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Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī’s innovative version of proof of the truthful
(Burhān-i ṣiddīqīn) and its reception in Islamic kalām
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philosophy and kalam, the proof of the truthful (Burhān-i ṣiddīqīn)
has a unique position due to its merits. Invented by Avicenna (Ibn
Sīnā), it soon received a noticeable reception from his followers who
tried to present new versions of the proof. Among the postAvicennian Imāmī theologians, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī (d. 672/1274)
set forth an important, new version of the proof of the truthful in his
theological treatise entitled Fūṣūl, which is known by some of later
Imāmī theologians as an innovative version of the proof. The gist of
his argument is that since contingent beings are not beings in
themselves, nor can be by themselves the cause for something to
exist, there must be a necessary existence among the beings of the
universe. Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī’s innovative version of proof of the
truthful and its effects on and reception by the later theological and
philosophical works has not received much attention in the recent
researches so far. Present article, discussing and analyzing al-Ṭūsī’s
innovative version of the proof, points out that some of the Muslim
theologians paid considerable attention to it and set out various
versions of the proof in their writings.
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دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دکر »ازده شرار  27وا»یت ک زمفنان  1400ی ح 321-343

تقریر ابتکاری نصیرالدّین طوسی از برهان صدّیقین و بازتابهای آن در کالم
اسالمی
حمید عطائی نظری

1

تاریخ دریافت:

چکیده :در میان برهانهای خداشنااین ا ارا شند در لسفن ک م ا این م هبرهان یندن» یه ب

1399/12/20

ص خود جا»گاه ماحصنر ب لرد دارد ا»ه برهان م خسفننیهبار از ینوی
ینب ک»گی های خا ن

تاریخ پذیرش:

ابهیننیاا محرش شنند با ا بال لیسفننولان ک من سنران ویرک اک مواج شنند ک شننراری از نخان موشننیدخد

1400/3/24

ت ر»رها» تاز از نن ارا مااند از جرنس خواج خصننیراندن»ه وینن (د 672 :ه ق ) در ریننان

واژگان کلیدی:

لصنول ت ر»ر تاز ک مه نر از برهان یندن» یه را محرش مرد م ب یواه برخ از من سنران ابدا
کی ب شنرار م ن»د ت ر»ر تازۀ خواج خصنیر از برهان یندن» یه ک خیت تیریرها ک بازتا های بعدی نن

بننننرهننننانهننننای در م نوبات لسفن -م م تا ماون مورد توج جدی رار خگرلن این ک بد»هینب ینه اب
خداشنااین برهان م حظ خواج در تحونر ک تا نو برهان ین ند» یه در لسفن ک م ا این م خاد»د اخگاشنن شند در
یندن» یه ابهینیاا

وگکهش حاضننر وا از اشننار ب ت ر»رهای منداکل برهان ینندن» یه در دکرۀ مح  ،وینن از

خصننننیننراننندن»ننه رهگذر م ا»ف ن ت ر»ر خونکراخ کی از برهان ی ندن» یه با ت ر»رهای ویشی ن ابعاد ابن اری ت ر»ر
ننویننن من ا خواج خشننان داد م شننود هریایه با تنبند در خگاشننن های م م امام نی ک اشنناهر ا»ه خ ن راب
امام نی

م شنود م ت ر»ر خو»ه خواج با اینن بال شنا»ان توج من سنران امام ک اشنعری وا از کی رکبرک
شد ای

ب یوخ ای م بفیاری از نخان ب بازی

»ا ارا ت ر»رها» مشاب نن ورداخن اخد
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مقدمه

از ر» ،نن راب م شننود تح ن،ا موجودی

لیسفنننولان ک من سنران مفنننسران برای اربات

در هنان خنارج بندکن کجود کاجن بناننذات

کجود خنداکخند ایننننند لهنای یوخنایوخ

»ا خداکخد مر ه خیفن ن

ارا ن مرد اخند من از جرسن ننهنا هبرهنان

برهنان یننندن» یه کیننن

(»عا کجو

کجود) برای محس ،کا عین

ک کجود اربنات

یننندن» یه ایننن

رناش ک مبن ر ا»ه خو

برهان م جا»گاه ب بد» در میان براهیه

م شنننود م در ح ی

ب بیان د»گر در

کین ن

خداکخد

خداشنااین در انهینات این م ویدا مرد

ایننن

ک در خنیجن هیاین

شنیخانر یا ابهینیاا (د 428 :ه ق ) این ک

کا عی

ک کجود راب م شننود باابرا»ه با

هرو خیت برهان مذمور را ر» ،هینندن» یه

نایه برهناخ م توان کجود خندا را بندکن

خنداکخند خواخند اک در نرنار

کاینح مسسو ات ک حن در ینورت اخ ار

خنو»نش ننون انرنبنندا ک انرنعنناد

کجود ننها راب مرد نُ ن برهان یندن» یه

در شننناناخن
منسن نسن

خنداکخند بنا محس،

(ابهینننیانا  )22 :1383اناجنا (ابهینننیانا

در ترناا ت ر»رهنای مسنس

 )566 :1379ک اإلشننننارات ک ان نانبنینهننات

شند هبارت این از ا»ه م هفنن بدکن

(ابهیننیاا  )267 :1387ب ت ر»ر ک توضننی

کجنود منوجنودی کاج ن اننوجنود بننان نذنات

برهان یندن» یه ب

امن ننان تنحن ن ،خنندارد ک از ا»نهرک تنحن ن،

ا»ه برهان ورداخن این

من از نن ارا ن

خوه از برهان برای اربنات کجود خدا ی ن

هفنننن ک کجود موجودات خارج د ن

م شنننود من برخ ف یننننا»ر برهنانهنای

بر تح  ،ک ربوت کاج ن انوجود بننان نذنات

خداشنااین ا مبنا بر ین ات مسسو ات مث

دارد بانابرا»ه برهنان یننندن» یه خنداکخند را

برهنان خظ ک برهنان حندک ک اندا کجود

ب ن هنانوان نلنر» ندیننار ک هفنننننن بنسنشا

نلر»ندینار را بندکن نحنا کجود مسسو نات

کاج انوجود اربات م ماد
وا از نخ ن ابهینننیانا بن رش برهنان

ک تاهنا بنا اینننناناد بن ایننن هفنننن ک محس،
کا عی ک ب تعبیری ح ی

کجود خارج

ینننندن» یه در م نوبننات مسنس

خو»ش

» نا منحنسن ،منوجنود ارنبننات من منانند در ا»نه

ورداخن

ینننرف کجود موجودی در هنان
برهنان ا

م بر براهیه خداشنااین ا مفنناد ب کجود ک

نن موجود ن

خیس زکد مورد

خارج ینننرفخظر از ا»ا

ا»ه برهنان بنا توجنن بن امنینازهنا»

اکیناف مسسو ات داشن

نیتی باشند ک ن خصنوینیات داشنن باشند

توج شنارحان ک ویرکان لسفن ینیاوی رار

دنی بر کجود خداکخد داخفنن شند این ک

ک تبییه

یرلن

برخ از نخنان بن بنازی ن

ت
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ینننه نابن توجن خواجن در

ت ر»ر ابهیننیاا از ا»ه برهان بفنناد مردخد

بند»هترتین

امنا برخ د»گر موشنننیندخند بنا بهر ماندی از

تحونر ک تاو برهان ینندن» یه در لسفنن ک

برهان یندن» یها ابهینیاا ت ر»رهای خو»ا از

م ا ای م خاد»د اخگاشن شد ای

نن را اران خرنا»اند ک بر تاو ا»ه خو برهنان

در م نان حناضنننر وا از تبییه ت ر»ر

از شننننارحنان برجفننننن ک

خونکراخ خواج خصننیر از برهان ی ندن» یه ک

لسفن ابهینیاا لیسفنوف

نن بننا تنبند در

بینالتا»اند »
مدالعان ینرینس

ک من سن ورنکازۀ امام

برریننن جواخن

مسنس

خواج خصنیراندن»ه

خگناشننن ن هنای م م امنامینن بن ت ر»رهنای

اک در نرنار

مشنننابه از برهنان یننندن» یه من من سنرنان

یوخایون خود ضره تشر» ت ر»ر ابهییاا

امنام بر اینننا

ت ر»ر تنازۀ خواجن از نن

از برهان یندن» یه ت ر»ری بد»د ک ابن اری

ارا خرود اخد اشنار م شنود حاین ا»ه

از ا»ه برهان خیت ارا مرد م بفننیار شننا»ان

جفننننننار تنندک»ه ینننورتهننای مسنس

ویننن (د 672 :ه ق ) ایننن

تنوج ن ک حننانت اهنرنی ن

اینننن

ونا از

ت ر»ری خو»ه از برهنان ینن ندن» یه ک تبییه

خواجن خصنننیر شنننرناری د»گر از من سنرنان

بسش مغ ول ک بررین خشند از ینریذشن

امام ک اشننعری خیت در مبحا اربات کجود

ک تحونر ا»ه برهنان در انهیننات ایننن م ک

خندا بن بنازیو» ت ر»ر خونکراخن خواجن »نا

التکن بر ا»ه

اران ت ر»رهنا» بنا ا نبنا

ب ک»گ م ا شنننیع این ن

از نن ورداخناند ک

وگکهش ویشرک جاب خاشننااخن د»گری از

بنند»هیننننان از ا»ه ت ر»ر جنند»نند برهننان

اخد»شن های لسفن ا بد»د خواج خصنیراندن»ه

در

وی ک خ ش کی در ت ام لسف ک م ا

یندن» یه اینن بال مردخد با ا»ه کین

تح ی نات یفننننرد ای من تنا ماون دربنارۀ
برهان یندن» یه ینورت یرلن این

ای م را نش ار م ماد

ب ا»ه

بنرای نخن ن تنرننا»نت تن نر»نر ابن ن نناری

برهان ابن اری خواج هیچ انن ات خشند  1ک

خواج خصیراندن»ه وی از برهان یدن» یه

 1برای خرنوخ ن در هینچ»ننا از نرننار ز»ر برهننان

واریناخیا حرید برهان یندن» یه (مباخ ک تحونرات) وگکهشنگا

یننندن» یها ابن ناری خواجن مورد بحنا رار خگرلن

هسوا اخفن ناخ ک محنانعنات لرهاگ تهران  1390ه ش 190

ای :

ص

هشننا
ن

حفننیه برهانهای ینندن» یه مؤیننفنن

وگکهشننن ح رن
ه ش  400ص

ک لسفننن ن ا»ران تهران 1393

خبوی یننعیند یننادات برهنان ینندن» یه در ت ر اینن م
وگکهشگا هسوا ک لرهاگ ای م

 1389ه ش  248ص
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بننا ت ر»رهننای ویشنننیها معرکف ا»ه برهننان

راب م شنود در ت ر»ر ینوا م ابدا خود

ب خوب معسوا شننود خسفنن ب ت ر»رهای

کجود کاج انوجود

مسنس

برهان ینندن» یه م خواج از نرار

خواج خصنننیر این ن
بدکن تو ن

بر ابحال دکر ک تفننسف ن اربات

لیسفنننولنان ک من سنرنان ویش از خود خ ن

م شنننود در ادام هر »ا از ا»ه ت ر»رها

مرد اینن اشننار م شننود ک وا از نن

تبییه ک برری خواهد شد

ت ر»ر خو»ه خواجن از برهنان متبور رش ک
برری م یردد

دیقن موقوف بر استحالۀ رَو و
 .1-1تقریر برهان ص ی
تسلسل

 .1تقریرهای مختلف برهان صددییقن ر

خسفنننننیه ت ر»ر از برهننان ینننندن» یه در

آثا نصنرالدیی طوسی

م نوبننات خواج ن خصنننیران ندن»ه ویننن

باابر نیاه های موجود خواج خصیراندن»ه

ینورت مسنصنری این از برهان یندن» یها

وین

خسفننیه من سن امام این م در

معرکف ابهیننیاا م خواج نن را در ان

نرنار خود برای اربنات کجود خنداکخند بن

هبارت بفنیار موجت در تجر»د ا هن اد بیان

خواج

هیه هبنارت اک در بینان ا»ه

برهان یندن» یه ایننااد مرد این

مرد اینن ن

در شنرح م بر منا اشنارات ک تابیهات

برهان نُایه ای :

خگاشننن ب تبییه برهان ینندن» یها ابهیننیاا

«الموجود :إن کان واجب ًا فهو المطلوب .وإلّا إستلزمه؛
الستحاله الدّور و التسلسل»(الطوسی.)189 :1407 ،

ورداخ ن ک نون ننرا رکشننن ایننننوار در
اربنات کجود خداکخد »الن در نرار مسنس
خنو»نش بننازینو منرد اینننن
هحا»

(حن نر ن

 )63 _ 58 :1394خواج خصنننیر در

ه من حسن در شنننرش خود بر تجر»ند
ا هن ناد ایننننند ل »نادشنننند را ا»هیوخن
توضی داد ای :

خگناشننن ن هنای خود بن یننن ت ر»ر از برهنان

ا) بند»ه ایننن

در ت ر»ر

موجودی تح ن ،دارد

یننندن» یه اشنننار مرد ایننن

خسفنن م نشنن ارا ایننند ن بریرلن از
برهنان یننندن» یها ابهینننیانا ایننن
کاجن انوجود منو ن
تفنننسفنن ن اینن ن

اربنات

من در هنان خنارج

) ا»نه منوجنود اینر کاج ن اننوجنود
باشد محسو ما راب

ای

بر ایننننحنان دکر ک

ج) اینر ا»نه منوجنود منرن نهاننوجنود

در ت ر»ر دکا کجود

بناشننند ضنننرکرتناب محنناج بن مؤرر ک هسنن ا

کاج انوجود حن در ینورت تفنسفن خیت

موجودی ای

ت
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د) ا»ه مؤرر ایر کاج انوجود باشنند

 )35 :1413خواج در ا»ه اینند ل اربات

ایر مر هانوجود

م ماند من حن ایر تفنننسفننن ه مُحنال

محسو منا رنابن ایننن

باشد خیازماد ب مؤررا موجود د»گری ای

خباشنند باز ه مر ه خیف ن یننسفننس ای از

ا»نه منؤرنرا منوجنودا د»نگنر نُنانناخنی ن کاج ن

مر اننات -اه ن از منانناه »ننا خننامنانناه -

بناشننند محسو منا رنابن

ایننن

کن ایر

مر ه باشنند دکر »ا تفننسف ن ویش م ن»د
م با

ای

داشننننن بناشنننند بانابرا»ه کجود مر انات
هنرنوار من زا بننا کجنود کاج ن اننوجنود

وا :کاج انوجودی در خارج کجود
دارد (انحسن

موجود باشنند ب نخ

کاج

بانذنات تح ن،

)280 :1422

بانذنات اینن

م توان ب خحو ز»ر یورتبادی مرد:

خواجن در رینننان واهند انع ناند خیت
هریه برهان را بار د»گر با ت صننیس بیشنننر
نکرد این (انحوین

ا»ه بسش از ایننند ل اک را

 )35 :1413ک ه م

حسن در شنرش خود بر ا»ه رینان اینند ل
»ادشنند را ب شننرش بازی ن ای ن (انحسن

 )1با لرض ا»ا

ربوت تفنننسفن ن در

مر انات را بذنذ»ر» ک بگو»ی ینننسفنننس ای
خنامناناه از مر انات رنابن

ایننن

نخگنا

منجنرنو ا»نه یننننسفننننس ن خننامنننانناهن »ننا
مر هانوجود ای

 )148 :1413ا»ه ت ر»ر از برهان ین ندن» یه

»ا کاج انوجود

 )2مجرو ا»ه یسفس خامنااه کاج

خیت درکا د تحر»ری بفننن »نالنن از هرنان

خیفننن

برهان ین ندن» یها ابهینننیااین ن ک ابن اری

ینسفنس بدکن الرادش تح ن ،خدارد ک باابرا»ه

التکن بر نن خدارد

خیازماد ب اجتاءا مر ه خود این ن م یر

 .1-2تقریر برهان صدییقن با فرض جواز تسلسل

ز»را خینازماند بن یر ایننن

»عا

از خود ینسفنس ک مجروه هفنناد هریایه
ننون هنر »ننا از النراد ا»نه ینننسفنننس ن

دکمیه ت ر»ر محرش از برهنان یننندن» یه در

مر هانوجود هفننناد م ن ا»ه یننسفننس خیت

خگاشنننن های خواج خصنننیراندن»ه وین ن

مر هانوجود ای

اینند ن این م برخ ف ت ر»ر ویشنیه

 )3وا م ن ا»ه ینسفس مر هانوجود

حن با لرض تفننسفنن ا مر اات خیت کجود

ایننن ک با ا»هحال ب کجود نمد ایننن

کاج ن اننوجنود را ارنبننات من منانند اک ا»نه

بانابرا»ه وند»ند نمندن نن بنا»ند هسنن تنامن

ت ر»ر را در واهند انع نا ند محرش مرد ک
نن را ب ح را خفنب داد این

(انحوین

داشن باشد
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 )4هسن

تامن م ا»ه ینننسفنننس خود
ز»را نیتی خر تواخد هسن

یننسفننس خیف ن

خودش باشند نون زم اش ت دا شن ء بر
خودش ای

وا حنراب کاج انوجود بانذنات ای

م مُحال ای
ای

تامن یسفس خر تواخد باشد ز»را:
اکنل :نن لرد از ینسفنس مر هانوجود

ایننن

مر اات باشنند بعاب مر هانوجود خیفن
در خنیجن  :کاجن انوجود بنانذنات رنابن

 )5لردی از الراد ا»ه ینسفنس مر اات
خیت هسن

 )7هر هسنن من خننارج از مجروهن

وا کجود خودش معسول ینننبب

این ن ک ینننب

(انحسن

)149-148 :1413

خ ی ن ایننند ل لوق ا»ه ای ن م
ایر هر ن موجودات هننان

مر هانوجود

بناشننناند نخگنا مجروهن ک ینننسفنننسن ای از

نن ه ایر مر ه باشننند

مر انات کجود خواهند داشننن من نن خیت

ادام

ک بناننابنرا»نه بنرای

معسول ینبب د»گر این ک تا ب خها»
ویدا م ماد

منرن نهاننوجنود اینننن

وند»ندنمندن محنناج بن هسنن

دکا :ایر ا»ه لرد هسن
باشند حنراب با»د هسن

تامن یننسفننس

تراا الراد ینسفنس از

جرس خود ک هسسش ه باشد در حان م
مُنحننال اینننن

هسنن

ایننن

ا»ه

خودا مجروهن »نا لردی از الراد نن

خر تواخند بناشننند در خنیجن بنا»ند موجودی
خارج از یننسفننس مر اات باشنند ک معسوا

ننینتی در خنود ک هنسنسنش

اینن م موجود خارج از دا»رۀ مر اات

ارریذار باشند زز»را زم اش ت دا شن ء بر

بانابرا»ه

خود ایننن

من امر»فننن

مُحنالا بانابرا»ه

مر ه خیفن ن لردی از الراد ا»ه ینننسفنننس
م نن یسفس باشد

مر اات هسن

ینننوا» :نا لرد از الراد نن مجروهن
مر ه خیفننن هسنن

تنامنن من ن نن مجروهن

بناشننند ز»را کجود نن مجروهن بن یر از
ا»نه لنرد منننونن

بنر کجنود النراد د»نگنر نن

مجروه خیت هفنن ک نن الراد د»گر ه ب
خوه خفب

ب م ن مجروه هسنین

 )6وا هسنن

دارخد

تنامنن ا»ه ینننسفنننسن

موجودی خارج از یسفس مر اات ای

موجودی کاجن انوجود اینن ن

کجود ینننسفنننسن مر انات دنین بر کجود
موجود کاج

بانذنات ای

ا»ه ت ر»ر خواجن از برهنان یننندن» یه
تاحدکد ز»ادی مشنناب با ت ر»ری اینن م
لسر رازی از ا»ه برهنان در نرنار مسنس ش
از جرسن مننا

معنان ارا ن مرد اینن ن

(اننرازی  50 - 49 :1433هنرنو :1378
 )343 - 342ک خود نن خیت نش ارا بریرلن
از ایند ل ابهییاا در منا خجات ک ریان

انربدا ک انرعاد این

باابرا»ه ا»ه ینورت

از برهان یندن» یه ویش از خواج خصننیر در

ت

327

تقریرابتکارینصیرالدّینطوسیازبرهان صدّیقینوبازتابهای آن درکالم اسالمی /حمید عطائی نظری

نرار لسفنن

ک م م محرش بود اینن ک

ابدا کی ب حفا خر ن»د

خینازماند بن هسنن

جندایناخن ای ه خیفننن

(انشنننیرازی  )128 :1393بر ا»ه اینننا

ت ر»ر »ادشنند از برهان ینندن» یه م

ایننننند ل محرش در ت ر»ر متبور از برهنان

در یندد این کجود کاج را با ایننااد ب

یندن» یه برای ابحال تفنسفن خاتراا این ک

نتکا کجود هسنن خارج از ینسفنس مر اات

برای ابحنال نن بنا»ند دنیس د»گر ا نامن مرد

برای مجروه ن مر اننات اربننات مانند بننا

تا ت ر»ر »ادشد اینوار ک یحی شود

در ا»هیوخ

اشنن ان بایاد»ه مواج اینن

از برهان ین ندن» یه برای مجرو مر اات
از الراد نن نحا

کجودی منرا»ت ک مفننن
م شنود م لرضن خادرین

این

درکا د

ا»ه ت ر»ر از برهنان یننندن» یه مبنا بر ا»ه
لرض ایننن

من همجرو مر انات هنان

کا عینن مر هانوجود ایننن

نخگنا برای

کجود مجرو مر انات هنان من کجودی
ام ناخ ایننن

هسنن مفنننن ن خیت در خظر

یرل ن م شنننود ا»ه در حنان ایننن

من

مجرو مر انات از نن حینا من »نا
مجروه اینن

تاها امری اخنتاه ک اهنبار

ه س محض اینن ن

ک نایه مجروهن ای

کجود ک کا عینن خنارج ا کاحندا جندایناخن ک
مفنننن سن از الرادش خدارد تا هسنن جدایاخ
زا داشنننن باشننند ( هیج

)42 :1372

درکا د هرانیوخ م مسنایدرا تذمار داد
ای

همجرو موجودات کجودی ح ی

ننیننر از کجننود اجننتاء خننو»ننش خنندارد ک
کجودش ل

اهنبناری ایننن

ک از ا»هرک

 .1-3تقریر ابتکا ی نصنرالدیی

طوسی از

برهان صدییقن

یننومیه ت ر»ر محرش از برهان ی ندن» یه در
نرار خواج خصنیراندن»ه وین
نن ایننن

ینورت از

من در رینننان موجت ک ارزخندۀ

لصنول ارا شند این

برخ ف دک ت ر»ر

ویشنننیه از ا»ه برهنان من در خگناشننن ن هنای
لسفننن

ک م م ا بن از خواجن خیت محرش

شد بودخد ا»ه ت ر»ر یوا یورت تاز ای
از برهنان ینن ندن» یها یر منو ن

بر دکر ک

تفننسف ن را هرض ن مرد ای ن

ب ،ی ن

برخ از شننارحان ریننان لصننول از جرس
لناضننن ما نداد ُینننیُوری (د 826 :ه ق ) ک
هبدانوهنا ایننرنبادی ا»ه ت ر»ر از برهان
یندن» یه ت ر»ری بد»د ای

ک از ابن ارات

خواج ب حفنا م ن»د (انفنُ یُوری :1378
 59ا یننننرنبنادی  )72 :1433خواجگ
شنننیرازی خیت ا»ه ت ر»ر را هاینننهن

رق ک

اخصننر رق برای اربات کجود خدا خامید
ک نن را ه ر» منیننهیه ک یدن» یه خواخد
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(خواجگ شنننیرازی - 54 :1390

ایننن
)55

ورداخناند در ا»اجنا خسفننن

ت ر»ر خواجن

توضنی داد م شود ک یذا ب بازتا ها ک
ینعداندن»ه ت نازاخ (د 793 :ه ق ) در

مبحننا اربننات کجود خنندا خننا رخشننننان
م ماند من برخ توهن مرد اخند م توان
برای اربننات کجود خنندا اینننننند ن
منننو نن

یر

بنر امننناننا تنرجنین بن منرجن »ننا

ایننننند ن بندکن احنیناج بن ابحنال دکر ک
تفنسفن ارا مرد امنا نایه خظری ینحی
خیفنننن

ک بنندکن بنناکر ب ن امناننا ترجی

ب مرج ک ابحال دکر ک تفسف خر توان بر
کجود خنداکخند ایننننند ل مرد از خظر اک
ت ر»رهنا» ه من ادهنا شننند بندکن ابحنال
دکر ک تفسف

کجود خدا را اربات م مااد

محاب ،ادنها ک تاان ک تراا خیفنن (انن نازاخ
 )20 - 17 :4 1409با ا»ه کین

در ادام

خنواهنین د»نند م ن تن نر»نر خنو»نه خنواج ن از
برهان ینندن» یه برخ ف خظر ت نازاخ م
اربنات کجود خندا بن هاوان کاجن انوجود را
بندکن ابحنال دکر ک تفنننسفنن ن
م داخف

یرمر ه

ب اربات کجود باریتعان بدکن

ابحال دکر ک تفسف م وردازد
ناناخ ن بینان شنننند ت ر»ر خونکراخن
خواجن از برهنان یننندن» یه وا از کی بنا
ا بال یفنننردۀ من سنران امام رکبرک شنند ک
برخ بن بنازتنا نن ک بعنننن خیت بن اران
ت ر»رهنای مشنننابه از نن در نرنار خو»ش

ا نبا های بعدی من سنران امام ک اشننعری
از نن اشار م شود
هبنارات خواجن خصنننیر در بینان ت ر»ر
خونکراخ اش از برهان ین ندن» یه در رینننان
لصول نایه ای :
الف) هرکه اندک تفکّر کند ،بداند که :موجود ،یا
ی او ،از غیر او بود ،یا نبود؛ و اهل نظر اوّل را
هست ِ
«ممکن» خوانند ،و دوم را «واجب»؛ پس موجود یا
ممکن بود یا واجب.
ب) امّا «ممکن» را چون وجود او از «غیر» فرض
کردیم ،بی اعتبا ِر غیر ،موجود نتواند بود؛ و چون
موجود نبود ،موجِد غی ِر خویش هم نتواند بود .چه
ایجا ِد ناموجود در عقل مُحالست .پس ممکن ،بی
اعتبا ِر غیر نه موجود باشد ،و نه غی ِر او را ازو وجود
تواند بود.
ج) هرکه حقیقت واجب و ممکن ،چنانکه گفتیم
دانست ،بی زیادۀ کلفتی داند که اگر واجبی نبود هیچ
موجود نبود؛ که موجو ِد به غیر ،یعنی ممکن را ،نه از
خویش و نه از غیر ،پیش از وجود آن غیر ،وجود نتواند
بود .از جهت آن که همه ،ممکن باشند .پس غیر
«ممکن» ،موجود میباید که تا آن ممکن ،موجود
تواند بود ،و غیر «ممکن»« ،واجب» بود .یعنی
همچنانکه موجودات بسیار میبیند و مییابد ،به
یقین داند که بعضی از آن واجب است (طوسی،
.)12 :1335

رمهانندن»ه جرجناخ (زخند در 728
ه ق ) هبنارات ویشی ن را ب ینننورت ز»ر
ب هرب بریرداخد ای :

ت

329

تقریرابتکارینصیرالدّینطوسیازبرهان صدّیقینوبازتابهای آن درکالم اسالمی /حمید عطائی نظری

ل شیء إمّا أن یکون من غیره أو لم
تقسیم :وجود ک ّ
یکن ،و األوّل ممکنالوجود ،و الثّانی واجبالوجود ،و
الموجودات بأسرها منحصره فیهما .و الممکن إذا کان
وجوده من غیره ،فإذا لم یعتبر ذلك الغیر لم یکن له
وجود ،و إذا لم یکن له وجود لم یکن لغیره عنه وجود،
ل من عرف
الستحاله کون المعدوم مو ِجدا .أصل :ک ّ
حقیقه الواجب و الممکن کما قلناه عرف بأدنى فکر
أ ّنه لو لم یکن فی الوجود واجبالوجود لم یکن لشیء
ن الموجودات حینئذ
من الممکنات وجود أصال؛ أل ّ
کلّها تکون ممکنه ،و الممکن لیس له من نفسه وجود
و ال لغیره عنه وجود ،فال ب ّد من وجود واجبالوجود
لیحصل وجود الممکنات منه (طوسی- 2 :1380 ،
.)3

 )1موجودات بفنیاری در هان خارج
کجود دارد
 )2هر موجودی »ننا کجودش از ینر
ک ذات ا نن ای

 )3موجودی من کجودش از خودش
خنیفنننن

بنسن ن بنرینرلنن ن از نینر اینننن

همنرن نهاننوجنود خننامنینند من شنننود ک ب ن
موجودی من کجودش از خودش اینن ن
»نا

کاج
 )5از نخنجننا م ن منرن نهاننوجنود ذات ناب
کجود خندارد ک کجودش بریرلنن از ه یر
اینننن

خر تواخد باشنند ز»را لا د نیتی خر تواخد
دهاد ک بسشادۀ نن نیت باشد
 )7باابرا»ه مر هانوجود بدکن نحا
ک خ ن م تواخنند

هسننش خ ن موجود اینننن

ا»جادماادۀ موجودی د»گر باشد
 )8ایر هرن موجودات هنان خنارج
مرن هانوجود بودخنند بننا توج ن ب ن ا»ا ن
وند»ندنمندن نیتی

باشاد خبا»د موجودی تح ن ،م »ال
 )9امنا بند»ه اینن ن

من در هنان

خنارج موجودات تح ن ،دارخند وا هرن
منوجنودات منرن نهاننوجنود خنیفننننننانند ک
منوجنودی نینر منرن نهاننوجنود خنینت کجنود
دارد
 )10موجودی من
اینن ن

یرا مر هانوجود

ک ذاتناب کجود دارد کاجن انوجود

ای

هکاج انوجود ی ن م شود
 )4وا موجود »نا مر ه اینن ن

خنیفنننن

ونند»نندنکرا منوجنود د»نگنری هن

م تواخاند بن تاهنا» هسنن

م دمات ز»ر یورتبادی مرد:

اکی

 )6ننون منرن نهاننوجنود ذات ناب منوجنود

مر هانوجودهننا خ ن ذات ناب موجودخنند ک خ ن

اینننند ل خواج را م توان در ان

»ا از یر اک خیف

خر شود

بنندکن نن ه نینر هنرینت منوجنود

ونا :در منیننان منوجنودات حنننر ناب
کاج انوجودی هف
لناضننن ما نداد (د 826 :ه ق ) برهنان
ویشی نن را ر»

یران نندر ک بنند»د ک

رکش ابن ناری خواجن برای اربنات خنداکخند
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داخفنن ای

ک نن را ب یورت ز»ر بازت ر»ر

 )4بانابرا»ه ایر نن ه یر خبناشنننند

مرد :

مر اناتا م رکض خیت موجود خسواهاند بود

و لنذکر هنا طرق ًا شریفة منها بدیع و منها مشهور :أمّا
األوّل ،فدلیالن :األوّل :مخترَع المحقّق الطوسی (ره)؛
و تقریره :لو لم یکن الواجب موجود ًا لم یکن لشیء
ال و الالزم کالملزوم فی
من الممکنات وجود أص ً
البطالن (ال ُسیُوری.)151 :1429 ،

ک ک ن مر اننات موجود خبنناشنننانند بع ناب

منرون ایند ل »ادشد نن ای

م

اینر لنرض منانین کاج ن اننوجنودی منوجنود
خنبنناشنننند ک هنر ن منوجنودات خننارجن
مر هانوجود باشناد نخگا هیچ»ا از ا»ه
مر انات خیت موجود خسواهند بود امنا بد»ه
من مر اننات کجود دارخنند وا

اینننن

کاج انوجود ه کجود دارد
ا»نه تن نر»نر از بنرهننان ینننندن»ن نینه را
م توان در نانن

یتار هنای ز»ر تشنننر»

مرد:
 )1زموجودات در هنان خنارج کجود
داردا
 )2ایر در مینان موجودات خنارج
کاج ن اننوجنودی خنبنناشنننند نخنگننا تنرنناا
منوجنودات منرن نهاننوجنود خنواهنانند بنود
ز»را هر موجودی »ا کاج

ای

»ا مر ه

 )3منرن نهاننوجنود بناننابنر تنعنر»ن
موجودی اینن

م ذاتاب کجود خدارد »عا

کجودش از خودش خیفن بس
ه یر ای

بریرلن از

خر تواخاد ا»جادماادۀ نیت د»گری باشنناد
ز»نرا ا»نجننادمنردن منوجنود د»نگنر لنر بنر
کجودداشنه ای ک مُحال ای امر معدکا
ود»دنکرخدۀ نیتی باشد
 )5ونا :کجنود منوجنودات خننارجن ا
مر ه کابفنننن ن ب ن کجود موجودی یرا
مر هانوجود ای
 )6موجودی من یرا همر هانوجود
باشد کاج انوجود ای
خنیج  :هکاج انوجود موجود این ن
(انفُیُوری )152-151 :1429
لناضننن ما نداد هریه ت ر»ر از برهنان
ی ندن» یه را با تغییر بفننیار جت در شننرش
لصننولا خواج خصننیر خیت نکرد ای ن  :ایر
کاجن انوجودی در هنان خنارج خبناشنن ند
نخنگننا منوجنودات هننانن بننا»نند هنرنگن
مر هانوجود باشنناد نون هر موجودی »ا
مر ه این »ا کاج

ایر هر موجودات

هنان مر هانوجود بودخند در ا»هینننورت
خبنا»فنن ن

هیچ موجودی در هنان خنارج

تح ن ،م »نالن

ز»را مر هانوجود ذاتناب از

خننود کجننودی خنندارد بنناننابننرا»ننه بننرای
موجودشنننندن خیننازمانند ب ن موجودی یرا
مر هانوجود ای ن م لرض بر نن ای ن

ت
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من نایه موجودی موجود خیفنن ن

امنا

م ن بننان نذنات مننوجننود اینننن

»ننعننا ن

م داخی من در هننان خننارج موجودات

کاج انوجود »ا ب تعبیری ههفن ا ب خود

تح ن ،دارد بانابرا»ه کاجن انوجودی بنا»ند

باشد

موجود باشد (انفُیُوری )60- 59 :1378
نایه ت ر»ری از برهان ینندن» یه در
نرننار منن نسننرننان امننامن ا ونینش از خنواج ن -

دهنصدنر از
دا ی خواج
دای تقریر ابتک
دا ه
دازت
 .2ب
برهان صدییقن ر کالم امامنیه

خصنیراندن»ه وین هیچ یناب خداشنن این

ت ر»ر جد»د خواج خصنیر از برهان یندن» یه

ک خسفنننیهبار از یننوی خواج محرش شنند

م بدکن احنیاج ب ابحال دکر ک تفننسفنن

ای ن

جاب خونکراخ ا»ه ت ر»ر رشر»تی

ک ابناای نن بر ایننن هت دنا ما بانذنات بر ما
بنانعرض »نا ناهندۀ همن ن منا بنانعرض »انه
إن منا بناننذنات اینن ن
تنعنر»ن

»عا خواجن بنا

همنرن نهاننوجنود ب ن منوجنودی م ن

هذاتناب کجود خندارد ک کجودش منیخوذ از یر
ک تنعنر»ن

اینننن

هکاج ن اننوجنود ب ن

موجودی من هذاتناب کجود دارد ک کجودش
میخوذ از یر خیف

خنیج یرلن ای

م

کجود خنداکخند را رنابن

م ماند در نرنار

لیسفنننولنان شنننیع وا از اک ناندان مجنال
رش خینالن

ک مورد برریننن

احنرنال م رکد من هسنن

رار خگرلن
ا»ه ب اهنانا»

لیسفنولان ب ت ر»ر تازۀ خواج

رش نن در

»ا ارر مسنصر لاری م م

»عا ریان

لصنول باشند شنا»د ایر هریه ت ر»ر در »ا
ارر م ن لسفننن

خواجن ک بن زبنان هرب

محرش شنند بود ا بال بیشنننری در لسفنن

اینر منوجنودات هننانن خننارج هنرنگن

اینن م م »ال

مر هانوجود بناشننناند ک ذاتناب از خود کجود

بعدی ه مواج م شنند برخ ف مواجه

خنداشنننن بناشننناند خنایت»ر بنا»ند کجودشنننان

لیسفنولان ا»ه ت ر»ر تازۀ خواج با اینن بال

بریرل ن از موجودی بناشننند من ذاتناب کجود

من سنران امام وا از کی رکبرک شد شرار

دارد ک ا»ه موجود هرنان کاجن انوجود

ز»نادی از ا»ه من سنرنان در نرنار خود برای

این

ب بیان د»گر ب ،اینند ل خواج

ک با اینننن بال لیسفنننولان

اربات کجود خداکخد »ا هیااب ب ا»ه ت ر»ر از

منوجنودات خننارجن اینر کجنودشننننان از

برهان یندن» یه ایننااد مردخد »ا موشنیدخد

خودشنان خباشند حنراب بانعرض ک بریرلن از

بن ویرکی از خواجن خصنننیر ینننورتهنا ک

ک ا»ه یر با»د موجودی باشنند

تن نر»نرهننای تنناز ای از بنرهننان ینننندن»ن نینها

یر اینن

ابن اری کی ارا مااد تراا ا»ه ت ر»رها ب
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ینننیناق هرنان برهنان ابنداه ا خواجن بر خیناز

مینان تح ن ،کجود در هنان خنارج ک کجود

ذاتن منرن نهاننوجنود ب ن منوجنودی نینر

کاج انوجود ت زا بر رار شنند اینن

منرن نهاننوجنود بنرای منوجنودشنننندن منبننان

ا»ه معانا من ایر کجودی در خنارج بناشننند

ای

حنراب کجود کاج انوجود خیت راب ایننن
احنرا ب »

بن ت سینند ک ا نبننا

از خسفننیه من سنراخ م
از برهننان ینننندن» یه

ابن اری خواج ورداخ
ابه »ویننن

لنسنرانرنحن نن نینه تن زا منتبنور را ب ن خنحنو ز»نر
راب

محرد ابه حفنه

حسن (د 771 :ه ق ) مس ن

لاضنن ما داد بود م در نرار مسنس

مرد ای :
ا) موجودی کجود دارد

ب

لسرانرح ن یه لرزخند ه من حسن ک ایننننناد

) ا»ه موجود »نا کاجن

ایننن

»نا

مر ه

خود

برای اربنات کجود کاجن انوجود برهناخ ب

ب

ج) ایر کاج باشنند م زم نشن ار
ک راب

ای

یننبا برهان ابن اریا خواج هرض ن مرد

د) ایر مر ه باشننند موجود مر ه

تحصنننین اناجنا برای اربنات

بانذنات ک ب تاها» خر تواخد موجود شنننود

کجود نلر»دیار ب ینن دنی اشنننار مرد

ک موجودی م ن ب ن تاهننا» خنواخنند موجود

این ن م هر ین ن از خو برهان ین ندن» یه

وند»ندنکر موجود

اک در مننا

ای

خسفنیه ت ر»ر کی از برهان یدن» یه

شنننود مر ه خیفنن ن
د»گری باشد

برهناخ مشننننابن بنا ت ر»ر ابن ناریا خواجن
این

این اینند ل لسرانرح ن یه از ا»ه

مر هانوجود بناشننناند هیچ»نا از ننهنا

موجودی تح ن،

موجود شنننود »نا

رار اینن ن

من  :هرک ن

داشننن ن بناشننند کاجن بنانذنات خیت موجود
اینن ن

ه) وننا ایننر تننرنناا مننوجننودات

ک نون موجودی در هنان خنارج

تح ن ،دارد وا کاجن انوجود بنانذنات خیت
موجود ای

بن تاهنا» مر ه خیفننن

وند»ندنکر موجود د»گری بناشننند در خنیجن
زا ایننن

تح ن ،ویندا خ اند ک ترناا موجودات معندکا
باشاد م امری با

رکشنه این م نون در ا»ه اینند ل
از خ ا کجود ب ربوت کاج انوجود ح

هیچ موجودی در هنان خنارج
ک مُحال ای

ک) ونا ننون کجنود منوجنودات در
هنان خنارج رنابن

ک بند»ه ایننن

مُحنال

تراا موجودات مر هانوجود باشاد

م شنننود بنا»ند نن را ت ر»ری از برهناخ

ای

یندن» یه ب حفنا نکرد در برهان »ادشند

در خنیجن بنا»ند کاجن انوجودی در مینان

ت
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موجودات هان تح ن ،داشن باشد
باننابرا»ه :کجود موجودات در هننان
بننا ربنوت ک تحن ن،

خننارج م زا اینننن

کاج انوجود بانذنات (انحسن
ناناخ ن د»ند»

)51 :1438

برای موجودشنندن خیازماد ب کاج انوجود
هفنننناند ناناننن کاجن انوجودی موجود
خباشنند هیچ»ا از مر اات خیت تح ن ،ویدا
خر مااد

ن یندۀ ایننننند ل

لسرانرح ن یه در ح ی ن

هرنان مننننرون

ج) ضرکرتاب موجودات در هان خارج
تح ن ،دارخد

تن نر»نر ابنن نناریا خنواج ن خصنننینر از بنرهننان
یدن» یه ای مبا بر ا»ا

ایر موجودات

وا :کجود کاج انوجود ضنرکری ک
راب

در هنان خنارج بناشننند بنا»ند کاجن بنانذنات

ای

(انحسن

)22 :1372

ا»نه اینننننند ل لنسنراننرنحن نن نینه خنینت

ه در میان ننها کجود داشننن باشنند ز»را

هریون برهنان خواجن خصنننیر بر خیناز ک ل ر

ایر هر موجودات مر هانوجود باشنناد

ذات ن ا مننر ن نناننات ب ن مننوجننودی ننیننر

از نخجنا من هیچ»نا از ننهنا ذاتناب کجود

مرن نهانوجود (»عنا کاج ن انوجود) برای

خندارخند بن تاهنا» ک بندکن نحنا هسننشنننان

موجودشدن من

تح ن ،خر »ناباند ک موجاند ک وند»ندنکر نیت
د»گری ه خر تواخاند بناشننناند در خنیجن

ک اینوار ای

وا از لسرانرح ن یه ک شننننایردش
لاضن ما داد –هران ور م د»د» در نرار
خود بن شنننرش ک بنازی ن

ت ر»ر

هیچ موجودی خبنا»ند در خنارج وند»ند نمند

مسنس

باشننند در حان م م داخی موجودات در

خنونکراخ ن خنواج ن از بنرهننان ینننندن»ن نینه

هننان خننارج تح ن ،دارخنند باننابرا»ه هر ن

ورداخ ن اخند -د»گر من سن امنام ه هصنننر

موجودات مر هانوجود خیفنناد ک در میان

نخان ضنیاءاندن»ه هس ابه یند»داندن»ه داکد

ننها کاج انوجودی خیت کجود دارد

حفنننیا جرجناخ خیت ایننننند ن بنا هرنان

لسرانرح ن یه اینند ل »ادشند را در

مننننرون ت ر»ر ابن ناری خواجن بینان مرد

رینان إرشناد انرفننرشند»ه خیت با بیاخ د»گر

اینن

اک در ریننان مسنصننری م در بیان

ذمر مرد ای :

اینننول اهن نادی وا یناخن بن زبنان لناریننن

ا) منوجنودات منانحصنننر در دک خنو ا
کاج

ک مر ه هفناد
) بنا توجن بن ا»ا ن ترناا مر انات

خگناشننننن اینننن

برای اربنات خنداکخندا

کاج انوجود نایه ایند ل م ماد:
ا) ایر کاج انوجودی خباشننند جرس
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منرن ناننات خنینت منوجنود خنسنواهنانند بنود ز»نرا

خر با»فن در هان خارج موجود م شند

ذاتشنننان ا نننننای کجود خندارد ک از خود

در حنان من » یه دار» موجودات در هنان

کجودی خدارخد

خارج موجودخد (ان عر

) وا برای موجودشننندن مر اات
بننا»نند منوجنود د»نگنری خنینت بنناشنننند م ن

)60 :1430

هریه اینننننند ل برای اربننات کجود
خندا در م نوبنات م م ابه اب جرهور

مر هانوجود خباشننند ک بنواخد ننها را خس،

احفننننا

ماد

د»د م شننود اک از جرس من سنراخ اینن
ج) منوجنودا نینر منرن نهاننوجنود حنننر ناب

کاج انوجود ای
)181 :1375

احفنا در رینان مفنسا افلهاا ک ینذا
در مننننا

جرنالانندن»ه م عر (لوت در اکاخر
رن خه هجری) بن ت رار برهنان ابنداه
خواجن ورداخ ن ایننن

من اهنرنناا ک»گ ای بن

رش ا»ه ت ر»ر از

برهانا ینندن» یه از خود خشننان داد اینن

باابرا»ه :کاج انوجود موجود این
(جرجاخ

(د :اکا»ن

رن ده هجری) خیت

مُنجنسن ب ن تن نر»نری از بنرهننان

یندن» یه بر ینیاق ک ینبا برهان ابن اری
خواجن اشنننار مرد ایننن

اک ت ر»ر ا»ه

ک کجود خندا را بنا

ایند ل را مبنا بر دک م دم ز»ر م داخد:

اینننناناد بن م زابودن کجود مر انات بنا

 )1منرن نهاننوجنود از خنود کجنودی

کجود کاجن انوجود اربنات مرد اینن ن

خدارد

ب ی ن اک ایر کاج انوجودی خباشند هیچ
موجودی در هان خارج خبا»د موجود شود
ز»را کجودا مر هانوجود ینن

ذات ا نن

بریرلن از یر این

حال ایر

خیفن بس

 )2منرن نهاننوجنود ذات ناب ک ب ن اهنننبننار
ذاتش وند»ندنکرخندۀ نیتی د»گر خیفننن
ز»را:
ا) ا»جناد شنننندن نیتی بن ینننبن

نن ه یر خبناشننند نخگنا مر هانوجود خیت

منرن نهاننوجنود منننو نن

بنر منوجنود بنودن

ونند»نند خنرن ن»نند ک ک ن ن منرن نهاننوجنود

منرن نهاننوجنود اینننن

ننون امنر منعنندکا

موجود خباشنند مُحال اینن بنواخد موج

خر تواخد ارریذار باشد

وند»ند نمندن موجود د»گری شنننود نون
ا»جاد مردن منو ن

بر موجود بودن این

ک امر معندکا خر تواخند موجن

) کجود مر هانوجود از خناحین یر
نن ای

وند»ند نمندن

در خنیجن  :از نخجنا من ا»جناد نیتی از

ننینتی شنننود در خن نینج ن هنینچ منوجنودی

یننننوی منرن نهاننوجنود درکا ند از ننوازا

ت
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کجودش ایننن

ک کجود مر هانوجود از

خناحین یر نن ایننن

ا»ه شیو تحر»ر مای :

وا ا»جناد نیتی از

 )1در هان خارج موجودات هفناد

یر

 )2اینر در منیننان ا»نه منوجنودات

ینوی مر هانوجود در ح ی

ب ینب

کاجن انوجودی بناشننند نخگنا محسو منا

ک از خاحی یر ای
وا از بیان ا»ه م دنمات اک اینند ن

راب

ب یورت ز»ر ارا م ماد:

ای
 )3امن نا اینننر در بنننینننه ننهنننا

ن) در هنناننن خننارج اشنننننینناء
مر هانوجودی موجود ای

کاجن انوجودی خبناشنننند ک هرن اشنننیناء
مر هانوجود باشاد زم اش نن ای

م

) ا»ه اشنیاء مر هانوجود خ ذاتاب از

هیچ موجودی تح ن ،ویدا خ رد باشند ز»را

خود کجودی دارخنند ک خ ن ذات ناب م تواخانند

اشنیاء مر هانوجود خ ذاتاب از خود کجودی

ود»دنکرخدۀ نیتی د»گر باشاد

دارخند ک خن ذاتناب م تواخاند وند»ندنکرخندۀ

ج) وا ایر کاجن انوجودی در هنان

موجود د»گری باشاد

خنارج خبود زا م نمند ا»ه مر انات ه
موجود خباشاد

 )4امنا م داخی من در هنان خنارج
موجودات کجود دارخد

د) امنا م داخی من موجودات مر ا
در هان خارج کجود دارخد

م ا»ه موجودات مر ه از نن ینادر شند

بانابرا»ه :کاجن انوجودی بنا»ند موجود
باشنند م ا»ه مر اات از نن یننادر شنند
باشناد (ابه اب جرهور افحفنا

بانابرا»ه :کاجن انوجودی بنا»ند بناشننند

:2 1434

 501هرو )295 :1 1435

باشاد

هریایه در رینان اننح ان

خگننارش نن بن ابه اب جرهور احفننننا
خفنب داد شند این

ایننننند ل بنا بن ا»ه دنین من بنا

مین م

اینند ن ب هریه

شنیو مشناهد م شنود مننرون اینند ل از

منرن نهاننوجنود بنودن اشنننینناء هننان ن نناز

ا»نه نرار اینننن

م شنننود بنا»ند ت ر»ری از برهنان هام نان ک

کاج ن اننوجنودی خنبنناشنننند نخنگننا تنرنناا

کجو

بن شنننرنار ن»ند ک ایر بسواهی بر

موجودات هنان مر هانوجود خواهاند بود

اینننا

»نا برهنان

در ا»نهینننورت بننا تنوج ن ب ن ا»نان ن هنر

ایننننند ل احفنننا

یندن» یه د ی ،ارا مای با»د اینند ل را ب

م ن اینر در هفنننننن

مر هانوجودی ذاتناب کجود خنندارد ک برای
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موجود شنننندن خینازماند بن یر ایننن

خن

م شننود م هان حاد ک مر ه این ک

خودبن خود موجود م شنننود ک خن م تواخند

بانابرا»ه ایر کاجن انوجودی خبناشننند هنان

موج ا»جاد شن ء د»گری شنود در خنیج

خیت موجود خسواهند بود ز»را کجود مر ه

لننرض ا»ننان ن تننرنناا مننوجننودات هننانن

از خناحین یر خودش ایننن

ک موجود یرا

مر هانوجود باشنناد مفنننستا نن ای ن م

مر هانوجود حنرناب کاجن انوجود ایننن

هنینچ منوجنودی در هننا ن خننارج منوجنود
خباشنند ا»ه در حان اینن م م داخی در

(انعامس

)3 :2 1422

هنتنان ندن»نه ابنه جنعن نر نمنسن

از د»نگنر

م در رینان موینوا

هنان خنارج حنرناب موجودات تح ن ،دارخند

من سنران امام این

بانابرا»ه لرض هندا کاجن انوجود مفننننستا

ب ریننان حفنناین در بیان اهن ادات ه سین ک

ک نون

ذمر هبنادات شنننرهینن خ سینن از ت ر»ر خواج

هرنیتی م مفنننستا مُحال باشنند خودش

ویرکی ک برهان ینندن» یه ز»ر را ارا مرد

خنیجن ای مُحننال ک بننا ن اینننن
خیت مُحنال ایننن
مُحال ای

وا هندا کاجن انوجود

در خنیج کجود کاج انوجود

راب م شننود (ابه اب جرهور افحفننا
)188 - 187 :1437

هریایه در رینننان مسنصنننر اننح ن
ان

مین هریه برهننان بننا هبننارات مننام ب

مشنناب با هبارات ویشی ن از لاض ن ما داد

در تن نر»نر ا»نه بنرهننان در شنننرش لصنننولا
خواج خصنیر توضنی داد شند این (هرو
)290 - 289 :1437
ب ن هنرنینه خنحنو ز»نهان ندن»نه ابنه هنسن
هامس مشنهور ب شنهید راخ (د 965 :ه ق )
برای اربنات کجود خنداکخند بن برهناخ موجت
اشنار مرد این م از حیا مننرون در
رایننای برهان یندن» یه خواج خصنیر سرداد
م شنود اینند ل کی با ا»ه م دم شنرک

ای :
بدان که خدای باریتعالی ،واجبالوجود است و
موجود است ،که اگر موجود نباشد الزم آید که هیچ-
چیز موجود نباشد ،زیرا که در مق ّدمه مقرر شد که
هرچه موجود است بر دو قسم است :واجبالوجود و
ممکنالوجود .و نیز مقرر شد که وجود ممکنالوجود
از غیر اوست ،پس اگر واجبالوجود نباشد
ممکنالوجود نیز نخواهد بود ،به جهت آن که بر
تقدیری که واجبالوجود نباشد آن غیر که وجود
ممکنالوجود از اوست نیز نخواهد بود ،پس اگر
واجبالوجود نباشد ،الزم آید که هیچچیز موجود
ال ،و این خالف واقع است .پس
نباشد اص ً
واجبالوجود که خدای تعالی است موجود باشد

(آملی.)546 :1377 ،
خواجگ شننیرازی »

از من سنران

امنام لعننال در رن ده هجری خیت برای
اربنات کجود خنداکخند بن هریه ت ر»ر تنازۀ
ترف نا جفننن
وی ن از برهان ی ندن» یه ن

ت
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ب ی ن اک ایر کاج انوجودی در

اینن

خیف
در خنیج  :ایر کاج انوجودی خباشند

خارج موجود خباشنند زا م ن»د م هیچ
موجود د»گری ه در خارج تح ن ،خداشنن

خبنا»ند هیچ موجودی در هنان خنارج کجود

خباشننند در حان م » یه دار» موجودات

داشن باشد

در هننان خننارج کجود دارخنند اک م زم ن

کج دکا:

»ادشند را ب دک ینورت ز»ر توضنی داد

ا) مر هانوجود ذاتناب کجود خندارد ک
برای موجودشنندن خیازماد ب کاج انوجود

ای :

ای

کج خسف :
ا) بندکن شنننا موجودی در خنارج
هف

) وا ایر کاج انوجودی خباشنند
مر هانوجودی خیت خسواهد بود

) ا»نه منوجنود اینر کاج ن اننوجنود
خباشد حنراب مر هانوجود ای

ج) ایر کاج ک مر ا خباشند خبا»د
هیچ موجودی در خارج تح ن ،داشن باشد

ج) هر مر ها موجودی خینازماند بن
هسن

ای

د) امنا م داخی من موجودی در هنان
خارج تح ن ،دارد

خننیننت بنناننابننر لننرض

وا :حنرناب کاجن انوجودی در خنارج

د) نن ه نسن ن

کاج انوجود خیف ن ک نون مر هانوجود

موجود اینن (خواجگ شننیرازی :1375

اینن محناج ب هسنن د»گر اینن م ایر

 80 - 79خیت باگر»ند بن  :هرو - 55 :1390

هسننش هران مر هانوجود خسفنن باشنند

)57

دکر ونینش من ن»نند ک اینر منرن نهاننوجنود

برخ من سنران امام مث ین اندن»ه

د»گری باشند ک ب هریه خحو ادام ویدا ماد

 )52 :1428ک خو»فننادۀ

تفنسفن

زا م ن»د م هر دک با

این

ُر»ح (انحُر»ح

افخوار انجسینن ل اینننول انرنذهن اإلمنامین

در خن نینج ن هنسنن ن بنرای تنحن نن ،نن منوجنود

(خاشنناا

مر هانوجود کجود خسواهد داش ک هیچ

خود برای اربات کجود خدا ب ایند لها»

موجودا مر ا خبا»د موجود شد باشد

مشننننابن بننا ت ر»ر مورد ی نگو از برهننان

ه)

نننبننن ،لنننرض منننوجنننود

کاجن انوجودی خیت در هنان خنارج موجود

 )975 :1437خیت در خگاشننن های

یدن» یه اشار مرد اخد
 .3بازتا تقریر ابتکا ی خواجهنصنر از برهان
صدییقن ر کالم اشاعره
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برخ من سنرننان

) مر هانوجود در ا»جنناد موجود

ه ک بر من سنرننان امننام

اشننعری خیت ت ر»ر ابن اری خواج از برهان

د»گر خیت اینن ن خدارد ز»را مرتب ا»جاد

یننندن» یه را بریت»ند اخند ک بن ویرکی از اک

مننیخنر از مرتبن کجود ایننن

ک شننن ء تنا

یورتها» از نن ایند ل را ارا خرودخد

موجود خبناشنننند خر تواخند نیت د»گری را

برای خروخ میریننیند شنننر»

جرجاخ (د:

 816ه ق ) من سن خامدار اشنعری در شنرش
بنر منوا ن ا ا»نجن
مفنس

ونا از تنوضنننین ونان

ا»جاد ماد
مر انات

ج) ایر در هنان خنارج ل

موجود باشنناد زم اش نن این م هیچ

م کی برای اربات کجود خدا بیان

مننوجننودی تننح ن ننن ،وننینندا خ ن ننانند ز»ننرا

مرد اینن ب ت ر»ری از برهان ینندن» یه

مر هانوجود هر اخداز ه م منعدد باشند

اشار م ماد م ب ی ن اک برخ از لن

ب خحو مفنننن

نن را ابنندا مننرد ک مننوتننا تننر»ننه ک

نیتی را ا»جناد ماند در خنیجن

رکشنننهتر»ه ت ر»ر از ا»ه برهنان بن شنننرنار

کجنود ک ا»نجننادی تنحن نن ،خنیننابنند ک ننینتی

م ن»د:

موجود خشود

ما أشار إلیه بعض الفضالء و تحریره أن الممکن ال
یستقل بنفسه فی وجوده و هو ظاهر ،و ال فی إیجاده
لغیره الن مرتبةاالیجاد بعد مرتبةالوجود فإن الشیء
ما لم یوجَد لم یو ِجد ،فلو انحصرالموجود فیالممکن
ال ألن الممکن و إن کان
لزم أن ال یوجد شیء أص ً
متعدد ًا ال یستقل بوجود و ال إیجاد و إذ ال وجود و ال
إیجاد فال موجود ال بذاته و ال بغیره و هذا المسلك
اخصرالمسالك وأظهرها (الجرجانی.)14 :8 ،1419 ،

ت ر»ری من جرجناخ تحر»ر م ماند
درکا د ایننند ن مشنناب با ت ر»ر خونکراخ
خواجن خصنننیر ایننن

من کجود خنداکخند را

بندکن خیناز بن ابحنال دکر ک تفنننسفننن اربنات
م ماد ک مشنر بر م دمات ز»ر ای :
ن) منرن نهاننوجنود از خنود کجنود
مفن

خدارد

خ کجود دارد ک خ م تواخد

د) بند»ه اینن ن

زا م ن»ند

من موجودات در

هان خارج کجود دارخد
وا :موجودات هان خارج ماحصنننر
در مر اات خیفن ک کاج انوجود بانذنات
خیت در هان خارج موجود ای
ایرنن جرجناخ از مبن ر ا»ه ت ر»ر
خاا خبرد ایننن ک معسوا خیفننن مراد اک از
هبعض لننن ء ن مفنن اینن

ناانم

م حظن شننند ت ر»ر ویشی ن ایننننند ن
مشنناب با ت ر»ر ابن اری خواج خصننیراندن»ه
وین از برهان یندن» یه این

ک احنرا ب

ماظور جرجاخ از هبعض لنن ء مفن جت
خواج خصیراندن»ه وی خبود ای

ت
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 )5هنان ک اجتاء نن ذاتناب هنداونذ»ر

دان
دا بره
ده ب
دۀ خواج
دایسدۀ تقریر نوآو ان
 .4مق
صدییقن علیامه طباطبایی

اینن ن

وا از تبییه ت ر»ر خو»ه خواجن خصنننیر از

خ خاوذ»ر خیف

برهان یدن» یه ک تشر» بازتا های نن در
م ا امامین ک اشناهر اشنار ب ت اکتهای
ت ر»ر خواجن بنا ت ر»ر هسننامن

بنا بنا» از

ا»نه بنرهننان ب ن هنانوان »ن ن از کاوفنننینه ک
تناز تر»ه ت ر»رهنای ارا ن شنننند از برهنان
متبور جواخ د»گری از ایننند ل خواج
را نشن ن ار م ماد برهان ین ندن» یه هسنام
بنا بنا» بنا ت ر»ر ابن ناری خواجن از ا»ه
برهنان در خ حن ن ناز برهنان »عا اذهنان بن

بانابرا»ه هیه هرنان کا عین
خنیجن  :کا عین

ذاتناب

یر از هننان ک اجتاء

نن هف ن م کاج انوجود بانذات اینن
( با با»

)117 _ 116 :5 1375

هران ور م م حظ شننند در ت ر»ر
محور اینس برهان

ابن اری مح ن ،وین

تن فننننین منوجنود ب ن کاج ن اننوجنود ک
مر هانوجود (وا موجود »نا مر ه بود »نا
کاجن ) ک ینننذا تنیمیند بر مشنننرک ک
کابفننگ تح ن ،موجودی در هان ب کجود

یننن فنننح ک

کاج انوجود اینن (ایر کاجب خبود هیچ

هریایه اربات ا»ه خنیج م هکاج انوجود

موجود خبود) امنا برخ ف ا»ه در برهنان

ربوت کا عین

ک کجود ک خ

بانذات هفن ن م کجود ک ح ی
موجودات کابفننن ب نن اینن
ایننن

ینننا»ر
مشنننر

امنا ینننا»ر م ندنمنات ا»ه دک ت ر»ر بنا

» ند»گر ت ناکتهنای بایناد»ه دارد بن ور
خ ینن ت ر»ر هسنام با با» بر م دنمات
بد»ه ز»ر مشنر ای :

ت فی موجودات ب کاج ک مر ه های
کا عین ن

م ندن خظر رار م ییرد ک ب ن ور

مفنننن ی بن خ خناونذ»ری ک کاجن انوجود
بودن ذات نن توج م شود بر ا»ه ایا
در حان م خصنننیراندن»ه وین ن با برهان
تازۀ خو»ش در ینندد اربات ا»ه مدنهاین

 )1کا عینن هف
 )2ا»ه کا عی

یننندن» یه هسننامن

بنا بنا» بندکن نحنا

ذاتاب هداوذ»ر خیف

 )3هرنیتی م ذاتاب هداوذ»ر خباشند ک
خیفن نن مرناد باشد کاج

بانذات ای

 )4ونا کا نعنی ن ا ذات ناب خن ن خنناوننذ»نرا
»ادشد کاج انوجود بانذات ای

من در مینان موجودات هنان بنا»ند کاجن -
انوجودی باشنند ک بدکن کجود کاج

هیچ

موجودی تح  ،خر »نابند هسننامن بنا رش
اینند ل خود در و توج دادن ب ا»ه خ ن
این ن م این ن کا عین

امری این ن ذاتاب
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کاجن انوجود من هجهنان ک اجتاء جهنان بنا

ریننننان ن لصننننول منحنرش منرد کجنود

اک کا عی دار ک ب اک هیچ ک ووچ م باشند

کاجن انوجود بندکن تو ن

بر ابحنال دکر ک

(هران)117 :

تفنننسفننن اربنات م شنننود ن یندۀ ت ر»ر
ابن ناری خواجن از برهنان یننندن» یه از ا»ه

نتنجه گنری
وا از نخ ن ابهینننیانا برای اربنات کجود
خداکخد ب ارا اینننند ن موجودمحور ب
خناا «برهنان یننندن» یه» ورداخن

ک کجود

نلنر»نندیننار را بنرخن ف یننننا»نر بنراهنینه
خداشنااین

تاها با ایننااد ب این هفنن ک

محس ،کا عین راب مرد برخ از لیسفولان
ک من سنرنان ویرک اک موشنننیندخند ت ر»رهنا»
تنناز از بنرهننان ینننندن»ن نینه ارا ن منانانند
خنواج ن خصننننینران ندن»نه نویننن »ن ن از
لیسفنننوف_من سنرنناخ بود م ن ب ن یواه
برخ از هانران تواخفنن ت ر»ری خونکراخ
از برهان یندن» یه را در برخ از نرار خود
محرش ماد وین در خگاشنن های خود ب
ینن ت ر»ر از برهان ینندن» یه اشننار مرد
اینن ن  :در ت ر»ر خسفنن ن

من نشننن نارا

ایننننند ن بریرلنن از برهنان ینن ندن» یها
ابهینیااین

اربات کاج انوجود منو ن

بر ایننحان دکر ک تفنسفن این

در ت ر»ر

دکا م مشنناب ایننند ل لسر رازی ای ن
کجنود کاج ن اننوجنود حن ن در ینننورت
تفنسفن خیت راب م شنود در ت ر»ر ینوا م
ابدا شنس

خواج خصنیر این ک نن را در

رار ای  :ایر هر موجودات هان خارج
مرن هانوجود بودخنند بننا توجن ن ب ن ا»ا ن
مر هانوجودهننا خ ن ذات ناب موجودخنند ک خ ن
م تواخاند بن تاهنا» هسنن

وند»ندنمندن نیتی

بناشننناند خبنا»ند موجودی تح ن ،م »نالن
حنان من بند»ه ایننن

در

در هنان خنارج

موجودات تح ن ،دارد وا هر موجودات
هان مر هانوجود خیفنناد ک موجودی یر
منرن نهاننوجنود »نعنان کاج ن اننوجنود خنینت
کجود دارد م هران خداکخد ای
وا از خواج خصنننیر ت ر»ر ابن اری
اک از برهان ینندن» یه با اینننن بال شنننراری
د»گر از من سنرنان امنام ک اشنننعری رکبرک
شنند ب یوخ ای م نخان خیت در مبحا اربات
کجود خنندا ب ن بننازیو» ت ر»ر خونکراخ ن
خواجن »نا ارا ن ت ر»رهنا» بنا ا نبنا

از نن

ورداخناند لسرانرح ن یه محرند ابه حفنننه
ابه »وینن

لاضنن ما داد یننیوری

حسن

ضنننیناءانندن»ه هس ابه ینننند»ندانندن»ه داکد
حف نیا جرجاخ

جرالاندن»ه م عر

اب جرهور احفننننا

ز»هانندن»ه ابه هس

هامس مشننهور ب شننهید راخ
جنعن نر نمنسن

ابه

هتناندن»ه ابه

خنواجنگن شنن نینرازی ک

ت
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ی اندن»ه ُر»ح از جرس من سنران امام

تن نسنینند ک انننبننا هننای ونینشین نن ن از

هفننناد م برای اربات کجود باریتعان ب

برهان یندن» یها ابن اری خواج خصنیراندن»ه

هیه ت ر»ر خو»ه خواج از برهان ین ندن» یه

وین در م ا امامین ک اشنناهر نشن ارا

»نا ایننننند ن خظیر نن اینننناناد مرد اخند

خرودار ا بنال من سنرنان امنام ک اشنننعری بن

هریایه از میان من سنران اشنعری میرینیند

ا»ه ت ر»ر تاز از برهان ی ندن» یه ک جا»گا

شنننر»

جرجاخ ب ت ر»ر ابن اری خواج

مه نن در مبحا اربات کجود خدا ای

اشار مرد ای
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمك مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رساله :این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.
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-

منابع
-

ان صنول اناصنیر ن» مرب ء :فن انشنؤکن ان ر» کانث ال نی

ابه انب ج نرهنور افحفنننان محنرند ابه هنس ()1434
حنی  :رضنننا
حننی ،ک تصنن ن
ج 5ج تن
جنس مرن ان ُرنا ن
ُم ن
»حی وور لارمد بیرکت :جرع نی ابه اب جرهور افحفا

ل انعنب انحفیا نی انر دی
-

وا ریان اهن ادی ب موشش :محردرضا اخصاری ر

ابه انب ج نرهنور افحفنننان محنرند ابه هنس ()1435

ضننره :میرا اینن م ا»ران دلنر ه ن بن موشننش

مفننسنا افلهناا ل هس ان ا انرحبوهن ل  :رینننان

ریننول جع ر»ان  :منابساخ حنننرت ن» اللانعظر

م م نی ک لسفن نی ج  1تح ی ،ک تصنحی  :رضنا »حی وور
لنارمند بیرکت :جرعننی ابه اب جرهور افحفننا إلحنیاء
اننرا
-

مرهش خج
-

ک لسفن نی ج  1تح ی ،ک تصنحی  :رضنا »حی وور لارمد

-

م م نی ک لسفن نی ج  1تح ی ،ک تصنحی  :رضنا »حی وور

معصنوم خورمحردی تهران :اه س ک دلنر خشنر میرا
م نو
-

-

ابهینیاا حفنیه ابه هبدالل ( )1379اناجا مه انغرق ل

-

اهنراا :هبدالل خوراخ تهران :اخنشنارات مؤ ننی فن محانعات
-

تح ی :،مجنب زاره

 :بوینان منا

ناپ دکا

ح نر

خصننرالل حریند هحنا» خظری ( )1394هتحونر

و نی تا خصیر اند»ه ماش دکلصساام لسف شااخ
شرارۀ  72/1بهار ک تابفنان  1394ی
-

انح نس انحفنه ابه »وین

72 _ 51

( )1413مشن ان وا د ل

شنرش واهد انع ا د تح ی :،حفنه م ن انعامس بیرکت:

ای م داخشگا تهران ناپ دکا
ابه نییاا ح نفیه ابه هبدالل ( )1387اإلشنارات کاننابیهات

بیرکت :داران ن

برهنان ینندن» یه در م ا لسفنن امنامننی از خصننیر انند»ه

اخنشارات داخشگا تهران ناپ دکا
-

8

انعسر نی

بحر انن ت با ک»را»ش :محرد ت داخشوگک تهران:
ابهیننیانا حفننیه ابه هبندالل ( )1383انربندا ک انرعناد نب

انجرجاخ میرین نید شننر»

( )1419شننرش انروا

ج تصننحی  :محرود هرر انندمنیا

لنارمند بیرکت :جرعننی ابه اب جرهور افحفننا إلحنیاء
اننرا

جرجاخ ضننیاءان ند»ه ( )1375ریننان ایننول خرفنن
ناپشد در :ریا لاری جرجاخ تصحی ک تح ی:،

ابه انب ج نرهنور افحفنننان محنرند ابه هنس ()1437
مسنصنر اننح ان می انرحبوه ضنره مسح ات رینا

ض
 :ماشنورات شنر» ر ن

ناپ اکنل

بیرکت :جرع نی ابه اب جرهور افحفا إلحیاء اننرا
-

ت ننازاخ یننعنداند»ه ( )1409شننرش انرنایننند  5ج
تح ی :،هبدانرحره هریر

ابه انب ج نرهنور افحفنننان محنرند ابه هنس ()1437
اننح ان می انرحبوه ضنره مسح ات رینا م م نی

نمس ه نتان ند»ه ابه جع ر ( )1377رینان حفنا نی در بیان
اهن ادات ه س نی ک ذمر هبادات شره نی خ س نی ناپشد در:

إلحیاء اننرا
-

ا یننرنبادی انفن نید هبدانوها ابه هس ( )1433شنرش

دارانص و
-

انح نس انحفننه ابه »وین

( )1422مشن انرراد ل

شنرش تجر»د ا هن اد تصنحی  :حفنه حفنهزاد نمس
 :مؤینف اناشر اإلی م انحبع اننایع

ت
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-

انح نس لسراند»ه محرد ابه انحفننه ( )1438تحصننی

-

اناجا ل اینول ان ند»ه تح ی :،حامد لیناضن باب  :مرمت
-

رکش ر انیف ج  5تهران :اخنشارات یدرا
-

انعسنام انح نس إلحیاء ترا حوز انحس
انح نس لسرانند»ه محرند ابه حفننه ( )1372إرشننناد
انرفنننرشنند»ه تح ی» :،ع و جع ری

مج نس م ا

-

-

-

-

-

تهران :مرمت لرهاگ خشر بس ک دلنر خشر میرا م نو
خواجگ شننیرازی محرند ابه احرند ( )1390شننرش

-

انحوینن خصننیراند»ه ( )1407تجر»د ا هن اد تح ی:،

لصنول خصنیر ن» تح ی ،ک تصنحی  :خد»ج م ند زاد

ج ن ن  :نم ننن ا نه ا
نمحنرندجنواد انحفنننینا ان ن

تهران :منابسناخن موز ک مرمت اینناناد مجسا شننورای

ا ی م
-

انرازی لسرانند»ه ( )1378ان ُرحصنن تح ی :،حفننیه

انحوین خصنیراند»ه ( )1413واهد انع ا د تح ی :،هس
حفه خازا نباان :دارانغرب

-

انعنامس ز»هانن ند»ه ابه هس ( )1422ا یننحابونینن ل

انرازی لسراند»ه ( )1433معا ان ایننول ان ند»ه اهنا ب :

انواجبات انعیا نی انرحبوه ل  :رینا انشنهید انثاخ ج 2

خاتار حرنادی ان و»  :دار اننیاء

تح ی :،رضا مسناری  :م ن اإله ا اإلی م

انفنن ُیوری انحن نس امن نداد ابنه هنبندالل ( )1378افخنوار

-

ان عر جرنالانند»ه ( )1430معنارج افلهناا تح ی:،

انج نی ل شنرش ان صنول اناصنیر» تح ی :،هس حاج

هبدانحسی هوض انح نس مرب ء :م نب ک دار مسحو ات

نبنادی  /هبنا ج ن خینا مشننهند :بایناد وگکهشهنای

انعنب انعبنایی انر دنی
-

ان نُف یُوری انح نس ام داد ابه هبدالل ( )1429انسوامد اإلنه نی
ل انرباحا ان م نی ح ن ک هسن ،هسی  :انفیند محردهس
ان اض ن انحبا با

-

 :مؤیننف ن بوینننان منا انحبع

انشنیرازی یندران ند»ه محرد ابه ابراهی ( )1393شنرش
انهندا»ن تصننحی تح ی ،ک م ن ندمن  :م صننود محرندی
تهران :بایاد ح ر ای م یدرا

هیج م هبندانرزاق ل نیناض ( )1372یننرمنان» ا»رنان
تصحی  :یادق نمس

ر»جاخ

 :اخنشارت انتهرا

ان هیج م نهبدانرزاق ل نیاض ( )1429شننوارق اإلنهاا
ل شنرش تجر»د ان ا ج  2تح ی :،امبر ایند هس زاد

انثانث
-

انحوین خصنیراند»ه ( )1380لصننول انع ا د راجع ک
انرعارف انحبع انثاخی

ای م نینان د رضوی
-

ت داخشوگک تهران :اخنشارات داخشگا تهران

ل منذهن اإلمنامینن تصننحی ک تح ی :،هس اکجب

نتای  :ماشورات شر» رض
-

وین خصنیراند»ه ( )1335لصنول ب موشنش :محرد

خ ننا  :شنننامر انعنارف ک حریند انسنانصنن بغنداد :محبعن

ای م
-

انحُر»ح ینن اند»ه ( )1428محارش اناظر ل شننرش
انبا انحادیهشر  :خشر با یات ک م نب لد

ای م یال دکا (شرارۀ واج )
خواجگ شننیرازی محرند ابه احرند ( )1375اناظنام نی

با با ینیند محردحفننیه ( )1375ایننول لسفن ک

 :مؤیف اماا یادق ( )
-

خناشننانا

( )1437افخوار انجسینن ل ایننول انرنذهن

اإلمام نی انرحبوه ضننره :ه ید انشنیع جرد ک تح ی ،ک
ت د»  :انشیخ محردرضا افخصاری ان ر

 :دار انن فیر

