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  7 \میثم و شواهد آن   روش کالمی ابن عقالنیت در

  
  و شواهد آن عقالنيت در روش کالمي ابن ميثم

  
  ١امحد هبشيت

 
  چکيده

آنگاه با توجه به اين     . اين نوشتار، خنست نگاهي گذرا دارد بر روشهاي کالمي اشعري، معتزيل و شيعي            
 کالم شيعي است، به بررسي روش کالمي        هکه ابن ميثم يکي از چهره هاي درخشان و ماندگار در حوز           

 شواهد متعددي از آراء وي ثابت کرده است     هبا مروري بر برخي از مهم ترين آثار و اراي         او پرداخته و    
  .که روش کالمي او عقلي است

هاي اين نوشتار اين است که عالوه بر تبيني روش کالمي ابن ميثم، خواننده را با مواردي که                   از ويژگي 
 گريي کرده، آشنا مي سـازد و از          موضع - به حکم عقالنيت روش    -وي در برابر فيلسوفان و متکلمان     

اين رهگذر، معلوم مي دارد که او مهواره پريو استدالل است و مهني که به دليلـي عقـل پسـند دسـت                       
  . نقد آراء وي نيست بديهي كه است اين نوشتار در پي. يابد، از خمالفت با آراء ديگران باک ندارد

   ، تأويلروش، عقلي، جديل، نقلي، کالم، فلسفه: کليد واژه ها
 

  لهئطرح مس. ۱
 فرهنگ اسالمي، به حکم ضرورت علمي ظهـور کـرد کـه هـدف آن                هدر عامل اسالم و بر گستر     

 -۷۴/ ۱ الهيجي، شـوارق االهلـام       :نك(اثبات مسائل اعتقادي و دفاع از آهنا و دفع شبهات بود          
در ). ۳ و   ۲،   ولسفسن، فلسـفه علـم کـالم       :نك(اين علم را به مهني دليل، علم کالم ناميدند        ). ۷۳

فقـه  «و علـم فـروع ديـن را         » فقه اکـرب  « عظمت و امهيت اين علم، مهني اندازه بس که آن را            
بـدون قيـد و شـرط، نـام مطلـق علـوم ديـين           » فقه«نام هنادند و اين در حايل است که         » اصغر
  ).۴۶/ ۱الهيجي، شوارق االهلام، : نك(است

                                                 
  استاد دانشگاه تهران.  1
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  )6138 تابستان ( دوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 8

 مشخص کنيم، بايد بگوييم، بـا نـزول وحـي            علم کالم را در عامل اسالم      هاگر خبواهيم پيشين  
 کار خود را آغاز کرده است؛ چرا که از مهان زمان، منکـرين              - ولو به صورت غري مدّون     -نبوي

نبوت خاصه و توحيد و معاد جسماين يا مطلـق معـاد و معـراج و معجـزه و وحـي بـه تکـاپو                         
ن و بيان ادلّه اي در خور فهم        پرداختند و بنابراين، چاره اي جز دفاع از حق و رّد شبهات منکرا            

  .خماطبان نبود
با پيشرفت و گسترش اسالم، علم کالم هم گسـترش يافـت و از صـورت پراکنـده و غـري                     

در نتيجه افرادي متخصص و متبّحر در علم کالم پديـد           .  انسجام و تدوين رسيد    همدّون، به مرحل  
: نـك (ا را مـتکلّم مـي ناميدنـد       شاگرداين خمصوص تربيت کرده بود که آهن      ) ع(امام صادق . آمدند

  ).۱۲۶هبشيت، صنع و ابداع، 
تا زماين که اختالفات مذهيب منودي نيافته بود، علم کالم منحصر بـود در کـالم اسـالمي و                   

بـا ظهـور و گسـترش       . اي جز دفاع از اسالم و اثبات عقايـد اسـالمي نبـود              براي متکلم وظيفه  
 -کالمي پديد آوردنـد کـه هـم دفـاع از اسـالم            اختالفات مذهيب،  عاملان هر مذهيب براي خود         

مذاهب کالمـي   .  خود را  ه بر عهده داشت و هم دفاع از مذهب ويژ         -آنگونه که خود مي فهميدند    
  .تنها در حمتوا با هم اختالف نداشتند، بلکه در روش نيز با هم اختالف داشتند

اختالف . و شيعي اشعري، معتزيل   : در اين ميان سه مذهب کالمي عمده در خور توجه است          
نه تنها در بسياري از مسائل با هم اختالف دارند، بلکه در            . اين سه مذهب بسيار چشمگري است     

در عـني   . روش اشاعره نقلي و روش شيعه و معتزله عقلـي اسـت           . روش نيز از يکديگر ممتازند    
حال، روش عقلي معتزله به روش جـديل گراييـده و روش عقلـي شـيعه، از آن فاصـله گرفتـه                      

  ).۴۹ -۵۰/ ۱الهيجي، شوارق االهلام، : نك(است
هر چند به حکم ضرورت ناگزير شدند به مباحث عقلي و           . اند  اشاعره دنباله رو اهل حديث    

هاي کالمي اشـاعره، ماننـد مواقـف اجيـي و شـرح مواقـف                 در نتيجه کتاب  . فلسفي روي آورند  
 مباحـث عقلـي و فلسـفي        جرجاين و مقاصد و شرح مقاصد تفتازاين و شرح جتريد قوشـچي از            

  ).۵۰مهان، : نك(ويل اين کار به معناي کنار هنادن روش نبود. اشباع شد
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  9 \میثم و شواهد آن   روش کالمی ابن عقالنیت در

اند، ويل اينان در کالم خود، بيشتر به حسن و قبح عقلي توجـه     معتزله هر چند عقلي مذهب    
 لطف و ثواب و عقاب و تکليف        هکردند و مسائل مهمي از قبيل عدل اهلي و نبوت و معاد و قاعد             

اينـان  .  آن مبتين ساختند و به مهني جهت است که کـالم آهنـا را کـالم جـديل مـي نـاميم                      را بر 
 اخالقي و فقهي به آن مي       هخاستگاه تکليف را پژوهش فلسفي مني دانستند، بلکه به عنوان مسأل          

  ).۷۹مارتني مکدرموت، انديشه هاي کالمي شيخ مفيد، : نك(نگريستند
ادامه مي داد، کالمش در روش نقلي باقي ميماند؛         اگر کالم شيعي خط مشي شيخ صدوق را         

 استاد خود شيخ صدوق، رويکرد عقلي و استداليل پيـدا   »االعتقادات«ويل شيخ مفيد با تصحيح      
شاگرد وي سيد مرتضي روش عقلي را در علم کالم تقويت کـرد             . کرد و کالم عقلي را بنياد هناد      

: نـك (سط ميان استاد و شاگردش مشـرده انـد        و توسعه داد؛ به مهني جهت است که مفيد را حد و           
او از نقش کساين پريوي مي کرد که عقل و نظر را به کـار مـي بسـتند و از طريـق                       ). ۱۰مهان،  

او معتقد بود که عقل براي دسـت يـافنت بـه نتـايج              . پرداختند  استدالل و برهان به دفع باطل مي      
در .  عدل اهلي مي رسـد     هي دربار عقل به مدد وحي به نتاجي     . درست به ياري مسع برخاسته است     

  ). ۷۱ -۷۴مهان : نك(عني حال، معتقد بود که اميان بايد مبتين بر عقل و استدالل باشد
اگر معتزله ضرورت وحي و امامت را از راه حسن و قبح عقلي پذيرا مي شوند، مفيد از اين    

 چرا که عقـل     جهت ضرورت وحي و امامت را تصديق مي کند که براي عقل دستيار مي جويد؛              
  ).۷۹مهان، : نك(بدون دستياري خضر نبوت و امامت، در ظلمات گمراهي گرفتار مي شود

اينها نشان اين است که عقالنيت شيعي در مسائل کالمي به تدريج شفاف تر و پررنگ تر و                  
در عني حال، موضع عقالين اعتزال در برابر اشعريت در          . عقالنيت معتزيل کم رنگ تر شده است      

هاي عقلي و فلسفي روي آوردند؛ در         اشاعره به حکم ضرورت، به حبث     . توجه جدي است  خور  
ها بودند؛ ويل معتزله هرگز خمـالف نبودنـد؛ بلکـه بـراي               گونه حبث   حايل که خمالف سرسخت اين    

در عني حال که شيعه عقالنيت را به اوج رسانيد، از آيات و  .  قوي داشتند  هها انگيز   گونه حبث   اين
 جدال نيز استفاده کرد؛ چرا که قرآن کرمي اسـتفاده           ه کامل گرفت و از شيو     هترب نيز هبر  روايات مع 

اسـتفاده از آيـات و      ). ۱۲۵/ النحـل : نـك (از جدال احسن را در کنار حکمت توصيه کرده بـود          
  . جدال به معناي کنار گذاشنت روش عقلي و رويکرد نقلي يا جديل نيستهروايات و شيو
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  )6138 تابستان ( دوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 10

  موضع ابن ميثم. ۲
روش او جدال است و او عهـد        : برخي گفته اند  .  دانشمند و فيلسوف و متکلم است      هيک شيع او  

کرده است که با اين روش جز مذهب حق را ياري نکند و هرگز از روي هواي نفـس مراعـات                     
؛ اّما ايـن سـخن      )۱طشرح هنج البالغه،     ابن ميثم، : نك(حال آحاد خلق را در مّد نظر قرار ندهد        

که خود را ملتزم مي داند که مذهب حق را ياري کند، چگونه ممکن است کـه    کسي  . دقيق نيست 
که قرآن استفاده از حکمت و موعظه نيکو و جدال احسـن را               جديل حمض باشد؟ با توجه به اين      

، چگونه ممکن است که شخصيت فرهيختـه        )۲۵/النحل(در دعوت به راه خدا سفارش کرده است       
 کنـار هنـد و خـود را در    -ارگريي عقـل و برهـان اسـت    که مهان به ک-اي چون او حکمت را   

  !چارچوب جدال حمدود و حمصور سازد؟
ابن ايب احلديد در شرح هنج البالغه با استفاده از روش عقلي چنان عمل مي کنـد                 : گفته اند 

که گويي امامي مذهب است و ابن ميثم چنان شرح هنج البالغه اش را از تـاويالت آکنـده مـي                     
  ).مهان: كن(که نه آن، امامي و نه اين، غريامامي است ري امامي است؛ حال آنسازد که گويي غ

کـه   چنـان . ها سبب مني شود که روش ابن ميثم را جديل يـا تـأويلي بنـاميم    يک از اين   هيچ
استفاده او در مباحث کالمي از کتاب و سنت سبب مني شود که کالم او را نقلـي يـا او را پـريو                        

  .ريان بدانيم اهل حديث يا اخباهشيو
 و با   ١ کمي که ميان تاريخ وفات آهناست      ه طوسي و فاصل   هبا توجه به معاصرت او با خواج      

: نـك (او از خواجه علوم عقلي و خواجه از وي فقه آموخته است    : که برخي گفته اند     توجه به اين  

                                                 
 چرا که شرح  درگذشته است؛699 گزارش کرده، ولی شیخ آقا بزرگ تهرانی معتقد است که به سال 679 وفات ابن میثم را ماحوذی -1

 صحیح -699 یعنی - به پایان برده و بنابراین، گزارش صاحب کشف الحجب677 و شرح کبیر را به سال 681صغیر نهج البالغه را به سال 

  )13ابن میثم، قواعد المرام، : نک. (است

  : دربارۀ وفات خواجه گفته اند

  ه نزادیگانه ای که چو او مادر زمان  نصیر ملت و دین پادشاه کشور فضل

  به روز هیجدهمش درگذشت در بغداد  به سال ششصد و هفتاد و دو به ذی الحجه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  11 \میثم و شواهد آن   روش کالمی ابن عقالنیت در

ميثم و جتريد   هايي که ميان قواعد املرام ابن         و با توجه به مشاهبت    ) ۱۹۷/ ۱۰امني، اعيان الشيعه،    
االعتقاد خواجه وجود دارد، ناگزيرمي که روش او را روش عقلي بناميم؛ چرا که خواجه نيز کالم                 
خود را با روش عقلي به نگارش درآورده و روش جديل را کم رنگ کرده و روش نقلـي را در                     

  .پرتو عقل معترب شناخته است
قـرآن کـرمي در     . يت ناسازگار نيست  در مورد تأويل بايد توجه کنيم که هر تأويلي با عقالن          

 تاويل و بازگرداندن متشاهبات به حمکمات توجه کـرده          هتقسيم آيات به حمکم و متشابه، به مسأل       
؛ پس اگر مفسر قرآن يا هنج البالغه، کلمـات متشـابه را بـه حمکمـات                 )۷/ آل عمران : نك(است

و تا پشتوانه اي قوي و غري قابـل         عقلي يا نقلي برگرداند و از تاويالت بارد و صوفيانه بپرهيزد            
خدشه نيابد، تن به تأويل ندهد و از ظهور لفظ خارج نشود، مني توان او را حمکـوم کـرد کـه از                       

  .روش عقلي به دورافتاده است
اگر متکلمي معتقد باشد که برخي از اصول اسالم، مانند اعتقاد به خـدا و نبـوت خاصـه و                    

قل است و براي اثبات آهنا راهي جز برهان عقلي ندارمي و            وحيانيت قرآن کرمي، تنها مستند به ع      
اگر او معتقد باشد که پس از اثبات وجود خدا و نبوت خاصه پيامرب اسالم و حقانيـت قـرآن و                     

 عقلي و نقلـي يـا از يکـي از           هامامت امامان معصوم مي توانيم براي ساير مسائل اعتقادي از ادل          
 عقـل  ه او از نقل هم تنها با پشتوان      ها نقلي بناميم؛ چرا که استفاد     آهنا استفاده کنيم، نبايد کالم او ر      

  .است
  

  شواهدي بر عقالنيت روش کالمي ابن ميثم. ۳
  اتکاء به عقل. ۱. ۳

با مروري بر برخي از آثار اين انديشمند بزرگ، مي توانيم به شواهد متعددي دسـت يـابيم کـه                    
 و وارثان اشعري آهنا نقلـي و نـه مهچـون            ثابت مي کند که کالم او نه مهچون کالم اهل حديث          

                                                                                                                        
 ) چاپ مصطفوی3حلی، کشف لمراد (
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  )6138 تابستان ( دوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 12

بلکه کـالم   . کالم معتزيل غوطه ور در جدال و نه مهچون کالم امساعيلي و صوفيانه، تاويلي است              
  .او عقلي و استفاده او از تاويل يا نقل يا جدل، تنها متکي به عقل است

يلي باز مني دارد؛ واقعيت اين است که عقالنيت روش، عقال را از کارکرد نقلي و جديل و تاو
  .که نقل يا جدل يا تأويل پشتوانه عقلي نداشته باشد مگر اين

هاي نقلي و جـديل و تـأويلي بـه بيـان ضـابطه                ابن ميثم براي استفاده از هر يک از روش        
  :پرداخته و از اين رهگذر به حتکيم موضع عقالنيت خود پرداخته است

  
   تاويلهضابط. ۱. ۱. ۳

ل در صوريت جايز است که محل کالم بر ظاهر جايز نباشـد و بـه عـالوه                  او معتقد است که تأوي    
از آجنايي که محل ظواهري که بر جسم بودن خداوند داللـت دارد، بـر               . احتمال آن معقول باشد   

در اينجا هم احتمال تأويل معقـول       . معناي ظاهري جايز نيست، ناگزيرمي که آهنا را تأويل بربمي         
اي ظاهري نارواست؛ اما در جايي کـه احتمـال آن معقـول نيسـت،               است و هم محل کالم بر معن      

 متواتر معاد جسماين را تأويل      هاو به مهني حلاظ است که کساين که ادلّ        . گرايش به آن روا نيست    
  ).۱۴۵ابن ميثم، قواعد املرام، : نك(مي برند، مورد انتقاد قرار مي دهد

 
   نقليه استفاده از ادلّهضابط. ۲. ۱. ۳

 آگـاهي بـه     -۱: گونه تقرير کرده است      اول هنج البالغه، مراتب معرفت را اين       هام از خطب  او با اهل  
 نفـي صـفات     -۵ اخالص   -۴ توحيد   -۳ تصديق به وجود صانع      -۲که عامل را صانعي است        اين
 اول دعوت نکرده اند؛ بلکه دعوت آهنـا بـر           هپيامربان مردم را به دو مرتب     : آنگاه مي گويد  . زايد

اگر فراهم شدن دو مرتبه اول معرفت، متوقف بر معرفـت انبيـا و              .  بعد متمرکز است   حمور مراتب 
که صدق آنان نيز متوقف است بر تصديق به وجـود صـانع، دور             صدق آهنا باشد، با توجه به اين      

  ).۳۰وقواعداملرام۱۲۰/ ۱ابن ميثم، شرح هنج البالغه،: نك(الزم مي آيد
 را مسئلهمانعي نيست که اين : لي بر توحيد مي گويد   برهان عق  هدر عني حال او پس از اقام      

لَو کانَ  «و  ) ۱۱۰/ الکهف(» إهلُکُم إلٌه واِحدٌ  «) ۱/ االخالص(» قُل ُهَو اُهللا أََحدٌ   «: با آيايت از قبيل   
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  13 \میثم و شواهد آن   روش کالمی ابن عقالنیت در

مهـان،  : نـك (اثبات کنيم؛ چرا کـه مسـتلزم دور نيسـت         ) ۲۲/ االنبياء(١»فيهما آِلَهةٌ إلَّا اُهللا لَفََسَدتا    
۱۰۱ .(  

  
   جدالهضابط. ۳. ۱. ۳

درست است که جدال عبارت از گفتگويي است که توأم با نزاع و به منظور غلبه جويي بر خصم 
؛ ويل پريوان مکتب قرآن مکلف شـده انـد کـه در             )۱۸۹راغب، مفردات الفاظ القرآن،     : نك(باشد

، هرگـز جمـاز     ؛ بنـابراين  )۱۲۵/ النحل( نيکو از جدال نيکوتر استفاده کنند      هکنار حکمت و موعظ   
 آن باطلي را بر کرسي نشانند، يا با پاميال کردن حقي، حقـي ديگـر را احيـا                   هنيستند که به وسيل   

  ).۱۲۶هبشيت، وحيانيت، : نك(کنند
گونه که علماي منطق بيان کرده اند، مي توانند از مسلّمات خصـم هبـره گرينـد و                    تنها مهان 

امليـزان  : نك(ار گريند، به دفاع از حق بپردازند       حق قر  ه احياي باطل يا امات    هبدون اينکه در ورط   
  ).۳۱۰ -۳۱۴/ ۲۴يف تفسري القرآن، 

 ٢ غـار  ه قضـيه غـدير و قضـي       ه دربار - استاد شيخ مفيد   -نقل کرده اند که شخصي از رّماين      
 غار درايت است و درايت بر روايـت مقـدم           هقضيه غدير، روايت و قضي    : رماين گفت . سؤال کرد 

حکم خـروج   : مفيد پرسيد . آري: آيا علي امام عادل بود؟ پاسخ داد      : سيدمفيد از رماين پر    .است
 طلحه و زبري چه مـي       هدربار: مفيد پرسيد . معصيت کبريه است  : بر امام عادل چيست؟ پاسخ داد     

رّمـاين  .  آهنا روايت است   هخروج آهنا درايت و توب    : مفيد گفت . آهنا توبه کرده اند   : گوييد؟ گفت 
مـارتني  : نـك (، به عجز درآمد و بـه شـاگرد خـويش لقـب مفيـد داد                جدال احسن  ۀاز اين شيو  

  ).۱۳مکدرموت، انديشه هاي کالمي، 

                                                 
نیز ) ع(این فرمایش امام علی . باید توجه داشت که خود این آیه یک استدالل عقلی است و پذیرش آن متوقف بر حجیت وحی نیست.  1

و بنابراین، نباید پنداشت که قبول آن ) 31نهج البالغه، نامه (» ا بُنَی أنَّهُ لَوکانَ لِرَبکَ شریکٌ لَأ تَتکَ رُسُلُهُوَ أعلمَ ی«: یک استدالل عقلی است

  .بر اثبات حجّیت قول معصوم متوقف است

  )40/ التوبه(إذ أَخرَجَهُ الّذینَ کَفَرُوا ثانیَ اثنین إذهُما فی الغارِ .  2
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  )6138 تابستان ( دوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 14

 - که مشـّوق او بـوده      -ابن ميثم در مقدمه کتاب کالمي خود با يادي از عبدالعزيز بن جعفر            
او از من خواسته است که با نوشنت کتايب خمتصر در علم کالم، ميـان حتقيـق مسـائل و                  : گويد  مي
ابن ميثم، : نك(ال مذهب خصم با واضح ترين ادله اي که مميز ميان حق و باطل است، مجع کنمابط

  ).۲۰قواعد املرام، 
 خمتصر معلوم کرده است که تنها از حکمت و جدال نيکوتر استفاده مي کند               هاو با مهني اشار   

  .نيکو مني رودو هرگز از جدال ناپسند هبره مني گريد و با بودن جدال نيکوتر به سراغ جدال 
حاشا وکال که شخصيت فرهيخته اي      .  حکمت و برهان بيگانه است     هجدال ناپسند از پشتوان   

  .چون او جدال ناپسند را بر عقالنيت مقدم دارد
  

  آزادانديشي. ۲. ۳
 ههاي ابن ميثم آزادانديشي اوست و به مهني جهت است که به هنگام اظهار نظر دربـار                 از ويژگي 

 موضع ضد کالمي به خود مي گريد و با فالسفه مهاهنگ مي شود و گاهي                مسائل کالمي، گاهي  
مهراهـي او بـا متکلمـان، تنـها بـا           . موضع ضد فلسفي پيدا مي کند و با متکلمان مهراه مي شود           

متکلمان معتزيل است که از نظر روش به آهنا نزديک است، نه با اشاعره که با آهنا به هيچ وجه،                    
  .سنخيت در روش ندارد

  
  مهاهنگي با فالسفه. ۱. ۲. ۳
  اصل عليت. ۱. ۱. ۲. ۳

هم اشاعره  . يکي از مسائلي که ميان کالم عقلي و غري عقلي فاصله مي اندازد، اصل عليت است               
اصل عليت را منکرند و هم معتزله، هر چند خواجه طوسي معتقد است، که هر دو گروه به حلاظ                

هبشيت، صـنع   : نك(آگاه، اصل عليت را پذيرفته اند     اعتقاد به صفات زايد يا احوال، به طور ناخود        
  ).۸۰ -۸۳و ابداع، 

ـ  ) ع(ابن ميثم در شرح اولني خطبه هنج البالغه، احتمال مي دهد که مراد امام علـي                 هاز مجل
پايني ترين مراتب معرفت نباشد؛ بلکه مراد، معرفت تاّمي است کـه غايـت              » أَوَّلُ الّديِن َمعرفَُتهُ  «

اتب سلوک است؛ بنابراين، مقصود از اول بودن آن، يعين اول بودن در عقـل،            عارفان و هنايت مر   
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  15 \میثم و شواهد آن   روش کالمی ابن عقالنیت در

). اّول الفکـر آخـر آمـد در عمـل         (چرا که علت غايي در عقل، مقدم و در خارج، مـؤّخر اسـت             
فالسفه معتقدند که علّت غائي به حسب ماهيت، علت فاعلي براي فاعليت فاعـل و بـه حسـب                   

  ).۱۱۹ح غررالقرائد،  سبزواري، شر:نك(١وجود، معلول است
او در  . چنني اظهار نظري شاهدي گويا بر آزادانديشي و طرفداري او از روش عقلي اسـت              

/ ۱ابن ميـثم، شـرح هنـج البالغـه،          : نك(مسئله عليت، رأي متکلمان و عارفان را نپذيرفته است        
۱۲۰.(  

  
  مناط نياز به مؤثّر. ۲. ۱. ۲. ۳

به خود مشغول کرده است که چرا ممکن نيازمنـد مـؤثر             ذهن انديشمندان را     مسئلهاز ديرباز اين    
است؟ فالسفه مناط احتياج را امکان و ابوهاشم معتـزيل حـدوث و ابواحلسـني بصـري معتـزيل                   
حدوث و امکان و اشاعره امکان به شرط حدوث دانستند؛ ويل ابـن ميـثم از نظـرات متکلمـان                    

  . ته استعدول کرده و به تبع فالسفه مناط احتياج را امکان دانس
به حلاظ تساوي طرفني وجود و عـدم بـراي ممکـن،            : او براي اثبات مدعاي خود مي گويد      

به عالوه حدوث   . عقل بدون مالحظه هيچ امري از قبيل حدوث يا غري آن، حکم به نياز مي کند               
کيفييت است که در وجود متاخر از امکان است و بنابراين، به تنهايي يا با غري، مني توانـد علـت                     

ابـن  : نك( آن، تأخَّر شيئ از ذات خود به چند مرتبه است          هياز ممکن به مؤثر باشد؛ چرا که الزم       ن
  ).۴۸ميثم، قواعد املرام، 

  
  نياز ممکن به مؤثر در حدوث و بقا. ۳. ۱. ۲. ۳

آنان که مناط نياز ممکن به علت را صرف امکان مي دانند، ناگزيرند معتقد شـوند کـه ممکـن در                     
قتضائي ندارد و به مهني جهت است که ميان حدوث و بقا در نياز به علت فرقي گونه ا ذاتش هيچ

ويل متکلمان با کنار گذاشنت عقالنيت، ميان حدوث و بقا فرق گذاشتند و ممکن را در بقا                 . نيست

                                                 
      معلُولۀٌٌ لَهُ بِانِیتِها  تِها علّۀُُِ فاعلٍ بما هیّ-1
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اگر بر خداوند عـدم جـايز   : يب نياز از مؤثر دانستند و برخي از آهنا تا آجنا پيش رفتند که گفتند           
  ).۲۱۵/ ۱خواجه و امام فخر، شرحي االشارات : نك(او لطمه اي به بقاي عامل مني زدبود، عدم 

: ممکن است گفته شود.    اما ابن ميثم معتقد است که ممکن حدوثاً و بقائاً نيازمند علت است
در صـورت اول،    . نياز ممکن در بقا به مؤثر، يا در مهان وجود حادث اسـت يـا در امـر جديـد                   

کـدام؛    پاسخ وي اين است کـه هـيچ       .  و در صورت دوم، تاثري در بقا نيست        حتصيل حاصل است  
  ).۴۹ابن ميثم، قواعد املرام، : نك(بلکه در استمرار وجود حادث است

  
  اولويت يا ضرورت. ۴. ۱. ۲. ۳

.  وجوب و ضرورت نرسد، موجود مني شـود        ه مؤثر به درج   هفالسفه معتقدند که ممکن تا از ناحي      
 که وجوب و ضرورت ممکن، از فاعل مؤثر سلب اختيار مي کند، قائل شـده                متکلمان از بيم اين   

که خداونـد فاعـل       غافل از اين  . که آنچه مؤثر به اثر مي دهد، اولويت است، نه وجوب            اند به اين  
   . اثر، موَجب گردد، مستلزم دور استهموِجب است و اگر او از ناحي

اگر غريکايف است، ممکـن موجـود       .  غريکايف ابن ميثم معتقد است که اولويت يا کايف است يا         
اگر منع از نقيض   مـي کنـد، يـک        . اگر کايف است، يا منع از نقيض مي کند يا مني کند           . مني شود 

طرف، واجب و طرف ديگر، ممتنع است و اگر منع از نقيض مني کند، اولويت براي موجود شـدن                   
  ).۴۷ -۴۸ان، مه: نك(که فرض شد که کايف است ممکن کايف نيست؛ حال آن

  
  عدم امکان معرفت کنه ذات خداوند. ۵. ۱. ۲. ۳

فالسفه و عرفا معتقدند که عامل شدن به کنه ذات خداوند نه به علم حصويل ممکن است و نـه بـه                    
چگونه مـي   .  سر و کار دارد    - يعين معقوالت اول و ثاين     -علم حصويل با مفاهيم   . علم حضوري 

اوند پي برد؟ آنچه ممکن است معرفـت بالوجـه اسـت نـه              توان از طريق مفاهيم به کنه ذات خد       
  .معرفت بالکنه

  شود طي به عقل نازي حکيم تا کي، به فکرت اين ره مني
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  17 \میثم و شواهد آن   روش کالمی ابن عقالنیت در

  به کنه ذاتش خرد برد پي، اگر رسد خس به قعر دريا
با علم حضوري نيز مني توان به کنه ذات خدا عامل شد؛ چرا که معلول هرگز منـي توانـد بـه                 

  . تام پيدا کندهط خود احاهعلت تاّم
ها را براندازد، باز هم يک حجـاب           عرفا معتقدند که اگر عارف، در مقام شهود، متام حجاب         

  :حافظ مي گويد. باقي مي ماند و آن، حجاب انيت خود اوست
  ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست

  تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز
  )۵۹۶ذوالنور، در جستجوي حافظ، (

  :زيد مي گويدو باي
  فَارفَع ِبلُطِفَک أّني ِمَن البني  َبيين و َبيَنَک أّني ينا ِزُعين

  )۵۵ -۶۷ و مهو، املبدأ و املعاد، ۱۱۳ -۱۱۶صدرالدين شريازي، احلکمة املتعاليه، : نك(
هم از راه علـم حصـويل     آن-مهه، هم متکلمان اشعري و هم معتزيل، معرفت بالکنه را        با اين 

. کنه ذات خداوند نه معلوم بديهي است، نـه معلـوم نظـري            : ابن ميثم مي گويد   . ندممکن دانسته ا  
که نظري نيست، به اين دليل است که شـناخت کنـه              که بديهي نيست، از بديهيات است و اين         اين

تعريـف  . قسم اول باطل اسـت    . شيئ يا بنفسه يا به اجزاء داخل يا به امور خارج است يا هر دو              
 حمال است؛ چرا کـه او بسـيط مـن مجيـع اجلهـات               -نهائي چه با امور خارج     چه به ت   -به اجزاء 
هم يا تعريف به        باقي مي ماند تعريف به امور خارج که آن        ). ۳۱ابن ميثم، قواعد املرام،     : نك(است

  ).۷۶مهان، : نك(ها مني توانند ما را به کنه ذات رهنمون شوند اين. اسم است يا به رسم
حقيقت خداوند مهان وجود اوست و وجود، بديهي و معلوم : گويداو در پاسخ خصم که مي 

آن وجودي که معلوم است، مفهوم وجود است و آن وجودي که جمهـول              : است، چنني گفته است   
  ).۷۵ -۷۶مهان، : نك(بالکنه است، حقيقت وجود است

  
  برهان توحيد. ۶. ۱. ۲. ۳
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يکـي از آهنـا     : هان فلسفي ذکر مـي کنـد      او براي اثبات توحيد، عالوه بر استناد به آيات، دو بر          
 ۳۴۹ -۳۵۰ابن سينا، الشفاء االهليـات،      : نك(برهان تعّين است که شيخ الرئيس مطرح کرده است        

و ديگـري  ) ۲۰۴ -۲۰۸/ ۱ و خواجه و امام فخر، شرحي االشارات،     ۳۷۴و االهليات من الشفا،     
ذات آهنا يـا جـزء ذات       وجوب وجود يا عني     . برهان اشتراک دو واجب در وجوب وجود است       

  .آهنا يا خارج از ذات آهناست
در صورت اول، ما به االمتياز آهنا امر عرضي است که يا معلـول ذات آهناسـت و مسـتلزم      
اين است که ملزوم واحد داراي لوازم متعدد باشد و اين حمال است و يـا معلـول غـري اسـت و                       

دوم، هر واجب الوجـودي بـه يـک         در صورت   . مستلزم احتياج دو واجب الوجود به غري است       
 کـه  -در صورت سوم، وجوب وجـود . فصل از ديگري متيز مي يابد و اين، مستلزم ترکيب است   

.  يا معلول ذوات واجب الوجودهاست يا معلول غري و اين هم حمال اسـت              -امري خارجي است  
  ).۱۰۰ ه ق، ۱۴۰۶قواعد املرام، : نك(

گونه که شيخ الرئيس نيز متعرض نشده است و           مهان.  ابن کمونه نشده است    هاو متعرض شبه  
  .اين به خاطر اين است که شبهه را وارد مني ديده اند

  
  قدرت واجب. ۷. ۱. ۲. ۳

 عدول کرده و تعريف     - يعين صحت فعل و ترک     -او در حبث قدرت واجب، از تعريف کالمي آن        
 اگر خبواهد، فعلـي را  قدرت عبارت از اين است که قادر: فلسفي آن را ترجيح داده و گفته است  
  ).   ۸۳مهان، : نك(اجنام دهد و اگر خنواهد، اجنام ندهد

  
   صفات واجب. ۸. ۱. ۲. ۳

او که در اثبات واجب الوجود يا صانع موضع يب طريف اختاذ کرده و هم برهان فلسـفي امکـان و      
يده و گفتـه    هم برهان کالمي حدوث را ارائه داده در صفات واجب، مهان اعتقاد فالسفه را برگز              
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صفات واجب، به حسب مصداق عني ذات و عني يکديگر و به حسب مفهوم مغاير ذات و                 : است
  ).۱۰۱ -۱۰۲ و ۶۳ -۶۸مهان، : نك. (مغاير يکديگرند

  
   معدومهاعاد. ۹. ۱. ۲. ۳

او در اين مورد گرايش فلسفي يافته و        .  معدوم را ممتنع و متکلمان جايز مي مشارند        هفالسفه اعاد 
  ).۱۴۷مهان، : نك( فالسفه را ذکر کرده استه ادلّبرخي از

  
  ضرورت نبّوت. ۱۰. ۱. ۲. ۳

حلـي،  : نـك (متکلمان اسالمي براي اثبات حسن و ضرورت  نبوت از راه حسن و قـبح عقلـي                  
و فيلسوفان از راه اجتماعي بودن انسـان و نيـاز           ) ، تصحيح حسن زاده   ۴۶۷ -۴۷۱کشف املراد،   

 -۴۹۰ابن سينا، االهليات مـن الشـفا،        : نك( معصوم حرکت کرده اند    جامعه به قانون اهلي و جمري     
  ).، تصحيح حسن زاده۴۸۷

او مهچـون ابـن سـينا کـه         . ابن ميثم در اين مورد از استدالل فيلسوفان تبعيت کرده اسـت           
حکمت و عنايت خداوند را مالک ضرورت نبوت قرار داده، معتقد است که خدايي که بر مژه ها                  

 مهمـي غفلـت کنـد و بشـر را از            هيانيده، چگونه ممکن است که از چنان مسأل       و ابروان موي رو   
  ).۱۲۲ -۱۲۴قواعد املرام، : نك(وجود انبياء حمروم گرداند

  
  خمالفت با فالسفه . ۲. ۲. ۳

هاي متعدد فلسفي ابن ميثم، مانع آزاد انديشي و موضع گريي وي در برابر فالسفه نشده                  گرايش
  .ونه هايي مي پردازميدر اينجا به ذکر من. است

  
   علم باري. ۱. ۲. ۲. ۳

او خدا را عامل به مهه چيز مي داند و مّدعي است که فالسفه و بعض متکلمان اين نظريه را قبول                     
از مجله اقوايل که مورد نقد قرار       . او اقوال فالسفه را ذکر کرده و به دست نقد سپرده است           . ندارند
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گويـا مقصـودش شـيخ    ). ۹۸ -۹۹مهـان،  : نك(زئيات نداردداده، اين است که خداوند علم به ج       
 را منکر علم به جزئيات مي دانـد؛ ويل ايـن    - فالسفه ه بلکه مه  -الرئيس است؛ چرا که غزايل او     

  ).۷۶ -۷۷/ ۲خواجه طوسي و امام فخر، شرحي االشارات، : نك(نسبت نارواست
  

   تناهي حوادث.۲. ۲. ۲. ۳
ورد حوادث عامل، قائل به تسلسل تعاقيب شده انـد، مـورد نقـد              که در م    او فالسفه را به حلاظ اين     

امهيت اين حبث در نزد     ). ۵۶ابن ميثم، قواعد املرام،     : نك( آهنا را پاسخ داده است     هقرار داده و ادل   
وي بدين حلاظ است که مهچون متکلمان قائل به حدوث عامل است و اگر کسي تسلسل تعـاقيب                  

  . عامل را ثابت کندتواند حدوث را ابطال نکند، مني
هر چند شيخ الـرئيس،     . فالسفه نيز به خاطر اعتقاد به قدم عامل به اين حبث امهيت مي دهند             

 توحيـد بـر حـذر داشـته         ه قدم و حدوث را سهل دانسـته، ويل از تسـاهل دربـار             ۀتنازع دربار 
مهان ابن ميثم در اين مبحث      ). ۲۴۱ -۲۴۳/ ۱ خواجه و امام فخر، شرحي االشارات،        :نك(است

  .و نقدهاي فالسفه را پاسخ گفته است.استدالالت کالمي را مطرح کرده 
  

   حدوث عامل.۳. ۲. ۲. ۳
او برخالف فالسفه و مهاهنگ با متکلمان، قائل به حدوث عامل است و ضمن استدالل کالمي بر                 

وث او ضمن براهيين که بر حـد      . حدوث عامل، به استدالالت فالسفه بر قدم عامل پاسخ گفته است          
 اجزائي که دارد، موجودي ممکن است و هر موجـود           هکلّ جهان با مه   : عامل اقامه کرده، مي گويد    

  . اجزائش حادث استهبنابراين، کل جهان با مه. ممکين حادث است
که براي اثبات مقدمات اين برهان پافشاري کـرده اسـت، ويل از ايـن نکتـه                   او در عني اين   

  ).۵۸ -۶۲ابن ميثم، قواعد املرام، : نك(ممکين حادث باشدغافل است که الزم نيست هر موجود 
   جترد نفس.۴. ۲. ۲. ۳
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 نفس ذکر کرده و گفته است که مجهـور فالسـفه و             ۀاو اقوال متعددي از متکلمان و فالسفه دربار       
ويل . معمر بن عباد معتزيل و شيخ مفيد قائل شده اند به اينکه نفس نه جسم است و نه جسـماين                   

 بدن انسان است که از اول تا آخر عمر باقي           ه شده است که نفس مهان اجزاء اصلي       خود او معتقد  
او سپس براي اثبات نظريه خود به استدالل پرداخته و مهني نظريه را مبناي معاد جسماين         . است

اگـر نفـس   : او براي دستيايب به مدعاي خود به ذكر شقوق پرداخته و گفته است    . قرار داده است  
آنگاه به ابطال اين شقوق پرداخته تـا بـه    . عرض است يا غريعرض يا غري جسم      جسم نباشد يا    

  .مدعاي خود دست يابد
 مسـبوق بـه مـاده       - فلسـفي  ه طبق قاعد  -او مدعي است که چون نفس حادث است، بايد        

که مسبوق به ماده بودن، غري از مادي بودن است، بلکه شيئي مي تواند متعلق                 غافل از اين  . باشد
  ).۱۳۸ -۱۴۰مهان، : نك( در عني حال در ذات خود جمرد باشدبه ماّده و

  
   معاد جسماين.۵. ۲. ۲. ۳

 اهلي معاد را روحاين حمض    هاکثر متکلمان معاد را جسماين حمض و کثريي از فالسف         : او مي گويد  
او اثبـات معـاد   ). ۱۴۰مهـان،   : نـك (و کثريي از حمققان معاد را جسماين و روحاين دانسـته انـد            

ا مبتين بر اثبات جوهر فرد و اثبات خأل و قدرت و علم عمـومي و فـراگري خداونـد                    جسماين ر 
 خـأل و    ه جوهر فرد و هم در مسأل      هدانسته است و از مهني جا معلوم مي شود که او هم در مسال             

  ).۱۴۱ -۱۴۴مهان، : نك(هم در کيفيت معاد جسماين با فالسفه به خمالفت برخاسته است
کـه او نفـس را        از ايـن  .  او مني توان غافـل مانـد       هاهبام در نظري  در عني حال از وجود يک       

 بدن معريف مي کند و بر جوهر فرد، پاي مي فشارد، برمي آيد که معاد را                 هعبارت از اجزاء اصلي   
جسماين حمض مي داند و از اينکه معاد جسماين و روحاين را قول حمققان مي مشارد، برمي آيـد                   

  .البته احتمال اول قوي تر است. که به مهني رأي متايل دارد
   خرق و التيام افالک.۶. ۲. ۲. ۳
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او برخالف فالسفه، خرق و التيام افالک را جايز مي مشارد و ادله اي بـر اثبـات آن اقامـه مـي                       
او برخالف فالسفه مي کوشد که حرکت دوري افالک را انکار و حرکـت              ). ۱۴۸مهان،  : نك(کند

  ).مهان: نك(ز اين رهگذر، خرق و التيام را امري ممکن تلقي کندآهنا را حرکت مستقيم بداند، تا ا
  

   خمالفت با اشاعره.۳. ۲. ۳
در . ابن ميثم به حکم عقالنيت روش، در مورد آراء ويژه اشاعره با آهنا به خمالفت برخاسته است             

  .اينجا به ذکر آهنا مي پردازمي
  

   وجوب عقلي معرفت خداوند.۱. ۳. ۲. ۳
ابن ميثم با آهنا به معارضه برخاسته و وجوب         . رعي معرفت اهللا پافشرده اند    اشاعره بر وجوب ش   

که آيا معرفت اهللا واجـب        يکي اين :  مواجهيم مسئلهدر اينجا با دو     . عقلي آن را اثبات کرده است     
است با نه و ديگري اينکه اگر واجب است، آيا شرط آن که تفکر و حتقيق است، واجب شـرعي                    

  است يا عقلي؟
او از راه وجـوب دفـع ضـرر مظنـون و از راه             .  عقلـي اسـت    مسئلهر ابن ميثم هر دو      از نظ 

بدون شک، اگر وجوب معرفت اهللا      . وجوب شکر منعم بر وجوب معرفت اهللا استدالل کرده است         
اشاعره با توجـه بـه روش       . عقلي است، شرط آن نيز که تفکر و حتقيق است، واجب عقلي است            

 را شرعي بدانند و اين، مستلزم مهان دوري است که ابـن ميـثم               خود ناگزيرند که وجوب هر دو     
  .لزوم آن را مطرح کرده است

بـه فـرض    . ممکن است به جاي معرفت، به تقليد يا ظن اکتفا کرد          : در مقام معارضه گفته اند    
وانگهـي از کجـا   . وجوب معرفت، ممکن است از قول معصوم يا اهلام يا هتذيب نفس استفاده کرد           

  .حيت تکليف مااليطاق هم قبيح نيست. ب، واجب استکه شرط واج
 به مهان دو دليل معرفت واجب است و تقليد يا ظن جايگزين             ،ابن ميثم معتقد است که اوالً     

حال . آن نيست؛ چراکه هم مقلَّد در معرض خطاست و هم ظن از ثبات و دوام برخوردار نيست                
  .کليت و ضرورت برخوردارندآنکه معرفت، يقيين است و قضاياي يقيين از ثبات و 
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 قول معصوم يا اهلام يا هتذيب نفس جايگزين فکر و نظر نيست؛ چرا که حجيت قـول                  ،ثانياً
معصوم توقف بر معرفت اهللا دارد و اگر معرفت اهللا متوقف بر قـول معصـوم باشـد، مسـتلزم دور              

هتـذيب  . باشداهلامات هم اطمينان خبش نيست؛ چرا که ممکن است وساوس شيطاين            . حمال است 
 موانع و حجب را بردارد و به گونه هاز کجا که انسان مه. نفس هم براي رفع موانع و حجب است

  .اي در معرض افاضات رباين قرار بگريد که شياطني در او تصرف نکنند
 تکليف مااليطاق به حکم عقل حمال است؛ چرا که اگر مکلف را بدون قدرت و متيز و                  ،ثالثاً

  ).۲۸ -۳۰مهان، : نك(، در معرض تکليف قرار دهند، تکليف به حمال و قبيح استمتکّن از شرايط
  

   مسع و بصر.۲. ۳. ۲. ۳
او علريغم اشاعره که مسع و بصر خداوند را به معناي عريف آن ارجاع مي دهند، معتقد است کـه                    

ز  ا مسـئله او در ايـن     . مسع و بصر واجب الوجود به معناي علم به مسموعات و مبصـرات اسـت              
مـذهب  :  تبعيت مي کند و مـي گويـد        - از سران مکتب اعتزال    -نظريه ابواحلسني بصري و کعيب    

  ).۹۰مهان، : نك( اسالم نيز مهني استهفالسف
  
   کالم نفسي.۳. ۳. ۲. ۳

کـالم مهـان عبـارت اسـت و         : او کالم نفسي اشاعره را مردود مي مشارد و معتقد است کـه            
  ).۹۲مهان، : كن(متکلم بودن خداوند، يعين خلق عبارت

      اختيار آدمي.۴. ۳. ۲. ۳
امـر  « تفويض معتـزيل و      ههر چند دربار  . او مهچون فالسفه و معتزله قائل به اختيار انسان است         

  ).۱۰۷ -۱۱۰مهان، : نك( اثناعشري توضيحي نداده استهشيع» بني االمرين
   ترجيح بالمرّجح.۵. ۳. ۲. ۳

ح را حمال مي داند و معتقد است کـه فعـل خداونـد،              او مهچون فالسفه و معتزله، ترجيح بالمرجّ      
لکن توضيح نداده است که منظور، غرض زايد بر ذات اسـت، آنسـان کـه                . معلّل به غرض است   

  ). ۱۱۰ -۱۱۱مهان، : نك(معتزله مي گويند، يا غري زايد بر ذات که معتقد فالسفه و عرفاست
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   معاصيه عدم اراد.۶. ۳. ۲. ۳
 خداوند مي دانند، معتقد اسـت کـه         هاعات و معاصي، مهه را متعلق اراد      او برخالف اشاعره که ط    

او عامل به قبح معاصي است و علـم         .  خداوند و معاصي مورد کراهت اوست      هطاعات، متعلق اراد  
  ).۱۱۲ -۱۱۴مهان، : نك(او صارف است و مهني يعين کراهت

  
  ١آراء ويژه. ۴

با فالسفه مهراه مي شود و گاهي با معتزله و          در مبحث آزادانديشي معلوم شد که ابن ميثم گاهي          
گاهي، هم با معتزله و هم با اشاعره، ويل در جايي کـه اشـاعره تکـروي کـرده و از فالسـفه و                        

  .متکلمان فاصله گرفته اند، هرگز با آهنا مهراهي نکرده است
هـاي  يـک از حنلـه         خود اوست و با هيچ     هاکنون مي خواهيم به بيان آرائي بپردازمي که ويژ        

فلسفي و کالمي در آن آراء مهراهي نکرده است و اين استقالل رأي نيز شاهدي بسيار گويا بـر                   
  . پريو کسي مني شود- بدون مالک و معيار-است و هرگز» ابناء الّدليل«اين است که او از 

  
   دليل و مدلولهرابط. ۱. ۴

 حصـول   هگفتگو در حنـو   . يستدر اين که به دنبال دليل، علم به مدلول پيدا مي شود، گفتگويي ن             
اشاعره معتقدند که عادت خداوند براين جاري شده است که به دنبال دليل علم بـه                . مدلول است 

که از نظر آنان، آتش علت سوزندگي نيسـت، بلکـه بـه طـور عـادي                   چنان. مدلول را اجياد کند   
  . ممکن استخداوند چيزي راکه در جماورت آتش قرار گرفته مي سوزاند و البته خرق عادت

مهانطوري که زدن، مولّد امل و بريدن رگهاي : آهنا مي گويند. اند  توليدي قائلهمعتزله به رابط
  . گردن، مولّد موت است، دليل هم مولد مدلول است

                                                 
   سومین شاهد عقالنیت روش کالمی ابن میثم-1
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 ه مشاء قائلند به اينکه با اتصال نفس به عقل فعال، صور حقايق به انداز      هدر اين ميان فالسف   
 اشراق معتقدند به اينکه نوري از عقل فعال به نفـس مـي   هود و فالسفاستعداد به او افاضه مي ش     

 استعداد و تقاضايش آنچه را که مي خواهد در          هتابد و سپس به او باز مي گردد و نفس به انداز           
  ).۷۳ -۷۴، ةسبزواري، شرح الأليل املنتظم: نك. (او مي بيند

ه است که رابطه دليل و مدلول، ابن ميثم به حکم عقالنيت روش و استقالل موضع، معتقد شد
 آن حضور مدلول و هر جا مدلول باشـد، ملـزوم آن             ههر جا دليل باشد، الزم    .  تالزم است  هرابط

از علم به حدوث عامل و نياز حادث به مؤثر، بالضروره علـم بـه               : او مي گويد  . وجود دليل است  
  ).۲۷د املرام، ابن ميثم، قواع: نك(اينکه عامل، نيازمند مؤثر است، پيدا مي شود

  
  تشکيکي بودن معرفت اهللا. ۲. ۴

ـ       هاز نظر ابن ميثم، معرفت خداوند مقول به تشکيک است؛ چرا که تعبري به کمال معرفت در خطب
او . اول هنج البالغه، داللت بر تشکيکي بودن آن دارد و بنا بر اين قابل شـدت و ضـعف اسـت                    

بنابراين، معرفت او جز از راه رسوم ناقصـه         . معتقد است که خداوند از هرگونه ترکييب مرته است        
ايـن سـلوب و اضـافات از لـوازم ذات           . اي که مرکب از سلوب و اضافات است، ممکن نيسـت          

اند، منـي تـوان بـراي معرفـت او حـدي معـني                مقدس اويند و چون سلوب و اضافات نامتناهي       
  ).۱۰/۱۲۱ابن ميثم، شرح هنج البالغه،: نك(کرد
 
   مساواتقياس مفصول و. ۳. ۴

أّولُ الّديِن َمعِرفَته و کَمالُ َمعِرفَِته الَتصديِق ِبه َو کَمالُ الّتصديِق بـه َتوحيـُدُه و                «: امام علي فرمود  
ابـن  ). ۱هنج البالغه، خطبـه  (» کَمالُ توحيِدِه اإلخالُص لَُه َو کَمالُ اإلخالِص لَُه َنفي الِصفاِت َعنهُ     

ارات هم از قياس مفصول استفاده کرده و هـم از قيـاس       ميثم معتقد است که امام علي در اين عب        
مساوات؛ چرا که بدون ذکر نتايج و صغريات، تنها به ذکر کربيات اکتفا فرموده و از ذکر متام حد                   

  .وسط نيز خودداري کرده است
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در قياس مسـاوات بايـد از يـک    . هاي قياس مفصول و قياس مساوات است     ها ويژگي    اين
در اينجا نيز از يک مقدمه خارجي . استفاده شود» ُمساِوي املُساوي ُمساٍو« :مقدمه خارجي، يعين  

  . استفاده شده است»کَمالُ الکَماِل کَمالٌ«يعين 
در اينجا نيز آخرين نتيجه     . در قياس مفصول، آخرين نتيجه مذکور نيست، بلکه مضمر است         

  ). مهان:نك (» َعنُهکمالُ معِرفَته َنفي الّصفاِت«: به صراحت ذکر نشده و آن اين است
  

  امکان حصول معرفت عقلي. ۵. ۴
دانان   اند که حصول معرفت عقلي مطلق ممکن نيست و برخي از رياضي             برخي برآن : او مي گويد  

جـزم و قطـع ممکـن       : امکان آن را در رياضيات پذيرفته و در مسائل اهلي منکر شده و گفته اند              
مسائل اهلي و اشتباهات عقـل را مستمسـک قـرار           آنان دشواري   . نيست و بايد اکتفا به ظن کرد      

ويل او معتقد است که اگر عقل در بعضي موارد اشتباه مي کند، نبايد متـام احکـام آن را      . داده اند 
. بلکه بايد بکوشيم تا بـا مالکـات صـحيح جلـو اشـتباهات عقـل را بگـريمي             . يب اعتبار دانست  

ابـن ميـثم،    : نك(ر و تالش بيشتري الزم است     کا. دشواري مسائل علم اهلي دليل بر امتناع نيست       
  ).۲۵ -۲۶قواعد املرام، 

  
  مجع بندي و نتيجه گريي. ۵

اکنون با توجه به ضوابطي که ابن ميثم براي رويکرد نقلي و تأويلي و جديل مطـرح کـرده و بـا                      
توجه به استقالل راي و نظر او در برابر فالسفه و اشاعره و معتزله و کوششـي کـه وي از خـود                       

 است و بدون سرسپردگي در برابر حنله        »ابناء الدليل «نشان داده تا ثابت کند که مهواره در صف          
 تفکر و استداللش سازگار است، پذيرا شده و بـا توجـه بـه               ههاي فلسفي و کالمي آنچه با شيو      

يک از حنله هاي کالمي و فلسـفي          آراء ويژه اي که وي ابراز کرده و در آن آراء حتت تأثري هيچ             
آيد که او فيلسويف اسـت عقـل گـرا و متکلمـي اسـت         رار نگرفته است، اين نتيجه به دست مي       ق

 عقالنيت هم در اثر کالمي خود هبره گرفته و هم در اثر ماندگارش              هحکمت شعار و از اين شيو     
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  27 \میثم و شواهد آن   روش کالمی ابن عقالنیت در

 در برابر دو شرح ديگر که يکـي صـغري و موجـود و ديگـري            -شرح هنج البالغه که بايد آن را      
  . شرح کبري ناميد- استمتوسط و مفقود

در عني حال او مي کوشد که ميان قرآن و برهان مجع کند و عقل را مانع از اين مني بيند که                      
هر کـس خـدا را بـه        : فرموده است ) ع(به عنوان منونه، امام علي      . از متون معترب نقلي هبره گريد     

هنج البالغه، خطبـه    : نك(استخلق تشبيه کند، او را نشناخته و در مقام ترتيه او به يقني نرسيده               
شاهد قـرآين آن،   . ابن ميثم معتقد است که اين فرمايش هم قرآين و هم برهاين است            ). ۹۱ يا   ۸۹

به خدا، ما در گمراهي آشـکار بـودمي؛   «: ها مي گويند  پرستان به بت    اين است که روز قيامت بت     
آنکـه  : و برهاين آن اين است که      و شاهد عقلي     ١»زيرا مشا را با پروردگار جهانيان برابر دانستيم       

. خدا را به خلق تشبيه کند، او را نشناخته و آنکه او را نشناخته، به ترتيه نرسيده و گمراه اسـت                    
  . هر کس خدا را به خلق تشبيه کند، به ترتيه نرسيده و گمراه است: که نتيجه اين

  
  کتابنامه

ـ     ابن سينا، الشفاء، االهليات، حتقيق االب قنوايت، سعيد          ق و  ۱۴۰۴ اهللا مرعشـي جنفـي،       ةزايـد، مکتبـة آي
  ش۱۳۷۶االهليات من الشفاء، حتقيق حسن زاده آملي، دفتر تبليغات، 

  ق۱۳۷۸ابن ميثم، شرح هنج البالغه، مؤّسسة نصر، 
مهو، قواعد املرام يف علم الکالم، حتقيق سيد امحد حسـيين، چـاپ دوم، مکتبـة آيـة اهللا مرعشـي جنفـي،                       

  ق۱۴۰۶
  ق۱۴۰۳سن، اعيان الشيعه، بريوت، دارالتعارف للمطبوعات، امني، سيد حم

  ش۱۳۷۹هبشيت امحد، صنع و ابداع، انتشارات دانشگاه هتران، چاپ اول، 
  ش۱۳۸۴مهو، وحيانيت و عقالنيت عرفان از ديدگاه امام مخيين، بوستان کتاب قم، چاپ اول، 

تـا و حتقيـق      د، مکتبة مصطفوي قـم، يب     حلي، عالمه، يوسف بن مطهر، کشف املراد يف شرح جتريد االعتقا          
  ق۱۴۱۷حسن زاده آملي، مؤّسسة النشر االسالمي، 

  ق۱۴۰۴خواجه نصريالدين و امام فخر رازي، شرحي االشارات، قم، مکتبه آية اهللا مرعشي جنفي، 
                                                 

 )97 -98الشعراء ( تَاهللاِ إن کُنّا لَفی ضَاللٍ مُبینٍ إذ نُسوّیکُم بِرَبِّ العالَمینَ -1
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  ش ۱۳۶۷ذوالنور، ر، در جستجوي حافظ، انتشارات زوار، چاپ دوم، 
  ق۱۴۱۲قيق صفوان عدنان داودي، بريوت، الدارالشاميه، راغب اصفهاين مفردات الفاظ القرآن حت

هاي ابن سينا،    سبزواري حاجي مالهادي، شرح غررالفرائد، معروف به شرح منظومه حکمت، کتابفروشي          
  ق۱۳۶۷، ...حافظ و

  ق۱۳۹۸چاپخانه لواساين،  ،)مشهور به شرح منظومه منطق(مهو، شرح اآليل املنتظمه
جوهر و عرض، تصحيح مهدي حمقق و ايزوتسو، سلسـله دانـش ايـراين،              مهو، شرح غررالفرائد، قسمت     

  ش۱۳۴۸
، داراحياء التراث العريب، بريوت، چـاپ  احلکمة املتعالية يف االسفار العقلية االربعة     صدرالدين شريازي،   

  م۱۹۸۱سوم، 
، مهو، املبدأ واملعاد، تصحيح حممد ذبيحي و شـاه نظـري، بنيـاد حکمـت اسـالمي مالصـدرا، چـاپ اول                     

  ش۱۳۸۱
 ترمجه سيد حممـد باقرموسـوي، انتشـارات حممـدي،           ،طباطبائي سيد حممدحسني، امليزان يف تفسري القرآن      

  ش  ۱۳۷۳
الهيجي عبدالرزاق، شوارق االهلام يف شرح جتريد الکالم، حتقيق اکرب اسد علي زاده، قـم، مؤسسـه امـام                   

  ق۱۴۲۵صادق، چاپ اول، 
  ش۱۳۶۳ مفيد، ترمجه امحد آرام، موسسه مطالعات اسالمي، مارتني مکدرموت، انديشه هاي کالمي شيخ

  ش  ۱۳۶۸ولفسن هنري اومترين، فلسفه علم کالم، ترمجه امحد آرام، انتشارات اهلدي، 
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