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نظری بر کتاب قواعد عقلی در قلمرو روایات

علیرضا ذکاوتی قراگزلو

نام ها و  قلمرو روایات: قواعد کلی عقلی،  قواعد عقلی در 

صفات خداوند، جواد خّرمیان، تهران: دفتر پژوهش و نشر 

سهروردی، چاپ اول، 1387، 464ص.*

سال.ها.پیش.به.مناسبتی.نوشتم.روایات.به.چهار.گروه.اصلی.

که. می.شوند. تقسیم. اخالقیات. و. احکام. تاریخی،. عقیدتی،.

از.میان،.صرفًا.دربارۀ.روایات.احکام.نقد.و.تمحیص.صورت.

گرفته1.و.فی.الواقع.دو.علم.»رجال«.و.»درایه«.به.همین.منظور.

تأسیس.شده.است..در.مورد.روایاتی.که.موضوع.اخالقی.یا.

مستحّبات.شرعی.دارد،.شاید.حقیقتًا.لزومی.به.حاّلجی.نباشد.

و.از.دیرباز.علما.به.»تسامح.در.ادلّۀ.سنن«.قائل.اند؛.اما.روایات.

عقیدتی.و.تاریخی.با.همۀ.اهمیتی.که.دارند.بررسی.نشده.اند؛.

هرچند.در.کتب.رجالی،.آن.جا.که.به.گرایش.های.مذهبی.و.

احیانًا.انحرافی.بعضی.روات.اشاره.می.شود،.خودبه.خود.روایات.

آنها.محّل.تردید.قرار.می.گیرد..اما.این.تمام.مطلب.نیست،.زیرا.

نداشته.اند،.می.توانسته.اند. نیز. روایاتی.که.گرایش.های.خاص.

حامل.یا.محمل.منقوالت.دستکاری.شده.یا.به.کلّی.ساختگی.

تاریخی.و.عقیدتی.واقع.شوند..در.این.مقاله،.به.نوعی.از.آن.

روایات.اشاره.خواهد.شد.

ــنیده.ها.و.خوانده.ها. ــت.که.ش ــر.هس اصواًل.تمایلی.در.بش

ــاهیر. ــه.که.خود.می.خواهد،.بفهمد.و.از.گفته.های.مش را.آن.گون

ــاز.با.گرایش.های.خودش.داشته.باشد؛.مضاف. ــتی.همس برداش

ــازی.و.معتبر.وانمودن. بر.این.که.گاه.از.باب.یارگیری.یا.مستندس

عقاید.خود،.آن.ها.را.به.بزرگان.و.کسانی.که.مقبولیتی.داشته.اند.

ــبت.می.دهد..حتی.بعضی.برای.آن.که.حرف.هایشان.مطرح. نس

ــود،.نوشته.ها.و.گفته.های.خود.را.با.انتساب.به.پیشینیان.خرج. ش

می.کردند..نمونه.ای.می.آورم:

جاحظ.می.گوید:.

ــته.های.مرا.نمی.خواندند.]به.قول. در.اوایل.نویسندگی.نوش

ــاالت.خود. امروزی.ها.تحویل.نمی.گرفتند.[.من.بعضی.رس

ــهل..بن..هارون«.-.از.مؤسسان. ــاهیری.چون.»س را.به.مش

*..این.کتاب،.پیشتر.در.مجلۀ.آینۀ.پژوهش،.بهمن.و.اسفند.1387،.شمارۀ.پیاپی.114،.به.قلم.محمدعلی.شادمان.نیز.معرفی.شده.است.

1..تشّیع.و.تصّوف،.کامل.مصطفی.شیبی،.ترجمۀ.علیرضا.ذکاوتی.قراگزلو،.چاپ.اول،.تهران:.امیرکبیر،.1359،.ص.125،.حاشیه.
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ــین.از.آن. ــبت.می.دادم،.آن.گاه.با.تحس بیت.الحکمه.-.نس

نسخه.برمی.گرفتند!.

اتّفاقًا.بخشی.از.البخالء.جاحظ.به.سهل..بن..هارون.نسبت.داده.شده.

و.هم.اکنون.جزء.آن.کتاب.است...

ارسطویی.»فضیلت.حّد. اخیر،.نظریۀ. از.نوع. نمونۀ.مشهوری.

وسط«.در.اخالقیات.است.که.به.صورت.»خیر.االمور.اوسطها«.

حدیث.تلقی.می.شود.

در. مسلمانان. بین. عقیدتی. مسائل. که. زمانی. از. باری،. . . . .

گرفت.- و.آن.در.حقیقت.از.رحلت.پیامبر.)ص(.آغاز.می.شود.

- حدیث.سازی.کم.کم.معمول.شد..حتی.در.زمان.خود.پیامبر.

)ص(.هم.حدیث.جعل.می.کرده.اند؛.به.طوری.که.آن.حضرت.

ِمَن. مقعُدُه. فلْیتبّوأ. متعّمداً. . علیَّ َکذَب. »َمْن. است:. فرموده.

الّنار«.)56/1(..البته.در.اوایل.کار،.تعداد.این.گونه.نقل.قول.های.

دروغین.اندک.بوده.و.نظر.به.این.که.سازندگان.آن.حدیث.ها.

نبوی. عصر. مشابه. گفتاری. شیوۀ. دارای. و. زبان. اهل. خود.

مشکل. بسیار. احادیث. آن. سبک.شناختی. تشخیص. بوده.اند،.

است.و.به.قرائن.خارجی.می.توان.به.جعلی.بودن.آن.ها.یقین.

این.سیصد.چهارصد. در. مثاًل. .- متأخران. اما.جعلیات. کرد؛.

سال.اخیر.- برساخته.از.چنان.عربی.های.آب.نکشیده.و.پر.از.

اصطالحات.مستحدثی.است.که.دم.خروس.از.دور.پیداست..

است. همین. دکان.شان. ظاهراً. که. عده.ای. این.که. عجب. اما.

دست.برنمی.دارند.و.یا.به.دلیل.»ُحّب.الشیء.ُیْعمی.و.ُیصّم«،.

آن.قرائن.آشکار.برساختگی.بودن.روایات.به.اصطالح.فلسفی.

فلسفی،. محتوای. که. روایاتی. البته. نمی.بینند.. را. عرفانی. و.

کالمی.و.عرفانی.دارند،.همگی.یا.غالبًا،.در.سیصد.چهارصد.

سال.اخیر.برساخته.نشده.اند.بلکه.در.دوران.نزاع.متکلّمان.و.

فلسفیان.و.درگیرودار.»جنگ.هفتاد.و.دو.ملّت«.از.باب.»الغریق.

یتشّبُث.بکل.حشیش«.هرکس.به.اندک.تقریبی.می.خواسته.

بیابد. پیشینیان. سخن. از. خود. دیدگاه. تأیید. در. چیزی. است.

بزرگان. آنها.ببندد..و.این.»پیشینیان«.منحصراً. ببافد.و.به. یا.

مذهب.نبودند،.بلکه.به.قدمای.فالسفه.هم.دروغ.می.بستند؛.

»علم. دربارۀ. مطالبی. اسالمی. فلسفه. متأخر. کتب. در. مثاًل.

باری«.به.تالس.نسبت.می.دهند2.یا.صدرالمتألهین.از.حرف.های.

ذیمقراطیس.برداشت.الهی.و.عرفانی.نموده.است.3.

........شاید.وجه.این.انتحال.ها.این.باشد.که.افراد.می.خواسته.اند.

با. می.پنداشته.اند. و. سازند. محکم. چهارمیخه. را. خود. حرف.

دیگر. ساختگی. »منقوالت«. حجیم.ساختن. و. برف.انبارکردن.

مو.الی.درز.حرفشان.نمی.رود..بدیهی.است.وقتی.ذهنی.یا.

قلمی.یا.بیانی.به.این.روش.عادت.کرد.دیگر.خود.هم.متوجه.

بافندگی.نیست.و.رفته.رفته.امر.بر.خود.او.مشتبه.می.شود.که.

است. »ارسطو«. مورد. مضحک. نمونۀ. یک. می.گوید.. درست.

که.متأخران.روایتی.می.آورند.که.وی.پیغمبر.بوده.و.قومش.

که. می.گوید. ما. به. صراحت. با. تاریخ. نشناخته.اند!. را. او. قدر.

و. دانشمند. و. آزاداندیش. ذهن. در. است. بوده. مردی. ارسطو.

در.عمل.پیرو.آداب.و.رسوم.قوم.خود.-..که.طبق.برداشت.

یک.مسلمان،.مشرک.محسوب.می.شوند؛.چنان.که.در.آخرین.

)بتخانۀ..شهر(.نذر.کرده.است.. وصیتش.خروسی.برای.مسجد.

چه. و. عامیانه.اش. روایت. در. چه. یونان،. فرهنگ. در. اصواًل.

ادیان. به.مفهومی.که.  - پیغمبری. در.روایت.اهل.علمش،.

معنی.نداشته.است..روایات.دیگری.هم.  - ابراهیمی.دارند.

می.آورند.که.فالن.فیلسوف.یونانی.معلوماتش.را.مثاًل.از.لقمان.

یا.داوود.یا.ارمیا.اخذ.کرده.است.و.هرکس.تورقی.و.تفحصی.

در.کتب.متأخران.کرده.باشد.با.این.حرف.ها.آشناست.

ــخصیتی. ــق.ادریس.پیغمبر.با.»هرمس.مثلث«.که.ش تطبی

ــت.و.پدر.فلسفه.انگاشته.می.شود.در.غالب.کتب. اسطوره.ای.اس

ــت..حاج.مالهادی.که.»ذوالقرنین«.را. ــفۀ.قدیم.هس تاریخ.فلس

ــته.و.از.طرفی.می.پنداشته.است.که. ــکندر«.می.دانس همان.»اس

ارسطو.منطق.را.به.خواهش.اسکندر.نوشته،.چنین.سروده.است:

ــطالیس ــم.رس ــُه.الحکی َّف ال

القّدیس!4.. میراث.ذی.القرنین.

این.ها،.به.عنوان.مقدمه،.حرف.هایی.بود.که.باالخره.باید.زده.

عالقه.مندان. از. یکی. قلم. و. زبان. از. که. بهتر. چه. و. می.شد.

فلسفۀ. یا. فلسفه. که. کسانی. نه. گردد. بیان. اسالمی. فلسفۀ.

اسالمی.را.قبول.ندارند.

چند.سال.پیش.کتاب.مهّمی.با.موضوع.روایات.مورد.استناد.

ــار.یافت.و.البته.موفق.به.اخذ. ــهاد.در.علوم.عقلی.انتش و.استش

ــنائی(،.ص.641،.به.نقل.از.حاج.مال.هادی.سبزواری.که.معلوم.نیست.از.کجا. ــبزواری.)انتشارات.س ــین،.حکمت.س ــین.رضازادۀ.نوش 2..برای.نمونه،.نک:.غالمحس

نقل.کرده.است.

3..اسفار،.ج.5،.ص.236..ضمن.این.که.مرحوم.مالصدرا.دقیقًا.می.دانسته.است.که.ذمیقراطیس.در.واقع.چه.می.گوید.)253/5(.

4..شرح.المنظومه،.حسن.زاده.آملی،.ج.1،.صص.67-62..
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جایزۀ.کتاب.نیز.شد..عنوان.کتاب.قواعد.عقلی.در.قلمرو.روایات.

ــد.آن.را.تألیف.کرده. ــواد.خّرمیان.در.دو.مجلّ ــت.که.آقای.ج اس

ــت.دروس.فلسفۀ.حوزوی.را.در. ــت..مؤلف.محترم.که.پیداس اس

سطوح.عالی.گذرانده.است.و.مطالعات.گسترده.ای.دارد،.مباحث.

ــفی.-.البته.غالبًا.کالمی.-.را.بر.اساس.»مکتب.صدرائی«،. فلس

ــود،.بیان.می.دارد.و. ــمی.تدریس.می.ش آن.گونه.که.به..طور.رس

ــی.را.در.تأیید.آن.ها.می.آورد؛.بلکه.اکثراً.روایات.و.عبارات. روایات

ــن.)ع(.-.را.متن.تقریرات.خود. ــوب.به.معصومی عربی.-.منس

قرار.داده.است..کتاب.های.مورد.استناد.ایشان.در.این.باره.عمدتًا.

عبارت.است.از.کافی،.توحید.صدوق،.نهج.البالغه،.تحف.العقول،.

االحتجاج،.غررالحکم،.بحاراالنوار.و....البته.گاه.از.امالی.صدوق،.

امالی.مفید،.المحاسن.برقی،.تفسیر.علی..بن..ابراهیم.قمی،.عیون..

اخبار.الرضا،.خصال.و.سفینةالبحار.نیز.بهره.برده.است..

ــند.مخدوش.و.غیر. ــف.از.نقل.روایاتی.که.به.لحاظ.س مؤل

ــت.)22/1(،.اما.همو.روایاتی. ــل.اعتمادند،.اجتناب.کرده.اس قاب

ــترس.برای.افراد. ــد.و.غیر.قابل.دس ــه.»دارای.متن.ارجمن را.ک

ــت«،.گرچه.وثاقت.راویانشان.محل.بحث.است،. عادی.بشر.اس

ــرط.نقد.خارجی.که. ــل.کرده.)23/1.و.47(؛.یعنی.از.اولین.ش نق

ــد،.عدول.نموده.است.و.این.در.حالی.است. ــتحکام.سند.باش اس

ــه.خود.از.بعضی.»محققان«.ایراد.می.گیرد.که.فی.المثل.قواعد. ک

اقتصادی.را.از.تمدن.های.کهنه.و.نو.جمع.آوری.می.کنند!.سپس.

ــبانده.و.با. به.پایان.هر.مبحث.روایتی.کوتاه.از.امام.معصوم.چس

ــی.بی.فایده،.به.همسان.سازی. هزاران.رنگ.و.آرایش.و.با..تالش

آن.با.داده.های.خیالی.دیگران.بسنده.کرده.است..)32/1(.

ــت.که.»هر. ــانی.گرفته.اس ــف.عین.این.ایراد.را.از.کس مؤل

ــان. ــت.و.بی.پایه،.از.کوتاه.اندیش ــی.را،.هرچند.سس ــدۀ.عقل قاع

ــوف.جمع.آوری.نموده.و.با.ذکر.چند.روایات.همراه. به.ظاهر.فیلس

ــِر.به.روزآمدکردن.روایت. با.توجیه.های.یخ.زده.و.کم.خردانه.بر.س

با.اندیشه.های.به.اصطالح.فیلسوفانه...«.)32/1(..جالب.است.که.

ــاپیش.انتقادی.را.که.ممکن.است.بر. ظاهراً.مؤلف.محترم،.پیش

خود.وی.وارد.کنند،.در.ذهن.گذرانده..اما.انتقاد.را.متوجه.دیگران.

ــت.نه.خودش؛.زیرا.او.»گفتار.معصومان.را.سرلوحۀ. انگاشته.اس

ــان. ــت..اّما.تمام.اوراق.کتاب.نش ــه.خویش.قرار.داده.اس اندیش

ــی.و.خیالی.و.وهمی.خود. ــان.»داده.های.عقالن می.دهد.که.ایش

ــت.که.البته.مباحث. را.در.اصطالحات.علوم.و.فنون«.ریخته.اس

ــنجیده.و.منطبق.با.معیارهاست. ــان.در.جای.خود.علمی،.س ایش

ــات.منقوله. ــی.این.که.روای ــوم.می.ماند:.یک ــا.دو.نکته.نامعل ام

ــرض.صّحت.و.اصالت. ــت؛.دیگر.این.که.به.ف ــدر.معتبر.اس چه.ق

ــهاد،.آیا.آن.ناقه.این.بار.را. ــتناد.و.استش ــبِی.روایت.مورد.اس نس

می.کشد؟.یعنی.مطلبی.که.مؤلف.مطرح.کرده.و.طبق.تقریراتش.

ــرون.می.آید؟.آیا.واقعًا. ــان.نموده،.آیا.از.آن.روایت.بی حکمت.بی

ــان.ذکر.کرده.)33/1(،.در.پس.زمینۀ. ــفی.که.ایش آن.قواعد.فلس

ــواًل.کالم.اصیل.وحی.و.لحن. ــت؟.آیا.اص کالم.معصومین.هس

ــالمی.تلقی.می.شود،.از. ــفۀ.اس روایات.اصیل.با.آن.چه.زبان.فلس

ــد.معادل.یابی.های.وی.تنها. ــت؟.مؤلف.می.گوی یک.خانواده.اس

ــازی.درک.و.درایت.حکمت.های.جاودانی.رسول. برای.هموارس

خداست.)34/1(.]؟[.

ــتناد.به.این.که.امام.صادق.)ع(.در.توحید مفضل.به. آیا.اس

ــاره.کرده.)34/1(،.حرفی.عالِم.پسند.است.یا. ــطو.اش سخن.ارس

صرفًا.به.مذاق.عوام.خوش.می.آید؟.به.عقیدۀ.یک.شیعۀ.معتقد،.

ــتناد.کند؛. ــطو.اس ــت.که.به.ارس امام.صادق.)ع(.اجّل.از.آن.اس

ــنخ.معارف.وحیانی.الهی.را.با.دانش.شکنندۀ. ــًا.س چون.او.اساس

ــری.متفاوت.می.داند..ضمن.این.که.منکر.این.نمی.شوم.که. بش

ــالمی.-.که.این.ها.غالبًا.هم.متکلّم. ــوفان.اس متکلّمان.و.فیلس

ــیده.اند.مبانی.دینی.را.استوار.سازند.و. ــتند.-.صادقانه.کوش هس

ــانی.هم.با.استدالل.های.آن.ها.قانع.شده.اند؛.اما.این.به. البته.کس

ــفی.با.گفته.های. ــی.و.این.همانی.مقوالت.فلس معنای.هم.خوان

دین.و.شریعت.نیست.

ــت. ــا.کلمۀ.عقل.در.زبان.قرآن.و.روایات.همان.عقلی.اس آی

ــت.یا.مراد.عقل. که.به.اصطالِح.»نوافالطونی.ها«.صادر.اول.اس

ــه.باید.نتیجه.اش.»ما. ــت.ک عملی.و.عقل.معاش.و.فهم.عام.اس

ُعبَد.به.الرَّحمَن.و.اکُتِسَب.بِه.الِجنان«.باشد؟.آیا.اگر.در.آغاز.بحث.

ــموعات.شرعی.بیرون.نرویم. خود.را.مقید.کنیم.که.از.دایرۀ.مس

به.سلوک.فلسفی.وفادار.بوده.ایم؟.این.که.قواعد.اصولی.را.بعضًا.

ــتخراج.کرده.اند.)30/1(.-.اگر.این.فرض.را.قبول. از.روایات.اس

ــی.هم.از.روایات. ــود.که.قواعد.عقل ــم.-.آیا.دلیل.آن.می.ش کنی

استنباط.بشوند؟.در.این.صورت.آن.قواعد.دیگر.عقلی.نخواهند.

ــد.دیگر.چه.نیاز.به. ــًا.به.آن.قواعد.برس بود.چرا.که.اگر.عقل.رأس

روایت؟.و.اگر.عقل.فارغ.از.روایت.به.آن.قواعد.نرسد.-.چنان.که.

ــد.-.که.دیگر.قاعدۀ. ــرعی.نمی.رس به.بعضی.مصالح.احکام.ش

عقلی.نامیده.نمی.شود.

ــتۀ.خود.مؤلف.محترم. ــه.نظر.ما.را.تأیید.می.کند.نوش آن.چ

ــائل. ــائل.فقهی.و.چه.مس ــت.که.خطابات.دینی،.چه.در.مس اس

ــت.)41/1(..حال. ــده.اس کلی.و.اعتقادی،.به.زبان.عرف.بیان.ش
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می.پرسیم.آیا.در.مطالب.عقلی.زبان.عرف.کاربرد.دارد؟.هرکس.

الفبای.فلسفه.را.بداند.چنین.چیزی.نمی.گوید.

مؤلف.که.در.آغاز.کتاب.از.»کاوش.های.سندی«.دم.می.زند،.

در.متن.کتاب.بنا.به.دلخواه.و.سلیقۀ.خود.هر.روایتی.که.به.نظرش.

ــت.-.یا.در.واقع.چنین.است.اما.از. ــفی.اس دارای.محتوای.فلس

ــبک.عبارت.پیداست.که.روایت.نیست.و.اصواًل.زبان.عبارت. س

متعلق.به.قرن.اول.و.دوم.هجری.نیست.-.گرچه.سند.معتبری.

ــد.یا.راویانش.متهم.به.غلّو.باشد.دربست.می.پذیرد.. نداشته.باش

گویا.مؤلف.پنداشته.است.که.عالمان.شیعی.قم.در.قرن.سوم.به.

ــان.با.زباِن.معصوم.آشنا.نبوده.اند..هیچ.عاقل.منصفی. اندازۀ.ایش

ــر.راه.نمی.دهد..آری،.قّمیون.در.قرن. ــن.تصوری.را.به.خاط چنی

دوم.و.سوم.تفّکر.و.تخّیل.و.تعقل.شان.آلودۀ.مصطلحات.مجعولۀ.

متأخران.نشده.بود،.لذا.شّم.و.ذوق.و.لمس.و.نظرشان.پاک.بوده.

ــان.زنگ.می.زد.و.کلمه. و.در.مواجهه.با.صداهای.غریبه.گوشش

ــنت.اصیل.را.رد.می.کردند؛.یعنی. و.مضمون.بیگانه.با.قرآن.و.س

به.محض.برخورد.با.یک.مصطلح.نوظهور.یا.مضمون.وارداتی،.

احساس.صادقانه.و.بکر.آن.ها.درمی.یافت.که.کالم.آشنا.نیست..

ــی.و.عرفانی.همگی.تاریخ. ــفی،.و.کالم اتّفاقًا.اصطالحات.فلس

ــوم.و.متداول. دارد.و.اهلش.می.داند.که.از.کی.فالن.کلمه.مرس

ــت؛.مثاًل.اصطالح.»وجود«.تا.اواخر.قرن.سوم.معمول. ــده.اس ش

ــه.جای.آن.»ألیس«.پس.اگر.مثاًل.به.الفاظ.روایاتی.در. نبوده.و.ب

ــتدالل. ــتناد.و.اس ــی.اس عیون اخبار الرضا.یا.احتجاج طبرس

ــد؛.چرا.که.ضمن.تأیید.اصل.مباحثات. ــاید.موّجه.نباش کنیم.ش

ــتر. ــاید.بیش معصومین.با.مخالفان.دین،.ریز.و.جزئیات.آن.ها.ش

زبان.حال.باشد.تا.عین.آن.چه.گذشته.است؛.زیرا.فی.المثل.هدف.

ــب.و.عقاید.مورد.بحث. ــف.دو.کتاب.نام.برده.اثبات.مطال از.تألی

ــت.که.تردیدی.در.صّحت.آن.نداریم.و.همین.مقصود.از.آن.. اس

کتاب.ها.برمی.آید؛.هرچند.عین.کالم.معصوم.نباشد.

در.این.که.همیشه.تغییر.و.تبدیل.ها.و.کم.و.زیادها.عمدی.و.

مغرضانه.نبوده،.تردیدی.نیست؛.زیرا.ممکن.است.بر.اثر.سستی.

حافظه.یا.برداشت.نادرست.باشد.یا.راوی.متوجه.نباشد.که.معصوم.

ــخن.می.گوید....اما.وجود.هزاران. ــه.از.روی.تقیه.س در.آن.لحظ

حدیث.برساختۀ.غالت،.زنادقه.و.صاحبان.مذاهب.گوناگون.-.

هریک.برای.تأیید.خود.و.تفنید.خصم.-.را.نمی.توان.منکر.شد..

ــر.»حسن.نّیت«،.»مطالب. ــاید.به.خیال.خود،.از.س بعضی.هم،.ش

عالیه«.را.در.لباس.احادیث.عرضه.می.کرده.اند.که.بافندگی.های.

متأخران.را.به.خورد.متشرعه.دهند.و.البته.در.تصور.خود.آن.ها.را.

ــته.اند..شاید.هم.کسی.مطلبی.دینی.در.ذهن. عین.این.می.انگاش

داشته.و.با.الفاظ.علمی.مصطلح.خود.بیان.نموده.و.به.صدر.اّول.

ــت..آیا.نمی.توان.تصور.کرد.که.یک.شیعِی. ــب.داشته.اس منتس

معتزلی.مسلک،.فقرۀ.»و.نظاُم.توحیدِه.نفُی.الّصفاِت.عنُه«.)78/1(.

را.ضمن.عبارات.کتاب.االحتجاج.گنجانده.باشد؟.جالب.است.که.

ــم.در.صدر.اّول.رایج.نبوده،.هرچند. ظاهراً.اصطالح.»صفت«.ه

مشتقات.مادۀ.»وصف«.در.قرآن.آمده.است.

آن. مشتقات. و. »عقل«. کلمۀ. کاربرد. است. همین. شبیه. . . . .

که.عقل. و.همان.چیزی. عادی. فهم. معنی. به. که. قرآن. در.

معاش.و.عقل.جزئی.نامیده.می.شود.به.کار.رفته،.نه.در.معنای.

اصطالحی.مؤخر.بر.صدر.اسالم.-.که.پس.از.انتقال.مستقیم.

نوافالطونی.معمول.شد..شاهد.مطلب. یا.غیرمستقیم.فلسفۀ.

این.که.در.قرآن.و.حدیث.دو.کلمۀ.عقل.و.قلب.تقریبًا.معادل.

یکدیگر.آمده.است،.چنان.که.از.امام.کاظم.)ع(.منقول.است.

که.فرمود:.

یا.هشام!.اّن.هلل.تعالی.یقوُل.فی.کتابه:.إّن.فی.ذلَک.لِذْکری.

لَمْن.کاَن.لُه.قلٌب.)ق/37(؛.یعنی.عقل..

ــان.– 12[.قال:.الفهم.و. ــان.الحکمة.]لقم ــد.آتینا.لقم »و.لق
العقل«.)85/1.به.نقل.از.کافی(..

مالحظه.می.شود.کلمۀ.»حکمت«.نیز.در.قرآن.به.همین.معنی.

عادِی.فهم.و.عقل.است،.نه.حکمت.اصطالحی.که.متأخران.

سعی.دارند.آن.را.بقبوالنند..

در.روایت.دیگری.از.امام.باقر.)ع(.آمده.است:.»العقل.مسکنه.

القلب«.)85/1؛.به.نقل.از.علل الشرايع(..حتی.در.روایتی.از.امام.

ــده.که.نشان.می.دهد. باقر)ع(.کلمۀ.»اوهام«.بر.مقبول.اضافه.ش

ــاحت.وسیع.آگاهی.معمولی.آدمی.است.که. »عقل«.به.معنی.س

ــاس.نیز.می.زند؛.زیرا.از.امام.صادق)ع(. تنه.به.تنۀ.تخّیل.و.احس

ــر.بالعقِل.الذی.فیه«.)87/1.به. ــت.که.»اّن.القلَب.یفک روایت.اس

نقل.از.بحاراالنوار(.

ــته.اند. ــتین.دانس ــران.عقل.را.مخلوق.نخس ــه.متأخ این.ک

ــتناد. ــی.به.حدیث.ندارد.و.آن.حدیثی.که.بدان.اس )98/1(،.ربط

می.کنند.غلط.خوانده.شده.و.نادرست.برداشت.شده.است..شکل.

درست.آغاز.حدیث.این.است:.»اّوَل.ما.خلَق.هلُل.العقَل....«.یعنی.

ــت..چنان.که.در. هم.کلمۀ.»اّول«.و.هم.کلمۀ.»عقل«.منصوب.اس

ــورت.دیگری.از.همین.حدیث.آمده:.»لّما.خلَق.هلُل.العقَل...«،. ص

مراد.این.است:.»در.همان.ابتدا.که.خدا.عقل.را.آفرید.بدو.گفت:.

‘جلو.بیا‘،.آمد..گفت:.‘عقب.برو‘،.رفت..پس.خدا.به.عقل.فرمود:.
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ــر.از.تو.در.نظر. ــوگند.که.مخلوقی.گرامی.ت ــه.عّزت.خودم.س و.ب

ــت.که.ثواب.می.دهم.و.با.تست.که.عقاب. خودم.نیافریدم..با.تس

ــام.نوافالطونی.عقول. ــم....،«..این.مطلب.ربطی.به.نظ می.نمای

ــه.و.افالک.نُه.گانه.ندارد..این.گونه.اختالط.و.امتزاج.ها.که. ده.گان

ــه،.ملغمه.های.عجیب.و. ــر.ناهمگون.صورت.گرفت میان.عناص

ــت..این.نظیر. غریبی.به.کار.آورده.که.البته.در.آزمون.پایدار.نیس

ــت.که.کرسی.مذکور.در.قرآن.را.فلک.ثوابت.دانسته.اند.و. آن.اس

ــا.محّددالجهات.که.همان.فلک.نهم. عرش.را.با.فلک.اطلس.ی

ــت،.تطبیق.کرده.اند..اکنون.که.پانصد.سال.است.فرضیۀ.نُه. اس

فلک.نفی.شده،.تکلیف.این.گونه.تأویل.های.خودسرانه.چیست؟

خود.مؤلف.محترم.متوجه.غرابت.نسبت.دادن.تفّوه.به.قواعد.

ــوی.معصومین.)ع(.بوده.)104/1(.اما.با.خطابیات. فلسفی.از.س

ــت.»اّن.حدیَثنا.صعٌب. ــتبعاد.می.نماید؛.مثاًل.با.ذکر.روای رفع.اس

ــتصعٌب...«.می.خواهد.توجیهی.عرضه.کرده.باشد.)106/1(. ُمس

ــث،.مراد.تقیه. ــه.ذیل.همین.حدی ــان.من.با.توجه.ب ــه.به.گم ک

ــید.آیا.شیعیان.بسیار.ممتاز.صدر.اّول. است.وگرنه.می.توان.پرس

)مثاًل.عمار.یاسر،.حجر.بن..عدی،.میثم.تمار،.محمد.بن..ابی.بکر،.

ــفه«. ــتر،.حارث.َهْمدانی.و....(.از.قرآن.و.حدیث.»فلس مالک.اش

می.فهمیده.اند.و.آیا.از.کلمات.معصومین.استنباط.»قواعد.عقلی«.

می.نموده.اند؟.پاسخ.را.به.انصاف.خودتان.واگذار.می.کنیم.

ــت.از.امام.صادق.)ع(.خطاب.به. تأیید.مطلب.ما.کالمی.اس

یونس:.»یا.یونس!.کل.امریٍء.و.ما.یحتمله.و.لکل.وقٍت.حدیثه«.

ــان.می.دهد.هرکس.بر. ــه.نقل.از.بحاراالنوار(.که.نش )117/1؛.ب

حسب.فهمش.مسئول.است..مؤلف.جایی.در.کتاب.گفته.است:.

ــیر. ــرح.و.تفس ــه.همه.متفکران.که.به.ش ــت.ک الزامی.نیس

ــر.از.قواعد.فلسفی.به.در. آموزه.های.دینی.می.پردازند.باید.س

ــه.....اگر.از.داده.های.عقالنی. ــت.ک کنند.بلکه.غرض.آن.اس

ــه.راه.خطا. ــتمداد.کردیم.ب ــوار.اس ناب.در.فهم.روایات.دش

نرفته.ایم..)124/1(.

اما.او.در.همین..حّد.نایستاده.و.کلّی.»قواعد.عقلی«.از.»روایات«.

استخراج.کره.است..)ج1،.ص.129.به.بعد(

بقیۀ.جلد.اول.و.همۀ.جلد.دوم.کتاب.شامل.مباحثی.کالمی،..

متون. از. مفصل. قول.های. نقل. با. است. عرفانی. و. فلسفی.

یا. حدیث. از. فقره. یک. مؤلف. نیز،. گاهی. از. هر. و. مربوطه،.

آیه.ای.را.می.آورد.با.این.فرض.که.آنچه.گفته.یا.خواهد.گفت.

روایات. و. احادیث. آیه.است؛.حال..آن.که. و. معنی.آن.حدیث.

مورد.استشهاد.غالبًا.ارزش.و.استحکامی.در.حّد.روایات.احکام.

-.که.مورد.نقد.و.تمحیص.دانشمندان.دینی.قرار.گرفته.است.

-.ندارند..در.این.جا.متوجه.ارزش.کار.سترگ.مرحوم.عالمه.

طباطبایی.)ره(.می.شویم.که.در.تفسیر.المیزان..مباحث.فلسفی،.

روایی،.اجتماعی،.تاریخی.و.....را.در.عنوان.جداگانه.ای.می.آورد.

و.قرآن.را.صرفًا.با.قرآن.تفسیر.می.نماید؛.زیرا.انصافًا.تحمیل.

مطالبی.که.مثاًل.قیصری.گفته.یا.حاج.مال.هادی.-.با.همۀ.

حرمتی.که.برای.وارستگی.و.پاکی.اش.قائلیم.-.بیان.داشته،.

بر.آیات.و.احادیث.مسلّم.شاید.گاه.نچسب.به.نظر.آید.

....اساسًا.فلسفه.که.از.یونان.می.آید.انسان.بنیاد.است..اگر.هم.

ریشۀ.فلسفۀ.یونان.را.به.ایران،.بابل،.مصر.یا.هند.برگردانیم،.

باز.هم.هیچ.یک.از.پیغمبران.ابراهیمی.در.شجرۀ.نسب.فلسفه.

قدسی. تأویل. را. یونان. فلسفۀ. چگونه. پس. نمی.گیرند.. قرار.

می.کنند.یا.امر.قدسی.را.توجیه.انسان.بنیاد.می.نمایند.و.متوجه.

این.نیستند.که.اگر.عقل.بشر.به.ماورا.رسوخ.می.کرد،.نزول.

می.خواست. وحی. اگر. و. بود. بی.معنی. خاص. افراد. به. وحی.

دست. آن.ها. به. مستقاًل. عقل. که. بگوید. را. چیزهایی. همان.

مراد. اخیر. عبارت. در. البته. بود؟. چه.کاره. عقل. پس. می.یابد.

تعهد.فلسفی.است.نه.تعّقل.سادۀ..بشری.یا.»عقل.سلیم«.که.

مخاطب.دین.هموست.

.......جمع.بندی.گفتار.ما.این.خواهد.بود.که.ضمن.تأیید.لزوم.

متتبع. و. فاضل. مؤلف. نتیجه.گیری.های. پژوهش،. این. اصل.

کتاب،.توأم.با.شتاب.و.پیش.داوری.به.نظر.می.آید..مضاف.بر.

این.که.مؤلف.بر.روش.پیشنهادی.خود.در.آغاز.کتاب،.یعنی.

مستند.و.معتبر.بودن.احادیث.مورد.استشهاد،.پایبند.نمانده.و.

گهگاه.به.طور.ذوقی.-.با.این.تصور.که.چنین.کالمی.جز.از.

معصوم.صادر.نخواهد.شد.-.از.ضعف.سند.گذشته.اند؛.حال.

ضعیف.شمردن. برای. مالک.هایی. هم. قدیم. رجالیون. آن.که.

بعضی.روات.داشته.اند.و.هم.با.زبان.و.لحن.ائمۀ.معصومین.از.

بنده.و.شما.آشناتر.بوده.اند..توفیق.مؤلف.را.آرزومندیم.

■


