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Abstract 

Although, following the Ahl al-Bayt (P.B.U.T.), the Imamiyya have believed in the real agency of 

the human and the negation of predestination, the Imamiyya theologians have presented different 

readings and explanations of the human agency in different historical periods. In the school of 

Ḥillah, where the theological method and basic concepts of theologians approached philosophy, the 

theologians’ explanation of agency had undergone a change. This study attempts to show that 

although the theologians of Ḥillah emphasized the role of man in the emergence of actions by 

proving the power to act and to avoid before performing the action, and the will that determines 

the power, they distanced themselves from their predecessors by accepting the model of 

philosophical causality. In the explanation of Ḥillah theologians, on the one hand, the power and 

will of man in a longitudinal system are the effects of the will and power of the Almighty, and on 

the other hand, they are considered as the complete cause of the act which necessarily implies the 

essential issuance of the action. 
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 چکیده 

اند، اما متکلمااان امامیااه در و نفی جبر باورداشتهالسالم( به فاعلیت حقیقی بیت)علیهماگرچه امامیه به پیروی از اهل
اناادد در مدرسااه حلااه  ااه رو  های متفاوتی از نحوۀ فاعلیت انسان ارائه دادهها و تبیینادوار مختلف تاریخی قرائت

ی  المی و مفاهیم پایه متکلمان به فلسفه نزدیک شد، تبیین متکلمان از فاعلیت نیز تغییر  رده استد این نوشتار ساا 
ای  ه مخصص قاادرت دارد تا نشان دهد اگرچه متکلمان حله با اثبات قدرت بر ف ل و ترک پیش از انجام ف ل و اراده

است، نقش انسان در پدید آمدن اف ال را تأ ید  ردند، اما از سوی دیگر با پذیر  الگوی عّلیاات فلساافی، از دیاادگاه 
ان حله از یک سو قدرت و اراده انسان در یک نظام طولی م لول متکلمان پیش از خود فاصله گرفتندد در تبیین متکلم

شود  ه الزمه این دیدگاه، صاادور اراده و قدرت حق ت الی است و از سوی دیگر علت تامه برای صدور ف ل تلقی می
 ضروری ف ل خواهد بودد

 مدرسه حله، فاعلیت انسان، جبر، اختیار، أمر بین أمرین  : واژگان کلیدی 
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 مقدمه

های دیرین اندیشمندان و از دغدغه له جبر و اختیار و تبیین فاعلیت انسان از موضوعات بسیار مهممسأ
دانان بوده استد ارتباط عمیق و پیچیده این موضوع با سایر موضوعات االهیاتی سبب شده است تااا و الهی

ن اسااالم نیااز ایاان های مختلف فکری هر یک برای حل این مسااأله تااال   نناادد در جهاااها و جریانگروه 
ترین منازعات  المی میان موضوع یکی از نخستین محورهای مورد نزاع مسلمانان بوده و به یکی از گسترده

فرق اسالمی تبدیل شده است؛ نزاع قدریه با جهمیه، نزاع اهل حدیث و از سویی اشاعره با م تزله و امامیااه 
های  المی با تکیه باار ای از جریانع قابل تأمل استد پارهو حتی نزاع م تزله و زیدیه با امامیه در این موضو

ظواهر قرآن و حدیث به جبر گراییدند و گروهی با توجه به نظام تکلیف، حّریاات و اختیااار انسااان را تا یااد 
ای جز تفااویو و هایی پیشنهاد نمودند ه نتیجهپردازی، نظریه ردند، اما هم ایشان در مقام تحلیل و نظریه

رفاات از ایاان مشااکل دن فاعلیت خداوند دربر نداشتد در این میان راه سومی به عنااوان راه برونمحدود  ر
تاریخی از سوی اهل بیت علیهم السالم ارائه شد؛ در این آموزه، جبر و تفویو هر دو به صراحت نفی شده 

سالم با عنوان »أمر بین شودد دیدگاه اهل بیت علیهم الو فاعلیت حقیقی و مبتنی بر اختیار و آزادی تأ ید می
أمرین« مورد پذیر  و تأ ید همه امامیه قرار گرفت و به عنوان یکی از شاا ارهای شاای ه شااناخته شااد، امااا 

ها و های مختلف تاااریخی و در راسااتای تبیااین و تحلیاال ایاان نظریااه، دیاادگاهمتکلمان شی ه در طول دوره
یاار رویکردهااا و رو   الماای، تغییاار در مفاااهیم و اناادد تغیخوانش های مت دد و گاه مت ارضی ارائااه داده

اصطالحاِت پایه و عواملی از این دست  ه در هر یک از مدارس  المی به نسبتی پدید آمااده اساات، منشااأ 
 های اعتقادی شده استد  های متفاوتی از آموزهتفسیرها و خوانش

ه  الماای حلااه اسااتد در اواخاار یکی از مدارس  المی مهم و تاثیر گذار در تاریخ تفکر امامیه، مدرس 
تااوان ایاان شااهر را هاام از نظاار دار  الم امامیه شد و میسده ششم هجری و پس از مدرسه ری، حله میراث

بناادی  ااردد در حلااه  ااالم های  المی در  نار بغداد و برتاار از ری ردهگستره و تنوع و هم از جهت نوآوری
یک بار دیگر به نمایش گذاشت، بلکه با درآمیختن  ااالم بااا  های گوناگون خویش رامایهامامیه نه تنها درون
گرای بغداد و  الم ای از تاریخ  الم شی ه را رقم زدد در این مدرسه دو رویکرِد  الم عقلفلسفه، مرحله تازه

ای و روشی بااه م تزلااه متااأخر، بااارزترین مشخصااه و چنان امتداد یافت، اما تمایل اندیشهگرای قم همنص
ریان عقلگرای مدرسه  المی حله بود  ه با مهاجرت سدید الاادین حمصاای رازی بااه حلااه وپایااه ویژگی ج

گذاری  الم عقلی در آن شهر این رو  و گرایش فکری در حله استقرار یافت و  پس از  او دیگاار متکلمااان 
-11 ؛ رضااایی،191ساابحانی، این مدرسه نیز با همین رویکرد به اندیشه ورزی هااای  الماای پرداختناادد 
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متکلمان حله، دیدگاه م تزلیان متقدم در مباحث مربوط به دقیق الکالم را  نار گذاشته و تمااایالتی بااه 
شااد و تقاباال اند؛ این تغییرات گاه سبب تغییر در مواضع آنان در جلیل الکالم نیز میفلسفه مشاء نشان داده

دد با ورود خواجااه نصاایر الاادین طوسی)شااار  جدی  الم امامیه با فلسفه، به ت امل و تاثیر پذیری بدل ش 
( و ابن میثم بحرانی به حله، نسبت  الم با فلسفه تغییرات جدی تری پیدا  ردد خواجااه پاایش اشارات تاب  

از آنکه در قامت یک متکلم ظهااور  نااد فیلسااوفی مشااایی اسااتد وی در آثااار  الماای خااویش از رو  و 
م امامیه را به شااکل محسوساای بااا اصااطالحات و مفاااهیم اصطالحات فلسفی بیش از پیش بهره برد و  ال

فلسفی ممزوج  ردد پس از خواجه، شاگرد سرشناس وی عالمه حلی نیز این شیوه را ادامه دادد عالمه چهره 
بارز  المی بود و شخصیت تاثیرگذار وی نقش اساسی را در اختالط  الم امامیه با فلسفه مشااایی داشااتد 

حکمةة  قد( بااود و  تاااب 675ن دوران نجم الدین علی بن عمر  اتبی قزوینی)وی شاگرد فیلسوف بزرگ ای
المحاکمات بین شرحی قد( نویسنده  تاب  726وی را شر   رده استد قطب الدین رازی) شمسیهو   العین

از فالسفه مشهور این دوره نیز از سویی نزد عالمه حلی درس آموخته و از سوی دیگر استاد شهید   االشارات
ه استد این شواهد گویای آن است  ه متکلمان امامیه برخالف مدرسااه بغااداد و ری، در ایاان دوره اول بود

 (د17-15اند)رضایی، تری با فلسفه و فیلسوفان پیدا  ردهت امالت گسترده
از آن جا  ه مدرسه  المی حله، نقطه عطف مهمی در تاریخ  الم امامیه است، ایاان نوشااتار در صاادد 

های محقق حلی، خواجه طوسی، اباان میااثم بحراناای، عالمااه حلاای  و و بررسی دیدگاهاست با بازشناسی  
فاضل مقداد درباره فاعلیت انسان و نسبت آن با فاعلیت خداوند دیدگاه ایشان و تغییرات پدید آمده در تبیین 

 و تفسیر متکلمان این دوره تاریخی در موضوع جبر و اختیار را بازشناسی و تحلیل نمایدد 
 

وری بر نظریه أمر بین أمرین و مبانی آن در  اندیشه امامیه پیش از مدرسه  مر 

 حله 

های بحث درباره ارتباط فاعلیت خدا و دهد در سده نخست هجری ریشههای تاریخی نشان میگزار  
هایی چون قضا و قدر، تکلیف و ثواب و عقاااب در ت ااالیم و  لمااات امامااان فاعلیت انسان در قالب آموزه

هااای گرفته استد  بااه تاادریب و بااا پدیاادار شاادن جریانن شی ه مطر  و گاه مورد مناقشاتی قرار مینخستی
گرا در جام ه اسالمی، نفی صریح جبر و تفویو و ارائااه های جبرگرا و تفویو المی و مطر  شدن نظریه

ری از سااوی اهاال بیاات راهکاری با عنوان »أمر بین أمرین« همراه با مبانی این نظریه در اوایل سده دوم هج
(د از 120-67های مختلف و برای مخاطبان مت ددی ارائه شااده اساات)طالقانی،  علیهم السالم در گزار  

های مختلف از استطاعت انسان و  یفیت و همان آغاز سده دوم، متکلمان نظریه پرداز عصر حضور با تبیین



             155 / حله ی انسان در مدرسه کالم تیفاعل ؛طالقانی               

 

اراده و مشیت مطلقه خداونااد بااا فاعلیاات   زمان دریافت استطاعت از سوی خداوند در تال  بودند تا میان
حقیقی و آزادی اراده انسان جمع  نند و در تقابل با دیدگاه جبرگرایان و قدریاِن تفویضی بااه تبیااین أماار بااین 

از سوی دیگر جریان محدثاِن متکلم، با گردآوری و تبیین روایااات  (د146- 125أمرین بپردازند)طالقانی، 
وضوع اراده و مشیت خداوند و قضا و قدر الهی و از سوی دیگاار روایااات نفاای اهل بیت علیهم السالم در م

جبر و تفویو، استطاعت و أمر بین أمرین بر این آموزه تا ید داشتندد همین رویکرد در سده سوم و چهااارم 
ر بااین هجری در قم نیز امتداد یافت و محدثان بزرگ قم در آثار سترگی  ه پدید آوردند ابوابی را به تبیااین أماا 

أمرین بر پایه م ارف اهل بیت علیهم السالم اختصاص دادندد تا این زمان دیدگاه امامیه در موضوع فاعلیت 
هم با اهل حدیث و دیگر جبرگرایان در تقابل بود و با تبیین استطاعت بر نقش حقیقی انسان در احداث ف ل 

ی بر اف ال بندگان و تا ید بر مسأله قضا اصرار داشت و از سوی دیگر با پذیر  حا میت اراده و مشیت اله 
و قدر الهی به نفی تفویو و انکار دیدگاه م تزلیان می پرداختد در حقیقت متکلمان امامیه در این دوره بر 
این باور بودند  ه انسان بر پایه قدرت و ابزار و آالتی  ه خداونااد بااه او ارزاناای داشااته و بااا بهااره گیااری از 

دهااد و فاعاال حقیقاای ف ل یا پیش از آن( به وی تملیک  رده است ف ل را انجام می  استطاعتی  ه)در زمان
شود، چنانکه تحقق اراده فاعل نیااز ف ل است، اما همه این مقدمات به اراده خداوند برای انسان حاصل می

بگیرد ف اال   بدون اراده و اذن تکوینی خداوند میسور نیست؛ اما اگر اذن و اراده خداوند به انجام ف لی ت لق
 (د160-147حقیقتًا ف ل انسان است)طالقانی، 

در سده پنجم و در مدرسه  المی بغداد تحوالتی در شیوه استنباط و استدالل های  المی پدیااد آمااد و 
متکلمان امامیه به دالیلی ا  ه در جای خود تحلیل شده است ا  الم نظااری مبتناای باار عقاال اسااتداللی و 

ها، مفاهیمی متفاوت پیدا  اارد و گاااه غیاار دد در این دستگاه  المی برخی از آموزهمستقل را پایه ریزی  ردن
نمودد از جمله اراده خداوند در این بازه زمانی مفهوم و ماهیتی متفاوت با دوره پیشااین پیاادا قابل پذیر  می

دیان جایگاااهی  رد و مشیت، اراده، قدر و قضا به عنوان مراتب چندگانه ف ل الهی در دستگاه  الماای بغاادا
شد)شاایخ نیافت در نتیجه، پذیر  حا میت اراده خداوند بر اف ال بندگان به م نای پذیر  جباار تلقاای می

(د در تبیین متکلمان این مدرسه از فاعلیت انسان، ارتباط اراده و مشاایت و همچنااین قضااا و قاادر 50مفید،  
فاعلیت انسان بر پایه استطاعت پیشین و نزدیااک الهی با اف ال انسان نهایتًا در م نای تشری ی پذیرفته شد و 

به الگوی م تزله تبیین گشتد در این دوره متکلمان براثبات فاعلیت حقیقی انسان و نفی جبر تا ید  ردند و 
هر گونه برداشت جبرگرایانه را نقد و نفی نمودندد در این الگوی جدید، متکلمان تنهااا باار نفاای جباار تا یااد 

رین به نفی جبر و عدم ت رض به نفی تفااویو تحلیاال رفتااه، روایااات عمومیاات اراده و داشتند و أمر بین أم
؛ نیااز نااک: حسااینی زاده،  94-92؛ سااید مرتضاای ، 1/112 راجکاای،  (مشیت الهی انکار و یا تاویل شد
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 (د163-168
ن در مدرسه  المی ری نیز همان الگوی بغداد با تغییرات اند ی مورد پذیر  قرار گرفتد متکلمااان ایاا 

هااایی از علاام  ااالم هماات های م تزلیان متأخر همسو شده و به توس ه و تحااول در بخشمدرسه با اندیشه
گماشتندد در همین راستا، اراده در مدرسه ری به داعی  تفسیر و تحلیل شد و باار ایاان اساااس فاعاال مختااار 

 ریف بر فاعلیت انسااان و  سی است  ه ف ل را در پی داشتن داعی ایجاد  ندد متکلمان ری بر پایه همین ت
اندد در این الگو نیز باار خااالف دیاادگاه متکلمااان عصاار عدم فاعلیت خداوند نسبت به قبایح استدالل  رده

گیرد و مفهوم استطاعت نیز جااای خااود را بااه قاادرت و اراده حضور، اراده خداوند به ف ل بندگان ت لق نمی
ار مباحث در  الم این دوره قابل مقایسه بااا  ااالم (د ساخت1/163جای خود را به داعی داد)حمصی رازی،  

المنقذ مةةن م تزلیان متأخر در نفی جبر و اثبات فاعلیت انسان است  ه نمونه  امل آن را می توان در  تاب  
 حمصی رازی مشاهده  ردد  التقلید
 

 فاعلیت انسان در مدرسه کالمی حله 

شده بود، در موضوع فاعلیت انسان بااا پااذیر   حله  ه پس از ری پایگاه اندیشمندان و متکلمان امامیه
دیدگاه متکلمان رازی و ترجیح دیدگاه های م تزله متأخر به اثبات فاعلیت و نفی جبرگرایاای پرداخاات و بااه 

ای از مبانی همچنان از فاعلیاات انسااان و نفاای های فلسفی به حله با تغییراتی در پارهتدریب با ورود اندیشه
همه در حله همچون بغداد و ری نفاای تفااویو مااورد بحااث قاارار نگرفاات و حتاای   جبر دفاع نمودد با این

پردازی واقع نشدد متکلمان این مدرسه جز در چنااد ورزی و نظریهاصطال  أمر بین أمرین نیز محور اندیشه
باار و ای از این اصطال  بهره نبرده، در مقام تبیین أمر بین أمرین هم بر نیامدند و تنهااا بااه نفاای جاثر حاشیه

 اثبات فاعلیت ا تفا  ردندد
 

 نفی جبر در مدرسه کالمی حلی 

ای طوالنی در تاریخ تفکر بشری دارد، در جهان اسالم نیز از سده نخساات هجااری جبرگرایی  ه سابقه
پیروانی داشته استد جبرگرایان در جام ه اسالمی از طیف های مختلفی تشکیل شده بودند؛ برخاای چااون 

دانستندد گروهی نیز قدرت انسان بوده و از این رو فاعلیت را منحصر در خداوند میجهمیه از اساس، منکر  
 ردند، اما قدرت بندگان را فاقد تاثیر دانسته، تاااثیر را چون اش ریان با اینکه قدرت را برای بندگان اثبات می

وجااود م رفاای   دانسااتند از ایاان رو تنهااا خداونااد را محااِدث و ماا ّثر در عااالممنحصر در قدرت الهاای می
 ردندد در نتیجه از دیدگاه اشاعره، اف ال بندگان نیز به قدرت و اراده خداوند پدید آمده است و به ت بیری می
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( اگرچااه 365،  مناهج الیقین فی اصول الةةد نشودد)عالمه حلی،  خداوند خالق اف ال انسان ها شمرده می
 ردند، امااا الزمااه دیاادگاه ته جبرگرایی را انکار میاش ریان با طر  نظریه  سب در ظاهر  از جبر فاصله گرف 

 شددهای جبرگرا ملحق میایشان در خلق اعمال بندگان جبر در اف ال بود و دیدگاه ایشان به نظریه
از سده ششم هجری و در پی گستر  و قدرت یافتن اشاعره، مواجهه اصلی متکلمان امامیه در موضوع 

دانسااتند بااا ذهب بودد از آنجا  ه اشاعره تنها موثر عااالم را خداونااد میفاعلیت انسان با متکلمان اش ری م
ها بااه تاارویب و گسااتر  جبرگرایاای  مااک مخلوق دانستن اف ال بندگان  و انکااار قاادرت مااوثر در انسااان

 ردند، از این رو در بیشتر آثار  المی مدرسه حله تا ید اصلی متکلمان بر اثبات فاعلیت انسااان و نفاای می
، فاضاال  423، المرادکشةة ؛ عالمااه حلاای، 266میثم،  ؛ابن  78اش ریان بوده است)محقق حلی،    دیدگاه

(  در این موضوع امامیه با متکلمااان م تزلااه هاام 211،ارشاد الطالبین؛ همو ،  75،  االنوار الجاللی   مقداد ،
انسان در منابع مت ااددی  عقیده بودند و این اتفاق نظر و به ت بیری اجماع امامیه و م تزله بر فاعلیت حقیقی

(د بنااا باار گاازار  عالمااه 110،  الحةة نهج؛همااو ،  110،  انوار الملکوت  گزار  شده است) عالمه حلی،
اند؛ اف الی  ااه در پاای حلی، متکلمان م تزلی و امامی همانند حکما اف ال انسان را به دو قسم تقسیم  رده

آید و اف ااالی  ااه مت لااق قصااد و داعاای مااا ما پدید میقصد، داعی و اراده انسان و بر پایه اختیار و انتخاب  
آورد؛ مانند رشد، هضاام غااذا، حر اات ناابو و نیست و در حقیقت آثاری است  ه خداوند در ما پدید می

(د تفاوت این دو دسته از اف ال، امری باادیهی 34،  استقصاء النظر فی القضاء و القدرامثال آن)عالمه حلی،  
یابد  ه نسبت به اف ااال دسااته نخساات، قاادرت دارد ولاای و انسان بالضروره میو بی نیاز از استدالل است  

انوار ؛ همو ،  113، الح نهج؛ همو ، 34نسبت به اف ال دسته دوم قدرت نداشته، بلکه عاجز است)همان، 
هااای فکااری ایاان (د روشن است  ه در اف ال دسته دوم اختالفی وجود ناادارد و همااه گروه 109،  الملکوت

دانستند، اما اختالف اصلی در اف الی است  ه مت لق قصااد و ا ف ل مستقیم خداوند و مخلوق او میاف ال ر
پذیرفتند  ااه انسااان دارای قاادرت و اراده اساات و نساابت بااه اراده انسان استد متکلمان اش ری مذهب می

ای هضاام اراده   ه نسبت به برخی اف ال مثاال حر اات ناابو یااابرخی  ارها اراده ف ل یا ترک دارد در حالی
ندارد، اما از نظر ایشان این اراده مخصص قدرتی نبود  ه موثر در ایجاد ف ل باشد و فاعلیت حقیقی انسااان 

(د در حقیقت از نگاااه اشاااعره قاادرت و اراده انسااان 101؛ ابن فورک،  174را تامین نماید) امام الحرمین،  
جاست  ه اگر اراده انسان نقشاای در پدیااد آماادن ف اال تاثیری در پدید آمدن اف ال نداردد نکته قابل تامل این

نداشته باشد و فاعلیت انسان به م نای ایجاد ف ل تبیین نشود، اف ال ارادی نیز در حکم هماننااد اف ااال غیاار 
 ارادی خواهند بود و نسبتی با فاعل نخواهد داشتد

خویش بخشاای را بااه تبیااین  متکلمان شی ه برای حل این مشکل و نقد دیدگاه جبرگرایان در آثار  المی
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؛ اباان 78انااد)محقق حلاای،  فاعلیت حقیقی انسان و تاثیر قدرت و اراده در پیدایش اف ااال اختصاااص داده
(د در بین عدلیه اتفاق نظر وجود داشت  ه انسان فاعاال حقیقاای تصاارفات و اف ااال نیااک و بااد 266میثم،  

، الح نهج؛ عالمه حلی، 266ورد)ابن میثم، آخویش است و این اف ال را به قدرت و اراده خویش پدید می
منةةاهج الیقةةین فةةی  ؛ همااو،34، استقصاء النظر فی القضاء و القةةدر؛ همو، 62،کش  الفوائد ؛ همو،101

(د البته برخی از م تزله از جمله جباییان بر این باور بودنااد  ااه فاعلیاات حقیقاای انسااان 366، اصول الد ن
دالیاال عقلاای و نقلاای باارای اثبااات فاعلیاات حقیقاای انسااان اقامااه  وامری نظری و نیازمند استدالل است 

دانساات) اباان نیاااز از اسااتدالل می ردند، اما ابوالحسین بصری علم به فاعلیت انسان را ضااروری و بیمی
(د بیشااتر متکلمااان حلااه  دیاادگاه ابوالحسااین را تاارجیح 128،  االنوار الجاللی ؛ فاضل مقداد،  266میثم،  

االنةةوار طوسی پس از ذ اار دیاادگاه ابوالحسااین آن را ب یااد ندانسااته است)فاضاال مقااداد،    اند؛ خواجهداده
(د ابن میثم نیز دیدگاه ابوالحسین را پذیرفته و البته دالیل عقلی و نقلی مت ددی را بااه عنااوان  128،  الجاللی 

در بیشااتر آثااار   (د عالمااه حلاای نیااز266م ید و تذ ر دهنده به این علم ضروری یاد  رده است)ابن میثم،  
گاااهی از اسااتناد اف ااال بااه بناادگان را ضااروری می ؛ همااو، 101، الحةة نهجخواند)عالمااه حلاای، خود، آ

مناهج الیقةةین فةةی اصةةول   ؛ همو،110،  انوار الملکوت؛ همو،  باب حادی عشر؛ همو،  308،  المرادکش 
اه با قدرت و اراده است را (د وی م تقد است  ه هر عاقلی تفاوت میان حر ت اختیاری  ه همر366،  الد ن

 نااد؛ بنااابراین اسااتناد اف ااال بااه بناادگان با حر ت اضطراری  ه قدرت و اراده در آن دخالتی ندارد درک می
دهنااده بااه ایاان علاام های م تزله را به عنااوان توجهنیازمند استدالل نیستد با این همه عالمه حلی استدالل

؛ عالمااه 267فاعلیت انسااان ذ اار  اارده اساات)ابن میااثم ،   ضروری و یا استدالل بر ضروری بودن علم به
(د وی دالیل م تزله در اثبات فاعلیت انسان را در آثار خود گزار   رده است و 110، انوار الملکوتحلی،  

اثر بودن  ند تا دیدگاه اش ریان مبنی بر مخلوق بودن اف ال بندگان و بیبا ادله عقلی و نقلی مت دد تال  می
مناهج الیقین فةةی ، همو، 52-34، استقصاء النظر فی القضاء و القدرن را نقد  ند)عالمه حلی، قدرت ایشا

هجده دلیل   استقصاء النظر فی القضاء و القدر(د وی در  تاب    101،  الح نهج؛ همو ،  366،  اصول الد ن
شااده اساات را بیااان عقلی و هجده دسته از آیات قرآن  ریم  ه به عنوان دلیل بر فاعلیت حقیقی انسان ذ اار 

(د عالمه در برخی دیگر از آثار خااود ایاان 52-34، استقصاء النظر فی القضاء و القدر ند)عالمه حلی، می
ها را با بیانی متفاوت و در قالب لوازم باطل دیدگاه جبرگرایااان آورده اسااتد در حقیقاات از دیاادگاه استدالل

تااوان دیاادگاه منکااران فاعلیاات حقیقاای ل نیست امااا میعالمه حلی فاعلیت انسان نیازمند اثبات و ارائه دلی
(د فاضاال مقااداد نیااز بااه پیااروی از 101،  الحةة نهجانسان را با دالیل عقلی و نقلی نقد  رد)عالمه حلاای،  

مشایخ خویش رأی ابوالحسین بصری را ترجیح داده و علم به فاعلیت اختیاااری انسااان را ضااروری دانسااته 



             159 / حله ی انسان در مدرسه کالم تیفاعل ؛طالقانی               

 

 (د211 اللوامع االلهی ،، همو ؛128االنوار الجاللی ، ، همو؛ 264 ین،ارشاد الطالبفاضل مقداد،  است)
 اثبات قدرت موثر و تقدم آن بر فعل 

متکلمان حله در مقام تبیااین فاعلیاات انسااان بااه اثبااات قاادرت باارای فاعاال و  یفیاات تاثیرگااذاری آن 
شود)طوسی، داند  ه در پی اعتدال مزاج حاصل میاندد خواجه طوسی قدرت را  یفیتی نفسانی میپرداخته

(د عالمه حلی نیااز 354، المرادکش ( و البته با مزاج متفاوت است)عالمه حلی، 21،  رساله در جبر و قدر
منشأ تأثیرگذاری جسم شاامرده  قدرت را از  یفیات نفسانی و صفت قائم به نفوس دانسته است؛ این صفت

، همااو، 354، المرادکشةة  نند)عالمااه حلاای، ت« یااا »قااوای حیااوانی« میشود و از آن ت بیر به »قدرمی
ددر حقیقت قوۀ تأثیرگذار هرگاه همراه با اراده، منشأ اف ال مختلف شود بااه آن  (488-487، االسرار الخفی 

 ند  ه بندگان واجد قدرت م ثر در اف الشااان هسااتند و (د عالمه تا ید می488گویند)همان، »قدرت« می
(د وی قدرت را صفتی 62، کش  الفوائددرت پیش از عمل در شخص فاعل وجود دارد)عالمه حلی، این ق

( و قااادر  ساای اساات  ااه از 354، المرادکش داند  ه اقتضای جواز ف ل از فاعل را دارد)عالمه حلی، می
ی حظیرة تسلیک النفس الجهت قادر بودن، هم ف ل و هم ترک ف ل همزمان از او جایز است)عالمه حلی،  

ای  ه اگر تنها منشأ ف ل باشد نه تاارک، (، به گونه374، مناهج الیقین فی اصول الد ن؛ همو،  139،  القدس
دانست  ااه بااه (د خواجه نیز قدرت را صفتی می488،  االسرار الخفی شود)عالمه حلی،  قدرت خوانده نمی

(د عالمااه حلاای 19، ر جبر و قدررساله دواسطه آن صدور ف ل یا ترک از فاعل صحیح خواهد بود)طوسی، 
هر  جا سخن از قدرت به میان آورده است بر ت لق قدرت به طرفین ف ل و ترک تأ ید و تصریح  رده است 
د این بدان جهت است  ه اشاعره ت لق قدرت به ضدین را باور نداشتند و م تقد بودند »قدرت« یا قدرت بر 

دانستند و از طرفاای باار ایاان باااور قدرت را م ثر در ایجاد نمیو از آنجا  ه  ف ل است یا قدرت بر ترک ف ل،
مانااد، زمااان پدیااد آماادن قاادرت در فاعاال را همزمااان بااا  ایجاااد ف اال م رفاای بودند  ه عرض باااقی نمی

(د در مقاباال، 180؛ امااام الحاارمین، 120و  109؛ ابن فااورک، 354،  المرادکش عالمه حلی،   ردند)می
مناهج الیقین فی اصةةول ت را ف ل و ترک به صورت همزمان دانسته)عالمه حلی، م تزله و امامیه مت َلق قدر

 ردندد عالمه این دیاادگاه را بااه همااه (، زمان پدید آمدن قدرت را پیش از زمان ف ل م رفی می147،  الد ن
دهد و م تقد است تقدم قدرت بر ف ل ضااروری اساات)عالمه حلاای، فیلسوفان، م تزله و امامیه نسبت می

 (د354، المرادکش ؛ همو ، 248،    المرامنها 
 

 حقیقت اراده و تاثیر آن در فعل 

همه متکلمان عدلیه بر این باورند  ه انسان نسبت به اف الش اراده دارد و ف ل در نتیجااه قاادرت و اراده 
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گونه  ه پیشتر بیان شد قدرت نسبت به ف ل و تاارک تساااوی نساابت دارد و قااادر شود چون همانحاصل می
شااود و قاادرت را در تواند ف ل را انجام دهد و یا ترک  ند، آنچه سبب وقوع یکی از دو طرف مقاادور مییم

 (د131، الح نهجزند همان اراده است)عالمه حلی، یک جهت تخصیص می
اندد بسیاری از م تزله های طوالنی و اختالف نظرهای فراوانی داشتهمتکلمان درباره ماهیت اراده بحث

شود، اما درباره اینکااه اراده چااه  ردند  ه سبب ترجیح ف ل یا ترک میا از  یفیات نفسانی م رفی میاراده ر
(د داعاای عبااارت اساات از علاام، 118،  ارشاد الطةةالبیننسبتی با داعی دارد اختالف داشتند)فاضل مقداد،  

ن در اینجاست  ه آیا (؛ اما اختالف متکلما224اعتقاد یا ظن فرد به مصلحت خود  یا دیگری)ابن میثم،  
، تسلیک النفس الةةی حظیةةرة القةةدساراده همین علم و اعتقاد است یا امری زائد بر این علم؟)عالمه حلی، 

(د خواجه طوسی عزمی  ه در نفس پس از حصول داعاای یااا صااارف پدیااد 358،  المرادکش ؛ همو ،  87
ن میااثم م تقااد بااود اراده شااوق و میاال (د اباا 22، رساله در جبر و قةةدرآید را اراده خوانده است)طوسی، می

 ردد وی م تقد بود (؛ عالمه حلی نیز اراده را زائد بر داعی م رفی می224حاصل از داعی است)ابن میثم،  
 نیم و یابیم  ه ابتدا علم پیدا میاراده انسان غیر از علم به مصلحت و مفسده است، چون ما در خودمان می

د، میل و اراده به چیزی خواهیم داشاات پااس اراده غیاار از علاام اساات)عالمه سپس بر  پایه این علم و اعتقا
؛ 358،  المرادکشةة ؛ همااو،  87،  تسلیک النفس الی حظیةةرة القةةدس؛ همو،  118،  ارشاد الطالبینحلی،  
(د فارغ از اینکه اراده همان داعی است یا چیاازی غیاار از داعاای، 200،  مناهج الیقین فی اصول الد نهمو،  

تفاق و تا ید همه متکلمان عدلیه بود این است  ه با ضمیمه شدن اراده به قدرت، مقدمات تاثیر آنچه مورد ا
گویااد مااا ( عالمااه حلاای می63،  کش  الفوائةةدشود و ف ل از عبد صادر می شودد) عالمه حلی،  تمام می

 کشةة  الفوائةةد،حلی،  آید)عالمهیابیم  ه اف ال ما در پی قصد و اراده ما و مطابق با آن پدید میضرورتًا می
(د اصل در اف ال ما این است  ه قادر به واسااطه قصااد و 36،  استقصاء النظر فی القضاء و القدر؛ همو،  65

(؛ ی نی اگر قاادرت مااا بااا 59،  استقصاء النظر فی القضاء و القدرآورد)عالمه حلی،  اختیار ف ل را پدید می
غیر این صورت آثار و اف الی است  ه خداوند در ما قصد و اراده ضمیمه شود، ف ل به ما منسوب است، در 

(د در حقیقاات باارای 34شااود)همان، ایجاد  رده و تابع قدرت و اراده ما نیست و ف ل اختیاری خوانده نمی
خروج از جبر، اثبات قدرت و اراده تاثیرگذار برای بندگان ضروری استد اما پرسش ب اادی ایاان اساات  ااه 

شود؟ چه نسبتی میااان قاادرت، اراده و ف اال گذارد و منشأ پدید آمدن ف ل مییقدرت و اراده چگونه تاثیر م
 وجود دارد؟

 
 نقش قدرت و اراده در پیدایش فعل 
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همه عدلیه بر این مطلب اتفاق نظر داشتند  ه انسان پیش از انجام ف ل، واجد قاادرت و اراده باار ف اال 
ثر در پدیدآمدن ف ل هستند، امااا در  یفیاات ( و این قدرت و اراده مو63،  کش  الفوائداست)عالمه حلی،  

اند؛ عالمه حلی اقوال را در سه دیدگاه گاازار   اارده اساات؛ دیاادگاه تاثیر قدرت و اراده اختالف نظر داشته
نخست  ه مورد پذیر  و تایید ا ثر متکلمان حله قرار گرفته، نظریه ابوالحسین بصری است  ه البته موافق 

ین دیدگاه در صورت اجتماع قدرت، اراده و سایر شرایط، صدور ف ل از فاعاال با رأی فیلسوفان هم هستد ا
داندد زیرا عوامل موثر و به ت بیری علت، تام است و در این صااورت صاادور م لااول ضاارورت را واجب می

( و به ت بیر خواجه طوسی در 195،  اللوامع االلهی ؛ فاضل مقداد،  63،  کش  الفوائدیابد)عالمه حلی،  می
شرایطی حصول ترک ممتنع خواهد بود؛ ی نی اگر فاعل مختار  ه قدرت بر ف ل دارد اراده انجام  ااار   چنین

، رسةةاله در جبةةر و قةةدررا نمود، ممکن نیست  ه ف ل را ترک  ند و مراد او حاصل نشااود)خواجه طوساای، 
رت، اراده و سااایر  رد  ه اگر در فرض اجتماع قااد(د ابوالحسین بصری بر این دیدگاه چنین استدالل می19

ایم، غیاار تااام آید و آنچه را مااوثر تااام دانسااتهشرایط، ف ل بالضروره صادر نشود، ترجیح بال مرجح الزم می
 (د40، کش  الفوائدخواهد بود)عالمه حلی، 

دیدگاه دوم نظریه مالحمی خوارزمی است  ه م تقد بود ف ل به اعتبار قاادرت نساابت بااه ف اال و تاارک 
 ند، بلکه در چنین حالتی تنها ف ل اولاای ه شدن داعی به قدرت، ف ل را واجب نمیمساوی است و  ضمیم

(د عالمااه در 326،  نقةةد المحصةة ؛ طوساای،  63و    40،  کشةة  الفوائةةدبالوقوع خواهد شد)عالمه حلی،  
ا اگاار  استقصةةاء النظةةر(د البتااه در  تاااب 326پذیرد)همان، پس از نقل این دیدگاه آن را نمی  کش  الفوائد

اب این  تاب به عالمه را تمام بدانیم ا در پاسخ به اشکال اشاعره  ه وجوب ف ل در پی قدرت و اراده را انتس
 ند)عالمااه شااود، بلکااه رجحااان پیاادا میگوید با وجود اراده، ف ل واجب نمیاند، میمستلزم جبر دانسته

 (د58، استقصاء النظر فی القضاء و القدرحلی، 
اعره و برخی دیگر از متکلمان است  ه م تقدند ضمیمه شدن اراده یا داعی به دیدگاه سوم نظریه ا ثر اش 
رساند، برخی از متکلمان امامیه پیش از این دوران دهد و نه به حد وجوب میقدرت، نه ف ل را اولویت می

بر این باور بودنااد  ااه فاعاال مختااار حتاای ب ااد از پدیااد آماادن داعاای هاار  اادام از طاارفین ف اال را پدیااد 
 (د327-326،نقد المحص ؛ نیز نک: 40، کش  الفوائدآورد)عالمه حلی، می

متکلمان حله جملگی دیدگاه اول ی نی رأی ابوالحسین را پذیرفته و وجوب ف ل در پی اراده و داعاای را 
رساله در جبةةر و ؛ همو،  588و    327،نقد المحص ؛ طوسی،  81اند)محقق حلی،  منافی با اختیار ندانسته

استقصةةاء النظةةر فةةی ؛ همو،  374،  مناهج الیقین فی اصول الد ن؛ عالمه حلی،  270میثم،    ؛ ابن19،  قدر
(د عالمااه حلاای در آثااار 425، المرادکشةة ؛ همااو، 61، کشةة  الفوائةةد؛ همو،  58-57،  القضاء و القدر
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مت دد  وجوب ف ل در پی اراده یا داعی را ترجیح داده است؛ وی م تقد است ف اال بااا توجااه بااه قاادرت، 
مناهج الیقین فةةی اصةةول تواند یکی از طرفین را بر دیگری برگزیند)عالمه حلی، ز است و فرد مختار میجای

 رسااد)عالمه حلاای،(، اما اراده مرجحی است  ه با ضمیمه شدن آن، ف ل به رتبااه وجااوب می371،  الد ن
دانست و با ر نمی(د عالمه همچون اساتید  این وجوب را منافی اختیا371،مناهج الیقین فی اصول الد ن

اند، اشاره به گمان برخی  ه قول به وجوب ف ل در پی قدرت و اراده را در تناقو با قااول بااه اختیااار دانسااته
 (د374، مناهج الیقین فی اصول الد ن ند این وجوب منافاتی با قدرت ندارد)عالمه حلی، تصریح می

شود و نسبت قادر بر ف ل و ترک صادر می به ت بیر عالمه حلی، حر ت اختیاری ف لی است  ه از فاعل
ف ل به این شخِص قادر، یکسان استد نقش اراده ترجیح یکی از طرفین بر دیگری استد لذا قاادرت و اراده 

جا  ه تاثیرگذاری قوای بشری در پی شاا ور و شااناخِت منف ااِت هر دو از مبادی ف ل اختیاری هستندد از آن
ای اسااتد ادر شده از انسااان نیازمنااد مقاادمات و مبااادی چندگانااهشود، ف ل صموجود در ف ل حاصل می

عالمه برای اف ال اختیاری چهار مبدأ م رفی  رده است؛ نخست قوای ادرا ی  ااه مباادأ ب یااد ف اال اساات؛ 
فاعل در نخستین گام باید ف ل جزیی و منف ت موجود در ف ل را تصور  ند، در گام دوم نفس در پی ادراک 

 ند، پس دومین مبدا شوق استد گام سوم عزم و اراده است  ه پس از شااوق حاصاال یمنف ت شوق پیدا م
 ند و نهایتًا قوۀ موجود در عضالت  ه حر ت دهنده اعضاء است، ساابب شود و فرد را از تردد خارج میمی

 ، نیااز نااک: همااو،2/268،  نها ةة  المةةرامشااود)عالمه حلاای،  حر ت شده و مباادأ قریااب ف اال شاامرده می
 (د75، االنوار الجاللی ؛ فاضل مقداد، 188،  رادالمکش 

این تصویر از  یفیت صدور اف ال اختیارِی انسان، بسیار نزدیک به تصویر فیلسااوفان از نحااوه صاادور 
ف ل بر اساس اصل علیت استد گو اینکه میان این مبادی چهارگانه نیز رابطه علیت وجود داردد تصور ف اال 

شود و اراده علت تحریک عضالت و صاادور ف اال و شوق منشأ اراده میو منف ت موجود در آن سبب شوق  
خواهد شدد اگرچه عالمه در بیشتر آثار خود این تقسیم بندی از مبادی ف ل را مطر  نکرده است، اما چنااان 

دانستد از سوی دیگر، وی صاادور چه پیشتر ذ ر شد مجموع قدرت و اراده را برای صدور ف ل ضروری می
شمرد، ی نی قدرت و اراده از نگاه عالمه علت تامه برای صدور ف ل به اده و داعی را واجب میف ل پس از ار

شااود)عالمه حلاای، آید و در فرض وجود قدرت و اراده بر ف ل خاص، ف اال بالضااروره صااادر میشمار می
علم به مصالح   رد و داعی را همان(د همچنین دانستیم  ه وی اراده را به داعی تفسیر می425،  المرادکش 

نمودد لذا مبادی چهارگانه ف ل تقریر دیگری از آن چیزی است  ه عالمه و مفاسد موجود در ف ل م رفی می
 در مواضع مختلف از آن یاد  رده استد

اند  نند  ه انسان حقیقتًا فاعل و موجد اف ال خویش است و تال   ردهاگرچه متکلمان حله تا ید می
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رسااد تاااثیر ر جبرگرایان را نقد و فاعلیت اختیاری انسان را تبیین  نند، اما بااه نظاار میدیدگاه اش ریان و دیگ
های فلسفی، ایشان را دیدگاه های ابوالحسین بصری بر اندیشه متکلمان این مدرسه و  نفوذ تدریجی اندیشه

 از تقریر متکلمان نخستین دور و به تقریری نزدیک به جبر فلسفی  شانده استد 
لی در مقام بیان دیدگاه ها، نظریه فیلسوفان و ابوالحسین بصری را چنین گزار   رده است  ه عالمه ح

آورد و سااپس ایاان قاادرت و اراده ساابب صاادور ف اال خداونااد قاادرت و اراده را در بناادگان پدیااد ماای
 (د366، مناهج الیقین فی اصول الد نشوند)عالمه حلی،  می

نا را انکار نکرده است؛ وی م تقد است اگرچه قدرت و اراده این م    رساله جبر و قدرخواجه طوسی در  
شود و بلکه همه اف ااال ارادی و غیاار ارادی انسااان در به علل و اسباب دیگری  ه غیر ارادی است منتهی می

شود ولی با اختیاری بودن اف ااال و نفاای جباار منافاااتی نااداردد سلسله م لوالت به واجب الوجود منتهی می
واسطه ف ل خدا دانسته، تابع قاادرت و اراده خالف حق است این است  ه اف ال بندگان را بیآنچه باطل و م

نیز تا ید  رده  است  ه مراد   فصول نصیر ه(د وی در رساله  24،  رساله در جبر و قدرانسان ندانیم)طوسی،  
نکااه داعاای یااا اباازار و از اختیار چیزی نیست، مگر اینکه ف ل انسان به تبع قصد و داعی او پدید آید و لااو ای

(د درحقیقاات خواجااه 132، االنةةوار الجاللیةة آید) فاضاال مقااداد، مقدمات ف ل از ناحیه خداوند پدید می
پذیرد  ه قدرت و اراده انسان ف ل با واسطه خداوند است و در یک سلسله متصاال بااه اراده حااق ت ااالی می

، نقةةد المحصةة یااار منافاااتی ندارد)طوساای، است، اما چون وقوع ف ل با اختیار فاعل است با قااول بااه اخت
 (د336

ابن میثم نیز  ه به وجوب ف ل در پِی حصول داعی م تقد بود، در نهایاات داعاای را از جانااب خداونااد 
دانست چون علم به مصلحت یا ضروری و از سوی خداست و یا نظری  ه باید به علوم ضروری بازگردد می

شااود و البتااه بااا ی و مرجح ف ل در نهایت به خداونااد منتهاای میو در نهایت ف ل خدا خواهد بودد پس داع
 (د270اختیار منافاتی ندارد)ابن میثم، 

عالمه حلی نیز اگرچه به صراحت نتیجااه مبااانی فیلسااوفان در ایاان مساااله را تاییااد نکاارده اساات، امااا 
د وی در بیشتر موضوعات  ندشواهدی در اقوال او وجود دارد  ه نزدیکی وی به دیدگاه فیلسوفان را تایید می

مرتبط با مساله فاعلیت، نظریه ابوالحسین را ترجیح داده و دیدگاه وی را در ت ارض با قول به اختیار ندانسته 
رسد در این موضوع هم با ابوالحسین ( و به نظر می374، مناهج الیقین فی اصول الد ناست)عالمه حلی،  

هم نوا با فیلسوفان بر این باور بود  ه خداوند قدرت و اراده را  همراه بوده باشدد چنانچه گذشت ابوالحسین،
شااودد ایاان برداشاات را عبااارتی در آورد و سپس این قدرت و اراده سبب صدور ف اال میدر بندگان پدید می

(د عالمه در ایاان 89، تسلیک النفس الی حظیرة القدس ند)عالمه حلی، هم تایید می تسلیک النفس تاب  
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داناادد  ند و این مطالب را نافی اختیااار نمیها به اراده حق ت الی اشاره میی شدن سلسله اراده تاب به منته 
آورد و بندگان بااا ایاان هایی را در بندگان پدید میدر حقیقت خداوند به قدرت و اراده خویش، قدرت و اراده

 ل با واسطه خداونااد و البتااه آید فشوندد ی نی آنچه پدید میقدرت و اراده خاص، منشأ پدید آمدن ف ل می
واسطه انسان است و چنین تبیینی با اختیار انسان ناسازگار نیست، چون ف ل اختیاری ف لاای اساات ف ل بی

 (د89، تسلیک النفس الی حظیرة القدس ه با قدرت و اختیار فرد پدید آید)عالمه حلی، 
 

 نتیجه گیری 

ر قدرت انسان به م نای صحت ف ل و ترک به اثبات متکلمان امامیه در مدرسه حله با پذیر  و تا ید ب
اندد متکلمان این مدرسه در مقام نقد اشاعره خلق اعمال را مستلزم جباار فاعلیت حقیقی و نفی جبر پرداخته

اند، اما با پذیر  برخی از مبااانی فلساافی مثاال دانسته بر قدرت، اختیار و حریت انسان در ف ل تا ید  رده
ل ارادی انسان را در یک نظام طولی به خداوند منتهی نمااوده، در عماال مبااادی ف اال اصل علیت، همه اف ا

اندد در این تفسیر داعی و سایر مقدمات ف ل، با واسطه ف ل خداوند و در حقیقت ارادی را غیر ارادی دانسته
و البتااه  غیر اختیاری است و ف ل اختیاری انسان ف لی است  ه در پی قصد و داعی) ه غیر اختیاری است(

رسد متکلمان حله با این تفسیر از دیدگاه متکلمااان پاایش از خااود فاصااله آیدد به نظر میبالضروره پدید می
 انددگرفته و یک گام به جبر فلسفی  نزدیک شده

 
 منابع 

، به  وشااش احمااد عباادالرحیم السااایح، مکتباا  مقاالت الشیخ ابی الحسن االشعریابن فورک، محمد بن الحسن،  
 قد1427  الدینی ، قاهره، الثقاف

، به  وشش أنمار م اااد المظفاار، انتشااارات قواعد المرام فی علم الکالمابن میثم،  مال الدین میثم بن علی بن میثم،  
 قد1435ال تب  الحسینیه،  ربال، 

احمااد  ، بااه  وشااشاالرشاد الی قواطع االدلةة  فةةی اصةةول االعتقةةادامام الحرمین، عبدالملک بن عبدالله الجوینی،   
 قد1430عبدالرحیم السایح، مکتب  الثقاف  الدینیه، قاهره، 

 د1396، دارالحدیث، قم، تطورات کالم امامیه در مدرسه بغدادحسینی زاده خضرآباد، سیدعلی، 
 قد1412، موسس  النشر االسالمی، قم، المنقذ من التقلیدحمصی رازی، سدیدالدین، 

، 1399، بهار  28، شماره فصلنامه تحقیقات کالمی المی حله«،    رضایی، محمدج فر،»جریان های فکری مدرسه
 30-7صص
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، سال چهارم، شماره فصلنامه نقد و نظرسبحانی، محمد تقی، »شهیدین در  شا ش دو جریان  المی مدرسه حله«، 
 د213-183، صص1388، زمستان 4

 قد1419وه، قم، ، به  وشش ی قوب ج فری مراغی، داراالس شرح جم  العلم و العم سید مرتضی، 
 قد1413،  نگره جهانی شیخ مفید، قم، تصحیح اعتقادات االمامیهشیخ مفید، محمد بن محمد بن ن مان، 

 د1398، دارالحدیث، قم،  آموزه أمر بین أمر ن در اند شه امامیه نخستینطالقانی، سیدحسن، 
ه  وشش محمد تقی مدرس رضوی، ، برساله در جبر و قدرطوسی، خواجه نصیرالدین محمد بن محمد بن الحسن،   

 د1390انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 
، بااه  وشااش محساان بیاادارفر، نقةةد المحصةة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،  

 د1397انتشارات بیدار، قم، 
وشش مر ز احیای آثار اسالمی پژوهشگاه علوم ، به  االسرار الخفی  فی العلوم العقلی عالمه حلی، حسن بن یوسف،  

 د1387و فرهنگ اسالمی، بوستان  تاب، قم، 
، به  وشش محمد حسینی نیشابوری، دار إنباء استقصاء النظر فی القضاء و القدرااااااااااااااااااااااااااااااااااا ، 

 قد1418الغیب، مشهد، 
، به  وشش محمااد نجماای زنجااانی، انشااارات ملکوت فی شرح الیاقوت انوار الااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،  

 د1363شریف رضی، قم، 
 قد 1427، قم، دفتر انتشارات اسالمی، الباب الحادی عشرااااااااااااااااااااااااااااااااااا ، 
وسسااه امااام ، به  وشااش فاطمااه رمضااانی، م تسلیک النفس الی حظیرة القدسااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،  

 قد1426صادق )ع(، قم، 
،  تابخانه آیت اللااه مرعشاای نجفاای، قاام، کش  الفوائد فی شرح قواعد العقائدااااااااااااااااااااااااااااااااااا ، 

 قد1404
، به  وشش حسن حسن زاده آملی، موسس  المراد فی شرح تجر د االعتقادکش ااااااااااااااااااااااااااااااااااا،  

 قد1430سالمی، قم، النشر اال
، به  وشااش ی قااوب ج فااری، انتشااارات اسااوه، مناهج الیقین فی اصول الد نااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،  

 قد1415تهران، 
، به  وشش فاضل عرفان، موسسااه امااام صااادق)ع(، نها   المرام فی علم الکالمااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،  

 قد1419قم، 
، به  وشش فرج الله حسااینی، دارالکتاااب اللبنااانی، الح  و کش  الصدقنهجااااااااااااااااااااااااااااااا ،  اااا

 مد1982بیروت، 
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، به  وشااش علاای االنوار الجاللی  فی شرح الفصول النصیر  فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبد الله السیوری، 
 قد1420ث االسالمی ، مشهد، حاجی آبادی و عباس جاللی نیا، مجمع البحو

، به  وشش سید ارشاد الطالبین الی نهج المسترشد نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ، 
 قد1405مهدی رجایی،  تابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، 

، بااه  وشااش اللوامع االلهی  فی المباحث الکالمیةة ،  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
 قد1422قاضی طباطبایی، دفتر تبلیغات اسالمی، قم، 
 تادجا، بی، منشورات دارالذخائر، بیکنز الفوائد راجکی، ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان، 

وث االسااالمی ، ، به  وشااش رضااا اسااتادی، مجمااع البحاا المسلک فی اصول الد نمحقق حلی، ج فر بن الحسن،  
 قد1414مشهد، 

 


