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چکیده
عالمه بوابفتح رابک ی (م  ۴۴۴ق) بز نهمم آوربن علام عقلی و نقلی در قان پنجم
هجای ،و دبربی تأفیتمت فابوبنی در بین دو شههم مفافحی بسههو و بز بین دبنشهم،
در علم رالم فابوبن بسهحتمد راد بسو بیشمن شمگاد وزرگمنی چان شیخ متید و
سهید ماتضهی و شهیخ طاسهی بسو و و نقش و رمرراد عقل در مبمحث رالمی
بهحممم ویژ بی دبرد هاچند بسههحد همی رالمی وی شههممل عقلی محض ،نقلی
محض و تلتیقی بسهو ف ن سه م وابهین عقلی ویشحا واد و در مبمحث عقلی -
نقلی و وابهین عقلی تاک ویژ بی دبرد بیشههمن بز تت ا عقلی وابی تأویل و تاکی
آیمت و روبیمت بعحقمدی و ا فابوبن واد بسههو وم بین حم  ،در مسههم ل رالمی -و
ویژ مسهم لی ر صهبه نقلی آن هم غمفب بسهو -بز بدف نقلی نیز و ا شمیمن واد
بسو
واژههای کلیدی :عالم رابک ی ،روش شهههنمسهههی رالمی ،روش عقلی ،روش
نقلی ،تأویل

ههه هههی علم خالم ،موطهههاههه امرم هههرد  کایرنرم :

 .1دانش آموخته طهههها مرک متخص
.smmosavi124@gmail.com
ههه هههی علم خالم ،موطهههاههه امرم هههرد  ،کایرنرم :
 .2دانش آموخت طهههها مرک متخص
.Sedayepayedoost12@yahoo.com

 .1زندگی نامه و شخصیت علمی

ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان کراجکی (م  ۴۴۴ق) از متکلمان و فقهای
بزرگ شدعه در قرن پنجم و دانشمن ی ذوفنون است ک در بسعاری از علوم همچون:
فق  ،اصددو  ،ح یث ،لغت ،نجوم ،طب و کالم ،صدداحب نظر و دارای تألعف بوده اسددت.
درباره زمان و مکان والدت او سددینی گفت نشد ه ،و فقط از سددفرهای زیاد و سددکونت
وی در شدهر رمل یاد شد ه اسدت (کراجکی .)۹۴ ،7241 ،تاریخ وفات او را سا 224ق
نوشددت ان  .بر این اسددا  ،محتمل اسددت ک او در نعم دوم قرن چهارم هجری متول
شد ه باشد  .این عالم بزرگ برای تحصعل ب سرزمعنهای بسعاری سفر کرد ،از عالمان
َراجک را روسددتایی واقع
زیادی علم آموخت و آثار مته دی تألعف کرد .مح ث قمی ک ُ
در دروازه واسدط (در مرکز شدرقی عراق ،سدر راه بغ اد دددد بصدره) دانست است (قمی،
.)704 :9 ،7941
در مورد اینک چرا او را قاضدی خطاب کردهان خبر دقعقی در دسدت نعست ،زیرا
تاکنون هعچ شدهری شدناخت نشد ه ک منصدب قضاوت یا حکومت آن بر عه ه عالم
کراجکی بوده باش .
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ایشدان محضدر علمای بزرگی همچون شدعخ مفع  ،سدع مرتضدی ،شدعخ طوسی،
ابویهلی حمزة بن عب الهزیز مهروف ب سالر ،و محم بن احم بن شاذان قمی را درک
کرد (منتجب ال ین رازی700 :7 ،7911 ،؛ کراجکی )77 :7247 ،و شددیصددعتهایی
مانن  :ابوجهفر محم بن علی بن محسددن حلبی ،شددعخ عب الهزیز بن براج ،شددم
االسددالم حسددن بن حسددعن بن بابوی قمی ،ش دعخ عب الرحمن بن احم بن حس دعن
خزاعی مهروف ب مفع نعشدابور  ،ابومحم ریحان بن عب لال حبشدی ،سع ابوالفضل،
ظفر بن داعی بن مه علو  ،عب الهزیز بن ابی کامل قاضدی و فقع ابوعب لال حسعن
بن هبة لال طرابلسددی ،از محضددر ایشددان کسددب علم و دانش کردن (کراجکی:7247 ،
.)74
علمای شددعه و سددنی در خصددو جایگاه علمی ،وثاقت و احاط ایشددان ب علوم
میتلف ،سددین گفت ان  .شددهع او  ،از وی با عنوان «عالم » تهبعر میکن  ،در حالی
ک از عالم حلی با وصددف «فاضددل» یاد کرده اسددت (قمی ،بیتا .)701 :9 ،منتجب
ال ین رازی (م  515ق) با عنوان «الشدعخ الهالم الثقة و فقع األصحاب» (منتجب ال ین

بزرگان اهل سددنت نعز عالم کراجکی را با عناوین و القابی چون :شددعخ الشددعهة،
رأ الشدعهةِ ،من فحو الرافضة ،صاحب التصانعف ،لغوی ،نحوی ،طبعب ،منجم ،متقن
و متکلم توصددعف کردهاند (ذهبی491 :90 ،7279 ،؛ همو ،بیتا442 -445 :4 ،؛ یافهی،
52 :9 ،7271؛ عسددقالنی .)900 :5 ،7940 ،این عالم بزرگ در شددهر صددور در کشددور
لبنان ،در ماه ربعع الثانی سا  224هجر دی ه از دنعا فرو بست.
 .2آثار علمی و روش تألیفی و تدوینی کتب کالمی

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

برای عالم کراجکی آثار زیادی در علوم میتلف همچون فق  ،اصددو  ،طب ،نجوم،
انساب ،فلسف و نقل ش ه ،ک بسعاری از این آثار اکنون در دستر نعست .در مجموع
ح ود  702کتاب و رسدال ب ایشدان منسدوب است (ر.ک :طباطبایی7271 ،ق-911 ،
 .)202از آثار ایشدان ،االسدتبصار (االستنصار) في النص علي األئمة االطهار ،التهجب
من أغالط الهامة في مسددألة اإلمامة ،الرسددالة الهلویة في فضددل أمعر المؤمنعن علی
سدائر البریة ،القو المبعن عن وجوب مسح الرجلعن ،دلعل النص بیبر الغ یر علی امامة
امعر المؤمنعن (علع السددالم) ،کنزالفوائ و کتاب مه ن الجواهر و ریاضددة الیواطر در
کتدابیان مجازی م رسددد فقاهت وجود دارد .همچنعن کتاب کنز الفوائ و کتاب
التهجب و تر جم ایندو کتاب با عنوان «گنجعن مهارف شدعه امامع » و نعز «الرسدالة
الهلویة» در نرم افزار جامع االحادیث نور موجود است.
آثار علمی کراجکی ب دو دسددت کالمی و غعر کالمی (شددامل آثار روایی ،فقهی،
فلسفی ،نجومی ،آداب و اخالق ،انساب ،ریاضعات و )...قابل تقسعم است:

دراندیشهی /
ابوالفتح کراجک
ی کالمی
حوزهشناس
ارزیابی الهیات سلبی درروش
شناسیعالمه
کاشقمنی
ماتضی
سلیممنی
ابنسید
ماسای – میثم
هستی
یهودی /
میمون
صفات الهی
عشای –
بسممعیلی –
دبوری

رازی ،)700 :7 ،7911 ،و شددعخ حر عاملی (م 7702ق) با عنوان «عالم فاضددل متکلم
ثقد محد ث جلعدل القد ر» (عاملی ،بیتا ،)411 :4 ،مامقانی (م 7957ق) با عنوان
«الش دعخ الثقة الجلعل الکراجکی» (مامقانی ،بیتا )494 :44 ،و مؤلف اععان الشددعهة (م
7917ق) با عنوان «من أجلة الهلماء والفقهاء والمتکلمعن ،رأ الشدددعهة ،صددداحب
التصددانعف الجلعلة کان نحویا ،لغویا ،عالما بالنجوم ،طبعبا ،متکلما ،فقعها ،مح ثا ،أسددن
عند جمعع أربداب االجدازات» (أمعن ،بیتا 200 :4 ،و  )207از عالم کراجکی یاد
کرده ان  ،و عالم مجلسددی (م 7770ق) او را از عالمان و متکلمان بزرگی میدان ک
جمعع ارباب اجازات ب او مستن میشون (مجلسی.)95 :7 ،7209 ،
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 .2-1آثار غیر کالمی
 .4-7-7االختعار من األخبار
 .4-7-4التلقعن ألوالد المؤمنعن
 .4-7-9الصالة (روضة الهاب ین و نزهة الزاه ین)
 .4-7-2القو المبعن عن وجوب مسح الرجلعن
 .4-7-5المنهاج الی مهرفة مناسک الحاج
 .4-7-1کتاب في الحسدداب الهن ی و أبواب و عمل الجذور و المکهبات المفتوحة و
الصم
 .4-7-1میتصر طبقات الوراث
 .4-7-1مسألة علی مبطلي النظر و حجج الهقل
 .4-7-4مسألة علی نفاة الحقائق :رد ادعای سوفسطائعان است.
 .4-7-70مه ن الجواهر و ریاضددة الیواطر :در ده باب تنظعم شدد ه و در هر باب
احادیثِ ،حکَم و مواعظ ب صورت ع دی مطرح ش ه است.
 .4-7-77نظم ال رر في مبنی الکواکب و الصدور :اسدامی سدتارگان بر اسا
معان اعراب و ستاره شناسان مرسوم است.

آنچ

 .4-7-74نقض رسددالة فردان المروزي في الجزء :در مورد مسددأل فلسددفی جزء
الیتجزی است.
 .4-7-79االستطراف فعما ورد في الفق من االنصاف
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 .4-7-72البسدتان في الفق (یا :المشجر) :چون مباحث کتاب ب صورت درختواره
مطرح ش ه« ،المشجر» نام گرفت است.
 .4-7-75المقنع للحج و الزائر
 .4-7-71مزیل اللب

و مکمل االن

 .4-7-71ایضدداح السددبعل الی علم اوقات اللعل :در این کتاب منز ها بعسددت و
هشدت گان با کوکبهایشدان بعان شد ه و از موقهعت و نسبت هر یک با دیگر بحث
ش ه است.
 .4-7-71الجلع  :ب صورت کشکو نوشت ش ه است.

 .4-7-74األنع  :در فنون میتلف نگاشت ش ه ولی ناتمام مان ه است.

 .2-2آثار کالمی

 .2-2-1آثار مربوط به مسائل کالمی غیر از امامت:

 .4-4-7-7االبانة عن المماثلة في االسددت ال إلثبات النبوة و االمامة :در این کتاب
تساوی طریق اثبات امامت خاص و نبوت خاص  ،ب اثبات رسع ه است.
 .4-4-7-4االسددت ال علی أن لال تهالی لع
نقلی برای اثبات این مسأل بهره گرفت اند.

بجسددم :ایشددان ،از روش عقلی –

 .4-4-7-9الکالم في اآلجا و األرزاق :ایشددان با توج ب آیات و روایات ب تبععن
عقلی این دو مسأل پرداخت اند.
 .4-4-7-2الکالم في أن لال تهالی ال یجوز أن یکون ل مکان :این مسددأل تبععن
عقلی ش ه و آیاتی ک موهم مکاندار بودن خ اون سبحان است ،تأویل ش ه است.

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

 .4-4-7-5المسألة القعسرانعة :در مورد ازدواج پعامبر اکرم با عایش و حفص
است.
 .4-4-7-1المق مات في صددناعة الکالم :ایشددان مباحثی ک ب عنوان مق م برای
ورود ب علم کالم نعاز اسددت را تبععن کرده و بسددعاری از مصددطلحات مورد نعاز در
مباحث کالمی را تهریف کردهاند.
 .4-4-7-1ب اء :ایشددان رسددال هایی در این مسددأل دارن ک کالم شددعه پعرامون
ب اء با ادل عقلی و نقلی اثبات ش ه و شبهات میالفعن پاسخ داده ش ه است.
 .4-4-7-1بعان عن جمل اعتقاد أهل اإلیمان :اعتقادات شددعه ب نحو اجما بعان
ش ه است.

دراندیشهی /
ابوالفتح کراجک
ی کالمی
حوزهشناس
ارزیابی الهیات سلبی درروش
شناسیعالمه
کاشقمنی
ماتضی
سلیممنی
ابنسید
ماسای – میثم
هستی
یهودی /
میمون
صفات الهی
عشای –
بسممعیلی –
دبوری

م محاین بثا عالم رابک ی رحمب «رنزبفتاب د» بسهههو ر گاچ مشهههحمل وا
ماضههاعمت گانمگان بسههالمی ممنند حدیث ،فق  ،ب الق ،تتسههیا ،فلسههت  ،نجام ،رالم،
ماعظ  ،تمریخ بسههالم و وارسههی مذبهب گانمگان بسههو ،وفی وسههیمری بز رسههمف هم و
تحقیقمت رالمی بیشمن رب در وا دبرد
آثمر رالمی عالم رابک ی رب میتابن و دو دسههح تقسههیم راد :آثمر رالمی ماواط
و بمممو و آثمر رالمی درومر غیا بمممو:
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 .4-4-7-4تأویل اآلیات و االخبار :ایشددان در آثارشددان ب صددورت مسددتقل و در
البالی مباحث کالمی و ب تناسدددب موارد ،از روش عقلی و نقلی برای تأویل بهره
ال ُه َو ال َّ ْه ُر» و
بردهان  .از باب نمون  ،رسدال هایی در تأویل روایت « َال تَ ُسدبووا ال َّ ْه َر َف ِإ َّن ل َ

آیات پعرامون داستان حضرت موسی و آیاتی ک موهم جبر است و بسعاری از آیات
و روایات دیگر دارن .
 .4-4-7-70تمععز صددفات لال تهالی :پعرامون تقسددعم صددفات الهی ب صددفات
حقعقی و صفات حقعقی ب صفت ذات و صفت فهل و تفاوت آنها است.
 .4-4-7-77توحع افهالی و میتار بودن انسددان و رد مجبره :ایشددان رسددال های
مته دی در اینباره تألعف کردهان  :از جمل نق م عا و اسددت ال مجبره مبنی بر اینک
ایمان فهل خ اون سدبحان است ،فرق بعن مذهب ما با مجبره در افها  ،قبح تکلعف ما
الیطاق ،ق رت بر ایمان همان ق رت بر کفر اسددت ،وجود ق رت قبل از تحقق فهل،
ق رت بر فهل باعث ایجاب نعسددت و جنایت مجبره بر اسددالم ،و رد شددبه ع الت الهی
پعرامون عذاب دائمی کفار.
 .4-4-7-74جواب رسالة االخوان :این رسال رد بر اشهری است.
 .4-4-7-79دلعل في تثبعت الصددانع :ایشددان دلعل عقلی ابراهعم نظام را بر اثبات
ق یم ازلی تبععن کرده است.
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 .4-4-7-72رد ق ری و مهتزل  :ایشددان رسددال هایی در مهرفی و رد آنان دارد ک
آراء و اسدت ال های آنان را پعرامون قاع ه اصدلح ،تهمت مهتزل ب شعه در مورد اینک
شددعه همان مرجئ اسددت و اینک خ اون سددبحان کسددی را بر کاری ک انجام ن اده
عذاب میکن  ،ب نق کشع ه است.
 .4-4-7-75رسددائل در رد براهم  ،یهود و نصدداری :بر نبوت پعامبر اکرم

اسدت ال شد ه ،و شدبه براهم در ابطا رسدالت ،کالم یهود در انکار جواز نسخ ،قو
نصداری پعرامون اینک مسعح مجموع الهوت و ناسوت است ،و ادعای تثلعث با توج ب
ادل عقلی و کالم حضدرت ععسدی در انجعل نق شد ه اسدت .همچنعن رسال ای با
عنوان «رسدالة دامغة النصداری» دارد ک کالم ابن هعثم نصرانی پعرامون ثالوث و اتحاد
را نقض کرده است ،ولی این اثر در کتاب کنز الفوائ موجود نعست.
 .4-4-7-71شدبهات و پاسخ آن :ایشان در موارد گوناگون ب شبهات کالمی پاسخ
دادهاند؛ مانند :شبه جود و رحمت الهی و وجود سیتیهای دار دنعا و تکالعف بن گان،

و وج تکرار آیات در سورههای کافرون و الرحمن.
 .4-4-7-71صددفات لال تهالی :مشددتمل بر مباحثی همچون :حقعقت اراده الهی از
منظر شدعخ مفع و تق م اراده بر مراد و ایجابی بودن اراده و نحوه اطالق اوصاف غضب،
رضا ،حب ،بغض ،سمعع ،بصعر و خالق بر خ اون سبحان است.

 .4-4-7-74فصالن في مهرفة االسم و الصفة و مهرفة أسماء لال تهالی و حقعقتها:
در مورد تفاوت اسم و صفت و ارجاع اسماء الهی ب صفات است.
 .4-4-7-40قضددا و ق ر :مهنا ،حقعقت و اقسددام قضددا و ق ر در مورد افها الهی و
همچنعن آیات و روایات پعرامون این مسأل تبععن ش ه است.
 .4-4-7-47میتصددر من الکالم في أن للحوادث أوال :این اثر درباره اثبات ح وث
زمانی عالم است ک ادل مته دی را بر آن اقام کرده و ب نقل و ابطا دی گاه ملح ان
پرداخت اسددت .همچنعن اثری با عنوان «کنز الغایة في االصددو » داشددت ک پعرامون
ح وث عالم و اثبات مح ث است7.
 .2-2-2آثار مربوط به مسأله امامت

عالم کراجکی اهتمام ویژه ای به مسأأه ه امامت داشأأ ه و آثار ارزن ه ای در این
زمینه ته یف کرده که برخی از آنها عبارتند از:
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 .4-4-4-7االسدتنصدار (االسدتبصدار) في النص علی االئمة االطهار :ایشان در
این کتاب ابت ا تصددریح میکن ک ادل عقلی و نقلی بر صددحت امامت اهل بعت
وجود دارد .ادل نقلی ،یکی قرآن کریم اسددت ک فی الجمل بر امامت و فضددل اهل
بعت بر میلوقات داللت دارد ،و دیگر ،روایات اسددت ک امامت هریک از آنان را ب
طور خا بعان کرده اسدت .ایشان ،ح ود  92روایت را از طریق شعه و اهل سنت در
این باره نقل کرده است.
 .4-4-4-4اإلعالم بحقعقددة إسدددالم أمعر المؤمنعن :در این اثر ،ب دا اثبددات
 .1از میرن آثرک متبوط ب ماهههر خالمی غیت از امرمت شههههرک هری ،07 ،06 ،01 ،04 ،03 ،00 ،01 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2
 21 ،09و  20دک خترب خنصالفوا د وجود داکد.
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 .4-4-7-71غایة االنصداف في مسائل الیالف :در این اثر ،در مسائل مورد اختالف
بعن ابوالصدالح حلبی و سدع مرتضدی ،قضاوت کرده و رأی سع مرتضی را تأیع کرده
است.

01

امعرالمؤمنعن ب عنوان اولعن کسدی ااز مردان ک اسالم آورده ،ب شبهات میالفان
در این باره پاسخ داده است.
 .4-4-4-9التفضعل ،یا الرسالة الهلویة في فضل أمعرالمؤمنعن علی سائر البریة:
این اثر در مورد افضددلعت امعرالمؤمنعن بر سددایر میلوقات غعر از پعامبر اکرم
اسددت و در آن از آی شددریف مباهل  ،اخبار و دلعل عقل بر افضددلعت امعرالمؤمنعن
است ال ش ه است.
 .4-4-4-2االنتقام ممن غ ر بأمعرالمؤمنعن :این کتاب رد دی گاه ابن شدداذان
اشددهری در مورد آی غار اسددت .فصددلی از کتاب «التهجب في االمامة من اغالط الهامة»
نعز با عنوان «في أغالطهم في تفضعل أبي بکر بآیة الغار» است.
 .4-4-4-5اثبات امامت امام زمان و آباء ایشددان :در این اثر ،مباحثی همچون:
وجوب وجود امام در هر زمان ،عصدمت ،صحت امامت و غعبت امام زمان با توج ب
ادل عقلی و نقلی مطرح ش ه است.
 .4-4-4-1البرهان علی صحة طو عمر اإلمام صاحب الزمان :ایشان با روش نقلی
و عقلی ب اثبات این مسأل پرداخت است.
 .4-4-4-1التهجب في االمامة من اغالط الهامة :این کتاب هف ه فصددل دارد و در
هر فصدل ،اقوا متناقض اهل سدنت در مورد مسدائل گوناگون امامت همچون :وصعت،
نص ،اختعار ،علم امام ،عصددمت ،امامت مفضددو  ،تفضددعل ابی بکر ،ف ک و  ...مطرح و با
استفاده از روش عقلی و بهرهگعری از ادل نقلی ،نق ش ه است.
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 .4-4-4-1الفاضددح :این کتاب ،در نق کسددانی اسددت ک مقام خالفت را غصددب
کردن .
 .4-4-4-4دلعل النص بیبر الغ یر علی امامة امعر المؤمنعن :این اثر دارای
چهار بیش است:
 .7دلعل بر صحت ح یث غ یر؛
 .4دلعل بر اینک یکی از محتمالت در م لو لفظ مولی ،أولی است؛
 .9دلعل بر اینک مراد از مولی ،أولی است و رد سایر احتماالت؛
 .2دلعل بر اینک مراد از أولی امام است.
 .4-4-4-70ع ة البصددعر في حج یوم الغ یر :این کتاب نعز در مورد اثبات امامت

امعر المؤمنعن در روز غ یر است.
 .4-4-4-77غعبت امام زمان :در مورد سددبب غعبت بوده و ابت ا اصددل مسددأل
تبععن ش ه و از روایات در پاسخ ب این مسأل استفاده ش ه است.

 .4-4-4-79قرآن و امامت امعرالمؤمنعن :با توج ب آی والیت (إنما ولعکم لال
 ،)...بر امامت امعرالمؤمنعن است ال ش ه است.
 .4-4-4-72وجوب امامت :در این اثر ،با اسددتناد ب ادل عقلی و نقلی بر وجوب
امامت است ال ش ه است7.
بررسددی آثار عالم نشددان میده ک «مسددأل محوری» مهمترین ویژگی آنها
اسددت .این مطلب چ در ردی ها و چ در آثار تألعفی وی قابل مشدداه ه اسددت .وی در
این آثار هم آراء مکاتب و مذاهب دیگر و هم شبهات را ب دقت مورد نظر قرار میده .
در واقع عصددر زن گانی این عالم هم زمان با دوران غعبت و هجوم شددبهات و
تزلز های فکری امت از یک سدو و نفوذ ترکهای بی توج ب مسائل دینی و پادشاهی
میگسداران و پعروان لهو و لهب از سدوی دیگر بود ،ک هم ضدرورت پاسخ ب شبهات و
مسددائل دینی را نمایان میسدداخت و هم زمعن آن را فراهم کرده بود (کمره ای ،بیتا،
.)51-55 :7
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همچنعن تلیعص آثار کالمی شدداخص مانن تنزی االنبعاء شددریف مرتضددی ،از
کارهای گران سددن کراجکی محسددوب میشددود ک بسددتر مناسددبی برای آگاهی
میاطبان و عالق من ان فراهم کرده است.
اما مهمترین اثر ب جای مان ه از عالم «کنز الفوائ » اسددت؛ کتابی تألعفی ک در
موضدوعات میتلف فلسدفی ،کالمی ،تفسعری ،ح یثی ،اخالفی ،عرفانی ،فقهی ،تارییی
و ...نگاشدت شد ه است .از بسترهای مهم تألعف این اثر ارزشمن میتوان ب اعوجاجات
اخالقی موجود در جامه اشدداره کرد ک از نگاه این عالم وارسددت دور نمان ه اسددت .ب
عبدارت دیگر این کتداب جامع حکمت علمی و عملی و مشدددحون از سدددینان و
 . 1از میرن آثرک این ب ش ،شهرک های  01 ،02 ،01 ،9 ،6 ،5 ،2و  01در کتاب کنزالفوائد وجود دارد.
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 .4-4-4-74االسدت ال علی صحة النص باإلمامة علی أمعر المؤمنعن من قو
النبي أنت مني بمنزلة هارون من موسدی إال أن ال نبي به ي :در این اثر با استناد
ب ح یث منزلت ،بر امامت امعرالمؤمنعن است ال کرده است.

01

حکمتهای انبعاء و ائم طاهرین در باب فضددعلتها نگاشددت ش د ه تا تلنگری برای
اخالقهای غبارگرفت باشد (همان .)54 :او در این اثر عقل گرایی و استفاده مناسب از
نقل را ب خوبی نشدان داده و توج ویژهای ب دی گاه ادیان و مذاهب دیگر داشت است.
 .3جایگاه عقل در روش کالمی کراجکی
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تفکر عقلی در روش کالمی عالم کراجکی نقش و کارکرد برجسددت ای دارد .وی
تنبع ب اسدت الالت عقلی و فهمان ن آنچ عقل درک نمیکن  ،را ه ف از ارسا انبعاء
بعان میدان (کراجکی .)424 :7 ،7270 ،برای بعان جایگاه ممتاز عقل در دین اری و
ل
ل َدل ِع ُ
حعات خردمن ان  ،ب برخی از روایات نعز اسدددتناد کرده اسدددت ،مانن « :ال َْه ْق ُ
الر ُجلِ َع ْق ُل ُ » (همان.)400 -741 :
ال ُْم ْؤ ِمنِ » و « َال َج َما َ َأ ْزیَ ُن ِم َن ال َْهقْلِ » و «زِی َن ُة َّ
عقل از نظر او صددفتی در موجود زن ه اسددت ک حسددن و قبح امور را باز میشأأنا أأد و
مالک تکلیف ا أأت (همان .)971 :وی برای عقل دو نقش مهرفتی قائل اسددت ،یکی
اینک منبع شدناخت است ،و دیگری ابزار شناخت .درباره عقل منبع گفت است :واجب
اسددت مهالم دین را ب واسددط عقل ،قرآن کریم ،اخبار متواتر و اجماع ب دسددت آوریم
(همان ،)457 :و یکی از راههای شددناخت حق ،عقل اسددت ،و تکالعف عقلی از تکالعف
سدمهی ج ا نعسدت (همان .)424 :ب اعتقاد ایشان ،اولعن چعزی ک خ اون سبحان بر
انسددان واجب کرده این اسددت ک از طریق تفکر عقلی ب خ اون سددبحان مهرفت پع ا
کن  ،و کسدی ک از روی تقلع خ اون سبحان را شناخت  ،در حقعقت خ اون متها را
نشددناخت اسددت ،و هر کسددی ک عاقل اسددت و میتوان با تفکر ،خ اون سددبحان را
بشددناسدد  ،ولی کوتاهی کن و در این مسددعر گام برن ارد ،در حقعقت با فرمان و مراد
خ اون سددبحان میالفت کرده و ب خاطر این میالفت ،مسددتحق عقاب اسددت؛ گرچ
نسدبت ب شدیصددی ک مقل ان حق را پذیرفت و تسددلعم حق شد ه اسددت ،امع عفو و
بیشددش الهی وجود دارد (همان .)471 :نکت در خور توج اینک  ،وی در این باره دو
مطلب را یادآور ش ه است:
 .7قبو قو خ اون سددبحان و مهصددومعن به از اقام براهعن و مهجزات ،ب
مهنای تسددلعم عقل بودن اسددت ،و ب مهنای تقلع نیواه بود (همان ،)474 :و شددعوه
پعامبر اکرم هم این بوده ک ب واسددط احتجاج و اسددت ال  ،جواب را برای سددائل
مبرهن میکردن و هرگز ب تقلع دسددتور ن ادهاند؛ بلکه تقلید را به وا أ ه اقامه د یل،
مبرهن میکردند (همان.)711 :4 ،

مسم ل رالمی ر مارد نقشآفاینی عقل وبقع میشاند ،دو گان بند:
گون او  :مسددائل پای ای ک اثبات رجوع ب نقل ،مبتنی بر آنها اسددت .عالم اثبات
صددانع را با دلعل عقلی اجتماع اضدد ادی مانن یبوسددت و رطوبت و غعره در حعوانات
اثبات میکن (کراجکی )741 -745 :7 ،7270 ،و نبوت حضرت ختمی مرتب را
بد کمک تأمل و دقت نظر در جنب های اعجاز قرآن و امی بودنِ آورن ه آن اثبات
میکن (همان.)407 -400 :

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

گون دوم :مسدددائلی ک می توان از راه عقل و نقل ب اثبات آنها پرداخت .روش
کراجکی در این امور تاکع بر اسددتفاده از عقل اسددت و اسددت الالت عقلی را ب صددورت
مشدهود و واضدح بر دالیل نقلی مق م داشدت اسدت .برای نمون وی برای اثبات ح وث
عالم در مقابل دهریون ،از ادل عقلی محض اسددتفاده می کن (همان .)91 -95 :نعز
برای اثبات میتار بودن انسددان ب قبح عقلی امر و نهی ،ذم و م ح ،و ثواب و عقاب
نسددبت ب کاری ک در آن اختعاری وجود ن ارد ،اشدداره میکن (همان ،)779 -774 :و
برای اثبات ضددرورت امامت ب دالیلی مانن لزوم تفسددعر قرآن توسددط عالم مهصددوم،
جلوگعری از اختالف در امت ،نعاز دین ب محافظ در مقابل ب خواهان و نقش مهم
مجری و زععم اجرای احکام اشاره میکن (همان.)941 -940 :
همچنعن ب دی گاه مجبره در نفی مغایرت معان اوصدداف الهی اشدداره میکن و آن
را ب دلعل میالفت با عقل ،مردود میشدمارد؛ زیرا صفات الهی مه ود و موجود هستن
و میتوان برای هر یک دلعل آورد و این ،نشدان مغایرت معان آنها است (اشاره ب قاع ه
«دوئعت فرع تمایز است») (همان.)15 :

دراندیشهی /
ابوالفتح کراجک
ی کالمی
حوزهشناس
ارزیابی الهیات سلبی درروش
شناسیعالمه
کاشقمنی
ماتضی
سلیممنی
ابنسید
ماسای – میثم
هستی
یهودی /
میمون
صفات الهی
عشای –
بسممعیلی –
دبوری

 .4چنعن نعسدت ک عقل قادر باشد ب تمام آنچ برای رسع ن ب سهادت دنعوی
و اخروی ب ان محتاج اسدت ،دسدت یاب ؛ زیرا اختالف عبادات مبتنی بر مصالح بن گان
بوده و بن گان هرگز نمی توانن علم ب تفصددعل این مصددالح پع ا کنن (همان.)12 :
بنابراین ،عقل انسدانی اصل وجوب شکر منهم را درک میکن  ،لعکن نمیتوان چگونگی
انجام این واجب عقلی را درک کن  .با توج ب این مطلب ،شددبه براهم برای ابطا
رسالت ،پاسخ داده میشود (همان .)442 :7 ،همچنعن ایشان در پاسخ ب قو یهودیان
پعرامون امتناع نسدخ شدرایع ،میگوی  :عقل قادر نعست مصالح و مفاس احکام شریهت
را درک کن (همان ،)441 :البت این ب ان مهنا نعسددت ک مهارف دین ،میالف عقل
باش « :إن الرسو ال یأتي أب ا بما ییالف الهقل» (همان.)442 :

01

وابی بین بز کمیگم عقل در روش رالمی عالم رابک ی درک روشهنتای دبشح
ومشیم ،نمان همیی بز مبمحث رالمی بیشمن رب و تتصیل ومزمیگوییم:

 .3-1بداهت عقلی قاعده حسن و قبح عقلی
ایشددان قاع ه حسددن و قبح عقلی را در مقام ثبوت و اثبات پذیرفت و آن را ب یهی
عقلی می داند ؛ از اینرو در مورد قبح تکلعف ب «ما ال یطاق» می گوی  :دلعل اینک
خ اون سددبحان تکلعف ب ما الیطاق انجام نمیدهد ،این ا أأت که قبیح ذاتی ا أأت و
هرآنچه قبیح ذاتی ا أأت ،جایز نیسأأت فاعل حکیم آن را انجام دهد (کراجکی،7270 ،
ال نَفْسددا ِإ َّال ُو ْس د َهها( بقره )411 :و ال یُکَلِّ ُف
 ،)701 :7ادل نقلی مانن  :ال یُکَلِّ ُف ل ُ
ال نَفْسا ِإ َّال ما آتاها( طالق )1 :نعز مؤی این حکم عقلیان (همان.)704 :
لُ

 .3-2تأویل متشابهات قرآنی و روایی
ایشددان ،تأویل آیات و روایاتی ک ظاهر آنها میالف قطهعات اسددت ،را الزم میدان :
صدرف ِ
اآلیة عن ظاهرها إلی ما یقتضع الصواب من تأویلها» (کراجکی،
«فوجب ضدرورة
ُ
 .)774 :7 ،7270بنابراین ،هر آنچ از آیات قرآن کریم ک مسددتلزم تشددبع خ اون
سدبحان ب میلوقات اسدت ،یا ظاهر آن دا بر این است ک خ اون سبحان بن گان را
بر اطاعت و مهصددعت مجبور کرده ،یا آنان را از طریق ه ایت گمراه میکند ،نمیتوان
ظاهر آن را به خداوند أباان نسأبت داد؛ بلک بای با تأویلی ک با عقل سازگار است،
بر خ اون سبحان اطالق کرد (همان.)429 :
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البت او تأویل افراطی ،مطلق و ب ون مالک و مهعار صدددحعح را قبو ن ارد و
میگوی  :راه تأویل متشدابهات قرآن کریم این اسدت ک آنها را ب واسط آیات محکم و
آنچ متناسددب با براهعن عقلی اسددت ،ارجاع دهعم« :فالواجب ردها إلی ما یالئم هذه
اآلیدات المحکمدات و یوافق الحجج الهقلعة و البعنات» (همان .)740 :نعز اگر علم و
حکمت الهی ثابت شد  ،ن انسددتن حکمت برخی امور و خالیق ،خ شد ای ب اعتقادات
نمیزن (همان914 :7 ،؛  12 :4و .)11 -11
نمون هایی از تأویالت وی ب قرار ذیل است:
ون
 .9-4-7در نق اسددت ال جبرگرایان ب آی ُ  :صددم بُکْم ُع ْمي ف َُه ْم ال یَ ْر ِج ُه َ

(بقره )71 :گف ه ا أت :ظاهر آی مقصدود نعست بلک مراد این است ک منافقان از این

 .9-4-2در مورد آی َ و َر ْح َمتِي َو ِس د َه ْت کُ َّ
ل َش د ْيء( اعراف )751 :ک برخی از
مالح ه با اسدتناد ب آن ،کافران را نعز مشدمو رحمت اخاصد خ اون دانست ان  ،دو
وج بعان کرده است (همان.)440 :

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

 .9-4-5در مورد آیاتی ک در مورد روز قعامت اسددت و برخی از آن آیات داللت
میکنن بر اینک در قعامت تکلم رخ نمی ده  ،مانن  :هذا یَ ْو ُم ال یَ ْن ِ
ون َو ال یُ ْؤذ َُن
ط ُق َ
ون( مرسددالت )91 :و برخی آیاتی ک داللت میکنن بر اینک در قعامت
ل َُه ْم ف ََع ْهتَ ِذ ُر َ
ُون( صددافات،)41 :
سدداءل َ
تکلم واقع میشددود ،مانن َ  :و َأقْبَ َ
ل بَ ْه ُضدد ُه ْم َعلی بَ ْهض یَتَ َ
میگوی  :ظاهر این آیات ،میتلف و ناسددازگار اسددت اما وج جمع این اسددت ک مراد از
نفی تکلم ،تکلمی اسددت ک مسددموع بوده و حجت و عذرآور باشدد و این با تکلم ب
صورت سؤا کردن از یک یگر منافات ن ارد (همو.)711 :4 ،
ُون( صافات )42 :و آی شریف
 .9-4-1در مورد آی شدریف َ و ِق ُفو ُه ْم ِإنَّ ُه ْم َم ْس ُؤل َ
ل َع ْن َذنْب ِ ِ ِإنْ َو ال َجان( الرحمن )94 :گفت اسددت :ظاهر این دو
ف ََع ْو َمئِذ ال یُ ْس دئَ ُ
آی مبارک با هم متناقض اسددت و وج جمع این اسددت ک مراد از نفی سددؤا  ،سددؤا
اسدتهالمی اسدت؛ یهنی چون خ اون سدبحان عالم ب هم اشعاء است نعازی ب سؤا
ون ب ِِسددعما ُه ْم فَع ْؤخَ ذُ ب ِال َّن ِ
واصددي َو
ن ارد ،از اینرو در آی دیگر میگوی  :یُ ْه َر ُف ال ُْم ْجر ُِم َ
ُ
ْاأل َ ْق ام( الرحمن( )27 :همان.)714 :

دراندیشهی /
ابوالفتح کراجک
ی کالمی
حوزهشناس
ارزیابی الهیات سلبی درروش
شناسیعالمه
کاشقمنی
ماتضی
سلیممنی
ابنسید
ماسای – میثم
هستی
یهودی /
میمون
صفات الهی
عشای –
بسممعیلی –
دبوری

حوا بهره نمیبرن ؛ لذا ب منزل کسددانی هسددتن ک از نهمت این حوا محرومان
(کراجکی .)774 :7 ،7270 ،در مورد آی ما کانُوا یَسدددتَ ِ
السددد ْم َع َو ما کانُوا
ون َّ
عه َ
ط ُ
ْ
یب ِ
ون( هود )40 :میگوی  :چون این گروه نسددبت ب اسددتماع آیات قرآن کریم و
ص د ُر َ
ُْ
تأمل و ت بر در آن کراهت داشددت اند ،به منز ه کسأأانی هسددتن ک نمیتوانن بش دنون
(همان.)771 :
 .9-4-4م لو ظاهری آی َ و لَ َق ْ ذ ََر ْأنا ل ِ َج َه َّن َم کَثِعرا ِم َن ال ِْجنِّ َو ْ ِ
اإلنْ ِ ( اعراف:
 )714را منافی ع و حکمت و مباین با وصددف رأفت و رحمت الهی دانسددت  ،و قائل
ْت ال ِْجنَّ َو ْ ِ
اإلنْ َ ِإ َّال ل ِ َع ْهبُ ُ ونِ 
است این آی شریف را بای ب آیاتی همچون َ و ما خَ لَق ُ
(ذاریات )51 :ارجاع دهعم (همان.)740 :
ل ِفعها ِم ْن
ور ُقلْ َنا ْاح ِم ْ
جاء َأ ْم ُرنا َو َ
فار التَّ ون ُ
 .9-4-9در تأویل آی شددریف َ حتَّی ِإذا َ
ك ِإ َّال َم ْن َس دبَ َق َعل َْع ِ الْق َْو ُ َو َم ْن َآم َن َو ما َآم َن َم َه ُ ِإ َّال قَلِعل
کُل َز ْو َج ْعنِ اثْ َن ْعنِ َو َأ ْهلَ َ
(هود )20 :چهار وج بعان کرده است (همان.)940 :
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ض َو ما کانُوا
 .9-4-1ب شددأن نزو آی شددریف فَما بَک َْت َعل َْعه ُِم َّ
ماء َو ْاأل َ ْر ُ
السدد ُ
ِین( دخان )44 :اشدداره کرده و برای تأویل آن پنج وج ذکر میکن  ،از جمل
ُم ْنظَ ر َ
اینک ه ف ،مبالغ در مورد سقوط منزلت و مرتبت آنان است (همان.)409 -400 :
ض بِق ََضددائِي َو ل َْم یَ ْصددب ِْر َعلَی بَ َالئِي َفل َْعتَّ ِی ْذ َربا
 .9-4-1در باره روایت « َم ْن ل َْم یَ ْر َ
ِس د َوائِي» (مجلسددی )45 :5 ،7209 ،میگوی  :بای ب گون ای ک با اصددو عقلی مانن

اختعار و آزادی مکلف در تنافی نباش  ،آن را تهویل کرد (همان.)910 :

ورت ِ ِ » (مجلسددی،7209 ،
ال تَ َهالَی خَ ل ََق َ
 .9-4-4در باره روایت « ِإ َّن ل َ
آد َم َعلَی ُصدد َ
 )711 :70نعز میگوی  :بای ب نحوی ک مسددتلزم تشددبع نباشدد  ،آن را تأویل کرد
(کراجکی.)711 :4 ،7270 ،
 .9-4-70بر همعن اسدددا  ،میگوی  :مقصدددود از روایت «اخْ ت ِ َال ُف ُأ َّمتِي َر ْح َمة»
(همان )441 :7 ،این است ک مردم از شهرهای گوناگون خ مت پعامبر اکرم و اوصعای
ایشدان برسدن و از مهالم دینشدان و اموری ک بر آنها مشدتب گشت سؤا کنن و
منظور ،اختالف امت در اعتقاد و تباین در دین و تضداد در اقوا و افها نعست (همان،
.)475 :4
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 .9-4-77در مورد صددفات خبری همچون غضددب و رضددا ،حب و بغض ،سددمعع و
بصعر میگوی  :چون مهنای حقعقی این صفات ،با ذات کبریایی خ اون سبحان تناسب
ن ارد ،نمیتوان این صدفات را با مهنای حقعقی بر خ اون سدبحان حمل کرد؛ بلک بای
این صدفات را تأویل کرد .بنابراین ،غضدب الهی نسبت ب مهاصی و رضایت الهی نسبت
ب طاعات ،ب مهنای امر و نهی ب آنهاسدت (همان .)12 :7 ،حب و بغض الهی نسبت ب
مؤمن و کافر نعز ب ین مهناسدددت ک ب مؤمن نهمت داده و کافر را عذاب می کن
(همان) ،و سددمعع و بصددعر در مورد خ اون سددبحان ب این مهناسددت ک هعچ ک ام از
مسموعات و مبصرات بر خ اون متها میفی و غایب نعست (همان.)15 :
من َعلَی ال َْه ْرشِ ْاسدتَو ( ط  )5 :میگوی :
 .9-4-74در مورد آی شددریف َّ 
الر ْح ُ
مراد از عرش ،فرمانروایی ،و مراد از اسدتواء بر عرش ،اسدتعالء بر عرش ب واسط ق رت
و سدلطنت اسدت ،چنانک مراد از کرسدی ادر آی «وسع کرسع السماوات و االرض»
علم است (کراجکی.)701 -705 :4 ،7270 ،
 .9-4-79کراجکی ،در تفسعر آیات قرآن کریم ب خصو آیات اعتقادی ،از روش
تفسدعر قرآن ب قرآن استفاده کرده و آن را مهتبر دانست است .ب عنوان نمون در مورد

 .9-4-72در روایاتی ک ب خلقت حعا و دین اشدداره دارن و آنها را مورد خطاب و
گفتگو قرار دادهان  ،کعفعت خطاب را مجازی دانسدت و چنعن تأویل کرده است ک اگر
آنها دارای حعات بودن  ،خطاب ب آنها صددحعح میبود و آنها هم چنعن پاسددخ
میدادن  ،و در ادام  ،نمون های دیگری از این مجازها در اشدهار عرب را ب عنوان شاه
میآورد (همان.)51 -51 :
 .9-4-75روایات مربوط ب کعفعت خلقت عقل را هم با همعن تأویل توضدددعح
میده « :و هذا کل بعنة علی شددرف الهقل و جاللت و حث علی وجوب الرجوع إلع و
التمسک بحجج و في القرآن لذلک نظائر» (همان.)51 :

 .3-3بطالن قول مجسمه

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

 .9-4-71در ماجرای همراهی خضددر و موسددی آنجا ک خضددر از ع م
اسدتطاعت موسدی سددین میگوی  ،عالم «ع م اسددتطاعت» را ب «سددنگعن بودن
برای طبعهت موسددی و نفی صددبر او» تأویل کرده و آن را از باب مجاز میدان ؛ زیرا
استطاعت واقهی وجود دارد (همان.)771 :

اختالف با مجسددم از دو جهت اسددت :یکی اختالف در مهنا و دیگری اختالف در
لفظ .اختالف در مهنا میتص کسدانی اسدت ک گمان میکنن خ اون سدبحان جسم
اسدت و صدفات اجسام را دارد ،اما اختالف در لفظ مربوط ب کسانی است ک میگوین
خ اون سدبحان جسدم اسدت لکن صدفات اجسام را ن ارد .ایشان چهار برهان عقلی بر

دراندیشهی /
ابوالفتح کراجک
ی کالمی
حوزهشناس
ارزیابی الهیات سلبی درروش
شناسیعالمه
کاشقمنی
ماتضی
سلیممنی
ابنسید
ماسای – میثم
هستی
یهودی /
میمون
صفات الهی
عشای –
بسممعیلی –
دبوری

ِ
آی شددریف تُ ِ
ضد و
داء( اعراف )755 :ک مجبره ب ان
داء َو تَ ْه ي َم ْن تَشد ُ
ل ب ِها َم ْن تَشد ُ
اسدت ال کردهاند ،میگوی  :در این آیه شریفه و نظائر آن به ناو اجمال و بدون تفسیر،
میفرماید که خداوند أأباان عدهای را هدایت کرده و عدهای را گمراه میکند؛ اما در
عن( ابراهعم )41 :و َ و ما ی ِ
آیأا دیگر مانندَ  :و ی ِ
ال َّ
ضددد و
ضددد و
ل بِ ِ ِإ َّال
الظال ِ ِم َ
ل لُ
ُ
ُ
عن( بقره )41 :و َ ق ْ جاءکُ ْم ِم َن ل ِ
ال ِ
ال نُور َو کِتاب ُمب ِعن یَ ْه ِ ي ب ِ ِ ُل
ال َمنِ اتَّبَ َع
ْفاس د ِق َ
َ
الم( مائ ه )71 :و َ و م ْن ی ْؤ ِم ْن ب ل ِ
السد ِ
ِال یَ ْه ِ َقلْبَ ُ ( تغابن )77 :آن را
ل َّ
ر ِْضدوانَ ُ ُسدبُ َ
َ ُ
تفسدعر کرده و گفت اسدت چ کسدانی مشدمو ه ایت و چ کسانی مشمو ضاللت
الهی هسدتن « :فأوضدح بهذه اآلیات المفسرة ما ذکره في تلک اآلیات المجملة» (همان،
ص ُ ِ
 .)414 -411 :7ایشان آی َ عذاب ِي ُأ ِ
َ
شاء( اعراف )751 :را نعز ب همعن
عب ب ِ َم ْن أ ُ
روش تفسعر میکن (همان.)440 :
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بطالن قو کسدانی ک قائل ب اختالف در مهنا هستن  ،اقام میکن و قو کسانی ک
میگوین خ اون سدبحان «جسم ال کاألجسام» را ب قو سابق برگردان ه و همان ادل
را برای ابطا آن کافی میدان (کراجکی.)20 -91 :4 ،7270 ،
 .3-4وجود امام زمان
عالم کراجکی با اسددتفاده از برهان عقلی اثبات میکن ک مطابق ع  ،حکمت،
رأفت و رحمت الهی ،خ اون سددبحان هرگز مردم را ب ون امامی ک در دین و دنعا آنها
را رهبری کن  ،رها نکرده اسددت (کراجکی ،)941 :7 ،7270 ،و در مورد اثبات امامت
امام زمان میگوی  :دلعل بر صدحت امامت حضدرت (سالم لال علع ) و اثبات غعبت
آن بزرگوار مبتنی بر دو اصدل اساسی است .7 :اصل وجوب وجود امام در هر زمانی؛ .4
عصدمت امام از خطا ،سهو و نسعان .و این دو اصل مهم ،هر دو عقلی بوده و هر ک در
این دو اصدل تأمل کن  ،امامت و غعبت امام زمان بر او واضدح خواه گشت و دیگر
احتعاج ب تکرار روایت و تطویل نعسددت (کراجکی921 -925 :7 ،7270 ،؛ همو:7241 ،
.)44

 .3-5وجوب تحصیل یقین استداللی در اعتقادات
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از منظر عالم کراجکی ،بر هر عاقلی الزم اسددت ک در اعتقاداتش ب تقلع قناعت
نکن ؛ بلک راه تأمل و تفکر را طی کن و نگاه او در دینش کمتر از نگاه او ب امور
دنعوی نباشدد  ،چراک انسددان در امور دنعا احتعاط میکن و با عقل اسددت ال کرده و
ب ون تفکر کاری را انجام نمی ده  .حا ک در امور دنعوی چنعن عمل می کن  ،بای
در امور عقلی ب حق مهتق شد ه و در امور سدمهی ب کسی اعتماد کن ک راستگویی
او مسدلم باشد ؛ زیرا ضدرر در امور اخروی ،ب مراتب بعشتر از ضرر در امور دنعوی است
(کراجکی.)457 :7 ،7270 ،
 .4جایگاه نقل در روش کالمی کراجکی

عالم کراجکی ،برای اسدت ال نقلی در اعتقادات دینی -ب ویژه مسائلی ک صبغ
نقلی آنها غالب اسدت -جایگاهی مناسب و ویژه قائل است و یکی از منابع معرفت دینی
را ،قرآن کریم و اخبار م واتر از پیامبر و اهل بیت و اجماع امامع می دان (همان).
توج ب نقل ب گون ای در آثار عالم کراجکی مشددهود اسددت ک وی را از مح ثان

برای درک روشددنتر از جایگاه نقل در روش کالمی عالم کراجکی ،نمون هایی از
مباحث کالمی را ک وی از نقل بهره گرفت است ،بازگو میشود:

 .4-1توقیفی بودن اسماء الهی

 .4-2ردّ قول مجسّمه

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

مرحوم کراجکی قائل ب توقعفی بودن اسددماء الهی بوده و ب صددورت قاع ه کلی
میگوی « :ق ثبت أن األسدماء ال تؤخذ إال سماعا» (کراجکی .)19 :7 ،7270 ،بنابراین،
هنگامی میتوان نامی را بر خ اون سددبحان اطالق کرد ک آن نام از طریق قرآن کریم،
سدنت متواتره ،اجماع یا خبری مسدتفعض از جانب ائم صادقعن ،بر خ اون متها
اطالق شد ه باش  .از اینرو ایشان در مورد اطالق اسم «سیی» بر خ اون سبحان توقف
میکن (همان) .همچنعن ایشددان ب مناسددبت نق قو کسددانی ک قائل ان خ اون
سدبحان «جسدم ال کاالجسدام» ،گفت است :جایز نعست خ اون سبحان را ب این اسم
بنامعم و هعچ ک حق ن ارد خ اون سددبحان را ب اسددمی ک خودش آن را ب آن نام
نیوان ه است ،بیوان (همان.)20 :4 ،

ایشدددان ،برای ابطا دی گاه مجسدددم  ،عالوه بر اسدددت ال عقلی ،ب روایات نعز
است ال کرده است (کراجکی.)24 -27 :4 ،7270 ،

دراندیشهی /
ابوالفتح کراجک
ی کالمی
حوزهشناس
ارزیابی الهیات سلبی درروش
شناسیعالمه
کاشقمنی
ماتضی
سلیممنی
ابنسید
ماسای – میثم
هستی
یهودی /
میمون
صفات الهی
عشای –
بسممعیلی –
دبوری

برجسددت دانسددت ان  .وی ،برای نقل در مسددائل اعتقادی دو نقش تنبعهی و تأسددعسددی
(تهلعمی) قائل اسدت و مهتق است خ اون پعامبران و حجتهای خود را آفریده تا آنان
را به روش ا أأ د ل در عقلیا یادآوری کند و آنچه را جز از این طریق نمیتوانند از
آن آگاه شأأوند ،به آنان تعلیم ده  .ایشأأان ،ضأأمن تقسأأیم امور در نگاه عقل ب واجب،
جایز و ممتنع ،مکرر تأکع میکند که عقل در همه آن امور نیازمند « أأمع» ا أأت.
همچنعن ایشدان در پاسخ براهم  ،ضمن اعتراف ب قبو نقش عقل ،ب نعازمن ی آن ب
شددرع تأکع دارد (همان ،)442 :حتی در اصددل وجوب شددکر منهم ک همگان بر عقلی
بودن آن مهترفن  ،میگوی  :عقل ،اصدل وجوب شکر منهم را میفهم  ،اما چگونگی آن
و اینک منهم چ نوعی از انواع میتلف شدکر را اراده کرده است ،درک نمیکن (همان:
.)445
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 .4-3تفسیر اراده ،سمع و بصر الهی
در تفسدعر اراده الهی گفت است :اراده خ اون سبحان نسبت ب فهل خودش ععن
همان فهل بوده و اراده او نسددبت ب فهل دیگری ،همان امر ب فهل اسددت (کراجکی،
 .)427 :7 ،7270در مورد مهنای سددمعع و بصددعر گفت اسددت« :فقولنا :إن سددمعع ،إنما
مهناه :ال تیفی علع المسددموعات ،و قولنا :بصددعر ،مهناه :إن ال یغعب عن شدديء من
المبصددرات» (همان ،)15 :س د در تأیع این مطلب ،دو روایت ذکر کرده و میگوی :
«ق جاءت اآلثار عن األئمة بما یؤک ما ذکرناه» (همان).

 .4-4مباحث امامت
 .2-2-7عالوه بر اثبات وجود امام از طریق عقلی ،ب اجماع امت اسددالمی بر آن
اسددت ال کرده اسددت (کراجکی .)941 :7 ،7270 ،در بحث اثبات ضددرورت امامت ،از
آیات قرآن و احادیث نبوی کمک میگعرد (همان.)990 -941 :
ین
ین َآم ُنوا الَّ ِذ َ
ال َو َر ُسددولُ ُ َو الَّ ِذ َ
 .2-2-4با اسددتناد ب آی شددریف ِ إنَّما َولِعوکُ ُم ل ُ
ِ
ون( مائ ه )55 :و روایات مربوط ب آن ،و
ون َّ
ون ال َّزکا َة َو ُه ْم راک ِ ُه َ
الصددال َة َو یُ ْؤتُ َ
عم َ
یُق ُ
ح یث غ یر (کراجکی )15 -12 :4 ،7270 ،و ح یث منزلت (همان )711 :بر امامت
امعرالمؤمنعن است ال میکن (همان.)992 :7 ،
 .2-2-9با اسددتفاده از آی َ فلَب َِث ِفعه ِْم َأل َْف س د َنة ِإ َّال خَ م ِ
عن عاما( عنکبوت:
سد َ
ْ
َ
 )72و اجماع مسدلمعن ،بر بقای حضدرت خضددر ،و صدحت طوالنی شد ن عمر امام
زمان است ال میکن (همان.)775 :4 ،
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 .2-2-2در پاسددخ کسددانی ک گفت اند :اسددالم امعرالمؤمنعن در کودکی از روی
بصددعرت و اسددت ال نبوده اسددت ،عالوه بر تبععن عقلی ،ب آیات مربوط ب حضددرت
ععسدیِ  إنِّي َعب ُ ل ِ
تاب َو َج َهلَنِي نَب ِ ًّعا( مریم )90 :و حضرت یحعی
ال آتان ِ َي ال ِْک َ
ْ
ناه ال ُْحک َْم َصددب ِ ًّعا( مریم )74 :اسددتناد کرده اسددت
تاب ب ِ ُقوَّة َو آتَ ْع ُ
یا یَ ْحعی خُ ِذ ال ِْک َ
(کراجکی.)419 -414 :7 ،7270 ،
 .2-2-5در پاسددخ ب این اشددکا ک قو ب افضددلعت امعرالمؤمنعن نسددبت ب
خلفاء ،مسددتلزم اثبات فضددعلت برای خلفای ثالث اسددت ،ب قرآن کریم اسددتناد کرده و
حاب ال َْج َّن ِة یَ ْو َمئِذ خَ ْعر
میگوی  :خ اون سددبحان در مورد بهشددتعان میگوی َ  :أ ْصدد ُ
ُم ْس دتَق ًَّرا َو َأ ْح َس د ُن َم ِقعال( فرقان )42 :یا در توصددعف جهنم و مقایس د آن با بهشددت

ون کان َْت ل َُه ْم َجزاء َو م ِ
صددعرا
ك خَ ْعر َأ ْم َج َّن ُة ال ُْیلْ ِ الَّتِي ُو ِع َ ال ُْمتَّ ُق َ
میگوی ُ  :ق ْ
ل َأ ذل ِ َ
َ
(فرقان ،)75 :در صددورتی ک جهنم و اهل جهنم ،شددر محض هسددتن و هعچ خعری در
آنان نعست (کراجکی.)51 :4 ،7270 ،

 .4-5تأویل آیات و روایات با کمک نقل
 .2-5-7در تفسددعر َ و ِإذَا ال َْم ْو ُؤ َد ُة ُسددئِل َْت ب ِ َأ ِّي َذنْب قُتِلَت  ب دو وج اشدداره
میکن :
کان
وج او  :منظور ،سددؤا از قاتل باشدد ؛ مانن آی َ و َأ ْوفُوا ب ِال َْه ْه ِ ِإ َّن ال َْه ْه َ َ
َم ْس ُؤال ک منظور سؤا از کسی است ک عه کرده است.

وج دوم :منظور سدؤا از مقتو است ،با این منظور ک قاتل حجتی برای قتل او
ن اشدت است؛ نظعر آی َ أ َأن َْت ُقل َْت لِل َّنا ِ اتَّ ِیذُونِي َو ُأ ِّمي ِإ َلهعنِ ِم ْن ُدونِ ل ِ
ال ک در
ْ
حقعقت توبعخ قوم حضرت ععسی است (کراجکی.)11 -11 :4 ،7270 ،

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

 .2-5-4مجبره شددبه کردهان ک چرا از خ اون میخواهعم ک «نسددعان» ما را
ببیشدد در حالی ک نسددعان خارج از توان ماسددت .ایشددان در پاسددخ ،یکی از مهانی
«نسعان» را با اشاره ب آیات  775ط و  11توب «ترک فهل» میدان (همان.)705 :
 .2-5-9برای نقض دی گاه کسددانی ک ب آی  714اعراف اسددت ال میکنن تا
خلقت بسددعاری از انسددانها را برای عذاب ب انن و از آن ،نفی اختعار را اسددتنباط کنن ،
ب آیات  51ذاریات و  25و  21فتح اشدداره میکن ک خلقت برای عبادت و ایمان بوده
است (همان.)740 :

 .4-6اثبات یا رد مسائل گوناگون

کراجکی مقابل کسددانی ک اسددالم آوردن علی را ب مهنای کافر بودن او قبل از
قبو اسدالم دانسدت ان و ب تبع آن ،اسالم آوردن رسو خ ا را نعز منکر ش هان ،

دراندیشهی /
ابوالفتح کراجک
ی کالمی
حوزهشناس
ارزیابی الهیات سلبی درروش
شناسیعالمه
کاشقمنی
ماتضی
سلیممنی
ابنسید
ماسای – میثم
هستی
یهودی /
میمون
صفات الهی
عشای –
بسممعیلی –
دبوری

همچنعن برای اثبات فضددعلت علی بر سددایرین غعر از رسددو خ ا ب آی
مباهل (همو )4 :7241 ،و ح یث طعر (همان )45 -74 :استناد میکن .
 .2-2-1با اسدتفاده از آی شریف َ فل َْو ال نَف ََر ِم ْن کُ ِّ
ل ِف ْرقَة ِم ْن ُه ْم طائِفَة ل ِ َعتَ َف َّق ُهوا ِفي
ون( توب  )744 :بر صددحت امامت
ال ِّ ینِ َو ل ِ ُع ْن ِذ ُروا ق َْو َم ُه ْم ِإذا َر َج ُهوا ِإل َْعه ِْم ل ََهلَّ ُه ْم یَ ْحذ َُر َ
و عصمت است ال میکن (کراجکی.)475 :4 ،7270 ،
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ب آیاتی از قرآن کریم اشداره میکن ک خ اون ب انبعایش اسالم آوردن را امر میکن
(کراجکی .)417-410 :4 ،7270 ،بد عالوه برای اثبدات علی در جدایگاه اولعن
مسددلمان ،از روایات مته دی بهره میگعرد (همان .)411 -419 :یکی از دالیلی ک وی
برای ایمان عب المطلب اقام کرده ،ح یثی از امام صددادق اسددت ک ماجرای حمل
س اه ابره را بعان میکن (کراجکی.)711 -712 :7 ،7270 ،
 .5بهره گیری از علوم مختلف
عالم کراجکی در علوم عقلی و نقلی ،صاحب نظر بوده و از آنها در مباحث کالمی
بهره گرفت است:

 .5-1علوم نقلی
 .5-1-1لغت

بد اعتقداد عالمد کراجکی ،جمل «و ال أنتم عاب ون ما أعب » ک در سدددوره
«کافرون» تکرار شد ه است ،دو م لو مستقل دارد ،زیرا از نظر لغوی دو واژه «عاب » و
«أعب » دارای دو مهنای میتلف اسددت؛ یکی ب مهنای عبادت ،خضددوع و خشددوع ،و
دیگری بد مهندای جحود و انکدار .بندابراین ،مهنای آی «ال أعب ما تهب ون و ال أنتم
عاب ون ما أعب » این اسددت ک من آنچ را شددما عبادت می کنع  ،عبادت نمیکنم و
شددما نعز آنچ را من عبادت میکنم ،عباد نمیکنید ،و معنای جمله دوم این ا أأت
که من خدای م عال را که شأأما منکری  ،منکر نعسددتم ،و شددما نعز بتهایی را که من
منکرم ،انکار نمیکنید (کراجکی.)777 :4 ،7270 ،
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در بعان حقعقت اسددماء الهی مانن لال ،رحمن ،رحعم و ...ب تحلعل لغوی و نحوی
آنها پرداخت و با کمک این قواع  ،حقایقشددان را بعان میکن (همان.)19 -17 :7 :
همچنعن برای اثبات لزوم مسددح ِرجلَعن در وضددو ،از قواع نحو در عطف و ...اسددتفاده
کرده (همان ،)751 -754 :و نعز برخی احتماالت در تأویل «و فار التنور» را مبتنی بر
لسان عرب میدان (همان.)940 :
کراجکی در نقد کسدددانی کد از آید لَکُ ْم ِدی ُنکُ ْم َو ل ِ َي ِدینِ ( کافرون)1 :
اباحیگری دینی اسدتفاده کردهاند ،گف ه ا أت :دین ب مهنای جزاء است و مهنای آی
این اسددت ک شددما جزای عمل خود را خواهع یافت ،و من هم جزای عمل خود را

دریافت خواهم کرد (کراجکی.)779 :4 ،7270 ،
با اسددتناد ب مهنای لغوی و عرفی جسددم ک چعزی اسددت ک طو  ،عرض و عمق
دارد ،کاربرد واژه جسم در مورد خ اون ب مهنای چعزی ک قائم ب نف است را باطل
دانست است (همان.)20 :

 .5-1-2علوم ادبی (صرف ،نحو ،معانی و بیان)

عالمد کراجکی در مبداحدث اعتقادی از علوم ادبی بهره وافر برده اسدددت ،ک
نمون هایی را بازمیگویعم:

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

 .5-7-4-7با اسدتفاده از بحث اشدتقاق در علم صدرف ،مهتق است تمامی اسمای
الهی ب صدفات بازگشدت و همگی مشدتق هسدتن ؛ مثال اسم جالل « لال» در اصل إل
بوده سد الف و الم تهریف بر آن اضداف ش ه و اإلل ش ه و س همزه دوم بیاطر
تیفعف حذف شد ه و دو الم ادغام شد ه است .همچنعن رحمن و رحعم مشتق از فهل
رحمت ب نحو مبالغ اسددت؛ لعکن رحمن مشددتق از رحمت عام و رحعم مشددتق از
رحمت خاصد اسدت؛ سدایر اسدماء الهی مانن  :لطعف ،خبعر ،کریم ،جواد ،غنی ،سیی،
مالک و رب را نعز ب همعن شعوه تفسعر کرده است (کراجکی.)19 -14 :7 ،7270 ،
ون ما َأ ْعبُ ُ  در
 .5-7-4-4در پاسددخ ب وج تکرار آی شددریف و ال َأنْتُ ْم عاب ِ ُ َ
سدوره مبارک کافرون ،دو پاسخ مطرح میکن  .یک پاسخ با توج ب مهنای لغوی است
ک در بحث قبل مطرح ش د و یک پاسددخ با توج ب علوم ادبی اسددت و میگوی  :لفظ
«أعب » در هر دو جمل ب یک مهنا اسدت لعکن در جمل او  ،زمان حاضدر مراد است:
«ال أعب اآلن ما تهب ون و ال أنتم عاب ون اآلن ما أعب » ،و مراد از «أعب » در جمل
دوم زمان مسددتقبل اسددت« :و ال أنا عاب في المسددتقبل ما عب تم و ال أنتم عاب ون في
المسددتقبل ما أعب » .دلعل این مطلب آن اسددت ک لفظ «أفهل» صددالحعت برای زمان
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ك تُ ِ
ضد و
شاء َو تَ ْه ِ ي
در نق اسدت ال جبرگرایان ب آی ِ إ ْن ِه َي ِإ َّال ِفتْ َنتُ َ
ل ب ِها َم ْن تَ ُ
شدداء( اعراف )755 :گفت اسددت :فتن دارای مهانی گوناگون اسددت و اینجا ب
َم ْن تَ ُ
مهنای محنت و اختبار (آزمایش) اسدت و ضاللت و ه ایت نعز ب مهنای عقوبت و ثواب
اسدت .یهنی نتعج امتحان الهی این اسدت ک برخی عقاب میشون و برخی ب پاداش
میر أأند (کراجکی .)414 -411 :7 ،7270 ،در باره ح یث غ یر ،ده مهنای محتمل
برای لفظ مولی ذکر کرده و معنای صأأایح را که م نا أ این حدیث ا أأت ،برگزیده
ا ت (همان.)14 :4 ،
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حا و مستقبل را دارد (همان.)774 :
 .5-7-4-9با اسدتناد ب اینک «الم» در آیه شریفهَ  :و لَ َق ْ ذ ََر ْأنا ل ِ َج َه َّن َم کَثِعرا ِم َن
ال ِْجنِّ َو ْ ِ
اإلنْ ِ ( اعراف ،)714 :الم عاقبت اسدت (ن الم غرض) گفت است ،مهنای آی
این اسدت ک ما بسعاری از جن و ان را آفری یم ،و مهلوم بود ک عاقبت آنها این است
ک ب سددوء اختعار خود ،اهل دوزخ خواهن بود؛ «الم» در آیات :فَالْتَقَطَ ُ آ ُ ِف ْر َع ْو َن
ك َج َهلْنا ِفي کُ ِّ
ل ق َْریَة َأکاب َِر ُم ْجر ِِمعها
ل ِ َعکُ َ
ون ل َُه ْم َع ُ وًّا َو َح َزنا( قصددص )1 :و َ و کَذل ِ َ
دادوا ِإثْما( آ عمران )711 :را نعز
ل ِ َع ْمکُ ُروا ِفعها( انهام )749 :و ِ إنَّما نُ ْملِي ل َُه ْم ل ِ َع ْز ُ
ب همعن مهنا دانست است (کراجکی.)747 -740 :7 ،7270 ،
 .5-7-4-2با اسدتناد ب این قاع ه ادبی ک استثناء از ادوات عموم است ،عمومعت
منزلتهای هارون نسدبت ب موسی را برای علی نسبت ب پعامبر اکرم
از ح یث منزلت استفاده میکن (همان.)710 :4 ،
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 .5-7-4-5ب اعتقاد وی ،توصددعف خ اون ب اراده ،کراهت ،غضددب ،رضددا ،حب و
بغض ،سدمع و بصدر از باب اسدتهاره و مجاز است .بنابراین ،اراده ب مهنای امر و کراهت
ب مهنای نهی الهی اسدت؛ همانگون ک رضدایت و غضب ب مهنای ثواب و عقاب الهی
اسددت ،و حب مؤمن و بغض کافر ب مهنای نهمت دادن ب مؤمن و عذاب کافر از سددوی
خ اون متها اسدت ،و مهنای سدمعع و بصعر این است ک مبصرات از او غایب نعستن
و مسموعات از او میفی نعستن (کراجکی.)15 -19 :7 ،7270 ،
 .5-7-4-1کاربرد شدهادت در آی یَ ْو َم تَ ْش َه ُ َعل َْعه ِْم َأل ِْس َنتُ ُه ْم َو َأیْ ِ یه ِْم َو َأ ْر ُجل ُُه ْم
ُون( نور )42 :و آی َ و قالُوا ل ِ ُجل ِ
ال
ب ِما کانُوا یَ ْه َمل َ
ُود ِه ْم ل ِ َم َشدد ِه ْ تُ ْم َعل َْعنا قالُوا َأنْطَ َق َنا ل ُ
الَّ ِذي َأنْطَ َق کُ َّ
ون ( فصددلت )47 :از باب
ل َشدد ْي ء َو ُه َو خَ لَ َقکُ ْم َأ َّو َ َم َّرة َو ِإل َْع ِ تُ ْر َج ُه َ
اسدتهاره و مجاز لغوی بوده و ب ین مهناست ک اگر جوارح امکان نطق داشتن  ،بر علع
صاحبشان شهادت میدادن (همان.)10 :
 .5-7-4-1کراجکی در تفسدعر آی شدریف ما کانُوا یَستَ ِ
الس ْم َع َو ما کانُوا
عهو َن َّ
ط ُ
ْ
یب ِ
ون( هود )40 :میگوی  :گاهی ،توسددها و مجازا ،از انجام ن ادن کاری ب علت
صدد ُر َ
ُْ
سیتی و سنگعنی آن ،ب ع م استطاعت تهبعر میشود ،ک بعت زیر از این باب است:
أری شهوات ال استطعع ترکها و أحذر إن واقهتها ضرر االثم
در این بعت ،از سدیتی ترک شدهوات ،ب ناتوانی ترک آنها تهبعر شد ه است .ع م
اسدتطاعت در آی مذکور نعز از این باب اسدت ،یهنی از دشواری استماع و ت بر در آیات

الهی و التزام ب آنها ،ب ع م اسددتطاعت تهبعر شد ه اسددت (کراجکی-771 :7 ،7270 ،
.)774

 .5-7-4-4تکرار مطلبی ک دارای اهمعت ویژه اسدددت در محاوره های عقالیی
پسندیده و مقبول ا ت؛ تکرار آیه شریفه َ فب ِ َأ ِّي َآال ِء َربِّکُ َما تُک َِّذبَانِ  در وره ا رحمن
ِعن در أوره «مر أال » از همین باب ا ت ،یعنی هدف،
و آیه َ ویْل یَ ْو َمئِذ لِل ُْمک َِّذب َ
اقرار گرف ن نسأأبت به نعمتهای بیشأأمار ا هی و توبیخ تکذی کنندگان آنها أأت
(همان.)779 :4 ،
 .5-1-3تاریخ

در آثار کراجکی اسدتناد ب وقایع تارییی و گزارشهای تارییی برای بعان فضایل و
اثبات حقانعت مذهب امامع ب وفور مورد اسددتفاده قرار گرفت اسددت ک نمون هایی را
بازمیگویعم:

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

 .5-7-9-7برای اثبات نبوت پعامبر اکرم ب حوادث خارق الهاده ای که در
شأ و د آن حضأر رخ داده ا ت ،چون خاموش ش ن آتشک ه مجو  ،پریشانی
خانواده پادشداهان ،کالم بسعاری از جنبن گان و سقوط بتها از بعت لال الحرام ،برکاتی
ک ب خاطر حضددور پعامبر در قبعل بنی سدده در زمان کودکی واقع شدد ه
(کراجکی )711 -711 :7 ،7270 ،و پعشددگویی کاهنان در مورد والدت پعامبر و
اینک ابوطالب کفالتشددان را بر عه ه میگعرد ،اسددتناد میکن (همان .)714 :برای
اثبات اعجاز قرآن و اینک از سددوی خ اون سددبحان ب پعامبر عنایت شد ه اسددت
(همان ،)715 :از شواه تارییی مثل عجز بلعغان عرب از مهارض با قرآن کریم (همان:
 )712و اینک نبی اکرم پعش از بهثت با اهل کتاب ارتباط ن اشددت و پعش کسدی
در نیوان ه و هرگز سددفری برای کسددب علم انجام ن اده اسددت (همان ،)715 :بهره
میگعرد.

دراندیشهی /
ابوالفتح کراجک
ی کالمی
حوزهشناس
ارزیابی الهیات سلبی درروش
شناسیعالمه
کاشقمنی
ماتضی
سلیممنی
ابنسید
ماسای – میثم
هستی
یهودی /
میمون
صفات الهی
عشای –
بسممعیلی –
دبوری

 .5-7-4-1ب کار بردن لفظ ب صدددعغ جمع در جمل «و الذین آمنوا» در آی
شددریف «والیت» ،با اینک درباره امعرالمؤمنعن ناز شدد ه ،برای تهظعم شددأن آن
حضددرت اسددت ،زیرا در بعن اهل لغت و عرف چنعن کاربردی رایج اسددت ،و ب کاربردن
لفظ جمع در مورد خ اون متها در آیاتی چون ِ إنَّا َأ ْر َسدلْنا نُوحا ِإلی ق َْو ِم ِ ( نوح)7 :
و ِ إنَّا ن َْح ُن نَ َّزلْ َنا ِّ
الذکْر َو ِإنَّا لَ ُ ل ِ
ون( حجر )4 :نعز از این باب اسددت (همو:7 ،
َحاف ُظ َ
َ
.)991
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 .5-7-9-4برای اثبات پعامبری رسدددو اکرم ب اخباری ک در تورات ذکر
شد ه و متضدمن بشدارت ب ظهور پعامبر و خصوصعات و ویژگیهای ایشان است
(کراجکی ،)405 -402 :7 ،7270 ،و ذکر ماجرای خواب پادشدداه یمن (همان-749 :
 )745و اعالم حقانعت پعامبر اکرم توسدددط حعوانات و پریان و ...قبل از بهثت
(همان )475 -401 :نعز استناد میکن .
 .5-7-9-9یکی از بحثهایی ک ب تفصدعل بررسی کرده سبقت امعرالمؤمنعن

در ایمان ب پعامبر اکرم است .وی در پاسخ ب کسانی ک شهری از حسان را برای
سدددبقت اسد ِ
ددالم خلعف او بعان کردهان  ،ب ابعاتی از حسدددان در وصدددف غ یر و
امعرالمؤمنعن اسدتناد میکن ک در منابع تارییی آم ه است (همان ،)411 :س
با روایتی از اسدماء و شواه تارییی دیگر تأخعر ابوبکر در اسالم آوردن را اثبات میکن
(همان.)410 :
ذین َآم ُنوا در آی والیت را با نقل اصددحاب ح یث از
 .5-7-9-2او مصدد اق الَّ َ
فریقعن مهرفی می کن (همان )991 :و برای بعان افضددعلت امعرالمؤمنعن ماجرای
مباهل ذیل آی  17سددوره مبارک آ عمران را با اسددتناد ب اجماع امت بعان میکن
(همو.)4 :7241 ،
 .5-7-9-5در نق مکتب خالفت ب بعان ماجرای ف ک می پردازد (همو،7247 ،
.)741 :7
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 .5-7-9-1اسدتناد ب گزارشهای تارییی درباره کسانی ک عمر طوالنی داشتن ،
ب ویژه عمر طوالنی برخی پعامبران( کراجکی 71 :4 ،7270 ،و  )749 -740برای
نفی اسددتبهاد در مورد طو عمر امام زمان نمون دیگر از اسددتفاده از تاریخ در
مباحث کالمی است.

 .5-2علوم عقلی
 .5-2-1منطق

منطق ،قوانعن عمومی تفکر صددحعح در باب تهریف و اسددت ال را بعان می کند،
بدین جهت بکارگیری آن در همه دانشهای بشأری ،ضأروری ا ت و طبیعی ا ت که
عموم م کلمان به آن مل زم بوده و در مباحث کالمی آن را ب کار برده باشدن  .از سوی
دیگر ،در علم کالم ب دلعل تنوع و ته د اغراض و اه اف ،بهرهگیری از هم روشهای

ایشددان ،در مباحث کالمی خود از هر دو قعا اقترانی و اسددتثنایی اسددتفاده کرده
اسدت .از باب مثا در مورد اثبات ح وث عالم ،قعا اسدتثنایی اتصالی را ب کار برده و
گفت اسدت :اگر اجسدام عاری از حوادث نعسدت پ واجب است اجسام مانن حوادث،
مح ث باشددن  ،لکن اجسددام خالی از حوادث نعسددت پ اجسددام نعز مانن حوادث
مح ثان .

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

در تبععن اینک مقصددود از اختالف در ح یث «اخْ ت ِ َال ُف ُأ َّمتِي َر ْح َمة» (مجلسددی،
 )441 :7 ،7209اختالف در عقای  ،دین ،اقوا و افها نعسدت ،از همعن قعا استفاده
کرده و گفت اسددت :اگر این اختالف رحمت باش د  ،اتفاق در این امور نقمت و سددیط
خواه بود؛ لکن اتفاق بر این امور نقمت نعسددت ،پ مراد از روایت ،اختالف در این
امور نعست (کراجکی.)475 :4 ،7270 ،
برای اثبات اینک ق رت بر ایمان ععن ق رت بر کفر اسددت ،گفت اسددت دلعل آن
این اسددت ک کافر مأمور ب ایمان اسددت ،و اگر ق رت بر ایمان همراه کافر نباشدد ،
مسدتلزم آن اسدت ک کافر ب کاری ک طاقت ن ارد ،مأمور باش ؛ لکن فساد تالی واضح
است ،پ مق م هم باطل است (کراجکی.)704 :7 ،7270 ،
برای اثبات وجود ق رت قبل از فهل در مقابل مجبره ،از قعا

اسددتثنایی متص دل

دراندیشهی /
ابوالفتح کراجک
ی کالمی
حوزهشناس
ارزیابی الهیات سلبی درروش
شناسیعالمه
کاشقمنی
ماتضی
سلیممنی
ابنسید
ماسای – میثم
هستی
یهودی /
میمون
صفات الهی
عشای –
بسممعیلی –
دبوری

ا أأ د ل و اح جاج من قی (برهان ،جدل ،خ ابه و )...مجاز ا أأت ،و م کلمان نیز از
آنها بهره بردهاند .عالمه کراجکی نیز به همین شأیوه عمل کرده ا ت .با وجود اینک در
آثار عالم چن ان از اصدطالحات منطقی استفاده نش ه و ب تبععن آنها ن رداخت است،
اما بهرهگعری از روش و قواع منطقی ب خوبی روشدن و آشکار است .بعشترین استفاده
ایشدان در باب منطق از برهان خلف و قعا های اسدتثنایی متصدل و منفصل است .ب
اعتقاد ایشددان ،برهانی ک اکثر متکلمان بری اثبات وح ت صددانع عالم اقام کرده اند،
برهان تمانع ا أأت و به تقریر این برهان پرداخت اسددت (کراجکی .)5 :4 ،7270 ،وی،
در کاربرد تمثیل یا قیاس فقهی ،میان مسأأائل عقلی و نقلی ،فرق نهاده ا أأت ،زیرا او :
علدت قعدا در عقلعات ،ب نحو ایجابی مؤثر و موجب اسدددت ،ولی علت قعا در
سددمهعات تأثعر ایجابی ن ارد ،بلک تابع دواعی و مصددالح اسددت؛ و ثانعا :علت در عقلعات
مهلوم و مشدیص اسدت ،ولی علت در سمهعات مظنون و غعر مهلوم است؛ و ثالثا :علت
در عقلعات تنها یک چعز اسددت ،لعکن در سددمهعات گاهی مجموع اشددعاء ،علت اسددت
(همان.)402 :
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(همان ،)770 :7 ،و برای اثبات ذاتی بودن برخی از صددفات مانن حی ،عالم ،باقی ،قادر
و ...در خ اون متها (همان ،)12 :نفی ق یم بودن اراده الهی (همان ،)14 :نفی جبری
بودن ه ایت ب اینک فهل خ اون متها باشدد (همان )702 :و ...از قعا اسددتثنایی
منفصل استفاده کرده است.
برای اثبات اینک تکلعف ماالیطاق از خ اون صددادر نمیشددود ،از قعا اقترانی
شدکل او استفاده کرده و گفت است :تکلعف ما الیطاق قبعح است ،و آنچ قبعح است،
انجدامش بر فاعل حکعم روا نعسدددت (همان .)701 :برای اثبات اینک افها بن گان
میلوق خ اون سددبحان نعسددت ،از همعن قعا بهره گرفت و گفت اسددت :در افها
بن گان قبائحی است و قبائح از حکعم صادر نمیشود (همان.)774 :
او همچنعن از قعدا سدددبر و تقسدددعم در برخی موارد ،مدانن ابطا دی گاه
سوفسطائعان (همان )741 -741 :استفاده کرده است.
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ج ا احسددن (اسددتفاده کردن از مقبوالت و مسددلمات طرف مقابل) یکی از
روش های پررن و مهم در آثار وی محسددوب می شددود .ب عنوان مثا کراجکی ،با
اسددتفاده از ج ا احسددن ب ابطا قو نصدداری پرداخت و با اسددتفاده از الفاظی ک از
حضدرت مسدعح صادر ش ه و مسعحعان ب آن اقرار کردهان  ،ب رد اعتقاد آنان یهنی
الوهعت مسددعح پرداخت اسددت (کراجکی .)491 :7 ،7270 ،برای نقض دی گاه مجبره
(همان )772 :و نفی اتحاد در مسددعحعت (همان )491 :از ج ا احسددن اسددتفاده کرده
اسددت .همچنعن برای اثبات بصددعرت علی در کودکی و زمان اسددالم آوردن ،ب
نمون های قرآنی مانن حضدرت ععسدی ،یحعی و شداه ی ک ب عفت یوسدف شهادت
داد ،اشدداره میکن ک مورد قبو طرف مقابل اسددت .نعز برای اثبات صددحت طو عمر
حضددرت ولی عصددر (عج) در مقابل منکران از مذاهب اسددالمی ب طو عمر نوح،
خضر ،ابلع و ...استناد میکن (کراجکی.)771 -775 :4 ،7270 ،
در رابط با دفاع از لهن صحاب ستمگر ،ب روایاتی از رسو خ ا در منابع اهل
سنت اشاره میکن (همان.)725 -722 :7 ،
در پاسددخ پعروان مهتزل ک فضددعلت علی بر انبعاء را نمی پذیرن  ،از عبارات
بلیی و قاضددی عب الجبار بهره می گعرد ک فضددعلت نبی بر دیگران را شددرط نبوت
نمی دانن (کراجکی ،)12 :7241 ،و پاسددخ ناصددبعان را با روایاتی در منابهشددان ک
فضعلت خلفای او و دوم بر انبعای پعشعن را مطرح کرده ،بعان میکن (همان.)15 :

در بحث مربوط ب «ح یث منزلت» ،ب مهتق ان امامت علی اشدداره میکن ک
بر اسدا اسدتقراء دو دسدت ان  :یا آن را انتیابی میدانن یا انتصابی .و با رد انتیاب ب
کمک این ح یث ،دی گاه نصددب را ب اثبات می رسددان (کراجکی-711 :4 ،7270 ،
.)711
در ابطا عقع ه مجبر میگوی  :ع لع از مجبره سددؤا میکنن  :آیا اگر شددیصددی
یکی از محرمات را عم ا در روز ماه رمضدان و در یکی از مسداج مهظم مرتکب شود،
این کار را خ اون سدبحان اراده کرده یا ن ؟ مجبره خواهن گفت ک خ اون آن را اراده
کرده است .سؤا میکنعم آیا ابلع نعز این فهل را اراده کرده است یا ن ؟ آنها خواهن
گفت :بل  .باز سدؤا میکنعم آیا اگر پعامبر اکرم حاضدر بود و شاه این فهل بود،
این فهل را اراده میکرد یا کراهت داشددت؟ مجبره در پاسددخ میگوین  :ایشددان کراهت
داشددت و این فهل را اراده نمیکردن  .پاسددخ ما ب مجبره این خواه بود ک الزم این
اعتقاد آن اسددت ک شددما ابلع را سددتایش کنع ؛ چراک اراده ابلع موافق با اراده
خ اون سبحان بوده است (کراجکی.)772 :7 ،7270 ،

 .5-2-2معرفت شناسی

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

در آثار کراجکی اسدتفاده از تمثعل نعز در توضدعح و تبععن برخی مسائل ب چشم
می خورد .ب عنوان نمون برای تبععن مسددأل ب ا ب موالیی مثا میزن ک قصدد
امتحان عب خود را دارد (همان ،)444-441 :و برای اثبات والیت علی در مضددمون
ح یث منزلت ،از مثا های مته دی استفاده میکن (همان.)715 -712 :
چعسدتی ،امکان ،ابزار و روشهای مهرفت ،از مسائل مهم مهرفت شناسی است ک
در عصدر ج ی مورد توج و اهتمام متفکران قرار گرفت است .متکلمان اسالمی نعز ب
این مباحث پرداخت ان  .عالم کراجکی ،ب این گون مباحث اهتمام داشددت و در موارد
مناسب آنها را بعان کرده است .در اینجا چن نمون را بازمیگویعم:
 .5-4-4-7علم را ب اعتقاد ب آنچ شددیء در واقع بر آن اسددت ،همراه با اطمعنان

دراندیشهی /
ابوالفتح کراجک
ی کالمی
حوزهشناس
ارزیابی الهیات سلبی درروش
شناسیعالمه
کاشقمنی
ماتضی
سلیممنی
ابنسید
ماسای – میثم
هستی
یهودی /
میمون
صفات الهی
عشای –
بسممعیلی –
دبوری

عم ه روشدی ک در کتاب «التهجب من اغالط الهامة في مسدألة االمامة» استفاده
ش د ه ،ج ا احسددن اسددت ک ب عنوان نمون میتوان ب مباحث اختعار کردن وصددی
توسددط نبی مکرم( کراجکی ،)21 -25 :7247 ،علم امام (همان )19 -51 :و منع
ارث فاطم (سددالم لال علعها) با وجود ادعای ارث توسددط عایش د (همان)791 -791 :
اشاره کرد.
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نف ب مهت َق  ،و جهل را ب اع قاد به شأی بر خالف آنچه در واقع ا ت ،تعریف کرده
ا ت (کراجکی.)971 :7 ،7270 ،
 .5-4-4-4مالک صد ق و کذب را مطابقت و ع م مطابقت با واقع دانسددت اسددت
(همو.)971 :7 ،
 .5-4-4-9در تهریف تفکر و نظر گفت اسددت :نظر عبارت اسددت از بکارگعری عقل
برای رسع ن ب مهرفتی ک غایب است ب واسط اعتبار داللت مهرفت حاضر (همان).
 .5-4-4-2در نق کسددانی ک تفکر و اسددت الالت عقلی را باطل میدانن  ،گفت
اسدت آیا شدما با نظر و ان یشد  ،نظر را باطل دانستع یا ب واسط حوا و یا ب واسط
خبر؟ اگر بگویع ب حکم نظر و ان یشدد  ،نظر باطل اسددت ،تناقض گفت ای ؛ چون ب
حکم نظر برا باطل کردنش اسددت ال کرده اید ،و اگر بگویع ب حکم حوا  ،باطل
اسدت میگویعم :ما در احسداسدات ظاهر و باطن با شدما مشترکعم و در آنچ ب واسط
حوا دریافت میشدود ،اختالفی معان مردم نعست؛ پ چرا ما آنچ را شما دانستع ،
نعافتعم ،و اگر بگویع ب دلعل خبر آن را باطل دانسددتعم سددؤا میکنعم ب چ دلعل
خبر شددما بر خبر ما ک داللت بر صددحت دلعل عقلی دارد ،ترجعح و برتر دارد؟ مگر
آنک برتری خبر شما ب حکم نظر و دلعل عقل باش (همان.)741 :
 .5-4-4-5حجعت تفکر و عقل را ذاتی دانسددت و گفت اسددت :ما صددحت نظر و
عقل را ب واسددط خود نظر و عقل میشأأنا أأیم ،و هرگاه صدداحب نظر و عقل ،قواع و
ترتعب را مراعات کن و گرفتار هوا و عصددبعت نگردد ،این تفکر صددحعح بوده و ب
حقعقت میر د.
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 .5-4-4-1ب لزوم ارجاع علوم نظری ب ب یهعات تصددریح کرده و میگوی « :ک و
ل
علم بُنِي َعلی ما في ب ِ ِ
الهقو ِ فغع ُر فاسدد » (همان )741 :بر این اسددا  ،مسددأل
ایة ُ
َ
عباده ما ال ی ِ
ِّ
ل
َّ
ون» را ب «قبح تکلعف بما الیطاق»
ف
ل
ک
ی
ال
تهالی
ال
أن
«
کالمی
ُ
طع ُق َ
َ
ُ
ارجاع داده و این مسددأل را ب یهی عقلی دانسددت اسددت (همان .)701 :در بحث اثبات
ح وث عالم نعز همعن مسددأل را ب ب یهعات ارجاع داده و میگوی  :عقل ب یهی حکم
میکن ک اجسددام هرگز خالی از حوادث نعسددت و هر آنچ از حوادث خالی نعسددت،
حادث است (همان.)711 :
 .5-4-4-1در نق سدوفسدطائعان گفت اسدت :آیا مذهب شما حق است یا باطل؟
اگر بگوین مذهب ما حق اسدت ،مستلزم نقض قو خودشان است و اگر بگوین مذهب

ما باطل اسدت ،مسدتلزم آن است ک این قو ک هعچ ک ام از مذاهب بر حق نعستن ،
باطل باش (همان.)741 :
 .5-2-3فلسفه

توج او ب فالسدف ب ح ی است ک برای بعان اعتبار و جایگاه عقل ب عباراتی از
فالسددف هن  ،فار و روم مانن ارسددطوطالع  ،کن ی ،بقراط ،افالطون و ...اشدداره
میکن (همان.)91 -92 :
عالم کراجکی ،در زمره عقل گرایان غعر فلسددفی اسددت و روش او همانن شددعخ
مفع  ،سددع مرتضددی و شددعخ طوسددی اسددت ،با این حا  ،در مواردی از قواع فلسددفی
اسددتفاده کرده و برخی از اصددو فلسددفی را بعان کرده اسددت ک موارد زیر از آن جمل
است:

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

 .5-4-9-7مسداوقت شعئعت با وجود :هر شعئی موجود است و هر موجودی شیء
اسددت ،و مه وم شددعئعت ن ارد (همان .)975 :کراجکی دی گاه مهتزل ک جواهر را در
حا ع م ،جوهر و اعراض را در حا ع م ،عرض میدانسددتن و نعز اعتقاد ب شددعئعت
قبل از خلقت را رد میکن و وجود و شعئعت را دارای مساوقت مهنایی میدان (همان:
.)741 -741
 .5-4-9-4با اسدددتفاده از اصدددل تناقض قو مجبره را در مورد اینک تکلعف
بماالیطاق بر ما قبعح اسددت ،لکن بر خ اون سددبحان قبعح نعسددت را ابطا کرده و
میگوی  :الزم این فرض این اسددت ک اظهار کذب را بر خ اون سدبحان جایز ب انعم و
ب هعچ یک از مضددامعن قرآن کریم و اخبار اطمعنان ن اشددت باشددعم و اگر این الزم را
ن ذیرن  ،مستلزم تناقض است (همان.)704 -701 :
 .5-4-9-9با اسدتفاده از همعن اصدل ،قو نصداری در مورد اینک مسعح مجموع

دراندیشهی /
ابوالفتح کراجک
ی کالمی
حوزهشناس
ارزیابی الهیات سلبی درروش
شناسیعالمه
کاشقمنی
ماتضی
سلیممنی
ابنسید
ماسای – میثم
هستی
یهودی /
میمون
صفات الهی
عشای –
بسممعیلی –
دبوری

در فلسددف مباحث کلی وجود و پارهای از مباحث مربوط ب ماهعت و ع م بررسددی
میشددود .ب ون شددک این مباحث در سددرنوشددت مباحث کالمی دددد ب ویژه در باب
خ اشناسی دددد نقش بسزایی دارد .ایشان در فصلی تحت عنوان «المق مات في صناعة
الکالم» ب اختصددار دی گاه خود درباره موجود ،مه وم ،ق یم ،مح ث ،جسددم ،جوهر،
عرض ،اجتماع ،افتراق ،حرکت ،سددکون ،حی ،قادر ،عالم ،مری  ،کالم ،متکلم و ...را بعان
کرده است (کراجکی.)971 -975 :7 ،7270 ،
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الهوت و ناسددوت اسددت را ابطا کرده و میگوی  :این مطلب مسددتلزم اتحاد حادث
(جسم مسعح) و ق یم (خ اون سبحان) بوده و تناقض است (همان.)495 :
 .5-4-9-2برای اثبات ح وث عالم و عروض حوادث متهاقب بر اجسددام ،ح وث
عالم را از زوایای مته دی بررسددی (همان )24 -91 :و ب اصددل امتناع اجتماع ض د ین
اسددتناد کرده و میگوی « :ألن الضدد ین المتهاقبعن ال یجوز أن یکونا مجتمهعن في
الجسددم و ال یتصددور اجتماعهما في الهقل» (همان .)711 :نعز حادث بودن عالم را با
اسدتناد ب محل حوادث (اجتماع ،افتراق ،حرکت ،سدکون و )...اثبات کرده است (همان:
.)711 -711
 .5-2-4علوم طبیعی ،ریاضیات و هیأت

عالم کراجکی در این علوم آثاری داشددت و در برخی مباحث کالمی از آنها بهره
برده ا ت که چند نمونه را بازمیگوییم:
 .5-2-4-1در فصألی با عنوان «فصل في ذکر هعئة الهالم» ب مطالبی مانن کروی
بودن زمعن و اسدت اره بودن افالک و ته اد آنها ک مطابق علوم آن زمان است ،پرداخت
است (کراجکی.)707 :4 ،7270 ،
 .5-4-2-4با بعان ویژگیهای مکان ،همچون «اعتماد» و مما
مکان دار بودن خ اون سبحان بهره گرفت است (همان.)702 :

بودن ،برای نفی

 .5-4-2-9برای اثبات ح وث عالم ب ویژگی اجسدددام همچون اجتماع ،افتراق،
حرکت ،سددکون ،رن  ،رایح  ،طهم و مانن آن پرداخت اسددت (کراجکی:7 ،7270 ،
.)711
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 .5-4-2-2حقعقت جوهر را کوچکترین چعزی ک اجسددام از آن تشددکعل ش د ه،
دانسدت و در بعان خصدوصددعات اعراض میگوی  :اعراض بقاء ن اشددت و آن ب آن تج د
مییابن و تنها در محل واقع میشددون (همان ،)971 :بر این اسددا  ،عقل را از سددنخ
عرض میدان (همان.)971 :
 .5-4-2-5در پاسدخ ب گفتار برخی ک میگویند خورشید و ماه و ارگان فاعل
حقیقی هس أ ند و در افعال ما تهثیر گذاش أ ه و مطالب خالف عقل را ب افالک نسددبت
می دهنأد ،ب تبععن ویژگی های این پدیده های طبیعی پرداخ ه ،و بر این ا أأأاس،
نادر ی دیدگاه مزبور را اثبا کرده ا ت (همان.)492 :4 ،

 .5-2-5اصول فقه1

عالم کراجکی ،از قواع اصددو فق در مباحث کالمی اسددتفاده کرده اسددت ک
برخی را بازمیگویعم:

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

 .5-4-5-4در صدورتی ک دو گروه در نقل خبر تضاد داشت باشن  ،خبری ک هر
دو در نقل آنها مشددترک هسددتن بر آن حاکم بوده و بای ب آن اخذ شددود ،و اخبار
پعرامون ائم اثنی عشددر این گون اسددت (کراجکی ،بیتا .)700 :در دفاع از شددأن
نزو آی والیت (اعطای انگشدتر در نماز توسط امعرالمؤمنعن ب فقعر) ،اخبار آحادی
ک مصددادیق دیگری را بعان میکنن را ب دلعل تهارض با مجموع اخبار رد میکن و
میگوی « :اخبار اآلحاد ال تزیل االتفاق الحاصددل من جملة االخبار و القو الشدداذ ال
یق ح في االجماع» (کراجکی.)991 :7 ،7270 ،
 .5-4-5-9اخباری را ک در آنها ق ری لهن شدد ه و به عنوان مجوس این امت
معرفی شدهان  ،مشهور دانست است (کراجکی.)749 :7 ،7270 ،
 .1اگت ا هو قه  ،کو اطهتنطرط اامرم شتعی کا از منربآ آنمر خ عهد ر خترب و طنت اطت ،بیرن میخند ،ولی عهد
عهد ادل و مطرنی آن ،عهلی و عتقی اطههت ،ل ا می وان آن کا دک شهههرک علوم عهلی قلهداد ختد .شههمید مهمتی دک برب
شههطرهت ا ههو قه بر منه خ علم عهلی اطههت میگوید« :علم ا ههو دک اهیهت ،علم دطههتوک اطههتنطرط اطهت .این علم
هییا اطهتنطرط از منربآ قه کا دک قه ب مر میآموزد .از اینتو علم ا هو مرنند علم منه یک علم دطهتوکی اطت
کو
و ب قن نصدیک ت اطهت ر علم ،یعنی دک این علم دکبرک یک طهلاهل بریدهر طه ن میکود ن دکبرک یک طلال اطتهر»
(مهمتی.)29 :0381 ،
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ماسای – میثم
هستی
یهودی /
میمون
صفات الهی
عشای –
بسممعیلی –
دبوری

 .5-4-5-7یکی از مباحث مهم در اصددو فق  ،حجعت یا ع م حجعت خبر واح
در اصدو و فروع دین اسدت .دی گاه مشدهور عالمان شعه  ،حجعت خبر واح در فروع
دین و ع م حجعت آن در اصددو دین اسددت .برخی نعز خبر واح را در هر دو حوزه
حجت میدانند ،و عدهای -که أأید مرتضأأی از افراد شأأاخ آنها أأت -منکر حجیت
خبر واحد در اصأأول و فروع میباشأأند ،مگر آنکه مافوف به قرائن مفید علم باشأأد.
عالمه کراجکی در اینباره با سع مرتضی موافق است ،لذا گفت است معا م دین را باید
از اخبار م واتر از پیامبر و اهل بیت أخذ کنیم (کراجکی .)457 :7 ،7270 ،بر
همعن اسددا  ،تخصأأی عام به وا أ ه خبر واحد را جایز نمیداند و تنها به وا أ ه
اخباری که به آن ق ع داریم ،تخصأأی عام را جایز میداند (همان .)49 :4 ،از نظر او،
گرچ برخی اخبار ک دا بر افضددلعت امعرالمؤمنعن اسددت متواتر لفظی نعسددتن ،
لکن متواتر مهنویان  ،لذا مهتبر میباشن (کراجکی.)52 :7241 ،
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 .5-4-5-2اخباری را ک در آنها ب علم و خالفت امعرالمؤمنعن تصددریح شد ه،
متواتر دانست است (همان.)949 :
 .5-4-5-5در مورد آی والیت ،قو کسددانی را ک میگوین این آی شددریف ب
خاطر وجود روایتی ،در مورد عب لال بن سددالم ناز ش د ه را رد کرده و یکی از ادل او
این اسددت ک این روایت ،خبر واح اسددت و نمیتوان اجماعی را ک از ته ادی اخبار
حاصل ش ه ،از بعن ببرد (همان.)991 -991 :
 .5-4-5-1ظاهر کتاب و سدنت را حجت دانست و بر این اسا گفت است :ظاهر
قرآن کریم و روایت « َأنَا ابْ ُن َّ
ِعح ْعنِ » (مجلسدی )742 :74 ،7209 ،این است ک مراد
الذب َ
از ذبعح ،حضدرت اسماععل است ن حضرت اسحاق( کراجکی-494 :7 ،7270 ،
.)499
 .5-4-5-1برای اثبات اینک لفظ مولی در ح یث شددریف غ یر ب مهنای اولی
ادرتصدرف است ب قرائن لفظی و روش عقالیی تمسک کرده و گفت است :عادت اهل
لسددان در خطاباتشددان این اسددت ک هر گاه جمل صددریحی ذکر کنن و جمل ای که
دارای دو اح مال ا أت را بر آن ع ف کنند ،مرادشان از جمل محتمل همان است ک
قبال ب صورت صریح ذکر ش ه است (کراجکی.)44 :4 ،7270 ،
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 .5-4-5-1داللت ح یث منزلت بر امامت امعرالمؤمنعن ب ان جهت اسددت ک
چون عام و خاصدد (اهل سددنت و شددعه ) آن را نقل کرده و تلقی ب قبو کردهاند،
اع بار أأندش اثبا میشأأود ،و چون مد ول ا أ ثنا این ا أأت که همه منز تهای
هارون نسدبت ب موسدی برای علی نسدبت ب رسدو اکرم ثابت است،
مگر آنچ عرفا مسددتثنی اسددت مانند اخو نسأأبی ،بنابراین ،امامت و خالفت را که از
منز تهای هارون بوده ا ت ،برای علی اثبا میکند (همان.)711 :
 .5-4-5-4قاع ه اصدولی مالزم بعن حکم عقل و شدرع را قبو داشت و در بحث
ک عن التَّک ِ
الهقلي ال ینف و
اعتقادات اهل ایمان ،از این قاع ه ب عنوان « َّ
لعف
لعف
أن التَّک َ
َّ
السمهي» یاد میکن (کراجکی.)424 :7 ،7270 ،
َّ
 .5-4-5-70اجماع امت اسددالمی را در مباحث کالمی حجت دانسددت و در بحث
احتعاج برخی احکام شددریهت ب کسددی ک آن احکام را اجراء کن و متولی اجرای آن

امور باش  ،ب ان است ال میکن (همان.)941 :

 .5-4-5-77یکی از منابع دریافت دین را اجماع طائف امامع مهرفی کرده و آن
را حجت میدان « :ما أجمهت علع الطائفة اإلمامعة و إجماعها حجة» (همان)457 :؛
چنانک ب اجماع شددرایع گذشددت و اتفاق هم ادیان نعز اسددتناد کرده و از آن برای
اثبات طو عمر امام زمان بهره میبرد.

 .5-4-5-79در باب ح یث منزلت ،مقابل کسددانی ک آن را ب زمان حعات پعامبر
تیصعص میدهن  ،ب عمومعت زمانی در استثنا (ان ال نبی به ی) اشاره کرده و دلعلی
بر عمومعت زمانی منزلتی ک برای علی اثبات شددد ه (مسدددتثنی من ) میدان
(کراجکی.)711 :4 ،7270 ،
 .5-4-5-72در پاسدخ ب کسانی ک افضعلت علی در ح یث طعر را منحصر ب
مردم زمان پعامبر میدانن  ،ب عمومعت الفاظ اسددت ال کرده اسددت ک شددامل
حاضران و غائبان میشود (کراجکی.)45 :7241 ،

 .6روش مواجهه با علما و فرق

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

وی همچنعن بحث مفصدلی راجع ب نسدخ و ب ا انجام داده است (همو:7 ،7270 ،
.)494 -445
عالم ابوالفتح کراجکی ،در مسددائل اعتقادی ب دی گاه سددایر ادیان و حتی مکاتب
غعر دینی توج داشددت و با عناوینی مانن  :شددرایع متق م و اهل الملل (کراجکی،
 ،)771 :4 ،7270اهل الکتابعن (کراجکی ،)715 :7 ،7270 ،یهود و نصدداری (همان:7 ،

444 ،495؛  771 :4و  ،)401مجو (کراجکی ،)749 :7 ،7270 ،براهمد (همان:
 ،)70دهرید (همان ،)95 -92 :مالح ه (کراجکی )771 :4 ،7270 ،و شدددک گرایان
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 .5-4-5-74لزوم برهان عقلی بر مهرفت خ اون را از باب مق م واجب ،واجب
میشددمارد و چنعن نتعج میگعرد ک مهرفت الهی واجب اسددت (همان.)471 -471 :
بنابراین اولعن واجب را «نظر عقلی» برمیشدمارد ک منجر ب مهرفت الهی شود .بر این
اسددا تقلع در مهرفت الهی را جایز نمیدان و مهتق اسددت هر ک ب ان ازه توانش
بای در مهرفت الهی تجس د عقلی کن و زمانی میتوان ب قو پعامبر تمسددک
کرد ک دلعلی بر صد ق گفتارش باش (همان .)474 -471 :نعز با کالمی از شعخ مفع
از باب وجوب شددکر منهم بر لزوم مهرفت الهی اسددت ال میآورد (همان .)440 :شددکر
منهم از نگاه وی واجب عقلی است (همان.)447 :
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(همان )741 -741 :از آنان نقل قو و ب نق دی گاه آنان پرداخت است .از باب نمون ،
اعتقاد مسددعحعت مبنی بر اینک مسددعح ،مجموع الهوت و ناسددوت بوده و این و با هم
متح گشدت است (کراجکی ،)491 :7 ،7270 ،و این اعتقاد ک خ ای آنها از س اقنوم
(اب ،ابن و روح الق ) اسدت (همان )491 :را با برهان عقلی نق کرده است .نعز سؤا
ملح ین مبنی بر اینک چرا خ ایی ک جواد و رحعم اسدددت و نعازی ب میلوقات و
عذاب آنان ن ارد ،ابت اء هم انسددانها را در بهشددت نعافری ه تا از سددیتی دنعا و تکلعف
در امان باشدن (کراجکی )10 :4 ،7270 ،و این سؤا ک چرا خ اون سبحان کفار را تا
اب در دوزخ عذاب می کند در حالی ک گناه آنان در دنعا مح ود بوده اسددت و این با
ع الت الهی سازگاری ن ارد؛ پاسخ داده است (همان.)901 :7 ،
همچنعن دی گاههای فرق های دیگر مانن  :ق ری (کراجکی،)749 :7 ،7270 ،
مرجئد (همدان ،)745 :مهتزل (همان 742 :و  ،)741مجبره (همان )17 :و صدددوفع
(همان )11 :4 ،را بحث و بررسی کرده است.
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کراجکی ب دی گاه متکلمان (همان ،)441 :7 ،فالسدف  ،منجمان ،اطباء و اصحاب
الطبایع (همان )771 :4 ،در مباحث اعتقادی توج داشددت اسددت .و از ق مای متکلمان
مانن  :هشددام بن حکم (همان ،)27 -20 :4 ،ابوحنعف (همان )91 :4 ،و ابراهعم نظام
(همان )745 :7 ،و حکمای یونان باسددتان مانن  :ارسددطاطالع  ،افالطون ،سددقراط،
افلعمون و دوف (همان911 :7 ،؛  92 :4و  )91یاد کرده اسدت .از شعخ مفع با عنوان
«شددعینا المفع رضددي لال تهالی عن » (همان )17 :7 ،و از سددع مرتضددی با عنوان
«الشدریف المرتضدی رحم لال» (همان )771 :7 ،یاد میکن  .ب اقوا مفسران و کتب
تفسددعر و نقل اصددحاب ح یث در آیات اعتقادی توج داشددت (همان 991 :7 ،و :4
40و )49و ب قو ابن عبا  ،مجاه و ضدحاک استناد کرده (همان )701 :4 ،و از ابن
عبا با عنوان «حبر االمة» یاد میکن (کراجکی.)1 :7241 ،
ایشددان ب ون تهصددب ،مطلب علمی را از هر کسددی در صددورت صددحت ،پذیرفت و
ب ان اسدتناد کرده است .از باب نمون  ،دلعل ابراهعم نظام را برای اثبات صانع نقل کرده
اسدت (کراجکی )745 :7 ،7270 ،لعکن جواب نقلی منسوب ب شافهی را در مورد علت
عذاب اب ی کفار نمیپذیرد (همان.)972 :
عالم کراجکی ،ب تهمت مهتزل ک شدعه را همان مرجئ دانسدت اند ،پاسخ داده
اسددت (همان )742 :و از هشددام بن حکم در برابر این اشددکا ک وی مهتق ب جسددم

بودن خ اون سددبحان بوده دفاع کرده و میگوی  :ایشأأان این قول را ترک و از آن توبه
کرده و ب خطای آن اقرار کرده اسددت؛ از اینرو امام صددادق برای ایشددان دعای خعر
کردن (همو.)27 :4 ،

او بر خالف برخی متکلمان شددعه ک در آن زمان ب اقوا مهتزل اسددتناد کرده و
در مواردی دی گاههای نزدیک ب آنان داشددتن  ،شد ی ا با تفکر مهتزل میالفت کرده و
از آرای آنها ب اغالط تهبعر میکن (همان .)745 :ایشددان برخی آراء و عقای مهتزل
همچون اعتقاد ب اینک اشدعاء قبل از ح وث اشعاء بودهاند و ح ی جواهر و اعراض قبل
از وجودشأان جوهر و عرض بودهاند را مخا ف عقل و شدریهت اسالم دانست و این گون
آراء را ب مهنای انکار فهل فاعل و نفی فاعلعت خ اون سددبحان ک قو ملح ان اسدت،
می دان (همان .)741 -745 :همچنعن برای اثبات ب اء با برخی از مهتزل ب مباحث
پرداخت و با دلعل اثبات کرده ک آنان مهنای صددحعحی را در مورد ب اء در افها الهی
تصور نکردهان  ،از اینرو ب شعه خرده گرفت اند (همان.)441 :

حسین مخحمری
همدی صمدقی
 //همدی
محمد حسین
صمدقی --محمد
مخحمری

مرحوم کراجکی ،جبرگرایان را ب شد ت تیطئ کرده و گفت است :آنان با نسبت
دادن مهاصدی ب خ اون سبحان ،بر اسالم جنایت کردهان (کراجکی.)771 :7 ،7270 ،
در مقابل با این تفکر ،هم ادل آنان را نقض کرده و هم بر ابطا م عایشددان ادل عقلی
اقام میکن (همان )701 -709 :و آیاتی ک مجبره برای اثبات م عایشدددان ب ان
ون( بقره )71 :را پاسخ میده
است ال کرده مانن آی ُ صم بُکْم ُع ْمي ف َُه ْم ال یَ ْر ِج ُه َ
(همان.)774 :
ایشددان ،دی گاه اسددتادش سدع مرتضدی درباره نظری صددرف در مورد اعجاز قرآن
کریم را رد کرده و اعجاز قرآن را ب فصدداحت و نظم خارق الهاده آن میدان (همان:
.)712
کراجکی در ععن اینک عقای اهل سددنت را ک بر خالف عقای شددعه اسددت ،نق
کرده اسددت ،اما هعچگاه ب مق سددات اهل سددنت توهعن نکرده اسددت؛ دو ابزاری ک
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آزاد ان یشددی ،اسددتقال فکری و التزام ب نتعج تحقعق علمی ،هر چن میالف
دی گاه عموم متکلمان یا حکمای پعشددعن باشدد  ،از ویژگی های شددیصددعتی عالم
کراجکی اسددت .ایشددان با نظر فالسددف در مورد ق یم زمانی همراه نبوده و تنها خ اون
سددبحان را ق یم زمانی می دان و برای اثبات ح وث عالم ب برهان عقلی تمسددک
میکن (کراجکی 711 :7 ،7270 ،و .)745
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کراجکی ب وضدوح در مواجه با ادیان و مذاهب دیگر ب کار برده است ،اخالق علمی و
قاطهعت برهانی اسددت .از اینرو چنانچ گذشددت ،بزرگان اهل سددنت همچون ذهبی،
یافهی ،ابن عماد حنبلی و ابن طی از او با احترام فراوان یاد کردهان .
نتیجه

عالم کراجکی ،در تبععن مسائل کالمی ،از نقل و عقل و علوم نقلی و عقلی بهره
گرفت اسدت؛ هرچن بهرهگعری او از روش عقلی ،غالب است .با این حا  ،ن تنها در مسائل
کالمی فراعقلی ،بلک در مسدائل کالمی عقلی  -نقلی نعز ب نقل اسدتناد کرده است .وی ،با
چنعن روش جامهی ،نقش مهمی در تحکعم و ترویج علم کالم امامع ایفا کرده است.
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