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 #جلسه_اول

 الله الرحمن الرحیم بسم

 مقدمه
ل روز فرض کنیم در یک جایی بنشینیم و با هر یک از دوستان که عالقمند بود، راجع به آن چیزهایی که در طو

ای که [ تجربهبهتر منعقد شود. ]طبق هابحثوجو کنیم تا یک مقدار این پرس هاآنگذشت، بحث و گفتگو کنیم؛ راجع به 
 وانشگاه صنعت شریف داشتم و جاهای دیگر که من رفتم من با برخی همکاران و دوستان دیگر شما، دانشجویان، د

بحث پیش برود من  هامراقبتای که با هم خواهیم داشت با این یی را در همین راستا ارائه کردم، اگر در این دورههابحث
ی از یقاحساسم این است که یک وزن بسیار خوبی از فلسفه اسالمی و یک برداشت تقریبًا روشن و شفاف و تقریبًا عم

ی دیگر قرار هابحثها را مبانی کارهای خودشان در یناتوانند یممباحث فلسفه اسالمی برای دوستان پیش خواهد آمد و 
 خواستم عرض کنم. یمبدهند. این مقدمه اول که 

که ف شده دیگر متعارن کمی متفاوت بود، ولی اآل هابحث گذشتهدر  مقدمه دوم این است که دوستان اطالع دارند
یکی فلسفه آن  و دهد. یکی تاریخ آن علم استیمسامان  دو علم مباحث پیرامونی آن دانش را پیش از ورود به هر دانشی،

خواهیم یمد فلسفه اسالمی که ما مثاًل در خصوص خو ؛نداهن به این سمت و سو رفتاآل هادانشبینید در همه یمعلم است. 
خواهم دوستان توجه داشته یمفقط ؛ ورود کنمخواهم در این حوزه ینممن  قرار بدهیم. مورد توجهباید  ورود کنیم این دو را

یعنی  ؛مباحث پیش از ورود به فلسفه اسالمی وجود دارد. یکی بحث تاریخ فلسفه اسالمی است باشند که چنین حجمی از
مطرح کنیم ولی به لحاظ  ترمفصلها را یناسالمی. من دوست دارم ای و در بحث ما تاریخ فلسفه اتاریخ علم در هر رشته

 ی اصلی خودمان برسیم.هابحثخواهیم زودتر به یمفضایی که ما در آن هستیم 

 هاهای مطالعه تاریخ دانشروش
دان آن خیلی مرسوم بوده تاریخ دانشمن که در میان ماهر دانشی به سه شکل ممکن است. یکی  درپرداخت تاریخی 

ولی این سطح اول پرداخت تاریخی به  ؛اریمها در فضاهای خودمان زیاد دینگاراز این جور تاریخدانش و علم است. ما 
 یک دانش است.

. سطح دوم پرداخت تاریخی به یک دانش مثل همان فلسفه اسالمی که محل بحث ما است تاریخ خود علم است
این علم مثل یک پدیده  ؛شودیمیخ آن علم بیان ی مربوط به یک دانش در قالب تارهاآموزشدر فضاهای غربی بسیاری از 

ن در چند مرحله طی کرده، تطوراتش چیست، ادوارش چیست و اآل ،ور شکل گرفتهطمسائلش چ ،از کجا تکون پیدا کرده
های بسیار قشنگ و زیبایی یفضاسازیعنی اصاًل یک  ؛بررسی تاریخی یک علم بسیار مفید استگونه اینکجا قرار دارد. 

اما متأسفانه مباحث بودند،  دستاین  ای ازبا اینکه بزرگان ما گنجینهشود. در فضاهای ما یمانسان وارد عمق مباحث  دارد،
ذخایر عظیمی  ]خواهید دید که[ یکی از بزرگان فلسفه اسالمی بنشینید اگر نزدکردند. شما ینمها را علم حساب ینااصاًل 
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هنوز ولی به تدریج این فضاها جدی شده است. ما  .شودینمها علم تلقی ینا اه او[اما ]در نگدارد،  هاگزاره دستاز این 
خدمتتان عرض  ]در این زمینه[ کتاب ان شاء الله تعدادییک کتاب جدی در تاریخ فلسفه اسالمی با این نگرش نداریم. من 

تاریخ فلسفه  مثالً هایی داریم[. کتاب]چنین بین پرداخت اول و پرداخت دوم هستند. ولی در فضاهای غربی که  کنمیم
را  هابخشیعنی آدم بعد از اینکه این  است. جلو رفتهبه چه شکل عمل کرده و چطور  ، ببینیدلستن را نگاه کنیدپکاغرب 

یعنی طرح مباحث در تطورات تاریخی  ؛صرفًا یک نگاه تاریخی نیست .کندیمخواند احساس یک نوع تسلط بر مسائل هم 
 تاریخی به یک علم است. پرداختن نوع دوم ایاست. 

شود ده مینیز دی دیگردر جاهای و البته که شهید مطهری به آن توجه کرده هم وجود دارد نگاه سومی پرداخت و یک 
مندی نشان تاریخ مسائل فلسفه خیلی عالقو ی مباحث فلسفه هابحثایشان در  ]و عبارت است از تاریخ مسائل یک علم[.

اساتید  زابسیاری  تا به این مرحله رسیده است.ی دیگر چه تحوالتی را طی کرده هابحثیک مسئله جدای از  داد. یعنی
به خود  یک وقت]به دو روش ممکن است عمل کنند:[ کنند یمی مختلف وقتی یک موضوعی را مطرح هارشتهبزرگ در 
کنند، یش را بیان میهاچالش دهند،ارائه مین را ی آهااستدالل ،دنکنیممسئله را طرح  پردازند. مثالً یمموضوع 

ی آن را کند تحوالت تاریخیمای که مطرح استاد مسئلهنه، یک وقت  . امارسندیمبه یک نتیجه  و گویندیش را میهاجواب
 که کردندیمور بحث طبودند این عزیزانی .ی فقه و اصولیمان هم داشتیمهابحثاساتید در  دستکند. ما از این یم بیانهم 

 ،خواست بحث خمس را مطرح کندیمهنگامی که ایشان  ،بسیار اثرگذار است. مثاًل ما در خدمت یکی از بزرگان فقه بودیم
. یک فضاسازی جو کرده بوداهل بیت علیهم السالم ـ را جستروایات  تاگرفته ادیان ابراهیمی ـ از  های تاریخی آنیشهر

خواهد بکند. این هم یمتواند بفهمد این روایات ناظر به چیست و چکار یمخیلی راحت شود که انسان یمبسیار زیبایی 
قمندی مثاًل درخصوص فلسفه اسالمی، شهید مطهری در آثار فلسفی خود خیلی اظهار عال .فضای سوم از پرداخت تاریخی

کند، یمرا مطرح  هین در اسفار هر بحثیصدرالمتأل نیز هست. د. در آثار پیشینیان مارببپیش  گونهرا این هابحثکرده که 
یعنی ـ  خواهدیماقعًا وکه انسان  اما آن طور .بیان تاریخ آن مسئله است نحوهگوید یک یمطبیعتًا وقتی نظرات مختلف را 

و پیدا شده  چطور هاچالشدرباره اینکه  ـ ]بیان نشده است[؛ پیگیری بشود ای کامالً به نحو تاریخی یک مسئلهکه این
بینید یمکنید یمبرخورد در فلسفه با بحث وجود ذهنی شما وقتی ]بحث نکرده است[. مثاًل  تولید شده چگونه هاجواب

 ده است[.]به آن داده ش ی مختلفهاجوابمطرح شده و بعد ]پیرامون آن[ چندین چالش پدید آمده ، مسئله وجود ذهنی 
، هداده شد هاوابج، چرا این هاین چالش به وجود آمد چه زمانیشود یماگر شما همین را به نحو تاریخی پی بگیرید معلوم 

 شود. یماز خلط بسیاری از مباحث جلوگیری همچنین  .ناظر به چه چالشی هستدقیقًا  هاجواباین و 

 منابع بحث تاریخ فلسفه اسالمی
و خیلی جاافتاده است که  «حنا الفاخوری»نوشته  «جهان اسالمی تاریخ فلسفه در. »1منابع این بحث عبارتند از 

تاریخ . »3؛ «هانری کوربن»نوشته  «تاریخ فلسفه اسالمی» .2 ؛شودیماز آن استفاده  هادانشگاههم در  هاحوزههم در 
وش این سه کتاب تا حدودی مابین تاریخ است. ر چند تن از اساتید منتشر کرده به قلمالمصطفی  ةکه جامع «فلسفه اسالمی

تاریخ فالسفه است یعنی  که« آقای حسینی کوهساری»نوشته « تاریخ فلسفه اسالمی. »4فالسفه و تاریخ فلسفه است. 
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 خیلی بهتر شدهمنتشر کرده و سسه امام خمینی ؤمکه جدیدًا « تاریخ فلسفه اسالمی. »5 .است علمتاریخ دانشمندان این 
 قرار داده بررسیی امروزین مورد هاتوقعبا  ،های فلسفه اسالمی را ذیل چندین مقالهیتشخصین تربرجستهیعنی  است؛
 ،یک مقدار وارد بحث تاریخ مسائل فلسفه هم شدههم منتشر شده باشد. این کتاب ن جلد سوم آن کنم اآلیمفکر  است.

 نیستند. هابحثی کاملی در این هاکتابها هیچ کدام یناولی 

 فلسفه های مضاف و فلسفه فلسفه اسالمی
ی از سطح باال و کالن به یک هانگاهد. یعنی نکنیمبازی  هادانشن نقش بسیار کلیدی در ی مضاف اآلهافلسفه

دانش و آن است موضوع یک چیزی  ،گیرد. چون در خود دانشیمیعنی خود دانش محور یک سری از مطالعات قرار  ،دانش
مطرح  هاپرسشانواع  و در آن ستاخود آن دانش موضوع گفتگو  ،به آن دانش در فلسفه مضاف   . امادازدپریمبه آن موضوع 

1می هم به چنین چیزی نیاز داریم.شود. ما در فلسفه اسالیم  

تحوالت » و« فلسفه چیست»، بحث در فلسفه فلسفه اسالمی مطرح کردتوان اجمااًل میمسائلی که ترین از مهم
دچار تطور واژگان فلسفه غفلت بکند اگر انسان از ها خیلی نقش دارد. یعنی ینا است؛« فلسفه تا به امروزاصطالحات 

 مرحلهن واژه فلسفه چند دوره یونان تا اآلاز مثاًل که توجه داشته باشیم باید اشتباهات بسیار فاحش دچار خواهد شد. ما 
مان مراد ،گوییم فلسفهمیوقتی ما مستقر است و  هروی چبر ن ده و اآلمعنای مختلف پیدا کربار و چند داشته تحول و تطور 

فلسفه اولی و آنچه مصطلح مد نظر ما است چیست، موضوع ؛ ستچیمرادشان  ،گویند فلسفهدر دنیا می وقتیست و چی
                                                             

بع تی ما هم به هادانشگاه. در فضاهای حوزوی ما یک ویژگی بسیار جدی وجود دارد که در فضاهای غرب خیلی ضعیف شده و در 1
ی را[ از شود، فقه و اصول ]و هر درس دیگرفضاهای غربی جدی است، البته نه به آن مقدار که در غرب است. فرض کنید شخصی که طلبه می

ائل فلسفی گذشته گوید ]عصر[ این مسیکند. چنین شخصی در فلسفه نمهای اجتهادی را از طی میفرایندکند به خواندن و تمام یمابتدا شروع 
ن است. زایی است و آسیب آن هم کند بودن آو من از اینجا شروع می کنم. این حرف اصاًل در حوزه مطرح نیست. این مطلب مهم و آسیب

یک  ا باید بهگردد[؛ البته این یک مبنای اساسی هم دارد. اما معلت اینکه تحوالت در حوزه خیلی کند است از یک جهت ]به این مطلب برمی
ت محض[ در ام که ما باید بخشی از متعلمین فلسفه را ]مأمور فعالیروشی برسیم ]تا این مشکل حل شود[. خود بنده به این نتیجه رسیده

 شان قرار گیرد[ و سپسی فلسفی ]شامل[ مبانی فلسفه ]در اختیارهابستهها برنگردند و از اول شروع کنند؛ یعنی یک امتدادهای فلسفه کنیم. این
گویم این آسیب دارد؛ یعنی گونه بوده است و بنده میاز قدیم این هاحوزهی متعدد امتداد بدهند. ولی روش آموزشی در هادانشها فلسفه را در آن

کند و یمکنند. این روش از ابتدا شروع یزش میرخاطر فضای طوالنی و موسع، تعداد بسیار زیادی خوانند بهیممثاًل از هر صد نفری که فلسفه 
بحث[ شده ]گونه نیست و معتقدند تا اینجا دهد. اما در غرب اینیمدهد در این فضا رخ بینید مثاًل اگر قرار باشد تحوالت شگرفی رخ بیملذا 

ها شروع یشهراز گردند و یمای براندیشمندان در غرب اینگونه نیستند و عده همهبرم[. البته و تمام شد ]و من بحث را از اینجا به بعد پیش می
فضای اندیشه غربی بسط پیدا کند و دوباره یک مطالعه از بنیاد  ین ]روش[ دراها را بسط بدهیم و یناگونه افراد نیاز داریم. اگر کنند. ما به اینیم

الت شگرفی را پدید خواهد آورد[، ها که از یک نبوغ باالیی برخوردار هستند این کار را بکنند ]تحویبرخداشته باشند، یا دست کم  هاسرشاخهتا 
کنند. ]مبنایشان این است که مباحث قبلی[ گذشته و تمام شده است و ینمی بسیار فرهیخته در غرب هم این کار را هاذهناما حتی بسیاری از 

  بریم.کنیم و جلو میما از این به بعد را فضاسازی می



6 

 ،مختلف فلسفه معانیبا در نظر گرفتن مثاًل ی فلسفه فلسفه است ]و اثر آن این است که[ هابحثها ینا. فلسفه چیست
 موضوع فلسفه هم متفاوت خواهد شد.

ی هابحثگیرد روش کار در آن دانش است. در یمی مضاف صورت هافلسفهی مهمی که در هابحثاز  مثاًل یکی
از آیات  ؟روش نقلی است ؟روش کشفی است ؟روش عقلی است ؟روش تجربی است فلسفه اسالمی روش کار چیست؟

حق  ؟حق دارند استفاده بکنند ؟توانند استفاده بکنندیم ؟شودیمور استفاده طچ ؟شودینم ؟دشویمو روایات استفاده 
ا یاست.  یهممی خیلی اساسی و هابحثها ینا ؟ی مختلف با یکدیگر چیستهاروشتعامل این  ؟ندارند استفاده بکنند

ین حرف اآیا  ؟معنای اسالمیت چیست ؟اصاًل اسالمیت فلسفه اسالمی معنا دارد یا ندارد ؛مثاًل چیستی فلسفه اسالمی
 ی فراوانی در این حوزه مطرح است.هابحث است؟ درست

 نسبت فلسفه با دیگر حوزه ها
نسبت فلسفه با دین از حیث روش  وجود دارد. یی فراوانهابحث وی مختلف هانگاه نسبت فلسفه با دین چیست؟

چند نظر در بحث تعامل فلسفه با  ؟ی فلسفه با دین چیستهاتعامل ؟نسبت فلسفه با دین از حیث محتوا چیست ؟تچیس
چون  ؟چیست یشه این روایاتر، نهی کرده شود روایاتی وجود دارد که ما را از ورود به فلسفهیممثاًل گفته  ؟دین وجود دارد
2.و پیگیری کردیم داشتیم مفصل وارد شدیمرا  هابحثما دغدغه این   

چه مقدار انسان  مثاًل نسبت فلسفه با منطق چیست؟ ی نزدیک به خودش چیست؟هادانشنسبت فلسفه با یک سری 
گفتند کسانی که فلسفه یم گذشتهدر  مثالً  .مهمی استبسیار ی هابحثها ینا باید منطق بداند تا وارد فلسفه بشود؟

یا ؟همگانی است  ؟ آیا یک پیشنهادگذاردیم چه مقدار تأثیر ؟واقعًا ضروری استاین آیا  ؛خوانند اول ریاضیات بخوانندیم
 .قابل توجه است هابحثهمه این  ؟کردندیمها این پیشنهاد را یبعضبرای 

این حرف  .شود فلسفه اسالمی چیزی جز کالم نیستیمبسیاری از اوقات گفته  ؟کالم چیست نسبت فلسفه با
ای آن معرفی دانش کالم معرفی شود، فلسفه معرفی شود، رویکرده ،ریزی شوداگر مقدمات بحث پی. تکاماًل غلط اس

ها یضبعچرا  و چرا این شبهه به وجود آمدکه  کاماًل روشن خواهد شدو  است لوم خواهد شد این حرف نادرستشود، مع
  .جدی است هابحث ینان اآلالبته وجود دارد و  های فراوانیفکر کردند فلسفه اسالمی چیزی جز کالم نیست. اینجا بحث

من تعجب . ها را کنار بگذاردینهزمگذارد و باید این پیشیمهای انسان در فلسفه اثر ینهزمگویند پیشمی یبعض
 اییک مقدمه کنم مهم است دریمچون فکر  .های دینی وجود داردینهزمهمه فشار روی پیشاین ور طچاز اینکه کنم یم

3.م کرداین را یک کم باز خواه  ؟کندیمموضوعشان چه فرقی  یشان چیست؟هاتعامل ؟نسبت فلسفه با کالم چیست 
                                                             

 جمله حذف شود.. آدرس مباحث استاد. اگر آدرس موجود نیست کل 2
 . آدرس. اگر موجود نبود کل جمله حذف شود.3
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ی مهمی است که در فلسفه فلسفه اسالمی یا فلسفه فلسفه باید مطرح هابحثها ینا هایی با هم دارند؟چه تفاوتمسائلشان 
  .شود

 ای دارد؛دهی بسیار گسترهاشاخهکه یک مجموعه بسیار سترگی در اندیشه اسالمی داریم به نام عرفان اسالمی ما 
ای است. نسبت عرفان نظری، عرفان عملی، عرفان در حوزه ادبیات، عرفان در حوزه اجتماع، یک بحث موسع و گسترده

 ؟ی قرار دارندن در چه وضعیتاآل ؟نداهیی با هم پیدا کردهانسبتدر طول تاریخ چه این دو دانش  فلسفه با عرفان چیست؟
عرفان  هفلسفه ب ایمشدههای متأخر نزدیک خیلی مهم است. هر چه به زمان ؟نداهدیگر داشتیککنون با  چه دادوستدهایی تا

هستند. گ ما همان عرفای ما بعد از صدرالمتألهین تمام فالسفه بزرای که گونهبه .نداههم آشناتر شد با دو یناو تر شده یکنزد
 ؟ خیلی مهم است.شد گونهچه اتفاقی افتاد که این

 کارکردهای فلسفه
العلوم مأ فلسفهگفتند یماز قدیم  ؟نسبت فلسفه با همه علوم چیست توان گفتمیتر کنیم اگر این بحث را گسترده 

سفه چه اساسًا فل .بحث کارکردهای فلسفه بسیار اهمیت دارد .دیگر نگاه فلسفی استی هادانشیعنی ریشه همه  ؛است
ی فلسفه فلسفه یا فلسفه هابحث وجز «؟کارکردهای فلسفه چیست» یعنیخود این بحث  .تواند داشته باشدیمکارکردهایی 

 .کندیمپردازی تأمین ها را در فلسفهزهیانگسازد و نوع یمها را یتذهنها یناچون  ؛ها مهم استینا .فلسفه اسالمی است
های یبررسلحاظ  زاچه  ؟آیا واقعًا این حرف درست است .دانندیمانتزاعی بیخود  فلسفه را یک سری اموربسیاری از افراد 
  ؟های محتوایی آیا درست استیبررسلحاظ تاریخی، چه از 

فیزیک  تقابل داردبا فلسفه تقارب و نیاز مشود یمس یی که احساهادانشیکی از  ؟نسبت فلسفه با بقیه علوم چیست
 به فیزیک رسد کهیمبه یک جاهایی نیز سفه فلکند. ]متقاباًل[ یمبرخورد به فلسفه رسد که یمبه جاهایی دائمًا است. فیزیک 

ی هارشتهبه ن اآل و گفتندیمدر گذشته به آن طبیعیات آنچه که  ها مهم است. حتی نسبت فلسفه بایناکند. خب یمبرخورد 
بسیار زیبا بین فلسفه و مل تعافیلسوف ما داشتند یک  هایی که بزرگان  یتلقدر  تبدیل شده چیست؟ بسیار متکثر و فراوان

 است. طبیعیات وجود داشت. این نسبت به هم خورده و به هم خوردن این نسبت مشکالت فراوانی پدید آورده 

سینا را طبیعیات ابن]مباحث[ مثاًل  در فهرست کار هست. هاگزارهیک سری  اشههمها ینازنم یمشما مثاًل مثال 
نمط اول و  .ن محل بحث و گفتگوی فلسفی است، همین اآلببینید «اشارات و تنبیهات»ی خوب ایشان هاکتابیکی از در 

کسانی که  دارم همه راجع طبیعیات است. من دوستـ ده بخش از یعنی طبق کتاب بخش اول و بخش دوم  ـ نمط دوم
خوانند ب]واحد  2کم مثاًل به اندازه دستطور مختصر، بهخوانند، طبیعیات قدیم را یمعلوم تجربی ]یعنی[ طبیعیات جدید 

ممکن است  است.خیلی زیبا است؛ ور بوده طوآمد بین روش عقلی و تجربی چبزرگان فلسفه در رفتنوع تلقی و[ ببینند 
یعنی تعامل بین روش عقلی  است؛به این فضاها در حال رسیدن  کمکمن دنیا ولی اآلباشید، یک جاهایی نقدی هم داشته 

به نحو طبیعی این ارتباط  وجود داشتآن طبیعیاتی که در میان فالسفه ما در ی مهمی است. هابحثها ینا .و روش تجربی
رسد. لذا من یمی زیبایی هانکتهین رفتار طبیعی بین روش عقلی و روش تجربی بپردازد به برقرار بود. اگر انسان به تحلیل ا
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ها ینافهمیم می کم مادست ،نه ؛گویم نگویید طبیعیات قدیم است و دیگر هیچبه دوستان طلبه میو خیلی دوست دارم 
 اندند. خود این بسیار اساسی و مهم است. رسیمکردند و به نتیجه یموجور ور مباحث عقلی را با مباحث تجربی جفتطچ

ه و چرایی چرایی فلسف ،کارکردهای فلسفه اسالمیمطرح بشود در فلسفه فلسفه اسالمی باید یی که هابحثاز جمله 
شود تلقی کرد یمنقطه امیدی که $  توجه کرد.فلسفه اسالمی به ویژه بهو به فلسفه ]اینکه[ چرا باید  است؛ فلسفه اسالمی

پایگاه و تواند پایگاه تمدن یمو فضاها شکل گرفته  گونهبشر امروز وجود دارد همین پایگاه عقالنیتی است که در این برای
 .حیات بشری و مالئم با فضای فطرت باشد

4دنیای غربمیان فرهیختگان یکی از دردهای بسیار شدیدی که در  وجود دارد احساس تنافی بین دین و دل و عقل  
عقل غیر از و عقل  کنند دین غیر ازیماحساس و همواره  نشده استاین سه میان گاه احساس هماهنگی یچیعنی ه ؛است

عبارت است از روشی که ادیان دارند و بحث هم عقل همان راه فلسفه است و دین  ،دل همان راه عرفان است ؛گویدیمدل 
کند و عمر یمکه در بسیاری از فضاها زندگی  شخصیدهد. یعنی یمرنج ]انسان را[  واقعاً  . این ]اندیشه[وحی و... 

انتخاب  بگذارد، یا عرفان راکنار را  و عقل و دلیا دین را انتخاب کند  ؛کند باید یکی را انتخاب کندیمگذراند احساس یم
ـ فلسفه اسالمی  تدریجبه اهمیتی که اما ]و یا عقل را برگزیند و دین و دل را کنار بگذارد[. بگذاردکنار را  و دین و عقلکند 

چرا بسیاری از بزرگان معارف ما به فضای فلسفه  ]در همین نکته نهفته است[. پیدا کردـ بعد از صدرالمتألهین  خصوصاً 
کنید دین یمکشید احساس یمشما وقتی در فضای صدر المتألهین نفس  ؟دهندیماسالمی خصوصًا با تلقی صدرایی تن 

یعنی احساس تنافی  ؛بحث این نیست ،نه ؛نداهعین هم شدو د کپی یگویینمروند. یمرفان هماهنگ پیش و فلسفه و ع
رسد. عرفان اگر یمعرفان  وداند که راه عقل اگر خوب پیش برود به دین یم ،کندینماین رنج انسان را گرفتار  .کنیدینم

5دینپژوهی و فهم رسد. دینیمعقل  ود به دین ودرست پیش بر و کشف و شهود و با راه دل و عرفان  اگر درست پیش برود 
های بسیار شگرف و شدید در یماناگیری علت شکل ]اساسًا[ .این خیلی زیبا است .استهماهنگ راه عقل و استدالل 

کسی ی اگر برادانید میاست. این سه فضا میان کشند همین احساس هماهنگی یممیان کسانی که در فلسفه اسالمی نفس 
همراه های تحقیقی کشف واقع است ـ ـ که راهکشف و شهود و که عقل روشن بشود که متدین به یک دین است این فضا 

چه ، دنشومیتر خاضع و خاضعند نکیمبیند دین در یک ساحتی قرار دارد که وقتی عقل و شهود به آن نگاه بو دین هستند 
 امادین دارم و من متدین هستم  دست که بگویاغیر از فضایی این  ؟رفتشکل خواهد گ اودرونی برای  وفضای نفسانی 

انسان در درون خویش چون  ؛دهدیمیک شکاف عظیمی در شخصیت انسان رخ  . ]در این فضا[عقل همراهم نیست
6د.ای دارپیوستههمشخصیت به  

                                                             

 ]بلکه[ هر چه در آن فضا هست مقصود است.غرب فیزیکی نیست، . منظورما از غرب در اینجا 4
 .فهمی استدینفهمی تفاوت دارد و آنچه ما در فلسفه با آن مرتبط هستیم . باید توجه داشت که دین با دین5
به آن و باید  وجود دارد هابحثشویم. این ینم آنما به نحو مفصل وارد که فلسفه فلسفه اسالمی است  وسفه فلسفه ی فلهابحثها ینا. 6

 .توجه داشت
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 فلسفه اسالمی فلسفهمنابع بحث 
توان به آن مراجعه کرد. مدت و بلندمدت داشتیم که برای این بحث میکوتاهما پیش از این سه ـ چهار دور جلسات 

7مثاًل هشت جلسه اول دور قبلی تدریس بدایة الحکمة و در آن نسبت فلسفه با دین و  را به این بحث اختصاص دادیم 
 .کارکردهای فلسفه را روشن کردیم

8.مباحث فلسفه فلسفه بودبه راجعجلسه  17 ]و نه مقدمه  ـ یعنی قبل از شروع اسفارجلسه مقدمه اسفار  42در  
9تاریخ فلسفه اسالمی است. درباره اشعمدهبخش  گفته شد، امافلسفه فلسفه  بهراجعمقداری ـ  خود اسفار[  

 هاکتاب
حضرت  «عقل در هندسه معرفت دینیمنزلت »کتاب نیز وجود دارد؛  ییهاکتابدر حوزه مباحث فلسفه فلسفه 

الله جوادی سبک خاصی سبک نگارش حضرت آیت .در این زمینه است و عمیق یک کتاب خوبآملی  الله جوادیآیت
حتی کسانی که با این کتاب دیدم من  .چند الیه است]یعنی[ یک نگاه چندان به عمق آن توجه نکنید، با ممکن است  .است

الله جوادی در این کتاب یک باب جدید در حضرت آیت جناب در واقع از این بحث غفلت دارند.هم کردند یمکار خیلی 
1اند.اصول فقه باز کرده 0  

                                                             

 ای.دقیقه 45جلسه حدودًا  8 آدرس دقیق.. 7
 . آدرس و معرفی جلسه.8

 ؛دوره تحقیق ودوره ترجمه  :فلسفه اسالمی داریم تاریخ فلسفه اسالمی پرداختیم که دو مقطع کالن در. در این جلسات با این نگرش به 9
نگاه  بایعنی  ؛لیهمکتب مشاء، مکتب اشراق ومکتب حکمت متعا است: مکتب پیدا کردهدوره تحقیق سه مقطع بزرگ و سه کالن]خود[ 
ی پیرامونی آن را هابحثی دوره ترجمه و برخ]همچنین[  .یک تاریخ فلسفه خشک به معنای تاریخ فالسفه نبود شدیم وشناسی وارد مکتب
نوع نگاه و شناسی هستیو شناسی نوع انسانرا بیان کردیم و  استدوره تحقیق فلسفه اسالمی که فلسفه مشاء  اولین مقطع سپس .گفتیم

را ر فلسفه مشاء ین آثاترمهمو ین ترگبزر و های فلسفه مشاءیتشخصین تربزرگدر ادامه  .آن را توضیح دادیمهای و نوآوریشناختی معرفت
حکمت شناسی فرجام و شناسیمعرفت ،شناسیشناسی، هستیانسان. سپس توضیح دادیمرا نسبت مشاء اسالمی با مشاء یونانی بحث کردیم و 

لسه ج 6ـ5حکمت اشراق  کنم کلارائه کردیم که گمان میمبانی اساسی حکمت اشراق . گزارشی از مطرح کردیمهای آن را اشراق و نوآوری
حث ب ازجملهمباحثی که در حکمت متعالیه الزم بود  .شودیمبعد وارد حکمت متعالیه شدیم که از صدرالمتألهین شروع  است. شد

در کجا قرار  نو فلسفه اآل داشته و اینکههایی که صدر المتألهین در کل فضای فلسفه ینوآور و شناختیشناسی، معرفتشناسی، هستیانسان
 ]آدرس جلسات، تاریخ ارائه جلسات و سایت برای دانلود[ .مدارد را بررسی کردی

1  .و اخالق نیست برای استنباط در حوزه معارف هدن در حوزه معارف دینی داریم این است که اصول فقه ما مماآلما یکی از مشکالتی که . 0
چون  ؛ی اصول فقهی استهابحثها ینابینید ی مهمی است. بهابحث هاخوانید اینیماگر علم دینی  ؛است و مهماین نکته خیلی جالب 

کنم. اصول فقه ما اصول فقه د ورود پیدا طور بایی دینی را بفهمم چهاگزارهخواهم این دست از یماصول فقه باید تعیین تکلیف بکند که من اگر 
 ز دین استاولی یک بخش  ،از دین استشود بخش وسیعی یم هی عملیهارسالههمین فقه متعارفی که تبدیل به این . در حوزه تکلیف است

 ]نه همه آن[.
ی روش استنباطی در حوزه اجتهاد در حوزه مباحث هاپرسشهای اخالقی داریم. در اصول فقه ما ای گزارهنحو گسترده ما در فضاهای دینی به

. مثاًل نگرفته استصورت مدون در اصول فقه جا به گریخته کارهایی شده، اماوجسته ؛ ]البته[این فضا نشدند ؛ زیرا وارداخالقی وجود ندارد



10 

 هامصاحبهای از مجموعه که« درآمدی بر چیستی فلسفه اسالمی. »1در این زمینه وجود دارد: دیگری هم  های کتاب
 آقای «فلسفه اسالمی فلسفه. »3. رشاد اللهآیت «منطق فهم دین». است پور جمع آوری شدهآقای علی است و توسط

 .اعرافی اللهآیت «آموزیورزی و فلسفهبررسی فقهی فلسفه. »4 .خسروپناه

قرآن و »کتاب وجود دارد. همچنین  الله مصباححضرت آیت و که عرض کردیم در آثار شهید مطهری هابحثاین 
در واقع پاسخ به برخی از  نگارش یافته، امابه سبک دیگری با اینکه  ،زادهحسن هعالم «و برهان از هم جدایی ندارند عرفان

                                                             

ور باید چط در قرآن و روایات داریمها مربوط به این حوزهیی هاگزارهیعنی ما اگر  ... ؛شناسیامام ،معاد ،کیفیت استنباط در حوزه معارف توحید
 ؟تعامل کنیم هاآنبا 

 های دینیهای علوم بشری در فهم گزارهکارکردهای گزاره
ی اخالق و معارف اعمال هاحوزهرا در  هاروشخواهیم همین یماین است که با اصول فقه تکلیفی تدریج پیش آمده ی از مشکالتی که بهیک
از  ینکه ما چطوراست. مثاًل ا واضح بشود که چه مشکالتی پیش آوردهکنم تا[ ]بیان میچند نمونه ]اما من[  ؛هست من در ذهن اشهمهکنیم. 

لحاظ روش استنباط  ازیعنی ما  یک بحث اصول فقهی است؛این  ؟ویژه علوم انسانی استفاده بکنیمتوانیم در علوم مختلف بهیمدینی  یهاگزاره
انواع  ؟افتدیم]در این تالقی[  چه اتفاقاتی ؟است گونهچـ مثاًل در حوزه علوم انسانی ـ ی علوم بشری هادادهی دینی با هاگزارهتالقی باید بفهمیم 

 وسیعی وجود دارد. هایشود. بخشینمتوجه  آن اینجا وجود دارد. گاهی اوقات به ابعاد هاتناسب
تفاوت دارد. بحث ما در اینجا  ؟ )این با بحث تعارض و امثال آنی دینی استفاده کردهاگزارهی علوم بشری در فهم هاگزارهشود از یمآیا 

یک پرسش این  (.... ارتباطی ندارد. اغلب بحث تعارض را مطرح می کنند؛ اما بحث ما اصاًل این نیستاصاًل به اینکه اگر تعارض پیدا کرد و
می وجود ن در همین بحث فلسفه اسالمی یکی از دعواهای جدی که در میان فرهیختگان و اندیشمندان اسالآلا است. عمیق و جدی و گسترده

ویژه حوزه معارف به کار  ی دینی  هاگزارها در خدمت فهم توانیم این نتایج ریمآیا ی رسیدیم اگر ما در فلسفه به نتایج ؛استمسئله دارد همین 
یم این قواعد را برای فهم توانیمآیا  ؛رسیدیم یها و قواعد عقلی و مسلمیدگاهدبحث علت و معلول ما به  فلسفه، در در]فرض کنید[ مثاًل  ؟ببریم

  ؟آیات و روایات به کار ببریم
یا باید بگوییم  ؟است یا کاماًل مضر داشته باشد؟ی دینی هاگزارهای برای فهم فایده تواندآیا می ،خواندیم مطالبیدر علوم سیاسی  اگر ما

 شخصی که وایات؛از آیات و ر ابعاد سیاسی اسالمدر درک و فهم  مثالً  گفت؟باید  هچ ؟مضر استاز آن یی هابخشو مفید از آن یی هابخش
 را تواند ابعاد سیاسی اسالمیم بهتر پذیر باشد ــ بر فرض اینکه چنین چیزی )خالی الذهن بودن انسان( امکان است خالی الذهن خالی الذهن  

 آن غور کرده؟ ماهیتدر  و وپنج نرم کردهی بنیادین مباحث سیاست دستهامؤلفهبا  ،اندیشیده، در حوزه سیاست کار کردهکسی که فهمد یا ب
نکرده از  با شخصی که این فضا را طی که در علوم سیاسی کار کرده یا شخصیتی که ذهن سیاسی داردکسی  تفاوتمسئله خمس در برخورد با 

گوید برای اثبات والیت فقیه ما اصاًل نیاز به دلیل خاص و یمدر کتاب والیت فقیه ایشان را نگاه کنید.  ]خمینی[ شما امام .زمین تا آسمان است
 [30:34دقیقه  ]بررسی شود.؛ ندارد یحکومت چیز دیگر]می شود آن را اثبات کرد؛ زیرا[  د و...خمس و زکات و دیات و جهاز ا ؛روایت نداریم

اگر بگوییم  .چیست دفهمیمتأثیرات سیاسی آن را و وریشه تا رگ ،«ازمنکرمعروف و نهیامربه» ییدانسان سیاستمدار بگویک به اگر یعنی 
صاًل یک انسانی که ا .دست حاکم مسلمین باشد یدیک پنجم مازاد درآمد سالیانه همه مسلمانان با یعنی گوید خمسیم ]با ظرافت[ ،«خمس»

تأثیر منفی در تفسیر به رأی معنا این  .کند. بله ممکن است تأثیرات منفی هم داشته باشدیمفهمد اسالم دارد چکار یماندیشه سیاسی دارد دقیقًا 
 ای دارد. ی گستردههابحثکه شود میتفسیر به رأی  ،اهد تحمیل کندخویمکه ؛ آنجا دارد

ی هاگزارهل بین ی اصول فقهی نوع تعامهابحثدر این فضا وارد شده که از منظر  مقداریک  «عقل در هندسه معرفت دینیمنزلت »در کتاب 
 ارد.خیلی اهمیت داین  آید چیست؟یمیی که در علوم بشری به دست هاگزارهدینی و 
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آید و در آثار خود یمی فلسفه فلسفه به حساب هاکتاب وها را لیست کنیم جزینایعنی اگر بخواهیم  ؛است هاپرسشهمین 
 یک اثر ویژه در این خصوص ندارد.  و عالمه پراکنده است

 فلسفه چیست
ژه گذرا به تطورات وا صورتبه. کنیمصحبت  «فلسفه چیست» همسئل بهراجع یک مقدار در این قسمت بنا داریم

 . خواهیم داشتاشاره کوچکی به واژه فلسفه در غرب نیز م کرد و یاشاره خواه

 غربفضای در معنی فلسفه 
1مطرح شده است؛فلسفه  در حوزهکم سه مقطع کالن در فضای غرب دست 1 ]فلسفه به معنای کشف واقع و حقیقت،  

 شناسی، فلسفه به معنی فلسفه زبان[.معرفت فلسفه به معنای

 کشف واقع و حقیقت. 1
یعنی همانی که که فلسفه یعنی کشف واقع و حقیقت؛ این است  پشت سر گذاشته شدهیک مقطعی که در غرب 

لسفه ف است. م کرد. یک مقطع طوالنی در غرب فلسفه این معنا را داشتهیالله عرض خواهءشاانکه ن تلقی ما هست اآل
  ده است.رسی طی کرده تا به دوره رنسانسرا مقاطع فراوانی  .ای که واقع و حقیقت هستگونهیعنی کشف واقع و حقیقت آن

 معرفت شناسی. 2
 «شناسیادراک»فلسفه به معنای اینکه یکی  پدید آمد؛در دوره رنسانس دو مقطع دیگر در فلسفه در فضای غرب 

باحث موارد  خواستند]اندیشمندان غربی[ میدوره گذر اتفاق افتاده است. اوائل که  این طورجالب است بدانید چ. شد
خواهید کشف واقع و یمگفتند اگر یم بشود.متمرکز در حوزه معرفت و ادراک  کردند فلسفه کالً ینمادراک بشوند فکر 

عرفت هم به خود حوزه ادراک و مراجع ؛های کشف واقع هم فکر کنیدبه راهیک مقدار راجع بتداحقیقت بکنید بهتر است ا
وقتی  اما دند[،]به این حوزه ورود کر تدریج پیدا شداالتی که بهؤبا یک سری س. شودفکر کنید تا قدری این فضاها هم شفاف 

 جمع ببندیدسرهمه را اگر که های متعدد داریم مکتب ما اینقدر ؛ یعنی ]پس از آن[وارد شدند دیگر از آن بیرون نیامدند
 شد. «پژوهیمعرفت» و« پژوهیادراک»یعنی موضوع فلسفه  ؛«فلسفه ادراک»شود یم

 فلسفه زبان. 3
 و یعنی از حوزه ادراک هم خسته شدند شد؛« زبان»فلسفه در غرب موضوع یک مقطع کالن دیگر این است که 

 ؟فهمیمیم همثاًل ما از این لفظ چ دارد.وجود در زبان چه چیزی  یمببین ؛همین بحث زبان ما نیستجز گفتند فلسفه چیزی 
                                                             

1 جزء علم و  های اعتباری همکردند که مثاًل آیا دانشگرفت و واژه فلسفه مساوی علم بود و بحث می. زمانی فلسفه کل علم را دربرمی1
ه زمانی که تدریج فلسفه تنها بر فلسفه اولی که محل بحث ماست اطالق شد. بحث ما در اینجا بآیند یا خیر؟ بعدها بهفلسفه به حساب می

 شود.گرفت مربوط نمیکل علم را دربرمی فلسفه
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]در  ؟فهمیمیم هاز خانواده الفاظ چ ؟فهمیمیم هط مجموعه الفاظ چباز ترا ؟فهمیمیم هچ یکدیگراز تعامل این الفاظ با 
 است. رفته هابحثاین  این مقطع، فلسفه به سمت[

شناسی نشناسی و بعد به حوزه زباود معرفتدر فضای فلسفه اسالمی معتقدند عبور دادن فلسفه از کشف واقع به خ
شناختی و زبانشناسی ی معرفتهابحثنه اینکه  کنند؛این مطلب را متأسفانه بعضی بد تلقی ]و فهم[ می یک انحراف است.

باید و فقط  اردمعنا نداصاًل اینکه ما فکر کنیم دیگر کشف واقع  . امای خیلی خوبی استهابحثهم  هاآنخوب نیست، نه 
ا مطرح میان فالسفه معاصر م هابحثاین یک انحراف تلقی شده و هر چه وارد شویم، فضای زبان یا در فضای معرفت 

کید روی این نکته شده،   . و واقعیت هم دارد و پافشاری صورت گرفته استبیشتر تأ

شت به فضای بازگدرباره یی اهبحثیک سری ، زمزمهفراتر از بلکه  یی وهازمزمهن هم در دنیای غرب کنواالبته  
 تر[.]و عمیق تریک مقدار پختههای[ نخستین بلکه نه به آن خامی ]و سطحیت بحث شود، البتهمطرح می نخستین در فلسفه

 معنی فلسفه در حوزه فلسفه اسالمی
فلسفه اسالمی یعنی  پردازیم.میمحل بث ماست ـ که ـ فلسفه اسالمی به معنای ن اآل گفته شدکه  مطالبیبا این 

کنند؛ ]فلسفه اسالمی یعنی کشف واقع و حقیقت به را به آن اضافه می« به روش عقلی»قید  ، ]اما[کشف واقع و حقیقت
، چرا فقط روش عقلی؟ «به روش عقلی»گویید اینکه می که شناسی مطرح بشودباید در بحث روش مسئلهاین روش عقلی[. 

 ؟دیگر داشته باشندیکیی با هاتعاملتوانند ها میاینآیا  ؟آیا روش تجربی مفید نیست ؟ستآیا روش کشفی و شهودی مفید نی
صورت بخواهیم بهن اآلدر آن حوزه است؛ اما اگر ی ریز هابحثها ینا ؟باشد]مفید[ تواند در حوزه فلسفه یمآیا روش نقلی 

ان شخود کند؛کار میـ  ستای که میسور انسان و بشر به قدرـ فلسفه اسالمی روی شناخت  باید بگوییم بحث کنیم،خالصه 
این را فلسفه  گوییم؛ اصالً می کشف واقع و حقیقت به روش عقلی محض را ما فلسفه اسالمی .نداهبارها تذکر دادهم 
که از حوزه کشف واقع  هاغربییعنی برخالف  ؛کند و این شدنی استیمکار  ]حوزه[ فلسفه اسالمی روی این .دانیممی

]مسئله[ معتقدند  اندیشمندان فلسفه اسالمی ،شناسی یا حوزه زبان استفقط در حوزه معرفت هابحثگفتند  و عبور کردند
های اول و دوم اصل فلسفه اسالمی که وارد شدیم، روش شاءالله در بحثو بر این اصرار دارند. ان بحث کشف واقع است

1عقلی است را بیشتر توضیح خواهم داد. کار فلسفی که همان روش 2  

که در واقع ـ شناسی تجربی هستی]در مقابل[  .شناسی عقلیدر واقع فلسفه اسالمی یعنی هستی بنابراین
 ،در فضای فلسفهما  ـ که عرفا دارندـ شناسی کشفی و شهودی هستییا  ـ شناسی به معنای خاص آن نیستهستی
 داشت. شناسی عقلی خواهیمهستی

                                                             

1  . آدرس بحث2
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 هستی شناسی دینی
شناسی دینی یک فضا هستی در واقع دو فضا پیش روی ماست. باید مواظب بود کهشناسی دینی هستی در حوزه

گوید یمامام معصوم منظور از تقلید، تقلید متعارف ]و مصطلح[ نیست. منظور این است که ]چون[ نبی یا  ؛تقلیدی است
شناسانه نگاه هستیبا معصوم هستیم و ایشان  ما خدمت امام و ی برداشته شدهکنیم. فرض کنید این فاصله زمانیمما قبول 

کنم. این در اصطالح یمقبول  شناسی رااین هستی ،گوییم چون این وحی است و امام معصوم استمی .دنگوییم]مطالبی[ 
ساختار واهیم بخین یعنی اینکه ما ا ؛این فلسفه نیست، توجه داشته باشید .علمی یعنی الهیات نقلی، الهیات اجتهادی نقلی

خیلی عالی استفاده کنیم. این ی دینی هاگزارهاز را ها یدهپددیگر و تحلیل خود یکها با یدهپدنظام هستی و تحلیل روابط 
 ی است.شناسی دینی در فضای تقلیداین هستی .فلسفه نیستاما هنوز است، 

ق کرده تشوی به رفتن به سمت آنخود دین ما را  داریم کهتحقیقی  شناسیدیگری به نام هستیشناسی دینی یک هستی
دو راه  ما غیر از این ؛یستن])دین و کشف و شهود([ ه شد تحقیقی چیزی جدای از آن دو که گفتدینی شناسی . هستیاست

شناسی ا به هستیخواهد ما ریمدین هم اگر  .تجربه این مقدار قدرت ندارد ؛ ]چون[شناسی کالن نداریمدر فضای هستی
]به ما را  و قرار دادهکه خود خداوند در ما  ]یی است[شهود ندارد. این ابزارهاو تحقیقی برساند راهی جز عقل یا کشف 

 .است تشویق کردهاستفاده از آن[ 

ر عناصو همه مراتب مختلف بشر  طوردین چلله در یک فرصتی باید روشن بشود که اشاء؛ انیک معجزه است دین
همینطور  ـ شناسیمیمنحو متعارفی که ما بهـ فضای فلسفه اگر  .دین مثل یک فلسفه نیست است. تی را رعایت کردهتربی

ح متعدد در سطو .یعنی یک معجزه است ؛است طوردین واقعًا این]اما[ نیست.  و تمشی قابل بسط دادناصاًل  ،خام بماند
 .کندیمها را تأیید ینای دینی هاگزاره و داردها همه استدالل ینا است. را کرده همهرعایت حال 

ان دین و است. اگر ]این روش[ در تعامل میشناختی عقلی را پیشنهاد کرده ای از نخبگان روش هستیدین برای پاره
می لسفه اسالفانگیزی از دل آن بیرون خواهد آمد. چنانکه ما در طول تاریخ عقل ]مورد استفاده[ قرار گیرد، یک امر شگفت

 به آن بحث و اثبات کنیم و برای آن شواهد بیاوریم.توانیم راجعایم و میها داشتهاز این پدیده

 الخاصخاصپیشنهاد کرده است که راه کشف و شهود را  ،دین برای عده بسیار کمی که استعداد راه عرفانی را دارند
ال کرد که قرآن پر است از مسئله ایمان به غیب، کردم؛ شخصی سؤاست. بنده یک جایی درباره مباحث عرفانی بحث می

ایمان به غیب یکی از خواهند ببینند ])شهود کنند([، و این با قرآن منافات دارد. بنده مفصل توضیح دادم که اما عرفا می
کند یمدرجه نهایی که خود آیات قرآن مطرح  ؛درجه نهایی نیست ، امابه آن اشاره کردهوهرهای عظیمی است که قرآن گ

الله آیات مربوط به خود رسول ؛شما آیات مربوط به معراج را ببینید است. واقع به نحو شهادتو کشف حقیقت 

را ببینید.  () .را مشاهده کنید وآلهعلیهاللهصلی
یی که تشویق به ایمان به غیب کرده هاگزارهحجم به ]اندازه[  هاگزارهاین ]حجم[  ،بله !]وجود دارد[ هاگزارهاینقدر از این 

یک وقت در فضای تقلیدی ایمان به غیب نه ایمان به شهود و عیان.  ،نیست. ما حتی در روش عقلی ایمان به غیب داریم
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از یک  امامتفاوت است، خیلی ی است. گرچه در فضای تحقیقی عقلی فضا یک وقت در فضای تحقیقی عقل ، اماستا
1منظر 3  ])کشف و شهود([ است. گونهدر فضای عرفان اینلکن ، هنوز ایمان به غیب است 

الهیات که کند یمشناسی تقلیدی ارائه هستی در یک سطح،شناسی ارائه بدهد، دین اگر بخواهد هستی بنابراین
بخش تواند الهامیم شناسی[]سطح از هستی . اینگرفتکم دستنباید این را  ؛ارزش استنام دارد و بسیار با اجتهادی نقلی

قاعده  بهراجعالسالم علیهمائمه معصومین و اگر ما بدانیم دیدگاه رسول گرامی اسالم مثاًل یعنی  ؛های دیگر باشدبخش
دیگر داشته یکبا  هاحوزهتوانند این یمیی که هاتعاملانواع و محض در روند فلسفه  ،چیستدقیقًا الواحد در حوزه علیت 

1.خیلی کمک خواهد کردبه ما  باشند 4  

وابط و ماهیات نظام عالم و ر ی بسیار کالن را در ارتباط باهاپرسششناسی عقلی که هستی»ما اجمااًل در هر صورت 
 دهد. یمانجام  همین کار را نیزاسالمی فلسفه دانیم و این میحقیقت فلسفه را نامیم و میفلسفه  را« دهدیمپاسخ  ءاشیا

 طرح اجمالی کارکردهای فلسفه
حث بجلسه باید  4-3گوییم. البته درباره این مسئله میکارکردهای فلسفه  بهراجعصورت مختصر در این بخش به

  کنیم.دهای فلسفه را ارائه میوار از کارکرشود تا فضا روشن شود. اما اینجا تنها یک سیر اجمالی و فهرست

 های فطری بشرپاسخ به پرسش. 1
 دارد: دو ویژگیکه  است هستینظام شناسی ی فطری بشر در حوزه کالنهاپرسشپاسخ به  ]نخستین کارکرد فلسفه[

ای مطرح است که ی اندیشههاحوزهوانی در ای فرهابحثهمین اآلن  چراکه ؛مهم استنکته این  ؛است به نحو تحقیقی. 1
بحث تحقیق مطرح است نه  اینجا ؟های عقالنی داریم اساساً یورزما با داشتن فضای دینی چه نیازی مثاًل به خرد اساسًا 

بندی ها سطحینا اما ،استمربوط  هاانسانهمه به  در یک سطحگرچه  ؛نیستنیز همه مردم . ]فراگیر و[ مربوط به تقلید
زبان دین زبان است. المللی یعنی به زبان بین است؛ ه زبان عام. ب2 .در خود دین وجود دارد هایبندشود و این سطحیم

المللی است[. ]بینالمللی نیست. زبان تحقیقی زبان کشف و شهود زبان بین شود(؛شاءالله می)که اناللملی نیست بین
افراد بشر  .های عقلی اندکی برخوردارندیتظرفچون برخی از افراد از ]فراگیر است[؛  بشرافراد همه در م یگویینم]البته[ 

افراد یعنی سطوح بسیار فراوانی از اند[؛ ]متفاوتلحاظ ساختارهای تکوینی خود و نسبتی که دین با این ساختارها گرفته  از
 خود ،شودیم طورچرا ایناینکه نیاز دارند. همان مقداری که برای حداقل از سعادت  دارند؛ یهای عقلی اندکیتظرفبشر 

جدال  مثالً  .دهدیمخود دین هم پاسخ ]البته[  .بدهد به آن پاسخی بسیار کالنی است که باید فلسفه هاپرسش ی ازیک
کید ]نکته[ خیلی روی این  علیه[الله]طباطبائی رضوان عالمه .برای این سطوح از افراد است هدر دین مطرح شدکه احسن  تأ

                                                             

1   نیاز به توضیح دارد. خود استاد میفرمایند این توضیح دارد اما توضیحی ارائه نمی دهند.. 3
1 تبیین کنیم  گر بخواهیم مفصل وارد حوزه شناخت شویم، باید موضوع، روش و غایت آن را مفصل توضیح دهیم و یک بسته کاملی از آنا. 4

 و اقوال متعددی درباره آن بگوییم، اما در اینجا مجال این مباحث نیست.
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و کنید یمترویج را  خواهید بسط پیدا بکندیمهایی که یشهاندشما با هنر  ؛جدال احسن یعنیهنر از یک منظر  .کرده است
با انواع افتد و هنر یم هاآن. بسیاری از مردم دنبال استدالل نیستند، هر چیزی که چندین بار تکرار بشود مقبول دهیدیمبسط 

عالمه  د.تکرار کنی انبار دیگر خودت 50دیدید که این صحنه را شما کند که مثاًل یمحتی کاری ظرایف به دنبال تکرار است؛ 
کید   است. هنر و  این جدال احسن کند که میتأ

. شوندمی وارد تریعوسهای یتظرفبه این بخش شوند و ینمقانع گونه مباحث سطح و این بخشی از افراد به این اما
یعنی  ؛عام است عام   ،ی از زبان عقلییهاحتی بخش ؛هستندمشترک یعنی زبان عقلی بخش وسیعی از بشریت در زبان عام 

خاص  وش دینیریا اندازه روش کشف و شهود به اماخواهد شد،  ترخاصاز آن نیز یی هابخش اند.منداز آن بهرههمه بشر 
 .کندیماز چندین فضا استفاده  که عام است یروش ،روش دینی ؛ البتهنیست

تدریج در یک یک عقالنیت به. «گرفتهرنگ یایافته جهت نیتعقال» و «عام نیتعقال»گونه عقالنیت داریم: دو ما 
با  ]این منافاتی عقالنیتی که در غرب مطرح است با عقالنیت ما خیلی متفاوت است.اآلن  مثالً  .کندیمالب پیدا بستری ق

ها و بحثتوانیم برگردیم یمشروع کردیم و لذا که از آن یک پایه مشترک داریم ما  المللی بودن عقل ندارد[.زبان عام و بین
 ،بله .قالنیت استعآن عقل عام فطری که پایه روش  وجود دارد؛ هاانساناز آن پایه مشترک آغاز کنیم و این همیشه برای را 

بحث  منظور ما از زبان عام، . ولیخاص شود عقالنیتیمو دهد یمبه آن جهت  ،گیردیمکه مثاًل چند تصمیم پس از این
در اگر بخواهیم  ]یعنی[ .کندیمپایه گفتگوها را فراهم  ،ن عقالنیت پایهیهماست. ای که وجود دارد عقالنیت پایه وپایه 

 کنید و بحثتان د بحثیبا یک غربی بخواهمثاًل اگر کنیم. ینمبحث کنیم همدیگر را فهم ]با یکدیگر[ بسترهای متعارف 
آمده بود  یکی از فیلسوفان معاصر غربکه در خاطرات یکی از آقایان هست  د.برگردیبه عقب باید یک مقدار  ،فید باشدم

ثی که مطرح یعنی بح ؛بریدیمدر قرون وسطی به سر  شما در این بحثگفته بود  ند؛با یکی از فالسفه معاصر ما بحث ک
تلقی ما از فلسفه  :گوییممیهم به جرأت گوییم و اآلن هم می ینهمما  اتفاقاً ]در فضای قرون وسطی مطرح است[. کنید یم

ما با ]ا د.کرچند مقطع عبور از باید  برای بحث با چنین شخصی .گذشته بود از آن همان کشف واقع است که چند مقطع
با او  توانیمفلسفه  وسیلههب رد؛توان بحث کیمیافته نرسیده[ کسی که در مرحله عقل عام قرار دارد و به مرحله عقل جهت

و یافته است عقالنیت جهتوجود دارد، رفته ن در جوامع مختلف پیشگرچه عقالنیتی که اآل شد.با او درگیر و  ردبحث ک
تر ایری مسائل ریشهیعنی یک س ؛ی پیشینی داشتهابحث هاآنبا  توانیم کند، امامیاندازهایی روبرو دستاین ما را با 

  رد.مطرح ک

تعامل ؛ مثاًل شودیمشامل چند ]کاربرد[ که ]زبان عقلی عام بودن آن است[ نابراین اولین کارکردی که فلسفه دارد ب
 .ستآن اورزی و امثال یکی از ابزارهای آن فلسفه متعامل بین ملل داشته باشی مبخواهی. اگر وجود دارددر آن ملل هم بین

 عام است قرار ندارد؟س: آیا حس و تجربه قبل از عقل که زبان 

چون  ]بر حس مبتنی است[ اما نه بالکل؛های عقالنیت ما یهپا «فقد فقد علماً  من فقد حساً »این که درست است ج: 
ی عام ما از طریق همین حس هاگزارهولی بسیاری از است.  نیامده]بدست[ یی داریم که اصاًل از طریق حس هاگزارهما 
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که  یماهدست آورداز دل حس برا  هاآنبا روش دیگر  ،آمده]بدست[ که از طریق حس  اییهگزاره آن است. آمده]بدست[ 
1.در مباحث آینده روشن خواهد شد 5  در دل محسوسات یک فرایند ادراکی دیگر  ،بله ؛محسوس نیستندگاه مفاهیم عام هیچ 

قانون  گاههیچحس دهد، یمکار خودش را انجام  ،همین حواس ما با اشیابرخورد از طریق که سطوح ادراک دیگری داریم و 
بالقوه و بالفعل و وحدت و کثرت  گاهکند، هیچینممجموعه قوانین پیرامون علیت را درک  گاههیچ ؛کندینمعلیت را درک 

یم عام بدست مفاه تدریجبهها ینااینکه ما در دل  اما .کندیمرا درک  و...مسموعات  و مبصرات]تنها[ کند. حس ینمرا درک 
ما هیچ وقت با ادراکات حسی محض  های آینده خواهیم گفت.در بحثآن نیروی دیگری است که واسطه[ ]بهآوریم یم

 ،کنیمبینی توانیم پیشینمحتی  ؛کالن و بسیار وسیع را پاسخ بدهیم هایپرسش ،شناسی برسیمتوانیم به جهانینم
 و جا استحس همین کند.عمل میمحسوسات  تنها درچون حس  ؛چیستاین قضیه ]پرده[ توانیم بگوییم پشت ینم

فهم این مطلب درست است  جاده هستند؛ اسفالتاین ساختمان، کارگران مشغول ترمیم گوید بیرون ینموقت به شما هیچ
چند عقلی روش  درولی  .فضاهای دیگری نیاز داریمو دراکات ما در اینجا به ا امامتوقف بر یک ادراکات حسی است، 

 نیاز به توضیح و بحث دارد.« به چه معناستندیدن »که این  مگیرییمنتیجه  ایم راهچیزی که ندید ،آن م و باچینییممقدمه 

 ؟دتواند خودش مستقل این کار را انجام بدهیمروش عقالنی س: 

 که ]باز هم[ نداههمه قبول کرد ،داشتیمنادراک حسی و حس ما اصاًل  یمفرض کناگر  . مثالً بله هاحوزهدر برخی ج: 
اجتماع و ارتفاع » مانند: .را نیز داشتیم ی بسیار پایههاگزارهای از پاره ،داشتیم و به همراه ادراک نفسرا نفس و  ادراک خود ما

ی یک سرما  و... .« است ءاز جز تربزرگکل »، یتهواصل هو یا« هر چیزی خودش خودش است»، «نقیضین محال است
امور خیلی  (ک خودادرا)ن مسئله اصلی یهممثاًل در  .آوریمینمدست باز طریق حواس ها را که آنی پایه را داریم هاگزاره

را  هادانشبرخی از  وفلسفه  ،داشته باشیم هابطیکدیگر ربا به یک صورتی توانستیم یم ،داشتیمناگر ما حس  .وجود دارد
 .یافتظهور نمی هادانشچون حس نداشتیم خیلی از  پدید آوریم، اما

 شناسی. تأثیر در دین2
یکی از  است. شناسیدر حوزه دینوجود دارد تأثیر ی دیگر هاقسمتهایی از آن در هحکه لم یکارکرد دیگر

چه نسبتی با فلسفه این است که ها امور برای آنین ترمهم. از ارتباط بین فلسفه و دین است متدینینی جدی برای هاپرسش
این بحث لذا  .شناخت دین دارد یعنی نسبت منفی با ؛فهمی استدینمخرب گویند ی میبعضارد. مخصوصًا که دین د

1جدی است. 6 نسبت فلسفه با دین پیش از دین، نسبت فلسفه با دین خواهیم کرد: در چند ساحت بررسی ما این بحث را  
                                                             

1  . نک: آدرس صفحه بحث5
1  ذکر شد رجوع کنید.« منابع بحث فلسفه فلسفه اسالمی»هایی که در بخش . به فایل6
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1کنیم.میتعبیر « بعد از ایمان»و  «قبل از ایمان»به  که ماپس از دین،  7 دین تواند به مییی هاتعاملچه خدمات و فلسفه  
 بندند.یمراه دین را  هابندد. برخی از فلسفهیمدانید فلسفه گاهی اوقات راه دین را می .کندارائه 

 ییهاونهنمتوانم ]در این بحث[ بنده می های زیادی مطرح است.بحثو اقوال شناسی[ تأثیر فلسفه در دین حوزه]در 
ین اصول را حذف اگر او  ای دارد[قرار دهیم ]چه نتیجهکنار هم  یاصولرا بر اساس گزاره دینی  مثاًل اگر چندارائه کنم که 

]آن ه در دین را کارکرد فلسفتنها ما شود؛ چراکه به اینجا ختم نمی. بحث نسبت فلسفه با دین ای دربر دارد[]نتیجه هبکنید چ
گونه باشد ـ که دین در کنند اگر اینیمفکر برخی متأسفانه  را بیان نکردیم.ثار دین برای فلسفه آو  گفتیمطور مختصر[ هم به

در دل بعضی  معتقدند که ن در دنیااآلاست. یک اشتباه بسیار جدی این  نیست.فلسفه دیگر این  فلسفه تأثیر داشته باشد ـ
ک بشویم ما نباید تحری زندمیانسان معصوم حرف آیا هنگامی که باشد. وجود داشته ای ممکن است اندیشه از خرافات هم

کنند یمشکال ا یبعضمثاًل در فضای حوزوی تقلید نباید باشد. در حوزه فلسفه  ،بله ؟که یک اندیشه مهمی در آن وجود دارد
لسفه را طبیعت ف ؛ستتوجه ندارد که فضاها چیچنین شخصی  نیست.روایت  یااز اول تا آخر یک آیه  ةالحکم ةبدایکه در 

  .است گونهنوع تأثیرگذاری دین در فلسفه چ]باید بداند[  ؛باید بشناسد

 تأثیر فلسفه در کالم. 3
متأسفانه برخی از کسانی که در  و است مکال]نیست، بلکه[ که فلسفه وارد شده است فلسفه اسالمی  بهاین اتهام 

1.ندگویمیسخن را نیز همین ند اهکار کرد هابحثاین  8 تبیین فضای فلسفه و فضای کالم  اگر .کاماًل غلط است]سخن[ این  
1.کالم دارد درانگیزی فایده شگفتفلسفه اسالمی  ،. بلهمشخص خواهد شد شود، 9 ن کالم اآلکه ما بر این است  اعتقاد 

ها و رساندن انسانی دینی هاگزارهدفاع از را کالم هویت اگر  .توانیم کالم متعالی داشته باشیمیمو ما  کننده نیستچندان قانع
]چراکه[  ؛دهندینمی کالمی این نقش را انجام هاگزارهن خیلی از اآلکنیم که[ ]مشاهده می، به حالت اغنایی در نظر بگیرید

ن فلسفه ما خصوصًا حکمت متعالیه ظرفیت اآل صورت گرفته است.ی فراوانی هادقت و ی فراوانی مطرح شدههاپرسش
2«هاملاال رقشوا» مثاًل در ، چنانکه سرریز کرده است؛سرریز بکنددر کالم  تواند[که ]میبسیار زیادی دارد  0 و در بین  

                                                             

1 دائمًا در مرحله قبل از ایمان و  ایم،شستهاینجا نن که یعنی ما همین اآل ؛شده نیستکشیخط امرالبته قبل از ایمان و بعد از ایمان یک . 7
دائمًا در حال بسط است. فت. ایمان ربشود و بتوان بعد از آن به حوزه بعدی ای نیست که تمام ایمان یک چیز بسته زیرابعد از ایمان هستیم. 

اگر . () .شودیمافزوده  شانایمانبر شود، یمن تالوت هی برای ایشاهنگامی که آیات ال ()
 یاگر با روش کشفا ید. پیدا خواهد کر فضای ایمانی شما ارتقا ،معاد را برای شما اثبات کنمـ یعنی با روش عقالنی محض ـ از نظر فلسفی بنده 

توان از تجربه کشفی )در عرفان بحثی وجود دارد که چگونه می تبیین کنم یا خودتان را به آنجا برسانمبرای شما برخی مباحث معاد را  و شهودی
 گیری خواهد یافت.و شهودی دیگران استفاده کرد(، فضای ایمانی شما ارتقای چشم

1  شود.یمشاخص مطرح  افراداز برخی  و توسطی دانشگاهی هااز فضارخی در باما ، وی مطرح نیستحوزی هادر فضا. این سخن 8
1 ست. بحث شده ا «های حکمت متعالیه برای کالم اسالمیظرفیت». یک جلسه مفصل درباره فواید حکمت متعالیه در کالم با عنوان 9

 آدرس جلسه
2 ید االعتقاد يف شوارق االلهام». کتاب 0  .تألیف عبدالرزاق فیاض الهیجی «شرح تجر
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 ]باید توجه داشت که[ سرریز کرده است. خصوصًا حکمت متعالیه فلسفه اسالمی، اندقلم زدهکالم معاصرینی که در علم 
هر یک فضاهای ]متفاوت دارند[ و دو روش و  دو رویکردمتفاوت هستند و ]اساسًا[ واقعًا  دو )حکمت متعالیه و کالم( ینا

 .کشی شده استکاماًل خط

 تأثیر فلسفه در عرفان. ۴
وزه[ ح]اندیشمندان  اما ،انگیز باشدشگفتبرای مخاطب ایدی که فلسفه برای عرفان دارد ممکن است وف ]بحث از[

مشاهده نیم ]بررسی کدارد. اگر تاریخ این بحث را  فوایدی برای عرفانکه فلسفه اند تدریج به این نتیجه رسیدهبهعرفان 
چه ین باره سروده شد[ و ی ]در ااشعار ، و چهتابیدینمبر و راه عقل رادر ستیز بود با فلسفه  طورکه عرفان از اول چ[ کنیممی

و هود است شدانیم چون اهل کشف و را یک عارف میـ که ما ایشان صدرالمتألهین به  تدریجبه]چگونه[ و  ،افتاداتفاقاتی 
 شده و اکنون سیر چگونه طیاین شود که[ ]و مشخص می دفاع کرد؛زبان فلسفه از عرفان  ـ رسید که با معیارهای عرفان دارد

  .مهم است ینا است. به کجا رسیده

 علوم انسانی پایه اصلی. ۵
نوع یعنی  ؛ی فلسفی استهانگاهنوع  ،گیری علوم انسانیپایه اصلی علوم انسانی است. پایه اصلی شکلفلسفه 

2است. ]ی علوم انسانی[هابحثریشه  ،ی عقالنی بسیار کالن و پایههاگزاره 1  ؛کنید مشاهدهمثاًل شما فلسفه ماتریالیسیتی را  
 ،سیاست ،تربیتی]علوم[  ،روانشناسیدارد؛ در علوم انسانی های همه رشتهدر که چه تأثیر شگرفی مثل روز روشن است 

خواستم توضیح بدهم یمرا  چیست؟ بنده این علت این تأثیرگذاریعلت  های علوم انسانی تأثیر دارد[.]شاخههمه و اقتصاد 
2گرایانهشناختی نسبیهای معرفتیشهاندآیا اکنون . است طورچرا این ایفا کند و تواند این نقش رایمکه چرا فلسفه  2 در تمام  

و این تأثیر هم در بعد نظری است و هم در بعد  است تأثیر گذاشتهقطعًا است؟ گذاشته ن ویژه علوم انسانی تأثیرعلوم به
، این ارزیابی بر اساس چه معیارهایی صورت میک مدرسه موفق را ارزیابی کنی اگر بخواهیمدر مورد کارکردها  مثالً کارکردها. 

  ؟گیردیم

که  نیستم میلمن هم بی تأثیر دارد. گویند در همه علوممیبرخی  ؟در حوزه علوم غیرانسانی  تأثیر داردآیا فلسفه 
ـ تأثیر بسیار  نآ کردناجرایی و حله کاربردی کردن ها، چه در مریشهاندچه در مرحله ـ در حوزه علوم انسانی  .بگویم گونهاین

 در همه مراحل آن تأثیر دارد.  شدیدی دارد؛

                                                             
2 های خودم را کنیم. البته این مباحث مطرح شده است، اما بنده ایدهدورنمای بحث را ارائه می]به علت رعایت اختصار[ در اینجا فقط . 1

 کنم.]دارم که[ به فرصت دیگری موکول می
2 گرچه گفته  نامید،لسفه فآن را نباید ]البته[ بنا بر نگاه ما، که شد گفته میگرا هها، فلسفه سفسطهای قدیمی به این نوع فلسفه. در زبان2

 شود.یم
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شناختی خاص، با مبانی شناختی خاص، با مبانی انسانبا مبانی معرفتـ  فضای فلسفه اسالمیاگر وارد 
نگاه اقتصادی ما، نگاه سیاسی ما، چه در مرحله تولید  ؟خوردیمچقدر علوم انسانی ما دست ـ شویم، شناختی خاص جهان

جامعه »یا « ؟آیا جامعه ما موفق است»خواهیم بگوییم اگر ب شود[؟]دستخوش چه تحولی می هایابیارزچه در مرحله 
این گوییم میکه یی در ذهن ما وجود دارد هامالکچه  م؟زنییمبر چه اساس این حرف را  «؟ای استپیشرفته چه جامعه

یی هاقضاوتو  انواع مطالعاتگذارد. یمتأثیر و کاماًل در این مباحث  آن مبانی اساسی دائماً  ؟شرفته است یا نیستپیجامعه 
2دخالت دارد. در آنهای مبنایی است که حوزه فلسفه یشهاند ناشی از آنکنیم یمکه  3 در حوزه علوم تربیتی و اگر مثاًل  

 هاحوزهعلومی که مرتبط با این آنگاه  ،که ما افزون بر بعد مادی دارای بعد تجردی هستیم روانشناسی به نتیجه قطعی برسید
 ،حل تولیدامرهمه در  ؛دانگیزی روی خواهد داتحوالت شگفتقطعًا  دارند خواهند بود؟ن وضعی که اآلهمین است به 

 زنیم.ملموس شدن بحث دو مثال می برای تأثیرگذار خواهد بود. و... بینیپیش ،اجرا، تدبیر ،ارزیابی، معالجه

 دو مثال

یکی از قواعد مهم فلسفه در حوزه علت و معلول . ی علت و معلول استهابحثمهم در فلسفه  مسائلیکی از 
قاعده اگر  .کنندیممخالفت قاعده الواحد با هایی یزهانگبا  ،متخصص نیستنددر این حوزه که  برخی .است «الواحد»قاعده 

از جهت واحد  ،از یک چیز»که قاعده الواحد این است خالصه  زیرا ؛لسفه نفی شود، در همه علوم تأثیر داردالواحد در ف
حتی در علوم  انتظار داشته باشیم.ثر اتوانیم از یک چیز از یک جهت واحد دو ینم ؛«صادر خواهد شدحتمًا اثر واحد فقط 
دنبال علت جدید  ندشویمچرا وقتی با یک بیماری جدید روبرو ی مختلف پزشکی؛ هارشته]مثاًل[ در  .تجربی هم اثر دارد

در  ،اگر فلسفه بگوید این برداشت فطری شما وجود دارد.صورت فطری در ما خاطر قاعده الواحد است که بهبه ؟دنگردیم
یعنی همان عواملی که قباًل  ؟دانید نتیجه چیستمی ،طور کل باطل استقاعده الواحد به یک خیال بوده است و اکثری

                                                             
2 ه از این مفروضات کتوانیم مفروضات فلسفه اسالمی را در حوزه کاربردی علوم انسانی به کار ببریم، آیا منظور این است اینکه ما می . س:3

سایکو » یا اکونومی همان اقتصادی است که فیلسوفان مسلمان گفتند آیا بدین معنی است که مثالً اگر منظور این است فلسفی شروع کنیم؟ 
  ؟است )نه قابل مقایسه(علوم انسانی مدرن با فلسفه اسالمی قابل تطبیق اصاًل  ؟گویدیمهمان نفسی است که مالصدرا  «پسوخه

فضاهای کلی و  را بررسی کنید هانمونهاگر  شوم. اما ها به چه شکل استیناکه نسبت صورت مفصل وارد این بحث خواهم بهج: من نمی
ما در مقطع باشد و ته علمی شکل گرفته یک رشالبته ممکن است اآلن ها قطعی و مسلم است. یرگذاریتأثبینید که می، قرار دهید را مورد مداقه

اگر دنبال  .کنیمیمرابش خمنافات داشته باشد. ]اگر اینگونه بود[ ی دینی هاگزارهممکن است مقطع ده آن با ]از طرفی[  قرار داشته باشیم؛ده آن 
انسان یک موجود واحد است  .کنیمیمشروع  از اول و گوییم اشتباه کردیممیو گردیم یمبرکنیم و را خراب می ده نی هستیم این مرحلهعلم دی

انسان  .یعنی چند حوزه مختلف نیست ؛دنها ناهماهنگ پیش برویناشود ینمد. نهمه باید با هم هماهنگ باش اوشهود و عقالنیت و تجربه و 
شود علومی که بر اساس فضاهای تجربی پیش رفته با علومی که ینم .دندر یک تالئم واحد قرار بگیر او بایدی هادادهیک موجود واحد است و 

جایی اگر  .دنناهماهنگ باشو فضای دینی ـ که ما معتقدیم مطابق با واقع است ـ ]شکل گرفته[ فضاهای کشف و شهود و فضاهای عقالنی  در
ی تجربی هاروشی دینی خراب است یا هاگزارهیا فهم ما از  ؛یک جای کار خراب است شود[حساس ناهماهنگی وجود داشت، ]مشخص میا

 .ا درست کنیمباید برگردیم این فضا ر .کار خراب است ایم[؛ یک جایکار نگرفته]را درست به ی عقلیهاروشیم، یا اهرا خوب اعمال نکرد
باید در  و مبانی است جزوشته باشد، با هم تالئم داباید نحوه ادراکاتش نیز انسان موجود واحد است چون  ؛ مثاًل این که گفتمدها مبانی دارینا

 جای خودش اثبات شود.
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توانست یمیعنی در یک چیز  ]و نیازی به علت جدید نداشت[؛ کندرا تولید توانست این بیماری جدید یم وجود داشت
بیند و دنبال یمیک چیزی  شخصاینکه  ؟گردیدیمدنبال علت جدید  چرا صادر کند؛ ازیک جهت واحد دو چیز از خودش

 ؛ امادراثر را دافالن  دائماً ماده  ]مشاهده می کرد که[ فالنمثاًل  بتنی بر قاعده الواحد است[.]م گرددیمیک عامل جدید 
که قباًل این آثار را داشت علتی همان ]باید بگوید[ اگر قاعده الواحد نباشد،  .دنکمیرا مشاهده دیگری دفعه اثر ن یکاآل
گوید یک چیزی وجود داشت یم ؛ بلکهدهدینمبه خودش ای اجازهگاه چنین هیچ دهد. امابروز میرا جدید ن این اثر اآل
این قاعده  .آیدیماین نتیجه به این شکل در  و کندمین دخالت اآلکه بود  آن یک چیزی پیرامون ؛ماهرا کشف نکردآن من که 

 الواحد است. 

و کالم در  است کهت صانع از وحدت صنع به وحد وجود دارد رسیدنشناختی دین حوزهیی که در هابحثیکی از 
توان از وحدت صنع به ینمقاعده الواحد زده شود، دیگر  پایهاگر که شود ینمست. اغلب توجه بسیار جدی اروایات ما 

را قاعده الواحد  اگر است. عنه از قاعده الواحدمبتنی و مفروقوارد شده وحدت صانع رسید. روایاتی که در این بحث 
 ،وحدت صنع باشد»]بلکه باید بگویید:[  ]وحدت صانع را نتیجه بگیرید[. از وحدت صنع توانیدینمدیگر کردید تخریب 

صنع یک واحد ترکیبی متالئم » شود:بر چه اساسی گفته می «.تواند ده صانع داشته باشدیمیک صنع  ؟چه اشکال دارد
اگر قاعده الواحد نباشد،  ؟«است ت گرفتهواحد نشأ پس حتمًا از مبدأ ،حاکم است بر آن وحدت و یک وحدت است ؛است

. توانید این حرف را بزنیدیموجود دارد که قاعده الواحد پس  .تواند این حرف را بزندینمکسی 
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