
حله در قرن پنجم توسط سیف  الدوله منصور بن صدقه حمدانی )415 ق( تأسیس شد. عالقه 
و اعتقاد او به تش��یع و حمایتش از علم و علما موجب ش��د تا حله در همان سال های نخستین، 
به صورت شهری فرهنگی و مرکزی برای شیعیان درآید2؛ به گونه ای که در بین قرن ششم تا 

نهم مهم ترین مرکز شیعی، حتی مقدم بر نجف و بغداد به شمار آید.3

محمدصفر جبرئیلی1

* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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درایت عالمان شهر حله موجب شد تا در حمله مغول ها 
به جهان اسالم و از جمله بغداد و انقراض خالفت عباسی 
)656 ق( آسیب نبینند؛ بلکه با دستگاه خالفت نیز مرتبط 
ش��ده و امنیّت خود و اهالیش را تضمی��ن نمایند.4 عالوه 
بر این، با وزیر عالم و اندیش��مند ش��یعی مذهب دستگاه 
مغوالن یعن��ی خواجه نصیر نی��ز ارتباط برق��رار کرد؛ به 
گونه ای که او برای اس��تفاده از عالمان و اس��تادان، به آن 
ش��هر سفر کرد.5 ناامن ش��دن بغداد در پی ضعف و افول 
و تزلزل و سپس سقوط خالفت عباسی، مهاجرت طالبان 
عل��م به حلّه را به دنبال داش��ت؛ به گون��ه ای که کارهای 
آغاز ش��ده توس��ط ابن ادریس )598 ق( به دست محقق 
حلی )676 ق( تکمیل ش��ده و با خدم��ات و فعالیت های 
عالم��ه حلی )726 ق( به اوج و ش��کوفایی رس��ید. اما در 
زمان ابن  فهد حلی )841 ق( به دالیل متعددی کم  رنگ و 

سپس تعطیل شده و به کربال و نجف انتقال یافت.

الف. ویژگی های مدرسه حله

1. احیای تفکر اجتهادی
مدرس��ه حله آغازگر دورة تجدید حیات فقهی است.6 
آن گاه که تحت عوامل مختلف، اجتهاد در فقه شیعه دچار 
رکود و افول ش��ده بود7 و فقیهان به جای اجتهاد بیش��تر، 
تحت تأثیر آرای شیخ طوس��ی)460 ق( بودند و به تبیین 
فتاوای او می پرداختند، ابن  ادریس حلی فقیه عالی  رتبة این 
مدرس��ه، با انتقادهای گاه تند و تیزش از ش��یخ طوسی8 و 
نکوهش عالمان و فقیهان آن دوره در تقلید از فتاوای او9 
و ط��رح دیدگاه های اجتهادی خود، با اس��تناد به دالیل و 

آغازگر دورة  مدرس��ه حله 
تجدی��د حیات فقهی اس��ت. 
عوام��ل  تح��ت  ک��ه  آن گاه 
فق��ه  در  اجته��اد  مختل��ف، 
ش��یعه دچ��ار رک��ود و افول 
ش��ده بود و فقیه��ان به جای 
تقلید  ب��ه  بیش��تر،  اجته��اد 
از آرای ش��یخ طوس��ی)460 
او  فت��اوای  تبیی��ن  و  ق( 

می پرداختند.

ناامن ش��دن بغداد در پی 
ضع��ف و اف��ول و تزل��زل و 
سپس سقوط خالفت عباسی، 
مهاجرت طالب��ان علم به حلّه 
را ب��ه دنب��ال داش��ت؛ ب��ه 
گونه ای که کارهای آغاز شده 
توسط ابن ادریس )598 ق( 
به دس��ت محقق حلی )676 
ق( تکمیل ش��ده و با خدمات 
و فعالیت ه��ای عالم��ه حل��ی 
)726 ق( به اوج و شکوفایی 

رسید.
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براهین،10 به تألیف یک دوره فقه همت گماش��ت.11 این اقدام مبارک توس��ط فقهای بعدی، 
از جمله محقق حلی )676 ق( و عالمه حلی )726 ق( به رش��د و کمال بیش��تری رسید. محقق 
حلی در »شرایع االسالم« در کنار اجتهاد، به چینش و نظم بدیعی در مباحث فقهی پرداخت.12 
عالمه حلی عالوه بر آن، به بسط و تفصیل و تتبع در مباحث و مسائل و تطبیق و تقارن با دیگر 

مذاهب و حتی آرای درون  مذهبی پرداخت.13

2. آزادی مذهبی
تزلزل در پایه های خالفت عباس��ی، وزارت ابن  علقمی ش��یعی در زمان خالفت مس��تعصم 
عباسی )656 � 640 ق( و سپس سقوط دستگاه خالفت توسط هالکوی مغول، تب اختالفات 
مذهبی بین شیعه و سنی و شافعی و حنفی را تقلیل داد. هرچند این فضا زمینة تالش و کوشش 
عالمان مذاهب مختلف، به  ویژه حنفیان و ش��افعیان را برای جل��ب و جذب ایلخانیان به خود 
مضاعف کرد،14 اما همین منازعات فکری در دربار موجب دلزدگی حاکم مغول تازه   مسلمان 
شده، یعنی »اولجاتیو« بود؛15 لذا او برای فحص و بررسی حقیقت، جلسات مناظره ای با حضور 
عالمان مذاهب و از جمله مذهب ش��یعی تش��کیل داد که در نهایت، دفاعیات و استدالل های 
قوی عالّمه حلی او را برای پذیرش تش��یع آماده کرد.16 آمد و شد عالمان سنی و شیعی مانند 
ابن  فوطی حنبلی با علی بن عیس��ی اربلی )692 ق( و خاندان آل طاووس و عمادالدین محمد 

همدانی واعظ، از این گونه است.17
نمون��ه بارز دیگ��ر، تعلیم و تعلم ط��الب مذاهب مختلف، از عالمان دیگر مذاهب اس��ت؛ 
چنان که علی بن عیس��ی اربلی ش��یعی، مؤلف »کشف الغمه فی معرفة االئمه« نزد عالمان سنی 

علم آموخت و برخی عالمان سنی نزد علمای شیعی تلمذ کردند.18
عالمه حلی دروس علوم عقلی را نزد نجم الدین کاتبی قزوینی، ش��مس  الدین محمد کیش، 

برهان الدین محمد نسفی واسطی، شاگرد شهاب  الدین سهروردی فرا گرفته است.19

3. اعتدال و میانه روی
از ویژگی های تفکر دینی، به  ویژه تفکر عالمان شیعی در این مدرسه و این دوره، اعتدال و 
میانه روی عالمان و حاکمان شیعی است، که البته این امر، معلول عوامل مختلفی از جمله حشر 
و نش��ر عالمان شیعه و سنی با هم است.20 اش��تغال عالمان شیعی به امور فرهنگی در حکومت 
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ایلخانیان،21 ضرورت تعامل مناس��ب ب��ا عالمان و پیروان 
مذهب سنی به ویژه حنفیان و شافعیان است:

عالم��ه حلی با پرهیز از عن��اد و لجاجت و جدل و 
دوری از تعص��ب در مباح��ث و مناظرات خود با 
عالمان س��نی، در توقیر و تعظی��م صحابه »رضوان 
اهلل علیه��م« مبالغت فرمودی و اگر کس��ی در حق 
صحابه کلم��ه ای بد بگفتی، منع تم��ام فرمودی و 
رنجش کردی ... و کلماتی را که شیعیان متعصب 

گویند، به غایت منکر بودی و منع کردی.22
تأثیر این گونه سلوک و تعامل با اهل تسنن، موجب تفاهم 
میان پیروان دو مذهب شیعی و سنی شد؛ به گونه ای که جمع 
بین ن��ام دوازده ام��ام اهل بیت: و خلفای اهل س��نّت در 
کتیبه ها، کتاب ها و اش��عار شعرا امری معمول و متعارف شد 
و تکریم و تجلیل از ائمه اهل بیت و ذکر تاریخ و سرگذشت 
آنان در کتب علمی و دیوان شعرا امری ممدوح و پسندیده و 
مایة فخر و مباهات نویسنده و گوینده بود؛ به گونه ای که برای 

این افراد، از واژه »تسنن دوازده امامی« استفاده می شد.23
اهمیت این نکته در این امر نهفته است که در آن دوره، 
پس از انقراض عباس��یان، مغوالن غیر مس��لمان بر کشور 
اسالمی حکومت می کردند. آنها نیز تحت تأثیر جاذبه های 
اس��الم، از دین نیاکان خود عدول کرده و اسالم آورده و 
برخی مذهب شیعی اختیاری کردند. در این هنگام عالمان 
مذاهب فقهی و اصولی اسالم در تالش برای جذب خلیفه 
و دستگاه خالفت و رس��میت یافتن مذهب خود بوده اند. 
عالمان ش��یعی، ازجمله خواجه نصی��ر، عالمه و فرزندش 
فخرالمحققی��ن نیز ب��ا ارائه نم��ادی اعتدالی از تش��یع، به 

پیشرفت و ثبات این مذهب کمک شایانی نمودند.

پس از انقراض عباس��یان، 
مغوالن غیر مسلمان بر کشور 
اس��المی حکومت می کردند. 
آنها نیز تحت تأثیر جاذبه های 
اس��الم، از دین نی��اکان خود 
عدول کرده و اسالم آورده و 
برخی مذهب شیعی اختیاری 
کردند. در این هنگام عالمان 
اصول��ی  و  فقه��ی  مذاه��ب 
اس��الم در تالش برای جذب 
خلیف��ه و دس��تگاه خالفت و 
رس��میت یافتن مذهب خود 

بوده اند.
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4. جامعیت در مباحث
وجود شخصیت های متعدد با رش��ته های گوناگون فقهی، اصولی، حدیثی، عرفانی و کالمی 
موجب جامعیت علمی این مدرس��ه شده اس��ت. ابن ادریس با کتاب تأثیرگذار »السرائر الحاوی 
لتحریر الفتاوی«، محقق حلی با اثر بدیع و ماندگار »شرایع االسالم« عالمه حلی با آثار گوناگون 
فقهی، از جمله »تذکرة الفقهاء« و »مختلف الشیعه«، »قواعد االحکام«، و کتاب های اصول فقه مانند 
»مبادی االصول« عالمه حلی و »معارج االصول« محقق حلی، کتاب های کالمی مانند »المسلک 
فی اصول الدین«، »کشف المراد«، »باب حادی عشر«، »نهج المسترشدین« و »نهج الحق« و »کشف 
الصدق« و »االلفین« عالمه حلی، »کشف الغمه« اربلی و کتب دعا و مناجات مانند »اقبال االعمال«، 

»فالح السائل« سید رضی الدین علی ابن طاووس میراث حله تلقی می شود.

ب. روش و رویکرد
وج��ود عالم��ان نص  گرا و مخالف با عل��م کالم و در رأس آنان س��ید رضی  الدین علی بن 
ط��اووس24 در کنار تربیت عالمان نامداری چون ابن  میث��م بحرانی )679 ق( و عالمه حلی در 
مدرسة خواجه نصیر طوسی )672 ق( موجب شد تا هر دو رویکرد نص   گرایی و عقل  گرایی 
در این مدرسه رواج یابد. هرچند گروه دوم توانستند بر روش نص  گرایان غالب آمده و حتی 
روش عقل  گرایی را به س��مت و سوی فلس��فی ببرند که نمونه هایی از آن را می توان در آثار 
ابن  میثم بحرانی دید.25 البته خواجه نصیر با اس��تفاده از اصطالحات و قواعد فلسفی و استناد به 
براهین عقلی حرف در کتاب »تجرید االعتقاد« آن را به اوج و کمال رساند و عالمه حلی نیز 

با »کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد« به تحکیم و تثبیت آن کمک شایانی نمود.26

ج. ادوار و مراحل
مطالعة آثار موجود مدرسه، نشان دهنده سه مرحله و دوره برای این مدرسه است:

1. مرحله آغازین: همان عقل گرایی مدرس��ه بغداد، به  ویژه عقل گرایی سید مرتضی و شیخ 
طوس��ی اس��ت، توسط ابن  ادریس آغاز ش��ده و با تدریس دو ساله س��دید الدین حّمصی در 

مباحث کالم و اصول فقه تحکیم و تقویت شده است.
2. دوران اوج و کمال: توسط خواجه نصیر و البته به همت عالمه حلی و ابن میثم بحرانی با 
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نگارش آثار متعدد و فراوان در مباحث کالمی و به ویژه »تجرید االعتقاد« و شرح آن »کشف 
المراد« علم کالم نه فقط در این مدرسه، بلکه در کل تفکر شیعی به اوج خود رسید.

3. دوران افول: با درگذش��ت عالمه حلی و عهده دار ش��دن زعامت توسط فخر المحققین 
)778 ق( مباحث کالمی کم  رنگ ش��د و سپس در پی عوامل دیگر، کل مدرسه حله به افول 

گرایید و زمیه انتقال آن به مراکز علمی دیگر فراهم شد.

د. شخصیت ها
هرچند هنگام بحث از تفکر کالمی مدرس��ه حل��ه، نام عالمه حلی تداعی می کند، اما نباید 
از نقش مس��تقیم دیگر دانش��مندان این مدرس��ه در عرصه مباحث فک��ری و کالمی و ایجاد 
ویژگی ها و امتیازات قابل توجه آن غفلت ورزید. قطعاً ابن   ادریس علی رغم جنبة فقهی اش یا 
اب��ن طاووس )665 ق( که با کالم و متکلم��ان میانه ای ندارد27 و محقق حلی که نقش  آفرینی 
او در فقه موجب به حاش��یه رفتن جایگاه کالمی او ش��ده است28 و همچنین دو متکلم مهاجر 
به حله، یعنی ابن میثم بحرانی که مقیم حله ش��د29 و س��دید الدین حمصی رازی که دو سال 
در آن جا به تدریس کالم و اعتقادات پرداخت،30 در ش��کوفایی و رش��د مدرسه نقش  آفرین 

بوده اند.
اب��ن ادریس حلی، محقق حلی، ابن طاووس، علی بن عیس��ی اربلی، اب��ن بطریق یحیی بن 
الحسن )523 � 600ق(، خواجه نصیر طوسی،31 کمال الدین ابن میثم بحرانی،32 عالمه حلی و 

فخر المحققین )771 ق( از مهم ترین شخصیت های این مدرسه اند.

ه. خدمات و حسنات
این مدرسه به ویژه با عنایت به دو شخصیت محوری آن، یعنی خواجه نصیر طوسی و عالمه 

حلی، خدمات و حسنات چشم گیری به تفکر شیعه ارائه کرده است.

1. تأسیس کالم فلسفی
رویکرد فلس��فی به مباحث کالمی به معنای اس��تناد و اس��تفاده از مبانی و مبادی فلسفی در 
اثبات، تبیین و دفاع از گزاره های دینی در این مدرس��ه آغاز شده است.33 ابن میثم بحرانی به 
صورت محدود در تبیین برخی از مباحث عقیدتی، از قواعد و مبادی فلس��فی اس��تفاده کرده 
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است. او برای اولین بار در اثبات ضرورت امام از نظام احسن و غلبه خیر و یا خیر محض بودن 
وجود امام34 و در ثواب و عقاب از »قاعدة علیت« بهره برده است.35

اوج این رویکرد که به دست خواجه نصیر در مقصد اول و دوم »تجرید االعتقاد« پایه ریزی 
ش��ده36 و در مقصد سوم تا شش��م نیز عملی ش��ده،37 بعدها الگویی برای بسیاری از متکلمان 

شیعی و سنی قرار گرفته است.38
این رویکرد زمینة طرح مس��تقل مباحث کالمی خاصی با صبغة فلس��فی و تبیین حکمت و 
چرایی و چگونگی آنها را نیز فراهم کرد؛ چنان که خواجه نصیر »رس��الة االمامه« را دربارة 

فلسفه امامت نوشت.39

2. گسترش کالم تطبیقی
سقوط خالفت عباسی، تشکیل سلسله های جدید حکومتی، آزادی مذاهب اسالمی و تالش 
پیروان مذاهب برای به کرس��ی نش��اندن مذهب خود، به  ویژه در عصر مغوالن و به طور خاص 
سلطان محمد خدابنده )اولجایتو( )703 � 716 ق(40 و عوامل دیگر موجب شد تا متکلمان شیعی 
ضمن اعالن موضع عقیدتی و فکری تشیع، به نقد دیدگاه های رقیب نیز بپردازند. به همین سبب 
خواجه نصیر طوسی »قواعد العقائد« را در تطبیق و نقد کالم اسماعیلیه و عالمه حلی »نهج الحق 
و کش��ف الصدق« را در تبیین دیدگاه امامیه و تطبیق و مقارنه آن با کالم اشعری و فقه مکتب 
خلفاء نگاش��تند. این امر در فقه نیز البته به صورتی جدی به انجام رس��ید که نمونة آن »تذکرة 
الفقهاء« عالمه حلی است و برای اولین تطبیق و مقارنه میان آرای فقهای درون مذهبی )امامیه( 

نیز توسط همو با عنوان »مختلف الشیعة فی احکام الشریعة« به انجام رسید.

3. ارائه نظم و چینش جدید
تا پیش از خواجه نصیر طوس��ی و نگارش کتاب »تجری��د االعتقاد«، علم کالم حتی در میان 
شیعیان نظم و ترتیب و چینش منطقی نداشت؛ مثاًل بحث »معاد« گاهی در دو جا )مباحث عقلی 
آن در ع��دل و مباح��ث نقلی آن بعد از نبوت و امامت( طرح می ش��ده41 و گاه همه مباحث در 
یک جا و ذیل بحث عدل42 یا افعال الهی43 آمده و گاهی بین نبوت و امامت طرح شده است.44 
خواج��ه با چینش و تنظیم مباحث الهیات خاص، به ترتیب اثبات ذات و صفات، نبوت، امامت 
و معاد45 در »تجرید االعتقاد« به ارائه الگویی پرداخت که بعد از او بس��یاری از متکلمان از آن 
پیروی کرده اند.46 بدیهی است عالمه حلی در »کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد« و دیگر 
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کتاب های کالمی خود، با شرح و بسط مباحث با این نظم 
و چینش به ثبات و ماندگاری آن کمک کرد.

4. گسترش تشیع در ایران
ش��یعیان ع��رب، )به  ویژه ع��راق( چهار بار در رش��د و 
گسترش تشیع ایرانیان نقش داشته اند: کوفه در قم؛ بغداد 
در ری و مازن��دران؛ حلّه در مناط��ق مرکزی ایران؛ جبل 
عامل در اصفهان.47 در مورد سّوم، نقش عالمه حلی بسیار 
تأثیرگذار اس��ت. او ب��ا اقداماتی چون تربیت ش��اگردان 
در حلّه و مدرس��ة س��یاره )حوزه علمیه س��یار(48 ، تألیف 
آثار به  ویژه انتش��ار و پخش نس��خه هایی از آثار او توسط 
دانش��مندان ایرانی در مناطق مختل��ف و اقامت در ایران 
در س��ال های 709 � 716 قم��ری بدین ام��ر توفیق یافت. 
البته تش��یع س��لطان محمد خدابنده که متأث��ر از تالش ها 
و فعالیت های ایش��ان ب��وده نیز در ترویج ش��یعه در ایران 
تأثیرگذار بوده است.49 تدبیر و تالش عالمه حلی در کنار 
اقدامات س��لطان محمد خدابنده، زمینة گسترش تشیع در 
مناطق مختلف ایران و حتی تش��کیل حکومت های شیعی 
یا با گرایش ش��یعی در مناطقی از ایران50 زمینه تشکیل و 

تأسیس حکومت شیعی صفویه را نیز فراهم آورد.51

5. تحکیم و تقویت مباحث امامت
وضعیت و ش��رایط تاریخی و جغرافیایی مدرس��ه حله 
موجب ش��د ت��ا عالمان این دی��ار دربارة اندیش��ه امامت 
و امام شناس��ی کار آغاز شده به دس��ت اصحاب و یاران 
ائمه در قرن دوم و سوم و اس��تمرار یافته توسط متکلمان 
قرن چهارم تا شش��م در مدرس��ه قم و بغ��داد و ری را به 
گونه ای دیگر تکمیل کرده و به تحکم و تقویت و اثبات 

سقوط خالفت عباسی، تشکیل 
سلس��له های جدید حکومتی، 
آزادی مذاهب اسالمی و تالش 
پیروان مذاهب برای به کرسی 
نش��اندن مذهب خود، به  ویژه 
در عص��ر مغ��والن و ب��ه ط��ور 
خاص س��لطان محمد خدابنده 
� 716 ق(  )اولجایت��و( )703 
خلط احتمالی مذهب اسماعیلی 
با ش��یعی امامی و عوامل دیگر 
موجب ش��د تا متکلمان شیعی 
ضمن اع��الن موضع عقیدتی و 
فکری تشیع، به نقد دیدگاه های 

رقیب نیز بپردازند.

شیعیان عرب، به  ویژه عراق 
چهار بار در رش��د و گسترش 
نق��ش  ایرانی��ان  تش��یع 
داش��ته اند: کوف��ه در ق��م؛ 
بغداد در ری و مازندران؛ حلّه 
در مناطق مرکزی ایران؛ جبل 
عام��ل در اصفه��ان. در مورد 
سّوم، نقش عالمه حلی بسیار 
تأثیرگذار است. او با اقداماتی 
چون تربیت شاگردان در حلّه 
و مدرسة سیار سلطنت، تألیف 
آث��ار به  ویژه انتش��ار و پخش 
نس��خه هایی از آثار او توسط 
دانشمندان ایرانی در مناطق 
مختلف و اقامت در ایران در 
س��ال های 709 � 716 قمری 

بدین امر توفیق یافت.
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امامت خاصه و عامه به روش نقلی و عقلی و فلسفی همت 
گمارند و آثار مستقلی در فضایل و مناقب اهل بیت: به 

ویژه امام علی7 بنگارند.
»عمدة عی��ون االخبار« و »خصائ��ص الوحی المبین فی 
مناق��ب امیرالمؤمنی��ن7«، از تألیفات اب��ن بطریق )600 
ق(؛ »الیقی��ن باختصاص موالنا علی7 بإم��رة المؤمنین« 
»بن��اء المقال��ه الفاطمیه فی نقد الرس��الة العثمانیه«، س��ید 
احمد بن ط��اووس )677 ق(؛ »کش��ف الیقین فی فضائل 
امیرالمؤمنی��ن7«، عالمه حلی )726 ق(؛ »کش��ف الغمه 
ف��ی معرفة االئمه«، علی بن عیس��ی اربلی )692 ق(؛ و در 
مس��ائل مربوطه آثاری چ��ون »الحجة عل��ی الذاهب الی 
تکفیر ابی طالب«، س��ید فّخار موس��وی حل��ی )603 ق.(؛ 
»فرحة الع��ّزی فی تبیین قب��ر امیرالمؤمنین7«، احمد بن 
ط��اووس و در مصائب اهل بیت به وی��ژه مصیبت کربال 
اث��اری مانن��د »الملهوف عل��ی قتلی الطف��وف«، علی بن 
طاوس؛ »مثی��ر االحزان«، ابن نما الحل��ی )680 ق(؛ »عین 
العب��رة فی غبن العترة«، احمد بن ط��اووس را می توان نام 
برد. و البت��ه مهمتر از همه در اثبات امامت عامه و خاصه، 
بخش امامت »تجرید االعتقاد« و رس��الة »االمامة« خواجه 
نصیر طوس��ی، »النجاة فی القیامة ف��ی تحقیق امر االمامة«، 
اب��ن میثم بحرانی؛ »االلفین الفارق بین الصدق و المین فی 

امامة امیرالمؤمنین«، عالمه حلی قابل ذکر و شمارند.
علیرغم گسترش مباحث فقهی و اصولی و تعّدد آثار و 
تألیفات در عرصه ه��ای مختلف، از جمله کالم و عقاید، 
مهم ترین کاس��تی این مدرس��ه افول و کند شدن مباحث 
کالمی و اکتفا به ش��رح و تلخیص آثار گذش��ته و در پی 

آن، فقدان نوآوری است.52 

تاریخی  وضعیت و ش��رایط 
و جغرافیای��ی مدرس��ه حله 
موجب ش��د ت��ا عالم��ان این 
دیار دربارة اندیش��ه امامت 
و امام شناسی کار آغاز شده 
ب��ه دس��ت صحاب��ة ائمه در 
قرن دوم و سوم و استمرار 
یافت��ه توس��ط متکلمان قرن 
چهارم تا شش��م در مدرسه 
ب��ه  را  و ری  بغ��داد  و  ق��م 
گون��ه ای دیگ��ر تکمیل کرده 
و به تحکم و تقویت و اثبات 
امامت خاصه و عامه به روش 
نقلی و عقلی و فلسفی همت 

گمارند.
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کلی��ة للمعلوم��ات(. القاعدة الثالثه )فی حدوث العال��م( القاعدة الرابه )فی حدوث العال��م( القاعدة الرابعه 
)فی اثبات العلم بالصانع و صفاته(، القاعدة الخامس��ه )فی االفعال و اقس��امها و احکامها( )القاعدة السادسة 

)النبوات(، القاعدة السابعه )فی المعاد( القاعدة الثامنه )فی االمامه(
45 . البته اصل این چینش بدون طرح در کتب و آثار کالمی در برخی از آثار ش��یخ مفیدو ش��یخ طوس��ی 
به چش��م می خورد. االیمان مرکب علی خمس��ة ارکان ... التوحید، العدل، النبوة، االمامة و المعاد. ر.ک: 
مفید، المقنعه. مضفات، ج 14، ص 29 � 33؛ شیخ طوسی، الرسائل العشر، رسالة فی االعتقادات، ص 103 

� 107؛ مسائل کالمیه، ص 93 � 99.
46 . ب��ه عنوان نمونه فاضل مقداد )828 ق( در »اللوامع االلهیه« و »ارش��اد الطالبین«، خواجگی ش��یرازی )ق 
9( در »النظامی��ه ف��ی مذهب االمامیه«، فیاض الهیجی )1072 ق( در »گوهر مراد« و »س��رمایه ایمان«. مال 
مهدی نراقی در »انیس الموحدین«، میرزا رفیعا نائینی در »ش��جرة الهیه«، میرزا احمد آشتیانی در »سرمایه 

سعادت«، عالمه شعرانی در رساله »االعتقادات«، استاد سبحانی در »االهیات« و ... .
47 . رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران، ص 702.

48 . همان، ص 723.
49 . همان، ص 699، 701، 706 � 707، 716.

50 . همان.

51 . همان.
52 . سید جالل الدین آشتیانی، شریعه شهود، ص 153.
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