








سخن ناشر

 rــم و اهــل بیــت ــرآن کری ــو هدایتهــای ق ــاز فرهنــگ اســامی در پرت از دیرب

ــوده و فرهنــگ مکتــوب جامعــه اســامی  مهــد حکمــت و دانشهــای ریشــهدار ب

نیــز بازتابدهنــده بخشــی از آنهــا بــوده اســت. 

د 
ّ
ــد ــی مج ــمداری برپای ــامی و پرچ ــاب اس ــوع انق ــا وق ــی ب ــر کنون در عص

ن غــرب،پرداختــن بــه حکمــت 
ّ
ن بــزرگ اســامی و تقابــل همهجانبــه بــا تمــد

ّ
تمــد

ــکوهمند  ــاب ش ــت. انق ــه اس ــزون یافت ــی روزاف ــی ضرورت ــای حکم و دانشه

ــر  ــامی و ب ــه اس ــت و فق ــای حکم ــر پایهه ــاز ب ــه در آغ ــه ک ــامی همانگون اس

دوش حکیــم و فقیهــی ژرفاندیــش اســتوار بــوده اســت،در ادامــه و تــداوم راه نیــز،

ــد.  ــاز نمیدان ــی بینی ــای حکم ــر بنیانه ــه ب ــود را از تکی خ

از ایــن رو انتشــارات آل احمـــدr بــر خــود الزم میبینــد بــا تمــام تــوان در 

عرصــۀ نشــر آثــار حکمــی ورود نمــوده و قدمــی هرچنــد کوتــاه در ایــن مســیر بلنــد 

بــردارد و در ایــن راســتا بــر آن شــد تــا برخــی از آثــار و نگاشــتههای حــوزۀ علــوم 

عقلــی را در فهرســت و اولویــت نشــر قــرار دهــد. اثــر پیــشرو گامــی مبــارک در 

این مســیر اســت.



گرانقــدر  اســتاد  از  میدانــد  الزم  خــود  بــر   rاحمـــد آل  انتشــارات 

حجتاالســام والمســلمین علــی امینینــژادB کــه بــا نــگارش مقدمــه و تعلیقــه 

ــۀ اســتفاده و  ــر عامــه طباطبائــیg زمین ــة الحکمــه اث ــر کتــاب شــریف بدای ب

بهرهمنــدی هــر چــه بیشــتر دانشپژوهــان حکمــت از ایــن کتــاب را فراهــم 

ــه در  ــات ک ــی نفح ــی پژوهش ــه آموزش ــز از مؤسس ــد و نی ــکر نمای ــد،تش نمودهان

ــال  ــدهاند،کم ــل ش ــی متحّم ــات فراوان ــر زحم ــرای نش ــر ب ــن اث ــازی ای آمادهس

ــری را در  ــور دیگ ــار درخ ــک آث ــده نزدی ــدوار اســت در آین ــته و امی تشــکر را داش

ــی. ه تعال
ّ
ــاءالل ــد،انش ــه نمای ــی ارائ ــه علم ــه جامع ــامی ب ــت اس عرصــۀ حکم

علی رسـتمی

rمدیر انتشارات آل احمـد



سخن مؤسسه

یکیازارکانمحوریدرنظامآموزشیحوزههایعلمیهازدیربازمتونآموزشیفاخر،

بازتابدهندۀ و دانش مبّرز اساتید نگاشتۀ 
ً
معموال متون این بودهاند. موجز و فنی

فضایآندانشدرآنعصرودورانبودهاند.بدینسانتراثعلمیودانشینسلبه

نسلدرمیاندانشپژوهاندرتمدناسامیدستبهدستمنتقلمیشدونسلهای

جدیدمیراثدارسرمایهایعظیموپرشکوهدرآندانشمیگشتندوخودنیزهمچون

پیشینیانهمینرسموسنتنیکوراادامهمیدادند.

اینمتونبهدلیلمحورقرارگرفتندرفضایدانشی،باتاشهایفکریدانشمندان

ودانشپژوهانآندانشباگذرزمانیاندک،بسیارپرثمروپربارمیگشتند.نمونهای

ازاینثمراترامیتواندرسنتحاشیهوتعلیقهنگاریبرمتونآموزشیودرسیبه

تماشانشست.شایدبتوانگفتمتنیآموزشیدرمیراثتمدنیاساموجودنداردکه

مشحونازحواشیوتعلیقههایمتعددنباشد.

بهطورمعمولسنتحاشیهوتعلیقهنویسیعاوهبربازکردنبرخیدشواریهاو

نکاتمتنی،باافزودههایدانشیونیزانتقادیهمراهبودهاستوازاینراه،افزونبر



ترویجوتبیینمیراثآندانش،نکتههاوزمینههاییبرایرشدوتکاملآندانشنیز

فراهممیشد.بدینسانکارواندانشمسیرتکاملیخودراطیمیکردوگاهانباشت

نکاتواندیشههاینوبهحدیبودکهخودسرازمباحثوآثارجدیددرآندانش

درمیآورد.

اثرپیشروکهنگاشتۀبزرگدانشمندعصرمعاصرویگانهفیلسوفدورانحاضر

مهطباطباییg است،ازسالیانینهچنداندوربهعنوانکتاباولدرسی
ّ
یعنیعا

دردانشفلسفهمطرحبودهاست.اززماننگارشایناثرتاکنونبرخیشروحبهزبان

فارسیوعربیبراینکتابنگاشتهشدهاند.بااینحالجایاثریکهعاوهبرطرح

برخیمباحثمقدماتیوزمینهسازیبرایورودبهفلسفه،شاملتعلیقههاییروانو

بهزبانفارسیبرمتنباشد،خالیبود.اینمهمباتاشچندینسالۀاستادارجمند،

حّجتاالساموالمسلمینعلیامینینژادB فراهمآمدواثرحاضرکهثمرۀتدریس

چندیندورهبدایةالحکمهدرحوزهمقدسهقماست،بهقلمایشانبهرشتۀتحریردرآمد.

استاد از قدردانی ضمن نفحات پژوهشی آموزشی مؤسسۀ پژوهش معاونت

ارجمندوتقدیرازتاشوشکیباییایشاندرآمادهسازینهاییاثر،امیدواراست

ایناثربتواندگامیروبهجلودرفضایترویجحکمتاسامیوارتقاءفهممعارف

ه.
ّ
الل دینیبردارد؛انشاء

مهدی صداقت
معاون پژوهش مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات







تمهیدات؛

 درباره فلسفه اسالمی

آله و محّمد علی ه
ّ
الل ی

ّ
صل و العالمین رّب ه

ّ
لل الحمد الرحیم الرحمن ه

ّ
الل بسم

الطاهرین.

تمهیدها این است. الزم تمهید چند به توجه اسامی« »فلسفۀ به ورود از پیش

و میسازند آمادهتر مسلمان فاسفه آثار و فلسفی مباحث به ورود برای را ذهن

کتاب جایگاه به توجه با تمهیدها این مینمایند. فراهم را الزم جهتگیریهای

بدایةالحکمةعبارتنداز:

1.چیستیفلسفه

2.چیستیفلسفۀاسامی

3.چراییفلسفهوفلسفۀاسامی

4.چگونگیآموزشفلسفۀاسامی

5.وباالخرهدربارۀکتاببدایةالحکمة



تمهید اول: دربارۀ چیستی فلسفه

دراینتمهیددربارۀواژۀفلسفه،وضعیتسیرفلسفهدرغرب،مرادازفلسفهدرحوزۀ

اندیشهمسلمین،روششهودیونقلیدرفلسفه،هدففلسفهوهدففیلسوفو

نسبتفلسفهباکاموعرفانبحثهاییمطرحخواهدشد.

واژگان فلسفه

»فلسفه«اشتقاقیازواژۀ»فیلسوف«استوفیلسوفمرکبازدوکلمۀیونانی»فیا«

بهمعنایدوستدارو»سوف«بهمعنایدانشوحکمتاستوفیلسوفازنظرریشه
لغویبهمعنایدوستداِردانشوحکمتمیباشد.1

بههررویدرآغاز،فلسفهمترادفعلم2)=علمحصولی(بودوبههمۀرشتههای

علمیمطابقنمودارذیلفلسفهمیگفتند:

الهیات در
ً
اینواژهمنحصرا اولینتحّولدرواژۀ»فلسفه«زمانیرویدادکه

ن )اخالق سیاسی ـ اجتماعی(
ُ

سیاست ُمد

تدبیر منزل )اخالق خانوادگی(

اخالق )اخالق فردی(

الهیات

یاضیات ر

طبیعیات

نظری

عملی

فلسفه )علم(

فيحدوداألشیاءورسومها«،ص172،چاپ
ٌ
فیلسوفعربیعقوببناسحاقکندیدر»رسالة

مهرمیگوید:أّن»فیلسوف«هومرکبمن»فیا«وهيمحّبومن»سوفا«وهيالحکمة.
علوماعتباریمثلادبیاتازایناصطاحخارجبودهاند.

.1

.2

بدایة الحکمة - جلد 1دوازده



بهکاررفت.دراینتحولبهنوعیخاص،فلسفهازعلمجداشدوبرایجداسازی

ایناصطاحازاطاقپیشینفلسفه،آنرا»فلسفهبهمعنایعام«واینرا»فلسفهبه

معنایخاص«نامنهادندوبهتدریج-بهمناسبتهایمختلف-نامهاییمثل»ما

علی«و»علمکلی«برفلسفه
َ
بعدالطبیعه«،»ماقبلالطبیعه«،»فلسفهاولی«،»علمأ

بهمعنایخاصبهکاررفت.امروزهنیزهمینمعناازفلسفهبهطورغالب،درفرهنگ

اسامیبهعنوانفلسفهشناختهمیشود.

و حس میدانداری و عقل نقش تضعیف از پس غرب، متأخِر دورههای در

ادراک بهمحصوالت و آمد بهوجود فلسفه و واژۀعلم دو تجربه،تحولیدیگردر

و شد. اطاق »فلسفه« متافیزیک حوزه در عقلی فرآوردههای به و »علم« حسی

بدینترتیببهکارگیریایناصطاحجدیدباارزشگذاریمثبتبرایعلومتجربیو

شد. همراه عقلی علوم برای منفی ارزشگذاری

است، یافته هماینک گستردهای کاربرد که فلسفه واژۀ از دیگری اصطاح در

کیدشدهاست،بهاینترتیبکههرچهباروشعقلیبدستآید تنهابرروشعقلیتأ

فلسفهاست،خواهموضوعآن،چنانکهدرفلسفهبهمعنایخاصجریانداردموجود

وواقعیتباشدویاهرچیزدیگری.درایناصطاحتوجهیبهبارارزشیمثبتیا

کیددارد. منفینشدهاستوتنهابرروشعقانیتأ

وضعیت فلسفه در غرب

فلسفهبهمعنایخاص،درحوزهفرهنگغربسهدورهکلیراپشتسرگذاشتهاست.

در فلسفه موضوع وسطی، قرون تا یونان قدیم فلسفه در یعنی رنسانس از پیش تا

غربهمانندآنچهدرفلسفۀاسامیجریاندارد،موجودوواقعیت،هدف،کشف

واقعیتوابزاروروش،کارکردهایعقلیبودهاست.1باآغازرنسانسوتشکیکدر

نظراست.
ّ
مد

ً
برخیازگرایشهایشهودیواشراقیدریونانقدیم،فعا .1

سیزدهتمهیدات؛ درباره فلسفه اسالمی



واقعگراییروشعقلی،موضوعفلسفهدرغربازوجودشناسیبهادراکشناسیتغییر

یافتوبدینترتیبموضوعفلسفه،ادراکبشروهدفآن،کشفاعتباروواقعنمایی

ادراکاتانسانوارزشاینادراکاتوروشآنتوصیفی،تحلیلی،روانکاوی،عقلی

و...شد.بانفیرئالیسموتحکیممبانینسبیتدرمعرفت،واقعیتبهمعانیالفاظ

منحصرشدوفلسفههایزبانپدیدارگشتوبهاینترتیبفلسفهبهمعنایخاص

درغربسرازمباحثتحلیلزباندرآورد.بنابراینسیرتحولفلسفهدرغرببدین

ترتیباست:

معناشناسی ← )اپیستمولوژی( شناختشناسی ← )انتولوژی( هستیشناسی

)لینگویستیک( زبانی تحلیل و )سمانتیک(

ایرانباستانویونانقدیموقرونوسطیو درهستیشناسیبهمعناییکهدر

و واقعیت قبول و سفسطه نفی از پس فلسفه دارد، و داشته رواج مسلمین فرهنگ

فلسفه ترتیبمباحثمعرفتشناسانهجزء بههمین آغازمیشود، واقعیت، به علم

بهحسابنمیآید،امادرغربایندستمباحث،جزءفلسفهبلکهخودآناست.

فاسفهغربیدرآغازهرگزتصورنمیکردندباجدیکردنمباحثمعرفت،موضوع

فلسفهبهطورکلیعوضشود.درابتداتنهاجهتتحکیممبانیمعرفتوپاسخگویی

بهپارهایازپرسشهاواردایندستمباحثشدند،اماپسازورود،دیگرنتوانستند

ازآنخارجشوندوبهاینترتیبموضوعفلسفهوبهتبعآنهدفونیزابزارآنتغییر

یافت.

مراد از فلسفه در حوزۀ اندیشۀ مسلمین

درحوزهتفکرمسلمانان،فلسفهبههمانوضعگذشتۀخودمتمرکزدروجودشناسی

استوهرچهمیگذردفاسفهمعاصراسامیبرحقانیتبرداشتپیشینیانوتلقی

ایشانازفلسفه،بیشترپافشاریکرده،ادراکشناسیوبهطریقاولیمباحثتحلیل

بدایة الحکمة - جلد 1چهارده



زبانراجزءفلسفهنمیدانندوتغییرموضوعفلسفهراانحرافیدرتفکرفلسفیبشربه

شمارمیآورندوهمراهباتجدیدتمایلدرمغربزمین،واقعگراییراهماننداساف

خود،وجهۀهمتفلسفیخویشقراردادهاند.

بااینحسابهویتفلسفهوشاکلۀاصلیآنازسهچیزشکلمیگیرد:

1.واقعیتوحقیقت)موجودبماهوموجود(،موضوعآناست.

2.شناختواقعیت،هدفآناست.

3.عقانیتوخردورزی،ابزاروروشآناست.

واقعیت و حقیقت شناخت پی در عقلی روش از استفاده با اندیشهای هرگاه

هستیباشد،آناندیشه،فلسفهاست.لکنبایددانستکهروشعقلیمنحصردر

از که دارد نیرویعقل،کارکردهایمختلفی بلکه نیست برهانی و استداللی قیاس

تبیین، و توصیف و تحلیل میشود؛ استفاده فلسفی اندیشه و فلسفه در آنها همه

نظامبخشیوساختاردهیوشهودمستقیممفاهیمومعانیازجملهکارکردهایقوۀ

عاقلهآدمیاست.1بهبیاندیگر،درفلسفهتنهاازبرهانواستداللاستفادهنمیشود

هستی حقائق شده، دریافت فلسفی ثانی معقول مفاهیم شهودی، نحو به بلکه

موردتحلیلوتوصیفوتبیینقرارمیگیرندودرنهایتساختارونظامویژهایکه

میشود. ارائه است، کثرات انسجامبخش

روش شهودی و نقلی در فلسفه

آن گویای شیخشهابالدینسهروردی، اشراقی، مکتب مؤسس کلمات از پارهای

اومیگوید: معتبرمیشمارد.2 فلسفه در نیز را استکهویروششهودیمحض

ابزارشهود با بهواقعیتاستواگرکسانیهمچونعارفاناسامی فلسفهرسیدن

مراجعهشودبه:تأمالتیدرفلسفهفلسفهاسالمی،استادیزدانپناه،دفتراول،فصل4،ص141.
مجموعهمصنفاتشیخاشراق،ج1،ص74و503.

.1
.2

پانزدهتمهیدات؛ درباره فلسفه اسالمی



فیلسوفحقیقیهم بلکهحکیمو فیلسوفاندو باشند،حکیمو بهواقعیترسیده

نکتهضروریاست: بهسه توجه ایشاناند.لکن

فلسفه و میدهد نشان را واقعیت شهودی راه همچون نیز عقل راه 1: نکته 

بودهاستواگرروش برروشعقلی تاریخهمیشهمبتنی برخافعرفاندرطول

شهودیمحضنیزفلسفهشناختهشود،تحولیدرشاخصههایمختلففلسفهایجاد

خواهدشدکههرگزموردپذیرشقرارنگرفتهاست.

نکته 2: روشکشفیعمومیتندارد،درحالیکهروشعقلی،روشهمگانی

وجهانیبوده،بهترینراهتعاملوتعاطیانسانهاوفرهنگهابهشمارمیآید.

از بهخاطروجودکشفنماها-دربخشهایوسیعی نکته 3:روشکشفی

مشهودات-نیازمندسنجههاییبرایتفکیککشفهایصحیحازکشفهایباطل

در لذا میباشد. عقلی محصوالت و عقل سنجهها، این مهمترین از یکی است.
ازعلومعقلیوفلسفینیست.1 نهایتگریزی

آریکشفوشهودتنهادرصورتیمیتواندبهفلسفهراهیابدکهباابزارعقلی

فرآوریودرنهایتبهشکلمحصولیعقلیعرضهشود.ازبابنمونهبهدومثال

ذیلتوجهشود:

از بزرگانی و افاطون همچون کشف صاحب عارفان از برخی اول: مثال

کیدکردهاند.اماهیچیک لعقلیه«و»اربابانواع«تأ
ُ
عرفایاسامیبروجود»ُمث

ازاینعارفانویاافرادیدیگرنمیتواننددرفلسفه،درمقاماثبات»مثلعقلیه«به

که یابد راه فلسفه در لمیتواند
ُ
ُمث درصورتیبحث تنها بلکه کنند. شهودتمسک

انواعکارکردهایعقانیدرآنجریانیابد.ازهمینروشخصیمثلسهروردیکه

لوروششهودیدارد،بهچنددلیلعقلیدراثبات
ُ
پافشاریشدیدیبرحقانیتُمث

است. تمسکجسته مثل

صائنالدینترکهاصفهانی،تمهیدالقواعد،ص403،قال65. .1
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و افاک برحیاتعقانی ومشاهده ازاصحابمکاشفه بسیاری دوم: مثال

باروش کند، فلسفه وارد را آن ابنسینامیخواهد وقتی اما کیدمیکنند. تأ کواکب

عقلیبهاثباتآنمیپردازدوباتمسکبهحرکتدوریافاکوکواکبوداللتآن
برارادهوعلم،نفسمجردفلکیرابهاثباتمیرساند.1

همینرو از گرفت. نخواهد شکل فلسفه درنیاید، تعقل به مکاشفه تا باری،

عرفاازیکسووفیلسوفانازسویدیگرتاشهایگستردهایبرایعرضۀعقانی

دادهاند. انجام بههمگان، قابلعرضه فلسفۀ به آنها تبدیل و یافتههایعرفانی

آن،روش بهجای یا و کنارروشعقلی در تا برآمدند درصدد دیگر عدهای

نقلیرامطرحسازند.بهکارگیریروشنقلیاجتهادیدرحوزۀاخاقوالهیاتکه

منجربهشکلگیری»اخاقنقلیاجتهادی«و»الهیاتنقلیاجتهادی«خواهدشد،

احکام اجتهاد و استنباط در اسامی علمای تعلل است. انکارناپذیر ازضروریات

بهحوزۀ وروایات،صدماتسنگینی آیات متون از اعتقادی و وگزارههایاخاقی

اندیشهوعملمسلمانانواردساختهاستوهرچهسریعتربایدایندوخألبزرگبر

طرفشود،اما:

رجال، استنباط، اصول در تحوالتی بر افزون نقلی الهیات شکلگیری  :
ً
اوال

درایهوهمانندآن،بهاجتهاددرعقلیاتنیزمحتاجاست.امروزهعدهایکهخودرا

پیروان»مکتبتفکیک«نامیدهاندوشباهتهایبسیاریبهاخباریونپیشیندارند،

و آیات متون از درست برداشت به عرفانی و فلسفی تحصیات که باورند این بر

بهسراغ بشری معارف از باذهنیخالی بایست ازهمینرو روایاتضربهمیزند.

آیاتوروایاترفتتامقصودآنهارابهدرستیفهمکرد.درکامتفکیکیاندوادعا

وجوددارد؛اولآنکهنبایدیافتههایغیردینیرابرمتوندینیتحمیلکرد؛زیراسراز

تفسیربهرأیدرخواهدآورد،ودیگراینکهفراگیریعلومبشریکهازراههایمختلفی

خواجهنصیرالدینطوسی،شرحاإلشاراتوالتنبیهات،نمط3فصل28،ج2،ص439ـ441. .1
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ازجملهخردورزیوعقانیتبدستآمدهاست،موجبتحمیلمفاهیماینعلوم

برمتوندینیمیشود.

درنقدوبررسیایننگاه،جوانببسیاریوجوددارد.امابهاجمالبایددانست

ادعایاولایشانموردقبولهمگاناست.لکنادعایدومقابلقبولنیست؛زیرااز

یکسوالفاظوکلمات،برخافعدهایازفاسفهتحلیلزبانکهآنهاراصامت

میدانند،ناطقاندومعنایامعانیویژهایرابهشکلظهوریانّصالقامیکنندوبه

بامعیارداخلیکلمهوکام، همینجهت،معانیتحمیلیومفاهیمغیرتحمیلی

قابلتشخیصاست.ازسویدیگر،فراگیریآندستهازعلومبشریازجمله
ً
کاما

فهمدرست به تنها نه باشند، دینیمشترک باگزارههای درموضوع، که علومعقلی

ضربهنمیزندوموجبتحمیلمعنانمیشود،بلکهبهفهِمدرسِتمتنکمکرسانده،

معنایظاهرییانصآنبهتردرکمیشود.

توضیحمسئلهآناستکهدیندرحوزههایمختلفهمچونطبیعتشناسی،

انسانشناسی،جامعهشناسی،سیاست،تربیت،حقوق،قانونوهستیشناسیسخن

گفتهاست.مابراینباوریمکهگزارههایدینیترجمانواقعیتتکوینیونفساالمری

و تأمات مربوط، ازحوزههای درهریک پیشتر که اینحسابکسانی با است.

تاشهایبشریراموردمطالعهقراردادهونظریههاوساختارهایمختلفرازیرنظر

گذراندهباشند،آنهنگامکهبهسراغگزارههایدینیبیایند،بهتروعمیقتردیدگاهدین

رادرخواهندیافت.اینوضعیتمثلآناستکهفیزیکدانیبرجسته،نظریهویژهای

راارائهمیکندوباهمینالفاظمتعارِفعرفیوبدونبهکارگیریاصطاحات،مدعای

ادراک را او بهتروعمیقترسخنان آیاعموممردم میان این در بازمیگوید؛ را خود

میکنندیاکسانیکهدررشتۀفیزیک،صاحبتخصصومهارتعلمیاند؟!

فهمگزارههایدینیکهدرحوزههایمختلفارائهشدهاستنیزاینچنیناست.

بشری تحقیقات و مختلف دیدگاههای از روانشناسی، و تربیتی علوم در اگرکسی
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آنچنان میکند برخورد مربوط روایات و آیات با که هنگامی باشد، داشته اطاع

ظرایفیراازآنمتوناستخراجمیکندکهازدستعموممردمبسیاردوراست.آیا

برداشتذهندقیقاصولیشیخاعظمانصاریازروایتاستصحابهمانندبرداشت

برخی با را خمینیG امام همچون فقیهی است؟! روایت این از ساده عرب یک

گاهیوذهنسیاسیندارند،مقایسهکنید.امام،درکتاب دیگرازفقهاءکهچنانآ

والیتفقیهمیگوید:اگرمؤلفههایمختلفاسامیهمچونخمس،زکات،امربه

معروف،نهیازمنکر،جهاد،نفیَسبیلکفار،قضاء،حدود،دیاتوقصاصراکنار

همبگذاریم،بیهیچتردیدیازدلآنحکومتووالیتاستفادهمیشود.اماهمین

تعبدیچنیننتیجهای
ً
مؤلفههاراممکناستفقیهدیگریببیندودریکنگاهکاما

رااستفادهنکند.

آیابرداشتیکسیاستمدارازآیاتوروایاتیکهمیگویدبیستدرصدهمه

اموالمردم)درشرائطواحکامخاص(ویژهاماماستواواختیارتامدرهزینهکردن

آنرادارد،همچونبرداشتیکذهنمعمولیازاینمتوناست؟!

فهمودرککسیکه
ً
درمباحثهستیشناسینیزماجراهمینگونهاست.قطعا

درعلومعقلیوعرفانیکوشیدهاستبافهمودرککسیکهاینگونهنیستدر
ً
عمیقا

مواجههباآیاتوروایاتمربوطبههستیشناسییکساننیستوبلکهتفاوتشگرفی

دارد.آیاشخصیتهاییهمچونصدرالمتألهین،میرداماد،ماهادیسبزواری،عامه

طباطباییوامامخمینیLکهباانواعمباحثهستیشناسانهآشنابودندوازمنظرعقلی

ویاعرفانیبهدرجهاجتهادرسیدند،ازروایاتتوحیدصدوقوخطبعظیمتوحیدی

دراینحوزههاتأملینداشتهاند؟!
ً
نهجالباغه،بهتراستفادهمیکنندویاکسانیکهاصا

مرحوماستادسیدجالالدینآشتیانیدرمقدمهاصولالمعارفمیگوید:

و است راجل کامی مسائل در که کهشخصی شد معتقد ...نمیتوان

عمرخودراصرفبحثدرفروعوابوابعباداتومعاماتو...نموده
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معرفت در معارف، در بّحاث و عقاید و اصول در ورزیده شخص با

ربوبیدریکرتبهباشند.اکثراختافاتازاینجابرخاستهاستوجمعی

نخواستهاندبفهمندکهدراصولوعقایدنیزبایدبهدرساستادحاضرشد

وتکلیفدراینباببسیارمشکلتراست.

بزرگوار عالم داشتهاند. توجه امر این به اعام علمای از محققان

مرحومآقایحاجمیرزااحمدکفاییفرزندمرحوممحققخراسانیآقای

برایبندهنقلفرمودندکه)آقایآخوند(همیشه
ً
آخوندماکاظمu کرارا

میفرمودند:کسیکهدرعلممعقولتخصصندارد،ازعهدۀفهماخبار
برنمیآید.1 آلمحمدrدراصولعقاید

توحید کنار در را کتاب این و کنیم معرفی را توحیدصدوق کتاب باید

توحیدصدوقهم گفتن است. کهسراسرخرافات بگذاریم زیمه
ُ
خ ابن

بدونمبانیکامیوفلسفیممکننیست؛چونکهامام،نمیخواهدفتوا

 rبنابراینمعرفیاهلبیت باعقلماسخنبگوید. بدهد؛میخواهد
ازمبانیکامیوفلسفیامکانپذیرنیست.2 جدای

ِذیَن َهداُهُ اهلُل َوُأولِئَك  ِبُعوَن َأْحَسَنُه ُأولِئَك الَّ ِذیَن یْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفیتَّ ْر ِعباِد الَّ >َفَبشِّ
ُهْ ُأوُلوا اأَلْلباِب<3

بحثی میکردم.ضمن مرور را سبحانی آیتالله استاد از گفتاری پیش اندی

میگویند: عسکریu عامه دربارۀ

ازآیاتوروایاتذیل،چهمعنایروشنیدرفهمعلومومعارفازمتوندینی

میشود؟ استفاده

سیدجالالدین مقدمه و تصحیح و تعلیق با کاشانی، فیض مامحسن المعارف، اصول
آشتیانی،انتشاراتدفترتبلیغاتاسامی،چاپدوم،ص11.

نشریه»رهنامهپژوهش«،معاونتپژوهشحوزههایعلمیه،شمارۀ1،پاییز88،ص82.
زمر،17و18.
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