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مقدمه

، يعیعقـل اسـت. شـناخت مابعـدطبيعی، شـناخت مابعـدطبعقلةفلسف
ن معنا که عقل انسان یرد، به ایمحض انجام پذيفلسفةتواند به گونيمکهچنان

ام و خصوصـیات موضـوع کـو احتیـبه طور مستقل به مطالعه و اکتشـاف هو
بـا ين معنا که عقل انسـانیرد، به ایانجام پذياستنباطةتواند به گونيبپردازد، م

ام کت و احی، به مطالعه و اکتشاف هوتیو والو نبوتياقتباس از مشکات وح
ق نور یجز از طرياز هستيقیرا شناخت حقایو خصوصیات موضوع بپردازد؛ ز

ات بـه طـور یث و روایدر احادست. عقلیر نیپذت امکانینبوت و مشکات وال
ت عقل، یهوةنیث در زمیدگاه احادیديبه کار رفته است. آشکارسازياگسترده
از ینيضوابط استنباطةیبر پايق اجتهادیمفصل و دقيهاها و پژوهشبه بحث

ج ارائـه یبه تـدريمتعدديدر نوشتارهايق الهیت و توفیدارد که به لطف و عنا
ات، از یـث و روایـاسـتعمال آن در احادةگاه و گستریل جایگردد. عقل به دليم

ن عالمـان و یقرار گرفته است. ايث، مورد تأمل و بررسیحدعالمان علميسو
ةنــیرا در زميقــاتی، تحقيعلمــيهــاشــمندان پــس از تــأمالت و کوشــشیاند

ن عالمـان بـه یايهادگاهیدالبته؛اندارائه کردهثیدگاه احادیعقل از دیيشناسا
متفاوت اسـت. در و غیر آنهايا اخباریيا عرفانیيفلسفيها و مبانل دانشیدل
ن مـورد یرداماد و صـدرالمتألهیميثیحدياستنباطةن نوشتار، عقل در مدرسیا
ل و سنجش و اکتشاف قرار گرفته است.ین و تحلییتب

کـه يو وصـينبـکـهچنانان بنـدگان و خداسـت، یـمي، حجت باطنعقل
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ل یـبـه دلياست، حجت خدا بر بندگان است. حجـت ظـاهريحجت ظاهر
قـرار داده ،متعـال بـه بنـدگانيخدایياکتفا به عقل اعطاةقصور عقول از درج

نا یرا انسان نابیاست؛ زيخارج، حجترتیر اهل بصیشده است. حجت بر غ
ت کند. ید از او تبعیبا تقليدارد که در هر قدمیياز به راهنمایمودن راه، نیپيبرا

ت حجت ین حجت از تبعیاست. ايرت داخلیرت، نور بصیحجت بر اهل بص
رت خود، راه یرت به جهت نور بصیدست آمده است. آنگاه اهل بصه بيخارج
ر به انـوار یو مستنافته از مشکات نبوتیعقول اقتباس ةمتعال را به واسطيخدا

رت و نـور عقـل و یمانـد و بصـیپيمتیـوالةریرسالت و سکتاب خدا و سنت
١متعال بر آنهاست.يت آن، حجت خدایهدا

د:یفرمايحکم مبنخطاب به هشام-ه السالم یعل-کاظم يامام موس
 َ ِّ ِطنَــًة، فََأمَّــا الظـَّـاِهَرُة النَّــاسِ يَعلَــ ِهَشــاُم، ِإنَّ ِ َ ــًة  ــًة ظَــاِهَرًة، َو ُحجَّ تَــْنيِ: ُحجَّ ُحجَّ

٢فَالرُُّسُل َو اْألَنِْبَياُء َو اْألَِئمَُّة، َو َأمَّا اْلَباِطَنُة فَاْلُعُقوُل.

اد قرب به خدا دانسـته ید، موجب ازاد عقلی، ازدينیمتون منقول ديدر برخ
شده و به تقرب با عقل سفارش شده است:

ّ صـلّ يرو  ّ عليـه و آلـه انـه قـال اليبيعن رسـول ا درداء: ازدد عقـال تـزدد مـن ا
. [و أنــه] صــلّ کربــ ّ عليــه و آلــه [قــال] ألمــري املــؤمنني عليــه الســالم:  يقــر ا
بواب الرب: اذا تقرب الناس ايليعل ٣.کفتقرب انت بعقلخالقهم 

الله علیه و آلـه يصل-و خاتم رسوالن أنبیاترین انسان و عزیزترین شریف

-امیرالمـؤمنین و خزینـه عقـلحقیقـتکو فلمتکز حکچنین گفت با مر-

.۵۶۸-۵۶۷، ص۱ج؛يشرح أصول الکافهمو،.١

.۳۵، ص۱؛ جالکافي؛ يلینکابوجعفر .٢

نــواع الــرب «/۲۴۱، ص۱؛ جشــرح أصــول الکــافين؛ یصــدرالمتأله.٣  علــي اذا تقــرب النــاس ايل خــالقهم 
لعق  علـي إذا اکتسـب النـاس أنـواع الـرب ليتقربـوا «)/۳۶۲همان، ص(»ل حيت تسـبقهمفتقرب انت إليه 

ـــــدنيا و اآلخـــــرة لزلفـــــة و القربـــــة و الـــــدرجات يف ال ـــــواع العقـــــل تســـــبقهم  ـــــم، فاکتســـــب أن ». ـــــا إيل ر

بــواب الــّرب فتقــرب . «۱۲۹؛ الوصــایا؛ صياســد محاســببنحارث  علــي إذا تقــّرب النــاس إيل خــالقهم 
لـــّدرجاتأنــت بعق ّ يف اآلخـــرةلـــک تســـبقهم  محمدصـــالح (» و الّزلفـــي عنـــد النـــاس يف الـــّدنيا و عنـــد ا

).۲۲۴-۲۲۳، ص۱؛ جشرح الکافي؛ يمازندران
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نـواع إذا رأيـت النـاس يتقربـون ايل: يه یا علـک-علیه السالم  الـرب تقـرب اليـه خـالقهم 
ه او کـيراست نیامدين بزرگیو این چنین خطاب جز با چننـواع العقـل تسـبقهم
چـون يدر میان محسوس، گفـت: یـا علـه معقولکچنان بود در میان خلق آن

معقول رنج َبر تا بر همه سبقتکثرت عبادت رنج برند، تو در ادراکمردمان در 
حقـایق را ةاسرار گشـت، همـکمدريعقلبصیرتةدیده الجرم چون ب، يگیر

١.شف الغطا ما ازددت يقيناکلو  ه گفت: کم دارد کحکدریافت و دیدن ی

يمجلسـةهمچون عالمياست که محدثان بزرگع عقلیگاه رفیل جایبه دل
م را بـا یبهـا و عظـن دو اثر گرانیا» يالکاف«در ينیخ کلیو ش» األنواربحار«در 

ن کتـاب بـر یـم ایل تقدی، دلينیخ کلیکنند. شيآغاز م» کتاب العقل و الجهل«
است که مدار بر محـور آن اسـت و بـه يداند که عقل قطبين میر کتب را ایسا
آن و عقـاب بـر آن يشود و ثـواب بـرايل اقامه میآن، احتجاج شده و دلةلیوس

است:
َتــِدئُ َو  َتــِتُح بِــِه  بِــهِ َأوَُّل َمـا أَبـْ َو َفَضــاِئِل اْلِعْلــِم، َو اْرتَِفــاِع َتــاُب اْلَعْقــلِ کِ َتــاِيب هــَذا  کِ َو َأفـْ

َدرََجِة َأْهِلِه، َو ُعُلوِّ َقْدرِِهْم، َو نـَْقِص اْجلَْهِل، َو َخَساَسـِة َأْهِلـِه، َو ُسـُقوِط َمْنـزِلَِتِهْم؛ ِإْذ  
ـــُل ُهـــَو َکـــ ـــِه اَن اْلَعْق ـــِه اْلَمـــَداُر، َو بِـــِه ُحيْـــَتجُّ، َو لَـــُه الثَّـــَواُب، َو َعلْي اْلُقْطـــَب الَّـــِذي َعَلْي

ُ املَُوفُِّق. َّ ٢اْلِعَقاُب، َو ا

ي، جـز از مقـدمات عقلـيرداماد، ائتالف و انتظـام حجـت عقلـیبه نظر م
در بعض مقدماتش بـه يل نقلیرد و دلیگيانجام نمينیقین یّ بيایصرف و قضا

 یاز ايل نقلیدليشود و استغناينقل استناد داده م
ً
 یا اخینکه اوال

ً
يبه راه عقلـرا

 ،شوديمنته
ً
رود و با يمعالم قدسياست که به سوست. عقلیمتصور نقطعا

کنـد و يمـجووجسـتو کـاوش، يب و معارف ربوبرفکر و نظر، در معرفت
را بـا يات جسـمانیات و شخصـیـع مرسله را به ذات خود و جزئیات و طبایکل

آن و يخطاب به سـوروازاینکند؛ يدرک ميانماستخدام مشاعر و حواس جس
آن و عقوبات بر آن است؛ پس عقل، قطب و يآن و مثوبات براةحساب بر عهد

.۱۵؛ صنامهمعراجسینا؛ ابن.١

.۱۹، ص۱؛ جالکافي؛ يلینکابوجعفر .٢



۱۸دوم(جلد عقلة لسفف(

١نگر است.محور و بادبان و ل

اسـت کـه مـدار در حرکـات يدر انسان، قطبـن، عقلیبه نظر صدرالمتأله
است يو مرکزو محرکهمدرکهيبر آن است و آن، اصل قوايو انظار عقليفکر

آن در ةلیاسـت کـه بـه وسـيگـردد و نـوريکه مدارک و حـواس بـه آن بـاز مـ
و ب درستکاریآن، بر تصوةلیشود و به وسيا و آخرت اهتداء میدنيهايکیتار

شود. يباطل احتجاج مق حق و ابطالیخطاکار و تحقةتخطئ
ةدربـاريس علمـیو تأست پرداختن به عقلیاهميدر راستانیصدرالمتأله

شمندان و متفکـران یکند، انديان میالقات عقل را بو اطينکه معانیآن، پس از ا
يکین و تشـکیمتبـايمعـانيدهد که تماميو دانشمندان را مورد خطاب قرار م

ن یکند و آن امر اياند، جمع مکه همه در آن مشترکيرا امر واحد» عقل«لفظ 
از آن جهـت کـه ياست که عقل نه جسم است و نه صفت جسم و نـه جسـمان

تـوان عقـل را ين مفهـوم، مـیدر اين معانیل اشتراک ای، و به دلاستيجسمان
وضـع کـرد کـه از يآن کتـاب واحـديقرار داد و برايواحدعلميموضوع برا

در کتاب عقل و جهلکهچنانکند، يآن بحث مياحوال اقسام آن و عوارض ذات
٢ن است.یچنياصول کاف

ن افکار حق و باطـل یو حکم بفی، مدار تکل، عقلينبه نظر محقق مازندرا
آن اسـت و ير قوا، تابع آن و منقاد امر و نهـیم است و سایح و سقیو انظار صح

ةب اعمـال و تخطئـیآن بر بندگان در تصوةلیوسآنهاست و بهةآن حاکم بر هم
ن اسـت یـعقل، به اعتبار اشود و حصر ثواب و عقاب بر يافعالشان احتجاج م

٣که عقل منشأ و اهل آنهاست.

ث وارد از طـرق مـا در یـد به کثرت احادیدهد که بايتوجه ميشعرانةعالم
ن یست، آنگاه به کتب محـدثیم نگرید آن به قرآن کرییو مدح آن با تأمورد عقل
ث در مـورد یـع احادیـجمرا آنهـا یست؛ زیو جماعت و نقد آنها نگراهل سنت

.۳۹؛ صالرواشح السماویة في شرح األحادیث اإلمامیةرداماد؛یم.١

.۲۲۹و ۲۱۲، ص۱؛ جشرح اصول الکافين؛ یمتألهصدرال.٢

.۶۶، ص۱؛ جشرح الکافي؛ يمحمدصالح مازندران.٣



۱۹مقدمه

يشان، مقدسـیاند. به گزارش اعقل را از موضوعات و مجعوالت به شمار آورده
د یـ؛ امـا با»ذبکـلهـا  کو منهـا أحاديـث العقـل  «در کتاب موضوعات گفتـه اسـت: 

دانست که عقل بر عدم جواز متابعت فاضل از مفضول و عالم از جاهل داللت 
ياند. در جاث عقل را انکار کردهیحادن جهت صحت اید آنها بدیکند و شايم

فـان يبرخـات عقل را یاز روايان شده است که بعضیخود ب
ّ
دانشـمندان و مؤل

١اند.گران نقل کردهیر و دیدر معجم کبيم و طبرانیابونعازقبیل اهل سنت

عقل در اصل، شناخت ةاست. فلسف» عقلةفلسف«ن نوشتار یايعنوان اصل
ن احکـام و عـوارض و یـیل و تبیـاستخراج و تحلکه بهعقل استيعیمابعدطب
از مباحـث تقسـیمي پردازد کـه در حقیقـتميعقل يعیات مابعدطبیخصوص
امکان طرح يگوناگونيهاعقل، پرسمانیيشناساي. برارودشمار ميه فلسفه ب

يهـاد شـده، شـناخت عقـل را از جنبـهکه در آنها وارياموریيدارد که شناسا
رد، یانجام پـذياستنباطةتواند به گونيمیين شناسایدهند. ايجه میگوناگون نت

، بـه تیـو والو نبـوتيبا اقتباس از مشـکات وحـين معنا که عقل انسانیبه ا
را شناخت یخصوصیات موضوع بپردازد؛ زام وکو احتیمطالعه و اکتشاف هو

سـت. یر نیپـذت امکانیق نور نبوت و مشکات والیجز از طرياز هستيقیحقا
ار گسـترده اسـت کـه یآن بسـةسـترگ بـوده و دامنـي، کـاریين شناسایانجام ا
بـه یين شناسـایـاز اين نوشتار بخشـیطلبد که در ايرا ميمتعددينوشتارها
ده است. یانجام رس
ردامـاد و یميثیدر مـدارس حـدعقلن است:ین پژوهش ایاياصلپرسش
دارد؟ين چه اطالقاتیصدرالمتأله
ةرا بـه گونـاطالقـات عقـلیيکـه شناسـاهاي فرعي ایـن پـژوهشپرسش
ن است:ین منظور داشته، ایرداماد و صدرالمتألهیميثیدر مدارس حدياستنباط

اطالق عقل در ةگستررداماد کدام است؟یميثیحدةمدرساطالق عقل در ةیپا
نـه ین زمیرداماد در ایميثیحدند استنباطیفراست؟یرداماد چیميثیحدةمدرس

.۴۴۲، ص۱ج؛ شرح الکافيعليالتعلیقة؛ يابوالحسن شعران.١



۲۰دوم(جلد عقلة لسفف(

ةگسـترسـت؟ینـه چین زمیـردامـاد در ایميثیج استنباط حدینتاچگونه است؟
يثیباط حـدند اسـتنیفراست؟ین چیصدرالمتألهيثیحدةاطالق عقل در مدرس

ن یصدرالمتألهيثیج استنباط حدینتانه چگونه است؟ین زمین در ایصدرالمتأله
ست؟ینه چین زمیدر ا
را جـوهر عقـل مجـرد اطـالق عقـلةیخود، پايثیحدةرداماد در مدرسیم
ن یکار برده است. صدرالمتألهه بيو عملينظرةقوقرار داده و در کماليانسان

و يو عقل نظـري: عقل جزئازقبیلاز عقل، يخود، اطالقاتيثیحدةدر مدرس
قتیعظم و حقأو عقل ياجمالطیو عقل بسيفرقانيلیز و عقل تفصیّ عقل مم
را مطرح کرده است. يمحمد
ن است:یپژوهش اةین اساس، فرضیبر ا
دارد کـه در مـدارس ياطالقـات گونـاگونيعت اسـتنباطیدر مابعدطبعقل

از آن مطرح شده است.ين، اطالقاتیرداماد و صدرالمتألهیميثیحد
رد کـه در فـرض یابي به هر گونه مقصود، راهي (= طریقي = مسیري) داتدس

مقصـود اسـت شود. روش همان راه دستیابي به پیمودن آن، مقصود حاصل مي
و پیوستگي و تشخص و وضـوح قبیل محاسبه و انضباطکه باید از مختصاتي از

کند.برخوردار باشد و گرنه بیراهه است که انسان را دچار سرگرداني و تحیر مي
اســت و روش ياخانــه، کتابآوري اطالعــاتروش جمــعق، یــن تحقیــدر ا
کـار گرفتـه ه بـخاص است يبه معنايو نقلياز عقليبیترککه به گونهمعرفت

و يو سـپس سنجشـاي و تفسـیريشده، توصیفي و تبییني و تحلیلي و مقایسه
ء بـه محـک و يا شـیمسئلهةدارد تا با ارائاز ینار یبه محک و معنقدي است که

و يار، درسـتیـآن بـا معيا ناسـازگاریـيزدن و کشـف سـازگارار و محکیمع
يآن مشخص شود، پس نقد به معنايو ضعف و کاستیيو قوت و داراينادرست
توانـد يمـنـد آنیاسـت و در فرايزنار و محکیست، بلکه ارائه به معیاشکال ن
ها آشـکار بیها و آسـيها و کاستکنار ضعفها دریيها و توانایيها و داراقوت

ا یـفیـاستن یا افـزودن یـا تحرکو بدون يشود و روش انجام پژوهش، اکتشاف
است. يبه رألیتأویال یتبد



۲۱مقدمه

توانـد يمکهچنان، يعیو سنجش و اکتشاف مابعدطبیيد دانست شناسایبا
انسان به طور مستقل به ن معنا که عقلیرد، به ایمحض انجام پذيففلسةبه گون

توانـد بـه يام و خصوصیات موضوع بپردازد، مکو احتیمطالعه و اکتشاف هو
بـه » عقلةفلسف«ق از نوشتار ین تحقیدر اکهچنانرد، یانجام پذياستنباطةگون

و يبا اقتبـاس از مشـکات وحـيعقل انسانن معنا کهیده است، به ایانجام رس
ام و خصوصـیات موضـوع کـت و احی، به مطالعه و اکتشاف هوتیو والنبوت

يحجت بـاطنروازاینداشته و ياکتشافيتیهواگرچه را عقل انسانیبپردازد؛ ز
ت یـق مشکات نبوت و نـور والیجز از طرياز هستيقیاست، اما شناخت حقا

انـد کـه بـه ح کـردهیتصـرقـتین حقیـبـه ايبزرگيست. حکمایر نیپذامکان
شود:ياز آنها اشاره میيهانمونه
دارد کـه غـرض از فلسـفه آن اسـت کـه يان مینا بیسس ابنیالرئخیکم: شی

يائیا اشیموجود، يایود و اشاء واقف شیق اشیتوان خود، بر حقاةانسان به انداز
است که وجود آنهـا بـه يائیاشیاست یار و فعل ما نیاست که وجود آنها به اخت

ده ینامينظرةکه از قسم اول است، فلسفيامورار و فعل ماست و معرفتیاخت
شـود و يمـده یـناميعملـةکه از قسم دوم است، فلسـفيشده و معرفت امور

يعملةت فلسفینکه فقط بداند و غایل نفس است به ایتکمينظرةت فلسفیغا
شود ينکه آنچه را که عمل مینکه فقط بداند، بلکه به ایل نفس است نه به ایتکم

ياسـت کـه عملـیي، اعتقاد رأينظرةت فلسفین غاید؛ بنابرایبداند و عمل نما
ةاست، پس فلسفيکه در عملاستیي، معرفت رأيعملةت فلسفیست و غاین

نسبت داده شود. ينکه به رأیاست به اياولينظر
يمحـض و علـم الهـياضیو علم ريعیطبرا به علمينظرةنا فلسفیسابن
و علم اخالقر منزل یو علم تدباستیرا به علم سيعملةکند و فلسفيم میتقس
، يعملـةت فلسـفیحق است و غا، معرفتينظرةت فلسفیکند. غايم میتقس

هإمنـا حتّقـق صـحة مجلتـکمجيـع ذلـ«د: یـگويمسـیناابنر اسـت؛ آنگـاه یمعرفت خ
لشـــر يلربهـــان النظـــر  لشـــهادة الشـــرعية، و حيقـــق تفصـــيله و تقـــديره  ». يعة اإلهليــــة، و 

و ينظـرع آنها به برهـانیجمةالجملين سخن آن است که صحت فیايمعنا



۲۲دوم(جلد عقلة لسفف(

گر، در تحقق صـحت اجمـال آنهـا، یابد. به سخن دیيتحقق ميشرعشهادت
د بـه آنچـه رسيميو برهان عقليوجود دارد هم شهادت شرعيهم برهان عقل
دا یـتحقـق پيالهـعتیر آنها بـه شـریل و تقدیدهد، اما تفصيشرع شهادت م

١کند.يم

کتـاب عقـل و جهـل و جهـلث جنود عقـلیل حدین ذیدوم: صدرالمتأله
دارد يمانیت شده است، بیروا-ه السالم یعل-که از امام صادق يکافالاصول 
متعـال يکو از آثار صفات رحمت است که خـداینين جنود، قوا و صفاتیکه ا

طلـب حـق، بـه آنهـا يبـه سـوآنها را بر عقل افاضه کرده است تـا در سـلوک
يق در راه خـود بـه سـویـبا دشمنان و قطـاع طرةاستعانت جسته و در مجاهد

کار بندد. ه متعال، آنها را بيخدا
به آنها در اهتـدااز عقلین جنود و نیت وجود ایّ لمیيد دانست که شناسایبا

و در راه خدا با کفار و اشرار و تخلـق بـه مکـارم اخـالقةو استبصار و مجاهد
، نافع بوده و سالمت عاقبـت در محامد صفات ابرار که در حسن معاش و معاد

ن یر است، با ایپذه نور استبصار و اعتبار امکانجاب کرده است، بیروز قرار را ا
ن عـدد یـین تعین هفتـاد و پـنج و همچنـین عدد آنها به تعداد معـییوصف، تع

 مقابالت آنها،
ً
ن یشـود؛ بنـابرايشـناخته متیو مشکات والبه نور نبوتصرفا

ن تعداد، ین حصر مقابالت آنها در ایمچنن تعداد و هیانحصار آنها در امعرفت
-هم یسـالم اللـه علـ-ت نبـوت یـو اهل بعصمتيایدن از اولیموکول به شن

٢باشد.يم

اصـول و جهـلکه در کتاب عقليث مفصلیل حدین ذیسوم: صدرالمتأله
در ينیادیـق بنیدر آن حقـات شـده و یروا-ه السالم یعل-از امام کاظم يکافال

دارد کـه يان مـیـده، بیگرديمورد عقل در خطاب به هشام بن حکم آشکارساز
مـذکور يث مشتمل بر معظم صفات و خواص و مدائح عقل به معنـاین حدیا

.۱۴-۱۲، ص۱؛ جالشفاء، المنطقنا؛ یسابن.١

.۴۰۹، ص۱؛ جشرح اصول الکافين؛ یصدرالمتأله.٢



۲۳مقدمه

ر آن یـاست کـه نظيف الهیو مقاصد شرياست و متضمن معارف آشکار قرآن
ج انظـار یه آن در نتـایشود و شـبيافت نمیعارفاناز مجلدات کتبياریدر بس
اطهار ةاز ائميکیست، مگر آنچه از یق معهود نیصاحب نظر و فکر دقيعلما

ق عامه بـه یا از طریق آنها اسناد داده شده یا از طرینقل شده -هم السالم یعل-
رسد. يم-ه و آله یالله عليصل-امبر یپ

از يمـیک از آنها باب عظیاست که در هر يمل بر خطاباتث مشتین حدیا
از آنها از علـم ياست و بعضياز آنها از علوم الهياست و بعضشدهبیانعلم

از آنهـا در يات اسـت و بعضـیاز آنها در علم فلکيسماء و عالم است و بعض
از آنهـا يو بعضاز آنها در کائنات جّو استيد است و بعضیعلم اکوان و موال

ر نفوس از رذائل یو تطهب اخالقیاز آنها در تهذيالنفس است و بعضدر علم
از آنهـا در مـواعظ و ياسـت و بعضـياسات مـدنیاز آنها در سياست و بعض

از آنها در علم ياست و بعضیو ذم دناز آنها در علم زهديح است و بعضینصا
ياز آنهـا در مـذمت کفـره و جهلـه و بـديالله است و بعضيو رجوع المعاد

نکه آنها الل و کـر و یان است و ایچهارپاةنشئه آنها به نشئعاقبت آنها و انقالب
ان شـده یـکـه در آن بيگریکنند، و علوم و معارف دينمرا تعقلیکور هستند؛ ز
و عرفـانيبـراياسـت کـه مشـاهديخطـابيث، فصـولین حـدیاست. در ا

١مان است.یايبرايشواهد

ان را به ذوق و وجدان یق عیو حقايقین درک علوم حقیچهارم: صدرالمتأله
وارد شده که دانسته که در کتاب خدا و سنتين علوم را علومیشان ایداند. ايم

تیـو والمتعال دانسته نشده و جز به نور نبوتيم خدایآنها جز به تعلقتیحق
ن یـمان راسخ ایو حکاست که عارفانيگردد. علوم آخرت، علوميمنکشف نم

 هانیملت، اختصاص به درک آنها دارند و متکلمان و فق
ً
و دن الفاظیاز شنصرفا

خـود، از يمان با علوم فلسفیبوده و جمهور حکمندم آنها بهرهیتصرف در مفاه
نا به عجز و یسيس آنها ابوعلیرئيباشند، حتيبرکنار و دور ماحوال معادادراک

.۲۵۲همان، ص.١



۲۴دوم(جلد عقلة لسفف(

در کننـدگانن کوشـشیاعتراف کرده است، همچنيقصور از فهم معاد جسمان
باشند. يمدیر عباد، منخرط در سلک تقلی، به همراه سايمسائل اعتقاد

بـه بحـث و ياشتغال فراوانـدر گذشتهدارد که منياظهار منیصدرالمتأله
مـان و اهـل نظـر داشـتم تـا یحکيهاکتابةبه مطالعيدیشدةتکرار و مراجع
باز شـد و بـه حـالم رتم یکه بصيام، آنگاه هنگامافتهیاحاطه يزیپنداشتم به چ
ه او از صـفات امکـان و یـاز احوال مبدء و تنزيزیبه چاگرچه دمینظر کردم، د
و يقیام، اما از علوم حقافتهینفوس انسان دست از احکام معاديزیحدوث و چ

يهسـتم و آنهـا علـوميشود، تهيان که جز با ذوق و وجدان درک نمیق عیحقا
متعـال و يخـدامعرفتةوارد شده و دربرداندهستند که در کتاب خدا و سنت

ها و رسوالن او و معرفت نفس و احوال آن از قبر و بعث و حساب اسماء و کتاب
يم خدایآن، جز به تعلقتیر آنهاست که حقیزان و صراط و جنت و نار و غیو م

ان یـگردد. تفاوت ميمنکشف نمتیو والانسته نشده و جز به نور نبوتمتعال د
دن یت مانند دانستن حـد حـالوت و چشـیعلوم اهل نظر و علوم صاحبان بصر

را که حـد سـالمت و سـلطنتيان کسیحالوت است و چقدر تفاوت است م
ن یـز ایـنين معـانیکه سالم و سلطان است و مقابالت ايسکند و کيمادراک

١گونه است.

 کـهدارديان مـیـبیيطباطبـاةپـنجم: عالمـ
ً
لمـات امــام کدر آنچـهصـرفا

قتیوارد شده، پرده از حقخصوصبه-السالملفضأعلیه -يعلن یرالمؤمنیام
حجاب آن ةبردارندقت وین حقیب ادرةندگشایرا کالم او یدارد؛ زيبرمدیتوح

است. يبرهانقیطرترینو واضحن راهیترمندانهتیهدابا 
 هستمسئلهن یتريد دانست که اصلیبا

ّ
، يو عملـي، از جهت نظـريدر کل

هم السالم یعل-ا یو دعوت اوصأنبیاارسال ياست که غرض اصلدیتوحةلئمس

مان به آن و عمل بر اساس یا و آخرت انسان، با فهم آن و ایدناست و سعادت-
ق تعّمـ، پژوهشـگر میيطباطباةن وصف، به سخن عالمیشود. با اين میآن تأم

یمتفسیر اهمو، .١ .۱۰، ص۷؛ جلقرآن الکر



۲۵مقدمه

ن مسائل از جهت غـور ی، دورترتوحیدةلئمسه کندارد يتردید، يلکعارفدر م
 یتردهیچیپو ن مسائل از جهت تصّور و ادراکیو دشوارتر

ّ
ن مسائل از جهت حل

هـا که فهميعاّم ي، از مسائل عموممسئلهاین يو بلنديبرجستگچوناست؛
ها قلبو مأنوس استهاه نفوس با آنکيمتداوليقضایاتوان درک آنها را دارد و

شناسند، باالتر است. يمرا هاآن
ق بـه آن اخـتالف یآن و تصدها در ادراکلعق،چنیننیايامسئلهدراینک 

که انسان بر آن سرشته شده، متنـوع اسـت؛ چـون يرا نوع فکریکنند؛ زيدا میپ
ن بـه اخـتالف اعمـال یـبـوده و امختلفيجسمانينیروافراد انسان از جهت
و يذهنـاز نظـر تیزایـن اخـتالف،آنها منجر شده اسـت.ياعضا و قواي ادراک

.گـذاردتأثیر ميدر فهم و تعقليجکقامت و و استيو پستيمرغوب،يکندذهن
ةمـیکرآیـات ازيمواردقرآن هم درن مطالب وجود ندارد ویدر ايدیهیچ ترد
ردر کـرده اسـت. تفـاوت درک مـردمین اختالف در فهم و تعقل را تقریاخود،
ــ
ّ
ن اخــتالِف ایــق ین مصــادیترمتعــال، از روشــنيخــدادیــتوحيمعنــايتلق
اش و اشـارت يخفبا الهاميانسانآنها بر آنچه فطرتاگرچه رایاست؛ زهکدر
در وسـیع يو نوسـانمیعظـياختالفـکند، اتفاق دارند، ولي ياش اعطا مقیدق
وجود دارد. آنهايهادر فهميتعاليوجود خداةلئمسریتقر

، از بــودن اوگانــهیعــالم ســپس اعتقــاد بــه ياعتقــاد بــه وجــود صــانع بــرا
ثابـت در ر بوده و فطرتین نوع، دایان ارکه بین متفکاست يترین مسائليقدیم

اگرچه اله،دیبه توحةکنندد. فطرت دعوتینمايتشان مین اعتقاد هدایآنها، به ا
از جهـت ذات و صـفات ش یایـکند که عظمـت و کبريدعوت مياگانهیبه اله 

يهـاک جانب، الفـت و انـس انسـان بـه واحـدینکه از ینامحدود است، جز ا
پرستان و مشرکان ن به بتییمليگر، ابتالیو از جانب ديدر ظرف زندگيعدد
را مسـّجل کـرد و حکـم بودن وحدتيلهه، عددآتعدد يل نفیر آنها به دلیو غ
مانـده ين جهت، سخنان به جایمغفول قرار داد؛ بدةفطرت را به منزلةگفتشیپ

کـه پـس از يه و کسـانیونان و اسکندریم و یپژوهشگر در مصر قدلسوفانیاز ف
بـه ءشـفاالس در یالـرئخیمثل شـيکند، حتيرا افاده ميوحدت عددند، یآنها



۲۶دوم(جلد عقلة لسفف(

ند تا حدود قـرن یه پس از اوکيح کرده است و کالم کسانیتصريوحدت عدد
 کمتان دارد. احتجاجات ین مجرا جری، بر هميدهم هجر

ّ
بـر ان پژوهشـگرمـل

هـا ن حّجتینکه این ایدر ع،کندمينفادهارايبیش از وحدت عددزینتوحید
 
ً
لمـات اهـل که از کـاسـتيزیـچایـن ز اخذ شده اسـت. یاز قرآن عزعموما
.شوديجمع و ثابت ممسئلهدر این پژوهش

ه در تعلیم کاست يلین گاماّو ن کرده،ییتبتوحیديمعناازآنچهقرآن عزیز
در هکه مـراودين وصف، کسانی. با ابرداشته شده استاز معرفتاین حقیقت
ک بـه یـکه نزدين سپس کسانیصحابه و تابعونامفسراند ازداشتهيعلوم قرآن

ایـن جوامـع انـد. درورد اهمـال قـرار دادهمف را ین بحث شریا، باشندينها مآ
ق یـدهنده و نـه بـه طران شرحیبجا مانده از آنها، نه به بيریو کتب تفسحدیث
ندارد. قت وجودین حقیاز ايچ اثری، هياستدالل
رد بـرداه پرده از این حقیقـتکينما بیاکند کهتصریح ميطباطبایيةعالم

وارد خصـوصبه-السالملفضأعلیه -يلمات امام علکدر آنچهجز م،یافتین
سـتر و ةبردارنـدقت وین حقیب ادرةگشایندست که ارا کالم اویشده است؛ ز

سـپس اسـت،يبرهـانقیطرترینو واضحن راهیترمندانهتیهدابا حجاب آن 
ه بـه کـوجـود دارديهجـربعد از قرن دهمياسالملسوفانیلمات فکدر آنچه 

-ه السـالم یعل-المؤمنین میرألمات امام کقت را ازین حقیان، ااعتراف خود آن
١.انداستفاده کرده

ن نوشـتار بـه انجـام یـا» منابع«در آثار مندرج در خصوصبهکه يقاتیتحق
ن، یرداماد و صدرالمتألهید. میآيبه شمار مپژوهشن یاةنیشیپيه نحوده، بیرس

مطـرح کـرده و در يعیرا در سـاحت مابعـدطباز عقلياصطالحات و اطالقات
ياند. با تتبعاتاز آنها بهره بردهيکافالاصول ث کتاب عقل و جهلیل احادیتحل

اطالقات و اصـطالحات عقـل ةجامع و مستقل درباريقیرفت، تحقکه انجام گ
ل ین و تحلییند تبین که فرایرداماد و صدرالمتألهیميثیحديدر مدارس استنباط

.۱۰۴-۱۰۳و ۸۷-۸۶، صص۶؛ جالمیزان في تفسیر القرآنمحمدحسین طباطبایي؛ .١



۲۷مقدمه

ا بتـوان گفـت کـه یافت نشد. گویو سنجش و اکتشاف را به انجام رسانده باشد 
و ع و منحصر از جهت مجمـوع عنـوانیبديعقل، اثرةق حاضر در فلسفیتحق

ند است.یپژوهش و فرا
، گذشته از موضوع خاص به خود که آن را از جهت يهر پژوهش استاندارد

است یيهاينوآورةسازد، دربردارنديز میگر متمایديها، از پژوهشيموضوع
يبرخــکنــد. يآن موضــوع ممتــاز مةنــیگــر در زمیديهــاکــه آن را از پژوهش

ن شرح است:یق به این تحقیايهاينوآور
مسـتقل يواقعيو ظهورات مستمر آن، به معنايعت اسالمیکم: مابعدطبی

را يعت اسـالمیکه مابعدطبيدگاهین اساس، دیگر است. بر ایديهااز فلسفه
آن بـه انـزوا ةجـیدانـد کـه نتيگـر مـیديهـافلسـفهيمتأثر از برخـطورکليبه
ن یـسـت. ایح نیاست، صـحيعت اسالمیشدن مابعدطبونقريشدن و بدهیکش
اسـت کـه عقـلرااد شـناختیـدر بنيعت اسـالمیمابعدطباستقاللق،یتحق

کرده است.يآشکارساز
ن اساس، یاست. بر ایپويانیت خود، جریدر کليعت اسالمیدوم: مابعدطب

کامــل بــه یيعــدم تســلط و آشــناازقبیــل ل گونــاگون،یــکــه بــه داليدگاهیــد
عت یدر مباحـث مابعـدطبيق کـافیـا عدم تتبـع و تحقیيعت اسالمیمابعدطب
ةسـیا عـدم مقایيعت اسالمیخاستگاه مسائل مابعدطبيا عدم بررسیياسالم

بـه ظـاهر يعیمابعدطبيهاانیا سطوح مباحث مطرح در جریان اصل یق میدق
سـتا یرا ايعت اسـالمیگر، مابعدطبیديفلسفيهاانیبه جريا دلدادگیکسان ی
را بـه انجـام قـتین حقیـايسازق، آشکارین تحقیست. ایح نیپندارد، صحيم

بـه در مـورد عقـليریقابل تقديهاقات و کاوشیتحقاگرچه رسانده است که
ن یـن در ایصـدرالمتألهرداماد ویقات مین وصف، تحقیده است، با ایانجام رس

است.يعت اسالمین از اختصاصات مابعدطبیدارد و ايسیتأسةنه، جنبیزم
ت مسـائل یـل و تثبیـن، در تحلیـديمنبع اصلةث به مثابیقرآن و حد:سوم

اهتمام ،ن اسالمین مبیداشته و ديانیپايبيت معرفتی، ظرفيعیمابعدطبيادیبن
است. » عقل«ةلئمسن آنها یتريادیناز بيکین گونه مسائل دارد که یبه ايخاص



۲۸دوم(جلد عقلة لسفف(

ن سـطح از معـارف یـاةشده کـه ارائـيسازآشکارقتین حقیق، این تحقیدر ا
ل اتصال آن ی، به دليعت اسالمیدر مورد عقل در مابعدطبيطبانو استياجتهاد

ندگان خدا کـه یست و کالم نماااوينامتناهاست به کالم خدا که صادر از علم
ث و یقرآن و حديعیجه مولود مابعدطبیعلم آنها متصل به علم خداست و در نت

ن اسالم است.ین مبیات داز اختصاص
اسـت و يعقلـيهادگاهیـو ديدر انسان، مدار حرکات فکـرچهارم: عقل

ت در یعقـل اسـت و هـداةلیو حق و باطل، به وسيتو نادرسيص درستیتشخ
ستم شناخت، عقل اسـت و یسيا، به نور عقل است. نهاد اصلیدنيهايکیتار

و سـنجش، از يل و نقـادیـن و تحلیـینـد و تبیآيد میل پدق عقیها از طردانش
هـا، رد و دانشیگي، با پردازش آن شکل میيرسد و دانايق عقل به انجام میطر
ي، جـز از مقـدمات عقلـيند. ائتالف و انتظام حجت عقلیآيد میآن پدةیبر پا

در بعض مقدماتش بـه يل نقلیرد و دلیگيانجام نمينیقین یّ بيایصرف و قضا
 یاز ايل نقلیدلشود و استغناينقل استناد داده م

ً
 یـا اخینکه اوال

ً
يبـه راه عقلـرا

 ،شوديمنته
ً
رود و با يمعالم قدسيست. عقل است که به سویمتصور نقطعا

کنـد و يمـوجوجسـتو کـاوش، يربوبرب و معارففکر و نظر، در معرفت
را بـا يت جسـمانیات و شخصـیـع مرسله را به ذات خـود و جزئیات و طبایکل

آن و يسـوخطاب بهروازاینکند؛ يدرک ميانداستخدام مشاعر و حواس جس
آن و عقوبات بر آن است؛ پس عقل، قطب و يآن و مثوبات براةحساب بر عهد
ن و لنگر است. محور و بادبا

ع، اصـطالحات و اطالقـات یبـدينـدیق و فرایدقيق، در پژوهشین تحقیا
ين آشکارسـازیردامـاد و صـدرالمتألهیميثیحـديرا در مدارس استنباطعقل

يبراهنیث، زمیعقل در حدةدرباريق معرفتیگاه متقن و وثیجاد پایکرده، تا با ا
آن، ةیفـراهم گـردد کـه در سـايو عملـيعلمـيهـاتیآن در فعاليریکارگه ب

شود.يشکل گرفته و کامل مانسانتیانسان
ب یها و از ترکو محتوا و مقاصد، واژهيانتقال معانيها، براپنجم: در دانش

هـا ن واژهیـاز ايشـوند. روشـن اسـت کـه بخشـيکار گرفته مـه ها بآنها گزاره



۲۹مقدمه

ح، یآن دانش است. آنگاه شناخت صـحيخاص و اصطالحيمعانةدربردارند
موانع و اجتناب از آنهاسـت. مغالطـات یيآنها شناساةدارد که از جمليطیشرا
ان آنهـا، یـروند و در ميح به شمار مین موانع شناخت صحیتري، از اصلينظر

است کـه بـه سـبب ن انواع مغالطهیترق اشتراک لفظ، از گستردهیاز طرةمغالط
مانـد و يجـه مینتياز انظار بـياریرد و بسیگياز منازعات شکل مياریآن، بس

از شود. اکنون اگر سخن از استنباطينميمنتهيقات به اکتشافیاز تحقياریبس
را ياچ مسامحهیهيابد که جایيميچنان ضرورتمسئلهن یباشد، اينیمتون د

گذارد. ينميباق
ل یـن و تحلیـیک و تبیـدارد که تفکياصطالحات و اطالقات فراوان» عقل«
از ةز از مغالطـیـدر پرهيت فراوانـیـ، اهميدر ساحت استنباطخصوصبهآنها 
ل یک و تحلیق، با تفکین تحقیانبار آن دارد. ایزيامدهایق اشتراک لفظ و پیطر
ردامـاد و یميثیق اصـطالحات و اطالقـات عقـل در مـدارس حـدیـدقنییو تب

ق اشتراک لفظ در یاز طرز از مغالطهیپرهيمناسب برايانهین، زمیصدرالمتأله
فراهم کرده است.يثین مدارس حدیدر ايساحت استنباط

يسـتنباطعقـل در مـدارس اي، بررسـ»عقلةفلسف«ق از نوشتار ین تحقیا
که ارائـه ين را منظور داشته است. محور مباحثیرداماد و صدرالمتألهیميثیحد
است. يکافالاصول ث کتاب عقل و جهلیل احادیانات آنها در تحلیشود، بيم

يمجمـوعيآنان، با نگاهيثیحديهاو سنجش عقل در مدرسهیيآنگاه شناسا
ن یـده است. روشـن اسـت کـه ایبه انجام رسآنها ةانات ارزندیت بیو لحاظ کل

انات آنـان در یبيق تمامیدقيل و بررسین و تحلییند تبیفراةجینگاه و لحاظ، نت
 ث کتاب عقل و جهل است کهیاحادةمورد هم

ً
ر بوده یپذپس از آن امکانصرفا

اگرچه ن نوشتار،یدر ايتیو لحاظ کليآن نگاه مجموعةجیاست، لذا اندراج نت
ن و یـیمتأخر بـوده اسـت. تبيو پژوهشيند علمیاست، اما از جهت فرامتقدم 
سـه بـا یث عقـل و سـپس مقایاحاديانات آنان در مورد تمامیبيلیل تفصیتحل
ينـدیگـر، در فرایديآنهـا در نوشـتارهايگر و سـنجش و بررسـیديهادگاهید

يکالنـيمباحـث، طراحـةن نحوه ارائـیل ایده است. دلیبه انجام رسياجتهاد



۳۰دوم(جلد عقلة لسفف(

در نظـر گرفتـه شـده و بـه » عقـلةفلسـف«يمجمـوع نوشـتارهاياست که برا
ن و یـیل و تبیـق، تحلین تحقیاهرحال،بهگردد. يج ارائه میخواست خدا به تدر

ن یرداماد و صدرالمتألهیميثیحديسنجش و اکتشاف عقل در مدارس استنباط
است:رزیشرح را در دو فصل منظور داشته که به 

ع علـوم عصـر یـه در جمیـاماميرداماد از کبـار علمـایم میفصل اول: حک
در ١دامـاد،ياسـترآبادينیر محمدباقر فرزند محمد حسیرکبیش است. امیخو

که با يهنگاميقمريهجر۱۰۴۱متولد شد و در سال يقمريهجر۹۷۰سال 
ه نجـف ت عتبات مقدسه آمده بود، رحلت کرد و برایزيبرايصفويشاه صف

٢د.یـمـدفون گرد-ه السـالم یـعل-ن یرالمؤمنیافته و در جوار امیاشرف انتقال 

يابـن عبـدالعاليخ علـیرا پدرش داماد شیشان به داماد ملقب شده است؛ زیا
٣بود و او بعد از پدرش ملقب به داماد شد.يکرک

يات و شـاعریـالقدر، متکلم و مـاهر در عقللیعالم، فاضل، جلمیرداماد،
ياز عالمان در علوم نقلياز محضر جماعت٤بوده است.يو عربيکو به فارسی

محمد حسـیني اسـترآبادي، الدینشمسمیرباقربنمحمدسیدز: ین/۲۴۹ص،۲؛ جاآلملأمل؛يحر عامل.١

ــــه میر ــــروف ب ــــین؛ مع ــــن أم ــــاد. محس ــــیعةأعیاندام ــــد۱۸۹، ص۹؛ جالش ــــز: محم باقر/ نی

جعفــر (عبــدالکریم حســیني اســترآبادي األصــل اصــفهاني مشــهور بــه میردامــادبنمحمودبنمحمدبن

.)۳۱۵ص،۱۱؛ جالفقهاءموسوعة طبقات ؛ يسبحان

که با شـاه يهنگام۱۰۴۱شان در سال یا/۳۱۷-۳۱۵ص،۱۱ج؛ الفقهاءموسوعة طبقات ؛ يجعفر سبحان.٢

.)همان(افت یشرف وفات أدر نجف ارت مشاهد عراق آمده بود،یزيبرايصفويصف

در خـواب يابن عبـدالعاليخ أجل علینقل شده است که ش/۱۸۹ص،۹؛ جأعیان الشیعةن؛ یمحسن أم.٣

ن درآور یالدرشـمسید: دختر خود را بـه ازدواج میفرمايشان مید که ایرا د-ه السالم یعل-ن یرالمؤمنیام

خ دختـر یاسـت، آنگـاه شـ-هم السالم یعل-ا یا و أوصیأنبشود که وارث علوميمتولد ميکه از آنها پسر

ا آورد یـبـه دنيش از آنکـه فرزنـدیپـين درآورد، اما آن دختر پس از مـدتیالدرشمسیج میخود را به تزو

-ن یرالمـؤمنیگـر امیبـار دير شد و اثر از خواب او ظاهر نشد، تـا بـراین امر متحیخ از ایوفات کرد و ش
ن دختر نبود، بلکه فالن دختر مـورد نظـر ید: مقصودم ایفرمايشان مید که ایر خواب درا د-ه السالم یعل

ن درآورد و یالدرشـمسیخ آن دختـر را بـه ازدواج مین درآور، آنگـاه شـیالدرشمسیبود و او را به ازدواج م

.)۲۴۸، ص۲ ؛ جخاتمة المستدرک؛ ين نوریحس(دمحمدباقر از او متولد شد یس

.۲۴۹ص،۲؛ جاآلملأمل؛يحر عامل.٤



۳۱مقدمه

يلسوفیاو ف١کند.يت میهان روایاز فقياستفاده برده است و از جماعتيو عقل
و مـتخلص بـه يو فارسـيبه، شاعر به عربـیع علوم غری، متفنن در جمياضیر
ذ فاضـل او یـتلم٢داشت.يخاص نزد شاه عباس صفويو تقرباست» اشراق«

و منقـول، همنـام د سـند و محقـق در معقـولیگفته که سين اشکوریالدقطب
او در کشـف معضـالت يوسـته سـعیاز اجداد معصـومش، پن معصومیهفتم

علـم«است: اهل فضل مسطور ةدیمسائل، مشکور بوده و اسم او در صدر جر
اوائـل يهاوسته کتابیاو پ». او بود که داماد شدعروس همه استاد شد / فطرت

کوتاه يکرد تا در مدتيتعلم درک ميوخ را برایکرد و شيتفهم مطالعه ميرا برا
شـان متوحـد بـه ابـداع یخص فائق آمد. اأياز فنون علوم، بر أوحديدر هر فن

ةکنون پـرداست که تايدیاست و متفرد به فرائد تازه و جدلوم و عرفانق عیدقا
رش یبه تخم«ده است: یق آنها برداشته نشده و آشکار نگردیاجمال از جمال حقا

». ض آن چه بد در کار او شدیدالله چون فروشد/ نم فی
ار یف خـود بسـیباطن شرةیتصفس وینفنفسةیشان در تزکیا،نقلبر پایة 

خود را يمدت چهل سال، پهلويو کوشا بود تا آنجا که مشهور است برايجد
ت یشان نهایز ایبر فراش ننهاد و در مدت عمر، نوافل شب و روزش فوت نشد. ن

کـه ياکـرد بـه گونـهيار تالوت مید را بسیرا داشت و کتاب خدا قرآن مجتعبد
يخواند. او نزد شاه عباس صفوياز قرآن مءه در هر شب پانزده جزگفته شده ک
٣ار مقرب بود.یبسيو شاه صف

و فلسـفه و ه در حکمـتیـامامياز بزرگان علمـايکیرداماد یحال، مبه هر
يعلمـايدا کرد. برخیاطالع پاز مباحث در فنون علمياریکالم است و بر بس

بـه او اجـازه يکرکـيابن عبـدالعاليابن علياو عبدالعالیيجمله دابزرگ، از 
شعر يو فارسيافت و به عربیات تبحر یعقلخصوصبهع علوم یدادند و در جم

بـزرگ يتیق شد و مـوقعیف و تحقیس و افتاء و تصنیتدريگفته است و متصد

.۲۵۳ص؛تعلیقة أمل اآلمل؛ ياصفهانيعبدالله افند.١

.۱۸۹، ص۹ج؛ أعیان الشیعةن؛ یمحسن أم.٢

.۲۵۰-۲۴۸، ص۲ ؛ جخاتمة المستدرک؛ ين نوریحس.٣
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دوسـتش افت و بعـد ازیان عالمان شهرت یدا کرد و میران پیاينزد ملوک صفو
، در فنون علوم و معارف، از او يد. جماعتیاست عالمان به او رسی، ریيخ بهایش

شان ین. ایمعروف به صدرالمتألهيرازیم شیابراهمحمدبنازقبیل اند،اخذ کرده
١شتر آنها در حکمت و فلسفه است.یف کرد که بیتصنیيهاکتاب

در روازاینتمام دارد؛ ةث، احاطیدالحگوناگون علميهارداماد بر شاخهیم
و يو رجـالیـيمباحـث گونـاگون درايکافالات اصول یاز روايند استنباطیفرا

، در یيشان از جهت محتوایانات ایرا ارائه کرده است. بيقیق و دقیعمیيمحتوا
قـات بـر یبـر تعلهرداماد عـالویرد. میگيقرار ميو فلسفيحکميثیمکتب حد

ق یـث و تطبیـآثار گوناگون خود به مناسـبت، بـه شـرح احاد، دريکافالاصول 
ن فصـل یکه در ايبر آنها پرداخته است. محور مباحثيو فلسفيمباحث حکم

يکـافالاصـول و جهـلث کتـاب عقـلیشان بر احادیقات ایشود، تعليارائه م
ردامـاد، بـا یميثیدحةعقل در مدرسیين نوشتار، شناسایاست. در فصل اول ا

نه به انجام ین زمیشان در ایت مطالب ایقات و لحاظ کلیبه تعليمجموعينگاه
، به سنجش بـرده يتیو لحاظ کليهمان نگاه مجموعةجیده است. آنگاه نتیرس

ده است.یشده و عمل اکتشاف به انجام رس
هیـمتعاله و مؤسس حکمـتیامامين از کبار علمایفصل دوم: صدرالمتأله

ش از خـود یپـيهـافلسـفهةرا از همـياسـالمةس، فلسفین تأسیاست که با ا
به ي، مطالب فراوانيم بزرگ اسالمین حکیمستقل کرد. در شرح احوال و آثار ا

يع فنون و داراینگارش درآمده است. او عالم زمان خود در حکمت و متقن جم
يرازیم شـیابـراهمحمـدبننیصـدرالديشـان مـولیا٢ار اسـت.یف بسـیتصان
او، ة) در لسان مردم، مشهور به مالصـدرا و در لسـان شـاگردان مدرسـي(قوام

ست، امـا در سـال یخ والدت او مشخص نین است. تاریمشهور به صدرالمتأله
ا بازگشت از آن یر رفتن به حج هفتم خود یدر بصره در مسيقمريهجر۱۰۵۰

.۳۱۷-۳۱۵ص،۱۱ج؛ الفقهاءموسوعة طبقات ؛ يجعفر سبحان.١

.۲۳۳ص،۲ج؛ اآلملأمل؛يحر عامل.٢



۳۳مقدمه

ش از یا بیيشود که وفات او در سن هفتاد سالگيبرده ميافت و ظن قویات وف
بوده است.يقمرير قرن دهم هجریآن باشد، پس تولد او در ربع اخ

است که جز در فترات دور از زمان پا يالهةن از بزرگان فالسفیصدرالمتأله
قـرن نـدچدر يالهـةفلسـفةگذارند. او مدّرس اول مدرسينميبه عرصه هست

و شارح يو اسالميونانیةر فلسفیه است و وارث اخیامامير در بالد اسالمیاخ
وسـته بــر یهــا پاسـرار آنهاســت و مطالعـه و مباحثــه و پـژوهشآنهـا و کاشــف

ة في األسـفار العقلیـة یمتعالالةحکمال«خصوصبهکند، يه میاو تکيهاکتاب
ةبـوده و مـادر همـيد فلسـفیم و جدیقديهارأس و فوق کتابکه در » األربعة

ش یشاپین بالد آمده است، پیکه بعد از او در ايلسوفیباشد. هر فيمؤلفات او م
ن را ین است که در مورد او گفته شود کـه اسـرار کـالم صـدرالمتألهیافتخار او ا

ن اسـت کـه به واسطه باشد. سخن نغز آاگرچه ستاا از شاگردان اویفهمد يم
شاگردان افتخار ةلم که به اتصال خود به او در سلسیابیيرا ماستادان فن معقول

ر یـکننـد، نظين سلسـله مبالغـه میـاشخاص ايدر اساميبعضيکنند، حتيم
ش از آن، استاد بزرگ و محقق یث وجود دارد. بیت حدیرواةلکه به سلسيتیعنا

اسفار اسرار کتابسي کاگر بدانم دارد که يان میبين اصفهانیمحمدحسعالمه 
ا یـار باشد. گوین دیدر دورتراگرچه ت،نزد او خواهم رفتلمذفهمد، براي ميرا 

 ن است کهیشان، افتخار به ایمقصود ا
ً
فهم اسرار کتاب اسـفار ةاو به درجصرفا

جـز خـود از اکتنـاه ده کـه در آن درجـه، عیرسـاز معرفتياا به درجهیده یرس
١آن را درک کرده است.ةیمقاصد عال

اسـت. معلـم دوم ابونصـر ياسـالمةاز اقطاب در دوريکین یصدرالمتأله
و عالمـه ين سـهروردیالدشـهابخ اشـراقیو شسیناابنس یالرئخیو شيفاراب
تـوان اقطـاب حکمـتين را مـیردامـاد و صـدرالمتألهیو مين طوسـیرالدینص

ن، یهسـتند و صـدرالمتألهدانست. آنها جماعت اول و اصـول فلسـفهياسالم

استاد العظيم احملقـق احلجـة الشـيخ حممـد حسـني االصـفهاين مسعـت عنـه أنـه کـان يقـول: لـوأن شيخنا و «.١
رأقصــييفکــانإنوعليــهللتلمــذةالرحــالإليــهلشــددتاألســفارکتــابأســراريفهــمأحــداأعلـم » الــد

.)۳ص،۱؛ جالحکمة المتعالیة في األسفار العقلیة األربعةةمقدم؛محمدرضا مظفر(



۳۴دوم(جلد عقلة لسفف(

آنها و استاد اکبر فن آنهاسـت و اگـر ةقیآنها و مرّوج طريخاتم آنها و شارح آرا
در مکاشفهخصوصبهو يعلمةتوان گفت که او در رتبيخوف از غلو نباشد، م

وسـته در یشـان پین وصـف، ایـبـا ا١ان آنهاسـت.ی، سرآمد و اول در مفانو عر
ةد: رتبـیـگويو عـدم اعتنـا بـود تـا آنجـا کـه خـود ميد و آوارگـیو تبعيسخت
شـان، یاير زندگیام اخین وصف، در ایرا نداشتم. با اعلمةن افراد طلبیترنییپا

ان آنـان یـنکـه در مینسبت بـه او اقبـال کردنـد تـا ايداو و شاگرةمردم به فلسف
ض یم محدث مالمحسن فیحکيعنیعالم آشکار شدند که دو داماد او يجماعت
فـي شـرح تجریـد ، صاحب شوارق اإللهاميجیاض الهیم عبدالرزاق فیو حک
ن یاند که استادشان صدرالمتألهاض دو لقبیض و فیباشند. فياز آنها مالکالم

ار داد. آنها قريبرا
ات خود، بلنـدآوازه شـد و طـالب فلسـفه، اقبـال ین پس از حیصدرالمتأله

ق و پـژوهش یفات او کرده و آنها را محور بحث و درس و تحقیبه تألياگسترده
ف یافت و بر هر مدرسه و تـألیادت یفات او سیو تأليفلسفةقرار دادند و مدرس

افت.یغلبه ينا و عالمه طوسیسفات ابنیتأليگر حتید
ةدربـاريس علمـیو تأست پرداختن به عقلیاهمين در راستایصدرالمتأله

که همـه يمر واحدأعقل را يکین و تشکیمتبايمعانيدارد که تماميان میآن ب
ن است که عقل نه جسم اسـت و نـه یکند و آن امر اياند، جمع مدر آن مشترک

در ين معـانیـل اشـتراک ایو به دل، يبما هو جسمانيصفت جسم و نه جسمان
آن کتـاب يقرار داد و بـرايواحدعلميتوان عقل را موضوع براين مفهوم، میا

کنـد، يآن بحـث ميوضع کرد که از احـوال اقسـام آن و عـوارض ذاتـيواحد
٢ن است.یچنيکافالاصول در کتاب عقل و جهلکهچنان

تمـام دارد؛ ةث، احاطـیالحـدگونـاگون علـميهاخهن بر شایصدرالمتأله
و یـيمباحث گونـاگون درايکافالات اصول یاز روايند استنباطیدر فراروازاین

.۴-۲صهمان،.١

.۳۲۲و ۲۲۹ص، ص۹؛ جأعیان الشیعهن؛ یمحسن ام.٢



۳۵مقدمه

شـان از جهـت یانـات ایرا ارائه کرده اسـت. بيقیق و دقیعمیيو محتوايرجال
ن یرد. صـدرالمتألهیـگيقـرار ميو فلسـفيحکمـيثی، در مکتب حدیيمحتوا
، در آثار گوناگون خود به مناسبت، بـه شـرح يکافالقات بر اصول یبر تعلهعالو
بر آنها پرداخته است. يو فلسفيق مباحث حکمیث و تطبیاحاد

ث وارد در اصول معارف و مسـائل یاز احادن در مورد استنباطیصدرالمتأله
دارد يان میبيکافالاصول و جهلدر باب عقليثیل حدیو مانند آنها، ذدیتوح
وجـود ضـعفا در ةق مـا بـه واسـطیاز نظر سند آن در طراگرچه ثین حدیکه ا

مضـمون آن وارد يدر درسـتين اشـکالیـايف اسـت، ولـیسند، ضـعةسلسل
ث وارد یـاز احاديارین بسیاست، همچنيعقلبر برهانيآورد؛ چون متکينم

١ن گونه است.یز ایر آن نید و غیدر اصول معارف و مسائل توح

ث یـشـان بـر احادیقـات ایشود، تعلين فصل ارائه میکه در ايمحور مباحث
قل عیين نوشتار، شناسایاست. در فصل دوم ايکافالاصول و جهلکتاب عقل
قـات و لحـاظ یبـه تعليمجمـوعين، با نگـاهیصدرالمتألهيثیحدةدر مدرس

همان نگاه ةجیده است. آنگاه نتینه به انجام رسین زمیشان در ایت مطالب ایکل
ده ی، به سنجش برده شده و عمل اکتشاف به انجام رسـيتیو لحاظ کليمجموع

است.
م یتقـدسـیده اسـت،بـه انجـام ر۱۳۹۶که در تابسـتان ز راین تالش ناچیا
دارم:يم

: - ه و آلـه یالله عليصل- يا و نفس نبیا و عماد اصفیا و رکن اولید اوصیبه س
يأ و علـ: «تیـنورةشرف و درجـةک او در شجریو شر٢»مْ کُ َو أَنـُْفَسنا َو أَنـُْفسَ «

يـََتسـاَءُلوَن، َعـِن َعـمَّ،«م: یو نبأ عظ٤»مـن نـور واحـديأ و علـ«و : ٣»من شجرة واحدة

.۲۲۰، ص۱ج؛ شرح اصول الکافين؛ یصدرالمتأله.١

.۶۱آل عمران: .٢

.۱۶۱؛ صتفسیر فرات الکوفي؛ يفرات کوف.٣

.۲۳۶؛ صاألماليابوجعفر صدوق؛ .٤



۳۶دوم(جلد عقلة لسفف(

٢»لَّ َشْيٍء َأْحَصْيناُه ِيف ِإمـاٍم ُمبِـنيٍ کُ َو  «ن: یو امام مب١»النََّبِإ اْلَعِظيِم الَِّذي ُهْم ِفيِه ُخمَْتِلُفونَ 

ــ ــمیو مح ــه عل ــاب: ط ب ــْل  «کت ــِين َو بـَْيــنَ يفــکَ ُق َِّ َشــِهيداً بـَْي ــْن ِعنْــَدُه ِعلْــُم کُ ِ ْم َو َم
ن و امام یصالحةن و قدویعسوب دیو -ه السالم یعل-ن یمنالمؤریام٣،»بِ تـاکِ الْ 

ـر امـام حسـن يم آسـمانیشـان، بـه تعلـیشگاه این و به پیمخلص و لسـان مطهَّ
دارم:يمعرضه-ه السالم یعل-يعسکر

ــ ــٍب َأِخــي نَِبيِّــياللَُّهــمَّ َصــلِّ َعَل ــِن َأِيب طَاِل ــيِّ ْب ــْؤِمِنَني َعِل ــِري اْلُم َو َوِصــيِِّه َو َولِيِّــِه َو کَ َأِم
ِب حِ  َ ــِه َو َمْوِضــِع ِســّرِِه َو  ــَتْودَِع ِعْلِم ــرِِه َو ُمْس ــِه َو کْ َصــِفيِِّه َو َوزِي ِت ــِه َو النَّــاِطِق ِحبُجَّ َمِت

ــِه َو ُمَفــّرِِج الْ الــدَّاِعي ِإَيل  ــِه ِيف أُمَِّت ــِه قَاِصــِم الْ َکــَشــرِيَعِتِه َو َخِليَفِت َرِة َو َفــکَ ْرِب َعــْن َوْجِه
اللَُّهـمَّ َواِل َمـْن َواالُه َو يِمبَْنزِلَـِة َهـاُروَن ِمـْن ُموَسـکَ ُمْرِغِم اْلَفَجَرِة الَِّذي َجَعْلَتُه ِمْن نَِبيِّ 

َعــاِد َمــْن َعــاَداُه َو اْنُصــْر َمــْن َنَصــَرُه َو اْخــُذْل َمــْن َخَذلَــُه َو اْلَعــْن َمــْن َنَصــَب لَــُه ِمــَن 
َ کَ َأْوِصـَياِء أَنِْبَيائِـَأَحـٍد ِمـنْ يرِيَن َو َصلِّ َعَلْيِه َأْفَضـَل َمـا َصـلَّْيَت َعلَـاْألَوَِّلَني َو اْآلخِ 

.َربَّ اْلَعاَلِمنيَ 

.۳-۱نبأ: .١

.۱۲س: ی.٢

.۴۳رعد: .٣


