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چکیده
مقدس اردبیلی ،از علمای به نام شیعه است که عالوه بر مقرام شرامل علمری ،در
زهد و ورع و تقوی ض ب المثل است .ایشان ،در کنار مباحث و تحقیقرا فقهری،
به مباحث اعتقادی نیز اهتمرام داشرته و کتراب «الحاشریه علری الهیرا الشر
الجدید للتج ید» مهمتر ین اثر کالمری او اسرت .وی در مباحرث کالمری روش
عقلی -نقلی داشته و بسریاری از مباحرث را برا بر اهین عقلری اثبرا کر ده و در
ناسازگاری بین عقل و نقل ،از روش تأویل استفاده مریکنرد ،و در عرین حرا در
جاهای مختلف از روایا به ه میگی د .او در پژوهش های کالمری خرود از علروم
مختلف و م تبط استفاده ک ده و در مواجهه با آراء دیگر ان جانر انارار را فر و
نمیگذارد.
واژههای کلیدی :مقدس اردبیلری ،روش شناسری ،روش کالمری ،علروم عقلری،
علوم نقلی.

 .1استادیار دانشگاه معارف اسالمی ،گروه مبانی نظری اسالم.
 .2دانش پژوه سطح چهار مؤسسه آموزش عالی امام صادق

(نویسنده مسئول).

مقدمه
روش شناسی کالمی ،راهی ب ای شناخت روش یک متکلم در منظومه فکر ی وی
میباشد .به هگی ی از علوم مختلف ،میزان استفاده از عقل و نقل و شیوه حرل تعرار
عقل و نقل و چگونگی ب خورد با آثار دیگ ان از مؤلفههای مهرم روش شناسری کالمری
است .در نوشتار حاض با توجه بره محورهرای فرو بره روش کالمری محقر اردبیلری
میپ دازد.

 .1شخصیت و آثار
احمد بن محمد اردبیلی مشهور به مقدس اردبیلی در شه اردبیرل بره دنیرا آمرد
(امین .)16 :3 ،6041 ،وی از دایی اش ،الیاس اردبیلی در علم هیئت و ریاضیا بهر ه
ب د و علوم عقلی را نزد جما الدین شی ازی (شاگ د محق جرال الردین دوانری) فر ا
گ فت ،سپس به قاد ف اگی ی علوم دینی به نجف اش ر مهاج ک د و علوم دینری،
مخاوصا فقه و اصو را تحایل ک د تا اینکه به درجه اجتهاد نائل شرد و فقیره نجرف،
بلکه م جع شیعیان گ دید (سبحانی .)412 :3 ،6041 ،در زهرد و ورع و تقروا و امانرت
چنان پیش رفت که ضر ب المثرل گ دیرد (خوانسراری ،)92 :6 ،6066 ،و در حر او
گفته شد« :در ورع و تقوی و زهد و فضل به غایۀ القاوی رسیده و در میران متقردمان
و متاخ ان همانند ندارد» (مجلسری04 :6 ،6043 ،؛ نیرز ر ::.امرین )16 :3 ،6041 ،و
او را از جمله کسانی دانستهاند که افتخار تش ر به محض امرام زمران را یافترهانرد
(مجلسی.)691 :14 ،6043 ،
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نقل شده که هم بحثی او مولی می زا جان باغنوی از ش تا صبح مطالعه میکر د
و شیل مقدس او ش میخوابید سپس هنگام سح ب ای نماز شر بلنرد مریشرد و
بعد از ف اغ از عباد  ،در آنچه باغنوی از او ش ترا آخر ش تفکر کر ده برود ،تفکر
میک د و در ایرن تفکر انرد :آنچره را براغنوی در آن تفکر ورو نی نفهمیرده برود،
میفهمید (امین .)14 :3 ،6041 ،در حکایت دیگ ی آمده است ،شیل مقدس هنگرامی
که به زیار اباعبداهلل الحسین مش ر میشرد ،در نمازهرایش برین قار و تمرام
احتیاط میک د و در مرورد علرت آن مریگفرت :ولر علرم ،واجر اسرت و زیرار ،
مستح ؛ لذا احتما دارد سف من معایت باشد (خوانساری.)24 :6 ،6066 ،

صاح مدار :و صاح معالم و مولی عبداهلل تست ی از جمله شاگ دان او بودنرد
(امین .)16 :3 ،6041 ،وی در سا  ، 223در شه نجف اشر ر از دنیرا رفرت و در
یکی از حج ههای ح م مطه امی المرومنین ( رو بره روی قبر عالمره حلری) بره
خا :سپ ده شد (همان14 ،؛ سبحانی.)494 :3 ،6041 ،
آثار علمی :مقدس اردبیلی در زمینه فقه ،اصرو  ،و کرالم آثرار مختلفری دارد کره
بیشت آنها به صور حاشیه ب کت دیگ ان است و چند اث مسرتقل فقهری و کالمری
نیز دارد .مهمت ین کتاب فقهی وی «مجمع الفائدة و الب هان فی ش إرشاد األذهران»
است .این کتاب ،ش حی جامع ب کتاب «إرشاد ا ذهان» عالمه حلی است که مباحرث
فقهی از وهار تا دیا را شامل میشود و نزدیک  61هرزار مسراله و فر ع دارد (ر::.
دفت کنگ ه[ 6391 ،الف] .)401 ،حاشریه بر «أنروار التنزیرل» بیضراوی و حاشریه بر
«الکشار» زمخش ی دو اث تفسی ی ایشان است.

 .1-1آثار جامع کالمی

« .6الحاشیۀ علی الهیا الش الجدید للتج ید» :فاضل قوشرجی در شر حی کره
ب کتاب «تج ید ا عتقاد» خواجره ناری الدین ووسری نوشرته و بره «شر جدیرد»
مع ور است ،آرای محق ووسی درباره امامت امی المومنین را نقرد کر ده اسرت،
مقدس اردبیلی در این اث  ،به نقدهای او پاسل داده است.
« .4اصو دین» :این اث به زبان فارسی اسرت ،و در چهرار براب تنظریم شرده.6 :
اثبا واج و صفا ثبوتیه و سلبیه در سه فارل؛  .4نبرو ؛  .3امامرت؛  .0معراد .وی
سخن در باب امامت را بسط داده بره وروری کره ایرن براب ،چهرار ب ابر ابرواب دیگر
میباشد (دفت کنگ ه[ 6391 ،الف].)612 ،
 .3از «اثبا ا مامۀ» ،به عنوان یکی از آثار مقدس اردبیلی نرام بر ده شرده اسرت.
اگ چه بعید نیست که محق اردبیلی دو یا چند رساله در اصو دین داشته باشد و امرا
با توجه به این که فال او کتاب «اصو دین» مقردس اردبیلری در اثبرا واجر و
فال سوم آن در اثبا امامت است ،احتما داده شده که ه دو اث واحدی اسرت کره
گاهی از آن به «اثبا الواج » و گاهی به «اثبرا ا مامرۀ» یراد شرده اسرت (همران،
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کت کالمی محق اردبیلی دو گونه اند :أ) آثار جامع و در ب دارنرده همره مسرایل
اعتقادی از مبدأ تا معاد؛ ب) آثار غی جامع که به ب خی از مباحرث کالمری اختارا
دارد.
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.)412
« .0حدیقۀ الشیعۀ» :انتساب این کتاب به محقر اردبیلری مرورد اخرتالر اسرت.
کسانی که مولف کتاب را مقدس اردبیلی میدانند ،با استناد به اینکه مولف ایرن کتراب
از «اثبا الواج » و «ش ارشاد فقه» به عنوان دو اثر دیگر خرود نرام بر ده اسرت،
میگویند «ش ارشاد فقه» همان کتاب «مجمع الفائردة و الب هران فری شر ارشراد
ا ذهان» ،و «اثبا واج » هم همان «اثبا الواج » محقر اردبیلری اسرت (همران،
.)341
این در حالی است که عنوان «ش ارشاد فقه» با «مجمع الفائردة و الب هران فری
ش ارشاد ا ذهان» ف دارد و نمیتوان به وور یقین گفت این همران کتراب اسرت.
در مورد کتاب «اثبا واج » هرم نمریتروان مطمرئن شرد کره ایرن همران «اثبرا
الواج » محق اردبیلی است ،و ب ف این که این دو کتاب از ایشان باشرد ،محتمرل
است کسی که این کتاب را به مقدس اردبیلی نسربت داده نرام دو اثر مزبرور را در آن
درج ک ده تا کسی به این انتساب شک نکند.
البته این احتما در صورتی در خور اعتنا خواهد بود که ادله نفری انتسراب کتراب
حدیقۀ الشیعۀ به مقدس اردبیلی ،تمام باشد.
ب خی از ادله نافیان عبار است از:
الف) تفاو فاحش سبک نوشتاری «حدیقۀ الشیعۀ» -کره بسریار روان اسرت -برا
سبک نگارش «اصو الدین».
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ب) اسرتفاده از روایرا ضررعیف و م سرل کرره برا مقرام فقرراهتی محقر اردبیلرری
سازگاری ندارد .احادیثی در «حدیقۀ الشیعۀ» وجود دارد که در هیچ کتاب روایی قبرل
از آن وجود ندارد (همان.)309 ،
ج) کارب د الفاظ رکیک و توهین آمیز در مورد شخاریتهرای ب جسرتهای ماننرد
ابن سینا و خواجه نای الدین ووسی ،که برا مقرام تقروا و ورع ایشران سرازگار نیسرت
(همان333 ،؛ منسوب به اردبیلی.)124 ،6041 ،
د) نقدهای بسیار تند در مورد متاوفه که با آنچه در «اصرو دیرن» و «الحاشریۀ
علی الهیا » آمده منافا دارد ،از باب نمونه در« اصو دین» ،از بایزید بسطامی کره از
جمله صوفیان است با احتر ام یراد مریکنرد و او را سرقای در امرام جعفر صراد

میداند و مع ور ک خی که یکی دیگ از صروفیان اسرت را دربران حضر علری برن
موسی ال ضا میداند (اردبیلری[ 6391 ،ب]341 ،؛ اردبیلری[ 6391 ،الرف])334 ،
در حالیکه در حدیقۀ الشیعۀ صوفیان بسیار مورد توهین و تهمت واقع شدهاند و بایزیرد
بسطامی شماتت شده است (منسوب به اردبیلی.)119 ،114 ،6041 ،
 .1-2آثار کالمی غیر جامع

« .6تعلیقۀ علی ما قاله الفخ ال ازی فی التفسی الکبیر » :ایرن تعلیقره ،پاسرل بره
د یلی است که فخ رازی در تفسی خود بر افضرلیت ابرابک آورده اسرت (ر ::.دفتر
کنگ ه[ 6391 ،الف].)624 ،

« .3مجمع الب هان من الق آن» :خود محق اردبیلی از این کتاب نرام بر ده اسرت
(اردبیلی[ 6391 ،الف] ،)612 ،ولی در هیچ یک از کتابهای ت اجم و رجا نام چنرین
اث ی از ایشان نیامده است ،و محتمرل اسرت کره مقارود وی ،همران کتراب «مجمرع
الفائدة و الب هان» میباشد که به اختاار از آن یاد ک ده است.
چند کتاب کالمی هم منسوب به مقدس اردبیلی است:
« .6ربیع األنوار فی اثبا حقانیۀ األئمۀ األوهار» :در هریچ یرک از کتر تر اجم و
کتابشناسی چنین عنوانی را در فه ست آثار محق اردبیلی ذک نکر ده انرد و تنهرا در
کتاب «تاریل اردبیل و دانشمندان ،ج »11 ،6جزء مؤلفا مقدس اردبیلی آمرده اسرت
(دفت کنگ ه[ 6391 ،الف].)410 ،
« .4عقائد ا سالم» :از جمله کت منسوب به م حوم اردبیلی است ،کره در مرورد
اصو دین و به زبان ت کی آذری است اما در کت ت اجم چنین کتابی را بره او نسربت
ندادهاند ،بلکه خالر آن را اثبا ک دهاند (همان.)401 ،
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« .4رسالۀ فی کون افعا اهلل تعالی معللۀ باألغ ا » :این رساله را افنردی (،6036
 )19 :6به محق اردبیلی نسبت داده و نسخه ای از آن را در مازندران دیده اسرت ،امرا
در سای کت ت اجم و کتابشناسی نامی از آن نیامرده اسرت .البتره آقرا برزرت ته انری
( )414 :4 ،6043رساله ای در این موضوع به یکی از اصرحاب نسربت داده ،کره بعیرد
نیست مقاود ،محق اردبیلری باشرد .خرود مقردس اردبیلری ([ 6391ج] )142 ،هرم
اشاره به این بحث (افعا اهلل معللۀ با غ ا ) ک ده اسرت (ر ::.دفتر کنگر ه6391 ،
[الف] ،)401 ،لذا احتما دارد که مقدس اردبیلی رسالهای به این نام داشته است.
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زم به ذک است که مباحث کالمی دو کتاب «مجمع الفائدة و الب هان» و «زبردة
البیان» استخ اج شده و به هم اه بحثهای رجالی و اصولی ایشان با عنروان «البحرو
ال جالیۀ و الکالمیۀ و ا صولیۀ فی مجمع الفائدة و الب هان و زبدة البیان» در یرک جلرد
چاپ شده است .مباحث کالمی این کتاب بره شرش عنروان تقسریم شرده اسرت :اثبرا
واج و صفا او؛ عد و مباحث م تبط با آن؛ نبو ؛ معاد؛ امامت و نص؛ ایمان و کف .
مهمت ین اث کالمی مقدس اردبیلی ،کتاب «الحاشریه علری الهیرا الشر الجدیرد
للتج ید» است .این کتاب مهمت ین محور تحقیر در ایرن نوشرتار بروده و از دیگر آثرار
کالمی وی نیز به ه ب ده شده است.
 .2روش تدوینی و تألیفی
مقدس اردبیلی در هیچ یک از کت کالمی ،بحث را از امرور عامره یعنری مبرادی
تاوری و تادیقی علم کالم کره در میران متکلمران رواج دارد ،شر وع نمریکنرد .وی
مباحث کالمی را در چهار فال بیان میکند:
أ) توحید؛ شامل مباحث :اثبا وجود واج تعالی ،صفا ثبوتیره و سرلبیه الهری،
قضا و قدر ،قاعده لطف ،أعوا  ،آجا  ،ارزا و اصلح.
ب) نبو ؛ شامل مباحث :حسن بعثت ،وجوب بعثت ،وجوب عامت ،راه شرناخت
.
صد نبی ،ک اما و نبو پیامب گ امی اسالم
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ج) امامت؛ شامل مباحث :وجوب نا امام ،وجوب عامت و افضلیت امام ،کره در
این باب به وور مفال تحقی ک ده و به د ئل افضلیت امی المرومنین پ داختره و
روایا بسیاری از شیعه و سنی ب ای آن نقل ک ده و شربها مخالفران را پاسرل داده و
در پایان از وجود نص ب سای ائمه سخن گفته است.
د) معاد؛ شامل مباحث :امکان خل عالم دیگر  ،وجروب معراد جسرمانی ،ثرواب و
عقاب ،احباط و تکفی  ،خلود کفار ،شفاعت ،وجوب توبه و ام به مع ور و نهی از منک .
مقدس اردبیلی در کتاب «الحاشیه علی الهیا » در مبحث «توحیرد» و «نبرو »
آرای قاضی عضد الدین ایجی در کتاب «المواقف» و شار کتاب مذکور ،سرید شر یف
ج جانی و آراء قوشجی در کتاب «الش الجدید» را نقد میکند ،و گاهی هم به شر
کالم محق ووسی و قوشجی میپ دازد .در مبحرث امامرت -کره قسرمت اعظرم ایرن
کتاب است -کالم فخ رازی در کتاب «ا ربعین فری اصرو الردین» -کره در آن ادلره

شیعه ب امامت علی را رد ک ده -و آرای قوشجی را نقل و نقد مریکنرد و صرحت
آنچه محق ووسی بر مسراله امامرت اسرتد کر ده اسرت را تأییرد مریکنرد .وی
خالصهای از کتاب «المناق » خوارزمی و کتاب «کفایۀ ا ث » و بعضی از ابرواب کتراب
الحجۀ از «اصو کافی» را در مبحرث امامرت نقرل کر ده اسرت .پایران بخرش کتراب،
مباحث معاد است (اردبیلی[ 6391 ،الف].)49 -41 ،
 .3کارکرد علوم مختلف در مباحث کالمی
متکلم ب ای ایفای رسالت کالمی خود در تببرین و اثبرا عقایرد دینری و دفراع از
آنها ،متناس با مسائل مختلف از علوم گوناگون عقلی و نقلی به ه میگیر د .مقردس
اردبیلی نیز به همین شیوه عمل ک ده است .در ادامه ،نقرش ه کردام از ایرن علروم در
مباحث کالمی ایشان مورد ب رسی ق ار میگی د:

 .3 -1 -1علم منطق

محق اردبیلی کتاب مستقلی در منط ندارد اما در آثار مختلف خود بره صرور
کارب دی از مباحث منطقی مانند انواع حجتهای منطقی به ه میگی د و همچنرین از
نظ ماده استد نیز از صناعا مختلفی مثل ب هان و جد استفاده ک ده اسرت کره
در زی شواهدی گزارش میشود:
قیاس استثنایی :مقدس اردبیلی سخن کسانی را که میگویند« :انه تعالی یعلرم
نفسه؛ ألنّ العلم نسبۀ و النسبۀ یکون إلّا بین شیئین متغای ین» با اسرتفاده از قیراس
استثنایی رد میکند « :یخفی أنّ هذا الدلیل منقو بحسر الظراه ؛ فإنّره لرو صرح
لد ّ علی عدم علم أحدٍ بنفسه ،و هو باول بالبدیهۀ» (اردبیلی[ 6391 ،الف].)12 ،
قیاس اقت انی :رویت خدا را بوسیله قیاس اقت انی رد میکند :ح تعالی از جسرم
و مکان و جهت منزّه است ،چیزی قابل رویت اسرت کره داری ایرن خاوصریا باشرد
پس ح تعرالی قابرل رویرت نیسرت (اردبیلری[ 6391 ،ب] .)401 ،بره بیرانی دیگر ،
خداوند ،جسم و جسمانی نیست ،چیزی که قابل رویت است ،جسم و جسمانی اسرت،
خداوند قابل رویت نیست (شکل دوم قیاس اقت انی).
ب هان خلف :در کتاب اصو دین به وسیله ب هان خلف به ضمیمه ب هان امکران و
وجوب ،وجود خدای متعا را اثبا میکند (همان.)430 ،
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 .3 -1علوم عقلی
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 .3 -1 -2معرفت شناسی

مع فت شناسی ،در گذشته به عنوان علرم مسرتقلی مطر نبروده ،امرا ب خری از
متکلمان اسالمی در آغاز یا در ضمن مباحث خود پاره ای از مسائل آن را مط کر ده
اند .محق اردبیلی نیز در خال مباحث کالمی به ب خری از مسرایل مع فرت شناسری
اشاراتی داشته است.
اگ چه محق اردبیلی در ابطا سفسطه و شکاکیت سخنی ندارد ،اما ایرن مطلر
از مبانی مع فت شناختی ایشان بوده و شالوده مباحث کالمی ایشان به شرمار مریرود.
چنان که این مطل در مورد عموم متکلمان اسالمی صاد است.
ایشان ،علم را به حضوری و حاولی تقسیم ک ده و علرم حضروری را ب تر از علرم
حاولی میداند؛ زی ا انکشار که مال :یا حقیقت علم است ،در علرم حضروری کامرل
ت است« :فانّ حضور شیء بعینه عند العالم أشدّ انکشافا من حاو صرورته و ارتسرامه
فیه» (همان) .یقین را به «اعتقاد جازم مطاب با واقع» تع یرف کر ده اسرت (اردبیلری،
[ 6391ب] )430 ،و دست سی به چنین مع فتی را ممکرن مریدانرد (همران .)21 ،در
مورد ابزار مع فت ،عالوه بر ابرزار حسری (همران) ،مع فرت قلبری را نیرز قابرل اعتبرار
میداند(همان ،)660،به عنوان مثا در بحث رویت حر تعرالی پرس از آنکره شر ایط
رویت حسی را بیان میکند ،میگوید :رویت حسی خدا به دلیل عدم داشرتن شر ایط،
محا است (همان )21 ،و پس از رد قرو کسرانی کره بره رویرت حسری حر تعرالی
قائلاند ،منظور از رویت خدا در اخبار را رویت قلبی میداند (همان.)661 -660 ،
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مقدس اردبیلی قلم و مع فت را محدود به مادیا و محسوسرا نمریدانرد بلکره
معتقد است غی محسوسا را نیز میتوان با دلیل عقلی اثبا  ،و برا قلر ادرا :کر د
(همان).
اگ چه محق اردبیلی در ابطا سفسطه و شکاکیت سخنی ندارد ،اما ایرن مطلر
از مبانی مع فت شناختی ایشان بوده و شالوده مباحث کالمی ایشان به شرمار مریرود.
چنان که این مطل در مورد عموم متکلمان اسالمی صاد است.
 .3 -1 -3فلسفه

محق اردبیلی در آثار خود درباره قواعد و مسائل فلسفی بحث نک ده اسرت ،ولری
از اصو و قواعد فلسفی در ب خی از مسائل کالمی به ه گ فته است .به عنوان نمونه :برا
استفاده از قاعده « بد من اجتماع الفاعل المؤث وجرودأ مرع معلولره» حردو عرالم را

اثبا میکند (اردبیلی[ 6391 ،الف] .)04 ،با به ه گی ی از قاعده «نفی اجتمراع فاعرل
و قابل» عینیت ذا و صفا را اینگونه به اثبا میرساند که(« :اگر صرفا زائرد بر
ذا باشند) علت میخواهد و علت غی ی نمیتواند بود و آن ظاه اسرت و اگر خردای
تعالی باشد زم میآید که یک چیز هم فاعل باشد و هم قابل ،و ثابرت شرده کره یرک
چیز این ه دو نمیتواند بود» (اردبیلی[ 6391 ،ب].)400 ،
وی با توجه به این که محا عقلی مورد تعل قدر ق ار نمیگی د ،صردور کرالم
لفظی از خدا را و لو به نحو خ عاد  ،محا میداند« :فإنّ خر العرادة إنّمرا یکرون
فی الممکن» (اردبیلی[ 6391 ،الف].)14 ،

 .3 -1 -4علوم طبیعی

محقق اردبیلی در آثار کالمی خود ،از مسائل علوم طبیعی ،استفاده نکرده است.
 .3 -2علوم نقلی
 .3 -2 -1ادبیات

محق اردبیلی ،در مباحث کالمی از مباحث ادبی و لغت ب حسر نیراز اسرتفاده
ک ده است که چند نمونه گزارش میشود:
أ) در مورد صفت تکلم ،کالم الهی را به معنای ایجاد صو و ح ور معنا مریکنرد
و معتقد است متکلم کسی است که تکلم از او صادر شده باشد نه آنکه کالم به او قرائم
باشد .سپس میگوید« :این معنا از لغت و ع ر ظاه است؛ چه کرالم نرزد همره کرس
عبار از سخن است ...و در لغت ،به کسی متکلم میگویند که تکلم کره ماردر اسرت
به او قائم باشد نه چیزی را که ح ور و صو به او قائم باشد ،و این معنا نزد اهرل علرم
و شخای که ص ر میداند ،ظاه است» (اردبیلی[ 6391 ،ب].)404 ،
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مقدس اردبیلی در مباحث کالمی ،روش اجتهادی و مستقل دارد ،بر ایرن اسراس
در مسائل اختالفی میان فالسرفه و متکلمران ،گراهی دیردگاه متکلمران را ب گزیرده و
گاهی رأی فالسفه را ت جیح داده است .از باب مثا  :بر خرالر فالسرفه ،قردیم برودن
عالم را رد ک ده و به تبع خواجه نای  ،حدو عالم را اثبا مریکنرد (همران ،)32 ،در
بحث قدر خدا ،تع یف فالسفه از قدر را رد میکند؛ زی ا باعث میشود خردا فاعرل
موج شود (همان ،)06 ،اما اراده ح تعالی را همانند حکمرا از صرفا ذاتری و عرین
علم ح به نظام احسن میداند (همان.)11 ،
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ب) وی با توجه به اینکه جمع محلی به «ا » افاده عموم میکند در مورد آیره «
ینا عهدی الظالمین» (بق ه )640 :میگوید« :هیچ شکی نیست که معنای آیره ،نفری
امامت و عدم ثبوتش ب ای ه کسی است که در وقتی از اوقا و حالی از حرا ظلرم
ک ده باشد ،و به وور کلی به خاو اینکه جمع محلی بره «ا » افراده عمروم مریکنرد،
متبادر از آیه ،سل کلی نسبت به تمام احوا و ازمان است» (اردبیلری[ 6391 ،الرف]،
.)439
ج) در استد به آیه و یت« :انما ولیکم اهلل و رسوله ( »...مائرده )11 :بر امامرت
امی المومنین  ،از د لت «انما» ب حا اسرتفاده کر ده و گفتره اسرت« :ولریّ» بره
معنای مح و ناص نیست؛ زی ا در این صور زم میآید «انّما» در آیه غلط بره کرار
رفته باشد به جهت اینکه مح و ناص به مؤمنانی که اقامه صالة مریکننرد و در حرا
رکوع ،زکا میدهند ،اختاا ندارد ،بلکره همره مؤمنران محر و ناصر یکدیگ نرد
(همان.)461 ،
د) در مورد نفی رؤیت خدا در آیه «فان استق مکانه فسور ت انی» (اعر ار)603 :
با استفاده از معنای «فاء» و «إن» میگوید :با توجه بره اینکره «فراء» بر ای تعقیر  ،و
«إن» ب ای تعلی ش ط ب جزا میباشد معنای آیه این است که اگ کوه پرس از تجلری
خدا ب آن استق ار داشت ،رؤیت ح تعالی هم ممکن است ،اما چون کوه منرد ّ:شرد
پس رؤیت خدای متعا هم امکان ندارد (همان.)644 ،
 .3 -2 -2اصول فقه
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کارب د مسائل و قواعد اصو فقه ،در کالم نقلی است؛ یعنی آنجا که مرتکلم بر ای
ایفای رسالت کالمی خود ،از آیا و روایا به ه میگی د .مقدس اردبیلری در مباحرث
مختلف ،مخاوصا در مبحث امامت و در پاسل به نقدهای قوشجی ب محقر ووسری،
از قواعد اصو فقه به ه ف اوانی گ فته است ،که نمونههایی بازگو میشود:
أ) خب واحد :در پاسل به قوشجی که حدیث «اخو » را نمریپرذی د ،چرون خبر
واحد است ،میگوید « :یض ّ کونه خب ا واحدا؛ فإنّه حجۀ ش عیۀ یثبرت بهرا األمروا و
قتل النفس و البضع» (اردبیلی[ 6391 ،الف].)436 ،
ب) اجماع :محق اردبیلی در مورد مقاود از اجماع میگوید« :فإنّه اجتماع علمراء
جمیع الدنیا فی عا واحد» (همان .)446 ،در جای دیگر مریگویرد« :إنّ ا جمراع
یتحق مع وجود الخالر من عظماء العلماء» (دفت کنگ ه[ 6391 ،ب] ،)013 ،و مثرا

میزند به صالة واج و رکوع در نماز واج (همان) ،که از این مثا فهمیده مریشرود
منظور او از علماء ،علمای امت اسالمی است .اما در مورد مال :حجیرت آن مریگویرد:
«...ألنّ اإلجماع أیضا حجۀ قطعیۀ عندنا ...و أن لیس ا ختالر فری حجیتره بعرد العلرم
بتحققرره ،کیررف و عنرردنا اإلمررام داخررل فیرره ،فإنکرراره إنکررار اإلمررام  ،فهررو إنکررار
» (همان).
النبی

ج) استاحاب :کالم قوشجی را کره مریگویرد :حردیث «اسرتخالر علری در
مدینه» ب بقای جانشینی او تا بعد از وفا پیامب ( ) د لت ندارد ،با توجه بره اصرل
استاررحاب رد مرریکنررد (همرران ،)434 ،یعنرری چررون حضرر علرری خلیفرره
در مدینه در زمان حیا ایشان بوده ،حا بعد از وفاتشان اگ شرک کنریم
پیامب
هست یا نه؟ این خالفت را استاحاب میکنیم.
که آیا خلیفه پیامب
د) قاعده اولویت :با استناد به قاعده اولویرت ،بیعرت را بره عنروان راه تعیرین امرام
ابطا ک ده و گفته است وقتی با «بیعت» نمیتوان کسی را به قضراو مناروب کر د،
به و ی اولی نمیتوان کسی را با آن به امامت جامعره مناروب کر د (همران)449 ،؛
زی ا منا قضاو ف ع و شعبهای از منا امامت است ،پس وقتی منا قضراو را
نتوان با بیعت ک دن ،به کسی واگذار ک د به نحو اولی نمیتوان برا بیعرت کسری را بره
امامت مناوب ک د.
هر) اوال  :قوشجی میگوید م اد از ظلم در آیه « ینا عهدی الظالمین» (بقر ه:
 ،)640هنگام امامت است ،مقدس اردبیلی در نقد وی به قاعده اورال اسرتناد کر ده و
گفته است« :متبادر» از آن ،سل کلری نسربت بره تمرام احروا و اشرخا و ازمران
میباشد (اردبیلی[ 6391 ،الف])431 ،؛ یعنی اگ کسی حتی م تک یرک ظلرم شرده
باشد چه قبل از امامت و چه بعد از آن ،شایستگی امامت را نردارد ،اگ چره توبره کر ده
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محق اردبیلی معتقد است چنین اجماعی در مورد خالفت ابوبک  -که اهل سرنت
ادعا میکنند -ه گز تحق نیافته است؛ چون اکث اهرل مدینره و مر دم برالد دیگر و
حض علی و اکث بنی هاشم در سقیفه حضور نداشتند و ادعای چنرین اجمراعی
ب خالفت ابوبک از عجائ و غ ائ است (همان) .ایشان پس از ادله وجوب نار امرام
میگوید« :علی أنه شکّ فی إجمراع اإلمامیرۀ علری ذلرک ،و هرو حجرۀ» (اردبیلری،
[ 6391الف] .)614 ،و در مورد افضلیت علی ب ابوبک مریگویرد« :سرب إسرالمه
علی إسالم أبی بک إجماعیٌ» (همان).
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باشد؛ زی ا اوال آیه شامل حا او خواهد بود.
 .3 -2 -3تاریخ

مسائل و وقایع تاریخی در ب خی از مباحث کالمی ،ماننرد نبرو و امامرت ،نقرش
موث ی دارد ،چنان که در مباحث م بوط به ادیران و مرذاه نیرز رهگشرا مریباشرد و
متکلمان معمو در چنین مباحثی از آن به ه ب دهاند .محق اردبیلی نیرز بره ویرژه در
مباحث امامت از آن به ه گ فته است که نمونههایی را باز میشود:
أ) امامت :ب ای اثبا امامت علی با نقل وقایع تاریخی به ش ب خری روایرا
در باب و یت ایشان میپ دازد ،مثل حدیث غدی و عدم شهاد انس بن مالرک و زیرد
بن ارقم و مبتال شدن به ب و کوری (همان.)462 ،
ب) افضلیت :در مورد ب ت ی علری بر سرای صرحابه شرمار زیرادی از فضرایل
برا رسررو
امی المرومنین را نقرل کر ده اسرت ،مثرل :حکایرت بر ادری علری
پ نردهای هدیره داده
(همان ،)436،نقل قاهی وی  ،که به رسو خدا
اهلل
شده بود و حض دعا ک دند خدایا محبوب ت ین خل خود را در خوردن این پ نده برا
من ش یک کن (دفتر گنگر ه[ 6391 ،ب] ،)331 ،کنردن در خیبر (اردبیلری6391 ،
[ب] )341 ،و حدیث اخو و نقل واقعه آن (همان .)436 ،وی با بیان مطراعن زیرادی
از ه سه خلیفه عدم صرالحیت آنران را بر تاردی امر خالفرت اثبرا کر ده اسرت
(اردبیلرری[ 6391 ،الررف] 460،و  ،432همررو[ 6391 ،ب]،366 ،334 ،422 ،6391 ،
.)363 ،361 ،360 ،342 ،364 ،364
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ظهور معجزا ف اوان به دسرت
ج) یکی از د یل نبو پیامب گ امی اسالم
ایشان است .مقدس اردبیلی در این بحث نیز از گزارشهای تاریخی به ه گ فتره اسرت،
(اردبیلری،
مانند :دو نیم ک دن ماه ،سخن گفتن سنگ ریزه در دست آن حض
[ 6391ب] ،)410 ،سخن گفتن آهو ،ناله ک دن درخت خ ما وقتی که حضر خرود
را از او جدا ک د (همان .)411 ،وی معتقد است گ چه ه یک از این گزارشها در حرد
توات نیست ،اما قدر مشت  :آنها این است که معجزه توسط آن حض قطعاً محقر
شده است (همان).
 .4جایگاه معرفت عقلی در روش کالمی مقدس اردبیلی
مسائل اعتقادی از نظ استد

عقلی به سه دسته تقسیم میشوند:

او  :مسائلی که استد عقلی یگانه و ی آنهاست .اعتقاداتی که اثبرا وحری و
نبو مبتنی ب آنهاست ،از این دسته انرد .دوم :مسرائلی کره اسرتد عقلری یگانره
و ی اثبا آنها نیست ،بلکه از و ی نقل وحیانی نیز میتوان آنهرا را اثبرا کر د،
مانند توحید و اثبا اصل معاد .سوم :مسائلی که اسرتد عقلری در آنهرا راه نردارد،
مانند تفاصیل م بوط به معاد و حیا اخ وی.
مقدس اردبیلی ،نه تنها در مسائل دسته او از استد عقلی استفاده ک ده ،بلکره
در دسته دوم نیز از تفک و استد عقلی بره خروبی بهر ه گ فتره اسرت ،در ایرن جرا
نمونههایی گزارش میشود:

ب) غنای ذاتی ح تعالی؛ وی بیان میکند کسی که محتاج به غیر باشرد نراقص
است و موجود ناقص نمیتواند خدا باشد ،پس ح تعالی غنری بالرذا اسرت (همران،
.)401
ج) پی استگی خداوند از حیّز و مکان ،وی در این باره چنین گفته است :موجرودی
که دارای حیّز است ،یا بُعدی دارد که با آن متحد است یا سطحی وجرود دارد کره او را
در ب میگی د ،و این دو ،ب خداوند متعا محا است؛ زی ا با وجروب بالرذا منافرا
دارد (دفت گنگ ه[ 6391 ،ب].)363 ،
د) تنزه پیامب ان الهی از صفا مذموم و نف آور و شغلهای پست را نیز با عقرل
ثابت ک ده است (همان.)411 ،
هـ) امامت امیرالمومنین  :حضرت علی افضل و اعلم و ازهـد و اعبـد مـردم
و ...و اقرب الناس بـه رسـول اب بـود اـ او فقـ شایسـته جانشـینی ایـامبر
میباشد (اردبیلی[ 5731 ،ب].)812 ،
و) امکان معاد :بر اساس قاعده عقلیِ «آسان تر بودن اعاده از ایدایش نخسـت» ،بـر
امکان معاد استدالل کرده است« :کسی که جایز میداند که اوال کسـی توانـد بـود کـه
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أ) توحید ذاتی خداوند :محق اردبیلی توحید را به نحرو عقلری ایرن گونره اثبرا
میکند :خداوند متعا ش یک ندارد؛ زی ا محا زم میآیرد؛ چر ا کره اگر یکری اراده
ح کت جسمی را بکند و دیگ ی اراده سکون آن را ،اگ م اد ه دو ب آید یرا مر اد هر
دو ب نیاید یا م اد یکری از آن دو ب آیرد در هر صرور منجر بره محرا خواهرد شرد
(اردبیلی[ 6391 ،ب].)401 ،
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آفریده شود ،جایزش میباید دانست به طریق اولی که اعاده شود؛ چه اعـاده آسـان تـر
است از ابتدای خلقی که هیچ نبوده» (همان.)763 ،
وی ،در بسیاری از مباحث کالمی در ابتدا ادله عقلی ب اثبا مدعا اقامه مریکنرد
و سپس ادله نقلی را به عنوان تائید و شاهد میآورد .مثال در بحث اثبرا قردر حر
تعالی بعد از اثبا قدر با دلیل عقلی ،آیه «إنّ اهلل علی کل شی قردی » (نرور )01 :را
نقل میکند (اردبیلی[ 6391 ،الف].)06 ،
در مورد وجوب نا امام پس از د یل عقلی ،به آیه «اویعواهلل و اویعوال سرو و
اولی ا م کنم» «نساء »12 :تمسک ک ده و بیان میکند حدیث «من ما ولرم یعر ر
امام زمانه ما میتۀ جاهلیۀ» (خزاز رازی )421 ،6046 ،و مانند آن ،د لت بر وجروب
متابعت امام و وجوب مع فتش د لت میکند و آن ف ع بر وجروب نار امرام اسرت
(اردبیلی[ 6391 ،الف] .)614 ،در بحث حسن و قربح عقلری آیره «و مرا کنرا معرذبین
حتی نبعث رسو » (اس اء )61 :و آیه «قل ان اهلل یأم برا لفحشراء» (اعر ار )41 :را
به عنوان شاهد ب عقلی بودن حسن و قبح میآورد (دفت گنگ ه[ 6391 ،ب].)363 ،
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محق اردبیلی در تعار بین عقل و ظواه  ،عقل را مقدم میکنرد و ظرواه ی را
که مخالف عقل ص یح باشد به تأویل میب د .مثال در بحث رؤیت ح تعالی میگویرد:
چیزی که مکان و جهت ندارد ،امتناع رؤیت آن با چشم از امور بدیهی است ،پرس اگر
نقلی صحیح د لت کند ب امکان رؤیت ح تعالی ،چاره ای نیست که آن را بره تأویرل
بب یم ،مثل اینکه آن را ب ادرا :علمی و انکشرار ترام حمرل کنریم (اردبیلری6391 ،
[الف] .)22 ،در مورد اینکره امرام بایرد افضرل باشرد چنرین دلیرل مریآورد« :تقردیم
المفضو قبیح بل تقدیم المساوی أیضا ،بل محرا یاردر عرن اهلل تعرالی» (همران،
.)441
 .5جایگاه معرفت نقلی در روش کالمی محقق اردبیلی
محق اردبیلی در عین اینکه چیزی را ب خالر عقل ص یح نمیپذی د ،در مقابرل
ف مروده همره حر و
روایا  ،بسیار متواضع است و میگوید« :ه چره پیغمبر
صد است و کذب و غی واقع بودن آن محا است» (اردبیلی[ 6391 ،ب].)314 ،
همان گونه که در بحث پیشین بیان شد ،به ه گی ی از روش نقلی وحیانی (آیرا
و روایا ) در عقاید دینی دو کارب د دارد ،یکی عقایدی که عقرل توانرایی فهرم آنهرا را
ندارد ،مانند تفاصیل م بوط به عالم قیامت که روش نقلری ،بری بردیل اسرت ،و دیگر ،

عقایدی که عقل توانایی فهم آنها را دارد ،و در عین حا  ،اثبا نقلی نیرز متوقرف بر
آنها نیست ،و اثبا آن عقاید از و ی نقل نیز ،منطقی و معقو است ،مانند جزئیرا
م بوط به صفا پیامب ان و اثبا امامت و صفا امام و اثبا اصل معاد.
کارب د نقل ،در عقاید دسته او  ،همگانی است ،و از ویژگیهای روش کالمری فر د
خاصی به شمار نمیرود ،ولی کارب د نقل در عقاید دسته دوم را مریتروان معیرار روش
شناسی متکلمان به شمار آورد ،که به چه اندازه از آن به ه ب دهاند ،و شیوه به ه گیر ی
آنان چگونه بوده است؛ آیا نخست روش عقلی را به کار ب دهاند و روش عقلری را مکمرل
و موید آن ق ار دادهاند یا بالعکس.

همچنین ،با ادله عقلی ثابت میکند امام باید معاوم باشد ،سرپس آیره « ینرا
عهدی الظالمین» (بق ه )640 :را شاهد میآورد (اردبیلی[ 6391 ،الف].)441 -444 ،
نیز در ابتدا دلیل عقلی بر امامرت برال
در مبحث امامت بال فال بعد النبی
فال امی المومنین میآورد (اردبیلی[ 6391 ،ب] )414 -411 ،سپس آیه و یرت
را ذک کر ده و بره آن اسرتد مریکنرد (همران ،)411 -414 ،و بعرد از آن حردیث
منزلت ،حدیث رایۀ ،حدیث غردی و ...را بر ای اثبرا امامرت ایشران مریآورد (همران،
.)494 -411
مقدس اردبیلی به مناسبت از آیا در مباحث کالمی به ه بر ده اسرت بره عنروان
مثا :
در مورد اینکه امام نباید ظالم باشد تمسک به آیه «و ت کنوا الری الرذین ظلمروا»
(هود )663 :تمسک میکند ،و با توجه به معنای «رکون» که «میل قلیرل» مریباشرد،
بیان میکند وقتی آیه تا یح میکند به ظالم میل اند :هرم نداشرته باشرید ،چگونره
انسان عاقل وجوب اتباع م دم در امور دین و دنیا را از کسی کره معاروم نیسرت و بره
خود و دیگ ان ظلم ک ده ،جایز بداند؟ (اردبیلی[ 6391 ،الف].)441 ،
وی در مورد د لت آیه «و ینا عهدی الظالمین» (بق ه )640 :بر نفری امامرت
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مقدس اردبیلی در بحرث صرفا حر تعرالی ،نخسرت بره روش عقرل اسرتد
میکند ،سپس دلیل نقلی را به عنوان شاهد و موید میآورد ،به عنروان مثرا در مرورد
صفت علم میگوید :خدا به ه چیزی عالم است؛ زیر ا جهرل نقرص اسرت و نقرص بر
خدای متعا روا نیست ،سپس آیه «انّ اهلل بکل شیء علیم» (مجادله )9 :را بره عنروان
شاهد میآورد (اردبیلی[ 6391 ،ب].)431 ،
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کسی که حتی یک لحظه متاف به ظلم باشد ،به قو مفس ان اعرم از شریعه و سرنی
استناد میکند (اردبیلی[ 6391 ،الف].)441 ،
هچنین گاهی خود وی ،آیهای را تفسی مریکنرد و از آن در بحرث کالمری بهر ه
میجوید .مثال آیه «لمسجد اسس علی التقوی من او یوم اح ان تقروم فیره» (توبره:
 )641را تفسی ک ده و از آن افضلیت امام را بدست میآورد (همان .)430 ،و با تفسری
آیه «فسور یاتی اهلل بقوم یحبهم و یحبونه» (مائرده )10 :امامرت امی المرومنین را
اثبا میکنرد (دفتر کنگر ه[ 6391 ،ب] ،)331 ،و در مرورد آیره «انمرا ولریکم اهلل و
رسوله والذین آمنوا» (مائده )11 :میگوید :مفس ان اجماع دارند که ایرن آیره در شرأن
علی ناز شده است (همان.)304 ،
وی در ب خی موارد فقط از د یرل نقلری اسرتفاده مریکنرد .مرثال در رد دیردگاه
» میگویرد:
قوشچی «مع اباحته (اباحه نکا خواه و ب ادر) فی ش یعۀ آدم و نو
صحت این مطل معلوم نیست ،و آنچه در ب خی روایا آمده این است که خداونرد برا
ف ستادن حوری بهشرتی ،زمینره تکثیر او د را ایجراد کر د (اردبیلری[ 6391 ،الرف]،
.)699
همچنین وجوب معاد را نخست با ادله نقلی اثبا میکند ،سپس ادله عقلی اقامره
میکند (اردبیلی[ 6391 ،ب].)314 -312 ،
 .6شیوه مواجهه مقدس اردبیلی با فرق و آراء کالمی
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محق اردبیلی ،در خال مباحث کالمی خود ،به نقرل و ب رسری آرای بسریاری از
عالمان و متکلمان پ داخته است که ابوالحسن اشع ی (همران ،)606 ،جراح ،،کعبری،
ابوالحسین از معتزله (همان ،)614 ،زیدیه (همان )616 ،احمدبن حنبل (همران344 ،
و  ،)346تفتازانی (همان 610 ،614 ،614 ،609 ،633 ،660 ،663 ،و  ،)441بیضراوی
(همان 441 ،441 ،و  ،)324جبّرایی (همران 336 ،و  ،)010زمخشر ی (همران،441 ،
 324 ،399 ،404 ،441و  )066و عبدال حمان ایجی (همان )692 ،از آن جملهاند.
مقدس اردبیلی در نقد آرای مخالفران در عرین رعایرت ادب و احتر ام ،در ب خری
موارد به علت اصلی انکار ح از جان آنها اشاره میکند ،مثال در جواب کالم قوشرچی
که میگوید« :اگ در مورد این ام مهم (امامت) ناو معتبر ی برود حتمرا بره نحرو
توات به ما رسیده بود» میگوید انکار این ناو به خاو عدم سماع نیسرت بلکره بره

جهت ومع در دنیایی است که یا ب ای خود میخواستند یا بر ای نزدیکران خرود یرا...
(اردبیلی[ 6391 ،الف] )464 ،و بیان میکند کسرانی کره امرام حسرین را شرهید
ک دند میدانستند ح با اوست اما چون ما و ملک و بالد با یزید و اصرحابش برود برا
جنگیدند (همان.)463 ،
ف زند رسو خدا

نتیجه
محق اردبیلی در مباحث کالمری ،از روش عقلری -نقلری بهر ه گ فتره اسرت .در
مباحثی که صبغه عقلی آنها غال است روش عقلی را مقدم داشرته و در بحرثهرایی
که صبغه نقلی آنها غال است ،روش نقلی را مقدم ک ده است ،چنان که به مقتضرای
حا  ،یعنی ب هانی یا جدلی بودن بحث نیز این قاعده را رعایت ک ده است .در تعرار
عقل و نقل ،جان عقل را گ فته و نقل را تأویل ک ده اسرت ،و متناسر برا موضروعا
مورد بحث ،از علوم مختلف عقلی و نقلی نیز به ه بر ده اسرت ،و برا توجره بره جایگراه
و
ممتازی که در علم و عمل داشته ،نقش بسزایی را در تبیین معرارر اهرل بیرت
دفاع از مذه امامیه ،ایفا ک ده است.
.
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محق اردبیلی در مواجهه با آرای دیگ ان جان اناار را کامال رعایت مریکنرد و
در ش کالم محق ووسی ه جا تشخیص دهد ح ر خواجه صحیح نیسرت ،کرالم
وی را منطقی و مستد رد میکند .مثال در مورد اینکه محق ووسی میگوید« :فعرل
واج باید به قاد وجوب یا به قاد وجه وجوب انجام گی د» ،میگویرد« :دلیرل ذلرک
غی تام ...و بالجمله یکفی کونه هلل و امتثا ألم ه و نهیه و أمرا الزائرد علری ذلرک فرال»
(همان .)011 ،و همچنین در مورد ثواب که خواجه ووسی میگویرد شر ط اسرتحقا
ثواب این است که فعل یا اخرال بره آن شرا باشرد ،مقردس اردبیلری در رد کرالم او
میگوید« :ما نع ر ش وا زائدا علی کونره واجبرا أو منردوبا و تر  :حر ام أو مکر وه و
دعوی أنّ ذلک بد أن یکون شاقا لیست بض وریۀ» (همان).
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