خالصة المقاالت باللغة العربیة
نخ
فرح

رامین1

يعدّ فريدريك روبرت تینیت من أوائل الفالسفة الذين سعوا الی رفع النزاع بین برهان النظم و نظرية
التكامل ،فهو من خالل إيمانه بنظرية التكامل يؤكد علی كیفیة حصوله بشكل هادف .و إن تقريره االستقرائی
لبرهان النظم علی أساس وجود النظم فی العالم باعتباره موجوداً واحداً كلیاً ،وأن له كثرة مقرونة بالتداخل،
يصوّر التالؤم بأشكال ستة .و من مزلیا هذا البرهان هو ابتناؤه علی وجوه معرفیة للوجود مفعمة بجمال
الطبیعة .هذا البحث بصدد تقرير االستدالل المذكور بنهج وصفی تحلیلی أوالً ،ثم تقییمه علی ضوء األسس و
المعارف اإلسالمیة .و إن نتائج البحث تشیر إلی أن هذا الرأی يمكن مقارنته بنظرية الوحدة الشخصیة لعالم
الطبیعة ـ فی الفكر اإلسالمی ـ و نظرية التكامل ـ علی فرض صحتها ـ و هی ال تتنافی مع إثبات التدبیر فی
كل العالم.

األلفاظ المحورية
فريدريك روبرت تینیت ،برهان النظم ،نظم فی معرفة جمال الوجود ،التقرير االستقرائی ،نظرية التكامل،
الوحدة الشخصیة للعالم.

 .1أستاذ مساعد فی قسم الفلسفة و الكالم االسالمی ،جامعة قم (.)f.ramin@qom.ac.ir

األبحاث الکالمیة /فصلیة  -علمیة بحثیة  /السنة الثامنة ،العدد التاسع والعشرون ،ذیالقعدة 1441ـ محرم 1442ق

تقییم و نقد آراء فريدريك روبرت تینیت في باب النظم العالمي باعتباره واحداً کلی ًا
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دراسة قاعدة «الواحد» من منظار رکن الدين بن المالحمي الخوارزمي
مهدي

العسکري1

منصور

النصیري2

قاعدة «الواحد اليصدر عنه إلّا واحد» هی إحدی القواعد الفلسفیة المهمة و التی كثر البحث حولها ،و هی
محط أنظار الفالسفة والمتكلمین دوماً .و منذ أن طرحت هذه النظرية فی العالم اإلسالمی واجهت القبول من
قبل الفالسفة فیما أنكرها الكثیر من المتكلمین ،فالسفة أمثال الفارابی و ابن سینا حیث أثبتوا هذه النظرية فی
العالم اإلسالمی ،بل يمكننا القول بأن جمیع األدلة المهمة للقاعدة قد تم عرضها من قبل ابن سینا.
و فی قبال ذلك استدل المتكلمون لرد هذه النظرية بعدد من األدلة نظیر :إنها توجب تحديد القدرة اإللهیة،
أو أنها توجب تلقی اهلل سبحانه باعتباره فاعالً موجَباً .و من هؤالء المتكلمین ابن المالحمی الخوارزمی حیث
استدل علی بطالنها بأنها تتنافی مع أقوال الفالسفة أنفسهم مع دعوی أنها توجب تحديد القدرة اإللهیة .البحث
الحاضر يتناول بالدراسة األبحاث التالیة بالترتیب :سابقة قاعدة الواحد ،إيضاح مفهومها ،أدلة و ردود ابن
المالحمی الخوارزمی علیها.

األلفاظ المحورية
الواحد ،ابن المالحمی الخوارزمی ،الصدور ،الفاعل الموجَب.

 .1ماجستیر فی الفلسفة و الكالم االسالمی (.)Mehdiaskari1371@gmail.com
 .2أستاذ مساعد فی جامعة طهران ،فرديس فارابی (.)Nasirimansour@ut.ac.ir

نخ
محمد

عليالمحمدي1

يعد النقد أحد األسالیب المؤثرة لتقییم اآلراء و األفكار المختلفة و تحديد نقاط قوّة و ضعف األبحاث
المطروحة .و من خالل االستعانة بهذا النهج يمكننا تمییز الصالح من الفاسد .و للنقد أنواع ،أحدها النقد
المنهجی ،و هو يتمتع بأولوية علیا .البحث الحاضر بأسلوبه الوصفی التحلیلی و علی ضوء المصادر المكتبیة،
يقوم علی فرض أن المسلك الوهابی ـ و باألخص مؤلف كتاب أصول مذهب الشیعة ـ يعتمد فی االستدالل
علی أسس سقیمة مضافاً إلی ما يحمله من حقد و حسد و االختالف الثقافی و الضعف العلمی و ...و مع ذلك
فإنه قد التجأ الی المغالطات فی مواطن كثیرة .و تشیر الدراسة إلی أن صاحب كتاب «أصول مذهب الشیعة»
عندما بحث المذهب اإلمامی لم يبحثه بنهج علمی و إنما استعان بالمغالطات و الكذب و التعمیم فی غیر
محلّه ،و تقطیع األقوال ،و التحريف ،و التفسیر الخاطئ ،و ابتداع العلل واألسباب ،و دعوی البداهة ،و اإلرجاع
المكذوب الی المصادر ،و تهییج العواطف.

األلفاظ المحورية
الوهابیة ،البحث حول الشیعة ،المغالطة ،النقد ،القفاری ،اصول مذهب الشیعة.

 .1عضو الهیئة العلمیة فی معهد العلوم و الثقافة االسالمیة (.)m.mohammadi@isca.ac.ir

األبحاث الکالمیة /فصلیة  -علمیة بحثیة  /السنة الثامنة ،العدد التاسع والعشرون ،ذیالقعدة 1441ـ محرم 1442ق

تقییم منهجي و کشف أنواع المغالطات في انتقادات المسلك الوهابي للمذهب الشیعي
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1

أسالیب االستدالل العقلي في مدرسة شیراز الکالمیة

محسن

االحمدي2

مهدي نصرتیان
محمد رنجبر

اهور3

الحسیني4

يعد استنباط المفاهیم الكالمیة أحد أهم وظائف علم الكالم ،و يتم علی ضوء النهجین العقلی و النقلی.
البحث الحاضر ـ و الذی أنجز بنهج مكتبی وصفی ـ يدرس أسالیب االستدالل العقلی فی مدرسة شیراز
الكالمیة ،هذه المدرسة التی استمرت ثالث قرون هی الثامن و التاسع و العاشر ،و ضمت فی أكنافها عدداً من
كبار المفكرين أمثال :المیر السید شريف الجرجانی ،و صدر الدين الدشتكی ،وجالل الدين الدوانی ،و غیاث
الدين منصور الدشتكی ،والمحقق الخفری و غیرهم .و من خالل وصف و تحلیل االستدالالت العقلیة
المستخدمة فی الدفاع عن العقائد المختلفة فی طیات الكتب الكالمیة الموجودة فی هذه المدرسة يمكننا
الوقوف علی أن ذاك العالم متكلم ـ فیلسوف ،كما يمكن استكشاف أسالیبهم فی االستدالل العقلی الستكشاف
المفاهیم الكالمیة .و بما أن هذه المدرسة تأسست علی أيدی بعض المتكلمین من أهل السنّة ثم تحوّلت إلی
المذهب الشیعی فإننا ال نجد فیها استخدام العقل العملی فی المسائل العقائدية بوضوح ،و أما العقل النظری فقد
تم استخدامه فیها بأسالیب نظیر :االستحالة ،الدور ،التسلسل ،الترجیح بال مرجح .كما نجد االعتماد علی براهین
نظیر :الخلف ،اللم و اإلن ،السبر و التقسیم ،التضايف ،الواحد والمجموع ،و االستلزام العقلی.

األلفاظ المحورية
أسالیب االستدالل العقلی ،مدرسة شیراز الكالمیة ،االستدالل ،العقل النظری ،العقل العملی.
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 .1استخرجت هذه المقالة من رسالة الماجستیر.
 .2طالب دكتوراه فی جامعة القرآن و الحديث ـ قم (.)ahmadiimoohsen@gmail.com
 .3استاذ مساعد فی جامعة القرآن و الحديث قم و عضو دائم فی جمعیة الكالم االسالمی فی الحوزة العلمیة فی قم
(.)mehdi.nosratian@gmail.com
 .4استاذ مساعد فی جامعة القرآن و الحديث قم و عضو دائم فی جمعیة الكالم االسالمی فی الحوزة العلمیة فی قم
(.)ranjbarhosseini@gmail.com

نخ
فتحاهلل
السیدمحمد

نجارزادگان1

الموسويمقدم2

السیدعادل

الموسوي3

علی الرغم من أنه اليوجد تنافٍ و تقابل بین سطح المعرفة الفطرية و إداراك أصول القیم ،إال أنه فی
النظرة األولی يبدو وجود التقابل و التعارض بین المعرفة و التسلیم .كما أن المعرفة الحصولیة العقلیة تهیئ
األرضیة للتسلیم بدل أن توجد التعارض و التقابل .كما أن العقل يحكم بعدم التنافی بین التقلید و التعقل.
والقسط األوفر من التنافی المشار الیه يرجع الی عدم لحاظ حكم العقل لقیوده و أخطائه التی هی األساس
للنزاع و اختالف سبل المواجهة .البحث الحاضر بنهجه الوصفی التحلیلی يبین أنحاء مواجهة بعض علماء
األشاعرة و المعتزلة و الشیعة لتقابل المعرفة و التسلیم و ما أبدوه من طرق عالجها .ويمكننا أن ننتهی للنتیجة
التالیة و هی أننا نواجه طیفاً واسعاً من وجهات النظر حول مواجهة العقل لألبحاث الدينیة و كیفیة استنباط
األحك ام الفقهیة فی اإلسالم .فیری البعض أن االنتفاع بالعقل و األدلة العقلیة يعد األصل للوصول الی المعارف
الضرورية ،و من هؤالء الشیعة و المعتزلة.

األلفاظ المحورية

األبحاث الکالمیة /فصلیة  -علمیة بحثیة  /السنة الثامنة ،العدد التاسع والعشرون ،ذیالقعدة 1441ـ محرم 1442ق

مواجهة علماء المسلمین لتحدي تقابل المعرفة والتسلیم

القرآن ،التسلیم ،المعرفة ،العقل ،الشیعة ،المعتزلة ،األشاعرة.

 .1بروفسور فی جامعة طهران ـ فرديس فارابی (.)najarzadegan@ut.ac.ir
 .2أستاذ مساعد فی جامعة طهران ـ فرديس فارابی (.)sm.mmoqaddam@ut.ac.ir
 .3طالب دكتوراه فی علوم القرآن و الحديث جامعة طهران ـ فرديس فارابی (.)Adelmousavi41@gmail.com
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تأمل في أجوبة الخواجة نصیرالدين الطوسي إلشکاالت الفالسفة
علي التعالیم الدينیة بشأن قدرة اهلل
أعظم ایرجي

القدرة اإللهیة من المسائل التی بحثها الفالسفة و المتكلمون منذ قديم األيام .فیری بعض الفالسفة
اإلسالمیین أن خلق العالم يتمّ علی أساس القدرة و اإلرادة الذاتیة له سبحانه ضروری ،و علیه فإنهم يرون أن
العالم قديم .و فی قبال ذلك يری المتكلمون أن اهلل سبحانه قد ترك خلق العالم أوالً ثم تعلقت قدرته بخلق
العالم ،و لهذا فإنهم يعتقدون حدوث العالم .و ال يرتضی الفالسفة هذا الرأی و يوردون علیه إشكاالت عديدة،
و قد تعرض الخواجة نصیرالدين الطوسی لإلجابة علی إشكاالتهم.
البحث الحاضر بنهجه المكتبی وأسلوبه التحلیلی يحاول أن يحلّل إشكاالت الفالسفة و إجابات الخواجة
نصیرالدين الطوسی علیها من الزاويتین التالیتین :اإلجابات المبنیة علی رأی المتكلمین ،و اإلجابات المبنیة
علی النهج الكالمی الفلسفی للخواجة نصیرالدين الطوسی نفسه .و حاصل هذين التحلیلین هو أن اإلجابات
المذكورة علی الرؤية الكالمیة البحتة غیر وافیة ،و لكن لوجود التعارض الظاهری لرأيه مع آراء الفالسفة بشأن
قدرة اهلل سبحانه و الفرق بین الرؤية التعريفیة للوجود عند الفالسفة و الرؤية المعرفیة للخواجة نصیرالدين
الطوسی ،فإنه باإلمكان إبداء وجه حلّ لهذا التعارض الظاهری بشأن قدرة اهلل سبحانه.

األلفاظ المحورية
قدرة اهلل ،الخواجة نصیرالدين الطوسی ،االمكان ،المعرفة ،معرفة الوجود.
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نیا1

 .1استاذ مساعد فی قسم الفلسفة و الحكمة اإلسالمیة ـ جامعة فردوسی مشهد ).)airajinia@um.ac.ir

