
 

 

اره 
شه

ن، 
زده

ل نو
 سا

ث،
حدی

لوم 
ع

 ومس

17 17 

:
:
:
:

اصولالکافی  تقدماخالقبردیندر

 1سید حهید حسینی
 چکحده

ک;;ه: ووض;;وع:ر=بط;;ۀ:دی;;ن:و:=ط;;الق:=غ:وج<ح;;ث:وه;;ن:و:تأثررگ;;ع=ر:در:فلس;;فۀ:=ط;;الق:=س;;ت:
:پ;;ی::ش;;ذ<طت:ص;;حرا:آن:آث;;<ر:ودجخ;;ی:ر=:در:عرص;;ه گون:فک;;ری:و:=صخه;;<عی:در گوج;;< ه<ی:

،:دح;;دگ<ه:پیش;;و=ح<ن:=ص;;ول:=لک;;<فید=رد.:در:=ی;;ن:پ;;ژوهش:ت;;الش:ش;;ده:ب;;<:تحلر;;ل:=ح<دح;;ث:
:ب<رۀ:جسجت:=طال گردد.:=ی;ن:بررس;ی:دین:در ق:ب<:وخون:و:وذ<بع:=سالوی:شذ<س<یی:و:تجرین:

ک;;ه:=غ:جش;;<ن:وی عذ;;و=ن:وذج;;ع:=ط;;الق،:ب;;دون::جگ;;<ه:=ح<دح;;ث:=ی;;ن:وزهوع;;ه،:عق;;ل:ب;;ه::ده;;د:
:رتج;ه =ی:وق;دم:ب;ر:دی;ن:و:دی;ن:ر=:پش;خرج<ن::هرذ:قر;د:و:ش;رطی:وعخج;ر:=س;ت:و:=ط;الق:ر=:در

ه;;<ی::ر:وخ;;ون:دحذ;;ی:ب;;<:=رغشده;;د.:=غ:=ی;;ن:رو،:در:هذگ;;<م:تع;;<رض:ظ;;و=ه:=ط;;الق:ق;;ر=ر:وی
:=طالقی:ب<حد:=طالق:ر=:ترصرا:د=د.

=ص;;ول:گر=ی;;ی،::فلس;;فۀ:=ط;;الق،:ر=بط;;ۀ:دی;;ن:و:=ط;;الق،:=ط;;الق:دحذ;;ی،:عق;;ل:ها: ه کلیدددواژ 
:.=لک<فی

 درآمد
یربذ<یی:در:فلسفۀ:=طالق که:تأثرر:فر=و=جی:در:وج<ح;ث:هذز;<ری:و:_::حکی:=غ:وس<خل:وهن:و:ز

ضوع:ر=بطۀ:=طالق:ب<:دین:=ست.:جوع:جگ<ه:ب;ه:=ی;ن:وس;أله،:وو_::گع=رد:جظ<م:=طالقی:بر:ص<ی:وی
کالم:و:فلسفۀ:دین:ر=:جرز:دسخشوش:دگرگوجی کذ;د:و:حخ;ی:در:فلس;فۀ::ه<یی:ص;دی:وی:وج<حث:

:جگ;;<ه:=بخ;;د=یی:ب;;ه::سر<س;;ت،:آث;;<ری:وه;;ن:ب;;ر:ص;;<ی:وی ک;;ه:=ی;;ن:ووض;;وع::جظ;;ر:وی:گ;;ع=رد.:در رس;;د:
که::و:=طالق،:روشن=ههرت:و:پیسردگی:ضذد=جی:جد=رد:و:پیوجد:وثر :ور<ن:دین: :=غ:آن:=ست: تر

حر:=ط;;الق:جش;;<ن: حر:دی;;ن:و:ت;;<ر :ت;;<ر گ;;عر=:ب;;ر ک;;ه:و;;روری: جر;;<زی:ب;;ه:بررس;;ی:د=ش;;خه:ب<ش;;د؛:ض;;ر=:
:وعذ;;;<بشش:و:صهت:وی ک;;;ه:هه;;;و=ره:=ی;;;ن:دو:ع<و;;;ل  ر=ه:و::دهذ;;;دۀ:ب;;;ه:زج;;;دگی:بش;;;ر،:ه;;;ن:ده;;;د:
وط;;رح:عذ;;و=ن:ه;;دف:=ص;;لی:ح;;<:ص;;وهرۀ:تع;;<لرن:ط;;ود::=ج;;د:و:=دح;;<ن،:=ط;;الق:ر=:ب;;ه::د=س;;خ<ن:بوده:هن

                                                     :
 عضو:هرأت:علهی:د=جشگ<ه:قرآن:و:حدحث..:1
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:=جد.:س<طخه
:=ی;ن:غورذ;ه:و:پ;ی:ب;ردن:ب;ه:=رتج;<ط:ص;دی::بذدی:ب<:=ین:ح<ل،:دقت:در:ص;ف ه<ی:فک;ری:در

:فرهذ;; :و:سر<س;;ت:ب;;<:وج;;<جی:=ی;;ن:وس;;أله:جش;;<ن::ه;;<:و:جز=ع:ور;;<ن:بس;;ر<ری:=غ:صذ  ه;;<ی:صه;;<ن 
که:ووضوع:=رتج;<ط:دی;ن:و:=ط;الق،:ب;یش:=غ:آن:ض;ه:در:جگ;<ه:=بخ;د=یی:ب;ه:جظ;ر:وی:وی رس;د،::دهد:

ک< برد:د=رد:و:بدون:بررسی:دقر :آن:جهی=ههرت:و: :پ<ح;ۀ::ر ک;رد:و:ب;ر تو=ن:جظ<وی:=طالق;ی:ر=:بذر;<د:
حن:جس;جت:ور;<ن: :=ین:=س<س،:بذ<:د=ر آن،:جظ<وی:=صخه<عی:ر=:ب<:بصررت:و:=سخحک<م:بذ<:جه<د.:بر
ح;;ن.:در:وس;;رر:رس;;ردن:ب;;ه:=ی;;ن:ه;;دف،: :جگ;;<ه:پیش;;و=ح<ن:=س;;الم:ب;;ه:دس;;ت:آور دی;;ن:و:=ط;;الق:ر=:=غ

کت<ب:=رغشهذد:برطی:=غ:=ح<دحث:بشش: :کذرن.:ر=:تحلرل:و:بررسی:وی:=لک<فی=صول:=غ:
کت<ب: :ب;<الی:=ی;ن::=لک<فی=جخش<ب: بر=ی:ض<رضوب:=ین:تحقر ،:ب;ه:دلر;ل:=ههر;ت:و:=عخج;<ر

بهخ;;;رین،:وعخجرت;;;رین،::=لک;;;<فیشذ<س;;;<ن:ب;;;زر ،::ص;;;<وع:ح;;;دحدی:=س;;;ت.:ب;;;ه:تص;;;رحا:حدحث
:ور;<ن:وذ;<بع:ضه<رگ<ج;ه:ح;دحدی:ش;ر:ترین:و:ص<وع:ک<ول کت;<ب:در کت;<ب:2عه:=س;تترین: ه;<:ح;<::و:

کت;;<ب:ش;;رحف:ع;;<ری:هس;;خذد. ت;;رین:بش;;ش::وهن:3=ص;;ول:ح;;دحدی:دحگ;;ر:=غ:دق;;ت:و:وز=ح;;<ی:=ی;;ن:
که:وزلد=ت:=بخد=یی:آن:ر=:تشکرل:د=ده:و:هز=ر=ن:حدحث:=عخق;<دی:و:=طالق;ی:_::=لک<فیکت<ب:

کرده:=ست :=بو=بی:وذظن:=ر=خه: =ص;ول:ت;رین:فص;ل::شود.:بزر :شذ<طخه:وی«:=صول»به:ج<م:_::ر=:در
::=لک<فی که:بیش:=غ :ج<م:د=رد: کفر بیخی::1633کت<ب:=حه<ن:و: حدحث:ورتجط:ب<:وس<خل:=طالقی:و:تر

:ق<لب: کت<ب:=لعق;ل:و:»ب<ب:در:طود:ص<ی:د=ده:=ست.:عالوه:بر:آن،:در:فصولی:ضون:::839ر=:در
:غورذ;ه«:کت;<ب:=لحز;ة»و:«:=لزهل غش;هذد:در :جک;<تی:=ر ه<ی:و;رتجط:ب;<:وج;<جی:=ط;الق:وص;ود::جر;ز

که:وجذ< :ی:=ین:پژوهش:طو=هد:بود.د=رد:
ک;ه: گس;خرده:=س;ت؛:ض;ر=: :=ی;ن:وفه;وم:پیسر;ده:و: :و;<:=غ:دی;ن،:وعذ;<ی:ط<ص;ی:=غ =لجخه:وذظ;ور

گوج;;ه:وی :ب;;ه:جرروه;;<ی:و;;<ور=ی:طجرع;;ی:ر=:ت;;و=ن:دی;;ن:ر=:ب;;ه: :ج;;وع:ب;;<ور ک;;ه:ه;;ر ک;;رد: ح;;ف: ک;;ه:_::=ی:تعر
:ب;ر:بگر;رد._::ههر=ه:ب<:حسی:وقدس:و:وذ<سک:وخذ<سب:ب;<:آن:ب<ش;د :=غ:دی;:4در :=و;<:وذظ;ور ن،:در

ک;;ه:صذج;;ۀ:وحر;;<جی:د=رج;;د:و:آووغه :ح<فخ;;ه:=ی;;ن:بح;;ث،:تذه;;<:=دح;;<ن:=له;;ی:=س;;ت: :=غ ه<ی::ه;;<یی:فر=ت;;ر
:ب<رۀ:جحوۀ:سلوک:=جس<جی:و:حق<ی :هس;خی:=ر=خ;ه:وی ک;ه:=ط;الق:ر=::عقالجی:ر=:در :آن:ص;<: دهذ;د.:=غ

:وف<هرن:و:ب<ح;ده<:و:جج<ح;ده<ی:عقل;ی:در:غورذ;ۀ:رفخ;<ر:و:ح;<الت:=طخر;<ری:=جس;<ن::وزهوعه =ی:=غ
:=ی;;ن:ب;;<ره:=عه;;<ل:جظ;;ر:وی:و;;ی کذ;;د،:ر=بط;;ۀ:=ی;;ن:دو:وذج;;ع،::د=جرن،:وقخ;;ی:وذجع;;ی:غر;;ر:=غ:عق;;ل:در

                                                     :
 .5،:ص1،:ج=لو=فی.:2
:آل:=لرسول.:3  .3،:ص1،:جورآک:=لعقول:فی:شرح: طج<ر
:.14و::13،:شه<رۀ:«دین:و:=طالق»ر.ک:::.:به:عذو=ن:جهوجه،4
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:ح<بد.:ووضوعرت:و:=ههرت:وی
که:بجرذرن:آح;<:دی;ن:و:=ط;الق:ب;<:ه;ن:تع<و;ل:و:هه;<هذگی: :=ین:بحث:به:دجج<ل:آن:جرسخرن: در

که: :=ین: گفخن:=غ :ب;ه:گ;وهر::=طالْق:د=رجد:ح<:جه.:حخی:سشن: روش;ن::=ص;لی:=دح;<ن:=له;ی:=س;ت:جر;ز
کهک;ی:جهی :=هخه;<م:و:ت;الش:=دح;<ن:وحر;<جی::شدن:ر=بطۀ:ور<ن:دین:و:=ط;الق: ک;ه:در کذ;د؛:ض;ر=:

گع=ری:در:رفخ<ر:و:روحرۀ:پیرو=جش<ن:تردح;دی:جرس;ت.:وقخ;ی:=ط;الق:ر=:ج;ه::بر=ی:دط<لت:و:=رغش
:آووغه:ب;;ه: ::ه;;<ی:دحذ;;ی،:بلک;;ه:در:وق<حس;;ه:ب;;<:دی;;ن:وط;;رح:و;;ی:عذ;;و=ن:بشش;;ی:=غ :و=ق;;ع،:=غ کذرن،:در

گ<جه:سشن:ویع<ولی:وسخ که:=صول،:قو=عد:و:دحدگ<ه:قل:و:صد= ::گویین: ه<ی:ط;<ص:ط;ود:ر=:در
:ح;<:وش;<لف:دی;ن:ب<ش;د.::کذد:و:وی:ب<رۀ:رفخ<ره<ی:=طخر<ری:=جس<ن:بی<ن:وی تو=جد:رقرب،:ههک<ر

ی;;ر::=ی:وط;;رح:وی:=ی;;ن:وفه;;وم:ط;;<ص:=غ:=ط;;الق،:ب;;<:آن:ض;;ه:ب;;دون:=ی;;ن:جگ;;<ه:وق<حس;;ه :ز ش;;ود:و:در
:قر=ر:وی :سر=سر:وخف<وت:=ست.:گررد،:وزهوعۀ:دین:جرز

که:وذجعی:وحر<جی:و:وقدس،:رفخ<ری:ر=:طوب:ح<:بد:وی گر:ض;ه:در:ح;وغۀ::در:ص<یی: شه<رد،:=
یر:وزهوعۀ:طود:جس<طخه،:بلکه:ب<:=ین:وقد=ر،::وس<خل:=طالق:و=رد:شده،:ولی:جه: تذه<:=طالق:ر=:ز

:=ی;;;ن:ش;;;ر=حط،:ب;;;ر=ی:شذ<س;;;<یی:تف;;;<وت، :ر=بط;;;ۀ:=ط;;;الق:و:دی;;;ن:ر=:جر;;;ز:روش;;;ن:جک;;;رده:=س;;;ت.:در
گز=ره :جوع:ر=بطۀ:دحگر:ور<ن: ه<ی:=طالقی:و:وخون:دحذی،:=بخد=:ب<حد:=ین:دو:ع<ول:ر=::=شخر=ک:ح<:هر

کذ;;رن.:=ی;;ن:ج;;وع: :جظ;;ر:بگر;;رحن:و:س;;حس:=ی;;ن:ر=بط;;ه:ر=:شذ<س;;<یی: سر=س;;ر:وس;;خقل:و:ص;;د=:=غ:ه;;ن:در
::جر;;ز:وی:=ص;;ول:=لک;;<فیجگ;;<ه:تفکرک;;ی:ب;;ه:=ط;;الق:و:دی;;ن:ر=:در:=ح<دح;;ث: گرف;;ت.:در ت;;و=ن:س;;ر=غ:

:=ورر:وؤوذ<ن:61ث:ب<ب:سوورن:حدح کفر،:=غ :ضذرن:جقل:شده:=ست::کت<ب:=حه<ن:و:
ْجحا. ی الد ُ ْهَد فِّ ینِّ الز ُ ِّ ْخََلقِّ َعَلی الد 

َ
ْعَونِّ اْْل

َ
ْن أ ن َ طِّ  5ؤِّ

:=ی;;ن:عج;;<رت:حکه;;ت گ;;رفخن:=ط;;الق:و:دی;;ن:و:بی;;<ن:ت;;أثرر:حک;;ی:ب;;ر::در : کذ;;<ر:ه;;ن:ق;;ر=ر آورز،:
:=غ:=ط;;الق،:وفه;;ووی:ف:دحگ;;ری،:جش;;<ن:وی ک;;ه:وذظ;;ور :=غ:=رغشده;;د: ه;;<ی:دحذ;;ی:=س;;ت.:آن::ر=ت;;ر

:=ین:صهله،:حکی:=غ:وهن گر=حش:به:دی;ن:و:پ;عیرش::ترین:غورذه:حضرت:در : ه<ی:=طالقی:وؤثر:در
کس;ی::رغجخی:و:غهد:به:دجر<:وعرف;ی:وی:حق<ی :آن:ر=:بی گ;ر: ک;ه:طو=ه;د:آو;د،:= ی;ر=:ضذ;<ن: کذذ;د؛:ز

ک;;ه:دجر;;<:=رغش:دل :پ;;عیرش:دی;;ن،:ب;;<:عق;;ل:ط;;ود:=ی;;ن:جکت;;ه:ر=:درجر<ب;;د: بس;;خن:ج;;د=رد،::پ;;یش:=غ
:ح;<: :ج;وع:دس;خور=لعهل:دحذ;ی:ر=:دش;و=ر :بر=ب;ر:ه;ر شرفخگی:=و:ب;ه:=ور;<ل:دجر;وی،:تس;لرن:ش;دجش:در

ح;;;ف:وییگی:غر;;;ر:وهک;;;ن:وی گ;;;ر:تعر :=ی;;;ن:ح;;;;دحث،:= :وف;;;;<هرن:و::س;;;;<غد.:در ه;;;;<ی:=طالق;;;ی:ر=:=غ
:ه<ی:دحذی:صد=:جکذرن،:در:بی<ن:وعذ<یی:روشن:و:وذطقی:=غ:عج<رت،:ج<تو=ن:طو=هرن:بود.:=رغش

                                                     :
 .338،:ص3،:ج=لک<فی.:5
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گز=ره:صد=س<زی ::ور<ن: ه<ی:=طالقی:و:دحذی،:به:وعذ<ی:ص;د=:د=جس;خن:وذ;<بع:آجه;<:=س;ت.:در
عذ;و=ن:وذج;ع:دی;ن::عذو=ن:وذجع:=طالق:و:وحی:ح<:حقرقخی:وقدس:ر=:ب;ه::=ین:تفکرک،:عقل:ر=:به:

:جظر:وی :=ین:وج<حث،:هه<ن:وفهوم:س<ده:در :=غ:عقل:در که:عهوم:و;ردم::گررحن.:وذظور =ی:=ست:
:جظر:وی گررجد:و:آن:ر=:جرروی:تششرص:درست:و:غل;ط:ح;<:ط;وب:و:ب;د:در:درون::بر=ی:=ین:و=ػه:در

د=جذ;;;د.:ب;;;<:=ی;;;ن:جگ;;;<ه،:پ;;;رد=طخن:ب;;;ه:تع;;;<رحف:پیسر;;;دۀ:فلس;;;فی:و:بی;;;<ن:تقس;;;ره<ت::=جس;;;<ن:وی
گون:بر=ی:عقل،:ضرورتی:جد=رد:و:تذه<:بر:=به<م:=ین:ووضوع:وی :=فز=حد.::گوج<

ک; گر:ضه:سرضشهه:و:حقرقت:عقل:و:وحی:حکی:=س;ت،:ول;ی:=غ:آن:ص;<: ح;<بی::ه:ب;ر=ی:دس;ت=
حن،:وقخ;ی:بش;و=هرن: :ج;د=ر :آن:ر=:در:=طخر;<ر به:وحی،:ضرزی:صز:ظو=هر:وخون:و:=لف;<ظ:جق;ل:ش;ده:=غ

کذ;;;رن،::=ط;;;الق:و:دی;;;ن:ر=:ب;;;ه: گ<ج;;;ه:وق<حس;;;ه:و:ر=بط;;;ۀ:آجه;;;<:ر=:شذ<س;;;<یی: عذ;;;و=ن:دو:ووض;;;وع:صد=
:جظر:بگررحن.:توصه:به:=ین:تفکرک:در:=ح<دح;ث:=س;ال حن:وذ<بع:آجه<:ر=:صد=:=غ:هن:در وی:جر;ز:ج<ض<ر

:=ی;;ن:ص;;<:تذه;;<:ب;;ه:ح;;ک:جهوج;;ه:=غ:=ح<دح;;ث: ک;;ه:_::=لک;;<فی:«کت;;<ب:عق;;ل:و:صه;;ل»وش;;هود:=س;;ت.:در
کت;<ب،:وط<ل;ب:وفص;لی::=ش<ره:وی_::وؤحد:=ین:برد=شت:=ست کذرن.:در:حدحث:دو=غدهن:=ی;ن:

ک<ظن :=و<م: که:ح<وی:توص;ره:=غ کر;ده<ی:ف;ر=و=ن:آن:حض;رت:ب;ه:هش;<م:ب;ن::جقل:شده: ه<:و:تأ
:ب<رۀ:=ههرت:و: کله<ت:جور=جی:ضذرن:آو;ده:حکن:در :=ین: جقش:عقل:و:=جدحشه:=ست.:در:حکی:=غ

:=ست:
ُسـُل  ُ َ ُة َفال ََ اهِّ ا الظ َ ط َ

َ
َجًة، َفأ ًة َباطِّ ًة، َو ُحج َ ََ ًة َظاهِّ : ُحج َ َتحنِّ

اسِّ ُحج َ ن َ لِلِّ ِّ َعَلی الج َ َشاُم! ؤِّ  َو حا هِّ
َجُة َفاْلُعُق  ا اْلَباطِّ ط َ

َ
ُة، َو أ م َ ئِّ

َ
حاُء َو اْْل ْجبِّ

َ
 6ول.اْْل

ک;;;ه:برد=ش;;;ت ::هه;;;ۀ:س;;;شن:در:بح;;;ث:ر=بط;;;ۀ:=ط;;;الق:و:دی;;;ن،:=ی;;;ن:=س;;;ت: ه<ی:ط;;;ود:ر=:=غ
:ح<فخه:آووغه کذ<ر : ه<حه<ن:=غ:حزت:ب<طذی:=و:قر=ر:ده;رن::ه<ی:حزت:ظ<هری:طد=وجد:ضگوجه:در

گز=ره:و:ضه:ر=بطه حن؟:آح;<: ح;ن،::=ی:ور<ن:آجه<:برقر=ر:س;<ز :=طخر;<ر:د=ر :=ی;ن:دو:حز;ت:در ک;ه:=غ ه;<یی:
تر=زجد:ح<:وهکن:=ست:در:شر=حطی،:حکی:بر:دحگری:وقدم:شود؟:آح<::هذ :و:هنآ:ههو=ره:ب<:هن:هن
:=ین:دو:وی گوج;ه::حکی:=غ تو=جد:دحگری:ر=:وح;دود:و:وقر;د:س;<غد؟:ب;<:وش;شص:ش;دن:پ<س;ر:=ی;ن:

:ه<،:ص<حگ<ه:و:ر=بطۀ:=طالق:و:دین:جرز:وششص:طو=هد:شد.:پرسش

 ها مروری بر دحدگاه
ک;;ه:ب;;ه:ووض;;وع::ش;;<حد:پرس;;<بقه =ی::ر=بط;;ۀ:دی;;ن:و:=ط;;الق:پرد=طخ;;ه،:رس;;<لهترین:س;;ذد:عله;;ی:

                                                     :
 .36،:ص1.:هه<ن،:ج6
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:ب;<رۀ:ضرس;خی:دحذ;د=ری:جگ<ش;خه:و:در:آن:=غ:عقالجر;ت::7=وترف;رونب<شد:ب<:عذو=ن: ک;ه:=فالط;ون:در
: ک;ه:سوفس;ط<خر<ن:ب;<:تش;کرک:در :غو<جی:جوش;خه:ش;د: کرده:=ست.:=ین:رس<له:در :دحذی:دف<ع: =وور

ک;;رده:بودج;;د.:ه<ی:=ط;;الق:و=ح;;د:=جس;;<جی::ط;;وب:ح;;<:ب;;د:ب;;ودن:رفخ<ره;;<ی:=جس;;<ن،:پ<ح;;ه ر=:وخزل;;زل:
:ق;ول:س;قر=ط،:طط;<ب:ب;ه:ص;و=جی:و;دعی:دحذ;د=ری:ب;ه:ج;<م: :=ین:رس<له،:پرسش;ی:ر=:=غ =فالطون:در

ک;;ه:قرن:=وترف;;رون:جق;;ل:وی عذ;;و=ن:ح;;ک:وعه;;<:ظه;;ن:=جدحش;;هذد=ن:ر=:ب;;ه:ط;;ود:وش;; ول::ه;;<:ب;;ه::کذ;;د:
پرسد::آح<:پ<رس<یی:ضون:به:طودی:طود،:جرکو:و:پسذدحده:=ست،:و;ورد:طل;ب::س<طت.:وی:وی

ک;رده:=س;ت؟ گرفخه،:ح<:ضون:=ور:=لهی:به:آن:تعل :ح<فخ;ه،:وص;ف:جرک;ویی:پی;د=: : :=لهی:قر=ر :8و:=ور
:پ<سر:به:=ین:پرسش:بگویین:پ<رس<یی:به:طودی:طود،:جرک;و:=س;ت،:در:آن:ص;ورت:ب<ح;د: گر:در =
ی;ر=:=و:ب;ر: :=لهی:ر=:وقرد:به:رع<حت:آن:بد=جرن:و:=ین:ب<:=طالق:قدرت:طد=وجد:ج<س<غگ<ر:=ست؛:ز =ور

گ;ر:بگ;ویین:تعل; ::لره<ت:دحذی،:فع<ل:و<:حش<>:=ست:و:هر:ضه:بشو=هد:ویحسب:تع کذ;د.:=و;<:=
:=لهی:ووصب:جرکو:شدن:حک:طصلت:وی ::=ور :بر=ب;ر :آن:ص;ورت،:وش;کالت:دحگ;ری:در شود،:در

کرده:=ست.:و<:قر=ر:وی :آجه<:=ش<ره: که:=فالطون:به:برطی:=غ :گررد:
:=ی;ن:پ :بر=ب;ر گر=حش:=ص;لی:در حر:علن:و:دین،:دو: ک;ه:در:طول:ت<ر رس;ش:وص;ود:د=ش;خه:=س;ت:

:پیرو=ن:=دح<ن:=لهی:به:پرسش:فوق::هر:حک:د=ر=ی:تقریره<یی:وخف<وت:بوده گروهی:=غ =جد.:پ<سر:
ک<ری:به:طودی:طود،:جه:طوب:=ست:و:جه:بد،:و:=ین،:=و;ر:و:=ر=دۀ:ط;د=:=س;ت: که:هرذ: =ین:بوده:

:ر=:تعر;ین:وی :فلس;فۀ:غ;رب:ب;<:ج;<م:جظر:که:ط;وبی:و:ب;دی:=و;ور :=له;ی:کذ;د.:=ی;ن:دح;دگ<ه:در ح;ۀ:=و;ر
ک;;رده:و:ب;;ه::ش;;ذ<طخه:وی ح;;ۀ:=و;;ر:=له;;ی:دف;;<ع: :=ی;;ن:فض;;<ی:فک;;ری،:=ف;;ر=د:وخع;;ددی:=غ:جظر ش;;ود.:در

کن:د=جس;خه ک;<م:=جح<ی:وشخلف،:دین:ر=:بر:=طالق:ح;< =غ:جشس;خرن:و;د=فع<ن:=ی;ن::9=جد.:وحلر;<م:=
کی:جظرحه:به:شه<ر:وی ک;ه:بش;ش:=عظ;ن:دی;ن:ر=:عش; ::جظرحه:10یرکگور:رود.: پرد=غ:دحگ;ری:=س;ت:

ک;ه:دی;ن:ب;<:=ط;الق:و ;<یرت:ح<ف;ت،:وی:به:طد= ::د=جد:و:به:ههرن:دلر;ل:وعخق;د:=س;ت:در:ص;<یی:
گرف;;ت.:=و:رفخ;;<ر:حض;;رت:=ب;;ر=هرن :=ص;;ر=ی:حک;;ن:قخ;;ل:فرزج;;دش،::ب<ح;;د:ص<ج;;ب:دی;;ن:ر=: ر=:در

ک;ه:=غ:قدحس;<ن:_::11ش;ه<رد.:آجس;لن:=ی:روشن:=غ:وقدم:س<طخن:حک;ن:دی;ن:ب;ر:=ط;الق:بروی:جهوجه
:=ط;الق::س;له<ن:فک;ر:ویجرز:هه<جذ;د:=ش;<عرۀ:و_::وسرحی:بود :=غ ک;رد:و:=عخق;<د:د=ش;ت:دی;ن:برت;ر

گوسخرن کوحذ<س:12=ست.:آ که:به:دین:جر;<غ:د=رد:و:ج;ه::13و:آ هن:وعخقد:بودجد:=ین:=طالق:=ست:
                                                     :

7. Euthyphro. 

:=فالطون،:ج.:8 ک<ول:آث<ر  .853،:ص1دورۀ:
9:. William of Ockham. 
10:. Soren Kierkegaard. 
11:Anselm of Canterbury. 
12:. Saint Augustinus. 
13:. Thomas Aquinas. 
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گف;;ت::د=جس;;ت:و:وی:ه;;<:ر=:در:دس;;ت:ط;;د=:وی:جر;;ز:هه;;ه:ضر;;ز،:حخ;;ی:=رغش:14ب;;<لعکس.:دک;;<رت
ک;رد.:=ف;ر=دی:ض;ون:پ<س;ک<ل،:تو=ن:=رغش:جهی و::17=س;حیذوغ=:16و;<لجر=جش،:15ه<:ر=:بر:ط;د=:تحهر;ل:

:هن:ههرن:جظر:ر=:د=شخذد.:18الیجذرخس
ح;;ۀ:=و;;ر:=له;;ی:پرد=طخ;;ه:و:ب;;<::در:ط;;رف:وق<ب;;ل،:بس;;ر<ری:=غ:فرلس;;وف<ن:و ;;رب غورن:ب;;ه:جق;;د:جظر

گرفخه =ج;;د.:س;;قر=ط،:=فالط;;ون:و::بی;;<ن:=ش;;ک<الت:وخع;;دد:=ی;;ن:دح;;دگ<ه،:ص<ج;;ب:عق;;ل:و:=ط;;الق:ر=:
:=بخ;;د=ی:=ی;;ن:سلس;;له:ق;;ر=ر:د=رج;;د:و:بی گرد=ن:و:پی;;رو=ن:آجه;;<:هه;;رن:دح;;دگ<ه:ر=:=رس;;طو:در ش;;خر:ش;;<

:=جد.:کرده:تروحد:وی
:دوره ک<رکرد:=طالق:و:دین،:ه;ر::در :=جدحشهذد=ن:غربی:ب<:تفکرک:حوغۀ: ه<ی:=طرر،:برطی:=غ

کرده ح;ه:19=جد.:ب<رتلی:گوجه:ر=بطه:ور<ن:=ین:دو:ووضوع:ر=:=غ:=س<س:=جک<ر: :=ی;ن:جظر پرد=غ=ن::حک;ی:=غ
کت;;;<بی:ب;;;<:عذ;;;و=ن: : ک;;;ه:در :قجر;;;ل:ق:و:دی;;;ن=ط;;;ال=س;;;ت: ،:قله;;;رو:دی;;;ن:ر=:بی;;;<ن:حق;;;<ی :هس;;;خی:=غ

:و;;;ر :=ع;;;الم:وی:وییگی کذ;;;د:و:وعخق;;;د:=س;;;ت:دی;;;ن:و=رد:ح;;;وغۀ::ه;;;<ی:طد=وج;;;د:و:ع;;;<لن:پ;;;س:=غ
ک;ه:ب;ه:ط;ودی::گع=ری:و:بی;<ن:ط;وب:و:ب;د:جش;ده:=س;ت.:=و:وی:=رغش گوح;د:=رغش:ضر;زی:=س;ت:

کذذد.:دین:جرز،:د=ج ش:حق;<ی :هس;خی:و:طود:طوب:=ست،:جه:آن:ضه:دحگر=ن:آن:ر=:طوب:=عالم:
:تلفر;; :=ی;;ن:د=ج;;ش:و:=رغش،::ه;;<:ب;;<:آن:حق;;<ی :ر=:بی;;<ن:وی:=غ:صهل;;ه:ر=بط;;ۀ:=رغش گ;;<ه:=غ کذ;;د؛:آن:

:20آحد.:روش:زجدگی:به:دست:وی
ه;;<ی:جشس;;ت:در:وخ;;ون:عله;;ی:د=جش;;هذد=ن::ووض;;وع:ر=بط;;ۀ:=ط;;الق:و:دی;;ن:=غ:هه;;<ن:دوره

کالو;ی د=ش;خه:و:ب;ه:تذ<س;ب::وسله<ن:جرز:وورد:توصه:بوده:=ست.:=لجخه:=ین:ووضوع:بیشخر:صذجۀ:
بحث:صف<ت:حکهت:و:عد=لت:طد=وجد،:تحت:عذو=ن:حسن:و:قجا:ظ=تی:=فع<ل:وطرح:شده:

:بی;<ن:فلس;فۀ::=ست.:وخکله<ن:وسله<ن:وقخی:طد=:ر=:به:حکهت:و:عدل:توصرف:وی کذذد،:در
ک<ر:عجث:و:بیهوده:و:ح<:رفخ<ر:ط<رج:=غ:عد=لت:قج;را:=س;ت::=ین:دو:وصف،:ح<دآور:وی که: شوجد:

ک;ه:وس;ألهو:س<حت:=لهی: :آن:وذزه:و:پیر=سخه:د=جست.:=ین:ص<:=ست: =ی:ب;ه:ج;<م:عقل;ی::ر=:ب<حد:=غ
گروهی،:عقل:آدوی:ر=:در:شذ<طت:طوبی:و:ب;دی::ح<:شرعی:بودن:حسن:و:قجا:وطرح:وی شود:و:

گروهی:آن:ر=:ج<تو=ن:و:جر<غوذد:به:=ور:و:هد=حت:=له;ی:وی د=جذ;د.:=ی;ن::رفخ<ره<:تو=جهذد:و:وسخقل:و:
خکله;;<ن:ص;;در:=س;;الم،:س;;جب:پدح;;د:آو;;دن:دو:فرق;;ۀ:=ش;;عری:و:وعخزل;;ی:=ط;;خالف:جظ;;ر:در:ور;;<ن:و

                                                     :
14:. René Descartes. 
15:. Blaise Pascal. 
16:. Nicolas Malebranche. 
17:. Baruch Spinoza. 
18:. Gottfried Wilhelm Leibniz. 
19:. William warren Bartley. 

:=ین:ب20  .16،:شه<رۀ:«دین:و:=طالق»<ره:ر.ک::.:در
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:شد.
:تع;<لرن:پیش;و=ح<ن:وعص;وم :=ین:ور<ن،:شرعر<ن:ب<:پیروی:=غ :_::ط;ود:در ک;ه:حخ;ی:پ;یش:=غ

کالو;ی:ب;ر:ص<حگ;<ه:و=الی:عق;ل:و:تو=ج;<یی:آن:در:درک:طوبی:وطرح:شدن:جز=ع ه<::ه;<:و:ب;دی:ه;<ی:
کر;;د:وی :پ;;عیرش:حس;;ن:و:_::کردج;;د:تأ جظ;;ر:بودج;;د،:ول;;ی:=ی;;ن::ق;;جا:ظ=ت;;ی:=فع;;<ل:هن:ب;;<:وعخزل;;ه:در

ک;;ه:وعخزل;;ه:وی د=جس;;خذد.:طو=ص;;ه:جص;;رر::گفخذ;;د،:جهی:ووض;;وع:ر=:دلرل;;ی:ب;;ر:=طخر;;<ر،:ب;;ه:وعذ;;<یی:
کت;<ب::عذو=ن:برصسخه:=لدین:طوسی،:به: ک;الم:ش;رعه:در: ح;د:=العخق;<دترین:جه<حذ;دۀ: تص;رحا::تزر

گر:حسن:و:قجا:رفخ<ره<:ر=:عقلی:و:ظ=تی:ج;د=جرن:و:ب:وی که:= ش;و=هرن:ب;<:تکر;ه:ب;ر:دی;ن:آجه;<:ر=:کذد:
کذرن، ک;رده::=ثج<ت: گوجه:طوبی:و:بدی:ر=:=غ:=س<س:جفی: وجذ;<ی:=ی;ن:=س;خدالل،:دوری::21=حن.:هر:

ب;;ودن:و=بس;;خگی:=ط;;الق:ب;;ه:دی;;ن:و:وذ;;وط:ب;;ودن:=عخه;;<د:ب;;ه:س;;شن:پیش;;و=ح<ن:دی;;ن:ب;;ر:=طالق;;ی:و:
گ;ر:حس;ن::ص<دق:بودن:آجه<:=ست.:عالوۀ:حلی:در:توضرا:=ین:=سخدالل:وی و:ق;جا:تذه;<:گوحد:=

:=ی;ن:رو،::=غ:طری :شرع:ث<بت:شود،:پس:سحردن:وعززه:به:دروغ گوح<ن:جر;ز:قج;را:جشو=ه;د:ب;ود.:=غ
:22ر=ه:شذ<طت:پی<وجر=ن:و:=صل:دح<جت:وسدود:=ست.

:قرون:=طرر،:صرح<جی:تأثررگع=ر:در:حوغه ک;ه::ب<:=ین:ح<ل،:در گرفخ;ه: ه<ی:علهی:ش;رعی:ش;کل:
:ح<فخ;هگر=یی:و:ترص:ههت:=صلی:طود:ر=:وق<بله:ب<:عقل ه<ی:عقالج;ی:ق;ر=ر:د=ده::را:وخون:دحذی:بر

:قرن:ح<غدهن:هزری:توس;ط:_::شود:گری:شذ<طخه:وی:که:ب<:عذو=ن:=طج<ری_::=ست.:=ین:صرح<ن در
:تروحد:رص;وع:ب;ه:رو=ح;<ت:=ه;ل::وال:=ورن:=سخرآب<دی:پ<حه گع=ری:شد:و:به:دلرل:صلوۀ:صع=بش:در

ت ری;;ر:د=د.:وجذ;;<:و:روش::ه;;<ی:علهر;;ۀ:ش;;رعه:ر=:گفخه;;<ن:غ<ل;;ب:در:حوغه:،:ب;;ه:س;;رعتبی;;ت
:برطورد:ب<:عقل،:=طالق:و:دین،:تف<وت:ضذ;د=جی:ب;<:=ش;<عره:جد=ش;ت:و:=طخالفش;<ن: ح<ن:در =طج<ر
ب;;<:عق<ح;;د:آجه;;<:ح;;<:ه;;ر:وکت;;ب:دحگ;;ر،:فق;;ط:ب;;ه:دلر;;ل:تکر;;ه:ب;;ر:وحخ;;و=ی:وخف;;<وت:رو=ح;;<ت:=ه;;ل:

:23بود.:بیت
:ب;;ر:فض;;<ی:فک;;ری:=و<ور;;ه:ب;;یش:=غ:دو:ق;;رن:دو=م:ج ر;;<ورد:و:در:دور=ن:تس;;لط:وطل;; :=ی;;ن:تفک;;ر

::=و=طر:سدۀ:دو=غدهن:ب<:تالش:=فر=دی:ض;ون:وحر;د:بهجه;<جی،:ب;<ر:دحگ;ر:ر=ه:بهره گر;ری:=غ:عق;ل:در
گ;;ر=حش:ه;;ن :و:وج;;<جی:=ی;;ن: گش;;وده:ش;;د.:ب;;<:=ی;;ن:ح;;<ل،:آث;;<ر کلۀ::ش;;ذ<طت:حق;;<ی : ضذ;;<ن:در:ش;;<

گروهی:=غ:ع<له<ن:شرعه:ب;<قی:و<ج;د:و:هن:وعرفخی:و:الحه :ج;ز=ع:ور;<ن::ه<ی:پذه<ن:فکری: کذ;ون:جر;ز =
ح;;;<ن:=س;;;ت:و:ضذ;;;دی::گر=ح<ن:در:ق<لب:گر=ح;;;<ن:و:س;;;ذت:لعق;;; گون:در:صر گوج;;;< ه;;;<:و:ووض;;;وع<ت:

                                                     :
 .418،:صکشف:=لهر=د:فی:شرح:تزرحد:=العخق<د.:21
:.:هه<ن.22
حر:و:عق<حد(.:ر.ک::23 حگری:)ت<ر  .=طج<ر
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ب<ر،:در:وج<حدی:ضون:فلسفۀ:=طالق،:حقوق:بشر،:فلسفۀ:فقه:و:سر<ست:و:و<جذد:آن:ظهور:و::حک
ح<ب;;;د.:=لجخ;;;ه:ب;;;<:توص;;;ه:ب;;;ه:تص;;;رحا:ق;;;رآن:و:ح;;;دحث:ب;;;ر:=عخج;;;<ر:عق;;;ل:و:ووض;;;ع:روش;;;ن::ب;;;روغ:وی

:=ین:غو گر=ح<ن:=فر=ط;ی:جر;ز:ط;ود:ر=:طرف;د=ر:حزر;ت:عق;ل::رذه،:سذتد=جشهذد=ن:بزر :شرعه:در
بیذرن:وعذ<ی::کذرن،:وی:کذذد؛:ولی:وقخی:سشذ<ن:و:وو=ضع:علهی:آج<ن:ر=:بررسی:وی:وعرفی:وی

ک;;ه:آن:ر=::وخف;;<وتی:ر=:=غ:عق;;ل:=ر=خ;;ه:وی دهذ;;د:و:تذه;;<:در:ص;;<یی:ب;;ر:=جدحش;;ۀ:=جس;;<جی:=عخه;;<د:د=رج;;د:
ک;;ه:ب;;<:=ی;;ن:روش،:ه;;رذ:ص<حگ;;<ه:و:هه<هذ;; :ب;;<:دس;;خور:ش;;رع:تش;;شرص:دهذ;;د.:روش;;ن:=س;; ت:

ک;;ه:=ی;ن:=ف;;ر=د،:حخ;ی:دالی;;ل::=عخج;<ری:ب;ر=ی:عق;;ل:ب;<قی:جهی :=ی;ن:رو،:در:عه;;ل:ش;<هدحن: و<ج;;د.:=غ
کن :د=رجد.:ه<ی:عقلی:ح<:عقالیی:وقدم:وی:=عخج<ر:وذخسب:به:دین:ر=:بر:ح<فخه:ظذی:و:

 حد و مرز عقل و اخالق اعتجار بی
دحذ;;ی:=س;;ت:و:ب<ح;;د:پ;;یش:=غ:ور=صع;;ه:ب;;ه:تعر;;ین:ر=بط;;ۀ:ور;;<ن:دی;;ن:و:=ط;;الق:ووض;;وعی:فر=

:ب<رۀ:آن:=جدحش;رد:و:تکلر;ف:آن:ر=::آووغه ه<ی:=دح<ن:و:حخی:قجل:=غ:تششرص:و:=جخش<ب:دین،:در
گفخه :=لدین:طوسی:و:عالوۀ:حلی: که:طو=صه:جصرر گوجه: کرد.:هه<ن: گر:و;<:عق;ل::وششص: =جد،:=

<ی:عق;ل:ط;ود:=عخه;<د:ه:و:=جدحشۀ:=جس<جی:ر=:در:تش;شرص:ط;وب:و:ب;د:ج;<تو=ن:ب;د=جرن:و:ب;ر:ح<فخ;ه
ک;رده:وفه;وم:و:بی:تذه<:طوب:و:بد:ر=:بی:جه:::جکذرن، ح<بی:ب;ه:ه;د=حت::=حن،:بلک;ه:ر=ه:دس;ت:=س;<س:

:بر:طود:بسخه گر:عقل:آدوی:قدرت:تششرص:درست:و:ج<درس;ت:ر=:ج;د=رد،:پ;س::دین:ر=:جرز =حن.:=
:=جدح:ضگوج;;ه:وی گ;;ر:=عخج;;<ر کذ;;د؟:و:= :تو=ج;;د:درس;;خی:دع;;وت:=ججر;;<:و:ر=ه:طد=وج;;د:ر=:درک: ش;;ۀ:=و:در

ک;;ه:وی گون:زج;;;دگی،:ر=ه:دی;;ن:و:ط;;;د=:ر=:بشذ<س;;;د:و::تو=ج;;;د:=غ:ور;;;<ن:ر=ه:ح;;دی:=س;;;ت: گوج;;;< ه;;<ی:
گوج;ه:تردح;د:و:تش;کرک:ر=:ج;<رو=:بش;ه<رد،: :=جخش;<ب:ط;ود،:ه;ر: ک<و;ل:ب;ر کذد:و:ب<:=عخه<د: =جخش<ب:

:ه<ی:=ین:قوۀ:تششرص:=عخه<د:د=شخه:ب<شد؟:ه<:و:=جخش<ب:ضر=:جج<حد:به:س<یر:قض<وت
کت;;<ب:عق;;ل:و:صه;;ل::هه;;رن:=س;;خدالل:در: :=غ:س;;وی:=و;;<م:ه;;<دی:=لک;;<فیح;;دحث:بیس;;خن:

:ب;;<رۀ:تف;;<وت:وعز;;ز=ت::وط;;رح:ش;;ده:=س;;ت.:آن:حض;;رت:در:پ<س;;ر:ب;;ه:پرس;;ش:=ب;;ن: س;;کرت:در
:آن:پی;<وجر=ن:وخذ<س;ب::=ججر<ی:=لهی،:سربسخه:به:=ین:جکته:=ش<ره:وی که:وعززۀ:هر:حک:=غ کذذد:

::ب<:جر<غه<:و:سطا:فکری:وردم:غو<جۀ:ط;ود:ب;وده:=س;ت:ت;<:آجه;< ک;ه:آن:ف;رد:=غ کذذ;د: ب;ه:ط;وبی:درک:
:=دع<ی:پی<وجری:دروغ:جهی :پ<س;ر:ب;ه:=ی;ن:پرس;ش::طرف:طد=:آوده:و:در گوحد.:=حش<ن:سحس:در

کذ;;ون:تکلر;;ف:ضرس;;ت:و:ض;;ه:حزخ;;ی:ب;;ر:و;;ردم:وص;;ود:د=رد،:ب;;ه:ص;;ورت:روش;;ن تر:وجذ;;<ی::ک;;ه:=
ک;ه:ط;ود:ر=:پی;<وجر:ط;د=: کس;ی: تششرص:درست:و:ج<درست:ر=:ضه:در:هذگ<م:وو=صهه:ب<:=دع<ی:

:فرو<حذد::کذذد:و:وی:د=جد:و:ضه:پس:=غ:آن،:عقل:=عالم:وی:یو
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ُبُه. ِّ َب َعَلی الِلِّ َفحكذ  ُقُه، َو اْلكاذِّ ِّ َق َعَلی الِلِّ َفحَصد  ادِّ ُف بِّهِّ الص َ َِّ  24اْلَعْقُل؛ حْع

کت<ب،:تعجرر:دحگری:=غ:=و<م:ص<دق ک;ه::در:حدحث:بیست:و:دوم:=ین: جق;ل:ش;ده:=س;ت:
:ب;;ر:تق;;:آن:ر=:جر;;ز:وی دم:عق;;ل:و:=ط;;الق:ب;;ر:دی;;ن:د=جس;;ت.:ب;;ر:=س;;<س:=ی;;ن:رو=ح;;ت،:آن:ت;;و=ن:ج;;<ظر
:فرو<حذد::حضرت:وی

َبادِّ َو َبیَن الِلِّ اْلَعْقُل. حَها َبیَن اْلعِّ ُة فِّ ج َ ی، َو اْلحُ بِّ
َبادِّ الج َ ُة الِلِّ َعَلی اْلعِّ  25ُحج َ

: :رو=ح;<ت:دحگ;ر :آجس;ه:در :=ی;ن:ح;دحث:وطلج;ی،:ب;یش:=غ گر:ضه:هه<ره:ش<رح<ن:و:وفسر=ن،:=غ =
عذ;و=ن:حز;ت:ظ;<هری:=و:وعرف;ی::عذو=ن:حزت:ب<طذی:ط;د=:و:پی;<وجر=ن:ر=:ب;ه::ده:و:عقل:ر=:به:آو

::=جد،:ولی:به:جظ;ر:وی:کرده:=ست،:برد=شت:جکرده :تف;<وت:تعجر;ر «:عل;ی:=لعج;<د»رس;د:ب;<:دق;ت:در
:ب<رۀ:پی;<وجر=ن:و: :ب;<رۀ:عق;ل:وی«:فره;<:ب;ین:=لعج;<د:و:ب;ین:=ه»در ::ت;و=ن:جکت;ه:در ه<ی:بیش;خری:ر=:=غ

:=ی;ن:صهل;ه،:=ش;<ره:ب;ه:=ی;ن:=ین:حد حث:به:دست:آورد.:ش;<حد:=س;خف<ده:=غ:دو:تعجر;ر:وشخل;ف:در
ک<و;ل:ح;ک که:حزت:بودن:=ججر<ی:=لهی:بر:وردم:ب;ه:ط;ور: طرف;ه:=س;ت؛:حعذ;ی:وقخ;ی:::جکته:ب<شد:

ک<و;;ل:وطر;;ع:=و: کس;;ی:فرس;;خ<دۀ:ط;;<ل :ط;;ود:ر=:ب;;ه:حق<جر;;ت:و:ص;;د=قت:ش;;ذ<طت،:ب<ح;;د:ب;;ه:ط;;ور:
کذ;د؛::ی:دو:طرف;ه:ر=:ور;<ن:بذ;دگ<ن:و:طد=وج;د:=حز;<د:وی=:ب<شد؛:ولی:حز;ت:ب;ودن:عق;ل،:ر=بط;ه
گ;;ر:عق;;ل:وعخج;;ر:ب<ش;;د،:دحگ;;ر:جهی ی;;ر=:= ::ز :ف;;ردی:و:ه;;ر ک;;ه:=غ:ه;;ر :بذ;;دگ<ن:=جخظ;;<ر:د=ش;;ت: ت;;و=ن:=غ

:ر=:ب;ه:آدو;ی:وی کذذد.:حزت:بودن:عقل،:=ی;ن:=طخر;<ر ک;ه:تذه;<:آجس;ه:ر=::دسخوری:=ط<عت: ده;د:
=غ:سوی:طد=وجد:ر=:ب;<:وح;ک:=ط;الق:رس<جی::د=جد،:بپعیرد:و:ودعر<ن:پی<م:=طالقی:و:درست:وی

گر:وی =: کذذ;د،:ب<ح;د:دس;خور=تی::بسذزد.:پس:طد=وجد:وخع<ل:جرز :=و:=ط<عت: طو=هد:بذدگ<جش:=غ
:=رغش کس<جی:ر=:ب;<:وعز;زه::وذطج :بر :جه<حد:و:تذه<:=دع<ی:پی<وجری: ه<ی:وورد:تأیید:عقل:ص<در

که:پ<ی کذد: :ه<ی:=طالقی:ب<شذد.:بذد:صد=قت:و:دحگر:=رغش:تأیید:
:روش;;ن:جش;;<ن:وی=ی;;ن:=س;; ک;;ه:ب;;ر=ی:ش;;ذ<طت:ر=بط;;ۀ:=ط;;الق:و:دی;;ن،:خدالل  جر;;<زی:ب;;ه:::ده;;د:

حن:و:جهی ::بررسی:دحدگ<ه:پیشو=ح<ن:=دح<ن:جد=ر :جظ;ر :=ین:غورذه:به:=ظه<ر تو=جرن:قض<وت:طود:ر=:در
گر:وخون:دحذی:=رغش کذرن؛:حعذی:حخی:= :=ع;الم::ه<ی:=طالقی:ر=:بی:پیشو=ح<ن:دین:ووکول: =عخج;<ر

:هن:جهی ه;<ی:=دح;<ن:ب;ر=ی::=جرن:دین:ر=:بر:=طالق:ترصرا:دهرن.:بررسی:وخ;ون:و:آووغهتو:کذذد،:ب<غ
ک;;ه:ف<ح;;ده :=ی;;ن:ب;;<ره،:ب;;یش:=غ:آن: =ی:در:روش;;ن:ش;;دن:ر=بط;;ۀ:=ط;;الق:و::شذ<س;;<یی:دح;;دگ<ه:آجه;;<:در
برد::دین:د=شخه:ب<شد،:در:سذزش:ورز=ن:=سخحک<م:بذر<ن ک;<ر :آن:=دح;<ن: :ح;ک:=غ ه;<ی:جظ;ری:ه;ر

                                                     :
:.56،:ص1،:ج=لک<فی.:24
 .57.:هه<ن،:ص25
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:=ولوحت:عق که:بر :وذطقی:و:عقالجی:بودن:تع<لرهش:د=رد.:هر:وکتجی: کذد،:=غ کرد: ل:و:=طالق:تأ
:تعج;د:ب;ه:آووغه که:جق;ش:=جدحش;ه:و:ط;رد:ر=:در :آییذی: کن:طجر:د=ده:و:هر رج; :صل;وه:ده;د،::ه;<حش:

:ه<ی:بذ<ی:طود:ر=:سست:س<طخه:=ست.:پ<حه
:رو=ح;;<ت:=ه;;ل:بی;;ت :ت;;و=ن:عق;;ل:در:ش;;ذ<طت:ط;;وب:و:ب;;د:و:::،وف;;<د:بس;;ر<ری:=غ کر;;د:ب;;ر تأ

:وطل :=ین که:در:س;شذ<ن:آن:بزرگ;و=ر=ن:در::شذ<طت:=ست.:حکی:=غ:صرحا:=عخج<ر ترین:عج<ر=تی:
کالم:روشن:35=ین:غورذه:وصود:د=رد،:حدحث: :=ین: گر،::کت<ب:عقل:و:صهل:=ست.:در:بششی:=غ

:ضذرن:جقل:شده:=ست::=غ:=و<م:ص<دق
ی َل  تِّ

َهاَرَتَها، ال َ َتَها َو عِّ َها َو ُقو َ
َ
ُطورِّ َو َطْبَدأ

ُ
َل اْْل و َ

َ
ن َ أ ُِ َشـیؤِّ ی َجَعَلـُه  حْجَتفِّ ـذِّ

، اْلَعْقـُل ال َ  بِّـهِّ
ل َ ٌء ؤِّ

ُلوُقـوَن ]...[ َو  ُهـْن َموْ ن َ
َ
َقُهْن، َو أ َبـاُد َخـالِّ َف اْلعِّ ََ اْلَعْقلِّ َعـ هِّ َو ُجورًا لَهُْن، َفبِّ ْلقِّ

خَ حَجًة لِّ ُفـوا بِّـهِّ الُِل زِّ ََ َع
. ححِّ َن اْلَقبِّ َسَن طِّ  26اْلحَ

:=ین:عج<رت:و:بششآن:حضرت :و:ه;<:،:در :آن:آو;ده:=س;ت،:=عخج;<ر ک;ه:پ;س:=غ ی:دحگ;ری:
ک;;;ه:هه;;;ۀ:=و;;;ور،:حخ;;;ی:ووض;;;وع::ص<حگ;;;<ه:عق;;;ل:ر=:ت;;;<:آن:ص;;;<:ب;;;زر :و:بذر;;;<دین:=ع;;;الم:وی کذذ;;;د:

:ب;;;ر:وی ک;;;ه:ر=ه::گر;;;رد.:=حش;;;<ن:آش;;;ک<ر=:بی;;;<ن:وی:طد=شذ<س;;;ی:و:دحگ;;;ر:وس;;;<خل:دحذ;;;ی:ر=:در کذذ;;;د:
<:تفک;ر:و:=جدحش;ه:شذ<طت:طوب:و:بد،:عقل:=ست:و:درسخی:ح<:ج<درسخی:=صل:دین:ر=:جرز:ب<حد:ب;

ک;;ه:وی :=ی;;ن:تش;;شرص:=س;;ت: ک;;رد:و:ب;;ه::ت;;و=ن:ب;;ه:آووغه:تش;;شرص:د=د.:پ;;س:=غ ه;;<ی:دی;;ن:=عخه;;<د:
گ;ر:=عخه;<د:ب;ه:دی;ن:و: که:فلسفه:و:ف<حدۀ:آن:بر=ی:عقل:روشن:جرست:جرز:تن:د=د.:=و<:= دسخور=تی:

ه;;<::ه;;<:و:عج<دت:=جز;;<م:وذ<س;;ک:دحذ;;ی:ب;;دون:=جدحش;;ه:و:پش;;خو=جۀ:عقالج;;ی:ب<ش;;د،:هه;;ۀ:تالش
غ:بی گوجه:=ثربششی:طو=هد:بود.=ر :ش:و:ف<قد:هر:

ح<فت ه;;;<ی:وس;;;خقل:ط;;;رد:و:=جدحش;;;ۀ:=جس;;;<جی،:وس;;;<وی:=س;;;ت:ب;;;<::تأیی;;;د:=رغش:و:=عخج;;;<ر:در
ه;<یی:ف;ر=:دحذ;ی.:ب;ر:=ی;ن::پعیرش:=صه<لی:=طالق:وسخقل:=غ:دین:و:ب;ه:رس;هرت:ش;ذ<طخن:=رغش

::ۀک;;ه:هه;;_::ه;;<یی:ض;;ون:=جص;;<ف،:ع;;د=لت،:=حد;;<ر،:=حس;;<ن،:ص;;د=قت:و:و<جذ;;د:آن:=س;;<س،:=رغش
ص;د=ی:=غ:دی;ن:و:_::کذذ;د:ه<:ب<:ه;ر:س;لرقه:و:ور=و;ی:درس;خی:و:=رغش;هذدی:آجه;<:ر=:درک:وی:=جس<ن

ک;ه:وز;<ل:ضذ;د=جی: وقدم:بر:آن:=عخج<ر:د=رج;د.:ت;<:=ی;ن:بش;ش:=غ:وطل;ب:ب;ه:ح;دی:روش;ن:=س;ت:
گع=رد،:ولی:وقخی:جوبت:به:تجر;ین:=ی;ن:تق;دم:رتج;ی:و:تعرح;ف:ورغه;<ی::بر=ی:وش<لفت:ب<قی:جهی

:ورز=ن:پ<یجذدی:به:ل;و=غم:=ی;ن:=ص;ل:وذطق;ی:آش;ک<ر:وی:جگ<ه:رسد،:تف<وت:آن:وی ::ه<:در ش;ود.:در
که:=عخج<ر:وسخقل:=رغش ه<ی:=جس<جی:و:وقدم:ب;ودن:=ط;الق:ب;ر::=ین:ص<:=ین:پرسش:وطرح:=ست:

                                                     :
 .66،:ص1.:هه<ن،:ج26
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کز<:وی :پ<ح;ۀ::دین:ت<: :پ;عیرش:ح;<:رد:ظ;و=هر:دی;ن:آش;ک<ر:س;<غد؟:آح;<:ب;ر تو=جد:آث<ر:عهلی:ط;ود:ر=:در
=جرن:دین:ر=:ب;ه:وح;ک:=ط;الق:وس;خقل:=جس;<جی:س;حرد:و:ه;ر:حک;ن:تو=ن:=حک<م:و:قو:=ین:=صل:وی

:ب<:=رغش کرد؟:ج<س<غگ<ر :ه<یی:ضون:عد=لت:ر=:جفی:ح<:=جخس<بش:ر=:به:دین:=جک<ر:
که:شرعر<ن:حسن:و:قجا:ظ=تی:=فع;<ل:ر=:وی پعیرج;د،:=و;<:پ<س;ر:د=جش;هذد=ن:ش;رعه:ب;ه::ب<:آن:

:ق;:=ین:پرسش:حک ح<ن:به:=ین:پرسش:بس;ر<ر <طع:و:روش;ن:=س;ت.:آجه;<:س<ن:جرست.:پ<سر:=طج<ر
:بر=ب;;ر:آووغه:ب;;دون:ه;;رذ:پرده :و:ج;;<تو=ن::ه;;<ی:دی;;ن:ب;;ی:پوش;;ی،:عق;;ل:=جس;;<ن:ر=:در ک;;<ر =رغش،:طط<

ک;;ه:و;;<ده:و:ص;ورتش:ب;;ه:تأیی;;د::=ی:ر=:وی:کذذ;;د:و:وعخقدج;;د:تذه;<:=جدحش;;ه:=ع;الم:وی ت;;و=ن:پ;عیرفت:
ک;ه:وج;<جی:=طج;<ری:27رسرده:ب<شد.:وعصوو<ن خ;ه:و:گ;ری:ر=:جحعیرف:بسر<ری:=غ:د=جشهذد=جی:

:=ین:ووضوع:ص<جب:=حخر;<ط:ر=:وی:=جخق<د=تی:صدی:به:آن:و=رد:س<طخه گررج;د:و:=جخق;<د::=جد:جرز:در
:ف;;ر=ورن:طد=وج;;د:و::عقل;;ی:و:=طالق;;ی:جس;;جت:ب;;ه:ظ;;و=هر:وخ;;ون:دحذ;;ی:ر=:بی :بر=ب;;ر =دب;;ی:و:ص;;ر ت:در

ک;ردن::د=جذد.:حکی:=غ:وهن:وی:پیشو=ح<ن:وعصوم گروه:بر=ی:ص;رف:جظ;ر: ترین:توصره<ت:=ین:
:ح<فخ;;ه ک;;ه:پیش:=غ ک;;ه:ض;;ه:بس;;<::ه<ی:هه;;<ن:وذجع;;ی: :آن:ر=:پعیرفخ;;ه:بودج;;د،:=ی;;ن:=س;;ت: ت;;ر:=عخج;;<ر

ش;;ود:و:ر=ه;;ی:ب;;ر=ی::ه<ی:جفس;;<جی:آورشخ;;ه:وی:ب;;دیهر<ت:عق;;ل:ب;;<:ب;;دیهر<ت:وه;;ن:ح;;<:طو=س;;خه
:28دحگر:وصود:جد=رد.:تششرص:آجه<:=غ:حک

ک<و;;ل:ب;;ه:::ود=ر،:ج;;ه:برط;;ی:دحگ;;ر:=غ:د=جش;;هذد=ن:ش;;رحعت تذه;;<:وعرف;;ت:عقل;;ی:ر=:ب;;ه:ص;;ورت:
ک;ه:عق;ل:ب;ه::شذ<سذد،:بلکه:عقل:ر=:وذجع:و:وصج<ح:دین:=عالم:وی:سهرت:ویر کذذ;د:و:آجس;ه:ر=:

:برد=شت:=غ:ظو=هر:وخون:دحذ;ی::دهد،:به::صورت:وسخقل:تششرص:وی عذو=ن:وشصص:لجی:در
د=جذ;;د.:ب;;<:=ی;;ن:ح;;<ل،:وقخ;;ی:س;;شن:=غ:وق<حس;;ۀ:ور;;<ن:دو:حز;;ت:ظ;;<هر:و:ب;;<طن:=له;;ی:ب;;ه::و;;ؤثر:وی
گوحذد::وح;ی:ف;<ی :ب;ر:عق;ل:و:عق;ل::گررجد:و:وی:ز:ص<جب:وحی:ر=:ویآحد،:=ین:بزرگ<ن:جر:ور<ن:وی

:=ی;;ن:ص;;<:دحگ;;ر:وذج;;ع:و:وص;;ج<ح:ب;;ودن:ر=:تع;;<بیری: :ب;;ر:وح;;ی:=س;;ت.:ب;;ر:هه;;رن:=س;;<س،:در ج;;<ظر
:تعجرر:وفخ<ح:بر=ی:عقل:=سخف<ده:وی:وذ<سب:جهی که:وعخقدجد:عق;ل:تذه;<::د=جذد:و:=غ کذذد؛:ضر=:

ک;ردن:دره;<ی:رس;ردن:ب; : کلرد:ب;ر=ی:ب;<غ کذ;د،:ول;ی:ط;ود:ب;ر::ه:=حک;<م:=له;ی:عه;ل:ویو<جذد:حک:
:ب;;<قی:وی ب;;وط:ب;;ه:ع;;<لن::روی:در :آن:=حک;;<م:ور ی;;ر=:=س;;ر=ر و<ج;;د:و:د=ط;;ل:=ی;;ن:=ت;;<ق:جقش;;ی:ج;;د=رد؛:ز

:=ی;;ن:رو،:وش;;<لف:جج;;ودن:آن:=حک;;<م:ب;;<:ح<فخ;;ه ک;;<فی:=س;;ت:و:=وک;;<ن::غر;;ب:=س;;ت.:=غ ه<ی:عق;;ل:
ح<فت:وو=فقت:آن:ب<:صزخر<ت:=حک<م:=غ:عهدۀ:عقل:ط<رج:=ست. :29در

                                                     :
:.188،:ص=لفو=خد:=لهدجرة.:27
:=الجو=ر.:به:عذو=ن:جهوجه،:ر.ک::28 :.336،:ص54،:جبح<ر
:آییذۀ:وعرفت:شرحعت.:29  .814:-:818،:صدر
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گر:ضه: :=هخه<م:وییه= ده;د،:ول;ی::=ی:جسجت:به:=عخج<ر:و:ص<حگ<ه:عق;ل:جش;<ن:وی:دحدگ<ه:=طرر
کرد:وخون:=سالوی:جس;جت:ب;ه::ضذ<ن:ب<:لو=غم:=سخدالل:رسد:هن:به:جظر:وی که:بی<ن:شد:و:تأ ه<یی:

که:تقدم:عقل:و:=طالق:ر=:بر:دین:پعیرفت،:دحگر: کسی: :وطل :طرد:=جس<جی:ف<صله:د=رد.: =عخج<ر
ک;;ه:در:وخ;;ون:=س;;الوی:جر;;ز:جج<ح;;د:=غ:وحدودس;;<زی: عق;;ل:ب;;ه:وس;;رلۀ:دی;;ن:س;;شن:بگوح;;د؛:ضذ;;<ن:

:=عخج<ر:وطل :عقل:سشن:به:ور<ن:آوده:=ست:و:در:هرذ: حک:=غ:دالی;ل:حزر;ت:عق;ل::ههو=ره:=غ
گرفت.:جهی :=ین:ب<ره:سر=غ: :تو=ن:قرد:و:وحدودحخی:در

:ب;;ودجش:ر=:درک:::وهک;;ن:=س;;ت:=ی;;ن ک;;ه:عق;;ل:آدو;;ی،:ط;;ود،:طط<پ;;عیر گوج;;ه:=س;;خدالل:ش;;ود:
ح<بد.:بذ<:بر:=ین،:عق;ل:جر;ز:وق;دم:ب;ودن:دی;ن:ر=::،:ولی:دین:ر=:حقرقخی:وصون:=غ:طط<:ویکذد:وی
:تذ<قض;ی::وی که:ضذرن:=سخداللی:=غ پعیرد:و:بر:جقص<ن:طود:=عخر=ف:د=رد.:=ین،:در:ح<لی:=ست:

گر:عقل:آدوی:طط<پعیر:و:غر;ر:ق<ب;ل:=عخه;<د:=س;ت،:ض;ه:تض;هرذی::دروجی:و:جهفخه:رجد:وی برد.:=
که:ههرن :=و;<ن:ب<ش;د:و:ضگوج;ه:وی:وصود:د=رد: :=ین:آسرب:در ت;و=ن:=طهرذ;<ن:ح<ف;ت::=سخدالل:=غ

:که:عقل:در:شذ<طت:و:پعیرش:دین:دض<ر:طط<:و:ل زش:جشده:=ست؟
ک;ه: حن؛:حعذی:ح<:ب<حد:بپعیرحن: گزحذۀ:ههه:ح<:هرذ:قر=ر:د=ر و<:در:ووضوع:=عخج<ر:عقل:ور<ن:دو:

کوض;کعقل:=جس<ن:وذجعی:وعخجر:و:وطهزن:بر=ی:شذ<طت:حق<ی :=ست،:ح<: گر: ترین:=حخه;<ل::=
ت;;و=جرن:=غ:درس;;خی:تش;;شرص::در:وح;;دودحت:ح;;<:طط;;<ی:آن:ر=:پ;;عیرفخرن،:در:ه;;رذ:و;;وقعرخی:جهی

کذ;رن.:وعذ;<ی:ر=ه:جر;<فخن:وح;دودحت:و:طط;<:ب;ه:عق;ل: =ین:وذجع:به:صورت:صد:در:ص;د:دف;<ع:
که:در:هر:ووضوع:و:غورذه که:ب;<:قض;<وت:و:دط<ل;ت:=ی;ن:جر;روی:ش;ذ<طت:وو=ص;ه::=ین:=ست: =ی:

حن:و:هرگ;ز:جهیشوحن،:ج< حن:سر:تسلرن:فرود:آور ک;ه:=ی;ن:ووض;وع:در:وح;دودۀ::ض<ر ت;و=جرن:بگ;ویین:
:=ی;ن:و;ورد:ط;<ص:=ش;خج<هی:رخ:د=ده:ب<ش;د؛:هه;<ن :::ک<رکرد:عقل:جرست:ح<:ش<حد:در ک;ه:در گوج;ه:

ب<رۀ:حزت:ظ<هری:طد=وجد:جرز:ههرن:صرح<ن:برقر=ر:=ست؛:حعذی:ح<:ب<حد:سشن:=ججر;<ی:=له;ی:ر=:
:ب;<رۀ:آجه;<:وحخه;ل:::وطل; :بپ;عیرحن:و:ه;رذ:=ی:به:ص;ورت:در:هر:غورذه گوج;ه:طط;<:و:ل زش;ی:ر=:در

کوضک گر: :=بالغ:رس;<لت:جد=جرن،:ح<:= :بروغ:طط<:و:سهو:و:جسر<ن:در ه<ی:=له;ی::ترین:=حخه<ل:ر=:در
:=جطج;;;<ق:حقرذ;;;ی:س;;;شن:آجه;;;<:ب;;;<:دس;;;خور:طد=وج;;;د: گ;;;<ه:در:ه;;;رذ:ووض;;;وعی:=غ رو=:د=جس;;;خرن،:آن:

:=طهرذ<ن:جد=شخه:ب<شرن.
::=غ:هه;;رن:رو،:در: وکت;;ب:عقالج;;ی:و:طردوح;;ور:=س;;الم،:ب;;<:ق<طعر;;ت:و:ب;;ه:ص;;ورت:وطل;; :=غ

گفخه:وی گ;ز=ره:و:دلر;ل:وعخج;ری:ر=:جهی:حزرت:عقل:سشن: ک;ه:ح;د:و::شود:و:ه;رذ: ت;و=ن:ح<ف;ت:
گفخ;;ه:ب<ش;;د.: ک;;رده:ح;<:=غ:طط;;<:و:ل ;;زش:آن:س;شن: :=ی;;ن:جر;;روی:=در=ک:بی;<ن: و;رزی:ر=:ب;;ر=ی:=عخج;<ر

ک;;رحن :آح;;<ت:ف;;ر=و=ن:ق;;رآن: ب;;دون:ه;;رذ:قر;;د:و:ش;;رطی:ههگ;;<ن:ر=:ب;;ه:تفک;;ر:و:ک;;ه:هه;;و=ره:_::دق;;ت:در
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کت<ب:عق;ل:و:صه;ل:-کذد::تعقل:دعوت:وی ک;ه:در:ته;<وی:آجه;<:ب;ه:ص;ورت:_::=لک;<فی،:=ح<دحث:
:و:و=قع :=عخج<ر کرد:شده:=س;ت:وطل :بر کت;<ب::و:وزهوع;ه_::جه<یی:عقل:تأ =لعق;ل:و:ه<یی:ض;ون:

جط:ب;;<:عق;;ل،:ه;;رذ:ک;;ه:ب;;<:وص;;ود:=سخقص;;<ی:آح;;<ت:و:=ح<دح;;ث:و;;رت_::=لزه;;ل:ف;;ی:=لکت;;<ب:و:=لس;;ذة
:ب<رۀ:طط<پعیری:ح<:وحدودحت:آن:جقل:جکرده:جکته :وؤحد:=دع<ی:فوق:=ست.:30-=جد::=ی:ر=:در

کت<ب: ه<ی:ح;دحدی:وص;ود:د=رد::ح;<:دحگ;ر:وزهوع;ه:=لک<فی=لجخه:=ح<دحث:فر=و=جی:در:ههرن:
کذه:ظ=ت:طد=وجد :ج<تو=جی:عقل:در:شذ<طت: :آجه<:به:صر=حت،:=غ ح;<:دسخرس;ی:جد=ش;خن::31که:در

س;شن:ب;ه:ور;<ن:آو;ده::33و:ح<:ج<درس;ت:ب;ودن:قر;<س:در:تش;شرص:دی;ن:32رف<ی:=و<وتطرد:به:ژ
:تع<لرن: که:عقل:=جس<ن،:بدون:تکره:بر گوجه:دالیل،:بسر<ری:ر=:به:=ین:جخرزه:رس<جده: =ست.:=ین:

:به:پعیرش:=ص;ل:تق;دم:عق;ل:و:=ط;الق::وحر<جی،:ج<قص:و:بی =عخج<ر:=ست:و:=غ:ههرن:رو،:ح<ضر
ک;ه:در:ته;<وی:=ی;ن::جش;ده:بر:دی;ن:و:ت;ن:د=دن:ب;ه:ل;و=غم:آن و;و=رد،:=ی;ن::=جد.:=ی;ن،:در:ح;<لی:=س;ت:

ک;;ه:تش;;شرص:وی گ<هی:ط;;ود:عق;;ل:=س;;ت: ه;;<ی::ده;;د:وذج;;ع:ش;;ذ<طت:ه;;ر:ووض;;وع:ضرس;;ت:و:آ
بوط:به:آن:ضگوجه:به:دست:وی گوجه:ور گر:=ین:وخون:ر=:به: که:= ک;ه::آحد؛:ضهن:=ین: کذ;رن: =ی:وعذ<:

:تش;;;شرص:حق;;;<ی :ب<:=ش:بی:جخرز;;;ه ش;;;د،:ه;;;ن:ب;;;<:وزهوع;;;ه:=عخج;;;<ری:و:وح;;;دودحت:عق;;;ل:در
ک;;ردحن:وذ<ف;;<ت:طو=ه;;د:د=ش;;ت،:و:ه;;ن: :ب;;<رۀ:ص<حگ;;<ه:عق;;ل:ظک;;ر: :=ی;;ن:در ک;;ه:پ;;یش:=غ =ح;;<دحدی:

یر:سؤ=ل:وی :برد.:=س<س:تو=ج<یی:=جس<ن:در:شذ<طت:و:پعیرش:دین:ر=:ز
:و:حزرت:وطل :ح<فخه گز=ره:=عخج<ر :=ور:دحگر:=غ:صهله: ه;<ی:دی;ن::ه<ی:عقل:و:تقدم:آن:بر:هر
که:=ص;ول: کلر;<ت:آجس;ه:=ی;ن:جر;روی:دروج;ی:درک:ویبه:=ین:وعذ<:=ست: کذ;د:هه;و=ره:درس;ت::و:

:ر=:جرز:ب<حد:ب<:ههرن:وعر<ر:س;ذزرد.:=و;<:=ی;ن:س;شن:ب;د=ن: =ست:و:درسخی:و:ج<درسخی:دحگر:=وور
که:عق;ل:هه;ۀ:حق;<ی :هس;خی:ر=:درک:وی گ;<هی::وعذ<:جرست: کذ;د:و:جس;جت:ب;ه:هه;ۀ:صزخر;<ت:آ

یر=:درک:درست:و:ج<درست:و:تششرص:طوب:و:بد،:وو ض;وعی:سر=س;ر:وخف;<وت:ب;<:عل;ن:د=رد؛:ز
گ<هی:جسجت:به:وص<دی :ط<رصی:و:صزخر<ت:آن:=ست.: :و:آ

ک;ه:عق;ل:=جس;<ن،:ض;ه:در:وس;<خل:جظ;ری،: آن:ضه:=غ:دالیل:عقل;ی:و:جقل;ی:فههر;دحن،:=ی;ن:ب;ود:
:=و;ور:عهل;ی،:و<جذ;د::و<جذد:بزر  کل:=غ:صز>:ح;<:وح;<ل:ب;ودن:=صخه;<ع:جقرض;رن،:و:ض;ه:در تر:بودن:

ک<ت کعب،:=در= که:ههو=ره:حز;ت:=س;ت:و:ه;رذ:ضر;ز،:حخ;ی::حسن:عدل:و:قجا: روشذی:د=رد:
                                                     :

 .=لعقل:و:=لزهل:فی:=لکت<ب:و:=لسذة.:30
:،:حدحث:سوم.856،:ص1،:ج=لک<فی.:به:عذو=ن:جهوجه:ر.ک::31
 ،:=د=وۀ:حدحث:قجلی.495ضذرن،:هه<ن،:ص،:حدحث:جشست؛:هن493،:ص1.:به:عذو=ن:جهوجه:ر.ک::هه<ن،:ج32

:.18:-:7،:=ح<دحث:147:-:141،:ص1.:به:عذو=ن:جهوجه:ر.ک::هه<ن،:ج33
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ک;;ه:وح;;ی:=غ:حق;;<حقی:طج;;ر::دی;;ن:جهی کذ;;د.:=و;;<:=ی;;ن: ک;;<ت:ر=:وح;;دود:ح;;<:جق;;ک: تو=ج;;د:=ی;;ن:=در=
گ;;<هی:ج;;د=رد،:هرگ;;ز:وذ<ف;;<تی:ب;;<:=ص;;ل:ح;;<د:ش;;ده:پی;;د=:جهی:وی ک;;ه:عق;;ل:=غ:آن:آ کذ;;د:و:ب;;ه::ده;;د:

:ب;<رۀ::وعذ<ی:جقص:عقل:ح<:برتری:و:تقدم:وحی:در:برطی:=وور:جرست؛:ضر= که:ههرن:س;شن:ر=:در
ک;ه:ح;س:وی:حس،:تزربه:و:دحگر:وج<دی:ش;ذ<طت:جر;ز:وی گف;ت.:=ی;ن: ه;<ی::تو=ج;د:وییگی:ت;و=ن:

کذ;د:و:=غ:آن:طج;ر:ده;د،:ول;ی:ضذ;رن:وس;<خلی:در:ح;وغۀ:=در=ک:وس;خقرن:عق;ل: حک:صسن:ر=:درک:
ک;ه:ح;س،::قر=ر:جهی گررد،:هرگز:به:وعذ<ی:برتری:و:تقدم:ح;س:ب;ر:عق;ل:جرس;ت.:وه;ن:=ی;ن:=س;ت:
کذ;;د:و:هه;و=ره:ب<ح;د:تق;;دم:و:=ولوح;ت:عق;;ل:ر=::گ;<ه:جهی:ه;رذ: کل;ی:عق;;ل:ر=:جق;ک: ک;<ت: تو=ج;;د:=در=

:=ین:رو،:هر:ص<:ور<ن:ح<فخ;ه ه<ی:ح;س:و:عق;ل:=طخالف;ی:پدح;د:آح;د،:=ی;ن:ح;س::وحخرم:بشه<رد.:=غ
:بر=بر:عقل:سر:تسلرن:فرود:آورد. که:ب<حد:طط<ی:طود:ر=:بپعیرد:و:در :=ست:

:ر=بطۀ:ور<ن:عقل:و:دین:جرز:ههرن: گ;<هی:دی;ن:=غ:حق;<ی :در گ;ر:ض;ه:آ کن:=ست.:= شر=حط:ح<
:=ین:ب<ره:وی که:در :=رغش;هذد:و::فر=و=ن:هسخی:و:طجره<یی: دهد،:بر=ی:=جس<ن:و:سع<دت:=و:بسر<ر

ک;ه::سرجوشت ی;ر=:جرروی;ی: س<غ:=ست،:ولی:=ین:و=قعرت:ب;<:برت;ری:و:تق;دم:عق;ل:وذ<ف;<تی:ج;د=رد؛:ز
:=ی;;;ن:تش;;;شرص،:=در=ک:و::کذ;;;د،:پ;;;س:آور=ن:آن:ر=:درک:وی:حق<جر;;;ت:دی;;;ن:و:ص;;;د=قت:پی;;;<م =غ

ک;ه:و;ی:ه<ی:ط;ود:ر=:تعطر;ل:جهی:قض<وت فههرن:ت;و=ن:درک:ووض;وعی:ر=::کذ;د؛:حخ;ی:در:ص;<یی:
کن:=س;ت:و: ک;ه:ح;< :=ی;ن:عق;ل:=س;ت: ح;ن،:ب;<غ حن:و:حقرق;ت:آن:ر=:ب<ح;د:=غ:وح;ی:ب;ه:دس;ت:آور جد=ر

ک;ه:ط;ودش:تعر;ین:وی ش;ه<رد.:بذ;<:ب;ر:=ی;ن،::کذ;د:الغم:وی:پعیرش:دح;دگ<ه:دی;ن:ر=:در:ض;<رضوبی:
ک;;ه:آن:حک;;ن:در:ض;;<رضوب:و;;ورد:تأیی;;د:عق;;ل:ص;;<در:ش;;ده:وش <لف;;ت:ب;;<:حک;;ن:ش;;رع:در:ش;;ر=حطی:

:و;ی :ب;ه:ش;ه<ر ک;ه:وقخ;ی:وس;<فری:جش;<جی:ر=ه;ی:ر=::رود.:هه;<ن::ب<شد،:وش<لفت:ب;<:عق;ل:جر;ز گوج;ه:
:ب;;ه::گوج;;ه:تش;;شرص:وی:د=ج;;د:و:=ی;;ن::جهی گ;;ر گ;;<ه:=س;;ت،:= ک;;ه:ف;;رد:ط<ص;;ی:=غ:آن:جش;;<جی:آ ده;;د:

گر:ههرن:وس<فر:جش<جه:ر=هذه<یی:آن:فرد:توصه:جکذد،:عقلش گع=شخه:=ست؛:=و<:= :پ<: یر ه<یی::ر=:ز
:=و: ک;;ه:=غ:قص;;د:س;;و>:ح;;<:طط;;<ی:آن:ر=هذه;;<:حک<ح;;ت:د=رد،:ب;;ه:حک;;ن:عقل;;ش:=غ کذ;;د: ر=:وش;;<هده:
کرد:و:=ین:ب<ر،:پعیرش:سشن:هه<ن:ر=هذه<،:وش<لفت:ب<:فرو;<ن:عق;ل:وحس;وب: پیروی:جشو=هد:

گ<هی:و:=در=ک:عقل:ج:وی که:حوغۀ:آ کهر;ت:و::رست:جرز:هنشود.:پس:حخی:در:ص<یی: ضذ;<ن:ح<
:تقدم:عقل:پ<:بر:ص<:=ست.

=ی::جکت;;ه_::ک;;ه:در:حک;;ن:وح;;ی:=س;;ت_::=لجخ;;ه:در:طص;;وص:وح;;ی:و:س;;شذ<ن:وعص;;وو<ن
که:آن:ر=:=غ:س<یر:وذ<بع:شذ<طت:صد=:وی ک;ه:عق;ل،:ب;دون:تکر;ه:ب;ر:دالی;ل::وصود:د=رد: س<غد؛:ضر=:

گوج;;ه:طط;;<:وی:درون :پ;;:دحذ;;ی،:وعص;;وم:ب;;ودن:وح;;ی:و:وص;;وجرت:آن:ر=:=غ:ه;;ر: :=ی;;ن:رو،:در عیرد.:=غ
که:ور<ن:آووغه :=ی;ن:ص;<::ه<ی:وحر;<جی:و:ح<فخ;ه:ص<یی: ه<ی:ط;ود:تع;<رض:و:وذ<ف;<تی:بجرذ;د،:دحگ;ر
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که:در:هذگ<م:تع<رض;ش:ب;<:=ود;<ل:ح;س:ب;ر:طط;<ی:آن:وذج;ع:ش;ذ<طت:حک;ن::جهی گوجه: تو=جد:آن:
:=ی;;ن::وی :ف;;رض:وش;;<هدۀ:=ی;;ن:تع;;<رض،:ب;;<غ ک;;<ر:بد=ج;;د.:ب;;<:=ی;;ن:ح;;<ل،:در ک;;رد،:وح;;ی:ر=:جر;;ز:طط<
گز=ره:فخهح< ک;ه:وق;دم:وی:ه<ی:قطعی:عقل:و: :آن:=ست: ش;ود:و:و;<:ر=:ب;ه:تزدح;د:جظ;ر::ه<ی:=طالقی 

گ;;ر:تأوی;;ل:آح;;<ت:ق;;رآن:و:وخ;;ون:دحذ;;ی:ر=:رو=::در:فه;;ن:ط;;ود:=غ:دلر;;ل:دحذ;;ی:و=و;;ی :=ی;;ن:رو،:= د=رد.:=غ
ی;;;ل:ر=:جهی:و;;;ی گ;;;ر:وجذ;;;<ی:تأو کذ;;;رن:و:= ی;;;ل: پ;;;عیرحن،:در:وعذ;;;<ی:آن:دلر;;;ل::د=جرن،:ب<ح;;;د:آن:ر=:تأو

:ن:و:علهش:ر=:به:=هلش:ب<غگرد=جرن.وخوقف:شوح
ک;;<ری:ر=:ج<ع<دالج;;ه:و:ط;;الف:=جص;;<ف:بد=ج;;د، ک;;ه:عق;;ل:=جس;;<ن،: ::ب;;ه:عذ;;و=ن:ود;;<ل،:در:ص;;<یی:

گ;;ر:دلر;;ل:قطع;;ی:دحذ;;ی:=جز;;<م:آن:ر=:و=ص;;ب:بش;;ه<رد،:جهی ت;;و=ن:ضذ;;رن:فرو;;<جی:ر=:ب;;ه:دی;;ن::حخ;;ی:=
که:دین:هرگز:دسخوری:بر:طالف:عقل:ص<در:جهی حن: یر=:حقرن:د=ر :=ی;ن:رو،:کذد:جسجت:د=د؛:ز .:=غ

حن،:ح<:در:وفه;وم::کذرن:و:وقصود:دحگری:ر=:=غ:سشن:ش<رع:به:دست:وی:آن:دلرل:ر=:تأویل:وی آور
گ;;رفخن::ش;;وحن؛:هه;;<ن::آن:دلر;;ل:وخوق;;ف:وی : :ق;;ر=ر :آح;;<ت:ق;;رآن،:ب;;<:ص;;ر=حت:=غ ک;;ه:وقخ;;ی:در گوج;;ه:

گفخ;ه:وی کرسی:و:و<جذد:آن:س;شن: ش;ود،:ب;ه:دلر;ل:حک;ن:عق;ل:ب;ر:صس;ه<جی::طد=وجد:بر:عرش:و:
=ی:ب;ر=ی:=ی;ن:آح;<ت،:وعذ;<یی::طد=وجد،:در:وجذ<ی:تأوی;ل،:ب;دون:ه;رذ:جگر=ج;ی:و:دغدغ;هججودن:

:آجه;;<:بی;;<ن:و;;ی کذرن:و:در:س;;<یر:وج;;<جی،:ب;;<:وخش;;<به:د=جس;;خن:آح;;ه،:ب;;ه:ظ;;<هر:آن::وخف;;<وت:=غ:ظ;;<هر
:و<جرن.:بذد:جهی:پ<ی

ک;ه:تش;شرص:روش;ن:عقالج;ی:ب;<: :تأوی;ل:وخ;ون:دحذ;ی:ر=:ص;<یز:ب;د=جرن،:در:ش;ر=حطی: گ;ر حخی:=
ع;;ی:وحر;;<جی:تع;;<رض:ح<فخ;;ه:و:=وک;;<ن:فه;;ن:وقص;;ودی:وخف;;<وت:=غ:آن:وص;;ود:جد=ش;;خه:دلر;;ل:قط

ک;<ت:ط;ود:و:حخ;ی:=ص;ل: کذ;رن،:بذر;<د:و:=س;<س:هه;ۀ:=در= گر:عقل:ر=:تشطزه: ب<شد،:=غ:حک:سو،:=
:ب;<د:د=ده :ب;ه:طد=وج;د:و:فرس;خ<دگ<ن:=و:جس;جت:طط;<::حق<جرت:دین:ر=:بر گ;ر =ح;ن:و:=غ:س;وی:دحگ;ر،:=

ک;;ه:حک;;ن:عق;;ل گعش;;خه:=غ:آن: گرفخ;;ه:ب;;دهرن،: =حن،:حرو;;ت:و:تق;;دس::ب;;ر:عص;;هت:آجه;;<:ر=:ج<دح;;ده:
ک;ه:ب;<قی:وی:برترین:حق<ی :هسخی:ر=:پ;<س:جد=ش;خه :=ی;ن:ور;<ن،:تذه;<:ر=ه;ی: و<ج;د،:توق;ف::=حن.:در

ک;رده:و:عله;ش:ر=:ب;ه:=هل;ش: حن:بر:عزز:طود:در:شذ<طت:ر=غ:=ین:تع<رض:=عخر=ف: =ست:و:ج<ض<ر
:=ی;ن کذرن.:ب<:=ین:وصود،:=صل:تقدم:عق;ل:ب;ر:دی;ن،:در ک;رده::رد: ص;<:جر;ز:تکلر;ف:و;<:ر=:وش;شص:

ک;ه:=غ:دلر;ل::=ست:و:وظرفۀ:و<:ر=:عهل:به:آن:ضر;زی:وی ک;ه:حک;ن:عق;ل:=س;ت:و:ج;ه:آن:ض;ه: د=ج;د:
کر;د::دحذی:برد=شت:وی شود.:=ین:شروه،:ع;الوه:ب;ر:وقخض;<ی:روش:عقالج;ی،:و;ورد:رض;<حت:و:تأ
:طود:دین:=ست.

که:به:روشذی،:=ین:وطلب:ر=:تأیید:وی :=ح<دحدی: :ب;<ب::کذد،:ح;دحث:حکی:=غ :138جشس;ت:=غ
:=ی;;ن:ح;;دحث:ج;;ور=جی:=لک;;<فیکت;;<ب:=لحز;;ة: ک;;ه:وض;;هون:آن:در:=ح<دح;;ث:ف;;ر=و=ن:_::=س;;ت.:در
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:وذ<بع:حدحدی:و=رد:شده:=ست ک;ه::جق;ل:وی:=غ:رس;ول:ط;د=:=و;<م:ب;<قر_::دحگری:در کذذ;د:
:آن:حضرت:فروود:

ل َ َطلَ  ُن بِّهِّ ؤِّ ٍد َصْعٌج ُطْسَتْصَعٌج، َل یْؤطِّ ه َ حَث آلِّ ُمحَ ن َ َحدِّ ْو َعْبٌد ؤِّ
َ
َسٌل أ َْ ی ُط ْو َجبِّ

َ
ٌب أ َ َ ک ُطَق

ــوُبكْن و  ــُه ُقُل ــْ  َل ــٍد َفََلَج ه َ حثِّ آلِّ ُمحَ ــدِّ ــْن َح ــحكْن طِّ ــا وَرَد َعَل ، َفَه ــانِّ یَم ْمِّ ــُه لِّ ــَتَحَن الُِل َقْلَب اْط
وُه ؤِّ 

د ُ َُ ُتُموُه، َف َْ ْجك
َ
ْجُه ُقُلوُبكْن و أ ْت طِّ ز َ

َ
أ ْفُتُهوُه َفاْقَبُلوُه و َطا اْشمَ ََ َلـی َع ُسـولِّ و ؤِّ َ َ َلـی ال َلـی الِلِّ و ؤِّ

َحُدكْن بَِّشی
َ
َث أ د َ ْن یحَ

َ
َما الْهَالِّک أ

ن َ ٍد، َو ؤِّ ه َ ْن آلِّ ُمحَ نِّ طِّ ُلُه، َفحُقوَل: و الِلِّ َطا  اْلَعالِّ َتهِّ ْجُه َلیحْ ٍء طِّ
. َُ ْجكاُر ُهَو اْلكْف كاَن هَذا؛ و اْلِّ  34كاَن هَذا، َو الِلِّ َطا 

:=ین:حدحث:جور= گر:وطلجی:ر=:در:دالی;ل:در که:= جی:دو:جکتۀ:وهن:بی<ن:شده:=ست::حکی:=ین:
کذ;;رن:و:ج<درس;;ت: حن:آن:ر=:=جک;;<ر: دحذ;;ی:ب;;رطالف:وص;;د=ن:و:درک:دروج;;ی:ط;;ود:ح;;<فخرن،:ح;; :ج;;د=ر

ح;;دن:ب;;ه:آووغه ز کف;;ر:ور :ب;;ه:وعذ;;<ی:=جک;;<ر:حق<جر;;ت:دی;;ن:و: ک;;<ر ک;;ه:=ی;;ن: حن؛:ض;;ر=: ه;;<ی:آن::بش;;ه<ر
:=ی;ن:ح;دحث:وص; ک;ه:در :بر=ب;ر:=ست.:جکتۀ:وهن:دحگ;ری: ک;ه:تس;لرن:ب;ودن:در ود:د=رد،:=ی;ن:=س;ت:

:ب;;ه:وعذ;;<ی:س;;رکوب:عق;;ل:و:وص;;د=ن:و:بی ه<ی::=عخذ;;<یی:جس;;جت:ب;;ه:ح<فخ;;ه:دالی;;ل:دحذ;;ی:هرگ;;ز
:=ین: :=ین:رو،:در ه<ی::گوجه:=ح<دحث،:پیشو=ح<ن:دی;ن،:تش;شرص:و:برد=ش;ت:ششصی:جرست.:=غ
:به:رسهرت:شذ<طخه که:=ین:تششرص:بر:ط;الف:عقلی:ر=:جرز دس;خور=ت:و::=جد:و:حخی:در:ص<یی:

:=جد.:=ح<دحث:طودش<ن:ب<شد،:ب<غ:هن:به:وردود:بودن:آن:حکن:جد=ده
گوج;;ه:برد=ش;;ت:وی :=ی;;ن:بی;;<ن:روش;;ن:=ی;;ن: ک;;ه:آووغه:ع;;الوه:ب;;ر:آن،:=غ ه;;<ی:دحذ;;ی:د=ر=ی::ش;;ود:

گون:و:الح;;ه گوج;;< ک;;ه:درک:و:تحه;;;ل:آن:ب;;ر=ی:ههگ;;<ن:وق;;;دور::ه<ی:عهر;;; :درص;;<ت: تری:=س;;ت:
کس;;ی:ب;;<:ح;;دحدی:وو= گ;;ر: :=ی;;ن:رو،:= ک;;ه:وحخ;;و=ی:آن:ب;;<:آن:ض;;ه:عقل;;ش:درک:جرس;;ت.:=غ ص;;ه:ش;;ود:

کذ;;د؛:بلک;;ه:طج;; :=ی;;ن:جق;;ل،::وی کذ;;د،:وذ<ف;;<ت:د=ش;;خه:ب<ش;;د،:جج<ح;;د:ب;;ر:ط;;الف:فه;;ن:ط;;ود:عه;;ل:
کذرد:و:علن:آن:ر=:به:=هل;ش:=رص;<ع:دهر;د.::وی:پی<وجر:طد= گوجه:وو=رد:توقف: :=ین: فرو<حد:در

:=ی;ن::وفهوم:توقف:و:=رص<ع:علن:به:طد=:و:رسول:و:پیشو=ح<ن:دین،:ضرزی:صز: ک;ه:در =ی;ن:جرس;ت:
: ک;ه:وعذ;<ی:و=قع;ی:ح;دحث:و:ر=غ کرد:و:ب<حد:وذخظر:و<جد:ت<:آج<ن: شر=حط:جج<حد:به:آن:حدحث:عهل:

:=ی;ن:ش;ر=حط،:تذه;<::وخع<رض:ججودن:آن:وعذ<:ر=:ب<:عقل:وی د=جذد،:=ین:=به;<م:ر=:برط;رف:س;<زجد.:در
ک;;ه:پ;;یش:=غ: ک;;ه:حقرقخ;;ی:ر=: :=جس;;<ن:و;;ؤون:وص;;ود:د=رد،:=ی;;ن:=س;;ت: ک;;ه:=غ:ه;;ر :ب;;<رۀ::ت;;وقعی: =ی;;ن:در

ک;ه:جفههر;د،:بی :پ<:جگع=رد:و:هر:ضرزی:ر=: یر ح<فخه:بود،:ز پ;رو=:=جک;<ر::حق<جرت:و:عصهت:وحی:در
:پ<:بگع=رد.:کس:=جخظ<ر:جهی:جکذد.:=و<:=غ:هرذ: یر :رود:عقلش:ر=:حخی:بر=ی:عهل:به:دین:ز

                                                     :
:.331،:ص8.:هه<ن،:ج34
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که:ور<ن:آن:ضه:عق;ل: گررد،:=ین:=ست: :=ین:غورذه:جج<حد:وورد:غفلت:قر=ر: که:در جکتۀ:وههی:
که:غرر:وذطقی:و:ضد:=طالق;ی:بودجش;<ن:ر=:وی:سفۀ:آن:ر=:جهیفل فهه;د،:تف;<وت::د=جد:ب<:وس<خلی:

:ب;ه: :=ین:جرز:بی<ن:ش;د،:تق;دم:ههرش;گی:عق;ل:ب;ر:دی;ن،:هرگ;ز که:پیش:=غ گوجه: وصود:د=رد؛:هه<ن:
گ<هی:و:طجره<ی:غرجی:دین:جد=رد.:عقل:آدوی:ب;ه:وض;وح: که:عقل:جر<زی:به:آ =ین:وعذ<:جرست:

که:بسر<:در:وی گعش;خه:و:آحذ;ده:و:رو;وغ:س;ع<دت:ر=:ب<ح;د:=غ:دی;ن:صوح;<:ح<بد: : ری:=غ:حق;<ی :غرج;ی 
ک<ول :=ین:رو،:ضهن:=عخر=ف:به: فههد،::ه<ی:دین:جسجت:به:آجسه:طود:وی:تر:بودن:آووغه:شود.:=غ

ک<ول:تسلرن:وحی:و:شرحعت:=ست. گوجه:وس<خل:هرذ:=دع<یی:جد=رد:و:حه:طور: :=ین: :در
که:=ی;ن: تس;لرن:ج;ه:=غ:س;ر:جقص;<ن:و:طط<پ;عیری:عق;ل،:وعذ<ی:تقدم:وطل :عقل،:=ین:=ست:

که;;<ل:و:ح;;  ::بلک;;ه:ج<ش;;ی:=غ: کهر;;ت:=و:ب;;ر طلجی:=ی;;ن:جر;;روی:=در=ک:و:جش;;<جۀ:فرو;;<جرو=یی:و:ح<
ک;;ه:تعر;ین:وی :=ی;ن:رو،:=ی;;ن:عق;ل:=س;ت: کز;<:ب<ح;د:ت;;<بع::س;رغورن:وص;ود:آدو;;ی:=س;ت.:=غ کذ;د:ت;;<:

ک;رد.:ب;ر:هه;رن:=س;<س،:ج;ه: کز;<:ب<ح;د:توق;ف: :تذه;<:=و;:دسخور:دی;ن:ب;ود:و:در: وری:ض;ون:قر;<س:در
کذ;;ه:ظ=ت:ط;;د=:ح;;<:ژرف جگ;;ری:در:حقرق;;ت:=و<و;;ت:ر=::=حک;;<م:ش;;رعی:ح;;<:ت;;الش:ب;;ر=ی:ش;;ذ<طت:

گع=ش;;ت،:بلک;;ه:عق;;ل:آدو;;ی:ب;;ه:ص;;ورت:وس;;خقل::ت;;و=ن:ب;;ه:حس;;<ب:ص<ج;;ب:جهی د=ری:=غ:عق;;ل:
:کذد.:ه<:ر=:درک:و:تجرین:وی:ج<بشرد=جه:بودن:=ین:تالش
گعش;;;ت، :=ثج;;;<ت:=ص;;;ل:تق;;;دم:عق;;;ل:و:=ط;;;ال::=غ:آن:ض;;;ه: ق:ب;;;ر:دی;;;ن،:ج<درس;;;خی:ع;;;الوه:ب;;;ر

گز=ره:ه<یی:ض;;ون:عق;ل:دح;دگ<ه ه;;<ی:دحذ;ی:ح;;<:=جس;<جی:ش;;هردن:ش;;ذ<طت::گریز:د=جس;;خن:برط;ی:=غ:
ک;ه:ب;<:توص;ه:ب;ه: ی;ر=:د=جس;خرن: :=لهی:طو=جدن:شذ<طت:وحر<جی:جر;ز:آش;ک<ر:ش;د؛:ز :بر=بر عقالجی:در

گز=ره ک<و;;ل:عق;;ل:ب;;ر:هه;;ۀ: :و:تس;;لط: :ت;;و=ن:ه;;<ی:دحذ;;ی،:ه;;رذ:بشش;;ی:=غ:دی;;ن:ر=:جهی:ص<حگ;;<ه:ب;;<ال
: ک;ه:وعل;وم:ش;د،:عق;ل:جر;ز گوج;ه: گرفت.:هه;<ن: :جظر: ط<رج:=غ:د=یرۀ:قض<وت:و:تششرص:عقل:در
:بر=ب;ر:طد=وج;د:وخع;<ل:وس;زول: و<جذد:وحی،:حزخی:=له;ی:=س;ت:و:ب;ه:هه;<ن:ور;ز=ن،:=جس;<ن:ر=:در

کت;;<ب:عق;;ل:و:صه;;ل::ق;;ر=ر:وی :برط;;ی:=غ:=ح<دح;;ث: ب;;ه:روش;;ذی:و;;ورد::=لک;;<فیده;;د.:=ی;;ن:جکت;;ه:در
گرفخ;;ه:=س;;ت.:حک;; کر;;د:ق;;ر=ر: ک;;ه:تأ کت;;<ب:=س;;ت: :=ی;;ن:=ح<دح;;ث،:رو=ح;;ت:س;;ی:و:پ;;ذزن:=ی;;ن: ی:=غ

:آن:ر=:تر:بشش:پیش ک;ه:ب;ر:حزر;ت:و:جق;ش:عق;ل:در:تش;شرص:حق;<ی :دالل;ت:_::ه<یی:=غ:صدر
ک;;ه:=و;;<م:ص;;<دق_::د=ش;;ت ک;;ردحن.:ب;;ر:=س;;<س:=ی;;ن:رو=ح;;;ت،:پ;;س:=غ:آن: ب;;ر:=ههر;;;ت:و::جق;;ل:
کرد:وی:و=قع :=حش<ن:وی:جه<یی:عقل:تأ ه<:ب<حد:ب;ه::ب:آح<:=جس<نپرسد::ب<:=ین:حس<:کذذد،:فردی:=غ

:پ<سر:وی کذذد؟:=حش<ن:در کتف<: :فرو<حذد::عقل:طود:=
هِّ  َدَلَلةِّ َعْقلِّ َل لِّ ن َ اْلَعاقِّ َداحَتُه _  ؤِّ حَجَتُه َو هِّ َواَطُه َو زِّ ی َجَعَلُه الُِل قِّ ذِّ

، َو _  ال َ ـق ُ ن َ الَِل ُهـَو اْلحَ
َ
َن أ َعلِّ

الِّ  خَ ن َ لِّ
َ
َن أ ُه َو َعلِّ ُه ُهَو َرب ُ ج َ

َ
ـْد أ ـحًة، َفَلـْن یجِّ ن َ َلـُه َطْعصِّ

َ
ن َ َلُه َطاَعًة َو أ

َ
حًة َو أ اهِّ ََ ك ن َ َلُه 

َ
ًة َو أ ب َ هِّ َمحَ قِّ
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ُِ بَِّعْق  ـ ـُه َل حْجَتفِّ
ج َ
َ
ـهِّ َو أ ْلنِّ َو َطَلبِّ  بِّاْلعِّ

ل َ َلحهِّ ؤِّ ُه َلیوَصُل ؤِّ
ج َ
َ
َن أ ُه َعلی ذلِّک َو َعلِّ

ْن َعْقَلُه حُدل ُ ـهِّ ؤِّ لِّ
لْ  ــک بِّعِّ ــْج ذلِّ ل َ َلـْن حصِّ ــَواَم َلــُه ؤِّ ی َل قِّ ــذِّ

َدبِّ ال َ
َ
ْلــنِّ َو اْْل ــلِّ َطَلــُج اْلعِّ ، َفَوَجــَج َعَلــی اْلَعاقِّ ــهِّ هِّ

.  35بِّهِّ

:=ی;;ن:بی;;<ن:ج;;ور=جی،:آن:حض;;رت:=غ:ض;;رورت:پ;;ی گر;;ری:و:ش;;ذ<طت:دس;;خور=ت:طد=وج;;د:ب;;ه::در
کرده: ک;;ه:=جس;;<ن:ب;;دون:بهره:عذ;;و=ن:حک;;ن:وس;;خقرن:و:ص;;رحا:عق;;ل:ح;;<د: ::=ج;;د:و:=غ:آن:ص;;<: گر;;ری:=غ

لرن:وحر<جی:ر=هی:بر=ی:شذ<طت:=ین:دسخور=ت:جد=رد،:پیگرری:=ین:ووضوع:ر=:طلب:علن:و:تع<
ک;رده:ب<ش;د،:ص;د=یی::=دب:د=جسخه :=غ:حقرق;ت:ر=:درک: کسی:ههرن:وقد=ر گر: =جد.:ب<:=ین:جگ<ه،:=

ک;ه:در:ح;دحث::و:تفکرک:ور<ن:عق;ل:و:دی;ن:ب;ر=ی:=و:بی وفه;وم:=س;ت.:ب;ر:هه;رن:=س;<س:=س;ت:
کت<ب:عقل:و:صهل،:=و;<م:ص; =جد.:تعجر;ر::دحذ;د=ری:ر=:وع;<دل:طردوذ;دی:د=جس;خه:<دقششن:
:=ین:ب<ره:ضذرن:=ست: :آن:حضرت:در

َة. ج َ یٌن، َدَخَل اْلجَ كاَن َلُه دِّ یٌن، َو َطْن  كاَن َلُه دِّ ًَل،  كاَن َعاقِّ  36َطْن 

 پشتیجاجی دین از اخالق
گعش;;ت،:ر=بط;;ۀ:وس;;خحکن:=دح;;<ن:=له;;ی:ب;;<:=ط;;الق:و:جق;;ش: :=ی;;ن: ک;;ه:پ;;یش:=غ گوج;;ه: هه;;<ن:

گس;;;خرش:=رغشب;;;د:بی ک;;;ه:جر;;;<زی:ب;;;ه::یل:تع;;;<لرن:=ججر;;;<:در: :=غ:آن:=س;;;ت: ه;;;<ی:=طالق;;;ی:آش;;;ک<رتر
توض;;را:و:بی;;<ن:د=ش;;خه:ب<ش;;د.:ب;;<:=ی;;ن:ح;;<ل،:تحلر;;ل:=ی;;ن:ر=بط;;ه:ب;;ر=ی:ش;;ذ<طت:بهخ;;ر:ص<حگ;;<ه:
ک;ه:ب;<:تجر;ین:=ی;ن:ر=بط;ه:وش;شص: :وفر;د:=س;ت؛:ض;ر=: :وذظووۀ:وع<رف:=س;الوی:بس;ر<ر =طالق:در

ح;;ت:=ط;;الق:ج;;د=رد:و:ش;;روۀ:=ی;;ن:پش;;خرج<جی:جر;;ز:آش;;ک<ر:ش;ود:دی;;ن:ه;;دفی:ص;;ز:پش;;خرج<جی:و:تقو:وی
:گردد.:وی

=حز;;;<د:=جگر;;;زه:و:::ه<ی:دی;;;ن:جس;;;جت:ب;;;ه:=ط;;;الق،:ت;;;رین:ط;;;دو<ت:و:پش;;;خرج<جی:حک;;;ی:=غ:وهن
گ;ر:ض;ه:عق;ل:آدو;ی:ب;ه::ه<ی:قوی:بر=ی:پ<یجذدی:=جس<ن:به:=رغش:ضه<جت ه<ی:=طالقی:=س;ت.:=

کث;ر:و;ردم::ه;<ی:=طالق;ی:ر=:وی:تذه<یی:=صول:=رغش :زب;<ن:فهه;د،:ول;ی:= وقخ;ی:هه;رن:=ص;ول:ر=:=غ
ح<ف;;ت:وی:ه;;<:و:آووغه:آور=ن:آس;;ه<ن:و:آورشخ;;ه:ب;;<:=رغش:پی;;<م کذذ;;د،:ب;;<:=طهرذ;;<ن::ه;;<ی:دحذ;;ی:در

:آجه<:پ<ی:وی :پ<د=ش::بیشخری:بر :=دح;<ن،::ه<:و:عق<ب:فش<رجد:و:ب<:=تک<:بر ه<ی:وع;ده:د=ده:ش;ده:در
حسخن:به:دست:وی :آورجد.:=جگرزۀ:ب<التری:بر=ی:=طالقی:ز

گعر=:ب کفر:وروری: کت<ب:=حه<ن:و: ک;ه:=هخه;<م:و:توص;ه:آی;ین::جش;<ن:وی:ک<فیر:=ح<دحث: ده;د:
                                                     :

 .66،:ص1.:هه<ن،:ج35
 .87.:هه<ن،:ص36



 

 

اره 
شه

ن، 
زده

ل نو
 سا

ث،
حدی

لوم 
ع

 ومس

35 35 

:آووغه گ;;ر:در :فر=ت;;ر:=غ:ح;;د:=جخظ;;<ر:=س;;ت.:= ه;;<:و:تع;;<لرن::آس;;ه<جی:=س;;الم:جس;;جت:ب;;ه:=ط;;الق،:بس;;ر<ر
کل;;ی:در:غورذ;;ۀ:ض;;رورت:رع<ح;;ت:=رغش:=س;;الوی:توص;;ره ه;;<ی:=طالق;;ی:وص;;ود:د=ش;;ت:و::ه<یی:

کذ;;;<ر:دع;;;وت:ب;;;ه:عج;;;<دت:ط : :ف;;;ر=:ویپی;;;رو=ن:ط;;;ود:ر=:در طو=ْج;;;د:و::د=وج;;;د،:ب;;;ه:=ط;;;الق:جرک;;;و:جر;;;ز
:جظر:وی:ه<:و:عق<ب:پ<د=ش ک;<فی::ه<یی:=طروی:ر=:بر=ی:وس<خل:=طالقی:در : گرفت،:ههرن:وق;د=ر

حن،:برآورده:ش;ده:ب;د=جرن؛:=و;<:تع;<بیر:و: که:=غ:دین:بر=ی:پشخرج<جی:=غ:=طالق:د=ر بود:ت<:=جخظ<ری:ر=:
ک;;ه:پیش;;و=ح<ن:وعص;;وم:دی;;ن کر;;ده<یی: :=ی;;ن:ب;;<ره:تأ گوج;;ه:د=ش;;خه:در ک;;ه::=جد،:ب;;ه: =ی:=س;;ت:

گوح<:=ین:آیین،:هدف:و:آووغه:وش<طب:ر=:به:=ین:جخرزه:وی که: :=ی:صز:=طالق:جد=رد.:رس<جد:
:ب;;<ب::وزهوع;;ه:کلرذ;;یورح;;وم: :=ی;;ن:=ح<دح;;ث:ر=:در :ب;;<:عذ;;و=ن::49=ی:=غ کف;;ر کت;;<ب:=حه;;<ن:و:

کت<ب:ب<:عذو=ن::189و:ب<ب:«:ب<ب:حسن:=لشل » کذ<ر:هن:«:ب<ب:سو>:=لشل »=ین: : ق;ر=ر:د=ده:در
ک;;ه:در:ور;;<ن:دس;;خور=ت:و: کث;;ر:=ح<دح;;ث:دو:ب;;<ب:ح;;<د:ش;;ده:=ی;;ن:=س;;ت: =س;;ت.:پی;;<م:=ص;;لی:=

:=غ:=طالق:جرک;و:جرس;ت؛:ب;ه::ه<ی:دحذی:هرذ:ووضوعی:وهن:=رغش عذ;و=ن:جهوج;ه،:در:جشس;خرن::تر
ک;;رده:و::=ط;;الق:ر=:ب;;ه::،:=و;;<م:ب;;<قر49ح;;دحث:ب;;<ب: ح;;<بی:=حه;;<ن:وعرف;;ی: ز عذ;;و=ن:ش;;<طص:=ر

:=ست:::فرووده
 
َ
ن َ أ ْحَسُنُهْن ُخُلقًا.ؤِّ

َ
یَماجًا أ حَن ؤِّ جِّ  37كَهَل الُْمْؤطِّ

که:=ج;د=غه گوجه:=ح<دحث:وصود:د=رد،:=ین:=ست: :=ین: که:در گرری:ش;دت::جکتۀ:بسر<ر:وههی:
ه<یی:ض;ون:=عخق;<د،::و:ضعف:=حه<ن:ب<:ش<طص:=ط;الق،:وفه;وم:و:تعرح;ف:دحذ;د=ری:ر=:=غ:صذج;ه

.:ب;ر:هه;رن:=س;<س،:در:دوو;رن:س;<غد:عج<د=ت:و:وذ<سک،:به:سوی:وس;<خل:=طالق;ی:وخح;ول:وی
: :=وور:دحذی،:ب<:جش;<ن:د=دن:ت;أثرر:آن:در حدحث:=ین:ب<ب،:=ههرت:بیشخر:=طالق:جسجت:به:س<یر

فرو;وده::تر=زوی:سذزش:حق;<ی :هس;خی:بی;<ن:ش;ده:=س;ت.:وط;<ب :=ی;ن:جق;ل،:پی;<وجر:ط;د=
:=ست::

ْن ُحْسنِّ اْل  ْفَضُل طِّ
َ
حاَطةِّ أ ٍئ یْوَم اْلقِّ حَزانِّ اْطرِّ ی طِّ ُِ فِّ ُلق.َطا یوَض  38خُ

که<الت:وعذوی:=غ:طری :=ط;الق:و:ب;دون:تکر;ه:ب;ر:وذ<س;ک،:تذه;<::دست ح<بی:به:درص<ت:و:
که:وعخق;د:ب<ش;رن:ط;وش :عج;<دت:و::=طالقی:وی:در:صورتی:ق<بل:توصره:=ست: کوت;<هی:در تو=ج;د:

:بی;;<ن:=ی;;ن::آس;;رب کذ;;د.:پیش;;و=ح<ن:وکت;;ب:=طالق;;ی:=س;;الم:=غ گذ;;<ه:ر=:جر;;ز:صج;;ر=ن: : ه<ی:ج<ش;;ی:=غ
:=ب;;<یی:جد کرده:=ش;;خهوطل;;ب:جر;;ز ک<س;;خی:=جد:و:ب;;<:ص;;ر=حت:=ع;;الم: ه<ی:عج;;<دت:و::=ج;;د:=ط;;الق،:

                                                     :
 .856،:ص3.:هه<ن،:ج37
 .:هه<ن.38
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گذ<ه;;<ن:و;;رتجط:ب;;<:س;;<یر:دس;;خور=ت:دحذ;;ی:ر=:صج;;ر=ن:وی:آس;;رب کذ;;د.:رو=ح;;<ت:س;;وم،:جه;;ن:و::ه<ی:
:=و;<م:ص;<دق کر;د:د=رد.:در:ح;دحث:س;وم:=غ :ضه<ردهن:=ین:ب<ب:به:صر=حت:ب;ر:=ی;ن:جکت;ه:تأ

:ضذرن:جقل:شده:=ست:
حهِّ  كن َ فِّ ٌِ َطْن  ْرَب

َ
هِّ ُذُجوبـا َلْن أ لی َقَدطِّ جِّه ؤِّ َْ ْن َق كاَن طِّ ْن  یَماُجُه، َو ؤِّ ـک. َقـاَل: َو  كَهَل ؤِّ حْجُقْصـُه ذلِّ

. ُلقِّ حاُء، َو ُحْسُن اْلخُ ، َو اْلحَ َطاَجةِّ
َ
َداُء اْْل

َ
ْدُق، َو أ  39ُهَو: الص ِّ

کس;;ی:=ی;;ن:وییگی:ورح;;وم:عالو;;ۀ:وزلس;;ی:در:توض;;را:=ی;;ن:ح;;دحث:وی ه;;<ی::گوح;;د:وقخ;;ی:
گذ<ه;;<ن:ر=:ورتک;;ب:جهی:=طالق;;ی:ر=:د=ر= ک;;ه:ب;;ه::جس;;ت،:در:عه;;ل،:بس;;ر<ری:=غ: :ف;;رض: ش;;ود:و:ب;;ر

:و: :ج<فرو;<جی:طد=وج;د:طو=ه;د:ش;د:و:=و:ر=:و=د=ر :=و:ب;ر :=ص;ر=ر گذ<هی:دض<ر:شود،:=ین:روحره:و<جع:=غ
:40ووف :به:توبه:طو=هد:س<طت.

:=ح<دحث:ب<ب: بی<ن:شده:=ست.:بر:=س;<س:=ی;ن:=ح<دح;ث،::189جقطۀ:وق<بل:=ین:وطلب،:در
گر:عج< دت:و:رفخ<ره<ی:دحذی:ب<:=طالق:ههر=ه:جج<شد،:تج<ه:شده:و:ف<قد:=رغش:و:=ثر:طو=هد:بود.:=

ک;ه:بی :=ح<دحث:=ین:ب;<ب:وط;رح:ش;ده،:=ی;ن:=س;ت: :برطی:=غ که:در :بزرگی: =طالق;ی:ج;ه:تذه;<::ططر
گون:و:ط;;;<رج:ش;;;دن:=غ:ض;;;<رضوب:=حه;;;<ن:وی:غورذه گوج;;;< گذ<ه;;;<ن: ش;;;ود،:بلک;;;ه:ر=ه:توب;;;ه:و::س;;;<غ:

:کذد.:ز:وسدود:ویب<غگشت:به:سوی:طد=:ر=:جر
: کر;;د:آن:ب;;ر:ص<حگ;;<ه:فض;;<یل:=طالق;;ی:در کت;;<ب:در:غورذ;;ۀ:=ط;;الق:و:تأ تش;;وی :=ح<دح;;ث:=ی;;ن:

:=ب;و=ب:دحگ;ر:جر;ز:هه;و=ره:ر=بط;ه :ج;د=رد:و:در =ی:وس;خقرن::دحذد=ری،:به:دو:ب<ب:ح<د:شده:=جحص;<ر
ه<ی:=طالق;ی:ترس;رن:ش;ده:=س;ت.:توص;رف:بیش;خر:هذز<ره;<ی:=طالق;ی:ب;<::ور<ن:=حه<ن:و:=رغش

:آن،:ع<و;ل:ق;رب:ب;ه:تع<بیری: ضون:جش<جه:ح<:س;رآود:=حه;<ن،:ش;رط:ورود:ب;ه:و=دی:دی;ن:و:بق;<ی:در
ه;;<ی::طد=وج;;د،:ووص;;ب:ورود:ب;;ه:بهش;;ت:و:و<جذ;;د:آن،:ههگ;;ی:=غ:پیوس;;خگی:و:پش;;خرج<جی:=رغش

عذ;;و=ن:جهوج;;ه،:در:ح;;دحث:دوم:و::کذ;;د؛:ب;;ه::ه;;<ی:=طالق;;ی:حک<ح;;ت:وی:دحذ;;ی:جس;;جت:ب;;ه:=رغش
:ب;ودن:وذ<س;ک:-د=ری:=طخص;<ص:د=رد::=و<ج;تگ;ویی:و::که:ب;ه:ر=س;ت_::51دو=غدهن:ب<ب: وعر;<ر

ک;رده:و:در:ع;وض،:پ<یجذ;دی:ب;ه: وههی:ض;ون:جه;<غ،:روغه،:رک;وع:و:س;زود:ر=:ب;ر=ی:دحذ;د=ری:جف;ی:
:عذو=ن:جش<جۀ:=رغش:و=قعی:=جس<ن:=عالم:شده:=ست.:=طالق:به:

کر;;د:و: :پش;;خرج<جی:=غ:=ط;;الق:تذه;;<:ب;;<:تأ ک;;ه:دی;;ن:جق;;ش:ط;;ود:ر=:در =لجخ;;ه:ب<ح;;د:توص;;ه:د=ش;;ت:
ک;ه::ه;<ی:=طالق;ی:=حف;<:جهی:وسخقرن:جس;جت:ب;ه:=رغشتشوی : کذ;د؛:بلک;ه:هذ;ر:دی;ن،:=ی;ن:=س;ت:

                                                     :
 .857.:هه<ن،:ص39
:آل:=لرسول.:40  .168،:ص8،:جورآک:=لعقول:فی:شرح: طج<ر
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ک;;رده،:ب;;ه:ص;;ورت:غر;;ر:وس;;خقرن،: کر;;د: :آجس;;ه:ب;;ه:ص;;ورت:وس;;خقرن:ب;;ر:=ههر;;ت:=ط;;الق:تأ ب;;یش:=غ
:وو=ج;ع::ه<:ر=:فر=هن:س<طخه:=ست؛:به::ه<:و:شر=حط:=طالقی:شدن:=جس<ن:غورذه عذو=ن:ود<ل،:حکی:=غ

ه<ی:آجه;;<:ب;;ه:زج;;دگی:و;;<دی:دجر;;<::ه<:و:دلجس;;خگی:ق،:و=بس;;خگیبذ;;دی:=ف;;ر=د:ب;;ه:=ط;;ال:ص;;دی:پ;;<ی
:آووغه :=ین:رو،:در ه;<ی:دحذ;ی:=هخه;<م:فر=و=ج;ی:جس;جت:ب;ه:تص;حرا:جگ;<ه:آدو;ی:ب;ه:دجر;<::=ست.:=غ

گر:=ین:جگ<ه:=صالح:شود،:غلجه:بر:بسر<ری:=غ:رظ=یل:=طالق;ی:آس;<ن:طو=ه;د: که:= وصود:د=رد؛:ضر=:
کت;<ب :=ب;و=ب: کف;ر:ب;ه:=ی;ن:وه;ن:=طخص;<ص:ح<فخ;ه::شد.:بر:ههرن:=س;<س،:ضذ;د:ب;<ب:=غ =حه;<ن:و:

:آن:=طخص;<ص:د=رد:و::61=ست.:ب<ب: کت<ب:به:ووضوع:وعوت:دجر;<:و:غه;د:در ح;دحث::85=ین:
:تقوح;;ت: :آجه;;<:ب;;ه:جق;;ش:غه;;د:در ک;;ه:در:بشش;;ی:=غ :=ی;;ن:غورذ;;ه:در:ط;;ود:ص;;<ی:د=ده: تأثررگ;;ع=ر:ر=:در

:ب;ه::64ت;<::68=طالق:=ش<ره:شده:=س;ت.:=ب;و=ب: ه:ب;ه:ووض;وع<تی:عذ;و=ن:وکه;ل:=ی;ن:وزهوع;:جر;ز
کف<ف:و:قذ<عت:پرد=طخه:=ست. :ضون:

:=غ:طری :وض;ع:ق;و=جرن:و:وق;رر=ت::=لگوس<زی:و:=ر=خۀ:جهوجه ه<ی:ووف :=طالقی،:تعدیل:غر=یز
گ;<هی،:وعرف;ی:طد=وج;د:ب;ه: عذ;و=ن::شرعی،:=صالح:جگ<ه:=جس<ن:به:طود:و:هسخی،:تروحد:عل;ن:و:آ

:=ی;;;;ن:دس;;;;ت:ر=:ج;;;;<ظر:و:ور=قج;;;;ی:ههرش;;;;گی:و:جهوج;;;;ه عذ;;;;و=ن::ت;;;;و=ن:ب;;;;ه::جر;;;;ز:وی:ه<ی:دحگ;;;;ری:=غ
ک;;ه:ه;;ر:ح;;ک:ب;;ه:ص;;ورت::پش;;خرج<جی :و;;ؤثر:دی;;ن:ب;;ر=ی:=ط;;الق:برش;;هرد: ه<ی:غر;;ر:وس;;خقرن:و:بس;;ر<ر

گ<جه:ق<بل:بحث:و:بررسی:=ست. :صد=

 برداشتی جادرست از اخالق اسالمی
: :جظ;;ر :قج;;<ل:=ط;;الق:در :ب;;ر=ی:دی;;ن:در بس;;ر<ری:=غ:پی;;رو=ن:=دح;;<ن:=له;;ی:جق;;ش:دحگ;;ری:ر=:جر;;ز

ه<:و::ه;<:و:ب;دی:جد:ب<:توصه:به:وحدودحت:شذ<طت:عق;ل:جس;جت:ب;ه:طوبی=جد.:آجه<:وعخقد:گرفخه
ک<و;ل: گ<هی: گ<هی:=جس<ن:جسجت:به:بسر<ری:=غ:حق<ی :هسخی،:و:=غ:سوی:دحگر،:ب<:توصه:به:آ ج<آ

گس;;;خردۀ:دی;;;ن:جس;;;جت:ب;;;ه:هه;;;ۀ:وص;;;<لا:و:وف<س;;;د، ::تو=ج;;;د:=له;;;<م:دی;;;ن:وی::و: بشش:برط;;;ی:=غ
که:ب;ر=ی:=رغشحکی:::عذو=ن:ود<ل،:به::41ه<ی:=طالقی:ب<شد.:=رغش ::=غ:وص<دحقی: :=طالق;ی  حذ;ی  آفر

کوت;<هی:دح;د:جخو=ج;د:غش;خی:رفخ;<ری:ض;ون::دین:ظکر:وی : :=ث;ر ;رد:ب;ر که:ض;ه:بس;<:ط  شود،:=ین:=ست:
کذ;;;د:و:آن:ر=:ب;;;<:د=د:و:س;;;خد:ح;;;ک :=ی;;;ن::رب;;;<طو=ری:ر=:درک: :=فق;;;ی:برت;;;ر س;;;<ن:بجرذ;;;د؛:ول;;;ی:وح;;;ی:=غ

:=ی;;ن:غورذ;ه:وط;;ر:42کذ;;د.:جگری:ر=:رد:وی:حکس;<ن ک;ه:در ک;;ه::ح:ویود;<ل:دحگ;;ری: ش;ود،:=ی;;ن:=س;ت:
ک;ه:دو:ف;رد:ع<ق;ل:و:ب;<لغ،: ش<حد:عقل:تف<وتی:ور<ن:ر=بطۀ:صذسی:وشروع:و:غرر:وشروع:در:ص;<یی:

                                                     :
 .31،:شه<ره:«ه<(:پرورش:فض<خل:و:تعدیل:غر=خز:پشخو=جه:=صر=یی:=رغش3ر=بطه:دین:و:=طالق:)».:به:عذو=ن:جهوجه،:ر.ک::41
 .:هه<ن.42
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ب<:رض<حت:به:آن:تن:دهذد،:=حس<س:جکذد،:ولی:شرع:حکی:ر=:جرکو:و:بسر<ر:وس;خحب:و:دحگ;ری:
گذ;<هی:ب;زر :وی ک;ه:بس;;ر<ری:تص;ور:وی:ر=:ح;ر=م:و: کذذ;د:=ط;;الق::د=ج;;د.:ب;ر:هه;رن:=س;;<س:=س;ت:

که:=رغش ح<فت:وی:دحذی:ح<:=سالوی:به:وعذ<ی:=طالقی:=ست: کذ;د::ه<ی:طود:ر=:=غ:وذجع:وحی:در
:رتجه :=غ:=طالق:فطری:و:عقالجی:قر=ر:د=رد.:و:در تر :=ی:ب<ال

:ب<رۀ:تقدم:=طالق:بر:دین:بی;<ن:ش;د:و:دق;ت:در:ح;دود:و:ورغه;<ی:ور;<ن: =و<:توصه:به:آجسه:در
::=طالق:و:فقه،:ج<درسخی:=ین:دحدگ<ه:ر=:آشک<ر:وی ک;ه:بس;ر<ری:=غ حن: گر:ضه:تردح;دی:ج;د=ر س<غد.:=

دسخرس:عقل:جرست:و:وح;ی،:ب<ح;ده<:و:جج<ح;ده<ی:فر=و=ج;ی:ر=:ب;ر=ی:س;ع<دت:=جس;<ن::در::حق<یْ :
:=ر=خ;;ه: ک;;ه:ب;;ر=ی:=طالق;;ی:ب;;ودن:ح;;ک:رفخ;;<ر ح;;ف:و:وعر;;<ری: ک;;رده:=س;;ت،:ول;;ی:ب;;ر:=س;;<س:تعر بی;;<ن:

:=ی;;ن:ب<ح;;ده<:و:جج<ح;;ده<:ر=:جهی ی;;ر=:آن:ض;;ه:حک;;ن::ت;;و=جرن:=حک;;<وی:=طالق;;ی:ک;;ردحن،:ط;;ود  بذ;;<ورن؛:ز
ک;ه:آح;<:ط;وبی:و:ب;دی:آن::=طالقی:ر=:=غ:حکن:فقهی:وخه<یز:وی کذد،:پ<سر:به:=ین:پرس;ش:=س;ت:
:ر=:ط;;ود:=جس;;<ن:تش;;شرص:وی ک;;ه:فرو;;<ن:طد=وج;;د:وخع;;<ل:=س;;ت،::رفخ;;<ر ده;;د:ح;;<:ب;;ه:=عخج;;<ر:آن:

:=جس;<ن:و:ووض;وع:فق;ه،:ضروری:و:طوب:شهرده:وی :شود؟:به:تعجرر:دحگر،:ووضوع:=طالق،:رفخ;<ر
:فرو;;<ن:ط;د=:ر=:ض;;روری: رفخ;<ر:وکل;ف:=س;;ت.:=لجخ;ه:ط;ود:عق;;ل،:ب;ه:ص;;ورت:وس;خقل،:=ط<ع;ت:=غ

:ح<فخه:وی :=ین:رو،:وصوب:تجعرت:=غ گر:=حک;<م:و::د=جد.:=غ ه<ی:فقه،:حکهی:=طالقی:=ست؛:ولی:=
که:در:دسخرس:عقل:جرست:و:ب<:دالیل:شرعی:=ثج<ت:وی یروزهوع;ۀ:=ط;الق::وقرر=تی: شود:جر;ز:ز

:=وک<ن:تفکرک:ور<ن:فقه:و:=طالق:وذخفی:طو=هد:شد.به:حس<ب:آحد،:در:عهل،:
که:به::در:ود<ل که:عق:ه<یی: گر:فرض:بر:=ین:ب<شد: تو=ن:تششرص::ْل:عذو=ن:جهوجه:بی<ن:شد،:=

غشخی:رب;<طو=ری:ح;<:=رتج;<ط:ج<وش;روع:صذس;ی:ر=:ج;د=رد،:پ;س:تش;رحع:آن:=غ:س;وی:دی;ن:ب;ه:وعذ;<ی:
ک;ه: ب;ه:=رتق;<ی:=ط;الق:ف;ردی:و:بی<ن:حکهی:=طالقی:جرست،:بلکه:وضع:وقرر=تی:ش;رعی:=س;ت:

که;;ک:وی ک;;ه:عق;;ل:جر;;ز:وی:=صخه;;<عی: حن: :ف;;رض:ر=:ب;;ر:=ی;;ن:بگ;;ع=ر گ;;ر تو=ج;;د:ب;;ه:جح;;وی::کذ;;د.:=و;;<:=
:ب;<رۀ:آجه;<،:ح;<دآوری:و:تش;وی :هه;<ن:=حک;<م: کرد:دین:در ح<بد،:بی<ن:و:تأ غشخی:=ین:رفخ<ره<:ر=:در

که:تقوح;ت:_::=ک<رکرد:=صلی:دین:ر::شود،:=طالق:=جس<جی:=ست.:در:هر:دو:صورت،:آجسه:و=قع:وی
:بششد.:تحق :وی_::و:پشخرج<جی:=غ:=طالق:=ست

ک;ه:=ص;ول:و:=رغش ه;<ی::بذ<:بر:=ین،:تعجرر:=طالق:=حه<جی:ح<:=سالوی:هرگز:به:وعذ;<ی:=طالق;ی:
کسب:وی ک;ه::طود:ر=:=غ:دین: گعش;ت،:وش;شص:ش;د: ک;ه: ک;ه:ب;<:توض;رح<تی: کذد،:جرست؛:ضر=:

ک;;ه:وی کذ;;د،:ول;;ی::تو=ج;;د:ق;;و=جرن:و:وقرر=ت;;ی:فقه;;ی:ر=:ب;;ر=ی:دی;;ن:ب;;<:آن: پش;;خرج<جی:=غ:=ط;;الق:وض;;ع:
:=ط;الق:=س;ت:و:ب;ه:هه;رن:دلر;ل:جهی س;<زی:=طالق;ی::تو=ج;د:و=رد:حرط;ۀ:=رغش:ص<حگ<ه:آن:پس:=غ

ک;ه:ب;<:=س;خف<ده:=غ:پش;خرج<جی ه<ی::شود.:پس:=طالق:دحذی:ر=:ب<ح;د:هه;<ن:=ط;الق:=جس;<جی:ب;د=جرن:
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:وخعدد:دین:تقوحت:و:شکوف<:شده:=ست.

 جتیجه
گر:ضه:بررسی:ر=بطۀ:دین:و: =طالق:ووضوعی:فر=دحذی:=ست:و:بر=ی:تششرص:تقدم:عقل:و:=

:جظ;ر:وخ;ون:و:دال گ;<هی:=غ:دح;دگ<ه::ل:درونی;=طالق:الغم:جرست:وذخظر:=ظه;<ر دحذ;ی:به;<جرن،:=و;<:آ
:=ی;ن:آی;ین:آس;ه<جی،:ووص;ب:=طهرذ;<ن: :=ی;ن:غورذ;ه،:ع;الوه:ب;ر:ش;ذ<طت:بهخ;ر پیشو=ح<ن:=س;الم:در
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