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S 
با اخبار و رجال   ادیانس ز جةیدر آثارشان دارند که نت یخوب یشناسثیو حد  یو نکات رجال  یمبان انیاخبار 

ر رجال  یست و آثار مهم  ا   ان یکیجهات، تفک  نیاست. در او اتباعش نهاده   د یمرحوم وح   یشناسثیو حد   یبر تفك 
ه انیبا اخبار  در   ینماز ةاهللیمرحوم آ قاتیمثل تحق  ییموارد استثنا یندارند، مگر برخ یمشابهت قابل توج 

 برگردد.   شان یبه ا اششه یبزرگان معاصر در قم و نجف در علم رجال ر  یبرخ ینگاه فهرست د یرجال که شا 

حاج   نیاالسالم و المسلمحجت  فی(« تأل۱محاکمه بر »نقدها در بوته نقد) یاز جزوه یرو بخش شیپ نوشتار
د حسن وک خیش  است.  یلیمحم 

نشان دادند. از جمله   ی و مثبت متفاوت یمنف یهاعکس العمل  انیکیتفک م،یاز نشر کتاب صراط مستق  پس 
فرجه    یعجل اهلل تعال  عصر ی ول  ینیمدرسة د  سیو تأس  یعلم  یهارو آوردن به بحث   شانیمثبت ا  یهافعالي ت 
 بود.   یمسائل اعتقاد  رامونیپ یتخصص یهانشست  یو برگزار فیالشر

مدعو    د یجلسات )نشست هفتم و هشتم( که با عنوان »نقدها در بوته نقد« برگزار شد اسات نیاز ا یکی در
 پاسخ دهند.   کیاز انتقادات مطرح شده درباره مکتب تفک یتالش نمودند به برخ

 ان یو اخبار انیکیتفک  یهاشباهت 

و   یو نکات رجال یمبان انی. اخبارشودیدر آنچه گذشت، خالصه نم انیکیو تفک انیاخبار  یها... مشابهت 
ر رجال یبا اخبار و رجال است و آثار مهم   ادیانس ز جةیدر آثارشان دارند که نت یخوب یشناسثیحد  و  یبر تفك 
همشابهت ق  انی با اخبار  انیکیجهات، تفک  نیاست. در او اتباعش نهاده   د یمرحوم وح   یشناسثیحد    ی ابل توج 

  ی برخ ینگاه فهرست د ی در رجال که شا ینماز ةاهللیمرحوم آ قاتیمثل تحق  ییموارد استثنا یندارند، مگر برخ
نقاط ضعف   ان یاخبار  گر، یاز طرف د  یبرگردد. ول شانی به ا اششه یبزرگان معاصر در قم و نجف در علم رجال ر 

 . اند ک ی شر شانیبا ا انیکیتفک آندارند که در اصول  ز ین یاریبس

 ی . کم دقت۱

ة کم   نیترمهم  مکتب  مکتب است و در آثار بزرگان هر دو هر دو   جادی ا  یاست که منشاء اصل  یدق تشباهت، روحي 
 . دهد ی خود را نشان م

 . اعتقاد به انفتاح باب علم ۲
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نقل باز   قیاز طر  یدباب علم در کشف مسائل اعتقا  کنند یواقعًا فکر م  نهای. استیباب علم، منسد  ن  نهایا  د ید  از
ر از   ی: باب علم در کشف احکام شرعند یگو یدارند که م  یدر احکام و فروع فقه  انی که اخبار  یاست؛ مانند تصو 

 نقل باز است.  قی طر

مه یکیدر  م،یهم در کتاب صراط مستق  ریدارند که حق  ینظر نیچن انیکیاز تفک یبرخ بله، ها عرض  از مقد 
در همان   لشیکه تفص ند یگوی حرف را م ن یهم شانیهادر عبارت  دانی  س یآقاحاج ان،یکیام. الأقل  از تفککرده 

  ن یکه معتقدند: چون د هاستی اراخب لیهم همان دل شانیاز ادل ة ا یکیآمده است.  میکتاب صراط مستق 
  ن یواقعًا ب ،یاعتقاد نیچنک یباشد.  دهیبه دست ما رسحتمًا عقائد و احکام به نحو کامل  د یکامل است، با

آقا و   رزاجوادیامثال مرحوم آم یعنی اعتقاد مربوط به طبقة خطباست؛ نه طبقة علما.  نیآنها هست؛ گرچه ا
 افکار هست.   نیا نشانیریز یهاه ی در ال یول د،ندارن ی کلمات نیچن د،یمروار ةاهللیآ

است. محور  عرض شده  میصراط مستق  مةیدارند که در ضم های هم به اخبار یگرید  یهاشباهت  ان،یکیتفک
است و   اتی و افراط در شأن روا میدر حق  عقل و قرآن کر  یمهری ب ،یدق تیپس از ب ان،یهمة اشتباهات اخبار

 . اند ک یشر ز ین انیکیامور، تفک نی در همة ا

   ربي نیعقل غ  یاعتباری. ب۳

متأخر   انیکیتفک ةی  است، نظر یو اساس ییمبنا  یکه شباهت های شان با اخبارمهم یلیخ یهااز شباهت  یکی
  ن ی  ربیو عقل غ نی  به عقل ب شودیم میمعتقدند، عقل تقس انیمثل اخبار  قاً یعقل است که دق تی  در مورد حج

ت است و عقل غ  نی  که عقل ب ت ن  نی  ربیحج   نی  ربینقل را بر عقل غ  ن،ی  ربیغ  قلو در تعارض نقل با ع  ستیحج 
م م  . دانند یمقد 

ف نیاعتقاد سست و سبک، باز هم خود را جزء معتقد  نیبا ا نجاستیا جالب . کنند ی م یبه حجي ت عقل معر 
ه همة تفک ر را از ر یکه علم حصول رزایندارند، پس از مرحوم م اساسی ب یهاحرف  نیاز ا انیکیالبت    شه یو تفك 

  ن، ییپا   یهاطبقه   نیدر ب  یول  عتقدند،عمومًا به ظاهر به حجي ت عقل م   یکیتفک  یطبقة علما   دانست،ی باطل م
 یاند و جناب آقاحرف را تکرار کرده  نیدر غالب آثارشان هم دانیس یآقاهست. جناب حاج  ییهاحرف نیچن
عقل را   شان یست. ااآمده میدر صراط مستق  لیاند و جواب آن به تفصاشتباه مبتال شده  نیبه هم ز ین یمیحک

تفقط در مسائل مورد ات فاق عقال ح   . دانند ی باشد، عقل را در آن حجت نم دهیچیپ و هرجا بحث  داند ی م ج 

 و عدم حجي ت ظواهر قرآن  می قرآن کر فی . تحر۴

،  قرآن   ف یعالوه بر اعتقاد به تحر  رزا،یقرآن عرض شد که مرحوم مبهقرآن   ریهم در مباحث تفس  م یقرآن کر  دربارة
 اند. مطالب معتقد بوده   نیبه هم ز ین شانیاز شاگردان ا یظواهر قرآن را منکرند و برخ تیحج   انیمثل اخبار 

ک به نقل۵  . افراط در تمس 

ساده    یمحروم کردو به مطالب  تیمکتب قرآن و اهل ب  یرا از فهم معارف عال  شانیکه ا  انیکیتفک  یاصل  اشکال
ک به نقل و به عبارت  است  ف یعمل به اخبار ضع یقانع نموده است افراط در تمس 
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  ۴۵ص  یدر پاورق «یبر تهافت الفالسفه غزال یدر کتاب »نقد  یانیآشت نیجالل الد  د یرابطه مرحوم س نیا در
 :   د یگوی اثر م نیا

ر ا  ریاعتقاد حق   »به   را یمسلکان شباهت دارند، ز  یه اخبار[ ب کیمکتب تفک  روانیجماعت ]پ  نیسطور، ا  نیمحر 
ک  تی  است که حج نیلسان حال آنها ا   د یآن در عقا تیظواهر در فروع و عدم حج تیچه؟ حج   یعنی تمس 

ه نبا  یعنی ه عل ع،اجتهاد کرد، چه در اصول عقائد و چه در فرو د ی چه؟ در مقابل أئم  ت   همیکالم أئم  الم حج  الس 
منسد  ز یباب علم ن ف،یضع ریغ ایباشد  فیخبر واحد، ضع اینص، متواتر باشد  ایمطلق است. ظاهر باشد 

 از علوم نهفته است.«   یدر آن ابواب ،یو هر خبر ستین

ع نیافراد، ا نیاند که مشکل افرموده  انیدر ادامه ب شانیا فهم ناقص   یعنی. اند ی انحصار طلب یاست که مد 
هم م دانند یدشان را که بدون دق ت و بدون روش حاصل شده، حق مخو   نکه یبه ا کنند ی و طرف مقابل را مت 

.  ی و آن را مطابق نظر خود نشان داد  یاآورده   تیچند روا  نینی  . از ترس متد یهم نداشت  تی  حسن ن  یشما حت
سه    عتیاعتال به فهم معارف شر   قیخالف شرع باشد، خداوند توف  ری تعاب  نیظن و اسوء   نیاست تا ا  یعیطب مقد 

 . د یفرما ی را عطا نم

دروس را   نیکه ا ی. از کساند یفهمی حکمت را اشتباه م ق یکه چرا مباحث عم ستین ن یدر ا ان یما با آقا کالم 
اند. لب سابق گفته در ادامة مطا یانیاست که مرحوم آشت ی . کالم ما همان مطلبستین یاند، توق عنخوانده 

 :  ند یفرمایم

  ی . بحث در آن است که شما وقتمیدوبحث ندار نی خالف حق بودن ا  ا یدر حق بودن فلسفه و عرفان،  »ما
 .«  د یینمای م ریو معتقدان به آن آثار را تکف د یکنی چرا آن را انکار م د،یاافته یرا ن  یعمق مطلب

  

   


