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اعتقادی،  فکری،  حیات  با  امامت،  و  اکرم؟ص؟  رسول  حضرت  خالفت  1مسئلۀ 

اخالقی، اجتماعی و سیاسی امت اسالمی رابطه ای استوار  و  تعیین کننده دارد. با توجه 

به این اهمیت و بنا به رویکردهای متفاوت کالمی به موضوع امامت، شاهد نگارش آثار 

متعددی در این زمینه توسط متکلمان امامیه و سایر فرقه های کالمی هستیم؛ سید 

مرتضی، متکلم بزرگ امامیه، نیز با نگارش الشافی فی االمامة، اشکاالت و شبهات 

مطرح شده در المغنی فی ابواب التوحید و العدل، اثر قاضی عبدالجبار معتزلی، را در 

باب امامت پاسخ گفته است؛ این نوشته به معرفی این میراث بزرگ و گران قدر کالمی 

امامیه می پردازد.

ـــه کتـــاب، معرفـــی اجمالـــی از شـــخصیت ســـید مرتضـــی و خصوصـــًا   قبـــل از پرداختـــن ب

 قاضـــی عبدالجبـــار به عنـــوان متکلمـــی معتزلـــی در مقابـــل ســـید مرتضـــی، شایســـته 

به نظر می رسد.

الشافی فی االمامة
نام کتاب و صحت انتساب آن

نام گـذاری کتـاب توسـط شـخص سـید مرتضـی صـورت پذیرفتـه اسـت. دلیـل صحت 

این ادعا، آمدن نام این کتاب در دو کتاب دیگر سـید مرتضی اسـت که بعد از الشـافی 

بـه نـگارش درآمده انـد؛ وی فصـل امامـت در کتـاب الذخیـرة في علـم الـکالم را این گونـه 

آغـاز می کنـد: » اّنـا و ان کّنـا قـد أوردنـا فیکتابنـا الشـافی فـی االمامـة کل مـا حیتـاج الیـه یف 

واحد  آزاد  دانشگاه  حدیث،  و  قرآن  علوم  گرایش  اسالمی،  معارف  و  الهیات  دکترای  دانشجوی   .1
.smh.khalili@gmail.com تهران مرکزی

کتاب الشافی فی االمامة نگاهی به  5

]سمیه خلیلی آشتیانی1[
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هـذا الفـن مـن الـکالم و... .«1؛ و در آنجـا کـه از عصمت امام سـخن می گویـد، خواننده را 

بـرای مطالعـۀ تکمیلـی در ایـن موضـوع به الشـافی ارجاع می دهـد: »و قد أحمکنا هذا کله 

یف الکتـاب الشـافی...«2؛ وی در مقدمۀکتـاب المقنـع فـی الغیبـة نیـز آورده اسـت: »و إن 

کنـت قـد أودعـت الکتـاب الشـافی فـی االمامـة و کتـایب یف تنزیـه االنبیـاء و االئمـه علیهـم 
السـالم مـن الکالم یف الغیبـة... «.3

مرحوم نجاشی و شیخ طوسی هم به ترتیب در رجال4 و الفهرست5 با همین نام، این 

کتاب را در  شمار  آثار سید مرتضی ذکر می کنند.

شــیخ آقابــزرگ تهرانــی هــم در الذریعــه در مدخــل حــرف شــین از ایــن اثــر نــام می بــرد و آن 

ــر نــام کتــاب، بخــش دومــی می افزایــد:  را متعلــق بــه ســید مرتضــی می دانــد. وی تنهــا ب
الشــافي فــي االمامــة و ابطــال الحجــج العامــه.6

نویسندگان دیگری نیز در کتاب هایشان از این اثر با همین نام یاد می کنند و آن را متعلق 

به سید مرتضی می دانند؛ برای مثال، حدود دو قرن بعد از وفات وی، ابن ابی الحدید 

در شرح مشهوری که بر نهج البالغه دارد، مواضعی از این کتاب در امامت خاصه را به 
نام سید مرتضی نقل و نقد می کند.7

به نظر می رسد عواملی مانند شیوۀ نگارش کتاب و سبک متفاوت سید مرتضی در 

که  مرتضی  سید  رفاه  وی،  دشوار  قلم  و  ادبی  قریحۀ  و  قاضی  شبهات  به  پاسخ گویی 

1. سید مرتضی علم الهدی، علی بن حسین، الذخیره فی علم الکالم، 409.
2. همان، 433.

3. همو، المقنع فی الغیبه، 31 و 32.
4. نجاشی، احمد بن علی، رجال، 270.

5. طوسی، محمد بن حسن، فهرست، 164.
6. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی التصانیف الشیعه، 8/13.

7. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة اهلل، شرح نهج البالغه، 41/2 و 328.
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امکان نسخه برداری های متعدد از این کتاب را فراهم می آورده است و تلخیص شیخ 

حفظ  سبب  است،  شده  انجام  آن  نگارش  از  بافاصلۀکمی  که  کتاب  این  از  طوسی 

کتاب از گزند نقص، تحریف و تصحیف باشد.

موضوع کتاب

سـید مرتضـی اشـکاالت و نقض هایـی را کـه قاضـی عبدالجبـار در کتـاب المغنـی فـی 

بـر عقیـدۀ امامیـه در بـاب امامـت وارد  و در جلـد بیسـتم آن  ابـواب التوحیـد و العـدل 

کـرده، در الشـافی پاسـخ گفتـه اسـت. وی به صـورت گزینشـی بـه اشـکاالت و ردیه هـای 

قاضی در مباحث امامت عامه و خاصه پاسـخ داده، اما عناوین و موضوعاتی که برای 

پاسـخگویی انتخـاب نمـوده و بـه بحـث کشـیده اسـت و نیـز حجـم کّمـی کتـاب، گـواه 

اهتمـام او بـر جامـع و مانـع نمـودن کتابـش در تمـام مباحث امامت اعـم از امامت عامه و 

خاصـه دارد. ایـن کتـاب در 22 فصـل تنظیـم شـده اسـت.

انگیزه و تاریخ نگارش کتاب

 اشـکاالت و شـبهاتی کـه قاضـی عبدالجبـار به عنـوان شـیخ معتزلـه بـر عقیـدۀ امامیـه

 در بـاب امامـت وارد کـرده اسـت و تاختـن او بـر امامیـه خصوصـًا بـر سـر مسـئلۀ غیبـت 

امـام عصـر؟ع؟ و قرابـت نـگارش کتابـش، المغنـی، با دهه هـای اولیۀ غیبت کبـرا و کانون 

توجـه قـرار گرفتـن موضـوع امامـت و رهبـری جامعۀ اسـالمی از سـوی متکلمان مسـلمان و 

 به ویـژه امامیـه1 در آن مقطـع، شـاید مهم تریـن انگیـزه بـرای سـید مرتضـی در تألیف چنین 

کتابی باشد.

عامـل دیگـری کـه انگیـزه سـاز نـگارش ایـن کتـاب می توانـد باشـد، غلبۀعقل گرایـی در 

تحلیـل مسـائل کالمـی در میـان معتزلـه و امامیـه اسـت؛ و ایـن قرابـت، بعضـی از تراجـم 

1. در این دوره آثاری چون االمامه و التبصره، کمال الدین، الغیبه نعمانی و الغیبه شیخ طوسی به 
نگارش درآمده اند.
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نویسـان چون ذهبی و ابن حجر عسـقالنی را به خطا انداخته اسـت؛ چراکه ایشـان سـید 

مرتضـی را در شـمار معتزلـه ذکـر می کننـد!

احلسیین  احلسین  بن  »عیل  است:  آورده  چنین  او  دربارۀ  االعتدال  میزان  در  ذهبی 

الشریف املرتیض املتکلم الرافیض املعتزیل... .«1؛ ابن حجر  نیز  با عنوان »املتکلم الرافیض 
املعتزیل« از او یاد می کند.2

بنابراین، سید مرتضی با تألیف چنین کتابی صف خود را از معتزله جدا می کند و با 

پاسخ به اشکاالت قاضی، مقایسه ای میان تفکر معتزلی و شیعۀ اثناعشری انجام داده 

و دیدگاه امامیه را به همگان می نمایاند؛ افزون بر آن، از گمان هایی نظیر اینکه معتزله 

تنها در برخی موارد جزئی با امامیه اختالف دارند و یا اینکه این دو مذهب کالمی به 

یکدیگر وابسته اند، پرده برمی دارد.

از تاریـخ نـگارش کتـاب، اطـالع دقیقـی در دسـت نیسـت؛ بـا توجه به مقدمـۀ المقنع فی 

الغیبـة و اشـاره ای کـه بـه ایـن کتـاب در  الذخیـرۀ خـود دارد، مشـخص اسـت که الشـافی 

قبـل از ایـن دو کتـاب بـه نـگارش در آمـده اسـت؛ امـا بـه تاریـخ اتمـام یـا آغـاز نـگارش آن 

اشـاره ای نکرده اسـت.

روش مؤلف در این کتاب

سـید مرتضـی، شـبهات قاضـی عبدالجبـار را، آن چنان کـه خـود در مقدمۀکتـاب اظهـار 

نمـوده، بـه خـالف میـل باطنـی اش به اختصـار پاسـخ گفتـه اسـت. از گفتـۀ وی برمی آید، 

آوازۀ المغنـی بـه او رسـیده بـوده و یکـی از آمـال و اهـداف سـید مرتضـی پاسـخ به قاضی و 

نوشـتن نقضـی بـر جـزء امامـت ایـن کتـاب به صـورت مفصـل بـوده اسـت؛ امـا وقتـی ایـن 

کتـاب بـه دسـتش می رسـد، موانعـی او را از رسـیدن بـه ایـن مقصـود بازمـی دارد. بنابرایـن 

1. ذهبی، محمد بن احمد، میزان االعتدال فی نقد الرجال، 124/3.
2. ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی، لسان المیزان، 17/5.
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سـید مرتضـی علی رغـم میـل باطنـی اش، به اختصارشـبهات او را پاسـخ گفتـه و کتابـش 

را نقـض کرده اسـت.

ی در مقدمه دراین باره چنین می گوید:  و

و قد کنت عزمت عند وقوع هذا الکتاب فییدی عیل نقض ما اختص منه 

باالمامة عیل سبیل االستقصاء فقطعین عن امضاء ذلک قواطع و منعت 

 الحنسارها... .
ً
منه موانع کنت متوقعا

سید مرتضی در نقل قول از المغنی نیز شیوۀ اختصار را در پیش گرفته است؛ وی تنها 

انتقال  در  ولی  می کند؛  ذکر  را  قاضی  سخن  از  خاص  بخشی  یا  و  شبهه  هر  ابتدای 

و  نمودن موضع خطای سخن قاضی  روشن  بهتر،  به عبارت  یا  به خواننده،  مطلب 

شبهه ای  که مقصود او بوده، موفق است.

ســید مرتضــی در کتابــش فضــای یــک مناظــرۀ رودررو را بــرای خواننــده بازســازی می کنــد؛ 

احســاس  کتــاب  خوانــدن  بــا  مخاطــب  کــه  می دهــد  پاســخ  قاضــی  بــه  به گونــه ای  وی 

ــش،  ــودن کالم ــم نم ــرای محک ــت. گاه ب ــوده اس ــی ب ــید مرتض ــل س ــی در مقاب ــد قاض می کن

ــده را  ــه آن، خوانن ــن ب ــخ گفت ــی و پاس ــوی قاض ــی از س ــکاالتی فرض ــبهات و اش ــا آوردن ش ب

می کنــد. مجــاب 

کارهای انجام شده در رابطه با این کتاب
قدیمی ترین نسخۀ چاپی کتاب، به صورت چاپ سنگی متعلق به سال 1301 هجری در 
ایران است و همان نسخه ای است که شیخ آقابزرگ تهرانی در الذریعه از آن یاد می کند.

این کتاب یک قرن به فراموشی سپرده می شود تا اینکه در سال 1410 هجری، مؤسسۀ 
انتشاراتی الصادق، در 4 جلد اقدام به چاپ و نشر آن می کند که همان نسخۀ تصحیح 
شده الشافی توسط عالم جلیل القدر، سید عبدالزهراء الخطیب الحسینی، است. 
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این کتاب حدود 17 سال تجدید چاپ نشد تا در سال 1384 دیگربار همان مؤسسه 
دست به انتشار آن به صورت دوجلدی زد.

عنوان  با  طوسی  شیخ  تلخیص  است؛  رسیده  ما  دست  به  تلخیص  سه  الشافی  از 
الشافی  سالف  من  الشافی  ارتشاف  عنوان  با  دیگر  تلخیص  دو  و  الشافی؛  تلخیص 
محمدباقر  بن  محمد  بهاءالدین  سید  جناب  از  الشافی  رغوة  من  الصافی  صفوة  و 

الحسینی السبزواری، از علمای قرن 12، که مختصرتر از تلخیص قبل هستند.

مشهورترین تلخیص، همان خالصۀ شیخ طوسی است که امروزه در دسترس بوده و 
چند ناشر هم به چاپ آن اقدام کرده اند.

متأسفانه این کتاب فاقد ترجمۀ مستقل است. شاید متن دشوار کتاب و نقل قول های 

مستقیم سید مرتضی از کتاب المغنی که موجب شده است دو متن ناظر به هم باشند، 

بر سختی ترجمۀ آن افزوده باشد.

نیز  پایان نامه ای  کتاب موجود است،  این  از  که  تلخیصی  و سه  از یک تصحیح  غیر 

توسط نگارندۀ این نوشتار برای اخذ درجۀکارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی 

ادلۀ عقلی و نقلی امامت عامه از دیدگاه سید مرتضی در الشافی فی االمامه و قاضی 

عبدالجبار در المغنی فی ابواب التوحید و العدل ارائه شده است؛ این پایان نامه در 

و  مرتضی  سید  دیدگاه  از  عامه  امامت  ادلۀ  بازکاوی  عنوان  با   1391 سال  اسفندماه 

قاضی عبدالجبار توسط انتشارات نبأ به زیور طبع درآمد.

در این اثر افزون بر فهرست نویسی جدید بر الشافی سعی شده با پرداختن به تمام مباحث 

امامت عامه و برگردان آن ها به زبان فارسی، توضیح نکات مبهم و کاستن از دشواری های 

آن، آوردن پیشینۀ موضوعات مختلف مطرح شده در کتاب از میان آراء متکلمان به نام 

امامیه از قرن دوم تا هشتم و نیز آراء متکلمان معتزله، خواننده با یافتن موضع امامیه و 

معتزله در آن موضوع، به فهم بهتری از اشکال قاضی و پاسخ سید مرتضی نائل آید.

کهن ترین  که  اینجاست  شگفت  است،  شده  شناخته  بسیار  شافی  کتاب  بااینکه 



288
13

92
ن 

ستا
  زم

م  _ 
ده

واز
ه د

مار
  ش

ی _
ژوه

ت پ
مام

ه ا
نام

صـل
ف

به 985 ق  ایران، دنا، متعلق  بر اساس فهرست دست نوشته های  آن،  نسخۀ خطی 

است؛ ولی بیشترین نسخه های آن مربوط به سدۀ یازدهم و دوازدهم است1. این نکته، 

بابی برای پژوهش نسخه شناسان برای یافتن نسخه های کهن تر این کتاب، می گشاید.

همچنین باید دانست که پس از گذشت ده ها سال از تحقیق متن توسط مرحوم سید 

عبد الزهراء خطیب، با شناخته شدن این نسخه ها، جای تحقیق مجدد متن هست. 

دانشگاهی  پژوهش های  متن،  محتوای  استواری  و  اهمیت  و  عظمت  آن،  بر  افزون 

بیشتری را دراین باره طلب می کند. امید است که مراکز دانشگاهی و پژوهشی به این 

مهم بیشتر توّجه کنند.
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