سخن ناشر

از دیربــاز فرهنــگ اســامی در پرتــو هدایتهــای قــرآن کریــم و اهــل بیــتr
مهــد حکمــت و دانشهــای ریش ـهدار بــوده و فرهنــگ مکتــوب جامعــه اســامی
نیــز بازتابدهنــده بخشــی از آنهــا بــوده اســت.
ّ
در عصــر کنونــی بــا وقــوع انقــاب اســامی و پرچــمداری برپایــی مجــدد
ّ
ّ
تمــدن بــزرگ اســامی و تقابــل همهجانبــه بــا تمــدن غــرب ،پرداختــن بــه حکمــت
و دانشهــای حکمــی ضرورتــی روزافــزون یافتــه اســت .انقــاب شــکوهمند
اســامی همانگونــه کــه در آغــاز بــر پایههــای حکمــت و فقــه اســامی و بــر
دوش حکیــم و فقیهــی ژرفاندیــش اســتوار بــوده اســت ،در ادامــه و تــداوم راه نیــز،
خــود را از تکیــه بــر بنیانهــای حکمــی بینیــاز نمیدانــد.
از ایــن رو انتشــارات آل احمـــد rبــر 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 پی ـشرو گامــی مبــارک در
این مســیر اســت.

انتشــارات آل احمـــد rبــر خــود الزم میدانــد از اســتاد گرانقــدر
حجتاالســام والمســلمین علــی امینینــژاد Bکــه بــا نــگارش مقدمــه و تعلیقــه
بــر کتــاب شــریف بدایــة الحکمــه اثــر عالمــه طباطبائــی gزمینــۀ اســتفاده و
بهرهمنــدی هــر چــه بیشــتر دانشپژوهــان حکمــت از ایــن کتــاب را فراهــم
نمودهانــد ،تشــکر نمایــد و نیــز از مؤسســه آموزشــی پژوهشــی نفحــات کــه در
آمادهســازی ایــن اثــر بــرای نشــر زحمــات فراوانــی ّ
متحمــل شــدهاند ،کمــال
تشــکر را داشــته و امیــدوار اســت در آینــده نزدیــک آثــار درخــور دیگــری را در
ّ
عرصــۀ حکمــت اســامی بــه جامعــه علمــی ارائــه نمایــد ،انشــاءالله تعالــی.
علی رسـتمی
مدیر انتشارات آل احمـدr

سخن مؤسسه

یکی از ارکان محوری در نظام آموزشی حوزههای علمیه از دیرباز متون آموزشی فاخر،
ً
معموال نگاشتۀ اساتید ّ
مبرز دانش و بازتابدهندۀ
فنی و موجز بودهاند .این متون
فضای آن دانش در آن عصر و دوران بودهاند .بدین سان تراث علمی و دانشی نسل به
نسل در میان دانشپژوهان در تمدن اسالمی دست به دست منتقل میشد و نسلهای
جدید میراثدار سرمایهای عظیم و پرشکوه در آن دانش میگشتند و خود نیز همچون
پیشینیان همین رسم و سنت نیکو را ادامه میدادند.
این متون به دلیل محور قرار گرفتن در فضای دانشی ،با تالشهای فکری دانشمندان
و دانشپژوهان آن دانش با گذر زمانی اندک ،بسیار پرثمر و پربار میگشتند .نمونهای
از این ثمرات را میتوان در سنت حاشیه و تعلیقهنگاری بر متون آموزشی و درسی به
تماشا نشست .شاید بتوان گفت متنی آموزشی در میراث تمدنی اسالم وجود ندارد که
مشحون از حواشی و تعلیقههای متعدد نباشد.
به طور معمول سنت حاشیه و تعلیقهنویسی عالوه بر باز کردن برخی دشواریها و
نکات متنی ،با افزودههای دانشی و نیز انتقادی همراه بوده است و از این راه ،افزون بر

ترویج و تبیین میراث آن دانش ،نکتهها و زمینههایی برای رشد و تکامل آن دانش نیز
فراهم میشد .بدین سان کاروان دانش مسیر تکاملی خود را طی میکرد و گاه انباشت
نکات و اندیشههای نو به حدی بود که خود سر از مباحث و آثار جدید در آن دانش
در میآورد.
اثر پیشرو که نگاشتۀ بزرگ دانشمند عصر معاصر و یگانه فیلسوف دوران حاضر
ّ
یعنی علمه طباطبایی gاست ،از سالیانی نه چندان دور به عنوان کتاب اول درسی
در دانش فلسفه مطرح بوده است .از زمان نگارش این اثر تاکنون برخی شروح به زبان
فارسی و عربی بر این کتاب نگاشته شدهاند .با این حال جای اثری که عالوه بر طرح
برخی مباحث مقدماتی و زمینهسازی برای ورود به فلسفه ،شامل تعلیقههایی روان و
به زبان فارسی بر متن باشد ،خالی بود .این مهم با تالش چندین سالۀ استاد ارجمند،
ّ
حجتاالسالم والمسلمین علی امینینژاد Bفراهم آمد و اثر حاضر که ثمرۀ تدریس
چندین دوره بدایةالحکمه در حوزه مقدسه قم است ،به قلم ایشان به رشتۀ تحریر درآمد.
معاونت پژوهش مؤسسۀ آموزشی پژوهشی نفحات ضمن قدردانی از استاد
ارجمند و تقدیر از تالش و شکیبایی ایشان در آمادهسازی نهایی اثر ،امیدوار است
این اثر بتواند گامی رو به جلو در فضای ترویج حکمت اسالمی و ارتقاء فهم معارف
ّ
دینی بردارد؛ ان شاء الله.
مهدی صداقت
معاون پژوهش مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

تمهیدات؛
درباره فلسفه اسالمی
ّ ّ
ّ
الله الرحمن الرحیم الحمد ّلله ّ
الله علی ّ
محمد و آله
رب العالمین و صلی
بسم
الطاهرین.
پیش از ورود به «فلسفۀ اسالمی» توجه به چند تمهید الزم است .این تمهیدها
ذهن را برای ورود به مباحث فلسفی و آثار فالسفه مسلمان آمادهتر میسازند و
جهتگیریهای الزم را فراهم مینمایند .این تمهیدها با توجه به جایگاه كتاب
بدایةالحكمة عبارتند از:
 .1چیستی فلسفه
 .2چیستی فلسفۀ اسالمی
 .3چرایی فلسفه و فلسفۀ اسالمی
 .4چگونگی آموزش فلسفۀ اسالمی
 .5و باالخره دربارۀ كتاب بدایةالحكمة

دوازده
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تمهید اول :دربارۀ چیستی فلسفه
در این تمهید دربارۀ واژۀ فلسفه ،وضعیت سیر فلسفه در غرب ،مراد از فلسفه در حوزۀ
اندیشه مسلمین ،روش شهودی و نقلی در فلسفه ،هدف فلسفه و هدف فیلسوف و
نسبت فلسفه با كالم و عرفان بحثهایی مطرح خواهد شد.
واژگان فلسفه
«فلسفه» اشتقاقی از واژۀ «فیلسوف» است و فیلسوف مركب از دو كلمۀ یونانی «فیال»
به معنای دوستدار و «سوف» به معنای دانش و حكمت است و فیلسوف از نظر ریشه
دار دانش و حكمت میباشد.
لغوی به معنای دوست ِ

1

به هر روی در آغاز ،فلسفه مترادف علم =( 2علم حصولی) بود و به همۀ رشتههای

علمی مطابق نمودار ذیل فلسفه میگفتند:
طبیعیات
نظری

ریاضیات
الهیات

فلسفه (علم)

اخالق (اخالق فردی)
عملی

تدبير منزل (اخالق خانوادگی)
ُ
سياست ُمدن (اخالق سياسی ـ اجتماعی)

ً
اولین ّ
تحول در واژۀ «فلسفه» زمانی روی داد كه این واژه منحصرا در الهیات
ٌ
 .1فیلسوف عرب یعقوببناسحاق كندی در «رسالة في حدود األشیاء و رسومها» ،ص ،172چاپ
مهر میگویدّ :أن «فیلسوف» هو مركب من «فیال» و هي ّ
محب و من «سوفا» و هي الحكمة.
 .2علوم اعتباری مثل ادبیات از این اصطالح خارج بودهاند.
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سیزده

بهكار رفت .در این تحول به نوعی خاص ،فلسفه از علم جدا شد و برای جداسازی
این اصطالح از اطالق پیشین فلسفه ،آن را «فلسفه به معنای عام» و این را «فلسفه به
معنای خاص» نام نهادند و به تدریج  -به مناسبتهای مختلف  -نامهایی مثل «ما
َ
بعد الطبیعه»« ،ما قبل الطبیعه»« ،فلسفه اولی»« ،علم أعلی» و «علم كلی» بر فلسفه
به معنای خاص بهكار رفت .امروزه نیز همین معنا از فلسفه به طور غالب ،در فرهنگ
اسالمی به عنوان فلسفه شناخته میشود.
متأخر غرب ،پس از تضعیف نقش عقل و میدانداری حس و
در دورههای
ِ

تجربه ،تحولی دیگر در دو واژۀ علم و فلسفه به وجود آمد و به محصوالت ادراک
حسی «علم» و به فرآوردههای عقلی در حوزه متافیزیک «فلسفه» اطالق شد .و
بدین ترتیب بهكارگیری این اصطالح جدید با ارزشگذاری مثبت برای علوم تجربی و
ارزشگذاری منفی برای علوم عقلی همراه شد.
در اصطالح دیگری از واژۀ فلسفه كه كاربرد گستردهای هماینک یافته است،
تنها بر روش عقلی تأكید شده است ،به این ترتیب كه هرچه با روش عقلی بدست آید
فلسفه است ،خواه موضوع آن ،چنانکه در فلسفه به معنای خاص جریان دارد موجود
و واقعیت باشد و یا هرچیز دیگری .در این اصطالح توجهی به بار ارزشی مثبت یا
منفی نشده است و تنها بر روش عقالنی تأكید دارد.
وضعیت فلسفه در غرب
فلسفه به معنای خاص ،در حوزه فرهنگ غرب سه دوره كلی را پشتسر گذاشته است.
تا پیش از رنسانس یعنی در فلسفه قدیم یونان تا قرون وسطی ،موضوع فلسفه در
غرب همانند آنچه در فلسفۀ اسالمی جریان دارد ،موجود و واقعیت ،هدف ،كشف
واقعیت و ابزار و روش ،كاركردهای عقلی بوده است  1.با آغاز رنسانس و تشكیک در
ً ّ
 .1برخی از گرایشهای شهودی و اشراقی در یونان قدیم ،فعال مد نظر است.
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چهارده

واقعگرایی روش عقلی ،موضوع فلسفه در غرب از وجودشناسی به ادراکشناسی تغییر
یافت و بدینترتیب موضوع فلسفه ،ادراک بشر و هدف آن ،كشف اعتبار و واقعنمایی
ادراكات انسان و ارزش این ادراكات و روش آن توصیفی ،تحلیلی ،روانكاوی ،عقلی
و ...شد .با نفی رئالیسم و تحكیم مبانی نسبیت در معرفت ،واقعیت به معانی الفاظ
منحصر شد و فلسفههای زبان پدیدار گشت و به این ترتیب فلسفه به معنای خاص
در غرب سر از مباحث تحلیل زبان درآورد .بنابراین سیر تحول فلسفه در غرب بدین
ترتیب است:
هستیشناسی (انتولوژی) ← شناختشناسی (اپیستمولوژی) ← معناشناسی
(سمانتیک) و تحلیل زبانی (لینگویستیک)
در هستیشناسی به معنایی كه در ایران باستان و یونان قدیم و قرون وسطی و
فرهنگ مسلمین رواج داشته و دارد ،فلسفه پس از نفی سفسطه و قبول واقعیت و
علم به واقعیت ،آغاز میشود ،به همین ترتیب مباحث معرفتشناسانه جزء فلسفه
به حساب نمیآید ،اما در غرب این دست مباحث ،جزء فلسفه بلكه خود آن است.
فالسفه غربی در آغاز هرگز تصور نمیكردند با جدی كردن مباحث معرفت ،موضوع
فلسفه به طور كلی عوض شود .در ابتدا تنها جهت تحكیم مبانی معرفت و پاسخگویی
به پارهای از پرسشها وارد این دست مباحث شدند ،اما پس از ورود ،دیگر نتوانستند
از آن خارج شوند و به این ترتیب موضوع فلسفه و به تبع آن هدف و نیز ابزار آن تغییر
یافت.
مراد از فلسفه در حوزۀ اندیشۀ مسلمین
در حوزه تفكر مسلمانان ،فلسفه به همان وضع گذشتۀ خود متمركز در وجودشناسی
است و هرچه میگذرد فالسفه معاصر اسالمی بر حقانیت برداشت پیشینیان و تلقی
ایشان از فلسفه ،بیشتر پافشاری كرده ،ادراکشناسی و به طریق اولی مباحث تحلیل

تمهیدات؛ درباره فلسفه اسالمی

پانزده

زبان را جزء فلسفه نمیدانند و تغییر موضوع فلسفه را انحرافی در تفكر فلسفی بشر به
شمار میآورند و همراه با تجدید تمایل در مغربزمین ،واقعگرایی را همانند اسالف
خود ،وجهۀ همت فلسفی خویش قرار دادهاند.
با این حساب هویت فلسفه و شاكلۀ اصلی آن از سه چیز شكل میگیرد:
 .1واقعیت و حقیقت (موجود بما هو موجود) ،موضوع آن است.
 .2شناخت واقعیت ،هدف آن است.
 .3عقالنیت و خردورزی ،ابزار و روش آن است.
هرگاه اندیشهای با استفاده از روش عقلی در پی شناخت حقیقت و واقعیت
هستی باشد ،آن اندیشه ،فلسفه است .لكن باید دانست كه روش عقلی منحصر در
قیاس استداللی و برهانی نیست بلكه نیروی عقل ،كاركردهای مختلفی دارد كه از
همه آنها در فلسفه و اندیشه فلسفی استفاده میشود؛ تحلیل و توصیف و تبیین،
نظامبخشی و ساختاردهی و شهود مستقیم مفاهیم و معانی از جمله كاركردهای قوۀ
عاقله آدمی است 1.به بیان دیگر ،در فلسفه تنها از برهان و استدالل استفاده نمیشود
بلكه به نحو شهودی ،مفاهیم معقول ثانی فلسفی دریافت شده ،حقائق هستی
مورد تحلیل و توصیف و تبیین قرار میگیرند و در نهایت ساختار و نظام ویژهای كه
انسجامبخش كثرات است ،ارائه میشود.
روش شهودی و نقلی در فلسفه
پارهای از كلمات مؤسس مكتب اشراقی ،شیخ شهابالدین سهروردی ،گویای آن
است كه وی روش شهودی محض را نیز در فلسفه معتبر میشمارد 2.او میگوید:
فلسفه رسیدن به واقعیت است و اگر كسانی همچون عارفان اسالمی با ابزار شهود
 .1مراجعه شود به :تأمالتی در فلسفه فلسفه اسالمی ،استاد یزدانپناه ،دفتر اول ،فصل  ،4ص.141
 .2مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،ج ،1ص 74و .503

شانزده
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به واقعیت رسیده باشند ،حكیم و فیلسوفاند و بلكه حكیم و فیلسوف حقیقی هم
ایشاناند .لكن توجه به سه نكته ضروری است:
نكته  :1راه عقل نیز همچون راه شهودی واقعیت را نشان میدهد و فلسفه
برخالف عرفان در طول تاریخ همیشه مبتنی بر روش عقلی بوده است و اگر روش
شهودی محض نیز فلسفه شناخته شود ،تحولی در شاخصههای مختلف فلسفه ایجاد
خواهد شد كه هرگز مورد پذیرش قرار نگرفته است.
نكته  :2روش كشفی عمومیت ندارد ،در حالی كه روش عقلی ،روش همگانی
و جهانی بوده ،بهترین راه تعامل و تعاطی انسانها و فرهنگها به شمار میآید.
نكته  :3روش كشفی به خاطر وجود كشفنماها  -در بخشهای وسیعی از
مشهودات  -نیازمند سنجههایی برای تفكیک كشفهای صحیح از كشفهای باطل
است .یكی از مهمترین این سنجهها ،عقل و محصوالت عقلی میباشد .لذا در
نهایت گریزی از علوم عقلی و فلسفی نیست.
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آری كشف و شهود تنها در صورتی میتواند به فلسفه راه یابد كه با ابزار عقلی
فرآوری و در نهایت به شكل محصولی عقلی عرضه شود .از باب نمونه به دو مثال
ذیل توجه شود:
مثال اول :برخی از عارفان صاحب كشف همچون افالطون و بزرگانی از
ُُ
«مثل عقلیه» و «ارباب انواع» تأكید كردهاند .اما هیچ یک
عرفای اسالمی بر وجود
از این عارفان و یا افرادی دیگر نمیتوانند در فلسفه ،در مقام اثبات «مثل عقلیه» به
ُ
شهود تمسک كنند .بلكه تنها در صورتی بحث ُمثل میتواند در فلسفه راه یابد كه
انواع كاركردهای عقالنی در آن جریان یابد .از همینرو شخصی مثل سهروردی كه
ُ
پافشاری شدیدی بر حقانیت ُمثل و روش شهودی دارد ،به چند دلیل عقلی در اثبات
مثل تمسک جسته است.
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مثال دوم :بسیاری از اصحاب مكاشفه و مشاهده بر حیات عقالنی افالک و
كواكب تأكید میكنند .اما وقتی ابنسینا میخواهد آن را وارد فلسفه كند ،با روش
عقلی به اثبات آن میپردازد و با تمسک به حركت دوری افالک و كواكب و داللت آن
بر اراده و علم ،نفس مجرد فلكی را به اثبات میرساند.
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باری ،تا مكاشفه به تعقل درنیاید ،فلسفه شكل نخواهد گرفت .از همینرو
عرفا از یک سو و فیلسوفان از سوی دیگر تالشهای گستردهای برای عرضۀ عقالنی
یافتههای عرفانی و تبدیل آنها به فلسفۀ قابل عرضه به همگان ،انجام دادهاند.
عدهای دیگر در صدد برآمدند تا در كنار روش عقلی و یا به جای آن ،روش
نقلی را مطرح سازند .بهكارگیری روش نقلی اجتهادی در حوزۀ اخالق و الهیات كه
منجر به شكلگیری «اخالق نقلی اجتهادی» و «الهیات نقلی اجتهادی» خواهد شد،
از ضروریات انكارناپذیر است .تعلل علمای اسالمی در استنباط و اجتهاد احكام
و گزارههای اخالقی و اعتقادی از متون آیات و روایات ،صدمات سنگینی به حوزۀ
اندیشه و عمل مسلمانان وارد ساخته است و هرچه سریعتر باید این دو خأل بزرگ بر
طرف شود ،اما:
ً
اوال :شكلگیری الهیات نقلی افزون بر تحوالتی در اصول استنباط ،رجال،
درایه و همانند آن ،به اجتهاد در عقلیات نیز محتاج است .امروزه عدهای كه خود را
پیروان «مكتب تفكیک» نامیدهاند و شباهتهای بسیاری به اخباریون پیشین دارند،
بر این باورند كه تحصیالت فلسفی و عرفانی به برداشت درست از متون آیات و
روایات ضربه میزند .از همینرو بایست با ذهنی خالی از معارف بشری به سراغ
آیات و روایات رفت تا مقصود آنها را به درستی فهم كرد .در کالم تفكیكیان دو ادعا
وجود دارد؛ اول آنكه نباید یافتههای غیر دینی را بر متون دینی تحمیل کرد؛ زیرا سر از
تفسیر به رأی در خواهد آورد ،و دیگر اینكه فراگیری علوم بشری كه از راههای مختلفی
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از جمله خردورزی و عقالنیت بدست آمده است ،موجب تحمیل مفاهیم این علوم
بر متون دینی میشود.
در نقد و بررسی این نگاه ،جوانب بسیاری وجود دارد .اما به اجمال باید دانست
ادعای اول ایشان مورد قبول همگان است .لکن ادعای دوم قابل قبول نیست؛ زیرا از
یک سو الفاظ و كلمات ،بر خالف عدهای از فالسفه تحلیل زبان كه آنها را صامت
میدانند ،ناطقاند و معنا یا معانی ویژهای را به شكل ظهور یا ّ
نص القا میكنند و به
همین جهت ،معانی تحمیلی و مفاهیم غیر تحمیلی با معیار داخلی كلمه و كالم،
ً
كامال قابل تشخیص است .از سوی دیگر ،فراگیری آن دسته از علوم بشری از جمله
علوم عقلی كه در موضوع ،با گزارههای دینی مشترک باشند ،نه تنها به فهم درست
درست متن كمک رسانده،
فهم
ِ
ضربه نمیزند و موجب تحمیل معنا نمیشود ،بلكه به ِ
معنای ظاهری یا نص آن بهتر درک میشود.

توضیح مسئله آن است كه دین در حوزههای مختلف همچون طبیعتشناسی،
انسانشناسی ،جامعهشناسی ،سیاست ،تربیت ،حقوق ،قانون و هستیشناسی سخن
گفته است .ما بر این باوریم كه گزارههای دینی ترجمان واقعیت تكوینی و نفساالمری
است .با این حساب كسانی كه پیشتر در هر یک از حوزههای مربوط ،تأمالت و
تالشهای بشری را مورد مطالعه قرار داده و نظریهها و ساختارهای مختلف را زیر نظر
گذرانده باشند ،آن هنگام كه به سراغ گزارههای دینی بیایند ،بهتر و عمیقتر دیدگاه دین
را درخواهند یافت .این وضعیت مثل آن است كه فیزیکدانی برجسته ،نظریه ویژهای
متعارف عرفی و بدون بهكارگیری اصطالحات ،مدعای
را ارائه میكند و با همین الفاظ
ِ

خود را بازمیگوید؛ در این میان آیا عموم مردم بهتر و عمیقتر سخنان او را ادراک
میكنند یا كسانی كه در رشتۀ فیزیک ،صاحب تخصص و مهارت علمیاند؟!
فهم گزارههای دینی كه در حوزههای مختلف ارائه شده است نیز اینچنین است.
اگر كسی در علوم تربیتی و روانشناسی ،از دیدگاههای مختلف و تحقیقات بشری
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اطالع داشته باشد ،هنگامی كه با آیات و روایات مربوط برخورد میكند آنچنان
ظرایفی را از آن متون استخراج میكند كه از دست عموم مردم بسیار دور است .آیا
برداشت ذهن دقیق اصولی شیخ اعظم انصاری از روایت استصحاب همانند برداشت
یک عرب ساده از این روایت است؟! فقیهی همچون امام خمینی Gرا با برخی
دیگر از فقهاء كه چنان آگاهی و ذهن سیاسی ندارند ،مقایسه كنید .امام ،در كتاب
والیت فقیه میگوید :اگر مؤلفههای مختلف اسالمی همچون خمس ،زكات ،امر به
معروف ،نهی از منكر ،جهاد ،نفی َسبیل كفار ،قضاء ،حدود ،دیات و قصاص را كنار
هم بگذاریم ،بیهیچ تردیدی از دل آن حكومت و والیت استفاده میشود .اما همین
ً
مؤلفهها را ممكن است فقیه دیگری ببیند و در یک نگاه كامال تعبدی چنین نتیجهای
را استفاده نكند.
آیا برداشت یک سیاستمدار از آیات و روایاتی كه میگوید بیست درصد همه
اموال مردم (در شرائط و احكام خاص) ویژه امام است و او اختیار تام در هزینه كردن
آن را دارد ،همچون برداشت یک ذهن معمولی از این متون است؟!
ً
در مباحث هستیشناسی نیز ماجرا همینگونه است .قطعا فهم و درک كسی كه
ً
عمیقا در علوم عقلی و عرفانی كوشیده است با فهم و درک كسی كه اینگونه نیست در
مواجهه با آیات و روایات مربوط به هستیشناسی یكسان نیست و بلکه تفاوت شگرفی
دارد .آیا شخصیتهایی همچون صدرالمتألهین ،میرداماد ،مالهادی سبزواری ،عالمه
طباطبایی و امام خمینی Lكه با انواع مباحث هستیشناسانه آشنا بودند و از منظر عقلی
و یا عرفانی به درجه اجتهاد رسیدند ،از روایات توحید صدوق و خطب عظیم توحیدی
ً
نهج البالغه ،بهتر استفاده میكنند و یا كسانی كه اصال در این حوزهها تأملی نداشتهاند؟!
مرحوم استاد سیدجاللالدین آشتیانی در مقدمه اصول المعارف میگوید:
...نمیتوان معتقد شد كه شخصی كه در مسائل كالمی راجل است و
عمر خود را صرف بحث در فروع و ابواب عبادات و معامالت و ...نموده
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با شخص ورزیده در اصول و عقاید و ّ
بحاث در معارف ،در معرفت
ربوبی در یک رتبه باشند .اكثر اختالفات از اینجا برخاسته است و جمعی
نخواستهاند بفهمند كه در اصول و عقاید نیز باید به درس استاد حاضر شد
و تكلیف در این باب بسیار مشكلتر است.
محققان از علمای اعالم به این امر توجه داشتهاند .عالم بزرگوار
مرحوم آقای حاج میرزا احمد كفایی فرزند مرحوم محقق خراسانی آقای
ً
آخوند مالكاظم uكرارا برای بنده نقل فرمودند كه (آقای آخوند) همیشه
میفرمودند :كسی كه در علم معقول تخصص ندارد ،از عهدۀ فهم اخبار
آ لمحمد rدر اصول عقاید برنمیآید.
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اندی پیش گفتاری از استاد آیتالله سبحانی را مرور میكردم .ضمن بحثی
دربارۀ عالمه عسکری uمیگویند:
باید كتاب توحید صدوق را معرفی كنیم و این كتاب را در كنار توحید
ُ
ابن خزیمه بگذاریم كه سراسر خرافات است .گفتن توحید صدوق هم
بدون مبانی كالمی و فلسفی ممكن نیست؛ چون كه امام ،نمیخواهد فتوا
بدهد؛ میخواهد با عقل ما سخن بگوید .بنابراین معرفی اهلبیتr
جدای از مبانی كالمی و فلسفی امكانپذیر نیست.
از آیات و روایات ذیل ،چه معنای روشنی در فهم علوم و معارف از متون دینی
2

استفاده میشود؟
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