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چکیده
عالّمه محقّق ،آقا حس ي خ انساسييا ٠١٠١ -٠١٠١ق) سز اامآو سن علنم عقلى و
اقلى د سيه اازدم مرى و دس سی تأل فات فىسوسای د با ساخ دو شااه معىفتی
سسي  ،که سلبته ب شيتى ساخ تأل فات به صين ت حاش ه بى کتب داگى اگاشته شه
سسي و معقن س ادد حي م ىفده سيى  )٠١٠١ -٠٧١و عمه مدقن س سز
عالّميه محمّهتقى مرلسيييى  )٠١٧١ -٠١١١فىسگىف  ،ساشيييان به جااگا عقل
فلسيفی اصينصيا فلسيفه مشيا د مباحم کالمی سمتمام واژ سی دسشيته سس
آقاحسي خ با ساديه سز مالصه س متأاى سس ولی سز آ سی وی تأث ى اپذاىف و ب شتى
مدتقيه مبياحم حيم متعال ه و مالصيييه س سسييي مباحم کالمی سو مبتدی بى
فلسييفه مشييا سس ي مىتده سسييته ت کالمی وی شييامل عقلی محض ،اقلی
محض و تلف قی سس ي ل ليخ سيير بىسم خ عقلی محض ب شييتى بند و د مباحم
عقلی -اقلی به بىسم خ عقلی تنجه واژ سی دسشييته سسيي سلبته سز اقل ا د فىسوسن
برى بىد سس
واژههای کلیدی :آقاحسيي خ انساسييا ی ،وش شييداسييی کالمی ،وش عقلی
فلسفی ،وش اقلی ،فلسفه مشا

 .1دانش پژوه سطح چهار ،مؤسسه آموزش عالی امام صادق .
 .2دانش آموخته سطططح چهار مؤسططسططه آموزش عالی امام صططادق
فرگنگ اسالمی ،رارانامه.soleimani@isca.ac.ir :

 ،اسططتادرار پژوگاططعاه عووم و

 .1زندگی نامه و شخصیت علمی

آقا حسين وانسساي  ،یکی نز عالمان برجسته شنعه دي زمننه معقال و منقال دي
قرن یيازدهم هجری به شيييماي میيود .نز آسجا که وی جامع معقال و منقال باده و دي
هر دو زمننه تديیس می کرد و نکثر فضييای آن زمان سزد نو تلمذ کرده نسد ،به «نسييتا
نلکل فی نلکل» و «نسييتا ناسيياتنذ» لقب یافته نسيي( دمديسييی تبریزی:5 ،9631 ،
 .)961محقق نيدبنلی نز نو با لقب «آقا» دنيدبنلی ،)965 :9 ،9046 ،و ش ينخ نسصييايی با
لقب «محقق» دنسصايی )971 :9 ،9091 ،نز نو یاد کردهنسد.
نیشيان دي ماه ی نلقعده سيال  9493دي وانسسياي ششم به جاان ششاد و دوينن
کادکی واد ين دي شيار وانسسياي شذينسند .سيسس برنی تحصنل علام دینی به نصفاان
يف( و نز محضيير نسيياتند بزيشی شان سييند منرزن نبانلقاسييم ب منرزن بنگ ماسييای
فنديسيکی ،حاجی ب حسن سايی ،ولنفه سلطان سند حسن ب يفنع نلدی محمد
حسيننی ،ماحندي وانسسايی ،ما محمد باقر مؤم  ،محقق سبزونيی و ما محمد تقی
مجلسيييی باره برد .همچنن شييياشردنن زیادی سنز دي طال عمر با برک( واد تربن(
سماد که بروی نز مشاهنر آسان عبايتند نز :سند منرزن نباطالب ب منرزن بنگ فنديسکی،
مالی محمد باقر مجلسييی ،محمد ب حسيي ب علی حر عاملی ،آقا يضييی نلدی و آقا
جمال نلدی فرزسدنن نیشان و سند سعم( لهنل ماسای جزنئری.

سا ب س و ار  ،شما

صيه و س دد 
821

یکی نز ویژشی های دويه صفایه کاشش دي ينه جامعن( باد ،یعنی یک دويه کامل
نز همه دنسشهایی که به تديیج دي تمدن نسييامی يسييمن( و قبال عام یافته باد ين فرن
میشرفتند .دي نی دويه بسيينايی نز عالمان ين میشييناسيينم که جامع معقال و منقال
باده و دي بنشيييتر آن دنسشها نثرهایی نز واد باقی شذنشيييته نسد .نز جمله آسان میتانن
غناث نلدی منصياي دشيتکی ،منردنماد ،صدينلدی شنرنزی ،مامحس فنض کاشاسی و
آقاحسن وانسسايی و شند ت دیگر ين سام برد.
مرحام وانسسايی دي دوينن پادشاهی شاه سلنمان صفای د )9945 -9477دنينی
نعتباي بسيناي باد و بر شي س سييلطان سفا دنشيي( .نی نيجمندی نو دسييتمایهنی ونفر
برنی ترویج دنسش هييای عقلی و حمييایي( نز حکميي( و حکنمييان ششييي( دماسيييای
وانسسايی.)659 :9 ،9614 ،
ترنجمسایسييان نز وی با عظم( یاد کردهنسد ،صيياحب يوضيياج نلجناج شفته نسيي(:

«کان فی حدة نلذه و شيدة نادين و حذنق نل اطر و سرع ناستقال بحنث لم یحتج
نلی نعمال زیادة فکرة» دماسييای وانسسييايی .)657 :9 ،9614 ،محقق نيدبنلی ،محقق
وانسسيايی ين شنن تاصنف کرده« :نلحسن ب جمال نلدی نلمعروف بآقا ،فرید عصره
و وحند دهره ،قدوة نلمحققن  ،سيلطان نلحکماء و نلمتألان و برهان أعاظم نلمتکلمن ،
نستا( يیاس ي نلفض ينل فی زماسه نلنه و أمره فی علا قديه و عظم شييأسه و سييما يتبته و
تبحره فی نلعلام نلعقلني و نلنقلن و دق سظره و نصييياب يأیه و حدسيييه ثقته و نماسته و
عدنلته أشار م نن یذکر و فاق ما یحام حاله نلعباية» دنيدبنلی.)965 :9 ،9046 ،

سيرنسجام پس نز شذش(  19سال نز عمر شریفشان دي غره يجب سال  9411و به
قالی  9411هجری قمری سدنی حق ين لبنک شفته و يهسساي عالم باقی شد .قبر نیشان
به وصن( وادش دي قبرستان ت ( فااد نصفاان کناي مقبره بابا يک نلدی قرني دنيد.
مقبره وی به تکنه آقا حسين معروف ششيته و زیايتگاه نهل معرف( شييده نس( دي: .
حر عاملی ،949 :9 ،9046 ،ماسييای وانسسييايی ،601 :9 ،9614 ،مديسييی تبریزی،
ل
.)961 :5 ،9631

 .2آثار علمی و روش تألیفی و تدوینی کتب کالمی
يسيائل و تألنفاتی به آقا حسن وانسسايی دي بروی کتب ترنجم سسب( دنده شده
که یا به طاي قطع نستسيياآ آساا معلام سنسيي( یا هنچ سسيي ه حتی سسييخ وطی نز آن
ماجاد سنس ي( دي  :حسييننی نشييکايی .)965 :9671 ،صييرفسظر نز آساا ،آثاي علمی
نیشان دو دسته نس(:
 .1-2برخی آثار در علوم نقلی



بروی يسيييائل و کتب فقای و نصيييال فقای نیشيييان عبايتند نز :مقدم نلانجب
دوانسسييايی 9671 ،نلف)914 -76 :؛ يسييال فی ناجماع دهمان)910 -917 :؛ يسييال
فی جانآ شيبا نجتماع نلظ و نلنقن فنما ن ن کان نکثر نهل نلبلد مسلما و بعضه کافرن
دهمان)695 -669 :؛ مشيايق نلشيما فی شرح نلديو ؛ يسالههایی دي مايد حرم(
شييرآ ومر و ومس دحس يننی نشييکايی961 :9671 ،؛ وانسسييايی 9671 ،نلف :ص
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شيينخ حر عاملی دي وصييف نسييتاد وایش میفرماید« :فاضييل عالم حکنم متکلم
محقق ميدقق ثق جلنل نلقدي عظنم نلشيييأن عام نلعلماء فرید نلعصييير» دحرعاملی،
.)949 :9 ،9046
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.)95
دي علم نواق ،دنينی نثری به سام کتاآ مناج نلسيييالکن و وسييينل سجاة نلاالکن
نسي( .نی کتاآ -که تاسي پژوهشيگاه علام و فرهنگ نسيامی دي سال  9610شاپ
شييده نسيي( -تقریر دي های نواقی و عرفاسی محقق وانسسييايی نسيي( که دي زمان
حناج نیشيان سگاشته شده نس(؛ نلبته به سديج مباحث کامی سنز دي ابای نی کتاآ
یاف( میشاد.
ترجمه قرآن کریم و صحنفه سجادیه سنز نز دیگر آثاي نو به شماي میيود.
 .2-2آثار مربوط به علوم عقلی

آثا ساشان د علنم عقلی غالباً د قالب حاش ه بى آثا داگىسن سس  ،مااده:
«نلحاشين علی شيروح ناشاينج» :نی نثر ،مشتمل بر حانشی محقق وانسسايی بر
شااي کتاآ نسي( :حاشينه بر مت نشياينج و تنبنااج ،حاشينه بر شرح نشاينج محقق
طاسيييی ،حاشييينه بر نلمحاکماج قطب نلدی ينزی و حاشييينه بر حاشييينه باغنای بر
نلمحاکماج .ماضياعاج نی حانشی ،بروی نز مباحث کامی نس( ،ماسند :نثباج ودنوسد
متعال ،عدم جسمن( ،علم به جزئناج و سظام نحس و همچنن شباه کثرج مشرکان.
نز آسجا که نی حانشيی مرباط به کتاآ فلسفی نشاينج نس( ،دي تبنن و دفاع ،نز يوش
عقلی -فلسفی باره برده نس(.
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«نلحاشين علی نلشفاء» :محقق وانسسايی ،نبتدن حاشنهنی بر نلاناج شفا میسایسد
و دي آن بنشييتر به آينی ماصييدين سظر دنيد ،و آساا ين با عنانن «قنل» مطرح و سقد کرده
نسي( .محقق سبزونيی ،دي کتاآ «تعلنقاج بر نلاناج شفاء» نشکااج وی بر ماصدين و
مؤلف کتاآ ين پاسيخ شفته نسي( .آقا حسين باي دیگر بر کتاآ شيفا تعلنقاتی ساش( و
نیرندنج و جانآهایی ين که مرحام سبزونيی مطرح کرده باد پاسخ دند.
«حاشين علی نلرسيال نصصيفن » :آصيفنه يسالهنی نس( نز منرزن محمد ب حس
شيينرونسی دمتافای  )9411ديبايه تحقنق دي ينبطه جزء و کل و وجاد سسييب( علن( و
معلالن( منان آساا.
«حاشيين شييرح مطالع ناساني قطب نلدی ينزی» :نی نثر ،مرباط به بحث ازم دي
علم منطق میباشد.
«يسييال فی سفی ناولای » :دي نی يسيياله نحتناج ممک به عل( تامه برنی وجاد

وايجی یافت و قاعده نلشيیء ما لم یجب لم یاجد نثباج شيده نس( .يوشی که دي نی
کتاآ نستفاده شده نس( يوش عقلی – فلسفی میباشد.
«يسييال فی قابلن نلجسييم للقسييم نلی غنر نلناای » :نی يسيياله پنرنمان تقس ينم
جسم تا بی ساای( میباشد.
«حاشين نلحزنزتان» :نی يسياله قسيمتی نز حاشينه شرح تجرید پنرنمان تقسنم
جاهر نس( که جدنشاسه شاپ شده نس(.

«شييبا ناسييتلزنم» :نی يسيياله ،پاسييخ یکی نز شييبااج معروف فلسييفی با همن
عنانن نس(.
 .2-3تألیفات کالمی و روش تدوینی و تألیفی این آثار

محقق وانسسيايی ،نثر مسيتقل و مفصل کامی سدنيد و بنشتر آثاي کامی نو ماسند
آثاي فلسييفینش دي قالب حاشيينه بر آثاي دیگرنن باده و یا يسيياله نی دي مسييأله واص
میباشد:
« .9حاش ين علی نلحاش ين نلقدیم نلدونسن علی نلشييرح نلجدید للتجرید» :نز منان
آثاي کامی وانسسيييايی ،نی نثر دنينی نهمن( بنشيييتری نسييي( .عاء نلدی قاشيييجی
دمتافای  )171نز علمای نهل سيين( شييرح مزجی مبسيياطی بر کتاآ تجرید ناعتقاد
تألنف وانجه سصينر نلدی طاسيی ساشيته نس( .نی شرح مايد تاجه علما ونقع شده و
دنينی حانشيی زیادی نز جمله حاشنه قدیم و حاشنه جدید و حاشنه نجد تاس جال
نلدی محمد ب نسيعد دونسی دمتافای  )147نسي( .محقق وانسسايی بر حاشنه دونسی،
حاشينه ساشيتهنسد .نیشيان حاشنه دیگری بر حاشنه دونسی دنيسد که ساقس نس( .محقق
وانسسييايی دي نی کتاآ برنی نثباج مسييائل کامی نز يوش عقلی -فلسييفی نسييتفاده
کرده نس(؛ هرشند نز سقل سنز باره برده نس(.



« .9يسييال فی علم نلبايی تعالی» :يسييالهنی نسيي( م تصيير دي مايد علم نتی
ودنوسد سييبحان دعلم به ممکناج قبل نز تحقق آساا) .مرحام وانسسييايی دي نی يسيياله
نحتمااج شاساشان پنرنمان شگاسگی علم نلای سسيييب( به ممکناج قبل نز نیجاد آساا ين
مطرح و تميام نحتميااج ين يد کرده و تنايا یک نحتمال ين میپذیرد .نیشيييان دي نی
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سيه نثر نونر ،دي یک کتاآ با عنانن نلرسيائل شاپ شيده نسي( دي  :وانسسايی،
 9671نلف 661 -666 :و .)600 -661
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يسييياليه نبتيدن بحث ين به يوش برهان عقلی مطرح میکند و دي پایان برنی سقد مدعای
م الفن نز ظانهر سقل باره شرفته نس( دوانسسايی 9671 ،نلف.)916 :
« .6يسيييال فی أ لن نلعقل هل یحکم بالحسييي و نلقب فی نألفعال نلصيييادية ع
نإلسسييان أم ا؟» :محقق وانسسييايی نی يسيياله ين به ديوانسيي( فرزسدش آقا جمال
وانسسييايی سگاشييته نسيي( .دي نی يسيياله نوتناي نسسييان دي نفعالش نثباج شييده و قال
کسياسی که نسسان ين فاعل مضطر میدنسند نبطال شده نس( .نیشان نفعال ين به سه دسته
تقسينم کرده نس( :دسته نول نفعالی نس( که نز طبایع صادي میشاد و نينده و شعايی
دي فاعل نفعال آن سنسي( .دسيته دوم نفعالی نس( که جبری نس( و دنينی شعاي نس(
ولی نيندی سنسي( ،و دسيته سام نفعال نسساسی نس( که شان نسسان عالم به فعل و عالم
به مصيلح( فعل نسي( همن علم به مصلح( ،نو ين به سای نسجام فعل برمینسگنزد ،و
نشر علم به مصيلح( تر دنشته باشد فعل ين تر میکند .بر نی نسا نثباج میکند
که نفعال نسسيان نضيطرنيی سنس( و لذن حس و قب و مدح و م و ثانآ و عقاآ به آن
تعلق میشنرد دوانسسايی 9671 ،نلف.)911 :
يوشيی که نیشيان دي نی يساله برنی تبنن بکاي شرفته عقلی نس(؛ نلبته دي ندنمه
به سقل سنز تاجه سماده نس(.
يسياله علم نلای و يسياله حسي و قب دي کتاآ نلرسيائل شاپ شيده نس( دي :
وانسسايی 9671 ،نلف 913 -919 :و .)691 -915
« .0يسيال فی نلجبر و ناوتناي» :يسياله محقق وانسسايی دي نی باآ ،تعلنقاج بر
بحث جبر و نوتناي شرح م تصر عضدی نس(.
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 .3جایگاه عقل در روش کالمی
آقا حس ين وانسسييايی ،به جایگاه عقل فلسييفی دي مباحث کامی نهتمام ویژهنی
دنشيييته ،نز نی يو ندله عقلی دي آثاي کامی نو بسيييناي مايد تاجه قرني شرفته و بنشيييتر
مبياحيث کامی واد ين بر مبنيای حکم( مشيييائی پایه يیزی کرده نسييي( .نلبته ،دي
مانيدی نز جمله دي مسييأله نثباج هنالی دوانسسييايی )697 :9 ،9611 ،و محسييا
سبادن وجاد جسيم دوانسسايی9671 ،آ )604 :و سنز ماهام دنسست زمان و دي ستنجه
قال بيه عدم قدیم بادن زمان دوانسسيييايی9671 ،آ )746 :و سسذیرفت حل شيييباه
شيروي دشير قلنل سسيب( به ونر کثنر) دوانسسايی 9671 ،نلف )645 -640 :که مايد

قبال بسيينايی نز حکما ونقع شييده با حکمای مشييایی م الف( میکند .وی با تأکند بر
قانی سظری و عملی عقيل ،دي مايد کيايبردهای هر دو حازه به تفصييينل بحث میکند
دهما.)757 :9 ،9611 ،

نسيييتقال فکری و نلتزنم بيه ستنجيه تحقنق علمی ،هر شند م الف دیدشاه عمام
متفکرنن و حکمای پنشين باشيد ،نز دیگر ویژشیهای ش صنتی آقا حسن وانسسايی
نسي( .نز باآ سماسه دي بحث تمایز علام و تعنن مصادیق و قلمرو عانيض نتی و نینکه
آیا عانيض نوس ،عرض نتی هسيتند یا سه؟ مسأله عانيض نوس ين به عنانن مامتری
معضييل علم شييناوتی دنسسييته و پس نز طرح مسييأله ،ينه حل های نينئه شييده نز جمله
طریق ماصييدين ين برنی حل نی مشييکل طرح و مايد سقد قرني دنده ،و دي ساای( شنن
شفته نسي( :آسچه دي حل نی معضيل به سظر م میيسد ،نی نس( که مباحث مرباط
به ماضييياع علم و عانيض نتنه و تمایز علام نز یکدیگر مباحث عقلی سنسيييتند که بر
مقدماج قطعی و نسيتدالهای یقننی نسيتاني باشند ،بلکه مباحث نعتبايی هستند که
بر نستحسان و وق علما بنا شدهنسد دوانسسايی 9671 ،آ.)31 :
همچنن قائل هسيتند دي شيأن و جایگاه عقل سنس( که دي نماي محال نظااي سظر
سماده و بگاید بر فرض وجادشييان دنينی شه کم و کنفی هسييتند دوانسسييايی،9611 ،
.)654 -601 :9
برنی نینکه نز جایگاه عقل دي يوش کامی آقا حسين وانسسايی دي يوش تری
دنشته باشنم ،سماسههایی نز مباحث کامی نیشان ين بازشا میکننم:
 .3-1بداهت عقلی قاعده حسن و قبح عقلی



مسييأله حسيي و قب عقلی ،نز بننادی تری قانعد کامی محسيياآ میشيياد و
بسينايی نز ماضاعاج نز قبنل عدل نلای ،حل مسأله شروي ،حس تکلنف و وجاآ آن،
ضيييرويج بعث( و عصيييم( نسبناء و حتی قانعد مام کامی دیگر سظنر قاعده لطف
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سکته مام دي مباحث کامی و فلسيفی محقق وانسسايی نی نس( که وی با وجاد
نینکه نز ماصيدين متأور باده و به آينء ماصيدين سظر دنشيته نس( ،ولی متأثر نز مباحث
حکم( متعالنه سباده و دي بسينايی نز مانيد آينء ماصييدين ين سقد کرده نسيي( .به عنانن
سماسه ،مسييأله أصييال( وجاد و مسييأله تشييکنک دي مرنتب وجاد که نز نمااج مسييائل
حکم( متعالنه باده و دنينی آثاي فرنونن فلسييفی و کامی هسييتند ،مايد قبال نیشييان
ونقع سشده و آساا ين يد کرده نس( دوانسسايی9671 ،آ.)994 :

833

مبتنی بر آن میباشييند .به نعتقاد محقق وانسسييايی ،نی قاعده ،بدیای عقلی نسيي(.
بيدی جاي( ،نسکياي آن ين نسکياي مطليب بدیای قلمدند کرده که قابل نعتنا سمیباشيييد
دوانسسايی 9671 ،نلف.)696 :
 .3-2استدالل بر عدم ماهیت داشتن واجب الوجود

نیشيان ،با نسيتفاده نز يوش عقلی و بکايشنری قاعده عدم علن( ماهن( برنی وجاد
وادش ،بر ماهن( سدنشت ونجب بالذنج نستدال میکند دوانسسايی.)64 :9 ،9611 ،
 .3-3علم خداوند سبحان به جزئیات

محقق وانسسيايی ،برنی قضياوج دي مايد صيح( و سيقم کام صاحب محاکماج
پنرنمان کام نب سيييننيا نحتمااتی ين کر کرده و عاوه بر دلنل سقلی ،نز دایل عقلی
برنی نبطال نی نحتمااج باره شرفته ،و برنی نبطال قال کسييياسی که میشایند ودنوسد
سيبحان عالم به جزئناج به سحا کلی نسي( نز دایل عقلی و قاعده دنلعلم بالعل یستلزم
نلعلم بالمعلال) نستفاده میکند دوانسسايی.)373 :9 ،9611 ،
 .3-4تفسیر عینیت صفات الهی

سا ب س و ار  ،شما

صيه و س دد 
831

مرند نز عننن( صيفاج نی نسي( که ودنوسد سيبحان متصف به صفاج نس( بدون
نینکه صيفتی زنئد بر نتش قائم شياد .نی نتصياف به نی شاسه نس( که نج نلای سائب
مناآ آن صيف( وانهد باد .مثا ودنوسد سبحان عالم نس( نما به نی صايج سنس( که
علمی زنئد بر نتش قائم شييياد؛ بلکه آسچه به عنانن صيييف( زنئد بر نج نسسيييان بر ما
مترتب میشيياد ،همان به سحای که زنئد بر نج نلای سباشييد دي حق ودنوسد سييبحان
جايی میشاد .سایر صفاج سنز شنن وانهد باد دوانسسايی ،بیتا.)3 :
 .3-5نا ممکن بودن معرفت احاطی به ذات خدا برای غیر خداوند:

محقق وانسسيايی معتقد نسي( علم نحاطی به نج ودنوسد سبحان برنی غنر حق
تعالی ،ممک سنسي( و تناا ينه برنی شناوت ودنوسد سبحان صفاج نلای نس( دهمان:
.)7
 .3-6جایگاه ویژه صفت وجوب وجود بالذات:

به نعتقاد محقق وانسسييايی ،صييف( وجاآ وجاد نلای به منزله نج نلای نسيي(.
دلنل نی مطلب آن نسي( که نز طرفی محال نس( که نج نلای ين بالذنج تعقل سماینم
و تناا صيفاج نلای برنی ما معقال وانهد باد؛ نز طرف دیگر صف( وجاآ وجاد نوس

صييفاج نلای باده و حتی نثباج وجاد ودنوسد سييبحان و نثباج تاحند ،متاقف بر نثباج
نی صيف( میباشيد .بنابرنی  ،شيکی سنسي( که نی صف( سزد ما به منزله نج وانهد
باد؛ شرنکه ينهی برنی نطاع نز نج سنس( مگر نز طریق نی صف( دهمان).
 .3-7تأویل برخی ادعیه و آیات قرآن کریم

 .4اعتبار و جایگاه نقل در مباحث کالمی
آقا حسيين وانسسييايی ،دي بسيينايی مانيد دي تبنن و دفاع نز عقاید ،نز سقل باره
برده و سقل ين یکی نز منابع مام معرفتی میدنسد .دي آن دسييته نز مسييائل نعتقادی که
نسيتناد به سقل مستلزم دوي سباشد ،میتانن نز سقل به عنانن دلنل محکم باره برد .نقناع
حاصييل نز باره شنری نز قرآن و يونیاج دي نی شاسه مسييائل ،نز نقناع حاصييل نز برنهن
حکما بنشتر نس( دوانسسايی9671 ،آ.)913 :
سکته مام دي يوش شييناسييی کامی آقاحسيين نی نسيي( که وی ،يویکرد عقلی
متکلمان دي بروی مسيائل کامی ين مايد سقد قرني دنده و قائل نس( که بروی نز مسائل
کامی که متکلمان سيييعی سمادهنسد نز يوش عقلی برنی تبنن آن باره بگنرسد نز لحاظ
يوش شييناسيی ساتمام نسيي( ،بنابرنی  ،مسييائل کامی ين باید تفکنک کرد؛ بروی نز نی
مسيائل صيرفا سقلی باده و سباید بايویکرد عقلی -فلسفی به آن بسردنزیم .به عنانن سماسه
نیشيان تصری کردهنسد :بروی مباحث ماسند شفاع( ،سقلی هستند و جایی برنی دوال(
عقل و نستبعادنج عقلی وجاد سدنيد دوانسسايی ،بیتا.)06 :



نیشييان ،دي بحث وجاآ یا حسيي نیجاد آن دسييته نز ماجادنتی که ونر محض
نن نلجاند ها
هسيتند یا ونرشيان بنشيتر نز شيرشان میباشد ،ضم سقد دلنل عقلی -ل
نلذ یفنض نلجاد م غنر عاضٍ و ا غرضٍ  -که نز سيای بروی نقامه شده نس( ،شفته
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آقا حسييين  ،برنی تاجنه دعاهایی نز پنامبرنن نلای که تحقق سنافته ،شفته نسييي(:
مقصييياد ديوانسييي( کننيدشان نجاب( نی دعاها سباده بلکه غرضهای دیگری نز نی
دعاها دي سظر دنشييتهنسد .دي صييايتی باید شف( مسييتجاآ شييدن دعای نسبناء و نئمه
ونجب نسي( که مقصيادشيان نز دعا کردن ،ونقع شيدن آن باشد؛ نما نشر مقصادشان نز
دعا شنز دیگری باده باشييد ،وجاآ مسييتجاآ شييدن دعا معنا سدنيد .شنانکه دي قرآن
کریم سنز دعياهيایی وجاد دنيد که مسيييتجاآ سشيييده نسييي( ،ماسند« :قاتلام لهنل أسی
یؤفکان» و «قتل نإلسسان ما أکفره» دوانسسايی ،بیتا.)00 :
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نسي( :نی مسيأله فرنعقلی نس( و باید نز طریق سقل وحناسی تبنن شاد .بنابرنی  ،حق
نی نسييي( که نحدی سباید دي نی باآ واض سماید ،و سمیتانن لمن( نیجاد نی نماي نز
سيييای ودنوسد سيييبحان ين به شنن وجاهی برشردنسنم؛ بلکه باید علم به نی نماي ين به
ويدنوسد متعال و پنامبر نکرم و نهل بن( بازشردنسنم ،و تکلم دي باآ قضيييا و قدي که
شيریع( نسيام نز آن سای سماده عبايج نز شنن مباحثی نس( که بروی وانستهنسد نز
ينه عقل و دایل عقلی بدنن دسييي( یابند دوانسسيييايی ،)311 :9 ،9611 ،بدی جا(
نسي( که شيايع نز واض دي باآ نسيرني قضيا و قدي و کشيف نسرني آن سای کرده نس(
دوانسسايی 9671 ،نلف.)649 :
بروی نز مباحث کامی که دينی صيبهه عقلی -سقلی هسيتند و نیشان برنی تبنن
و دفاع نز آساا نز سقل نستفاده کرده نس( ،عبايتند نز:
 .4-1اثبات توحید خداوند متعال

برنی نثباج تاحند ودنوسد سيييبحان دائل سقلی کفای( میکند ،زیرن نثباج تاحند
بانسيييطه دایل سقلی مسيييتلزم دوي س انهد باد ،شان که مسيييائلی ماسند نثباج ونجب
متعال ،علم ،قديج ،صييدق و نثباج سباج متاقف بر تاحند ودنوسد سييبحان سنسيي( .لذن
پس نز نثباج نی نماي میتانن تاحند ين با تاجه به دایل سقلی که دي کتاآ و سيين( به
وفاي یاف( میشييياسد ،نثباج کرد .مضيييافا بر نینکه دي قرآن و حدیث برنی نثباج تاحند
دایل عقلی سنز کر شده نس( ،که آیه ل َو َ ِ
ِ ِ
الل لَف ََس َدتا دنسبناء )99 :نز
كان في ِهما آل َه ٌة إالَّ هّ ُ
ْ
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آن جمله نسيي( .نی دایل عقلی مفند یقن نسد و نشر -بر فرض -نی دایل عقلی مفند
یقن سبياشيييد ،حدنقل سفس ين نقناع میسماید ،و نی دي حالی نسييي( که برنهن حکما
شنن نقناعی ين برنی سفس نیجاد سمیکند دوانسسايی9671 ،آ.)913 :
 .4-2استحقاق ثواب بر نیت انجام کار نیک

نیشيان قائلند کسيی که فاعل ونر سنس( ولی نشر شرنی فرنهم باد آن کاي ونر ين
نسجام میدند ،شنن سنسييي( که مسيييتحق مدح و ثانآ سباشيييد ،و دلنل نی مطلب ين
يونی( «س لن نلمؤم ونر م عمله» میدنسد دوانسسايی 9671 ،نلف.)693 :
 .4-3تفاوت انسانها در سعادت و شقاوت

دي بحث تفاوج نسسيانها دي سيعادج و شيقاوج ،نیشيان س سي( به يونیاج نستناد
کرده نسي( و پس نز تبنن آن ،به سي نان شينخ نشرنق و نب سننا سنز نستناد میکند

دوانسسايی.)991 -996 :9610 ،
 .4-4علم پیشین و تفصیلی خداوند

 .4-5علم خداوند سبحان به جزئیات

محقق وانسسيييايی ،برنی نثباج علم ودنوسد به جزئناج ،عاوه بر ندله عقلی ،نز ندله
سقلی سنز باره شرفته نسي( .به نعتقاد نیشيان ،نی مطلب نز ضيرويیاج دی نس( و نسکاي
آن ماجب کفر وانهد باد .ودنوسد سيبحان ماسند ما نشناء ين میبنند و صدنی آساا ين دي
حال وجادشييان میشييناد ،لنک نی يؤی( و سييماع نز طریق آاج سنسيي( و نسکاي نی
مطلب سفسطه نس( دوانسسايی.)373 :9 ،9611 ،

 .5بهره گیری از علوم مختلف
 .5-1علوم نقلی:
 .5-1-1علوم ادبی (لغت ،معانی و بیان)

مرحام وانسسيايی دي ابای مباحث کامی به علام ندبی تاجه ویژهنی دنشته و نز
آساا دي تبنن مسائل کامی نستفاده کرده نس( ،که به مانيدی نشايه میشاد:
نیشيان با نسيتفاده نز علام ندبی ،مرند نز کلمه حق دي آیه شریفه َ سن ُ ِرر ِه ْم آرَاتِنَا فِي
ِ
ِ ِ
دفصييل( )56 :ين به سحای که بر وجاد حق
ْاْلفَاق َوفي َأن ْفُسطط ِه ْم َتت َّ هی رَتَيَي َّ َ ل َُه ْم َأن َّ ُه ال َْق  ل
تعيالی و صيييفاج حقه دال( سماید ،به وابی تبنن میکند دوانسسيييايی:9 ،9611 ،
.)935



دي يونیاج و به تبع آن دي کام حکما و متکلمان ،وحدج عددی نز ودنوسد سبحان
سفی شييده نسيي( .دي بحث تاحند ونجب نلاجاد نیشييان با تبنن دقنق معنای وحدج
عيددی ،نی شاسيه وحدج ين نز ودنوسد سيييبحان سفی میکند؛ شنانکه با تبنن ونحد
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محقق وانسسيايی ،برنی نبطال دیدشاه کسياسی که علم ودنوسد سبحان به ممکناج
قبل نز نیجاد آساا ين علم نجمالی دنسسيييتهنسد ،عاوه بر عقل ،به سقل سنز نسيييتناد کرده و
شفته نسي( :آسچه نز ظانهر متان دینی نستفاده میشاد نی نس( که نی علم ،تفصنلی
میباشيد و قال کساسی که میشایند :علم ودنوسد سبحان به ممکناج قبل نز نیجاد آساا
به سحا علم نجمالی نسي( ،عاوه بر نینکه با ندله عقلی ساسيازشاي نس( ،با ظانهر کتاآ و
سن( سنز تنافی دنيد دوانسسايی ،بیتا.)901 :
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بيالکلميه بادن ويدنوسيد سيييبحيان ،نی ساع وحيدج ين برنی حق تعالی نثباج میکند
دوانسسيايی 9671 ،آ .)917 :نیشيان دي نستناد به يونی( «سن نلمؤم ونر م عمله»
برنی نثباج نسيتحقاق پادنش برنی ش صی که سن( نسجام کاي واآ ين دنشته ولی نسجام
سدنده ،به معنای سن( تمسک میکند دوانسسايی 9671 ،نلف.)693 :
همچنن دي تبنن ينبطه ونجب و ممک  ،معاسی م تلف نضيييافه ين بنان سماده و با
تاجه به نحتمااج متعدد ،به تفسينر نی مطلب پردنوته نسي( دوانسسايی 9671 ،آ:
.)967
بروی مانيد دیگر کيه نیشيييان برنی نثبياج ميدعييای واد نز علام ندبی باره برده،
عبيايتند نز :سحاه دال( «إسلما» بر حصييير دي بحث عدم ترکب ونجب نز ماهن( و تعن
دوانسسييايی ،)966 :9 ،9611 ،تبنن مرند نز تکافؤ دي بحث عدم تکافؤ ونجب نلاجاد با
ونجب دیگر دوانسسيايی 9671 ،آ ،)909 :تبنن مرجع ضيمنر دي فعل دي صايتی که
فعل به صيايج غائب مرند متکلم باشد دوانسسايی9671 ،آ649 :و ،)393تبنن حمل
مفاام وجاد بر ونجب متعال با نسيتناد به نشترن لفظی دوانسسايی)959 :9 ،9611 ،
و بحث نسييتثنای مفرغ و سحاه نعرنآ مسييتثنی دي نی قسييم دوانسسييايی:9 ،9611 ،
.)955
برنی سحاه نستسيياآ نفعال تالندیه به نسسييان به سحای که با نوتناي نسسييان دي تنافی
سباشييد ،و قضيياوج دي مايد صييح( و سييقم کام معتزله ،میشاید :قال بروی معتزله و
بروی دیگر که نفعال تالندیه ين ماجادنتی بدون ماجد میدنسند و نی نستسييياآ به سحا
بالعرض و مجاز وانهد باد ،دي غای( فساد نس( دوانسسايی 9671 ،نلف.)953 :
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سنز نیشيان دي مايد سحاه نستساآ نفعال به ودنوسد سبحان و مکلفان دي نماي سببی
و مسيييببی ،و همچنن سحاه تعلق وجاآ و طلب به نی شاسه نماي ،نز مباحث معاسی و
بنان نسيتفاده کرده ،و معتقد نس( که دي مانيدی که مقصاد متکلم دي حقنق( مسبب
میباشييد ،شنن سنسيي( که نسييباآ به طاي کلی مأمايبه سباشييد ،بلکه نسييباآ بالعرض
مايد نمر هسيييتند ،و دي ندنمه به قال حکما نشيييايه میکند دوانسسيييايی 9671 ،نلف:
 .)934دي بحث صييفاج وجادیه ماسند کتاب( و بناض ،دي صييايتی که نمر به مشييتقاج
نی نماي تعلق یيابيد ،ماسند «هاج کاتبا» ،با نسيييتفاده نز مباحث معاسی و بنان به تبنن
مسأله پردنوتهنسد دوانسسايی 9671 ،نلف.)934 :
 .5-1-2اصول فقه

نز آسجا که مسييائل علم کام به دو قسييم عقلی و سقلی تقس ينم پذیر هسييتند و دي
مباحث سقلی قانعد نصيال فقه سقش نساسی دنيسد لذن ستایج مباحث نصال فقه همچنان
که دي غالب يشييتههای علام نسييامی کايبرد دنيد دي علم کام سنز مايد نسييتفاده ونقع
میشياد .مرحام وانسسايی با تاجه به نینکه دي مباحث نصال فقه مسل و صاحب سظر
باده نسي( عاوه بر نینکه يسائل و حانشی بر کتب نصال فقه سگاشته نس( ،دي مباحث
کامی سنز نز نی مباحث نصال فقه باره برده نس( که سماسههایی ين یادآوي میشایم:

 .5-2علوم عقلی
 .5-2-1منطق

همچنن تصيييری میکنيد که شيييرنیطی که منطقنان برنی برهان کر کردهنسد،



محقق وانسسيايی تألنف مستقلی دي باآ منطق سدنيد؛ ولی شناسچه شذش( نیشان
حاشينهنی بر شييرح مطالع با عنانن «حاشين شييرح مطالع نألساني» دنيد .نیشييان دي آثاي
م تلف واد نز نصيييطاحياج و قانعد منطق باره برده و به نهمن( قانعد منطقی برنی
شيکل شنری نسيتدال صيحن تصيری کرده و یادآوي شييده که هر قناسی دي صايتی
میتانسيد منتج بياشيييد کيه آن ين بيه قنيا هيای شاايشاسه و معتبر منطقی برشردنسنم
دوانسسايی ،بیتا91 :و.)91

روش شناسی کالمی آقا حسین خوانساری(ره)  /س ه مىتضی منسنی  -عبهسلىح سل ماای بربراای

نسيتناد به ظانهر کتاآ و سن( برنی نثباج نینکه علم ودنوسد سبحان به ماجادنج
قبل نز نیجاد آساا به سحا نجمالی سباده بلکه تفصيينلی نسيي( دوانسسييايی 9671 ،نلف:
 .)910دي بحث حسييي و قب عقلی نسيييتناد به قال نهل عرف دي نینکه عرف مردم دي
هنگيام مدح و م نفرند ،نج وی ين مايد مدح و م قرني میدهند .و حکم عقا به نینکه
هرکس فعل قبن ين با سيبب ندسی مرتکب شياد بدتر نز کسی نس( که همان فعل ين با
سيبب نقای مرتکب میشياد دوانسسايی 9671 ،نلف 911 :و  .)644مفاام نولای( دي
بحث حکم عقل سسيييب( به نفعال قبن و نینکه هر کسيييی نسجام فعل قبن نز نو ممتنع
باشيد به طریق نولی باتر نس( نز کسی که نسجام قبن نز وی ممتنع سنس( لنک قریب
به نمتناع نسيي( دوانسسييايی 9671 ،نلف 644 :و .)649نسييتفاده نز بحث صييحن و نعم
دوانسسييايی ،بیتا )91 :بحث نصييل تبادي برنی یافت معنای حقنقی و همچنن نصييل
عدم نشييترن لفظی دهمان )69 :تمسييک به نصييال نلحقنق و نطاق و تقنند دهمان:
 )67و بحث نسييتعمال لفد دي دو معنا دي مايد عدم تعلق دنشييت ونجب متعال به غنر
وادش دوانسسايی 9671 ،آ.)995 :

831

حکم قطعی عقل باده و دي صييايتی که نی شييرنی دي قنا يعای( سشيياد ستنجه نی
حاصيل س انهد شيد؛ هرشند ازم سنس( نی شرنی دي هنگام نستاج به صايج تفصنلی
مايد لحاظ عقل قرني شنرد دهمان.)69 ،
سماسههایی نز باره شنری وی نز قانعد منطقی دي مباحث کامی عبايتند نز:
نسيتفاده نز يوش سيبر و تقسنم دي مانيدی ،ماسند نثباج علم نتی ودنوسد سبحان
دوانسسيايی 9671 ،نلف )910 -916 :و حکم عقل به حس یا قبن بادن نفعال صاديه
نز نسسييان دوانسسييايی 9671 ،نلف .)911 -917 :نسييتفاده نز قنا نقترنسی شييکل نول
دهما ،)64 :9 ،9611 ،مبحييث کلی و جزئی و کييل و نجزنء دوانسسيييايی ،بیتييا،)94 :
مبحث مهالطاج دهمان ،)61 :قنا مساونج دهمان ،)64 -91 :نقسام ضرويج دحنننه،
مطلقه و )...دوانسسييايی ،بیتا ،)51 :نقسييام دااج دتضييمنی و نلتزنمی) دهمان،)39 :
بحث مای شيايحه و هل بسنطه دهمان ،)37 :عکس سقنض دهمان ،)71 :بحث متانطی
و مشييکک دهمان ،)16 :عانيض مفايقه دهمان ،)14 :نقسييام قضييایا دقضيينه حقنقنه)
دهمان )996 :و حکم معدول نلمحمال و سالب نلمحمال دهمان.)53 :
 .5-2-2معرفت شناسی

شرشه معرف( شيناسی به صايتی که نمروزه به عنانن یک شاوه مام و مستقل نز
علام نسسياسی نسي( دي دويههای پنشين سابقه سدنشته نس( ،ولی متکلمان نسامی دي
آغاز مسيائل کامی واد یا دي مناسيب(های دیگر ،پايهنی نز مسيائل معرف( شناسی ين
مايد بحث قرني دندهنسد .مرحام وانسسييايی سنز دي بروی حانش يی واد متعرض مباحث
معرف( شناسی شده نس(.
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نیشييان ،قضينه نجتماع و نيتفاع سقنضين ين به عنانن نول ناونئل میدنسد که جمنع
تصيييدیقاج بدیای و سظری متاقف بر آن نسييي( .همچنن دي مايد تصييياينج عقلی و
نحکام سفس میشاید :همه نی مانيد مسباق به ندينکاج جزئی میباشد .به عنانن مثال
تصييدیق به قضيينه «نلانحد سصييف ناثنن » ،حتی تصييدیق به قضيينه « نلنقنضييان ا
یجتمعيان و ایرتفعان» متاقف بر ندين ونحد و نثنن و نستزنع سصيييفن( نز ونحد و سنز
ندين وجاد و عيدم زیيد و نستزنع تنيافی بن وجاد و عيدم آسايا باده ،و نی يوسد تکرني
میشاد تا نینکه سفس برنی نی حکم آماده شردد دوانسسايی.)015 :9 ،9611 ،
نلبته نیشيييان دي جای دیگر با نینکه قضييينه «نلسيييلب و نایجاآ ا یجتمعان و ا
یرتفعيان» ين نز نجلی نلبدیاناج دنسسيييته که نمکان نقامه برهان بر آن وجاد سدنيد ،لک

شفته نسيي( :نینکه تمام بدیاناج نولنه ماسند «نلکل نعظم م نلجزء» بالفعل یا بالقاه به
نی قضنه برشردد ،تکلف نس( دوانسسايی 9671 ،آ.)644 :
نیشيان نصيل ونقعن( و نمکان شيناو( ونقعن( ين نز ضرويیاج عقلنه دنسسته و قال
سييافسييطایی ين شييباه نی دي مقابل ضييرويج عقلی دنسسييته که قابل نعتنا سنسيي(
دوانسسايی ،9671 ،نلف.)641 :
نیشيان ،ينه دسيتنابی به ونقعناج مادی ين نز طریق علم حصالی و سقش بست صاي
معلاماج بانلعرض دي ه میدنسند دوانسسايی.)705 :9 ،9611 ،

دي مايد نسيتقرنء شفته نس( :نستقرنء بر دو قسم نس(؛ نستقرنء تام و نستقرنء ساقس؛
تناا نسيتقرنء تام مفند یقن نس( و نستقرنء ساقس ،دي صايتی که نکثر نفرند آن ماحظه
شردد مفنيد ظ وانهيد باد ،و نشر تناا بعضيييی نفرند مايد ماحظه قرني شنرسد دي نی
صيايج شنن نستقرنئی سفس ين آماده میکند که حکم نولی ين صادي سماید دوانسسايی،
.)553 :9 ،9611
 .5-2-3فلسفه

محقق وانسسييايی نز زمره متکلمان عقل شرنی فلسييفی به حسيياآ میآید .نیشييان
عاوه بر ونيد کردن مسيائل فلسفی ،و مقدمه و مبادی قرني دندن آساا دي نکثر آثاي واد،
دي ابای مسيائل کامی سنز نز مسيائل و مفاهنم فلسيفی باره میبرد .دي نبتدنی يساله
«سفی ناولای » تصيييری کرده که نی يسييياله ين به نی جا( تألنف سماده که مطالب
بسيناي مام و بلکه نصيل نعتقادنج بر نی نصل فلسفی مترتب نس( دوانسسايی9671 ،
نلف.)931 :
نیشيان برنی نثباج عدم ماهن( دنشت ونجب متعال به قاعده فلسفی «عدم علن(
ماهن( برنی وجاد ماهن(» نسيتناد میکند دوانسسيايی ،)64 :9 9611 ،و دي پاسخ به
شيبااج نشياعره دي زمننه نوتناي نسسيان و نصل نستحقاق ثانآ و عقاآ و مدح و م ،به
قاعده «نلشييیء ما لم یجب لم یاجد» عنای( دنشييته نسيي( دوانسسييايی 9671 ،نلف:
.)647



دي بحث مرباط به ویژشیهای ونجب بالذنج و سحاه وجاد ممک نلاجاد ،به نصيييل
فلسييفی «نمتناع تانيد دو عل( بر معلال ونحد» و سنز «نمتناع دو وجاد دنشييت شييیء

روش شناسی کالمی آقا حسین خوانساری(ره)  /س ه مىتضی منسنی  -عبهسلىح سل ماای بربراای

وی ،بر واف بروی نز حکما لذج عقلی ين نز سييينخ ندين و علم سمیدنسد ،بلکه
ندين ين ازمه لذج میدنسند دوانسسايی.)709 :9 ،9611 ،

818

ونحد دي زمان ونحد» نستناد کرده نس( دوانسسايی9671 ،آ.)965 :
دي بحث علم ودنوسد سبحان به ماجادنج نز نزل و قبل نز تحقق آساا ،و نبطال قال
کسييياسی کيه نی علم ين به سحا نجمالی دنسسيييتهنسد ،به بحث عل( و معلال و حضييياي
ممکنياج سزد عل( نسيييتناد میکند دوانسسيييايی 9671 ،نلف)910 :؛ شناکه دي بحث
وجاآ وجاد بالذنج و صييفاج آن ،نز مبحث نشييترن معنای مفاام وجاد باره میبرد
دوانسسايی9671 ،آ.)910 :
وی دي پاسيخ شباه معروف نب کماسه به سحاه نستزنع وجاآ وجاد نز ونجب بالذنج
و محال بادن نستزنع آن به سحا لانزم ماهن( دوانسسيييايی9671 ،آ ،)911 :و دي بحث
ونجيب نلاجاد بالهنر به مبحث بسييين نلحقنق و ترکنب نز ماده و صيييايج دنشيييت
ماجادی که بسن نلحقنق سنس( ،نستناد میکند دوانسسايی9671 ،آ.)911 :
 .5-2-4علوم طبیعی ،ریاضیات و هیأت

نز پردنوت محقق وانسسييايی به علام طبنعی دي بروی مباحث فلسييفی و کامی
میتانن به تبحر نیشيان دي نی زمننه پی برد .نیشيان يسيالهنی با عنانن «يسال فی نسه
يد م مزنیلي نلاانء نلييذی فی نلمسيييافي حتی یمک
ن ن هب حجر إلی نأليض فا بي ل
نلاباط» و سنز يسييالهنی با عنانن «يسييال فی قابلن نلجسييم للقسييم إلی غنر نلناای »
دنيد که به تناسب به مباحث طبنعی پردنوته نس(.
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محقق وانسسيايی با بنان سقل قالی -که سشيان نز يضای( میباشد -قائل نس( که
علام طبنعی به دو دسيته کلی تقسنم میشاد؛ بروی نز نی علام نصلی و بروی فرعی
هسيتند .علام نصيلی عبايتند نز :سمع نلکنان ،علم نلسماء و نلعالم ،کان و فساد ،کائناج
جا و مرکباج ساقصييه ،مرکباج جمادیه ،علم سباج ،طبایع حنانن و معرف( سفس؛ و علام
فرعی عبيايتنيد نز :طيب ،نحکام سجام ،فرنسييي( ،تعبنر ،طلسيييماج ،سنرسجاج و کنمنا
دوانسسايی 9671 ،آ.)04 :
وی دي مايد ماضيياع علام طبنعی میشاید :عالم طبنعی دي مايد جسييم نز حنث
حرک( و سييکان بحث میکند و غرض نو نی نسيي( که نز عانيض نتنه جسييم نز نی
جا( بحث کند دوانسسايی 9671 ،آ.)61 :
حب نصفلن » دنسعام )73 :و سحاه نسيييتفاده نب
دي تبنن مرند نز آیه شيييریفه «ا أ ل
سيننا نز نی آیه شييریفه برنی عدم ونجب نلاجاد بادن جسييم محسييا  ،به بحث نفال
میپردنزد دوانسسايی.)661 :9 ،9611 ،

همچنن برنی تبنن کنفني( قيديج و نوتنياي عبيد دي نفعيالی که مکلف دي آساا
دونل نسيي( ،نفعال ين به نقسييام متعددی تقس ينم ،و دي جایی که فاعل م تاي شنزی ين
دي آتش میسيازنسد ،نی سيازنسدن ين فعل طبنع( آتش دنسسيته ،و سحاه نستساآ آن به
عبد ين تبنن میکند دوانسسيايی 9671 ،نلف ،)951 :و دي نفعالی ماسند پرتاآ سنگ و
تنر ،حرک( کلند و قلم و ترنشييندن شاآ ،با نشييايه به نقانل پنرنمان حرکاج قسييریه،
همن بحث ين مطرح سماده و به تبنن آن میپردنزد دوانسسايی 9671 ،نلف.)951 :

وی ،به تناسييب مباحث کامی به مباحثی ماسند زوجن( عدد شااي و تسيياوی دو
زنویيه قيائميه مثلث و نمثال آن ،که نز آساا به عنانن نعتبايیاج یاد سماده ،پردنوته و دي
مايد مطلاآ بالذنج یا مطلاآ بالعرض بادن فاعل و ماجد نی نفعال بحث سماده نس(
دوانسسييايی 9671 ،نلف)951 :؛ شناسچه برنی تبنن وجاآ وجاد ودنوسد سييبحان ،به
نحتناج نتی مثلث به نجزنیش نستشااد میکند دوانسسايی.)904 :9 9611 ،
همچنن دي سحاه ندين نفرند سسييب( به حقنق( هسييتی و وجاد ونجب متعال ،نز
علام طبنعی باره برده و سحاه نی ندين ين به نفرندی که شييیء ونحد ين میبننند لنک
قديج بننایی هر کدنم با دیگری متفاوج نسي( ،تشيبنه سماده نس( دوانسسايی9611 ،
 ،)996 :9و بيا تبنن دیيدشاه متکلمان و حکما و با نسيييتفاده نز سحاه نحتناج مرکباج
عقلی و وايجی ،به نثباج تاحند ونجب متعال میپردنزد دوانسسايی.)909 :9 9611 ،

 .6روش مواجهه با علما و فرق



آقا حسيين وانسسييايی ،برنی تبنن مسييائل نعتقادی ،هم به نسظاي فاسييفه تاجه
سماده و هم آينء متکلمان ين مايد عنای( قرني دنده نسيي( دوانسسييايی9671 ،آ)919 :؛
شرشه سيام سظریاج فاسيفه وصاصا مشاء و نب سننا که نز نو با عبايج «شنخ فاسف
ناسيييامنن و يئنس نلحکماء نلمتأول ری » تمجند سماده دوانسسيييايی 9671آ،)0 :
بنشييتر نسيي( .همچنن به سظریاج حکمای یاساسی نز جمله نفاطان دي بحث علم نلای
عنای( دنيد دوانسسيايی 9671 ،نلف .)910 :بنشيتری تاجه نیشيان دي تعلنقاج شفا به
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نیشيان با تبنن سحاه آشاهی یافت منجمان سسيب( به نوضاع نفا و زمان تحقق
وسيياف و کسيياف و نمثال نی نماي ،قال کسيياسی ين که میشایند علم ودنوسد سييبحان
سسييب( به نشييناء به سحا علم منجم به نوضيياع فلکنه نسيي( ين يد میکند دوانسسييايی،
.)373 :9 ،9611
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آينء ماصيدين باده دهما9671 ،آ 097 :و  04و  )10و شناسچه نشيايه شد ،دي بسنايی
مباحث منتقد ماصييدين میباشييد؛ هرشند شاهی نز ماصييدين دي برنبر نب سييننا دفاع
میکنيد دهما9671 ،آ ،)031 :و نز نو بيا نحترنم و بيا تعبنر «نستای کامه يفع مقامه»
دهما9671 ،آ )971 :یاد میکند.
نیشيييان ،نز ف ر نلدی ينزی هم با عنانن نمام یاد کرده و دي مانيدی نز نو دي مقابل
وانجه سصنر دفاع میکند دوانسسايی 150 :9 ،9611 ،و .)709 :9
وی ،بدون تعصيب آسچه ين که به سظرش مسيتدل باشييد وانه نز متکلمان و وانه نز
فاسيفه میپذیرد .دي بحث زمان و نيتباط قدیم و حادث ،نز متکلمان دي مقابل فاسفه
جاسبدنيی کرده و میشاید :متکلمان قائل سنسييتند که زمان ،مقدني حرک( نسيي( ،بلکه
زميان ين نمری ماهام و منتزع نز بقياء ونجيب متعيال میدنسند و نی مبنای متکلمان ين
پذیرفته نس( دوانسسايی 9671آ.)746 :
نیشيييان ،به نقانل عرفا و صيييافنه سنز تاجه کرده و به تبنن سظریاج آسان پردنوته
نسيي( .نز باآ سماسه میتانن به مانيدی نز جمله :عل( نینکه باشيي( دنينی هشيي( باآ
نسي( دوانسسايی )991 :9610 ،و همچنن تبنن و سقد سظریه صافنه پنرنمان معذآ
بادن کفاي دوانسسييايی 9671 ،نلف645 :و )640و مانيد دیگر دوانسسييايی9671 ،آ:
 )910نشيايه سماد .دي تبنن همن مسيأله به بنتی نز حافد که با عنانن عايف شنرنزی
نز وی یاد سماده ،باره شرفته نس( دوانسسايی 9671 ،نلف:)640 :
د کا اااه عشييق سز کفى ااگداى سس
آتش که س بسنزد گى بن لرب اباشه

سا ب س و ار  ،شما

صيه و س دد 
811

همچنن بيه دیيدشاه ندیان با عباينج :م للنن دوانسسيييايی9671 ،آ ،746 :هما،
 9671نلف )916 :و جمنع شيييرنیع دوانسسيييايی 9671 ،نلف ،)971 :و دیدشاه سيييایر
مکاتب نز جمله نشياعره دوانسسايی9671 ،آ 647 :و  ،975هما 9671 ،نلف )973 :و
معتزله دهما 766 :9 ،9611 ،هما 9671 ،نلف )973 :تاجه دنيد.

نتیجه
آقاحسين وانسسيايی ،دي تبنن مسائل کامی نز سقل و عقل و علام سقلی و عقلی
باره شرفتيه نسييي(؛ هرشنيد باره شنری نو نز يوش عقلی ،غالب نسييي( .يوش عقلی نو
فلسيفی و مبتنی بر فلسيفه مشياء نس( .با نی حال ،سه تناا دي مسائل کامی فرنعقلی،

بلکه دي مسيائل کامی عقلی -سقلی سنز به سقل نسيتناد کرده نسي( .وی ،با شنن يوش
جامعی ،سقش مامی دي علم کام نمامنه نیفا کرده نس(.
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