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چکیده
محقق دوانی یکی از متکلمان برجستتتا ار ت ری استتک ا -بنابر رتتها  -ب ا
رتی ا رت ایشان عالوه بر علم الم ،در سایر علهم از قبیل فلسفا ،تفسیر ،فقا و
صتتا ا ان یشتتا بهد ،و این جام یک در آثار المیاش نمایان استتک وی در
الم ،از روش المی خهاجا نصتتیرال ین طهستتی ،و در فلستتفا از ابن ستتینا و
سترروردی تاثیر پذیرفک او با اینکا در عقائ  ،مشی ار ری دارد ،اما این امر ،مانع
آزادان یشتتی و تفکر فیلستتهفانا او نگردی بر مین استتار رویکرد او در بیشتتتر
مبا ث المی ،بررهگیری از استت ل عقلی فلسفی اسک ،و در مهارد ت ارض بین
عقل با ظا ر نقل ،با ابتنای بر عقل ،با تأویل نقل اق ام نمهد البتا در مستتتائلی ا
وجتا اتالتا آنرتا نقلی بهد بتا نقل قع ی عنایک ویژهای دارتتتک و از ادلا نقلی
بررهمن گشتک ،ننان ا در مهاردی م ستر سفرهی ادلای عقلی و نقلی تهأمان
نشسک
واژههای کلیدا ک :محقق دوانی ،روشرتتتناست تی ،روش المی ،عقلگرایی،
تأویلگرایی

 .1دانش آموخته سطح چهار ،مؤسسه آموزش عالی امام صادق  ،مدرس حوزه علمیه قم.
 .2دانش آموخته سطططح چهار ،مؤسططسططه آموزش عالی امام صططادق  ،اسططتادرار وهشگاططعاه علوم ش
فرگنگ اسالمی ،رارانامه.soleimani@isca.ac.ir :

 .1شخصیت و آثار
جال الت ین محمّ بن ست ت ال ین بن محمّ بن عب الر یم بن علی الصت ت یقی
ال وانی مشتتترهر با «جال ال ین» از کماء و متکلّمان بزرگ استتتک ا در ما علهم
مت او  -با خصته در علهم عقلی -تبحر دارتتا و در میان ری ا و سنّی محترم بهد
وی در ستتا 038ق در روستتتای دوان در نزدیکی ازرون با دنیا آم علهم مق ماتی را
در «دوان» نزد پ رش س ال ین اس فراگرفک (مهسهی خهانساری)231 :2 ،1111 ،
و ب برای تکمیل تحصت تیالت ،با رت تیراز رفک و از استتتاتی بزرگ آنجا برره برد و با
تت ریج در رت تیراز رتتتررت فراوانی بتادستتتک آورده بتاطهری تا از جا ای مختلف،
دانشپژو ان ر ستاار رتیراز رت ه و از درسش استفاده می ردن (ر ک :امین،1183 ،
122 :9ه روی481 :1 ،1308 ،ه دوانی ،خهاجهیی اصتتفرانی )23 -21 ،1301 ،وی در
ستتا  980ق ،از دنیا رفک و مزارش در «دوان» در مقبرهای م روف با «رتتیخ عالی»
میبار (دوانی)124 :1 ،1343 ،
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محقق دوانی در یک خانهاده مشتترهر ستتنی رتتاف ی بادنیا آم و مانعهر ا از
تألیفاتش مشتخ استک ،پیرو مذ ا راف ی و از نظر اصه عقائ  ،ار ری بهده اسک
(یهستتتفیراد ،)32 :1301 ،اما بنابر نظر بستتیاری ،وی ب ا با مذ ا رتتی ا امامیا
گرایش پی ا رد و عالقا و اعتقاد خهد را با مشتترّف رتت ن با نجف ارتتترف در مقابل
ضتتریح معرر امیرالمؤمنین نشتتان داد ایشتتان در آنجا رستتالا زوراء را در کمک
تصتتنیف رد و آن را نارتتی از عنایک مهل با خهیش دانستتک (نک :روی:1 ،1308 ،
)484
از دیگر ادلتا رت تی تا بهدن محقق دوانی ،تألیف رستتتالای «نهر الر ایة فی اثبات
المامة» در اثبات امامک استتک خهانستتاری در این باره مینهیستت « :زمانی ا دوانی
ارتیا ستهم ( ارتیا اج ) خهد را بر رتر تجری قهرچی مینهرک و ضمن آن با
ایراد ای صت رال ین درتتکی پاسخ میگفک ،دنار تأمالتی در قانیک خلیفا او ر
و با خهد گفک :اگر ج ّ من ابهبکر بارتت و ا ن زن ه بارتت  ،از این مشتتکالت و مستتائل
علمی و دقایق کمی و معالا عالی استتتالمی ا من فرا گرفتاام ،ستتتر در نمیآورد،
را
پس سی ا ننین بار نگهنا ممکن اسک رایستگی خالفک پیغمبر ا رم
دارتتا بارت و پیشهای دین من محسهب گردد در نتیجا نشمش با ولیک ا لبیک

رورتن گردی و رستالا «نهر الر ایة» را ا در آن با تشتیع خهد تصریح
عصتمک
رده ،مینهیس » (مهسهی خهانساری)231 -234 :2 ،1111 ،
لکن او بتا جرتک این تا ا رر مردم ایران تتا قبل از ا میک صتتتفهیا ،مراه با
ا مان وقک بر مذ ا ستتنی بهدن  ،در تقیا با ستتر برد و مذ ا خهد را اظرار نکرد
علمای بزرگی نهن عالما بحرال لهم ،رتیخ عبار قمی و ستی محسن امین این تاب
را دلیتل بر رت تی ا بهدن محقق دوانی و م با واستتتعا آن ،او را از متکلمین رت تی ا
میدانن (دوانی)122 :1 ،1343 ،

رمار آثار وی متفاوت گزارش ر ه اسک قاضی نهراهلل رهرتری 14 ،رسالا از وی
م رفی رده استتک (رتتهرتتتری )229 -221 :2 ،1341 ،برخی  43اثر (لرستتاییزاده،
ستتتالمی ،)114 :1318 ،و برخی  08اثر (فرامرزقراملکی )04 :1303 ،و برخی دیگر
 184اثر را گزارش ردهان (پهرجهادی)02 :1311 ،
مرمترین آثار وی با این رر اسک:
در الم« :رتتر ال قائ ال ت یة»« ،رستتالة اثبات الهاجا الق یمة»« ،رستتالة فی
إثبات الهاجا الج ی ة» « ،ارتیة ق یم و ج ی و اج بر رر ج ی تجری العتقاد»،
«رستتتالتة فی ت ریف علم الکالم»« ،نهر الر ایة فی اثبات المامة»« ،رستتتالا ترلیلیا»،
«اثبات التکلم هلل و تفستتیر الکالم النفستتی»« ،رستتالة الزوراء»ه «رستتالة اف ا ال باد یا
الجبر و الختیار»« ،رر دیبانا العهالع النهار»
در تفستیر« :تفستیر ستهرة اخخال »« ،تفستیر ستهرة الکافرون»« ،تفستیر سهرة
الفلق» و «تفسیر األسماء الحسنی»
در کمک « :ارتیة تاب المحا مات» « ،اریة کمة ال ین»« ،رسالة فی علم
النفس» «رها ل الحهر فی رر الریا ل النهر»



در اخالق و عرفان« :اخالق جاللی یا لهامع الرراق فی مکارم الخالق»« ،التصهف
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از محقق دوانی آثار علمی بستیاری در علهم مختلف مانن تفسیر ،عرفان و تصهف،
اخالق و ستیاستک ،رت ر ،فقا و اصته  ،یث ،فلسفا ،الم ،منعق ،یئک و ن سا،
علم روف و گزارش ر ه اسک (پهرجهادی ،)02 :1311 ،لکن عظمک این ان یشمن
با ررت تصتنیف و فراوانی تألیف او مح ود نیسک بلکا آنچا مهجا برجستگی بیشتر
رخصیک او میگردد این اسک ا از نهعی استقال فکری و نهآوری بررهمن اسک
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و ال رفان»« ،رر الرباعیات»
در فقا و
الح یث»

یث« :األنهار الشتتاف یة»« ،رتتر

تاب األرب ین نهوی» و «فی أصتته

در اصته فقا« :رتر بر منرا الهصته بی اوی» « ،اریا بر اوایل رر ع ی
بر مختصتتتر المنتری فی الصتتته » و «التست ت ی ربقة التقلی فی بیان هن لّ من
مذا ا األرب ة علی الر ی»
در منعق « :ارتیة ترذیا المنعق» « ،ارتیة رتتر المعالع»« ،نرایة الکالم فی
لّ ربرة لّ المی اذب»« ،المسائل المنعقیة» و «رر الرسالة النصیریة»
در یئک و ن ستتا « :ار تیا بر رتتر رومی بر الملخّ فی الریئک» و «رتتر
تحریر اصتتته اقلیت ر» و در تتاب «أنمهذ ال لهم» ا تاطا خهد را بر علهم مختلف
اثبات رده اسک (امین)122 :9 ،1183 ،
نکتتا قتابتل تهجا در مهرد آثار ایشتتتان این استتتک ا تا او از منابع تحقیق و
پژو ش ص ت رالمتألرین بهده و در تاب استتفار قریا  18مهرد از ایشتتان تحک عناوین
«المحقق الت وان »« ،المحقق الجلیتل»« ،ال المتة الت وان »« ،المهل ال وان »« ،ب ض
أجلّة الف تتالء»« ،ب ض أجلّة أصتتحاب البحهث» و «ب ض من أجلّة ال لماء المتأخرین»
یاد رده اسک (دوانی ،میرداماد ،بیتا)23 ،

 .2روش تالیفی و تدوینی
تالیفات المی محقق دوانی دو دستا اسک:

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و دوازده
29

الف :آثاری ا رر و اریا بر تا متکلمین قبل میبار  ،مرل« :رر ال قائ
ال تت یة» « ،ارتتیة ق یم و ج ی و اَج ّ بر رتتر ج ی تجری العتقاد»« ،رتتر
دیبانا طهالع النهر»
ب :آثتاری ا تالیف خهد ایشتتتان میبارت ت  ،مرل« :ت ریف علم الم»« ،الحجج
البتا رة فی افرتام العتایفتة الفاجرة»« ،اف ا اهلل»« ،نهر الر ایة»« ،نهبذ من الکالم علی
طرائف علم الکالم»« ،خلق العمتا یتا الجبر و الختیار»« ،اثبات التکلم هلل و تفست تیر
الکالم النفس تی»« ،جبر و اختیار»« ،الرستتائل المختارة»« ،ترلیلیا رتتر لما ل الا ال
اهلل»

کتاب تالیفی مسـتللی که دربردارنده یک دوره کامل مباحث کالمی باشد از ایشان
گزارش نشــده و تالیفات مســتلل وی در حوزهی علائد به صــورت موعــوعی و مســاله
محور است.
با تهجا با تقسیم آثار ایشان با رر ی و تالیفی ،نینش مبا ث ر ام با رر
ذیل اسک:
 .2 -1آثار شرحی



 « 2ارت تیا ق یم و ج ی و اج بر رتتتر ج ی تجری العتقاد» مشتتترهر با
«طبقات جاللیا» :عالء ال ولا علی بن محمّ مشترهر با قهرچی (م 019ق) رر ی بر
تاب تجری العتقاد خهاجا نص تیرال ین طهس تی نگارتتتا استتک ا با «رتتر ج ی
تجری » مشترهر استک محقق دوانی بر این رتر سا اریا نگارتا اسک اریا او
با « ار تیا ق یم» مهستتهم استتک در مان زمان ص ت رال ین درتتتکی (م 983ق) در
اولین ارتیاای ا بر رر ج ی تجری نهرتا آراء ایشان در اریا ق یماش را مهرد
انتقاد قرار داده استتک در پی اعتراضتتات درتتتکی ،محقق دوانی ارتتیای دیگری بر
تجری نهرتک ا با « ارتیا ج ی » مهسهم اسک پس از نگارش این رسالا ،درتکی
در ار تیا دومی ا بر رتتر ج ی تجری نگارتتک ،آراء ج ی وی را نق رد در پی
اعتراضتتات دوبارهی درتتتکی ،محقق دوانی یک ستتا پس از نگارش ار تیا ج ی با
نگتارش ارت تیا دیگری بر رتتتر ج ی تجری پرداخک و آن را ارت تیا اج نامی
(رتهرتتری )224 :2 ،1341 ،متاستفانا در ا اضتتر اول یک ارتیا از ایشتتان با
صتهرت نسخا خعی مهجهد اسک ا م لهم نیسک دربردارن هی ر سا اریا اسک یا
یکی از آن هارت تی میبارت ت ثانیا این نستتتخا مهجهد تا مفا یم عامای تجری را در
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« 1رتتتر ال قتائ ال ت ت یة» :این تاب رتتتر محقق دوانی بر تاب «ال قائ
ال ت یة» قاضتی ع ت ال ین ایجی میبارت ا مشتتمل بر یک دوره الم اراعره با
صتهرت مهجز میبار ب ا سی جما ال ین اس آبادی بر این رر ت لیقاای نهرتا
استک ا در ا اضتر با نام «الت لیقات علی رر ال قائ ال یة» ناپ ر ه اسک
محقق دوانی در این رتتر ا بر مذ ا ارتت ری قلم زده استتک بر خالف مؤلف ا با
بیان نکی هی مرمترین مبا ث و آرا المی ب ون ذ ر قائلین آنرا پرداختا استتتک ،با
طهر تفصتیل آنرا را با ذ ر قائالن بیان رده و با اضافا نمهدن معالا مفی و ضروری و
رر و تهضیح آنرا بر وزانک آنرا افزوده اسک
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بردارد و مبا ث مربهط با قسمک الریاتش با ما نرسی ه اسک
« 3رتتر دیبانا طهالع النهار» :خعبا طهالع النهار رستتالا مختصتتری استتک در
الم از عب اللّا بن عمر بی تاوی (م 404ق) ا ررو بسیاری بر آن نهرتا ر ه اسک
محقق دوانی دیبانا این خعبا را رر رده اسک
 .2 -2آثار تالیفی
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این آثار در رابعا با برخی مستتائل خا المی نهرتتتا رت ه استتک مانن رستتالا
«نهر الر ایة» :این رستتالای مختصتتر در مهضتتهم الم و اعتقادات و با زبان فارستتی
میبارت ا صتهرت دفاعی دارد ی نی پس از مق ما (لزوم تحصیل یقین در عقائ ) با
بیان رتتبراتی ا ع های در باب ستتا مستتئلا ته ی  ،وث عالم و عصتتمک انبیاء و
مینطهر ولیک امیرالمهمنین و ائما اطرار علیرم الستالم وارد ر ه پرداختا اسک و با
برا ین عقلی و ب تان نقلی با آنرا پاستتخ داده رت ه استتک نهیستتن ه در ابت ای رستالا
می گهی ا لقا صت یقی او «تصت یق با اصه و فروم دین محم ی» اسک ،در الی
ا گفتا ان این لقا با جرک انتستتتاب با ابهبکر بهده استتتک پس از آن در دفام از دو
مهضتع گیری پیشتین خهد -در مهرد وث عالم و در خصه امامان ری ا -با بحث
می پردازد مؤلف در عقتائت متذ بی جتانتا ا تیاط را رعایک رده استتتک ،از طرفی
 ،امیرالمؤمنین
می گهیت « :با یقین دانستتتتم ا خلیفا بر ق ب از نبی معلق
علی استتک و ب از ایشتتان امام ستتن و ب از ایشتتان امام ستتین الی مر ی
الرتادی » ،و از طرف دیگر می گهیت «اگر نتا خلفای ثالثا در ابت ای امر مرتکا
قبائح میرت ن  ،اما نهن با درجا ایمان رسی ن  ،عمل ای محمهده نمهدن ا مهجا
ررث ثهاب بهد و واجا الهجهد با طریق جزا ععا فرمهده ایشتتان را استتت اد خالفک و
ثانی ،الحا ا خلیفا ر ن بر ق بارن »

 .3کارکرد علوم در مباحث کالمی
از آنجا ا علهم با دو دستتا عقلی و نقلی قابل تقستیم میبار  ،نقش ر ام از
این علهم در مبا ث المی عالما دوانی با صهرت ج اگانا مهرد بررسی قرار میگیرد
 .3 -1علوم عقلی
 .3 -1 -1منطق

ستا گرایش عم ه در نظام منعقنگاری در میان دانشتمن ان مسلمان وجهد دارد:

منعقنگاری نُا بخش تی ،منعقنگاری دو بخش تی و منعقنگاری تلفیقی این س تا نظام
م با لحاظ ستتتاختار و م با لحاظ آرا و نظرات متمایز میبارتتتن در این میان ،دو
نظام را نزد فیلستتهفان دوره رتتیراز میتهان مشتتا ه رد گرایش االا در م رستتا
صت ریا ،با ویژه نزد ایاث ال ین درتتکی (م 919ق) منعق نگاری نُا بخشی اسک ،در
الی ا رت تیهه منعقنگاری در م رستتتا جاللیای محقق دوانی ،م و بیش نظام دو
بخش تی استتک با ر ا ایشتتان را میتهان با ق یکی از منعقدانان صتتا انظر با
ستتاب آورد وی در زمینای منعق تالیفات مت دی دارد ا برخی از آنرا عبارتن از:
« ارتیا بر ترذیا المنعق» « ،ارتیا بر ارتیا میر سیّ رریف بر تاب رمسیّا»،
«المسائل المنعقیة» « ،هاری بر لهامع األسرار فی رر معالع األنهار»
ایشتتتان در مکتهبات المی خهیش نیز در مهارد گهناگهن با صتتتهرت اربردی از
تامالت منعقی برره برده استتتک از نظر صتتتهرت از انهام جک ای منعقی استتتتفاده
نمهده و از نظر متادهی استتتتت ل نیز از بر تان و جت برره گرفتا استتتک در اینجا
نمهنا ای مختصری را بازگه می نیم:
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ضتمیر» و با ذف صتغرا یا برا میآورد با عنهان مرا ایشتان بر اسار آیای :رَبِّ



 1استتت ل مبارتتر :عکس نقیض :با عنهان مرا در بحث اراده تکهینی خ اون با
 ،می گهیت « :پیتامبر ا رم فرمهده« :ما
عکس نقیض گرفتن از الم پیتامبر ا رم
رتتاء اهلل ان ،و ما لمیشتتأ لمیکن» ا عکس نقی تتش میرتتهد « :ل ما یکهن ،فره ما
رتاء اهلل» ا این است ل مبارری منعقی دللک می ن بر اینکا ر نیزی ا ائن
بارت مراد خ اسک و آنچا ائن نبار مراد خ اون نیسک» (دوان  ،اس آبادی:1123 ،
)90
 2بر ان ستبر و تقستیم :در این بر ان فرضیا ا و اقها مختلف در مسئلا در نظر
گرفتا میرتتهد ستتاس با بررستتی و نق یکایک ا تمالت ،یکی از آنرا اثبات رتت ه و
محتمالت ارتتباه نار گذارتا میرهد یکی از دلیل ایشان دربارهی رویک خ اون در
قیامک دلیل عقلی اسک ا در آن تمام ا تمالت را دربارهی علک ت لق رویک با اریاء
مختلف ذ ر می نت و بتا ابعتا آنرتا بتا جز یک فرض م عای خهد را اثبات می ن
( متان )94 :مچنین در استتتتت ل بر وجهد خ اون ( مان ،)41 :و اینکا نیزی بر
خ اون واجا نمیبار ( مان ،)188 -99 :از مین طریق برره میبرد
 3قیار اقترانی :البتا محقق دوانی االبا قیار ای اقترانی را با صتتتهرت «قیار
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أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكََ الََ لَ ْ تَرانِي وَ لكِ ِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْْكقَرَرم كَكلنَ ف فَوَْْ كََ تَرانِي

(اعراف ،)113 :بتا صتتتهرت قیار اقترانی ضتتتمیر بر امکان رویک الری در قیامک برای
مهمنین استتت ل می ن بیان ایشتتان با تهجا با آیا مذ هر این استتک« :رویک الری
مهرد ستها مهستی بهد ا این دللک می ن بر امکان آن» صهرت امل قیار ایشان
ننین استک :رویک الری مهرد درخهاستک مهستی بهد ،رنا مهرد درخهاستتک مهسی
بارت ت امکان دارد ،پس رویک الری امکان دارد وی در تبیین بری می گهی  :انستتتان
عاقل امر محا را طلا نمی ن  ،پس با طریق اولی مهستتی با عنهان پیامبر الری آنچا
طلا نمهده (ی نی رویک) محا نمیبارتت ( مان )94 :مچنین ایشتتان برای اثبات
عقلی نبهدن ستتتن و قبح ( متان )180 :و نیز عت م تنتا ی قت رت الری در ت لق با
مقت ورات ( متان )189 :و وجهب نظر در م رفک خ اون ( مان )40 :از مین طریق
استفاده می ن
 1بر ان خلف :قیاس تی ا معلهب را با ابعا نقیض ثابک می ن با عنهان نمهنا
بتا ابعتا فرض ت ت د واجتا الهجهد بتالتذات ،ته ی واجا مت ا را نتیجا می گیرد
( مان)09 -00 :
 4تمریل :با اعتقاد محقق دوانی عمل بخش عرفی ایمان استتتک نا بخش قیقی
آن لذا با نبهد عمل صتالح ،ایمان از بین نمیرود و جزء بهدن عمل برای ایمان را تشبیا
با مه و ناخن با عنهان اجزا زی و نیز تشتتبیا با رتتاو و برگ درخک با عنهان اجزا آن
نمهده و از راه تمریل نظرش را تبیین می ن ( مان 111 -118 :نیز ر ک :مان40 :
و )112
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 .3 -1 -2اصول فقه

از آنجا ا مسائل علم الم با دو دستا عقلی و نقلی تقسیم می رهن و در مسائل
نقلی قهاع اصته فقا نقش استاسی دارد لذا نتایج مبا ث اصه فقا م ،ننان ا در
االا ررتتا ای علهم اسالمی اربرد دارد در علم الم نیز مهرد استفاده واقع میرهد
محقق دوانی نیز با تهجا با تستتلعی ا با اصتته فقا دارتتتا و تبی را در این زمینا
نگارتا ،در تا المی خهد از مبا ث اصه فقا استفاده رده اسک
وی در بحث «وجهب نظر در م رفک خ اون » قایل با وجهب رتترعی آن استتک اما
تالش می ن برای مستتت ستتاختن آن عالوه بر دلیل رتترم ،از طریق عقل نیز برره
گیرد در این راستتا دلیل عقلی ا ارایا مینمای مربهط با مبا ث اصه فقا میبار ه

ی نی از باب مق ما واجا ،وجهب نظر را استنتا می ن ( مان)40 :
مچنین ایشتتتان با اختالف اصتتتهلیین در اینکا اولین واجا بر مکلف نیستتتک،
ارتتاره می ن ا اصتتهلیین از ارتتاعره قایلن وجهب م رفک خ ا اولین واجا استتک،
م تزلا قایلن نظر در م رفک اهلل اولین واجا اسک ،و در اداما با عبارت «الحقّ عن ی»
نظر خهدش را با تفصتیل دادن اولین واجا بر مسلمان با طهر خا  ،و اولین واجا بر
مکلف با طهر عام -ا رامل افر م میرهد -بیان میدارد ( مان)48 -49 :

ایشتان م تق اسک نسخ آیاای از قرآن تنرا با آیای دیگر یا روایات متهاتر از جانا
پیامبر ا رم امکان پذیر استتتک و خبر وا و قیار و اجمام تهان نستتتخ آیات قرآن را
ن ارد (دوانی)43 :1111 ،
دیگر بحتث ای مهثر اصتتتهلی در آثار وی عبارتن از :دللک امر بر وجهب (دوان ،
است آبادی ،)40 -41 :1123 ،بیان اختالف اصتهلیین در است ما لفظ در بیش از یک
م نا (دوانی ،بیتا الف ،)19 :اجمام ( مان128 :ه مه ،)244 :1301 ،ظها ر نصتتته
سم ی ( مه )144 :1301 ،و وضع اَعالم رخصی ( مه ،بیتا الف)40 -41 :
 .3 -1 -3معرفتشناسی

از آنجا ا م رفکرتتناستتی در دوره ای پیشتتین با صتتهرتی ا امروزه با عنهان
رتاخای مستتقلی از علهم انسانی معر اسک سابقا ن ارتا ،لذا تاب مستقلی در این
خصته از ان یشتمن ان اسالمی وجهد ن ارد ،اما در عین ا با تتبع در تا المی
با این نتیجا میرستتیم ا برخی متکلمان استتالمی در آااز مستتائل المی خهد یا با
مناستتبتی برخی از مستتائل م رفکرتتناستتی را معر نمهدن از این رو رنن تالیف
مستتقلی در خصته علم رتناخکرتناسی از محقق دوانی سراغ ن اریم ،لکن در آثار
مت دش از مبا ث و اصعال ات م رفکرناسی استفاده رده اسک



بتا عنهان مرتا  ،میتهان از مبتا ری مچهن :ابزار م رفک اعم از هار پنجگانا
( متان )11 :و عقتل ( مان )14 :و و ی ( مان ،)122 :ت ریف نظر با فکر و اختیاری
دانستتتن آن ( مان( )41 :البتا ایشتتان تمام اف ا اختیاری را با استتباب ایر اختیاری
منتری میدانت ) ( مان) ،قیقک علم و ادراک (دوانی ،خهاجهیی اصتتتفرانی:1301 ،
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در اثبتات الم الری (دوانی ،خهاجهیی اصتتتفرتانی ،)148 :1301 ،و ادعای نبهت
پیتامبر ا رم و اظرتار م جزه تای مت ت د (دوان  ،است ت آبادی )132 :1123 ،با تهاتر
تمسک می ن
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 120و  ،)113ارتاره با علم تهری (دوان  ،اس آبادی 10 :1123 ،و  )03و سفسعا
بهدن نفی وجهد ذ نی (دوانی )119 :1123 ،یاد رد ایشتتان در بحث صتت ق و ذب
قائل با تئهری معابقک میبارتت (دوان  ،استت آبادی ،)94 :1123 ،و ب یری و نظری را
نستبی میانگارد ،نا نفستی ،ا با ستا اختالف ارتخا و اوقات ،مختلف میبار
(دوانی)38 :1301 ،
 .3 -1 -4فلسفه

محقق دوانی از زمره متکلمان عقلگرای فلستتتفی با ستتتاب میآی ا در ا رر
آثار خهد ،در لبالی مستتائل المی از مفا یم و مستتائل فلستتفی استتتفاده می ن
نرنمایی او این استک ا با فظ مهضع ار ریک ( مچهن انکار سنخیک میان خالق و
مخلهق) در عین ا میخهاستتتک یک فیلستتتهف نیز بارت ت وی در مبا ث مختلف
المی با دی گاه فالستتتفا -با ویژه رت تیخ الرئیس و محقق طهست تی -اعتنا و ا تمام
ورزیت ه استتتک این تهجا را میتهان در مهاردی مچهن :عینیک صتتتفات با ذات الری
(دوان  ،است ت آبادی ،)41 :1123 ،علم الری ( مان ،)14 :عمهمیک علم خ اون ( مان:
 )11و قیقک ق رت ( مان )01 :مشتتتا ه رد در بحث وث و ق م عالَم برخی از
کمتاء نظریتا ت وث د ر را از مبت عتات میرداماد میدانن (ستتتبزوار -1349 ،
 ،)209 -200 :2 ،1319در صهرتی ا پیش از او محقق دوان آن را معر رده اسک
(دوانی ،بیتا)114 -114 ،
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وی با استتتت ل بر امتنام تستتتلستتتل با تبیین بر ان وث و ق م برای اثبات
خ اون  ،پرداختا و در این باره از رروطی ا فالسفا برای تسلسلِ محا بیان ردهان ،
برره گرفتا اسک (دوان  ،اس آبادی)42 -48 :1123 ،
در مستئلای اثبات واجا با تمستک با بر ان امکان و وجهب با تقریر ستینهی آن
(ابنستتینا ،)90 :3 ،1314 ،ب ون ابتنا بر استتتحالای دور و تستتلستتل ،وجهد واجا را
نتیجا میگیرد (دوان  ،اس آبادی)41 :1123 ،
دوانی در رستالا عرفانی -فلسفی «الزوراء» از کمای مشائی فاصلا گرفتا و برخی
از مهاضتع مرم فلستتفی خهد را آرتکار ستتاختا استک با عنهان مرا مستتئلای علک و
م له را مهرد بررس تی قرار داده و م له را وجری از وجهه یا رتتأنی از رتتئهن علک با
رتتمار آورده استتک و با این نکتا نیز تهجا رده ا ل عالم ستتتی یا با واستتعا یا
ب ون واسعا م له ق رناختا میرهد و م له نیز جز رأنی از رئهن رت ق،

نیز دیگری نیستتتک ،و نتیجا گرفتا در عالم ستتتتی ذوات مت د وجهد ن ارد و آنچا
قیقک ستتی را تشتکیل می د ذات وا ی اسک ا دارای صفات مت د و بسیار
اسک (دوانی ،خهاجهیی اصفرانی)114 :1301 ،
ایشتان قائل استک ا م وم ر ن یک ریء با طهر لی و ماجانبا امکانپذیر
نیستتک بنابراین زائل رتت ن یک م له با م نای آن استتک ا علک در طهر دیگری
ظرهر و تجلی نمهده استتک با عبارت دیگر :تشتتأن علک با رتتئهن متفاوت ،با م نی
نابهدی ر یک از رئهن مختلف نیسک ( مان)114 -114 :



محقق دوانی با نگاه ستتتیرتتناستتانا با مقهلای علم ،آن را صتته عین ما یک
م لهم میدان ( مه )110 :1123 ،و مگام با فالستتتفا متفقالقه استتتک ا در علم
صتتهلی ،صتتهرت ر تیء خارجی در ذ ن اصتتل میرتتهد اما با خاطر ترر از فنا و
انقالب ما یک (صتتهرت ذ نی) منکر یف نفستتانی بهدن علم ( مه ،مخعهط ب-48 :
 )41رت ه و عقی ه قائالن با یف بهدن صهر ذ نی را نیزی در مسامحا در ت بیر
میدان و م تق استتک ا علم از مقهلا م لهم خارجی خهدش استتک ،لذا نا بستتا علم،
جه ر استک مانن علم با جه ره و نا بستا علم قائم با خهدش اسک مرل علم نفس با
خهدش و نتا بستتتا علم عین واجتا استتتک ،مرل علم واجا با ذاتش ( مه:1123 ،
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محقق دوانی از طرف اران اصتالک ما یک استک وی معابق با بیان ریخ ارراق در
انتزاعی دانستتتتن مفرهم وجهد ،م تق استتتک در خار تنرا ما یک مهجهد تحقق دارد
ب ون آنکا در آنجا امر مستتتمی با وجهد بارت ت  ،بلکا عقل با تحلیل آن ،وجهد را انتزام
می ن و ما یک را ب ان متصتتف می ن (دوانی ،مخعهط الف )18 :با اعتقاد ایشتتان،
وجهد دو م نتا دارد :یتک م نتای آن ،قیقتک خارجی استتتک ا وا و قائم با ذات
میبارتت و مستتاوق با وجهد واجا استتک و م نای دوم آن ،قیقک امکانی استتک ا
وجهد مستتقلی ن ارد و در وجهدش تابع قیقک وجهد استتک ممکنات با سا ذات،
قائم با ذات خهد و داخل در مهجهد نیستتن  ،و م نای مهجهد بهدن این اسک ا ریء
باگهناای بارتت ا وصتتف مهجهدیک ،بذاتا از آن انتزام رتتهد ،و واجا مت ا مهجهد
بذاتا استتک و وجهد عین ذاتش میبار ت لذا منشتتأ انتزام وجهد در واجاالهجهد نفس
ذات اوستتک و در ممکنالهجهد ،صتتفک مکتس تبا از فاعل ،و باعبارتی انتستتاب با فاعل
میبارت ت ( مان )31 -33 :این نظریا در باب وجهد مان نیزی است تک ا در عرف
کما با عنهان ذوق التألّا یا ذوق المتألرین م روف گشتا اسک

010

 )120امتا صت ت رالمتألرین در نق دی گاه محقق دوانی عالوه بر اینکا یف دانستتتتن
صتهرت علمی را انقالب نمیدان  ،دی گاه وی را با گهناای رت ی تر ،مستلزم انقالب در
ما یک میدان (مالص را)384 :1 ،
 .3 -1 -5عرفان

محقق دوانی متاثر از بحث ای رتیخ ارراق ،رف ای لعیفی در رابعا با رت
ق و مهجهدات دارد با عنهان مرا ایشتان در رتر بیان سرروردی در نن مهرد با
بحث از و ت وجهد میپردازد از جملا در رتتر این ستتخن ر تیخ ارتتراق ا «و ه
وراء ما لیتنا ی بما لیتنا ی فکل رتأن فیا رتانا» (سرروردی )03 :1319 ،میآورد:
«بل ل رتتأن فره رتتانا و یف ل و الهستتایط أی تان لم ات أنهار ذاتا» (دوانی:1111 ،
 )104ا سائر مهجهدات را پرتهیی از نهر ذات خ اون میخهان
در مهرد دیگر بتا ارتتتاره بتا بحتث ارباب انهام در پایان ،بحث از ظل بهدن عالم را
معر می ن و میگهی « :و ب ان وقتی دانستتی ا رتبح ،ظل نهر مجرد اسک و ما
صفاتش سایا ایی از صفات رو انی آن نهران و نیز قبالن دانستی ا اجسام و صفاتشان
ظتل ارباب نهریان و آن انهار و صتتتفاتشتتتان نیز ظال نهرالنهاران  ،پس این صتتتفات
مستتتترلک در ا یک ذات و متکرر در آن مظا ر ستتتتن در نتیجا عالم مگی ظل
نهرالنهار اسک» ( مان)211 :
او عالوه بر این در تهجیتا ررت مهجهد در عتتالم از ت بیر نهر متتک می گیرد و
تا ی می ن جران بازتاب تجلی خ اون ی استک ا باطهر ایرمستقیم نمایانگر تجلی
اسماء و صفات الری اسک ( مه)44 :1340 ،
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 .3 -2علوم نقلی
 .3 -2 -1ادبیات

دقتک ادبی محقق دوانی در آثتار مختلفش گهاه بر تستتتلط و تبحر وی در مبا ث
ادبی استک آثار المی وی نیز از مبا ث ادبی خالی نیسک در رر ش بر تاب عقائ
ع ت ت یای ایجی ،با طهر فراوان از تحلیل ای نحهی و لغهی برای تفست تیر برتر الم
ایجی برره برده استتتک بتا عنهان مرتا در معلع تتاب ،مصتتتنف ت یری از پیامبر
در رابعا با انشتت اب امک استتالمی با فتاد و ستتا فرقا ،و ا ل نجات بهدنِ
ا رم
یتک فرقتا از آنرتا ذ ر مینمای ا محقق دوانی ،با نگاه ادبی و لغهی با مراه تحلیل

عقلی ،ت یث ذ ر رت ت ه را رتتتر می د (دوان  ،است ت آبادی)12 -18 ،1123 ،
مچنین در تبیین م نای «صتتم » (دوانی ،بیتا الف )19 :و در تفس تیر «ل الا ال اهلل»
( مه )18 -31 :1313 ،و نیز در تفستیر ستهره ای اخال و افرون با طهر مفصل از
مبا ث ادبی و لغهی استفاده رده اسک
در تبیین قیقتک ایمتان ،بتا تهجتا با م نای لغهی ایمان ،ما یک ایمان را از نظر
رترم ،تص یق قلبی رمرده (دوان  ،اس آبادی )139 :1123 ،و عمل را خار از ما یک
ایمان دانستا و برای اثبات آن با ععف در آیا المذِي َ آكَنُ ا وَ عَمِلُ ا الصَّللِحلتِ( عصر:
 )3است ل می ن ( مان)118 :
محقق دوانی اگر نا در زمینا تاریخ تابی مستتتتقلی ن ارد اما در مبا ث المی
امامک از بحث ای تاریخی استتفاده رده اسک در باره ررافک نفس امیرالمهمنین
و ل نی بهدن علم ایشتتتان با گزارش تاریخی ا از مادر بزرگهار تتترت نقل رت ت ه،
استتتتناد می ن (دوانی ،بیتا ب )122 :مچنین ع م صتتتال یک خلفای ثالثا برای
با واستعای رتر شتان قبل از استالم و ارتبا اتشان
خالفک ب از پیامبر ا رم
ب از استالم ( مان )122 :و نیز در پاستخ با این ربرا ا« :اگر امیرالمهمنین بر
ق بهد نرا ب ت پیتامبر مردم را بتا خهیش دعهت نکرد؟» با بی ک نکردن تتترت
ارتتتاره می ن و پاستتتخ م قهلی می د ( مان )121 -124 :و در تمام این مهارد از
اطالعات تاریخی برره میگیرد

 .4جایگاه معرفت عقلی در روش کالمی دوانی
با معال ا آثار مختلف محقق دوانی و نحههی تبیین و استتنباط و استتت ل ایشان
میتهان نتیجا گرفک ا ادلا رترعی از نظر وی عبارتن از :قرآن ،سنک ،عقل و اجمامه
تا از ر ام از اینرا با تناستتتا بحث ایش استتتتفاده می ن عقل با عنهان دلیل
مستتتتقل در مبا ث او جایگاه ویژهای دارتتتتا ،و تا ی زیادی بر بررهگیری از عقل در
مسائل مختلف المی دارد



بای تهجا دارتتک ا مستتائل المی یا از قبیل مستتائل پیشتتاو یانی ستتتن  ،ا
صترفا بای از طریق عقل اثبات رهن و اعتبار و جیک نقل متهقف بر این مسائل اسک،
مانن اثبات ذات و صتتفات الری و یا پستتاو یانیان  ،ا خهد بر دو قستتم استتکه او :
مستائلی ا در اثبات متهقف بر عقل نیستتن لکن عقل برای درک این مسائل تهانمن
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استک در این مستائل م میرتهد از عقل استتفاده رد و م از نقل ،مانن اثبات اصل
م اد دوم :مستتائلی ستتتن ا نا تنرا متهقف بر عقل نیستتتن بلکا تی عقل تهان
درک آنرا را نیز ن ارد این دستتتا صتترفا بای از طریق نقل اثبات رتتهن  ،مانن تفاص تیل
م اد
محقق دوانی از ادلای عقلی در استتتنباط و اثبات مستتائل دستتتای او و دوم با
خهبی استتفاده نمهده استک و در دستتا سهم مانن سایر متکلمان با ادلا نقلی استناد
می ن
نمهنتا ای دستتتتای او (پیشتتتاو یانی) در آثار دوانی عبارتن از :اثبات خ اون
( مه110 :1123 ،ه  141 :1111و 111ه دوان  ،است آبادی ،)41 :1123 ،اثبات صفات
الری ،مانن ق رت ،علم و یات (دوانی141 -113 :1123 ،ه دوان  ،اس ت آبادی:1123 ،
 ،)01 -41ته ی ذاتی اعم از ا یک و وا یک (دوانی124 :1123 ،ه -111 :1111
144 ،112ه 41 -48 :1313ه دوان  ،استت آبادی ،)00 :1123 ،صتتفات ستتلبیا (دوانی،
114 :1111ه 44 -41 :1313ه دوان  ،استت آبادی ،)91 -00 :1123 ،ته ی صتتفاتی
(دوانی118 :1123 ،ه  )113 :1111و ته ی اف الی ( مه)44 :1313 ،
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نمهنتا ای دستتتتا دوم عبارتن از :قه با ستتتا در بحث جبر و اختیار (دوان ،
اس ت آبادی ،)44 -44 :1123 ،نفی فاعلیک انستتان و انتستتاب فر و م اص تی با ایجاد و
خلق الری ( متان )99 -90 :و نفی رویتک خت اونت مت تا در قیامک برای مهمنان با
نشتم ستر ( مان )94 -94 :ایشان با دلیل عقلی و نقلی «وجهب علی اهلل» و -با تبع
آن -لهازم و فروعات آن ،مانن ع م وجهب اصتتلح ( مان ،)188 :وجهب اعهاض ( مان:
 ،)181وجهب ثهاب و عقتاب ( مان )182 -181 :و وجهب لعف ( مه )10 :1111 ،را
نیز رد می ن
بحتث تای عقلی محقق دوانی محت ود بتا هزهی عقل نظری نیستتتک ،بلکا در
مبا ث عقل عملی نیز از برا ین عقلی برره جستتا اسک با عنهان نمهنا ایشان با نفی
ذاتی بهدن ستن و قبحِ اریاء ،برای عقل ،مستقال در ی قائل نیسک و بر ررعی بهدن
ستن و قبح ،تا ی و بر آن دلیل عقلی اقاما می ن (دوان  ،اس آبادی-184 :1123 ،
 )180وی با مین نارنهب ،مستتائلِ متفرم بر آن را نتیجا میگیرد ،مانن نفی ظلم و
قبح از ف تل خ اون با نگاه ارت ت ری ( مان )181 :و نفی کمک با م نای اایتمن ی
اف ا الری ( مان )184 -181 :او وجهب نظر را رتترعی میدان و وجهب عقلی آن را

ا م لّل با دلیل «وجهب رتتکر من م» بر م ار ستتن و قبح عقلی استتک رد می ن
برای اثبتات وجهب رتتترعیِ نظر ،بتا آیات قرآن و دلیل عقلی تمستتتک می ن دلیل
عقلیاش این استتتک ا عبادت خ اون با اجمام واجا استتتک و عبادت ب ون م رفک
ممکن نیستتک ،در نتیجا م رفک خ اون از باب مق مای واجا ،واجا استتک و نهن
م رفک مبتنی بر نظر اسک بنابراین نظر م واجا اسک ( مان)40 -41 :

يَْدف اللَْه ِ فَ كََ أَيْكدِيهِمك( فتح )18 :را ضتتتروری میدان (دوانی ،بیتا الف )112 :او
مچنین منکر اتایک و ارض برای اف ا الری استتتک و م تق استتتک ا با ا میک
عقل ،آیات و روایاتی ا مه ِم این م ناستک بای تأویل رهد (دوان  ،اس آبادی:1123 ،
)184

 .5جایگاه معرفت نقلی در روش کالمی محقق دوانی
محقق دوانی عالوه بر بتا تارگیری نقتل در مبتا ث مشتتتترک بین عقل و نقل،
مچنین از ادلتا نقلی در تبیین و اثبتات آن دستتتتتا از مبا ث المی ا از نظر وی
صترفا نقلی استک ،استتفاده رده اسک با عنهان مرا در مبا ری مانن م اد جسمانی
( مان ،)110 -111 :1123 :صتتتراط ( مان ،)122 :میزان ( مان ،)123 :رتتتفاعک
( متان ،)121 :عمهمیتک و خاتمیک پیامبر استتتالم ( مان )132 :و ایر مخلهق بهدن
الم الری ( مان ،)112 :از آیات و روایات استتتتفاده می ن ذیل آیا رتتتریفا َ كُمك

دِينُكُمك وَلِي دِي ِ ( افرون )4 :با مستئلا ت ارض این آیا با کم نستتخ ررایع پیشین و
نیز ت ارضتتش با کم جراد و قتا با فار و مشتتر ین می پردازد و برای ل ت ارض،
عالوه بر دلیل عقلی از آیات قرآن ریم نیز استتتفاده می ن (دوانی)40 -14 :1111 ،



در روش محقق دوانی ،برخی از مستتتائتل المی با استتتتناد روایاتِ متهاتر اثبات
(دوان  ،استت آبادی )132 ،1123 ،و رامک
میرتتهد ،مرل م جزات پیامبر ا رم
برخی از اولیای دین ( مان )134 :و سها نکیر و منکر ( مان)138 :
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با اینکا در مبا ث محقق دوانی رویکرد عقلی االا استتتک و در مهاردی ا دلیل
عقلی بر م عا بار ت االبا از آن رتتروم می ن  ،اما بر تمستتک و التزام با نقل م تا ی
ج ی دارده تا ی ا تجاوز از ظها ر نصتته را جز در مهارد ضتترورت جایز نمیدان
( مان )11 :وی ضتتترورت را در جایی میدان ا ظا ر نقلی با دلیل محکم عقلی در
ت ارض بارتت  ،ا در این صتتهرت میبایستتک دستتک از ظا ر شتتی و با تأویل نقل
پرداخک با عنهان مرا ایشتان با استناد بر ان عقلی ،جسمانیک خ اسک و تأویل آیا
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ایشتتتان اجمام را با عنهان یکی از ادلای نقلی ،م تبر و جک میدان و اجمام را
«اتفاق جمیع ا ل ل و عق از امک استتالمی در ر عصتتری بر کمی از ا کام دین»
میدان ( مان )12 :او در اثبات برخی مستتتائل المی مچهن عصتتتمک نبی ( مان:
 )133از اجمام برره گرفتا استتک در م اد جستتمانی نیز عالوه بر آیات قرآنی ،با اجمام
تمستک رده اسک ( مان ،)111 :ننانکا در اثبات خالفک خلیفا او و دوم با اجمام
امک است ل می ن ( مان)131 :
محقق دوانی ب از تشتترف با مذ ا رتی ا ،رستتالای مختصتتری بر مبنای عقائ
امامیا تحک عنهان «نهر الر ایة فی اثبات المامة» نگارتتتک ا در این رستتتالای قهیم
برخی نظرات ج ی ارایا رد ،مرل وجهب عصتتمک وصتتی نبی (دوانی ،بیتا ب-110 :
 ،)121و ب تی از دی گاه ای گذرتتا را اصتال رد با عنهان نمهنا با استفاده از آیا
مبا لا و گزاررتتات تاریخی ،بر امامک و خالفک بالفصتتل امیرالمهمنین ستتالم اهلل علیا
استتتت ل رد و خالفک خلفای قبل از او را مردود دانستتتک
ب رستتته ا رم
( مان)121 -121 :

 .6شیوه مواجهه محقق دوانی با آرای کالمی
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محقق دوانی با رامک نفس ،در مناظرات علمی با علمای عصتتر مانن صتت رال ین
درتتتتکی ،در نرایک ا ترام بحث می رد و از مجادلا بر ذر بهد (نک :دوانی:1334 ،
 )119با اینکا ست ت ی ایشتتتان بر این بهده تا با دلیل محکم با تبیین و اثبات دی گاه
خهیش باردازد ،اما از رعایک ا ترام با دی گاه ای مختلف اافل نبهده استتتک گا ی با
جای نام بردن از ستتی صتترفا با ت بیر «ب ض المح ثین» (دوان  ،استت آبادی:1123 ،
« ،)11ب ض المتتتاخرین» ( متتان« ،)10 :ب ض الف تتتالء» ( متتان )19 :و «ب ض
ال ارفین» ( مان )49 :قهلشتتتان را بیان میکرد و پاستتتخ میگفک در مهارد مت د برای
تحکیم پایا ای استتت للش ،با بیان «ان قلک و قلک» دفع دخل مق ر مینمهد ( مان:
)129 ،01 ،08 ،14 ،41 ،49 ،44 ،41 ،19
ایشتتان در مستتائل المی با جز مهارد ان ی ا با نقل هتاه از یرهد و نصتتاری و
نق اجمالی بستتن ه می ن  ،تهجا نن انی با ادیان دیگر ن ارتتتتا استتتک ،مانن  :انکار
نبهت ایر مهستی تهستط یرهد ( مان ،)132 :ع م نستخ رری ک یرهد (دوانی:1111 ،
 ،)10نظریا ترلیث مس تیحیک و قه با ق مای ثالثا (دوان  ،اس ت آبادی )12 :1123 ،و
له خ ا در مسیح ( مان)98 :

تا قبل از تشتتترف محقق دوانی با مذ ا رت تی ا ،آثارش بر محهر مذ ا و عقائ
ارتتاعره استتک ا در لبا لی بحث ای المی ،دی گاه برخی از مذا ا مختلف را با
تنتاستتتا بیان و نق می ن مانن  :نظر رامیا در اینکا خ اون محل هادث استتتک
( متان114 :ه دوانی ،)141 :1123 ،نظر نابلا درباره قیقک الم الری ا قائلن از
ستتنخ صتتهت و لفظ ،و ق یم استتک (دوان  ،اس ت آبادی ،)114 :1123 ،قه مشتتبرا در
جستم بهدن خ ا ( مان )93 :و دلیل ری ا بر خالفک بال فصل امیرالمهمنین سالم اهلل
علیا ( مان)131 :

عالوه بر مذا ا مختلف ،محقق دوان با دی گاه فالستتتفا م در برخی مستتتائل
پرداختا و آنرا را ارزیابی می ن با عنهان نمهنا در بحث وث عالم ،نظر فالستتتفا را
نق و بررس م ن (دوانی ،بیتا  )201 :مچنین بر خالف کماء ،شر جسمان
را قابل تأویل نم دان ه زیرا م تق استتک ا در قرآن ریم ،صتتریحا با آن ارتتاره رت ه
استتک او با ارائا استتت لل  ،جمع بین قِ َم عالم و شتتر جستتمان را محا م دان
( متان ،)381 -298 :و نیز نظر فالستتتفتا در فتاعلیک انستتتان را رد می ن (دوان ،
اس آبادی)44 :1123 ،



ایشتتتان با بیان یث پیامبر در مهرد «فرقا ناجیا» با بررست تی مذ ا م تزلا و
مذ ا رت تی ا می پردازد و با ذ ر استتتت للی ،این دو مذ ا را خار از فرقا ناجیا بر
میرتتمارد ،و ا ل نجات را بر فرقا ار ت ری تعبیق مید ( مان )12 -11 :او اما ،در
رستتالا «نهر الر ایة» با تحه عقی تی خهد ارتتاره می ن ا از ت صتتا و تقلی فکری
ر ا ر ت ه و تا محققین ارتتاعره و م تزلا و فالستتفا و امامیا و صتتهفیا و تفاس تیر و
ا تادیتث را تامل تتبع رده و در نرایک با قانیک مذ ا امامیا م تق گردی و در
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بیشتتتر عنایک محقق دوانی در مبا ث المی با ان یشتتا و آرای متکلمان م تزلا
استتک با عنهان مرا در بحث ای وجهب اصتتلح ،وجهب اعهاض ،وجهب ثهاب و عقاب
( متان ،)182 -188 :وجهب لعف (دوانی10 :1111 ،ه دوان  ،استتت آبتتادی:1123 ،
 ،)188نفی رامک اولیاء (دوان  ،است آبادی ،)134 :1123 ،ستتن و قبح عقلی ( مان:
 ،)180 -184فاعلیک و تاثیر انستان ( مان ،)44 -44 :صت ور خیر و رر از ایر خ اون
( مان04 :ه دوانی ،)211 :1111 ،الم الری ( مان ،)01 :نفی صتتتراط ( مان،)122 :
نفی میزان ( مان )123 :و ع م رتتتفاعک ا ل بیره ( مان )121 :عقی هی م تزلا را
نقل و نق  ،و دی گاه خهیش را با دلیل اثبات می ن
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این رسالا برخی از آرا و عقائ اراعره و م تزلا را رد می ن (دوانی ،بیتا ب)111 :

جمع بندی
محقق دوانی از متکلمان بزرگ ارت ری استک ا ب ا رتی ا ر و متاثر از فکر
فلستفی مشتاء و ارراق و با عنایک با نقل م تبر ،روش عقلی و نقلی در مبا ث المی
اتخاذ رد ،اما طریقای عقلی در بحث ایش پررنگتر استتک ایشتتان ضتتمن نقل آراء و
دیت گاه ای مختلف در برخی مستتتائل المی با روش منعقی با نق و بررست تی آنرا
پرداخک
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فهرست منابع
1

قرآن الکریم

ک

 2ابنستتینا ،ستتین بن عب اهلل ،محقق طهستتی ،نصتتیرال ین1314 ،ش ،ش ا
االشیراتکوکالتنبدهیت ،3 ،قم ،نشر البالاة
3

امین ،سی محسن1183 ،ق ،أعدینکالشدعة ،بیروت ،دار الت ارف للمعبهعات

1

آقا بزرگ تررانی ،محم محستتتن ،بیتا ،الذریعةکالیکتصاای دفکالشاادعة ،قم،
اسماعیلیان
م ارف ،دوره  ،14ش1و2

4

ج فریولنی ،علیاصغر1398 ،ش« ،منطق گیر ک دنو ،کالزامهیکوکرخنههی»،
مجلا تاریخ فلسفا ،ش2

1

دوانی ،جال ال ین محم 1301 ،ش ،حیشاکدهکب کتهذیبکالمنطق ،با هرتتش
و ی یان ارد انی ،محم  ،ترران ،انتشارات دانشگاه ترران

 0دوانی ،جال ال ین محم 1340 ،ش ،ش

کال بیعدیت ،تصحیح د باری ،مر ی،

ترران ،نشر مس هد

 9دوانی ،جال الت ین محم 1123 ،ق ،ر اایلةکاثبیتکالواجبکال

ی ة ،تحقیق

تهیسر انی ،سی ا م  ،ترران ،میراث مکتهب

 18دوانی ،جال الت ین محم  ،استتت آبادی ،جما ال ین1123 ،ق ،التعیدقیتکعییک
ش کالعقیئ کالعض یة ،قا ره ،مکتبة الشروق ال ولیة
 11دوانی ،جال ال ین محم  ،خهاجهیی اصتتتفرانی ،استتتماعیل1301 ،ش ،ااب ک
ر یئل ،تحقیق تهیسر انی ،سی ا م  ،ترران ،میراث مکتهب
 12دوانی ،جال ال ین محم  ،مخعهط الف ،حیشاادهکق یمکشاا

کج ی کت

ی ،

تابخانا آستان ق ر ،رماره 484

 13دوانی ،جال ال ین محم  ،مخعهط ب ،حیشاادهکق یمکشاا

کج ی کت

ی ،

تابخانا آستان ق ر ،رماره 239
مکتبة المام امیرالمؤمنین



 11دوانی ،جال ال ین ،میرداماد ،محم باقر ،بیتا الف ،ال

یئلکالمختیرة ،اصفران،
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4

پهرجهادی ،رضتا1311 ،ش« ،لتیبشانی کیکآثیرکجاللکال ینکدوا ی» ،مجلا

012

 14دوان  ،جال ال ین محم 1313 ،ش ،تهیدیده ،ترران ،نشر یران
 14دوان  ،جال ال ین محم 1111 ،ق ،ثالثکر اایئل ،تحقیق تهیستتر انی ،ستتی
ا م  ،مشر  ،نشر بنیاد پژو ش ا اسالم آستان ق ر رضهی
 11دوان  ،جال ال ین محم  ،بیتا ب ،نهر الر ایة فی اثبات المامة ،اصتتفران ،مکتبة
المام امیرالمؤمنین
 10دوان  ،جال ال ت ین محم ت  ،بیتتتا  ،ا موذجکالعیوم ،مشتتترت  ،نشتتتر بنی تاد
پژو ش .ا اسالم آستان ق ر رضهی

 19دوانی ،علی1334 ،ش ،شاا

کد نی یکجاللکال ینکدوا ی ،قم ،بینا ،ناپخانا

کمک
 28دوانی ،علی1343 ،ش ،مفیخ کا الم ،1 ،ترران ،انتشارات امیر بیر

 21ستبزوار  ،محم ادی ،1319 -1349 ،ش

کالمنظومة ،2 ،تصحیح و ت لیق

سنزاده آملی ،سن ،ترران ،نشر ناب
 22سترروردی ،رترابال ین یحیی (ریخ ارراق)1319 ،ش ،هدیللکالنور ،تصحیح
ریم زنجان اصل ،محم  ،ترران ،نشر نقعا
 23رتتهرتتتری ،قاضتتی نهر اللّا1341 ،ش ،م یلسکالمؤمندن ،ترران ،تابفرورتتی
اسالمیّا

 21فرامرز قراملکی ،ا 1313 ،ش« ،اإلشایراتکوکالتنبکدهیت،ک
بخشی» ،آینا پژو ش ،ش21

آغیدکمنطقکدوک

 24فرامرز قراملکی ،ا ت 1303 ،ش« ،آراکوکآثایرکمنطقکیکجاللکالا کینکدوا ی»،
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ان یشا دینی ،ش18
 24گاپلستتتهن ،فردریک1340 ،ش ،تیریخکفیساافه ،ترجما مجتبهی ،ستتی جال
ال ین ،ترران ،نشر سروش

 21لرستتاییزاده ،عب ال لی ،عب النبی ،ستتالمی1318 ،ش ،تیریخکوکف هنگکم دمک
دوان ،ترران ،نشر نهی ریراز

 20مالصتت را ،محم بن ابرا یم1901 ،م ،الحكمةکالمتعیلدةکفیکاال اافیرکالعقیدةک
االربعة ،1 ،بیروت ،دارإ یاء التراث ال ربی
 29مهستتهی خهانستتاری ،میرزامحم باقر1111 ،ق ،روضاایتکال نیت ،بیروت ،ال ار
السالمیة
 38نبهی ،لعف اهلل1301 ،ش ،منطقک ادنو کبهکروایتک دكوالسکرش  ،ترران،

انتشارات علمی و فر نگی
 31ادوی تررانی ،مر ی ،1349 ،نن دنهکخ د ،1 ،ترران ،نشر الز را

 32روی (خهان میر) ،ایاثال ین1308 ،ش ،تیریخکحبدبکالسد کفیکاخبیرکاف ادک
البش  ،1 ،ترران ،نشر تابخانا خیام
 33یهستتفیراد ،مرت تی1301 ،ش ،ا یشااهک ادی ایکجاللال ینکدوا ی ،قم،
بهستان تاب
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