
 

 

Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.11, Bahman2023 

https://doi.org/10.30510/psi.2022.338187.3362 

 

A study on the role of social developments in the principles of inference 

 

Abstract 

Hillah School of Jurisprudence is the school of jurisprudence of Shiite scholars 

from the sixth to the late eighth century in the city of Hillah (ancient Babylon) in 

Iraq. In the present study, descriptive-analytical method and the use of library 

resources were investigated the factors affecting the growth and development of 

the Hillah school of jurisprudence. Studies have shown that what led to the 

formation of the Hillah school of jurisprudence arose through the critical activities 

of Ibn Idris. These jurisprudential developments continued until the end of the 

Hillah period. Ibn Idris's new views on jurisprudence and the principles of 

jurisprudence are centered on rationalism, and this is the dominant theological 

feature at the beginning of the Hillah school of jurisprudence. Factors of 

flourishing and evolution of Hillah school of jurisprudence are divided into two 

categories of socio-political factors and scientific activities. For socio-political 

events, such as the Shiite background of Hila's scientism and secularism, the 

political conflict of the Abbasid caliphate with the Mongol sectarian monarchs and 

later the conflict of emerging governments, the social and commercial position of 

Hilla, motivational and competitive feedback among religions, especially in Shiite 

theology. Sunni enumerated the importance and necessity of responding to the 

needs of civilization and the expediency of Shiite scholars in the face of political 

events and government positions and affairs. However, in the category of scientific 

activities, it should be noted that in the development of the seminary of Hillah and 

before the activities of Ibn Idris, the jurisprudential views of Sheikh Tusi played a 

role. 

Keywords: Hillah School of Jurisprudence, Socio-political factors, Scientific 

activities, Ibn Idris 
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 چکیده

م( عراق یعه در قرن ششم تا اواخر قرن هشتم در شهر حله)بابل قدیش یعلما یحله، مکتب فقه یمکتب فقه

ست. صیفی تحلیلی و در پژو ا ضر به روش تو ستفاده از منابعهش حا سی عوامل مؤثر بر به  یاکتابخانه ا برر

شد و تحول مکتب فقهی حله سی ر شد. برر شان داد پرداخته  شکل گها ن سبب  حله  یمکتب فقه یریآنچه 

سطه فعال شت. یتا پا ین تحوالت فقهید آمد. ایس پدیادرابن یانتقاد یهاتیشد، به وا ان دوران حله ادامه دا

غالب در  یکالم یژگین همان ویا بوده و ییگرالت عقیس در فقه و اصوووول فقه بر محوریادرد ابنیآراء جد

 یاجتماع-یاسیس عواملحله به دو دسته  یو تحول مکتب فقه ییعوامل شکوفا است.حله  یآغاز مکتب فقه

 یعینه شیشیپی مانند توان مواردیم یاجتماع-یاسیدسته حوادث س یبرا شود.یم میتقس یعلم یهاتیو فعال

 یریمغول و بعدا درگ یفیان با ملوک الطوایعباسوو یخالفت یاسوویسوو یریدرگ، حله یپرورو عالم یدوسووتعلم

ان مذاهب یدر م یو رقابت یزشوویانگ یبازخوردها شووهر حله، یو تجار یت اجتماعیموقع د،ینوپد یهادولت

ضا صوص در ف مصلحتی و تمدن یهاازیبه ن ییگوافتن پاسخیت و ضرورت یاهم ،یسن-عهیش یکالم یبخ

سیش یعلما یهایسنج سیعه در برابر حوادث  شئون دولت یا صب و  شمرد.و منا سته فعال ی را بر تیاما در د

س، آراء یابن ادر یهاتیش از فعالیه حله و پین نکته توجه داشت که در رشد حوزه علمید به ایبا یعلم یها

 داشت.  نقش یخ طوسیش یفقه

 سیادرابنی، علم یهاتیفعالی، اجتماع-یاسیس ، عواملمکتب فقهی حله: کلمات کلیدی
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 مقدمه

م( عراق یعه در قرن ششم تا اواخر قرن هشتم در شهر حله)بابل قدیش یعلما یحله، مکتب فقه یمکتب فقه

های علمیه بغداد و نجف و جبل عامل از نشاط افتاد. که بغداد به دست هالکو سقوط کرد، حوزه یاست. زمان

ت یاما مردم حله از هالکو امان گرفتند و این شووهر به صووورت یکی از شووهرهای علمی شوویعه درآمد.البته فعال

شهر در اواخر  یا سه دهه پس از بنایدو  یشود یعن یبرآورد م 500حله از حدود سال  یو فقاهت یعلم یها

 رفتند.یم 1یبن مسافر حل یتعلم نزد عرب یان از مناطق اطراف برایعیاز ش یرای. بسیقرن پنجم هجر

ش از یاما تا پ 2دانندیس میابن ادر یانتقاد یهاتیه حله به عنوان یک مکتب را فعالیاگرچه آغازگر حوزه علم

ن مهاجرت یاول. است یشان ابن شهر آشوب مازندرانیاز جمله ا 3اند.ز نام بردهیحله را ن یتن از علما 17او تا 

ات دولت ی، شوووام، والیره عربیمانند هند، فارس، جز یمختلف یهانیه ازسووورزمیگسوووترده طالب حوزه علم

ه حله به یرشوود حوزه علم4اند.ق( دانسووته 676 ی)متوفایقا به حله را تا قبل از دوران محقق حلیو آفر یعثمان

خ مکتب حله، تعداد یدر طول تار 5سوووتند. یزیآنجا مه یمجتهد و فق 440 یبود که در روزگار عالمه حلّ یطور

شمرده اند.یو ب 600مجتهدان را تا  سایب، حوزه علمین ترتیبد 6شتر بر هیش از حمله مغول پایها پله حلّه که 

عه یش ین حوزه علمیتریلخان مغول، اصلیشده بود، بعد از فتح بغداد و امان نامه گرفتن مردم شهر از ا یگذار

  7شد.

بن طاووس، در کنار  ین علیالد ید رضووویوجود عالمان نص گرا و مخالف با علم کالم و در رأس آنان سووو

موجب شد تا هر  یر طوسیدر مدرسه خواجه نص یو عالمه حل یثم بحرانیچون ابن م یوجود عالمان نامدار

. هرچند گروه دوم ق شوووودین دو روش با هم تلفیابد و ایدر حله رواج  ییگراو عقل ییگراکرد نصیدو رو

ر اسووت که با اسووتفاده از یدر آثار خواجه نصوو ییگران عقلیند. اوج ایان غالب آیگراتوانسووتند بر روش نص

سف صطالحات و قواعد فل ستناد به براه یا ساند « د االعتقادیتجر»در کتاب  ین عقلیو ا آن را به اوج و کمال ر

شف المراد ف»ز با ین یو عالمه حل شایم و تثبیبه تحک« االعتقادد یشرح تجر یک  ینمود. برخ یانیت آن کمک 

اند که در اصووطالح چندان نام برده« یگریدر برابر اخبار ییگرارشوود عقل»ز با عنوان ین تمایاز محققان از ا

شته  یراث فقهیبه روش م یدگاه انتقادیحله د یمکتب فقه8ست.یح نیصح سدارد و  گذ سائل  یاریدر ب از م
                                                           

 ق. 580. متوفای پس از 1

ادر←. 2 ر، ج یس حلیابن  ئ لسرا ن: »34، ص 1، ا ما رأ یا لعصر فیل الشر یت زهد اهل هذا ا لمحمدیعلم  ا ه یعة 

.یو األحکام االسالم . . بها اقلهم عن طل تث .ه و  » 

لحکیم،3 علم . عیسی ا ل ا لحلة  ا فیمدرسة  تاص یة و دورها  ل ا معرفیحرکة  ل نی، 25-20ص  ،یل ا قا بزرگ طهرا . آ

قرن ل لشیعه، ا ا لسابع، ص  طبقات اعالم  لشیعه، ج 162ا ا ان  عی مین، ا نساری، روضات 381و  380، ص 26. ا لخوا . ا

لجنات، ج   .180ص  2ا

الحکیم،4 علم . عیسی  ل ا لحلة  ا تاص یة و دورها فیمدرسة  ل ا لمعرفیحرکة  ا  .83ص  ،یل 

ابن مشهد5 کبی.  ل را لمزا بحر566ر، ص ی، ا ل ؤلؤةا نی، ل لدان، جی. حمو230ن، ص ی. بحرا ب ل ا صص ، 2، معجم 

327-328. 

فنون؛ ج 6 ل ا لعلوم و  لعرب فی ا ا لدجیلی، االعالم   .33، ص 2. ا

فند7 علماء و حیر ،یاصفهان ی. ا ل لفضالء،یاض ا م361، ص1ج اض ا ئرةی. ا دا معارف االسالمن،  ل لشیا ا ة، یعیة 

 .157و  156، صص11ج

ند289-279عه، صص یر تطور کالم شی، سیلی. جبرئ8  ش. 1395، یشه اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و ا
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ت خبر یژه در بحث حجیبو یخ طوسیبا نظرات ش یس حلیبروز و ظهور دارد مانند  ابن ادر اهی این دیدگفقه

 1واحد. 

 یکیا ین یترن بحث از آن زمان تا کنون مهمیرسد. ایح مناط به نظر میحله، تنق یز فقهین تحول و تمایترمهم

 یاس ظنّین قی، توجه به تفاوت بیادله لُبش به توسعه یرود. گرایز به شمار مین مسائل فلسفه فقه نیتراز مهم

ح مناط از یتوان گفت که تنقینگاه  م در اینالبته  2ت خبر واحد  اسوووت.یحج یتام العلة، نف یاس قطعیو ق

شته تا کنون به دل ساس نیگذ سخگویل اح ستحدثه بوده  یفقه برا ییاز به پا سائل م صوص م سائل روز بخ م

شد یم کار گرفته به کنندهتیهدا عامل عنوان ، بهیبغداد گذشته در فقه که« فهیطا اجماعاز سوی دیگر  است.

به  یظن لیدل از حکم انیبغداد یها را براا اخبار آحاد آنی، اهللظواهر کتاب نیمضوووام به رسووواندن یاریو با 

ضع حله ، در فقهساختیم خارج یل قطعیسمت دل شت د مواجهیشد یفیبا ت  آن ییکارآ بودن و بر اندک گ

 3د شد.یتأک

سترش بحثهمچنین  شیمقارَن ب یفقه یهاگ سنین  ش یعه و  و  یمقارَن، عوامل درون یه مباحث کالمیدر حا

س یرونیب شت. تبو یاریب صلیدا ساختارهایو ا یبندب، ف ش  یجاد  ها و عه به عنوان جلوهیقابل دفاع در فقه 

سوی دیگر شودیم یمباحث مقارن حله تلق یهاشاخص صوص عالمه حل یفقها. از  ستند با  یحله بخ توان

، فقه یو با بهره از تسوولخ خود بر قواعد فقه یمحقق حل یبند، موضوووعیخ طوسوویشوو یاز روش فقه یرویپ

 4ث، کمال بخشند.یرا در کنار کالم و حد یعیتفر

به دو بخش  یک مسووائل ابواب فقهینثر روان و سوواده، تفک، حله یفقها یفقه یهاق بر کتابیوجود نظم دق

ح و موثق از یف، صحیث حسن، ضعیث به حدیاحاد یث و دسته بندیک انواع احادیعبادات و معامالت، تفک

م یرا در تنظ یدر شوورائع االسووالم روشوو یمحقق حلهمچنین  5ن دوره اسووت.یآثار مدون ا یهایژگیجمله و

قاعات دسووتهیکرد. او همه ابواب فقه را در چهار بخش عبادات، احکام، عقود و ا یگذاریپا یابواب منابع فقه

 6ج است.یو را یاق تا کنون باقین سبک و سیکرد. ا یبند

توان با شووناخت همه جانبه ین اسووت که میحله ا یمکتب فقه یهایژگیت پرداخت به ویل اهمین دلیترمهم

بر آن  حاضر قیتحقفقه در عصر حاضر بهره برد.  یو کم یفیرشد ک ین مکتب برایراث ایزات، از مین تمایا

ست که  شد و تحول مکتب فقها سحله  یعوامل مؤثر بر ر شابه، ا یفقاهت یرا برر سأله را به یکند. آثار م ن م

و  یخیتار یق گزارهایهسووتند و تطب یک دسووته از آثار صوورفا فقهی یعنیاند نکرده یصووورت هدفمند بررسوو

                                                           
تار 1 ن، 229-227خ فقه و فقها، صص ی. گرجی،  . 1421. مؤسسه سمت، تهرا  ه

نیقم یرزای. م2 لمقارن، ج85، ص 2و ج  168، ص1ن االصول، جی، قوا لفقه ا ة ل ّ لعام ا ، 1. حکیم، االصول 

امیه، مجله پیک نور، شماره 301ص م ا به مذهب  نقیح مناط  ت ش.  1386، زمستان 21. وندنوروز، علل ورود 

هبهان ئریب لحا ئد ا لفوا ّ، ا  .148 147، ص1ة، جی

قناع، ص3 ل ا لمقاصد، ج13. عالمه حلی، کشف  ، 1، همان، جیقم یرزای. م65، ص 12. محقق کرکی، جامع ا

 .169ص 

فقها، صص ی. گرجی، تار4  .229، 227خ فقه و 

اد5 سترآب مدنی. ا ل ئدا لفوا  .88و  87ة، ص ی، ا

6ّ ئع االسالم فی. محقق حل لحرام، ج ی، شرا الحالل و ا ئل   .9ص  1مسا
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سته داوردهین را ییایجغراف ص یخیگر با نگاه غالبا تاریاند و د  ید و نوآوریو تجد یف تحوالت اجتماعیبه تو

ند اما در ادله و نظرات فقهافقها پرداخته یعلم ئه نداده یو اجتهاد یل فقهیحله، تحل یا ند.ارا نابراین در  ا ب

ستفاده از منابع صیفی تحلیلی و  ا ضر به روش تو سی  یاکتابخانه پژوهش حا شد و به برر عوامل مؤثر بر ر

 پرداخته می شود. تحول مکتب فقهی حله

 حله یعوامل مؤثر بر رشد و تحول مکتب فقه

 یو اجتماع یاسیعوامل س.1

س یابتدا از ستعلم یمردم حله، یامرا و ساکنان حله، سیتا شتند عهیش مذهب دیمز آل یامرا. بودند دو  1.دا

س سالم جهان شرق از خدا خانه زوار کاروان و یتجار یهاکاروان عبور ریم  یفرهنگ تیموقع یترق سبب ا

شد و یشاعر و شعر رواج. بود شده حله شتریب یاجتماع شهور یهاچهره وجود ترمهم همه از و اتیادب ر  م

ند یعلم قاء 2،ینحو دةیحم ابن مان نان ابن 3،یحل ابوالب  کمک تیموقع نیا به 5یلین یمک ابن و 4،یخفاج سووو

 6.کردیم

 هند، العرب، رةیجز جمله از جهان سووراسوور از ییعلما و طالبحله،  یت و رونق علمیپس از اسووتقرار امن

 ،یحل عالمه زمان در یعنی ویاولجات سلطان زمان در7.آمدند حله به قایآفر و یعثمان دولت اتیوال شام، فارس،

. داشووتند عهده بر را بغداد و عراق یتصوود ینیجو خاندان سوو س و افتاد یسوویع بن مهناآل عهده بر حله امور

 خاندان از پس. کرد یفراوان کمک حله در بخصوووص عیتشوو توسووعه و شوورفتیپ به ینیجو خاندان حکومت

 یهاحکومت آن، از پس حله. دیبرگز را عیتشو زین حکومت نیا. گرفتند دسوت به را قرت ونیجالئر ،ینیجو

سال  ی. براکرد تجربه را ونلوهایقوقره و انیموریت دن کرد و یان از حله دیلخانیسلطان ا یهجر 698مثال در 

ستور داد آبراهه ایم یادیاموال ز شهر پخش کرد و د شمال حله تا مرقد امام  یان مردم  شعب از فرات در  من

 8معروف شد. ین در کربال حفر شود که به نهر غازانیحس

ن قرن نهم یآغاز یهاحکومت حله تا سووالمور کمرنگ شوود. یحله با فتح حله توسووخ ت یت و رونق علمیامن

 بسووته ،یاقتصوواد رونق رفتن نیب از سووبب هایریدرگ نیا ان عوض شوود.یموریان و تیان خاندان جالئریبارها م

. شد آن یعلم یفضا فیتضع و حله یناامن ،یفرهنگ تعامل یهاراه شدن کمرنگ ،یتجار یهاراه شتریب شدن

                                                           
 8ص  2خ الحلة جی( یوسف کرکش، تار270: 2، روضات الجنات: جی، خوانسار245: 8خ: یالتار یر الکامل فی)ابن االث1

 ق550 2

 ق565 3

 ق557 4

 ق565 5

، یاقوت 8-4ص  2الحلة، ج: خ ی، یوسف کرکوش، تار33: 2ان، یات االعی، ابن خلکان، وف3ة، یکم، مدرسة الحلة العلمیحسن الح 6

 97-93المدرسة الحلة، ص  ید فیل و التجدی، جبار کاظم مال، التاص264، ص 17، مجمع االدباء، ج یحمو

 63م: 1999ق، منشورات جامعة بابل، 545 – 403ة)یدیظل األمارة المز یف ی، الشعر العربیعبداهلل سودان 7

 538: 1381، یابن  الفوط 8
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 1رد.یگیقرن نهم را در بر م یتا انتها یقمر771از حدود سوووال  ین یعنیفخرالمحققن وفات زما از اتفاقات نیا
2 3 

بخصوص  یان مذاهب در سرتاسر بالد اسالمیم یگر فرصت گفتگویان، بار دیعباس یبا فروپاشاز سوی دیگر 

رونق  یو کالم یگفتگو را در قالب فقه یروز، فضوووا ین مسوووألهیحله با درک ا یعلما45در حله بوجود آمد.

د ینشر عقا ین نام گذاریل ایکنند. دلییاد م« یکوفه صغر»دند تا آنجا که از شهر حله در زمان عالمه به یبخش

ر یرا علما و متفکران سایخواندند زیز مین حال، حله آن زمان را دارالهجرة نیعه بود. در عیو گسترش نفوذ ش

ان مانند برهان ینمودند. بزرگان مذاهب و ادیهجرت م شووه در آن به آنجایاند یان به خاطر آزادیمذاهب و اد

س یتدر یکرس یدر آنجا فرصت راه انداز ین فاروقی، عزالدین بن ابان نحوی، حسی، عمر الکاتبین نسفیالد

 6یافتند.

 از داشت. یشتریشرفت بیده بود اما در زمان عالمه پیو عالمه به اوج خود رس یتمدن حله در زمان محقق حل

 ابن و یحلّ عالّمه انیم مکتوب یعلم یهامناظره عامه، و عهیشوو کالم در تیاهم با و مشووهور یعلم حوادث

 را عهیش معارف یمحتوا یغنا هم و یعلم یگفتگو روش ارزش هم آن، یحواش و مناظرات نیا. است هیمیت

 .کرد یمعرف

 یعوامل علم.2

شم، علم  ش سه حله در قرن  سه بغداد تا زمان مدر صول فقه به عنوان یکاز زمان مدر صولَ»از  یا در کنار « نیا

ه قرار ی، فقه بود و کالم در حاشیراز یغالب تا قبل از ظهور حمّص ین حال رشته علمیشد. با ایکالم دنبال م

س یحله متقدم را تاسووو یان متکلمان و فقها رواج داد و مکتب کالمیبود که کالم را در م یداشوووت. حمّصووو

گذشوووته به  یکالم یهاانیر از جری( حله به اعتبار تاثیفکر ی)مبانیکالم یهاشیگرا یاز زمان حمّصووو7نمود.

 شود:یم میان تقسیچهار جر

 حله متقدم یان اول: مکتب کالمیجر

صیدالدیسد سه کالم یراز ین حمّ سفر  یش اعتزالیبا گرا یر ییک چهره مهم مدر بود. هنگام مراجعت از 

 یفراس کرسوو یس و ورّام بن ابین شووهر از جمله ابن ادریبزرگ ا یحج و گذر از حله، به درخواسووت علما

                                                           
السّالم(، قم. عبدالرضا عوض، الحلة و حکامها، همیت )علی، مؤسسه آل الب21، ص1ن، جامع المقاصد، جیبن حس ی، علیمحقق ثان 1

، ی،  ر.ک:حل29ّة الحلة نشأتها و انکماشها، ص ی، عوض، عبدالرضا، الحوزة العلم99: 2و  100-91: 1خ الحلة، ی، یوسف کرکش، تار34

 108و100، ص1قسم

 (112و108، ص1، قسم ی؛ حل74ّو73، ص1، جی)خوانسار 2

 126د، یل و التجدی، التاص350ة الحلة، یم، مدرسة العلمی، حسن الحک39، المشعشون، یل الجابریمحمد هل 3

 هیمقاله نقش متکلمان امام 4

 108، 1384، یکاشان 5

عند  یب، الجهد االصولیشبز ی، بالسم عز226ن، ی، لؤلؤة البحریخ یوسف بحرانی، ش179ة، یم، مدرسه الحلة العلمیحسن الحک 6

 114د، ص یل و التجدی، التاص35، یالعالمة الحل

ث ی، قم: دارالحد31-30محدثن حله،  یشه شناسی، اند1390ن، ی، امین پوری، حس11حله ص  یمدرسه کالم یفکر یان هایمقاله جر 7

 www.sokhanetarikh.comخ: یت سخن تاریه، سایخ کالم امامیتار ی، سلسله نشست ها1394 ی، سبحان
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 یحله از جمله خود ورام بن اب یطالب و علما یس کالم برایرا به تدر یل داد و مدتیدرس در حله تشوووک

( را امال کرد. یق العراقیالتعل«)دیالتوح یالمرشووود ال»و « دیالمنقذ من التقل»ن مدت کتاب یفراس گذراند. در ا

مانند  یبزرگ یفقها یکالم یهاتیمکتب حله گذاشوووت. فعال یو فقه یبر آراء کالم یادیر زیاو تاث یهاآموزه

ّشاحیدالدیسد سدین محمد بن جهیدالدیمف 1،ی، محقق حلن بن و سف بن مطهر پدر عالمه حل 2یم ا در  یو یو

 یهاحله آن قدر بود که آموزه یبرا یحمصوو یهااو بوده اسووت. ارزش آموزش یل روش علمیامتداد و تکم

که او را آغازگر و مؤسوووس مکتب  یحله به متن آورد، به طور یعلم یهاتیه فعالیرا از حاشوووvvv یکالم

 3دانند.یحله م یکالم

 حله متاخر یفلسف-یان دوم: مکتب کالمیجر

سفه در دوره متاخر کالم ستفاده یحله ب یبهره متکلمان از فل شد. آنان عالوه بر ا صطالحات و ادبشتر  ات یاز ا

ه رفت. متکلمان در ادامه یکردند تا آنجا که روش متکلمان به حاشیز استناد می، به قواعد فلسفه مشاء نیفلسف

یده میالمراد دکشووف ید العقائد و شوورح آن یعنیکردند که در دو اثر تجر کالم لطیف جایگزینحله، مباحث 

صیشود.ا شاگردان عالمه از جمله قطب الد یعالمه حل 4،یبحرانثم یر، ابن مین روش از خواجه ن ، ین رازیو 

 یعلم یهاتیه و قبل از فعالیان حله و بعدا تا صفوید اول و بخصوص فاضل مقداد تا پاین، شهیفخر المحقق

 5ادامه یافت. یجیاض الهیف

 اشتراک موارد کندیم یسع او ..دارد قرار مشاء فالسفه و معتزله اشاعره، ه،یامام کالم گروه چهار انیم در عالمه

 هیامام آراء ن،یتبا و اختالف موارد در حال نیا با. کند نییتب یعقل استدالل با را گرید گروه سه با هیامام مکتب

 . دهدیم حیترج یعقل استدالل و ینقل ادله با را

 یف ةیالجل القواعد» ،«دیالتجر منطق شرح یف دیالنض الجوهر» جمله از دارد زین منطق علم در یادیز آثار عالمه

س شرح شم سرار» ،«ةیال  علم یف العرفان نهج» و« القانون علم یف المکنون الدر» ،«ةیالعقل العلوم یف ةیالخف اال

سف شیگرا«. زانیالم ستدالل مانند حجت مباحث در هم رایز دارد، بروز زین آثار نیا در او یفل شر ا  ریغ و مبا

 آن به یخاص انتقاد و داندیم منتج را ییارسطو منطق شکل، و رسم و حد مانند معرّف مباحث در هم و مباشر

 6.بردیم بهره آنها از خود یکالم و یفلسف آثار در بلکه کند،ینم وارد

ژه است. یثم به فلسفه مشاء ویش ابن میدنبال کردند. گرا یشاگردان عالمه کالم معتزله را بر همان منهج اعتزال

بر خالف متکلمان، قدرت واجب را به  7داند.یاز ممکن به مؤثر را امکان میفالسوووفه، مناط ننظر با مثال هم

دهد. یکند یا انجام میکه قادر اسوووت اگر بخواهد فعل را ترک م یداند همچون کسووویخواسوووت خودش م

                                                           
 ق532-515 1

 ق513م  2

، یافند، 271 -270، 1389، یلی، جبرئ75ن، فرج المهموم، ص یالد ید رضیابن طاوس، س 18-17: 1ق، 1414، یراز یحمص 3

 271 -270، 1389، یلی، جبرئ254: 2، 1362، ی؛ حر عامل107:60ق؛ 1406، یمجلس، 212: 2ق، 1231

 ق( 699)م  4

 29مقاله نگاهی به ادوار... ص  5

 ...متکلمان نقش مقاله 6

 83و  63و  48، ص 1406ابن میثم،  7
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ن همه یبا اق داده اسووت. یتطب« ف و منیما و هل و لِمَ و ک»مباحث نبوت را همانند منهج فالسووفه به مطالب 

را  روایاتات و یتالش دارد مواضووع آ یعقل یهااسووتدالل یثم یک متکلم اسووت، در روش و محتوایابن م

 1م بخشد.یتحک

 ییگراثیان سوم: حدیجر

ات یت روای. مرجع1گرا حله سه اصل است: ثیحد یکالم نقل یمتکلمان مکتب فکر ین اصول فکریمهم تر

ن مسووائل ییبه تب یو همت عمل یت خبر واحد در مسووائل اعتقادیحج. 2، ینین معارف دییکشووف و تب یبرا

شووود. یح داده میم و ترجی، تقدیل نقلی، دلیو نقل یل عقلی. به هنگام تعارض دل3ات. یبر اسوواس روا یکالم

ت یخ، بحث حجیث گرا در طول تاریان متکلمان عقل گرا و حدیم یاختالف ین مسوووائل کالمیتراز مهم یکی

 2است. یوص در مسائل اعتقادخبر واحد بخص

د یبن طاوس ضمن تاک ید علین سیت مشهور و ممتاز آن جمال الدیژه شخصیطاوس، بوخاندان پر افتخار ابن

د بن طاوس، کالم را در بغداد و مکتب ی، بر روش متکلمان آن روز جهان اسووالم تاختند. سووییگراثیبر حد

ش شاح را نزد او فراگرفته بود. یحله آموخته بود. بخ شف  یاو به دانش کالم 3 از کتاب مناهج ابن و خود در ک

 4د دارد.یح و تاکیالمحجة لثمرة المحجة تصر

ص یگر یر اخبارینظ یشیتوان گرایحله را نم یث گرایان حدیجر برجسته آن،  یهاتیدانست؛ در آثار شخ

د بن طاوس روش یسوو 5جود دارد.و یدر کنار مسووتندات نقل یعقل یهاق گسووترده از اسووتداللیو مصوواد یمبان

موال  یمعرف ید متکلمان آنچه خداوند و رسولش برایگویکند بلکه میه رد نمیمتکلمان را از پا یاستدالل عقل

از علم  یاند. آنگاه نود و پنج مسووأله اختالفل کرده اسووت را بر مردم تنگ و سووخت کردهیو مالک آنها تسووه

 یدگیچین پیبر ا یآمده است را شاهد یدمرتضید و سیخ مفیمانند ش یکه در آثار متکلمان بزرگد یاصول عقا

کند که معتزله همچون یسووه مین گونه مقایاء ایان روش بزرگان معتزله با انبید میسوو 7 6آورد.یروش متکلمان م

اثبات آتش مقدمات فراوان تدارک  ید در جهان آتش وجود دارد، برایخواهد اثبات نمایهسووتند که م یکسوو

هایبیم ما در ن بات م یزیت همان چیند، ا ند و دیرا اث نه خود دار که مردمان همه در خا ند  ند. پس یک ده ا

ن در یرا همان فهم د یه بر امور فطریاو تنب 8ت گر. یم نه هدایرا گمراه کننده بدان ین کسوویسووزاسووت که چن

 9و از همان سنخ است. یل عقلین روش، به مثابه دلیبه نظر او ا داند.یامبران و ائمه میپ یهاآموزه

                                                           
ق ، 1398، ، قماحمد حسینی کوشش ، بهالکالم علم فی ، قواعد المرام144-139و  121و  82و  63، صص 1، ج، میثممیثم ابن 1

 ، مکتبة المرتضویة، تهراناحمد حسینی کوشش ، بهالبحرین ، مجمع172، ص6، ج، فخرالدینطریحی

 12مقاله نگاهی به ادوار  مکاتب کالم امامیه در قرون میانه، آینه پژوهش ... ص  2

 1371کلبرگ،  3

 33 - 10، ص1، سید بن طاووس، کشف المحجة لثمرة المهجه، ج59ق: 1417سید بن طاووس،  4

 70و  54: 1417سید بن طاوس،  5

 64ق: 1417سید بن طاووس،  6

 48: 1417سید بن طاووس،  7

 65ق: 1417سید بن طاووس،  8

 64ق: 1417سید بن طاووس،  9
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 ان چهارم: عرفان و تصوفیجر

از  یاریث گرا انشووعاب گرفت. بسوویاعتزال گرا و حد یکالم یهاانیتصوووف در حله از جر یعرفان و گاه

اند. و تصوف را ستودهاز عرفان  ییهاان آثار خود، آموزهیدا، در می، پنهان و پیمتکلمان، فالسفه و محدثان حل

 ین آراء اعتقادییه در تبیانه منقول از صووووفیو زهدگرا یم اخالقین تعالیانه و همچنیالت صووووفیاز تأو یگاه

ستانه حله، جریخود بهره م صیبرند.در آ ابوالفتوح  یهاشهیاند یشود ولیده نمیاز عارفان د یان بزرگ و خا

شیراز سر  شم قمر یعی، مف ش س ییهاان مؤثر بود. بهرهیان حلیم، در یقرن پنجم و  ر خود یکه ابوالفتوح در تف

صوف ستفاده علمایه میاز کلمات  سد و جریبغداد تا حله م یبرد به ا ش یقیان تلفیر د یه پدیه کالم امامیدر حا

 1آورد.یم

عرفان را  ه وارد کرده و رواج داد اویامام یعلم یه را به فضووایاز صوووف یاریر هم آراء بسوویخواجه نصوو یحت

ست که در کتاب کالیم ینیواالتر در معرفت د یامرتبه سته بوده ا سته و چنان به عرفان دلب صول» یمدان «  الف

مان که ه ینیاز معرفت د یبه سووطح باالتر یو کالم یبا روش عقل یدیح مسووائل توحین و توضووییپس از تب

 پردازد.یاست م یمعرفت عرفان

صوف پرداخته، ابن میبه تروگر حله که ید یو فلسف یچهره کالم شرح نهج البالغه ابن میج ت ست. در  ثم یثم ا

صوف شده و عبارات امیآن قدر به آراء  ستناد  سالم به تاوهین علیرالمؤمنیه ا س یل عرفانیال ست که  د یرفته ا

 عتیالت نه تنها با ظواهر حجت شووورین تاویکند ایادعا م« یالجواهر الغوال»در کتاب  ینعمت اهلل جزائر

صیسازگار نبوده بلکه د شخ صوفیثم هم نیابن م یدگاه  صرفا نقل کلمات حکما و  ست. با ایست بلکه  ن یه ا

 2به تمام و کمال آمده است.« نیشرح اشارات الواصل»ثم در کتاب یابن م یحال آراء عرفان

ل کرد اما از یدر آمل تحص یسالگ ید. او تا سیبه اوج خود رس یدر آملید حیشه و آثار سیتصوف حله در اند

 3 آورد. یو سفر رو یه نفس، خرقه پوشیشده به تزک یآن به بعد دچار تحول روح

 حله یعلما یفقه یهاتیفعال.3

ن ید. ایآیحله به حسوواب م ین دسووته از عوامل مؤثر بر مکتب فقهیحله به عنوان سوووم یعلما یت فقهیفعال

ست و چندان متاثر از مکاتب خارج از حله تلق یشتر دورنیعامل ب مکتب  یقهف، ادوار دامهدر ا شود.ینم یا

 بحث می شود.حله در فقه  یژه همت علمایو یحله و س س محورها

سس مکتب فقهیفقه یهایس را بخاطر نوآوریابن ادر ی:نو انتقاد یهاتیدوره فعالاول؛  دانند. یحله م ی، مؤ

و  یخ طوسوویه اسوواسووا به دو دسووته طرفداران شوویامام یش رفت که فقهایتا آنجا پس یابن ادر یهاینوآور

                                                           
ش، 1362، به کوشش احمد حسینی، قم، 158، ص2العلماء، ج، افندی اصفهانی عبداللوه، ریاض185-141: 1384جوادی،  1

 م1981ق/1401

 33-13تا: ، بحرانی، بی11: 1: 1405احسایی،  2

 498-492: 1368، آملی، 531-528: 1ق: 1428آملی:  3
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سیطرفداران ابن ادر شده بوند.یس تق س یز و نوآوریاگر تما 1م  سترده را وجه تا م، یس مکتب بدانیخاص و گ

را مؤسووس مکتب  2یحلب یل بن سوونان خفاجین بن عقیگر مانند حسوویماند که افراد دینم یباق یگر وجهید

که پس از  یمطرح اسووت اما کسوو یراز یحله نام حمصوو یس مکتب کالمیاگرچه در تاسوو 3م.یحله بدان یفقه

عه مطرح نمود ابن یخ فقه شید در تاریجد یالسرائر، آراء فقه کتابف یو تال یخ طوسیچند قرن با نقد آراء ش

 4س است.یادر

شکوفادوم؛  سته تر یمحقق حل فقه: ییدوره  شکوفا یفقه یهان چهرهیاز برج صر  ست. او را  ییع فقه حله ا

سالم»کتاب  5دانند.یه زمان خود مین فقیبرتر ه یدر فقه امام یب، نقطه عطفیث محتوا و تبویاو از ح« شرائع اال

معارج »قرار گرفته اسووت. کتاب  یخ طوسوویشوو« ةیالنها»کتاب  ین درسوویگزیب یا جایاسووت و تا امروز رق

ن یترد مهمیرا از آن خود کرد. شا یخ طوسیش« عده»و  یف مرتضیشر« عةیالذر»گاه کتاب یز جایاو ن« االصول

ش یر محقق حلیتاث صول ید فقهیعه، رواج عقایدر فقه  شاگردان و به طور کلیدر م یو ا ان غالب یدر جر یان 

اود ، ابن دیاو بودند مانند فاضل آب یعه بر منهج و شاگردیش ینام یاز فقها یاریع آن زمان بود. بسیحله و تش

 7.ی، یوسف بن فهد الشامی، ابن وشّاح اسدیعالمه حل 6،یحل

ست. و یت عالمه حلیحله، عمدتا بر محور یمکتب فقه یدوره بعد: دوران تکامل فقهسوم؛  چهره ممتاز  یا

فقه  یهاگاه دوره 8کنند.یه از او عالمه)به طور مطلق( یاد میحله اسوووت و در فقه امام یسوووراسووور مکتب فقه

، دسووت کم تا قرنید فقهیجد یهاشیها و گراند. تالشینمایم میتقسوو یبه قبل و بعد از عالمه حله را یامام

ستفاده میو عالمه نبوده است. عالمه به طور گسترده از تنق یجز توسعه منهج محقق حل یزیها، چ  یح مناط ا

کند. تبحر عالمه تنها در فقه نبود بلکه در  یو رد م اسیه قیاهل سووونت را بر پا یاز آراء فقه یاریکند و بسووو

  9س بود.یتدر یف و کرسیآن زمان صاحب نظر و تال یعلوم اسالم یتمام

، آغاز شوود. یقمر هجری 771 ین یعنیحله از وفات فخر المحقق یدوره افول مکتب فقه دوران افول:چهارم؛ 

شرف و جبل عامل شکل گرف یگرین دوران مکاتب دیدر ا سا  یقرن نهم هجر یت. در انتهامانند نجف ا سا ا

سه علم سیه حله به پایمدر س یدر کنار عوامل اجتماع ده بود.یان ر سیو  یها و کاهش نوآورتی، افول فعالیا

 10ش مکتب جبل عامل و نجف بود.یدایدن مکتب حله و پیان رسووویبه پا یبرا یگریعلما، عامل د یفقه یها
                                                           

راد، محمدعلی، تطور فقه شیعه و . مقاله مهدوی1411-1410، قم 66، ص1ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جابن  1

مدرسة الحلة العلمیة،  و حسن الحکیم، 72، محمد باقر صدر، المعالم الجدیدة لالصول، ص 24-23، ص1جایگاه سرائر در آن، ج

 40ص 

 ق557 2

 قم: مؤسسة آل البیت 174:1ق، 1417طباطبایی، سید عبدالعزیز، معجم اعالم الشیعه،   3

 38، حسم الحکیم، مدرسة الحلة العلمیة،ص 102التاصیل و التجدید ص  4

 89، ص4ق، ج1406امین، اعیان الشیعة،  5

 ق 711 6

 110، التاصیل و التجدید، ص 44، رجاء محمد جاد حبیب، المحقق الحلی و آراؤه الفقهیه، 72:1ابن داود حلی، کتاب الرجال،  7

 کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج ، صص 8

 393، بالسم عزیز شبیب، الجهد االصولی عند العالمة الحلی، 179-177حسن الحکیم، مدرسة الحلة العلمیة، ص  9

، عالمه حلی االجازة 134و  53، 8، آقابزرگ تهرانی، طبقات اعالم الشیعه قرن354-350حکیم، مدرسة الحلة العلمیة، ص حسن ال 10

 یا به نقل از بحار به آدرس پیشتر 45ص  2الکبیرة، ج
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ن یاز شاگردان فخر المحقق یرخ داد مانند هجرت برخ یافول علمه نجف بر اثر یدر حوزه علم یحوادث مهم

ن در جبل عامل و هجرت فاضل مقداد به ین جزّید اول به سرزمیشه یعنیحله  یم فقهیبه نجف، بازگشت زع

 1ده بود.یحله به او رس ید اول زعامت فقهیکه پس از وفات شه یقرن هشتم هنگام ینجف اشرف در ابتدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
رگ ، آقابز118ص  ، التاصیل  التجدید،360: 1، عبداهلل افندی، ریاض العلماء377: 6، محمدباقر خوانساری، روضات الجنات، 

 60: 18تهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، 

، 415:2، شیخ آقابزرگ تهرانی، الذریعة، 171:37، محسن امین عاملی، أعیان الشیعه، 227شیخ عباس قمی، الفوائد الرضویة،  1

، 9طبقات الفقهاء، ج ؛ موسوعة216، ص5، افندی اصفهانی، ج121، التاصیل و التجدید، ص 136: 1یوسف کرکوش، تاریخ الحلة، 

 .32، فاضل مقداد، التنقیح الرائع، مقدمه، ص 286و284ص
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 نتیجه گیری

حِلّه به می باشوود. در لغت  بررسووی عوامل مؤثر بر رشوود و تحول مکتب فقهی حلههدف از پژوهش حاضوور 

ة یدین رو آن را الحلة المزید در آنجا منزل گرفته و حلول کردند، از همیمزیمنزلگاه است که سلسله بن یمعنا

بودند. به لحاظ  یعشووور یعه اثنیشوووان و مردم آنجا شوووید و حاکمان بعد از ایمز یخوانند. حاکمان بنیز مین

در اواخر قرن  یدیبن منصور مزالدوله صدقةفیشود سیعراق که گفته م ین شهر در قسمت مرکزیا، ایجغراف

شتاد تا نود کیشهر قد یهارانهیک ویپنجم آن را بنا کرد. حله نزد شرق یلومتریم بابل، در حدود ه  یجنوب 

س ستقیبغداد، در م شهرهایر م شهر کربال قرار  یلومتریکوفه و نجف به بغداد و در حدود پنجاه ک یم  شرق  م

ست. ستان بابل ا سال  یو فقاهت یعلم یت هایفعال دارد و امروزه مرکز ا شود  یبرآورد م 500حله از حدود 

سه دهه پس از بنایدو  ییعن سیشهر در اواخر قرن پنجم هجر یا  ش یاری. ب  یف براان از مناطق اطرایعیاز 

 رفتند.یم 1یبن مسافر حل یتعلم نزد عرب

و  یاعاجتم-یاسوویحله به دو دسووته حوادث سوو یو تحول مکتب فقه ییعوامل شووکوفاها نشووان داد بررسووی

س یعلم یهاتیفعال س یبرا شود.یم میتق سته حوادث  سید شیشیپند ی مانتوان مواردیم یاجتماع-یا  یعینه 

 یریرگدمغول و بعدا  یفیان با ملوک الطوایعباسوو یخالفت یاسوویسوو یریدرگ، حله یپرورو عالم یدوسووتعلم

ذاهب ان میدر م یو رقابت یزشوویانگ یبازخوردها شووهر حله، یو تجار یت اجتماعیموقع د،ینوپد یهادولت

صوص در فضا مصلحتو  یتمدن یهاازیبه ن ییگوافتن پاسخیت و ضرورت یاهم ،یسن-عهیش یکالم یبخ

 را برشمرد. یو مناصب و شئون دولت یاسیعه در برابر حوادث سیش یعلما یهایسنج

ش از یپ وه حله ین نکته توجه داشووت که در آغاز رشوود حوزه علمید به ایبا یعلم یهاتیاما در دسووته فعال 

ل یعقیبن اببغداد، با ا یمکتب کالم ییگراطره داشت. عقلیس یخ طوسیش یس، آراء فقهیابن ادر یهاتیفعال

 یهاشهید اما اندیبه اوج رس ید مرتضید متحول شد و توسخ سیخ مفیآغاز و به دست ش ید اسکافیو ابن جن

 یریل گه قرار داشت.آنچه سبب شکیدر فقه در حاش ید مرتضیل و سید، ابن عقیخ مفید، شیمتفاوت ابن جن

د یس پدیدراابن یادانتق یهاتین دوران بود که به واسووطه فعالیر آن از اییحله شوود، تحول و تغ یمکتب فقه

فقه بر  س در فقه و اصوووولیادرد ابنیان دوران حله ادامه داشوووت. آراء جدیتا پا ین تحوالت فقهیآمد. ا

ست. ا ییگرات عقلیمحور ست که با ظهور  یغالب در آغاز مکتب فقه یکالم یژگین همان ویا د یدسحله ا

 د آمد.یپد ین بصریابوالحسد بر آراء یبا تاک یو با رشد کالم اعتزال ین حمصیالد

س یله را تاسووح ی، مکتب فقهیاعتزال ییگرامتاثر از عقل یادیس تا حد زیتوان گفت که ابن ادرین رو میاز ا

، یاستدالل ییراگن عقلیز رواج داشت. منظور از ایحله ن یبعد یهادر فقه در دوره یاستدالل ییگرانمود. عقل

 یبه مبان یترده اگس یحله، نقدها یرا متکلمان و فقهایست، زیه نیزال یا مشائاعت ییگراقا همان عقلینا و دقیع

 معتزله و فالسفه مشاء داشتند. یاشهیاند

شد  شان از تاثیگراثیان اغلب حدیدر م یحت یو تفقه اجتهاد« یرأ»ر ضا ین عامل کالمیر ایان حله، ن  یبر ف

گسوووترده  ی، تبادل و ارتباط علمیمانند تنوع آراء فقه یگرید ید عوامل علمیحله دارد. البته با یمکتب فقه

ضایفقها با یکد شیانگ یگر، ف شد امکانات ماد یرقابت یز سنت و ر صول اهل  سختیو معنو یبا فقه و ا (

                                                           
 ق. 580. متوفای پس از 1
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، همان عقلین عامل علمیترحله را هم در نظر گرفت، اما همچنان مهم یدر فضا ی( علمیافزارو نرم یافزار

 شود.یم یتلق یاستدالل ییگرا
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 . 25-20، ص یل المعرفیحرکة التاص یة و دورها فیعیسی الحکیم، مدرسة الحلة العلم

 .32فاضل مقداد، التنقیح الرائع، مقدمه، ص 

 ه. 1421. مؤسسه سمت، تهران، 229-227خ فقه و فقها، صص یگرجی، تار

 (45ص  2)عالمه حلی االجازة الکبیرة، ج 68 ص ،104 ج االنوار، بحار محمدباقر، ،یمجلس

 ، 37:171محسن امین عاملی، أعیان الشیعه، 

 السّالم(، قم. همیت )علی، مؤسسه آل الب21، ص1ن، جامع المقاصد، جیبن حس ی، علیمحقق ثان

 .9ص  1مسائل الحالل و الحرام، ج ی، شرائع االسالم فیمحقق حلّ

 40و حسن الحکیم، مدرسة الحلة العلمیة، ص  72الصول، ص محمد باقر صدر، المعالم الجدیدة ل

 126د، یل و التجدی، التاص350ة الحلة، یم، مدرسة العلمی، حسن الحک39، المشعشون، یل الجابریمحمد هل

 ، 377: 6محمدباقر خوانساری، روضات الجنات، 

 ، 24-23، ص1راد، محمدعلی، تطور فقه شیعه و جایگاه سرائر در آن، جمهدوی

 . 301، ص1. حکیم، االصول العامّة للفقه المقارن، ج85، ص 2و ج  168، ص1ن االصول، جی، قوانیقم یرزایم

 ش.  1386، زمستان 21وندنوروز، علل ورود تنقیح مناط به مذهب امامیه، مجله پیک نور، شماره 

 ، 264، ص 17، مجمع االدباء، ج ییاقوت حمو

 8ص  2خ الحلة جییوسف کرکش، تار

 

 

 

 

 


