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 سخن پژوهشکده 

 سخن پژوهشکده 

علم اسالمی و همزاد با دانش فقهه اسهت. ایهن دو دانهش ترین رپیشینهپ ،کالم دانِش 
ۀ ها همچون دو بهال پرتهوان، منظومهچند آغازی همانند و همسو داشتند و تا قرن هر

معرفت اسالمی را آبیاری ساختند، ولی به تدریج هر کدام مسیری متفاوت یافتنهد و 
 به راهی دیگر رفتند.

گرفت و حدیث را در کنار قرآن، می های وحیانی، سرمایهاسالمی که از مایه فقه
ساخت، در هر مرحله گامی به پیش نهاد و با تأمین ابهزار و ادوات میافتاء  ۀمایدست

مندی دستگاه اجتهاد فقهی افزود. اجتهاد فقهی که در آغاز تنها بهه تر، بر توانمناسب
تن فتوا هم دریغ و حتی از آوردن َاسناد حدیث در م کردمیمتن کتاب و سنت بسنده 

ساختن َاسناد و برگرفتن عبارات روایات، نخستین قدم را  ورزید، به تدریج با رهانمی
جهای خهود را بهه  «ییفقه فتوا»جا بود که در استقالل فقه از حدیث برداشت. از این

شناسهی دانی )فقه الحدیث( در کنار رجالشناسی و متنداد و لزوم متن «ییفقه روا»
 ۀشناسی بهر فقیههان آشهکار گردیهد. ورود در فههم متهون وحیهانی، عرصهو حدیث

های خادم یکی دانشدیگر شناسی، علم اصول و جدیدی را بر روی فقه گشود و واژه
 فقه سربرآورد.  ۀپس از دیگری از حاشی

 بهود« قواعهد فقههی» دانشهای نوپدید در میدان اجتهاد، یکی هم از جمله دانش
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آن را  ۀکه تأثیری شگرف در توسعه و تدقیق استنباط گذاشت. قواعد فقهی که ریش
علینا » توان پی گرفت همچونمی تا عصر حضور و حتی در کلمات اهل بیت

دنبال بیان اصول عامی است که حکهم مصهادیق به« علیکم التفریعالقاء األصول و
را بهرای مفتهی و مسهتفتی  شهناخت شهریعت ۀو شهیو داردجا دربهرفراوانی را یک

 سازد.میآسان 
تر شدن بهه که دانش فقه با گذشت زمان، راه کمال پیمود و برای نزدیکآن غرض

اما ، حقیقِت شریعت، گام به گام به آماده ساختن تجهیزات فنی خود همت گماشت
بهه کهم پیمهود، کممیمیانه راهی مهوازی و تقریبهاا مشهابه  هایسدهدانش کالم که تا 

سهاخت،  دهیعلم را رنجور و رنج نیا یادهاینتنها بکه نه یریمسیری دیگر افتاد؛ مس
 یابی به معارف بلند دین به زحمت انداخت.بلکه مسلمانان را در راه دست

اند، علم کالم برخالف فقه، بنا به رسالت خویش، با دشمنان بارها گفته کهچنان
ایهن رسهالِت  ،دین درگیر شد و نقش دفاع از معارف مکتب را بر عهده گرفت. البتهه

دفهاعی را ۀ نهاد و وظیفهمیروی متکلمان  بزرگ، خود راهی دشوار و پر خطر را فرا
وحهی  قیه و برکنهار مانهدن از حقهابه لغزشگاهی برای فرورفتن در ادبیهات بیگانه

در قالهب نقهد  نیکرد. این مخاطره که بارها از سهوی ائمهه معصهوممیتبدیل 
میانهه دامهن دانشهمندان  هایسدهاز  ، در نهایت،کالم و متکلمان گوشزد شده بود

شههیعی را نیههز گرفههت و کالمههی کههه تهها آن زمههان در ایههن میههدان سههخت 
که  یدیدینی افتاد و دیری نپاهای بروندر چنگ سنتورزید، به یکباره میمقاومت 

 شد. ینیدبرون یهاخود اسیر همان سنت
تنها در محتوای باورهای کالمی اثر نههاد، بلکهه نه ییآن است که این واگرا نکته
ششم سده ها و رویکردهای شناخت متکلمان هم مؤثر افتاد. دانش کالم که تا در شیوه

هرا از روش از هر جهت استقالل خویش های دیگر علوم نگاه داشهته بهود، بها ها و روی 
یافهت.  ای دیگرگهوناز گذشته فاصله گرفهت و ذائقهه ایورود ادبیات فلسفی، تا اندازه
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ای از متکلمان امامیهه بها اقتبهاس از اصهول و قواعهد فیلسهوفان در جا بود که پارهاین
و اصهالت و اسهتقالل آن را بهه  خویش جدا ساخته ۀاخیر، کالم را از پیشین هایسده

 بیهت اههل میراثکالم امامیه که روزگاری با تکیه بر  ،محاق بردند. به این ترتیب
بها قواعهدی  یینهواداشهت، بهه هم مهیکوس برتری و باالتری بر همه مهذاهب کال

 بسا با محتوای نصوص دینی سرناسازگاری داشت. یپرداخت که ا
نصیب نگذاشهت و بهه تهدریج اصهول این تحول، قواعد کالمی را هم بی باری،

عقاید را که پیشتر برگرفته از عقالنیت ناب و میراث نبوی بود، بهه متابعهت از قواعهد 
شهی  طوسهی در  ۀکوتاه میان رسال ۀفلسفی یونانی و اسکندرانی واداشت؛ یك مقایس

تهری کهه طوسی با اصول سپس خواجه قواعد العقايدباب قواعد کالمی و نیز کتاب 
 ر دارد.در آثار فیاض الهیجی و پسینیان آمده است، نشان از این سیر تطو  

شناسی علم کالم، چونان جا که قواعد کالمی همچون روشاین وصف، از آن با
گیهرد، میتهأثیر  های معرفتی را سخت تحهتکند و گزارهمیبنیاد زیرین دانش عمل 

جها آغهاز کهرد. هرگونه نوسازی و تکامل در این علم را باید از همیناین باوریم که  بر
های کههالم بهرای بازگشههت بهه سرچشههمه غازیرو، اثههر حاضهر را بایههد سههرآایهن از

ههای بنیان ۀریهزی دوبهارای بهرای پیشمار آورد و بدان همچون پایهبه بیت اهل
 دانش اصیل کالم اسالمی نگریست. 

درست در همین بازگشت به گوهرهای نهاب عقالنهی تازگی و تفاوت این کتاب 
عقالنهی و وحیهانی  ۀدر کتاب و سنت است و در خوانش این اثهر بایهد بهه دو سهوی

قواعد به نیکی نگریست. بدیهی است که این کار را باید گام نخست در یهک مسهیر 
دها های آن افزود. پیشنهاهای بیشتر، بر استواری و ارزشبلند تلقی کرد و با پژوهش

 ۀفرجهامی ایهن پهروژو نقدهای عالمانه خوانندگان خبیر، خهدمتی شهایان بهه خوش
 افزاید. میمعرفت  ۀکند و بر زاللی این پیمانمیکالن 

والمسلمین دکتر رضها برنجکهار االسالم حجةاین اثر  ۀجا از مؤلف فرزاندر همین
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 ۀاریم و بهر همهزسپاسهگ اههور انینصهرت یمههدایشان جناب دکتر  همکاراز  و
ویهژه از معاونهت محتهرم کسانی که در فرآوری این کتهاب دسهت داشهتند، بهه

گیری و بازخوانی اثهر را یکرباسی که پاقوام  ردکت االسالمحجةجناب پژوهشکده 
ریاست پژوهشگاه قهرآن و  ۀهای ویژکنیم. تقدیر از حمایتمیتشکر برعهده داشتند، 

ه ةآی حضرت حدیث اخالقهی و دینهی  ۀشهری همواره بر ما یک فریضریمحمدی  الل 
بهه طی  ۀ گمهان ایهن شهجردارالحدیث، بی ۀفخیم ۀاست؛ چرا که بدون امکانات مؤسس

 نشست.به بر و بار نمی بیت کالم اهل
 

 محمد تقی سبحانی
 بیت اهلرئیس پژوهشکده کالم 

 



 

 

  گفتارپیش

  گفتارپیش

 پایهه وههای توان به دو دسهته گزارهمی علم فقههای علم کالم را مانند گزارههای گزاره
علم های مسئله»دوم را  و دستۀ «قواعد کالمی»نخست را  ۀپایه تقسیم کرد. دست غیر

 شهوند ونمی از هم جدا هاکالمی، این دو دسته گزارههای نامیم. در کتابمی «کالم
 شود.می تصریح به قواعد کالمی، از آنها استفادهبدون معموالا 

عنوان بهه - قواعد کالمهی مربهوط بهه توحیهدترین هدف این کتاب، استخراج مهم
از منهابع وحیهانی اسهت. ایهن قواعهد،  - اعتقهادی ۀگاناصول پنجترین نخستین و مهم

اثبهات و کهه انهد ، اما همگی اصولی عقلیاندهرچند از قرآن و احادیث استخراج شده
گیهرد. همچنهین، اسهتفاده از می خداشناسی دینی بر آنها بنیادهای تفسیر درست آموزه

کالمی نیز از آنها های این قواعد در مباحث توحید، مانع از آن نیست که در دیگر حوزه
شود کهه بسهیاری می در مباحث توحیدی متکلمان امامیه، روشن تأملبا . شوداستفاده 

 اند. هد، هرچند به این قواعد تصریح نکراندمبتنی بر این قواعداز آن مباحث، 

و برخهی  مفههوم قاعهدهدربهارۀ  از بررسی قواعد کالمی، بهتهر اسهت کمهی پیش
 آن سخن بگوییم. های ویژگی

 مفهوم قاعده
بههه معنههای  «قواعههد البیههت»و  در لغههت بههه معنههای اسههاس و پایههه اسههت «قاعههده»
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شاید مناسبت این معنا با  1.شودمی بر روی آن ساخته خانه است که خانههای ستون
قیام(، این است کهه ) یستادناقعود( در برابر نشستن )معنای اصلی آن، یعنی حالت 

که در زیر خانه نشسته و بنهای قاعده و زیربنای خانه در زیِر خانه قرار گرفته و مثل این
 ایستد.خانه بر روی آن می

نای قانون و قضیۀ کلی است که بر جزئیات بسیاری در اصطالح، به مع« قاعده»
منطبق است. فیهومی پهس از ذکهر معنهای لغهوی قاعهده، معنهای اصهطالحی آن را 

 کند:گونه بیان میاین
القاعده فی االصطالح بمعنی الضابط وهی االمهر الکلهی المنطبهق علهی 

قاعده در اصطالح، به معنای ضهابطه، یعنهی گهزارۀ کلهی  2جمیع جزئیاته؛
 منطبق بر همۀ جزئیاتش، است.

امٌر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعهرف »گوید: تهانوی در تعریف قاعده می
گزاره کلی است که هنگام شهناختن احکهام جزئیهاتش از طریهق آن  3؛«احکامها منه

 شود.گزاره، بر آن جزئیات منطبق می
 گوید:می المسترشديننهج فاضل مقداد به هنگام شرح عبارتی از کتاب 

وههو ااالمهرا الکلهی  وهی مرادفهة لالصهل والقهانون القواعد جمع قاعدة
المنطبق علی جزئیات کثیرة، بحیث تعهرف أحکهام تلهک الجزئیهات مهن 

 قاعده که همان قانون و اصل اسهت بهه معنهای حکهم کلهی 4ذلک الکلی؛
فتن بهه آن ای که با دست یاگونهاست که بر جزئیات زیادی منطبق است، به
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  توان احکام جزئیات را نیز دانست.حکم کلی می
تههانوی نیهز در  1توان در آثار بسیاری از دیگهر نویسهندگان یافهت.این تعریف را می

 توضیح مفهوم قاعده، نکات سودمندی را ذکر کرده است: 
. مقصود از حکم و امر کلی که در تعریف قاعده و قانون گنجانده شده اسهت، 5

پهس نبایهد قهانون و قاعهده را مفههوم کلهی دارای  2است نه مفهوم کلهی. قضیۀ کلی
 جزئیات معنا کرد، بلکه قاعده یک قضیۀ کلیه است. 

در تعریف قاعده، جزئیاِت مربوط به موضوع حکم  «جزئیات»منظور از واژۀ . 0
کمیهه قضیۀ کلی است؛ زیرا هر قضیه ای مرکهب از موضهوع و محمهول و نسهبت حه

است. موضوع در قضیۀ کلی، کلی بوده و دارای جزئیاتی است. برای دانستن احکهام 
 -صورت بالقوه توان از آن قضیه کمک گرفت. احکام جزئیات نیز بهاین جزئیات می

 اند. در این قضیۀ کلی مندرج -و نه بالفعل 

ای است که بالقوه احکام جزئیات موضوع ، مقصود از قاعده، قضیۀ کلیبنابراین
شود که یک قضیۀ صهغرا بهه آن دارد و زمانی این قوه به فعلیت تبدیل می بر خود را در

قضیۀ کلی و شدن صغرا به  ضمیمه 3ضمیمه شود و از ترکیب آنها نتیجه حاصل شود.
هرموجودی قابهل » مثال، اگر قاعده این باشد که نام دارد. برای« تطبیق و تفریع»کبرا 

 و «موجهود اسهتء شهی  این »، تفریع به این صورت خواهد بود که «شناخت است
 .«این موجود قابل شناخت است» پس «هر موجودی قابل شناخت است»

د کردن قضیه به کلی بودن، قضایای .3 توان قاعده شخصیه و جزئیه را نمی با مقی 
 4و قانون نامید.
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ای که جزئیاتی ندارد یا فهم جزئیات از کلی بدیهی اسهت، قاعهده قضیۀ کلی .3
 1آید.نمیبه حساب 

، قضههیۀ الحصههول باشههد. بنههابراین بایههد فهههم جزئیههات از قاعههده سهههل. 1
درجهه 562مثلث مجموع زوایای »نسبت به قضیۀ « بودن اجتماع نقیضین محال»

  2، قاعده نیست.«است
گفته اشکاالت کاربردی دارد. بر طبق این تعریف، باید همه، تعریف پیشبا این 

شهوند، اند و بر احکام متعدد جزئی منطبق میاحکام اعتقادی را به این دلیل که کلی
که هدف ما از بحث از قواعد کالمی، بیهان همهه یها حالی قاعده به حساب آورد، در

کنندگان از قواعد فقههی طور که مقصود بحثاعتقادی نیست؛ همانهای اکثر آموزه
 نیز این نبوده است.

اعتقهادی ممکهن اسهت در نگهاه ابتهدایی کلهی نباشهند. ههای بسیاری از آموزه
خداونهد حهی »، «خداونهد قهادر اسهت»، «خداوند عالم است»مثال، احکاِم  برای

ههر »یگانه خارجی است، ولی در حکم قضهیۀ کلهی ، هرچند دربارۀ خدای «است
، است. همچنین بیشتر احکام مربهوط بهه «الوجودی عالم، قادر و حی است واجب

، نیازمند قیدی هسهتیم تها همهه یها بیشهتر اند. بنابراینپیامبر و امام معصوم نیز چنین
 اعتقادی در تعریف قاعده وارد نشوند.های آموزه

قاعدۀ فقهی از مسهئلۀ فقههی متمهایز شهود، قیهودی را ذکهر که فقیهان، برای این
انهد: را در تعریهف آورده «جریان در ابواب مختلهف»مثال، برخی قید  اند. برایکرده

 3.«ان القواعد الفقهیه تجری فی ابواٍب مختلفه»
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ایهن قیهد مشهکل را  1انهد.برخی محققان عرصۀ کالم نیز همین روش را برگزیده
ا اوالا مبهم است و روشن نیست کهه آیها منظهور از ابهواب، اصهول ؛ زیرکندحل نمی

گانه است یا هر بحثی مانند بحث معناشناسی اسماء و صهفات یها بحهث علهم پنج
کار رود و چرا نباید حکمی را کهه در الهی. ثانیاا به چه دلیل قاعده باید در چند باب به

شود، قاعهده دانسهت. مطرح می عنوان دلیلمسئلۀ فقهی یا کالمی یک باب، به هاده
بسا برخی قواعد در همهۀ ابهواب  اند. چهاصوالا قواعد از جهت سعه و ضیق متفاوت

کالم، برخی در بعضی از ابواب و برخی دیگهر در یهک بهاب کهاربرد داشهته باشهد. 
در باب خداشناسهی و اسهماء و صهفات الههی  «خروج از حدین»مثال، قاعدۀ  برای

جاری است، ولی در باب معاد، نبوت، امامت و یا عدل کهاربرد نهدارد، امها قاعهدۀ 
 لطف در مباحث عدل، امامت، نبوت و معاد جاری است.

 اند: را ذکر کرده و گفته «بسیاری از افعال یا ذوات متفرق» برخی دیگر قید
محمولی آن به فعهل یها ذاتهی خهاص  ای است که حکمقاعدۀ فقهی قضیه

متعلق نباشد، بلکه بسیاری از افعهال یها ذوات متفهرق را کهه عنهوان حکهم 
 2محمولی بر آن صادق است شامل باشد.

مبهم اسهت. گذشهته  «ذوات متفرق»و  «بسیاری»ِاشکال قید باال این است که واژۀ 
ق از این شود. برخهی دیگهر میکه محموالت قضایای فقهی شامل افراد بسیار و متفر 

اند که یک حکم کلهی ممکهن اند و برآن شدهبودن را امری نسبی دانسته اساساا قاعده
به نظر  3است در مقایسه با حکمی، قاعده باشد و در مقایسه با حکمی دیگر، مسئله.

 شدن در برابر اشکال است. رسد، این پاس ، تسلیممی
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منطقی قاعدۀ کالمی مشکل است.  گفته، تعریف دقیق وبا توجه به مطالب پیش
توانهد در تعهداد ای کلهی اسهت کهه میگزاره»در این کتاب مقصود از قاعدۀ کالمی 

رو، در این تحقیهق، این از«. قابل توجهی از مسائل مهم کالمی مبنا و دلیل قرار گیرد
مبنها و  ،«آثهار و لهوازم قاعهده»پس از بحث از هر قاعهدۀ کالمهی، در ذیهل عنهوان 

 بودن قاعدۀ بحث شده طی چند مسئلۀ مهم کالمی، نشان داده شده است.  دلیل

 فایدۀ بحث از قواعد کالمی
شود این است که اگر متکلم به منابع معرفِت اعتقادی جا مطرح میسؤالی که در این

کند، دیگهر چهه مثل عقل و وحی دسترسی دارد و از روش عقلی یا نقلی استفاده می
اعد کالمی دارد؟ و اساساا آگاهی از قواعد کالمی تا چه حهد احتیاجی به بحث از قو

توان به چنهد ثمهرۀ مههم و اساسهی برای متکلم الزم و ضروری است؟ در پاس  می
 اعتقادی اشاره کرد:های قواعد کالمی در فرآیند استنباط آموزه

 . نقش استداللی۲
، توانند نسبت به مسائل زیر مجموعۀ خود دلیل قرار گیرند. بنابراینقواعد کالمی می

متعددی از علم کالم بهه آسهانی انجهام های با اثبات یک قاعدۀ کالمی، اثبات گزاره
 دنبال ادلۀ خاص باشیم. که نیاز باشد در تک تک آنها بهآنخواهد گرفت، بی

 . نقش حاکمیتی۱
شوند و استحکام آنهها اعد کالمی با ادلۀ قطعی عقلی و نقلی اثبات میجا که قواز آن

تواننهد نقهش حهاکمیتی نسهبت بهه دیگهر دیگر بیشتر است، میهای نسبت به گزاره
و ادله داشته باشند. اگر در یک بحث کالمی روایات متعارضی وجود داشهته  هاگزاره
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دم خواهند شد و یا اگر در بحثهی اند مقباشند، روایاتی که هماهنگ با قاعدۀ کالمی
اند و ههی  مثل حدوث و ِقَدم جهان که به اعتقاد برخی، ادلۀ عقلِی دو طرف مساوی

قاعهدۀ » 1اند،یک بر دیگری ترجیح ندارند و در واقع، ادلۀ هر دو طرف قابل خدشهه
 کند. ، حاکم بوده و حدوث جهان را تأیید می«ءشی  فاعلیت و خلق المن 

 ری. نقش تفسی۴
اعتقادی اسهالم تفاسهیر مختلفهی عرضهه شهده اسهت. های دربارۀ بسیاری از آموزه

مثهال،  توانند در برگزیدن تفسیر درست نقش مهمی ایفا کنند. برایقواعد کالمی می
اسهاس  در تفسیر صفات الهی مثل علم و قدرت، اختالفات بسیار وجود دارد که بهر

ای توان دربارۀ آنها قضاوت کرد و تفاسهیری کهه بها قاعهدهقواعد مربوط به توحید می
 هماهنگ نیست را کنار گذاشت و تفسیر درست را انتخاب کرد. 

ذکر شهده های ویژه بحث آثار و لوازم قاعده، نقشبا مراجعه به مباحث کتاب، به
 یابد.برای قاعدۀ کالمی وضوح بیشتری می

 حقیق پیشینۀ ت
منتشر شده اسهت. « قواعد کالمی یا عقلی»تا کنون سه کتاب با نام  بر اساس اطالع

نام دارد و تألیف محقق ارجمنهد آقهای علهی ربهانی  القواعد الکالمیهکتاب نخست 
و  گلپایگانی است. در این کتاب چهار قاعدۀ حسهن و قهبح عقلهی، لطهف، اصهلح

همگی به باب عهدل و افعهال الههی عدل و حکمت، مورد بحث قرار گرفته است که 
از همهین نویسهنده اسهت و در آن،  کالمبىهای قواعد و روشاند. کتاب دوم مربوط
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از چهار قاعدۀ بحث شده در کتهاب پیشهین، سهه قاعهدۀ دیگهر، یعنهی وجهوب  غیر
ه اند کهه دو و قبح تکلیف به ماالیطاق مورد بحث قرار گرفته بالذات، وجوب علی الل 

، از میهان هفهت شوند. بنهابراینه عدل الهی و افعال خداوند مربوط میقاعدۀ اخیر ب
انهد قاعدۀ مورد بحث در این دو کتاب، شش قاعده به باب عدل و افعال الهی مربوط

کهه موضهوع بحهث کتهاب و یک قاعده در مورد مباحث توحیدی اسهت، در حهالی
 حاضر، قواعد کالمِی مربوط به توحید است.

نام دارد که در سه جلد و توسهط جهواد  عقلى در قلمرو رواياتقواعد کتاب سوم 
میان تألیف شده است. اکثر مباحث این کتاب بهه ویژه جلهدهای دوم و سهوم بهه خر 

شهود و در مسائل رایج کالمی مانند اثبهات خداونهد و صهفات خداونهد مربهوط می
یا چند حدیث عنوان قاعدۀ کالمی لحاظ شود پس از ذکر یک تواند بهمواردی که می

عنوان مصداق حدیث، برخی قواعهد و مطالهب فلسهفی و و ترجمۀ آن، بالفاصله به 
عرفانی مطرح شده لیکن بحثی اجتهادی در مورد محتوای احادیث و نیز چگهونگی 

 تطبیق محتوای حدیث بر قواعد صورت نگرفته است.

 روش و ساختار مباحث کتاب
اند. در بحهث از ه توحید بررسی شهدهدر کتاب حاضر هشت قاعدۀ کالمِی مربوط ب

شهود. پهس از آن، ای دربارۀ قاعده و جایگاه آن مطهرح میهر قاعده، نخست مقدمه
آیهد. در ادامهه، ادلهۀ معنای لغوی و اصطالحی الفاظی که نیاز به توضیح دارنهد، می

شارحان و مفسران در ذیهل برخهی آیهات و روایهات، ذکهر های نقلی قاعده و دیدگاه
کنیم. سهپس، بندی ادلۀ نقلی را بیان مهیگاه تحلیل خود از قاعده و جمعود. آنشمی

گیرد. در انتهای بحث، آثهار قاعهده در مباحهث ادله عقلی قاعدۀ مورد بحث قرار می
شود. این بخش، قسمت کاربردی بحث است. اما با توجه مختلف اعتقادی ذکر می

تر مطرح شده اسهت. در ارد، چند مورد مهمکه هر قاعده آثار و نتایج بسیاری دبه این
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شهود و هههم مجموعهۀ قاعههدۀ کالمهی مطهرح میبحهث آثهار نیهز هههم مسهائل زیهر
 شود. می ارائهمعارض فلسفی های قاعده

ه مشکینی است و در ترجمهۀ احادیهث از  ترجمۀ آیات قرآن عیناا از ترجمۀ آیة الل 
 استفاده شده است.  1هابرخی ترجمه

در انجمن کالم اسهالمی حهوزۀ علمیهه  5343و  5343های ر سالاین قواعد د
و  ارائههبیت هلاتدریس شده است و سپس در جمع محققان پژوهشکده کالم 

مورد بحث قرار گرفت. اثر حاضر محصول مباحثی است کهه در ایهن فراینهد شهکل 
 آمد. رگرفت و به رشتۀ تحریر د

                                                 
 های دیگر.و کتاب اصول کاقى. همانند ترجمۀ آقای مصطفوی در 1





 

 

  »یاسق ینف» ۀقاعد

 «نفی قیاس»قاعدۀ 

یکی از موضوعات مورد بحث در میان فقها و اصولیین شیعه و سنی، بحث قیهاس 
است. ابوحنیفه و پیروانش و نیز فقهای شهافعی و مهالکی، قیهاس را یکهی از ادلهه 

سهنت،  دانند و در مقابل، فقهای شیعه و نیهز حنابلهه و ظاهریهه از اههلاحکام می
اصولی، ادلۀ طرفین، مورد های در کتاب 1آورند.شمار نمی ادله معتبر بهقیاس را از 

البتهه، برخهی علمهای امامیهه ماننهد عالمهه حلهی، قیهاس  2گیهرد.بحث قهرار می
العله و قیاس اولویهت را از قیهاس باطهل اسهتثنا کهرده، آنهها را حجهت  منصوص

را قیاس ندانسته و در اما دیگران ضمن حجت دانستن این دو دلیل، آنها  3دانند؛می
  4دهند.ذیل ظواهر قرار می

-در بحث از قاعدۀ نفی قیاس، مدعا این است که قیاس در مطلق معارف دینهی 

                                                 
 .036، صرسائل االصولیه ،؛ سبحانی51-53، ص3ج ،نهاية الوصول الى علم االصول. نک: عالمه حلی، 1

ر. نک: 2  .565، ص0، جاصول الفقه، مظف 
؛ 036ص ،هیرسبائل االصبول ،ی؛ سهبحان51-53، ص3ج ،علبم االصبول ىالوصول ال ةينها ،یعالمه حل. 3

ر  .022 -544، ص0، جاصول الفقه، مظف 
ر. نک: 4  .022-544ص، 0، جاصول الفقه، مظف 
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جا در خصهوص حجیت ندارد، هرچند بحث اصلی در این -چه احکام و چه عقاید 
 اعتقادات است.

 معنای لغوی قیاس
و برخی در هر  «قیس»در ماده و برخی  «قوس»شناسان قیاس را در ماده برخی لغت

آورده و بهر  «قهوس»، قیهاس را در مهاده مقايیس اللغهصاحب  1اند.دو ماده ذکر کرده
اما مهم این است کهه  2قلب به یاء شده است. «قوس» در «واو»این اعتقاد است که 

اند. گیری چیهزی بهه چیهز دیگهر دانسهتهشناسهان معنهای قیهاس را انهدازههمۀ لغت
 گوید:میفارس  ابن

ف فتقلهب واوه یهاءء بشیقوس: أصل واحد یدل  علی تقدیر شی  ء، ثم  یصر 
گیری چیزی به چیز دیگهر قوس به معنای اندازه 3والمعنی فی جمیعه واحد؛

است که در اثر تصریف، واو کلمه به یاء تبدیل شده است ولی معنها تغییهر 
 نیافته و هر دو به یک معنا هستند.

 ه است:چنین آمد صحا در 
ته الشی رته علی مثالهه؛َء بالشیِقس  قیهاس کهردم چیهزی را بهر چیهز  4ء: قدَّ

 گیری کردم.دیگر، یعنی آن را با مثال و مشابهش اندازه

                                                 
؛ زبیههدی، 422، ص3ج ،صببحا ؛ جههوهری، 32، ص1ج ،معجببم مقببايیس اللغببةابههن فههارس، . نههک: 1

؛ 105، صالمصباا  المنیبرمنظهور،  ؛ ابهن566، ص1ج ،العبین، یجوهر؛ 332، ص6ج ،العروستاج
 .562، ص2ج ،العرب لسان، ابن منظور؛ 5133، ص3ج ،کتاب العینترتیب 

 .  32، ص1ج ،یس اللغةمعجم مقايابن فارس، نک:  2.

 . همان.3

، 2ج ،العبرب لسانمنظور،  ؛ ابن330، ص6ج ،تاج العروس؛ زبیدی، 426، ص3ج ،الصحا . جوهری، 4
 .562ص
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 نویسد:می المصاا  المنیرنویسندۀ 
ی ه: َعَلی الشَّ هه ِبِه ِقسته ِدیره َو َتق  ؛َو)ِء َوِبِه... َو هه َداره ( الِمق  َیاسه ِمق  کهردم قیاس  1ال 

کردن چیزی با چیز دیگهر اسهت.  چیزی را بر چیزی، به معنای اندازه گیری
 گیری است.مقیاس همان مقدار و اندازه

اسهاس چیهز  که قیاس در لغت به این معناست کهه چیهزی را بهرحاصل سخن آن
اساس مقایسۀ چیزی به چیهز دیگهر، حکمهی را از  دیگر، بر بیان دیگر بشناسیم. به

اساس نوعی  رو، این مقایسه و صدور حکم، برنسبت دهیم. از اینیکی به دیگری 
و به خاطر همهین شهباهت، حکهم یکهی بهه دیگهری  شباهت میان دو چیز است

 شود. سرایت داده می

 معنای اصطالحی قیاس
از میهان ایهن  2در علم منطق، دلیل یا حجت سه قسم است: قیاس، استقرا و تمثیهل.

سه، آنچه به معنای لغوی قیاس نزدیهک اسهت، تمثیهل اسهت و نهه قیهاس منطقهی. 
رمحمدرضا   گوید: در تعریف قیاس منطقی می مظف 

قیاس بهه گفتهار  3قول مؤلف من قضایا متی سلمت لزم عنه لذاته قول آخر؛
صهحیح باشهند از  ههاشود که اگهر ایهن گزارهمتشکل از چند گزاره گفته می

 آید.دست می ق آنها ذاتاا گفتار دیگری بهصد

 گوید:سینا می ابن
                                                 

 .102، ص0ج ،المصاا  المنیر، یومیف. 1
ر. نک: 2 خواجهه نصهیر طوسهی، ؛ 332، صأساس االقتااسخواجه نصیر طوسی، ؛ 052، صالمنطق ،مظف 

 .  26، صتلخیص المحصل
ر. 3  .522، ص5ج ،المنطقیات ،فارابینک:  ؛ همچنین052، صالمنطق ،مظف 
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القیاس، قول مؤلف من أقوال اذا وضعت؛ لهزم عنهها بهذاتها، ال بهالعرض، 
قیاس گفتاری است که از چنهد جملهه تشهکیل  1قول آخر، غیرها اضطرارا؛

ذاتاا نه عرضهاا  -ای که اگر این جمالت کنار هم قرار گیرند گونهشده است به
 پی خواهند داشت. جملۀ دیگری را به ناچار در -

ررضا  محمد  گوید: در تعریف تمثیل می مظف 
هو ان ینتقل الذهن من حکم احد الشیئین الی الحکم علهی اخخهر لجههة 

که ذهن از حکم یکهی از اشهیاء تمثیل عبارت است از این 2مشترکة بینهما؛
و علت( مشهترکی کهه لحاظ جهت )به حکم دیگری منتقل شود؛ آن هم به

 میان آنها وجود دارد.

 گوید:فارابی در تعریف تمثیل می
التمثیل إن ما یکون بأن یوجد أو یعلم أوال أن  شیئا موجود ألمر جزئی فینقلهه 
اإلنسان من ذلک األمر إلی أمهر جزئهی بهاألول فهیحکم بهه علیهه إذا کهان 

ی الذی هو من جه ها المعنی الکل  ة وجد الحکهم فهی األمران الجزئیان یعم 
وکان وجود ذلک الحکم فی األول أظهر وأعرف وفهی الثهانی  الجزئی األول

تمثیل آن است که یافت شود و یا دانسهته شهود کهه در فهرد و امهر  3أخفی؛
جزئی چیزی وجود دارد و انسان از این جزئی به جزئی دیگری منتقل شود 

لبته، این حکم زمهانی و در مورد فرد دوم نیز همان حکم اول را صادر کند. ا
است که هر دو جزئی در یک معنای کلی مشترک باشند، معنایی کلهی کهه 

                                                 
، القواعبد الجلیبة؛ عالمهه حلهی، 30، صالرسبالة الشمسبیةو نک: کاتبی قزوینهی،  15ص ،النجاةسینا،  ابن. 1

 .62، صالحاشیة؛ یزدی، 23، صحکمة االشراقشر  ، شهرزوری؛ 003، صرسائل، شهرزوری؛ 330ص
ر. 2  .30صاللمعات المشرقیة، ؛ مالصدرا، 542، صالجوهر النضیدو نک: عالمه حلی،  062، صالمنطق ،مظف 
، 3ج ،مجموعبه مصبنفات شبیش اشبراقسههروردی، نک:  ؛ همچنین334، صاالعمال الفلسفیة، فارابی. 3

 .322-321ص ،رسائل، شهرزوری؛ 521ص
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به جهت آن حکم مذکور برای جزئی نخسهت یافهت شهده اسهت ایعنهی 
کنهد، بلکهه بایهد در کلهی بها ههم اشتراکشان در کلِی صهرف کفایهت نمی

مشترک باشند که همین جهت کلی منشأ و سبب وجود حکهم در فهرد اول 
 تا و این حکم در اولی اظهر از دومی است.اس

صراحت و گاه به اشاره، در آثار متکلمان و فیلسوفان، بها نهام  از تمثیل منطقی، گاه به
 گوید:سینا در تعریف تمثیل می یاد شده است. ابن« قیاس الغائب علی الشاهد»

تمثیهل  1التمثیل هو الحکم علی غائب بما هو موجهود فهی مثهال الشهاهد؛
کردن بر امر غائب به جهت آنچهه در مشهابه و مثهال  ت است از حکمعبار

 مورد مشاهده وجود دارد.
 گوید:سیف الدین آمدی در مورد تمثیل می

قیاس التمثیل؛ و هو الحکم علی الغائب بمثل ما حکهم بهه علهی الشهاهد 
کردن بر غائب است به مثل همان  قیاس تمثیل همان حکم 2بجامع الحیاة؛
امر مورد مشاهده صورت گرفته است بهه جههت وجهود امهر حکمی که بر 

 جامعی میان آنها.
 چنین آمده است: شر  اساس الکایردر 

یه المخهالفون سم  وقیهاس الغائهب  قیهاس التمثیهل وهذا القیاس هو الذی یه
ویجعلونه ظنیاا وسهموه قیهاس تمثیهل، ألنهه بهزعمهم تمثیهل  علی الشاهد

این قیاس همان چیزی اسهت کهه مخالفهان آن را قیهاس  3الغائب بالشاهد؛
                                                 

بهمنیهار،  ؛32، صاالشبارات والتنایهباتابن سینا، ؛ 522 ص ،النجاةسینا،  ؛ ابن03صرسائل، سینا،  . ابن1
 .035، ص5ج ،شر  االشاراتطوسی،  شی ؛ 564، صالتحصیل

 .320، ص5ج ،أبکار األقکار . آمدی،2
غزالهی، )نهک:  ز به همین مضهمون اشهاره داردغزالی نی ؛051-053، ص5ج ،شر  األساس الکایر، شرفی. 3

   (.14، صمحک النظر
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شهمارند و کنند و آن را ظنی میگذاری میتمثیل و قیاس غائب بر شاهد نام
اند؛ چون در نظر آنها تمثیهل غائهب بهه شهاهد به آن نام قیاس تمثیل را داده

 صورت گرفته است.

 گوید:می 1يةالعقائد العضدجمال الدین افغانی در تعلیقات خود بر شرح  سید
وهو لهیس  فان  قیاس الغائب علی الشاهد قیاس فقهی، فال یفید إال الظن

قیاس غائب بر شهاهد قیاسهی فقههی  2؛بمعتبر فی العقائد عند المسلمین
 آور است و به نظر مسلمین در عقائد معتبر نیست.است و تنها ظن

شبر  رسباله حلهی در  عالمهه 3شهود.در فقه، واژۀ قیاس به تمثیل منطقی اطالق می
 گوید:می شمسیه

تمثیهل در عهرف  4التمثیل فی عرف المنطقیین ههو القیهاس عنهد الفقههاء؛
 منطقیین همان قیاس در نزد فقهاست.

ههم بحهث به هنگام نهام بهردن از منهابع اسهتنباط در کتب فقهی و اصولی، از قیاس 
انهد. قهرار دادهسنت یکی از منهابع اسهتنباط خهود را قیهاس  شود. گروهی از اهلمی

فرق نهاده تنهها قسهم « منصوص العلة»و « مستنبط العلة»متفکران شیعه میان قیاس 
 گوید:دانند. شهید ثانی در تبیین فرق میان این دو میاخیر را معتبر می

و إن  ثم العلة إن کانت منصوصة، فالعمل به جائز علی أصح القولین عنهدنا
                                                 

ی نیهز افغهان نیالدجمال دیستألیف ایجی است که محقق دوانی بر آن شرح نوشته و  عقائد العضديه. کتاب 1
 بر آن شرح، تعلیقه زده است.

 .24 و335صالتعلیقات، . افغانی، 2

أساس خواجه نصیر طوسی،  ؛ 560صحقائق اإليمان، ؛ شهید ثانی، 012صتمهید القواعد، . شهید ثانی، 3
ر ؛ 26ص ،تلخیص المحصلخواجه نصیر طوسی،  ؛ 333، صاالقتااس  .062، صالمنطق ،مظف 

 المابین،؛ آمهدی، 332، ص0ج ،شوارق االلهام، ؛ فیاض الهیجی364ص ،القواعد الجلیة. عالمه حلی، 4
 .322، صرسائل، شهرزوری؛ 32، صاالشارات والتنایهاتسینا،  ؛ ابن336ص
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رک میهان اصهل و فهرع )مقهیس و اگر علت مشهت 1کانت مستنبطة لم یجز؛
کردن بهه  علیه( در نص ذکر شده باشد در این صورت به نظر ما عمل مقیٌس 

آن صحیح است، ولی اگر این علت مشترک با توجهه بهه اسهتنباط مجتههد 
 دست آمده باشد، عمل به آن جایز نیست. به

ز دیگر دلیل اطالق واژۀ قیاس بر قیاِس فقهی روشن است، چون در آن، چیزی با چی
شود و به خاطر شباهت میان آن دو، حکم یکی بهه دیگهری سهرایت داده مقایسه می

شود. اما اطالق واژۀ قیاس بر قیاِس منطقی چندان روشن نیسهت. شهاید بهه ایهن می
شود و نوعی مقایسهه میهان صغرا و کبرا اخذ میهای مالحظه که گزارۀ نتیجه از گزاره

 شود. اطالق انجام می مقدمات و نتیجه وجود دارد، این
در احادیث نهی از قیاس، منظور از قیاس، قیاس به معنای لغهوی اسهت کهه بهر 

 شود.قیاس فقهی یا تمثیل منطقی تطبیق می
خالف تصور رایج، نهی از قیاس مختص فقهه نیسهت، بلکهه در کهالم و  بر

رد جا مجموعهۀ احادیهث واشود. در اینعنوان یک قاعده مطرح میعقاید نیز به
کنیم و پس از آن به قاعهدۀ نفهی قیهاس در بندی میشده در قیاس را نقل و دسته

 پردازیم. کالم می

 ادلۀ نقلی قاعده
رو، ایهن احادیهث را ایهن مختلفهی دارد. ازهای احادیث مربوط به نفی قیهاس، گونهه

 کنیم.بندی شده ذکر میدسته
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 دستۀ اول: روایات نهی از قیاس در دین
َمها َعَلهی »کند که فرمود: در حدیثی قدسی از خداوند متعال نقل می پیامبر اکرم

ِقَیاَس  َمَل ال  َتع  کار برد، به من ایمان کسی که در دین قیاس را به 1؛ِفی ِدیِنی ِدیِنی َمِن اس 
 «.نیاورده است

 فرماید:به ابوحنیفه می امام صادق
ِقَیاَس  اَک َوال  َمانه ِإیَّ ع  هَفِإنَّ  َیا نه وَل الل  َثِنی َعن  آَباِئِه َأنَّ َرسه َقهاَل َمهن   َأِبی َحدَّ

له َمهن  َقهاَس  ههه َأوَّ هاِر َفِإنَّ ِلیَس ِفهی النَّ ه َمَع ِإب  ِیِه َقَرَنهه الل  یِن ِبَرأ  ئاا ِمَن الدِّ َقاَس َشی 
َتهه ِمن  ِطیٍن؛ َتِنی ِمن  ناٍر َوَخَلق  اس در ای نعمهان بپرهیهز از قیه 2ِحیَن َقاَل َخَلق 

از حضهرت  و او از آباء خود و اجهدادش دین، همانا شنیدم از پدرم
که فرمود: هر که با رأیش در چیزی از دین قیاس کند خداونهد او  رسول
دوزخ با شیطان قرین کند؛ زیرا شیطان نخسهتین کسهی بهود کهه آتش را در 

ن از قیاس کرد، زمانی که گفت: مرا از آتش و او را از ِگل آفریهدی )پهس مه
 کنم(.او برترم و در برابر او سجده نمی

 فرماید:در نامۀ خود به پیروان رأی و قیاس می امام صادق
ِصهب   ِصف  َوَلم  یه ن  َمَقاِییِس َلم  یه ِتَیاِء َوال  َرهه ِإَلی ِدیِنِه ِباالر  هه َمن  َدَعا َغی  ده َفِإنَّ ا َبع  َأمَّ

؛ هه ه دیهن خهود دعهوت کنهد، بهه کسی که دیگران را با شک و قیاس به 3َحظَّ
 ای نخواهد برد.انصاف عمل نکرده و بهره

 فرماید: می امام صادق
َمَقهاِییسه ِمهَن  مه ال  هه َمَقاِییِس َفَلهم  َیهِزد  َم ِبال  ِعل  وا ال  َمَقاِییِس َطَلبه َحاَب ال  ِإنَّ َأص 
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َمَقاِییِس  َصابه ِبال  ه اَل یه داا َوِإنَّ ِدیَن الل  ع  َحقِّ ِإالَّ به همانا پیروان قیاس علهم  1؛ال 
کردن تنهها آنهها را از حهق  که قیاسحالی کنند دررا در قیاس خود طلب می

 آید.دست نمی همانا دین خداوند با قیاس به و سازددور می
راره از امام باقر  کند که حضرت به او فرمود:نقل می زه

ِقَیاِس ِفی الهدِّ  َحاَب ال  اَک َوَأص  َراَرةه ِإیَّ هوا ِبهِه َیا زه له کِّ هَم َمها وه هوا ِعل  م  َتَرکه هه یِن َفهِإنَّ
هه َعهزَّ َوَجهلَّ َوَکهَأنِّی  وَن َعَلهی الل  ِذبه َباَر َوَیک  خ 

َ وَن األ  له وهه َیَتَأوَّ فه وا َما َقد  که فه َوَتَکلَّ
َنهاَدی ِمهن  َخل   ِفهِه َویه ِجیهبه ِمهن  َخل  هِه َفیه ِن َیَدی  َناَدی ِمن  َبی  م  یه هه ِل ِمن  جه ِفهِه ِبالرَّ

ین؛ ِض َوالدِّ ر 
َ وا ِفی األ  ره وا َوَتَحیَّ ِه َقد  َتاهه ِن َیَدی  ِجیبه ِمن  َبی  زراره! از کسانی  2َفیه

که در دین قیهاس روا دارنهد پرهیهز کهن، چهون دانسهتن آنچهه را کهه بهدان 
اند بهه ند رها ساخته و خود را نسبت بهه آنچهه از آن بازداشهته شهدهامکل ف

 - کننهد و بهر خداونهدانهد.آنان َاخبهار را تأویهل مهیافکندهرنج و زحمت 
وجل   ت گیجهی و دروغ می - عز  بندنهد. گویها مهردی از آنهان )کهه از شهد 

دههد و خواننهد از پشهت سهر جهواب میسردرگمی( وقتی او را از جلو می
دهد. راستی که آنان ههم در خوانند از جلو پاس  میوقتی از عقب او را می

 ند.ار دین حیران و سرگردانزمین و هم د
 فرمایند:در بخشی از نامۀ خود به پیروانشان می امام صادق

هه ِفهی  هِق الل  َذ َأَحٌد ِمهن  َخل  ِرِه َأن  َیأ خه ه َواَل ِمن  َأم  ِم الل  َس ِمن  ِعل  هه َلی  وا َأنَّ َلمه اع 
ی َواَل رأی َواَل َمَقهاِییس نهد و فرمهانش بدانیهد کهه در علهم خداو 3؛ِدیِنِه ِبَهوا

و بهه رأی و قیهاس  نیست که یکی از آفریدگانش حکم دین را با هوا و هوس
 دریافت کند.
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توان به دین خداونهد مازندرانی در توضیح این مطلب که چرا با قیاس نمیمالصالح 
 :گویددست یافت، می

چون دین خداوند همان چیزی است که بر پیامبرش نازل کرده و جمیع 
و اخروی بندگان را داراست. راه رسیدن به این دین تنها نیازهای دنیوی 

و اوصیائش و اخذ ایهن دیهن از آنهاسهت.  در پیروی از پیامبر اکرم
پس کسی که این راه را نپیماید و از روش قیاس و اتکا به رأی پیش برود 

شود و و افکار قطعاا از دین خداوند دور می هابا وجود اختالف طبیعت
 1.بهره استدین بی از شک، بیکسی که از دین خداوند دور شود

کارگیری قیاس در دین نهی شده است و قیهاس در بهصراحت از  گفته بهدر روایات پیش
جاری شود و به بخشی از دین اختصهاص نهدارد. آنچهه  هاتواند در همۀ بخشدین می

ت صحیح در دیهن اسهت و  این روایات بر آن تأکید دارند، لزوم پیروی و تبعیت از حج 
قیهاس بههره  ای چهونپایهتوان از امور بیبه امور دینی نمیورزی نسبت که در تدی ناین

 کند. که ما را به دین برساند ما را از دین دور میجای اینگونه امور بهگرفت؛ زیرا این

 دستۀ دوم: روایات نهی از قیاس در احکام
 فرماید: به أبان بن تغلب می امام صادق

َمَها  ِضی َصهو  َرَأةا َتق  َقاسه َأ اَل َتَری َأنَّ ام  َة اَل ته نَّ ِضهی َصهاَلَتَها َیها ِإنَّ السُّ َواَل َتق 
؛ ینه ِحَق الدِّ َة ِإَذا ِقیَست  مه نَّ احکام اسالمی را نتهوان قیهاس کهرد،  2َأَبانه ِإنَّ السُّ

اش را قضها کنهد و نمهازش را قضها نکنهد، بینهی کهه زن حهائو روزهنمی
 دین از میان برود. ،احکام اسالمی اگر قیاس شود ،ابان  ای
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 گوید:روایت، میعالمه مجلسی در شرح این 
تهوان سهنت را بدین معناست که نمی« ان السنة ال تقاس» فرمایش امام

واسطۀ قیهاس شهناخت؛ چهون گهاه امهوری کهه در صهفات ظهاهری بها به
دیگر مختلف هستند از جهت حکم با هم جمع شده و حکم یکسهانی یک

 دیگر فهرقدارند و گاه اموری که با هم مشابه هستند از جهت حکم با یهک
کهه زن های رسا و روشن آن در احکام موجود است، مثهل ایندارند و نمونه

کنهد؛ کنهد، ولهی نمهاز خهود را قضها نمهیحائو روزۀ خهود را قضها می
کند کهه یها بایهد ههر دو قضها که عقول بیشتر مردم چنین حکم میحالی در

 شوند و یا اگر هر دو قضا نشوند، نماز باید قضا شود انهه روزه؛ چهون نمهاز
تر است و اگر بنا بر قضا باشد باید امر مهم قضا شهود نهه آنچهه از روزه مهم
که هر روشی که در غالب مهوارد بهه خطها تر استا. خالصه آنکم اهمیت

 1حساب آید. تواند مدرک برای احکام شرعی بهرفته است نمی

دربهارۀ قیهاس پرسهیدم و ایشهان  جعفر بن عیسی گوید از حضرت موسی بن عثمان
 فرمودند:

َم؛ َف َحرَّ َف َأَحلَّ َوَکی  َأله َکی  س  ه اَل یه ِقَیاَس ِإنَّ الل  م  َوال  شهما را بها قیهاس  2َما َلکه
 3چکار؟! از خداوند پرسش نشود چگونه حالل و چگونه حرام کرده است.

 دستۀ سوم: نهی از قیاس در اعتقادات
، «نههی از قیهاس در مطلهق عقایهد»ر اعتقادی به متعلق روایات نهی از قیاس در امو
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نههی از قیهاس در »و « نههی از قیهاس در نبهوت»، «نهی از قیهاس در خداشناسهی»
 شود.ها اشاره میهایی از این گروهاند و در ادامه، به نمونهتعلق گرفته« امانت

 گروه اول: نهی از قیاس در مطلق عقاید
 فرمایند:می امام صادق

هَحاِب اَل  هَح َأص  َذ ِفیِه ِبِقَیاِسِه َوی  ِیِه َأو  َیأ خه ه ِبَرأ  وَل ِفی ِدیِن الل  َحٍد َأن  َیقه
َ
وزه أِل َیجه

هه  ِلیسه َلَعَنههه الل  َل َمن  َقاَس ِإب  َقاسه ِإنَّ َأوَّ َقاسه َوَهَذا اَل َین  وَن َهَذا َین  وله َکاَلِم َیقه ال 
تَ  هه َخَلق  ٌر ِمن  ِسهِه َوَقهاَل ِحیَن َقاَل َأَنا َخی  َتهه ِمن  ِطیٍن َفَرَأی ِفی َنف  ِنی ِمن  ناٍر َوَخَلق 

َظهمه  ع 
َ َد األ  هجه ِقَیاِس َأن  اَل َیس  یِن َفَفَتَح َلهه ِبال  راا ِمَن الطِّ َظمه َقد  اَر َأع  ِکِه ِإنَّ النَّ ِبِشر 

َطاناا َمِریداا َوَلو   َر َشی  یِّ ِل َذِلَک َوصه ِعَن ِمن  َأج  َنی َفله د  َ هلُّ  ِلْل  ِقَیاسه َلَکاَن که َجاَز ال 
ینه َفهاَل َحهَرَج َعَلهی  ها َیهِتمُّ ِبهِه الهدِّ ِقَیهاسه ِممَّ ِطٍئ ِفهی َسهَعٍة ِإِذ ال  خ  َقاِئٍس مه

ی َنَشَأ ِفهیِهم   اهل َتِدالا َحتَّ ع  َراِئیَل َلم  َیَزل  مه َر َبِنی ِإس  وَن َوَأنَّ َأم  ِخاَلِف َکَأن  َیکه ال 
وَن ِمن   ده َولَّ مه ِبَیهاِء ال  ن 

َ هَنَن األ  وا سه ِقَیاِس َوَتَرکه ِی َوال  أ  وا ِبالرَّ َمِم َفَأَخذه
ه َناِء َسَباَیا األ  َأب 

وا؛ص وا َوَأَضلُّ برای هی  کس جایز نیست که در دین خداوند بهه رأی  1َفَضلُّ
گویند ایهن کالم که می خودش قائل شود و یا در آن قیاس کند، وای بر اهل

پذیرش( است و آن نیست همانا نخستین کسی که قیاس گیری )قابل اندازه
ه( بود، زمانی کهه گفهت مهن از حضهرت آدم بهتهر  کرد ابلیس )َلَعَنهه الل 

هستم مرا از آتش خلق کردی و او را از ِگل. پس از رأی و گمان خود چنهین 
کرد و از سِر ِشرک گفت: آتش از منزلت بزرگتر از ِگل است پس بهه جههت 

تر گهاه در مقابهل پهایینتهر هی ایجاد شد که اعظم و بهزرگقیاس این فکر 
کند، پس به جهت همین کار مهورد لعهن واقهع شهد و شهیطان سجده نمی

ای کهه بهه خطها کننهدهشده شد و اگر قیاس جایز بود، باید ههر قیهاس رانده
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رفته باشد، معذور باشد؛ زیرا در این صورت قیاس از اموری است که دیهن 
خهالف ههر چهه باشهد محهذوری  خواهد شد، پس بهرای اههلبه آن تمام 

اسرائیل همیشه معتهدل و  که چنین نیستا و کار بنیحالی نخواهد بود ادر
که در میان آنهها از فرزنهدان میانه بود ا اشکالی در آن وجود نداشتا تا این

اسیران متولد شده و به رأی و قیاس عمهل کردنهد و سهنت پیهامبران را رهها 
 ر اثر آن هم خود گمراه شدند و هم دیگران را گمراه کردند.کردند و د

متکلمان های قیاس شود، اما پس از آن،در صدر حدیث از قیاس در مطلق دین نهی می
اسهاس ایهن  شود. برکننده ابلیس معرفی میو در ادامه، نخستین قیاس شودنقد می

تور خداونهد مبنهی از دسه ابلیس با مقایسۀ مادۀ بدن خود و حضرت آدمحدیث، 
بر سجدۀ او در برابر آدم سرباز زد. او این مقایسه را در قالب و صورت قیاس منطقهی 

رد و تجزیه کرد:تنظیم کرد. قیاس و دلیل او را می  توان به چند دلیل تحویل به
 دلیل اول:

 مادۀ بدن ابلیس از آتش است و مادۀ بدن آدم از ِگل. -
 آتش بهتر از گل است. -

 مادۀ بدن ابلیس بهتر از مادۀ بدن آدم است.نتیجه: 

 دلیل دوم:
 مادۀ بدن ابلیس بهتر از مادۀ بدن آدم است. -
 مالک برتری یک موجود بر دیگری مادۀ بدن آنهاست. -

 نتیجه: ابلیس برتر از آدم است.

 دلیل سوم:
 ابلیس برتر از آدم است. -
 کند.تر سجده موجود برتر نباید در برابر موجود پایین -

 نتیجه: ابلیس نباید در برابر آدم سجده کند. 
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اسهت کهه از نظهر  اساس همۀ این دالیل، مقایسۀ مادۀ بدن ابلیس و حضرت آدم
روایات نادرست است. روایاتی که در شرح قیاِس ابلیس و علهت خطهای او وجهود 

جها برخهی از ایهن روایهات را نقهل و دارد، مضمون و تبیین واحهدی ندارنهد. در این
 کنیم. بررسی می
از اسحاق دربارۀ دیهدگاه پیهروان  کند که امام صادقجریر نقل می بن اسحاق

َتهه ِمن  ِطیٍن او در مورد گفتار ابلیس  َتِنی ِمن  ناٍر َوَخَلق  سؤال کرد و او در جهواب  َخَلق 
 گاه حضرت خود به تبیین این گفتۀ ابلیس پرداختند و فرمودند:توضیح داد. آن

ه إال من طهین. ثهم قهال: قهال کذب إ ه(. یا إسحاق، ما خلقه الل  بلیس )َلَعَنهه الل 
ه  ونالل  وِقهده ههه ته م  ِمن  هته َضِر ناراا َفِإذا َأن  خ 

َ َجِر األ  م  ِمَن الشَّ ِذی َجَعَل َلکه خلقهه  الَّ
ه من تلک النار ِای  1والشهجرة أصهلها مهن طهین؛ والنار من تلک الشهجرة الل 

اسحاق، ابلیس )لعنت خدا بر او باد( دروغ گفت خداونهد او را از ِگهل خلهق 
همان کسی کهه بهرای شهما از »فرماید کرده است، سپس فرمود: خداوند می

خداوند او را از  «افروزید!وسیلۀ آن، آتش می آتش آفرید و شما بهدرخت سبز، 
 آن درخت از ِگل. همان درخت بود و اصل همان آتش خلق کرد و آن آتش از

در این حدیث، اشتباه مقایسۀ ابلیس این مطلب دانسهته شهده کهه آتهش ههم از گهل 
اند و از راه تفاوت منشأ خلقهت ، آدم و ابلیس هر دو از ِگل آفریده شدهاست. بنابراین

 توان به برتری ابلیس بر آدم و لزوم سجده آدم در برابر ابلیس حکم کرد. این دو نمی
ه قرشی نقل میع بن عیسی  کند کهه ابوحنیفهه بهه محضهر امهام صهادقبدالل 

 شرفیاب شد و آن حضرت به او فرمودند:
ِلهیسه  َل َمن  َقاَس ِإب  َک َتِقیسه َقاَل َنَعم  َقاَل اَل َتِقس  َفِإنَّ َأوَّ َیا َأَبا َحِنیَفَة َبَلَغِنی َأنَّ

                                                 
؛ عالمهه مجلسهی، 031، ص0ج ،تفسیر القمبى ؛ قمی،262، ص3ج ،القرآن ریتفس ىالارهان ق. بحرانی، 1

 .033، ص22ج ،األنوار بحار
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َتهه ِمن  ِط  َتِنی ِمن  ناٍر َوَخَلق  هیِن َوَلهو  ِحیَن َقاَل َخَلق  هاِر َوالطِّ َن النَّ یٍن َفَقاَس َما َبهی 
ِن َوَصَفاَء َأَحِدِهَما َعَلهی  وَری  َن النُّ َل َما َبی  اِر َعَرَف َفض  ِة النَّ وِریَّ َة آَدَم ِبنه وِریَّ َقاَس نه

کنی. عهرض کهرد: ای ابوحنیفه، به من خبر رسیده که تو قیاس می 1اخَخر؛
کار بسهت شهیطان ین کسی که قیاس بههآری، فرمود: قیاس مکن که نخست

و میان آتش و ِگهل  بود؛ آن زمان که گفت: مرا از آتش و او را از ِگل آفریدی
قیاس کرد و اگر نوری ت آدم را به نوری ت آتش سنجیده بود، برتهری میهان دو 

 فهمید.نور و صفای یکی را بر دیگری می

خلقت عنصری آنها دانسته شهده در این روایت خطای قیاِس ابلیس در مقایسۀ میان 
است. در حالی که فضیلت یک موجود بر دیگری جسم او نیسهت، بلکهه کمهاالت 

 اند:روح اوست. روایت بعدی نیز مشابه همین حدیث
اح از پدرش و او از امام صادق بن حسین  کند که حضرت فرمودند:نقل می می 

َسهه ِبآَدَم َفَقاَل  ِلیَس َقاَس َنف  َتهه ِمن  ِطهیٍن َوَلهو  َقهاَس ِإنَّ ِإب  َتِنی ِمن  َناٍر َوَخَلق  َخَلق 
هار؛ وراا َوِضَیاءا ِمَن النَّ َثَر نه ک  اِر َکاَن َذِلَک َأ هه آَدَم ِبالنَّ ه ِمن  ِذی َخَلَق الل  َهَر الَّ َجو   2ال 

شیطان خود را با آدم قیاس کهرد و گفهت: مهرا از آتهش و شهیطان را از گهل 
کهرد که خداوند آدم را از آن آفرید با آتش قیاس می آفریدی و اگر گوهری را

 تر از آتش بود.تر و روشنآن گوهر درخشنده
 فرماید:در تبیین قیاِس ابلیس می امام صادق

له  ِلیسه  َقاَس  َمن   َأوَّ وِد خَِدمَ  ِإب  هجه ه َعزَّ َوَجهلَّ ِبالسُّ َطَأ ِإذ  َأَمَرهه الل  َفَقهاَل َأَنها  َفَأخ 
ٌر مِ  هراا ِمهَن َخی  صه ن  هَرفه عه هاَر َأش  َتهه ِمن  ِطیٍن َفهَرَأی َأنَّ النَّ َتِنی ِمن  َناٍر َوَخَلق  هه َخَلق  ن 

ِهیِن؛ مه َعَذاِب ال  َدهه َذِلَک ِفی ال  یِن َفَخلَّ ابلیس نخستین کسی بود که قیهاس  3الطِّ

                                                 
 .16، ص5ج ،الکاقى . کلینی،1

 همان.. 2
 .005، ص52ج ،األنوار بحار. عالمه مجلسی، 3
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 کرد و اشتباه کرد زمانی که خداوند به او امر کهرد در مقابهل حضهرت آدم
ند و گفت من از او برتر هستم مهن را از آتهش خلهق کهردی و او را از سجده ک

ِگل. پس گمان کرد آتش از جهت وجود عنصری از گل اشرف است پس بهه 
 خاطر همین قیاس در عذاب خوارکننده مخلد گشت.

در این حدیث اصل برتری آتش بر ِگل مورد ِاشکال قرار گرفتهه اسهت. ایهن اشهکال 
تواند این باشد که عناصری کهه اشته باشد. یک جهت میتواند جهات مختلف دمی

کهه ههردو بهه لحهاظ اند و دیگر اینتر از عناصر آتشدر ِگل قرار دارند، بیشتر و غنی
ترین جهات باشد، این اسهت اند. جهت دیگر که شاید مناسببودن مساوی مخلوق

وتی ندارنهد. بودِن بدن موجودات به لحاظ امر بهه سهجده بها ههم تفها که ِگل و آتش
دیگر، حتی اگر فرض کنیم جنس آتش بهتر از جنس گل باشد، این امر، دلیل  بیان به

شود که ابلیس از امر خداوند مبنی بر سجده در برابر آدم سرپیچی کنهد. اساسهاا نمی
که روبروی چه موجهودی بایهد سهجده کنهیم، بهه خهود سجده برای خداست و این

ها در نماز در برابهر طور که خداوند امر کرده که همۀ انسانگردد. همانخداوند برمی
کعبه که از سنگ ساخته شده، سجده کنند و البته، پیش از آن امهر کهرده بهود کهه در 

 المقدس سجده کنند.  برابر بیت
فرمایهد احتمهال عالمه مجلسی در توضیح روایات مربوط به قیهاِس ابلهیس می

ای کهه استحسهانات گونههاز قیاس فقهی باشد، بهدارد که مقصود از این قیاس، اعم 
گیرد و بر این باور است کهه قیهاِس ابلهیس از جههت  بر عقلی و آرای وهمی را نیز در

صورت، قیهاس منطقهی اسهت، ولهی مهادۀ آن جهدلی اسهت. او در تبیهین کیفیهت 
 فرماید:گیری قیاِس ابلیس میشکل

استدالل کرد که مهادۀ او چون ابلیس در مرحلۀ اول بر برتری خودش چنین 
از ِگل و آتش از گل برتهر اسهت، پهس مهادۀ او از  آتش است و مادۀ آدم

بهتر است سپس این نتیجه را صغری قرار داد و قیهاس دیگهری  مادۀ آدم
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اش بهتر است و هر آنچه مهاده گونه شکل داد که مادۀ او از مادۀ آدمبدین
نهایت، برتهری خهودش از  ست دراز دیگری بهتر باشد، خودش از او برتر ا

ادر همین روایاتا کبرای قیهاس  را نتیجه گرفت و فرمایش امام آدم
هت مهادۀ کسهی بهر دیگهری کنهد بهه ایندوم ابلیس را منهع می کهه از خیری 

توان نتیجه گرفت که در کل او از دیگری برتر است؛ زیرا شاید صورت نمی
بهه همهین جههت از فهرد اول نهایت، شرافت باشد و  وجودی فرد مقابل در

اش بهه جههت نفهس ناطقهه گونه کهه در حضهرت آدمبرتر باشد، همان
تر از آتش اماده خلقت ابلیسا اسهت؛ زیهرا خداونهد نفهس ناطقهۀ نورانی

   1را محل انوار و مورد اسرارش قرار داد. حضرت آدم

گهر قیهاِس کند کهه شهاید روایهات تبیهینایشان در ادامه، احتمال دیگری را طرح می
کند. سهپس احتمهال سهومی ابلیس کبرای قیاس اول ابرتری آتش بر گلا را منع می

 2کند که شاید مراد قیاس فقهی باشد.هم بیان می

کهردن  رسد مراد از قیاس در روایات، معنای لغوی قیاس یعنهی صهادربه نظر می
نطقهی نیهز اساس مقایسۀ دو چیز است که البته، در قیاس فقهی و تمثیل م حکمی بر

ای وجهود دارد. اگهر حکهم قیاسهی را در قالهب دلیهل و قیهاس گونههمین مقایسه به
شک، در یک یا چند مقدمه دچار مشکل خواهیم شد، منطقی سازماندهی کنیم، بی

اسهاس  طور که مقدمات استدالل ابلیس کهه ظهاهری منطقهی دارد، چهون بهرهمان

                                                 
استدل أوال علی خیریته بأن مادته من نار ومادة آدم من طین والنار خیر من الطین فاسهتنتج مهن ذلهك ألنه . »1

أن مادته خیر من مادة آدم ثم جعل ذلك صغری ورتب القیاس هکذا مادته خیر من مادة آدم وکل مهن کهان 
إلی منع کبهری القیهاس  مادته خیراا من مادة غیره یکون خیرا منه فاستنتج أنه خیر من آدم ویرجع کالمه

الثاني بأنه ال یلزم من خیریة مادة أحد علی غیره کونه خیراا منه إذ لعله تکون صورة الغیهر فهي غایهة الشهرافة 
ه محل أنهواره ومهورد أسهراره  وبذلك یکون ذلك الغیر أشرف کما أن آدم لشرافة نفسه الناطقة التي جعلها الل 

 (.064، ص0ج ،األنوار بحارمجلسی، )عالمه « أشد نوراا وضیاءاا من النار
 .533، ص55ج و 064، ص0ج ،األنوار بحار. عالمه مجلسی، 2
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 ت. مقایسۀ غلط صورت گرفته دچار اشکال اس
کنهد و اساس مقایسۀ عناصر، برتری عنصر آتش بر ِگل را بیهان می ابلیس ابتدا بر

اسهاس  کند. پس از این، باز بربودن ابلیس بر آدم را صادر می ترجا حکم کاملاز این
دههد و حکهم تر بودن ابلیس از آدم را به بحث سجده سرایت میقیاس، حکم کامل

عکس؛ زیرا نهاقص بایهد در برابهر  لیس سجده کند نه برکند که آدم باید در برابر ابمی
تر بودن بدن، به سجده سرایت داده شده است. به کامل سجده کند. پس حکم کامل

سبب وجه جامع در هر دو که برتری جنسی یعنی برتری آتش بر ِگهل اسهت، قیهاِس 
ابلیس اشکاالت متعددی دارد، ولی اشکال اصهل قیهاس کهه در قیهاِس ابلهیس نیهز 

و به فرض که آتهش  هست این است که به فرض که ابلیس از آتش است و آدم از ِگل
ای باشهد کهه شهخص از آن و به فرض که مالک برتری جنس ماده از ِگل برتر است

اند؛ از که همگی قابل بحث و محل  اشکال هاساخته شده است؛ با وجود این فرض
، سجده بهرای خداسهت  کجا معلوم که برتری جنسی، علت حکم سجده باشد. اوالا

، گونه که سجده در برابر کعبه برای خداست، ولی در برابهنه آدم، همان ر کعبهه. ثانیهاا
که ابلیس باید در برابر آدم و البته، برای خداوند سجده کند برای مها روشهن علت این

نیست. شاید به جهت عظمت روح آدم یا نورانیت عقل او یا علم اسماء که خداونهد 
، قطع نظر از ِاشکال به مقدمات قیاس به آدم تعلیم داد، این حکم صادر شد. بنابراین

ِقَیهاِس َأن  »رسد جمله قیاس او نیز اشکال داشت. به نظر می ابلیس، خود َفَفَتَح َلهه ِبال 
َنی د  َ َظمه ِلْل  ع 

َ َد األ  جه  1در حدیث، به همین مطلب اشاره دارد. «اَل َیس 

                                                 
ههه توان در برخی از تفاسیر مربوط به آیۀ . این برداشت را می1 ٌر ِمن  َك قاَل َأَنا َخی  ته َد ِإذ  َأَمر  جه قاَل ما َمَنَعَك َأالَّ َتس 

َتني َتهه  َخَلق  ؛ نجفهی 314-316، ص3ج ،التایبان، مشاهده کرد )نک: شی  طوسی ِمن  طیٍن  ِمن  ناٍر َوَخَلق 
؛ 205، ص3ج ،مجمبع الایبان؛ طبرسهی، 503، ص3ج ،الجديد قى تفسبیر القبرآن المجیبدسبزواری، 

؛ 33-33، ص1ج ،الاحببر المديببدعجیبههه،  ؛ ابههن56-52، ص1ج ،الاحببر المحببی ابوحیههان اندلسههی، 
 (.303، ص5ج ،بیان المعانىمالحویش آل غازی، 
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 گروه دوم: نهی از قیاس در خداشناسی
 فرماید:می امام علی

ِقَیاِس  ِی َوال  أ  َتَمَد َعَلی الرَّ ؛ِفی  َمِن اع  هوره مه
ه هِه األ  َبت  َعَلی  ه َضلَّ َوَتَشعَّ ِرَفِة الل   1َمع 
شهود و کسی که در شناخت خداوند به رأی و قیهاس تکیهه کنهد گمهراه می

 شود.امور بر او مشتبه می
َنها؛ »پرسید:  مردی از امام رضا هوا َعَلی  َتَلفه هَک َفهِإنَّ َمهن  ِقَبَلَنها َقهِد اخ  ِصف  َلَنها َربَّ

اند یا آنهان کهه در برای ما وصف کن؛ زیرا کسانی که پیش از ما بوده پروردگار خود را
 فرمود: و امام رضا« اندنزد ما هستند بر ما اختالف کرده

َههاِج  ِمن  ِتَبهاِس َمهاِئالا َعهِن ال  َر ِفی ااِلل  ه  ِقَیاِس اَل َیَزاله الدَّ هه ِبال  هه َمن  َیِصفه َربَّ ِإنَّ
ِوَجاِج َض  َف َظاِعناا ِفی ااِلع  ههه ِبَمها َعهرَّ فه َعرِّ َجِمیهِل أه َر ال  ِبیِل َقاِئالا َغی  االا َعِن السَّ

هه ِبَما َوَصَف به به َیٍة َوَأِصفه ؤ  ِر ره َرکه  نفسه ِمن  َغی  هد  هوَرٍة اَل یه هِر صه نفسهه ِمهن  َغی 
ِبیٍه؛ ِر َتش  وٌف ِبَغی  ره اِس َمع  َقاسه ِبالنَّ َحَواسِّ َواَل یه بهه  هر کهه پروردگهارش را 2ِبال 

قیاس و اندازه وصف کند در همۀ روزگهار پیوسهته در آشهفتگی باشهد و از راه 
کننهده و رونهده و از راه حهق گمهراه و دور افتهاده راست مایل و در کجی کوچ

شناسم به آنچهه خهودش را بهه او را می باشد و آنچه بگوید خوب و زیبا نباشد
خودش را با آن وصهف  کنم او را به آنچهآن شناسانیده بدون دیدن، وصف می

توان او را بها مهردم شود و نمیواسطۀ حواس درک نمیفرموده بدون صورت به
 شود.مقایسه کرد و بدون تشبیه شناخته می

 نقل شده است که فرمودند: از امام علی
َمَقهاِییِس؛ سه ِإالَّ ِبال  هم  ِبهَدِت الشَّ َمَقاِییَس َفَما عه م  َوال  اکه برحهذر باشهید از  3ِإیَّ
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قیاس کردن، پس روی آوردن بندگان بهه پرسهتش خورشهید تنهها از قیهاس 
 سرچشمه گرفته بود.

در ایههن حههدیث، خورشیدپرسههتی، از آثههار قیههاس بههه حسههاب آمههده اسههت. شههاید 
کهه خداونهد موجهودی ماننهد و این خورشیدپرستان، با قیاس خداوند به اشیای عالم

سهیدند کهه چهون خورشهید ترین آنهاسهت، بهه ایهن نتیجهه رمخلوقات ولی کامهل
 جهان است، پس باید آن را خداوند دانست.ء شی  ترین مهم

 عرض کردم: کند که به امام موسی کاظمعبدالرحمان نقل می بن یونس
ِیِه َهَلَک َوَمهن  َتهَرَک  َتِدعاا َمن  َنَظَر ِبَرأ  ب  وَننَّ مه ونهسه اَل َتکه ه َفَقاَل َیا یه ده الل  َوحِّ ِبَما أه

هِ  اهل ِت َنِبیِّ ِه َکَفر؛ َبی  َل َنِبیِّ ه َوَقو  یونس گویهد بهه  1َضلَّ َوَمن  َتَرَک ِکَتاَب الل 
عرض کردم: به چه وسیله خداونهد را بهه یگهانگی بپرسهتم؟  امام کاظم

گذار مباش. کسی که به رأی خویش توجهه کنهد، فرمود: ای یونس: بدعت
ند گمهراه شهود و کسهی کهه هالک شود و هر که خانوادۀ پیغمبرش را رها ک

 قرآن و گفتار پیغمبرش را رها کند کافر شود.
 گوید:به اعتقاد مالصدرا، مقصود از بدعت و عمل به رأی همان قیاس است. او می

ایهن اسهت کهه بهرای توحیهد الههی و  «بما اوحهد»مقصود از گفتار راوی 
شهود و شههاید صهفات الیههق حضهرت حههق بهه چههه چیهزی اسههتدالل می

کهردن را بگیهرد  عبدالرحمن قصد داشت با این سؤال اجازه قیاس بن یونس
که حضرت او را از این کار نهی فرمود و سپس حکم عام و کلهی را فرمهود 

شود... یعنهی ههر که هر کسی که به رأی و گمان خود عمل کند هالک می
کسی که در شناخت خداوند و احکام الهی به رأی و گمان خود عمل کنهد 

   2شوندگان است. از جمله هالک
                                                 

 .12، ص5ج ،الکاقى . کلینی،1
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احتماالا مالصدرا به این جهت که قیاس و رأی در بسیاری احادیهث کنهار ههم ذکهر 
رسد مفههوم نظهر بهه رأی اند، رأی را به معنای قیاس دانسته است، اما به نظر میشده

جها با مفهوم قیاس متفاوت است و مفهوم نخست، اعم از مفهوم دوم است، اما از آن
گیهرد، ایهن دو م در خداشناسهی از طریهق قیهاس صهورت میکه عمل به رأی مذمو

 مفهوم در بحث خداشناسی مصداقاا یکی هستند.

 گروه سوم: قیاس در نبوت
کار رفتهه باشهد، بهه« قیاس»صراحت واژۀ  در مبحث نبوت، آیه و روایتی که در آن به

اس در گیری قیهکهارتوان بطالن قیاس و نههی از بهه، اما از برخی آیات مینشد افتی
 شود.مبحث نبوت را استنباط کرد. برای تبیین این مسئله به برخی آیات اشاره می

منه ِمههن  َشههی   ح  ههَزَل الههرَّ نهها َومهها َأن  له م  ِإالَّ َبَشههٌر ِمث  ههته وا مهها َأن  م  ِإالَّ قههاله ههته ٍء ِإن  َأن 
وَن  ِذبه )مردمان شهر( گفتند: شما جز بشری مانند ما نیستید )و پیهامبر  1؛َتک 

باید از فرشتگان باشد( و خدای رحمان چیزی نهازل نکهرده، شهما نیسهتید 
 پردازید.که دروغ میجز این

کردنهد پیهامبران منکهران نبهوت و مشهرکان تصهور می 2مطابق این آیه و آیات مشابه آن،
توانند از جنس بشر باشند؛ زیرا میان آنها و دیگر مردم از این جهت فرقهی نیسهت، نمی

کردنهد و چهون در خهود عالمهت نبهوت را مشهاهده پس پیامبران را با خود مقایسه می

                                                                                                
→ 

عن ذلك علی الخصوص، ثم ذکر الحکم الکلی العام فقال: من نظهر برأیهه  یترخص فی القیاس فنهاه
ه برأیه فهو من الههالکین ه ونظر فی احکام الل  « فقد هلك ... الی آخره، ای من استعمل القیاس فی معرفة الل 

 (.322، ص0ج ،ل الکاقىشر  أصو)مالصدرا، 
 .  51. سورۀ یس، آیۀ 1
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جود داشهته باشهد، تواند وکردند که در آنها هم عالمت نبوت نمیکردند، گمان مینمی
کنهد کهه صهرف ولی در این آیات و همچنین برخی دیگر از آیات به این خطا اشاره می

بودن یا نبودن نبوت نیست، بلکه مالک نبهوت عنایهت  مشابهت در انسانیت مالک دارا
 گیرد. ها، تعلق میترین انسانیعنی وارسته هاالهی است که به برخی انسان

 امامتگروه چهارم: قیاس در 
صهراحت از  در بحث امامت هم مانند نبوت هرچند آیه و یا روایتی یافت نشده که به

بودن قیاس در مبحهث امامهت  قیاس نهی کند، ولی مضمون برخی از روایات باطل
ههر دو در  مثال، به گمان برخهی چهون امهام حسهن و امهام حسهین است. برای

است، پس فرزندان آنها ههم افضل  فضیلت با هم مساوی هستند و یا امام حسن
بایهد افضهل از فرزنهدان امهام  در امامت با هم مساوی و یا فرزندان امهام حسهن

 -باشند و در نتیجه امامت یها بایهد مشهترک میهان فرزنهدان ایشهان باشهد  حسین
و یا اگر بنا بهر اختصهاص امامهت در  -ای که اختصاص به یکی نداشته باشد گونهبه

 باشد.  ، باید این امر مختِص فرزندان امام حسنفرزندان یک امام است
دِ  ِن َعب  ِبیِع ب  دِ الرَّ َن َعب  ِنی َوَبی  ه َقاَل: َوَقَع َبی  َماَمهِة الل  ِ

َحَسِن َکاَلٌم ِفهی اإل  ِن ال  ه ب  الل 
ده  ِن َفَقاَل َعب  َسهی  حه َحَسهِن َوال  ِد ال  ل  َماَمَة ِفی وه ِ

َحَسِن ِإنَّ اإل  نه ال  ه ب  ه الل  ل  ته َفقه
َحَسهِن  هِد ال  ل  وَن وه ِقَیاَمهِة ده ِم ال  ِن ِإَلی َیو  َسی  حه ِد ال  ل  َفَقهاَل ِلهی  َبَلی ِهَی ِفی وه

َحَسهِن  هِد ال  ل  وَن وه ِن ده َسی  حه ِد ال  ل  َف َصاَرت  ِفی وه َدا َشهَباِب  َوَکی  َمها َسهیِّ  َوهه
َحَسِن  اهل ل َسَواٌء ِإالَّ َأنَّ ِلل  َفض  َما ِفی ال  ِة َوهه َجنَّ ِکَبِر  ال  الا ِبال  ِن َفض  َسی  حه َعَلی ال 

َضهِل؛ ف 
َ هِد األ  ل  َماَمةه ِإَذن  ِفهی وه ِ

وَن اإل  َواِجَب َأن  َتکه هه  بهن ربیهع 1َوَکاَن ال  عبدالل 
همی حسهن در مهورد امامهت بحثهی واقهع شهد  بهن گوید بین من و عبدالل 
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ه و   حسن گفت امامت در فرزندان امام حسن و امام حسهین بنعبدالل 
جاری است و من گفتم بلکه امامت تا روز قیامهت تنهها در فرزنهدان امهام 

او در جواب گفت چگونه امامهت در فرزنهدان جاری است، پس  حسین
کهه ههر دوی حالی نه در باشد، ولی در فرزندان امام حسن امام حسین

انهد و حتهی مرتبهجوانان بهشت هستند و از نظر رتبه و فضیلت هم آنها سرور
به جهت بزرگی برتهری ههم دارد؛ پهس الزم  بر امام حسین ام حسنام

 در فرزندان او جاری شود. است که امامت به جهت برتری امام حسن
 عرض کردم: گوید به امام صادقمثنی هاشمی می بن عبدالرحمن

هِد ال   ل  له َعَلهی وه َفض  ِن ال  َسی  حه ِد ال  ل  َن َجاَء ِلوه ته ِفَداَک ِمن  َأی  ِعل  َمها جه َحَسهِن َوهه
ِرَیاِن ِفی َشَرٍع َواِحٍد؛  فدایت شوم به چه دلیل فرزندان امهام حسهین 1َیج 

که ههر حالی ادر مبحث امامتا برتری یافتند در بر فرزندان امام حسن
 دو در یک درجه مساوی بودند.

بهه ایهن دلیهل  آید برخی فرزندان امام حسنگونه که از این دو روایت بر میهمان
گرفتند که اگر فرزنهدان هر دو امام هستند، نتیجه می که امام حسن و امام حسین

نیز باید امام باشند؛ چون ایهن دو  اند، پس فرزندان امام حسنامام امام حسین
از لحاظ ِسن افضهل اسهت. اینهان  اند و امام حسنامام به لحاظ امامت، مساوی

رسیدند. اشتباه آنان به چنین حکمی می امام حسین با مقایسۀ میان امام حسن و
گردد نهه بهه این بود که امامت منصبی الهی است و نصب امام به ارادۀ خداوند برمی

 بودن قیاس آنان اشاره شده است. بودن امامت. در برخی روایات به خطا ارثی
ل  کند که ایشان فرمودند:نقل می عمر از امام صادق بن مفض 

َة ِفهیِإنَّ مه  هوَّ به هه النُّ ِن َفَجَعَل الل  ی  ِن َأَخَو َسَلی  ر  ِن مه ی  وَن َکاَنا َنِبیَّ ِب  وَسی َوَهاره هل  صه
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هه َذِلهَک َفهِإنَّ  وَل ِلَم َفَعهَل الل  َحٍد َأن  َیقه
َ
ن  أِل وَسی َوَلم  َیکه ِب مه ل  وَن صه وَن ده َهاره

َحٍد 
َ
َس أِل ه َعزَّ َوَجلَّ َلی  َماَمَة ِخاَلَفةه الل  ِ

ِب اإل  هل  هه ِفهی صه وَل ِلَم َجَعَلَها الل  َأن  َیقه
َعاِلههِ  َحِکیمه ِفهی َأف  َو ال  ه َتَباَرَک َوَتَعاَلی هه نَّ الل 

َ
َحَسِن أِل ِب ال  ل  وَن صه ِن ده َسی  حه  ال 

ون؛ - َئله س  م  یه َعله َوهه ا َیف  َئله َعمَّ س  رسهل و  1ال یه موسی و هارون هر دو پیهامبر مه
ت را در پشهت ههارون نههاد نهه در از یک پدر و مادر بودند،  خداوند نبو 

چنهان کهرده  تواند بگوید که چرا خداوند آنکس نمیو هی  پشت موسی
مقام خالفت خداوند است و بستگی بهه خواسهت « امامت»است؛ زیرا 

ت آن را در نژاد  و احدی حق  چون و چرا ندارد او دارد که بپرسد به چه عل 
خداونهد کارههایش بهر طبهق حکمهت . قرار داد، نه حسن حسین

و ههی  کهس  است، او تنها خودش به مصهالح امهورش واقهف اسهتا
 شایسته نیست که او را زیر سؤال ببرد.

این حدیث، نبوت و امامت، منصبی الهی است و به ارادۀ خداونهد مربهوط  اساس بر
است و نبوت و امامت امری ارثی نیست که با مقایسۀ حضهرت موسهی و حضهرت 

، بتوان به نبوت فرزنهد حضهرت و امام حسین و نیز مقایسۀ امام حسن هارون
کم کرد. موسی و امامت فرزند حضرت حسن  حه

 گیری امامت در نسل امهام حسهیندر برخی دیگر از روایات به حکمت قرار
 مطابق این روایات حکمت ادامۀ امامت در نسل امهام حسهین 2اشاره شده است.

ونهد قهرار دادن امامهت در نسهل ایشهان را پهاداش عمهل ماجرای عاشوراست و خدا
که اراده الهی به استمرار امامهت در حضرت قرار داده است. این روایات حکمت این

کنند و با این مطلب که تعیین امام بهه تعلق گرفت، اشاره می فرزندان امام حسین
 اراده و خواست خداوند وابسته است، منافاتی ندارند.
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 بندیجمع
قیاس در لغت به این معناست که چیزی را با مقایسه با چیز دیگر بشناسهیم و حکهم 
چیزی را به جهت شباهت با چیز دیگر، به آن سرایت دهیم. قیاس فقههی یها تمثیهل 

چههه  -منطقهی بهه همهین معنهای لغهوی اسههت. در روایهات از قیهاس در مطلهق دیهن 
نهی شده است. تحلیل قاعهدۀ  - و از جمله خداشناسی عملی و چه اعتقادیهای آموزه

 گیریم.رو، بحث را در عنوان بعدی پی میاین نفی قیاس وابسته به ادلۀ قاعده است. از

 ادلۀ عقلی قاعده
اسهاس مصهالح و  دلیل عقلی نهی از قیاس در احکام، این است که جعهل احکهام بهر

ی دیگهر، مفاسد اعمال است. در واقع، مصالح و مفاسد، علل احکام هسهتند. از سهو
، تواند مصالح و مفاسد اعمال را به طهور کامهل درک کنهد. بنهابرایننمیگاه هی انسان 

کهردن دو  تنها راه کشف احکام بیان شارع است. اگر انسان بخواههد از طریهق مقایسهه
، حکمهی را از عملهی بهه عمهل دیگهر اساس ویژگی مشترک میان آن دو عمهل عمل بر

 .سرایت دهد
کهه دلیلهی بهر حالی ویژگی مشترک را علت حکم دانسته اسهت؛ درواقع، آن  در 

کهه یقهین کنهیم کهه ایهن علت حکم دانستن ویژگی یک عمل وجود ندارد، مگر این
ویژگی، علت حکم است که این امر با توجه به جهل انسان به همۀ مفاسد و مصالح 

 1یک عمل، ممکن نیست.
عقاید دینی شبیه دلیل بطهالن دلیل عقلی نفی قیاس در مطلق شناخت از جمله 

قیاس در احکام است. به بیان دیگر، سرایت دادن حکم چیزی به چیز دیگر به سبب 
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وجود َوجِه جامع یا شباهت آن دو در یک ویژگی است. ِاشهکال ایهن روش معرفتهی 
هی برای سهرایت دادن حکهم این است که شباهت میان دو چیز نمی تواند دلیل موج 

که قیافۀ دو نفر شهبیه بهه ههم اسهت، دلیهل مثال، این باشد. برای چیزی به چیز دیگر
شود که اگر یکی سخاوتمند است، دیگری نیز سخاوتمند باشد. البته، اگر علت نمی

توان حکم به سخاوت آن دو کهرد، امها در سخاوت در دو فرد وجود داشته باشد، می
، به سهخاوت در آن صورت جداگانهاین صورت، از علت سخاوت در هر دو فرد، به

 تنها شباهت میان دو فرد.کنیم نهدو حکم می
 کههدر بحث خداشناسی دلیل دیگری نیهز بهرای نفهی قیهاس وجهود دارد و آن این

 اساس آموزۀ توحید، میان خداوند و مخلوقات شباهتی وجهود نهدارد. نبهودن جهامع بر
 قیهاس متشهکل ازطور طبیعی حاکی از آن است که ارکان قیاس تمام نیست؛ چهون  به

کهن  علیه )مخلوق( و جامع )شباهت خالق و مخلوق( استَمقیس )خالق(، مقیس و ره
 توان از قیاس در خداشناسی استفاده کرد. اخیر موجود نیست. به همین جهت نمی

ت و ضهعف بهود رتبه و هم اگر خداوند هم ، سن  با انسان بود و تفاوت تنها در شد 
امکان مقایسه وجود داشت، اما خداونهد متعهالی از  نه اصل حقیقت خالق و مخلوق،

 فرماید:میرو، هر نوع قیاسی ممتنع است. امام علیاین مخلوقات است. از
َه َلههه ِمهَن  ِقِه َفاَل ِشهب  هه ِخاَلفه َخل  نَّ

َ
وِدیَن أِل ده َمح  َوی ال  وَن ِفی قه ِدِه ِمن  َأن  َیکه ع  ِلبه

هه  َشبَّ َما یه ِإنَّ وِقیَن َو له َمخ  هِر الشی  ال  هه ِبَغی  َشهبَّ هَف یه ا َما اَل َعِدیَل َلهه َفَکی  ءه ِبَعِدیِلِه َفَأمَّ
شدگان باشد؛ زیهرا کهه های اندازهکه در قوهش از آنابه جهت دوری 1ِمَثاِله؛

خالف آفریدگان خویش است، پس او را در میان آفریدگان مانندی نیسهت او 
شود و امها آنچهه ر خود تشبیه میو جز این نیست که هر چیزی به عدیل و نظی

 شود.از برایش عدیل و نظیری نیست، چگونه به غیر مثال خود تشبیه می

                                                 
 .10، صالتوحیدصدوق،  شی . 1



 ۳۲    |      »اسیق ینف» ۀقاعد

 

 هآثار و لوازم قاعد
نفی قیاس آثار بسهیاری در اعتقهادات دارد، امها بیشهترین آثهار آن را در خداشناسهی 

 کنیم:جا به ذکر چهار نمونه بسنده میتوان یافت. در اینمی

 تشبیهی دربارۀ خداوند و صفات اوهای ه. نفی دیدگا۲
های گوناگون رواج داشته اسهت. های تشبیهی دربارۀ خداوند از دیرباز و به شکلانگاره

کردنهد و در نظهر مشرکاِن یونان و روم، شکل و شمایل بشری برای خهدایان ترسهیم می
تصورشهان از  کردند. مشرکان پیش از اسهالم نیهز تلقهی وآنها خدایان با هم ازدواج می

تشههبیهی های دادنههد و دیههدگاهسازشههان نشههان میهههای دستخههدایان را در بت
الحدیث و اشاعره نیز در باور آنهها بهه صهفات خبریهه مشههود اسهت. همهۀ ایهن  اهل

ها، خهدایان ماننهد در نظر یونانی»ها ریشه در قیاس خداوند به مخلوقات دارند. دیدگاه
تر از او. چهون های جهان موفقتر و در رویارویی با دشواریبشر بودند، اما دالورتر، دانا

لق و خویی انسان شهدند و آزادانهه بها وار برخوردار بودند، در میان مردم ظهاهر میاز خه
 1«.خهدایان پدیهد آمهده بهودآمیختند. از پیوند خدایان و آدمیان، نهژادی از نیمهآنها می
تر صهورت کامهلها با مقایسۀ خداوند با انسان صفات بشری را البته، به، یونانیبنابراین

ه از اهلبه خداوند نسبت می هه حشوی  حدیث، معتقهد بودنهد کهه خداونهد  دادند. مشب 
تهوان او را لمهس کهرد و بها او مصهافحه و مانند انسان دست و پها و صهورت دارد و می

ابوالحسن اشعری، خداونهد دسهت و چشهم دارد، امها دسهت و به اعتقاد  2معانقه کرد.
اساس قیهاس خهالق بهه  بر هاهمۀ این دیدگاه 3چشم او با دست و چشم ما تفاوت دارد.

 اند و با بطالن قیاس، همۀ آنها مخدوش خواهند بود.مخلوق مطرح شده
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یۀ زیادت صفات بر ذات۱  . نفی نظر
کننهد و بهر ایهن د بهر ذات را ثابهت میاساس قیاس، زیادت صفات خداون اشاعره بر

گونه که در انسهان مفهومهاا و مصهداقاا بها ذات انسهان باورند که صفات کمالیه همان
بهودن خداونهد از دو  اعتقاد آنهها، عهالم مغایرت دارند در خداوند نیز چنین است. به

حال خارج نیست: یا عالم است و علمش مغایر با ذاتش نیست یها عهالم بهه علمهی 
ذاتش است. اگر علمش به نحو صورت نخست باشد، در این صهورت  ت که غیرِ اس

که محال است علم عالم باشد و عهالم علهم باشهد. حالی ذاتش همان علم است در
تواند علم نیز باشد. پس پس بر طبق این استحاله اگر خداوند عالم است، دیگر نمی

  1علمش زائد بر ذاتش است.
نحوه اسهتدالل را در مهورد دیگهر صهفات نیهز جهاری ابوالحسن اشعری همین 

 2اند.داند و به همین جهت معتقد است که همۀ صفات الهی زائد بر ذات الهیمی
اساس قیاس صفات خداونهد بهه صهفات انسهان شهکل گرفتهه  این استدالل بر

از عالم است، پس اگر خداوند عالم است که همه این  ؛ زیرا در انسان علم غیراست
اسهاس  از ذاتهش باشهد. بهر را قبول دارند، پس علمش مانند انسان باید غیهر مطلب

 قاعده نفی قیاس، چنین استداللی از اساس باطل است.

 در چگونگی آفرینش ها. نفی برخی دیدگاه۴
اسهاس قیهاس، بهر کهل تهاریِ   تفسیر رابطۀ خداوند و جهان و چگونگی آفرینش بهر

لسوفی که در این مسیر گام نهاد امپهدوکلس یها فلسفه سایه افکنده است. نخستین فی
اساس مهر و کین یا عشق و نفرت به تفسیر آفرینش پرداخهت. او  امباذقلس بود که بر
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شهود و کهین به دو مبدأ ِمهر و کین معتقد بود. ِمهر سهبب ترکیهب عناصهر اربعهه می
ها ن در انسهانطور کهه ِمههر و کهیشدن عناصر را بر عهده دارد. همهان تجزیه و جدا

 شوند. سبب پیوند و جدایی آنان می
نظم، پس از او آناکساگوراس، مبدأ را عقل دانست کهه بها تلنگهری بهه تهودۀ بهی

تر شد و در اثر آن، جههان تدریج این حرکت گسترده حرکت گردابی را ایجاد کرد و به
ای کهت دایهرهانهدازیم، حرطور که وقتی سنگی را بیهرون آب میشکل گرفت. همان

 یابد.شود و این حرکت گسترش میایجاد می
 اسهاس دانست. صانع جههان بهرافالطون آفرینش را همچون کار یک خیاط می

ل که از قبل موجود بود، تودۀ بهی ثه طور کهه نظم موجهود را نظهم داد، همهانالگوی مه
اری برد و میالگویی پارچه را می اساس خیاط بر اسهاس نقشهۀ یهک  بردوزد و یا نج 

رد و به هم میرا می هامیز، چوب  چسباند.به
به اعتقاد ارسطو، حرکت دادن و نظم دادن به اشیاء سبب و علت تغییهر در خهدا 

شود، مانند زمانی که یهک العملی از متحرک به محر ک وارد میشود، چون عکسمی
، خداوند متحمهل حرکهت بنابراینآورد تا آن را حرکت دهد. انسان به میزی فشار می

بهودن  متحرک است. پس فاعلیت خداوند از طریق معشوقکه او ناحالی شود، درمی
صهورِت کشاند. هیهوال بهدنبال خود میاست و معشوق بدون هی  کاری عاشق را به

نهایهت، افهالک بهه  صورت بهاالتر از خهود و درباالتر عشق دارد و صورت باالتر به
 بخشد.مان خدایان هستند عشق دارند و این عشق به جهان نظم میعقول که ه

طور فلوطین معتقد است که جهان از ذات خداوند صادر شهده اسهت، همهان
کند و البته، چیهزی از خداونهد کهم که نور از خورشید و آب از چشمه فیضان می

   1شود.نمی
اسهاس  وان مشاهده کهرد و بهرتها، قیاس را در همۀ آنها میبا دقت در این دیدگاه
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اسهاس نهوعی قیهاس  نفی قیاس، باید گفت هی  یک از آنها اعتباری ندارند، چون بر
 اند. گذشته از اشکاالت و لوازم نادرستی که بر آنها مترتب است.طراحی شده

برای توضیح رابطۀ خداونهد و خلهق، از آمهوزۀ  -از جمله اسالم  -در ادیان الهی 
ع و اختراع استفاده شده که در یکی از قواعهد، مهورد بحهث قهرار خلقت، انشاء، ابدا

 شود: جا به ذکر یک حدیث بسنده میخواهد گرفت. در این
َضا ته ِإَلی الرِّ هَیاِء  ِجئ  ش 

َ ِه َفاِطِر األ  ده ِللَّ َحم  َلی َعَلیَّ ال  ِحیِد َفَأم  و  هه َعِن التَّ َأله َأس 
ِتَداعاا  َتِدِعَها اب  ب  َشاءا َومه َمِتِه اَل ِمهن  َشهی  ِإن  َرِتِه َوِحک  د  ِتهَراعه َواَل ِبقه هَل ااِلخ  طه ٍء َفَیب 

ِتهَداع؛ ٍة َفاَل َیِصحَّ ااِلب   زیهد گویهد خهدمت امهام رضها بهن محمهد 1ِلِعلَّ
دیکتهه کهرد: شرفیاب شهدم و دربهارۀ توحیهد پرسهیدم، آن حضهرت بهرایم 

ه قهدرت و حکمهت ستایش خدای را که همه چیز را بدون نقشه پدید آورد و ب
خویش اختراعشان کرد آنها را از چیزی نیافرید تا اختراع صادق نیاید و علهت 

 و سببی در میان نبود تا ابتکار صحیح نباشد.

 در علم پیشین خداوند به مخلوقات ها. نفی برخی دیدگاه۳
اضهافه  یابد که علم او با معلوم قرین بوده، حقیقت علهم ذوانسان با تأمل در خود می

و  زمینهه توان علم بدون معلوم را تصور کرد. با ایهن پهیشاست. به همین جهت نمی
اساس قیاس علم خداوند به علم خویش، به تبیین علم پیشین الهی به مخلوقهات  بر

جا که پهیش از آفهرینش، مخلهوق و معلهوم وجهود نهدارد، علهم پردازد. اما از آنمی
ز سهوی دیگهر جههل، نقهص اسهت و بایهد از شود. امستقیم به مخلوقات انکار می

شود با قیاس بهه علهم مخلهوق، نهوعی علهم ، سعی میخداوند سلب شود. بنابراین
های مختلههف و پیشههین بههرای خداونههد تصههویر شههود و بههه ناچههار بههه صههورت
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   1کند.گوناگون علم پیشین الهی به موجودات را تبیین میهای روش
قد بودند خداوند پیش از ایجاد، علم پیشهین که فیلسوفان اشراق معتتوضیح این

توانهد خلهق داند که میبه موجودات ندارد و تنها به ذات فعال خودش علم دارد و می
گونهه عقیدۀ شی  اشراق علم خداوند به مخلوق، تحقق مخلوق است و این به 2کند.

 نیست که خداوند پیشتر به مخلوقات علم داشته باشد.
علم پیشین الهی به موجودات از طریق صهور موجهودات در مکتب فلسفی مشاء، 

شود. آنها در تبیین چنین علمی برای خداوند از علهم که در ذات الهی است، توجیه می
گیرند. خداوند به ذاتش علم دارد. ایهن علهم بهدین حضوری خداوند به ذاتش بهره می

نیهز  - صور مجهرده -کند. به هنگام تعقل ذات، لوازم آن معناست که ذاتش را تعقل می
شود؛ زیرا تعقل ذات بدون تعقل لوازمش کامل نیست. تعقل آنها نیز مسهاوق تعقل می

 3با صدور و ایجادشان است. این صور تعقل شده با نظهام احسهن نیهز مطابقهت دارد.
کنهد بار، صورت نظام احسن را در ذات خود ابداع میالوجود نخستین واقع، واجب در

و به همین جههت ثابهت  4کندصور، موجودات خارجیه را ایجاد می و سپس بر طبق آن
کند. رابطهۀ گونه تغییری نمیشدن به آنها هی  متغیراند و ذات خداوند در اثر عالم و غیر

 این صور با موجودات خارجی، رابطۀ علت و معلول است. 
در حکمت صدرایی علم پیشین خداوند از طریق علم خداوند به ذات که منشهأ 

 شود:گونه تقریر میشود. این علم در قالب یک قیاس اینجهان است تبیین می
تر اسهت و اال  یها بایهد ضهعیف و یها هر علت فاعلی از معلول خود قوی صغری:
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رتبۀ او باشد. این فرض مخالف معلولیِت معلول است؛ زیرا معلهول عهین هم
رتبهۀ علهتش توانهد همنمیبودن بدین معناست که معلول  فقر است؛ عین فقر

 تر از آن نیز باشد.که قویباشد، چه رسد به این

تر بودن علت فاعلی از معلول خود آن است که هر کمالی را کهه الزمۀ قوی کبری:
تر از آن را داشهته باشهد. ایهن کمهاالت معلول دارد، باید علت فهاعلی کامهل

نه کمال موجهود از آن اند از کمال موجود از آن جهت که موجود است عبارت
 جهت که موجود خاص است.

 1.تر داراستعلت فاعلی کماالت موجودات را به شکل کامل نتیجه:
که ثابت شد علت فاعلی تمام کماالت معلول خود را دارد بایهد اشهاره پس از آن

 2کرد که بر مبنهای حکمهت متعالیهه، علهت فهاعلی حقیقهی تنهها خداونهد اسهت.
م کماالت معلوالت و موجودات را بهه نحهو وحهدت جمعهی نتیجه، خداوند تما در

 دیگر، خداوند در عین بساطت و احدیت، تمام اشیاء است. بیان داراست. به
در مرتبهۀ ذاتهش تعقهل دارد و ایهن تعقهل موجهب  از دیدگاه مالصدرا، خداونهد

ا شهود و بهشود او عقل و عاقِل لذاته باشد. با تعقل ذات تمام کمهاالت تعقهل میمی
تعقل تمام کماالت، کماالت تمامی موجودات نیهز تعقهل شهده اسهت؛ در نتیجهه، 

اند. از طرفی نیز وجود خهارجی اشهیاء تمامی اشیاء با تعقل ذات خداوند تعقل شده
از ذات خداوند متأخر هستند. ذات خداوند نیز با تعقل لذاتهه همهراه اسهت؛ تعقهل 

نتیجه، وجود خارجی اشهیاء متهأخر از لذاته نیز، مساوی با جمیع االشیاء است؛ در 
است. با این بیان علهِم پهیش از ایجهاد  - علم خداوند به اشیاء -تعقل جمیع االشیاء 
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 1خداوند ثابت شد.
خداوند به خود مخلوقات علم پیشین نهدارد، چهون  هایک از این دیدگاهدر هی 

اسهت. در فلسهفۀ هنوز مخلوق به وجود نیامده است و علم نیازمند معلوم و متعلهق 
اء به ور مخلوق نشسته است. همانمش  طور که علهم جای علم به مخلوق، علم به صه

بینی او نسبت به رخدادهای آینهده بهه ایهن صهورت اسهت. در انسان به آینده و پیش
حکمت متعالیه نیز خداوند به خود علم دارد نهه مخلهوقی کهه هنهوز موجهود نشهده 

و  ض شده کمال مخلوق در خالق هست، به کمال مخلهوقجا که فراست، اما از آن
 موجود، علم دارد. نه مخلوق متشخص غیر

درسهت نیسهت؛ زیهرا  هابر اساس قاعدۀ نفی قیاس، ههی  یهک از ایهن دیهدگاه
چون انسان  هااند. در این دیدگاهاساس قیاس خداوند به انسان، تبیین شده همگی بر

اساس نفی  اقد چنین علمی است. در احادیث، برعلم بالمعلوم ندارد، خداوند هم ف
قیاس، علم پیشین الهی، علم بالمعلوم دانسته شده است که در انسان وجود نهدارد و 

 مختص به خداوندست. 
گونه اثبات کرد که چنهین توان ایناگر قیاس را کنار بگذاریم، علم بالمعلوم را می

و از سوی دیگر برتر از علهم بها علمی کمالی است که از یک سو عقالا محال نیست 
، کبرای کلی هر کمال ممکنی بایهد بهرای خداونهد اثبهات شهود، بنابراینمعلوم است. 
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