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چکیده
زین الدین بیاضیی از عالمان برجسیی ش یییعش در قرن نهم هجری اسیی و ی با
د ،تمانس در عوم کالم
اسی ااد از عوم کش در آنها از اساتید فن حسمب
آثار ارز ییم دی تد ین ک دو ا برای عقل جایگا یژ ای قائل اس ی  ،بش رییمر
گسی رد از اس دل های عقو بهر بردو گرچش از ادلش سمع نیز غافل نبمد
در جیای خمد از این طریق عرف زا نیز اسی ی ااد ک دو همین ر یکرد ر ش
بیاعیپ دید آ دن آثار کال ناب از ایشیییان با رنگ بمی عقل در عین حا
برخمردار از یراث قم دو
واژههای کلیدی :زین الدین بیاضی  ،ر ش ی اس  ،ر ش کال  ،عقل گرای ،
ر ش نقو  ،تأ یلو

 .1دانش آموخته س ط چ ار ،م مسسططمططه آموی م،م ام،
فرگنگ اسالم م ار،ن،مه.soleimani@isca.ac.ir :
 .2دانش آموخته س چ ار ،م مسسمه آموی م،م ام، ،د

م اسططت،در ،وهشگاططع،و موو ش

طط،د
.

مقدمه
روشهای عمدهای که متکلمان اس ـ می در در اثبات و تبیین آموزههای اعتقادی و
دفـا از آهاـا بـه کار ب دهاهد ،عبارتند از :روش عقلی ،روش هقلی ،روش ت کیبی (عقلی-
هقلی) .تـدوین و تـا یف مبـاثـک ک می هیز روشهـای متاـاوتی دارد ،چنـاهکه روش
مواجاـه و ب وورد ک می متکلم بـا مکات و ادیان و مذاه دیگ  ،و عا مان و متاک ان
دیگ هیز متااوت بوده اســت .ب رســی روش ک می یک متکلم از جاات یاد شــده ،در
شـناوت شـ یت علمی ،و با ه گی ی از اهدیشههای ک می او ،و همچنین ،ب رسی و
هقـد آرا ک می وی هقش موث ی دارد .در هوشـــتار یش رو در ی آهیم که با رجو به
آثار ک می ع مه زین ا دین بیاضی که از متکلمان ب جسته امامیه است ،ابعاد و زوایای
روش ک می وی را تبیین و تحقیق کنیم.
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عویاا ش ی ییخ زینالدّین ابم حمّد عو بن حمّد بن یمنس عا و نباط بیاضی ی
ع اجمری بقاع شیهمر بش «بیاضی » «ریاح الررا المس قیم» یک از اکران
قرن نهم هجری قمری اسیی کش در دان های عدد اسیییال ان د کالم ،تاسیییر،
طق ،حدیپ ،عر ادبیا  ،آثار ارز م دی از خمد بش جای گذا ش اس و
ی در چهارم ا ر ضییان المبارس سییا  197هجری قمری در ر سی ای نبطیش از
تمابع جبلعا ل لب ان در خانماد ی عوم فضییو دید بش جهان گشمدو بعد از سالها
تحریییل تحقیق تألیف ،در سییا  711هجری قمری دار فان را داع گا و تبحّر
ووو
بیاض ی در دان های چمن کالم ،طق ،تاس ییر ،حدیپ ،فقش ،ادبیا  ،ییعر ،ل
تمجیش اکران اسیییال را بیش خمد جو نممد هر یک از ایشیییان بش نحمی از ی
تمجید تجویل کرد اندو
کاعم در رییف اس ی ادش گا ش اس ی « یشییمای اکران عواا ش یگانشی د ران،
کسی کش انمار جبر بر ا فر د آ د  ،کسی کش اسیرار وکم را بش دس آ رد بر
آنها دسیی یاف ش ،در بردارند کمال یشییی یان اسیی » (روس اف دی3 ،7347 ،
)522-522و برخ دیگر ،عواا ش بیاضی را چ ین تمریف ک د «عالم اس فاضل
فقیش حدّث ،حقاق دقاق ،ادی یاعر ،کوام بحّر ،حید عرر فرید دهر خمد ،از

اکابر شییایخ ییعش ووو» ( درس تبریزی599 7 ،7429 ،؛ حر آ و 742 7 ،7472 ،؛
سبحان )553-554 4 ،7377 ،و

 .2آثار و تالیفات عالمه بیاضی

 .2-1آثار غیر کالمی
7و« خل الاالح» (اف دی )527 3 ،7347 ،کش خ رییر گزی ک اب « خ وف
الشییعش» عال ش حو اسی و یخ حرعا و از این ک اب بش نام « خ رر المخ وف» یاد
کرد اس (حر آ و )742 7 ،7472 ،و
5و«نجد الاالح» (همان) کش خ رر ک اب «رحاح الو ش» جمهری اس (همان)و
4و«زبدةالبیان انسییان النسییان ف تاسیییر القرآن» کش توخیص تاسیییر « جمع
البیان» عال ش طبرسی اس و یخ حر از آن بش ع مان « خ رر جمع البیان» نام برد
اس (همان)و
3و«الومعة ف الم طق» (همان)و

 .2-2آثار کالمی
ایشان اس لذا بش تمضیح تاریو

با تمجش بش ای کش قرمد ا ر ش اس کال
آثار کال ایشان ردازیم
7و «المقام األسی ف تاسیر أسماء اهلل الحس » (اف دی )529 3 ،7347 ،رح
بر دعای جم ین کبیر اسی کش ایشان از این ک اب با ع مان « رح األسماء» در ک اب
«الرسیالة الیمنسیة» نام برد اس (نباط بیاض  )702 79 ،7355 ،کش بش گا ش رح
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ه متاک و عـا می در طول زهـدگی علمی وویش س از طیّ م اثل تح ـ ـیل و
تاذی  ،با ت بیت شـاگ د و دسـتگی ی از هاوس مستعدّ و تأ یف کت و رسائل ،از وود
آثاری ب ای آیندگان به یادگار میگذارد و معارف گذشـــتگان را به هســـل بعدی اهتقال
میدهد .علّامه بیاضـی هیز که وود متاک ی ژرفهگ و عا می وارسته بود در این زمینه
از وود یادگارهایی دارد که ب شــی از آن آثار قلمی و تدوینی اوســت که به آن اشــاره
میشـود ،آثار مکتو ع مه بیاضی آنچنانکه در ش ح ثال وی آمده ،ق ی به بیست
کتا و رسـا ه است که در علو گوهاگون اس می تأ یف یافته است ،و ی اکنون بیش از
هشــت مورد از آهاا در دســت هیســت .آثار علّامه بیاضــی را به دو ب ش ک می و غی
ک می تقسیم ذی است:
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حا نمیسیییان ،رحمم کاعم این ک اب را در ک اب «المقام األسی ی » خمدش آ رد
اس (اف دی)529 3 ،7347 ،و
5و «ذخیر الیمییان» (آقییا بزرت تهران  )72-73 70 ،393 7 ،7304 ،این اثر
ظمم ،ش مل بر حد د ر بی  ،در بار سالش خالف بعد از رسم اکرم
اسییخ تحویل جسیی جم در عیارها
اسیی و در این راسیی ا با ر ش رسیی
سرانجام بش این ن یجش رسد
السهای ارائش د از سمی رسم گرا اسالم
کیش بر اسیییاس السهیا یزان کیش یا بر اله در طم زندگ ربارش ارائش نممد
ر خالف ا ا را داراس و نام اثر
ریالحی
اسی فق عو بن اب طال
از سیمی ؤلاف سرای دة آن «ذخیرة اإلیمان» نهاد د اس  ،چ انچش در بی  22بش
گمید
رراح
سمّی ها «ذخیرة اإلیمان» هدیة ا إل اإلخمان
همچ ین ییاعر در بی  29نام «ارجمز » را هم بش جه زن بش آن گذا یی ش
چ ین سر د اس
هذ أرجمزة الضعیف عو ّ الالج إل الوطیف7
4و «فییاتح الک مز المحر زة ف ضیییمن األرجمزة» (اف ییدی )529 3 ،7347 ،این
ک اب رح «ذخیر الیمان» اس و
3و «البییاب الما مح ال ییا قیییل ف ال اس الر ح» (همییان)527 ،و این ک ییاب
شی مل بر د قرد اس و قرد ا در باب ناس اقما در اهی آن ،نقد بیان
نظریش خ ار اسی ی  ،قرییید د م در بیان اهی ر ح نقل نقد اقما فالسیییاش
کومان بیان نظریش خ ار اسیی و عال ش جوسیی این ک اب را در جود السییماء
العالم بحار األنمار آ رد اس ( جوس )97 27 ،7304 ،و
2و «رسالة ف الکالم» (حر آ و )742 7 ،7472 ،و
2و «الرسییالة الیمنسیییة ف ییرح المقالة ال کویایة» (آقا بزرت تهران 77 ،7304 ،
 )540این ک اب ییرح قالش تکویایش ییهید ا اس ی  ،این اثر در ضییمن ک اب «اربع
رسیائل کال یش» چاپ ید اسی و عال ش بیاض این رسالش را در سالش تکویف در ج
 . 1شاژۀ «أ جویو» به قصطدهوای گفته م شطود هه ای برر ج ب،شطه ارا ا الب به من،ن بدک هوه،و م شنر هوه،و آمهو ش
به ج خوان د مدهان جنگ ند اطال م شططود (ابا اثدرم 7631م )711 :2م ای ارا ش ن ،ارا قصططدهو هه بر اسطط،ر برر
ج اسطک «أ جویۀ ذخدرة اإلرم،ن» م ب،شطه .مالمه بد،یط گمیندا د مصراد دش گم،ن بدک به ن ،خود هصررچ نمودو
هه «مو » م ب،شه.

اهی تکویف ،عوق تکویف ،غای تکویف ،ترغی

ترهی تد ین
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فریییل بش ترتی
کرد اس و
1و «الکوما ال افعا ف تاسیییر الباقیا الرییالحا » (اف دی)529 3 ،7347 ،
این اثر یرح بر الباقیا الریالحا هید ا اس  ،کش در چهار ررد بش ترتی در
ع یای سیییبحیان اهلل ،در ع ای الحمدهلل ،در ع ای ل الش ال اهلل در ع ای اهلل اکبر
تد ین ید اسی و این اثر رسالش یمنسیش ایشان در «اربع رسائل کال یش» همرا با د
رسالش هید ا بش چاپ رسید اس و
7و «الریرا المس قیم إل س حق ال قدیم» (آقا بزرت تهران )42 72 ،7304 ،
این ک اب از هم رین آثار عوم عال ش بیاضیی  ،یک از آثار هم در سییالشی ا ا
ائمش اث عشیر اسی و ایشان در این ک اب نهای تالش خمد را بذ دا ش با اقا ش
براهین حکم قاطع از عقل نقل اخبار رییحیح آیا رییریح بش اثبا ا ا ائمش
د ازد گانش رداخ ش اسی و این ک اب شی مل بر بیسی ها باب اس کش سش باب
ا آن در سیالشی اثبا اج المجمد ریا ا همچ ین سیالشی اثبا رسال
حضیر خ م رتب راا ا با د ،بقیش ابماب در سالش ی ا ا اس  ،در
یاییان نیز بیاحپ فقه فرق چهارگانش نیز طاعن خواا نقد ری یحیحین را آ رد
اس و
اهگا نجا ده د یییخص هالس ییید
9و «عریییرة الم جمد» (بش ع
گمرا ) این اثر نیز از آثار کال هم ایشییان اسیی کش در دسیی رس ا قرار دارد (آقا
بزرت تهران )515 72 ،7304 ،و بش ترییریح خمد عال ش بیاض ی  ،این ک اب بعد از اثر
یشین یع «الررا المس قیم» بش ر ش تحریر درآ د اس (نباط بیاض ،7357 ،
)452 ،455 ،450 ،591 ،593 ،512و این اثر شی ی میل بر ییک د ر بیاحپ کال
اسی کش بر بیسی یک باب ت ظیم ید اسی  ،کش باب ا آن در سالش ی اهی
نظر اسی بعد از آن بش سیالش ی اثبا رانع اثبا راا حضر حق ردازد
در ادا ش سییالشی نبم در ایان سییالشی ا ا را طرح ک دو ایشییان در این اثر
در مرد سیییالیش ی عاد طال اریییو ندارد فق بش برخ از باحپ آن ان د
ییااع  ،عذاب قبر یزان حسییاب رداخ ش اسیی (نباط بیاضیی -525 ،7357 ،
)514و از یان آثار کال ایشان د اثر اخیر از اهمی بیش ری برخمردار هس دو
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 .3بهره گیری از علوم مختلف در مباحث کالمی
زین الدین بیاض ی در باحپ کال

خمد از عومم خ وف عقو

نقو بهر گرف ش

اس
 .3-1علوم عقلی

 .1منطق :ایشیان اه مام فرا ان بش عوم طق دا ش اثری س قل بش نام «الومعة
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ف الم طق» تیالیف کرد در جای جای باحپ کال خمد از فن طق اسی ی ااد
کرد اس ی (نباط بیاض ی  744 -740 7 ،757 -772 7 ،7473 ،وووو؛ همم،7357 ،
 ،727 ،730 ،17 ،12 ،15 ،22 ،24ووو)و عال بر این ،ایشییان در بسیییاری از مارد بش
سیائل طق تریریح کرد اس  ،ان د برهان لمّ إنا (نباط بیاض 7 ،7473 ،
730-749؛ همم  ،)12 ،15 ،7357 ،ت اقض ،تضیاد ،تضیایف (نباط بیاض 7 ،7473 ،
753؛ همم ،)751 774 ،92 ،22 ،7357 ،اسی ی قراء ،تم ییل ،جید  ،الطش (همم،
 ،)757 7 ،7473یر تعریف رای قیاس مجها (همان،757 ،755 ،772 ،
 744 ،745 ،747ووو؛ همم ،)737 ،7357 ،برهان کذب نقیض (نباط بیاضی ی ،7473 ،
 ،)774 7قیاس اس ی ای (همان ،)32 ،عکس س ی می (همان)737 751 ،752 ،
سییائل دیگر طق (نباط بیاضیی 730 71 ،15 ،7357 ،؛ همم750 7 ،7473 ،
ووو)و
کد
بش ع مان نممنش ایشییان برای اثبا جمب عرییم ا ام اینگمنش اس ی دل
کبری «هیچ ا ا نریی ا از ناحیش خدا ند عبپ نیسیی بالضییر ر » کش این قضیییش
سیالبش کویش مجهش اسی ری ری «غیر عریمم نر ا عبپ اس بال کان» کش
این قضیییش مجبش کویش مجهش اسیی و ن یجش «هیچ ا ا غیر عرییمم نیسیی
بالضر ر »و
ایشیان در اسیخ بش این سما کش چرا ن یجش ضر ریش د؟ گمید در عوم طق
ثاب اس کش در کل د م از ا کا اربعش اس دل  ،اگر بین مک ش ضر ریش اخ ال
حاریل مد ،ن یجش ضر ریش خماهد بمدو در ادا ش اس دل اضافش ک د کش تمان
این ن یجش را تبدیل کرد بش «هر ا ا عرییمم اسیی بالضییر ر » ،زیرا سییالبش عد لة
المحمم س وزم مجبش حروة المحمم اس (نباط بیاض )757 7 ،7473 ،و
 .2معرفت شنننا نی :اگرچش عرف
یاخشای سی قل از عومم عقو

یی اسیی بش رییمرت کش ا ر ز بش ع مان

طرح اسی  ،در د ر های یشین سابقش ندا ش ،ل

کومیان اسیییال در آغاز باحپ کال خمد یا در بحپ ربم بش « جمب نظر»
ان د آن ،ار ای از سیییائل هم عرف ی ی اسی ی را مرد بحپ قرار داد اندو عال ش
ی اس ی رداخ ش اس ی  ،ان د
بیاض ی نیز در مارد عدد ،بش برخ باحپ عرف
تعریف نظر فکر ،عرف ضیییر ری نظری (نباط بیاضی ی 51 ،52 ،7357 ،؛ همم ،
 ،)402 7 ،7473اقسیام عوم ضیر ری (نباط بیاض  ،)47 ،7357 ،رای عومم ،فرق
عوم ادراس (همان  ،)77تماتر انماع آن ،قطع ،عقل نظری (نباط بیاضی ی ،7473 ،
33 35 7؛ همم)32 ،7357 ،و
کال خمد را بش ی ییم کومان عقل گرای دارای شیییرب فوسیییا  -ان د خماجش
نرییرالدین طمسی  -از بحپهای فوسا ر ع نکرد  ،دربار فوساش ا ل نایا اثباتا
مضیع را اتخاذ نکرد اس  ،ا ا در لبش لی باحپ کال خمد بش ت اس بش باحپ
ااهیم فوسیا رداخ ش از آن بهر برد اس و ان د تعریف جسم عرض ،جمهر،
ج س (نباط بیاضیی  ،)92 93 ،7357 ،حد ث قدم (همان  ،)99 92 ،93عو
عوم  ،تسییوسییل د ر (نباط بیاضیی 19 7 ،7473 ،؛ همم،27 ،23 ،32 ،7357 ،
 ،)19 17 ،14ز ان کان ،انقالب ،اکمان اربعش (نباط بیاضی ی 27 ،20 ،7357 ،
 ،)23همچ ین از قماعد فوسیییا همچمن اسی ی حالش ترجیح بال رجح قاعد حکم
األ ا عدم المجدان ،نیز اسیی ااد کرد اسیی (نباط بیاضیی ،35 ،50 7 ،7473 ،
740 ، 72؛ همم)92 23 ،7357 ،و
 .4علوم طبیعی :در این مرد ،ا ییار بش خماص اجسییام (نباط بیاضیی ،7357 ،
534؛ جوس  )93 27 ،7304 ،را

تمان از باب نممنش ذکر کردو

 .5هیئت :بحپ از اجسییام فوکیش ( جوسیی  ،)93 27 ،7304 ،از مارد اسیی ااد
ایشان از عوم هیئ در باحپ کال

اس و

 .3-2علوم نقلی

 .1علوم ادبی :از طالعش آثار عال ش بیاضیی بش دسیی

آید کش ایشییان در عومم

تمان ا را
ادب ان د ل  ،ریر ،،نحم ،عان بیان یعر بحر بمد اس ،
ظم شای بش نام
ییک ادیی نیا یدو ی در ن ر نظم دارای قوم بیان رسیییا بمد
«ذخیرة اإلیمیان» در عوم کالم داردو ایشیییان در بیاحیپ کالم در جای اسی ی  ،از
بحپهای ادب بهر کاف برد اسی و راح اعیان الشیعش نمیسد کش در آخر ک اب
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 .3فلسنه ::زین الدین بیاض از کومان عقل گرای غیر فوسا اس ؛ یع

آثار

833

«الریرا المسی قیم» ابیات بش نظم عال ش بیاضی یاف ش اس (ا ین)409 7 ،7357 ،و
تمان گا کش این کوم ادی  ،از ادبیا در باحپ کال فرا ان بهر
در نهیایی
برد اسیی  ،ان د تحدید ع ای ل می کوما (نباط بیاضیی ،27 ،25 ،27 ،7357 ،
797 733 ،771؛ همم ،)407 402 ،597 7 ،7473 ،عیان حر  ،جیار (نباط
بیاضی )520 541 ،570 ،719 ،705 ،90 ،27 ،7357 ،و همچ ین سییائل دیگری از
ادبییا را نیز تمان در آثار ایشیییان یاف  ،ان د لی نا ج س ،لی ناهیش ،اسیییم
ا یار  ،ذکر منپ ،تاکید ع می ،اسماء عدد ،عطف ووو (نباط بیاض ،59 ،7357 ،
 575 ،535 ،773ووو) الب ش نباید اسی ااد از ا یعار را فرا مش کرد کش ایشان فرا ان در
باحپ کال بش ا عار عراء تمسک کرد اس و
 .2اصننوف ف :::باحپ ارییم فقش آ یز ای از سییایل عقو
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نقو اسیی  ،ل

تخرییر در طق ،عرف
باحپ عقو آن ،عقویا عرف اسی با عقویا ف
ی اسی فوساش تاا دارد ،از این ر آن را در بخ عومم نقو جای دادیمو باحپ
اریم فقش در عررش کالم نقو نق تعیین ک د دارد ،لذا کوم باید آ ای لزم را
در این بار دا یی ش با ییدو اگر چش زین الدین بیاضیی اثر سیی قو در این عوم ندارد-
همان گمنش کش در عرف ییخریی ی ا ییار یید -ل از جا عی عوم برخمردار
آید کش در عوم ارم فقش،
بمد اسی  ،از طا ی بحپهای کال ایشان بش دس
ریاح نظر بمد اس و نممنشهای از سایل ارم فقش کش ی در باحپ کال خمد
از آنها بهر گرف ش اسی عبارت د از ادلش اربعش ،عام خاص (نباط بیاض ،33 ،7357 ،
524 ،722 ،732 ،24؛ همم ،)403 7 ،7473 ،اجماع ،خبر احد خبر ماترو
بیش ع مان نممنش ،ایشیییان در بحپ رؤی خدا ند در قیا  -کش عد ای برای اثبا
این دعا بش ر ای تمسیییک کرد بمدند -این گمنش اسیییخ دهد کش این ر ای خبر
احد اس در اع قادا اع باری ندارد (نباط بیاض ،777 ،13 ،21 ،33 7 ،7473 ،
401 771 ،520؛ همم)777 ،772 ،7357 ،و جمب کاییای عی  ،اریییالییش عییدم
اضیمار ،جمب قد ش ،حجی فهم عرف (نباط بیاضی  27 ،7357 ،؛ نباط بیاض ،
72 ،72 ،15 7 ،7473؛ نباط بیاضیی  ،)572 ،7357 ،رییی ش ا ر (نباط بیاضیی ،
جیاز قیاس ا لمی نیز از نممنشهای
 ،)21 711 ،7357اهمم مافقی  ،حقیقی
کاربرد باحپ اریم فقش در عوم کالم اسی و ایشان در بحپ عدم جماز ان خاب ا ام از
ناحیش ردم ،این طمر اسی ی دل کرد اسی ی اگر جایز با ییید کش ا برای خمد ا ام
ان خاب ک د بش طریق ا ل باید جاز با ی د در ان خاب نب ؛ زیرا هر د سالش در لطف

رییوح بمدن برای ا
همم)572 721 ،7357 ،و

سییا ی هسیی د (نباط بیاضیی 749 17 7 ،7473 ،؛

 .3تاریخ :عال ش بیاضی اگر چش در ز ی ش تاریخ ک اب س قو ندارد ا ا بش ت اس

 .4جایگاه عقل در روش کالمی عالمه بیاضی

عال ش بیاضی  ،عقل را غریز ای داند کش اگر از آفا رمن با د ،لز ش آن ،عوم
بش بدیهیا اس ی (نباط بیاض ی )32 ،7357 ،و این عقل ،عقل نظری اس ی کش ادراس
بدیهیا لز ش آن اسی (همان)و از آنجا کش یک از را های رییم بش عرف عقو را
نظر فکر اسی  ،لذا بش سیالش نظر نیز رداخ ش آن را تبیین کرد اس (همان )52و
مرد،
داند (همان) ،آن را نخسی ین تکویف
عال ش بیاضی جمب نظر را عقو
در عین حیا این جمب را جمب قید دانسی ی ش آن را بش دلیل جمب عرف
داند ،کش جمب نظر در رتبش
خدا ند عا برای دسی ی یاب بش عرف اله اج
یأخر از جمب عرف اسی ی  ،ل در ترتی  ،قدم بر جمب عرف خدا ند عا
اس (همان)و
عال ش بیاض ی بر حجی عقل تاکید دارد ،در ضییمن تقس ییم ادلش بش چهار قسییم
ردازد،
اجماع) ،بش بیان جایگا عقل در باحپ خدا ی اس
(عقل ،ک اب ،سی
اجماع
را ر د در باحپ خدا ی اس را عقل داند ،دلیل بمدن ک اب س
را رهمن دلیل عقل داندو بر همین اسییاس ،بش سییراه برهان حد ث رف ش بش اثبا
ردازد (همان )33و الب ش ایشیییان از رنگ
خدا ند در آن اثبا ریییاا اله
فوسا دادن بش سائل کال خمدداری کرد اس و
عال بر بیاحیپ ربم بیش ذا ریییاا خدا ند کش در آنها از تاکر عقو بهر
گیرد (همان) ،در باح ان د ضیر ر نبم  ،لز م ا ام جمد ا ام ،عرم نب
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در سییایل کال بش یژ در بحپ نبم ا ا از باحپ تاریخ بسیییار بهر برد
(نباط بیاضیی ،)532-535 ،7357 ،
اسیی و ان د عجزا حضییر رسییم
(نباط بیاضی 471-407 ،7357 ،؛ نباط بیاضی ،
عجزا کرا ا ائمش اطهار
(همان،537-727 7 ،
 ،)571-711 5 ،707-93 7 ،7473فضیائل حضر عو
 ،)19-12 5ا ا (نباط بیاضیی 597-595 ،7357 ،؛ همم،)521-532 5 ،7473 ،
طاعن (همان520-541 4 ،؛ همم ،)534-543 ،7357 ،نقل ا ی ی باها ائمش اربعش
اهل س (نباط بیاض  )547-777 4 ،7473 ،ووو و
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ا ام دیگر ریاا ل عرم  ،از ادلش عقو بهر برد اس (نباط بیاض ،7357 ،
572 573 ،575 ، ،557؛ همم)773 27 ،30 7 ،7473 ،و ایشیییان با ذیرش قاعد
حسیین قبح عقو  ،در یدان عقل عمو بش تبیین برخ از افعا اله ان د حکم ،
عد  ،ابطا جبر (نباط بیاضیی  ،)54 ،57 7 ،7473 ،تکویف لطف (نباط بیاضیی ،
 )504 797 ،7357رداخ ش اس و
 .5جایگاه نقل در روش کالمی عالمه بیاضی
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بیا تمجیش بش آثار ایشیییان تمان گا با ای کش بعد از رحمم خماجش نری ییرالدین
طمسیی ر یکرد غال جما ع عوم آن عرییر ،ر یکرد خردگرای فوسییا بمد -کش هر
یک از نص عقل جایگا سیی قو دارند حمز ی هر یک جدای از دیگران اسیی -
دیگران تح تاثیر آن قرار گرف ش بمدند ،ا ا در چ ین جم عوم حاکم ،رحمم بیاضیی
یک بازگشی انجام داد از ر یکرد غال عرر خمد ر یگرداند بر اساس عقل گرای
تا یو  ،آثار خمد را سییا ان داد ،از آن ر یکرد ،در تبیین اهدا ،خمد کمک گرف و لذا
ییم ی چ ین اس کش در ماردی کش دلیل عقو بر دعا با د آن را بیان ک د
از آن ییر ع ک د ،دلیل نقو را مید داند (نباط بیاض ی ،)770 7 ،7473 ،
در رمر خالا نقل با دلیل عقو  ،نقل را بش تأ یل برد (همان)53 7 ،و بش ع مان
نممنش ایشیان در آیا جم س نهم از سمر طش آیش ها اد جم از سمر ص
یشم ر ها م از سمر ز ر ووو دس بش تأ یل زد اس (نباط
آیا جا
بیاض )772 ،99-92 ،7357 ،و
ایشیان تریریح ک د تا آنجا کش حمل بر ظاهر مکن با ید نباید دس بش دا ن
تأ یل ید (همان)521 ،و تمجش ایشان بش عقل دلیل عقو  ،انع از ذیرش حد دی
فهم درس عقو نیاز دی بش نقل حیان  ،نم با ییدو این ر یکرد عال ش بیاضیی را
تمان در اسخ ایشان بش براهمش کش کر ضر ر بع بمد آن را ل م دانس د،
عقیل را برای راه مای کاف قومداد کردند شیییاهد کرد ،ایشیییان در این رابطش
نمیسید «احکام رع اگر مافق با احکام عقو با د تماند ؤکاد ارّل احکام
ک د» (همان،
عقو با یید اگر خالف با یید ،عقل را بش سییم رییماب راه مای
)557و
هم چ ین در قابل ا ییاعر کش جمب عقو بع را انکار ک د نمیسیید «ووو
ع زلش ف الجموش تمام ا ا یش قائل بش جمب عقو بع هسی ی دووو بع انبیاء بر

 .6روش مواجهه ی عالمه بیاضی با دیگر آراء و فرق کالمی

عویاا ش بیاضی ی در آثار خمی  ،بش اقما ذاه خ وف بش طمر سی ی د رداخ ش
اسیی  ،ان د ا ییاعر  ،ع زلش ،حشییمیش ،ح بویش ،زیدیش فِرَق آن ،ح بش فرقشهای
نرییران ان د نسییطمریش ،یعقمبیش فرقشهای یهمدی ان د عیسییمیش ،یمذعانیش ،فِرَق
ث میش ان د زدکیش انمیش ا ییار کرد اسیی ( ییهید ا  -نباط بیاضیی ،7355 ،
)523و ی گاه بش بعضیی از فرقشهای کال ا ییار ک د کش ا ر ز در رییادر ا
اثری از آنها بش چشیم نم خمرد ،ان د فرقش قاربیش ( هید ا  -نباط بیاض ،7355 ،
 ،)523کش این سییالش خمد نشییانگر تسییو ایشییان بر اقما نحوشهای گمناگمن دیگر
اسی ی و همچ ین از اندیشیییم دان خ وف ان د جاحظ ،نظام ،ابمالحسییین ا ی یعری،
ابمالهذیل ،ابم ها یم ابم عو جبائ  ،ابمالقاسیم بوخ  ،ضرار بن عمرووو نام برد بش نقد
بررسی اندیششهای آنها رداخ ش اس و یژگ دیگر ایشان ،عدم تعرّ در نقل اقما
تبیین تمضییح آن اسی  ،بش نحمی کش آرای خالاان را بش طمر سی د س د
ر یین آ رد گاه ا ییکال ارد بر آن را نیز اسییخ داد  ،سیی س اسییخ رأی
مد
طومب خمد را ارائش کرد اسی (این مارد بش فمر هم در عررة الم جمد یاف
هم در الررا المس قیم)و
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خیدا ند اج اسی ی در تمام ز انها ،زیرا تکالیف یییرعیش لطف هسی ی د در تکالیف
عقویش،وووو عوم بش تااریییل ثماب عقاب سییمع نقو اسیی ووو» (نباط بیاضیی ،
)30 7 ،7473و
لیذا ایشیییان در مارد عیدد بش ادلش غیر عقو  -یع عارف کش از طریق آیا
ر ایا بش ا رسید -تمسیک کرد اس و ی ضمن تبیین خبر ماتر بیان رای
آن -ازجمویش عدم اع بار تعداد خبرین در آن -با اید عوم قومداد کردن اخبار ماتر،
ک د ،ان د اثبا نبم
آن را طریق برای اثبیا برخ از سی یائیل کال عرف
عجزا ایشییان ا ا بال فرییل حضییر عو
حضییر رسییم اکرم
(نباط بیاضی 35 7 ،7473 ،؛ همم)517 ،7357 ،و ایشان بش اجماع نیز بش ع مان یک
سییائل عددی را با اجماع
دیگر از طرق عرف زای غیر عقو تمسییک کرد اسی
بش اثبا رسیاند اسی و بش ع مان نممنش ،ایشیان در سیالش ی عذاب قبر نمیسد «أ ا
ثبمتش فمجمعٌ عویش» (نباط بیاض )597 521 ،7357 ،و
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نتیجه

یخ طمس
عال ش بیاضی با الهام از ر ش یشیی یان خمد ،ان د سید رتض
دیگر هم سیوکان این طیف از عومای عقل گرا ،با اس ااد از عومم خ وف قابل اس ااد
در عوم کالم ،با ر یکردی عقل گرایانش با اسی ااد از ر های طق  ،با بهر بری
از ادلیش ی عقو نقو  ،بیش تبیین اثبا عار ،حقش ی ییعش رداخ ش ،دیدگا های
دیگر دانشیم دان را ریاانش بررسی نقد کرد اسی و عال ش بیاض بر اساس ر ش
عقل گرایانشی خمد ،در رییمر بر ز تعارض یان عقل نقلِ قابل اع ا ،ر ش تا یل را
تمان گا
ی گرف یش ،این گمنش بین این د تمافق برقرار کرد اسی ی و در نهای
ر ش ایشان عقلگرای تأ یو اس وو
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 .8قرآن الکریم.
 .2ابن اثی  ،مبـار بن محمـد7631 ،ه ش ،النهناین فی غریب الحدیث واألثر ،قم،
موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
 .6ابن شـا آشو مازهدراه ،،محمد بن عل7611 ،،ه ق ،مناقب آل ابی طالب ،قم ،هش
 .4افندی ،عبداهلل بن عیســی بیگ7467 ،ه ق ،ریاض العلماء و حیاض الفضالالالء ،بی وت،
موسسه ا تاریخ ا ع بی.
 .5آقا بزرگ تا اهی ،محمد محســـن7446 ،ه ق ،الذریع الی تصالالانیف الشالالیعه ،قم،
اسماعیلیان.
 .3امین ،سید محسن7635 ،ه ق ،اعیان الشیعه ،بی وت ،دارا تعارف.
 .1ســبحاهی ،شــیخ جعا  ،7473 ،ه ق ،موسالالوعه الطبقات الفقهاء ،قم ،موســســه اما
صادق

.

 .3ســـبحاهی ،شـــیخ جعا 7424 ،ه ق ،معجم طبقات المتکلمین ،قم ،موســـســـه اما
صادق

.

 .1شاید اول -ع مه بیاض 7422 ، ،ه ق ،أربع رسائل کالمیة ،قم ،دفت تبلیغات اس م. ،
 .74شیخ ث عامل ،،محمد بن ثسن ،امل اآلمل ،بغداد ،مکتبه االهد س.
 .77مجلســـ ،،محمـدبـاق 7446 ،ه ق ،بحار األنوار الجامع لدررأخبار األئم األطهار،
بی وت ،دار إثیا ا ت اث ا ع بی.
 .72مدرس تب یزی ،محمد علی7631 ،ه ش ،ریحانه االدب ،تا ان ،اهتشارات ویا .

 .76هباط ،بیاضـــ ، ،زین ا دین ،عل ،بن یوهس 7634 ،ه ش ،الصالالرا المسالالتقیم الی
مستحقی التقدیم ،بیجا ،المک بة المرتضمیة.
 .74هباط ،بیاضـــ ،،زین ا دین ،عل ،بن یوهس 7422 ،ه ق ،رسالالاله الیونسالالیه ،قم ،دفت
تبلیغات اس می.
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ع مه.
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 .75هباط ،بیاضـ ،،زین ا دین ،عل ،بن یوهس  7423،ه ق ،عصنر المنجود ،قم ،موسـسه
اما صادق
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