
 

 

 
 
 

 
 
 

 سرمقاله

احساس است و بر پایۀ ادراکات حسي  ويویز دگي ر  رود ير  را سي ر       جهانِ  ،حيوان
شيوگ  و ننهيا نوسيه وهي  و     را  پردادش عقل  گمي  ها  حس  حيواگات هيچکن . داد   

دقيت  اطالعات حسي  ويود را بيه    ،شير  که در پ  شکار آهوست .رردگ ويال نحليل   
. ا يا اگسيان   کني  اش را س ر  د ر کن  نا شکار  وفق  داشته باش  و دگ ر  روپردادش   

اسياس بيه گشرشي      ایين  دگ  و برها  حس  دست   بر این، به پردادش عقل  داد  افزون
گام دارد که درواقع  رد « بين جهان»یاب . این گشرش کل  جهان هست  دست    دربارةکل  

روابيه  ييان    گشاه  کيالن بيه پيکيرة کلي  جهيان و      ،بين  يان حيوان و اگسان است. جهان
اسياس، بياور    ایين  ها دارد که الد ۀ آن گوع   نز اوالق  و سبک دگ ر  است. بير پ ی  
قيال   :آینۀ بيينز او  ،هست ، ریشۀ اوالق و افعال اوست، و  نز و کنز آد   دربارةآد   
   1.العلم امام العمل و العمل تابعه :اهللرسول

کنني  یيا بيه گميایز     هيا بي ان نهياهر  ي      راد اد بينز و اعتقاد، چيز  گيست که اگسيان 
 .ريردد اگ  و در اوالق و رفتارشان گمودار    راد چيز  است که با آن رر  وورد  ؛رذارگ   

 چيز  جز همين بينز و گشرش گيست. آد   ،با این بيان
 ا  ابق  نو استخوان و ریشه   ا ا  برادر نو همه اگ یشه

 2بود وار ، نو هيمۀ رلخن  ور  ور رل است اگ یشۀ نو، رلشن 
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و اد اثبيات   گ پذیر ) حسوسات( سيود ن   وجودات نجربه برا  بررس علوم نجرب  ننها 
. حتي  در بررسي   وجيودات    اگي   وجودات  جرد یا ردّ آگها، و بررس  چيسيت  آگهيا گيانوان   

گهيا را  گشرگي  و اد رودگيۀ دیي  ويویز، احکيام و ليوادم آ      پذیر گيز به درون پ ی ها   نجربه
دان بيه جيرم و   را در گهير بشييری ، فيزیيک   « رل»طبيع   اگن     . ارر  وجودنکناستنباط   

کني ؛  دان ساوتمان  ولکيول  و آرایيز انمي  آن را بررسي   ي      پردادد؛ شيم    اشچشال 
گشرد و... . علوم نجربي  گشيا  کيالن بيه     شناس به حيات گبان  و ساوتار سلول  آن   دیست
گشياه    ،بيني  بيني  کارآ ي  گيسيت؛ دیيرا جهيان       هست  گ ارد؛ بنيابراین بيرا  جهيان   پيکرة کل
   ست، گه درون آگها.و کشف روابه و قواع   يان آگها ا  و کالن به پيکرة کل  هست پ ی  برون

ا  پ یي   ا ، گشا  برونپ ی  بر گشا  درون علوم  رنبه با وح  )آیات و روایات( افزون
« دور»بيني  بيا ایين عليوم بيه      بين   في گي ، ا يا آزياد جهيان    ابراین برا  جهانگيز دارگ ؛ بن

کنن ، ا يا  را نأیي    « جهان والق  دارد»اگجا  ؛ برا  گموگه، آیات فراواگ  صحت رزارة   
سبب اگتساب آگها به و اوگ  است؛ بنيابراین صيحت ريزارة     درست  و حقاگيت این آیات به

روش عقلي    بير اسياس  ست؛  شر اینکه رزارة دین   توقف ا د اوبروو« جهان والق  دارد»
  حض باش  که آن سخن دیشر  است.  

پردادگ  و به شيرط  اابقيت بيا    ها و عوال    علوم شهود  به بررس  روابه بين پ ی  
بين  اسيتفاد  شيوگ ؛ ا يا نح ييل شيهود رحمياگ        نواگن  در جهان وادین واص وود،   
ن ساله بر پایه شریعت  استوار است؛ پس گارزیر، گخست بایي  دیين    توقف بر سلوک  چن ی

اسياس آن سيير    ها برو شریعت صحيح را با روش  دیشر )زير اد شهود( جست، س س سال
کرد نا به شهود دست یافت. البته شهودها گيز درجان  دارگ  و شهودها  گهيای  کيه رابايۀ    

آین ؛ بنابراین علوم شهود  در آزياد  دست   کنن ، دیر به کل  عال  با و اوگ  را روشن   
   1کارای  گ ارگ . ،بين جهان

کارآ   است. گيرو  نفکير در   ،بين رود که در آزاد جهانشمار    عقل، ننها عن ر  به
کاررير  درست آن گياد ن  آشنای  با علي   نايا اسيت.    ررچه به ؛ها وجود داردهمۀ اگسان

ا الً عقل  ب ون نکيه بر دادة نجرب  و دین  به پژوهز در هسيت   اکنون ارر بخواهي  با روش  ک
اثبات  وجودات  ثيال ،  برا  و اد ب یهيات آزاد کني  نا  بررزیني را « برهان»ب ردادی ، بای  روش 
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بي ین  بني   کنيي  و   را  روابه کل   وجيودات را دسيته  نعال  نواگمن  شوی ؛ آنعقل  و واجب
این روش، یعني  گشيا  کيالن بيه      1حۀ عقل وویز، بادناب دهي .در صفت، عال  وارج را رصو

   گام دارد.« فلسفه»پيکرة کل ِ هست  اد را  برهان و با نکيه بر ب یهيات، 
 اشيارات و  اسيفار بين  است.  راد اد فلسفه ننها  االعۀ بنابراین روش فلسف  ننها را  آزاد جهان

یعني   راگۀ یادش   را داراسيت؛    سههاا  است که  الکهر رزار  ،بلکه  راد ؛گيست
 اشيارات و  اسيفار . نکيه بر ب یهيات. ووا  3. استفاد  اد برهان؛ 2گشا  کالن به پيکر  کل  هست ؛ . 1

 باش ، ووا  قرآن و روایات. 
 بن   کرد:بين  را چنين دستهنوان سه را  جهاناکنون   

اسيتنباط ريردد و    ل  عال ْ. گخست الدم است با روش عقل   حض )فلسفه(، قواع  ک1
اد  ير  بي ن،    نعال ،  الئکه، نجرد گفس اگسان، سعادت و شقاوت اگسان پسوجود واجب

 گياد ن   به راهنما برا  شناوت این سعادت و شقاوت و... اثبات شود؛ 
به سيير   و ائمۀ  ع وم . س س سر بر دا ن دین گهاد ، با پيرو  اد رهنمودها  پيا بر2

هيا  اوالقي  و حقيوق  دیين     ها  اعتقاد  دین، و سيير عملي  در ريزار    ار علم  در رز
شيکاف ؛  ها  اعتقاد  دیين را  ي   رنجينه آی  و  عقل به   د  ،ب ردادی . در این سير علم 

 رشای ؛  راه  به شهود    شود و   وجب گوراگيت گفس  ،همچنين، سير عمل 
رساگ . اد این پس ن  و به شهود   کروهر گفس آد   را شکوفا    ،. عل  و عمل3

بين  و ایماگ  کن ، قلب با شهود   آگچه عقل با است الل و رزار  دین  نعب اً اثبات   
 2«ایها الذین آ َنوا... آ ِنوايا »گشين ؛ چراکه ایمان را  رانب  است ششرف در دل   
 . ساددگزدیک    شخص را به باطن آیات و روایات )حقایا وحياگ ( ،و شهودها  قلب 

 اهلل سوريروح
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