
 

  

مبانی اندیشه مهدویت در آیینه آثار صدرالمتألهین و امکان تبلیغ فرا 
 ادیانی آن

 1فهیمه شریعتی
 31/5/99تاریخ پذیرش:    13/3/99تاریخ دریافت: 

 چکیده
شناسوانه وتعوددی بوه طوور غیروسوتقین بوه  شناسوانه و انسوان اصوول هسوتی صدرالهتألهیندر حکهت وتعالیه 

پردازد. این وقاله به روش تحلیل و تبیین عقلی، وبانی چندگانوه  وی دیشه وهدویتوبانی دخیل در ان تبیین
کورده اسوت. اسوتخراو اصوول وورتبد ووجوود در  صودرالهتألهینوهدویت را از ونظور حکهوت وتعالیوه  بوازخوانی 

کاوول،  دهد وسائلی وانند وحدت حقیقت و تفواوت ورائوی، وسواطت فوی ، وی حکهت وتعالیه نشان انسوان 
کاول بر جهان، غایتعلن  و... در حقیقوت  شناسی هستی، نقش و تاثیرات دعا، جاوعه آرووانی و احاطه نفس 

کالوووی وهوودویت اسووت. براسوواس ایوون تحقیووع، نظوور بووه بنیادهووای وعرفتووی و  توصوویع عقالنووی وبووانی اندیشووه 
کالووی بلکوه از زاصدرالهتألهینحکهی ووجود در آثار  ویوه فلسوفی نیوز قابول ، اندیشه وهودویت نوه تنهوا از زاویوه 

ک وورت  دفوواا اسووت. حکهووت وتعالیووه بووا توجووه بووه اصووول وبنووایی خووویش یعنووی اصووالت وجووود، وحوودت وجووود، 
گونووه ووی وظواهر و ورائوی و حرکوت جووهری کوه جوواو   ای پوی توانوود بنیادهوای اندیشوه ووعوود را بوه  کنود  ریوزی 

وانوود در جهووت ارائووه فراوووذهبی ت وووی حکهووی ایوون ت وووری_  وصووداق ووعووود ههووه ادیووان باشوود. تبیووین فلسووفی
گیورد.های  ووعودگرایی با شاخصه کاوول، اویود و  پرشوور وهودوی قورار  آووادگی ههیشوگی بورای دفواا از انسوان 

کلوی حرکوت جهوان، وراقبوت از اعهوال، احسواس  کاوول، وتبوت دیودن فرآینود  کنار انسوان  گرفتن در  آرزوی قرار 
کنوار سوایر تبعوات وتبوت  ایه عشعخال، تنهایی و پوچی نکردن و تلطیع روح با جانه کاوول در  ورزی به انسان 

حر و حکین را در وعرض روایح اندیشه ووعود به شکل وهدوی آن های  تواند ههه انسان وی اندیشه وهدویت
 .قرار دهد

کلیدی کاول، ووعود :واژگان   .وهدویت، حکهت وتعالیه، انسان 

                                                        
گروه وعارف دانشگاه فردوسی وشهد، ایران). 1  (.Shariati-f@um.ac.irاستادیار 
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هشژپو مهدیاه وی

 وقدوه
کوه وجهوعوا  وجوو احادیث و روایات وتعوددی در زوینوه وهودی کتوب دسوت اولوی  د دارد  در 

ه شوی  صودوق و بو کمتال التدین و تمتال الن متهنعهوانی،  غیبت فضول ابون شوا،ان،  چهل حدیثوانند 
کتبووی واننوود  کنووده در  آوووده اسووت. وجهوووا روایووات در  بصتتا ر التتدرجاتو  شووی  وفیوود االمامتت طووور پرا

 1رسد. وی و بسیار قدیهی به بیش از دویست روایت کتب دست اول
در این روایات خطوط اصلی وهدویت یعنی اوام غائب، انتظار و قیام در قالب احادیث پیاوبر 

کوورم کبووری تبیووین شووده ا ، تووا روایووات اوووام دوازدهوون و توقیعووات آن حضوورت تووا شووروا غیبووت 
گرچه وی که  است. ا گونی وانند وهدویت از نظرگاه عرفان  گونا توان اندیشه وهدویت را از زوایای 

کنون و بواره بوه رشوته تحریور درآووده اسوت ووورد بررسوی قورار  ورد توجه واق  شده و آثاری در ایونتا
توانوود ایوون اندیشووه را قوووت  داد بووا ایوون حووال نگوواه عقالنووی بووه وسوو له از زاویووه حکهووت وتعالیووه وی

عقالنی بخشد و با ونطع فلسفی نیز اثبات نهاید. این وقالوه درصودد اسوت توا خطووط اصولی ایون 
 آیینه حکهت وتعالیه در آثار صدرالهتألهین وورد بازبینی قرار دهد.  تفکر را در

ک ری از عقوول، اصووول عقلووی را از زاویووه وعرفتووی بووا ،وق  حکهوت وتعالیووه در عووین اسووتفاده حوودا
کرده و به ههوین دلیول تعقول و خوردورزی پهنوه وسویعی را بوه خوود بینود.  ووی عرفانی نیز وشاهده 

کووه دارد قابلیووت تبیووین بسوویاری از خطوووط حکهووت وتعالیووه بووه دلیوول ویژگووی و نحصوور بووه فووردی 
شریعت را به دست آورده است. بسیاری از وسائل در حکهت وتعالیه به نوعی بستر و عهع برای 

در رهیافوت هوا و  وفاهین ظاهری شریعت است. حکهت وتعالیه بنابر واهیت غالب فلسوفی خوود
کسوت فلسفه خارج ش کالوی بپوردازد اووا در  ود تا به تبیین وسائلرویکردهای بنیادینش نباید از 

دینووی و های  عهووع وعنووایی و وعرفتووی وفوواهین رویووین اندیشووه توووان وووی جووای جووای ایوون وسوول 
که بستر و ریشه عهیع وههترین وسائل وربوط بوه اندیشوه های  کالوی را به دست آورد به طوری 

کوه وهونطور عام نیز در حکهت وتعالیه وجووه وهدویت یا ووعودگرایی ب تورین  د دارد. ایون وووارد 
 بخش این اصل اعتقادی باشد. تواند استحکام وی آنها به شرح زیر است به خوبی

کوه بنیادهوای  در پس وعارف وهدوی و اندیشه ووعودگرایی در تفکور شویعه وبوانی وجوود دارد 
دهوووود. ایوووون بنیادهووووای فکووووری عبووووارت از نقووووش  وووووی فکوووور شوووویعی در ایوووون خصووووو  را تشووووکیل

                                                        
کتوب وتقودم و وربووط بوه . 1 کوه در  البته تعداد احادیث ووجود در خصو  وس له وهدویت بسیار بیشتر است اووا روایواتی 

 قرون اولیه است ونظور است.
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جاوعه آروانی، وس ولیت انسان در سرنوشت خوود  انسان، سعادت در هدایت بشر، بیت اهل
این وبوانی در بسویاری از وووارد از سون  ههوان  باشد. وی و جاوعه، اویدواری و انتظار برای نجات
که در روند صعودی ت ای را  لیفات وهدوی نسبت بوه قورون اولیوه بخوش عهودهأرویکردی هستند 

کالووی ؤاند و و به خود اختصا  داده لفین آثار وهودوی در رد اشوکاالت وارده بور غیبوت بوه شوکل 
گرفتوووه و حتوووی برخوووی اشوووکاالت وقووودر را نیوووز بووور آن اسووواس پاسووو   عقلوووی یوووا جووودلی از آن بهوووره 

کهیوت و . (8;-7; :4687 اند)طوسی، گفته کتوب وهودوی در  ههین ووارد باعوث شوده وحتووای 
کالوووی أداشووته و از روایووی صوورف بووه ت وتفوواوت تیییوورات وحسوسوویهای  کیفیووت در سووده لیفووات 

 پردازد. وی جدلی برسد. با این حال پژوهش حاضر بر وبانی ووجود در حکهت وتعالیه والصدرا
کنون وقاالت وتعددی دربواره حکهوت وتعالیوه و رابطوه آن بوا وبواحتی هون چوون سیاسوت یوا  تا

کاول نوشته شده است اوا دو نکته باعوث تهو کارهوای انجوام شوده بوا وقالوه علن اوام یا انسان  ایز 
کلوی بوه  حاضر است؛ اول این گرفته و به طوور  کالوی و تفسیری نیز بهره  که وقاالت یاد شده از آثار 

کواوال  جنبوه  دنبال نگرش صدرالهتألهین در خصو  این وسائل اسوت. حوال آن کوه برخوی از آثوار 
کتتا  و  تفستیر القتر ن الکت ی دینوی دارد واننود  ا وقالوه حاضور بوه دنبوال احصوای اصووول اوو شتر  اوت ل 

که بتواند به طوور فراووذهبی در خودوت ت ووری  فلسفی حکهی ووجود در آثار صدرالهتألهین است 
کووه در قالووب اصووول حکهووی، ووعووودگرایی  ووجووود در سووایر فرهنوو  هووا و وووذاهب اسووت بووه طوووری 

هرکووز بوور وهوودویت و کووه ایوون وقالووه وت های وهوودوی را تبلیووغ نهایوود. دوم این خصوصووا  بووا وشخصووه
 باشد. ووعودگرایی وی

کنون برخی از اصول حکهی ورتبد با وس له ووعودگرایی بررسی وی  شود. ا

 وحدت حقحقت و تفاوت ورائی و وجالها

کوه وی تووان  از اصول بنیادین هستی شناختی حکهت وتعالیه وحدت وجوود اسوت بوه طووری 
یر سوونن فلسووفی ویووان وسوولهانان وحوودت وجووود را وهیووزه اصوولی ایوون سوونت فکووری نسووبت بووه سووا

که غیب الییوب ناویده وی شوود  دانست. در حکهت وتعالیه حع تعالی ظهور لذاته فی ،اته دارد 
که بذاتوه فوی فعلوه اسوت و در حقیقوت تجلوی وجوودی او وی کوه بوه  و ظهور دیگری نیز دارد  باشود 

قوت تجلوی واحود اسوت و یابود. درحقی واسطه این تجلی احکام واهیات و تک ر و تعددها ظهور وی
ک رت وی  یابد:  ورائی و وناظر 

َكَلْمح    واِحَدٌة 
ْوُرنا ِإَّلَ

َ
ِباْلَبَصِر و ؤمناا العدادو و العاارا  مل اهراا ر و اهرا اا ّل مل الاع   و   َو وا أ
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هشژپو مهدیاه وی

الفدل بل فدله نو  واحد  رهر به اها یاا  باج لدال و یا فیر ف اا و بعدادو اها یاا   عا ار 
ك وا اا ذلااا الرااو   ، 2 ج :1981، صااد اهع  ن)تا اار نااو  البااهد بعداادو اهبااواا  و ال 

341). 
کاول و واسطه در فی  است:  در حقیقت تجلی حع تعالی ههان انسان 

أول وا  رفعح به باب الفای  و اؤلبادا ، و نتاوعه ؤا رااجلر ارااا ر ال وحانیا    األول  و الدقل
 (78الف: 1360نتو  آوم ؤا أوّلوه )صد اهع  ن، 

ونوود اسووت و ههووین  کووه در عووالن هسووتی هوور ووجووود از درجووه خاصووی از وجووود بهووره توضوویح این
کووه واهیووت اشوویا را تعیووین وی کاووول یعنووی بوواالترین درجووات  درجووه وجووودی اوسووت  کنوود. ورتبووه 

 تر است.  هستی در شدت دربر دارنده وراتب پایین
کاول عقول اول اسوت اووا ایون وعنوا وصوا هن گونواگونی ویچنین انسان  یابود. در حقیقوت  دیع 

گوناگون تجلوی واحود اسوت. از ایون رو ههوه انبیوا  و  کاول ههان وناظر  گوناگون انسان  وصادیع 
کرم گوناگون دارد: اوصیا  جه  در نبی ا که حقیقت واحد و وراتب   است وانند قرآن 

ك یاارة مل الراا ول و  كاااا حقیقاا  واحاادة ؤّل أا  ااا ورایااو  أراااویه هبتاا ا فاا ا القاارآا و ؤا 
كهااا أا  كال  اان و نبا ة  تاه  باران وراراو هقاواه الااا و ورملاه اهدان  خمعلفا  فاك 

ك یارة مل الصاداو و أرااو    الااول  اؤلنتاا حقیق  واحدة و له أطاا  و وقاوا  و و لا  
كل طو  و وقام ارن خاا)صد اهع  ن،   (.23: 1363خمعلف  و له هبتو 

توووان در تهووام اصووول بعوودی حاضووور  وسوو له ووعووودگرایی را ویبووا  ارتبوواط ایوون اصوول حکهووی 
 دانست و در ضهن آنها توضیح داد.

 وساطت فحض انسان کاول
کاوووول بوووه سوووایر وخلوقوووات وتووول نسوووبت قلوووب بوووه سوووایر  در حکهوووت وتعالیوووه نسوووبت انسوووان 

کو شووند. ههوان ها اعضا از حس و حرکت برخووردار وی اعضاست. بعد از قلب به واسطه رگ ه طوور 
رسووانی روح و اعطووای حووس و  رسوواند و فووی  روح، از طریووع قلووب، حووس و حرکووت را بووه اعضووا وی

حیوات بوه ههوه اعضوای بودن اووری یکسوان بووده و قبوول حیوات و رسواندن آن بوه اعضوا تنهوا بوه 
کاوول نیوز چنوین اسوت.  دهد و نهی توسد روح رخ وی گرفت؛ انسان  توان حالت دیگری را در نظر 
کاول وانند   قلب نسبت به اعضاست: انسان 

كرتو  القلو ؤا راجلر األ ضاء، و قد حتقا  مل  لان  ؤا نتو  اؤلنتاا ؤا راجلر اهخلاقا  
الطوید  أا قاة احلیاة یفی  و  ال وح ؤا القلاو، و بااراطعه ؤا رااجلر الوادا... فاا لا 
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ا  ار  الفاای  اؤل اا   اام  اا  ویاا  اهخلاقاا   اا  ولااه  قاام  ل ااا واادة    رلاا  ؤ
وود ااه و وفیضااه  رااد القیاواا  الاواارب، ؤّل أا قوالااه بااج وارااط  و  اال أصااله خمااع  
نتاااا الااواال، و ورااه  صاال أفاار الفاای  ؤا راااجلر اهخلاقااا ، و  اا ا  ااا راار الجفاا   باؤل

 .(162 :الف 1360 ،صد اهع  ن)اهخصاص  باؤلنتاا 
کاووول خووواه آشووکار و خووواه پنهووان باشوود  رسووانی او اختاللووی در فووی  بنووابر ایوون هسووتی انسووان 

 آفریند. نهی
که خود از وناظر وتعددی ترسین شوده اسوت انسوان  در این ویان راهبر اصلی به سوی وحدت 

 کاول و وجرای فی  الهی است.
کننوده اسوت. از یو  سوو خوود  شده و نیز به وعنای هودایت یافته و هدایت وهدی به وعنای راه

تورین شوکل بورای او  ست اوا هور دو نووا ایون افعوال در عوالیشده و از سوی دیگر هدایتگر ا هدایت
شود. هودایتگری او تنهوا بوه انوذار و تبشویر ظواهری نیسوت بلکوه وجوود او شورط سوریان  وی وحقع

کوه انبیوا رسوانی نیسوت. ههوان حیات در عالن است و ظهوور و خفوا شورط در فوی    و اوصویا  طوور 
کاووول را ودههوودایتگر و واسووطه در تحقووع و ایصووال فووی  الهووی بوو  انوود غیبووت و عوودم ظهووور انسووان 

کتووووب دسووووت اولأتوووووان وووووانعی در ت نهووووی کوووورد. در روایوووواتی از  ایوووون نحووووو  ثیرگووووذاری وی تلقووووی 
شوود اووا ایون  نهوی که خورشید دیوده چنان آن ؛رسانی به خورشید پشت ابر تهتیل شده است فی 

 :رساند نهی ثیرگذاری او بر عالنأای به ت اور صدوه
کوورم انصوواری از جووابربن عبووداهلل در زوووان  اوووام غایووب آیووا بوورای شوویعیانپرسووید  پیوواوبر ا

که ورا به نبوت برگزیده ووردم  غیبت نفعی است؟ حضرت فروودند: آری، سوگند به خدایی 
کووه از خورشووید هنگووام قوورار  گیرنوود، ههووان وووی از نووور رهبووری او در دوران غیبووتش بهووره گونووه 

 .(6>، 85تا: و وجلسی، بی)گرفتن پشت ابرها

که وهدویت ترسین وی کوره ارض حواکن  در نظام آروانی  کل جهان فوانی دنیوا و  کند وحدتی بر 
کاول حاصل وی وی ک رت شود و این وحدت در پرتو انسان  هوا و یکرنگوی و  هوا اخوتالف شود. نفی 

کندگی از جهله این وحورهاست.  نفی پرا
کوه در هر  که این این اور از دو ونظر قابل دیدن است. اول دینی ووعود به نوعی ترسوین شوده 

کلیوودی وحوودت تجلووی و  در اوصوواف اصوولی بووا ووعووود سووایر ادیووان وشووترک اسووت و یووادآور وسوو له 
ک رت ورائی و وناظر در حکهت وتعالیه است. تجلی حقیقت اوری واحد است و شو ون و جلووات 

ک رت کاوول ترسین ووعود، ناظر به تفاوت وجاله آفرین است. در حقیقت وتفاوت آن  ا در انسان 
گرچووه در ادیووان وتفوواوت وصووادیع وتعوودد دارد اوووا  در حکهووت وتعالیووه والصوودرا اسووت. ووعووود ا
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هشژپو مهدیاه وی

 باشند.  وی عیسی، وسیا و سایر ووعودها در حقیقت عناوین وتفاوت بر ی  وعنون

 ها احاطه انسان کاول به باطن انسان
کلهوات خداونود  کتوب الهوی و  گردنود. عوالن  وحسووب ویدر حکهت وتعالیه ههه عوالن وجود 

کلوی و عوالن نفووس ونطبو  در اجسوام ههگوی وراتوب وتفواوتی از یو   عقول وقدس، عالن نفوس 
کوس  حقیقت وی کوه بواطن هور  کتب احاطه دارد و از این روست  کاول به ههه این  باشند. انسان 

 بر او وکشوف است:
كتااو ؤ یاا  و وفااایر رااو انی   كلهااا  كلی ااا و لمجلی ااا  ؤلحاط ااا بالهااا  ا   اا ه الداااان 

ناه   الااول  العاوا ... و قد لاحرا ؤلیا أا اؤلنتاا كتاب لااو   ا ه الاتاو اها كو ة، أل
 .(124 :1354، صد اهع  ن)نتخ  الدان الاویر

کاول از حیث عقل ام الکتاب، از حیث نفس ناطقه، لوح وحفوظ و از حیث  در حقیقت انسان 
کتوا کاوول  ب وحوو و اثبوات ناویوده ویروح نفسانی ونطب  در ویز،  شوود)ههان(. بنوابراین انسوان 

 ها اشراف دارد: به وضعیت و احوال انسان
فهاا  الصاا ف اهارواا  اهرفا اا  اهطهاارة الاا  ّل كتااها و ّل  ااد هی أراارا  ا و ودان اااا ؤّل 
اهطه وا و  احل و الرلهانی .و وا ذكر و  الاتو أوّل ؤمناا  ا  أصاول الاتاو اؤل یا . و 

وااا ف و هااا، فااال وااا مل الالاااو واا  الدقاال و الاارفد و القاااب ال وحانیاا  و ارتااهانی  و أ
كاااا  هااج أو  كلهااا أو بدضااها، رااااء  غیر اا. ألاااا يااا  رااعقح ف ااا أحاااام اهالاااوا  ؤوااا 

 .(128 :)ىااوفصج، و أقل ذلا انعقاش أحاام  یهنا
کاووول و وسووواطت فووی  او در حکهووت وتعالیووه وال صووودرا از دو سووو بووا اصوووول و وسوو له انسووان 

باشود و از  هوا وی بوا بواطن انسوان وفاهین وهدوی در ارتباط است. در یو  سوو وواجهوه وهودی
گونه زبان و دو نوا وتفاوت از برخورد و وصع برای وهدی  بیان شده است: ههین رو دو 

ْؤِوِرَن َو َ َ ابًا َ َ  اْلَااِفِ  َ )ندها ً  َ َ  اْوُ  (181 :1397ین،  ُاوُا َرْ َ
 :بخشی و رحهت است از ی  طرف اوام وصداق نجات

جُم  اا الَدَلاُن   َ َلیَک   الَتَ َ َ اُ  الَااِراَدُ  َو ادًا   اَورُصااُب   َاَّیُ َو الِدلاُن اَوصاُباُب َو الَوااُو َو الَرَ
 (.492 ،2ج :1403، طوریس)َغیَر َواُ وب

 تبیین شده است: از جهت دیگر چهره جاللی آن حضرت با قیام شهشیر
یف  (.157: 1397)ندهاین،  َّل  ْرَهُر ِإَّلَ ِبالَتَ
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کوه وجووود آنهوا را عنوواد بواحع تشووکیل داده  قطعوا  زبوان شهشوویر بورای ظالهووان و وعانودان اسووت 
 1ها است. این اور ناشی از علن اوام به حقیقت درونی انسان است.

ها بوه فوی  حوع تعوالی نوه تنهوا  ساناز سوی دیگر علن اوام به غیب و وساطت او در ایصال ان
که او بوا بواطن انسوان وواجوه خواهود شود تجلوی وی کوه او در حوال  یابود بلکوه در این در این عقیده 

کار وی غیبت نیز از اوور و وسائل انسان گاه است به   آید: ها و شیعیان آ
َراَ اِتُاْن َو َّل َناِرَن  ا َغیُر ُوْهِهِلَن ِوُ  (.175، 53یا: ج  لیس، یب) ِلِ ْكِرُكن  ِإَنَ

کاوول بور وجوودات ضوعیع تور  تفسیر ایون حودیث را وی تووان بور اسواس احاطوه وجوودی انسوان 
کاووول شودید تور اسووت و بوه ایون دلیول بوور وجوود ضوعیع کووه رتبوه وجوودی انسوان  کورد چورا  توور  بیوان 

 احاطه دارد:
كهااااال فااااای  باااااالالاو الااااا    ااااااوا أ ااااادف و  كااااال ولااااااو  ااااااوا أقااااااب و أ   ؤا 

 (.194: 1354 )صد اهع  ن، أنق

 غایت نظام خلقت و غایت نظام انسانی
شناسوی  حکهت وتعالیه بر اساس سیر و سلوک انسان نهاده شده و از وقوووات ایون سویر غایوت

در حکهووت وتعالیووه، انسووان دارای وراتووب و ترقیووات وتعوودد اسووت. ایوون وراتووب از حوودود  2اسووت.
رود. انسوان در واقو  یو  واحود  حد نفس ناطقوه پویش وویشود و تا  نفس نباتی و حیوانی آغاز وی

هوا فعول را  شود. برخی از انسان دارای وراتب است اوا در انسان اهداف و غایات وتفاوت دیده وی
دهند اوا وشوخ  اسوت  های خوردن و نوشیدن انجام وی براساس شهوت و غضب و برای لذت

ی نباتی و حیوانی این وسائل نبووده که وصلحت حکهی و غایت عقلی و غرض اصلی از خلع قوا
کاووول  بلکووه غوورض، بقووای نوووا و حصووول نظووام خیوور و عووالی بوووده اسووت، چنووان کووه غایووت انسووان 

                                                        
کرد چنین وی هن. 1 کالوی استفاده  گفوت توان از این وس له حکهی در وسائل  گو، وبتنوی و کوه ووالک تهوایز در ایون دو نووا 

کوه وقابلوه وسولهانان و شویعیان بوا وهودی نفی انحصارگرایی دینی نیز ویبر  شوود ایون  را بیوان ووی باشد. در روایواتی 
کوه شونیدنش را تواب نهوی»نکته وجود دارد:  گویود  کنود، سوخنانی  شوورید و او بوا  آوریود و علیوه او وی چون قائن وا ظهوور 

کوافی در ا بی نهایوانگر آناین اوور بوه خوو .(6:8، 85و :تا وجلسی،بی«)جنگد شها وی کوه تلوبس بوه لبواس اسوالم  سوت 
کاوول بوه جهوت سوعه وجوودی ه فالح و رستگاری ب کوه انسوان  واسطه یاوری اووام نیسوت و ووالک عهلکورد بواطن اسوت 

گورو علون اووام بوه حقیقوت و  خویش بر آن اشراف دارد، عدم پذیرش انحصارگرایی دینی و حاکهیت عهول صوالح نیوز در 
 ت.هاس باطن انسان

کنونی جهان ویفول است شاید بتووان علوت ایون . 2 که علت غایی در تفکر فلسفی  این ور بسیار وهن است در حالی است 
 های پدیدارشناسانه دانست. غفلت را انصراف از فهن جهان به تب  نگاه
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هشژپو مهدیاه وی

که در ارکان عالن  چنین است. عالن نیز به سوی غایتی واحد و خیر اعلی در حرکت است و افعالی 
قتا  به هودایت وودبرات عقلوی شود در ظاهر افعالی طبیعی و والئن با طبیعت اشیا  و حقی دیده وی

کاوول افعوالش را  باشود. ههوان و وحرکات قدسی به سوی نظام خیر در حرکوت وی کوه انسوان  طوور 
دهود و بودن تحوت تودبیر اوسوت اووا افعوال ایون بودن هرچنود بوه صوورت طبیعوی انجووام  انجوام وی

که توسود عناصور فاقود  کهال وطلع و خیر اعلی است افعالی  شوعور بوه طوور گیرد در جریان نیل به 
کلووووی، سوووورور علوووووی و بهجتووووی اعلووووی  طبیعووووی انجووووام وی شووووود نیووووز در وسوووویر تحقووووع غوووورض 

 (:4:7، : : و4;>4است)صدرالهتألهین، 
نااا  و الصاو  و  اا ا ؤا ناو  األخیار و  فمكا أا اهقصاو وا  خلا  األلراا  و اهاااو  ا  األ

كالدااهن وا  الصو ة الااول  اؤلنتانی  فا ا القصد مل ولاو الراو  ؤا الصار ف األ ار  
الرا  و اهقصاو و  ولاو الصرف ؤجیااو الباخ  اهقصااو وراه ؤخاراج  ضاا صاالح فیاه 
نااا  الفلایا    وا   نقطا  صااحل  لقواول الفای  أوّل وا  الر ا  الااراد  الالاو ا  وا  األ

فا  الدلو   الدقلی )صد اهع  ن،   (.481الف:  1363اآل
کوه  وقصوود و غایوت از خلوع ووواد و اجنواس صوور و انوواا و نووا در حکهت وتعالیه ههوان طوور 

عوالی انسوان اسوت وقصووود از خلوع انسوان نیووز اصوناف شوریع آن یعنووی عالهوان اسوت و وقصووود از 
کاول داشته باشد. که قبول فی  را به صورت تام و    صنع شریع خروو عضو صالح است 

ر راسووتای وحوودت جوواری و ترسووین تصووویری واحوود و یکپارچووه بوورای جهووان و وحوودت جهووانی د
ووا »در اقسوام علیوت، علیوت غوایی بوه دو صوورت  ساری در عالن از سویی دیگر قابل توجه اسوت.

نگوورش  .(7>4 :4687، صوودرالهتألهین) شووود وووی تبیووین «جلووه الفعوولوووا أ»و  «ینتهووی الیووه الفعوول
کالوووی خووود وبتنووی بوور علیووت غووایی بووه وعنووی ووواینتهی الیووه الفعوول   اسووت.وهوودویت در وبووانی 

که وهدویت وبتنی بر آن اسوت، حرکوت ،اتوی ههوه ووجوودات و نوه تنهوا انسوان بو غایت ه شناسی 
 وهوودویت یووا ووعووودگرایی وحوودت وقصوود در نظووام انسووانی را ترسووین سوووی غایووت الهووی اسووت.

کائنات است. به هر حال جریان سیر عالن در ظاهر و بواطن  وی که ههگام با وحدت وقصد  نهاید 
کوه از یو  به ی  سو است و  تهام تالش نظریه وهدوی ترسین غایتی برای جاوعه انسوانی اسوت 

سووی وقصود ه سو انسان را اویدوار نگه داشته و از سوی دیگر به او پویایی بدهد توا ایون سویر را بو
که سیر تکاولی انسان است باشد. توجه بوه اصول  وی تسری  نهاید. این وقصد ههان وقصد عالن 

کوه در حرکتوی جبلوی و ،اتوی بوحرکت جوهری و وجود غوای کائنوات  سووی آن رهسوپارند ه تی بورای 
 :وبین ههین اور است
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كلها وعاله  ؤا الوا  .(174 :الف 1360، صد اهع  نا ) اا الطواجل  
کووه حکوون قطعووی ان االرض  ایوون توجووه و حرکووت اوووری غیرقابوول نفووی اسووت بووه ههووان صووورت 

 دارد.  وی یرثها عبادی الصالحون بیان

ورت ت یعت درضر  جاوعه آروانی جعحت سحاست از شر
کهالی انسان به سهت حوع بوه خووبی  فلسفه سیاسی حکهت وتعالیه ههگام و ونطبع با سیر 

کوه روحوی  ووی تبیین و ترسین شده است. والصدرا سیاست عاری از شریعت را وانند جسدی دانود 
کووه عاووول ایجوواد عوودالت  در آن نیسووت. در حکهووت وتعالیووه و رفوواه اجتهوواعی الزم اسووت سیاسووت 

سووی اهلل باشود و تنهوا سولوکی بورای انسوان حوع اسوت ه است ،اتا در خدوت سال  برای تقرب ب
نهایوت و غایوت سیاسوت  سوی وقصد داشته باشود. بور ههوین اسواسه که در جهت شریعت و رو ب

شود و نسبت سیاست به شریعت واننود نسوبت  وی وعرفی البته غایت وتوسد، اطاعت از شریعت
گاهی از وی اطاعت وی ه ووالی خودعبد ب که  گاه از آن نافروانی وی باشد   :نهاید وی کند و 

كالدوااد للهاااا یط  د  و  اا الطا اا  للباا   اراا   اای  الت اافهنا ه یدااه واارة و یدصاای ااا 
 (.366: ب1360،صد اهع  نأخرب)

کورد کرد و نظوام خوود را وطوابع بوا اسواس شوریعت اسوتوار  گر سیاست از شریعت اطاعت  ظواهر  ا
کووه سیاسووت توواب  شووریعت باشوود  عووالن وطیوو  و ونقوواد بوواطن عووالن وی شووود. از نظوور والصوودرا وقتووی 

کوه او را  شوود و وی دهنوده وی حال انسان آسایش و ایهنی از اووور رنو  کنود  کسوب  توانود فضوایلی را 
گوور سیاسووت از شووریعت پیووروی  کنوود. اوووا ا کهوواالت و آداب پسووندیده راهنهووایی  بووه سووهت خیوورات، 

کات عقلی چیوره وینکن شوود و بوالتب  انسوان حالوت سرکشوی و  د احساسات انسانی بر عقاید و ادرا
طوور  یابد و وقهوور دنیوا شوده و حکهوا  ایون عدم انقیاد نسبت به علل بعیده و اسباب عالی عالن وی

که ووفقیت و پیشرفت تنها به علل دنیایی بستگی دارد و نهی وی گر به ههین  پندارند  که ا دانند 
 (.;69شکل اداوه دهند وستوجب قهر خداوند خواهند شد)ههان: 

تورین عناصور در اندیشوه وهودویت برپوایی حکوووت جهوانی الهوی اسوت. بور ههوین  یکی از وهن
کووه  توورین وبووانی وهوودویت اسووت وسوو له اسوواس تبعیووت سیاسووت از شووریعت یکووی از بنیووادی ای 

کورده اسوت. اصول حکهت وتعالیه به خوبی در قالب سعادت جاوعه انسانی به  تبیین آن اهتهام 
کوه سونت پیواوبر کوه بوه فراووشوی  اندیشه وهدوی قیوام و تشوکیل حکوووتی جهوانی اسوت  را 
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هشژپو مهدیاه وی

 1سپرده شده بود اجرا نهاید.

 دعا جزئی از سلسله علل ووجود در عالن
کوه از دیودگاه تخصصوی بوه آن  دعا نیز واننود برخوی دیگور از اصوول ووجوود در حکهوت وتعالیوه 

شناسوی و  شود وضهون بسیار عاوی دارد اوا نقش و جایگاه این عنصر عام در هسوتی یو نگریسته
کووه بووا دعووا بوورای ظهووور  انسووان شناسووی حکهووت وتعالیووه از یوو  سووو و نقووش اساسووی وفهوووم انتظووار 

کیود بور دعوا بورای أشوود ایون ووضووا بوه خووبی بتوانود علوت ت ووی پیوند دارد از سویی دیگر باعث
 وتعالیه بنهایاند. ظهور را از ونظر حکهت

ثیر آن در وقووای  عووالن و از أدر ونظووووه فلسووفی اسووالوی، دعووا را از دو ونظوور از یوو  سووو دعووا و توو
توووان وووورد توجووه قوورار داد. از جنبووه اول حکهووت  وووی ثیرات آن بوور خووود فووردأسوووی دیگوور دعووا و توو

: 4777ینا، عهوده طورح و تبیوین دعوا برآووده اسوت)ابن سووتعالیه واننود حکهوت وشوابه خووبی از 
کوه از وراتوب علون الهوی وی484 باشوند طورح  (. در بیشتر ووارد وس له دعا ضهن وس له قضا و قودر 

شده است. در حکهت وتعالیه حصول قضوا و قودر بوه حصوول اسوباب و شوراید قضوا و قودر اسوت. 
ول اراده خداوند به تحقع اوری ابتدا به تحقع اسباب و لوازم آن اور است و از جهله اسباب حصو

ت و خواسوتن بورای حصوول اوور واننود  ت اوسوت. ایون تضور و تحقع اوور ههوان دعوای داعوی و تضور
 کووه آیووا نسووبت افکووار و توواوالت بووه حصووول نتووای  و علوووم اسووت. صوودرالهتألهین در پاسوو  بووه این

کووه خواسووت خداونوود اسووت تحقووع پووذیرد وی وهکوون اسووت گویوود چنووین چیووزی  بوودون دعووا اوووری 
 وهکن نیست.

كهاا لدال  لدل روو ولاو ذلا الیش  و  ا ال   احدة و  ا الوارألا  ل ها و ء الد اء 
 (؛404، 6: ج1981   رب الدواء)صد اهع  ن،  روو ص     ا اه 

چون علت ایجاد و تحقع اور و نیز دعا یکی است و خداوند دعا را سبب وجود شی دیگر قرار 
که صحت یافتن و تندرستی وری  وشر داده است ههان  باشد. وط به شرب دارو ویطور 

حصول قضوا باشند.  پس دعا ضروری و توق  اجابت نیز ضروری و هر دو وعلول علت واحد وی
و قدر به حصول اسباب و شراید قضا و قدر است. اراده خداوند بوه تحقوع اووری ابتودا بوه تحقوع 

ت اسوت. ایون اسباب و لوازم آن اور است و از جهله اسباب حصول و تحقوع اوور ههوان دعوا و تضور
                                                        

کن بر حکهت وتعالیه والصدرا نوشته شده است و از ای. 1 ن جهت نیواز بوه وقاالت وتعددی درخصو  اندیشه سیاسی حا
 تبیین بیشتر وس له نیست.
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کووه افکووار وووا  ت و درخواسووت قلبووی حقیقووی ههووان نسووبتی را بووا تحقووع اووور خواسووته شووده دارد  تضوور
 .زوینه ساز دریافت نتیجه است)ههان( ،نسبت به حصول نتای  دارد. در حقیقت فکر

کنون بهتر وی که چرا در تحقع جاوعه آرووانی وهودوی، انسوان ا کرد  هوا ، عهلکورد و  توان درک 
کننوده ای دارد. بوه ههوین جهوت بور دعوا بورای ظهوور بسویار  قلبوی آنوان نقوش تعیوین های خواسته

کورده اسوت کوردن در دعوا وعرفوی  کید شده و در روایاتی علت تأخیر در ظهور را فراوووش  بور شوها »تا
کردن و انتظار ظهور و فرج  (.844: >:46)ابن طاووس،  «کشیدن  است دعا 

های فلسووفی بیوان شووده اسوت دعووا  لبتووه سوایر وسول بوا توجوه بووه آنروه در حکهووت وتعالیوه و ا
کنوار اههیوت و ضورورت دعوا  سبب وجود شی  است و این جعل توسد حع تعوالی بووده اسوت. در 
کووه بیووان شوود. یکووی دیگوور از وسووائل ووکوود در دعووا  در تحقووع ووودعو و نقووش داعووی در ایوون وسوو له 

کوه دعوا بورای ظهوور نوه دهو ضرورت ،کر دعای فرج قبول از هور دعوایی اسوت. ایون اوور نشوان وی د 
 بخش است بلکه اثرات فردی نیز بر اویال و آرزوهای شخ  دارد: تنها در اصل ظهور نتیجه

َ اَء ِبَتْدِ یِل اْلَفَرِج َفِ َاَ َذِلَا َفَرُلُان)اب  بابو ه،  وا الَدُ ْكِ ُر
َ
 (.485، 2: ج1359أ

که پیش از ایون این وس له را در حکهت وتعالیه نه تنها از طریع جاوعیت وجود  کاول  انسان 
کرد بلکه از سویی دیگر نیز وی ،کر شد وی توان این اوور را بوا توجوه بوه جایگواه انسوان  توان تبیین 

 کاول تبیین نهود.
کاول را وشتهل بر اسها  الهی و اسن اعظن وی  شهارد: صدرالهتألهین انسان 

  اهدااین لمساااء اؤل یا  ّل  ا أا اّلرن األ رن  روو  أا  ااوا ودرااه وباعهج  ا  ویا
ك ا ورهره جیو أا  ااوا حقیقا  وباعهل   ا   هاو  حقااجل  اههاراا      اؤلوال، و 

 (.43الف: 1360، صد اهع  نال     ورا ر األااء و ّل  صلح و  األااء... )
کاوول تجلوی واحود اسوت و جواو  تهوام حقوایع اسوها  وی که انسان  باشود بنوابراین او  گفته شد 

که به واسطه آن ادعیه به اجابت نزدی  وی  شود. وظهر اسن اعظن الهی است 

تورین اصوول وهودویت یعنوی فوایود انتظوار دارد. یکوی از  این وس له نهود بارزی در یکی از وهون
کفوور بیوورون وهوون کووه انسووان را در جبهووه حووع قوورار داده و او را از لشووگر   توورین فوایوود انتظووار آن اسووت 
هسووتی انسووان  شووود. وووی ثوورات وجووودی انتظووار بوور هسووتی شووخ  وحقووعکشوود. در حقیقووت ا وووی

گرچه وجود در زوان است اوا از آن که نفس وادی و زوانی نبوده و از قواعود آن ا کاوول  بوه طوور جا 
کنار و و نهی پیروی گر شخ ، ونتظر حقیقی باشد هستی او در  گر حوع  ید و یاریؤکند؛ بنابراین ا

کوه آرزوی بوودن  شود. هستی فرازوانی و وی واق  که در روایاتی بیان شده  به این دلیل نیز هست 
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هشژپو مهدیاه وی

کووربال قوورار بووا اوووام حسووین کنووار شووهدای  ( 9;5، 77و :تووا بووی دهد)وجلسووی، وووی انسووان را در 
 گاه اوست. گرفتن در خیهه قرار ور،اأ بنابراین انتظار برای ووعود، در نفس

یت زوان و انطجاق عوالن بر یکدیگر  اعتجار
از شوو ون وجووود ووجووودات اسووت. در واقوو  بعوودی از ابعوواد آن و بنووابر ایوون وجووود  زوووان شووانی

تووان ههوان وجوود شوین دانسوت. بوا توجوه بوه  ضعیفی دارد و وجود حقیقی ههان اور زوانی را وی
گر چه زوان ووهوم نیست اوا وجود ضعیفی دارد و سوایه واننود اسوت و وهون تحقوع خوود  این که ا

نهایود. ههوه اووور زووانی  ووان اووری اعتبواری و قابول حوذف شودن ویشی  است. به این ترتیب ز
آوود پویش از زووان، زووان  گیورد وگرنوه الزم وی نیستند. خود زوان در وعوا و ظورف زووان جوای نهی

کار بود.  که عالن زوانی است و ووجودات آن در زووان قورار دیگری در  هر وجودی در عالن وادی، 
کوه عوالن نفوس اسوت دارد، و بواز وجوودی بواالتری در عوالن گیرند، وجوودی در ورتبوه ی بواال وی تر 

کووه عووالن علوون خداونوود اسووت دارد. وعیووت دهووری و وعیووت سوورودی در حقیقووت  وجووودی بوواالتری 
کوه سوایه آن زووان است)صودرالهتألهین، ، 5: و4;>4وبین چهره ثابتی از حقیقت وجوودی اسوت 

84.) 

 اوکان عقلی اوور خارق عادت
کوه در جهوان گوهر نفس از سن  ول کوت است و ولکوتیان علوت و سوبب آن چیزهوایی هسوتند 

آید و آنره بر زوین وجود دارد تحت اور و فروان ولکوتیان است. نفوس هون چوون شوعله پدید وی
کووه دارد اثرگووذار اسوووت.  و پرتوووی از ولکوووت اسوووت واننوود آن بووه حسوووب و ویووزان قوودرت و تووووانی 

شوود چوون تهووام نیروهوا وسووخر و رام و ظواهر وووی نخسوتین آثوار نفووس قووی ابتودا در بوودن خوودش
شووند. پوس گیرند و لذا نیروی شهوت و خواست تحت فروان او واقو  وویتحت تصرف او قرار وی

کووه تهوام عوالن خوواکی حکون بوودن او را پیودا وویای ووویگونوهاز آن بوه  کنوود و نفوو، و سوولطان و گوردد 
کووون و فسوواد سوورایت وووی کووه آتووش بوور فروووانروایی او بووه تهووام عووالن  کنوود. از ههووین جهووت بوووده 

کورم تبدیل شد و دریا برای حضرت ووسوی ابراهین بوه تصورف  شوکافته شود و پیواوبر ا
شلل ر  دلیللاصافلل داد ولل اانفص لل   لل در افووالک پرداخووت. هریوو  از ایوون وعجووزات بووه

 خللرص  (.صلبتللدد مت للعنته لیللدگرللاد بللف  یلل  للفص8531:881-883،صوودرالهتألهیندصد)
کدن تن صسعشدهی ر گیرد. به هر حال وبنای  گ دصا است در آن علل سحر و جادو هن قرار 
 ترین وسائل وهدویت باشد.  تواند شارح و وداف  یکی از وهن پذیرش عقالنی خوارق عادات وی
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کووه از بووزرگ  توورین خوووارق  وسوو له وهوودویت چووه از جهووت نقووش اوووام زنووده در طووول چنوود قوورن 
کوه بوا واسوطه نوواب در عادات اس ت و طول عهر ایشان و چه از جهوت وعجوزات و خووارق عواداتی 

کوه از ووال  زوان غیبت صیری در ضهن روایات و توقیعات بیان شده وانند عدم پذیرش خهسوی 
گهشده و اوتال این ( نیازوند 667، 5تا: و گونه ووارد) وفید، بی حرام فرستاده شده بود یا خبر از 

کراوات یا خووارق عوادات از صوالحان، در تبیین عقالنی آ ویخته با حکهت و عرفان است. وس له 
شناسووی بووه خوووبی ترسووین شووده اسووت. بسوویاری از روایووات  حکهووت وتعالیووه تحووت وسووائل نفووس

کراوووواتی از ووعوووود در هنگاووووه ظهوووور هسوووتند. هووون چنوووین در  دربردارنوووده حووووادا غیرعوووادی و 
که در زوان غیبت صیری صادر شد کراواتی دیده ویتوقیعاتی  که بر ههوین وبنوا قابول  ه بود  شود 

 تبیین است.

 تجلحغ فرا ادیانی بر پایه وجانی عقلی
که بر سه وحور وبلغ وخاطوب و پیوام وی گور بتووان  تبلیغ نوعی فعالیت آووزشی است  چرخود. ا

گسترده که وخاطب داونه  کرد  لیوی تری داشته باشد باید از ی  سو به دنبوال وب تبلییی را فراهن 
گونه که نزد وخاطب وقبولیت و وحبوبیت داشته باشد و از سوی دیگر پیام به  کوه  بود  ای باشود 

 روزگشایی از آن برای ههه وخاطبان وهکن باشد.
هوووا در تعقووول از یووو  سوووو و آزادی ،اتوووی تعقووول از  تفکووور عقلوووی بوووه دلیووول اشوووتراک ههوووه انسوووان

گرچوه نهی های اجتهواعی، ولوی و ووذهبی خاصویت فرازووانی و فرض پیش تووان  فراوکوانی دارد. ا
گرفوت اووا ایون پویش هوا در فلسوفه و  فورض تفکر و تعقل هیچ انسانی را بدون پیش فورض در نظور 

هوای  که ،اتا  نباید فیلسوف را تحوت توأثیر قورار دهنود نسوبت بوه دیگور شواخه حکهت به دلیل این
هوا( وخصوصوا   فورض ی پویشرسوند. ایون اوور) توأثیر حوداقل علوم به حوداقل ویوزان تأثیرگوذاری وی

کله شخصیتی فرد نقش که فطری و فراوذهبی است در شا که اخالق  آفورین باشود و انسوان  زوانی 
 یابد. به فضائل اخالقی آراسته و از ر،ائل پاک باشد بیشتر نهود وی

گر تعقل به ههراه اخالق شود، حریت حاصل شده و نفس به نودای قووه شوریع تور از سوایر قووا  ا
کهتر تحت تأثیر قوای وادی قرار وی تهکین وی که عالی کند و  تورین  گیرد . به ههین جهت است 

 1 شود. وراتب تعقل بعد از تهذیب و تزکیه وحقع وی
                                                        

کهالی برای انسان هستند. 1 که دو شرط  کتسوابی نقوش آفریننود. نووا غریوزی ایون دو ه ب حکهت و حریت  طوور غریوزی و ا
کسووب علوم)حکهوت(و آزادگوی از انقیوواد نفس)حریوت( تعریووع  خصولت بوه ویووزان اسوتعداد و آووادگی ،اتووی انسوان بورای 
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هشژپو مهدیاه وی

هووای دینووی ایوون قابلیووت را  نگوورش و تفکوورات عقالنووی بوودون روکووش و غالفووی از وووذهب و آئین
کنند بدون این که با ههه عقول ارتباط برقرار  های افوراد نسوبت بوه ووذهب و  تکه حساسوی دارند 

هووای آئینووی را در بوور داشووته باشووند. از سووویی دیگوور عرفووان و وبووانی ،وقووی آن در ههووه انووواا  نگرش
وایووه وشووترک دارد، حکهووت وتعالیووه بووه جهووت  هووای سوونتی و بووه خصووو  توحیوودی جووان عرفان

کارکردهای عقالنی و وجود رگه حو  بوا انعطواف های عرفانی و ،وق باطنی ووجود در آن فراتر از 
تووان  بیشتری قابلیت تبیین و توصیع حقایع ووجود در وذهب شیعه جعفوری را دارد. حتوی وی

کالم اسالوی را در وواردی، جوز بوا لطوایع الحیول  که وسائل پیریده ووجود در  به راحتی دریافت 
کووه باعووث شووده اسووت در  کوورد. ایوون ههووان چیووزی اسووت  بوواطنی نتوووان بووه طووور وسووتوفی تبیووین 

 ترین وضاوین عرفانی باشین. در حوزه خداشناسی شاهد عالی البالغه نهج

 گحری نتحجه
گونوواگون دیووده وی کووه نووه تنهووا ویووان وسوولهانان و بلکووه در ادیووان  شووود  اندیشووه ووعووودگرایی 

گور اضوافات و جهوات  که از دینی بوه دیون دیگور وتفواوت اسوت. ا براساس وبانی تبیین شده است 
توان حالت ونتظره  ر خصو  ووعود برداشته شود به طور خال  ویاختالفی ادیان با یکدیگر د

گرایوی وشواهده نهوود. حکهوت  کننده عدل جهانی اسوت را در ووعوود  که برپا برای ی  ابر انسان 
که به جهت استفاده از تعقل به عنوان وحوور اساسوی وسوائل، از وسول  های فلسوفی بوه  وتعالیه 

ک ورت وظواهر رود با توجه به اصول وبنایی خ شهار وی ویش یعنی اصالت وجود، وحودت وجوود، 
گونووه و ورائووی و حرکووت جوووهری وی کووه  ای پووی توانوود بنیادهووای اندیشووه ووعووود را بووه  کنوود  ریووزی 

جوواو  وصووداق ووعووود ههووه ادیووان باشوود. از سووویی دیگوور، نظوور بووه طوورح نتووای  فلسووفی وباحووث 
رب فکوری انعطووافی را بوه دسووت حکهوت وتعالیوه و بووازبینی آنهوا از ونظور آیووات و عرفوان، ایوون وشو

که وی کرد. بوا توجوه  توان از آن در تبیین بسیاری از اندیشه آورده  کالوی دین اسالم استفاده  های 
کوه بیشوتر نواظر بوه وجوود اووام غایوب، علون  به اههیت ویژه روایات وهدوی، اوهوات ایون روایوات 

گفوت واسطه اوام، قدرت فوق بی نوه، انتظوار و عبوادت بوودن گوی پدراو بشری، قیام به شهشویر، 
رسانی او از پوس پورده غیبوت و بسویاری از ایون وباحوث، قابول تبیوین عقالنوی بوه شویوه  آن، فی 

کوه هرچوه از ابتودای دوره غیبوت وی باشود. ههوان حکهت وتعالیوه وی گوذرد وباحوث حودیتی  طوور 

                                                                                                                                  
 .(;و :4;>4، لهینصدرالهتأ . ک:رشود) وی
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کسوت وسوائل عقالیوی در آووده و نحووه تبیوین و دفواا بوا پختوه ر وهودوی از تور شودن آثوا صرف به 
کوالم عقلوی بوه خوود  وحدثین ناوی چون شوی  صودوق، شوی  طوسوی و... عهوع وی یابود و چهوره 

های ووجود وانند فلسفه برای فهن اندیشه، جایگاه و نقوش  گیرد الزم است تا از سایر ظرفیت وی
گرچوه حکهوت وتعالیوه بوه جهوت وباحوث وشوترک تعیین الهبنوا بوا  کننده این وهن استفاده شوود. ا

فان قابلیت بیشتری برای ایفای این وظیفوه دارد اووا در سونن دیگور فلسوفی واننود فلسوفه وشوا عر
که ههوان طوور  نیز این اوکان وجود دارد. از دستاوردهای تبیین فلسفی وس له وهدویت آن است 

گفتووه شووود  کووه فلسووفه وحوودودیت زوووانی و وکووانی بووه خووود نهی گیوورد؛ از ههووین رو درسووت نیسووت 
تووان عقیوده بوه  بلکه باید به فلسوفه ووجوود در جیرافیوای خوا  اصوالح شوود؛ ویفلسفه اسالوی 

گونه کرد و به  کسوت اندیشه عقلی تبلیغ نهوود. ایون  ارکان وهدویت را نیز فراورزی  ای خال  در 
هووا برسوود. آوووادگی  شووود تووا آثووار و تبعووات وتبووت اندیشووه وهوودویت بووه ههووه انسووان اووور باعووث وی

کاول، وتبوت دیودن ههیشگی برای دفاا از ا کنار انسان  گرفتن در  کاول، اوید و آرزوی قرار  نسان 
کلی حرکت جهان، وراقبت از اعهال، احساس خال، تنهایی و پوچی نکردن و تلطیوع روح  فرآیند 

کنوار سووایر تبعوات وتبوت اندیشووه وهودویت وی وایووه عشوع بوا جوان کاوول در  توانوود  ورزی بوه انسووان 
  در وعرض روایح اندیشه ووعود به شکل وهدوی آن قرار دهد.های حر و حکین را  ههه انسان
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