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چکیده
نجم الدین خضرررا ا ی حَبلَاودی ا متکلمان امامیه د قان نهم هجای اسررر
وش کالمی وی ،تاکیبی ا عقل فلسرر ی و نقل وحیانی اسرر ه ها د د د ارا
کالمی او بهاه گیای ا ادله عقلی با ادله نقلی غلبه دا د وی بسرریا ی ا صرر ات
ربوتیه و سرلبیه خداوند ا ا واجب الوجود بودن خداوند اسرت تا کاده اس اگا
ده او د مباحث کالمی ویکاد فلسررر ی دا د ،اما د موا دی دیدگاه فالسررر ه ا
نقرد کاده کره قراعرده «الواحد» و «اتحاد ن س ناطقه با عقل فعّال» ا ان جمله
اس ر ایشرران د پژوهشهای کالمی خود ا علوم عقلی و نقلی (م طق ،فلسرر ه،
اصول فقه ،ادبیات و تا یخ) است اده کاده اس
واژههای کلیدی :خضررا ا ی ،وش ش ر اس ری کالمی ،وش عقلی ،وش نقلی،
تأویل

 .1دانش آموخته طهههها مرک متخص
.ayat.honarkhah@gmail.com

ههه هههی علم خالم ،موطهههاههه امرم هههرد  ،کایرنرم :

 .1شخصیت و آثار

نجم الدین خضرر بن محمد بن علی رازی حبلَ ودی 1یکی از متکلمان ب جسررت
امامی در ق ن نهم هج ی اسرر (سرربحانی .)401 :3 ،1141 ،از تاریخ والدت و وفات
وی ،اطالع دقیقی وجود ندارد ،ولی گفت اند تا سررا ( 050بغدادی )313 :1 ،1551 ،یا
 054هج ی (رازی )5 :1141 ،زنده بوده اس ر  .وی ،علوم عقلی را در شرری از (افندی،
432 ،4 ،1131؛ سربحانی )400 :3 ،1141 ،از شرمس الدین محمد ،ف زند سید ش یف
ج جانی ف ا گ ف (افندی .)433 :4 ،1131 ،خضر رازی بعد از جدایی از اسررتاد خود،
ب ای زیارت عتبات عالیات عازم ع اق شررد (ر ،ک :افندی ،)432 :4 ،1131 ،و ب خی از
آثار خود را در شرره حل و ک بال ب نگارش در آورد (همان) .او ب شرره نجف اش ر
هج ت ،و دروس خود را در آنجرا تکمیر ک د (حکیم ،)110 :1 ،1142 ،و در آنجا
کتابدار کتابخان امام علی بود (ر .ک :رازی11 :1141 ،؛ امین.)343 :3 ،1103 ،
درباره مح دفن خض ر رازی در کتابهای ت اجم گزارشرری نشررده اس ر  ،ولی ب خی
معتقدند در نجف اش دفن شده اس (امینی.)302 -303 :1 ،1113 ،
ل
عبدال افندی ،خضرر رازی را با اوصررافی مانند :فاضرر  ،عالم ،متکلم ،فقی
می زا
جلی و جامع بیشررت علوم توصرریف ک ده اس ر (افندی .)433 :4 ،1131 ،شرریخ ح
عاملی نیز از وی با تعبی اتی همچون« :عالم ،فاضر  ،ماه  ،محقق ،مدقق ،امامی و کسی
ک اعتقادات او صرحی اسر » یاد ک ده اسر (ح عاملی ،بیتا .)110 :4 ،از شاگ دان
وی گزارشی یاف نشده اس .
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ب اسرراس گزارش کتابهای ت اجم ،آثار علمی خض ر رازی بیشررت م بوط ب علم
منطق و کالم اسر  .کتابهای وی در زمین علم منطق عبارتند از« :القوانین» (افندی،
430 :4 ،1131؛ سرربحانی« ،)410 :3 ،1141 ،کاشررف الحقائق في شرر رسررال درة
المنطق» (افندی430 :4 ،1131 ،؛ مدرس« ،)130 :4 ،1335 ،جامع الدقائق في ش ر
رسرال غ ة المنطق» (همان) ،ک این دو کتاب اخی در حقیق ش کتاب استاد خود
یعنی شمس الدین محمد اس (افندی.)430 :4 ،1131 ،
َ .1حبلَتود منهقه ای اطهههز او نواحی کی ،واقع میهر کی و مهرونهنکا ناینهنی )242 :2 ، 1431 ،خه دک ومر حررهههت
دهاترنی اطز واقع دک شمت ییتووخوه.

 .2روش تألیفی و تدوینی خضر رازی

آثار کالمی خضرر رازی دو گون اند :آثار مسررتق و آثار شرر حی .گون نخسرر
آثاریاند ک او خود ب تألیف آنها اقدام ک ده اسرر  ،و گون دوم ،شرر آثار کالمی
دیگ ان اس .

 .2-1آثار مستقل

 /هادی صادقی -محمد حسین مختا ی

 .4-1-1التوضرری األنور في الحجج الواردة لدفع شررب األعور :این کتاب پاسررخی
اسر ب اشکاالت کتاب «رسال المعارض في ال د علی ال افض » ک توسط شیخ یوسف
ف زند مخزوم واسررطی اعور در ق ن  2هج ی در رد مذهب شرریع نوشررت شررده اسر
(امین .)343 :3 ،1103 ،پیش از وی ،کتاب «انوار البدری في کشررف شربَ القدری » ک
توسررط عزالدین حسررن بن محمد بن علی مهلبی حلی (آقا بزرگ ته انی:4 ،1103 ،
 )115در پاسرخ ب کتاب مزبور نوشرت شرده بود ،اما کتاب «التوضی األنور» کام ت و
پ فایدهت اس (همو.)11 :1 ،1103 ،
این کتاب دارای هشرر فصرر اسرر  .1 :حقانی شرریع بعد از وفات پیامب
اک م؛  .4پاسررخ ب اشررکاالت دالی اقام شررده ب وجوب امام امام علی؛ .3
دالی ارجحی امام علی ب دیگ صررحاب ؛  .1اختالفات م بوط ب ب خی از مسررائ
اعتقادی؛  .5اختالفات درباره ب خی از مسررائ فقهی؛  .3عیبهای خلفای س ر گان ؛ .2
تأوی های فاسررد و مطالب دروغ و مورد تمسررخ ؛  .0تعداد ف ق های رافضرری و بیان
ف ق های گم اه.
خض ر رازی در این کتاب ابتدا شرربه أعور را با تعبی «قا األعور» نق و س ر س
غالبا با تعبی «قل » یا «قلنا» ب آن پاسخ میدهد.
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یهودی /
روش
اسماعیلی –/حسین
عشایه ه– داو
اخواهی

آثار وی در زمین علم کالم عبارتند از« :التوضرری األنور بالحجج الواردة لدفع شرب
األعرور»« ،تحف ر المتقین في اصرررو الرردین»« ،التحقیق المبین في شررر نهج
المسرت شردین في اصرو الدین»« ،جامع الدرر في ش الباب الحادی عش »« ،مفتا
الغ ر لفت باب الحادی عشر » و «جامع االصرو في شر رسرال الفصو » .ب خی دو
کتاب «اثبات االئم االثنی عش ر  »و «کتاب فی االمام » را ب خض ر رازی نسررب
دادهاند (ر ،ک :رازی )5 :1141 ،ک در کتابهای ت اجم نامی از این دو کتاب ب عنوان
تألیف وی ذک نشده اس .
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 .4-1-4تحف المتقین في اصرو الدین :این کتاب مختصر  ،از پنج مقصد تشکی
شده اس  ،ک ه مقصدی ب ت تیب درباره توحید ،عد  ،نبوت ،امام و معاد اس .

 .2-2آثار شرحی
 .4-4-1التحقیق المبین في شر نهج المسرت شدین في اصو الدین :کتاب نهج
المسررت شرردین خالصر ای اسر از مباحث کالمی ک عالم حلی آن را ب ای پسر ش
فخ الدین محمد نگاشررت اس ر (آقا بزرگ ته انی .)131 :11 ،1103 ،این کتاب دارای
داوزده فصر اس .1 :تقسیم معلومات؛  .4اقسام ممکنات؛  .3احکام معلومات؛  .1احکام
موجودات؛  .5اثبات واجب الوجود و صررفات او؛  .3احکام صررفات واجب الوجود؛  .2در
باب اموری ک ب خداوند محا اسرر ؛  .0عد ؛  .5ف وع عد الهی؛  .10نبوت؛ .11
امام ؛  .14ام ب مع و و نهی از منک  .ب ای این کتاب شرر های مختلفی نوشررت
شررده اس ر (ر ،ک :همو )133 -131 :11 ،1103 ،ک ش ر خض ر رازی از آن جمل
اسر  .وی بعد از جدایی از استاد خود و عزیمتش ب سوی ع اق این کتاب را ب نگارش
در آورد و در شه حل در سا  040ب اتمام رساند (همو.)101 :3 ،1103 ،
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 .4-4-4جامع الدرر في شرر الباب الحادی عشرر  :عالم حلی کتاب «مصرربا
المتهجد» شرریخ طوسرری را ک در ده باب تنظیم شررده بود ،ب صررورت مختص ر بنام
«منهاج الصرال في اختصرار المصبا » در آورد (همو .)5 :3 ،1103 ،وی ،ب درخواس
وزی محمد ف زند قوهدی ،بابی را م بوط ب اصررو دین ب آن اضرراف ک د بنام «الباب
الحادی عشرر فیما یجب علی عام المتکلمین من مع ف اصررو الدین» (همان) ک
دارای هف فصر اسر  .1 :اثبات صانع؛  .4صفات ثبوتی؛  .3صفات سلبی؛  .1عد ؛ .5
نبوت؛  .3امام ؛  .2معاد .ب این کتاب ،حواشری و تعلیقات متعددی نوشرت شده اس
(همان) .خضر رازی نیز شر حی مفص بنام «جامع الدرر» ب این کتاب نوش  ،س س
آن را تلخیص ک د و «مفتا الغ ر لفت باب الحادی عش ر » نام نهاد (رازی ،بیتا (الف):
3؛ افندی.)432 :4 ،1131 ،
 .4-4-3جامع االصرو في شر رسال الفصو  :خواج نصی الدین طوسی کتابی
درباره علم کالم ب زبان فارسری نوشرت اسر بنام «فصو نصی ی » ،ک آن را در چهار
فصرر توحید ،عد  ،نبوت و معاد تنظیم ک ده اسرر (آقا بزرگ ته انی:13 ،1103 ،
 .)413این کتاب توسررط محمد بن علی ج جانی از شرراگ دان عالم حلی ب ع بی

 .3بهره گیری از علوم مختلف در مباحث کالمی

خض رازی در آثار و مباحث کالمی خود از علوم عقلی و نقلی به ه گ فت اس .

 .3-1علوم عقلی
 .3-1-1منطق

خض ر رازی عالوه ب به ه گی ی از قواعد منطقی ک ام ی گ یز ناپذی اس ر  ،در
مواردی از اصررطالحات و قواعد خاص منطق ب صرر اح نام ب ده اسرر  ،ک عموم و
خصررروص مطلق (رازی ،بیتا (الف) ،)20 :دالل مطابقی ،التزامی و تضرررمنی (همو،
 ،)153 :1141مصررادره ب مطلوب (همو )401 :1141 ،و عکس مسررتوی (همو ،بیتا
(ب) )441 :از آن جمل اس .
ایشران ،در مقام اسرتدال از انواع اسرتدال ها به ه گ فت اس  ،و سعی ایشان در
نوشررتن مباحث کالمی ب آن بود ک ادل مط شررده را در قالب قیاس تنظیم کند .از
این رو انواع قیاس اقت انی ،اسرتننایی ،خلف و مساوات را ف اوان ب کار ب ده اس (رازی،
بیتا (الف)35 ،30 ،35 ،31 :؛ 34 ،42 ،1350؛ .)40 :1141

 .3-1-2معرفت شناسی

 /هادی صادقی -محمد حسین مختا ی

بر عنوان نمون  ،ب ای اثبات حادث بودن تمام موجودات ب غی از خداوند ،ب
صرورت قیاس شرک او این گون استدال میکند« :تمام موجودات ب غی از خداوند
محدث
محدث اس  ،پس تمام موجودات ب غی از خداوند َ
ممکن هسرتند ،ه ممکنی َ
میباشرررند» (همو ،بیتا (الف) .)31 :و ب ای اثبات علم خداوند این گون اسرررتدال
میکند« :خداوند فاع مختار اسرر  ،ه فاع مختاری عالم اسرر  ،پس خداوند عالم
اس » (همو ،بیتا (الف).)30 :
خضر رازی از تقسرریم علم ب تصررور و تصرردیق (همو ،بیتا (الف) )3 :ک از اولیات
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ب گ دانده شررد (همو .)144 :1 ،1103 ،ب متن ع بی این کتاب شرر های مختلفی
نوشرت شرده اس (همو ،)412 :13 ،1103 ،ک ش خض رازی بنام «جامع االصو »
از آن جمل اس ر  .وی ،این کتاب را ب درخواس ر ب خی از مؤمنین (همو:5 ،1103 ،
 )11در شره ک بال ب نگارش در آورد و در شره مشرهد در سا  031هج ی ب اتمام
رساند (افندی.)432 :4 ،1131 ،
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مباحث مع ف شناسی اس  ،ب ای اثبات علم خداوند ب ذات خود و موجودات استفاده
ک ده اس (همو ،بیتا (الف).)30 :
رویک د مع فتی خضر رازی ب ویژه در مسرای اعتقادی جزم گ ایی اس  .وی ،ب
این باور اسر ک تصردیق ب یک قضی باید از روی جزم و مطابق با واقع باشد؛ زی ا در
اصرو  ،یقین معتب اسر  ،و اگ جزم منتفی شود ،تصدیق ب صورت ظنی خواهد شد،
ب همین دلی  ،ثبات از بین میرود ،در نتیج تصرردیق تقلیدی میشررود (همو ،بیتا
(الف) ،)3 :در حالی ک تقلید در اصررو دین کفای نمیکند (همو43 ،1350 ،؛ :1141
.)154
خض ر رازی ب این باور اس ر ک وجوب نظ و تفک اگ چ نظ ی اس ر  ،ولی از
جمل نظ یات جلی اسرر ک نام دیگ آن «فط ی القیاس» اسرر (همو ،بیتا (الف):
)13؛ چنانک قضررایایی چون «علم ب عل تام مسررتلزم علم ب معلو اس ر » (همو،
بیتا (الف) ،)15 :و «تقدم وجود مؤث ب وجود اث » (همو ،بیتا (ب) )153 :ضرر وری و
بدیهیاند.
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ایشران ب مع ف شهودی درباره ب خی از مسای کالمی نیز معتقد اس ؛ چنانک
در بحث رؤی خداوند ب این باور اسر ک عدلی و امامی رؤی را ب معنای کشف تام
معنا ک دهاند؛ با این توضری ک خداوند ب ای بندگان صرال خداوند کشف و ظهور پیدا
میکند؛ ب گون ای ک نسرب شری منکشرف با ذات مخصروص ،مانند نسب دیدن با
چشررم اسرر درباره امورات مادی و متغی  ،ولی با این ف ق ک حقیق کشررف از
خصروصرریات مادی مانند ارتسررام ،مسرراف  ،محاذات ،زمان و مکان مج د اسر (همو،
.)421 :1141
 .3-1-3فلسفه

خض ر رازی از زم ه متکلمان عق گ ای فلسررفی ب حسرراب میآید ،ک با مبانی
فلسررفی مسررائ کالمی را تق ی  ،تبیین ،و ب اشررکاالت پاسررخ میدهد .حاشرری وی ب
کتاب نهج المسرت شدین ب ویژه شش فص او ک بیشت صبغ فلسفی دارد ،نشان از
تسلط او ب مباحث فلسفی اس .
خضر رازی ب این باور اس ک وجود ،زائد ب ماهی اس (رازی ،بیتا (ب))40 :
و این مطلب را ب اکن حکما و متکلمان محقق نسررب میدهد (همو ،بیتا (ب).)43 :
ولی درباره وجود واجب معتقد اسرر ک زاید نیس ر بلک عین حقیق واجب اسرر

(همان) .همچنین وی ،قائ اس ر ک وجود مشررت ک معنوی اس ر (همو ،بیتا (ب):
.)30

او قاعده فلسرفی «الواحد الیصردر عن اال الواحد» ک احکام زیادی توسرط فالسف
ب آن مبتنی شده اس را انکار ک ده اس (همو ،بیتا (ب).)152 :
ایشرران از ب هان وجوب و امکان ب ای اثبات خداوند ،تق ی های مختلفی ارائ ک ده
(همو ،بیتا (الف) )41 :ک از جمل آنان ،تق ی ب هان وجوب و امکان ،بدون نیاز ب
ابطا دور اس (همو ،بیتا (الف)40 -42 :؛ بیتا (ب).)130 :
م حوم رازی ،اصر فلسررفی «امتناع تخلف معلو از عل تام » را در اثبات واجب
ب کار ب ده (همو ،بیتا (الف) ،)43 :و با اص ر دیگ یعنی «محا بودن اجتماع دو عل
تام ب معلو واحد» واحد بودن خداوند را اثبات میکند (همو .)42 :1350 ،همچنین،
با اسررتفاده از قاعده فلسررفی «واجب الوجود ،واجب من جمیع الجهات» احتیاج خداوند
در زمین صفات را نفی میکند (همو ،بیتا (الف).)21 -20 :
خضر رازی ،ب ای اثبات علم خدا ب ذات و ماسوای ذات ،از مج د بودن خداوند ک
مقتضرای وجوب ذاتی او اس  ،استفاده ک ده اس (همو ،بیتا (الف) .)30 :همچنین ،با
اسرتفاده از قاعده فلسرفی «علم ب عل مسرتلزم علم ب معلو اسر » ،علم خداوند ب
تمام معلو ها را اثبات ک ده اس (همو ،بیتا (الف).)35 -30 :

 /هادی صادقی -محمد حسین مختا ی

ایشرران ،با نفی لذت و ألم حسرری از خداوند ،ب این باور اسرر ک لذت عقلی ک
نامش همان ابتهاج اسر ب ای خداوند بدون شرک حاص اس  ،زی ا لذت عقلی همان
ادراک کما از جه کما اسر  ،و با توج ب این ک خداوند کما حقیقی اس و از
ط دیگ ادراک او تام اسرر پس خداوند بیشررت ین ابتهاج و لذت را از ذات خود
میب د .و این ک شر ع اجازه اطالق اسم ملتذ را ب ای خداوند نداده ،دالل ب نفی لذت
از خدا نمیکند (همو ،بیتا (الف).)53 -55 :

میمون کالمی
ابنشناسی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشه
خضر رازی
یهودی /
روش
اسماعیلی –/حسین
عشایه ه– داو
اخواهی

وی ،قب از اثبات واجب الوجود ،ب دلی آنک اثبات شری ف ع ب تصرور آن اس
ابتدا معقوالت را ب سرر قسررم واجب ،ممکن و ممتنع تقسرریم ،و سرر س ه کدام را
تع یف میکند (همو ،بیتا (الف).)15 -10 :
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 .3-1-4اصول فقه1

خضر رازی در ب خی از مباحث کالمی ک زمین ط بحثهای اصو فق در آن
وجود داشرت از قواعد اصرولی به ه ب ده اسر  .وی نسب ب عمومی بودن عدم ادراک
خداوند با چشررم بص ر ی درباره سررخن خداوند ال ت ْدرک ْاألَبْصررار( انعام )103 :این
گون اسرتدال میکند ک کلم «االبصررار» جمع محلی ب «ا » اسر  .جمع محلی ب
«ا » مفید عموم اسر یعنی خصوصی جمع مالک نیس  ،بلک عمومی حکم ب ای
تک تک اف اد اسر  .در نتیج گفتار کسرانی ک معتقدند این آی ادراک جمیع ابصار را
نفی میکند ن ادراک بعض از ابصررار ،باط میشررود (همو423 :1141 ،؛ بیتا (الف):
.)31
ایشرران ،د موا د مختلف ا اجماع اسررت اده میک د (همو93 ،8931 ،ه بیتا (الف):
36ه  )831 ،173 :8161به ع وان نمونه ،او باای اربات ک ا محا بین امام علی ،بعد
ا ذکا وای پیامبا اکام« یا علی حابک حابی و سررلمک سررلمی» ،میگوید:
«محا ب با سرول اهلل کافا اس باالجماع» (همو ،)11 :8161 ،د نتیجه محا ب
امام علی کافا اسر

وی ،معتقد اس ر که اجماع اهل س ر

اگا با فاض صررحی

باشد باای امامیه باالت اق ،حج نیس (همو)173 :8161 ،
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خض ر رازی در مواردی ب ظاه آیات (همو 435 :1141 ،و  )412و روایات (همو،
 )101 :1141اسرتدال ک ده اسر  .ب عنوان نمون وی از ظاه سرخن خداوند َ و ق ْ
َرب ْار َح ْمهما کَما َربَّیاني َصرغی ا؛ و بگو« :پ وردگارا! همانگون ک آنها م ا در کوچکی
ت بی ک دند ،مشررمو رحمتشرران ق ار ده!» (اس ر ا  )41 :ب ای اثبات ایمان پدر و مادر
پیامب اک م اسررتدال ک ده اسرر ؛ زی ا اگ آن دو کاف بودند خداوند ب پیامب
اک م دسررتور نمیداد ک ب ای آن دو ،طلب رحم کند (همو .)111 :1141 ،در
آثار وی ،درباره علم هیأت ،نجوم و طب مطلب قاب توجهی ک م تبط با مسائ کالمی
باشد ،یاف نشد.

 .1شهههمیهن مهمتی ا هههوا یق کا دک شهههقرک علوم عقلی آوکده اطهههز و و ایا خرک کا نیص ایا نیا یر میخنن« :علم
ا هوا ،نرت اینه طهت و خرکب ر مسرطهبرق عقلی و یهنی اطهز و موشهریی ویرد داکد ،علقی شیتیا و دلپذیت اطز و
یها دانشهههرو کا له میخنن .تای وکوب یهتی و قتیا دقز یها دک کدیف منهق و یلاههها اطهههز .وال علوم
قنیق دقز نرت خود کا یشتت منیو علم ا وا می رشنن نمهمتی.)23 :4 ،1431 ،

 .3-2علوم نقلی
 .3-2-1ادبیات

ایشران در بحث رؤی خداوند ک عقال محا اس  ،با استناد ب اه لغ ک کلم
لن تَ اني» (اع ا  )113 :ب
«لن» ب نفی ابد دالل میکند ب این باور اسرر ک آی « ْ
نفی رؤی بصرر ی در تمام اوقات حتی در زمان آخ ت نیز دالل میکند (رازی ،بیتا
(الف).)33 :
خضر رازی ،پس از بیان این مطلب ک پدران پیامب ان از کف پاک هسرتند ب این
باور اسر ک آن کسری ک ب ها را ب عنوان خدای خود انتخاب ک د ،آذر عمو یا دایی
حضر ت اب اهیم بوده اس و اطالق «أب» ب او در آی َ و إ ْذ قا َ إبْ اهیم ألَبی آ َز َر َأ
تَتَّخذ َأ ْصرناما آل َه ( انعام )11 :از باب مجاز اس (رازی33 -34 :1350 ،؛ بیتا (الف):
 .)52وی ،نسرب ب شربه شریخ یوسرف أعور مبنی ب این ک امامی معتقد اس ک
تمام اسررمای حسررنی ب ای امام علی اس ر در حالی ک اسررمای حسررنای الهی ب
خداوند اختصراص دارد ب دلی سخن خداوندَ  :و لل ْاأل َ ْسما الْح ْسنی( اع ا )100 :
زی ا تقدیم خب ب مبتدا مفید حصر اس (رازی ،)511 :1141 ،با تقسیم قص ب قلب،
تعیین و اف اد ،ب آن پاسخ میدهد (همان.)513 :

 /هادی صادقی -محمد حسین مختا ی

ایشران ،ب این باور اس ک اطالق جمع ب واحدی ک بزرگوار باشد در لغ ع ب
مشرهور اسر  .در نتیج حم جمع ب واحد در صرورت وجود ق ین جائز اس  .از این
ین
ین َآمنوا الَّذ َ
رو م اد از «والذین» در سررخن خداوند إنَّما َولیُّکم لال َو َرسررول َو الَّذ َ
ون( مائده )55 :امام علی اس ر و ق ین
ون َّ
ون ال َّزکا َة َو ه ْم راکع َ
الص رال َة َو ی ْؤت َ
یقیم َ
این مطلب اتفاق مفس ر ان اس ر ک این آی درباره آن حض ر ت ناز شررده اس ر
(رازی .)50 :1141 ،وی همچنین از این آی ب واسرط دالل «انما» ب حصر  ،و مشهور
بودن معنای اولوی در تصرر ب ای کلم «ولی» در بین اه لغ و کارب د این معنا
در ع  ،امام امام علی را اثبات میکند (همو ،بیتا (ب).)352 -353 :

میمون کالمی
ابنشناسی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشه
خضر رازی
یهودی /
روش
اسماعیلی –/حسین
عشایه ه– داو
اخواهی

خض ر رازی از علم لغ و قواعد ع بی در پارهای از مسررائ کالمی اسررتفاده ک ده
اسرر  .از باب منا  ،در تع یف نبوت ،از معنای لغوی آن ک ب معنای مکان م تفع
اس ر  ،به ه گ فت (همو ،بیتا (الف) )02 :و در تع یف تکلیف ب معنای لغوی آن یعنی
مشق اشاره ک ده اس (همو ،بیتا (الف).)25 :

00

 .3-2-2تاریخ

خض رازی در مباحث نبوت خاص و امام ک صبغ ی نقلی بحث ب جست اس ،
عالوه ب اسرتناد ب آیات و روایات ،از گزارشهای تاریخی نیز به ه ب ده اس  .وی ،ب ای
اثبات نبوت پیامب اک م از معجزاتی مانند انشررقاق قم  ،جوشرریدن چشررم آب از
میان انگشرتان دسر آن حضر ت ،و سرری شردن بسریاری از اف اد در ب اب طعام
اندک استفاده میکند (همو ،بیتا (الف).)05 :
ایشران با استناد ب شواهد تاریخی ب شبه ف زند نداشتن امام حسن عسگ ی

پاسخ داده اس (همو.)125 -121 :1141 ،
همچنین در پاسررخ ب اشررکا یوسررف مخزومی ک ادعا ک ده اسر خوابیدن امام
علی در بسررت پیامب در کتابهای سرری ه و تاریخ گزارش شررده و ظنی اس ر  ،این
گون پاسرخ میدهد ک این فضیل امام اگ چ در کتابهای سی ه و تاریخ گزارش
شده اس  ،ولی مشهور و متوات اس (همو ،)431 -433 :1141 ،در نتیج مفید یقین
اس .
خضرر رازی ب ای اثبات افضررلی امام علی نسررب ب صررف شررجاع از
گزارشهای تاریخی و کتابهای سرری ه اسررتفاده ک ده اسرر (همو ،بیتا (ب)-323 :
.)322
 .4جایگاه تفکر عقلی در روش کالمی خضر رازی
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مسرائ کالمی ب سر دست تقسیم میشوند .1 :مسائلی ک فقط از راه عق قاب
اثبات اس مانند وجوب مع ف خداوند ،اثبات وجود خداوند ،اثبات علم ،قدرت ،حیات
و حکم خداوند؛  .4مسرائلی ک با عق و نق قاب اثبات اسر من توحید و عصم
پیامب در عم ب ش ر یع ؛  .3مسررایلی ک فقط با نق قاب اثبات اس ر من جزئیات
ب زخ و معاد .عقلی یا نقلی بودن روش یک متکلم ،بیشرت در مسرائ دست دوم روشن
میشرود؛ زی ا در مسرائ دسرت او راهی جز عق  ،و در مسرائ دست سوم راهی جز
نق نیس .
خضر رازی ب جایگاه عق فلسرفی در مسرائ کالمی توج ویژهای داشت  ،از این
رو ادل عقلی در آثار کالمی وی ب جست اس  .ب ای اینک جایگاه عق در روش کالمی
خض رازی ،بیشت نمایان گ دد ،نمون هایی از مباحث کالمی ذک میشود.

 .4الم و لذت مزاجی از خداوند با این اسررتدال نفی میشررود ک از اع اض بوده و
ممکن الوجودند و ه ممکنی حادث اسرر (همو ،)45 :1350 ،در حالی ک خداوند
مح ب ای امور حادث واقع نمیشود.
 .3اثبات واحد بودن خداوند با س ر دلی عقلی (همان )40 -43 :ک تق ی یکی از
ادل سر گان ب این صرورت اسر ک اگ دو واجب قادر باشند الزم اش آن اس ک
هیچ ممکنی ب وجود نیاید؛ زی ا اگ ممکن محقق شررود از دو حا خارج نیس ر  :اگ
منشررأ وجود ممکن ،ه دو واجب باشررد ،الزم اش اجتماع دو عل تام ب معلو واحد
میشرود ک آن محا اس  .و اگ منشأ وجود آن ،یکی از دو واجب باشد ،ت جی بدون
م ج میشررود ک آن باط اسر  .پس الزم باط اسر  ،و در نتیج  ،ملزوم نیز باط
خواهد بود (همان.)42 :
 .1یکی از قواعد کالمی ک در ابواب مختلف کالمی کارب د دارد ،قاعد لطف اس ر .
خض ر رازی ،عصررم پیامب ان الهی (رازی ،بیتا (الف) ،)54 :اص ر وجود امام (همان:
 ،)101اسررتحقاق عقاب (همان )150 :و دائمی بودن ثواب و عقاب (همان )151 :را با
قاعده لطف اثبات میکند.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختا ی

 .5با تمسرک ب قاعده قبی بودن تقدیم مفضو ب فاض  ،افضلی پیامب (همان:
 )53و امام (همان ،)113 :نسب ب م دم عص خود را اثبات میکند.
 .3پس از اثبات این مطلب ک خداوند جه و مکان ندارد ،آیات ال َّ ْحمن َعلَی
ون َربَّه ْم م ْن ف َْوقهم ( نح  )50 :ک ظاه آن ب
ال َْع ْ ش ْاسررتَو ( ط  )5 :و یَخاف َ
خال عق اس ر را تأوی میب د زی ا زمانی ک بین عق و نق تقاب حاص ر شررود،
عق ب نق ت جی داده میشرود؛ زی ا ثبوت نق متوقف ب صردق رسو اس و صدق
رسرو با عق اثبات میشرود ،پس عق نسب ب نق  ،اص اس  ،و در نتیج او مقدم
میشود (رازی ،بیتا (ب).)445 -440 :
همچنین وی ،با توج ب اسررتحال رؤی

بصرر ی خداوند در روز قیام  ،کلم

میمون کالمی
ابنشناسی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشه
خضر رازی
یهودی /
روش
اسماعیلی –/حسین
عشایه ه– داو
اخواهی

 .1پس از اثبات عقلی واجب الوجود بودن خداوند ،ب خی از صررفات ثبوتی مانند
قدیم ،ازلی ،باقی و ابدی بودن خداوند را ب وسرریل واجب الوجود بودن خدا اثبات ک ده
(رازی ،بیتا (الف) ،)10 :و ب خی از صررفات سررلبی خدا مانند ت کیب ،حا در مح
شرردن ،مح بودن ب ای امور حادث ،جه دار بودن ،اتحاد با غی داشررتن و لذت و ألم
مزاجی را از خداوند سلب میکند (همو.)45 -41 :1350 ،
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«نظ » در آی وجوه یَ ْو َمئذ ناضرر َ ة( قیام  )44 :را ب معنای انتظار ،و کلم «الی»
در آی إلی َربها ناظ َ ة( همان )43 :را ب معنای «واحد اآلال » یعنی یکی از نعم ها
تأوی میب د (رازی.)421 :1141 ،
اسررتحال ادراک خداوند با آالت جسررمانی (همو ،بیتا (ب) ،)155 :نفی ت کیب از
خداوند (همان ،)444 :محا بودن انجام فع قبی از خداوند (همو405 :1141 ،؛ بیتا
(الف) ،)22 :نفی جه از خداوند (همو ،بیتا (ب) ،)413 -415 :نفی انفعا و تأث در
خداوند (همان ،)430 :اثبات بسررریط الحقیق بودن خداوند از تمام جهات و اعتبارات
(همان ،)444 :اثبات غنای مطلق خداوند (همان ،)410 :اثبات عصرررم پیامب ان ب
وسررریل دلی وثوق (همو ،بیتا (الف) )53 :و اثبات عقلی بودن حسرررن و قب افعا
(همان ،)21 -23 :نمون های دیگ ی از به هگی ی خضرر رازی از اسررتدال عقلی در
مسای کالمی اس .
 .5جایگاه استدالل نقلی در روش کالمی خضر رازی

خضرر رازی در الب الی مباحث کالمی از آیات و روایات اسررتفاده ک ده اسرر .
پاسرخهای وی ب شربهات یوسرف مخزومی ،در کتاب «التوضی االنور» ک صبغ نقلی
آن ب جسرت اسر  ،نشران از تسلط او ب آیات ق آنی و منابع روایی امامی و اه سن
دارد .اینک چند نمون از کارک دهای نق در مسررائ کالمی ک صرربغ عقلی -نقلی
دارند ولی خض رازی از نق استفاده ک ده اس  ،بیان میشود:
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کان فیهما آل َه إال َّ لال لَف ََسرر َدتا
 .1در بحث یگانگی خداوند ،ب آیاتی چون :ل َْو َ
(انبیا َ  ،)44 :أنَّما إلهک ْم إل واحد( کهف110 :؛ انبیا 100 :؛ فصررل  )3 :و ق ْ ه َو
لال َأ َحد( اخالص )1 :استدال میکند (رازی.)40 -42 :1350 ،

اس َشرر ْیئا َو
 .4ب ای اثبات پی اسررتگی خداوند از ظلم ،از آی إ َّن ل َ
ال ال یَظْ لم ال َّن َ
اس َأنْف َسه ْم یَظْ لمون( یونس )11 :کمک میگی د (رازی.)44 :1350 ،
لکنَّ ال َّن َ

 .3ب ای نفی رؤی بص ر ی خداوند ،ب آی ش ر یف ال ت ْدرک ْاألَبْصررار َو ه َو ی ْدرك
ررار َو ه َو اللَّطیف الْخَ بی ( انعام )103 :و ل َْن تَ اني( اع ا ( )113 :رازی،
ْاألَبْصر َ
 ،)45 :1350و نیز سررخن امام علیَ « ال ت ْدرک الْعیون في م َش را َه َدة ْاألَبْ َص رار َو لَک ْن
یمان» (کلینی )50 :1 ،1102 ،اسرتدال ک ده اسر (رازی ،بیتا
َر َأتْ الْقلوب ب َحقَائق ْاْل َ
(الف).)35 :

 .1با اسررتناد ب آی َ و ما خَ لَ ْق الْجنَّ َو ْاْلنْ َس إالَّ ل َی ْعبدون( ذاریات )53 :و آی
ون لل َّناس َعلَی لال حجَّ بَ ْع َد ال ُّ سرر ( نسررا  )135 :ب اثبات حکیم بودن
لئَال َّ یَک َ
خداوند استدال میکند (رازی ،بیتا (الف).)25 :

نفی عبث از فع خداوند (رازی ،بیتا (الف) ،)25 :اثبات قدرت پیامب ب انجام
گناه با وجود عصررم (همان ،)53 -54 :قبی بودن تقدیم مفضررو ب فاض ر (همان:
 ،)55اثبات منزه بودن پدران انبیا از ویژگیهای پسررر مانند کف (همان ،)52 :از
جمل مسائلی اس ک خض رازی در اثبات آنها از نق به ه گ فت اس .
 .6شیوه مواجهه خضر رازی با اقوال و آراء دیگران در مسائل کالمی

 /هادی صادقی -محمد حسین مختا ی

خضررا ا ی به م اسررب بحثهای کالمی ا اء فاقههای کالمی ا به خوبی گزا ش
میدهد وی د مسررا لی مان د کالم الهی ( ا ی )671 :8161 ،و مسررأله جبا و ت ویض
(همان )631 :نظاات فاقههای معتزله ،اشرراعاه ،کاامیه ،ح ابله و حتی ا اء فالسرر ه
(همان )637 :ا بیان ،و سپس با وش علمی انها ا مو د نقد و با سی قاا میدهد
وی پس از اثبات عدم اتحاد خداوند با غی  ،اعتقاد نصراری ک قائ ب اتحاد خداوند
با حضرر ت عیسرری هسررتند و همچنین نظ ب خی از صرروفی ک معتقد ب اتحاد
خداوند با عارفی ک ب م تب نهایی رسرریده را قبو نمیکند (همو ،بیتا (الف).)50 :
همچنین نظ ب خی ک معتقدند جوه عاق زمانی ک صررورت عقلی ای را تعق کنند
عین او میشررود و یا نفس ناطق هنگامی ک معقولی را تعق کند با عق فعا متحد
میشود ،را نیز نمیپذی د (همان).
روش ب خورد و پاسرخگویی ب شبهات س صورت دارد .1 :اگ شبه کننده اشکا
خود را با دلی بیان کند بدون آنک از کلمات ناشرایسر اسرتفاده کند ،پاسخ دادن ب
شربهات او با الفاظ ناپسرند ،نشرران از ضرعف پاسررخ دهنده اسر ؛  .4اگ شربه کننده
اشررکا خود را ب هم اه الفاظ ناپسررند بیان کند ب گون ای ک ط مقاب را تحقی و
مسرخ ه کند ،در این صرورت پاسرخ دادن ب شبهات او با الفاظ ناپسند از باب مقابل ب
من َ ،ح َسرن اسر ؛  .3اگ شربه کننده اشرکاالت خود را با الفاظ ناشایس بیان کند
ولی پاسرخ دهنده بدون توج ب آن کلمات ،فقط ب پاسرخ علمی اکتفا کند ،این روش،

میمون کالمی
ابنشناسی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشه
خضر رازی
یهودی /
روش
اسماعیلی –/حسین
عشایه ه– داو
اخواهی

 .5با تمسرک ب روایتی از امام علی ک آن حضر ت ف موده اس َ « :فل َْس َنا ن َْعلَم
ک ْن َ َعظَ َمتك » (سررید رضرری ،)445 ،1111 ،ب اثبات عدم امکان شررناخ کن ذات
خداوند ،استدال میکند (رازی ،بیتا (ب).)430 :
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جدا احسن خواهد بود.
شرریوه ب خورد علمی خض ر رازی در مقاب شرربهات یوسررف مخزومی از نوع دوم
اسر ؛ زی ا یوسرف مخزومی آرا و عقاید امامی را در قالب شربهات با کلمات ناشایس
ک نشرران از تحقی و تمسررخ دارد ،بیان میکند (همو،135 ،131 ،150 ،54 :1141 ،
 )510 ،512 ،130و خضررر رازی نیز از باب مقابل با من  ،چنین الفاظی را در نقد
شبهات او ب کار گ فت اس (همان.)30 ،54 ،12 ،33 :
نتیجه گیری
خضر رازی از جمل متکلمان بزرگ در ق ن نهم اس ک کتابهای کالمی وی ب
دو قسرم آثار ش حی و مستق تقسیم میشود .وی در آثار کالمی خود از علوم عقلی و
نقلی اسرتفاده ک ده اسر  .و روش کالمی وی تلفیقی از عق  -فلسرفی ،غی فلسفی -و
نق اس ر  .وی در صررورت تعارض بین عق با نق  ،عق را مقدم ک ده و ب تأوی نق
میپ دازد .وی ب عنوان متکلم مسررئولی پذی  ،شرربهات ب خی از مخالفان ک در رد ب
مذهب شیع نوشت شده بود ،را مورد نقد ق ار داده اس .
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فهرست منابع
 .1قرآن کریم

 .2افندی ،عبد لال بن عیسری بیگ ،1341 ،ریاض العلماء و حیاض الفضالء ،محقق :احمد

حسینی اشکوری ،بی وت ،موسس تاریخ ع بی.
 .4امین ،محسن ،1344 ،اعیان الشیعه ،بی وت ،دار التعار للمطبوعات.
 .3امینی ،محمرد هادی ،1314 ،معجم رجال الفکر و االدب في النجف خالل الف عام،
بیجا ،بینا.

 .5آقا بزرگ ته انی ،محمد محسررن ،1344 ،الذریعه الی تصااا یف الشاایعه ،بی وت ،دار

األضوا .

 .6بغدادی ،اسرماعی 1551 ،م ،هدیه العارفین ،اسرما المؤلفین و آثار المصنفین ،مصح :

 /هادی صادقی -محمد حسین مختا ی

روش شناسی کالمی خضر رازی  /حسین ه اخواه 

محمد مهدی خ اسان ،بی وت ،دار احیا ت اث ع بی.
 .7ح عراملی ،محمرد بن حسرررن ،بیتا ،امل اآلمل في علماء جلل عامل ،محقق :احمد
حسینی اشکوری ،بغداد ،مکتب االندلس.
 .8حکیم ،حسن عیسی ،1327 ،المفصل في تاریخ النجف االشرف ،قم ،حیدری .
 .5رازی حبل ودی ،خض ر  ،1458 ،تحفه المتقین في بیان اصا ل الدین ،تصررحی  :علی
عزیز پوریان ،قم ،انتشارات علمی .
 .14رازی حبل ودی ،خض  ،بیتا (الف) ،مفتاح الغرر لفتح باب الحادی عشر ،نسخ خطی
موجود در کتابخان م کزی و م کز اسناد دانشگاه ته ان ،کد راهنما.3648 :
 .11رازی حبل ودی ،خضر  ،بیتا (ب) ،التحقیق الملین في شرح هج المسترشدین في
اص ل الدین ،نسرخ خطی موجود در کتابخان مدرس عالی س هساالر (شهید مطه ی)،
کد راهنما.1271 :
 .12رازی حبل ودی ،خض  ،1323 ،الت ضیح اال ر بالحجج ال ارده لدفع شله االع ر ،قم،
کتابخان آی لال م عشی نجفی.
 .14سبحانی ،جعف  ،1323 ،معجم طلقات المتکلمین ،قم ،مؤسس امام صادق.
 .13ش یف ال ضی ،محمد بن حسن ،1313 ،هج اللالغه ،تصحی  :صال صبحی ،قم ،هج ت.
 .15کلینی ،محمرد بن یعقوب ،1347 ،کافی ،تصرررحی  :علی اکب غفاری و محمد آخوندی،
ته ان ،دار الکتب االسالمی.
 .16مدرس تب یزی ،محمد علی1465 ،ش ،ریحا ه االدب في تراجم المعرفین بالکنیه او
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اللقب ،ته ان ،خیام.

 .17مطه ی ،م تضی ،1452 ،کلیات عل م اسالمی جلد ( 4اصو و فق ) ،قم ،صدرا.
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