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  مواجهه متکلمان امامیه با فلسفه در سده هفتم
  نقى خداياری على

  اكبر اقوام كرباسى

  

  چكيده

در اين ميان، مواجهه . اند عالمان امامى سده هفتم هجری مواجهه يكسانى با فلسفه نداشته

در آثار ابن ميثم بحرانـى . بل توجه استدو متكلم برجسته اماميه در سده هفتم با فلسفه قا

هـای فلسـفى  مبانى و آموزه كاربردهای فلسفى و كالمى در كنار هم،  ه تلفيقى آموزهئارا

كالمى و حتى  آرایدر اثبات مسائل كالمى و كاربست مفهوم فلسفى در تبيين مفاهيم و 

هايى است كـه  نههای كالمى، نشا های فلسفى به جای باور در برخى موارد پذيرش آموزه

بستگى  دلهای فلسفى نشانه  مخالفت با برخى آموزهنيز  ؛دهد گرايى وی خبر مى از فلسفه

در مقابــل مواجهــه منفــى محقــق حلـّـى بــا فلســفه و  ، ولــىوی بــه مواضــع كالمــى اســت

های  به انديشهنداشتن  ادبيات فلسفى و اهتمام كاربردپرهيز از  مواردهای فلسفى در  آموزه

شناسـى فلسـفى و نقـد  اعتنـايى بـه جهان شناسى كالمـى و بى بندی به معرفت ایفلسفى، پ

برخى باورهای فلسفى نشان تعلق وی به سـنت كالمـى رايـج اماميـه و ايسـتايى در برابـر 

  . رود فلسفه به شمار مى

  ها كليدواژه
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ون مواجهـه 

هـای   آموزه

د جـای داده 

 های دوسـتد

 يكـديگر و 

راز و نشـيِب 

يش، دانشى 

تفكـر كـالم 

ى تقريبـاً بـا 

. كوشـند  مى

وده و از آن 

دهـد  ـان مى

اند كـه  گاشته

از كـالم   ش

ايـن .  اسـت

را هـم دربـر 

الم اسـالمى 

تـوان  را نمى

 ى و معنـايى

  .)1391 ى،

های  مواجهـه

نُمايـد  ين مى

فكـری گونـاگو ی

سـلمان بـا فلسـفه و

ش كلـى را در خـود

دادامنـه . ات دارد

 فلسـفه و كـالم از

تاريخِ پرفرتوان  مى

زگاران پيدايى خو

ج سـده نخسـتين ت

گـر مـذاهب كالمـى

هـای آن  ى آموزه

 فيلسوفان ناآشنا بـو

 شـيعه و سـنى نشـ

های فيلسوفان نگ ه

دانـشالل و اصـالت 

فى ميـان متكلمـان 

شناسـى فلسـفى ر ش

 زمانى، ادبيات كـال

ايـن تفـاوت ر. شت

ز دو دستگاه معرفتى

سبحانى: نك(داشت  ى

 خـود گرفـت و م

چنـين. ششم رقم زد

هـا ها و جريان رقـه

عالمـان مس فكـری

ى فلسفه تا پذيرش

زی در ايـن مناسـبا

يری هر دو دانـش 

مكه بر اساس آن  

ميه در نخستين روز

گى كه تمـامى پـنج

كالم اماميـه و ديگ

انـد و در رد و نفـى 

ن نخست با ميراث 

نگـاران ش فهرسـت

قض و ابرام ديدگا

اسـالمى از اسـتقال 

د بـا ميـراث فلسـف

ادبيـات و روشكه 

ت كه در اين بازۀ 

ان بسيار فاصله داش

تر از ای عميق ر اليه

كديگر دور نگه مى

  فه

ه شكل ديگری بـه

سفه در اوايل سدۀ ش

عالمان فر ،ن اسالم

فگـونگى مواجهـه 

مايد كه از نفى كلى

كالم جايگاه ممتاز

ثرگذاری و اثرپذي

هستندهايى  شاخصه

  . رد

ن گفت كالم امامي

اين ويژگ. ده است

زگاری است كه ك

انه و بلكه مخالف

كه متكلمان دوران

كـه گـزارش گونـه

در نق هايى ى، نوشته

  . ز فلسفه است

های انديشـهـاريخ 

مند دار و نظام هدف

علمى، بلك های ضوع

 كالم پوشيده نيست

 رايج ميان فيلسوفا

بلكه در ،دانست ود

الم و فلسفه را از يك

ده ششم با فلسف

كالم و فلسفه نش

تلف كالمى با فلسف

رود فلسفه به جهان

چگ. نداشـتندبا آن 

نُما چونان طيفى مى

ن، دانش كر اين ميا

ميزان ا ،م و فلسفه

شاتى از اين دست 

كربازخوانى را  ميه

توان مى اساس،مين 

مستقل از فلسفه بو

گيرد، روز  دربر مى

يگامحتوای فلسفه ب

ن بدان معنا نيست ك

گ همان، زيرا اند فته

ز متكلمان اسالمى

گاهى نسبى آنان از

 در اين برهـه از تـ

نظر است، تعامل هر

موضحوزه ا در تنه

بر محقق تاريخ . ت

 فلسفِى مصطلح و

نظام واژگانى محدو

شان داشت كه كال

هه متكلمان سد

داسدۀ پنجم تعامل 

مختهای  فرقهرا از 

  

  

  درآمد

پس از ور

يكسانى ب

فلسفى، چ

در. است

ميان كال

موضوعات

كالِم امام

بر هم

اصيل و م

اماميه را 

روش و م

اين سخن

بهره نگرف

بسياری از

بيانگر آگ

آنچه

درفلسفه 

ت تعامل نه

گرفت مى

با ادبيات

در يك نظ

مستقل نش

مواجه. 1

از ميانۀ س

فاوتى رمت
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در  .اشاعره با فلسفه در سده ششـم يكسـان نبـوده اسـت كه مواجهۀ متكلمان اماميه، معتزله و

  .كنيم های كالمى با فلسفه را بررسى مى ادامه، نوع مواجهه هر كدام از جريان

  متكلمان اشعری) الف

های آغازين سده ششم تحـت تـأثير رويكـرد انتقـادی ابوحامـد  رچند كالم اشاعره در دههه

.) ق606. م(قـرار داشـت، بـا پيـدايش فخـررازی  هتهافت الفالسفنويسنده .) ق505. م(غزالى 

در  یفلسفه، رويكرد نـوبا مثبت او  برخوردترين متكلم اشعری نيمه دوم سدۀ ششم و  بزرگ

.سبت به فلسفه پديد آمدميان متكلمان اشعری ن
1
 اشـاراتو  عیون الحکمةتنها بر  رازی نهفخر  

المطالـب و  المباحـث المشـرقیة ،المحصلچون همشرحى انتقادی نگاشت، در آثاری  ابن سينا
امور عامـه و طبيعيـات فلسـفه را حتى در تلفيق كالم و فلسفه كوشيد و  العالیة من العلم االلهی

شناسـى آن  او فلسـفه و روش. )108و  107: 2تـا، ج بغدادی، بى: نك( در ضمن مباحث كالم گنجانيد

بـه ايـن  المحصـلوی در مقدمـه . را در ساختار و محتوای مباحث كالمى به خـدمت گرفـت

  .)80: 1359طوسى، (رويكرد خود تصريح كرده است 

فـان نيز با تقسيم عالمان به پيروان محض اوائـل و مخال المباحث المشرقیةرازی در مقدمه 

كوشش در فهم، بازشناسى و ارزيـابى سـخنان پيشـينيان  را بر اساسمطلق فلسفه، راهى ميانه 

ــد  توصــيه مى ــه اســت كــه برخــى از . )4و  3: 1، ج1996فخــر رازی، : نــك(كن ــر همــين پاي شــايد ب

نويسندگاِن تاريخ فلسفه، اقدامات وی در حوزه تعامل با فلسـفه را سـرآغاز سـازگاری ميـان 

گـذار كـالم فلسـفى  م اشعری و استخدام فلسفه به سود كالم دانسته و او را پايـهفلسفه و كال

رازی همگرايى فزاينده كالم اشعری و فلسفه مشـاء بـود كـه ايـن دستاورد فخر . اند برشمرده

چون اثيرالدين ابهری، دبيـران كـاتبى همدر سنت كالم اشاعره در سدۀ هفتم كسانى  را روند

  . بخشيدندتداوم  وارطوالع االنو بيضاوی در 

  متكلمان معتزلى) ب

مواجهه معتزليان در . گونه ديگری است در عرصه كالم معتزله، بهنوع مواجهه با دانش فلسفه 

                                                              
گـذار كـالم  ق و پايـه 324.م(جالب اينكه ابن ميثم بحرانى در گزارشى كه با تحلّيل ما از داليل مخالفـت ابوالحسـن اشـعری . ١

هـای حكمـت بـا اسـتادش بـه  نمايد، آورده اسـت كـه وی بـا مطالعـه كتاب با استاد خود ابوعلى جبائى ناسازگار مى) اشعری

 ).218: تا بحرانى، بى( مخالفت برخاست



 اين سـده را 

 رونقى بسزا 

 ،ر ايـن سـده

مونه بارز اين 

ـرين مـتكلم 

فصـل خـود 

سفى در پيش 

ايش ها، گـر

فـی الفـائق ر 
سنده نكرد و 

عتزلـى سـده 

ی از مواجهـه 

تكلمـان نخسـتين 

ق، 1415سـتانى، 

فقـل «:  ابونـواس

ن نـديم در بيـان 

ـن اثرپـذيری در 

عتمـد فـی اصـول 
ه و سـخنان فلسـف

: فلسـفه نيـز نـك

وی اعتزاليـان بـر 

فامـا المتـأخرون «

قـونهم فـى ذكـر 

يضـا فـى أبـواب 

 بها اطبقـوا علـى 

وی در  .)99ـ  98

راهه نيست اگر  ى

كه پس از ابن سينا 

در. يمنـاك بودنـد

نمو.  به فلسفه است

تـ بزرگ. سـتان ا

در اثـر مف.) ق536 

رويكرد فلسف الـدین

ه ی مطالب و آموزه

وی در. ـهود اسـت

وی بر اين نقدها بس

 روند را مـتكلم مع

  . ندد

 هرچنـد شـواهدی

امـل مثبـت شـماری از متك

شهرس(ی بشـر بـن معتمـر 

خاطب اين شـعر معـروف

ابـن). 206، 1381ن نديم، 

ايـ .)همـان(ر بـرده اسـت 

المعحسين بصری صاحب 
كـردن خـود بـه ف ت آلوده

اره اثرپـذيری معتزلـه از ف

های متعددی نيز از سو نقد

 . نگاشته شده است

«: گويـد ره گـروه دوم مى

ی يعتقده المسلمون ويوافق

اي) المسلمين(خالفون لهم 

قائلينين لملة االسالم وال

8: 1386ابـن مالحمـى، ( 

ت،
1
چندان بىولى  

نيم كای بدا و فلسفه

 از گسـترش آن بيم

فى و نگاه انتقادی

آنـان عليـه فيلسـوفا

. م(ـى خـوارزمى 

الفائق فی اصول ا، 
، ساختار و محتوای

سفى نيز كـامًال مشـ

. رح كرده است
2

و 

اين  نگاشت و مان

ادامه دا.) ق655. م

جويى است؛  ل پى

امـا تعا ،كسان نبوده است

شهرستانى از اثرپذير. ست

چنان كه مخ). 54ـ  53: 1

ابن(نيز نظام بوده است  »اء

را بـه كـار» كـالم فلسـفى

الح كلم بزرگ معتزلى ابو

نخست.  وی نفرت داشتند

؛ دربـا119ـ  118: 1402 

ها ن در كنار اين اثرپذيری 

 اثر مستقلى در نقد فلسفه 

وفان قائل به اسالم، دربار

م على الحد الذیقة االسال

فهم يخ. ين ذكرنا اصنافهم

المنكري ةصناف من الفالسف

» ـع علـى تلـك االصـول

فه يكسان نبوده است

ی ستيز ميان كالم و

ـى و حتـى امـامى 

 امامى، مواجهه منف

متعددی از سوی آ

 بن محمـد مالحمـ

ثر اختصارگونه آن

ها از حيث ادبيات،

كه موضع ضد فلس

عليه فيلسوفان مطرح

ه نام تحفة المتكلم

م( ابن ابى الحديد 

 ميان اماميه نيز قابل

                      
های گوناگون يك  در دوره

گزارش و بررسى شده اس

همان، ج: نك. (فته است

رت شيئا وغابت عنك أشيا

ك« در شعر، تعبير معنـادار 

ابن مرتضى درباره متك. ت

 كه بهاشمه به دو دليل از 

ابـن مرتضـى،) (معتزله(خ 

 .)50ـ  49: 1ج تا، ى، بى

 ايشان مطرح شده و گاه 

سوفان منكر اسالم و فيلسو

 فانهم يخالفونهم فى حقيق

الذي ةمتقدمين من الفالسف

و اعلم أن كل هؤالء االص

ختلفوا فيما بينهم فى التفريـع

  .ه دست داده است

ی گوناگون با فلسف

گيری گرايى و اوج

 و متكلمـان معتزلـ

متكلمان معتزلى و 

های م يهد آمدن ردّ 

محمود  ،سده ششم

و اثر فی اصول الدین

تنه در اين دو اثر نه 

شود ك  مشاهده نمى

نقدهای تندی ع ین

تقل در رد فلسفه به

ى الدين نجرانى و 

  مان امامى

سلبى به فلسفه در 

                          
به فلسفه  لىمعتزمتكلمان 

فلسفه در متون متعددی گ 

ز فلسفه سخن گفام او نظّ  

ذكر*  »ى فى العلم فلسفة

های فلسفى ی نظام از مايه

 بعد نيز گزارش شده است

آورده است  صفح االدلة

وم رد و نقض ادله مشايخ

؛ فياض الهيجى11: 1407 

متون كالمىی فلسفى در 

با تفكيك فيلسوفان به فيلس

االسالم ف ةالقائلون بمل ةسف

م يخّرجونه على اصول الم

وغيره من اصول االسالم و

لفوا بها ملة االسالم ثم اخ

فيلسوفان به یرشى از آرا

  

  

های دوره

عصر واگ

يافته بود 

رهيافت م

پديد ،امر

معتزلى س

المعتمد فی
. نگرفت

به فلسفه 

اصول الدی
اثری مست

ىتق ،هفتم

متكلم) ج

رويكرد س

            
مرويكرد . ١

 بامعتزلى 

) 31: 1ج

لمن يدعى

گيری بهره

های  سده

تصو  الفقه
اوائل و د

تفتازانى، 

های آموزه

از جمله با. ٢

من الفالس

اصوله، ثم

التوحيد و

اصول خا

ادامه گزار
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متكلمـان  از نگاه سـلبى و منفـىِ . وجود دارد نيزمثبِت متكلمان امامى با فلسفه در اين دوران 

مقصـود از مواجهـه مثبـت، رويكـردی بـه ، ولـى در ادامه سخن خواهيم كرد به فلسفهاماميه 

بلكه تنها مشتمل بر نقد اين حوزه و عالمان آن نيست،  های فلسفى است كه نه فلسفه و آموزه

 اسـتكالمى ـ مبتنى  گيری از آرای فلسفى و اقوال فيلسوفان ـ البته با پاسداشت مبانى بر بهره

  . آميز به فلسفه است ه ستايشو در مواردی حتى با نگا

كـه هـر كـدام از درجـه  عالمـان متفـاوت بـود در ميـانهای مواجهه مثبت با فلسفه  گونه

ويژه امـور  های فلسفى به نُمايد كه شماری از آموزه چنين مى .اهميت خاصى برخوردار است

ــده ــده و در س ــه ش ــالم امامي ــتين وارد ك ــۀ نخس ــه از راه معتزل ــ عام ــم ب ــنجم و شش ا های پ

متـون كالمـى، شناسـنامه و صـبغۀ كالمـى انتقال از طريق ماندن خاستگاه نخستين و  ناشناخته

تـوان  های مواجهه مثبت متكلمان امامى با فلسفه را مى ترين گونه مهم ،به هر روی. يافته است

های فلسفى در اثبات مسائل كالمى و كاربست مفهوم فلسفى  در به كارگيری مبانى و آموزه

  .جويى كرد كالمى پى آراین مفاهيم و در تبيي

بنـدی موجـودات بـه  گيری از برهان وجوب و امكان در اثبات خـدا بـر پايـه تقسـيم بهره

. در آرای كالمـى اسـت فلسـفىدادن حضور مبـانى  شاهد خوبى برای نشان ،واجب و ممكن

صانع دسـت پيش از اين دوران، متكلمان بر پايه تقسيم موجودات به حادث و قديم به اثبات 

  .)به بعد 14: 1385مقری نيشابوری، : نك(  يازيدند مى

كـارگيری مفـاهيم  های فلسفى در به نمود ديگری از اين مواجهۀ مثبت متكلمان با آموزه

تـوان در تبيـين مفـاهيم  شـاهد ايـن امـر را مى. فلسفى در تبيين مفاهيم و آرای كالمى اسـت

گری  م فلسفى واجب و ممكن در فرايند تبيينحادث و قديم جست كه تا چه اندازه دو مفهو

.)172 :1414سبزواری، (اند  حدوث و قدم نقش ايفا كرده 
1 

توجـه بـه آرای فلسـفى  ،)22: 1970بريدی آبى، : نك(عنايت به تعريف فلسفى مفاهيم كالمى 

 ،)143فتـار گ،129: ؛ همـان145، ش 130: ؛ همـان95، گفتـار 99: 1413شيخ مفيد، : نك(در مباحث لطيف كالم 

آشــوب،  ؛ ابـن شهر260: 7، ج1415؛ طبرسـى، 448: 7، ج1409طوسـى، (نقـل آرای فلسـفى در تفسـير قــرآن 

رويكـرد عمـومى عالمـان  ،با اين همـه. شواهدی ديگر برای اين مدعاست... و  )96: 2 ، ج1328

                                                              
 .173و  172: 1414سبزواری، : همچنين برای تعريف محدث و ممكن نك. ١



گاری،
1

نقـد  

هـايى ماننـد 

، )17: 1385ی، 

؛ قزوينـى 186 :2

: 3، ج1405ـى، 

؛ شـيخ طوسـى، 

، معجـزه )254

سـيد مرتضـى،  

: نـك( اسـت 

شاعرۀ پس از 

  

 نصـيرالدين 

ی فلســفه در 

كـرد كـه عنـوانى 

، 126): لمتبحرین

 حلبى مشهور بـه 

 ). 198: 104 ج

تـرين نقـد  مهم. ت

نقـدی همسـان و 

هـای   پايـه آموزه

ـرای نقـل آن در 

مسـئله خـاص ك 

. شـانه رفتـه اسـت

فيلسـوفان اسـت  

نگ يـهى همچـون ردّ 

ه ی فلسفى در آموزه

؛ مقری نيشـابوری174و  

2 ، ج1412حمصـى رازی

سيدمرتضـ ؛62و 59: 14

؛25: 1 ، ج1412ى رازی، 

4: 3و ج 21: 4، ج1377

:و مقايسـه كنيـد بـا 88و 

صـورت بسـته ...  

اشا ميانول رفت و 

 . ی به خود گرفت

تم با ظهور سدۀ هف

ــه كارگيری نى در ب

يـاد ك تهافـت الفالسـفة 

تذکرة الم( 2، ج1404لى، 
ن حمزه بن على بن حمزه 

، ج1403؛ مجلسى، 293ش

ويى استج لسفى قابل پى

ماميه از سده ششم باشد، ن

م و تأويـل اصـول آن بـر 

؛ بـ1061: 3، ج1409دی، 

ف خاصـى نبـوده و در يـك

ل از طرز فكر فلسفى را نش

 گـروهس دانش فلسفه و 

هـايى كـه در قالـب

 با شماری از آرای

173: 34 1414،٬زواری، 

، ح93و  92: 1417بـى، 

13شـيخ مفيـد، : نـك( 

حمصى(دن حوادث 

7؛ طبرسـى، 321: 2 ، ج1

و 87: 1413شيخ مفيـد، 

و )239: 1 و ج 191ـ  1

 انزوای آنان به افو

هفتم شكل ديگری

  م با فلسفه

سبت به فلسفه در س

ــان حــول شــد و جري

با عنوان) 573(ن راوندی 

؛ حرعامل186، ش68: 136

از سيد عزالدين  الفالسفة

، ش105: 2، ج1404عاملى، 

های فل ی به فلسفه و آموزه

مانده ام نقد از آثار برجای

ظاهر فيلسـوفان بـه اسـالم

راوند(رزيابى كرده است 

  ).174: 89، ج1

ست كه ناظر به فيلسـوف

نى معرفتى و نتايج حاصل

رخاسته از مخالفت با اسا

 ).23و  49

بـه فلسـفه اسـت ك

فلسفى و مخالفت 

؛ سبز35: 1ج ،1412ی، 

؛ حلب45: 1414رتضـى، 

، اثبات هيولى )484

بود ، نامتناهى)344: 2

1325سيدمرتضى، (ران 

ش( و حقيقت انسان 

90: 2، ج1412ى رازی، 

رچه ميان معتزله با

ميان اماميۀ سده ه ى

ميه در سده هفتم

نس متكلمان اماميهی 

ــى دســتخوش تحـ

                      
الدين بايد از كتاب قطب ،

66ابن بابويه، (زالى است 

شبهنقض ين سده كتاب 
حرع(است  غنیة النزوعف 

 ششم نيز رويكرد انتقادی

سالمى كه شايد تندترين ن

ر آن با صراحت تمام بر تظ

 ايشان را ويرانگر اسالم ار

1403، مجلسى، 754: 2 ج

هايى ا گيری هقدها و خرد

كرد علمى فيلسوفان و مبان

روهى، ساختارشكنانه و بر

97: 1358، قزوينى رازی: 

م، رويكرد سلبى ب

های ف و نقد آموزه 

حمصى راز: نك(خدا 

سـيد مر: نـك( جهان 

4ـ  483و  416 ـ 415: 1

2 ، ج1325 سيدمرتضى، 

نيازی از پيامبر ، بى

، نفس )17: 1، ج1409

حمصـى: نك(، معاد )

  .)1، ج1390

كالم و فلسفه گر ل

ولىی تداوم يافت، 

هه متكلمان امام

ی رهيافت انتقادی

ــثم بحرانــ و ابــن مي

                          
،نگاری در اين سده يهدّ ۀ ر

 يادآور كتاب ابوحامد غز

ديگر اثر مفقود در همين). 

مؤلف) .ق 585. م( حلبى 

موجود عالمان امامى سده 

ين راوندی بر فيلسوفان اس

 ابن مالحمى است كه در

ه و تمامى آرای خن گفت

، ج1383اردبيلى، : خر نك

ز نقد عمومى فيلسوفان، نق

ـ فلسفى نيست، بلكه رويك

گر نقدی برون به طبع نقد 

:ار نكهايى از اين رفت ونه

  

  

سده ششم

ومىعم
2

 

فاعليت خ

ديرينگى

358رازی، 

؛ 334ـ 329

1358 :18(،

9راوندی، (

1411 :114

0 خداياری،

تعامل

فخررازی

مواجه. 2

به هر روی

طوســى و

            
در عرصۀ. ١

معنادار و 

)1356ش

ابن زهره 

در آثار مو

قطب الدي

همگام با 

فلسفى سخ

منابع متأخ

مقصود از. ٢

كالمى ـ

اين گونه

برای نمو(
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هـا و محافـل  از حوزه بسـياریهای كالمـى پـا گرفـت و  دهى و تبيين و عرضه آموزه سازمان

امـا در كنـار ايـن جريـان، . هـای بعـد را زيـر نفـوذ خـود قـرار داد امامى سـده هفـتم و دوره

مواجهـه دو عـالم برجسـته  ادامه،در . ديگری نيز در سده هفتم ادامه حيات دادند یها جريان

بررسـى هـای فلسـفى را  يعنى ابن ميثم بحرانى و محقـق حلّـى بـا فلسـفه و آموزه ،سده هفتم

  .كنيم مى

  مواجهه ابن ميثم بحرانى: يكم

مواجهـه منفـى  ميثم بحرانى با فلسفه در دو بخـش مواجهـه مثبـت وابن مواجهه كمال الدين 

 :گيری است قابل پى

  مواجهه مثبت) الف

هـای فلسـفى،  تر اشاره شـد مقصـود از مواجهـه مثبـت بـا فلسـفه و آموزه كه پيش گونه همان

مواجهـه . شـود های آن تعريف مى دانش فلسفه و آموزهمبانى گونه همراهى و همسويى با  هر

  :توان يافت ای زير مىه مثبت با فلسفه در رفتار كالمى ابن ميثم را در قالب

  های كالمى و فلسفى عرضه تلفيقى آموزه. 1

هـا و  ای آموزه گرايى در رهيافت كالمى، عرضه تلفيقى و مقايسـه های فلسفه يكى از شاخصه

ها و آرای كالمى در شماری از مباحـث اسـت كـه خـود نشـانه  آرای فلسفى در كنار آموزه

اين مؤلفـه در رهيافـت كالمـِى محقـق حلّـى . تهای فلسفى اس همراهى آرام كالم با انديشه

شناسى سنتى متكلمان  ای از معرفت شناسى ابن ميثم بحرانى آميزه جايگاهى ندارد، اما معرفت

وی بـه . تدريج وارد كالم اماميه شـده اسـت شناسى فلسفى است كه از اين دوره به و معرفت

سـام تصـور و تصـديق، نظـر و اق ،صورت تلفيقى همگام با فيلسوفان مباحثى همچون تعريف

خبـر، اقسـام (های رسيدن بـه تصـديق  راه ،)حد و رسم(های رسيدن به تصور  احكام آن، راه

بخشـى  مقـدمات قيـاس و يقـين ،)گانه حجت شامل قياس و اشكال آن، اسـتقراء و تمثيـل سه

تكلمـان چونـان م ،و از سوی ديگـر )37ـ  21: 1398بحرانى، : نك(دليل لفظى را مطرح كرده است 

برای تحصيل معرفت دفاع كرده و آن را تنها راه شناخت  ورزی پيشين اماميه از ضرورت نظر

  .)29ـ  28: 1398بحرانى، (است دانسته خدا 



ى خـويش از 

ـل نظـری و 

عـل و عقـل 

: تـا بحرانـى، بى 

وی در شش 

ی اسـت كـه 

بحرانى، (گيرد 

ن نيـز سـامان 

 كـه وی در 

و  48ـ  47 :139

ـمرده اسـت 

 را در بحـث 

 هـای د برهان

  . )99و  150: 2ج

 نيـزشناسـى  

 و فيلسـوفان 

، 44ـ  41: 1398

بحـث ، 45: 139

هـای   آموزه

برخــى  يرش

ن دوران در 

در  ابن ميثم 

يازمنـد نوشـتاری 

حلّـى، : نـك نيـز

ميثم در اثر كالمى

عقـرابطـه دربـارۀ  

الملكـه، عقـل بالفع

: نـك(كـرده اسـت 

ط بحرانى، بر كوش

نع، نمونـه ديگـری

گ كديگر به كار مى

ف فلسـفِى امكـان

رود  جـا پـيش مـى

98بحرانـى،: نـك(فتـه 

شـ هـان اّن كالمـى 

ـا برهـان حـدوث ر

هنـوز كـاركرد ،ـه

و ج 301: 3، ج1362ى، 

 در مباحـِث جهان

ديـدگاه متكلمـان 

8، بحرانـى:  نمونـه نـك

98بحرانـى، ( بالـذات 

ذيرش شـماری از

پــذيدر كنــار  ،)16

در ايـن» يـف كـالم

ن پديده نزد امثال 

 اسـت كـه بررسـى آن نيا

ن(»  محـَدث فلـه محـدث

ابن م. توان جست ى

شرح صد کلمـهدر  
 هيـوالنى، عقـل با

قل نظـری تطبيـق ك

شناسى فلسفى توسط

.لت دارد
1

  

برای اثبات صـا »ث

المى را در كنار يك

گرد برهـان معـروف

ج تد علمى تـا بـدان

ن فلسفى بهـره گر

را برتـر از بره سفى

 محقـق حلّـى تنهـ

1 :39(.
2

با ايـن همـ 

ىبحران: نك(قى است 

ـان و حكيمـان را 

 بحـث مسـتقل از د

بـرای( توجه اسـت 

 خـواص واجـب 

و پـذ )، بحـث نهـم47 

5ـ  163و  156، 151: 1

لطي«ت كـه مباحـث 

اينهر چند . ى است

مشـهود تر پررنگ بسيارى 

 اّن االجسام محدثة وكـل

مى شناسى معرفت ث

ولى ، گويد نمىن 

نظری يعنـى عقـل 

ور را به مراتب عقل

ش ر پذيرش معرفت

های فلسفى نيز دالل

حدوث« و »امكان« 

های فلسفى و كال ه

اگای را گرد تازهی 

اين داد و ست. )67ـ6

ان، از مفهوم امكان

 حتى برهان لّم فلس

 در حالى است كه

421محقق حلّى، (ست 

ار به قوت خود باق

ای آرای متكلمـ ـه

 موجودات در دو 

ردو رويكرد مورد 

چونهمثى فلسفى 

:1398بحرانـى، (ذات 

1، ج1362بحرانــى، : ك

آن اسـت نشانسى 

شناسى فلسفى جهان

                      
شناسى عرفانى معرفتنيز  

صانع، والدليل على ذلك 

بحثه ديگر را در 

و مراتب عقل سخن

لى و مراتب عقل ن

حث كرده و آيه نو

ها افزون بر ن نمونه

ه ون دينى با آموزه

 ست هر دو برهانِ 

دهد بحرانى آموزه

های پژوهشو حتى  

65: 1398بحرانى، : نك

هان حدوث متكلما

و  )خواص ممكن لذاته

اين . )128: 2، ج1362

انع مطرح كرده اس

ر معرفت پروردگا

ضۀ تلفيقـى و مقايسـ

بندی  تقسيم. يافت

است كه هر گر آن

ارائه مباحث. ) و ششم

خواص ممكن بالـذ

نــك(در ايــن حــوزه 

شناس ساسى معرفت

ار به امور عامه و ج

                          
 شرح نهج البالغهست در 

 .ست

 األّول فى اثبات العلم بالص

 ).295ـ  29

  

  

نمونه

ها و گونه

عقل عمل

مستفاد بح

اين. )16ـ14

تطبيق متو

كاربس

د نشان مى

1398 :63( 

(دهد  مى

تقرير بره

، بحث خ68

2بحرانـى، (

اثبات صا

كالمى د

عرض

توان ي مى

بيانگخود 

بحث پنجم 

و خ )هشـتم

فلســفى د

مباحث اس

حال گذا

            
گفتنى اس. ١

مستقل اس

المطلب «. ٢
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ابـن ميـثم  اما نزد پيشـينيانِ  گردد، مىو در امتداد جريان كالمى كامل  استهای نخستين  گام

مباحـث  تجرید االعتقادطوسى در  الدين ، نصيربرای نمونه. ندارد ىقق حلّى اهميتچون محهم

و به اختصـار و ابن ميثم همين مباحث را  دهد مىطبيعيات اختصاص  زيادی را به امور عامه و

محقـق حلّـى  كنـد، ولـى مىای ميان آرای متكلمان و فيلسوفان مطرح  البته به صورت مقايسه

  . شناسى مطرح نكرده است ثى در امور عامه و جهانگونه بح تقريباً هيچ

  تبيين فلسفى مفاهيم كالمى. 2

های جالـب در رهيافـت محقـق بحرانـى، تبيـين فلسـفِى شـماری از مفـاهيم و  يكى از پديـده

كـردن تبيـين فلسـفى بـر تبيـين  در حقيقـت ابـن ميـثم بـا جـايگزين. های كالمى است آموزه

گرايش خود به مبانى فلسـفى و مـددگرفتن  ،سوی ديگر دانش فلسفى و از سويىكالمى، از 

در بحـث افعـال  ،برای نمونـه. است  های دينى و كالمى را نشان داده از آنها در تحليل آموزه

، سـيد 97: 1358شـيخ طوسـى، : نـك(الهى اگرچه تفسير كالمى مشهور متكلمان اماميه از عدل خـدا 

تعــالى قبــيح  حق«را ذيــل عنــوان  )90: ب1421حلـّـى، ؛150: 1، ج1412، حمصــى رازی، 337: 1411مرتضــى، 

بـرای نمونـه (كند  مطرح كرده و بر آن استدالل مى» كند دهد و اخالل در واجب نمى انجام نمى

و بـر آن مبنـا  گفتـههمزمـان از تفسـير فلسـفى عـدل سـخن  ولى، )112و111 :ق1398بحرانى، : نك

.استدالل كرده است
1 

ست كـه بحرانـى آن را صـفتى بـرای انسـان ابحث عصمت  نمونه ديگری برای اين ادعا

كنـد و بـدون آن خـودداری  گناهـان خـودداری مىدادن سـبب آن از انجـام  كـه بـه داند مى

.)125 :1398بحرانى، (كند  نمى
2

شود كه  ه مىئاين تلقى و خوانش فلسفى از عصمت در حالى ارا 

ـ نه ملكه برآمده از تربيت و رياضـت مبنای سنتِى عصمت در كالم اماميه، بر پايه لطف الهى 

: 1414، مقـری نيشـابوری، 277: 2، ج1405؛ سيدمرتضـى، 128: الـف1413همـو، ؛ 135: 1413، مفيد(د ش ـ نهاده مى

  .)306: 1، ج1412؛ حمصى رازی، 23: 1970؛ بريدی آبى،102

                                                              
عدل عبارت از حد وسط در افعال و اقوال ميان دو طرف افراط و تفريط است و هر آنچه خدای متعـال قضـا  ،در تبيين فلسفى. ١

گـردد ـ كـه در مظـانش در علـم الهـى  ، بر وفق حكمت و نظام اكمل جاری مىكردهكرده و بر وقوع يا عدم وقوع آن حكم 

شـود كـه بـه يكـى از دو طـرف افـراط  گشته است ـ الجرم چيزی از افعال يا اقوال خـدا در وجـود واقـع نمىتبيين ) حكمت(

 ).216: 4، ج1362بحرانى، (منسوب باشد، بلكه بر حاّق وسط آن دو قرار دارد كه همان عدل است 

 .369: 1405طوسى، : برای بررسى بيشتر اين تعريف نك. ٢



نشـان خوبى 

ی همنـوايى 

هـای فلسـفى 

 طـور سـنتى 

. اسـت  ييـده

قـدرت و ن 

خستين بحث 

ف از قـادر بـه 

ت كـه اگـر 

ايـن معنـا از  

 دوم صحت 

از او ممتنـع  

فاعـل    ادلـه

روشـن  ،ـث

 داليـل نقـد 

ف بر خـدای 

ـزء آن الزم 

، صدق »دهد

رت، اثبـات 

 ،ـين كـرديم

آيـد و  زم مى

خ نيز بـه ها و كرامت

گـری در ايـن تبيـين

 318(.  

هـ شـماری از آموزه

 از مسـائل كـه بـه 

هـای فلسـفى گراي 

چگـونگى تبيـينن، 

 ميثم بحرانى در نخ

غـاز چنـد تعريـف

استچنان كه خدا  

. )83: 1، ج1362انـى، 

 مختار به اثرخود؛ 

ب كـه عـدم فعـل 

بـه نقـد ،تعـالى حق

حرانـى در ايـن بحـ

وی پـس از . ست

شده در تعريف  ياد

 صـدق هـر دو جـ

ز است كه انجام ند

يـد و در ايـن صـو

دوث عـالم را تبيـي

الز» ان ال يفعـل«ى 

 صدور معجزات و

اندازه با فيلسوفان د

: 4؛ ج87: 1، ج1362ى، 

  ی كالمى

ذيرش شحرانى، پـ

ا كـه در شـماری 

ی بـه سـمت آموزه

  . ست

و متكلمـان مسـلمان

ابن . ب يافته است

دا پرداخته و در آغ

استعنای قادر آن 

بحر(دهـد  جـام نمى

علم قادر در خست 

خالف فاعل موجب

در مختـار بـودن ح

 سـخنان پايـانى بح

ب ديدگاه فلسفى ا

  : گويد مى» بيه

كه دو قضيه شرطى

دق قضـيه شـرطيه

جايزاگر نخواهد، 

الزم آي»  ال يفعـل

  .)85و  84: 4، ج

 ما از آنجا كه حـد

پس، درستى. ست

وفان از چگونگى 

ى چگونه و تا چه ا

بحرانى(جويد  ره مى

های ى مغاير با آموزه

گرايى محقق بح سفه

 اسـت؛ بـدين معنـا

دارنـد، وی نظـر ف

ن دست مباحث اس

فان وى ميان فيلسو

نيز بازتاب اعد المرام

به بحث قدرت خد 

ترين مع درست ،ی

 و اگر بخواهـد انج

نخ:  دو تمايز دارد

بر خ ،حسب مشيت

قا داليلضمن بيان 

با توجـه بـه.  است

 نظريه فاعل موجب

تنب«لى ذيل عنوان 

با ما موافق باشند ك

گويند از صد ن مى

« اين گفتار ما كه 

ان«آيد تـا صـحت 

،1362بحرانى، (يست 

گويد الل فوق مى

 عدم داعى ثابت اس

گاهى به تبيين فيلسو

كه ابن ميثم بحرانى

و از تبيين ايشان بهر

های فلسفى ش آموزه

گر از نمودهای فلس

های كالمى  آموزه

 با فيلسوفان اختالف

 فاعليت خدا از اين

 از مباحث اختالفى

قواخداست كه در 
ب ،صفات ثبوتى خدا

از نظر وی. ده است

دهد  فعل انجام مى

ار با فاعل موجب 

 بر قادر مختار بر ح

وی در ادامه ض. )ان

ودن خدا پرداخته 

كه مقصود وی از 

تعا ن فاعليت حقد

 كه فيلسوفان بسا با

ادق است، اما ايشا

از صدق  ،بنابراين 

آ واست، الزم نمى

 دو طرف ممكن ني

در نقد استدسپس 

دليل به » ن ال يفعل

  

  

نگ نيم

دهد ك مى

كند و مى

پذيرش.  3

يكى ديگ

مغاير با آ

متكلمان 

قدرت و 

يكى

فاعليت خ

صدرباره 

دست داد

بخواهد ف

قادر مختا

عدم فعل

هما(است 

موَجب بو

كشود  مى

بو ايجابى

بدان 

متعال صا

. آيد نمى

اينكه نخو

امكان از 

سوی 

ان«وقوع 
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در اين صورت، دو قضيه شرطيه با تمام اجـزا بـر خـدای سـبحان صـادق اسـت و خـالف بـا 

  .)85: 4، ج1362بحرانى، (فيلسوفان محقق است 

 وی بـر آن اسـت. ظاهر مسير ديگری را پيموده است به شرح نهج البالغهابن ميثم در البته 

 او. )168: 4، ج1362بحرانـى، (يابد  كه فعل دربارۀ خدا تنها از راه ابداع و محض اختراع صدق مى

 ؛اول فعلى كه از روی قصد و اختيار اسـت: گونه فعل داريم گويد چند در توضيح مطلب مى

اگـر فاعـل . كنـد بلكه از ذات فاعل فيضـان مى ،دوم فعلى كه برآمده از قصد و اختيار نيست

 .مانند فيضان نور از خورشـيد ند؛نام »جود« رال به فيضان شىء از خود آگاه باشد، آن اين فع

 و دهد يا با جود محض يا بـا طبـع محـض فاعل يا با قصد و غرض فعل انجام مى ،بر اين پايه

وی در ادامـه تأكيـد . )همـان(تعالى برای غرض فعل انجـام دهـد  نيست كه حق) ممكن(جايز 

  .)همان(گردد  وجه ابداع با جود محض از خدای سبحان صادر مى كند فعل تنها بر مى

های كالمى را در مسئله نفس و حقيقـت انسـان  های فلسفى مغاير با آموزه پذيرش آموزه

های ميـانى اسـت كـه  اين مسئله از مسائل اختالفى فلسفه و كالم در سده. توان جست مى نيز

فلسفى كشانده و ديگرانى را در اردوگاه كالم  برخى متكلمان اماميه را به تفسيرهای متفاوت

 حقيقت انسان را اجزايى اصلى ،همسو با متكلماِن محقق قواعد المرامبحرانى در . جای داده است

.)139: ق1398بحرانى، (ناپذير است  در بدن شمرده كه از آغاز تا پايان عمر پايا و دگرگونى
1

اين  

 شرح مأة کلمةيعنى  ،است كه همو در ديگر اثر خود تلقى متكلمانه از حقيقت انسان در حالى

قـوای نفـس و كمـاالت عقلـى  ،نفس فلكى ،وجود نفس انسانى های برهاندربارۀ چيستى و 

نفس جوهر غير مادی و غير موجود  ،در اين تعريف. انسان از مبانى فلسفى سخن گفته است

: تـا بحرانـى، بى(دراك اشياسـت آوردن اجسام و ا به حركت درآن در ماده است كه شأن بالقوه 

عقلى و نقلى بر تجرد نفس اقامه كرده اسـت  های استداللمتعددی از  های بحرانى برهان. )12

پذيرش ايدۀ نفـِس مجـرد فلسـفى، مسـائل ديگـر متعلـق بـه آن  با طبيعى است. )13 ـ 12: همان(

: نـك(ائل نفسـانى ، فضـ)17و 14: همـان: نـك(همانند قوای نظری و عملى نفس وكماالت آن دو 

نيـز  )همـان(، اتحـاد نـوعى و حـدوث نفـوس )26: همان: نك(، سعادت و شقاوت نفوس )18: همان

  .پذيرفتنى خواهد شد

چنان كه مالحظه شد در مسائلى همچون فاعليت خدا و حقيقت انسان، ديـدگاه بحرانـى 

                                                              
 .154ـ  140: 1398بحرانى، : ، نكبر تلقى فلسفى هايى نقد برای ديدنهمچنين . ١



گون بـوده و 

 كند، ولى مى

با گـرايش  ه

آميز در برابر 

ـت بـا چنـد 

  :ا عبارتند از

ان مسـلمان، 

و چگـونگى 

سـازگاری بـا 

گـى، سـخت 

م اختصـاص 

دوث جهـان 

پـس از بيـان 

ه در هـر دو 

ذيری جسـم 

. پذير اسـت

سام خود بـه 

ابوالبركـات،  ؛16

كراجكـى، ؛ 27و 

، حمصـى 484ـ  

همگنـا ح صـد کلمـه

مضع كالمى دفاع 

شرح نهج البالغهدر 

آ گيری مخالفت ضع

ى در قالـب مخالفـ

ها اين آموزه. است

سـالمى بـا فيلسـوفا

ت خـدا و ماسـوی و

ى كـه بـه دليـل ناس

ا در ديرينگى خـد

ـث حـدوث عـالم

اثبات حد ،ظر وی

پـموضـوع، ر ايـن 

مطـرح كـرده كـه 

پذ قلمـرو قسـمت ،

نا ى به اجزاء قسمت

است؛ يعنى در انقس

62: م2003؛ ابـن رشـد، 5

 .266ـ  2

و 66ـ  65: 1413خ مفيـد، 

483و 416ـ  415: 1358 

شـرحيـا  ـج البالغـه
از موض قواعد المرام

سان ابن ميثم د دين

ى و انتقادی و موضع

فـى محقـق بحرانـى

قيب صورت بسته ا

اس های هكلمان فرق

تبيين فلسفى نسبت

ديـدگاهى ؛م است

ن جهـان و يگـانگى

را بـه بحـ عد المـرام

از نظ. ه چهارم است

د. تجوهر فرد اسـ

رادو بحـث  ،)ـالم

،بحـث اول.  اسـت

سم بالفعل و متناهى

قوه و غير متناهى ا

553: 1379؛ همـو، 373: 1

265: 2، جهمان؛ 143ـ  1

شـيخ:  متقدم اماميـه نـك

؛ قزوينـى رازی، 93ـ  92

شـرح نهـجمطـرح در 
در او . شوار است

بد. را پذيرفته است

  .ه است

ل سلبىگونه تعام هر

مواجهـه منف.  است

های كالمى رق وزه

ف متكم مورد اختال

ز منظر متكلمان، ت

زم قول به قدم عالم

ن و سرآغاز داشتن

.گرفته است
2
   

قواع سوم از كتاب 
ت صانع در قاعده

ل نخست اثبات ج

قـدم عـ(ب خصـم 

يـدگاه فيلسـوفان 

های جس مان انقسام

جسم بالق های قسام

                      
1404ابن سـينا، : باره نك

42 و 98 ـ 97: 3، ج1372

ه فلسفى در متون كالمى 

: 1417؛ حلبـى، 45: 141

با ديدگاه م  المرام

 رأی نهايى وی دش

ها ديدگاه فلسفى ر

شتری پديدار شده

  جهه منفى

ز مواجهه منفى، هر

های فلسفى  آموزه

سفى و دفاع از آمو

  ث عالم

 كهن و بسيار مهم

ا ؛دوث عالم است

موجودات،
1

مستلز 

عتقادی نوپديد بودن

كار متكلمان قرار گ

ميثم بحرانى قاعده 

ای برای اثبات مقدمه

اصل. ل مبتنى است

ن در ابطال مـذهب

متكلمان مخالف د

 نظر جمهور متكلم

انق ،مهور فيلسوفان

                          
ب يدگاه فلسفى در اينن د

2؛ سهروردی، 41و28: 3ج

نقد ديدگاه دوث جهان و

14مرتضـى،  ؛ سيد8و 6ـ  

 .186: 2 ، ج141

  

  

قواعددر 
تشخيص

ه در شرح

فلسفى بيش

مواج) ب

مقصود از

فلسفه و آ

آموزه فلس

حدوث. 1

از مسائل

مسئله حد

پيدايش م

آموزه اعت

مورد انكا

ابن م

داده كه م

به دو اصل

اهميت آ

ديدگاه م

از . است

نظر جم از

            
ديدبرای . ١

، ج1373

دربارۀ حد. ٢

1401 :2 

12رازی، 
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فيلسوفان نظر بحث دوم وی آن است كه بر خالف . )52: 1398بحرانى، (رسد  جزء اليتجزی نمى

.»مركب است ]جواهر فرد[جسم از اجزای بالفعل ال يتجزی «
1

اصل دوم در اثبـات حـدوث  

: همـان(بر خالف رأی فيلسوفان، امور حادث متناهى بوده و آغـازی دارنـد عالم آن است كه 

گـاه  )فيلسـوفان(گويد مخالفان  سه دليل بر اين مطلب، مى آوردنمحقق بحرانى پس از . )56

دانند، در حالى كـه از نظـر وی  را مجموع حوادث يا نوع آنها مى» ماال اول له من الحوادث«

  .هستند ات، حادثهر دو يعنى مجموع و نوع حادث

: همـان: نـك( كنـد مىبحرانى پس از بيان دو اصل ياد شده، سه برهان بر حدوث عالم اقامه 

 دهـد مىپاسخ ) فيلسوفان(و در ادامه ذيل بحث دوم به شبهات مخالفان حدوث عالم  .)59 ـ 57

تعالى  قعدم جواز ترك احسان از سوی ح دربارهدر پاسخ به شبهه چهارم . )62 ـ 59: همان: نك(

ناپذير است كه شرايط وجود آن تمام باشد و  بر آن است كه ترك احسان در صورتى امكان

در وقوع احسان تخلف  ،شايد شرطى از شرايط آن در ازل مفقود بوده است و به همين دليل

كـه اسـت آور شـده  در پاسـخ بـه آخـرين شـبهه فلسـفى يـادوی . )62: همان(پديد آمده است 

ی نيست كه در اين صورت مستلزم وجود هيولى است كه خود مسـتلزم صفت وجود ،امكان

ثابت است و قول به هيولى و  ،گونه كه تبيين كرديم جوهر فرد آن ، ولىنفى جوهر فرد است

  .)همان(بودن امكان باطل است  در نتيجه قول به وجودی

جهـان نيـز بـه بحـث حـدوث  شـرح نهـج البالغـهابن ميثم بحرانـى در مـوارد متعـددی از 

، 1412سـيد رضـى، (» عالم اذ ال معلوم ورّب اذ ال مربوب وقادر اذ ال مقـدور«ذيل . پرداخته است

به اعتبار تقدم ذات خدا بر معلومـات و معلـوالتش اشـاره دارد و بـا ايـن » اذ«گويد  مى )152خ

معلوميـت ذات (است كه هيچ معلومى در وجود نيست، مگـر ذات بـرای ذات  روشن ،اعتبار

بلكـه ايـن امـور از آن اعتبـار واجـب التـأخر  ،و هيچ مربـوبى و مقـدوری نيسـت) ذاتبرای 

گونه كه متكلمان معتقدنـد يـا برخـى از آنهـا حـادث  چه همه آنها حادث باشند، آن ؛هستند

  .)234: 3، ج1362بحرانى، (گونه كه اوائل بدان اعتقاد دارند   آنباشند، 

  علم خدا. 2

ان اماميه و فيلسوفان مسـلمان برطبـق گـزارش محقـق بحرانـى يكى از مسائل اختالفى متكلم

                                                              
ابـن : دربارۀ نفى جوهر فرد در متـون فلسـفى نـك. 55ـ52: همان: فيلسوفان نك داليلادله ديدگاه كالمى و نقد بررسى برای . ١

 .»فى نفى الجوهر الفرد: الفصل السابع«، 24: 1400سينا، 



 دوم و نهـم 

ـات اعـم از 

ی گونـاگون 

دگاه دربـارۀ 

 منكـر علـم 

. ح شده است

اً بكل معلوم 

در  شـده ياد

سـوفان علـم 

يـات از ايـن 

بـدين گونـه 

س از خـروج 

د، تغيـر الزم 

كنـد و هـر  ى

واجـب  ،ين

 خداســت و 

 یعلوم متغير

 ،شـكال دوم

ن حيـث كـه 

.  معاد اسـت

؛ طوسـى، 19: 13

عـالى را در بحـث

ال به تمامى معلومـ

وی بـه آرای. )99و 

م فيلسوفان سه ديد

برخـى ديگـر ؛نـد

وم فيلسوفان مطرح

ى كونه تعالى عالماً

شاره به دو ديدگاه 

د كه برخى از فيلس

ی سـبحان بـه جزئي

بان بر ايـن مسـئله 

پسخانه عالم باشد، 

ن علم زائـل شـود

 ابـزار ادراك نمى

بنـابرا .متغيـر باشـد

  .)همان(كند 

عــين ذات  ونــددا

 ما بر حسب هر مع

پاسـخ اش. رددگـ مى

زمـانى از آن زئـىِ 

ی  آموزه درباره ن

363؛ همـو، 362ــ355: 14

 ).مه تعالى باالشياء

تع بحـث علـم حق م

خدای متعا ،ظر وی

 98 :1398بحرانـى، (د 

به گزارش ابن ميثم

ذات خود را منكرن

ت ديدگاه سوعلوما

البحث التاسع فى«: 

پس از اش و سپس 

ندك ونه گزارش مى

خدایمعتقدند د و 

دو برهان فيلسوفا. 

ضور زيد در اين خ

جهل است و اگر آ

كـانى نيسـت و بـا

كـه مبايـد ـدَرك 

ك ست، ادراك نمى

ســت كــه علــم خد

كه عقلشود  ع مى

ب تغيـر در ذات م

هـر مـدرك جز«ـه 

  .)98: همان(» شد

 و حكيمان مسلمان

404؛ همـو، 600ـ 593: 1

صيل مذاهب الناس فى علم

قواعـد المـرامى در 
از نظ. ح كرده است

و معـدوم علـم دارد

.پرداخته است
1

بناب 

رخى علم خدا به ذ

 

م خدا به تمامى مع

:كند مىف تصريح 

.)98: همان(» تكلمان

گو اه فلسفى را اين

زئى متغير را منكرند

علم دارد هستند ل

خدای سبحان به حض

 خدا باقى باشد، ج

لوجود زمـانى و مك

ث متغيـر بـودن مـ

 حيث كه متغير است

كال نخســت آن اس

واقع هايىو اعتبار ا

ان گفت كه موجب

رستى اين كلّـى كـ

 است كه متغير باش

ميان متكلمانجّدی 

                      
1379ابن سينا، :  خدا نك

فصل فى تفص( 180: 6 ج

 .87ـ  85: 1398انى، 

بحرانى. م خداست

صفات ثبوتى مطرح

 كلـى و موجـود و

 دربارۀ علم خدا پ

بر: اند  مطرح كرده

.ير خود هستند
2
   

يعنى علم ،حث نهم

ت به اصل اختالف

فالسفة و بعض المت

، ديدگااختالفن 

جزئيات بر وجه جز

عقولهای م ماهيته 

گاه خد هر شود كه ى

جا اگر علم نخست

دوم آنكه واجب ال

زمانى از حيث جزئىِ 

جزئى را از آن  مر

خ بحرانــى بــر اشــك

ها افزودهى تنها در 

تو آورد، پس نمى 

يعنى نادر ؛ی است

متغير است، واجب

نظرهای جد ختالف

                          
فيلسوفان دربارۀ علم  یرا

،1981؛ شيرازی، 310: 3ج

بحر:  اين دو ديدگاه نك

  

  

مسئله علم

مبحث ص

جزئى و ك

فيلسوفان

علم خدا

خدا به غي

در بح

وی نخست

خالفاً للفال

ايضاح اين

خدا به ج

حيث كه

تقرير مى

از آنج او

د ؛آيد مى

مدِرك ج

الوجود ام

پاســخ

دگرگونى

آپديد مى

منع كبری

مدَرك م

  معاد. 3

يكى از ا

            
دربارۀ آر. ١

، ج1375

برای نقد . ٢
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مسـئله معـاد  های مختلـف جنبـهمباحث متعـددی را دربـارۀ  اعد المـرامقوابن ميثم بحرانى در 

بـا محقـق حلّـى آن  مقايسـهنخستين پديده قابل توجه در رويكرد وی در . مطرح كرده است

مباحث معاد را در عنـوان مسـتقلى بـا همـين نـام مطـرح  تجرید االعتقـاداست كه وی همانند 

ی آراآوردن ر مقدمـه بحـث معـاد، پـس از بحرانـى د. نه در ذيل وعـد و وعيـد ،كرده است

دربارۀ حقيقت انسان سه ديدگاه دربارۀ حقيقت معاد در ميان باورمنـدان بـه آن نقـل  مختلف

ديدگاه بسياری از : روحانى) ديدگاه بيشتر متكلمان اسالمى؛ ب: جسمانى) الف :كرده است

.)140: 1398بحرانـى، (ديدگاه بسياری از محققـان : جسمانى و روحانى: ج ؛فيلسوفان الهى
1

بنابـه  

قـائالن بـه همچنين . )همـان(اند  منكر معاد بودهقديم فيلسوفان  مياندانان از  گزارش وی طبيعى

استحاله اعاده معدوم، اعتقاد به با نيز گردد  اينكه نفس مزاج است و انسان با مرگ معدوم مى

  .)157: همان( اند پرداختهانكار معاد به 

قـدرت و  ،مانى به اثبات امكان عقلى معـاد جسـمانى از نظـر فعـلوی در بحث معاد جس

گونـه  همان بـهبدين بيان كه گردآوری اجزای پراكنـده انسـان  ؛تعالى پرداخته است علم حق

چنان كـه قـرآن كـريم در . پذير است و مقصود از معاد جسمانى همين است كه بوده، امكان

ـَماَواِت َواْألَْرِض  َوُهَو الِذي يَبَْدُأ الَْخلَْق ثُم «آيه  ي الس
يُعِيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعلَيِْه َولَُه الَْمثَُل اْألَْعلَى فِ

ادلـه  ،ايـن بحـثاو پيـرو . )143: همـان(بـدان اشـاره كـرده اسـت  )27 :روم( »َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيمُ 

: زاند ا مانى عبارتمنكران معاد جس های شبههادله و . فيلسوفان منكر نقد و بررسى شده است

وی بـر ). الغر و چـاق(شبهه غث و سمين . 3شبهه آكل و مأكول؛ . 2امتناع اعاده معدوم؛ . 1

ناپـذير بـه  پايه ديدگاه خود در تعريف حقيقت انسان، يعنـى اجـزای اصـلى پايـا و دگرگونى

  .)144: 1398بحرانى، : نك(شبهات فوق پاسخ داده است 

دليـل . وقوع معاد جسمانى دليل نقلـى و عقلـى وجـود دارد از نظر بحرانى دربارۀ قطع به

 )معصـوم(كرد، زيرا هرگاه صادق يقين بدان بايد  ،بنابراين .نقلى نقل متواتر از پيامبران است

  .)145: همان(بدان واجب است و يقين قطع  دهد،از وقوع امر ممكن الوقوعى گزارش  و

گـاه صـورت  ل ناپذير است، زيـرا تأويـل آنادله نقلى معاد جسمانى از نظر ابن ميثم تأوي

بودن صـانع متعـال ـ بـر  كننده به جسمانى گيرد كه حمل متون دينى ـ همانند ظواهر اشاره مى

از . پـذير اسـت بر خالف متون ناظر به معاد كه حمل آنهـا بـر ظـاهر امكان ؛ظاهر جايز نباشد

                                                              
  ).408ـ  407: 1405سيوری حلّى، : نك(بندی كرده است  گونه دسته فاضل مقداد نيز باورمندان به معاد را همين. ١



ل متـواتر از 

آن را تكفير 

ی سعادت و 

نى پرداختـه 

رت اسـت از 

شـقاوتى كـه 

تفصـيل  به) ن

 جسـمانى و 

ن حكمـت و 

ـ  156: همـان: ك

و در  كند مى

 كنـد، ولـى ى

ـل از خطبـه 

خـرجهم مـن 

قول به معـاد 

ُهْم  ـَراًعا كـَأن

ذهب حكما، 

؛ ابـن 270: 2، ج

ابـن سـينا در ويـا 

ده، امـا در رسـاله 

وجود نفـس در  

فـإذا «: كرده است

لتناسـخ، فالمعـاد 

عـاد روحـانى در 

گاه كـه بـا نقـل ن آ

سمانى بود و منكر آ

پس از بيان معنای ،

كـران معـاد جسـمان

ـاد جسـمانى عبـار

بى به سعادت يـا ش

فيلسـوفان( ايشـان 

وحـانى ـ از معـاد 

ز بـاب جمـع ميـان

نـك(انـد  شمردهب 

محث معاد را طرح 

مىكلمان گزارش 

صـدر شـرح ايـن ف

 وازف النشـور أخ

  .)83خ 

اتفاق دارد بر ق :

َن مَِن اْألَْجَداِث ِسـ

، اما مشهور از مذد

1372؛ سـهروردی، 201 

گو. »ث كيف تسعد النفس

صـديق خبـر نبـوت شـمرد

،)103: تا سينا، بى ابن(عاد 

گونه بيان ك رباره معاد اين

على سبيل ال  يكون للنفس

معبررسـى بـرای ). 126: ن

پذيرد و ل انجام مى

 ِ ت معاد جسرت مثب

.)145: همان(اند 
1

  

ركن معاد روحانى

حـانى از نگـاه منك

ـدگاه منكـران معـ

ت از ابدان و دستياب

هـای تابـث در ك

حث ركن معـاد ر

وهى از محققـان از

 و جسمانى را واجب

، مسائلى از بحالغه

د مليين و آرای متك

، دتصـريح داردى 

 وتقّضـت الـدهور

خ: 1412سيد رضى، (» .

:يامبران و رسوالن

يَْوَم يَخُْرُجون« آيه 

نظرند باور همر اين 

 146. 

: 1998؛ ابن رشد، 101و 

مبحث«، 326ويژه  ث بعد به

جسـمانى را شـريعت و تص

هايى مانند مع ينى در حوزه

و ديدگاه خود را در) 105

جميعا، وبطل أن ي]  النفس

همـان(»  وذلك مما سنبينه

 .131و  130: ج140

رت وجود احتمال

نستيم كه آن حضر

ما  تأويل باقى نمى

ث هفتم و هشتم ر

به تعريف معاد روح

ـاد روحـانى از ديـ

خود پس از مفارقت

و تقرير ايـن مباحـ 

ث نهم ـ آخرين بح

گويد گرو ده و مى

ر دو معاد روحانى 

نهج البالرح خود بر 
را در كنار عقايد ن

ثبات معاد جسـمانى

 تصـّرمت األمـور 

..ور وأوجرة السباع

زبان پي«: گويد  مى

ن ناطق است؛ مانند

و مسلمانان بر )43: ج

                      
:1398بحرانى، : نكمانى 

100: 1995فارابى، :  نك

و مباحث» ين تصير النفس

راه اثبات معاد ج) 682ص

شمردن زبان متون دي ثيلى

5 :همان(ت حقيقى دانسته 

للبدن و[ وبطل أن يكون 

د أن كان المعاد موجودا،

00؛ همو،303: الف1400

گر، تأويل در صور

دانس 9ضرت رسول

مجالى برای ديگر 

ميثم بحرانى در بحث

ى بهز ديدگاه فلسف

دان كه حاصـل معـ

 نفوس به مبادی خ

 اند تحصيل كرده 

.)همان(» ت
2

  

نى سرانجام در بحث

سخن به ميان آورد

هر ،)فلسفه و دين(

از شرمواردی  در 

كيمانيار، آرای ح

 بحث وی كه به ا

حتّـى اذا«: است غه

لقبور واوكار الطيو

اين فقره در تفسير 

بدان و قرآن عزيز 

معـارج(» ٍب يُوفُِضونَ 

                          
عقلى معاد جسمان داليل 

دگاه فلسفى درباره معاد 

مبحث الى اي«، 316 :1987

ص( النجاةو ) 423ص( شفا

ى خود در باب معاد با تمث

نع رسيدن انسان به سعادت

كون المعاد للبدن وحده،

س وحدها على ما تقرر بعد

ابن سينا، : ر ابن سينا نك

  

  

سوی ديگ

دين حض

كرد،  مى

ابن م

شقاوت ا

بد«: است

برگشت 

)در دنيا(

آمده است

بحران

روحانى س

(شريعت 

وی. )157

موارد بسي

ترين مهم

البالغ نهج
ضرائح الق

دوی 

جسمانى 

ِإلَى نُُصٍب

            
ديدبرای . ١

درباره ديد. ٢

7 سبعين،

الهیات ش
اختصاصى

بدن را مانع

بطل أن يك

اذن للنفس

ديگر آثار
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از اسـباب آن اعـم  بازگشـتبنابر آنكه معدوم بعينه به دليـل امتنـاع . منع معاد جسمانى است

برخى از حكمای اسالم بـه جـواز برگشـت مثـِل . گردد اعاده نمى ...دور فلكى معين و ،زمان

از ايشـان در امـر معـاد جسـمانى و اثبـات سـعادت و شـقاوت ديگـر اند و برخـى  قائل) بدن(

همـو، : ؛ نـك239: 2، ج1362بحرانـى، (» كننـد جسمانى همراه با روحانى از ظاهر شـريعت تقليـد مى

دربـارۀ اثبـات معـاد جسـمانى از  الشفاءوی پس از گزارش كالم ابن سينا در . )193 ـ 192: 1366

بـر معـاد  7، داللـت صـريح كـالم اميـر مؤمنـان)682: 1379همـو،  ؛423: 1404ابـن سـينا، (راه شرع 

هنا صريح فـى اثبـات المعـاد  7واعلم اّن الذی ذكره«: شود گونه يادآور مى جسمانى را اين

  .)193: 1366همو، : ؛ نك240: 2، ج1362بحرانى، ( »الجسمانى ولواحقه

يكى از فاضالن دربارۀ سخنان حضرت را در جهـت همـاهنگى های  لبحرانى سپس تأوي

  :كند را بيان مى ها لگونه تأوي كند و نادرستى اين با معاد روحانى گزارش مى

ويژه در سخن  بهبدان كه عدول از حقيقت الفاظ به مجاز و استعاره و از ظواهر به تأويل، 

كـالم ) حمل(او تنها زمانى رواست كه دليلى عقلى كه مانع اجرای  یخدا و رسول او و اوليا

به تقليـد شـريعت بـر جـواز ) فيلسوفان(بر ظاهر آن است، آن را تأييد كند و چون اين گروه 

زم كنند و دليل عقلى بر منع آن اقامه نشده است، در اين صورت ج معاد جسمانى اعتراف مى

پذير نيست و توفيق و عصمت از خداسـت  و امثال آنها برای ما امكان ها لبر درستى اين تأوي

  .)243: همان(

  عالم یفنا. 4

معـاد در موضـوع های دينـى  شدن عالم در آستانه رستاخيز يكى از آموزه آموزه فنا و خراب

قواعـد  حـث معـاد درابن ميثم بحث پنجم از مبا. دينى فراوانى مستند است داليلاست كه به 
ايـن ) وقـوع(راه حكم به  :نويسد مىرا به اين موضوع اختصاص داده و در توضيح آن  المرام

مسئله سمعى است،
1

گويـد  گـاه مى آن. كنـد آن حكـم مى) امكـان(زيرا عقل تنها بـه جـواز  

الِـك كل َشْيٍء هَ «نخست آيه . اند به آياتى استدالل كرده ،كسانى كه به وقوع آن قطع دارند

حمـل هـالك بـر . است كه داللت دارد تمام ماسوی اّهللاٰ هالـك اسـت )88: قصص( »ِإال َوْجَههُ 

پذير نيست، زيرا وجوب حشر و نشـر و امتنـاع اعـاده معـدوم بعينـه ثابـت  فنای محض امكان

                                                              
نفـخ الصـور وفنـاء الـدنيا وأن كـل «: 2، باب 316: 6، ج1403مجلسى، : نكدر اين زمينه سمعى  داليلشماری از ديدن برای . ١

 .»نفس تذوق الموت



و  دانسـتع 

يـاتى ديگـر 

تصـريح فنـا 

ـد وجودهـا 

اعتبار اينكـه 

آيـاتى ست؛ 

معلـوم  پس 

َا الْكَواكـُب 

ن حضــرت 

گـاه بـه  ی آن

اب عـالم بـا 

گونـه   همين

و آنچه ) وند

.  وجـود آن

 خـروج از وجـه 

) 187و 185 :2ج

اماميه نيز فنا را به 

طوسى  الدين صر

دربـاره انسـان بـه 

ق كمـا فـى قصـة 

قداد نيز با محقق 

عالمـه حلّـى . ت

ّن العـالم واجـب 

 وإّن ذلـك الغيـر 

الم يمكن عدمـه 

ـذا العـالم يجـوز 

ركب از حد انتفـاع

وی پـس از بيـان آي

150(.  

كـه بـه آمـوزه فغـه

هـوا المفنـى لهـا بعـ

به ا ،ذات خداست

بر آن وارد اس هايى

عِيُدهُ  .)104: انبيا(» ٍق ن

َوِإَذ) 1(ء انفََطـَرْت 

ــن به صــراحت از دي

وی .)177ـ  176: 3، ج

  : ويد

ر بـاب جـواز خـرا

نفـوس َملكـى و ،

شو معدوم نمىكه (

 دليـل دوام علّـت

و(شـدن اجـزای عـالم  ده

، ج1412د حمصـى رازی 

 ديگر از متكلمان متأخر ا

نصگفتنى است ). 132: ب1

و د) ی در معنای حقيقـى

ول فـى المكلـف بـالتفريق

فاضل مق). 250ـ  249: 13

ش ابـن ميـثم بحرانـى اسـت

ب قـوم مـن القـدماء إلـى أن

لغيـره  كـن لذاتـه واجـب

ب الملل فذهبوا إلى أّن العا

هـ«:  گزارش فاضل مقداد

4.(  

جزا و خروج امر مر

.)149: 1398رانـى، 
1

و 

: همان(است  راوان

نهـج البالغـ 186به 
ه« بندرح در ش. ت

ه اين فقره معّرف ذ

اشارهر قرآن كريم 

َل َخلْق ك َما بََدْأنَا َأو

ـَماء«آيـات  ِإَذا الس

ــد و ب ــاع دارن  اجم

،1362بحرانى، (د شد 

گو پردازد و مى  مى

اند و خـالف در آن

قـولع ،رام عِلـوی

(و اجرام عناصر ) ی

نه ذاتاً، بلكه بـه ،ت

كلمان نسبت داده و پراكند

ه متأخر و جز ايشان همانند

يثم برخى افزون بر ابن م 

1421، حلّى،182: 2 ، ج1

فنای(ن به معنای وقوع عدم 

ويتـأو) وقـوع العـدم(ليـه 

382عالمه حلّى، : آن نك

و فيلسوفان مطـابق گـزارش

ذهـب: أقـول«: كرده است

لفالسفة إلى أّن العالم ممك

وأّما المسلمون وأرباب. ير

و گ) 212: 1426همو، : ك

15: 1422سيوری حلّى، (

شدن اج  را پراكنده

بحر(ـا ظـاهر اسـت 

فربر اين مطلوب  ده

از خطب بندهايىرح 

ر توضيح داده است

گويد كه مى» ودها

جود آنهاست و در

جِل لِلْكتُِب الس َطي

يابـد و آ  تحقق مى

ــر آن .  ــامبران ب پي

ين امر واقع خواهد

سوفان در اين باب 

مهور متكلمان برآ

فاق دارند كـه اجـر

لى العالم العنصری

عدم آن ممتنع است

                      
ن جهان را به جمهور متك

معتزله(ی و گروهى ديگر 

).213: 1426؛ همو، 565 

412حمصى رازی، : نك

درباره جهان. گيرد عنا مى

والسـمع دل عل«): مجـازی

شرح آديدن برای  ؛300ـ  

  ).416ـ  415: 1422ى، 

درباره اختالف متكلمان و

گونه گزارش ك الم را اين

لة ذاتية، وذهب جمهور ال

دمه استحالة بالنظر إلى الغي

و نك 562: 1386 مه حلّى،

(» ومنعه الحكماء استسالفا

هالك  بايد ،براين

ك بـر ايـن معنــال

كنند داللت آيات 

ميثم بحرانى در شرح

يدگاه خود را بيشتر

ير موجودها كمفقو

ننده اشيا پس از وج

َماء كَط َم نَْطِوي الس

 اعاده پس از عدم

ــار(  ... .و )2و  1: انفط

ست كه امعلوم ا 9

متكلمان و فيلس ظر

مطلبى است كه جم

ت،
2

زيرا ايشان اتفا 

هيو( عالم عنصری

، عباشد ثابت گشته

                          
شدن دومى فنا به معنای مع

 ديدگاه ابوالحسين بصری

: 1386عالمه حلّى، (ست 

نك(اند  اجزا گرفته كندگى

اره انسان و جهان به دو مع

فنـا در معنـای م(رق اجزا 

ـ 299: 1407طوسى، (» 7

ّ (رأی است  م ىسيوری حل

ديگر متكلمان اماميه نيز د

ای موجود درباره فنای عا

يل عدمه استحالذاته يستح

عدمه، فالعالم يستحيل عد

عالم(» ى الذات وإلى الغير

و... نّه ممكن فيجوز عدمه

  

  

بناب. است

صدق هـال

گويد مى

ابن م

دارند، دي

حتى يصي

كن معدوم

يَْوم«مانند 

است كه 

ــَرْت  َ »انتَث

9رسول

نظ اختالف

اين م

حكماست

هيوالی ع

قدم آن ث

            
عالمه حلّى. ١

را ) انتفاع

شمرده اس

پرامعنای 

فنا را دربا

معنای تفر

7ابراهيم

طوسى هم

گزارش د. ٢

ها ديدگاه

الوجود لذ

يستحيل ع

بالنظر إلى

ّ عدمه؛ ألن
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يعنـى همـه (گـردد  نمى و به اتفاق تمام آنها اعاده) گردد و معدوم مى(غير اينها حادث است 

، بلكـه اخـتالف در معـاد انسـانى )گردنـد نيـز برنمى ها بـدنشده از جمله  امور حادث معدوم

  .)177: 3، ج1362بحرانى، (اند  آن را انكار كرده كيماناست كه برخى از حجسمانى 

  جواز خرق و التيام افالك. 4

وی . اسـتقائـل تيـام در افـالك ابن ميثم بحرانى همسو با متكلمان ديگر به امكان خرق و ال

 زمينـهاختصاص داده و بـه خـالف فيلسـوفان در ايـن  موضوعيكى از مباحث معاد را به اين 

.)148: 1398بحرانى، (تصريح كرده است 
1
   

تنها يكى از مقدمات آموزه معادجسـمانى اسـت كـه در مسـئله  گفتنى است اين مسئله نه

.ط وقوع معراج جسمانى مطرح استشر عنوان پيش نيز به 9معراج پيامبر اكرم
2
   

  مراتب آفرينش. 5

يكى از مواضعى كه محقق بحرانى ديدگاه متكلمان را ناهمسان با ديدگاه فيلسوفان ارزيـابى 

نهـج در خطبه نخسـت  7اميرمؤمنان توضيح اينكه. بحث تبيين مراتب آفرينش است ،كرده
ها را ـ بـا  آسـماننخسـت  تعـالى قحكـه بـر پايـه آن  كنـد مىبيـان را مراتب آفرينش  البالغه

آن حضـرت آب  مطابق بيـان. خاص ـ از آب پديد آورد و سپس فرشتگان را آفريد كيفيتى

آفـرينش فرشـتگان متـأخر از خلقـت  ،از سـوی ديگـر. ها و زمين اسـت ماده پيدايش آسمان

 هـای ارتابن ميثم بحرانى پس از شرح و بيـان عب. )1خ: 1412سيد رضى، (ها و زمين است  آسمان

، به تفاوت تبيين كالمى از مراتـب ها در اين زمينه روايتدشوار حضرت و استناد به آيات و 

  :كند وی دربارۀ تبيين كالمى اين بحث تصريح مى. آفرينش با تبيين فلسفى پرداخته است

 آبيعنى اينكه  ،بر مدلول خود 7اند كه اين ظواهر از قرآن و كالم على متكلمان گفته

كـه ترتيـب  است داللت دارد و ثابت گشته ...ها و زمين است و آفرينش آسمان) همادّ (اصل 

                                                              
كيمـان شيخ اشراق ديدگاه ح. 81: 2 ، ج1410؛ فخر رازی، 442: 1372شهرزوری، : درباره امتناع خرق و التيام بر افالك نك. ١

يخرق السماوات ويصعد الى فوق؛ فـاّن ـ  وهو النفس الناطقةـ  كيف يتصّور أّن الروح االلهىّ «: گونه گزارش كرده است را اين

الحركة المستقيمة؛ فـاّن الحركـة المسـتقيمة ال تكـون   غير متصّور، ألّن االفالك أبدا فى الدوران، وال يتصّور عليه  االفالك  خرق

). 227ــ225: 1405؛ طوسـى، 268: 2، ج1372سهروردی، (» مستقيماً   كان يلتأم بعد الخرق، فليزم أن يتحّرك مقتضى طبعه، فان

؛ بـرای 235 :3 ، ج1419حلّـى، (عالمه حلّى جواز خرق افالك را مورد اتفاق مليين و مورد انكار بيشتر فيلسوفان شمرده است 

 ).همان: اين باره نكمتكلمان و نقل و نقد ادله فيلسوفان در ديدن داليل 

 .19ـ  18: 1352ابن سينا، : بودن معراج با جسم نك دربارۀ محال. ٢



تعـالى  كه حق

ن ظـواهر بـر 

ـب اسـت و 

 ، دينى است

: گويد مىثم 

د عناصـر از 

يشـان بـرای 

وی در . )مـان

ربرد معنـايى 

گار بـا طبـع 

ای كمـال و 

نـا، عقـل بـه 

، بـه معنـای ت

شـرعى  ،قبح

وفان، نظری 

؛ 43 ـ 42: ب14

حسـن و قـبح 

را  ى و بخشـ

) سودمند(ع 

 نافع تقسـيم 

 اسـت شـوال

ثابت است كه ،يگر

 بر منع اجرای ايـن

ظـواهر بـر مـا واجـ

ده در ظواهر متون 

ابن ميثم. گفته است

دليـل تـأخر وجـو

الجـرم برخـى از اي

هم(» انـد هر گراييده

  .)143 ـ 

سـه كـار نخسـت، 

ح، سازگار و ناسازگ

يعنى حسن به معنـا

كه طبق ايـن دو معن

ـه اختالفـى اسـت

 اشاعره، حسن و ق

و از نظر فيلسو )202 

400ابـن سـينا، : نـك(ت 

ح ،)ماميه و معتزله

كند  قل درك مى

ر منعم و صدق نافع

 ضار و قبح كذب 

و قـبح روزه اول ش

ست و از سوی دي

نزد ما دليلى عقلى

ل به مقتضای آن ظ

  

رش ترتيب ياد شد

سخن گ ها متن اين 

دايش اجسـام، بـه 

دله ايشان نيسـت، ال

خود به تأويل ظواه

145: همان: نك(ست 

ف در ايـن بحـث،

خست حسن و قبح

ي ؛ل يا نقصان است

ن بر اين باورند كه

م حسـن و قـبح كـ

  . ل است

از نظر  :وجود دارد

: 2007بيضاوی،  ؛204ـ 

حسن و قـبح اسـت

ا(ما نزد اهل عدل 

نحو مستق را عقل به

كری مانند حسن شُ 

سن صدق مانند حُ 

 آخر ماه رمضـان و

فسه امری ممكن ا

است و نمر ممكنى 

قول ،بنابراين .ندارد

 .)142: 1، ج1362نى، 

ه متكلمان كه پذير

وفان در مواجهه با

 اين ظواهر در پيد

، موافق مقتضای اد

ر با مقتضای ادله خ

سوفان نقل كرده اس

دادن موضع خـالف 

معنای نخ. كند مىن 

ی دوم صفت كمال

همگا ،گزارش وی

معنـای سـوم. كند ى

 و عقاب بودن افعا

سه ديدگاه و ، قبح

ـ 203 :1413، آمدی، 47

ظام امور عالم بر ح

، ا)331ـ  330: 1379، 

بخشى از آنها ر :ند

 دو بخش ضروری

و ظلم، و نظری م) 

سن روزه مانند حُ ز 

نف  در آفريدگان فى

هر امتار و قادر بر 

نظاهری آنها وجود 

بحرا( تأويل نداريم 

پس از بيان ديدگاه

گرايى برخى فيلسو

 كه ترتيب مقتضى

ها نزد حكما، سمان

ساختن اين ظواهر گ

 وجه تأويلى از فيلس

   و قبح عقلى

 بحرانى برای نشان

حسن و قبح را بيان

یمعنا. ك فعل است

بنا به گ .عنای نقص

قبح افعال حكم مى

مدح و ذم و ثواب 

حسن و از  ين معنا

79ـ  478: 1411رازی، 

را بنای مصالح و نظ

؛ همو،185ـ  184: 2، ج

شوند سته تقسيم مى

تقالت عقلى نيز به

)بار زيان(ذب ضار 

   

نيزمستقالت عقلى 

  

  

ياد شده 

فاعل مخت

مدلول ظا

نيازی به 

وی پ

گ از تأويل

از آنجا «

وجود آس

هماهنگ

دو ادامه 

حسن . 6

ابن ميثم 

واژگان ح

بودن يك

قبح به مع

حسن و ق

مستحق م

ر ايند

فخر ر: نك(

است، زير

1404همو، 

به چند د

؛ مستخير

 ُ بح كذو ق

. شود مى

غير م
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.)104: 1398بحرانى، (ها ندارد  كه عقل بدون ورود شرع علمى بدان
1

بحرانـى در بحـث تكليـف  

و عمـل  شـمارد مىقسيم تكليف به دو بخش اعتقاد و علم، عقل و سمع را منبع اعتقاد تنيز با 

امـور بـه دو بخـش  نيـز تكـاليف عملـى عقلـى و سـمعى .كند مىرا به عقلى و سمعى تقسيم 

  .)117: همان(گردد  تقسيم مىواجب و مستحب 

  مواجهه محقق حلّى: دوم

وی . شـمردبرالم سنتى اماميه در سـدۀ هفـتم دهندۀ مسير ك محقق حلّى را بايد ادامهگمان  بى

بزرگان كالمى آن همچون ابوجعفر مقری نيشـابوری و آرای در فضای كالمى سده ششم و 

المسـلک فـی تأمل در مقدمـه كتـاب . انديشد مىسديد الدين حمصى از متكلمان مدرسه ری 
ی هـا روش هـای معرفتـى و بـا سـنتحلّى در مواجهه گويای آن است كه محقق  اصول الدین

ترين فوائـد  در عقايد را از نفيس پژوهشوی . اعتقادی متعدد بهترين روش را برگزيده است

روش كالمى معتزله متأخر را بهترين روش در مباحث اعتقـادی  و ترين فرائد شمرده و ناياب

تـر اشـاره شـد كـالم معتزلـه متـأخر  چنان كه پـيش. )33: 1421محقق، حلّى، (ارزيابى كرده است 

تواند بـدون  نقد فلسفه است و ترجيح اين روش كالمى از سوی محقق حلّى نمىبردارنده در

  .نظرداشت اين ويژگى برجسته انجام پذيرفته باشد

هـای  گويای آن است كه محقق حلّـى بـه رغـم حضـور در عصـری كـه آموزه المسلک

انـى در حلّـه و يعنى نصيرالدين طوسى و ابن ميـثم بحر ،عالمان بزرگ اماميهبا تالش فلسفى 

تـدريج وارد مباحـث كالمـى گشـته اسـت، در تـداوم روش سـنتى متكلمـان امـامى  بغداد به

بـه اجمـال، . هـای آن مواجهـه مثبتـى نشـان نـداده اسـت های پيشين، بـا فلسـفه و آموزه سده

بندی  توان در موارد زير دسته ها و نمودهای مواجهه منفى محقق حلّى با فلسفه را مى شاخصه

   :كرد

  پرهيز از ادبيات فلسفى. 1

ها و نمودهـای  مفاهيم و مصطلحات فلسفى يكى از شاخصـه ،ادبيات كاربرد اگر بپذيريم كه 

                                                              
: ديـدگاه اماميـه نـكبررسى ؛ برای 107ـ104 :همان: های وی بر ديدگاه عدليه و نقد ادله مخالفان نك استداللمشاهده برای  .١

، 59: 1382 ؛ عالمه حلّـى،255ـ  254: 1، ج1412؛ حمصى رازی،19: 1414؛ حلبى، 110: 1401؛ كراجكى، 98: 1417حلبى، 

 .85ـ  82: 1421همو، : ادله متعدد اين نظريه نكديدن برای 



ثـار كالمـى 

عبيرهـای ت و 

وجـوب «، )4

دانيم ايـن  ـى

 كـالم اماميـه

حلّـى از ايـن 

قواعـد ى در 
ل گونـاگون 

برهـان  لمـرام

رها به تقرير 

 اصـول الـدین

آورد  مـى را 

 سـده ششـم 

ت كـه تعبيـر 

  ث حقيقــت 

مجـرد بـوده 

: 1421قق حلّـى، 

و واجـب، برهـان 

ابـن ( » مـن مـؤثر

هـانى مركـب از 

كـل «: رده اسـت

 ).172، 1414ی، 

 123: همان:  نك

يـات فلسـفى در آث

ز برخـى مفـاهيم 

41: همـان(» ود لذاتـه

چنـان كـه مـى. ردد

ابن نوبخت وارد ك 

بحرانى با محقـق ح

ف ابن ميـثم بحرانـى

لسـوفان در مسـائل

قواعـد المحرانـى در 
با شرح نهج البالغه 

المسلک فی ام در 
 كالمـى حـدوث 

كالمـى  هـای متن 

آرای فلسـفى اسـت

ــار در بحــث دو» هف ب

ن در بـاب نفـس م

محق(» محَدث فله محدث

سـيم موجـود بـه ممكـن و

نع النه ممكـن فالبـد لـه 

ذكر برهان حـدوث، برز 

گونـه تقريـر كـر م را ايـن

سـبزواری(» مكـن محـدث

آن شناخت نويسنده ثر و 

ـره چنـدانى از ادبي

گيـری ا وع به بهره

الوجو  واجـب«، )54

گـر محـدود مى )52

 الیـاقوت مانندری 

ش آثار ابن ميثم بح

 است كه بر خالف

، بـه نقـل آرای فيل

ى كه ابن ميـثم بح

و در  كند مىطرح 

حث اثبات صانع هم

، تنهـا برهـان )حلّـى

ان حتى در برخى 

ايى به گزارش آعتن

ــر  ى الفالســف«تعبي

د ديـدگاه فيلسـوفا

اّن االجسام محدثة وكل م

مامى است كه بر پايـه تقس

ت حدث يوجب ثبوت صا

پس از صه فی علم الکـالم

برهان دو» دليل آخر«عبير 

ل موجود سوى الواحد مم

اين اثنيز برای بررسى ؛ 17

ود، محقق حلّى بهـ

سفى وی در مجمو

4و 51: همـان(» وجـود

2: همـان(»  معلوالت

آثار بام سده هفتم 

سنجش. اند المى يافته

  .دهد  نشان مى

  آرای فلسفى
ی محقق حلّى آن

قواعـد القواعـد در 
در حالى .دهد ن نمى

ر برهان حدوث مط

لّى در بحمحقق ح 

عتقادنامه محقـق حل

ست كه برهان امكا

اعت ه دليل همين بى

ــه ــى ،ـه كــار نرفت ول

 در مقام نقل و نقد

 

                      
صانع، والدليل على ذلك ا

ظاهر نخستين متكلم امابه 

ثبوت«:  به كار برده است

الخالصنويسنده سبزواری 
سبزواری با تع. كرده است

كل ممكن، محدث؛ فكل

73و  172: همان: كن نك

رو ايى به شمار مى

ادبيات فلس. ده است

واجب الو«چون م

علل و «، )57: همان( 

ها پيش از نيمه دو

هويت كال تدريج 

همسانى بسياری را 

به نقل آنداشتن م 
گريزی شاخصه فلسفه

سى طوالدين  نصير

از خود نشانغبتى 

 وجوب را در كنار

 پردازد، مىّديقين 

اع( الرسالة الماتعیة 

،
1

اين در حالى اس 

. راه يافته است
2

به 

ــه المســلکدر » اء ب

كه است طرح شده 

  .)107ـ  106: همان: ك

                          
 األّول فى اثبات العلم بالص

29.( 

بود ت به استناد منابع موج

وجوب را در اثبات صانع

قطب الدين س). 38: 1386

كان و حدوث را مطرح ك

ممكن؛ وك ـسوى الواحد  

و ممكنتعريف محدث ن 

 .قدمه مصحح

  

  

گر فلسفه

خود نبرد

همفلسفى 

» الوجود

ه اصطالح

بهشده و 

ناه ،منظر

اهتمام. 2
دومين شا

نصو  المرام

رالهيات 

امكان و 

برهان صد

و هم در 

)39: همان(

اماميه نيز

الحكمــا«

انسان مطر

نك(است 

            
المطلب «. ١

95ـ  294

ابن نوبخت. ٢

امكان و و

6نوبخت، 

برهان امك

ـ  موجود

ديدبرای 

مق، به بعد
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 های فلسـفى، بـرخالف ابـن ميـثم انديشـههای كالمى همسـو بـا  وی حتى در بيان آموزه

تعالى و به هنگام  حقابن ميثم در بحث سميع و بصير بودن . تمايلى به يادكرد فيلسوفان ندارد

گويد ابوالحسين بصـری و كعبـى  گزارش اختالف آرا دربارۀ معنای اين دو صفت ثبوتى مى

اسـت و ايـن مـذهب  به مسـموعات و مبصـرات وندسميع و بصير به معنای علم خدا معتقدند

يـاد شـده كه دو صـفت  بر اين باورندمعتزله و كراميه  اعره،جمهور اش. فيلسوفان اسالم است

در حالى كه محقق حلّى در  ،)90: 1398بحرانـى، (بر علم هستند و ديدگاه نخست حق است زائد 

بـودن بـر  و بازگشـت سـميع و بصـير بـودن بـه عـالم كنـد مىچهـار قـول گـزارش زمينه اين 

محقـق، ( كنـد نمىو يادی از فيلسـوفان  دهد مىسموعات و مبصرات را به معتزله بغداد نسبت م

  .)296: همان(خود وی نيز بر اين اعتقاد است  و )49ـ  47: 1421حلّى، 

ابن ميثم پس از نقل و پذيرش ديدگاه ابوالحسين بصری و معتزلـه متـأخر دربـارۀ معنـای 

يات خدا را نزديك به اين ديـدگاه ارزيـابى كـرده صفت حيات خدا، تعريف فيلسوفان از ح

،)87: همان(است 
1

ای بـه ديـدگاه فلسـفى نكـرده  اشـارهزمينه در حالى كه محقق حلّى در اين  

ماننـد برخالف ابـن ميـثم كـه حتـى در مسـائلى كالمـى  ،از سوی ديگر .)45: همـان: نك(است 

حلّيل و تبيين مفاهيم كالمـى از در تجويد، محقق حلّى  سود مىعصمت امام از تبيين فلسفى 

  . نبرده استای  های فلسفى بهره ها و انديشه آموزه

  شناسى كالمى بندی به معرفت پای. 3

فلسـفه جـايگزين بخـش  هٴ طوسى مباحث امور عامالدين  بيشتر در آرای نصيراز سده هفتم و 

  سـى كالمـى شنا معرفت ،همـين سـان بـهو  شـددر دانـش كـالم اماميـه  »اللطيف من الكـالم«

محقـق حلّـى بـر خـالف . شناسى فلسـفى يـا كالمـى ـ فلسـفى داد نيز جای خود را به معرفت

ابـن ميـثم  قواعـد المـرامو  الدين طوسـى نصـير قواعـد العقائـدو  تجریـد االعتقـاد ماننـدآثاری 

را با بحث اثبات علم به صـانع آغـاز كـرده و بحـث شـناخت را در ضـمن  المسـلکبحرانى، 

دليل اين امر آن است كه تكاليف بـه عقلـى . مباحث باب عدل آورده است بحث تكليف از

ــيم مى ــر تكليــف شــرعى  و ســمعى تقس ــى ب ــوند و تكليــف عقل ــدم ش اســت و در رأس مق

                                                              
ای اسـت كـه علـم و  گونه الزمه ذات خداست؛ بدين معنا كه ذات خدا به به لحاظ عقلىاعتباری سلبى كه «: تعريف اين است. ١

 .»قدرت بر آن محال نيست



اختار  در سـ

التعلیق ، عمل
آغـاز كتـاب 

بوری، ـری نيشـا

و  االقتصـادر 

عنوان  بـه و ع

(.  

ـوب نظـر و 

ايـن . )99 ــ 9

 االصول مهید

 و تصديق و 

ميـان نيامـده 

ـم حصـولى 

 بـه شـخص 

ى بـا تعريـف 

در اخـتالف 

 را بـه امـور 

گونـه   از اين

گونـه بحثـى 

 مور عامـه و

والت ثانيـه، 

 96(.
1

  

شناسـى ث معرفت

جمل العلم والعگان 
انـد و آ طرح كرده

مقـ ؛به بعد 127: 1414، 

د شـيخ طوسـى در

حـث اثبـات صـانع

)29 ـ 27: 1386نوبخت، 

ت علم و نظـر، وجـ

6: 1421محقـق حلّـى،  

تمهای پيشين مانند 
چون تصور همطق 

بحثـى بـه م مسـلک

ظاهر نشانه نفـى علـ

ت و حقيقـت قـائم 

م كه محقـق حلّـى

ای پراهميـت د خصه

  . استتنى 

مباحث درازدامنى

حرانى كه بخشـى 

گ رح كـرده، هيچط

از مباحث ا ساس،

قوعكثرت وجود، م

4. 

:همان: نك( .ستخدا

 از نظر جايگاه بحث

رخى مانند نويسندگ

ا در بخش عدل مط

مرتضى، سيد: نك(ست 

برخى نيز هماننـد. 

 كتاب و پيش از بح

ابن نو ؛به بعد 38: 1400، 

بحث از حقيقت لّى

: نـك(خـاطر اسـت 

ه سدهاماميه در مى 

مباحث منطمثال از 

المو مبـادی آن در 
ظ بارتى دارد كه به

نـه ذات ،افى اسـت

اگر بپذيريم. )108: ن

تواند شاخص ن امر مى

مبتبر علم حصولى 

مكه  تجرید االعتقاد

ابن ميثم بحرخالف 

لمان و فيلسوفان مط

ابر اين . رده است

ماهيت، وحدت وك

48ـ  47: 1403حقق حلّى، 

 نظر در شناخت خ

پيش از سده هفتم 

بر :اند ه عمل كرده

اين بحث ر التقلید

ن و اثبات صانع اس

.)به بعد 254: 1، ج1412

در آغاز  بحث را 

طوسى،: نك( اند ورده

ّ شناسى محقق ت حل

و كسبى و معنای خ

كالمهای  كتابدر 

برای مراتر نرفته و 

و قيـاس و ،ای آن

 نقد تجرد نفس عب

ااز امور اضه يقين 

همان(علوم نزد عالم 

، ايناست ف بوده

ى فلسفى باشد كه ب

  ناسى فلسفى

تجطوسى در  الدين
نيز برو  است  داده

ميان آرای متكلى 

شناسى مطرح نكر ن

همانند وجود و م د

                      
محق: ح و تعريف نظر نك

عقلى، وجوب ای

ى است متكلمان پ

به دو شيوه ،كالمى

المنقذ من او  لکالم
حث حدوث جهان

2به بعد، حمصى رازی، 

اين الیاقوتت در 

آوحث خداشناسى 

وای مباحث معرفت

عارف به ضروری و

دبه اجمال ز آنچه 

فر ،سى مطرح شده

ها ، حجت و گونه

تى محقق حلّى در 

بهر انديشه وی علم 

صورت مطابق با مع

صورت ذهنى مخالف

شناسى ی با معرفت

شن تنايى به جهان

ا نصيرلّى برخالف 

طبيعيات اختصاص 

به صورت تطبيقىرا 

 امور عامه و جهان

تجرید االعتقادسى 
                          

های حسن و قبح گونههده 

  

  

ها يفلتك

گفتنى

مباحث ك

فی علم الک
با مبحآنها 

ب122: 1385

ابن نوبخت

مقدمه بح

محتو

تقسيم مع

مباحث از

شيخ طوس

اقسام آن

حت. است

در. است

عالم يا ص

علم به ص

ای وی پايه

اعت بى. 4

محقق حل

طب عامه و

مباحث ر

در حوزه

شنا جهان

            
مشاهبرای . ١
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تـاب مباحث كاعتبارات ماهيت، احكام علت و معلول و جواهر و اعراض كه حدود نيمى از 

و  خبری نيسـت المسلک، حتى در حد مباحث مختصر قواعد المرام نيز در اند را تشكيل داده

نيـز از آثـار مـوجز  قواعد المرامكه اين امر برآمده از شيوه ايجاز كتاب باشد، زيرا  استبعيد 

المسـلک فـی تر از  تر و كوچك به مراتب مختصر تجرید االعتقادرود و متن  كالم به شمار مى
شناسـى، در تـداوم سـير محقـق  نمايد نپرداختن به مباحـث جهان چنين مى. است ل الـدیناصو

  .حلّى در كالم سنتى اماميه و گريز از رهيافت فلسفى پديد آمده است

  های فلسفى نقد آموزه. 5
هـای فلسـفى  چهارمين شاخصه مخالفت محقـق حلّـى بـا فلسـفه در قالـب نقـد برخـى آموزه

بحـث نفـس و حقيقـت انسـان نـامى از در جـز ب المسـلکد در وی هرچن. صورت بسته است

های پيشين چند آمـوزه فلسـفى را نقـد  ، در تداوم سنت متكلمان امامى سدهبرد نمىفيلسوفان 

  :شود گزارشى اجمالى از آنها عرضه مىادامه كرده است كه در 

  فاعليت و قدرت خدا. 1ـ  5

. صفت قادر اسـت كند مىدا مطرح نخستين صفتى كه محقق حلّى در بحث صفات ثبوتى خ

فعـل اگـر  ،انجـام ندهـد يـا كه جايز است كه فعـل انجـام دهـد«است قادر كسى از نظر وی 

دليـل . )42: همان(» )لحاظ عقلى مقدور باشد به(پذير بوده و مانعى از آن جلوگيری نكند  امكان

) جوب و ضرورتنه و ،جواز و اختيار(قادر بودن خدا آن است كه جهان را بر سبيل صحت 

 بودن قادر نباشد، موَجب خواهد بود و چون موجب ونداگر خدابدين معنا كه  ،آفريده است

مالزمـه آشـكار آن اسـت كـه . محـال خواهـد بـود) ملـزوم(محال است، قـادرنبودن  )الزم(

دهد و  دهد و قادر است يا بدون جواز انجام مى سبحان يا با جواز عدم فعل انجام مى وندخدا

آيد، زيرا  بطالن الزم از آن روست كه با فعل قرين وجوب، قدم عالم الزم مى. استموجب 

وجـوب اثـر  ،)ناپذيری معلول از علت تامه به دليل تخلف(اگر خدا بدون شرط موجب باشد 

اگـر عـدمى باشـد،  ،موَجـب باشـد آيد و اگر با شـرط عـدمى يـا وجـودی همراه او الزم مى

حـادث كه  و عدم قديم محال است و اگر وجودی باشدگردد  موجب عدم موجود قديم مى

آيـد يـا اينكـه در وجـود دو واجـب  اگر حادث باشد، تسلسل يا دور الزم مى است، يا قديم

آيـد، زيـرا بـا  م عالم الزم مىدَ الوجود لذاته باشد و همه اينها محال است و اگر قديم باشد، قِ 

  .)43: همان(گردد  وجود علت تامه و شرط تأثير، اثر حاصل مى



از نظـر . دارد

ها بـا جـواز  

بـدون ) كـن

پديـد ) ـوب

) اولـى(ارتر 

  .)41: مان

ت كـه انسـان 

ختـار اسـت، 

، زيرا بقـای 

ل بـر اختيـار 

فاعـل «ل بـه 

و  تعـالى حق

شيخ طوسى، : ك

؛ 17: 1385ری، 

ظاهر بـه  بـه ،

ى حـوادث، 

گـر خـود در 

 فيلسـوفان و 

 را برگزيـده 

وان يكـى از 

المسائل ی در 
بيين كرده و 

 اين مطلب اشاره د

گردد، زيرا پديـده

ممك(شند، امر جـايز 

و نـه وجـ(ا جـواز 

ر آن وقت، سـزاوا

هم(آيد  جح الزم مى

وی بـر آن اسـت. 

 كه مبـدع آنهـا مخ

ماند مى باقىاو ای 

س از وجـود دليـل

عليت خـدا بـا قـول

ح» عليـت« فلسـفى 

نك( پرداخته است 

ــابور15: 14 ــری نيش ؛ مق

،ث در اثبات صانع

ث اجسـام و تنـاهى

در اثـر ديگ وی. )4

از دو ديـدگاه  كى

اثبات جوهر فرد  

عنو بـهرا ى حوادث 

وی. )41: 1421 حلّى، 

 ديدگاه خود را تب

حث حدوث نيز به 

گ ث آنها اثبات مى

ث پديد آمده باشن

ها بـا ل آنكه پديده

ب باشد، حدوث در

ها يا ترجيح بالمرج

زتاب يافتـه اسـت

يابد  ف آنها در مى

بقاشد و با  واقع مى

شيا و عـدم آنهـا پـس

 بحث قدرت و فاع

با آمـوزه ،ها پديده

 كرده و به نقد آن

ــى، 174ـ  173 14؛ حلب

حدوث ن بيان برهان

خته و با بيان حدوث

41ــ  39: 1421ق حلّـى، 

دشواری اثبات يك 

دربارهی متكلمان 

تناهى المسلک در 

محقق : نك(ده است 

تفصيل  حوادث به

، در بحقدرتحث 

محدث ،ها م و پديده

 و اگر بدون محد

دليل .ن محال است

حدوث آنها واجب

م آنهدَ قِ  ،و بنابراين

نيز بازحلّى  ق محق

اشيا و تباين اوصاف

 او بر وجه واحد و

اشست و اختالف 

  .)295: 1421ى، 

ود محقق حلّى در

مكان عدم ايجاد پ

تعالى مخالفت  حق

ــبزواری، 26 3، 1414؛ س

  ا

ضمن ی اصول الدین

ت جوهر فرد نپرداخ

محقـق: نك(ده است 

با اشاره به  وهر فرد

رأی اليل دو طرف،

همچنين. )290 ـ 285

ن حدوث قرار داد

سشى دربارۀ تناهى

بر بححلّى افزون ق 

وت حدوث اجسام

اند وث پديد آمده

مده است و ايند آ

آن است كه اگر ح

ديگر نخواهد بود و

حث در اعتقادنامه

 تأمل در اختالف ا

 موَجب بود، افعال

جب بقای معلول اس

محقق حلّى(ش است 

شو ن كه مشاهده مى

 حكم به جواز و ا

 صدور معلول از ح

ــى،  ــيخ طوس 6: 1358ش

  .)35: 1، ج1412ی، 

ها بودن پديده تناهى

المسلک فیلّى در 
صار به مسئله اثبات

دشده را تقرير كرد

پرسشى دربارۀ جو

دال، پس از بررسى 

5: 1413محقق حلّى، : ك

تقرير خود از برها

نيز در پاسخ به پرس

  

  

محقق

وی با ثبو

عدم حدو

مؤثر پديد

اند آ آمده

از وقت د

اين بح

متفكر با 

زيرا اگر 

علت موج

بخش هستى

چنان

و» مختار

ضرورت

ش 27: 1400

حمصى راز

مت. 2ـ  5

محقق حل

دليل اختص

برهان ياد

پاسخ به پ

متكلمان،

نك(است 

های ت پايه

ن الکمالیة
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محقـق حلّـى، : نـك(ها را نقد كـرده اسـت  بودن پديده از فيلسوفان، نظريه نامتناهىبردن  نامبدون 

.)291ـ  290: 1413
1

  

  مند آفرينش هدف. 3ـ  5

به پرسشى دربارۀ وجود غـرض در فعـل خـدا و  ةکمالیـال المسائل پنجممحقق حلّى در مسئله 

. مندی آفرينش الهى پاسخ داده و با ديدگاه فلسفى در اين باره مخالفت ورزيده اسـت هدف

آيا ايجـاد عـالم بـرای غـرض اسـت يـا بـدون غـرض  كه پرسش كالمى و فلسفى اين است

برهـان اسـتكمال (كمـال خواهـد رسـيد تعالى با آن بـه  حكيمانه؟ اگر برای غرض باشد، حق

  چگونـه اسـت؟ ) از ايـن معضـل(و اگر بدون غرض باشد عبـث خواهـد بـود، رهـايى ) ذات

  .)293: همان(

 خيـرگويد ايجاد جهان برای هـدفى حكيمانـه اسـت و آن اينكـه ايجـاد،  در پاسخ مىاو 

بر انجـام ) داعى(ث دهد و همين باع آن انجام مى  را به دليل ُحسن خير تعالى فعل است و حق

باشد، عبث و فاعل آن ناقص خواهـد بـود، در » حكمت باعثه« بدون آن است، زيرا اگر فعل

بودنش ـ نه برای به دست آوردن سود يا دفع زيـان ـ  خيربه دليل  خيرحالى كه از انجام فعل 

 شـرف يـا ،صـفات ،آيد كه فاعل آن ناقص باشد، زيرا نقص دربارۀ ناقص در ذات الزم نمى

را بـه  خيـرآری فعـل . رود و همه اينها در دربارۀ خدای متعال منتفى اسـت منزلت به كار مى

دهـد كـه حكمـتش او را بـر  بودن آن جز فاعل كامل در ذات و صفات انجام نمى خيرسبب 

  .)294ـ  293: همان(نه برای استفاده كمالى كه فاقد بوده است  ،انگيزد امر مطابق حكمت بر مى

بـودن فعـل  و حكيمانـه خيـرافعـال الهـى و تعيـين دانسـتن منـد  س از هدفپحلّى محقق 

در صورت ) جويى كمال(الهى عنوان سبب آفرينش، به طرح اشكال فلسفى لزوم استكمال  به

اگـر «اسـت كـه چنـين تقرير وی از اشكال . پردازد مندی آفرينش خدا و پاسخ آن مى هدف

قص است و اگر مفيـد كمـالى نباشـد، وجـود و فاعل بدون آن نا ،مفيد كمالى باشداين فعل 

پذيريم كه اگر فعل مفيـد  گويد ما نمى در پاسخ مى ؟)ترجيح بال مرجح(عدم آن برابر است 

                                                              
ولـم أنكـرتم أن تكـون : فإن قيل«، بحث 61ـ  60: 1381مرتضى،  سيد: بودن حوادث در منابع متقدم نك برای نقد غير متناهى. ١

محقق طوسـى در ايـن ). 25: 1 ، ج1412حمصى رازی،  ؛76: 1417حلبى، (» ...الحوادث غير متناهية، ولم زعمتم لها أّوال؟ قلنا

ال يحتاج إلى بيـان طائـل بعـد ثبـوت إمكانهـا المقتضـى ـ  كما يقوله الفلسفىـ  واستحالة حوادث ال إلى أّول«: باره نوشته است

 ).همان: برای شرح آن از فاضل مقداد نك ؛73: 1420سيوری حلّى، (» لحدوثها



است و گـاه 

 ونـدعل خدا

ت كـه افـراد 

عری ـ بـودن 

ميـان  آن از 

نـه آنكـه  ،د

 فعل، تعبيـر 

فـس مجـرد 

 بحرانـى در 

مطرح كرده 

انسـان هنـده 

ـان و اينكـه 

بـا اشـاره بـه 

ـن ديـدگاه، 

رخى همـين 

ت كـه انسـان 

 و الغـری و 

: 1421ق حلّـى، 

انسـان ا كـه 

ت مكلـف مطـرح 

 ؛113و  112: 14

به  164: 1358ى، 

عالمـان اماميـه در 

جويى ا فعل، كمال

فع. ليل بر كمالم د

خطـابى اسـت ،ص

شـعكـه خطـابى ـ بل

ـرادف، ناپسـندی 

دهـد  آن انجـام مى

گر به جای غرض

  .)294: ن

آموزه نف ، پرداخته

 برخالف ابن ميثم

از مباحث عدل م »

تشـكيل دهبـدن را 

نبودن انسـ جسـمانى

مـدبر آن اسـت و ب

از ايـ )58: ، ج1413و، 

بر. اختالف دارند ه

اه ديگـر آن اسـت

كوچكى و بزرگى 

محقـق(تر اسـت  ـك

رمان متقدم اماميه 

پيش از بيان صـفات و )ل

11سـيد مرتضـى،: نـك(

؛ شيخ طوسى114: 1411 

ره سـير تحـول ديـدگاه ع

را گاه مطلوب از ف

گونه دوم ل است و

كمـال و نقـصقدمـه 

دليل بـر خ. كنند ى

بـا عبـارتى متـر آن 

را بـه دليـل حسـن 

يعنى اگ ؛پذيرد ا مى

همان: نك(خواهد بود 

ه نقد نظريه فلسفى

ث حقيقت انسان را 

آالم و اعواض«ث 

جـزای اصـلى در ب

جسم و جدرباره ن 

و م داردق شـعف 

؛ همـو54، گفتـار 77 .:ـ

زمينهدر اين  ولى ،

.اند شمرده
2

ديـدگا 

ه با كبدن است ك 

ه بـه صـواب نزديـ

ديدگاه متكلماين  

از مباحث ابواب عد(ف 

ر شـناخت مكلـف اسـت 

مرتضى، سيد: نك.  است

دربـار). 54: 1386وبختى، 

 ،1390.  

 آن برابر است، زير

ونه اول، مفيد كما

 برهـان فلسـفى، مق

بدان تمسك مى زان

واژه درجايگزينى 

تعالى فعل ر حق« د

عقل آن را ،» كند

گزاره خردپسند خ

محقق حلّى به آن 

محقق حلّى بحث 

در بحث بلكه آن را 

اج واعد المرامقم در 

ديدگاه فيلسوفان ی

ست كه به بدن تعلق

هــ1413مفيد، (خ مفيد 

،انسان جسم است 

را انسان ش)  بجملته

همين )گونى ناپذير

و اين ديدگاه. شود

وی در ادامه. )همان

                      
مكلفن را در بحث صفات 

 از صفات مكلَف فرع بـر

 شاگردان و تابعان ايشان 

؛ ابن نو128ـ  127: 1417

خداياری: قت انسان نك

شد، وجود و عدم 

گو . عث فعل است

در اين . دوم است

ورز فلسفهشاعره و 

مه آن است كه با ج

گفته شود زيرا اگر 

رد يا زيانى را دفع

ل را به كار بريم، گ

  قيقت انسان

در تبيينری كه يگ

اينكهخستين مطلب 

، بعاد مطرح نكرده

وی همانند ابن ميثم

آوریوی با ياد. ست

ى مجرد از ماده اس

رخى معتزله و شيخ

 معتقدند اهل حق 

هذا الهيكل ( بدن 

پايا و دگرگو(صلى 

ش سان دگرگون نمى

ه: های وی نك استدالل

                          
متقدم بحث چيستى انسان

با اين استدالل كه بحث  

140 :66.(  

ه، ديدگاه سيد مرتضى و 

7؛ حلبى، 67و  66: 1400

 ميانى درباره نفس و حقيق

  

  

كمال نباش

كمال، باع

گونه د از

ضعيف اش

اين مقدم

رود،  مى

سودی ببر

حسن فعل

حق. 4ـ  5

آموزه دي

نخ. است

مبحث مع

.است
1

و 

دانسته اس

حقيقتىاو 

پيروی بر

گويد مى

مجموعه 

اجزای اص

چاقى انس

؛ برای ا106

            
متكلمان م. ١

 ؛اند كرده

0طوسى،

اين نظريه. ٢

بعد؛ همو

های  سده

142

ل 
سا

م 
ست

بي
ه 
ار
شم

 ،
7

7
، 

ار
به

 
13

94
  



143  

  

 

ام
ام

ن 
ما
كل
مت

ه 
جه

وا
م

 يه
م
فت
 ه
ده
س

ر 
 د
فه
س
فل

ا 
ب

  

دن انسـان را نيـز نقـد نفـس مجـرد بـوديدگاه فلسـفى است و نيز همين مجموعه مشهود بدن 

  .)108ـ  107: همان: نك(كرده است 

اسـت كـه علـم ترين اسـتدالل آنهـا ايـن  روشـنگويد  فيلسوفان مى داليلدر گزارش او 

محـل اسـاس بـر ايـن . قسمت ناپذير اسـت نيز يعنى محل علم ،ناپذير است، پس عالم قسمت

يابد و هـر حـاّل  انقسام مىندی م مكانتواند جسم يا جسمانى باشد، زيرا هر  نمى ،)نفس(علم 

اسـتدالل در نقـد آن سـپس . )108: همان: تفصيل استدالل نكديدن برای (پذير است  در منقسم قسمت

در صـورت پـذيرش، . پذيريم است كه ما نمىمبتنى گويد اين استدالل بر نفى جوهر فرد  مى

مركب باشـد، زيـرا  علم نزد ما از امور اضافى است و امور اضافى جايز است كه مقول جسم

مطابق بـا يا  نه ذات قائم به عالم، يا صورت مساوی ،تحقيق از امور اضافى است علم نزد ما به

  .)109ـ  108: همان: نك(گردد  استدالل فيلسوفان دفع مىبه همين دليل، معلوم نزد عالم و 

را همين  معتقد است هر كس انسان) ُمعاد در معاد(گفتنى است محقق حلّى دربارۀ اعاده 

دانـد و هـر كـس كـه بخشـى از آن را انسـان  مجموعه بدن بشمارد، اعـاده آن را واجـب مى

وی افزون بر اعاده اجزای اصلى، بر ضرورت . داند شمارد، تنها اعاده همان قدر را واجب مى

ها و  اعاده ساختار و اعراض خاص انسان نيز تصريح كرده است، زيرا اعراض نيز از مشخصه

  ای كـرده اسـت  بـه ديـدگاه فيلسـوفان نيـز اشـاره وی در ايـن بحـث. انسان اسـت های مؤلفه

  .)138 ـ 136: همان: نك(

  گيری نتيجه

های فلسـفى  مواجهه با فلسفه و انديشه در نوعرهيافت كالمى محقق حلّى با ابن ميثم بحرانى 

كنـار آرای  گـزارش آرای فلسـفى در ،قواعد المراماهتمام ابن ميثم در . تمايزی آشكار دارد

بـه سـنت فلسـفى با اين بيان كـه وی چنـان . های فلسفى است كالمى و نقد شماری از آموزه

 نهـج البالغـه شرحوی در . كند مىكه اقوال حكيمان را نقل و در مواردی نقد  دهد مىاهميت 

بـه تفسـير و تأويـل فلسـفى  یو در مـوارد بسـيار داردهای فلسفى همـدلى بيشـتری  با انديشه

درك محضـر و ظاهر داليـل گـرايش وی بـه فلسـفه،  بـه. اسـت پرداختهآن حضرت سخنان 

ويژه  علـى بـن سـليمان بحرانـى و بـه ماننـد ىمشـرب اثرپذيری از اسـتادان و معاصـران فلسـفى

كـه از وی نيز هرچند عنايت وی به آثار و آرای فخر رازی را . طوسى بوده استالدين  نصير

  . نبايد از نظر دور داشت )59و  36: 1398بحرانى، (كرده  ياد »االمام فخر الدين«با عنوان 



تنها بـه  ی نـه

 نقـد فلسـفه 

ـادی نكـرده 

بنـدی  يه پای

به نظر . ست

، همـين ـلک

روش كـالم 

 سـده هفـتم 

م و ريخ كـال

نه  ،بى است

لى حركـت 

ر از عالمـان 

 نـوع گفـت 

گيـرد كـه در 

، بلكـه لسـفه

 ،ـوی طيـف

كـه نيازمنـد 

بـن ميـثم در 

و ابن ميثم به 

وی.  نگرفتـه اسـت

گريـزی و  فلسـفه ت

های فلسـفى يـا شـه

به كالم سنتى امامي

يه از دست نداده ا

المسـلدر مقدمه  ی
 را بايـد در غلبـه ر

حوزه حلّه تـا در  

در تـار ،ديگـر ـان

يا ند تحلّيل و ريشه

های متوا ى در سده

ديگـر مـتكلمـا دو 

بايـد نيـز  طوسـى 

گي  طيفـى قـرار مى

به فلنه تنها ص خود 

و در آن سـ )20ـ  1

شـاء را بـه داليلـى ك

ت محقق حلّى و اب

ى به ابن طاووس و

ای را در پـيش ـيوه

در جهتافت وی 

ه، از انديشن پرداخت

همچنان بحلّى قق 

ا نزد اين متكلم فقي

های اعتقاد ى روش

عرفتى محقق حلّـى

ويژه به كالم اماميه

بيـبـه . وجو كرد ت

استثنا نيازمنديك ن 

ومى متكلمان امامى

ن ميـثم بحرانـى بـ

وس و نصـيرالدين 

های فلسـفى در  زه

رايش فكری خاص

9، 9: 1370ن طـاووس، 

وانـى از فلسـفه مشـ

بدين سان رهيافت. ت

محقق حلّى رسد مى

چنـين شـي ى اساساً 

مامى ندارد كه رهيا

 كه به نقد فيلسوفان

محق.  ديگری است

نوز غرابت خود را

در معرفى» ه منكّرة

يل اين رهيافت مع

كبر ) سه امامى بغداد

به اين روش جست 

عنوان يثم بحرانى به

ر مسير جريان عمو

ه محقق حلّى و ابـن

يعنى سيد بن طـاوو

گ با فلسفه وآموز

 قرار دارد كه با گر

ابـن(دبينانـه دارد ى ب

كه مباحـث فراو د

يه وارد كرده است

به نظر مكه  ى است

  .اند  گشته

حالى كه محقق حلّى

مثبت با فلسفه اهتما

ی جز در مواردی ك

را دغدغه وی امر 

فلسفه، هن گويا. رد

وسيله«مراد وی از 

دلي. سفى بوده باشد

وش كالمى مدرس

حلّىو تعهد محقق 

ميه، رهيافت ابن مي

محقق حلّى كه در

  .ت

مواجهه نوعسنجش 

ي ،جسته سده هفتم

ين چهار عالم بزرگ

طاووس  ی آن ابن

نگـاهىنيـز  سـنتى 

قرار دارطوسى ن 

ست، به كالم اماميه

 طيف قابل ارزيابى

طوسى نزديك  ن

  

  

در ح

مواجهه م

وی. است

است، زير

كامل دار

م رسد مى

روش فلس

رو(عقلى 

هجری و

تفكر امام

رهيافت م

كرده است

در س

امامى برج

مواجهه ا

يك سوی

كـالم به 

الدين نصير

بررسى اس

ميانه اين 

الدين نصير
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، چـاپ اول، تح الم

 

عج( االمام المهدی 

و تص، تحقيـق الـدین

رض قيـق سـيد محمـد

جموعه مصـنفات ش

و تحقيقات فرهنگت 

عـه مصـنفات شـيخ 

  .حقيقات فرهنگى

، تصـح3خ اشـراق ج

  .ى

ائق در رسائل المرتض
 .دار القرآن الكريم

د رضـا انصـاری قم

ــي  ــد حس ــيد احم س

دفتـ: د حسـينى، قـم

تحقيق يعقوب جعف 

پ اول، تصحيح و

کشف المراد فى، )13
  

م الکـاللمـرام فـی علـ
 .7إلمام الصادق

مؤسسة: ، قملجرائح

لمعرفـة فـى اصـول ا
  .34 و ش 29

تحق ،فی علم الکالم

، در مجالواح عمادی

مؤسسه مطالعات: ن

، در مجموعحکمـاء

ؤسسه مطالعات و تح

موعه مصنفات شـيخ

و تحقيقات فرهنگى

الحدود والحقا، )14
د: مهدی رجايى قم

، تحقيق محمـدلدین

 .ورای اسالمى

ــراف ــه و اش : مقدم

  

، تحقيـق احمـدالم

االولى،  الطبعة ، مل

، چا) و درر القالئد

382) (عالمه حلّى( 

.7سسه امام صادق

نهایـة الم، )1419(ف 
مؤسسة ا: حانى، قم

الخرائج والج، )1409
عجالة الم، )تا بى(سن 
9 ش ،تراثنا: ، درلى

الخالصة ف، )1414(
34.  

ا، )1372(ن يحيى 
ربن و ديگران، تهرا

سـالة فـی اعتقـاد الح
مؤ:  ديگران، تهران

، در مجمیاکل النور

مؤسسه مطالعات و: 

405(حسين موسوی 

سيد م: سينى، اعداد

ملخص فی اصول ال
 كتابخانه مجلس شو

م ،رســائل المرتضــی

.دار القرآن الكريم

ذخیرة فی علـم الکـال

رح جمل العلم والعم
 .والنشر

غرر الفرائد(ألمالی

، حسن بن يوسف 

سؤم: ر سبحانى، قم

، حسن بـن يوسـف

، مقدمه جعفر سبح ن

9(دى، قطب الدين 

دى، هبة اّهللاٰ بن حسن

اللرضا حسينى ج د

(واری، قطب الدين 

4تراثنا، ش : ، درى

وردی، شهاب الدين

 تصحيح هانری كر

رس، )1372( ـــــــــ
حيح هانری كربن و 

هی، )1372( ـــــــــ
:تهران ن و ديگران،

 مرتضى، على بن ح

سيد احمد حس: راف

الم، )1381( ـــــــــ
ز نشر دانشگاهى و ك

ـــ ر، )1405( ــــــــ
د: قم ،مهدی رجايى

الذ، )1411( ـــــــــ
 .مى

شرح، )1414( ـــــــــ
دار االسوة للطباعة و

األ، )1325( ـــــــــ

  

  

حلى .43

جعفر

حلى .44

عرفان

راوند .45

راوند .46

محمد

سبزو .47

جاللى

سهرو .48

، 3ج

ــــــ .49

تصح

ــــــ .50

كربن

سيد  .51

و اشر

ــــــ .52

مركز

ــــــ .53

م سيد

ــــــ .54

سالما

ــــــ .55

د: قم

ــــــ .56
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  .اّهللاٰ مرعشى نجفى كتابخانه آية: محمد بدر الدين نعسانى حلبى، قم 

، األنـوار الجاللیـة فـی شـرح الفصـول النصـیریة، .)ق1420(سيورى حلى، مقداد بـن عبـد اّهللاٰ  .57

  .های اسالمى بنياد پژوهش ،آستان قدس رضوی :مشهد

، تحقيق سيد اللوامع االلهیة فى المباحث الکالمیة، .)ق1422(سيورى حلى، مقداد بن عبد اّهللاٰ  .58

  . االعالم االسالمى ةمكتب: ، قممحمد على قاضى طباطبايى

 .كتابخانه آية اّهللاٰ مرعشى: قم، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، .)ق1405( ــــــــــــــ .59

ــد  .60 ــان محم ــريف، مي ــش به(ش ــالم، )1370ـ  1362) (كوش ــفه در اس ــاریخ فلس ــر اّهللاٰ ت ، نص

  .مركز نشر دانشگاهى: ، تهران)گردآوری ترجمه فارسى(پورجوادی 

: ، تحقيق حسين ضيائى تربتى، تهرانشرح حکمة االشـراق، )1372(ی، شمس الدين شهرزور .61

  .سسه مطالعات و تحقيقات فرهنگىؤم

تحقيـق الرابعـة،  الطبعة ، الملل والنحـل، .)ق1415(شهرستانى، ابوالفتح محمد بن عبد الكريم  .62

  .دار المعرفة: امير على مهنّا وعلى حسن فاعور، بيروت

الطبعـة ، الحکمـة المتعالیـة فـی األسـفار العقلیـة األربعـة، )1981(حمد شيرازی، صدرالدين م .63

  .دار احياء التراث العربى: بيروتالثالثه،  

عبـاس علـى زارعـى : ، تصـحيح وتعليـقنهایـة الحکمـة، )تا بى(طباطبايى، سيد محمد حسين  .64

 مؤسسة النشر اإلسالمى : سبزواری قم

: تهـران، تصحيح ابوالقاسم گرجـى، لجـامعجوامع ا، )1377(طبرسى، ابوعلى فضل بن حسن  .65

  .انتشارات دانشگاه تهران و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى

  .مؤسسة األعلمى للمطبوعات: بيروت ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن، .)ق1415( ــــــــــــــ .66

: تهـران، االقتصـاد الهـادی الـى طريـق الرشـاد، .)ق1400(طوسى، ابوجعفر محّمد بن حسن  .67

  .ستون مكتبة جامع چهل

احمـد حبيـب قصـير العـاملى، دفتـر : تحقيق ،التبیان فی تفسیر القرآن، .)ق1409( ــــــــــــــ .68

  .تبليغات اسالمى

انجمـن : ، ترجمـه عبدالمحسـن مشـكاة الـدينى، تهـرانتمهید االصـول، )1358( ــــــــــــــ .69

  .اسالمى حكمت و فلسفه ايران

تحقيق علـى بـو الطبعة االولى، ، آراء اهل المدینة الفاضلة ومضـاداتها، )1995(ابونصر  فارابى،  .70

  . مكتبة الهالل: ، بيروت ملحم



، والطبیعیـات

  . مهدوى

عـض فضـائح 

كنـز  :در ،ـان

كنگـره :  قـم

  .خ مفيد

 . شيخ مفيد

  . شيخ مفيد

  .خ مفيد

، )فاضـل(ـق 

يزدی مطلـق 

، لمحاکمـات

 چـاپ اول، 

: ت، بيـروت

موعـه مج: در

فـی علـم االلهیـات و
  .ربى

  .دار الرازی :مان

انتشارات :  اصفهان

اصـب فـی نقـض بع
  .جمن آثار ملى

ل اعتقاد اهل االیمـا

 . چاپ سنگى

 .الوفاء دوم

، عتقـادات االمامیـة

 جهانى هزاره شيخ

گره جهانى هزارهكن

كنگره جهانى هزاره

ره جهانى هزاره شيخ

طلـحمـود يـزدی م

، تحقيق محمود يئق

مـع ال ت والتنبیهـات

حسـينى جاللـى،ضا 

 چـاپ دوم، مقـاال

د ،»شـمه در سده ش

مباحـث المشـرقیة ف
الكتاب العر دار: ت

، عم ول، تحقيق اتاى

،  شرح تجرید الکالم

بعـض مثالـب النوا(
نجا: ث ارموی، تهران

البیان عن جمل، .)ق
  . ى

كتبة المصطفوى، چ

ة امؤسس: ، بيروتار

تصـحیح اع، )الف 

كنگره: قمپ اول، 

ك: قمچاپ اول، ، ة

ك: قمچاپ اول، ، ة

كنگر: قمچاپ اول، 

، تحقيـق محالتعلیق، 

الحدود والحقائ، .)ق

شـرح االشـارات، )1

سيد محمدرضحيح 

،)نقـد المحصـل(

لمان امامى با فلسفه

الم، .)ق1410(عمـر 
باّهللاٰ البغدادی، بيروت

، چاپ اوالمحصل 

شوارق اإللهام فی ش
(نقض ، )1358(ل 

جالل الدين محدث

ق1401(مد بن على 

صطفوى، چاپ سنگى

مك: ، قمکنز الفوائد 

األنوا بحار، .)ق14
.ق1413(  بن نعمان

  .، اول

چاپ، الحکایات، )ب

المسائل السرویة، )ج
المسائل العکبریة، )
چ، اوائل المقاالت 

،)1385( بن حسن 

 .سالمى رضوی

ق1414( بن حسن 

  .7مام الصادقإل

375(مد بن محمد 

  .الغة

، تصحجرید االعتقاد

  .ى

تلخیص المحصـل 

مواجهه متكل«، )139

 رازی، محمد بن ع

ق محمد المعتصم ب

، .)ق1411( ـــــــــ

ش، )تا بى(  ض الهيجى
نى رازی، عبدالجليل

، تصحيح مير)فض

جكى، ابوالفتح محم

مكتبة المصط: ئد، قم

، .)ق1401( ـــــــــ

03(سى، محمدباقر 

، محمد بن محمد ب

ى هزاره شيخ مفيد

ب. ق1413( ـــــــــ

ج. ق1413( ـــــــــ

د. ق1413( ـــــــــ

، .)ق1413( ـــــــــ

ی نيشابوری، محمد

دانشگاه علوم اسال :د

ی نيشابوری، محمد

مؤسسة اإل: ، قم)ضل

محم رالدين طوسى،

نشر البال: قمپ اول، 

تج، )1407( ـــــــــ
دفتر تبليغات اسالمى

،.)ق1405( ـــــــــ

  . الضواء

91(نقى  ياری، على

  

  

فخر  .71

تحقيق

ــــــ .72

فياض .73

قزوين .74

الرواف
كراج .75

الفوائ

ــــــ .76

مجلس .77

مفيد، .78

جهانى

ــــــ .79

ــــــ .80

ــــــ .81

ــــــ .82

مقری .83

مشهد

مقری .84

فاض(

نصير .85

چاپ

ــــــ .86

د: قم

ــــــ .87

داراال

خداي .88
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  . الحديث دار: ، قم1، جعبدالجلیل رازی قزوینی مقاالت کنگره بزرگداشت شیخ

های ميـانى و  شناسى متكلمـان امـامى در سـده های نفس نظريه«، )1390(نقى  خداياری، على .89

  .61، شنظر نقدو ،»كاركرد آنها در تبيين آموزه معاد

 .65 ، شنظر نقدو، »ها ها و رويش هكالم اماميه؛ ريش«، )1391(تقى  سبحانى، محمد .90

جماعـه المدرسـين فـى : ، قـممـن التقلیـد المنقذ، .)ق1412(حمصى رازی، محمود بن على  .91

  .النشر االسالمى ةالحوزه العلميه، مؤسس


