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Methodology of "Philosophical Kalam" in the Thought of Ibn Maytham Bahrani
Mahdi Ganjvar

Abstract
Science of Kalam since its very dawn has undergone through various stages and modes;
traditionalism, dialectical method, rationalism, hermeneutics, philosophical Kalam are
considered to be among the most important approaches in the course of evolution of Shia
Kalam. Having provided a short introduction of the school of philosophical Kalam, the
current essay with a descriptive-analytic method seeks to study the Kalam based approach of
Ibn Maytham Bahrani and via a set of different evidence from his works and ideas it proves
that Bahrani's chosen path in Kalam is rational-philosophical. Deduction and analysis of the
features of philosophical Kalam in the thought of Ibn Haytham is also of importance from the
perspective that with the emphasis on rationality, argument, free thinking and critical thought
it can provide the scholars of Shia Kalam with a methodological pattern.
Introduction
Following the emergence of different ideological problems and intellectual disputes among
Muslims a science started to take form that due to its inclusion of beliefs it was given various
names like "science of beliefs", "science of articles of faith", "jurisprudence the great", and
"science of monotheism and divine attributes". But the most renowned title used for this
science is Kalam which became popular at least from the second century of Hijrah and it
refers to a science that discusses religious beliefs based on a rational and traditional method
and not only deduces the beliefs from its sources rather it also explains and proves religious
beliefs and answers the doubts and objections of the opponents. The advantage and strength
of the aforementioned definitions lies in the fact that it simultaneously contains the subject
matter, method and end of the science of Kalam. However, examination and articulation of
the science of Kalam and discussion of methodological issues are among the necessary
premises of the methodic Kalam. Regardless of the diversity of methods and approaches
which have existed in the science of Kalam since its very inception, one can still distinguish
between three distinct general approaches in the explanation of ideological issues in the
domain of Shia Kalam; first, traditional method and emphasis on religious texts and
inattention to reason and its function in the understanding of Kalam issues; second approach
is hermeneutical and esoteric method that not only underlines the authority and credit of
reason and its role in the acquisition of knowledge and understanding of religious doctrines, it
also considers the discovery of meanings and esoteric secrets from the words of Holy Book
and Tradition impossible without the assistance of reason; third approach is the philosophical
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rationalism method in which the Kalam scholar struggles to explain the problems of Kalam
using ontology and resorting to philosophical rules and judgments and with a philosophical
style he discusses the divine truths and religious beliefs including monotheism, resurrection,
prophecy and the secret of revelation of divine verses.
It seems that the method of philosophical Kalam did not exist in the era of Imams (peace
be upon them) but in the early days of the Great Occultation Nobakhti scholars of Kalam took
advantage of this method for explication of ideological issues. Although some of the scholars,
based on the orthodox theory, have traced the emergence of philosophical school of Kalam
back to Khajeh Nasir Al Din Tusi in seventh century of Hijrah, current essay suggests that the
use of philosophical Kalam method is of longer history and its roots can be sought for in the
ideas of Nobakhti scholars of Kalam and Khajeh Nasir and his pupils later built it into its
great heights.
Among these philosopher-Kalam scholars the role of Ibn Haytham Bahrani the Shia
thinker of seventh century and the author of Qawaed Al Maram fi Elm Al Kalam is of
paramount importance in making the methodology of Shia Kalam philosophical which has
been less studied by the scholars in this area indeed. Accordingly, the present essay is an
effort for introduction and explanation of the role of this Shia Kalam scholar in the growth
and evolution of Shia Kalam particularly in the completion and advancement of the
philosophical Kalam.
Introduction of "Philosophical Kalam" Approach
In the current essay the term "philosophical Kalam" is used to denote a method according to
which the goals of science of Kalam are justified based on philosophical criteria and the
Kalam scholar owes his own required tools for fulfillment of his own professional mission to
Islamic philosophy and wisdom and by using ontology and philosophical terms and rules he
proceeds to infer and explain the Kalam issues. Therefore, "philosophical Kalam,
methodologically speaking, belongs to the domain of philosophy and from teleological
perspective; it is part of the area of science of Kalam".
Features of the Method of Philosophical Kalam in the Thought of Ibn Maytham
The approach of philosophical Kalam in the thought of Ibn Maytham particularly in the
book entitled Qawaed Al Maram fi Elm Al Kalam comprises of certain constituents and
features the recognition and introduction of which not only is of a strategic role in the study of
course of historical evolution of science of Kalam it is of high importance in the methodology
and analysis of the ideas of the founders of this Kalam school.
Among the most important features of philosophical Kalam in the thought and method of
Ibn Maytham which is intended to be assayed and analyzed in this essay one can refer to the
following: discussing philosophical problems including physics, general ontology and the
problems related to being and nothingness, substance and accident, body and …, in the
introductions of Kalam works; application of theosophical principles and philosophical
notions like the principle of causality, essential contingency, the criterion of the need to cause,
the principle of posteriority of existence to the necessity, and so on and so forth, in the
explanation of ideological issues; insistence on rational arguments and keeping with logical
proof and deduction in the explication of principles of religion and its Kalam corollaries,
dominance of rationality over obedience and traditional and dialectical method in the
explanation of religious claims.
Keywords: Ibn Maytham; Kalām al-Imāmīyya; Philosophical Kalam; Theological Methods.
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ابنمیثمبحرانی 
روششناسی«کالمفلسفی»دراندیشۀ 

مهدیگنجور 
چکیده 
علم کالم از آغاز پیدایش ،به لحاظ روش شناختی ،مراحل و اولوار ملتل لی را پشلت سلر ه اشلته اسلتد روییلرد نقللی و
اخبارهرایی ،روش جدلی ،عقلی ،تأوی هروی و روییرد کالم فلس ی از مهمترین روییردها در سیر تطور کالم شیعی به شلمار
میآیند .در این نوشتار با روش توصی یتحلیلی ،ضمن معرفی اجملالی جریلان کلالم فلسل ی و م ل لههلای آن ،روش کالملی
ابن میثم بحرانی ،بیان و با ارائۀ شواهد متعددی از آثار و آرای او ثابت شده روش کالمی او عقلی  -فلس ی است .او به سبک و
سیاق مرسوم آثار فلس ی به امور عامه و وبیعیات را در اثر کالمی خود قواعدالمرام فی علم الیالم ،ورح و همان شلیو حیملا
را در نگارش علم کالم در پیش هرفته است.
بازکاوی و بیان شاخصههای کالم فلس ی در اندیشۀ ابن میثم ،از این نظر نیلز بااهمیلت اسلت کله بلا تأکیلد بلر عقالنیلت،
استداللهروی ،آزاداندیشی و ت یر انتقادی میتواند یک الگوی روششناختی در حوز کالم امامیه را پیشروی پژوهشلگران و
دینپژوهان قرار دهد.
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.1مقدمه

روش ،این است که مقاصد علم کلالم بلا معیارهلای فلسل ی

مقارن با ظهور مسائ اعتقادی مت اوت و منازعات فیلری

تبیین شوند و ملتیلم ،ابزارهلای الزم بلرای انجلام رسلالت و

مسلمانان ،علمی شی هرفت که به دلی شمول بر عقایلد

وظایف حرفلهای خلود را از فلسل ه و حیملت اسلالمی وام

و باورها با نامهای ملتل ی چون «علم عقاید»« ،علم اصول

بگیرد و با اسلت اده از وجودشناسلی و اصلطالحات و قواعلد

دین»« ،فقه اکبر» و «علم توحید و ص ات» خوانده میشلد

فلس ی ،مسائ کالمی را استنباط و تحلی کندد ازاینرو «کالم

(ت تلللازانی ،1370 ،ج 164 :1د بحرانلللی)1 :1386 ،د املللا

فلس ی از حیث روش ،به قلمرو فلس ه تعلّق دارد و از حیلث

مشهورترین نامگ اری برای این دانش ،علم کالم است که

غایت ،به قلمرو علم کالم» (سلطانی و نراقی.)7 :1384 ،

دستکم از قرن دوم هجلری شلایش شلد .منظلور از عللم

مللتیلم در ایللن روش ،بیشللتر از اسللتدالل و قیللا

کالم ،دانشی است که دربار عقاید اسالمی بحث میکنلدد

برهانی به جای روش نقلی و جدلی بهره میهیرد و اهتمام

یعنی آنچه ازنظر اسالم باید به آنها اعتقاد داشلت و بلرای

او بر آن است که یافتههای فلس ی و قواعلد وجودشناسلی

اثبات آن عقاید ،با دالی عقلی و نقلی (آیات و روایلات)،

را در راه تبیللین معللاره الهللی و دفللاع از دیللن در مقاب ل

استدالل و از آنها دفاع میشود (الهیجی.)42 :1373 ،

شبهات به خدمت هیرد.

امتیاز و قوّت تعریف یادشده این است که در آن ،هلم

افزون بر این ،باید بلین کلالم فلسل ی و فلسل ۀ دیلن،

به موضوع ،هم به روش و هم به غایت عللم کلالم اشلاره

تمایز قائ شد .فلس ۀ دین اصطالحی است که دستکم از

شده استد اما در این میلان ،بررسلی و تنقلیو روش عللم

زمان هگل (1831-1770م) ،فیلسلوه آلملانی ،قلدم بله

کالم و ورح مباحث روششناختی دربار این عللم ،ییلی

عرصۀ مباحث دیلنپژوهلی نهلاد ( Hodgson, 1984,1:

از مقدمات ضروری حوز کالمیِ روشمند است .قطش نظر

 .)83امروزه این تعبیلر بله معنلای «ت یلر فلسل ی دربلار

از تنوّع روشها و تعدد روییردها که از آغاز در علم کالم

دین» ] [Philosophical thinking about religionبله

وجود داشته است ،میتوان سه روییرد کللی و متملایز در

کللار ملیرود ( .)Hick, 1990: 1فلسل ۀ دیللن ،ییللی از

تبیین مسائ اعتقادی در حوز کالم امامیله را از ییلدیگر

شاخههای فلس ۀ مضاه ،متشی از بحثهای بلروندینلی

ت ییک کردد نلست ،روش نقلی و تأکید بر نصوص دینی

است که مباحث آن منطقاً بلر مباحلث کالملی مقلدّم انلد.

و بیاعتنایی به عق و کلارایی آن در فهلم مسلائ کالملی

مسائلی ازقبی تعریف دین ،منشأ و خاستگاه دیلن ،تجربلۀ

است .روییرد دوم ،روش تأویلی و باونهروی اسلت کله

دینی ،زبان دین ،انتظار بشر از دیلن ،رابطلۀ عللم و دیلن،

ضمن تأکید بر حجیت و اعتبار عق و نقش آن در کسل

کثرتهرایی دینی و  ...ازجمله مباحثیاند که فیلسوه دین

معرفت و فهم آموزههلای دینلی ،کشلف معلانی و اسلرار

با نگاهی از بیرون به آنها میپردازد و لزوماً در قلمرو کالم

باونی ال اظ کتاب و سلنت را بلدون ملدد عقل  ،نلاممین

فلس ی قرار نمیهیرد (رک :یوس یان.)15 :1390 ،

مللیدانللد (صللدر1395 ،ق)35 :د رهیافللت سللوم ،روش

ت حص در قدیمیترین منلابش کالملی امامیله ازقبیل

عق هرایی فلس ی است کله در آن ،ملتیلم بلا اسلت اده از

االیضاح اثر فض بن شاذان نیشابوری (متوفی 260ق) کله

وجودشناسللی و بهللرههیلری از قواعللد و احیللام فلسل ی،

محضر سه امام  -امام جواد ،امام علی النقی و املام حسلن

مسائ کالمی را تبیین و با سبک و سلیاق فلسل ی دربلار

عسیری(ع)  -را درک کرده است  -نشان ملیدهلد روش

حقایق الهی و عقاید دینی اعم از توحید ،معاد ،نبوت و سرّ

فلس ی در کالم شلیعی ،در عصلر حضلور ائمله(ع) رواج

نزول وحی و آیات وحیانی بحث میکند.

نداشته استد اما در اوای عصلر غیبلت کبلری ،متیلملان

بنابراین در این نوشتار ،منظور از «کالم فلسل ی» بلهمثابلۀ

نوبلتی از این روش بلرای تبیلین مسلائ اعتقلادی بهلره

مهدی هنجور

روششناسی «کالم فلس ی» در اندیشۀ ابنمیثم بحرانی
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بردهانلد .الیلاقوت ابواسلحاق ابلراهیم بلن نوبللت (قلرن

(الیاقوت نوبلتی) و تتمیم آن به دست خواجه نصیر تأکید

چهارم) ،نمونهای از ایلن روییلرد کالملی اسلت .هرچنلد

ورزیده ،هیچ اشارهای به نقش ابنمیثم بحرانلی در تیمیل

برخی پژوهشلگران ،وبلق ر ی مشلهور و رایلی ،پیلدایش
میت

این میت

کالمی نیرده است.

کلالم فلسل ی را بلهنحلو مشللص در قلرن ه لتم

 -احمد بهشتی در مقاللۀ «عقالنیلت در روش کالملی

هجری و به دست خواجه نصیرالدین ووسلی دانسلته انلد

ابنمیثم و شواهد آن» ،نلست نگاهی ه را بله روشهلای

(صادقی و عطایی ،)4 :1391 ،بنابر ر ی ملتلار  -چنانیله

کالمی اشعری ،معتزللی و شلیعی انداختله و سلوش روش

در جای خود اثبات شده اسلت (رک :مطهلری:5 ،1373 ،

کالمی ابنمیثم را بررسی و با مروری بلر برخلی از آثلار و

150د هنجلور – )119-101 :1397 ،بلله کللار بسللتن روش

آرای او ثابت کرده روش کالمی او عقلی است .هرچند در

فلس ی در کالم امامیه ،مسبوق بله سلابقهای بلیش از ایلن

این پژوهش بر عقالنیلت و هملاهنگی آرای ابلنمیلثم بلا

بوده و درواقش جریان روششناختی است که بلا متیلملان

اندیشههای فالس ه تأکید شلده اسلت ،بلهنحلو منسلجم و

نوبلتی آغاز شد و به دست خواجله نصلیر و شلاهردانش

نظاممند ،نقش او در جریان کالم فلسل ی و روششناسلی

به کمال رسید.

فلس ی او تبیین نشده است.

حتی در تاریخ کالم غیرشیعی ،تعبیلر «کلالم فلسل ی»

 -مجید صادقی و حمیلد عطلایی نظلری در پلژوهش

پیشینهای دیرینه داردد چنانیه ابنندیم (438-385ق) کالم

«مالکها و ویژهیهای میت

فلس ی در شیعه با روییلرد

معتزلی را به دلی است اده از روش و مباحث فلس ۀ یونانی

به آثار فیاض الهیجی» ،معیارها و م ل ههای میت

در اثبات مدعیات دینی« ،کالم فلس ی» مینامد (ابنالندیم،

شیعه را با روییردی به آثار مالعبدالرزاق الهیجی بررسلی
کرده اندد اما به سب

.)206 :1350

فلس ی

اینیه در این پژوهش ،م سلش کلالم

اما در میان متیلمان شیعی ،نقش ابنمیلثم بحرانلی (قلرن

فلس ی ،خواجه نصیر ووسی معرفی شده و محلور بحلث

«قواعلدالمرام فلی عللم الیلالم» ،بله لحلاظ

بر آرا و آثار الهیجی تمرکز یافته ،هیچ اشارهای به اندیشله

ه تم) ،صلاح

روششناختی در فلس یشدن کالم امامیه ،برجسته و بااهمیت

و روش کالمی ابنمیثم نشده است.

است که البتله کمتلر پژوهشلگران ایلن حلوزه بله آن توجله

 -مهدی هنجلور در مقاللۀ «نقلش ابواسلحاق ابلراهیم

این ،نوشتار حاضر درصدد معرفی و تبیلین

نوبلتی در پیدایش "کالم فلس ی" شیعه با تأکید بر کتلاب

نقش این متیلم شیعه در رشد و تحول کالم امامیه بهویلژه در

الیاقوت فلی عللم الیلالم» ضلمن ارائلۀ تعری لی از کلالم

تیمی و پیشبرد روش کالم فلس ی برآمده است.

فلس ل ی ،نقللش ابواسللحاق نللوبلتی را در پیللدایش کللالم

کردهاند .بر اسا

به وور کلی دربلار کلالم فلسل ی شلیعی ،تحقیقلات

فلس ی امامیه بررسی کرده است .در ایلن تحقیلق بلا ارائلۀ

متعددی به رشتۀ تحریر درآمده اسلت کله در پیشلینۀ ایلن

معیارها و م ل له هلای خلاص بلرای فلسل یبلودن کلالم،

پژوهش ،برای نمونه به چند مورد اشاره میشود:

متیلمان نلوبلتی ،آغلازهر جریلان کلالم فلسل ی معرفلی

 سید محمدعلی دیباجی در تحقیق «سلاختار فلسل یکالم» ،ضمن بررسی تحوالت روش شلناختی سله میتل
کالمی معتزله ،اشاعره و امامیه ،نسبت این میات

شدهاندد اما در این تحقیق نیلز اشلارهای بله روش کالملی
ابنمیثم نشده است.

با فلس ه

را تحلی و نحو بهرههیلری کلالم اسلالمی از حیملت و

ابنمیثم
شاخصههایروشکالمفلسفیدراندیشه 

.2

فلس ه را نشان داده است .اهرچه نویسنده در این پلژوهش

چنانیه پلیش از ایلن ه تله شلد در روش کلالم فلسل ی،

بر آغاز فلس یشدن ساختار کلالم امامیله در قلرن چهلارم

مسائ اعتقادی با است اده از اصطالحات فلسل ی و قواعلد
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برهان و استدالل عقلی ،اسلتنباط و

امللور عاملله و وبیعیللات در دیباچللۀ اثللر کالمللی خللود

هستیشناختی در قال

تبیین میشوندد بنابراین اهلر بلا انتظلاری حلداقلی ،معیلار

قواعللدالمرام پرداخللت .هویللا ایللن مللتیلم شللیعی نیللز بلله

فلس یبودن کالم ،تحقّق این فرایند دانسته شود ،ملیتلوان

ضرورت ورح مباحث فلس ی و کلارایی و اثربلشلی ایلن

ابنمیثم را ییی از فیلسوه -متیلمان تأثیرهل ار در سلنت

روش در تبیین و اثبات آموزههای کالمی باور داشته اسلت

کالم فلس ی در جهلان تشلیش بله حسلاب آوردد زیلرا ازنظلر

که عزم خود را بلر واردکلردن املور عامله و وبیعیلات در

معاصربودن او با خواجه نصیر ووسلی و فاصللۀ انلدک میلان

مقدمۀ مباحث کالمی خود جزم کرده است .اختصلاص دو

تاریخ وفات آنها و نیز با توجه به اینیه او شلاهرد خواجله در

قاعد نلسلت کتلاب قواعلدالمرام بله مباحلث منطقلی و

فلس ه و علوم عقلی و درعینحلال ،اسلتاد خواجله در فقله و

فلس ی ،هواه روشنی بر این مدعاست .قاعد اول مقدمات

علوم نقلی بوده است (امین1421 ،ق )197 :1 ،و نیز بله دلیل

منطقی است که مشتم بر چهلار رکلن و حلاوی مباحلث

شباهتهای ساختاری ،روشی و محتوایی میان قواعلد الملرام

مربوط به تصور و تصدیق ،حقیقت فیر و نظلر ،اقسلام و

ابنمیلثم بلا تجریلداالعتقاد خواجله ،نلاهزیر روش او را بایلد

شللرایت تعریللف ،حجللت و اسللتدالل و اقسللام آن اسللت

روش «کالم فلس ی» دانستد چنانیه خواجه نیز کالم خود را

(بحرانلللی .)32-3 :1386 ،قاعلللده دوم ،مشلللتم بلللر

با روش عقلی  -فلسل ی ارائله کلرد و بلیله بلا ولرح نلوینِ

وجودشناسی و مباحلث دهگانلۀ فلسل ی ازقبیل بلداهت

درانداخته در کتاب تجریداالعتقاد ،توانست عللم کلالم را بلر

وجود و عدم ،اشتراک معنوی وجلود ،زیلادت وجلود بلر

نظام فلس ۀ اسالمی مبتنی سازد .بر همین مبنا ،در ایلن بللش

ماهیت ،اشتراک ل ظی وجود ،اقسلام موجلودات ،مقلوالت

از نوشتار ،مهمترین شاخصههای روش کالم فلس ی با تأکیلد

عشر ،خواص واجل الوجلود ،خلواص ممیلنالوجلود و

بر آرای ابنمیثم تحلی میشود.

مباحث مربوط به معدوم است (همان.)54-35 :

.2-1تقدّموجودشناسیبرطرحمباحثکالمی 
ولرح مسللائ فلسل ی ازقبیل وبیعیللات و امللور عاملله و

ابنمیثم در این کتلاب ،بلرخاله روش مرسلوم کلالم
سنتی که بیشتر مبتنی بر ادلۀ نقلی و شیو جدلی بود ،تنهلا

مباحث مربوط به وجود و عدم ،جوهر و علرض ،جسلم و ...

به ورح و اثبات عقایلد و دفلاع از حلریم دیلن در مقابل

در مقدمۀ آثار کالمی ،ییی از شاخصههای مهلم روش کلالم

شبهات ملال ان ،بسنده نیردد بلیه بلا واردکلردن مباحلث

فلس ی شلناخته ملیشلود .از بلدو تأسلیش فلسل ۀ اسلالمی،

فلس ی در مقدمۀ اثر کالملی خلود ،بله تلدوین منطقلی و

مرسوم بوده است که مباحث هستیشناختیِ مربوط به وجلود

زیربنایی آموزه های اعتقادی و مبتنیساختن آنها بلر مبلانی

و ماهیت  -که معموالً در امور عامه یا الهیات بلالمعنی االعلم

محیم وجودشناسی پرداخت.

مطرح میشوند  -و نیز بحث از جلوهر و علرض و جسلم و
احیام آنها  -که در وبیعیات بررسی میشوند  -در آغاز کت

.2-2بهکارگیریقواعدحکمیومفاهیمفلسفیدر
اثباتمسائلکالمی

فلس ی ،با نلام مباحلث مقلدماتی و پلیشنیلاز بحلث الهیلات

ییی از شاخصههای روش کالم فلس ی که بله نلوعی

بلالمعنی االخللص ذکللر شللوند (رک :فللارابی54-51 :1381 ،د

وجه ممیّز این روش از سایر اسلوبهلای کالملی نیلز بله

ابنسینا)48-3 :1363 ،

شمار میآید ،بهره هیری از م اهیم ،اصلطالحات و قواعلد

ابنمیثم نیز که ازوریق خواجله نصلیر و آثلار فلسل ی

حیمی در اثبات و تبیین مسلائ اعتقلادی اسلت .در ایلن

حیمای مسلمان بلا مباحلث وجودشناسلی آشلنایی کامل

روش ،متیلم معموالً قواعلد و اصلطالحات فلسل ی را از

داشت ،به سبک مرسلوم آثلار فلسل ی و بلر سلیاق کتلاب

یک نظام متافیزییی خاص عاریت میهیرد که درخصوص

تجریداالعتقاد (رک :ووسی1407 ،ق )186-103 :به ورح

اسلوب کالمی ابنمیثم ،این نظلام هسلتیشلناختی را بایلد

مهدی هنجور

روششناسی «کالم فلس ی» در اندیشۀ ابنمیثم بحرانی
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متللأثر از مبللانی فلسل ی خواجلله نصللیر و حیمللت مشللا

دارد به علت غایید زیرا علت غایی ازنظر عقلی بلر دیگلر

دانست .در اینجا مهمترین و پُرکاربردترین اصلطالحات و

عل  ،مقدم اسلت ،هرچنلد در وجلود و در مقلام خلارج،

قواعد فلس ی ،بررسی و تحلی میشوند کله ابلنمیلثم در

م خر باشد» (بحرانی ،1388 ،ج  .)266 :1این همان قاعد

تبیین مسائ کالمی از آنها بهره برده است.

معللروه فلس ل ی «تقللدم علللت غللایی» اسللت (شللیرازی،
1410ق ،ج  )276 :1کلله وبللق آن حیمللا معتقدنللد علللت

الف)اصلعلیت:
ییی از مسائ تمایزدهند کالم فلس ی از کالم سلنتی

غایی به حس

ماهیت ،علت فاعلی برای فاعلیت فاعل و

وجلود ،معللول آن اسلت «عللۀ فاعل بِماهیّتاهلا

(غیرفلس ی) ،اص علیت استد زیرا برخی متیلمان سلنتی

به حس

اساساً منیر اص علیتاند (رازی593 :1990 ،د غزالی:1994 ،

معلول لۀل ل لهُ بِیننّیاتاهللا» (سللبزواری .)119 :1348 ،ابللنمی لثم

 )188-185و بیشتر آنها از این قاعد فلس ی در اثبات مسلائ

همچنین در جای دیگر ضمن اشاره به عل اربعلۀ فلسل ی

کالمی است اده نیردهاندد درحالیکه ابنمیثم همچلون فالسل ه

 -علت فاعلی ،غایی ،صوری و قابلی  -بلر اصل تقلدّم و

به اص علیت اعتقاد داشته و در تبیین مقاصد شریعت از ایلن

برتری علت غایی بر سایر عل تأکید ورزیده کله «در بلین
غایی بهترین سب

اسلتد بله دلیل

قاعد فلس ی بهره برده استد بلرای مثلال ،در مسل لۀ کالملی

اسباب یادشده ،سب

ابطال احباط و اجتملاع اسلتحقاق ثلواب و عقلاب ،از قاعلد

رابطۀ علی و معلولی ( »...بحرانی ،1388 ،ج .)93 :1

فلس ی علیت است اده میکنلد و ملیهویلد «بقلا عللت تامله

او در همان خطبۀ نلسلت ،در شلرح کلالم حضلرت

مستلزم بقا معلول استد درحالیکله ایملان قبل از معصلیت

دربار خلقت انسان که فرمود « جمَدَها حتّی استَمسَکَ »...

اسلت بقلا معللول بعلد از ارتیلاب

از این قاعده فلس ی ملدد ملیجویلد و ملیهویلد «عللت

باقی است .پش واجل

نسبتدادن مللوقات به مدبّر حییم به این دلی است کله

معصیت» (بحرانی.)254 :1386 ،
ابنمیثم در جای دیگر در ردّ دالیل متیلملان اشلعری

او مسبّ االسباب و نلستین علّت است ،وهرنه در سلسلۀ

مبنی بر رؤیت خدای تعالی از اص علیلت و اصلطالحات

علت و معلول وبیعی ،حرارت ،ماده را مسلتعدّ حرکلت و

فلس ی علت تامه و ناقصه بهلره هرفتله و بلر ایلن قاعلده

برودت ،زمینۀ رشد خلقت و رووبت ،شی پ یری اجسلام

تأکید ورزیده است که «عدم محال است که علت یا جلز

و یبوست ،استواری و استحیام شی را بله صلورتهلای
نزدیک سب

علت باشد» (همان.)108 :
افزون بر این ،او در بیان خواص واج بال ات ازقبیل

میشود» (همان.)385 :

بنابراین چنانیه پیداست ابنمیثم در مس لۀ علیت ،ر ی

ذات خدا و عینیت وجود و ماهیلت

متیلمان و عارفان را نو یرفته و آشیارا بله شلیو فالسل ه

بر ماهیت او) بله

هراییده است .اتلاذ چنین موضعی در باب مسائ کالملی،

قاعد فلس ی علیت ،تمسّک جسته است (همان.)49-48 :

شاهدی هویا بر کاربست روش حایمی و جانبلداری او از

بساوت و عدم ترکّ

در حق تعالی (ن ی زیادت وجود واج

او همچنین در شرح و ت سلیر کلالم املام عللی(ع) در

شیو کالم فلس ی است.

نلستین خطبۀ نهی البالغه که فرمود «اوّلُ الدّین معرفتُه» از

ب)مالکحاجتبهعلت :

اص علیت است اده میکند و احتمال میدهد مراد حضرت

از دیرباز این مس له برای اندیشمندان مطرح بلوده کله

معرفلت نباشلد

چرا ممینالوجلود محتلاج عللت اسلت .بیشلتر متیلملان

«بلیه مراد ،معرفت تام و توحید کلاملی اسلت کله غایلت

مسلمان با روییرد کالم سنتی (غیرفلسل ی)« ،حلدو » را

سلوک اسلتد بنلابراین مقصلود از

مالک نیازمندی به م ثر میدانند (رک :ایجی ،1370 ،ج :3

اول الدین ،اول بودن در عق است ،و ایلن سللن اشلاره

135د رازی243 :1378 ،د وبرسللللللی35-34 :4 ،1371 ،د

از این عبارت ،اولین و نازلتلرین مراتل
عارفان و نهایت مرات
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شللهید اول271 :1380 ،د سللیوری1405 ،ق69-67 :د عبیللدلی،

علت باشد ،تأخر شئ از خودش به چندمرتبه الزم میآیلد

91 :1381د بغلللدادی2003 ،م60 :د مجلسللللی1404 ،ق233 :د

که آن محال است» (هملان .)53 :ابلنمیلثم از ایلن قاعلد

ماتریدی1995 ،م)46-45 :د با ایلن ت لاوت کله کسلانی چلون

فلسل ی در اثبلات وجللود خلدا (هملان )85-81 :و تبیللین

ابوهاشم جبائی ،مناط احتیلاج را «حلدو » بله تنهلایی (حللی،

ص ات الهی بلهویلژه ن لی زیلادت صل ات بلر ذات خلدا

1413ق )53 :و ابوالحسین بصری معتزلی مالک نیاز به مل ثر را

(همان )144 :بهره برده است.

از هر دو یعنی «حدو و امیلان» (ایجلی ،1370 ،ج :3

مرک

ج)نیازدائمیممکنبهعلتدرحدوثوبقا 

 )160و متیلمان اشعری ،مناط را «امیلان بله شلرط حلدو »

ییی دیگر از قواعد فلس ی که ابنمیثم در اثلر کالملی

دانستهانلد (سلیوری1405 ،ق156 :د ایجلی ،1370 ،ج .)490 :1

خللود (قواعللدالمرام) بللرای تبیللین مسللائ اعتقللادی بللدان

درمقاب  ،حیما و فیلسلوفان مسللمان ،منلاط نیلاز بله عللت را

تمسّک جسته ،قاعد احتیاج مسلتمر ممیلن بله عللت در

«امیان» دانستهاندد با این ت اوت که ابنسینا و پیروان مشلائی او،

وجود استد البته بدیهی است کسانی چلون ابلنمیلثم کله

این مالک را هاهی «امیان ذاتی» دانستهانلد (ابلنسلینا1404 ،ق:

مناط نیاز ممین به علت را امیان میدانند ،ناهزیر از قبول

176-177د ابللنسللینا )38 :1363 ،و هللاهی از آن بللا «وجللوب

و اذعان به این حقیقتاند که ممین در ذاتلش هلیچهونله

غیللری» یللاد ملیکننللد (ابللنسللینا )98-97 :1375 ،و مالصللدرا

اقتضائی ندارد و به تعبیر دقیق او «علت حاجت ممین بله

اصالت وجود ابتیاری خود ،مناط احتیلاج بله عللت را

م ثر مطلقاً الزم است» (همان .)53 :به هملین دلیل اسلت

براسا

«امیان فقری» دانسته است (شیرازی1410 ،ق ،ج .)253 :3
این درحالی است که ابنمیلثم بلهصلراحت از موضلش

کلله ازنظللر فالس ل ه و متیلمللان در روش فلس ل ی ،میللان
حدو

و بقا در نیاز به علت فرقلی نیسلت .چنانیله ایلن

متیلمان سنتی عدول کرده و به تبش فالس ه ،مناط احتیلاج

مطل

در آثار ابنسینا و صدرالمتأالهین با بیانلات ملتللف

به عللت را «امیلان ذاتلیِ» رایلی در روش کلالم فلسل ی

تأکید شده که معللول دائملاً محتلاج بله عللت اسلت « نَّ

دانسته است .به عقیده او ،چون ممین ،دو وره وجلود و

المعلول یَحتاج إلل مُ یلده الوجلود دائملاَ سلرمداَ ملا دامَ

عدمش نسبت به او مسلاوی اسلت ،پلش ضلرورتاً محلال

موجللوداً» (ابللنس لینا263 :1363 ،د 1404ق )180-178 :و

است که ییی از دو وره آن بر وره دیگر ترجیو یابلد،

ممین در هر آنی به موجِد قدیم بلیه به محلدا

نیازمنلد

مگر بهواسطۀ مرجحی خارج از ذات ممیند بنابراین علت

اسلت (شلیرازی1410 ،ق ،ج 218 :1د هملان ،ج .)349 :6

نیاز ممین به م ثر همان امیلان اوسلت (بحرانلی:1386 ،

این درحالی است که بیشتر متیلمان با روییرد کالم سنتی

 .)52او برای اثبات مدعای خود دو دلی اقامه کرده استد

(غیرفلس ی) به دلی آشنایی نداشلتن بلا قواعلد حیملی و

«دلی اول :هرزمان که ما تساوی دو وره ممین را تصور

مسللائ فلسلل ی و شللاید بلله اقتضللای روش غیرفلسلل ی

کنیم ،عق از آن جهت به نیاز ممین به مرجّو در رجحان

اخ شده ،میان حدو

و بقا فرق ه اشتهاند و ممین را در

ییی از دووره بر دیگری بدون توجه به چیز دیگر حیم

بقا بینیاز از م ثر دانسته اند و برخی از آنها تا آنجلا پلیش

میکند .و این حیم داللت ملیکنلد بلر اینیله امیلان بله

رفتهاند که با جسارت مدعی شدهاند «اهر بر خداوند علدم

واسطۀ تساوی ،در اقتضای نیاز به م ثر کافی اسلت .دلیل

جائز بود ،عدم او لطمهای بله بقلای علالم نملیزد!» (رک:

دوم :حدو  ،یک کی یت در وجود و متأخر از آن است و

رازی1407 ،ق ،ج .)215 :1

خود وجود ،متأخر از ایجاد است کله آن ایجلاد متلأخر از

امللا ابللنمی لثم بللا اخ ل روش فلس ل ی و بهللرههیللری از

حاجت به ایجاد که متأخر از علتش و از جز عللتش و از

دستاوردهای حیما به این بلاور رسلید کله ممیلن دائملاً در

علت یا جز علت یا شرط

حدو و بقا نیازمند علت اسلت .او بلا ولرح شلبههای  -در

شروش است .پش اهر حدو
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ذوحدین که مبتنی بر مغالطه ایهام حصلر اسلت -

در باب تقدّم اولویت بر وجود ،موضش میهیرد و در پاسخ

این مس لۀ فلس ی را تبیین کلرده اسلت «ممیلن اسلت ه تله

به آنها میهوید «اولویت در ایجاد معلول یا ک ایت میکند

شود :این نظریه باو استد چون نیاز ممین در بقا بله مل ثر،

یا ک ایت نمیکندد اهر ک ایت نیند ،آن اولویت نسبت بله

یا در همان وجود حاد است یا در امر جدیلد .در صلورت

ذات ممین رجحلانی نلدارد و درنتیجله ،ممیلن موجلود

نلست ،تحصی حاص است و در صورت دوم ،تأثیر در بقلا

نمیشود .اهر اولویلت کلافی اسلت یلا نقلیر آن را منلش

نیست» .پاسخ ابنمیثم به اشیال این است که نیلاز ممیلن بله

میکند یا نمیکند .اهلر نقلیر را منلش کنلد یلک ولره،

م ثر نه در وجود حاد است و نه در امر جدید ،بلیه در بقلا

واج

و وره دیگر ،ممتنش خواهد بود و اهر منلش نینلد،

و استمرار وجود حاد است (بحرانی.)54-53 :1386 ،

اولویت برای تحقّلق معللول ،کلافی نلواهلد بلود .و ایلن

د)قاعدهضرورتیاوجوبسابق :
لَم یوجَد» یلا بله

فالس ه وبق قاعد «الشئ مالَم یجِ

خاله فرض استد چون در آغاز فرض شد اولویت برای
رجحان وجود ممین ،کافی است» (بحرانی.)52 :1386 ،

بغیلره لَلم یوجَلد»

افزون بر آنچه ه ته شد قواعد و اصلطالحات فلسل ی

(شیرازی1410 ،ق ،ج  )221 :1معتقدند ممین تا از ناحیلۀ

زیادی ازقبی  :امیان ذاتی (همان 110 ،74 :و  )138امیلان

علت به درجه وجوب و ضرورت نرسد ،موجود نمیشود.

وقوعی و امتناع ذاتی (همان ،)227 :دور و تسلس فلس ی

ابنسینا به ت صی از این قاعلده در بیشلتر آثلارش سللن

(همان 275 ،158 ،82 ،75 ،72 ،49 ،11 :و  )276تشلییک

ه ته و در الهیات نجات ،فصلی را به این بحث اختصاص

وجللود (همللان 50 ،40 ،39 :و  ،)51علیللت و علللت تاملله

داده است (ابنسینا.)226 :1364 ،

(همللان 108 ،88 ،84 :و  ،)254هیللوال و صللورت (همللان:

تعبیر دقیقتلر «الممیلنُ ملا لَلم یَجِل

صدرالمتألهین نیز در مواضش ملتلف اس ار به ایلن قاعلده

 74 ،58 ،47و  ،)79واجلل الوجللود (همللان58 ،49 ،13 :

تمسک کرده است و در اثبات مسلائ کالملی ازقبیل امتنلاع

و )70و امثال آن در البلهالی آثلار و اندیشلههلای کالملی

علم به مللوقات بدون علم به سب

آنها (شلیرازی1410 ،ق،

ج  ،)397 :3در تقریر ییی از براهین اثبات خدا که مبتنلی بلر
ابطللال دور و تسلسل نیسللت (همللان ،ج  )36 :6و در تبیللین

ابنمیثم به چشم میخورد.
.2-3کاربستبرهاندرتبیینمسائلکالمی 
در میات

کالم سنتی با روییرد غیرفلسل ی ،از شلیو

ص ات الهی بهویژه قدرت خدا و ردّ نظلر اشلاعره دربلار آن

مرسللوم در تبیللین مسللائ اعتقللادی یعنللی روش نقلللی و

(همان )321:از این قاعده سود جسته است.

استدالل جدلی است اده می شلودد درحلالیکله در ه تملان

اما متیلمان با این تصور که وجوب و ضرورت ممیلن،

کالم فلس ی ،تغییر در روش استدالل و اخ شیو برهلانی

اختیار میکند ،این قاعده را رد کرده و بله

منطقی در اثبات مدعیات کالمی دیده میشود .در

از فاع م ثر سل

و قیا

جای آن قائ شدهاند به اینیه آنچه م ثر (علت موجِده) به اثر

میان متیلمان امامیه ،نقش ابنمیثم بحرانی در بلهکلارهیری

(معلول) میبلشد« ،اولویلت» اسلت نله ضلرورت (خ لری،

روش برهللانی و پایبنللدی بلله اسللتدالل در تبیللین اصللول

33-31 :1382د ت تللللللازانی ،1370 ،ج 495-492 :1د رازی،

اعتقادی در راستای فلس یشلدن کلالم امامیله ،برجسلته و

1407ق ،ج 124 :1د نراقللللی1423 ،ق25-13 :د الهیجللللی،

بااهیمللت اسللت .در اینجللا بلله اقتضللای بحللث ،برخللی از

37-36 :1372د الهیجی ،بیتلا ،ج 91-90 :1د ایجلی،1370 ،

مهمترین موارد کاربرد استدالل و قیا

برهانی در اندیشلۀ

ج 139-138 :3د نراقی1423 ،ق.)30-27 :

کالمی ابنمیثم بررسی میشوند.

این درحالی است که ابنمیثم با رهیافت فلس ی خود،
ضمن پ یرش قاعد عقلی حیما ،در مقاب ر ی متیلملان

الف)استفادهازبرهاندراثباتوجودخدا 
ابنمیثم در کتاب قواعدالمرام بله شلیو برهلانی از دو
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وریللق اسللتدالل براسللا

«امیللان» و اسللتدالل از راه

«حدو » وجود صانش را اثبات کرده است .تقریلر فلسل ی

حاد

به علت ،بهواسلطۀ «امیلان» بلرای حلاد

بلدیهی

است» (همان.)89-88 :

او از برهان امیان و وجوب چنین است :صانش علالم اهلر

ابن میثم در شرح نهی البالغه ازوریلق برهلان مشلهور

واج بال ات باشد که همان مطلوب ماست و اهلر ممیلن

«صدیقین» که از ابتیارات ابنسینا شناخته ملیشلود (رک:

ذاتی باشد ،به م ثر نیازمند اسلت .پلش مل ثر او یلا خلود

ابنسینا )102 :1375 ،برای اثبات وجود خدا بهلره بلرده و

اوست که این باو است ،به جهت امتنلاع تقلدم شلئ بلر

آن را «افض براهین و روش اهل ادیلان» خوانلده اسلت

خودش یا م ثر غیر اوست که آن نیلز اهلر ممیلنبالل ات

(بحرانی1420 ،ق ،ج )128 :2د زیرا به عقید او «اسلتدالل

باشد ،به جهت امتناع دور و تسلس باو اسلتد بنلابراین

علللت بللر معلللول بللرای حصللول یقللین ،شایسللتهتللرین

بال ات وجود دارد (رک :بحرانلی.)84-82 :1386 ،

برهانهاستد زیرا علم به عللت مسلتلزم عللم بله معللول

واج

او تقریللر سللادهتللری از ایللن برهللان نیللز در قالل

معین است ،به خاله دیگر براهین» (همان .)129 :ابنمیثم

قیللا

اسللتثنایی متصللله ارائلله کللرده اسللت کلله بللدین شللرح،

همچون مالصدرا (شیرازی1410 ،ق ،ج  )26 :6آیه شری ه

صورتبندی میشود:

«اوَ لم ییفا بربّک نه علیَ ک ِّ شیئ شهید» (فصللت)53 :

اهر در عالم هستی ،موجود واج

بالل اتی نباشلد کله

را اشاره به برهان صدیقین می داند که وبق آن از خلدا بلر

سلسلۀ موجودات ممین به او منتهی شود ،پلش تلکتلک

وجود هر چیزی استدالل میشود ،نه اینیه اشلیا را دلیل

موجودات و مجموع آنها ممین خواهند بود.

بر وجود او قرار دهندد زیرا او از هر چیزی آشیارتر است
و اهر خ ایی برای اوست به دلی شلدت ظهلورش اسلت

اما تالی ،باو است .پش مقلدم هلم در بطلالن ،مثل
تالی است (بنابراین در عالم هستی ،واج بالل ات وجلود

(بحرانی1420 ،ق ،ج  .)129 :2او چهار تقریر هونلاهون از

دارد) (همان.)85 :

برهان صدیقین ذی خطبه  151نهیالبالغه ارائه کرده است

ابنمیلثم اهرچله در اثبلات واجل

تعلالی بله بلراهین

(همان :ج  )215 :3که ذکر آن در این نوشتار نمیهنجد.

فلسل ی حیمللا بسللنده نیللرده و بلله اسللتداللهللای سللایر
متیلمان نظیر برهان حدو

ب)روشاستداللیدراثباتتوحیدویگانگیخدا 

نیز تمسک کرده است ،شلیو

ابنمیثم با شیو فلسل ی خلود بلرای اثبلات توحیلد و

اسللتداللی او ازوریللق «حللاد بللودن ذوات» بلله لحللاظ

وحدت واج

تعالی ،دو برهان فلس ی اقامه کلرده اسلت.

روششناسی ،ممتاز و بااهمیت استد زیرا او برخاله نظر

ییی از آنها برهان «تعیّن» است که البته پیش از او ،ابنسینا

را

در آثار فلس ی خود مطرح کلرده اسلت (ابلنسلینا:1363 ،

بدیهی و بینیاز از دلی ندانسته و برای اثبلات مقدملۀ اول

350-349د ابنسینا )99 :1375 ،شیو استدالل ابنمیلثم در

است) و مقدملۀ دوم (هلر حلادثی ،محلداثی

برهان تعیّن بدین شرح است «تعیّن واج الوجود اهلر بله

دارد) ،استدالل اقامه کرده است .ایلن درحلالی اسلت کله

خاور وجوب وجودش باشد ،هرکجا واج الوجود صدق

متیلمان در روییرد سنتی (غیرفلسل ی) ،مقلدمات برهلان

کند ،آن تعین نیز صدق میکند .پش واج الوجلود هملان

را بدیهی و بینیاز از استدالل تلقی کردهاند .افزون

واحد متعلیّن اسلت و اهلر تعلین او بلرای غیلر آن اسلت

بر این ،مبنای متیلمان در مناط نیاز بله مل ثر را در تقریلر

وجودش معلول آن غیر بوده و ممین اسلت .ایلن خللف

برهان ،نقد میکند و به تأسی از فالس ه میهوید «حلدو

است» (بحرانلی .)142 :1386 ،او در برهلان «اشلتراک دو

متیلمان در روییرد غیرفلس ی ،مقدمات برهان حدو
(عالم حاد

حدو

صالحیت ندارد علت حاجت و نه جزئی از علت حاجلت

واج

و نه شروی برای علت حاجت به علت باشدد بنابراین نیاز

متصله و با میانیسم استنتاج منطقی «رفش تلالی» بله ابطلال

در وجوب وجود» در قالل

یلک قیلا

اسلتثنایی
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انگار شرک و تعدد واج

است (همان.)185 :

پرداخته است:

اهر در هسلتی دو واجل الوجلود باشلد ،در وجلوب
وجود با هم مشترکاندد آن معنلای مشلترک یلا علین ذات
آنهاست یا جز ذات یا خارج از ذات آنها.

استداللگرویدراثباتامامت 

د)
ابنمیثم در اثبات ضرورت نص

املام از جانل

خلدا

نیز به روش استدالل برهانی پایبند است .او برهان خود را

هر سه فرضِ تالی ،محال و باو است .پش مقدم نیز
باو ل خواهللد بللودد بنللابراین در عللالم هسللتی جللز یللک
واج الوجود تحقق ندارد (همان.)142 :

در قال

قیا

اقترانی شی اول ،با رعایت شرایت استنتاج

منطقی تنظیم و اقامه کرده است (همان.)271 :
استداللهروی ابنمیلثم در مباحلث اماملت تلا جلایی

ج)کاربستبرهانفالسفهدراثباتنبوت 

است که حتی برای اثبات هر یک از مقدمات قیلا

متیلمان در روییلرد غیرفلسل ی بیشلتر بلرای اثبلات

نیز برهان اقامه کرده و در پاسلخ بله اشلیاالت و شلبهات

ضرورت نبوت از قاعد «حُسلن و قلبو عقللی» و قاعلد

مطرحشده در این باره نیز شیو اسلتداللی را پلیش هرفتله

«لطف» بهره جسته اند (رک :ووسلی1407 ،ق213-211 :د

است (همان.)273-271 :

خلود

حلی1413 ،ق)349-346 :د درحالیکه فیلسلوفان ازوریلق

عالوه بر ایلن ،در تبیلین عللت وجلود املام و مسل لۀ

اجتماعیبودن انسان و نیاز جامعه به قانون الهی و مجلری

عصمت ،از روش استدالل و قیلا

برهلانی بهلره جسلته

معصللوم ،ضللرورت وحللی و نبللوت را اثبللات کللردهانللد

است .برهان نلست او بر اثبات معصومبودن امام در قال

(ابنسینا443-441 :1363 ،د شیرازی.)361-359 :1346 ،

یک قیا

استثنایی متصله ،تنظیم شده است که مبتنلی بلر

ابنمیثم نیز در اثبات این آموز کالمی از شیو برهلانی

قاعد فلس ی استحاله تسلس بوده و با رفش تالی ،ملدعا را

فیلسوفان تبعیت کلرده اسلت .او بلا تأسلی از ابلنسلینا و

اثبات کرده است .او بهنحو شروی لزومی استدالل میکنلد

فیلسوفان مسلمان که حیمت و عنایت خداونلد را ملالک

اهر امام معصوم نباشد ،وجوب اثبات ائمه ،نهایتی ندارد و

ضرورت نبوت قرار داده اند ،معتقد است خلدای حییملی

به تسلس منجر خواهد شد و چون تالی باو است ،پلش

که از رویاندن مو بر مژهها و ابروان او  -که چنلدان بلرای

مقدم نیز باو خواهد بود (همان.)275 :

بقای زندهی و اصلالح حلالش ضلروری نیسلت  -غافل

دومین دلی اقامه شد ابن میثم برای اثبات عصمت امام

نبوده ،چگونه ممین است از چنین مس لۀ مهمی ،غ لت و

مبتنی بر مس لۀ جاودانگی اسالم و لزوم ح لظ شلریعت از

بشر را از وجود انبیا محروم کنلد (بحرانلی.)186 :1386 ،

تغییر و تحریف است که در قالل

اقترانلی حمللی

روش ابنمیثم در اثبات ضرورت وجود نبی ،اقاملۀ برهلان

ارائه شده است (رک :همان.)277-276 :

فالس ه در قال

یک قیا

اقترانلی حمللی از نلوع شلی

اول به شرح زیر است:

قیلا

هـ)کاربستبرهاندراثباتمعادومباحثمربوط
بهآن 

وجود پیامبر برای استمرار و بقای نوع انسان و اصالح
معاش و معاد او ضروری است (صغری).

اهرچه موضلش ابلنمیلثم در پلارهای از مبلانی معادشناسلی
ازقبی حقیقت انسان ،مسل لۀ تجلرّد ن لش و برخلی مقلدمات

هرچه برای ح ظ بقای انسان و اصالح دنیلا و آخلرت

براهین معاد مانند مس لۀ جوهر فلرد و امیلان خلا بلا مواضلش

اسللت

فالس ه هملوانی ندارد ،به لحاظ روششناختی از ایلن ویژهلی

او ضللروری باشللد ،ازنظللر حیمللتاله لی ،واج ل
(کبری).

نتیجه :پش وجود پیامبر از جهت حیمت الهی ،واج

و شاخصۀ کالم فلس ی برخلوردار اسلت کله در فراینلد اثبلات
دعاوی دینی مربوط به معاد همواره بر برهان و استدالل قیاسلی
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مبتنی باشد و حتی در ردّ دالی منیلران معلاد جسلمانی نیلز از
این شیوه برهانی دست برندارد (رک :همان.)222-217 :
استدالل منطقی او برای اثبات معاد جسمانی در قالل
یک قیا

استثنایی متصله تنظیم شده اسلت کله بله دلیل

(یعنی منش عقلی داشته باشد).
 )2احتمال تأوی  ،معقول باشد.
او براسا

همین ضابطه ،در نقد تأوی کننلدهان ادللۀ

نقلی معاد جسمانی میهوید «تأوی مربوط به زمانی است

آشنایی و پایبندی به قواعد و ضوابت منطقلی اسلتنتاج ،بله

که حم بر ظاهر آیات جائز نباشدد همانوور که در آیاتی

وریق «رفش تالی» مدعا را اثبات کرده است (همان.)224 :

که ظاهرش اشاره به جسمیت خالق دارد ،ات لاق ملیافتلدد

ابنمیثم از همین شلیو برهلانی در اثبلات بسلیاری از

ولی اهر حم بر ظاهر آیات جائز باشلد ،چنانچله دربلار

مسائ فلس ی  -کالملیِ مربلوط بله آخلرت بهلره جسلته

معاد جسلمانی چنلین اسلت ،معنلای ظلاهری بلر تأویل

استد مانند مس لۀ امتناع اعاده معدوم (هملان،)226-225 :

اولویت دارد .بهعالوه قائ شدن به تأویل زملانی ،ممیلن

خلرق و التیللام افللالک (هملان ،)228-227 :اتحللاد نللوعی

است احتمال آن مطرح باشد» (بحرانی.)223 :1386 ،

ن ش (هملان،)234 :

ابنمیثم در معناشناسی اسما و ص ات الهی نیز هملین

انسان در معاد (همان ،)233 :حدو

بطالن تناسخ (همان ،)235 :استحقاق ثواب مطیش و عقاب

ضابطۀ عقلی را برای تأوی ظواهر اخبار معتبر ملیدانلد و

عاصی (همان ،)250-244 :مس لۀ ع و و شل اعت (هملان:

میهوید «عق نمیتواند بو یرد معنلای سلمش و بصلر بلر

 )258-251و وجوب توبه (همان.)261-26 :

ظواهر قرآن جاری شود ،پش الزم است تأویل شلوند بله

.4-2تأکیدبرعقالنیتدرروشبهجایتعبّد

علم» (همان)129 :د بنابراین اخ تأوی بلهمثابلۀ روش در

از دیگر شاخصه های مهم شلیو کلالم فلسل ی ،غلبلۀ

فهم مقاصد کالمی ،در نگاه ابنمیثم ،مبتنی بلر عقالنیلت و

عقالنیت بر تعبّد و روش نقلی و جدلی در تبیین ملدعیات

ضابطۀ عقلی است.

کالمی است .این ویژهی بر پلیشفلرض معرفلتشلناختیِ

ییللی دیگللر از مواضللش بیللانکننللده دربللار شللاخص

«استقالل و حجیت عق » در استنباط معاره دینی اسلتوار

عقالنیت روش ابنمیثم در تبیین مقاصد شلریعت ،موضلش

است .با تأم در اندیشه و روش ابنمیثم روشن ملیشلود

تعارض عق و نق و راه برونرفت از آن اسلتد زیلرا در

منظومۀ کالمی او نه همچون کالم اشاعره و اهل حلدیث،

میان مباحث روششناختی مربوط به عق  ،مبحث تعارض

متیّی به نق است (رک :شهرستانی ،1364 ،ج  )105 :1و نله

عقلل و نقلل در تللاریخ علللم کللالم از اهمیللت ویللژهای

بسان کالم معتزله ،مبتنی بر جدل و جدال عقلی (همان)104 :

برخوردار بوده و از مسائ مهمی است که در وول قلرون

و نلله ماننللد کللالم اسللماعیلی و صللوفیانه ،قللائم بلله تأویل و

متمادی میان متیلمان و روش علمی آنهلا محل بحلث و

بلاونهلروی اسلت (رک :نلوبلتی1355 ،ق ،)76-72 :روش

نزاع بوده است (رک :بحرانی ،1405 ،ج .)125 :1

کالمی او عقالنی و حتی کاربرد سایر روشها  -نقلی ،جلدلی

از نمودهای بارز عقالنیت در روش ابنمیلثم ،وجلوب

و تأویلی  -منوط به ارائلۀ معیلار و ضلابطۀ عقللی و متلأثر از

تقدیم و ترجیو عق بر نق  ،در مواضش تعارض احتملالی

عقالنیت روشی اوست .توضیو اینیه «ابنمیثم بلرای اسلت اده

ادلّه عقلی و نقللی اسلت (بحرانلی1417 ،ق)195 :د زیلرا

از هر یک از روشهلای نقللی و جلدلی و تلأویلی بله بیلان

«نق براسا

عق به اثبات رسیده و اهر کسی نقل را بلر

ضابطه پرداخته و از این رهگ ر به تحیلیم موضلش عقالنیلت

عق مقدم بدارد ،پایه و اسا

خود پرداختله اسلت» (بهشلتی)12 :1386 ،د بلرای نمونله ،او

کرده و درواقش نق را نیز نقلر کلرده اسلت کله خلاله

ضابطۀ تأوی را تحقق دو امر میداند:

فرض اوسلت» (هملان .)132 :بله بیلان دیگلر ،اهلر عقل

 )1حم کالم بلر معنلای ظلاهری ،عقلالً روا نباشلد

نق را که عق باشد ،نقر

اعتمادپ یر نباشد ،هم عق از اعتبلار سلاقت اسلت و هلم
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شریعت و نق بیاعتبار میشود.

و عقالنیت در روش است ،ابنمیثم همچون فالس ه معتقد

به همین دلی او از کاربست «تأوی » بلهمثابلۀ روش و

است عق در تشلیص حُسن و قبو بسیاری از افعال الهی

راهیار عقلی برای رفش تعارض میان عق و نق در موارد

و افعال بندهان ،مستق بوده است و احتیلاج و اسلتناد بله

ملتلف بهره برده استد به ووریکه اینگونله عقالنیلت در

شرع و نق نداردد مانند حُسن صداقت و ردّ امانت و قُلبو

روش او بهخوبی نمایان اسلت (رک :بحرانلی،98 :1386 ،

دروغ و خیانت و تیلیفا غیرمقدور کله عللم بله آنهلا بله

 .)290، 250 ،232 ،223 ،129 ،99او تصلللریو مللیکنلللد

حیم عق معلوم است و در تشلیص حُسلن و قلبو ایلن

«هرهاه عق و نق تعارض پیدا کنند یلا بله هلر دو عمل

امور ،نیازی به شرع نیست (همان.)155-148 :

میکنیم و آن جمش بین نقیضین اسلت یلا هلر دو را کنلار

افللزون بللر ایللن ،نیتللۀ درخللور تأم ل و یللادآوری در

میه اریم و آن رفش نقیضین اسلت ،یلا نقل را بلر عقل

روششناس لی کالمللی ابللنمی لثم ،روییللرد اعتللدالی او بلله

ترجیو میدهیم که آن هم باو استد چون نق  ،فلرع بلر

عقالنیت و خردهرایی استد به این معنا که شلیو کالملی

عق است .پش اهر عق را به دلی تصریو نقل تیل ی

او از نوع عق هرایی افراوی نیست که عقل را در جایگلاه

عق و نق با هلم منجلر ملیشلود .پلش

بسیار رفیعی قرار داده و حتی در «مسند خدایی» (بلاربور،

ترجیو عق بر نق  ،متعین و ثابت میشود و بعد از آن یلا

 )77 :1374نشانده و با وجلود عقل  ،نیلازی بله شلریعت

نق را تأوی میکنیم یا علم آن را به خدای تعالی ت ویر

وحیانی و ادله نقلی ندیده اسلت (رک :زکریلای رازی:1378 ،

میکنیم» (بحرانی .)98 :1386 ،او در جلای دیگلر از آثلار

18د قبادیلللانی213 :1363 ،د معلللرّی1988 ،م ،ج .)1269 :3

خود ،ضمن بیان ضلابطۀ اسلت اده از ادللۀ نقللی در تبیلین

روش بحرانی از شیو عقل سلتیزی نلصهرایلان نیلز فاصللۀ

مسائ کالمی ،تقدّم نق بر عقل و فطلرت را  -بله دلیل

زیادی داردد زیرا برخاله اخباریان که منیر اجتهاد و وجوب

ابتنا تصدیق انبیا بر شلناخت عقللی و فطلری  -مسلتلزم

عقلی معرفت به خدا هسلتند (اسلترآبادی 29 :1266 ،و )202

«دور» دانسته است (بحرانی ،1388 ،ج .)265 :1

و بهصراحت از «انسداد باب عقل » (مجلسلی1404 ،ق ،ج :2

کنیم ،به تی ی

برخاله متیلملان اشلعری کله بله وجلوب نقللی و

 )314و نهی از اعتماد به عقول ناقص خلود در فهلم مقاصلد

شرعی ت یر برای شناخت خداوند قائ انلد (رازی:1378 ،

شریعت سلن میهویند (مجلسی1409 ،ق ،)17 :ابنمیلثم در

58د ایجللللی ،1370 ،ج 251 :1د ت تللللازانی ،1370 ،ج :1

روش کالمی خلود بله «اسلتقالل عقل در ادراک» (بحرانلی،

 ،)262ابنمیثم ضمن اعتقلاد بله وجلوب عقللی ت یلر در

 )32 :1386و وجللوب عقلللی معرفللت بلله خللدا قائل اسللت

معرفت خدا ،از نظریۀ تقدم نق بر عق در مسائ اعتقادی

(همللان )16 :و نیللز بلله حجیللت نقلل و حقانیللت اقللوال

ازقبی توحید و خداشناسی انتقاد کرده اسلت «املا دربلار

معصومین(ع) باور دارد (همان.)209 :

قول معصلومین ملیهلوییم :شلناخت خلدا ازوریلق قلول

او در کنار براهین عقلی محر  -که از مقلدمات تماملاً

معصللومین امیللان نللداردد زیللرا علللم بلله حجیللت قللول

عقلی ترکی

میشود  -دو هونۀ دیگلر از ادلّله یعنلی «ادللۀ

معصوم(ع) توقف دارد بر اینیه خدا شناخته شود ،پش اهر

سمعی و نقلی محر» و «ادلۀ مرکل

معرفت خدا از راه قول معصوم به دسلت آیلد ،دور پلیش

نیز با حصول شرایت خاص ،م ید یقین میداند (همان.)31 :

میآید» (بحرانی.)21 :1386 ،
افزون بر اینها و نمونههای بلیشلمار دیگلر در کتلاب
قواعدالمرام و شرح نهیالبالغه که بیانکنند حجیت عقل

از عقللی و نقللی» را

بلله همللین دلی ل بللاوجود عقالنیللت در روش کالمللی
ابن میثم ،این نیته را نیز نباید از نظر دور داشت که تأکیلد
و پایبندی او به عق فلس ی و اعتماد به قواعلد حیملی و
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براهین منطقی در استنباط و اثبات مدعیات دینی ،به معنای

(غافر55 :د ضحی )5 :و اخبلار معصلومین(ع) تییله کلرده

اعتقاد او به عصلمت و اسلتقالل تلامّ عقل در فهلم تملام

اسللت (بحرانللی .)258-257 :1386 ،او بللا تمللام ارزش و

حقایق و اسرار شریعت نیستد بلیه این متیلم شلیعی ،از

احترامی که برای عق و فرآوردههای عقلی قائ است ،آن

کاستیها و محدودیتهلای عقل غافل نبلوده و آن را از

را از درک ذات خدا وحقیقت اسما و ص ات الهی علاجز

ورود به برخی از ساحت ها باز میداردد همانهونه که بیان

میداند (همان .)104-103 :در همین زمینله در شلرح خطبله

حضرت علی(ع) دربار شناخت خدا و ص اتش ،بیانکنند

 106نهیالبالغه میهوید «تصور آنیله عقل و خالرَد بلدو راه

این دیدهاه معتدل است «لَلم یطّللش العقلولُ عللی تحدیلدا

یابد و به وجود او احاوه پیدا کنلد ،اصلالً محلال اسلت  ...و

ص تاه و لَم یَحجبها عَن واج ِ معرفتاه» (نهیالبالغه :خطبله

خارَدها نمیتوانند بر ص ات کمال و اوصلاه جلالل او آهلاه

)49د عق نه آنچنان است که به کنه صل ات الهلی دسلت

شوند» (بحرانی ،1388 ،ج )142 :4د بنابراین تأکید بلر عنصلر

یابد و او را آنگونه که سزاوار است بشناسد و نله آنچنلان

«عقالنیت» در روش کالم فلس یِ ابنمیثم به هیچوجله منلافی

است که باب شناخت خداوند بله کللی روی عقل بسلته

حجیّت اخبار و کارایی ادللۀ نقللی در تبیلین برخلی دعلاوی

باشد .اعتدال و میانه روی در عقالنیلت روش ابلنمیلثم از

کالمی در اندیشه و روش او نلواهد بود.

شرح و ت سیر او بر این حدیث علوی دریافته میشلود .او

.3نتیجه 

بر این سلن میافزاید کله هملان عقللی کله بلر وجلوب

روش شناسی علم کالم ،برای فهم ملراد متیلملان اهمیلت

نیز فهم و اذعلان

ویژهای دارد .در سیر تحول علم کالم به لحلاظ سلاختار و

دارد که توان ادراک کُنه ذات و حقیقت ص ات خداونلد را

روش« ،کالم فلس ی» شیوهای خاص و مت اوت در نگارش

ندارد (بحرانی1420 ،ق ،ج .)120 :1

این علم و تقریر مسائ آن شناخته میشود.

معرفت حق داللت میکند ،بر این مطل

همین اعتدال در عقالنیلت روش اقتضلا ملیکنلد کله

در این شیوه کالمی ،بیشتر از استدالل و قیا

برهانی به

ابنمیثم هاهی بلدون هلیچ اشلارهای بله بلراهین عقللی و

جای روش نقلی و جدلی اسلت اده ملیشلود .ملتیلم بلا ایلن

فلس ی و تنها با تییه بر نق و استناد به اخبلار قطعلی ،بله

روش ،قواعللد حیملی و یافتللههللای فلسل ی را بللرای تبیللین

تبیین برخی مسائ کالمی بولردازدد بلرای نمونله ،در بیلان

معاره الهی و دفاع از عقاید دینی در مقاب شبهات ملال لان،

مسائ مربوط به قیامت و احوال بهشلتیان و دوزخیلان ،بلا

به خدمت میهیرد .براسا

همین معیار ،در پلژوهش حاضلر

تأکید بر اینیه عق بر حیمکردن دربار این املور قلدرت

معلوم شد ابلنمیلثم بحرانلی ییلی از متیلملان تأثیرهل ار در

ندارد ،اذعان کرده است «راه مطلششدن به این امور فقت از

روش کالم فلس ی در عالم تشیش به حساب میآید.

راه نقل اسللت» (همللان .)33 :او در مسل لۀ کالمللی معللاد

او به سبک و سیاق مرسوم آثار فلس ی به ولرح املور

جسمانی و نحو اعاد اجزای بدن پش از مرگ نیز به ادلۀ

عامه و وبیعیات در دیباچلۀ اثلر کالملی خلود پرداختله و

نقلی استناد میکند و میهویلد «ازوریلق اخبلار متلواتر از

همان شیو حیما را در نگارش علم کالم در پلیش هرفتله

انبیا ،علم به وقوع معاد جسمانی پدید آمده و بله حلدو

است .او همچون فالس ه به اص علیت معتقد بلوده و در

آن یقین میکنلیمد زیلرا اهلر یلک انسلان راسلتگو از املر

مباحث کالمی ازقبی خداشناسی ،ص ات الهی ،عدمرؤیت

ممینالوقوعی خبر دهد ،بلرای ملا قطلش و یقلین حاصل

حق تعالی ،مس لۀ ابطال احباط و اجتماع استحقاق ثواب و

میشود» (همان.)222 :

عقاب از این قاعده فلس ی بهره برده است.

ابنمیثم همچنلین در تبیلین مسل لۀ شل اعت حضلرت

افزون بر این ،در روش کالم فلس ی ابنمیثم ،تغییلر در

رسول(ص) در حق فاسقین امتش صرفاً بلر دالیل قرآنلی

منطقی به جای

سبک استدالل و اخ شیو برهانی و قیا
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روش نقلی و جدلی در اثبات مسائ اعتقادی ازقبی اثبات
وجود خدا و اثبات توحید و وحدت واجل

تعلالی دیلده

میشود.

مشهد ،بنیاد پژوهش های اسالمی.
1420( ،--------------------- -13ق) ،شلللللرح
نهیالبالغه 5 ،ج ،بیروت ،دارالثقلین.

درنهایت ،ابنمیثم برای است اده از هلر یلک از روشهلای

1417( ،---------------------- -14ق) ،النجلللا

نقللی ،جلدلی و تللأویلی ،ضلابطه را بیللان و از ایلن رهگل ر،

فلی القیاملله فلی تحقیللق املر االماملله ،قلم ،مجمللش ال یللر

موضش عقالنیت را در روش خود تحییم کرده است.

االسالمی.

منابع 

 -15بحرانی ،یوسف بن احمد بن ابراهیم ،)1405( ،الحلدائق

 -1نهی البالغله ،)1386( ،ترجملۀ محملد دشلتی ،مشلهد،

الناضره فیأحیام العتره الطاهره ،تحقیق و تصلحیو محملدتقی

سنبله .

ایروانی ،سید عبدالرزاق مقلرم ،قلم ،دفتلر انتشلارات اسلالمی

 -2ابنسینا ،حسین بن عبداهلل ،)1363( ،الش ا (االلهیات)،

وابسته به جامعۀ مدرسین حوز علمیه قم.

تهران ،انتشارات ناصرخسرو.

 -16بغدادى ،عبدالقاهر ابوواهر2003( ،م) ،اصول االیمان،

 ،)1364( ،---------------- -3النجا من الغرق فی

بیروت ،دار و میتبۀ الهالل.

بحر الضالالت ،ویلرایش محملدتقی دانلشپلژوه ،تهلران،

 -17بهشتی ،احمد« ،)1386( ،عقالنیلت در روش کالملی

دانشگاه تهران.

ابنمیثم و شواهد آن» ،پژوهشنامۀ قرآن و حدیث ،شلماره

 ،)1375( ،-------------- -4االشارات و التنبیهلات،

دوم ،صص .28-7

نشر البالغه.

 -18ت تازانی ،مسعود بن عملر ،)1370( ،شلرح المقاصلد،

1404( ،------------- -5ق) ،التعلیقلللللات.قلللللم،

تحقیق عبدالرحمن عمیده ،قم ،الشریف رضی.

انتشارات میتبۀ االعالم االسالمی.

 -19حلی ،حسن بن یوسف1413( ،ق) ،کشفالملراد فلی

 -6ابنالنلدیم ،محملدبن اسلحاق ،)1350( ،تحقیلق رضلا

شرح تجریداالعتقاد ،قم ،م سسۀ النشر االسالمی.

تجدد ،تهران ،انتشارات مروی.

 -20خ رى ،شمشالدین محمد بن احمد ،)1382( ،تعلیقه

 -7استرآبادی ،محمدامین ،)1266( ،فوائد المدنیه ،ضمیمه

بللر الهیللات شللرح تجریللد ،مقدملله و تصللحیو فیللروزه

کتاب اسا

االصول ،مطبعه محمدیه ،چاپ سنگی ،بیجا.

ساعتچیان ،تهران ،میرا

میتوب.

 -8امین ،سیدمحسن1421( ،ق) ،اعیلان الشلیعه ،بیلروت،

 -21دیباجی ،سید محمدعلی« ،)1384( ،سلاختار فلسل ی

دارالتعاره المطبوعات.

کالم» ،فصلنامۀ علمیپژوهشی قبسات ،شلماره  ،38صلص

 -9ایجی ،عضدالدین ،)1370( ،المواقف فی علم الیلالم،

.208-185

شرح شریف جرجانی ،قم ،شریف رضی.

 -22رازی ،فلرالللدین ،)1378( ،المحص ل  ،قللم ،شللریف

 -10باربور ،ایان ،)1374( ،علم و دین ،ترجملۀ بها اللدین

رضی.

خرمشاهی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.

1407( ،------------ -23ق) ،المطال ل

العالیلله مللن

العربیۀ.

 -11بحرانللی ،کمللالالللدین میللثم بللن علللی،)1386( ،

العلم االلهی ،بیروت ،دارالیت

قواعللدالمرام فللی علللم الیللالم ،ترجملله و شللرح زهللرا

1990( ،------------ -24م) ،المباحث المشرقیۀ فلی

مصط وی ،تهران ،اوالعات.

العلم اإللهیات والطبیعیات ،تصلحیو محملد معتصلم باللّله

 ،)1388( ،------------------------- -12شرح

البغدادی ،بیروت ،دارالیتاب العربی.

نهیالبالغه ،ترجملۀ قربلانعلی محملدی مقلدم و دیگلران،

 -25زکریای رازی ،ابوبیر محمد بن زکریا،)1378( ،الط
الروحانی( ،الدراسله التحلیلیله لیتلاب الطل

الروحلانی)،
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دانشگاه تهران ،م سسۀ مطالعات اسالمی ،مونترال ،دانشگاه

تحقیق و تعلیق علی بوملحم ،بیروت ،دار و میتبه الهالل.

مک هی .

 -39فللارابی ،ابونصللر ،)1381( ،فصللوصالحیملله ،شللرح

 -26سلللبزواری ،حلللاجی مالهلللادی ،)1348( ،شلللرح

السللید اسللماعی غللازان  ،تهللران ،انجمللن آثللار و م للاخر

غررال رائد ،قسمت امور عامه و جوهر و علرض ،تصلحیو

فرهنگ .

و مقدملله و تعلیقللات از مهللدی محقللق و توش لی هییللو

 -40قبادی لانی ،ناصرخسللرو ،)1363( ،جللامش الحیمت لین،

ایزوتسو ،م سسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه مک هی .

تصحیو و مقدمه هانری کربن ،تهران ،وهوری.

 -27سلللطانی ،ابللراهیم و احمللد نراقللی ،)1384( ،کللالم

 -41الهیجی ،عبدالرزاق ،)1373( ،هوهر مراد ،تهران ،نشر

فلس ی ،تهران ،صراط.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -28سیوری ،فاض مقداد1405( ،ق) ،ارشاد الطالبین الل

 ،)1372( ،-------------- -42سلللرمایۀ ایملللان در

نهی المسترشدین ،تحقیق سیدمهدی رجایی ،قم ،انتشارات

اصول اعتقادات ،تهران ،الزهرا( ).

کتابلانه آیهاهلل مرعشی.

( ،-------------- -43بللیتللا) ،شللوارق االلهللام ف لی

 -29شهرستانی ،محمد بن عبلدالیریم ،)1364( ،الملل و

شرح تجرید الیالم ،تهران ،انتشارات مهدوی.

النح  ،تحقیق ،بدران ،محمد ،قم ،ناشر ،الشریف الرضی.

 -44هنجور ،مهلدی« ،)1397( ،نقلش ابواسلحاق ابلراهیم

 -30شهید اول ،محمد بلن میلی ،)1380( ،اربلش رسلائ

نوبلتی در پیدایش "کالم فلس ی" شیعه (با تأکید بر کتاب

کالمیۀ ،محقق علی بلن محملد نبلاوی علاملی ،قلم ،دفتلر

الیاقوت فی علم الیالم)» ،فصلنامه علمی پژوهشی اندیشلۀ

تبلیغات اسالمی.

نوین دینی ،شماره  .52صص .120-101

 -31شیرازی ،صدرالدین محملد بلن ابلراهیم1410( ،ق)،

 -45ماتریدى ،بوالثنا محمود بن زید1995( ،م ،).التمهید

الحیمه المتعالیه فی االس ار االربعله العقلیله ،بیلروت ،دار

لقواعد التوحید ،المحقلق عبدالمجیلد ترکلی ،تلونش ،دار

احیا الترا

الغرب االسالمی.

العربی.

 ،)1346( ،---------------------- -32الشللواهد

 -46مجلسی ،محمدباقر1404( ،ق) ،بحلاراالنوار ،بیلروت،

الربوبیلله فلل المنللاهی السلللوکیۀ ،تصللحیو و تعلیلللق

م سسۀ الوفا .

سیدجاللالدین آشتیانی ،مشهد ،دانشگاه مشهد.

1409( ،------------- -47ق) ،رسللاله االعتقللادات،

 -33صادقی حسنآبادی ،عطایی ،مجیلد و حمیلد نظلری،

تحقیق مهدی رجایی ،اص هان ،میتبه العالمه المجلسی.

(« ،)1391مالک ها و ویژهیهای میت

فلس ی در شیعه با

 -48مطهللری ،مرتضللی ،)1373( ،مجموعلله آثللار ،ج ،5

روییرد به آثار فیاض الهیجلی» ،فصللنامۀ اندیشلۀ دینلی،

تهران ،صدرا.

شماره  ،44صص .32-2

 -49معری ،ابوالعال 1988( ،م) ،لزوم ماالیلزم ،دمشق ،دار

 -34صلللدر ،محملللدباقر1395( ،ق) ،المعلللالم الجدیلللد

والیی.

لاصول ،تهران ،میتبه النجاح.

 -50نراقلل  ،مللال مهللدى1423( ،ق) ،جللامشاألفیللار و

 -35وبرس  ،احمدبن علی ،)1371( ،االحتجاج ،ترجمه و

ناقداألنظار ،تهران ،انتشارات حیمت.

تصحیو احمدغ اری مازندرانی ،تهران ،نشر مرتضوی.

 -51نوبلتی ،حسن بلن موسلی1355( ،ق) ،فلرقالشلیعه،

 -36ووسی ،نصیرالدین1407( ،ق) ،تجریداالعتقاد ،تحقیق

نجف ،المطبعه الحیدریه.

حسینی جاللی ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.

 -52هندی ،عال اللدین عللی1409( ،ق) ،کنزالعملال فلی

 -37عبیدل  ،سید عمیدالدین ،)1381( ،اشلراق الالهلوت،

سنن االقوال و االفعال ،بیروت ،م سسۀ الرساله.

تهران ،میرا

میتوب.

 -38غزالی ،ابوحامد محمد1994( ،م) ،تهافلت ال السل ه،

 -53یوسلل یان ،حسللن ،)1390( ،کللالم جدیللد ،تهللران،
انتشارات سمت.
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