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چکیده
ش ه ید ثانی یکی از فق ای برجس ه ش ش هیعش اس ه و ی عال ه بر علم فقش ،در علم
کالم نیز صهاب نظر اسه و ات اام یژه شه ید ثانی بش مبابث ر ششناسی علم
کالم از یژگی تای بارز ایشها در عصر خود اس و ی در مبابث کالمی از ر ش
تلفیقی عقلی ،نقلی فطری اسهه فاده کرده اسهه و معرف فطری در نظر شهه ید
ثانی جایگاه یژهای داردو ی مع قد بش اسهه قالع عقد در معارا اع قادی بنیادین
اس  ،ترچند نقش معرف تای نقلی نیز در ر ش شناسی ا برجس ش اس و ش ید
ثهانی از مخهاففا بجی خبر ابد در مسهههاید اع قادی بوده در تعارض دفید
عقلی دفید مع بر نقلی بش تأ ید قاید اس و
واژههای کلیدی ک شه ه ید ثانی ،ر ش کالمی ،ر ش فطری ،ر ش عقلی ،ر ش
نقلیو

 .1دانشپژوه سطح  ، 4مؤسسه آموزش عالی امام صادق (مرکز تخصصی علم کالم).
 .2دانش آموخته سططح  ،4مؤسطسه آموزش عالی امام صادق  ،استادیار دانشگاه معارف
اسالمی ،گروه مبانی نظری اسالم.

شماره  ،105صفحه174 – 151 :

مقدمه
م کلاا در طوع تاریخ بیات فکری اسههالم دارای ر یکردتا ر شتای م فا تی در
اسهه نبا  ،تبیین ،اثبات دفاع از معارا اع قادی بوده در مسههاید اع قادی دیدگاهتای
مخ لفی را مطرح کرده انهدو ر یکردتا ر ش تای مخ لف در اسه ه نبا معارا اع قادی،
م م ترین خهاسه ه گاه تفا ت نظرات در این سهههنخ معارا بوده اسه ه و بر این اسههها ،
ر ش شهناسهی یم م کلم ،م مترین عنصر در شناخ منظومش فکری ا بش شاار می ر دو
ر ششههناسههی ،دانش شههناخ یشفرضتا (اعم از یشفرضتای معرف شههناخ ی،
تسه ی شهناخ ی ،انسا شناخ ی ووو) ،قواعد ،ابزارتا شیوه اس فاده از آن ا برای دس یابی
بش مقصههود اسه و ر ششههناسههی یم م کلم در معارا اع قادی ،ب رین راه برای کشههف
شه وانش تای ن ا نظرات شهناخ نووه اندیشش رزی ی در معارا اع قادی اس کش
می توانهد بهش ف م آثهار کالمی یهم م کلم کام شهههایانی کند ،زیرا بش این طریا قواعد،
ابزارتا چگونگی اسه فاده از ابزارتای علم توس ی کشف می شود می توا مسیری را
کش برای رسههید بش تدا خود طی کرده ،شههناخ و با درک این م م ،در این نوشهه ار،
ر ششهناسهی کالمی ش ید ثانی با تاکید بر مبابث معرف شناسی مورد توجش اقع شده
اس و
باید توجش داش کش برای کشف ر ششناسی یم م کلم د راه م صور اس :
راهکاول بیها ر ش شهههنهاسه هی کالمی مع بر توسه ه خود م کلمو این راه زمانی
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ثاربخش اسه کش خود م کلم بش مسهاید ر ش شهناسی توجش کافی داش ش باشد ر ش
اسه ه فهاده از ابزار معرفه را در علم کالم بیها کرده باشهههدر تر چند خود با انگیزه تای
مخ لف در سیره کالمیاش بش این مسافش فادار نباشدو
راهکدوم کشهف ر ش شهناسی یم م کلم از آثار کالمی یو با توجش بش اینکش ش ید
ثانی مبابث ر ش شههناسههی را بیا کرده اسهه ر تر د ر ش را می توا برای اصههطیاد
ر ششناسی کالمی ی بش کار بردو

 .1شخصیتشناسی و آثار شهید ثانی
زین افهدین بن نورافدین بن علی بن اباد بن مواد بن علی بن جااع افدین بن تقی
بن صهاف بن مشهرا افعاملی افشامی افطلوسی افجبعی معر ا بش ابن افواجة افنواریری
مشه ور بش شه ید ثانی طبا نقد ابن عودی در سهیزدتم شههواع سههاع  199هوق در جبع

 .1ابومنصطور ماا الدین حسطن ،معروف به صطاحم امعالم (معالمالدین و مالذ الاجتهدین) ،فرزند شهید ثانی و
سید محاد بن علی عاملی معروف به صاحم مدارک ،نوه دختری شهید ثانی هستند.
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فبنا م وفد شههد ر ز جاعش ماه رج سههاع  199طبا نقد نقد افرجاع ،یا سههاع 199
طبا نقد فرزندش شهیخ بسن (صاب معافم) بش ش ادت رسید (امین901 :7 ،9049 ،ر
خویی177 -179 :7 ،9094 ،ر سهههبوانی )940 :94 ،9091 ،شه ه ید ثانی با توجش بش
رؤیایی کش دیده بود شهه ادت خود را یش بینی کرده بود (امین)997 :7 ،9049 ،و در
اجداد ش ه ید ثانی تاچنین فرزندا نسههد ی 9از علاای بزرگ بودهاند ،فذا از خاندا
ی با عنوا «سلسلة افذت » یاد شده اس (تاا )900 ،و
شه ید ثانی برای کسه علم ،سهفرتایی بش میس ،کرک نوح ،دمشهها ،مصر ،بجاز،
عراق ،بی افاقد  ،بالد ر م قسهطنطنیش انجام داده اسه و ی در این سفرتا از موضر
اسه ادانی مانند علی بن عبدافعافی میسهی ،سهید بسن بن جعفر کرکی ،مواد بن مکی،
شهاسافدین مواد بن مکی دمشقی ب ره برده اس (ش ید ثانی111-199 :4 ،9049 ،ر
صههدر490 -494 ،9049 ،ر أمین991 -907 :7 ،9049 ،ر سههبوانی-940 :94 ،9091 ،
)949و ا شههاگردا بس هیاری را تربی ناود کش بسهین بن عبدافصههاد عاملی ،در ش هیخ
ب ایی از جالش آن اس (امین)990 :7 ،9049 ،و
شه ید ثانی اکثر علوم اسالمی از قبید نوو ،صرا ،بیا  ،منطا ،فغ  ،عر ض ،اصوع،
فقش ،تفسهیر ،علم افودیث ،رجاع ،تجوید ،اصهوع عقادد ،فلسفش ،تیئ  ،تندسش بساب
ووو را فراگرف ش بود ،ترچند شهخصی علای ی در علم فقش ظ ور بر ز داش ش مش ورتر
رسهادد ش ید ثانی ،فق ی اس و د ک اب معر ا ی در علم
اسه  ،از این ر اکثر ک
فقش ،یعنی «افر ضهة افب یة فی شهرح افلاعة افدمشقیة» «مسافم األف ام فی شرح شرادع
االسهههالم» از زمها ی تهاکنو مهدار تدریس در بوزه تای علایش ،مود رجوع علااء
مج دین مو ّ نظر موففا مصهنفا بوده اس و ا در کنار مقام علای از مقام معنوی
باالیی نیز برخوردار بوده اس (تاا )909 -900 ،و
شهه ید ثانی در شههرح باع خود ،بش توصههیالتش در علوم عقلی اشههاره میکندو در
کرک نوح ،قواعد افارام ابن میثم بورانی را نزد سههیدبسههن بن سههیدجعفر آموخ ش ،در
دمشهها نزد موقا فیلسههوا شههاسافدین مواد بن مکی قسهها ی از بکاةاإلشههراق
س ه ر ردی ،در مصههر نزد ش هیخ ش ه ابافدین اباد رملی شههافعی ش هیخ ناصههرافدین
افلقانی افاافکی علوم عقلی ،نزد شهیخ موسهن جرجانی شهرح تجرید مالعلی قوشجی با
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باشیش مالجالعافدین د انی را فراگرف ش اس (ش ید ثانی)197-190 :4 ،9049 ،و
ا در علوم مخ لف دارای آثار تأفیفات فرا انی اسه و در مجاوع  944اثر کش شههامد
ک  ،بواش هی رسههادد گوناگو میشههود برای ایشهها ذکر شههده اس ه (ش ه ید ثانی،
9041أ17-99 ،ر عههاملی11-19 :9 ،9119 ،ر أمین999-990 :7 ،9049 ،ر سهههبوههانی،
)947 :94 ،9091و در اینجا بش ذکر آثار کالمی شه ه ید ثانی بسهههنده می کنیم :رسهههافش
«االق صههاد اإلرشههاد ىفط طریا االج اد فی معرفة افابدأ افاعاد أبکام أفعاع افعباد»
(أمین999 :7 ،9049 ،ر ت رانی ،)497 :4 ،9041 ،رسهههافش «األسهههطنبوفیة فی افواجبات
افعینیة» (أمین :7 ،9049 ،ص999ر ت رانی ،)91 :4 ،9041 ،توقیا اإلسهههالم اإلیاا
افاسههای بوقادا اإلیاا یا اإلیاا اإلسههالم (تاا 991 :4 ،ر 019 :1ر )14 :7و ک اب
افبدایة فی سهبید اف دایش نیز بش نظر عالمش سهید موسن امین با توجش بش نام آ  ،در زمینش
عقادد نوش ش شده اس (امین)999 :7 ،9049 ،و

 .2روش تألیفی و تدوینی شهید ثانی در علم کالم:
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شه ید ثانی ک ابی مفصههد در علم کالم ندارد ،از این ر آراء ر ششههناسهی کالمی
شه ید ثانی را باید از رسهادلی کش از ی بش یادگار مانده ،جسه جو اسه خرار کردو رسافش
معر ا کالمی ایشها رسهافش «بقادا اإلیاا » یا «توقیا اإلیاا اإلسهالم» یا «بقیقة
اإلیاا االسهالم» اسه کش تاراه با د رسهافش «االق صهاد اإلرشاد ىفط طریا االج اد
فی معرفهة افابهدأ افاعهاد أبکهام أفعاع افعباد» «رسهههافة فی افعدافة» تو عنوا
«بقادا اإلیاا مع رساف ی االق صاد افعدافة» بش چاپ رسیده اس و9
رسهافش بقادا اإلیاا یکی از برجسه ش ترین نگاش ش تایی اس کش در فرتنگ شیعی
یرامو موضههوع ایاا نوش ه ش شههده مورد توجش علاای دیگر قرار گرف ش اس ه و در این
رسههافش ،بقیق ایاا فوازم آ با بیانی جامع ،مورد اکا ی قرار گرف ش اسهه دالع تای
مذات مخ لف در مورد بقیق ایاا بیا شهده مورد نقد بررسهی قرار گرف ش اس و
در این رسهههافش تاچنین بقیق کفر ،زما تکلیف بش معارا اف ی ،معنای «دفید کافی»
در بصههوع معرف موقِا ایاا معارفی کش ایاا با تصههدیا بش آن ا باصههد میشههود،
مورد بوث اقع شههده اس ه و اما با توجش بش تشههکیم صههورت گرف ش در ان سههاب رسههافش

 .1دو رساله اخیر در مجاوعه رسائل شهید ثانی نیز به چاپ رسیده است.

 .1در مورد انتسطا این کتا به ایشطا تردیدهایی از مانم بعضی از محققا صورت گرفته است و این کتا
از آثار عالم همنام ،همشططهری و هم عصططر شططهید ثانی ،یعنی زین الدین بن محسططن بن حس طین بن محاد عاملی
قلاداد شده است (ر.ک :مختاری.)49-91 ،9831 ،
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«بقادا اإلیاا » بش ش ه ید ثانی ،9بقیش رسههادد کالمی ی ،برای کشههف ر ششههناسههی
کالمی ایشا در ا فوی قرار داردو
غیر از رسهافش «بقادا اإلیاا » ،سهایر رسادد ش ید ثانی در د جلد با عنوا «رسادد
افشه ید افثانی» بش چاپ رسیده اس و اغل مبابث رسافش تای جلد ا ع ،فق ی اس  ،فی
بخشهی از رسادد جلد د م کالمی اس  ،مانند :رسافش «اإلسطنبوفیة فی افواجبات افعینیة»و
شه ید ثانی در اب دای این رسههافش (شه ید ثانی )711 -747 :4 ،9049 ،بر اسهها شهیوه
م کلاا یش از خود مانند شههیخ مفید ،سههید مرتضههی شههیخ طوسههی عاد کرده
مبابث کالمی را اشهاره ار براسها ن اصد اع قادی مذت تشیع ،یعنی توبید ،عدع،
نبوت ،امهامه معهاد بیها می کنهدو ی در این رسهههافش بش مثابش یم م کلم م بور در
بوثتای کالمی از نظم ،شهیوه اس دالالت مرسوم در ک کالمی بزرگ شیعش اس فاده
کرده بش اثبات عقادد دینی می ردازد (تاا )711 -749 ،و نوشهه شتای ی ،مانند بوثی
کش در مورد صهههفات ثبوتیش با تعافی تعداد آ می کند ،باکی از تسهههل ی بر ک
بزرگا علم کالم ،مانند تجرید شههرح تجرید اسهه (تاو9044 ،ب)09 ،و ی تاچنین
از قواعهد کالمی ،مهاننهد قهاعده بسهههن قب عقلی قاعده فطف در مبابث خود ب ره
می برد (تاها 401 :9 ،ر 774 744 :4ر تاو 9041 ،افف )994 941 ،فی بهش ج
مخ صهههر بود رسهههافش تای کالمی ،ارد مبابث عامش کش در اب دای ک کالمی م دا ع
بوده نشده از تاا اب دا ارد مبابث اف یاتی شده اس و
در برخی دیگر از رسههادد غیر کالمی ش ه ید ثانی نیز بش مبابث کالمی اشههاره ش هده
اسه  ،مانند :رسهافش «تفسهیر آیة افبسهالة» ،رسافش «تقلید می » رسافش «أجوبة مساید
شکر بن بادا »و
شه ید ثانی در ضهان بعضی ک اخالقی ،فق ی شر ح خود ،مانند« :منیة افارید
فی أدب افافید افاسهه فید» «افاقاصههد افعلیة فی شههرح افرسههافة األففیة» نیز مبابث
کالمی را مطرح کرده اس و
ک هاب «مسه هکّن افف اد عنهد فقهد األبباة األ الد» نیز با ر یکرد اخالقی بش یکی از
مبهابهث کالمی ،یعنی بوث آالم اعواض در بوزه افعاع اف ی بش ر ش نقلی می ردازد،
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فی جنبشتای کالمی این بوث در باشیش بوده مورد توجش ش ید ثانی نبوده اس و
شهه ید ثانی در بررسههی مبابث کالمی ،از طرح نقض ابرام تای دیگرا خودداری
ناوده در بیا اسهه دالع نیز بش ذکر اصههد آ بسههنده میکند (تاو-747 :4 ،9049 ،
 ،)711تن ا در رسههافش بقادا اإلیاا  ،م عرض اقواع مخ لف در مورد بقیق ایاا شههده
بش نقد آن ا رداخ ش اس و
آ چش کشهف ر ش ش ید ثانی در علم کالم را آسا می کند ،ات اام شیخ ش ید بش
بوث ر ش شهناسهی علم کالم اسه و شهاتد بر این مدعا رسهافش «االق صاد اإلرشاد ىفط
طریا االج هاد فی معرفة افابدأ افاعاد أبکام أفعاع افعباد» اسه ه و تاا طور کش از
نام رسهافش یداس  ،یکی از اتداا شیخ ش ید در این رسافش ،ارادش ر ش صوی اج اد در
مسهاید علم کالم اسه کش نشها دتنده اتای ر ششهناسهی علم کالم از منظر ش ید
ثانی دغدغش ی نسهب بش این امر اس و ات اام شیخ ش ید بش مبابث ر ش شناسی در
عصر خود یکی از ام یازات ایشا موسوب میشودو

 .3جایگاه علم کالم در میان سایر علوم
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ش ه ید ثانی علوم شههرعی را بش اصههلی فرعی تقس هیم کرده ،علم کالم ،علم ک اب
(قرآ کریم) ،علم بدیث علم فقش را علوم شههرعی اصههلی دانس ه ش اس ه و با توجش بش این
کش شه ید ثانی اثر کالمی جامع مفصلی ندارد ،دس یابی بش جایگاه علوم مخ لف شیوه
ی در اسه فاده از آن ا در مبابث کالمی بش ضهوح میسهر نیس  ،اما از طرفی با توجش بش
اینکش ی آداب تعلیم تعلم جایگاه علوم را در سههیر تعلیم بیا کرده از سههوی دیگر
دغدغش بیا ر ششهناسهی اج ادی در علم کالم را داشه ش اسه میتوا بش جایگاه علم
کالم دیگر علوم در نظر ی ی بردو
م کلاا با توجش بش موضهههوع اتداا علم کالم از علوم مخ لف عقلی نقلی در آثار
کالمی خود اس ه فاده کردهاند ،ترچند در ر ش نوع اس ه فاده از علوم دیگر م فا ت عاد
کردهاند ،فذا باید اب دا جایگاه علم کالم رابطش آ با دیگر علوم تبیین شودو
از نظر شههیخ شهه ید علم کالم« ،ارج مطاف » «ارب مکاسهه » «انج مآرب»
بوده کش انسها بش اسهطش آ از جاتال ما از شهده مس وا باالترین درجات میشودو
ی علم کالم را اشهههرا انواع علم می داند ،علای اسه ه کش م کلاا برای شهههناخ
خدا ند صههفات برتر ی ضههع کردهاند (ش ه ید ثانی ،)791 :4 ،9049 ،در تعریف آ
گف ش اسه  :علم کالم ،علای اس کش از ذات اف ی ،صفات افعافش ،نبوت ،امام معاد
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براسا قانو اسالم بوث میکند (ش ید ثانی 9044 ،افف)099 ،و
ی در موضهعی دیگر علم بش شهریع  ،ابکام تفاصهید ابوافی کش نبی مکرم اسالم
آ رده ،را بش تعریف اضهافش کرده اس (ش ید ثانی9044 ،ب09 ،ر تاو-9994 :4 ،9049 ،
)9991و
ایش علوم شههرعی اسهه ر زیرا بش
بش اع قاد ا  ،علم کالم یا علم اصههوع دین ،اسهها
سهیلش علم کالم خدا ،رسوع جانشینا ا سایر موضوعات مربو بش این امور شناخ ش
می شهود آراء صهوی از فاسد با از باطد تاییز داده می شودو ش ید ثانی بعد از بیا
آیاتی از قرآ ر ایاتی از سههن نبوی کش مشههوق علم کالماند ،م ذکر میشههود ابادیثی
کش در این موضهوع از اتد بی طاترین نقد شهده بسهیار اسه کسی کش می خواتد بش
شههایسهه گی از آن ا برخوردار شههود ،میتواند بش ک اب توبید ثقةاالسههالم کلینی شههیخ
صد ق مراجعش کند (ش ید ثانی9041 ،ب)197 -199 ،و
از نظر ی تر کسههی کش بر کرسههی ف وا تکیش زده ،باید از مسههاید علم کالم آگاتی
داشهه ش باشههد (تاا  )411 ،بش اع قاد ی ،علم کالم باید بش تدری آموخ ش شههود تا ملکش
بوث از مزایا خواص عوافم برای ی تویدا شود (تاا )119 ،و
از نظر شه ه ید ثانی اثبات بوث از مسهههاید اع قادی برای عاوم مردم در بدی کش
باعث آرامش سهکو نفس انسها شهده برای ا جزم باصهد شود کفای میکند ،اما
اضهههافهش بر این مقهدار ،یعنی توقیا عایا در دقهادا علم کالم دالدلی کش م کلاا در
مبابث اع قادی بیا میکنند ،بش صههورت اج کفایی برای ص هیان از اع قادات دینی
دفع شههب ش مبطلین الزم اسهه (تاا  )114 -171 ،فذا ی ظیفش عافاا دین مردم
عادی را در بوزه مساید اع قادی یکسا نایداندو
شه ید ثانی مع قد اس ه کش علم کالم از نظر موضههوع مواوع مشههخم م اایز
نیسه  ،از این ر در موضهوع آ اخ الا نظر جود داردو ایشها مدعی اس کش در عصر
ایشها علم کالم از مسهاید م فرقش ای تاچو ریاضهی ،طبیعی اف ی ووو باصهد شده
اسه ه و از این ر از نظر شه ه ید ثانی اج اد در فر ع ،توقفی بر علم کالم مرسهههوم ندارد
(ش ید ثانی)719 -710 :4 ،9049 ،و
ایشها در جای دیگر ،ر ش مرسهوم م کلاا را مورد نقد قرار داده گف ش اس « :با
این کش م کلاا علم کالم را برای شهناخ خدا ند صهفاتش ضع کرده آ را تن ا راه
یا نزدیم ترین راه برای این تدا قلاداد کرده اند ،اما در بقیق د رترین ،سههخ ترین
رخطرترین راه برای رسهید بش شهناخ خدا صهفاتش اس  ،از این ر براسا ر ایات

251

مأثور ،یامبر دیگر اداش اط ار از علم کالم ن ی کرده اند مراد از ن ی ،راه تای سهههخ
صهع جداع تایی اسه کش در مساید کالمی رخ داده اس  ،در بافی کش نیازی بش آن ا
نیسه ه برای معرفه بهش خهدا نهد دیگر معارا اع قادی تنبی اتی کش در قرآ آثار
نبوی فوی جود دارد کفهایه می کنهد بوهث بیشه ه ر از آ در معهارا اع قادی از
اجبات نیس » (تاا )794 -791 ،و
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علم منطا کش شه هیوه درسه ه فکر کرد درسه ه اسه ه دالع کرد کشهههف
اسه دالعتای نادرسه را آموزش میدتد ،در علم کالم کش بر اسه دالعتای عقلی اس وار
اسه نقش بیبدیلی داردو شه ید ثانی نیز مع قد اس کش علم منطا ،ابزاری شریف برای
توقیا ادفش در تاش علوم اسهههالمی اسه ه تا کسهههی کش بش مطلوب رسهههیده ،از غیر آ
مشهخم شهود (ش ید ثانی9041 ،ب)177 ،و بش اع قاد ی خیلی از علوم اسالمی م فرع
بر علم منطا تسهه ند ،از این ر طاف علوم دینی باید در امر فراگیری علم منطا ات اام
داش ش باشد (تاا 171 177 ،ر تاو)9991 :4 ،9049 ،و
از نظر شه ه یهد ثانی توقیا عایا در مبابث علم کالم توقیا مطاف آ دفع
شهههب ات بی وده گویا م وقف بر علم منطا سهههایر علوم عقلی اسه ه (شه ه ید ثانی،
9041ب )177 ،یکی از علوم الزم برای شههخصههی کش بر کرسههی ف وا مینشههیند ،علم
منطا اسهه (تاا )411 ،و شهه ید ثانی خود اسهه اد علم منطا بوده رسههادد ک
منطقی را تدریس کرده اسه (ش ید ثانی ،)9990 :4 ،9049 ،چنانکش این ک را در
نیز گرف هش اسه ه (امین)901 :7 ،9049 ،و ی در آثهارش بش توضه هی برخی از مبابث
منطقی مانند اقسههام اس ه دالع رداخ ش اس ه و ی اقسههام قیا (اس ه ثنایی اق رانی)
ابکهام آن ا را بیا می کند (شه ه ید ثانی799-799 :4 ،9049 ،ر تاو)497 ،9099 ،و از
نظر ی ،علم باصهد از اسه قراء نزدیم بش بدسهیات م واترات بوده از اقسام بدی یات
اس ه (ش ه ید ثانی799 :4 ،9049 ،ر تاو)497 ،9099 ،و بش اع قاد ا اگر عل در تاثید،
منصههوص یا ظاتر باشههد اسه دالع ،بدی ی مانند شههکد ا ع بوده در غیر این صههورت،
مرد د اسه (ش ید ثانی797 :4 ،9049 ،ر تاو)497 ،9099 ،و از مصادیا کارکرد منطا
در کالم شه ید ثانی میتوا بش اسه فاده ی از قیا خلف (اثبات مطلوب از طریا ابطاع
نقیض) برای اثبات جوب جود ذاتی خدا ند اشهاره کرد (ش ید ثانی 9041 ،افف)909 ،و
ی تاچنین با اسه فاده از قیا اق رانی بر جوب امام اسه دالع کرده شههرای من

 .5علم کالم و فلسفه
شه ید ثانی در بعضهی از نوشه شتای خود بش شهدت بر فلسفش بعضی از علوم عقلی
دیگر بالش می کند ،فکن در مواردی کسهه آن ا را الزم دانسهه ش علوم شههرعی دیگر را
م فرع بر آن ا میداند ،فذا باید با دق در کالم ش هیخ ش ه ید بش مقصههود اصههلی نظر ی
دس یاف و
ش هیخ ش ه ید میفرماید« :بقی علوم أخر بعض ه ا مورم مطلقا کافسههور افشههعبذ
بعض اففلسههفة کد ما ی رت علیش ىثار افشههکوک» (شهه ید ثانی9041 ،ب)119 ،و تر
چند ش ه ید ثانی در این بیا خود از برم بعض هی از فلسههفش سههخن گف ش اس ه  ،اما با
توجش بش قیدی کش در ادامش کالمش بیا می کند ،بش نظر می رسهههد فلسهههفش ای کش باعث
برانگیخ ن شهم در انسا شود از منظر ی برام اس و از طرفی ،ی فراگیری علم کالم
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بود قیا را نیز بش صورت دقیا بررسی میکند (تاا )990 ،و
علیرغم تاکید شههیخ شهه ید بر فراگیری منطا ،ی مع قد اسهه نباید در فراگیری
علم منطا زیاده ر ی کردر چرا کش ضهر رتی نداش ش موج تضییع ق اس  ،بلکش باید
بش مقداری کش مقصهههود طاف علوم دینی را باصهههد کند ،بسهههنده کرد (شه ه ید ثانی،
9041ب)119 ،و
چنا کش از آثار کالمی شه ه ید ثانی یداسه ه  ،ی علی رغم تاکید بر فز م یادگیری
علم منطا ،فی بهش خالا م کلاها فلسهههفش گرا مبابث کالمی را بر امور عامش مبابث
منطقی م وقف نناوده اس و
با این جود در رسههافش «االق صههاد اإلرشههاد ىفط طریا االج اد فی معرفة افابدأ
افاعاد أبکام أفعاع افعباد» فصهههلی را بش بیا باع علم منطا اخ صهههاص داده نظری
کامال م فا ت نسههب بش علم منطا ابراز کرده فراگیری آ را غیر الزم می داندر چرا کش
نسهب علم منطا بش فکر ،مانند نسهب علم عر ض بش شهعر اس تاا طور کش انسا
قوه شهعری دارد کش با اتکای بش آ انشهاء شعر میکند با این کش علم عر ض را نیاموخ ش
بین شهعر صوی فاسد تایز قادد می شودر تاچنین انسا دارای قوه فکریش ای اس کش
با اتکای بش آ تفکر اسهه دالع می کند بد آموخ ن علم منطا ،بین فکر صههوی
فاسهد تایز میدتدو ی در این فصهد برای کالم خود شههواتدی بیا میکند در ن ای
دفید انگیزه فراگیری علم منطا را فق تقلید از آثار گذشهه گا می داند (شهه ید ثانی،
)797-794 :4 ،9049و
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معرف قرآ کریم را م فرع بر منطا سههایر علوم عقلی کرده کش فلسههفش را نیز شههامد
می شهههود (تاا 177 ،ر تاو ،)9991 :4 ،9049 ،فذا بش نظر می رسهههد نظر ی در مورد
فلسههفش تایید یا رد کامد نیسهه  ،بلکش در صههورتی کش معین علم کالم باشههد مورد تایید
بوده ،اما زمانی کش باعث برانگیخ ن شب ش شم شود برام اس و
شههاتد بر این مدعا آ اس ه کش ق ی ش هیخ ش ه ید اصههناا انسهها تا در مواج ش با
شهب ش اب ااع ماکن افوجود بود اج افوجود نبود موجِد ماکنات را برمیشهاارد،
بش شهههش گر ه اشهههاره می کند گر ه چ ارم را کسهههانی می داند کش دارای ذتنی تیز
توانایی باالی فکری تسهه ند ماکن بود موجِد ماکنات را من ی بش د ر تسههلسههد
دانسه ش آ را رد می کند گر ه شهشم را کسانی می داند کش در بیرت ضالف د ر
در ادی تسههلسههد سههرگردانند با بر آن ا شههب ش شههده اسه و ی منشههأ آ را انس با
«ترّتات 9مالبده» افف با «مزخرفات فالسههفش» میداندو از تامد در این مطاف میتوا
بش نوعی تفکیم بین اتد علوم عقلی فالسههفش از منظر ی ی برد از این ر بعضههی از
فلسفش را برام دانس (ش ید ثانی)799 -799 :4 ،9049 ،و
شه ید ثانی در موضعی دیگر توصید منطا فلسفش دیگر علوم بکای را «مونة
اعظم» «مصههیبة اکبر» دانسهه ش آ را ذاتا یا از باب تنافی با علوم اج برام می داند
(تاا  )99 :9 ،در مواردی نیازی بش توصید علوم منطا ،اصوع فقش کالم نایبیندو
این کالم شـهید را نیز نباید مخالفت کلی با فلسفه و منطق و کالم به حساب آورد،
چرا که از یک ســـر در مرارد دیگر چنان که بیان شـــد رصـ ـیه به فراگیری این علرم
می کند و کالم را از علرم اصــلی به شــمار می آورد .از این رو می ران علت این کلمات
شـیخ شـهید در مررد علرمی مانند فلسـفه ،منطق و کالم را اهتمام شیخ شهید به علم
فقه و ضــرور ی که به علم فقه در زمان خرد احســاک کرده ،دانســت و بر این اســاک،
حصـیل بعضـی از علرم مانند فلسـفه را ضـروری نمی دانسـته است ،چنان که فرمرده
اسـت «إذا کان فی االشـتاال بالفقهِ هذا الخطرُ العظیمُ و أبرابُهُ مسدودَة فی هذا الزمان،
و رجالُهُ قلیلة فی هذا األوان ،و طُالبه قلیلة األنصار و األعران» (همان.)65 ،
شه ید ثانی از جالش م کلاا شهیعی اسه کش از ر ش عقلی غیر فلسهفی اسه فاده
میکند ،فذا مبابث فلسهفی چندا در آثار کالمی ی بش چشم نایخوردر تر چند گاتی
بش مناسهب از معارا فلسفی رای در ک بکااء ب ره می برد ،مثال مرات چ ارگانش ای
 .1ت ُ َّر اهات :ماع ت ُ ار اهة به معنای باطل (حایری.)687 :9 ،9491 ،

کهش بکاهاء برای نفس نهاطقش انسههها بیا کرده اند را م ذکر می شهههود از مرتبش عقد
تیوالنی عقهد بافالکش نام می برد (تاا  ،791 :4 ،تاو 9041 ،افف )911 ،یا در مورد
خدا ند مخلوقات از اصههطالبات بکاا اس ه فاده میکند (ش ه ید ثانی،749 :4 ،9049 ،
 )797 799 ،741 -747ش هیوه م کلم بزرگ ش هیعش ،خواجش نص هیرافدین طوس هی در
ارجاع صهفات خدا ند بش جوب جود را می سندد (ش ید ثانی ،04 ،9044 ،تاو9041 ،
افف)909 ،و شهه ید ثانی در مواردی از بعضههی از مفاتیم فلسههفی مانند «بد ث قدم»
(شهه ید ثانی 9041 ،افف909 -900 ،ر تاو« )747 :4 ،9049 ،عرض» از بعضههی از
قواعد فلسهفی ،مانند «ضر رت توقف معلوع بر عل » (ش ید ثانی747 :4 ،9049 ،ر تاو،
 9041افف )909 ،اصهههد «ام نهاع ترجی بالمرج » (شه ه ید ثانی)741 :4 ،9049 ،
«بطال د ر تسههلسههد» (تاا 799 ،ر تاو 9041 ،افف )999 99 ،اسهه فاده میکند،
فی عدم اسه فاده شهیخ ش ید در آثار کالمیاش از مبابث دقیا عایا اس دالالت
قواعد فلسهفی یگیری آن ا مشه ود اس  ،تاچنا کش مساید عامش فلسفی را بش صورت
مس قد یش مبابث کالمی اف یاتی مطرح نکرده اس و

بهش اع قهاد شه ه یهد ثهانی ،برای اینکش م علم ب واند در مدت کوتاتی اطالعات علای
بسهیاری را بش دس آ رد بش تدا خود از تعلیم برسد ،باید ترتی خاصی را در فراگیری
علوم رعای کندو ی تصهههری می کند کش تدا از تعلم ،صهههرا علم یدا کرد بش علوم
شهرعی نیسه  ،بلکش غرض اصهلی برآ رده کرد مراد اف ی اسه کش این م م بش اسطش
ابزار بود علوم شهرعی یا نفس علوم شهرعی یا عاد بش علوم شرعی یا اقامش نظام جود یا
ارشاد بندگا خدا بش چیزی کش خدا ند اراده کرده باصد میشودو
در ترتی مناسه برای فراگیری علوم از نظر ش ید ثانی ،ا فین کاری کش م علم باید
انجام دتد بفظ قرآ کریم تجوید آ اسه  ،سپس م علم بش صرا نوو دیگر علوم
عربی ات اام رزد در گام بعدی نسهب بش فراگیری علوم منطا ،کالم اصوع فقش اقدام
کندو یادگیری علم اصهوع فقش برای کسهی کش درصهدد تفقش در دین اس بعد از علم نوو
در توریر توقیا أبا بوده در ا فویه قرار داردو درایش ،قراد بدیث تفسه هیر آیات
االبکهام فقش در مربلش بعد قرار میگیرد بعد از این علوم ،نوب بش تفسه هیر کلی کالم
اهلل مجید میرسههدر زیرا تاش علومی کش بیا ش هد مقدمش تفس هیر ک اب خداس ه و بعد از
آنکهش تفسه هیر را بهش ن ای کااع رسهههانید برای ترقی تکاید نفس خود ،ک بکا
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 .6ترتیب فراگیری علوم از نظر شهید ثانی
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طبیعی ،ریاضهی عالی کش مشه اد بر ت ذی اخالق نفسانی اس را بخواند بعد از آ
بهش علوم بقیقی فنو با اف ی (عرفها ) ارد شهههودر زیرا علوم بقیقی ثاره دانش تهها
تسه ه ند می توا بش کام آن ا بش درجش مقربا اف ی رسه هید (شه ه ید ثانی9041 ،ب،
)111 -119و

 .7ابزارها و روشهای معرفت در روش کالمی شهید ثانی
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از منظر شه ید ثانی ،توبید ،عدع ،نبوت ،امام معاد ،اصوع معارا اع قادی اس
(شه ه ید ثانی )749 :4 ،9049 ،تاا گونش کش بیا شهههد از نظر ی ،اع قاد بش معارا
اع قادی باید مسه ند بش دفید باشهد تقلید در معارا اع قادی اسهاسی جایز نیس و مراد
از دفید ،تر چیزی اسه کش باعث اطاینا نفس انسها در اثبات معارا اع قادی شود
از بر ز شهب ات در عقیده مکلف جلوگیری کندر یعنی دفید منوصهر در اس دالع عقلی یا
کالمی نیسه کش فز ما باید شرای من بود برتا در آ رعای شودر ترچند معرف
تفصه هیلی بش معارا اع قادی توانایی برای دفع شهههب ات دفاع از مذت  ،اج کفایی
اسه ه و م م آ اسه ه کش در اثبات اع قاد بش معارا اع قادی بش تقلید موض بسهههنده
نشهههودر چرا کش تقلید موض ،اع قاد بش کالم دیگری بد بج اسه ه (شه ه ید ثانی،
09 11 ،9044ر تاو911 991 -991 ،991 ،47 -49 :9 ،9049 ،ر تاو9041 ،
افف)91 ،و بش اع قاد ی ،تقلید اگر موض نباشهد فاقد اشهکاع اسه ر زیرا تاسم بش کالم
دیگرا اگر دارای بج عقلی یا شههرعی باشههد بد مانع اسهه از مصههادیا «اع قاد
بد بج بش کالم دیگری» نیس ه (ش ه ید ثانی)971 :9 ،9049 ،و بش نظر ی م م آ
اسه کش ایاا شرعی ،یعنی جزم ،اذعا اع قاد قلبی بش معارا اع قادی باصد شود
این م م از طرق اسههباب مخ لف مانند اف ام ،کشههف تعلم اسهه دالع ،قابد اصههطیاد
اس (تاا  ،797 :4 ،تاو 9041 ،افف)940 -941 ،و

 .8منزلت و گستره عقل از منظر شهید ثانی
از نظر شهه ید ثانی اصههد توقا معرف بش خدا ند م عاع توابع آ م وقف بر تیچ
علای نیسه ه  ،بلکهش مجرد نظر در آ کفهای می کند مجرد نظر ،امری عقلی بر تر
مکلفی اجه بوده ا فین اجه بهافذات اسه ه (شه ه ید ثانی747 :4 ،9049 ،ر تاو،
9044ب04 ،ر تاو9041 ،ب)177 ،و ی بر این با ر اسهه کش عقد انسهها در معرف
اثبات مبدأ توبید آ مسهه قد اسهه (شهه ید ثانی799 :4 ،9049 ،ر تاو 9041 ،افف،

 .9نمونههایی از بهره گیری از استدالل عقلی:

9و اثبهات جود خدا :عافم ماسهههوی اهلل بادث ماکن اسه ه و اگر اج افوجود
موجود نباشههد ،عافم جود نخواتد داشهه ر چو جود ماکن ،م علا بش غیرش اسهه
خهارر از ماکنهات ،غیر از جود اجه نیسه ه  ،در ن یجش اج افوجود موجود اسه ه
(تاها )747 ،و بهش بیهانی دیگر ،تر کسه هی در نفس خودش تهامد کند ،بافبداتش خود را
ماکن ،بهادث مو هار بهش عل مییابد جزم یدا می کند کش نیاز بش موجِدی موجود
داردر زیرا بدی ی اسهه کش تا چیزی موجود نشههده باشههد ،ایجاد کننده ای ندارد (تاا ،
)790و
4و نفی صهفات سهلبی از خدا ند ،با توجش بش تالزم میا صفات سلبی جود امکانی
(تاا )791 ،و
1و اسه ه هدالع بر قهدرت اخ یار خدا ند با توجش بش خلا عافم مشه ه اد بر بوادث
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)994و ش ه ید ثانی با اشههاره بش د سههاب عقد ،یعنی عقد نظری عالی ،مع قد اس ه
عقهد تن ها ابزاری اسه ه کش بش اسهههطش آ می توا بش خدا ند م عاع معرف یدا کرد،
رسهوال ا را تصههدیا کرده مل زم بش شههرایع اف ی شهدو عقد انسهها را بش طل فضههادد
تشهویا کرده از اتصاا بش رذادد می ترساند ،از این ر عقد انسا مدبر امور دنیا آخرت
موج کسهه ریاسهه د ج ا اسهه و مَثد عقد ،مانند نور در میا ظلا اسهه ر
ترچند در میا نابخردا مانند چشهههم نابینا یا چشهههم شه ه کور اسه ه  ،فی در بین
خردمندا درخشهندگی عقد مانند درخشهش خورشید بش تنگام ظ ر اس و فذا شایس ش
اسه کسهی کش از این موتب اف ی برخوردار اس با آ مخافف ننااید از توای نفس
خویش یر ی نکند ،بلکش در تاش باالت چش بش تنگام منفع چش در موقع ضههرر ،عقد
را باکم قرار دتد بش ارشههاد راتناایی آ مراجعش کند (ش ه ید ثانی ،بیتا ،0 -1 ،تاو،
 9041افف)911 ،و با توجش بش سهخنا شه ید ثانی در مورد جایگاه عقد نقد باید ا را از
یر ا مک عقد گرای کالمی دانس ه کش اع قاد بش اس ه قالع عقد در توص هید معارا
اع قادی بنیادی دارد بش این اصههد تصههری تم کرده اسه  ،فکن اع قادی بش اسه فاده از
اس ه دالعتای یچیده عقلی فلسههفی در مبابث اع قادی نداردر چرا کش تنبی اتی کش در
قرآ آثهار نبوی فوی جود دارد در این معارا کفای می کند بیشه ه ر از آ برای
عاوم فز می نداردر ترچند بش صهورت اج کفایی دفاع از دین الزم اس (ش ید ثانی،
)794 :4 ،9049و
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(تاا )741 ،و
0و اس دالع بر علم خدا ند با اس ناد بش ىبکام اتقا صنع (تاا )و
9و اسه دالع بر عاومی قدرت علم اف ی با توجش بش تسا ی نسب جایع ماکنات
بش خدا ند مواع بود ترجی بالمرج (تاا )و
9و اس دالع بر عدع اف ی با توجش بش عدم جود نقم در خدا ند م عاع (تاا )و
7و اسه ه نهاد نبوت ،امهامه معاد بش قاعده فطف (تاا 714 744 ،ر تاو9041 ،
افف)991 ،و
با اس ناد بش برتا معجزه (ش ید ثانی،
1و اسه دالع بش نبوت نبی مکرم اسهالم
)741 :4 ،9049و
1و اثبات عصهها نبی مکرم اسههالم با اس ه دالع بش عدم بصههوع اطاینا ثوق بش
یامبر در صورت معصوم نبود یامبر (تاا )714-741 ،و
94و اس دالع بش جوب نص امام با توجش بش بکا اف ی (تاا )714 ،و
99و تاسههم بش برتا بفظ شههریع برای اثبات جوب امام امام معصههوم (تاا ،
)771و

 .11منزلت معرفت نقلی از منظر شهید ثانی
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علوم نقلی را میتوا بش د بخش تقسیم کرد:
9و علوم نقلی بشهههری ،مهانند علوم ادبی ،تاریخ ،رجاع ،درایش ووو و اسه ه ناد بش ک
تاریخی کا ر در نوشه شتای شه ید ثانی بش چشم می خورد ،فی در بعضی از موارد ،مانند
اثبات معجزات یامبر کرامات اداش اط ار بش این دسه معرف تا نیز تاسم کرده اس
(تاها 741 ،ر تاو 9041 ،افف)997 -999 ،و شه ه یهد ثهانی چو مبابث کالمی را بش
صهورت موجز مطرح کرده اس از علوم ادبی نیز در کالمش بش ندرت اس فاده کرده اس
فق در مورد معنای فغوی اسههالم ،ایاا م رادا آ یعنی تصههدیا ،بوث مفصههلی
انجهام داده در مورد بقیقه مجاز بود یا مشه ه رک ففظی یا معنوی بود برخی از
معانی ایاا تصدیا بوث کرده اس (ش ید ثانی 9041 ،افف)941 94 ،و
شهید ثانی خرد صاحب الیفا ی در علم رجال و درایه است ،لذا در بررسی سندی
روایات با دقت و خصــال الزم عمل میکند ،که البته در آثار کالمی او کمتر به چشــم
میخررد (همان 88 ،و .)101
4و علوم نقلی بیانی ،یعنی قرآ

ر ایات :از نظر شهه ید ثانی تر آیش از آیات قرآ ،

بج بر انسهها تا اسهه ر تاا طور کش تر بدیثی کش از معصههوما رسههیده ،میتواند
دفیلی بر اثبهات معارا اع قادی باشهههد می فرماید« :کدّ بدیثٍ دفیدٌ» (شه ه ید ثانی،
 ،)791 :4 ،9049چرا کش بعد از اثبات عصها نبی اکرم ،اخبار منقوع از ایشا با اس
(تاا )714 ،و با توجش بش اینکش در بعضههی از معارا اع قادی ،مانند معاد جسههاانی ،عقد
بد نقد راه بش جایی نایبرد ،در این سهنخ مسهاید ،بکم بش عدم اس قالع عقد میکند
(تاا 790 ،ر تاو 9041 ،افف)991 ،و
معارا اع قادی نقلی بش سش دس ش تقسیم میشود:
دسته اول :معارف اعتقادی حاصل از آیات قرآن

س از اثبات اعجاز قرآ تردیدی در صهههو صهههد ر آیات قرآ از مبدأ غیبی باقی
نای ماند در صهورت اثبات دالف آن ا ،اسه دالع بش آیات قرآ بر مقصود بی اشکاع اس
(ش ید ثانی)741 :4 ،9049 ،و
دسته دوم :معارف اعتقادی حاصل از خبر متواتر

دسته دوم :معارف اعتقادی حاصل از اخبار آحاد

در مورد بجی اخبار آباد کش تاراه با قرادن قطعی نیسه ه بین م کلاا اخ الا
نظر جود دارد ش ه ید ثانی ،مانند سههید مرتضههی (شههریف مرتض هی)99 :0 ،9094 ،
عالمهش طباطبادی (طباطبایی )17 ،9111 ،از جالش مخاففا بجی این دسه ه ش از اخبار
در بوزه معارا اع قادی اسه و بش اع قاد ی ،تصههدیا ذیرش آنچش در معارا اع قادی
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در ر ایات م واتر ،مشههکد تردید در صههد ر آن ا از معصههوم علیش افسههالم ،با دق در
شهرای تواتر ابراز آن ا رفع میشهود یقین بش مبدأ معصهومانش آ بش دس می آیدو فذا
اگر بش صهورت قطعی اثبات شهود کش بدیثی از جان معصههوما نقد شههده قابد تاسم
خواتهد بودو از نظر شه ه یهد ثانی بش آ چش از طریا ر ایات م واتر در ابواع مبدأ معاد
رسههیده باید تاسههم کرد ،مانند تکافیف شههرعی سهه اع عذاب قبر ،معاد جسههاانی،
بسهاب ،صرا  ،میزا ب ش ج نمر تر چند شناخ تفاصید جزدیات عافم برزخ
معاد فز می ندارد (ش ید ثانی09 ،9044 ،ر تاو 9041 ،افف)901 -901 ،و
ترچند شهه ید ثانی اخباری کش بش فواظ صههد ر م واتر باشههند را در معارا اع قادی
قهابهد تاسهههم می دانهد ،اما از ج دالف تاکیدی بر نم بود آن ا در عبارات ی بش
چشهههم نای خورد ،از این ر می توا چنین ن یجهش گرف کش اگر خبر م واتری بش فواظ
دالف ظاتر بوده مخافف بکم عقد نباشد نیز قابد تاسم اس و
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از یامبر اسههالم بش صههورت خبر ابد رسههیده ،مطلقا اج نیسهه ر ب ی اگر سههند آ
صههوی بد اشههکاع باشههدر چرا کش از طرفی خبر ابد ظنآ ر اس ه علااء در جایز
بود عاهد بش آ در ابکام شهههرعی ظنی اخ الا دارند تا چش رسهههد بش ابکام اع قادی
علای ،از طرا دیگر مس لزم تکلیف باا ال یطاق اس (ش ید ثانی)09 ،9044 ،و
با دقت در عبارات شـهید ثانی روشـن می شـرد که روایات آحاد نیز در صرر ی که
همراه با قرائنی یقینآور باشــندــــ مانند انطباو مضــمرن آنها بر قرآن و روایات مترا رـ
یقین به صــدور آنها از پیامبر یا امام معصــرم حاصــل میگردد و از این جهت ملحق به
خبر مترا ر خراهد برد ،اما محصـــرل اخبار آحادی که همراه با قرائن قطعی نیســـتند،
حدوث ظن برای انسان برده و به طرر یقینی نمی ران آنها را به معصرم نسبت داد.

 .11استفاده از معرفت نقلی برای اثبات اعتقادات
شه هیخ شه ه یهد گاه برای اثبات اع قادات از آیات قرآ
میکند ،مانند:

ر ایات اتد بی اسه ه فاده

9و تاسهم بش کریاش شریفش لَوْ كانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِالَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا (أنبیاء )44 :برای
اثبهات توبید ذاتی (شه ه ید ثانی )797 :4 ،9049 ،افب ش ،این آیش خود بیانگر اسه ه دالع
عقلی اس و
4و تاسههم بش کریاش شههریفش وَ ال یشِْْكِ ْ عِبِداةَ ِ بَعِهِ حَدَداً (ک ف )994 :برای
اثبات توبید صفاتی عبادی (تاا )و
1و تاسهههم بهش اب هدای خطبهش ا ع ن افبالغش برای اثبات توبید ذاتی صهههفاتی
(ش ید ثانی791 :4 ،9049 ،ر تاو 9041 ،افف)907 ،و
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0و تاسهههم بش کریاش شهههریفش وَ خاتَمَ النَّدِیین (ابزاب )04 :برای اثبات خاتای
نبی مکرم اسالم (تاا )741 ،و
9و اس دالع بش آیات قرآ ابادیث نبی مکرم اسالم برای اثبات امام امیرافا منین
یازده فرزند ایشا  ،مانند آیش الی (مادده )99 :بدیث غدیر (تاا )714 -714 ،و
9و تاسهم بش آیات قرآ (یونس14 :ر نور )40 :ر ایات نبی مکرم اسالم برای اثبات
اع قاد بش معاد ،بشههر اجسههاد ،بعث ار اح ،ثواب شههخم مطیع عقاب شههخم عاص هی،
عهذاب قبر ،سهههواع نکیر منکر ،بشهههر ،صهههرا  ،میزا ووو (تاا 711 -714 ،ر تاو،
09 -00 ،9044ر تاو 9041 ،افف)999 ،و

7و تاکید بر اسه ه فاده نبوت ،امام معاد جسهههاانی از قرآ کریم ،سهههن نبوی
ر ایات اداش اط ار (ش ید ثانی)791 :4 ،9049 ،و
1و اسهه ناد بش آیش  0 1سههوره نجم برای اثبات عصهها یامبر اکرم (شهه ید ثانی،
)1 :9 ،9094و
1و اسه ه دالع بش آیش تط یر برای اثبات عصههها نبی مکرم اسهههالم ع رت اکش
(ش ید ثانی)1 ،9044 ،و
94و اسه ناد بش ابادیث برای اثبات مودَّث بود أداش اط ار (ش ید ثانی 9041 ،افف،
)994و
99و اثبات ضهر رت جود امام در تر زمانی با اس ناد بش بدیث «من مات فم یعرا
امام زمانش مات می ة جاتلیة» (ش ید ثانی 9041 ،افف)999 ،و
94و اسهه دالع بش آیش فطرت ر ای نبوی «کد موفود یوفد علی اففطر » برای اثبات
فطری بود قوه اس دالع تفکر (ش ید ثانی)799 :4 ،9049 ،و
91و اسهه دالع بش آیش قَالَتِ الِأَعْكَابُ آمَنَّا قُلِ لَمْ تُؤِمِنُوا وَلَكِنِ قُولُوا حَسْْْلَمْنَا وَلَما
(ش ید ثانی 9041 ،افف)97 -99 ،و
 .11اثبـات عـدم کفـایـت ظن در حقق ایمان با مســـک به آیات قرآن مانند إِنَّ
الظَّنَّ ال یغِنُِ مِنَ الِحَقِّ شَْْی اً (یرنس  ،)65إِنِ یتَّدِبُونَ إِلَّا الظَّنَّ (أنعام  ،)115إِنِ
هُمْ إِلَّا یظُنُّونَ (جاثیة  )41و إِنَّ عَبْضَ الظَّنِّ إِثِمٌ (حجرات ( )14شــهید ثانی1101 ،
الف.)65 ،

 .12استفاده از معرفت نقلی در تایید استداللهای عقلی
عقهد نقهد در اع قهاداتی کهش نقد توا درک آن ا را دارد اثبات بی نبوت تم
م وقف بر آن ا نیسهه  ،معاضههد م ید یکدیگرند (بلی)401 ،9091 ،و شههیخ شهه ید با
اف فات بش این مسههافش گاتی از معرف تای نقلی بش عنوا تأیید ش ه وانش برای اس ه دالع
عقلی ب ره می جویهد چش بسههها ب وا گف کش اسه ه دالع عقلی را برای تولید تبیین
معرف ی نقلی بش کار میبرد ،مانند:
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یْدْخُْلِ الِْمِیمَانُ فُِ قُلُوعِكُمْ (بجرات )90 :برای بیا معنای فغوی ایاا

تصهههدیا

211

9و تاسههم بش فرموده امیرافا منین «ا من عرا نفسههش فقد عرا ربش»9ر برای
تایید اس دالع بش براتین نفسی بر جود خدا ندو
4و تاسههم بش ر ای امام صههادق برای تایید اسه دالع بش برتا نفسهی بر جود
خدا ند (ش ید ثانی)799 :4 ،9049 ،و

 .13استناد به اجماع از منظر شهید ثانی
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شهه ید ثانی در مواردی بش اجااع اسهه دالع کرده اسهه و بجی اجااع نزد شهه ید
ثانی ،دادر مدار کشهف از نظر معصهوم از باب دخوع معصوم در داخد مجاعین می باشد
(ش ید ثانی494 ،9099 ،ر تاو)117 :4 ،9049 ،و
بعضی از مواردی کش ی بش اجااع تاسم کرده اس ر عبارتند از:
9و تاسهههم بش اجااع برای اثبات این کش ایاا  ،با اسه ه ر از این ر علم در ایاا ،
شر بوده ظن کفای نایکند (ش ید ثانی 9041 ،افف)97 ،و
4و اسه ه نهاد بهش اجاهاع برای جوب معرفه خدا ند از راه نظر عدم کفای تقلید
(تاا )91 ،و
1و اسه ه نهاد بش اجااع درعدم کفر باکم با جود خطای در بکمر در رد اسه ه دالع
کسانی کش ایاا را فعد اجبات ترک مورمات میدانند (تاا )19 ،و
0و اسه ه ناد بش اجااع امامیش در اع قاد بش عذاب قبر ،بسهههاب ،صهههرا  ،میزا  ،تطایر
ک ه  ،د ام عقاب کافر در آتش د ام ب ره مند شهههد مومن از نعا تای ب شه ه ی در
ب ش (تاا )990-991 ،و
ی در موارد دیگری نیز بش اجااع تاسهم کرده اسه (ش ید ثانی790 :4 ،9049 ،
797ر تاو 9041 ،افف)99 97 ،و
افب ش در تاش یا غاف موارد یاد شهده ،اجااع مسه ند بش دفید عقلی یا نقلی اس کش
اصطالبا «اجااع مدرکی» نامیده میشود ،خود دفید مس قد بش شاار نایر دو

(ابن شططهر آشططو مازندرانی44 :9 ،9871 ،؛ إبن أبی
 .1این روایت در بعضططی از منابع به رسططو اکرم
الجاهور919 :4 ،9411 ،؛ مجلسطططی )89 :9 ،9418 ،و در بعضطططی از منطابع بطه امیرالاؤمنین (تایای آمدی،
133 ،9491؛ مازندرانی81 :8 ،9839 ،؛ مجلسططی 919 :7 ،9418 ،و 11 :13؛ کبیر مدنی )969 :9 ،9411 ،نسططبت
داده شده است.

 .14منزلت معرفت فطری از منظر شهید ثانی

 .15منزلت شهود از منظر شهید ثانی
شه ید ثانی در مورد کشهف شه ود بش صهورت تفصهیلی بوث نکرده ،اما در ضان
مبابث اشهاراتی دارد کش میتوا بش جایگاه کشهف شه ود نزد ی ی بردو از نظر ش ید
ثانی برای توص هید ایاا شههرعی بش معارا اع قادی باید در انسهها جزم اع قاد قلبی بش
معارا اع قادی باصههد شههود کش این م م از راهتای مخ لفی میتواند توقا یدا کند کش
یکی از آن ا طریا کشهف اسه (تاا  )797 ،ی تاکید میکند کش تر چند علم باصهد
از مکاشههفش ،اف ام ،تصههفیش باطن یا اموری از این قبید در توقا ایاا کفای می کند ،اما
بش اسههطش اینکش این نوع ایاا بسهیار کم نادر اسه جز برای نفو قدسهیش باصهد
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معرفه فطری انسههها از دیدگاه شه ه ید ثانی جایگاتی یژه داردو از منظر ی قوه
تفکر اسه دالع در انسها فطری بوده از خصهوصهیات خلق خاص انسانی اس و ی
برای اثبهات این مسهههافهش بهش آیش فطرت ر ای نبی مکرم «کد موفود یوفد علی اففطر »
اسه ناد می کندو تردیدی نیسه کش تر مکلف عاقلی دارای قوه تفکر اس کش معلومات را
با آ مرت کرده بش مج والت رتناو می شهود ،تر چند بش این مسهافش اف فات نداش ش
باشههد (شهه ید ثانی )791 794 :4 ،9049 ،از نظر ی ،انسهها فطرتا بش دنباع کشههف
مج والت گام بر می دارد (تاا  )791 ،بش بکم فطرت انسهانی بر اثبات صهانع صفات
بسههنایش معاد جسههاانی با دفید عقلی نقلی اسه دالع میکند (تاا  )790 ،فطرت
در کالم شه ید ثانی بش صهورت مطلا بش کار رف ش ی درصدد تاایز بین فطرت عقلی یا
ادراکی فطرت گرایشی یا ابساسی نبوده اس و
بش اع قاد شه ید ثانی ،معرف فطری در انسا با توجش بش تنبی ات شرعی در ک اب
سهن  ،بش تن ایی برای توصید ایاا شرعی کفای می کند کس ایاا شرعی م وقف
بر فراگیری علم مد نی نیسه ه  ،تر چند م وقف بر تعلیم معلای باشهههدو ی در یم باب
کامد با عنوا «فی أ ّ تذه افارتبة اففطریة مع اإلشههارات اف نبی ات افشههرعیة کافیة فی
توصههید اإلیاا افشههرعی ال ت وقّف علط تعلّم علم مد ا ى توقّف علط تعلیم معلّم»
در اینبهاره بوهث کرده سهههش دفیهد نیز بر آ اقامش می کند (تاا )791 791 ،و این
سههخن شهه ید ناظر بش معرف بسههی اجاافی اسهه کش اج عینی بر عاوم مکلفا
اسه نش معرف تفصیلی توقیقی کش برای دفاع از عقاید دینی اسخ گویی بش شب ات،
اج کفایی اس و این مطل در مبابث قبد بیا شدو
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نایشود ،فذا در تعریف ایاا فواظ نایشود (ش ید ثانی 9041 ،افف)71 ،و
تاا طور کش در بیا ترتی علوم از منظر شه ید ثانی بیا شد ی علوم بقیقی
فنو با اف ی را کش مب نی بر شه ه ود اسه ه علوم بقیقی ثاره دانش تا می داند کش
میتوا بش کام آ بش درجش مقربا االتی رسههید طریا صهههوع بش این علوم بقیقی
کشف ش ود اس (ش ید ثانی9041 ،ب)111 ،و

 .16منزلت معرفت حسی از منظر شهید ثانی
بس ،یکی از ابزارتای کس ه معرف انسهها اس ه و م کلاا نیز در اس ه دالعتای
خود برای اثبات برخی از مسههاید کالمی از معرف تای بسههی اسهه فاده میکنند ،مانند
کشهههف ابکام اتقا عافم تسه ه ی برای اثبات جود خدا (بلی)410 ،9091 ،و از نظر
شه ید ثانی معرف تای بسهی اسها تفکر انسهانی اسها علوم نظریات ،بدسیات
علوم دیگر تس ند (ش ید ثانی)791 :4 ،9049 ،و

 .17راه حل تعارض بین عقل و نقل
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شه ه ید ثانی از مع قدا بش تأ ید ظواتر نقلی بش تنگام تعارض با ابکام عقلی مع بر
اسه و یکی از مواردی کش ی از تأ ید اس فاده کرده در معنای صفات خبریش اس و از نظر
شه ه یهد ثانی در اطالق د اسهههم رباا ربیم کش در فغ باکی از نوعی رق قل
تعطف مق ض هی ابسهها اس ه  ،چنا کش جوتری در صههواح بیا کرده دیگر صههفات
خبری کش موتم جسههای برای خدا ند اسه  ،مانند ید ،عین ،مکر تردید در قبض ر ح
مومن ووو نوعی مجازگویی بش کار رف ش اسهه  ،چو صههف ذات االتی بش این صههفات بش
اع بار غایات آن اسه بش صهورتی کش از عبث بود کش شایس ش عقالء نیس خارر شده
م ناس ه با سههاب ذات مقد ر ردگار شههود (ش ه ید ثانی)791-791 :4 ،9049 ،و از
این ر تر صهههف ی کش بش اع بار بقیق ش برای ذات مقد االتی قابد باد نباشهههد بش
اع بهار غهایه مطلوب از آ کهش م ناسه ه با ذات االتی اسه ه بر خدا ند م عاع باد
می شهههود ،مثال ید بش اع بار غای مطلوب از آ یعنی قدرت اسه ه یالء ،عین بش اع بار
اطالع اباطش اف ی بر خدا ند م عاع باد میشود (تاا )997 :9 ،و
ی در مواضههع دیگری نیز از تأ ید اسهه فاده کرده اسهه  ،مثال اسهه دالع بش آیات
ر ایات را بر این کش ایاا بش معنای یقین منطقی باشههد نای ذیردر چرا کش آیات ر ایات
را قابد تأ ید می داند (شه ید ثانی 9041 ،افف )91 ،در موارد دیگری کش م قضای آیات

قرآ با اصهوع م قن عقلی مانند اصد بکا االتی در تنافی اس نیز از ظاتر آیش دس
بر میدارد آ را تا ید میبرد (تاا )19 -10 ،و

 .18شیوه مواجهه با اقوال و آرای دیگران در مسایل کالمی
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تاا طور کش قبال اشههاره شههد شه ید ثانی بوثتای کالمی را بش صههورت تفص هیلی
مطرح نکرده غافبا شهیوه ارادش مبابث کالمی از سهوی ی بش صهورت گزارش مخ صر
اسه ام ات معارا اع قادی شهیعش را بیا کرده اسه و از این ر در مقابد اقواع آرای
دیگرا در مسهاید کالمی خیلی اظ ار نظر نکرده اسه و فق در رسافش بقادا اإلیاا بش
صهههورت مبسهههو در مورد بقیق ایاا بوث می کند دالید مذات مخ لف بر نظر
خود ،دخید بود عاد در ایاا یا عدم آ  ،تقلیدی یا غیر تقلیدی بود معارا اسهاسی،
مهاننهد معرفه خهدا نهد دیگر مبهابهث ،اقواع دیگر مذات را بیا می کندو ی اقواع
فرقشتای زیر را مورد بررسی قرار داده اس :
أشهههاعره (شه ه یهد ثانی 9041 ،افف991 ،917 ،14 ،70 ،94 ،99 ،94 ،99 ،91 ،
 ،)999کرّامیش (تاا  ،)14 74 ،بشهههویش (تاا  ،)91 ،تعلیایش (تاا ) ،مع زفش (تاا ،
 ،)991 999 ،14قهدریهش (تاها  ،)77 ،خوارر (تاها  ،)919 91 ،90 ،غال (تاا ،
 )90زیدیش (تاا )991 ،و
ی بش نقد قوع بعضهی از شهخصهی تای برجس ش مذات کالمی نقد نظر آن ا نیز
می ردازدو از جالش شهخصهی تایی کش ی آرای آن ا را نقد کرده میتوا بش اشخاص زیر
اشاره کرد:
ابوبنیفهش (تاها  ،)90 ،ابواف ذید عالا (تاا  ،)99 ،عبداهلل ابن بسهههن عنبری یا
بصهههری (تاها  ،)91 ،ابوعلی جبادی (تاا  ،)90 ،ابوتاشهههم جبادی (تاا ) ،ابن مجاتد
(تاا ) ،قاضههی عبدافجبار (تاا ) ،سههید مرتضههی (تاا  ،)911 994 ،شههیخ طوسههی
(شههیخ افطادفش) (تاا  ،)919 ،غزافی (تاا  )941 ،فخر رازی (تاا ) ،موقا طوسههی
(تاا  ،)949 999 ،19 ،11 ،99 ،91 ،سعد افدین تف ازانی (تاا )911 ،و
نکته قابل رجه این اســـت که وقتی شـــهید ثانی در کتاب حقائق اإلیمان ،اقرال و
آرای دیگر مذاهب و فرو اســالمی یا آرای کالمی دیگر علمای شــیعه را بیان می کند،
همراره ادب را رعایت کرده و از آداب و ضرابط بحث علمی خارج نمیشرد.
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جمع بندی و نتیجه گیری
اگر چه شـهید ثانی به عنران فقیه شـهرت بیشتری دارد و اغلب ألیفات وی فقهی
اســـت ،امـا در علرم دیگر از جملـه علم کالم نیز رســـالــه هـایی را ــدوین کرده کــه
نشــاندهنده اهتمام ایشــان به علم کالم اســت .از ویژگیهای شــهید ثانی رجه وی به
روش شـناسـی علم کالم اسـت که در عصـر وی از نکات برجسـته سـیره علمی ایشان
محســرب میشــرد .از نظر وی اصــرل اعتقادی مذهب ش ـیعه پنج اصــل رحید ،عدل،
نبرت ،امامت و معاد اســت که قلید در آنها جایز نیســت .وی روش های فطری ،عقلی،
نقلی و شــهردی را در کســب معارا اعتقادی معتبر میشــمارد و خرد از روش فطری،
عقلی و نقلی در اثبـات معـارا اعتقادی بهره می برد؛ به این صـــررت که در مســـایل
پیشـــاوحیانی از روش فطری -عقلی و در مســـایل پســـاوحیانی از روش عقلی -نقلی
اســـتفاده می کند .وی حجیت خبر واحد را در معارا اعتقادی نمی پذیرد و در عارض
عقل و نقل ،به أویل قایل اســت .با رجه به اختصـــار ألیفات کالمی ،وی به صـــررت
محدود از علرم دیگر مانند منطق ،فلســفه ،ادبیات ،اریخ ،اصــرل فقه ،درایه و رجال نیز
استفاده کرده است.
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فهرست منابع
9و ابن أبی جا ور ،مواههد بن زین افههدین 9049 ،ق ،عوالیکالیئیلیکالعزیزیة کفیک
األحیدیثکالییندة ،موقا مصو  :مج بی عراقط ،قم ،دار سید افش داء فلنشرو
4و ابن ش ر آشوب مازندرانط ،مواد بن علط 9191 ،ق ،متشیبهکالقرآنکوکمختیفه ،قم،
دار بیدار فلنشرو
0و

تایاط آمهد ،،عبد افوابد بن مواد9094 ،ق ،غررکالحکمکوکدررکالکیم  ،موقا
مصو  :سید م د ،رجادی ،قم ،دارافک اب اإلسالمیو

9و

ت رانی ،شهیخ آقا بزرگ9041 ،ق ،الذریعةکالیکتصیندفکالشدعة ،ایرا  ،اسااعیلیا
قم ک ابخانش اسالمیش ت را و

9و

بلط ،بسن بن یوسف9091 ،ق ،لشفکالمرادکفیکشرحکتجرییکاالعتقید ،تصوی
مقدمش توقیا تعلیقات :آی اهلل بسن زاده آملط ،قم ،م سسة افنشر اإلسالمیو

7و

بایر ،،نشوا بن سعید9044 ،ق ،شمسکالعیومکوکدواءکلالمکالعربکمنکالکیوم،
موقا مصهو  :بسین بن عبد اهلل افعار -،مط ر بن علط االریانط -یوسف مواد
عبد اهلل ،بیر ت ،دراففکر افاعاصرو

1و

خویی ،سهیدابوافقاسهم9094 ،ق ،معجمکرجیلکالحییثکوکتفصدلکطبقیتکالرواة،
قم ،مرکز نشر آثار شیعشو

1و

سبوانی ،جعفر9091 ،ق ،موسوعةکطبقیتکالفقهیء ،قم ،موسسش امام صادق

و

94و شهریف مرتضهط9094 ،ق ،الشیفیکفیکاإلمیمة ،توقیا تعلیا از سید عبد افزتراء
بسینط ،ت را  ،م سسة افصادقو

99و شهه ید ثانی ،زینافدین بن علط عاملی9041 ،ق افف ،حقیئقکاإلیمینکمعکرساایلتیک
االقتصاایدکوکالعیالة ،توقیا :سههید م د ،رجادط  ،قم  ،ک ابخانش آی اهلل مرعشههط
نجفطو

94و شه ید ثانی ،زینافدین بن علط عاملی9041 ،ق ب ،مندةکالمرییکفیکادبکالمفدیکوک
المستفدی ،موقا مصو  :رضا مخ اری ،قم ،مک اإلعالم اإلسالمیو
91و شه ید ثانی ،زین افدین بن علط عاملی9094 ،ق ،الروضاةکالبهدةکفیکشرحکالیمعةک
الیمشاقدةک ،شهارح :سهلطا افعلااء ،بسهن بن مواد ،قم ،ان شارات دف ر تبلیغات
اسالمط بوزه علایش قمو
90و ش ه ید ثانی ،زینافدین بن علط عاملی 9099 ،ق ،تمهدیکالقواعی ،قم ،دف ر تبلیغات
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اسالمی بوزه علایش قمو
99و شه ید ثانی ،زین افدین بن علط عاملی9044 ،ق افف ،الحیشدهکاألولیکعییکاأللفدة،
موقا مصهو  :گر ه ژ تش مرکز توقیقات ژ تشتای اسالمی ،قم ،ان شارات
دف ر تبلیغات اسالمی بوزه علایش قمو

99و شه ه ید ثانی ،زین افدین بن علط عاملی9044 ،ق ب ،المقیصاایکالعیدةکفیکشاارحک
الرساایلةکاأللفدة ،موقا مصهههو  :گر ه ژ تش مرکز توقیقهات ژ تشتای
اسالمی ،قم ،ان شارات دف ر تبلیغات اسالمی بوزه علایش قمو
97و شه ید ثانی ،زین افدین بن علط عاملی9049 ،ق ،رسایئلکالشهدیکالاینیک ،موقا
مصهو  :مخ اری ،رضها شفیعی ،بسین ،قم ،ان شارات دف ر تبلیغات اسالمی بوزه
علایش قمو

91و شه ه ید ثانی ،زین افدین بن علط عاملی ،بی تا  ،مُسااکنکالفدادکعنیکفقیکاألحبةکوک
األوالد ،قم ،بصیرتیو
91و صدر ،سیدبسن9049 ،ق ،تکمیةکأملکاآلمل ،قم ،ک ابخانش آی اهلل مرعشی نجفیو
44و طباطباییر سید مواد بسین9111 ،ش ،قرآنکدرکاسالم ،قم ،بوس ا ک ابو
49و عاملی ،شیخ بر9119 ،ق،کأملکاآلمل ،نجف اشرا ،مک بة األندفس-بغدادو

44و کبیر مدنط ،سهید علیخا بن اباد ،9041 ،رییضکالساایلکدنکفیکشرحکصحدفةک
سادیکالسایجیینک ،موقا مصهو  :موسهن بسهینط امینط  ،قم ،دف ر ان شارات
اسالمطو
41و مازندرانط ،مواد صهاف بن اباد9114 ،ق ،شارحکالکیفیک -کاألصاولکوکالروضةک،
موقا مصو  :ابوافوسن شعرانط ،ت را  ،افاک بة اإلسالمیةو
40و مجلسهههط ،مواهد بهاقر بن مواهد تقط9041 ،ق ،بحیرکاألنوار ،جاعط از موققا ،
بیر ت ،دار ىبیاء اف راث افعربیو

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و پنج
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49و مخ اری ،رضا9111 ،ش ،حقدقةکاإلیمین ش ید ثانی یا ایضیح البدین زین افدین بن
موسن عاملی ،در :د فصلنامش ک اب شیعش ،شااره 04-41 ،4و

