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Abstract 

Wisdom, and consequently, philosophy as the symbol of rationalism, is 
considered as one of the most crucial constituents of formation of the religious 
epistemology in the bilateral relationship of wisdom and religion. In this regard, 
enumerating revelation, wisdom, and heart intuition and discovery as meant to 
religious knowledge, and using these three, Allameh Tabataba'i attempted to create 
a unitary approach in the area of religious knowledge. Nevertheless, introducing 
separation and inventing terms like self-founded religious wisdom and treasured 
wisdom, professor Hakimi tries to imply independence of religious texts from 
philosophical understanding. It is attempted to study this issue through a library 
method and a comparison of the works of the two. Findings indicate a lack of 
correspondence between the two viewpoints and the approaches taken. Tabatabaei 
is found to be a philosopher and practitioner of philosophy in the area of religious 
teachings, while Hakimi is found to fight and avoid philosophy, in a way that 
Hakimi emphasizes on the self-efficacy and authority of the exoteric meaning of 
religious texts and rejects any philosophical inquiry in religious texts. 
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  چكيده

معرفت  گيريشكل هايمؤلفه ترينمهميكي از  گراييعقلنماد  عنوانبهآن، فلسفه  تبعبهعقل و 
 معرفت ديني به هايراهدر اين ميان عالمه طباطبائي با احصاء  است. نقلعقل و  دوسويهديني در رابطه 

سعي در ايجاد رويكردي اتحادي در حوزة معرفت ها آن كارگيريو به شهود قلبي و عقل، كشف وحي،
ليك استاد حكيمي با طرح بحث تفكيك و همچنين ابداع اصطالحاتي چون عقل  است. داشتهديني 

روش نيازي متون ديني از فهم فلسفي است. اين مقاله با پي القاي بير خودبنياد ديني و عقل دفائني، د
اين دو، عدم تناظر دو ديدگاه و روش اتخاذي آنان را نشان داده است. مطابق آثار  مقايسةو  ايكتابخانه

است، اما حكيمي با اينكه خود را از در طريق معارف ديني عامل به فلسفه فيلسوف و  شواهد، طباطبايي
اي كه حكيمي با گونهيابيم؛ بهميفلسفه  از گريزحكيمي را در حال ستيز و بينيم، لفت با فلسفه ميمخا

گونه جستجوي فلسفي در متون ديني را مقبول تأكيد بر خودكفائي و حجيت ظواهر متون ديني، هيچ
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به فلسفه و استدالالت رايج در آن و اقبال يا عدم اقبال آن نزد انديشمندان ديني  آوريدر زمينة روي
مباحثات گسترده در مجامع  ، هموارهاسالم و موازنة بين آن با تعاليم وحياني و تطبيق آن با آيات و روايات

قل با دين بر استدالالت عقلي و در مواجهه عاي وجود داشته است و همواره عدهعلمي جهان اسالم 
 اندبودهعَلَم مخالفت برافراشته و نيز  ،اندديدهفلسفي تكيه كرده و هرجا باورهاي ديني را متضاد با اين عقل 

اش دين و تعاليم وحياني پايبه را  كساني كه به يكباره عقل بشر و عقل فلسفي را تهي از فايده دانسته و آن
ابتدا عقل و كه ست ا آن ترپسنديدهبا توجه به اين مواجهة فلسفه و وحي  هررويبه .اندبردهبه قربانگاه 

و فلسفه را در هندسه معرفت ديني دو تن از بزرگان عقل كاركرد شود تا به لحاظ معنائي وارسي  گراييعقل
  علمي معاصر يعني مرحوم عالمه و استاد حكيمي به نظاره بنشينيم.

 براز اكثر اين آثار  آنچهليكن  ،است ذكرشدهي مختفي معانا به هالمعارف هدايردر كتب لغت و » عقل«
آمده  القرآن در قاموس. بكار رفته است» يَعقِلُ -عَقَلَ «فعل مصدر  عنوانبهكه واژه عقل  است نيا ديآيم

 ظير همعقل، فهم، معرفت و لبّ ننقل شده كه طبرسى از  جاهماندر  »عقل: فهم. معرفت. درك.«: است
و نيز به  به نيرويى كه آماده براى پذيرش علم است« راغب گويد: ).٢٨، ٥ج  :١٣٥٣ ،قرشي بنابي(هستند 

 ،يانهفاص راغب(» شودگفته مى» عقل«برد نيروى باطنى انسان از آن سود مى علم و دانشى كه با آن
فهميدن، قوه دريافت و ادراك حسن و  دانستن، دريافتن،«عقل در فارسي به معاني  ).٦٢٩، ٢: ج ١٣٨٣

  .)٩١٤: ١٣٧٨ ،(عميدآمده است   »خردو  قبح اعمال و تمييز نيك و بد امور
  

  عالمه طباطبايي به عقلرويكرد  -٢
كلمه (عقل) كه مصدر براى (عقل يعقل) است، به «عقل را چنين تعريف نموده است: مرحوم عالمه 

ادراك و فهميدن كامل و تمام و به همين سبب نام آن حقيقتى معناى ادراك و فهميدن چيزى است، البته 
وسيله آن ميان صالح و فساد، و ميان حق و باطل و ميان راست و دروغ را هرا كه در آدمى است و آدمى ب

الفظي آن استناد نيز گاهي به معناي تحت) و ٦١٠، ١ج  :١٣٧٤ طباطبايي،( »اندگذارد، عقل ناميدهفرق مى
و عاملي در جهت بستن پيمان قلبي و حفظ ادراكات و مكنونات زننده را به معناي نيروي گره قلكرده و ع

و به همين مناسبت ادراكاتى  در لغت به معناى بستن و گره زدن است )عقله(كلم«: اندكردهقلبي تلقي 
 طباطبايي،( »انديدهمهم كه انسان دارد و آنها را در دل پذيرفته و پيمان قلبى نسبت به آنها بسته ، عقل نا

طليعه ورود مسلمانان به حوزه عقالنيت ديني را مساعي آنان از آثارش  ايشان در يكي. )٣٧١، ٢: ج ١٣٧٤
 هاييروشآشكارسازي تدريجي  توانمي تاريخ عقالني اسالم را« :انددانستهدر اثبات وحدانيت خداوندي 
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» گيرند.ميكار  هب اعتراف به وحدانيت خدا،براي درك معنا و مفهوم  درپيپي هاينسلدانست كه 
نيز بارها استفاده نموده و آنرا در تفسير الميزان از اصطالح عقل فطري ايشان  )٤٩ :١٣٩٠ ،طباطبايي(

اي از عقل هست كه خداوند گونهمنشئي براي عقل عملي دانسته است كه از نظر ايشان عقل فطري آن
وسيله آن هدايت يابند و وجود تمامي انسانها ساري و جاري است تا بهدر سرشت انسانها نهاده است و در 

اي در وجود انسان را باعث تمايز با انتخاب مسير درست به سرمنزل كمال برسد. ايشان وجود چنين قوه
سائل چنين آفريده كه در ماين فطرتاًخداى سبحان انسان را «گويد: انسان از ساير حيوانات دانسته، مي

(طباطبايي، » .و در مسائل عملى خير را از شر و نافع را از مضر تشخيص دهدو نظرى حق را از باطل فكرى 
  )٣٧٤، ٢: ج ١٣٧٤

درواقع ازنظر عالمه عقل فطري انسان متفاوت از عقل مكتسبي است كه از رهگذر تحصيل علم و 
ف به كلياتي از معارف الهي آيد؛ چراكه به اعتقاد ايشان عقل بشر در مقام كسب معاردست ميتجربه به
به سعادت اين حقايق بشر را  كه صرف ادراك يافتهدستاز اخالقيات  ايپارهو توحيد، نبوت و معاد همچون 

بلكه اين معارف زماني براي انسان مثمر ثمر خواهد بود كه حق بودن و خير بودن  رساند؛نمي اشحقيقي
دستيابي به عوايد عقل مكتسب  ن عقل فطري و مكتسب،تفاوت بي با وجودلذا  ؛آنها برايش مسلم شود

سالمت  ،تعقله آن ايشان شرط نائل شدن ب از نظرمنوط به ورزيدگي عقل فطري و ارتباط با آن است كه 
غرائز  تأثير، نه تعقل تحت با سالمت فطرت است توأمدر قرآن مراد از تعقل ادراك «: فطري انسان است

  )٣٧٣، ٢: ج ١٣٧٤، (طباطبايي» .و اميال نفسانى
آن خير از شر  وسيلهبهكه  شدهمعرفيحقيقتى  عنوانبهبا توجه به اينكه در انديشه علّامه عقل فطرى 

عقل براي دو گونه فعاليت  توانمي، شودميدر امور عملى و حق از باطل در امور نظرى تشخيص داده 
دوگانه، عقل به دو قسم  هايفعاليتو به اعتبار همين  : فعاليت ادراكى و فعاليت عملىقائل شد انسانى

با تقسيم ادراكات انساني به ادراكات حقيقي و  علّامه طباطباييهمچنين  .است تقسيمقابلنظرى و عملى 
بر اساس نوع مدركات خويش  در انسان است معتقد به وجود عقل عملي و عقل نظري اعتباري،

واقعيات بيروني حكايت كنند در زمره عقل نظري و چنانچه بر بايدها و ها و اگر بر هستاند. شدهتقسيم
). ٦٢-٦٥، ٨، ج ١٣٧٤ ،ييطباطباآيند (رك: ميحساب ه نبايدهاي اعتباري داللت كنند عقل عملي ب

، بالملكه چهارگانه عقل به هيوالني، تقسيممراتب عقل و ة، الحكم ةهمچنين ايشان در اثر ارزشمند نهاي
ل عق نوع تقسيم عقول در اينجا به لحاظ قوة ادراكيكه  استبر اين باور را بيان نموده و تفاد بالفعل و مس

در  توان گفت اين عقول نيزي معقوالت نزد عقل است. بنابراين ميهست صورت گرفته و به نوعي بيانگر
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  ).٩٣-٩٥، ٣: ج ١٣٨١ ،طباطبايي (رك: آيندميحساب ه زمره عقل نظري ب
  

  به عقل حكيميرويكرد  -٣
و در تعريف آنها  عقل سطوحي و عقل دفائني حكيمي معتقد است كه اعتبار عقل  بر دو قسم است:

يعني استفاده از سطح عقل نه عمق آن و اين همان عقل عام بشري است  -عقل سطوحي« است: آورده 
ها ياضيات و هنرها و اختراعها، ركند تا سطح علوم، فلسفهكه بشر در زندگي روزمرة خود از آن استفاده مي

. )٣٢٦ ب:١٣٨٢، حكيمي» ( ها و.... ، عقل دفائني: يعني استفاده از عمق عقل، نه فقط سطح آن.و اكتشاف
كه عقل سطحي يا ابزاري همان عقل فلسفي است و عقل دفائني مربوط به اعماق و ايشان معتقد است 

ايشان همچنين با طرح است. تعاليم وحياني ي از تأسودفائن عقل انساني است و دستيابي به آن مرهون 
سعي در توجيه مباني اهل تفكيك و  ،هايي از بزرگان فلسفه و عرفانو نقل عقل خودبنياد دينيبحث 

انگارة مخالفت تفكيكيان با عقل و  اندداشتههاي تفكر فلسفي و عدم تكيه بر عقل فلسفي نماياندن ضعف
از جهل و عدم آگاهي آنان نسبت به مباني و اصول مكتب تفكيك و اي را ناشي و فلسفه توسط عده

  گويد:داند و در اين رابطه ميميكارگيري مغالطه و جايگزيني عقل به جاي فلسفه به
كساني كه مي گويند مكتب تفكيك با عقل مخالف است، يا از روي انديشه و مطالعه سخن نمي «

دامنه معلومات و تعقالت و اسرار آنان اطالعي ندارند، يا براي گويند و از اين مكتب و احوال استادان و 
تفكيكيان هم با فلسفه مخالف نيستند تا چه رسد به مي گذارند. » فلسفه «را به جاي » عقل «مغالطه، 

روا  -كه باشد  يافلسفههر  -فلسفي  يهادادهنمودن حقايق الهي را با  ليتأوبلكه خلط كردن و  ؛عقل
  )٢١ :١٣٨٠، (حكيمي» .دانندينم

حكيمي معتقد است كه عقل در مكتب تفكيك اهميت بسياري داشته و از آن تعبير به عقل بنيادي 
را براي عقل و نفس  مغايرت مسائلي همچون معرفت عقل به عقل، تقدم عقل برمعقول،دانستن كند و مي

د عقايد و معارف اسالمي معتقد در مورهمچنين ايشان داند. نائل شدن به اين نوع از عقل را ضروري مي
وافر قرآن بر تعقل و تدبر بيانگر اين مطلب مهم است كه عقل نيرويي است الهي كه در  تأكيداست كه 

 ).٣٤٣-٣٤٦ :الف١٣٨٢ ،حكيمي (رك: شده است و بايستي از آن استفاده كردگذاشتهنهاد انسان به وديعه 
كه خيلي از بزرگان علمي و ديني عالم اسالم بدين  است توان عقل را محدود دانسته و معتقد حكيمي البته

را ذكر نمود، كه آنرا شاهدي در  سيالرئخيشسخنان استناد ايشان به  توانيم مثالعنوانبه. اندواقفقضيه 
   :دانديمدر بيان آن  نايسابناعتقاد به محدوديت عقل و شجاعت 



  

  

  

  

  گرايي و فلسفه در معرفت ديني عالمه طباطبايي و استاد حكيميعقل   ▪   ١٠٠

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

 دانديرا محدود م ، بلكه توان عقل بشريدانديكه قلمرو شناخت را محدود نم دهديان منش نايسابن«
را (وحي و اخبار صدق و  ، و آنابدييم يالهيو براي معرفت آنچه بيرون از محدوده عقل است راه و وس

  )١٣٩: ١٣٨١و همو،  ١٥-١٦: پ١٣٨٢، و همو ٧٣ -٧٦ :١٣٨٣(حكيمي،  .» مصدق معصوم است)
با مخالفت  تنهانهحكيمي پافشاري مكتب تفكيك بر تطبيق عقل و نتايج آن بر منقوالت شرعي را 

براي  –دليل عقل و شرع هب–اصراري  كه اين مكتب «است: نسته كه عين عقل ورزي دانستهندا عقل
ط كه حركتي غيرعقلي و منح-عقل نيست  يفراگرفتن حقايق از وحي و معصوم دارد به معناي تعطيل

گرايي. اصحاب كه حركتي است عقلي و متعالي و عين واقع است،» تحديد عقل«بلكه به معناي  -است
و آزاد (نه تعبد  جاي تعقل)(نه تخيل به وري از عقل و تعقل راستينمكتب تفكيك بيش از ديگران بر بهره

  ).٤٧١، ٣: ج ١٣٨٥، حكيمي(»ورزند.در عقليات و معارف عقلي) تأكيد مي
  :داندميبر نظريه عقل خود بنياد ديني،آنرا چراغ راه بشر  تأكيدبا ايشان 

اجمالي و ابتدايي به وحي، به دست  پس از ايمان، عقلي است كه »عقل خودبنياد ديني«، هرحالبه«
وحي و اوصيا(ع) پرورده شود. مربي واقعي عقل، شخص معصوم و تعاليم معصوم است. عقل باالتر از آن 

 ».پرورش يابد» هاديانسان«بلكه بايد در شعاع تعاليم  ؛داده شود» انسان عادي«است كه به دست 
  )٣١٣: ١٣٨١ ،و همو ٦: ١٣٩٥، (حكيمي

گرچه هردو انديشمند در تعاريف و توضيحات تكميلي در باب عقل  شود،ميطور كه مالحظه همان
ليك  اند،كردهتمايز و انتخاب افعال حَسَن از قبيح عنوان  يهدف را تميز دادن سره از ناسره و يا به تعبير

نظري و  هايجنبهآنها از مراتب عقل متفاوت است و هم نوع بيان و اعتقاد آنها به  بنديتقسيمهم نوع 
عدم التفات استاد حكيمي به بعد نظري عقل و توجه بيشتر به بعد عملياتي  متفاوت باشد؛ چراكه عملي عقل

آثار خود چنان به  ايپارهاز عقل فلسفي در  نيازيبيص سره از ناسره و همچنين اذعان به عقل در تشخي
عقل دو قسم كه  ؛ بخالف عالمه طباطباييايشان بوده است مدنظركه عقل عملي بيشتر  رسدمينظر 

ود بنياد اساسي بر عقل خ تأكيدديگر اينكه مورد تأكيد قرار داده است. توأمان صورت را بهنظري و عملي 
ديني و الزام به پروراندن آن نزد اولياي دين و دسترسي به دفائن عقول و سطحي و ابزاري خواندن عقل 

در مواجهة با تفكر فلسفي اساساً كه  گشايدميفلسفي در كالم حكيمي خود سرفصل ديگري را به روي ما 
   مورد وارسي قرار دهيم. اموافقت يا مخالفت عملي اين دو انديشمند ر

  گريزيورزي يا فلسفهفلسفه -٥
  



  
  
  
  
  

 ١٠١   ▪ مهر علي محمد قهرماني/ احمد بهشتي/ محمد سعيدي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

  جايگاه فلسفه نزد عالمه طباطبايي -١-٥
داند و براين باور است استفاده از عقل و علوم عقلي را براي فهم دين، الزم و ضروري مي طباطبايي

او  صفات كماليه خداوند مانند وحدانيت و احديت و لوازم وجودنيز اثبات ، و آن الوجوداثبات خدا و واجب كه
آمده است و در اين مسائل عقل است كه در متن الهيات  ينبوت و معاد نتيجه مباحث عقلي محض مانند

كار گيري هب، الميزانسنگ گراندر ابتداي تفسير  ايشان كند.به تنهايي به در مورد آنها بحث و قضاوت مي
بر  يخود دليل فلسفي در آن، هايبحثدانسته و آمدن را از خصوصيات آن علمي و فلسفي  هايبحث

البته در خالل اين كتاب «: فلسفه در تفهيم بهتر دين و آيات الهي است كارگيريبهاهتمام جدي عالمه در 
هست كه در آنها نيز به مقدار وسعمان بحث  اجتماعى و اخالقى، تاريخى، علمى، فلسفى مختلف هايبحث
 ،همچنين با صحه گذاشتن بر حجيت استدالل برهاني اييطباطب) ٢١، ١: ج ١٣٧٤، (طباطبايي ».ايمكرده

 مبدأ آفرينش و سرانجام جهان و جهانيانو انديشه در موضوعاتي چون  آن در شناخت جهان يريكارگبه
نيز  فلسفى پس تفكر«داند: ميپرداختن به فلسفه را مورد تأييد قرآن است و  دانستهرا الزم و كاري فلسفي 
 برنگارش عالوه يشانا )٧٣: ١٣٨٨طباطبايي، ( ».نمايدن را قرآن كريم تصديق مىراهى است كه رسائى آ

 يا گريز به مسائل فلسفي همواره و سؤاالت بسياري از آثارش در چارچوب پاسخ به شبهات در فلسفي، متون
 ديناز جانب  حتي طرد و نفي را غيرقابل قابل كه فلسفه ايگونهبه است؛ كرده دفاع حكمت و فلسفه از

  شمارد:مي
 صحت و قطعي عقل حجت تواندنمي راهي هيچ از ديگري نظري روش هيچ و مذهبي و دين هيچ« 
 و زنندمي خود ريشه به اول را تيشه همان صورت اين در زيرا كند، الغاء و نموده نفي را فلسفي بحث

 )٢١٩: ١٣٥٧، (طباطبايي ».نمايدمي ابطال شود تأمين بايد راه همين از ناچار كه را خود حقانيت
تفكر فلسفي بعد مالصدرا در حوزه جهان اسالم معرفي كرد كه  دارپرچمطباطبايي را  توانميبنابراين 

آن در نظريه حسن و  كارگيريبهحقيقي و اعتباري و  ادراكاتبا ارائه و تقسيم نظريه ادراكات انساني به 
 است، اين پندار را به زدهبه مباحث فلسفي  قبح افعال و نيز گريزهاي متعددي كه در اثر تفسيري خويش

فلسفي داشته  باعقلسازي مسائل و اعتقادات ديني و تطبيق آن سعي در معقول آورد كه ايشانوجود مي
كه  بودهفيلسوفي بسيار توانا و صاحب فن  ،است بوده دستچيرهو سواي از اينكه يك مفسّر و عارف است 

استدالالت فلسفي با متون  پوشانيهمسعي در تعالي تفكر فلسفي و نماياندن اشتراكات آن با مباني ديني و 
كه  داردفلسفه در امر دين ن كارگيريبهبا  تيمخالف تنهانهگفت ايشان  توانميلذا  است. داشتهديني 

  در امر دين است. عين فلسفه ورزي ديدگاهشان



  

  

  

  

  گرايي و فلسفه در معرفت ديني عالمه طباطبايي و استاد حكيميعقل   ▪   ١٠٢

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  
  انگاره استاد حكيمي در كاربرد فلسفه -٢-٥

كه پيشتر توسط ميرزامهدي  نهاد ايفكرينحلـة  براي نخستين بار عنوان مكتب تفكيك را برحكيمي 
كه اسـت اي بينيشامل جهانمكتب تفكيك  ويبه اعتقاد  .بوداصفهاني در خطة خراسان تأسيس شده 

ـاهيم و علـوم بشري حقايق دين را، نيازمندنه تنها فهم راستين  و عرفان و... نمي  فلسفه همچون مف
برگرفتـه از  اين ديدگاه را . آنانداندداند،كه حتي معارف ناب الهي را مجزاي از اين علوم و مفاهيم مي

كـه ديـن را در ؛ چرااندبرافراشتهبا فلسفه  عَلَم مخالفتدر پي اثبات ديدگاه خود،  و دانسته كتـاب و سـنت
كه براي  دانندميدين را برتر از آن و منزلت  شأن اساساًو دانسته عقالنـي خودكفـا  هايروشاسـتفاده از 
كفار  خوردهنيمآنرا  گاهكه  -و... معـارف بيرونـي همچون معارف يوناني و هنديدامن بـه دست تبيين آن 

ني از راه مذمت اهل فلسفه و عرفان درآمده و آنها را ميرزامهدي اصفها مثالً گردد؛ -كنندمينيز معرفي 
  گويد:و مي ناقض معارف ديني دانسته

نياز از خود را بي هاي تاريخي،بنا بر نقل فلسفه و عرفان)، تصوف ،(حكمت دانشمندان علوم بشري«
 ل پيامبر اسالم(ص)در مقاب خواندند.دانستند و علوم ايشان را تخفيف كرده آن را جهل ميي(ع) ميلهانبياء ا

عنوان برترين به. ديده استهاي فلسفي و عرفاني يوناني را ميكه مقارن با بعثت خويش ترويج انديشه
  .)١٤٦: ١٣٨٩، (اصفهاني ».هي ناگزير از بيان نادرستي راه بشر بوده استلمعلم ا

در واقع نگرش ديگر متقدمين اين مكتب نيز حول محور انديشه بنيانگذار اين مكتب چرخيده است كه 
با علم به رويكرد متقدمين آوردن تمامي نظريات آنان در اينجا نه مقدور است نه ضروري؛ ليكن اكنون 

پيشينيان  ديدگاهبا  آنرويكرد حكيمي نسبت به فلسفه و مشابهت و تفاوت با آوردن  ،تفكيك به اين مسئله
  است: نمودهچنين تعريف يك نظام فكري دانسته و آنرا  حكيمي فلسفه را نشينيم. مياين مكتب به نظاره 

نظر آن را تنظيم نظام فكري و نظري است كه يك يا چند متفكر و صاحبفلسفه يك نظام يا شبه«
ات و پاسخ دادن به شماري از مسائل تبيين يك سلسله موضوع منظوربهاند عرضه داشته ،و تدوين كرده

هاي چندي داريم، از قديم و جديد و شرقي فلسفهها و شبهو به اين معني، ما فلسفه ي واحدعاليه در انسجام
 ».ها ـ در الهيات ـ فلسفه اسالمي استترين فلسفه، كه البته كاملاسالمي غيرو غربي، و اسالمي و 

  )٣١٠: ١٣٨١و همو،  ٦: ١٣٩٥، (حكيمي
شناخت  ايشان در ادامه همان نوشتار با برشمردن شماري از تعاريف مرسوم فلسفه نزد بزرگان اين علم،

به  نيازيبياثبات  درصددبنياد ديني تأكيد بر عقل دفائني و عقل خودبا  و فلسفي را ناقص و ناتوان دانسته



  
  
  
  
  

 ١٠٣   ▪ مهر علي محمد قهرماني/ احمد بهشتي/ محمد سعيدي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

   :نداردراهي به كشف حقايق  حكيمي زعمبهكه  فلسفي استفلسفه و عقل ابزاري 
هاي صناعي فلسفي، هم مخالف اظهارات بزرگان فلسفه است نحصار فهم حقايق به فلسفه و تعقلا«

  )٦: ١٣٩٥، و همو ٣١٣: ١٣٨١، (حكيمي ».هاي فلسفههاي هزارهو هم مخالف تجربه
باالتر از  را  عقلتعاليم ايشان اين نوع شخص معصوم و به » عقل خودبنياد ديني«حكيمي با انتساب 

قادر به دسترسي به حقايق عقل فلسفي . از نظر ايشان داده شود» انسان عادي«ه به دست ك داندميآن 
است كه پذيرش آن  »بنياد التقاطيعقل يوناني«نيست؛ چراكه عقلي است ابزاري يا به تعبير خود استاد 

همچنين تأكيدات وافر  ايشان مايه ننگ مسلمين است و ايشان خواستار برائت جستن از آن شده است.
اما  ؛دانسته ١دين را الزمة پرورش مسلمانِ تراز مكتب قرآن هايآموزهعقل و خرد در  كارگيريقرآن بر 

  داند:نميهم نشانه چنگ زدن به ريسمان فلسفه و استمداد از تفكر فلسفي  را اين
ي آحاد مردم فلسفه ست كه همهي عقل، اين نيهمه سخن دربارهو معلوم است كه مراد از اين «...
، مقصود آن است تأكيد قرآن و احاديث معتبر بر استفاده از عقل همهاينها؟! آيا از اين فلسفه همآن ؛بخوانند

هاي عقلي ـ وهمي و اختالفي كه به دست دشمنان اسالم وارد ، مسلمانان از راه فلسفهكه چند قرن بعد
  .)٢٣٥: ١٣٨٣،حكيمي»(تعهّدي!! هي غفلت، ياالاسالم شد، به عقل و تعقّل برسند؟ ز

با برشمردن احاديثي چند از ائمه بزرگوار(ع) و سخنان بزرگان و پيشينيان مكتب تفكيك  حكيمي
تفكر  كارگيرياعتقاد يا عدم اعتقاد خود به  درزمينةمطروحه  سؤاالتبه شبهات و  گوئي پاسخ درصدد

انگاشت و ناقدان فلسفه را به مخالفت با » تعقّل«را » تفلسف«توان نمي «... :گويدميو است فلسفي در امر دين 
ريم و اگر كسي نهر را بگذا» نهر« جايبهرا » اقيانوس«مثل آن است كه «، قل و خردورزي متّهم كرد. اين كارع

  )٢٦١: ١٣٨٣، (حكيمي »داند.، بگوييم اقيانوس را كافي نميكافي نداند
 به دور از هر گونه اختالط مفهومي را شيوه صحيح تعقل و مورد تأييد تعقل خالص وايشان همچنين 

  داند:ميقرآن 
 يختگيآم نيكمتر بدون ؛است خالص و يقرآن يتعقل خوانند،يفرام بدان ثيحد و قرآن كه يتعقل ... «

 از نيهمچن ؛است جدا صرف يفلسف تعقل از -طبع به- تعقل نيا و اصطالحات و آراو  ميمفاه گريد با
  )٢٧١، ٣: ج ١٣٨٥، (حكيمي ».يعرفان و يفلسف اتينظر و آرا با ختهيآم يعني ،يالتقاط يقرآن تعقل

تفكيك را از ضديت با  تا خود و مكتب است كوشيدهگرچه حكيمي  شودميكه مالحظه  طورهمان
 كارگيريبهتعديلي كه ايشان در بيانات خويش نسبت به فلسفه و  باوجودليك در مقام عمل  ،دفلسفه مبرّا كن

نوعي از فلسفه ستيزي يا فلسفه هم باز ، قدماي اين مكتب ايجاد كرده است هايگفتهتعقل در قياس با 



  

  

  

  

  گرايي و فلسفه در معرفت ديني عالمه طباطبايي و استاد حكيميعقل   ▪   ١٠٤

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

ما شاهد يك  به گفتة انديشمندان اين حوزه، اين در حالي است كه كنيم.ميگريزي را در آن مشاهده 
هايي از اين فرضدر اديان الهي پيش« : در دين هستيم كه نيازمند اثبات در فلسفه است اهفرضپيشسلسله 

، »كندخداوند با انسان ايجاد ارتباط مي«، »[...]عالم است« ،»حيّ است خداوند«، »خدايي وجود دارد« قبيل وجود دارد:
اند كه اتخاذ موضع درباره آنها » فلسفي« ماهيتاًها سؤال ديگر همه سؤاالتي و ده نبوت در اين عالم جريان دارد[...]«
  )٤٨ :١٣٨٤، (گنجي» كند.طور كامل فهم محتواي دروني پيام اديان و تفسير آنها را سيراب ميهب

سلوكي اصالت دارد كه تنها از قرآن  روش و در مكتب تفكيكبگوييم اگر دور از ذهن نيست 
 ،تابر وحي و رواي تأكيداين ميان جايي ندارند. آنان با در  فلسفيو  يشهود كارهاي و باشد گرفتهنشأت

و يكسره همه امورات را بر متن قرآن و  كنندمي ايجاد در اصالت ساير منابع معرفتي تشكيك ايگونهبه
تا با  كوشدميحكيمي در بسياري نظريات خويش  .از آن دارند گوئي پاسخحديث عرضه داشته و انتظار 

و نظريات خويش صحه گذاشته و براي رنگ باختن  هايافتهگان علمي و ديني بر آوردن سخناني از بزر
از  اينمونهفكر فلسفي در مواجهه با متن دين به گفتاري چند از فالسفه استناد كرده كه در اينجا به ذكر 

ر د طوسى نصيرالدينبخشي از مطالب خواجه  مورد درنظر ايشان كنيم كه عبارت است از ميآن بسنده 
  شرح اشارات:

 فرمايد:ميكه  زنندميطوسى را هـم دور  نصيرالدين خواجه چونانسخنان بزرگان و اقطابى در تعقل، «
شــناخت حــق و  جهتازايناســت.  »تـوهمى -عقلـى«محض نيسـت، بلكـه  مطالب فلسفى، عقلىِ

ـائل فلســفى امكــان نــدارد باطــلِ نك: ( »همينجاست.دائمى ميان اهل فلسفه از  اختالفهاي و« مسـ
  ) ٣٢٣ :١٣٨١، حكيمي

وافري  هايتالشفالسفه جهان اسالم را كه  ترينبزرگحكيمي يكي از  كه اينجا، است آنشگفت 
 اينمونه عنوانبهدر حوزة فلسفه و نيز با ارائه كتاب تجريد االعتقاد در عقالني كردن مباني ديني داشته را 

تشكيك در مباحث فلسفي برگزيده است تا با اثبات توهم عقالنيت فلسفي از زبان ايشان بر  براي طرد و
از كتاب را  حكيميمتن مورد اشاره  ،جهت تبيين بهتر مسئلهبه  كاربرد فلسفه در معارف دين خراش اندازد.

  يابيم: دستماية كالم خواجه تا به بنآوريم سينا [شرح خواجه] مياشارات ابن
م أن هذين النوعين من الحكمة النظرية أعني الطبيعي و اإللهي ال يخلوان عن انغالق شديد و اعل«

لذلك كانت  و اشتباه عظيم إذ الوهم يعارض العقل في مأخذهما و الباطل يشاكل الحق في مباحثهما
ها أهل زمان و ال حتى ال يرجى أن يتطابق علي مسائلهما معارك اآلراء المتخالفة و مصادم األهواء المتقابلة

الناظر فيهما يحتاج إلى مزيد تجريد للعقل و تمييز للذهن و تصفية للفكر و  يكاد يتصالح عليها نوع اإلنسان



  
  
  
  
  

 ١٠٥   ▪ مهر علي محمد قهرماني/ احمد بهشتي/ محمد سعيدي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

فإن من تيسر له االستبصار  و تدقيق للنظر و انقطاع عن الشوائب الحسية و انفصال عن الوساوس العادية
ألن الفائز بهما مترق إلى مراتب الحكماء المحققين  مبيناً اًو إال فقد خسر خسران فيهما فقد فاز فوزا عظيماً

(رك: » .الذين هم أفاضل الناس و الخاسر بهما نازل في منازل المتفلسفة المقلدين الذين هم أراذل الخلق
  )١، ٢: ج ١٣٨٣سينا، ابن

خطاهاي  بدان كه اين دو نوع از حكمت نظري يعني حكمت طبيعي و الهي از دشواري زياد وترجمه: 
و همچنين در  و مخالف عقل است وهم در مآخذ اين دو نوع حكمت معارض ؛ چراكهبزرگ خالي نيستند

مآخذ تعارض وهم و عقل را در جلب  نوعيبهاين كالم ( شود.ميشكل حق بسياري از مطالب، باطل هم
نوع از حكمت از استدالالت  كه اساس و پايه اين دو دهدميو اين استنباط را فرا روي ما قرار دهد مينشان 

همان وهميات  تواندمي ي كه در اينجا بكار رفته استباطلو البته مراد از عقلي است كه مغاير با وهم است 
است كه مسائل اين دو نوع حكمت  همينو به خاطر  جايگزين عقليات شده است) اشتباهبهباشد كه 

 يكه اميد ،متقابل هاييخواستهتصادم  محلي براي و متخالف آراءبراي  اي شده استو معركه گاهجوالن
نوع انسان   داشته باشند و نظراتفاقبر اين مسائل  زمانيككه اهل  نظريات) اختالف زياد خاطره(ب نيست

احتياج دارد به اينكه عقلش را  نظر داشته باشداين دو حكمت  برو كسي كه  در اين مسائل متفق گردند
جدا  از شوائب و اخالط حسيه ش رارا تصفيه كند و فكر شفكر ؛كندش را تمييز ذهن؛ تجريد كند كامالً
گاهي باعث خلط مباحث  حسي كه ابهامات يعني آن( .جدا كند عادي وسواسخودش را از  نيزو  سازد

خطاي  باعثتا آميختن آنها با داليل عقلي  و از خود دور سازدشود را تمييز داده ميحسي در مباحث عقلي 
وسوسة در قواي خيالي و وهمي كه باعث تشويش در تفكر عقلي انقطاع از  در اينجا و نيز در فكر نشود

 و كسي كه  نيز در نظر گرفت) دهدميبراي افراد رخ عادتًا كه  هاييوسوسه مثابه به توانشود، را ميمي
 است رستگاري بزرگي نائل شده بهدست يابد  بينيروشنبه بصيرت و  -طبيعي و الهي -تمدر اين دو حك

فائز شده  يرا كسي كه به اين دو حكمتت؛ زبه زيان بزرگ و آشكاري دچار شده اس در غير اينصورتو 
كه از افاضل  همان كسانيرسد؛ ميبه درجه حكما محققين  )منظور نائل شدن به اين دو حكمت است(

تنزل  در رده متفلسفه مقلدين نائل نشده است) (و بدانها مردم هستند و كسي كه در اين دو علم ضرر كرده
  آيند.ميشمار هباراذل خلق  )كه كساني است رديفهم(يعني  است كرده

دستيابي بدان تفكر  نامهشيوهكالم خواجه به دفاع از فلسفه و ارائه  شودميكه مالحظه  طورهمان
جهت تنوير  اند كهحكيمي با نقل همين متن ترجمه ديگري از متن ارائه داده اما ؛است تا رد آن ترشبيه

در اينجا  انددادهخواجه را تا جائي كه ارائه  قولنقلخاطر خوانندة اين سطور عين ترجمه استاد حكيمي از 



  

  

  

  

  گرايي و فلسفه در معرفت ديني عالمه طباطبايي و استاد حكيميعقل   ▪   ١٠٦

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  . كنيمميذكر 
هاي ند از پيچيدگياهمواره آكنده -يعني طبيعيات و الهيات -كه اين دو رشته از حكمت نظري بدان،«

هاي در بحث و چالدعقل مي قوة واهمه با چرا؟ چون در فراگرفت اين دو رشته،بزرگ.  هايسخت و اشتباه
دهد و اين است كه مسائل اين دو علم هميشه ميدان اين دو رشته باطل خود را مانند حق نشان مي

رود كه ت، تا بدانجا كه اميد نميو محل اصطكاك هواهاي مخالف يكديگر بوده اس كشاكش آراء متضاد
نظران در مورد آنها داراي يك رأي رسد كه صاحبو عملي به نظر نمي زماني متفكران بر آنرا توافق كنند

و پاكسازي  تجريد هرچه بيشتر عقل خويش نياز شديد دارد به پردازدگردند. و هركس به اين دو رشته مي
ردن نظر و بريدن اميال و شهوات حسي و دوري جستن از تر كو هرچه دقيق ذهن و شفاف كردن فكر

 :١٣٨١، (حكيمي»  .هاي دنيا و...[ حكيمي بنا به هر دليلي از آوردن مابقي متن پرهيز نموده است]وسوسه
١٤٧-١٤٨(  
 موردنظردر اينجا حكيمي با تقطيع كالم و حذف صدر و ذيل آن جهت استخراج نتيجه  رسدميبه نظر 

ادامه مطلب خواجه كه در آن ايشان چراكه را انجام داده باشد؛  ٢»ناقص قولنقل« مغالطهنوعي از  ،خويش
 تنهانهطي نمايد  خوبيبهچنانچه سالك طريق حكمت شرط و شروطي را كه آورده است اند داشتهعنوان 

تواند مييابد و راه  است، مرتبه حكماي محقق ايشان ازنظركه به باالترين مرتبه،  پيروزي از آن اوست، كه
 اينتيجهمردم قرار گيرد كه خود همين حذف ذيل كالم خواجه باعث شده تا  و برتريندر زمرة افاضل 

شخص حكيم و  صراحتبهخواجه در اينجا به دست آيد؛ زيرا  ،ستا دنبال آنهخالف آنچه متن اصلي ب
 آنشروط عمل نمايند و به به توانند كه نرا كساني تنها فيلسوف را از متفلسفين و مقلدين مجزا ساخته و 

مشكل ديگري حكمت طبيعي و الهي دست يابند را متفلسف خوانده است نه كل سالكان اين طريق را.  دو
نوعي از وارونگي در ترجمة لغات كليدي متن است و آن اينكه در حاليكه  شودميديده  حكيميكه در كالم 

   :ت عربي به معناي پر و آكنده نيامده استيخلوان) در كتب لغ (ال معناي متداول كلمه
كمى زيبائى دارد، از زيبائى »: لَا يَخْلُو من جَمَال«خُلُوّاً و خََلاءاً [خلو] اإلناءُ: ظرف خالى شد؛  -خَلَا«

اي فائده نيست، تااندازهبى»: فَائدةلَا يَخْلُو من «مبالغه نيست؛ بى»:لَا يَخْلُو مِن مَُبالَغَة«بهره نيست؛ بى
مكاني كه هيچ پناهگاه و ساختمان و بنايي در آنجا نباشد.  الخالء:«. )٣٧٠ :١٣٧٥، (مهيار» سودمند است

  ).٦٣٦، ١: ج ١٣٨٣، (راغب اصفهاني» رودكار ميهخلو يعني خالي كه در زمان و مكان هردو ب
ازآنجاكه خصوص در حالت منفي آن و هو ب دستازاين هايينمونهدر  شودميكه مالحظه  طورهمان

چسبيده » اليخلو«متن و اشاره به دو حكمت طبيعي و الهي به لغت  ضرورتبهبنا تثنيه » الف و نون«



  
  
  
  
  

 ١٠٧   ▪ مهر علي محمد قهرماني/ احمد بهشتي/ محمد سعيدي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

حتي -چنين معنائي  است، آنرا به معناي آكنده در نظر گرفته حكيمياينكه بخالف گفت  توانمياست 
 وجههيچبهو نيز با توجه به مفهوم كلي كالم خواجه براي آن نيامده است در كتب لغت هم  -بصورت ضمني

كه در پي القاي معناي آكنده و ترتب اشتباه و پيچيدگي هميشگي بر اين  -استاد  موردنظرمعناي  تواننمي
بر كالم خواجه  خودبار كردن معناي تفسيري ه دست آورد و اين طرز معنايابي، را از آن ب -دو حكمت بوده

از آن بدست  توانيمميحداكثر معنايي كه ما  است؛ چراكه شناسيلغترف علمي و باشد كه برخالف ع
خالي   از اشتباه بزرگ و پيچيدگي شديد (حكمت طبيعي و الهي)اين دو  ازآنجاكه: بگوييمست كه ا اين آوريم

لغت در پي . درواقع حكيمي با ابداع معنايي دور از ذهن و يا ايجاد نوعي از وارونگي در ترجمه اين نيستند
  اثبات مدعاي خويش بوده است.

   



  

  

  

  

  گرايي و فلسفه در معرفت ديني عالمه طباطبايي و استاد حكيميعقل   ▪   ١٠٨

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  
  گيرينتيجه -٦

كه نوع نگرش انديشمندان به معناي دين در ترسيم اين  طورهماندين و عقل  هيدوسودر ارتباط 
كار بهپرداختن به معناي عقل و تفسيري كه از آن نزد مكاتب يا اشخاص پژوهشگر  ارتباط مهم است،

. عالمه داشته باشد توانديمي اكنندهنييتعدر نوع نگاه و تبيين آنها از اين رابطه نقش  شود،گرفته مي
به تقسيم و نيز عقل بالملكه و عقل مستفاد  عقل بالفعل، چهارگانةعقل بالقوه، مراتب بهاعتقاد طباطبايي با 

ل در منظومة فكري عالمه عقاز قسم به اهميتي كه اين دو  است و با توجه عقل به نظري و عملي پرداخته
كارگيري نموده است. نكته ديگر اينكه به يبررسترسيم ارتباط بين دين و عقل را نيز در همين راستا دارند، 

وجود آثار فلسفي مباني و اصول فلسفي در توضيح مفاهيم دين بخصوص در تفسير الميزان و همچنين 
در مقام عقلي و فلسفي اعتقاد راسخ ايشان به مباني  است، مؤيدبه يادگار مانده  طباطباييمختلفي كه از 

عقل عملي تكيه بر پيروي از مؤسس مكتب،  بااكثريت اصحاب تفكيك كه  يحالاست. در  گفتار و عمل
چراكه ارائه اين تعداد از  ؛شناسنديمردود م ،و برهان منطقي را كه مظهر كامل عقل نظري است كننديم

براي ارائه  ةالحياكتاب  مؤلفانشده از طرف يمعرفحديث در كتب استاد حكيمي و نيز با توجه به اهداف 
چيزي سواي  يني بدانيم،بجهاني كه سعادت انسان را در عمل به فرامين آن اگونهبهيني اسالمي بجهان

  رسد.ينمي به نظر از تأكيد بر قوه عامله عقلي يا همان عقل عمل
حقايق  دقيق و راستين حكيمي در جهت فهم ويژه محمدرضابهاز طرفي تالش وافر اهل تفكيك و 
و نيز اعتقاد به خودكفائي دين از  آنناخالصـي در فهـم معـارف  دين و پيراسته كردن دامن دين از هرگونه

عقـل بـه شـيوة فالسـفه در دفـاع ي ريكارگبهباعث مخالفت شديد اهل تفكيك با ، عقالنـي يهاروش
حكيمي براي برائت خويش و  هايتالشگفت عليرغم  توانميبنابراين  ن شد.دي يهاو تبيـين آموزه

اسالف خويش هر جا كه فرصت يافته از مذمت  مانندبهدر مقام عمل خود نيز ، مكتبش از گريز از فلسفه
فلسفي نيز صرفاً دامن دين آويخته تا حتي در مباحث در  بارهيكبهفلسفه و سلوك آن فرو نكاهيده و 

» عقل خود بنياد ديني«را همان  شاهدي از متن دين بر آن بجويد و به تعبير خويش معناي برتر از عقل
پرورش آنرا مرهون توجه به هاي عادي دانسته، انسان افزاييهمو آنرا مافوق دستكاري و  است دانسته

كارگيرندة هرا شخصي فيلسوف و ب طباطبايي و هرچه عالمه داندميعصوم انسان هادي يا همان شخص م
 از گريزاستاد حكيمي را در نقطة مقابل و در حال ستيز و  بينيم،ميسلوك فلسفي در طريق معارف ديني 

كارگيري تعقل در قياس با ايشان در بيانات خويش نسبت به فلسفه و بهدرست است كه  .يابيمميفلسفه 



  
  
  
  
  

 ١٠٩   ▪ مهر علي محمد قهرماني/ احمد بهشتي/ محمد سعيدي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

ولي باز درب خانه اين مكتب در دوره كنوني و طبق  ؛ايجاد كرده است ، تعديلهاي قدماي اين مكتبگفته
همچنان بر آن پاشنه چرخيده و نوعي از فلسفه ستيزي يا فلسفه گريزي را در آن مشاهده  ،ايشاننظريات 

است  ١»مسموم كردن چاه«ة توان ازنظر دور داشت حضور نوعي مغالطكنيم.آنچه را به نظر نگارنده نميمي
هرگونه مداخله تا  دادهجايخاصي آنرا در كالم خويش  صورتبهنهفته مانده يا حكيمي كه در كالم استاد 

بكار بردن  اي كه باگونهبهو ورود فلسفه و حركت برمدار عقل فلسفي را در طريق دين محكوم كرده باشد 
شري و فلسفي كه مورد مراجعه اهل نظر است يا اينكه با براي علوم ب »خورده كفارنيم« اصطالحاتي چون

وهمي و اختالفي خواندن تعاليم فلسفي در پي پيراستن دامن دين و ظواهر آن از هرگونه اظهارنظر فلسفي 
و در اين راه از هيچ كوششي فروگذار نبوده  داشتن مخاطب از اظهارات فلسفي در اين راستاست.و دور نگه

  قول ناقص، تفسير به رأي يا وارونگي در معنا باشد.ها مصاديقي از مغالطاتي چون نقلشو لو اينكه آن تال
  

  هانوشتپي

يشمند، صاحب شناخت، مؤمن و ،  انساني (عالم، اند»انسان قرآني«و » انسان تراز قرآن«مقصود از -١
موازين قرآن) بفهمد و قرآني(مطابق حقايق و  ) است كه هم در شناخت و معرفت، قرآني باشد ومعتقد

  ).٢٧١، ٣: ج ١٣٨٥، (نه غير قرآني، يا التقاطي) و هم در عمل و سلوك و اقدام.(حكيمي بشناسد و بينديشد
شخصي و اهداف خاصي است كه براي رسيدن به  هايگرايشداراي  كنندهنقلشخص  گاهي« -٢

شخص اگر  ،. در هريك از اين حاالتكندميو آن را نقل  دهدميآنها گفتار ديگران را وسيله و ابزار قرار 
ناقل از سخنان مرجع مورد استناد خود، عباراتي را برگزيند كه محتواي آنها مغاير با نظر اصلي و واقعي آن 

  )٩٤: ١٣٨٨خندان، (».ناقص شده است قولنقلمرجع باشد، مرتكب مغالطه 
ادعايي كند و براي جلوگيري از  چنين است كه كسي يك مغالطه، عنوانبه »مسموم كردن چاه« -٣

همة آنها را  ،ترتيباينبهصفت مذمومي را به مخالفان آن ادعا نسبت دهد و  اعتراض و مخالفت ديگران،
زيرا اگر كسي بخواهد سخني در اعتراض به گوينده ؛ قبل از اينكه سخني گفته باشند در جاي خود بنشاند

: ١٣٨٠، خنداننك: معرفي كرده است ( راي آن صفت مذموم،مصداقي ب عنوانبهگويا خود را  مطرح كند،
١٢٦(.  



  

  

  

  

  گرايي و فلسفه در معرفت ديني عالمه طباطبايي و استاد حكيميعقل   ▪   ١١٠

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  

 منابع

  قرآن كريم 

الدين نصيرالدين طوسي و قطبشرح خواجه االشارات و التنبيهات،)، ١٣٨٣سينا، حسين ابن عبداهللا، (ابن - ١

  رازي، جلد دوم، قم، نشر البالغه.

  مقدمه، تصحيح و تعليقات: حسين مفيد، تهران، منير. ،ابواب الهدي، )١٣٨٩( ،مهدي، اصفهاني - ٢

 ، قم: دليل ما.معاد جسماني در حكمت متعاليه)، ١٣٨١حكيمي، محمدرضا، ( - ٣

  ، قم، دليل ما.مكتب تفكيكالف)، ١٣٨٢، (_________________ - ٤

 دليل ما.، قم، پيام جاودانه :سخني چند پيرامون قرآن كريم و آفاق آنب)، ١٣٨٢، (_________________ - ٥

  ، قم، دليل ما.اجتهاد و تقليد در فلسفهپ)، ١٣٨٢، (_________________ - ٦

 .دليل ما ،قم، مقام عقل )،١٣٨٣، (_________________ - ٧

 ، قم: دليل ما.٣و١، ج ترجمه الحياة)، ١٣٨٥، (_________________ - ٨

 .٦، ص ٢٦٤٤٩خرداد، شماره  ٨چاپ روزنامه اطالعات، ،»ساختار فلسفه«)، ١٣٩٥، (_________________ - ٩

 .١٢٩، ص ٢١، فصلنامه بازتاب انديشه، شماره »عقل خودبنياد ديني«)، ١٣٨٠، (_________________  - ١٠

  ، قم، بوستان كتاب.مغالطات)، ١٣٨٨اصغر، (علي ،خندان - ١١

 رويسخ ارضالم: غقيقحت و همرج، ترآنالقاظفال رداتفم )،١٣٨٣، (دمحم نبنيس، حيانهفاص براغ - ١٢

  .آثار الجعفرية الحياء المرتضوية، المكتبة تهران، ينيسح



  
  
  
  
  

 ١١١   ▪ مهر علي محمد قهرماني/ احمد بهشتي/ محمد سعيدي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

توضيحات ،شيعه: مجموعه مذاكرات با پروفسور هانري كربن )،١٣٥٧طباطبايي، سيد محمدحسين، ( - ١٣

  خسروشاهي، قم، رسالت.از علي احمدي، هادي 

  ، قم، دارالكتب االسالميه.٨، ٢، ١، ج الميزان في تفسير القرآن)، ١٣٧٤، (_________________ - ١٤

)، نهاية الحكمة، ترجمه و شرح: علي شيرواني، جلد سوم، قم، بوستان ١٣٨١، (___________ - ١٥

  كتاب.

  ، قم، بوستان كتاب.شيعه در اسالم)، ١٣٨٨، (_________________ - ١٦

 ،محمد ثقفي :ترجمه، ويليام چيتيگ :تنظيم ،گلچيني از معارف تشيع )،١٣٩٠(، _________________ - ١٧

  قم، بوستان كتاب.

   .اميركبير ،تهران ،فرهنگ فارسي عميد)، ١٣٧٨( ،حسن ،عميد - ١٨

   .دار الكتب االسالمي ،تهران، ٥، ج آنقاموس قر)، ١٣٥٣اكبر، (علي ،قرشي بنابي - ١٩

  تهران، سمت.، كليات فلسفه)، ١٣٨٤گنجي، محمدحسين، ( - ٢٠

 ، تهران، نشر اسالميفارسى عربى ابجدى فرهنگ)، ١٣٧٥مهيار، رضا، ( - ٢١

  

  

   


