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Abstract 

The purpose of this article is to analyze Fakhr-al-din Razi's theological 

method and the effect of theological teachings on his thought and 

logic of understanding religion; because among the Ash'arite 

theologians, the role of Imam Fakhr Razi in terms of methodology in 

the process of philosophizing theology is prominent and important and 

has received less attention from researchers. However, among the 

many issues about this knowledge, reviewing and refining the method 

of theology and raising methodological discussions about this science 

is one of the necessary preconditions and rudiments for understanding 

a coherent theological system. Inferring and analyzing the components 

of Fakhr's philosophical theology approach, such as: using logic and 

philosophical tools in explaining doctrinal issues; using the 

argumentative method in proving religious claims; avoidance of 

imitation and the dominance of rationality over obedience; and non-

reliance on narrative evidence is the most important findings of this 

study. The method used in this research is the descriptive-analytical 

method of an inferential type. 

Keywords: Imam Fakhr Razi, Methodology, Philosophical Theology, 

Ash'arite, Ontology. 
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 یحِکم یها آموزه ریو تأث یراز نیفخرالد یروش کالم یواکاو

 نید یها و منطق فهم او از آموزه شهیبر اند
 

 

 رانیاتهران،  دانشگاه اصفهان، ،یفلسفه و کالم اسالم اریدانش  گنجور  یمهد
  

 

 چکیده
های حِكمی بر اندیشه و  هدف از این نوشتار، تحلیل و واکاوی روش کالمی فخرالدین رازی و تأثیر آموزه

شناختی، در  روشمنطق فهم او از دین است؛ زیرا در میان متكلمان اشعری، نقش امام فخر رازی به لحاظ 

فرایند فلسفی شدن دانش کالم، برجسته و حائز اهمیت بوده و کمتر نیز موردتوجه اهل تحقیق واقع شده 

است. این درحالی است که از میان مسائل متعدد درباره این دانش، بررسی و تنقیح روش علم کالم و طرح 

مات ضروری برای شناخت یک نظام ها و مقد شرط شناختی درباره این علم، یكی از پیش مباحث روش

های رهیافت کالم فلسفی فخر، از قبیل استفاده از منطق و  کالمیِ منسجم است. استنباط و تحلیل مؤلفه

فلسفی در تبیین مسائل اعتقادی؛ اخذ شیوه برهانی در اثبات مدعیات دینی؛ تقلیدگریزی و غلبه  ابزارهای

آید. روش  های این پژوهش به شمار می ترین یافته قلی از مهمعقالنیت بر تعبّد؛ و عدم تمسّک به ادله ن

 تحلیلی از نوع استنتاجی است.-مورداستفاده در این تحقیق، شیوه توصیفی

 .تیعقالن ؛یاشاعره؛ وجودشناس ؛یکالم فلسف ؛یشناس روش ؛یامام فخر راز :ها واژهکلید
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 . مقدمه1

کم از قرن دوم هجری شایع  که دستهای اسالمی است  ترین دانش علم کالم از قدیمی

علم »، «علم عقاید»شد. دانشی که به جهت شمول بر عقاید و باورها با عناوین مختلفی چون 

: 0، 0731از آن یادشده است )تفتازانی،« علم توحید و صفات»و « فقه اکبر»، «اصول دین

 (.0: 0736؛ بحرانی،061

و تنقیح روش علم کالم و طرح  از میان مسائل متعدد درباره این دانش، بررسی

ها و مقدمات ضروری برای  شرط شناختی درباره این علم، یكی از پیش مباحث روش

شناختی و  شناخت یک نظام کالمیِ منسجم است. علم کالم از آغاز با نوعی کثرت روش

با تأکید بر ظواهر شرعی توأم با  «نقلی»تنوّع و تعدد در رویكرد مواجه بوده است. روش 

و استفاده از  «جدلی»اعتمادی به عقل و احكام عقلی در استنباط اصول دین؛ شیوه  وعی بین

گروی که  و باطن «تأویلی»مشهورات و مقبوالت غیریقینی در اثبات مسائل کالمی؛ روش 

های دینی،  ضمن تأکید بر حجیت و اعتبار عقل و نقش آن در کسب معرفت و فهم آموزه

داند )رک:  الفاظ کتاب و سنت را بدون مدد عقل، ناممكن می کشف معانی و اسرار باطنی

و  «گرایی فلسفی عقل»(؛ و سرانجام روش 71ق:  0731؛ صدر،003-001: 0713فارابی،

های  ترین روش گیری از وجودشناسی و قواعد فلسفی در تبیین مسائل کالمی، از مهم بهره

متكلم در این رویكرد اخیر، غالباً از آیند.  شمار می شده در سیر تطور علم کالم به شناخته

کند تا  جای شیوه نقلی و جدلی استفاده کرده و تالش می روش استداللی و برهانی به

اصطالحات و قواعد فلسفی را در جهت استنباط و تبیین مسائل کالمی به خدمت گیرد 

 (.3: 0731)رک: سلطانی و نراقی،

که استفاده از روش فلسفی در مسائل دهد  تتبّع در آثار متكلمان متقدم نشان می

ترین اثر  کالمی عصر حضور، مرسوم نبوده، لیكن در اوایل عصر غیب کبری، در قدیم

منسوب به ابواسحاق ابراهیم نوبختی از این روش برای تبیین مسائل « الیاقوت»کالمی شیعه، 

(؛ 003-010: 0733؛ گنجور، 011: 1، 0737اعتقادی استفاده شده است )رک: مطهری،

نصیرالدین طوسی )قرن هفتم هجری( را  بنابراین برخالف رأی مشهور و رایج که خواجه
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( و حتی 1: 0730کند )صادقی و عطایی، آغازگر و مؤسس مكتب کالم فلسفی معرفی می

دانند  برخالف نظر برخی محققان که خاستگاه اصلی و مبدع کالم فلسفی را فخر رازی می

(، ما در این نوشتار براین باوریم که اخذ رهیافت فلسفی در 011: 0736)قاسمی و یونسی 

علم کالم، مسبوق به سابقه بوده و حتی در تاریخ کالم اهل سنت بخصوص کالم معتزلی 

 (.116: 0711ای دیرینه دارد )ابن الندیم، نیز پیشینه

 شناختی در فرایند اما در میان متكلمان اشعری، نقش امام فخر رازی به لحاظ روش

نظران  که برخی صاحب طوری فلسفی شدن علم کالم، برجسته و حائز اهمیت است. به

کالم با ظهور متكلمان مشهوری همچون فخر رازی که دانش وسیعی درباره »معتقدند: 

« تر فلسفی»ای  های برگرفته از فلسفه، صبغه ها و استدالل کارگیری ایده فلسفه داشتند، با به

 (.Nasr, 2006: 50) «به خود گرفت

هرحال اگرچه قدرت تشكیک در مبادی فكری و احاطه به مسائل فلسفی، آثار او را  به

درمیان سایر آثار متكلمان و اندیشمندان، ممتاز ساخته و تأکید بر این ویژگی، از دید 

های روش فلسفی او در کالم،  محققان مغفول نمانده است، لیكن استنباط و تحلیل شاخصه

اصحاب پژوهش واقع شده است. بر این اساس، نوشتار حاضر درصدد کمتر موردتوجه 

ویژه در تكمیل  گرا در پیشبرد و تحول کالم اسالمی به معرفی و تبیین نقش این متكلم عقل

و توسعه نهضت کالم فلسفی برآمده است. استفاده از منطق و ابزارهای فلسفی در تبیین 

مدعیات دینی؛ تقلیدگریزی و غلبه عقالنیت بر  مسائل اعتقادی؛ اخذ شیوه برهانی در اثبات

های بارز روش کالم فلسفی امام فخر  توان از ویژگی تعبّد؛ و عدم تمسّک به ادله نقلی را می

 گیرد. رازی دانست که در این پژوهش مورد تحلیل قرار می

 )تلقّی فلسفی از دانش کالم( . جایگاه علم کالم در اندیشه فخر رازی2

فخر رازی در تاریخ علم کالم تقریباً آخرین شخصیت بزرگی است که او را پیرو و مدافع 

شود که تمایز و  اند، لیكن با تأمل در روش کالمی او روشن می کالم اشعری دانسته

بازد. علت این امر را  کلی رنگ می مرزبندی مرسوم بین مكاتب کالمی در آثار فخر به

انش کالم در اندیشه رازی دانست. این جایگاه از چند جهت توان در جایگاه و شأن د می
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 توجه و بازکاوی است: قابل

 -است. برخالف سایر متكلمان اشعری اهمیت و ضرورت علم کالمنخست از جهت 

حجاب و »ویژه غزالی که اهمیت و جایگاه رفیعی برای علم کالم قائل نبود و بلكه آن را  به

(. فخر رازی اما شأن و مقامی واالتر 61: 0، 0731غزالی شمرد ) می 0«مانع معرفت حقیقی

که تحصیل این علم را از واجبات دانسته و با دلیل عقلی  طوری برای دانش کالم قائل بود؛ به

(. این در حالی است 333: 1، 0736و نقلی، این مدعا را تقویت و تثبیت نموده است )رازی 

نگاهی سطحی و انتظاری حداقلی از علم  کیش او همچون غزالی، که غالب متكلمان هم

، 0731اند )غزالی  برای این دانش قائل« با فرض کفایت»کالم داشته و نقشی فرعی و جزئی 

سو کالم را دانشی اصیل و مولّد  که فخر رازی از یک ( درحالی733ق: 0106؛ و 61: 0

ورزد. وی  د میها تأکی داند و از سوی دیگر، بر شرافت و فضیلت آن بر سایر دانش می

مقام اول( در بیان فضل این علم است و آن از چند جهت است: »)گوید:  باره می دراین

)یكی( از آن جهات این است که شرف علم به شرف معلوم است، پس هرگاه معلوم، 

ترین معلومات، ذات خدای  اشرف باشد علم حاصل بدان نیز اشرف باشد و چون شریف

ترین علوم باشد؛ دیگر  کند که متعلق بدان نیز شریف جب میتعالی و صفات او است، وا

تر است  آنكه علم، یا دینی است یا غیردینی و شكی نیست که علم دینی از غیردینی شریف

و اما علم دینی نیز یا علم اصول ]کالم[ است و یا جز آن و اما آنچه غیر از علم اصول است، 

کند  فسر از معانی کالم خدای تعالی بحث میصحّت آن متوقّف بر علم اصول است؛ زیرا م

و آن فرعی بر وجود صانع مختار متكلّم است و اما محدّث از کالم رسول خدا )ص( بحث 

کند و آن فرعی بر توحید و نبوت است، پس ثابت شد که این علوم به علم اصول  می

آید که  جب مینیاز است، پس وا ها بی نیازمند است و ظاهر این است که علم اصول از آن

 (.331-330: 1، 0736رازی، «)ترین علوم باشد علم اصول ]کالم[ شریف

با محوریت اثبات عقاید و دفع شبهات و  کارکرد علم کالموجه دوم از جهت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

خدای و صفات و افعال او و کلّ آنچه در علم مكاشفه بدان اشارت و اما معرفت ». عین عبارت غزالی چنین است: 0

 «.ام از علم کالم حاصل نیاید، بل نزدیک است که حجاب آن باشد و از آن مانع بود کرده
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اگر در علم کالم پژوهش کنی در آن »گوید:  هاست؛ وی درباره این کارکرد می بدعت

ها، چیزی  دفع مطاعن و شبهات قادحه در آن ها و چیزی جز بیان این دالیل و دفاع از آن

درباره علت تألیف این اثر البراهین  ( همچنین در دیباچه کتاب337: 1، 0736)رازی « نیابی

ها ظاهر شده  خاصه در این روزگار انواع بدعت»گوید:  کالمی به زبان فارسی چنین می

اسالم ]بهاءالدین سام بن حكم سلطان  است و اکثر خلق، دین را دام دنیا کرده. پس به

جهت نیست که برخی  (. بی1: 0، 0710رازی «)محمد[ این کتاب به زبان فارسی نوشته شد

ها و  اش را کشف بدعت مستشرقان، دغدغة اساسی فخر در حیات علمی و آثار کالمی

اند که درواقع از گرایش فیلسوفانه او به کنكاش عقالنی و دوری  انحرافات عقیدتی دانسته

 (.Jaffer, 2015:30گیرد ) ز تعبّد و تقلید کورکورانه در حوزه معرفت، نشأت میا

های اعتقادی با  و پیوند زدن آموزه تقریب علم کالم به فلسفهوجه سوم از جهت 

توان تردید کرد که او ازجمله  در این حقیقت نمی»وجودشناسی و قواعد حكمی است؛ چه 

م کالم درآمیخته و با این درآمیختگی، جریانی نخستین کسانی است که فلسفه را با عل

(. هرچند ازنظر برخی اندیشمندان 716: 0، 0731دینانی «)جدید را مطرح ساخته است

خلدون، پیوند فلسفه و کالم به دست فخررازی، رخدادی نامبارک و نامیمون  همچون ابن

قد فلسفة مشاء در مقام هرحال، فخر رازی با ن ( اما به0173-0176: 1، 0737خلدون  بود )ابن

یافت که در عصر و فضای خود نسبتاً جدید و  دست« کالم فلسفی»نوعی  یک فیلسوف، به

 ابتكاری بود.

درواقع متكلم اشعری مشهوری همچون فخر »گوید:  باره می سیدحسین نصر دراین

ن که رازی، دانش وسیعی درباره فلسفه داشت. همین امر دلیلی است بر اینكه چرا ابن خلدو

اند که  ازاین دوره ظاهرشده، نوشت که در این دوره، مردانی به ظهور رسیده اندکی پس

درستی ایشان را  توان به خواند و می «متكلم»یا  «فیلسوف»ها را اختصاصاً  سختی بتوان آن به

. هانری کربن به نقل از (Nasr2006: 50)«ها یا هردو گروه دانست متعلّق به یكی از گروه

فخر رازی، متكلمی نمونه است که در نظر او »ورزد که:  وس بر این نكته تأکید میپل کرا

 (.731: 0731کربن «)گردد پذیر می جمع میان فلسفه و کالم برمبنای نظام افالطونی امكان
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توان مدعی شد که فخر هرچند مانند اشعری در آغاز، موضع انتقادی  بدین ترتیب می

( لیكن بعدها 031م:  1113؛ 01-01: 0107اشته است )رازی نسبت به تفكر فلسفی معتزله د

که  طوری گرفته است؛ به روش عقلی فیلسوفان را در تحلیل و تبیین مسائل کالمی پیش

امروزه بیشترین شهرت فخر رازی به نقّادی و رویكرد فلسفی او به دانش کالم است. وی 

اب او در ساختار کالم فلسفی ترین کت که مهم-المباحث المشرقیهروش خود را در کتاب 

شیوه ما اجتهاد ]تفكر انتقادی[ است. سخنان متفكران پیشین »کند:  گونه بیان می این -است

کنیم. البته فرد  ها را تقریر می را بعد از تفحص، انتخاب و به طریق کامالً ابتكاری خود، آن

شی[ سخنان اندی گردان نیست. کسی که با جزمیت ]دگم عاقل از سخن مستدل روی

پذیرد باید بداند که همه گذشتگان در مواضع خاصی از پیشینیان خود  گذشتگان را می

(. حال که جایگاه و شأن فلسفی کالم در اندیشه فخر 1-7ق:  0100رازی «)اند! انتقاد کرده

های روش کالم فلسفی در آثار وی  ترین مؤلفه رازی روشن شد، به استنباط و تحلیل مهم

 .پردازیم می

 های رهیافت کالم فلسفی فخر رازی . شاخصه3

چنانكه گذشت متكلمان در روش کالم فلسفی، مدعیات و مقاصد شریعت را با استفاده از 

وجودشناسی و قواعد منطقی و حكمی در قالب استدالل برهانی تبیین نموده و با همین 

توان امام  این معیار، میکنند. طبق  روش، از حقانیت دین در مقابل شبهات مخالفان دفاع می

رو، در این  شمار آورد. ازاین فخر رازی را از پیشگامان روش فلسفی در کالم اهل سنت به

های کالم فلسفی با تأکید  ها و مؤلفه ترین شاخص بخش از نوشتار، به استنباط و تحلیل مهم

 پردازیم. بر آراء فخر رازی می

 ر مقدمه آثار کالمیشناختی و امورعامه د . طرح مباحث هستی3-1

های روش کالم فلسفی آن است که مباحث مربوط به وجود و ماهیت  ترین شاخصه از مهم

شوند  طورمعمول در امور عامه یا الهیات بالمعنی األعم مطرح می که به و احكام و اقسام آن

ها که معموالً در طبیعیات بررسی  و نیز بحث از جوهر و عرض و جسم و احكام آن
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 (.000: 0733گردد )گنجور  د، در مقدمه آثار کالمی مطرح میشون می

فخر رازی که هم از طریق استادان معتزلی خود و هم از طریق آثار حكمای مشائی، 

تبحّر کافی در حكمت و احاطه کامل بر مباحث فلسفی داشت، به سبک و سیاق مرسوم در 

در دیباچة تألیفات کالمی خود کتب فالسفه، به طرح مباحث منطقی، امور عامه و طبیعیات 

 پرداخته و همان شیوه حكما را در تقریر آثار کالمی خود در پیش گرفته است.

شناسی،  به مباحث منطقی، معرفت «المحصل»اختصاص دو رکن نخستِ کتاب 

این کتاب که درواقع تالش وجودشناسی و امور عامه فلسفی، گواه روشنی براین مدعاست. 

آید، درچهاربخش کلی تنظیم شده  شمار می دهی کالم اشعری به مانفخر برای سا فلسفی

-30تا:  است: قسمت اول به مقدماتی از منطق و فلسفه از قبیل تصور و تصدیق )رازی، بی

(، تعریف فكر )همان: 016(، معرفت خدا )همان: 010(، وجوب تعقّل و نظر )همان: 36

ث فلسفی محض، نظیر وجود و عدم و پردازد. قسمت دوم مشتمل بر مباح ( و... می073

(، 037(، تقسیم موجودات طبق رأی حكما )همان: 013-013احكام موجودات )همان: 

( موجود قدیم و 031الوجود )همان: (، خواص ممكن033الوجود )همان:  خواص واجب

( وحدت و کثرت 711-161)همان: ( احكام جواهر و اعراض و اجسام113حادث )همان: 

( و دیگر مسائل 770)همان: علت و معلول حدوث عالَم؛ ابطال تسلسل، (،716)همان:

عمومی فلسفه است. قسمت سوم اختصاص به الهیات و اسماء و صفات و افعال الهی دارد 

فلسفی -( و در قسمت چهارم مباحث نبوت و معاد با روش استدالل عقلی131-773)همان:

 (.137-133شده است )همان: مطرح

بر همین اسلوب، نخست به طرح امور عامه و  «المباحث المشرقیه»فخر در کتاب 

مباحث فلسفی مربوط به وجود و ماهیت، وحدت و کثرت، وجوب و امكان، حدوث و 

( و سپس وارد مسائل 076-01: 0ق،  0100قدم و جوهر و عرض پرداخته )رک: رازی 

، (113: 1عالی )همان،از قبیل توحید و اثبات واجب ت« الهیات محض»اصطالح  کالمی و به

(، نبوت و مسائل مربوط به آن 110: 1(، افعال خدا )همان، 163: 1صفات الهی )همان، 

 ( شده است.117: 1)همان، 
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چنانكه پیداست فخر در این آثار، برخالف کالم سنتی و سیره متكلمان متقدم، تنها به 

به شبهات مخالفان بسنده طرح مسائل دینی، تبیین اعتقادات، دفاع از حوزه دین و پاسخ 

نكرده است، بلكه به تدوین منطقی و زیربنایی مسائل کالمی از قبیل مسئله توحید، صفات 

ها و مبانی حكمی، بخش  گیری از اندیشه تعالی، معاد، نبوت و امامت پرداخته و با بهره حق

می به خدمت ها را در اثبات مسائل کال امور عامة فلسفه را در کالم وارد کرده است تا آن

ای از تطوّر حیات فكری خود به این  متكلم اشعری در دوره-بگیرد. گویا این فیلسوف

های نقلی و  نتیجه رسیده بود که بدون یک مبنای صحیح فلسفی و صرفاً با اتكا به شیوه

های  توان به اهداف علم کالم که همانا اثبات آموزه جدلی مرسوم در بین متكلمان، نمی

 هاست، نائل آمد. ها در مقابل شبهات و بدعت دفاع از آناعتقادی و 

 . استفاده از مفاهیم منطقی و قواعد فلسفی در تبیین مسائل اعتقادی3-2

های روش کالم فلسفی که باعث تمایز این مكتب از سایر  ها و شاخصه از دیگر مالک

و فلسفه در گیری از قواعد منطق و اصطالحات حكمت  شود، بهره های کالمی می جریان

منظور بررسی و تبیین مسائل  تبیین و اثبات مسائل کالمی است. در این روش، متكلمان به

طور  اعتقادی، در آثار کالمی خود بیش از هر منبع دیگری، از کتب فلسفی، استفاده و به

(. این اصول منطقی و قواعد فلسفی، 13، 0731کنند )کُربن  قول می ها نقل مكرّر از آن

اند که درخصوص سنت کالمی فخر رازی، آن نظام  متأثر از یک نظام فلسفی خاص معموالً

های حكمت  ارسطویی و آموزه-حكمی را باید متأثر از مبانی ترکیبی فلسفه افالطونی

با إدبار از  «شرح عیون الحكمه»ویژه در  سینوی دانست؛ هرچند وی در آثار متأخر خود به

نوعی با نظام  پذیرد که به آراء افالطونی، عقایدی را می آراء ارسطویی و اقبال بیشتر به

 (.03: 0733نژاد  فكری او سازگاری دارد )مهدوی

رازی عالوه بر اینكه در نقد و تحلیل آراء و عقاید فیلسوفان، استعداد و توانایی فلسفی 

خود را نشان داده، نظرات و مواضع فلسفی مخصوص خویش را نیز ابراز داشته است. 

را انكار کرده و علم « وجود ذهنی»مله آراء خاص و عقاید فلسفی رازی این است که ازج

دانسته است. بر اساس همین نظریه و موضع فلسفی است که در نظام « اضافه»را از مقوله 
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باقی نمانده و حتی ادله او در ردّ این « اتحاد عاقل و معقول»مابعدالطبیعی رازی، جایی برای 

: 0، 0731سینا  گویند متفاوت است )در: ابن آنچه دیگران در این باب مینظریه فلسفی با 

(. افزون بر این، او در باب قوه حافظه، لذت و الم، قاعده الواحد، بداهت 013-031

: 7، 0737تصورات، مسئله حُسن و قُبح، کالم نفسی، رؤیت خدا و انكار کلیات )رازی 

ها از رسالت این نوشتار خارج  رداختن به آنفردی دارد که پ ( آراء خاص و منحصربه011

دان نیست  دهد که فخر رازی تنها یک فسلفه است. لیكن توجه به این آراء فلسفی نشان می

عنوان یک  حال به توان او را یک فیلسوف نیز بشمار آورد که درعین بلكه از جهاتی می

یت بنیه کالمی و در جهت منظور تقو عیار از نظریات و دستاوردهای فلسفی به متكلم تمام

 برد. اثبات مدعیات دینی بهره وافی می

المطالب العالیة من العلم  »؛ «المباحث المشرقیه»ویژه  او در آثار کالمی خود به
شرح عیون »و  «القضاء و القدر»؛ رساله «المحصل»، «االربعین فی اصول الدین»؛ «االلهی

از مفاهیم منطقی و قواعد فلسفی در تبیین مسائل اعتقادی بهره وافی برده است. در  «الحكمه

ترین و پُرکاربردترین اصطالحات و قواعد منطقی و فلسفی  اینجا به اقتضای بحث، به مهم

 شود. ها بهره برده است، اشارت می که فخر رازی در تبیین مسائل کالمی از آن

 الف( اصل علیت

كمی که کاربست آن، موجب تمایز روش کالم فلسفی از رهیافت کالم یكی از قواعد ح

شود، اصل علیت است؛ چراکه برخی متكلمان سنتی اساساً منكر اصل علیت بوده  سنتی می

اند،  ( و از این قاعده فلسفی در اثبات مسائل کالمی استفاده نكرده033-0331:031)غزالی،

پس از بیان امور عامه و مباحث فلسفی  «مشرقیهالمباحث ال»که فخر رازی در کتاب  درحالی

مربوط به وجود و ماهیت، وحدت و کثرت، وجوب و امكان، حدوث و قدم و جوهر و 

« الكتاب الثالث فی االلهیات المحضة»(، در باب اول از 076-01: 0ق،  0100عرض )رازی 

و با توسّل « لیتع»بر اساس اصل فلسفی  «الوجود و وحدته... فی اثبات واجب»تحت عنوان 

: 1پردازد )همان: ج  به قواعد و اصطالحات حكمی، به شیوه فالسفه به اثبات صانع عالم می

(. توضیح مطلب اینكه غالب متكلمان مسلمان در روش کالم سنتی )غیرفلسفی(، 113-113
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 که فیلسوفان مسلمان، ( درحالی071: 7، 0731دانند )ایجی  را مناط نیاز به علت می« حدوث»

سینا ضمن ردّ قول  علت دانسته و کسانی چون ابن را مالک حاجت معلول به «امكان»

(، به 167ق:  0111سینا  علت )ابن متكلمان مبنی بر مناط بودن حدوث برای نیازمندی به

 0111سینا  اند )ابن علت بر اساس امكان ماهوی آن پرداخته اثبات نیاز دائمی معلول به

 (.036ق،

دهد که وی برخالف  مل در آثار و شیوه کالمی فخر رازی نشان میاما جستار و تأ

پردازند، در  تعالی می به اثبات وجود باری« حدوث»متكلمان سنتی که از طریق برهان 

رایج در رهیافت کالم  «حدوثِ»علت را نه  کند مناط حاجت معلول به برهانی که اقامه می

علة الحاجة إلی المؤثر، »... دانسته است:  رایج در روش کالم فلسفی «امكانِ»سنتی بلكه 

« امكان ماهوی»(. درواقع، این همان نظریه 116تا:  رازی، بی«)االمكان لما سبق ال الحدوث

است که در برهان امكان و وجوب برای اثبات خدا توسط فیلسوفان مسلمان استفاده شده 

لذات از قبیل بساطت و عدم با است. افزون بر این، او در تبیین صفات الهی و خواص واجب

تعالی؛ و همچنین اثبات علم الهی به  ترکّب ذات خدا؛ عینیت وجود و ماهیت در حق

 (.133-133: 1ق،  0100قاعده فلسفی علیت، تمسّک جسته است )رازی  جزئیات، به

 «علت در حدوث و بقا احتیاج معلول به»ب( قاعده 

از دیگر قواعد فلسفی که امام فخر در آثار کالمی خود برای تبیین مسائل اعتقادی بدان 

است. البته بدیهی است « علت در حدوث و بقا نیاز دائمی ممكن به»تمسّک جسته، قاعده 

دانند،  می« امكان»علت را  متكلمانی چون فخر رزای که مناط احتیاج معلول به-که فیلسوف

گونه اقتضائی نسبت  اند که ممكن، در ذات خود هیچ اذعان به این حقیقتناگزیر از قبول و 

ق،  0100رازی «)انَّه لیسَ فی ذاتِه اقتضاء الوجود و ال اقتضاء العَدم»به وجود و عدم ندارد: 

( و ازآنجاکه این حالت بی اقتضائی و امكان، الزمه ضروری ماهیت ممكنات است، 001: 0

الممكن، حال بقائه الیستغنی عن المؤثر، ألنّ علة الحاجة »اند:  به علتدائماً محتاج و نیازمند 

(. 116تا:  رازی، بی«)اإلمكان و اإلمكان ضروری اللزوم لماهیة الممكن فهی أبداً محتاجة

جهت است که ازنظر فالسفه و متكلمانِ متعلّق به سنّت کالم فلسفی، میان حدوث و  همین به
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سینا و مالصدرا با بیانات  نیست. چنانكه این مطلب در آثار ابنعلت، فرقی  بقا در نیاز به

مختلف مورد تأکید قرار گرفته است که معلول در حدوث و بقای خود، پیوسته نیازمند 

أنَّ المعلول یحتاج إلی مُفیده الوجود دائماً سرمداً ما دامَ »علت است:  به

ممكن در هر آنی به موجِد قدیم  ( و031-033ق:  0111؛ 167ق:  0111سینا، ابن«)موجوداً

فَالمُمكن لِما کان اإلمكانُ و االفتقارُ الزِمَین لذاتِه أبداً فهو فی »بلكه به محدِث نیازمند است: 

(. این 713: 6ق، 0101مالصدرا «)کلِّ آنٍ یفتقرُ إلی موجِدٍ قدیمٍ بل إلی مُحدِث فی کلّ آنٍ

کالم سنتی به دلیل اخذ روش غیرفلسفی و  درحالی است که غالب متكلمان متعلّق به جریان

عدم اشراف به مسائل و قواعد فلسفی، میان حدوث و بقا فرق گذاشته و ممكن را در بقا 

(. لیكن فخر رازی با 061-060: 1؛ 07: 0731،1اند )رک: تفتازانی  نیاز از مؤثر دانسته بی

رسید که ممكن دائماً در کاربست روش فلسفی و الهام از آراء حكمای مشاء به این نتیجه 

 حدوث و بقا نیازمند علت و مؤثر است.

 «عینیت وجود و ماهیت»ج( اصل 

یكی دیگر از قواعد حكمی که فخر رازی در تبیین مسائل کالمی از آن بهره برده است، 

است. توضیح اینكه در مباحث خداشناسی، « تعالی عینیت وجود و ماهیت حق»قاعده 

دانند  تعالی از کثرت، صفات خدا را عین ذات او می و تنزیه حقفالسفه به دلیل بساطت 

( به همین جهت، وجود او که از صفات حق است، به اعتقاد 716-711: 7، 0731سینا  )ابن

(. ولی غالب متكلمان سنتی، وجود و 731-763ق:  0111سینا  آنان عین ذات اوست )ابن

فخر رازی  .(30-63: 0731،1: تفتازانی دانند )رک تعالی را زائد بر ذات او می صفات حق

اگرچه در مقام یک متكلم اشعری و بر مشی قوم خود، قائل به زیادت وجود بر ماهیت 

سینا بر عینیت وجود و ماهیت در  به نقد دلیل ابن «شرح اشارات»تعالی بوده و در  حق

با  -ف نمودهتألی «شرح اشارات»که آن را پس از -«المحصل»خداوند پرداخته، لیكن وی در

گوید:  تعالی با ماهیت او تأکید ورزیده و می رویكردی فلسفی بر قول به عینیت وجود حق

گوییم وجود  اگر بپرسند که وجود واجب تعالی عین ماهیت اوست یا عارض بر آن، می»

قاعده  (. وی در موضعی دیگر با توسّل به001تا:  رازی، بی«)تعالی عین ماهیت اوست حق
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کالمی در حوزه -سل، در قالب یک استدالل منطقی به اثبات این دیدگاه فلسفیامتناع تسل

 (.17توحید و خداشناسی پرداخته است )همان: 

 د( اصل امتناع دور و تسلسل

نهایت، ازجمله قواعدی است که بسیاری از  ها تا بی ها و معلول استحاله دور و تسلسل علت

شود؛ که ازجمله آن مسئله اثبات خدای تعالی  کالمی بر آن مترتّب می-مسائل مهم فلسفی

گذار فلسفه اسالمی از این  (. ابونصر فارابی، بنیان073: 0، 0731است )ابراهیمی دینانی 

( و پس از او، 7-1ق:  0713قاعده فلسفی جهت اثبات وجود واجب بهره برده است )فارابی 

تری استدالل  در سطح گسترده الوجود به بطالن دور و تسلسل سینا در باب اثبات واجب ابن

 (.163-166: 0761سینا  نموده است )ابن

امام فخر رازی فصلی از المباحث المشرقیه را به بحث از ابطال دور و ابطال تسلسل در 

( و دلیل بطالن دور را محذور توقّف 131-163: 0ق،  0100علل اختصاص داده )رازی 

یین بسیاری از مسائل کالمی، به قاعده فلسفی شئ بر خود دانسته است. وی برای اثبات و تب

اند از: اثبات وجود  ها عبارت ترین آن تمسّک جسته است که مهم« امتناع دور و تسلسل»

(؛ اثبات صفات الهی مانند علم خدا به ذات خود و مخلوقات 113: 1ق،  0100خدا )رازی 

سبت قضا و قدر الهی با (؛ تبیین ن131-133(؛ اثبات اراده الهی )همان: 131-130)همان:

(؛ مسئله عینیت ذات و وجود خدا یا عدم زیادت وجود 103-106افعال اختیار انسان )همان: 

(؛ اثبات 036-031(؛ اثبات قدرت الهی )همان: 033تا:  تعالی )رازی، بی بر ماهیت در حق

 (.173)همان:  0قدیم بودن فاعلیت خدا

 «نفی غرض از افعال الهی»هـ( قاعده 

از دیگر اصطالحات و قواعد فلسفی که در آثار کالمی فخر رازی مورداستفاده قرار گرفته 

در اصطالح فلسفی عبارت است از « غرض»است. « نفی غرض از افعال الهی»است، قاعده 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 «.و الفاعلیة یمتنع أن تكون وصفاً حادثاً و إالّ الفتقر إلی احداث آخر و یلزم التسلسل». اصل عبارت فخر چنین است: 0
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الغرض هو السبب فی أن یصیر الفاعل فاعال »ای که تكمیل ذات فاعل کند:  سبب یا فایده

تعالی در ذات خود  اند حق رو حكما که قائل (. ازاین163م:  0333جهامی «)بعد أن لم یكن

کامل بوده و تمام کماالت، ذاتی اوست و لذا طلب کمال بر او محال است، معتقد به نفی 

( این درحالی است 017: 7، 0731؛ 133ق:  0111سینا  تعالی هستند )ابن غرض در فعل حق

(. فخر 033ق:  0113دانند )طوسی  و غرض میکه غالب متكلمان فعل الهی را مبنی بر قصد 

کالمی تصریح کرده که -نوا با حكما، بر این دیدگاه فلسفی رازی اما در این مسئله نیز هم

تعالی، غرض نیست؛ برخالف معتزله و فقها که فعل خداوند را مبتنی بر غرض  در فعل حق

 (.013تا:  رازی، بی«)للمعتزله والفقهاتعالی فعالً لِغرضٍ خالفاً  یفعل اهلل الیجوز أن»دانند:  می

العالی الیلتفتُ »از فروعات قاعده فلسفی « نفی غرض»الزم به تذکر است که قاعده 

آید )ابراهیمی  بشمار می« العالی الیفعَل شیئاً ألجلِ السّافل»و به تعبیر دیگر: « الی السّافل

تر کاری  خاطر موجود پایین ر بهگاه موجود برت (. به این معنا که هیچ133: 0، 0731دینانی 

دهد یا ذات خویشتن یا  دهد؛ بلكه همواره غرض هر فاعل از فعلی که انجام می انجام نمی

امری برتر از ذات خویش است. یكی از مسائل بسیار مهم که بر این قاعده مترتّب است، 

شود،  می این است که آفریدگار عالم در آفریدن جهان یا هرگونه فعلی که از وی صادر

افعالُ اهلل الیُعلّل »اند:  غرضی جز ذات خویش ندارد. مقصود اشاعره از اینكه گفته

تعالی که برترین  موجب آن، حق چیز دیگری جز مفاد این قاعده نیست که به« باألغراض

دهد.  تر باشد، انجام نمی خاطر غرضی که از خود وی پایین موجود است، هرگز فعلی را به

ی این قاعده فلسفی را در آثار خود موردبحث قرار داده و چنین نتیجه امام فخر راز

گیرد که هر فاعلی که فعلش از روی غرض باشد، در ذات خود ناقص است و آن فعل  می

فَثبتَ انّ کلّ فاعلٍ یفعَل لِغرضٍ فانّه یكونُ ناقصاً فی نفسِه و »...سبب کمال او خواهد بود: 

 (.117: 0ق،  0100رازی «)الِهیكونُ ذلک الفِعل سبباً لِكم

گیری امام فخر از قواعد منطق و اصطالحات حكمت و فلسفه در تبیین و اثبات  بهره

ویژه  شود. او با تكیه بر مبانی فلسفی، به مسائل کالمی، به موارد فوق محدود و منحصر نمی

( 711-711: 0ق،  0100)رازی « علم از مقوله اضافه است»نظریه مشهور خود مبنی بر اینكه 
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تعالی به  به تبیین یكی دیگر از مسائل کالمی در حوزه خداشناسی پرداخته و علم حق

نقد و ردّ نظریه بوعلی مبنی بر  کند و بر همین اساس، به جزئیات را بر وجه جزئی، اثبات می

-701: 7، 0731سینا  پردازد )در: ابن تعالی به جزئیات بر وجه جزئی می عدم جواز علم حق

703.) 

الی آثار و  افزون بر آنچه گفته شد، قواعد و اصطالحات فلسفی دیگری در البه

اند از: کاربست قاعده  اختصار عبارت خورد که به های کالمی فخر رازی به چشم می اندیشه

(؛ استفاده از قاعده 033تا: تعالی )رازی، بی در اثبات توحید ذاتی حق« امتناع تناقض»منطقی 

تر در اثبات  در اثبات نیازمندی مخلوقات به مؤثر و به تعبیر دقیق« بالمرجّحاستحاله ترجیح »

(؛ تمسّک به همین قاعده منطقی در تبیین نسبت قضاوقدر الهی 031-031وجود خدا )همان:

« امكان اشرف»(؛ استخدام قاعده فلسفی 103-106: 1ق،  0100با افعال اختیار انسان )رازی 

رازی «)ایجاد االفعال علی الوجه االحسن و االحكام»معنای  هدر اثبات صفت حكمت الهی ب

 (.131: 1ق،  0100

 . کاربست روش برهانی در اثبات مدعیات کالمی3-3

های  عنوان یكی از مؤلفه به -گروی فخر رازی و پایبندی او به اخذ شیوه برهانی استدالل

مسلک نظیر  تا جایی است که حتی برخالف متكلمان سنتی و اشعری -روش کالم فلسفی

غزالی که در نقد مخالفان و بخصوص در مخالفت با فالسفه از حربه تفسیق و تكفیر استفاده 

وجه به این حربه متوسل نشد و در برابر مخالفانِ عقیدتی و حتی فالسفه  هیچ کردند، او به می

هایی که غالباً در قالب برهان و  از طریق استدالل و احتجاج خارج نگشت؛ آن هم استدالل

شود. در اینجا تذکر این نكته ضروری است که درنظر اهل تحقیق  قیاس منطقی اقامه می

فلسفه به طریق استدالل و قیاس برهانی، خود نوعی  این مسئله، مطرح است که نقد مسائل

(؛ بنابراین آنجا که امام فخر رازی 711: 0، 0731آید )ابراهیمی دینانی  فلسفه به شمار می

گیرد و موضع انتقادی او در  پردازد، خود در زمره فالسفه قرار می نقد مسائل فلسفی می به

نی، منافاتی با رهیافت کالم فلسفی او و پایبندی هم به شیوه استداللی و برها قبال فالسفه، آن

وی به روش فلسفی در مقام تبیین مسائل کالمی ندارد. در اینجا به اقتضای بحث، برخی از 
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ترین موارد کاربرد استدالل و قیاس برهانی در اندیشه کالمی فخر، موردبررسی قرار  مهم

 گیرد. می

شناسی فلسفی فخر رازی، عالم  هاندرج گروی در اثبات وجود خدا: الف( استدالل

« حدوث»و « امكان»مرکب از ذوات )جواهر و اشیاء( و صفات )اعراض( است که با 

آید. از باب نمونه، به یكی از  تعالی به دست می ها، چهار برهان در اثبات حق هریک از آن

اشارت « امكان ذوات»براهین فلسفی فخر در اثبات این آموزه کالمی تحت عنوان برهان 

 شود: می

 تردیدی نیست که موجودی در جهان خارج تحقق دارد. - 

بالذات  بالذات باشد، مطلوب حاصل است و اگر واجب اگر آن موجود، واجب -

 بالذات خواهد بود. نباشد، قطعاً ممكن

هر ممكن بالذاتی برای رجحان یافتن وجودش بر عدم آن، به علتی خارج از ذاتش  -

 نیازمند است.

انجامد که  تواند ترجح وجودش لغیره باشد وگرنه به دور و تسلسل می علت نمی آن -

 هردو محال است.

: 1ق،  0100شود. )رازی  بالذات منتهی می * پس سلسله ممكنات لزوماً به واجب 

 (.033: 6، 0736؛ 17-11: 0، 0710؛ 163

 المحصلاب تری از برهان مشهور حكما در اثبات وجود خدا، در کت وی تقریر ساده

 اختصار چنین است: ارائه کرده که به

 جهان ممكن است. -

 هر ممكنی مؤثری دارد. -

 (.101تا:  * پس جهان مؤثری دارد که سبب رجحان وجودش شده است )رازی، بی 

؛ 13-16م:  0333؛ 66: 0، 0710؛ 106تا:  عالوه براین، برهان امكان صفات )رازی، بی

( و برهان 107تا:  ؛ بی36م:  1113؛ 163: 1ق،  0100) (، برهان حدوث ذوات11: 0710

( از دیگر براهین 31-31: 0، 0710؛ 106-101تا:  حدوث صفات یا دلیل احكام و اتقان )بی
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 آیند. شمار می تعالی به فلسفی فخر برای اثبات واجب -عقلی

 ،المباحث المشرقیهدر بحث خداشناسی  رازی ب( روش برهانی درتبیین صفات الهی:

تعالی با ذکر  تحت سه فصل، هریک از مقوالت جوهریت، عرضیت و جسمیت را از حق

کند. ازجمله براهین منطقی که در نفی جسمیت  دالیل برهانی و به روش استداللی نفی می

 بندی است: از ذات خدا اقامه کرده است، به شكل زیر قابل صورت

 اند. بعضی از جواهر، مجرّد و غیر جسمانی -     

 علت موجود مجرد و غیر جسمانی، باید مجرد و غیر جسمانی باشد. -

)رازی  0تعالی که مبدأ المبادی است، باید مجرد و غیر جسمانی باشد * بنابراین باری 

 (.113: 1ق،  0100

گروی در تبیین سایر صفات الهی  عالوه بر این، در کالم فلسفی فخر، شاهد استدالل

( و کاربست برهان در اثبات علم الهی به 61م:  0331)رازی  از قبیل اثبات عدم رؤیت حق

 ( نیز هستیم.163-163: 1ق،  0100ذات خود و به کلّ موجودات و ممكنات )رازی 

فخر در اثبات یكی دیگر از مسائل کالن کالمی  گروی در اثبات نبوت: ج( استدالل

دو  نبوت محمد )ص( به»است: سینا استدالل کرده  همان شیوه فلسفی ابن یعنی اثبات نبوت به

اثبات است: اول از راه معجزات؛ چه او ادعای نبوت کرد و سپس معجزاتی مانند  طریق قابل

قرآن و جاری ساختن آب از سرانگشتان خود و خبردادن از غیب و... در تأیید ادعای خود 

کفر و فساد شده آورد. دوم: از راه اخالق و افعال؛ زیرا قبل از ظهور او، عالم از مملو از 

بود... و شرک و عقاید باطل تمام دنیا را فراگرفته بود. در چنین زمانی حضرت محمد 

عنوان انسان کامل، مردمان ناقص را در  ظهور کرد تا مردم را به دین حق دعوت کند و به

رازی، «)قوه نظری و قوه عملی به کمال برساند... پس واجب است که او پیامبر باشد

 (31م: 0331؛ 010تا: بی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

أن بعض الجواهر غیر جسمانیه و عله المجرد تجب أن تكون مجرده و الباری »قرار است:  برهان رازی ازاین . اصل0

 «تعالی مبدأالمبادی فیجب أن الیكون جسماً
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فخر در اثبات عصمت پیامبر نیز از روش  :گروی در اثبات عصمت نبی د( استدالل

 بندی است: برهانی استفاده کرده که استدالل او به شكل زیر قابل صورت

 اطاعت از پیغمبر واجب است. -

 اگر پیامبر مرتكب گناه شود، پیروی از او حرام خواهد بود. -

 ، ممكن نیست.جمع میان واجب و حرام -

م:  0331؛ 116تا:  * پس پیامبر نباید مرتكب گناه شود و لذا معصوم است )رازی، بی 

013.) 

کارگیری روش برهانی در اثبات مسائل اعتقادی توسط فخر رازی به این چند  به

شود بلكه وی همین رویكرد استداللی را در اثبات نفس و تجرّد آن )رازی  مورد، ختم نمی

: 0731،1سینا  تعالی )در: ابن (؛ تبیین عقلی نحوه صدور مخلوقات از حق733: 1ق، 0100

کم در دو  گرفته است؛ هرچند طبق مبانی اشعری خود، دست ( و اثبات امامت نیز پیش13

مسئله اساسی یعنی وجوب نصب امام بر خدا و مسئله عصمت امام، با متكلمان شیعی 

 (.137تا: نظر دارد )رازی، بی اختالف

 . غلبه عقالنیت بر روش نقلی و جدلی3-0

توان  غلبه تعقّل بر تعبّد و اعتقاد به استقالل و حجّیت عقل در استنباط معارف الهی را می

شناختی،  شمار آورد؛ چراکه به لحاظ روش های کالم فلسفی فخر به یكی دیگر از شاخصه

ابزاری برای فهم مقاصد عنوان  بدیلی در منظومه معرفتی رازی هم به عقل انسان نقش بی

های اعتقادی  ای برای اثبات آموزه مثابه وسیله شریعت و کشف مدلول نصوص دینی و هم به

 کند. ایفا می

کیش اشعری  علیرغم اینكه رازی در مقام یک مفسر سنتی قرآن و متكلم سخت

عبّدی شدت از تقلید و شیوه ت حال به کوشد تا متشرّع و پیرو سنت باقی بماند، درعین می

المباحث درحوزه عقاید کالمی و حتی مواضع علمی گریزان است. او درمقدمه کتاب 
نحوه مواجهه و برداشت خود را از آثار و آراء دیگران بیان نموده و از این طریق،  المشرقیه

موضع روشی خود را آشكار کرده است. وی در آغاز این کتاب، تقلید از پیشینیان و تعبّد 
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وچرای سخن آنان را مردود دانسته و با شیوه عقلی به ابطال و نفی این  ونچ یا پذیرش بی

کسانی که تقلید و متابعت از متقدّمان را »پردازد. استدالل عقلی او چنین است:  رویكرد می

دانند که بزرگان از گذشتگان در برخی موارد با مواضع  اند می در همه امور الزم شمرده

اند. اکنون اگر  خاسته و سخنان آنان را مورد اعتراض قرار دادهمتقدمان خود به مخالفت بر

عمل متقدمان در اشكال و اعتراض به سخن گذشتگانِ پیش از خود، مردود و مذموم است 

اند قبیح و ناپسند است؛ اما اگر عمل متقدمان را در اعتراض  پس آنچه متقدمان انجام داده

م پس روش ما نیز در اعتراض به مواضع به سخن گذشتگانِ خود نیكو و موجّه بدانی

ترتیب، کسانی که به وجوب تعبّد و لزوم تقلید و  این گذشتگان، نیكو و موجّه خواهد بود. به

دهند باید دست از این فتوا برداشته و با تمسّک به دلیل و برهان و  تبعیت از متقدمان فتوا می

 (.0:1ق،  0100رازی «)سوی مقصد ادامه دهند توسّل به عقل، راه خویش را به

فخر رازی به دنبال این استدالل عقلی در نفی تقلید و تعبّد نكته دیگری را یادآور 

شناسی کالم فلسفی از اهمیت بسزایی برخوردار است. او  شود که به لحاظ روش می

وچرا از سخن سلف ]تعبّد[ مردود است،  چون اگر تقلید از گذشتگان و پیروی بی»گوید:  می

وجه ممدوح و  هیچ اساس و نامعقول نسبت به سخن آنان نیز به ت بیجا و اعتراض بیمخالف

کردن نسبت به اکابرِ حكما و بزرگان  کنند که مخالفت پسندیده نیست. برخی گمان می

که این اشخاص با عمل ناپسند خود  دهد درحالی کالم، ایشان را در زمره بزرگان قرار می

 همان(.«)سازند ز داشته و نقص و خامی خود را آشكار میبالهت و سفاهت خویش را ابرا

یعنی ابطال روش تقلیدی  -در اینجاست که فخر رازی با نفی شیوه افراطی و تفریطی 

راه میانه و طریق اعتدال  -اساس از سوی دیگر و تعبّدی از یكسو؛ و ردّ شیوه انكاری بی

ویژه  اندیشه و طریق تفكر را به عقلی را توصیه کرده و خود نیز مدعی است که همین روش

نظران این  در مباحث کالمی و اعتقادی در پیش گرفته است. هرچند که برخی صاحب

امام فخر در شرح سخنان »ادعای فخر مبنی بر اعتدال در روش را نپذیرفته و معتقدند: 

رئیس، ال سینا جانب انصاف را رعایت نكرده و در مقام ایراد و اعتراض به کلمات شیخ ابن

 (.713: 0، 0731ابراهیمی دینانی «)راه افراط پیموده است
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سینا ابراز  در اینكه فخر رازی مخالفت جدّی و صریح خود را با مواضع فكری ابن

شناسی  ای در ساحت روش توان داشت؛ لیكن از دو نكته اخالق حرفه داشته، تردیدی نمی

سینا را  ز مخالفت و اعتراض خود، ابننباید غفلت کرد: نخست اینكه فخر رازی قبل از ابرا

»... وصف کرده و از او تمجید به عمل آورده است: « جودت فكر و نظر»و « قوّت قریحه»به 

رازی «)هو هذا المصنّف، الّذی کانَ فی قوّة القریحة آیة و فی جودة الفكر و النظر غایة.

 -ری همچون غزالیبرخالف مشی برخی متكلمان اشع -(؛ نكته دوم اینكه10: 0، 0737

سینا همواره بر اساس استدالل و  کالمی ابن-ها و نقدهای رازی بر مواضع فلسفی اعتراض

های دینی و مذهبی صورت پذیرفته و در مقام نقد  دوراز احساسات و انگیزه عقالنیت و به

 علمی، هرگز از حربه تكفیر و تفسیق و تحقیر استفاده نشده است.

وضعی از آثار خود، سلسله استادان اشعری و معتزلی خود در افزون بر این، فخر در م

برده و  مرتبت )ص( نام علم اصول دین را با ذکر نام هریک از اساتید تا زمان حضرت ختمی

(. 01: 0711تعالی متصل دانسته است )رازی  سپس این سلسله را ازطریق جبرئیل امین به حق

عنوان یک تذکر  ه نیست و نباید آن را بهآنچه فخر در اینجا مطرح کرده یک مسئله ساد

اهمیت مربوط به علم رجال، مورد ارزیابی قرار داد. وقتی  تاریخیِ صرف و یا موضوعی کم

او سلسله استادان خود را در علم اصول دین و مباحث کالمی و عقلی تا زمان حضرت 

داند، معنی  یتعالی متصل م رسول )ص( پیش برده و سپس از طریق جبرئیل به حضرت باری

سخن وی این است که عقل و استدالل عقلی در حوزه مسائل دینی از نوعی قداست و 

آنجا که عقل و استدالل از قداست برخوردار باشد، تفكر و تعقّل »معنویت برخوردار است؛ 

 (.716: 0731دینانی  آید )ابراهیمی نوعی عبادت و سلوک معنوی بشمار می

گرفت که این نوع نگاه قدسی و معنوی به عقالنیت و غلبه  توان نتیجه جا می از همین

های  رویكرد عقلی بر شیوه تعقلی و تعبّدی در حوزه اصول دین، از مختصات و شاخصه

کالم فلسفی فخر رازی است؛ بنابراین برحسب شرایطی که در دست است او در زمره 
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غلبه عقالنیت برتعبد است بلكه تنها بیانگر  این نه .0آید پیروان مذهب اصالت عقل بشمار می

تواند این مدعا  گروی نیز هست. آنچه می گرایی و تجربه گرایی بر حس حاکی از غلبه عقل

ای است که کمال و برتری عقل  را تأیید کند تالش فخر برای اقامه ادلّه یا وجوه هفتگانه

 (.11: 0717کند )رازی  )ادراک عقلی( را بر حس )ادراک حسی( اثبات می

های عقالنیت در روش فخر رازی، ارائه راهكار خردگرایانه و  كی دیگر از جلوهی

های کالمی و قضاوت درباره حقانیت و عدم حقانیت  تقلیدگریزانه در ارزیابی اعتقادی فرقه

هاست. توضیح مطلب اینكه، رازی علت پیدایش فرَق گوناگون کالمی را اعتقادات  آن

که با استناد به حدیث نبوی، هفتادودو فرقه از امت  طوری همتفاوت و اغلب نادرست دانسته ب

از این گذشته، گمراهی »... داند:  می« موصوف به عقاید فاسد و مذاهب باطل»اسالم را 

ها، ویژة یک مسئله نیست، بلكه این گمراهی در مسائل زیادی از مباحث  هریک از این فرقه

ال و اسمای اوست و به مسائل جبر، قدر، متعلّق به ذات خدا و صفات او و احكام و افع

های  شود و هرگاه شمار فرقه تعدیل و تجویز، ثواب، معاد، وعد، وعید و امامت مربوط می

ها به مبلغ  بر این مسائلِ بسیار پخش کنیم، شمارة آن -که هفتادودو فرقه است–گمراه را 

رازی «)آمده است.های امت حاصل  رسد و همه این انواع گمراهی در فرقه عظیمی می

0736 ،1 :11-11.) 

ای، بدون داشتن معیارهای همگانی و  رازی معتقد است باوجوداین تفرقه و تعدّد فرقه

توان حق را از باطل، تمیز داد؛ چراکه هر فرقه، خود را برحق دانسته و با  ای نمی فرافرقه

داند. اینجاست که برای قضاوت  معیار عقاید و اصول خود، دیگران را باطل و گمراه می

ای اساسی و فراتر از اصولی که  های اعتقادی نیاز به معیار و ضابطه فرقهدرست و منطقی بین 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

های فلسفی، از معرفت صوفیانه و  . با این همه، فخر رازی در برخی آثار دوره متأخرش خسته از براهین عقلی و شیوه0

بایست تمام دالیل عقلی را به سویی افكند و حقیقت را  رسد که انسان می گوید و گاه به این نتیجه می عارفانه سخن می

با تمام وجود و قلب خود درک کند؛ چراکه عقل قادر به ادراک برخی از علوم و اسرار الهی نیست )رک: مهدوی 

 (.61و  010: 0733نژاد، 
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رفت از این چالش و  یابد. راهكار رازی برای برون ها به آن معتقدند ضرورت می این فرقه

 گرایی و پرهیز از تقلید و تعبدّ محض است. ای و اعتقادی، توسّل به عقل تشتّت فرقه

 . عدم حجیّت دلیل نقلی محض3-5

استفادة حداقلی از آیات و روایات در تبیین مسائل اعتقادی به جهت اعتقاد به عدم حجیت 

های کالم فلسفی رازی بشمار آورد.  توان از دیگر شاخصه ادلّه نقلی و سمعیِ محض را می

گیری و استناد به ظواهر و نصوص دینی برای  این معنا که در روش کالمی فخر، بهره به

 خورد. چشم می ندرت به عتقادی به نسبت ادلة عقلی و قواعد فلسفی، بههای ا اثبات آموزه

او به بحث از حجیت و یقین بخشی ادله سمعی  البراهینفصل سی و هشتم از کتاب  

تواند مفید یقین  آیا ادله سمعی می»اختصاص یافته است. او در مقام پاسخ به این پرسش که 

حض، نقلی محض و مرکب از عقلی و نقلی تقسیم دلیل را به سه قسم عقلی م« باشد یا نه؟

اما آنچه عقلی محض باشد یا همه مقدمات آن یقینی است یا همه ظنّی »گوید:  نموده و می

است و یا بعضی یقینی و بعضی ظنّی است. اگر همه مقدمات یقینی باشد نتیجه هم یقینی 

بعضی ظنّی باشد، نتیجه نیز  خواهد بود... ولی اگر همه مقدمات ظنّی باشد یا بعضی یقینی و

تر از اصل نیست... اما آن دالیل که سمعی محض  ظنّی خواهد بود؛ زیرا فرع هرگز قوی

باشد این خود محال است؛ زیرا که صحت استدالل به آیه یا به خبر، موقوف است بر 

صحت نبوت، لیكن صحت نبوت اثبات نتوان کردن به دلیل سمعی و االّ دور الزم آید، 

ه اثبات آن به مقدمات عقلی توان کردن. پس آن دالیل عقلی که مثبِت نبوت بود جزئی بلك

از آن دلیل سمعی بود فی الحقیقه. اگرچه وقت استدالل به زبان نگویند. پس معلومِ سمعی 

(. چنانكه از عبارت فخر پیداست، دلیل 031-037: 1، 0710رازی «)محض، محال باشد...

د یقین باشد و لذا فاقد حجیت است؛ چراکه به عقیده او، یكی از تواند مفی نقلی محض نمی

شرایط تمسّک به نقل و ادله سمعی در اثبات مدعیات دینی و کالمی این است که دلیل 

که فرضاً یک دلیل عقلی قاطع،  عقلی قاطع برخالف آن اقامه نشده باشد؛ زیرا درصورتی

ز ظاهر دلیل سمعی برداشت و در این معارض دلیل سمعی قرار بگیرد ناچار باید دست ا

(. این 117 -3:110م،  0333؛ 033شود )همان:  بودن، خارج می هنگام از حجیّت و دلیل
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هرگونه دلیلی در مقابل یک برهان عقلی »سخن بدین معناست که در اندیشه فخر رازی: 

 (.711: 0، 0731دینانی  ابراهیمی«)قطعی، از درجه اعتبار ساقط است

شده از فخر، مسئله مهم دیگری وجود دارد که به لحاظ  عبارات نقل در میان

های کالم  شناسی کالم از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و یكی دیگر از شاخصه روش

زند. وی بر این باور است که دلیل نقلی محض، وجود خارجی ندارد و  فلسفی او را رقم می

د، متضمن نوعی از مبادی عقلی است. البته شو عنوان دلیل سمعی و نقلی مطرح می آنچه به

در بسیاری از اوقات به این مبادی عقلی که در ضمن دلیل نقلی وجود دارد، تصریح 

ها نیست. چنانكه در  شود ولی عدم تصریح به این مبادی عقلی به معنای عدم وجود آن نمی

دالل و استشهاد به شده، منظور از مبادی عقلی این است که هرگونه است عبارات فخر تصریح

آیات و اخبار، بر صحّت نبوت توقّف دارد و صحّت نبوت چیزی است که از طریق عقل 

رسد؛ زیرا اگر استدالل به ادله نقلی و سمعی را فقط به ادله نقلی دیگر بدانیم،  به اثبات می

 مستلزم دور یا تسلسل خواهد بود.

فاقد اعتبار و حجیت بوده و  ترتیب در کالم فلسفی فخر دلیل نقلی خالص، این به

توان ادعا کرد که  توان به سمعیات محض تمسّک نمود. باتوجه به آنچه ذکر شد می نمی

است که حتی سمعیات و منقوالت را در پرتو « گرا متكلمی عقل-فیلسوف»فخر رازی 

شناسد. او با اینكه اشعری است ولی روش فیلسوفان را در اثبات  معقوالت، معتبر می

ات کالمی در پیش گرفته است؛ تاجایی که برای ادله نقلی محض و مبانی سمعی دین مدعی

بدون تكیه بر عقل، اعتبار و حجیتی قائل نبوده بلكه تمسّک به سمعیات را صرفاً به پشتوانه 

شود امام فخر رازی  مبانی عقلی روا دانسته است. چنانكه در این عبارات مشاهده می

مفید یقین ندانسته و چیزی که مفید یقین نیست ناچار در مقابل دلیل سمعیات و ادله نقلی را 

 عقلی تاب مقاومت نخواهد داشت.

 گیری نتیجه

امام فخر رازی که از طریق استادان معتزلی خود و نیز تأثیرپذیری از آثار حكمای مشاء، 

تبحّر کافی در مسائل حِكمی و فلسفی داشت، به سبک و سیاق مرسوم در کتب فالسفه به 
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طرح مباحث منطقی و وجودشناختی در دیباچه تألیفات دینی خویش پرداخته و همان شیوه 

 کالمی خود در پیش گرفته است. حكما را در تقریر آثار

های خاصی برخوردار است که  ها و مؤلفه روش کالم فلسفی فخر، از شاخص

ها عالوه بر نقش راهبردی در فهم تطوّر علم کالم و آموزش  بازشناسی و تحلیلِ مستند آن

یابی نظریات صاحبان این مكتب  سیر تحوّل تاریخی مكاتب کالمی، در تبیین آراء و ریشه

می اهمیت و تأثیر بسزایی دارد. افزون بر استخدام قواعد منطقی و فلسفی در تبیین کال

توان استدالل گروی و کاربست شیوه برهانی؛ غلبه تعقّل بر تعبّد؛ و عدم  مسائل اعتقادی، می

حجیت ادله نقلیِ محض و استناد حداقلی به آیات و روایات در اثبات مدعیات دینی را از 

 ای کالم فلسفی در اندیشه و روش فخر رازی دانست.ترین معیاره مهم

سعی فلسفی امام فخر برای ساماندهی کالم اشعری، با الهام از آراء و اسلوب حكمای 

مشاء، مثمر ثمر واقع شد و تحوّلی شگرف در ساختار و روش علم کالم ایجاد کرد. 

کالم سنتی و سیره برخالف رهیافت  -او در آثار خود چنانكه در این پژوهش معلوم شد، 

تنها به طرح مسائل دینی، تبیین اعتقادات، دفاع از حوزه دین و پاسخ به  -متكلمان متقدّم

شبهات مخالفان، بسنده نكرده است؛ بلكه به تدوین منطقی و زیربنایی مسائل کالمی از قبیل 

ها و  اندیشهگیری از  تعالی، معاد، نبوت و امامت پرداخته و با بهره مسئله توحید، صفات حق

ها را در اثبات  مبانی حكمی، بخش امور عامة فلسفه را در کالم وارد کرده است تا آن

ای از تطوّر  متكلم اشعری در دوره-مسائل کالمی به خدمت بگیرد. گویا این فیلسوف

حیات فكری خود به این نتیجه رسیده بود که بدون یک مبنای صحیح فلسفی و صرفاً با 

توان به اهداف علم کالم که  ی نقلی و جدلی مرسوم در بین متكلمان، نمیها اتكا به شیوه

 هاست، نائل آمد. ها در مقابل شبهات و بدعت های اعتقادی و دفاع از آن همانا اثبات آموزه
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