادگی هـای جزئـی و اغـاط واضـح در آن دیـده می شـود. ایـن نسـخه در برخـی مواضـع نیـز نسـبت بـه 
َظـر کلمـات و عباراتـی افـزون دارد و مشـتمل اسـت بـر ضبط هایـی  سـایر دست نوشـت های اسـِتقَصاُء الّنَ
ی، در مجموع، دسـت نویس مزبور نسـخۀ قدیم تر و  منحصر بفرد که در سـایر نسـخ نیامده اسـت. به هر رو
صحیح تری در قیاس با سایر دست نوشت های بازمانده از این رساله است و برترین نسخۀ شناخته شده 

از آن به شمار می آید.

کتـاب الکفایـة فـي النصـوص علـی عـدد الئّمـة اإلثنـی عشـر )کفایـة الثـر( از  9( بـرگ 117 ب تـا 161 ب: 
گذشـت، در  علی بن محّمد َخّزاز قمی، عالم امامی زنده در قرن چهارم و پنجم هجری. چنانکه پیشـتر 
صفحۀ عنوان این مجموعۀ خّطی، از اثر مزبور زیر عنوان »مختصر النصوص« یادشده است و به اشتباه، 
نگارش آن به شـیخ طوسـی نسـبت داده شـده: »و مختصر النصوص تألیف الشـیخ أبي جعفر محّمد بن 

الحسن الطوسي«.

کتاب الکفایة استفاده نشده است. کنون در تصحیح  متأّسفانه از این نسخۀ ارزشمند نیز تا
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تصوير شمارۀ 1: صفحۀ عنوان مجموعۀ خّطی با 
كتابخانۀ آستان  میکرو فیلم شمارۀ 26269/2 در 

قدس رضوی.

تصوير شمارۀ 2: صفحۀ عنوان نسخۀ شمارۀ 
كتابخانۀ آستان قدس رضوی.  17552

كتابخانۀ  تصوير شمارۀ 3: انجامۀ نسخۀ 10115/35 
َظر مجلس شورای اسلمی از اسِتقَصاُء الّنَ
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كتاب مناهج  تصوير شمارۀ 8: گواهی اتمام مقابلۀ 
ی( در برگ 92 آ از 

ّ
 به خّط عّلمۀ حل

ً
الیقین )احتماال

مجموعۀ خّطی با میکرو فیلم شمارۀ 26269/2 در 
كتابخانۀ آستان قدس رضوی.
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کتابنامه:

ابن قّيم الجوزّیة، محّمد بن أبي بکر، شفاء العليل في مسائل القضاء و القدر و الحکمة و التعليل، دارالکتب العلمّية، الطبعة 
الثالثة، بیروت.

ابن بابویه )الشيخ الصدوق(، محّمد بن علي، االعتقادات، مؤّسسة اإلمام الهادي )عليه السالم(، قم، 1389 ه .ش.

ابن بابویه )الشيخ الصدوق(، محّمد بن علي، التوحيد، تصحيح و تعليق: السيد هاشم الحسيني الطهراني، مؤسسة النشر 
االسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، قم، بی تا.

 األسد آبادي، القاضي عبدالجّبار، الُمغني في أبواب التوحيد والعدل، ج 8 )المخلوق(، تحقيق: توفيق الطويل، سعيد زاید، 
راجعه: إبراهيم مدکور، القاهرة، 1963 م.

 األسد آبادي، القاضي عبدالجّبار، الُمغني في أبواب التوحيد والعدل، ج 9 )التوليد(، تحقيق: توفيق الطويل، سعيد زاید، 
راجعه: إبراهيم مدکور، القاهرة، 170 ص.

کالمی عاّلمۀ حّلی، ترجمۀ احمد نمايی، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 1378  اشميتکه، زابینه، اندیشه های 
ه .ش.

اصفهانی، بهاء الّدين، إجالة الِفَکر، چاپ شده در: ميراث حوزۀ اصفهان، دفتر اّول، به اهتمام: سّيد احمد سّجادی، رحيم 
قاسمی، پژوهش: مرکز تحقيقات رایانه ای حوزۀ علمّيۀ اصفهان، مؤسسۀ فرهنگی مطالعاتی الزهراء )عليها السالم(، قم، 

1383 ش.

ثام عن قواعد األحکام، 11 ج، مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم  الفاضل الهندي، بهاء الّدين، کشف الّلِ
المشرفة، قم، بی تا.

افندّي االصبهاني، الميرزا عبداهلل، ریاض العلماء و حياض الفضالء، تحقيق: السّيد احمد الحسيني، منشورات مکتبة آیة 
اهلل العظمی المرعشي النجفي، قم، 1403 هـ.ق.

کنتوری، کشف الُحُجب و األستار عن أسماء الکتب واالسفار، منشورات مکتبة آیة اهلل العظمی المرعشي  إعجاز حسين، 
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المرعشي النجفي، قم، 1380 ش/ 1422 ق.

کبر، حسن بصری، انتشارات حقيقت، تهران، 1386 ش. ثبوت، ا
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العربي، بیروت، 1431 ق.
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المرعشي النجفي، قم، مکتبة سماحة آیة اهلل العظمی المرعشي النجفي - الخزانة العالية للمخطوطات اإلسالمية، 1384 

ش.

نوزي، الميرزا محّمد حسن، ریاض الجنة، ج 2، تحقيق: علي الرفيعي العالمرودشتي، إشراف: سّيد محمود  الحسيني الّزُ
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ش.

الحّلي، الحسن بن يوسف، إیضاح مخالفة السّنة لنّص الکتاب والسنة، تصحيح و تحقيق: بی بی سادات رضی بهابادی، 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، دليل ما، تهران، 1387 ش.
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