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چکیده
میرزا محمد حسن یروانی معروف به مالّ میرزا ،از عالمان برجسته و نامدار قرن
یازدهم اسننک ه در عم گ ن نان ن حنناحر ن ر و اسر اسننک عمم الگ از جممه
عم می اسنک ه وی در آن تخصن دا نته و متساسنر با نیازهای عصر خ د به
تألیف و تحقیق در پیرام ن مسننا آ آن پرداخته اسننک محقق ننیروانی در زمره
متکممان عقآ نرا محسن می ن د ایشنان به تساسنر مسا آ ،به عم گ دیگری
چ ن مسطق ،فمسنهه ،معرفک ساسی ،قرآن و حدیث و تاریخ و تهسیر ،اح ل فقه،
ت جه دا ننته و در محاحث المی خ د ،م رد اسننتهاده قرار داده اسننک از دیگر
ویژنیهای بارز در روش المی محقق نننیروانی ،نقآ ن رات و دیدناههای فرق
المی دیگر ،بهخصن ا ناعره و معتهله و هم سی نقآ دیدناه حاحر ن ران
از مهسران و م رخان اسک
واژههای کلیدی :میرزا محمد حس ن
عقمی ،روش نقمی ،تأویآ

نیروانی ،روش ننساسننی المی ،روش
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 .1شخصیت و آثار

 .1-1شخصیت علمی
میرزا محمد بن حسننن شننیرنا (اردبیل 3041 ،9 :29 :؛ سنناحی :0 ،3090 :
 )351یی شننرنا (خوا سننیر 21 :7 ،3124 ،؛ امین )309 :2 ،3041 :یی شننیرنا
اصننانی (حکیم102 :0 ،3097 :؛ سنناحی  )351 :0 ،3090 :معرنف به مال میرزا ،در
شننیرنا خراسننی یی وشننرنا جمنور آذربییجی که قاالا جزن ایرا بود ،متولد شنند
(خوا سیر 21 :7 ،3124 :؛ امین301 :2 ،3041 :؛ ساحی .)351 :0 ،3090 :
یس ن  ،امی در سننی  3420یی 3422ق در اصننانی دار
تیریخ نالدت ان مش ن
فی را نداع گا ن پیکر مطنرش پس از ا تقی به مشنند مقدس در سنردا مدرسننه
میرزا جعار دفن شد (خوا سیر 3124 ،7 :25 :؛ امین ،3041 :ج.)301 :2
عمده تحصنیالت مال میرزا شنیرنا در اصنانی بوده اس  .ایشی دامید ن شیگرد
آخو د مال محمد تق مجلسن بود ن از ایشنی اجیزه قل رنای داش  .از اسیتید دیگر
ان ،آقی حسنین خوا سیر  ،معرنف به محقق خوا سیر اس (آزاد کشمیر :3 ،3107 :
939؛ موسو شات 331 :3014 :؛ امین .)309 :2 ،3041 :ان مورد عنیی ن توجه شیه
سنلیمی صناو بود ن به درخواسن شنیه سلیمی  ،برا تصد امور دین از جف به
اصانی آمده ن در آ جی رحل اقیم گزید (خوا سیر .)20 :7 ،3124 :
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مال میرزا محمد بن حسننن در علوم م تلف عقل ن قل چو کالم ،فلسنناه،
منطق ،رییضننییت ،اصننو فقه ،طایعییت ،جوم ،فقه ،حدیث ،تیریخ ن تاسننیر دارا اثر
بوده اسنن  .برخ از این آثیر به صننورت کتی  ،برخ رسننیله ن برخ هم به صننورت
حیشننیه بر کتی هی دیگر علمی اس ن  .سننخ خط برخ از این آثیر موجود اس ن  .از
نیژگ هی بیرز شننیرنا منیرت در فن منیظره ن جد اس ن (خوا سننیر :7 ،3124 :
.)21
در کتی هی تراجم ن شننر حی علمیء ،توصننیایت دربیره شنن صننی علم
شیرنا بیی شده که حیک از جییگیه رفیع علم این ش صی ممتیز اس ؛ همچو :
عالمه ،محقق ،مدقق ،رضنن  ،زک  ،فیضننل ،کیمل ،متاحر در تمیم علوم ،دقیق الاطنه،

کثیرالحاظ (اردبیل 29 :9،3041 :؛ میمقی  :ب تی .)341: 1 ،اردبیل در ش ن ن جییگیه
ایشی م ویسد :جالل قدر ن عظم ن بلند رتاه ن تاحر ن کثرت حاظ ن دق ظر
ن درسننت رأ ن دیدگیه ان مشنننورتر از این اسنن که در قیلب عایرت بیی گردد
(اردبیل  .)29 :9 ،3041 :از محمد بن حسننن شننیرنا بی عنینین چو پیشننوا
محققی  ،سننلطی الحکمیء ن المتکلمین یز یید شننده اسنن (اردبیل 29 :9 ،3041 :؛
میمقی  ،ب تی 341 :1؛ امین.)309 :2 ،3041 ،

 .1-2آثار علمی
در کتی هی تراجم ن کتیبشنننیس ن از شننیرنا آثیر متعدد در علوم م تلف به
ثا رسننیده که سننخ خط برخ از این آثیر در کتیب ی ه مجلس شننورا اسننالم ن
برخ دیگر از کتیب ی ههی موجود اس ن  .آثیر علم ایشننی را در دن ب ش کالم ن غیر
کالم به این شر اس :
 .1-2-1آثار غیرکالمی

محقق شننیرنا آثیر متعدد در فقه داشننته اس ن که عایرتا د از« :حیشننیه بر
شننرایع االسننالم محقق حل »1؛ «مسننقطیت قضننی ن میز جمیع » (اردبیل :9 ،3041 :
29؛ بحرالعلوم997 :1 ،3111 :؛ خوا سننیر  3124 :ق21 :7 ،؛ سنناحی :0 ،3090 :
« ،)357حیشنیه بر مسیلک» (امین309 :2 ،3041 :؛ آقی بزرگ تنرا )322 :1 ،3041 :
که ممکن اسن مراد از عنوا مسیلک ،مسیلک االفنیم ال تنقیح شرایع االسالم ،ت لیف
شنننید ثی ن یی مسننیلک االفنیم ال آییت االحکیم ،ت لیف جواد بن سننعد بن جواد
کیظم معرنف به فیضنل جواد بیشد (همو177 :94 :؛ همو ،)170 ،رسیلها در «غسل

 .1بحراصعولم بشج ی ح شطططیش ،ای شطططرر بر شطططرایع ن م برده و عن ا ابی تا د حدود ده گزا بیت ذکر ماکند (بحراصعولم
.)222 1 ،3131
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از شنیگردا مارز ن بنیم میرزا شنیرنا که در کتی هی تراجم مورد اشیره قرار
گرفتها د ،م توا از :میرزا عاد لال بن عیس افند صیحب رییض العلمیء ،شیخ حسن
بالغ صنیحب تنقیح المقی  ،مول محمد اکمل بن صیلح بنانی پدر نحید بنانی ن
محمد صننیلح بن عاد الواسننع خیتو آبید یم برد (خوا سننیر 25 -20 :7 ،3124 :؛
امین301 -309 ،2 ،3041 :؛ ساحی .)357 :0 ،3090 :

641

ن میز بر می » ،رسنیلها در «مس له صید ن ذبیئح» به زبی فیرس « ،پنج هزار بی در
مسنیئل الشنکوک»« ،م تصر مسیئل الشکوک»« ،رسیلها در شر قو عالمه حل در
قواعند االحکیم في معرفۀ الحال ن الحرام» ذیل جمله «کل من علیه طنیرة ناجاة
ینوي الوجو » ،رسننیلها در شننر قو عالمه در قواعد ذیل جمله «ن لو اشننتر عاد
بجیریة» ،رسنیلها در «پیسنخ به سنوالت متارقه فقن »؛ سواالت دربیره زکیت غالت،
خمس ،ی نجه ،تقلید نفتو  ،حاوه ن مسنننیئل دیگر (بحرالعلوم997 :1 ،3111 :؛
خوا سیر  3124 :ق21 :7 ،؛ امین.)309 :2 ،3041 :
در زمینه علم اصنو یز م توا به آثیر چو « :حیشیه بر معیلم االصو » ،ت لیف
شنیخ حسن فرز د شنید ثی به زبی عرب « ،حیشیه بر معیلم االصو » به زبی فیرس ،
«حیشنیه بر شنر م تصنر االصننو » ،ت لیف قیضن عضنندالدین عادالرحمن بن احمد
ایج  ،ن اصیلۀ الارائۀ ،اشیره کرد (آقی بزرگ تنرا .)335 :9 :
در زمیسه حدیث به آساری چ ن :رسننالهای در تهسننیر روایک «م

مه أعمى» 1و

رسالهای در تهسیر حدیث «ستة أ یاء لیس لمعحاد فیها حسع» 2میت ان ا اره رد
در زمینه طایعییت ن جوم رسننیلها بی عنوا «کیئنیت الجو» گیشننته اسنن  .در
رییضنییت ن هندسنه رسیلها مشتمل بر هاده شکل از ایشی به ثا رسیده اس  .در
زمینه تیریخ به رسیلۀ «تحقیق دربیره ت لف از لشکر اسیمه» م توا اشیره کرد.
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آسار فمسهی محقق یروانی عحارتاند از:
«رسننیلة في تقریر شننانة المرکب» ،این رسننیله دربیره این شننانه اس ن که ا تایء
جزئ از مرکب ،مسنین بی ا تایء کل مرکب اسن  ،در تیجه الزم اس که قیض جزء
ن کل مسین بیشد (آقی بزرگ تنرا .)351 :33 ،3041 :
«حیشنیه بر شر حکمۀ العین» 3که س ههیی از آ درکتیب ی ه آقی بزرگ تنرا
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 .3ا طططل کتط م حكمطة اصعین ای ابل اصمعط صا یط ابل اصحآطططن موا بن ممر بن موا مو طا بش نه اصدین ،معروب بش دبیران
منچ ا ،مل طلب بش ک تْبا قزوینا اسطت .شطرور و حلاشا متعددی بر عن نلشتش شده است کش یكا ای م مترین شرور،

در سنیمرا ن کتیب ی ه سنید الشنندا در کربال ن کتیب ی ه آسنتی قدس رضو در مشند
موجود اسن  .اردبیل که معیصنر محقق شیرنا بوده اس در جیمع الرناة ن همچنین
بحر العلوم در الاوائد الرجیلیه ن خوا سننیر در رنضننیت الجنیت از این رسننیله محقق
شنیرنا تعایر به شنر برحکمۀ العین کردها د؛ بی این حی آقی بزرگ ،تعایر به حیشیه
بر شننر حکمة العین دارد (کیتا  ،میرک ب یر 30 ،33 ،5 :3151 :؛ اردبیل ،3041 :
29 :9؛ بحرالعلوم 3111 :ش997 :1 ،؛ خوا سننیر  3124 :ق21 :7 ،؛ آقی بزرگ تنرا :
.)09 :1 ،3041

رسننیلها دربیره «سننیلاۀ معدنلۀ ن موجاۀ معدنلۀ» ن حیشننیه بر شننر «مطیلع
األ وار» ،ت لیف محمود بن أب بکر األرمو ن همچنین «اختالف االذهی في الضننرنر
ن النظر » ،از آثیر محقق شننیرنا در علم منطق به شننمیر م رن د (بحرالعلوم3111 :
ش997 :1 ،؛ خوا سنننیر 20 :7 ،3124 :؛ امین309 :2 ،3041 :؛ آقی بزرگ تنرا :
.)09 :33 ،3041
 .1-2-2آثار کالمی

محقق شیرنا

آثیر متعدد در کالم دارد که عایرتا د از:

« .3-9-9-3اثایت الواجب» ،این رسننیله دربیره اثایت نجود خدا ،اوت ن امیم
اسن  .در برخ از منیبع رجیل هم عصر محقق شیرنا از این اثر بهعنوا «حیشیه بر
رسنیله اثایت الواجب فیضنل دنا » یید شده که در برخ از کتی هی رجیل دیگر یز
منعکس شننده اس ن  .بعض ن از منیبع ،دن اثر بی این عنوا به یم محقق شننیرنا ثا
کردها د؛ یک رسنیله «اثایت الواجب» ن دیگر «حیشیه بر اثایت الواجب فیضل دنا »
(اردبیل 29 :9 ،3041 :؛ منیمقی  :ب تی 341 :1؛ آقی بزرگ تنرا 347 :3 ،3041 :؛
شطططرر شطططمس اصطدین محمد بن مْب ر شططط ه گرو معروب بش میرر بَ
گهر است .مح ق شیروانا ح شیشای بر شرر میرک بَ ی نلشتش است.

 ،ای موم و حكم بش ن م اواخر قرن گاطططت
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«حیشننیة عل شننانۀ االسننتلزام» که در برخ از منیبع بی عنوا رسننیله «شننانة
االسنتلزام» از آ یید شنده اس  .آقی بزرگ در الذریعه ،بی عنوا «دفع شانة االستلزام»
از آ یم برده ن م ویسنند :سنن ها از آ در مجموعها به خط مؤلف در کتیب ی ه
آسنتی قدس رضنو موجود اسن (بحرالعلوم997 :1 ،3111 :؛ خوا سیر  3124 :ق،
21 :7؛ منیمقی  :ب تی 341 :1؛ امین309 :2 ،3041 :؛ آقی بزرگ تنرا :0 ،3041 :
.)914
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خوی 979 :31 ،3031 :؛ ساحی .)357 :0 ،3090 :
« .3-9-9-9حیشنیه برحیشنیه قدیم» از دیگر آثیر کالم محقق شننیرنا اسن .
حیشنیه قدیم از جال الدین دنا اس بر شر قوشج  ،ن شر قوشج یز در شر
«تجرید االعتقید» خواجه صنیرالدین طوسن گیشنته شنده اسن  .محقق شیرنا بر
حیشیه دنا که حیشیه بر شر قوشج اس  ،حیشیه زده اس .
« .3-9-9-1حیش نیه بر حیش نیه شننمس الدین خار » ،خار  ،بر شننر تجرید
قوشنج حیشنیها دارد که محقق شنیرنا بر آ  ،حیشیه زده اس  .سید بحر العلوم
در الاوائد الرجیلیۀ ،دن حیشننیه بر خار  ،برا محقق شننیرنا ذکر م کند (اردبیل :
29 :9 ،3041؛ بحر العلوم 3111 :ش997 :1 ،؛ خوا سننیر  3124 :ق21 :7 ،؛ میمقی :
ب تی 341 :1؛ امین309 :2 ،3041 :؛ ساحی .)357 :0 ،3090 :
«.3-9-9-0مسننیلۀ في االختییر» رسننیلها در موضننوع جار ن اختییر اس ن (بحر
العلوم 3111 :ش997 :1 ،؛ خوا سننیر  3124 :ق20 :7 ،؛ امین309 :2 ،3041 :؛ آقی
بزرگ تنرا 09 :33 ،3041 :؛ ساحی .)357 :0 ،3090 :
 .3-9-9-5رسننیلها در «معنی بداء» به زبی فیرس ن به رشننته تحریر در آنرده
اسن که تحقیق اسن دربیره حقیق ن معنی بداء (بحر العلوم 3111 :ش997 :1 ،؛
خوا سننیر  3124 :ق21 :7 ،؛ آقی بزرگ تنرا 51 :1 ،3041 :؛ سنناحی :0 ،3090 :
.)357
 .3-9-9-1رسننیلها در «توحید ن اوت ن امیم » که به زبی فیرسنن اسنن
(خوا سیر  3124 :ق21 :7 ،؛ امین309 :2 ،3041 :؛ ساحی .)357 :0 ،3090 :
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 .3-9-9-7رسنننیلنها در «احایط ن تکایر» (بحر العلوم 3111 :ش997 :1 ،؛
خوا سیر  3124 :ق20 :7 ،؛ امین309 :2 ،3041 :؛ ساحی .)357 :0 ،3090 :
 .3-9-9-0رسننیلها در اثایت عصننم اهل بی  بی اسننتنید به آییت از سننوره
ا سننی (بحر العلوم997 :1 ،3111 :؛ خوا سننیر  3124 :ق21 :7 ،؛ امین:2 ،3041 :
309؛ ساحی .)357 :0 ،3090 :
 .3-9-9-2رسنننیلها در «صننندق کالم لال» (بحر العلوم 3111 :ش997 :1 ،؛
خوا سیر  3124 :ق21 :7 ،؛ امین.)309 :2 ،3041 :

روش تألیفی و تدوینی محقق شیروانی

آثیر کالم محقق شنیرنا  ،به آثیر متن ن شرح یی حیشیها تقسیم م شود .بی
توجه به اینکه منمترین دغدغه ایشننی  ،پیسننخ به سننؤاالت ن شننانیت عصننر خود بوده
اسن  ،ت لیایت ن رسننیلههی ایشننی یز بر محور تایین یی پیسننخ به یک یی چند مسن له
کالم مورد ابتال آ زمی اسنن  .به همین جن در آثیر کالم محقق شننیرنا ،
تایین ن بررس یک دنره کیمل اعتقید –از مادء تی معید -به چشم م خورد.

رسنیله «اثایت ناجب» مو ها از این ت لیایت اس  .محقق شیرنا در این رسیله
به اثایت ناجب ،اوت ا اسننالم ن امیم امیمی اهل بی  م پردازد .در ابتدا
این رسننیله یید آنر م شننود که اثایت صننی ع ،احتییج به مقدمیت زیید دارد بلکه
هرکس ،بی ت مل ن تاکر در احواالت اس خود درک م کند که مدبر ن صننی ع خایر
دارد .ایشننی از رغا ن عزم بر فعل که به یگیه تغییر م کند ن همچنین از حیالت
دیگر چو ترس ،غم ن شنید ن ...در اثایت صی ع استایده کرده ن م گوید بی ت مل در
این حیالت متوجه م شننویم که عنی تدبیر در این حیالت به دس ن دیگر اس ن ن
ا سنی در این حیالت استقال دارد ،در ادامه بی توجه به حیالت اسی ن بد  ،انصیف
علم ،حکم ن قدرت را اثایت م کند .ن در این رسننیله برا اثایت ناجب الوجود از
آییت ا اسنن ن آفیق که آ هی را به برهی امکی ن نجو منتن م سننیزد ،اسننتایده
م کند (شیرنا  ،س ه .)340 -340 :30142
محقق شنیرنا پس از اثایت ناجب ،بی اشیره به معجزات ن خوارق عیدت ،به اثایت
اوت ا خیتم پرداخته ن در ادامه اشنیره م کند؛ دالیل بسییر بر امیم عموم
ائمه ن یز دالیل بر امیم هر یک از ایشننی نجود دارد؛ از جمله آ دالیل عیم،
حدیث ثقلین اس که در کتب موافق ن م یلف قل شده اس (همو.)330 -340 :
رنش ت لیا ن تدنین محقق شنیرنا در رسیله «بداء» در مقییسه بی رسیله اثایت
ناجب متاینت اسن  .ایشننی در این رسننیله ،ابتدا به دیدگیه صننحیح معنی بداء دربیره
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محقق شنیرنا در تایین مسیئل کالم  ،بهتنیسب مسیئل ن اغراض مورد ظر ،از
شننیوههی متاینت ت لیا ن تدنین بنره جسننته اسنن  .در برخ از مسننیئل بی بیی
مقدمها م تصننر ،بدن اینکه اقوا ن ظرات دیگر را مورد بررس ن یی قد قرار دهد،
به اصل بحث ن اثایت مس له مورد ظر م پردازد ،هدف اصل ن در این گو ه ت لیایت،
آشنی سیختن م یطای بی دیدگیه صحیح بی رعیی اختصیر اس .
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خدان د اشنیره م کند ،سنسس به قد ن بررس دیدگیه یصوا در این دربیره م پردازد.
ن در ادامه بی توجه به معنی صننحیح بداء ،دربیره خدان د ،به مصننیدیق متعدد از آ
اشننیره م کند .محقق شننیرنا سننا به ارتایط مایحث ن ت ثیر آ هی بر همدیگر یز
توجه دارد ،بر این اسننیس ،در این رسننیله ،پس از بررسن معنی صننحیح بداء ،به رابطه
علم الن ن بداء ن سننیزگیر آ دن پرداخته اسنن  .بی توجه به اهمی ن قش تربیت
مسننیئل اعتقید در منظر محقق شننیرنا  ،ن در پییی این رسننیله ،به آثیر سننیز ده ن
تربیت بداء م پردازد (شیرنا  ،س ه .)391 -330 :30142
از آثیر شنرح محقق شیرنا م توا به رسیلۀ شر ن تحلیل رنای « ِستَّة وأشي وی ویء
لوی وس لِل ِيعا ِ
ینی صنن ينع ال ويم يع ِرفوة ون ال ويج ينل ون ال ِّر وضننی ون اليغ ووضننب ون ال َّن يوم ون ال ويیقوظو ة» از امیم
ید ِف و
ي
و
صننیدق( کلین  )310 :3 ،3047 ،اشننیره کرد (شننیرنا  ،سنن ه -900 :940039
.)921
حیشننیه بر «تجرید االعتقید» خواجه صننیرالدین طوس ن  ،از آثیر منم حیشننیها
محقق شنیرنا به شنمیر م رند .این حیشنیه از صنا کالم (مربوط به فصل دنم ،از
مقصنند سننوم کتی تجرید االعتقید) ،آغیز ن به بحث جار ن اختییر در فعل بندگی ختم
م شنود .محقق شنیرنا در این حیشنیه پس از تایین قو مصننف ،به تاصیل کیت
تکمیل ن ا تقید خود را بیی م کند (شیرنا  ،س ه .)24135
کارکرد علوم مختلف در روش کالمی محقق شیروانی
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همی گو ه که در معرف شن صنی محقق شنیرنا بیی گردید ،ایشی در علوم
م تلف عقل ن قل تاحر داشنته اسن  .اکنو س ن در این بیره اس که ن چگو ه
ن چه ا دازه از این علوم در مایحث کالم خود بنره گرفته اسنن  .برا این منظور،
علوم که ن در آ هی تاحر ن ت صنن داشننته اسنن را به دن دسننته عقل ن قل
تقسیم م کنیم:

الف) علوم عقلی
 .1منطق

کیربرد منطق در علوم بهنیژه علوم عقل  ،به علم کالم اختصیص دارد ن کیربرد آ
در علم کالم یز به متکلم خیصننن اختصنننیص دارد ،زیرا علم منطق قواعد تاکر ن

اسنتدال درسن را م آموزد که در هر علم ن استدال الزم اس  .امی دن مطلب در این
بیره درخور توجه اس ن ن ممکن اس ن رنش متکلمی دربیره آ متاینت بیشنند .یک
پرداختن به مایحث منطق در خال مایحث کالم  ،ن دیگر رنش نیژها که در
استایده از منطق به کیر بردها د.

تاحر ن در فن منیظره ن جد (خوا سننیر  )21 :7 ،3124 :ن همچنین اسننتایده
از ا واع رنشهی منطق در اسننتدال هی م تلف کالم  ،خود گویی بنره گیر ن
از دا ش منطق ،در مایحث کالم اسن  .ایشنی در استدال هی کالم خود بیشتر از
قییس اقترا (شننیرنا  ،سن ه 17 -11 :11170؛  )79 :24135ن قییس اسننتثنیئ -
متصل ن مناصل -استایده م کند.
به عنوا مو ه در رسننیله احایط ن تکایر م گوید« :إ می یسننقط العقی عند التوبۀ
بعاو لال عز نجل ال بکثرۀ الثوا  ،فلو لم یسننتحق التیئب ثوابی عل توبته لکی عقیبه
یسنقط بیلتوبۀ ن إذا اسنتحق الثوا علینی کی استحقیقه مقیر ی لسقوط العقی من دن
مدخلیۀ األن في الثی » (اردبیل 22 :2 ،3041 :؛ میمقی  ،ب تی.)341 :1 ،
محقق شنیرنا از برهی یز زیید استایده م کند .به عنوا مو ه در ا ترکیب،
در قیلب قییس اسنننتثنیئ م گوید« :إذا کی الواجب مرکای أ ترکیب کی  ،فإمی أ
یکو کل من الجزئین ناجب الوجود أن ال یکو  ،ن الثی بیطل؛ أل الممکن ال یمکن
أ یکو جزء الواجنب ن مقوم له ،ن عل األن یکو في الوجود ناجای  ،ن قد تقرر
بطال ه» ،ن در ادامه به تاصنیل نجه بطال را تشریح م کند (شیرنا  :س ه :24135
.)01 ،75 ،10 ،10 ،97 ،95
ایشننی در موارد یز از جد اسننتایده م کند؛ به عنوا مثی ایشننی در ا
شنننریک ،ا رؤی  ،عالنه بر برهی از جد یز بنره گرفته ن در آ از مقاوالت،
مسلمیت ن مشنورات استایده کرده اس (همی  94 :ن .)95

روش شناسی کالمی محمد بن حسن شیروانی  /رس ل عمیهمانی -عحدالرحیم سمیمانی بهحهانی 

از بی مثی  ،آیی متکلم بیشنننتر از قییسننن اقترا اسنننتایده کرده یی از قییس
اسنتثنیی ؟ از اسنتقراء ن تمثیل چه ا دازه بنره گرفته اسن ؟ اسنتدال هی ان مایشر
اس ن یی غیر مایشننر ؟ جییگیه برهی  ،جد ن خطیبه در مایحث ان چگو ه اس ن ؟ ن...
محقق شننیرنا متکلم زبردسننت اس ن که در منطق صننیحب ظر بوده ن در مایحث
کالم خود بهخوب از این دا ش بنره برده اس .
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 .2معرفت شناسی

در گذشنته مایحث معرف شنیس بهصورت علم مجزا ن مدن مطر اود ،امی در
عین حی علمیء به منیسا به مایحث از مایحث معرف شنیس پرداختها د.
در منیبع تراجم ن کتیبشنننیسن  ،تحقیق مسننتقل از محقق شننیرنا تح عنوا
«اختالف االذهی في الضرنر ن النظر » ،به ثا رسیده اس که امرنزه ذیل مایحث
معرف شننیسن قرار م گیرد (بحرالعلوم997 :1 ،3111 :؛ خوا سیر 20 :7 ،3124 :؛
امین309 :2 ،3041 :؛ آقی بزرگ تنرا  .)09 :33 ،3041 :محقق شننیرنا در امتنیع
کذ از جی ب خدان د ،سن ن از امکی تحصنیل یقین در این مسن له ن عدم زنا آ بی
تشکیک مشککی به میی آنرده اس ن در ادامه ،امکی کذ از جی ب خدان د را جنل
مرکب ن بداه امتنیع آ  ،از جی ب خدان د را مطر کرده اسنن (شننیرنا  ،سنن ه
 .)5 :24135این بیی یت ،شنی گر توجه محقق شیرنا به مایحث معرف شنیس بوده
اسنن امی در عین حی بی تتاع صننورت گرفته در آثیر موجود محقق شننیرنا  ،طر
مسنننتقل مایحث می ند امکی معرف  ،تحصنننیل یقین ،قد ن بررسننن شنننانیت
سوفسطیئیی ن مسیئل از این قایل ،ییف شد.
 .3فلسفه
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محقق شننیرنا در فلسنناه یز تاحر ن ت صن داشننته ن دارا آثیر مسننتقل در
فلسناه اسن « .پیسخ به شانه استلزام»« ،حیشیه بر شر جدید قوشج » که مشتمل
بر مایحث نجود ن عدم ،میهی ن لواحق آ ن عل ن معلو م بیشنند« ،حیشننیه بر
حیشننیه خار » که مربوط به مایحث جواهر ن اعراض اس ن  ،ن همچنین «حیشننیه بر
شر حکمۀ العین» از جمله آثیر فلسا محقق شیرنا محسو م گردد.
محقق شنننیرنا در برخ از مایحث کالم  ،از قواعد ن مایهیم فلسنننا بنره
م گیرد .بهعنوا مو ه ،پس از اسننتایده از آییت آفیق ن ا اس ن در اثایت نجود خدا،
بحث را به برهی امکی نجو کشنی ده ن معتقد اس در اثایت نجود خدا ،استدال به
واهد برد (؟؟).
آییت آفیق ن ا اسنن بدن تکیه بر برهی امکی نجو راه بهجیی
این مطلب شننی گر رنیکرد فلسننا ان در علم کالم اس ن  ،مایهیم فلسننا می ند میده،
صننورت ،جوهر ،عرض ،ناجب بیلذات ،ممکن بیلذات ،ممتنع بیلذات ن ...یز در آثیر ن
کیربرد گسننترده دارد (شننیرنا  ،سنن ه ،15 ،97 ،95 ،93 ،30 -39 ،1 -5 :24135
55 -50؛ همو ،س ه .)340 -340 :30142

 .4علوم طبیعی

علوم طایع  ،علوم اسنن ماتن بر حس ن تجربه که در آ هی از عقل تجرب
اسنتایده م شنود؛ بر خالف علوم عقل محض؛ می ند منطق ن فلساه که حس ن تجربه
در آ دخیلت دارد .محقق شننیرنا در علوم طایع یز دارا ت لیف مسننتقل به یم
«رسننیلها در کیئنیت جو» اس ن که حیک از تاحر ن ت ص ن ان در این علوم اس ن .
ایشنی در این رسیله به بررس طاقیت هوا ن خیک ،ساب پدید آمد ابر ن بید ن بیرا ن
امثی آ ن برق ن صنیعقه ،اثایت تغییر عنیصنر ن ا قال بعضن از عنیصر به بعض دیگر
پرداخته ن سنناب پیدایش قوس ر گین ن هیله (ر گین کمی ) را مورد بررسنن قرار
م دهد.

 .5اصول فقه1

بی توجه به اینکه یک از منیبع منم معرفت در ب ش کالم قل  ،کتی ن سننن
اسنن ن از طرف  ،برا فنم مدالیل ن مایهیم آییت ن رناییت ،به قواعد اصننو فقه ،در
مایحث الایظ ییز اس  ،آگیه از این قواعد برا متکلمی ضرنرت دارد.
محقق شننیرنا عالنه بر آثیر مسننتقل در علم اصننو چو «حیشننیه بر معیلم
االصنو » ،در برخ از مایحث کالم یز از علم اصو استایده م کند .بهعنوا مو ه؛
ایشنی بی توجه به اسنتنایط عصنم اهل بی  از آییت  39 -5سوره ا سی  ،در بیره
ذین ی یلِاو و وع ين وأ يمر ِِه وأ ي تصنیاون يم ِفتي ونة وأ ين یصیاون يم وعذا وألیم ( ور:
آیه  ...وفل ويی يح وذ ِر الَّ و
 )11م گوید :مراد از این آیه ،تحذیر ن ت ویف م یلای «امر» اسننن  ،اگر آیه حذر

 .1اکثر مْب حث و قلامد مو ا طل ف ش ،مْبتنا بر سطیره م ال و ف مرفا و م الیا اسطت .ای این و ماتلان ا ل ف ش ا
د یمره مولم م وا قرا داد .اصْبتش م صلد ای م ل –رن ن کش اش ه شد -م ل مرفا است نش م ل فوآفا ی تهربا.
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محقق شنیرنا دربیره عل پیدایش زلزله ن چشننمههی آ یز تحقیقیت خود را
ارائه ن در پییی بحث تح عنوا تذ یب آنردها د که به سنناب حدنث ذنات ن اعمده ن
شاه آ پرداخته اس (شیرنا  ،س ه  .)11000از جمله مایحث که محقق شیرنا
در علم کالم ،از علوم طایع اسننتایده م کند ،ماحث اثایت خدان د اس ن  .ایشننی در
صنغرا اثایت ناجب ،از طایعییت ن حیالت اس؛ مثل آرامش ن سنکینه ،غم ن شننید ،
ترس ن -...که خیرج از اختییر ا سننی بوده ن بیی گر آ اسنن که عنی تدبیر ا سننی
بهدس دیگر اس  -استایده م کند (شیرنا  ،س ه .)30 :72490
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شنیمل معصنومی یز بیشد لغو ن عاث خواهد بود ،چرا که ایشی بی توجه به آییت مورد
اشننیره در سننوره ا سننی  ،در امن نقییه الن هسننتند .از طرف دیگر اگر بگوییم که آیه
مجیزاا ایشننی را هم شننیمل اسن  ،این خالف اصننل -اصننیلۀ الحقیقۀ -ن دالل «امر» بر
نجو اسن که اکثر علمی اصنو بدا قیئل هستند؛ بنیبراین بی توجه به دالل «امر»
بر نجو حذر ن همچنین نقییه اهلبی  از شننر عذا قییم  ،آیه حذر ،ت صننی
خورده ن شیمل اهل بی  م بیشد (شیرنا  ،س ه .)35 -30 :72492
بی توجه به حجی ظواهر که از مایحث الایظ در علم اصنو اس  ،محقق شیرنا
در موارد  ،به ظواهر آییت ن رناییت اسنننتنید م کند ن پذیرش یی عدم پذیرش یک
دیدگیه را منوط به م یلا یی عدم م یلا بی ظواهر م دا د .بهعنوا مو ه؛ ایشننی
دیدگیه ابوهیشننم دربیره یک از معی احایط را به جن عدم م یلا بی ظواهر آییت ن
رناییت ،قیبل قاو م دا د (شنننیرنا  ،سننن ه  .)10 :11170مو ه دیگر از مایحث
اصنول ایشنی  ،بررس دالل ن عدم دالل اسم موصو «می» در آیه « :ون لال خو لوقوک يم ون
می تو يع وملو و » (صننیفیت )21 :بر عمومی یی عدم عمومی آ در ارتایط بی افعی اختییر
ا سی اس (شیرنا  ،س ه .)331 :24135

ب) علوم نقلی
 .1ادبیات
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محقق شنیرنا در ضمن مایحث کالم خود ،به منیسا  ،به مایحث ادب ؛ چو
بررس ن معی ناژگی  ،بررس ن سننیختیر کلمیت از منظر علم صننرف ن همچنین قش
کلمیت به لحیظ حو  ،ن در موارد به مایحث معی ن بیی پرداخته اسنن که به
مو ههیی اشیره م شود:
در رسنننیله «بداء» ابتدا معنی لغو آ را بیی م کند ن آ را دربیره خدان د
مردند دا سته ن چنین م ویسد« :بداء بهحسب لغ عر یعن آدم عزیمت داشته
بیشند ن اغراض ن مصنیلح چند منظور ان بوده بیشد ن بعد از آ معلوم ن م یل ان شود
که آ مصیلح منیسب حی ان یس یی اینکه مطیلب دیگر معیرض انس  ،ن آ مطیلب،
رجحی بر مصننیلح انل دارد که انالا منظور ان بوده ،بنیبراین از آ عزیم ان منصننرف
شننود ن بیزگش ن کند ن از آ رأ برگردد» (شننیرنا  ،سن ه .)335 -330 :30142
ایشننی این معنی از بداء را دربیره خدان د عقالا ن شننرعیا مردند دا سننته ن منیف بی علم

ازل الن م دا د .ن در یک رسنیلۀ بسییر م تصر ،به بررس معنی لغو ناژگی می ند
میئده ،قد  ،بئر ،حدیقه ،کوز ن عنن پرداخته اس (شیرنا  ،س ه .)1 :72492

 .2حدیث شناسی

محقق شننیرنا در مایحث کالم مرتاط بی قل ،از مایحث ن اصننطالحیت علم
الحدیث استایده م کند ن در ضمن مایحث قل  ،درجه اعتایر احیدیث را بررس کرده
ن بر اسیس اعتایر احیدیث ،مطلا را اثایت یی رد م کند .بهعنوا مثی ؛ ایشی در بحث
موافیت ن ثوا بر طیعیت ن ایمی  ،منیفیت برخ از معیصنن بی ایمی را به جن خار
ناحد بود آ نی ،قاو م کند (شننیرنا  ،سنن ه  .)10 :11170در اثایت امیم بی
بررسن حدیث ثقلین از منظر شیعه ن اهل سن ن بی استنید به تواترآ  ،امیم ائمه
را اثایت م کند (شننیرنا  ،س ن ه  )342 :30142ن در معنی «تقدیر ن مشننی » ،به
اخایر متواتر استنید کرده ن آ نی را معنی م کند (شیرنا  ،س ه .)391 :24135
محقق شنیرنا در رسیله مستقل  ،به تحلیل رنای ِ « :ستَّة وأشي ییء لوی وس لِلي ِعا ِ
ینی
ید ِف و
و و ي
و
صن ينع ال ويم يع ِرفوة ون ال ويج ينل ون ال ِّر وضنی ون اليغ ووضنب ون ال َّن يوم ون ال ويیقوظو ة» از امیم صننیدق( کلین ،
محمد بن یعقو  )310 :3 ،3047 :م پردازد .ن عدم اختییر ا سننی در موارد مذکور
را از منظر کالم تایین کرده ن معنی معقول از آ ارائه م کند (شننیرنا  ،سنن ه
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محقق شنیرنا  ،در حیشنیه خود بر کتی «تجرید االعتقید» دربیره نجه عدم ذکر
موصنوف  -لال -در عایرت مصننف ،بحث ادب مطر کرده ن م ویسد :شیید عدم ذکر
موصننوف به این جن بیشنند که  -همی طور که بعداا بحث خواهد شنند -صننایت الن
عین ذات ان م بیشننند ،ن این ،وع براع اسننتنال اسنن  .در ادامه به بررسنن ناژه
توحید پرداخته اسن  .ن در ادامه بحث استغراق ن معی آ را بیی م کند تی رنشن
کند صنلوات ،بر فرد فرد اهل بی  مراد اس یی مجموع ایشی  .همچنین به تنیسب،
مسننیئل مطر کرده ن توضننیحیت دربیره اسننم تاضننیل ن معنی آ بیی م کند
(شیرنا  ،س ه .)0 -7 :19113
الس ِ
ك ِقايلو اة
ك ِفي َّ
میء وفلون وولِّ وی َّن و
ب ون يج ِن و
ایشنی در مس له رنی  ،ذیل آیه :ق يود ور توقولُّ و
ك شو طي ور ال ويمس ِج ِد ال ويح ِ
رام( ...بقره )300 :مایحث ادب می ند حقیق ن
تو يرضنیهی ف ووو ِّ ون يج ون و
ي
مجیز ،حصنر ،حذف یی عدم حذف مضیف ن مطیلا از این قایل را مطر ن بررس کرده
اس (شیرنا  ،س ه .)11 -19 :24135
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3.)921 -900 :940039
 .3تاریخ

گزارشهی تیری در برخ از مسننیئل کالم  ،راهگشننی ن تعیین کننده اسن ؛ از
بی مثی دربیره پیشنینه دیندار بشر ن اعتقید به نجود آفریدگیر ،در بی اوت خیصه
(شنننیوههنی احتجنیج پییمارا بی مردم ن معجزات پییمارا ) ن در مسننن له امیم ،
گزارشهی تیری آموز ده ن راهگشننیسنن  ،ن متکلمی اسننالم از این گزارشهی
استایده کردها د.
محقق شننیرنا یز از این مطلب بنره گرفته اسنن  .مو ها از آ مربوط به
معجزات پییمار اکرم اسن (شنیرنا  ،سن ه  .)70032مو ه دیگر ،دربیره سسیه
اسنیمه اس که پییمار اکرم در رنزهی پییی عمر مایرک خود ،آ را تشکیل داد
ن اسننیمه را به فرمی ده آ برگزید ن همگی – غیر از عل (علیهالسننالم) -را به ملحق
شنند به سننسیه مکلف کرد ،امی برخ از صننحیبه می ند ابوبکر ن عمر از این دسننتور
پییمار ت لف کرد د .محقق شنیرنا این جریی را بررسن کرده اس (شیرنا ،
سنن ه  .)70032بی نجود توجه محقق شننیرنا به گزارشهی تیری در ضننمن
مایحث کالم  ،ایشی جز چند مورد محدند ،از تیریخ بنره گرفته اس .
جایگاه عقل در روش کالمی محقق شیروانی
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مسننیئل علم کالم از حیث عقل یی قل بود  ،به سننه دسننته تقسننیم م گرد د:
دسنته ان ؛ مسیئل که قل نحیی بر عقل متوقف اس ن بدن اثایت عقل آ دسته
مسنننیئل ،قل نحیی قیبل اثایت یسننن ؛ می ند اثایت نجود خدان د ،علم ،قدرت ن
حکم خدان د .دسننته دنم؛ مسننیئل اسنن که جز از طریق قل نحیی  ،قیبل اثایت
یسن ؛ می ند تایصنیل مربوط به عیلم معید ن دسته سوم؛ مسیئل اس که از دن طریق
عقل ن قل م توا بر آ هی اسنتدال کرد؛ می ند اثایت یگی گ خدان د .اسنتنید به عقل
در این دسنته از مسیئل م توا د بیی گر جییگیه عقل یی قل در رنش کالم متکلم بیشد.
هرگیه رنیکرد ان در این مسننیئل صننرفیا بنرهگیر از تاکر عقل بیشنند ،رنش کالم ان
عقل اسن ن اگر بنرهگیر از قل بیشند رنش کالم ان قل اس ن اگر بهتنیسب هر
 . 1ب بر سططا ططل گرفتش د عث ملجلد مح ق شططیروانا ،شطط گد مْب حث حدیثا محدودی د عث کالما ایاطط ن
گآتی کش بش نملنشگ یا اش ه شد.

مس له از هر دن بنره بگیرد رنش کالم ان ترکیا ن تلایق (عقل  -قل ) اس .
محقق شنیرنا عالنه بر بنرهگیر از عقل در آ دسته از مسیئل کالم که قل
نحیی ماتن بر آ هی اسن  ،در مسیئل که بررس ن اثایت آ نی منحصر در استایده از
عقل یی قل یسن یز از تاکر عقل بنره برده اس  .از بی مثی صایت سلایه خدان د
می ند ا شننریک ،ا ترکیب ،ا ضنند ،ا حلو ن ا تحیز را ،که اثایت آ نی از
طریق قل یز ممکن اسنن  ،بی رنش عقل بررسنن کرده اسنن (شننیرنا  ،سنن ه
.)17 -0 :24135

مرحوم شننیرنا در برخ مسننیئل؛ می ند ا رؤی  ،بداء ،احایط ن تکایر ،رنش
تلایق (عقل  -قل ) در پیش گرفته اس ن (شننیرنا  ،س ن ه 340 -347 :30142؛
شنیرنا  .)0 :24135 ،در ا رؤی  ،ابتدا به رناییت فرانا از اهل (بی علینم السالم)
اشیره کرده ن سسس به رنش عقل  ،امکی رؤی را ا م کند.
ایشنی م ویسد« :رناییت فرانا از اهل بی طیهرین بر ا رؤی قل شده
اسن » .در ادامه ،به تاصنیل به چرای عدم امکی رؤی پرداخته اس که در ب ش از
آ چنین آمده اس ن « :رؤی حس ن ن بصننر در جیی اس ن که یک ش ن ء ،جن
مشن ص داشته بیشد امی از آ جی که خدان د جن دارد امکی رؤی یز منتا اس »
(شیرنا  ،س ه .)10 :24135
محقق شنیرنا  ،در مسن له بداء یز قل را بر عقل مقدم کرده اسن امی در بیشتر
مایحث تلایق ؛ از جمله مس له احایط ن تکایر ،عقل را مقدم بر قل م دارد (شیرنا ،
س ه .)71 -11 :11170

 .1اصْبتش د بحث مع د ،نلشطتشای ای مح ق شطیروانا د دسطت نیآطت ،ام د م دمۀ ح شیش بر تهرید ،بش و خلد د این
ملالع ،اش ه کرده است.
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محقق شنیرنا معتقد اسن اکثر احوا معید جز از طریق قل قیبل اثایت یس
ن عقل در تایصنیل معید استقال دارد ،هر چند عقل در اصل اثایت آ مستقل از قل
اسن ؛ بنیبراین رنش ایشننی در ماحث معید را م توا ترکیا از عقل ن قل دا س ن ؛
چرا که در اثایت اصنننل معید ،به رنش عقل عمل م کند امی در اثایت جزئییت آ
متوسل به قل م شود (شیرنا  ،س ه 3.)33 :19113
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جایگاه نقل وحیانی در روش کالمی محقق شیروانی

در رنش کالم محقق شنیرنا  ،در غیر از مسیئل مربوط به معید ن اوت ن امیم
خیصنه ،بنرهگیر از قل چشمگیر یس  .اثایت اوت پییمار اکرم از طریق اخایر
غیا آ حضننرت ،مو ها از کیربرد قل در رنش کالم ن م بیشنند؛ چنی که برا
اثایت امیم امیرالمؤمنین یز به آییت قرآ ن رناییت او اسننتدال کرده اسنن
(شننیرنا  ،سن ه 32 :72492؛ همو ،سن ه  .)340 :30142در مسن له « بداء» برا
تایین معنی درسن آ که توسنط ائمه اهل بی  بیی شنده اس  ،از رناییت بنره
گرفته اس (شیرنا  ،س ه .)330 :30142
ایشنی در مس له احایط ن تکایر ،رنش تلایق (عقل  -قل ) را به کیر برده اس
(شیرنا  ،س ه .)71 -11 :11170
حیصنل آ که رنیکرد اصل ن در مایحث کالم  ،عقل اس  ،امی در موارد لزنم ،از
ادله قل یز به درست بنره گرفته اس .
شیوه مواجهه محقق شیروانی با فرق و آراء کالمی

میرزا شننیرنا به آرا متکلمی ن فرقههی کالم آگیه کیمل داشننته ن به
منیسنننا هی م تلف به قل یی قد آ نی پرداخته اسننن  .در این میی  ،دیدگیههی
متکلمی معتزل ن اشعر جییگیه نیژها دارد.
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عدها از فالسناه ن متکلمی که ن آراء آ ی را قل ن بررس کرده اس عایرتند
از :حسنن بصنر  ،محمد بن شننی زهر (شیرنا  ،س ه  ،)333 :30142ابو عل ن
ابو هیشنم (شنیرنا  ،سن ه  ،)17 ،11170شنیخ اشنعر (شیرنا  ،س ه :24135
 ،)52قیض عادالجایر معتزل  ،سید مرتض (شیرنا  ،س ه  ،)91 :70492زم شر
(شنیرنا  ،سن ه  ،)39 :70492سید جرجی (شیرنا  ،س ه  ،)51 :39901محقق
طوسن  ،عالمه حل (شنیرنا  ،سن ه  11 :11170ن  ،)74بیضین (شیرنا  ،س ه
 ،)39 :70492عالمه شنیراز صنیحب شنر الم تصر (شیرنا  ،)09 ،24135 :عضد
الدین ایج  ،سننعد الدین تاتیزا (شننیرنا  ،سنن ه  37 ،31 :24135ن  ،)52قطب
الدین راز ن محقق دنا (شیرنا  ،س ه  51 :39901ن .)12
محقق شننیرنا در مواجنه بی آرا دیگر عیلمی  ،در موارد  ،ابتدا دیدگیه خود را
بیی کرده ن سننسس اقوال از علمی را به عنوا مؤید ،ذکر م کند ،ن یی اینکه پس از بیی

ظر خود ،اقوا م یلف را مطر ن به قد ن بررس ن آ نی م پردازد (شننیرنا  ،سنن ه
 .)90 -97 :24135در موارد یز ،ابتدا دیدگیه م یلف را بیی کرده ن به قد ن بررس
آ م پردازد ن در ادامه ،دیدگیه خود را بیی م کند (شننیرنا  ،س ن ه -11 :11170
.)10

نتیجه

بررسن آثیر ن ا دیشنههی محقق شیرنا حیک از این اس که ایشی سا به
مسنییل اعتقید اهتمیم نیژها داشنته اسن ن بی رصد شانیت ن مسییل عصر خود ،به
تایین اعتقیدات ن پیسنخ گوی ن دفع شنانیت پرداخته اسن  .رنش کالم ان ماتن بر
تاکر عقل بوده ن در موارد مقتضنن از ادله قل یز به یکوی بنره گرفته اسنن  .به
دلیل جییگیه برجسننته علم ن توا مند در منیظره ن اسننتدال  ،قش ارز دها در
تحکیم اعتقیدات شیعه ن توسعه ن ترنیج علم کالم ایای کرده اس .
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ایشنننی  ،از عنیلمنی شنننیعنه بی تجلیل ن تکریم یم م برد ،چنی که از خواجه
صنیرطوسن بی عنوا «محقق طوس » ن عالمه حل را بی عنوا «الشیر العالمۀ» یید
کرده اسن (شنیرنا  ،س ه  11 :11170ن  )74ن در مورد عیلمی اهل سن ن دیگر
فرق ن ادیی  ،بی رعیی اد  ،دیدگیه ن آرا آ ی را قل کرده ن ارزییب م کند؛ چنی که
از ف ر الدین راز بی عنوا «امیم راز » ن از عضننندالدین ایج بی عنوا «محقق
شننریف» یم م برد .در موارد یز برا تیکید ن مایلغه در یدرسننت دیدگیه  ،از
عایرت «من العجب» (شگا آنر اس ) استایده کرده اس ؛ چنی که در بیی یدرست
دیدگیه اشننیعره در رؤی بصننر خدان د ،همین تعایر را به کیر برده اس ن (شننیرنا ،
س ه .)04 -10 :24135
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مصحح :هیشم محدث ،تنرا  ،سیزمی تالیغیت اسالم  ،شرک چیپ ن شر بینالملل.

 .1آقیبزرگ تنرا  ،محمدحسن ،3041 ،الذریمة إلت اص نیف الشیمة ،بیرنت ،دار األضواء.

 .0اردبیل  ،محمند بن عل  ،3041 ،م ع الراا ا اااةمة اتبمماتم ن ا طر ال ر ا
األسن د ،بیرنت ،دار األضواء.
 .5امین ،محسن ،3041 ،أطی ن الشیمة ،لانی  ،بیرنت ،دار التعیرف للمطاوعیت.
 .6بحرالعلوم ،محمدمند بن مرتضنن  ،3161 ،رجی السننید بحر العلوم «الءمراف ب لفوائد
الر لیة» ،تنرا  ،مکتاة الصیدق.

 .1حکیم ،حسن عیس  ،3021 ،الءفصل ي ا ریخ النجف األبرف ،قم ،المکتاة الحیدریة.

 .3خوا سننیر  ،محمد بیقر بن زین العیبدین ،3124 ،راض م ا الجن ا ي أةواا الماء ف ا
الس داا ،تحقیق :اسد لال اسمیعیلیی  ،قم ،دهیقی .
 .2خوی  ،ابوالقیسم ،3031 ،عمجم ر ا الحدیث ا افصیل طتق ا الراا  ،ب ¬جی ،ب ی.
 .34زم شنننر  ،محمود بن عمر ،3041 :الکشمم ف طر ةق ئغ اواعا الان یل ا طیون
األق ایل ت ا وه الاأایل ،مصحح :مصطا حسین احمد ،بیرنت ،دار الکتی العرب .

 .33سناحی

تاریز  ،جعار  ،3020 ،عمجم طتق ا الءاکاءیر ،قم ،موسنسنه امیم صیدق

 .32سناحی

تاریز  ،جعار  ،3033 ،عوسموطۀ طتق ا الفقه ف ،قم ،موسننسننه امیم صیدق

(علیهالسالم).

سال بیسک و نهم ،ماره حند و

انهده
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(علیهالسالم).

 .31شنیرنا  ،محمد بن حسنن ،عجءوطه رسم ئل ،س ه شمیره  ، 66613تنرا  ،کتیب ی ه
مجلس شورا اسالم .
 .30شننیرنا  ،محمد بن حسننن ،سنن ه شننمیره  ،12422تنرا  ،کتیب ی ه مجلس شننورا
اسالم .
 .35شنیرنا  ،محمد بن حسن ،رسیله اسیمه ،س ه شمیره  ،13332تنرا  ،کتیب ی ه مجلس
شورا اسالم .
 .36شنیرنا  ،محمد بن حسنن ،عجءوطه رسم له¬ن ی عخااف ،سن ه شمیره ،30142
تنرا  ،کتیب ی ه مجلس شورا اسالم .

 .31شنیرنا  ،محمد بن حسنن ،ة بمیه بر الهی ا برح اجرید ،س ه شمیره ،24135

تنرا  ،کتیب ی ه مجلس شورا اسالم .

 .33شنیرنا  ،محمد بن حسنن ،ة بمیه بر عم لم اتصوا ،س ه شمیره  ،24356تنرا ،
کتیب ی ه مجلس شورا اسالم .

 .32شنیرنا  ،محمد بن حسن ،ة بیه بر ة بیه خفری بر برح قوبجت ،س ه شمیره
 ،32012تنرا  ،کتیب ی ه مجلس شورا اسالم .

 .24شنیرنا  ،محمد بن حسنن ،ة بمیه بر بمرح اجرید ،س ه شمیره  ،62163تنرا ،
کتیب ی ه مجلس شورا اسالم .

 .23شنیرنا  ،محمد بن حسننن ،عجءوطه رسم ئل ا عکاوب ا ،سن ه شننمیره ،243332
تنرا  ،کتیب ی ه مجلس شورا اسالم .

مجلس شورا اسالم .
 .21شننیرنا  ،محمد بن حسننن ،سنن ه شننمیره  ،66303تنرا  ،کتیب ی ه مجلس شننورا
اسالم .

 .20کیتا  ،عل ؛ الا یر  ،میرک ،3151 ،ةکءة المیر ا بمرةه ،مقدمه ن تصحیح :جعار
زاهد  ،مشند ،ا تشیرات دا شگیه فردنس .

 .25کلین  ،محمد بن یعقو بن اسننحیق ،3041 :الک ت ،تحقیق :عل اکار غایر ن محمد
آخو د  ،تنرا  ،دار الکتب اإلسالمیة.
ل
عادال ،ب تی ،انقیح الءق ا ي طام الر ا (رحل ) ،چیپ ان  ،ب ¬جی ،ب ی.
 .26میمقی ،

 .21موسو شات  ،محمدمند بن محمدعل  ،ب تی ،ارق ب ،تحقیق :مند بیقر سیی
محمود عمت  ،اصانی  ،کی و پژنهش.

ن
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 .22شنیرنا  ،محمد بن حسنن ،عجءوطه رسم ئل ،س ه شمیره  ،32206تنرا  ،کتیب ی ه
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