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 مسلمانمتکلمان  دگاهیاز د هیالال عفا یتمندیغا

 جاعیاحمد ش
   ، قم، ایرانموسسه امام صاد  کالم اسالمی تادیاراس

 ( ۱۱/07/۱3۹۸؛ تاریخ پذیرش: 0۱/0۵/۱3۹۸)تاریخ دریافت:  
 دهیچک

 ،ی نا یمعاارف د ةحاوز مهام در از مباحاث ،الهای ل افعا یتمندیغا ةمسئل ویژهبه ،شناسی تیبحث از غا
 الهای افعاال  ایمسئله مطر  است که آ نیا ،یهر ذهن فعال و کنجکاو  یبرا .تالم اسعلم ک مخصوصاً در

 توانی م ایآ ا است الهی فعل  نیترکه مهما  نشیآفر ةحوزخصوص در نه، به ایاست  تیمعلل به غرض و غا
 ی دانشامندان اساالم سات؟یآن غرض چاست،  تر پاسخ مثباگ؟ و کرد میترس ی غرض الهی  نشیآفر یبرا
 رشیآنها در پذ ی با توجه بر مبان ی اند، برخمطر  کرده ی متفاوت یهادگاهید الهی افعال  یتمندیغا نمورایپ

 ایدهیا را مستلزم اشکاالت عد الهی  لدر افعا تیغا ی دانسته و نف تمندیرا غا الهی افعال  ،ی حسن و قبح عقل
با ، مانند اکثر اشاعره گر،ید ی خربستند. گروه ه نیجزوه ا ه،یدیمعتزله و ماتر ،یّهمااممتکلمان ند که ادانسته

اناد. کرده ی را نفا  الهای در افعاال  تیا از طارف آناان، غا ی حسن و قابح عقلا  ةقاعد رشیتوجه به عدم پذ
 فلا مخت فیا طوا دگاهیا د لیا دال رو،شیپا  اند، در نوشاتارِشاده لیفصا در مسئله، قائل باه ت گرید یافهیطا
 .شودی واقع م ی بررس مورد الهی افعال  یتمندیغا مونرایپ

معتزلااه، اشاااعره،  ،امامیّااه ،یحساان و قاابح عقلاا  ،الهاایافعااال  ،یتمناادیغا واژگان کلیـدی:
 .هیدیماتر

 
 E-mail: ashojaeiasl@gmail.com 



 اعیاحمد شج /  لمان مسلمانمتک دگاهیاز د یافعال اله  یتمندیغا             208

 

 مقدّمه

توان تقسیم کرد، به سه دسته می را یاسالممتکلمان  الهیغایتمندی افعال  رامونی پ

، معتزله ،امیّهامای غایت، غرض و فایده است، دار یهلاکه افعال اورند بر این ب هیگرو

بلخی از متأخرین، جزو این طایفه هستند که در  ن یاءالدی ضاز اشاعره و  ثمهی ابن یدیه، ماتر

دیگر  هیهای آتی دیدگاه هرکدام بهتفصیل مورد بحث واقع خواهد شد. گروبخش 

از این دسته هستند.  اشاعره د که قاطبةانستهرا خالی از غرض و غایت دان الهیآفرینش 

از این طایفه بین احکام تشریعی و تکوینی  هیاند: گرودهصیل شفتئل به گر، قادی ةف یطا

اند و برخی بین عقل و نقل، و برخی دیگر بین غرض و غایت و منفعت و فر  گذاشته

یق قدراه بررسی به هم های فو اند. این مقاله به طر  دیدگاهحکمت قائل به تفصیل شده

ها در این مورد، به همراه نقدها و دیدگاه   جامعوان طرپردازد. شاید بت می هاآنئل دال

گیری از منابع متعدد، متنوع و دست اول، را از ها و بهرههای ذیل برخی دیدگاهتحلیل

است مقاله حاضر دانست. به هر تقدیر، در این قسمت از بحث الزم  ةبرجستهای ویژگی

 .دررار گی ررسی قطالحات مرتبط با مسئله مورد بو اص ناخی از واژگبر

 ای هدف، غرض و غایت  معن

واژة »هدف« بیشتر در منابع فارسی بهکار رفته و در منابع عربی به جای آن غالبًا از 

الفاظ غرض و غایت استفاده شده است؛ هدف در لغت بهمعنای هر چیز بلند و برافراشته، 

 به آن رسیدن یبرا منظور و هرچیزی که آدمی غایت، ،چنین مقصود، و همنشانة تیر

(. غایت در ۹۵2: ؛ ابجدی۵۱0۸ :۴ج ، ش.۱37۴)معین،  کند، اطال  شده استتالش ب

؛  ۶3۵ م.:2003 ؛ جبران،72۶:  . ۱۴0۹دی، هی )فرا لغت، پایان و انتهای هر چیز را گویند

به پایان سفر خود مسافر  فر الغایه«المسا شود: »بلغ(گفته می۸:۱۸۸ ، ج .۱۴2۱ازهری، 
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 :۱، ج ۱37۵طریحی، ؛ ۱۴3 :۱۵، ج  .۱۴۱۴منظور، ابن ؛ ، همان2003ن، جبرا) رسید.

 (.  2۹0 :2 ج ، .۱۴۱۴منظور، ابن ) ( بنابراین غایت هر چیزی پایان آن است322

 آن خاطربه شیء  وجود که شده اطال  چیزی بهکالمی  فلسفی و غایت در اصطال 

کات، بوالبرا؛ ۵3۴ :ش۱37۵بهمنیار، ) باشد متوقف آن به گذاریری تأث و فتهرگ صورت

 :ش.۱37۵فیض، ؛ ۱۱۵ : .۱۴07حلی،  ؛۱20: 2، ج  .۱۴۱۴صلیبا،  ؛ ۱7 :2ج  ،. ۱373

و تأثیرگذاری شود نه غایت، چرا که سبب ؛( شئ به این لحاظ، علت غایی گفته می۵7

تش هی ؛( و به ما2۴۱ :۱ج  ی،الهیج ؛۱0۴ : .۱۴23جی، یا) علت در فاعلیت فاعل را داشته

(؛ به شئ به این ۸۶ ش.:۱3۸3اسفراینی،  ؛2۵۸ :تاالمتالهین، بیصدر) تاس فعل م بردّمق 

 کشاف ؛ موسوعة۱۵: ۱، ج  .۱۴۱7جرجانی، ) لحاظ، »غرض« نیز گفته شده است

و  هداز فعل بو متأخر لحاظ وجود خارجی(؛ اما به۱2۴۹: 2العلوم، ج  و الفنون اصطالحات

:  .۱۴07حلی، ) گویند»غایت« میعنوان  به آن اعتبارشود که به این ب میآن مترتّ بر

هایی ( غایت به اعتبار اول مختص به فاعل۱03 :۴ج   .،۱۴۱7جرجانی، ؛ ۱2۹و  ۱۱۵

ربانی، ؛ ۱۴۹: 3 ج ،ش.۱37۵طوسی، ) گیرداست که فعلشان با قصد و اختیار صورت می

ار را غیرمخت  ختار وم از ممختار؛ اما به اعتبار دوم، اعی غیراهنه در فعل( ۱۵۶ :  .۱۴۱۸

 اندشامل شده و در قوای طبیعی که فاقد شعور و قصد هستند نیز غایت را اثبات کرده

( در برخی از منابع، ۱2۴۶و  ۱2۴۵ :2العلوم، ج  و الفنون اصطالحات کشاف )موسوعة

تفتازانی، ) اندعل معنا کردهاز ف تیض را به غاه و غرفرقی بین غرض و غایت قائل نشد

ای ( ولی در پاره ۱2۵0 :2 ج العلوم، و الفنون اصطالحات کشاف ةعموسو ؛22۱ :  .۱۴22

 ههی شدمنت  آن بر از منابع بین آنها فر  گذاشته شده به این که غایت چیزی است که شئ

ض گفته رد غری گمی ن صورتخاطر آشود؛ و از حیث اینکه فعل به مترتب فعل بر ویا آن

( و چنانچه مطلوب طبع 20۶ :ش.۱3۸۱نی، نورا؛ ۱7۵ :۱ ، ج .۱۴0۹تفتازانی، ) شودمی

با توجه به مطالب  ( ۱7۵ : ۱ ج ، .۱۴0۹تفتازانی، ) شودهمگان واقع شود منفعت نامیده می
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همان کرد که غرض  یبندجمعتوان چنین فو ، در فر  بین غایت و غرض و منفعت، می

یت، و شاید نه غا دشومی ی گفتهاست که به این لحاظ، علت غای ر اولاب ایت به اعت غ

اند همین معنا از غایت است؛ بنابراین منظور کسانی که غرض و غایت را یکی دانسته

فعل بوده و بر  هیالیمنتهکه  ،غرض با علت غایی یکی است، ولی با غایت به اعتبار دوم

یث این ح ده با غایت به اصطال  دوم، ازو فای ت؛ اما منفع  داردشود، فرآن مترتب می

فعل  هی الیمنتهکه ترتب بر فعل است ذاتاً یکسان هستند، ولی ممکن است دو م رهکه 

کند نه منفعت؛ ولی مورد مطلوب نباشد که در این صورت تنها عنوان غایت صد  می

 د. تشان متفاوت خواهد بوهی منفعت در مقایسة با غرض ما

 فاعل اعلیتف ،آن وجود با که ستا چیزی آن و است ییغا سبب ایتغ از دامر هیگا

 غایت، این  از مراد و است جاری متعال خداوند افعال در غایت از معنا این  و است تام

 خارج به نیازی ذاتیش، غنای به توجه با افعالش  در خداوند که چرا است تعالی باری ذات

 ردوده و دقیق باین معنا از غایت، معنایی  (2۹2: ۶ ج ش.،۱3۶۶ درا،صمال ) ندارد ذات، از

 خواهد بود.مؤثر  الهینزاع بین منکران و مثبتان غایت در افعال رفع 

 اقسام غایت 

یکی از تقسیمات غایت، تقسیم آن به غایت فعل و غایت فاعل است؛ و بین این دو 

 و دهندیم نسبت فاعل به را تیغا یگاهفر  اساسی وجود دارد؛ توضیح مطلب این که 

 از فاعل زةی انگ که است نیا ش یمعنا ،میدهیم نسبت لفاع به را تیاغ یوقت . فعل به یگاه

 تیغاشود که گرفته و گفته می درنظر فعل یبراغایت را  هی؟ و گاستی چ خودش فعل

(  ۵۸۸ :۴ج ش.، ۱3۸۹ ،مطهری؛ 327و  32۶ :۶، ج  .۱۴۱0مالصدرا، ؟ )ستی چ فعل ن یا

 فاعل مانند ،است فاعل دوخ هیگا شود، غایتفاعل نسبت داده میت به یاا که غآنج در

در خارج از فاعل  هیمانند شادی و غلبه؛ و گا ،در نفس فاعل است هیگا و متعال، اول
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مانند کاری ، در شخص ثالث است هیاست، مانند حصول صورت تخت در خارج؛ و گا

( البته به نظر 2۵0 :2، ج ۱۴۱0مالصدرا، ) گیردکه برای خوشحالی شخصی صورت می

؛ ۱77 :، النص3ج  ، ۱3۸3شهرزوی، ال) گردداعل برمیخود ف همیشه بغایت هدقیق، 

فو ،  گانةسه( و متحد با اوست؛ بنابراین تقسیم غایت به اقسام ۱۸3 : .۱۴02طباطبایی، 

 یلخوشحا برای ی که ( مثاًل کس27۱ :2 ج ، .۱۴۱0مالصدرا، ) رسدنظر نمیدقیق به

با  ، درواقع، واست در رنج  ان اوماع نابسة اوضاکند، از مشاهدن به او کمک میمسکی 

است؛ بنابراین غایت همیشه با فاعل خویش خویش رفع تألم از  صدددرخود احسان 

 . (۱۸3 :۱۴02 .طباطبایی، ) م و نسبت به او خیر و کمال استیمسانخ و مال 

 است؛ بالعرض غایت و بالذات غایت هبتقسیم آن  ت شده،تقسیم دیگری که در غای

 آن به وصول برای و فعل شده واقع مطلوب ذاتش، خاطربه ست کها یتیاغ ات،لذبا ایتغ

 چیزی بلکه ،نیست چنین  بالعرض غایت و اما چاقو؛ برای برّندگی مانند ،شودمی واقع

 که گیندبرّ تا آهن  سفتی مانند شود،می واقع غایت تحقق برای مقدّمه هیگا که است

 بالذات غایت با مالزم بالعرض ایتغ هیگا و ند؛کب پیدا تحقق او با است بالذات غایت

 بااست  مالزم و  است نوع بقای و نسل که غایت بالذات از آن تولید ازدواج مانند است،

فیض،  ؛33۱ :۱ ج ،ش.۱37۹سبزواری، ) غایت بالعرض است و   که خود فرزند به محبت

رض در عت بالن غایواعن به از شرور نیز (.۵۵  :۱۱ج  ش.۱3۸۹ ،ریمطه؛ ۱2۴ :ش.۱37۵

 بلکه مقصود ،نبوده عالم یموجودها بالذات مقصود زین شرور رایز ؛شودعالم یاد می

 عالم در ،ولکن  شودینم افتی زی ن شر ستی ن یتزاحم که مجرّدات عالم در. است  بالعرض

 و است راتی خ همة وجود او جود یضامقت  و یاله تیغا. است بالعرض تیغا شر ،مادّه

 اربعه عناصر بی ترک از که است یامور راتی خ جملة از و است، افعال بالذات تیغا ،ری خ

. یستند ن مصون تزاحم از تحقق دارند، عتی طب  عالم درچون  مرکّبات و ندیآیم دیپد

 کندمی حفظ حسن ا نظام در ار خود یسوزندگ ریناگز است، مرکّبات یمباد از که آتش 
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 همان؛ مجموعه آثار، ، .۱۴0۴سینا، بن ا) دیآیم وجودهب مفاسد یبرخ زی ن آن ةی ناح از و

 (. 3۱3 :۴ا 2 ج ،ش.۱37۶ی، جوادی آمل؛ ۴27 :7ج 

تعبیر شده است؛ بدین معنا که اگر سبب  به غایت اتفاقی نیز هیاز غایت بالعرض گا

شود؛ ولی اگر به ه میاتی گفتود، غایت ذش هیسبب منت دائماً و یا اکثر اوقات، به م

شود؛ مثل گردد، غایت اتفاقی گفته می هیمسبب منتیا حداقلی به اوی و مس صورت

اعم از ا  کسی که در حال کندن چاه به گنجی برسد. البته اگر همة جوانب علل تامه

 دیگر غایت ،در این صورت، مورد مالحظه واقع شودا اجزای ظاهر و خفی علل تامه

ی خواهد بود؛ ل و عللی ضرورنان فعد، بلکه ترتب چنین غایتی بر چواهد بواتفاقی نخ

شهرزوی، ) خاطر پنهان ماندن برخی از اجزای علل تامهپس اتفاقی خواندن غایت به

 غیر به غایت دادن نسبت و حقیقی اسباب به جهل ( و۱7۴و  ۱73 :، النص3ج  ،ش.۱3۸3

 . (۴2۸ :7ج  ،ارآثموعهمج؛ ۱۹0 :. ۱۴02بایی، طباط) است تیالغایذ

 الهی   ایتمندی افعالغ ةباردرها دیدگاه

ن . مثبتا۱شود: به سه دسته تقسیم می الهیندی افعال غایتم ةدرباربیان شد که اقوال 

 قول به تفصیل در مسئله. .3 . منکران غایتمندی؛2غایتمندی؛ 

   الهی . دالیل قائالن به غایتمندی افعال  1

د، بر خداون دانستن  و حکیمبنای آنها در حسن و قبح عقلی جه به مبا تو مّیهامامتکلمان 

دهد، چرا که در غیر را بدون غرض انجام نمی یکارچی هاین باورند که خداوند 

و انجام کار لغو بر خداوند محال  ید خداوند کار لغوی را انجام دهدآصورت الزم میاین 

 ردانند.گفان برمیض را به مکلاست، البته این نفع و غر
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خداوند غرضی از فعل خود نداشته بیان شد اگر  که مانهز از لغویت؛ هی دلیل اول: پر

حلی، ؛ ۶7 خواجه نصیر، بی تا، ) آید که کار لغوی انجام داده باشدالزم می ،باشد

 . (37۸  : ۱ ، ج .۱۴23

و شد، ایجاد رای غرض نباکه اگر فعل خدا دادلیل دوم: امتناع ترجیح بالمرجح؛ این 

 صورتی آفرینش آن ترجیح و در چنین  ودواهد بعالم نسبت به او یکسان خیجاد عدم ا

 . (۱۱۱:  .۱۴0۶بحرانی، ؛ 3۴۴: تاطوسی، بی) و محال است بالمرجح

 ،؛ اگر خداوند در فعلش غرض نداشته باشدالهیدلیل سوم: اقتضای اوصاف کمال 

 کهیحالواد نباشد، در ریم و جم، راضی، کن محسن، منعآید که نسبت به بندگاالزم می

ا به این صفات متصف کرده و همة مسلمانان در اتصاف آن کریم خود ردر قر خداوند

روشن است که چنین صفاتی، در صورتی به  و انداوند به این صفات اجماع کردهخد

به غیر  رساندن نفعرا به غرض احسان و کارهایی شود که شخص شخصی اطال  می

  .بودده لغو خواهد ت یادشاتصاف او به صفا صورتن یاغیر شد، در ام داده باانج

دلیل چهارم: خواصّ موجود در اشیا؛ اگر کارهای خداوند هدفمند نباشد، الزم 

مثل دیدن در چشم، ا منافعی که خداوند در اشیا و مخلوقات قرار داده  ةهمآید که می

ه عبث بوده باشد، در هم.. ا .برای پا وبان و رفتن در ز زدن در گوش، حرفشنوایی 

  یزی باطل است.چنین چکه حالی

آید الزم می ،ز از اغراء به جهل؛ اگر فعل خداوند غرض نداشته باشدهی دلیل پنجم: پر

ثابت  مقدّمهچرا که نبوت با دو  اش لغو و بیهوده باشد؛ال رسل همهکه نبوت و ارس

است که مردم  دست انبیا این  عجزه بهاز دادن م غرض خداوند کهمة اول این شود، مقدّمی

ی را که خداوند تصدیق کند، او هرکسمة دوم، آن است که مقدّ و تصدیق کنند نها راآ

شود. چرا که اگر خداوند مات دلیل نبوت باطل میصاد  است، با ابطال هریک از مقدّ

جزه به اعطای مع تصورن یادر  غرضش از دادن معجزه به دست پیامبر، تصدیق او نباشد،
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ا  ۹0:  .۱۴07حلی، ؛  ۶۴ا ۶2:  .۱۴۱3حلی، ) هد بوددست پیامبر، اغراء به جهل خوا

۹۵ ) 

؛ اگر خداوند در کارهایش غرض و غایت ل ششم: لزوم فر  بین محسن و مسیئدلی 

حسن و قبح انجام نگیرد، بایستی جایز  و کارهای او براساس عدل و حکمت نداشته و

ترین دشمن و بزرگمبتال ساخته  هاعذابترین رگا به بزامبر خود ره خداوند پی باشد ک

ثواب و پاداش دهد، چرا که اگر معیار در ثواب  ،به بهترین وجه ،د را که ابلیس استخو

و غایت معصیت،  باشد و غرض از اطاعت، اعطای ثوابو عقاب، اطاعت و عصیان ن

که در بین عقال یدر حال واهد ماند،سیئ باقی نخفرقی بین محسن و م ،نباشد الهیتعذیب 

د است، پس به طریق اولی احسان به عاصی و تعذیب مذموم و ناپسن شدت هچنین کاری ب

( عالوه بر  ۹۵ا ۹0:  .۱۴07حلی، ) راه نخواهد داشت الهیمحسن در ساحت قدسی 

آمده  الهیافعال غایتمندی  ةدربارموارد یادشده، ادلّة نقلی فراوانی از آیات و روایات 

 ی در جای خودش مطر  شود.ه بایستاست ک

 الهی افعال   نکران هدفمندیالیل م . د2

  ا  202: ، ۸ ، ج .۱۴۱۹تفتازانی، ) را انکار کرده الهیاشاعره غالباً هدفمندی افعال 

 تا:قوشجی، بی؛ ۶3 ـ  ۶۱: م. 200۵حنفی، ؛ 30۶ ا 30۱: 2 ، ج  .۱۴۱7جرجانی، ؛ 20۶

 ح عقلیمتصف به حسن و قب  الهیافعال  ورند کهبر این با و (۶2:  .۱2۱۴رازی، ؛ 3۴0

چیزی بر خداوند واجب نیست، الزم نیست خداوند اصلح را در مورد  چهی شود، نمی

بندگان مراعات کند، واجب نیست خداوند مطیع را ثواب داده و عاصی را عذاب دهد، 

 : .۱۴0۹غزالی، ) دتی عذاب بکن را بدون عوض و جنای بندگانشتواند بلکه خداوند می

( با توجه به مبانی فو ، آنان ۴27: تاشعرانی، بی) ام دهد( و هکذا کار عبثی را انج۱03
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عای خود انکار کرده و دالیلی را بر مدّ الهیوجود هر گونه غرض و غایت را در فعل 

 اند: ترتیب ذیل اقامه کردهبه

 مرجح بالیا ترجیح با احتیاج  بودن دلیل اول: مالزمة هدفمند

اگر تحصیل  دهدانجام می مفسده خاطر کسب مصلحت یا دفعرا به که کاریکسی 

آن مصلحت برای او از عدم تحصیل آن اولی باشد، در این صورت فاعل مورد نظر با 

و چنین فاعلی قهراً در ذات خود  مند ساخته استشده، خود را بهرهتحصیل اولویت یاد

 سی در ذاتش ناقص استچنین ک و شده است یرخودش کاملسبب غو به ناقص بوده

( ولی اگر تحصیل و عدم تحصیل آن ۴۸۴: تاطوسی، بی؛ 3۵0: ۱ ، جم.۱۹۸۹ی، فخر راز)

رجحانی در فعل باقی نمانده و  صورتن یادر  ،مصلحت نسبت به فاعل مساوی باشد

 ترجیح بالمرجح نیز محال است. 

 نسبت بهم حصول آن مصلحت و عد ممکن است گفته شود که هر چند حصول

ن بهتر از عدم حصول آن نسبت به بندگامصلحت لکن حصول  ؛است یکسانخداوند 

کند.این اشکال وارد نیست وجود بر عدم، رجحان پیدا می این اولویت خاطراست و به

چرا که در این صورت نیز این مسئله قابل طر  است که آیا تحصیل مصلحت عبد و عدم 

اقی چنان بفلذا محذور قبلی هم. اوی نیستت یا مسا مساوی اسنسبت به خد تحصیل آن

( ۱۵۴ :2 ، جآمدی؛ 203: ۸ ، ج .۱۴۱7جرجانی، ؛ 3۵0 : ۱، جم.۱۹۸۶، رازی) است

مضاف بر این چه مصلحتی در جمادات، عناصر و معادن از انواع نباتات وجود دارد! در 

 . ( ۵۴۴:  . ۱۴۱7قیم، ابن ) ی استآنها نسبت به مخلوقات مساو بودونبود کهیحال

مناسب با حکمت خداوند  الیق وت که اولویت، این اساگرمرادتان از اولویت نقد: 

متعال است، چنین چیزی مستلزم نقصان ذاتی خداوند نخواهد بود تا استکمال خداوند به 

آن الزم بیاید؛ ولی اگرمقصودتان از اولویت، آن است که خداوند از آن، در جهت 

ند منتفی خداو کند، چنین چیزی در حقّفاده میاست استه فاقد آن صیل کمالی کتح
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که در منابع خود اشاعره وجود چنان (۱۵7:  .۱۴۱۸ربانی، ؛ ۱۱2 : .۱۴0۶بحرانی، ) است

، ۱۴۱7جرجانی، ) اندغیرخداوند را در آفرینش موجودات، کافی دانسته مصلحت در حقّ

د است، چرا که آنها نیز نیز وارود اشاعره یادشده، برخ( مضاف بر این، اشکال 203: ۸ ج

کنند، حال بایستی از بر خداوند اثبات می راقدرت، و...  نی همچون علم،از معابرخی 

اش این است حصول این معانی برای ذات خدا، اولی باشد الزمه اینها سؤال کرد که اگر

ی در اشد، ترجیحاگر مساوی ب یولکه خداوند در ذاتش ناقص و مستکمل به غیر باشد؛ 

 . (۱۱2:  .۱۴0۶بحرانی، ) ول آن نخواهد بودحص

با قدیم بودن معلول یا تسلسل در   بودن م: مالزمة هدفمنددلیل دو

 علل

یا علت نیز قدیم  ؛از دو حال خارج نیست ،اگر آفرینش خداوند معلل به علل باشد

لت و اگر ع .تاین محال اسعل نیز قدیم باشد و آید که فدر این صورت الزم می،است

دیگری محتاج خواهد بود علت، به علت  ایجاد در این صورت خداوند در ،باشد حادث

 . ( 333: 3 ، ج .۱۴07رازی، ) و این نیز مستلزم تسلسل است

لحاظ وجود خارجی متأخر از معلول است، ولی تصوراً و اوالً غایت تحققاً و به نقد:

به غایت است  الهیم است عل آنچه قدیم لول است، پس م بر معلحاظ وجود علمی مقدّبه

خداست و  ةیناحتوان گفت که غرض حادث بوده و از یایت. ثانیاً مارجی غنه تحقق خ

، منقطع هیالمضافٌآید چرا که اغراض اعتباری بوده و با انقطاع تسلسل نیز الزم نمی

ازی در ه خود فخر رک( چنان27۴:  .۱۴22شهید اول،  ؛ 37۹:  .۱۴۱۵حلی، ) شودمی

نویسد: الزم نیست که می ینه نقل کرده،این زمتسلسلی که از »انباذقلس« در  خ اشکالپاس

است:  دوگونهها در نظام آفرینش برای هر غایتی، غایت دیگری لحاظ شود، بلکه غایت

ها ، غایت حقیقی مقصود بالذات است و سایر اشیا و غایتیقی رحقی غغایت حقیقی و 
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قیقی، که بعد از حصول غایت ح، چنانگیردمیقیقی صورت ل به غایت حبرای وصو

 . (۵3۶: ۱ج،  .۱۴۱۱رازی، ). یست که سؤال شود این غایت برای چیستدیگر شایسته ن

 دلیل سوم: امکان تحصیل غرض بدون واسطه برای خداوند 

و دفع الم و حزن؛ و  گردد: تحصیل لذت و سروریز برمیبه دو چ اغراض تمامی

علت و  دادنقراره ل این دو مطلوب است فلذا واسطبه تحصی اسطه قادر اوند بدون وخد

فخررازی، ) ض در تحصیل مطلوب عبث و بیهوده است و عبث بر خداوند محال استغر

 . (3۵۱: ۱ ج، م.۱۹۸۶

بود و نبود واسطه  ،لحاظ قدرتتفاوت دارد، به بودنمی حکبا  قادربودناوالً:  نقد:

 است کهثانیاً: غایت خلقت انسان این نیست.  گونهاین  ،لحاظ حکمتهیکسان است، ولی ب

مند شود و ثواب نفعی است که توأم با تعظیم و اجالل بوده و تنها از بهره الهیاز ثواب 

: 3 ، جتا، بی7حنفی؛ ۱۱0:  .۱۴۱۱شریف مرتضی، ) است ریپذامکانمجرای تکلیف، 

 . (۱۵۱: ش.۱3۶3حلی، ؛ ۴77

 الهی  ر افعالصوّر غرض دت بودندرست نادلیل چهارم: 

ز خیر و شرّ، ایمان و کفر، و...، به ایجاد و ر عالم، اعم افعال دبا توجه به اینکه همة ا

ممتنع است که آفرینش خداوند متوقف بر  صورتن یاگردد، در برمی الهیآفرینش 

 ،رت دیگر( به عبا3۵2ا  3۵0:  ۱ ج ،م.۱۹۸۶ )فخر رازی، رعایت مصالح و اغراض باشد

عل حاصل ف  واسطةو بهباشد  آن ه خارج از فعل بوده و تابعی است کض فعل، چیزغر

، فاعل همة ئاًمتعال ابتدامتصور نیست چرا که خداوند  الهیو چنین غرضی در افعال  شود

براین همة حوادث و موجودات عالم بدون استثنا و بدون واسطه، فعل اشیا است، بنا

 و برخی دیگر غرض برای آن باشدباشد  یالهخی فعل نه اینکه برخداوند متعال هستند 

نیز در یک سطح هستند و  الهیو همة افعال  ، ایجاد شده استآن فعل واسطةه بهک
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در  هان یاای نیستند که برخی برای غرض بودن، از دیگری اولی باشد چرا که همة گونهبه

ای افعال غرض بر ساسًا تصوربنابراین، ااستنادشان به خداوند در یک رتبه و درجه هستند، 

 . (20۵: ۸ ج ، .۱۴۱7جانی، جر) ست، تصور درستی نی الهی

 کردنن یگزیجاااایاان اسااتدالل مبتناای باار انکااار اصاال سااببیت در نظااام عااالم و   نقد:

« به جای آن است که یکی از معتقدات اشاعره است در حالی که قانون سااببیت و عادةالل»

ونااد است که در نظااام عااالم تنهااا خداه روشن است؛ البت  د عقل و نقلعلیت عام، مورد تأیی 

باار قل و بالااذات اساات ولاای ایاان مطلااب، منافاااتی بااا تااأثیر موجااودات ت که مؤثر مست اس

ندارد. مضاف بر این که مخلو  خداوند بودن اشیا بدون واسطه، بااا ایاان منافااات یکدیگر 

ده و دیگاار بااوخاادمت برخاای که برخی در ای ایجاد کند گونهندارد که خداوند آنها را به

زی است که آشکارا در عالم طبیعت مشاهده باشد؛ این چی  اصد آنکنندة نیازها و مق تأمین 

است؛ خاک و آب و هوا در خاادمت گیاااه اساات، گیاااه  هیشود و انکار آن، انکار بدیمی

 .(۱73 :ش.۱3۹2ربانی، ) در خدمت حیوان است و حیوانات در خدمت انسان قرار دارد

 تسلسل در غرض خلف یا نجم: لزوم دلیل پ

شود که دیگر برای  هیبایستی به غرضی منت ،به غرض باشد د معللاگر افعال خداون

 ،شود(، در غیر این صورت منتهیآن، غرضی نباشد )یعنی به غرض و مقصود بالذات 

و اگر سلسلة علل به غرضی  گیرد که محال استها شکل میغرض تینهایبتسلسل 

است، چرا که  ف فرضغرضی نداشته باشد، این نیز خال مرتبه  ه دیگر این شود ک هیمنت 

 این محذور همچنان باقی استرض است؛ بنابردارای غ الهیفرض آن است که همة افعال 

 (. 20۵: ۸ ، ج .۱۴۱7جرجانی، )

به غایات و اغراض این است که  الهیافعال  بودنمعللاستدالل عدلیّه بر لزوم  نقد:

دارد؛ موضوع گاری نساز الهیعبث بوده و با حکمت  ، لغو وغایت و غرضعل خالی از ف

ین استدالل فعلی است که غایت و غرض برای آن قابل تصور باشد؛ حال اگر بنا بر ا
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ای است که غایتی مافو  آن متصور نیست، از موضوع استدالل گونهفرض غایت به

 است. بلکه تخصص  ،خارج است و این تخصیص در حکم عقل نیست

 آن پاسخ  حکما با اشاعره در نفی غرض و هی همرا  توهم 

کند که ، بیان میالهیضمن نفی غرض از افعال  ،ی دیگریدر جا مواقفشار  

(  202 :۸ ج ، .۱۴۱7جرجانی، ) ون نیز موافق اشاعره هستندالهیوطایفة بزرگان حکما 

ره، در ها با اشاعآن ییسوهم ، انتساب نفی غرض از سوی حکما ومواقفعالوه بر شر  

 :2 ج ، .۱۴23، آمدی ؛2۹ :۱ ج ، .۱۴۱۵قیم، ابن ) ه استدیگر منابع اشاعره نیز نقل شد

 ، .۱۴22مظفر، ) (؛ غافل از این که مراد حکما از نفی غرض، غرض استکمالی است۱۵۱

خارج  ( و به این معناست که خداوند غایتی۴2۵ و ۴2۴ :۱ ج ، .۱۴0۹مرعشی،  ؛3۱ :3 ج

 مورد یرغ در را مطلب ره این ( ولی اشاع۵۸7 و 2۹۴ :ش.۱3۶3 لهیدجی،ا) ت ندارداز ذا

اند غایتی غیر از خدا برای صادر اول و  اند. به عبارتی آنچه حکما نفی کردهبرده کاربه آن

غایتی غیر از خدا برای مجموع موجودات است؛ ولی غایت برخی برای برخی دیگر را 

آنها منافع بحث پیرامون غایات موجودات و ملو از هایشان مبچرا که کتا اند؛نفی نکرده

شناسی، علم تشریع، داروشناسی را به ، مزاجاتیفلکهای مبسوطی دربارة حثبوده و ب

 که باورند این بر ( حکما۸۵ا ۸۴ :7ج ، .۱۴۱0مالصدرا، ) خود اختصاص داده است

 ناقص ابتدا خدا که این  ند، نهاشده صادر ممکن  شکل ترین کامل به مبدئشان از موجودات

 ابتدا از خداوند ،عبارتیبه کند؛ تکمیل را آنها دوم قصد با رهدوبا س سپ باشد کرده خلق

 آنها در ثانوی تدبیر با که این  است، نه مشتا  آفریده کمالشان، نسبت به را موجودات

 ش.:۱37۵، طوسی) است تدبیر استیناف غرض نفی از مراد و باشد کرده ایجاد اشتیا 

3۴۵) . 
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 قول به تفصیل  .3

اند و برخی دیگر شریعی و تکوینی فر  گذاشتهی بین احکام تل، برخقائالن به تفصی 

اند که ذیاًل به بین غرض و منفعت و حکمت تفاوت قائل شدهای طایفهبین عقل و نقل و 

 شود: طر  و بررسی آن پرداخته می

 تشریعتفکیک بین عالم تکوین و  ( الف

که چناناند، اف کردهاعتر یالهبرخی از افعال  بودنمعلل عره، بهای از اشافهیطا

نویسد: حق این است که تعلیل برخی از افعال می المقاصدشر سعدالدین تفتازانی در 

 مانند ،ها و مصالح آشکار استبه حکمتا  مخصوصاً در حوزة احکام شرعیا الهی 

وص دینی نیز بر این و نص آنت و مانند حرمت مسکرا ها وارهحدود، کف  شدنواجب

خالی از غرض نیست، محّل  الهییک از افعال چهیدعا شود ؛ اما اینکه ات داردمطلب دالل

 (. 303 و 302 :۴ ج ،.  ۱۴0۹تفتازانی، ) بحث است

 تفکیک بین عقل و نقل ( ب

از قدمای  ،ثمی هابن بین حکم عقل و نقل فر  گذاشته شده است، مسئلة در  هیگا

معلل دانست، ولی لحاظ عقلی بهرا  هیالتوان افعال نویسد: نمیمی ین مورددر ا ،اعرهاش

ای داللت دارند، پس چاره الهیاز آنجا که نصوص و ظواهر کتاب بر غایتمندی افعال 

 پاورقی(. ،۴22 : ۱ ج ،.  ۱۴0۹مرعشی، ) جز تعبد به ظواهر نصوص وجود ندارد

 ت و حکمت ایت با منفعج. تفکیک بین غرض و غ 

در عین حال که  را الهیافعال شده و بین غرض و منفعت تفکیک قائل  رخی نیزب

اند که بر ها و منافعی دانستهاند ولی آن را برخوردار از حکمتبه اغراض دانسته رمعللی غ

ضمن بیان نظرّیة  العضدیه العقائدشر التعلیقات علی که در گردد چنانمکلفان برمی
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احکام صوصاً ست که تعلیل بعضی از افعال مخق این افته است: حکه گ مقاصد شار 

مرادش  مقاصدها و مصالح آشکار است...، آورده است که اگر شار  به حکمتشرعیه، 

ها و مصالح از قبیل علت غایی و برانگیزنده است، از تعلیل این است که این حکمت

راد آن است که ی اگر مل نیست؛ ولا قابل تعلی به این معن  الهییک از کارها و احکام چهی 

و کارهای  احکام مترتب است، تمامی الهیاحکام  ها بر افعال ومصلحتها و این حکمت

چ کاری از کارهای خدا بدون حکمت و مصلحت نیست(، هی خداوند چنین است )یعنی 

فی است ها برای ما آشکار و برخی مخنهایت امر آن است که برخی از مصالح و حکمت

خداوند این توجه این که  ة قابلاز حکمت آنها آگاه هستند؛ نکتر علم، راسخان دط فق و 

ها و مصالح را از باب تفضل و رحمت خودش مراعات کرده است نه از باب حکمت

ها و مشتمل بر حکمت الهیافعال  ،به عبارت دیگر (.۱07 : .۱۴23دوانی، ) وجوب

ای فعل خداوند علل و انند برتونها نمیاست، لکن ایمصالح فراوان و غیرقابل شمارش 

  :ال سفیة العقائد شرح علی التعلیقات ؛۱۵: ۱ ج  ،. ۱۴۱7 جرجانی،) آیندشمار اغراض به

( بلکه اینها از قبیل منافع و آثار مترتب بر فعل خداوند هستند، بنابراین چیزی از افعال ۱0۶

 بودنمعللّ گر و بیان ادله آمده چه در ظواهرعبث و خالی از فایده نخواهد بود، و آن الهی

جرجانی، ) ییشود نه به غرض و علت غاحمل میایات و منافع ، به غاست الهیافعال 

 (. 20۶ا 20۵ : ۸ج ،۱۴۱7

 دیدگاه ماتریدیه 

به لحاظ مبانی بحث، تا حدودی نزدیک به دیدگاه متکلمان موضع متکلمان ماتریدیه 

منافع و  آن را در حدّ ،الهیل تمندی افعابحث از غای و معتزله است، لکن در امامیّه

 اند. این طایفه عقل را یکی از ابزارهای مهمّ فروکاسته لهیاتب بر افعال ای مترهحکمت

 ؛7 و ۶ : .۱۴27ماتریدی، ) فهم دین و خداشناسی معرفی کرده و بر آن تأکید دارند

زة ل را در حوعق  ،اشاعره (؛ از این روست که برخالف7۵ .: ۱3۶۸، البیاضی الحنفی
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  : .م ۱۹۸۹الغالی،  ؛7۵ : .۱۴27 ماتریدی، نستهمند دات حسن و قبح عقلی قادر و توانمعرف

»تکلیف ما  ،اند؛ بر این اساس( و ملتزم به لوازم آن بوده۶۹:   ۱۴30عبدالقادر،  ؛73

( و  2۴۸ : . ۱3۶۸، البیاضی الحنفی) الیطا « و »ما الیعلمون« و...  را بر خدا جایز ندانسته

ینش جهان هستی را نه د شمرده و آفرا مردوانه و عابثانه از نظام عالم رغیرحکیمقرائت 

رازی حنفی،  ؛7۶ و 7 .:۱۴27ماتریدی، ) کنندبلکه برای بقا معرفی میفنا، برای 

گردد نیست، معنای غرضی که به فاعل برمی( البته حکمت در نظر آنها به۸۵ :. ۱۴22

، از غرضبل تعلیل نیست، ولی اگر مراد غرضی قال به چنین خداوند متعاچرا که فعل 

برگردد، این نیز به دو گونه قابل تفسیر است: اگر مراد از  رخداوندی غشد که به ای بافائده

باشد که فاعل را بر فعل وادار ساخته است، چنین غرضی نیز غایی غرض یادشده علت 

لی از عدم خدا او غرضی برای ه حصول چنینمحال است، چرا ک الهیافعال بارة در

چنین ارادة منافع مترتب بر فعل باشد،  د از این غرض،گر مراحصول آن است؛ ولی ا

 توان حکیم خواندخاطر چنین غرضی میغرضی از خدا مانعی ندارد و خداوند را به

وری از به مصالح و د الهیبارة تعلیل احکام شرعی ( ماتریدیه در۱۸۵  .:۱۴2۵شافعی، )

دانند میفوایدی را، ثمرات و  مصالح اند بدین معنا کهرا برگزیده دیدگاه د نیز همانمفاس

به  وادارکنندهو غایی که این مصالح، علل شود نه این که بر احکام شرعی مترتب می

 (.۱۸۶ همان.:) احکام شرعی باشد

 دیدگاه شیخ محمد عبده

مسئلة  ًا دقیقنسبت  هینگات نیز با ّنشیخ محمد عبده از دانشمندان معاصر اهل س

دارد اظهار می الرسالة التوحیده است، وی در بحث قرار داد ا موردر الهیغایتمندی افعال 

که استقرار نظام آفرینش و مصالح اعظم آن بر پایه و اساس وجود واجبی شکل گرفته 

 مال در نظامترین آنهاست؛ بنابراین کترین وجودها و رفیعاست که این وجود کامل
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ای علوّ مرتبة مبدع یل مظهریتش بردلبه فرینندة آن است و اتقان ابداعکمال آ هستی تابع

اعالیی از غایات  به حدّ کهنیز به این نظامی  الهیآن است؛ و علم شامل و ارادة مطلق 

نظام آفرینش رسیده، تعلق گرفته است؛ و پیوسته نظام عالم بر این اسلوب رفیع از خداوند 

ز منزّه لکن از عبث نی نیست، قابل تعلیل به اغراض  الهیال بته افعشود؛ المیصادر شده و 

ها و مصالح باشد هرچند این ، خالی از حکمتالهیاست چرا که محال است افعال 

 . (3۵  :التوحید رسالة) ها از نظرها مخفی باشدحکمت

 ه با مبناییست، زیرا نپذیرفته ن الهیقول به تفصیل دربارة غایتمندی افعال  نقد:

مسئلة غرض و غایت از قبیل  ،تره عبارت دقیقبلیه، سازگار است و نه با مبنای عد اشاعره

تعبدیات نیست تا دربارة آن، به موارد نص و دلیل نقلی اکتفا شود، بلکه از قبیل حکم 

عقل است، و مالک حکم عقل در اینجا آن است که در صورت نفی غایت از افعال 

شود، و یشریع مک شامل هر دو عالم تکوین و تاین مال  آید وم می، لغویت الزالهی

از طرفی ( ۱۵۸ : . ۱۴۱۸ربانی گلپایگانی، ) ندارد که عاِلم به غایت باشیم یا نباشیم فرقی

اعتراف به این که همة کارهای خداوند دارای حکمت و مصلحت است، خود این بیان، 

شود آیا عتقدان سؤال میکه از مرساند چرا را می الهیافعال  تمندبودنیغاای گونهبه

لح را مدّ نظر قرار داده، و مراد خداست یا مراد خدا نیست؟ ها و مصاحکمتد این خداون

شوند، در چنین صورتی تحقق ها بدون ارادة خداوند بر افعال مترتب میاگر این حکمت

ه است، اراده کرد ح را خداوندمعلول بدون علت بوده و محال است، ولی اگر این مصال

ها تحقق یافته ن مصالح و حکمترای تأمین همیب الهیمعنایش آن است که حداقل، فعل 

فر  بین غرض  ،. به عبارتیکندمیرا بیان  الهیافعال  غرضمندبودنای گونهاست و این به

رض و غ ،به لحاظ وجود علمیشیء، که  صورتن یاو غایت و منفعت به اعتبار است، به 

عت غایت و منف  ،دشومی که مترتب بر فعل ،ظ وجود عینیبه لحا یی است ولیعلت غا

 شود. اطال  می
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اما در مورد دیدگاه شیخ محمد عبده، در صدر بیان ایشان چند نکتة دقیق و ظریف 

 نهفته است: 

ترین ترین وجودها و رفیعاست که کامل یالوجودواجبیکی اینکه این نظام اثر 

، قهرًا است ثّرش به لحاظ کماالت وجودی تابع مور اثری به اینکه هو با توجه  آنهاست

 ترین نظام برخوردار خواهد بود. ترین و کاملام عالم از دقیقنظ

، استبرای مبدع آن دانسته  مظهربودنشاندلیل دوم اینکه اتقان مبدعات عالم را به

ظهر قت در مد لکن محلّگردد، برمیدل این نکته هرچند به نکتة اولی البته محتوا و م

د ایشان از مظهریت نظام عالم، تجلی و اگر مرا استلق آن دن عالم برای مبدع و خابو

و حلّ مشکالت آن بسیار مؤثر خواهد  یشناستیغاباشد، در بحث از  الهیاسما و صفات 

 بود. 

جود قص و عبثی و، نخأل که در نظام آفرینش با توجه به این دو نکته اساساً تصور این 

نش، اتقان و به نظام آفری هینگا رسد چنین نظر میتفی است و بهباشد من داشته 

که افعال  ،کند و این بیان با ذیل عبارت ایشانآن را در حد اعال، ثابت می تمندبودنیغا

ها و سازگاری ندارد؛ هرچند آن را دارای حکمت، ،را قابل تعلیل به اغراض ندانسته الهی

 ضمندبودنغراگر چرا که  ر ما مخفی مانده است؛ا از نظچه بسد که دانمیهایی مصلحت

ها و مصالح نیز چنین عالم از حکمت برخوردارکردن ،مستلزم نقص و نیازمندی باشد عالم

ها و شود آیا این حکمتکه از ایشان سؤال میای خواهد داشت؛ به دلیل این مالزمه

 الهیمستلزم احتیاج  ،صورت در هر دوه ک به غیرخداگردد یا مصالح به خود خدا برمی

 ،ودن عالم، مالزم با نقص در خداوند عالم نیستدار بر مصلحت. و اگخواهد بود

  عالم نیز چنین است. تمندبودنیغا
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 گیری نتیجه 

 هیاند: گروبه سه طایفه تقسیم شده الهیمتکلمان اسالمی پیرامون هدفمندی افعال 

 طایفهین تند، او معتزله هس امامّیه هاآنلة ه از جماند ککردهرا اثبات  یالههدفمندی افعال 

را معلل به اغراض  الهیوجه به مبنایشان در پذیرش حسن و قبح عقلی، تمامی افعال با ت

کنند که به دانسته و غرض از آن را برخورداری از منفعت و ثواب اخروی معرفی می

در صورت خالی  است که داللشان آنگروه بر است گردد. عمده دلیل این مکلفان برمی

آید که خداوند عابث بوده و چنین چیزی با می و غایت، الزم از غرض الهیبودن فعل 

حکمت خدا سازگاری ندارد. اکثریت اشاعره با توجه به مبنایشان در انکار حسن و قبح 

ضی فاعل بالغردالل که هر اند با این استبه اغراض را محال دانسته الهیعقلی، تعلیل افعال 

است که در این استدالل  ی ندارد. روشن سازگارج است و احتیاج با وجوب وجود محتا

دو مطلب مورد غفلت واقع شده است: یکی عدم تفکیک بین غایت فعل و غایت فاعل، 

مستلزم نقص خواهد بود، اما قائالن به غرض آن را  ،غرض و غایت به فاعل برگردد اگر

است  الهیل ر افعادیگر منشأ غرضمندی دنکتة عل. ه به فاگردانند نمکلفان برمیبه فعل و 

خداوند براساس حکمت خویش کارهای خود را در نهایت  .آن حکمت خداوند استو 

دهد و یکی از وجوه اتقان فعل، برخورداری از غرض و غایت اتقان و استحکام انجام می

غرض و منافع دارای  انه بوده وارهایش حکیمک ،است. بنابراین چون خداوند حکیم است

 گردد.مة این اغراض به خود مکلفان برمیه ،بالذات استن غنی فراوان است؛ و چو

قابل تعلیل به  الهیبه این که افعال  .اندطایفة سوم، بین غرض و منفعت فر  گذاشته

خارج  نبودعبثاغراض نیست، لکن منافع فراوانی بر آن مترتب است که آن را از 

بر اغراض،  الهی ر تعلیل افعالکه اگ ن استدالل نیز ناتمام است چراد که ایبیان ش ند.کمی

 زا باشد، تعلیل آن بر منافع نیز دارای اشکال خواهد شد.  مشکل
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  دار بیروت: .3.  چ ۱3و ۱۱، ۵، ۱ج .  العرب لسان   (..  ۱۴۱۴). محمدبن مکرم منظور،ابن 

 صادر. 

 اصفهان: دانشگاه اصفهان.  .2. چ (3)ج  .لحکمةا یف  المعتبر (. ش.۱373). ابوالبرکات

 دار احیاءالتراث. بیروت: ۱. چ ۹ج  .اللغةتهذیب   .(. ۱۴2۱. )احمد محمدبن ازهری، 

 ی. العرب

.  (لهیات اال قسم) سینا بنال النجاة اب کت شرح ش.(. ۱3۸3). ی، فخرالدین شابوری الن ی نیاالسفرا

 ی. فرهنگانجمن آثار و مفاخر  ن: . تهرا۱ی. چ ناصفها یناجحامد  دکترتحقیق 
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التعلیقات علی شرح العقائد  .(.  ۱۴23ی. )افغان ن یالدجمالمحقق دوانی سید   ای جیا

 . عبدهعماره. تحری: شیخ محمد  دکتر. تحقیق العضدیه

مد تحقیق السید اح. الکالمی علم ف لمراما قواعد  (. . ۱۴0۶). یعل بن ثمیمالبحرانی، 

  آیة العظمی مرعشی ال جفی. . مکتبة شورات مقم:  سینی. الح

. تهران: 2ی. چ مطهری مرتضتصحیح:  .التحصیل (. .ش ۱37۵). المرزبانبهمنیاربن 

 تهران.  دانشگاه

ه: قاهر . ۱چ . االماممن عبارات  اشارات المرام .(. ۱3۶۸الدین. )البیاضی الحنفی، کمال

  مطبعة رستم مصطفی الحلبی.

عبد  دکتر.  تحقیق و تعلیق ۸و 2، ۱ج   .(.۱۴0۹. )المقاصد شرح. انی، سعدالدین تفتاز

  . قم: الشریف الرضی. . ۱الرحمن عمیره.  چ 

 . بیروت: دارالعلم. الرائد م.(. 2003جبران، مسعود. )

دکتر تحقیق  ..۸و  2، ۱. ج اقف شرح المو.  .(۱۴۱7د. )محم بن یعل شریف سید ی،جرجان

 . ارالجیلد بیروت:. یرةعم حمنعبدالر

  .للکتابالعالمیة  الشرکة(. بیروت:  2)ج  ی.الفلسف المعجم  .(. ۱۴۱۴جمیل صلیبا. )

(. تهیه و تنظیم ۴ا 2و ۴ا ۱، 3ا ۱ج  مختوم، رحیق  ش.(. ۱37۶عبدالل. ) جوادی آملی،

  ء. ز نشر اسرامرک . قم: حمید پارسانیا

 .  مکتبة مدبولیمحققان. قاهره: حقیق جمعی از ت. ورةی الثالمن العقیدة . نفی، حسن ح

ی. سبحانالل آیت . (یالسبحان تعلیقات  مع )العقائد  قواعدتا(. ی. )بیطوسخواجه نصیرالدین 

 .)ع(قم: مؤسسة امام صاد 
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. ۱ی. چ ن ی حسمرو ابوع قیتحقی. األمالء شرح بد .(.  ۱۴22احمد. ) بکری، ابو حنف  یراز

  .ةیعلمال الکتبدار : بیروت

ی حجاز دکترتحقیق  . 3 چ . یااللهالمطالب العالیة من العلم  .(. ۱۴07دین. )رازی، فخرال

 العربی.  دارالکتاب.  بیروت: ۱سقا.  چ 

 . قم: بیدار. 2(.  چ ۱)ج  . ةالمشرقی المباحث .(. ۱۴۱۱الرازی، فخرالدین. )

ار . عمان: د۱چ  ی. اتا دکترمقدّمه و تحقیق  لمحصل. ا .(. ۱۴۱۱لدین. )رازی، فخرا

 الرازی. 

 مکتبة. قاهره: ۱(. چ ۱. )ج الدین أصول فی األربعین.(. م ۱۹۸۶رازی، فخرالدین. )

 األزهریة.  یاتالکل تایالکل

 . قم: رائد.2چ  ایضاح المراد. ش.(.  ۱3۹2ربانی گلپایگانی، علی. )

  .)ع(امام صاد مؤسسة . قم: ۱. چ ةیالکالم القواعد  .(. ۱۸۱۴، علی. )ی گلپایگانیربان

. تصحیح و تعلیق  2و ۱ج شرح المنظومه.  ش.(.  ۱37۹ا  ۱3۶۹سبزواری، مالهادی. )

 . تهران: نشر ناب. ۱ی. چ آملزاده علّامه حسن 

  .خرةجیة فی اآللعقائد المنالمسامرة شرح المسایرة فی ا .(. ۱۴2۵الدین محمد. )شافعی، کمال 

  العصریة. المکتبة: . بیروت۱ چش. معمی ن یعزالدی و قار ن یالدکمالقیق تح

 قم: مؤسسة ی.ن ی حس احمد دی س قی تحق .الکالم علم یف رةیالذخ  (. .۱۴۱۱. )یمرتض فیشر

  ی.اإلسالم النشر

  .هارات اسالمی تهران: انتش تجریداالعتقاد.   یفارس شرحتا(.  شعرانی، ابوالحسن. )بی

ی. ب یحب  یقلنجف دکتر تحقیق. اللهیةا شجرةال رسائلش.(.  ۱3۸3الدین. )س ی، شمورالشهرز

 ایران.ة و فلسف حکمت مؤسسةتهران: 
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مطالعات و  مرکزتحقیق   . یهکالم ةی کالم رسائل اربع.(.   ۱۴22ی. )اضی بعلّامه  ا شهید اول

   ی.ماسال . قم: دفتر تبلیغات ۱ی. چ اسالمتحقیقات 

 اهللة یآ مکتبة عید زاید. قم:حیح: ستص. (االلهیات ) الشفاء  ( .۱۴0۴. )نای سابن رئیس شیخ 

 .  یالمرعش

. بیروت:  ۴چ   . ۹و 7، ۶، 2، ۱ج  .الحکمة المتعالیة .(. ۱۴۱0صدرالدین الشیرازی، محمد.  )

 ی. العربدار احیاء التراث 

 نا.بی. ءالشفا لهیاتا یعل الحاشیة(.  تایبصدرالمتألهین شیرازی. )

  3، 2، ۱)ج  .(صدرا) میالکر القرآن تفسیر  ش.(. ۱3۶۶. )می ابراه محمدبن  تألهین،صدرالم 

 بیدار.انتشارات  (. قم:۶و

 ی.اإلسالم النشر قم: مؤسّسة .نهایةالحکمة  (.۱۴02محمدحسین ) ی،طباطبائ

 یبفروشکتا. تهران: 2و ۱ج  .ن یالبحرمجمعش.(.  ۱37۵فخرالدین. ) ی،حیطر

 ی. ومرتض

  األضواء. بیروت: دار  .المحصل  تلخیص. (تانصیرالدین. )بی هخواج ی،الطوس

. قم: ۱. چ 3. ج هات یالتنبشرح االشارات و ش.(.   ۱37۵طوسی، محمدبن حسن. )

 نشرالبالغة. 

قم: مؤسسة النشر المراد فی شرح تجریداالعتقاد. کشف .(.  ۱۴07علّامه حلّی. ) 

  .االسالمی

 .الصفوةداربیروت:  .۱چ . السعدیة الةالرس(.  .۱۴۱3) . ااااااااااا

 .داراألسوهداراألسوه . تهران: ۱چ الیقین. مناهج  .(.  ۱۴۱۵) اا .ااااااااا
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   المؤسسة اإلسالمیه.. قم: ۱. چ ۱ج   االلفین.  (.  ۱۴23. )ااااااااااا 

.  یزنجان ینجممحمد  قیتحق . اقوت یال ی شرح ف الملکوت أنوار  ش.(. ۱3۶3) ااااااااااا .

 ی. الرض فیالشر. قم: 2چ 

   .الهجرة دار مؤسسة. قم: الصدقالحق و کشف نهج  (..  ۱۴07) اااا .ااااااا

الدار تونس:  .العقدیة آرائه و حیاته الماتریدی  ابومنصورم.(. ۱۹۸۹. )حسن بن بلقاسم الغالی،

 الترکی للنشر.

  العلمیة. دارالکتبروت: . بی ۱چ . االعتقاد  فی القتصادا .(.  ۱۴0۹غزّالی، ابوحامد. ) 

.  قم:  2چ  ی. طباطبائی قاضتحقیق و تعلیق شهید  . االلهیة للوامعا .(. ۱۴22. )مقداد فاضل

 ی.اسالمدفتر تبلیغات 

. تحقیق الدینالمسائل الخمسون فی اصول  .(.  ۱۴۱0فخرالدین رازی، محمدبن عمر. )

  دارالجیل. .  بیروت:2 احمد حجازی السقا. چ

 . هجرت. قم: 2چ   (.۵)ج العین. کتاب   .(. ۱۴0۹بن احمد. )ی، خلیلدی فراه

. 3الدین آشتیانی. چ . تصحیح سید جاللاصول المعارف(. .ش۱37۵فیض، مالمحسن. )

 قم: دفتر تبلیغات اسالمی.

 جا.بی . بیدار:شرح تجریدالعقائدتا(. بن محمد. )بیالقوشچی، علی

 هان: انتشاراتاصف . مدالکالیتجرااللهام فی شرح  ر شوا.(.   ۱072ض. )الهیجی، فیا

 مهدوی.   

. بیروت: ۱عاصم ابراهیم. چ  دکترتحقیق کتاب التوحید.  .(. ۱۴27ی، ابومنصور. )دیماتر

  العلمیة. دارالکتب
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 یالعظمالل . تعلیق آیتالباطل إزهاق و  الحق  إحقاق  .(.  ۱۴0۹مرعشی، قاضی نورالل. )

  .ال جفیاهلل المرعشی آیة مکتبةقم:  .۱ی. چ نجفی مرعش

 تهران: صدرا. (، 2۵و ۱۱،  7، ۴)ج  . آثارمجموعه  ش.(.۱3۸۹تضی. )مر مطهری،

 )ع(.تی الب.  قم: مؤسسة آل ۱. چ 3ج  الصدق.دالئل  .(.  ۱۴22مظفر، محمدحسین. )

 . : امیرکبیر. تهران۸چ  .۴. ج فرهنگ فارسی معینش.(.  ۱37۴معین، محمد. )

.  اء الکالمیة الئمة المذاهب الفقهیآر  .(. ۱۴30)صبحی. احمد محمود ، محمد عبدالقادر نعمة

  مکتبة حسن العصریة.. بیروت: ۱چ 

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. .۱چ  داماد. ت میرمصنفاش.(.  ۱3۸۱نورانی، عبدالل. )

  نظومة و شرحه.علی الم ة الهیدجی تعلیقش.(.  ۱3۶3الهیدجی، اآلخوند مالمحمد. )

  .العلمیمؤسسة اطهران: 

 

 


