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 چکيده

گرايی فلسفی( بايد خواجه  گرايی تأويلی و عقل گرايی، عقل )نصی، هاي کالم از ميان روش
افراد  ،ورد و گرچه قبل از ايشانشمار آ هگرايی فلسفی ب الدين طوسی را تابع روش عقل نصير

 ولی از اين جهت ،گرفتند اثبات مدعيات کالمی از مبانی فلسفی بهره میبراي نيز ديگري 
اين مبانی نظم  ؛ همان طور کهاستفاده جدلی می کردند ،و يا از آنشوند  میيا دچار افراط 

مقيد بودن به روش راه اعتدال را در پيش گرفت و ضمن  ،. اما خواجه نصيرنداشتندخاصی 
 ؛يافته در علم کالم به خدمت گرفت مند و سامان برهانی، مبانی فلسفی را به صورت نظام

نظم مشخص و چينش منطقی  ،زيرا قبل از خواجه نصير، علم کالم حتی در ميان شيعه
 او توانست با چينش و تنظيم جامع و تا حدي نو و ابتکاري و با استفاده از اصولنداشت. 

اکثر دانشمندان اسالمی  ،کالم را به اوج تحول و تکامل برساند و از آن پس ،عد فلسفیو قوا
 شيعه و سنی سبک او را دنبال کردند.

 واژگان کليدي

 علوم انسانی، فلسفة صدرايی، حکمت نوين. .کالم، فلسفه، کالم فلسفی، برهان، خواجه نصير
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 مقدمه 
 می و فلسفی تمايزي قائل شد و اين دو علمسختی می توان بين مسائل کال امروزه ديگر به

مکاتب کالمی، هر کدام به نحوي نقش  ،اند و از اين جهت در هم آميخته شده تا حد زيادي
 ،ن شيعهاکالم شيعه نيز سهم بزرگی در فلسفی کردن کالم داشت و از متکلماند.  داشته

 اد کرد و از طرفی منتقدانتحول بزرگی در علم کالم ايج ،خواجه نصير با استفاده از فلسفه
 هاي کالمی اند که نبايد اين دو علم را با هم آميخت. بنابراين بايد ضمن بيان روش بر اين عقيده

که مرحوم خواجه نصير  اياز آنج رد.هاي کالم فلسفی را در کالم رصد ک و مقايسه آنها، ريشه
 ،لمين اعم از شيعه و سنیسهم بزرگی در فلسفی کردن کالم داشت و بعد از ايشان ساير متک

 بنابراين ايشان را به عنوان موضوع مقاله خويش برگزيديم. ،از روش وي تبعيت کردند
وجوه امتياز شود و در اين مقاله سعی شده روش مرحوم خواجه را با ساير متکلمين مقايسه 

 وشن گردد.و از اين طريق نقش خواجه در فلسفی کردن کالم ر ،کالم فلسفی خواجه نصير نمايان
 خواجه نصيرالدين طوسی ال اصلی که در نهايت به پاسخ آن بايد برسيم اين است کهؤس

 ،االت فرعی ديگري نيز مواجه هستيمؤچه نقشی در فلسفی کردن کالم داشت؟ ضمن آنکه با س
توان تمام مدعيات  ند؟ آيا با قواعد فلسفی میا مکاتب کالم فلسفی کدام از جمله: معانی و

هاي رويکرد  ند؟ کاستیا اعتنايی به فلسفه در کالم کدام هاي بی ؟ کاستیکردا اثبات کالمی ر
 جدلی به فلسفه در کالم چيست؟ رويکرد خواجه نصير به فلسفه در کالم چگونه بود؟

 راز ماندگاري کالم خواجه نصير چه بود؟

 . معاني کالم فلسفي5
 ؛پنداشتند شد که برخی آن دو را يک علم می یي به هم نزديک ما گاه مباحث فلسفه و کالم به گونه

 شدند که در فلسفه زيرا متکلمين براي اثبات برخی مدعيات کالمی به مباحثی نيازمند می
همان موضوعات فلسفه ناچار  بهموضوعات مسائل علم کالم  ،در اين موارد .نيز مطرح بود

توان گفت  ين به طور دقيق میشد. با وجود ا الهی و ما بعدالطبيعه فيلسوفان و حکيمان می
 فلسفه و کالم از جهت موضوع، غايت و روش با هم فرق دارند. اما نبايد پنداشت که اين دو علم

 ؛آيند زيرا قواعد فلسفی از مبادي استدالل در علم کالم به حساب می ؛اند از هم بيگانه کامالً
ع دور و تسلسل است که اين دو متوقف بر اصل عليت و امتنا ،استدالل بر وجود خداوند مثالً

مباحث فلسفی  ،که متکلمين در آغاز کتب کالمیروست همين از از مسائل فلسفی هستند و 
بلکه متکلمين براي اثبات نيستند؛ کنند. بنابراين کالم و فلسفه از هم بيگانه  را نيز مطرح می

شود  ر فلسفه اثبات میکه درا گيرند و قواعد فلسفی  مدعيات کالمی خويش از فلسفه بهره می
فلسفی شدن از اين روي  را به عنوان مبانی براي اثبات مدعيات کالمی به خدمت می گيرند.
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 کالم می تواند معانی مختلفی داشته باشد:
 بدين معنا که متکلمان 1،معناي نخست فلسفی شدن کالم، فلسفی شدن در روش است

دلی عدول کرده و به روش برهانی فلسفه ی از آن، از روش جيها در کالم يا حداقل در بخش
هاي دينی از روش  اند و بدين ترتيب براي تبيين، اثبات و دفاع از معارف و آموزه روي آورده

 ؛اند يعنی استناد به براهين صرف بهره گرفته ،متداول در فلسفه
ن معناي دوم اين است که متکلمان در علم کالم از قواعد و اصطالحات فلسفی براي تبيي

  2؛اند هاي دينی بهره گرفته و اثبات معارف و آموزه
مبانی و قواعد فلسفی  ،معناي سوم اين است که با چينش و تنظيم ويژه از مباحث کالمی

 مثل مباحث مربوط ؛يافته در علم کالم به خدمت گرفته شود مند و سامان صورت نظامبه 
ض و مباحثی از اين قبيل که در ابتداي به امور عامه و احکام مربوط به ماهيت، جواهر و اعرا

 شود. مباحث کالمی مطرح می
مقصود از فلسفی شدن کالم، اين است که متکلمين به روش  ،با توجه به اين معانی

مدعاي کالمی خويش را اثبات کنند.  ،گيري از اصطالحات و قواعد فلسفی فيلسوفان و با بهره
 يف کرد: معرفتی که با استفاده از روش و مبانی فلسفی،توان کالم فلسفی را چنين تعر بنابراين می

 موضوع از اين روي 9بپردازد. یهاي نظام اعتقادي خاص به اثبات، تبيين و دفاع از آموزه
 همان موضوع و غايت در کالم متداول است و از اين جهت ،و غايت در کالم فلسفی

 ها، گونگی تبيين مباحث و پاسخ به شبههاما در روش استدالل و مبانی آن و چ ؛با هم فرقی ندارند
 و به قلمرو فلسفه تعلق دارد. است از آن متمايز 

 فيکاتب کالم فلس. م2
 معتزله . 2ـ5

اين مکتب کالمی  .معتزله اولين مکتب کالمی در جهان اسالم بود که فلسفه را وارد کالم کرد
  :به طور کلی داراي سه طبقه بود
 .سيس کردأدر اوائل قرن دوم اعتزال را توي  .سس اعتزال استؤطبقه اول واصل بن عطا که م

  ؛در آن زمان هنوز فلسفه وارد جهان اسالم نشده بود
وارد کردن ي در ا گيرد که نقش عمده سه شخصيت برجسته را در بر می ،طبقه دوم اين مکتب
 .بصره است ق( که رئيس معتزلههـ. 222/ 191يکی ابی هذيل عالف ) :فلسفه در کالم داشتند

                                            
 .21، زير نظر دکتر مهدي محقق، صشيعه در حديث ديگران .1
 .21همان، ص .2
 .0ص ،(مقاالت مجموعه) فلسفی کالم  نراقی، احمد و ابراهيم سلطانی .9
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 ابراهيم بن سيار النظامديگري  1شود. از اقوال او ميزان تأثرش از فلسفه يونان مشخص می
هاي  ايشان دومين زعيم معتزله بعد از واصل است که کتاب .ق( است ـ.ه 291)متوفاي 

 2و کالم آنها را با کالم معتزله مخلوط کرد. ،ها مطالعه از يونانیرا فلسفی زيادي 
ساي معتزله بغداد است ؤ( از رهـ.ق 222يت ، بشر بن المعتمر )متوفاي حدود سومين شخص

 9؛که تالش کرد نظريات فلسفی را بر عقايد اسالمی تطبيق دهد
 طیطبقه سوم در زمان اضمحالل معتزله بود که يکی از عوامل اين اضمحالل رويکرد افرا

بر  افراط شدند به طوري که حتی با تکيهآنها در استخدام عقل دچار  4آنها به فلسفه در کالم بود.
 .نقل را به خدمت عقل درآوردند ،استدالالت عقلی با قطعيات شرعی مخالفت کردند و بدين طريق

 ؛استتر  نزديکبه حق  ،بر اينکه مبناي آنها بر اساس اصول عقلی است بنا ،قواعد اعتزال
کتب فلسفی را مطالعه  که اين جهتهرچند قياسات آنها غير برهانی و جدلی است به 

 دادند قرار می ،در علوم الهی خصوصاً ،هاي خويش و مطالب آنها را موافق انديشهکردند  می
پس ادله آنها بر اساس  ؛اعراض می کردند ،م نبودو از برهانی که ميان مسلمين مشهور يا مسلّ

 ت معتزلههاي ذکرشده بايد گف بنابراين با توجه به مالک 1.مات و مشهورات بودمسلّ
 اما با وجود اين نبايد کالم آنها را نيز کالمی ؛از اصطالحات و قواعد فلسفی در کالم بهره گرفتند

 یاز اين رو کالم ،مات بودهچرا که مبادي استداللی آنها نيز از مقبوالت و مسلّ ؛برهانی تلقی کرد
 معتزله نيز کالم با صبغه جدلی است.

  اشاعره. 2-2
ق( است. اشاعره هر چيزي  ـ.ه 228شاعره، ابوالحسن اشعري )متوفاي سس مذهب کالمی اؤم

لعه کتب فلسفی را بدعت و حرام را که در صدر اسالم به آن عمل نشده بود از جمله مطا
 رقيب آنها يعنی معتزله چوناما  ؛از اين روي اشاعره با فلسفه مخالفت ورزيدند ؛دانستند می
 فلسفی تا حدودي يز براي مبارزه با معتزليان و ابطال آراآنان ني ،گرفتند فلسفه بهره میاز 

  2تدريج رنگ فلسفی به خود گرفت. کالم اشعري نيز بهسبب، با فلسفه آشنا شدند و به همين 
 الحرمين جوينی دانست توان زمان امام آغاز نزديک شدن کالم اشعري به فلسفه را می
 االقدام فی علم الکالم ةنهايهرستانی در که با ظهور غزالی شدت بيشتري گرفت تا اينکه ش

به نحوي کالم را با فلسفه  ابکار االفکارالدين آمدي در  و سيف المحصلو فخر رازي در 
                                            

 .101، صتاريخ الفکر الفلسفی فی االسالممحمد علی ابوريان،  .1
 .104ص، همان .2
 .100همان، ص .9

 .282همان، ص .4
 .139، صما هو علم کالمعلی ربانی گلپايگانی،  .1
 .43، ص1، جشوارق الهامعبدالرزاق الهيجی،  .2
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 اين سير نزديک شدن کالم اشعري .شناسند که آنها را با گرايش فلسفی میدرآميختند 
سرانجام در زمان قاضی  به فلسفه به نحو آشکارتري در عصر ابن خلدون ادامه يافت تا اينکه

رنگ و بوي  کالم اشعري کامالً ،المواقف فی علم الکالملف کتاب ؤم ،عضدالدين ايجی
 1فلسفی به خود گرفت.

هرچند اشاعره براي مبارزه با معتزليان به ناچار تا حدي با فلسفه آشنا شدند و همچنين 
کالم اين گرفتند با وجود  هره میها و قواعد آن نيز ب فلسفی از اصطالح يبراي نقد و ابطال آرا

هاي جدلی  چرا که به برهان مقيد نيست و بيشتر از قياس ؛توان فلسفی ناميد آنها را نمی
 یاز اين روي اگر مکتب ؛ترين ويژگی فلسفه است مهم ،در حالی که روش برهانی 2؛کند استفاده می

 توان آن را کالم فلسفی ینم ،ها را داشته باشد هرچند ساير مالک ،برهانی نباشد ،کالمی
بلکه کالم اشعري  ؛ها استداللی هم نبود نيست که کالم آن ابه حساب آورد. البته اين بدان معن

  هايشان برهانی نيستند. ، ولی استداللاند کالم معتزلی استداللی ،و بيشتر از آن
 کالم اماميه . 3-2

هاي آغازين  خاذ نمودند و از همان قرناماميه مانند معتزله نسبت به فلسفه رويکردي ايجابی ات
هرچند به دليل استفاده آنان از قرآن  ،گرفتند تدوين و تنظيم مباحث کالمی از فلسفه بهره می

گيري از فلسفه در کالم شيعه  اند. البته ميزان بهره کمتر به آن نيازمند بوده ت اهل بيتاو رواي
 ان استفاده از مباحث فلسفی و بهره گيريبلکه به مرور زم ؛ها يکسان نبوده زماندر همه 

 االعتقادتجريد و  الياقوتمقايسه  .از روش فلسفی در آثار متکلمان اماميه نيز بيشتر شده است
و کالم  اين نکته است. علم کالم معتزله در قرن چهارمدهنده  نشان االقتصادو  الذخيرهبا 

جنبه  اما کالم شيعه در قرن چهارم 9؛اشاعره از قرن پنجم رنگ و بوي فلسفی به خود گرفت
و  عقلی پيدا کرد  و در قرن پنجم و ششم بود که ابتدا از منطق ارسطويی بهره گرفته

 تا حدود را سپس با فلسفه درآميخت تا اينکه در قرن هفتم خواجه نصير الدين طوسی کالم شيعه
نصيرالدين طوسی  تا عصر خواجهرا به طور کلی کالم فلسفی اماميه  .کردزيادي فلسفی 

 .تقسيم کرد سه قسمتوان به  می
 ها  . نوبختي2ـ3ـ5

پيروانی داشته است که خاندان  هاي اول بعد از غيبت امام خردگرايی فلسفی از همان دهه
 الرشيد بود. هارون  الحکمه ةننوبخت افسر خزا فضل بن 4.پيشتازندعرصه نوبختی در اين 

                                            
 .203-201شيعه، دفتر دوم، از عصر غيبت تا خواجه نصير طوسی، صسير تطور کالم صفر جبرئيلی،  محمد .1
 .190-192بخش اول، ص ،1، جرحيق مختومعبداهلل جوادي آملی،  .2

 .41ترجمه احمد آرام، ص، فلسفه علم کالمهري اوسترين ولفسن،  .9

 .231، دفتر دوم، از عصر غيبت تا خواجه نصير طوسی، صسير تطور کالم شيعهمحمد صفر جبرئيلی،  .4
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يکى از علماى زبردست علم  ،نوه نوبخت ،. اسماعيلکردمه عربى ترجه هاى فارسى را ب او کتاب
شدند  آمد. او انجمن خاصى تشکيل داده بود که در آن علماى کالم جمع می شمار مى هب کالم

 1علم کالم است.صاحب تأليف زيادي در  ،کردند. اين دانشمند و در مباحث کالمى بحث و می
 تر بود. و مشهور تراز همه مبرز ،سن بن موسى زيادهخواهرزاده ح ،در ميان خاندان مزبور اسماعيل

عربى ترجمه شدند. ابو عثمان دمشقى، ه بسيارى از کتب فلسفه يونان به دستور و اهتمام او ب
 2اسحاق، ثابت بن قره که از مترجمين مشهورند هميشه در مجلس او حاضر می شدند.

توان در ميان  قطع می ،طور که براي کالم فلسفی ذکر کرديم به اي با توجه به معانی
 ،زيرا نخستين معناي کالم 9.ها را آغازگر کالم فلسفی به شمار آورد متکلمان شيعی نوبختی

 ،صادق است. آنان ها کامالً درباره نوبختی ،فلسفی يعنی استناد به قواعد عقلی صرف
کرده ل صرف اعتماد در موارد متعددي به عق ،آيد شيخ مفيد بر می اوائل المقاالتبنابر آنچه از 

گاهی  احاديثرغم وجود روايات و  به طوري که علی ؛اند و حتی از اين جهت دچار افراط شده
فلسفی  ،دومين معناي کالم 4دادند. بر خالف مفاد و مضمون و حتی صريح روايات نظر می

ه بارز شود نمون ها يافت می ها و قواعد فلسفی نيز در کالم نوبختی يعنی استفاده از اصطالح
. آمده استوفور در آن  است که اصطالحات و قواعد فلسفی به الياقوتکتاب  ،آن

ها صدق  يعنی چينش و تنظيم مباحث نيز درباره نوبختی ،سومين مالک فلسفی بودن کالم
ي داده و مباحث ا نظم و چينش تازه ،تا حد زيادي به مباحث کالمی الياقوتکند کتاب  می

آنها، وجود و ماهيت دور و تسلسل را در ابتداي مباحث کالمی  احکام وجواهر و اعراض 
 داشتهکالمی فلسفی  ،ها ماند که نوبختی بنابراين جاي ترديدي باقی نمی .مطرح کرده است

 اند. قدم بوده پيشزمينه و در اين 
 ند از: ا ترين آنها عبارت زيادي دارند که مهمکالمی هاي  خاندان نوبختی شخصيت

 ( او و ديگر متکلمان خاندان نوبختیهـ.ق911ـ290سماعيل بن نوبخت )بوسهل اا. 1
 با استفاده از ميراث کالمی اماميه که از دوره هشام بن حکم تا عصر آنان جريان داشت

مکتب  ،معتزليان داشتند يگيري از مطالعاتی که در فلسفه يونانی و همچنين آرا و نيز با بهره
 ،ايانه بنياد نهادند و تعاليم اماميه را در مسائل توحيد و عدلکالمی اماميه را با نگرش خردگر

 1؛ريزي کردند پیاي  تازهدر نظام فکري  ،که شباهت بسياري با تفکرات معتزلی داشت
                                            

 .211، صالفهرستابن النديم،  .1
 .91صى، ، ترجمه سيدمحمدتقى فخر داعتاريخ علم کالمنعمانى،  شبلى  .2
 .14، ترجمه جواد طباطبايی، صتاريخ فلسفه اسالمیهانري کربن،  .9
 .03، صاوائل المقاالتشيخ مفيد،  .4
 .111، ص1، زير نظر کاظم موسوي بجنوردي، جالمعارف بزرگ اسالمی ةدائر .1
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ق( يکی ديگر از خاندان بنی نوبخت بود  ـ.ه918) ابومحمد حسن بن موسی نوبختی. 2
ن ابا مترجمو  1تکلم و هم فيلسوف بوداو هم م .نقش فعالی داشت ،که در فلسفی کردن کالم

را تلخيص آنها بعضی از و  ،هاي ارسطو را مطالعه کتابانس داشت. وي کتب حکمت قديم 
رغم  او علی بدين رويفالسفه و اهل منطق نيز کتاب نوشته است.  يو در رد برخی آراکرده 

که با ابوسهل را ردگرايی بيشتر و سير خها  از همه نوبختیبه فلسفه عنايتش  ،اينکه متکلم بود
 2بخشيد؛شدت بيشتري  ،شروع شده بود

 اگر عصر او را قرن پنجم به بعد بدانيم، الياقوتمؤلف کتاب  9،ابواسحاق ابراهيم بن نوبخت. 9
 4کردتنظيم و تدوين  ،و با ابومحمد نوبختی سرعت گرفت شد که با ابوسهل آغازرا کالم فلسفی 

اسماعيل نوبختی توانستند در کالم  ،س آنان ابوسهلأو در رو بدين ترتيب خاندان نوبختی 
 1اماميه نظام فراگيري عرضه کنند.

 کالم اسماعيلي . 2ـ3ـ2
 ؛البته نه فلسفه يونانی محض .برگرفته از فلسفه يونانی است ،ريشه و اساس عقائد اسماعيليه

ي مناسب ا ه را وسيلهمسلمانان آن را پيرايش و اصالح کرده بودند. آنان فلسفاي که  فلسفه
براي سنجش درستی يا نادرستی معارف دينی و همچنين ابزاري مناسب براي کشف باطن 

 هاي عقلی و فلسفی در علم کالم کارگيري آموزه اسماعيليه در به 2دين می دانستند.
 کردندکه اصول اعتقادي خويش را در دينی فلسفی ارائه  اي دچار افراط شدند به گونه

هاي آن را محور تفکرات خويش ساختند و دين را با اين ابزار  لسفی و آموزهو مسائل ف
 دين کنندوارد آنان کوشيدند تا آرا و انظار فلسفه را  .کشف و با اين سليقه تبيين نمودند

 بحث از عقول و مراتب آن و تطبيقنمايند. هاي دينی را با نظام فلسفه و اصطالحات آن تبيين  و آموزه
له مهم نبوت ئامر الهی و کلمه اهلل بر عقل اول، تشريح مسمنطبق کردن م هستی و آن بر عوال

گانه افالک و نظام دانش طبيعی آن عصر، توصيف امامت با توجه به نگاه  بر اساس ادوار هفت
 دهنده نشان مباحث فلسفی در حوزه نفس و...  برمسئله معاد  يفلسفه به تاريخ، ابتنا

  0.دينی استهاي اعتقادي و  قلی و فلسفی بر آموزههاي ع سازي آموزه حاکم
                                            

 .211ص، الفهرستابن النديم،  .1
 .121، صخاندان نوبختیعباس اقبال آشتيانی،  .2
 .28ـ11ن، صهما :ر.ک .9
 .912همان، ص .4
 .14جواد طباطبايی، ص ، ترجمهتاريخ فلسفه اسالمیهنري کربن،  .1
 .فرهاد دفتري ة، مقال211، ص 1ج ، زير نظر کاظم موسوي بجنوردي،بزرگ اسالمی المعارف ةدائر .2
 .221ـ228، ص کالم شيعه )ماهيت مختصات و منابع(محمدرضا کاشفی،  .0
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 کالم فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي. 2ـ3ـ3
 کرد تا کالم اي تالش گسترده ،محقق طوسی از آنجا که هم فيلسوف و هم متکلم بود

 .را به فلسفه نزديک سازد و قواعد فلسفی را در خدمت آن در آورده، کالم را بر آن مبتنی کند
هرچند در مواردي مثل جزئيات به محدود  ؛را منبعی براي دانش کالم تلقی کردايشان عقل 

  1بودن عقل اعتراف کرده است.
در کالم خواجه نصير يافت  ،يعنی استناد به براهين صرف ،اولين مالک کالم فلسفی

بر قواعد غالباً شود ايشان مباحث کالمی را که بر مقدمات مشهوري و جدلی مبتنی بود،  می
کالم يعنی  ؛و آن را برهانی کرد ،کالم را از جدلی بودن خارج ،کرد و از اين طريقبنا سفی فل

 2، بنا نهاد.که بر بديهيات اوليه مبتنی است ،اولين بار بر مقدمات برهانیرا براي شيعه 
گيري از قواعد و اصطالحات فلسفی نيز در کتب کالمی  يعنی بهره ،دومين مالک کالم فلسفی

 يعنی چينش و تنظيم ويژه ،شود. سومين ويژگی کالم فلسفی وفور يافت می ير بهخواجه نص
کسانی نيز قبل از خواجه البته  .از مباحث کالمی نيز در مورد کالم خواجه نصير صادق است

 ،غزالی و فخر رازي از قواعد فلسفی در علم کالم استفاده کردند و با اين قواعدمانند 
ولی فرق کالم خواجه نصيرالدين طوسی با کالم  ،اثبات کردند برخی از مدعيات کالمی را

 9،کند بيان می تجريد االعتقادطور که خود در ابتداي کتاب  آنها در اين بود که خواجه همان
 .يافته در خدمت علم کالم در آورد مند و سامان براي اولين بار قواعد فلسفی را به صورت نظام

آنچه از قواعد فلسفی که می تواند در اثبات مدعيات کالمی  هر ،کتاباين ايشان در ابتداي 
که مباحث خود را به دو بخش الهيات  رو، همينکرد و از به طور کامل مطرح  ،گشا باشد راه

مورد بالمعنی االعم يا همان امور عامه و الهيات بالمعنی االخص تقسيم کرد و قواعد فلسفی 
ي باشند براي الهيات بالمعنی االخص. از اين روي کالم ا تا مقدمهآورد را در امور عامه نيازش 

 است. تجريد االعتقادکتاب  ،هاي کالم فلسفی و نمونه کامل و بارز آن خواجه نصير همه ويژگی
با نگارش کتاب ارزشمند  خصوصاً ،طوسی با فلسفی کردن کالم نصيرالدينخواجه 

 ايجاد کرد ،يعه و چه کالم اهل سنتش ،تحول بزرگی را در کالم چه کالم ،تجريد االعتقاد
 بزرگانی مانند شيخ مفيد، سيد مرتضی و شيخ طوسیدست   بهکالم اماميه  ،هرچند در قرن پنجمو 

 .را آغاز کرداي  تازهحرکت  تجريد االعتقاداما با نگارش  ،يافت ساختاري منسجم
 ينی، تبيين باورهايهاي د خواجه نصير در اين کتاب بر خالف گذشتگان فقط به بررسی گزاره

ها  بلکه به تدوين منطقی و زيربناي اين انديشه ،مذهبی و دفاع از حوزه دين اکتفا نکرد
                                            

 .442، صساس االقتباسانصرالدين طوسی،  .1
 .111، ص1، جمجموعه آثارمرتضی مطهري،  .2
 .24زاده آملی، ص ، تحقيق و تعليق حسن حسنشرح کشف المراد :در ضمن ،تجريد االعتقادنصيرالدين طوسی، خواجه  .9
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 بخش امور عامه فلسفه را به عنوان مقدمه ،پرداخت و با بهره گيري از حکمت مشاء
 ،طريقتا علم کالم را بر مبانی صحيح و دقيق فلسفی مبتنی، و از اين کرد در مباحث کالمی مطرح 

 کتابی مربوطآن را تقويت کند و از اين روي کالم شيعه را مستحکم کرد و براي اولين بار 
کالم بيش از پيش رنگ  ،و بدين ترتيب 1شدمحور مباحث شيعه و سنی  ،عقائد شيعهبه 

فلسفی به خود گرفت و از آنجايی که فلسفه بر خالف کالم فقط از برهان و يقينيات استفاده 
نه کالم شيعی به مرور از سبک جدلی خارج شد و بيشتر  ،م کالم به طور مطلقعل ،کند می

 2رنگ و بوي برهانی به خود گرفت.
 توان تقسيم جديدي از علم کالم شيعه ارائه داد خواجه نصير میدست  بهبا فلسفی شدن کالم 

 نه در موضوع ،جهزيرا کالم شيعه تا قبل از خواکرد؛ و آن را به کالم متقدمان و متأخران تقسيم 
بلکه همواره در برابر فلسفه  ؛وجه اشتراکی با فلسفه نداشت ،و نه در غايت و نه در روش

 هم موضوع اين دو علم به هم نزديک شد ،اما پس از حرکت خواجه نصير .شد قلمداد می
 و هم از جهاتی در روش با هم يکی شدند ،پنداشتند دو را يکی می به طوري که برخی آن

 زايی ر روش داد و در غايت نيز بعد معرفتياز حکمت جدلی به حکمت برهانی تغي ،م در موارديو کال
سختی  به جنبه دفاعی علم کالم افزون گشت به طوري که بعد از خواجه نصيرالدين به

 9توان بين کالم و فلسفه تمايزي قائل شد. می
اين بدان معنا  ،ديک شدناگفته نماند که هرچند کالم شيعه در قرن هفتم به فلسفه نز

هايی تجديد  بلکه به اين معناست که در روش خويش در بخش ؛فلسفه شد ،نيست که کالم
برهان را جايگزين جدل  ،توان با برهان به اثبات مسائل پرداخت نظر کرد و در جاهايی که می

 هاي دينی پرداخت گيري از اصطالحات فلسفی به تبين آموزه کرد و همچنين با بهره
تر  دين در خدمت فلسفه باشد و از همه مهماينکه نه  ،فلسفه در خدمت دين بود ،و در واقع

هاي  هاي عقلی و فلسفی را در کالم به کار گرفتند که در آموزه آموزه ن شيعه عمدتاًامتکلم
کارگيري فلسفه در کالم شيعه در قرن هفتم به نحو  اين بهالبته  .داشتريشه قرآنی و روايی 

 برخی مکاتب کالمی در اين جهت دچار افراط شدند.بر خالف  ؛نبود افراطی
خواجه نصيرالدين طوسی براي ايجاد نوعی مرز و مانع در برابر گسترش روزافزون 

او براي نجات پرداخت  میبه علم کالم نيز  ،عالوه بر فلسفهبايستی هاي اشاعره  انديشه
 دو کار ارزشمند ،ور شده بود آن غوطه جمودي که در هاي کالم از انحطاط و دادن انديشه

 ،نقد المحصلمعروف به  ،تلخيص المحصلليف کتاب أاز طرفی با ت :و اساسی انجام داد
                                            

 .941غيبت تا خواجه نصير طوسی، ص ، دفتر دوم، از عصرسير تطور کالم شيعهجبرئيلی،  محمدصفر .1
 .110ص ،(فلسفهـ )منطق  کليات علوم اسالمیضی مطهري، مرت .2
 .49ـ 42ص، گوهر المراد ، الهيجى فياض .9
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 شود در اين کتاب کمتر جايی ديده می .ضعف و سستی کالم اشعري را براي همگان نمايان کرد
 .معروف شد نقد المحصله به همين دليل کتاب او ب ؛سخنان فخر رازي را نقد نکرده باشداو که 

 ،در اين کتابخواجه مبادرت کرد  االعتقاد تجريداز طرف ديگر خواجه به نوشتن کتاب 
مبانی فلسفی را به صورت  ،تر داراست هاي کالم فلسفی را به نحو کامل که تمام ويژگی

کسانی  نظيري در علم کالم شود و يافته در خدمت کالم درآورد تا الگوي بی مند و سامان نظام
 ةطور که خود در مقدم همان زيرا ؛گمشده خويش را در اين کتاب بيابند ،که دنبال حقيقت هستند

فخر رازي محور  المحصلدر آن عصر، کتاب گشوده است، زبان به شکوه  تلخيص المحصل
 1ناصواب بود. يدر حالی که اين کتاب سرشار از آرا ،هاي کالمی بود بحث

 د توجه انديشمندان بزرگ اهل تشيع و حتی اهل سنت قرار گرفتموراالعتقاد  تجريدکتاب 
خواجه طوسی در اين کتاب  .شرح و تعليقه بر آن نوشته شده استصد و تا کنون بيش از 

 ،يی داردااساس کار خويش را روش عقلی و برهانی قرار می دهد و تا آنجا که برهان کار
 تجريد االعتقاد خصوصاً ،ه بر کتب کالمی ويکفراوانی گيرد. شروح  از برهان بهره می غالباً

 خود بيانگر جايگاه خاص خواجه نصيرالدين در ميان متکلمين شيعه و اهل سنت ،نوشته شده است
 ياند دانشمندان پس از او از لحاظ علمی به افکار و آرا است که گفتهدليل به همين است، 

 2صراحت بر اين مدعا گواه است. بههاي او در فلسفه، منطق و کالم  کتاب ؛او متکی بودند
 زيرا مرحوم خواجه ؛بنابراين دوران خواجه نصيرالدين را بايد دوران کمال علم کالم دانست

و بر آن خلعت حکمت و فلسفه پيراست علم کالم را از حشو و زوائد  ،حکيمانهاي  شيوهبا 
  9ا جايگزين آن کرد.پوشاند و در واقع علم کالم جدلی را از ميان برد و کالم برهانی ر

 ويلي و کالم فلسفيأابطه عقل گرايي ت. ر3
چنان که نسبت به فلسفه  ،اند اند: گروهی وارد مباحث فلسفه نشده گرا دو دسته متکلمان عقل

 اند بر اينکه در فلسفه تخصص داشتهافزون اند و گروهی ديگر  موضع مخالفی نيز نداشته
 اند.  سفی بهره گرفتههاي فل در مباحث کالمی نيز از يافته

 عقل را به عنوان ابزاري مستقل براي کسب معارف ،، متکلمتأويلیگرايی  در مکتب عقل
 اند پيروان اين مکتب حجيت و اعتبار عقل را پذيرفته .هاي دينی به رسميت می شناسد و آموزه

ي هيچ گونه معرفت ديگر ،و معتقدند بدون معارف عقلی و بدون به رسميت شناختن عقل
اعم از حسی تجربی و وحيانی نيز بر مبادي  ،زيرا معارف ديگر ؛شود نيز براي بشر حاصل نمی

                                            
 .2، صتلخيص المحصلخواجه نصيرالدين طوسی،  .1
 .431، ترجمه سيد جعفر غضبان، صفالسفه شيعهعبداهلل نعمه، . 2

 .208، صسير حکمت در ايران و جهاناي،  سيدمحمد خامنه .9
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م عقلی با ظواهر دينی هاي قطعی و مسلّ اين روش عقلی اگر ميان يافته در .عقلی مبتنی هستند
 ،به آنرو همين از  ؛بايد ظواهر دينی را تأويل برد تا تعارض برطرف شود ،تعارض حاصل شود

 اطالق شده است.  یگرايی تأويل عقل
اي چون امام  هاي عقل گرايی تأويلی: در ميان اهل سنت متکلمان برجسته شخصيت

الحرمين جوينی، قاضی ابوبکر باقالنی و عبدالقهار بغدادي را بايد جزء پيروان اين روش 
 گذار ندر ميان متکلمان شيعه نيز شيخ مفيد بنيا .يعنی عقل گرايی تأويلی دانست ،کالمی

 دهندگانِ آن.ادامه  ،سيد مرتضی و شيخ طوسی ،اين روش کالمی است و شاگردانش
 فالسفه يهاي برجسته در عين اعتقاد و التزام به روش تفکر عقلی به بحث از آرا اين شخصيت

 ،پرداختند د و اگر هم به اين گونه مباحث میان درباره مسائل فلسفی نپرداخته و وارد مباحث فلسفی نشده
 ؛کردند اظهار نظر می ،درباره اين مسائلو بررسی نظر آنان فالسفه  يآرابه بدون توجه 

 الحات و قواعد فلسفیطزيرا نه از اص ؛کند هاي کالم فلسفی بر اين روش صدق نمی از اين رو مالک
 فلسفیگرفتند و نه به برهان مقيد بودند و نه قبل از ورود به مباحث کالمی به بررسی مسائل  بهره می

 از آن بيگانه بودند البته نه به اين معنا که با فلسفه آشنايی نداشتند يا کامالً ؛پرداختند می
 ؛بلکه به طور قطع متکلمان شيعه از همان قرن هاي آغازين علم کالم با فلسفه آشنا بودند

 .اند ه کردهدر قرن چهارم و پنجم برخی از آنها از براهين فلسفی براي مقاصد خويش استفادچرا که 
خود را تحت  اوائل المقاالتبخشی از کتاب است، گذار اين روش  شيخ مفيد که خود بنيان

عنوان اللطيف من الکالم به مباحث فلسفی اختصاص داده و در آنجا اصطالحات خاص 
 .کرده استفلسفی را مطرح 

 ؛يکی پنداشتگرايی فلسفی را  گرايی تأويلی و عقل در انديشه و تفکر اسالمی نبايد عقل
ويژه  حيات عقلی در انديشه اسالمی به .بلکه بايد حيات عقلی را از حيات فلسفی جدا کرد

 گرايی فلسفی مقدم است. تري دارد و از اين حيث بر عقل سابقه طوالنی ،شيعی از نظر زمانی
 ؛نقطه اشتراک تفکر عقلی فلسفی و غير فلسفی همان تأکيد و اعتماد بر عقل است

 خود نوع خاصی از حيات تعقلی است که با ترجمه آثار يونانی آغاز شده است. ،فلسفی اما حيات
لذا متکلمان اسالمی قبل از ترجمه کتب فلسفی به مباحث عقلی می پرداختند و با ترجمه 

 ابوالهذيل و نظام 1.آميختندفلسفه را با کالم در  ،برخی از متکلمان ،کتب فلسفی يونان
 غزالیپس از آنها  .عتزله بودند که به کالم خويش رنگ و بوي فلسفی دادندهاي بارز م از شخصيت

 .پوشاندندفلسفی لباس کالم اشاعره بر قامت و فخر رازي نيز 
 تر تر و دقيق ها و سپس خواجه نصير به نحو کامل در ميان متکلمان شيعه ابتدا نوبختی

 اين روش را انجام دادند.
                                            

 .11، ص9، جضحی االسالم احمد امين، .1
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 فاده از قواعد و اصطالحات فلسفی و همچنين مطرح کردنمقيد بودن به روش برهانی و است
هاي کالم فلسفی است  ترين ويژگی مسائل فلسفی قبل از پرداختن به مباحث کالمی از مهم

نيست. از اين روي بايد حيات مقيد ها  کدام از اين ويژگی به هيچ ،که کالم عقلی غير فلسفی
يات عقلی جدا کرد و از آنجا که تمام از ح ،که خود نوعی از حيات عقلی است را فلسفی
 ،شود تري در کالم خواجه نصير يافت می تر و دقيق هاي کالم فلسفی به نحو کامل ويژگی

 گرايی که روش قدما بوده است. نه عقل ،پس بايد روش او را روشی فلسفی دانست

 فراط و تفريط در بهره گيري از عقل و فلسفه در کالما. 4

توان  گيري از عقل و فلسفه می اين است که آيا با بهرهشود  میاينجا مطرح  که درنخستين پرسشی 
 بايد به نقل مراجعه نمود؟ چارابه نيا اينکه در مواردي کرد تمامی مدعيات کالمی را اثبات 

 ؛اساس و مبناي مکتب معتزله بر اين است که در عقايد، تعبد جايگاهی ندارد
کرد. برخی از آنها پا اثبات و بايد آنها را از طريق عقل  دان معقول ،معارف اعتقادي ةبلکه هم

 کند حسن و قبح همه افعال را درک می ،که عقلشدند و معتقد  گذاشتندرا از اين هم فراتر 
 در واقع معتزله در استخدام عقل راه افراط 1دانستند. همه واجبات را عقلی می ،از اين روو 

 و در مواردي که حکم 2ردي با قطعيات شرع مخالفت کردندحتی در موا. آنها را در پيش گرفتند
 و ظواهر قرآن و سنت ،به حکم آن اعتماد ،شايستگی داوري نداردنسيت يا عقل قطعی 

 ،هرگاه ميان عقل و نقل تعارضی به وجود آيد ،بر اساس مبناي اين مکتب .را تأويل می کردند
هاي شريعت  بنا معتزله بسياري از آموزهبدون ترديد حکم عقل مقدم خواهد شد. برابر همين م

 بنابراين معتزله با رويکرد افراطی به عقل و فلسفه 9شدند. منکر می ،را که قابل تأويل نبود
 راه افراط را پيش گرفتند و برخی از معتقدات روايی مسلمانان ،در بی توجهی به نصوص

 4را انکار کردند و در حقيقت نقل را به خدمت عقل درآوردند.
 .کالم اسماعيليه بود ،يکی ديگر از مکاتب کالمی که از اين جهت دچار افراط شد

 راه افراط را پيمودند. ،هاي عقلی و فلسفی از مکاتب و اديان ديگر کارگيري آموزه آنان نيز در به
نبايد توقع داشت قوة بشري عقل، هاي  ها و توانايی ارزشبا وجود واقعيت اين است که 

 چراکه خود در مواردي همچون ادراک ذات حق تعالی ؛دين را ادراک کندکه همه معارف 
و کنه صفات او و همچنين ادراک جزئيات مربوط به امور دينی به محدود بودنش اعتراف 

 .لهذا در برخی از مسائل کالمی راهی جز روش نقلی کارگشاي متکلم نخواهد بود 1.کند می
                                            

 .41، ص1، جالملل و النحلعبد الکريم الشهرستانی،  .1
 .282، صتاريخ الفکر الفلسفی فی االسالمعلی ابو ريان،  محمد .2
 .211ـ210، ص1، جتاريخ فلسفهميان محمد شريف،  .9
  .282، صتاريخ الفکر الفلسفی فی االسالممحمد علی ابو ريان،  .4
 ؛13ـ   12ص ، تحقيـق و تنظـيم حسـين شـفيعی،    منزلت عقل در هندسه معرفت دينیآملی،  جوادي اهللبدع .1

 .102ص ،شناسی دينهمو، 
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... تنها کالم ومرگ ، امامت خاصه ، نبوت خاصه  در جزئيات معاد و تفاصيل عوالم بعد از
گونه معارف در حيطه و قلمرو  تواند پاسخگوي مسائل باشد و اين می الهی و قول معصوم

 گيرند. خواجه نصيرالدين طوسی نيز به اين محدوديت عقل واقف است عقل قرار نمی
 ر افراط ايشان خود در مواردگيري از عقل و فلسفه در کالم دچا هرگز در بهرهدليل به همين و 

  5متعددي عقل را از درک مسئله ناتوان ديده و آن را به تعبد حوالت داده است.
 آيد ال پيش میؤحال اين س .و از درک همه معارف عاجز استدارد  یهاي عقل محدوديتباري، 

 آن اعتنايی بايد آن را به طور کامل کنار گذاشت و بهآيا پس  ،ی دارديها که اگر عقل محدوديت
 ؟به ادراک آن دست يافتنکرد يا مواردي هست که فقط بايد با دليل عقلی 

داده شده است. گروهی از اهل سنت به نام اهل حديث هاي مختلفی به اين پرسش  پاسخ
بلکه اعتقاد  ،تنها براي عقل در استنباط احکام شرعی ارزشی قائل نبودند گرايان نه و ظاهر

در معانی را عقلی  ةو هر گونه انديش ،ز دامن اعتقادات کوتاه استداشتند که دست عقل ا
، اناين طرز تفکر که زمينه آن به وسيله مرجئه، جبرگراي 2کردند. شدت محکوم می دينی به
 بر آن بودوي  .سامان يافتاحمد حنبل توسط  ،فراهم شده بود مهجسّمو  ههشبّم، خوارج

 نها از طريق نصوص دينی قابل اثبات است و نبايد تفاسيرکه معارفی مانند وجود خدا و صفات او ت
 به تشبيه ، مانند آنانعقلی را در اين حوزه و نصوص دينی دخالت داد و بر همين اساس

 حشويه و ظاهريه نيز در استخدام عقل دچار تفريط شدند و بر تقليد 9و تجسيم قائل شد.
  4.شدند و ظاهر جمود داشتند و بر همين اساس به تشبيه قائل

فقط ميان اهل سنت  ،اعتنايی به عقل در دستيابی به معارف دينی يعنی بی ،اين طرز تفکر
 کردند بر نصوص دينی تأکيد مینيز گرايان  متکلمين شيعه به نام نصگروهی از بلکه  ،نبود

هاي بشري را از دستيابی به توجيه و تبين عقالنی بسياري از معارف دينی ناتوان  و انديشه
 نصوص ،منبع دستيابی به معارف دينیيگانه بر اين عقيده بودند که آنان  .پنداشتند می

 اعتنايی اما بی ،پيروان اين روش همه در يک مرتبه نيستند .و ظواهر کتاب و سنت است
 قلمرو عقل و ارزش آن فقط تا جاي استگرايان  نصاز ديدگاه  .به عقل ويژگی مشترک آنان است

رو ظواهر آيات و روايات  از آن پس بايد دنباله ؛رهبران دينی قرار دهدست که دست ما را در د
 گرايی به اين معنا نيست که عقل بنابراين نصکرد. بود و از تأويل و تفسير ظواهر دوري 

 .قرار دهد بلکه با آن نيازمنديم تا دست ما را در دست رهبران دينی ؛را به کلی کنار بگذاريم
                                            

 .231و211،911ص  ،تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل، خواجه نصيرالدين طوسى .1
 .121، صشناسی دينعبداهلل جوادي آملی،  .2

 .121، ص1، جالملل و النحلجعفر سبحانی،  .9

 .282، صتاريخ الفکر الفلسفی فی االسالمعلی ابو ريان،  مدمح 4.
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کنند،  تمسک میادله عقلی به هاي دينی  دفاع از آموزهبراي مواردي  درکه خود گرايان  نص
   1تر و فراتر از ظواهر الفاظ کتاب و سنت باشد. معتقدند که عقل نبايد در پی فهمی عميق

 . اصحابگرايی داشتند مشرب نص ،در ميان علماي شيعه مکتب حديثی قم و ري
اهر کتاب و سنت داشتند و از دخالت دادن گرايش شديدي به عمل بر طبق ظ ،اين مکتب حديثی

 به همين دليل شيخ صدوق که نماينده برجسته اين گرايش 2؛کردند عقل در فهم اين ظواهر اجتناب می
 اي از احاديث فقط مجموعهدارد، شود کتاب کالمی به معناي مصطلح ندارد و آنچه  محسوب می

 و صفات ه وي عقل را در شناخت خداونداما اين بدان معنا نيست ک ،در زمينه اعتقادات است
هاي  اي از کتاب بلکه بخش عمده ؛کلی ناتوان ببيند بهـ ترين مباحث کالمی است  او که يکی از مهمـ 

هاي عقلی ائمه با مخالفان و بيان استدالالت آنان اختصاص  کالمی به نقل احتجاجات و استدالل
 ،موارد ضروريدر به همين دليل جز  ؛نه باور داشتبا وجود اين به محدوديت عقل در اين زمي .دارد

رو نبايد  از اين 9دانست. مناظره و مجادله را جايز نمی ،آن هم در حد متون و معارف قرآن و حديث
 عقيده دانست. هم را با اهل حديث از اهل سنت کامالًشيعه گرايان  نص

حقيقت اين است  ،نداعتنا هست شناخت معارف دينی به عقل بیحوزة هرچند گروهی در 
 که تمسک به عقل امري ضروري و گريزناپذير است به چند دليل: 

 که دين خود را جهانی معرفی می کنند و به دنبال آن هستند که اين دينکسانی . 1
اي جز تمسک به عقل  چاره ،معرفی کنند تا آنها نيز به اين دين آسمانی بپوندندديگران به را 

 ،گيري از اين زبان مشترک و بدون بهرهست ها ن مشترک همه انسانزبا ،زيرا عقل ؛ندارند
 ،گيري از اين ابزار مشترک لهذا بايد با بهرهنسيت؛ پذير  امکان معرفی اين دين جهانی عمالً

 با تفسير عقالنیکرد؛ چه اينکه هاي دينی را براي ديگران تبيين و تفسير  آموزه
  4بود؛موفق به ديگران در قبوالندن آنها توان  هاي دينی است که می از اين آموزه

هاي دينی از زمان پيدايش همواره مورد نقد و ابطال دگرانديشان  عقايد و آموزه. 2
 کردند پيروان اين دين اند که با ايجاد شک و شبهه سعی می بوده است و همواره کسانی بوده

نع ايمان آوردن ديگران ما ،را در عقايد خودشان متزلزل کنند و همچنين با ايجاد شبهات
ن به نصوص ازيرا مخالفنيست؛ اي جز تمسک به عقل  در اين گونه موارد نيز چاره .شوند
 .در پاسخ آنها به نصوص دينی تمسک کرد توان ؛ بنابراين نمیاعتقادي ندارند، دينی

 1گريزناپذير است؛گرايی  اين مقدار عقلترديد،  بی
                                            

 .22، دفتر دوم، از عصر غيبت تا خواجه نصير طوسی، صسير تطور کالم شيعهمحمد صفر جبرئيلی،  .1
 .114، صکالم شيعه ) ماهيت ، مختصات و منابع(محمدرضا کاشفی،  .2
 .114همان، ص .9

 .11ـ 14، ص14، شمارهقلیمعارف ع سيدمحمدمهدي افضلی، فصلنامه .4

 .11همان، ص .1
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 ،ف عميق و بلندي است که در خود متون وحيانیوجود مفاهيم و معار ،ديگردليل . 9 
 ؛بحث در جايی بود که پاي غير در ميان است ،قبلیدليل در دو  .يعنی کتاب و سنت وجود دارد

هاي دينی  ولی در اينجا حتی اگر غيري در ميان نباشد و ما به دنبال معرفی معارف و آموزه
 باز هم نيازمند تفکر عقلی ،ها نباشيم براي ديگران نباشيم يا در مقام دفاع از اين آموزه

معارفی وجود دارد که با ذهن ساده و تفکر سطحی هم زيرا در متون دينی  ؛و فلسفی هستيم
 نيازمند ورزيدگی ذهنی ،گونه معارف بلکه براي فهم اين ؛توان آنها را فهميد نمی

 از کتاب و سنت گونه که براي استنباط احکام اسالمی همان .انديشی فلسفی هستيم و ژرف
 احکام را به نحو صحيحی از منابع ،تا بتوانيم با ضوابطی خاصنيازمنديم به علم اصول 
 ها به علمی هاي اعتقادي و تفسير صحيح از اين آموزه همچنين براي استنباط آموزه ،آن استنباط کنيم

 ها آموزهتا در حين استنباط اين کند ضوابط صحيح را براي ما روشن که نيازمند هستيم 
 1؛نياز بود پژوهی بی توان از تفکر عقلی فلسفی در کالم و دين از اين رو نمی .دچار خطا نشويم

خواهند مسائل کالمی را فقط با نصوص دينی اثبات کنند و به عقل  که می کسانی .4
جديدي اعتقادي از جمله ممکن است مسئله  ؛شوند رو می با مشکالتی روبهتوجهی ندارند 

در اين فرض وظيفه  ؛ولی چيزي درباره آن در کتاب و سنت وجود نداشته باشد ،دپديد آي
در صورت تعارض ظواهر آيات و روايات با يکديگر چه بايد کرد؟ اينکه يا چيست؟ 

 ،هاي دينی را با نقل ثابت کنيم تر اين است که اگر بخواهيم همه معارف و آموزه مشکل اساسی
 زيرا تا خداوند و برخی صفات او مثل حکمت ؛شويم ه میدر مواردي با محذور دور مواجه

پس تمسک به آيات قرآن بر اثبات  .توانيم به قرآن تمسک کنيم نمی ،را ثابت نکنيمصدق و 
حال اگر بخواهيم وجود خداوند و برخی او متوقف است. وجود خداوند و برخی صفات 

 راهی جز تمسکدر موارد مزبور، راين بناب ؛اش دور است الزمه ،صفات او را با قرآن ثابت کنيم
 2.باقی نخواهد ماندبه عقل و تفکر عقلی فلسفی 

 دين يبی نياز ،برخی عقالنيت خاصی را براي دين تعريف کنند تا از اين طريق شايد
 ؛نتيجه خواهد بود به نظر می رسد اين تالش نيز بینشان دهند را از تفکر عقلی فلسفی 

در اين صورت باز به هدف  ،اي براي دين ثابت کرد نيت ويژهزيرا بر فرض که بتوان عقال
 توانند هاي انحرافی و خرافی نيز می اي حتی فرقه نخواهند رسيد در چنين حالتی هر مکتب و فرقه

 کنند که در اين صورت،اي تعريف  عقالنيت ويژه ،همين ادعا را داشته باشند و هر يک براي خود
 ؛به اهداف الزم رسيدآن وجود نخواهد داشت تا بتوان از طريق  ديگر زبان مشترکی به نام عقل

توان  بنابراين راهی جز تمسک به عقالنيت معيار وجود ندارد و تنها با التزام به اين معيار می
                                            

  .49ـ 41، ص9، شمارهمعارف عقلی ، فصلنامههمو ؛99ص ،قواعد و روش هاي کالمیعلی ربانی گلپايگانی،  .1

 ،معـارف عقلـی  ، فصـلنامه  «جايگاه روش عقلی و نقلی در تحقيق مسائل کالمـی »محمد باقر ملکيان، مقاله  .2
 .111ـ112، ص29شماره 
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کرد و هم معارف عميق و بلند  هم از آنها دفاع ،هاي دينی را به ديگران شناساند هم آموزه
  1.کردمتون وحيانی را تفسير 

 ها بوده که خواجه نصيرالدين طوسی ها و امثال اين محدوديت همين محدوديتسبب شايد به 
گيري از عقل و فلسفه در کالم  تفريط آنها در بهرهپيروي نکرد و به گرايان  هرگز از نص

سلبی يا حداقل  يرويکرد ،خواجه نصيرالدين به فلسفه در کالمتوجه بنابراين  .نشدگرفتار 
 ست.نبوده اخنثی 

 ويکرد اعتدالي خواجه نصير در بهره گيري از فلسفه در کالم. ر1
 .گيري از عقل و فلسفه در کالم اشاره کرديم هاي بهره در مباحث گذشته به افراط و تفريط

در هر کارى خالى از دشوارى   گرايش به اعتدالاز آن روست که ها همه  اين افراط و تفريط
 .شود میتوجهى موجب خروج از آن  باريک است که اندک بىنان چگويا هميشه راه اعتدال نيست. 

زيرا بر خالف کسانی که دچار افراط  ؛ها نشد اما خواجه نصير هرگز دچار اين افراط و تفريط
 دانستند در مواردي به ناتوانی و محدوديت عقل شدند و همه معارف دينی را معقول می

که همه مدعيات کالمی نبوده است به دنبال اين و در عمل نيز  2کردهدر اثبات مدعا اعتراف 
 را به وضوحاين حقيقت توان  میبا مراجعه به کتب کالمی ايشان  .را با مبانی فلسفی اثبات کند

اش از مبانی  او در بحث اثبات واجب تعالی و همچنين صفات سلبی و ثبوتیمشاهده کرد. 
قاعده حسن و قبح عقلی استفاده  ولی در بحث افعال واجب تعالی ازگرفته، فلسفی بهره 

در بحث نبوت و امامت کرده است. ايشان همچنين کرده و مدعيات کالمی خويش را اثبات 
اثبات توان  چراکه اين امور جزئی را با عقل نمینموده است؛ به نصوص دينی تمسک  ،خاص
به رسميت اعتنا هستند  از طرف ديگر خواجه نصير کسانی را که به عقل و فلسفه بیکرد. 
 نشده استدچار جمود به ظاهر کتاب و سنت  ،گرايان و مانند ظاهرگرايان و نص ختهنشنا

ايشان را شخصی بايد به همين دليل  ؛شود وضوح ديده می اين امر در آثار کالمی ايشان بهو 
 با مشی اعتدالی معرفی کرد.

فلسفه در اثبات گيري از عقل و  اکنون که دانستيم خواجه نصيرالدين طوسی در بهره
مشی اعتدال داشتند بايد ديد آثار اين مشی اعتدالی در کالم خواجه چه بوده  ،مدعيات کالمی
هاي زمان خويش را نقد  که در مواردي آرا و انديشهاست همين مشی اعتدالی با است؟ ايشان 

 شوند متذکر می ،در مواردي که عقل توانايی اثبات مدعاي کالمی را نداردکند و  می
از طرف ديگر  3.که اينجا نبايد افراط کرد و توقع داشت عقل همه مدعيات را ثابت کند

                                            
 .11، ص14، شمارهمعارف عقلیمهدي افضلی، فصلنامه سيدمحمد .1

 .911و211، ص تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصلخواجه نصيرالدين طوسى،  .2
 .911ص همان، .9
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 اثبات کرد،مسئله را با عقل يا بايد  می توان خواجه نصيرالدين طوسی در مواردي که
همچنين ايشان در موارد متعددي  1کند. د رد مینشو کسانی را که به غير طريق عقل متوسل می

کسانی را که به غير برهان در صدد اثبات  ،مسئله را ثابت کردآور  و يقين یهانبرراه که بايد از 
 خواجه نصيرشود  موجب میبنابراين يکی از عواملی که  2.مدعا هستند مورد نقد قرار می دهند

 هاي بوده همين افراط و تفريط ،و آنها را نقد کندنپذيرد هاي عصر خويش را  آرا و انديشه
 ها اين آرا و انديشهرويکرد اعتدالی خويش، اند و ايشان با  تکب شدهنظران مر که صاحب

 .در آورده استنقد به بوتة را 

 استی هاي رويکرد جدلی به فلسفه در کالم. ک2
و از جهت  9مات و مشهورات استاستداللی است که مقدمات و مبادي آن از مسلّ ،جدل

جدلی در علم کالم نقش و جايگاه مهمی استدالل  4تواند قياسی يا استقرايی باشد. صورت می
هاي دينی  دفاع از عقايد و آموزه ،ترين اهداف و وظايف علم کالم زيرا يکی از مهم ؛دارد

چراکه عقايد دينی همواره در موضع اعتراض و شبهات بوده است و متکلم بايد بتواند  ؛است
 اي بدهد. ايستهو به اعتراضات و شبهات پاسخ ش ،خود را اثباتباورهاي پذيرفتة 

 زيرا يکی از اصول ؛نامند فالسفه، فلسفه را حکمت برهانی و علم کالم را حکمت جدلی می 
حسن و قبح عقلی است و با اين قاعده مدعيات  ةقاعد ،و محورهاي استدالل در علم کالم

در حالی که فالسفه اصل حسن و قبح عقلی را از قضاياي  ؛کالمی بسياري را اثبات می کنند
 آورند و بر اين باورند که حسن و قبح عقلی واقعيتی جز همان شهرت می شمارشهور به م

 1آورند. آن را از مقدمات برهان به حساب نمی دليلو قبول عقالنی ندارند و به همين 
اي  دليل ديگري که به علم کالم حکمت جدلی می گويند اين است که متکلم از پيش عقيده

 ؛به همين دليل روش جدلی براي او کارآمدتر است ؛از آن می پردازد گزيند و به دفاع را برمی
بلکه آزادانه به تحقيق  ؛ندارند اي از پيش برگزيده ةهاي فلسفی عقيد ولی فيلسوفان در بحث

زيرا فيلسوف به دنبال حقيقت است  ؛يی داردافقط برهان کاروضعيت و در اين  ،می پردازند
 ت نه با جدل.و واقع با برهان قابل اثبات اس

 ،کالم اسالمی تا قبل از خواجه نصيرالدين طوسی صبغه جدلی داشت. کالم اشاعره
 هاي خود را از طريق نقل به دست آوردند زيرا متکلمان اشعري عقائد و انديشه ؛جدلی بود

                                            
 .918و220، صتلخيص المحصل المعروف بنقد المحصلخواجه نصيرالدين طوسى،  .1
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 از اين روي تمام سعی و تالش ؛کوشيدند آن را با زبان عقل و استدالل تبيين کنند و می
 مواضع فکري خويش را تحکيم کنند ،از اين طريقتا ود که منقول را معقول کنند آنان اين ب

 توان عالوه بر برهان بالطبع براي رسيدن به اين هدف می .و آن را در ميان مردم گسترش دهند
 ،از اين رو بسياري از متکلمان اشعري ؛خطابه و حتی مغالطه نيز بهره گرفت ،از شيوه جدل

 شاهدش هم اين است .دنبال کردنددر کالم روش جدلی را  ،انهآگاهانه يا ناآگاه
 اند و بيشترين حمله مسلک با حکمت برهانی ميانه خوبی نداشته که انديشمندان اشعري

 1.از طرف متکلمان برجسته همين مکتب کالمی رخ داد ،يعنی فلسفه ،به حکمت برهانی
گرفتند و نسبت به فلسفه  بهره می رغم اينکه از فلسفه در کالم ن معتزله نيز علیامتکلم

چرا که مبادي  ؛با وجود اين نبايد کالم آنها را برهانی تلقی کرد ،رويکردي ايجابی اتخاذ کردند
 2.داشتنيز صبغه جدلی  آناناز اين رو کالم و مات بود استداللی آنها نيز از مقبوالت و مسلّ

 ؛گرايان که ترديدي نيست نص کالم اماميه نيز صبغه جدلی داشت. در جدلی بودن کالم
دانستند و از تفسير  خود را تابع ظواهر آيات و روايات می ،بيان کرديم طور که قبالً زيرا همان

 رغم اينکه عقل گرايان تأويلی نيز علی کردند عقل هاي دينی اجتناب می عقالنی آموزه
ائد دينی از آن بهره قرا به عنوان يک منبع معرفتی به رسميت می شناختند و براي اثبات ع

 در موارديالبته آنها  .نيز مقيد به برهان نبوده استآنان کالم حال با اين  ،گرفتند فراوانی می
 .دانستند اما خود را به استدالالت برهانی ملزم نمی ،گرفتند هاي برهانی نيز بهره می از استدالل

 اينکه در برخی مکاتبوجود  با ،شود کالم تا قبل از خواجه نصير از اينجاست که گفته می
است متکلمی نخستين اما هنوز برهانی نشده بود و خواجه نصير  ،بودشده با فلسفه آميخته 

 را ادامه دادند.    او راه  ،اعم از شيعه و سنیديگر، ن امتکلم ،که کالم را برهانی کرد و بعد از وي
 هاي داشت ر کالم چه کاستیشود اين است که رويکرد جدلی د الی که در اينجا مطرح میؤس

  گوئيم: علم کالم داراي غايات متعددي است که عبارت از: که خواجه نصير را برهانی کرد؟ در پاسخ می
  ؛معرفت تحقيقی به عقائد دينی. 1
  ؛اثبات موضوعات ساير علوم دينی و مبادي آنها. 2
  ؛ارشاد مسترشدين و الزام معاندين. 9
   9دفاع از عقائد دينی.. 4

پس  ،يی دارداتنها استداللی که مفيد يقين باشد کارنخستين از آنجا که در دو غايت 
زيرا طرق  ؛غير معلل ارزشی ندارد ياز جهت ماده بايد برهانی باشد و تمثيل و استقراناچار  به

                                            
 .194ـ199، صگوو نصيرالدين طوسی فيلسوف گفتحسين ابراهيمی دينانی،  غالم .1
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 ؛وگو با غير باشد ديگر مفيد يقين نيستند و موارد کاربرد آنها در جايی است که بحث و گفت
 فقط استدالل برهانی مفيد يقين است. ،ر دو غايت اولی که غيري در کار نيستاما د

تواند به هدف خويش  جدلی باشد متکلم نمی صرفاً ،بنابراين اگر رويکرد به فلسفه در کالم
رويکرد جدلی در علم کالم  همچنين اگر صرفاً در دو قسم اول از غايات علم کالم برسد.

 کند و حتی ممکن است مبادي فلسفی احساس مسئوليتی نمیمتکلم در قبال  ،دنبال شود
 اما اگر متکلم در علم کالم ؛مثل غزالی و فخر رازي در نابود کرد آن سنگ تمام بگذارد

 اي تواند به مبادي فلسفی ديگر نمی ،تا جايی که ممکن است بر اساس برهان پيش رود
 ،گيري از روش برهانی در حفظ فلسفه اي بهرهباشد و براعتنا  بیگيرد  که در کالم از آنها بهره می

 گونه که خواجه نصير به دفاع از فلسفه پرداخت. آن ؛تمام سعی و تالش خود را به کار می گيرد
چرا که وي ابتدا در مقابل  ؛ن ظاهر می شودااز همين جاست که فرق خواجه نصير با ساير متکلم

کالم فلسفی  ،به کمک آن ،از تثبيت فلسفهس و پشبهات و اعتراضات به دفاع از فلسفه پرداخت 
 به برهانی تغير داد و بدين ترتيب متکلمان رفته رفته ،را به وجود آورد و روش آن را از جدلی

 رنگ و بوي برهانی و فلسفی به خود گرفت از روش جدلی فاصله گرفتند و کالم اسالمی کامالً
 و فلسفه را از مبادي علم کالم به شمار آوردند.

 هايی استی ديگر روش جدلی در علم کالم اين بود که اين شيوه براي دفع همه شبههک
 گونه که بر اثر تعارض همان ؛شد کافی نبود تنوع و عمق آنها افزوده می ،که روز به روز بر کميت

 ضعف و نارسايی اين شيوه در اثبات مسائل بخش کالم عقلی هر چه بيشتر ،ميان حکما و متکلمان
که کالم را از حالت جدلی خارج سازد  ؛از اين روي محقق طوسی بر آن شد ؛ده بودنمايان ش

 االعتقاد تجريدصبغه برهانی کتاب ارزشمند  .اي برهانی و فلسفی بدهد و به آن صبغه
 ،خواجه در اين کتاب .شمارند به حدي است که بعضی آن را مرحله پايانی حيات کالم جدلی می

 ز امور عامه آغاز می کند و آن را با الهيات بالمعنی االخصا ،هاي فلسفی همچون کتاب
 به همين دليل ؛هاي فلسفی وجود دارد به پايان می رساند و اين همان نظمی است که در کتاب

 هاي فلسفی بسيار نزديک است.  اين کتاب به کتاب
 ،ينخواجه نصيرالداز اين رو  ؛ها و نواقصی بود کالم جدلی داراي کاستیحاصل آنکه 

آن همة تالش در تخريب نداشتند و به فلسفه اعتقاد که بر خالف امثال غزالی و فخر رازي 
 کالم بارنخستين براي  ،در دفاع از فلسفه سنگ تمام گذاشت و با استفاده از فلسفهخود را کردند، 

 برهانی داد.  ةبه صبغخارج کرد و به آن، جدلی حالت از را 

 . راز ماندگاري کالم خواجه7
اکنون  .کردند ن بعد از خواجه نصير از ايشان پيروي میابيان شد که متکلمتر  پيش

شود که راز اين تبعيت چه بود و چه عامل يا عواملی باعث ماندگاري  ال مطرح میؤاين س
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 :ال بايد گفتؤکالم خواجه نصيرالدين شد؟ در جواب اين س
يکی از عوامل عدم  ،ا عقل و فلسفهن در مواجهه باافراط و تفريط ساير متکلمعتدال: . ا1

موفقيت آنان در علم کالم بود به حدي که همين افراط باعث سقوط معتزله شد و از طرف 
اين نواقص از اما کالم خواجه نصير  ؛داشت يیها اعتنايی به فلسفه و عقل نيز کاستی ديگر بی

ن اولين رمز ماندگاري بنابراي ؛معتدل به عقل و فلسفه در کالم داشت يرويکردخالی بود و 
 وجو کرد. کالم خواجه نصير الدين را بايد در اعتدال او جست

 .به آن اشاره کرديم هايی داشت که قبالً روش جدلی صرف در کالم نيز کاستیبرهان: . 2
بنابراين روش برهانی خواجه نصيرالدين طوسی را بايد عامل ديگري براي ماندگاري کالم 

 هاي دينی انی شدن کالم، متکلمان در اثبات و تبيين عقايد و آموزهبا بره. کردايشان ذکر 
 متأخر از خواجه ةبه همين دليل فالسف ؛هاي چشمگيري به دست آوردند موفقيتو دفاع از آنها 

 ،نابا طرح مسائل الزم کالم در فلسفه با سبک و متد فلسفی، آنها را تجزيه و تحليل کردند و از متکلم
تر بودند. علت اين موفقيت  موفقبود، سبک قديم روجشان در بحث به نحوة ورود و خکه 

براي شد که  اين بود که روش برهانی موجب استحکام و استواري داليل و براهينی می
با تأليف  کردند. خواجه نصير با برهانی کردن علم کالم خصوصاً مباحث عقيدتی اقامه می

 ،احيا و ترويج تفکر عقالنی فلسفیستاي راتوانست در  تجريد االعتقادکتاب ارزشمند 
، موفقيت بزرگی کسب کند و تأثير در خور توجهی تنها در ميان شعيان بلکه در جهان اسالم نه

همان را طی کردند که اين فيلسوف  ،اعم از شيعه و اهل سنت ،از آن پس متکلمان بگذارده
 کرد.ترسيم بزرگ شيعی 

گونه که خود در آغاز کتاب  آن ،واجه نصيرالدينيکی ديگر از عوامل موفقيت کالم خ. 9
که ايشان به مباحث کالمی است اي  نظم و چينش تازه 1،کند به آن اشاره می تجريد االعتقاد

علم کالم حتی در ميان شيعه از نظم  تجريد االعتقادقبل از خواجه نصير و تأليف کتاب  .داد
 چينش و تنظيم جامع و تا حدي نو او توانست با .مشخص و چينش منطقی برخوردار نبود

  رساند.بکالم را به اوج تحول و تکامل  ،و با استفاده از اصول و قواعد فلسفیخود  2و ابتکاري

 اي کننده هاي کالمی بوده و نقش تعيين بسياري از مسائل فلسفی از مبادي استدالل
 ب و ممکن، وحدتهاي هستی واج ويژگیاز متکلم اگر هاي کالمی ايفا می کنند.  در بحث

، هاي هستی مادي و مجرد امتناع دور و تسلسل، ويژگی و اقسام آن، علت و معلول،
 مسائل خداشناسی و توحيددربارة از عهده تحقيق  ،... آگاهی کافی نداشته باشدو اقسام سبق و لحوق

 بر نخواهد آمد. بر اين اساس بايد گفت فلسفه )امور عامه( نيز همانند منطق از مبادي
قبل از ورود  ،بينيم متکلمان رود و درست به همين دليل است که می شمار می هکالم بالزم علم 

  اند. هاي فلسفه شده معترض بحث ،و معاد و پس از طرح مباحث منطقی أهاي کالمی مبد به بحث
                                            

 .24زاده آملی، ص ، تحقيق و تعليق عالمه حسن حسنکشف المراد :در ضمن ،تجريد االعتقادخواجه نصيرالدين طوسی،  .1
 .12، دفتر دوم، از عصر غيبت تا خواجه نصير طوس، صسير تطور کالم شيعهمحمدصفر جبرئيلی،  .2



 001  نقش خواجه نصيرالدين طوسي در فلسفي کردن کالم

يافته  مند و سامان مسائل فلسفی را به صورت نظام تجريد االعتقادخواجه نصير در کتاب 
 اين کتاب که متنی کالمی .هاي کالمی قرار داد آنها را مقدمات و مبادي بحثکرد و مطرح 

  .کامل فلسفه و کالم به صورت موجز است ةدر بر دارنده دور ،رود به شمار می
را در کالم پديد آورد که در آن ابتدا اي  تازهبدين ترتيب خواجه نصيرالدين سبک 

 .مسائل اعتقادي و کالمی مطرح شده استو سپس  ،هاي فلسفی به صورت کامل بحث
 آراي متکلمان ذکر شده است. ديدگاه فالسفه اسالمی نيز درباره مسائل اعتقادي کنار ،بر اينافزون 

کالمی خواجه مورد پذيرش ديگر متکلمان اسالمی قرار گرفت و پس از او متکلمان ـ روش فلسفی 
آثار کالمی  .به روش وي مدون کردندمتون کالمی خود را  ،اعم از شيعه و سنی ،اسالمی

 اي از اين گونه هايی برجسته نمونه ،عالمه حلی و قاضی عضدالدين ايجی و سعدالدين تفتازانی
 متون کالمی به شمار می رود. 

بنابراين خواجه نصيرالدين طوسی عالوه بر برهانی کردن علم کالم، از يک طرف هرگونه 
سفی در کالم را مورد نقد قرار می دهند و از طرف ديگر افراط و تفرط در استخدام مبانی فل

 توانست در اثبات مدعيات کالمی راه گشا باشد که می را خود هر آنچه از مبانی فلسفی
يافته در علم کالم به خدمت گرفت و همين سه ويژگی  مند و سامان را به صورت نظام

گرفتند بعد از ايشان راه او را  ،یاعم از شيعه و سن ،ساير متکلمينموجب شد برجسته بود که 
بديلی در استخدام مبانی فلسفی  نقش بی ، خواجه و از او تبعيت کردند و به همين جهت

 .کردبراي اثبات مدعيات کالمی ايفا 
کند،  میواجب تعالی را اثبات وجود تنها اصل  نه ،ايشان با دليل فلسفی امکان و وجوب

 نمايد. تی را ثابت و صفات سلبی را از ذات واجب تعالی نفی میاکثر صفات ثبو ،بلکه با همين دليل
 مباحث تکليف، جبر و اختيار، و قضا و قدر را به شيوههمچنين  ،بحث افعال واجب تعالیخواجه 

 .دهد انجام میگيري از مبانی فلسفی  فالسفه و با بهره
ي رويکرد ،همانند فالسفه ،مرحوم خواجه نصيرالدين طوسی نسبت به بعثت

 ،اما براي اثبات اصل دليل بعثتنمايد؛  میو براي آن فوائدي را ذکر  کند میکارکردگرايانه اتخاذ 
 کند. بنابراين جز در نبوت عامه به قاعده کالمی وجوب لطف تمسک می ،ناهمانند متکلم

ن و ادله نقلی اکه به سبک فالسفه استدالل می کند در ساير مباحث بعثت به سبک متکلم
مباحث امامت که نسبت به ساير مباحث اعتقادي به سمعيات است. خواجه دهتمسک کر

 کنند و جز در موارد نادري که به قاعده امتناع تر است از مبانی فلسفی حداقل استفاده را می نزديک
 کند در جاهاي ديگر مباحث امامت، دور و تسلسل و همچنين استحاله ترجيح بال مرجح تمسک می
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 . همچنين در رساله امامت در چينش مباحث امامت،گيرد بهره نمیفلسفی  قواعد و مبانیاز 
و سرانجام از آنجا که کليات معاد با ادله عقلی قابل کند،  استفاده میاز روش منطقی و فلسفی 

مرحوم خواجه نصيرالدين طوسی نيز با تمسک به مبانی فلسفی همچون امکان، است، اثبات 
ناع دور و تسلسل، قاعده بطالن ترجيح بال مرجح، استحاله استحاله انقالب در ذات، امت

 ؛پردازد به مباحث معاد می ،اجتماع نقيضين، امتناع اعاده معدوم، تجرد نفس و ...
 به ادله نقلی تمسک می کنند.را بدان راهی نيست، در جزئيات معاد که عقل اما 

 گيري  يجهتن

 همچنين نوبختيان و اسماعيليان ،ا اشاعرههرچند قبل از مرحوم خواجه نصير معتزله و بعده
 ،داشت یهاي هر کدام نواقص و کاستی ها گيري اما اين بهره ،ز فلسفه در کالم بهره گرفتندا

از نظم خاصی  طور که داشتند؛ هماندچار افراط شدند و يا صبغه جدلی يا که  اي به گونه
ر پيش گرفته و خود معترف است اما مرحوم خواجه نصير راه اعتدال را دنبودند. برخوردار 

 همان طور که در مواردي ؛توان همه مدعيات کالمی را اثبات کرد که با عقل و مبانی فلسفی نمی
هاي زمان  با همين نگاه آرا و انديشهايشان  .جز تمسک به عقل راه ديگري وجود نداردنيز 

 ی، کالم را از صبغه جدلیگيري از مبانی فلسف دهد و با بهره خويش را مورد انتقاد قرار می
 کند میيافته در کالم مطرح  مند و سامان مبانی فلسفی را به صورت نظام ،به صبغه برهانی تغير داده

اگر برهانی بودن را به عنوان يکی از شرايط  از اين رويدهد.  و آنها را مورد بررسی قرار می
 فی کرد.توان گفت کالم را ايشان فلس کالم فلسفی به شمار آوريم می

، و افعالی همچون تکليف، جبر و اختيار، واجب تعالیصفات مباحث خداشناسی،  وي
دهد.  گيري از مبانی فلسفی مورد بررسی قرار می و قضا و قدر را به شيوه فالسفه و با بهره

 کرده است؛ هرچندرويکردي کارکردگرايانه اتخاذ  ،همانند فالسفه ،بعثتدر مورد همچنين 
کند.  ن به قاعده کالمی وجوب لطف تمسک میاهمانند متکلم ،صل دليل بعثتبراي اثبات ا

تر است از مبانی فلسفی  مباحث امامت که نسبت به ساير مباحث اعتقادي به سمعيات نزديک
نادر که به قاعده امتناع دور و تسلسل و همچنين  يحداقل استفاده را می کند و جز در موارد

در جاهاي ديگر مباحث امامت، از قواعد و مبانی  ،ک می کنداستحاله ترجيح بال مرجح تمس
کنند. و سرانجام از آنجايی که بحث از کليات معاد با ادله عقلی قابل اثبات  فلسفی استفاده نمی

به بحث از معاد  ،مرحوم خواجه نصيرالدين طوسی نيز با تمسک به مبانی فلسفی است،
 .کند میبه ادله نقلی تمسک  ،ثبات آنها عاجز استپردازد و در جزئيات معاد که عقل از ا می
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