فصلنامه علمی -پژوهشی
کالم اسالمی ،سال92
شماره  ،111صفحه29 – 16 :

روش شناسی کالمی غیاث الدین دشتکی
شیرازی
مهرداد بیرانوند
مظفر عبداللهی

1
2

چکیده
منصور بن صدر الدین محمّد دشتکى ،ملقّب به غیاث الدین ،از مشاهیر و نام آوران
علوم عقلی و نقلی در سدددن ن و و دهو ه ری اسدد م محا ک م می او محتنی بر
فلسدهه مشداب بودن و با جو ه به جسلا ایشان بر علوم عقلی و نقلی ،از این دانش ها
در علو م م اسدددتهادن مردن اسددد م اسدددتد های م می وی در مسدددایلی مه
ب رنگیری از نقل مسددتل م دور اسدد عقلی ،و در مسددایلی مه عقل جوانایی درک
آن ا را ندارد ،نقلی و در دیگر مسددایل ،عقلی – نقلی اسدد م ایشددان از روش عقلی
برای جدوویدل و جحیین آیات و روایات اعتقادی ،ب رن فراوان بردن و به آراب ف سدددهه،
متکلمان و عرفا جو ه مردن و نقد منصهانه و عالمانه مردن اس م
واژه های کلیدی :غیاث الدین دشتکی ،روش شناسی م می ،روش عقلی ،روش
نقلی ،جوویلم

ههه هههی علم خالم ،موطهههاههه امرم هههرد  ،کایرنرم :

 .1دانش آموخته طهههها مرک متخص
.mehrdad12945@gmail.com
ههه هههی علم خالم ،موطهههاههه امرم هههرد  ،کایرنرم :
 .2دانش آموخته طهههها مرک متخص
.hovalla22@gmial.com

مقدمه

اهمیت بیالی ب خوردار ا ننت
روش شننسی ن علوم و عیلمین در دوران معیصن از ّ
علوم مختلف به تسی ن موضننوعی و غیییتشننین روشهیی ویژهای را اقتضننی م کسسد،
مینسد روش عقل – فلسنن  ،عقل – تج ب  ،نقل – وحیین  ،نقل – غی وحیین ،
تص یه و تزکیه ن س
علم کالم به تسی ن موضوع و اهدافش ،روش عقل  -نقل را اقتضی دارد متکلمین
ا ننالم در بکیرگی ی روش عقل یی نقل یی تل یق  ،مت یو عمل ک دهاند؛ ب خ ب
روش عقل تأکید ورزیده و ب خ دیگ به روش نقل اهتمیم داشننتهاند ،و گ وه نیز
روش تل یق (عقل  -نقل ) را به کیر ب دهاند غییث الدین دشننتک را م توان در زم ه
گ وه اخی جیی داد
عالوه ب آنچه بیین شنند روش متکلمین در تدوین و تسظیم مبیحث کالم در آثیر
مکتوب خود و نیز روش مواجهه آنین بی مذاه و ادیین و عیلمین دیگ نیز در حوزه
بحث روش شننسی ن جیی دارد این نوشننتیر بی رجوع به آثیر کالم غییث الدین و به ه
گی ی از روش نقل هم اه بی تحلیل عقل  ،روش کالم وی را تبیین و ب ر م کسد
 .1شخصیت و آثار علمی

 .1-1شخصیت علمی
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غییثالدین مسصنور حسنیس دشتک  ،جیمع معقول و مسقول و از مشیهی حکمیی
ا نالم در حکمت ،کالم ،مسطق و رییض  ،اهل دقت نظ  ،دارای نبوغ و شیر از فضل،
دانش و مهیر بود او را «جیمع المعقول و المسقول»« ،حیوی ال وع و االصنننول»،
«اکمل اهل السظ »« ،ا نننتید البشننن » و «عقل حیدی عشننن » «غییث الدین ثین »
خواندهاند (خوانسننیری 071 :7 ،0931 ،و ننبحین  )953 :9 ،0141 ،جیمعیت او در
دانشهیى مسقول و معقول و تسلّط وى ب علوم چون رییضیی  ،نجوم و پزشک مورد
مورخین و نی هنویسین ا ت ،و آثیر گونیگون ب جیىمینده از وى بهت ین دلیل و
اعت اف ّ
گواه ب این مطل ا ت

وی در نیل  611قم ی در محله دشتک شی از در خینوادهای علم و معسوی به
دنیی آمد ،و در نیل  316قم ی وفی ک د و در مدر نه مسصوریه در محله دشتک که
پدرش به نیم وی بسی نهیده بود ،به خیک نر ده شند غییثالدین نزد پدرش صدرالدین
دشتک مع وف به ید سد و دیگ دانشمسدان عص خود ،کس دانش ک د و در ن
بیسنت نیلگ  ،کس علوم عص خود را به پییین ر یند (خوانسیری-076 :7 ،0931 ،
 071و دشتک  ،0 ،0965 ،مقدمه)03 :

متسوع و ف اوان از خود
دشتک به دلیل احیطه ب حوزههیى گونیگون مع فت آثیر ّ
به ییدگیر گذارده که ب خ از آنهی را ب ا یس موضوع ارائه م شود:0

 .1-2آثار در علوم نقلی
 /هادی صادقی -محمد

،

سین مختاری

 . 1دک میرن آثرک دشههت ی ایآ آثرک دک م هه ارش ایکههرن خ دک دچ پلش ر شههشد ،چپود داکد :ئتیش ماههر ا
ا ههوا ا ائر ش ،د ی ا مش  ،متآا ا ئر و چ مئلی ا شقر و ،ا را فی ههارش ااه ا تارا ،ةئ ا الم ضیحههرج م ئ
اضطهههالم فی ا ارد ،مئرمرش ا ارکفیآ ،مار م اضدی فی دکای اهههرن ا اتی ،ا الم فی الییآ خالم ااه ا االم ،مهلف ا اتفرن
فی ااهیت ا ئتآن ،شهارا ا ئلوی ،ةرشهی ا کهارا ،مئر هش اضشهرکاش ،ةرشهی اضشهرکاش (اشرکاش ا ی هر ف اضشرکاش)،
ضهیرا ا ایآ ،ةرشهی شهتج ة ا ایآ ،الیئرش علی ا کتج ا ئشیش لتئتیش ،خکف ا ئر و ا شی  ،مایرک ا اتفرن فی
ا ا لی  :مذیب اضخال  ،شبیت
علم ا یصان ،مئیهر ا رت فی قوانیآ ا ا ت ،ا کهههواک  ،ف ههه  :ا اههه را چ ا ار م چ ا
ا صا ،طیرط ا شن .ه چ یآ ختری اشتا هیرخ ا وک چ اخال م وک از ایکرن ر ششد اطت.
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عدهای از عیلمین ا ننالم  ،از او کسنن علم ک دهاند که ب خ از آنین عبیرتسد از:
وجیهالدین ننلیمین قیری فیر ن  ،تق الدین ابوالخی محمد فیر ن (صننیح کتیب
«صنحی السور» و خالصه آن« :طلیع السور») ،ش فالدین ،ف زند بزرگت وی (صیح
کتیب «مقیمی العیرفین» و «ر نیل في التصنوف و االخالق») ،صدرالدین محمد ،ف زند
کوچنک وی ،امی ابوال تح شننن ی (نویسنننسده «حیشنننیه ب آداب البحث ایج »)،
کمیلالدین حسنین اله اردبیل (نویسسده «ش ح م صل گلشن راز» و ش ح ع فین ب
نهج البالغه به نیم «مسهج ال صیح ») (دشتک  ،0964 ،مقدمه)51 :
مالصندرا غییث الدین دشنتک را ر ن ّ پدر و پسیه بزرگین یدا و علمیء ،مسصور و
مؤید از عیلم ملکو  ،مع ف ک ده ا ننت (شننی ازی )61 :1 ،0916 ،اشننتهیر در فضننل،
فهم ،قدر ،مجد ،فخ و اعتزاز و یگینه عصنن در حکمت و کالم ،جیمع معقول و مسقول
اوصیف ا ت که محدث قم در مع ف وی بیین ک ده ا ت (قم )137 :4 ،0916 ،
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 .1-2-1علوم قرآنی و روایی

ب خ از آثیر ایشین در این بخش عبیرتسد از:
«آداب ق ائ الق آن»؛
«تح ال ت في ت سی هل أت »؛
«ت سی آیه بحین الذی أ ی»؛
«تهلی »؛
«مطلع الع فین» (ت سی آیی ق آن و وره انسین)؛
«حیشیه ب اوائل کشیف زمخش ی»؛
«ش ح الصحی الکیمل »
 .1-2-2ادبیات

آثیر ادب ایشین عبیرتسد از:
«الحیشی عل م تیح العلوم کّیک »؛
«خالص التلخیص :خالصۀ تلخیص الم تیح خطی قزویس »؛
«دیوان شع »

 .1-3آثار در علوم عقلی
 .1-3-1منطق
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این آثیر عبیرتسد از« :آداب البحث و المسیظ ة» (مثسوی آداب البحث ،شنن ح آداب
البحث ایج )؛
«تعدیل المیزان»؛
«الحیشی عل حیشی تهذی المسطق الدوانی »؛
«الحیشی عل الحیشیه الدوانی عل ش ح الشمسی »؛
«الحیشی عل ش ح آداب امی بن می خدوم ب آداب البحث ایج »؛
«معییر االفکیر یی معییر الع فین» (خالصه تعدیل)

 .1-3-2عرفان ،اخالق ،سیاست و حکمت عملی

از جمله این آثیر عبیر ا ت از:
«اخالق مسصوری»؛
«التصوف و االخالق»؛
«الحکم العملی »؛
«ر یل الخالف »؛
«ر یل في السی و السلوک»؛

«قینون السلط و مقیمی العیرفین یی مقیال العیرفین»
 .1-3-3فلسفه و کالم

«اثبی الواج » (ر یل المشیرق)؛
«التج ید یی التح ی في الحکم » (االشیرا والتلویحی )؛
«اش اق هییکل السور لکشف شواکل الغ ور»؛
«األمیل »؛
الدوانی »؛
«الحیشی عل اثبی الواج
ّ
«الحیشی عل ش ح االشیرا »؛
«ال ّد عل ر یل الزوراء»؛
وحی »؛
«ال یل ال ّ
«تجوه االجسیم» (دربیره ن س ،هیول  ،جزء الیتجزی و معید)؛

سین مختاری

«حج الکالم الیضیح محج اال الم»؛

 /هادی صادقی -محمد

اجد دوان ب تج ید در دفیع از پدرشین)؛
«تج ید الغواش » (حیشی حیشی
ّ
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غییث الدین دشنتک نسبت به علوم عقل بویژه کالم و فلس ه ،اهتمیم زییدی دارد
و در تع یف علم کالم م گوید :کالم ،علم به اصننول ا ننت که بهوا ننطه این اصننول
م توان عقاید دینی را برای کساایی که از دین حق خارج هستند ،اثبات کرد و کیفیت
قتدر
آن را برای کسااایی که اصا دین را پذیرفتهاید ،تبیین کرد« :الکالم علم بأصننول یُ َ
بهی عل اثبی العقیئد الدیسی عل خوارج المل الحس ی و تبیین کی یتهی لمن تسننلم
انیَّتهی» (دشتک  )10 :0 ،0965 ،آثیر ایشین در این بخش عبیرتسد از:
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«رییض ال ضوان» (ش ح ش یی بوعل )؛
«ش ح طوالع االنوار في علم الکالم»؛
«کشف الحقییق المحمدیّ »؛
«ش یء القلوب» (ش ح یی حیشیه ب الهیی ش ی)؛
«ضییء العین» (الحیشی عل ش ح حکم العین)؛
«المحیکمی بین الحواش القدیم و الجدیدة»؛
«اصول العقیئد» (ایمین االیمین)؛
«م آة الحقییق و مجل الدقییق»
 .1-3-4ریاضیات ،هیئت و پزشکی

«اال یس» (هسد ه)؛

«التبص ة في المسیظ »؛
«تکمل المجسط »؛
«ش ح اشکیل التأ یس ( م قسدی)»؛
«ک یی الطالب في علم الحسیب»؛
«ضوابط الحسیب»؛
«تح الشیف » (نجوم)؛
«الجهی »؛
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«الحیشی عل ش ح الملخص» (حیشیه ب ش ح چغمیس )؛
«تسطع الغب اء والخض اء» (الس ی في الهیئ )؛
«اللوامع و المعیرج»؛
«القبل »؛
«م تیح المسجمین»؛
«ر یل في علم کتف الغسم» (پزشک )؛
«معیلم الش ی»؛
«الشیفی » (خالصه معیلم الش ی)؛

«جیم جهین نمی یی جیم گیت نمی» (گونیگون)؛
الدوانی »
«ال ّد عل أنموذج العلوم
ّ
 .2روش تدوینی و تألیفی
روش تدویس و تألی
ش ح ا ت:

ایشنین را در مهمت ین آثیر کالم – فلسن

ایشین به این

 .2-1کشف الحقائق المحمدیّة

 /هادی صادقی -محمد

مبیحث که در فصننول دوازدهگایه این کتاب مطرح شاده ا ننت ،به ت تی فصننول
عبیرتسد از :اثبی واج متعیل ،توحید ،عدم امکین تقسنننیم واج الوجود به اجزاء،
امکین یی عدم امکین صنن ت زائد ب ای واج الوجود ،علم خداوند متعیل (وی در این
فصننل به مطیل ه تگایه پیرامون علم خدا به ذاتش و ننیئ موجودا  ،کی یت علم
خدا به موجودا متغی و وجه علم اله به امور متغی و متزایل ،کی یت علم اله به
امور ننیمتسنیه  ،کی ینت علم اله بنه جزئیی و وحد علم اله بی وجود کث
معلومی  ،پ داخته ا نت) ،قدر خداوند نبحین ،اراده اله  ،حیی اله  ،مع و بص
او ،کالم اله  ،قضنی و قدر و یئ ص ی اله (حکمت ،جود ،عسییت ،لطف و ) ،و خیتمه
نیز در تقسیم ص ی اله ا ت

سین مختاری

غییث الدین پس از شن ح این فصنول دوازدهگایه ،هشت فصل دیگ را مط ح ک ده
ا ننت مبیحث این فصننول به ت تی عبیرتسد از :فیعلیت و تأثی ب ای مبدأ اول ،ص ندور
حیدث از قدیم ،ت ک جسنم از هیول و صور  ،افالک و عسیص و موالید ،ن س انسین ،
معید جسمین  ،نبو و ی ه مصسف
شننیوه مصننسف در این تألیف عقل – نقل بوده و در مبیحث کالم تی جیی که
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این اث  ،شن ح کتیب پدرش ،صدرالدین دشتک ا ت که به درخوا ت دو تینش،
اقدام به نوشننتن آن ک ده ا ننت ،و به لحیظ جیمعیت و ت صننیل یک از مهمت ین آثیر
کالم دشنتک به شمیر م رود .این کتیب دارای مقدمه و دوازده فصل و خیتمه ا ت
در مقدمه این کتیب ابتدا به مبیحث ن س و مبیحث م تبط بی آن ،همچون بیین م ات
ر
عیرف متصننل به حق تعیل و مسی ننبت فیعل و قیبل
ن س ،عین الیقین و حق الیقین،
پ داخته ا ت
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امکین داشته ع ک ده از ه دو ب ای تبیین و اثبی مبیحث کالم به ه بگی د

 .2-2ایمان االیمان یا اصول العقائد
این کتیب از مقدمه و اصنول هشنتگایه تشنکیل شده ا ت در مقدمه ،به تع یف
علم کالم پ داخته ا نت اصل اول م بوط به عقییدی ا ت که بیید در دین ید اص ییء
به آن اق ار ک د در اصنل دوم اقوال اندیشمسدان (حکمیء ،متکلمین معتزله ،اشیع ه و )
در مورد ص ن ی خداوند متعیل مط ح شننده ا ننت اصننل ننوم م بوط به اثبی وجود
واج متعیل از مسظ حکمیء و دیدگیه ب خ مذاه (کمیلیه و مجسنمه) پی امون نحوه
وجود واج متعیل ا نت اصنل چهیرم در مورد اثبی صن ی و ا میء اله ا ت اصل
پسجم در مورد قنیعده حسنننن و قبح عقل و دیدگیه های مختلف در این زمینه و
همچسین اراده و اختییر و نحوه فعل اله ا ننت اصننل شننشننم در مورد کی یت خلقت
آ ننمینها و زمین ،و اص ا هفتم پیرامون مباحث راهنما شااناختی (یبوت عامه ،یبوت
خاصااه و امامت) ا ننت اصننل هشننتم نیز در مورد وعد ،وعید ،حقینیت معید و ننیی
وعدههای الهی اسات .ایشاان در این کتاب سعی ک ده در ه بحث مهمت ین دیدگیهها
را یق  ،و به یقد و بررسی آیها بپردازد.

 .2-3دلیل الهدی
این متاب دارای فاجحه و اصدل و وصدل اس م فاجحه مربوط به جقسیو ا کام شرعیه
به عقاید عملیه اصدلیه و قواعد عملیه فرعیه اسد م اصدل ،مربوط به جحیین عقلی صدق
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انحیاب اسد م و وصل دارای چ ار مقصد اس مه در مورد محدأ ،معاد ،خلق آسمان
و زمین و غیرن بحک مردن اسد م در این اثر چنانچه در ابتدا جصریح مردن ،ابتدا نحوت و
صدق انحیاب را اثحات ،و سپس به واسطه م م انحیاب ،بر سایر قایق استد میمندم

 .2-4اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور
این اث  ،نقد «شننواکل الحور» جاللالدین دوان (۸۸۰ -۰۳۸ق) ا ننت که خودش
شن ح ب «هییکل السور» اث شنهیبالدین یحی ه وردى (۹۰۵ -۹۴۸ق) مشهور به
شنی اشن اق ا ت هییکل السور ،ر یله فلس کوتیه به زبین ع ب ا ت متن هییکل
السور ،شننیمل ه ت هیکل ا ننت؛ هیکل یکم دربیره جسننم و احوال آن؛ هیکل دوم
پی امون ن س انسنین و احوال آن همچون تج د و تص ف آن در قوا و ابطیل تسی آن؛
هیکل ننوم دربیره ب خ مبیدى مشننیئیین؛ یعس ننه حیلت وجوب و امکین و امتسیع؛

هیکل چهیرم دربیره مبیحث واج (دارای پسج فصنننل :وحد واج  ،اثبی واج ،
صنندور کث از واحد ،عوالم ثالثه و حدوث و قدم عیلم)؛ هیکل پسجم در افالک؛ هیکل
ششم در اثبی جیودانگ روان آدم ؛ و هیکل ه تم در بیره نبوا و معجزا و ک امی
و مسیمی و بیین چگونگ پیوند روان آدم بی جهین نور در حیلت خواب یی جسون ا ت
إشددراق هیامل النور دشددتکی مشددتمل بر متن هیامل النور و جعلیقات و واش دی
اسد م شدیون فلسدهى دشدتکى در این متاب به جناسب محا ثی مه شیخ اشراق مطرح
مردن اسد  ،بیشتر اشراقى بودن و عمدن ج شش در این متاب ،پاسخ به اشکا ت متکلو
الدین دوانى بودن اس م
چیرندس معاصر،
 .3جایگاه عقل در روش کالمی دشتکی

مسیئل کالم از حیث عقل و نقل بودن ه د تهاند:

 4د تهای دیگ  ،نقل اید؛ مایند :ت یصیل م بوط به ب زخ و معید
 9د نته وم ،عقل و نقل اید؛ مینسد :توحید ،وجوب امیمت ،لزوم عصمت نب در
غی درییفت و ابالغ وح  ،لزوم عصمت امیم و ض ور معید
آنچه جییگیه عقل و نقل را در روش کالم یک متکلم روشننن م
د ته وم ا ت

ننیزد ،مسننیئل

 /هادی صادقی -محمد

عقل نزد غییث الدین جییگیه بلسدی دارد؛ در حدی که وی یک از راههای شناخت
یبی را این دایسااته که یبی آیچه مخالف ظاهر عق اساات -مایند اینکه باری تعالی
بیشااتر از یکی اساات -بیان یکند (دشااتکی .)15 :5 ،5831 ،روش عق گرایی ایشااان
فلسفی است و بیشتر مباحث کالمی خویش را بر پایه فلسفه مشاء بنا یهاده است.

سین مختاری

البته وی مخالف افراطیگری در مباحث عقلی بوده و معتقد اساات عق در تمام
مساال یمیتواید اظهار یظر کند ،لذا در مورد پارهای مساال که برخی سعی کردهاید از
راه ادله عقلی به اثبات آیها بپردازید ،گفته اساات :راهی برای اثبات و یفی این امور با
ادله عقلی نیست (دشتک )59 :0 ،0965 ،
دشنتک معتقد ا نت هیچ گیه عقل ب خالف واقع حکم نم کند .از اینرو ،مقصود
از اینکه درباره برخی از مساای گ تهاید« :إنه طور وراء طور العقل» این نیست که عقل
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 0ب خ عقل اید؛ یعنی مسنیئل که اثبی نبو و وح مبتس ب آنهی ت ،مینسد:
اثبی وجود خداوند ،علم ،قدر و حکمت اله  ،ض ور نبو  ،دالئل صدق نب و
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ب خالف آن حکم م کسد ،بلکه بدین معسی ننت که عقل از ادراک آن عیجز ا ننت و به
صور مستقل نم تواید بدان دست یابد (دشتک )961 -965 :0964 ،
ب ای ایسکه از جییگیه عقل در روش کالم غییث الدین دشننتک درک روشنننت ی
داشنننتنه بیشنننیم ،نمونه هیی از مبیحث کالم ایشنننین را در بخشهیی گونیگون
بیزم گوییم:

 .3-1خدا شناسی
در مبیحث خدا شننسی ن عالوه ب اثبی وجود واج (دشننتک  ،)۴۹ :5 ،5۳۰۹ ،ب ای اثبی
صن یت همچون قدر  ،علم ،ن شن یک ،جسنمیت (دشتک  ،)۴۵ :5 ،5۳۰۹ ،ضد ،ن ر ّد و
مکین (دشتک  ،)152 -15۵ :5۳۰1 ،و همچسین ب ای اثبی علم اله به ذا خود و یئ
موجودا (دشننتک  )۰۳2 -۰۳۵ :1 ،5۳۰۹ ،به ادله عقل تمسننک ک ده ا ننت که چسد
نمونه را ذک م کنیم:
 ۳-5-5ب ای اثبی جزء نداشننتن خداوند ننبحین (توحید احدی) گ ته ا ننت :عقل حکم
م کند که واجب [بالذات] بر هر واجب [بالغیر]ی مقدم اسات و از سوی دیگر هر «ک »
متأخر از اجزای خودش است ،بنابراین اگر واجب جزء ممکن داشته باشد ،الزم میآید که
ک  ،هم متأخر باشد و هم متقدم (دشتک )۰55 :1 ،5۳۰۹ ،
 ۳-5-1ب ای اثبی محیل بودن کذب ب خداوند ننبحین گ ته ا ننت :کذب به ات یق همه
عقالء ،نقص ا ت و ب خداوند بحین محیل ا ت (دشتک )1۵۸ :5 ،5۳۰۹ ،
 ۳-5-۳ب ای اثبی حیدث بودن کالم اله عالوه ب وجوه نقل به ادله عقل تمسک ک ده ،از
جمله م گوید :اگ کالم اله ازل بود ،تکلیف تی ابد بیق بود؛ زی ا آنچه قدیم بودنش
ثیبت شده ،عدمش ممتسع ا ت (دشتک )1۵۸ :5 ،5۳۰۹ ،
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 .3-2راهنما شناسی
دشتکی در محا ک نحوت و امام نی از عقل و ادله عقلی ب رن گرفته اس :
 9-4-0بطالن شنبهه ب اهمه در انکیر نبو را بدیه و خن صیئبه را مشتمل ب
تسیقض ،و نیدر ت دانسته ا ت (دشتک )51 :0 ،0965 ،
 9-4-4معجزه بودن ق آن از جهت فصننیحت ،اشننتمیل ب خب هیی غیب و عدم
اختالف در آن ،ب صدق پییمب اک م داللت دارد (دشتک )917 :0 ،0965 ،
 9-4-9وجوب اتصننیف امیم به ح یت ،ذکوریت ،تکلیف ،عدالت ،اجتهید و اصننیبت
رأی که مورد قبول معتزله ا ت و عصمت که شیعه معتقد ا ت ،عقلی ا ت (دشتک ،
)51 :0 ،0965

 .3-3معاد شناسی
ب ای اثبی معید و پیداش و کی اخ وی گ ته ا ننت :حکمت ،عدالت ،و وفیی به
عهد مقتض ن ثواب دادن به نیکوکیر ا ننت و دو مورد اول (حکمت و عدالت) عالوه ب
حسننن وفیی به وعید (البته درصننورت که قیئل به آن بیشننیم) ،مقتض ن کی گسهکیر
ا ت (دشتک )065 :0 ،0965 ،

 .3-4انسان شناسی
ب ای اثبی اختییر انسنین در افعیلش ،عالوه ب ایسکه آن را بدیه دانسته (دشتک ،
 )16 :0 ،0965به علم حضننوری انسننین به ایسکه افعیلش را بی تدبی و تغیی و تقدیم و
تأخی انجیم داده و ت یو بین ُمجبَ علیه و ُمجب و مختیر و مضننط را درک م کند،
استناد کرده است (دشتکی)92 :5 ،5831 ،

 .3-5قاعده حسن و قبح عقلی
 /هادی صادقی -محمد

دشننتک معتقد ا ننت افعیل انسننین در واقع و ن س االم یی حسننناید یا قبیح .و
ُمدرک آنهی عقل ا ننت که در این بیره از عوامل و ا ننبیب مینسد خُ لق ،ملکه ،طبیعت،
عید یی مقدمیت که از ع ف یی شن ع به د ت آورده ،کمک م گیرد (دشتک ،0965 ،
 )16 :0وی ،عمل به وعده را به این دلیل که از مصننیدیق لطف ا ننت واج دانسننته؛
چسین که وعید دادن را چون اصنلح و لطف ا نت ،نیکو شم ده ،و ییدآور شده ا ت که
وجوب عمل به وعید ،مورد اختالف ا ت (دشتکی)15 :5 ،5831 ،

سین مختاری

 .3-6حقیقی بودن ثواب و عقاب
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ب ای اثبی بقیی ن س پس از م گ گ ته ا نت :ن س نیطقه در جسم حلول نک ده
و در ذا و حقیقتش تعلق به بدن ندارد؛ بلکه تعلق ن س به بدن به نحوی ا ننت که
بهوا ننطه بدن کمیال را کس ن کسد بسیب این ،ه گیه بدن از بین ب ود ،چیزی از بین
رفته ا نت که ن س نیطقه در وجودش بدان احتییج ندارد در حیل که علت موث ه در
وجود ن س بیق ا ننت؛ بسیب این بقیی ن س هسگیم فسننید بدن واج ا ننت (دشننتک ،
)913 :0964
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ایشنننین ثواب و عقیب را نه ام ی اعتبیری ،بلکه از لوازم افعیل انسنننین م داند ،و
همینگویه که غذای بد موجب امراض جساام اساات ،عقاید فاسااد و اعمال باط ساابب
امراض یفسایی است (دشتکی)88 :5 ،5831 ،

 .3-7تأویل صفات خبریه و متشابهات قرآنی و روایی
یک از شننیخصننههای عق گرایی در معارف دینی و کالمی ،تأوی ظواهر مخالف
دلی عقلی یقینی است .دشتکی در باب لزوم تأوی و تفسیر یق گفته است :ایبیاء
به حقایق و دقایق علمی و عملی به یحو خفی اشاااره میکنند و جز راسااخان ،آن را
یمیدایند و بعد از ایشااان ،اولیاء و علماء میآیند تا دین آیان را کام کنند و از حقایقی
که بر لسااان ایبیاء جاری گشااته ،پردهبرداری کنند .یام یکی از این افراد فارقلیطا اساات
که علم الکتاب یزد وی بوده و یسابت به تأوی و تفسایر آگاهی داشاته است (دشتکی،
.)825 :5839
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البته وی با افراط در تأوی گرایی مخالف بوده و برای تأوی  ،مالک قرار داده و
گفته اسات :تأوی تنها در صاورتی جایز اسات که ضارورت شرعی یا عقلی اقتضا کند
(دشااتکی .)922 :5 ،5831 ،از اینرو ،تأویالت برخی حکماء پیرامون معاد جساامایی را
یپاذیرفتاه اسااات (دشاااتکی15 :5 ،5831 ،و .)511یمویاه هایی از تأویالت وی را
بازمیگوییم:
یه رم ْن ر ر
 .8-5-5مقصود از یفخ روح خداوید در آدم در آیهَ  :و نَ َخْ ُت رف ر
وحي
ُ
(حج  )43 :و القیء کلمه اله در م یم و روح اله بودن عیسن  در آیه :و رإنَّ َمی
سن ُ ر
الْم ر
ال َو کَل ر َمتُ ُه َألْقیهی رإل َم ْ یَ َم َو ُروح رم ْس ُه( نسیء)070 :
یس ابْ ُن َم ْ یَ َم َر ُ ُ
ول ّل ّ
َ
یح ع َ
ر
َ
وح م ْن أ ْم ر َرب ِّي( ا نن اء )65 :نسننبت
و از ام پ وردگیر بودن روح در آیه :و قُلر ال ُّ ُ
داشننتن این امور به خداوند ننبحین ا ننت (دشننتک  ،)003 :0964 ،و معسیی ظیه ی
آنها مقصود ییست.
ك ُذو ال َْجاللر َو ْ ر
اْلکْ رام( ال حمن )47 :و
 9-7-4م اد از آیه َ و یَبْق َو ْج ُه َرب ِّ َ
کُ ُّ
ل َشنن ْيء هیلرك رإالّ َو ْج َه ُه( قصننص )66 :این ا ننت که آنچه زائل شننده و از بین
م رود ،اساتعداد ماهیت از قبول وجود خارجی اسات یه وجود .واگریه شایء ،قاب ضد
المیهی عن قبول الوجود
خود یعنی عادم خواهد بود (الزائل البیطل هو ا نننتعداد
ّ
المعسي بقوله تعیل َ :و
لضننده الذي هو العدم؛ و هو
الخیرجي ال الوجود و إالّ لکین قیبال
ّ
ّ

اْلکْ رام و قوله :کُ ُّ
ك ُذو ال َْجاللر َو ْ ر
ل َشن ْيء هیلرك رإالّ َو ْج َه ُه :دشننتک :0964 ،
یَبْق َو ْج ُه َرب ِّ َ
)416 -413
ك ک َْی َف َم َّد ِّ
الظ َّ
شیء ل ََج َعلَ ُه یکرسی
 9-7-9در بیین م اد از آیه َ أ ل َْم تَ َ رإل َرب ِّ َ
ل َو ل َْو َ
سیه رإلَیسی قَبضننی یَ ر
ر ر
ثُ َّم َج َعلْ َسی َّ
س نی ا( ف قین )15 -11 :گ ته
الش ن ْم َس َعل َْیه َدلیال ثُ َّم قَبَ ْض ن ُ ْ ْ
مد ظل ،ایجید میهیی ا ت و یکن
ا نت :م اد از ظل ممدود ،میهیی ا ت بسیب اینّ ،
ق ار دادن ،ابقیء میهیی ا ننت و م اد از شننمس که دلیل ق ار داده شننده ،همین عقل
ا ننت؛ چون جز در عقل چیزی از وجود جدا نم گردد پس وجودی ب ای میهیی جز
ل
فمد الظ ّ
در عقل نیسنت و م اد از قبض ،معدوم ک دن میهیی پس از وجود آنهی ت ( ّ
إیجیدهی؛ و هو معس کونه بی نطی؛ و جعلهی یکسی إبقیؤهی؛ و الشمس الذي جعله دلیال هو
العقل؛ إذ ال یمتیز عن الوجود إالّ في العقل؛ فال وجود لهی إالّ فیه؛ و القبض هو إعدامهی
بعد الوجود :دشتک )413 :0964 ،

 /هادی صادقی -محمد

مثال اخالق شن ه مسی ن بی کل ا ت ،تی ایسکه به تدریج این اخالق نیبود گ دد ،و
اگ ا ننتعداد ت ق داشننته بیشنند پس از آنکه تمیم آن هیئی مذمومه زائل شنند از عیلم
مثیل م یرقت خواهد ک د از ایس و آیه َ ربَّسی َأ َمتَّ َسی اثْ َستَ ْینر َو َأ ْح َی ْیتَ َسی اثْ َستَ ْینر ف َْیعتَ َ ْفسی
ل رإل خُ ُ وج رم ْن َ نب ریل( غیف  )00 :در مورد اشنقییء ا ت که م گویند :آیا
ب رذُ نُوب رسی ف ََه ْ
راه خروجی هست که یک مرتبه پس از م تبه قبل یی دفعی بیشت نمی یم؟
ذاب ال َْج رحیم
و نیز آینه ال َینذُوق َ
یهی ال َْم ْو َ رإالَّ ال َْم ْوتَ َ ْاألُول َو َوقی ُه ْم َع َ
ُون رف َ
(دخین )51 :در مورد اهل نعید ا ت و این گ وه تسهی یک مو را م چشسد؛ چ اکه

سین مختاری

نعداء به خیط غلبه اخالق فیضنله و صن ی نیکو محیل ا نت که ن و نشین به مثل
حیوان انتقیل ییبد و رواییت مینسد« :یحشنن السیس یوم القییم عل وجوه مختل » و
«کمی تعیشننون تموتون و کمی تموتون تبعثون» داللت ب این دارد که م دم ب ا نیس
اخالقشین به صور های گونیگون ب انگیخته م شوید (دشتک )419 -411 :0964 ،
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 9-7-1به اعتقید وی آیی م بوط به عذاب اخ وی مینسد :کُلَّمی ن ر
ُود ُه ْم
َضن َج ْت ُجل ُ
یدوا رفیهی» ( جده:
رادوا َأ ْن یَخْ ُ ُجوا رم ْسهی ُأ رع ُ
بَ َّدلْسی ُه ْم ُجلُودا غ َْی َ هی( نسیء )51 :و «کُلَّمی َأ ُ
ون( مؤمسون )017 :بیین گر تجسااام
 )41و َ ربَّسی َأخْ ْرجسی رم ْسهی َف رإ ْن ُع ْدنی َف رإنّی ظیل ر ُم َ
اخالق و ملکات رذیله میباشاند .ه یک از اخالق مذمومه همچون ح ص دارای شد
و ضنعف هسنتسد و ب ا نیس این شد و ضعف به بدن حیوان که مسی آن اخالق
ا ت تعلق م گیرد
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 .4جایگاه نقل در روش کالمی دشتکی

به ه گی ی از نقل وحیین (ق آن و روایی ) در آن د ننته از مسننیئل کالم که
اثبی و فهم آنهی از د ننت س عقل بی ون ا ننت ،مینسد مسننیئل م بوط به عیلم ب زخ و
ت یصنیل عیلم قییمت ،بیینگ جییگیه نقل در روش کالم یک متکلم نیست ،شیخص در
این بیره ،آن د نته از مسیئل کالم ا ت که فهم آنهی ،هم در توان عقل ا ت و هم در
نقل وحیین مط ح شنده ا ت؛ مینسد مسأله توحید و ت یصیل م بوط به ص ی ثبوتیه و
لبیه خداوند ،ض ور معید و ب خ از مبیحث م بوط به نبو و امیمت
در این گونه مسننیئل ،روش کالم متکلم ممکن ا ننت عقل یی نقل یی تل یق
بیشند ،یعس یی فقط از ت ک عقل به ه م گی د ،یی تسهی به ادله نقل ا تسید م کسد و یی
از ه دو به ه م ب د در ف ض ننوم ممکن ا ننت نخسننت ت ک عقل را به کیر گی د و
پس از آن به آیی و روایی رجوع کسد ،و ممکن ا ت عکس آن را به کیر بب د
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دشننتک معتقد ا ننت نقل وحیین داری معیرف بلسد ا ننت؛ از ایس و ب داشننت
نطح از نقل و نسبت دادن آن را به شیرع ب نم تابد .به عنوان یمویه ایشین در مورد
ال لَ ََسنن َدتَی( أنبییء )44 :م گوید :این آیه نیظ
آیه شنن ی ه ل َْو ک َ
َین رفیه َرمی آل ر َه رإ َّال َّ ُ
ا نت به ایسکه ه کس در اجسنیم عیلم در آ مین و زمین تأمل کسد ،م فهمد که امور
متالزم ،یا برخی علت برای برخی دیگر بوده یا مسااتند به علت واحدی یا عل متالزم
هسااتند .و آیچه متکلمین و م سن ان در ت سننی این آیه گ تهاند که اگ خدایین غی از
خداوند متعیل وجود داشته بیشد ،نزاع و درگی ی بین آنهی رخ خواهد داد و احوال زمین
و آ نمینهی نیمین نخواهد ییفت ،شبیه خطیبیی و حت پییینت از آن بوده و شییسته
نیسننت که کالم خداوند حکیم و علیم چسین ت سننی گ دد (دشننتک -41 :0 ،0965 ،
)45
ایشننین معتقد اساات آن دسااته از مبیحث اعتقیدی که مسننتلزم دور نبیشنند را
م تواییم از نقل به عسوان دلیل به ه بگی یم ،از ایس و در بیب ص ن ی اله گ ته ا ننت:
همینگویه که میتوان صافات الهی را از عقل ا نتسبیط ک د ،همچسین م توان از شرع
اساتفاده کرد؛ چراکه مساتلزم دور ییست و در کالم الهی به وفور وجود دارد (دشتکی،
.)55 :5 ،5831
همچسین معتقد ا ننت ظیه احیدیث و آییت که در مورد امور اخ وی و ضن وریی
دین ا نت ،عقال صنحیح و ایمین به آن ش عی واج ا ت (دشتک  )411 :0 ،0965 ،و

معیرف که عقال ممکن ا نت و شننیرع به آن خب داده ا ننت ،جیی ب ای انکیر نبوده،
بلکه تق ی آن به نحو جزم واج ا ت (دشتک )011 :0 ،0965 ،
ب ای ایسکه از جییگیه نقل در مبیحث کالم غییث الدین دشنتک درک روشنت ی
داشته بیشیم ،ب خ از مبیحث کالم ایشین را بیزم گوییم:
 1-0واج الوجود در وجوب وجود شن یک ندارد و آیه شن ی ه شهد ّلال أنَّه ال
إله ّإال ُهو( آل عم ان )06 :بیینگر این مطلب است (دشتک )41 :0 ،0965 ،

 1-9آییت از ق آن ک یم مینسد« :إلیه م جعکم جمیعی وعد ّلال حقی إنه یبدأ الخلق
الس َیع َ آت ر َی
ثم یعیده لیجزی الذین امسوا و عملوا الصنیحی بیلقسط» (یونس )1 :و  رإ َّن َّ
یهی ل رتُ ْج َز لى کُ ُّ
ل نَ ْس ب َرمی تَ ْسنن َع ل ( طه )05 :نیظ به ادله عقل معید ا ننت،
َأک َُید ُأخْ ر َ
چسین که آیهَ  :ربِّ َأررنري ک َْی َف تُ ْحیري ال َْم ْوتَ ل ( بق ه )461 :ب وقوع معید و إحییء در
دنیی داللت دارد (دشتک )065 -061 :0 ،0965 ،
ییهی الَّذي َأن َْش ن َأهی َأو ََّل َم َّ ة
یم َو ره َي َر رمیم * ُق ْ
 1-1آیه ق َ
ل یُ ْح َ
َیل َم ْن یُ ْحیري ال رْعظَ َ
ال یَبْ َع ُث َم ْن رفي الْ ُقبُو رر( حج )7 :بیینگر این اساات که
(یس )76 -73 :و آیه َ و َأ َّن َّ َ
اجزای بدن در قییمت بعیسه عود خواهد ک د (دشتک )011 :0 ،0965 ،
 /هادی صادقی -محمد

 1-5ب ای تبیین نحوه وجود ممکسنی و واجن متعنیل و غسیی واج و فق
ممکسی و ایسکه ممکسی ظل وجود مطلق واج هسننتسد ،به کالم أمی المؤمسین:
«مع کل شن ء ال بمقیرن وغی کل شن ء ال بمزایل » (نهج البالغ  :خطبه اول) ا ننتسید
م کسد (دشتک )416 :0964 ،

سین مختاری

میهیته بیلسمع»
 1-1در تع یف مسییل مع (نقل ) م گوید« :السمع ُّ می ثبت ّ
ننرس ییدآور شننده ا ننت که ایمین به ننمعیی مینسد :ننؤال مسک و نکی  ،عذاب قب
کیف ین و عصننیة از مؤمسین ،قییم السننیع  ،ن صننور ،ص ن اط ،میزان ،شننهید جوارح،
بهشنت و و نعت آن که آ نمینهی و زمین ا ت ،و درهیی هشت گینه بهشت ،جهسم و
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 1-4خیلق و فیعل تسهی خداوند نبحین بوده و غی او تسهی آال  ،روابط و و یئط
هسنتسد که ه یک کلمهای از کلمات الهی بوده و واساطه برای افاده معنایی هستند و
آن معنا ،همان اثری اساات که از هریک صااادر میشااود و غیر او هیچ اثری یدارد مگر
ال َال رإلَل َه رإ َّال ُه َو ۖ لَ ُه
بهوا ننطه فیض اساام او .ایشااان برای این مطلب به آیه ش ن ی ه ُ َّ 
ْاأل َ ْ ن َم ُیء ال ُْح ْس َس ل ( طه )6 :ا تسید ک ده و گ ته ا ت :این آیه ب ای اثبی روابط و ن
ا تقالل و یئط ا ت (دشتک )791 -797 :4 ،0965 ،
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زقوم در آن و خزنه و مالئکهای که موکل به دوزخ هسننتسد و تعداد آنهی  03ن ا ننت
و واج ا ت (دشتک )57 :0 ،0965 ،
 1-7ب ای اثبی عیلم مثیل (ب زخ) و متسعم بودن اهل بهشننت و معذب بودن اهل
آتش در این عیلم و وجود انواع لذا و آالم جسمین و روحین در آن ،عالمی و اش اط
روز قییمت و خصننوصننیی و ت تی این حوادث ،و حوادث که در قییمت رخ م دهد
مایند عبور از صن اط و وصنول به بهشت و قوط در جهسم و ش یعت و امور دیگ ی که
م بوط به قییمت و ر نتیخیز ا نت ،به آیی و اخبیر ،ا نتسید م کسد (دشتک :0964 ،
416؛ همو)71 -70 :0 ،0965 ،
 .5بهره گیری از علوم مختلف

علم کالم به جهت موضننوع و اهداف خود بی علوم عقل و نقل پیوند وثیق دارد و
متکلمین ا ننالم به انحیء مختلف از آنهی به ه ب دهاند غییث الدین دشننتک نیز در
مبیحث کالم  ،به تسی موضوع بحث ،از علوم مختلف ا ت یده م کسد:

 .5-1علوم عقلی
 .5-1-1منطق
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به هگی ی از روشهی و قواعد مسطق در علم کالم ،ام ی طبیع و گ یزنیپذی ا نت
و از ویژگ هیی متکلم خیص به شننمیر نم رود ،ول ب خ از متکلمین به مبیحث
مسطق اهتمیم ویژهای داشننتهاند و در مسی ننبتهیی گونیگون از این قواعد نیم ب ده و
به ه گ فتهاند غییث الدین دشننتک در علم مسطق صننیح تألیف بوده و آن را از علوم
حکم  ،و ابزاری ب ای نیی اقسیم علوم دانسته (دشتک  )131 :4 ،0965 ،و به تسی
مبیحث از روشهیی مختلف ا ننتدالل مسطق ا ننت یده م کسد ،که به ذک چسد نمونه
بسسده م شود:
 5-0-0-0در پی ن به این اشننکیل مجب ه که گ تهاید :خداوید قب از افعال عباد،
به آیها علم دارد پس امکان یدارد که خالف آن اتفاق بیفتد و این مسااتلزم جب ا نت،
هم از روش جدال احسن و هم روش ب هین ا ت یده م کسد در پی جدل م گوید:
این بی افعیل اله نقض م شااود؛ چراکه طبق دیدگاه خودتان خداوید قب از ایجام
افعال خودش بدان علم دارد ،پس امکان صاادور خالف آن ممکن یخواهد بود و الزم

می آید که خداوید ننبحین در افعیلش مجبور بیشنند« ،فک ُّ
ل می کین في جوابکم فهو
جوابسی» و در پی نن ب هین م گوید :علم خداوند به اراده از جمله ا ننبیب ا ننت و
مسیفی بی اختییر ندارد (دشنتک  ،)94 :0 ،0965 ،یعس علم به ایسکه فع ایسان با اراده
و اختیار او انجیم م شااود ،مسااتلزم جبر یخواهد بود ،بلکه پشااتوایه اختیاری بودن آن
است.
 5-0-0-4ب ای اثبی نبو پییمب ا نننالم به قییس اقت ان شنننکل اول
ا نتدالل ک ده و گ ته ا نت :پییمب ا الم ادعیی نبو ک د و مطیبق ادعیی خود
معجزه آورد ،و ه کس مدع نبو بیشنند و مطیبق مدعیی خود معجزه بییورد ،پییمب
را تین ا ت (دشتک )55 :0 ،0965 ،

 5-0-0-9از قییس ا نتثسیی ب ای ایسکه «از واحد حقیق  ،کثی صیدر نم شود»
اساتفاده کرده و گفته اسات :اگر واحد حقیقی مصادر دو چیز مایند «آ» و «ب» باشد،
مصادر «آ» و آیچه «آ» ییسات خواهد بود ،زیرا «ب»« ،آ» ییست ،که الزمهاش اجتماع
یقیضین است (دشتک )443 :0964 ،

 /هادی صادقی -محمد

از همین قییس ب ای اثبی قدیم زمین بودن عیلَم نیز به ه گ فته و م گوید :اگ
هیچ کدام از ممکسی  ،الزمه واج نبیشننسد ،فعل واج ب اراده حیدثه یی قدر حیدثه
توقف خواهد داشننت؛ در نتیجه احتییج واج در حدوث قدر و اراده به غی الزم
خواهد آمد و این ب خداوند ننبحین محیل ا ننت؛ چون واج متعیل در غییت کمیل
بوده و مسزه از نقص و احتییج ا ننت بسیب این ،ممکسی الزمه حق تعیل بوده و از وجود
حق تعیل مس ک و جدا نیسننت؛ از ایس و ،عیلَم قدیم زمین ا ننت (دشننتک :0964 ،
)416

سین مختاری

 5-0-0-1ب ای اثبی میهیت نداشننتن واج از راه ب هین خلف ا ننتدالل ک ده و
م گوید :اگ واج میهیت داشننته بیشنند ،م هوم موجود و واج ب ای میهیت ع ض ن
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نیز از همین قییس ب ای اثبی حیدث بودن کالم خداوند ننبحین به ه گ فته و
ر
بیرك( ایبیاء)12 :
م گوید :از ویژگ های قرآن این اسات که ذکر استَ  :و هذا ذکْ ُم َ
حدث ا ننت؛ به دلیل آیه می یَ ْأتریه ْرم
ك( زخرف )55 :و ذک ُ ،م َ
ك َو لرق َْو رم َ
َ و رإنَّ ُه ل رَذکْ لَ َ
رم ْن رذکْ رم ْن َربِّه ْرم ُم ْح َدث( انبییء[ )4 :نتیجه :ق آن محدث ا ننت نیز گ ته ا ننت:
ق آن ع ب ا ننت چون ف موده  رإنَّی َج َعلْ َس ُیه ُق ْ آنی َع َ ب ر ًّیی( زخ ف )9 :و ع ب ل ظ ا ننت
به خیط اشت اک لغی در معس [ ،نتیجه :ق آن ل ظ ا ت (دشتک )447 :0 ،0965 ،
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خواهد بود (چون اثبی شنند که اوال :ایسدو م هوم ب ه میهیت ع ض ن خواهسد بود ،و
ثینیی :ه ع ضنن ممکن ا ننت) در نتیجه واج از حیث که موجود یی واج ا ننت،
ممکن خواهد بود و واج نخواهد بود (دشتک )769 :4 ،0965 ،
 5-0-0-5ب ای مقیبله بی معیندان ،ا نتسید به مشهورا و مسلمی را کیف دانسته
و م گوید :همه رف َ ق به وجود خدای که همه کمیال را دارد و نقصننین ب او محیل
ا نننت ،اعت اف ک دهاند ،و نییزی به اقیمه ب هین ب این مطل نیسنننت ،و ب ای الزام
معیندان همین مطل کیف ا ننت که همه به این اصننل معتقدند (دشننتک :0 ،0965 ،
)11
 .5-1-2معرفت شناسی

گ چه مع فت شنسی ن به عسوان رشنته علم مسنتقل در گذشته وجود نداشته،
ول بسننییری از مبیحث آن در کتیبهیی کالم و فلسنن مط ح شننده ا ننت این
مبیحث در ب خ آثیر کالم دشنتک در جیی مسی ن بیین شده ا ت که نمونههایی
را بازمیگوییم:
 5-0-4-0این ام که اشایالی وجود دارید ،بدیهی است ،و سخن سوفسطالیان که
وجود داشاتن اشیاء را اوهام و خیاالت پنداشتهاید ،خود اوهیم و خییال ا ت (دشتک ،
)751 :4 ،0965
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 5-0-4-4دربیره حقیقت تصندیق ،نه دیدگیه را ذک ک ده ا نت :نخست ایسکه
تصادیق همان حکم و اذعان [به یسبت میان موضوع و محمول] است ،دوم ایسکه حکم
عبارت اسات از مجموع تصاورات ساه گایه (تصاور موضوع ،محمول و یسبت) همراه با
حکم ،و نوم ایسکه تصندیق عبیر ا ت از تصورات که حکم عیرض آنهی م شود .وی
دیدگاه اول را برگزیده و درسااتی آن را با یادرسااتی دو دیدگاه دیگر برای کساای که با
دیده ایصاااف به این مطلب بنگرد ،آشااکار دایسااته اساات (دشااتکی-229 :9 ،5831 ،
)225
 5-0-4-9علم نظ ی را به آنچه از ط یق ت ک حیصننل م شااود ،تعریف کرده و
مراح فکر و ایتقال از معلوم به مجهول را بیان م کسد (دشتک )334 :4 ،0965 ،

5-1-2-4م م ک قیق را -همانند دیگر کماب و متکلمان اسد می -مطابق با
واقع دانسددته ،و واقع را مسدداوق با نهس ا مر میداند مه اعو از عالو خارج اسدد
(دشتکی)1448 :2 ،1835 ،م
 .5-1-3فلسفه

نمونههایی از مباحث کالم که ایشننین از قواعد فلس ن
ک ده ا ت را بیزم گوییم:

ب ای اثبی آنهی ا ننت یده

 5-0-9-0ب ای اثبی وجود خداوند از ب هین امکین که روش فال نن ه اله در
اثبی واج متعیل ا ت ،ا ت یده م کسد (دشتک )73 :0 ،0965 ،
 /هادی صادقی -محمد

 5-0-9-4ب پییه زاید بودن وجود ب میهیت که بحث فلس ن
ا تدالل م کسد (دشتکی)573 :9 ،5831 ،

ا ننت ،ب توحید

 5-0-9-9بی ا ننتسید به قیعده فلسنن علم تیم به علت مسننتلزم علم به معلول
ا ت ،ب علم پیشین خداوند به موجودا ا تدالل م کسد (دشتک )43 :0 ،0965 ،

سین مختاری

 5-0-9-1بی ا نتسید به قیعده فلس «الش ء می لم یج لم یوجد» ،تحقق افعیل
اختییری را پس از تحقق اراده تیم و عزم جدی ،واج و حتم م داند (دشنننتک ،
)90 :0 ،0965
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غییث الدین در مبیحث فلسن ه مشنیء ،صنیح نظ ا نت و در بسییری از مبیحث
کالم  ،از مبیحث فلسنن ه ب ای اثبی  ،تبیین و دفیع از عقیید دیس به ه م ب د وی،
روش حکمیء و متکلمین را ب ای اثبی واج و صنن ی او مت یو دانسننته و م گوید:
روش حکمیء این ا ننت که در خود وجود تأمل م کنند و از این طریق با دلی  ،به
واجب لذاته میرسااند و از طریق وجوب وجود بر سااالر صاافات الهی که الزمه وجوب
وجود اساات ،اسااتدالل میکسسد بسیب این صنن ی ثبوت همچون نن مدیت ،وحد ،
حیی  ،تج د ،علم ،دوام فیض که مسننتلزم قدیم بودن عیلم ا ننت ،ب ای واج اثبی
م شاود و صافات سلبی همچون صفات زالده ،جهت ،مکان ،زمان ،وضع ،حلول ،اتحاد،
تغیر ،ایتقال ،شاریک ،مث  ،ضد ،ترکیب معایی ،تحیز ،حاجت ،لذت و الم مزاج  ،رؤیت
و تکلم ،از واج لذاته ن م شااود .امی روش متکلمین این ا ننت که از مخلوق و
مصسوع ب صینع ا تدالل م کنند (دشتک )19 :0 ،0965 ،
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 .5-1-4عرفان

از تأمل در آثیر غییث الدین دشننتک بهد ننت م آید که وی نسننبت به مسننیئل
ع فین نظ ی و عمل آگیه و الت ی داشننته و در مواردی به تسی ن معیرف اعتقیدی،
به شن ح و تبیین مبیحث ع فین و نظ یی ع فیء پ داخته و از مبیحث ع فین در تبیین
و دفیع از عقیید دیس به ه گ فته ا نت وی در مواردی از مکیشن ی و مشیهدا اولییء
در ع ض اجمیع ،کتیب و نست ب ای اثبی مسننیئل به ه م ب د به عسوان نمونه در بیب
وجود مالئکنه ،جن و شنننییطین ،عالوه ب ا نننتسید به اجمیع و کالم اله و اخبیر ،به
مکیشن ی و مشنیهدا اولییء در این زمیسه ا نتشنهید ک ده و ییدآور شنده ا ت که از
ط یق عقل ب ای اثبی یی ن این امور راه وجود ندارد (دشتک )59 :0 ،0965 ،
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در بحث م ات ی یلک م گوید :وقت یلک علم پیدا ک د که چیزی در عیلم
وجود جز خداوند متعیل و فیضنش نیسنت ،و فیض اله جدای از او نیست ،نگیهش از
کث جدا گشننته و همه را واحد م بیند .این مرتبه پس از مرتبه توحید و پس از
رساو توحید حاصا میگردد .لذا وقتی وحدت مطلقه در یظر سالک رسو کرد و به
غیر او توجهی یکرد ،به مرتبه اتحاد دسات مییابد .بنابراین ،اتحاد بدین معنا ییست که
بنده با پروردگار واحد گردد ،بلکه بدین معناسات که سالک تنها به او نظ کسد و نگوید:
«غی ه فیضنه» وحد بیالت از اتحید ا ت چون در اتحید رائحه کث وجود دارد ،ول
در وحند وجود ندارد در این م حله تکلم ،ح کت ،نننکون ،نننی  ،طل  ،طیل ،
مطلوب ،نقصنین و کمیل از بین رفته ا ت؛ یعس وقت کالم به خداوند بحین ر ید از
همه چیز د ننت بکشننید م حله بعد ،فسیء ا ننت که در آن اثبی و ن و ه آنچه در
خییل ،وهم و عقل ا نت معدوم م شاود .بنابراین ،بازگشت به فناء است همانطور که
ون» (اعراف)92 :
ود َ
آغااز از فناء اسااات .خداوید متعال می فرماید« :کَما بَ َد َأکُم تَ ُع ُ
(دشتک  961 :0964 ،و همو)713 :4 ،0965 ،
 .5-1-5علوم طبیعی

غییث الدین دشنتک در علوم طبیع صیح نظ و دارای تألی ی متعددی ا ت
وی در تع یف علم طبیع گ ته ا ننت :علم طبیع علم ا ننت که از احوال جسننم
طبیع از جهت که دارای طبیعت ا نت بحث م کسد وی علوم طبیع را هشت جزء
(کتیب ننمع الکیین ،ننمیء و عیلم ،کون و فسننید ،آثیر علوی  ،معیدن ،ن س ،نبی و
حیوان) دانسته و ه کدام را جداگینه بحث ک ده ا ت (دشتک )9 :0 ،0965 ،

 5-0-5-0وی بی به هگیری از خصاوصایات اجسام م گوید :وجود واجب مجرد و
منزه از درآمیختگی با اجسااام اساات؛ چراکه تأثیر اجسااام و جسااماییات بهوا ننطه
مشااارکت وضااع خاص صننور م گی د و ب ای اثبی این مطل از مشننیهده و تج به
به ه گ فته و م گوید :حکم به این مطل بدیه و ب گ فته از تجیرب ا ننت (دشنتک ،
 )45 :0 ،0965همچسین بهوا ننطه ویژگ دیگ اجسننیم که ِّ
متقدر (دارای اندازه) بودن
ا نت و ویژگ جسنمین که مسقسم شدن و دارای جهت بودن ا ت ،گ ته ا ت :ن س
انسنین چون دارای این ویژگ ها ییسات ،جسام و جسامایی ییست (دشتکی:5839 ،
)552

 .5-1-6اصول فقه1

 /هادی صادقی -محمد

اگ چه کیرب د رایج اصننول فقه در ا ننتسبیط احکیم فقه از مسیبع احکیم که عمدتی
کتیب و نست ا نت ،ا نت ،ول بخش عظیم از قواعد آن اختصیص به احکیم فقه
ندارد ،و ب ای فهم معین و مدالیل کتیب و ننست ،خواه در زمیسه احکیم فقه بیشنند ،یی
د ننتورا اخالق یی اعتقیدا دیس  ،الزم ا ننت در حقیقت این قواعد از مقوله قواعد
ه مسوتیک ا نت که فهم معسی و مدلول متن به آنهی بسنتگ دارد ب این ا یس ،قواعد
اصنول فقه در بخش کالم نقل ضن وری و راهگشنی ت ،و متکلمین ا الم نیز در این
بیره از قواعد مزبور به ه گ فتهاند دشننتک نیز در مبیحث کالم نقل از قواعد اصننول
فقه ا ت یده ک ده ا ت؛ که نمونههایی را بیزم گوییم:

سین مختاری

 .1-5-1-5با توجه با قاعده اصااال الحقیق یک اص ا کلی را در مورد معارف دین
بیان کرده و آن اینکه هر آیچه در شاریعت حقه وارد شاده است باید بر معنای حقیقی
 . 1اگت ا ههوا فئ  ،کچا اطههت الرک اة رم شههتعی کا از م ربف آنمر خ ع ش ر ختری چ طهه ت اطههت ،بیرن میخ ش ،چ ی
ع شد اد چ مالرنی آن ،عئلی چ عتفی اطهههت ،ذا می وان آن کا دک شههه رک علوم عئلی قل شاد ختد (ک.ک :مهمت :0831 ،
01؛ ه و.)92 :0831 ،
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 5-0-5-4ب ای اثبی ازلیت فعل اله و ازلیت عیلَم از علوم طبیع به ه گ فته و
گ ته ا ننت :ازلیت بعض ن از ممکسی تبیین شننده ا ننت؛ چ اکه در علم طبیع ثیبت
شنده که زمین مسبوق به عدم نیست و مقدار ح کت ا ت پس چیرهای جز این ییست
که حرکت قدیم که حافظ زمان باشااد ،وجود داشااته باشااد؛ از طرفی ییز باید جساامی
باشاد که حام حرکت باشاد ،در یتیجه آن جسم ییز باید قدیم باشد ،پس ازلیت فع
خداوید سبحان في الجمله اثبات میشود (دشتکی)955 :5839 ،
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حم شاود؛ مگر جایی که دلیلی بر امتناع معنای حقیقی اقامه شاود و قرینه صارفه از
معنای حقیقی وجود داشااته باشااد ،و قرینه معینه ییز بر تعیین معنای مجازی خاص
اقامه شود (دشتکی)529 :5 ،5831 ،
 .1-5-1-9در مورد این مساأله که آیا بدن محشاور بعد از اینکه به کلی یابود شد،
دوباره به وجود میآید یا جمع پس از تفریق اجزاء اساات برای هر کدام از این دو قول
به آیات قرآن کریم اساتناد کرده است و گفته است :یظر من ،جمع پس از تفریق است.
وی برای پاساخ به آیاتی که دال بر یظریه اول اسات با اساتفاده از قواعد اصول فقه این
گویه پاساخ داده است :تمثی و تشبیه در آیه «کما بدأیا اول خلق یعیده» (ایبیاء)525 :
در تمام وجوه ییسات ،و فناء در آیه ک ُّ
ل َم ْن َعل َْی َهی فَین( الرحمن )91 :تخصیص زده
شاده اسات و هالک در آیه کُ ُّ
ل َشن ْيء هیلرك رإ َّال َو ْج َه ُه( قصص )33 :استثناء خورده
است (دشتکی)515 -519 :5 ،5831 ،
 5-0-1-9در بحث معید جسنمین پس از نقل قول از فخ رازی و نیی م س ان
گ ته ا ت :ظیه آیی این ا ت که تعج کسسدگین و مسک ان ،زنده شدن و ب انگیخته
شدن م دگین را ا تبعید م کردید ،یه ایسکه محیل بدانسد (دشتک )070 :0 ،0965 ،
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 5-0-1-1دربیره علم اله بی توجه به بحث مشننتق گ ته ا ننت :حکمیء ات یق نظ
دارند ب ایسکه خداوند نبحین عیلم ا نت ،امی به وا نطه قییم علم به ذا اله نیست
همچسین نیی ص ی اله نیز چسین ا ت و در بیب صدق مشتق ،صدق مبدأ اشتقیق
الزم نیسنت ظیه قول مشنیئین نیز همین ا ت (دشتک  )943 :0964 ،وی از همین
بحث پی امون وجود واج متعیل نیز به ه گ فته و گ ته ا ننت :جییز ا ننت وجود که
مبدأ اشننتقیق موجود ا ننت ،ام ی قیئم بذاته بیشنند و آن ،همین حقیقت واج متعیل
ا ننت و وجود غی واج عبیر ا ننت از انتسننیب آن غی به واج متعیل (دشننتک ،
)739 :4 ،0965

 .5-2علوم نقلی
بی توجه به ایسکه مسبع مع فت کالم در بخش کالم نقل  ،ق آن و روایی ا ننت
که به زبین ع ب م باشاند ،علوم یقلی در این باره الزم و راهگشااست ،چنان که وقایع
تاریخی و اعتبار یا عدم اعتبار روایات نیز مبتس ب دانشهای یقلی مایند تاریخ و رجال
و درایه ا ننت .متکلمان اسااالمی در مباحث کالم خود از این علوم ا ننت یده ک دهاید،
غیاث الدین دشتکی ییز به همین شیوه عم کرده است که نمونههایی را بیزم گوییم:

 .5-2-1علوم ادبی (لغت ،صرف ،نحو ،معانی و بیان)

دشتک در تبیین ب خ مسیئل کالم از علوم ادب ا ت یده ک ده ا ت:
 5-4-0-0در بحث قضنی و قدر و حکمت اله به معین لغوی قضی و قدر از جمله
خلق و تقدی  ،ایجیب و الزام ،و تبیین و إعالم اشننیره م کسد (دشننتک :4 ،0965 ،
)355
 5-4-0-4به اعتقید وی ،آنچه بیعث شده که حشویه صوفیه دچیر ب خ هذیینی
شنوند ،این ا ت که ال یظ را بدون در نظ گ فتن معین  ،ت سی ک دهاید .وی با توجه به
معایی الفاظ به تفساایر این معارف پرداخته و م گوید :توحید عبیر ا ننت از «جعل
الش ء واحدا» و اتحید به معسیی «صی ورة الش ء واحدا» ا ت (دشتک )961 :0964 ،

 /هادی صادقی -محمد

 5-4-0-1در مورد صنن ت وحدانیت م گوید :این کلمه مأخوذ از وحدة از بیب
«وحد ،یوحد ،واحد» ا ت و وحد ب ن کث به جهت امتسیع قبول تقسیم و ل
شیئیت ،ند ،ش یک و ضد ،اطالق م شود (دشتکی)219 :9 ،5831 ،
 5-4-0-5در ت سنی آیه ش ی ه أف ََعیریسی بیلخَ لقر األوَّلر بَل ُهم في لَبس رمن خَ لق

سین مختاری

جدید( ق )05 :م گوید :ب خ گمین ک ده اید لَبس ،مصاادر و به معنای التباس و
اشاتباه است .اما اگر لبس مصدر یباشد ،به معنی لباس و ملبوس بوده و تشبیه ییکویی
اسات ،و این معنا در کالم ع ب ا نتعمیل شنده ا ت ،و ب ف ض که این معس حقیقتی
در کالم ع ب ا نتعمیل نشده بیشد ،م تواید یا به یحو مجاز مرس باشد به ق یسه ایسکه
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 5-4-0-9در بحث کالم اله م گوید :مسشننأ اشننتبیه اشننیع ه و معتزله این بوده
که گمین ک دهاند متکلم ،مشنتق از کالم ا نت و کالم ،مصندر ا ت ،پس الزم م آید
که کالم بر متکلم قیام داشاته باشد .از اینرو اشاعره به قیام کالم به متکلم حکم کرده و
معتزله این مطل را انکیر ک ده و گ تهاند صندق مشنتق ،مسنتلزم قییم به مبدأ نیست؛
بلکه گیه اصنننال مبدأ وجود ندارد ،چسینکه کالم اله چسین ا نننت؛ چون خداوند
ننبحین کالم را خلق ک ده و آن را در زبین ملک یی نب ایجید م کند .دشااتکی در
پاساخ به هر دو گروه گفته اسات :کالم (یعنی آیچه از حروف یظم یافته و تشکی شده
ا نت) ،جیمد ا نت و مأخذ و مبدأ اشنتقیق نیسنت و متکلم نیز در صورت که مشتق
بیشند ،مشنتق از تکلم ا نت نه کالم و ب ف ض ایسکه قییم مبدأ در صدق این مشتق را
برذی یم الزم نم آید که این کالم ،به متکلم قیام داشااته باشااد (دشااتکی:5 ،5831 ،
)430 -434
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لبیس ،ننب لبس و التبیس ا ننت ،و یا به یحو اسااتعاره باشااد (دشااتکی:5 ،5831 ،
)558
 5-4-0-1ب ای تبیین ب خ معیرف بلسد توحیدی از تشنبیه معقول به محسوس
به ه م گی د به عسوان نمونه ب ای تبیین توحید م گوید :توحید گیه به وا نننطه
زوال تعیسی خلقیه و فسیء وجه عبودیت در وجه ربوبیت ا ننت ،مینسد معدوم شنندن
قط ا بیران هسگیم که به دریی م رساند و ذوب شدن یخ بهوا طه طلوع خورشید .و
گاهی ییز توحید بهوا نطه اختفاء در وجه ربوبیت اسات؛ مایند مخفی شادن ستارگان
هنگام طلوع خورشید (دشتکی)835 :5839 ،
 .5-2-2تاریخ
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شننواهد و مسننتسدا تیریخ ب ای اثبی یی تأیید و تبیین عقیید دیس مینسد نبو
و امیمت رهگشنی نت و متکلمین ا الم از آنهی به ه گ فتهاید ،غیاث الدین دشتکی ییز
در موارد مناساب آیها را بکار گرفته اسات .ایشان در تبیین صدق ایبیاء در آیچه به
عنوان معارف توحیدی و اخبار معاد و غیره ذکر کردهاید ،گفته اسات :اخبار (گزارشات)
متواتر از گذشااتگان داللت میکند بر اینکه ایبیاء و از جمله یبی اکرم متصااف به
صافات و فضاال ایساایی بیشاماری هستند و از این طریق برای ما علم ضروری عادی
حاصاا میشااود بر اینکه این افراد حتما راسااتگو هسااتند و هرگز دروغ یمیگویند.
دشااتکی طریق حکمیء را که تنها از طریق عق خواسااتهاید این مطلب را ثابت کنند ،و
طریق متکلمین را که از راه تقسیم معارف به آیچه از طریق ایبیاء شناخته یمیشود
و آیچه از طریق آیان شاناخته میشاود ،یاتمام میداید (دشتکی.)15 -11 :5 ،5831 ،
همچنین اثبات یبوت پیامبر اکرم از طریق معجزات و اخبار غیبی و اتصاف ایشان
به اخالق حمیده ،اوصاف شریفه ،روشهای مرضی و کماالت علمی و عملی و محاسنی
که مربوط به یفس ،بدن ،یسب و وطن است ،از جمله استنادات تاریخی است (دشتکی،
)11 :5 ،5831
 .5-2-3رجال و درایه

از مبیحث کالم دشننتک بهد ننت م آید که ایشااان به متن احادیث کالمی و
مباحث مربوط به درای الحدیث تساال داشااته ،و در البالی مباحث کالمی به آن
پرداخته اساات؛ لکن کمتر به بررساای س اندی روایات اهتمیم داشننته ا ننت دلیل این
مطل آن ا نت که رواییت که ایشنین در مبیحث کالم مورد ا نتسید ق ار داده ا ت،

غیلبی رواییت ا نت که یی نصنوص و شواهدی از ق آن ک یم ب مضمون آنهی وجود دارد؛
یی ایسکه دارای توات ل ظ یی معسوی ا ننت و یی حداقل مشننهور یی مسننت یض بوده و لذا
نییزی به ب ر ن ننسدی تک تک روایی وجود نداشننته ا ننت به عسوان نمونه اخبیر
م بوط به مع اج جسنمین پییمب ا نالم را مشننهور و مینسد متوات معسوی م داند
(دشننتک  )970 :0 ،0965 ،و دربیره ایسکه غ ض از تکیلیف شنن عیه تحصننیل محبت
ارادی ،و در نهییت ،ر ننیدن به عالقه عشننقیه ا ننت که بیعث اتصننیف به ص ن ی اله
م شااود تا اینکه جز یور او ،چیزی را یبیند ،به کث احیدیث قد نن م تبط بی این
مسئله ا تسید م کسد (دشتک )001 :0 ،0965 ،
 .6روش مواجهه با علماء و فِرق
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همچسین به دیدگیه یی ف ق ا الم همچون حسیبله ،حشویه و ک امیه (دشتک ،
 ،)471 :0 ،0965معطله (دشنتک  ،)19 :0 ،0965 ،معتزله ،ص یتیه (اشیع ه) (دشتک ،
 ،)11 :0 ،0965شننیعه [معسیی عیم آن و اثس عشنن یه (دشننتک ،)51 :0 ،0965 ،
وعیدیه ،ت ضننیلیه (دشننتک  ،)57 :0 ،0965 ،کمیلیه ،مجسننمه (دشننتک :0 ،0965 ،
 ،)11قدریه ،اشیع ه و معتزله (دشتک  )51 :0 ،0965 ،توجه داشته ا ت

سین مختاری

و در مبیحث مهم به تبیین دیدگیه حکمیء ،متکلمین ،اشن اقیون (دشننتک :0964 ،
 ،)11صننوفیه (دشننتک  ،)95 :0964 ،م س ن ان (دشننتک  ،)41 :0 ،0965 ،مشننیئین
(دشنننتک  )63 :0964 ،و رواقیون (دشنننتک  )411 :0964 ،پ داخته ،و به دیدگیه
حکمیی مینسد :ار نننطیطیلیس ،جیلیسوس (دشنننتک  ،)47 :0964 ،افالطون ،بق اط،
فیثیغورس ،انبیذقلس (دشنتک  ،)454 :0964 ،ذیمق اطیس (دشتک  ،)11 :0964 ،ابو
نص فیراب و بهمسییر (دشتک  )013 :0 ،0965 ،ا تسید ک ده ا ت
مواجهه ایشنین بی عیلمین و مت ک ان ،مبتس ب تواضع و تک یم ا ت از ابن ع ب بی
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غییث الدین دشننتک در مسننیئل اعتقیدی و فلس ن به دیدگیه ننیی ادیین توجه
داشنته و بی عسیویس مینسد :اربیب االدیین و الملل و األهواء و السحل (دشتک :0 ،0965 ،
 15و همو ،)066 :0964 ،اهل الملل ،اربیب الملل و المذاه (دشننتک :0 ،0965 ،
474و ،)479ملیین (دشننتک 411 :0964 ،و ،)417الش ن ائع اْللهی (دشننتک :0964 ،
 ،)417حس یء (مجوس ،یهود و نصنیری و ) ،مالحده (دشتک  ،)169 :4 ،0965 ،ثسویه،
ده یه (دشننتک  91 :0 ،0965 ،و  ،)19ب اهمه ،صننیئبه (دشننتک  )51 :0 ،0965 ،و
مجوس (دشتک  )91 :0 ،0965 ،از آنین نقل قول ک ده ا ت
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عسوان «الشننی مح الدین بن الع ب » (دشننتک  ،)416 :0964 ،از ابن ننیسی بی عسوان
«الشننی ال ئیس» (دشننتک  )30 :0964 ،و «رئیس الحکمیء ابی عل ننیسی» (دشننتک ،
 )416 :0 ،0965و از خواجه نصننی بی عسوان «المحقق الطو نن » (دشننتک :0964 ،
 )419و از فخ رازی بی عسوان «اْلمیم فخ الدین محمد ال ازی» (دشننتک :0 ،0965 ،
 )017ینید ک ده ،و پس ذک ننیم غزال بنی دعیی «رحمه ّلال» ب ایش طل رحمت
م کسد (دشننتک  )413 :0964 ،و از شننیرح مواقف بی عسوان «السننید قدس ن ه» یید
ک ده ا ت (دشتک )460 :0964 ،
بی ایسکه در کتیب شنن ح هییکل نور بسننییری از آراء م حوم دوان را نقد ک ده و
بیشننت مبیحث حول نقد آراء ایشننین ا ننت ،از وی بی عسوان «بعض االجل » (دشننتک ،
 )45 :0964و «الشننیرح الجلیل بجاللته» (دشننتک  )471 :0964 ،یید م کسد البته به
جهت دفیع از آراء شنی اش اق ،ش ح دوان ب هییکل ه وردی را نقض و ج ح دانسته
ا نت (دشتک  )45 :0964 ،تی آنجی که م گوید :در این کتیب ه جی عسوان «شیرح» را
ذک ک دم م ادم «جیرح» ا ننت و این از بیب تسننمیه ش ن ء به ا ننم ضنند آن ا ننت
(دشننتک  )43 :0964 ،ایشننین نظ ا خود را بدون نقص ندانسننته و در پییین همین
کتیب گ ته ا ننت« :ألتمس مسکم أن یقیموا عذري في می طغ به القلم أو زلّت به
القدم» (دشتک )931 :0964 ،
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در مبیحث علم از تک ی و نسننبتهای یاروا به بزرگان از جمله حکماء به شاادت
پرهیز کرده و ساخن غزالی را که فالسافهای چون فارابی و ابن سینا را به جهت برخی
از آراء علمی تکفیر کرده اساات ،یاروا م داند (دشااتکی )533 -532 :5 ،5831 ،غییث
الدین در عمل به این توصننیه ،خودش پیشننگیم بوده و بی ایسکه در بسننییری از موارد
مستقد آراء غزال ا ننت ،ول بی این حیل در کمیل تواضننع و ادب از وی بی عسوان «حج
اال الم و إمیم المسلمین» یید م کسد (دشتکی.)523 -522 :5 ،5831 ،
همچنین در دفاع از دیدگاه حکماء ،به چهار اشااکالی که متکلمین بر حکماء در
باب «یفی علم خداوید ساابحان به جزلیات»« ،قول به ایجاب که مسااتلزم یفی ِق َدم و
اراده اسات»« ،ایحصاار معلول اول در عق » و «دوام فیض که مستلزم قدیم بودن عالم
اسات» ،پاساخ داده و م گوید کساایی که حکمیء را به جهت یفی علم خداوید سبحان
به جزلیات تکفیر می کنند ،منظور حکمیء را یفهمیده اید؛ چراکه خود حکمیء به احاطه
علمی تاام واجب به همه حقایق خارجی و ذهنی و کلی و جزلی اعتراف کرده اید

(دشاتکی .)55 -51 :5 ،5831 ،همچنین به دفاع از دیدگاه عرفا پرداخته و گفته است:
آنچه محققین صننوفیه در بیب وحد گ تهاند ،غی از آن چیزی ا ننت که عیمه و
حشنننوینه توهم ک دهاند؛ چ اکه آنچه ایسین م گویند ،مخالف بدیهی عقلی اسااات
(دشتکی)835 :5839 ،
نتیجه

 /هادی صادقی -محمد
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غییثالدین دشننتک از متکلمین ب جسننته شننیع ا ننت وی تیلی ی متعددی در
علم کالم دارد که نشننیندهسده اهتمیم وی به معیرف اعتقیدی بوده و از علوم مختلف
عقل و نقل  ،ب ای ا ننتخ اج ،اثبی و تبیین معیرف اعتقیدی و دفیع از آنهی در مقیبل
شنبهی به ه م ب د اگ چه روش کالم او عقل  -فلسن ا نت ،ول در مسیئل که
نقل ،یگینه ط یق اثبی یی تبیین آنهی ننت و مسننیئل که از نقل در کسیر عقل م توان
به ه ب د ،از ادله نقل ا ننت یده م کسد و در صننور تعیرض ظیه ی ادله نقل بی ادله
عقل قطع  ،روش تأویل را ب م گزیسد ،ول از تأویال نیبجی احت از ک ده و آن را
ل معیرف دین دانسنننته و تی جیی که امکین دارد به ظواه نقل پییبسد ا نننت
ُمخ ّ
بسیب این ،م توان گفت :وی ب صنن اط اعتدال ح کت ک ده ا ننت و بی چسین روش
جیمع  ،در تبیین و تحکیم مسننیئل اعتقیدی و ت ویج و تقویت علم کالم نقش تعیین
کسسدهای داشته ا ت
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