
 

 

  

 
 
 
 

 رویکرد فلسفی شهيد مطهری به پرسش

 از رابطۀ عقل و دین

  مهدی بهنيافر
 ول(ئ)نويسنده مس

 حميده مختاری

 چکيده
 نسبت عقل و دي   رويکرد فلسفي  هيد مطهری به پرسم از رابطۀ عقل و دي 

مسائل  وزه مترفت ديني و فلسفي است که از ديرباز ذه  انديشمندان تري   از اساسي
 های متفاوتي را هم دام  زده است. در اي   را به خود مش ول دا ته، ديدگاه

مقامه نگارندگان درصددند ضم  تدليل رويکرد  هيدمطهری به مسئلۀ اصول بنيادي  
 منظومۀ مترفتي دي  و  ها در جايگاه اصول موضوعۀ دي  اسالم، امکان نشاندن آن

موضوعي از دي  را بررسي کنند. سپس اي  فرضيه بررسي خواهد  د  مذا خوانشي اصل
دي  به مثابه مدخلي عقلي بر ديگر اجزاء منظومۀ دي ،  که نگاه مر وم مطهری به اصول

نوبۀ خود واجد ارزک فلسفي  کندکه به دي  ترسيم مي ای برای اصول جايگاه عقلي ويژه
ستاورد اي  امر هم تتيي  تکليف صري  پرسم از رابطۀ عقل و دي  از ديدگاه است. د
 ايم  عنوان پرسم غايي اي  پژوهم است. مذا ضم  اي  بررسي نشان داده وی به

ديني آن، در  که وجه فلسفي اي  پرسم در افق فلسفۀ دي ، افزون بر وجوه درون
تفاقا  اي  وجه فلسفي هم گاهي انديشۀ  هيدمطهری، بروزی مستقل و فلسفي دارد و ا

 استخراج  بر مقدمات فو ، تنها پاسخ قابل    ود. در انتها هم با اتکا م فول واقع مي
عنوان پاسخي صري  در برابر پرسم از رابطۀ عقل و دي   و سازگار با ديدگاه ايشان به

 طرح و تبيي  خواهد  د؛ پاسخي که هم واجد ارزک  ناختي در مسئلۀ عقل و دي 

                                                      
 . .يار دانشگاه عالمه طباطبائييار دانشگاه عالمه طباطبائيستادستاداا ، ،mahdibehnia@yahoo.com 

 . .فه دانشگاه عالمه طباطبائي، فه دانشگاه عالمه طباطبائي، سسدانشجوی دکتری فلدانشجوی دکتری فلmokhtari114@gmail.com 

 [[49314931//4444//8833؛ تاریخ تایيد: ؛ تاریخ تایيد: 49349399//8383//3131  ]تاریخ دریافت:]تاریخ دریافت:

 
Vol. 11, No. 4, Winter 2016 

 
 

  33-31صص  ،4931 زمستان ،چهارمشماره ،دهمیازسال 



 حميده مختاری ،مهدی بهنيافر 3838
(Mehdi Behniafar/ Hamideh Mokhtari)  

 

است و هم تقريری خاص از رابطۀ عقل و ايمان را در منظومۀ اعتقادی دينداران رقم 
 زند. مي

 . دي ، اصول موضوعه، دستگاه اصل موضوعي، عقل، ايمان اصول: وا   ژگان کليدی

 

 مقدمه

کـه  کـه    های مترفت ديني است؛ اعتقادات بنيـاديني های مترفت ديني است؛ اعتقادات بنيـاديني   اهاهگگ      ها از بزنها از بزن  مواجهه با آنمواجهه با آن  ۀۀاصول بنيادي  دي  و ندواصول بنيادي  دي  و ندو
عنـوان روح ايـ  فـروع،    عنـوان روح ايـ  فـروع،      ها در فروع تتبّـدی، بـه  ها در فروع تتبّـدی، بـه    و سرايت آنو سرايت آن   ود ود  منجر ميمنجر ميها به ورود به دي  ها به ورود به دي    پذيرک آنپذيرک آن

ويژه در ويژه در       اصول چه نسبتي با عقل بشری، به  اصول چه نسبتي با عقل بشری، بهدهد.  ال پرسم اي  است که ايدهد.  ال پرسم اي  است که اي  مامنانه را جهت ميمامنانه را جهت مي  زيستزيست
دينـي اسـت يـا    دينـي اسـت يـا      ، درون، درونهـا هـا   فرد با اي  پرسـم فرد با اي  پرسـم   ۀۀهنگام پذيرک دي  دارند  جايگاه مترفتي نخستي  مواجههنگام پذيرک دي  دارند  جايگاه مترفتي نخستي  مواجه

انـد  انـد    اصـومي موضـوعه  اصـومي موضـوعه  کـه  کـه    آنآناند يـا  اند يـا    ديني پذيرفته  دهديني پذيرفته  ده  ديني  آيا اي  اصول مبتني بر تتبديات درونديني  آيا اي  اصول مبتني بر تتبديات درون  بيرونبيرون
(Axioms)   بر بنياد اعمال و اعتقادات پس از خود هستند، خود ان در جايگـاه ديگـری   بر بنياد اعمال و اعتقادات پس از خود هستند، خود ان در جايگـاه ديگـری   که که   آنآنکه عالوه که عالوه

اند يـا مدـل تأمـل عقلـي و     اند يـا مدـل تأمـل عقلـي و        رعي رعي    متتلّق تتبّدمتتلّق تتبّدخارج از دي  بايد طرح و اثبات  وند  مذا خود اي  اصول، خارج از دي  بايد طرح و اثبات  وند  مذا خود اي  اصول، 
توان در عي  اهتمام به دستورات دي ، ايـ  اهتمـام را مـاخّر از تصـديق عقلـي اصـول       توان در عي  اهتمام به دستورات دي ، ايـ  اهتمـام را مـاخّر از تصـديق عقلـي اصـول          خصي  آيا مي خصي  آيا مي

 نخستي  آن دانست نخستي  آن دانست 
ها ها   اصول اعتقادی و بنيادي  اسالم و موقتيت آناصول اعتقادی و بنيادي  اسالم و موقتيت آن  ۀۀبه مسئلبه مسئل  11در اي  مقامه ضم  تدليل رويکرد مطهریدر اي  مقامه ضم  تدليل رويکرد مطهری

تواند تقريری خـاص از  تواند تقريری خـاص از    کنيم که آيا رويکرد وی ميکنيم که آيا رويکرد وی مي  اران، اي  موضوع را بررسي مياران، اي  موضوع را بررسي ميدد  در  يات عقيدتي دي در  يات عقيدتي دي 
ديـ  را برانگيـزد  جايگـاه صـدي  اصـول ديـ  در       ديـ  را برانگيـزد  جايگـاه صـدي  اصـول ديـ  در         ۀۀعنوان پرسشي خطير در فلسفعنوان پرسشي خطير در فلسف  عقل و دي  بهعقل و دي  به  ۀۀرابطرابط

های بنـد قبـل، نقـم مهمـي در تتيـي  تکليـف       های بنـد قبـل، نقـم مهمـي در تتيـي  تکليـف         رسيدن به اي  موضع چيست  پاسخ مطهری به پرسمرسيدن به اي  موضع چيست  پاسخ مطهری به پرسم
عقل و دي  دارد و واقتيت اي  است که اي  از موازم دستيابي به  کمـت برهـاني و   عقل و دي  دارد و واقتيت اي  است که اي  از موازم دستيابي به  کمـت برهـاني و     ۀۀپرسم کليدی رابطپرسم کليدی رابط

موضتي فلسفي در کالم، در برابر  کمت جدمي، است که مطهری ميرا  خواجه نصـير و تابتـان او را در   موضتي فلسفي در کالم، در برابر  کمت جدمي، است که مطهری ميرا  خواجه نصـير و تابتـان او را در   
 ..((4646  ::17381738،،)مطهری)مطهری  يابديابد  تر ميتر مي  ستايد و آن را به نص دي  نزديكستايد و آن را به نص دي  نزديك  اي   وزه مياي   وزه مي

ری، پاسـخي فلسـفي و   ری، پاسـخي فلسـفي و   مطهـ مطهـ   ۀۀعقل و ديـ  در انديشـ  عقل و ديـ  در انديشـ    ۀۀت که پرسم از رابطت که پرسم از رابطسساا  ما اي ما اي   ۀۀاجماالً فرضياجماالً فرضي
موقتيت و چينم مختار وی از اصـول بنيـادي  اسـالم، بايـد     موقتيت و چينم مختار وی از اصـول بنيـادي  اسـالم، بايـد       ۀۀديني هم دارد. در اي  راستا ضم  ارائديني هم دارد. در اي  راستا ضم  ارائپيشاپيشا

عنوان يـك مـدل ممکـ  در خـوانم ديـ       عنوان يـك مـدل ممکـ  در خـوانم ديـ         توان در بط  آن، مدمي عقلي را بهتوان در بط  آن، مدمي عقلي را به  نشان دهيم که چگونه مينشان دهيم که چگونه مي
پردازيم. در ايـ   پردازيم. در ايـ     عقل و دي  ميعقل و دي  مي  ۀۀخراج مواضتي در جهت تتيي  تکليف صري  رابطخراج مواضتي در جهت تتيي  تکليف صري  رابطپروراند  سپس به استپروراند  سپس به است

ديني اي  موضوع در ديني اي  موضوع در   صورت، تقريری فلسفي از اي  رابطه نزد ايشان خواهيم دا ت که غير از تقارير درونصورت، تقريری فلسفي از اي  رابطه نزد ايشان خواهيم دا ت که غير از تقارير درون
انـد  انـد  توتو  تر از همه، مـي تر از همه، مـي   ايشان و ديگران است و نزد بسياری از متأمهان هم م فول مانده است و مهمايشان و ديگران است و نزد بسياری از متأمهان هم م فول مانده است و مهم  ۀۀانديشانديش

به دوک بکشد. خواهيم ديـد  به دوک بکشد. خواهيم ديـد    عقل و ايمان راعقل و ايمان را  ۀۀبار تنظيم رابطبار تنظيم رابط  نيزنيزمترفتي و زيستي مامنان مترفتي و زيستي مامنان   ۀۀداخل منظومداخل منظوم
عنوان اصومي بدواً عقلي عنوان اصومي بدواً عقلي   بهبه  اصول دي اصول دي ي با ي با اصل موضوعاصل موضوعپذيری رفتار عقليِ پذيری رفتار عقليِ   که اي  همه، برخاسته از امکانکه اي  همه، برخاسته از امکان

 است.است.



 3434 از رابطۀ عقل و دین ری به پرسشرویکرد فلسفی شهيد مطه 
(Motahari’s Philosophical approach to the question of the relation . . .) 

 

 اصولی عقلی ۀمثاب به اصول دین

 هاست: هاست:   اي اي   اصول دي اصول دي ری در باب عقل و ری در باب عقل و تري  خطوط مورد اهتمام مطهتري  خطوط مورد اهتمام مطه  مهممهم
اساساً هـم خودبنيـاد   اساساً هـم خودبنيـاد     . عقل. عقل((181181  ::17381738  ،،)مطهری)مطهری« « پيامبری باطني و درونيپيامبری باطني و دروني»»  . عقل انسان به مثابه. عقل انسان به مثابه11
منبـع  ـناختي مسـتقل    منبـع  ـناختي مسـتقل    هـم  ، ، ((6161  ::17881788  ،،)همـو )همـو   «« کم ]خود[ عقل ثابت است کم ]خود[ عقل ثابت است  به به »»يتني  جيتم يتني  جيتم   استاست
 .(6161  ::17881788؛44 :1758 ،همو))   ود ود  گرچه مايد به  رع هم واقع ميگرچه مايد به  رع هم واقع مي (734: 1737 ،)همواست؛ است؛ 
 و و   هسـتند هسـتند     ، اموری مـدمّل ، اموری مـدمّل خود و ابتدائاًخود و ابتدائاً  خودیخودی  بهبه وند که  وند که   ناميده ميناميده مي« « اصولاصول»»از آن روی از آن روی   اصول دي اصول دي . . 11
 11..( هستند( هستند888888  آ:آ:17311731  ،،)همو)همو« « برای عقل انسان قابل تدقيقبرای عقل انسان قابل تدقيق»»

 (148 :1788 ؛888:)ب(1731 ؛64 :1738 ،همو« )« )وجه جايز نيستوجه جايز نيست  هيچهيچ  تقليد در اصول دي  بهتقليد در اصول دي  به. ». »11
 هـا مُسـلم   هـا مُسـلم     (. ممک  اسـت خيلـي  (. ممک  اسـت خيلـي  487487  ::17871787)همو. )همو. « « ايمان اخص از اسالم استايمان اخص از اسالم است»». در نگاه مطهری . در نگاه مطهری 77
ـ    77نيست.نيست.« « اسالم واقتياسالم واقتي»»اما اي  اما اي    ؛؛، موروثي يا امثال آن با ند، موروثي يا امثال آن با ند««ایای  اسالم منطقهاسالم منطقه»»به به  ـ  ورود بـه مرتب ايمان، ايمان، ۀۀورود بـه مرتب
. . 17581758. . 186186  ب.ب.  11786786منوط به تسليمِ مبتني بر تدقيق نسبت به اي  اصـول اسـت. )همـو.    منوط به تسليمِ مبتني بر تدقيق نسبت به اي  اصـول اسـت. )همـو.    « « بامضرورهبامضروره»»

 پـيم از ايـ  فتـل    پـيم از ايـ  فتـل      زيـرا زيـرا ای بـاالتر، مـأخوذ از عقـل اسـت؛     ای بـاالتر، مـأخوذ از عقـل اسـت؛       هـم در مر لـه  هـم در مر لـه  « « ضـرورت ضـرورت »»خود اي  خود اي    ..((147147
که  خص بخواهد به آن گردن که  خص بخواهد به آن گردن است است   ضروری )تصديق عقلي اصول دي (، هنوز تسليم و تتبدی بنا نشدهضروری )تصديق عقلي اصول دي (، هنوز تسليم و تتبدی بنا نشده

 بگذارد. بگذارد. 
مندصراً مندصراً »»ل دي  نزد مطهری، ل دي  نزد مطهری، هم مواجه هستيم. اصوهم مواجه هستيم. اصو« « اندصاراندصار»»فو ، با يك فو ، با يك « « ضرورتضرورت»». افزون بر . افزون بر 44

دميـل  دميـل  ( و ديگـر اقسـام تسـليم و تتبـد بال    ( و ديگـر اقسـام تسـليم و تتبـد بال    888888  ::17311731)همو. )همو.   ««از راه تدقيق و استدالل بايد تدصيل  وداز راه تدقيق و استدالل بايد تدصيل  ود
« « در اصول دي  اسالم، جز عقل هيچ چيز ديگرى  ق مداخله ندارددر اصول دي  اسالم، جز عقل هيچ چيز ديگرى  ق مداخله ندارد»»يتني يتني   ؛؛جای آن بنشينندجای آن بنشينند  توانند بهتوانند به  نمينمي
اصول دي  اسالم اصول دي  اسالم »»داند: داند:   اسالم نسبت به مسيديت مياسالم نسبت به مسيديت ميرا از مميزات را از مميزات « « اندصاراندصار»»او اي  او اي    ..((186186  ::17861786  ،،)همو)همو

ممنوعـه  ممنوعـه    ۀۀمنطقـ منطقـ   ،،عکس مسيديت که اصول دي  بـراى عقـل  عکس مسيديت که اصول دي  بـراى عقـل      بهبه  که اساساً منطقه اندصارى عقل است،که اساساً منطقه اندصارى عقل است،
 ..((486486  ::17811781)همو. )همو. « « استاست
ضرورت و اندصار فو ، بدفهمي ايجاد نکنند. مطهری در عي  اي  مواضـع، بـرای عقـل    ضرورت و اندصار فو ، بدفهمي ايجاد نکنند. مطهری در عي  اي  مواضـع، بـرای عقـل      ۀۀ. دو مقوم. دو مقوم66

در اصول دي  اسالم، جز عقل هيچ چيز ديگرى  ق مداخلـه  در اصول دي  اسالم، جز عقل هيچ چيز ديگرى  ق مداخلـه  »»قائل نيست. اگرچه قائل نيست. اگرچه آدمي تماميت  ناختي آدمي تماميت  ناختي 
عقل را يك  اخه از وجـود انسـان   عقل را يك  اخه از وجـود انسـان   »»های فلسفي، های فلسفي،   خال  برخي نگاهخال  برخي نگاه، اسالم بر، اسالم بر((186186  ::17861786  )همو.)همو.« « نداردندارد
تواند منشأ برخي تواند منشأ برخي   خلط اي  دو موضع با يکديگر ميخلط اي  دو موضع با يکديگر مي  ..((183183)همان. )همان.   ««داند، نه تمام وجود و هستى انسانداند، نه تمام وجود و هستى انسان  مىمى
 های عقل با د.های عقل با د.  ات در  دود و تواناييات در  دود و تواناييم امطم امط
اصول دي  را اصول دي  را »»گويد که گويد که   مستلزم نوعي آزادی است. در نگاه مطهری، اسالم ميمستلزم نوعي آزادی است. در نگاه مطهری، اسالم مي  نيزنيز. اي  درک عقلي . اي  درک عقلي 55
ای ای   مذا جنـ، مجـاز، مبـارزه   مذا جنـ، مجـاز، مبـارزه     ،،((747747  ::17861786)همو. )همو. « « پذيرمپذيرم  آزادانه آن را درک کرده با يد، نميآزادانه آن را درک کرده با يد، نمي  کهکه  آنآنبدون بدون 

منظور تأمي  آن آزادی تفکر، نه مبارزه بـرای تدميـل ايـ     منظور تأمي  آن آزادی تفکر، نه مبارزه بـرای تدميـل ايـ         ههاست با عقايد خرافي و مروجان اي  عقايد باست با عقايد خرافي و مروجان اي  عقايد ب
بيـان، قبـي  اسـت    بيـان، قبـي  اسـت    جا که در نگاه اصومي وی، عقاب بالجا که در نگاه اصومي وی، عقاب بال  آنآنطور از طور از   همي همي   ..)همان()همان(  اصول عقيدتي در اذهاناصول عقيدتي در اذهان

بـاره  بـاره    اگر کسى داراى صفت تسليم با د و به عللى  قيقت اسالم بر او مکتوم مانـده با ـد و او در ايـ    اگر کسى داراى صفت تسليم با د و به عللى  قيقت اسالم بر او مکتوم مانـده با ـد و او در ايـ    »»
 ..((147147  ::17581758)همو. )همو.   ««سازد، او اهل نجات از دوزد استسازد، او اهل نجات از دوزد است  ز خداوند او را متذّب نمىز خداوند او را متذّب نمىتقصير با د، هرگتقصير با د، هرگ  بىبى



 حميده مختاری ،مهدی بهنيافر 3333
(Mehdi Behniafar/ Hamideh Mokhtari)  

 

ديني به عقلي بودن اصول دي  هم نه يك استدسـان تـاريخي و بشـریِ برخاسـته از     ديني به عقلي بودن اصول دي  هم نه يك استدسـان تـاريخي و بشـریِ برخاسـته از         . تأکيد درون. تأکيد درون33
سپس همراه با تأسيس علـم  سپس همراه با تأسيس علـم    .(64 :1738همو. است )است )  قرآنقرآنا اعره و متتزمه، بلکه مستفاد از خود ا اعره و متتزمه، بلکه مستفاد از خود   ۀۀمواجهمواجه
 از درک عقلي اصول دي  است.از درک عقلي اصول دي  است.  . اما اي  تأکيد، جدا. اما اي  تأکيد، جدا)همان()همان(  44بسط يافته استبسط يافته است  اصول،اصول،
 يك از مراتب عقل است که صـال يت ورود بـه ايـ  منطقـه را دارد  يقينـاً      يك از مراتب عقل است که صـال يت ورود بـه ايـ  منطقـه را دارد  يقينـاً        . اما مراد مطهری کدام. اما مراد مطهری کدام88

 عقلـي و تدقيقـي بـا اصـول ديـ  را      عقلـي و تدقيقـي بـا اصـول ديـ  را        ۀۀنيست که غيرهمگاني است. او مواجهنيست که غيرهمگاني است. او مواجه  66مراد او خرد نظری فلسفيمراد او خرد نظری فلسفي
  داند و طبيتتًا اي  امـر همگـاني وقتـي ميسـر اسـت کـه عقـلِ       داند و طبيتتًا اي  امـر همگـاني وقتـي ميسـر اسـت کـه عقـلِ         ها ميها مي  آ اد انسانآ اد انسان  ۀۀو وظيفو وظيفامری همگاني امری همگاني 

چه به قـول دکـارت هـيچ    چه به قـول دکـارت هـيچ      آنآن  با د که همگان از آن برخوردارند؛با د که همگان از آن برخوردارند؛  55گر در اي   وزه هم عقل عاميگر در اي   وزه هم عقل عامي  اجههاجههمومو
دّعا، دّعا، در تأييـد ايـ  مـ   در تأييـد ايـ  مـ   (. (. 146146  ::17881788ها عادالنه تقسيم نشده است )دکـارت.  ها عادالنه تقسيم نشده است )دکـارت.    انسانانسانآن، ميان آن، ميان   ۀۀچيز به اندازچيز به انداز

داند و آن را مشـتمل بـر مجهـوالتي    داند و آن را مشـتمل بـر مجهـوالتي      عقلي با اصول دي  را تکليفي همگاني ميعقلي با اصول دي  را تکليفي همگاني مي  ۀۀاوالًمطهری اي  مواجهاوالًمطهری اي  مواجه
زند زند   مسلمانان نهيب ميمسلمانان نهيب مي  ۀۀبه تودبه تود  33ثانياً از قول قرآنثانياً از قول قرآن(. (. 486486  ::17811781)مطهری. )مطهری.   داندداند  عادی نميعادی نمي  ۀۀخارج از انديشخارج از انديش
وجـود خـويم مدقـق نسـاخته     وجـود خـويم مدقـق نسـاخته       مثابه يك کنم عقيدتي و ضروری درمثابه يك کنم عقيدتي و ضروری در  که اي   رط الزم را بهکه اي   رط الزم را به  که ماداميکه مادامي

که از اي  موضـوع در ارتبـاط بـا مسـتقالت عقليـه      که از اي  موضـوع در ارتبـاط بـا مسـتقالت عقليـه        ( ثامثاً هنگامي( ثامثاً هنگامي148148  ::17881788)همو. )همو.   با ند، مام  نيستندبا ند، مام  نيستند
 مثابـه امـور سر ـتي و همگـاني و     مثابـه امـور سر ـتي و همگـاني و       ( بـه ( بـه 734734  ::17371737فطريات عقلي )همو. فطريات عقلي )همو. ها را در عداد ها را در عداد   گويد آنگويد آن  سخ  ميسخ  مي

 )بـرای نمونـه   )بـرای نمونـه   داند داند   اي  اصول مياي  اصول مياز تصديق فطری از تصديق فطری   ( و اعم( و اعم4444  ::17581758نيز در عداد ادراکات بامبداهه )همو. نيز در عداد ادراکات بامبداهه )همو. 
دانـد؛  دانـد؛    رابتاً اي  را جای گرفته در ادني مراتب تتقـل مـي  رابتاً اي  را جای گرفته در ادني مراتب تتقـل مـي    ..((4848  ::17341734 همو.در باب اصل تو يد بنگريد به: در باب اصل تو يد بنگريد به: 

 « « آن خدا يکى است، پي مبرانـى دارى... عقلًـا بـر تـو واجـب اسـت      آن خدا يکى است، پي مبرانـى دارى... عقلًـا بـر تـو واجـب اسـت        الاقل بفهمى خدايى دارى والاقل بفهمى خدايى دارى و»»  کهکه  اي اي 
 ..((738738  ::17861786)همو. )همو. 
اجتهادى است نـه تقليـدى،   اجتهادى است نـه تقليـدى،   »»اي  تصديق عقلي اصول دي ، فرايندی  خصي و انفرادی است. اي  تصديق عقلي اصول دي ، فرايندی  خصي و انفرادی است. . مذا . مذا 44

عيني دارد به عيني دارد به ديني، وجوب ديني، وجوب   دروندرون  ۀۀدر يك مقايسدر يك مقايس)همان(. )همان(. « « خودک بايد آن را ل کندخودک بايد آن را ل کند  يتنى هرکسى با فکريتنى هرکسى با فکر
که در فروع دي ،  صول  ناخت يقينـي و عقلـي، جـزء    که در فروع دي ،  صول  ناخت يقينـي و عقلـي، جـزء       ود در  امي ود در  امي  کس ساقط نميکس ساقط نمي  اي  متنا که از هيچاي  متنا که از هيچ

اوج اهتمام عملي به اي  موضع اوج اهتمام عملي به اي  موضع   ..((7575  ::17311731)همو. )همو.   ها تتبّد پيشه کردها تتبّد پيشه کرد  توان در آنتوان در آن  ميميواجبات کفايي است و واجبات کفايي است و 
  ۀۀيي است که در بدث از  ـرايط عـدم اجـاز   يي است که در بدث از  ـرايط عـدم اجـاز   جاجا  ي و همگاني پندا ت  اي  وجوب، آني و همگاني پندا ت  اي  وجوب، آننزد مطهری و عمومنزد مطهری و عموم

توانـايي دختـر بـر    توانـايي دختـر بـر      ستايد که مالک ايـ  موضـوع را بـه   ستايد که مالک ايـ  موضـوع را بـه     علمايي را ميعلمايي را مي  ۀۀدختران در هنگام نکاح، سيردختران در هنگام نکاح، سير  وميّوميّ
  گرفتنـد گرفتنـد   اندصاری بلوغ فکری وی مياندصاری بلوغ فکری وی مي  ۀۀکردند و آن را نشانکردند و آن را نشان  استدالل بر اصول اساسي دي  خود موکول مياستدالل بر اصول اساسي دي  خود موکول مي

 ..((4545  ب.ب.17341734)همو. )همو. 

 ؛ بررسی مصداقیاصول دین

  انـد انـد   دي  نزد مطهری، اصومي هستند که گرچه گاهي متتلَّـق ا سـاس و گرايشـي فطـری    دي  نزد مطهری، اصومي هستند که گرچه گاهي متتلَّـق ا سـاس و گرايشـي فطـری      پس اصول پس اصول 
علمـي،  علمـي،  ها، اي  اصـول را در جايگـاه مسـائلي    ها، اي  اصـول را در جايگـاه مسـائلي      ت اجتهاد انفرادی در آنت اجتهاد انفرادی در آنضرورضرور(؛ (؛ 4141-  4848  ::17341734)مطهری. )مطهری. 

ـ   ها را  ل کند.  اال بايد از مدتوای اي  گزارهها را  ل کند.  اال بايد از مدتوای اي  گزاره  کس خودک بايد آنکس خودک بايد آننشانده که هرنشانده که هرفکری و عقلي فکری و عقلي    ۀۀهای اوميـ های اومي
اصـل  اصـل  تـوان يـك دسـتگاه    تـوان يـك دسـتگاه      مترفتي دي  در نگاه مطهری بپرسيم تا سپس دريابيم که چگونه مـي مترفتي دي  در نگاه مطهری بپرسيم تا سپس دريابيم که چگونه مـي   ۀۀمنظوممنظوم
 ها تأسيس کرد.ها تأسيس کرد.  آنآن  ۀۀييبر پابر پا  ي راي راموضوعموضوع
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ديني، افزون بر وجوه عقلي فـو ، اعتقـاد بـه ايـ  اصـول را از جملـه       ديني، افزون بر وجوه عقلي فـو ، اعتقـاد بـه ايـ  اصـول را از جملـه           عنوان متياری درونعنوان متياری درون    مطهری بهمطهری به
توان  مرد که ماننـد ضـرورت وجـود مالئـك     توان  مرد که ماننـد ضـرورت وجـود مالئـك       اصومي را مياصومي را مي  آن.آن.  موازمموازمنه نه   ؛؛داندداند  نبوت و  ريتت مينبوت و  ريتت مي  اهدا اهدا 

  مـوازم مـوازم چني  اصلي در عي  عقلي بـودن، از  چني  اصلي در عي  عقلي بـودن، از    امااما  ؛؛انداند  عنوان وسائط ميان نبي و خداوند، قابل پذيرک عقليعنوان وسائط ميان نبي و خداوند، قابل پذيرک عقلي  بهبه
ول ول برخـي اصـ  برخـي اصـ    ..((4343  ::17381738)همو. )همو. جزء اصول دي  نيست جزء اصول دي  نيست   آن؛ مذاآن؛ مذا  اهدا اهدا نه نه و و پذيرک نبوت و رسامت است پذيرک نبوت و رسامت است 

يسـت...  يسـت...  هاى ايمانى اسـالم ن هاى ايمانى اسـالم ن   اصل عدل اگرچه جزء هد اصل عدل اگرچه جزء هد »». مثالً . مثالً هستندهستند    های مکتبهای مکتب  عقلي هم از مشخصهعقلي هم از مشخصه
مـذا ايـ  دو  ـرط    مـذا ايـ  دو  ـرط      ..)همان()همان(  ««دهددهد  به اسالم نشان مىبه اسالم نشان مى  خاصّ تشيّع را نسبتخاصّ تشيّع را نسبت  ومى جزء اصومى است که ديدومى جزء اصومى است که ديد

خـوبي نـزد مطهـری    خـوبي نـزد مطهـری      مصـاديق اصـول ديـ  را بـه    مصـاديق اصـول ديـ  را بـه      ۀۀ)عقلي بودن و جزء اهدا  رسامت و نبوت بودن( داير)عقلي بودن و جزء اهدا  رسامت و نبوت بودن( داير
اعتقـادی و  اعتقـادی و    عنوان سه اصلعنوان سه اصل  بهبه« « متادمتاد»»و و « « نبوتنبوت»»، ، ««تو يدتو يد»»ها را مشتمل بر اصول ها را مشتمل بر اصول   سازد و آنسازد و آن  مشخص ميمشخص مي

ها اصومي هستند که بايـد بـه مدـاظ عقلـي و     ها اصومي هستند که بايـد بـه مدـاظ عقلـي و       اي اي   ..((4343  ::17381738. . 738738  ::17361736)همو. )همو. سازد سازد   ايماني اسالم ميايماني اسالم مي
 ..((6464)همان. )همان.   ها کافي نيستها کافي نيست  دا ت و تتبد در آندا ت و تتبد در آن  ها اعتقادها اعتقاد  منطقي به آنمنطقي به آن

ها ذيل کـالم  ها ذيل کـالم    همگاني با اي  اصول،  تي بدث فيلسوفانه از آنهمگاني با اي  اصول،  تي بدث فيلسوفانه از آن  ۀۀجدای از امکان مواجهجدای از امکان مواجه  ،،ترتيبترتيب  اي اي     بهبه
ده است و اگر فرضاً به نقل استناد  ود از باب ار اد و ده است و اگر فرضاً به نقل استناد  ود از باب ار اد و مقدّمات آن صرفاً از عقل گرفته  مقدّمات آن صرفاً از عقل گرفته  »»عقلي است که عقلي است که 

استناد به نقل )کتاب و سنّت( کافى نيست، صـرفاً از  استناد به نقل )کتاب و سنّت( کافى نيست، صـرفاً از  »»در اي  مسائل در اي  مسائل   ..((5151)همان. )همان. « « تأييد  کم عقل استتأييد  کم عقل است
اي  غير از اصول مأخوذ از کالم نقلي است که اخذ و اثبات آن از طريق اي  غير از اصول مأخوذ از کالم نقلي است که اخذ و اثبات آن از طريق   ..)همان()همان(« « عقل بايد استمداد  ودعقل بايد استمداد  ود
کند.  تي مطهری هنگام  هادت گرفت  از آيات قرآني در باب تو يد کند.  تي مطهری هنگام  هادت گرفت  از آيات قرآني در باب تو يد   نبي کفايت مينبي کفايت ميو ي امهي يا سخ  و ي امهي يا سخ  

خواهيم به قرآن اسـتدالل کـرده   خواهيم به قرآن اسـتدالل کـرده     جا نمىجا نمى  ما در اي ما در اي »»گويد: گويد:   عنوان يکي از اصول فطری و دروني بشر ميعنوان يکي از اصول فطری و دروني بشر مي  بهبه
 ..((4141-4141  ::17341734)همو. )همو. « « مطلب در قرآن هم تأييد  ده استمطلب در قرآن هم تأييد  ده است    خواهيم بگوييم اي خواهيم بگوييم اي   با يم، بلکه فقط مىبا يم، بلکه فقط مى

 موضوعی در باب دین دلی شبه اصل م

ـ    « « اصـل موضـوع  اصـل موضـوع  »(Tag) « « برچسبِبرچسبِ»»خواهيم بيازماييم که آيا درج خواهيم بيازماييم که آيا درج    اال مي اال مي ـ    بـر اصـول ديـ  و ارائ   ۀۀبـر اصـول ديـ  و ارائ
نشـان   آن اسـت کـه  آن اسـت کـه    جـا جـا   اي اي در در « « برچسببرچسب»»  ۀۀي از دي  رواست  دميل استفاده از واژي از دي  رواست  دميل استفاده از واژاصل موضوعاصل موضوعتقريری تقريری 

خـاص خـود يـا     األمر و...( دارای نفسدهيم اي  اصول، ممک  است در هر نظامي )ديني، عقلي، تاريخي 
سازی کنوني ما بدون خد ه يا تترض به آن ماهيـت يـا  تـي انتسـاب       ده با ند و مدل ماهيتي تتريف

 سـخ  از رويکـردی   جـا  ايـ  مـذا در  گيـرد.   ل اعتقـادی بنيـادي  صـورت مـي    ماهيتي جديد به اي  اصـو 
(Approach)  ـ موازات ديگر رويکردهای ممک  و در جهت ار به ديـ  اسـت، نـه     ۀمـدمي از منظومـ   ۀائ

سـازی   است و ايـ  مـدل   8مدل ۀمد عايي در توصيف  ا   واقتيت آن. اي   يوه جزء اوصا  اساسي نظري
 ۀکند و خللي به ديگر تقريرهـای ممکـ  دربـار    را  فظ مي اصول دي مثابه يك رويکرد، ماهيت اصيل  به
 سازد.  ها وارد نمي آن

اصـل   ۀاي  اسـت کـه مواجهـ    ،به تفصيل برای آن استدالل خواهيم کرد پاسخ اجمامي که در بند بتد
به خود ايـ  اصـول    م جازی است که خللي« تشبيه»ي با اصول دي  در ادبيات مطهری از جنس موضوع
ايمان بر تتقل، عدم کفايت تتب د در اعتقاديـات و رسـيدن از    سازد، بلکه در مواضتي که از ابتنای وارد نمي

 طلبد. همي  را مي ((6464  ::17381738)مطهری. )مطهری.  گويد ان ميانديشه به ايم
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تـوان در هنگـام   تـوان در هنگـام     عنوان اصومي بنيادی و متتلَّقِ پـردازکِ بـدواً عقلـي، مـي    عنوان اصومي بنيادی و متتلَّقِ پـردازکِ بـدواً عقلـي، مـي      را بهرا به  اصول دي اصول دي هر يك از 
هـايي کـه   هـايي کـه     گـزاره گـزاره   مشخص ساخت؛مشخص ساخت؛  (Axiom)  موضوعموضوع    موضوعي، با برچسب اصلموضوعي، با برچسب اصل    ساخت يك نظام اصلساخت يك نظام اصل

 ۀانـد کـه داليـل آن علـم يـا منظومـ       اصوميگاه مطهری، گاه مطهری، ؛ اصول موضوعه در ن؛ اصول موضوعه در نپذيريمپذيريم  ميميها را ها را   صد  آنصد  آن
هاست و امبته خود ان بديهى يا جزمى اذهان نيستند. گاهي مطلقـا  وضـع و فـرض     مترفتي متکى به آن

مـوازات    او بـه . (438-435 :1731 ود )همـو.    ان در علم ديگری مدم ل مي  وند، گاهي هم قطتيت مي
 ـمارد کـه    مـي برتر بودن کل از جـزء   مانند بزرگ (Postulates) ای اي  اصول موضوعه، اصول متتارفه

. امـا در  4بينند ، امبته برخي ضرورتي بر تفکيك اي  دو دسته نميترديدناپذيرند اذهان، بديهى و  ۀبرای هم
اصول متتارفه را موضوعي يا  توانند برچسب اصل  اصول دي  ميبدث کنوني و متناسب با نگاه مطهری، 

منافاتي ندارد با موضوع مفروض در دستگاه مترفتي   عنوان اصل قرارگيری يك گزاره بهچني  همبپذيرند؛ 
اي  اصل قبال  در دستگاه ديگری مانند امف و اصال  خارج از اي  دسـتگاه ب اثبـات عقالنـي  ـده      که اي 
 18با د.

داد ممک  است داد ممک  است ها به کمتري  تتها به کمتري  تت  ي، يکي کاست  آني، يکي کاست  آناصل موضوعاصل موضوعاز ديگر مال ظات  اکم بر يك نظام از ديگر مال ظات  اکم بر يك نظام 
هـای بتـدی از    اند که در غايت سادگي، استخراج گزاره ها. اصول موضوعه، اصومي مصدريت آنو ديگری و ديگری 

يك قابل استنتاج از   يتني هيچ ؛با ند(Independent) آن آسان با د. همچني  اي  اصول بايد مستقل 
سـخ  خـواهيم گفـت و    آن  ۀموضـوعي ديـ  کـه دربـار     در دستگاه اصـل   يك اصل ظريفبقيه نبا د؛ 

است. از ديگر قواعد  اکم بر اي  قبيل  اصول دي گرايانه در مترفي  تري  عامل در رويکردهای تقليل مهم
 ۀترتيـب، دو گـزار   هاست؛ يتني، به آن (Completeness) و تماميت (Consistency) ها سازگاری نظام

ـ  گزاره ۀمتناقض در دستگاه اثبات نشوند و نيز هم آن  ۀ  نظـام، بتواننـد از اصـول موضـوع    های صاد  اي
اصـل  دو ويژگي اخير ضام  کمال يك دسـتگاه   .((Tarski. 1994: 109-111.122.125))  استنتاج  وند

 ..(((Ibid. 126اند  يموضوع
ي، قواعـد تبـديل آن   ي، قواعـد تبـديل آن   اصـل موضـوع  اصـل موضـوع  تري  رک  يك نظام تري  رک  يك نظام   اما گذ ته از اصول متتارفه و موضوعه، مهماما گذ ته از اصول متتارفه و موضوعه، مهم

ته از اصول موضوعه است. اعضای جديد يك نظام مترفتي، جمـالت  ته از اصول موضوعه است. اعضای جديد يك نظام مترفتي، جمـالت  های صاد  برخاسهای صاد  برخاس  برای زايم گزارهبرای زايم گزاره
 ـده در بنـد    ـده در بنـد   های يادهای ياد  اند و ويژگياند و ويژگي  به بار آمدهبه بار آمدهاند که طبق قواعد تبديل آن نظام اند که طبق قواعد تبديل آن نظام   مستنتج از اصول موضوعهمستنتج از اصول موضوعه

 (.(.5757  ::17881788. مو د . مو د 4848  ::17541754يگران. يگران. )ناگل و د)ناگل و د  قبل را دارندقبل را دارند
آن دسـته از  آن دسـته از     ـده اسـت، در بـاب       ـده اسـت، در بـاب    خصوص از سوی تارسـکي و همکـارانم مـنقّ   خصوص از سوی تارسـکي و همکـارانم مـنقّ     تتريف فو  که بهتتريف فو  که به

ی جديـدتر،  ی جديـدتر،  هـا هـا   ها برای به بار نشاندن گـزاره ها برای به بار نشاندن گـزاره   جاری است که قواعد تبديل آنجاری است که قواعد تبديل آن    موضوعيموضوعي  های اصل های اصل   دستگاهدستگاه
است و فرايند استنتاج است و فرايند استنتاج « « صاد صاد »»های  اصل از اي  فرايند، های  اصل از اي  فرايند،   و مذا وصف گزارهو مذا وصف گزارههستند هستند « « قواعد قياسقواعد قياس»»صرفاً صرفاً 
بـه چنـي    بـه چنـي      مان مطهری در باب مترفت ديني هـم تقـرّب  مان مطهری در باب مترفت ديني هـم تقـرّب   ود. آر ود. آر  خوانده ميخوانده مي« « اثباتاثبات»»های جديد هم های جديد هم   گزارهگزاره

 امـا  امـا    ؛؛((4646  ::17381738بـه: مطهـری.  بـه: مطهـری.    )بنگريـد )بنگريـد يابـد  يابـد    تـر مـي  تـر مـي    ه ارتدوکسـي ديـ  نزديـك   ه ارتدوکسـي ديـ  نزديـك   موقتيتي است و آن را بموقتيتي است و آن را ب
 بـه  بـه    کـه قواعـد تبـديل آن امزامـاً    کـه قواعـد تبـديل آن امزامـاً      اسـت، اسـت، « « ي ديـ  ي ديـ  اصـل موضـوع  اصـل موضـوع  »»  ۀۀسنجي منظومسنجي منظوم  فتالً اومويت ما امکانفتالً اومويت ما امکان

که تطبيق آن بر نظـام مترفـت دينـي    که تطبيق آن بر نظـام مترفـت دينـي    « « يياصل موضوعاصل موضوعي ي قياسقياس»»  ۀۀنيست، نه منظومنيست، نه منظوممندصر مندصر قواعد قياس قواعد قياس 
  ۀۀموضـوعي منظومـ  موضـوعي منظومـ    تابد.  اال برآنيم که خوانم اصـل  تابد.  اال برآنيم که خوانم اصـل    صد  متفاوتي را هم برميصد  متفاوتي را هم برمي  ۀۀد وارتر است و نظريد وارتر است و نظري
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پـذيری  پـذيری    سزايي هم در فهـم سزايي هم در فهـم   پذير است و اهميت بهپذير است و اهميت به  آن، هم امکانآن، هم امکان  ۀۀمترفتي اسالم، مبتني بر اصول موضوعمترفتي اسالم، مبتني بر اصول موضوع
 آن دارد.آن دارد.

 مطهری ۀندیشسنجی این مدل در ا امکان

هـا و   هـا و فصـل   دي  را به يك کتاب علمى تشبيه کنيم که داراى باب»»دارد که دارد که   مطهری مجاز ميمطهری مجاز مي.1

ساختماني مترفتي ساختماني مترفتي ، (53 :1786مطهری. « )« )استدالالت و اصول متتارفه و موضوعه است قضايا و مسائل و
چيـنم  چيـنم    ««قـول و منطقـي  قـول و منطقـي  صـدي  و مت صـدي  و مت »»صـورت  صـورت      آن بايد بهآن بايد به  بنا  ود و اجزایبنا  ود و اجزای« « واروار  کشکولکشکول»»واند واند تت  که نميکه نمي
 .(58همان. )) وند  وند 

  اي  اصول موضوعه، اوالًاي  اصول موضوعه، اوالً  ي دي  خواند.ي دي  خواند.اصل موضوعاصل موضوعدستگاه دستگاه   ۀۀتوان اصول موضوعتوان اصول موضوع  . اصول دي  را مي. اصول دي  را مي11
ها، ها،   تری نيستند. مذا موازم فهم و نيز تصديق آنتری نيستند. مذا موازم فهم و نيز تصديق آن  ای مشخص، واجد ترکيبات مترفتي پيچيدهای مشخص، واجد ترکيبات مترفتي پيچيده  جز بسائط اوميهجز بسائط اوميه

. 75 :1731. 458 :1738)همـو.  در فهم عـام بشـری اسـت    در فهم عـام بشـری اسـت    عنوان يك واجب عيني و همگاني، مفطور عنوان يك واجب عيني و همگاني، مفطور   بهبه
تدالمي يـا عقـل  کمـي    تدالمي يـا عقـل  کمـي    عقـل اسـ  عقـل اسـ    گرچه اي  امر، منافي امکان مداخلـه گرچه اي  امر، منافي امکان مداخلـه   .(731 :1786. 158،151 :1731

اند که بامضروره، ابتدائاً و  خصاً بايد فهم عقلي  وند و اند که بامضروره، ابتدائاً و  خصاً بايد فهم عقلي  وند و   مبادی مترفتي ايمان و اعتقاد اسالميمبادی مترفتي ايمان و اعتقاد اسالمي  نيست. ثانياًنيست. ثانياً
و اقـرار بـه ايـ  پـذيرک     و اقـرار بـه ايـ  پـذيرک     ( 51-58 :1738همو. )) .برندبرند  هيم بيرون از دي  بهره ميهيم بيرون از دي  بهره مياز مفااز مفا  در اي  مسير همدر اي  مسير هم

اي  اصول، پـس  اي  اصول، پـس    ثامثاًثامثاً  .(475 :1785. 144و117 :1754)همو.  مامنان است.مامنان است.  ۀۀعقلي، منجر به ورود در دايرعقلي، منجر به ورود در داير
و کفايـت مترفتـي الزم را بـرای    و کفايـت مترفتـي الزم را بـرای      رودرود  بـه  ـمار مـي   بـه  ـمار مـي       ن در بيرون از دي ، مصدر فـروع ن در بيرون از دي ، مصدر فـروع  ا ا  از پذيرک صد از پذيرک صد 

، متتلّـق  ، متتلّـق  ««تو يـد تو يـد »»هـا يتنـي   هـا يتنـي     نخسـتي  آن نخسـتي  آن . (678و785 :1734همو. ))های ديني دارند های ديني دارند   تاج ديگر گزارهتاج ديگر گزارهتنتناساس
در در امـا  امـا    ،،((4141-4848)همـان.  )همـان.    يابديابد  گرايم و ا ساسي فطری است و مطهری مستقالً آن را قابل استدالل ميگرايم و ا ساسي فطری است و مطهری مستقالً آن را قابل استدالل مي

 تواند مصدر ديگر اصول با د.تواند مصدر ديگر اصول با د.  خواهيم ديد که خود اي  اصل ميخواهيم ديد که خود اي  اصل مي  عي   ال،عي   ال،
تـوجهي بـه   تـوجهي بـه     هست که مطهری متوجه تتداد اي  اصول موضوعه است و گاهي همهست که مطهری متوجه تتداد اي  اصول موضوعه است و گاهي هم. مواضع متتددی . مواضع متتددی 77

 .(183،785،317: 1734. 43-45، 57-51 :1738همو. ))ها دارد ها دارد   کاهم تتداد آنکاهم تتداد آن
. . 516516. . 17381738ل( دارد )همـو.  ل( دارد )همـو.  األصـو األصـو   )اصـل )اصـل   اصل موضـوع اصل موضـوع ای از مواضع او، دي  فقط يك ای از مواضع او، دي  فقط يك   در دستهدر دسته-امفامف
بايد از بايد از   ،،ورت صدي  و متقول و منطقى براى کسى پيدا  ودورت صدي  و متقول و منطقى براى کسى پيدا  ودصص  داری اگر بخواهد بهداری اگر بخواهد به  دي  دي  »»( و ( و 117117. . آآ17341734

علـم  علـم  »»مـان  مـان  هه« « اصول دي اصول دي علم علم »»  ۀۀو اصالً منظومو اصالً منظوم  (58. آ1786همو. ))  ««پايه تو يد و خدا ناسى آغاز گرددپايه تو يد و خدا ناسى آغاز گردد
تو يد هم تقدّم  ـناختي و هـم   تو يد هم تقدّم  ـناختي و هـم     در اي  قبيل مواضع وی،در اي  قبيل مواضع وی،  ..((6868. . 17381738)همو. )همو.   باری استباری است« « تو يد و صفاتتو يد و صفات

 قـو    قـو   »»بلکـه اعمـال و بازيـابي    بلکـه اعمـال و بازيـابي      ،،تنها زيربنای دي  و ديگر اصول آن اسـت تنها زيربنای دي  و ديگر اصول آن اسـت     تقدّم وجودی دارد؛ يتني نهتقدّم وجودی دارد؛ يتني نه
 ..((5454  -  5858. . آآ17861786هم متوقف به پذيرک آن است ) همو. هم متوقف به پذيرک آن است ) همو. « « نسانينساني ئون ا ئون ا»»يا يا « « انسانيانساني
 ..((5151  ::17381738. . 3333  ::17581758 مارد )همو.  مارد )همو.   را مندصر به مسائل مبدي و متاد برميرا مندصر به مسائل مبدي و متاد برمي  اصول دي اصول دي گاهي هم گاهي هم   -بب

موضع در آثار ايشان، پذيرک سه اصل مـوازی تو يـد، نبـوت و متـاد     موضع در آثار ايشان، پذيرک سه اصل مـوازی تو يـد، نبـوت و متـاد       تري تري   تري  و  ايعتري  و  ايع  اما قطتياما قطتي  -جج
يابد )همـو.  يابد )همـو.    ر نهاد بشر مير نهاد بشر ميرا مستقالً مفطور درا مستقالً مفطور د    ههاسالم است و هر ساسالم است و هر س  اهدا  اعتقادیاهدا  اعتقادیعنوان اصول دي  و عنوان اصول دي  و   بهبه

17341734 : :783783 .) .) 
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تال ي متتلّق به عر  اي  رفتار علمـي و مـذا مجـاز    تال ي متتلّق به عر  اي  رفتار علمـي و مـذا مجـاز      دي  همدي  هم  ۀۀ. تالک برای کاهم اصول موضوع. تالک برای کاهم اصول موضوع44
اما ايـ  چيـنم را فاقـد    اما ايـ  چيـنم را فاقـد      ،،گيردگيرد  دي  را تو يد، نبوت و متاد ميدي  را تو يد، نبوت و متاد مي  ۀۀمطهری اگرچه غامباً اصول موضوعمطهری اگرچه غامباً اصول موضوعاست. است. 

مـذا  مـذا    ..)همـان( )همـان(   داندداند  و مشي عُقالئي علمای دي  ميو مشي عُقالئي علمای دي  مينوعي ما صل استنباط نوعي ما صل استنباط   سند مستقيم قرآني و روايي و بهسند مستقيم قرآني و روايي و به
هيچ اصراری هيچ اصراری   کهکه  اي اي هم هم   ؛؛)همان()همان(  ««زندزند  جايي ضررنمىجايي ضررنمى   ما بخواهيد اصول دي  را دو تا بدانيد يا سه تا، به ما بخواهيد اصول دي  را دو تا بدانيد يا سه تا، به»»

مذا در مواضتي که فقـط تو يـد را   مذا در مواضتي که فقـط تو يـد را     اي  سه اصل قابل استنتاج از يکديگر با ند يا نبا ند.اي  سه اصل قابل استنتاج از يکديگر با ند يا نبا ند.  کهکه  اي اي نيست بر نيست بر 
تـوان مفهـوم نبـوت    تـوان مفهـوم نبـوت      فرض پذيرک تو يد، ميفرض پذيرک تو يد، ميقائل است که باقائل است که با  ،،کندکند  األصول دي  مترفي مياألصول دي  مترفي مي  عنوان اصلعنوان اصل  بهبه

اگرچه متاد را اصلي مسـتقل  اگرچه متاد را اصلي مسـتقل  طور هم طور هم   همي همي   ..((777755  771771)همان. )همان.   آن استخراج کردآن استخراج کردعامه را به ندو عقلي از عامه را به ندو عقلي از 
آن را بتد از تو يـد  آن را بتد از تو يـد    در عي   الدر عي   الاما اما   ،، ود به آن ايمان آورد ود به آن ايمان آورد  گيرد که مستقالً موضوع اعتقاد است و ميگيرد که مستقالً موضوع اعتقاد است و مي  ميمي
پردازد پردازد   متاد ميمتاد مي  ۀۀگيرد و مبتني بر باور به تو يد، به کنکاک عقلي برای استخراج مسئلگيرد و مبتني بر باور به تو يد، به کنکاک عقلي برای استخراج مسئل  تري  مسئله ميتري  مسئله مي  مهممهم

اما نبايد فرامـوک  اما نبايد فرامـوک    ،((647647)همان. )همان. گويد گويد   های متاد ميهای متاد مي  از تتبدی بودن برخي فقرهاز تتبدی بودن برخي فقره   تي گاهي تي گاهي  (.(.678678)همان. )همان. 
 ـان   ـان    ها منافاتي بـا ذومراتـب بـودن   ها منافاتي بـا ذومراتـب بـودن     عقلي بودن و مستقالً موضوع ايمان  خصي قرار گرفت  آنعقلي بودن و مستقالً موضوع ايمان  خصي قرار گرفت  آنکرد که کرد که 
 ندارد.ندارد.

ـ    با وجود اي ، مواضتي از بدث ميبا وجود اي ، مواضتي از بدث مي ـ  يابيم که او با ايـ  گفت مستشـکل کـه اصـول، نبايـد از يکـديگر      مستشـکل کـه اصـول، نبايـد از يکـديگر        ۀۀيابيم که او با ايـ  گفت
دسـتگاه  دسـتگاه    ۀۀگيرد، گويي که به  ـداقل رسـاندن تتـداد اصـول موضـوع     گيرد، گويي که به  ـداقل رسـاندن تتـداد اصـول موضـوع       شتب  وند، ارتباط صريدي نميشتب  وند، ارتباط صريدي نميمنمن

بـرای او  بـرای او    ،،هايي که از ديگر اصول موضوعه قابل استنتاج هستندهايي که از ديگر اصول موضوعه قابل استنتاج هستند  مترفتي دي ، به روک بيرون راندن گزارهمترفتي دي ، به روک بيرون راندن گزاره
رد. يتنـي  رد. يتنـي  او تتريف خـاص خـود را از ايـ  اصـول دا    او تتريف خـاص خـود را از ايـ  اصـول دا    ، زيرا ، زيرا ((783783  786786به همان. به همان.   )بنگريد)بنگريد  موضوعيتي نداردموضوعيتي ندارد

 داند.داند.  اصول دي  را اوالً مدل اعتقاد و فهم عقلي و ثانياً جزء اهدا  رسامت مياصول دي  را اوالً مدل اعتقاد و فهم عقلي و ثانياً جزء اهدا  رسامت مي
ای آن ای آن   خصوص اصول دي  با فروع و مدکمـات گـزاره  خصوص اصول دي  با فروع و مدکمـات گـزاره    موضوعي دي ، سازگار است و بهموضوعي دي ، سازگار است و به  . نظام اصل . نظام اصل 66

ستنتاجي ستنتاجي استخراجي يا ااستخراجي يا ا  ۀۀرابطرابطکه اوالً که اوالً   آنآناعم از اعم از ؛ (134 137 :1737. 68 63 :1758)همو. ناسازگار نيستند ناسازگار نيستند 
ن برقرار با ـد يـا نبا ـد و    ن برقرار با ـد يـا نبا ـد و     فّافي بر اساس قواعد تبديل مشخص ميان اصول دي  با فروع و مدکمات آ فّافي بر اساس قواعد تبديل مشخص ميان اصول دي  با فروع و مدکمات آ

ها از اصول موضـوعه تصـري   ـده يـا نشـده      ها از اصول موضـوعه تصـري   ـده يـا نشـده        استخراجي ميان آناستخراجي ميان آن  ۀۀدر هر يك از اي  فروع، به رابطدر هر يك از اي  فروع، به رابط  ثانياًثانياً
و قابليـت  و قابليـت    ر مجزّا هستندر مجزّا هستندپذيری از يکديگپذيری از يکديگ  و اثباتو اثباتي، صد  ي، صد  اصل موضوعاصل موضوعهای های   با د.گفتني است که در نظامبا د.گفتني است که در نظام

ها صاد  و سـازگار بـا   ها صاد  و سـازگار بـا     اثباتي در اي  قبيل دستگاهاثباتي در اي  قبيل دستگاه  قابلقابل  ۀۀتطابق تام يا فروکاهم به يکديگر ندارند. هرگزارتطابق تام يا فروکاهم به يکديگر ندارند. هرگزار
 ..((3434  3131  ::17831783)بهنيافر. )بهنيافر. ، ومي عکس آن امزاماً برقرار نيست ، ومي عکس آن امزاماً برقرار نيست دستگاه استدستگاه است  ۀۀاصول موضوعاصول موضوع

 موضوعی کارکردهای این رویکرد اصل 

األذهاني اسـت کـه   األذهاني اسـت کـه     عقيدتي، عام و بي عقيدتي، عام و بي   -ي دي ، بستری عقليي دي ، بستری عقلياصل موضوعاصل موضوعه ه ترتيب دستگاترتيب دستگا    اي اي   به به . . 11
 تواند نياز سه گروه  ناختي مختلف را برآورد:تواند نياز سه گروه  ناختي مختلف را برآورد:  ميمي

هـا منـوط و بلکـه متوقـف بـر      هـا منـوط و بلکـه متوقـف بـر        ديناني که در بدو ورود به دي ، پذيرک اصل دي  از سـوی آن ديناني که در بدو ورود به دي ، پذيرک اصل دي  از سـوی آن نونو  -امفامف
بتنـي بـر فطـرت يـا اسـتنتاج      بتنـي بـر فطـرت يـا اسـتنتاج      ها هم پيم از دي ،  خصي و مها هم پيم از دي ،  خصي و م  اي  اصول است. تصديق آناي  اصول است. تصديق آن  ۀۀتصديق اوميتصديق اومي

هنوز هنوز زيرا زيرا دي   کل بگيرد دي   کل بگيرد   های درونِهای درونِ  تواند مبتني بر گزارهتواند مبتني بر گزاره  ها نميها نمي  عقلي است. بديهي است که نوديني آنعقلي است. بديهي است که نوديني آن
 ها  کل نگرفته است.ها  کل نگرفته است.  تصديقي از سوی فرد، در باب اي  قبيل گزارهتصديقي از سوی فرد، در باب اي  قبيل گزاره



 3333 از رابطۀ عقل و دین ری به پرسشرویکرد فلسفی شهيد مطه 
(Motahari’s Philosophical approach to the question of the relation . . .) 

 

رآينـد و  رآينـد و  داران بداران ب  خواهنـد درصـدد مداجـه بـا ديـ      خواهنـد درصـدد مداجـه بـا ديـ        ديگربا ان عقيدتي و فکری خارج از دي  که ميديگربا ان عقيدتي و فکری خارج از دي  که مي-بب
صـرفاً و مندصـراً بـر مبنـايي عقلـي و قابـل       صـرفاً و مندصـراً بـر مبنـايي عقلـي و قابـل       را در باب دي  را در باب دي  اوالً رويکرد انتقادی خود اوالً رويکرد انتقادی خود   کهکه  اي اي ناگزيرند از ناگزيرند از 

کننـد تـا مدمـل و مدکـي بـرای مفاهمـه و       کننـد تـا مدمـل و مدکـي بـرای مفاهمـه و         ای پيم از تصديق مبادی دي  بنـا ای پيم از تصديق مبادی دي  بنـا   نقطهنقطهگو و نيز در گو و نيز در وو  گفتگفت
ای که در ايـ  موقتيـت، پـيم    ای که در ايـ  موقتيـت، پـيم      گزارهگزارهگوتري  گوتري  وو  تري  و قابل گفتتري  و قابل گفت  بيابند؛ ثانياً بنيادیبيابند؛ ثانياً بنيادی  1111گوی انتقادی گوی انتقادی وو  گفتگفت

تري  داليل وقوع ژانـری  تري  داليل وقوع ژانـری    اي  دستگاه  ناختي است. اي  نکته از مهماي  دستگاه  ناختي است. اي  نکته از مهم  ۀۀاصول موضوعاصول موضوع  ؛؛بينندبينند  روی خود ميروی خود مي
و متکلمان در تمدن اسالمي است کـه مطهـری   و متکلمان در تمدن اسالمي است کـه مطهـری     نگار ي و تدقيقي عامماننگار ي و تدقيقي عاممان  ۀۀدر سيردر سير« « ا تجاجاتا تجاجات»»به نام به نام 

قلـي ايـ    قلـي ايـ    و وجـوب تدصـيل ع  و وجـوب تدصـيل ع    اصول دي اصول دي در در ا ا ررو چرای عقلي و چرای عقلي   بيم از همه گشودگي اسالم برای چون بيم از همه گشودگي اسالم برای چون 
 .(731 :1786مطهری. ))داند داند   اصول را عامل آن مياصول را عامل آن مي

اند و اند و   داراني هستند که وضتيت ضرورتاً عقليِ نوديني را پشت سر گذا تهداراني هستند که وضتيت ضرورتاً عقليِ نوديني را پشت سر گذا ته  سومي  گروه هم خود دي سومي  گروه هم خود دي   -جج
گـروه قبـل،   گـروه قبـل،     با ديگربا ان عقيـدتي با ديگربا ان عقيـدتي   ۀۀاما در مواجهاما در مواجه  ؛؛انداند  به ندو عقلي يا تتبّدی به فروع درون دي  سرنهادهبه ندو عقلي يا تتبّدی به فروع درون دي  سرنهاده

ناچار از بازگشتي  ناختي به موقف ضرورتاً عقليِ نوديني و مذا قرارگيری در افـق مشـترکي هسـتند کـه     ناچار از بازگشتي  ناختي به موقف ضرورتاً عقليِ نوديني و مذا قرارگيری در افـق مشـترکي هسـتند کـه     
دي  و سـپس  دي  و سـپس    ۀۀصرفاً با رويکرد عقلي به مفاد اصول موضوعصرفاً با رويکرد عقلي به مفاد اصول موضوع  در آن ممک  با د. اي  افق مشترکدر آن ممک  با د. اي  افق مشترک  مفاهمهمفاهمه

 تواند  اصل  ود. تواند  اصل  ود.   فروع درون آن ميفروع درون آن مي
هـا و  هـا و    پـذيری عقلـي آن  پـذيری عقلـي آن    ذهاني  دن اصول موضوعه، صـد  و کـذب  ذهاني  دن اصول موضوعه، صـد  و کـذب  األاألترتيب با همگاني و بي ترتيب با همگاني و بي   اي اي   به به 

به مدـاظ عقلـي بـه    به مدـاظ عقلـي بـه      گوی مامنان با اغيار عقيدتي،گوی مامنان با اغيار عقيدتي،وو  عنوان مبنايي برای مفاهمه و گفتعنوان مبنايي برای مفاهمه و گفت  ها بهها به  قرارگيری آنقرارگيری آن
نه مـوقتيتي استدسـاني و   نه مـوقتيتي استدسـاني و     ،،رسيمرسيم  و واجد کمتري  تناقض منطقي و مترفتي ميو واجد کمتري  تناقض منطقي و مترفتي مي  دنيدنيپو يپو ينانا    چشمچشم  موقتيتيموقتيتي
 ذوقي.ذوقي.
ها و فروع دي  هستند؛ يتني اوالً ها و فروع دي  هستند؛ يتني اوالً   ديني هم اي  اصول موضوعه، مقدم بر ديگر گزارهديني هم اي  اصول موضوعه، مقدم بر ديگر گزاره  نن. در سا ت درو. در سا ت درو11

گيری و گاهي هم زايم فروع و ا کام عقيدتي، عملـي و اخالقـي   گيری و گاهي هم زايم فروع و ا کام عقيدتي، عملـي و اخالقـي     و بامذات، مقدّمات صادقي برای  کلو بامذات، مقدّمات صادقي برای  کل
يـد  يـد  )ا کـام جد )ا کـام جد   های تأسيسيهای تأسيسي  گزارهگزاره  ((11های دي  يتني های دي  يتني   بندی مختار ما از گزارهبندی مختار ما از گزاره  درون دي  هستند. در تقسيمدرون دي  هستند. در تقسيم

  اصول دي اصول دي های امضايي )ا کام عقاليي و عرفي يا ا کام غيرمنافي با های امضايي )ا کام عقاليي و عرفي يا ا کام غيرمنافي با   گزارهگزاره( ( 11 ده از سوی دي ( و  ده از سوی دي ( و   افادهافاده
دي  اسـت کـه صـاد     دي  اسـت کـه صـاد       ۀۀ( اصول موضوع( اصول موضوعۀۀهر دو دسته نسبت به )بر پايهر دو دسته نسبت به )بر پاي  ..که از سوی دي  تأييد ده با ند(که از سوی دي  تأييد ده با ند(

کننـده  کننـده    دـو مکفـي و قـانع   دـو مکفـي و قـانع   های صاد ، ممک  است نتوانند به نهای صاد ، ممک  است نتوانند به ن   وند؛ گرچه برخي از اي  گزاره وند؛ گرچه برخي از اي  گزاره  خوانده ميخوانده مي
اسـتنتاج يـا اثبـات  ـوند. ايـ       اسـتنتاج يـا اثبـات  ـوند. ايـ         اصول ديـ  اصول ديـ    زز، اعم از قياسي يا غيرقياسي، ا، اعم از قياسي يا غيرقياسي، اتدت قواعد تبديل مشخصيتدت قواعد تبديل مشخصي

به قواعـد قيـاس   به قواعـد قيـاس     ديل دستگاه اصل موضوعي دي ،ديل دستگاه اصل موضوعي دي ،ست که قواعد تبست که قواعد تباا  ناپذيری از سويي نا ي از اي ناپذيری از سويي نا ي از اي   اثباتاثبات
هاسـت. مـذا   هاسـت. مـذا     در ايـ  قبيـل دسـتگاه   در ايـ  قبيـل دسـتگاه   ای ذاتـي  ای ذاتـي    ناتماميت، خصيصـه ناتماميت، خصيصـه   ۀۀنيستند و از سويي، طبق قضينيستند و از سويي، طبق قضيمندصر مندصر 
عنـوان يـك   عنـوان يـك     ها را بـه ها را بـه   ناپذير را ناديده گرفت و همواره بايد اي  قبيل دستگاهناپذير را ناديده گرفت و همواره بايد اي  قبيل دستگاه  های اثباتهای اثبات  توان اي  صاد توان اي  صاد   نمينمي

اصطالح منطقي جديد کلمه، پذيرفت که مفهومي غير از ناتماميت به متنای اصطالح منطقي جديد کلمه، پذيرفت که مفهومي غير از ناتماميت به متنای   اما ناتمام، به اما ناتمام، به   ،،دستگاه سازگاردستگاه سازگار
يتنـي برخـي تتبّـديات ماننـد نمـاز، صـرفاً       يتنـي برخـي تتبّـديات ماننـد نمـاز، صـرفاً         1111ك دستگاه ديني دارد.ك دستگاه ديني دارد.با جامتيت يبا جامتيت ي  هنجاری کلمه و متراد هنجاری کلمه و متراد 

د و هم قابل استنتاج از د و هم قابل استنتاج از سازگار با اصول دي  هستند و برخي ديگر مانند قول به وجود مالئك، هم سازگارنسازگار با اصول دي  هستند و برخي ديگر مانند قول به وجود مالئك، هم سازگارن
 ..((783783  ::17341734اصول دي  )همو. اصول دي  )همو. 

های جديد، های جديد،   و گزارهو گزارهگذر زمان و ورود بسياری از مدعيات گذر زمان و ورود بسياری از مدعيات   ست که باست که بااا  ديني اي  کارکرد اي ديني اي  کارکرد اي     دروندرون  ۀۀنتيجنتيج



 حميده مختاری ،مهدی بهنيافر 3333
(Mehdi Behniafar/ Hamideh Mokhtari)  

 

گزيني گزيني    وند که ناچار از به وند که ناچار از به  ها و استنتاجات جديدی مواجه ميها و استنتاجات جديدی مواجه مي  ها، فهمها، فهم  مامنان با قرائتمامنان با قرائت  ۀۀعلمای دي  و قاطبعلمای دي  و قاطب
هـا  هـا    گزيني هم سنجم سازگاری آنگزيني هم سنجم سازگاری آن  تري  مدك اي  بهتري  مدك اي  به  ها هستند. مهمها هستند. مهم  و اصطال اً غث و سمي  کردن آنو اصطال اً غث و سمي  کردن آن

هر کسي  خصاً اصـول آن را در بـدو ورود   هر کسي  خصاً اصـول آن را در بـدو ورود     های اي  دستگاه مترفتي است کههای اي  دستگاه مترفتي است که  با اصول دي  و ديگر گزارهبا اصول دي  و ديگر گزاره
 به دي ، فهم کرده است.به دي ، فهم کرده است.

بينـد: تقليـد در   بينـد: تقليـد در     و فراگير مواجه مـي و فراگير مواجه مـي « « باليي عموميباليي عمومي»». مطهری اديان مختلف را در طول تاريخ را با . مطهری اديان مختلف را در طول تاريخ را با 77
 ای از تقليــد در فــروع ديــ  ای از تقليــد در فــروع ديــ    ( و  تــي  ــيوه( و  تــي  ــيوه445445: : 17871787. . 441441  ::17341734. . 185185  ::17541754اصــول ديــ  )همــو. اصــول ديــ  )همــو. 

پسيني دارد تا پيشـيني،  پسيني دارد تا پيشـيني،    ۀۀد ديگری که امبته بيشتر رواني است تا مترفتي و جنبد ديگری که امبته بيشتر رواني است تا مترفتي و جنبکارکرکارکر، ، ((137137. . 17881788)همو. )همو. 
همواره مـذموم و در قلمـرو فـروع    همواره مـذموم و در قلمـرو فـروع      اصول دي اصول دي اسالمي، تقليد در قلمرو اسالمي، تقليد در قلمرو   ۀۀ ل همي  متضل است. در انديش ل همي  متضل است. در انديش

افقي اوميه و تصديق عقلي و افقي اوميه و تصديق عقلي و     دي  مجاز است. همي  فراخوان فرد به تقليد در فروع، ابتدا مستلزم يك همدي  مجاز است. همي  فراخوان فرد به تقليد در فروع، ابتدا مستلزم يك هم
دهـد.  دهـد.    ايمان است که مقلِّد و مقلَّد را در موقف مشترکي قرار ميايمان است که مقلِّد و مقلَّد را در موقف مشترکي قرار مي  ۀۀ خصي اصومي نخستي  و ورود در داير خصي اصومي نخستي  و ورود در داير

دي ، نه پيم از آن،  ـکل  دي ، نه پيم از آن،  ـکل    ۀۀپس از اصول و امهات موضوعپس از اصول و امهات موضوع  ییتواند در قلمروتواند در قلمرو  مقلّد و مقلّد ميمقلّد و مقلّد مي  ۀۀسپس رابطسپس رابط
 بگيرد.بگيرد.
م جـواز با ـد، اساسـاً و عقـالً     م جـواز با ـد، اساسـاً و عقـالً     مدل جواز يا عدمدل جواز يا عد  کهکه  آنآنتقليد در اي  اصول موضوعه، پيم از تقليد در اي  اصول موضوعه، پيم از   جاجا  اي اي در در 

  گذ ته از تدصيل اصول دي  که واجبـي عينـي، غيرکفـايي و  خصـي    گذ ته از تدصيل اصول دي  که واجبـي عينـي، غيرکفـايي و  خصـي      موضوعيت ندارد و منتفي است.موضوعيت ندارد و منتفي است.
( و از ( و از 1111مبتني بر اصول دي  هم واجب کفـايي )توبـه:   مبتني بر اصول دي  هم واجب کفـايي )توبـه:     ۀۀ تي استنتاج فروع و اجتهاد ا کام عملي تي استنتاج فروع و اجتهاد ا کام عمليو و است است 

 اي   يث، مقدّم بر تقليد است. اي   يث، مقدّم بر تقليد است. 
 ت ديـ ، گذ ـته از اغنـای متنـوی مامنـان بـه چنـي  دسـتگاهي،         ت ديـ ، گذ ـته از اغنـای متنـوی مامنـان بـه چنـي  دسـتگاهي،         همچني  پـس از ورود بـه سـا    همچني  پـس از ورود بـه سـا    

هـايي  هـايي    و  صول گزارهو  صول گزارهاست است ها متکي به همي  اصول موضوعِ مصدَّ  ها متکي به همي  اصول موضوعِ مصدَّ    ای آنای آن  اقناع مترفتي، عقيدتي و گزارهاقناع مترفتي، عقيدتي و گزاره
هاست. ايـ  اقنـاع   هاست. ايـ  اقنـاع     ها و مذا سازگار با آنها و مذا سازگار با آن  آنآن  ۀۀپذير بر پايپذير بر پاي  اقالً سازگار با اي  اصول موضوعه يا ا تماالً اثباتاقالً سازگار با اي  اصول موضوعه يا ا تماالً اثبات

در کوران  واد  و مصائب زمانه، عاملي برای امتزام مامنان بـه ا کـام ماتـأخر و فرعـي ديـ       در کوران  واد  و مصائب زمانه، عاملي برای امتزام مامنان بـه ا کـام ماتـأخر و فرعـي ديـ       است که است که 
 1717است.است.
اختيـار آدمـي در   اختيـار آدمـي در     برضـد برضـد . چهارمي  کارکرد اي  رويکرد به اصول دي ، به دسـت دادن دميلـي ديگـر    . چهارمي  کارکرد اي  رويکرد به اصول دي ، به دسـت دادن دميلـي ديگـر    44
ـ     ۀۀمواجهمواجه ـ   با دي  است. پاسخ مطهری به پرسم از جبری يا اختياری بودن پذيرک دي ، هـم نـاظر ب ه دو ه دو با دي  است. پاسخ مطهری به پرسم از جبری يا اختياری بودن پذيرک دي ، هـم نـاظر ب
آدميـان قـوای   آدميـان قـوای     ۀۀوی اي  اسـت کـه همـ   وی اي  اسـت کـه همـ     ۀۀپيم از تجربه و پس از تجربه است. پاسخ پيم از تجربپيم از تجربه و پس از تجربه است. پاسخ پيم از تجرب  ۀۀگزارگزار

ي  ي  هـا را ماننـد سـاير   هـا را ماننـد سـاير      ـود و آن  ـود و آن   گيرند و  تي فطـرت برخـي مسـخ مـي    گيرند و  تي فطـرت برخـي مسـخ مـي      کار نميکار نمي  عقلي خود را يکسان بهعقلي خود را يکسان به
پسـيني پاسـخ   پسـيني پاسـخ     يکسان تصديق دي  برسند. وجهيکسان تصديق دي  برسند. وجه  ۀۀتا توقع برودکه به نتيجتا توقع برودکه به نتيج( 1754:111همو. ))انگيزد انگيزد   برنميبرنمي

گاهي در مسلك گاهي در مسلك   کهکه  آنآنداران و  تي باالتر از آن تنوع اصنا  آدميداران و  تي باالتر از آن تنوع اصنا  آدمي  ايشان هم اي  است که تنوّع مراتب دي ايشان هم اي  است که تنوّع مراتب دي 
آدمي مجبور به پذيرک دي  نيسـت؛  آدمي مجبور به پذيرک دي  نيسـت؛    کهکه  اي اي گيرند، گواهي است بر گيرند، گواهي است بر   داران و گاهي خارج از آن قرار ميداران و گاهي خارج از آن قرار مي  دي دي 

ع و ا کام تتبدی دي ، بدث از انتخاب ع و ا کام تتبدی دي ، بدث از انتخاب صورت و در صورت سر تي و ذاتي بودن تمام فروصورت و در صورت سر تي و ذاتي بودن تمام فرو  که در غير اي  که در غير اي  
 .(161 :1788148. 616، :1738 همـو. )بـود  بـود    مـي مـي   دي  و ابتناء فروع بر اي  اصول، عبـث دي  و ابتناء فروع بر اي  اصول، عبـث   و تدصيل اصول و تدصيل اصول 
 .(144 :1738)همو.  افي با بصيرت در فروع تتبدی نيستگرچه همي  هم من



 3333 از رابطۀ عقل و دین ری به پرسشرویکرد فلسفی شهيد مطه 
(Motahari’s Philosophical approach to the question of the relation . . .) 

 

 عقل و دین ۀرابط ۀگام پایانی و حل مسئل

توان مبنايي برای فهم قرائت توان مبنايي برای فهم قرائت   که برخاسته از مقدّمات فو ، آيا ميکه برخاسته از مقدّمات فو ، آيا ميمدوری پژوهم ما اي  است مدوری پژوهم ما اي  است   ۀۀمسئلمسئل
فهم کـرد   فهم کـرد   ديني ديني   اي  مبنا را به ندو بيروناي  مبنا را به ندو بيرون  توانتوان  عقل و دي  فراهم ساخت  آيا ميعقل و دي  فراهم ساخت  آيا مي  ۀۀرابطرابط  ۀۀمطهری از مسئلمطهری از مسئل

  ««عقل و و ـي عقل و و ـي »»، نه ، نه استاست« « عقل و دي عقل و دي »»عنوان پرسشي فلسفي و پيم از دي  هم عنوان پرسشي فلسفي و پيم از دي  هم   دو سوی اي  ماجرا بهدو سوی اي  ماجرا به
عقل و دي  را عقل و دي  را   ۀۀ اال بايد بر بستر اي  مقدمات، اوالً رويکرد اصلي مطهری در باب رابط اال بايد بر بستر اي  مقدمات، اوالً رويکرد اصلي مطهری در باب رابط  «.«.عقل و نقلعقل و نقل»»يا يا 

  ،،ايشان بنا کنـيم ايشان بنا کنـيم   ۀۀتر، اي  رابطه را بر اساس عناصر و وقايع فلسفي و عقلي انديشتر، اي  رابطه را بر اساس عناصر و وقايع فلسفي و عقلي انديش  فهم کنيم و ثانياً و مهمفهم کنيم و ثانياً و مهم
امتاده فربهي در باب امتاده فربهي در باب   ديني فو ديني فو   ايشان، ا ارات درونايشان، ا ارات درون  ۀۀديني. واض  است که در انديشديني. واض  است که در انديش  های درونهای درون  نه استداللنه استدالل

ضرورت استخدام عقل و موازي  منطق در مواجهه با متتقدات تتبـدی و ايمـاني مامنـان، پيونـد متقابـل      ضرورت استخدام عقل و موازي  منطق در مواجهه با متتقدات تتبـدی و ايمـاني مامنـان، پيونـد متقابـل      
. اما ايـ  ا ـارات   . اما ايـ  ا ـارات   ((144144  ::17411741)ا مدی افرمجاني، )ا مدی افرمجاني،  تي بصيرت در تتبديات وجود دارد  تي بصيرت در تتبديات وجود دارد   مترفت با ايمان ومترفت با ايمان و

عقل و دي  کافي نيست و در  قيقت اي  عقل و دي  کافي نيست و در  قيقت اي    ۀۀديني برای فهم منظر فلسفي و عقلي ايشان در باب رابطديني برای فهم منظر فلسفي و عقلي ايشان در باب رابط    دروندرون
ورزی بـرای فـردی در موقتيـت    ورزی بـرای فـردی در موقتيـت      اي  نوع تأکيـد بـر عقـل   اي  نوع تأکيـد بـر عقـل     ر منظری فلسفي نپرسيده است؛ زيرار منظری فلسفي نپرسيده است؛ زيرارابطه را درابطه را د

فهـم يـا مشـارکت نبا ـد يـا  تـي در       فهـم يـا مشـارکت نبا ـد يـا  تـي در         مترفتي بيرون از اسالم يا متتلق به ديگر اديان، ممک  است قابلمترفتي بيرون از اسالم يا متتلق به ديگر اديان، ممک  است قابل
مثابـه پرسشـي عقلـي، در    مثابـه پرسشـي عقلـي، در      عقـل و ديـ ، بـه   عقـل و ديـ ، بـه     ۀۀز رابطـ ز رابطـ صورت فهم، قابل تصديق نبا د. مـذا در پرسـم ا  صورت فهم، قابل تصديق نبا د. مـذا در پرسـم ا  

  ۀۀتواند مجامي برای بدث صرفاً عقلـي در بـاب رابطـ   تواند مجامي برای بدث صرفاً عقلـي در بـاب رابطـ     های مطهری ميهای مطهری مي  جوی اي  هستيم که انديشهجوی اي  هستيم که انديشهوو  جستجست
  ۀۀعقل و دي  را در انديشعقل و دي  را در انديش  ۀۀتوان به ندو عقلي و فلسفي بدث از رابطتوان به ندو عقلي و فلسفي بدث از رابط  عقل و دي  بگشايد يا خير. يتني ميعقل و دي  بگشايد يا خير. يتني مي
ديني در باب پرسـم از  ديني در باب پرسـم از    های درونهای درون  پرسم مستلزم غلتيدن به مداجّهپرسم مستلزم غلتيدن به مداجّهايشان پي گرفت يا هر بار طرح اي  ايشان پي گرفت يا هر بار طرح اي  

توان در سنت مسـيدي يافـت کـه پاسـخ     توان در سنت مسـيدي يافـت کـه پاسـخ       را ميرا مي  های فراواني از آنهای فراواني از آن  هايي که نمونههايي که نمونه  اي  رابطه است  مداجّهاي  رابطه است  مداجّه
عقل و ايمان و از منظر فهم و تفسير کتاب مقـدّس و روادا ـت آن صـورت    عقل و ايمان و از منظر فهم و تفسير کتاب مقـدّس و روادا ـت آن صـورت      ۀۀهادر واقع، ناظر به رابطهادر واقع، ناظر به رابط  آنآن
 گيرد.گيرد.  ميمي

يافتـه در  يافتـه در      هـای عقلـي پـرورک   هـای عقلـي پـرورک     عنوان يکـي از پرسـم  عنوان يکـي از پرسـم    هم اي  است که اي  پرسم اگرچه بههم اي  است که اي  پرسم اگرچه بهمم  ۀۀمسئلمسئل
هـای  هـای    اما اغلب پاسـخ اما اغلب پاسـخ   ،،ديني مورد توجه بودهديني مورد توجه بوده  عنوان پرسشي بدواً عقلي و بيرونعنوان پرسشي بدواً عقلي و بيرون    دي  و مذا بهدي  و مذا به  ۀۀفلسففلسف  ۀۀمنظوممنظوم

ايـ   ايـ     ديـ . ديـ .   ۀۀهای فلسفي در افقي مانند فلسـف های فلسفي در افقي مانند فلسـف   ، نه پاسخ، نه پاسخ  يي ديني، تاريخي يا هر دو بودهيي ديني، تاريخي يا هر دو بودههاها  داده  ده پاسخداده  ده پاسخ
 ها:ها:  قبيل پاسخقبيل پاسخ

بـه  ـمار   بـه  ـمار       دي و گاه مسلمان به اي  موضوعدي و گاه مسلمان به اي  موضوعمتفکران مسيمتفکران مسي  ۀۀ. اغلب، رواياتي تاريخي ازرويکرد متأمّهان. اغلب، رواياتي تاريخي ازرويکرد متأمّهان11
؛ در ميـان مـا هـم    ؛ در ميـان مـا هـم    1414فيلسوفان دي فيلسوفان دي   ۀۀاي  متفکران ديني يا رويکرد فيلسوفاناي  متفکران ديني يا رويکرد فيلسوفان  ۀۀنه رويکرد فيلسوفاننه رويکرد فيلسوفان  روند،روند،  ميمي

فته و مذا فرصتي جدی برای تفکيك ماهيـت عقلـي   فته و مذا فرصتي جدی برای تفکيك ماهيـت عقلـي   سنت فربهي در پاسخ عقلي به اي  مسئله  کل نگرسنت فربهي در پاسخ عقلي به اي  مسئله  کل نگر
 پاسخ اي  پرسم از ماهيت تاريخي يا ديني آن ايجاد نشده است.پاسخ اي  پرسم از ماهيت تاريخي يا ديني آن ايجاد نشده است.

 ـان بـرای    ـان بـرای     اند، تـالک اند، تـالک   . خود آن متأمهان هم  تي اگر درجاهايي مانند مطهری، منظر فلسفي دا ته. خود آن متأمهان هم  تي اگر درجاهايي مانند مطهری، منظر فلسفي دا ته11
دس و نصـوص دينـي بـه    دس و نصـوص دينـي بـه    و فصل اي  پرسم عمدتاً و طبتاً به بازيابي و باز ناسي نظرگاه کتاب مقـ و فصل اي  پرسم عمدتاً و طبتاً به بازيابي و باز ناسي نظرگاه کتاب مقـ    ل  ل 
بررسي بررسي ، يتني ، يتني دو يا در سطدي باالتردو يا در سطدي باالتر  اي  اي    ۀۀعقل بشری غلتيده است، نه  تي ارتباط متقابل و دوسويعقل بشری غلتيده است، نه  تي ارتباط متقابل و دوسوي  ۀۀمقوممقوم
اقالً رويکردی به ايـ  پرسـم در درون امهيـات طبيتـي. مـذا      اقالً رويکردی به ايـ  پرسـم در درون امهيـات طبيتـي. مـذا      ديني خود پرسم از عقل و ديني يا ديني خود پرسم از عقل و ديني يا   ونونبيربير



 حميده مختاری ،مهدی بهنيافر 3838
(Mehdi Behniafar/ Hamideh Mokhtari)  

 

دي  از موضع نص يا کتاب مقدس به عقـل  دي  از موضع نص يا کتاب مقدس به عقـل  ديني هم دستيابي به روايتي صديني هم دستيابي به روايتي ص  طبيتتاً مدور اي  تالک درونطبيتتاً مدور اي  تالک درون
 بشری و مراتب آن و زدودن روايات سقيم اي   وزه بوده است. بشری و مراتب آن و زدودن روايات سقيم اي   وزه بوده است. 

عقــل و ديــ ، گــاهي هــم تــالک فيلســوفانه  ــکل گرفتــه امــا بــه يــك  عقــل و ديــ ، گــاهي هــم تــالک فيلســوفانه  ــکل گرفتــه امــا بــه يــك    ۀۀ. در پرســم از رابطــ. در پرســم از رابطــ77
يکـي بـر   يکـي بـر     ۀۀهـا و ا اطـ  هـا و ا اطـ    گری تاريخي در موضوعاتي مانند تقدّم و تأخّر ميان آنگری تاريخي در موضوعاتي مانند تقدّم و تأخّر ميان آن  صِر  و روايتصِر  و روايتکاویکاوی  موضعموضع

تاريخ انديشه دانست. تاريخ انديشه دانست.   ۀۀتوان آن را تال ي فلسفي بلکه بايد تال ي در  وزتوان آن را تال ي فلسفي بلکه بايد تال ي در  وز  ديگری تقليل يافته است و نميديگری تقليل يافته است و نمي
 توان مدّعي  د که:توان مدّعي  د که:  پس ميپس مي

يك متفکر دينـي،  يك متفکر دينـي،    ۀۀ،  تي در انديش،  تي در انديش««عقل و دي عقل و دي »»  ۀۀاوالً موضع عقلي و فلسفي در  ل پرسم از رابطاوالً موضع عقلي و فلسفي در  ل پرسم از رابط
 تدقق يابد.تدقق يابد.« « عقل و ايمانعقل و ايمان»»  ۀۀتواند متمايز از موضع ديني وی در باب رابطتواند متمايز از موضع ديني وی در باب رابط  عقالً ميعقالً مي

عنـوان  عنـوان    ي به دي  بـه ي به دي  بـه اصل موضوعاصل موضوع دني است: رويکرد  دني است: رويکرد مطهری، اخذمطهری، اخذ  ۀۀثانياً اي  موضع فلسفي در انديشثانياً اي  موضع فلسفي در انديش
اند و تـا پـيم از اعتقـاد مامنانـه، عقـل      اند و تـا پـيم از اعتقـاد مامنانـه، عقـل        اک، نيازمند تدصيل عقلياک، نيازمند تدصيل عقلي  رويکردی فلسفي که اصول موضوعهرويکردی فلسفي که اصول موضوعه

های نظام اصل های نظام اصل   يتني بتوان برچسبيتني بتوان برچسبهاست نه دي . اگر اي  امکان مدقق  ود، هاست نه دي . اگر اي  امکان مدقق  ود،   بشری متکفل تدصيل آنبشری متکفل تدصيل آن
  ۀۀموضوعي را بر اجزاء اصلي و فرعي دي  در نگاه مطهری درج کرد، در اي  صورت پرسم عقلي از رابطـ موضوعي را بر اجزاء اصلي و فرعي دي  در نگاه مطهری درج کرد، در اي  صورت پرسم عقلي از رابطـ   

دينـي آن در قامـب عقـل و ايمـان،     دينـي آن در قامـب عقـل و ايمـان،       ايشان، پرسشي است که افزون بر وجـه درون ايشان، پرسشي است که افزون بر وجـه درون   ۀۀعقل و دي  در انديشعقل و دي  در انديش
يـك از  يـك از    ايشان درگير هـيچ  ايشان درگير هـيچ    ۀۀجه فلسفي در انديشجه فلسفي در انديشگويي فلسفي دارد و اي  وگويي فلسفي دارد و اي  و  ديني و پاسخديني و پاسخ  مجال طرح برونمجال طرح برون

 انتقادی فو  نيست. انتقادی فو  نيست.   ۀۀسه نکتسه نکت

 گيری نتيجه

عقـل و ديـ  در چنـد گـام  ـکل      عقـل و ديـ  در چنـد گـام  ـکل        ۀۀترتيب، مقدّمات و پاسخ عقلي مطهری به پرسـم از رابطـ  ترتيب، مقدّمات و پاسخ عقلي مطهری به پرسـم از رابطـ    اي اي   بهبه
 گيرد:گيرد:  ميمي
فاع فاع او ممک  و قابل داو ممک  و قابل د  ۀۀي از دي  در انديشي از دي  در انديشاصل موضوعاصل موضوع. در ميان رويکردهای مختلف به دي ، تقرير . در ميان رويکردهای مختلف به دي ، تقرير 11
 است. است. 
 ي، همان اصول اعتقادی دي  هستند که: ي، همان اصول اعتقادی دي  هستند که: اصل موضوعاصل موضوعاي  دستگاه اي  دستگاه   ۀۀ. اصول موضوع. اصول موضوع11

بـه  بـه    ها و ورود به سلك مامنـان، ها و ورود به سلك مامنـان،   آنآنديني و  رط الزم ورود به دي  هستند که تکميل ديني و  رط الزم ورود به دي  هستند که تکميل   بدواً بيرونبدواً بيرون -امف
  (475 :1785. 443-441و  144-184 :1758)مطهـری.  است است   منوطمنوط  ها و پذيرک نبوت خاصّهها و پذيرک نبوت خاصّه  اقرار به آناقرار به آن

. نيز بنگريـد بـه: ا مـدی    . نيز بنگريـد بـه: ا مـدی    171 :1783همو.وگرنه  يطان مظهر موجودی واجد يقي  و فاقد تسليم است )وگرنه  يطان مظهر موجودی واجد يقي  و فاقد تسليم است )
مخامفـت  مخامفـت    عنـاد و عنـاد و   در عـي   ـال  در عـي   ـال  ومـي  ومـي    ،، ناسد ناسد  جا د است؛ يتني ميجا د است؛ يتني مي  ۀۀ ناسند ناسند»»او او   ..((168168  ::17411741افرمجاني.افرمجاني.

 ..((188188  ::17861786)مطهری. )مطهری. « « ورزدورزد  ميمي
ها، ضرورتي بدواً عقلي و ها، ضرورتي بدواً عقلي و   مي فيلسوفانه( آنمي فيلسوفانه( آن)اعم از عقل عام همگاني يا عقل استدال)اعم از عقل عام همگاني يا عقل استدال  تصديق عقليتصديق عقلي -ب

اقدام تتدادی از عقالء موجب رفع ضـرورت از  اقدام تتدادی از عقالء موجب رفع ضـرورت از  ، يتني مقدّم بر تتبّد ديني و امبته همگاني و غيرکفايي استمقدّم بر تتبّد ديني و امبته همگاني و غيرکفايي است
ها هم  جيت الزم را برای فـردی در موقتيـت پـيم از    ها هم  جيت الزم را برای فـردی در موقتيـت پـيم از      و ياني آنو ياني آن  ۀۀ ود و نيز تأکيد بر جنب ود و نيز تأکيد بر جنب  ديگران نميديگران نمي

 تدبر  ود.تدبر  ود.  ـإـإاست منشاست منش  اما ممک اما ممک   ،،ورود به دي  نداردورود به دي  ندارد
 



 3434 از رابطۀ عقل و دین ری به پرسشرویکرد فلسفی شهيد مطه 
(Motahari’s Philosophical approach to the question of the relation . . .) 

 

ي مانند استقالل اصول موضوعه، امکـان اسـتنتاج   ي مانند استقالل اصول موضوعه، امکـان اسـتنتاج   اصل موضوعاصل موضوعهای  اکم بر يك دستگاه های  اکم بر يك دستگاه   ضرورتضرورت -ج
منـدی از  منـدی از    عنوان موقتيتي عقلي و بشری، بهرهعنوان موقتيتي عقلي و بشری، بهره  ها بهها به  عقلي برخي اصول از برخي ديگر و اقتصار در تتداد آنعقلي برخي اصول از برخي ديگر و اقتصار در تتداد آن

نيز سازگاری و تماميت دستگاه را برآورده نيز سازگاری و تماميت دستگاه را برآورده   ( و( و783783-785785  ::17341734متري  مفاهيم اوميه )همو. متري  مفاهيم اوميه )همو. تري  و کتري  و ک  بنيادیبنيادی
 سازند؛سازند؛  ميمي
هـای  هـای    عقلي است به ساير گـزاره عقلي است به ساير گـزاره   ۀۀنسبت اي  اصول به ساير اجزا و فروع دي ، نسبت اصول موضوعنسبت اي  اصول به ساير اجزا و فروع دي ، نسبت اصول موضوع  -دد

های ديني، تقدّم مترفتـي و  های ديني، تقدّم مترفتـي و    ي. مذا اي  اصول نسبت به فروع و ديگر گزارهي. مذا اي  اصول نسبت به فروع و ديگر گزارهاصل موضوعاصل موضوعمستنتج يك نظام مستنتج يك نظام 
گرو تدصيل عقلي و غيرتتبدی اي  گرو تدصيل عقلي و غيرتتبدی اي    م يا  تي تتبّد نسبت به آن فروع، درم يا  تي تتبّد نسبت به آن فروع، دروجودی دارند به اي  متنا که فهوجودی دارند به اي  متنا که فه

 اصول است.اصول است.
، درست عکس جايگـاهي اسـت کـه    ، درست عکس جايگـاهي اسـت کـه    ««فهم عقليفهم عقلي»»و و « « دي دي »»نزد مطهری جايگاه دو عنصر کليدی نزد مطهری جايگاه دو عنصر کليدی . 7

تنها طريق و مبدي طلب مترفت و  قيقت تنها طريق و مبدي طلب مترفت و  قيقت   کهکه  اي اي دهد، مبني بر دهد، مبني بر   ها ميها مي  به آنبه آن  1616مثالً متفکری مانند آگوستي مثالً متفکری مانند آگوستي 
 :Augustine.2009) نصـوص مقـدس و  قـايق منـزل اسـت و نـه يقـي  عقلـي        نصـوص مقـدس و  قـايق منـزل اسـت و نـه يقـي  عقلـي        ايمان بـه  ر ر مبتني بمبتني ب

chapter11.12) ، 1784)ايلخـاني.    ««آورم تا بفهمـم آورم تا بفهمـم   ايمان ميايمان مي»»يتني دو جزء کليدی مدّعای آگوستيني يتني دو جزء کليدی مدّعای آگوستيني: 
  )بنگريـد بـه  )بنگريـد بـه     وند و فهم عقلي، مقدمه و  رط الزم تدقق ايمان اسـت  وند و فهم عقلي، مقدمه و  رط الزم تدقق ايمان اسـت   جا ميجا مي  ههمطهريجابمطهريجاب  ۀۀدر انديشدر انديش. (84

 ..((6464  ::17381738. . مطهریمطهری
استخراج و سازگار با ديـدگاه ايشـان   استخراج و سازگار با ديـدگاه ايشـان     عقل و دي ، تنها پاسخ قابل عقل و دي ، تنها پاسخ قابل   ۀۀ. پاسخ فو  به وجه فلسفي رابط. پاسخ فو  به وجه فلسفي رابط44

را را   اصـول ديـ   اصـول ديـ   دي  بـا  دي  بـا    های درونهای درون   ناختي ميان گزاره ناختي ميان گزاره  ۀۀيتني رابطيتني رابط  ،،است که هم واجد ارزک مترفتي استاست که هم واجد ارزک مترفتي است
اعتقـادی مامنـان   اعتقـادی مامنـان     ۀۀرا در منظومرا در منظومعقل و دي  عقل و دي    ۀۀتقريری خاص و همگاني از رابطتقريری خاص و همگاني از رابط  کهکه  اي اي کند، هم کند، هم   تتيي  ميتتيي  مي
 زند.زند.  رقم ميرقم مي

. اي  موضع داير بر عقلي بودن پذيرک دي ، اگرچه در ميان بسياری از اصوميي   يته قابل مشاهده . اي  موضع داير بر عقلي بودن پذيرک دي ، اگرچه در ميان بسياری از اصوميي   يته قابل مشاهده 66
  ۀۀعقل و دي  در افـق واقتـيِ فلسـف   عقل و دي  در افـق واقتـيِ فلسـف     ۀۀاما تمايز مطهری با ايشان اوالً در امکان طرح پرسم از رابطاما تمايز مطهری با ايشان اوالً در امکان طرح پرسم از رابط  ،،استاست

گـو بـا   گـو بـا   وو  يني است؛ نه افقي ديني يا تاريخي که مدروم از فرصت گفتيني است؛ نه افقي ديني يا تاريخي که مدروم از فرصت گفتدد  مثابه افقي فلسفي و بيرونمثابه افقي فلسفي و بيرون  دي  بهدي  به
ي و نشاندن اصول اعتقادی دي  در ي و نشاندن اصول اعتقادی دي  در اصل موضوعاصل موضوعديگربا ان عقيدتي و فکری است. ثانياً در رفتار عقلي و ديگربا ان عقيدتي و فکری است. ثانياً در رفتار عقلي و 

در عـي   در عـي     را به دي را به دي جايگاه عقلي و بيرون دينيِ اصول موضوعه است که مدمي قابل فهم برای ورود عقلي جايگاه عقلي و بيرون دينيِ اصول موضوعه است که مدمي قابل فهم برای ورود عقلي 
 سازد. سازد.   ه ارکان و اقتضائات آن فراهم ميه ارکان و اقتضائات آن فراهم ميعمل مامنانه بعمل مامنانه ب

يك دستگاه قياسي، در نگاه مطهری مستلزم يك دستگاه قياسي، در نگاه مطهری مستلزم   ۀۀو اصول موضوعو اصول موضوع  اصول دي اصول دي . اي  امکان تطبيق ميان . اي  امکان تطبيق ميان 55
بلکه اي  اصول صرفاً  ـرط الزم ورود بـه   بلکه اي  اصول صرفاً  ـرط الزم ورود بـه     ،،های ديني به مفاهيم عقلي نيستهای ديني به مفاهيم عقلي نيست  مفاهيم و گزارهمفاهيم و گزاره  ۀۀتقليل همتقليل هم

های مسـتنتج  های مسـتنتج    ي که آيا گزارهي که آيا گزارهاصل موضوعاصل موضوعهای های   دستگاهدستگاه  ۀۀبارباردي  هستند. مذا در پاسخ به اي  پرسم داغ دردي  هستند. مذا در پاسخ به اي  پرسم داغ در
توانند اطالعات جديدی را بيم از اصول موضوعه افـاده نماينـد يـا خيـر،     توانند اطالعات جديدی را بيم از اصول موضوعه افـاده نماينـد يـا خيـر،       درون دستگاه عقيدتي دي  ميدرون دستگاه عقيدتي دي  مي

توانـد نا ـي از   توانـد نا ـي از     ي دي ، اجماالً مثبت است و امبتـه ايـ  امـر مـي    ي دي ، اجماالً مثبت است و امبتـه ايـ  امـر مـي    اصل موضوعاصل موضوعدستگاه دستگاه   ۀۀپاسخ ايشان دربارپاسخ ايشان دربار
تگاه و فراتر رفت  از قواعد تبديل قياسي هم با د که بدث از آن مجامي ديگر تگاه و فراتر رفت  از قواعد تبديل قياسي هم با د که بدث از آن مجامي ديگر توسته قواعد تبديل اي  دستوسته قواعد تبديل اي  دس

 طلبد.طلبد.  ميمي
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 ها نوشت پی

. در اي  مقامه ضم  ا ترام به  خصيت مر وم  هيد مطهری، به جهت تکـرار نـام ايشـان و عـدم     . در اي  مقامه ضم  ا ترام به  خصيت مر وم  هيد مطهری، به جهت تکـرار نـام ايشـان و عـدم     11
  ود.  ود.   استفاده مياستفاده مي« « مطهریمطهری»»تطويل در عبارات، از تتبير تطويل در عبارات، از تتبير 

دوران دوران   اکبـر، اکبـر،   افرمجـاني، علـي  افرمجـاني، علـي    بيقي در اي  باب بنگريد به ا مـدی بيقي در اي  باب بنگريد به ا مـدی بدثي تفصيلي و تطبدثي تفصيلي و تط  ۀۀ. برای مطامت. برای مطامت11
 ..17411741، پژوهشگاه علوم انساني و مطامتات فرهنگي، تهران، ، پژوهشگاه علوم انساني و مطامتات فرهنگي، تهران، نقادینقادی

يا مامنانه، تسليمي است که پذيرک اصول آن، مدققانه  ـکل  يا مامنانه، تسليمي است که پذيرک اصول آن، مدققانه  ـکل  « « اسالم واقتياسالم واقتي»»((11. در نگاه مطهری . در نگاه مطهری 77
اسـالم  اسـالم  »»  ((11( تـويم بـا يکـديگر    ( تـويم بـا يکـديگر    143143  ::17881788. . )مطهری)مطهری« « ايمان يتني اعتقاد و گرايمايمان يتني اعتقاد و گرايم»»نه مقلدانه. نه مقلدانه.   ،،گرفتهگرفته
و صـرفاً بـه سـبب    و صـرفاً بـه سـبب    يا موروثي هم فاقد ايمان و اسالم آوردن کسي است کـه بـدون تدقيـق    يا موروثي هم فاقد ايمان و اسالم آوردن کسي است کـه بـدون تدقيـق    « « ایای  منطقهمنطقه
هم در نگاه مطهری، عـدم جدـد و  امـت تسـليم در     هم در نگاه مطهری، عـدم جدـد و  امـت تسـليم در     « « اسالم فطریاسالم فطری»»  ((77زادگي مسلمان است و زادگي مسلمان است و   مسلمانمسلمان

پذيرد پذيرد   آن را ميآن را مي  ،،اگر اي   قيقت به او عرضه  وداگر اي   قيقت به او عرضه  ودکسي مانند دکارت است که  قيقت بر او مکتوم مانده و کسي مانند دکارت است که  قيقت بر او مکتوم مانده و 
 ..((148148  ::17881788. . 144144و و 147147  ::17581758)همو. )همو. 

داند که بايد به داند که بايد به   را  ق طلق عقل ميرا  ق طلق عقل مي  اصول دي اصول دي ستايد که مسائل ستايد که مسائل   . مطهری  ريت  يخ طوسي را مي. مطهری  ريت  يخ طوسي را مي44
ندو اجتهادی و از روى فهم مستقيم براى اذهان رو    وند و برای وی، تتبـد و تقليـد در ايـ  عرصـه     ندو اجتهادی و از روى فهم مستقيم براى اذهان رو    وند و برای وی، تتبـد و تقليـد در ايـ  عرصـه     

نه نقـم فرمـان و   نه نقـم فرمـان و     ،،يز نيست و نقم نقل صرفاً نقم هدايت، راهنمايى، تتليم و دالمت به داليل استيز نيست و نقم نقل صرفاً نقم هدايت، راهنمايى، تتليم و دالمت به داليل استجاجا
 (.(.154154وو141141-141141. . 17881788مومويّت و تتبد )مطهری. مومويّت و تتبد )مطهری. 

  ود. ود.  ميمي  Reason. که گاهي از آن تتبير به . که گاهي از آن تتبير به 66

  ود. ود.  ميمي  Common Sense. که متموالً از آن تتبير به . که متموالً از آن تتبير به 55
 ..1414.  جرات: .  جرات: 33

ای جديـد در  ای جديـد در  از سوی آمفرد تارسـکي بـه عنـوان  ـاخه    از سوی آمفرد تارسـکي بـه عنـوان  ـاخه      14461446در در   (( TheoryModel))مدل مدل   ۀۀ. نظري. نظري88
ـ   امام(. (. Hodges. 1998: 2013باره بنگريد بـه:  باره بنگريد بـه:    )در اي )در اي منطق و متنا ناسي مطرح  ده است منطق و متنا ناسي مطرح  ده است  ـ انکت مهـم  مهـم    ۀۀانکت

ها، نه متياری برای سنجم صـد   ها، نه متياری برای سنجم صـد   ها ساختارهايي هستند برای کمك به تصديق گزارهها ساختارهايي هستند برای کمك به تصديق گزارهاي  است که مدلاي  است که مدل
های صاد  است. به همي  دميل های صاد  است. به همي  دميل   گزارهگزاره  ۀۀهای ممک  در توستهای ممک  در توست  مدل، يکي از روکمدل، يکي از روک  ۀۀريريها. مذا نظها. مذا نظ  يا کذب آنيا کذب آن

هـای قابـل درج بـر اصـول موضـوعه سـخ        هـای قابـل درج بـر اصـول موضـوعه سـخ          است که در بدث کنوني از برچسبي در کنار ديگر برچسباست که در بدث کنوني از برچسبي در کنار ديگر برچسب
 گوييم. گوييم.   ميمي

صدا کرد. مهم آن است که در يك نظـام  صدا کرد. مهم آن است که در يك نظـام    اصل موضوعاصل موضوعتوان با مفظ وا د توان با مفظ وا د . در اي  نگاه، هر دو را مي. در اي  نگاه، هر دو را مي44
  ۀۀ ـد  ـد   های اوميه و قبالً اثباتهای اوميه و قبالً اثباتگزارهگزارهصريداً توسط صريداً توسط   کهکه  اي اي مگر مگر   ،،ای را نبايد پذيرفتای را نبايد پذيرفتهيچ  کم و گزارههيچ  کم و گزارهصد  صد  

 ..((688688  ::17551755)مصا ب.)مصا ب.  هي مورد اثبات و پذيرک قرار گيردهي مورد اثبات و پذيرک قرار گيردبديهي يا غير بديبديهي يا غير بدي

ثبـات  ثبـات  متمايز فطری، علمي ) به فلسفي( و فلسفي قابـل ا متمايز فطری، علمي ) به فلسفي( و فلسفي قابـل ا   ۀۀ. مثالً مطهری وجود خدا را در سه  وز. مثالً مطهری وجود خدا را در سه  وز1818
 ..((7474  ::17341734)بنگريد به: )بنگريد به: داند داند   ميمي

دائر دائر   ،،استاست  ««تفکّر انتقادیتفکّر انتقادی»»گويي ذيل متنای مصطل  گويي ذيل متنای مصطل  وو  گوی انتقادی، گفتگوی انتقادی، گفتوو  مراد از گفتمراد از گفت  جاجا  اي اي . در . در 1111
 های مصدَّ  به تصديق اوالً يا بدواً عقلي. های مصدَّ  به تصديق اوالً يا بدواً عقلي.   های غيرعقالني و استقرار داوریهای غيرعقالني و استقرار داوری  بر نفي  جيتبر نفي  جيت

اتفاقـاً  اتفاقـاً  »»نيست و متتقد است کـه  نيست و متتقد است کـه  در متنای هنجاری کلمه هم قائل به تماميت دي  در متنای هنجاری کلمه هم قائل به تماميت دي   تي  تي . مطهری . مطهری 1111



 3939 از رابطۀ عقل و دین ری به پرسشرویکرد فلسفی شهيد مطه 
(Motahari’s Philosophical approach to the question of the relation . . .) 

 

.. دستورک اي  است کـه  .. دستورک اي  است کـه    کند که اساساً در بسيارى از امور دستور ندا ته با د.کند که اساساً در بسيارى از امور دستور ندا ته با د.  ايجاب مىايجاب مى    اسالماسالم    جامتيتجامتيت
 ..((144144  ::17811781)مطهری. )مطهری. « « مردم آزاد با ند و به اصطالح تکليفى در آن امور ندا ته با ندمردم آزاد با ند و به اصطالح تکليفى در آن امور ندا ته با ند

و و   187187. . 11، ج، ج6868-6666. ص . ص 11جج  موعـه آثـار  موعـه آثـار  . برای دريافت مقدمات اي  مدعا بنگريد به مطهری: مج. برای دريافت مقدمات اي  مدعا بنگريد به مطهری: مج1717
 ..134134-137137. . 1717، ج ، ج 171171. . 1515، ج، ج314314-311311. . 1717، ج ، ج 148148. ص. ص77، ج، ج141141

. برای نمونه بنگريد به تقسيمات و روک مامف در روايت رويکردهای مختلف ذيل ايـ  مسـئله در   . برای نمونه بنگريد به تقسيمات و روک مامف در روايت رويکردهای مختلف ذيل ايـ  مسـئله در   1414
 . عقل و و ي در قرون وسطي.. عقل و و ي در قرون وسطي.17311731اتي . اتي .   ژيلسون،ژيلسون،

15. Marcus Aurelius Augustinus (354-430 .AD). 
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