
 

  
 
 
 
 

 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 7937 زمستانـ  پایيز/   7/ پياپي  دوم ه/ شمار ارمچهسال 

  نقد و بررسي مکتب تفکيک با تاکيد بر دیدگاه ایشان

 1مبني بر مخالفت دین با فلسفه

 2اهلل سوريروح 

 چکيده
هراي سترل ع ل  رر در اسرل با      گري رويکردي ظاهرگرايانه است که به ترر  بثر   اخباري

 «سکلر  تککير   »يري اين شيوه در سباحر  الل رادي   کارگک د. بهاحکام ف هر توصيه سر
 نرواير گونه کاسع با ل ع و اسلدالل سخالف بوده، همبه . نث ه س لر سکل  تککي شودناسيده سر

داشت ل ع، دسلاورد آنرا بشري و بيگانره  تابد. اسا نث ه جديد ضمن پاسدو را با ن ع برنمرآن
 هاي گوناگونر بر سخالکت دين با ف ترکه ک د. پيروان تککي ، دليعاز دين سعرفر سر

 ؛اهداف سوء خ کا از ترجمره ف ترکه  . 1ترين آنها لبارت د از: که برخر از سهم ده ددست سربه
 . سخالکت ف يهان با ف تکه.  3 ؛هاي ضد ف تکر. وجود برخر روايت2

 هرد. دبه ن ردهاي يادشرده پاسری سرر     رو پس از سعرفر اجمالر سکل  تککي ،س اله پيش
 ؛. خاسلگاه و انگيزه طرح ي  انديشه، دليع درسلر يا نادرسلر آن نيترت 1ها: برپايه اين پاسی

 شود که يکر درباره في تروف . در سجموله رواير شيعه ت ها دو روايت ضد ف تکر يافله سر2
هراي بترياري در سرلايش رو     نمايان و ديگري پيراسون فالسکه دنياط   است. اسرا روايرت  

 . ضرورت رجوع به سلخصّر  در سترا ع تخصصرر،   3 ؛شودع ع ستل ع( ديده سرف تکر )ت
ک د که سخالکت برخر ف يهان بزرگوار که آش اير کاس ر با ف تکه ندارند ادلاي اهرع  روشن سر

 ک د.  تککي  را تاييد نمر

 کليد واژگان

 ف يهان.   ف تکه و ف تکه و روايات، خاسلگاه ف تکه، سکل  تککي ، رابطه ل ع و دين،
                                              

 .11/8/1331، تاريی پذير :  11/51/1331تاريی دريافت: . 1
 (.r.s.jelveh@chmail.ir) سدرس حوزه و دانشگاهدکلري ف تکه اسالسر، حوزه،  چهارآسوخله سطح دانش. 2
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   درآمد

فرصت س اسربر برراي رشرد و ترروي       پس از پيروزي ان الب اسالسر به دست اسام خمي ر
دادنرد.  ف تکه و لرفان روي نمود، سردم و نخبگان گرايش بيشرلري بره ايرن ل روم نشران سرر      

 شد و دانشجويان نيز با لطشرر هاي ل ميه تدريس سرگونه رسمر در حوزهدروس ف تکه و لرفان به
سو رهبر اين ان رالب ف يره،   گير اين سباح  بودند. اين همه بدان سب  بود که ازي فراوان پر

 نمرود و از سروي  في توف و لارفر بزرگ بود که در کالم و ق م خويش به اين ل وم دلوت سر
ديد. با وجرود پيونرد   گراير نتع ان الب پاسی خود را در اين سباح  سرديگر روحيه سع ويت

، و رهبر، سخالکان ف تکه و لرفان سجال زيادي براي ابراز سخالکت نداشرل د  شديد س ت
 نمودند.  اي ابراز اندام سراسا هر ازچ دگاه به گونه

ها نتبت به ف تکه و سباح  آزاد ل  رر شرکع   اسا اسروز شاهد آنيم که سوج جديدي از هجمه
 له است. روحيه ظراهرگراير گرفله است. اين سوج لالوه بر حوزه، دانشگاه را نيز فرا گرف
 باشد. گرچه گکلمان غالر  و پرهيز از تککرهاي ستل ع ل  ر توصيه اص ر سخالکان سر

 هراير در حوزه و دانشگاه سوافق ف تکه است اسا گتلر  اين اسواج سوج  ترديدها و بردبي ر 
ي رت  اي بره ح  کوشد با بررسر شبهات و خواسلگاه آنهرا دريهره  رو سرشده است. س اله پيش

 گشوده و پاسی س اسبر ارا ه دهد.  

 معرفي اجمالي مکتب تفکيک
 گراير بوده و هتت. اين جرياندر طول تاريی، سخالف ل عگرياخباريدانيم که جريان سر

 بر أصالت و حجيت ظواهر دي ر، چ ان اصرار دارد که حلر با ل م اصول ف ه )که خادم ف ه
 دهيرد. شما ل ع را در کار دين دخالت سرر »گويد: ها سرنو ف اهت است( نيز سخالکت نموده و به آ

 ک رد؛ ک د؛ ل رع اشرلباه سرر   ها به ل ع نياسده است؛ ل ع هزاران خطا سراصالً اين فضولر
 گکل رد، ل ع حق ندارد در کار دين دخالت ک د. آدم بايد ل ع خود  را تبر ه ک د... اخباريين سر

 س افرات با اين بيان، روشن است که  1.«دخالت بک داساساً ل ع حق ندارد در سوضولات دي ر 
تثصيع هاي ف تکر و لرفانر، دوچ دان خواهد بود. بيشلر ايشان ها با انديشهو سبارزه اخباري

 و حکمرت و سعرفرت   پ دارنرد را درتضاد با دين و حرام شرلر سرو تث يق در ف تکه و لرفان 
 شمارند.  را از ل وم ضاله سر

                                              
 . 111، ص1، جاسالم و س لضيات زسان. سرتضر سطهري، 1
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سخل  به اسالم نيتت و در همه اديان الهر که داراي سلون س دس هترل د،   گريالبله اخباري
 قابع تصور بوده، در بيشلر آنها طرفدار دارد. اين نگر  در بين ست مانان، چه اهع سر ت 

بي ريم  در بين اهع س ت سر گريس کرو چه شيعيان، داراي پيروانر است. آنهه اسروزه به اسم 
 هراي دي رر  گري و ک ار گذاشلن ل ع در پژوهشست(، نولر اخبارياي از آن اشاخه وهابيت)که 

 1و الل ادي است. در سذه  شيعه، خواسلگاه اص ر اين جريان، حوزه ل ميه خراسران اسرت.  
هرا، خرود سوضروع    گري و نزاع آنهرا برا اصرولر   روشن است که ن د و بررسر ديدگاه اخباري

 رج است، از اين روي به همين گزار  انرد ، اي ستل ع بوده و از حوص ه تث يق حاضر خارساله
 شود.بت ده سر

 دانترل د، داوري ايشران در سرورد   ها ف تکه و لرفان را از اساس باطع و ضاله سراز آنجا که اخباري
 نواير قرآن و لرفان و برهان، بتيار روشن خواهد بود؛ زيرا کتر که ف تکه و لرفران هم

افزايرر ايرن سره،    نواير و همشمارد، هرگز به همي ر سررا از اساس باطع و س افر با سعارف د
 .تن نخواهد داد، ب که توصيه به زدودن غبار ف تکه و لرفان از ساحت س دس دين خواهرد کررد  
شايد به همين دليع است که سکل  سعرفلر خراسان، خواسلگاه جريان فکري ر ل يردتر شرد،   

 ، توسط سثمدرضا حکيمرر 1311ين بار در سال نام گرفت. اين واژه نختل« سکل  تککي »که بعدها 
 2سطرح گشله و اجماالً سعرفر شد.

 تروان اسا سر 3ق(است،1331ر1353گذار اص ر اين سکل  سيرزا سهدي غروي اصکهانر )ب يان
ق( بره ل روان   1383رر 1318ق( و شيی سجلبر قزوي رر ) 1313ر1231از سيد سوسر زرآبادي )

 انرد بله لالمان ديگري نيز هتل د که در نشر تککي ، کوشيدهال 1ديگر بزرگان اين سکل  ياد کرد.
 سان د؛ سيرزا جواد ذه ر تهرانر، شيی سثمود ح بر، شيی سثمرد براقر س کرر سيرانجر،    
 1شيی ل ر نمازي شاهرودي، شيی حت ع ر سرواريد، سثمد رضا حکيمر، سيدجعکر سريدان. 

ل د است کره واقعيرت تککير     اسلاد حکيمر )که از سروّجين ک ونر سکل  تکيکي  است( سع
 هراي گردد و افراد سذکور، ت ها احياگر اين تککرر در دهره  سري کهن بوده و به صدر اسالم باز سرا

 3باش د.اخير سر
                                              

 هاي قم و نجف نيز طرفدارانر دارد.  . اگر چه در حوزه1
 .  1311، سال نهم، اسک دسج ه کيهان فره گر. 2
 .  123، ص3، جساجراي فکر ف تکر در جهان اسالمغالسثتين ابراهيمر دي انر،  .3
 . 11، صسکل  تککي سثمدرضا حکيمر،  .1
 . 13 ر31، صب يان سرصوصحتين سظکري، ر. :  .1
 . 183، صسکل  تککي ثمدرضا حکيمر، س .3



 01  7937/ پایيز ـ زمستان  7پياپي سال چهارم/ شماره دوم/

 اسرت. « جداسرازي »تککير  در لترت بره سع راي     »گويرد:  ايشان در تعريف اين سکل ، سر
 ،«سکلر  تککير   »آن. و « خال  کردن»چيزي و « ناب سازي»)چيزي را از چيزي جدا کردن(، 

 هرا سکل  جدا سازي سه راه و رو  سعرفت، و سه سکل  ش اخلر است در تاريی ش اخت
و تاساّلت و تککرات انتانر، يع ر راه و رو  قرآن، راه و رو  ف ترکه، و راه رو  لرفران.   

هرا  هاي قرآنر و سره فهمر اين ش اختسانر ش اختسازي و خال و هدف اين سکل ، ناب
ها و برک ار از تکتير به رأي و تطبيرق،  سعارف است، به دور از تأويع و سزج با افکار و نث هو 
هاي فکر انترانر و ذوق بشرري   سصون ساند و با داده« ل م صثيح»و اصول « ح ايق وحر»تا 

 1.«در نياسيزد و سشوب نگردد
 بي رر يع ر آن جهان، «سکل  تککي »گوييم ه گاسر که سر»گويد: وي در جاي ديگري چ ين سر

 ش اسر و نظام ش اخلر و دسلگاه فکري و سبانر الل ادي )و سيتلم ل  ر(، که سيان سکراهيم و جهان
 و اصطالحات بشري، يا سملزج، از سوير؛ و سعارف خال  الهر و آسمانر ) سلخذ از کلاب و سر ت( 

 بهلر، تکاوتر را که هتت گذارد؛ و در واقع و به لبارتاز سوير ديگر، تکاوت قايع است و فرق سر
 سازد... . و در سورد اين سه سب رک د و روشن سرپذيرد، و بيان سرو واقعيت دارد سر

 ؛«تطبي رر »و « الل اطر»و « سزجر»و « تأوي ر»است نه « تککيکر»و سکل  )وحر، ف تکه، لرفان( 
در حدّ هم و لرين هرم   ش اسر را بي ر و جهانداند، و اين سه جهانزيرا اين اسر را ناشدنر سر

 بي رد؛ ش اسد، و تأويع و انطباق دادن را به زيان سبانر وحر و سعارف قرآنر سرر نمر
 آورد(،سازد )و سطح آنها را پايين سرچون اسل الل و خودبت دگر آنها را سخدو  سر

 2«.شماردچگونگر را ل ال و شرلا سردود سرو اين 
 3حکيمر، لبارت د از:اصول اساسر سکل  تککي  از ديدگاه آقاي 

 جداير ف تکه، دين و لرفان.  

 برتري و اصالت ش اخت دي ر. 

 اسل اد ش اخت دي ر به قرآن و حدي .  

 إتّکا به ظاهر آيات و روايات.  

   ردّ هر گونه تأويع.
 . و لوازم همين اصول پ جگانه است البله اصول ديگري نيز ذکر شده است که از فرولات

                                              
 .  11ر13، صسکل  تککي . سثمدرضا حکيمر، 1
 . 131. همان، ص 2
 ل ع خود ب ياد دي ر.  . سثمدرضا حکيمر، س اله 3
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 جريران سره   يدارا رک م   ربه طور خالصه لرض س ر   يسکل  تکک»ر: به الل اد آقاي حکيم
 دهد:  رع سيرا تشک«  يسکل  تکک»ده در هم، يسه گانه ت  يهاانين جرياست که ا

ترين صرورت، برا ذکرر سترلوفاي ادلره هرر       ر به دقيق ستئ ه، ستئ ه ر بيان سطال  ف تکر و لرفانر
 ثبات آن. و ا ستئ هبه سود  يررهايو گاه تثر ستئ ه،

 7گوير،انصافر و سَجهَ هن د کاسالً روشم د )سلدي ( و ل مر، و به دور از هر ستالطه و بر
 و روشن کردن تار و پود اشکاالت ف تکر ستئ ه.  

نيراز از تکردّي از ديگرران(    بيان داده وحيانر )قرآنر و حديثر(، با تع ع خودب ياد دي ر )و برر 
 2.«درباره ستئ ه

 اسون سخ ان فوق داراي اهميت است، به رسميت ش اخلن ف تکه و لرفران اي که پيرنکله
 هاي کت  سعرفت است، هر چ د که از ديدگاه ايشان ف ترکه و لرفران  به ل وان يکر از راه

 3به دليع بشري بودن، و به لبارت بهلر خطاپذير بودن، بايد از ساحت س دس ديرن اخرراج گردنرد.   
گرذاران اصر ر   گيري ديدگاه آقاي حکيمر با ب يانر است، زاويهاک ون الزم به ذکاي که همنکله

 کم در سه سترئ ه، ک د، دستسکل  تککي  است. آنهه ايشان به ل وان سکل  تککي  سعرفر سر
 با ديدگاه اساتيد وي، سلکاوت است:  

 به رسميت شناختن ارزش معرفتي فلسفه  

رج از اسرالم اسرت کره از يونران و برراي      گذاران اوليه، سعل د بودند که ف تکه، اسري خرا ب يان
است. آنها اين انگيزه خطا را دليرع برر نادرسرلر ايرن ل روم       بيت وارد شدهبتلن در خانه اهع

خورد، که گويا از اساس، به دانرش ل  رر   در سيان آثار ايشان، سطالبر به چشم سر 1دانتل د.سر
 و اسلداللر و اقاسه برهان، اللراض دارند.  

فان وضع الدين علي  القاياي و و ااتيا     »اصکهانر ر سؤسس سکل  تککي  ر سعل د است:   سيرزا سهدي
 او اسلوار کردن دين، و اثبات پروردگار، به وسري ه قيراس   1.«ربّ العزة بها، إبطال لکل ما جاء به النت 

 ت(را به س زله انکار آن چيزي که پياسبر ص آورده است )يع ر قرآن و حدي ، و در ي  کرالم نبروّ  
النّ اکتي   »شمارد. اسلدالل وي بر ابطال برهان )که بهلررين نروع قيراس اسرت( چ رين اسرت:       سر

                                              
سليزي ب يان گذاران تککي ، ارا ه شده است، و اين تاکيدهاي آقاي حکيمر، به خراطر دفرع آنهرا    . ن دهاي فراوانر بر ل ع1

 هر گونه ن د جديد، از سوي سخالکين است.   و پيشگيري از
 . 35، صسلأله قرآنر. شيی سجلبر قزوي ر، 2
 البله پاسی اين شبهه به زودي ت ديم خواهد شد.   .3

 .  3، صابواب الهدي. سيرزا سهدي اصکهانر، 1
 . 3، سصباح الهدي، صهمو. 1
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 و ه  مؤسسة عل  ق اس الواجب بالققکن لقااي و و أحسنها ق اس الت هان و هو مؤسسة عل  العل ة و القعلول ة
 داند،که ايشان اصع ل يت را باطع سراز آنجا  1.«و النور بالظلقة و العل ة من أصلها باطلة فأحسن االق سة أقتحها

تررين  هرا را زشرت  داند و بهلرين قيراس قياس برهانر که خود سبل ر بر ل يت است را سعلبر نمر
أنّ طلب القع فة و کشف الحاائق من األق سية، عي ن اللي ل    »گويد: داند. در جاي ديگري چ ين سرآنها سر

 در کالم فوق، ايشان ط   سعرفت و کشف ح رايق،  2.«القت ن ألنه ل و إال إالقتحام ف  الظلقيا ... 
شمارد و در جراي ديگرري اساسراً اسرلدالل را سکيرد      به وسي ه قياس را فرو رفلن در تاريکر سر

ک د، ب که با سروازين س ط رر نيرز روي    نه ت ها با سوازين ف تکر سخالکت سر»او  3داند.ل م، نمر
 با اين سواضع شديد بر ضدّ قياس س ط ر 4«.ردشمادهد و آنها را سردود سرخو  نشان نمر

ترر خواهرد برود؛    و اسلدالل ل  ر، جايگاه شهودهاي ق بر و سعرفت سلرت  بر آن بترر سترت  
زيرا قياس س ط ر س بول طبيعت لَ النر هر انتانر اسرت اسرا شرهود لرفرانر هرم اصرع و هرم        

 حجيت آن، سورد ترديد بتياري است.  

روشن شدن اخلالف ديدگاه آقراي حکيمرر، برا سوستران     غرض از ن ع لبارات سذکور، 
پيراسون ارز  سعرفلر اسرلدالل ل  رر و شرهود ق برر اسرت. نث ره سل ردم         اص ر اين سکل ،

هيچ گونه حجيرت و ارز  سعرفلرر، برراي اسرلدالل و شرهود قايرع        )سوستان اص ر سکل (
 انرد، دو ارز  سعرفلر قايرع  فکرانش( براي ايننيتل د، اسا نث ه سلأخر )يع ر اسلاد حکيمر و هم

گرچه انل اداتر نيز دارند. ب ابراين، ن طه اشلرا  دو نث ه، تاکيد بر جدا سازي ف تکه و لرفران  
 از ساحت دين، و ن طه افلراق، انکار سل دسين و اللراف سلأخرين به شأن و س زلت اسلدالل و شهود،

 در دريافت سعارف است.  

 نسبت ميان وحي، کشف و عقل  

 نتبت سيان ف تکه الهرر اسرالسر  »شود: وت ديگر نث ه جديد، آن است که گاه سدلر سرتکا
 سکلر  تککير ...  »و سعل د است:  1«با وحر قرآنر، تباين ک ر نيتت، ب که لدم تتاوي ک ر است

گويد، سطال  ف تکه و لرفان چ ان نيتت کره صرد در صرد    ضمن تکريم في توفان و لارفان سر
از ديردگاه آقراي حکيمرر،     3.«تا ع و سوارد، س طبق با سبانر وحيانر باشرد و در همه جا و همه س

                                              
 .  1. سيرزا سهدي اصکهانر، سصباح الهدي، ص1
 .  3. همان، ص2
 .  11ن، ص. هما3
 .  121، ص3، جساجراي فکر ف تکر در جهان اسالمغالسثتين ابراهيمر دي انر،  .1
 .  33اجلهاد و ت  يد در ف تکه، صر. :  . نيز358، صسعاد جتمانر در حکمت سلعاليهسثمدرضا حکيمر،  .1
 .  33و111، صاجلهاد و ت  يد در ف تکه. همو، 3
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حلرر در ضرمن    1تثصيع ف تکه و لرفان، براي کتانر که شرايط آنررا دارا هترل د، الزم اسرت.   
احلرام به في توفان گذشله، خواسلار آن است که سثلواي ف تکه اسالسر از سه جهرت برازنگري   

 2آورد.خن از ف تکه پوياي اسالسر به سيان سرشود: ن د، تجديد و تکميع، و س
 دانتل داين درحالر است که تککي  س لر، راه ل ع و لرفان را از راه دين، کاسالً جدا سر

بدون وحرر هريچ    3ک ر ل وم بشري نازل شده است،و تاکيد داشل د که ل وم الهر براي ريشه
 1از ل وم بشري کاسالً سلمايز است،س ی ل وم الهر  1راهر براي ش اخت خداوند وجود ندارد،

 3و حلر ل وم بشري، يکتره جهالت و تاريکر است.

 اجتماعي   رهاي سياسي پرداختن به جنبه

چون سکل  تککي ، سبل رر برر اصرول ک يردي و سبرانر      »آقاي حکيمر بر اين باور است که: 
سعه و اقلصراد  اص ر تعاليم قرآنر و أوصياير است، در سوضولات سهم و حياتر سياست و جا

 1«.پرذيرد سازي قرآنر، جرز برا آنهرا تث رق نمرر     ک د که جاسعهو تربيت، ستا  ر را سطرح سر
-بره طررح سباحر  اقلصرادي اسرالم، سرر       8،الحياةج د از کلاب  ايشان در چ دهمه ين 

گذاران اص ر سکلر ، هرگرز   اين رويکردهاي سياسر ر فره گر درحالر است که ب يان  3پردازد.
اي که در کشاکش سبارزات سياسر اسرام خمي رر ره و س رت    ردي نداشل د. به گونهرويکچ ين 
شاهر، يکر از شاگردان سيرزا سهدي اصکهانر، يع ر شيی سثمود ح برر،  بر ضد نظام سلم ايران،

. لدم دخالت در اسور سياسرر برود   که يکر از اصول آن 15گذاري کردانجمن حجليه را پايه
 نمايرد، توان گکت، سکل  تککيکر که آقاي حکيمر سعرفر سربا توجه به سطال  فوق سر

راسرلر سرب  ايرن تکاوتهرا     گذاران تککي ، بدان سعل د بودند تکاوتهاير دارد. اسا بره با آنهه ب يان
دو احلمال سلصور اسرت؛ اول اي کره پيرروان تککير ، بره سررور سلوجره اشرلباهات          چيتت؟

                                              
 .  312، صسعاد جتمانر. سثمدرضا حکيمر، 1
 .  188، صاجلهاد و ت  يد در ف تکههمو،  .2
 .  3، صابواب الهدي . سيرزا سهدي اصکهانر،3
 .  1همان، ص .1
 .  12همان، ص .1
 .  13. همان، ص3
 . 313، سعاد جتمانر. 1
 ل يدتر يا سانيکِتت ديدگاه تککي  است.   المعارفر از آيات و روايات در سوضولات سخل ف است، و بيانيهةداير. که 8

 .  123، صروياي خ وص. : ر .3
 . 11، صب يان سرصوصر. :  .15
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 ر شرده و درپرر جبرران آنهرا برآسدنرد.     راهبردي خويش، در نکر کاسع اسلداللهاي ل  
 احلمال ديگر آن است که نث ه س لر، آن در دور از باور و خالف طبع ل النر انتان برود 

 نمود، از اين روي سکل  تککي ، ظاهر خود را بازسازي کردهکه پذير  آن سخت سر
 ا ک رد، وا  أل رم.  اي جديد و جذاب توانتت در حوزه و حلر دانشگاه پيروانر پيرد و با ارا ه چهره

اسروزه شاهد آنيم که اين ديدگاه در فضاهاي لموسر )لالوه برر ل مرر( انلشرار يافلره و رونرق      
ير   »گرفله است، اسلاد سطهري درباره س بوليت اين نوع تککرها در سيان لوام، بر آن اسرت کره:   

جانر  و لروام    شود، ج به حق بره چيز که بال  رشد و نکوذ طرز فکر اخباري در سيان لوام سر
گوي د سا از خودسران حرفرر نرداريم،    پت دي است که دارد، زيرا صورت حرف اين است که سر
سرخ ر نرداريم، از خودسران حررف      اهع تعبّد و تت يم هتليم، سا جز قال الباقر و قال الصادق

 1.«گري همه ان در ستز سا وجود داردگوييم... اخباريزنيم، حرف سعصوم را سرنمر
واقعيت جريان تککي  اسري است »گوي د: تککي  نيز دقي اً همين ادلا را داشله و سر اصثاب

 ستاوي با خود اسالم و ظهور آن، يع ر قرآن و حدي ، کلاب و س ت، سعارف قررآن 
ب رابراين،   2.«شرود سرر  و خالصه هر چه از ث  ين )دو سيررا  پيراسبر( اسرلکاده    بيتو اهع

 «کار چ دانر با احادي  آل سثمد و سعارف س ثصر به فرد آنها ندارنرد سر و »سخالکان تککي ، اوالً 
بايد بدان د که طرف آنان سا ]اصثاب تککي [ نيتليم؛ اگرر نير  ب گرنرد، و از برخرر     »و ثانياً 

بيرت و خ روص   ياب د، کره قررآن کرريم و اهرع    سالحظات و ل اوين دل بک  د، به خوبر درسر
تککير   که به ن رد  که، آناننليجه آن 3.«. طرف ايشان د نه سااسلت اي سعارف قرآنر و اوصياير..

 خواسرل د، ک  رد، کره سرر   لباس حرکرت سرر  اسيه و ب رناخواه، در حوزه سياست ب رخواه»برخيزند 
 1.«بيت رجولر و توجهر نداشله باش داست اسالسر، به ا مه اهع

هراي فرراوان   ت، اسا شرباهت و در فضاي دانش ف ه اس اصولردر برابر  ياخبارگرچه اصطالح 
گري، سرب  شرده کره انديشره تککير  برا اي کره        يروشر و سثلواير سکل  تککي  و اخبار

گرري  نگرد، از سوي سخالکانش نولر اخبراري نگاهر فراف هر داشله و به تمام گتلره دين سر
ک  رد،  ولر هواخواهان اين سکل ، نه ت ها اين اتهام را از خود دفرع سرر   شود.جديد شمرده سر

                                              
 .  151، صده گکلار. سرتضر سطهري، 1
 .  181، صسکل  تککي . 2
 . 231، صپيام جاودانهسثمدرضا حکيمر،  .3
 . 33، صسلأله قرآنر .1
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 ک  د و هرم بره ديرن.   ب که بر آن هتل د که با اين نگر ، هم به ف تکه و لرفان خدست سر
 1نماي د.چرا که با تعيين سثدوده هر ي ، سهم آنها را ادا سر

 در پايان يادآوري چ د نکله ضروري است:  
 ،اين سکل  به جز جداسازي سه جريان شر اخلر از يکرديگر  »نکله اول: بايد بدانيم که 

بُعد ديگري نيز دارد و آن بيان سعارف ناب و سره قرآنر است، بدون هيچ اسلزاجرر و خ طرر   
 2،«دانيم و همرين خرود جروهر غراير ايرن سکلر  اسرت       هاير که سرو تأوي ر، از نوع تأويع

گيرري از شرهود، ل رع و ل روم بشرري،      ب ابراين، سکل  تککي  بايرد بلوانرد بردون هريچ وام    
، از سلون دي ر ارايه دهد. اين آرسان ب  دي اسرت کره پيرروان تککير ،     تکتيرهاير ناب و سره

 سوظف به تث ق آن هتل د. بايد ديد که سوف يت آنها در اين زسي ه، تا چه اندازه است.  

حرال تعبيررص صرثيثر نيافلره     تابره « خ وص يايرو»نمايد که سراجعه به آثار ايشان، روشن سر
انرد. البلره بررسرر دقيرق ايرن سترئ ه       ها، دچار تأويع شدهها خود بارها و باراست، و تککيکر
رويراي  توان د به فصع سروم، از بخرش دومص کلراب    ط بد، سث  ين گراسر سرسجال ديگري سر

 3سراجعه نماي د. خ وص
 از ديدگاه اسلاد جوادي آس ر، هيچ غير سعصوسر به خ وصص کاسع دست نخواهرد يافرت؛  

ي از سوارد باورها و الل ادات و ن طه نظرات قب رر سکترر   ياردر بتواقعيت آن است که، »زيرا 
 گرذارد، در فهم او ترأثير سرر   -حلر به صورت غير ارادي و ناآگاهانه  -و قرا ت ک  ده سلن 

 هاپس بر لهده سکتر است که کوشش ک د ذهن خويش را از دخاللهاي نارواي پيش دانتله
 تت که بلواند ذهن را از همه آگاهيهرا و باورها و سعل دات خود لاري سازد؛ اسا چ ين ني
 پرذير، پذير است و نه حلر سط وب و توصريه و دانشها و سعارف تهر کرد. اين اسر نه اساساً اسکان

هاي اوليه و اصول نختلين اسکان فهرم درسرت و صرا      بتياري از سعارف جزء سرسايهزيرا 
 واهد خالر الذهن )لواسانه(دي ر است... اگر شخ  سراجعه ک  ده آنها را ک ار بزند و بخ

 شرود پذير بودن چ ين چيزي( يا به جمود س لهر سربا اين سلون سواجه شود )بر فرض اسکان
 1«.و يا کژفهمر
شرويم.  در نگاهر گذرا به آثار سدافعان تککي ، سلوجه خطاهاي اخالقر سلعددي سر نکله دوم:

   گردد:ايه سرکه به جهت ضيق سجال، به طور خالصه، در پ   سثور ذيالر
                                              

 . 21، صروياي خ وص. سيد حتن اسالسر، 1
 . 11، صسکل  تککي  .2
 کشد.  وارد سلعددي از ن ض قوالد تککي ، توسط پيروان آن، را به تصوير سر. فصع سذکور، در حدود صد صکثه، س3
 . 131 ر133، صس زلت ل ع در ه دسه سعرفت دي رلبدا  جوادي آس ر،  .1
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 انلثال شخصيت؛  

 تککيکر دانتلن اشخاصر سان د؛ سالصدرا و لالسه طباطباير.  

 نتبت نادرست به افراد؛  

 تککير سالصدرا از سوي آقا ل ر حکيم، شيی سثمد ت ر آس ر، حا ري سم انر، سيرزا احمد آشليانر،
 .  لالسه رفيعر قزوي ر، اسام خمي ر، شهيد سطهري

 ؛  رستالطات س ط  اسلکاده از انواع

 سان د: ستالطه س شا، خ ط انگيزه و انگيخله، په وان پ به، ستموم کردن چاه، ن ع قول ناق .  

  ؛يسکل  تکک بتلن راه ن دِ

  .ير ناقدان سکل  تککيتث 

 توان د بره بخرش دوم  پژوهشگران سثلرم، جهت برّرسر تکصي ر و داوري در اين سوارد، سر
 1ه فرساي د.سراجع روياي خ وصاز کلاب 

 هاههو پاسخ به شب يبررس
 توان نليجره گرفرت  با توضيثاتر که پيراسون سعرفر سکل  تککي  ت ديم شد، به راحلر سر

ترين آنها، از سوي اصرثاب تککير  سطررح شرده اسرت؛      ها و اساسرکه بيشلرين حجم شبه
انرد.  آن افرزوده هاي جديدي برر  هاي پيشي يان، خود نيز شبهايشان لالوه بر سرشماري اشکال

که بيشرلر  اولهدف  نماي د؛اصثاب تککي  با طرح اين شبهات، دو هدف اساسر را دنبال سر
اسرلدالل، قيراس و ف ترکه     اساسصاست، نشان دادن اين نکله است که  آننث ه س لر هواخواه 

 ،هردف دوم باطع است، ب ابراين جداسازي ف تکه و لرفان، از سعارف دي ر ضررورت دارد.  
 ش اخلر س طرق و ف ترکه   ه جديد سردسدار آن است، در لين احلرام به ارز  سعرفتکه نث

 و لرفان، قايع به جداسازي قرآن و لرفان و برهان بوده و دخالت ف تکه در الهيرات 
 تر آسد که هر دو نث ره در نهايرت  داند. پيشاي شوم و ناصواب سرو در تکتير سلون دي ر، را پديده

 ده د.  وزه سعرفلر فلوا سربه جداسازي اين سه ح
 2هاي ايشان لبارت د از:خالصه شبه

 ؛  رونانياهداف سوء خ کاء از ترجمه ف تکه 

 شان با ف تکه؛  يسخالکت ا مه و اصثاب ا

                                              
 ک د.  صکثه، پيراسون خطاهاي اخالقر سکل  تککي ، بث  سر 115. بخش سذکور، در حدود1
 شده است.ب دي شبهات از کلاب ب يان سرصوص اخذ . دسله2
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 هان و سثدثان با ف تکه؛  يف  رسخالکت برخ

 سعرفت؛   در کت  ،ف تکه رو ييبه هااشکال

 در کشف ح ايق؛سراجعه به وحر  و لزوم يادآوري ت گ اهاي ل ع

 يازي از ف تکه، در فهم سلون دي ر. نرب

ها يادآوري اين نکله ضروري است که ن د و بررسر پيرروان  پيش از ن د و بررسر اين پرسش
هاي اخالقرر  هاي ايشان نيتت؛ در بين ايشان شخصيتتککي  به سع اي سخالکت با شخصيت

شان، سعل رديم کره نره    زحمات ل مر داشتو سع وي هتل د که ضمن احلرام به ايشان و پاس
ران. رانه سخن به س زله احلررام بره سرخ    ن د گکلار به سع اي ن د گوي ده است، و نه پذير  کو

 الَّيذينَ  أُولئِي   أَحْسَنَهُ فَ َتَّتِعُونَ الْاَوْلَ يَسْتَقِعُونَ الَّذينَ»ن تث يق سکار  قرآن کريم است که: سرسشق اي

 1«.الْأَلْتابِ أُولُو هُمْ  ُولئِ وَأ اللَّهُ هَداهُم
بايد بپذيريم که در است اسالم چهارده سعصوم بيشلر نرداريم و ل مرا هرچ رد برزرگ باشر د،      

 سرازد؛ پيوسله در سعرض احلمال خطاي د و بزرگر بزرگان نيز اين احلمال را برطرف نمر
  ردم شرمارم،  سزاوار نيتت که سن احلرام ي  فرد را بر احلررام ح ي رت س  »به بيان س را : 

 شايد اين احلمال خطا هرگز تث ق نيابد، 2«.ب که الزم است ل يده خود را بيان نمايم
 دهرد. اسا سا دلي ر براي نکر اين احلمال نداريم و همين احلمال خطا است که به سا حق انل اد سرر 

 اند پوز  ط بيده و ايشانپيشاپيش از تمام بزرگانر که به جهلر سورد ن د قرار گرفله
 نماييم.  و تضارب آراء دلوت سر را به تعاسع

 اهداف سوء خلفاء از ترجمه فلسفه یوناني  ( 7
 اين ج ايت»ک د: چ ين ن ع سر ، از قول لالسه سج ترابواب الهديسيرزا سهدي اصکهانر، نگارنده 

هاي خ کراي جرور و دشرم ان    هاي فالسکه در سيان ست مانان، از بدلتبر دين و تروي  کلاب
اسان دين و به س ظور باز داشلن سردم از ايشان و از دين سبين بوده است. شاهد ايرن، سط برر   اس

که سأسون، در آن ه گام که با برخر است که صکدي در کلاب السية العجم گکله است و آن اين
 ک م پادشاه قبرس باشد ر پيمان ص ح و دوسلر بر قررار کررد،   از پادشاهان ستيثر ر که گمان سر 

 ايهاي کلابخانه يونان را براي او بکرسل د و سجمولهنها درخواست کرد که کلاباز آ
 ها آگاهر نداشت. آن پادشاه، خواص از سشاوران خودها نزد آنها بود که کتر بداناز کلاب

                                              
 نماي د، خداوند هدايلشان نموده که صاحبان خرد هتل د.  و از بهلرين آن پيروي سر ش وندکه تمام سخ ان را سر : آنان18. الزسر، 1
 . 111، صجمهور. افالطون، 2
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را جمع و در اين رابطه با آنها سشورت کرد. همه آنها نظرشان بر اين قرار گرفت که او ايرن کرار   
 هرا ها را به سوي آنها بکرست؛ چه، اين کلابيکر از روحانيان آنها که گکت: اين کلاب را نک د، جز

که آن را بره فتراد کشرانيده و در سيران پيرروانش      بر دوللر شرلر و دي ر وارد نشده، سگر آن
 1.«اخلالف افک ده است

 رگ ديگرري، و پس از ايشان، سصريبت برز   در زسان سواليمان اسام رضا»از ديدگاه سکل  تککي ، 
 تر از سصيبت اول ]س يکه[ براي اسالم اتکاق افلاد و آن هم ترجمه ف تکه و انلشار آن در سيران بزرگ

و داليع آن در ق روب ستر مانان    ست مانان به دسلور رشيد س عون بود، تا اي که قوالد آن تثبيت
ز ل روم آل سثمرد   با داشلن آن ا بعد از ترجمه ف تکه، )ست مانان(»نليجه اي که  2«.راسی شد

چ ان که از تاريی برخاسل د، آننيازي کردند، تا آنجا که به احلجاج با ايشان ص احتاس بر
جا س لهر شد که ل وم ب که ستئ ه بدان آيد؛)حواد  زسان( اسام رضا ع اين ستئ ه بدست سر

وم بشرري  ک مات ايشان را بره ل ر   ايشان ]اهع بيت[ در سيان پيروانشان کوچ  شد و در نليجه،
 3«.سلوقف بر فراگيري ل وم يونرانر اسرت  يونانر تأويع کردند و پ داشل د که فهم سراد ايشان، 

 شرمارد. ها نتبت به ف تکه است، که آنرا از حادثه ت ی س يکه، پ يدتر سرر اين سخ ان، حاکر از اوج بدبي ر
اي شروم وارد  يرزه بدين ترتي ، اصثاب تککي ، تاکيد دارند که ف تکه، چرون از ابلردا برا انگ   

اسالم شد، بايد از آن پرهيز شود. البله در سيزان اين پرهيز، اخلالف نظرر دارنرد؛ نث ره سر لر     
ورزي هتل د، و نث ه جديد بر حرذف ف ترکه، ه گرام    سعل د به حذف کاسع اسلدالل و ف تکه

 تکتير سلن دي ر تاکيد دارند.  
 سخ ان اصثاب تککي ، از چ د ج به جاي تاسع دارد؛  

 مغالطه خلط انگيزه و انگيخته  .7ر7
انرد، يع رر بره جراي بررسرر      )سثلوا( شرده  خ ط انگيزه و انگيخلههر دو نث ه، دچار ستالطة 

 انرد. ح انيت سثلواي سخن، خواسلگاه آنرا بررسر کرده و لدم ح انيت آنررا نليجره گرفلره   
 سرايلر بره ح انيرت   بايد توجه داشت که انگيزه سوء و باطع خ کاء از ترجمه سلون ف تکر،

 کرردن ة اسرالسر، برراي دور   ف ترک بودن  يد بر يونانرتأکک د. و لدم ح انيت خود ف تکه نمر
و روشر بره دور   ،بار و تعصبّر دور از س طقاي تأسفستالطه ،پژوهان از ف تکهطالب و دانش

 وم و سعارف اساسان و پياسبران نيز، هيهگاه چ ين جکاير در حق لهاي اسالسر است. از آسوزه

                                              
 . 1ر1، ص ابواب الهدي. 1
 . 113، صت ريرات. سيرزا سهدي اصکهانر، 2
 . 1. ابواب الهدي، ص3
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ذوا الح ّ  ن ا ا       خ  »ک رد:  است که چ ين سکار  سر پذيرند، اين حضرت ليتررا نمر
فرساي رد:  رسر نيرز   حضرت ل رر  1.«الکالمنق اد  ،کونواو التأخذوا الباط  نا ا   الحّ ،الباط 

 2.«اأحّ بها و أ له المشرکتکونوافاطلبو ا و لو عند  ،ضالة المؤنا الحکمة»
 شد که بطالن انگيزه در انگيخله سرايت نمايد، بايد بپذيريم که قرآن کريم، باطرع اگر قرار با
 بيت آسده است؛ زيرا در ج گ صکين قرآن را برر نيرزه  ک  ده بوده و براي ست وب نمودن اهعو گمراه

 را ست روب سراخل د.   ، جماللر را گمراه نموده، ل رحسبنا کتاب اهللکردند و با شعار 
 پذيرند؟ از سوي ديگر آيا سطالبر که وهابيرت   چ ين سخ ر را سرآيا اصثاب تککي

ک د ح ي ت اسرالم اسرت؟ روشرن اسرت کره      از حرسين شريکين يع ر سکه و سدي ه س لشر سر
 سوصوف شدن به سکانر خاص دخاللر در درسلر يا نادرسلر ي  گزاره ل مر ندارد.  

 دليل اخص از مدعا . 7ـ2

ک د، نهايت تأثير آن اثبات اين سط ر  اسرت   ه انگيخله سرايت سراگر بپذيريم که انگيزه سوء ب
 که ف ترکه که در فهم سلون دي ر نبايد از دسلاوردهاي ف تکر اسلکاده کرد، اسا اسل لاج اين

 و اسلدالل ل  ر، از اساس باطع است، بتيار فراتر از دليع ارا ه شده است.  

 بيتنزدیکي فلسفه به علوم اهل. 7ـ9

 بايتت ل وم و سعارفر را سطرح نماي رد، بيت، سرراي دور کردن سردم از اهعدشم ان، ب
 بيرت پر واضح است که اهع بيت را داشله باشد.که تواناير روياروير با اقيانوس ل م اهع

قررار باشرد،    اسرا اگرر   ر، هيهگاه ست وب کتر نخواه د شد،اله رع اتصال به ل م ناسل اهيدلبه
 تررينص ل روم باشرد،   ترين و سثکمبايتت لالربيت رود، سرل مر به سصاف ل م اهع

 بيت داشله باشد.  يع ر شباهت باالير به ل وم اهع
براي نمونه؛ در ج گ صکين، براي ت ابع با ل م، سع ويت و شجالتِ ل رر ع و فرير  سرردم،    

آوردي نمايد. تواند با ل ر ع همدانتل د چيزي غير از قرآن نمرقرآن را بر نيزه کردند؛ زيرا سر
س گ قرآن است، ب کره قررآن   هم دانتل د که ل راين خود دليع آن است که دشم ان نيز سر

 ناطق است.  
                                              

سخن حق را از اهع باطع بپذيريد، و سخن باطرع را از اهرع حرق قبرول     : 33، ص2، ج بثاراالنوارتر، ت ر، سج . سثمد1
 نک يد. ن ّاد کالم باشيد.  

حکمت گمشده سؤسن است، پس جوياي آن باشريد حلرر اگرر نرزد سشررکين باشرد، شرما        : 11، ح 31، ص 2همان، ج  .2
 سزاوارتر به آن و اهع آن هتليد.  
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تروان  اک ون با لثاظ نکله نختت )اي که بطالن انگيزه دليرع برر بطرالن انگيخلره نيترت( سرر      
   قَدحبيت ع نه ت ها سوجاسل لاج کرد که ترجمه ف تکه به س ظور س اب ه با ل وم اهع

تررينص  و سرزنش نيتت، ب که سوج  سَدح و سلايش ف تکه است، چراکه اگرر ف ترکه نزدير    
 شد.  بيت ع نبود، براي اين روياروير انلخاب نمرل وم به ل وم اهع

 بيتترجمه فلسفه موجب گرایش بيشتر به علوم اهل .4ـ7
 هايان و چه ناصبربيت ع چه زنادقه و يهودبايد توجه داشت که دشم ان اسالم و اهع

دشم ر و سعارضه  بيتو ديگران، هم قبع از نهضت ترجمه و هم بعد از آن، با اسالم و اهع
 داشله و دارند. ب ابراين ترجمه ف تکه تأثير چ دانر در آنها نداشت.  

بيت، ترجمره ف ترکه و خصوصراً سترا ع     اسا در سورد شيعيان، و حلر سثبّانص س ر سذه ص اهع
بيت نشد، ب که سب  شد که بريش از پريش   رغبلر ست مانان به اهعت ها سوج  بر الهر آن، نه

 بيرت، تمتر  جوي رد؛   تر به اهعبه س ام ل مر و سع وي ا مه پر ببرند و با الل ادي ژرف
بهاير را آسان به کف آرد، أرجص چ دان ن هد. اسا اگرر بره برازار گوهريران     که گوهر گرانزيرا آن

 ناياب در کف اوست، دو چ دان ارج نهد.   بُرد و يافت که دُرّ
 1«هرکه او ارزان خرد ارزان دهد            گوهري طک ر به قرصر نان دهد»

براي در  بهلر اين ستئ ه، ي  پزش  برجتله ستز و الصاب را تصور ک يرد کره بره جهلرر،     
 سوال ک د. نهايتسدتر را در ي  روسلاي دورافلاده و بدون هيچ سطح سواد، زندگر سر

 و توقعات سردم از او، پانتمان جراحات و کم  به وضع حمع بانوير باردار، و... خواهرد برود.  
 فايده خواهد ساند. حال فرض ک يم که با رشد فره رگ در چ ين فرضر تخص  اص ر پزش ، بر

آورند، در اين صورت است کره تخصر    و رواج ل م، سردم آن ديار به تثصيالت لاليه روي
 ر کالسهاي درس، شکوفا خواهد شد.  اص ر او، د

تع يم توحيد و لوازم اخالقر و ف هر آن به اسرت اسرت،    واساسان تخص  اص ر پياسبران
بيرت، آن اسرت   خانه چيتت. فراسو  نک يم که شيوه اهعاسا گر گدا کاهع بود ت صير صاح 

اش  االنت ياء اُم نيا أن نکلّيم    إنا مع»ک  د؛ که پيوسله به اندازه فهم و در  سخاطبان با ايشان سخن سر

هراي  ب ابراين اگر ترجمه ف تکه، دانش، بي ش و در نليجه سرطح سرؤال   2،«الناس عل  قدر عايولهم 
توان رد سعرارف   ست مين را باال برده باشد، جاي صد شکر دارد، چرا که پيشوايان سعصوم، سرر 

                                              
 .  85، صع ويسث وي سي، سولو. 1
 . 23، ص1، جالکافراسثاق، بنيع وببن. سثمد2
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اي ن في توف ست مان، ناسره ، نختلييکِ دباالتري به سخاطبان ارا ه ک  د. شايد به همين جهت 
 1نگاشت و از آن حضرت سواالتر داشت. به اسام رضا

 با اين بيان، گرچه هدف خ کاء از ترجمه ف تکه سوء بود، اسا لدو شود سب  خير، گر خدا خواهرد. 
 يا به لبارت بهلر: گاه باشد که کودکر نادان، به خطا بر هدف زند تيري.  

 هراسد حق، از مناظره نمي. 7ر5

 شدند، سلک مانص زنديق، يهودي، ستيثرحاضر سر که در سجالس س اظره با اسام رضانناآ
کردند، نه به خاطر پيروي از ف ترکه.  و ديگرانر بودند که براي دفاع از آيين خويش س اظره سر
 پس ترجمه ف تکه، سوج  رواج س اظرات با ا مه نشد.  

ل مر نردارد، ب کره آنررا فرصرلر برراي انلشرار       وانگهر، حق هيچ هراسر از س اظره و سباحثه 
هراسد که به ضعف ل مر خرويش  داند. کتر از بث  ل مر و فضاي اسلداللر سرح ايق سر

 کوشد که ضعف ل مر خود را پشت ن اب تعبّد پ هان نمايرد آگاه است. چ ين کتر سر
 ورزيهو پيروان خود را به تعبّد صِرف دلوت ک د، او سجبور است که هر نوع ف ترک 

اليذين يسيتقعون   »بيرت و قررآن   ط بر را به س زله سليز با دين بش اساند. اسا سکل  اهعو اسلدالل

نمايرد  سلايد و به پياسبر خويش سکار  سرر سر« أولو الباب»را با لبارت  2«الاول و يتتعون أحسينه 
 3.«اُدع ال  ست ل رب  بالحکقة و القوعظة و جادلهم بالت  ه  أحسن»که: 
ن بيان، اگر فرض ک يم که ترجمه ف تکه، بتلري فراهم نمود که س اظراتر صرورت گيررد،   با اي

آيا اين به سود اسالم و شيعيان نيتت؟ آيا رواياتر که در غال  ايرن س راظرات بره سرا رسريده      
توان گکت که ف ترکه  ترين روايات الل ادي سا نيتت؟ با اين وجود آيا باز هم سراست، از ناب

بيت شده است؟ خير، ف تکه با رونرق حکمرت در سيران ستر مين،     ل وم اهعسوج  تضعيف 
 بتلري شد که ابعاد الل ادي اسالم نمود بيشلري پيدا ک د.  

 اي به اسالم نزد ترجمه فلسفه ضربه .7ر6
 زنرد، تر از س يکه به اسرالم سرر  اي سختاگر ترجمه ل وم يونانر از جم ه ف تکه ضربه

 ه فراگيري ل م از دورترين کشور ش اخله شده در آن روزگار، يع ر چين،ب و اساسان چرا پياسبر
چرا دسلور به فراگيرري   1؟«أطلتوا العلم ولو بالص ن فانّ طلب العلم ف يلة عل  کل مسلم»اند؛ دسلور داده

                                              
 .  311، ص1، جالوافرسثتن فيض کاشانر، . سثمد1
 . 18زسر،  .2
 . 121. نثع، 3

 . 21، ص21، جوسا ع الشيعه. شيی حر لاس ر، 1
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 1انرد؟ اند؟ و چرا از ارسطو و افالطون به بزرگرر يراد کررده   دانش حلر از سشر  و س افق داده
: ... إن فاييال»چ ررين ن ررع کرررده اسررت:  ا سثبرروب ال  رروب از ج رراب رسررولدي مررر در 

 طاوس کالسر دارد که سويد اين روايت اسرت: بنسيد 2.«ارسطاطال و کان نت اً فجهله قومه
... أبرخس و بطليموس، و يقال انهما کانا نا بعض االنبياء و اکثر الحکم اء ک ذلو و منم ا ملت بس عل        »

 3.«أسمائهم باليونانيه ... الناس انر م لعلة

 بيتسبب مهجور ماندن اهل. 7ر7
بيرت ع و ل روم ايشران، همه رين     يابيم که سهجور ساندن اهرع با سراجعه کوتاهر به تاريی، سر

 تثت فشار بودن شيعيان، سثصول وقايع ت خر همهون حادثه س يکه است، نه نهضرت ترجمره.  
را غصر  کررده و سرانع     گري حرق اساسران  هاي جا ر بودند که يکر پس از دياين حکوست

 انلشار ل وم ايشان شدند.  
 فلسفه کنوني اسالمي است  .7ر8

 کره ي راتيير تت ران اسرت ولر  ير ونانية ف ترک برگرفلره از   ،رة اسالسف تکسباح   هشاک چه اگر
چ ران   کردنرد، جراد  يادر ف ترکه   بيرت اهع قرآن و ر توفان ست مان با الهام از سعارفِ سلعاليف

از ديردگاه   1ت.ان دانتيونانيرا  يسة سوجود را ف تکتوان رهرگز نم کهو گتلرده است ع يوس
 سترئ ه  دويتت از بيش سجمولاً اسالسى حوزه در ورود ابلداى در يونان ف تکه»اسلاد سطهري 

 طررق  و سبرانى  و اصرول بر لرالوه  و اسرت  شده ستئ ه هکلصد بر بالغ اسالسى ف تکه در نبود،
ب ابراين، اسلکاده از آن در فهرم سلرون    1،«کرده تتيير ک ى به يونان اوليه ا عست در حلى اسلدالل

 دي ر، نه ت ها نکوهيده نيتت، ب که سلوده است.  
 حکماي یونان، اندیشمندان الهي  .7ر3

 اسراس برخرر  برر  انصافر است؛ زيرابراند بوده سشر ونان ييحکماشلر يبا يهمه  اين پ دار که
 حلر اگر نبوت ايشان تکرذي  شرود،   3،دانالهر بوده اسبرانيپ از وناني يحکما ربعض ،اتيروا
 ،هراي نکترانر  ي  نکس و دوري از شهوتتهذهاي سلمادي با ت وا و ها قرنياري از آنبت

                                              
 .  112، ص15، جبثار االنوارر. :  .1
 که قوسش او را نش اخل د.   : همانا ارسطو پياسبري بود11، ص سثبوب ال  وب. دي مر، 2
 انرد، شود اَبَرخُس و بَط يموس از انبيا بوده: گکله سر111، ص فرج المهموم فر تاريی ل ماء ال جومطاووس، سيد ابن. 3

 هاي يونانر ايشان سوج  شد که اسر نبوتشان بر سردم سُشلَبَه شد.  اند، اسا نامو بيشلر حکماء چ ين
 . 32 -23، ص 1ر سطهري، ج، سرتضسجموله آثارر. :  .1
 . 33، ص1، جسجموله آثار .1
 . 25، صقرآن و لرفان و برهان از هم جداير ندارندر. :  .3
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 رت  يح  کتر  با اخالص در راه  کهرا  رکتانز ينسلعال  ياند و خدادهيشياند ردر ستا ع اله
 1.«الذين جاهدوا ف نا لنهدينّهم ستلنا»: فرسايدرنمد سثروم يض خوفاز لطف و  ،دارندقدم برسر

 ( مخالفت ائمه و اصحاب ایشان با فلسفه2
 اي در نکوهش فالسکه و لرفا وارد شرده اسرت،  اصثاب تککي  براين باورند که روايات صثيثه

 2اند.آن نوشله هاير در ردّگردان بودند و حلر کلاباي که اصثاب ا مه از ف تکه و لرفان رويبه گونه
 پيراسون اين سخن، جاي چ د تاسع است:

 دو روایت ضد فلسفي   .2ر7

ها بر وجود روايات صثيثه در نکوهش ف تکه، در سراسر آثار ايشران،  با وجود تاکيد تککيکر
 3شود.ت ها دو روايت در اين زسي ه يافت سر

 بررسي روایت نخست . 2ر2

 هراي است. در کلاب ، از فرسايشات اسام صادق«کضعتوحيد س»اولين حدي ، بخشر از روايت 
؛ نرابودي  «فتتاً و خ تةً لقنتحل  الفلسيفة »اصثاب تککي ، ت ها اين بخش از حدي  ن ع شده است؛ 

 در لترت لررب،  « س لثرع »و ناکاسر باد بر سدليان ف تکه. در سورد اين روايت بايد گکت که واژه 
را به چيزي )که سعموالً از سر ی کمراالت اسرت(     به کتر گوي د که به دروغ و بر دليع، خود

 هراي از اين روي نکرين اسام بر سدليان دروغين ف تکه است که با پيمودن اسرلدالي  1نتبت دهد.
فتتّياً و خ تية و سعسياً    »لبارت کاسع اسام چ رين اسرت:    1آورند.ستالطر، از ککر و زندقه سر در سر

 . از اين لبارت بره دسرت  «الخلاة العج تة حت  انک وا التدب   ف ها...لقنتحل  الفلسفة ک ف عق ت قلوبهم عن هذه 
شان بر لجا   خ  ت بترله  آيد که سدليان دروغين ف تکه، کتانر هتل د که چشم انديشهسر

اند، ايشان همان فالسکه سادي هتل د که در لتران  است و س کر تدبير الهر در اين نظام احتن
 ند.  شوخوانده سر زنديقروايات به 

 اند، کره برراي لرالَم   سعرفر شده 3در جاي ديگري از اين حدي ، گروهر از سدليان دروغين ف تکه
 دو خداي خير و شر قا   د. اسا في توف راسلي ر چون ارسطو، که اتکاقر بودن لالم را سردود شمرده،

                                              
 . 33. ل کبوت، 1

 . 11، صابواب الهدي. 2
 .  12، صب يان سرصوص. 3
 . 123، ص 8، جتاج العروسو  11، ص11، جلتان العرب .1
 . 11، ص ب يان سرصوصر. :  .1

 هتل د.  « سانر»که پيروان ها سانَوي .3
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م اک ون جاي اين پرسش است که؛ اگر قرول و فعرع و ت ريرر سعصرو     1به نيکر ياد شده است.
ده رد و پيرروان   سلوده است، برخر دش ام سرر  حجت است، چگونه کتر را که اسام صادق

 خوان د.  سکل  ل مر او را کافر و سشر  سر

 بررسي روایت دوم   2ر9

آن، سشابه احادي  آخرالزسان است. ايرن حردي ،    تر بوده و سياقحدي  دوم، اندکر طوالنر
ذکر شده است. ترجمره بخشرر    از اسام لتگري ،بيان الکرقانتوسط شيی سجلبر قزوي ر در 

 اياي ابوهاشم! زسانر بر سردم خواهد آسد که... ]پس از ن ع پراره »از آن چ ين است: 
 انرد؛ هاي فره گر آخرالزسان[ ل ماي ايشان بدترين خ ق خدا در روي زسرين از دگرگونر

گردانرر از ديرن   اهرع روي  اند و قتم به خدا که همانا ايشران، زيرا به ف تکه و تصوّف سلمايع
 ورزند و شيعيان و دوسلان سا را به گمراهراند، در دوسلر سخالکان سا افرا  سرخدا و تثريف در آن

شروند و اگرر در سيران سرردم خروار      کش د. اگر به س ام و س صبر برس د، از رشوه سير نمرر سر
سؤس ان و فراخوان دگان به سررام  ک  د. همانا ايشان رهزن راه گردند، رياکارانه خدا را لبادت سر

 ها برحذر باشد و دين و ايمان خود را از ايشاندي ان هتل د. پس هرکه ايشان را در  کرد، از آنبر
يم روايرت  بررا  سثمدبنش از جعکراي ابوهاشم! اين چيزي است که پدرم از پدرانحکظ ک د.

 2.«کرده است و اين از اسرار سا است، پس آن را کلمان کن
 پيراسون روايت دوم، جاي چ د تاسع است؛

 قرآن، ف يهان، سلک مان و... نيز وجرود دارد،  ها در سورد اهع اسالم، اهعنکوهشنختت اي که؛ اي گونه 
نماي د، آنهه شايتله تث يرر  بيت اصع اسالم، قرآن و ف ه را سرزنش نمرگاه اهعو سطمئ اً هيچ

ست که اين ل وم را به ابزاري براي کتر  ثرروت   است ف يه، سلک م، في توف و قاري قرآنر ا
نيازي ک  رد، نره في تروفر کره     الالم بر بيتو شُهرت خويش تبديع نموده و از سعارف اهع

تمررام سررعر او در کشررف سبررانر ل  ررر و اسررلداللر قرررآن و حرردي  اسررت. بررراي نمونرره؛  
 «.ک يرد... از کالم نهرر سرر  ام که شما فدايت شوم، ش يده»پرسد سر يع وب از اسام صادقبنيونس

 گرويم چه را سن سرتوبيی سن در سورد ايشان، ت ها در سوردي است که آن»دهد: اسام جواب سر
 3.«رها ک  د و به دنبال خواسله خود بروند
                                              

 . 113، ص 3، جبثار االنوار. 1

 .11 ر15، ص 1، جبيان الکرقان. سجلبر قزوي ر، 2
 . 111، ص1، جالکافريع وب ک ي ر، بنسثمد .3
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هاي سادي، نکوهش هواهراي  نکوهش لالمان ي  ل م، به دليع دنياط بر و گرايش دوم اي که؛
 اي اخلصراص دارد حدي  سذکور نيز، به نکوهش فالسرکه  نکس أسّاره است، نه خود ل م.

شوند و اگر در سيران سرردم خروار گردنرد،     اگر به س ام و س صبر برس د، از رشوه سير نمر»که 
 ، ب ابراين روايت سذکور، در نکوهش فالسکه دنياط ر  «ک  درياکارانه خدا را لبادت سر

وجه نمود کره گررفلن رشروه بيشرلر س اسر       و رياکار است، نه سط ق دانش ف تکه. البله بايد ت
برخر قضات و ف هاي دروغين است، زيرا سعموالً گرفلن رشروه بره س ظرور جابجراير نراحقص      

 ح وق و اسوال است که در اخليار ايشان است نه فالسکه.  
 1شرود، سوم اي که؛ اين حدي  در بثاراالنوار و سصرادر آن و کلر  اربعره يافرت نمرر     

 سثع ترديد است.   اسام لتگري ب ابراين صدور آن از

 روایات مؤید فلسفه   .2ر4

 پرردازد، بر فرض اي که روايت سذکور، که خبر واحد است، ستل يماً به نکوهش دانش ف تکه سرر 
باز هم قابع پذير  نيتت؛ زيرا از ي  سو با ادله ل  ر قطعر که سکيد حجيت ل رع و تککرر   

آيات و روايات بتياري که به سلايش و توصريه   ف تکر هتل د، تضاد دارد و از سوي ديگر، با
 پردازند، در تعارض است. حلر برخر روايات ستل يماً به سلايش ف تکهتع ع و تککر سر

 تر در سورد ارسطو ن ع شد.  پردازد، سان د روايلر که پيشو فالسکه سر
سرورد خدشره   شايد رواياتر که در سلايش ف تکه و فالسکه وارد شده است نيز از ج به س دي 

قرار گيرد و گکله شود که روايات سعلبري در دفاع از ف تکه در دست نيترت، ب رابراين همران    
خبر واحد حجيت دارد و ف تکه سردود است. اسا بايد توجه داشت کره سوضروع روايرت اول،    
فالسکه دروغين بود و سوضوع روايت دوم، فالسکه دنيا ط  ، ب ابراين نکوهش ايرن روايرات   

نمايد. حال که روايت سعلبري در نکر ف تکه نرسريده اسرت،   دانش ف تکه سرايت نمربه اصع 
کره اصرثاب   اند. زيرا اگر ترجمه ف ترکه )چ ران  بيت سخالکلر با ف تکه نداشلهيابيم که اهعسر

تر باشد، بر پيشوايان دي ر الزم است که نتربت  ک  د( از حادثه س يکه خطرنا تککي  ادلا سر
اگر ب ا بود که نظر اسالم درباره ل رم، نظرر س کرر و سخرالف برود و ل رم       »ه د. به آن پرهيز د

بود، ا مه اطهار اين لمع خ کرا را کره دسرلگاه وسريعر از     خراب ک  ده و س هدم ک  ده دين سر
هراي نجروسر، س ط رر، ف ترکر، طبرر،      سلرجمين و ناق ين به وجود آورده بودند و انواع کلاب

طوري که بعضر کارهاي ديگر کردند؛ همانخر ترجمه شد، انل اد سرش اسر، ادبر، تاريحيوان
                                              

 . 13، صب يان سرصوصر. :  .1
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 خ کا را شديداً سورد انل اد قرار دادند... ولر هيچ اثري در طول صد و شصت سال که بر ايرن قضريه  
 1«.شودگذشت، از انل اد ديده نمر

 یگانگي روش فلسفه و قرآن در مباحث اعتقادي . 2ر5

 هراير اسرت  پردازد، همان سوضوعها سردر بخش الهيات( بدانهاير که ف تکه )خصوصاً سوضوع
 ها )احکام( نيز يکتران اسرت.  که روايات و آيات نيز بدانها پرداخله است. در بتياري سوارد سثمول

از سوي ديگر رو  سباح  الل ادي در آيات و روايات نيز همهون ف تکه، بثر  اسرلداللر   
 2.«اسَّتَعَني   مَينِ  وَ أَنَيا  بَصي  َة   عَليى  اللَّهِ إِلَى أَدْعُواسَت ل  هذِهِ قُلْ»آزاد و بدون ت  يد و تت يم است؛ 

هرا  ها، رو  بث  و سثمولاي بر ف تکه وارد باشد که؛ چرا اين سوضوعب ابراين اگر نکوهش
 را داراست، اين نکوهش داسن کلاب و س ت را نيز خواهد گرفت.  

 سخن عالمه طباطبایي  .2ر6

 دو سه روايلر»فرسايد: در کالسر سوجز و سل ن، سر ست که لالسه طباطبايرشايان ذکر ا
که در بعضر کل  در ذمّ اهع ف تکه در آخرالزسان ن ع شده است، بر ت دير صرثت، سلضرمن   

 که رواياتر نيز در ذمّ ف هاي آخرالزسان وارد شرده ف تکه است، نه خود ف تکه؛ چ انذمّ اهع 
 ف ه اسالسر. همه ين رواياتر در ذمّ اسالم و اهرع قررآن   و سلضمن ذمّ ف ها است، نه

در آخرالزسان وارد شده است )ال يب ر سن االسالم اال اسمه و سن ال رآن اال رسرمه( و سلوجره   
 باش د ر در خود ف تکه برود  ها ر که خبر واحد ظ ر سر ذمّ خود قرآن نيتت. اگر اين روايت

 ستا  ر است که در کلاب و سر ت وارد شرده ر    ر در حاليکه ستا ع ف تکر سضموناً همان 
اين قدح لي اً در کلاب و س ت بُوَد که اين سترا ع را برا اسرلدالل آزاد بردون تعبرد و تتر يم       

خبر ظ ر در برابر برهان قطعرر ي ي رر    سشلمع شده است. اصوالً چگونه سلصور است که ي 
 3.«قد ل م کرده و ابطالش ک د؟

 مه با فلسفه بررسي مخالفت اصحاب ائ .2ر7

-ر سه روايرت آن رده از طريق لاسه و خاصه، ت ها دو  که گذشت، از سيان انبوه روايات واچ ان

کرار  شود، ب ابراين سخالکان ف ترکه راه هم با ضعف س د يا داللت، در نکوهش ف تکه يافت سر
ان اصرثاب ا مره از فالسرکه و لرفرا روي گررد     »ک  د که: ديگري برگزيده و چ ين وانمود سر

                                              
 . 225 -213، صبيتت گکلار. سرتضر سطهري، 1
 پيروانم است، که دلوتم به سوي خدا، از روي بصيرت است.  : اي پياسبر بگو اين راه و رو  سن و 158. يوسف، 2
 . 83ر 81، ص2، جهاي اسالسربررسرسثمد حتين طباطباير،  .3
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 شاذانبنفضع، را نگاشت و ردّ بر ارسطو در توحيد، کلاب حکمبنهشامچ انکه؛  1«بودند
ن ض برر سردليان   و  ردّ بر فالسکههاي است ر ، کلاب  و اسام جواد ر که از ياران اسام رضا

، که در زسان غيبت صرتري زنرده بروده،    سوسر نوبخلربنحتن، را نوشله، و ف تکه در توحيد
 2را نوشله است و... . توحيد صتيرو  توحيد کبيرو  رد بر اهع س طق هايکلاب

حکم( در ابطال توحيد بندر پاسی اين سخن، بايد سلذکر شويم که نوشلن کلابر )توسط هشام
 زيرا في توفان ست مان نيز، بتياري شود؛ارسطوير، نشانه سخالکت با ف تکه شمرده نمر

در هرر ل مرر   انرد. بره طرور ک رر،     ن د و نظر قررار داده  ب به ارسطو را سورداز سطال  س تو
 پردازند و اين سط  ،نشانه سخالکت ايشران دانشم دان به ن ض و ابرام سخ ان يکديگر سر

 .  اساس ي  دانش نيتتبا 
گرر  کره روشرن   3،کلاب االلراض و الجواهرلابر دارد به نام به گکلة نجاشيک، شاذان نيزبنفضع

 ت. اگر هم کلابر در رد في توفان نوشله، در آن به سخالکت با برخرلالقه او به ف تکه اس
 از ل ايد في توفان يونان برخاسله است، نه اي که ف تکه يا في توفان را بطور ک ر رد کرده باشد.

زاده سوسرر نروبخلر، خرواهر   برن حترن »گويرد: سرر نوبخلرسوسبنحتندرباره شيی طوسر 
مد، سرلک م و في تروف اسرت. جمراللر از ن رع ک  ردگانص       نوبخت، سک ر به ابو سثبنابوسهع
شدند. او شيعه و داراي الل ادي نيکو بود. به دسرت خرود   هاي ف تکر... نزد او جمع سرکلاب
 1.«هاي زيادي نوشت و در کالم و ف تکه و ل وم ديگر داراي تص يکات فراوانرر اسرت...  کلاب

 نبوده، ب که داراي آثار زيادي در ل وم سخل فبا اين بيان، ايشان نه ت ها از سخالکان ف تکه 
 هاي ف تکر ارسطو را خالصه کررده اسرت.  و از جم ه ف تکه و کالم بوده و حلر برخر از کلاب

هراي  ت ها به سخالکت برا برخرر از ديردگاه    ،اگر سط بر در سخالکت با ف تکه و س طق دارد پس
د. سخالف باش ن ل وم به طور ک رنه اي که با اي سطرح شده در س طق و ف تکة يونان است

ق و ف ترکه و هريچ ل مرر را بطرور     آن بزرگواران، هرگز س ط نليجه اي که؛ ياران ا مه به پيروي
ري، سطال  صثيح اين ل وم را از س يم آنها که با اجلهاد و اسل الل فکب  ،ردندکرد نمر سط ق

 نگاشل دهاير سرکلاب کرجدا نموده، گاه در تأييد يا رد برخر از سطال  س ط ر يا ف ت
 1داشل د.اسع اين ل وم بر سرکو از اين راه قدسر در راه ت

                                              
 . 15، صابواب الهدي. 1
 .  113ر112، صتاريی ف تکه و لرفان ل ر نمازي شاهرودي، .2
 . 351، صرجال ال جاشرل ر نجاشر، بناحمد .3
 .  121، صو أصولهم فهرست کل  الشيعهشيی طوسر،  .1
 . 33 ، صب يان سرصوص. 1
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گردان باش د، ولر روايرت سعلبرري در ردّ ف ترکه    بر فرضص اي که اصثاب ا مه، از ف تکه روي
 صادر نشده باشد، آيا لمع ايشان حجيلر دارد؟ آيا سا شيعيان همهون اهع س ت، قا رع 

 دانيم؟  تليم؟ آيا شهرت و اجماع، را ستل الً حجت سربه حجيت لمع اصثاب ه

 از فقها و محدثان با فلسفه   ياريمخالفت بس( 9
 هرا و سخت گرفلن هايرالزم است که در بدگو»گذاران سکل  تککي  براين باورند: ب يان

 دهيبره ار  رسر   ةو ب که نتبت به ف تک ،ک  دگانگمراه ينف هاي بزرگوار نتبت به ا يو انکارها
 يرانگرل وم و ر رک  دگب که گمراه ر رف ها کاسل يراز ي ديشر؛و ب رر ک ، تدبّيونانياناز 

 يرن پژوهران را از ا طرالب و دانرش   هرو همين دانتل د و از ارا خوب سر يشانا يدهو کماالت پوس
اسرالم، ف هرا از حکمرا و لرفرا      يیدر طرول ترار  و 1،«داشل دوم برحذر سروهو کماالت س ک مات

 ، لالسه ح رر، يدسک يیصدوق، ش يیش سان د ربزرگان نيز، يمرآقاي حک 2اند.جتله يزاريب
 3 د.کدلوت سرسط    ينع در ابه تأسّ و لالسه سج تر و... را سخالف ف تکه و لرفان دانتله
فالسکه در هرر زسران از تررس کشرله     »ک د: سيرزا جواد تهرانر از لالسه سج تر چ ين ن ع سر

ککير قرار گرفلن از سوي سؤس ان سعاصر خرود، برخرر از اصرول و ضرروريات     شدن و سورد ت
 هاي ايشانک  د؛ پس ايشان ت ها به زبان ايمان دارند و ق  اديان را بر زبان جاري سر

 1.«از پذيرفلن ايمان إبا دارد و بيشلر ايشان کافرند
 يرران و ا سطرالبر ي که ف ترکه ر اقبع از بررسر تکصي ر اين سخ ان، بايد يرادآور شرويم؛  

اند، خارج از ادبيات يدهناسو سيرا  يونانيان و...  ک  دهيز و گمراه آسر وهم ک ماتو  ک  ده
در  کورکورانهد د و تعبّيت  ز از يپرهو  ،برهاناز س طق و  يرويپاگر  ن د است؛ و اخالق ل مر

ل چيترت؟  هدايت و کمرا ،سوهوم است کمالو  ک  دهگمراه  ،يالل ادکشف ح ايق و سعارف 
 ر، به تکصيع بث  خواهد شد.  ة اسالسف تکبودن  رونانالبله پيراسون ي

 پس از اين ن د اخالقر، سخ ان فوق از ج به ل مر شايتله چ دين تاسع است؛  

 کالم بزرگان مالک حق نيست  .7ر9

 پررداز؛ آيد که در س جش سخن، بايد به سخن پرداخت، نه سخنچ ين بر سر بيتاز روايات اهع
                                              

 . 131، ص 2، ج ت ريراتسهدي اصکهانر، . سيرزا1

 . 2، ص 1بيان الکرقان فر توحيد ال رآن، ج ر. :  .2

 . 151، ص سکل  تککي ر. :  .3

 .  321، ص8، جبثار االنوارر. :  .1
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 ، براي تررس ب ابراين رديف کردن نام شماري از ف يهان 2.«کونوا ناّاد الک م» 1،«فاع ف الحق وسع ف اهله»
 گران از تثصيع ف تکه، با فره گ و ذا  ه دين سبين بيگانه است.  و ترديد طالب و پژوهش
برا   گرردان شرود و فرردا   از آن روي ،يع سخالکت برخر ل ما با ف ترکه دلاگر شخصر اسروز به 

آورد، همواره در شرگکلر و سررگردانر بره سرر     ش يدن گرايش برخر ل ماي ديگر، بدان روي
ي  دهيرد  تشخاي ابلدا حق را يش گهربار ل ر ع است که؛ در هر ستئ هفرسااين  .خواهد برد

 3ي  حق قرار دهيد.تشخ سال ه آن اه ش را بش اسد، نه آنکه رجال و بزرگان را واسطو به 

 رخي فقها با فلسفه موافقت ب .9ر2

 انرد، جترله يزاري بي توفان و فيمان حک ها از ، فيی اسالمتاردر طول  کهاساس اين ادلا؛ 
 ،يقطر  راز ، رچرون ل ّاسره ح ّر    سخن ناصوابر است؛ زيرادر ايرن صرورت بايرد بزرگرانر    

 احمرد نراقرر،  و سال سهردي و سال جمرال خوانتراري  ن و آقايحتآقا ،يربهايی ش ،يرداسادس
 ياري آشر ا اسرت  بتيی اسالم با نام افراد !تارياوريمنمپانر و اسام خمي ر را از ف ها به شمار سرحوم ک

 ر از ايشان هتل د.اندکاند و افراد نام برده شده، ت ها بخش جاسع سع ول و س  ول بوده که
 انر)چاپ جاسعه سدرسين( از تکتير لرفانر فريض کاشر   منيةالمريد دار شهيد ثانر در خاتمهف يه نام

 چين تبديع شده است.  هاي اخير به ن طهچاپ نمايد، گرچه اين سط   درسربه بزرگر ياد 

 توقف تکذیب بر تصور  .9ر9

ناگکله سع وم است که ف ه و ف اهت، سرزبان شريعت اسالسر و نگهدارنده احکرام نرورانر   
 يع و اجلهاد در هر ير ، اند که تثصآن است، اسا بايد سلوجه بود که ف ه و ف تکه دو دانش جداگانه

 هاي لمرر ط بد. ب ابراين نبايد توقع داشت، آن لزيزي که سالها کوشش ل مر سرسال
نظر باشد. البلره ايرن سترئ ه    را صرف ل م نورانر ف ه نموده است، در دانش ف تکه نيز صاح 

 ک رد، پزشر  طبابرت   در تمام ل وم صادق است؛ چ انکه سه دس، ن شه ساخلمان را تهيه سرر 
 نمايد و في توف با رو  اسرلداللر خرويش،  نمايد، ف يه احکام شرلر را اسلخراج سرسر

 پردازد.  به طرح و بث  ستا ع الهر سر
 ها درس پزشکر خوانده است، در تهيه ن شه سراخلمان وُرود نمروده  اگر طبي ، به خاطر آنکه سال

 دهد نره سه دسرر.  نش پزشکر سرو طرح سه دس را نکوهش ک د، شايتله نيتت. زيرا درس پزشکر، دا
                                              

 . 111، ص 1، جالکافر. 1
 . 33، ص2، ج بثاراالنوارت ر سج تر، . سثمد2
 .  112، صب يان سرصوص. 3
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 تواند به بهانه دانش ه دسه خويش، تجويز پزشر  را انکرار نمايرد.   البله سه دس نيز نمر
 شود که پزش  يا سه دس، با غرور خاص ل مر، دانش ف ه را بره سُرخره  تر سرستئ ه زسانر بُثرانر

اي سعر ک رد  خ ان ج جالرگرفله و ت  يد از ف يه را کار سيمون ت  ر نمايد، و با رواج چ ين س
بخش سعرفر نمايد. چ ين شخصر پيش از آنکه ف ه و ف اهرت  فا ده، ب که زياندانش ف ه را بر

 را نکوهش ک د، فهم و شعور خويش را نکوهيده است؛ زيرا اوالً ت  يد جاهرع از لرالم  
نکار او نليجره  اي کاسالً سع ول و سلداول است. و ثانياً بدبي ر و اهاي تخصصر، پديدهدر رشله

 که از سوضولات، ستا ع، احکام و رو  تث يق ي  ل رم خبري او از ف ه است، کتربر
 تواند درباره آن قضاوتر داشله باشد.  خبر است، چگونه سربر

 طور که تصديق ي  سط  ، فرع بر تصور دقيق آن است، تکذي  آن نيز سلکررّع اساساً همان
ک  رده اسرت، او در واقرع برداشرت     ييده جهع تکذي تکذي  بدون تصور زا 1بر تصور است.

روي، ف يره نيرز در   دهرد. ازايرن  اطاللر خود را نمايش سرک د و برناصثيح خود را انکار سر
 نمايد، براي نمونه؛ اگر بخواهد حکم شررلر تشخي  سوضولات به اهع خُبره رجوع سر

سرازي  لدا سع ا و چيتلر دقيق شبيه سازي انتان با ل م ژنلي ، صادر نمايد، ابرا در سورد شبيه
توانرد بردون   نمايد. او نمرر نمايد، سپس حکم شرلر را اسلخراج سررا از اهع خبره سوال سر

سازي بره دسرت آرد،   سوال از اساتيد فن به کل  ژنلي  سراجعه نموده و تصور دقي ر از شبيه
 سرازي رداشلر اشلباه از شربيه زيرا تخص  اين دانش را ندارد. اگر چ ين لمع نمايد، سمکن است ب

 پيدا نمايد که در صدور حکم تأثير نارواير بگذارد. البله اگر ف يهر خود دانشرم د ژنلير  باشرد،   
 نياز به چ ين کاري نيتت.  

تواند در ستا ع ف تکر ورود نمروده، بره انکرار بپرردازد،     بيان، روشن است که ف يه نمر اين با
يا اي که سراد فالسرکه را از ايشران سروال نمروده و تصرور      سگر ف يهر که خود في توف باشد، 

در ايرن زسي ره    دقي ر از آن حاصع نمايرد. ف يره برزرگ و في تروف راسرلين، اسرام خمي رر       
 ]ل وم سربو  به احکام، اخالق، ل ا رد[  ل وم اين از يکى ل ماى از ي  هيچ»فرسايد: سر
 ک رد  تکذي  آن از نشد ل مى داراى انتان اگر نيتت والزم ندارند، ديگرى به اللراض حقّ
 اغرال   از تصرور بى تصديق که همانطور س يم ل ع پيش. نمايد جتارت ل م آن صاح  به و
 قربثش  و بردتر  حرالش  ب که همي طور، نيز تصوربى تکذي  آيد،سى شمار به اخالقيه قبايح و

                                              
 . زيرا س ابع تصديق است.  1
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 «وجرود  وحدت» ىسع  سثال که شما که ک د سؤال سا از تعالى و تبار  خداى اگر. است افزون
 نکرديد اخذ فن آن صاح  و ل م آن لالم از و دانتليدنمى حکما ست   حت  به را
 کرديرد،  تروهين  و تککير را آنها کورانه کور چه براى نکرديد، را آن و س دسات ل م آن تع م و
 .افک يم زير به خج ت سر آنکه جز بدهيم داريم جوابى چه حق س دس سثضر در سا
 س ردساتر  و سبرادى  ل مرى  هر .«کردم گمان چ ين خود پيش سن» که نيتت پذيرفله ذرل البله اين و

 کره  دقي ره  ستئ ه چ ين سثع خصوصا نيتت، سيتور نليجه فهم س دسات، به ل م بدون که دارد
 کره  را چيرزى . نشرود  سع وم بث ي ت آن ستزاى و ح ي ت اصع فهم باز زحمت لمرها از پس

 خرواهى سرى  تو نمودند، سوشکافى و کردند بث  آن در سکهفال و حکما است سال هزار چ دين
 آن از نخرواهى  البلره ! ک رى  آن ادرا  خرود  ناق  ل ع با سثال سث وى شعر يا کلاب ي  سطالعه با

طوره؛ ]خدا بياسرزد کتر را که جايگاه  يلعدّ لم و قدره لرف اسرأ ال ّه کرد، رحم ادرا  چيزى
 1.[خويش را ش اخت و از آن تجاوز ن مود

يادآوري اين نکله ضروري است که؛ آش اير اند  و بدبي انه گروهر با ف تکه، سشکع را حرع  
ک رد،  ن موده و تثصيع ف تکه به س ظور سبارزه با آن، هيچ کمکر به تصور دقيق ستا ع آن نمر

 زيرا چ ين شخصر به دور از انصاف ل مر و اخالق پژوهشر، وارد ستئ ه شده و از ابلدا
 اشلباهات است، در نليجه؛   به جتلجوي

 2نمودزان سب  لالم کبودت سر             ي کبود  پيش چشمت داشلر شيشه
ک د، در حاليکه اگر اين بدبي ر او هر سط بر که در  آن سخت و س گين باشد را حمع بر اشلباه سر

 دّ و انکرار شرد. ب ره، سراسريمگر در ر   نمود، سجهرول سع روم سرر   را نداشت و کمر بيشلر تاسع سر
رسد تبادر تا سشک ر سر»سخ ان بزرگان ه ر نيتت؛ زيرا شيوه لوام است. به قول حاجر سبزواري: 

-و به قول لالسره حترن   3،«را فهميدن ه ر است نه ردّ و انکار لاليهبه ردّ و انکار نک يد، که سطال  

 در ردّ آن استنه تعجيع سخن                      ه ر در فهم حرف بخردان است
 توان رد اند نيز حق دخالت در اسور ف هر را نداشرله و نمرر  بهرهاي که از دانش ف ه برالبله فالسکه

 1دهد.به اين نکله نيز توجه سر ف ها را قشري و ظاهري بخوان د، اسام خمي ر
                                              

 .  335، صشرح چهع حدي ، . اسام خمي ر1
 .  32، دفلر اول، صسث وي سع وي. سولوي، 2
 . 11، ص اسرار الثکمسث ق سبزواري،  .3
 . 331، ص شرح چهع حدي ر. :  .1
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 دیدگاه شيخ صدوق، شيخ مفيد و عالمه حلي .9ر4

سخالکان ف تکه نام برده و سعل د است؛ شريی صردوق    به ل وانر بزرگان را برخ يمرحک آقاي
ين اسرت:  چ ر  ي توفان پرداخله است. س دسه گکله شدهفبه طعن  ين،الدکمال کلاب يس دسهدر 
يشران  ايردم و  ديکرر از ل مراي بخرارا را     ،يشابورنيارت اسام رضا در شهر زعد از بازگشت از ب»

 يرن شرخ   اآن سخن بال  شده بود  کردکهع يون آنجا را ن س ط سخن يکر از بزرگان فالسکه و 
يرده  انجاس به طوليبت حضرت غ کهين جهت بد ؛يد شودتردو  ش اسام زسان دچار  ستئ ةدر 

 شود تا شيی، کلراب سرذکور را ب ويترد.   اين رويداد انگيزه سر 1«.تيده اسگرديشان س  طع او اخبار 
ها گکله شد که خطراي  بارد.برمري توفان نفيگري از ف تکه و ديچ اسم،هه خودس دسيشان در ا

، ب کره   تروفان يفه همحتاب  توان اشلباهيکر رابهيا سرآدانشم د، غير از خطاي دانش است. 
توان سخالکت سرحوم صدوق با سخن نادرست ي  في تروف را،  ؟ آيا سرگذاشت دانش ف تکه

 عيد است.  ي توفان ق مداد نمود؟ از سثع شيی صدوق، چ ين اشلباهر بفبه ف تکه و طعن 
 و قطر  راونردي   ،دي توف فر االتثاالکردّ  کلاب يد را به اسل ادسکيی ش ين،همه  آقاي حکيمر
 ، ض شبه الکالسرکه ن کلابيع دلزهره ح بر را به و ابن ،تهافت الکالسکه کلاب را به سب 

 .گيردار سرنيز در جرگه سخالکان قر تر آنکه؛ لالسه ح ّري .لجدهددر شمار سخالکين ف تکه قرار سر
 ره فر ير الخکاالسررار  ، در ف تکه ل م ال انون رف المک ونلدر او  ديال ضالجوهر در س طق او که 
د ير تجرشررح   رالمراد ف کشفل  ر  کالمو در  ن شراح االشاراتيالمثاکماتبو  هيالع  الع وم 
 را نگاشله است.   نيالداصول رن في يالس اه  و  االلل اد

 ،سخالکت با ف تکه و فالسرکه سثتروب شرود    ،ي توفانفهاي ا برخيديدگاهاگر ب ا باشد سخالکت ب
هراي نروين، بترياري از اقروال     با طرح ديدگاها ترين سخالف ف تکه، سالصدرا است؛ زيربزرگ

 ياز آرا ربرا برخر   کره تروان يافل ي توف بزرگر را نمرفچ يهپيشي يان خود را ردّ نمود، اساساً 
 ة ف هاي برزرگ هميد باين س طق ااز سوي ديگر با  د.باش نکردهيشين سخالکت پي توفان ف

 2ت.را هم سخالف سرسخت ف ه و ف اهت دانت

 نقدي به عالمه مجلسي   .9ر5

 ک ريم؛ ، لرض سرضمن أداي احلرام به شخصيت بزرگ و زحمات سلرگ سرحوم لالسه سج تر
 سري ا، وفر همهرون ابرن  اسلدالل ايشان در تککير فالسکه، خارج از اخالق پژوهشر است. اگر في ت

                                              
 . 3 -2، صکمال الدين و تمام ال عمرة. شيی صدوق، 1

 . 153، ص وصب يان سرص .2
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 سعراد  حرد  در ف رط  را سرا  ل  رى،  و ل مرى  دليرع » 1گويد:سىانصاف ل مر را رلايت کرده و 
 ل رع  راه از سرا  کره  اسرت  چيرزى  باشرد،  ک د ولى اي که سعادْ جتمانىسى راه مايى روحانى
 2،«اريرم د قبولش سا( لصّادقا بصهصا اخْبَرَ) داده خبر صادق سخبر چون ولى ک يم کشف توانيمنمى
 گويد به سعراد جترمانر  گوير باور نداري؟ اگر کتر سرچه سرتوان گکت: تو در نهاد خويش بدانآيا سر

سعل د است، سا چه اصراري بر تکذي  وي داريم. ت ها خداوند و اولياء او آگراه بره ضرمايرند،    
 اسا ديگران سأسور به ظواهرند.  

 بندي  جمع
و در ت راقض   برابر دين درل وان ي  دانش ل  ر ستل ع، ه بهپ دارند که ف تکپيروان تککي  سر
 بي  رد. دو و رها نمودن ديگري، سخيرر سرر  رو خود را در انلخاب يکر ازاينبا اوست. ازاين

 گيرند. اسا ايرن خانره  هاي دي ر خويش، ف تکه را طرد نموده و دين را برسرسب  گرايشگاه بهآن
ز اساس پريشان است؛ زيرا تع ع ف تکر خادم و نگهبان ديرن  بتت ويران و اين ستئ ه ااز پاي

است نه رقي  و دربرابر آن. ب ابراين نيازي به تاييد يکر و نکر ديگري نيتت. ف دان تصروري  
رو نث ره  دقيق از ل ع و ف تکه، سب  شد که تصديق درسلر در اين باره صورت نپذيرد. ازاين

ه دي ر با سبانر ف ترکر را نراروا شرمردند. و نث ره     س لر تککي  اصع ف تکه و نيز تکتير گزار
هراي دي رر برا آنهرا را     هاي ستل ع ل  ر را ارج نهادند، اسا تکتير گرزاره جديد گرچه پژوهش
 نادرست دانتل د.  

نره خاسرلگاه   شرود،  درسلر يا نادرسلر ي  دانش، با ارزيابر سثلواي درونرر آن روشرن سرر   
سب  خاسلگاه رو ناروا انگاري ف تکه بهده د. ازاينسر پيدايش و نيت افرادي که آنرا گتلر 

اي نارواسرت. از سروي ديگرر در سجمولره     ستالطه يونانر آن، يا نيت سوء خ کا از ترجمه آن،
 کرد دنياط بانره دو نيز با رويرواير شيعه ت ها دو روايت ضد ف تکر هتت که ضديت آن

انش ف تکه. چ ين ن دهاير درباره دنياط بر نه اساس دجويانه برخر في توفان است، و شهرت
 هاکه نکر اساس اين دانشسکتران و ديگر لالمان دي ر نيز وارد شده، برخر ف يهان، 
 دهد.  را نليجه نمر

رو ازايرن  هرا درگررو تصرور سوشرکافانه آنهاسرت.     از سوي ديگر تصديق يا تکرذي  انديشره  
                                              

 . 135، صالهيات سن کلاب الشکاءسي ا، ابن .1
  .131، ص1ج ،سجموله آثارسرتضر سطهري، . 2
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 با ف تکه ندارند دليع نادرسلرص ايرن دانرش،  سخالکت برخر ف يهان بزرگوار که آش اير کاس ر 
که ياد شد درسلر يا نادرسلر ير  آسروزه برا ارزيرابر     يا سخالکت دين با آن نخواهد بود. چ ان

کره  هاي سشهور. کوتاه سخن آنشود، نه تاييد و تکذي  شخصيتسثلواي درونر آن انجام سر
 ده رد، دست سرسخالکت دين با آن بهروان تککي  بر نادرسلر تع ع ف تکر و هاير که پردليع

 ک د.  پايه اسلواري ندارد و سدلاي ايشان را اثبات نمر
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