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 چکیده 

 044که توسط مرحوم شریف رضی در سال )ع( یعلهربار امیرالمؤمنین ی است از سخنان گامجموعه البالغهنهج
خود، توجه  سنگگرانقیمت و مفاهیم یذبه دلیل مضامین  هجری گردآوری و تدوین شد و از بدو پیدایش تاکنون

ا در این ام؛ مسلمان را به خود جلب کرده و ستایش آنان را برانگیخته است بسیاری از دانشمندان مسلمان و غیر
 ع()یی از این کتاب به امام علیهابخشی از مؤلفان تراجم و محققان سنی مذهب در اصالت انتساب اعدهمیان 

ألین، ا حکمی نظیر -حات فلسفیصطالا مضامین ووجود  شبهۀ هاآن که از جملۀ اندنمودهتشکیکاتی را مطرح 

 لۀرا با اد آن این شبهه، جامعصدد است با بررسی  حاضر دراست. مقاله  در این میراث علوی الکیفیه و األزلیه

بودن آن را  پایهیبنقد کشیده و  تحلیلی به بوتۀ -ده از روش توصیفیبا استفا مختلف عقلی، نقلی و تاریخی و
طالحات ادعای اضافه کردن این اص مبتنی بر سه فرض شدهمطرح ۀاینکه شبه اثبات نماید. در این راستا، با توجه به

زمان ورود این اصطالحات  و تشکیک در)ع( توسط سید رضی، متداول نبودن این اصطالحات در زمان امام علی
عاصر متقدم و م با فالسفۀ)ع( تفاوت روش استدالل امام :از قبیلی مسائلجستار حاضر  اسالمی است، به جامعۀ

)ع( یکند، نقش امام علای از مسائل علمی و فلسفی که با زمان سید رضی مطابقت نمیشریف رضی، وجود پاره
فلسفی در عراق قبل از اسالم و وجود این  -رواج مباحث عقلی  ،گذاری فلسفه اسالمی و اصطالحات آندر پایه

ود یافته است که وجدسترا مورد بررسی و تحلیل قرار داده و در نهایت به این نتیجه )ع( اماماصطالحات قبل از 
 )ع(نینیرالمؤمامنافی انتساب این کتاب ارزشمند به  هرگز البالغهنهجحکمی در  -حات و مباحث فلسفیصطالا

 .نخواهد بود
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 مقدمه .1

ران پژوهشگاست که سرشار از مضامین الهی و انسانی است و همواره  یکتب ارزشمند ازجملهالبالغه نهج
 در مقابل ؟تواند اثر بشر باشدآیا این کتاب میکه  هرو نمودهها را با این پرسش روبداشته و آنرا به شگفتی وا

السالم شک و در این مورد شبهاتی را مطرح بها به امام علی علیهبرخی از محققان در انتساب این اثر گران
 و لفظی( از جمله وجود سجع) شکلیاست؛ شبهات  تقسیمقابل اند. این شبهات در چهار قالبنموده
و یا شناخته نبوده است، دقت در  هوجود نداشت)ع( مام علیکه در عصر ا البالغهنهجلفظی در  هایزیبایی

 صدر اسالم وجود نداشته مانند وصف خفاش، طاووس و غیره، وجود الفاظ آثاروصف و غرابت تصویر که در 
دم ذکر نظیر ع خوانی ندارد، شبهات اسنادیکه با عصر امام هم البالغهنهجمنطقی در  آمیزحکمت وفلسفی 

، های ادبی و تاریخی قبل از سید رضیدر کتاب البالغهنهج، نبود مطالبی از البالغهنهجدر  یدناسامصادر و 
جمله تعریض به صحابه و وجود مظاهر تشیع  شبهات مذهبی از؛ و دیگران البالغهنهجمشترکات نقلی میان 

 آگاهی بر غیب، افکار بلند و یادعا نظیر( مضمون) معنویشبهات  ؛و تعصب شیعی، ذکر وصی و وصایت
: 1011خانی، مرگ و زهد )حاجی یاد برو تشویق  گری فلسفی که در عصر امام نبوده استظهور روح صوفی

101-161.) 

 بیان مسئله .1-1

 دهمطرح ش ازجمله شبهات البالغهآمیز فلسفی در نهجصطلحات حکمتا ، وجود الفاظ وهمچنان که گذشت
یاری شکی نیست که بس»گوید: معاصر عرب می است. عمر فروخ، نویسندۀ سنگگراناین کتاب پیرامون 
ا هآرای فالسفه اسکندرانی است که عرب آمیخته باها ی از آنشماراست، ولی )ع( ها از امام علیاز خطبه

األین، »سه اصطالح  ؛الزم به ذکر است (64-81: 1142)فروخ، « با آن آشنا شدند)ع( پس از دوران امام علی

اند. البالغه هستند که مورد تشکیک قرارگرفتهکار رفته در نهجهترین اصطالحات باز مهم« الکیفیه و األزلیه

 116، 11، 18های در خطبه« هالکیفی»؛ اصطالح 116، 118، 161، 182های در خطبه« هاألزلی»اصطالح 

. اندرفتهبکار  «شود.و در مکانی محدود نمی یْنٍ؛الَ یُحَدُّ بِأَ» ؛(112در بخشی از خطبه )« ناألی»و اصطالح 

که در باب توحید بوده و عمده مباحث آن عقلی و فلسفی است مشمول این  البالغهنهجهمچنین خطبه اول 
 عباسی رایج بوده است و طرح چنین مباحثی معتقدند که این اصطلحات در دورۀ کنندگانشبهه شبهه است.

بیشتر با دوران شریف رضی هماهنگی دارد؛ زیرا در آن عصر مباحث فلسفی و عقلی یونان باستان در میان 
البالغه نهجکه به اینبراین، شبهه مذکور اشاره دارد بنا ؛(21: تابی ا رایج و شایع شد )صبری،همسلمان

این اصطالحات به  رواجمتداول نبوده و  )ع(است که در زمان امام علی یصطلحاتمشتمل بر بسیاری از ا
 شد. مباحث رؤیت خدا و عدل الهی شایع مفردات کالم و علم وگردد که علوم فلسفی زمانی برمی
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 پژوهش پیشینۀ .1-2

در جواب تشکیک شبهه کنندگان، نوشتارهای مختلفی به تألیف رسیده  طورکلیبهحاضر  پژوهش درخصوص

 ییگوپاسخرا با هدف  «البالغة من منظور الدراسة الموضوعیة األسلوبیةأصالة نهج» خانی کتابحاجیاست، 

تاب در این ک اواست.  صبری ابراهیم السید به نگارش در آورده مخصوصاًتشکیک کنندگان  به شبهات
ا نگاهی ب کنندگان به شبهات آنها پاسخ داده وس ضمن بیان دالیل شبههـ، سپیبنددستهشبهات مختلف را 

ر الحدید دابىابن یهاروش»ای تحت عنوان الهـارف در مقـمع رداخته است.ـپها گذرا به این شبهه نسبتاً
به استخراج مستنداتی از شرح ابن ابی  البالغهنهجبا هدف نشان دادن اصالت  «البالغهنهجاثبات اصالت 

برخورد ایجابى با اصیل بودن  الحدید پرداخته و معتقد است که ابن ابی الحدید از راههاى مختلف مانند
)ع( علىتحلیل کالم  و بر سخنان سخنوران مهم عرب)ع( علىکالم  یهایبرترو نشان دادن  البالغهنهج

ن ـاما ای (186-118: 1111)معارف، است  را اثبات کرده الغهـالبنهجت ـاصال ،ادبىهاى با استفاده از قاعده

ي البالغة و الردّ علنهجفي الدفاع عن » مقالهدر  دــونزینی رداخته است.ـورد بحث نپــنوشتار به شبهه م

ز اط شوقی ضیف به عنوان یکی ـبهات وارد شده توسـوشیده به شـک «دکتور شوقي ضیفـشبهات ال

 دمعپاسخ دهد. او شبهات شوقی ضیف را ناشی از تعصب کورکورانه و  البالغهنهجاصالت به  کنندگانههـشب

نهج البالغة: جمعه، مصادره، » مقاله(. شریفی در 141-11: 1011وند، زینی) داندمی البالغهنهجشناخت 

است و  پرداخته البالغهنهج، به طریقه شریف رضی در جمع «ما  علياإلمناقشة التشکیك في نسبته إلي 

 خانی وهمچنین حاجی (.168-106: 1111 شریفی،) استاینکه او کالم امام را از منابع موثق جمع کرده 
اند به تالش کرده «البالغهغرابت تصویر در نهج ی دقت وصف ونقد شبهه بررسی و»بید سرخی در مقاله 

 ملخ مورچه و طاووس، تصویر خفاش، مربوط به توصیف و 118 و 168 و 188 هایخطبه در شبهه مذکور
حکمی یا  –به مسئله اصطالحات فلسفی  یادشده هایپژوهش .(111-18 :1110 خانی،)حاجیپاسخ گویند 

 تحقیقیه، شدگویی به شبهه مطرحاند، لذا ضرورت دارد در جهت پاسخصورت کلی پرداختهاند و یا بهنپرداخته
  .ارایه شودصورت خاص به

  اهمیت پژوهش ضرورت و .1-3

 از آن ییهابخشو نیز عدم صحت انتساب  البالغهنهجمحتویات  به اینکه تشکیک در مضامین و یتبا عنا
با  متناسب ،کندیمدفاع از این میراث علوی اقتضا  است، شدهمطرحبه امام علی)ع( در ادوار مختلف زمانی 

داده شود. لذا این جستار درصدد است به این پرسش  یو علم درخور یپاسخ ،تشکیک کنندگان یشبهه
مانع  تواندیم البالغهنهجدر  یزآمو حکمتفلسفی  و اصطالحاتپاسخ دهد که آیا صرف وجود برخی الفاظ 

ایه ار توانیمچه دالیلی بر ردّ این شبهه  شود؟ و اساساً)ع( از این کتاب به امام علی یهابخشانتساب 
نظیر  گیری از ادلّه لغویو با بهره تحلیلی-نمود؟ به همین منظور این پژوهش با استفاده از روش توصیفی

در ع( )ویژه سابقه فلسفه اسالمی و نقش امام علیاصالت عربی بودن این اصطالحات و براهین تاریخی به



 ...وجود اصطالحات فلسفی تحلیل و نقد شبهة          22

 

کارگیری این اصطالحات در کالم خود و وجود چنین هحضرت از بپیدایش فلسفه اسالمی و هدف 
ی و اثبات نماید که وجود مصطلحات فلسف ردّ شبهه مذکور پرداخته ص( به نقد و)اصطالحاتی در زمان پیامبر

 نیست. )ع(البالغه به امیرالمؤمنینآمیز هرگز نافی صحت انتساب نهجو حکمت
 

 البالغهنهجدر  فلسفیترین اصطالحات فلسفی مهم و عربی ۀمعنی و ریش .2

ریشه  معنی و ادامهدر  ،بیشتری دارد کاربد البالغهنهجاصطالحات األین، الکیفیه و األزلیه در از آنجا که 
کننده کتب لغت و معاجم ثابت .شودیمبیان  هاآن ترقیدقهدف شناخت  این اصطالحات با عربی و فلسفی

ه: در مورد آی زجاج البالغه عربی خالص است:در نهج یاد شدهاین موضوع است که ریشه الفاظ اصطالحی 

(، گفته است 21)بقره/ ﴾کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَکُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ﴿

که تفسیر کیف برای استفهام در معنی تعجب است و این تعجب از ناحیه مخلوقات و مؤمنان است؛ یعنی 

« یفک»شده است و مصدر ها ثابتورزند با اینکه حجت خدا برای آنها چگونه کفر میتعجب کردند که آن

گوید: این به معنی قدیم است. ابومنصور می« ألَزَلا(. »2/112 :1041دانسته است )ابن منظور، « الکیفیّه»را 

سؤال از مکان است و از « أین(. »1/11 زلی است یعنی قدیمی است )همان،اگویند این چیز قولشان که می

 غیرعربیبه  کدامهیچشناسان قدیمی (. لغت1/210کند )همان، وگیری میطوالنی شدن و زیادشدن کالم جل
ال یک از اصطالحات فوق یونانی و امثهیچ ۀ، بنابراین ریشاندنداشتهای ح اشارهبودن ریشه این سه اصطال

 ودید گفت ااما در خصوص مفاهیم اصطالحات یادشده ب؛ آن نیست که در دوره عباسی رایج شده باشد
از  1قرار دارند. مقوالت عشر ،جز مقوالت عشر که یکی از مباحث فلسفی هست الکیفیهو  اآلین اصطالح
کسی که در مورد مقوالت عشر سخن گفت ارسطو بود او اولین رساله  اولین. استعلم منطق  قدیمی مباحث
 .(1/1: 1110 ،فخر رازی) داداختصاص  یا مقوالت «قاطیغوریاس»را به  ارغنونکتاب 

را با ر واقع آن . دنیستکیفیت عرضی است که ذاتاً قابل قسمت نیست و مشتمل بر معنای نسبت نیز     
هر انسانی یک  درواقع( 2/208 :1111مصباح، ) اندهای کمیت و مقوالت نسبی معرفی کردهسلب ویژگی

یابد، مانند حاالت شادی و اندوه، سلسله از حاالت مختلف روانی را در درون خویش با علمِ حضوری می
ظاهری خودش صفاتی را همچنین با حواس  ... ترس و امید، لذت و درد، شوق و نفرت، محبت و عداوت و

 اینهمه  فالسفه ... ها، صداها وها، بویها، مزهکند که غالباً تغییرپذیرند، مانند رنگاز اجسام درك می
اند دهنامی چگونگی و کیفیت را آن ساخته مندرج کلی مفهوم یک در را جسمانی و روانی صفات و حاالت

 .همان()

                                                           
زمان  -6، مكان )اين( -5 ،كيف -4 ،كم -3اضافه،  -2 ،جوهر -1:تعداد مقوالت در فلسفه ارسطو ده عدد است كه عبارت است از -1

 (.617 :1366 ،)صليبال انفعا -11 و فعل -9 ،ملك -8 ،وضع -7 ،)متى(
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ود دو قول معروف وجاست که در این میان  شدهانیباقوال مختلفی در مورد اآلین از دیدگاه فلسفی اما     
و  اندی از حکمای اسالمی مانند صدرالمتألهین آن را تأیید کردهرخو ب شدهنقلدارد که یکی از افالطون 

ای که اما نظریه ؛اندسینا آن را پذیرفتهو اکثر حکمای اسالمی مانند فارابی و ابن شدهنقلدیگری از ارسطو 
اما  ؛هستاین است که مکان بُعد جوهری مجردی است که مساوی با حجم جهان  شدهنقلاز افالطون 

این است که مکان عبارت است از سطح داخلی جسمی که مماس با سطح  شدهنقلای که از ارسطو نظریه
رجی جسم دیگر باشد، مانند سطح داخلی لیوان که مماس با سطح خارجی آبی است که در آن ریخته خا

در طرف در فلسفه به معنای آنچه است که اول ندارد و وجودش  نیز األزلیه .(2/171همان، ) شده است
آنچه مسلم است ایراد  .(22 :1111سجادی، است ) یرمتناهیغ هازماندر  و دائم و مستمر استگذشته 

مندرج در  یهاهیفرضکه در ادامه به بیان  باشدیممذکور  کنندگان ناظر به مفاهیم فلسفی اصطالحاتشبهه
 .میپردازیمشبهه ایشان 

 

 ابعاد شبهه تحلیل .3

 اندردهکبیان  البالغهنهجو عمر فروخ در مورد اصطالحات فلسفی موجود در  با توجه به آنچه صبری السید
 :دیآیم به دستسه فرضیه  از شبهۀ آنها

وارد  که اصطالحات فلسفی توسط سید رضی کندیماین فرضیه بیان  اول مربوط به سید رضی: ۀفرضی    
 شده است البالغهنهج
امام علی )ع(: این فرضیه حاکی از این است که  در دوران رایج بودن اصطالحات دوم مربوط ۀفرضی    

 متداول نبوده است.)ع( اصطالحات فلسفی در جامعه قبل و معاصر امام
زمان ورود اصطالحات فلسفی  این فرضیه، بر اساسسوم مربوط به زمان ورود این اصطالحات:  ۀفرضی    

زیرا در آن دوران علوم فلسفی و مفردات کالم و  گرددیبرماز یونان به جامعه اسالمی به دوران عباسیان 
 عدل الهی مطرح بوده است. خدا و تیرؤمباحث 

 سید رضیتوسط  البالغهنهج فلسفی به اصطالحات واردکردن: شبههفرضیه اول . 3-1

کرده است که در  آنوارد  البالغهنهج یآورجمعبر اساس این فرض این اصطالحات را سید رضی در زمان 
 .خواهد شدپاسخ  به این فرضیه کاربرد این اصطالحات در مسائل توحیدی با توجه به ادامه

 متقدم و معاصر شریف رضی ۀبا فالسف)ع( تفاوت روش استدالل امام .3-1-1

با فالسفه متقدم و معاصر شریف رضی؛ تفاوت در نحوه )ع( اساسی میان روش امام یهاتفاوتیکی از 
 شهید مطهری .در این مورد منحصر و خاص خود اوست)ع( الهی است که روش اماماستدالل بر اثبات توحید 

های فالسفه اسالمی هم عصر شریف بر اساس نظر محققان حوزه فلسفه، محور استدالل»: گویدیمدر این مورد 
ئون ش نصیرالدین طوسی، در مباحث مربوط به ذات و صفات ورضی و پس از وی، از قبیل فارابی، بوعلی، خواجه

وجوب »است؛ یعنی همه چیز دیگر از  «وجوب وجود»غیره  بساطت و غنای ذاتی و علم و قدرت از وحدت و ،حق
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ت از این راه به اثبا؛ گرددخود وجوب وجود از یک طریق غیرمستقیم اثبات میشود و استنتاج می «وجود
در ادامه  او. (71 :1111، مطهری) «استتوجیه غیرقابلالوجود، وجود ممکنات سد که بدون فرض واجبرمی

شده کننده ممکنات تکیه نشده است. آنچه بیانالبالغه هرگز بر وجوب وجود به عنوان اصل توجیهدر نهج: گویدیم
کند، یعنی واقعیت محض و وجود صرف بودن ذات حق همان چیزی است که مالك واقعی وجوب وجود را بیان می

ر که در عص مطرح است البالغهنهجمسائلی در  اوالً؛ گیردیمنتیجه  نهایتدر شهید مطهری  (.70 :همان)
سید رضی در میان فالسفه جهان مطرح نبوده است از قبیل اینکه وحدت ذات واجب از نوع وحدت عددی 

و دیگر بسیط الحقیقه  نیست و عدد در مرتبه متأخر از ذات اوست و اینکه او وجود مساوی با وحدت است
 هایحثببا  البالغهنهجبحث در  گاهتکیه ثانیاًبودن او و برخی مسائل دیگر؛  یزچهمهواجب و با  بودن ذات

ف ادعا کنیم که این سخنان از طر توانیممیچگونه با این حال  فلسفی متداول جهان تا امروز متفاوت است،
 (.78 :همان) است شدهاختراعبا مفاهیم فلسفی آن روز  آشنایان

 کندای از مسائل علمی و فلسفی که با زمان سید رضی مطابقت نمیوجود پاره .3-1-2

 البالغهنهجای از مسائل علمی و فلسفی در وجود پاره توان بیان کرد؛می این شبهه که در رد یدیگر دلیل

م ث: »فرمایدامام می مثالًکشف نشده است  حتی تا امروز و کندکه با زمان سید رضی مطابقت نمی است

در مورد خلقت آسمان و زمین و )ع( ی اماماین خطبه اشاره دارد به نظریه «انشاء سبحانه فتق األجراء و شق

از این مسائل، مسئله اثبات خدا یا همان توحید  دیگر یکی(. 110: 1021انفجار کبیر است )حسن االسدی، 
د که ها سلسله مسائلی هستناین»گوید: البالغه میدر مورد مسائل توحیدی در نهج طباطبایی عالمهاست؛ 

از آغاز تدوین فلسفه مجهول و ناشناخته بودند تا اینکه برخی از فالسفه اسالمی در پرتو بیانات مستدل موال 
 (.66 :تابی)طباطبایی،  «ها گردیدندامیرالمؤمنین موفق به حل آن

این مسئله که وحدت حق وحدت »: گویدپیرامون وحدت خداوند می یهمچنین شهید مطهری در کالم    
های بکر و بسیار عالی اسالمی است، در هیچ مکتب فکری دیگر سابقه ندارد خود عددی نیست، از اندیشه

 الخصوص کلمات امام علی ع به عمق اینفالسفه اسالمی تدریجاً بر اثر تدبر در متون اصیل اسالمی علی
از حکمای اسالمی از قبیل  قدمامی وارد کردند در کلمات اندیشه پی بردند و آن را رسماً در فلسفه اسال

ی خود متأخر که این اندیشه را وارد فلسفه حکماشود ی لطیف دیده نمیفارابی و بوعلی اثری از این اندیشه
 .(61 :1111، )مطهری «کردند اصطالح« ی حقیقیهوحدت حقه»کردند نام این نوع وحدت را 

ی ی محیط علمی و فکردر هر زمان افراد ساخته این مسئله که کندیمدر این راستا بیان  شهید مفتح    
دری در تاریخ بشر نوابغ و نوااو معتقد است ؛ را قبول نیستخود هستند درست است؛ اما کلیّت این مطلب 

رت ی آن حضدرباره از این دسته است و بلکه)ع( اند و علیاند که از زمان خود خیلی جلوتر بودهوجود داشته
غه البالای از مسائل علمی در نهجباید گفت او فراوان سال، جلوتر از زندگی خود بوده است؛ چرا که پاره

ید کند، مثالً در زمان سهست که با زمان سید مرتضی )در جواب انتساب الفاظ به زمان او( هم تطبیق نمی
بیعی ی طچرخد و این عقیده را از فلسفهبه دور آن میرضی همه معتقد بودند که زمین آرام است و خورشید 
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یونان بر مبنای هیئت بطلمیوسی پذیرفته بودند و در آن روزگار کسی در شرق و غرب مخالف این فکر نبود؛ 
کند )فسکنت علی حرکتها من غیرتبید بینیم علی )ع(, حرکت زمین را بیان میالبالغه میاما ما در نهج
اند که تا این اواخر برای محققان روشن ( و یا در مورد حکمت الهی سخنانی بیان کرده211/باهلها( )خطبه

 .(21: 1164و )مفتح،  (1/)خطبه «کمال التوحید، نفی الصفات عنه»نشده بود 

أَیُُّ الْجَدِیدَیْنِ : این خطبه شامل عبارت )گویدالبالغه مینهج 222 عالمه جوادی آملی در مورد خطبۀ    

اند سیدهنر)ع( ی امامق این جملهـالبالغه به عم( است که بسیاری از شارحان نهجظَعَنُوا فِیهِ کَانَ عَلَیْهِمْ سَرْمَداً

ز ا البالغهنهجبه  اصطالحات وارد کردن این مضامین و آنچه گذشت بر بنا (.26-28: 1162آملی، )جوادی
 است. ییو محتواعقلی وجاهت  و فاقد اساسیبادعایی  ،سوی شریف رضی

 در مسئله توحید با معتزله و اشاعره)ع( . تفاوت محتوای کالم امام3-1-3

از  هاهیشانداز این  یبرخورود و مسئله با توجه به رواج اندیشه معتزله و اشعری در دوران سید رضی 
با این دو )ع( میان محتوای کالم امام علی ،در همین دوران البالغهنهججمله بحث صفات خداوند به 
در عین اینکه خداوند را با  البالغهنهجامام علی)ع( در تفاوت وجود دارد.  گروه در مورد صفات خداوند

ره ؛ اما اشاعکندیم؛ اما هرگونه صفت مقارن و زائد بر ذات الهی را نفی کندیموصف  کمالیهصفات 
از  و؛ یعنی نیابت صفات اکنندیمصفت را نفی  هرگونهطرفدار صفات زائد بر ذات هستند و معتزله 

الغه در الببعضی بپندارند آنچه در نهجذاتش. شهید مطهری معتقد است این عاملی است که باعث شده 
: 1111 ،)مطهریتحت تأثیر افکار معتزلی بوده است شده و ساخته متأخرتردر عصرهای  این زمینه آمده است

 د استکه محدو شدهینفبلکه آن صفتی  ؛شودینمصفت نفی  البالغهنهجدر  دهدیمدر ادامه پاسخ او  .(61

وَ کَمالُ تَوْحیدِهِ االِخاْلصُ لَهُ وَ کَمالُ »...  :که بفرمایدالبالغه قبل از آنمثال در خطبه اول نهجعنوانبه

کمال توحید خدا، اخالص براى اوست و کمال اخالص، نفى صفات از  ؛االِخْالصِ لَهُ نَفْىُ الصِّفاتِ عَنْهُ

آنکس که برای صفاتش حدی نیست  ؛الَُّذِی لَیْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌُّ مَحْدُودٌ، وَالَ نَعْتٌ مَوْجُودٌ»فرماید: ، می«خداست

در با  ذاتنیت و لذا صفت نامحدود برای ذات نامحدود مستلزم عی« و اوصاف کمالش را توصیف نتوان کرد
بنابراین نگرشی که امام)ع( ؛ (74: 1111 ،اند )مطهریاست نه انکار صفات آن چنانکه معتزله پنداشته صفات

 متفاوت است. و معتزلهبا نگرش اشاعره  اساساًدر تبیین مفهوم توحید دارد  البالغهنهجدر 

  )ع(امام معاصر دوران قبل واصطالحات در متداول نبودن : شبهه فرضیه دوم .3-2

 .گرددیمدر فلسفه اسالمی این فرضیه رد )ع( امامدر ادامه با اثبات مرجع بودن 
 گذار فلسفه اسالمی و اصطالحات آنپایه)ع( امام علی .3-2-1

 ماندهیبرجا البالغهنهجدر )ع( بزرگان و عالمان معاصر، همواره با توجه به سخنانی که از امیرالمؤمنین علی
گوید: اند. شهید مطهری در مورد ورود فلسفه به جهان اسالم میگذار فلسفه الهی دانستهرا پایه)ع( امام علی

گذرد و در حقیقت دوازده قرن است که مسلمین دارای از ورود فلسفه به جهان اسالم حدود دوازده قرن می»



 ...وجود اصطالحات فلسفی تحلیل و نقد شبهة          24

 

(. شهید 1/11: 1161 ،)مطهری« توان تعبیر کنیمنوعی حیات علمی هستند که از آن به حیات فلسفی می
شده و این فلسفه اسالمی در حدود دوازده قرن است که شروع»دارد: مفتح نیز در این خصوص اظهار می

)ع( یحال پرمشقت و درد و رنج امام علسرآغاز باید سنگ بنایی داشته باشد، اگر به زندگی پرافتخار و درعین
تمام شاگردان اسالم و نوابغ مکاتب مهم فلسفی مقایسه شده است با و آنچه از این امام و پیشوای عزیز نقل

( زیرا تحقیق در مورد فلسفه اسالمی 18: 1164)مفتح،  «تنهایی در این فلسفه خواهید یافتکنید او را به
ت کار برده و استدالالهکه کالم برهانی را باست از امت اسالمی  فرد اولین)ع( کند که امام علیثابت می

لسفه الهی مورداستفاده قرار داده است و او اولین کسی است که الفاظ عربی را برای بیان منطقی را در ف
اهلل (. آیت11 )همان،« ها را، مجرد ساختو از معانی مادی و طبیعی آن کار گرفتبهاصد فلسفی ـمق

نسان صیرورة االاند که )چنین تعریف کردهاگر فلسفه الهی را این»گوید: در این مورد مینیز آملی جوادی

خن ان سـ( پس علی یک فیلسوف الهی است؛ زیرا هم درباره مبدأ جهعالما و عقلیا مضاهیا للعالم العیني

(. عالمه طباطبایی نیز در 87: 1160آملی، )جوادی« ورد تشریح قرار داده استـته و هم پایان جهان را مـگف
ان و انگیزترین بیبه خدا سوگند این شگفت: »گویدپیرامون توحید الهی می)ع( مورد بیانات امام علی

ترین جمله و استوارترین سازد؛ زیرا در کوتاهقرار و عقل را مدهوش میترین تعبیر است. دل را بیجالب
 (.66 :تابی )طباطبایی،« ها، یک سلسله از مسائل فلسفی را مطرح ساخته استبرهان

 اصطالحات کنندۀداعبالسالم در جایگاه اامام علی علیه .3-2-2

ت امام شایسته است به شخصی ؛اندمتأخر به آن پرداخته یبا توجه به عمیق بودن این الفاظ که علما و حکما
ی که آیا صدور چنین اصطالحات و معانشود نیز توجه )ع( امام در کالماین الفاظ  کارگیریبهو اعتبار )ع( علی

شناس معاصر به همین خاطر به دو قول از علمای روش است؟)ع( عمیق متناسب با شخصیت امام علی
 کنیم؛اشاره می

شده که به شکل نوشته در قلم جاری شوند شکل مرتبمعانی الفاظ قبل از این»گوید: شائب می احمد    
بر این اساس استعمال الفاظ هماهنگ، در روش هر  .(08: 1108)شایب،  «مغز و ذهن قرار داردها در آن

ن انسان است، سرچشمه ـدر درون ذه هشده کرتبـده قبل از هر چیزی از معانی مـا نویسنسخنران ی
 «هر کسی خود آن فرد استروش »گوید: در عبارت مشهورش می« بوفون»شناس معروف گیرد. روشمی

هایی که در شخصیت او مؤثر است بر این اساس سبک و روش هر خطیبی از تمام چیز .(11: 1011)فضل، 
 پذیرد.از زمانی کودکی تا زمان خطابت و یا کتابت کالم او تأثیر میو 

شده و به سطح تعقل در بیان معنای مقصود پس بر اساس قول اول؛ این الفاظی که از فکر امام جاری    
ردن آید با نگاه ککند؛ اما آنچه از قول دوم به دست میرسیده امر بدیهی است که هر محققی آن را تأیید می

 ردای در موباره امام خطبهشود. دراینبه زندگی امام و جمیع عوامل مؤثر در شخصیت ایشان فهمیده می

اَنَا وَضَعْتُ فِى الصِّغَرِ بِکَالکِلِ الْعَرَبِ، وَ کَسَرْتُ نَواجِمَ قُرُونِ رَبیعَةَ وَ »تأثیرپذیری از دوران کودکی دارد؛ 

نْ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِالْقَرابَةِ الْقَریبَةِ، وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصیصَةِ. وَضَعَنى مُضَرَ. وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعى مِ
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پس آیا ممکن است به روش هر فردی با یک دید نگاه کنیم بدون اینکه تفاوتی  .(112/)خطبه «...فى حَجْرِهِ

بین یک ذره کوچک و بین یک کوه بزرگ و فرقی بین و دیگری قائل نباشیم، همچنان که فرقی  بین او
ی نبوت با عرب صحراگردی که در پی چهار پایان بوده و در یافتهصحابی عالم و محیط بر علوم و پرورش

به با توجه به زندگی و محیطی که ابراین بن؛ (141: 1011خانی، یافته قائل نباشیم )حاجیاین محیط پرورش
اتم از پیامبر خ)ع( امام یرپذیریتأث و میزان قرابت و گرفتهشکلدر آن  کودکیاز )ع( شخصیت امام علی

 .رسدینمبعید به نظر  حضرت هرگز از آنچنین معانی و اصطالحات پرباری  صدور ،)ص(
 از بیان این اصطالحات)ع( هدف امام .3-2-3

اند که عالمه طباطبایی در این داشتهها هدفی آن کارگیریبهدر استفاده از این الفاظ و )ع( بدون شک امام
فی ی الهی کلمات منطقی و فلسنخستین کسی که در میان امت اسالمی پیرامون فلسفه» :گویدمورد می

بوده که همه مدیون )ع( همراه با برهان ایراد کرده و رایج کردن برهان و استدالل در مسائل الهی امام علی
رح مسائل گوناگون فلسفی اطالعات دارند و به تحول افکار توجه اویند. کسانی که در تاریخ فلسفه و ط

ترین مباحث الهی جا داده و یقین دارند که کسی را در مشکل)ع( گونه مباحث فلسفی کالمی امامدارند، این
ع( )جلوتر از او این مباحث را مطرح نکرده و احدی قبل از او به برهان و استدالل توسل نجسته است. علی

 یکاربرده و دایرههای عربی را در جهت بیان مباحث و اصطالحات حکمی بهفردی است که واژه نخستین

( بیان بدارد، مگر آنکه یک نوع تجربه به عمل آید؛ کما هو حقهتر از آن است که حقایق را بتوان )الفاظ تنگ

 حَمَتْهَا قَدُ الْأَزَلِیَّةَ وَ جَنَّبَتْهَا لَوْلَا التَّکْمِلَةَ مَنَعَتْهَا مُنْذُ الْقِدْمَةَ وَ :است کاربردهبه)ع( امام علی آنچهمانند 

درست است ولی باید توجه داشت که هدف حضرت از آوردن مبحث  (. این نظر در جایگاه خود116/)خطبه
ان اثبات کار برد، بلکه هدف ایشفلسفی این نبوده که الفاظ عربی را در جهت مباحث و اصطالحات فلسفی به

ه ساختن خداوند از زمان و مکان و چگونگی و غیره بوده، حال حضرت این الفاظ و ت اقدس الهی و منزّذا
ای بیان فرموده که هر کس بنا به برداشت و تخصص خویش آن را تفسیر کرده است؛ گونهمباحث را به

ه توان پی برد ککار رفته است میهای که این سه اصطالح در آن بچراکه با نگاهی گذرا به شش خطبه
وصف آفرینش، شگفتی شامل مباحث؛ خداشناسی و  161 گی پیرامون مسئله توحید هستند، خطبههم

؛ 118ی شامل مباحث؛ شناخت صفات خدا، عظمت امامان دین و قرآن، خطبه 182 آفرینش، خطبه
 زیهسبحان، تن؛ شناساندن صحیح خدای 116 های خداشناسی و...، خطبهن، راهخداشناسی، ویژگی پیامبرا

ضرورت پندپذیری، ؛ خداشناسی، 18 ها، خطبهروردگار و معاد و آفرینش دوباره پدیدهالهی، شناخت قدرت پ
های ؛ ستایش پروردگار، راه112 ..، خطبه.؛ خداشناسی، صفات خدا در قرآن،11 وصف بهشت، خطبه

 .البالغه، دشتی(است )ترجمه نهج ... خداشناسی و
 الفاظ متناسب با پاسخ کارگیریبه به پرسش مخاطب و)ع( عنایت امام .3-2-4

نتقال کند، محتوای سخن خود را به قصد انویسد و یا سخنرانی میبدیهی است هر نویسنده یا خطیبی که می
کند. بر این اساس بر او الزم است که لغات و الفاظی را بکار بگیرد تا با آن بتواند هدف به مخاطب ذکر می
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را به مخاطب برساند. لذا در روش خطابه امیرالمؤمنین )ع(، اصل مخاطب شناسی و مقتضای و فکر خود 
آوریم. در برای این موضوع شاهد مثالی می .حال مخاطب سخن راندن، مطمح نظر آن حضرت بوده است

و تروایتی آمده است که در زمان خالفت ابوبکر، روزی یکی از دانشمندان یهودی نزد وی آمد و پرسید: 
ایم که جانشینان پیامبران، از تمام ما در تورات خوانده .خلیفه پیامبر این امت هستی؟ ابوبکر گفت: آری

پیروان او داناتر هستند، ممکن است شما بفرمائید که خداوند در آسمان است یا در زمین؟ ابوبکر گفت: خدا 
است و خداوند در یکجا هست و در یهودی گفت: بنابراین، زمین از خدا خالی  .در آسمان است بر عرش

مرد یهودی با  .دین است دور شو، وگرنه ترا خواهم کشتیکجا نیست ابوبکر گفت: این سخن افراد بی
کرد از پیش ابوبکر بازگشت. بین راه با حضرت که اسالم را مسخره میشگفتی از جای برخاست و درحالی

میدم که تو از ابوبکر چه پرسیدی و او به تو چه پاسخی به او فرمود: من فه)ع( برخورد کرد، امام)ع( علی

إنُّا نقول: إنُّ اهلل عزُّ وجلُّ أیّن األین. فال أین له، وجلُّ عن أن یحویه مکان، »داد، سپس امام در پاسخ فرمودند: 

خبرك مء منها من تدبیره، وإنُّي وهو في کلُّ مکان بغیر مماسّة وال مجاورة، یحیط علماً بما فیها، وال یخلو شي

بما جاء في کتاب من کتبکم یُصدّق ما ذکرتُه لك. فإن عرفته أتؤمن؟ قال: نعم. قال )ع(: ألستم تجدون في 

کان ذات یو  جالساً إذ جاءه ملك من المشرق. فقال له موسى )ع(: من )ع( بعض کتبکم أنُّ موسى بن عمران

. فقال له من أین جئت فقال: من عند اهلل عزُّ أین أقبلت. قال: من عند اهلل عزُّ وجلُّ، ثم جاءه ملك من المغرب

وجلُّ، ثم جاءه ملك. فقال له: جئتك من السماء السابعة من عند اللُّه عزُّ وجلُّ، وجاءه ملك آخر. فقال له: قد 

جئتك من األرض السفلى السابعة من عند اللُّه عزُّ وجلُّ، فقال موسى )ع(: سبحان من ال یخلو منه مکان، وال 

ان أقرب من مکان. فقـال الیهـودی: أشهد أنُّ هذا هو الحقُّ، وأنُّك أحقُّ بمقا  نبیّك ممّن یکون له إلى مک

داشته  تواند مکانوجود آورده و بنابراین نمیه ولی بدان که ما معتقدیم که خداوند مکان را ب .استولى علیه

همه جا هست بدون اینکه با باشد و برتر از آن است که مکانی او را در خود جا دهد، ولی با این وصف، خدا 
از  یکاحاطه دارد و هیچ هامکانچیزی تماس پیدا کند، یا در کنار چیزی واقع شود، از نظر علمی، به تمام 

درستی آنچه گفتم های خودتان مطلبی را نقل کنم که بهاگر از کتاب .موجودات از تدبیر او خالی نیست
های مذهبی در یکی از کتاب فرمود:)ع( سپس امام.« شوی؟ یهودی گفت: آریگواهی دهد، مسلمان می

سی ای از طرف مشرق آمد، موشما این مطلب نیست که: موسی بن عمران روزی نشسته بود که ناگاه فرشته
فرشته دیگری از غرب آمد، موسی پرسید تو از کجا  .از او پرسید: از کجا آمدی؟ فرشته گفت: از پیش خدا

فرشته دیگری آمد، موسی پرسید: تو از کجا آمدی؟ پاسخ داد: از زمین هفتم و  .آمدی؟ گفت: از پیش خدا
موسی با دیدن این منظره با شگفتی گفت: پاك و منزّه است آن خدائی که هیچ جا از او خالی  .از پیش خدا

گواهی  :پس از نقل این داستان، دانشمند یهودی گفت .تر از جای دیگر نیستنیست و بجایی نزدیک
؛ 141: 1011)مفید،  «دهم که آنچه گفتی کامالً صحیح است و تو به جانشینی پیامبرت سزاوارتریمی

 الغهالبنهجاز اصطالحات خاصی در )ع( با توجه به مباحثی که ذکر گردید اگر امام (.81-8/81: 1011تستری، 
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ع( )این عوامل آگاهی امامیکی از  او بوده است ورعایت حال  به دلیل شناخت مخاطب و استفاده کرده است
انتقال  یدرستبهتا به این وسیله مفاهیم مورد نظر خود را  به شناخت قبلی مخاطب از مسئله مورد نظر است

 دهد.

 از یونان به جامعه اسالمیزمان ورود این اصطالحات : شبهه سوم ۀرضیف .3-3

 گرددیرمبزمان ورود اصطالحات فلسفی از یونان به جامعه اسالمی به دوران عباسیان  دیگویماین فرضیه 
در زیر  عدل الهی مطرح بوده است. خدا و تیرؤزیرا در آن دوران علوم فلسفی و مفردات کالم و مباحث 

از استعمال  ییهانمونهسپس به  گرددیمذکر  ابتدا پیشینه مباحث عقلی و فلسفی در عراق پیش از اسالم
 .شودیممقدس اشاره  یهاکتاباین اصطالحات در کالم پیامبر و 

 رواج مباحث عقلی فلسفی در عراق قبل از اسالم .3-3-1

البالغه که عصر خلفای عباسی را، زمان ورود فلسفه و منطق یونانی به حوزه اسالم تشکیک کنندگان نهج
اه به خطا رسابقه بدانند، ها را در آشنایی با اصطالحات علمی و منطقی بیاند مسلماناند و خواستهدانسته

یک از مناطق سرزمین اسالمی در آن زمان ؛ زیرا پیشینه فرهنگی مسلمانان ساکن در عراق، با هیچاندرفته
(. احمد امین مصری، پیرامون سابقه درخشانِ علمی ساکنانِ 14-21 :1112مقایسه نبود )نادم، قابل

مسیحیان سریانی و نسطوری، به نشر فلسفه یونان و مذهب فلسفی افالطون و  نویسد:النهرین )عراق( مینبی
گرایان (. آنان رؤسای کلیساها را از میان فالسفه و عقل272-1/274 :1117 امین،ترویج زبان سریانی پرداختند )

ی کمک های عقلی و برهانی فلسفها از بحثع آنبایست برای اقناپرستان، میگزیدند؛ زیرا در مخالفت با بتبرمی
فلسفه ارسطو و افالطون با مسیحیت آمیخته شد تا جایی که در ابتدای قرن سوم  گرفتند. به همین سبب،می

م( و در نصیبین  274ای در انطاکیه )ترین مدرسه مسیحیان در اسکندریه بود. سپس مدرسهمیالدی، مهم
این  .(26: 1178االسالم، وختند )امین، فجرآمزبان سریانی و یونانی می م( تأسیس شد که در آن، 217)

سخن، ناظر به وضعیتِ فرهنگی مردمِ عراق، قبل از اسالم است. او در جای دیگری به موقعیت فرهنگی 
های حیره از گوید: عربترین شهرهای عراق از نظر فرهنگی بود، میشهر حیره که قبل از کوفه از مهم

ها متأثر بودند و در عهد پادشاهی هرمز اول )پادشاه ایرانی(، حیره از مستعمرات یونان و فرهنگ آنعلوم 
داده بود که بیش از ایرانیان به علوم و فنون یونانی تسلط ها در خود جایایران بود و اسرای فراوانی از یونانی

 (.11 همان،) شدها استفاده میداشتند و در شئون مختلف اداره حیره، از آن
ها رونق هایی که علوم یونانی در آنترین مکانمحققان تاریخ فلسفه اسالمی، نظر بر آن دارند که از مهم    

شاپور که پیدا کرد، مناطقی بود که به زبان سریانی و فارسی آگاه بودند؛ مانند رها، نصیین، مداین و جندی
ای هد. در نتیجه ورود فلسفه یونان در حوزه سرزمینگیری کوفه بودناز شهرهای مهم عراق، قبل از شکل

گونه که شبهه افکتان بنابراین، آن؛ (16 :1161کربن، گردد )ای دور برمیهم در عراق، به گذشتهاسالمی، آن
اند، مبدأ و منشأ رواج مباحث عقلی در عراق و در میان مسلمانان، از فلسفه یونان و عصر پنداشته البالغهنهج

ها پیش از اسالم در عراق سابقه داشته است. در حقیقت، ظهور اسالم ن نبوده، بلکه این مباحث سالعباسیا
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تیجه ها با خردورزی و تفکر، به این نها به فراگیری علوم عقلی و فلسفی شد. مسلمانموجب اشتیاق مسلمان
نقلیِ  هاینمودنِ آن با استداللهای عقلی و همراه توان با استفاده از این مباحث و استداللرسیدند که می

قرآن و گفتار پیامبر )ص(، با مخالفان به مقابله برخاست. همین امر، زمینه را برای طرح مباحث عقلی در 
داشت که برای نیل به تحقق انقالبی فرهنگی ازپیش فراهم نمود و آن حضرت را واعصر امام علی )ع(، بیش

ه آن مردم، از علوم و اصطالحاتی استفاده کند که با آن آشنایی در آن سامان و تفهیم معارف اسالمی ب
 (.101-141 :1112 ای داشتند )نادم،دیرینه

 ع()اماموجود این اصطالحات قبل از  .3-3-2

با بررسی روایت وارده از نبی مکرم اسالم )ص(، کاربرد این مصطلحات را در کالم آن حضرت نیز مشاهده 
روزی یهودیی به نام نعثل خدمت رسول  که کندکه مجاهد از ابن عباس نقل میکنیم. از جمله روایتی می

مسائلی در ذهنم جوالن دارند و دیر زمانی است که اندیشه و روح مرا  اکرم )ص( شرفیاب شد و گفت:
هایم جواب دهی، به دست تو مسلمان گویی و به پرسشها پاسخاند؛ اگر به آنمضطرب و پریشان ساخته

 آن حضرت فرمودند: ای أبا عماره سؤال کن. گفت: خدایت را برای من توصیف کن. .سالم بپذیرمشوم و ا

إن الخالق ال یوصف اال بما وصف به نفسه؛ و کیف یوصف الخالق الذی تعجز »رسول خدا )ص( فرمودند: 

عمّا یصفه الواصفون. األوصاف أن تدرکه و األوها  أن تناله و الخطرات أن تحدّه و االبصار األحاطة به؟ جلُّ 

تاء في قربه و قریب في تأیه. کیف الکیف، فال یقال له: کیف؟ و أینَ األن، فال یقال له: أین هو؟ منقطع الکیفیة 

توصیف کرد، توان خداوند را نمی .(1/211 تا:بی حنفی، قندوزی؛ 16/211 :تایبمجلسی، ) «فیه و األینونة...

ده او تواند بازگوکننتوان توصیف خالقی نمود که اوصاف، نمیچگونه میمگر به آنچه خود را وصف کرده. 
یرد؟ تواند او را در برگها نمیتواند بر او حدّی مشخص نماید و دیدهآید، فکرها نمیای نمی، به هیچ اندیشهباشد

ی بر او حال دور و دور در نزدیکی است. چسان کنندگان آید. در نزدیکیبزرگوارتر است از اینکه به توصیف
و که بر اتوان قرارداد، درحالیکه بر او احوال گفته نشده؟ و چسان جایی بر او میتوان گفت، درحالیمی

 ... .جایگاهی گفته نشده است؟ چسانی و جایگاه از او منقطع است
 اهللرسولیک یهودى به نام سبخت خدمت رسول خدا )ص( آمد و گفت: یا در روایت دیگر آمده است که 

برگردم،  گرنهوآمدم نزد شما تا از پروردگارت پرسش کنم، اگر شما لطف فرمائید به من پاسخ گوئید از آنچه بپرسم 

ءٍ مِنَ الْمَکَانِ الْمَحْدُودِ، قَالَ: أَیْنَ رَبُّكَ؟ قَالَ: هُوَ فِي کُلِّ مَکَانٍ، وَ لَیْسَ فِي شَيْ گفت: فرمود: بپرس هر چه خواهى،

جا ؟ عرض کرد: پروردگارت ک، وَ اللَّهُ لَا یُوصَفُ بِخَلْقِهِوَ الْکَیْفُ مَخْلُوقٌ بِالْکَیْفِ رَبِّي أَصِفُ ؟ قَالَ: وَ کَیْفَهُوَ وَ کَیْفَ

است؟ فرمود: او در همه جا است و در هیچ جا محدود نیست، گفت: او چگونه است؟ فرمود: چطور پروردگار خود 
 ... اینکه اصل کیفیت و چگونگى مخلوق او است و خدا متصف به خلقت خود نگردد،را به کیفیت وصف کنم با 

 .(218-1/216 :1014 )کلینی،
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أبد  یا اهلل ثابت اليمزامیر فرآوان آمده است؛ الهمچنین این قضایای فلسفی در تورات و انجیل و سفر    

قدوس قدوس الرب  .(623العبرانین،  )کتاب مقدس، الرساله الي اآلبدین و صولجان حکمك عادل مستقیم...

اإلله القدیر علي کل شيء الذی کان و الکائن سیأتي و کلُّما قدّمت هذه الکائنات التمجید و اإلجالل و الحمد 

تبارك  .(633.. )انجیل، العرش في السماء، .للجالس علي العرض الحي أبد اآلبدین، ألنك خلقت األشیاء کلها

حسن االسدی، ، 1171)کتاب مقدس، سفرالمزامیر،  األزل و لألبد آمین ثم آمین إله اسرائیل منذ _التعالي

1021 :118-116). 
 صدر اسالم در کالم عرب و اصطالحات آن ازضرورت آگاهی کامل مشککین  .3-3-3

ب مثل آن در کالم عر آنچهالبالغه بر ادعای اشتمال نهجاهمیت است اینکه  حائزکه در این میان  یانکته
نیاز به احاطه کامل بر اصطالحات  ،پیامبر نیست عصرهمو مصطلحات رایج در صدر اسالم و کالم صحابه 

. تنیسکافی از سوی مشککان قاطع بر مبنای حدس و گمان در این مورد  گیرینتیجهآن عصر دارد و 
و اسلوب افراد در کتابت و نوشتن  هاروش الزم نیست که که داردیمن امرحوم کاشف الغطا در این باره بی

ایجاد  در ابتدا برای شعراکه نویسندگان و یا  طورهمانیکسان باشد، در یک عصر عبارات تا زمان فوتشان 
یرند سپس با گی معمول دیگر نویسندگان و شعرا است را بکار میشعر و نثر و نوشتن کتاب و نامه که شیوه

دهند و از روش اولی در استعمال جارب در این زمینه این روش را تغییر میگذر زمان و به دست آوردن ت
توان تغییر امیال و ذوق انسان به سببی از اسباب کنند و علت آن را میشعر و نثر و کتابت و نامه دوری می

گر از یهای دآید و یا چیزگسترش علوم پدید می یواسطهبهآوردن طرقی است که  دست بهباشد و یا برای 
در این عصر یکی پیدا شود که در روش منفرد باشد و اسلوب اختصاصی به او در کالم  بساچهاین قبیل. 

پس بر این اساس شایسته نیست  .(217-216 تا:بی یک نفر دیگر در همان عصر پیدا نشود )کاشف الغطاء،
 یهاحاطآن امری است که احتیاج به استقراء تام و  ... . وکه حکم کنند فالن کالم مال فالن عصر نبوده

 .(جاهمان) کامل پیرامون شناخت احوال و تفاوت مراتب کامل رجال آن عصر دارد
در قرآن آمده ه کو لغات دیگر غیرعربی « قسطاس» یرنظاتی به کلم شبهه کنندگان چرانکته دیگر آنکه     

از  که« خاص و عام و محکم و متشابه و مجمل و مبین»است اعتراض نکردند و همچنین به الفاظی مثل 
اند تشکیک وارد نکردند. پس امام اصطالحات خاص مربوط به علم اصول است و در قرن سوم وضع شده

 ؟ردندکاین معانی را بیان کنند با کدامین لفظ از آن باید تعبیر می خواستندمیهرگاه  السالمعلیهعلی 
 اند؛ چرا کهنتاخته خلدونبه ابن  البالغهنهجعجیب این است که این منکران (. 217 :1011خانی، )حاجی

)روسو و منتسکو( آن را بشناسند سخن گفته است. در مورد علوم  کهیناوی در مورد علوم اجتماعی قبل از 
 به باب شهر کهیدرحالگویند این یک هجوم ناگهانی و گمان باطن و نفهمی شعور است. و معارف او می

و یا  «أین و کیف الکیف»گوید: گوید: اهلل أین األین پس نمیتازند که چرا میو می گیرندمیعلم ایراد 
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آله است و به این خاطر است که امام در  علیه و اهللصلیترین مردم بعد از پیامبر و او آگاه« ...کیف و أن»

 .(71: 1172)مغنیه،  شناسندنمییونانی آن را که یونانی و غیر اندکردهمورد اشیائی صحبت 
 

 گیرینتیجه. 4
 دست یرزبه نتایج  البالغهحکمی در نهج -این مقاله با هدف تحلیل و نقد شبهه وجود اصطالحات فلسفی 

 :یافت
 :سه فرضیه وجود دارد البالغهنهجحکمی در  -در شبهه وجود اصطالحات فلسفی    
 که اصطالحات فلسفی توسط سید رضی کندیمبیان  است که فرضیه اول مربوط به سید رضی الف.    

، سه اصطالح األین اصطالحات )مخصوصاًدر این رابطه با توجه به کاربرد این . شده است البالغهنهجوارد 
فه متقدم در این رابطه با فالس)ع( در مسئله توحید الهی مشخص گردید بین استدالل امام الکیفیه، األزلیه(

 یهاحثببا  البالغهنهجفلسفی  یهابحث گاههیتکو معاصر شریف رضی تفاوت اساسی وجود دارد و حتی 
 وجود دارد هالبالغنهجعالوه بر مسئله فلسفی الهی یک سری مسائل علمی در  .است متفاوتفلسفی جهان 

  .که خالف دیدگاه رایج عصر سید رضی است
ع( )حاکی از این است که اصطالحات فلسفی در جامعه زمان امام و)ع( فرضیه دوم مربوط به امام علی. ب    

عقیده بزرگان و عالمان آغاز فلسفه اسالمی همراه با ظهور  بنا برباید اذعان نمود  ؛ کهمتداول نبوده است
که  ؛ زیرا او اولین کسی استدانندیمفلسفه اسالمی  گذارانیبن و آغازگررا )ع( اسالم بوده است و امام علی

به فراخور  که از کالم برهانی و استدالالت عقلی در جهت اثبات فلسفه الهی بهره برده است و طبیعی است
 .بهره بگیرد آنهادر جهت اثبات اصل توحید الهی از  ،و آشنایی آنها با این اصطالحات مخاطب

زمان ورود اصطالحات فلسفی از یونان به جامعه اسالمی به دوران  شبهه این است که فرضیه سوم ج.    
 عدل الهی مطرح خدا ویت ؤزیرا در آن دوران علوم فلسفی و مفردات کالم و مباحث ر ؛گرددیبرمعباسیان 

نیست  دوران عباسیان بهسابقه رواج مباحث عقلی و فلسفی در عراق منحصر  پاسخ این است که بوده است.
و در حقیقت عامل رواج مباحث فلسفی در عراق اشتیاق  گرددیبرمبلکه به دوران عراق قبل از اسالم 
در عصر خود برای تفهیم معارف )ع( یعلبه همین دلیل امام  ؛بود مسلمانان به مباحث عقلی و فلسفی
 همچنین اصطالحات شتند.اد ییآشناتی استفاده کرد که مردم با آن ااسالمی به مردم از علوم و اصطالح

 مقدس پیامبران وجود داشته است. یهاکتابص( و ) امبریپفلسفی در سخنان 
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