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 .1شخصیت و آثار علمی

«محمد بن احمد خواجگى ش یرازى» از اندیشمندان مسلمان قرن دهم و یازدهم
هجرى اس وی خودش را با عنوان «خواجگى ش ی ش یرازی» معرفى کرده اس
نیس (س احانى،
(خواجگى )37 :5731 ،تاری دقیق تولد و وفات ایش ان مش
5
(افندى:3 ،5175 ،
 )743 :7 ،5141اما تا اوایل قرن یازدهم در قید حیات بوده اس
 )35او افزون بر تس ل بر علومى چون کالم ،تفس یر و ادبیات ،ش اعرى توانا بود ،و به
مکارم اخالق و محاس ن آداب نیز موص و بود و طاعى سلیم و ذهنى مستقیم داش
محمد بن احمد،
(گلچین معانى )783 :5 ،5733 ،آقا بزرگ تهرانى با عنوان «الش ی
ّ
الش هیر ب واجه کى ش ی الش یرازى» از وی یاد کرده اس (آقابزرگ تهرانى،5177 ،
 )513 :47و نگارنده کتاب کاروان هند در وص او گفته اس « :خواجگى ش ری به
مکارم اخالق و محاس ن آداب موص و بوده ،صاحب طاع سلیم و ذهن مستقیم اس ،
و امروز بنابر وفور کاردانى و فض ایل نفس انى از محرمان مجالس خاص حضرت خاقانى
(اکار ش اه) اس  ،و از غای درس تى و راستى اندیشه چهره معانى را به غازه مضامین
تازه سرخ رویى داده در نظم و نثر خیاالت بدیع دارد» (گلچین معانى783 :5 ،5733 ،
و )783
خواجگى ش یرازى در ابتدا پیرو مذهب ش افعى بود (آقا بزرگ تهرانى:3 ،5177 ،
 ،)453و از آنجا که در دوران وی ،حکوم ش یعى ص فویه (ش اه طهماس ب اول ،ش اه
اس ماعیل دوم ،محمد خدابنده و شاه عااس اول) بر ایران حکمفرما بود؛ ناچار شد برای
نش ر عقاید خود به جایى س فر کند که آسوده باشد عوامل م تلفى ساب شد که هند
را برای مه اجرت انت اب کند برخى از این عوامل عاارت بود از :اس تقاال امرا و
پادش اهان هند از علماء و ش عراء ،س کون عدهای دیگر از اندیش مندان ایرانى در هند،
ش یفتگى هندیان به فرهنگ و زبان ایرانى ،و فراهم بودن زمینه و فض اى مناسب براى
اظهار عقاید و نشر معار (خواجگى 53 :5731 ،و همو ،5737 ،مقدمه)74 :
نام اساتید خواجگى در منابع ذکر نشده اس (ساحانى ،)743 :7 ،5141 ،لیکن از
متفکرانى چون جالل الدین محمد دوانى ( 378 -877ق) -که به عنوان :االستاذ ،ختم
 . 1دلیل این مچلب آن اطههک خ خوای ی دیوان رههدتر داکد خ رور دو صاک شیک رههدت شودر و نتیت آن متشو ش
اوایل قتن یرزد م اطک و دک خترش رن مجلس ویود داکد (گلچین مدرنی.)683 9 ،9631 ،

المحققین و دوانى ،از او یاد مىکند -و خواجه نص یر الدین طوس ى -که او را «المحقق
الوحید» خوانده -و عالمه حلى -که از او با عنوان «ش ی نا العالمة» یاد مىکند -تأثیر
پذیرفته و از اندیشههایشان بهره گرفته اس (آقابزرگ تهرانى)513 :47 ،5177 ،
آثار متعددی از خواجگى ش یرازی در علوم م تل نقل شده اس که تعداد کمى
از آنها چاپ ش ده ،و برخى دارای نس ه خطى اس و برخى نیز به دس ما نرسیده
اس 5

 1-1الفی  :شرحی عربی در ناممای حروف تهجّی؛
 5-4دیوان شعر :حاوی دو هزار بی شعر؛
 5-7رساله تحقیق در مسمای ال ؛
 5-1ش ر الفوائد الض یائیة في ش ر الکافیة :الفوائد الضیائیة شر نور الدین عاد
الرحمن احمد جامى (م 838ق) بر کتاب کافیه ابن حاجب اس ش رو بس یارى بر
محمد بن احمد خواجگى
کتاب فوائد ض یائیة وجود دارد که یکى از این ش رو  ،ش ر
ّ
اس ؛
 5-1ختم الغرائب :در این کتاب ،اش عار خاقانى و برخى شعرای دیگر را شر داده
اس ؛
 5-3شر معمیات؛
 5-3طوارق؛
 5-8مفتا المنجمین؛
 5-3الاوار؛
 5-57تسهیل کواکب ساعة
 . 1از میهرن آاهرک خوای ی ن ههه خچی آاهرکر مفل الری  ،رهههتل الیرع النردر ع هههت ،نر الرنول ،م یدات ،دیوان
خوای ی رههیتازر ،مجما الییرن ،ختم الغتائب ،رههتل مدمیرت ،طواک  ،مرترل المنجمین ،الیواک ،ه یل خواخب طههید ،
النظرمی فی مذ ب االمرمی  ،رتل الر ول الن یتی دک آکریو ن خچی خترش رن ملی ایتان مویود اطک.
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 .1-1آثار ادبی
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 .1-2آثار روایی و تفسیری
 4-5بحر المنافع :در شر ادعیه؛
 4-4م تص ر مجمع الایان :به درخواس
شیعى هندی در سده دهم نوشته شده اس

س لطان ابراهیم قطاش اه از حاکمان

 .1-3آثار کالمی – فلسفی
خواجگى ش یرازی به جایگاه علم کالم در دایره دانش های دینى ،توجه ویژهای
داش ته و علم کالم را اس اس علوم دینى دانس ته اس به اعتقاد وی ،تا وجود آفریدگار
توانا و دانا که تکالی دینى را تش ریع کرده ،کتابهای آس مانى را نازل و پیاماران را
فرس تاده ،اثاات نش ود ،علم تفس یر ،حدیث ،فقه و اصول ،تصور و تحقق ن واهد داش
(خواجگى)571 :5737 ،
آثار کالمى – ِحکمى او عاارتند از:
 7-5اص ول خمس ه کایر :این کتاب ،پیرامون اص ول اعتقادى پنجگانه (توحید،
ناوت ،معاد ،عدل و امام ) اس
ّ
 7-4التحقیقات :این کتاب -که از آن با عناوین «تحقیقات نظامى» و «تحقیقات
در اثاات اراده» نیز یاد ش ده اس  -ظاهرا رس اله م تص رى در باب برخى از مس ائل
کالمى همچون صفات بارى ،به همراه نقل و تحلیل آراى حکماء ،متکلّمان و عرفاس
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المحجة الایض اء :کتاب نس اتا ماس وطى اس که به زبان عربى ،پیرامون
7-7
ّ
مااحث کالمى نگاش ته اس او در این اثر به نقل و نقد آراى حکماء و متکلّمان اشعرى
پرداخته اس در خاتمه نیز مااحثى مانند توبه ،امر به معرو و مراتب سهگانه ت لیه،
تحلیه و تجلیه در حکم عملى و اخالق را طر کرده اس 5

دتفی این اات و ن ه رى آن میگوید فی اایرت اال ههول ال م ه علی مذ ب
 . 1مت وم رههی آقر شصکگ تانی دک م ّ
ّ
متنصر عن
کد م رلری م و الینث ما الرالطههر و النكمرء و األرههرعت ّّ ،ول «النمد ّل
المترتد شرلقدم ،ال ّ
األانی ع ههتی و ّ
ّ
متددد خم ههرئل الدعرء و األمت
و ههم الددم» ،و ل خر م فی التوش و مر یتدل ّق ش ر ،و شدد ر فضههل المقر ههد و فی ر م ههرئل ّ
ههت عن التذائل و نلیت شرلرضههرئل ،یظ ت من ّوائل ّن ّ خرن لمیذ المنق ّق الدوانی یث یقول قرل
شرلمدتوف و لی ال ّ
االطهترد ختم المنق ّقین الدوانی ،و ینقل ّیضهر عن رهتل اطهتردر علی الدضهدى ،و ینتمل ّ ّن متادر شرل تل و النرری التی

مفصلى بر
 7-1تحفة الفحول فى ش ر الفص ول :این اثر ،ش ر عربى استداللى و ّ
رس اله فص ول اس  ،که مص ّن در سال 317ق در گلکنده هند ،از تألی آن فارغ شده
اس او در این کتاب کوشیده اس تا عالوه بر تشریح آرا و استداللهاى خواجه نصیر
الدین طوسى ،آراء سایر متکلمان -به ویژه اشاعره و معتزله -را نیز تایین و تقریر کند

عامة المکلّفین
 7-3شر الااب الحادى عشر« :الااب الحادى عشر فیما یجب على ّ
عالمه حلّى ( 343 -318ق) اس
من معرفة اص ول الدین» یکى از آثار کالمى مشهور ّ
اندیش مندان بس یارى به ترجمه و شر این اثر پرداختهاند از جمله مص ّن  ،یک بار به
مهم کالمى را ش ر کرده
زبان فارس ى و بار دیگر به عربى (تحفة الفحول) این رس اله ّ
اس
محمد شیرازى؛
 7-3شر رساله امیر صدر الدین ّ
 7-8شر رساله محقّق دوانى؛

 7-3شر رساله نور الدین عادالرحمان جامى در اثاات واجب؛
 7-57شر فصول نصیریه :این کتاب چاپ شده اس ؛
 7-55نظامیه فى مذهب اإلمامیه :این کتاب نیز چاپ شده اس
 .2روش تدوینی و تألیفی

روش تدوینى و تألیفى در آثار کالمى خواجگى را در دو کتاب «نظامیه في مذهب
االمامیة» و شر فصول نصیریه تایین مىکنیم:

ختی ر الدوانی علی الدضههدى ،و قرل فی خ ه
.)793

الظنون إ ّن ذر النررههی فی خم ه ّوکا (آقر شصکگ تانی3 ،9361 ،
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 7-1تمهیدات :کتابى اس م تص ر به زبان فارس ى ،پیرامون برخى از مااحث
ِحکمى و فلس فى که در س ال 317ق در گلکنده هند نگاش ته اس در فهرس کتب
خطّ ى کتاب انه مرکزى آس تان قدس رض وى آمده اس که مص ّن این کتاب را پیش
از روى آوردن به تش یع نوشته اس مص ّن از ابواب و فصول این کتاب با عنوان تمهید
یاد کرده ،و از این روس که کتاب را تمهیدات نامیده اس
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 .2-1نظامیّه فى مذهب اإلمامیّة
اعم از متکلّمان،
خواجگى در هر یک از مااحث این کتاب ،به آراى تمامى مذاهبّ -
عرفاء و حکماء -در قالب بحثى مقارنهاى اش اره کرده اس در این راه بر خال عموم
متکلّمان ،گاه با عرفاء و فالس فه هم آوا مىش ود ،و در س ایر موارد دیدگاههاى کالم
ش یعى و معتزلى را ترجیح مى دهد وی در این اثر ،از روشهای م تل اس تدالل
(برهان عقلى و ) اس تفاده کرده ،و در میان آرای اندیش مندان ،به آرای عالمه حلى
توجه ویژه دارد و در بسیاری از مسائل به کالم ایشان استناد مىکند
کتاب نظامیه دارای پنج باب اس باب اول در توحید و ص فات الهى اس که در
آن ،به مااحث ذیل پرداخته اس  :بداه مفهوم وجود ،انحص ار موجود در واجب و
ممکن ،بداه وجود ممکنات و نظری بودن واجب ،اش راق در ازلی  ،ابدی و خالقی
و تحقیق در امتناع معرف
واجب ،تحقیق در اینکه وجود واجب عین ذات اوس
حقیق واجب همچنین شامل دو فصل در صفات سلایه و ثاوتیه اس
باب دوم در عدل الهى اس و به مااحثى چون :تقس یم پنجگانه افعال ،حس ن و
قاح افع ال ،من ا احک ام خمس ه ،کیفی افع ال عااد ،تکلی عااد و غرض آن،
تنزه حق تعالى از فعل قایح و
غرضمندی افعال ،وجوب لط و اقس ام و احکام آنّ ،
ترک واجب ،وجوب پاداش به مطیعان ،خلق افعال عااد ،امتناع تکلی به ما ال یطاق،
پرداخته اس
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باب س وم در ناوت اس حقیق عصم و وجوب آن ،طریق معرف ناوت ،علم
انایاء به ناوت و رس ال خود ،اثاات ناوت حضرت محمد ،عموم ناوت و خاتمی ،
تص دیق به ناوت حض رت محمد ،وجوب ایمان به تمامى انایاء ،افض لی انایاء بر
مالئک ه ،تعری معجزه ،وجه اعجاز قرآن ،عدم زیادتى و نقص ان در قرآن ،ماهی و
عصم مالئکه و وجوب ایمان به آنها ،مااحثى اس که در این باب بررسى شده اس
باب چهارم در امام اس وجوب نص ب امام ،وجوب عصم امام ،طریق تعیین
امام از دیدگاه امامیه ،وجوب افض لی امام ،دلیل اجمالى بر امام ائمه ،اثاات
امام امام على ،ادله نقلى امام ائمه ،تحقیق در اینکه محا معص وم جزء ایمان
اس  ،امام و غیا امام مهدی ،طول عمر و عالئم ظهور حضرت مهدی ،مااحثى

اس که در این باب مورد تحقیق واقع شده اس
در باب پنج ب ارکان چهار گان معاد پرداخ ک عبارتند از:
ِ
مااحث عذاب و نعیم قار ،تعلق نفس به بدن مدفون در قار ،و علم نفس به
)5
حقایق اشیاء بعد از مفارق از بدن؛
 )4معاد جسمانى و روحانى؛

 )1تعمیر و تجدید این عالم بعد از فناء ،که مطالب ذیل را در بردارد:
خلق عالمى دیگر ،حس اب اعمال ،گشودن نامه اعمال و گواهى اعضای بدن ،میزان
و کش یدن اعمال ،حقیق ص را  ،حقیق بهش و دوزخ ،حقیق عرش و کرس ى،
س درة المنتهى ،بی المعمور ،لو و قلم ،تفصیل در عقایدی که بر خال تمامى ادیان
اس  ،تحقیقى در اهل بهش و دوزخ ،عفو یا عذاب اهل کاائر ،وجه اس تحقاق ثواب
مطیعان ،جاودانگى نعیم بهشتیان وعذاب دوزخیان ،شفاع  ،حوض کوثر ،حشر بهائم
خاتمه کتاب را به ایمان و کفر و توبه اختص اص داده و مااحثى مانند :حقیق
ایمان و ش رای ص ح آن ،مراتب تقلید و ایمان مقلد ،حقیق کفر و انواع ش رک،
زیادت و نقص ان ایمان ،حقیق و وجوب توبه ،س قو عقاب به توبه ،نص یحتى در
حقیق حسن عاقا و سوء عاقا را مطر کرده اس
نظامیه از جمله آثارى اس که مص ّن پس از گرویدن به تشیع تألی کرده اس ؛
ائمه اظهار ارادت
چه همان گونه که گذش  ،در جاى جاى کتاب ،نس ا به ّ
مىکند و ب شهایى از کتاب را به اثاات امام آنها اختصاص مىدهد

 .2-2شرح فصول نصیریه
کتاب فص ول ،اثری اس کالمى ازخواجه نصیر الدین طوسى ( 334 -133ق) در
اثاات پنج اص ل اعتقادی این اثر ،رنگ و بوی فلسفى و عرفانى هم به خود گرفته اس
خواجگى در مقدمه ش ر خود ،به این ویژگىها اش اره دارد و این رساله را شاملِ قواعد
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 )7حدوث عالم و فنای آن ،عالئم قیام
تکلی بعد از مرگ و نف صور؛

و وجوب اعتقاد به آن ،وجوب انقطاع

39

دانش کالم ،حکم و تص و مىداند و لذا به تایین و تحلیل این قواعد مىپردازد
خواجگى این اثر را پس از گرویدن به تش یع نگاش ته ،و از منابع کالمى اشاعره ،معتزله
و برخى آثار ادبى ،تفس یری و روایى نیز در تایین مس ائل بهره برده اس ویژگىهای
این شر چنین اس :
 )5ش ر فارس ى مص ّن به شیوه مزجى اس ؛ یعنى ب شى از عاارت فصول را به
زبان فارس ى آورده و در البالى آنها توضیحات خویش را گنجانده اس عالوه بر شر ،
به نقد نظریات کالمى خواجه یا فالسفه و یا عرفا پرداخته اس
 )4در ض من برخى مااحث ،مدعى اس تحقیقاتى ابتکاری انجام داده و س عى
کرده اس اختالفات را به وفاق و نقطه جامعى برساند
 )7اس تفاده از منابع متعدد فلس فى ،نظیر :ش ر االشارات ،الهیات شفا ،التحصیل،
المااحث المش رقی و و منابع کالمى نظیر :ش ر المقاص د ،ش ر المواق  ،تجرید
االعتقاد ،انوارالملکوت و و منابع عرفانى نظیر :انش اءالدوائر ابن عربى؛ منابع تفس یری
نظیر :تفسیر کایر و تفسیر طارسى؛ متون روایى نظیر :عدة الداعى
 )1این ش ر به تاع اص ل کتاب به پنج فص ل تقسیم شده اس که در هر فصل،
یکى از اص ول اعتقادی را به تفص یل بحث کرده اس و در مااحث م تل به نظرات
متکلمان و حکماء و عرفاء ،اشاره دارد و در پایان نظر خود را ابراز مىدارد
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فص ل اول را به توحید اختص اص داده اس بداه معنای وجود ،تقسیم وجود به
واجب و ممکن ،اثاات وجود واجب در خارج ،بررس ى ص فات س لایه ،بررس ى ص فات
ثاوتیه نظیر :عدم زیادت وجود حق تعالى بر ذاتش ،یگانگى حق تعالى ،مرئى ناودن او،
ابدی و ازلی حق تعالى ،عدم حلول او در چیزی یا اتحادش با چیزی ،بیان علم،
قدرت ،مرید ،مدرِک ،س میع و بصیر بودن حق تعالى ،متکلم بودن حق تعالى و حدوث
قرآن ،جواز اطالق اس ماء م تلفه بر حق تعالى ،مااحثى اس که در این فصل بررسى
ش ده اس ؛ چنانکه درباره شرائ تصفیه باطن ،حاالت سالک پس از شروع در سلوک
و احوال سالک پس از وصول به درجه کمال نیز مااحث مفیدی مطر کرده اس
فص ل دوم ،به مس هله عدل الهى اختص اص دارد و مااحثى چون :عقلى بودن
حسن و قاح اشیاء ،در بیان اینکه خالق افعال عااد م تار ،خود اوس  ،پاس به شاهات
جارگرایان ،فرق میان فعل عاد و خدا ،غرضمند بودن افعال الهى ،وجوب لط بر ّلال

تعالى ،مورد تحقیق قرار گرفته اس
فص ل س وم ،درباره ناوت اس و مس ائلى مانند :اثاات ناوت ،بررس ى عص م
مطلقه انایاء در تمام طول زندگى ،حاج به معجزه و تعری آن و اثاات ناوت حضرت
محمد ،بررسى شده اس

فص ل پنجم ،درباره معاد و مسائل مربو به آن اس حقیق نفس آدمى ،امکان
معاد جس مانى و اثاات حش ر اجس اد ،عدم خلود صاحب کایره در جهنم ،دفع شاهات
وارده ،نافع بودن ش فاع برای دفع عذاب ،حقیق ایمان و مااحث مطر ش ده در
این فصل اس
 .3جایگاه عقل در روش کالمی خواجگی

مس ائل عقلى کالمى دوگونهاند :یک دستت ه آنها که اثبات نقل وحیانى ماتنى بر
آنهاس  ،لذا اس تدالل بر آنها از طریق نقل صحیح نیس دسته دوم مسائلى اس که
اثاات نقل وحیانى ماتنى بر آنها نیس  ،و از دو طریق عقل و نقل مى توان بر آنها
اس دالل کرد .عقل گرایی یا نقل گرایی م کلم در این مسائل مشخص میشود.
از منظر خواجگى عقل و براهین عقلى از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و قائل
اس اولین چیزی که بر مکلفان واجب اس آن اس که نس ا به عقاید دینى و
اص ول یقینى با دالیل عقلى و براهین قطعى معرف پیدا کنند (خواجگى،)15 :5737 ،
و معتقد اس در مذهب اکثر علماى امامیه اثناعشریه ،معرف اصول خمسه (توحید و
ناوت و امام و معاد) به برهان و دلیل بر مکلفان و اهل ایمان واجب اس ؛ و
عدل و ّ
تمامى عاادات ،معامالت و مناکحات مکلّفان ،بدون معرف به اص ول خمس ه از راه
دلیل ،ص حیح نیس (همو )37 :5731 ،خواجگى ،یکى از راههای دستت یابی به این
معرفت برهانی را علم کالم دانست ه و گف ه استت :مقصود بالذات از علم کالم ،اع قاد به
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فص ل چهارم ،درباره امام اس وجوب نصب امام ،لزوم عصم او ،وجوب واحد
بودن امام در هر زمان ،طریق معرف امام ،اختص اص امام به حق به ائمه اطهار،
وجه اختفای امام دوازدهم ،افض لی و اش جع بودن امام بر اهل زمانه ،مسائلى اس که
در این فصل تحقیق شده اس

33

وجود واجب و ممکن ،و اینکه برخی اشتیا موجود استت و برخی موجود نیست (همو،
)39 :0931
وی ،م ال افراطىگری در مورد عقل و ادراکات عقلى بوده و معتقد اس با عقل
و ادله عقلى نمىتوان پاست گوی تمام معارف دین باشتتیم .ازاینرو ،در پاس به اش کال
ک ّرامیه و حنابله مانى بر اینکه که اگر خدا جه نداش  ،چرا کتب آس مانى مشحون
به اثاات جه اس ؟ پاس های برخی را که خواس هاند از راه دلیل عقلی به این اشکال
پاس دهند نپذیرف ه و گفته اس  :آنچه واقع اس در قرآن و حدیث از آیات و احادیث
حق
تجس م و اثاات جه دارد ،بنابر حکمتى و س ّرى اس که غیر از ّ
که دالل بر ّ
ساحانه و ک ّمل انایاء و اولیاء نمىدانند (همو)88 :5731 ،
نیز در باب کیفی علم الهى ،پاس ابن س ینا و هیچ کدام از اندیش مندانى که در
حق س احانه جاهل به اشیاء
این باب نظر دادهاند را نپذیرف ه و میگوید :ما مىدانیم که ّ
ناوده و عالم به همه چیز اس ّ ،اما کیفی علم او به اش یاء به هیچ وجه برای ما معلوم
(همان )575 :وی ،مش ابه همین مطلب را پیرامون حقیق اراده و برخى
نیس
مااحث دیگر مطر کرده اس (همان)571 :
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بهرهگیری از عقل و تفکر عقلى در روش کالمى خواجگى جایگاه مهمى دارد وی،
در مااحث عقلى محض و مااحثى که جناه عقلى بودن آنها بر جناه نقلى بودن غلاه
دارد ،همچون مااحث خداش ناسى ،بیشتر از روش عقلى -فلسفى خصوصا فلسفه مشاء
اس تفاده کرده اس  5برای اینکه از جایگاه عقل در روش کالمى خواجگى ش یرازی
درک روش نتری داش ته باش یم ،نمونههایى از مااحث کالمى ایش ان را در ب شهای
گوناگون بازمىگوییم:

 .3-1مبدأ شناسی
خواجگى در مااحث مادأ ش ناس ى از عقل و براهین عقلى بیش تر استفاده کرده و
به نقل کمتر اس تناد کرده اس نمونههایی از این مسائل -عالوه بر اثاات وجود واجب
(خواجگى -)33 :5731 ،عاارت اس از :اقامه براهین عقلى برای توحید (همو:5737 ،

 . 1این مچلب دک شنث طوم (ش تر گیتر از علوم) دک ق مک علوم عقلی و فل ر شی تت ییین خوا د رد.

 7-5-5برای اثاات توحید عاادی به دلیل عقلى تمسک کرده و گفته اس  :دلیل
اقى و م ِ
وجد و م ِ
عقلى آن اس که کسى استحقاق عاادت دارد که م ِ
نعم و مرجع همه
حق ساحانه پس استحقاق
اش یاء باش د ،و این ص فات حقیقتا یاف نمىش ود مگر در ّ
عاادت جز در مورد خداوند ساحان نیس (خواجگى)83 :5731 ،
حق
 7-5-4در تایین عقلى علم خدا به خود و اش یاء ،گفته اس  :برهان بر آنکه ّ
حق س احانه فاعل و قادر م تار اس ؛
س احانه جمیع اش یاء را مىداند ،آن اس که ّ
متصور نیس
یعنى موجد اش یاء به قصد ،اراده و اختیار اس ؛ و ایجاد به قصد و اختیار
ّ
حق تعالى عالم و دانا به جمیع کائنات اس
مگر در ص ورت علم داش تن به آثار ،پس ّ
(همان)38 :
 7-5-7در بحث امتناع کذب اخاار الهى و امتناع خل وعید از جانب خداوند
ساحان به تایین عقلى این بحث پرداخته و گفته اس « :بدان که به اتّفاق م ّلیین ،خار
ألن تجویز الکذب فى
حق اس و صدق و کذب در اخاار الهى محال اس
ّ
ّلال تعالى ّ
خار ّلال یس تلزم ارتفاع األمان بوعده و وعیده ،فتنتفى فائدة التکلی و الاعثة» (همان:
)557

 .3-2راهنما شناسی
خواجگى در مااحث ناوت و امام نیز از عقل و ادله عقلى بهره مىگیرد وی
قائل اس ناوت و امام هر دو لط بوده و بر خداوند ساحان واجب اس (خواجگى،
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38و ،)33اثاات ص فات کمالیه واجب همچون ازلی  ،ابدی و خالقی و عینی وجود
واجب با ذاتش (همو ،)87 :5731 ،تنزیهات واجب (همان ،)87 :نفى ض د و ش ریک از
خداوند (همان ،)34 :امتناع قیام حوادث بر خداوند س احان (همان ،)83 :امتناع حلول
خداوند در غیر (همان ،)83 :امتناع اتحاد خدا با غیر (همان ،)37 :فاعل موجب ناودن
خداوند ساحان (همان ،)33 :نقش قدرت و علم در الوهی (همان ،)33 :وجوب پاداش
به مطیعان و اینکه خداوند س احان ترک فعل واجب نکرده و فعل قایح را انجام
نمىدهد (همان ،)553 :و وجوب لط بر خداوند ساحان (همو 583 :5737 ،و :5731
 )547در اینجا تفصیل چند نمونه را بیان میکنیم:

010

 )583 :5737و در بحث وجوب بعث و عص م انایاء و اینکه آنان از جمیع کاائر
و ص غائر قال و پس از بعث  ،عمدا و س هوا ،معص وم هس تند ،به براهین عقلى تمسک
مىکن د (خواجگى 534 -531 :5737 ،و همو )543 :5731 ،و همچنین بر لزوم
معجزه داش تن پیامار ،برهان اقامه کرده اس (همو )533 :5737 ،در بحث وجوب
افض لی امام ،به تایین عقلى بحث پرداخته و تقدیم مفض ول بر افض ل را قایح عقلى
مىداند (همو )513 :5731 ،و در بحث وجوب نص ب امام بر خداوند س احان و وجوب
عص م امام و طریق تعیین امام ،به تایین ادله متعدد عقلى آن مىپردازد (خواجگى،
 477 :5737و همو511 :5731 ،و)513

 .3-3فرجام شناسی
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ایش ان در بیشتر مسائل مربو به حیات پس از مرگ و معاد ،به ادله نقلى تمسک
مىکند؛ با این حال در مس ائلى نیز اس تدالل عقلى کرده اس درباره وجوب انقطاع
تکلی مىگوید :ایص ال ثواب به مس تحقّان ،واجب اس و آن محقق نمىشود مگر به
انقطاع تکلی (خواجگى )537 :5731 ،در مورد اینکه چه کس انى اهل بهش و چه
کس انى اهل دوزخ هس تند ،با توجه به ادله نقلى ،برهان عقلى اقامه کرده و مىگوید:
«مؤمنان نیکوکردار اهل بهش تند بى تعیین اش اص ،و همچنین کافران اهل دوزخند
بى تعیین اش اص برهان بر این ،آن اس که مدار بر سرایر اس  ،و سرایر بندگان از
یکدیگر پوش یده اس » (همان )585 :برای اثاات حقانی معاد جس مانى نیز دلیل
عقلى اقامه کرده اس (همو)453 :5737 ،

 .3-4انسان شناسی
خواجگى به تناس ب مااحث کالمى به مااحث انس ان ش ناس ى پرداخته و تالش
مىکند با تایین عقلى این مااحث از آن در علم کالم بهره بگیرد از باب نمونه در
بحث مرگ و اینکه موت بر چه چیزی واقع مىشتتود ،به حقیق انس ان اش اره کرده و
مىگوید :آنچه انس ان به آن انس ان اس نفس ناطقه آدمى و رو انس انى اس خواه
مجرد باش د یا مادی (خواجگى )531 :5731 ،همچنین در ماحث معاد ،در تایین
حقیق نفس آدمى گفته :عرض بودن نفس ناطقه انس انى به بداه عقلى باطل اس ؛

ل محال
چون در ص ورت عرض بودن ،باید محلى داش ته باشد و تحقق عرض بدون مح ّ
اس پس حقیق آدمى جوهر اس و این ،مذهب اهل بی  ،ص حابه و تابعین
اما در مورد اینکه حقیق این جوهر چیس  ،چهار نظریه را مطر کرده و
اس
مىگوید مذهب بس یاری از محققان و عقیده فقیر [خواجگى] این اس حقیق این
جوهر ،جس مى لطی و نورانى از عالم ملکوت اعلى اس که به گونه خاصى از تعلق ،به
این بدن تعلق یافته اس (همو453 :5737 ،و)447

در باب حس ن و قاح عقلى ایش ان این قاعده را در مقام ثاوت ،بدیهى و به نحو
حد ذات خود ،قطع نظر از امر و نهى شرع و
موجاه کلیه دانس ته و مىگوید« :افعال در ّ
پیش از آنکه پیغامار ص لّى ّلال علیه و آله و س لّم امر و نهى فرمایند ،متّصفند به حسن

و قاح» (همو )551 :5731 ،همچنین این ق اعده را در مقام اثاات به نحو موجاه
جزئیه پذیرفته و گفته اس  :عقل انسان حسن و قاح برخى افعال همچون نماز و زنا را
تحق ثواب و فاعل زنا مس ِ
درک کرده و حکم مىکند که فاعل نماز ،مس ِ
تحق عقاب
شوال را به واسطه شرع درک
اس ؛ لکن حس ن و قاح ص وم آخر رمض ان و صوم ّاول ّ
مىکند؛ بنابراین ،شرع کاش اس (همان)551 :

 .3-6تأویل صفات خبریه و متشابهات قرآنی و روایی
یکى از ش اخص ههای عقل گرایی در معارف دینی و کالمی ،تأویل ظواهر مخالف
دلیل عقلی یقینی است .خواجگی چنین روشی داش ه است .وی تصریح میکند هرگاه
نقل مس لّم ،معارض با عقل باش د ،تأویل برده مىش ود و یا توق مىشود؛ اما انکار آن
جایز نیس (همو ،)474 :5737 ،و به قول عالمه حلى در نهج المس ترش دین استناد
کرده اس « :الظواهر السمعی الدالّة على خال ذلک مأوَّلة» (همو)83 :5731 ،
وی درباب مالک تأویل مىگوید :هرگاه ظاهر نقلی ام ناع ذاتی داش ت ه باشتتد ،در
این مورد تأویل نقل ضتروری و الزم است ،نظیر جهت؛ اما هرگاه ظاهر نقل امتناع ذاتى
مثال در باب معاد
نداش ته باش د بلکه امکان ذاتى داش ته باش د ،تأویل جایز نیس
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 .3-5قاعده حسن و قبح عقلی در مقام ثبوت و اثبات
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جس مانى نمىتوان از ظواهر نقل که دال بر معاد جسمانى اس  ،دس برداش ؛ چراکه
معاد جس مانى ،امکان ذاتى دارد؛ لذا خواجگى تأویل فالس فه را در این باب نمىپذیرد
(همان )83 -88 :از باب نمونه به برخى از تأویلهای خواجگى اشاره مىکنیم:
 7-3-5در مورد ظواهر آیات و احادیثى که دالل بر تجس م خداوند س احان
تجس م دارد و تأویل،
مى کند ،مىگوید« :فى الواقع ظواهر کتاب و احادیث دالل بر ّ
واجب اس » (همان )81 :ازاینرو آیه «ید ّلال فوق ایدیهم» (فتح )7 :و «الرحمن على
العرش استوی» (طه )1 :را به قدرت و استیال تأویل مىبرد (خواجگى)475 :5737 ،
 7-3-4ظواهر آیات و احادیثى که دالل بر رؤی مى کنند را م ال حکم عقل
دانس ته و آنها را حمل بر علم ضروری مىکند (همو )555 :5731 ،و روایاتى مانند« :لم
اعاد ربّا لم أره» (طارس ى )473 :5 ،5177 ،و «س ترون ربَّکم کما ترون القمر لیلة
الادر» (مجلس ى )415 :35 ،5177 ،و آیه ش ریفه «وجوه یومهذ ناضرة الى رب ِّها ناظرة»
(قیامة )44 :را به ظهور و کش تام تأویل مىبرد (خواجگى 553 :5737 ،و )558
 7-3-7خواجگى در مورد کالم الهى مىگوید :معنای حقیقى کالم و تکلم در
متصور نیس  ،چون این معنا محتاج به هوا و آالت و م ارج اس
حق خداوند س احان
ّ
ّ
منزه اس لذا باید این ص ف را
و خداوند س احان از م ارج و آالت و احتیاج به هوا ّ
همچون صف سمیع و بصیر ،تأویل کرد (خواجگى573 :5731 ،و )573
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قوتى
 7-3-1حقیق اراده عاارت اس از میل و نزوع نفس نس ا به چیزی یا ّ
را به چیزی مىکشاند و این [معنا]
که مادأ میل باش د و آن حال میالنى که ش
در حق خداوند م عال م صور نیست ،پس تأویل واجب است (همو)001 :0931 ،
گناه و خطا به انایاء

 7-3-1در مورد ظواهر قرآنى و روایى دال بر نس ا
گفته اس  :پیش امامیه واجب اس که انایاء از جمیع مناهى ،عمدا و سهوا قال و
پس از ناوت و از ّاول عمر تا آخر عمر معص وم باش ند؛ و آنچه از ظواهر قرآن ،دالل بر
خال این دارد ،حمل بر ترک اولى مىکنند و تأویل مىکنند (همو)543 :5731 ،
 .4جایگاه نقل در روش کالمی خواجگی
بهره گیری از نقل وحیانى (قرآن و روایات) در آن دس ته از مس ائل کالمى که
اثاات و فهم آنها از دس ترس عقل بیرون اس  ،مانند مس ائل مربو به عالم برزخ و

خواجگى به تناس ب مااحث کالمى ،برای اس تدالل و تایین مطالب ،از ادله نقلى
بهره مىگیرد ،و معتقد اس در مواردی که نقل ،معارض با عقل اس  ،اگر بتوان باید
تأویل کرد ولى اگر نتوان تأویل کرد ،انکار جایز نیس ؛ چراکه ش اید وجه وجیهى
داش ته که ذهن ما بدان منتقل نش ده اس  ،و برای اثاات این مطلب به آیه و ما
ی ِ
نطق عن الهوی إن هو إالّ وحى یوحى( نجم )7 :اس تدالل مىکند (خواجگى،
)474 :5737
وی حتى در مس ائلى که یا عقلى محض اس یا ص اغه عقلى آنها بر جناه نقلى
غلاه دارد ،به آیات یا روایات ،اس تش هاد کرده اس  ،چنانکه آیه ال أ ِحب آاْل ِفلِین
فاق و ِفي أنآف ِ
(انعام )1 :را ناظر به برهان حدوث ،و آیه س نرِیه آِم آیاتِنا ِفي آاْل ِ
س ه آِم أ
و ل آم یکآ ِ ب ِرب ِّك أنَّه على ک ِّ
ل ش آيء ش هِید( فص ل  )17 :را ناظر به برهان حدوث و
ص دیقین (خواجگى37 :5731 ،و ،)31و آیه ل آو کان ِفیهِما آلِهة ِإ َّال ّلال لفس دتا
(انایاء )44 :را ناظر به برهان تمانع (خواجگی )68 :0931 ،مىداند
خواجگى برای تأویل نقل ،مالک داده و گفته تنها ظاهر نقلى را که ممتنع ذاتى
اس  ،باید تأویل کرد (همان )83 -88 :و هرگاه ظاهر نقل امتناع ذاتى نداش ته باش د،
ایمان به آن واجب اس از اینرو در مورد عرش ،کرسى ،سدرة المنتهى ،بی المعمور،
لو  ،قلم و نظایر آنها گفته اس  :ایمان آوردن به ظاهر آن ها واجب اس و تأویل
کردن آنها به معانى و رموزی که از طریق نقل بیان نش ده اس  ،جایز نیس ؛ الاته
فح از کیفی این امور نیز موجب حیرت و ضالل خواهد بود (همان)587-533 :
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تفاص یل عالم قیام  ،بیانگر جایگاه نقل در روش کالمى یک متکلم نیس ؛ شاخ در
این باره آن دس ته از مس ائل کالمى اس که فهم آنها ،هم در توان عقل اس و هم در
نقل وحیانى مطر ش ده اس ؛ مانند مسأله توحید و تفاصیل مربو به صفات ثاوتیه و
س لایه خداوند ،ض رورت معاد و برخى از مااحث مربو به ناوت و امام در این گونه
مس ائل ،روش کالمى متکلم ممکن اس عقلى یا نقلى یا تلفیقى باشد ،یعنى یا فق از
تفکر عقلى بهره گیرد ،یا تنها به ادله نقلى اس تناد کند و یا از هر دو بهره برد در فرض
س وم ممکن اس ن س تفکر عقلى را به کار گیرد و پس از آن به آیات و روایات
رجوع کند ،و ممکن اس عکس آن را به کار بارد
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برای اینکه از جایگاه نقل در روش کالمى خواجگى ش یرازی درک روش ن تری
داش ته باش یم ،نمونه هایى از مااحث کالمى را که وی از نقل بهره گرفته اس ،
بازمىگوییم:
 1-5به توقیفى بودن اس ماء الهى قائل اس و آن را به امامیه و اش اعره نس ا
ِ
اطالق اس ماء بر حق
مىدهد (خواجگى13 :5737 ،و )575و در تایین آن مىگوید:
تعالى موقو [بر] اذن ش ارع اس و تا در قرآن و حدیث و س نان ائمه وارد نشود،
به محضِ جواز عقلى ،اطالق جایز نیس (همان)575 :
الاته بر این مطلب تأکید مىکند که گرچه اس مائى همچون ابدی ،ازلى ،سرمدی،
ص انع ،خالق و بارئ در ش رع وارد ش ده اس و مىتوان در مورد خداوند بکار برد ،ولى
منحص ر در این اس ماء نیس ؛ بلکه هرچه به معنى این اسماء فعلى باشد مانند :فاطر،
رازق ،مکون ،موجد ،مؤثر ،فاعل و نظایر آنها را مىتوان بر خداوند اطالق کرد (همان:
)37
 1-4پس از نقل اقوال درباره بدیهى یا نظری بودن وجود خداوند ،برای اثاات
بداه آن به آیه أ ِفي ّل ِ
ِ
ال ش ك ِ
ماوات و آاأل آرضِ ( ابراهیم )57 :اس تش هاد
الس
فاط ِر َّ
مىکند (خواجگى 33 :5731 ،و همو)17 :5737 ،
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 1-7با اس تناد به آیات متعدد قرآن کریم ،شرک را بدترین انواع کفر دانسته و آن
را به ش رک در تش ایه ،ش رک در تش ریع و ش رک در محا تقس یم مىکند وی ،با
اس تناد به آیات قرآن برای هر کدام از این اقس ام ،تعری ارائه کرده و قائل اس
همانطور که در محا ش رک وجود دارد ،در خو و رجاء نیز ش رک راه دارد (همو،
)477 :5731
 1-1پس از اقامه برهان بر اس تحاله معرف حقیقى به خداوند س احان ،به دعای
پیامار اکرم« :ال احص ى ثناء علیک أن کما أثنی على نفس ک» «من نمىتوانم
تو را آن گونه که هس ت ی مدح و ثنا گویم تو همان گونه هس ت ی که خود را مدح و ثنا
کرده ای» (مجلس ى )537 :84 ،5177 ،و فرموده امیرالمؤمنین« :العجز عن درک
اإلدراک إدراک» «اظهار عجز از رس یدن به معرف حقیقى خداوند ،معرف به خداوند
اس » (فیض کاشانى )41 :8 ،5735 ،استناد مىکند (خواجگى)87 :5731 ،
 1-1درباره علم گس ترده و فراگیر خداوند ،عالوه بر تایین عقلى ،به آیه ش ریفه

ِ
ماوات و ال ِفي آاأل آرضِ ( س اأ )7 :اس تشهاد مىکند
الس
ال ی آعزب ع آنه ِمثآقال ذ َّرة ِفي َّ
(خواجگى)33 :5731 ،

 1-8برای اثاات عص م مالئکه الهى به آیاتى از جمله آیه و ه آم ال ی آس تکآا ِرون
ی افون ربَّه آم ِم آن ف آو ِقه آِم و یفآعلون ما ی آؤمرون( نحل )17 -13 :اس تناد مىکند
(خواجگى)515 :5731 ،
 1-3برای اثاات حش ر اجس اد به اخاار متواتر از انایاء و آیات قرآن و روایات
ائمه معصومین در این باره استناد مىکند (همو)447 :5737 ،
 1-57برای اثاات وجوب محا امیرالمؤمنین ،حض رت زهرا (علیهما الس الم) و
فرزندانش ان به آیه ش ریفه مودت قل ال أ آس هلک آم عل آی ِه أ آجرا ِإ َّال الآمو َّدة ِفي الآق آربى
(ش وری )47 :و احادیث مربو به محا اهل بی  که مفسران اهل سن همچون
ثعلاى ،محى ال دین و زم ش ری نق ل کردهان د ،اس تن اد مىکند (همو:5731 ،
517و)511
 .5بهره گیری از علوم مختلف

علم کالم به جه موض وع و اهدا خود با علوم عقلى و نقلى پیوند وثیقى دارد ،و
متکلمان اس المى به انحاء م تل از آنها بهره بردهاند خواجگى شیرازی نیز در مااحث
کالمى ،به تناسب موضوع بحث ،از علوم م تل استفاده مىکند:

 .5-1علوم عقلی
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 1-3برای اثا ات ناروا بودن تکلی ما الیطاق ،عالوه بر دلیل عقلى به آیه «ال
یکلِّ ّلال نفآسا ِإ َّال و آسعها» (بقره )483 :استدالل مىکند (خواجگى)545 :5731 ،
 1-3با اس تناد به آیه ش ریفه ِ إ َّن الَّ ِذین یکآفرون ب ّل ِ
ِال و رسل ِ ِه و یرِیدون أ آن یف ِّرقوا
بین ّل ِ
ال و رسل ِ ِه ( نساء )517 :ایمان به تمامى انایاء را واجب مىداند؛ و با استناد
آ
ِ
به آیه رس ال ق آد قص آص ناه آم عل آیك م آن قاآل و رسال ل آم نقآص آصه آم عل آیك( نساء)531 :
یادآور مىش ود که دانس تن تعداد پیاماران و نام و نس ب آنان واجب نیس
(خواجگى)578 :5731 ،
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 .5-1-1منطق

بهرهگیری از روشها وقواعد منطق در علم کالم ،امری طایعى و گریزناپذیر اس
و از ویژگىهای متکلمى خاص به ش مار نمىرود ،ولى برخى از متکلمان به مااحث
منطقى اهتمام ویژهای داش تهاند و در مناس ا های گوناگون از این قواعد نام برده و
بهره گرفتهاند خواجگى ش یرازی به تناس ب مااحث ،از روشهای م تل اس تدالل
منطقى استفاده کرده اس که به ذکر چند نمونه بسنده مىشود:
 1-5-5-5برای اثاات اینکه افعال الهى دارای اغراض بوده و این اغراض برای
مص الح بندگان اس و هیچ فعلى که موجب فس اد بندگان باش د ،از جانب خداوند
أن أفعاله
س احان صادر نمىشود ،به عکس نقیض استدالل کرده و مىگوید« :إذا ثا
ّ
أن کلّما فیه فس اد بالنس اة إلیهم لم یص در عنه
لمص الح عایده ،ثا بطریق العکس ّ
تعالى» (خواجگى545 :5731 ،و)544
 1-5-5-4برای اثاات توحید از قیاس اقترانى ش کل اول بهره گرفته و مىگوید:
ذات واجب متعال تقاض ای آن مىکند که واحد و بیهمتا و یگانه باش د هرچه ذات او
تقاض ای یگانگى مى کند ،واحد و یگانه استتت .پس واجب لذاته واحد و یگانه استتت
(خواجگى)38 :5737 ،
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 1-5-5-7در اثاات توحید به روش خل اس تدالل کرده و مىگوید« :اگر فرض
کنیم حقیق ِ واجب تعالى دو فرد دارد ،در هر یک از این دو ذات ،خارج از حقیق
مش ترک باید وجه امتیازی هم باش د تا دوئی ص دق کند و در نتیجه هر کدام باید
مرکب باش د و هر مرکاى ممکن اس  ،در حالى که فرض بر این بود که واجب اس »
(خواجگى)33 :5737 ،
 1-5-5-1برای اثاات وحدت واجب ،روش س ار و تقسیم را بکار برده و مىگوید:
«واجب تعالى یکى اس  ،برای آنکه اگر متعدد باش د آیا واجب اس تعدد واجب یا
ممتنع اس یا ممکن؟ اما قس م اول محال اس  ،زیرا اگر واجب باشد تعدد ،هرگز یک
واجب پیدا نش ود؛ چه نفس ذات مقتض ى کثرت اس و هرگاه یکى نااش د ،کثیر هم
ن واهد بود اما قس م ِ
آخر هم محال اس چرا که ابعد اشیاء از واجب لذاته امکان اس ،
وهر حال که واجب تعالى دارد ،همه واجب اس که بالفعل باش د؛ پس امکان تعدد در
واجب ،محال اس و لذا منحص ر ش د در قس م ثانى که امتناع تعدد واجب اس »

(خواجگى)33 :5737 ،
 1-5-5-1خواجگى ،از قیاس استثنایى بسیار استفاده کرده اس ؛ از باب نمونه:
 1-5-5-1-5برای اثا ات وجود واجب تعالى از این قیاس بهره مىگیرد :اگر
واجب موجود نااش د ،الزم آید که هیچ موجود در خارج نااش د ،و این به بدیهه عقل
باطل اس ؛ پس عدم وجود واجب باطل باشد؛ پس واجب موجود باشد؛ و هو المطلوب
(خواجگى)33 :5731 ،

حق
 1-5-5-1-7در بحث اثاات قدرت الهى نیز گفته اس  :برهان بر آنکه ّ
حق ساحانه فاعل موجب باشد ،الزم آید قدم عالم،
س احانه قادر اس  ،آن اس که اگر ّ
فالمقدم مثله (همان)31 :
و التالى باطل
ّ
 1-5-5-1-1برای اثاات وجود ممکن در خارج ،به قیاس اس تثنایى بوعلى اش اره
مىکند :ممکن موجود اس در خارج؛ از براى آنکه اگر ممکن موجود نااش د ،منحصر
در واجب باشد و واجب به برهان توحید ،یکى بیش نمىتواند بود (همان)38 :
 1-5-5-3برای اثاات وجوب تص دیق پیاماران و معار و احکامى که از جانب
خداوند آوردهاند ،به دو ص ف قدرت و علم خداوند اس تدالل کرده و گفته اس « :بدان
حق س احانه و منا دین جمیع انایاء ص لوات ّلال و س المه
که مدار خدایى و الوهی
ّ
حق
علیهم بر ص ف قدرت و علم اس ؛ چه بعد از اعتقاد به ثاوت این دو ص ف
ّ
س احانه و تعالى را ،تص دیق انایاء صلوات ّلال و سالمه علیهم در جمیع ما جاؤوا به من
أحوال المادأ و المعاد ممکن اس و همه را به برهان ثاب مىتوان کرد و از این جه
حق س احانه فرموده که« :غرض از خلق عالم آن اس که بندگان بدانند که
اس که ّ
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 1-5-5-1-4برای اثاات وحدت واجب مىگوید :واجب الوجود معنایى اس
متعدد االفراد نمىشود -خواه افراد متّفقة الحقیقة و خواه
وحدانى ،و هر معناى وحدانى ّ
افراد م تلفة الحقیقةّ -اال به س ااى از اسااب ،غیر ذات آن معنى و غیر لوازم آن معنى
متعدد االفراد باش د -خواه افراد م تلفة الحقیقة و خواه متّفقة
پس واجب الوجود اگر ّ
الحقیقة -الزم مىآید که هر یک از افراد در وجود خارجى محتاج باش ند به سااى غیر
علوا کایرا (خواجگى،5731 ،
ذات و لوازم ذات ،پس ممکن باش ند؛ تعالى عن ذلک ّ
)81

013

لمى به
ّ
حق س احانه قادر و عالم اس » (خواجگى )33 :5731 ،همچنین با برهان ّ
اثاات ناوت پیامار اکرم پرداخته اس (همو)533 :5737 ،
از
 1-5-5-3خواجگى از جدال احس ن نیز برای اثاات عقاید بهره گرفته اس
باب نمونه برای پاس به اش کال اهل س ن مانى بر اینکه وجود کسى که دارای عمر
دجال ،همان
طوالنى اس  ،امری بعید اس  ،گفته اس  :اهل س ّن تجویز کردهاند که ّ
ابنص یاد یهودى اس که در زمان پیامار بوده و آن یهودى در زمان حاضر باقى
اس و غایب اس تا زمان ظهورش برسد و ظاهر شود ،پس چرا نشاید که امام مهدى
(سالم ّلال علیه) همچنین باشد؟ (خواجگى)518 :5731 ،
منزه از شریک در وجوب
 1-5-5-8برای اثاات اینکه واجب الوجود یکى اس و ّ
وجود بوده و ممکن نیس که این مفهوم در خارج بیش از یک فرد داشته باشد ،هم از
خطابه که از آن با عنوان دلیل اقناعى یاد کرده بهره گرفته و هم از برهان اس تفاده
کرده و گفته اس « :دلیل اقناعى آن اس که :وجود ش ریک نق اس به بدیهه
منزه از ش ریک
منزه از جمیع نقای اس به حکم فطرت س لیمه؛ پس ّ
عقول ،و ّلال ّ
مجرد اس و متعلّق به بدن
باش د؛ و هو المطلوب و برهان آن اس که واجب الوجود ّ
مجرد غیر متعلّق به بدن ،منحص ر اس در یک فرد؛ پس واجب منحصر
نیس  ،و هر ّ
در یک فرد باشد» (خواجگى 81 :5731 ،و)81
 .5-1-2معرفت شناسی
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گرچه معرف ش ناس ى به عنوان رش ته علمى مس تقل در گذشته وجود نداشته،
این
ولى بس یاری از مااحث آن در کتابهای کالمى و فلس فى مطر ش ده اس
مااحث در برخى آثار کالمى خواجگى در جای مناسب بیان شده اس
وی در بحث تقس یم وجود به واجب لذاته و ممکن لذاته ،به نقد و بررس ى اقوال
سوفسطائیان پرداخته و معتقد اس سوفسطائیان دارای اصنا گوناگون هستند:
برخى حقایق اش یاء را انکار کرده و معتقدند که اینها خیاالت و اوهام بوده و هیچ
واقعیتى ندارند
برخى [نس اى گرا هس تند] و قائل هس تند حقایق تابع اعتقادات اس یعنى اگر
معتقد ش ویم چیزی جوهر اس  ،آن چیز جوهر خواهد بود و اگر معتقد باشیم چیزی

عرض اس  ،عرض خواهد بود
برخى گمان مىکنند در همه چیز شک دارند ح ی در اینکه شک دارند نیز شاک
هس ند.

وی در مورد تعری بدیهیات [تص وریه] گفته اس  :بدیهى احتیاج به تعری ندارد
بلکه تعری حقیقى آن ممکن نیس چون دور الزم مىآید (خواجگی)081 :0931 ،
همچنین به تایین حقیق علم حص ولى و علم حضوری از منظر فالسفه در بحث
علم الهى پرداخته و گفته اس  :علم حص ولى صورتى حاصله اس و صورت ،مشترک
لفظى میان چند معناس  ،از جمله ش اح و مثال شىء و حقیق و ماهی شىء و در
تعری علم حضوری گفته اس  :آن ،حضور ذات معلوم نزد ذات عالم اس و علم شىء
به نفس خود را از قسم علم حضوری دانسته اس (خواجگى)577 -574 :5737 ،
 .5-1-3فلسفه

خواجگى بس یار متأثر از خواجه نص یر و عالمه حلى اس و بس یاری از مااحث
عقلى محض یا
کالمى
کالمى را با رویکرد فلس فه مش اء تایین مىکند ،و در مس ائل
ِ
ِ
مس ائلى که جناه عقلى آنها بر نقلى بودن آنها غلاه دارد ،به براهین حکماء توجه
ویژهای دارد از باب نمونه ،ایش ان قائل اس گرچه طریق متکلمان برای معرف حق
(برهان حدوث) آس انتر بوده و به فهم نزدیک تر اس ؛ لیکن طریق حکماء (برهان
ص دیقین) که ش ی ابوعلى ،عالمه دوانى و خواجه نص یر آن را در تألیفاتش ان ذکر
کرده اند ،احق و ادق استتت (خواجگی )31 :0931 ،در مجموع مى توان گفت روش
کالمی وی ،عقلی فلستتفی استتت .برای تبیین این مطلب شتتواهد و نمونههایی را بیان
میکنیم:
 1-5-7-5پیش از آنکه به اثاات توحید بپردازد ،مااحث فلس فى مرتا با آن،
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خواجگى از راه بداه عقلى به س وفس طائیان پاس داده و گفته اس « :بى شک
در خارج موجودی هس و ممکنات موجودند به بدیهه چه وجود حوادث بدیهى اس
و حوادث ممکناتاند و از این جه گفتهاند که :حقایق األش یاء ثابتة و العلم بها
متحقق» (خواجگى)17 :5737 ،

000

مانند :بداه مفهوم وجود ،انحص ار موجود خارجى در ممکن و واجب ،و نیز بداه
وجود ممکنات در خارج را تایین مىکند (خواجگی)36 :0931 ،
 1-5-7-4برای اثاات وحدت واجب از قواعد فلس فى بهره گرفته و مىگوید:
مجرد غیر متعلّق به بدن،
مجرد اس و متعلّق به بدن نیس  ،و هر ّ
واجب الوجود ّ
منحص ر اس در یک فرد؛ پس واجب منحص ر در یک فرد باش د و برای اثاات کاری
تعدد افراد کلّى نمىتواند بود ّاال به
مىگوید :حکماى ّ
مش ائیین اتّفاق کردهاند بر آنکه ّ
ماده ،و لهذا بر آن رفتهاند که هر یک از عقول عش ره ،نوع منحصر در فرد اس
واس طه ّ
(خواجگى)81 :5731 ،
 1-5-7-7برای اثاات منزه بودن ذات خداوند از ترکیب ،به اینکه الزمه ترکیب
در ذات حق تعالى ،امکان اس  ،اس تدالل مىکند« :بدان که هر چه در او کثرت باشد
و قاول قس م اگر چه به حسب فرض باشد ،وجود او محتاج به غیر باشد؛ ألنّه محتاج
إلى آحاده و أجزائه ،و آحاده و أجزائه غیره؛ و هر چه محتاج به غیر باش د ،ممکن اس ؛
از اجزاى مقدارى و اجزاى فرض ى و اجزاى م تلفه
منزه اس
پس واجب تعالى ّ
ماده و ص ورت و از جنس و فص ل
خارجى ،چون اجزاى خانه و اجزاى بدن آدمى ،و از ّ
که اجزاى عقلىاند» (خواجگى)81 -87 :5731 ،
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 1-5-7-1ایش ان اظهر خواص الوهی را وجوب وجود دانسته (خواجگى:5731 ،
 )33و با توجه به قاعده «واجب الوجود بالذات واجب من جمیع الجهات» مىگوید:
واجب متعال ازلى ،ابدی ،باقى و س رمدی اس ؛ چون وجوب وجود مقتض ى آن اس
که عدم بر او مطلقا و از جمیع جهات ممتنع باشد (خواجگى)18 :5737 ،
 1-5-7-1در نقد کس انى که معتقدند وجود واجب تعالى زائد بر ذات اوس  ،به
قاعده «الش ىء ما لم یجب لم یوجد» اس تدالل کرده و مىگوید :اگر به عقیده برخى
متکلمان ،وجود واجب زائد بر ذات باش د؛ قاعده الش ىء ما لم یوجد لم ِ
یوجد به صورت
کلى صادق ن واهد بود (خواجگى)15 :5737 ،
 1-5-7-3با توجه به قاعده «حکم االمثال فیما یجوز و فیما ال یجوز واحد» گفته
اس  :خلق عالمى دیگر ممکن اس ؛ چون اگر خلق عالمى دیگر ممتنع باشد ،الزم آید
که این عالم هم به وجود نمى آمد؛ چراکه تس اوى امثال در احکام واجب اس
(خواجگى)531 :5731 ،

 1-5-7-8در تایین عاارت خواجه نص یر برای اثاات حدوث همه عالم ،به اص ول
فلس فى چون عدم اقتض ای ممکن نسا به وجود ،تحصیل حاصل و عدم واسطه میان
وجود و عدم در خارج استدالل مىکند (خواجگى)84 :5737 ،
 1-5-7-3ایمان را از مقوله علم الیقین دانس ته و با توجه به این نکته ،قول
کس انى که قائلند ایمان قابل زیادت و نقص ان نیس  ،را نپذیرفته و گفته اس  :با توجه
به اینکه علم همانند اراده ،محا و ش وق از مقوله کی نفس انى اس  ،قابلی دارد که
زیاد یا کم شود (خواجگى)583 :5731 ،
 1-5-7-57برای اثاات اینکه محا امیرالمؤمنین و حض رت زهرا (س الم ّلال
علیهما) همچون محا پیامار اکرم جزء ایمان و واجب اس  ،به قاعده « َّ
إن جزء
جزء الشىء جزء لذلک الشىء» تمسک مىکند (خواجگى)517 :5731 ،
 .5-1-4عرفان

از تأمل در آثار خواجگى ش یرازی بهدس مىآید که وی نسا به مسائل عرفان
نظری و عملى آگاهى و التفات داش ته و در مواردی به تناسب معار اعتقادی ،به شر
و تایین مااحث عرفانى و نظریات عرفا پرداخته اس :
 1-5-1-5خواجگى به جایگاه ویژه روش عرفانى (کش و ش هود) توجه داشته و
روش عقلى را در همه مس ائل ،کافى نمىداند؛ لذا در مورد قول برخى ص وفیه که با
توجه به مس أله وحدت وجود گفتهاند« :ال موجود سوى ّال و ما سواه أوهام و خیاالت»
گف ه استتت« :طورى استتت وراى طور عقل ،و کالم ما در طور عقل استتت» (خواجگى،
 )33 :5731و در مورد قول ص وفیه که گفتهاند :موجود حقیقی ،غیر از حقیقت واجب
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 1-5-7-3خواجگى ،در مواجهه با قول ش ی اش عری« :حق تعالى باقى اس به
بقای زائد بر ِ
ذات ِّ
حق قائم به ذات حق تعالى» با توجه به اینکه وجود را امری اعتااری
دانس ته اس  ،بقاء را از منظر هس تى ش ناسانه مورد بررسى قرار داده و مىگوید :بقاء
و وجود،
اعتااری انتزاعى اس که آن اس تمرار وجود و وجود در زمان ثانى اس
اعتااری اس  ،پس بقاء نیز اعتااری اس و با توجه به این نکته گفته اس  :قول شی
اش عری که گفته اس حق تعالى باقى اس به بقای زائد بر ذات حق ،باطل اس
(خواجگى)18 :5737 ،
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لذاته نیستت و باقی موجودات به حستتب حقیقت و مهیت ،یکى هس تند ،با نقل قول از
برخى ،گفته اس  :این مطالب با مش اهدات کش فى حاصل مىشود نه مناظرات عقلى
(همو)13 :5737 ،
 1-5-1-4به طریق عرفا برای ش ناخ خداوند متعال اش اره کرده و قائل اس
همان طور که دو طریق برای اص حاب نظر و اس تدالل برای ش ناخ خداوند متعال
وجود دارد؛ همچنین اص حاب ش هود از راه تص فیه باطن دو گونه راه برای دستیابى به
معرف خداوند س احان دارند؛ گونه اول اینکه مىگویند :ص احاان بص یرت به هیچ
أن أرباب الاص ائر
چیزی نمىنگرند مگر اینکه خدا را همراه آن با دیده باطن مىنگرندّ « :
ما رأوا األش یاء إ ّال و راؤا ّلال معه» ،و گونه دوم این اس که مىگویند :به هیچ چیز نگاه
نکردم مگر اینکه قال از آن خداوند س احان را به دیده باطن مش اهده کردم« :ما رأی
ش یها ّإال و رأی ّلال س احانه قاله» ،و طریق دوم برتر و باالتر از طریق اول اس
(خواجگى ،5731 ،پاورقى ش )31 :8
 1-5-1-7برای تحص یل معرف دو راه ذکر مىکند :یکى برهان و دیگری کش
و عیان به واس طه تصفیه باطن و التجای حقیقى به خداوند ساحان (خواجگى:5737 ،
)515
 1-5-1-1ب ه اص طالحات عرفانى مثل اعیان ثابته (خواجگى )17 :5737 ،و
تص فیه باطن و کش و ش هود (همان )13 :اش اره کرده و به نقد و بررس ى نظر عرفا
مىپردازد؛ نظیر بحث اثاات واجب بر اساس نظر صوفیه (همان)17 ،17 ،11 ،13 :
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 1-5-1-1در پایان معار توحید ،از اقس ام نفس ،ش رائ تص فیه باطن ،حاالت
س الک پس از ش روع در س لوک ،و حاالت س الک پس از وصول به درجه س ن گفته
اس (خواجگى)511 -517 :5737 ،
 .5-1-5علوم طبیعی

خواجگى به تناس ب مااحث اعتقادی از علوم طایعى بهره گرفته اس به عنوان
نمونه ،از طریق احوال اجس ام و حدوث آنها از جمله ترکیب و تغییر و تادل به اثاات
ص فات ثاوتیه همچون قدیم بودن ص انع و علم و قدرت و نفى ص فات سلایه همچون
ترکی ب ،کثرت ،تغیر و تا دل پرداخت ه و مىگوید :طریق متکلمان برای معرف به
خداوند متعال و اس ماء و ص فات او این اس که ّاول بیان احوال اجس ام که اظهر

موجودات و محس وس ات و معلوالت اس  ،و بیان حدوث آن مى کنند ،و بیان آنکه
متادلند ،و بعد از آن عروج مىکنند
اجس ام متقن و محکم و مرکب و بس یار و متغیر و ّ
از معرف خص وص یات احوال اجسام و حدوث آن ،به اثاات قدم صانع و علم و قدرت او
حق س احانه نیس و همه
و آنکه هیچ ترکیب و کثرت و تغییر و تادیل در حض رت ّ
عالم معلول و متعلّق و مربو به اوس (خواجگى)37 :5731 ،

 .5-1-6علم اصول فقه1

خواجگى در مااحث کالمى نقلى از قواعد اص ول فقه اس تفاده کرده اس
نمونههایی را بازمىگوییم:

؛ که

 1-5-3-5با توجه به مفهوم موافق (اولوی ) ،در بحث کیفی علم الهى گفته
اس « :اجلّه حکماء در کیفی دیدن ما اش یا را حیران و سرگردانند ،نمىدانند که آیا
به انطااع اس  ،یا به خروج خطو ش عاعى اس  ،یا به غیر ذلک من اْلراء و المذاهب؛
حق ساحانه
با آنکه اص ل رؤی بدیهى ّاولى اس ؛ پس به طریق اولى که کیفی علم ّ
به اشیاء ندانیم» (خواجگى)574 :5731 ،
 1-5-3-4ظواهر کتاب و س ن را حج دانسته و بر این اساس گفته اس  :قول
به تعطیل در مورد ص فات الهى و نیز نفى ص فات الهى م ال ظاهر آیات قرآنى اس
(خواجگى )31 :5737 ،و با اس تناد به آیات قرآن کریم گفته اس  :ظاهر آیات قرآن
 . 1اگتر ا ههول فق  ،کوا اطههتنیر ا كرم رههتعی کا از منرشا آن ر خ عمد ر خترع و طههنک اطههک ،شیرن میخند ،ولی
عمدر ادل و میرنی آن ،عقلی و عتفی اطهههک ،لذا می وان آن کا دک رهههمرک علوم عقلی قلمداد ختد (ک.م مچ تر9681 ،
93؛ مو.)71 9681 ،
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همچنین برای نفى انواع کثرت و ترکیب از خداوند س احان ،مانند کثرت عقلى
(جنس و فص ل) و کثرت خارجى مثل ترکیب خانه از س ق و دیوار و ترکیب جس م
الیتجزی (مذهب متکلمین) از
بس ی از هیوال و ص ورت (مذهب مش ائین) یا از جزء
ّ
علوم طایعى بهره گرفته و مىگوید :هر چیزی که در آن هر یک از اقس ام کثرت باشد،
در وجود و تحقق ،به غیر محتاج بوده و ممکن اس  ،و واجب الوجود نمىتواند باشتتد.
بنتابراین ،واجب الوجود هرگز دارای جز نبوده و در ن یجه کثرت ندارد (خواجگى،
)34 :5737

009

کریم دالل بر عصم فرشتگان الهى دارد (خواجگى)515 :5731 ،
ناوت و رس ال پیامار اکرم نس ا به کافّه
 1-5-3-7برای اثاات عمومی
ّ
جن و دعوى نس جمیع ادیان به دین آن حضرت و دعوى ختم ناوت ،به تواتر
انس و ّ
استناد مىکند (خواجگى)573 :5731 ،
 1-5-3-1وجوب انقطاع تکلی را از باب مقدمه واجب ،واجب دانس ته از اینرو
مىگوید :انقطاع تکلی  ،واجب اس چون موقو علیه واجب اس (خواجگى:5731 ،
)537
 1-5-3-1با توجه به ماحث تاادر که از مالکات تش ی حقیق از مجاز اس ،
مىگوید :حق تعالى متحد به چیزی نمىشتتود چون مفهوم یعنی م بادر به فهم از لفظ
اتحاد ،یکی شتتدن دو چیز استتت (خواجگی .)33 :0931 ،نیز با توجه به همین بحث
اص ولى مىگوید :حق تعالى حلول در محلى نمىکند چون آنچه م بادر به فهم از لفظ
حلول ،این است که موجودی در محل قائم به او باشد (خواجگی)31 :0931 ،

سا

بیس .و نه  ،شمار ص د و شان د 
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 1-5-3-3وجود م ص برای عمومات نقلى از جمله عمومات قرآنى را پذیرفته
اس ؛ لکن گفته اس در ص ورتى مىتوان عمومات قرآنى را ت صی بزنیم که دلیل
م ص قوی باش د ازاینرو ایش ان قول کسانى را که گفتند :مراد از «من شاء» در آیه
ِ
ماوات و م آن ِفي آاأل آرضِ ِإ َّال م آن شاء ّلال»
الس
ش ریفه «و ن ِف ِفي و
الص و ِر فص ِعق م آن ِفي َّ
(زمر )38 :جارئیل و میکائیل و اس رافیل و ملک الموت اس ؛ یا قول برخى را که
گفتند :مراد اروا شهدا اس  ،ناصواب مىداند (خواجگى)537 :5731 ،
 1-5-3-3با اس تناد به اطالق آیه ش ریفه ِ إ َّن ّلال ال یغ ِآفر أ آن ی آشرك ب ِِه و یغ ِآفر ما
دون ذلِك( نس اء 18 :و  )553مىگوید :چه مرتکاان گناهان کایره توبه کنند و چه
توبه نکنند ،خداوند س احان آنان را مورد عفو و ب ش ش قرار مىدهد و این آیه شریفه
تنها مخصوص توبهکاران نیست (خواجگی)060 :0931 ،
 1-5-3-8در بح ث ع دم زی اده و نقص ان در قرآن ،به اجماع و اتفاق ام
(خواجگى ،)571 :5731 ،و در بحث رجع به اجماع فرقه امامیه (خواجگى:5737 ،
 )453استناد مىکند
 1-5-3-3فهم عرفى را در کش مراد ش ارع از معار دینى معتار دانسته و در
تایین قدرت الهى ،این ص ف را با توجه به فهم عرفى آن تعری کرده و مى گوید:

«قادر» در عر  ،آن اس که ص حیح باشد از او فعل و ترک به حسب دواعى و ارادات
م تلفه ،مثال انس ان قادر اس در راه رفتن؛ چه به حسب دواعى اس  ،به خال آتش
در سوختن که آن الزم ذات آتش اس (خواجگى)31 :5731 ،

 .5-2علوم نقلی

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

خواجگى در تایین برخى مس ائل کالمى از معنای لغوی اس تفاده کرده اس
چند نمونه را بازمىگوییم:

که

 .1-1-0-0-0درباره صتتفات باقی ،ازلی ،ابدی و ستترمدی مىگوید :باقی به معنای
تمر الوجود اس که شامل ازل و ابد و مابینهما مىشود و
امتناع عدم بر چیزی یا مس ّ
ضیق ،یعنى زمانى که بدای ندارد ،و لذا شامل جمیع
ازلى در اصل ،ازل اس به معنى ّ
ازمنه محققه و مقدره اس از جانب ماض ى و این ،همان وجود ال اول له اس و نیز
ابدی به معنى جمیع ازمنه محققه و مقدره در مس تقال اس و در اصل ،منقول اس
از ابود به معنى نفور؛ لما ینفر القلب من تقدیر نهایته و همچنین واجب تعالى س رمدی
اس  ،این لفظ مش تق از س رد اس به معنى توالى و تعاقب ،و چون بقای زمان به
تعاقب اجزای زمان اس این تعاقب را س رد کفتند ،و س رمد به معنى مصاحب جمیع
ازمنه محققه و مقدره اس در جانب ماض ى و حال و مس تقال الاته ایش ان تذکار
مىدهد که بقای حق تعالى عاارتس از امتناع عدم بر او و مقارنه او با ازمنه ،نه وجود
در دو زمان؛ و اال الزم مىآید که واجب تعالى زمانى باش د یعنى قید زمان ماض ى و
ِ
موجودات مادی اس و بکارگیری این قیود در مورد واجب ،اشتااه
مس تقال ،به لحاظ
اس و لذا همان معنای امتناع عدم یا مس تمر الوجود را بدون قید زمانى باید لحاظ
کرد (خواجگى)13 -18 :5737 ،؛ چنانچه ص انع از ص نع مشتق شده به معنى چیزی
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علم کالم برای اثاات و تایین عقاید دینى و دفاع از آنها عالوه بر علوم عقلى ،از
علوم نقلى نیز اس تفاده مىکند و خواجگى ش یرازی نیز در مااحث م تل کالمى از
این علوم بهره گرفته اس  ،که نمونههایی را بازمىگوییم:
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اس که ناوده و مساوق به عدم باشد (خواجگى)37 :5737 ،
 1-4-5-5-4در تایین ص ف خالق با توجه به معنای لغوی آن گفته اس اگر
این کلمه از خلق به معنى اخراج از عدم به وجود بدون مثال و نمودار باش د ،از این
جه این اس م م ص وص حق تعالى اس و به آیه «هل من خالق غیر ّلال» (فاطر)7 :
اس تناد مىکند ،و اگر به معنای مطلق ایجاد و اخراج از عدم به وجود باش د ،این اسم را
بر م لوق نیز مىتوان اطالق کرد (خواجگى)37 :5737 ،
 1-4-5-5-7در تایین توفیق گفت ه اس  :توفیق در لغ به معنى «جعل
االس ااب متوافقة» اس و حاص ل این تفس یر راجع اس به «توجیه االس ااب نحو
المس ااات» ،و ش امل خیرات و شرور هر دو اس ؛ اما در عر  ،م صوص خیرات شده
ودر اص طال متکلمین ،توفیق لطفى اس که م ِّقرب اس به طاعات ،چنانچه عصم ،
لطفى اس که ماعِّد از معاصى (خواجگى)511 :5737 ،
 1-4-5-5-1با توجه به معنای لغوی هدای که راه نمودن (راهنمایى) به همراه
لط اس  ،گفته اس  :هدای الهى گاهى به معنای (داللة على ما ی ِ
وص ل) یا همان
هدای به نحو إرائه طریق اس و گاهى به معنای ایص ال و رس انیدن به مطلوب اس
(خواجگى)13 :5737 ،
 .5-2-1-2صرف و نحو

خواجگى در برخى مااحث کالمى از علم ص ر و نحو اس تفاده کرده که چند
نمونه را بازمىگوییم:

سا
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 1-4-5-4-5لفظ باری که از اس ماء و صفات خداوند اس  ،مشتق از برأ به معنى
خلق و أوجد اس (خواجگى)37 :5737 ،
 1-4-5-4-4همزه اعجاز (باب افعال) یا براى اثاات عجز منکران ناوت از معارضه
با ناى در دعوی ناوت اس یا براى ازاله عجز از مدعى ناوت اس و تاى معجزه براى
عالمه ،یا براى آنکه
نقل از وص فی به اس می اس  ،و یا براى ماالغه اس مثل ّ
مقدر مؤنّث اس (خواجگى577 :5731 ،؛ همو)533 :5737 ،
موصو
ّ
 1-4-5-4-7لفظ معاد ،هم مىتواند مص در میمى باشد و هم مىتواند اسم مکان
باشد (خواجگى)537 :5731 ،

 1-4-5-4-1عاارت «على ظل ِآمه آِم» در آیه ش ریفه و ِإ َّن ربَّك لذو مغ ِآفرة لِل َّن ِ
اس
على ظل ِآمه آِم( رعد )3 :حال اس و بیانگر این استتت که اگر اص حاب کاائر بىتوبه
بمیرند ،خداوند س احان آنان را عفو کرده و ایش ان را مىبخشتتد (خواجگی:0931 ،
)060
 .5-2-1-3معانی و بیان

درباره آیاتى که بر فانى ش دن و پایان یافتن این عالم دالل مى کنند ،مى گوید:
این آیات بر معنای حقیقی آن حمل می شتتود و بر معنای مجازی حمل نمی شتتود
(خواجگی )031 :0931 ،به اعتقاد وی ،حیات دارای معنى حقیقى و مجازی اس و
قوتى که تابع
معنای متعار (حقیقى) حیات عاارت اس
از اعتدال مزاج نوعى ،یا ّ
حس و حرکتى باش د ،پس معنای مجازی حیات را باید در مورد خداوند س احان بکار
باریم (خواجگى)557 :5737 ،
 .5-2-2تاریخ

ش واهد و مس تندات تاری ى برای اثاات یا تأیید و تایین عقاید دینى مانند ناوت
و امام رهگش اس و متکلمان اسالمى از آنها بهره گرفتهاند خواجگی شیرازی نیز در
موارد مناسب ،آنها را بکار گرف ه است که چند نمونه را بازمیگوییم:
 1-4-4-5برای رد قول کس انى که تنها راه شناخ صدق ناى در ادعای ناوت را
معجزه دانس تهاند ،به ایمان ابوذر و سلمان استناد کرده و مىگوید :امکان دارد کسى به
ناوت بى
ناى در دعوت ّ
ناى ،عالم شود به صدق ّ
خلق علم ض رورى در دل او به ص دق ّ
ناى
رؤی معجزه ،مثل ابوذر و س لمان که بى رؤی معجزه ،ایمان آوردند به ص دق ّ
صلوات ّلال و سالمه علیه (خواجگى)575 :5731 ،
 1-4-4-4برای اثاات ناوت پیامار اکرم و دعوی ناوت و اظهار معجزه به
دس پیامار اکرم به تواتر تاری ى این اخاار استناد کرده و مىگوید :دعوی ناوت
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خواجگى ،از علم معانى و بیان نیز در تایین برخى از مس ائل اعتقادی بهره گرفته
اس از باب مثال درباره توحید مىگوید :مراد از [علم] توحید ،ش ناخ ذات و صفات
ل به اسم جزء اشر  ،و
خداوند اس و تسمیه این معرف به توحید ،از قایل تسمیه ک ّ
افضل اجزاء اس (خواجگى)33 :5731 ،
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او به تواتر بر وجهى که از آفتاب عالمتاب روش نتر اس ؛ همچون وجود مکه و بغداد
در نظر عااد ظاهر و هویداس و این ادعا و معجزات بر دس ایشان از متواترات اس
(خواجگى538 -533 :5737 ،؛ همو)577 -574 :5731 ،
 1-4-4-7در مورد اعجاز قرآن کریم و عجز عرب از معارض ه با آن مى گوید:
«فص حای بنىعدنان و بلغای بنىقحطان که فُرستتان میدان فصتتاحت و ش یران بیش ه
بالغ اند از اتیان به اقص ر س ورهای از آن عاجز شتده ،مع رف به عجز و ناتوانی شدند و
از معارضته ،به حروب عدول کرده ،به منازعه به سیوف قرار دادهاند» (خواجگی:0931 ،
036؛ همو)099 :0931 ،
به
 1-4-4-1برای اثا ات اینک ه طول عمر امام زمان مس تاعد نیس
گزارشهای تاریخی پیرامون کستانی که دارای عمر طوالنی بودهاند ،است ناد کرده است
(خواجگی)016 :0931 ،
 .5-2-3رجال و درایه

مى آید که ایش ان در علم رجال و درایة
از مااحث کالمى خواجگى بهدس
الحدیث ص احب نظر بوده و به متن و س ند احادیث کالمى توجه دارد نمونههای زیر
مؤید این مطلب اس :
 1-4-7-5قرآن کریم را از هرگونه زیادت و نقص ان مص ون و محفوظ دانس ته و
تمامى اخااری که دال بر وجود زیادت یا نقص ان در قرآن کریم اس را اخاار ض عی
مىداند که نمىتواند قطعیات را رد کند (خواجگى)571 :5731 ،

سا
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 1-4-7-4اخااری که بر محش ور ش دن حیوانات در روز قیام دالل دارد را
معتار دانس ته و طاق این اخاار ،قائل اس بهائم محش ور خواهند ش د (خواجگى،
)583 :5731
 1-4-7-7در بحث جواز اطالق اس مای م تلفه بر خداوند متعال ،روای « َّ
إن ّلل
تعالى تس عة و تس عون اس ما من دعا بها ّلال تعالى إس تجاب له و من أحص اها دخل
الجنة» (ابن بابویه )531 :5738 :را که مرحوم ص دوق ذکر کرده ،مرفوعه 0مى داند
 . 1متفوع دک ا هههچالل رهههید داکار دو اطال اطهههک یكی دیفی خ از وطههه یر آخت آن ،یک یر رند نرت از کاویرن
افتردر شررههند؛ لكن کاور ههتیه ش کفا خند .این ق ههم از متفوق م ههدا دیث متطههل شرلمدنی االعم اطههک .ا ههچالل

(خواجگی)574 :0931 ،
 .6روش مواجهه با علما و فرق

از ویژگىهای ایشتان رعایت تواضت و ادب نس ا به بزرگان و علما اس از سید
مرتض ى با وص «حضرت سید مرتضى ،علم الهدى» (خواجگى )571 :5731 ،و از ابن
س ینا با عنوان «شی ابوعلى سینا و شی الرئیس» (همو 11 :5737 ،و  )83و از خواجه
نص یر با عاارت «س لطان المحققین من المتقدمین و المتأخرین نص یر الحق و الدین
محمد الطوس ى تغمده ّلال برض وانه القدوس ى» (همان )15 :و از عالمه حلى با عنوان
«شی جمال الحق و الدین یوس بن مطهر الحلى» «همو )83 ،5731 ،و از ف ر رازی
با وص «عالمه» (همو )573 :5731 ،و از زم شری با وص «جار ّلال العالمة» (همو،
 )511 :5731یاد مىکند
از فالس فه به خاطر نس اتى که خواجه نص یر در بحث حش ر اجس اد به آنان داده
دفاع کرده و گفته اس  :فالس فه الهى قائل به حش ر اجس اد هس تند (همو:5737 ،
 )477در دفاع از ص وفیه مىگوید :اتحاد و حلولى که از کالم صوفیه فهم مىشود ،مثل
«أنا الحق» و «ستتبحانی ما أعظم شتتأنی» و «لیس في ُجبَّ ی ستتوی ا ّلل» به معنى
دی ت متفوق عیرکت اطهک از دیفی خ دک آخت ش مد هوم افهرف و انت رع یرشد؛ ر طند دیث ،مقچوق و متطل شررد
یر م ههند ،شت خالف موقوف .ا ههچالل متفوق شی ههتت دک مدنرر دوم اطههتدمرل میرههود (مرمقرنی 6 ،9639 ،خر م  .)61امر
متفوق دک ا هچالل ا ل طهنک ،دیفی اطهک خ طهل هل اطنرد ش ریرمیت منت ی رود (ک.م ع قالنی-86 9373 ،
83؛ طیوطی ،شی ر.)717 9 ،
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خواجگى ش یرازی در مسائل اعتقادی به دیدگاه سایر ادیان و مذاهب توجه داشته
و با عناوینى مانند :جمیع کتب آس مانى (خواجگى ،)574 :5731 ،ارباب الملل (همان:
 ،)34ملیین (همان 31 :و ،)557اتااع انایاء علیهم الس الم (همان ،)537 :ثنویه (همان:
 ،)81مجوس (همو ،)31 :5737 ،یهود (همو )81 :5731 ،و نص ارا (همان )37 :از آنان
نقل قول کرده اس همچنین به دیدگاه س ایر فرق اس المى همچون اش اعره (همو،
 ،)31 :5737معتزل ه (همان ،)417 :حنفیه ،وعیدیه (همان ،)411 :کرامیه ،مش اهه،
مجس مه (همان ،)35 :غالت ش یعه ،حنابله (همو ،)81 :5731 ،حش ویه (همو:5737 ،
 ،)573زیدیه (همان473 :و )473و خوارج (همان )474 :توجه داشته اس

010

حقیقى حلول و اتحاد نیس و چنین اراده نکردهاند؛ چون آنان مع قدند که «ال موجود
ستتوی ّال» (همان .)33 :الاته در موادری اندک تعابیری دارد که با عظم و ش أن
طر مقابل س ازگار نیس (همان 14 :و  533و همو 33 :5731 ،و  33و پاورقى ش:5
)518
ایش ان ،مااحث و نظرات خودش را مص ون از خطا و اش کال ندانس ته و با کمال
تواض ع در پایان کتابش گفته اس « :اگر سهوی و غلطى واقع شده باشد در شر این
کتاب یا در تحقیق مس ألهای و مبحثی ،امید آن دارم که حق تعالی این گناه ببخشد و
هدة دم اصال
به حق ُملهم س ازد؛ و برادران دینى و فضالء وعلماء آن را به نوک قلم و ّ
فرمایند؛ چه س هو و غل از ما بعید نیس  ،بلکه اگر س هو و غل نکنیم ،بعید اس »
(خواجگى)417 :5737 ،
در ما احث مهم و کلیدی به ش یوه مقارنه ای به آرا و دیدگاه های حکماء،
متکلمان (خواجگى ،)17 :5737 ،س وفس طائیان ،ص وفیه (همان ،)17 :عرفاء (همان:
 ،)37مش ائین (همان ،)37 :حکمای اش راقى (خواجگى ،)575 :5731 ،مفس ران
(خواجگى )511 :5731 ،و فالس فه طایعى (همو448 :5737 ،و )443اش اره کرده
اس

سا
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خواجگى گاهى در فهم کالم علماء ،خص وص ا فالس فه دچار س وء برداش شده
اس و از اینرو به آنان نس ا تکفیر داده اس (رک ،خواجگى :5737 ،مقدمه -73
 )17اس تناد فاعل موجب بودن خداوند ،به فالس فه (خواجگى 33 :5731 ،و همو،
 ،)37 :5737تکفیر فالس فه به خاطر اینکه علم خداوند به عقل اول را به نحو کلى
دانس تهاند (خواجگى 33 :5731 ،پاورقى ش  ،)4همس ان شمردن فالسفه با اشاعره در
اعتقاد به جار در افعال (خواجگى ،)533 :5737 ،اعتقاد به حس ن و قاح ش رعى و نفى
حس ن و قاح عقلى (خواجگى ،)534 -535 :5737 ،و نفى غرض از افع ال الهى
(خواجگى )587 :5737 ،از آن جمله اس
آزاد اندیش ى ،اس تقالل فکری و التزام به نتیجه تحقیق علمى ،هر چند م ال
دیدگاه عموم متکلمان یا حکمای پیش ین باش د ،از دیگر ویژگى های ش ص یتى
خواجگى ش یرازی اس ایش ان در مواردی ،در مقام قض اوت و گزینش ،هر کدام از
نظریات را که مطابق واقع و ظواهر نقلى بداند ،مى پذیرد به عنوان نمونه به برخى

موارد اشاره مىکنیم:
 )5در باب ماهی مالئکه ،قول فالس فه را مانى بر اینکه مالئکه عقول مجردند،
نپذیرفته اس (خواجگى)517 -573 :5731 ،
 )4قول ص رفه س ید مرتض ى را نپذیرفته و آن را رد مىکند (خواجگى،5731 ،
پاورقى ش)574 :1

 )1قاعده «الواحد الحقیقى ال یص در عنه ّإال الواحد» را از فالس فه نپذیرفته و آن را
رد مىکند (همو)37 :5737 ،
 )1در باب کیفی علم خداوند س احان قول هیچ کدام از فالس فه اعم از مش اء و
اشراق را حق نمىداند (خواجگى)574 -575 :5731 ،
 )3عالم را حادث زمانى مى داند؛ چنانکه قدمای حکماء همچون افالطون بر این
عقیده هستند ،بر خال جمهور فالسفه (خواجگى)537 :5731 ،
 )3در بحث معاد به نظرات م تل ِ عقلى و نقلى اش اره مىکند (خواجگى:5731 ،
)533 -533؛ اگرچه رویکرد نهایى ایشان کالمى اس (همو)535 :5731 ،؛ همانگونه
که در مااحث تجدید عالم ص غیر (همو ،)533 :5731 ،معاد جسمانى و روحانى (همو،
 ،)533 :5731حساب ،اعمال و میزان (همو )533 :5731 ،و نمایان اس
نتیجه

خواجگى ش یرازی از متکلمان ش یعى برجس تهای اس که در تایین مس ائل
کالمى ،از نقل و عقل و علوم نقلى و عقلى بهره گرفته اس روش عقلى او فلس فى و
ماتنى بر فلس فه مش اء اس با این حال ،نه تنها در مس ائل کالمى فراعقلى ،بلکه در
مس ائل کالمى عقلى -نقلى نیز به نقل اس تناد کرده و در ص ورت تعارض ظاهری ادله
نقلى با ادله عقلى قطعى ،روش تأویل را برمىگزیند ،ولى از تأویالت نابجا احتراز کرده
ل معار دین مىداند وی ،با چنین روش جامعى ،نقش مهمى در علم
و آن را م ّ
کالم امامیه ایفا کرده اس
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 )7تسلسل را ،هم در امور مجتمعه و هم در امور متعاقاه محال مىداند (خواجگی،
)63 :0931
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