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  شناختی کالم امامیّه در دوران میانی عرفتتحول م
 سينا در آن و نقش ابن

  حميد عطايى نظری

  

  چكيده

سينا  های فلسفى ابن گذاری آموزه بررسى تعامل سنت فلسفۀ سينوی با علم كالم و ميزان تأثير

. پژوهـى اسـت پژوهى و كالم سـينا ترين مباحث مطـرح در ابن بر متكلمان شيعه و سنّى از مهم

سينا در دوران ميانى، تكوين مكتب كـالم فلسـفى  از پيامدهای گسترش فكر فلسفى ابنيكى 

ورود . همت فخر رازی و نزد اماميه بـه دسـت نصـير الـدين طوسـى بـود در ميان اهل سنت به

های كالمى، سبب تحوالتى شگرف در نحـوۀ پرداخـت  سينا به مجادله های فلسفى ابن آموزه

ــائل مخ ــه مس ــامى ب ــان ام ــى متكلم ــف كالم ــد تل ــۀ مباحــث . ش ــا مقايس ــر ب ــۀ حاض در مقال

فلسفى اماميّه موسوم به مكتب امامى بغداد با مباحث مطرح در ايـن  شناختِى كالم پيشا معرفت

سينا بر اين مباحث در  زمينه در مكتب كالم فلسفى اماميه، تأثيرات گوناگون سنت فلسفى ابن

های  ايش تحـوالت معنـايى در برخـى از اصـطالحپيد. شود كالم دوران ميانى اماميّه تبيين مى

های جديــد بــرای علــم، طــرح برخــى قواعــد  بندی دســته شناســى، ارائــۀ حــوزۀ معرفت

های  شناختى، تبيين مسائلى از جمله چگونگى دستيابى انسان به علـم و طـرح موضـوع معرفت

  . ترين ابعاد تحول اساسى يادشده است شناسى از جمله مهم جديد در حوزۀ معرفت

  ها واژه كليد

  .شناسى، مكتب بغداد، مكتب كالم فلسفى، عالمۀ حلّى سينا، معرفت كالم اماميّه، ابن
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افتـه ای ي ويژه كالم اشـاعره جايگـاه ويـژه سينا بر كالم اسالمى به گسترۀ اثرگذاری فلسفۀ ابن

ها  ترين اين پژوهش از برجسته. ای بدين منظور صورت گرفته است است و مطالعات گسترده

اشاره كرد  )Wisnovsky, 2003( سینا متافیزیک ابنتوان به كتاب رابرت ويسنوفسكى با عنوان  مى

در اثـر ورود ) اشـاعره و ماتريديّـه(كه در فصلى از آن تحول پديد آمده در كالم اهل سنت 

.سينا را بررسى كرده است های فلسفى ابن شهاندي
1
   

يافتن كـالم اشـعری بـه انديشـۀ فلسـفى و  سينا در گرايش همچنين نقش سنت فلسفى ابن

در آثار برخى محقّقـان .) ق606م(پيدايى مكتب كالم فلسفى در اشاعره به دست فخر رازی 

.بررسى شده است
2

سـينا بـر غزالـى  ر ابنريچارد فرانك نيز در چند نوشـتار بـه بررسـى تـأثي 

سينا تـأثير  های فلسفى ابن دهد كه غزالى تا چه اندازه از انديشه پرداخته و نشان مى.) ق505م(

.پذيرفته است
3

بيشتر بـه ايـن مسـئله  الهیات فلسفی غزالیپس از وی فرانك گريفِل در كتاب  

  فلسـفۀ سـينوی  افالطـونى، ارسـطويى و نيـز سـنت پذيری غزالى از فلسـفه نو پرداخت و تأثير

شناسـى، نفـس  ها و آرای غزالـى در زمينـۀ وجود بـه بـاور وی ديـدگاه. را آشكارتر سـاخت

 سينا شـكل گرفتـه اسـت های فلسفى ابن انسانى و نبّوت به طور خاص با تأثيرپذيری از آموزه

)Griffel, 2009: 7( سـينا  تأثير سنت فلسـفى ابن تفصيل بهگى خانم هايدرون آيشنِر تاز همچنين به

                                                              
طـور كامـل  هسـينا بـ ويسنوفسكى در فصل سيزدهم اين كتاب به تأثير نظريۀ واجب الوجود بودن خداونـد ـ كـه در فلسـفۀ ابن .١

ويژه در مبحث تبيين صفات الهى و نسبت آنهـا  شده بود ـ بر مباحثات جاری در كالم اسالمى، به و بر آن تأكيد پردازی نظريه

با ذات خداوند پرداخته و نشان داده است كه چگونه متكلمان پسا سينوِی اهل سنّت از واجـب الوجـود بـودن خداونـد بـرای 

برای بررسى تفصـيلى . ند ا ذات خداوند با صفاتش بهره بردههای موجود در كالم اشاعره و ماتُريديّه در مسئله نسبت  رفع ابهام

  .Wisnovsky, 2003: 227-243: اين بحث نك

: نـك(هـايى منتشـر شـده اسـت  ها و افزوده ای جداگانـه همـراه بـا اصـالح فصل يادشده از اين كتـاب بعـدها در قالـب مقالـه

Wisnovsky, 2004: 65–100 .(84ـ  103: 1391عطايى نظری، : نك برای مطالعه ترجمۀ فارسى اين مقاله.  

سـينا ميـان وجـود و  سينوی از تمايزهايى كه ابن ای ديگر نيز به موضوع اقتباس متكلمان شيعه و سنِّى پسا ويسنوفسكى در مقاله

ى تفصـيل بررسـ پـردازد و آن را به نهـاده مى) ممكن الوجـود لذاتـه(ماهيّت و بين واجب الوجود لذاته و واجب الوجود لغيره 

  ).Wisnovsky, 2004: نك(كند  مى

اشـاره » های الهيّات فلسفى اسالمى در قرن ششم پيشرفت: از غزالى تا رازی«توان به مقالۀ أيَمن ِشحادة با عنوان  برای مثال، مى. ٢

 .(Shihadeh, 2005: 141–179): كرد

  .Richard M., 1994: برای نمونه، نك. ٣

   :در» سينا فادۀ غزالى از فلسفۀ ابناست«مقالۀ او با عنوان : همچنين نك

Richard, M., 1987-1989: 55–57& 271-285; Reprint in: Frank, Philosophy, Theology, and 

Mysticism in Medieval Islam, Text xi.  
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 شـواهدی نشـان 

: نـك(فتـه اسـت 

سـينا در  سـفۀ ابن

اسـت » ـار مغـول

 . 40ـ  3

زی و نيز بسط الهي

افزون بر پژوهش 

.اند ه كرده
1
   

های فلسفۀ رگذاری

يرات تعاليم فلسفى

واقـع تـا مانـده و در

رو، بررسـى ايـ يـن

ی نصـير الـدين طو

ّ ى داشـت ـ از اهمي

صير الدين طوسـى

ن مكتب را از حيث

ن زيـادی دگرگـو

ت چنـين تحـول عظ

سينا بوده اس فى ابن

نا به صحنۀ كـالم ا

ـه و گـرايش آن ب

كه به طور مستقل 

ثـار فلسـفى فـارابى

سينا بوده های ابن ه

رائـه  مقالـه، نويسـنده بـا ا

دالجبّار معتزلـى قـرار گرفت

شـيعه و اقبـال اماميّـه بـه فلس

سـينا در روزگـ مى بـه ابن

33: 1392هِيثَم الرحيم، : ك

له غزالى و فخر را

.)Eichner, 2009(ت 

 با معتزله نيز توجه

مينه به بررسى تأثير

ق درباره دامنۀ تأثي

باقى مضوعى بكر 

.گرفته اسـت
2

از ا 

 در اماميّـه از سـوی

ۀ سينوی گام بـر مى

ر اماميّه به دست نص

نى پديد آورد و اين

ميزا ئل كالمـى بـه

ه نصير كه توانست

های فلسف  از آموزه

سين های ابن  انديشه

فته در كـالم اماميّـ

 بدانيم، نه تحولى ك

سـينا در آ سـفى ابن

بى خاستگاه انديشه

Dhanani, 200 . در ايـن

های قاضـى عبـد  انديشـه

سينا بـر كـالم ش ذاری ابن

اِقبال تشيّع دوازده اِمـام«ن 

جمۀ فارسى اين مقاله، نك

مان اشعری از جمل

ت بررسى كرده است

سينا امل فكری ابن

ها در اين زم وهش

 يافته است و تحقيق

ماميّه ـ همچنان موض

خصوص صورت نگ

كتب كالم فلسفى

د و در سنت فلسفۀ

ديد كالم فلسفى د

ماميّه در دوران ميان

ها و مسـا   موضـوع

های فلسفى خواجه

برگرفته شدت  ، به

 تنها واسطۀ ورود 

گر حـول صـورت

سينا  كر فلسفى ابن

  . طوسى است

ـياری از آرای فلس

 متعّددی آثار فاراب

                      
03: سـينا نـك تزله بـر ابن

 آرای خـود تحـت تـأثير

گذ  حدودی به مسئله تأثير

حمد هِيثَم الرحيم با عنوان

(al-Ra .برای مطالعه ترجم

ترين متكلم  برجسته

دقت هل سنت را به

 پژوهشگران به تعا

ن وصف، بيشتر پژو

ل سنت اختصاص 

ويژه كالم ام عه ـ به

 مبسوطى در اين خ

 توجه به تأسيس مك

سينا بود رح آثار ابن

  .ر است

گذاری مكتب جد

شگرف در كالم ام

روش پرداخت به 

ه رويكرد و انديشه

ميّه به وجود آورد،

صير در اين فرايند

ن جهت، بايد تحدي

سينوی و متأثّر از فك

لسفى نصير الدين ط

ى است گرچه بسـ

بسا در موارد  و چه

                          
های معت گذاری انديشه ثير

سـينا در برخـى از  كـه ابن

Dhanan.( 

هايى كه تا  پژوهش ندك

ا  انى پرداخته است، مقاله

ahim, 2003: 219 – 23

  

  

بر آرای 

در ميان ا
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پژوهش 
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يكى از ان. ٢

ران ميادو

 31:نك(
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سـينا و  های ابن با اين حال بدون ترديد طريق آشنايى متكلمان اماميّـه بـا آن مطالـب، نگاشـته

واقـع بـا وجـود اينكـه بسـياری از  در. پيروان وی همچـون نصـير الـدين طوسـى بـوده اسـت

سينا برگرفته از فارابى است، ولى متكلمان امامى آن مطالب را به نحـو  های فلسفى ابن نديشها

ها آشـنا  سـينا و شـارحان وی بـا آن ديـدگاه واسطۀ آثار ابن مستقيم از فارابى نگرفتند، بلكه به

ده های كالمى اماميّـه در دوران ميـانى ديـ ندرت در كتاب اينكه نام فارابى و آثار او به. شدند

اند  شود خود بيانگر آن است كه متكلمان امامى آشنايى چندانى با فارابى و آثار او نداشته مى

طور مستقيم تحت تـأثير  كم آثار فارابى كمتر در اختيار آنها بوده است و در نتيجه به يا دست

ر آثار مكتـب سينا و آثار وی بارها د در مقابل، نام ابن. اند های او قرار نگرفته فارابى و نگاشته

نهـاده   های او بر فكر كالمى متكلمان امامى در دورۀ ميانى تـأثير كالم فلسفى آمده و انديشه

.است
1

  

سينا بر كالم اماميّـه، الزم  های فلسفه ابن در ادامه به منظور تبيين دقيق گسترۀ تأثيرگذاری

شناسى، طبيعيّات و  شناسى، جهان های مطرح در كالم اماميّه ـ معرفت است هر كدام از حوزه

هـا جداگانـه  سـينا در آن حوزه های ابن الهيات ـ از حيث سـاختار و محتـوا بـا آثـار و انديشـه

ســينا بــر مباحــث  شناســانۀ ابن های معرفت رو تــأثير انديشــه در تحقيــق پــيش. بررســى گــردد

شناسى در كالم اماميّه بررسى شده و تحـول سـاختاری و محتـوايى در ايـن بخـش از  معرفت

بــه همــين منظــور، مباحــث مطــرح در بخــش . گــردد الم دوران ميــانى اماميـّـه تشــريح مىكــ

فلسفى اماميّـه ـ موسـوم بـه كـالم مكتـب امـامى بغـداد ـ بـا مباحـث  شناسِى كالم پيشا معرفت

هـای موجـود  شود و اختالف شناسانۀ موجود در مكتب كالم فلسفى اماميّه مقايسه مى معرفت

  .گردد سينا در اين ميان تشريح مى های فلسفى ابن ميان آن دو و نقش آموزه

فلسفى اماميّه مكتبـى اسـت كـه شـيخ مفيـد  در اينجا مقصود از مكتب بغداد يا كالم پيشا

هـای پيـروان ايشـان از  اند و بـا تالش گذاری كرده بنيان.) ق436م(و سيّد مرتضى .) ق413م(

.) ق585م(ابـن ُزهـرۀ حلبـى  و.) ق447م(الصـالح حلبـى  ، ابـو.)ق460م(جمله شيخ طوسى 

همچنين منظور از مكتب كـالم فلسـفى مكتبـى اسـت كـه نصـير الـدين . گسترش يافته است

و كسـانى .) ق726م(هـای عالمـۀ حلّـى  تأسيس كرده و پس از او با تالش.) ق672م(طوسى 

                                                              
، در حالى كه همو در )394و  5: 3، ج1419حلّى، (تنها دو بار از فارابى نام برده است المرام نهایة برای نمونه، عالمۀ حلّى در . ١

 ).546: 3، ج1419حلّى، : نك(سينا ياد كرده است  اين كتاب بيش از هشتاد بار از ابن



، مـال .)ق10

ـب حلّـه تـا 

ان متكلمـان 

ــه فلســفه  ش ب

غم اينكـه در 

 و امكان در 

ر بسـياری از 

ـت اراده در 

مكتب بغداد 

 كه بايـد بـه 

ليه در عصر 

گى و ميــزان 

شود كـه در 

ـى متكلمـان 

مكتـب  ى در

حالى كه نوع 

سينا با  فى ابن

ط حث مربـو

 علـم، انـواع 

موضوع علم 

وط بـه علـم 

  ورده اســت 

شناسـى  رفت

72م(ض الهيجـى 

وان از پيـدايى مكتـ

ين توضيح كه ميـا

ــزان گــرايش ث مي

رغ المـه حلّـى، بـه

استفاده از وجوب 

انـد، در ـرار گرفته

ـفت فعـل و حقيقـ

ی متكلمان امامى م

دهايى داشته است 

ريزی حكمت متعا

بررســى چگــونگ. 

 گردد و مشخّص ش

 تحـوالتى در تلقّـى

 كالم فلسفى

سفى با آثار كالمى

شود، در ح غاز مى

همانند آثار فلسف د

ی كالم فلسفى مباح

م، كيفيّت حصول ع

سام َعَرض و ذيل م

طوسى مباحث مربو

آ تجریــداالعتقادب 

ن امـامى بغـداد معر

عصر صـفويه فيّـاض

  . ت

تـو ران ميانى را مى

با اي. در نظر گرفت

ن طوســى، از حيــث

ويژه عال تب حلّه، به

شناسى يا ا  معرفت

سـينا قـ ر فلسـفه ابن

عنوان صـ  الهـى بـه

اند و به آرای  كرده

 اماميّه فراز و فرود

ر و پى.) ق1050م( 

ای تــازه شــد حلـّـه

د جداگانه بررسى 

سفى صدرايى چه

   .كرده است

مى بغداد و مكتب ك

ِى مكتب كالم فلس

شناسى آغ با معرفت

قواعد العقائدو  تقاد
های در نگاشته. شود

د و نظر، اقسام علم

در مبحث اقس...  و 

ای نمونه، محقق ط

ــاب صــد دوم از كت

 از منظـر متكلمـان

و بعدها در ع.) ق8

ن توسعه يافته است

سفى اماميّه در دور

ن در دورۀ صفويه د

ــدين واجــه نصــير ال

متكلمان مكت. دارد

ين مسائل و قلمرو

تحت تـأثير... ى و 

دوث عـالم، اراده 

فيلسوفان مخالفت 

ن كالم فلسفى در 

با ظهور مالصدرا 

ى رســيد و وارد مرح

 بر كالم اماميّه بايد

شناسى، نظام فلس فت

ين مسائل ايجاد ك

در كالم مكتب امام

ری ميان آثار كالمى

المى مكتب بغداد ب

تجرید االعتز جمله 
ش ور عاّمه آغاز مى

تعريف علم، اعتقاد

ب معرفت خداوند 

بر. طرح شده است

ى اعــراض در مقص

يانگر آن است كه 

26م(فاضل مقداد 

النى و امثال ايشاني

قع گسترۀ كالم فلس

ری مكتب اصفهان

ــروان خو ّــه و پي حل

يى اساسى وجود د

 همچون روش تبيي

ائل مختلف كالمى

عتقادی همچون حد

های ف نيز با ديدگاه

پس جريان. اند شده

  . اخته شودن پرد

م فلسفى در اماميّه ب

بــه اوج شــكوفايى

ی حكمت متعاليه ب

ه در معرفتى از جمل

 و مواجهۀ آنها با ا

شناسى د ه معرفت

های ساختار تفاوت

 است كه آثار كال

ب كالم فلسفى از

اسى و بحث از امو

شناسى از جمله ت ت

جوب نظر و وجوب

يكى از اعراض مط

ــىا در ضــمن مع ّرف

اين امر بي. )169: 140

  

  

همچون ف

الشمسا گي

واقع در

گير شكل

مكتــب ح

ها تفاوت

مواضعى 

تبيين مسا

مسائل اع

خداوند ن

نزديك ش

تحليل آن

كالم

صــفويه ب

اثرگذاری

هر بخشى

از مسائل

جايگا. 1

يكى از ت

بغداد آن

آثار مكتب

شنا وجود

به معرفت

دليل، وج

عنوان ي به

و نظــر را

07طوسى، (
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ــان فلسفى ــاه متكلم ــى از نگ ــت، ول ــى اس ــۀ خداشناس ــرب، وجود مقّدم ــۀ  مش ــى مقّدم شناس

ان مكتـب بغـداد اثبـات ضـرورت معرفـت تر، از نگاه متكلمـ به تعبير دقيق. خداشناسى است

خداوند بر بحث از اثبات وجود خداوند مقّدم اسـت، ولـى از منظـر متكلمـان مكتـب كـالم 

از . شناسى اهميّت بيشتری نسبت به مبحث وجوب معرفت خداوند دارد فلسفى مباحث وجود

ف بـر آن شناسى كه اثبات خداونـد متوقّـ رو، بايد پيش از هر بحث ديگری مسائل وجود اين

سـينا بـر كـالم  های بنيادينى كه فلسـفۀ ابن در حقيقت يكى از تأثيرگذاری. است مطرح شود

ويژه اثبـات  شناسى در محور مباحث كالمى ـ به اماميّه در دوران ميانى نهاد، قرار دادن وجود

شناسـى از  فاضل مقداد علّت آغازيـدن مباحـث كالمـى بـا وجود. خداوند و صفات او ـ بود

دانـد كـه اثبـات وجـود و  يلسوف ـ متكلمانى همچون نصير الدين طوسـى را ايـن مىسوی ف

شـود كـه  وحدت خداوند بر تبيين احكام وجود وابسته است، زيرا در آن مباحـث اثبـات مى

بحـث را از وجـود شـروع «: يكى از اقسام وجود، وجود واجب، يعنـى خداونـد عـالم اسـت

است كـه عبـارت اسـت از اينكـه برخـى واجـب و كند، زيرا غرض او بيان احكام وجود  مى

  .)51: 1378مقداد ُسيُوری، (» برخى ديگر ممكن است و اينكه واجب واحد است

  شناسى در كالم دوران ميانى اماميّه تحول معرفت. 2

گـرفتن رويكـرد فلسـفى در پرداخـت بـه  سينا به كـالم اماميّـه و درپيش های ابن ورود انديشه

يشـتر متكلمـان امـامى در دوران ميـانى موجـب تغييـر در بسـياری از مسائل كالمى از سوی ب

ای كـه برخـى از  هـای گسـترده بيشـتر بحث. شناسى شد اركان علم كالم از جمله در معرفت

تــر  انــد، پيش شناســى مطــرح كرده متكلمــان امــامى پساســينوی در خصــوص علــم و شناخت

حـدود دويسـت و (صـل مبسـوطى ای در علم كالم نداشت؛ مانند مطالب موجـود در ف سابقه

به بحث از علـم و معرفـت اختصـاص داده اسـت  نهایة المـرامكه عالمۀ حلّى در ) سى صفحه

سبب پيدايش يك ماهيّت فلسفى در اين مباحث و تحـت تـأثير  واقع به ، در)237ـ  5: 1419حلّى، (

ى اماميّـه بـه در حقيقت، گرايش بيشـتر متكلمـان رسـم. سينا پديد آمد های فلسفى ابن انديشه

سينا ـ هرچند در برخى مسائل با نقدهای شديدی همراه بود ـ موجـب پديـد آمـدن  آرای ابن

تـرين آنهـا  شناسى در علم كالم گرديد كه در ادامه بـه مهم تحولى اساسى در مسائل معرفت

  :شود اشاره مى

  دگرگونى معنايى واژگان و اصطالحات) الف
لسـفى سـينوی بـه مباحثـات كالمـى، پيـدايش برخـى های ورود فكـر ف يكى از تأثيرگـذاری



ج در مبحـث 

عنايى يافتند؛ 

معنايى آنهـا 

توان  مونه مى

قاضـى عبـد 

اند كـه  نسـته

؛ 190: 1362ى، 

د الجبـار در 

ه مضمونش 

دهـد  ـت مى

هد داشـت، 

» ا واقع باشد

دۀ اسـتادش 

م آن چيـزی 

ت كـه علـم 

ان نفـس بـه 

قادی مطابق 

 بـه تعريـف 

عالمـۀ . )101 

بر هر كـدام 

ست كـه آن 

لّـى تعريـف 

ی از واژگـان رايـج

سفه، دگرگونى مع

و يا اينكه حوزۀ مد 

برای نم. عريف شد

وسى به پيـروی از ق

 معنـای چيـزی دان

؛ شـيخ طوسـى46: 1427 

قاضـى عبـد. )122: 1

طمينان نفس عالم به

ها در صـورتى دسـ

كم اختصاص نخوا

مخصوص مطابق با

را تعريـف برگزيـد

علم: ف كرده است

ها در صورتى اسـت

كـه مقتضـى اطمينـا

علم، عبارت از اعتق

اند كـه  ضـح دانسـته

: 1405مقـداد ُسـيُوری، 

رد بم، ايرادهای وا

مى بغداد از علم اس

 ّ به نظـر عالمـه حل

شـماری. المى بود

مان واژگان در فلس

جديدی پيدا كردند

ی نيز برای آنها تع

  :رد

مرتضى و شيخ طو

م و درايـت، و بـه

 مانَكـديم،(لب شود 

1385ُمقـری نيشـابوری، 

ست كه موجب اط

تعريِف يادشده تنه

به اين حك" معنا"ن 

متعلق آن بر وجه م

از علم و معرفـت ر

گونه تعريف را اين 

 شود و اين امر تنه

م چيـزی اسـت ك

ت مگر آنكه اين ع

42(.  

را مفهومى واضـ» م

؛ م169: 1407طوسـى، (

شده درباره علم رائه

عريف متكلمان امام

.اند تعريف كرده» 

های كال ز اصطالح

حت تأثير معنای هم

ى معنا و تعريف ج

گاه معانى جديدتری

 واژۀ زير اشاره كر

د از جمله شريف م

را مترادف با علم» ت

ش دل و طمأنينۀ قل

؛ ُم22: 1970عد بَريدی، 

اس» معنايى«م همان 

نفس در ت اطمينان 

هرچند آن«: ع باشد

باشد كه ماعتقادی 

وی اين تعريف . )

  . ت

»علم«ريفى مشابه، 

س به مؤّدای خود

علـم«: ا واقـع باشـد

تحقّق نخواهد يافت

2: 1429؛ همو، 154: 143

علم« و عالمۀ حلّى 

(عريف هم نيسـت 

های ار ى از تعريف

ها، تع ۀ اين تعريف

»سكون نفس باشد

 معنای در برخى ا

شناسى علم كالم تح

ا كه يا به طور كلّى

ض يا بسط شد و گ

ت معنايى در چند

 امامى مكتب بغداد

معرفت«عتزلى واژۀ 

سكون نفس، آرامش

؛ قاضى صاع13: 1392ى، 

علم«: گويد مىعلم 

 افزايد مىو سپس  

د فرد مطابق با واقع

ا" معنا"مى كه اين 

)13: 12ج: تا  الجبار، بى

 بصری دانسته است

مرتضى نيز در تعر 

ب سكون نفس موج

از اعتقاد مطـابق بـا

ش است و اين امر ت

31سيّد مرتضى، (» شد

صير الدين طوسى 

ارد و اساساً قابل تع

من برشماری برخى

از جملۀ. كرده است

تقادی كه موجب س

  

  

تحوالت

شن معرفت

بدين معنا

دچار قبض

به تحوالت

  علم. 1

متكلمان 

الجبار مع

موجب س

شيخ طوسى

تعريف ع

» شود مى

كه اعتقاد

جز هنگام

قاضى عبد (

ابوعبداّهللاٰ

سيّد

است كه

معنای ا به

مضمونش

با واقع باش

اّما نص

نيازی ندا

حلّى ضم

را بيان كر

اعتق«را به 
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يـد و جهـل ، زيـرا تقل)328: 1422حلّـى، (باشد  رو پذيرفتنى نمى يادشده مانِع اغيار نيست و از اين

اند ـ با ايـن تفـاوت كـه علـم بـه طـور  مركّب نيز همانند علم، باورهايى همراه با سكون نفس

گونه نيستند؛ يعنـى  ذاتى و ضروری مقتضى سكون نفس است، ولى تقليد و جهل مركّب اين

نحو وجوب مقتضى سكون نفس نيسـتند و بنـابراين، تقليـد و جهـل مركّـب نيـز داخـل در  به

آينـد  شـمار نمى طور قطـع از مقولـۀ علـم به شوند، در حالى كه بـه ه از علم مىتعريِف يادشد

  .)101: 1405؛ مقداد ُسيُوری، 82 :1383طوسى،(

در برابِر تعريف علم در كالم مكتـب بغـداد، فيلسـوفان و پيـروان كـالم فلسـفى تعريـف 

تصديق جازم ثابـت  كه شامل(به نظر ايشان، علم در معنای عاّم . اند ديگری از آن ارائه كرده

  اسـت از حصـول صـورت معلـوم   عبـارت) شود مطابق با واقع، ظن، تقليد و جهل مركّب مى

» ؛ موجـود شـدن صـورت شـىء در عقـلحصول صورة الشىء فى العقل«: در قّوۀ عاقلۀ عالِم

 بنا بر اين تفسير، علم به صورت ذهنـى منتـَزع از معلـوم كـه مسـاوی و. )97: 1405مقداد ُسيُوری، (

البتّه در اينجا تفسيرهای ديگری نيز هست كه بـرای مثـال، . شود مطابق با آن است اطالق مى

داند كـه  عالمۀ حلّى علم را صفتى حقيقى مى. اند علم را همان اضافۀ بين عالم و معلوم دانسته

  ؛ حـق والحّق أنّـه صـفة حقيقيـة يلزمهـا اإلضـافة إلـى المعلـوم«: با اضافه به معلوم مالزم است

  ؛ 78: 1426حلّـى، (» آن است كه علم صفتى حقيقى، مـالزم بـا اضـافه و نسـبت بـه معلـوم اسـت

؛ يعنى علم، نفِس اضافه نيست ـ چون اضـافه امـری اعتبـاری اسـت، در )102: 1405مقداد ُسيُوری، 

حالى كه علم از صفات حقيقى موجود در خارج و قـائم بـه نفـس اسـت ـ ولـى همـواره بـه 

فاضـل . شود، زيرا علم هميشه علِم بـه چيـزی اسـت ديگری تعقّل مى صورت مضاف به چيز

گفته از علم، به نقد گفتار عالمـۀ حلّـى پرداختـه اسـت كـه  مقداد با نقل و تبيين تعريف پيش

مقـداد (ارائۀ تعريف برای علم پس از بديهى و مستغنى از تعريـف دانسـتن آن صـحيح نيسـت 

  .)103: 1405ُسيُوری، 

ــر مى ــه نظ ــد ت ب ــتالف در رس ــده باعــث اخ ــِب يادش ــان دو مكت ــرد متكلم ــاوت رويك ف

شناسـانه بـه علـم  متكلمان امامى بغداد رويكردی روان. های آنها برای علم شده باشد تعريف

اعتقـادی كـه «علـم، آن را بـه   شناسـانه آمـدهای روان رو، با توجـه بـه پى اند و از همين داشته

  در مقابـل، فيلسـوف . انـد تعريـف كرده» موجب سكون نفس و اطمينـان خـاطر انسـان شـود

ـ متكلمان مكتب كالم فلسفى تلقّى وجودشناسانه از علم داشـتند و آن را از حيـث وجـودی 

. انـد تعريـف كرده» صورت حاصـل از شـىء نـزد عقـل«آورند و در نتيجه، آن را  در نظر مى



گونـه  همان 

اينكـه . گردد

رای شناخت 

الم كـه در كـ

های فلسـفى 

 توجـه قـرار 

خـارجى در 

دقيـق فلسـفۀ 

اسى كالمى 

كـالم اماميّـه 

د بـه معنـای 

 ى در رسـاله

پردازد، به  ى

چون علم بـه 

علـم بـه قـبح 

اسـتگويى و 

يـا زانوبنـد » 

دبودن آنهـا 

گونـه كـه  ن

سـتداللى يـا 

وم اكتسـابى 

 كـه تثبيـت 

ها  گـذاری ونه نام

حث وجـود ذهنـى

مشرب نيز مطرح گ

 دارد و در نتيجه بر

ای است كـ  ت، نكته

ه ثـر بسـط انديشـه

كالم فلسفى مورد 

لـم نيـز وجـودی خ

شـود، از مسـائل د 

شنا ى آن در معرفت

ل پديد آمده در ك

مكتب امامى بغـداد

شـيخ طوسـى. سـت

رب كالمى خود مى

علومى است همچ  

نعِم و انصـاف و ع

سنديده همچون را

»عِقـال«هت آنها به 

 آنكه به دليل واجد

كنـد، هما اری مى

و تثبيـت علـوم اس 

علوم يادشده بر علو

گونـه  است، همان

گو ای بررسى اين؛ بر23

بب گرديد كه مبح

 متكلمان فلسفى م

 وجودشناسانه نيز 

ث نيز در نظر داشت

ـن نكتـه تنهـا در ا

ران ميانى مكتب ك

م و تبيـين اينكـه عل

د ذهنـى تعبيـر مى

سى فلسفى و در پى

سى كه در پى تحول

عقل در كالم م. ت

كار رفتـه اس بـه» )ى

كالمى بر وفق مشر

وی عقل مجموعه

ن امانت، شـكر ُمـن

ياری از كارهای پس

، شباه»عقل«وم به 

نخست : بيين است

ه واجبـات خـوددا

گر آنكـه حصـول

ت؛ يعنى مجموع ع

ش از علوم وابسته 

3، 1ج: 1376؛ همو، 22 

نه به مقولۀ علم سب

ح شده بود در ميان

شناسانه، حيث وان

 آن را از اين حيث

ايـ. جهى نشـده بـود

 پيروان وی در دور

جنبۀ وجودی علـم

كه از آن بـه وجـود

شناس گى در معرفت

شناس ی در معرفت

است» عقل«د، واژۀ 

بـديهى(م ضـروری 

های ك يين اصطالح

گفته وبه . خته است

بازگرداندن: ، مانند

، ظلم و ُحسن بسي

ودن اين دسته از عل

ز دو جهت قابل تب

ح عقلى و اخالل به

شود؛ ديگ حيوان مى

ز علوم وابسته است

كتسابى به اين بخش

:1392شيخ طوسى، (ت 

  

ويكرد وجودشناسان

ان فيلسوفان مطرح

م افزون بر جنبه رو

بايد ) معرفت(علم 

ى اماميّه بدان توج

های  در پرتو تالش

ساساً پرداختن به ج

انى دارد كفس انس

ود كه تحول بزرگ

  .رد

های كليد صطالح

عنايى شدگرگونى م

ای خاص از علوم ه

كه به تبي فی الکـالم

واژۀ عقل نيز پرداخ

سياری از واجبات

حى همچون كذب

  ... . دن و

نهاد علّت نام وین 

ت كه اين شباهت از

تكاب به امور قبيح

ر مانع از حركت ح

ر وجود اين دسته از

ت و تثبيت علوم اك

قال آن وابسته است

 .)602، 2ج: 2009ويه، 

  

  

همين رو

كه در ميا

مقولۀ علم

تر ع عميق

فلسفى پيشا

سينا د ابن

اس. گرفت

ساحت نف

سينا بو ابن

ايجاد كر

  عقل. 2

يكى از ا

دچار دگ

مجموعه«

المقدّمة فی
تعريف و

وجوب بس

امور قبيح

كرد نيكى

به بيان

شتر است

فرد از ار

عِقال شتر

كسبى بر

مقّدم است

شتر به عِق

ابن َمتّو: نك
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ديگر پيـرو مكتـب امـامى بغـداد در تعريـف عقـل تصـريح .) ق447م(الصالح حلبى  ابو

اسـت؛ ] در انسـان[شود كه فعل خداونـد  ای از علوم اطالق مى به مجموعه» عقل«كند كه  مى

عقل عبـارت اسـت از مجمـوع علـوم كـه « :شود يعنى به نحو ضروری برای انسان حاصل مى

كه اين مجموع علوم، فعل خداوند تعالى اسـت بـه ايـن : وگفتيم... فعل خداوند تعالى است 

در ايـن تعريـف، . )129: 1375حلبى، (» آيد دليل كه اين علوم بر وجه اضطرار در انسان پديد مى

شـود؛  ت كه عقل ناميـده مىای از علوم اس شود كه مراد از عقل، مجموعه صراحت بيان مى به

  . كند ای از علوم ضروری كه خداوند در انسان ايجاد مى دسته

دانـد كـه از ده قسـم  را علوم مخصوصـى مى» عقل«به همين نحو، قطب الدين نيشابوری 

نامـد، شـامل طيـف  ای كـه وی مجمـوع آنهـا را عقـل مى گانـه اقسـام ده. تشكيل يافته اسـت

ی است كه در بردارنده علم انسان به ذات، اوصـاف و احـوال نسبت وسيعى از علوم ضرور به

تواند در يك زمان در دو مكان باشد و علـم بـه برخـى  خودش، علم به اينكه يك جسم نمى

 شكند و اينكه سوزاند، شيشه در اثر برخورد به سنگ مى هاست، مانند اينكه آتش پنبه را مى تجربه

و  )12: 1، ج1376شـيخ طوسـى، (ابت به كاتب و بِناء به بنّـا فعل وابسته به فاعل است ـ مثل تعلّق كت

های عقلى و وجوب بسياری از واجبات كـه چنـين علمـى كمـال  در نهايت، علم به قبح قبيح

  .)92ـ  91: 1414مقری نيشابوری، (... آيد و شمار مى عقل به

عقـل كـه تعريف يادشده از عقل در آرای متكلمان امامى بغداد همان تعريف مشهور از 

عقــل عبــارت از «: نويســد ابــن َمتَويــه در تعريــف عقــل مى. در مكتــب معتزلــه بصــره اســت

شـود  ناميـده مى» عقل«ای از علوم است كه هرگاه در انسان پديد آيد، آن مجموعه  مجموعه

  » شـود بـر آنهـا اطـالق نمى» عقـل«و هرگاه برخى از اين علوم بدون برخى ديگر باشـد، نـام 

های مختلف علـومى كـه مجمـوع آنهـا  تفصيل با بررسى گونه وی به. )602: 2، ج2009ه، ابن َمتَويـ(

به باور او زمانى فرد . )603ـ  602: 2، ج2009ابن َمتَويه، (شود، آنها توضيح داده است  عقل ناميده مى

ای از علــوم  يعنــى مجموعــه(گفتــه  معنای پيش يابــد كــه عقــل بــه شــدن را مى قابليـّـت مكلّف

برای او حاصل شده باشد، زيرا بدون مجموعۀ اين علوم، انسان از شناخت خداونـد ). هيادشد

  .)608: 2، ج2009ابن َمتّويه، (ناتوان است 

ای خاص از علوم ضـروری و  به مجموعه» عقل«نتيجه آنكه به باور متكلمان امامى بغداد 

عادل است كه بعدها در فلسـفه ای م شود كه تقريباً با مرتبۀ عقل بالملكه اوليۀ انسان اطالق مى

  . عنوان يكى از مراتب عقل نظری در نظر گرفته شد و مكتب كالم فلسفى به



گری از عقل 

 به كار رفتـه 

ضـروريّات و 

زی و نصـير 

و پـس از  )1

سـت در ايـن 

ای  ل غريـزه

(.
1

اين معنـا  

ن تفاوت كه 

ـد، ولـى در 

  . مالزم است

 از عقل نزد 

ای  ى پيشـينه

گونـه  ی هيچ

گونـه  ـه هيچ

 بـرای همـۀ 

بياضـى (» ن است

سـپس اّولـين . دد

عقـل (ای ديگـر 

عقـل «شـود كـه  

چهارگانـه تعقّـل؛ 

فلسفى تعريف ديگ

لفظى درچند معنا 

كـى بـا علـم بـه ض

فخـر راز. )136: 1380

63: 1405؛ طوسـى،251

دان كـه رأی درس

اند، يعنـى عقـل زيده

229، 2ج: 1419حلّى، (

د برابر است، با اين

شـ ديهى اطالق مى

ضروری و بديهى م

اين معنا. ماّده است

فلسـفى در كالم پيشا

ای كـه دارای مرتبـه

 محـض اسـت كـه

اين مرتبه از عقل. 

الزمه آن قلب انسان و علم

گـرد پنج معنـا اطـالق مـى

پس بـه تبيـين چهـار معنـا

نيز يـادآور مى ج الیقـین

مراتـب چ) 2(الت اسـت؛ 

15.( 

پيرو مكتب كالم ف

به نحو اشتراك ل» 

س و مجـاری ادراك

0؛ مقداد ُسيُوری، 81: 14

1: 1378رازی، (انـد  ه

بـد«: دانسـته اسـت 

اضل يادشده برگز

(» م ضروری است

شد غداد از عقل مى

علوم ضروری و بد

مجموعه از علوم ض

نياز از م مجّرد و بى

، ولى د)225، 2ج: 14

  :ست

: دارد
2
   

انسان در م) يا عقل

د هيـوال ـ اسـتعداد

.ذيرش آن را دارد

ای در قل عقل غريزه«: دارد

به طور مشترك بر پ» ظری

معّرفـى كـرده و سـپ» سـت

مناهجهمو در ). 393: 138
هری كه مستعّد قبول تعقّال

57: 1388حلّى، (م ندارد 

گفته متكلمان پ ش

عقل«ب، اصطالح 

شرط سالمت حواس

426؛ حلّى، 157: 1388 

رای عقـل برگزيد

 درسـتتعريف را 

أيى است كه دو فا

عضا، همراه با علوم

 در كالم مكتب بغ

 به خود مجموعۀ ع

فته شد كه با اين م

ل خود مذات و فع

419حلّى، (ايج است 

ى كه بر دو قسم اس

كه چهار مرتبه) ی

ي(از نفس  ت است

سـت و تنهـا ـ ماننـد

ت، ولى استعداد پذ

  . موجود است

                      
ه همين مضمون از عقل د

عقل نظر«كند كه  صريح مى

كه مستعّد قبول تعقّالت اس

87حلّى، (پرداخته است ) 

جوه) 1: (شود  اطالق مى

ای با اجسام ابطهت و فعل ر

قايسه با تعريف پيش

در اين مكتب. اند ده

ای كه به ش غريزه: 

حلّى، ( مالزم است 

وسى اين معنا را بـر

مۀ حلّى نيز همين ت

از نظر من همان رأ

هنگام درستى اع  به

با معنايى كه قريباً 

 مكتب بغداد عقل

ای گف سفى به غريزه

موجودی كه در ذ 

 اوليه اصطالحى ر

قوای نفس انسانى: 

نظری(عقل علمى ) 

عبارت: قل هيوالنى

وری يا كسـبى نيسـ

در آن حاصل نيست

در ابتدای آفرينش

                          
ضى نيز تعريفى نزديك به

138 :256.( 

تص األسرار الخفیّةى در 

جوهری ك«ن اصطالح را 

 بالملكة، بالفعل و مستفاد

 طور مشترك بر سه چيز 

ود مجّردی كه از نظر ذات

  

  

در مق

ارائه كرد

  :تاس

:يكم

بديهيّات 

الدين طو

آنها عالم

موضوع ا

است كه

از عقل تق

در كالم 

كالم فلس

: دوم

حكيمان 

  .ندارد

:سوم

)الف

عق. 1

علم ضرو

صورتى د

ها د انسان

            
عالمه بياض. ١

0عاملى، 

عالمه حلّى. ٢

معنای اين

يوالنى، ه

به» علمى

موجو) 3(
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معقـوالت (شـود كـه بـديهيّات  انسان اطالق مى) يا عقل(زمانى به نفس : ةعقل بالملك. 2

را تعقّل كند و علوم ضروری برای آن حاصل شود و به همين جهـت، مسـتعّد ادراك ) اولى

واسـطۀ علـوم ضـروری ملكـۀ  در اين مرحلّه، نفس به. شده باشد) معقوالت ثانيه(علوم نظری 

عقلى كه منـاط . انتقال به علوم نظری را پيدا كرده استها و  استنتاج و قدرت اكتساب نظريّه

گيرد، همين مرتبه از عقل است كه بر حسب شدت و ضعف استعداد  تكليف شرعى قرار مى

ترين آن مرتبۀ بـالدت  باالترين درجه در اين مرتبه، قّوۀ قدسيّه و پايين. درجات مختلفى دارد

  .است

ی رسد كه هرگاه اراده كند علوم نظرِی برآمـده ا گاه كه نفس به رتبه آن: عقل بالفعل. 3

بودن در اينجـا بـه  بنابراين، بالفعل. گويند» عقل بالفعل«از علوم ضروری را حاضر كند، بدان 

معنای وجود بالفعل علوم نظری برای انسان نيست، بلكه بـه معنـای توانـايى بـر حاضـركردن 

  .است) معقوالت ثانيه(علوم نظری 

اين مرتبه آخـرين . معنای حصول بالفعل علوم نظری برای انسان است به: عقل مستفاد. 4

گـذاری ايـن مرتبـه از  به نظر عالمۀ حلّى دليل نام. درجه كمال نفس در قوۀ عقل علمى است

شدن علوم نظـری بـرای انسـان مسـتفاد از خداونـد  آن است كه بالفعل» عقل مستفاد«نفس به 

  .ز نفس مستفاد از عقل فعّال استاست، ولى از منظر حكيمان اين مرتبه ا

، در حقيقـت قـوای ادراكـى )قوۀ هيوالنى، قوۀ بالملكـة و قـوۀ بالفعـل(سه مرتبۀ نخست 

  .)60، 2ج: 1419حلّى، (نفس هستند و مرتبۀ چهارم، كمال نفس است 

  :شود صورت اشتراك لفظى اطالق مى عقل عملى كه بر سه چيز به) ب

  .شود ه بازشناسى كه امور پسنديده از ناپسند توانا مىای كه به سبب آن انسان ب قوه. 1

  .شود مقدماتى كه به كمك آنها امور پسنديده و ناپسند استنباط و شناخته مى. 2

دادن امور پسـنديده و ناپسـند  شوند يا انجام خود افعالى كه به حسن و قبح متّصف مى. 3

ّ 340: 1422؛ حلّى، 57ـ  60و  224، 2ج: 1419حلّى، (   .)393: 1387ى، ؛ حل

واقع، كـاربرد عقـل  در. كاربرد عقل در اين معانى آشكارا برگرفته از فلسفۀ سينوی است

به معنای موجودی كه در ذات و فعل مجّرد از ماّده است و اطالق آن بر قوای نفسـانى و نيـز 

نمونـه، بـرای . شـود سينا و پيروان او ديـده مى تقسيم عقل به عملى و نظری، بارها در آثار ابن

از . به هشت معنای مختلف عقـل نـزد حكيمـان اشـاره كـرده اسـت الحدودسينا در كتاب  ابن

سـينا ارسـطو در  كـه بـه گفتـۀ ابن» تصّورات و تصديقات فطری نفس است«جملۀ اين معانى 



) ت اكتسـابى

كتب بغـداد 

 ضـروری و 

ـل نظـری و 

ل مسـتفاد و 

همـو، : يـز نـك

مـى مكتـب 

ــ ) ت، برهـان

 گـاه همـين 

 مستلزم علم 

كار  اشـد بـه

: 2، ج2009يـه، 

د پرداختــه و 

آن نگريسـته 

دليـل، قصـد 

قاضـى صـاعد ( 

و به تعبيـری 

ق آنچـه كـه 

ه باشد، ولى 

 علـِم بـه آن 

 إنّى كـه در 

مـۀ حلّـى در 

  :شود مى

 كـه انديشـه 

ّورات و تصـديقات

ايى كه در كالم مك

مجموعـۀ علـوم «ه 

عقـ: عقـل همچـون

 عقل بالفعل و عقـل

؛ ني240ــ 241: 1989ينا، 

الهـای ك ه در متن

حّجـت(عل داللت 

د ثـانوی مجـازی، 

رود كه علِم به آن 

 بـه آن را داشـته با

؛ ابن َمتَوي99: 1414ری، 

همــين دو كــاربرد

ست كه وقتـى در آ

كننـدۀ د ه كـه ارائه

 »عل داللـت اسـت

كننده ـ و  و داللت

ـ يا به معنای مطلـق

الل به آن را داشته

چيـزی كـه «عنـى 

نوعى از برهان«وم 

عالم. )95-94: 1386، 

بر دو معنا اطالق م

آيد؛ يعنى چيـزی 

بـه معنـای تصـّو(م 

 معنا از عقل با معنا

ر اسـت و آن را بـه

معانى ديگر واژۀ ع

نى، عقل بالملكه، 

سـي ابن(كرده اسـت 

اين واژه. هنماست

و به معنای فاعست 

با توسعه در كاربرد

ر  چيزی به كار مى

آن قصـد اسـتدالل

؛ مقری نيسابور18ـ 20: 1

بــه ه» دليــل«ف واژۀ 

به معنای چيزی اس

گـاه شـود، آن مى ی

ز مراد از دليل، فاع

معنای فاعل داللت

است ـ )50: 1، ج143

اعِل آن قصد استد

گفته، يع معنای پيش

تری به مفهو  خاص

حلّـى،( رفتـه اسـت 

به نحو مشترك ب» 

آ مدلول الزم مى ت

را در برابر واژۀ علم

ظاهر اين  به. )240: 1

برابـر ،شـود ئـه مى

سينا به م همچنين ابن

مچون عقل هيوالن

جّرد از ماّده اشاره ك

 معنای مرشد و را

اسمترادف » دالّ «ۀ 

همچنين ب. درو  مى

و به معنای » َداللت

رط آنكـه فاعـِل آ

1، ج1376طوسى، : نك

ريــدی در تعريــف

ت است و داللت ب

م بـه چيـز ديگـری

شته باشد؛ گاهى نيز

به م» دليل«اد واژه 

0حلّى، (» ر للدليلك

د، به شرط آنكه فا

 فلسفى افزون بر م

ر معنای ، د» باشد

كار  به» شود ده مى

دليل«اصطالح  :ت

 به آن علم به ثبوت

آورده و آن ر هـان

1989سينا،  ابن( است 

لسفى از عقـل ارائ

هم. اند تعريف كرده

مقسام عقل نظری ه

به معنای جوهر مج

 .)333: 1379؛ همو، 

از نظر لغوی به» ل

داد در اصل با واژۀ

كار  كننده ـ به لت

َد« مترادف با واژۀ 

يگری باشد، به شـر

؛ نيز ن23: 1392طوسى، 

قاضــى صــاعد بَر. 

دليل همان داللت«: 

 شود، موجب علم

كردن به آن را داش

19 :19(.  

ين، در مكتب بغدا

الذاك«كنندۀ دليل  ن

 به آن صحيح باشد

ژه در مكتب كالم

علم به چيز ديگری

لول به علّت پى بر

 دو معنا نوشته است

چيزی كه از علم: 

  

  

برهكتاب 
قرار داده

و كالم فل

تع» بديهى

عملى، اقس

نيز عقل ب

1387 :241

  دليل. 3

دليل«واژۀ 

امامى بغد

يعنى دالل

اصطالح 

به چيز دي

ط(رود  مى

)690و 695

گويد مى

و انديشه 

ك استدالل

970بَريدی، 

بنابراي

بيا: ديگر

استدالل 

همين واژ

مستلزم ع

آن از معل

تبيين اين

:يكم
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آن چيزی است كـه از تأّمـل در » دليل«يعنى  در آن، سبب حصول علم به چيز ديگری شود؛

  .آن، علم به امر ديگری الزم آيد

  .)44: 1428حلّى، ( استدالل به معلول بر علّت: دوم

هو الّذی يلـزم مـن » ليلالد«: والحّق أن يقال« :عين عبارت ايشان در اين زمينه چنين است

؛ صحيح آن است كـه گفتـه االستدالل بالمعلول على العلّة: الثانى. النظر فيه، العلم بشىء آخر

آن چيزی است كه از تأّمل در آن، علم به امر ديگـری الزم آيـد و معنـای دوم » دليل«: شود

 .)44: 1428حلّى، ( »دليل، استدالل به معلول بر علّت است

آثار كالمى مكتب كالم فلسفى نيز همان تقسيمى كه در علـم منطـق و  توضيح آنكه در

بندی،  شــد، وارد گرديــده و در يــك تقســيم فلســفه بــرای انــواع اســتدالل و برهــان ارائــه مى

  : بندی شده است استدالل به دو نوع برهان كلّى دسته

  ر تب؛يعنى استدالل به علّت بر معلول، مثل استدالل به عفونت ب: برهان لّمى. 1

  :كه خود بر دو قسم است: برهان إنّى. 2

استدالل به معلول بر علّت؛ مانند استدالل به تب بـر عفونـت كـه در اصـطالح ايـن ) الف

  .نامند مى» دليل«قسم را 

  .)172: 1388حلّى، (استدالل به يك معلول بر معلولى ديگر ) ب

تری يافتـه و گـاه بـه  ی خـاصشدن كالم اماميّـه معنـا پس از فلسفى» دليل«بنابراين، واژۀ 

  . كار رفته است مفهوم استدالل به معلول بر علّت نيز به

  شناسى كالمى های جديد دربارۀ علم به معرفت بندی ورود تقسيم) ب

هايى كـه در اثـر گـرايش كـالم اماميّـه بـه فلسـفه در بخـش  يكى از بارزترين دگرگونى

تـرين  يد برای علم بود كه در ادامه بـه مهمهای جد بندی شناسى پديد آمد، ارائۀ دسته معرفت

  :شود آنها اشاره مى

  علم تصّوری و علم تصديقى. 1

صـورتى كـه در ذهـن . شـود علم در يك تقسيم اوليه منطقى، به تصّور و تصديق تقسـيم مى

گوينـد و يـا حكـِم » تصّور«بندد يا صرف حصول صورت شىء است كه بدان  عالِم نقش مى

ثابت، يعنى حكم يقينى به ثبوت چيزی برای چيز ديگر اسـت كـه آن را  جازِم مطابق با واقعِ 

اگر حكمى، جزمى و يقينى نباشد، در حقيقـت علـم نيسـت، . نامند مى» تصديق«در اصطالح 



ابق بـا واقـع 

نيـز تصـديق 

ـابق يـا غيـر 

طابق با واقـع 

شـود؛  ده مى

گفتـه » ظـنّ «

ژۀ تصـّور و 

ارائـه » علـم«

اظر اسـت و 

ی و  ضـرور

يـا » كسـبى« 

خـود روشـن 

طريـق . )99: 

يق اكتسـابى 

ه نيـز وجـود 

چه كه بعدها 

عتزلـه و نيـز 

علـم اسـت؛ 

» م اكتسـابى

» م ضـروری

عيـار تقسـيم 

  .الل است

ن اگـر حكـم مطـا

گاهى ن. )328: 1422 

يـا غيـر جـازم، مطـ

ت، تصديق جازم مط

از حـق خوانـد» ليد

«صديق غير جازم 

م و كـاربرد دو وا

«ر ايـن مكتـب از 

 علـم تصـديقى نـا

ی و تصـديقى بـه

و اسـتدالل باشـد، 

خ كّر و به خـودی 

1405؛ مقـداد ُسـيُوری، 

طريق كسب تصدي

7(.  

فلسـفى اماميّـه  پيشا

مكتب بغداد با آنچ

در كـالم مع. سـت

و اكتسـابى فاعـل ع

علـم« شود، بـه آن 

علـم«د آيـد، آن را 

، ولـى مع)155ـ  156 

تأّمل و استدالی به 

شود؛ همچنين ته مى

حلّـى، ( تقليد است 

كم اعّم از جـازم ي

در اين صورت. ت

تقل«غير ثابت  واقع

گيرد و تص نام مى» ب

م يادشده برای علم

 تعريفى هم كـه د

فس باشد ـ تنها بـه

لسفه، علـم تصـّور

كـه نيازمنـد نظـر و

كه بدون نظر و تفك

؛328: 1422حلّـى، (ت 

است و ط) د و رسم

78: 1435بحرانى، (رد 

 در مكتـب كـالم 

در كالم نوع علم 

عبـارت متفـاوت ا

 علم به ضـروری و

تيار خودش ايجاد

وند در انسان پديـد

: 1431؛ سيد مرتضى، 1

نيازی نيازمندی و بى

جاز به آن علم گفت

، و اگر ثابت نباشد

ود كه با مطلق حك

ر ثابت مرادف است

 تصديق مطابق با و

جهل مركّب« واقع 

  

تقسيم ، امامى بغداد

ندارد و  شت وجود

ه مقتضى سكون نف

  . گيرد

  سابى

بع دانش منطق و فل

صّور و تصـديقى ك

تصّور و تصديقى ك

گرفتـه اسـت نـام» ی

اعّم از حّد( شارح 

نام دار) راء و تمثيل

ضروری و اكتسابى 

شده از اين دو ن رائه

كم از حيث ع دست

اصلى برای تقسيِم 

انسان باشد و با اخت

ن و از ناحيۀ خداو

90ـ  191: 1362طوسى، 

 در كالم فلسفى، ن

 است و به نحو مج

جهل مركّب است و

ر كار مى ی عاّمى به

 واقع و ثابت يا غير

شود؛ ناميده مى» م

جازم غير مطابق با 

.)63، 2ج: 1419حلّى، (

ثار كالمى مكتب 

به معنايى كه گذشت

ـ يعنى اعتقادی كه

گ وری را در بر نمى

ضروری و علم اكتس

تبع ب كالم فلسفى به

تص. شود  تقسيم مى

شود و ت خوانده مى

ضـروری«يا » ديهى

ر اكتسابى قول صوّ 

قياس، استقر: شامل

چه تقسيم علم به ض

های ار ت، تعريف

 فلسفى بيان شد، د

مامى بغداد مالك ا

ر علمى فعِل خود ا

اختيار انسان  اگر بى

؛ ط48: 1427مانكديم، (

ضروری و اكتسابى 

  

  

بلكه ظّن

نباشد، ج

در معنای

مطابق با 

علم«ثابت 

تصديق ج

(شود  مى

در آث

تصديق به

شود ـ مى

علم تصّو

علم ض. 2

در مكتب

اكتسابى 

خ» نظری«

بد«باشد، 

كسب تص

ش(حّجت 

گرچ

داشته است

در كالم 

مكتب اما

يعنى اگر

گويند و  

(نامند  مى

علم به ض
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پيوند برقرار كرد و بازگشت  یا گونه رسد كه بتوان ميان اين دو تعريف به البته به نظر مى

چون علـم اكتسـابى نيازمنـد تأّمـل و تفكّـر  هر دو را به معنای واحدی دانست؛ يعنى بگوييم

چنـين علمـى، است و تأّمل و تفكّر فعل انسان است، فاعِل علِم اكتسابى خود انسـان اسـت و 

آيد، ولى علم ضروری در انسان كه نيازمند تأّمل و تفكّـر انسـانى  شمار مى فعِل خود انسان به

بـر ايـن اسـاس، علـم ضـروری و اكتسـابى . آيـد ر مىاشـمه نيست، فعل خداوند در انسان بـ

شـده در مكتـب كـالم امـامى  شده در كالم فلسفى، همان علم ضروری و اكتسابى ياد مطرح

  .تبغداد اس

بندی و  نظر ميان دو مكتب يادشده در دسـته اّما تفاوت مهم در اين بحث، وجود اختالف

های علــم ضــروری اســت؛ يعنــى در كــالم فلســفى بــرای علــم ضــروری اقســام  زيــر شــاخه

فلسفى همـۀ ايـن اقسـام وجـود نـدارد و   شود كه در كالم پيشا ای در نظر گرفته مى گانه شش

فيلسوف ـ متكلمانى همچون نصير الدين طوسى و عالمۀ حلّى توضيح آنكه از نظر . عكس به

كـه  )99: 1405، همـو؛ 134: 1380؛ مقداد ُسـيوری، 334: 1422حلّى، (علم ضروری بر شش قسم زير است 

  :فلسفى از انواع علم ضروری برشمرده شده است  تنها برخى از آنها در كالم پيشا

كه صرف تصور موضـوع و محمـول آنهـا بـرای قضايايى ): اوليّات(بديهيّات اوليّه : يكم

اند و عقل برای تصديق آنها نيازمنـد سـبب  اين قضايا ذاتاً صادق. كند كردن كفايت مى حكم

 ّ   .»تر از جزء است كل بزرگ«ه خارجى نيست؛ مانند قضي

علمـى كـه از ابتـدا و بـدون «در كالم مكتب بغداد، اين گونه از ضـروريات زيـر عنـوان 

در مكتب معتزلـه . است به شمار آمده، در زمرۀ علوم ضروری »شود يجاد مىسبب در انسان ا

.ياد شده است» علوم البدائه«يا » بداية العقول«از اين قسم از علوم ضروری با عنوان 
1

  

گانـه  قضايايى كـه عقـل يـا بـه كمـك حـواس ظـاهری پنج): محسوسات(حسيّات : دوم

ناميـده » مشـاهدات«كه در اين صورت، » ستآتش گرم ا«كند، مانند قضيه  ها حكم مى بدان

مثل علم بـه ذات و احـوال (شوند و يا با كمك حواّس باطنى و علم وجدانى يا حضوری  مى

  . شوند خوانده مى» وجدانيّات«كه در اين صورت، ) نفسانى خودمان

                                                              
ابـن (» قد ثبت فى الضرورّی ما ال طريق له بل يحصل ابتـداًء، فيعبّـر عنـه بأنّهـا علـوم البدائـة«: برای نمونه ابن َمتّويه گفته است. ١

لقضـيّة فـى سـائر ال تجـب هـذه ا...«: نيـز تعبيـری شـبيه بـه آن آمـده اسـت شرح اصـول خمسـه؛ در )602: 2، ج2009َمتّويه، 

  ). 55: 1427مانكديم، (» الضروريات وإنما تجب فى بداية العقول



ت كـه علـم 

ـبب، و علـم 

اد بسيار كـه 

  .كند

ه اسـت كـه 

ها  هده بـدان

.  بـرق اسـت

باشـد، نبايـد 

  .زد

نچـه كـه در 

سـته از علـوم 

انند علـم بـه 

 محفوظـاتى 

ى را از نـوع 

كتـب بغـداد، 

رار مشـاهده 

 آنها بـر اثـر 

 قياس خفى 

رشـيد ور خو

  . نشده است

رو،  ز همـين

صـف چهـار 

آنها همـواره 

اند؛ بـا ايـن تفـاوت ه

آمـده از طريـق سـ

های افرا ر و روايت

ك ق آنها حكم مى

 ضروری ياد شـده

سـبب تكـرار مشـاه

ز هادی حرارت و 

ع چيـزی اتّفـاقى ب

پرداز حكم كلّى مى

آن. شود  ديده نمى

ـبيه اسـت، آن دس

دهد؛ ما ن دست مى

گـردد، يـا  صل مى

توان چنين علمى مى

علم تجربى در مكت

 اثـر تمـرين و تكـر

 هستند كه كليّت 

  .د

اهده و نيز پيوست

 مـاه مسـتفاد از نـو

علم ضروری درج 

ن موجود است و ا

 ماننـد اينكـه دو نص

 قضايايى كه ادلّۀ آ

نيز ضروری دانسته

روری بـه دسـت آ

  .اند سبب آورده

 در اثر ورود اخبار

دقضرورت به ص  به

 يكى از اقسام علم

  . شود

ريق حواس و بـه س

آور است و فلزدرد

س خفى ـ اگر وقوع

 به استنتاج يك ح

م متكلمان بغدادی

علـوم ضـروری شـ

مشاهده برای انسان

ين برای انسان حاص

با اين وصف، نم. د

يرا مقصود از اين ع

نسان است كه در 

فى، قضايايى كلّى

گردد خفى ثابت مى

ل در پى تكرار مشا

؛ مانند اينكـه نـور 

ى در زمرۀ اقسام ع

نها همواره در ذهن

و انديشـه نيسـت؛ 

، يعنى »ساتها معها

ين نوع از علم را ن

ر را ذيـل علـم ضـر

ری بدوی و بدون س

ى هستند كه عقل 

ب وجود ندارد، بنا به

عنوان  متواترات به

ت در انسان ايجاد

ايى كه عقل از طر

زدن كسى د چوب

كردن يك قياس مه

ـ به آن مشاهدات،

تر در كالم ی پيش

ی بـه ايـن قسـم از ع

 حس و با تكرار م

ون كه پس از تمري

گيرد سان جای مى

 فلسفى دانست، زي

ملكۀ عملى برای ان

م فلسفبيّات در كال

كردن قياس خ ميمه

يى هستند كه عقل

كند؛ ها حكم مى ن

فلسفى   در كالم پيشا

ى كه حّد وسط آن

نها نيازمنـد تأّمـل و

قضايا قيا«ضروری 

مان مكتب بغداد ا

ز طريق حّس ظاهر

 را ذيل علم ضرور

قضايايى: متواترات: 

تّفاق آنها بر كذب

كتب بغداد نيز از م

 سببى از روی عادت

قضايا: مجّربات: رم

كند؛ مانند اينكه چ ى

ضايا، نفس با ضميم

 همواره رخ دهد ـ

قسم از علم ضروری

ب كالمى تا حّدی

 است كه از طريق

های گوناگو  حرفه

در ذهن انسر تكرار 

 مصطلح در كالم 

به يك مهارت يا م

گردد، ولى تجرب ى

های تكراری و ضم

قضايا: حدسيّات: م

زند و بدان حدس مى

قسم از ضروريّات 

قضايايى: فطريّات: م

كردن به آن ی حكم

سم از علوم ض اين ق

  

  

متكلم

صل ازحا

وجدانى 

:سوم

ّ احتمال ات

در مك

واسطۀ  به

چهار

حكم مى

در اين قض

پيوسته يا

اين ق

اين مكتب

ضروری 

صنايع و 

كه در اثر

مجّربات 

دستيابى ب

كسب مى

ه مشاهده

پنجم

به آنها ح

  .است

اين ق

ششم

عقل برای

به . است
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اين قسم از ضروريّات نيز هماننـد قسـم پيشـين بـا چنـين . شود همراهشان است ـ نيز گفته مى

  .فلسفى مطرح نشده است  عنوانى در كالم پيشا

  علم فعلى و علم انفعالى. 3

توضيح رابطـه علـم خداونـد بـا آفـرينش موجـودات و  تبيين علم فعلى نقش بسيار مهّمى در

تقسيم جديد ديگری كه از فلسفه به دانش كالم  .توجيه كيفيّت آگاهى او به مخلوقات دارد

اگر علـم علّـت و پديدآورنـدۀ اشـيای . فلسفى وارد شده، تقسيم علم به فعلى و انفعالى است

ند، مانند علم خداوند بـه مخلوقـات گوي» علم فعلى«آفرين باشد، به آن  خارجى، يعنى معلوم

ماننـد  ،شـود اطالق مى» علم انفعالى«خودش، ولى اگر برگرفته از اشيای خارجى باشد به آن 

چنين علمى در اثر انفعال عالِم و ارتسام صورت معلـوم در آن . علم ما به موجودات خارجى

موجـودات خـارجى و  نوع سّومى از علم نيز وجود دارد كه نه ايجادكنندۀ. گردد حاصل مى

نه برگرفته از آنهاست، مثل علم خداوند به ذات خودش
1

و علم ذوات عاقل به خودشان كه  

  .)134: 1380؛ مقداد ُسيوری، 91 :1383؛ طوسى،557: 1387، همو؛ 333: 1422حلّى، (نه فعلى است و نه انفعالى 

در آثـار فيلسـوفان  بندی از علم در اصل به دانـش فلسـفه مربـوط بـوده و گونه تقسيم اين

بودن  عالمه حلّى در برخى از آثارش به هنگام ذكر اين تقسيم، به فلسفى. كاربرد داشته است

.آن اشاره كرده است
2

هـای   بندی علم بـه فعلـى و انفعـالى و تبيـين ويژگى برای نمونه، دسته 

در فلسفۀ سـينوی . )168: 1391سينا،  ابن: نك(تفصيل آمده است  سينا به هركدام در آثار فلسفى ابن

» علـم فعلـى«و نيز كالم فلسفى برای تبيين چگونگى علم خداوند به موجودات از اصـطالح 

گردد كـه همـان  شود و علم خداوند به موجودات از نوع علم فعلى معّرفى مى بهره گرفته مى

 علم عنايى اوست و علّت ايجاد اشيا در عالَم خارج است، اين در حـالى اسـت كـه در كـالم

فلسفى اماميه از تقسيم علـم بـه فعلـى و انفعـالى و كـاربرد آن در اثبـات و تبيـين مسـائل  پيشا

  .شود كالمى، از جمله علم خداوند به موجودات نشانى ديده نمى

                                                              
عالمۀ حلّى علم خداوند به ذاتش را بالذاِت عين ذات و باالعتبار مغاير با ذاتش دانسـته و معتقـد اسـت چنـين علمـى از حيـث . ١

داوند اصل است و ايـن علـم تـابع و حـاكى از آن يعنى ذات خ ؛مغايرت با ذات، صادر از ذات و متأّخر و مستفاد از آن است

 ).199، 2ج: 1419حلّى، (بنابراين، چنين علمى با اين اعتبار علمى انفعالى است . است

 ).144: 1388حلّى، (» شد علم نزد فيلسوفان نخستين به علم فعلى و انفعالى تقسيم مى«. ٢



سـيم علـم بـه 

علـم «ودش 

: 1422حلّـى، ( 

ـالم مدرسـه 

شود، دو   مى

انسان بـرای  

رو،   و از اين

بـرای انسـان 

 اسـت و بـه 

1 :332(.  

ه مخلوقـات 

 خداونـد بـه 

در كالم  .ت

 حصـولى و 

ز خلـق آنهـا 

  : كرد

 آن را دارد، 

ل و تـوان و 

صـيلى بـرای 

  .ست

 فلسفى اماميه، تقسـ

داونـد بـه ذات خـو

است» علم ممكن«

ب و ممكـن در كـ

   .اند م شده

م برای انسان ارائه 

. رح گرديده است

 خارجى نياز دارد 

ورت علمى شىء ب

ر ذاتش نـزد خـود

ّ (گويند  »  1422ى، حل

ين علم خداوند بـه

ه نصـير كـه علـم 

 استدالل كرده است

ست، تقسيم علم به

 موجودات پس از

  .ت

توان لحاظ ك به مى

يـزی كـه شـأنيّت 

ولى قدرت بر تعقّـل

و تام و به طور تفص

جهت بدان آگاه اس

شناسى كالم  رفت

علـم خد. ت اسـت

«و تمام علوِم ديگر 

م موجود بـه واجـب

يم و حادث تقسيم

كيفيّت حصول علم

الم فلسفى نيز مطر

ی ذهنى از اشيای 

ت كه با كسب صو

سبب حضور ش به

»علم حضوری«آن 

نقش مهّمى در تبيي

ى همچـون خواجـه

ی دانسته و بر آن 

به گونۀ ديگری اس

كيفيّت علم خدا به

 صورت نگرفته است

   علم اجمالى

لم يا تعقّل سه مرتب

واقع نسـبت بـه چي ر

نوز تعقّلى ندارد، و

 علم، معلوم به نحو

ِرك كامًال از هر ج

 

جديد در مبحث معر

مكن الوجود بالذات

ت خداوند است و

كه اساساً تقسيم لى

شيا به قدجای آن، ا

  ضوری

 فلسفۀ سينوی از ك

لم حضوری در كال

یها ه انتزاع صورت

است» علم حصولى

نسان به ذات خود

رو، به آ  و از همين

های آن ن  و ويژگى

ويژه نـزد كسـى بـه 

ها را علمى حضوری

ول علم در انسان ب

و در نتيجه تبيين ك

ضوری خدا به آنها 

بالفعل تفصيلى و 

سينا برای عل ظر ابن

گونه علم در اين: ض

رتبه، نفس عاقل هن

گونه از  در اين: ى

ای كه مدِر گونه  به

  اجب و علم ممكن

های ج بندی تقسيم

بالذات و مم وجود

ست، زيرا عين ذات

، در حال)91 :1383ى،

شود و به ج ده نمى

حصولى و علم حض

يين خاّصى كه در 

 علم حصولى و عل

ن از غير خودش به

ع«ن به غير خودش 

شود، ولى علم ا ى

علمى نيازی ندارد 

ف علم حضوری و

. فرينش آنها دارد

ت پس از خلق آنه

يين حصوغداد كه تب

ی هم وجود ندارد و

يق اثبات علم حض

علم ب ،لقوة محض

عالمۀ حلّى از نظش 

علم بالقوۀ محض: 

در اين مر. ل است

  .  معلوم را دارد

علم بالفعل تفصيلى 

فعل حاصل است؛

  

  

علم وا. 4

از ديگر ت

واجب الو

ا» واجب

؛ طوسى334

بغداد ديد

علم حص. 5

در پى تبي

اصطالح 

شدن آگاه

علم انسان

حاصل مى

صورت ع

تعريف

پس از آف

موجودات

مكتب بغ

حضوری

نيز از طر

علم با. 6

به گزارش

:يكم

عدم تعقّل

اكتساب 

: دوم

عاقل، بالف
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عبارت است از علِم بسيِط اجمالِى بالفعل به شىء كـه گرچـه از نـوع : علم اجمالى: سوم

قوۀ محض هم نيست؛ مانند شخص دانشـمندی كـه پاسـخ پرسشـى را علم تفصيلى نيست، بال

اگـر از  ،در ايـن حـال .دانسته، ولى اكنون از آن غافل شده اسـت تر به نحو تفصيلى مى پيش

تواند به نحو اجمال آن پاسخ را در ذهن خود به طـور دفعـى حاضـر  وی پرسش شود، او مى

: 1419حلّـى، (يگر به تفصيل بدان آگاه شود دادن كرد، بار د كند و پس از آنكه شروع به پاسخ

  .)338: 1422؛ نيز همو، 53، 2ج

فلسـفى شـد  های كالمـى پسا بندی از مراتب علم، از آثار بوعلى وارِد متن گونه تقسيم اين

ــه نــك( ــرای نمون ــينا،  ابن: ب ــرئيس از آن  )214، 2ج: 1404س ــيخ ال ــز همچــون ش ــامى ني ــان ام و متكلم

يين چگونگى علم بسيط خداوند به موجودات استفاده كردنـد، ايـن ها در راستای تب اصطالح

كه متكلمان امامى مكتب بغداد اساسـاً تبيـين خاّصـى از كيفيّـت علـم پيشـين  است   حالى  در

  .كردند الهى به موجودات ارائه نمى

  ورود قواعد معرفتى جديد) ج

شناسـى  نا بـه حـوزۀ معرفتسـي های فلسفى ابن يكى ديگر از تحوالتى كه در اثر ورود انديشه

شدن قواعـد معرفتـى جديـدی در ايـن  تر، مطرح كالم اماميّه رخ داد، تأسيس و به تعبير دقيق

اند و بعـدها بـه دليـل  تفصيل در فلسـفۀ سـينوی تشـريح شـده اين قواعد معرفتى به. حوزه بود

  فيلسـوف همت  اند، بـه گويى به برخـى مسـائل كالمـى داشـته كاربردهای مهّمى كه در پاسخ

در ادامه برای نمونه . ـ متكلمانى همچون نصير الدين طوسى به عرصۀ علم كالم داخل شدند

  :شود به چند قاعدۀ مهم از اين دست اشاره مى

  معلول به علم با عّلت به علم استلزام. 1

علـول العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول؛ علم به علّت مستلزم علم بـه م«ابن سينا قاعدۀ فلسفى 

. تفصيل تبيين كرد و بعدها نصير الدين طوسى آن را به مباحثات كالمـى كشـانيد را به» است

نظرهايى وجود  گرچه درباره چگونگى تفسير اين قاعده در ميان فيلسوف ـ متكلمان اختالف

حال بيشتر اين انديشمندان بر كاربرد مهّم اين قاعده در مبحث علم الهى و تبيـين  دارد، با اين

واقع، از منظر اين متفكّران،  در. اند يفيّت علم پيشين ذاتى خداوند به موجودات تأكيد كردهك

گويى به عويصۀ علم پيشين ذاتى خداونـد بـه موجـودات بـدون اسـتناد بـه ايـن قاعـدۀ  پاسخ



تـوان بـرای  ى

بـه » المعلول

   190، 2ج: 1419

نظـر  ختالف

گويـد تفسـير 

ث، علـم بـه 

ز آنجـا كـه 

شـود؛  ول مى

علّت آشكار 

ـت، لـوازم، 

به حقيقت و 

فسـير اسـت 

شـود كـه  مى

لزم علـم بـه 

 علّت، بدون 

138 :102(.  

ا در مكتـب 

 كــه بــا ايــن 

؛ هرگـاه ـببه

ادی ت المبـ

رفتى است كـه مى

ة يسـتلزم العلـم بـا

9حلّـى، (ی پرداختـه 

سبت داده و بـه ان 

گو وی مى. )149: 138

از ايـن حيـث.  دارد

ا. ى معلول ـ است

مى ناقص به معلـو

ت آن را نسبت به ع

علـم بـه ذات، ماهيّـ

علّت، موجب علم ب

شـده همـين تف  ياد

 اين اصل يادآور م

به علّت تاّمـه مسـتل

 ماهيّت و حقيقت 

83 طوسى،(شود  نمى

داشته است و تنهـا

  .اند ن بهره برده

  سببش ز طريق

ای اســت ك ، قاعــده

فإنّـه أنّمـا يعلـم بسـ

العلم بـذوات« ؛»شود

كا به اين قاعده معر

العلـم بالعلّـة«عـدۀ 

ر و نيـز فخـر رازی

)يا اوائل(يلسوفان 

88حلّـى، (ده اسـت 

 

ذات و حقيقتى كه

ذات ديگری ـ يعنى

موجب حصول علم

د بلكه تنها معلوليّت

علول است؛ يعنى ع

ى و صفات نسبِى ع

سير درست قاعـدۀ

نيز در تفسير  وسى

بنابراين، علم تام ب 

عنى صرف علم به 

نه علمى به معلول ن

فلسفى اماميّه ند پيشا

مسائل كالمى از آن

از علم به سبب یرا

فلســفى،  كــالم پسا

إذا كان ذا سـبٍب ف

ش سببش شناخته مى

 نيست و تنها با اتّك

  .آورد

در تفسـير قا لمـرام

تادش خواجه نصير

ز اين قاعده را به في

 قاعده اشـاره كـر

  :قابل فرض است

لّت، تنها از حيث ذ

  .نيست معلول 

 حيث كه مستلزم ذ

ه علّت است، تنها م

شود ت معلول نمى

ستلزم علم تام به مع

ضات، صفات ذاتى

ظر عالمه حلّى تفس

الدين طونصير. )56

.زم علّت تاّمه است

 ناقص به علّت ـ يع

گون وجب هيچ ـ م

ای در كالم پ يشنيه

 و در حّل برخى م

دار ءِ ىش از ىنيقي

شناســى  در معرفت

الشىء إ«: شده است

گاه تنها از طريق س

پذير  شناختى امكان

حلّى به دست آ راه 

نهایـة اه حلّـى در 
ظرهای خود با است

نيز مناهج الیقـیندر 

يشان در تفسير اين

به سه گونه ق» علّت

علم به ماهيّت علّت) 

گز مستلزم علم به 

علم به علّت از آن 

مى، علم ناقصى به

ث آگاهى از ماهيّت

  

م تام به علّت مسعل

ت، عوارض، معروض

از نظ. شود علول مى

60 :1387؛ همو، 338: 14

علول از جمله لواز

ز هست، ولى علم 

وازم و عوارض آن

گفته هيچ پي ۀ پيش

سفى به آن پرداخته

ي آگاهى حصول صار

 قواعــد معرفتــى د

ی زير از آن ياد شد

گ رای سبب بود، آن

  

  

شن معرفت

 تبيين آن

عالمه

نظ اختالف

و د )182ـ 

خود با اي

علِم به ع«

)الف

علّت هرگ

ع) ب

چنين علم

يعنى باعث

.سازد مى

ع) ج

ملزومات

ماهيّت مع

422حلّى، (

ماهيّت مع

معلول نيز

علم به لو

قاعدۀ

كالم فلس

انحصا. 2

از ديگــر

های عنوان

شيئى دار
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؛ آگاهى از موجوداتى كه دارای علّـت و ))بأسبابها(إنّما يحصل من العلم بمباديها ) األسباب(

؛ 482: 1، ج1428رازی، (» شـود سبب هستند، تنها از طريق علم به علـل و اسـباب آنهـا حاصـل مى

سـبب  ؛ علم به چيـزی كـه دارایالعلم بالمسبب إنّما يحصل من العلم بسببه«و  )150: 1388حلّى، 

بنـا بـه مضـمون ايـن . )191: 2، ج1419حلّـى، (» آيـد است، تنها از طريق علم بـه سـببش پديـد مى

شـود؛ يعنـى اگـر  قاعده، شيئى كه سبب دارد تنها از طريق سـببش بـه نحـو يقينـى معلـوم مى

چيزی در وجود خودش نيازمند سببى باشد، علـِم بـه آن چيـز نيـز از طريـق سـببش حاصـل 

دليل ايـن امـر آن اسـت كـه . حاصل از سبب، علمى كلّى به ُمسبب است شود و اين علمِ  مى

اگر تحقّق چيزی به سببى وابسته باشد، آن چيز بدون آن سبب، ممكن الوجـود اسـت و تنهـا 

توانـد بـه  حال با صرِف لحاظ ماهيّـت آن شـىء، عقـل نمى. گردد واسطۀ سببش واجب مى به

ا در صـورتى بـه يكـى از آن دو طـرف حكـم وجود يا عدم آن شىء حكم كنـد، بلكـه تنهـ

بنـابراين، در مـورد شـىء دارای . خواهد كرد كه به وجود يا عدم سبب آن علم داشته باشـد

تنهـا بـا «: توان به وجود يا عـدم آن حكـم كـرد سبب تنها با توجه به سببش به نحو قطعى مى

: 1422حلّـى، (» ودشـ توجه به سبب يك شىء، به وجود يا عدم آن شىِء دارای سبب حكـم مى

هنگام وجـود سـببش بـه وجـود  گونه كـه شـىء ممكـن الوجـود جـز بـه بنابراين، همان. )338

. شـود آيد، به همان نحو نيز علِم به وجود آن جـز از طريـق علـِم بـه سـببش حاصـل نمى نمى

شود و زوال و تغيّـر  گونه كه شىء با لحاظ سببش در خارج واجب الوجود مى همچنين همان

شود، به همان نحو نيز تنها با در نظر گرفتن علم به سببش، علم يقينى اليتغيّـر  محال مىبر آن 

  .شود حاصل مى) ُمسبب(ود آن شىء به وج

آيد مگر وقتى سببش موجود شود، به همين نحو علـم  كه يك شىء پديد نمى گونه همان

با لحاظ سببش، در كه شىء  گونه شود و همان به شىء جز از طريق علم به سببش حاصل نمى

گونه است، پس بـا لحـاظ  شود، علم به آن نيز به همين ناپذير مى خارج واجب الوجود و تغيّر

پـس ثابـت . گردد و اين همان يقين تـام اسـت ناپذير مى علم به سببش، واجب الوجود و تغيّر

 دشـو شد كه علم به وجود اشيای دارای سبب تنها از طريق علـم بـه اسـباب آنهـا حاصـل مى

  .)482: 1، ج1428رازی، : ؛ نيز نك191، 2ج: 1419حلّى، (

ناپذير به وجود شىء تنها از طريق علم بـه علّـت و سـبب شـىء  بنابراين، علم يقينِى زوال

های ديگری غير از سبب حاصل شده باشـد،  پذير است و علِم به وجود شىء كه از راه امكان

ل زوال و تغيير دارد، زيرا چنين علمى از ناحيۀ هر اندازه هم قّوت داشته باشد، همچنان احتما



  .)482 :1، ج14

يست؛ يعنـى 

يقين  ـود، بـه

 گرما امـری 

، 1428؛ رازی، 1

لـم كلّـى بـه 

خّص جزئـى 

ى بـه معلـول 

عدۀ يادشـده 

ت خـودش 

. جزئـى دارد

ن حيــث كــه 

طـالن عقيـدۀ 

  .)194: 2ج

ـاقلى مجـّرد 

كالم فلسفى 

ضـمون ايـن 

است، تالزم 

 :2، ج1404ـينا، 

طوسـى، (سـت 

شـده  ی ارائه

؛ همـو، 353: 14

428؛ رازی، 192: 2، ج

و مقتضى جزئيّت ني

 اين امور فراهم شـ

است كه در اينجا 

193: 2، ج1419حلّى، ( 

صورتى مقتضـى علـ

ر يـك علّـت مشـخ

مقتضى علم جزئـى

فايدۀ قاعتوان به  ى

لـم خداونـد بـه ذا

ای خودش علـم ج

  : ، باطل است

ــودات زمــانى، از آن

آيـد و از اينجـا بط ى

، ج1419حلّى، ( شود مى

ی عاقـل و هـر عـ

ه متكلمان مكتب ك

مض. اند ى بهره جسته

قابل تقسيم ا» مجّردٌ 

سـ ابن: نـك(ح كـرده 

آن اقامـه كـرده اس

های ويژه اسـتدالل ه

422حلّـى، (سته اسـت 

1419حلّى، (ير است 

ى به مسبب است و

و هر گاه  ور است

ش علّت تحقّق گرما

ى است و نه جزئى 

علّت در ص علم به 

رفته شود، ولى اگر

علِم به چنين علّتى م

از همين جا مى.  بود

يجه گرفت كـه عل

ها ت و او به معلول

اند، ت را نفى كرده

ش، علــم او بــه موجــ

كلّـى هسـتند الزم مى

دات جزئى آشكار م

هر مجـّرد«عبارت 

فۀ سينوی است كه

ويژه علم الهى مى به

كل عالٍم مج«و » المٌ 

تفصيل تشـريح نا به

طوسى داليلـى بـر آ

د آن پرداختـه و بـه

آميز دانس  و مغالطه

پذي رو، زوال  از اين

ن علم، علمى كلّى

 اين شىء فالن امو

برای مثال، آتش. د

علمى، علمى كلّى

 گفته است سخن 

حو كلّى در نظر گر

گاه ع ظر باشد، آن

خواهد ) ل، اين ب

برد و نتي جودات پى

ت جزئى زمانى است

 خداوند به جزئيّات

 الوجــود بــه خــودش

ه از آن حيـث كـه ك

م خداوند به موجود

و تعقّل كه گاه با ع

عد برگرفته از فلسف

برخى مسائل كالمى

كل مجّرٍد عا«تر  ى

سين ين قاعده را ابن

ز او نصير الدين طو

در مواردی بـه نقـد

را ناتمام » ّرٍد عالمٌ 

لّت شىء نيست و 

چنان كه گذشت اين

شود اسباب تحقّق

 محقّق خواهد شد

بنابراين، چنين ع. ت

  

در نقد اينه حلّى 

ست كه علّت به نح

در نظ) ل، اين الف

برای مثال(شخّص 

ث علم الهى به موج

علم او به موجودات

 فيلسوفان كه علم

اجــب اين از علــم و

اند و نـه وداتى زمانى

وفان در باب نفى علم

   تعّقل با تجّرد

زمت ميان تجّرد وال

شود، از قواع ن مى

گويى به ب ی پاسخ

ۀ جزئىه به دو قاعد

اي. رد و تعقّل است

و پس از )247: 1387 

عالمۀ حلّى نيز د. )

كل مجّر«ت قاعدۀ 

  

  

ّ علم به عل

همچن

ش گفته مى

آن شىء

كلّى است

 .)483: 1ج

عالمه

معلول اس

برای مثا(

جزئى متش

در مبحث

مقتضى ع

پس رأی

بنــابرا

موجو

فيلسو

تالزم  .3

قاعدۀ مال

بيان» است

از آن برا

قاعده كه

ميان تجّر

؛ همو، 187

1407 :174

برای اثبات
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وی در اين مبحث حتّـى بـه تأييـد و تقويـت انتقادهـای فخـر رازی بـر دعـاوی و . )526: 1387

های استادش خواجه نصـير بـه ايرادهـای فخـر رازی را  سينا پرداخته و پاسخ های ابن داللاست

كننده ندانسته اسـت كافى و قانع
1
بـر همـين اسـاس، عالمـه حلّـى بـا رد . )201: 2، ج1419حلّـى، ( 

گفتـه مبتنـى  سينا و خواجه نصير برای اثبات علم خداوند كه بـر قاعـدۀ پيش های ابن استدالل

صواب در اثبات علم الهى را همان روش متكلمان مكتـب بغـداد دانسـته اسـت  است، طريق

رغم گـرايش كلـى عالمـه حلّـى بـه  روشن است كـه بـه. )526ـ  527: 1387؛ همـو، 353: 1422حلّى، (

سينا و خواجه نصـير، وی گـاه بـه انتقـاد از ايشـان نيـز پرداختـه اسـت و از  مكتب فلسفى ابن

  .برشمرد نصير سينا و خواجه های فلسفى ابن محض انديشه رو، نبايد او را تابع همين

گفته در كالم امامى مكتب بغداد هيچ نشانى نـدارد و  كه قاعدۀ پيشايننكتۀ شايان توجه 

شناسانۀ جديدی است كه فيلسوف ـ متكلمان مّشايى همچـون نصـير  واقع از قواعد معرفت در

  .ن برای اثبات علم خداوند بهره گيرندتا از آ اند كردهالدين طوسى وارد كالم اماميّه 

  تبيين برخى مسائل از جمله چگونگى حصول علم برای انسان) د

هـای  شناسى علـم كـالم كـه در پـى گرايش ها در بخش معرفت از ديگر تحوالت و پيشرفت

تـر  شناسانه اسـت كـه پيش فلسفى در اين علم ايجاد شد، امكان تبيين برخى از مسائل معرفت

از جملۀ اين مسـائل، . امى مكتب بغداد هيچ تبيين خاّصى برای آنها ارائه نشده بوددر كالم ام

در كالم مكتب بغداد هرگز چنـين پرسشـى مطـرح . چگونگى حصول علم برای انسان است

كه در مكتب كـالم فلسـفى  است   حالى  ، اين در»يابد؟ چگونه انسان به اشيا علم مى«نبود كه 

جـد  شناسى دربارۀ فرايند حصول علم برای انسان، اين بحـث به عرفتسينا در م پيرو آرای ابن

تصريح كرده  تجرید االعتقـادخواجه نصير در . ند ا مطرح شده و آرای مختلف نيز نقادی شده

بـه بـاور او، . است كه حصول علم برای عالِم بر انطباع صورت معلوم در عـالِم وابسـته اسـت

 ِ م كه پذيرندۀ صورت معلوم است، حلول كرده و در صورت علمى معلوم در نفس مجّرد عال

گمان آنچه در  بى. )170: 1407طوسـى، (يابد  نتيجۀ آن، عالِم با تعقّل صورت معلوم به آن علم مى

شود، صـورت و مثـال  شدن نفس به معلوم خارجى مى كند و سبب عالِم نفس عالِم حلول مى

                                                              
تمجيـد » افضـل المحقّقـين«و از نصـيرالدين طوسـى بـا عنـوان » تأخرينافضل الم«المه حلّى در آثارش از فخر رازی با تعبير ع. ١

 .كرده است



كـن اسـت، 

شىء با حلول 

رت و مثـال 

ى معلـوم در 

ا كـه اتحـاد 

همچنـين . د

س عـالِم بـا 

كـه بـا تعقـل 

طوسـى، (سـت 

سـى، طـرح 

از . ـته اسـت

متعلّـق حـث 

در . ده اسـت

ف منطقـى بـه 

ين متكلمـان 

توانــد  ی مى

دليل  ولـى بـه

ح در حيطـۀ 

 و در نتيجـه 

  . كرد

ــتر در ســايۀ 

سينا  ابنكتب 

در نفـس عـالِم ممك

ل صورت و مثال ش

دهـد، حلـول صـو

ول صـورت علمـى

واقـع از آنجـا در. ل

باشـد ست محـال مى

ريـق اتّحـاد نفـسز ط

مستلزم آن است ك

ن چيـزی محـال اس

شنا  حـوزۀ معرفت

كـالم اماميّـه نداشـ

حت هر يك و مباح

ها پرداختـه شـد ان

د مباحـث مختلـف

تري ت كـه برجسـته

ـز هسـتند، تـا حـّد

شناسى است، و فت

توان مباحث مطـرح

م در نظـر گرفـت 

شناسى تلقى عرفت

ــدن اســالمى بيشــ

 پيروان راستين مك

اضـداد دل صورت 

حلول ،بنابراين. ت

د شـدن رخ مى عالِم

واسطۀ حلو ل تنها به

ت معقول بـا عاقـل

عقول با يكديگر اس

برخى فيلسوفان، از

بر اِشكال يادشده م

در حالى كه چنـين

138 :142(.  

  اسى

فلسـفۀ سـينوی در 

ای در ك هيچ پيشـينه

تشريح شرايط صح

 كـالم فلسـفى بـدا

 علـم كـالم، ورود

اين واقعيّـت.  است

رشـناس اماميّـه نيــز

علمى جدا از معرفت

 با اندكى تسامح بت

سـى در معنـای عـا

نوعى تحول در مع ه

ــم منطــق در تمـ عل

های ت، ولى تالش

رو، حلول از همين 

 خارج ممكن نيست

 آنچه در فراينـد ع

  .)330: 1422حلّى، 

لو عالمۀ حلّى تعق

سبب اتحاد صورت 

زم اتحاد ذوات معق

سان برخالف نظر ب

ن اتّحادی، افزون ب

ر نيز تعقّل شوند، د

88؛ همو، 553: 1387مو، 

شنا در حوزۀ معرفت

ش كالم اماميه بـه ف

تر هي ست كه پيش

م مختلف دليل و ت

ار كالمى مكتـب 

شـدن  اينـد فلسفى

شكارا قابل مشاهده

دانـان سر د از منطق

گرچه علم منطق ع 

م با يكديگر، شايد

ناسش قلمـرو معرفت

 اين حوزه را نيز به

ــدگى ع ترش و بالن

سينا صورت پذيرفت

. ت نه ذات معلوم

يك محل در عالم

ىء متفاوت است و 

ح( نفس عالِم است 

قيدۀ خواجه نصير و

گيرد و نه به كل مى

معلوم با عالم مستلز

صول علم برای انس

ل نيست، زيرا چنين

ء تمام اشيای ديگر

؛ همو330: 1422؛ حلّى، 

های جديد د موضوع

آمدهای گرايش پى

های جديد ا وضوع

توان به تبيين اقسام ى

اره كرد كه در آثا

گيری فرا بـا شـكل

 كالم اماميّه نيز آش

ودكـالم فلسـفى خــ

گ. ر اين تحول باشد

گاتنگ اين دو علم

ق را هم جزئى از ق

گرفته در   صورت

جــود اينكــه گســت

س های فارابى و ابن

  

  

معلوم است

ولى در ي

خود شى

شىء در 

به عق

عالِم شكل

صورت م

فرايند حص

عقل فعّال

يك شى

1407 :170

طرح م) ه

از ديگر پ

برخى مو

جمله مى

به آن اشا

حقيقت ب

های  متن

مكتـب ك

گر توجيه

پيوند تنگ

علم منطق

تحوالت

ــا وج ب

ه كوشش
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های منطقـى ايشـان نيـز بسـيار اهميّـت  از جمله نصير الدين طوسى در راستای تشريح انديشه

. بديلى در اين ميـان ايفـا كـرد نقش بى منطق تجریـدو  اساس االقتباسخواجه با نگارش . دارد

1القواعد الجلیّـةعالمه حلّى نيز با تأليف آثار ماندگاری همچون 
 نجـم رسـالۀ شمسـیّۀدر شرح  

2الجــوهر النضــید، .)ق675م(الــدين كــاتبى قزوينــى 
و  تجریــددر شــرح بخــش منطــق كتــاب  

الدرّ المکنـون ، )112: 1417؛ همو، 157: 1401حلّى، ( نهج العرفان فی علم المیزان: همچنين آثاری مانند
 )157: 1401حلّـى، ( نور المُشـرِق فـی علـم المنطـقو  )111: 1417؛ حلّى، 157: 1401حلّى، ( فی شرح القانون

. ای در ايـن عرصـه داشـت كه متأّسفانه جز نامى از آنها باقى نمانده است، سهم قابل مالحظه

توان گفت كه در مكتب كالم فلسفِى خواجه نصير و پيروان وی علم منطق و  در حقيقت مى

شناسى مطرح در آن، مقدمۀ الزم علوم ديگری همچون فلسفه و كـالم تلقـى  مباحث معرفت

كه متكلمان مكتب امامى بغداد به علـم  اند، در حالى تفصيل بدان پرداخته رو، به اين شده و از

های آشنايى آنها با اين علم  اند و نشانه شناسانۀ آن توجه چندانى نكرده منطق و قواعد معرفت

در ميان متكلمان بغداد تنها سيّد مرتضـى آرای برخـى . نيز در آثار موجود آنها نمودار نيست

، شـاگرد فـارابى .)ق363م(انان معروف آن روزگار از جمله يحيى بن َعدی نصـرانى د منطق

را نقد كرده است كه البتّه آن نقدها درباره مسائل طبيعـى و فلسـفى و نـه منطقـى .) ق339م(

.بوده است
3

  

گمان ورود مباحث تفصيلى دانش منطق به عرصـه علـم كـالم تحـت تـأثير گسـترش  بى

سينا در آن عصر و آشكارشدن اهميّت و ضـرورت پـرداختن  ى و ابنهای منطقى فاراب انديشه

به مباحث منطقى بوده است؛ تا آنجا كه علم منطق را در جايگاه مقّدمۀ الزم بـرای پـرداختن 

به مسائل فلسفى و كالمى قرار داد و عالمانى همچون خواجه نصير و عالّمۀ حلّـى را نـاگزير 

                                                              
، القواعـد الجلیّـة فـی شـرح الرسـالة الشمسـیة، .)ق1432(حلّى، حسن بـن يوسـف : ى اين اثر عبارت است ازمشخّصات چاپ. ١

 .مؤّسسة النشر اإلسالمى: فارس حّسون تبريزيان، قم: الطبعة الثالثة، تحقيق

، چـاپ الجوهر النضـید فـی شـرح منطـق التجریـد، )1384(حلّى، حسن بن يوسف : ى اين اثر عبارت است ازت چاپمشخّصا. ٢

 .انتشارات بيدار: محسن بيدارفر، قم: سوم، تحقيق

هـای زيـر در رّد يحيـى بـن عـدی  در زمرۀ رسائل سـيد مرتضـى، نگاشـته) ریاض العلماء :شده در چاپ(در فهرست بُصروی . ٣

مسألة رّد بها أيضاً علـى يحيـى ابـن «، »مسألة فى الرّد على يحيى بن عدی النصرانى فيما يتناهى وال يتناهى«: استمنطقى آمده 

، 1403افندی اصـفهانى، (» مسألة على يحيى أيضاً فى طبيعة الممكن«، »عدی فى اعتراضه دليل الموحدين فى حدوث األجسام

 ). 270: 1427نجاشى، : ؛ نيز نك36: 4ج



  . يازند

انـد  د عبارت

ـيّه، طبيعيّـه، 

  س، اسـتقراء 

س اقترانـى، 

قسـيم قيـاس 

عنـى مـاّده، ي

ل مسـلّمات، 

  ام هـر يـك 

  گفتـه  ی پيش

كتـب كـالم 

ای  چ پيشـينه

نيـز ضـوابط 

سـت كـه در 

مـى مكتـب 

ها و قواعـد  

بـرای مثـال، 

جود در علـم 

 و همچنــين 

 اسـت؛ همچنـين 

86. 

بـرای . شده اسـت

ر علم منطق دست 

م فلسـفى وارد شـد

م قضـيه بـه شخصـ

قيـاس: ه سـه نـوعِ  بـ

سـام چهارگانـۀ قيـاس

ضـايای موّجهـه؛ تق

قيـاس بـر حسـب م

گانـۀ قيـاس شـامل

 و منفصـله و اقسـا

های ك از موضـوع

تر آثـار كالمـى مك

گفتـه هـيچ ای پيش

و ن) حّد و رسم(ف 

مباحث جديدی اس

 كـه در آثـار كال

 كـاربرد اصـطالح

شـود؛ ب د ديده مى

طقى و ضوابط موج

شناســى علـم كــالم

آورده » نظـر«امـه بحـث 

6و  83: 1380داد ُسيوری، 

ر كالمى معتزله نيز بيان ش

ه طرح مقّدماتى در

شناسى كالم عرفت

كام هر كدام؛ تقسيم

طيّه؛ تقسـيم دليـل

تثنايى؛ توضيح اقسـ

س؛ تبيـين انـواع قض

خمـس يـا اقسـام ق

ف مقـّدمات چهارگ

س استثنائى متّصله

ـه تفصـيل هـر يـك

وار در بيشتر ه اشاره

ها سياری از موضوع

 تبيين انواع تعريف

ظ شود، از ديگر م

ه اسـت، در حـالى

.وان يافـت
3

البتـه  

پيرو مكتب بغدا خر

های منط ز اصطالح

ش ر حـوزۀ معرفت

ى از مباحث فوق را در اد

؛ مقد23ـ  27، 1426همو، 

گاه در خالل آثار ،ك شىء

ى بهه مباحث كالم

دی كه به حوزۀ مع

صديق و بيان احك

ضيّۀ حمليّـه و شـرط

س به اقترانى و استث

م از اَشـكال قيـاس

 تشريح صناعات خ

طه و شـعر؛ تعريـف

الت؛ بيان انواع قياس

گرچـ.  ايـن دسـت

های يادشد سرفصل

  

 بررسى و تبيين بس

به همين ترتيب،. د

ك شىء بايد لحاظ

سـينوی
2

وارد شـده 

تـو  بـرای آنهـا نمى

كلمان امامى متأخ

بارها از ب المفتوح

 تحـول شــگرفى د

                      
عالمه حلّى اجمالى. 98ـ 1

؛ هم174ـ172: 1388همو، 

 .74ـ  77: 

يف يا تحديد منطقى يك

  ).13ـ  17: 12، ج

كه پيش از ورود به

ترين مباحث جديد

م علم به تصّور و تص

 محصوره؛ اقسام قض

و سپس تقسيم قياس

يط صّحت هر كدا

ه حملى و شرطى؛ 

جدل، خطابه، سفسط

، مشبّهات و مخيّال

 مسائلى ديگـر از 

سمنطق آمده، ولى 

.طرح شده است
1
  

كه  است   حالى  در

 مكتب بغداد ندارد

تعريف يكی كه در 

ـار كالمـى پسـا س

ای  ى اماميّه پيشينه

ر برخى از آثار متك

البابضى در رساله 
  .ره برده است

د مباحـث منطقــى 

                          
119: 1386حلّى، : نه نك

؛ ه77ـ  87: 2، ج1419ى، 

2ج ،1419حلّى، : نه نك

ى از ضوابط و قواعد تعري

تا، بى قاضى عبدالجبّار،: ك

  

  

ساخت ك

ت مهم

تقسيم: از

مهمله يا 

و تمثيل و

بيان شراي

اقترانى به

برهان، ج

مظنونات

از آنها و

در علم م

فلسفى مط

اين د

در كالم 

و قواعدی

برخى آثـ

فلسفى پيشا

منطقى در

عالمه بياض

منطق بهر

ورود

            
نمون برای. ١

حلّى: نك

برای نمون. ٢

ىالبته برخ. ٣

نمونه نك
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همچون خواجه نصير و عالمۀ حلّـى تخّصص انديشمندانى . شناسى اين علم ايجاد كرد روش

های برخـوردار  در علم منطق بر ميزان كاربرد روش منطقى در علم كالم و نيز ارائه اسـتدالل

گمان متكلمـانى كـه خـود  از معيارهای منطقى برای اثبات مواضع كالمى تأثير نهاد، زيرا بى

كامـل داشـته باشـند،  دان هم باشند و از ضوابط و شرايط صّحت انواع استدالل آگاهى منطق

تر و در  های صحيح در راستای اثبات ادعاهای كالمى موفّـق به احتمال زياد در ارائۀ استدالل

به همين دليل، برخى معتقدند روش كالمى خواجه نصـير و . ترند انجام وظايف خود كامياب

د پيروانش در راستای تحقق اهداف علم كالم نسبت بـه روش متكلمـان امـامى مكتـب بغـدا

  . برتری بسيار داشته است

  گيری نتيجه

رشد و گسترش سنت فلسفۀ سـينوی در ميـان متكلمـان اماميّـه در دورۀ ميـانى بـر چگـونگى 

از جملـه مبحـث . پردازش ايشان به مسائل موجـود در علـم كـالم تـأثير قابـل تـوجهى نهـاد

سـينا و  فلسـفى ابن هـای شناسى در كالم اماميّه پس از آشنايى متكلمان امامى با آموزه معرفت

های معنايى در برخـى واژگـان و  پيدايش دگرگونى. گرايِش بدان، دچار تحول بنيادينى شد

های  بندی ؛ ارائـۀ دسـته»دليـل«و » عقـل«، »علم«شناسى، همچون  ها در حوزۀ معرفت اصطالح

 جديد برای علم مانند تقسيم آن به تصّور و تصديق، فعلـى و انفعـالى، ضـروری و اكتسـابى،

شـناختى جديـد همچـون تـالزم  شدن برخى قواعـد معرفت ؛ مطرح... حصولى و حضوری و

تر در فلسفه تأسيس شده بـود؛ تبيـين برخـى مسـائل از جملـه كيفيّـت  تعقّل و تجّرد كه پيش

شناسـى، از جملـه  حصول علم برای انسان و طرح مباحث به شـيوه منطقـى در حـوزۀ معرفت

  . يادشده استهای تحول اساسى  ترين جنبه مهم

شناسـى در مكتـب  شناسى در كالم مكتب امامى بغـداد بـا معرفت در مقام مقايسۀ معرفت

شناسى متكلمان امامى  كالم فلسفى از حيث رويكرد بايد گفت كه مباحث مطرح در معرفت

شده در  شناسى معتزله تأثير پذيرفته بود و مسائل و آرای ارائه بغداد تا اندازۀ زيادی از معرفت

الم امامى بغداد در اين حوزه، تقريباً تكرار همان مطالب موجود در كـالم معتزلـۀ بَهَشـميه ك

های معتزلـى،  مايـه شناسى در مكتب كالم فلسـفى بـا وجـود بن در مقابل، معرفت .بوده است



 نتيجـه اگـر 

ر يك كالم 

شـد و رنـگ 

الم اماميّـه بـه 

در. ر گرفتـه اسـت

 دوران ميانى را در

 معتزلـى خـارج ش

ن معتزلى در كـال

سـينا قـرار سـفى ابن

سى كالم اماميّه در

ر اماميّه از رويكرد

شناسى پيشين معرفت

  .ونى پذيرفت

های فلسـ  و انديشـه

شناس فته در معرفت

شناسى در م معرفت

به بيان ديگر، م. ت

ن ميانى دگرگوورا

هـا  ث تاثير آموزه

گرف ل صورت تحو

 كنيم، بايد بگوييم

ينوی به خود گرفت

شناسى سينوی در د

  

  

بسيار تحث

بخواهيم 

توصيف 

فلسفۀ سين

شن معرفت
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