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بازشناسی شخصیت اخباری محمدامین استرآبادی
با بررسی دیدگاه علم الهی او

تاريخ دريافت21/81/81 :

تاريخ تأييد29/1/6 :

**

محمدجواد اصغري

***

سيد مهدي طباطبايي

مهدي فرمانيان

*

ميزان اثرگذاري عالمان دين از بررسي ديدگاه هاي آناان امااانپاذير اسا
محمدامين استرآبادي ،که به عنااان مسساي ياا مارکت ماتاا ا شااري انا ته
مي اد ،از اين مقاله جدا نيس

بررسي آثاار ک انديهاههااي ماتاا ا شااري،

به صاص بنيانگذار آن ،از ديرباز مارد تاجه جدي پژکههگران باده اسا

باا

ايناه اغلا کتا باقيمانده از استرآبادي از نظر حجم باه حاازههااي للسا ه ک
کالم مرباط مي اد ،نه بررسي کامل ماضاعات للسا ي ک کالماي ک ناه ايجااد
يک رکش منسجم اعتقادي ،هيچيک ،جزک اکلاي هاي اک نيستند اگرچاه اايد
* دانشجوی دکترای معارف دانشگاه معارف.
** دانشآموختة حوزة علمية قم و دکترای شيعهشناسي و پژوهشگگر پژوهشگة ة ادنگا و
مذاهب.
** * دانشيار دانشگاه ادنا و مذاهب.
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در نگاه اکل اک هيچ عالقهاي براي ارائة ديادگاههااي کالماي ندا اته با اد ،باا
بررسي مسئلة علم الهي از ديدگاه اک متاجه ااهيم اد کاه تيميا ک بررساي
همة جاانا اين ماضاع مهم مارد اهتمام اين عالم ا شاري نياز بااده اسا

در

اين ماضاع ،استرآبادي در چهار اثر مهمش :المشاحث الثالثة ،ال اائد االعتقاديةة،
ال اائد المکية ک دانهنامة اهي ،عالکه بر بحث پيرامان کي ي

علم الهي ک ا اره

به ديدگاه هاي انديهاران مسلمان ،به مشاحث ديگري همچان اماان علام الهاي،
ذاتي يا ليلي بادن علم الهاي ،کي يا

علام الهاي ک تاي ير ياا عادم تاي ير آن

ميپردازد

واژگان کلیدی :استرآبادي ،رح حالناماه ،علام الهاي ،علام اجماالي ،علام
ت صيلي
بیان مسئله

تاجه به ظاهر يک پديده بادکن تيمال در سااير جااناا آن آلتاي اسا

کاه

ميتااند دامنگير هر پژکههي اد ک عاارض ناگااري را از اد به جاي بگذارد
در عرصة دين ،اين ظاهرگرايي به دليل کيژگيهاي اص ااد رراتاي را باه
همراه دارد آيات قرآن ،با نااهش اين طري  ،ردکرزي ک تدبّر را از دعاتهاي
مهم داکند براي هداي

ميرلي مي کند ،آنجا که در آيات متياددي ايان تاجاه

تارار ده ک انسان بيتيقّل در مار پس ترين ماجادات زنده قلماداد گردياده
اس « :إنَّ َرَّ الدَّکاب عندَ اهللِ الصمُّ الشُامُ الذينَ اليَيقلان» (انفال )22 :همچناين،
در سخنان ناراني نشي اسالم

ک اهلبي

از عقل بهعناان بنياان ک رکان

دين نام برده ده اس « :کَلِاُلّ َي دعامَة ک دعامة الدّين اليَقال » (کلينا1631 ،
)22/1

اين درنگ الزم اس

که عدم اعتنا ک عدم اعتماد به اين مقاله يا ،باه عشاارتي،
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ظاهرگرايي در مذاها ک لرق اسالمي نيز همااره کجاد دا ته ک آثار نامرلابي را
از اد بر جاي گذا ته اس

آغاز رخ نمايي اين انديهه باه صاارت ماتشاي در

ميان دک لرقة مالاي ک حنشلي به ثش
لقط اتاا به قرآن ک سن

رسيده اس  ،چراکاه اياا اساتنشاطي آناان

نشاي باد کيژگي اين بيانش ايان بااد کاه باه عقال ک

انديهه اجازا کرکد به ميدان استنشاط را نميداد
در طال تاريخ ،تهيع امامي نيز نمانههايي از ايان گارايش را باه ااد دياده
اس  ،چراکه چندين ترار مهم در سا تارهاي لاري تهيع امامي رکي داده اس
که سهم مهمي در اين تحاالت دا تهاند ياي از مهامتارين ايان دگرديسايهاا،
مرباط به ا تالف ميان دک طريقة اصالي ا کالمي ک حديثي ا ا شااري در اياا
بردا

از منابع اس

داليل ظهار هر يک از اين دک گرايش ک زمينههاا ک علال

اين چالش ،تا کنان ،بارها مارد مراليه قرار گرلته اس

ک امارکزه ،در پرتاا آن

به ابي ميتاان زميناههااي سياساي ک اجتمااعي آن را تهاخيص داد (مدرسا،

طبلطباال )1631 ،،محماادامين اسااترآبادي ،بنيااانگااذار يااا ماارکت دياادگاههاااي
ا شاريگري ،سشا ايجاد رکشهاي لاري تازهاي د [ياا رکشهااي قاديمي را
احيااا کااردا بايااد ديااد آراي لاااري ک ظاهرگرايانااة اک تااا چااه مياازان باار ارائااة
انديهههايش اثر گذا ته اس

براي پاسخ به اين سسال بايد گ

 :ايان امار ،باه

سشا کجاد بر ي ماانع ،به ال کامل قابل دستيابي نيس :
نخس

آناه تمام آثار استرآبادي تا اين زمان باقي نماندهاند ک منابع باقيمانده

نيز به سادگي قابل دستيابي نيستند باراي مثاال ،آثاار مربااط باه نقادهاي اک باه
جاللالدين دکاني ( 809ها ق) ک صادرالدّين ايرازي د اتاي ( 804هاا ق)
ازبينرلتهاند
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دکم آناه تييين تاريخ صحيح نگارش بر ي از آثارش امااانپاذير نيسا

ک

تييين تاريخ احتمالي نگارش آنها براساس ترتيا کقايع زنادگي اک نياز االي از
را نيس
سام آناه استرآبادي گانههاي مختل ي از آثار را به ر تة تحرير درآکرده اس
ک همين مانيي اس
آنچه حايز اهمي

براي لهم درس
اس

اين اس

آرا ک انديهههاي اک
که اک همااره ياههاي جديدي در بررسي

انتقادي به علام عقلي دا ته ک اد در اين زمينه صاحا سشک ک انديهاه بااده
اس

در مجماع ،ديدگاه لاري اساترآبادي سايناي اسا

کامدار ترکيشي از آراي ميتزلي در تهيّع امامي اس

ک ديادگاه کالماي اک

که ترکيا اين مسلّ هها ساشا

ايجاد اصال بديع ،جالا ک گاهي مرکا مي اد نتيجه ک ضرکرت اين پاژکهشِ
حاضر به اين اس

که آ انايي باا عالماان اثرگاذار ک تحااالت علماي آناان باا

رکياردهاي مختلف ک نيز تجزيه ک تحليل انديهههاي آنان ميتااند به بردا
از اکضاااع علمااي آن دکره کمااک کنااد ک اااد راهگهااايي اس ا

ما

بااراي انجااام

پژکهش هاي ديگر نيز تجزيه ک تحليل اين ت ار تسلط استرآبادي را باه مشاحاث
لاري ک تالش عالمان دين با هر مسلک ک مرامي را در کرکد باه مشاحاث متنااع
علمي نهان ااهد داد
شرح حال محمدامین استرآبادی

گرچه منابع در باب زادرکز ک زندگينامة کي ساک اناد ،اجاداد اک در بخاش
مالي ايران ،در استرآباد (بخهي از گرگان) ،ميزيستند (فيض کلشلن ،ب،تال )12

اک در ابتدا به نجف س ر کرد تا تح

نظر ياي از برجستهترين عالمان آن زماان:

محمدبن علي بن حسين عاملي ،مههار به «صااحا مادار » (م  4008هاا ق)،
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اگردي کند استرآبادي در کتاب الفوائد المدينة مينايسد« :کقتي در ساال 4001
ها ق مال به کسا اجازه از صاحا مدار (کسي که استرآبادي از اک بهعناان
اکلين استاد اد در اصال ک رجال ياد مايکناد) اد ،در عن ااان جاااني قارار
دا تم » (استرآبلدي  25 1121ا )21

اگر اين کسا اجازه در سن بيس

سالگيِ اک با د ،ک با تاجه به ايناه کلاات

صاحا مدار در  4008ق ميبا د (خوانسلري  ،)25/7 1111ميتاان سال تالاد
استرآبادي را در نيمة دکم دهة  890تخمين زد ياساف بحراناي ( 4491هاا ق)

حا ية استرآبادي را بار يااي از مهاهارترين کتااب اساتادش در لقاه :مادار
االحاام ،تحسين ميکند (بحران )115 1153 ،بهگمان ،استرآبادي ايان تحهايه را
زيرنظر صاحا مدار انجام داده ک همين امر سشا دستيابي اک به مرحلاة اجاازه
ده اس

8کي حايز مقام اجازه از صاحا ميالم :لرزند هيد ثااني ( 4044هاا

ق) ،که در آن زمان در نجف مهغال به تادريي بااد ،نياز گردياد (خوانسالري

 )125 1111اگر اين گزارش درس

با د ،اين کساا اجاازه پاي از اجاازا اکل

استرآبادي ک در سال  4001ها ق ،ييني پيش از بازگه

صاحا ميالم به لشنان

(جايي که در سال  4044ها ق در آنجا رحل

کرده اس ) ات اق التااده اسا

استرآبادي در سال  4040ها ق به قصد رک

در درس محمد ااه تقايالادين

 .1در انن زن گينامه محل تول او ذکر نش ه است .فيض کاشگاني او را هگهعنگوا «هعگض
اصحاهنا من اهل استرآهاد» معرفي ميکن  ،گرچه ممةن است انن امر اشاره هه نسگتت او هاشگ .
فيض خود ،ها وجود گرانشهای فلسفي و عرفاني ،نةي از هزرگترنن عالمگا اختگاری اسگت،
که التته در اختارنگری خود اهل اعت ال است .او در مق مة اول از کتاب الوافي مهمترنن علگل
انحراف هرخي از عالما شيعه را روی آورد آنا هه دانش اصول فقه و اجتهاد ميدان ( .فيض
کاشاني)9/1 :1731 ،
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نسابه ( 4048ها ق) (حر علمل )655/2 1156 ،افندي  )151 /2 1156باه سام
کرد اک حداقل چهار سال در آن هر ماند ک ميتاان گ

يراز حرک

 :در اين

مدت ،اک اکلين کتاب مستقل علمي اد باه ناام المباحث االالثةثةا را باه نگاارش
درآکرد ( )1155/16 1631استرآبادي در سال  4041ها ق به ماه عزيم
در اکايل سال  4044ها ق تح

نماد ک

نظر آ رين استاد اد در علم لقه ،حاديث ک

رجال :ميرزا محمدبن علي استرآبادي ،صاحا الرّجال ( 4049هاا ق) باه مساند
اگردي نهس

(استرآبلدي  25 1121ا  )35براساس گ تههاي اساترآبادي ،ايان

صاحا الرجال بااد کاه باه اک پيهانهاد احيااي ا شااريگري را داد چنادکچان
تاصيفهاي استرآبادي از ايان ات ااق بازرد در زنادگياش در اار مرالياات
بيهتري اس

ايد پيش زمينة انديهة ا شاري استرآبادي را در سرزنشهاي اک از

اصاليان بتاان جس

اک از انحراف لقهاي امامي از مساير اماماان در رکشهااي

لقهي اد ک الگيري انگيزهاش در اصالح اين انحراف چنين آکرده اس :
...اتاازمانياکهاداناتريناوامؤمناتثرينااثالرازوزادزاا ثراحثدي اواز ثا ا
داناترينااستادادزاتمامياموضواات:اميرزاامحمدااسترآبادي

اصثاح االر ثا ا

آمد.اپساازاآنکهاتمامااصو احدي ازاابهااينافرداحقيراآموخت ا[اينافرداحقيثر ا
ازااواخواستاتااطريقااخبازيانازاااحيااکنداواشکاواترديداتمامامخالفانااينازاها
زااازابيناببرد.ااواگفت:ا«ممکنااستاايناطريقتافراموشاشدهاباشداامااخداونثدا
پساازاآنکهاتمامادانشهثاازااازا
ا
ازادهاکردهااستاتاابااق راتوابازاديگرااحيااشود»ا
اواثاکهااالراترينااساتيدابوداثافراگرفتر اچنديناسا ادزامدينهابهاتفکر اتضرّعابها
دزگاهاخداونداوامطالعةااحوا اصثحابهاپيثامبرا

اپثرداختر.ايثکابثازاديگثر ا

احادي اکت اشيعهاوااهلاسنتازاابهادقتاموزدامطالعهاقرازادادم.اسپس ابهالطفا
خداونداوايازياپيامبر

اواامامانامعصوم

ا اکهابهامنانشثانادادهابودنثدا
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بايداازاايناازادهاخداونداتبعيتاکنر اتصميراگرفتراکتثا االفوائثدااالمدينثةاازاابثها
نگازشادزبياوزم.اصاح االر ا اپساازامطالعةاايناکتا امراابهاخثاطرانگثازشا
آناتحسيناواتشويقاکردهابود.ا(استرآبادي ا:6731اازابرگا7االف اسطرا61اتثاا
برگا7ا اسطرا )7ا
منتقدان استرآبادي بر اين کالم اک ارده گرلتناد کاه نايساندا الشثواهداالمکيةثةا

(سيدنارالدين ماساي عاملي  4014ها ق) ياي از آنان اس

نايسندا اين کتاب

سخن استرآبادي را اکلين رکت اک از مسير ح دانس  ،مايگاياد« :اساترآبادي
چگانه چنين سخني را به علما نسش

ميدهد گايا اک بر همة کتابهاا ک ا شاار

دسترسي ک اطالع دا ته ک ديگر علما اينگانه نشادهاند (موسوي علمل)25 1121 ،
بررسی علم الهی از دیدگاه استرآبادی

علم الهی در کتاب المباحثاالالثةة
استرآبادي در اين اثر بيان ميکند که علم داکند به يک يء از دک راه اس :
راه اکل ناعي علم اجمالي اس
علم جاکدانه اس

که اين علم با ذات داکند ياساان اسا ا ايان

ک به ايناه آن يء کجاد دا ته با د يا کجااد ندا اته با اد

بستگي ندارد (استرآبلدي الف ب،تل بار  15الاف سارر  )11ايان علام علام باه
جزئيات نيس  ،بلاه صرلاً علمي کلي ک اجمالي اس
دکمين راه آن اس

که داکند به ا يائي که به کجاد آمدهاند ک يا باه کجااد

ااهند آمد آگاهي [ک علم ت صيليا دارد (هملن)

اک در ادامة اين رساله دربارا تي ير يا عدم تي ير در علم داکند مينايسد:
تأخيرادزاا راخداونداپذيرفتنيانيست ازيرااخداونداهموازهادازاياا مياک يا
واا ماليااست.اايناا راا مالياقبلاازابهاو وداآمدنِا وهرااق يهاو ثوداداشثتها
است.اآنچهازوشنااستااينااستاکهاايناا راا ماليامثاازااقثادزامثياسثازداتثاا
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بگوييراهيچگونهاتأخيريادزاا راخداونداو وداندازد( .استرآبلدي الف با،تال
ا
بر

 1ب سرر )1

استرآبادي در اين باره به ديدگاه ياي از بزرگان صااحانظار در حاازا علام
الهي :جاللالدين دکاني ( 809ها ق) ا اره ميکناد ،چراکاه اساترآبادي ميتقاد
که ديدي تکبيدي باه علام دارد

اس  :دکاني از آنجا قائل به کجاد تي ير اس

[علمي که تنها به ا ياء مرباط اس ا (استرآبلدي الف ب،تال بار

استرآبادي مينايسد« :کقتي به اين بردا

 1ب سارر )5

برسيم کاه داکناد باه هار دک علام

اجمالي ک ت صيلي احاطه دارد ،عقيدا تي ير در علم داکند قابل قشاال نخااهاد
باد » (هملن)

استرآبادي اظهار مي کند که داکند پيش از آلرينش هر يء نيز باه آن علام
دا ته ا س

اما اين علمْ اجمالي باده اس  ،نه علمي جزئي ک ت صايلي باه ا اياء

ماجاد کي در اين باره آکرده اس  « :داکند تنها پي از آلارينش جزئياات [از
طري جاهر عقليها به آنها علم پيدا ميکند بنابراين ،داکند قادر نيس

که بيش

از آلرينش آنها به آن ا ياء علم دا ته با د پي ،نميتاانسته اين ا ياء را با اراده
ک ا تيار آلريده با د » (استرآبلدي الف ب،تل بر

رابرت گليا از جمله محققاني اس

 11الف سرر )15

که در حازا ا شاريگري ،به صاص آراء

محمدامين استرآبادي ،آثار لراکاني دارد اک با تيکيد بر ايناه استرآبادي در مسائلة
علم داکند به علم اجمالي به ممانات ميتقد اس  ،ميگايد:
ازاديدگاهااسثترآبادي اخداونثدابثهاواسار اا ثراا مثالياوا ثاودانياخثودا
ميادانستهاکهامبدأاآفريدهاهاا(چهااشياءامو وداواچهاممکنات)اخواهدابود.اخداوندا
کنداوادزمييابداکها
ا
بااتعقّلادربلرةاذاتاخودشابهاتمامااشياءامو وداا راپيدااميا
ذاتااوامبدأاهمهاچيزااست.ا( )Gleave,2007:127ا
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علم الهی در کتاب الفوائد االاتقادية

دکمين بحث استرآبادي پيرامان علم الهي در رسالة ال اائاد االعتقاديةة يالا
مي اد اغلا بخشهاي اين رساله تاضيح دکبارا مشاحث ارائه ده در المباحث
الثالثة ،همراه بر ي اطالعات بيهتر ،اس

ماضاع اصلي اين کتاب نقل ک ارح

حديثي از کتاب کالي مرحام کليني ( 448ها ق) با اين مضمان اس

که علام

داکند دچار تغيير نمي اد اين ا شار به ادي اد بار علام اجماالي داکناد
صحه مي گذارد ،گرچه ارتشاط چنداني با تقسيم علم داکند باه علام اجماالي ک
علم ت صيلي از ساي استرآبادي ندارد گليا ميگايد:
ارائ احدي احتيادزامباح ااقثنيانشثانامثيادهثداکثهاتمثايثتااخبثازيا
استرآبادياتأةيراتيابثرانگثازشاهثايافکثريااواداشثتهااسثت.ااند،شا اکثمثيا
استرآباديادزااينازسالهادزامقايسهابااالمباح االالثةةاتغييراچندانيانداشتهااست.ا
تفاوتاعمدةا اينادوااةراايثنااسثتاکثهامباحث ااوادزاايثناکتثا اشثاملابيثانا
گستردهاترِااحادي ااست.االبته ااينااحادي اتنهاابهامنظوزاتأييداديدگاهاهايياآوزدها
شدهاکهااسترآبادياپيشاازاايناتاکنونابهابحث ااق ثياازاآنهثااپرداختثهااسثت.ا
()Gleave,2007:128

علم الهی در کتاب الفوائداالمکيةة

استرآبادي در کتاب الفوائداالمکية ،بار ديگر ،ماضاع علم الهي را مارد بررساي
قرار ميدهد ،که الشته اين بار اهد تغييرات اساسي در ديدگاه کي هساتيم اک در
اين کتاب نيز نقدهايي به جالل الدين دکاني کارد کرده اس

اين انتقادها کاه ،در

کاقع ،تارار عيني انتقادهاي ارائه ده در المشاحث الثالثةة اسا
رساله مررح ده اس

در انتهااي ايان

در اين کتاب ،به منابع ک آراي علماي ديگري به صاص
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ابن عربي ( 441ها ق) ک ميالدين
اس

اري ( 441هاا ق) نياز ارجااع اده

بحث علم الهي در اين کتاب رحي از آثاار علمااي پيهاين نيسا

بررسي مجزاي مسئلة علم داکند به ممانات با ارجاع به آثار علما اس
اينگانه آغاز مي اد :آيا داکند داراي ص
که مي تاان داکند را با ص
اس

علم اس

بلااه
بحاث

يا نه؟ پاسخ اين اسا

عليم تاصيف کرد ،چراکه اک از مخلاقااتش برتار

ک آلريدگانِ اک نيز داراي ص

دانايي هستند (استرآبلدي ب با،تال بار

الف سرر  )1استرآبادي در تيييد اين بحث به قرآن استناد ميکند

2

8

نقد استرآبادي از کجاد تي ير در علم داکند در اين کتاب نيز مارد بررساي
قرار گرلته اس  ،گرچه اين اعتراض ها به عالِم اصي نسش

داده نهده ک تنها با

است اده از عشاراتي مثل «ان قُل َ قُل ُ » بياان اده اسا

رد ايان انتقادهاا از

ساي استرآبادي پديدهاي تازه اس  ،چراکه اک ميتقاد اسا  :کقتاي ياک انساان
پيرامان چيزي از پيش آگاهي دا ته با د ،دس

به ل آن ميزند ک اگر به ايان

عقيده باکر دا ته با يم که داکند تنها پاي از آلارينش ا اياء باه آنهاا علام ک
آگاهي پيدا ميکند ،بنابراين ،انسان را در مرتشهاي کاالتر از داکند قارار دادهايام
همان طار که پيش از اين ثاب
بنابراين ،الزم اس

کرديم ،اين امر از جه

منرقاي صاحيح نيسا

داکند دربارا ا يائي که مايآلريناد از پايش آگااهي دا اته

 .1اشاره هه سورة نحل آنه  86است « :هه زنتور وحي ميشگود کگه چگونگه خانگه خگود را
هسازد» استناد هه انن آنه هه انن هيا است که مخلوق در مورد آفرننش خود آگاهي ن ارد و هگر
آگاهي درهارة خود را هان از جاني گرفته هاشگ  .پگ  ،اگگر زنتگور هگه انگن امگر آگگاهي دارد،
آفرن گار نيز هان هه آ آگاهي داشته هاش  .هناهرانن ،صفت علم را ميتوا هه خگ ا نسگتت داد.
(استرآهادی ،ب هيتا :هرگ  ،2سطر )18

سال هفتم ،بهار  ،4931شماره مسلسل 39

با د (استرآبلدي ب ب،تل بر

44

 2ب سرر )12

رابرت گليا با تاجه به تقسيمبندي علم الهي به اجماالي ک ت صايلي از سااي
استرآبادي مينايسد:
يکياديگراازاشاخصاهايااص ياکتا االفوائداالمکيةاگونهاشناسياپيچيثدهاتثرا
ا راخداوندااست.ااسترآباديادزاايناکتا اپثن امرتبثهاازاا ثراخداونثدازااذکثرا
مياکند.ااينادستهابندياازاسوياخودااوانيستاب کهاازاسوياديگثراناازائثهاشثدها
است.ااوليناواپنجمينامرتبهاپيشاازاايناذکراشثدهااسثت:اا ثراتفصثي ياواا ثرا
ا مالي .ا
ميانااينادوامرتبهاسهانوعاديگراا راو ودادازداکهامياتواناآنهاازاابثهاخثداا
نسبتاداد.اهريکاازااينامرات ادزاشک ياک ياباامرتب ابعديادزاازتباطااسثتاوا
ازتباطاکميانيزاباامرتب اپيشاازاخودادازد :ا
.6انواياا رابهااشياءاکهادزااقلاو ودادازدا[بهاا مثيااشثازهادازداکثهابثها
سب افهرااشياءانسبتابهاآنچهادزاا راخداونداو ودادازداحاصلامياشود
.1اا رابهانفوسامجرّداف کياکهاازااقلاسرچشمهامياگيرد
.7اا را«آفرينش»ا(انتقاش ادادناملدّةا سميابهااشياء)ا[ايثنانفثوساقبثلاازا
آنکثثهاتبثثديلابثثهااشثثياءامجثثزااشثثوندادزا هثثانابيثثروناو ثثودادازنثثد ا
()Gleave,2007:130ا

ياي از تحاالت مهم ديدگاههاي استرآبادي در ايان کتااب ايان اسا
بر الف آثار قشلي اک که علم داکند به ممانات را قشال از لقا

کاه ا

نااعي علام

اجمالي تاصيف ميکرد ،نه علم ت صيلي ا اک تالش ميکند نهان دهاد کاه علام
داکند به ممانات ناعي علم ت صيلي اس :
ا راابازتااستاازاا رادربلرةايکاشيءاحتثياا ثراا مثالياخداونثدانيثزا
ابازتااستاازاا رااوانسثبتابثهاخثودش اچراکثهااواازاصثفتاا ثراواآگثاهيا
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برخوزدازااست.ا(استرآبادي ا ابياتا:ابرگا8االف اسطرا )5ا

بنا به نظر استرآبادي ،علم بايد به يک يء تيل گرلته با د ک اين يء بايد
از جه

آگاهي براي کسي که به آن علم دارد قابل تهخيص با د اگار داکناد

را اينگانه تاصيف کنيم که به ممانات علم دارد ،الزم اس

ايان مماناات ا از

بر ي جهات ا ا يائي انتزاعي ک از اک جدا با ند (استرآبلدي ب با،تال بار

1

سرر  )15اگر اين امر صحيح با د ،علم داکند به آنها به جاي علم اجمالي ناعي
علم ت صيلي اس
داکند نهئ

سسالي که باقي ميماند اين اس  :چگانه اين ممانات از ذات

مي گيرند که تنها به ال انديهههاايي در ذهان داکناد کجااد

دارند ک هيچگاه کجاد ارجي پيدا نمايکنناد ،در حاالي کاه گ تايم تيلا علام
داکند به چيزي به ميناي هستي پيدا کردن ک به کجاد آمدن آن چيز اس ؟ اين
سسال مشاحث پيچيدهاي را در کتاب الفوائداالمکية به اد ا تصاص داده اس
گليا با تحليل اين مرلا اين چنين ميگايد:
استرآباديابرايازوشناشدنامقصودشاچنيناتوضيحامثيادهثداکثهااثالرايثاا
حکيرابودنايکاصفتااستاواانواعامخت فثياازاايثناصثفتاو ثودادازد.ابرخثيا
صفاتامط قاهستنداوانيازمنداو وداصفتاديگثريا[يثااشثيءابثااصثفتاديگثر ا
نيستند.امالالياکهااسترآباديادزاايناموزداذکراکردهااستاصفتاسياهااسثت.اايثنا
صفاتاغيراانضمامياناميدهامياشوند.اهمچنين اصفاتياو ودادازنثداکثهانيازمنثدا
و وداديگراصفاتا[ياااشياءاديگريابااصفاتاديگر اهستند.امالالياکهااسترآباديا
براياآناذکراکردهااستاصفتاب ندااست.اايناصفاتانيازمندااشياءاانتزااياديگثرا
هستند.ا()Gleave,2007:131

ت اکت ميان ص ات سياه ک بلند از آن جه

اس

که کقتي يئي را با صا

سياه تاصيف ميکنيم به ص تي از ذات يء ا اره کردهايم ،اماا کقتاي از صا
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بلند است اده مي کنيم آن يء را در ارتشاط يا در مقايسه با ايء ديگار تاصايف
ميکنيم ک ،بنابراين تاصيف آن نيازمند کجاد ص

ديگري اس

ص ات غيرانضمامي از ديدگاه استرآبادي اد به دک بخش تقسيم مي اد:
 .8صفاتي که نيازمند به وجود اشياء ديگرند و آن شيء ديگر بهخوديخود موجود
است ،مثل صفت عدل.
 .2صفاتي که نيازمند به وجود اشياء ديگرند و آن شيء به خوديخود موجود نيست
و به اشياء ديگر نياز دارد ،مثل صفت پدر بودن( .استرآبلدي ب ب،تل بر

6ب

سرر 1ا )7

عدل را تنها به کسي ميتاان نسش

ص
مارد ص

داد که با عدال

پدري نيز آن را تنها به کسي ميتاان نسش

با د يک يء به ادي اد سياه اس

رلتار مايکناد در

داد کاه لرزنادي دا اته

اما يک لرد زماني ميتااند عادل ک پادر

با د که کيژگي هاي ديگري نيز دا ته با د با اين ت اکت که الزمة عدال
رلتارهاي عادالنه اس

کجاد

اما اين رلتارها به ادي اد عادالنهاند ،بدين مينا که آنها
سياه داراي کيژگي بيرکناي

داراي کيژگي بيرکني عدال

مي با ند که مانند ص

ک ذاتي اس  ،بر الف ص

پدر بادن که نيازمند دا تن ياک لرزناد اسا

اماا

لرزند اد به کجاد کيژگيهاي ديگري ،مثل پدر يا مادر بادن ،نياز دارد
علم داکند نسش

به ماجادات کاقيي براي آناه به درستي به اک نسش

داده

اد کابسته به کجاد کيژگيهاي ديگري اس ا علم داکند به اين ماضااع کاه
ممانات داراي کجاد ارجي نيستند نيز به کجاد کيژگيهااي ديگاري بساتگي
دارد کجاد ممانات مانند ص
ص

«بلند» اس

که باراي ميناا دا اتن الزم اسا

«کاتاه» نيز کجاد دا ته با د اما ماجاادات کاقياي از جها

منرقاي باه
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کجاد هيچ کيژگي ديگري نيازمند نيستند کجاد کاقيي مانند ص
ييني ص تي بيرکني ک جامع اس

ساياه اسا

که به کجاد ممانات بستگي ندارد (استرآبلدي

ب ب،تل بر  7ب سرر  1ا  )11گليا ميگايد:
استرآباديابثرايابرزسثياايثناموضثوااتاسثعيادزاشثرضاواتوضثيحاايثنا
گونهاشناسيادازد.اازانظرااو او ودامو وداتاواقعيازاابايدادزامرتب ا1ا اقثرازا
داد ازيراابهاادماو ودا(معدوم)ااشازهادازدا[الزمااستامياناآناواممکنثاتياکثها
و وداخاز ياندازنداتمايزاقايلاشوير ابهاهماناشک ياکهاصفتا«ب ند»ابهاشکلا
ت ويحيابهاصفتا«کوتاه»ااشازهادازد.ادزاواقع او وداممکناتامرات ا زئياتثريا
ازامرتب ا1ا ااستاکهاا رابهاآنابيانگراا رابهامو وداتاخاز يانيسثت اب کثها
ا رابهامو وداتاخاز يابهاشکلات ويحيابهاا رادربلرةامو وداتامعدومااشازها
دازد.ابااايناتوصيف امياتوانايکاز،رمجموع اديگرازاانيثزاتعريثفاکثرد:ا1اج.ا
صثفاتياو ثثودادازنثثداکثثهابثثهاو ثوداوي گثياهثثاياديگثثرابسثثتگيادازنثثداواآنا
خثثوديخثثوداوابسثثتهابثثهاديگثثرياهسثثتند.ا
ا
وي گثثياهثثاياديگثثرانيثثزابثثها
( )Gleave,2007:133ا

اگر بتاان به اين رکش ص

علم به ممانات را بهدرستي به داکناد نساش

داد ،چگانه اين ممانات مي تاانند کجاد پيادا کنناد؟ اساترآبادي ميتقاد اسا :
ماجادات کاقيي داراي ذاتي هستند که داکند بيد از به کجاد آکردن آنها به آن
علم پيدا ميکند [اين ذات در نهاي
تاجه به اصي

آنها که احتمال کجاد دارند بايد تاان بالقاه به کجااد آمادن را

دا ته با ند [اين کيژگي اس
اس

ص

کابسته به قدرت داکند اس ا ممانات باا

که آنها را از ا ياء ميدکم متمايز مايکنادا ک الزم

کجاد به ال بالقاه به آنها نسش

داده اند ،حتي اگار داراي ايان

کيژگي نشا ند بنابراين ،بايد علتي کجاد دا ته با د که به ال باالقاه آنهاا را
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قادر به کسا کجاد ارجي کند [اگر چنين عل
اماان کجاد آنها نيز کجاد نخااهد دا
کتاب الفوائداالمکية ميتقد اس

بالقاه اي کجاد ندا ته با اد،

ا در پايان ،بايد گ ا  :اساترآبادي در

که داکناد مماناات را ناه لقاط از طريا علام

اجمالي بلاه از طري علم ت صيلي نيز مي ناساد ت ااکت مياان ايان نااع علام
ت صيلي ک علمي که داکند جزئيات ماجاد در جهان را از طري آن مي ناساد
با انااع مختل ي از ماجادات ارجي ک ممانات تيييد مي اد
علم الهی در کتاب دانشنامة شاهی

ديدگاه استرآبادي در باب علم الهي در کتاب الفوائثداالمکيثةا در آ ارين رساالة
کالمي اک :دانهنامة اهي نيز ح ظ ده اس

نظر اک در المباح االالثةة اين باد که

علم داکند به ممانات صرلاً علم اجمالي اس  ،نه علام ت صايلي اک در کتااب
دانهنامة اهي اين ديدگاه را رد ميکند [ ،بدکن هيچگانه ا ااره باه اکلاين آثاار
ادا:
برااساساديدگاهابعضياحکمااواا مايااسثم اخداونثداتعثاليادوانثوعاا ثرا
دازد.ايکياازاآنهااا راا ماليااستاکهابااذاتاخداوندايکسثانااسثتاواپثيشاازا
آفرينشااشياءاو ودادازد.انوعادوماا راتفصي يابهامو وداتااستاکثهاا ثرابثها
خودااشياءااست ادزاحالياکهابهانظراميازسداايناديدگاهابرخثفاواقعيثتااسثت.ا
(استرآبادي ا:6731ابرگا11االف اسطرا61اثا )63ا

ناته اي که استرآبادي در اينجا ذکر مي کند اين اس
تغيير اس

که علام داکناد بادکن

ک اين امر با ارائة بر ي احاديث اماماان مشناي بار ثابا

داکند قشل ک بيد از آلرينش ثاب

ده اس

مانادن علام

اين اثشات بار پاياة بر اي مناابع

کالمي اس  ،اگرچه در کنار آن بر ي ادلة عقلي نيز ذکر ده اس

در يک ماتن

م صّل (دکازدهمين لايده در اين کتاب) ،استرآبادي ديدگاه علماي ساب ا از ابان
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سينا ،رازي ،ت تازاني ،قا جي ک جرجاني ا را ارائه کرده ک ،سپي ،در مقايسه باا
ديدگاه ادش ،آنها را رد کرده اس

اک ،در آغاز ،ديادگاه ابان ساينا را بررساي

مي کند ک به اناار احتمال عقلي علم داکند دربارا ممانات ميپردازد دليل ابن
که ممانات داراي ص

سينا چنين اس

کجاد نيستند بنابراين ،اگر داکند باه

آنها علم دا ته با د ،در کاقع ،به يک يء ميدکم علم دارد ک اين امر لاقد اعتشار
اس

استرآبادي مينايسد:
اگراانديشهاهايابياپايانا(بياپاياناازا هتاتعداداآنها)اکثهادزاذهثناخداونثدا
و ودادازداو وداخاز ياپيداانکند اايثناامثرابثدانامعناسثتاکثهاا ثراخداونثدا
مربوطابهاشيئامعدومااستاواايناامراصحيحانمياباشد.ا(استرآبادي ا:6731ابرگا
68ا اسطرا65اثا )63ا

اک يادآکر مي اد که احاديث اهالبيا

ک مشاحاث ارائاه اده از سااي

لالس ه ک متالمان را در سال هاي متمادي مارد مراليه قرار داده اسا

تاا آنااه

داکند ،که ال ک عالم بر همه چيز اس  ،راه حال ايان مسائله را بار قلاا اک
جاري سا ته اس

استرآبادي راه حل اين مسئله را اينگانه بيان ميکند:
معدوميتاکاملابدانامعناستاکهاوي گيااهسثتيادزاذاتايثکاشثيءاو ثودا

نداشتهاباشداوامثحظهاواانديشهاهاياخداوندادربارةااآنامنجرّابهاو وداخثاز يا
نشود.االبته ابااتو هابهااينکهاامکاناندازداکهاتماماايناانديشهاهثايانامحثدودادزا
مالحظةاخداوندادزاذاتااواو وداداشتهاباشند اآياامثحظةاخداوندانسبتابهااينا
اشياءابدوناو وداةبوتاحصو اواهستيااستاواآياااينامثحظهاخوداا راخداوندا
واذاتااوااستاياانه؟ا( استرآبادي :4411 ،برد  48الف ،سرر 44ا )41

به اعتقاد استرآبادي ،داکند به انديههها علم دارد ک اين علم امل مالحظاة
داکند نسش

به آنها اس

اک ا يائي را که کجاد دارند ماجاد تلقي مايکناد ک
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ا يائي را که کجاد ارجي ندارند ميدکم تلقي ميکند اما اين امر که داکند آنها
را از نظر م هام ارجي ميدکم تلقي مي کند مانع از کجاد آنهاا از نظار م هاام
ذهني نمي اد ت اکت ميان اين دک ناع کجاد ايان اسا  :در حاالي کاه کجااد
ارجي ناعي کجاد لي ن سه اس  ،کجاد ذهني داراي اين کيژگي نيس
در مالحظات ک ت ارات داکند اس

[ک تنها

که کجاد پيدا ميکند ا اگر چه اين ديدگاه

به رکش هاي مختل ي بيان ده اس  ،اما م هام آن در کتاب الفوائداالمکية تااناايي
بالقاا داکند در بخهيدن کجاد به آنها اس

ک اک نسش

باه ارايط هار ايء

ممان علم دارد به همين سان در کتاب دانهانامة ااهي هام علام داکناد باه
ممانات به عناان ا ياء ميدکم ک علم اک به ادش بهعناان ماجادي داراي ايان
تاان که به ديگران کجاد بشخهد از جمله مسل ههاايي هساتند کاه کجااد ذهناي
ممانات را تهايل مي دهند يک بار ديگر ا اره ميکنيم که نقد اصلي استرآبادي
در اين مسئله به جاللالدين دکاني باده اس

در اين کتااب از دکاناي باهعنااان

خصي ياد ده که ابن سينا را به دا تن نظراتي درهم ک متناقض در اين ماضاع
متهم ميکند (استرآبلدي  1673بر  11ب سرر  25ا  )21عالکه بار ايان ،گرچاه
نقل قال هاي ارائه ده در اکلين آثار استرآبادي در کتااب دانشانلم شاله ،يالا
نمي اد ،اما باز از دکاني به عناان خصي که ديدگاهها ک انديهههاي ابن سينل را
مارد انتقاد قرار داده اس

ياد مي اد استرآبادي مينايسد:

مياناشيئاکهافيا نفسهاو وداداشثتهاباشثداواشثيئاکثهاتنهثاادزاذهثناباشثدا
تفاوتاهايياو ودادازد.اازانظراما اشيئاکهافيانفسهاو وداداشتهاباشداياابثهاذاتا
خودابستگيادازداياابهاذاتاشيئاديگر.االبته او وداشيئاکهادزاذهناو ثودادازدا
فيانفسهانيسثت.ادزااثو

اتنهثااانديشثهاهثاييانسثبتابثهاآناو ثودادازد.اامثاا

مياگوييرامثحظهاواتفکرا اودانياذاتاواقعياخداونداتعاليااسثتاواانديشثهاهثاا

بازشناسی شخصیت اخباری محمد امین استرآبادی با بررسی دیدگاه علم الهی او

49

بهخودياخوداو وداندازند.ا(استرآبادي ا:6731ابرگا12ا اسطرا61اثا )68ا
ا

گليا مينايسد:
بناابهانظرااسترآبادي اخداوندابهاهمهاچيزاا رادازد اچثهااشثيائياکثهاو ثودا
دازنداواچهامعدومات.امياتواناگفت:اخداونداازاطريقاافعا اخودابهاهرادوياآنهاا
بهاا رادستاميايابد اچراکهاهماناطوزاکثهااواخثودشازاامبثدأاهمثهامو ثوداتا
مياداند اخودازاابهاانوانامر عياميادانداکهاامکاناو ودازااازاممکنثاتاگرفتثها
است.ابهاااتقادااسترآبادي اخداوندابهاهم ا زئياتانيزاا رادازداواانکازاايثنادزا
تضادابااادل ااق ياوااصو ااساسياتمامامذاه ااستاوااينکهابثهادليثلاتثرساازا
اختث ادزايگانگياخداوندا[هماناطوزاکهابرخيامتک مانامعتقدند اانکازاکنيراکها
و وداذهنيانوايامو وديتااستانيزانادزستااسثت.ااسثترآباديازاهاسثوميازاا
پيشنهادامياکنداکهادزاآناو وداذهنيِاممکناتانثوايامو وديثتااسثتاامثاانثها
مو وديتياازانوعافيانفسه.ادزااو اااشياءافقطادزاقال اانديشهاو ثودادازنثد.ا
بنابراين ااينااشياءابهاخودياخوداوابهاشکلا اودانهاو ثودانثدازداب کثهااشثيائيا
هستنداکهااگراامکاناو وداپيداامياکردند امياتوانستندادازايابرخثياوي گثياهثاا
باشند.ا()Gleave,2007:136

نتیجهگیری

در اين پژکهش گ ته د که آثار محمدامين استرآبادي ،بهعناان بنيانگاذار ياا
رکن بخش ماتا ا شاري ،طيف گساتردهاي از علاام ا اامل للسا ه ،کاالم ک
اصال لقه ا ک رسالههايي دربارا رح حديث را امل مي ااد بار الف بااکر
بسياري ،استرآبادي عالمي باد که اگرچه نقدهاي لراکاني بر اصاليان ک مجتهادان
کارد نماد ک ،در نگاه اکل ،اک بايد مخالف علام عقلي مثل للس ه ک کاالم با اد،
آرا ک ديدگاههاي لاري اک در جايجاي آثارش به چهم ماي اارد کاه در ايان
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تحقي به ياي از آنها ييني علم الهي با تيکيد بر چهار اثر مهم اک ا اره د
مشاحث للس ي ک کالمي استرآبادي پيچيدهاند ک مرالية گستردهاي از اک بر اين
دک علم را نهان مي دهد اين پيچيدگي در سخن پي از گرايش اک به ا شاريگري
از ميان نميرکد ،گرچه اک ميل بيهاتري باه بياان رک ان انديهاههااي ااد باه
رکشهاي سادهتر پيدا ميکند اين امر همزمان اس

با انتخاب زباان لارساي باه

جاي زبان عربي از ساي اک ک اين دک امر باا يااديگر در ارتشااطاناد الزم اسا
تصارهايي مانند يک سن گراي ساده بادن ،عدم تمايل به درگير دن با سساالت
پيچيدا کالمي ،ک آمادگي پذيرش تمامي اصال به عناان اصاالي کاه در احادياث
ارائه دهاند دربارا استرآبادي کنار گذا ته اد
ديدگاه هاي کالمي استرآبادي به تدريج تحال يالته اس

اگرچه تغيير اساسي

آن با گرايهش به ماتا ا شاري هم زمان نشاد باراي مثاال ،تغييار ديادگاه اک در

مارد «علم الااجا بالممانات» در کتاب الفوائداالمکية ک بيدها در دانهنامة ااهي
نسش

به آثار اکلياة اک مانناد المباحث االالثةثةااواالفوائثدااالاتقاديثةا از تنااع بيهاتري

بر اردار اس

عالکه بر اين ،به جاي کجاد تغيير ناگهاني در ديدگاههاي کالمي

استرآبادي ،به دليل گرايش اک به ا شاريگري ،ااهد پيهارل هااي تادريجي در
مشاحث کالمي اک ک الزايش دق

در بيان آراي اک هساتيم اغلاا ،ايان تغييارات

پيش از گرايش اک به ماتا ا شاري ات اق التادهاناد ک نمايتااان آنهاا را از آثاار
مستقيم اين تغيير ياه دانس
آثار کالمي استرآبادي نهاندهنادا پيهارل هاايي در انديهاه ک تحقيقاات اک
اس

اک به تدريج از يک ارح محض بادن در آثار اکلية ااد (المباحث االالثةثةا)

تشديل به عالم متشحري مي اد که اد را مديان علماي پيش از ااد مايداناد

10
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گرايش اک به ا شاريگري ،حداقل ،اک را قادر سا

تا انديهههاي کالمي مستقلي

دا ته با د ک به تيليف رساالههاايي بپاردازد کاه در آن عقاياد خصاي اک بياان
ده اند تيهدات لقهي اک به ماتا ا شاري ،آنگانه که ممان اس

يک تصااير

کلي از ماتا ا شاري در ذهن مخاطا پديد آکرد ،اک را به يک پيرک سن طلاا
منابع کالمي تشديل نارد در نهاي  ،اصليترين ت اکتها ميان اکلين ک آ رين آثار
کالمي استرآبادي مرباط به کضاح بيهتر در بيان عقايد اک ک تمايال بيهاتر اک باه
نقل احاديث در اثشات عقايد کالمياش اس

الشته ،هيچگااه در آثاار اک احادياث

جايگزين مشاحث لاري م صل نمي اد ،چراکاه احادياث تنهاا اااهدي باراي
نهان دادن صح

ديدگاههاي استرآبادياند
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