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  چکیده
از میان سه طریق سنتی مورد ادعاي استیور در باب زبان دینی، رویکـرد فخـر رازي   

توان در حیطۀ طریق سلبی جاي داد؛ زیرا دیـدگاه وي در زمینـۀ    به زبان دینی را می
اثبات و شناخت ذات خداوند و معناشناسی برخی از اسما، اوصاف و افعال الهی بر 

از لوازم رویکرد سـلبی بـه زبـان دینـی،     جا که یکی  روش سلبی متکی است. از آن
شود که در حیطۀ  جا نمایان می ناپذیري آن است این مسئله در رویکرد رازي آن بیان

خداشناسی و معناشناسی برخی اسما و اوصاف الهی از قبیل اسم جاللۀ اهللا، اسماي 
مضمر، اسم قدوس، رؤیت خداوند، سمع و بصر و برخی از افعال الهی، بـر روش  

گوید. لذا در ایـن   کند و از معرفت شهودي سخن می انی و شیوة قرآن تأکید میعرف
 از اگـر  حتی نیست؛ الهی اسرار و علوم از برخی شناخت به قادر انسان قلمرو عقل

 ایـن  توصـیف  و بیـان  به قادر زبان شود حاصل ادراك نیز مکاشفه و مجاهده طریق
شود تا مواضع فخر رازي در این زمینه  در این مقاله سعی می .نیست احوال و اسرار

  شناختی آن تحلیل و تبیین شود. شناختی و معرفت با تأکید بر مبانی زبان
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  مقدمه. 1

 بـه  مربـوط  سنتی رویکردهاي که سنتی طریق سه ،دینی زبان فلسفۀ کتاب در دان. آر استیور
 سـیزدهم  سـدة  در آکوینـاس  تومـاس : دارد مـی  بیـان  گونه این اند ساخته فراهم را دینی زبان

 اما کند، می بازگو را حقیقی دینی زبان یعنی است؛ تمثیلی دینی زبان که کرد استدالل میالدي
 دینـی  زبان به نسبت که کرد تأکید اسکوتوس قرن همان در دارد. نمی ابراز را لفظی حقیقت

 دو داراي کـه  کلمـه  یک مثال براي. معنایی چند راه و معنایی تک راه دارد؛ وجود راه دو فقط
 آن اسـتعمال  دارد داللـت  معنـا  کـدام  بـر  مذکور واژة که ندانیم ما اگر است متفاوت معناي
 یـا  لفظـی  آن داللت است رفته کار به معنا کدام در کلمه این که بدانیم اگر اما معنا است، چند
 بایـد  یـا  زبـان  ایـن  پـس  است معنادار دینی زبان چون متفکر دو این نظر از. معنا است تک
 براي که است آن بودند غافل آن از متفکران این که دیگري رویکرد. تمثیلی یا باشد معنا تک
 ایـن  شـوند؛  گرفتـه  نادیـده  یـا  انکـار  سـره  یک کلمات همۀ باید نهایی واقعیت درست فهم

 با که است عرفانی سنت بارز دیدگاه است، گرفته نام »سلبی طریق« دینی که زبان از رویکرد
 گیـرد  مـی  قـرار  تأکید مورد پیوسته سلبی مکتب در چه آن. دارد ارتباط جهان گوناگون ادیان
 حـال  عـین  در و ناپـذیر  توصیف ناپذیر، بیان او به مربوط امورات و خدا تجربۀ که است این

 دارد قـرار  صـرف  اندیشـه  و زبـان  فراسـوي  خداوند به نیل راه بنابراین است؛ واقعی کامالً
  .)22-27: 1380 استیور،(

 زبـان  از رازي فخر تلقی دینی، زبان باب در استیور ادعاي مورد سنتی طریق سه میان از
 و ذات شـناخت  بـاب  در وي سخنان زیرا داد؛ جاي سلبی طریق حیطۀ در توان می را دینی

 سـلبی،  وجه در. است متکی سلبی وجه متداول روش بر الهی اوصاف از اي معناشناسی پاره
 و شـکاکیت  بـه  منجـر  کـار  ایـن  و رود مـی  هـا  آن ماوراي به مفاهیم و کلمات نفی با انسان

 چنـین  مـاوراي  تعـالی  خـداي  که شود می رهنمون حقیقت این به بلکه شود نمی اعتقادي بی
 و ناپذیري بیان دینی زبان به سلبی رویکرد لوازم از یکی که جا آن از. است عباراتی و کلمات
  .است نمایان دینی زبان از رازي تلقی در کامل طور به مسئله این است آن ناپذیري وصف
  

  دینی زبان ناپذیري . بیان2
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 عقل ناتوانی و آن بودن  نطق و عقل وراي رازي، دیدگاه از دینی زبان ناپذیري بیان از مقصود
 حقـایق  ایـن  ریختن در زبان استقالل عدم و الهی، حقایق تمام و دین از اموري شناخت در
 فخـر  نگاه در هرچند. است امور قسم این بیان در زبان عجز و روزمره زبان مفاهیم قالب در

 بـه  شـرافت  ایـن  اما است برخوردار ذاتی شرافت از بشر ساز مفهوم و استداللی عقل رازي،
 خـود،  شـناخت  در عقـل  بلکـه  نیسـت  حقـایق  همۀ ادراك در آن تمام و تام توانایی معناي

 ادراك توانـایی  کـه  است گانه پنج حواس همانند عقل رازي، نظر از. است متناهی و محدود
 کـه  جاسـت  این و اند شده ارائه پیامبران طریق از امور این. ندارد را خود وراي طور و حیطه
 هـاي  گـزاره  از اي عمـده  بخش واقع در. یابد می معنا دین به بشر حاجت وجه و رسل ارسال
 تعـالیم  به مراجعه و وحی طریق از نیست ها آن شناخت به قادر عقل و خردگریزند که دینی

 و اسـت  نامحـدود  شـناخت  قلمروي اگرچه رازي، دیدگاه از. شناخت هستند قابل پیامبران
 از بیـرون  چـه  آن شـناخت  بـراي  و اسـت  محدود بشري عقل توان اما نیست، پایانی را علم

 در رازي .)71-72: 1ج  ،1420رازي، ( شــود مــی اســتمداد وحــی از اســت عقــل محــدودة
 شـرح  بـه  کنـد  مـی  تأسـف  اظهـار  ظـاهري  علوم به پرداختن از که حالی در نیز نامه وصیت

از دیـدگاه رازي، محـدودیت و نـاتوانی     پـردازد.  مـی  آن محدودیت و عقل ناتوانی حکایت
مربوط به شناخت ذات خداوند است، که درنهایت وي بر روش عرفـانی و   عقل اوالًادراك 

اي از اسما  امکان شناخت خداوند در جهان دیگر تأکید دارند. ثانیاً در حیطۀ معناشناسی پاره
ناپـذیري   اسم جاللۀ اهللا، اسماي مضمر، صفت رؤیـت و ...) قائـل بـه بیـان    ( و اوصاف الهی

ها کرده اسـت کـه شـرح تفصـیلی آن در      شناخت این قبیل گزاره است و بر روش سلبی در
  ادامه خواهد آمد.

  
  و امکان شناخت آن در جهان دیگر خدا ذات ناپذیري بیان 1.2
 و پـردازد  می ها دیدگاه طرح به صرفاً گاهی فخر رازي خداوند، ذات شناخت مسئلۀ در

 تلفیـق  راه خـود،  فکـري  حیات دوم دورة در و کند، می دفاع خاص دیدگاهی از گاهی
 رازي دوره این در. گیرد می پیش در را قرآنی روش و صوفیانه روش با عقلی هاي روش

 و کشـف  و ذوقـی  معرفـت  از سخن که یابیم می عقلی و فلسفی هاي برهان از خسته را
 تلفیق از آشکارا العالیه المطالب کتاب در وي .)1-4: 1976 رازي،: ك.ر( گوید می شهود
 روش اگـر  که کند می تصریح و گوید می سخن صوفیانه روش با فلسفی و کالمی روش
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 به عقلی هاي برهان و ماند می مصون خطا از استدالل شود عقالنی روش قرین صوفیانه
 امـا  .)195: 2 ج ،1407 رازي، :ك.ر( شـوند  مـی  اسـتوارتر  صـوفیانه  هـاي  شـیوه  برکت

 عمـر  روزهـاي  واپسـین  در فخـر  کـه  مدعا این بر است روشنی گواه رازي، نامۀ وصیت
 بـه : «گوید می و دهد می ترجیح خداشناسی در ها روش دیگر بر را قرآن روش خویش،

 نیافتم سودي ها آن در اما پرداختم ها بدان و آوردم روي فلسفی هاي شیوه و کالمی روش
 رازي،» (نـدارد  وزنـی  قرآنـی  روش جنـب  در روش دو ایـن  از یـک  هیچ که دریافتم و

»  وراي نطق بودن ذات خدا«با » عدم درك واقعی وجود خدا«. در حقیقت بین )460:1383
اي که ریشۀ اصـلی عـدم درك و بیـان معنـاي وجـود       گونه ارتباط وثیقی وجود دارد، به

  خداوند ناشی از وراي طور عقل و نطق بودن وجود خداست.
 گوید، می سخن جهان این در خدا شناخت بودن ناممکن از خود آثار غالب در رازي

 در وي. کنـد  مـی  دیگـر دفـاع   در جهـان  شناختی چنین امکان از تصریح به و تلویح به و
 بر »للبشر معلومه غیر تعالی و سبحانه حقیقته إنَّ« عنوان تحت المشرقیه المباحث کتاب
 رازي، :ك.ر( آورد مـی  برهان چهار جهان، این در خدا ذات شناخت بودن ناممکن اثبات
 دفاع نظریه همین از نیز البراهین و االربعین ،الکبیر التفسیر در). 495-497: 2 ج ،1410

 بـاره  ایـن  در الکبیر التفسیر در که آید، می شمار به وي نهایی نظریۀ دیدگاه، این. کند می
 از یکـی  خـدا،  شـناخت  بـاب  در کنیم می رجوع خود افهام و عقول به وقتی: نویسد می

  بودن ابدي بودن، ازلی مثل وجود، . کیفیات2 . وجود؛1: ماست معلوم زیر چهارگانه امور
 او مخصـوص  ذات). اضـافات ( اضافی صفات .4؛ )سلوب( سلبی . صفات3 وجوب؛ و

 و ممکـن  و واجـب  میـان  مشترك که وجود. است چهارگانه امور این از یک هر مغایر
. نیسـت  مـا  معلـوم  خـدا  حقیقـت  امـا  است، مسلم و معلوم ما براي است عدم مناقض

 کیفیـات  او با حقیقت است چنین چون و اوست، وجود از غیر او حقیقت ترتیب، بدین
 و کنـیم  مـی  اطـالق  خـدا  بـه  را سـلوب  وقتی دیگر، سوي از. مغایر است نیز وجودش

 و جسـمیت  انکـار  جـز  کـاري  »نیسـت  جـوهر  خـدا « یا »نیست جسم خدا« گوییم می
 ثابـت  امـري  کـه  او مخصوص ذات با این و ایم نکرده است سلبی مفهوم که جوهریت

 ذات همچنـین . است معلوم ضرورت به ثبوت و سلب اختالف زیرا دارد؛ مغایرت است
 و عـالم  خـدا  که این گفتن زیرا نیست؛ عالمیت و قادریت نفس از عبارت او مخصوص

 ما به که است آثاري موجد صفات این و دارد صفاتی او که است معنی بدین است قادر
 اطالق خدا بر وجوب سبیل بر نه صحت سبیل بر را اضافی صفات این تا دهد می امکان
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 و نفس به قائم موجود میان فرق و است نفس به قائم ذاتی او حقیقت که آن حال. کنیم
 معلـومی  هـیچ  که باشد چنین اگر. است معلوم ضرورت به نیز اضافی و نسبی اعتبارات

 مغـایر  او مخصـوص  حقیقت با همه امور این و نیست چهارگانه امور این جز بشر نزد
: 1 ج ،1420 رازي،( اسـت  نـامعلوم  بشـر  بر او مخصوص ذات که شود می ثابت است؛
109-108(.  

 حقیقـت  ایـن  ادراك از بشري عقول اگر که است این شود می مطرح جا این که پرسشی
 خـدا  خـاص  بنـدگان  و فرشـتگان  بـراي  حقیقـت  این به معرفت آیا است عاجز مخصوص

 شناخت: گوید می معرفت این به رسیدن در عقل ناتوانی بیان با رازي فخر است؟ پذیر امکان
 تعـالی  حـق  ولی است متناهی ایشان معارف و بشر عقول زیرا نیست؛ میسر دنیا این در خدا

 کـه  ایـن  درباره اما. برسد نامتناهی به که است ناممکن متناهی براي رو، این از. است نامتناهی
 کـرد؛  تـوان  نمی قطعی نظر اظهار برند نمی خدا حقیقت به پی هم خاص بندگان یا فرشتگان

 حیـرت  دچـار  عقل رسد می ظریفی و حساس نقطۀ چنین به الهیات مسائل که هنگامی زیرا
 معرفـت  افاضـۀ  در خـدا  بـه  بـردن  پنـاه  جـز  بـه  نقطـه،  این در. شود می متوقف فکر و شده 

 شـناخت  بنـابراین  .)98: 2 ج ،1407 رازي،( نیست دیگري راه بندگان، برخی به اش حقیقی
 و ذوقـی  معرفـت  از صوفیان همانند زیرا دارد؛ عارفانه رنگ رازي، فخر دیدگاه از خدا ذات

 کند می تأکید مردان نیک بر رستاخیز روز در خدا تام انکشاف بر و گوید می سخن تام شهود
  ).166: 1 ج ،1341 رازي،(

  
  الهی اسماي ناپذیري بیان 2.2

 الهـی،  اسرار و علوم از برخی درك که کند می ادعا ،1غزالی از متأثر خود، آثار غالب در رازي
 در زیـرا  شـود؛  می میسر روح پاکی و دل تطهیر مجاهدت، راه از صرفاً اهللا، معرفت خصوصاً

بحث معناشناسـی   لذا در. شود  می منکشف آدمی بر حقایق روح، صفاي و دل طهارت سایۀ
 از را حـق  جالل نور اي از این اوصاف معتقد است. ایشان ناپذیري پاره اوصاف الهی، به بیان

 دیدة چون هم او، جالل نور با نسبت در را انسان عقل دیدة اما داند، می تر نمایان چیزها همۀ
 مقابـل  در و نـدارد  را الهی جالل نور پرتوي تاب که داند می خورشید نور به نسبت خفاش

 و آیـد  مـی  پدید دل تطهیر گرو در فقط اهللا معرفت زیرا شود؛  می ناتوان و مضمحل نور، این
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 جـز  اي چـاره  عقـل  و مانـد  مـی  فـرو  گفتن سخن از زبان خداوند به قلبی معرفت حصول با
 .بیند نمی توقف

  

  اهللا جاللۀ اسم ناپذیري بیان 1.2.2
 سـخنان  و گیـرد  مـی  پـیش  در عارفانه کامالً رویکرد »اهللا« جاللۀ لفظ توصیف در رازي فخر
 تفسـیر،  یک بر بنا. خداوند است نام این بیان و ادراك در زبان و عقل ناتوانی گر نمایان وي

: العقل ذهاب« معناي به و »ولَه« از مشتق نیز واژه این داند که می »أله« ریشۀ از مشتق را »اهللا«
 خلـق  و اسـت  محتجـب  حـق  گوید می و) 146: 1 ج ،1420 رازي،( است »خرد شدن زایل

 احتجب من سبحان: «است گفته حقیقت اصحاب از یکی که است دلیل همین به. محجوب
 کُنه که معناست بدان حق بودن محتجب .»نوره بکمال عنها اختفی و ظهوره بشده العقول عن

 رازي). 17: 1383 رازي،: ك.ر( اسـت  پـرده  در و پوشـیده  عقـول  از او صمدیت حقیقت و
 لفـظ  در اسـم  ظـاهرترین  زیرا خداوند است، ذات تجلی در اسم ترین قوي ،»اهللا« :گوید می

 عقـول  و اسـت  بـاطن  و ظـاهر  و عقول است، دسترس از اسم دورترین معنا نظر از و است
 واژة گویـد  مـی  کـه  جا آن همچنین). 244 :1 ج ،1420 رازي،( یستندن اسرارش درك به قادر
 زیـرا  اسـت؛  کـرده  ابـراز  را اي صـوفیانه  اسـت تلقـی   »تحیر إذا بأله الرجل إله« از مشتق اهللا
 کُنه فهم در عقول است چراکه شده نامیده اسم این به تعالی و تبارك خداوند پس گوید: می

) افکنـدن  نظـر ( اندیشـیدن  بـا  عقـل  رازي، نظـر  از شوند. می حیرت دچار او جالل و جمال
 افکنـدن  نظر با انسان عقل و است قوي نور تعالی حق زیرا شود؛ می متحیر تعالی حق پیرامون

 اسـت  عجیب موقفی این وي، قول به و سردرگمی و تعجب حیرت، دچار الهی نور عالم به
 دیـده  و عقـل  پـس . شود  می پریشان آن حواشی در خردها و ماند می حیران آن در عقول که

 طـی  در تـا  کنـد  حرکت باالتر مراتب به ضعیف نور مرتبۀ از ریاضت و تهجد با باید انسان
  .شود  غالب وي بر الهی جالل انوار عالم به انس مراحل این

 رویکـرد  نیـز  »احتجـب  إذا یلـوه  اله از مـأخوذ  اهللا« گویـد  می که جا آن رازي طور همین
 تعـالی  خداونـد  شود گفته که است آن صحیح بدان: گوید می و است گرفته پیش در عارفانه

 است؛) محجوب( حجاب داراي و پوشیده شود گفته که نیست صحیح و پوشاند می را خود
 کنتـرل  بـر  قادر خداوند که معناست بدین این و اوست، قدرت کمال بر دلیل احتجاب زیرا

 نهایـت  بـه  رسـیدن  از دیـدگان  کنترل بر قادر و است وي صمدیت کُنه به رسیدن از عقول
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 که است کسی او زیرا کند؛ می داللت ناتوانی و عجز بر محجوب اما است، حضرتش جالل
 ذات، در تعـالی  خداونـد  گوییم می شد دانسته مطلب این که هنگامی. است شده غیر مقهور

 ذات در مخلوقات و است، نامتناهی هایش نعمت و صفات در و ابدیت و ازلیت در دوام، در
 پـس  نیسـت؛  نامتناهی به رسیدن و ادراك به قادر متناهی و اند متناهی افکارشان و صفات و
 و نـابود  عظمـتش  اشـراق  بیابان در افکار واند  مغلوب صمدیتش انوار در ابداً عقول ناچار به

: 1976 رازي،( 2»عبـاده  فـوق  القـاهر  و هـو : «اسـت  خداوند فرموده که گونه همان. اند نیست
 بـه  حـق  بودن محتجب و محجوب، خلق و است محتجب رازي نگاه از حق بنابراین). 116
 پس است؛ پرده در و پوشیده انسان افکار و عقول دیدة از وي صمدیت کُنه که معناست این

  .نیست وي صمدیت کُنه بیان به قادر زبان و ادراك به قادر عقل

  مضمر اسماي ناپذیري بیان 2.2.2
 تلقـی  بـا اند  شده اطالق خداوند بر قرآن که در) أنت و أنا هو،( مضمر اسماي از رازي فخر

 ك،.ر(مضـمر   و مظهـر  نوع هسـتند:  دو بر الفاظ رازي، دیدگاه از. است گفته سخن عارفانه
 حیـث  مـن  مخصـوص  ماهیت بر کهاند  الفاظی مظهر، الفاظ). 150-151: 1 ، ج1420 رازي،

 بـر  کـه انـد   الفاظی مضمرات، اما انسان، و سنگ سفید، و سیاه مانند کنند می داللت هی، هی
 ماهیـت  بر که این بدون باشند داللت کنند، متکلم یا مخاطب غائب، توانند که می هایی چیزي
. هـو  و أنـت  أنا،: اند عبارت که قسم هستند سه مضمر الفاظ. داشته باشند داللت معینی شیء

 بیـان  کبیـر  تفسـیر  در وي. هو اسـت  لفظ آن از بعد و أنت سپس أنا، لفظ ها آن ترین شناخته
 برخـی  تقریر و شرح که است نهفته اي عالی احوال و عجیب اسرار »هو« لفظ در که دارد می
 ،1 ج ،1420 رازي،: ك.ر( اسـت  ناممکن اسرار، این دیگر بعض بیان و شدنی اسرار، این از

  ؛)140-136
 ایـن  از امـا  کـرد،  شرح و بیان را آن توان نمی که دارد قلب در شگرفی تأثیر لفظ این .1

 اسـرار  از مـورد  اولـین  شـرح  در رازي. دارم می را بیان است ممکن آن ذکر که چه اسرار آن
 را تـو  که کیستم من گوید می گویی »هو یا« گفتن با انسان که نویسد می »هو« لفظ بر مترتب
 چـه  و پـاك،  عـالم  با خاك میان است نسبتی چه باشم، تو مخاطب که کیستم من و بشناسم
 از برتـر  تـو  پـس  قدم؟ و ازلیت به موصوف میان و خون و نطفه از زائیده میان است نسبتی

 بنـده  کردن خطاب سبب همین به. هستی خیاالت و عقول عالیق از مقدس و مناسبات همۀ
  .هو یا: گوید می و است غائبین خطاب با
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 اول مقدمـۀ  اسـت؛  ناتمام مقدمه دو بیان بدون »هو« ذکر جاللت شرح دیگر سوي از .2
 صـورتی  نفـس  در که است این تصور. تصدیق و تصور: است قسم دو بر علم که است آن

 تصـدیق،  در امـا . کنـد  عـدمی   حکم یا وجودي حکم آن دربارة نفس که آن بی  شود  حاصل
 مقـام  تصـدیق  و توحید، مقام تصور، رو، این از. کند می حکم آن در حاصل صورت بر نفس
 تصـرف  امکـان  کـه  تصـوري : است قسم دو بر تصور که است این دوم مقدمۀ. است تکثیر
 تصـرف  آن در تواند نمی عقل که تصوري و ،)مرکب ماهیات تصور( دارد وجود آن در عقل
 که است حقیقتی تصور بر مترتب که ما گفتن »هو یا« این پس). بسیط ماهیات تصرف( کند

 تـرین  بـزرگ  آن و اسـت،  توحیـد  نهایت و غایت است منزه کثرت و ترکیب جهات همۀ از
 محـض  تصور شود  می اطالق خداوند بر فقط که را »هو« ذکر رازي، بنابراین. است مقامات

 اسـت  انسان باطن و دل فقط و ناتوان است به آن در ورود عقل که داند می تصدیق از خالی
  .کند می حاصل معرفت آن به نسبت که

 ناتوان از تعریـف انسان  فهم و عقل تأکید دارد که »هو« ذکر اسرار بیان مقام در رازي .3
 اجـزاء  بـه  تعریـف  بنفسـه،  تعریف یعنی کند می اشاره تعریف انواع به وي هستند. خداوند

ها را  شیء، و تعریف خداوند بر اساس آن آن از خارج امور به تعریف و شیء، آن در داخل
 معرف بر سابق معرف زیرا است محال بنفسه، تعریف یعنی اول تعریف، نوع داند؛ محال می

 ایـن  و اسـت  خـودش  بـه  علم بر شیء به علم تقدم مستلزم بنفسه شیء تعریف پس است،
 حـق  در مرکـب  ماهیت و است ساري مرکب ماهیت مورد در نوع دوم تعریف است. محال

 مـورد  نیـز در  آن، از خارج امور به شیء تعریف یعنی سوم، نوع. است محال متعال خداوند
 بالـذات  واجـب  قـدیم  احـوال  مناسب مخلوقات احوال از چیزي زیرا است؛ محال خداوند

 خـودش  ماسواي همۀ با معین خود هویت و مخصوص ذات با تعالی خداوند نیست چراکه
 از کاشـف  مخلوقـات  احـوال  کـه  است ممتنع باشد چنین هرگاه و است متفاوت و مخالف
 هویت به نسبت تعاریف ابواب بنابراین باشد. او مخصوص حقیقت و تعالی خداوند ماهیت

جهـت   یـک  از جز او سوي به راهی پس است؛ مسدود خداوند معین ماهیت و مخصوص
 هویـت  آن نور مطلع به را دلش و عقل چشم انسان که است این جهت آن ماند و باقی نمی

 آن مطالعـۀ  با و شود او متوجه عقل چشم کرد طلوع نور آن هرگاه که امید این به کند مواجه
 بـه  دل و عقـل  چشم کردن مواجه »هو یا« گوید می که ذاکر سخن پس. شود مند سعادت نور

  .شود  حاصل آن براي سعادت آن که این امید به است قدسی حضرت
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  قدوس اسم ناپذیري بیان 3.2.2
 آن اسـم  ایـن  معنی: گوید می الهی اسماي از یکی عنوان به قدوس اسم تفسیر در رازي فخر

 به سـخن  خود، مقصود تکمیل در و است، عیوب و نقایص از منزه متعال خداوند که است
 اوصـاف  از وصـفی  هـر  از منـزه  او یعنـی  قدوس گفت غزالی شیخ که کند می استناد غزالی
 اند کرده نگاه خودشان به) مردم( خَلق زیرا دانند؛ می کمال را ها آن مردم اکثر که است کمالی

 از. اند کرده تقسیم نقصان صفات و کمال صفات به را صفات آن و اند شناخته را صفاتشان و
 صـفات  امـا . هاسـت  آن کـالم  و اراده و بصـر  و سـمع  قدرت، علم، کمالشان، صفات جملۀ

 ثنـاي  و سـتایش  در خلـق  مقصـود  و غایـت . صفات این اضداد از است عبارت نقصانشان
 در. اسـت  کـالم  و بصـر  و سـمع  قدرت، علم، ازجمله کمال اوصاف به او وصف خداوند،

 تصـور  خَلـق  کـه  را صـفتی  هـر  و 3است کمال اوصاف این از منزه متعال خداوند که حالی
 .)186: 1976 رازي،( است منزه و مقدس اوصاف این از خداوند کند؛ می
  

  الهی اوصاف ناپذیري بیان 3.2
قسم  سه را بر اسم الهی، صفات بندي در بیان رویکردش به طبقه) 40-46: همان( رازي فخر
  :داند می

 معینی شخص بر که اسمی .1: شود می تقسیم فرعی قسم دو به خود که ذات؛ اسم) الف
 و کنـد  می داللت کلی ماهیت بر که اسمی .2 گوییم؛ می خاص اسم را آن که کند، می داللت

  گوییم؛ می جنس اسم را آن صورت این در
  دارد؛ داللت ذات اجزاء از جزئی بر که اسمی) ب
. نـامیم  می صفت را اسما از قسم این و دارد، داللت ذات از خارج امري بر که اسمی) ج

 مانند اضافی، صفات .2 حی؛ موجود، مانند حقیقی، صفات .1: از اند عبارت خداوند صفات
 صـفات  .4 واحـد؛  غنـی،  سـالم،  قـدوس،  ماننـد  سـلبی،  صفات .3 مشکور؛ معلوم، معبود،
 قـدیم  مانند سلبی،-حقیقی صفات .5 بصیر؛ و سمیع مرید، قادر، عالم، مانند اضافی،-حقیقی

 صـفات  .6 ؛)سـلب (= نیسـت  او بر سابق علم که) حقیقی صفت(=  موجودي یعنی ازلی، و
  ملک. مانند سلبی؛-اضافی-حقیقی صفات .7 آخر؛ و اول، مانند سلبی-اضافی
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 نیـز  را تعـالی  خـداي  صـفات  و اسـما  شمار اند، نامتناهی اضافات و سلوب که جا آن از
ناپـذیري   رازي در اطالق برخی از این صفات بر خداوند متعال قائل به بیـان . 4نیست نهایتی

  کند. ها ارائه می است و تحلیل عرفانی از آن

  رؤیت صفت 1.3.2
 چشـم  بـا  رؤیـت  نفـی . دهد می ارائه شهودي-عرفانی تحلیلی رؤیت صفت تبیین در رازي
 بـودن  پذیر امکان نقلی و عقلی دالیل ابتدا خود، آثار در رازي. است سلبی صفت یک ظاهر،
 پس دارد وجود چون خدا(=  اشاعره وجودي دلیل است سپس کرده نقل را خداوند رؤیت
 دانـد  مـی  خدا پذیري رؤیت اثبات بر ضعیف دلیلی را آن و کشد می به نقد را) شود می دیده

 کـه  دانـد  می) نقلی( سمعی اي مسئله را رؤیت رازي، .)168-170: 1 ج ،1341 رازي،: ك.ر(
 و طـرح  بـه  باید نقل مدد به بلکه کرد اثبات و تبیین آن را توان نمی فلسفی و عقلی دالیل با

 کنـد  مـی  دفـاع  آن از رازي و گوینـد  مـی  سخن آن از اشاعره که رؤیتی. پرداخت آن بررسی
 جسـم  به چشم از شعاعی یا و آید حاصل چشم در حسی صور ارتسام از که نیست دیدنی
 کشـف  نـوعی  وي نظر مورد رؤیت. پیوندد وقوع به رؤیت آن، سبب به و یابد انتقال مرئی

. اسـت  پوشیده انسان بر آن کیفیت و گیرد می صورت باطن چشم با که است دیداري است؛
  :گوید می باب این در غزالی

 جهـان،  ایـن  در را او کـه  چنان است، دیدنی جهان آن در و است دانستنی جهان این در خدا
 جـنس  از دیـدار  آن کـه  بینند، چگونه بی و چون بی جهان آن در دانند، چگونه بی و چون بی

  ).  125: 1 ج ،1361 غزالی،( نیست جهان این دیدار

 رؤیـت : گویـد  مـی  و آورد مـی  میان به سخن تام کشف معناي به رؤیت از نیز فخر
 اهللا مخصوصـۀ  ذات ظهـور  و جالء و انکشاف در شود پیدا حالتی که است آن خداوند
 بـه  مرئیـات  نسـبت  ماننـد  مخصوصـه  ذات آن بـه  حالت آن نسبت و تعالی، و سبحانه

بـه   نه، یا است ممکن تعالی و سبحانه حق رؤیت گوییم می که این پس. است مبصرات
 کـه  کـردیم  ثابـت  ما نه؟ یا است ممکن دادیم شرح که حالت این مثل که این معناست

 و جهـت،  و مکان هیچ در نه و عرض نه و جوهر، نه و است جسم نه تعالی باري ذات
 مسئلۀ در ایشان .)166: 1 ج ،1341 رازي،( است جایز ذات این رؤیت که کنیم می ادعا

 تحقـق  امکـان  از و گویـد  مـی  سخن شهود و کشف اي گونه از صوفیان، همانند رؤیت
 لوازم از رؤیت جواز و صحت« که کند می تصریح و کرده داري جانب معنا این به رؤیت
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 خـدا  باشد »تام کشف« معناي به رؤیت اگر و) 56 :1989 رازي،( »است تعالی حق ذات
 و بدیهی قیامت روز در انسان معارف همۀ که است مسلم این چراکه است؛ رؤیت قابل

 ذکـر  بـه  الکبیـر  التفسـیر  در رازي). 86-87: 2 ج ،1407 رازي،: ك.ر( شود  می ضروري
 کـه  ایـن  بر دال هاي حجت بیان مقام در و پردازد می خداوند رؤیت مسئلۀ سمعی دالیل

 از وجـه  یـازده  و اخبـار  از وجـوهی  بینند می را متعال خداوند رستاخیر روز در مؤمنان
  .)102-103: 13 ج ،1420 رازي،( شمرد برمی قرآن

  بصر و سمع صفات 2.3.2
 اتصـاف  بـاب  در اسـالمی  متفکـران  کـه  هسـتند  الهـی  اوصاف از وصف دو بصیر و سمیع
 ایـن  بـر  امامیـه  و معتزلـه  فالسفه، .1 دارند: متفاوتی هاي دیدگاه صفت، دو این به تعالی حق

 علـم  معنـاي  بـه  را الهـی  بصر و سمع ها آن ند، ا مستقل غیر صفت دو بصر و سمع که باورند
 صفات همانند را بصر و سمع اشاعره درمقابل، .2 دانند؛ می ها دیدنی و ها شنیدنی به خداوند

 کـه  کننـد  می استدالل و دانند می ذات بر قدیم و حقیقی مستقل، صفت دو تعالی، حق ثبوتی
  شنود؛ می و بیند می زندگان دیگر همانند گزند، هر از دور به و است زنده خداوند چون

 بـه  اتصـافش  کـه  هـر  و اسـت  صحیح بصر و سمع به حی اتصاف و است حی خدا گوییم
 پـس . آیـد  الزم صفت آن ضد به اتصافش نشود، متصف بدان اگر پس باشد، درست صفتی

 ایـن  ضـد  کـه  آن حال. شود  موصوف اوصاف آن ضد به گاه آن نباشد بصیر و سمیع خدا اگر
  ).248: 1404 رازي،( است محال متعال خداي بر نقص و است نقص صفت دو

 الهی بصر و سمع انکشاف از سخن کسی اشعري متکلمان میان در غزالی، زمان تا ظاهراً
 و دانسـت  مـی  انکشـاف  اي گونـه  را خداوند بودن  بصیر و سمیع غزالی. بود نیاورده میان به

 منکشـف  خداونـد  بـر  هـا  شـنیدنی  و هـا  دیدنی کمال صفت دو این پرتوي از که بود معتقد
 حقیقی، صفت دو را بصر و سمع غزالی همانند نیز رازي .)41: 1324 غزالی،: ك.ر( شود  می

 نقـل  بـر  آن اثبـات  در و کند تلقی می انکشاف اي گونه را آن و داند می ذات بر زائد مستقل،
 عـالم  تجلـی  و انکشـاف  بـا  الهـی  تجلـی  و انکشاف که کند می تصریح وي. ورزد می تأکید

 ایـن  موضوع لغت در سمیع و سامع لفظ: گوید می باره این در و است متفاوت جنساً انسانی
 ایـن  جـنس  ثبـوت  بـه  رود کـار  بـه  تعـالی   حق مورد در که هنگامی است؛ تجلی و انکشاف
 نیسـت،  نقـل  مـورد  خداوند براي حاصل انکشاف این نوع و معتقدم تعالی حق در انکشاف

 حاصل انکشافات که است سبب بدان این و است، متفاوت انکشاف این جنس: گفتیم بلکه
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 بـه  خداونـد  ذات نسبت مانند بندگان براي حاصل انکشافات به نسبت تعالی خداوند براي
 کـه  گونـه   همـان  و. است بندگان وجود به تعالی خداوند وجود نسبت مانند و بندگان ذوات
 جـز  بنـدگان  وجود و خداوند وجود بین و بندگان ذوات و خداوند ذات بین مشارکتی هیچ

 از حاصـل  انکشـافات  میـان  اشـتراکی  هـیچ  قیـاس،  همـین  بـه  نیست، ها آن نام در اشتراك
 آن شـناخت  یـاراي  و توان را عقول و بود نخواهد بندگان از حاصل انکشافات با تعالی حق

 انکشــاف و تجلــی بــه بصــر و ســمع تأویــل بنــابراین). 239: 1976 رازي،( نخواهــد بــود
 زبان تبیین در وي صوفیانه رویکرد گر نمایان و عارفانه باورهاي به رازي گرایش دهندة نشان
 و نـاتوانی  بـر  تأکیـد  ضـمن  خویش فکري حیات متأخر دوره در وي که این و است، دینی

 و حقیقـت  کشـف  در راه بهتـرین  را عرفـانی  و قرآنـی  روش بشـري،  عقل هاي محدودیت
  .داند می الهی صفات و اسما و وجود شناخت

  
  دینی زبان باب در رازي فخر دیدگاه . مبانی3

 بـر  و معناشناسی بسیاري از اسما و اوصـاف الهـی مبتنـی    دینی زبان سلبی رازي به رویکرد
است. وي در تعریف دین و ایمان دینی، نظریـۀ   شناختی زیادي شناختی و معرفت زبان مبانی

 در نفـس  تزکیـه  همـان  تصوف و عرفان از رازي گرایانه را پذیرفته است. مراد ایمان تصدیق
و  ذات شـناخت  .اسـت  و شهود یعرفان کشفیات به رسیدن و دین دستورات به عمل سایۀ

 معرفـت  از الهی آیات از استمداد با وي دارد؛ عارفانه رنگ رازي، دیدگاه از اوصاف خداوند
 لحاظ به توان می را دینی زبان مسئلۀ به فخر رازي رویکرد. گوید می سخن شهودي و ذوقی

 توجیـه  حـوزة  درداد.  جـاي  گرایانـه  ایمان-گرایانه عقل هاي نظریه حیطۀ در شناختی معرفت
  است. مشهود کامالً دینی هاي گزاره به گرایانۀ وي واقع رویکرد دینی، باورهاي

  
  شناختی زبان مبانی 1.3

 و الفـاظ  معنـی  آن، سـقم  و صـحت  از نظـر   صـرف  نظریه، هر شناختی زبان مبانی جملۀ از
. اسـت  اش نظریـه  در مـأخوذ  مفـاهیم  از فرد مراد از پرسش و آن، در رفته کار به اصطالحات

دیـن و   چـون  مفـاهیمی  از وي مقصود به توان می شناختی دیدگاه رازي، ازجمله مبانی زبان
  .کرد اشاره شهود
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 نظریات میان از رازي. اند شده ارائه ایمان دربارة متعددي نظریات اسالمی فرهنگ . در1
) گرایانـه  تصـدیق  و گرایانـه  عمل گرایانه، تجربت گرایانه، معرفت( 5دینی ایمان باب در متعدد
 نظریـۀ  بـه  مـوارد  برخـی  در حـال   عـین  در و گزینـد  مـی  بر را 6گرایانه تصدیق ایمان نظریۀ

را  عقـل  دانـد و  مـی  باور و اعتقاد از را عبارت رازي ایمان. است گرویده هم گرایانه معرفت
 :1992 رازي،( دانـد  مـی  ایمـان  مسمی از را خارج صالح اعمال و ایمان، بروز و ظهور سبب

 بـاور  و اعتقـاد  همان را دینی ایمان اصل رازي، فخر که شود می استنباط عبارات این از). 95
در جاي دیگري وي معناي . کند تلقی می ایمان خارجی الزمۀ را صالح اعمال و داند قلبی می

گویـد: ایمـان، تصـدیق     دهـد و مـی   توضـیح مـی  » تصدیق«مورد نظر خویش از ایمان را با 
رازي، ( بودن آن ضرورتاً معلوم باشد ص) است در تمام آن چیزي که وحی( حضرت رسول

دانـد و   این معلوم است که رازي اصل ایمان دینی را اعتقاد قلبی می بنابر )؛271: 1 ، ج1420
گـر ایـن دو    اعمـال صـالح بیـان    7گفته، قابل زیادت و نقصان نیسـت  چون اصل ایمان پیش

جا که فخـر رازي ایمـان را تصـدیق قلبـی یـا اعتقـاد قلبـی         ز آنخصوصیت ایمان هستند. ا
-32: 1387نـژاد،   مهـدوي ( اي به دین دارد توان مدعی شد که وي رویکرد گزاره داند، می می
 عمل از عبارت دین: بگوییم که است سان یک و برابر که بدان: گوید راستا می همین ). در31

 و اعتقاد مجموع از عبارت که بگوییم یا است، شناخت و معرفت از عبارت بگوییم یا است،
 فخـر ). 288: 11 ج ،1420 رازي،( اسـت  واضـح  و آشـکار  استدالل پس است؛ فعل و اقرار
 بـه  عمـل  و زبـانی  اقـرار  قلبـی،  تصدیق و اعتقاد از عبارت را دین حقیقت جا این در رازي

 یک عنوان به وي که جا آن از. داند می دینی باورهاي به بندي پاي و الهی فرامین و دستورات
 دیـن  به نسبت رویکردي چنین که است بدیهی گوید می سخن دین باب در مسلمان متکلم

 اسـالم  پذیرش وي، بینی جهان اساسی هاي فرض پیش از یکی زیرا باشد؛ داشته آن ماهیت و
 فرضـی،  پـیش  چنـین  بـه  باور الزمۀ لذا و است، شمول جهان و جاودان جامع، دین عنوان به

  .است تعریفش در ابعاد تمام کردن لحاظ و دین به جامع نگاه داشتن
اي بر قبض و بسـط زبـان دینـی دارنـد، و      جا که عوامل غیر معرفتی نقش عمده . از آن2

توان نادیده گرفت، و یکی از این عوامـل   تأثیر این عوامل را بر معناشناسی اوصاف الهی نمی
خداوند، تزکیۀ نفس اسـت بـه تبیـین ایـن عامـل و      غیر معرفتی مؤثر در معناشناسی صفات 

 تصـوف  و عرفان به رازي گرایشات چگونگی باب پردازیم. در نحوة گرایش رازي به آن می
 و نفس تزکیۀ پایۀ بر تصوف به رازي هاي گرایش که گفت توان می تصوف از وي مقصود و

 در نـه  اسـت،  دهبـو  نصوص چهارچوب در نفسانی و اخالقی هاي آلودگی از درون پاالیش
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 تـأثیر  تحـت  ایشـان  یعنی. است خود خاص موازین و آداب داراي که رسمی تصوف قالب
 و تصـوفی  عرفـانی،  تجربیات به شخصاً آن، به تقید ضمن و دینی باورهاي و احکام و دین

 مشـایخ  بـا  و درنیامـده  صـوفیه  طوایـف  زمرة در گاه هیچ و است آمده نائل باطنی احواالت
 همـان  تصـوف  و عرفـان  از رازي مـراد  بنابراین. است نداشته مرادي و مرید ارتباط صوفیه
 کشـفیات  و احـوال  به رسیدن و دین دستورات به عمل سایه در نفس تصفیه و درون تزکیۀ

 در تصـوف  و عرفـان  به گرایش درحقیقت،. است شهود و کشف همان عبارتی به و عرفانی
 اسـت. وي  بـوده  ایشـان،  بـه  عربی ابن نامۀ تأثیر واسطۀ به و رازي فکري حیات متأخر دورة

  :گذارده است صحه صوفیان روش صراحت بر به
 و عالیـق  از روح تجـرد  و نفس تصفیۀ اهللا، معرفت راه که است این صوفیان گفتار حاصل 

  .)129: 1383 رازي،( است ها راه ترین نزدیک و نیکوترین این و است بدن عوایق

نفس ناطقۀ اوست که تعلقش به بدن براي رسیدن به کمـال   از نظر رازي، حقیقت آدمی،
معرفت است و بخشی از این معرفت، شناخت وجود خداوند و درك معنا و مفهوم اسـما و  

تعالی که هدف خلقت است، بدون تزکیـه   اوصاف الهی است. از دیدگاه رازي، شناخت حق
کند تا  نفس آدمی را مستعد میها میسر نیست؛ زیرا تزکیه،  کردن قلب از آلودگی نفس و پاك

طور کامل دریافت کند. بدون تزکیـه، نفـس تحـت تـأثیر حـس، وهـم،        بتواند معرفت را به 
چـه مربـوط بـا     هاي دینی و آن گیرد و از درك معناي حقیقی گزاره غضب و شهوت قرار می

  ماند. اسما و اوصاف الهی است بازمی
 

  شناختی معرفت مبانی 2.3
 از معناشناسـی اوصـافش   و خداونـد  شناخت مسئلۀ در قرآنی-نیعرفا روش رجحان .1

 بـا  مواجهـه  در گرچـه  ایشان. است دینی زبان مسئلۀ به رازي رویکرد شناسانۀ مبانی معرفت
 خـویش،  تفکـر  نهـایی  مرحلـۀ  در اما جوید، می بهره کالمی و فلسفی هاي روش از مخالفان

 نیـز  خداونـد  وجـود  بـداهت  بـه  کـه  جـایی  تا داده است ترجیح را قرآنی و عرفانی روش
 دلیل اقامۀ خداوند وجود اثبات باب در که گاه آن). 48: 1301 رازي،( است نکرده توجهی بی
 کـه  را راهـی  مـن  نظر به: گوید می بقره سورة 164 آیۀ به استناد با نهایت در کند، می برهان و

 فیلسـوفان  و متکلمـان  که دالیلی تا است تر نزدیک حقیقت و درستی به  دهد می نشان قرآن
 شـدن  گشوده موجب تواند می که برخوردارند ظرافتی از دالیل گونه این زیرا کنند؛ می مطرح
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 آن بـر  قـرآن  کـه  راهـی  امـا  شود،  ها سؤال و اعتراضات برخی شدن مطرح و شبهات دروازة
 یـافتن  بـه  را عقـل  و اسـت  استوار ها قال و قیل در غلتیدن فرو از ممانعت بر پایۀ دارد تأکید
 قـرآن،  روش ترتیـب  بـدین . دهـد  مـی  سوق زمین و ها آسمان در تر بیش هاي نشانه و دالیل

 سوي به طریقه ترین نزدیک و است قلوب بر تأثیرگذاري در شیوه مؤثرترین و راه مفیدترین
 متقنـی  شـاهد  رازي، نامـۀ  وصیت). 233-236 ،1 ج ،1407 رازي،: ك.ر( آید می شمار به حق

 دیگـر  بـر  را عرفـانی  قرآنـی،  روش حیاتش، روزهاي واپسین در فخر که مدعا این بر است
  :گوید می و دهد می ترجیح خداشناسی در ها روش

 سـودي  هـا  آن در امـا  پـرداختم،  هـا  بدان و آوردم روي فلسفی هاي شیوه و کالمی روش به 
الزرکـان،  » (ندارند وزنی قرآنی روش جنب در روش دو این از یک هیچ که دریافتم و نیافتم
1383 :46.(  

 عارفانـه  رنـگ  رازي، دیـدگاه  ها از آن اوصاف خداوند و درك معناي شناخت همچنین
  .گوید می سخن شهودي و ذوقی معرفت از الهی آیات از استمداد در این باب با و دارد

اي از  چه ذکر شد میان عـدم درك واقعـی وجـود خداونـد و معناشناسـی پـاره       چنان .2
اي  با وراي عقل و نطق بودن برخی از امور دیـن، ارتبـاط عمیـق و ناگسسـتنی    اوصاف الهی 

 دینـی،  زبـان  بـاب  در رازي شناسـانۀ  معرفـت  مبـانی  تـرین  مهم وجود دارد؛ بنابراین یکی از
 هـایی  محـدودیت  عقل رازي منظر از. است نطق وراي و عقل وراي دین از اموري پذیرش

 ادراك بـه  قـادر  انسان، گانۀ پنج حواس که گونه همان رازي، اندیشۀ در. است متناهی و دارد
 نـدارد؛  را خـود  وراي طـور  شناخت توانایی نیز انسان عقل نیستند، معرفتی هاي حوزه همۀ

 طریق از صرفاً نیست ها آن ادراك به قادر عقل و است مؤثر انسان سعادت در چه آن بنابراین
 بـه  بشر حاجت وجه و رسل ارسال دین، معناداري لذا است. شده بیان انبیا واسطۀ به و دین
 به قادر زبان و ادراك به قادر عقل که جا آن از رازي دیدگاه از. است نهفته امر همین در دین
 و نشـر  و حشـر  معاد، به مربوط مسائل از بسیاري و الهی افعال و اوصاف اسما، وجود، بیان
 هستند هم اش نهایی سعادت کنندة تأمین که امور این قبال در انسان وظیفۀ نیست غیب عالم

  .هاست آن به آوردن ایمان
 حیطـۀ  در شناختی معرفت لحاظ به توان می را دینی زبان مسئلۀ به فخر رازي رویکرد .3
 زبـان  از رازي تلقـی  شناختی معرفت لحاظ به. داد جاي گرایانه ایمان - گرایانه عقل هاي نظریه
 از وي تلقـی  امـا  اسـت،  اعتدالی گرایی عقل رویکرد اش فکري حیات نخست دورة در دینی
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جـا کـه    فخر رازي متأخر، آن. است 8گرایانه ایمان اش، فکري حیات دوم دورة در دینی زبان
بیند به ایمـان   ها را خالف رأي خود می سان، یا آن دالیل را در اثبات یا نفی یک مسئله، یک

محدودیت عقـل و نـاتوانی خـرد در    شود. او که در دورة دوم حیاتش به  محض متوسل می
بینـد بـه    یابد و برخی مدعیات دینی را فراتـر از عقـل مـی    شناخت حق و حقیقت توجه می

  گراید. گرایی می روایت خاص از ایمان
 امـر  در اش نـاتوانی  و عقل محدودیت به توجه با اش فکري حیات متأخر دوره در رازي

) 94: 1387مهـدوي نـژاد،   ( »خردپیشـه  یـی گرا ایمـان « بـه  حقایق، همۀ ادراك و خداشناسی
 عقالنـی  ارزیـابی  در اسـت  خردپیشـه  گرایی ایمان رویکرد داراي که فردي. شود  می متمایل

 نهـادن  بـا  و یابـد  مـی  عقالنـی  هاي استدالل و عقل از فراتر را ها آن از برخی دینی، باورهاي
 رازي. کنـد  می تأکید وحی و شهود چهارچوب در دینی ایمان بر ها، آن بر خردگریزي حکم
 اسـت  باور این بر داند، نمی عقالنیت و عقل از متمایز و مستقل کامالً ساحتی را دینی ایمان

 ایمـانی،  تصدیق یعنی است؛) قلبی تصدیق( ایمان علل از تصدیقی معرفت و عقلی علم که
 یک صورت به نبوت منطقی، تصدیق این با که است عقلی و منطقی تصدیق یک به مسبوق

 ممکـن  نیسـت چراکـه   ایمان معادل شدن معلوم این ولی شود  می انسان معلوم خارجیه قضیۀ
 خـویش  ادراکـات  و هـا  آگـاهی  برابر در اما کند کسب را معرفت و علم این فردي که است

 علـل  از »معرفـت « فخـر رازي،  منظـر  از بنابراین .)146: 1 ج ،1420 رازي،( نشود سرسپرده
 بـا . رود می حساب به ایمان اسباب دیگر از هم عرفانی شهود و کشف و است، ایمان موجبه

 اي پاره در کم دست اش فکري حیات متأخر دورة در رازي که گرفت نتیجه توان می بیان این
اعتـدالی،   گرایـی  عقل به گرایش با است و گرا ایمان غیر بشري، هاي یافته و دینی باورهاي از
  .کند می تأکید امور، معرفت به وصول براي عقل کنار در قلب اساسی نقش بر

 توجیه باورهاي دینـی،  حوزة در مبناگرایی اساسی هاي فرض پیش از یکی که جا آن از .4
 الهـی  صفات و اسما ذات، از وي تلقی و دینی زبان باب در رازي رویکرد است، گروي واقع

 شناخت باب ذکر شد، درتر  که بیش داد. چنان جاي گرایانه واقع نظریات حیطۀ در توان می را
 اوصاف بندي  طبقه باب در او دیدگاه عالوه به نمایان است. وي گرایانۀ واقع رویکرد خداوند

 در وي گرایانه واقع رویکرد گر بیان خداوند ذات با الهی صفات اطالق و ارتباط نحوة و الهی
 مـدل  داراي دینی، زبان از رازي تلقی که شد مدعی توان بنابراین می. است دینی زبان حیطۀ
 واقعیتـی  کـه  اسـت  ایـن  بـر  تأکید گرایی، واقع نوع این در. است 9شناسانه هستی گرایی واقع

 و خـدا  وجـود  رازي کـه  جـا  آن از. دارد وجـود  انسـان  قراردادهاي و زبان ذهن، از مستقل
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 ذهـن  و زبان قالب در را ها برخی از آن اما پذیرد می مستقل واقعیت عنوان به را الهی اسماي
 چهـارچوب  در را وي رویکـرد  تـوان  مـی  دانـد  مـی  ادراك غیـر قابـل   و ناپـذیر  بیان انسان،

شناختی کـه   گرایی هستی گرایی انواعی دارد: واقع واقع .کرد تحلیل شناسانه هستی گروي واقع
هـا   گوید؛ بدین معنا که عالم مستقل از ذهن و زبان ما انسـان  از رابطۀ ذهن و عالم سخن می

کند بدین معناست که  گرایی معناشناختی که از ارتباط زبان و عالم بحث می وجود دارد. واقع
راجعـه بـه مباحـث فلسـفی و مسـئلۀ منشـأ       زبان توصیف مشروط به صدق عالم است. با م

است، دیدگاه  تر ها به حقیقت نزدیک چه واضح است و از سایر دیدگاه ها، آن مفاهیم و گزاره
ها را عالم واقع  هاي کالمی را اخباري و منشأ مفاهیم و گزاره آن دسته از حکماست که گزاره

کـه امـوري     انـد  کالمی، مفاهیمی هاي ها در گزاره دانند. مطابق این رأي، محمول و خارج می
اند که با اتکا به منشأ انتزاع خـود   اند و از سنخ معقوالت ثانیۀ فلسفی واقعی و محقق در عالم

ازاي مفاهیم کالمی و دینـی، بخشـی از جهـان خـارجی و عینـی        به هستند. ما  داراي حقیقت
کند و  درك و کشف می ها را است. وجود و اوصاف الهی واقعیاتی هستند که عقل انسان آن

هاسـت.   اند و کار عقل فقط کشف و درك آن نظر از کار عقل، داراي واقعیت خارجی  صرف
توان  گرایی در مفاهیم است و به تبع آن می هاي کالمی نیز تابعی از واقع گرایی در گزاره واقع

از مبـانی  هاي کالمی بـه عنـوان یکـی     شناختی را در تحلیل گزاره گرایی هستی رویکرد واقع
  شناختی تفکر رازي در تبیین زبان دینی بیان کرد. معرفت
  

  گیري . نتیجه4
توان نتیجه گرفت این اسـت   چه از مباحث مربوط به دیدگاه رازي در باب زبان دینی می آن

اي از اوصـاف الهـی    شناخت ذات و معناشناسـی پـاره  ( که رویکرد رازي در باب زبان دینی
ناپذیري زبان دینی اسـت   ترین وصف این شیوه، بیان است. مهم است) مبتنی بر طریق سلبی

هاي دینـی   اي از گزاره جا که بخش عمده که این امر در تلقی رازي نمایان است باألخص آن
دانـد کـه در    داند؛ زیرا توان عقل بشري را محـدود مـی   را وراي طور عقل و نطق انسان می

شـود. در مسـئلۀ شـناخت     حی استمداد میچه بیرون از محدودة عقل است از و شناخت آن
خداوند از عدم شناخت خداوند در این جهـان و انکشـاف تـام خـدا در رسـتاخیز سـخن       

گوید و درك معناي اسماي الهی مانند اسم جاللۀ اهللا، اسماي مضمر و اسم قـدوس را از   می
دارد و بـا  داند و در توصیف این اسما رویکرد عارفانـه   راه مجاهدت و تطهیر دل ممکن می
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گویـد. رازي در   هـا سـخن مـی    تأکید بر شهود از ناتوانی عقل و زبـان در ادراك و بیـان آن  
چون صفت رؤیت، سمع و بصر و برخی از افعال خداوند  معناشناسی بسیاري از اوصاف هم

گرایـی   عرفـانی رویکـرد ایمـان   -هاست و با تأکیـد بـر شـیوة قرآنـی     ناپذیري آن قائل به بیان
  دارد.خردپیشه را 

  
  نوشت پی

 

ــا غزالــی، ؛132-135 :1396 ر.ك: رازي،. 1 -385 :8، ج 1420رازي،  ؛799-801 :1361 بســنجید ب
  .112-117  :1985 ،غزالیو ، 12-14: 1403 غزالی، ؛384

  انعام سوره 18 آیه از جزیی. 2
معنـایی برخـی اوصـاف ازجملـه علـم،       ةرسد که فخر رازي دیدگاه سلبی را در حـوز  نظر می به. 3

تعـالی، اوصـاف    معناشناسی این دسته از صفات حـق  ةپذیرد. رازي در حوز قدرت، حکمت نمی
متواطی)  معنوي (به نحو  تعالی و موجودات ممکن را حمل بر مشترك میان واجبکمالی مشترك 

معنوي مفـاهیم مشـترك میـان      فالسفه بر اشتراك ۀبرخالف اشاعره، با استفاده از ادل و ده استکر
نهایـت در کتـاب    و از اشتراك لفظی گریزان است. اما دراست ده کرکید أذات حق و مخلوقات ت

رحوزة معناشناسی اوصاف مشترك، صراط مستقیم را در جمع میان تشبیه و تنزیه ، دالتفسیر الکبیر
  طلبد. بیان کامل این بخش از رویکرد رازي به زبان دینی مجالی دیگر می داند.    می

بنـدي فـوق و بیـان کامـل رویکـرد       الهی از دیدگاه فخر رازي بر اساس طبقه  معناشناسی اوصاف. 4
چنـد کـه بـه     طلبد هـر  اي مستقل می بندي، مقاله دینی بر اساس این دستهمعناشناسانه وي به زبان 

اسـت. هـدف اصـلی ایـن       پرداخته شده ت، سمع و بصر، قدوس و واحدؤیمواردي از آن مثل ر
الهـی و آن دسـته از اوصـافی    ي معناشناسی اسما ۀتبیین رویکرد سلبی فخر در حیط نوشتار صرفاً

هـا در   روش سلبی دارد و این شیوه را در تحلیل زبانی معناي آنکید بر أها ت است که در تبیین آن
  است.  پیش گرفته

دایـره  شبسـتري در   ۀنوشت» ایمان«توان به مدخل  ها می آن جهت تمایز این چهار رویکرد و تبیین. 5
  مراجعه کرد. المعارف بزرگ اسالمی 
اذعـان قلبـی اسـت کـه باعـث      دانند و تصـدیق   گرایان ماهیت ایمان را همان تصدیق می تصدیق. 6

گرایانـه، معرفـت ماهیـت     که در نگاه معرفت  حالی شود. در رضایت عمیق و آرامش در انسان می
چیزي جـز علـم و معرفـت از ماهیـت ایمـان خـارج اسـت. امـا          دهد و هر ایمان را تشکیل می

  .کید بر تجربه دارندأگرایان ت و تجربه دانند میگرایان ماهیت ایمان را عمل  عمل
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االیمان عندنا الیزید و الینقص النه لماکان اسما لتصـدیق الرسـول   « نویسد: می المحصلرازي در . 7
و هذا الیقبل التفاوت، فکان مسمی االیمان غیرقابـل للزیـاده و   » فی کل ما علم بالضروره مجیئه به

  ).349: 1404(... النقصان
ر مغرب زمین اسـت، متفـاوت اسـت. مقدمـه     گرایی در فخر رازي با آنچه د معناي ایمان و ایمان. 8

هـا و باورهـاي دینـی اسـت. ولـی       اي از گزاره ایمان در رازي معرفت است و متعلق آن مجموعه
کگور، ایمان را از سنخ حادثه یـا واقعـه   رگرایان معتدل همچون ویتگنشتاین یا افراطی مثل ک ایمان

تفاوت، خود را در تلقی وحـی هـم نشـان     اختیاري انسان. این -دانند تا فعلی از افعال ارادي می
اي، وحی ادعاي وجود خدا نیست، بلکه تجلی و حضور او در  گزاره دهد. بر طبق دیدگاه غیر می

خداونـد نیسـت،    ةاي از حقـایق دربـار   عرفانی و دینی بشر است. مضمون وحی، مجموعه ۀتجرب
ـ   ثیرأبلکه خداوند از طریق ت د. در تلقـی  شـو  شـري وارد مـی  ب ۀگذاشتن در تاریخ به قلمـرو تجرب

هاي صادق دینـی و   ها و گزاره اي از آموزه اي، کتاب مقدس منبعی است که حاوي مجموعه گزاره
است. اما در تلقی تجربی از وحی، کتاب   الهی است که از زبان پیامبران، اعالم، ثبت و ضبط شده

مکتـوب بشـري اسـت     خطاگریز نیست، بلکه سراپا یک ةمقدس دیگر یک کتاب معصوم امالشد
گرایان مغرب زمین ازجمله ویتگنشتاین،  گر آن وقایع وحیانی خواهد بود. از نظر ایمان که حکایت

ها، بلکه از نوع تجربه حوادث وحیـانی اسـت. امـا از نظـر رازي،      ایمان نه از سنخ تصدیق گزاره
رو، معتقـد اسـت کـه     این ایمان در اصل لغت و از لحاظ اشتقاقی به معناي تصدیق است. از ۀکلم

آیـد. ایـن در    شمار مـی  تصدیق به ساختار ذاتی ایمان مربوط است و رکن و مقوم اصلی ایمان به
  حالی است که عمل در معناي ایمان اشراب نشده است.

، مصـباح یـزدي   ؛ و206-219: 1376 فرانکنـا،  ؛1382 تالیافرو، ؛: فصل دهم1382 ر.ك: طباطبایی،. 9
1388: 51-40.  
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 و ،المتکلمـین  و الحکمـاء  و العلمـاء  مـن  المتأخرین و المتقدمین افکار محصل .)ق 1404( فخرالدین رازي،

 العربی. دارالکتاب بیروت: طوسی، نصیرالدین للعالمه المحصل تلخیص بذیله
 اللبنانی. دارالفکر بیروت: دغیم، سمیح. د تعلیق ،الدین اصول معالم .)م 1992( فخرالدین رازي،

 دارالفکر. بیروت: ،الفلسفیه و الکالمیه آراء و الرازي فخرالدین .)ق 1383( صالح محمد الزرکان،
 ، ترجمه و شرح علی شیروانی، قم: بوستان کتاب قم. 3 ، جالحکمه . نهایه )1381( سید محمدحسین طباطبایی،

 السعاده. مطبعه مصر: ،الحسنی اهللا اسماء شرح االسنی المقصد .)ق 1324( محمد بن محمد ابوحامد غزالی،
 و علمـی  ران:تهـ  خـدیوجم،  حسـین  کوشـش  به ،سعادت کیمیاي .)1361( محمد بن محمد ابوحامد غزالی،

  فرهنگی.
  ، بیروت: داراالفاق الجدیده.جواهر القرآن .)ق 1403( محمد بن محمد ابوحامد غزالی،
، تصـحیح، تعلیـق و تقـدیم محمـد     الجام العوام عن علم الکـالم . )م 1985( محمد بن محمد ابوحامد غزالی،

 المعتصم باهللا البغدادي، بیروت: دارالکتاب العربی.
 ، ترجمۀ هادي صادقی، قم: طه.فلسفۀ اخالق). 1376( کی ویلیامفرانکنا،  

، تحقیق و نگارش احمد حسـینی شـریفی، تهـران: شـرکت     فلسفۀ اخالق ).1388( مصباح یزدي، محمدتقی
 الملل. چاپ و نشر بین

 .)ع(صادق امام دانشگاه تهران: ،رازي فخر اندیشۀ در خردپیشه گرایی ایمان .)1387( محمدحسین نژاد، مهدوي
  


