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 كالم دانش در آن جايگاه و »الكالم لطيف« چيستيِ
 

17Fمحمدتقي سبحاني ۱۵/۰۷/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

1 
18Fرضا برنجكار ۲۵/۱۰/۱۳۹۶تاریخ تأیید: 

2 
19Fمحمدحسين منتظري 

3 

 چكيده
 لیجل«در مقابل عنوانی است که  »لطیف الکالم« میابی یممتقدم در دوران ِی کالم آثاربا مطالعۀ 

است؛ اما چیستِی مباحث   کالم دانش مباحث در خاصیی بند طبقه یایگوو  رود به کار می »الکالم

های درخور توجهی است که کمتر بدان پرداخته  ها و جایگاه آن در دانش کالم، پرسشلطیف، ویژگی

عالوه بر  متکلمانی، اسالم تمدن نینخست ادوار دردهد شده است. مطالعات تاریخی ـ کالمی نشان می

اعتقادی و الهیاتی مذهب خود بودند، پیش از سایر اندیشمندان  دار پاسخ دربارۀ مسائل که عهده آن

  را خودمسلمان، 
ّ

. بعدها در نستنداد یم یمعرفتو بنیادین  عامّ  یها پرسش به یده پاسخ و قیتحق لمتکف

دانش کالم برای پاسخ به این مسائل، حوزۀ خاصی در نظر گرفته شد که در آن به مسائل عام، بنیادین و 

پرداختند و در مقدمۀ دانش کالم از آن بحث کرده، از آن برای تبیین و مدلل ساختن مسائل میغیرالهیاتی 

شود که در برابر مسائل یاد می» لطیف الکالم«بردند. از این مسائل به مختلف دانش کالم بهره می

مسائل کالم  گردد.گذاری مینام» جلیل الکالم«بندی فراگیر، به  اعتقادی دینی قرار داشت و در دسته

 بندی است.  شناختی قابل طبقه شناختی و معرفت شناختی، فعل لطیف در سه بخش مسائل جهان

 يديواژگان كل
 شناسی.  شناسی، معرفت شناسی، فعل الکالم، امورعامه، مسائل غیرالهیاتی، جهانالکالم، جلیللطیف

                                                           
 یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و عضو انجمن کالم اسالمی حوزه.استاد .١
 استاد  دانشگاه تهران و عضو انجمن کالم اسالمی حوزه. .٢
 آموختۀ دکتری کالم امامیه، پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو انجمن کالم اسالمی حوزه. دانش .٣
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 بيان مسئله
 ؛٤٤ـ٤٣: ١٣٨٩ی نظیر: چیستی واقعیت و حقیقت اشیا (ژیلسون، معرفت عامّ  مباحث

 ) یا سکون٥٨ـ٥٣: ١، ١٣٨٨حرکت (کاپلستون،  و تغییر )، مسئله١٩٣ـ١٧١: ١٣٨٨کاپلستون، 

 چگونگی عالم و موجودات بندی )، طبقه٦٤و  ٦٣: ١٣٨٨عالم (کاپلستون،  حقیقی و دائمی

 رنج  )، مسئله٥٧٤ و ٥٦٨: ٢ و ٣٤٥ ،١٤٨ ،٢٤: ١: ١٣٨٩اعراض (شایگان،  و صفات وجدان

: ٢ و ٢٠٨، ١٤١: ١: ١٣٨٩جاودانگی (شایگان،  و بقا به رسیدن و آن از نجات چگونگی و

و  ریفراگ هاییبه عنوان پرسش کتاب) سرتاسر: ١٣٩٤همکاران،  و چاترجی ؛٨٣٣ ،٧٥٥، ٥٦٤

 از راها  پرسش نیها همواره پاسخ ا مطرح بوده و آن گوناگونمردمان در جوامع  یبرا یشگیهم

 سرنوشت و سرشت باب در سخن؛ اما نکتۀ درخور پژوهش، کردند یطلب م خود شمندانیاند

. از این رو، پرسش اساسی آن است کالم دانش ویژه در ۀ تمدن اسالمی و بهحوز در مباحث نیا

ها چه  ن برای پاسخ به این پرسشمتکلماکالم،  دانش استقالل و اصالت ۀدور دراست که 

ها بوده  گویی به این دست پرسش دار پاسخ طرحی داشتند؟ و در دانش کالم چه بخشی عهده

شدند؟ این مباحث در  است؟ متکلمان در این بخش از دانش خود متعرض چه مباحثی می

ز این مباحث بندی و تقسیمی را ا دانش کالم چه جایگاهی دارد؟ و در پایان، متکلمان چه طبقه

 کنند؟  ارائه می

 الكالم؛ طرح متكلمان براي پاسخ به مسائل عام انديشه لطيف 
های خود پیش از سنت اسالمی، فیلسوفان یونان باستان و به طور خاص ارسطو، در نگاشته

 های بنیادین داشتند. سعی در پاسخ دادن به این پرسش

کند تا دانش خاصی را بنیادین تالش می هایهای مهمی از این پرسشبا طرح نمونه ارسطو

 در» مابعدالطبیعه«ها معرفی کند. وی در تعریفی که از گویی به این دست پرسش متکفل پاسخ

 آن موضوع که خواند می کلی علم را موجز، مابعدالطبیعه بیانی دهد با به دست میگاما  کتاب

کلی،  علم مقابل است. در آن ۀذاتی عوارض و موجود بما هو موجود بلکه نیست، خاص موجود

دهند  می قرار بررسی مورد و کنند می جدا را موجودات از خاصی طبقۀ که دارند قرار دیگر علوم

. بالتبع دانشی با این تعریف، همان علمی است که )٣٠ـ١٠٠٣a٢١، ١٢١: ١٣٨٩(ارسطو، 

ها خود را متکفل پرداختن بدان های کلی و بنیادینی است که سایر دانش گوی پرسش پاسخ
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20Fدانند.نمی

 امور: «کند می تقسیم بخش دو را به اولی فلسفۀ سینا ابن در سنت فلسفه اسالمی اما ١

 بررسی را موجودات همۀ مشترک اوصاف و است موجود موجود بما هو آن موضوع که »عامه

 موجودات یعنی موجودات، از خاصی قسم دربارۀ که »االخص بالمعنی الهیات« و کند، می

 ).١: ٣، ١٣٧٥کند (رازی،  می بحث نخستین علل و مبادی و جوهر نیز و ماده، از مفارق

 مسائل از اولیه مبادی و علل و خداوند وجود از بحث که است این سینا ابن سخن خالصۀ

سینا،  شود (ابن می اثبات اولی فلسفه در امور این وجود زیرا آن، موضوع نه است، اولی فلسفی

سینا به بعد به دیدگاه  ). بنابراین طرح پیشنهادی فیلسوفان مسلمان که از ابن٦ و ٥: ٣ ق،١٤٠٤

 میتقس بخش دو به فلسفه مباحث ) آن است که١١٥: ١٣٨٤داری مبدل شد (خندان،  پرطرف

21Fگردد.

٢ 

 بهپیش از فیلسوفان مسلمان و بعدها  ،متکلمان انیجری اما اسالم تمدن ِن ینخست ادوار در

  را خودی، مواز صورت
ّ

 یمعرفتو بنیادین  عامّ  یها پرسش به یده پاسخ و قیتحق لمتکف

 از یبردار بهره و ینید متون  یۀپا برکردند تا  . بر همین اساس، متکلمان تالش میستنداند یم

 البته و نو، منسجم ینظام، خود یورز شهیاند یاتکا به و در هنگام نیاز گذشتگاناندیشۀ  راثیم

باید به خاطر داشت  .کنند جادیا های عامی خود در پاسخ به این پرسشاتیاله موضع با متناسب

که در دوران نخستین بر اساس همین رسالت، متکلمان زودتر از سایر اندیشمندان در مقام 

 یو رقابت یعلم ییفضادر  ها پرسش یناکه  ویژه آن ها برآمدند؛ بهگویی به این پرسش پاسخ

دوران این روند تا  دند.رو ش هروبا با تعارض و تضارب آرمسلمان  یشمندانو اند دهمطرح ش

 ت، ادامه یافت. ازاس دانش ی اینخیتار عطف نقاط از یکی که »تدوین دانش کالم«

 فیلط« عنوان با یمنسجم یدستگاه مفهوم دیتول دانش کالم در آن دوره،مهم  یها یژگیو

دهد،  یم نشانها  که گزارش یعنوان)؛ ١٧: ١٣٩١است (سبحانی،  »الکالم قیدق« ای »الکالم

و در آثار ) ٤٤: ١٩٧٢عبدالجبار،  ی(قاض شده آغاز نظام و لیهشام، ابوهذ با آن کاربرد نهیرید

                                                           
 ارتباط بیان و بندی جمع به خود، آرای از بسیاری همانند و کندمی ذکر مابعدالطبیعه از نیز دیگر تعریف دو ارسطو .١

خواه، فروکاست (کیان تعریف دو توان بهمی را گانه سه تعاریف گرچه برخی معتقدند این .پردازد نمی تعریف سه این

٥٦: ١٣٩٣ .( 
د وارد است، و فیلسوفان . البته روشن است که اشکاالتی چون وحدت موضوعی برای علم واحد به این پیشنها٢

، ١: ١٣٩١مسلمان در قرون متمادی سعی در حل این مسئله داشتند (برای مطالعۀ بیشتر نک: مصباح یزدی، 

 ).٩١ـ٨٩
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) ٥: ١، ١٣٦٢ی (کلینی، نیکل)، ١٢٩: ٢٠٠٢ ؛ جاحظ،٢١٠: ٤، ١٩٦٦(جاحظ، جاحظ 

 بهنگاه  نیچه بسا منتظم است. در نخست گیری و قابل پی یبه راحت دیمف یخو ش عبدالجبار یقاض

 ردیگ یم قرار »الکالم لیجل«مذکور در مقابل اصطالح  نیکه عناو میابی یم دوران آن یکالم آثار

 
ً
صورت که مباحث  نیبه ا ؛است  کالم دانش مباحث در یبند طبقه کی یایگوو  نمادو ظاهرا

 : ابدی یسامان م یدانش کالم در دو بخش کل

بخش از  نیا یمتکلمان برا ی؛بشر نیادیبن و عام یها پرسش همان دربارۀ بحث الف.

(طوسی، » الکالم ۀمقدم« ای »الکالم قیدق«، »الکالم فیلط«چون:  ینیمباحث کالم عناو

ق، ١٤٠٧طوسی،  ه (خواجهچون امور عام ینیالبته بعدها عناود. بودن دهیرا برگز) ٦٣ق: ١٤١٤

22Fکالم اتیعیطب، )٢١ق: ١٤٢٦حلی،  ؛١٠٣

23Fفلسفه، ١

 یعیطب)، فلسفۀ ٦٣: ١٣٨٧(یوسفیان،  ٢

) و یا ٤: ١٣٨٥انصاری،  ؛٥٤تا: یجهانگیری، ب ؛٤٧٣: ١ق، ١٤٢٩(سامی النشار،  متکلمان

24Fحتی فیزیک متکلمان

 بخش از کالم اطالق شد.  نیبر ا زین) ٤٣١و  ٢٨٢: ٣تا، (فان اس، بی ٣

، و مباحث الهیاتی نظیر: اثبات صانعمسلمان  کی یاصول و فروع اعتقاد ۀبحث دربارب. 

و  یبخش اصل؛ این قسمت، معاددا، نبوت و عالم توسط خ ۀادار یاوصاف خالق و چگونگ

صال
َ
 صطالحا در و کالم، اعتقادات عنوان همان با آن از متکلمان و داد یم لیکالم را تشک یا

 ).٣٠٠ق: ١٤٠٠(اشعری،  کردند یم ادی »الکالم لیجل« تر یفنّ 

 یگذار نام در زمان آن شمندانیاند که یدقت با مباحث ِی گذار نام و یبند طبقه  نحوه نیا

 گوداشتند، 
ً
آن است که مباحث مربوط به بخش نخست، شامل موضوعات و  یایاحتماال

 از و آمد خواهند کار  به زین دوم بخش در که است ییربنایز و ، عامیفنّ ق، یدقده، یچیمسائل پ

 اند. »الکالم لیجل«ورود به مباحث   ۀمقدم ،رو  این
                                                           

. منظور از طبیعیات کالم، مباحثی است که از حیث روش و غرض با فلسفه متفاوت است و گروهی از ١

: ٢٠١٢؛ الخولی، ٢٠٨: ١، ١٩٨٥(بنگرید و مقایسه کنید: صبحی،  اند دهیزوربا فلسفه نامیدن این بخش مخالفت 

 ).٤٧٣: ١ق، ١٤٢٩؛ سامی النشار، ٤٨

» فلسفه«گذاری این بخش از مباحث کالمی به دهند که نامگران با دقت نظری شایسته تذکر می . البته برخی از پژوهش٢

کم در  ای غیرمعمول و خاص متکلمان است. دستفلسفه، فلسفهبه معنای عام و وسیع کلمه صحیح است، چراکه این 

گران و  نگاه این دسته از پژوهشگران، این بخش شامل مسائل جدیدی بوده که متکلمان در زمرۀ اولین پژوهش

 ).٣و  ٢: مقدمه ژیماره، ٢٠٠٩متویه،  اند (برای مطالعۀ بیشتر نک: ابناندیشمندان دربارۀ آن بحث کرده
های فیزیکی نظریه«را که بخشی از مباحث لطیف است، با عنوان » شناختیجهان«گران مباحث  پژوهش . برخی از٣

 ). Dhanani, 1994: 3–5اند (برای نمونه نک: معرفی کرده» کالم
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 یاشعر یها گزارش سراغ بهابتدا ، یی دربارۀ چیستی مباحث لطیف الکالمجو یپ آغاز در

 یمباحث یو. برد یکار م  را به الکالم فیلطاصطالح مقام،  چند در یاشعر ابوالحسن. میرو یم

 مباحث ۀجمل از را باران و طان، زلزله، ِسحریش یگر وسوسه یه، چگونگاجنّ  فیتکل: چون

بحث  لیچنین ذ هم). ٦٢ق: ١٤٠٠(اشعری،  آورد یم شمار به »حکم بن هشام« الکالم فیلط

موکول  نییاالسالم مقاالترا به بخش دوم کتاب  شانیا فیلطمباحث  لیمرجئه، تفص آرایدر 

 : داردبخش  دوکتاب این  ).١٥٤ق: ١٤٠٠(اشعری،  کند یم

 ؛شانیا »لیجل«بر مباحث  دیو مذاهب با تأک َرقبرشمردن آرای فِ  .١

با  که الکالم قیدقدر خصوص مباحث  یاسالم ۀجامع شمندانیاند نظر اظهار یریگ یپ .٢

و شامل  25F١)٣٠١ق: ١٤٠٠(اشعری،  شود یآغاز م »الجسم یف نیالمتکلم اختالف«بحث از 

 وقوف سکون؛ و طفره، حرکت عرض؛ و جوهر است: ذیلاز جمله موارد  یمباحث متعدد

و اعاده؛  بقا، فنا حواس؛ و انسان، روح، نفس قتیحق مجاورت؛ و مداخله، مکامله ارض؛

 ، یمعان
ّ
ت و ثقل د؛ادراک، محال و تناقض؛ علل؛ معلوم و مجهول؛ تول

ّ
 اتیو ظل؛ قتل، ح خف

خلق عالم؛  یچگونگو کراهت؛ خواطر؛  ثاریو ا اریو موت؛ کالم انسان و صوت؛ اراده، اخت

خبر، کالم،  ا؛یدن و مکان، وقت حر؛ِس  طان؛یملک، جن و ش یستیچ ا؛یرؤ یو چگونگ یستیچ

 26F٢.ینه و اثبات، امر و یکذب، نف و صدق

را در کتاب  یمباحث، »الکالم فیلط«به وجود اصطالح  حیعالوه بر تصر زین دیمف خیش

 جواهر؛ عبارتند از:  مباحث نیا از یبخش. کند یم یده عنوان سامان نیا در المقاالت اوائل

م اجسام؛ اعراض؛ اکوان؛
َ
 و مکان، زمان یستیچ ن؛یزم و افالک حرکت)؛ آسمان و نی(زم عال

د یستیچ اراده؛ طباع؛
ّ
چنین  هم). ١١٠ـ٩٥: )الف( ق١٤١٣(مفید،  جابیا با آن تفاوت و تول

الکالم در  فیلطمباحث  یبند طبقه و یدوگانگاز همان کتاب از تقابل،  یگریدر بخش د یو

 ).١٣٥ـ٩٥: )الف( ق١٤١٣(مفید،  کند یم ادی الکالم لیجلمقابل 

 ۀزمر در را موضوعات نیالکالم، ا فیلط فیمباحث و تعر یفدر معر عبدالجبار یقاض

 جسم؛ احوال و ی، چگونگیستیچ، اعراض اثبات ا؛یاش جوهر :آورد یم شمار  به فیلطمباحث 

                                                           
 الجسم. فی المتکلمون اختلف الدقیق فی الناس ذکر اختالف . هذا١

  ها نیز اشاره می . البته در همین بخش دوم، اشعری گاه به مباحث جلیل و اختالف مسلمانان در آن٢
ً
کند؛ مثال

ی مقاالت، امری ها ضعفو  ها یکاستاختالف دربارۀ نماز در خانۀ غصبی و صحابه و امثال آن، که با توجه به سایر 

 است. آمده ینمحساب   یادشده جزء لطیف بهمشخص است که مباحث  ها گزارشۀ سایر نیقرطبیعی است و به 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

زم
هم،

زد
 نو

اره
شم

م، 
نج

ل پ
سا

13
96

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

124 

 
 

 ).١٥٤ و ١٣٨: ١٢ (ب)، ١٩٦٥عبدالجبار،  (قاضی سکون و حرکت

آن  علم که کند یم دیتأک نیرالمؤمنیامسید مرتضی هم با ذکر استداللی خاص بر امامت 

عالم به مباحث  یی که ایشان نخستینجا، تا شده یمدین  لیجل و قیدق مباحث شامل حضرت

 ،١٢٤ ،١٥: ٢ق، ١٤١٠ مرتضی، ؛ سید٤٨٣ق: ١٤١١مرتضی،  (سید است اسالمدر  قیدق

عبدالجبار،  ل در آثار قاضی عبدالجبار نیز آمده است (قاضیاستدال نیا). نظیر ١٠: ٤ و ٢٠٩

 ).١٣٧: ٢٠(ب)،  ١٩٦٥

: ١ ،١٣٨٢ی، کند (طوسکه در آثار دیگر خود از این اصطالح استفاده می ی همطوس خیش

 حثمبا نیا یبرا را »الکالم ۀمقدم«خود، نام  یاختصاص فیدر تأل )، اما٢٧٨ و ٢٤٥

 خیمباحث ش  جمله از). ٤٤٨ق: ١٤٢٠ ؛ شیخ طوسی،٦٣ق: ١٤١٤(شیخ طوسی،  ندیگز یبرم

 صفات یستیچ: اقسام موجود؛ جواهر و اعراض؛ کرد اشاره موارد نیا به توان یمنیز  المقدمهدر 

 .فعل قتیحق و عقل یستیچ آن؛ اقسام و

 هاي لطيف الكالم ويژگي
 یبررسپس از روشن شدن عنوانی که متکلمان بر این دست مباحث نهادند، الزم است به 

و  یستیچبه مشخص شدن  ی لطیف الکالم در نظام دانش کالم بپردازیم و گامی دیگرها یژگیو

 و ینشچ در یجزئ یها تفاوتتر شویم؛ هرچند  نزدیک بخش در دانش کالم نیا گاهیجا

از سوی متکلمان، دست یافتن به نقاط اشتراک را کمی دشوار  الکالم فیلط متفاوت  یده سامان

 سازد. می

 بودن موضوعات الهياتيريغ وعام  .1

 نیبلکه ا، ندارد اختصاصچون اسالم  یخاص نید ای انیاد تفکر به »فیلط«موضوعات 

 یتمدن یها حوزه در مختلف یها انسان یبرا یمعرفت بشر یموضوعات به عنوان ملک عموم

 . است بوده مطرح کافر و نیگوناگون، متد
ً
  متفکر، چه  که  هستند  ییها مسئله ها یشهانداساسا

شوند. به عبارت دیگر متفکران در  یم  مواجه  استقالل  ها به با آن،  یراسالمیغ  چه  یاسالم

های فکری دیگر نیستند. در حقیقت این مسائل در ابع نظامای تهای اندیشهمواجهه با پرسش

دهد. های فکری مختلف مشترکند اما هر متفکر در دستگاه فکری خود بدان پاسخ میسنت

  )؛٣٣٢و  ٣٣١: ١٣٦٣اس، (فان
ً
و  یستیچعالم،  یایاش قتیحق یستیچ از سؤال مثال
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  نیزم و آسمان یستیچو حتی  حرکت یچگونگ
ً
 بلکه ،ستین مربوطخاصی  ینید تفکر به الزاما

 و با هر اعتقادی متنوع یها روش و کردهایرو با مختلف شمندانیاند و دانشمندان هر دورانی در

 یبند رده الکالم لیجلکه در  یکه موضوعات آن حال ؛ندنک یموضوعات اظهار نظر م نیدر ا

طور که  البته همان. کرد یم دایپ اختصاص یمذهب خاص یحت ای نید بسا هچ و انیاد شد، به یم

 خواهد آمد، این مباحث در اثبات یا تبیین مباحث جلیل الکالم مؤثرند.

  لطيف 28F2يهيو توج 27F1ينييتب  ةجنب .2

برای روشن شدن این ویژگی مباحث لطیف، شایسته است ابتدا به تعریف دو اصطالح 

عبارت است از: پاسخ به » تبیین«بپردازیم. بر اساس آرای فیلسوفان علم، » تبیین«و » توجیه«

خواهد دربارۀ آن به چرایی مطرح دربارۀ یک پدیده، رخداد و یا هر امر دیگری که انسان می

ویژه  ها، بههایی به برخی پرسشها، پاسخها پاسخند؛ تبیین معرفت یا فهم برسد. بدین قرار تبیین

در این بین،  ).٣ :١٣٩٥های چرادار یا همان پرسش از چرایی یک امرند (نصیری، پرسش

کنندۀ واقعیتی که دار آن است که تبیین را استداللی بدانیم که در آن گزارۀ توصیف دیدگاه پرطرف

ها، اوضاع و  شود که یک دسته از آنخواه) از مقدماتی نتیجه می باید تبیین شود (پدیدۀ تبیین

ست. این نوع رایج از تبیین را کنند و دستۀ دیگر قوانین کلی اشرایط مربوط به واقعیت را بیان می

نامند (همپل، های قیاسی قانونی مییا تبیین» تبیین از راه اندراج قیاسی در تحت قوانین کلی«

٦٣: ١٣٨٠.( 

ای است که برای اثبات صادق اما به بیان کلی، استفاده از شواهد و ادله» توجیِه معرفتی«

ك باور تنها در ی). به تعبیری دیگر، ١٢٢: ١٣٩٢گیرد (شمس، بودن یک گزاره صورت می

ی توسط دالیل 
ّ
صورتی موجه است که بر دالیل معتبر استوار باشد؛ یعنی باور به نحوی عل

)؛ از این رو، در توجیه با یک مفهوم ارزشی ٧٦: ١٣٩٣مذکور پشتیبانی شود (فیومرتون، 

وجود نداشته باشد، باور مواجهیم؛ بدین معنا که اگر دلیل معتبری بر باور داشتن به موضوعی 

 ).٧٢: ١٣٩٣داشتن به آن نادرست خواهد بود (فیومرتون، 

 مانمتکلپس از ذکر این مقدمه، به سراغ نحوۀ تعامل لطیف با جلیل در فعالیت علمی 

 مباحث بسط و طرح از پس یابیم که متکلمانرویم. با مراجعه به متون کالمی متقدم درمیمی

                                                           
1. Explanation. 

2. Justification. 
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حدوث عالم، تغییر خلقت،  مسئله در خود یکالم یآرا هیتوج و نییتب درها  از آن ف، بارهایلط

در واقع  .جستند یروح و... بهره مها، حقیقت  های آنحاالت اجسام و تفاوت ویژگی

های لطیف، مقدمه و ابزاری برای تبیین علمی بخشی از موضوعات موضوعات و گزاره

شدند. در حقیقت، طراحی و تنظیم شناختی و نیز موضوعات جلیل الکالم محسوب می جهان

های لطیف و نیز جلیل الکالم در ها برای تبیین سایر بخش مسائل لطیف الکالم و استفاده از آن

 برای مثال، یکی از آن روزگار، معادل روش تبیین علمی فیلسوفان علم امروزی است؛

  موجب  که گریکدی از ایاش و  موجودات ازیامت  که بود  نیهای مهم پیش روی متکلمان ا پرسش

  نیکرد؟ ا  نییتب  توان می  چگونه را  آن و  ستیچ شود، بر اثر می  نییمع  صفات  بهها  آن  اتصاف

ر معتزلی  یبرا  پرسش    فلسفی مسئله  كی ُمَعمَّ
ً
 و  ساکن  جسم دو  که  منشأ اختالفی بود که مثال

دیگر، چه چیز باعث شده تا جسمی خاص به عبارت  چیست؟ د دارند، یسف و  اهییا س  متحرك

را » نظریۀ معنا«سیاه و جسمی دیگر سفید باشد؟ معمر برای تبیین چرایی اختالف صفات اشیا 

  كی در  که باشد» معنایی»  سبب  به دیبا  راتییتغ  نیا  ییدایپ  کرد و بر این باور بود که مطرح می

 ؛٣٧٣ و ٣٧٢ق: ١٤٠٠(اشعری،   ستین موجود گرید  جسم در و  است ، موجود نیمع  جسم

 دارد وجود  معانی از  تیینها بی رشتۀ موجود، ای ء شی هر ). از دیدگاه او، در٥٥ق: ١٤١٣خیاط، 

شود (برای  می سریم  تینها بی  معانی  نیا با تنها گر،یکدی از  موجودات و ایاش  یازهایامت و

: ١، ١٩٨٥؛ صبحی، ١٨٢ـ١٥٨ :١٣٦٨مطالعۀ بیشتر درباره نظریه معنا نک: ولفسن، 

 کند،چرایی تمایز اشیا در اتصاف به صفات بیان می یرا که معمر برا ینیی). تب٢٥٨ـ٢٥٥

 بندی کرد:توان در قالب تبیین قیاسی قانونی زیر صورتمی

الف. همواره علت تغییر در اوصاف اشیا، تفاوت معانی موجود در آن اشیاست (جملۀ 

 گر: قانون کلی)؛ تبیین

ب. معنای موجود در جسم سیاه (معنی یوجب السواد) متفاوت از معنای موجود در جسم 

 تر)؛ سفید (معنی یوجب البیاض) است (جمله تبیین گر، واقعیت جزئی

که جوهر متماثلی دارند، اما دارای صفات متفاوتی هستند  ج. (بنابراین) اشیا و اجسام با آن

 خواه کلی). (پدیدۀ تبیین

 از  کیی  که خداوند  صفات تبیین بهتر  یبرا  نیز از سوی ابوهاشم جبائی» احوال ۀینظر«

او برای حل تعارض واقعی بودن صفات خدا از  .شد  بود، مطرح  اسالمی  یاعتقاد  مهّم   مسائل

  نه  حال او سویی، و عدم ترکیب در ذات او از سوی دیگر، این نظریه را طراحی کرد. در باور
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 و جوهر بودن  گونه آن ای  گونه نیا  حال ؛ معدوم  نه و  است موجود  ، نه عرض  نه و  است جوهر

: ١، ١٣٦٤شهرستانی،  ؛١٨١ق: ١٤٠٨بغدادی،  ؛٩٢ق: ١٤٠١(بغدادی،   است  آن  تحقق  شکل

بنابراین، با این  .ندارد  مستقل ، وجودی است  واقعی  یامر  که نیا  نیع در  )؛ از این رو، حال٩٢

توان تبیین بهتری از رابطۀ خدا و صفات او ارائه داد که نه مستلزم ترکیب مفهومی باشد و باور می

گاهی بیشتر از نظریۀ احوال و نقش آن در تبیین مسئله  نه مستلزم غیرواقعی بودن صفات (برای آ

 ).١٢٩ـ١٢٧: ١٣٧٥؛ مجتهد شبستری، ٢٠٥ـ١٨٢: ١٣٦٨صفات الهی نک: ولفسن، 
های دیگر و نیز تبیین گر کاربرد مباحث لطیف در تبیین پدیده این دو نمونه به خوبی نشان

برخی مباحث الهیاتی است. بحث از ماهیت صفت و علت اتصاف اشیا به صفات و نظریات 

 مقاالت االسالمیینشده و جذاب لطیف الکالم بود که در  مختلف دربارۀ آن، از مسائل طرح

شیخ طوسی بدان  المقدمهخش اختالفات متکلمان در مسائل لطیف و نیز در اشعری و در ب

پرداخته شده است. اما متکلمان از مباحث و نظریات مطرح در بخش لطیف، برای توجیه و 

نظریه جزء «توان به بردند؛ برای نمونه، میمدلل کردن مباحث الهیاتی نیز بسیار بهره می

حدوث عالم و اجسام اشاره کرد. اثبات جوهر فرد و اعراض آن و کاربرد آن در اثبات » الیتجزی

در کالم متقدم اسالمی و در دورۀ تدوین دانش کالم، جایگاهی اساسی در اثبات وجود صانع از 

 برای را الیتجزی جزء نظریۀ تنها نه طریق اثبات حدوث عالم دارد. در این بین اما اشعریان

 راه ترین مهم نظریه این که داشتند اعتقاد بردند، بلکه می کار به باری ذات و جهان حدوث اثبات

 ).٢١٣: ٢، ٢٠٠٥خلدون،  (ابن است جهان حدوث اثبات برای

  فراهم استدالل بر وجود محِدث و صانع  برای  مناسبی  کالمی جزء الیتجزی زمینۀ نظریۀ

متقدم برای اثبات کم سه استدالل متفاوت از سوی متکلمان  کرد. بر پایۀ این نظریه، دست می

 صانع ارائه شده است: 

 از سوی معتزلیان ارائه می
ً
شد، مبتنی است بر پذیرش وجود استدالل نخست که غالبا

ف از اجزاء الیتجزی هستند (ابن
َ
 چنین ) و این٨٥: ١٩٩١مالحمی،  اجسامی که مؤل

 شود:بندی میصورت

 الف. به بداهت، اجسامی در جهان هستی وجود دارند.

ای حاالت همچون حرکت، سکون، کون، تماس با جسم دیگر یا ین اجسام از پارهب. ا

 یکی 
ً
جدایی از آن خالی نیست، زیرا اجسام متشکل از اجزای الیتجزی هستند که آن اجزا لزوما

 از حاالت فوق را داراست.
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 جسم نفس که حالی تغییرپذیرند، در امور این هستند، زیرا جسم بر ج. این حاالت زاید

 است چیزیـ  است جسم تعریف کهـ  بودن عمیق و طویل و کند؛ و نیز چون عریض نمی تغییر

دیگر،  جسمی از آن بودن جدا یا دیگر جسمی بر آن بودن مماس و جسم سکون یا حرکت و

 دیگر. چیزی

 . حادثند نزدیکی و جدایی و سکون و حرکت که د. پیداست

چون خلّو جسم از این حاالت ناممکن  باشد، مقدم ها حادث این بر تواند نمی هـ. جسم

 است.

 است. حادث جسم و. بنابراین،
 ز. پس اجسام نیاز به محِدث دارند.

 جای به پیمودند، ولیمی خالق اثبات در را استدالل فوق به نزدیک راهی نیز بیشتر اشعریان

 ).١٤ـ١٢ق: ١٤١٦(جوینی،  کردندمی ثابت را اعراض اجسام، ابتدا حدوث حدوث

گفته بر پایۀ اثبات حدوث عالم و از دو طریق حدوث اجسام و حدوث  دو استدالل پیش

اعراض طرح شده بود، اما برخی از اشعریان با ابطال قدمت جواهر فرد و با بیان چگونگی 

آمدی،  ؛١٢ق: ١٤٢٥پردازند (شهرستانی، تألیف اجسام از جواهر فرد به اثبات صانع می

 ).٣٢٠: ٣ق، ١٤٢٣

  که ستاشیا  تناهی چنین ذکر این نکته الزم است که نظریۀ جزء الیتجزی مستلزم تصور هم

 داد.قرار می  متکلمان  خداوند در اختیار فراگیر  قدرت و  استدالل مناسبی در اثبات علم

نظریۀ دیگری که متکلمان با ضمیمه کردن آن به نظریۀ جزء الیتجزی به اثبات حدوث عالم 

است. به طور خاص قاضی عبدالجبار معتزلی و پس از او شیخ » معانی«، نظریه پرداختندمی

کنندۀ این استدالل است که مبتنی است بر: الف. اثبات حقایقی در عالم به نام  مطرح طوسی

که محال است  که غیر از اجسامند؛ ب. اثبات حدوث آن معانی؛ ج. اثبات این 29F١»معانی«

جوهرها  که شدگرفته می مرحله نتیجه سه این از فک باشند. پساجسام از این معانی خالی و من

 نباشد حوادث بر مقدم چه هر چون و مقدم نیستند ها، بر معانی حادث و اجسام متشکل از آن

طوسی،  ؛٧٠ـ٤٩الف:  ١٩٦٥عبدالجبار،  حادثند (قاضی جوهرها و اجسام است، پس حادث

٥١: ١٣٩٤.( 

                                                           
 تر آمد، معنا علت حصول صفات غیرذاتی اجسام است. چنان که پیش . آن١
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 ليجل مباحث يبرالطيف الكالم  بنيادين و يمقدمات ةجنب. 3

  را فیلط مباحث ،متکلمان
ً
 و تا حد زیادی تالش ندددا یم قرار لیجل بر مقدمغالبا

که در ویژگی دوم  چنان های الهیاتی خود را بر نظریات لطیف مبتنی سازند. آنکردند تا آموزهمی

برای تبیین و توجیه  لطیف گفته شد، اندیشمندان کالم اسالمی در آن دوران از لطیف الکالم

رود که لطیف الکالم بردند. بنابراین، چنین انتظار میمیهای اعتقادی خود بسیار بهره آموزه

شناسی  اصل در جهان ترین بنیادی برای طرح و استدالل بر جلیل الکالم قرار گیرد. مهم

کالم امامی و  در چه و معتزلی کالم در چه جزء الیتجزی است که نظریه متکلمان آن روزگار،

 به شد؛می استفاده اجسام حدوث اثبات راه از صانع وجود اثبات در آن اشعری، از چه در کالم

  دلیل، همین
ً
 اجسام حدوث اثبات از پیش اعراض و جوهرها بحث کالمی های کتاب در معموال

 جهان. آیدمی
ً
نظر، به عنوان شناسی خاّص متکلمان و مباحثی دربارۀ معرفت و  از این رو، غالبا

 بر پایۀ این مقدمات به اثبات و تبیین مسائل مقدمۀ کتب کالمی مطرح می
ً
گردید و عمدتا

شد. برای ویژه اثبات صانع و مسائل پیرامون صفات و افعال خداوند پرداخته می الهیاتی، به

 عه قرار داد. مانده از آن دوران را مورد مطال ترین کتب کالمی برجای توان برخی از مهمنمونه می

و » اول الواجب«در مقدمه، مسئله  ابتدا النکت فی مقدمات االصولشیخ مفید در کتاب 

 باب«کند و سپس در اولین باب کتاب با عنوان وجوب نظر در ادلۀ اثبات صانع را مطرح می

اصطالحات اساسی دو بخش »  األعراض ۀیماه و النظر مقدمات یف األلفاظ یمعان عن اإلبانۀ

شناسی را تعریف کرده،  اصلی لطیف الکالم، یعنی مباحث نظر و استدالل و مباحث جهان

سپس بر پایۀ آن در باب دوم کتاب به اثبات حدوث عالم و اثبات محِدث تعالی و صفات او 

). شیخ طوسی ٣١ـ٢٠ق: ١٤١٣پردازد (مفید، شده در باب قبل می شناسی مطرح مبتنی بر جهان

به ترتیب دربارۀ اول الواجب و بیان حقیقت آن، حدوث اجسام، اثبات  لتمهید االصونیز در 

معانی، اثبات حدوث معانی، اثبات خالی نبودن اجسام از معانی و اثبات حدوث آنچه مسبوق 

ث نیست، سخن می
َ

که در بخش قبل دیدیم،  چنان ) و آن٦٦ـ٤٥: ١٣٩٤گوید (طوسی، بر محد

کند که عمدۀ این بندی میصانع استداللی را صورت بر پایۀ همین نکات بر وجود محِدث و

30Fمباحث از مسائل مطرح در لطیف الکالم است.

شرح متکلمانی نظیر: مانکدیم زیدی در  ١

                                                           
رسد شیخ طوسی در این بحث تا حد قابل توجهی از روش طرح بحث قاضی عبدالجبار در کتاب . البته به نظر می١

 ).٧٠ـ١(الف):  ١٩٦٥کند (قاضی عبدالجبار، بالتکلیف تبعیت میالمجموع فی المحیط 
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الشامل فی )، جوینی ـ متکلم بزرگ اشعری ـ در ٧٦ـ١٥ق، ١٤٢٢(مانکدیم،  اصول الخمسه

: ٢٠٠٣(بزدوی،  الدین اصول) و بزدوی ماتریدی در ١٦٨ـ٥ق: ١٤٢٠(جوینی،  اصول الدین

شناختی مبتنی شناختی و جهانای از مباحث معرفت) نیز مباحث الهیاتی خود را بر پاره٣٠ـ١٥

مالحمی خوارزمی، از متکلمان برجستۀ معتزلۀ متأخر نیز، در دو اثر مهّم خود  ابن کنند.می

مباحث نظر و )، ٨٥: ١٩٩١مالحمی،  (ابن المعتمدو  )٢٨ـ٢: ١٣٨٦مالحمی،  (ابن الفائق

شناسی را به عنوان اولین و دومین مقدمۀ خود پیش از آموزۀ اعتقادی  معرفت و مباحث جهان

 کند.توحید و صفات الهی ذکر می

پر واضح است بیشتر این مباحث از زمرۀ مسائل غیر الهیاتی است که برای طرح مسائل 

شود و همین که در غالب کتب ه میهای اعتقادی به کار گرفتجلیل الکالم و در راه اثبات آموزه

گر  شد، به خوبی نشانکالمی آن دوره، مباحث لطیف به عنوان مقدمۀ مباحث جلیل طرح می

 سوم یژگیو ،رو  نیاز ا کردند.آن است که متکلمان الهیات خود را بر لطیف الکالم مبتنی می

 د؛یآ یم دست  به هست زین کالم مباحث در آن یمقدمات گاهیجا از یحاک که الکالم فیلط

  بهمطلب  نیا تیاهم
ّ

 یاختصاص کتاب و مباحث گذاری نامدر  زین یطوس خیکه ش است یحد

 ).٦٣ق: ١٤١٤(طوسی،  کند یم انتخاب را »مقدمه« ش، عنوانیخو الکالم فیلط

ابتنای استدالل برای مباحث جلیل بر لطیف الکالم تا حدی مورد توجه متکلمان قرار گرفت 

شناسی لطیف، یعنی نظریۀ جزء الیتجزی الزم دانسته شد، تا  ترین عنصر جهان به مهمکه اعتقاد 

ق ١٤١٣کرد (مفید،   وصف توحید  اهل جمهور نظر را  مفید، آن شیخ   پنجم  قرن  اوایل جا که در آن

شدند. ) و منکران این نظریه از جانب تعدادی از متکلمان به کفر و الحاد متهم می٩٥: )الف(

 و جسم به محدثات تقسیم و قدیم و حادث به موجودات تقسیم چون چیزهایی به علم نیباقال

 تنها نه ). وی٩٤ و ٩٣ق: ١٤٢٥(باقالنی،  دانست می واجب مکلف بر را عرض و جوهر

 نبودن پایدار عرض، و به عرض قیام خأل، امتناع الیتجزی، اثبات جزء اثبات چون مقدماتی

 برخی اثبات چون است، بلکه الزم باریء وجود اثبات برای که شمرد مقدماتی جزء را اعراض

 و داد قرار دینی عقاید شمار در را مقدمات دانست، اینمی اصول این درستی گرو در را دینی عقاید

). پیش از این نیز متکلمان نخستین ٢١٣: ٢، ٢٠٠٥خلدون،  شمرد (ابن واجب راها  آن به اعتقاد

 تکفیر الیتجزی جزء انکار سبب به را حرب، نظام معتزلی بن جعفر عالف و همچون ابوالهذیل

 و سنت اهل اجماعی عقاید اصول از یکی چنین بغدادی ). هم١١٥ق: ١٤٠٨(بغدادی،  کردندمی
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 پذیری تقسیم به که را فالسفه و نظام ایشان است: گفته و دانسته الیتجزی جزء به اعتقاد را جماعت

 ).٣١٦ق: ١٤٠٨شمارند (بغدادی،  می کافرمعتقدند،  اجسام پایان بی

 و انسجام يوارگ نظام. 4

وارگی و انسجام درونی مسائل آن است. های مهّم لطیف الکالم، نظامیکی از ویژگی

 هماهنگ  شناسی و معرفت دانشیان کالم در آن عصر، عناصر نظام جهان
ً
شناسی خود را کامال

زدند و تغییر عنصر به اثبات سایر عناصر دست می ای که از اثبات یککنند، به گونه طراحی می

شد؛ برای مثال، چنانچه در باور متکلمان در یک عنصر نیز موجب تغییر در سایر عناصر می

نسبت به حقیقِت جسم تغییری ایجاد شود، باید باور آنان در عناصر دیگر نظام 

و... نیز متناسب با شان نظیر جوهر، عرض، حادث، مکان، جهت، معنا، صفت  شناسی جهان

ای مسائل پراکنده و مستقل از آن تغییر کند. به عبارت دیگر، مسائل مطرح در لطیف الکالم پاره

 در هنگام تألیف و تدوین کتاب
ً
های کالمی در بخش واحدی در کنار یکدیگر نیستند که صرفا

المقدمۀ فی  شناختی لطیف در دو کتاب اند. به همین دلیل، طرح مباحث جهانهم طرح شده

متویه،  (ابن التذکرۀ فی احکام الجواهر و االعراض ) و٦٨ـ٦٦ق: ١٤١٤(طوسی،  علم الکالم

 و موجود« به را معلوم که صورت گردید؛ بدینآغاز می» معلوم«) با تقسیم ٣٥ـ٣٣تا: بی

 که گفتندمی نیز دربارۀ محدث. کردندمی تقسیم »محدث و قدیم« به نیز را موجودات و »معدوم

 »عرض« را نامتحیز و »جوهر« را متحیز ایشان. »نامتحیز« یا و است »متحیز« یا محدث

ف از تعدادی جوهر و جزء الیتجزی می می
َّ
دانستند. سپس به تقسیم و نامیدند و جسم را مؤل

 پرداختند.بندی اعراض می طبقه

و  ختیشنا یهست نظام عناصر انیم  رابطه نییتعتوان گفت، متکلمان با بنابراین می

ها  روابط آن میتنظ و نظر مورد هر یک از عناصر آثار و هاویژگی لیتحلشناختی از طریق  معرفت

شناختی مباحث لطیف دست  یافته و شبکۀ هستی در راستای هدف مشخص، به طراحی سازمان

زدند. واضح است که رویکرد آنان در طراحی مباحث لطیف، رویکردی تألیفی مبتنی بر می

 یافته به این مباحث داشتند. جمع جبری میان اجزا نبود، بلکه نگاهی سیستمی و سازمان

ی خاص لطیف الکالم از واژگان ۀ معنایی وشبکاز پیامدهای این رویکرد سیستمی، طراحی 

که  وستهیپ هم به ینامع و میمفاه از یا مجموعه، دستگاه نیا دراست.  سوی متکلمان

ای از شبکهم، یمفاه نیا یبرا سپس، آمدهند، گرد واحد یشناس یهست نظام ککنندۀ ی منعکس
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 مباحثتدوین  رتطّو  ریکه در مس از همین روست. شودها ایجاد میواژهاصطالحات و دانش

شناسی  و اندیشمندانی را به تدوین نظام اصطالح افتی یا ژهیو یگاهجا یف، حدودنگاریلط

31Fمتکلمان ترغیب کرد.

١ 

ها یا نمادهایی شناسی، اصطالحات به واژه وزه در دانش اصطالحشایان ذکر است، امر

شوند که در صورت قرار گرفتن در مثلث معنایی و پیوند خوردن با دو رأس دیگر این تعریف می

نامه  شوند؛ از این رو، اصطالحها در جهان هستی معنادار می مثلث، یعنی مفاهیم و مصادیق آن

های جهان هستی ارتباط برقرار کند و ند میان اصطالح و پدیدهبه مفهوم نیازمند است تا بتوا

ها، واژگان نامه )، چراکه اصطالح٢٢٥: ١٣٩٣بهشتی،  ارجاعات را ایجاد کند (حسینی

گذاری چنین ساماندهی نام آورند. همها فراهم میمندی را برای توصیف اشیا و پدیده ساخت

بهشتی،  شناسی امروزی است (حسینی اصطالحترین مباحث علم  مفاهیم علمی، یکی از مهم

ها توسط متکلمان در نامه توان گفت، طراحی اصطالح). با ذکر این مختصر می١٦: ١٣٩٣

شناسی امروزی هماهنگ است،  مباحث لطیف تا حد قابل توجهی با اصول دانش اصطالح

ف نگاشته شده و گذاری مفاهیم حوزۀ لطیدر راستای ساماندهی نام» حدود«های چراکه رساله

 شناسی آنان است.  دهندۀ شبکۀ جهاننشان

 الكالم از منظر مؤلفان لطيفبندي موضوعات لطيف نحوة طبقه
های جوامع کالمی، کتب مباحث لطیف در دورۀ اصالت و استقالل، در قالب مقدمه

ید. با برگرفته از مباحث لطیف، تدوین گرد» الحدود«های چنین رساله مند و هممستقل نظام

گیری است که آیا بر مسائل مطرح در لطیف  حفظ این مقدمه اکنون پرسش دیگری قابل پی

 بندی خاصی حاکم است؟الکالم، طبقه

شده در حوزۀ لطیف الکالم، بهترین کتاب برای استخراج  های نگاشتهدر میان کتاب

خ طوسی کمتر شیخ طوسی است، زیرا تا پیش از شی مقدمۀ الکالمبندی مباحث لطیف  طبقه

جا که خود شیخ از آن به  مندی در این حوزه نوشته شده بود؛ تا آنکتاب جامع، مستقل و نظام

32Fکندعنوان کتابی که تا کنون همانند آن نوشته نشده است، یاد می

). ٤٤٨ق: ١٤٢٠(طوسی،  ٢

                                                           
گاهی بیشتر نک: بریدی آبی، ١  ).٢٢ق: ١٤١٤؛ مقری نیشابوری، ١٤: ١٩٧٠. (برای آ
 نام با آن شرح و کتاب این از کرده، اما فهرست را طوسی شیخ آثار از محدودی تعداد تنها که این . نجاشی نیز با٢

 ).٤٠٣ق: ١٤١٦است (نجاشی،  برده امن نیز »العقول ریاضة«
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» معتقد«ترین اسما، که در نظر او اصطالح عاّم کند تقسیمی فراگیر از عامشیخ طوسی سعی می

د«است، به دست دهد. شیخ طوسی پس از آن » مخبر عنه«یا 
َ

مجهول و «را به دو نوع » معتق

شود تقسیم می» معدوم و موجود«تقسیم کرده و در ادامه معلوم نیز مقسم قرار گرفته و به » معلوم

 یکسان بوده و در  ). مبدأ طبقه٦٦ق: ١٤١٤(طوسی، 
ً
اکثر بندی مباحث در کتب دیگر نیز تقریبا

ق: ١٤٢٠جوینی،  ؛٢٧، )ب(١٤١٣شود (مفید،  آغاز می» معدوم و موجود«بندی با  ها طبقه آن

). شیخ طوسی سپس موجود را به دو ٢٣تا:  متویه، بی ابن ؛٢٢ق: ١٤١٤نیشابوری،  مقری ؛٣٢

» عرض«و » جوهر«کند. محدث نیز خود به دو نوع بندی می دسته» محدث«و » قدیم«قسم 

او در ادامه به ذکر تقسیمات عرض از جهات مختلف، نظیر نیازمند بودن به  شود.تقسیم می

). پس از آن، در ٧٩ـ٦٨ق: ١٤١٤پردازد (طوسی، محل، امکان خالی بودن جوهر از آن و... می

های واقعی موصوف است، سخن گفته، دربارۀ اقسام که به نوعی ویژگی» صفت«مورد تعریف 

). شیخ طوسی سپس به تعریف عقل ٨١و  ٨٠ق: ١٤١٤ی، کند (طوس و احکام صفات بحث می

) و در پایان، مباحثی دربارۀ ماهیت ٨٥ـ٨٣ق: ١٤١٤و تقسیم قضایای عقلی پرداخته (طوسی، 

 ).٨٦و  ٨٥ق: ١٤١٤آورد (طوسی، فعل و اقسام آن می

کند که از دیدگاه مؤلفان اما بررسی فصول و محتوای سایر منابع لطیف الکالم مشخص می

ویژه در  ف عالوه بر مطالب ذکرشده توسط شیخ طوسی، مباحث جدی و گستردۀ دیگری بهلطی

: ١٩٧٩؛ ابورشید نیشابوری، ٢٦ـ٢١(ب):  ١٤١٣حوزۀ مباحث نظر و معرفت (مفید، 

) و نیز دربارۀ حقیقت ١٩١و  ٦٨تا:  مرتضی، بی ؛ ابن٢٣٦و  ١٦٠تا:  ؛ جشمی، بی٣٨٠ـ٢٨٧

) و ٧٧ق: ١٤١٤نیشابوری،  مقری ؛٨٥ق: ١٤١٤وسی، ط ؛٢٢٩: ١٣٩٣شهرآشوب،  فعل (ابن

 ؛١٣٤تا:  جشمی، بی ؛١٨٣: ١٣٩٣شهرآشوب،  های اصلی آن، یعنی قدرت (ابنمؤلفه

مرتضی،  ؛ ابن٢١٨تا:  ؛ جشمی، بی١٦٣: ١٣٩٣شهرآشوب،  ) و اراده (ابن٤تا: مرتضی، بی ابن

فیلسوفان موجب شد تا  چنین تفاوت دیدگاه متکلمان با ) قابل طرح است. هم٢٣٣تا:  بی

نیز  علیت و متکلمان عالوه بر ذکر مباحث فعل، ذیل فصول دیگر به بحث دربارۀ سببیت

) و دامنۀ مباحث را تا انواع مؤثرات گسترش داده و نیز ١١٧ق: ١٤١٤نیشابوری،  پرداخته (مقری

؛ ٢٥٩تا:  بنگارند (جشمی، بی» باب العلل و سائر المؤثرات«حتی فصلی را با عنوان 

 ).٣٨١تا:  مرتضی، بی ابن

 از مندنظام کوشیده است تا تصویری المقدمهدر کتاب  طوسی شیخکه  این وجود بنابراین، با

 بندی او نیز دارای خأل و نقص است. چنان طبقه دهد، اما هم لطیف ارائه مباحث
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 بندي مباحث لطيف الكالم طرح پيشنهادي در طبقه

شود تا بندی جامع در مباحث لطیف باعث میپراکنده، و نبود طبقههای متفرق و  وجود داده

ناپذیر تلقی گردد. در  طراحی الگویی فراگیر در ترسیم مسائل لطیف، امری ضروری و اجتناب

بندی  توان مباحث لطیف را تحت سه عنوان کلی زیر طبقهطرح پیشنهادی ذیل، به طور کلی می

 کرد:

 شناختي الف. مباحث معرفت

ای دربارۀ چیستی معرفت و علم، اقسام علم، های گستردهحث نظر متکلمان شامل بحثمبا

چیستی نظر و استدالل، بحث دربارۀ منابع معرفت همچون عقل و تقسیم قضایای عقول، 

تقلید، حس، اخبار و انواع آن، مراتب علم، کیفیت معرفت به خدا و مسائل پیرامون آن و... 

ت و اهتمام متکلمان در دوران اصالت و استقالل به این دست است. گستردگی مسائل معرف

دهد که آنان در پی ارائه تئوری خاص خود در باب معرفت و به طور ویژه، مباحث نشان می

اند. نکتۀ شایان توجه آن است که در حالی که در های بنیادین اعتقادی بودهمعرفت به آموزه

این حوزه از مباحث فلسفی شده، اما متکلمان از سنت فلسفۀ رسمی اسالمی توجه کمتری به 

توان گفت این بخش از جا که می اند، تا آنهمان دوران نخستین به این حوزه توجهی ویژه داشته

پوشانی درخور  بندی آن هم معاصر و طبقه 33F١»شناسی معرفت«مسائل لطیف الکالم با مسائل 

توجیه و منابع معرفت از مسائلی است که توجهی دارد؛ برای مثال تحلیل معرفت، معیار صدق، 

در قرون سوم تا هفتم هجری همواره مطمح نظر متکلمان بوده است؛ گرچه باید گفت نظریۀ 

 شناسی معاصر دارد.  های معرفتهای قابل توجهی با تئوریمعرفت متکلمان تفاوت

34Fشناختي ب. مباحث جهان

2  

 اتیعیطب مباحث به کهن دورانی از را اسالمی متکلمان توجه »عالم حدوث تیفیک« مسئله

 مباحث از ایمنظومه ای،ناگزیر بودند، هرچند به صورت حاشیه ساخت. متکلمان منعطف

و نیاز عالم به صانع  عالم حدوث دربارۀ آنان فکری منظومۀ دهند تا با شناسی ارائه جهان

آنان  خاص وارۀنظام بر مبتنی افتد. همین امر موجب شد تا نظام طبیعیات متکلمان که متناسب

                                                           
1. The theorie of knowledge/ Epistemology. 

2 .Cosmology. 
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با مباحث طبیعیات فلسفی متفاوت باشد؛ از  بود جواهر فرد، اعراض و اجسام بحث نۀیزم در

های گوناگونی در باب طبیعیات بین متکلمان و فیلسوفان رسمی مسلمان این رو، همواره چالش

بکۀ مفهومی شناختی متکلمان به ش داد. لذا باید توجه داشت که مصطلحات نظام جهانرخ می

 کند.متفاوتی با شبکۀ مفهومی طبیعیات فلسفی اشاره می

 شناختي ج. مباحث فعل

 و تیسبب« دربارۀ مباحث لطیف الکالم به باور متکلمان محورهای نیتر مهم از کیی

 بودن مختار فاعل به اعتقاد تیمحور مربوط بود. در کالم اسالمی به دلیل عالم در »تیعل

های آن، یعنی قدرت،  و مؤلفه» فعل«چیستی  از متفاوت رییتا تفسداشت  ضرورت خداوند

 مؤثرات انواع دربارۀ بحث به را متکلمان ت،یفاعل بحث بودن شود. محوری ارائه صحت و اراده

تقسیم فعل از یک جهت به سه دستۀ  .کشاندمی تیفاعل و تیعل ت،یسبب مختلف هایگونه و

نیز از مباحثی است که » قبیح«و » حسن«قسیم آن به و نیز ت» متولد«و » مباشر«، »مخترع«

که این دست از مباحث  اند؛ حال آنمتکلمان دوران تدوین دانش کالم همواره بدان توجه داشته

) قرابتی درخور ٦ـ٤: ١٣٩٤که با فلسفۀ عمل و کنش معاصر (برای مطالعۀ بیشتر نک: ذاکری، 

ۀ این توجه، شیررسد به نظر می است. البته ر گرفتهدارد، کمتر مورد اهتمام فیلسوفان مسلمان قرا

 مختاِر عالم و انساِن دارای اراده در  وار نظام یریارائه تفسبه دغدغۀ متکلمان به 
ِ

از رابطۀ صانع

). البته این دغدغه برای متکلمان به ٦ـ٤: ١٣٨٥گردد (انصاری،  اش برمی حوزۀ افعال اختیاری

شد؛ چنانچه در کتب لطیف تر میفعل، قدرت و اراده پررنگ سبب باور متفاوت آنان در چیستی

 فصلی را به مباحث فعل و مسائل پیرامون آن اختصاص می
ً
کم دو  دادند و دست و مقدمه غالبا

می
ُ

35Fکتاب مستقل از سوی حاکم ِجش

درباره تأثیر و مؤثرات  )١تا:  و رصاص زیدی (رصاص، بی ١

 نیز نگاشته شده است. 

 بنديجمع
عنوان مباحثی است که در دوران متقدم کالم اسالمی بر مباحث عام و » الکالملطیف «

ای های عاّم اندیشهشد. این بخش از مباحث کالمی به پرسش غیرالهیاتی دانش کالم اطالق می

                                                           
گاهی از نگاشته١ ؛ و نیز انصاری در پایگاه ٥١٧: ١٣٧٠مقدم،  ؛ جاللی٩٨: ١٩٧١، زرزورهای جشمی نک: . (برای آ

 ).http://ansari.kateban.com اینترنتی
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آید، پاسخ که متعلق به فرهنگ، دین و تمدن خاصی نیست و ملک عمومی اندیشه به حساب می

ف الکالم آن است که قدرت تبیین و توجیه سایر مباحث کالمی را داد. ویژگی دیگر لطیمی

های اعتقادی جا که به عنوان مبنای مباحث الهیاتی اخذ شده و بسیاری از دیدگاه داراست، تا آن

ای مسائل آن وارگی و انسجام شبکه گردید. دیگر خصوصیت مهّم لطیف، نظامبر آن مبتنی می

 حی خاصی نیز تولید گردید. است که بر پایۀ آن، نظام اصطال

» شناسی جهان«، »شناسی معرفت«توان در سه بخش اصلی موضوعات لطیف الکالم را می

 تئوری معرفت خود را  بندی کرد. متکلمان در بخش معرفت طبقه» شناسی فعل«و 
ً
شناسی عمدتا

را بیان کنند. های بنیادین اعتقادی  طرح کرده تا از رهگذر آن، کیفیت و طریق معرفت به آموزه

و موضوعات وابسته به » جزء الیتجزی«شناسی متکلمان نیز نظریۀ  محور اصلی مباحث جهان

کند. مباحث آن است که بنیاد نظری مناسبی برای اثبات حدوث عالم و اثبات محِدث فراهم می

 بر محور تعریف فعل و تفاوت آن با علت و سبب ارائه می فعل
ً
سیری شد تا تفشناسی نیز عمدتا

 متناسب از رابطۀ خداونِد فاعل مختار با انساِن دارای اراده به دست دهد. 

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــ
 الله ةیآ ، تصحیح: سعید زاید، قم، مکتبة)اتیاالله(الشفاء ق)، ١٤٠٤سینا، حسین بن عبدالله، ( ابن .١

 . المرعشی

تحقیق: عبدالله محمد الدرویش، دمشق،  ،مقدمه ابن خلدون)، ٢٠٠٥خلدون، عبدالرحمن، ( ابن .٢

 داریعرب، چاپ اول.

، تحقیق: علی اعالم الطرائق فی الحدود و الحقائق)، ١٣٩٣شهرآشوب، محمد بن علی، ( ابن .٣

 طباطبایی یزدی و همکاران، تهران، ندای نیایش، چاپ اول.
ژیماره،  دانیل تحقیق:، األعراض و الجواهر احکام فی التذکرۀ)، ٢٠٠٩احمد، ( بن متویه، حسن ابن .٤

 بالقاهرة. الشرقیة لآلثار الفرنسی العلمی قاهره، المعهد

، تحقیق: سامی نصر عون و فیصل التذکرۀ فی احکام الجواهر و األعراضتا)، ـــــــــــــــــ، (بی .٥

 بدیر عون، قاهره، دار الثقافة للطباعة و النشر.

، الکالم لطیف یف األفهام ریاضة کتاب شرح یف اماألوه دامغ تا)،(بی مرتضی، احمد بن یحیی، ابن .٦

 .YEM-000-0071 نسخۀ خطی، یمن به شماره: 

، تحقیق: ویلفرد مادلونگ الفائق فی اصول الدین)، ١٣٨٦مالحمی خوارزمی، محمود بن محمد، ( ابن .٧

 و مارتین مکدرموت، چاپ اول، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. 
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 ، تحقیق: ویلفرد مادلونگ، لندن، الهدی، چاپ اول.المعتمد فی اصول الدین)، ١٩٩١ــــــــــــــ، ( .٨

، المسائل فی الخالف بین البصریین و البغدادیین)، ١٩٧٩ابورشید نیشابوری، سعید بن محمد، ( .٩

 تحقیق: معن زیاده و رضوان السید، طرابلس، معهد االنماء العربی، چاپ اول.

 ، تصحیح:مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین)، ٢٠٠٥والحسن علی بن اسماعیل، (اشعری، اب .١٠

 المتوسط، چاپ سوم.  روت، مطبعةیتر، بیر هلموت

الدین خراسانی، تهران، مؤسسه انتشارات حکمت، چاپ  ، ترجمه: شرفمتافیزیک)، ١٣٨٩ارسطو، ( .١١

 پنجم.

فی)، ١٣٨٥انصاری، حسن، ( .١٢  .١٧ـ٤، ص١٠٣و  ١٠٢، شه دین، کتاب مافلسفه طبیعی معتزلیان مطرِّ

 کالم علم خیتار در آن تیاهم و یجشم حاکم و المؤثر ریالتأث کتاب)، ١٣٨٨ــــــــــــــــ، ( .١٣

 .http://ansari.kateban.com، منتشرشده در پایگاه اینترنتی: معتزلی

، قاهره، یمهد دمحم ، تحقیق: احمدنیالد اصول یف االفکار ابکارق)، ١٤٢٣الدین، ( آمدی، سیف .١٤

 دار الکتب.

 زاهد خی، تحقیق: شاعتقاده جبی مایف االنصافق)، ١٤٢٥باقالنی، ابوبکر محمد بن طیب، ( .١٥

 بیروت، دار الکتب العلمیة. ،  یکوثر

، تحقیق: هانز بیتر لنس، قاهره، المکتبة االزهریة اصول الدین)، ٢٠٠٣الیسر محمد، (بزدوی، ابی .١٦

 للتراث.

الحدود و الحقائق فی شرح االلفاظ المصطلحة بین )، ١٩٧٠الدین صاعد، ( بریدی آبی، اشرف .١٧

 ، تحقیق: حسین علی محفوظ، بغداد، مطبعة المعارف.المتکلمین من االمامیة

 ، بیروت، دار الکتب العلمیه.اصول الدینق)، ١٤٠١محمد، ( بن طاهر بغدادی، عبدالقاهر .١٨

 ، بیروت، دار اآلفاق.الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهمق)، ١٤٠٨ـــــــــــــــــ، ( .١٩

، تصحیح: عبدالسالم هارون، قاهره، مکتبه و الحیوان)، ١٩٦٦بحر، ( بن عمرو جاحظ، ابوعثمان .٢٠

 مطبعۀ مصطفی البابی الحلبی، چاپ دوم.

 الهالل، چاپ اول.، بیروت، مکتبة رسائل جاحظ (رسائل کالمیه))، ٢٠٠٢ـــــــــــــــــ، ( .٢١

می، محسن بن محمد بن کرامه (بی .٢٢
ُ

، نسخه خطی، مکتبة جامعة ملک شرح عیون المسائلتا)،  ِجش

 . ٦٦٤٧ب  ٧٧٨٣سعود به شماره: 

)، تهران، مرکز ٤(ج دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی، در: »ابن کرامه«)، ١٣٧٠مقدم، مسعود، ( جاللی .٢٣

  .٥١٨ تا ٥١٥ دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی، ص

راث، یعم ای، تحقیق: زکراالرشاد الی قواطع االدلة فی اصول االعتقادق)، ١٤١٦جوینی، عبدالملک، ( .٢٤

 بیروت، دار الکتب العلمیة.
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 ، بیروت، دار الکتب العلمیة. نیالد اصول یف الشاملق)، ١٤٢٠ـــــــــــــــــ، ( .٢٥

دانشکده ادبیات و علوم ، مجله »ابوالهذیل عالف، فیلسوف معتزله«تا)، جهانگیری، محسن، (بی .٢٦
 .٦١ـ٢٩، انسانی دانشگاه تهران

 ، ترجمه: فرنازهند فلسفی های مکتب معرفی)، ١٣٩٤و دریندراموهان داتا، ( چاندرا چاترجی، ساتیس .٢٧

 مذاهب، چاپ دوم. و ادیان تحقیقات و مطالعات کرمانی، قم، مرکز ناظرزاده

، تهران، شناسی و مهندسی دانش ساختواژه، اصطالح)، ١٣٩٣السادات، ( بهشتی، ملوک حسینی .٢٨

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران، چاپ اول.

، تحقیق: فاطمه  القدس رةیحظ الی النفس كیتسلق)، ١٤٢٦مطهر، ( بن یوسف بن حلی، حسن .٢٩

 ، چاپ اول.الصادق االمام رمضانی، قم، مؤسسة

، نامه حکمت، »موضوع فلسفه اولی نزد ارسطو و عالمه طباطبائی«)، ١٣٨٤غر، (اص خندان، علی .٣٠

 .١٤٤ـ١٠٥، ص٥ش

، تحقیق: حسینی جاللی، تجرید االعتقادق)، ١٤٠٧خواجه طوسی، محمد بن محمد نصیرالدین، ( .٣١

 . یاسالم غاتیتبل قم، دفتر

 و الثقافة. میللتعل یهنداو ، قاهره، مؤسسةالطبیعیات فی علم الکالم)، ٢٠١٢الخولی، طریف یمنی، ( .٣٢

، تحقیق: الملحد  الراوندی ابن  الرد علی و االنتصارق)، ١٤١٣محمد، (  بن خیاط معتزلی، عبدالرحیم  .٣٣

 نیبرج، بیروت، اوراق شرقیه.

 ، تهران، سمت، چاپ اول.درآمدی به فلسفه عمل)، ١٣٩٤ذاکری، مهدی، ( .٣٤

 ، قم، البالغه، چاپ اول. شاراتاال شرحی نیب المحاکمات)، ١٣٧٥الدین، ( رازی، قطب .٣٥

، نسخه خطی، یمن به المشکالت مفتاح و المؤثراتتا)،  الدین حسن بن محمد، (بی رصاص، حسام .٣٦

 YEM – 000- 0615.شماره: 
دمشق، مؤسسة الرسالة ، القرآن الحاکم الجشمی و منهجه فی تفسیر، )١٩٧١، (عدنان محمد، زرزور .٣٧

 للطباعة و النشر. 

زاده، تهران، مؤسسه  طالب ، ترجمه: سیدحمیدهستی در اندیشه فیلسوفان)، ١٣٩٤ژیلسون، اتین، ( .٣٨

 انتشارات حکمت، چاپ سوم. 

النشر،  و للطباعة ، قاهره، دار السالماالسالم فی الفلسفی الفکر نشأةق)، ١٤٢٩( النشار، علی، سامی .٣٩

 اول. چاپ

نقد و ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی »هاها و رویشکالم امامیه: ریشه«)، ١٣٩١سبحانی، محمدتقی، ( .٤٠
 .٣٧ـ٥، ص٦٥، شنظر

، تحقیق: سیداحمد حسینی، قم، الذخیرة فی علم الکالمق)، ١٤١١سید مرتضی، علی بن حسین، ( .٤١

 االسالمی. النشر مؤسسة
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، تهران، مؤسسة  ینیحس عبدالزهراء دی، تحقیق: سالشافی فی االمامةق)، ١٤١٠ـــــــــــــــــ، ( .٤٢

 .الصادق

 ، تهران، امیرکبیر، چاپ هفتم.های فلسفی هندادیان و مکتب)، ١٣٨٩شایگان، داریوش، ( .٤٣

 ، تهران، طرح نو، چاپ سوم.شناسی آشنایی با معرفت)، ١٣٩٢شمس، منصور، ( .٤٤

 ، تحقیق: محمد بدران، قم، الشریف الرضی.والنحلالملل)، ١٣٦٤عبدالکریم، (شهرستانی، محمدبن .٤٥

، بیروت، دار یدیمز دیفر ، تحقیق: احمد الکالم علم یف االقدام ةینهاق)، ١٤٢٥ـــــــــــــــــ، ( .٤٦

   الکتب العلمیة.

 ، بیروت، دار النهضة العربیة، چاپ پنجم.فی علم الکالم ـ المعتزله)، ١٩٨٥صبحی، احمد محمود، ( .٤٧

، قم، انتشارات  بحرالعلوم نی، تحقیق: حستلخیص الشافی)، ١٣٨٢طوسی، محمد بن حسن، ( .٤٨

 المحبین، چاپ اول.

، تحقیق: مرکز تخصصی علم کالم، قم، تمهید االصول فی علم الکالم)، ١٣٩٤ـــــــــــــــــ، ( .٤٩

 رائد، چاپ اول.

 . یاالسالم النشر ، چاپ دوم، قم، موسسةالرسائل العشرق)، ١٤١٤ـــــــــــــــــ، ( .٥٠

،  األصول و أصحاب نیالمصّنف سماءو أ و أصولهم عةیالش کتب فهرست، )ق١٤٢٠(ـــــــــــــــــ،  .٥١

 اول. قم، ستاره، چاپ

، ترجمه: »اسالمی کالم علم نخستین مراحل در یونان فلسفی تفکر تأثیر«)، ١٣٦٣فان اس، ژوزف، ( .٥٢

سلطانی، دومین یادنامۀ عالمه طباطبائی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  خلیفه ایرج

 . ٣٥١ـ٣٣١ص

 نا (چاپ نشده).  جا، بی ، ترجمه: سیدمحمدرضا بهشتی، بیکالم و جامعهتا)، (بی ـــــــــــــــــ، .٥٣

، ترجمه: جالل پیکانی، تهران، مؤسسه انتشارات شناسی معرفت)، ١٣٩٣فیومرتون، ریچارد، ( .٥٤

 حکمت، چاپ سوم.

ی، الدین مجتبو ، ترجمه: سیدجاللتاریخ فلسفه (یونان و روم))، ١٣٨٨کاپلستون، فردریک چارلز، ( .٥٥

 تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم.

اکبر غفاری، تهران، دار الکتب االسالمیة،  علی ، تحقیق:الکافی، )١٣٦٢( یعقوب، بن کلینی، محمد .٥٦

 دوم. چاپ

 سینوی حکمت ، فصلنامۀ»یفاراب دگاهید از عهیمابعدالطب فیتعر یبررس«)، ١٣٩٣خواه، لیال، ( کیان .٥٧

 .٧٨ـ٥٥ص، ٥٢، ش)مشکوة النور(

عثمان، قاهره،  عبدالکریم ، تحقیق:الخمسه األصول شرح، )ق١٤١٦( حسین، بن مانکدیم، احمد .٥٨

 سوم. وهب، چاپ مکتبة
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)، تهران، مرکز ٧(ج المعارف بزرگ اسالمی دائرۀ، در: »احوال«)، ١٣٧٥مجتهد شبستری، محمد، ( .٥٩

 .١٢٩ – ١٢٧ دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی، ص

، نییخم امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه ، قم،آموزش فلسفه)، ١٣٩١( یزدی، محمدتقی، مصباح .٦٠

 چاپ چهارم.

 خیللش العالمی ، قم، المؤتمرالمقاالت اوائلق)، ١٤١٣نعمان (الف)، ( بن محمد بن د، محمدیمف .٦١

 د.یالمف

 د.یالمف خیللش العالمی ، قم، المؤتمرالنکت فی مقدمات االصولق)، ١٤١٣ـــــــــــــــــ (ب)، ( .٦٢

 ، چاپ اول. الصادق االمام ، قم، مؤسسةالحدودق)، ١٤١٤مقری نیشابوری، ابوجعفر، ( .٦٣

 دموسییس کوشش: ، بهعهیالش یمصنف اسماء فهرستق)، ١٤١٦احمد، ( بن علی بن نجاشی، احمد .٦٤

 النشر االسالمی، چاپ پنجم. زنجانی، قم، مؤسسة رییشب

 دانشگاه تهران، چاپ دوم.، تهران، تبیین در فلسفۀ علم)، ١٣٩٥نصیری، منصور، ( .٦٥

 ، ترجمه: احمد آرام، تهران، الهدی، چاپ اول.فلسفۀ علم کالم)، ١٣٦٨ولفسن، هری اوسترین، ( .٦٦

، ترجمه: حسین معصومی همدانی، تهران، مرکز فلسفۀ علوم طبیعی)، ١٣٨٠همپل، کارل گوستاو، ( .٦٧

 نشر دانشگاهی، چاپ دوم.

 ، تصحیح:بالتکلیف المحیط فی المجموع)، ١٩٦٥احمد (الف)، ( بن عبدالجبار همدانی، قاضی .٦٨

 الکاتولیکّیة. الَیسوعی، بیروت، المطبعة هوبن یوسف جین

قنواتی، قاهره،  جورج ، تحقیق:العدل و التوحید ابواب فی المغنی، )١٩٦٥(ـــــــــــــــــ (ب)،  .٦٩

 .المصریه الدار

 المطبوعات تحقیق: علی سامی النشار، اسکندریه، دار ،المنیة و األمل)، ١٩٧٢ـــــــــــــــــ، ( .٧٠

 ة.یالجامع

 .٧٦ـ٦١، ص١١، شمعارف عقلی، »تبارشناسی کالم جدید«)، ١٣٨٧یوسفیان، حسن ( .٧١
72. Dhanani, Alnoor, (1994), The Physical Theory of Kalam: Atoms, Space and Void in 

Basrian Mu'tazili Cosmology, E J. Bull, The Netherlands, Leiden. 
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