جايگاه و زمانة مالمحمدکاظم هزارجريبی در تاريخ علوم عقلی
با تأکید بر محتويات نسخ خطی دربارة خداشناسی
علي قنبريان ،1عباس بخشنده

بالي2

چکیده
يکي از انديشمندان مذهبي شیعه كه جايگاه علمیش كمتر مورد بررسي
قرار گرفته ،مالمحمدكاظم هزارجريبي استرآبادی (متوفای  5216قمری)
است .او از دانشمندان شیعي اواخر دورة زنديه و اوايل قاجار است كه در
زمینههای گوناگون الهیات ،بويژه اعتقادات ،تالشهای متعدد علمي انجام
داده است .آثار هزارجريبي منتشر نشدهاند اما نسخههای خطي بسیاری
به زبان فارسي و عربي از وی باقي مانده است .تألیفات ،تصنیفات و
ترجمههای هزارجريبي ،در نشر و بسط فرهنگ شیعي و تعقلورزی تأثیر
بسزايي داشته است .او در آثارش به اين نکته توجه میکرد كه نوشتارش
بايد مورد استفادة عموم طالبان الهیات قرار بگیرد و بهمین دلیل ،غالب
آثارش به فارسي است .اين نوشتار در گردآوری اطالعات با استفاده از
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مهمترين بحثهای هزارجريبي دربارة خداشناسي كدامند؟ بعنوان
يافتههای تحقیق میتوان به اين نکات اشاره نمود :او فطری بودن
خداشناسي را میپذيرد ولي مخالف فطری بودن دين اسالم است .وی
برای اثبات وجود خدا از داليل متنوعي مانند برهان امکان و وجوب،
برهان نظم و برهان فطرت استفاده كرده است .همچنین برای حل برخي
شبهات در خداشناسي تالش كرده تا معناشناسي درستي از برخي صفات
الهي مانند اراده ،عدالت و حکمت ارائه دهد.

كلیدواژگان :مالمحمدكاظم هزارجريبي ،ايمان ،وجود خدا ،صفات خدا،
شبهات ديني.
*

*

*

مقدمه
محمدكاظم هزارجريبي استرآبادی ،حکیم ،متکلم ،محدث ،مفسر و استاد
اخالق ،از انديشمندان قرن سیزدهم هجری است .در كتابهای تراجم و زندگینامة
علما و در فهرستنگاريهای مربوط به آثار علمي و مکتوبات دانشمندان شیعه ،نامش
و عناوين آثارش ذكر شده است .از اساتید برجسته وی میتوان از محمدباقر بهبهاني
(5221ق) ،عليبنمحمدعلي طباطبايي (5215ق) و عالمه بحرالعلوم نام برد.
هزارجريبي پس از وفات وحید بهبهاني ،در كربال مجلس درسي تشکیل داد و پس
از اندک زماني و بعد از سیدعلي صاحب رياض ،در همان كربال مرجعیت يافت
( 546امین .)511/4 :5421 ،بیشترين آثار محمدكاظم هزارجريبي در علم كالم است.
برخي از آثار وی عبارتند از :خواص القرآن ،اثبات الصانع و اصول دين ،برهانیه،
جدلیه و اقناعیه .او در سال  5216قمری درگذشت و در حرم امام حسین (ع) به
خاک سپرده شد .برخي گفتهاند وی در واقعة هجوم وهابیها به شهادت رسیده است
(سبحاني 5424 ،الف .)214 :آيتاللّه جعفر سبحاني دربارة ايشان میگويد:
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محمدكاظم بن محمدشفیع الهزارجريبي الحائری ،أحد أجلّاء
اإلمامیه  ...و اعتنى اعتناء بالغاً بالعلوم و المعارف األئمة اهل
البیت(ع) (سبحانى.)624/51 :5451 ،

يا در جای ديگر مینويسد:
من علماء اإلمامية و مشاهیرهم ...و نال حظاً وافراً من العلم ،و أحرز
مرتبة االجتهاد( ...سبحاني 5424 ،ب.)511/1 :

در بین حوزههای مختلف انديشة هزارجريبي ،وجهة كالمي وی غلبه دارد و
در علم كالم نیز وجهة نقلي بر وجهة عقلي میچربد .او از نقل (آيات و روايات)
و همچنین عقل استفاده كرده و تاحدّی تحت تأثیر روح كالمي ـ فلسفي
حاكم بر عصر خويش بوده است .او قائل به دخالتدادن عقل در معتقدات و
اصول ديني بود و در برابر اخباريگری ايستاد.
از بین سه نحلة فلسفة اسالمي (اشراق ،مشاء و حکمت متعالیه) هزارجريبي در
آثارش هیچ اسمي از مالصدرا و مکتبش نبرده است .در زمان هزارجريبي قرنها از
ظهور سهروردی و ابنسینا میگذشت و با شرح و تفسیر آثارشان ،اين دو مکتب
كامالً در جهان ،اسم و رسم داشتند و هزارجريبي نیز با آنها آشنا بود ،اما هنوز
فلسفة مالصدرا شناسانده نشده بود و احتماالً هزارجريبي دانشي كه نسبت به
ابنسینا و سهروردی داشته ،نسبت به صدرالمتألهین و فلسفهاش نداشته است،
بنابرين ابنسینا و سهروردی را نقد كرده اما اسمي از مالصدرا نیاورده است.
مالصدرا در سال  5212قمری و هزارجريبي در  5216قمری وفات كرده است541 ،

يعني بین اين دو شخصیت كمتر از دو قرن فاصلة زماني وجود دارد .ظاهراً
مالهادی سبزواری و فالسفة پس از وی ،مالصدرا و فلسفهاش را شناساندهاند.
هزارجريبي در آثارش از استقراء و تمثیل استفاده نکرده بلکه فقط از قیاس
بهره گرفته است .در استفادة از قیاس نیز هیچگاه به نوع شکل قیاس اشاره
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نکرده و در قید و بند آن نبوده است كه بصورت كالسیک و خشک ،صغرا و
كبرا و نتیجه را ذكر كند .گاهي حد وسط را تکرار نکرده يا جملة كبرا را ذكر
نکرده است ،زيرا در مقام آموزش قیاس نبوده و كتابهای وی نیز دربارة منطق
و آموزش آن نیست ،بلکه هزارجريبي همچون متکلمان ديگر ،استدالل را بیان
كرده و گزارههای اعتقادی را اثبات كرده است.
در البالی آثار هزارجريبي ،اصطالحات فلسفي و منطقي مانند« :واجبالوجود»،
«ممکنالوجود»« ،تسلسل»« ،جوهر»« ،عرض»« ،متواتر»« ،حلول و اتحاد»« ،عقل
فعال»« ،هستيِ مطلق»« ،تناقض»« ،جسد مثالي»« ،تناسخ»« ،جنس»« ،فصل»،
«بسیط»« ،حواس باطنه»« ،وهم»« ،خیال»« ،مقوالت»« ،مرسل و غیرمرسل»،
«غني بالذات»« ،فاعل موجَب»« ،مادّه»« ،هیوال»« ،صورت»« ،قديم»« ،ازلي» ،و
«عقول عشره» بکار رفته كه بر عمق دانش وی در فلسفه داللت میکند.
اگر بپذيريم كه شاه اسماعیل صفوی در اولین سال حکومت (يعني
121ق) ،تشیع را رسمي كرده باشد ،از آن تاريخ تا زمان وفات هزارجريبي
( 5216ق) 121 ،سال فاصله است .طبیعي است كه در اين مدت ،معرفت
ديني مردم نسبت به تشیع رشد زيادی نداشته و بیان معارف اسالمي و ارتقا
سواد ديني ضرورت داشته است؛ بويژه آنکه قبل از به حکومت رسیدن شاه
اسماعیل ،مذهب رسمي در ايران تسنن بود .احتمال قريب به يقین ،دغدغة
معرفت ديني مردم ايران ،سبب شده بود دانشمنداني همچون شیخ حُرّ عاملي
( 5524ـ 5511ق) در سال  5211قمری و شیخ حسین عاملي (پدر شیخ
 541بهايي) در سال  162قمری به ايران هجرت كنند.
سادهنويسي يکي از نقاط قوت آثار هزارجريبي است .جهانبخش دربارة
توجه هزارجريبي به عوام و ارتقای معرفت ديني آنها در آثارش مینويسد:
«هزارجريبي بیشترينة آثار خود را بقصد انتفاع عموم به قلم آورده و بنوعي در
پي همگانيكردن معارف ديني ،بويژه آگاهیهای ضرور عقیدتي بوده است و
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اغلب كوشیده تا از راه ترجمه و تحرير ساده و همهفهم اخبار و احاديث مربوط
به موضوع بحثش ،اطالعات بايستة تودههای شیعي را در اختیار ايشان بنهد»
(جهانبخش .)11 :5115 ،بنظر میرسد او در همان هزارجريب به اهمیت
سادهنويسييي برده ،بنابرين با آنکه ساكن كربال بوده و توان عربينويسي
داشته ،بیشتر آثارش را به زبان فارسي و برای عموم مردم نگاشته است.
سؤال اصلي اينست كه رويکرد علمي در منظومه فکری هزارجريبي پیرامون
خداشناسي چیست؟ بنظر میرسد با توجه به لزوم تبیین آموزههای اعتقادی
برای خواص و عموم مردم ،بويژه فارسي زبانان ،هزارجريبي به براهین مختلف
اثبات وجود خدا و مسائل مهمي از صفات خدا كه شبهاتي پیرامونشان مطرح
میشد ،با روشهای عقلي و نقلي اشاره نموده و در اين رويکرد علمي ،وی بدقت
شبهات وارده را بررسي كرده و با روشهای مختلف به رد آنها پرداخته است.
برغم اهمیت آثار هزارجريبي ،هنوز اقدامي در شناسايي و تبیین آثار وی
صورت نگرفته و پژوهشهای مرتبط با انديشه و آثارش نیز محدودند .بنابرين،
انجام پژوهشي دربارة آثار و انديشة وی الزم بوده و میتواند برای محققان قابل
استفاده باشد.
پرداختن به اصول اعتقادی
«ايمانگرايي» ساحت دين را قلمروی میداند كه فعالیت عقالني در آن
كارآمد نیست .حامیان اين ديدگاه معتقدند كه متدينان نبايد بر اساس عقل،
باورهای ديني را بپذيرند بلکه بايد به آنها ايمان آورند .در مقابل اين ديدگاه541 ،

«عقلگرايي» اعتقادات ديني را قابل ارزيابي با معیارهای عقالني میداند و به
نوعي سازگاری بین دين و عقل معتقد است (سبحاني و محمدرضايي:5111 ،
 .)511اغلب انديشمندان شیعه ،از جمله هزارجريبي در دستة دوم جای
میگیرند و راه شناخت عقلي را در گزارههای ديني پذيرفتهاند.
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متکلم دو وظیفة اساسي بر عهده دارد :اثبات اصول عقايد و فروعات آن با
ادلة عقلي و نقلي در قالب برهان يا جدل و دفاع در برابر شبهات و نظرياتي كه
پايههای عقیدتي دين را نشانه گرفتهاند و در پي رسوخ به اذهان متدينان
هستند .در قسم دوم نیز مانند قسم اول ،وظیفة متکلم دفاع از دين در مقابل
هجمههاست .هزارجريبي در آثارش هر دو وظیفة متکلم را انجام داده است .او
در البالی نوشتههای خويش ،به فروعات كالمي نیز پرداخته است .مثالً :در
رسالة كنز الفوايد دربارة اين شبهه كه خداوند متعال نور است ،مینويسد:
«صانع عالم منزّه ازين است ،زيرا كه نور جسم است و از برای او جهت است و
حق عزوجل ازين لطیفتر و جلیلتر است و او خالق نور است» (نسخة خطي
كنز الفوايد) .در رسالة معارفاالئمه و رافعةالتوهم بر توحید در خالقیت ،توحید
در عبادت و توحید در رازقیت تأكید كرده است (نسخة خطي معارفاالئمه).
همچنین در رسالة منبّهالمغرورين برخي از نظريات فالسفه همچون انحصار فعل
خدا در عقل اول بر وجه ايجاب و فاعل موجَب دانستن خدا و قديم دانستن
هستي مانند آسمان و زمین را نقد كرده است .وی اين دو نظر را مخالف نصوص
قرآن و احاديث متواتره و اجماع خوانده و آن را كفر صريح دانسته است (نسخة
خطي منبِّهالمغرورين) .او در كتاب تذكرة الفتن بعضي از آيات و اخبار مشتمل
بر شقاوت و ضاللت پیشوايان كفر را برشمرده است.
هزارجريبي برخي از رسالههای خويش را در اثبات يک يا چند اصل از اصول
512

عقايد نگاشته است؛ بعنوان نمونه :ابواب احوال صاحب الزمان در سرگذشت امام
دوازدهم (ع)؛ اثبات الخالفة دربارة زندگي امیرالمؤمنین(ع) و معجزات و كرامات و

شهادت ايشان كه تالش میکند خالفت بالفصل ايشان را اثبات كند؛ افضلیت ائمه از
انبیاء در امامت؛ اقناعیه دربارة اصول عقايد؛ تذكرة االعجاز در نبوت و امامت؛ تذكرة
المعاد در زندگاني پس از مرگ و حساب و كتاب اعمال؛ توحیديه در خداشناسي؛
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جبر و اختیار در عدل الهي و فروعات آن؛ اثباتالصانع و اصول دين دربارة اصول
عقايد شیعه .رسالة اخیر دارای چهار باب است :باب اول در اثبات صانع عالم؛ باب
دوم در نبوت؛ باب سوم در امامت؛ باب چهارم در معاد .در اين رساله ،هزارجريبي با
قلمي ساده و عامپسند و بدور از اصطالحات تخصصي ،مباحث عقیدتي را بیان كرده
و در جایجای رساله و بتناسب ،برای استشهاد و مستدل كردن عقايد شیعه از آيات
قرآن و روايات معصومین(ع) استفاده كرده است.
هزارجريبي هنگام بیان نظريات علمي كالمي ،گاه مکتبهای ديگر كالمي ـ
مانند دو نحلة معروف اشاعره و معتزله و بسیار محدودتر ،برخي نحلههای ديگر
همچون مرجئه ـ را نقد كرده است .او در رسالة منبِّهالمغرورين ،بعد از بیان
برخي از معتقَدات مذهب اثناعشری دربارة توحید ،همچون :حي ،احد ،عادل،
حکیم و قادر علياالطالق بودن خدا و همچنین جوهر و عرض و مکانمند و
جهتدار نبودنش ،میگويد :گروه اشاعره در جمیع اينها مخالفت كرده است
(نسخة خطي منبِّهالمغرورين) .در جايي ديگر از همین رساله ،دربارة
خداشناسيِ اشاعره مینويسد« :گروه ثالثة مذكوره ،يعني حکما و اشاعره و
صوفیّه ،اعتماد به عقول ناقصة خود نمودند و خواستند كه بيارشاد و تلقین
صانع عالم و واسطههای او معرفت صانع عالم را بیابند .پس به اين سبب از
جادة مستقیمه بدر رفتهاند و كافر شدهاند» (همانجا).
فطری نبودن اسالمگرايي
فطری بودن خداشناسي غیر از فطری بودن دين اسالم است .هزارجريبي با 515

اولي موافق اما با دومي مخالف است (ابيجمهور.)11 :5421 ،
در بحث از فطری بودن دين اسالم ،هزارجريبي سه دلیل در رد حديث
«كل مولود يولد عليالفطرة انّما ابواه يهودانه و ينصّرانه و يمجّسانه» ذكر كرده
است« :اين گمانِ جاهالن غلط است به چندين سبب :اوّل آنکه اينها اخبار
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آحاد است و اخبار آحاد مفید علم و عمل نیست و دوّم آنکه اين حديث
معارض با عقل است و درايت مفید قطع است و روايت مفید ظنّ است و ظنّ
معادل قطع نیست» (نسخة خطي فوايد لطیفه).
او برای عوام ،ايمان ابتدايي در خداشناسي را كافي میداند .از نظر وی برای
حصول ايمان و مترتب شدن آثار آن ،احتیاج به يادگیری استداللهای پیچیده
نیست «و بالجمله عوام بلکه اكثر خواص را دلیل اجمالي كه از تفکر در غرايبِ
صنع الهي در آفاق و انفس ظاهر میگردد و حقتعالي در اكثر قرآن مجید اشاره
به آن فرموده ،كافي است» (نسخة خطي اثباتالصانع و اصول دين).
هزارجريبي در رسالة دعائم االسالم ،بطور مبسوط ،به مبحث اسالم و ايمان و
فوايد و بركات آنها پرداخته است؛ تعريف ايمان و بیان حدود و ثغور آن از مباحث
مهم در علم كالم و عقايد است .وی در رسالة فوايد لطیفه ايمان را چنین تعريف
میکند« :بدانکه ايمان اقرار است به زبان به آنچه كه حضرت رسول (ص) از جانب
خدا آورده است ...و به دل اعتقاد كند و به اعضا و جوارح آنها را عمل نمايد و به
عقل آنها را تعقّل نمايد» (نسخة خطي فوايد لطیفه) .در تعريف فوق انديشهورزی
در اصول عقايد و داشتن جهانبیني مناسب ،از شرايط ايمان معرفي شده است.
هزارجريبي ايمان را به تصديق به جنان و اقرار به زبان و عمل با اعضا و جوارح
تعريف و تفسیر كرده و هر سه را حادث و اصل را بر عدم وجود آنها دانسته است.
اين تعريف از ايمان عیناً مانند حديثي است كه به اِسناد امام رضا (ع) از پیامبر
اكرم (ص) نقل شده است« :و بإسناده قال رسول اللَّه :الْإيمان إقرار باللّسان و
 512معرفة بالقلب و عمل باألَركان» (صحيفة االمام الرضا (ع).)42 :
فیض كاشاني در تعريف ايمان ،بطور اجمال گفته است« :االيمان الکامل
الخالص المنتهي تمامه هو التسلیم هلل تعالى و التصديق بجمیع ما جاء به
النبي» (فیض كاشانى)11/4 :5426 ،؛ ايمان كامل خالص عبارتست از تسلیم
شدن به خداوند متعال و تصديق تمامي آنچه پیامبر(ص) آورده است .تعريفي
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كه هزارجريبي از ايمان بدست داده ،شبیه تعريف فیض كاشاني است ،با اين
تفاوت كه هزارجريبي آن را تفصیل داده است.
ورود در براهین اثبات وجود خدا
مباحث توحید و فروعات آن در معرفتشناسي ،از نوع ادراک عقلي نظری
است (سبحاني 61 :5116 ،ـ  .)66در تقسیمبندی كلي ،خداشناسي بر دو
قسم است :الف) خداشناسي بطريق علم حصولي و با وساطت مفاهیم ذهني،
مانند برهان نظم ،برهان امکان و برهان حدوث؛ ب) خداشناسي بطريق علم
حضوری و با شهود ،مانند برهان فطرت .مالصدرا استداللِ عقلي را نسبت به
علم حضوری ،برخوردار از معرفت ضعیفتر خوانده است:
فالعلم بها اِمّا ان يکون بالمشاهدة الحضورية او باالستدالل علیها بآثارها و
لوازمها فالتعرف بها الّا معرفة ضعيفة (مالصدرا.)12/5 :5115،

علم حصولي ،حضورِ صورتِ شيء نزد عالم است (حصول صورة الشيء لدی
العقل) و در آن ،وجود علمي معلوم با وجود عیني آن متفاوت است .اين علم ،به
تصورات و تصديقات تقسیم میشود اما علم حضوری ،حضور خود معلوم بوده و در
آن ،وجود علمي معلوم با وجود عیني آن يکي است (مظفّر 52 :5116 ،ـ .)1
برخي صاحبنظران ،گرايش به دين و خدا را از ويژگیهای رواني انسان دانسته و
آن را حس مذهبي يا عاطفة ديني نامیدهاند (مصباح يزدی.)41 :5111 ،
511

براهین اثباتي وجود خدا
 .1برهان امکان

از براهین متقن و مشهور در اثبات خداوند متعال ،برهان امکان است .اين
برهان نسبت به برهان نظم پیچیدهتر است ولي نسبت به بسیاری از براهین
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ديگر سادهتر .اين برهان بر مبنای استحالة تسلسل است و تقريری از آن «اسد
البراهین» (با تشديد دال بمعنای محکمترين و بدون تشديد بمعنای
شیرينترين) نام گرفته است (مالصدرا541/2 :5115 ،؛ طباطبايي ،بیتا.)11 :
هزارجريبي از اين برهان نیز در اثبات وجود خدا استفاده كرده است .او در
تقرير برهان امکان گرچه از اصطالحات مشهور و جاافتادة «واجبالوجود» و
«ممکنالوجود» استفاده نکرده ،اما تعاريف و ويژگیهای آنها را بیان كرده است.
هزارجريبي در بحث از «غُالت» ،ادلة نقلي بسیاری از آيات و روايات در نقد
آنها آورده و از استدالل عقلي نیز استفاده كرده است .او با تقريری حسابشده
از برهان امکان ،برخي از ادعاهای غالیان را باطل كرده است .در ذيل متني از
هزارجريبي ميآيد؛ در ابتدای اين متن با تقريری نو و جديد از برهان امکان،
خلقكردن و روزیدادن توسط غیرخداوند متعال نفي شده است و در انتهای
متن ،دو دلیل نقلي ،يکي قرآني و ديگر روايي ،در نقد تفکر غالیانه آورده شده
است:
بدانكه عقل هر عاقلي حکم میکند كه موجودی كه در عالَم هست از
دو قسم بیرون نیست :يا موجوديست كه هرگز برايش نیستي متصوّر
[نیست] و وجود او همیشه بوده است و هست و خواهد بود كه آن
صانع عالَم است ،يا آنکه موجوديست كه بودن و نبودنِ او هر دو
بمقتضایِ عقل ،رواست ،پس آن مخلوق است .و آن موجودی كه
هرگز نیستي بر او راه ندارد ،آن خالقِ جمیع مخلوقین است كه
514

جمیع خاليق ،از ذیروح و غیر ذیروح و مکان ،همه را از عدم بوجود
آورده است .او متّصف است بحسب ذات به جمیع كمال ،يعني
هیچگونه شائبة عجز و نقص در او نیست؛ يعني صانعتعالي آنست كه
او قادر است بر جمیع ممکنات و بر جمیع كارها و هر كاری كه
خواسته باشد وجود آن شيء را كه آن كار صالح است برای نظام
عالَم ،در همانوقت آن كار بمحضِ مشیّت جناب باریتعالي واقع
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میشود .حاصل آنست كه شأن باریتعالي آنست كه او بر جمیع كارها
قادر است و به هر چیز عالم و دانا است و شأن مخلوق عجز و نقص و
جهل است .پس ،هر كمال و نیکي كه در غیر خالق است ،يا از خالق
است يا به توفیق و ياری و عطا و اعانت خالق است ،و لهذا هر كمال
از علم و عقل و خوارق عادتِ خلق مانند معجزه و نحو آن كه در
نیکان مانند انبیا و اوصیا(ص) ديده شود ،عقل داللت میکند كه آن
امر از صانع عالَم است؛ چه معلوم است كه شأن مخلوق عجز است.
پس خلق كردن ارواح و اجسام مختص ذات باریتعالي است؛ بلکه
اعراضي كه از غیرمخلوقین صادر میگردد ـ مانند باد و باران و مانند
اينها ـ از خداوند عالَم است ،و كارهای بندگان از بندگان آنچه خیر
است به توفیق الهي است ،و آنچه شر است به خذالن الهي است ،و
آن افعال تکوين بندگان است يعني به اراده و اختیار و اكتساب ايشان
از ايشان صادر میگردد ،و آن افعال تقدير خداست به اين معني كه
آلت آن افعال از حقتعالي است .و چون اين را دانستي بدان كه
هرچه در عالَم موجود میگردد از اجسام و نحو اينها اصل يعني
بحسب عقل ،بايد كه آن كار خدا باشد .و از داليل عقل و نقل ظاهر
است كه خالقیّت و رازقیّت و زنده گردانیدن و نحو اينها ،كار صانع
عالم است .مخلوق را بر اين امور صنع كاری نیست.
چنانکه حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دعای كمیل فرمود« :يَا مَن بَدَأ
خَلقي وَ ذِكری [و تَربِیَتي] و بِرِّی وَ تَغذِيَتي» (يعني ای آن كسي كه
ابتدا كردی خلق كردن مرا و ذكر مرا و موجود گردانیدن مرا و نیکي

511

كردن به من و روزی و غذا دادن مرا؛ و حق عَزَّ شأنه در كالم مجید
میفرمايد« :نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعیشَتَهُمْ فِي الْحَیوةِ الدُّنْیا»
(زخرف)12/؛ يعني ما تقسیم كرديم روزی بندگان را در حیات دنیا.
(نسخة خطي كاشف الغُلُوّ و هادی أهل العُلُوّ).
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استفاده از برهان امکان در اثبات وجود خداوند متعال كار نو و تازهيي
نیست .اما پیوند برهان امکان به انديشة اهل غلو ،نوآوری بوده و اولینبار
توسط هزارجريبي انجام شده است.
 .2برهان نظم

هزارجريبي در مواضع متعددی از مکتوباتش ،از برهان نظم برای اثبات
وجود خداوند متعال استفاده كرده و برای تنبهدادن خوانندگان به نظم
شگفتانگیز جهان آفاقي و جهان انفسي ،مثالهای بسیاری مطرح كرده است.
برهان نظم برخالف براهین ديگری همچون برهان امکان و برهان حركت،
صرفاً وجود خداوند متعال را اثبات نمیکند بلکه از شدت نظم موجود در جهان
هستي ،برخي صفات الهي مانند :علم ،قدرت و تدبیر نیز اثبات میشود.
هزارجريبي به اين مطلب توجه داشته و اوصاف الهي را نیز بر همین مبنا اثبات
كرده است .او بعد از شمردن برخي از مصاديق نظم موجود در هستي ،نتیجه
میگیرد كه نظم ،ناظمي دارد قادر ،عالم ،مريد و . ...هزارجريبي در بیان برهان
نظم ،بصورت ضمني به آية «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاج» (انسان )2 /و با
صراحت به آية «إِنَّ في خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفِ اللَّیلِ وَ النَّهارِ وَ
الْفُلْکِ الَّتِي تَجْری فِي الْبَحْرِ بِما ينْفَعُ النَّاسَ وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ
فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِیها مِنْ كلِّ دابَّةٍ وَ تَصْريفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ
الْمُسَخَّرِ بَینَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يعْقِلُون» (بقره )564 /اشاره كرده
 516است (نسخة خطي منبِّهالمغرورين).
او در ابتدای رسالة منبِّهالمغرورين ،بعد از ذكر يک مقدمه ،در اثبات اصل وجود
خداوند ،بدون تصريح بعنوان برهان نظم ،از اين برهان استفاده كرده و به ذكر
آيات ،نشانهها ،و نظم در آفاق و انفس میپردازد .همچنین وی در ابتدای رسالة

اثبات الصانع و اصول دين در ارتباط با برهان نظم ،روايتي را از كتاب معانياألخبار
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ابنبابويه نقل میکند :از حضرت امیرالمؤمنین(ع) نقل شده كه از حضرت سؤال
شد از اثبات صانع عالم ،در جواب فرمودند« :البعرة تدل على البعیر و الرّوثة تدلّ
على الحمیر و آثار القدم تدلّ على المسیر فهیکل علوی بهذه اللّطافة و مركز سفلي
بهذه الکثافة كیف ال يدالن على اللّطیفِ الخبیر» (مجلسى)11 /1 :5455 ،؛ يعني
هرگاه آثار مخلوقات مانند چهارپايان داللت بر وجود آنها كند و اثر قدم داللت كند
بر گذشتن صاحب قدم ،پس آسمان بلند به اين لطافت و زمین در زير پاها با اين
هیئت ،چگونه داللت نکند بر خالق علیم.
هزارجريبي از استقراء اصطالحي ،چه ناقص و چه تام ،استفاده نکرده اما از
استقراء لغوی بهره گرفته است؛ مثالً هنگامي كه برای اثبات وجود خداوند
متعال از برهان نظم استفاده كرده ،در اثبات صغرا (عالَم هستي نظم دارد)
مصاديق نظم موجود در جهان هستي را بصورت ناقص استقراء كرده و
برشمرده است .سپس كبرا (هر نظمي ناظمي دارد) را ذكر نکرده و بیکباره بعد
از ذكر صغرا ،به نتیجهگیری پرداخته و وجود خداوند متعال و بسیاری از
صفات ذاتي را اثبات كرده است.
بنابرين ،نفسِ شناخت حسي برای هزارجريبي موضوعیت ندارد بلکه او
شناخت حسي را نردباني قرار میدهد تا بتواند صعود كند.
چون به مطلوبت رسیدى اى ملیح

شد طلبكارى علم اكنون قبیح

چـون شـدى بر بامهـاى آسمـان

سـرد باشـد جستجـوى نردبـان
(مولوی511 )111 :5111 ،

در واقع هزارجريبي از اطالعات بدست آمده از شناخت حسي ،در بیان و
اثبات گزارههای كالمي (اصول عقايد شیعه و فروعات آن) استفاده میکند ،زيرا
دادههای شناخت حسي قابلیت آن را دارد كه در علوم عقلي بکار گرفته شود؛
مانند بیان مصاديق نظم موجود در جهان برای پيريزی برهان نظم .با مشاهدة
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نظم و انتظام در جهان آفاق و انفس به اين نتیجه میرسیم كه جهان هستي
منظم است .اين گزارهيي كه از راه محسوسات و تجربه بدست آمده است،
صغرای قیاس قرار گرفته و بهمراه كبرايي عقلي ،برهان نظم را تشکیل میدهد
كه برای اثبات وجود خداوند متعال در علم كالم و فلسفه كاربرد دارد:
جهان هستي ناظمي دارد.
(نتیجة قیاس كه از طريق حذف حد وسط بهدست آمده است)

هر نظمي ،ناظمي دارد؛
(كبرای قیاس كه حکمي عقلي است زيرا وجود نظم بدون ناظم ممتنع است)

جهان هستي نظم دارد؛
(صغرای قیاس كه از راه محسوسات بهدست آمده است)

در واقع برهان نظم بر يک پیشفرض استوار است و آن عبارتست از :نظم موجود
در جهان هستي و وجود رابطة علي و معلولي بین پديدهها .خواجه نصیرالدين
طوسي در كتاب ارزشمند تجريد االعتقاد با واژة «اِحکام» ـ بمعنای ثابت و استوار
بودن مخلوقات الهيـ صفت علم را برای خداوند متعال اثبات كرده است؛ «و
اإلحکام و التّجرّد و استناد كلّ شىء إلیه دالئل العلم» (طوسي.)512 :5421 ،
511

 .3برهان فطرت
از داليل ديگری كه هزارجريبي در اثبات وجود خداوند متعال آورده ،برهان فطرت
است .او خداشناسي را همچون میل به خداپرستي ،از امور فطری دانسته است:
بلکه علم به وجود صانع عالم بديهي است و همة عقول بر آن مفطور
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است ،چنانکه حقتعالي فرمود كه اگر از كافران سؤال كني كه كي
آفريده آسمانها و زمین را ،هرآينه گويند كه خدا آفريده است و باز
فرموده است« :أَ فِي اللَّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» (ابراهیم)52 /؛
آيا در خدا شکّي هست ،آفرينندة آسمانها و زمین را .و ايضاً فرموده
است كه حق فطرت خداست كه مردم را بر آن مفطور و مخلوق
گردانیده است (روم )12 /و لهذا پیغمبران كه مبعوث گرديدهاند مردم
را به توحید و يگانهپرستي و گفتن كلمة ال الهَ الّا اللّه امر نمودند نه
اقرار به صانع .و منبّه بر اين معني آنست كه همة خلق در وقت الجا و
اضطرار كه دست ايشان از وسايل ظاهره كوتاه میگردد ،البته پناه به
صانع خود میبرند و اقرار مینمايند كه خداوند يگانه دارند (نسخة
خطي اثباتالصانع و اصول دين).

ممکن است افراد بخاطر مشاغل فکری بسیار و غوطهور شدن در دنیا و ماديات ،از
خداوند غافل شوند و توجهي به فطرت خويش نکنند .هزارجريبي در انتهای متن فوق،
برای اثبات خداشناسي فطری ،به مسئلة وجود مشکالت و قطع امید از علل و اسباب
ظاهری اشاره میکند؛ تجربه ثابت كرده است كه اگر كسي در اين حالت قرار گیرد،
ناخودآگاه متوجه خالق خويش شده و از وی استمداد میطلبد .او در رسالة اقناعیه،
اثبات خدا را بديهي و فطریِ خلق دانسته ،بنحوی كه احتیاج به دلیل نیست ،سپس
در بیان دلیل بر اين مدعا ،از نظم جهان و مخلوقات الهي استفاده كرده است .بنظر
میرسد وی بین برهان فطرت و برهان نظم خلط كرده ،زيرا آنچه فطری و بديهي است
برهان فطرت است .برهان نظم مانند برهان حدوث و بسیاری از براهین ديگر ،از نوع
علم حصولي است نه حضوری و از اينرو بديهي نیست (نسخة خطي رسالة اقناعیه).
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صفات خدا
 .1صفات ذات و صفات فعل

تقسیمبنديهای مختلفي برای صفات خداوند متعال صورت گرفته است .يکي از
علي قنبريان ،عباس بخشندهبالي؛ جايگاه و زمانة مالمحمد كاظم هزار جريبي در تاريخ علوم عقلي ...
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آنها ،تقسیم صفات الهي به ذاتیه و فعلیه است؛ صفات ذاتي مانند حیات ،علم و
قدرت و صفات فعلي همچون خالقیت و رازقیت .تعريف مشهور بین متکلمان از اين
دو نوع صفت اين است :مقصود از صفات ذاتى آن است كه ذات خداوند به آن
متصّف میشود و مقصود از صفات فعل آن است كه ذات خداوند بلحاظ صدور برخى
كارها از او ،مثل خالقیت ،رازقیّت و امثال آن ،از صفاتى كه از فعل الهى انتزاع
میگردد ،به آن صفات موصوف میشود؛ به اين عنوان كه جهان را آفريده است،
«خالق» است و به اين سبب كه به مردم روزى میدهد «رازق» (محمدى
رىشهرى41/1 :5116 ،؛ مصباح يزدی61 :5111 ،؛ سبحانى.)64 :5116 ،
تعريفي كه هزارجريبي از صفات ذات و صفات فعل ارائه میکند ،غیر از تعريف
مشهور است و تعريفي دقیق بوده و بقول معروف ،جامع افراد و مانع اغیار است:
صفاتي كه از برای حق تعالي هست بر دو قسم هست .بعضي از
آن ،صفات ذاتند و بعضي از آن صفاتِ فعل .پس هر صفاتي كه
نقیض آن را نسبت به ذات باریتعالي دهي كفر الزم آيد ،آن
صفات ذات است و هر صفتي كه اسناد نقیض آن نسبت به
باریتعالي مستلزم كفر نیست ،آن صفت فعل است .اوّل ،مانند
علم و قدرت و حیات و نحو آنهاست و دوّم ،مانند خالق و رزاق
بودن ،زيرا كه اگر كسي گويد كه وقتي از اوقات العیاذ باللّه حق
تعالي عالم نبوده ،اين مستلزم جهل صانع عالَم خواهد بود و كفر
است .چنین است نقیض قدرت كه عجز باشد و نقیض حیات [كه]
مرگ و زوال باشد ،اما اگر كسي گويد كه خداوند عالم وقتي از
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اوقات خالق و رازق نبوده ،مستلزم كفر نیست ،زيرا كه پیش از
خلق عالَم ،خالق و رازق نبوده[ ،و نیز] اكنون الحال زيد معدوم را
خلق نکرده است و روزی نداده است (هزارجريبي.)11 :5111 ،
 .2صفات كمالیه
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هزارجريبي در رسالة اثباتالصانع و اصول دين ،برخالف ممکنات ،صفات
كمالیة الهي را عین ذات خدا دانسته كه ذات خداوند قائممقام جمیع صفات
است و به غیر ذاتِ مقدّسِ بسیطِ مطلق ،چیزی نیست .او در اثبات اين مدعا از
دلیل عقليِ بطالن تعدد قدما استفاده كرده است:
زيرا كه اگر صفتي زائد بر ذات باشد ،يا قديم خواهد بود يا حادث
و هر دو محال است؛ زيرا كه اگر قديم باشد ،تعدّد قدما الزم آيد و
قديمي به غیر خدا نمیباشد .پس آن نیز خدای ديگر خواهد بود .و
اگر حادث باشد ،الزم آيد كه جناب مقدّس باریتعالي محل
حوادث بوده باشد و آن محال است ...و ايضاً الزم آيد كه حقتعالي
در كمال خود محتاج به غیر باشد و آن مستلزم نقص و عجز است
(همو5116 ،الف.)21 :

وی اشاعره را از اين جهت كه قائل به قديم بودن صفات كمالیه (مانند علم
و قدرت) هستند ،مذمت میکند .از نظر هزارجريبي اين نظر تالي فاسدی چون
محتاج بودن خدا دارد ،پس خداوند از جمیعِ جهات كامل است (همانجا).
از مصاديق صفات كمالیه« ،قدرت» است .قدرت خداوند متعال نامحدود
است و در آيات و روايات آمده است كه خدا بر هر كاری قادر است .دربارة
قدرت الهي شبههيي مطرح است :برخي از امور از مصاديق اجتماع نقیضین
بوده و ناشدني هستند ،پس قدرت خداوند نامحدود نیست زيرا خدا نمیتواند
اين قبیل امور را انجام دهد .دفع شبهه اينگونه است :برخي از امور محال
عقلي هستند .محال عقلي آن است كه از نظر عقل ،وقوع چیزی ممتنع باشد 565

ـ مانند شريکالباری يا اجتماع نقیضین ـ و قدرت خداوند به محال عقلي
تعلق نمیگیرد.
خواجه نصیرالدين طوسي نیز در تعلق قدرت خداوند متعال به اين مطلب
توجه داشته و از اصطالح «امکان» در تعلق قدرت الهي استفاده كرده است:
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«بدان كه خداى تعالى قادر است بر همة ممکنات ،زيرا آنچه سبب تعلق قدرت
اوست به ممکنات امکان است ،يعنى ممکن بودن ممکنات و امکان مشترک
است در همة ممکنات .پس قدرت خداى تعالى به همة ممکنات تعلق گیرد»
(طوسى .)141 :5111 ،هزارجريبي در برخي از آثار كالمي خويش به اين
شبهه اشاره كرده و همانند خواجه نصیرالدين طوسي به آن جواب داده است.
از نمونههای ديگر تعلق قدرت خداوند به محال ،رؤيت خداوند متعال است.
هزارجريبي در رسالة مناظرة امام صادق(ع) با زنديق ،دربارة رؤيت خداوند
متعال در سؤال زنديق و پاسخ امام صادق(ع) چنین آورده است« :زنديق گفت
آيا او قادر نبود كه خود را از برای ايشان اظهار نمايد تا آنکه او را بینند و از
روی يقین او را عبادت كنند؟ حضرت فرمود كه از برای اين سخن تو كه ظاهر
گردد تا توانند او را ببینند ،محال است و سخن محال جواب ندارد زيرا كه
قدرت بر محال تعلّق نمیگیرد» (هزارجريبي5116 ،ب .)51 :امام صادق(ع) با
اين پاسخ خويش ،به شبههيي در باب «قدرت مطلق» خداوند نیز پاسخ داده
است .جواب خواجه نصیرالدين طوسي به شبهة عمومیت قدرت الهي ،همانند
جواب امام صادق (ع) است ،با بیاني متفاوت .بعید نیست خواجه نصیر در
جواب دادن به شبهات از روايات الگو گرفته باشد.
هزارجريبي به فالسفه اشکال میکند كه قدرت خداوند متعال را محدود
كردهاند ،زيرا گفتهاند خداوند از جمیع جهات بسیط است و فقط عقل اول را
خلق كرده است:
562

خداوند عالم در تمام قرآن میفرمايد كه اللّهجلّشأنه بر همه چیز
قادر است .فالسفه میگويند كه خدا هیچچیز خلق نکرده است مگر
عقل اوّل و آن نیز بر سبیل ايجاب و اضطرار ازو صادر گرديده
است ،بنحوی كه قادر بر ترک نبود؛ چنانکه سابقاً ذكر كرديم كه
اين گروهِ گمراه ،ذات حقتعالي را تشبیه به آب و آتش كردند كه
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اينها بسیطند و از بسیط زياده بر يک فعل صادر نمیگردد؛ چنانکه
ماني به اين گمان باطل به دو قديم قائل شده است كه يکي نور و
ديگری ظلمت [است] (نسخة خطي منبِّهالمغرورين).

هزارجريبي كالم فالسفه را بخوبي درک نکرده است .اين نظريه و سخن فیلسوفان،
طبق قاعدة معروف «انّ الواحد ال يصدر عنه اال الواحد» (مالصدرا)112 /2 :5115 ،
است و اين قاعده در جای خود ثابت شده است .عالمة طباطبايي فصلي از كتاب
نهايةالحکمة را به تبیین و اثبات قاعدة الواحد اختصاص داده و در بحث از اين قاعده به
شبهة محدود شدن خالقیت الهي توجه داشته و به آن چنین پاسخ داده است:
فالقدرة المطلقة على إطالقها ،و كلّ موجود معلول له تعالى بالواسطة ،أو
معلول معلوله ،و معلول المعلول معلول حقيقة» (طباطبايي.)566 :5111 ،

پس قدرت مطلق الهى بر اطالق خود باقى است و هر موجود يا بدون
واسطه معلول خداوند است يا [با واسطه معلول اوست؛ يعنى] معلولِ معلول
اوست و معلولِ معلولِ يک شىء واقعاً و حقیقتاً معلول آن شىء است .غالمرضا
فیاضي در شرح اين فراز از نهاية الحکمة میگويد اين مطلب بر مبنای مکتب
مشاء صحیح است اما از نظر مکتب حکمت متعالیه و تابعانش ،مانند عالمة
طباطبايي ،تمامي موجودات بالواسطه معلول خداوند بوده و خداوند متعال
فاعل قريب آنهاست (فیاضي.)641/1 :5116 ،
هزارجريبي قاعدة «انّ الواحد ال يصدر عنه اال الواحد» را نپذيرفته زيرا لوازم
اين نظريه را از كفريات میداند .به نظر وی قائل شدن به اين نظريه ،نتايج
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نادرستي همچون نفي اسماء الهي ،نفي ارسالِ رسل و نفي ثواب و عقاب از
سوی خدا را در پي دارد .اما اين تالیهای باطل ،هیچکدام به اين نظريه تعلق
ندارد .زيرا مصدر تمامي امور ،خداوند متعال است؛ بیواسطه يا باواسطه.
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از مصاديق ديگر صفات كمالیه ،علم است .هزارجريبي نظر حکما را مبني
بر اينکه «خداوند به همة جزئیاتي كه جاری میشود میان اشخاص خلق،
احاطه دارد» ،از كفريات دانسته و علم خداوند را محدود كرده است؛ شايد

برای گريز از مسئلة جبر ،اما پاسخي به نظرية حکما نداده است (نسخة خطي
منبِّهالمغرورين).
 .3توقیفي دانستن اسماءاللّه

دربارة اسماءاللّه و اطالق آن بر خداوند متعال ،دانشمندان اسالمي دو
دستهاند :دستهيي قائل به توقیفي بودن اسماء الهي هستند .از نظر اين دسته
فقط اسمائي را میتوان بر خداوند متعال اطالق كرد كه در متن قرآن ،ادعیه،
زيارتنامهها و روايات وارد شده است .دستة ديگر تجويز میکنند كه میتوان غیر
از اسماء منصوص در متون ديني ،اسماء ديگر را نیز دربارة خداوند متعال بکار
برد و خداوند را با آنها خواند؛ مانند :واجبالوجود.
هزارجريبي از دستة اول بوده و قائل به توقیفي بودن اسماء الهي است و بر اين
مبنا به نقد فالسفه پرداخته است« :يکي از سخناني كه گفتهاند آنست كه صانع

عالم را واجبالوجود نامیدهاند با آنکه اسماءاللّه توفیقي است ،يعني هر آنچه در قرآن
و در اخبار و در دعاهای مأثوره برای باریتعاليشأنه وارد شده ،نامیدن حقّتعالي به
آن جايز است و هرچه كه وارد نشده نامیدن به آن نام جايز نیست» (همانجا).
 .1ارادة الهي و اختیار انسان
564

از مسائل مهم كالمي كه داخل در مبحث عدالت است ،بحث از جبر و
اختیار است .اشاعره و معتزله در اين مسئله ،راه افراط و تفريط پیموده و از
حقیقت كه حدوسط است ،دور افتادهاند .اشاعره قائل به جبر شدند و معتزله
قائل به تفويض .اما شیعه بپیروی از ائمه (ع) ،طريق وسط را كه امربیناالمرين
باشد ،برگزيد .هزارجريبي در آثارش اغلب به نقد جبر پرداخته و بسیار كمتر
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به تفويض اشاره كرده است .او هر دو گروه را بر خطا دانسته و بخاطر توالي
نادرست نظريهشان ،آنها را كافر دانسته است.
مسئلة جبر و اختیار و اثبات مختار بودن انسانها در افعالشان بقدری برای
هزارجريبي ارزش داشته كه چندين مرتبه در آثار مختلفش تأكید كرده است
كه «خالق همهچیز غیر از افعال انسانها خداست» و در اينباره كتابي مستقل با
عنوان جبر و اختیار /عدلیه نیز نگاشته است .اين رساله به زبان فارسي است و
نسخة خطي آن ،در كتابخانة طبسي (قم) بشمارة  622/2نگهداری میشود.
الف) نقد مسلک جبر

اعتقاد به جبر و سلب مسئولیت از انسان ،نتايج و توالي فاسد بسیاری
بهمراه دارد؛ مانند :بیمعنا شدن معاد (بهشت و جهنم) و بیفايده شدن اخالق و
خودسازی ،زيرا اگر انسانها مختار نباشند ،نمیتوان آنها را اخالقاً مسئول
اعمالشان دانست و اگر اخالقاً نتوان آنان را مسئول اعمالشان دانست ،موضوع
اخالق بیمعنا میشود (پالمر .)211 :5111 ،برای درامانماندن از چنین توالي
فاسدی ،هزارجريبي تأكید میکند كه خالق همهچیز به غیر افعال بندگان،
خداست (نسخة خطي اثبات الصانع و اصول دين).
هزارجريبي در نقد ديدگاه اشاعره چنین آورده است« :و شبیه است به
سخنان بيپاية اشاعره كه میگويند :جايز است كه حقتعالي كارهای عبث و
بیفايده كه مُنافي حکمت است بجا آورد و كفر و معاصي و قبايح را بياراده و
اختیار عباد بر دست و زبان و ساير اعضا و جوارح ايشان جاری میگرداند561 .

اِسناد چنین چیزها نسبت به ذات باریتعالي هیچگونه روا نیست ،نه بحسب
عقل و نه بحسب نقل .تَعالَي اهللُ عمّا يقولُ الظّالمون عُلُوًّا كَبیرًا» (همانجا) .او
در رسالة عدلیه ،جبر را از انسانها منتفي دانسته و اختیار را برای انسانها اثبات
كرده است و از اين طريق اثبات كرده كه خداوند متعال ظالم نیست و ظلم بر
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بندگان نمیکند:
بدان كه حق سبحانه و تعالي ظلم بر بندگان نمیکند و دلیل بر اين،
بعد از عقل قاطع كه باعثِ ظلم ،جهل و احتیاج است و آنها بر صانع
عالم روا نیست ،نصوص صريحة قرآني است ،زيرا كه حقتعالي در
بسیاری از سورههای قرآن نفي ظلم خود را نسبت به بندگان خود
ياد

نمود()5

و اخبار متکاثره در اين باب وارده شده است؛ چنانکه

ابنبابويه در كتاب خصال ( )211 :5162به سند معتبر ،از حريز
روايت كرده است كه گفت :حضرت امام جعفر صادق (ع) فرموده
است كه مردم در قدَر بر سه قسمند :مردی هست كه گمان میکند
اينکه خدای عزّوجل مردم را جبر كرده است بر معاصي .يعني خلق
نمیتوانند كه معصیت نکنند .اين كس اِسناد ظلم به خدای عزّوجل
داد[ه است] در حکم او و چنین كس كافر است .و مردی هست كه
گمان میکند امر واگذاشته شد بسوی خلق و اينكس سُست
گردانید سلطنت و پادشاهي الهي را ،پس او نیز كافر است .و مردی
هست كه میگويد خدای عزّوجلّ تکلیف كرد بندگان را به آن چیزی
كه طاقت دارند و تکلیف نکرد ايشان را به چیزی كه طاقت ندارند.
پس وقتي كه كار نیک كنند خدا را حمد میکنند و وقتي كه كار بد
میکنند استغفار میکنند .پس اين مُسلِم است و به حق رسیده است
(هزارجريبي 15 :5114 ،ـ .)12

در عبارات فوق ،هزارجريبي با استدالل بر روايتي ،در مقام اثبات اختیار
 566برای انسانها و نفي ظلم از خداوند متعال است .او از اصطالح «اخبار متکاثره»
استفاده كرده است ،زيرا به ويژگيِ «ظنيالصدور» بودن روايات توجه دارد ،از
اينرو برای آنکه به كالم خويش استحکام بخشد از اصطالح فوق استفاده كرده
تا تنبّه دهد كه گفتارش معلَّل به خبر واحد نیست بلکه پشتوانة ادعايش
احاديث بسیاری است كه خانوادهيي حديثي تشکیل دادهاند و در حد تواتر
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معنوی هستند.
عالوة بر اشعريها ،هزارجريبي مسئلة جبر و توالي فاسد آن را به فالسفه
نسبت داده و يکي از نظريات كفرآمیز آنها خوانده است .البته دربارة اشعريها
میگويد :آنها بخاطر قائل شدن به قدرت نامحدود خدا قائل به جبر شدهاند و
افعال بندگان را فعل خدا دانستهاند اما دربارة فالسفه میگويد آنها انسانها را
فاعل موجَب میدانند:
يکي از اعتقادات باطلة ايشان (فالسفه) اينست كه بنده فاعل
موجَب است ،يعني در فعل خود مضطرّ است ،به اين معني كه هر
كاری كه میکند نمیتواند كه آن را نکند و آنچه را كه نمیکند
نمی تواند آن را بکند و گفتند با اين قول عذاب كردن خدا كفّار و
فجّار را چه معني دارد؟ و جواب گفتند كه اين شرّ قلیل است بر
آنچه مترتّب میشود بر آن از خیر كثیر ،زيرا كه اين عذاب باعث
میشود بر منع مکلّفین از بسیاری معاصي و فساد و ايضاً گفتهاند
كه اين عذاب ثمرات افعال قبیحه است و خاصیت و تأثیر آنست
چنانکه سموم قاتلة هالكت است و مآل كالم ايشان آنست كه
حقّتعالي كفّار و فجّار را مضطرّ گردانیده است در كفر و فجور
آنگاه ايشان را عذاب میکند به آتشي كه هرگز خاموش نمیشود و
از اين سخن ايشان الزم ميآيد كه صانع عالم ظلم كند و دروغ
گويد زيرا كه خود فرموده است كه او ظلم بر بندگان نمیکند و
هرچه بر گروه جبريّه الزم ميآيد از اِسناد ظلم و قبح و تکلیف
561

مااليطاق ،بر ايشان الزم ميآيد (نسخة خطي منبِّهالمغرورين).

هزارجريبي به فرازهايي از كتاب الهينامه اشاره كرده و نويسندة آن را از
قائالن به جبر معرفي كرده است« :در كتاب الهينامه مذهب جبری كه داشت
اظهار نمود و گفت :الهي گفتي بکن و نگذاشتي و گفتي مکن آنگاه مرا بر آن
داشتي .الهي اگر ابلیس آدم را بد آموخت ،گندم كه روزی او بود به او خورانید.
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الهي چون آن كني كه خود خواهي .پس ،ازين مفلس چه خواهي» (همانجا).
ب) اثبات امر بین االمرين

هزارجريبي بعد از نقد جبر و تفويض ،به تبیین و تفسیر و اثبات نظرية شیعه
در مبحث اختیار انسان پرداخته است؛ نظريهيي كه در لسان ائمه به
«امربیناالمرين» شهرت يافته است .او برای مصون ماندن از جبر و تفويض و
اثبات عدالت خداوند متعال در ثواب دادن به مطیع و عذاب كردن عاصي
مینويسد:
بايد دانست كه عدل الهي به افعال عباد تعلّق میگیرد ،زيرا كه
مطیعان را مُزد و ثواب میدهد و عاصیان را به عدل عذاب میکند و
اين استحقاقِ مکلّف ثواب يا عقاب را ،برای آن است كه مکلّف
افعال را به اراده و اختیار خود بجا ميآورد و تقدير آنها كه علم به
وقوع و مقدار و زمان و طول و عرض آن و قُوی و آالت آن افعال
باشد ،از خدا است و اراده و اختیار و صُدور آن از بنده است .ولهذا
افعال عباد فعل تقديری خدا است و تکويني بنده است و بنده
مثاب و معاقب میگردد به اراده و اختیار و صدور آن .و جماعتي از
اهل سنّت كه ايشان را اشعری گويند ،افعال عباد را فعل صانع
عالم میدانند العیاذ باللّه و بنده را آلت میدانند و میگويند كه بنده
در افعال خود مجبور و مضطر است .ايشان را جبريّه گويند .و
جماعت ديگر از ايشان گويند كه جمیع خیر و شر ،همة آنها از
561

بنده است و خدا را هیچگونه مدخلیّتي در آنها نیست .ايشان را
مفوّضه گويند .و اعتقاد نمودن به هر يک از اين دو قسم كفر
است ،زيرا كه در قسم اوّل عقاب عاصیان ظلم است و در قسم دوّم
ضعف و سُستي سلطنت الهي است .بلکه مذهب حق آن مذهب
اثناعشری است و اعتقاد ايشان آن است كه خیر به توفیق الهي
است و شر به خذالن الهي است و اين را امربیناالمرين گويند و
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اهل اين اعتقاد را عدلیّه گويند (نسخة خطي اقناعیه).

هزارجريبي افعال بندگان را فعل تقديری خدا و فعل تکويني دانسته اما تفسیری
از آن ارائه نکرده تا رفع ابهام شود .اين نظريه ،تفسیری است از جملة معروف امام
صادق(ع)« :امرٌ بین االمرين» .وی اعتقاد اشعری (قائل به جبر هستند) و همچنین
اعتقاد مفوِّضه را بخاطر توالي فاسدی كه دارند ،كفر دانسته است.
 .5عدالت الهي و فلسفۀ مصیبتها

بالهايي كه در دنیا برخي گرفتار آنند ،با رأفت و عدالت خداوند متعال
منافات ندارد و با وجود اين بالهای طبیعي و غیرطبیعي ،خداوند متعال متصف
به ظلم نمیشود؛ چنانکه در قرآن نیز آمده است كه« :وَ أَنَّ اللَّهَ لَیسَ بِظَالَّمٍ
لِلْعَبید» (آلعمران512 /؛ انفال15 /؛ حج )52 /بلکه مصیبتها علل و اسبابي
دارند كه تحت عنوان «فلسفة مصیبتها» در برخي از كتابهای كالمي ذكر شده
است .يکي از اين علل ،عملکرد ناروا و ناپسند خود انسانهاست« :ذلِک بِما
قَدَّمَتْ أَيديکم» (آل عمران512 /؛ انفال.)15 /
هزارجريبي رسالة كاشفالعدل را در پاسخ به افرادی نگاشته است كه در
بالها و مصیبتها بیصبری میکنند و راضي به قضا و قدر الهي نبوده و سخنان
كفرآمیز گفته و عدالت خداوند متعال را زير سؤال میبرند .وی در مقدمة رسالة
كاشفالعدل چنین میگويد:
بهترين خصلتي كه داللت میکند بر كمالِ ايمانِ مؤمن آن است
كه راضي باشد بر قضای خدا و صبر كند بر بالهايي كه او برای هر

561

بنده از روی مصلحت و رأفت مقدّر كرده است .و چون بسیاری از
ماها در بسیاری از اوقات سخنان را بيتأمّل میگويیم و فکر در
معني آنها نمیکنیم ،و بعضي از سخنهاست كه صريح است بر
راضي نبودن به قضای خدا ،و بعضي از آنها صريح است در
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بیصبریِ صاحب سخن و شکوه كردن او خدا را نزد مخلوقینِ او و
مآل آن سخنان انکار عدل خدا و لطف و فضل اوست نسبت به
بندگان .و به اين سبب حقیر اين رساله را نوشتم در كشف معنای
عدل و اظهار آن كه تقديرات جناب سبحاني ،همة آنها در حقیقت

عین عدل و احسان و فضل است ،و آن را به كاشفالعدل و مبیِّنُ
الفضل( )2مسّمي گردانیدم (نسخة خطي كاشفالعدل).

هزارجريبي تأمّل و تشکیک در عدالت الهي و اعراض از مدلول اخبار در اين
زمینه را مساوی با كفر معرفي كرده است .او دربارة عدل الهي ،چهار مسئله را
مشکلساز و محل لغزش میداند :مسئلة جبر و اختیار ،مسئلة قضا و قدر،
مسئلة خیر و شر و سعادت و شقاوت ،و مسئلة هدايت و اضالل و توفیق و
خذالن ،و هدف از تألیف رسالة جبر و اختیار را پاسخگويي به اين چهار مسئله
معرفي میکند (نسخة خطي عدلیه «جبر و اختیار»).
جمعبندی و نتیجهگیری
حکیم محمدكاظم هزارجريبي دارای آثار فلسفي و كالمي بسیاری است كه
بعد از گذشت بیش از دويست سال از وفات وی ،هنوز بسیاری از آثارش
تصحیح و احیا نشده است .اگر مصحِّحین و دانشمندان برای احیای اين آثار
همت كنند ،چهبسا مطالب نو و بِکری بدست آيد و مرزهای دانش گسترده
شود و حتي تاريخ علم دگرگون گردد .پس از واكاوی نسخ متعدد خطي و
512

برخي ديگر از آثار مالمحمدكاظم هزارجريبي ،چند نکته بدست آمد:
 .1هزارجريبي يکي از انديشمندان شیعه است كه با آنکه در بالد عربزبان
زندگي كرده ،برای فهم بیشتر مردم سرزمینش ،آثار الهیاتي خود را به فارسي
نوشته است.
 .2او در مباحث عقلي از استداللهای متکلمان بهره میگیرد و بشدت با
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عرفا ،متصوفه ،شعرا و فالسفه مخالف است و برخي از رسالههايش را در رد
گروههای مذكور نگاشته و در البالی برخي از آثارش ،آنها را نقد كرده است.
 .3وی در موضوع خداشناسي ،ايمان ابتدايي برای عوامِ از مردم را كافي
میداند .از نظر وی برای حصول ايمان و مترتب شدن آثار آن ،احتیاج به
يادگیری استداللهای پیچیده دارای مقدمات نیست.
 .1هزارجريبي برای اثبات وجود خدا از براهیني مانند برهان نظم ،برهان
امکان و برهان فطرت استفاده نمود .استفاده از برهان امکان در اثبات وجود
خداوند متعال كار نو و تازهيي نیست اما پیوند برهان امکان به انديشة اهل غلو،
دارای نوآوری بوده و اولینبار بدست هزارجريبي انجام شده است.
 .5وی به دستهبندی انواع صفات خدای تعالي پرداخته و در دستة آنهايي
بود كه اسماء الهي را توقیفي میدانند.
 .6هزارجريبي به برخي از صفات الهي كه چالش برانگیز است ،روی آورده است.
او افعال بندگان را فعل تقديری خدا و فعل تکويني بنده دانسته و با داليل مختلف
به اثبات «امر بین االمرين» میپردازد .همچنین ،به تعادل و حل مشکل میان صفت
عدالت الهي و شرور پرداخته و داليلي مختلف در اين رابطه ارائه میکند.
 .7تعريفي كه هزارجريبي از صفات ذات و صفات فعل ارائه میکند ،غیر از
تعريف مشهور متکلمان است و از ابداعات اوست« ،هر [كدام از] صفاتي كه نقیض
آن را نسبت به خداوند متعال دهي ،كفر الزم آيد ،آن صفات ذات است و هر
صفتي كه اسناد نقیض آن نسبت به باری تعالي مستلزم كفر نیست ،آن صفت
فعل است».

515

پينوشتها
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 .5ماننــد آيــة «وَ مَــا اللَّــهُ يريــدُ ظُلْمــاً لِلْعــالَمینَ» (آلعمــران )521 /يــا آيــة «وَ مــا
ظَلَمَهُمُ اللَّه» (آلعمران.)551 /
 .2در نسخه (ط)« :بیّن الفضل» بدل «مبیّن الفضل».

منابع
قرآن كريم.
االمام الرضا (ع) (5426ق) محقق و مصحح محمدمهدى نجف ،مشهد :كنگره
جهانى امام رضا (ع).

ابن ابيجمهور ،محمدبن زيدالدين (5421ق) عوالي اللئالي

في االحاديث

 ،قم :سیدالشهداء.
ابنبابويه (شیخ صدوق) ،محمدبنعلى ( )5162الخصال ،قم :جامعه مدرسین حوزه
علمیه.
امین ،سیدحسن (5421ق) مستدركات اعیان الشیعه ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات.
پالمر ،مايکل ( )5111مسائل اخالقي :متن آموزشي فلسفۀ اخالق ،ترجمه علیرضا
آلبويه ،تهران :سمت.
جهانبخش ،جويا ( )5115مزدکنامه ،بکوشش پروين استخری و جمشید كیانفر،
تهران :پروين استخری.
سبحاني ،جعفر؛ محمدرضايي ،محمد ( )5111انديشۀ اسالمي  ،2ويراست دوم ،دفتر
نشر معارف.
 512سبحاني ،جعفر ( )5116سیماى عقايد شیعه ،ترجمه جواد محدثى ،تهران ،نشر
مشعر.
ـــــــــــــ ( )5116آموزش آسان اصولفقه :ترجمه و تلخیص كتاب الموجز،
ترجمة علي قنبريان ،تهران :میراث فرهیختگان.

ـــــــــــــ ( )5451موسو
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طبقات الفقهاء ،قم :مؤسسة امام صادق (ع).

ـــــــــــــ ( 5424الف) ادوار الفقه االمامي ،قم :مؤسسة امام صادق (ع).
ـــــــــــــ ( 5424ب) معجم طبقات المتکلمین ،قم :مؤسسة امام صادق (ع).
طباطبايي ،سیدمحمدحسین ()5111
ـــــــــــــ (بیتا)

 ،قم :مؤسسه نشر اسالمي.

 ،قم :مؤسسة نشر اسالمي.

طوسى ،نصیرالدين ( )5111پنج رسالۀ اعتقادى ،قم :كتابخانة آيتاللّه مرعشى نجفي.
ـــــــــــــ (5421ق) تجريد االعتقاد ،بهمراه مالحظات محمدجواد حسیني
جاللي ،تهران :مکتب األعالم االسالمي.
فیاضي ،غالمرضا ()5116

 ،قم :مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمیني.

فیض كاشانى ،محمدمحسن (5426ق) الوافي ،اصفهان :كتابخانة امام امیرالمؤمنین على (ع).
مجلسي ،محمدباقر( )5421بحاراالنوار ،محقق و مصحح جمعي از محققان ،بیروت
دارالحیاء التراث العربي.
محمدى رىشهرى ،محمد ( )5116دانشنامۀ عقايد اسالمى ،قم :دارالحديث.
مصباح يزدی ،محمدتقي ( )5111آموزش عقائد ،تهران :سازمان تبلیغات اسالمي.
مظفر ،محمّدرضا ( )5116آموزش آسان منطق؛ ترجمه و تلخیص كتاب المنطق،
ترجمة علي قنبريان ،تهران :میراث فرهیختگان.
مالصدرا (5115م)

 ،بیروت :دار احیاء التراث.

مولوی ،جاللالدين محمد بلخي ( )5111مثنوی معنوی ،محقق و مصحح توفیق
سبحاني ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

هزارجريبي ،محمدكاظم ( )5114مجموعه آثار محمّدكاظم هزارجريبي :توحیديه،
عدلیه ،مصحح و محشي علي قنبريان و علي كريمي ،تهران :صبا.
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ـــــــــــــ ( )5111مجموعه آثار محمّدكاظم هزارجريبي :كاشفالعدل ،اقناعیّه،
برهانیّه ،مصحح و محشي علي قنبريان و علي كريمي ،تهران :نشر صبا.

ـــــــــــــ (5116الف) داليلي بر اثبات حقانیت مذهب شیعه؛ تصحیح رسالۀ
برهانیه ،تصحیح و تعلیقات علي قنبريان و علي كريمي ،تهران :میراث فرهیختگان.
ـــــــــــــ (5116ب) مناظرة امام صادق(ع) با زنديق ،مصحح و محشي علي
علي قنبريان ،عباس بخشندهبالي؛ جايگاه و زمانة مالمحمد كاظم هزار جريبي در تاريخ علوم عقلي ...
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قنبريان و يوسف طاهری ،تهران :میراث فرهیختگان.
ـــــــــــــ اثباتالصانع و اصول دين ،قم :كتابخانة مسجد اعظم ،شمارة بازيابي.454/5 :
ـــــــــــــ رسالۀ اقناعیه ،نسخة خطي ،تهران :كتابخانة مروی ،شمارة بازيابي:
 124/5و 112/5؛ كتابخانة مجلس شورای اسالمي ،شمارة بازيابي.4121/4 :
ـــــــــــــ عدلیه (جبر و اختیار) ،نسخة خطي ،تهران :كتابخانة مجلس ،شمارة
بازيابي4121/2 :؛ قم :كتابخانة آيتاهلل مرعشي نجفي ،شمارة بازيابي4112/1 :؛
كتابخانة طبسي (امام رضا) ،شمارة بازيابي.622/2 :
ـــــــــــــ فوايد لطیفه ،قم :كتابخانة فیضیه ،شمارة بازيابي.5211/6 :
ـــــــــــــ كاشفالعدل ،نسخة خطي ،تهران :كتابخانة مجلس شورای اسالمي،
شمارة بازيابي.4121/1 :
ـــــــــــــ كاشف الغُلُوّ و هادی أهل العُلُوّ ،نسخة خطي ،قم :كتابخانة طبسي،
شمارة بازيابي.62/51 :
ـــــــــــــ كنز الفوايد ،نسخة خطي ،قم :كتابخانة فیضیه ،شمارة بازيابي،5226 :
میركريم ،نسخ5211 ،ق 252 ،برگ.
ـــــــــــــ معارف األئمه ،نسخة خطي ،قم :كتابخانة آيتاهلل مرعشي نجفي ،شمارة
بازيابي4111 :؛ قم :كتابخانة طبسي ،شمارة بازيابي.622/1 :
ـــــــــــــ منبِّهالمغرورين ،نسخة خطي ،تهران :كتابخانة ملّي ،شمارة بازيابي:
12541ـ.1
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