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چکیده

برهان حدوث و قدم از استدالل های دیرینی است كه متکلمان امامی برای اثبات وجودد
خداوند همداره بدان استناد میكرده اند .نحده تقریور ایوب برهوان و اسوتداللهایی كوه
متکلمان امامی برای اثبات مقدمات آن ارائه كرده اند در مکاتو و ادوار متتلوک كو م
امامی متفاوت بدده و همیب امر مدج بروز تطدرات و تحدالت شایان تدجهی در تاریخ
ایب برهان شده است .تاكندن دگرگدنی ها و تطدرات ایب برهان در تاریخ كو م امامیوه
بررسی و تبییب نشده است .در مقاله حاضر سیر تطدر برهان حدوث و قودم در مقطیوی
مهم از آن ،یینی از مکت بغداد متأخر تا مکت حله متقدم ،بررسی و تحلیو میشودد.
ایب پژوهش نشان میدهد كه در متدن ك می مکت بغداد متأخر دو تقریر متتلک و در
آثار متکلمان مکت حله متقدم سه تقریر متفاوت از ایب برهان قاب شناسایی است كوه
هر یک از آنها بر اساس رویکردهوا و مبوانی متتلوک ارائوه و مدجو بوروز تطودرات و
تغییراتی در شیده تقریر ایب برهان شده است.
کلیدواژهها :برهان حدوث و قدم ،ك م امامیه ،مکت بغداد متأخر ،مکت حله متقدم،
ِحمصی رازی.
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مقدمه

قهطت ،ط زعت و اهمیت رهاب حهوث و قهم نزد طتدلمکاب طسکلماب عکزوم ایک ایص کا

پیشی ه این رهاب در کالم اسالطص و اطاطص و تقریرهای گنناگننص که طتدلمکاب در ادوار

طختلف از اب ارائه کرده انه را نشاب طص دهه .این رهاب در کالم اطاطیه ه طها چ ه قرب
یمانه استهالل یا دست کم از طومترین رهاب های خهای اسانه نده اسکت و همکین اطکر
ررسص سرگذیت و تانراا اب در تاریخ کالم اطاطیه را ضروری طکصسکازد .کا ودکند

این ،تاک نب در اب تبیین تقریرهای گنناگنب این رهاب و فراز و فرودهای اب در تاریخ

کالم اطاطیه پژوهشص انرا نمرفته است و در نتیجه ،تانراا ایکن اسکتهالل در ککالم

اطاطص ناطالنم طانهه است .یشتر نمایته ها و پژوهشها ا صتندوص ه تقریرها و طبکانص
طختلفص که طتدلماب اطاطص در خصنص رهاب حهوث و قهم دایکتهانکه ،فقکص اکنرا

ساده ای از اب ارائه کرده انه و ه سایر تقریرهای یایاب تندکه ایکن رهکاب هکیت اعتفکاتص

نهایته انه .از این رو در این طقاعه دراهد راطههایم از طریک رو

تققیک تکاریخص کک

تقلیلص ،سرگذیت و تانراا تاریخص این رهاب را در کالم اطاطیه تبیین ک یم.

ا تنده ه گستردگص داط ه طرح و تانراا رهاب حکهوث و قکهم در ککالم اطاطیکه،

ررسص و تبیین تمام تقنالا این رهاب در سراسر تاریخ ککالم اطکاطص در ایکن ننیکتار

اطداب پذیر نیست .ا راین فقص طقااص از دگرگننصها و تانراا ایکن رهکاب ،یا کص از

«طدتب غهاد طتأخر» تا «طدتب حله طتقهم» ،را گزار

و تبیین طصک کیم .در ایکن طقاعکه

طراد از «طدتب غهاد طتأخر» طدتب کالطص یکریف طرتیکص :د 634ق) و پیکروانش ،از
دمله ییخ طنسص :د 644ق) ،است و ط ظنر از «طدتب حله طتقهم» طدتبص است که در
دوره نخست از تداطل فلم کالم در حنزه حله ،از نیمه دوم قرب یشم تا پک

از نیمکه

نخست قرب هفتم هجری قمری ،تدنین و تداطل یافت و در اب کالم اطاطص در سبک و
قاعب کالم طاتزعصِ طتأثر از نظام فدری ا ناعقسین صری :د 634ق) تقریر یه .در دوره
دوم از ادوار کالم اطاطیه در حله ،کالم اطاطیه ا کنیشهای خناده نصیراعهین طنسص و

فالطه حلص سیاقص فلسفص ه خند گرفت و دوره طتأخر کالم حله را پهیه اورد (سبحانی،

874 :8811ـ .)878تمام طتدلمانص که تقریرهایشاب از رهاب حهوث و قهم در این ننیکتار
ررسص طصیند طتال ه طدتب اطاطیهانه.
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 .1تقریرهای برهان حدوث و قدم در مکتب بغداد متأخر

در اثار کالطص طدتب غهاد طتکأخر دو تقریکر طختلکف از رهکاب حکهوث و قکهم قا کل
ی اسایص است .تقریر نخست و طتهاول این رهاب تقریکری اسکت ککه یشکترِ طتدلمکاب

اطاطص این طدتب ،از دمله یریف طرتیص و یکاگردانش ،ارائکه ککردهانکه و تقریکر دوم

انرتص غیر یایع و طتفاوا ا تقریر نخست است که در قرب یشم ،ا نا صاعمجه حلبص

طارح کرد .در اداطه این دو تقریر را تبیین و طقایسه طصک یم.
 . 1-1تقریر شریف مرتضی و پیروانش از برهان حدوث و قدم

انرا هی رهاب حهوث و قهم در اثار یریف طرتیص و یاگردانش در قاعکب چ که
خش قا ل یاب است
بخش نخست:

اعف) ادسام فاعَم طُقهَثانه.

ب) هر طُقهَثص رای طندند یهب نیازط ه ه طُقهِث است.
پ

ادسام فاعَم رای طندند یهب نیازط ه ه طُقهِث و پهیهاورنههانه.

بخش دوم:

اعف) طُقهِث و پهیهاورنهه ادسام فاعَم یا طُقهَث است یا قهیم.

ب) اگر قهیم ایه ،طالنب طا ،یا ص طندند قهیمص که پهیهاورنهه دیمر طندنداا

فاعَم است ،ثا ت یهه است.

ج) اگر طُقهَث ایه  ،خند نیازط ه ه طُقهِث و پهیهاورنهه دیمری است؛ زیرا :طب

طقهطه ب از خش نخست استهالل) هر طُقهَثص ه دعیل حهوثش ،نیازط هِ که طُقکهِث و

پهیهاورنههای است.

د) اب طُقهِث و پهیهاورنهه نیز اگر طُقهَث ایه ،خند نیازط ه که طُقکهِث اسکت و

اگر طُقهِثِ اب نیز طُقهَث ایه ه همین ترتیب احتیاج ه طُقهِث تا صنوایت اداطه پیها
خناهه کرد که طستلزم تسلسل اییای طُقهَث :حنادث) است.
ه) تسلسل حنادث :طندنداا طُقهَث) اطل است.
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در نتیجه طُقهِث و پهیهاورنهه ادسام فاعَم ایه طندندی قهیم ایه ککه پیکهایص و

ودند همه پهیهههای :حنادث) دواب ه سبب او است.

تا ای جا اثباا یه که در ین طندنداا فاعَم ایه طندندی قهیم ایه که طُقکهِث و

پهیهاورنهه ادسام طُقهَث ایه و خند نیازط ه ه طُقهِثص نبایه .حال رای اثباا ای دکه
این طندند قهیم هماب افریهگارِ طستقیم دواب است ،ایه استهالل دیمری ضمیمه یند
بخش سوم:

اعف) اگر افریهگار فاعَم و طُقهِثِ ادسام قهیم نبایه ،پ

طُقهَث است.

ب) طندندِ طُقهَث دارای قهرا ذاتص نیست و ه همین سبب نمصتنانه افریهگار و

پهیهاورنهه ادسام ایه.
ج) پ

افریهگار فاعَم که پهیهاورنهه ادسام است و ه همکین دعیکل قکهرا ذاتکص

دارد ،طُقهَث نیست.

نتیجه انده افریهگار فاعَم هماب طندند قهیمص است که پهیهاورنهه ادسام طُقکهَث

است و سلسله طندنداا طُقهَث ه او ختم طصیننه (موسوی87 :8087 ،ـ02؛ همـو:8818 ،
05ـ98؛ طوسی29 :8084 ،ـ01؛ همو28 :8870 ،ـ94؛ حلبی09 :8089 ،ـ90؛ ابـ زُهـر حلبـی:8089 ،
50/5ـ.)51

ا ستهالل یادیهه خالاه انرا ااکلص و یکایع رهکاب حکهوث و قکهم اسکت ککه

طتدلماب اطاطص طدتب غهاد طتأخر رای اثباا ودند خهاونه ارائه کردهانه.
 .2-1تقریر ابنابی المجد حلبی از برهان حدوث و قدم

ر اساس طتنب و طهارک طندند ،پ

از دوره یاگرداب ییخ طنسکص در طدتکب غکهاد

طتأخ ر و پیش از تقریر حِمصص رازی از رهاب حهوث و قهم ،یمانه تقنل و دگرگکننص
اتفاق افتاده در یینه تبیین این رهاب در کالم اطاطیه ،در قرب یشکم هجکری و در تقریکر

ا ن ا ص اعمجه حلبص قا ل طشاههه است .از تاریخ دقیک زنکهگص و وفکاا حلبکص اطکال

درستص در دست نیست ،وعص رخص او را در یمار فاعمکاب اطکاطص قکرب یشکم هجکری

قمری قلمهاد کرده انه (ر.ك :سبحانی :8080 ،ص  .)1حلبص از حیث چکارچنبهکا و رو

کالطص ه طنر کلص پیرو طدتب غهاد طتأخر نده و دیکهگاههکایش در طجمکن که ارای
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یریف طرتیص و یاگردانش ،خااه ا ناعصالح حلبص ،نزدیک تر است .ا ایکن واکف،
وی در تقریر خند از رهاب حهوث و قکهم اکنرتص از اب را ارائکه ککرده ککه کا رو

طتدلماب اطاطص طدتب غهاد طتأخر در طرح این رهاب تفکاوا قا کل تکندوص دارد و تکا

حهود سیاری یبیه تقریر حِمصص رازی است .ا تنده ه دوره حیاا حلبص ،که فصکر

رواج طدتب کالطص ا ناعقسین صری کنده ،ایکه نیسکت ککه کرخالا گکرایش کلکص
َوشَمصِ ا نا ص اعمجه ،او در این قث تقت تأثیر طدتب صری یا رخص از پیرواب اطاطص

او قرار گرفته ایه .تقریر حلبص از رهاب حهوث و قهم تاک نب طنرد تنده دهی قکرار

نمرفته و نقش اب در تانر رهاب حهوث و قهم ررسص نشهه است؛ ازاینرو الزم است
ضمن تشریح رهاب او ،نقش اب در تانر رهاب حهوث و قکهم در ککالم اطاطیکه تبیکین

یند.

ا ن ا کص اعمجکه حلبکص در کتکاب إیکار اعسکب در قکث از اثبکاا افریکهگار فکاعم

خاطرنشاب طصک ه که اثباا ذاا خهاونه طتنقف ر دو طالب است
اعف) اثباا حهوث فاعَم؛

ب) اثباا فافل طختار ندب افریهگار فاعَم.

او نخست ا دو رهاب ،از دمله رهاب اثباا حهوث ادسام از راه حهوث طاکانص و

افراض و استفاده از اال «ت اهص سلسله حنادث» ،حهوث فاعم را ثا ت طصک ه .پ

از

اب یاداور طص یند که ثبنا حهوث فاعم ر اثباا طُقهِث و افریکهگار کرای اب دالعکت
دارد؛ زی را حهوث فاعم در واقع ه طا ای تردیح ودند فاعم کر فکهم اب اسکت ،و کر
اساس اال فلیت] ردقاب یافتن یدص از دو اطر طمدن ر دیمری هطنر حتم طسکتلزم
ودند طردح و فلت است .پ

پرداخته ،طصگنیه

از این ،حلبص ه اثباا فافل طختار ندب افریهگار فاعَم

اگر افریهگار فکاعَم طندکندی طندَکب و کص اختیکار ایکه ،انمکاه طُقکال اسکت
طالنعش از اب تخلف ک ه و ضرورتاً همراه فلت خناهه کند .در ایکن اکنرا،

اگر اب افریهگارِ طندَب قهیم ایه ،طالنعش هم ایه طثکل اب قکهیم ایکه و در
نتیجه ،اثر و طؤثر یا فلت و طالنل نظیر هم و ناطتمیز از یدهیمر و هر دو ه هکم

طقتاج طص یننه .اطا اگر اب افریهگارِ طندَب حادث ایه ،چکنب حکادث اسکت،
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خند نیازط ه ه طُقهِث خناهکه کند و در هکر دو حاعکت دور و تسلسکل پکیش

طص ایه که طُقال است .ا راین ،افریهگار فاعم ایه فکافلص طختکار ایکه (حلبـی،
80 :8080ـ.)82

در تقریر رهاب حهوث و قهم ،استفاده از رو

«طریقة اعماانص» رای اثباا حهوث

فاعم ،وده ایتراک تقریر حلبص ا تقریر طتدلماب طدتب غهاد طتأخر و وده افتراق اب از
تقریر حِمصص رازی است؛ اطا عقاظ ضرورا اثباا فافلِ طختار کندب اکانع فکاعَم در
طتن رهاب و نیز است اد ه اال فلیت رای اثباا ضرورا ودند فلت و طُقهِث کرای
تردیح ودند فاعم ر فهم اب ،دو وده ایتراک تقریر حلبص ا تقریکر حِمصکص رازی و

ا ناعقسین صری است .در فین حال ،این دو اطر ودنه افتراق رهکاب حلبکص از تقریکر
طتدلماب طدتب غهاد طتأخر است که در طتن رهاب خند فافلِ طختار ندب اکانع فکاعم

را عقاظ نمصکردنه و ضرورا ودند طُقهِث و فلت رای فاعم حادث را نیز کا قیکاس
غایب ه یاهه ثا ت طصکردنه ،نه است اد ه اال فلیت.

چ انده از ظاهر فبکاراا حلبکص در تقریکر رهکاب حکهوث و قکهم ،خااکه فبکارا

«ثبنا حهوثه دال فلص إثباا طقهثه ،عدننه تردیقاً عندنده فلص فهطه و تکردیح ححکه
اعجائزین فلص اآلخر ال ه عکه طکن طکردح» ،رطکصایکه ،وی کرخالا طتدلمکانص چکنب

حِمصص رازی که «اطداب» را واف حهوث فاعم طص دانست ه کک یا کص حکهوث فکاعم را
حهوثص اطدانص طارفص طصکردنه ککک «اطدکاب» را واکف «ودکند» فکاعم در نظکر گرفتکه
است :کلمه «دائزین» در فبارا یادیهه ناظر ه «ودند و فکهم» فکاعم اسکت و اطدکاب
ودند و فهم فکاعم را یکاب طکصک که) .در ایکن اکنرا ،از نظکر او در حقیقکت طکالک

نیازط هی فاعَم حادث ه فلت« ،ودند اطدانصِ» فاعم است ،نه «حکهوث اطدکانص» اب .از
این حیث ،رهاب ا ن ا ص اعمجه ه رهاب طتدلماب طدتب حله طتأخر و فخکر رازی یکبیه

طص یند که ا تها حهوث فکاعم را اثبکاا طکصکردنکه ،سک
طمدن اعندند ندب اب را نتیجه طص گرفت ه و پک

از طریک حکهوث حکادث،

از اب کا اسکت اد که اطدکاب ودکندی

انوا ،نیازط هی اییا ه طندِه و فلت را ثا ت طکص کردنکه «عمکا ثبکت حب اعاکاعم طکا ککاب

طندندا ،ثم اار طندندا فققیقة اعااعم قا لة علاهم وقا لة علندند .و کل طکا ککاب ککذع
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فردقاب ودنده فلص فهطکه یدکنب] لدکل تکردیح طکردح .فثبکت حب ودکند اعاکاعم

طقتاج إعص طؤثر و طنده» (رازی58 :8084 ،ـ.)50

در این استهالل فبارا «حب اعااعم طا کاب طندندا ،ثم اار طندکندا» یکانمر حکهوث

فاعم و فبارا «فققیقة اعااعم قا لة علاهم وقا لکة علندکند» نشکانمر اطدکاب فکاعم اسکت.
قسمت «کل طا کاب کذع

فردقاب ودنده فلص فهطه یدنب] لدل تردیح طردح» نیکز

ه اال فلیت و احتیاج طندند طمدن ه طردح و فلت ایاره دارد.

ا در نظر گرفتن ای ده حلبص ظاهراً در دورهای پیش از حِمصکص رازی طکصزیسکته و

تقریر خند ا ز رهاب حهوث و قهم را پیش از وی ارائه کرده است ،تقریر حلبص از این
رهاب نشاب ده هه طرحله ای از تانر و تقنل اب در کالم اطاطص در دوره گذار کالم اطاطیه

از طدتب غهاد طتأخر ه طدتب حله طتقهم است.

 .2تقریرهای مختلف برهان حدوث و قدم در مکتب حله متقدم

ررسص نمایتههای کالطص طتدلماب اطاطص طدتب حله طتقهم در قرب یشم و هفتم هجری

قمری حاکص از تقریرهای طختلف از رهاب حهوث و قهم در این طدتب است .در واقع،

تمام طتدلمانص که اناب را طتال

ه طدتب حله طتقهم طصدانیم ،تقریر یدسکانص از رهکاب

حهوث و قهم ارائه ندرده انه؛ اگرچه طصتناب طشا وت هایص طیاب انوا پیها کرد .طتدلمانص

طثل حِمصص رازی و طقق حلص و قاباعهین سبزواری ،ننیسک هه اعخالاکة فکص فلکم
اعدالم ،و ااحباب اثاری چنب خالاکة اع ظکر و اعماتمکه طکن طکذهب اعشکیاة ایطاطیکة
تقریرهایص طتفاوا از رهاب حهوث و قهم ارائه کردهانه که طندب تقکنالتص در نقکنه
تقریر این رهاب در کالم اطاطیه یه .در اداطه هر یک از این تقریرها را ررسص طصک یم.

 .1-2تقریر حِمصی رازی

سَهیهاعهین طقمند ن فلص ن حسن حِمصکص رازی :د پک

از 444ق) در اثکر کالطکص

طومش ،ه نام اعمُ قِذ طن اعتقلیه و اعمریه إعص اعتنحیه یا اعتالی اعاراقص  -که ه تصریح
خند

اب را در طها اقاطت کنتکاهش در حِلکه فکراق :حکناعص سکال 085-084ق) در

ازگشت از سفر حج و ه درخناست فلمای حله اطال و تهری

ککرده اسکت (حِمصـی،
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 - )81- 89/8 :8082تقریری نن از رهاب حکهوث و قکهم ارائکه ککرده اسکت .او در تقریکر
رهاب حهوث و قهم سه طرحله را پیمنده است
اعف) اثباا حهوث ادسام؛

ب) اثباا حهوث اطدانص ادسام؛

ج) اثباا فافل طختارِ قهیم رای حهوث ادسام.

انرا هی رهاب حهوث و قهم ه روایت حِمصص رازی را طصتناب ه ترتیب زیر

ارائه کرد

اعف) ادسام طُقهَثانه.

ب) حهوث ادسام ،اطدانص است ،نه وادب.

ج) هر اطر طمد ص رای طندند یهب نیازط ه ه فافل و طؤثر است =:اال فلیکت)؛

ا راین ادسام در حهوث خند نیازط ه ه فافل و طُقهِث هست ه.

د) فافل و طُقهِث ادسامِ حادث ایه طندندی قهیم و طختار ایه.

نتیجه انده ادسام در حهوث خند نیازط ه ه طندندی قکهیم و طختارنکه (حِمصـی،
51/8 :8082ـ.)57

اگرچه طراحل یادیهه در اال ،ه طنر طتمایز و طشکخ

در فبکاراا حِمصکص ذککر

نشهه ،ا تقلیل سیر استهالل ارائه یهه از سنی او طصتناب طراحل پیشگفته را تشخی

و پیش واد داد .تقریر رهاب حهوث و قهم ه یدل اال تقکنعص یکادین در تقریکر ایکن
رهاب در کالم اطاطیه هیمار طصایه که ایدارا ا انرا هیهکای قبلکص طتاکارا ایکن
رهاب در کالم اطاطیه طتفاوا است .طومترین تفاواهای تقریر حِمصص رازی از رهکاب

حهوث و قهم ا تقریر نخست طتدلماب اطاطص طدتب غهاد طتأخر از اب فبارا است از
اعف) اثباا حهوث اطدانصِ ادسام هطنر اریح؛

ب) استفاده از «اال فلیت» رای اثباا نیازط هی حادث ه طقهث؛
ج) اثباا فافل طختارِ ندب طُقهِث ادسام؛

د) فهم احتیاج ه اثباا افت ودند رای خهاونه هانرا دهاگانه.

در تقریر نخستِ طتدلماب اطاطص طدتب غکهاد طتکأخر از رهکاب حکهوث و قکهم نکه

«اطدانص ندب حهوث ادسام» ه طنر اریح و ه ف ناب یک خش طوم از استهالل ذککر
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یهه ند و نه «فافلِ طختارِ ندب طُقهِث ادسام» در زطره طقهطاا اثبکاا خهاونکه قکرار
گرفته ند .طختار ندب طُقهِثِ قهیم اور طتدلماب طدتب غهاد طتأخر نیز نده است ،اطا

اناب در تقریر رهاب حهوث و قهم هرگز ر اب تأکیه ندرده ندنه و چ ین طالبص هم از

ظاهر انرا هی استهالعشاب قا ل استفاده و ااایاد نیسکت ،در حکاعص ککه از دیکهگاه
حِمصص ،اثباا این طالب ضروری و طقتیای پذیر

حهوث ادسام است .که فقیکهه

او ،رای اثباا خاع فاعَم ،ارا اثباا یک طندکند قکهیم که ف کناب طُقکهِث ادسکامِ

طُقهَث کافص نیست ،لده ایه طختار ندب اب قهیم نیز اثباا یند.

دعیل اهمیت اثباا طختار ندب طُقهِث فاعم این است که اگر طختار ندب افریکهگار

فاعم اثباا نشند و خهاونه فافل طندَب ایه ،از انجا که خها قهیم است ،ایه فالکش

هم ناگزیر همراه و قرین ا او ایه؛ یا ص ایه فاعَم نیز همچکنب خهاونکه قکهیم ایکه.

چ ین نتیجه ای ا حهوث فاعم ،که پیش از این اثباا یه ،سازگار نیست ،لده طت کاق
اب است .ا راین رای ادت اب از طنادوه ا این ت اق

ایه طختار ندب خهاونه اثبکاا

یند .عقاظ این طقهطه در ضمن طقهطاا رهاب حهوث و قهم تغییکری یکادین و قا کل

تنده در تقریر این رهاب در کالم اطاطیه هیکمار طکصایکه .چ اندکه یکاب یکه ،پکیش از

حِمصص ،ا نا ص اعمجه حلبص یمانه طتدلمص ند ککه اثبکاا فافکل طختکار کندب طُقکهِث
ادسام را یدص از طقهطاا رهاب حهوث و قکهم و ضکروری دانسکته و کرای اثبکاا اب

تال

کرده ند .ایه ه نظر طص رسه حِمصص رازی ا اثر نهچ هاب طشونر ا نا صاعمجکه

ای ا نده ایه و در ارائه تقریر خنیش از رهاب حکهوث و قکهم تقکت تکأثیر اب قکرار

گرفته ایه.

همچ ین ا تنده ه ای ده در طدتب غهاد طتأخر ،طتدلماب افت «ودند» را زائه کر

ثبنا ذاا خها طص دانست ه ،رای اثباا افت ودند رای ذاا خهاونه رهانص طسکتقل
ارائه کرده ندنه (نك :.موسوی07 :8087 ،ـ24؛ طوسی19 :8870 ،؛ حلبی ،)04 :8819 ،در حکاعص
که در تقریر حِمصص رازی و ر اساس طبانص او ،اثباا ذاا خها ه طا ای اثباا ودکند

خها است و نیازی ه ارائه رهانص طستقل رای اثباا افت ودند رای خهاونه نیست.
در واقع ،طتدلماب طدتب غهاد طتأخر ه دو اطنزه طب ایص «ییئیت طاکهوم :ثبکنا ذواا

در حاعت فهم)» و « زائه ندب ودکند یکصب کر ذاا و طاهیکت اب» ،ککه از یکابهکای
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افتقادی طدتب کالطص طاتزعیاب َوشَمص است ،طاتقه نده انه .ه همکین دعیکل ،طتدلمکاب

نام رده پ

از اثباا «ذاا» خهاونه ا است اد ه رهکاب حکهوث و قِکهَم ،اثبکاا اکفت

«ودند» رای ذاا او را پیش گرفته انه تا تنان که افکزوب کر ثبکنا ذاا خکها ،ودکند
خاردص او را نیز ثا ت ک ه .ر اساس اطنزه «ییئیت طاهوم» ،ذاا اییا در حاعکت فکهم
نیز ثا ت و طتصف ه افاا ذاتص است و «ودند» ،افتص زائه و اضافص ر ذاا یکصب

قلمهاد طص یند .این طب ا در طقا ل دیهگاه طتدلماب طدتب حله طتقهم است که فقیکهه که

«ییئیت و ثبنا طاهوم» را نفص طکص کردنکه و ثبکنا ذاا یکصب را طسکاوی کا ودکند

خاردص اب طص دانست ه و در نتیجه ،استهالل ر ثبنا ذاا یکصب را کرای اثبکاا ودکند
خاردص اب نیز کافص طصدیهنه.

گفت ص است که تقریر حِمصص از رهاب حهوث و قهم اگرچه در کالم اطاطیه تقریری

تازه هحساب طص ایه ،در کالم اسالطص ص سا قه نیست .در حقیقت ،تقریر حِمصص رازی
از رهاب حهوث و قهم سیار یبیه تقریر ا تداری طتدلم ردسکته طاتزعکص ،ا ناعقسکین
صری :د  634ق) ،و ه احتمال سیار زیاد طتأثر از هماب است .طقایسکه دکزب که دکزب

تقریر حِمصص از رهاب حهوث و قهم ا تقریر صری از اب  -که در اثار یکاگرد طدتکب

او رکن اعهین طقمند طَالحِمص گکزار

یکهه (ر.ك :مالحمـی59 :8810 ،؛ همـو828 :8874 ،؛

همو -)81 :8819 ،این طشا وت را هخن ص ایدار طصسازد.
 .2-2تقریر قطبالدین سبزواری

در رساعه کنتاه اعخالاة فص فلم اعدالم که ر اساس رخص نسخههکای ازطانکهه از اثکر،

تأعیف اب ه قاب اعهین سبزواری نسبت داده یهه ،تقریری از رهاب حهوث و قهم اطهه
که ا تقریکر حِمصکص رازی از اب طتفکاوا اسکت .از طقتکنای رسکاعه ،گکرایش کالطکص

ننیس هه اب ه طدتبص که اب را «طدتب حله طتقکهم» خنانکهیم طشکخ

نمار

اسکت و تکاریخ

رساعه نیز ه احتمال ،حهود اوایل قرب هفتم هجری قمری ،یا ص زطاب یکدنفایص

طدتب حله طتقهم در کالم اطاطیه است .تقریر سبزواری یدل کاطلص از رهاب ر ودکند

خها نهارد و ایه ا گزارههایص تدمیل یند .استهالل او چ ین است
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اعف) هر دسمص حادث است.

ب) هر حادثص نیازط ه ه طؤثر است.

پ

هر دسمص نیازط ه ه طؤثر است (سبزواری.)28 :8085 ،

ه استهالل اال ایه این طقهطه را افزود که «فاعم فبارا است از طجمکن ادسکام»،

انماه طصتناب نتیجه گرفت که "فاعم :طجمن ادسام) نیازط ه ه طؤثر است و طُقهِث و
افریهگاری دارد".

ا استهالل یادیهه فقص ودند یک طؤثر و طُقهِث رای فاعم ادسام ثا ت طکصیکند و هکیت

ویژگص دیمری رای اب طُقهِث ثا کت نمکصیکند .اعبتکه سکبزواری الفااکله در فصکل اکه-

همچنب حِمصص رازی -هم «طاهیت اطدانص» افاال اعوص و هم قادر و طختکار کندب خهاونکه را
ثا ت طصک ه و از این حیث انهیشه او که نمکر هکای حِمصکص نزدیکک طکصیکند .که گفتکه
سبزواری ،وقتص فالص از خهاونه اادر طصیند یا اطدکاب فکهم اکهور از او ودکند دایکته یکا
ودند نهایته است .اگر اطداب فهم اهور ودند دایته ایه ،خهاونه طتصکف که قکادر کندب

است و اگر نهایته ایکه «طندَکب» خناهکه کند .او سک

کرای اثبکاا قکاد ِر طختکار کندب

خهاونه استهالل کرده که اگر خهاونه طندَکب و طجبکنر ایکه ،از انجکا ککه فاکل و طالکنعش
ایه همراه و غیر ط فک از او ایه ،یا ایه فاعَم همچنب خهاونه قهیم ایه ککک ککه طخکاعف کا

حهوث فاعم است که پیشتر اثباا یه کک یا ایه خهاونه طثکل فکاعم ،حکادث ایکه ککه ایکن

نتیجه نیز پذیرفت ص نیست؛ ا راین خهاونه طندَب نیست (سبزواری28 :8085 ،ـ.)20

سبزواری رای اثباا طقهطه نخست استهالل خند ،یا ص حکهوث ادسکام ،کرخالا

حِمصص رازی از دعیل طاروا ه «طریقة الحنال» استفاده ندرده و ه دای اب اسکتهالل
دیمری را ارائه کرده است .او طقهطه دوم استهالعش ،یا ص احتیکاج طندکند حکادث که

طؤثر ،را ا تنده ه طا ای «حادث» ضروری دانسته و استهالعص ر اب اقاطه ندرده اسکت
(همان28 ،ـ.)25

 .3-2تقریر صاحب خالصة النظر
از هنیت ننیس هه کتاب کالطص ارزیم ه خالاة اع ظر اگاهص دقیقص در دسکت نیسکت،

وعص ا تنده ه گرایشهای کالطص طشوند از اثکر  ،طکصتکناب او را در زطکره طتدلمکاب
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طدتب حله طتقهم قرار دارد .ا تنده ه اثباا اطاطت دوازده اطکام و طسکئله غیبکت اطکام

فصر( نك :.ناشناس800 :8812 ،ــ ،)891گرایش اطاطص و تشیع اث افشری ااحب خالاة
اع ظر ثا ت و تردیهناپذیر است .ا ودند اتفاق نظر وی ا حِمصص رازی در نفکص نظریکه
طاانص و اثباا حهوث ادسام از راه «طریقة الحنال» ،او در تقریر رهاب حهوث و قکهم
رو

حِمصص رازی را اتخاذ ندکرده و که گننکه دیمکری اب را تقریکر ککرده اسکت .او

همچنب قاب اعهین سبزواری در طتن و ان رهکاب خکند نکه حکهوث اطدکانص ایکیا و
استفاده از اال فلیت را اثباا کرده است و نه فافلِ طختار ندب طُقهِث ادسام را  -گن
ای ده در قث از قادر ندب خهاونه ،دایز و طمدن ندب افاال او و طختار کندب کاری

تااعص را ثا ت کرده است (نك :.ناشناس -)89 :8812 ،لده فقص پ

از اثباا حهوث فاعم،

ثبنا طُقهِث و افریهگار رای اب را ه حدم فقکل ضکروری و کهیوص دانسکته اسکت.

نمارنهه خالاة اع ظر یمانه طری اقیح در اثباا خهاونه را همین یینه دانسکته و کا
ای ده استهالل یایع طتدلماب اطاطص طدتب غهاد طتأخر را نیز گزار

و یکرح ککرده ،اب

را رنمزیهه است (همـان .)82 ،ر این اساس ،ه نظر طصرسه سخن رخص از طقققاب ککه

تأکیه کرده انه رهاب ننیس هه خالاة اع ظر در طبقث اثباا ودکند خکها همکاب رهکاب
ا ناعقسین صری طبت ص ر دناز و اطداب است (انصاری ،اشمیتکه ،8812 :ص  ،)xviiسخن
درستص نیست .اعبته این احتمال ودند دارد که ننیس هه خالاة اع ظر در این طبقکث نکه
از رو

طاروا ا ناعقسین صری :یا ص است اد ه اطداب حنادث و اال فلیت) ،لده

از طری دیمر وی رای اثباا ودند خها پیروی کرده ایکه ککه کر ضکرورا ودکند

طُقهِث رای حادث ،هوب است اد ه اطداب انوا ،طبت ص است

(ر.ك :عجالی.)802 :8054 ،

 .4-2تقریر ظهیرالدین راوندی

ظویراعهین طقمه ن سایه راونهی ،فقیه و طتدلم اطاطص نیمه دوم قرب یشم و اوایل قرب
هفتم هجری ،فرزنه و یاگرد طقهث و طتدلم ناطنر اطکاطص قاکب راونکهی :د 073ق)
نده است .ارای کالطص ظویراعهین طقمه راونهی که در ت وا اثر طختصر ازطانکهه از او،

یا ص رساعه فُجاعة اعمارفة فص حانل اعهین ،ازتاب یافته ،هخن ص نشانمر روز تقنالتص
در ساختار و دروبطایه کالم اطاطیه در نیمه دوم قرب یشم و اوایکل قکرب هفکتم هجکری
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است .ه عقاظ نظام انهیشمص کالطص ،ظویراعهین راونکهی کهطکنر کلکص گکرایشهکایص
همچنب طتدلماب طدتب حله طتقهم دارد و ارا و اثار او در همین چارچنب ایه طااعاکه

و ررسص یند.

راونهی در اثر

استهالعص را رای اثباا اانع فاعم یاب کرده که یکباهت چ کهانص

ه استهاللهای پیشین طتدلماب اطاطص نهارد و تقریری تازه از رهکاب حکهوث و قکهم کا

اااالحاتص خاص هحساب طصایه .اگرچه تاک نب تنده چ هانص ه استهالل وی نشکهه،
ه طنر حتم از حیث ررسص تانر تقریرهای رهاب حکهوث و قکهم ،اسکتهالعص درخکنر

تنده و تأطل است .استهالل راونهی از این قرار است
اعف) فاعَم ا تمام ادزاب و ترکیباتش طتغیر است.

ب) هر طتغیری طقتاج است.
ج) پ

فاعَم طقتاج است.

د) هر طقتادص رای طندند یهب] نیازط ه ه طندندی است که تنانکه احتیکادش

را رطرا ک ه و ه او ودند بخشه].

هک) این طندندِ ودند خش ایه از هر دوت غ ص ایه؛ زیرا اگر از دوتکص طقتکاج

ایه ،از انجا که «حادت» فلت نیازط هی ه غیر است ،الزم طصایه که خکند
ه پهیهاور و طندند دیمری ایه.

طقتکاج

و) طندندی که از هر دوت غ ص ایه «وادب اعندند اعذاا» است که کصنیکاز از

طندنداا دیمر است و سایر طندنداا ه اب نیازط هنه.

نتیجه انده «وادب اعندند اعذاا» طندند است (راوندی.)84 :8087 ،

ا عقاظ این قافهه کلص نزد طتدلماب که «هر طتغیکری حکادث اسکت» (ر.ك :سُـیوری،

 )842 :8042طص تناب گفت که در استهالل یادیهه ااکاالح «طتغیکر» طاکادل کا «حکادث»
است .همچ ین از فباراا راونهی رطص ایه که طراد

از کلمه «طقتاج» طندندی است

که «ذاتاً ودند نهایته ایه و در ودند خند نیازط ه ه غیر ایه»؛ در این انرا ،ایکن
کلمه طاادل است ا اااالح فلسفص «طمدناعندند» .یاهه چ ین تفسیری اب اسکت ککه
وقتص وی دراهد اثباا افت «ودند» رای خهاونه راطهه ،خاطرنشاب کرده است که

وقتص «طمدنِ طقتاج» طندند است ،ه طری حوعص خهاونهی که وادب اعندند است و
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هیت نیازی ه غیر از خند

نهارد نیز ودند دارد «فلص حنا حثبت ا حوالً ودنب ودنده ،و

إذا کاب اعممدن اعمقتاج طندنداً؛ فنادب اعندند اعکذی ال یقتکاج إعکص غیکره کاعندند

حوعص» (همان.)88 :

راونهی در این فبارا دو کلمه «اعممدن» و «اعمقتاج» را در ک ار یدهیمر هانرا

طنانا و افت اورده و نشاب داده ککه از نظکر او «طندکند طمدکن» همکاب «طندکند

طقتاج» است؛ ا راین در استهالل راونکهی تفسکیر وا ه «طقتکاج» که «طمدکن» ،تفسکیر
اقیقص ه نظر طصرسه.

ر اساس انچه ذکر یه طکصتکناب قسکمت نخسکت اسکتهالل راونکهی را ایکنگننکه

ازننیسص کرد

اعف) فاعَم ا تمام ادزاب و ترکیباتش طتغیر  =:حادث) است.

ب) هر طتغیری  =:حادثص) طقتاج  =:طمدن) است.
فاعَم طقتاج  =:طمدن) است.

ج) پ

د) هر طقتادص  =:طمد ص) رای طندند یهب] نیازط ه ه فلت و طندکندی اسکت

که تنانه احتیادش را رطرا ک ه و ه او ودند بخشه].
پ

فاعمِ حادث نیازط ه ه فلت است.

از انجا که استهالل اال ا طقهطه «حهوث فاعم» یرو یهه است ،تقریکری از رهکاب

حهوث و قهم ه یمار طص ایه .انرا هی ارائه یهه از سنی راونهی در ای جکا تقریبکاً
هماب تقریری است که اهها طتدلماب ه این یدل در قاعب ااکاالحاا فلسکفص یکاب

کردنه

اعف) فاعم حادث است.

ب) هر حادثص طمدناعندند است.

ج) هر طمدناعندندی طقتاج ه فلت است.
د) این فلت ایه خند

خناهه ند.
پ

طمدن اعندند نبایکه ،وگرنکه نیازط که که فلکت دیمکری

فاعم دارای فلتص وادباعندند است.
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چ انده طالحظه یه ،راونهی ا استهالل هیع خند از طری است اد ه تغیر و حهوث

فاعم و ا واساه قرار دادب «اطداب» فاعم ،ودند یک طُقهِثِ وادب اعندند را کرای اب

اثبکاا ککرده اسکت .تقریکر او از رهککاب حکهوث و قکهم ،از حیکث طقکهطاا ،طبککانص و

استهاللها طشا وت ها و تفکاواهکایص کا رهکاب حِمصکص رازی دارد .راونکهی در طکتن
استهالعش ه دای است اد ه «حهوث اطدانص» فاعم رای اثباا نیازط هی فاعم که فلکت،

از «اطداب ودندی» استفاده کرده است .ا این واکف ،هکر دو در نوایکت کرای اثبکاا
ضرورا ودند فلت و طؤثر رای فاعم ه «اال فلیکت» تمسکک دسکتهانکه .همچ کین

حِمصص رازی در طقهطاا استهالل خند قادر و طختار ندب خهاونه را عقاظ کرده کند،
در حاعص که راونهی اطدانص ندب افاال اعوص و قکادرِ طختکار کندب خهاونکه را در اداطکه

استهالعش ثا ت کرده است ،نه در طقهطاا اب

(همان.)84 :

ا تنده ه نِداا یادیهه و کر اسکاس طتکنب در دسکترس ،ایکه تقریکر راونکهی از رهکاب

حهوث و قهم را تقریری تازه و تانری در تاریخ این استهالل در کالم اطاطیه هیمار اورد.
 .5-2تقریر صاحب المعتمد من مذهب الشیعة اإلمامیة

رساعه طنسنم ه اعماتمه طن طذهب اعشیاة ایطاطیة که نکام ااکلص و ننیسک هه اب طالکنم
نیست و ه ایتباه نمایته حِمصص رازی پ هایته یهه و ه نام او که طبکع رسکیهه اسکت

(نك[ : .منسوب به] حِمصی رازی88 :8890 ،ـ ،)80ه احتمال زیکاد ننیکته طتدلمکص طتالک که
طدتب حله طتقهم است .در این رساعه تقریری از رهاب حهوث و قکهم ارائکه یکهه ککه

طقهطاا و طیمننش سیار طشا ه استهالل راونهی است .است اد ه طمدناعندکند کندب

ف اعمِ حادث و تنسل ه اال فلیت رای اثباا ضرورا ودند فلت و طؤثری قکهیم و

وادب اعندند اعذاا رای فاعَم طوم ترین وده ایتراک تقریر طارح در رساعه اعماتمکه
طن طذهب اعشیاة ایطاطیة ا تقریر راونهی است .استهالل ننیس هه اعماتمه چ ین اسکت

«و اعهعیل فلص ذع

حب الدسام طقهثة ،و کل طقکهث طمدکن ،و ککل طمدکن ال که حب

یست ه إعص طؤثر حزعص» (همان .)89 :انرا استهالل وی ه یدل زیر قا ل یاب است
اعف) ادسام فاعَم حادثانه.

ب) هر حادثص طمدناعندند است.
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ج) هر طمدن اعندندی رای طندند یهب] نیازط ه ه فلت و طؤثری قهیم است.

پ

ادسام فاعم نیازط ه ه فلت و طؤثری قهیمانه.

ننیس هه رساعه رای اثباا حهوث ادسام ه دکای اسکت اد که «طریقکة الحکنال» از

استهالعص ه رو

رهاب خُلف استفاده کرده است (نـك :.همـان .)81 :همکن کرای اثبکاا

طمدن اعندند ندب هر حادث نیز استهالل اورده است ککه طاقکنالا کر سکه نکن انکه

وادب اعندند اعذاا ،طمدن اعندند ،طمت ع اعندند اعذاا .طالنم است یصب حادثص که
قبالً طاهوم نده و اک نب طندند است ،نه وادکباعندکند اسکت و نکه طمت کع اعندکند؛
ا راین یصب حادث ایه طمدناعندند ایه.

از نظر ننیس هه اعماتمه ،سبب نیازط هی طمدناعندند ه طؤثر و فلت ،اب است ککه

طمدن اعندند در حه ذاا خند قا ل و پذیرای ودند و فهم است و هیتیکک از اب دو
رای طاهیت طمدن تردیقص نهارنه ،وگرنه ت اق

الزم طصایه .در این انرا ،ردقاب

ودند رای طمدن اعندند و طندند یهب اب ایه طست ه ه فلتص وادب اعندکند ایکه.
ا راین رای طندندااِ حادثِ طمدنِ فاعم فلتص ودند دارد که وادب اعندند اعکذاا

و هماب خهای طتاال است (همان.)81 :
 .6-2تقریر محقق حلی

نجم اعهین ا ناعقاسم دافر نحسن حلص ،طاروا ه طقق حلص :د 474ق) ،از اخکرین
پیرواب طدتب حله طتقهم است .او پ

از حِمصص رازی استهالعص تقریباً طشا ه ا تقریکر

حِمصص را از رهاب حهوث و قهم ارائه کرد

اعمالب الول فص إثباا اعالم اعصانع و اعهعیل فلص ذع

حب الدسکام طقهثکة ،و

کل طقهث فله طقهث ...و إذا ثبت حکهوثوا ثبکت حب عوکا طقکهثا ححکهثوا لنوکا
حهثت طع دناز حب ال تقهث ،فلن حهث طن غیکر طقکهث عقکهث اعجکائز طکن

غیر طؤثر و هن طقال .و إنما قل ا إنوا حهثت طع اعجناز ،فإنه عن ودکب حکهوثوا
عم تدن أب تقهث فص ذعک

اعنقکت کأوعص طکن غیکره ،فدکاب یلکزم قکهطوا ،حو

اعتردیح طن غیر طردح (محقق حلی87 :8897 ،ـ.)08
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طقق حلص در استهالل خند رای اثباا ودند افریهگار که اثبکاا طقکهطاتص اقکهام

کرده است

اعف) اثباا حهوث ادسام؛

ب) اثباا حهوث اطدانص ادسام و ضرورا ودند طُقهِث رای انوا.

تقریر طقق حلص از حیث نفص نظریه طاانص و اثباا حهوث ادسام از راه طنسنم ه

«طریقة االحنال» و نیز است اد ه حهوث اطدانص اییا و اال فلیت رای اثباا ضکرورا
ودند طُقهِث رای انوا ،طشا ه ا تقریر حِمصص است؛ وعص از این دوت که در طتن اب،

فافل طختار ندب طُقهِث ادسام اثباا نمص یند ،ا تقریر حِمصص و ا ناعقسکین صکری

تفاوا دارد.
نتیجه

یینه طرح رهاب حهوث و قهم در کالم اطاطیه از طدتب غهاد طتکأخر تکا طدتکب حلکه

طتقهم دستخن

دگرگننص ها و تانراتص طوم یکهه اسکت .در طدتکب غکهاد طتکأخر دو

تقریر طتفاوا از این رهاب ارائه یهه ککه یدکص تقریکری طتکهاول از اب در اثکار کالطکص
یریف طرتیص و یاگردانش است و دیمری تقریری که ا نا کصاعمجکه حلبکص در قکرب
یشم ارائه کرده است .تقریر حلبص از عقاظ ضرورا اثباا فافکلِ طختکار کندب اکانع

فا عَم در طتن رهاب و است اد ه اال فلیت رای اثباا ضرورا ودند فلت و طُقکهِث
رای تردیح ودند فاعم ر فهم اب ا تقریر نخست این رهاب در طدتکب غکهاد طتکأخر

تفاوا دارد و نمایانمر تقنالتص یایاب تنده در نقنه تقریر رهاب حهوث و قهم است.

پ

از اب در قرب یشم و هفتم در ط دتب حله طتقهم ،رو

طرح این رهاب دستخن

تانراتص دیمر یه که در نتیجه انوا سه تقریر گننکاگنب از ایکن اسکتهالل ارائکه یکه .در
تقریر نخست ،حِمصص رازی ا اعمن رداری از رهاب ا ناعقسین صکری ،اکنرا کهی

تازه ای از رهاب حهوث و قهم را تقریر کرد که از حیث ویژگکصهکای زیکر طتمکایز کا
تقریر نخست و یایع این رهاب در طدتب غهاد طتأخر است
اعف) استفاده از رو

حهوث فاعم؛

«طریقة الحنال» ه دای یینه «طریقة اعماکانص» کرای اثبکاا
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ب) درج اال «استقاعه ناطت اهص ندب سلسکله حکنادث» کهطکنر اکریح در زطکره

طقهطاا استهالل رای حهوث ادسام فاعم؛

ج) عقاظ «حهوث اطدانصِ» ادسام ه ف ناب طالک االص نیازط هی فاعم که خکاع و

فلت ه دای عقاظ «ارا حهوث»؛

هک) استفاده از «اال فلیت» رای اثباا نیازط هی حادث ه طقهِث؛

و) هیوص قلمهاد یهب اال «نیازط هی حادثِ طمدن ه طُقهِث و ضکرورا ودکند

فلت رای حادث طمدن» ه دای ارائه استهالل رای اثبکاا ضکرورا ودکند فلکت و
طُقهِث رای فاعم حادث از طری قیاس غایب ه یاهه؛

ز) اثباا فافل طختارِ ندب طُقهِث ادسام ه ف ناب یدص از طراحل استهالل ر اثباا

ودند خها؛

ح) فهم احتیاج ه اثباا افت ودند رای خهاونه هانرا دهاگانه.

از حِمصص ،طقق حلص نیز استهالعص تقریباً طشا ه کا تقریکر حِمصکص از رهکاب

پ

حهوث و قهم ارائه کرد که از حیث است اد ه حهوث اطدانص اییا و اال فلیکت کرای
اثباا ضرورا ودند طُقهِث رای انوا ،طشا ه ا تقریر حِمصص است؛ اطا از این دوکت

که در طتن اب ،فافل طختارِ ندب طُقهِث ادسام اثباا نمصیند ،ا تقریر او تفاوا دارد.

دوطین تقریر از رهاب حهوث و قهم در طدتب حله طتقهم تقریری سکاده و طختصکر

از اب است که قاب اعهین سبزواری و ااحب خالاة اع ظر اب را ارائه کردهانه .در طتن
تقریر انوا نه اثباا حهوث اطدانص اییا و استفاده از اال فلیت کرای اثبکاا ضکرورا

ودند فلت رای فاعم حادث دیهه طصیند و نه فافلِ طختار ندب طُقهِث ادسام ،لدکه
فقص پ

از اثباا حهوث فاعم ،ثبکنا طُقکهِث و افریکهگار کرای اب که حدکم فقکل

ضروری و هیوص قلمهاد یهه است.

سنطین تقریر طتمایز از رهاب حهوث و قهم در طدتب حله طتقهم تقریکری اطیختکه

ا سبک و اااالحاا فلسفص است که ظویراعهین راونهی و ننیس هه رساعه اعماتمه طن
طذهب اعشیاة ایطاطیة ارائه کرده انه و ایه اب را تقریری تازه و تانری طوکم در تکاریخ
این استهالل در کالم اطاطیه ه یمار اورد .تقریکر راونکهی از رهکاب حکهوث و قکهم ،از

حیث طقهطاا و طبانص و استهاللها طشا وت ها و تفاواهایص کا رهکاب حِمصکص رازی
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دارد .راونهی در طتن استهالعش رای اثباا نیازط هی فاعم ه فلت ،ه دکای اسکت اد که

«حهوث اطدانصِ» فاعم از «اطداب ودندی» استفاده کرده است .ا این واکف ،سکرانجام
همچنب حِمصص ،رای اثباا ضرورا ودند فلت و طؤثر رای فاعم ه «ااکل فلیکت»

تمسک دسته است .همچ ین حِمصص رازی در طقهطاا اسکتهالل خکند قکادر و طختکار
ندب خهاونه را اثباا کرده ند ،در حاعص که راونهی اطدانص ندب افاکال اعوکص و قکادرِ

طختار ندب خهاونه را پ

از استهالعش ثا ت کرده است ،نکه در طقکهطاا اب .تقریکری

طشا ه ا تقریر راونهی ،اعبته ا ز انص فلسفصتر ،در رسکاعه اعماتمکه طکن طکذهب اعشکیاة
ایطاطیة نیز قا ل طالحظه است .است اد ه طمدناعندند ندب فکاعمِ حکادث و تنسکل که
اال فلیت رای اثباا ضرورا ودند فلت و طؤثری قهیم و وادب اعندکند اعکذاا

رای فاعَم طومترین وده ایتراکِ تقریر طاکرح در رسکاعه اعماتمکه طکن طکذهب اعشکیاة
ایطاطیة ا تقریر راونهی اسکت .همکین تقریکر را پکیشتکر ایکص از طتدلمکاب ایکاری،
همچنب فخر رازی ،ارائه کرده ندنه .این تقریر اهها تقریکر رایکج طتدلمکاب اطکاطص از
رهاب حهوث و قهم یه.
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منابع
ا نا صاعمجه حلبص ،فلص نحسن 5656:ق) ،إیار اعسب  ،تققی
ایسالطص.

ا راهیم وادری ،قم طؤسسة اع شکر

انصاری ،حسن و ایمیتده ،زا ی ه  ،) 5380:طقهطه انملیسص ر خالاة اع ظر ،توراب طؤسسه پژوهشص
حدمت و فلسفه ایراب.

حلبص ،ا ن زهره حمز نفلص ،غ یة اع زو إعص فلمص الانل و اعفرو  ،تققی
قم طؤسسة إطام اادق 5657 ،ق.

ییخ إ راهیم وکادری،

اعقلبص ،ا ناعصالح  ،) 5387:اعدافص فص اعفقه ،تققی

رضا استادی ،قم طؤسسه نستاب کتاب.

اعقلبص ،ا ناعصالح 5657:ق) ،تقریب اعماارا ،تققی

فارس اعقسنب ،قم صنا.

اعقِمصص اعرازى ،سهیهاعهین 5630:ق) ،اعمُ قِذ طن اعتقلیه ،چ دوم ،قم طؤسسة اع شر ایسالطص.
 :ه ایتباه ط سنب ه) اعقِمصص اعرازی ،سهیهاعهین  ،) 5374:اعماتمه طن طکذهب اعشکیاة ایطاطیکة،
چاپ یهه در طیراث اسالطص ایراب ،دفتر یشم ،قم انتشاراا کتا خانه ایة اهلل طرفشص نجفص.
رازی ،فخراعهین 5654:ق) ،اعمسائل اعخمسنب فص حانل اعهین ،تققی
یروا /اعقاهر داراعجیل /اعمدتب اعثقافص.

ححمه حجازی اعسقا ،چ دوم،

اعراونهی ،ظویراعهین 5651:ق) ،فُجاعة اعمارفة فص حانلاعهین ،تققیک
اعجالعص ،قم طؤسسة الاعبیت یحیاب اعتراث.

اعسکیه طقمهرضکا اعقسکی ص

سبقانص ،دافر 5656:ق) ،طقهطه ر إیار اعسب  ،تققی

ا راهیم وادری ،قم طؤسسة اع شر ایسالطص.

سبقانص ،طقمهتقص « ،) 5388:یویهین در کشاکش دو دریاب کالطص طهرسه حله» ،طجله نقه و نظر،
سال چواردهم ،یماره چوارم ،ص 583ک.353

سبزواری ،قاب اعهین 5633:ق) ،اعخالاة فص فلم اعدالم  ،تققی
قم طؤسسة الاعبیت فلیوم اعسالم یحیاب اعتراث.

اعسیه طقمهرضا اعقسی ص اعجالعص،

اعسُیُنری ،فاضل طقهاد 5640:ق) ،إریاد اعااعبین إعص نوج اعمستریهین ،تققی
انتشاراا کتا خانه ایة اهلل طرفشص نجفص.
اعانسص ،طقمه ناعقسن 5634:ق) ،اال قتصاد فیما یجب فلص اعابکاد ،تققیک
اعمنسنی ،قم دعیل طا.
اعانسص ،طقمه ناعقسن ،تمویه الانل 5316:ق) ،قم رائه.

سیه طوهی ردایص ،قم
اعسکیه طقمکه ککاظم
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فجاعص ،تقص اعهین 5634:ق) ،اعداطل فص االستقصاب فیما لغ ا طن کالم اعقهطاب ،دراسة و تققی
طقمه اعشاهه ،اعقاهر وزار الوقاا.
اعمقق اعقلص ،دافر ناعقسن  ،) 5371:اعمسلک فص حانل اعهین ،تققی
دوم ،طشوه یاد پژوهشهای اسالطص استاب قهس رضنی.

اعسکیه

رضا االستادی ،چکاپ

اعمَالحِمص اعخنارزطص ،رکن اعهین  ،) 5384:کتاب اعفائ فص حانل اعهین  ،تققی و طقهطکه ویلفکرد
طادعنن  ،طارتین طدهرطنا ،توراب طؤسسه پِژوهشص حدمت و فلسفه ایراب.

اعمَالحِمص اعخنارزطص ،رکن اعهین  ،) 5387:تقفة اعمتدلمین فص اعرد فلص اعفالسفة ،تققی و طقهطه
حسن انصاری و ویلفرد طادعنن  ،توراب طؤسسه پِژوهشص حدمت و فلسفه ایراب.
اعمَالحِمص اعخنارزطص ،رکناعهین  ،) 5314:اعماتمه فص حانل اعهین ،تققی
طیراث طدتنب.

ویلفرد طادعنن  ،توراب

طنسنی ،یریف اعمرتیص فلص ناعقسین 5651:ق) ،یرح دمل اعالم و اعامل ،تققی اعشیخ یاقنب
اعجافری اعمراغص ،چ دوم ،طوراب و قم دار السن علابافة و اع شر.

طنسنی ،یریف اعمرتیص فلص ناعقسین  ،) 5385:اعملخ

انصاری قمص ،توراب طرک ز نشر دانشماهص و کتا خانه طجل

فص حانل اعهین ،تققی طقمهرضکا

ینرای اسالطص.

نای اس ،خالاة اع ظر  ، ) 5380:تققی و طقهطه زا ی ه ایمیتده ،حسن انصکاری ،توکراب طؤسسکه
پژوهشص حدمت و فلسفه ایراب.

