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محمدباقر خراسانی
مدیر اجرایی

سال  93مجمع عالی حکمت اسالمی
عالوه بر اســتمرار برنامههای قبل ،با
رویکردی جدید در راســتای کیفیت
کمیت
بخشــی به برنامههای قبل و ّ
بخشی به برنامههای جدید ،بحمدهلل
فعالیت خود را پی گرفت.
الزم میدانیم جهت اطالع اســاتید،
فضالء ،طالب ،دانشــجویان و عموم
عالقمندان به حوزه حکمت اسالمی
بخشــی از آنچه در این رویکرد جدید
صورت گرفته ،باختصار باســتحضار
برسد.
[[فعال ّیت گروههای علمی

گروههای نُه گانه علمی مجمع عالی
حکمت اسالمی با پیگیری فعالیتهیا
جدی و مســتمر که اکنــون به یک
محفل علمی در جهت گسترش نظریه
پردازی و فضای آزاد اندیشی عالمانه،
توأم با احتــرام و رعایت شــرایط و
ضوابط نظریهپردازی میباشد ،تبدیل
شده اســت .به نظر میرسد در جهت
آنچه م ّد نظر مقــام معظم رهبری(مد
ظلــه العالــی) در ســال ( 84در دیدار با
جمعــی از اســاتید و فضــای علوم
عقلــی) بود ،نزدیک شــدهایم؛ یعنی
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باشگاه فلسفه گرایان .باشگاه مکانی
برای مبــارزه و به نمایش گذاشــتن
توان و استعداد خویش است و باشگاه
علمی قطعــ ًا ّ
محل مبــارزه علمی و
به نمایش گذاردن توان ،اســتعداد و
قدرت علمی در تبیین ،پاســخ و البته
پذیرش استداللهای منطقی دیگران
میباشد.
آنچه امروز در گروههای علمی مجمع
عالــی حکمت اســامی شــاهد آن
هستیم که البته کمتر در مراکز دیگر
شــکل گرفته است یک میدان مبارزه
علمی با رعایت قواعد آزاد اندیشــی و
نظریه پردازی اســت که شکلگیری
این عرصه ،شــکر فراوان دارد و البته
مســئولیتی خطیر برای برنامهریزان
دارد تا با طراحی و برنامهریزی هر روز
شاهد پویایی و طراوت علمی گروهها
باشیم.

اثر جدید را عرضــه نماید .اولین آثار
منتشــره از سوی انتشــارات حکمت
اســامی طی مراســمی در ســرای
اهل قلم بیســت و هفتمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب رونمایی شــد .نکته
قابل توجه آنکه اولیــن و دومین اثر
در حوزه کالم و امامت میباشــد؛ به
گونهای که کتاب امامت در پرتو عقل
و وحــی؛ مجموعــه درس گفتارهای
حجت االسالم والمسلمین استاد علی
ربانی گلپایگانی که اولین اثر انتشارات
میباشــد ،در ایام والدت با ســعادت
حضرت زهــرا از چــاپ خارج
و عرضــه گردید .انتشــارات حکمت
اسالمی بر آن اســت تا با انتشار آثار
فاخــر از مکاتب و حکمای اســامی
و احیاء و نشــر تــراث عظیم حکمت
اســامی ،گامــی در جهــت ترویج
گفتمان فلسفه اســامی در داخل و
خارج بردارد.

انتشــارات حکمت اسالمی وابسته به
مجمع عالی حکمت اســامی که از
اواخر ســال  92فعالیت جدی خود را
آغاز کرد،در دو ماهه نخست سال 93
با عزمی راســخ بحمدهلل موفق شد 4

[[همایش ملی حکیم طهران

[[انتشارات حکمت اسالمی

برگزاری همایش ملی حکیم طهران؛
نکوداشــت مرحوم آقــا علی مدرس
زنــوزی که از ســوی مجمــع عالی
حکمت اســامی برنامه ریزی شده،

سخن نخست

برنامههای مقدماتــی آن با همکاری
 20مرکز علمــی ،فرهنگی و اجرایی
کشــور آغاز شده و بحمدهلل در دو ماه
نخست ســال  93پنج پیش نشست
علمی از سوی برخی مراکز همکار در
تهران و قم در موضوعات و محورهای
مرتبــط با همایش و فراخوان مقاالت
برگزار کرد ،کــه امیدواریم مجموعه
مباحث پیش نشســتهای علمی در
مجموعه ای مد ّون و منتشــر گردد.
انشاءاهلل.
همچنین کمیته احیاء و نشــر آثار نیز
در همین مدت گامهای مناســبی در
راستای شناســایی آثار و نسخ منتشر
نشده ،برداشــته که به لطف خداوند
بتوانیــم تا قبــل از برگزاری همایش
اصلی بخش عمدهای از آثار تصحیح
و منتشر شود.
[[گردهمایی اساتید علوم عقلی

 31اردیبهشــت امســال ششــمین
گردهمایی اساتید علوم عقلی بهمراه
اجالل از مقام علمــی آیت اهلل دکتر
احمد بهشتی برگزار شد .مراسم امسال
با اســتقبال بیشتر اســاتید و فضالی
محترم همــراه بود .در این مراســم

بعد از تشــریح فعالیت های یک ساله
گذشته مجمع عالی ،حجت االسالم
والمســلمین دکتر احمــد احمدی به
ســخنرانی پیرامون ضرورت حکمت
اسالمی پرداخت که در بخش پایانی
سخن خود پیشنهادی مبنی بر تشکیل
گرو ه فلســفه تطبیقی بــا محوریت
مجمــع عالی حکمت اســامی و به
منظور آشنایی طالب و فضالی حوزه
با فلسفه غرب در راستای پاسخگویی
علمــی و منطقی بــه آن و همچنین
معرفی و ترویج فلسفه اسالمی ،ارائه
نمود که با استقبال مواجه شد.
اجــال از مقــام علمــی آیــت اهلل
دکتر احمد بهشــتی که از شــاگردان
حضرت امــام خمینــی و عالمه
طباطبایــی میباشــند ،در حالی
صورت میگیرد که امروز ایشان یکی
از اساتید برجسته حکمت اسالمی در
حوزه و دانشــگاه هســتند که تألیف،
تدریس و تحقیق فراوان ایشــان در
این زمینه گواه این م ّدعاست.

به منابــع جدید ،تولیــد محصوالت
رســانهای ،فعالیت مجدد گروه علمی
فلســفه حقوق ،پیگیری و راهاندازی
شــعب اســتانی ،بروز رســانی بانک
اطالعات مراکز علــوم عقلی و بانک
اطالعــات پایان نامههای علوم عقلی
مراکز حوزوی ،مشارکت در برگزاری
برنامههــای علمی ،پیگیــری فعال
سازی امور بین الملل ،انتشار فصلنامه
حکمت اسالمی و ...از دیگر برنامههای
مجمع عالی حکمت اســامی در دو
ماه نخســت  93میباشد که به لطف
خداوند متعال و توجهات حضرت ولی
عصر با عزمی راســختر از گذشته
ادامه داشته و دارد.
آنچه صــورت گرفته لطــف خداوند
بوده اســت که امیدواریــم با دعای
خیــر و بهرهمندی از نقطــه نظرات
ارزنده اســاتید ،فضالء و عالقمندان
به حکمت اسالمی بتوانیم در راستای
گفتمان ســازی فلسفه اسالمی گامی
مؤثر برداریم .انشاءاهلل

[[برنامههای دیگر

ارائه خدمات مشــاوره علمی ،تجهیز
کتابخانــه تخصصــی علــوم عقلی
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گزارش تفصیلی نشست علمی

ظرفیتشناسی فلسفه اسالمی در
تحول علوم انسانی

اشاره:

نشست علمی «ظرفیتشناسی فلسفه اسالمی در تحول علوم انسانی»  18اردیبهشت  1393به همت مجمع
عالی حکمت اسالمی در سرای اهل قلم بیستوهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب برگزار گردید.
در این نشست علمی اساتید بزرگوار حجج اسالم والمسلمین دکتر حمید پارسانیا و دکتر مسعود
آذربایجانی مباحث خود را پیرامون ظرفیت فلسفه اسالمی مطرح نمودند.
در پایان این نشست آثار جدید انتشارات حکمت اسالمی رونمایی شد..
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نشست علمی

آقای خراسانی :بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللهربالعاملین.
عرض ســام و ادب دارم خدمت شما
حضــار محترم و ســروران گرامی ،در
خدمت شما هســتیم با نشست علمی
ظرفیت شناســی فلسفه اسالمی برای
علوم انسانی.سپس رونمایی از آثار جدید
انتشارات حمکت اســامی وابسته به
مجمع عالی حکمت اسالمی را خواهیم
داشــت .قبل از اینکه در خدمت اساتید
محترم حجت االســام والمســلمین
جناب آقــای دکتر آذربایجانی و حجت
االســام والمسلمین جناب آقای دکتر
پارسانیا باشیم .توضیح خیلی مختصری
در خصوص برنامههــای مجمع عالی
حکمت اسالمی عرض کنم.
مجمع عالی حکمت اســامی در سال
 1384تحــت اشــراف و نظارت عالی
حضرات آیــات عظام جــوادی آملی،
سبحانی و مصباح یزدی تشکیل شد و به
یک باشگاهی برای اصحاب علوم عقلی
تبدیل شد .یکی از برنامههای بسیار نو
و جدیــدی را که مجمع عالی حکمت
اسالمی از همان ابتدا شروع کرد و اآلن
هم بحمدهلل با قوت بسیار باالیی برگزار
میشــود ،راه اندازی گروههای علمی
تخصصی است .گروههای علمی فلسفه
ّ
عرفان ،کالم ،معرفت شناسی ،فلسفه

علوم انسانی ،فلســفه سیاسی ،فلسفه
دین ،فلســفه اخالق و فلسفه حقوق،
نُه گروه تخصصی مجمع عالی حکمت
اســامی هســتند که با حضور اساتید
برجســته حوزه و دانشگاه تشکیل و به
نظریه پردازی و بررسی آراء و اندیشهها
در یک محیط کام ً
ال علمی و محترمانه
میپردازند .گروه علمی فلســفه علوم
انسانی از اولین گروههای علمی (پس از
عدم برگزاری جلسات گروه فلسفههای
مضاف) بود که در مجمع عالی حکمت
اســامی فعالیت خودش را شروع کرد
واز قریب یک سال قبل تمرکز خودش
را بر ظرفیت شناســی علوم اســامی
برای علوم انســانی در راستای تحول
علوم انســانی و تولید علوم انســانی
اسالمی بناگذاشت.
امــروز ما در خدمت دو تن از اســاتید
و کارشناســان محتــرم مجمع عالی
حکمت اسالمی هســتیم تا انشاءاهلل
در خصوص ظرفیتهای فراوانی را که
فلسفه اسالمی برای تولید علوم انسانی
دارد بهره بگیریم و انشاءاهلل در پایان
جلســه امروز هم رونمایی از چهار اثر
جدید انتشارات حکمت اسالمی صورت
خواهد گرفت.
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای
دکتر آذربایجانی عضــو هیئت مدیره

و مدیر گروه فلســفه علوم انســانی و
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه حوزه
و دانشــگاه میباشند .حجت االسالم
والمســلمین جناب آقای دکتر پارسانیا
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی،
عضو هیئت مؤســس و هیئت مدیره
مجمع عالی حکمت اسالمی و معاونت
آموزش مجمع را بر عهــده بردارند .با
ذکر صلواتی بــر مح ّمد و آل مح ّمد از
اساتید محترم استفاده میکنیم.
حجت االســام والمسلمین دکتر
آذربایجانی :بسم اهلل الرحمن الرحیم.

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی
مح ّمد و آله الطاهرین.
من صمیمانه خیر مقدم عرض میکنم
خدمت اساتید ارجمند ،خانمها و آقایانی
که به این محفل ارزشــمند تشــریف
آوردند و از دوســتان عزیــزی که در
سرای اهل قلم درصدد برپایی این گونه
مجالس علمی هستند تقدیر و سپاس
داریم.
Ý Ýمقصــود از ظرفیــت شناســی،
فلسفه و علوم انسانی

«ظرفیت شناسی فلسفه اسالمی برای
علوم انسانی» موضوع بحث بنده است.
توضیح مقدماتــی را عرض کنم و بعد
وارد پاســخ به این سؤال میشویم که
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فلسفه اسالمی چه ظرفیتهایی را برای
تح ّول علوم انســانی دارد؟ ضرورت و
چرایی این بحث از این جهت است که
یکی از روشها و راهبردهای مهم برای
بومی سازی علوم انســانی و اسالمی
کردن علوم انسانی ،توجه به داشتههای
خودمان اســت این است که ما از علوم
و معارف خودمان و از جمله از فلســفه
اســامی و ظرفیتهــای آن بتوانیم
بهرهمند شــویم .ا ّما مراد ما از فلســفه
اسالمی چیســت؟ مرادمان از ظرفیت
شناسی چیست؟ ظرفیت شناسی؛ یعنی
امکانات و توانمندیهای بالقوهای که در
مفاهیم ،مسائل و ابواب مختلف معارف
آن برای علوم انسانی است.

دکتر آذربایجانی:
ظر فیتشنا سی ؛
فلســفه اسالمی
یعنــی امکانات و
تو ا نمند یهــا ی
بالقــوهای که در
مفاهیم ،مســائل
و ابــواب مختلف
معــارف آن برای
علــوم انســانی
وجود دارد.
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ابتدا باید فلسفه را توضیح دهم تا فلسفه
اســامی هم واضح شــود .در غرب،
فلسفه شامل پنج شــاخه میشود که
منطق ،معناشناســی ،هستی شناسی،
معرفت شناســی و اخالق را شــامل
میشــود که این هــا در حقیقت علوم
کام ً
ال نظری اســت اخــاق هم که
میگویند  ethicsهست که در حقیقت
به بحثهای فلسفه اخالق میپردازد.
امــا در دیدگاه ما فلســفه در فلســفه
اســامی ،دامنه محدودتری دارد و در
مباحث هستی شناسی و معرفت شناسی
مشترک هستند و افزون بر این از یک
جهت بحثهای عرفان و کالم عقلی
هم در فلسفه خود ما بحث میشود .اگر
چه به صورت مســتقیم مباحث منطق

و معرفت شناســی جزء شاخهها مطرح
نشــده اســت؛ ولی ما میبینیم که در
ذیــل مباحث ،اینگونه مباحث منطق و
معنا شناسی یعنی  logicو semantic
هم مطرح است .تنها تفاوت در اخالق
هست که نگاه ما در فلسفه اسالمی و
مباحث اســامی این بوده که اخالق
را در حکمت عملی قــرار میدادند به
دلیل اینکه بیشتر از مباحث عملی و در
حقیقت تخلّق به اخالق بحث میشده
است نه پیش فرضها و مباحث فلسفه
اخالق.
ا ّما در پنجاه ساله اخیر میبینیم که برخی
از اندیشمندان ما هم با دیدگاهی نظری
و حکمــی وارد برخــی مباحث اخالق

Ý Ýنمونههــا و محورهــای ظرفیــت
فلسفه اسالمی برای علوم انسانی

اکنون نمونههایی از ظرفیت فلســفه
اســامی را برای علوم انســانی بیان
میکنم .ما در اینجا در بحثهای فلسفه
غرب و علوم انســانی غرب با توجه به
اینکه پیشــینه خوبی از علوم انســانی
وجود دارد نگاه پسینی میتوانیم داشته
باشیم؛ یعنی علوم انسانی موجود مثل
روان شناســی و جامعه شناسی بررسی
کنیم که ریشه در چه مباحثی از فلسفه
دارد؟ این یک نگاه است اما در نگاه خود
ما چون مباحث علوم انســانی بومی یا
اسالمی در حال شکلگیری است هنوز
در آن حدی نداریم که ریشــه شناسی
کنیم؛ به همین دلیل در این بحث بیشتر
نگاه پیشینی داریم.
محورهایی را عرض میکنم برای اینکه
ظرفیت فلســفه خودمان بــرای علوم
انسانی معلوم شود .یکی بحث مبادی

نشست علمی

شــدند و به دنباله آن ،مباحث فلسفه
دین ،فلســفه سیاست ،فلسفه حقوق و
فلسفه های مضاف هم وارد شده است.
پس فلسفه اسالمی با نگاهی اسالمی
اندیشمندان مسلمان ،به مباحثی مانند
منطق ،معنا شناســی ،هستی شناسی،
معرفت شناسی ،عرفان ،کالم عقلی و
فلسفههای مضاف بپردازند.
واژه دیگر ،علوم انســانی است؛ مراد ما
از علوم انســانی چیست؟ تعریفهای
مختلفی شده است .برخی گفتهاند که
رفتار معنادار موضوع علوم انسانی است
و من نمیخواهم وارد آن بحثها شوم.
اگر تعریف به مصداق کنیم بحث ما را
واضح تر میکند.
مراد ما از علوم انسانی یا علوم اجتماعی،
علومی ماننــد روان شناســی ،جامعه
شناسی ،علوم سیاسی ،تعلیم و تربیت،
حقوق و مباحثی از این قبیل است که
امروزه در دپارتمانها و دانشــکدههای
علوم اجتماعــی یا علوم رفتاری از آنها
بحث میشود .اگر در حقیقت اینها معلوم
شد من میتوانم وارد بحثم شوم .پس
چرا و چیســتی بحث تا ح ّدی برای ما
معلوم شد .نگاهی به پیشینه بحث کنم.
بحث ظرفیت شناسی فلسفه اسالمی
برای علوم انسانی ،بحث جدیدی نیست
اگر مباحث علوم انسانی را تبارشناسی
کنیم ریشه در فلســفه غرب دارد .دو
نمونه را خدمتتان عرض میکنم.
مث ً
ال روش پوزیتیویســتی که در پنجاه
ســاله نیمه اول قرن بیســتم بر علوم
انســانی حاکم بود ،مبتنی بر فلســفه
تحلیلی است که در حلقه وین و مباحثی
از این قبیل دنبال میشــد یا پارادایم
انتقــادی و روش انتقــادی مبتنی بر
نگاه فلســفی مکتب فرانکفورت است.
اگر بخواهم عینیتر بگویم با توجه به
حوزه مطالعات بنده که در روان شناسی

است مثالهایی از روانشناسی خدمتتان
بگویم مثــ ً
ا نظر پیاژه یا یونگ هر دو
ریشه در مبنای فلســفی کانت دارد و
تفکیک بین «فنومــن» و «نومن» را
میبینیم یا نظریــه مارکس در جامعه
شناســی ریشه در نگاه هگل دارد و آن
نگاه تاریخی که در مباحث فلسفی دارد.
دیدگاه فروید مبتنی بر فلســفه بدبینی
«شــوپنهاور» هست که عمده مباحث
و رفتارهای انســان را به نفســانیات
برمیگرداند.
«راجرز» و مفاهیم مکتب انسان گرایی
ریشــه در فلسفه بودیســم دارد ،اینها
مثالهای خیلی واضحی است که نیاز
به تکــرار این مثالها نــدارم اما برای
اینکه از مباحث اســتاد ارجمند جناب
آقای پارسانیا استفاده کنیم وارد بخش
خودمان میشوم.

و پیش فرضهای علوم انسانی است .از
آنجایی که همه علوم به ویژه در علوم
انســانی مبتنی بر مبادی ما بعدالطبیعه
هستند ،مبادی هستی شناسی ،معرفت
شناسی و انسان شناســی مورد اتفاق
اســت ،بعضی مبادی ارزش شناسی را
هم اضافه کردهاند .مــا میتوانیم این
مبادی را از فلسفه اسالمی که ظرفیت
خوبی در این بحث دارد استفاده کنیم.
بحثهای هســتی شناســی ،معرفت
شناسی و انسان شناســی که در علم
النفس یا در عرفانمان بحث شده است
از آن موارد میتوانیم استفاده کنیم چند
مثال برایتان میگویم.
در مورد مبانی هســتی شناسی وقتی
که ما در نگاه خودمان ،عالم را به عالم
طبیعت و ماده محدود نمیکنیم و عالم
آخرت ،یا عقل و مثال یا برزخ را دارای
بهــرهای از واقعیت میدانیــم نه امور
خرافی و خیالی ،در روان شناسی مث ً
ال
وقتی به رشــد روانی میرسیم عوامل
مؤثر بر رشــد را وقتی بررسی میکنیم
دیگر آن را بــه عوامل مادی و طبیعی
محدود نمیکنیم و عوامل ماوراء طبیعی
میتواند بر انسان مؤثر باشد؛ مثل تأثیر
شیطان ویا فرشتگان بر انسان و باالتر
از این ،تأثیر خداوند بر انسان؛
کــل یوم هو فی شأن بخوان
مر ورا بی کار و بیفعلی مدان
یعنــی اگر ما بپذیریم خدا هر لحظه در
کار هست ممکن است فقط این بحث
پیش بیاید که قانونمندیهایش را چه
کنیــم؟ قانونمندیهایش را بیشــتر از
روشهای معرفــت نقلی میتوانیم به
دســت بیاوریم و تا حدی عقلی یا یک
مقال دیگر .عالم را به دنیا محدود نکنیم
عالم آخرت و پس از مرگ را هم واقعی
بدانیم .رشد روانی انسان محدود به این
دنیا نمیشود .اآلن بعضی از دوستان ما

حکمت اسالمی  ▪ 30فروردین و اردیبهشت 7 93

دکتر پارسانیا:
در جهان اســام،
جر یا ن هــا ی
معرفتی متکثری
وجــود دارد و
هر کــدام از اینها
متناســب بــا
خودشــان علم را
تعریــف میکنند
و رویکردهــای
مربــوط بــه
خودشان را برای
تفســیر و تبیین
جهان داشــتهاند
و دارنــد ...یکــی
از جریانهــای
معرفتــی جهان
اســام ،جریــان
فلسفی و حکمت
اسالمی است که
با سه اوج و سه
صورت مشخص
ظهور و بروز پیدا
میکند.

کتابی را تدوین کردهاند در زمینه رشد
روانی انســان پس از مرگ با استفاده
از نهج البالغه؛ یعنی مراحلی که برای
رشــد روانی پس از مرگ است چطور
میشود؟ وقتی شما در کتابهای روان
شناســی معاصر ببینید بحثهای رشد
روانی حداکثر تا ســالمندی محدود و
تمام میشود این نکتۀ جدیدی است که
فلسفه ما و دیدگاه فلسفی ما میتواند در
روان شناسی تأثیرگذار باشد.
در مورد بخش معرفت شناســی هم به
روشهای معرفتــی و هم به ابزارهای
معرفتی اشــاره میشــود با استفاده از
دیدگاههای فلســفی خودمان معرفت
نقلی و وحیانی هم پذیرفته میشــود.
حداقل این اســت که میتوانیم اصول
موضوعــه یا مباحثی را از آنجا بپذیریم
مورد تأمل قــرار دهیم و به روشهای
تجربی محدود نشویم یا در مورد انسان
شناسی مثالی را برایتان بگویم دو نکته
هست که میتواند جدید باشد و نسبت
به روان شناســی معاصر ،یکی بحث
واقعیت روح در انســان است بر اساس
مبانی فلسفی و علم النفس خود ما روح
به عنوان واقعیتی برای انسان در جهان
پذیرفته میشود خود این باعث میشود
که انســان در مباحث مختلف فقط به
جنبههای مــادی و ابعاد مادی محدود
نشود یا در مورد اختیار و اراده انسان نیز
این بحث مطرح میشود.
یکی از روان شناسان« ،ویلیام جیمز»
اســت که بخشی از مباحثش را تجربه
دینی قرار داده اســت و پذیرش تجربه
دینی به عنوان یکــی از موضوعات و
مسائل روان شناسی مبتنی بر این پیش
فرض اســت که روح را برای انســان
بپذیرد .یا بر اســاس پذیرش اختیار در
مباحث رشــد ،بالینی و بهداشت روانی
رویکرد و گستره بحث عوض میشود.
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در بهداشت روانی اگر بخواهیم به جای
ناخوشــی ،خوشــی را برای انسان به
ارمغان بیاوریم فقط ابعاد جسمانیاش را
مالحظه نمیکنیم؛ بلکه ابعاد معنوی و
 spiritualکه امروزه در بحث سالمت،
چهار بُعد زیســتی ،روانی ،اجتماعی و
معنوی را میگوینــد .این ابعاد معنوی
مبتنی بر چیســت؟ برای این است که
ما ابعاد روحانی را در انسان بگیریم شما
مقایســه کنید با نگاه رفتار گرایی که
مث ً
ال در مــورد بحث جبر و اختیار قائل
1
به جبر و دترمینیسم است یا در مورد
روانکاوی که قائل به جبر غریزی است.
مورد دیگر در بحث روش شناسی است.
فلســفه ما در بحثهای متودولوژیک
(روش شناسی) هم میتواند بحثهای
جدیدی را به ارمغان بیاورد .من دو مثال
میزنم.

یکی در مورد چیســتی علم است .در
مورد چیستی علم امروز مث ً
ال آن نگاهی
که به علم میشــود فقط به این است
که علم مانند این است که موضوعات
جدید را بتوانیــم توصیف یا تبیین و یا
حداکثر پیش بینی کنیم .در فلســفه ما
که علم را مث ً
ال در نگاه مشــاء از مقوله
کیف نفسانی میبینند که حالتی برای
انســان به وجود میآید یــا در مرتبه
عالیتر در حکمــت متعالیه وقتی که
علم را مقوله وجودی میداند .تصویر ما
وقتی دربارۀ علم عوض میشــود لوازم
او هم در بحثهای روانشناسی متفاوت
خواهد بود یا تصور ما از علیت این مثال
را مالحظه بفرمایید .امروزه علیت بیشتر
تبیینها ،تبیین علت فاعلی است؛ ولی
در بحثهــای علیــت میتوانیم علت
غایی و اینکه هدف و کارکرد چیســت
هم بیاوریم.
نکتهای دیگر عرض کنــم و بحثم را

خاتمه بدهم .یکــی از مباحث مهمی
که میتوانیم از ظرفیت فلسفه خودمان
برای علوم انسانی استفاده کنیم که در
بحثهای فلسفه مضاف مطرح میشود
اثبات موضوع علوم انسانی است .مثالی
از روان شناســی میگویم .ما در روان
شناســی از احواالت رفتار انســان و از
فرآیندهای روانــی بحث میکنیم؛ اما
اینکه خود روان چیست؟ آیا روان همان
روح در انســان است؟ آیا روان سیستم
عصبی انســان است؟ نفس است؟ این
به عهده فلسفه اســت .ما میتوانیم از
ظرفیتهای فلسفی اســتفاده کنیم و
موضوع روان شناســی را اثبات کنیم.
برخی از ابواب فلســفه به ویژه حکمت
متعالیه از این جهت میتواند خیلی غنی
باشد .بحثهایی مثل حرکت جوهری
یا جســمانیةالحدوث بودن نفس در
انســان برای روان شناسی ارمغانهای
جدیدی دارد .یکی از کتابهای فلسفه
روان شناسی ،کتاب «ماریوبونژه» است
که ترجمه شــده اســت .واقع ًا آنها در
رابطه نفس و بدن مشکل دارند؛ یعنی
احواالت روانی انســان با بدن چگونه
میشود؟ از مبنای جسمانیةالحدوث
و روحانیۀالبقــاء بــودن انســان که
صدرالمتألهیــن مطــرح میکند ما در
تبیین رابطه احواالت روانی و جسمانی
انســان مثل بحثهــای بیماریهای
«سایکوســوماتیک» که شــاخهای از
بیماریها در انسان و اختالالت است و
میتوانیم کام ً
ال استفاده و تبیین کنیم یا
در حرکت جوهری نیز همین طور است.
در حقیقــت با اســتفاده از این نظریه،
تحوالت انسان را خیلی عمیقتر و در
الیههای عمیقتــری میتوانیم تبیین
کنیم .من از تحمل و صبر شــما تشکر
میکنــم و از اطالــه کالم عذرخواهی

دکتر شجاعی :خیلی ممنون و متشکر
از جناب حجت االســام والمسلمین
آقای دکتــر آذربایجانــی مدیر گروه
فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت
اسالمی .جهت اطالع دوستانی که کمتر
با فعالیتهای این گروه؛گروه فلســفه
علوم انسانی آشنا هستند میرسانم که
بیش از ســی نشست تاکنون به ه ّمت
این گروه برگزار شده که دو هدف عمده
را دنبال کرده است :یکی بحث ظرفیت
شناسی علوم اسالمی برای علوم انسانی
است یعنی بازخوانی س ّنت علوم اسالمی
خودمان؛ حدیث ،قرآن ،تفسیر فلسفه،
کالم و عرفان برای مســائل و مباحث
علوم انسانی جدید که بحثهای خیلی
جدی بوده از جمله خــود جناب آقای
دکتر پارسانیا و آیت اهلل فیاضی همین
بحث ظرفیت شناسی فلسفه اسالمی
را بحث کردنــد .بخش د ّوم فعالیتها،
بازخوانی مبانی علوم انســانی مدرن از
دیدگاه فالســفهای مثل کانت ،هگل،
گادامر که اینها در کنار هم انشــاءاهلل
زمینه شکلگیری مباحث جدی خواهد
بود.
در بخش دوم در خدمت اســتاد جناب
حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید
پارسانیا هســتیم عضو محترم شورای
عالی انقــاب فرهنگی و عضو هیأت
علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران .از آقای دکتر پارسانیا به جز کتاب
مهم روش شناســی انتقادی حکمت
صدرایی که به این بحث جلســه امروز

حجت االســام والمسلمین دکتر
پارسانیا  :اعــوذ بالله من الشیطان

الرجیم .بسم الله الرحمن الرحیم و به
نستعین .الحمدلله رب العاملین و صلی
الله علی ســ ّیدنا مح ّمــد و علی اهل بیته
الطیبین الطاهرین.
Ý Ýرویکردهــای موجــود در علوم
انسانی

موضوعــی را که بنــده در چند محور
دربــاره آن صحبت خواهم کرد تأثیر یا
ظرفیتهایی است که حکمت اسالمی
در حوزه علوم انسانی دارد .بلکه تأثیری
است که علوم انسانی در حکمت حوزه
علوم انسانی و علوم اجتماعی دارد .برای
اینکــه بتوانم نکات اصلی این بحث را
از دیــدگاه خــودم بگویــم نگاهی به
رویکردهایی که در حوزه علوم انسانی
وجــود دارد و در دو ســدة اخیر از نیمه
دوم قــرن نوزدهم در جریان اســت،
نگاهی به اینها میکنیم و رویکردها و
جریانهــای اصلی را معرفی میکنیم تا
بعد ببینیم که حکمت اسالمی در قیاس
با این رویکردها چه موضعی دارد و چه
افقهایی را باز میکند؟
یک رویکــرد ،رویکرد تبیینی در حوزه
علوم اجتماعی اســت .ما عنوان علوم
انسانی را به کار میبریم ،اما وقتی علم
به عنوان  scienceبه کاربرده نمیشود
معنای خاصی دارد کــه خود این معنا

نشست علمی

میکنم به ویژه از استاد ارجمند جناب
آقای پارســانیا که در محضرشان جایز
نبود صحبت کنــم ،پوزش میخواهم
و برای همه عزیزان آرزوی توفیق روز
افزون داریم .والسالم علیکم و رحمة اللّٰه
و برکاته.

مرتبط اســت ،اخیراً کتاب جهانهای
اجتماعی هم منتشــر شد که در جلسه
دیگری خدمتشــان بودیم از ایشــان
دعوت میکنم دربازة زمانی ده تا پانزده
دقیقــه به بیان نکات مهم خودشــان
بپردازند .ضمن اینکه ما در پایان جلسه
رونمایی از چهار اثر جدید مجمع عالی
حکمت اسالمی داشته باشیم.

معنــای  scienceدر طی قرن نوزدهم
و بیستم متأثر از رویکرد فلسفی خاصی
تعین
تعین پیدا کرده است .یک دانش ّ
ّ
پذیر که قصد آن تبیین جهان اســت.
رویکرد اول که در قرن نوزدهم شکل
گرفت و تا نیمه قرن ســیطره داشــت
و هنوز هم جریان دارد این اســت که
حوزه حیات انســانی را با روش علمی؛
یعنی تجربــی و آزمونپذیر مثل بقیه
پدیدههای طبیعی میخواهد با مشاهده
و آزمون بررسی و علوم اجتماعی را به
علوم طبیعی ملحق کند .نقطه عطفی
هم کــه در این جریان بــه وجود آمد
تفاوت موضوع علــوم طبیعی و علوم
اجتماعی بود؛ اما بــه رغم این تفاوت
همچنان میخواست به روش تجربی
به مسئله بپردازد و علت را بر مداری که
علیت در مبنای تجربی و حسگرایانه
معنا یافته بود تبیین کند.

رویکــرد دیگــری که شــکل گرفت
تأکید بر همین تفــاوت موضوع علوم
انســانی با علوم طبیعی بود به گونهای
که موضوع علوم انســانی مثل طبیعت
بیجان نیست؛ حوزه حیات و کنشهای
انســانی اســت که باید فهم شود .این
رویکرد ،رویکرد تفصیلی و تف ّهمی است
و خود علم پدیده انســانی است و تمام
بازی علم ،تفسیری است که انسان از
عالم میکند و در این رویکرد میگوید
که علوم انسانی بر علوم طبیعی غالب
میشــود .یعنی نگاه تبیینی میخواهد
حوزه حیات انســان را مثل مســائل
طبیعی ،طبیعت بیجان را بررسی کند
و این رویکــرد میگوید که خود علوم
طبیعی ،پدیده ای انسانی است و تبیینی
وجود ندارد .این البته تفسیر انسان است
این اساس و تبیین دگرگون میشود لذا
دنباله تبیین و تفسیر به یک دو سومی
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افــراط و تفریط میــل میکند .تبیینی
که در آن روال تفســیر بر حوزه حیات
بود مثل مسائل طبیعی نگاه میکند و
تفسیری که اص ً
ال علوم طبیعی و ادعای
تبیین و شناخت جهان را هم زیر سؤال
میبرد.

رویکرد سومی که به رویکرد تفسیری
نزدیــک اســت فقــط نمیخواهد به
تفســیر جهان و حوزه حیات از دیدگاه
انســان بپردازد .به تغییر جهان و حوزه
حیات انســانی هم میخواهد نظر دهد
و دانش اجتماعی و انســانی را ناظر به
این مسئله هم میبیند .این دیدگاه که
دیدگاه انتقادی اســت متأثر از بخشی
از اندیشــههای مارکس هم هست که
میگفت فیلسوفان برای شناخت جهان
آمدهاند و ما برای تغییر جهان آمدهایم.
حق علم و حق دانــش میداند که به
گزارههای و عملکــرد انتقادی و فعال
هم بپردازد و فقط تفسیر نکند .این سه
دیدگاه در عرض هم مطرح میشود و
دیدگاههای دیگری هم هست .هر کدام
از اینها در حاشــیه رویکردهای فلسفی
خاصی هستند .آن رویکردهای فلسفی
ّ
معنای علم را تعین بخشیدند .یعنی ما
معنای مجردی از علم نداریم .بسته به
اینکه مبنای فلسفی ما چه باشد علم را
آنگونه تعریف میکنیم.
Ý Ýجریانهــای معرفتــی جهــان
اسالم

در جهان اســام ،جریانهای معرفتی
متکثــری وجــود دارد و هر کــدام از
اینها متناســب بــا خودشــان علم را
تعریف میکننــد و رویکردهای مربوط
به خودشــان را برای تفســیر و تبیین
جهان داشــتهاند و دارند .رویکردهای
ظاهرگرایانه ،رویکردهــای عرفانی و
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باطنــی و کالمی ،هر کدام خودشــان
دانش اجتماعی و انســانی متناسب با
خودشان را به وجود آوردند و عالمی را
شکل دادند و تاریخی را ساختند .وقتی
که ما از منظر مــدرن نگاه میکنیم با
تعریفی که اینجا مدرن دارد میگوییم
که ما چگونه بسازیم؟ نه؛ از این منظر
بیرون بیایید ببینیم که جهان اســام
چگونه ساخته است؟ مگر عالمی بدون
معرفت علمی نســبت به آدم میتواند
شــکل بگیرد و میتواند وجود داشته
باشد؟

به عنوان مثال ،رویکرد کالمی ،دانش
اجتماعی انســانی مربوط به خودش را
در ســطوح مختلف داشته است .یکی
تعینات او به نظــر بنده علم عمران
از ّ
ابن خلدون اســت که باید با زمینه ای
اشعری شــناخته شــود و نباید او را با
یک استصحاب قهقرایی علم اجتماعی
مــدرن بازخوانی کرد ،تبیین و علیت و
مسائل دیگری که دارد با رویکردهای
پوزیتیویستی ،تفسیری و انتقادی مدرن
قابل شناسایی نیست.

بنده اشاره مختصری خواهم کرد .یکی
از جریانهای معرفتی جهان اســام،
جریان فلسفی و حکمت اسالمی است
که با ســه اوج و سه صورت مشخص
ظهور و بروز پیدا میکند .حکمت مشاء،
حکمت اشراق و حکمت صدرایی و در
حاشیه ،جریانهای کالمی دیگر در کنار
آنها قرار میگیرد و برای خودش دانش
اجتماعی متناسب با خودش را به وجود
آورده اســت .از یکی از این دانشها به
حــوزه حکمت عملی تعبیر میشــود.
فارابی از او با عنوان علم انســانی یاد
میکند .به نظر بنــده این رویکرد هم
ویژگی تدوین و هم ویژگی تفســیر و
هم ویژگــی انتقادی دارد .شــما نمی

توانید رویکرد تبیینی مدرن را با رویکرد
انتقادی جمع کنید ،رویکرد تفسیری را
با رویکرد تبیینی نمیتوانید جمع کنید.
یک دو گانه رویاروی و متقابل هستند.
وقتی که بنده لفظ تبیین ،تفسیر و انتقاد
را به کار میبرم اصــ ً
ا مرادم معنایی
نیســت که در حاشیه جریانات فلسفی
شــکل میگیرد که بعد گفته شود که
انتقاد آنجا به چه معنا استCritical .
همان رویکرد مث ً
ال کانتی و مارکســی
ً
به مسئله اســت .نه اصال اینها نیست
باید بــا مبنای خودش فهمیده شــود
که مراد چیســت؟ البته مراد این است
کــه گزارههای انتقادی ،بایــد و نباید
دارد ،تبییــن در این اینجا اگر از مبنای
پوزیتیویستی بهره میبرد تبیین در اینجا
یک رویکرد قیاسی ،تجربی و تجریدی
در او وجود دارد؛ لذا فقط به یک علیت
که به تبانی زمان و علل اعدادی است
متوقف نیست و این تبیین در دل حیات
انسانی و حوزه تفسیر هم وجود دارد.

فارابی با تقسیم علوم به علوم عملی و
نظری ،علوم عملی را علومی میداند که
موضوع آنها با اراده انسان ایجاد میشود.
مقوم موضوع آنها اراده و آگاهی انسان
اســت؛ یعنی تقسیم دوگانهای به علوم
میکند .در این حوزه شما ناظر نیستید
که از بیرون ببینید ،داخل موضوع و فعال
هستید و عمل میکنید .اینجا موضوع،
موضوع تف ّهمی است و باید این موضوع
را فهــم کرد .حوزه اخــاق ،جامعه و
سیاست مدن ،موضوعی تفصیلی است؛
اما به دلیل حضــور منابع معرفتی که
در اینجــا وجود دارد عقل عملی ،حوزه
وحی و نقل شما ظرفیت ورود و ارزیابی
انتقادی آنچه را که فهم کردهاید با این
مبانــی معرفتی دارید .لــذا او از مدینه
فاضله سخن میگوید .مدینه فاضله با
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او سخن میگوید؛ اما ابن خلدون سخن
نمیگوید؛ چون او عقل عملی و حسن
و قبح عقلی امور را باور ندارد؛ لذا معتقد
است که علم عمران من جنبة تدوینی
ندارد؛ البته او میتوانست از ظرفیت نقل
اســتفاده کند ولی این کار را نکرد .به
دالیلی میبینید هم شما در این دانش
اجتماعی جنبه انتقادی دارید ،به دلیل
تفســیری که عقل و معرفت و سطوح
مختلف ،عقالنیت در اینجا وجود دارد.
عقالنیت در هیچ کدام
این ســطوح از
ّ
از رویکردهای مدرن علم (رویکردهای
تفســیری ،تبیینی و انتقــادی) به این
صورت وجود ندارد .شــما ممکن است

که زبان به انتقاد نسبت به این مفاهیم
عقلی باز کنید؛ اما آن هم بیان خودش
را برای دفاع از خودش دارد.

عرض بنده آن اســت که آن رویکرد با
آن مبانی معرفت شناختی و با آن نوع
هستی شناسی خاص خودش ،تعریف
خاصی از علــم دارد و بعد روش ویژه
ّ
متناســب با خودش را در حوزه علم به
وجود میآورد .ما نباید با تعاریف مدرن
علم نــه با تعریف مــدرن علم که در
جهان مــدرن هم ،علم تعریف واحدی
ندارد ،به اقتضائات علم در جهان اسالم
و در حوزه حکمت اسالمی بنگریم و از
این زاویه به بررسی آنها بپردازیم .باید

این مجموعه را بــه عنوان یک کل با
همدیگر ببینیم و آنگاه با هم مقایســه
کنیم .والســام علیکم و رحمة اهلل و
برکاته.
الزم به ذکر اســت در پایان این
نشست از چهار اثر جدید انتشارات
حکمت اسالمی با عناوین «امامت
در پرتو عقل و وحی»« ،بررســی
حدیث معرفــت امــام از منظر
فریقیــن»« ،منطــق صدرایی» و
«حکمت صدرایی» رونمایی شد.

پینوشت :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. determinism.
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گردآوری و تنظیم :دکتر سعید بهشتی

زندگینامه حکیم الهی آیت اهّٰلل دکتر

احمد بهشتی

«زید عزه»
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به مناسبت مراسم اجالل از مقام علمی
در ششمین گردهمایی اساتید علوم عقلی

زندگــینــامه

Ý Ýالف) تحصیالت مکتبخانهای

آیت اهلل احمد بهشــتی در ســال  1314در روســتای «میانده» (میانشهر کنونی) از
روستاهای بخش «شیبکوه» شهرستان فسا در خانواده ای روحانی متولد گردید .پدر
ایشان ،مرحوم حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ عبدالمجید بهشتی در میانده و
روستاهای بخش کردیان جهرم اقامۀ نماز جمعه و جماعات میکرد و از طریق منبر
به وعظ و خطابه و ارشــاد مردم میپرداخت .او به قدری در معاشرت به مردم صفا و
صمیمیت داشت که کم تر کسی بود که تحت تأثیر تذکرات و مواعظ و رهنمودهایش
قرار نگیرد .در مبارزه با منکرات ،سرســخت و صریح اللهجه و بی پروا بود .به همین
علت ،هم احترام و هم رعب داشــت و با وجود و حضور او خوانین و مالکان به خود
اجازۀ تخلق و کج روی نمی دادند .ساده زیستی و زهد و پارسایی و اخالص و پرهیز از
تجمالت به او جایگاه معنوی بسیار با اهمیتی بخشیده بود .وی عشق وافری به اهل
بیت داشت .هنگامی که روضه میخواند خودش بیش از مستمعین میگریست.
چند ســال پیش از ارتحالش ـ که در سال  1345شمســی رخ داد ـ بر فراز تپه ای
درحوالی روستای میانده ،به نام قالت (دارالسالم فعلی) ،برای خودش قبری حفر کرد
و گاه گاهی تنها به آنجا میرفت و لحظاتی در قبر میخوابیدتا همواره به یاد مرگ
باشد و اکنون نیز در همان جا مدفون است .والدۀ حضرت آیت اهلل بهشتی و نیز فرزند
شهیدشــان دکتر محسن بهشتی نیز در همان مکان دفن شده اند .این روستا در آن
سالها فاقد مدرسه بود و مکتب خانه داشت .وی دوران کودکی را در نهایت سختی و
تنگدستی و قناعت سپری کرد .با آن که مادرش از نعمت سواد محروم بود اما اهتمام
بســیاری بر با سواد شدن فرزندانش داشت و البته رهبری این برنامه بر عهدۀ پدرش
بود.
زندگینامۀ حضرت آیت اهلل بهشتی در چند بخش به ترتیب زیر تدوین شده است:
الف .تحصیالت ،ب .تدریس ،ج .نویسندگی ،د .فعالیتهای اجتماعی و سیاسی.

در دوران کودکــی آیتاهلل بهشــتی،
نخســتین مکتب خانه بــه تنها بانوی
باسواد روستای میانده ،که بانویی سیده
و نجیــب و باتقوا و بســیار مورد قبول
مردم و به «بی بی» معروف بود تعلق
داشت .او در مکتب خانۀ بی بی ـ که
جدۀ پدری همسر آیت اهلل بهشتی نیز
هســت ـ خواندن و نوشتن و روخوانی
قرآن را فراگرفت.
سپس به دومین مکتب خانه در همان
روستا که به مکتب خانۀ « َکل اهلل قلی
قنبری» معروف بود رفت .در آن جا هم
آموزش قرآن و کتابهای فارسی رواج
داشت .نوشتن روی یک تکه لوح فلزی
که بعد از نوشتن قابل شست و شو بود
و با قلم نی انجام میشد.
در ســن حدود هفت ســالگی که پدر
به اتفاق خانواده به روســتایی از توابع
جهــرم به نام « دهزیر» رفت ایشــان
نیز به این روستا نقل مکان کرد .علت
ایــن نقل مکان فشــارهایی بود که از
ســوی کدخدای وقت میانــده بر پدر
وارد شــده بــود .در آن جا تحصیالت
خود را در ســومین مکتب خانه که به
یکی از روحانیون آن جا به نام « شیخ
عبدالکریم حضوری» تعلق داشت ادامه
داد .در این مکتب خانه ،کتابهای اول
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و دوم و ســوم مــدارس ابتدایی و نیز
تتمۀ قرآن را فراگرفت .بعد از اتمام این
دوره همراه خانواده به زادگاهش میانده
بازگشت.
پس از بازگشــت به میانده ،باقیماندۀ
تحصیالت خــود در چهارمین مکتب
خانه که متعلق به مرحوم آقای «سید
نظام هاشمی» ـ عموی همسر آیت اهلل
بهشتی ـ بود ،به اتمام رساند .شایان ذکر

است که در این دوره ،در میانده ،مدرسه
بنا شده بود .اما وی شأن خودش را اجل
از این میدانســت که به مدرسه برود،
ضمن این که پــدر هم تمایلی به این
کار نداشت.
Ý Ýتحصیالت حوزوی

در این مرحله ،حضرت آیت اهلل بهشتی
فراگیری علوم حوزوی در محضر پدرش
مرحوم حجت االسالم والمسلمین حاج
شیخ عبدالمجید بهشتی را آغاز میکند.
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ابتدا کتابهای ادبیات عرب شــامل:
جامــع المقدمات ،امثله ،شــرح امثله،
صرف میر ،عوامل فی النحو ،و شــرح
قطر ابن هشــام ،و ســپس شماری از
کتب فقهی شامل :تبصرة المتعلمین،
و شــرایع االســام را نزد ایشان فرا
میگیرد.
[[ورود به حوزه علمیه شیراز

پدر و مادر آیت اهلل بهشــتی شدیداً به
ادامۀ تحصیل وی اهمیت
میدادنــد و کم کم زمزمه
کردند که ایشان برای ادامۀ
تحصیل به شیراز برود .در
ســال  1328یعنی در سن
 14ســالگی وی به همراه
والد خویش به حوزۀ علمیۀ
«آقا باباخان» آمد .پیش از
معرفی دروس حوزوی این
دوره و اســاتیدی که آیت
اهلل بهشتی در محضرشان
تلمذ نمود ،مناســب است
بــه این مطلب نیز اشــاره
شــود کــه وی در همین
مرحلــه از تحصیــات
کالسیک مدرســه ای نیز
غافل نماند و با وجود همۀ
موانع و مشــکالت و سوء
نگرشهایی که بــه این گونه دروس
وجود داشــت ایشــان با اتخاذ تدابیر
درست و کارگشا توانست به این هدف
علمی خود نیز دست یابد.
دورۀ تحصیل آیت اهلل بهشتی در شیراز
را میتوان به سه مرحله تقسیم کرد:

مرحلۀ نخست :تحصیل در مدرسۀ
آقا بابا خان

الزم به ذکر اســت که در این مرحله،
مدتی در منزل مرحــوم آیت اهلل حاج
سید عبدالمحمد آیت اللهی اقامت نمود.

در این مدت ،ابتدا نزد آیت اهلل آقا سید
حسین آیت اللهی ،مقداری از سیوطی و
شرایع و حاشیۀ مالعبداهلل و سپس نزد
برادر ایشان آیت اهلل آقا سید حسن آیت
اللهی ،بخشهای دیگری از سیوطی و
شرایع را فراگرفت.در ادامه ،بخشهایی
از معالم را نزد آیت اهلل حاج شیخ محمد
علی موحد ـ که مدرسه آقا بابا خان را
اداره میکــرد ـ و بخشهای دیگری
از معالــم را نــزد آیت اهلل حاج شــیخ
عبدالصمدصمدی فسایی آموخت.
مرحلۀ دوم :تحصیل در مدرسۀ خان

در مدرســۀ خان با آیت اهلل حاج سید
نورالدین حســینی شــیرازی که سر
پرستی مدرســه را هم بر عهده داشت
آشــنا گردید و در دروس تفسیر قرآن
وی که صبحها در منزل ایشان تشکیل
میشد شرکت جست.
آقا ســید نورالدین یکی از دو استادی
اســت که در گرایش آیت اهلل بهشتی
به فلســفه نیز مؤثر بوده اســت .استاد
دیگــر ،مرحوم آیت اهلل میرزا علی اکبر
ارسنجانی است که در جای خود از وی
سخن باید گفت.
به عالوه ،در دورۀ تحصیل در مدرســۀ
خان ،نزد آیت اهلل حاج سید محمد باقر
آیت اللهی معروف بــه «حاج عالم»،
بخشهایی از قوانین و شــرح لمعه و
شرح شمسیه را فرا گرفت .درس حاج
عالم پیش از ظهرها در مسجد آقا احمد
کــه در خیابان لطفعلی خان زند برگزار
میشد و آیت اهلل بهشتی ،صبحها بعد
از شرکت در حلقۀ درس تفسیر آیت اهلل
سید نورالدین شــیرازی ،در درس حاج
عالم شرکت میجســت .گفتنی است
که دورۀ تحصیل آیت اهلل بهشــتی در
مدرســۀ خان ،حدود یک سال به طول
انجامید و مجموع دو دورۀ تحصیل در

مرحلۀ ســوم :تحصیل در مدرسۀ
هاشمیه

در این مرحله ،بخشهــای باقیماندۀ
قوانین و شــرح لمعه و سپس ،رسائل
را در محضــر آیت اهلل میرزا علی اکبر
ارسنجانی که هم مدرس رسمی مدرسۀ
هاشــمیه و هم مرجعی صاحب رساله
بود فرا گرفتند .در همین مرحله بود که
پس از استماع سخنان الهام بخش آیت
اهلل حاج ســید نورالدین مبنی بر کسب
اجازه از والد خود برای فراگیری فلسفه،
تصمیم گرفتند از استادشــان آیت اهلل
ارســنجانی برای تحصیل و فراگیری
فلسفه اجازه بگیرند .آیت اهلل ارسنجانی
در پاسخ به سؤال ایشان ،جمله ای جالب
و به یاد ماندنی بیان نمود « :اگر غیر از
تو بــود میگفتم نه ،اما به تو میگویم
بخوان!» و بــاز جالب این بود که آیت
اهلل ارسنجانی ،فقیه بود نه فیلسوف ،و
چنین اظهار نظری از سوی یک فقیه ،و
نه یک فیلسوف ،و صدور جواز فراگیری
فلسفه و تشخیص شایستگی و لیاقت
شاگرد در این زمینه ،در ایجاد انگیزه و
شوق وی به تحصیل علوم عقلی ،بسیار
اثر گذار بود.
به هر روی ،بعد از این رهنمود خردمندانۀ

زندگــینــامه

مدرسههای آقا بابا خان و خان 5 ،سال،
یعنی از ســال 1328تا سال 1333بود،
و همان گونه که گفته شــد ایشان در
ســال  1333یعنی در سن  19سالگی
بنا به تشویق استادشان مرحوم آقا سید
نورالدین به کســوت مقدس روحانیت
درآمدند .افزون بر این ،ارتباط درســی
ایشــان با مرحوم آیت اهلل حاج ســید
نورالدین تا ســال  1335یعنی ســال
ارتحال وی ادامه داشت و در این مدت،
بخشهایی از مکاســب را از محضر
ایشان تلمذ کردند.

استاد ،آیت اهلل بهشتی در حالی که هم
تشویقهای پدر و هم هدایت گریهای
اساتیدی چون آیت اهلل ارسنجانی را با
خود به همراه داشتند ،بدون هیچ شک
و تردیدی و با عزم واراده و شوق وافر،
تصمیم به فراگیری فلســفه میگیرند.
در مدرسۀ هاشــمیۀ شیراز ،استادی به
نام آیت اهلل ســید حسین جهبز حضور
داشــت که به تعبیر آیت اهلل بهشــتی
«تنها استاد پرمایه و جامع حکمتین در
شیراز و الگوی خدمت بی ریا و بی بوقع
بود و با مختصر کشاورزی امرار معاش
میکرد و روزانه در حجرۀ کوچک خود
در مدرسۀ هاشــمیه به طالب ،علم و
عمل میآموخت .او تدریس فلســفه را
بر عهده داشت».
آیت اهلل بهشــتی ابتدا در محضر استاد
جهبــز ،بخش منطق کتاب « شــرح
منظومه» حاج مال هادی ســبزواری و
ســپس بخش حکمت این کتاب را فرا
گرفتند.
همان گونه که پیش از این گفته شــد،
آیت اهلل سید نورالدین شیرازی نیز استاد
دیگــری بود که آیت اهلل بهشــتی در
مرحلۀ سوم تحصیل در شیراز از ایشان
بهــره علمی گرفتند و قســمتهایی
از مکاســب را در محضــر وی تلمــذ
کردنــد .نحوۀ مواجهۀ آیت اهلل ســید
نورالدین شیرازی هنگام با خبر شدن از
اشتغال آیت اهلل بهشتی به تحصیالت
کالسیک نیز خواندنی است.
پــس از رحلــت آیت اهلل حاج ســید
نورالدین ،یعنی در سال  1335شمسی،
و تعطیل شدن درس مکاسب ایشان ،در
درس خــارج اصول و در درس نزدیک
به خارج مکاســب آیت اهلل حاج شیخ
بهاءالدین محالتــی که صبح و عصر
برگزار میشــد و نیز درس تفسیر وی

که مدت کوتاهــی ادامه یافت ،فعاالنه
شرکت نمودند.
در ایــن جا باید یادی هــم از آیت اهلل
حاج شیخ ابوالحسن حدائق ،مدرس و
سرپرست مدرسۀ منصوریۀ شیراز داشته
باشیم که در زهد و اخالص و پارسایی،
شــهرۀ آفاق بود و حضــرت آیت اهلل
بهشتی مدت کوتاهی در درس رسائل
وی ،کــه صبح زود در همان مدرســۀ
منصوریه برگزار میشد ،حضور یافتند
و از انفاس قدســیۀ ایشــان بهره مند
گردیدند .لذا درس رسائل را در محضر
دو اســتاد فراگرفتند :ابتدا نزد آیت اهلل
ارسنجانی و سپس ،نزد آیت اهلل حدائق.
شــایان ذکر اســت که درس حضرات
آیات :ارســنجانی ،محالتی و حدائق تا
ســال  1328یعنی سال مهاجرت آیت
اهلل بهشتی به قم ادامه داشت.
[[عزیمت به حوزه علمیه قم

مدت اقامت و تحصیل آیت اهلل بهشتی
در شــیراز ،درست ده ســال به طول
انجامید :از سال  1328تا 1338شمسی.
همان گونه که گفته شــد ،ایشــان با
استعداد و همتی که در مسیر سخنوری
و گویندگی از خود نشان دادند توانستند
در منبر و خطابه پیشرفت کنند .آبادان،
یکی از شهرهایی بود که منبرهای آیت
اهلل بهشتی در آن جا رونق و پیشرفت
شــایان توجهی پیدا کرد .بعد از اتمام
برنامۀ تبلیغ و ســخنرانی در ماه محرم
وصفر در این شــهر در سال  ،1338از
همان جا مستقیما عازم قم گردیدند و
در مدرسۀ دار الشفا در حجرۀ مشترکی
اقامت گزیدند .اما نمی دانستند از درس
کدام یک از مدرســین حوزه اســتفاده
کنند و لــذا در بارۀ انتخاب اســتاد از
آیــت اهلل مظاهری اصفهانی کســب
تکلیــف کردند .ایشــان از دو مدرس
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خیلی تعریف میکنــد :یکی حضرت
امام و دیگری آیــت اهلل محقق داماد؛
اما توصیه میکند که فعال درس آقای
داماد برای ایشــان زود است و ترجیح
میدهد آیت اهلل بهشتی در درس امام
شرکت کنند .ایشان هم به توصیۀ آیت
اهلل مظاهری عمل میکنند و از ســال
 1338تا ســال  1342در درس خارج
امام خمینی که در مسجد سلماسی
و سپس در مسجد اعظم برگزار میشد
حاضر میشوند .گفتنی است که درس
فقه امام صبحها و درس اصول ایشان
عصرها دایر بود .بعد از درگذشت آیت
اهلل بروجــردی در ســال  1340امام
درس خارج فقه را به مســجد اعظم
منتقل میکننــد .همچنین به توصیۀ
آیت اهلل مظاهــری در درس آیت اهلل

مقــارن با زمانی که آیت اهلل بهشــتی
در درس امــام و آیــت اهلل بروجردی
یکردند ،مرحوم عالمه در
شــرکت م 
همان مسجد سلماسی که حضرت امام
به تدریس فقه و اصول اشتغال داشت،
یداد .فراگیری
الهیات شــفا درس م 
درس شفا دو ســال ،یعنی از سال
 1338تا سال  ،1340به طول انجامید.
البته مقارن ورود آیت اهلل بهشتی ،درس
اسفار عالمه تعطیل شده بود.
اما پس از رحلت آیت اهلل بروجردی در
ســال  ،1340عالمۀ طباطبایی درس
شــفا را تعطیل و دوباره درس اسفار را
در مســجد فاطمیه شروع میکند و در
این مرحله نیز آیت اهلل بهشتی از محفل
درس و بحث عالمه بهره مند میشوند.
ناگفته نماند که در این سالها مرحوم

بروجردی نیز حاضر میشوند و دو سال
یعنی از ســال  1338تا سال  1340که
ســال ارتحال آیت اهلل بروجردی است
از محضر ایشــان بهره مند میشوند؛
هرچنــد درس آیــت اهلل بروجــردی،
تعطیالت خیلی زیادی داشت.

حاج آقــا مصطفی خمینــی ـ که هم
اهل فلســفه و هم مد ّرســی شناخته
شده در زمینۀ فلسفه بوده ـ نیزازجمله
شــرکتکنندگان در درس پــدر بوده
اســت .برخی از دوســتان همدرسی
آیتاهلل بهشــتی این پیشنهاد را مطرح
میکنند که خوب است از این فرصت
استفاده و از آقا مصطفی تقاضا شود که
درس شرح منظومه را شروع کند .آیت

دیگر اســتاد آیت اهلل بهشــتی در آغاز
ورود به حوزۀ علمیۀ قم ،یعنی ســال
 ،1338عالمــۀ طباطبایــی بود .یعنی
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اهلل حاج مصطفی خمینی هم میپذیرد
و در مدرس مدرســۀ حجتیۀ قم ،شرح
منظومه را تدریس میکند.

اســتاد دیگــر آیــت اهلل بهشــتی در
ســال ورود به قم ،یعنی ســال 1338
آیــتاهلل ســید محمد باقر ســلطانی
طباطبایی ( پدر خانم مرحوم حاج احمد
آقای خمینی)بوده اســت .بــا این که
ایشان در شــیراز هر دو جلد کفایه ،به
اســتثنای اواخر جلد دوم ،را نزد اساتید
طراز اول شیراز تلمذ کرده بودند ،اما به
دلیــل تدریس جذاب و زیبایی که آیت
اهلل سلطانی داشته عالقه مند میشوند
که در درس ایشــان نیز شرکت کنند ؛
هرچند مرحوم سلطانی ،تدریس کفایه
را از اول جلد دوم شــروع میکند .این
حادثــه ،عالوه بر فواید و برکات علمی
برای آیتاهلل بهشتی ،حکمت دیگری
هم داشته که مدتی بعد آشکار میشود.

در این قســمت جا دارد خاطر نشــان
شــود که آیت اهلل بهشتی بعد از تبعید
حضرت امام به عراق در سال  1342در
درس خارج آیت اهلل سید محمد محقق
داماد حاضــر گردیده و تا زمان ارتحال
ایشان در ســال  1347از محضر وی
استفاده کردند .بعد از اتمام تحصیالت
دانشــگاهی در مقطع دکترای رشــتۀ
فلسفه یعنی سال 1345تا سال 1357در
دروس خارج فقه و اصول مراجع عظام
تقلیــد در حوزۀ علمیۀ قــم تا نیل به
مرحلۀ اجتهاد حاضر گردیدند.
در بخش تحصیالت حوزوی آیت اهلل
بهشتی در شــیراز گفته شد که ایشان
بعد ازگذراندن امتحانات ششم ابتدایی
در ســال  ،1333تصمیم میگیرند که
تحصیالت خود را در رشــتۀ ادبیات تا
مرحلۀ اخذ دیپلم ادبی ادامه دهند و سال
 1336به این هدف خود نایل میگردند.

[[دوره کارشناسی

بعــد از ورود به قم درســال  1338کم
کم به فکر گرفتن مدرک دانشــگاهی
میافتند ،به ویژه این که میبینند استاد
مطهری برای تدریس و دکتر بهشتی،
دکتر مفتح و دکتر باهنر برای اخذ مدرک
به دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران آمده
اند و ایشان هم تصمیم میگیرند سیرۀ
همین سلف صالح را دنبال کنند.
لذا درســال  1339در رشــتۀ فلســفه
درکنکور دانشــکدۀ الهیات شــرکت
میکنند و پذیرفته میشوند.
آیت اهلل بهشتی با برنامه ریزی و همت
و پشــتکار شــاگرد اول دورۀ لیسانس
میشــوند .از جمله اســاتید آیت اهلل
بهشــتی در دورۀ لیسانس ،شهید آیت
اهلل مرتضی مطهری بوده است.

Ý Ýتدریس

[[دوره دکتری

[[تدریس در مکتب خانه

طبق قوانین آن زمان ،شاگردان ممتاز
دورۀ لیسانس میتوانستند بدون کنکور
دکتری وارد این دوره بشوند .ایشان نیز
از همین امتیاز اســتفاده میکنند و از
ســال  1342دورۀ دکتری رشته فلسفه
را آغاز و ســال  1345دروس این دوره
را با موفقیت پشت سر میگذرانند .در
سال اول دکتری ،دروس اسفار وشفا را
با استاد مصلح میگذرانند.
دیگر اســتاد آیت اهلل بهشتی در دورۀ
دکتری ،مرحوم دکتــر مهدی حائری
یزدی بود .همان گونه که ذکر شد ،آیت
اهلل بهشتی سال  1345دروس دکتری
را به پایان میرســانند ،و در این زمان،
نوبت به تدوین رســاله دکتری ایشان
میرسد .اما این کار با چند سال تأخیر
انجام میپذیرد.
[[ دورهکارشناسیارشدعلومتربیتی

آیت اهلل بهشــتی همان سالهایی که

رشد و پرورش در بیتی که فضای علمی
و درســی بر آن سایه افکنده ،و تلمذ و
تــدرس در محضر پــدری که آن چه
خود از علوم حــوزوی آموخته بوده را
سخاوتمندانه و کریمانه در اختیار فرزند
خویش قرار میدهد ،به عالوۀ استعداد
و قابلیت ذاتی در امر تدریس و همت و
تالش شخصی خود برای شکوفایی و
فعلیت یابی این اســتعداد ،همه و همه
دســت به دســت هم میدهد و آیت
اهلل بهشــتی را از همــان اوان کودکی
به ســوی درس دادن و معلمی کردن
هدایت مینماید .در بخش تحصیالت
مکتب خانه ای گفته شــد که ایشــان
پیش از هجرت به شــیراز در سن 14
سالگی ،در چهار مکتب خانه در میانده
و دهزیر( میانشــهر و موسویۀ کنونی)
تحصیل کردند .به موازات تحصیل در
آخرین مکتب خانهها و پیش از آمدن به

زندگــینــامه

Ý Ýتحصیالت دانشگاهی

دورۀ دکتری فلســفه را در دانشــکدۀ
الهیات میگذراندند ،برای دبیر شــدن،
در کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی
دانشسرای عالی علوم تربیتی ـکه بعدها
به دانشگاه تربیت معلم تغییر نام داد و
امروز دانشگاه خوارزمی نام گرفته است
ـ شــرکت میکنند و بعد از قبولی در
این دوره ،به مدت یک سال ،واحدهای
درسی را با موفقیت میگذرانند و به اخذ
مدرک کارشناســی ارشد علوم تربیتی
نایل میآیند .این دوره نیز در شــکل
گیری شــماری از آثار قلمی آیت اهلل
بهشتی در حوزۀ تربیت کودک تأثیری
به سزا داشته است .یکی از اساتید آیت
اهلل بهشــتی در این دوره ،مرحوم دکتر
محمود هومن ،مؤلــف کتاب « تاریخ
فلسفه» بوده است.

شیراز ،در روستایی در مجاورت میانده به
نام « نصیرآباد» ،خودشان مکتب خانه
ای دایر و اولیــن تدریسها را تجربه
میکنند .ماجرا از این قرار بوده که یکی
از دوستان والد آیت اهلل بهشتی ،مرحوم
حاج شــیخ عبدالمجید بهشتی ،به نام
کربالیی عزیز زارع پور ،از اهالی نصیر
آباد ،از ایشــان تقاضا میکند که احمد،
تدریس فرزندان وی را مدتی بر عهده
بگیرد .ایشــان هم میپذیرند و مکتب
خانــه ای دایر مینمایند و مشــغول
آموزش میشــوند .و بــه این ترتیب،
آیت اهلل بهشتی در مسیر کسب اولین
تجربههای آموزشی گام مینهند .معظم
له در این مکتب خانه پنج ،شش شاگرد
داشته و هر روز صبح برای تدریس به
شــاگرد مکتبیهای خودشان با پای
پیاده از میانده به نصیر آباد میآمدند و
عصرها به وطن مراجعت مینموده اند.
[[تدریس در شیراز
چنان که پیش از این گفته شد ،آیت اهلل
بهشــتی بعد از ورود به آخرین مدرسۀ
علمیۀ شیراز ،یعنی مدرسۀ هاشمیه ،و
بعد از کسب اجازه از استادشان مرحوم
آیت اهلل آقا میرزا علی اکبر ارســنجانی
برای فراگیری فلســفه و اجازۀ تشویق
آمیز ایشــان ،هم منطق و هم حکمت
منظومه را نزد مرحوم آیت اهلل آقا سید
حســین جهبز تلمذ میکننــد .در این
مرحله ،عالوه بر ایشان ،طلبۀ دیگری
هم حضور داشته که با آیت اهلل بهشتی
هم درس بوده و ایشان بعد از تدریس
اســتاد ،یک بار دیگر خودشان مطالب
اســتاد را در قالب مباحثه ،به آن طلبه
آموزش میداده اند.
[[تدریس در قم

آیت اهلل بهشتی بالفاصله پس از اتمام
دروس دورۀ دکتری در ســال  1345و
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بازگشت به قم ،تدریس دروس حوزوی
را آغاز میکنند .گفتنی است که آیتاهلل
بهشتی ،از اواسط دهۀ  1380و به ویژه،
بعد از بازنشستگی از دانشگاه تهران در
سال  1387تدریس خارج فقه و اصول
را در مدرسۀ فیضیه آغاز میکنند که با
قوت ادامه دارد.
[[تدریس در آموزش و پرورش

پیش از این گفته شــد کــه آیت اهلل
بهشتی ،به موازات تحصیالت دکتری
و برای دبیر شــدن ،تصمیم میگیرند
در دانشسرای عالی علوم تربیتی ،دورۀ
کارشناسی ارشــد علوم تربیتی را طی
کنند و بعد از یک ســال به این هدف
نایل میآیند .از سال  1344به استخدام
آمــوزش و پــرورش در میآیند و در
دبیرســتان حکمت قم به عنوان دبیر
رشتۀ ادبیات ،مشغول خدمت میشوند ،و
چنان که گفته خواهد شد در سال 1356
که ایشان از رســالۀ دکتری خود دفاع
میکنند به علت عدم پذیرش پیشنهاد
ساواک قم مبنی بر همکاری با رژیم ،از
انتقال ایشــان به دانشگاه جلوگیری به
عمل میآیــد ،و بدین ترتیب ،تا زمان
پیروزی انقالب در دبیرستانهای قم به
تدریس میپردازند.
[[تدریس در دانشگاه

بعد از دریافت مدرک دکتری ،مقدمات
انتقال ایشــان از آموزش و پرورش به
پردیس دانشــگاه تهران در قم فراهم
میگردد ،اما رئیس ســاواک قم وی را
احضــار و انجام برنامه را منوط به قول
مثبت همکاری ایشــان با نظام حاکم
اعالم میدارد .و چون آیت اهلل بهشتی
از دادن چنین قولــی امتناع میورزند،
انتقال وی به دانشگاه نیز ظالمانه منتفی
میگردد و تاوان ایستادگی بر عقاید خود
و تن به ذلت همکاری با رژیم ندادن را
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به این شکل میپردازند!
اما بعد از پیروزی انقالب شــکوهمند
اسالمی ،در ســال  1365از آموزش و
پرورش قم به گروه فلســفۀ دانشــگاه
تهران منتقــل و با درجۀ اســتادیار و
در مرتبــۀ پایۀ یک مشــغول خدمت
میگردند .از سال 1367به عنوان مدیر
گروه فلسفۀ دانشــکدۀ مزبور برگزیده
میشوند و تا سال  1386در این سمت
باقی میمانند .آیت اهلل بهشتی ،مراتب
دانشیاری و استادی را بدون وقفه طی
میکنند و ســرانجام ،در ســال 1387
بر خالف رضایت و نظر مســاعد خود،
همراه با  22نفر از اساتید دانشگاه تهران
اجبارا بازنشسته میشوند.
به این ترتیب ،بعد از دفاع از رسالۀ دکتری
در سال  1356قرار بر این میشود که در
پردیس دانشگاه تهران در قم ،تدریس
را شروع کنند ،اما به دلیل امتناع ایشان
از همکاری با ساواک ،ظالمانه از انتقال
ایشان از آموزش و پرورش به دانشگاه
جلوگیری به عمل میآید.
اما با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی
به رهبری حضــرت امام خمینی و
بعد از گذشــت  9سال از این واقعه ،در
سال  1365عضو هیئت علمی رسمی
گروه فلســفه و کالم الهیات و با مرتبۀ
استادیاری به استخدام دانشگاه تهران در
میآیند .علت این تأخیر در سالهای بعد
از پیروزی انقالب ،این بود که ایشان تا
سال  1355در استخدام رسمی آموزش
و پرورش بودنــد و انتقال از آموزش و
پرورش به وزارت علوم با موانعی همراه
گردید .البته به صورت حق التدریس با
دانشکدۀ الهیات همکاری داشتند .ضمنا
به مدت  21سال ،از سال  1365تا سال
 ،1386مدیر گروه فلسفه و کالم بودند.
به عــاوه ،در دورههای کارشناســی

ارشــد و دکتری واحد علوم و تحقیقات
دانشــگاه آزاد اسالمی تهران ،دانشگاه
قم ،و دیگر دانشــگاهها نیز به تدریس
علوم عقلی و نقلی اشتغال دارند.
Ý Ýنویسندگی

حضرت آیت اهلل بهشتی از همان اوان
نوجوانی ،به کارهای قلمی بسیار عالقه
مند بودند و حتی به ســرودن شــعر و
نوشــتن بحر طویل و نوشتن مقاالت،
بســیار اهمیت میدادنــد و همینها
موجب شــد که وارد میدان قلم بشوند
و به تألیف و ترجمه روی بیاورند .اولین
کتاب کوچکی کــه در دوران طلبگی
در شــیراز از ایشــان به چاپ رسید« ،
ترجمۀ دعــای ابوحمزۀ ثمالی» بود که
با قطع جیبی و به قیمــت  30ریال و
توســط چاپخانــۀ نور شــیراز به طبع
رسید .به عالوه ،برای روزنامههای آن
زمان نیز مطالبی مینوشتند و به چاپ
میرساندند.
بعد از آمدن به قم و ســپس دانشکدۀ
الهیات نیز به نویسندگی ادامه میدهند.
در دانشــکدۀ الهیات ،به پیشنهاد یکی
از اســاتید ،چند مقالۀ عربی را ترجمه و
به یکــی از روزنامهها برای چاپ ارائه
میدهند و همۀ آنها به چاپ میرسد.
در دورۀ دکتری ،جلد اول از دورۀ هفت
جلدی کتاب « التکامل فی االسالم»
نوشتۀ احمد امین را به صورت مشترک
و با تعدادی از دوســتان و سپس ،جلد
ســوم را به صورت انفــرادی ترجمه
میکنند .این ترجمه در ســال 1344
توسط مرحوم شــیخ محمد آخوندی،
صاحب انتشارات دار الکتب االسالمیه،
واقع در بازار ســلطانی تهران به چاپ
میرســد .این اولین اثر قلمی آیت اهلل
بهشتی در قم است.
ســال  1342در آبــادان بــا حضرت

و مشــکالت تربیتی» ،و «مســائل و
مشــکالت زناشــویی» به زیور طبع
آراسته میشود .افزون بر این ،کتاب «
زنان قهرمان» را باید به فهرســت این
کتب مربوط به زنان افزود که پیش از
انقالب در سه جلد و بعد از انقالب بعد
از ویرایش جدید ،با عنوان تازۀ « زنان
نامدار» در همان سه جلد به زیور طبع
آراسته شد.
در همین سالهای دهۀ شصت ،بنا به
درخواست مسئوالن ادارۀ تربیت بدنی
وزارت آموزش و پرورش ،مبنی بر تبیین

زندگــینــامه

آیتاهلل جعفرســبحانی آشنا میشوند
و به تشویق ایشان ،همکاری با مجلۀ
«مکتب اســام» را آغاز میکنند .این
مجله در آن زمــان ،تنها مجلۀ دینی
و اســامی در حوزۀ علمیــۀ قم بود و
شــهرت و اعتبار بسیاری کسب کرده
بود .ایشان بالفاصله به نوشتن مقاالت
تربیتی همت میگمارنــد و در مجلۀ
مکتب اسالم به چاپ میرسانند .دلیل
تربیتی بــودن این مقاالت ،آن بود که
نوشــتن آنها مقارن تحصیالت آیت
اهلل بهشــتی در دورۀ کارشناسی ارشد
علوم تربیتی در دانشسرای عالی بوده
و همیــن مقاالت اســت
که بعــد از اتمام در قالب
کتابهایی مانند « :تربیت
کودک در جهان امروز»،
« نســل نوخاســته» ،و
«اسالم و حقوق کودک»،
به زیور طبع آراسته شد.
آیــت اهلل بهشــتی ،ماه
رمضان ســال  1352در
یکی از مســاجد تهران،
واقع در آریاشهر( صادقیۀ
کنونی) اقامۀ نماز جماعت
و منبر داشــته است .آقای
شــمس فراهانی ـ از ناشــرین مطرح
تهران ـ در جلســۀ افطار ،پیشــنهاد
ترجمۀ جلد دوم « تفسیر مجمع البیان»
را با ایشان در میان میگذارد.
از دهــۀ  1360به این ســو ،آیت اهلل
بهشتی به دلیل عالقۀ وافر به مباحث
قرآنی و تفسیر قرآن ،سلسله مباحثی در
موضوعات قرآنی نیز مینگارند و آنها
را در قالــب کتابهایی بــا عناوینی
مانند « :انسان در قرآن» « ،مستضعف
در قرآن» « ،حکومــت در قرآن»« ،
عیسی در قرآن» ،و « منشور عفاف یا

تفسیر سورۀ نور» به چاپ میرسانند.
در دورۀ هشت سالۀ نمایندگی مجلس
در دهۀ  1360سلســله مقاالتی را بنا
به در خواست مســئوالن مجلۀ « زن
روز» در بارۀ خانواده و زن مینویسند.
ایــن مقاالت هر هفتــه در این مجله
چاپ میشــد و بیشتر هم جنبه قرآنی
داشــت .همین مقاالت بعدها در قالب
کتابهایی به نام « :خانواده در قرآن»
( اثر برگزیدۀ جشــنوارۀ کتاب خانواده
در ســال  1386و کتاب درسی بخش
خواهران حوزۀ علمی قم) « ،مســائل
و مشــکالت خانوادگی» «،مســائل

نظر اسالم در بارۀ تربیت بدنی درمجلۀ
« نیرو و نشاط» ،سلســله مقاالتی را
در این زمینه شــروع میکنند .سپس،
همین مقــاالت به صــورت کتابی با
عنوان « :مبانی تربیت بدنی در اسالم»
به چاپ میرســد .با درخواست همین
مجموعه به آیت اهلل بهشتی در زمینۀ
معرفی دیدگاه اسالم در خصوص بازی
کودکان ،مجموعــۀ مقاالتی پیرامون
این موضوع مینگارند .این مقاالت نیز
بعد از تکمیل در قالب کتابی به نام« :
اسالم و بازی کودکان» چاپ میشود.
بخش دیگــر از آثار قلمــی آیت اهلل
بهشتی به موضوع فلسفه
و کالم مربوط میشود
که شــامل کتابهایی
مانند « :شرح نمطهای
چهارم ،پنجم ،ششم ،و
هفتم کتاب االشارات و
التنبیهات شیخ الرئیس»
در چهار جلد « ،تآمالت
کالمی و مسائل روز»« ،
گوهر و صدف دین»« ،
زالل حکمت» ـ که این
سه جلد به همت فرزند
ایشان حجت االسالم و
المسلمین دکتر سعید بهشتی ویرایش
و تدوین گردیده « ،فلســفۀ دین»« ،
وحیانیــت و عقالنیت عرفان از دیدگاه
امام خمینی» از جملۀ آن هاست.
در زمینۀ فقه و اصول نیز آثار متعددی
دارند که برخی منتشر شده و برخی در
دست تکمیل و چاپ است ،از قبیل« :
النمرقه الوسطی فی شرح خمس عروه
الوثقی» « ،فقه مقدماتی» در سه جلد،
«فقه تخصصی» در دو جلد « رســالۀ
توضیح المسائل» و غیره.
شرح کامل نامههای نهج البالغه تحت
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عنوان « :شرح اندیشۀ سیاسی ـ تربیتی
علوی در نامههای نهــج البالغه» در
هشت جلد نیز از دیگر آثار قلمی آیتاهلل
بهشتی است.
آیت اهلل بهشتی ،صدها مقالۀ علمی و
تحقیقی در حوزههای مختلف تفسیری،
فلسفی ،کالمی ،فقهی ،اصولی ،تربیتی،
سیاســی و مانند آن در مجالت معتبر
به چاپ رســانده اند .به عالوه ،دیوان
اشــعارمعظم له نیز در دست تدوین و
آماده سازی برای چاپ و انتشار است.
یکی از خصوصیات برجستۀ منبرهای
آیت اهلل بهشتی ،شــیوایی و فصاحت
بیان ،در کنار عمق و وسعت و جامعیت
مباحث ایشان اســت ،به گونه ای که
مطالب و نکاتی که توســط معظم له
بیان میشــود برای هر کسی که پای
منبرشان مینشیند جذاب و قابل درک
و اســتفاده است .از این گذشته ،نظم و
دیســیپلین خاصی که ایشان در نحوۀ
ارائۀ مباحث و نیز در تنظیم مدت زمان
ســخنرانی به اجرا میگذارند از دیگر
ویژگی هاست .کســانی که از قدیم و
دورۀ پیش از انقــاب ،پای منبرهای
ایشــان بوده اند این نکتــه را یادآوری
میکنند که منبرهای ایشــان درست
یک ساعت ،نه یک دقیقه کم و نه یک
دقیقه زیاد ،به طول میانجامید ،بدون
اینکه یک بار هم به ساعت نگاه کنند!
«مکتــب الرضا» یکــی از هیئتهای
مذهبی فعال قبل از انقالب در تهران
بود و آیت اهلل بهشتی از سخنرانان بنام
و شناخته شدۀ آن مجموعه.
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Ý Ýفعالیتهــای اجتماعــی و
سیاسی پیش از پیروزی انقالب
اسالمی

یکی از فعالیتهای بــارز اجتماعی و
سیاسی حضرت آیت اهلل بهشتی در این
مقطع زمانی ،مبارزه با رژیم طاغوت به
ویژه در قالب ســخنرانیها و منبرهای
انقالبی بود که مشکالت و مشقاتی را
بــرای معظم له پدید میآورد؛ از حبس
و زندان گرفته تا ممنوع الخروج شدن
از کشــور و ممنوع التدریس شدن در
دانشــگاه .در زیر به بیان گوشههایی
از مبارزات وی با رژیم ســتم شــاهی
میپردازیم.
[[دوران مبارزات در آبادان

آیت اهلل بهشتی بعد از اتمام تحصیالت
کارشناسی رشتۀ فلســفه در دانشکدۀ
الهیات دانشــگاه تهــران ،ماه محرم و
صفر سال  1342برای منبر و سخنرانی
به آبــادان میروند و همــراه با دیگر
انقالبیون از قبیل شــهید دکتر مفتح،
مبارزات خود را شروع میکنند.
[[دوران مبارزات در فسا

دهۀ 1350شمسی که دورۀ خفقان رژیم
پهلوی بود ،درس و بحث مانع مبارزات
و سخنرانیهای اعتراض آمیز آیتاهلل
بهشتی نشد .سال  1351به دلیل آوردن
نــام « خدایگان» در یکی از منبرها در
مسجد فسا دستگیر و محاکمه میشوند.
[[دوران مبارزات در داراب

آیت اهلل بهشــتی در ســال  1352به
دعوت مرحوم آیت اهلل نسابه در داراب
برنامۀ منبر داشتند .در این سال نیز به

دلیل طــرح موضوع زندانهای هارون
و شــکنجه هایــش و اینکــه به نظر
ســاواک این موارد بر زندانهای شاه
تطبیق داشته ،مجددا دستگیر و زندانی
میشوند.
تأســیس انجمن اســامی معلمان و
سازماندهی اعتصابات معلمین و تعطیلی
مدارس در دوران حکومت نظامی در قم
در سال  1357نیز از دیگر فعالیتهای
انقالبی حضرت آیت اهلل بهشتی بوده
است.
Ý Ýفعالیتهای اجتماعی سیاســی
پس از انقالب اسالمی

حضرت آیت اهلل بهشتی ،بعد از پیروزی
انقالب شکوهمند اسالمی به رهبری
امام خمینــی ،در کنار فعالیتهای
علمی و درسی ،به فعالیتهای اجتماعی
و سیاسی نیز ادامه دادند ،که نمایندگی
مجلس شورای اسالمی یکی از آنها بود.
آیت اهلل بهشتی ،بعد از پیروزی انقالب
اســامی ،در دورههــای اول و دوم
مجلس شورای اسالمی ،از سوی مردم
فسا به عنوان نمایندۀ مجلس انتخاب
میشــوند .در این هشت سال ،ریاست
کمیسیون آموزش و پرورش و معاونت
کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی را بر
عهده داشته و عضو کمیسیون تحقیق
مجلس شورای اسالمی بودهاند.
نمایندگی اســتان فــارس در مجلس
خبرگان رهبری و سرپرســتی دانشگاه
قم از دیگر مســئولیتهای دکتر احمد
بهشتی میباشد.

گزارش تفصیلی

ششمین گردهمایی اساتید علوم عقلی
اشاره:

ششمین گردهمایی اساتید علوم عقلی چهارشنبه  31اردیبهشت  1393در سالن اجتماعات مجمع عالی
حکمت اسالمی برگزار گردید .در این گردهمایی ساالنه از مقام علمی حکیم الهی آیت اهلل دکتر
احمد بهشتی اجالل به عمل آمد ،سخنرانی آیت اهلل فیاضی ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر احمد
احمدی و پخش مستند معرفی شخصیت علمی دکتر بهشتی از دیدگر برنامههای این گردهمایی بود.
دبیر ششمین گردهمایی را حجتاالسالم والمسلمین دکتر علی عباسی برعهده  داشتند.

دکتر عباسی :بسم اهلل الرحمن الرحیم.
در ابتــدا خیر مقدم عــرض میکنیم
خدمت اســاتید مکرم و معزز حکمت و
حضور شما را در مجموعهای که متعلق
به خود شــما اســت گرامی میداریم.
مناســبتهایی که در پیــش رو داریم
شهادت امام کاظم و عید مبارک
مبعث پیامبر گرامی اســامی است که
گرامی داشته میشــود .امیدواریم که
خــدای بزرگ همۀ ما و شــما عزیزان

را در خدمــت به معارف الهی و معارف
اهل بیت موفق دارد .مجمع عالی
حکمت اسالمی که در عمر  8سالۀ خود
منشأ آثار و برکات فراوان و ارزشمندی
در حوزه علمیه بوده است .امروز به لطف
خدا به درخت تناوری تبدیل شده و هر
روز بر آثــار علمی و فرهنگی این نهاد
اضافه میشود و همه این آثار مرهون
حضور شــما عزیزان ،اســاتید گرامی،
پژوهشگران ارجمند حوزه حکمت است؛

همان طور که عنایت دارید مجمع عالی
حکمت ،یک سازمانی در عرض مراکز
آموزشــی و پژوهشــی دیگری که به
لطف الهــی در این ســالها در حوزه
تکثر پیدا کردهاند نیست و به تعبیری،
فراسازمان و مجموعهای است که همۀ
مراکز علمی و پژوهشی و آموزشی که
در قلمرو حکمــت کار میکنند در این
مجموعه گرد آمدهانــد .اآلن به لطف
الهی بر اساس آخرین آمارها حدود 180
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عضو پیوســته در مجمع حضور دارند و
این اعداد در حال افزایش است و رونق
حکمت اسالمی در حوزه مبارکه قم که
مرکز معارف الهی و شــیعی در جهان
اســت را نشــان میدهد و نیز جایگاه
ویژه حکمت را نشان میدهد .از وظایف
مجمع عالی حکمت اســامی ضمن
تالش برای معرفی گفتمان اسالمی در
درون کشــور و داخل حوزه ،معرفی در
عرصه بین الملل است .از وظایف دیگر
آن ،تکریم و اجالل پیشکسوتان ،اساتید
و شخصیتهای بارزی است که عمری
را در عرصه حکمت خدمت کردهاند که
امشب بخشی از برنامه را در این جهت
خواهیم داشت.
من بیش از این مصدع نباشــم اجمالی
از برنامه امشــب را خدمت ســروران
عزیز و اساتید گرامی که مجدداً حضور
همهشان را گرامی میداریم و خیرمقدم
عرض میکنیم تقدیم میکنم .در ابتدا
در خدمت اســتاد عزیز و سرور مکرم
حضرت آیت اهلل فیاضی ریاست محترم
هیئت مدیــره مجمــع عالی حکمت
اســامی هســتیم که خیر مقدم الزم
و همچنین توضیحاتی کــه در زمینه

مجمــع عالی حکمت اســامی الزم
میدانند برای عزیــزان بیان بفرمایند.
مطابق برنامه بعد از فرمایشات آیت اهلل
فیاضی سخنرانی برادرمان دکتر سعید
بهشتی آقازاده مکرم آیت اهلل دکتر احمد
بهشتی را خواهیم داشت که توضیحاتی
را دربارۀ زندگی علمی دکتر بهشــتی
بیان خواهند فرمــود و بعد از آن فیلم
مستندی که دوستان از زندگی آیت اهلل
دکتر احمد بهشتی(حفظه اهلل) فراهم کردند
پخش خواهد شد .سپس از محضر استاد
ارجمند دکتر احمدی اســتفاده خواهیم
کرد که خودشــان از مفاخــر ارجمند
ما هســتند و افتخار همۀ ما هستند از
مطالب ایشان بهرهمند خواهیم شد .در
نهایت مراســم اجالل و تقدیم لوح را
خواهیم داشت که به امضاءنظار محترم
سه گانه مجمع عالی حکمت حضرات
آیت اهلل جوادی آملی ،آیت اهلل مصباح
یزدی و آیت اهلل سبحانی رسید ه است،
و مراسم به اتمام خواهد رسید؛ از سرور
ارجمند و اســتاد گرامی استاد فیاضی
رئیــس محترم هیئت مدیــره مجمع
عالی حکمت اسالمی دعوت میکنم
جهت ارائه بیانات ارزشمندشان تشریف
بیاورند.
Ý Ýفعالیــت هــای مجمــع عالــی

دکتر عباسی:
از وظایف مجمع
عالــــی حکمـت
اســـامی ضمن
تـــاش بــرای
معـــرفی گفتمان
فلســفه اسالمی
در درون کشــور
و داخــل حوزه،
معرفی در عرصه
بینالمللی است.
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حکمت اسالمی

آیتاهلل فیاضی :بســم اهلل الرحمن
الرحیم«.الْ َح ْم ُد ِ ّل الَّذِي َه َدانَا ل ِ َه َ
ـــذا
1
َو َما ُك َّنــا ل ِ َن ْه َتد َِي لَــ ْوال أَ ْن َه َدانَا» .
خیــر مقدم عــرض میکنــم خدمت
اســتاد معظم جناب دکتر احمدی که
با نقاهتی که داشــتند تقاضای هیئت
مدیره را پذیرفتند و برای سخنرانی در
این مجلس حاضر شــدند .و نیز تشکر
میکنم از حضرت آیت اهلل دکتر بهشتی
که تقاضای ما را برای شــرکت در این

جلسه پذیرفتند .و ما بتوانیم حق شناسی
از زحمات و خدمات ایشــان در حوزه
حکمــت و در حوزه انقالب اســامی
بکنیم و خدمات دیگری که ایشان در
تبلیغ دین و مذهب حقه تشیع داشتهاند.
از لطف و عنایت هر دو بزرگوار تشــکر
میکنیــم که به ما اجــازه دادند که از
محضرشــان بهرههای بیشتری ببریم.
از هیئت مدیره مجمع عالی نیز تشکر
میکنم که با اتصاف به اخالق و بدون
سروصدا مشــغول فعالیتهایی هستند
که همه امیدواریم که همانطور که این
کارها مرضی رهبر معظم انقالب بوده
مرضی ولیعصر نیز باشــد .خدمت
همه اســاتید بزرگوار نیــز خیر مقدم
عرض میکنم کــه در مجمع عالی در
خدمتشــان هستیم چه برای تدریس و
چه بــرای گروههای علمی که داریم و
یا همایشها و میزگردها و کرسیهای
نظریه پردازی؛ امیدوارم که انشــاءاهلل
همۀ ما در آن طریق که موالی ما به آن
خشنود هستند و آن همان مرابط بودن
است که «عـلمـــاء شیعتنا مرابطون فی
الثغر الذی یلی ابلیس و عفاریتَهُ» 2در
این رباط و مرابطــه همۀ ما موفق به
آنچه که مرضی موالی ما هست باشیم.
همانطور کــه برادر مکرممــان دکتر
عباسی فرمودند ،مجمع عالی با اشارات
مقام معظم رهبری و مســاعدتهای
ایشان تأسیس شــد و در ابعاد مختلف
حوزه حکمت بــه معنای عامش یعنی
علوم عقلــی کارهای مختلفــی را بر
عهده گرفته است .پشــتیبانی اساتید
مکرمــی که در ایــن حوزهها تدریس
میکنند ،برگــزاری گروههای مختلف
در رشــتههای مختلف علــوم عقلی و
گرایشهای مختلــف آن ،که یکی از
چیزهایی بود کــه در حوزهها جای آن
خالی بود که هر کس نظریه یا تقریرش

گـــزارش

را ارائه و اســاتید فن به نقد و بررسی
آن بپردازند .همان کرســیهای نظریه
پردازی که مقــام معظم رهبری بر آن
تأکید دارد به نحــوی در اینجا برگزار
میشود ،به عالوه ،درسهایی که الزم
است در حوزه مبارکه باشد ،ولی نیست
یا به اندازه کافی نیست مجمع از اساتید
شایسته آن بخش خواهش میکند که
در گروههــا تدریس بفرمایند و اگر نیاز
بود که مسئله ای در جمعی وسیعتر در
حوزه و یا در همایش مطرح شــود آن
را به صــورت همایش مطرح میکنند.
خدا را شکر میکنیم بر اینکه به ما این
توفیق را داد که در خدمت اساتید مکرم
و خادمان جبهۀ جهاد فرهنگی باشیم.
از همه دوســتان خواهش میکنیم هر
چقدر برایشــان مقدور اســت در این
گروهها و یا همایش ها شــرکت کنند؛
برگزاری همایــش احتیاج به همکاری
دوســتان دارد و مقاالت متقنی نوشته
شــود که بتوانیم در همایــش از آنها
اســتفاده کنیم .خواهش ما این است
که دوســتان همان طور کــه تاکنون
اهتمام داشتهاند اهتمام بیشتری به این
کار داشته باشند .امیدواریم که همهما
در آنچه که مرضی موالیمان هســت
موفق باشــیم .عذرخواهی میکنم از
تصدیع من خادم هیئت مدیره هستم و
امر فرمودند که در خدمت شــما در حد
خیر مقدم باشم .برای شادی روح امام
بزرگوار که همه این برکات از زحمات
و اخالص و اســتقامت ایشان است و
برای سالمتی مقام معظم رهبری که به
طور جدی از این امور پشتبانی میکنند
صلوات ختم کنید.
دکتر عباســی :تشکر و سپاس داریم
از استاد ارجمند و استاد معظم آیت اهلل
فیاضی ریاست هیئت مدیرۀ مجمع که
عنایت فرمودند و خدمت اساتید محترم

خیر مقدم داشــتند .توضیحاتی دربارۀ
فعالیتهــای مجمع داشــتند و اینکه
مجمع از اســاتید گرامی انتظار دارد که
در فعالیتهای علمی مجمع مشارکت
داشــته باشــند از جمله نشستهای
علمی و همایشهایی که مجمع برگزار
میکند .این بشارت را عرض میکنم
کــه مجوز نشــریه تخصصی حکمت
اســامی بعد از مدتها پیگیری دریافت
شد و این گونه نشــریات که مراکزی
شــبیه مجمــع مجــوزش را دریافت
میکنند بعد از یک شــماره میتوانند
رتبــۀ علمی پژوهشــی دریافت کنند.
امیدواریم به یاری خدا در چند روز آینده
تــا پایان فصل بهار یا اوائل تابســتان
شماره اول نشریه منتشر شود .از اساتید
میخواهیم که مقاالت مرتبط با حوزه
حکمت اسالمی را برای نشریه ارسال
بفرمایند که بتوانیم از آثار علمی اساتید
گرامی بهره مند باشیم .سال گذشته و
در اواخر سال  91جمع دوستان هیئت
مدیره به محضر مقــام معظم رهبری
مشرف شــدند مطالبی را مقام معظم
رهبری در ارتباط با مجمع عالی حکمت
و حکمت اســامی و ضرورت ترویج
گفتمــان حکمت اســامی در عرصه
بیــن الملل بیان فرمودند من در ضمن
صحبتها گاهی نکاتی را از این جلسه
انتخاب کردم کــه در یکی از مجالت
خبرنامه هم تقدیم شــد و دوســتان
در اختیارشان هســت که برای تأکید
و تکرار برخــی از این نکات را عرض
میکنم .میفرمایند که به نظر من آن
چشــم انداز بلند مدت یعنی هدف بلند
مدت که جمع باید داشته باشد ـ برخی
جمالت را من انتخاب کردم وسطش را
هم حذف کردم ـ باید گسترش گفتمان
فلسفه اسالمی در دنیا باشد .امروز این
طور نیست مطلق ًا این طور نیست ـ بعد

در ادامه میفرمایند ـ اآلن بیشتر فلسفه
غرب این وضعیــت را در عالم دارد در
مراکز علمی و دانشــگاهها؛ ولی تالش
بشود که فلسفه اسالمی چنین بسط و
گسترشی در عالم پیدا کند باید هدف را
این قرار بدهیم که تفکر فلسفه اسالمی
با همان مشــخصاتی که دارد در دنیا
به عنوان گفتمان فلسفی شناخته شود
در دانشــگاهها رواج پیدا کند متفکران
عالم از آنها مطلع باشــند دربارۀ آنها
بحث کنند نقد و انتقاد کنند در مجالت
علمیشان منعکس شود .این کار طبع ًا
متوقف بر این اســت که شما کارهای
بین المللی داشته باشــید که در ادامه
میفرمایند که در صحبتهای شما به
این اشاره شده است.
در ادامــه مطالب دیگــری هم عرض
میکنم .در ســال گذشته مجمع عالی
حکمت اســامی بر اســاس گزارشی
که دوستانمان زحمت کشیدند و آماده
کردند که از تاریخ  92/03/09تا پایان
اردیبهشــت بیش از  210جلســه در
برنامههای مجمع برگزار شــد که 159
جلسه مربوط به  9گروه علمی است که
مجمع در اختیار دارد که ســرورانمان
و اســاتید گرامی که در خدمتشــان
هستیم عضو یک گروه و یا چند گروه
هستند .دوستان گروه معرفت شناسی
 16جلســه ،گروه فلســفه  15جلسه،
گروه کالم  16جلســه ،گــروه عرفان
15جلســه و گروه های فلسفه مضاف؛
از ،فلسفه علوم انسانی 15جلسه ،فلسفه
اخالق  14جلســه و فلسفه سیاسی با
اینکه شکلگیریاش دیرتر بود ولی از
گروههای دیگر فعال تر بوده  16جلسه
در سال گذشــته برنامه داشتند ،فلسفه
دین 12جلســه ،گروه فلســفه حقوق
بــه دلیل اینکه برخی از مســئوالنش
اشــتغاالتی در نظام پیدا کردند لذا یک
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جلسه بیشتر نداشته اســت .جلسه نُه
گروه  159جلســه و هیئت مدیره 23
جلسه و جلسه هیئت موسس و شورای
معاونان  17جلسه و  8جلسه در ارتباط با
همایش ملی حکیم طهران که در ادامه
توضیحاتی هم تقدیم دوســتان خواهد
شد برگزار شده است .کمیتۀ مرکزی و
هم کمیته علمی هر کدام  4جلســه و
کمیته احیای آثار هم  8جلسه مربوط به
همایش ملی حکیم طهران مرحوم آقا
علی مدرس زنوزی داشتند که در اواخر
امسال با مشــارکت بیش از  20مرکز
علمی و فرهنگی با پیشگام مجمع عالی
حکمت اســامی برگزار خواهد شد .از
برادر گرامی دکتر ســعید بهشتی مدیر
گروه فلســفه تعلیم و تربیت اسالمی
دانشــگاه عالمه طباطبایــی و فرزند
مکرم حضرت آیت اهلل بهشتی دعوت
میکنم که مطالبی دربارۀ زندگی علمی
و شخصیت علمی والد مکرمشان آیت
اهلل بهشتی ارائه دهند.
Ý Ýسیره علمی و عملی آیت الله
دکتر احمد بهشتی

دکتــر ســعید
بهشتی:
نکتــه مهــم در
زندگــی آیت اهلل
والد ،بــه وحدت
رســیدن تعقــل
و تعبــد به طور
همزمــان و یا به
اصطــاح وحدت
ُبعد تفکر و تعقل
و هــم تعبــد و
تشریح است.

دکتر سعید بهشتی :بسم اهلل الرحمن
ین آ َم ُنوا ِمن ُک ْم
الرحیم« .یَ ْرفَعِ اللَّ ُه الَّ ِذ َ
ٍ 3
ین أُوتُوا الْ ِعل َْم د ََر َجات» ضمن
َوالَّ ِذ َ
عرض تشــکر و قدردانی از مسئوالن
محترم برگزاری این مجلس و محفل،
به بنده امر فرمودند که در دقایق کوتاه
مطالبی را در مــورد حضرت آیت اهلل
والد عظیم شأن اســتاد معظم مطرح
کنم .برای من بســیار دشــوار اســت
که بخواهم در محضر اســتاد و اساتید
محترم صحبت کنــم ،منتهی از باب
انجــام وظیفه بعضی از نکاتی را که به
ذهنم میرسد خدمتتان عرض میکنم.
البته این بحث و نکات را بیشتر بر سیره
علمی حضرت استاد به ویژه در تدریس
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و آموزش علوم اسالمی متمرکز میکنم
که بنده کوچک بیش از  20سال است
که در محضرشان هم در علوم نقلی و
هم علوم عقلی تلمذ میکنم.
یکی از نکات بسیار مهم که برای بنده
همواره آموزنده بوده است تالش مستمر
حضرت والد در کسب کماالت نظری و
عملی بوده است .مرحوم صدرالمتألهین
در مقدمه جلد اول اسفار دربارۀ کماالت
نظــری و عملی حاصــل از حکمت و
فلسفه بحثهای ارزشمندی را مطرح
کردند،میفرمایند« :وبعد فيقول الفقري
إىل رحمه ربه الغنى محمد املشتهر بصدر
الدين الشريازي ان السعادة رمبا يظن بها
انها الفوز بالدرجات الحســية والوصول
إىل الرياســات الخيالية وما أبني ملن تحقق
األمور وتفطن باملعارف ان الســعادات
العاجلية واللذات الحسية الفورية ليس
شئ منها ســعادة حقيقية وال ينالها بهجة
عقلية .....وال شــك ان أقىص غاية يتأىت
الحد املوجودات الوصول إليها هو الكامل
املختص به واملالئم املنســوب اليه وكلام
انحط عنه فهو نقصان بالحقيقة فيه وإن
كان كامال باإلضافة إىل ما يف رتبه الوجود
تاليه وما من دابة فام دونها اال ومن شانها
البلوغ إىل أقىص ما لها يف ذاتها ما مل يعقها
عائق ولنوع االنســان كامل خاص لجوهر
ذاتــه وحاق حقيقتــه ال يفوقها فيه فائق
وال يسبق به عليها سابق وهو االتصال
باملعقوالت ومجاورة الباري والتجرد عن
املاديــات» که همین کمال نظری و
عملی در این جمله مطرح شده و اینکه
این دو کمال چگونه حاصل میشود و
میفرمایند« :وتلــك الخاصية إمنا تحصل
بالعلوم و املعارف مع انقطاع عن التعلق
بالزخارف»؛ بنده خیلی کوچکتر از این
هستم که بخواهم اظهار نظری داشته
باشم در مدت بیش از دو ده ه که علوم
عقلی و نظری از فلســفه و کالم و فقه

و اصول را در محضر حضرت آیت اهلل
والد عظیم الشأن کسب کردم همواره
ناظر تالش بی وقفه ایشان در دو جنبه
و در این دو بعد نظری و عملی بودم.
نکتــۀ دیگری به نظرم رســید عرض
کنــم که ایــن برگرفتــه از متن خود
حکمت متعالیه اســت .بنده این را به
این صورت مطرح میکنم که به وحدت
رســیدن تعقل و تعبد به طور هم زمان
و یــا به اصطالح بُعــد تفکر و تعقل و
هم تعبد و تشــرع؛ جملهای که مرحوم
صدرالمتألهین دربارۀ شریعت و فلسفه
دارد و میگوید« :حاشــا الرشیعة الحقه
االلهیه البیضاء ان تكون احكامها مصادمة
للمعارف الیقینیة الرضوریة و تباً لفلسفة
تكــون قوانینها غیر مطابقة للكتاب و
السنة» این نکته را در این سالها که بنده
تدریس و تعلم داشــتهام به عینه شاهد
بــودم به دلیل حضور بیشــتر حضرت
اســتاد در قم به ویژه در سالهای اخیر
موفق شدیم و بیشتر تلمذ داشتیم و در
روزهای جمعه دو ساعت را در خدمتشان
بودیــم و درسهای عقلی و فلســفی
مشــغول بودیم .گاهــی درس به اذان
ظهر برخورد میکرد یک نمونه از سیره
عملی این بــود که درس برای فریضۀ
اول وقــت نماز ظهــر و عصر تعطیل
میشــد و بعد درس را ادامه میدادیم.
بنده شاهد هماهنگی و وحدت دو جنبه
تعقلی و تعبدی بودم.
نکتۀ ســومی که به نظرم میرسد که
عرض کنم این است که مرزهای علوم
عقلی و نقلی حفظ میشــد و اینها با
هم تداخل نداشــتند .اگر ما فلسفه را
خدمت ایشان تلمذ میکردیم بحثهای
فلســفی ،عقلی و برهانــی بود اگر که
تدریس فقه بود یا به همین ترتیب یعنی
این مرزها حفظ میشد کالم به همین
ترتیب اصول فقه به همین صورت این

آرای مخالف و تقیــد به حدود برهانی
و رعایــت این موازین عقلی و علمی و
انصاف در بحثها بود.
نکتــۀ بعــدی که الزم اســت عرض
شود اینکه تقریب ًا این را همیشه شاهد
بودم که ما قبل از اینکه خدمت اســتاد
برســیم با اینکــه کالس و درس به
طور خصوصی برگزار میشــد همواره
پیش مطالعه و پیش یادداشــت داشتند
و آنهــا را من نگه داشــته و دارم که
برای هر درســی که خدمتشــان تلمذ
کردیم همیشــه از قبل مطالب را پیش
یادداشــت کردند و ثابت کردند و این
بحثها به طور منظم ارائه میشد .نکتۀ
دیگری که در تدریس ایشان برای بنده
جالب بود اینکه در همه دروس عقلی و
ث لفظی پرهیز میکردند.
نقلــی از بح 
نکتۀ بعدی در تدریس ،نظم و انضباط
بحثهــا و رعایت تقدم و تأخر مطالب
به طور منظم و منســجم بود .فرصت

Ý Ýفعالیتهای دیگر مجمع

دکتر عباسی :تشکر میکنیم از جناب
آقای دکتر ســعید بهشتی فرزند مکرم
آیت اهلل بهشتی و از بیانات ارزشمندی
که بیان کردند .من جملهای از جمالت
مقام معظم رهبری که مرتبط هم بود با
مطالبی که جناب آقای بهشتی فرمودند
عرض میکنم به عنوان اینکه حکمت
اســامی علمی در زمره علوم اسالمی
اســت و علمی منقطع و بریدۀ از علوم
اسالمی نیست و نمیتوان آن را امری
بریده از حوزه علمیه قرار داد و ســلف
ما هم نگاهشان به حکمت همین بوده
اســت .میفرمایند که مرحوم عالمه
حلی که قلهای در فقاهت اســت
شــرح حکمة العین دارد خود ایشان
هم شاگرد کاتبی است ،به نظر من باید
برگردیم به همین معنا با اینکه بگوییم
فقه مجرد از فلسفه قداستی دارد ،فلسفه
هم دامن خــودش را منزه نگه میدارد
که داخــل وادی فقــه و اصول نیفتد.
البته معنای نکتهای که دکتر بهشــتی
گفتند خلط کردن دانش نبود یعنی این
دانشها را از زمره علوم اسالمی بیرون
کردند ،میفرماید که این درست نیست
اینها همهاش یکی است و یک هدف
دارد فلســفه اسالمی در خدمت دین و
معارف اســامی است و مدافع معارف
دین بوده و همیشــه چنیــن بوده و در
آینده هم چنین خواهد بود.
نســبت بــه فعالیتهــای مجمع دو
نکتۀ دیگر را هم عــرض میکنم در
فعالیتهای سال گذشته مجمع عالوه
بر نشســتهایی که در جلسات علمی
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مرزها در همدیگر آمیخته نمیشد.
نکتۀ دیگری که برای بنده آموزنده بود
و فکر میکنم بیانش در اینجا مناسب
باشد اخالق علمی و حرفهای و رعایت
انصاف در مواجهۀ با آرای مخالف و نقد

محدود اســت و بیشــتر از این مصدع
نمیشــوم و برای همه عزیزان آرزوی
توفیقات علمی روزافزون دارم .و صلّی
اهلل علی مح ّمد و آله.

بیان شد 143مشاوره علمی هم انجام
شد ،شــش شــماره خبرنامه حکمت
اسالمی منشرگردید ،کارگاههای علمی
دینی در برخی از دانشــگاههای کشور
برگزار شد؛ دانشگاه امام صادق و
دانشــگاه رشت و برخی از مراکز دیگر.
با اینکه مجمع عالی حکمت یک مرکز
پژوهشی در کنار ســایر مراکز نیست،
اســاتید معظمی که همــکاری دارند
خودشــان غالب ًا اشــتغاالتی در مراکز
دیگر دارنــد؛ ولی چهار عنوان کتاب از
کتابهای مجمع در سال گذشته و اوائل
امسال منتشر شد که در آن بستههایی
که خدمت دوســتان هم تقدیم خواهد
شــد مالحظه خواهید فرمود؛ از جمله
جلد اول شرح و تعلیقه الشواهد الربوبیه،
شرح التنقیح مالصدرا در منطق که با
عنوان منطق صدرایی منتشر شد که با
وجودی که استقبال خوبی هم از آن و
شرح و تعلیقه شــواهد شده است .صد
مورد محصوالت صوتی و تصویری که
بیشتر نشستهای علمی است تنظیم و
آماده شده است .کتابخانه مجمع حدود
 11هزار عنــوان کتــاب در  15هزار
جلد در اختیــار دارد و اعضای محترم
هــم میتوانند اســتفاده کنند کتابها
هم کتابهای تخصصی ویژه اســت
کتابهای عمومی نیست و لذا با اینکه
ممکن اســت کتابهای زیادی نباشد؛
ولی جامعیت خوبــی در حوزه حکمت
اســامی دارد که دوســتان میتوانند
اســتفاده کننددعوت میکنیم از سرور
معظم و اســتاد گرامی ،از پیشکسوتان
و مفاخر حــوزه علمیه و حوزه حکمت
اســامی آقای دکتر احمدی(حفظه اهلل)
که تشریف بیاورند و بهرهمند شویم از
مطالبی که عنایت خواهد فرمود.
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Ý Ýضرورت حکمت و فلسفه

حجت االســام والمسلمین دکتر
احمدی :بسم الله الرحمن الرحیم.

دکتر احمدی:
ایــن مجمع عالی
حکمت اســامی
قــدم

بســیار

برجستهای است؛
بــا قــدرت ادامه
بدهید.

« َو َمن یُوتَ ِ
الحک َم َه فَقَد اوتِ َی خیرا ً کثیرا
4
َوما یَ َّذکَّ ُر اِ ّل ا ُولُواااللباب» از دوستان و
حضرت آیت اهلل فیاضی و سایر عزیزان
سپاسگذارم که زمینه این دیدار مبارک
و مواجه شــدن با چهرههــای نورانی
عزیزانی که مدتی اســت خدمتشــان
نرســیدم را فراهم نمودند و این اولین
باری اســت که به حضورشان شرفیاب
میشویم ،جناب آقای فیاضی فرمودند
که خدمت دوســتان برسیم من عرض
کردم چند روز به خاطر نارســائی قلبی
بیمارســتان بودم ولــی الحمدهلل فع ً
ال
خوبم .چنین فرصتــی ندارم که بتوانم
مطلبی قابل عرضه ،در فلسفه اسالمی
یا فلسفه غرب فراهم کنم .فرمودند که
دربارۀ ضرورت حکمت و فلسفه مطالبی
را بگویید بــا توجه به بعضی نظرهایی
که ابراز میشود و بعضی اص ً
ال فلسفه
را الزم نمیدانند و حتی بعضیها شاید
به حد تحریم برسند .مقداری هم دربارۀ
رفتار حضرت آیت اهلل العظمی مرحوم
عالمه طباطبایی به دلیل سالها تشرف
به حضورشان مطالبی را بفرمایید .همان
طور که مقام معظم رهبری فرمودند این
کار ضروری است و امروز دیگر دنیایی
نیســت که ما بایستیم و فقط به فقه و
اصول اکتفا کنیم.
دنیای امروز ،دنیای جدیدی اســت و
دائم ًا در حال تحول است و با برق همه
چیز پیش میرود .بنده  20سال خدمت
مرحوم عالمه طباطبایی بودم چند سال
که جناب دکتر بهشــتی هم تشریف
میآوردند و در درس اسفار به ویژه شفاء
بود و بعدها هم آن جلسات پنجشنبه و
جمعه شــد که یک دری از بهشت بود
و بنده هم ســعی کردم که هیچ غیبت
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نکنم ،هفت یا هشت نفر که بنده بدون
تعارف و بدون اظهار شکسته نفسی در
صف النعال بودم ،آیت اهلل جوادی آملی،
آیت اهلل شیخ یحیی انصاری شیرازی،
آیــت اهلل محمدی گیالنــی ،آیت اهلل
امینی نجفآبادی ،آیت اهلل حسنزاده و
آیت اهلل مصباح هم مدتی میآمدند ولی
بعدها تشــریف نیاوردند .این جلسات،
جلسات خیلی پربرکتی بود ،انشاءاهلل
خداوند سالمت و طول عمر به آیت اهلل
جوادی عنایت کند و بنده که همیشه از
آثارشان استفاده میکنم و دعا میکنم.
فلسفه مقدمات است در رفتارشان هم
واقع ًا همین طور بود فلسفه باید باشد؛ اما
آنچه انسان را نجات میدهد و به بهشت
میبرد دین ،اعتقادات حق و عمل است
و فلسفه نمیتواند .در باب اخالص ،دعا
و مناجات زمینهاش را فراهم میکند که
آدم بداند به کجا وابسته است و بیمبنا
نیست؛ اما دین است که اینها را بسط
میدهد و آن لذت مناجات ،نماز و تعبد
را به آدم میچشاند.
مرحوم عالمه طباطبایی این چنین بود
انســان وقتی کنارش میایستاد ـ البته
نمیگذاشت ـ اما این ذکر برای او ذکر
بود ،این وابســتگی به اهل بیت
در عمــق جان او بود و فلســفه پایه را
فراهم کرده بــود .مرحوم آقای قاضی
با اینکه برایشــان درس اسفار میگفته
و درس اسفار و عرفان امثال سبب شد
که مرجع بزرگ وقت فرمود که من این
شهریه را به کسانی میدهم که فقه و
اصول بخوانند و کسی که فلسفه بخواند
یا عرفان من شــهریه نمیدهم و جمع
اینها پراکنده شد و هر کدام به جایی
رفتند و مرحوم آقای طباطبایی و برادرش
هم تبریــز آمدند و به قول خودشــان
ده سال ،ســالهای سیاه را به سختی
گذراندند و این مرحوم قاضی اینها را

این طور بار آورده بود که فیلســوف و
در عین حال عارف بودند .هر قســمت
از آثار صدرالمتألهین را که میخوانم به
توحید نظری یا توحید عملی میرسد
مثل اینکه غوطه خورده است .بنابراین
این فلســفه ضرورت دارد به خصوص
در این زمان و این فلســفه اسالمی که
مرحوم آقــای طباطبایی وقتی با کربن
آن مکاتبــات را دارد مالحظه میکنید
 18روایت را ایشان برگزیده از آن غرر
روایات و عبارات روشــن ائمه و
بعد هــم میفرماید که اولین فاتح باب
استدالل علی ابن ابیطالب است.
ما در آن سالها یک دوره توحید و معاد
بحــار را خواندیم بــا آن بیان زیبایش
میفرمــود روایات نور اســت بگذارید
روایــات را بخوانیم .چهار جلد بحار در
آن جلســات پنج شنبه و جمعه خوانده
شــد پاورقیهایی هم در آن بخشها
هست شــما مالحظه کنید .هشام بن
حکم فیلســوف بود وقتی آمد خدمت
امام صادق همه چیز را انداخت و
تسلیم شد و امام صادق بحثهای
عقالنی را به هشــام ارجــاع میداد.
مالحظــه کنید بحــار را جاهای دیگر
کافی را که بحثهای هشام عمیقترین
آن بحثی که در بحث امامت شده است
ش داری ،چشم
که اعضاء چیست؟ گو 
داری و آخــرش هم گفــت قلب هم
داری گفت با وجــود همه اینها دیگر
قلب برای چیســت؟ بعد خودش گفت
اما قلب است که همه اینها را هدایت
میکند .از همان زمان امام صادق
بحثهای عقلی و عمیق وجود داشته
است .در نهج البالغه مالحظه بفرمایید،
در خود قرآن کریم وقتی میرسد به آیه
«لَ ْو كَا َن ِفيه َِم آلِ َه ٌة إِ َّل اللَّ ُه لَف ََس َدتَا» 5یا
وقتی میفرماییدَ « :ما اتَّ َخ َذ اللَّ ُه ِمن َول ٍَد
َو َما كَا َن َم َع ُه ِمــ ْن إِلَ ٍه إِذًا لَّ َذ َه َب ك ُُّل إِل ٍه
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بِ َــا َخل ََق َولَ َع َل بَ ْعضُ ُه ْم َع َل بَ ْع ٍض» 6این
بحثها ،عقلی است و با نداشتن مبانی
عقلی و استدالل قوی نمی توان اینها
را فهمید .مرحوم مجلسی را خدا رفعت
بدهد مالحظه کنیــد در بحار وقتی به
این روایات میرســد ،میفرماید« :اذا
الوحدة تساوق الوجود أو تسلزمه» 7و باز
میفرماید « :ملــا ثبت کونه الوجود عین
حقیقة الواجب فلو تعدد لکان امتیاز کل
منهــا عن االخر بأمر الخارج عن الذات
فیکونان محتاجین فی تشخصهام بال امر
خارج و کل محتاج ممکن» گویی عبارت
اســفار را برای توحید روایات استفاده
کرده اســت یعنی خود مجلســی در
اربعینش هم همین طور است .اربعین
را شــاید  50ســال پیش نگاه کردم و
حتی اســاتید ما در بروجرد نقل کردند
که آیــت اهلل بروجردی فرمــوده بود
من نمیدانستم مجلســی مایه فضل
فلسفی و استداللی دارد تا اینکه کتاب
اربعینش را مالحظــه کردم دیدم مایه
فلسفی هم دارد .هر جا که این مباحث
عقلی نبوده مشــکل ایجاد شد .مرحوم
مفید آن جایــگاه را به دلیل بحثهای
اســتداللیاش دارد و وقتــی مرحوم
صدوق نقل میکند میفرماید که اینها
اخبار آحادند و شیخ ما خیلی اهل مث ً
ال
استدالل و تعمق نیست نه! همان وقت
بحث جوهر و عرض و خلق مطرح بوده
اینها بحثهای عقلی بوده شما بیایید
سراغ ابنسینا که خدمت بزرگی کرده
این مرد به الهیات و اشارات و تنبیهات
و بخصوص آن ســه نمطی که در آخر
اشــارات میآورد کــه عرفان نظری و
عملــی دارد عرضه میکنــد که برای
همیشه زنده است؛ این کار بوعلی است.
غزالی که تهافتی نوشت البته ابنرشد با
قدرت پاسخش را داد .تهافت التهافت
ولی غزالی آن تــوان را با این تهافت

نداشت ،اشعری متعصبی ایستاده و همه
استداللهای فلسفی را میخواهد نقض
کند و بعد هم تکفیر کند.
بیایید جلوتر مالحظه کنید خواجه طوسی
با شرح اشاراتش و تجریدش ،تجرید را
ت قبل دیدم حدود هفتاد
من خیلی وق 
شــرح دارد .قوشچی اشعری در ابتدای
شــرح ستایشــی از خواجه میکند که
این مرد ســنی اشعری چنان از خواجه
تمجید میگوید ،و او همان خواجه است
که اوصاف االشراف مینویسد که باید
مثل یک حرز همراه انســان باشــد و
هر ماه به آن ســر بزند و چشمه است،
همین خواجه است که تجرید را نوشته
و الهیات بالمعنی االعــم را دارد و بعد
سراغ الهیات بالمعنی االخص میآید.
کسی هم مثل ابن تیمیه احمق متحجر
پیدا میشود و «الرد علی المنطقیین»
مینویسد آخر این هم حرف است مگر
میشود منطق را رد کرد .خدا به عالمه
طباطبایــی رفعت مقــام بدهد در جلد
ششــم المیزان ـ حتم ًا مالحظه کنید ـ
از صفحه  272تا  293محاجه داشــتند
ظاهراً آقامیرزا مهدی اصفهانی بوده و
همین طور با دقت پاســخ دادند همین
که رد میکنید در قالب منطق اســت؛
این صغری ،این کبری ،این هم نتیجه،
مگر منطــق را میتوان رد کرد .ابزاری
برای ارسطو و یونانیها است؛ مگر هر
چه یونانی گفت باید دور بریزید ،یونانی
حرف خوب داشته و حرف بد هم داشته
است .طب قدیم ما برای جالینوس است،
تحفه حکیم مؤمــن را نگاه کنید حتی
قانون ابنسینا را مالحظه کنید بیشتر از
اینها استفاده شده است .بنابراین شما
هم جلو بیایید و ببینید که عالمه حلی
که تجرید را شرح کرده عالیترین فقیه
ما اســت و باالتر از عالمه در آن زمان
نیست بعد هم این کتابهای عظیم را

نوشته و بعد جوهر النضید منطق را شرح
کرده و فرمودند شرح حکمت العین هم
داشته است.
عضد الدین که مواقف را نوشت حافظ
به او افتخار میکند و میگوید:
دگر شهنشه دانش عضد که در تصنیف

بنـای کـار مـواقف بـه امـر شـاه نهاد

پنــج نفــر بودند که ملک فــارس با
آنها آبــاد بود یکی هــم عضد بود و
در آن شــرحی که شرح مواقف بنده با
مروری که در فلســفه غرب دارد وقتی
به تجرید مراجعه میکنم و میبینم این
که پاسخ حرفهای فالنی و فالنی را
در عبارات تلگرافی خواجه و یا شــرح
مواقف داده اند ،همین طور جلو بیایید
مکتب شــیراز و اصفهان ،حواشی که
در تجرید نوشــتهاند ـ قدیم و جدید ـ
اینها آثاری است این اگر برداشته شود
اخباریگری خشکی باقی ماند که هر
جای آن رســیدید و نتوانستید درست
تبیین کنید باید مثــل مالک ابن انس
که به او گفتند« :ال َّر ْح َمــ ُن َعلَی الْ َع ْر ِش
ْاستَ َوی» 8یعنی چه؟ گفت معنی عرش
معلوم است ،استوا هم معلوم است؛ دیگر
چیزی نگویید .این که تحجر سلفیها
میشود.
این مجمع عالی حکمت قدم بســیار
برجســتهای اســت و با قــدرت ادامه
بدهید .منتهی دوباره تاکید میکنم آن
تعبــدی که از خود این حکمت برخیزد
باید کنارش باشــد ما با فقه و شریعت
زندگی میکنیم .محــی الدین در جلد
دوم فتوحات میگوید که هر کشفی که
عارفی داشته باشــد که از طریق شرع
نباشد کشف شــیطانی است و شعرانی
در المواقیت و الجواهر از کســی نقل
میکند که مدتها ریاضتی میکشــد
بعد کســی نمودار شــد گفت این کار
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دکتر احمدی:
پوتیــن

در

گفتگو بــا رایزن
فرهنگی جمهوری
اسالمی گفته بود
مذهــب شــیعه،
مذهــب معقــول
معنو یــتد ا ر ی
اســت که بیایید
اینجا (روســیه)
ایــن کشــور در
اختیــار شــما،
نگذارید چچنی و
ســلفی بیایند و
اســام را به این
صــورت عرضه
کنند.

خالف شــرع را انجام بــده؛ من انجام
ندادم بعد او گفت که من شــیطانم اگر
حرف مرا شــنیده بودی و اشتباه کرده
بودی از همه چیز ســاقط شده بودی.
دورانی که صدرالمتألهین با آن زحمتی
که کشید این مرد و اال مقام  15سال در
کهک در روستایی چگونه زندگی کرد؛
ولی همین در جایی از اسفار میفرماید
این مطلب را در نیم روزی که به زیارت
حضرت معصومه رفته بودم بر من
منکشف شد.
بعد مرحوم عالمه طباطبایی است که
این میراث باید باقی بماند .برادران؛ در
این حوز ه ها خیلی بیش از این کار کنید
آنچه من میخواهم خدمت شما عرض
کنم و در ایــن حوزهها ضرورت دارد و
من گاهی گریهام میگیرد و خدا میداند
ایــن اقیانوس الهی ،زمزم زالل معارف
اهل بیت از دعا و تهجد و ذکر و عرفان
اهل بیت این هــا را باید به دنیا
عرضه کرد .چند سال پیش بنده مسکو
رفته بودم مســئول رایزنی ما در آن جا
میگفت که پوتین پیغام داده مستقیم و
غیر مستقیم میگفته این مذهب شیعه،
مذهب معقول معنویت داری است که
بیایید این جا ،این کشور را در اختیار شما
نگذارید تا چچنی و سلفی بیایند و اسالم
را به این صورت عرضه کنند .اخیراً هم
چند تا از علمایشان به نمایشگاه کتاب
آمده بودند و معاون بین الملل ما با آنها
گفتگو کرده بود گفته بودند که روسیه
که  170میلیون و یا بیشتر جمعیت دارد
و  20درصــد مســلمانند ،ما همکاری
میکنیم یک نظام دینی معقولی عرضه
کنید اآلن بار سنگینی بر دوشها است
کاری باید کرد و برنامه ریزی بشود که
این دریای نوری که از اهل بیت
رســیده را بتوانیم بــه صورت صحیح
عرضه کنیم.
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Ý Ýضرورت مطالعه فلسفه غرب

در این حوزهها زحمت بکشید و حداقل
در این مجمع عالــی حکمت خواندن
فلســفههای مغرب زمین را دایر کنید.
ایــن فلســفهها را باید بدانیــم که در
برابرش بایستیم .سالها حرفهای پوپر
را به ما گفتند کــه بعدها فهمیدم که
هیچ پایهای نــدارد .چرا ما نباید اینها
را از روی متون اصلی خوانده باشــیم.
کتاب کانت بخوانیــم این همه فقه و
اصول میخوانیم یــک واجب کفایی
هــم این اســت مگر خوانــدن فقه را
نمیگویند که واجب کفایی اســت این
هم یک واجب کفایی است که بدانیم
حرف دیگران چیست و مستند نقضش
کنیم؛ این وحشت ما برداشته شود .بنده
با اینکه خیلی فرصت نکردم همه این
مکتبها را مالحظه کنــم؛ اما همین
طور کــه برخورد میکنم میگویم که
از همین اول ،جمله اول کانت در کتاب
خلقت اگر اشیاء در ما تأثیر نگذارند پس
ما علممان از کجا میآیند .پس معلوم
است که اشیاء تأثیر میگذارند؛ همین
علیت است .دیگر چرا این را رها کردی
و میخواهی با قضیه شــرطیه علیت
درست کنید .همۀ فلسفه کانت از آغاز تا
پایانش حداقل آن قسمت آنالیکتیکش،
خطای در خطا است .البته بنده در حالی
این حــرف را میزنم که بارها تدریس
کردم و حواشی را مالحظه کردم.
بنده حاضرم در خدمت شما باشم؛ البته
ادعای فضل نمیکنم همه دوســتان
میداننــد که بنده هیــچ وقت مدعی
نبودم .با هم برخــی متون غربی مثل
کانــت ،هیــوم و دکارت ـ که دکارت
را بنــده ترجمه کــردم و تعلیقات زدم
و برای من مثل موم اســت ـ بررسی
کنیــم کنار فلســفه صــدرا و مرحوم
عالمه طباطبایی بگذارید .مرحوم آقای

طباطبایی یک مکتب دارد من یک بار
بــه آقای جوادی عرض کــردم بیاییم
این مکتــب طباطبایی را یعنی مکتب
اقتصــاد دارد ،اخالق دارد ،همه چیز در
آن هست اینها مقایسه شود دوستانی
که خدمتشان بودم اطالع دارند که بنده
از فلسفههای جدید فلسفههای تحلیلی
چند رســاله دادم و مقایسه کردند بین
نظریات جدید و نظر فالن عالم اصولی؛
منتهی مشکلش این است که این عالم
با آن حجرههــا و چراغهای آن چنان،
کار بسیار عمیقی کرده و ما نتوانستیم
ایــن را عرضه کنیم و بــا نظر اینها
بسنجیم و حداقل بفهمیم چه داشتیم
و چه کسانی را داشتیم .مرحوم آخوند،
ی و آقا ضیاء عراقی
مرحوم میرزای نائین 
هر کدام یک قله دماوند هستند .بنده و
شــما که این قدم را برداشتهاید و این
میراث گذشــتگان را احیاء میکنیم با
زنده نگه میداریــم و پیش میبرید و
ی و امتیاز مکتب
سعکیم مشکور .برتر 
تشیع همین اســت که عقالنی است؛
وگرنه بــه این تحجــر کذایی تبدیل
میشود ؛ آقایی میگفت که حدود 10
یا  20سال پیش در جلسهای بودیم که
پادشاه ســعودی حضور داشت و چند
تا از آخوندهای ســلفی بودند فردی از
دانشگاه آمد گفت که ما امروز با کسانی
مواجهایم که نمیتوان آنها را با حدیث
قانع کرد اجازه بدهید منطق بخوانیم و
حداقل صغری،کبری و نتیجه را بدانیم
و استدالل کنیم ،آقایی که آنجا نشسته
بود گفــت که برونــد صحیح بخاری
بخوانند .سعیتان مشــکور باد خداوند
به حق فاطمه زهــرا و ذریۀ پاکش به
شــما توفیق بدهد اخالص روز افزون
عنایت کند اما این تقاضای بنده ناتوان
را بپذیرید.
من هــم در حد خودم هر چه بتوانم در

گـــزارش

خدمت شما هســتم .این فلسفه غرب
را مکتب به مکتــب و جمله به جمله
بخوانید و نقادی کنید آنگاه وحشــت
میریــزد .خدا رفعت مقــام به مرحوم
مطهری بدهد یک بــار در زمان اواخر
عمر آن رژیم به نظرم ســال 53 ،52
بود دربارۀ هگل صحبتــی کرد آقایی
بلند شد گفت که اینها ترجمهاند و این
ترجمهها غلطند .اگر این متن آثار هگل
خوانده و نقادی میشــد این چه حرفی
اســت که وجود و عدم از داخل آن در
میآید و به حرکت تبدیل میشود .این
برای شــعبده بازی خوب است؛ وگرنه
نقدش بکن ببین چــه از آن در میآید
و یا حرف مارکسیستها و نظیر آنها.
این مکتبهای غربی را در دستور کار
خودتــان قرار بدهید و بــه عنوان کار
ضروری جنبــی که برای دفاع از کیان
اســام ضرورت دارد جــزء برنامهتان
باشــد با آن بخشــی که عرض کردم.
من دسترسی به اعاظم ندارم مراجع هر
کدام تکلیف خودشان را میدانند؛ ولی
برنامه ریزی شود این دنیایی که بعد از
فروپاشی کمونیست تشنۀ معارفند و آدم
وقتی به خارج میرود میبیند که اعتقاد
به دین و خدا برای مردم برای همه زنده
اســت به ویژه بعد از فروپاشی شوروی
وقتی که مسکو میروی میبینی که در
خانهای که لنین آمد و سخنرانی کرد و
گفت دین افیون جامعه است؛ یعنی دین
را زدودیم و از بین بردیم؛ اخیراً در همان
تاالر آمدند و گفتند که دین باید باشد و
هست از بین نرفته و نخواهد رفت.
در مورد آیت اهلل بهشــتی هم ما قبل
از انقالب خدمتشــان بودیم و استفاده
کردیم .ایشــان میفرمود که ساواک
ما را برد و دســتم را به تخت بست و

جزئیاتش را بیان نکرد .یک نوع شکنجه
بود که دستها را میبستند به تخته ،و
شالق هم میزدند یا نه؟ بر سر همین
خدایگان که تو چنین و چنان گفتی که
البته ایشان همیشه شجاعت داشتند و
بنده همیشه از جلسات ایشان استفاده
کردم .به ویــژه بحث فقه و اصول که
تدریــس میکنند و فلســفه را همین
طور با دقت کامل تدریس میکردند؛
اما در تعلیم و تربیت هر وقت ســخنی
فرمودهاند بنده استفاده فراوان بردهام و
از خداوند متعال برای ایشــان سالمت
و طول عمــر و توفیق مســئلت دارم
انشــاءاهلل که خداوند به همه توفیق و
اخالص بدهد و بتوانیم خدمتی به نظام
مقدس جمهوری اســامی و به ویژه
مکتب اهل بیت انجام بدهیم.
دکتر عباســی :تشــکر میکنیم از
حضرت اســتاد دکتر احمدی که علی
رغم کســالتی که قب ً
ال داشــتند اآلن
به لطف الهی حالشــان مناسب است
قبول زحمت فرمودند و تشــریففرما
شــدند و مطالب بســیار ارزشمندی را
بیــان فرمودند و اســتقبال میکنیم از
پیشــنهادی که حضرت استاد فرمودند
امیدواریم که در هیئت مدیره این بحث
انجام شود و در کنار گروههای نه گانه
که اآلن در مجمع هستند گروه ویژهای
هم بــرای بحثهای تطبیقی با عنوان
فلســفی تطبیقی و یا چیزی شبیه این
شــکل بگیرد و یا بحثهای فلســفه
غرب و از خود ایشــان هم با وعدهای
که فرمودنــد دعوت به عمل بیایید که
مشارکت داشته باشند و کتابها مورد
نقد و بررســی قرار بگیرد .جملهای از
مقام معظم رهبری در این ارتباط عرض
میکنم ایشــان میفرماید کار دیگری

هم که به نظرم جای آن خالی اســت
نوشــتههایی در مورد فلسفه تطبیقی
است .مجمع عالی در ســال جاری از
نظر آموزشــی جمع دوره که هر کدام
 5موضوع کوتاه مدت داشــت را اجراء
کــرد و  34درس رســمی که در حوزه
بود و درسهایی که احســاس میشد
که خألیی اســت و باید کاری صورت
بگیرد و مجمع از آنها حمایت میکند
و درسها با عنوان مجمع عالی حکمت
ارائه میشــود که در ســال جاری 34
بحث بود که در حوزه ارائه میشد.

دعوت میکنیم از اساتید و سروران
گرامی حضرت آیــت اهلل فیاضی و
حضرت آیت اهلل غروی برای اهدای
لــوح تقدیر به آیــتاهلل دکتر احمد
بهشتی تشریف بیاورند.
والسالم علیکم و رحمۀ الله و برکاته

پینوشت :ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اعراف؛ .43
 .2بحاراالنوار ،ج ،2ص.57
 .3مجادله؛ 11
 .4بقره؛.269
 .5انبیاء؛.21
 .6مومنون؛.91
 .7بحاراالنوار؛ ج .3ص .221
 .8طه؛ .5
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اخبار علمی ـ فرهنگی

مجمع عالی حکمت اسالمی
Ý Ýبرگزاری جلسات هیئت مدیره

هيئت مديره مجمع عالي حكمت اسالمي در فروردین و اردیبهشت  ،1393با برگزاری چهار جلسه ،اهم موارد ذيل را
در دستور کار خود قرار داد:
ـ ارزیابی برنامه ها و فعالیت های مجمع در سال 1392؛
ـ بررسی پیش نشست های همایش ملی حکیم طهران؛
ـ تعیین زمان برگزاری ششمین گردهمایی اساتید علوم عقلی؛
ـ بررسی و تعیین برنامه های ششمین گردهمایی اساتید علوم عقلی؛
ـ بررسی و پذیرش درخواست متقاضیان جدید عضویت
ـ بررسی وضعیت انتشارات حکمت اسالمی؛
ـ برنامه ریزی جهت سفر به اصفهان و دیدار با حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری؛
ـ برنامه ریزی جهت برگزاری نکوداشت مرحوم آیت اهلل العظمی آقا سید عزالدین زنجانی در مشهد؛
ـ بررسی درخواست های آموزشی و پژوهشی؛
ـ بررسی امور جاری.

Ý Ýبرگزاری جلسات گروههای علمی

[[گروه علمی کالم

گروه علمی کالم در فروردین و اردیبهشت  ،1393سه جلسه برگزار نمود که با حضور اعضای گروه به تعیین موضوعات
سال جاری در این گروه پرداختند.
[[گروه علمی معرفت شناسی

گروه علمی معرفتشناســی در فروردین و اردیبهشت  ،1393چهار جلسه برگزار نمود که در آن موضوعات ذیل مورد
بررسی قرار گرفت:
ـ «بررسی معیارهای بداهت بدیهیات اولیه»توسط حجت االسالم والمسلمین یار علی کردفیروزجایی؛
ـ «ظرفیتهای سینما برای مباحث معرفت شناسی» توسط حجت االسالم والمسلمین میرخندان؛
ـ «بررسی زبان خصوصی ویتگنشتاین» توسط دکتر حسن عبدی؛
ـ «بررسی دیدگاه شهید مطهری درباره مطابقت با واقع» توسط حجت االسالم والمسلمین حسن معلمی؛
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گروه علمی عرفان نیز در فروردین و اردیبهشت 1393سه جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
ـ «اشکاالت وارده بر وحدت و جود و پاسخ از آنها (جلسه دوم)»توسط حجت االسالم والمسلمین زمانی قمشه ای؛
ـ «مقایسه رویکرد غربی و اسالمی به تجربه دینی و عرفانی» توسط دکتر محمدفنایی اشکوری؛
ـ «اعتبار شهود خدا» توسط حجت االسالم والمسلمین سلیمانی امیری؛

اخبــار

[[گروه علمی عرفان

[[گروه علمی فلسفه

گروه علمی فلسفه نیز در فروردین و اردیبهشت 1393سه جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
ـ «عشق مجازی در حکمت متعالیه و پاسخ به اشکاالت آن» توسط حجت االسالم والمسلمین خزائلی ؛
ـ «رابطه بین تصویر کامل از وحدت شخصی وجود و اصالت الوجود» توسط حجت االسالم والمسلمین الهی منش؛
ـ «ماهیت داشتن واجب» توسط آیت اهلل فیاضی؛

[[گروه علمی فلسفه اخالق

گروه علمی فلسفه اخالق نیز در فروردین و اردیبهشت 1393سه جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
ـ «بداهت اصول قضایای اخالقی (جلسه دوم)» توسط حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم زاده؛
ـ «وابستگی گزاره های اخالقی به گزاره های دیگر» توسط حجت االسالم والمسلمین مجتبی مصباح؛
ـ «تاثیر قاعده مالزمه و شرع در اخالق» توسط حجت االسالم والمسلمین میثم غالمی؛
[[گروه علمی فلسفه دین

گروه علمی فلســفه دین نیز در فروردین و اردیبهشت 1393سه جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار
گرفت:
ـ «بررسی تبیین معاد بر اساس یک دیدگاه مادی انگارانه درباره انسان (جلسه دوم)» توسط دکتر ذاکری؛
ـ «پارادوکس روشنفکری دینی در مورد نسبت عقل و دین» توسط حجت االسالم والمسلمین جعفری؛
[[گروه علمی فلسفه علوم انسانی

گروه علمی فلســفه علوم انســانی نیز در فروردین و اردیبهشت 1393دو جلسه برگزار و موضوع ذیل مورد بحث و بررسی
قرار گرفت:
ـ «تاثیر هگل در علوم انسانی ـ اجتماعی» (دو جلسه) توسط دکتر محمدمهدی اردبیلی؛
[[گروه علمی فلسفه سیاسی

گروه علمی فلسفه سیاسی نیز در فروردین و اردیبهشت  ،1393سه جلسه برگزار و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
ـ «ارائه چکیده مقاالت همایش لبنان( »)1توسط آقایان دکتر یوسفی راد و دکتر مهدویزادگان؛
ـ «ارائه چکیده مقاالت همایش لبنان( »)2توسط آقایان دکتر بهروزی لک و دکتر شریف لک زایی؛
ـ «ارائه چکیده مقاالت همایش لبنان( »)3توسط آقایان دکتر صدرا و دکتر یزدانی مقدم؛

[[گروه علمی فلسفه حقوق

گروه علمی فلســفه حقوق نیز در فروردین و اردیبهشت  ،1393بعد از وقفه ای طوالنی جلسات خود را با حضور اساتید و
کارشناسان فلسفه حقوق برگزار نمود که راهکارهای فعال نمودن این گروه مورد بررسی قرار گرفت.
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Ý Ýواحد مشاوره علمی

مجمع عالی حکمت اسالمی در بخش خدمات مشاوره علمی در فروردین و اردیبهشت  ،1393جلساتی برگزار نمود که
موضوعات ذیل توسط جمعی از اساتید مورد مشاوره قرار گرفت:
ـ بررسی قبولی عمل خیر از غیر مسلمان از دیدگاه آیات و روایات و عقل

ـ سواالت اعتقادی درباره عصمت پیامبر ،جانشینی حضرت علی
ـ دیدگاه ابن عربی درباره توسل به پیامبر

ـ سیر تخصصی تحصیل فلسفه و عرفان

ـ معرفی منابع پژوهشی در زمینه معرفت شناسی و هستی شناسی عقل

ـ تقدم یا عدم تقدم مطالعه معرفت شناسی بر فلسفه

ـ روحیه احتیاط

ـ علم ما به گذشته

ـ بررسی انتقادات موجود به تفسیر اصالت وجود استاد فیاضی

ـ اثبات ماهیت واجب

ـ حدوث نفوس پيش از ابدان

ـ نور ،روح و قلب انبیاء و جسم آنها ـ عالم ذرـ اختالف نوعی ارواح و ابدان

ـ فلسفه تکنولوژی

ـ تبیین ساحت های نفس از منظر قرآن کریم

ـ جایگاه اجتماع همت در منظومۀمعارفی مالصدرا

ـ آثار اصالةالوجود در فلسفه اسالمی

ـ شیوه های کاربردی ساختن فلسفه

نکوداشتمقامعلمیآقاعلیمدرسزنوزی(حکیممؤسس)

 Ý Ýبرگزاری پنجمین و ششمین پیش نشست همایش ملی حکیم طهران؛

پنجمین و ششمین پیش نشست همایش ملی حکیم طهران؛ نکوداشت مقام
علمی آقاعلی مدرس زنوزی (حکیم مؤسس) با موضوعات شخصیت شناسی
حکیم طهران ،معرفی حوزه حکمی طهران ،تحلیل آراء و اندیشه های حکیم
طهران ،موارد تطبیق و مقایسه آرای حکیم طهران با دیگران و بررسی آثار
مرحوم حکیم طهران ،در تاالر شهید مفتح دانشکده الهیات برگزار شد.

این نشســت ها به همت دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران
و همکاری مجمع عالی حکمت اســامی با حضور اســاتید محترم آقایان
دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی ،دکتر منوچهر صدوقی سها ،دکتر کریم
مجتهدی ،دکتر سیدعبداهلل انوار و حجت االسالم والمسلمین معلمی برگزار
گردید .نشســت اول دوشــنبه  25فروردین  1393و نشست دوم دوشنبه 1
اردیبهشت در دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران برپا گردید.
متن کامل این دو نشست علمی در ویژه نامه حکیم طهران در همین شماره
خواهد آمد.
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Ý Ýهفتمین پیش نشست همایش حکیم طهران در مرکز پژوهشهای صدا و سیما

اخبــار

هفتمین پیش نشســت «همایش ملی حکیم طهران؛ نکوداشت مقام
علمــی آقاعلی مدرس زنوزی» با حضور جمعــی از طالب و فضال ،از
ســوی مرکز پژوهش های اسالمی صدا و ســیما (قم) و با همکاری
مجمع عالی حکمت اسالمی ،برگزار شد .در این نشست حجت االسالم
والمســلمین دکتر شــیروانی عضو هیئت مدیره مجمع عالی حکمت
اسالمی به تشــریح اهداف و فرایند شکل گیری مجمع عالی حکمت
اسالمی و برنامه های همایش ملی حکیم طهران پرداخت .دکتر عباس
طارمی قائم مقام مرکز تحقیقات صدا و سیما نیز در سخنانی به بررسی
زندگانی علمی و معنوی آقا علی مدرس زنوزی پرداخت.
دکتر طارمی در بخشــی از سخنان خود گفت :حکمت متعالیه پس از
یک قرن مورد توجه آقا میرزامحمد تقی الماسی قرار گرفت و پس از آن
توسط شاگرد وی آقا محمد بید آبادی مورد تعلیم و تدریس قرار گرفت و
پس از دو قرن به وسیله مالعلی نوری در طول پنجاه سال احیاءگردیده
و نشر داده شد و مشعل فروزان حکمت متعالیه به جریان غالب فلسفی
در ایران تبدیل شد.
وی افزود :تمامی اســاتید حکمت صدرایی که پس از مالعلی نوری در حوزه های اصفهان ،تهران ،سبزوار و قزوین به تدریس
میپرداختند از شاگردان برجسته مالعلی نوری بوده اند که عبارتند از مالمحمد اسماعیل واحدالعین اصفهانی،مالعبداهلل مدرس
زنوزی پدر آقاعلی مدرس زنوزی،آقاسیدرضی الریجانی ،مالآقا قزوینی و میرزامحمد حسن چینی معروف به موالنا.
قائم مقام مرکز تحقیقات صدا و سیما ادامه داد :مدرس زنوزی ۲۰سال به تدریس حکمت متعالیه در مدرسه مروی تهران پرداخت
و با تســلط به آراء و افکار مالصدرا در تبیین معارف اســامی و شیعی کم نظیر بودند .وی خاطرنشان کرد :پدر حکیم طهران،
مالعبداهلل مدرس زنوزی موسس حوزه فلسفی تهران و برادرش مالحسین زنوزی از اساتید بزرگ ریاضیات و هیات و نحو در
عصر خود بوده است.
متن کامل این نشست در ویژه نامه حکیم طهران همین خبرنامه خواهد آمد.

طهران در مدرسه عالی شهید مطهری

Ý Ýبرگــزاری هشــتمین پیشهمایش حکیم

هشــتمین پیشنشســت همایش ملی حکیم طهران
(نکوداشــت آقاعلی مدرس زنوزی) صبح چهارشــنبه
 17اردیبهشــت بــا حضور حضرت آیتاهلل کاشــانی
تولیت مدرسه عالی شهید مطهری ،آیت اهلل غالمرضا
فیاضــی رئیس همایش ملی حکیــم طهران ،آیتاهلل
دکتر ســید مصطفی محقق داماد ،دکتر غالمحسین
ابراهیمیدینانی و با حضور طالب و دانشجویان مدرسه
عالی شهید مطهری در مسجد این مدرسه برگزار شد.
متن کامل این پیش نشست علمی در شماره  31نشریه
حکمت اسالمی به چاپ خواهد رسید.
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Ý Ýانتشار آثاری دیگر از انتشارات حکمت اسالمی

انتشــارات حکمت اسالمی پس از
چاپ کتــاب «امامت در پرتو عقل
و وحی » مجموعه درس گفتارهای
حضرت حجت االسالم والمسلمین
ربانی گلپایگانی و کتاب «بررسی
حدیــث معرفــت امــام از منظر
فریقین» نوشــته حجت االسالم
والمسلمین عبدالمجید زهادت دو
کتاب دیگر را منتشر کرد.
آثار جدید منتشره از سوی انتشارات حکمت اسالمی کتاب «منطق صدرایی؛ شرح کتاب التنقیح فی المنطق» تألیف حجتاالسالم
والمســلمین عسکری سلیمانی امیری و همچنین جلد اول کتاب «حکمت صدرایی؛ شرح و تعلیقه بر الشواهدالربوبیه» نوشته
حجت االسالم والمسلمین معلمی میباشد که مورد استقبال عالقه مندان به آثار حوزه حکمت و علوم عقلی قرار گرفت.

فلسفه اسالمی در تحول علوم انسانی

Ý Ýبرگــزاری نشســت تخصصــی ظرفیت شناســی

نشســت تخصصی ظرفیت شناسی فلسفه اســامی در تحول علوم
انسانی با حضور حجت االسالم والمسلمین دکتر حمید پارسانیا عضو
هیئــت مدیره مجمع عالی حکمت اســامی و معاونت آموزش این
مجمع و حجت االسالم والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی مدیر گروه
فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسالمی 18 ،اردیبهشت ماه
 1393در سالن سرای اهل قلم بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی
کتاب برگزار گردید.
در بخش پایانی این نشست تخصصی ،از آثار جدید انتشارات حکمت
اسالمی رونمایی شــد و عالقه مندان با این آثار آشنا شدند .گزارش
تفصیلی این نشست در همین شماره از خبرنامه حکمت اسالمی آمده
است.

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب

Ý Ýعرضه محصوالت انتشــارات حکمت اســامی در

انتشارات حکمت اسالمی وابسته به مجمع عالی حکمت اسالمی محصوالت جدید خود را در بیست و هفتمین نمایشگاه بین
المللی کتاب تهران عرضه نمود.
کتاب های جدید انتشارات حکمت اسالمی با عناوین:
ـ امامت در پرتو عقل و وحی
ـ بررسی حدیث معرفت امام از منظر فریقین
ـ منطق صدرایی؛ شرح التنقیح فی المنطق
در ایــن نمایشــگاه در اختیــار عالقه مندان قــرار گرفت .بــا توجه به اینکه انتشــارات حکمت اســامی در نمایشــگاه
امســال غرفــه نداشــت ،بــا هماهنگــی صــورت گرفته محصــوالت انتشــارات حکمــت اســامی در غرفــه های:
ـ بوستان کتاب (سالن عمومی ،انتهای راهرو )6
ـ موسسه حکمت و فلسفه ایران (سالن عمومی ،راهرو  ،28غرفه )16
جهت استفاده عالقه مندان حوزه حکمت اسالمی قرار گرفت.
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Ý Ýهمایش بزرگداشت حکمت و حکمای خراسان

اخبــار

مراسم ســالروز ارتحال حضرت آیت اهلل العظمی سید محمد عزالدین
حسینی زنجانی در مشهد از سوی دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی
و با همکاری مجمع عالی حکمت اســامی برگزار شد .این مراسم که
همزمان با همایش بزرگداشــت حکمت و حکمای خراســان در سالن
همایش های دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی برگزار گردید،آیت
اهلل دکتر احمد بهشتی در ســخنانی با توجه به شخصیت جامع علمی
مرحوم آقا ســید عزالدین زنجانی اظهار داشــت :همانگونه که در پیام
تســلیت مقام معظم رهبری آمده بود آیت اهلل زنجانی عالمی ذوفنون
و پناهگاهی برای فرهیختگان و اندیشــمندان بود همانگونه که عالم،
روحانیون مجتهد امروز باید اینگونه باشد.
این استاد حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد :حضرت آیت اهلل زنجانی
شخصیتی بود که در محضر عالمه طباطبایی و امام خمینی فلسفه
آموخته است و به همین دلیل است که میتواند در عرصه های مختلف
موفق و میدان دار باشد زیرا اگر کسی فلسفه نداند نمی تواند در علم اصول
میدان دار باشد.
آیت اهلل بهشتی تصریح کرد :مرحوم زنجانی جمله حکیمانه ای دارد که میفرمایند اگر از «کفایه» مرحوم آخوند خراسانی
مباحث فلســفی را بگیرید ،تبدیل به یک «معالم» ســاده میشود مثل مباحث آغاز علم اصول .بنده به یاد دارم که ایشان
همواره از اینکه مرحوم آشتیانی در مشهد غریب و مظلوم بودند ابراز تاسف میکرد و حقیقتا وجود امثال آیت اهلل زنجانی
برای جامعه ما الزم است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز امیدواری کرد :طالب و دانشجویان به مسائل عقلی و ذوقی توجه کنند زیرا این
مسائل میتواند در حل مشکالت رایج جامعه راهگشا و تاثیرگذار باشند.
آیت اهلل بهشتی افزود :از نظر من بنیان گذار حکمت متعالیه ،ابوعلی سیناست و مالصدرا آن را به اوج رسانده است و شروع
مباحث مربوط به حکمت متعالیه در آثار ابوعلی سینادر نمط « 9اشارات فی تفسیر اآلیات»آمده است و البته باید بگوئیم که
برخی از مسایل حکمت متعالیه در اندیشه مالصدرا دچار قبض شده است که این بخش ها در اندیشه عالمانی چون عالمه
طباطبایی بسط یافته است.
وی تاکید کرد :با این وجود باید مجددا تاکید کنیم که ابوعلی سینا هم بر اشراقیون و هم بر صدراییون حق بزرگ و عمدهای دارد.
در ادامه این مراسم حجتاالسالم والمسلمین محمدمهدی مسعودی ،رییس دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی ،گفت:
آیتاهلل العظمی سیدعزالدین حسینیزنجانی حکمت ،فقاهت و معنویت را بهم درآمیخته بود و عبودیتش از بینش روشن و
شناخت ژرفش سرچشمه میگرفت.
وی افزود :چیزی که تمام حرکات این عالم دینی را به تصویر میکشید ،عمل به وظیفه بود ،آیتاهلل العظمی حسینیزنجانی
فیلسوفی شریعتمدار ،زبانشناس و به دور از هوا و جاه و مقام بود.
حجتاالسالم مسعودی با اشاره به حکمت صدرایی بیان کرد :این حکمت عالوه بر نوآوری به فلسفه در هر دوره خود را با
مسائل آن زمان تطبیق میدهد و شاگردان این مکتب از نظر اجتماعی دارای شجاعت و راستگویی هستند.از جمله عالمانی
که در این عرصه گام برداشــت ،آیتاهلل العظمی حسینیزنجانی بود ،ایشان حکمت را از مدرسه به اجتماع آورد و مشعلی
برافروخت که غبار اندوه را از چهرهها میزداید.
یادآور میشود ،در ادامه این همایش میزگردی با موضوع فلسفه نو صدرایی با حضور آیت اهلل غالمرضا فیاضی ،حجتاالسالم
والمسلمین حمید پارسانیا ،حجتاالسالم والمسلمین شیخ علی رضاییتهرانی و استاد عبدالرسول عبودیت برگزار شد.
متن این میزگرد در شماره آینده خبرنامه حکمت اسالمی منتشر خواهد شد.
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بين المللي كتاب تهران

Ý Ýخريــد كتــاب از نمايشــگاه

در راســتاي تجهيز و تكميل كتابخانه تخصصي علوم عقلي وابســته به مجمع عالی حکمت اسالمی به تازه هاي نشر،
قريب 650عنوان كتاب از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران خريداري شد .با اين خريد ،مجموعه كتب كتابخانه تخصصي
عقلي مجمع عالي حكمت اسالمي به بيش از 11000عنوان رسيده است.
كتابخانه تخصصي علوم عقلي هر روز صبحها از ساعت  13ـ  8و عصر از ساعت  21ـ  16/30در خدمت عالقه مندان به
حكمت و فلسفه اسالمي مي باشد.

حضرت امیرالمومنین  در مجمع

Ý Ýتقدیر از همسران عوامل اجرایی مجمع
عالی حکمت اســامی در سالروز والدت

همزمان با سالروز والدت با سعادت فرخنده حضرت امیرالمومنین ،با برگزاری جشن میالد از همسران عوامل اجرایی
مجمع عالی حکمت اسالمی تقدیر بعمل آمد.
در این مراسم که دو شنبه  1392/2/22با حضور عوامل اجرایی مجمع عالی و خانواده هایشان در سالن اجتماعات مجمع
عالی حکمت اسالمی برگزار شد .در این برنامه حجت االسالم والمسلمین تراشیون از کارشناسان رسانه در حوزه خانواده،
به بیان مطالبی به تشریح وظایف زن و مرد در راستای تشکیل زندگی و خانواده سالم پرداخت .مداحی مداح اهل بیت
آقای میرعلی اکبری از دیگر برنامه های جشن میالد بود .در پایان مراسم از همسران عوامل اجرایی با اهداء لوح و هدایا
تقدیر بعمل آمد.

Ý Ýدیدار جمعی از اعضای هیئت مدیره با آیت الله العظمی مظاهری

جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی چهارشنبه1393/2/24
با حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری در اصفهان دیدار کردند.
در این دیدار پس از ارائه گزارش،اهداف ،برنامه ها و فرایند شکل گیری مجمع عالی
حکمت اسالمی ،حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری ضمن اظهار خرسندی از شکل
گیری مجمع عالی حکمت اسالمی فرمودند :این کار ،کار مقدسی است که جای
آن خالی بود .من به مقام معظم رهبری چند بار گفتم که این کار باید در حوزه ها
بویژه در حوزه علمیه قم باشد.
ایشان افزودند :وقتی فعالیت شماها را دیدم خیلی خوشحال شدم و خیلی دعا کردم.
جای آن خالی بوده گر چه مدت فعالیت آن کوتاه است ولی پیشرفت خوبی داشته
است.
حضرت آیت اهلل مظاهری با اشاره به پیشینه حکما و بزرگان حکمت در حوزه اصفهان افزودند :ما از ابتدای ورودمان به اصفهان
دلمان میخواست فلسفه و عرفان امام در اصفهان زنده شود ،در حال حاضر رونق حوزه علمیه اصفهان خوب است ولی جای فلسفه
و عرفان در آن خالی است که امیدواریم این کار در اصفهان انجام شود.
آیت اهلل مظاهری با توجه نسبت به اقدامات مؤثر و برنامه ریزی شده مجمع عالی حکمت اسالمی افزودند :کارتان مقدس است ولی
مواظبت میخواهد ،این کار شجره طیبه است و این شجره طیبه را باید شاخه دار و میوه دار کنید ،اگر خواسته باشید جلسه خواص
را عمومی کنید خیلی دقت و ظرافت میخواهد.
ایشان در ادامه فرمودند :باید کوشا باشید تا در میان کارها چند نفر متخصص تحویل جامعه دهید .شما به فکر این باشید که چند
استاد تحویل جامعه دهید تا نگذارید فلسفه و عرفان نابود شود .حضرت آیت اهلل مظاهری با تاکید بر جذب نخبگان و حمایت از آنها
فرمودند :بگردید و ذوق دارها را پیدا کنید ،آنها را تشویق کنید و جذب کنید.
در ابتدای این دیدار که حضرات آقایان فیاضی ،غروی ،معلمی ،جوادی ،آذربایجانی ،مصباح ،حسین زاده و خراسانی حضور داشتند،
آیت اهلل فیاضی رئیس هیئت مدیره گزارشی از اقدامات و برنامه ها ارائه نمود.
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Ý Ýششمین گردهمایی اساتید علوم عقلی برگزار شد

اخبــار

ششمین گردهمایی اساتید علوم عقلی بهمراه اجالل
از مقام علمی حکیم الهی آیت اهلل دکتر احمد بهشتی
چهارشنبه 31اردیبهشت 93بعد از نماز مغرب و عشاء در
سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حجت االسالم والمسلمین دکتر
عباســی؛ دبیر ششمین گردهمایی ضمن اعالم برنامه
های مراسم ،به فعالیتهای مجمع عالی حکمت اسالمی
در سال  1392اشاره کرد و با اشاره به سخنان مقام معظم
رهبری در دیدار هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی ،بر ضرورت گسترش حکمت اسالمی و اهتمام به آن تاکید نمود.
در ادامه آیت اهلل غالمرضا فیاضی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی ضمن خیرمقدم به تشریح فعالیتها و برنامههای
مجمع عالی حکمت اسالمی پرداخت .ایشان با بیان اینکه یکی از برنامههای مجمع عالی حکمت اسالمی ،گردهمایی اساتید علوم عقلی
و اجالل از مقام علمی اساتید و پیشکسوتان حوزه حکمت و فلسفه اسالمی میباشد ،ضمن تقدیر و تشکر از حضور حجت االسالم
والمسلمین دکتر احمد احمدی که با کسالت در این جلسه حضور پیدا کردند ،افزود :جهت قدر شناسی از اساتید و بزرگان فلسفه ،در این
نشست ازسالهاتالش،مجاهدت علمی آیت اهلل دکتر احمد بهشتی اجالل خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجمع عالی حکمت اسالمی با اشاره و مساعدتهای مقام معظم رهبری تأسیس شد ،گفت :مجمع عالی حکمت
اسالمی توجه ویژهای به بحث کرسیهای آزاد اندیشی که مورد تأکید رهبری است ،دارد و مباحث مطرح در گروههای علمی در همین
راستا میباشد.لذا مجمع عالی از اساتید میخواهد که اهتمام به برگزاری چنین نشست هایی داشته باشند.
آیتاهلل فیاضی یکی از اقدامات مجمع عالی حکمت اسالمی را برگزاری درس هایی که در حوزه الزم اما جای آن خالی است ،در دو
قالب کوتاه مدت و بلند مدت ذکر کرد.
حجتاالسالم دکتر سعید بهشتی مدیر گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی و فرزند آیتاهلل بهشتی نیز در این
گردهمایی با بیان اینکه آیتاهلل بهشتی در کسب کماالت نظری و علمی و عملی تالش مستمر و بی وقفهای دارند ،گفت :رعایت
انصاف در مواجهه با آراء مخالف و نقدها از ویژگیهای بارز آیتاهلل بهشتی است و به وحدت رسیدن تعقل و تعبد به صورت همزمان را
به عینه در آیتاهلل بهشتی مشاهده کردم.
سخنرانی حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با موضوع «ضرورت پرداختن به
حکمت و سیره علمی عالمه طباطبایی»از دیگر برنامههای ششمین گردهمایی اساتید علوم عقلی بود .دکتر احمدی با تشکر از مجمع
عالی حکمت اسالمی بر ضرورت توجه به فلسفه و حکمت اسالمی تأکید کرد و گفت :امروز نمیتوان تنها به فقه و اصول اکتفا کرد.
وی با اظهار اینکه مجمع عالی حکمت اسالمی تشکل بسیار برجستهای است ،گفت :مجمع عالی حکمت اسالمی باید با قدرت تمام
به کار خود ادامه دهد.
وی بر ضرورت آشنایی با فلسفه غرب برای رد آن تأکید کرد و ابراز داشت :مجمع عالی حکمت اسالمی باید به این مسأله توجه جدی
داشته باشد؛ اگر ما فلسفه غرب را بشناسیم عکسالعمل درستی در برابر آن انجام میدهیم؛ امروز این همه فقه و اصول در حوزه خوانده
میشود و باید به فلسفه غرب نیز توجه شود و توجه به این امر یک واجب کفایی است.
دکتر احمدی با بیان اینکه معارف اهل بیت باید به دنیا عرضه شود ،خاطرنشان کرد :در سفری که به مسکو داشتم رایزن فرهنگی
ما در مسکو میگفت :پوتین پیغام داده که مذهب شیعه یک مذهب معقول و با معنویت است ،این کشور(روسیه) در اختیار شما و نگذارید
چچنی و سلفی اسالم را به صورت دیگری عرضه کنند.
در پایان مراسم متن لوح تقدیری که به امضای ناظران معظم مجمع عالی حکمت اسالمی؛ حضرات آیات عظام جوادی آملی ،سبحانی
و مصباح یزدی (دامت برکاتهم) رسیده بود ،قرائت گردید و لوح تقدیر به حکیم الهی و استاد بزگوار آیت اهلل دکتر احمدبهشتی (دامتبرکاته)تقدیم
گردید .متن تفصیلی این گردهمایی در همین شماره از خبرنامه حکمت آمده است.
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تقســیم حمل به
بیست شیسکمن
ســیبکنت
شیســبکن
شتبسبکیســمن
تشیسبن ت
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بــه منظــور بهرهمنــدی عالقهمنــدان به حوزه
حکمت اسالمی با مباحث مطرح شده در جلسات
گروههــای علمی مجمع عالی حکمت اســامی ،بر
آن شــدیم که در هر شماره از خبرنامه حکمت
اسالمی خالصه مباحث جلسات گروهها را منتشر
نماییم.

گــزارش

 گروه علمی عرفان
 مدیر گروه :حجت االسالم والمسلمین سیدیداهلل یزدانپناه

 دستیار پژوهشی :حجت االسالم شکریان

مقایســه رویکرد غربی و اسالمی به تجربه دینی و

عرفانی

دکتر محمد فنائی اشکوری
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و عضو گروه علمی عرفان مجمع عالی

تاریخ ارائه1393/02/10 :

در بــاب تجربه دینــی مباحث مهمی
مطرح است ،اما مهمترین مباحث در این
زمینه بر محور سه مسئله است :چیستی
تجربه دینی ،ارزش معرفتشناختی تجربه
دینی بطور عام و ارزش االهیاتی تجربه
دینی بطــور خاص .اما یک بحث مهم
و ضروری پس از طــرح این مباحث،
مقایسه رویکرد غربی و اسالمی به این
موضوع است.
[[زمینه ها و علل طرح بحث

گرچه تجربه دینی همواره در ســنت
های دینی واقع میشده و مورد توجه
نیز بوده ،اما مباحث نظری در این باره
به شــکلی که امروزه در غرب مطرح
اســت ،جدید اســت و این امر معلول
عواملی است که به برخی از آنها اشاره
میکنیم .در مسیحیت سه نوع االهیات
در طــول تاریخ مطرح بوده اســت.1:
االهیات عقلی یــا طبیعی؛  .2االهیات
تاریخی یا وحیانی و  .3االهیات عرفانی
یا رویکرد قلبی و باطنی به خدا و دیگر
باورهای دینی.

به جهت حضور عناصر غیر عقالنی در
باورهای مســیحیت تحریف شده مثل
آموزه تثلیث و تجســد ،االهیات عقلی
مســیحی در طول تاریخ با انتقادات و
چالش های جدی مواجه بوده اســت.
در دوره جدیــد این بحران شــدیدتر
شــد و عالوه بر عناصر یادشده ،اصل
خداباوری نیز به چالش کشــیده شد.
برخی فیلسوفان تجربهگرا ،سعی کردند
در برهانهایی که متکلمان مســیحی
برای اثبات خــدا اقامه کــرده بودند،
مناقشــه کنند .هيوم برهان نظم را رد
کرد و ایمانوئل کانت برآن شــد که از
راه عقل نظری نمیتوان در باره خداوند
داوری کرد و براهین سنتی که در این
زمینه اقامه شده است را مردود دانست.
االهیات وحیانی یا تاریخی مســیحی
نیــز راهی هموار در پیش نداشــت .از
زمانهای پیشین ،وثاقت کتب مقدس
مورد تردید واقع شــده بود .تحقیقات
جدید نیــز در مورد تــورات ،اناجیل و
مسیحشناسی ،تردیدهایی جدی دربارۀ
اصالــت و وثاقت این کتب ایجاد کرده

است ،تا جایی که حتی عدهای حضرت
عیســی را شــخصیتی افسانهای
پنداشتند.
ضعف االهیــات طبیعــی و تاریخی،
متألهــان مســیحی را متوجه اهمیت
االهیات عرفانی کرد و از این رو ،بحث
از حقیقــت تجربه دینــی و عرفانی و
جستجوی ریشــه های ایمان دینی در
تجربه دینی در عصر جدید بطور جدی
مطرح گردید .افزون بر آنچه گفته شد،
امور ديگري هم در طرح بحث تجربه
دینی در دوره جدید نقش داشــته اند،
مانند تجربه گرایی ،انســان محوری،
رمانتیسم ،و تکثر گرایی دینی.
[[ماهیت و ارزش معرفتی تجربه
دینی و عرفانی

در باب ماهیت تجربه دینی دیدگاه های
گوناگونی هست .مادیون آن را از سنخ
توهم و هذیان میدانند .برخی آن را از
سنخ عاطفه و احساس ،گروهی ادراک
شبه حســی ،بعضی تجربه های دینی
را تفســیری ،جمعی آن را شکل گرفته
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از ذهنیت پیشین تجربه گر ،و باالخره
دسته ای آن را از سنخ ادراک شهودی
و حضوری تلقی کرده اند.
ارزش معرفتــی تجربه دینی و عرفانی
وابســته به دیدگاه ما در ماهیت تجربه
دینی اســت .از نظر مادی تجربه دینی
تجربه ای معرفتی نیســت .اما متالهان
غربی معمــوال تجربه دینــی را یا به
این دلیل که ادراک مســتقیم واقعیت
اســت و یا به جهت اینکه ادراکی شبه
حسی اســت معرفت بخش میدانند.
آنهــا معموال میگویند :تجربه دینی و
عرفانی شبیه تجربه حسی است؛ تجربه
حسی معرفت بخش است؛ پس تجربه
دینی و عرفانی معرفت بخش اســت.
منتقــدان این اســتددالل را مخدوش
میدانند؛ زیــرا از نظر آنها تجربه دینی
با تجربه حسی تفاوت های چشمگیری
دارد .برخــاف تجربه حســی ،تجربه
دینــی همگانی و تکرار پذیر نیســت.
االهیون با توسل به راه هایی کوشیده
اند بر این مشــکالت فایق آیند .طرح
اصل ســاده بــاوری (Princeiple of
 )credulityاز ســوی سوئینبرن یکی
از این کوشش هاست .برابر این اصل،
آنچه به نظر انســان میرسد که وجود
دارد اصل این است که واقعا وجود دارد،
مگر اینکه خالفش اثبات شود.
[[نقش تجربه دینی در تأیید باور
دینی

االهیون غربی از تجربــه دینی برای
اثبات یا تأیید باورهای دینی مثل باور به
خدا استفاده کرده اند .یکی از استدالل
هایی که بر وجود خــدا اقامه کرده اند
برپایــه تجربه دینــی (argument
)from religious experience
است .صورت استدالل چنین است:
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دینی مواجهه و شــهود
الف .تجربــه ِ
خداونــد ،واقع میشــود؛ (از راه نقل و
تواتر)
ب .تجربه دینی شاهدی کافی بر وجود
متعلــق و محتوای آن اســت؛ (برپایه
شباهت به ادراک حسی یا برپایه اصل
ساده باوری و امثال آن)
ج .پس خدا که مشهود صاحبان تجربه
است موجود است.
به عبارت دیگر:
در تجربه دینی خدا مشهود است؛
هرچه در تجربه دینی مشــهود باشــد
موجود است؛
پس خدا موجود است.
منتقدان کبرای این قیاس را مخدوش
میداننــد ،چرا که از نظــر آنان اعتبار
معرفتی تجربه دینی محرز نیست.
[[برخی اشارات مقایسه ای

تجربه دینی و عرفانی در تفکر و معنویت
اسالمی نیز برسمیت شناخته شده و از
اهمیت واالیی برخوردار است .گرچه در
رویکرد اسالمی و غربی به تجربه دینی
اشتراک هایی هست ،اما تلقی اسالمی
از این پدیده با تلقی رایج غربی تفاوت
های اساسی دارد.
از نگاه اســامی تجربه های باطنی و
معنوی یک قسم و در یک رتبه نیستند.
میتوان تجربه های باطنی را در ســه
قســم یا درجه دسته بندی کرد :تجربه
های دینی عامه متدینان ،تجربه های
عرفانی عارفان و تجربه های معصومان.
گرچه منطقا اشکالی ندارد که وحی را
نوعی تجربه دینی بدانیم ،اما باید توجه
داشته باشیم که ســنخ تجربه وحیانی
متفــاوت با تجربه هــای غیر وحیانی
اســت .در تجربه هــای غیر معصوم
عروض توهم و لغزش ممکن اســت،

چنانکه در تفســیر و تعبیر غیر معصوم
نیــز خطا راه دارد .اما در تجربه معصوم
هیچ نوع بطالنی راه ندارد؛ هم تجربه
معصوم و هم تعبیر و تفسیر او از بطالن
و خطا مصون اســت .این یک تفاوت
مهم بین رویکرد اســامی و غربی به
تجربه دینی اســت که آثار معرفتی و
اعتقادی عظیمی بر آن مترتب است .بر
این اســاس ،نه تنها در ارزش معرفتی
تجربه معصوم تردیدی نیســت ،بلکه
برترین نوع و باالترین درجه معرفت از
آن معصوم است .از آنجا که تجربه های
غیر معصوم مصونیــت مطلق از خطا
ندارند ،اصالت و اعتبارشان باید با مالک
هایی همچون عقل و شــرع و تجربۀ
برتر یعنی تجربه معصوم سنجیده شوند.
در اینکه متعلق تجربه دینی و عرفانی
چیست ،در بین متفکران غربی اختالف
نظر بسیار اســت .یگانه گرایی ،دوگانه
گرایی و همه خدایی سه دیدگاه معروف
در این زمینه است .متعلق تجربه نهایی
چیســت ،مطلق غیر شخصی یا خدای
متشــخص؟ آیا تجربه ها متنوعند یا
تفسیرها؟ و آیا یک نوع تجربه یا تفسیر
حق اســت ،یا باید نــگاه کثرتگرایانه
داشــت؟ از نگاه اسالمی متعلق نهایی
تجربه عرفانی اصیل و معتبر خدا است،
همان خدایی که وحی معرفی میکند.
از نظر شــایر ماخر دین همان تجربه
دینی است ،اما از دیدگاه اسالمی دین
وابسته به تجربه دینی ما نیست ،بلکه
مستقل از آن است .دین مجموعه "ما
انزل اهلل" است .اما باید افزود که دین
مستقل از وحی یا همان تجربه پیامبرانه
نیســت ،بلکه رهاورد چنین تجربه ای
است.
ایمان نیز مشروط به تجربه دینی نیست؛
اما با تجربه دینی تقویت میشود .اگر
خداآگاهی و خداگرایی فطری را نوعی

گــــزارش

احســاس یا تجربه دینی بدانیم ،در آن
صورت میتوان گفت که وجود چنین
آگاهی و گرایشــی زمینه برای ایمان
اســت .افزون بر این ،در نگاه اسالمی
عقل نقش اساسی در ایمان دارد و تعقل
میتواند به تقویت ایمان منجر شود.
و باالخره درباب تجربه دینی به عنوان
مبنایی برای استدالل بر وجود خدا باید

گفت که در االهیات اسالمی باور دینی
وابســته به استدالل از راه تجربه دینی
نیست و بحرانی که براهین وجود خدا
در غرب با آن مواجه شدند در االهیات
اســامی رخ نداد .در االهیات اسالمی
عمده ادلــه خداشناســی برهان های
محض و غیر وابســته به تجربه دینی
هستند .اما باید افزود که گهگاهی بطور

حاشیه ای برهان هایی از راه فطرت یا
عشق جبلی به خدا در حکمت اسالمی
طرح شده اســت که با تقریر هایی از
برهان تجربه دینی نوعی قرابت دارند.
حاصل سخن اینکه ،دین رهاورد تجربه
پیامرانه اســت ،چنانکه ایمان با تجربه
دینی تقویت میشود و معرفت دینی با
تجربه دینی تعمیق مییابید.

 گروه علمی عرفان

اعتبار شهود خدا
حجتاالسالم والمسلمین سلیمانی امیری
عضو هیئت علمی مؤسســه آموزشی و پژوهشــی امام خمینی و عضو گروههای علمی
عرفان و معرفتشناسی مجمع عالی

تاریخ ارائه1393/02/10 :

1ـ ادعا این اســت که اگر کسی خدا را
شهود کرده باشد ،شــهود او برهان به
معنای مصطلح بر وجود او است .خواه
شــهود صرفا ،شــهود خدا بدون هیچ
صورتی باشــد و خواه همراه با صورتی
باشد.
2ـ پیش فرض عقلی و فلســفی ما در
این تحقیق این است که خدا حقیقتی
است بینهایت ،بنابراین ادعای شهود
خدا باید برخوردار از این حقیقت باشــد
و گرنه شــهود اموری که از محدودیت
برخوردارند ،شــهود خدا تلقی نشده و
برهانی که ما ادعــای آن را داریم ،بر
چنین مشهوداتی جاری نیست.

3ـ بنابراین اگر شهود همراه با صورتی
باشــد ،آن صورت مشهوده خدا نیست،
هر چند میتواند ،جلوهای از خدا باشد.
بنابراین اگر همراه صورت مشهوده ،به
درستی ادعای شهود خدا را هم داشته
باشــد ،به گونهای که ادعا شــود ،خدا
رؤیت شده است ،چنین شهودی برهان
بر وجود خدا است.
5ـ در این تحقیق مفروض این اســت
که عدهای خدا را شهود کردهاند .الاقل
عــدهای از آنهــا در ادعای خودشــان
کاذب نیســتند .بنابراین در این که این
عــدهای خدا را شــهود میکنند ،نباید
شــک کرد .کما این که در بسیاری از

اموری که برای دیگــران رخ میدهد
شــک نمیکنیم .به هر حال این بحث
که خدا مشــهود واقع شده است نزاعی
صغروی است و در تحقیق ما مفروض
الوجود است .و بحث ما کبروی است که
بر فرض شهود خدا آیا میتوان مدعی
وجود او بود یا خیر؟
6ـ اگر شــهود خدا برهــان بر وجود او
باشد ،این برهان برای چه کسی است؟
آیا برهان برای شــهود کننده است یا
برهان برای غیر او؟
7ـ برهان شهود خدا برای کسانی است
که به شــهود خدا باور دارند ،خواه خود
شاهد باشــد و خواه دیگرانی که شهود
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نکردهاند ولی به شهود مدعیان شهود به
درستی باور دارند.
8ـ برهــان بر مدعای ما به طور عام از
این قرار اســت که هرگاه چیزی شهود
شــود ،آن چیز موجود است .مثال اگر
در خودمــان گرســنگی را بیابیم ،در
این صورت به درســتی میتوان گفت
که «من گرســنگیام را مییابم» و به
تعبیر سادهتر «من گرسنهام» و از این
یافت حضــوری میتوان نتیجه گرفت
که گرســنگی واقعا موجود است .حال
اگر گل ســرخی را دیده باشــم ،باز به
درستی میتوان مدعی شوم «من گل
سرخی میبینم» نه این که بگویم که
گل سرخی وجود دارد .و این حال خود
میتوانم نتیجه بگیرم که «حالت دیدن
گل سرخ به واســطة من وجود دارد»
این گزاره مانند گزارة «من گل ســرخ
میبینم» صادق است .بنابراین تفاوت
«من گرسنهام» و «گل سرخ میبینم»
در چیست .این دو گزاره در یک جهت
مشترکاند و آن گزارش از یک حالت
وجــودی در مــن که یکــی «حالت
گرسنگی» است و دیگری «حالت دیدن
گل سرخ» .و اما جهت افتراق این است
که حالت گرســنگی خود ارجاعی دارد
یعنی حالت گرســنگی به یک واقعیتی
دیگر غیر از حالــت من که در من رخ
داده است ،ســخنی به میان نمیآورد
ولی حالت گرسنگی به یا شیئی دیگر
ارجــاع میدهد و آن وجود گل ســرخ
است که این وجود غیر از حالت دیدن
اســت ،بلکه متعلق دیدن است .متعلق
حالت گرسنگی خود گرسنگیای است
که بر من عارض شده است ولی حالت
دیدن گل سرخ ،دیدن است که بر من
عارض شده اســت ولی خود دیدن که
حالت است اشاره به امری بیرون از خود
دارد .بنابراین برای تحقق چنین حالتی
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در ما باید بیرون از ما چیزی باشــد ،تا
چنین حالتی در ما رخ دهد.
9ـ همیشه حاالت درونی ما خود نمونی
دارند و این حالت هم علم اســت و هم
معلوم ولی برخی از آنها عالوه بر حالت
خود نمونی حیثیــت دیگر نمونی هم
دارند .اگر حیثیت دیگر نمونی داشــته
باشند ،در این صورت میگوییم که آن
دیگــری صرف نظر از من و حالت من
به عنوان امر واقعی موجود است .تا گل
سرخی در واقع نباشد ،فعل رؤیت از من
سر نمیزند .به تعبیر دیگر ،رؤیت فعلی
از ناحیــة فاعل به متعلقی که بیرون از
فاعل است ،تعلق میگیرد .و اگر متعلق
به هیچ وجه موجود نباشــد ،و در عین
حال رؤیت تعلق بگیرد ،تناقض است.
بنابراین دیگر نمونی برخی از حاالت ما
برهانی بر وجود آن است.
10ـ حال اگر کســی ادعا کند ،که خدا
را بی واســطه رؤیت کرده است و یا با
رؤیت حضوری واقعیتی برتر یا حتی با
رؤیت امر محسوسی حالی به او دست
دهد که به راستی احساسکند که خدا
را رؤیت کرده است« :ما رأیت الله شیئا
اال و رأیت الله قبله ومعه وبعده» ،در این
صورت به راستی خدا مشهود او است؛
زیرا او دارای حالتی در خود اســت که
ضمن این کــه بازگو کنندة وجود خود
حالت اســت ،بازگو کنندة وجود متعلق
خود یعنی وجود هم هست.
11ـ بنابرایــن دو گــزارة «من خدا را
دیدهام» و «خــدا وجود ندارد» تناقض
درونی دارد .همانطور که بگوییم :سقراط
انسان است و هر انســانی میراست و
سقراط میرا نیست» تناقض درونی دارد.
طبق این بیان برهان مورد ادعا قیاسی
اســت .و قیاس را میتوان به صورت
ذیل بیان کرد:
12ـ أ) خدا دیده شده است؛

ب) هر دیده شدهای موجود است؛ زیرا
دیدن چیزی حیثیت دیگر نمونی دارد؛
ج) خدا خدا موجود است.
[[شبهات

1ـ مارتیــن در مقالــة «رؤیت خدا»1
کبرای اســتدالل فوق را مناقشه کرده
اســت .بنابراین از نظر او اســتدالل از
نوع قیاسی نیســت .از نظر مارتین در
اســتدالل باال نمیتوان از یک حیثیت
روانشناختی عبور کرد و به یک حیثیت
وجود شــناختی رســید .از نظر او هیچ
یک از گزارههای روانشناختی زیرا دال
بر چیزی بیرون از حیطة روان انســان
نمیتوانند باشد.
احســاس میکنم که گویی شــخص
نامرئی عالقمند به خیر وســعادت من
است؛
شادی و وجدی احساس میکنم کامال
متفــاوت از هر شــادیای که تاکنون
داشتهام؛
بــه ســبب گناهــکاریام احســاس
شرمندگی و سرافکندگی میکنم؛
احساس میکنم که گویی متعهد شدهام
تمــام جد و جهدم را وقف زیســتن به
شیوة خاصی کنم.
پاسخ :روشن است که با صرف ادعای
روانشناختی نمیتوان وجودی بیش از
حالت روانی را اثبات کرد اما سخن در
این است که برخی از حالت روانشناختی
حیثیت بیرون نمونی دارند و امکان ندارد
حیثیت بیرون نمونی محقق باشد و در
عیــن حال بیرون نمون نباشــد و این
تناقض است .و لذا صرف نظر از عبارت
«گویی» در بند أ) گزارش از مواجهه با
شخصی است .اگر واقعا چنین احساسی
تحقق یافته باشــد ،پس او با شخصی
روبرو شده است.

گــــزارش

2ـ از نظــر مارتین حتــی نمیتوان با
اســتدالل اســتقرایی نیز وجود خدا را
نتیجه گرفت .از نظر او این دو گزارش
«از ساعت  6: 37بعد از ظهر فالن روز
انسان دیگری شدهام» و «در ساعت 37
 6:بعد از ظهر فالن روز تجربة مستقیم
و بیواســطهای از خدا داشتم» با هم
متفاوتاند .اولی را میتوانیم با بررسی
حاالت قبل و بعد از این تجربه بررسی
کنیم و درستی یا نادرستی آن را در یابیم
ولی در دومی شخص هرگونه رفتاری
داشته باشد ،نمیتواند دال بر درستی آن
تجربه باشــد .مثال ترک خلق و خوی
ناپســند دلیل بر مدعــای او نمیتواند
باشــد .مارتین میگوید« :آزمونهایی
وجود ندارد که بتوان آنها را در خصوص
اثبات تجربة اصیل و حقیقی خدا و تمییز
قطعی آن از تجربههای غیر حقیقی به
کاربست».
اوال :مارتین در ضمن میپذیرد که اگر
تجربه واقعی باشد و صدق صغرا احراز
شود ،نتیجه میدهد که خدا وجود دارد.
ثانی ًا :اشکال مارتین در صغرای استدالل
اســت .یعنی احراز نمیشود که صغرا
واقع شده اســت یا خیر؟ تا با ضمیمه
شــدن کبرا نتیجه حاصل شود .سؤال
ما این است که صغرا برای برای کسی
که خدا را خود مســتقیم مییابد ،احراز
نمیشــود و یا ما کــه آن حالت رؤیت
مستقیم را نمییابیم.
برای ما همانطور که فرد دیگر شــدن
را نمییابیم باید به قرائن دیگر مراجعه
کنیم که تا صغرا را احراز کنیم ،در اینجا
هم باید با قرائن دیگر باید به احراز صغرا
برســیم .اگر مدعی رؤیت مستقیم خدا

یک عمر در میــان مردم زندگی کرده
باشــد و او را به عنوان راستگو شناخته
باشند ،چنین راستگویی بگوید که من
خدا را مســتقیم دیدهامــد ،صغرا احراز
میشود.
اما برای شــخص تجربــه کننده ،چه
درحالت اول کــه خود را متحول یافته
و حالت دوم که خدا را به طور مستقیم
یافته اســت ،فرقی نمیکند که صغرا
برای او محرز است .و با ضمیمه کردن
کبرا نتیجه حاصل میشود.
ممکن اســت گفته شود که حالت اول
که انسان میبیند که انسان دیگر شده
اســت با حالت دوم رؤیت مستقیم خدا
است تفاوت وجود دارد .در حالت وجود
خود حالت خودش است که امری است
به خودش وابســته است ولی در دومی
چــون وجود حالتی اســت که در عین
حال وابسته خودش است از آن جهت
که رؤیت وابسته به خود رائی است به
امری دیگر هم وابستگی دارد که دلیل
بر وجود آن نداریم.
ولی آیا میپذیریم که رؤیت مســتقیم
خدا به عنوان حالتی در ما تحقق یافته
است یا نه؟ اگر میپذیریم که باید هم
بپذیریم ،رؤیت بدون شــیئی که مورد
رؤیت است تحقق نمییابد .پس رؤیت
خدا دال بر وجود خدا است و گرنه الزم
میآیــد که رؤیت خدا در عین حال که
رؤیت اســت رؤیت نباشد و یا در عین
حالی که رؤیت مستقیم خدا است رؤیت
مستقیم خدا نباشد و این تناقض است.
3ـ مارتین مدعی است که رؤیت خدا نه
قیاسی است و نه استقرایی بلکه رؤیت

خدا مانند یک حس ششم است ،که روند
وارسی وجود ندارد تا درستی آن را تأیید
کند ،چون رؤیت خدا امری منحصر به
فرد و انتقال ناپذیر است ،هر چند رؤیت
خدا را نمیتوان انکار کرد .دست کم نوع
وارسی را میتوان بر درستی رؤیت خدا
را در نظر گرفت:
اول :عارف مربی که بر وجود متربی خود
احاطة وجودی دارد ،میتواند گزارش او
را تأییــد کند و یقین حاصل کند که او
خدا را رؤیت کرده است و حتی میتواند
به متربی خود اطمینان دهد که او خدا را
دیده است .روشن است که روند وارسی
این امــور را متخصصین این امور باید
انجام دهند نه آن که از این امور طرفی
نمیبندد.
دوم :شــخص رؤیت کننده این حالت
خود را با دیگر حاالتی که برای او پیش
آمده و در واقع رؤیت خدا نبوده اســت
مقایسه کند و بنگرد که این حالت مانند
آن حاالت است یا حالت جدیدی است
بی نظیر که با محک باید خدا باشد چرا
که بر اوصاف خدا قابل تطبیق است.
سوم :مطابقت دادن کشف خود با کشف
و شهودهای عارفان برتر است.

پینوشت:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1مارتین «رؤیت خدا» ترجمه بابک عباسی ،نقد و
نظر ،شماره .34
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 گروه علمی فلسفه
 مدیر گروه :آیت اهلل غالمرضا فیاضی

 دستیار پژوهشی :روح اهلل صدراللهی

عشق حقیقی و عشق مجازی

حجتاالسالم والمسلمین محمدعلی خزائلی
تاریخ ارائه1393/01/20 :

[[تعریف عشق

«عشق» :یک اصطالحی عرفانی و به
معنی میل مفرط و فرط حب و دوستی
اســت و مشتق از «عشقه» است و آن
گیاهی است که به دور درخت میپیچد
و آب آنرا میخــورد و رنگ آن را زرد
میکند و بــرگ آن را میریزد و بعد از
مدتی خود درخت نیز خشک میشود.
عشق چون به کمال خویش رسد قوا را
ساقط گرداند و حواس را از کار بیندازد و
طبع را از غذا باز دارد و عاشق از صحبت
غیر دوست ملول شود یا بیمار گردد.
میگویند عشق آتش است که در قلب
واقع شــود و محبوب را بســوزاند زیرا
عشق دریای بال و جنون الهی است و
قیام قلب است به معشوق بالواسطه.
مولوی:
عشـق جوشـد بحر را مـانند دیگ
عشــق سـاید کـوه را مـانند ریگ
عشق بشکافد فلک را صد شکاف
عشـق گردانـد زمیـن را از گـزاف
عشــق ،زمین را از گزاف و بیهودهگی
منقلب میکند و به نظر عرفا مهمترین
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رکن طریقت اســت و این مقام را تنها
انسان کامل که مراتب تر ّقی و تکامل
را پیموده ،درک میکند .به عاشــق در
کمال عشق حالتی دست میدهد
مرحلۀ ِ
که از خود بیگانه و ناآگاه میشــود و از
زمان و مــکان فارغ و از فراق محبوب
میســوزد و میسازد .در عشق حقیقی
منیــت از میان برداشــته
اســت که ّ
1
میشود.
شاعر:
خواب خــود بگذر امشب ای پسر
یک شبـی در کوی بیخوابان گذر
بنــگر آنان را که مجنون گشتهاند
همچون پروانه به وصلش ُکشتهاند
عشــق را به حقیقی و مجازی تقسیم
کردهاند ،عشق مجازی در ابتدا ،محبت
و هوی و بعد عالقه و ســپس وجد و
سرانجام عشق است که منشاء آن هوی
و حب مجازی اســت و پس از مرتبت
عشق شَ غَف اســت که سوزانندة قلب
2
است.
عشــق حقیقی الفت رحمانــی و الهام
شوقی اســت« ،والعشق شبکة الحق»

عشق تور بدســت آوردن حق است و
ذات حق که واجد تمام کماالت است،
عاقل و معقول بال ّذات است و عاشق و
معشــوق و عشق حقیقی عشق به لقاء
محبوب حقیقی اســت که ذات احدیت
باشــد و مابقی عشــقها مجازی است
و عشــقهای مجازی هــم یا محبوب
و ممدوح اســت و یا مذموم و ناپســند
و این به خاطر مبدأ و منشــأ و اساس
آن میباشــد که عشق حیوانی است و
یا غیرحیوانی چون عشق یا عشق پست
محب ِت پاک است به
حیوانی است و یا ّ
مظاهر جمال حق از جهت آن که مظهر
حقاند.
و باالخره در این که محبت و عشــق
و عالقــه پایه و اســاس زندگی و بقاء
موجودیت عالم اســت ،شــکی نیست
زیرا تمام حرکات و ســکنات و جوش
و خروش جهانیان بر اســاس محبت و
عالقه و عشق است و بس 3.مالصدرا
میفرماید« :لوال العشق ما یوجد سامء و
الارض و البــ ّر» اگر عشق نبود آسمان و
ٌ
زمین و خشــکی یافت نمی شد 4.عرفا
گویند حتی وجود افالک و حرکات آنها

[[عشق در قرآن

در قــرآن در هیچ کجــای آن نه خود
عنوان عشــق و نه مشتقات آن نیامده
است و فقط در ســوره مبارکه یوسف،
میفرمایــد« :قد شــغفها حبــاً »6زنها
گفتند« :حب حضرت یوسف در اعماق
جان زلیخا نشسته است» و این نهایت
عشق را میرساند.
[[عشق در روایات

امام صــادق از پیامبر نقل
میکند که پیامبر فرمود« :افضل الناس
من َعشَ ــق العباده فعانقها و احبّها بقلبه
و بارشها بجســده و تف ّرغ لها فهو الیُبالی
رس ام علی
علی ما اصبح من الدّنیا علی ُع ٍ
7
یُرس».
روایتی نیز شــیخ عباس قمی در
ســفینه البحار آورده است به این تعبیر
که « :إ ّن الجنۀ لَ عشَ ق لسلامن من سلامن
الی الجنۀ» «به راستی که بهشت بیشتر
عالقه مند و دلباختهی سلمان است ،از
عشق سلمان به بهشت».
[[تاریخچه بحث

افالطون؛
در آثــار حکمــای قبل از اســام نیز
این بحث عشــق آمده است در کتاب
«افالطون فــی االســام» ،و کتاب
«تاریخ فلسفه در جهان اسالم» به این
مطلب اشاره شده که بحث عشق قبل
از اسالم آمده است.
اخوان الصفا؛
در رساله  37اخوان الصفا نیز این بحث
آمده اســت که به ماهیت وآثار ،عوامل
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بواسطه عشق و محبت است.
مالهادی سبزواری:
حی ناطق
کــل مـاهناک ٌّ
و لجامل الله دَوماً عاشق5

یپردازند.
عشق و اقسام معشوقات و ...م 
اخوان الصفا رسایل مختلفی داشتند و
آنها خیلی به پایبندی اسرار مقید بودند
بحث عشق مجازی نفسانی مربوط به
اصطالح عرفان است که آنها اصطالح
«حقیقت» «طریقت» و «شریعت» را
مطرح میکننــد در رابطه با طریقت
میگویند ما از عشق استفاده میکنیم
کــه همه راهها به خدا میرســد .آنان
میگویند :املجاز قنطرة الحقیقة ،یعنی
عشق مجازی طریق الی اهلل است.
ابن سینا؛
ابنسینا در اشــارات :برای خودسازی
احتیاج به ریاضت اســت و ریاضت سه
غرض دارد .1 .غیــر حق را از راه خود
دور کردن؛  .2نفس اماره را تابع نفس
ســر
مطمئنه قــرار دادن؛  .3تلطیف
ّ
تنبه و این غرض و هدف ســوم
برای ّ
را فکــر لطیف و عشــق عفیف کمک
میکند« .الذی تأمر فیه شامیل (خوهای)
املعشوق لیس ســلطان الشهوه» عشقی
که در آن خوبی ها و صفات پســندیدة
معشوق فرمان میدهد و جای سلطنت
8
شهوت نیست.
خواجه نصیر؛
خواجه میفرماید« :و اعلم ا َن العشق
االنســانی (عقالنی به خالف حیوانی)
ینقســم الی حقیقی مر ذکره (العشق
بالله) و الی مجازی و الثانی ینقسم الی
نفسانی و الی حیوانی و النفسانی هو
الذی یکون مبدئه شــاکلة نفس العاشــق
لنفس املعشــوق فی الجوهر و یکون اکرث
اعجابه شامیل املعشوق النّها آثار صادرة
عن نفسه ،و الحیوانی هو الذی یکون
مبدئه شهوة حیوانیة و طلب لذة بهیم ّیة و
یکون اکرث اعجاب العاشق بصورةاملعشوق
و خلقته و لونــه و تخاطیط اعضائه النّها
امور بدنیة .والشــیخ اشار بقوله العشق
العفیف الی االول مــن املجازیّین ال ّن

الثانی مام یقتضیه استیالء ال ّنفس االمارة
و هو معین لها علی استخدامها الق ّوة
العاقلة و یکون فی االکرث مقارناً للفجور و
الحرص علیــه و االول بخالف ذلک و هو
یجعل ال ّنفس لن ّی ٍۀ ش ّیقة ذات وجد و دقّة
منقطعة عن الشــواغل الدنیویّة فعرضی ٍة
عم سوی مشعوقه ،جاعل ٍة جمیع الهموم
ّ
هامً واحدا ً و لذلک یکون االقبال علی
املعشوق الحقیقی اسهل علی صاحبه من
غیره فانّه الیحتاج الی االعراض عن اشــیاء
عف
کثیر ُه الیه اشــار من قال من َع ِش َق و ّ
و کتم و مات ،مات شهیدا ».یعنی عشق
مجازی نفسانی مبدأ آن تناسب نفس
عاشــق با نفس معشوق است در گوهر
ذات و بیشترین شگفتی را به محاسن
و خوهای پسندیدة معشوق دارد و منشأ
آن شــهوات و لذت حیوانی نیســت و
نفس ا ّماره در آن راه ندارد و این عشق
عفیف است.
در حکمه االشراق نیز این بحث عشق
عفیف و غیر عفیف مطرح شده است و
ابن سینا رساله ای دارند به نام« :رسالة
العشــق» که مالصدرا بعضی مطالب
آنرا در اســفار مورد نقد و اشــکال قرار
میدهند.
[[عشق مجازی انســانی در کالم
مالصدرا

جناب صــدرا در اســفار ،موقف ثامن،
ســفر ثالث 22 ،فصل از اسفار را درباره
عنایــت الهی و رحمت واســعهی خدا
مطــرح میکنــد و بحــث را در آنجا
به مســئله سریان عشــق در همهی
موجودات میکشــاند و  8فصل را در
این باره مطرح میکند که  5فصل آن
مربوط به نقد و بررسی «رسالۀ العشق»
بوعلی اســت و سه فصل آن مربوط به
رســالهی اخوانالصفاست .آن عبارت
چالش برانگیز 9در اسفار نیز عین عبارت
اخوان الصفاست و از آنجا آورده شده و
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به نظر میرسد تعبیرات حقیقی نیست
و در اصطالح عرفا مجازی است؛ یعنی
منظور از تمنی خلوت با معشوق خلوت
معنوی اســت و عبارتی که در اســفار
از اخــوان الصفا آورده شــده به معنی
اتحاد روحانی و نفسانی است نه اتحاد
10
جسمانی و ابدانی.
به قول ابن سینا رابطه عاشق و معشوق
در عشق مجازی نفسانی از جنس رابطه
مادر و فرزند است که هیچگاه شهوت
در آن مطرح نیست .این تعلق نفسانی و
روحانی است که این اشتیاق را در مادر
ایجاد میکند که میخواهد همواره در
11
کنار فرزند خود باشد.
حاج میرزا جواد تهرانی در کتاب عارف و
صوفی چه میگویند بیشترین هجمهها
12
را محترمانه بر مالصــدرا وارد کرده
و البتــه خود مالصدرا در کتاب «کرس
اصنام الجاهلیة» بسیاری از این شبهات
را جواب داده اند.
و مــا باید در این مســئله با محکمات
عبارات مالصدرا متشابهات او را تبیین
نماییم .در جلد  7اسفار عبارتی آمده که
جزو محکمات مطالب مالصدراســت
.ایشــان در جلد  7این قاعده « الظاهر
عنــوان الباطن» و قاعده «املجاز قنطرة
الحقیقــة» را مطرح میکند و به بیان
یپردازد  .و در آنجا عشق
تقسیم عشق م 
را به مجازی و حقیقی تقیســم میکند
شهوانی حیوانی
بعد عشق مجازی را به
ِ
مجازی نفسانی تقسیم میکند.
و
ِ
عشق مجازی نفسانی را مجاز و َمعبری
برای رسیدن به عشق حقیقی میدانند
که که آن خداوند متعال است.
[[بررسی عبارات مالصدرا

مالصدرا در فصل  16اسفار که اشتباه ًا
فصل  15شماره گذاری شده میفرماید:
«فی اثبات ا ّن جمیع املوجودات عاشــقۀ

 46حکمت اسالمی  ▪ 30فروردین و اردیبهشت 93

لله (سبحانه) مشتاقة الی لقائه و الوصول
الی دار کرامته».
«و العشق املج ّرد عن الشوق یختص
باملفارقات العقلیه (املحضة) التی هی
بالفعل من جمیع الجهــات و لغیرها من
اعیان املوجودات التی التخلو عن فقد
کامل و فیها القوة و االســتعداد عشــق و
شوق ارادی بحسبه او طبیعی بحسبه علی
تفاوت درجات کل منهام . ...
والربهان علی ذلک انّک قد علمت ا ّن
الوجود کله خیر و ُمؤث َ ٌر و لذیذ و مقابله و
رش و کریة و
هو العدم (عدم ذات یا کامل) ٌّ
مهروب عنه و  ...و غایۀ کامله (وجود) هو
ٌ
الواجب الحق لکونه غیر متناهی الشــدة
فی الکامل و لکل واحد من املوجودات
املعلولیة نصیب مــن ذلک الکامل ،فائض
منه وله نقص بحســب حدّه فی املعلولیة
و حقیقة الوجود مبا هی حقیقة ال یقتضی
النقص و ال التّناقی و التحدّد فاذا ثبت هذا
ّ
فال یخلوشئ من املوجودات عن نصیب من
املح ّبة االلّهیة و العشــق االلهی و العنایة
الربانیه ولو خال عن ذلک لحظۀ النطمس
و هلک فکل واحد عاشــق للوجود طالب
لکــال الوجود ناف ٌر عن العدم و النقص –
فاملعلول ال یدوم اال بعلّتة -فیکون کل شئ
ال محالة عاشــق لکامله مشــتاقا الیه عند
حاصل للشــئ دامئاً سواء
ٌ
فقده فالعشــق
فــی حال وجود کاملــه او حال فقد ذلک
الکامل 13.محبت عین وجود است و هر
جا محبت نباشــد وجود نیست و غایت
کمال وجود خداوند اســت و چون هر
ِ
موجودی بهره ای از وجود دارد ،عشق و
محبت به کمال دارد.
اما االشتیاق و املیل انّ ا یحصالن للشّ ئ حال
فقدان الکامل و لذلک کان العشق ساریاً
فی جمیع املوجودات و الشوق غیر ساریة
فی جمیع املوجودات ،بل یختص مبا یتص ّور
فی حقّه الفقد.
کل موجود ســوا ٌء کان بسیطاً
فاذا ثبت ا ّن ّ

او مرکّباً فله حیوة و شعور فال محالةله
عشق و شوق. ...
والواجــب و الذوات العقلیه غیر منفکیّن
عن العشق و العشق عین ذاتهام .ا ّما
الواجب فهو عاشق لذاته فحسب معشوق
لذاته و ملا سوی ذاته و ا ّما الذوات العقلیه
فعاشــقة له اللذواتهم اال من حیث کونها
آثارا ً له تعالی فعشق ذواتهم لذواتهم
مستهلکاً فی عشقهم لالول .کام ا ّن نور
14
وجودهم مستهلکٌ تحت نور االحدیّته».
«کل عشــق سابق ،عل ٌة للوصول الی
ّ
معشوقٍ الحق ،یکون غایة لذلک العشق
السابق و هکذا الی ا َن یصل الی معشوق
املعاشــیق و غایة اللّذات و ال ّرغبات و
منتهی الحرکات .ص .152
و انت تعلم ا ّناثبات العشق فی شئ بدون
الحیاة و الشــعور فیه ،کان مج ّرد التسمیة
 ...و قد م ّر ایضاً اثبات الحیوة و الشعور
فی جمیع املوجودات ...ا ّن جمیع االشــیاء
حی ناطق ذاکر لله مســ ّب ُح ساجد له کام
ّ
نطق به القرآن فی قوله( :و ان من شئ ّال
یس ّبح بحمده و لکن ال تفقهون تسبیحهم)
و قوله( :لله یسجد من فی السموات و
ما فی االرض) 15». ...میفرماید :هر
موجودی عشــق رســیدن به معشوق
حقیقــی را دارد و خداوند عاشــق ذات
خود است.
بوعلیسینا در رسالة العشق میفرمایند:
«أ ّن کل واحد من البسائط غیر الح ّیة
قرین عشق غریزی ال یتخّلی عنه البته
و هو ســبب له فی وجوده و اما الهیولی
فلدیمومۀ نزاعها ( ِمن مادة ال ّنزوع مبعنی
العشق) الی صورة مفقودة و تنوعها بها
موجــودة و لذلک تلقاها متی عریت عن
صورة ،بادرت الی االستبدال عنها بصورة
اشــفاقاً (برای هراس و ترس) عن مالزمة
العدم املطلق  ....فالهیولی کاملراة الدمیمۀ
املشفقه عن استعالن قبحها فمهام تکشف
قناعها غطّت دمیمتهام بالکُم .فقد تق ّرر
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ا ّن فی الهیولی عشق غریزیاً و اما الصورة
فالعشق الغریزی فیها ظاه ٌر»...
(همان ،ص ).154-155
مالصدرا در جواب بوعلی میفرمایند:
«وال یخفی علی احد من االذکیاء ا ّن کالمه
هذا فی غایة الضعف و القصور ،فا ّن ما
ذکره ال یفید اثبات معنی العشق فی هذه
البسائط اال علی رضب من التشبیه . ...
و ما ذکره من عشــق الصورة من جدّها
فــی مالزمة املوضوع ...فا ّن مجرد القیام
باملوضوع ّ
الیدل علی العشق له (املوضوع)
و کذا السکون فی الحیز و الحرکة الیه عند
الخروج عنه ال یدل علی الشوق الیه ّال اذا
ثبت ا ّن الطبیعۀ الجسامنیة شعورا ً بذاتها و
بفعلها و مل یثبت الشــیخ فی تلک الرسالة
و ال فی غیرها ما یثبت رضباً من الشعور
فیها »...بعد از ایــن مالصدرا میفرماید:
«هیهنا دقیقۀ یجب التنبیه علیها و هو ا ّن
االله ّیین الذین ذهبوا الی رسیان العشــق
فی جمیع املوجودات ،انّ ا اثبتوا لکل شئ
عشقا و شوقا الی ما هو ذاته او کامل ذاته
ال الی ما هو ادول منه و انقص ّال علی
ســبیل التبعیه او بالعرض ال بالذّات.16».
الهیون که عشــق را ساری و جاری در
همه موجودات دانسته اند ،این عشق را
عشــق به ذات یا کمال آن دانسته اند
تبعیت .پس
نه پایین تر مگر به سبیل ّ
بنابر این منظور از عشق در کالم عرفا
عشق مجازی انسانی است نه حیوانی
و شهوانی.
پس نتیجــه اینکه :مالصدرا عشــق
مجازی نفسانی را مجاز و َمعبری برای
رسیدن به معشوق حقیقی میدانند که
که آن خداوند متعال است.
در پایــان عرض میکنیــم :بهترین
عبارت مالصدرا که جواب شبهه عبارت

فصــل  ،20ج  7اســفار ،ص  179را
میدهد این دو عبارت است:
 « .1ثم لو فُرِض وقوع االتصال بین بدنی
العاشق و املعشوق فی حالۀ الغفلۀ و
الذهول او النوم فعلم یقیناً ا ّن بذالک مل
یحصل املقصود ال ّن العشق من صفات
النفوس ال من صفات االجرام»...
بر فرض که در حالت غفلت یا بیتوجهی
و خواب ،بدن عاشق با معشوق اتصال و
ارتباطی پیدا کند ،مقصود حقیقی حاصل
نمی شود چون عشق از صفات نفوس
است نه از صفات اجســام .و اتصال و
اتحاد حقیقی همان اتحاد نفس عاقله
به صورت عقل بالفعل است و این که
نفس عاشق متحد شود با نفس معشوق
بعد از تکرار مشــاهده و شــدت فکر و
17
توجه در خلق و خوهای او.
 « .2أ ّن املحبــوب فــی الحقیقۀ لیس هو
شی من البدن بل و
العظم و ال اللّحم و ال ٌ
الیوجد فی عامل االجسام ما تشتاقه النفس
و تهواه ،بل صورۀ روحانیۀ موجودۀ فی
غیر هذا العامل» معشوق حقیقی گوشت
و بدن و ...نیست بلکه صورت روحانی
در غیر این عالم است.
بنابر این مالصــدرا اتصال و ارتباط دو
عشــق جایز نمی داند لذا
بدن مادی را
ِ
از وقوع آن ،تعبیر به حال غفلت و نوم
میکند و عبارت آورده شده در اسفار از
اخوان الصفا هم اوال؛ از ایشان نیست و
ثانیا؛ توجیه آن گذشــت و کسی که به
مرحله طریقت رسیده و میخواهد از آن
به حقیقت برسد طبیعت ًا باید از شهوت
مبرا و عشق او عفیف باشد.
نفسانی ّ
حکیم نظامی:
عشقی که نه عشق جاودانی است
شـهوت جــوانی است
بــازیچـه
ِ

عشــق آیــنـۀ بـلنـد نـــور است
شـهـوت زحسـاب عشق دور است
در خـاطـــر هـــر که عشق ورزد
حـبــهای نیارزد
عـالــــم هـمــه ّ
َ
چــون عـاشـــق را کســی بـکاود
مــعشــــوق از او بــــرون تــراود
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

پینوشت :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1فرهنــگ معارف اســامی ،دکتر ســید جعفر
سجادی ،ج  .2و کالم و عرفان شهید مطهری (ره)
 . 2مقدمه شرح گلشــن راز ،ص  .53رسائل خواجه
عبداهلل ،ص  .125مقدمه نفحات االنس ،ص .124
اسرار التوحید ،ص .224
 . 3فرهنگ معارف اسالمی ،سید جعفر سجادی ،ج.2
 . 4اسفار ج  2ص .264
چهارم(طبیعیات)
 . 5منظومه حکمت ،مقصد
ّ
 . 6یوسف30 ،
 . 7اصول کافی ،ج  ،2باب العبادۀ ،ص  ،83حدیث .3
 . 8شرح االشارات ،ج  ،3ص .380
 . 9اســفار ،ج ،7ص  ،179فصل « :20فی عشــق
ّ
الظرفاء».
 . 10ر.ک« :عشق مجازی در آینه شریعت ،حکمت
و معرفت» تحریر دروس اســتاد وکیلی ،تالیف شیخ
حمزه فکری ،مشهد ،انتشــارات موسسه مطالعات
راهبــردی؛ صص  .76-80و رحیق مختوم ،آیت اهلل
جوادی آملی ،ج  ،6ص  ،393-409شرح اسفار ،ج ،2
ٌ
(78ایقاظ عقلی).
ص
 . 11ر.ک« :عشق مجازی در آینه شریعت ،حکمت
و معرفت» تحریر دروس اســتاد وکیلی ،تالیف شیخ
حمزه فکری ،مشهد ،انتشــارات موسسه مطالعات
راهبردی،ص .80
 . 12همان ،ص  120به بعد.
 . 13اسفار،ج  ،7ص  149و .150
 . 14همان ،ص 150-151
 . 15عالمه طباطبایی :فکان هی ســرایته العلم فی
جمیع الموجودات و کون االجســام و الجسمانیات
عالمة ّان صورها المثالبــة و العقلیه -و هی کما لها
الفعلی عالمة بانفسها و بغیرها و معنی العلم بها -العلم
بصورها المثالیه و العقلیه .تعلیقه اسفار ،ج  ،7ص .153
 . 16اسفار ،ج  ،7ص .155-156
 .17اسفار ،ج ،7ص  177و  ،179برای توضیح بیشتر
رجوع شود به رسائل ابن سینا ،ص .388
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 گروه علمی فلسفه

اثبات ماهیت واجب الوجود
آیت الله فیاضی
استاد برجسته حوزه علمیه و ریاست هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه1393/02/17 :

ّ
[[الواجب تعالی ذو ماهیة؛ ألنه مغایر
ّ
إال ّ
بممیز ّ
ذاتی
لماعداه ،والتغایر

تمهیدات:
ّ
ّ
األول :الشــيء إنما ممتاز عــن ما عداه
بأمــر هو واجد له؛ ّ
فممیز الشــیء عن ما
عداه محمول علیه؛ والمحمول ّإما ّ
ذاتي
عرضــي .واضح ّأن المحمــول ّ
ّ
الذاتي
أو
ّ ً
ً
ــزا؛ فالممیزّ
إن کان جنســا لم یکن ممی
ً
ّ
الذاتي ّإما هو النوع إذا کان النوع بسیطا،
ّ ً
أو الفصل القریب له إذا کان النوع مرکبا.
ّ ً
ّ ً
ّ ّ
خاصة،
ممیزا إذا کان
والعرضي إنما یکون
ً
ً
و إن شئت فقل :الزما مساویا.
ّ
الثانــي :کل ما له فصل فلــه جنس؛ إذ
ّ
إال مــا ّ
یمیز الشــيء عن
لیــس الفصل
مشارکاته في الجنس .و مجموع الجنس
ّ
الحد ّ
التام ،ماهیة.
والفصل القریب ،و هو
ّ
ّ
فالممیز ّ
الذاتي ّإما ماهیة ،وذلك إذا کان
ّ
ّ
هو النوع ،و إمــا ال ینفك عن الماهیة ،و
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ذلك إذا کان هو الفصل القریب.
الثالــثّ :
المعرف للشــيء یقال علیه في
ّ
جــواب ما هو ،فهو ماهیته؛ و إن لم تکن
ً
ّ
منحصرة في ّ
المعرف؛ ألن النوع
الماهیة
ّ ً
ّ
ّ
ماهیة و لیس معرفا إن قلت :نعم! الحد
ّ
ّ
التــام ّ
ماهیــة ،ولکن کیف یکــون الحد
ّ
الناقص والرسم بقسمیه ماهیة؟!
ّ
ّ
قلــت :کل من الحد الناقص و قســمي
ّ
الرســم إنما یقال في جواب ما هو باعتبار
ّ
ّ
الماهیة؛ کما
االلتزامــي ،وهــو
مدلولــه
ّ
صــرح بذلــك فــي الفصلین الســادس
والســابع عشر من النهج ّ
األول من شرح
اإلشــارات ،ص 30 :و 72؛ و کــذا فــي
الفصلین السابع والتاسع من النهج الثاني،
ص 96 :و 103؛ و الفصــل التاســع من
النهج الخامس منه ،ص305 :؛ واللمعة
ّ
المشرقیة ،ص11 :؛
الثانیة من اللمعات
والفقرة 308 :من الجوهر النضید ،ص:

ّ
ّ
 .337و إال فکیــف یقــال کل منهــا في
ّ
جواب مــا هو؟! أ لیــس کل ما یقال في
جواب ما هو ماهیة؟!
إذا تمهدت هذه المقدمات ،فنقول:
 .1الواجب تعالــی وجود خاص مغایر لما
ّ ّ
عداه؛ لما أنه علــة لوجود ما عداه ،والعلة
مغایرة لمعلولها بالضرورة.
ً
ً
 .2وإذا کان وجــودا مغایرا لما عداه ،کان
ّ
ألن التغایر ّ
متفرع
ممتازا عــن ماعــداه؛
علی االمتیاز.
ً
ً
 .3و إذا کان وجــودا ممتــازا عن ماعداه،
کان له ما به یمتاز عن ماعداه؛ الستحالة
االمتیاز من دون وجود ما به االمتیاز.
 .4وإذا کان له ما به یمتاز عن ماعداه؛ فإماّ
ًّ
ً
عرضیا.
أن یکون ما به االمتیاز ذاتیا له أو
 .5و علــی ّ
أی الوجهین یجب أن یکون
ّ
الواجب ذا ّ
ماهیة .و ذلك ألنه.

[[و یشهد لکون تعالی ذا ماهیة خمس
طوائف من الروایات:

ّ ً
ّ
األولــی :ما یصرح بأن له ماهیــة و إن ّیة.
و ذلك مثل ما روی فــي الکافي ،ج،1 :

گــــزارش

ًّ
ذاتیا له ،کان ما
 .6إن کان ما به االمتیاز
ً ً
ً
به االمتیاز ّإما نوعا أو فصال قریبا.
ً
 .7فــإن کان ما بــه االمتیاز نوعــا ،کان
ًّ
ماهیة.
ً ً
 .8و إن کان ما به االمتیاز فصال قریبا ،لم
ّ
ّ
الماهیة.
ینفك عن
ًّ
عرضیا له،
 .9و إن کان مــا به االمتیــاز
ّ ّ ّ
ً ّ ّ
کان معلــوال؛ ألن کل عرضي معلل بعلة
ّ
ّ
تحلیلیة.
خارجیة أو
ً
ً
 .10و إذا کان معلــوال  ،کان معلــوال
ً
لمعروضه؛ إذ لو کان معلوال لغیره ،احتاج
ً
الخــاص إلی غیره،
الواجــب في وجوده
ً
فکان ممکنا.
ً
 .11وإذا کان معلــوال لمعروضه ،لم تکن
ّ
ً
ً
علته أمرا مشترکا بین الواجب والممکن؛
ً
و إال لکان ما به االمتیاز ما به االشتراك؛
ّ
ّ
الستحالة تخلف المعلول عن علته.
ّ
ً
ً
 .12وإذا لم تکن علته أمرا مشــترکا بین
الواجب والممکن ،انتهت إلی ّ
ممیز ّ
ذاتي؛
الستحالة الدور والتسلسل.
 .13وإذا انتهــت إلی ّ
ممیز ّ
ذاتی ،کان له
فصل أو نوع بسیط.
 .14وإذا کان له فصل أو نوع بسیط ،کان
ذا ّ
ماهیة.

ص  ،83باب إطالق القول بأنه شــيء؛ و
کذا في التوحید ،ص  ،243باب الرد علی
َ َُ ّ ُ
السا ِئل:
الثنویة والزنادقة ،و فیه :قال له
َ َ ُ ّ ّ ً ّ ٌ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ
الشيءُ
فله إنیة و مائیة قال :نعم! ال یثبت
ّ
إال ّبإن ّیة َو َّ
مائی ٍة.
ٍ
ّ
ّ
الثانیــة :ما یدل علی أنــه اله الخلق عن
درک ماهیتــه .و ذلك مثل مــا روی في
الصالة
التوحید ،ص  ،88من قول علیه
ــود َّالذي َألهَ
والســامُ :
الم ْع ُب ُ
الله َم ْع َن ُاه َ
ِ ِ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ
ــه .و رواه عن في
الخلــق عن د ْر ِك مائی ِت ِ
بحاراالنوار ،ج  ،3ص  .223-221و رواه
ً
أیضا في معاني األخبار ،ص  .8-6و مثل
ما روي في التوحیــد ،ص  ،92من قوله
َّ
ألن َت َ
اإلله
الصالة والسالم:
علیه
فسیر ِ
ُ َ َّ َ َ َ ْ ُ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
ماهی ِت ِه
هَــو ال ِذی أ ِلــه الخلق عــن در ِك ِ
َ َّ
ــه ب ِح ّس ْأو ب َو ْهــمَ ...ف َمتی َت َف َّکرَ
و َک ُیفی ِت ِ ِ
ِ
ْ
َ
ْ
[ماه َّی ِة] ال َب ِار ِئ َوک ْی َّفی ِت ِه
َالعبد في َمائیــة َ ِ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
فیه و تخیر ،ولم ت ِحط ِفکرته بش ْ
ــي ٍء
أل َه
ِ
ُ َِ َ َّ ُ ِ َُ
یتصور له.
ُ
الثالثــة :ما اجیب فیه عن الســؤال عنه
تعالی ب "ما هو» ،مثل ما في تفسیر اإلمام
العســکري ،ص َ ،453مــن قولــه علیه
ُ َ َ
َ
خبرنا َع ْن َر ِّبك
الصالة والسالم :قالوا :فأ
ُ
ــب َح َان ُهِ :ق ْل ُه َو اللهُ
َمــا ُه َوَ .ف َا َنز َل ُ
الله ُس ْ
َأ َح ٌد إلی آخر ُّ
الس َور ِة.
ِ
ِ ّ
ّ
الرابعــة :ما یدل علی أن العقول ال تدرك
حقیقة ماهیته ،مثل مــا في بحاراالنوار،
ج  ،98ص  ،325-317مــن قوله علیه
َ ُ ْ ُ ُ َ
ــف ال ُعقول َعلی
الصالة والســام :ال تق
ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُِ َْ َ ُ َ َ َ
ــه وال تد ِرك األوهــام ح ِقیقة
کن ِه عظم ِت ِ

ماه َّی ِت ِه.
ِ
ّ
ّ
الخامســة :ما یدل علی أنه الیعلم ما هو
ّ
إال هو ،مثل:
بحاراألنــوار ج  ،86ص -334
مــا فــي ْ َ َ
َ ،335عن ال َبلد األ ِمین ،ص .495-494
وکذا في دعاء المشــملول ،کما رواه في
بحاراألنــوار ،ج  ،95ص ،402-394
عن مهج الدعوات ،ص  ،153و في البلد
األمین ،ص .469-466
وکذا فــي دعاء الذخیرة ،التــي رواها في
البلد األمین،ص .470-469
وکذا فــي األدعیة المنســوبة إلی موالنا
أمیرالمؤمنین علیه الصالة والسالم ،علی
ما رواه في شــرح نهج البالغة البن أبي
الحدید ،ج  ،20ص .348
وکذا في األدعیة المنســوبة إلــی ّ
النبي
ّ
صلــی الله علیــه و آله علی مــا رواه في
عوالي الآللي ،ج  ،4ص .133
وکــذا في دعاء یــوم عرفة لموالنا ســیدّ
الشهداء الحسین بن علي علیهما الصالة
والسالم ،التی رواها في إقبال األعمال،
ص .350 – 339
و في المصباح للکفعمي  ،ص  :312قال
ّ
الشیخ أحمد بن فهد رحمه الله في عدته:
ّ
إن االسم األعظم هو اسم :یا هو یا هو یا
من الیعلم ما هو إال هو.
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 گروه علمی فلسفه اخالق
 مدیر گروه :حجت االسالم والمسلمین دکتر مجتبی مصباح

 دستیار پژوهشی :حجت االسالم جمال سروش

رابطه گزارههای اخالقی با گزارههای دیگر

حجتاالسالم والمسلمین دکتر مجتبی مصباح

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و عضو گروه علمی فلسفه
اخالق مجمع عالی

تاریخ ارائه1393/02/07 :

گزارههای اخالقی :گزارههای اخالقی
گزارههایی هســتند کــه موضوع آنها
صفت یا رفتاری اختیاری است و در آنها
از مفاهیم اخالقی (خوب ،بد ،درســت،
نادرست ،باید ،نباید ،وظیفه یا معادلها و
مشابههای آنها) برای بیان ارزش یا الزام
اخالقی استفاده میشود.
بدیهیــات :تنهــا اولیــات و وجدانیات
گزارههای بدیهی واقعی هستند.
ارزش و لزوم اخالقــی :ارزش اخالقی
صفت یــا رفتاری اختیــاری به جهت
تناســب آن بــا کمال حقیقی انســان
اســت ،و لزوم اخالقــی یک صفت یا
رفتار اختیاری نیز به معنای لزوم آن در
مقایسه با کمالی حقیقی است که از آن
حاصل میگردد.
گزاره بدیهی در اخالق :در اخالق ،گزاره
اولی میتوان داشــت ،مانند اینکه کار
درســت درست است و کار خوب خوب
است و کاری که باید انجام داد باید انجام
داد ،و باید به وظایف خود عمل کرد.
همچنین اگر عدالت به معنای قرار دادن
هر چیز در جایی که شایسته است قرار
داده شــود یا باید قرار داده شــود یا به
معنای دادن حق هر کســی به او (که
 50حکمت اسالمی  ▪ 30فروردین و اردیبهشت 93

دیگران مکلف هســتند و باید آن حق
را رعایت کنند) معنا شود ،گزاره عدالت
خوب یا شایسته اســت ،و باید عدالت
ورزید نیز از همیــن نوع (بدیهی اولی)
خواهد بود .ایــن گزارهها گرچه بدیهی
هستند نه مصداق خود را نشان میدهند
و نه وجه ارزشمند بودن کار یا لزوم آن
را.
به نظر میرسد دیگر گزارههای اخالقی،
نیازمند اثبات هستند و شیوة کلی اثبات
آنها به صورت الف یا ب است:
الف) برای اثبات لزوم ،استدالل اخالقی،
به صورت کلی زیر است:
 .1کار الــف علــت وصول بــه کمال
اختیاری حقیقی است.
 .2برای تحقق معلول ،وجود علت الزم
است (باید موجود شود).
پس [برای وصول بــه کمال اختیاری
حقیقی ]،وجود کار الف الزم است (باید
انجام شود).
چنانکه مالحظه میشود گزاره  1نیازمند
اثبات اســت و باید بر اساس گزارههای
غیر اخالقی بدیهی اثبات شود .زیرا این
گزاره علیت یک کار را برای وصول به

کمال اختیــاری حقیقی بیان میکند و
تشــخیص اینکه کاری مصداق «علت
الزم بــرای وصول به کمــال اختیاری
حقیقی» اســت ،نیازمند اثبات اســت،
چنانکه تشــخیص مصداق خود کمال
اختیاری حقیقی نیز نیازمند اثبات است.
همچنیــن گزاره  2نیــز بدیهی اولی و
گزارهای غیر اخالقی است.
ب) برای اثبات ارزش ،استدالل اخالقی،
به صورت کلی زیر است:
 .1کار الف متناســب با کمال اختیاری
حقیقی است.
 .2کمــال اختیاری حقیقــی مطلوب
(خوب) است.
پس کار الف متناسب با مطلوب (متناسب
با خوب) است.
کاری که متناسب با مطلوب (متناسب با
خوب) است ،مطلوب (خوب) است.
پس کار الف خوب است.
چنانکه مالحظه میشود گزاره  1نیازمند
اثبات اســت و باید بر اساس گزارههای
غیــر اخالقی بدیهی اثبات شــود .زیرا
این گزاره تناســب یک کار را با کمال
اختیاری حقیقی بیان میکند و تشخیص

گــــزارش

اینکه کاری مصداق «متناسب با کمال
اختیاری حقیقی» اســت ،نیازمند اثبات
است ،چنانکه تشــخیص مصداق خود
کمال اختیاری حقیقی نیز نیازمند اثبات
اســت .اما گزاره  2که حاکی از ارزش
ذاتی اخالقی اســت ،بدیهــی وجدانی
میباشــد .اما این گزاره نیز با توجه به
تعریف گزاره اخالقی ،اخالقی نیســت.
البته اگر در تعریف گزاره اخالقی تصرف
کنیم و بیان ارزش خود هدف اخالق را
نیز گــزارهای اخالقی بدانیم ،این گزاره
اخالقی خواهد بــود .همچنین گزاره 3
بدیهی اولی غیر اخالقی اســت که از
تحلیل معنای مطلق مطلوبیت به دست
(مطلوب بخاطر چیزی ،مطلوب
میآید
ِ
است).

ممکن است گفته شود در مواردی علیت
کاری را برای کمال یا تناســب آن را با
کمال میتوان با علم حضوری یافت و
آن را به صــورت گزاره بدیهی وجدانی
بیان کرد و بدین صورت گزاره اخالقی
وجدانی نیز میتوان داشت .اما باید توجه
داشــت که آنچه با علم حضوری یافت
میشــود حداکثر تأثیر کاری در کمال
من یا تناســب آن با کمال من به طور
فیالجمله اســت ،اما آنچه برای اثبات
ارزش یا لزوم اخالقی آن الزم اســت،
تأثیر یا تناسب آن با کمال حقیقی است،
نه با کمال فی الجمله .زیرا ممکن است
آن کار فیالجمله موجب کمالی در من
باشد ،اما در مجموع به کمال حقیقی من
نیانجامد و فهم تأثیر در کمال حقیقی و

تناسب با آن ،متوقف بر تشخیص کمال
حقیقی اســت که نیازمند اثبات است.
به عالوه ،چنانچه گزاره مزبور را بتوان
وجدانی نیز محسوب کرد ،بنابر تعریفی
که برای گزاره اخالقی گفتیم ،این گزاره
اخالقی نیست.
بدین ترتیب ،گرچه به یک معنا میتوان
گزاره اخالقی بدیهی داشت ،اما توجیه
همه گزارههای نظری اخالق تنها بر پایه
گزارههای بدیهی غیر اخالقی امکانپذیر
اســت و همه گزارههای اخالقی ـ بجز
گزارههای اولی و تحلیلی ـ برای توجیه
خود به گزارههای دیگری خارج از حوزه
اخالق نیازمند هستند.

 گروه علمی فلسفه دین
 مدیر گروه :حجت االسالم والمسلمین دکتر علی شیروانی

 دبیر گروه :حجت االسالم دکتر محمد جعفری

پارادوکس روشنفکري ديني در نسبت ميان عقل و دين

حجتاالسالم والمسلمین دکتر محمد جعفری

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و عضو گروه علمی فلسفه دین
مجمع عالی

تاریخ ارائه1393/02/16 :

يکي از مهمترين مباحث فلسفه دين،
رابطه و نسبت عقل و دين ميباشد که
بســياري از مباحث ديگر  ،ريشه در آن
دارد و از آن متأثر است .مباحث و زير
شاخه هاي متعددي در ذيل بحث عقل
و دين مطرح است که مي توان دو حوزه
مهم آن را « رابطه عقل و ايمان» و «

رابطه عقل و گزاره هاي ديني» دانست.
در اين مقال آن چه مورد نظر اســت،
بررســي رويکرد گفتمان روشنفکري
دينــي پس از انقــاب در دو حوزه ياد
شده عقل و دين است.
روشــنفکران ديني در حوزه اول يعني
رابطه و نسبت ميان عقل و ايمان کامال

ايمان گرا ميباشند .مراد ما از ايمان در
اين جا ايمان به معناي يک فعل نفساني
است که منبعث از اراده انسان مي باشد.
ايمان گرايان يا فيدئيستها معتقدند که
در ايمان جايي بــراي عقالنيت وجود
ندارد و با دخالت عقل در آن  ،ايمان از
هويت و حقيقت خود تهي ميگردد .اين
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رويکرد در کلمات روشنفکران ديني ما
بدون استثنا جريان وسريان دارد  .آقايان
ســروش  ،شبســتري ،ملکيان گرچه
اختــاف نظراتي در مورد نوانديشــي
ديني و چند و چون آن دارند  ،همه در
اين عقيده همداستانند و به ايمان غير
گزاره اي معتقدند .از همين جاست که
آنان باالتفاق ايماني را ممکن و مطلوب
ميدانند ،که کام ً
ال با شــک هم عنان
است 1.وقتي عقايد و گزاره هاي ديني
قابل اثبات عقالني نباشــند (که از نظر
آنان نيســت) کام ً
ال محتمل و منطقي
اســت که انسان در ايمان به آنها شک
روا دارد و در عين حال ديندار نيز باشد
 2.از نگاه آنان اساســ ًا ارزش مؤمن به
اين است که به رغم شک از مقتضيات
ايمانياش دست برندارد  3.روشنفکري
ديني از اين هم يک گام باالتر مي رود
و نه تنها شک را با ايمان سازگار ميداند
4
بلکه شک را مولّفه ايمان مييابد.
از نگاه روشــنفکران درياى هســتى
انســان همواره متالطم اســت و اين
دريا توفنده ،متم ّوج و ناآرام اســت و لذا
ايمان و ديانتش هم دريا صفت ،اســير
امواج است 5.اين ايمان قابل توصيف و
قابل فهم نيســت و لذا جز حيراني و
حيرت رهآوردي ندارد  .6بر اين اســاس
«محتواى معرفتى ايمان ثابت نيست و
ايمان محتوايى دارد كه دچار نوسانها،
تغيير شكلها وخطرها مىشود و انسان
دائما احساس مىكند ممكن است زير
پايش خالى شود.7».
سؤالي که در اينجا پديد مىآيد آن است
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كه پس با وجود اين تحوالت ايمانى و
چه بسا واژگوني،چه چيزى پايه و مايه
اصلى ايمان معرفي ميگردد:
پاسخ روشنفکران اين چنين است :
مادامى كه دغدغه حفظ ايمان و توكل
محبت در ميان است ما اين
و اعتماد و ّ
را دغدغه ايمانــى مىدانيم ،دغدغهاى
كه هيچ كم از ايمان ندارد و بلكه عين
8
ايمان و ريسك ايمانى است.
در واقع در گفتمان روشنفکري ،ايمان با
قطع نظر از متعلَّقش موضوعيت داشته
و مطلوب اســت.از اين نــوع ايمان به
ايمــان ناواقعگروانه تعبير ميگردد که
هيچ واقعيتــي وراي ايمان و به عنوان
محتواي آن وجــود ندارد 9.آن چه آمد
نشــان از آن دارد که روشنفکران ديني
به ايمان گرايي افراطي و يا حتي امري
فراتر از آن ( نــا واقع گروي ) ملتزم و
معتقدند .
اما در مورد نســبت ميان عقل و گزاره
هاي ديني رويکرد آنان کامال در نقطه
مقابل اين تفکر اســت  .در اين عرصه
آنها عقل گراي افراطي اند  .بدين معنا
که گزاره هــاي ديني در حوزه مباحث
نظــري و عملي تنها وقتي مقبولند که
مهر تأييد عقل را بر خود داشته باشند .از
اين رو آموزه هاي ديني در هر عصري
بايد خود را با عقالنيت آن دوره و زمانه
 ،منطبق سازد و بدين سان بايد مدام بر
حسب عقالنيت نسبي هر زمان  ،تبيين
و تفسيري عصري و نســبي از آموزه
هاي ديني ارائه نمود « .نظريه تکامل
معرفت ديني»  « ،فرآيند فهم متون بر

اساس هرمنوتيک فلسفي» و « نظريه
عقالنيت و معنويت» سه پروژه فکري
اســت که به ترتيب آقايان ســروش،
شبستري و ملکيان براي تئوريزه کردن
نگاه عقالني  -عرفي به دين و احياي
عصــري آن ارائه نموده انــد .آن چه
شگفت مينمايد نسبت ميان اين دوپاره
نظام انديشــه در گفتمان روشنفکري
ديني است که در يک جا ،ايمان گرايي
افراطي و در بخشي ديگر  ،عقل گرايي
افراطي را برمي گزيند.

پینوشت:ــــــــــــــــ
 . 1مصطفي ملکيان  ،مشتاقي و مهجوري  ،صص
.160-161
 . 2همان  ،ص .159ونيز ســنت و سکوالريســم ،
صص .398 397-
 . 3مصطفي ملکيان  ،مشــتاقي و مهجوري  ،ص
.161و نيز ر.ک محمد مجتهد شبســتري  ،ايمان و
آزادى،ص .37
 . 4مصطفي ملکيان ،همان.
 .5عبد الکريم ســروش« ،ايمان و اميد» ،کيان ،ش
،52خرداد و تير ،1379ص .54
 .6ر.ک همو  «،ايمان و حيرت » ،کيان  ،ش ،10دي
 ،بهمن و اسفند ،1371ص .12
.7محمد مجتهد شبســتري  ،هرمنوتيك ،كتاب و
س ّنت ،ص .187
.8عبد الکريم سروش  ،کيان  ،ش ،52ص .54
 . 9آقاى شبسترى با الهام از يکي از عرفاي مسيحي
 ،ايمان را به « پرواز در ابرهاي ندانستن » تعبير نموده
و آن را عنوان يكى از مقاالت خود در مورد ايمان قرار
داده؛ عنواني که به خوبي گوياي ايمان ناواقع گروانه
اســت( .ر.ک کيان  ،ش  ،52ص  .)14آقاي ملکيان
ن «دويــدن در پي آواز حقيقت» و
مقاله اي با عنوا 
آقاي سروش مقالهاي با عنوان « ايمان و حيرت» در
باب چيستي ايمان نگاشتهاند.

گــــزارش

 گروه علمی فلسفه علوم انسانی
 مدیر گروه:حجت االسالموالمسلمین دکترمسعود آذربایجانی

دستیارپژوهشی:آقایسیدمحمدتقیموحدابطحی

تأثیر هگل در علوم انسانی ( 1و )2
آقای دکتر محمدمهدی اردبیلی
پژوهشگر ،نویسنده و استاد دانشگاه

تاریخ ارائه 15 :و 1393/02/29

Ý Ýجلسه اول
[[جایــگاه هــگل در متافیزیک
غربی

در جلسه نخست به مبانی متافیزیکی
هگل پرداخته شد تا پشتوانهای نظری
برای پیشبرد بحث در جلسه آینده (تاثیر
هگل در علوم انسانی غرب) فراهم شود.
در ابتدای جلســه و برای ورود به نظام
فلســفی هگل ،ابتدا به یکی از مسائل
پیــش روی فیلســوفان غربی،
اصلی
ِ
یعنی ثنویتانگاری اشــاره شــد .این
دوجهانیت افالطونی
ثنویتانــگاری از
ِ
(جهان ایدهها و جهات محسوســات)
تا ثنویت دوجوهــری دکارتی (فکر و
امتداد) و حتی تا دوجهانیت کانتی (عقل
نظری و عقل عملــی) همواره یکی از
مسائل اصلی متافیزیک غرب محسوب
میشد .هگل اما فیلسوف وحدت است
و این وحدت البته نه حاصل پاک کردن
صورت مساله به طرق شبه عرفانی و نه

ناشی از تن دادن به نوعی کثرتانگاری
تحصلی اســت .بلکه شیوۀ نوین هگل
آشتی نفیکننده
برای حل مساله نوعی ِ
یا همان دیالکتیک است.
در ادامه به چند مفهوم اصلی اندیشــۀ
هگل اشــاره شد :جوهر ،حقیقت ،نفی،
شــدن (صیرورت) ،نظام ،وســاطت،
مطلق و روح .پس از بحث در خصوص
هرکدام از این مفاهیم و روشن ساختن
روابط میان آنها ،بــه کمک ارجاعات
متعــدد به متون خود هــگل (به ویژه
پدیدارشناســی روح) ،طرحی اجمالی از
نظام هگلی ترســیم شد و بدین وسیله
به نوآوریهای هــگل در طرح و حل
مسائل فلسفی اشاره شد.
نهایت ًا اندیشۀ سیاســی هگل ،به ویژه
مفهــوم آزادی و تعریف هــگل از آن
مــورد بحث قــرار گرفــت و با طرح
انتقادات هگل نسبت به تعریف سلبی
و لیبرالیستی از هگل ،به تعریف ایجابی
هگل از آزادی اشــاره شــد که همانا

رفع تعارضات و دســت یافتن به نوعی
هماهنگی ارگانیک در بطن جامعه و به
طور کلی روح مطلق است.
انتهای جلسه نیز به پرسشهای حضار
اختصاص داشــت که ســمت و سوی
بحث را به انتقاد از ترجمه فارســی آثار
هــگل ،جایگاه فعلی هــگل در جهان
غرب ،نســبت پدیدارشناسی هگل با
پدیدارشناســی هوســرل و ریشهیابی
برآمدن دوجریان هگلیان راست و چپ
از اندیشه هگل سوق داد.
Ý Ýجلسه دوم
[[تأثیــر هگل بر علوم انســانی و
اجتماعی

در جلسه دوم ابتدا مقدمهای در خصوص
مباحث جلسه نخست و جایگاه هگل در
متافیزیک غربی ارائه شد .سپس با گذر
از جایگاه «آزادی» در اندیشــۀ هگل و
برداشت ایجابی و ارگانیک-هارمونیک
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هگل نســبت به آن ،طرحی اجمالی از
فلســفه سیاســی هگل ،بهویژه کتاب
عناصر فلســفه حق هگل ترسیم شد.
در همیــن راســتا گذار هــگل از حق
انتزاعی به اخالق فردی و ســپس نقد
فردی کانتی و گذار به ســطح
اخالق
ِ
اخالقیات اجتماعی موردبررســی قرار
گرفت که در بستر آن به نسبت خانواده
با جامعه مدنی و نهایت ًا دولت اشاره شد.
از حیث نظریه اجتماعی ،خط اصلی سیر
دیالکتیکی اندیشه پساهگلی را میتوان
با گذر از مارکس و لوکاچ به دیالکتیک
منفی مکتب فرانکفورت گره زد.
پس از ارائه طرحی از فلسفه سیاسی-
اجتماعی هگل ،به دو جریان عمدهای
اشاره شد که پس از هگل اندیشههای
وی را بــه پیش بردنــد :یکی ،جریان
موســوم به هگلیان راســتگرا یا پیر
که هرچنــد جدیترین ویراســتاران
و ادامهدهنــدگان راه هــگل بودند و
کوشیدند تا کلیت نظام هگلی را حفظ
کنند ،اما تأثیرگذاری چندانی بر آیندگان
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نداشــتند .از این جریــان میتوان به
چهرههای همچون میشــله ،اردمان،
گوشــل و بهویژه روزنکرانتس اشاره
کرد .از ســوی دیگر جریان موسوم به
هگلیان چپگرا یا جوان قرار داشــتند
که نقدهای جدی بر محتوای اندیشــۀ
هگل وارد ساختند و کلیت نظام وی را
به چالش کشیدند و چهرههای مؤثرتر
و شــاخصتری همچون اشــتراوس،
برونو باوئر ،فویرباخ و مارکس را شامل
میشدند .رویکرد هردو جریان در خود
اندیشههای هگل و تعارضات درونی آن
ریشه داشت.
در ادامه توضیحاتی اجمالی در خصوص
تأثیر هگل بر حوزههای مختلف علوم
انسانی مانند فلسفه تاریخ (پیوند تاریخ و
الهیات نزد هگل یا تحلیل روحانی تاریخ
یا نظریۀ پایان تاریخ الکســاندر کوژو)،
انسانشناســی (نسبت انسان و جامعه،
ســازگاری آزادی و طبیعــت و بحث
خدایگان و بنده) ،جامعهشناسی (تبیین
دیالکتیکی ســاختار و تغییرات واقعیت

اجتماعی ،نظریــه مکتب فرانکفورت)،
روانکاوی (بــرای مثال روانکاوی ژاک
لکان) ،هرمنوتیک (برای مثال دیلتای)،
فلســفه دین (الهیات پویشــی نزد پل
تیلیش) ،فلسفه هنر (تحلیل دیالکتیکی
تکویــن جریانات و مکاتــب هنری)،
فلسفۀ اخالق و  ...ارائه شد.
نهایت ًا به دو مفهــوم هگلی دیالکتیک
و تضاد شــد که نقشی کلیدی در کل
علوم انسانی پس از هگل ایفا کردهاند.
در انتهای جلســه نیز پرسش و پاسخ
حاضرین بحث را به جنبههای مختلف
اندیشــۀ هگل کشــاند ،مانند امکان
توتالیتاریســم در اندیشۀ هگل ،ناتوانی
عقل عرفی برای فهم اندیشــۀ هگلی،
اختالف امروزی لیبرالیســم کانتگرا
و اجتماعباوری هگلــی ،مفهوم روح و
معادلگذاری آن در زبان فارسی ،رابطۀ
ارادۀ انســان با ارادۀ طبیعت ،و مسالۀ
صیرورتمندی همه ساحتهای وجود
نزد هگل.

سخن نخست
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گزارشــی از برنامـــــههای

پنجمینپیشنشستهمایش
ملی حکیم طهران

سرکار خانم دکتر طوبی کرمانی
(نماینده دانشکده الهیات دانشگاه تهران)

بســم اهلل الرحمن الرحیم .الحول و
ال قوة ّال بــاهلل العلی العظیم .امروز
به نام خدای عقل و اندیشــه و به
حضور بهترینهای علمی و ایمانی
و به برکت وجود اســاتید بزرگوار
و منتخب ســاحت ادب و خرد و
حکمت در مکانی مقدس که مزیّن
به خون شــهیدی از تبار حکمت
است ،برای حکیم مؤسس ،حکیم
طهران «آقاعلی زنوزی» نکوداشتی
داریم .امیدواریم که امروز ساعات

مبارکی را برای خودمان رقم بزنیم.
هم ۀ انســانها و جوامع با اندیشه و
پیشــینۀ علمی و حکمی خودشان،
حیات ،بقاء و جاودانگی دارند .در
تجلیل از اهل علم ،ادب ،اندیشه و
اهل قلم ،در واقــع تجلیل ،تکریم
و پاسداشــت از فرهنگ ،پیشینه و
شناســنامه یک م ّلت و ا ّمت است
و گویای حیات جاودانه و بقای او
است .به گزاف نگفتهایم اگر بگوییم
کــه میهن عزیز اســامی ما چنین
حیات ،بقای برجسته و بالندهای را

در میان جوامــع دیگر دارد .وجود
حکمای بزرگی در طول تاریخ این
کشور به ویژه تاریخ ایران اسالمی،
این خــاک را هــم حکیمانه کرده
است یا این آب و خاک و تبار این
مرز و بوم ایران اســامی است که
چنین حکیمانــی را در دامن خود
پرورانده است.

حکیم مؤســس ،آقــا علی زنوزی
از جمله طالیــهداران این حکمت
اسالمی اســت و از شاخصههای
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حیات و جاودانگی این مرز و بوم
میباشد .حکیمانی که نجات فلسفه
از مــادی انگاری ،چنــد خدایی و
رهایی از درجا زدن در جبر گرایی
و گرفتار شــدن در چنبرة انســان
محوری را ســر مشق علم و عمل
خودشــان قرار دادند ،مؤلفههایی
که در گسترۀ اســام به ویژه ایران
اسالمی پرورش یافته و میتوان آن
را فلســفۀ ایرانی اسالمی یا همان
فلســفۀ اســامی نامید .بنابراین با
مواجهة علمی با آثار و اندیشههای
این حکیمان بــزرگ ،دوام و بقای
چنین اعتالیی را ســبب میشویم
و موجب آن خواهد بود که نســل
جدید با دیرینــة خودش با فهم و
معرفت آشنایی پیدا کند تا خودش
را خیلی نیازمند یافتههای نه چندان
پرمایۀ دیگران نبیند.
همایش ملی حکیم طهران انشاءاهلل
در تابستان  93توسط مجمع عالی
حکمت اســامی و با مشــارکت
جمعی از مراکز و موسسات علمی
از جمله دانشــگاه تهــران برگزار
میشــود و اطالعــات کافی آن را
میتوانید در ســایت مجمع عالی
حکمت اسالمی و همچنین سایت
حکیم طهران مالحظــه بفرمایید.
مجمع عالی حکمت اسالمی پیش
نشستهایی را با اساتید بزرگواری
در اصفهان و قم انجام داده اســت.
محور این دو نشســت که یکی را
امروز در خدمتتان هستیم و دیگری
را در هفتۀ آینده ،همان محورهای
ک ّلی همایش م ّلــی حکیم طهران
خواهد بود با تفاوتی اساسی و ویژه
که این دو پیش نشســت حاضر،
تخصصی است و
پژوهش محور و ّ
تخصص و
طبیعت
موضوعات به
ّ
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نیاز موجود انتخاب شده است.
دو شــماره ویــژه نامــه داریم که
در ایــن دو شــماره ـ کــه یــک
شمارهاش امروز و شماره بعد هفته
آینده انشــاءاهلل تقدیم میشــود ـ
مصاحبههایــی را از بزرگانی چون
آقای دکتر اشکشیرین ،آقای دکتر
صدوقی سها و مدیر محترم گروه و
رئیس پژوهشگاه اخالق؛ آقای دکتر
قراملکی داریم .دســتخط آقا علی
زنوزی ،زندگینامهشان به دستخط
خودشان و بعضی اشعارشان را در
این دو ویژه نامه خواهیم داشت.
در همیــن جا وظیفه خود میدانم
که از بســیاری از دوستانی که من
را کمک کردند از جمله ریاســت
محترم دانشــکده آقای دکتر امام،
معاونان محترم؛ آقــای دکترکاظم
بیگــی ،آقای زاهــدی ،آقای دکتر
واعظی و خواهر بســیار بزرگوارم
خانم دکتر مفتونی و همچنین مدیر
محترم گروه و همۀ اســاتید دیگر
تشــکر کنم .همچنین ســر تعظیم
و تواضع داشــته باشــم در برابر
اســتادی فرزانه ،حکیمی اخالقی
و انســانی واال؛ آقای دکتر صدوقی
ســها که ذره ای بتوانم ادای وظیفه
کنم که در واقع کمیته علمی ما در
این نشســتها را به عهده داشتند.
ایشان به تنهایی واحد کاأللف بود
و هر چه بگویم کم بگویم بنابراین
تقصیر کردم و اجازه بدهید سکوتی
به بزرگی منــش و رفتار و خزینۀ
علــم آقــای دکتر صدوقی ســها
همیشه داشــته باشم .سپاسی ویژه
دارم از آقای معدلی دانشجویی پر
توان،انســان ادیب و نجیب که به
تنهایی کمیتۀ اجرایی این نشستها
را بر عهده داشت .از خدای بزرگ

برای اینکه همیشــه سرمایه باشند
برای نظام جمهوری اسالمی ایران
دعا میکنم .گزاف نگفتم اگر بگویم
تجربه برگزاری صد و دو همایش،
کارگاه ،کنفرانس کنگره در داخل و
خارج از کشور داشتم؛ اما همۀ اینها
با کمیتههای علمی بیست نفری و
هیئت اجرایی ،کمیته اجرایی چهل
نفری اجرا میشــود .بنابراین این
نیســت جز اخالص اساتیدی که
قبول فرمودند اینجا افاضه بفرمایند
جز اخالص شــما دانشــجویان
بزرگوار و خود روح مطهر آقاعلی
زنوزی.
من کوتاه عــرض میکنم عناوین
سخنرانیها را که به ترتیب خدمتتان
تقدیــم خواهیم کرد و از اســاتید
بزرگوار خواهش خواهیم کرد که
تشــریف بیاورند؛ آقای دکتر کریم
مجتهدی ،عزیزی که از لحاظ خلق
و خــو و ادب علمیشــان صرف
نظر از همۀ مدارج علمیشــان در
دانشگاه تهران نامور هستند .ایشان
قدم روی چشــم من گذاشــتند و
بر من منّت گذاشــتند .آقای دکتر
صدوقی ســها و همچنیــن آقای
دکتر اســتاد سید عبداهلل انوار؛ همۀ
بزرگان بزرگی کردند و به کوچکی
ما رحم کردند .امروز حکیمانی از
تبار حکیمان بزرگ ،جان و خرد ما
را صفا میدهند ،که حکومت دلها
و اندیشههای ما را امروز به زیبایی
ّ
سکانداری خواهند کرد.
از مجموعه همــکاران ،کارمندان
و عزیزانــی که ما را یــاری دادند
بسیار سپاسگزارم به ویژه از اساتید
دانشگاه الهیات دانشگاه تهران و از
شما دانشــجویان نیز سپاس ویژه
دارم.

رابطۀحوزهحکمیطهران

بـــا غــــــــــــــــــــــــــــــرب
دکتر کریم مجتهدی
استاد فلسفه دانشگاه تهران

Ý Ýمقدمه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ضمن ســام و عــرض ارادت خدمت
استادان ،رؤســای دانشکده ،مسئوالن،
خانمهــا و آقایــان محتــرم؛ خیلــی
خوشــبختم که در این جلسه شرکت
میکنم نه به عنوان سخنران؛ بلکه به
عنوان دانشــجویی که بعد از  60سال
هنوز دانشــجو باقی مانده است .من از
تشــریفات بیزارم و ترجیح میدهم که
در عین ســادگی اگر تحقیقی کردم و
یا مطلبی دارم در نهایت خلوص عرض
کنم.
قرار بود که بنده در جلســۀ آینده اینجا
باشم؛ زیرا روح حاکم بر گزارشم طوری

اســت که باید شما با جزئیات ّ
متفکر و
مدرس بزرگ مالعلی زنوزی یا زنوزی
طهرانــی ـ به نظرم هــر دو باید گفته
شودـ آشنا میشدید و بعد در حاشیۀ آن
بحثها ،مطالبی را که بیشــتر تاریخی
است و به مسائلی مربوط است که بتواند
از لحــاظ زندگی ایرانی ما و تاریخ صد
ساله ما مهم باشد خدمتتان عرض کنم.

من متخصص فلســفۀ غرب هستم و
نزدیک به بیش از پنجاه ســال فلسفۀ
غرب تدریس کردم؛ در سال های اول
دورهی جوانیام تا  38ساعت در هفته
تدریس داشــتم .اکنون سالها گذشته
و بــا صراحت عــرض میکنم که 30
ســال با تأخیر به خدمتتان آمدم .من

 30ســال پیش باید این بحثها را در
کالسهای شما یا در جلسات همایش
عرض میکردم ،این تأخیر را ببخشید.
خانــم دکتر کرمانی اصــرار کردند که
امروز بیایم ،آمادگی نداشــتم و شــب
یادداشتهایم را با عجله مطالعه کردم؛
ولی نمیخواهم که از شما خواهش کنم
که نواقص کار من را ببخشــید چون
نواقص را نباید بخشید ،این پیش بهانۀ
خوبی نیست؛ پس چرا آمدیم؟

روی همیــن اصــل خواهش میکنم
که بــه من اجازه دهیــد که به همین
ســادگی مطالبــم را بگویم .بحث من
دربارۀ شــخصیت خیلی بزرگ علمی
ایــران اســت ،از لحاظ اینکــه اولین

حکمت اسالمی  ▪ 30فروردین و اردیبهشت 59 93

برخورد را با تفکرات غربی داشته است.
جریان تاریخی نحوۀ آشنایی «کنت دو
گوبینو» فرانسوی با مالعلی زنوزی به
عقیدۀ بنده دورۀ حساسی از تاریخ عصر
جدیــد و معاصر ما را نشــان میدهد.
مســئلهای که مطرح میشــود هنوز
مسئلۀ ما است خواه آن را درست طرح
کنیم یا مصــادره به مطلوب کنیم و یا
از کنارش رد شــویم .مسئله همه مایی
اســت که ایران و وطنمان را دوســت
داریــم ،فرهنگمان را دوســت داریم،
خادم فرهنگ خودمان هستیم و حتی
زندگیمان را فدا میکنیم .این بحثها
بی تعارف و بسیار علنی با بررسی همۀ
ابعاد و معایبش و احیان ًا همۀ محاسنش
بایــد طرح و تحقیق شــود .جوانان ما
وظیفه دارند که در زمینهها ـ خدمت به
ایران و خدمت به فرهنگ ایران ـ کار
کنند .اکنون ،برخورد یک غربی ،سفیر و
صادق اصیل
مدرس
کنسول فرانسه با
ِ
ِ
چه میتواند باشد؟
Ý Ýمعرفی کنت دو گوبینو

«کنــت دو گوبینو» ،فرانســوی که
در ســال  1816متولد شده است و در
سال  1882درگذشت؛ یعنی او در قرن
نوزدهم میالدی زندگی کرده است .دو
بار به ایران ســفر کرده و در مجموع 5
ســال در ایران بوده است .سفر اولش،
 1855تا ( 1858سه سال) و سفر دوم،
 1861تا  63بوده که تقریب ًا دو ســال و
نیم طول کشید .بیش از  5سال در ایران
زندگی کرده اســت و قبل از اینکه به
ایران بیاید ـ آن برای من مهم است ـ
کنسول بود.
آن موقع ،فرانســویها ســعی کردند
فــرد معتبر و آگاه سیاســی را به ایران
بفرســتند که بتواند در این جریانی که
در «کِریمه» وجود داشته صاحب نظر
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باشــد و هنگام لزوم اقدامــات الزم را
انجام دهد .این شــخص قبل از اینکه
به ایران بیاید نویسنده ای سرشناس در
فرانسه بوده است .او رمانهای زیادی
به چاپ رسانده است که بعضی از آنها
را خود من به زبان فرانسه خوانده ام .او
قبل از اینکه به ایران بیاید کتاب مهمی
نوشته اســت که بسیار بســیار بحث
برانگیز است و همین است که ما باید
دربارهاش تأمل کنیم .کتابی در دو جلد
بسیار قطور با جزئیات در اواسط قرن 19
و قبل از آمدن به ایران نوشتند که این
کتاب ،رساله ای در منشأ و اثبات عدم
تســاوی نژادها میباشد .این کتاب در
زمان خودش جنجال برانگیز بوده و در
تاریخ اروپا یعنی در دوره جنگ گذشته
با اقداماتی که در آلمان هیتلری میشده
از کتابش استفاده و از آن نام برده شده
است.
1
در لغــت نامهها لفظ «گوبینیســم»
گفته شــده ،یعنی نحلــۀ «گوبینو»و
این نظریهای اســت که البته غیر قابل
اثبات است و شاید هم به طور تام غیر
1. Gobinism.

قابل نفی نباشد؛ «انسان حیوان ناطق
اســت» یعنی این نطق مساوی است
و به تساوی تقســیم میشود ،دکارت
این را میگوید که همۀ انســانها این
قدرت تعقل را به درجات اندک یا بیشتر
دارند .ایشــان نظریۀ دیگری هم گفته
است و باید بررسی شــود که چرا بعد
از گفتن این نظریه که شــهرت داشته
به ایران آمده اســت؟ بــرای او ایران
مصداقی از کشــوری بسیار بسیار غنی
از لحاظ فرهنگی و بســیار کهنســال
است .یکی از قدیمیترین اقوام ایرانی
در این سرزمین مستقر شده است و در
طی تاریخ حوادثی که داشته ،پلی بین
آســیا و اروپا بوده و هجوم اقوامی که
از ایران رد شــدند یا برگشتهاند از این
رهگذر بوده است و این قابل فراموشی
نیســت .بیان علت بــرای یک مورخ
واقعی که میخواهد این فرهنگ غنی
را از لحاظ عوامل و مؤلفههای نژادی
تبیین کند و علتش را بیان کند ،کاری
علمی است .او مثل همۀ ما عقیده دارد
که تاریخ ،فلسفه دارد .مسلمانان و آنان
مشیت الهی قائل
که توحیدی هستند به ّ

هســتند که مبدأ و معادی ،ابتدا و انتها
و انجامی هســت و ما سیری را در این
تاریخ میخوانیم.
برای ادیــان توحیدی این ســیر این
جهانی ،جملۀ معترضه است؛ اصلش آن
مبدأ و معاد است .سهروردی میگوید:
کسی که ابتدایش را نشناسد ،انتهایش
را هم نمیتواند بشناســد .کسی از آن
مبدأ اطالع نداشــته باشد نمیتواند از
انجام و انتها هم اطالع داشــته باشد.
نوعی فلســفه تاریخ دینی بر اســاس
مشیت الهی است و این تاریخ را حتی ما
میتوانیم از لحاظ توحیدی محلّی بدانیم
که تک تک ما و اقوام ما ،آزمایش شده
اند ،و ما در تاریخ آزمایش میشویم .به
داستان ایوب فکر کنید ،وقتی زنش به
او میگوید چقدر تو باید رنج بکشــی؟
میگوید :مــن امتحان پس میدهم و
باید اســتقامت کنم .همین دربارۀ کل
تاریخ و عالم بشــری میتواند معنا پیدا
کند ،همۀ ما به معنایی باید ا ّیوب باشیم؛
ولی نظریههایی غیر از این هم هست.
نظریههای جدیدی هســت که فلسفۀ
تاریخ نامیده میشــود ،گروهی تاریخ و

آنچه که دورن جریان واقعی این جهانی
تاریخی میگذرد را میخواهند به نحوی
توجیه و بیان کنند .مث ً
ال فردی آگاهی
را اصل قــرار میدهد ،هگل را در نظر
بگیرید پدیدارشناســی روح انســانی
نوعی فلسفۀ تاریخ است .فلسفۀ تاریخ
محل
«گوبینو» این اســت که تاریخِ ،
تعامل نژادها
تقابل نژادها و شــاید هم
ِ
ِ
اســت .در دل تاریخ این نژادها به جان
هم میافتند و در عین حال ،چیزهایی
را همراه آن میگیرنــد .ایران ،برایش
مصداق میدان جنگ تاریخ است و این
قومی که سعی کرده با حوادثی که یکی
پــس از دیگری اتفاق افتاده در بدترین
شرایط و سختیها ،خودش را حفظ کند.
گوبینو ادعــا میکند که مــن باید از
تاریخ ایران و مردم ایران درس بگیرم
ـ اگر بگوییم غــرض و مرض اروپایی
دارد ،انــکار نخواهم کــرد ـ ولی گفته
او را تکــرار میکنم .وقتی که به ایران
میآید میداند که خیلی چیزها هست
که در ایــران باید یاد بگیرد و کنجکاو
اســت .آن کنجکاوی عالم همراهش
اســت .نظریۀ کلیاش باقی است؛ ولی

مشــاهده ،آزمایش ،بصیــرت ،دیدن،
فهمیدن ،کنجکاو بودن و هر گوشه و
کنار ســر زدن را فراموش نمیکند .در
سفرنامهاش چیزهای عجیبی میبیند
کــه خودمان غافلیــم .در فالن جا که
از جنوب به شمال میآیند همۀ قبایل،
عکس العملی که نشان میدهند را در
نظر میگیرد .ســختیهای جغرافیایی
ایران ،بیآبی و بــی امنیتی را در نظر
میگیــرد .خیلــی خواندنی اســت و
حتی امــراض را بیان میکند که اقوام
ایرانی هر چند ســال اسیر وبا میشوند
و یک دفعه یک منطقه از بین میرود.
کتابهایش خواندنی اســت .وظیفهمان
این اســت که بدانیم چه بودهایم؟ چه
هســتیم؟ و چه میتوانیم باشیم؟ این
وظیفۀ همۀ ما اســت .استاد ،دانشجو،
مردم عــادی و غیر عادی ندارد .به هر
ترتیب این شخص در ایران میخواهد
این فرهنگ را به نحوی که زنده مانده
و به نحوی که هســت بشناسد .و این
نکته را هم میداند که بعضی از ما شاید
ندانیم که فلســفه حرف اول را میزند.
گاهی میگوییم که فلسفه چه کاربردی

حکمت اسالمی  ▪ 30فروردین و اردیبهشت 61 93

دارد؟ چه فایــده ای دارد؟برای آگاهی
ما مفید است .شما نمیتوانید فیزیک،
شــیمی ،جغرافی و زیســت شناسی را
بخوانید و تأمل نداشــته باشید و اص ً
ال
ننگ است .فلسفه سخن اول را میزند
و باید بزند ،آن آگاهی و اشراف داشتن
و اینکــه بفهمید چه کاری میکنید آن
چیزی اســت که در ســ ّنتهای قدیم
مــا «معقول ثانی» گفته میشــود ،نه
معقول اول .تأمل میکنم و برمیگردم
و دربارهاش فکرمیکنم .الزم نیست که
فرض کنید من تابع ارسطو یا دکارت یا
کانت باشم؛ ولی الزم است که متفکر
باشم ،الزم است که آن سخن فردوسی
را به یاد بیاورم که «سخن هر چه باشد
به ژرفا ببین» .فلســفه یعنی کسی که
سطحی است ضد فلسفه است و اینکه
فلسفه درس میدهد یا فلسفه میخواند
آدم ســطحی جایش در فلسفه نیست.
این تعمق کــردن ،تفکر کــردن ،به
خود اجازۀ چنین کاری را دادن ،آســان
نیست و شــهامت میخواهد؛ یعنی به
خود اجازه میدهد که از وجدان درونی
اخالقیاش تابعیت کند .هر چه که به
زبان من میآید نمیتوانم بگویم .باید
تأمل و فکر کنم .حتی کسانی که فکر
کردند و به جایی نرســیدهاند نیز خیلی
مهم هســتند؛ زیرا همین قدر که فکر
کردهانــد کافی بوده اســت .خود این
بزرگترین اجر و نعمتی بوده که خداوند
به آنها داده است .خداوند به افرادی که
دوست دارد قدرت فکر کردن را میدهد
این را مطمئن باشید.
«گوبینو» با چنین روحی ه و کنجکاوی
اروپایــی میآیــد و با همــۀ حکما و
دانشــمندان موجود و آنکــه جوهر و
عرض میگوید ـ و مــا میگوییم که
چه فایــده ای دارد؛ ولی او میداند که
چه فایــده ای دارد ـ ارتباط میگیرد و
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میخواهد با همۀ آنها آشنا شود .فلسفۀ
گذشــته ما را میخوانــد ،از فارابی و
ابنسینا ســخن میگوید و س ّنتهای
ایران را بیان میکند .مدارس قدیمی ما
را مدارس حکمت میداند .طلبههای ما
را مجاهدینی میداند که در راه فرهنگ،
اعتقادات و اخالق کوشــش میکنند.
یعنی ایــن چیزها را در ایــران خوب
متوجه بوده است که ظاهراً ملّتی فقیر
است؛ ولی این ملّت فقیر روی آتشفشان
فرهنگی زندگی میکنند .گوبینو چنین
آدمی است ،سفیر بیسواد اداری نیست
که با قدرت آمده باشد .او مستقر شده و
میخواهد جوانب را ببیند.
Ý Ýدیــدگاه دوگوبینــو دربــارۀ آقا
علی مدرس

دوگوبینو ّ
مل علی زنوزی بسیار بسیار
تعریف میکند .چهره و قیافه ظاهری
ّ
مل علی زنوزی را ترسیم میکند .این
نوشته گوبینو اســت« :اکنون در اینجا
فعالیتی وجــود دارد که ما اروپاییان آن
را جریان فلسفی مینامیم .این جریان
هم شخصی اســت و هم منحصر به
فرد است من تاکنون چندین نسخه از
نوشتههای متفکران زنده را جمعآوری
کردهام و باز نســخ دیگری را به دست
خواهم آورد .گرایش کلی این متفکران
تا حدودی افالطونی است».
در نامهای که به یکی از دوســتانش در
اتریش نوشته اســت میگوید« :اینجا
هنوز افالطون زنده اســت و به نظرت
عجیــب نمیآیــد؟» .ایــن افالطون
زنــده ،ایرانیان و حکیم ایرانی اســت.
من شخص ًا دربارۀ ســ ّنت افالطون در
ایران مطلبی نوشــتم که چاپ نشــده
حی بن یزدان ابن سینا
اســت .روزی ّ
را با ترجمه و تفســیرش میخواندم در
اوایــل کتاب جملــه ای میگوید که

بســیار در من تأثیر کرد با آنکه جمله
ای عا ّدی اســت .او میگوید« :از دور
حکیمی میآمــد ،این حکیم زنده بیدار
اســت»؛ زنــده بیدار اســت و میآید،
موضوع اصلی دیدگاه ابنســینا است.
این زنده بیــدار را افالطون نمیگوید؛
بلکه میگوید که حکیمی میآید ،برای
من در ایران این حکیم زنده و بیدار که
میآمد خود افالطون نبوده؛ ولی س ّنت
افالطون است؛ ح ّتی اگر شکل مشّ ایی
پیدا کرد مثل ابنسینا؛ ح ّتی اگر شکل
کام ً
ال اشراقی پیدا کرد؛ مثل سهروردی،
ولی مبدأ واحد اســت حتی اگر ارسطو
است چهره ای افالطونی از ارسطو در
ایران اســت .منطق ارسطو میخواند؛
ولی فلسفۀ ارســطو گرایش افالطونی
پیدا میکند.
تخصص
آنهایــی که از لحــاظ ف ّنی ّ
دارند حتم ًا مالحظه فرمودهاند که کتاب
«العلل» و کتاب «اصول الحیاة» بین
مســلمانان و غربیها در قرون وسطی
مشترک بوده اســت .در این دو کتاب
گفته میشــود کــه اقانیم ســه گانه
افلوطیــن؛ احد ،عقل و نفس اســت و
میگوید که احد علّت غایی است ،دقت
کنید افالطون و افلوطین را ارسطویی
میکند یا برعکس ارسطو را افالطونی
میکند؛ برای من اینها جرقههای اصلی
تاریخ فلسفه است .احد ،اقنوم اول است
که علت غایی است؛ عقل ،علت صوری
است؛ نفس ،علت فاعلی است و فعل
را ایجاد میکند و طبیعت ،علت مادی
است .اکنون ،این را برعکس میگویم:
صورت
جواهر ارسطو ،ما ّدۀ علت مادی؛
ِ
علت عقالنی ،ماهــوی؛ علّت فاعلی،
ِ
ّ
نفس و احد ،علت غایی میشود.
این بیان ،بیان افالطونی و ارسطویی و
ادغام این دو است ،این است آن حکیمی
که میآمد و آمده و بوده و ابنسینا آن

2. Strasbourg.

Ý Ýســئواالت بدیع الملک دربارۀ
دانشــمندان و علــوم جدیــد
غرب از آقا علی مدرس

اگر اشتباه نکنم در سال  1207هجری
قمــری بــوده ،یکی از متفکــران که
شــاهزاده ای ایرانی به نام بدیع الملک
دولتشــاه اســت و این بدیع الملک از
نتیجههای فتحعلیشــاه است که در
کرمانشــاه زندگــی میکردنــد و پدر
بزرگــش باید ولیعهد ایران شــود که
رقابت با عباس میرزا را ـ چون مادرش
گرجی بوده ـ قبــول نمیکند .عباس
میــرزا از همه کوچکتر بوده؛ ولی چون
مادرش ایرانی بوده عباس میرزا ولیعهد
میشود .آنهایی که به کرمانشاه تشریف
بردند یا خواهند رفت در طاق بســتان،
در داخل یکی از آن طاقها ،صحنهای
نه از دوره ساســانی؛ بلکه از دوره قاجار

پیشنشست

را در خیــال خودش زنده بیدار میبیند؛
یعنــی آن تفکری کــه نمیمیرد و هر
کاری کنید خواهد آمد .گوبینو این جنبه
در ایران را «گوبینو» حس میکند که
زنده است و این مثال را ابنسینا اشاره
نکرده اســت و از خود من است؛ ولی
آنقــدر تحت تأثیر قــرار گرفتم با این
جملۀ ادبی ابنسینا که یک تصویر ادبی
ارائه میدهد که میآید این آمده است
و این به نظر مــن زیبایی خاصی دارد
و تشویق کننده است .متفکر را تشویق
میکند که هیچگاه تنها نخواهی ماند؛
زیرا آن زنده بیدار همیشــه هســت و
همیشــه خواهد بود .به هــر ترتیب او
چهره آقا علی زنوزی را ترسیم میکند و
از او چیزی میخواهد که ما نمیدانیم،
نمیدانستیم و میگوید و در گزارشش
نوشته است که این شخص (مال علی
زنوزی) مشغول نوشتن یک دوره تاریخ
فلســفۀ ایران است .البته زنوزی چنین
کتابی نــدارد .مال علی زنــوزی اص ً
ال
تاریخ فلسفه اســامی ننوشته است،
ی که
این برای خود مــن در آن دورها 
برای نوشــتن کتابم تحقیق میکردم
مسئلهای بود« .گوبینو» از کجا این را
گفته اســت؟ آیا دروغ گفته است؟ بعد
متوجه شدم که دروغ نگفته است .مال
علی زنوزی کتاب تاریخ فلســفۀ ایران
را ننوشته اســت؛ ولی فهرست علمای
بــزرگ را یکی بعد از دیگری نوشــته
اســت ،از زمان قبل از صفوی شــروع
و دانشــمندان بزرگ دینی و عرفانی و
فلسفی اسالم را فهرستبرداری کرده
اســت .این فهرست همان است که در
کتاب گوبینو به زبان فرانسه آمده است
که بعد متن اصلی را پیدا کردهاند .این
متن دو یا ســه صفحه بیشتر نیست و
در کتابخانه «استراســبورگ» 2فرانسه

است .چون مدارک گوبینو را به دانشگاه
استراســبورگ دادند .من خودم هم در
کتابم آن را چــاپ کردهام .در مقالهای
هم در کتاب دیگرم این فهرست را به
ترتیب از فرانسه نوشتهام ولی اصلش به
فارسی هست.
این جریان آشنایی این دو و برخورد این
دو است .استقبال گوبینو از فیلسوف به
تمام معنا ایرانی ،مسلمان و شرقی است
و انعکاس این چهره در کتاب معروفش
«ادیان و فلسفههای آسیای مرکزی»
است که قســمت عمدهاش این است
مهم
و فوق العاده از نظر ســند تاریخی ّ
اســت .چیزی که ما خودمان فراموش
کردیــم آنها حفظ کردهاند و ســند ّیت
میدهد .البته ،گوبینو به متجددان هم
پرداخته و از منور الفکران زمان خودش
هم نام برده اســت .چنــد چهره هم از
آنها بیرون داشــته که وارد جزئیات آن
نمیشوم.

بر روی دیوار تراشــیدهاند که شاهزاده
دولتشــاه نشســته اســت و پسرانش
همراهش هستند .عمادالدوله هم آنجا
است این عمادالدوله که مجسمهاش در
آن نقش برجسته است پدر بدیع الملک
میرزا است.
بدیــع الملــک میرزا به علــوم توجه
داشــت؛ به هندســه و هیئت به علوم
جدید و هیئتهــای جدیدی در مقابل
هیئتهای بطلیموســی توجه داشت.
اینهــا کار میکردند فکر میکردند که
با فلســفه و با علم جدید وقتش رسیده
که آشنا شوند .او هفت سؤال مینویسد
و برای مال علی زنوزی میفرستد .مال
علی زنوزی به سواالتش جواب میدهد
که این کتاب بعد از فوت زنوزی ـ اگر
اشتباه نکنم ـ در سال  1213یعنی یک
ســال بعد از فوت زنوزی چاپ میشود
که کتاب موجود است و اسمش بدایع
الحکم است .این کتاب فارسی است و
من آن را خواندهام.
در ســؤال هفتم ملک میرزا از زنوزی
دربارۀ فالســفه غربی ســؤال میکند
که نظر شما دربارۀ این اسمها چیست
ـ البته اســمها را هم درســت ننوشته
اســت ـ دکارت،الیب نیتس ،بیکن و
چیزهای غلط مث ً
ال «کانت» را «کان»
نوشته است و «ت» آن را ننوشته است؛
زیرا اینکه فرانســه حرف نمیزده ،ولی
میتوانســته بخواند ،چون در فرانسه
«ت» آخر خوانده نمیشــود فکر کرده
که «کانت» را باید «کان» گفت ـ این
را من بحث ندارم اینها فرعی است در
مقاالتم آوردهام .ولی میپرسد .عکس
العمل خواننده عادی مثل بنده این است
که یک طرف فلسفه اسالمی و طرف
دیگر ،ســؤال هفتم دربارۀ فلسفههای
غرب اســت .این به چه معنا است؟ چه
رابطهای هست؟ ظاهراً هیچ چیز ،ولی
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بعد نامههایی پیدا شــد که آقای دکتر
مهدوی برای من آوردند ،من آن موقع
دانشــگاه بودم که در آنجا نامههایی از
بدیع الملــک میرزا دربــارۀ «ا ِوالن»،
دانشمندی فرانســوی که با او خواسته
مکاتبه و سؤال کند .یکدفعه شما متوجه
میشوید سؤاالت اول هم در ذهن بدیع
الملک میرزا به علم هیأت جدید مربوط
بوده است؛ مث ً
ال در چگونه متناهی بودن
ابعــاد صحبت میکنــد ،چگونه زمان
را محــدود میدانیــم؟ چگونه زمان را
نامحدود میدانیم؟ این تمام فرق علم
هیئت جدید با علم هیئت بطلمیوســی
است و او ذهنش به این توجه داشته و
از این متفکر میپرسد .من وارد جزئیات
نمیشوم با اینکه عجیب خواندنی است
تاریخ علم در ایران را دارد ،آن جاهایی
که ما ظاهراً علم میگوییم ،آنجاهایی
که فکر میکنند چگونه بخوانند و چه
کار کنند؟ خیلی مطالب هست ولی اگر
ما تاریخ تحول علوم را بعد از بطلمیوس
در غرب ببینیم من اول اسم «کوزانو»
را به کار میبرم که بحث فلسفی کرده
است .بعد «کوپرنیک» را نام میبرم که
بحث فلسفه «کوزانو» را به علم هیأت
آورده است ،دربارۀ اینکه عالم نامتناهی
است ،مسقّف نیست ،ما سقف نداریم که
بپرسیم اگر این سقف را سوراخ کنیم آن
طرف چیســت؟ آن طرف یعنی نسبت
عالم نامتناهی است ،اگر عالم نامتناهی
اســت علم هیئت علــم ریاضی علم

 64حکمت اسالمی  ▪ 30فروردین و اردیبهشت 93

جدیدی تغییر میکند .علم هیئت جدید
میآید بدیع الملک میرزا از این جریان از
تاریخ علم آگاه بوده است و این سؤاالت
را میپرســد .ببینیــد او چگونه جواب
میدهد البته زنوزی متوجه جریان نشد
و کتابش بسیار خواندنی است؛ زیرا یک
دوره بحثهای فلسفی سنتی به سبک
مشائی است که کمی تعدیل شده است.
به عقیدۀ من ،کتاب کمی تعدیل شده
اســت و خیلی خواندنی است و اگر در
این ســؤاالت صرف نظر نکنیم متوجه
میشــویم در این ســؤال و پاسخ یک
لحظــهای از آگاهی ایرانیــان درباره
ّ
تشکل علم جدید دیده میشود .ما امروز
رابطه این را با کالممان نمیفهمیم ،به
نظرمان معنی نمیدهد؛ ولی برای آنجا
معنی میداد ،بــرای بدیع الملک میرزا
معنی میداد .بعدها همان ســؤاالت
را بــا مطالبی که تکمیل کــرده را در
خانوادهشان پیدا کردند ،من نسخهاش
را دارم و اینها را چاپ کردم .بعد ،از یک
مدرس دیگر یزدی ســؤال میکند که
علی اصغر حکمی باید باشد که یکی از
دانشمندان متأخر بعد از زنوزی است .به
نظر من این جوابی که به بدیع الملک
میرزا میدهد بهتر از زنوزی است و به
عقیده من سؤال را بهتر فهمیده است.
چند صفحه از فهرست کتابهای این
شــخص را در یزد پیدا کردند و به من
دادند ،کتاب هیئت هست ،کتاب هندسه
است ،کتاب منطقهای نوع دیگر است

که غیر رونوشــت از آن کتاب منطق
المنطقی میباشــد ،همۀ اینها نشان
میدهد که این شخص دوم که درست
قبل از دورۀ مشــروطیت است به این
چیزها بیعالقه نبود با اینکه مدرس و
روحانی بــوده و تعهد اعتقادی و دینی
داشته؛ ولی در عین حال ،میفهمیده که
میتوان رابطهای بین اینها برقرار کرد.
من بیش از حقّــم صحبت کردم و از
فرصتی که به من دادید ســوء استفاده
کردم ،خیلی ممنون هستم و خوشحالم
که در اینجا شرکت کردم و آرزو میکنم
ـ آرزو بر پیران هم عیب نیســت و بر
جوانان هم عیب نیســت ولی بر پیران
هم مجاز است ـ که عالقه شما جوانان،
عالقه واقعیتان به سنتهای حکمت
ایران اسالمیمان افزایش دهد ،وقتی
نمــاز میخوانید از خداونــد بخواهید
عالقهمــان را افزایش دهد ،فکر ایران
را بسازید و استفاده کنید و از یادگیری
نترسید ،بعضی از جوانان ما از یادگیری
میترسند .یک کلمه که یاد میگیرند
کلمــه دوم را دیگر نمیخواهند تا اولی
را فراموش کنند .این آرزو را برای همه
شــما دارم و از حوصلهتان خیلی تشکر
میکنم.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

تاریخشناسی حوزه حکمی
طهــران و تأثیــر آقــا علی

مـــدرسدرانتـقــالعلـــوم
دکتر منوچهر صدوقی سها
محقق و مدرس فلسفه

Ý Ýاهمیت تاریخ فلسفه و فالسفه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حق بنده نیســت که بعد از آقای دکتر
مجتهدی مزاحم دوســتان بشوم؛ ولی
دوســتان باید تحمل بفرمایند .موضوع
بحــث ما معرفی حوزه طهران اســت
که قبل از آن ،مقدمهای که مشــتمل
بر دردی اســت را بایــد عرض کنم و
وارد بحث شــوم و آن این است که ما
میدانیم که هیــچ علمی از تاریخ خود
و حامالنش جدا نیســت .باألخص در
فلســفه نمیتوانیم بین متن فلسفه و
تاریخ فلســفه تفکیک کنیــم و تاریخ
فالسفه به شدت در هم تنیدهاند؛ ولی
متأسفانه به شــ ّدت از این معنا غافلیم.
از مســئلۀ تاریخ فلســفه و فالسفه در
دانشکدههای فلســفه یا دپارتمانهای

فلسفه بسیار بسیار غفلت شده است و
مصیبت دیگر نیز خلط تاریخ فلسفه با
تاریخ فالسفه است .این یک درد است
ِ
و جایــگاه طرح آن همین جا اســت و
میخواهم از محضر اساتید تقاضا کنم
که این مســئله را حــل کنند .ما نمی
توانیم به متون فلسفه ـ منظورم کتاب
نیســت ـ اشراف پیدا کنیم با اشراف بر
تاریــخ آن فن و حمالنش؛ ولی ،در نزد
ما بر عکس است.

حدود دویســت سال اســت و همین
امســال ظاهراً داخل ســده ســومش
میشــود که در همین شــهر تهران
حــوزه عظیم عقالنی بــه وجود آمده
است و خوشبختانه هنوز دامنهاش اگر
چه ضعیف ،گسترده است .گاهی از این
حوزه به مکتب تعبیر میکنند ولی مطلق ًا

مکتب نیست .حوزه ای حاوی مکاتب
مختلف اســت؛ حوزهای مشــتمل بر
حکمت مشاء ،اشراق ،حکمت ،عرفان،
کالم ،شــقوق فلسفه الهی و طبیعی ،و
ح ّتی موســیقی است ،در همین تهران
در مدرسه سپهســاالر جدید که اآلن
دانشــگاه شهید مطهری گفته میشود
موسیقی تدریس میشده است؛ لزومی
ندارد که بنده اســم بیــاورم که تبعات
منفی ایجاد کند؛ ولی موسیقی نظری
هم در این حوزه تدریس میشده است.
Ý Ýادوار فلسفه در ایران

برای اینکه آشــنایی الزمی پیدا کنیم
باید مقداری به همان تاریخ فلســفه و
فالســفهای بپردازیم که به آن اشعار
کردهاند .ما میدانیم تاریخ فلســفه در
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اســام ـ تاریخ فلسفه را من به معنای
اعم آن اطالق میکنم ـ شــامل تاریخ
فالسفه هم میباشد و تاریخ فلسفه و
تبعیت او فالسفه در اسالم مساوی
به ّ
با تاریخ فلسفه و فالسفه در ایران است.
ممکن است خیلیها این حرف را قبول
نکنند؛ ولی واقعیت قضیه این اســت.
فلسفه اســامی؛ یعنی فلسفه ایرانی و
فلســفه ایرانی؛ یعنی فلسفه اسالمی،
حداقل به لحاظ تاریخی این طور است
که اگر بخواهیم برای فلسفه اسالمی
ادواری معین کنیــم کما اینکه کردیم
میتوانیم از او تعبیر به ادوار فلســفه در
ایران کنیم و اگر گفتیم ادوار فلســفه
در ایران؛ یعنی ادوار فلســفه در اسالم.
بنده در کتاب «تاریخ حکما» تقسیمی
ابتدایی کردهام و به نظرم برای فلسفه
در ایران یازده دوره قابل تصور است که
خیلی مختصر عرض میکنم:
دوره اول ،آغاز ترجمه است .قدمت آن
به اواسط سدۀ اول هجری حدود سال
 50و  60میرســد که در آن کتاب را
ترجمه میکنند.

دوره دوم ،دوران کمال ترجمه اســت
که دامنهاش تا اواسط قرن چهارم است.

دوره ســوم ،دوران فارابی اســت که
متوفی  339است.

دوره چهارم ،ابنسینا است که متوفی
 428است.

دوره پنجــم را مــا دوران تهافتــات
نامگذاری کردیم که از غزالی شــروع
میشــود تا به ابنرشد برسد و دیگران
چون ابوالبرکات بغدادی ،مســعودی،
فخرالدیــن رازی و بــه معنایی افضل
الدین میالنی و کسانی که إن قلتهایی
به فلسفه کالسیک عصرشان دارند را
شامل میشود .شیخ شهید اشراق هم
در همین دوران است.
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دوره ششم ،دوران َفترت نامگذاری شده
اســت .بنده َفترت گفته بودم دوستان
بــه حق تذکر دادند و گفتند که اســم
این دوران را باید دوران مکتب شــیراز
گذاشــت ـ داخل تفسیرش نمیشویم.
این هم حدود دو قرن و بلکه سه قرن
ادامــه پیدا میکند تــا منجر به ظهور
صدرالمتألهین میشود.
دوره هفتم ،دوران ظهور صدرالمتألهین
است.
دوره هشــتم در منظر خیال بنده ،اسم
آن حلقه مفقوده است ،اسم آن را دوران
اساتید واسطه گذاشــتهام .دورانی که
مصادف با حمله افغان به ایران اســت
که آثار شــومش همچنان هست .فکر
نفرمایید کــه حمله افغان چند صباحی
بود و تمام شد .متأسفانه آثار منفیاش تا
امروز هم جاری است به نحوی که باید
در جایگاه خودش گفت .حدود دویست
ســال که دوران قابل توجهی است که
متأسفانه به دلیل همان حادثه نامیمون
مضبوط نیست.
دوره نهم دوران مال علی نوری است،
بعد از این دوران که اســم آن را حلقه
مفقوده گذاشتهایم آخوند مالعلی نوری
پیدا میشود که تالی تلو صدرالمتألهین
است .مرحوم اســتاد آشتیانی نظرشان
این بود که شاید منزلت آخوند مال علی
نوری در تقریر حکمت متعالیه باالتر از
خود صدرالمتألهین است .ما این قبیل
حرفهــا را که نمیتوانیــم بزنیم ولی
به هــر حال چهره ممتاز مهم و محیی
حکمت متعالیه اســت ،بعد از داستان
نامیمون افغان که همه چیز این مملکت
و در رأس آن ،فرهنــگ فلســفیاش
را بــرده بودند آخوند مــا علی نوری،
حکمت را احیا کرد.
دوره دهم ،دوران حکمای اربعه اســت
که همین حوزه تهران باشد.

دوره یازدهم ،که تالمیذ حکمای اربعه
که او هم داخل حوزه تهران میشود.
Ý Ýتأسیس حوزه تهران

اآلن میتوانیــم بگوییم کــه چگونه
این حوزه مقدس تهران تأســیس شد.
داســتان این اســت به نحوی که در
یادداشتی خود آقا علی هم دارد؛ حاجی
نائب الصدر صاحب طرائق الحقایق از
شاگردانش است او میگوید که بعد از
مرگ آقــا علی مدرس در کتابخانهاش
یادداشــتی پیدا کردیم که نحوۀ انتقال
حوزه حکمی اصفهان به تهران را نوشته
بود .آنجا گفته بود که وقتی خان مروی
به تهران آمد و این مدرســه مروی را ـ
که اآلن هم هســت ـ در خیابان ناصر
خسرو ساخت به فتحعلیشاه گفت که
شما نامهای به آخوند مال علی نوری در
اصفهان بنویســید و از او برای تدریس
در این مدرســه دعوت بفرمایید .آخوند
مالعلی در جواب شــاه نوشت ـ خیلی
دوستان و دانشجویان عزیز دقت کنند
راوی آقا علی مدرس است همیشه باید
شخصیت راوی را در نظر داشت ،العیاذ
باهلل شایعه کذب نمیتواند درباره بیانش
وجود داشته باشد .اهل مبالغه هم نیست
ـ و جواب داد که در اصفهان حدود دو
هزار نفر مشــغول تحصیل معقولند .در
کره زمین در طول تاریخ از همان یونان
تا عصرهای جدید شهری را پیدا کنید
که  2000نفر در آن مشــغول تحصیل
علوم عقالنی باشند .گفت که  2000نفر
در اصفهان مشغول تحصیل معقولند و
چهار صد نفــر از اینها به حوزه درس
من میآیند .اگر به تهران بیایم اینها
پراکنده میشــوند و امکانپذیر نیست و
اعتزال میکنم .بعد فرمودهاند که خان
به شاه گفت حال که اینگونه است شما
از دوباره از یکی از شــاگردان ســرآمد
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آخوند دعــوت بفرمایید .آخوند مالعلی
نــوری ،آخوند مال عبداهلل زنوزی را که
والد ماجد آقا علی مدرس است را معین
و به تهران فرستاد.
تاریخ ورود آخوند مال عبداهلل به تهران
معلوم نیســت؛ ولی از قرینهای معلوم
میشود؛ در ترجمه آخوند مال عبداهلل،
آقا علی فرمودهانــد که پدرم در 1257
بعــد از آنکه بیســت ســال در تهران
تدریس کرده بــود ،از دنیــا رفت .در
نتیجه ورود آخوند مال عبداهلل و تأسیس
حوزه تهران در  1237میشود .فرصت
را غنیمت میشــمارم و از مســئولین
مصرانه خواهش میکنم که انشاءاهلل
بعد از اینکه کنگره آقا علی برگزار شد
در ســال آینده ،گذشــت دو قرن را در
حوزه تهران جشــن بگیرند ،تعبیر من
همان جشن اســت .نمیگویم کنگره
و میگویــم که پاافشــانی کنند .هنوز
شــهری در زمین به اسم تهران هست
که دویست سال اســت که عدهای از
برترینهای نوع بشــر جمع هستند و
بدون هر نــوع تو ّقعی در نهایت فقر و
گمنامی در گوشه و کنار نشستهاند و این
حکمت را برافروخته میدارند .واقع ًا باید
جشن گرفت ،پای کوبید و سرافشاند.
در تهران با این کیفیت حوزهای تأسیس
شــد و بالفاصله برخی از حکمای برتر
اصفهان به دالیــل مختلف به تعقیب
و تعاقب مال عبــداهلل زنوزی به تهران
آمدند کــه در رأس آنهــا محمدرضا
قمشهای است .من نمیتوانم از مرحوم
آقای آشــتیانی حرف نزنــم ،به تعبیر
مرحوم آقای آشــتیانی میفرمودند که
اگر شــرایط ایجــاب و اقتضا میکرد
آقامحمدرضای قمشــهای در معارف
عرفانــی همطراز قونــوی و قیصری
میشد؛ منتهی شرایط ایجاب نکرد.
آقای محمدرضا قمشــهای از تهران به

اصفهان آمد قصــه جالبی هم در ورود
او هســت این را من برای تغییر ذائقه
عرض میکنم .مرحوم مدرس گیالنی
به بنده فرمودند که شــیخ عبدالحسین
رشتی نقل میکرد در نجف اشرف که
طلبهای در مدرســه صدر ـ همین حاج
حسین صدر که هنوز هم هست ـ درس
میخواند دید که آخونــد ژولیدهای در
کنار حجرهای نشسته است گفت آقا من
درس میخوانم و اشــکال دارم .او هم
حل کرد و طلبه رفت به استادش گفت
که آخوندی آمــده و در این فن خیلی
مهارت دارد .استادشــان دید که دریای
معارف است .گفت این برای شما مفید
نیست که امثله یا صرف میر بگویید.
تدریس معارف عرفانیه شروع کرد .بعداً
استاد آقا محمد رضا درعرفانیات و میرزا
سید رضی الریجانی که اعرف عرفای
عصر است میشود و بعد ،میرزا حسین
نوری میآید پسر خود آخوند مال علی
نوری و استاد آقا علی و میرزای جلوه و
دیگران میآینــد و حوزه پر برکتی در
تهران و عمدت ًا در همین مدرسه مروی
به راه میافتد و سبب میشود که اهل
حکمت و عرفان از سایر شهرها به این
شهر آیند.
برخی از برترینهــای آنها که آمدهاند
مث ً
ال از مشهد مقدس آقا بزرگ حکیم
رئیس حکمای عصر اســت و بعضی از
شاگردانشــان هم در همین دانشکده
الهیات در زمان تحصیل ما استاد بودند،
مرحوم آقا علی راشــد ،استاد شهابی و
دیگران .او و شــیخ اسداهلل یزدی هم
از افاخم حکمای عصر اســت از مشهد
میآیند از زنجان حکیم هیدجی میرزا
ابراهیم ارسماطیقی ریاضی مهم عصر،
حتی از قفقاز میرزا زکی ترک و برخی
دیگر .از شیراز میرزا غالمعلی شیرازی،
از حوزه سبزوار میرزا حسین سبزواری

که از اســاتید اربعه همین تهران است.
شــیخ عبدالکریم حکیم نوه مال حاج
هادی ادیب پیشاوری که چهره بسیار
ممتازی است.
Ý Ýویژگی های حوزه تهران

این قبیل بزرگان از اکناف مملکت به
تهران میآیند و حوزه ای پر بار ،ف ّعال،
زنده و ج ّذاب تشکیل میشود که انواع
معارف در آن تدریس میشــود .بعضی
از مؤلفههای این حوزه را فهرســتوار
خدمت دوستان عرض میکنم:
یکی این است که جمیع فنون عقلی در
این حوزه تدریس میشود؛ مثل مشاء،
عرفانیات ،کالم و حتی موسیقی
اشراق،
ّ
و فنون دیگر علمی.
خصوصیــت دیگرش این اســت که
ّ
آشنایی ایرانیان با فلسفه غرب به نحوی
که استاد معظم فرمودند در همین حوزه
اتفاق میافتد .بد نیست که طرداً للباب
اســم چند نفر را که کمتر در این زمینه
میآید بگویم .یکی از اشخاصی که از
اولین ایرانیانی است که با فلسفه غربی
آشنا شــدهاند البته نه در ح ّد تخصص
ولی خیلی آماتور هم نیســت بینابین
است وثوق الدوله معروف است .وثوق
الدوله در عالم سیاســت ممکن است
خیلی خوشنام نباشــد؛ ولی او ًال شاعر
طراز اولی است ،انصاف ًا در قصیده ،طراز
اول اســت و ثانی ًا با فلسف ه غربی آشنا
است .کنفرانسی در دانشکده االلهیات
در ســال  1316درباره کانت داده است
شاید یکی از برترین مطالبی که درباره
کانت تا آن روزگار در ایران گفته شده
است همین حرفهای وثوق الدوله است.
شخصیت دیگر ،شــیخ محمد حسن
برهانی ،برادر مرحوم عالمه ســمنانی
اســت؛ صاحــب حکمــت بوعلی که
هیچ اسم و رســمی ندارد .او نقدی بر
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«شــوپنهاور» نوشته اســت .شما باید
تعجب کنید که طلبــه تحصیل کرده
نجف بعــد هم اینجا مستشــار دیوان
کشور ،نقد بر «شوپنهاور» بنویسد اعم
از اینکه نقد وارد باشــد یا نباشد؛ ولی
همین که به این مسئله پرداخته است
اتفاق میمونی اســت .بعد هم که نوبت
به ذکاء الملک میرســد که داستانش
طوالنی است.
شاخصه دیگر این حوزه ،ایجاد ارتباط با
فلسفه غربی است .در آن ساحت ،فقط
آشنا شدند و در ســاحت دیگر ،مرتبط
شدند .چندین نفر از حکمای عظام حوزه
تهران به فرنگ رفتند و در دانشگاههای
آنجا به طور رســمی تحصیل کردند و
فلســفه آنها را خواندنــد .در رأس آنها
اســتاد بزرگوار ما هستند ـ باید بگویم
که سالم اهلل علیه ـ رئیس اسبق همین
دانشــکده الهیات آقای ســید محمد
کاظم عصار ،بعــد از اینکه تحصیالت
فلسفیشان در تهران تمام میشود به
فرانسه تشریف میبرند ،حدود دو سال
در در پاریس تحصیل میکنند و در کنار
فلســفه ،طب هم میخواندند .یک روز
در ســالن تشریح حالشان بد میشود و
رها میکنند و بر میگردند .به هر حال،
آقای عصار کسی است که بعد از حیازت
فلسفههای خودمان در آن جا تحصیل
کردند .دیگری در عصر ما مرحوم دکتر
فالطوری بود .او هــم از حوزه تهران
بود که به آلمان میرود که داســتانش
را دوســتان میدانند .دیگری ،مرحوم
آقای دکتــر مهدی حائــری (ره) بود
ایشان هم همین خصیصه را داشتند و
در تهران در محضر حاج مهدی آشتیانی
شــفا میخواندند و بعد به آمریکا برای
تحصیل تشــریف بردند .مرحوم دکتر
محمد خوانساری ایشــان هم شاگرد
فاضــل تونــی بودند که بعد فرانســه
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میروند .یکی هم مرحوم شرف الدین
خراســانی ـ آقای دکتر شرف به برخی
مســائل معروف اســت که مطلوب ما
نیست ـ که خودشان به بنده گفتند که
من منظومه را خدمت آقا شــیخ محمد
تقی آملی خواندم .یادم هست که روزی
این بیت را خواند:
ما ليس موجوداً يکون ليسا
1
قد ساوق الشیء لدينا االيسا
برخــی از ابیات منظومه را حفظ بود .او
هم بعد از فــراق از تحصیل در همین
حوزه تهران به انگلیس رفت و تحصیل
دانشگاهی در فلسفه کرد .یک خصیصه
این حــوزه تهران این اســت؛ اگر چه
تعدادشان اندک است؛ ولی التفات کم
صاحب نظران بسیار است .باالخره چند
نفری بودند که فارغ التحصیل این حوزه
بودند و بعد رفتنــد با معارف آن طرف
آشنا شدند.
توجه
یک خصیصه خیلی مهم و قابل ّ
این است که در این حوزه ،کتابت فلسفه
به زبان پارســی احیا شد .شما به تاریخ
فلســفه و فالسفه نگاه کنید نوع متون
ممتاز ما به هر دلیلی به عربی اســت.
البته در خود آغاز ابنســینا دانشــنامه
درة التــاج قطب الدین
عالئی داردّ ،
شــیرازی و ناصر خســرو هست مث ً
ال
زاد المســافر؛ ولی وجــه غالب کتابت
فلسفه به عربی بوده اســت .در زمان
صفوی تعداد معدودی فارسی نوشتهاند؛
ولی وجه غالب آن هنوز عربی اســت.
در این حوزه به فارســی نوشتن التفات
میشــود و فارسی خوب قابل قبول در
رأس این داستان به لحاظ تاریخی ،خود
مالعبداهلل زنوزی است پدر آقا علی که
دو سه متن فارســی خوب مانند شرح
حدیث کمیل را نوشــته که چاپ هم
.1شرح منظومه با تعليقه حسن زاده آملی ،ج  ،1ص
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شده است.
به لحــاظ تاریخی دومی ،خود آقا علی
است به نحوی که استاد فرمودند همین
بدایع الحکم.
سومی یکی از شاگردان خاص الخاص
آقا علی اســت به نــام حیدر قلی خان
نهاوندی قاجار که فارسی نویس است
و مفاتیح الغیب مالصدرا را ترجمه کرده
است .زمانی بنده میخواستم آن را چاپ
کنم و بعد دیدم که دیگر نمیشود رها
کردم .او هم فارســی نویس است .در
مقطع تاریخــی متأخر آقا میرزا مهدی
آشتیانی صاحب اســاس التوحید و آثار
دیگری ،فارسی نوشتهاند.
مرحوم فاضــل تونی ،آقای میرزا احمد
آشتیانی ـ دایی آقای میرزا مهدی است
ـ و مرحوم آقا ســید ابوالحسن رفیعی
که معاصران ما خدمتشــان رسیدهاند
و من هم خدمتشــان رسیدهام ،فارسی
بسیار خوبی مینوشتهاند .مرحوم الهی
قمشــهای اســتاد همین دانشکده که
فارســیاش معروف اســت .دو نفر از
معاصران خودمان بین اهل علم حوزه
سراغ دارم که فارسیشان در ح ّد نصاب
فارسی نویسی است .خیلی جالب است
میدانید کــه اهل علم میدانید به این
ظاهرهایی کــه امثال بنــده دنبالش
هســتند خیلی اعتنا ندارند آنها دنبال
معانیاند .فارسی روان و طراز منشیانه
مستوفیانه را دو نفر در بین معاصران ما
داشــتهاند :یکی مرحوم الهی قمشهای
همیــن حکمت عام و خــاص و یکی
هم مرحوم آقا میرزا ابوالحسن شعرانی.
من تعبیرم این است که کسی نثر آقای
شعرانی را میخواند ،باور بفرمایید چنان
آدم به اهتزاز میآید که میخواهد دست
کوبی و پای کوبی کند.
آقای حکیم اســتاد خودمان ایشان هم
عنایت به فارسی داشتند مرام الحکمۀ

پیشنشست

لطایف جلد دوم را به فارسی نوشتهاند.
پس این هم خصیصه مهمی است که
زبان فارسی در حوزه تهران احیا شد.
خصیصه دیگر کــه به نظر بنده خیلی
مهم اســت و شــما هم ایــن تلقّی را
خواهید فرمود این است که ما میدانیم
در این اواخر از جهان شیعه اگر بتوانیم
بگوییم از ممالک شیعه نشین همه برای
تحصیل به نجف اشرف میرفتند این را
دیگر مسلّم است .برای شما چقدر باید
این معنایی که عــرض میکنم جالب
باشــد از همه عالم شــیعیان به نجف
میرونــد ،از نجف اشــرف خود عرب
ها ،و نه ایرانی عراقی شــده خود عرب
عراقی به تهران برای تحصیل فلسفه
میآید .دو برادر از مشاهیر علمای متأخر
عراق شیخ عبدالکریم جزایری و شیخ
محمد جواد جزایری هستند .این شیخ
محمدجواد کتابی به نام «فلسفة االمام
الصادق علیه الســام» دارد باالخره
بحث برانگیز است .به هر حال این دو
برادر عرب اصیل هستند از نجف اشرف
حدود سال  1300شمســی به تهران
میآیند و چهار ســال در تهران عرفان
و فلسفه تحصیل میکنند .معنای دیگر
اینکه همه حکمایی که در نجف اشرف
در این اواخر بودند از حوزه تهران بودند.

عدهای از حکمــای همین حوزه برای
تحصیل منقــول و فقــه و اصول به
عتبات عالیات مشرف میشوند ،طبیعی
اســت که تدریس معارف هم میکنند.
من اســامی چند تا را را یادداشت کردم
عرض میکنم .یکی از آنها شیخ محمد
باقر اســتهباناتی اســت که در وقایع
مشــروطه در شیراز شــهید میشود.
شاگرد برتر خود آقا علی مدرس است.
دو شاگرد ممتاز طراز اول پرورانده است
که نمی تــوان به راحتی نادیده گرفت:
یکی شیخ محمد حسین کاشف الغطاء و
یکی آقای شیخ محمد حسین اصفهانی
صاحب «تحفة الحکیم» که در عرض
منظومه سبزواری است .این دو بزرگوار
شاگردان ســید محمد باقر استهباناتی
هستند ،شــاگرد آقا علی مدرس .یکی
خــود آخوند خراســانی اســت .آخوند
خراســانی معروف به تحصیل اصول
است و ا ّما حکیم است و حوزه حکمی
داشــته ما خبر داریم .منتهی مخفیانه
حکمیات میکرده است .آخوند
تدریس
ّ
هم شاگرد میرزای جلوه در همین تهران
است .آقا سید حسین بادکوبهای استاد
مرحوم عالمه طباطبایی و دیگران .آقا
شیخ عبدالکریم زنجانی ،چهرهای بسیار
بسیار ممتاز و به همان میزان امتیازش

مجهول و مظلوم است .اولین کسی در
عیات
عالم اسالم اســت که بر ض ّد م ّد ّ
واهی مستشرقان اقدام کرده است .شما
نمیدانید مستشرقان با ما چه کردهاند.
اولین کسی است که صد سال پیش در
حوزه نجف بر ضد ایــن ها قیام کرده
است .آنها میگویند که فلسفه اسالمی
وجود ندارد فلســفه اســامی همان
فلســفه یونانی است که از سمت چپ
نوشته میشــود .خیر ،فلسفه اسالمی
هم داریم که از ســمت راست نوشته
میشــود ماهیت ًا .در خود اسالم فلسفه
است اگر شــماها بگذارید و اتباع شما
در داخل بگذارند که نمیگذارد در خود
اسالم هم اندیشه است .به هر حال به
لحاظ تاریخی اولین کسی است که بر
ضد این مدعیات باطل در کتابی به اسم
«دروس الفلسفه» اقدام کرده است .من
پیشنهاد میکنم که فردی چاپ عربی
آن را به فارســی ترجمه کند کار بسیار
مغتنمی است.
آقا بزرگ حکیم شــهیدی نیز تحصیل
کرده تهران اســت .شــیخ عبدالکریم
رشتی ،شــاه آبادی بزرگ ،آقای عصار
استادمان ،آقای میرزا مهدی آشتیانی،
میرزا احمد آشــتیانی ،آقا شیخ ابراهیم
امامزاده زیدی ،شیخ صدرا بادکوبهای،
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مرحوم فاضل قاینی و مرحوم ابوالحسن
شــعرانی بزرگانی هستند که تحصیل
کرده تهران بودند و بعد به نجف اشرف
رفتند و تدریس معارف کردند .در تاریخ
متأخری هم مرحوم استاد جعفری ،در
تهران شاگرد آقا میرزا مهدی آشتیانی
بودند و با آقای ســید جالل آشــتیانی
مشــرف به عتبات شــدند و در آن جا
تحصیــل کردند .نتیجه این میشــود
کــه تحصیل معارف در نجف اشــرف
هم اشعه حوزه تهران است ،در قم هم
همینطور است و حوزه عرفانی و فلسفی
قم هم در ذیل حوزه تهران است .میرزا
علی اکبــر حکیم یزدی که آقای دکتر
اشاره فرمودند که بدیع الملک میرزا بعد
از آقا علی از او سؤال میکند او از تهران
به قم میرود .آقای شــاه آبادی بزرگ،
آقای میرزا مهدی آشــتیانی و آقا شیخ
مهدی مازندرانی پــرورده حوزه تهران
هستند و اســاتید حکمت و عرفان در
قم هستند .هر کسی در پنجاه شصت
سال اخیر در قم تحصیل معارف کرده
است هم به معنایی از منسوبین به حوزه
تهران است.
آخرین شــاخصه هم این است که بین
حوزه تهران و تأسیس دانشگاه تهران
رابطــه قوی وجــود دارد .برای شــما
دانشــجویان محترم این باید جالبتر
باشــد وقتی دانشــگاه تهران تأسیس
میشــود به ویژه دانشــکده الهیات،
بیشتر اساتیدش از حکمای حوزه تهران
هستند .آقای عصار که ریاست دانشکده
را مدتی داشــتند ،مرحوم فاضل تونی
شاگرد آقا سید کاظم اشکوری است ،آقا
میرزا طاهر تنکابی ،آقای میرزا مهدی
آشــتیانی ،میرزا یداهلل نظر پاک شاگرد
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میــرزا طاهر ،الهی قمشــهای و برخی
از آن قبیل بــزرگان ،حکما و عرفایی
هستند که در حوزه تهران تربیت شدهاند
بعد هم به دانشگاه شما تشریف آوردند.
Ý Ýزنده بودن سنت فلسفی در ایران

مطلب من تمام شد با یک موخره .برای
بنده جالب اســت و فکر میکنم برای
همه جالب باشد که کشور عزیز ما ایران
تنها کشوری است که سنت فلسفی در
آن زنده اســت؛ ولی متأسفانه خیلی در
آن زنده نیست چون اساتید رفتهاند؛ ولی
سوسویی هست .تنها مملکتی است که
س ّنت جاری است آن هم به این صورت
سینه به ســینه .بنده امروز خودم را که
طلبه کوچک فلســفهام سینه به سینه
میرســانند به حکمای اسکندریه .من
شــاگرد او ،شأنشــان ّ
اجل است تمام
اســاتیدی که امروز هستند همهشان
سینه سینه به اســکندریه میرسند و
از اســکندریه هم به آتن یعنی همان
آکادمیهای یونان امروز در این شــهر
خاص
شما برقرار است؛ منتهی با کمیت ّ
خودش .طرق متعدد داریم یکی ار بنده
اسمش را «سلسل ة الذهب» گذاشتهام
آن را عرض میکنم.
بنده طلبــه کوچک شــاگرد میرزای
روشــن ـ یک طریق را عرض میکنم
ـ میرزای روشن هم در همین دانشکده
شریف آوردند چند سالی افاضه فرمودند
متأســفانه ادامه پیدا نکرد .آقای روشن
شــاگرد آقا میرزا طاهر تنکابنی ،میرزا
طاهر شــاگرد آقای علی مــدرس ،او
شاگرد پدرش آخوند مالعبداهلل زنوزی،
او شاگرد آقا محمد بیدآبادی ،او شاگرد
سید حیدر آملی ،ـ این سید حیدر آملی

با ســید حیدر صاحب فصوص اشتباه
نشــود ،این در زمان افاغنه است سینه
سینه به ما رسیده اســت و این غیر از
او اســت ـ سید حیدر شــاگرد فیض
کاشانی ،او شــاگرد صدرالمتألهین ،او
شاگرد میرداماد ،او شاگرد فخر س ّماکی،
او شاگرد جمال الدین محمود شیرازی،
او شاگرد محقق دوانی ،او شاگرد پدرش
سعد الدین اسعد ،او شــاگرد میر سید
شریف ،او شاگرد قطب الدین رازی ،او
شاگرد قطب شیرازی ،او شاگرد خواجه
نصیر ،او شــاگرد فرید الدین داماد ،او
شاگرد سید ســعد الدین سرخسی ،او
شــاگرد بهمنیارتلمیذ ،او شاگرد شیخ
رئیس ،ـ بین شیخ رئیس و فارابی ،حلقه
مفقودهای بود و خــدا توفیق داد آن را
کشــف کنیم الحمدهلل رب العالمین و
آن به این کیفیت اســت .مدارکش را
در جای خودش عرض میکنم ـ شیخ
رئیس شاگرد ابوالخیر خ ّمار و ابو سهل
مسیحی ،این دو شــاگردان یحیی بن
عدی ،یحیی شــاگرد فارابی و فارابی
هم اتصالش با حکمای اســکندریه به
اصطالح طــاب مفروغ عنه اســت.
ثابت اســت که فارابی ســینه به سینه
به حکمای اسکندریه میرسد .حکمای
اســکندریه هم که تت ّمه حکمای آتن
هســتند .نتیجه این میشود به نحوی
که عرض کردم و دوباره عرض میکنم
همان آکادمیهای یونان امروز در این
شــهر به نحو خیلی مختصر هســتند.
امیــدوارم که انشــاءاهلل این چراغ که
متأسفانه لرزان اســت و خیلی پرتوان
نیست فروغ قبلیاش را پیدا کند.

ویـــژگـــی فلسفــی
آقــــاعلـــیمـــدرس
دکتر سید عبداهلل انوار
محقق و نویسنده

Ý Ýویژگی فلسفه آقا علی مدرس

به نام خدا .از احضار لطفی که فرمودند
و اظهار محبتی که شنوندگانی که من
در پیش آنها شاگرد و حتی به شاگردی
هم نرســیدم ســخن میگویم نهایت
معذرت را میخواهم ولی اشکال ندارد
در هر بحثی باید سخن بزرگان را شنید
و سخن افتادگان را ،امیدوارم که سخن
افتاده من خســته کننده نباشد .به این
ترتیب بحث دربارهی آقا علی مدرس را
بنا بر آن چیزی که خودم دریافت کردم
به عرضتان میرسانم؛ لذا سخن خودم
را چنین آغاز میکنم .در نزد کسانی که
با مباحث نظری و اســتداللی سروکار
دارند آن چیزی که برای پویندگان این
مباحث اعــم از باحث یا مبحوث علیه
مهم است مسئله و مباحث نظری است.

آنهــا هیچگاه بــه زندگــی روزگذر
صاحبنظــر توجهی ندارنــد؛ اگرچه
این آنــات روزگذر ،آنات زندگی و عمر
صاحبنظر را میکاهد؛ ولی همانطور
که گفته شــد این آنات هیــچگاه در
بحثهای نظری ملحوظ نمیشــود؛
لــذا بحث در زندگی آقــا علی ما را به
قرب او و مقامات بلند زمان مورد بحث
نباید قرار دهد .مگر آنکه آن حوادث به
وجهی اثر گذارد که این مباحث نظری
او را به صورت علّت یــا التزامی مؤثّر
افتد .با این مقدمــه بحث دربارهی آقا
علی مدرس یا دیگرانــی چون او باید
توجه به آن داشت که این مباحث فارغ
ّ
خاصه
از مباحث روزگذر آنها میباشدّ .
بیان آن در این مجلس عالی که آن جز
گفتارهای علمی چنین دیگر نباید گفت.

آنچه فقط میتوانم از زندگی روزمره آقا
علی مدرس عرض کنم او در خاندانی
رشــد کرد که پرداختن به تفلسف نه
فلسفه سنت و رســم این خاندان بود
بهویژه در پدر او که آقا علی مدرس بنا
سر ابیه» بر راه
بر قول معروف «الولد ّ
پدر رفــت و از اصل معتبر «میراث پدر
خواهی ،علم پــدر آموز» به نیکویی از
سنیه کرد و در نتیجه از زمره
این سنت ّ
متفلسفان معتبر دورهی ناصری گشت
و به ثمر نشست و او همان گذشتگان
و به قول خود همان قول گذشته خود
را به شرح و تفصیلی گذشت که قول او
چیز دیگری مانند نظیر او سبزواری در
سبزوار عالوه بر آنچه که سلسله اقوال
آنها میگوید چیزی ندارد و شور بختا
بــه جای آنکه خلق اندیشــه نو و ارائه
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دیدگاه جدید کند به ضخامت گفتاری
تفاســیر قول گفته شدهای پرداخته که
ندای چیز نویی از آن به گوش نمیرسد.
آنچه گفته شده هدف است از سلف چه
در اصفهان گفته شد یا چه در سبزوار یا
چه در تهران و چنانچه این تفســیرات
که به قول فرنگیها «توتولوژی» بیش
نیســت پایبند او را و دیگران نظیر او را
که خود مشــکلی در پژوهش آورده به
متغیری
قول یکی از ریاضیدانها فقط ّ
با اندیشههای مختلف است.
سخن عشق یکی بود ولی آوردنــد
این ســخنها به میان زمرهی نادانی
1
چند
و روزگار همیــن آقا علی مدرس یا پدر
او که پدر و پســر در تفسیر یک قول
ظن خود
گفته شده در زمان صفویان به ّ
فلسفه گفتهاند درحالیکه هیچ چیزی
اضافــه بر آنچه که گفتــه بود عرضه
نکردند ،ولی در همین زمان ایدئالیسم
آلمان در محیط سراپا آلوده به کفر چهار
فکر نو یعنی چهار رهیافت نو به جهان
اندیشــه و به ناگشودنی هستی عرضه
کرد و بیان نمود که مث ً
ال یکی از آنها

برای سالهای سال است که تشنگان
راهپیمایــان راه بینهایت فلســفی را
سیراب میکند.
مقدمهپرداز چاپ جدید شــواهدالربوبیه
صدرالدین شیرازی زنجیرهی بیحلقهی
مفقوده گفتههای آقا علی مدرس را حلقه
به حلقه به گذشــته میبرد و به کسی
میرساند که سر حلقه این زنجیر است
و دربارهی او میگوید :آنچه او یافت جز
خلوص جزای طریق احدی و استضائه از
تقی نقی محمدی و راهنمایی اهلبیت
امجاد او که راهنمایان گمشدگان وادی
ایجادند و در این قبیل مســائل سالک
به جایی نمیرسد .این مقدمه انگار در
بیان و توضیح این استضائه قلبی است
در عین آنکه کتاب فلسفی میگشاید به
این قول نقیض میرسد:
بنـد معقــوالت آمـد فلسفـی
2
شهسوار عقل عقل آمد صفی
و این میرساند که فلسفهای که آقاعلی
مدرس و همگامــان او در پی افاضه و
گسترش آن هســتند مقدمهی آن بر

ن حا ج م ّ
ص ب ه أسرار؛
ي سبزواريمتخلّ 
ال هاد 
 .1ديوا 
ص .58
ي ثقفي؛ 
ت كتابفروش 
اصفهان؛ انتشارا 

 .2مثنوی معنوی؛ دفتر سوم.
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به نام «نقد خرد ناب» به قول فرنگیها

The Critique of Pure Reason

شــرع احدی قرار دارد و گویندهی آن،
افاضه کنندهی شــرع احدی است چیز
دیگری به دست طالب نمیدهد ،بدین
ترتیب معلوم میشود فلسفه آقا علی و
همگامان او غیر از شرع چیزی نیست،
آن هم شرع اقدسی که کلمات رسای
آن زیر گفتههای آنهــا چون واژگان
نامأنوس قبســات رنگ باخته است و
بدین ترتیب فلسفهی آقا علی مدرس
و نخستین معلم او صدرالدین شیرازی
آنچه دارد از شرع دارد و این فلسفه آقا
مبین و مد ّرس دستورها و افاضات
علیّ ،
شــرعی است و به عبارت دیگر ،اقوالی
که آنها بیان کنندهی آن هستند نوعی
کالم است که بهطور آسانتر و راحتتر
در «تجرید العقاید» خواجه نصیرالدین
طوسی بیان شده است؛ منتهی در این
فلسفه صدرالدین شیرازی با لباسهای
نو تار و پــود جدیدی انداخته که گفتار
او در زمــان ناصرالدین شــاه ،آقا علی
مد ّرس را در تهران و در ســبزوار ،حاج
مال هادی سبزواری را گویای آن کرده
است .شگفتا که کتاب معروف آقا علی،
بدایعالحکم است که در فهرستها جا
برای خود در کالم باز کرده است.

و حکمت متعالیه

باری سیر در مسیر و راه آقا علی مدرس
و ســلف او ما را به صدرالدین شیرازی
میرســاند ،با حکمــت متعالیهای که
او طرح انداخته که ســپهر و جوالنگاه
او ،حکمــت مابعدالطبیعه اســت و با
آنهایی که آشــنایی دقیق به مباحث
اســفار دارند و آن را با ســایر کلمات
فیلســوفان مطابقه میکنند آن را هم
نباید گفت حکمت مابعدالطبیعه ،بلکه
باید آن را ماوراء الطبیعی گفت .این لغت
فرنگی هم دارد؛ زیرا در اسفار بحث از
مابعدالطبیعهای میشــود که مقدمه در
طبیعت ندارد؛ درحالیکه ،مابعدالطبیعه
مورد بیان فیلســوف ،مابعدالطبیعهای
است که مقدمه در طبیعت دارد و خود
صدرالدین شیرازی در اسفار نیز متوجه
این نکته ظریف شــده است و از آن به
حکمت ربوبی سخن رانده است؛ عالوه
بر اینکه صدرالدین شیرازی غیر از این
مابعدالطبیعه در دو شاخهی دیگر فلسفه
نظری یعنی حکمت طبیعی و حکمت
ریاضی سخنی نگفته است .او در عین
آنکه در علم حدیث و تفســیر مطالب
فراوانی نوشــته است؛ چون در فلکیات
آن هم بر حسب موردی از موارد تفسیر
ســخن میگوید به قدری سادهانگارانه
مطلب میگوید که میرســاند او پیاده
از مجستی بوده که علمی زیر مجموعه
فلسفه ارسطو بوده است.
اینکه صدرالدین شــیرازی خــود را از
فلسفه طبیعی تا آنجا که امکان داشته
برکنار داشته است به ظاهر به دلیل آن
است که او فاقد قوه انکشاف و به قول
فیلســوفان فرنگی  Discoveryباشد؛
زیرا حکیم طبیعی آن چــه میآورد از
انکشــاف طبیعت بهدست میآورد که
البته در این انکشــاف طبیعت ،گفته او

Ý Ýجهانبینــی فیلســوف حکمــت
متعالیه

از اینهــا بگذریــم از آنجــا که هر
فیلســوفی باید پاســخگو بــه این دو
پرسش باشــد .یکی پرسش به جهان
ماســوای خود که از آن به جهانبینی
تعبیــر میکنــد و فرنگیهــا آن را
«آنتولوژی» مینامند و دیگر به جهان
درون که همان «بحث المعرفه» است
که به تعبیر فرنگی «اپیســتومولوژی»
نام دارد .اسفار صدرالدین و دیگر کتب
فلسفی او جهانبینی او یعنی آنتولوژی
او را در تحت این قضیه میآورند که او
برگرفته از عارفان است .بسیط الحقیقة
ّ
کل االشــیاء و ا ّما درون بینی او یعنی
اپیســتومولوژی او در تحت این نظریه
فیلسوفان نوافالطونی اسکندریه است

پیشنشست

Ý Ýارتباط فلســفه آقا علی مدرس

را یا و یا تشــریح تأیید میکند ،اگر به
فلسفه طبیعی ارسطو دقت کنید متوجه
میشوید که او با چه مهارتی میخواهد
ایــن قضیه را که چگونه وجود از وجود
به عمل آمد با آرای انکشافی زنجیرهوار
حکیم طبیعــی یونانی همراه میکند و
تأیید و تکذیب آنها را میگشاید که در
مطاوی اسفار و کارهای دیگر صدرالدین
چنین انکشــافی نیســت؛ به عکس،
چنانکه از پدیدارهای گفتاری او فهمیده
میشود او چنان بر ق ّوت اختراعی خود
خاصیت فیلســوفان است
که آن نیز از
ّ
صحبت میکند عباراتــی میآورد که
انسان از مخترعات خیالی او به حیرت
میآید .باری صدرالدین شــیرازی در
ماوراء الطبیعه خود از دیدهای عرفانی
دم میزنــد و بــرای تأییــد قول خود
میگوید« :ال یعرفونه ّال الراســخون فی
العلم» بیشبهه ،مخترعات خیالی او
را فقط هر راسخ علمی پی نمیبرد جز
آنکه واجد چنین قدرت اختیاری باشد.

کــه در آن ،عقل و عاقــل و معقول را
متحــد میبیند .قولی که مشّ ــائیها و
الرئیس ،نهایت مخالفت با آن را
شــیخ ّ
دارند که اگر وقت شــد برایتان عرض
قضیه بســیط الحقیقة ّ
کل
میکنم .اما ّ
االشیاء که اساس جهانبینی صدرال ّدین
شــیرازی در مطاوی اســفار و شواهد
ربوبیه اســت ،صدرالدین شیرازی را به
ّ
اصالت وجود میرســاند .مسئلهای که
در یونان گذشت مورد پذیرش فرقهای
بوده و صدرالدین به اختصار در شواهد
الربوبیه به اصل سخنهای طویل اسفار
آن را چنین میآورد« :الوجود احق
ألن غیره ،به یکون
االشیاء بالتحقیقیه ّ
متحققا و کائناً فی االعیان و االذهان و هو
الذی به ینال کل ذی حق الحقیقته و کیف
یکون امرا ً اعتباریاً کام یقوله املحجوبون
عن شــهودة و النّه املجعول بالذّات دون
املس ّمی باملاهیه».
صدرالدین در ایــن بیان خود چنان به
تحقــق این وجود معتقد اســت که با
جمله «فکیف یکون امرا ً اعتباریاً» گویی
به غیر معتقد خود ســخت میتازد و او
را محجوب از دیدار و بینایی فلســفی
مینماید و در تتمیم بیــان این وجود
او منطق را که یگانه وســیله آشنایی با
هر نوع آشــنایی و مجهول است برای
شناســاندن وجود غیر ممکن میداند
و عین گفتار اســت« :وجدان الوجود ال
یمکن تصوره بالح ّد و ال بال ّرسم و ال بصورة
مســاویة اذ تصور الشئ العینیه عبارة من
حصول املعنی و انتقاله من ح ّد العین الی
ح ّد الذّهن» .با این انسداد راه منطق به
وجود پیشنهادی آن چه برای پژوهنده
باقی نمیگذارد جز این است که بگوییم
او باید این را به صورت اصل موضوعی
در اقوال خود گرفته باشد که فرنگان از
آن به نام «پوستوال» استفاده میکنند.
اصل موضوعات یا بدیهیات هستند که
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«اکســیوم» است یا اصول موضوعاتی
هستند که به آن «پوستوال» میگویند
که ممکن اســت من اینجا پوستوال را
قبول کنم و دیگری قبول نکند .شــما
هم که ریاضیات عالی خوانده باشــید
میبینید پوستوالی اقلیدس این است
که از یک نقطه یک خــط..................
و یکدفعه در هندسه ریمن میبینیم از
یک نقطه ،بینهایت خط میتواند عبور
کند و یا در لپاچوفسکی هیچ کدام عبور
نمیکند .این اصل موضوع است که از
جهتی که آقای صدرالدین هم که اصل
موضوع خودش را وجود گرفته برای ما
محترم است از این جهت که به نام اصل
موضوع باشــد ولی نه اینکه اگر کسی
از آن تجــاوز کند چماق تکفیر بخورد.
خاصیت اصل موضوع بر این است که
در اقوالی که ّ
متکی بر آن میشــود و
ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر
پیدا میکنند به خالفی برنخورند و این
همان قولی اســت که اهل متدولوژی
یا روششناســان به او میگویند با این
وجود بیان شــده از صدرالدین و با این
نحوه دستیابی به او و اساس و گفتههای
خــود وجود را امری قــرار میدهد که
خدای اسالمی بهترین نمونه آن است
که آن خدا وجود اصیل اســت و به نام
واجبالوجود اســت و غیر او موجوداتی
هستند که وجودشان ممکنالوجودند.
تقسیم آن هم بســیار قشنگ است .با
این وجود واجبالوجودی بذات در نزد
صدرالدین جزء و شــریک ندارد؛ همان
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است که در اســام آن را ال جزء له و
ال شریک له میگویند .اصل موضوعه
آقــای صدرالدین از آیات قرآنی تا آنجا
کــه میتوانــد ذوق صدرالدیــن تاب
کششــی آن را داشته مؤ ّید میآورد که
البته ســخنان او از تأییدات ابنعربی
و عارفان اســامی کوتاهی نیســت و
شــارحان و تابعان او چــون آقا علی
مدرس و دیگران ما قبل و ما بعد او هر
چه گفتهاند چنانچه به تفصیل به عرض
رساندم اشاعه قول این سر حلقه زنجیر
حکیمان متعالی است که انصاف ًا قول او
و نثر او بسیار زیباتر از اقوال فیلسوفان
دیگــر اســت و واقع ًا نثر اســفار و نثر
نوشتههای صدرالدین بسیار زیبا است.
آنچــه در برابــر این اصــل موضوعه
صدرالدین بایــد گفت این وجودی که
او فرض کــرده و اصل موضوعی قرار
داده است از آن انسانی است که با این
عناصر ذهنی و با این عوامل درکی به
دنیا آمده تا شــناختی به قول خود این
انسان که ایجاد کرده بتواند یک چیزی
پیــدا کند ولی آیا این موجود دیگری با
این عناصر نمیدانم لغت دیگری برای
او بتوانم بگویم یــا نه به وجود میآید
میتواند به این مشــکلی که برای این
انسان حاصل شــده راه یابد «خدا زین
معما پرده بردار».
پدر بنده هم شــاگرد دو نفر در فلسفه
مشاء بود ،شش ماه شاگرد مرحوم میرزا
ابوالحسن جلوه بود بعد که حضرت جلوه
فوت کردند چهار سال شاگرد آقا میرزا

حسن کرمانشــاهی بود که برای من
طبیعیات شیخ را
میگفت ما چهار ساله
ّ
خواندیم .در فلسفه متعالیه هم شاگرد آقا
میرزا حسن رشتی بود و در فلسفه متعالیه
هم شاگرد آقا میرزا حسن اشکوری بود
که به او آقا میرزا حســن میگویند و از
ارادتمندان به این نسخه بود .البته یک
نکته را هم باید به عرضتان برسانم ما
در بین اصولیان هم کسی داریم که ّنیت
کارش اصولی است یکی حضرت شیخ
مرتضی انصاری اعلی اهلل مقامه است
که کارهایش را در مکاسب نبینید بلکه
در اصول و در رسائلش ببینید که چگونه
مثل فیلســوف یعنی مثــل منطقدان
دقیقی که ح ّتی یــک تئوری دربارهی
علت و معلول میآورد که بینظیر است
که من فقط دیدم در کارهای فرنگی آن
هم خیلی ناقص این «وایتد» اســتفاده
کرده و این مرد بزرگوار استفاده کرده و
این از افتخارات مملکت ما بودند یعنی
افتخارات بشری هستند و امیدوارم که
چنین فضــای دینی به جامعه عرضه
شوند که ما هم بتوانیم خوشهچین افکار
بزرگ اینها باشیم ،معذرت میخواهم.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
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ابداعات حکیم زنوزی
دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
استاد فلسفه دانشگاه تهران

Ý Ýجایگاه واالی حکیم زنوزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین ،و
ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم.
دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت

یک موی ندانست ولی موی شکافت

بســیار خوشــحالم که در این مجلس
بسیار معظم که برای یک حکیم بزرگ
جهان اسالم تأسیس شده است شرکت
نمودم و این حکیم تاکنون مهجور بوده
است .حکیمی است که بیش از اینها
بر گردن ما حق داشــته است ،و ما از
این قبیل حکماء در جهان اســام کم
نداریم .اگر مطالعه اجمالی در دانشگاهها
و کتابخانههــا کنید آثار بســیاری از
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فیلســوفان غربی ترجمه شده است ـ
کاری ندارم کــه ترجمههایش غلط یا
درست اســت؛ چه بسا درست ،چه بسا
ط و کمتر فیلســوف غربی است که
غل 
ترجمهاش را نداشته باشیم یا نخوانیم؛
ولــی حکیمی مانند زنــوزی که علی
التحقیق بعد از صدرالمتألهین در طول
 400ســال نظیرش تاکنــون نیامده
است .اگر نمیترسیدم چه بسا مالصدرا
نمیگفتم .بعد از مالصدرا تاکنون400 ،
سال اســت که حکیمی به دقت ،بلند
نظری و موشــکافانه اندیشیدن مانند
مالعلی زنــوزی پا بــه عرصه وجود
نگذاشــته اســت .کتابهایش خوانده
نمیشود و نشــده؛ چه بسا من اطالع

نــدارم و نمیدانم عصر جدید بخوانند؛
ولی خیلی بعید میدانم ،او کم نوشــته
ولــی خیلی عمیق بر نکاتی انگشــت
ی و حرفهایش این
گذاشته که حواش 
همه حرف دارد.
Ý Ýدیــدگاه حکیــم زنــوزی
درباره معاد

دو مطلب را میخواهم در اینجا مطرح
کنم و درباره این دو مســئلهای که از
او وارد شــده اســت دو کتاب مختصر
نوشــتهام .این دو مســئله هــم برای
خیلیها شاید حل شــده باشد؛ ولی با
این همه نمیتوانم بگویم که مدرس
زنوزی حل کرده اســت و نه بنده هم
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که هیچ چیز ،و تا امروز قدری حل آن
مشکل است .البته اینکه میگویم حل
آن مشکل است قدری باید احتیاط کنم
یکی از آنها اعتقادی است و خیلی با
جرأت باید بگویم که درست حل نشده
است؛ البته برای خیلیها حل شده است.
آن دو مســئلهای که دو حرف زنوزی
هســت و هیچ کس به ایــن اندازه در
طول تاریخ توجه نکرده است .ایشان دو
رساله دارد؛ خواهش میکنم دانشکده
الهیات این دو رساله را بخوانند .آنهایی
که اهل حکمت هستند؛ یکی دربارهی
معاد است ،نظری ایشــان درباره معاد
دارند و یکی درباره وجود رابط .اگر ربط
را نفهمید مهم نیست؛ اما مسئلهی معاد،
اعتقادی و اصل دین است اگر بگوییم
که فهمیده نشده که مشکل است باید با
احتیاط صحبت کنیم .همه شما میدانید
که معاد نــه فقط اصل دین اســام
بلکه اصل همهی ادیان الهی اســت و
همهی ادیان الهی معــاد را باور دارند.
ولی متأسفانه همه یکسان دربارهی آن
فکر نمیکنند .توحید آسان است و کمتر
اختالف در آن هست و هیچ کس منکر
آن نیست؛ حتی ملحدان هم به نوعی
مبدأ قائلند ،خودشان نمیفهمند که چه
میگویند .در مبدأ مشــکل ندارند همه
مشکالت در معاد است که سرانجام چه
خواهد شد؟
گذشته گذشته اســت هرچه بودیم از
هر کجا آمدیم؛ امــا کجا خواهم رفت
مشکل است .مسئلهی معاد ،منکر زیاد
دارد و معتقدان هم اختالف دارند .معاد
جسمانی ،ظاهر شرایع آسمانی و همه
شــرایع اســت و معاد روحانی را یک
عدهای گفتهاند ،خود ابنســینا در شفا
فرمود« :انی مؤمن مبا جاء به صادق
املصدق» البته میگوید« :ماســبیل
الیه ،العقل ال ســبیل الیــه» :اما میگوید

که مــن ایمان میآورم بــه آنچه که
صادق و مصدق فرموده است .در کتاب
دیگرش با صراحت کامل انکار میکند
و میگوید که معاد جسمانی نمیشود.
اینکه برای فیلسوف بزرگ است .همه
فلســفه مالصدرا و مجلدات اسفار در
خدمت اثبات معاد جســمانی اســت
نترسید و بگویید .اگر ادعا کنم که همه
فلسفه مالصدرا در اثبات معاد جسمانی
است تعجب نکنید .زحمت کشیده که
آن را درســت کند .راهی رفته است و
همه قبول دارند .آیا آقایان مراجع همه
معاد مالصدرا را قبول دارند؟ فکر نکنم.
امام خمینی قبول داشت ،صدرایی
فکر میکرد .خدا استاد کبیرمان را
رحمت کند .اما فکر نمیکنم که همه
ی و کنونی قبول کنند ،مشکل
مراجع قبل 
دارند فقط اختالف را میخواهم بگویم
و اآلن نمیخواهم بگویم که چه چیزی
حق هست و چه چیزی حق نیست.
آنهایی که معاد جسمانی را باور دارند
که اکثر مســلمانان و دینــداران عالم
هســتند ،یهود و مسیحیت و مسلمان
میگویند که بدن وقتی خاک شد روح
دوباره به جســم برمیگردد و معاد آغاز
میشود .در حشر کبری روح برمیگردد
بعد تقریب ًا همه همین را فکر میکنند.
آقای مدرس زنــوزی حرف عجیب و
قریبی میزند؛ با حفظ مبانی مالصدرا
طور دیگر گفته است ،همه میگویند که
البدن حیث الروح ،روح در بدن میآید؛
ولی ایشان میگوید که برعکس است
بدن ســراغ روح میرود .بدن ســراغ
روح مــیرود و روح برنمیگردد .همه
شــما که با تناسخ مخالفید تجرد نفس
به فعلیت رســیدن انســان است .بدن
وقتی که فعلیــت و تجرد پیدا میکند
نفس میشــود و روح میشــود؛ ولی
وقتی که مجرد باشد به فعلیت محض

برسد دوباره رجوع بالفعل الی ما بالقوه
ممکن اســت .از نظر عقلی فیلسوفان
بزرگ جلســه ،مراجعت بالفعل ،بالقوه،
حرکت معکوس هستی میشود؟ هیچ
عقلی قبول نمیکند ،روح برنمیگردد.
چرا برگردد؟ مگر دیوانه است .در بدن
زجر کشیده است .حاال روح شده است.
برای چه برگردد؟ اما بدن مشتاق روح
است و سراغ روح میرود .همین بدن و
خاکهای قبرستان سراغ روح میروند.
فرامــوش هــم نمیکنند هــر روحی
خاک خودش را میشناسد .خاکهای
قبرستان مخلوط هســتند .زید و خالد
و بکر و حســن و حسین اما همهشان
معلوم ًا محکی هستند .خودشان میدانند
که مال چه کســی هســتند؟ حســن
به حسن ،حسین به حســین ،تقی به
تقی ،زنوزی میگوید خاکها ،بدن که
همان بدن هســتند برمیگردد و سراغ
روح میروند .این نظریهشــان در معاد
اســت .وارد این مسئله نمیشوم .چون
اعتقادی است و نگران هستم .ممکن
است خیلیها این حرف را قبول نداشته
باشــند و ندارند .حتی بعضی از اساتید
مــا عالمه طباطبایــی  -با او صحبت
نکردهام  -ولی مرحوم آقاسید ابوالحسن
رفیعی قزوینی گفتهاند  -با او صحبت
کردهام  -معاد زنوزی را قبول نداشت و
میگفت که آن را نمیپذیرم .چون این
اعتقادی است از آن میگذرم .بههرحال
کتاب معاد زنــوزی را بخوانید .من هم
مطلبی دربارهی معاد نوشــتهام ،بیشتر
از حرفهای او اســتفاده کــردهام ،اگر
حوصله آن را هم داشتید بخوانید.
Ý Ýدیــدگاه حکیــم زنــوزی درباره
وجود رابط و مستقل

اما برگردید به مسئلهای که میتوانیم
درباره آن حرف بزنیم و ترس هم نداریم
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اعتقادی نیست .و آن ،مسئله ربط است،
اآلن جوانها بیشتر این کلمه را به کار
میبرند به خصوص بعد از انقالب بیشتر
جاری است در ارتباط با این مطلب یا در
رابطه با این مطلب ؛ اآلن در این جلسه،
همه شما با هم مرتبط هستید .گوینده با
شنونده ،شمای بزرگوار با من ،من با این
میکروفون ،میکروفون با من ،من با این
میز ،این میز با من .ســلولهای من با
یکدیگر .سلولهای بدن شما با یکدیگر.
اگر ســلولها با هم ارتباط نداشت که
بدن زنده نبود .ذرات و اتمهای عالم با
هم ارتباط دارند .همه کس میفهمند
که ربط یعنی چه؟ از بچه دو ســاله تا
پیر صد ساله ،اما مصیبت این است که
وقتی بپرسیم که ربط چیست؟ همیشه
ربط بین دو مرتبط اســت .اگر اضافه
نسبی باشد اگر اضافه اشراقی باشد یک
طرف دارد .اگر اضافه مقولی باشــد دو
طرف دارد .بین پدر و پســر ،دو برادر،
دو خواهر و دو طرف ،نسبتی هست .دو
برادر با هم نســبت دارند .زن و شوهر
با هم نسبت دارند .ربط این وسط کجا
است؟ ربط هســت یا نیست ،یا ذهنی
است؟ میگویند که در ذهن است .بیش
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از سی میلیارد سلول در بدن است که با
هم ربط دارند .این ربط ذهنی اســت یا
در بیرون ربط دارند؟ اگر ربط سلولها
در ذهن اســت؛ پس ذهن من ،عالم را
میســازد .اگر ذهن من هم نباشد ربط
بیرونی است .پارادوکس اینجا است ،به
مجرد اینکه میگوید که ربط در بیرون
هســت میدانید با چه مشکلی روبرو
میشوید؟ اگر ربط ،موجودی در بیرون
ذهن موجود است با چیزهای دیگر ربط
پیــدا میکند .اگر خــود ربط به عنوان
موجود با چیز دیگر ربط پیدا کند دوباره
نقل کالم در آن ربط با چیزهای دیگر
اســت .دوباره آن ربط اگر موجود است
جره .ربط اگر موجود
دوباره تسلسل هلّم ّ
باشد به عنوان موجود با چیزهای دیگر
باید ربط داشته باشد .نقل کالم در این
ربط اســت که این ربط با سایر چیزها
ربط دارد .آن ربط هم باید موجود باشد و
دوباره تسلسل میشود .من عالم هستم،
ذهن من عالم را میسازد .تو چه کسی
هستی ربط در خارج است .ربط چیست؟
بچه دو ساله میفهمد ربط یعنی چه؟ به
مادرش و پدرش ربط دارد .اما بپرســید
ربط چیســت ،نمیداند چیست؟ ربط

ماهیت دارد.

علمای علم اصول فقه(رضوان اهلل علیهم

اجمعین) دقتهای سهمناکی دارند و در
معنی حرفی دچار این مســئله شدهاند.
کســانی که با علم اصول فقه آشنایی
دارنــد ،میدانند که معانــی حرفی در
علم اصول چیســت؟ چند سال وقت
طلبــه را میگیرد و آخــرش هم حل
نمیشود .اســم موضوع له دارد .معنی
معین حســن یا تقی .فعل موضوع له
دارد .معنــی که مقرون بــه احد ازمنه
ثالثه اســت؛ گذشــته ،حال و آینده.
حروف برای چه چیزی وضع شدهاند؟
حرف «مِــن» در مثــال «صرت من
البصــرة الی الکوفه» ایــن «از» کجا
را شامل میشــود؟ مصداق «از» کجا
اســت؟ «از» چند مصداق دارد؟ اینها
اصول اســت .اصول میگویم و فلسفه
نمیگویــم .در علم اصــول موضوعله
حروف چیســت؟ زید ،بکر ،عمر و خالد
و موضوع له آن معلوم است .فعلش هم
فعل ماضی بر گذشته داللت دارد .فعل
مســتقبل بر آینده و الی آخر ،من برای
چه چیزی وضع شده است؟ «از» برای
چه چیزی وضع شده است؟ موضوع له
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آن چیست؟ میدانید مشکل کجا است؟
تا میخواهید موضوعله حرف را تصور
کنید ،متصور شما مستقل است و حرف
اســتقالل ندارد ،حاال چه کنیم؟ فکر
میکنید اصولیان مسئله حروف را حل
کردهاند؟ به علم اصول مراجعه بفرمایید.
شــیخ انصاری و آخوند خراســانی چه
بحثهای دقیقی کردهاند .ربط چیست؟
ما ُهو ربط؟ ماهیت ندارد .تا ماهیت پیدا
کرد مستقل میشود.
حاال ربط وجود است؟ وجود را به رابط
و مستقل تقســیم میکنید .رابطه بین
رابط و مستقل چیست؟ خود مالصدرا
تقسیم میکند به وجود رابط و مستقل،
ذهنی و عینی ،بالفعل و بالقوه ،مجرد و
مادی ،این تقسیمات اولیه است .یکی
از آنها هم رابط و مستقل است .رابط
چیست؟ چرا دربارهی آن فکر نمیکنید.
آقاعلی دربارهی این مســئله فکر
کرده اســت .در رســالهاش «رابطی»
نوشته است .البته اگر «رابط» بود بهتر
بود .بین رابطی و رابط فرق هست .یک
وجود رابطــی و یک وجود رابط داریم؛
اما ربط دقیقتر از رابطی است .رابطی
منسوب به ربط است .ربط کجا است؟
کانت فیلســوف بزرگی است .آن را به
شــوخی نگیرید من که کانتی نیستم.
موافق با کانت هم نیســتم .اما کانت
نقطه عطف تاریخ اســت و دیگر بعد از
کانت کمتر فیلســوفی آمده که از زیر
سپهر اندیشــه کانت خارج باشد .همه
هنرش این اســت که میگوید وجود
وجود محمول واقع نمیشود .میگوید
در زید قائم اســت؛ قائم محمول است.
زید قائم اســت ،زید عالم است .اما زید
وجود دارد .حاال زید هســت ،رابطهاش
چیست؟ زید قائم است« ،است» رابط
بین قائم و زید اســت ،اما زید هست.
رابط آن چیست؟

یکی از حضار :هستی.
دکتر دینانی :هســتی محمول است
یا رابط اســت؟ هم محمول است ،هم
رابط؟ بماهو محمول رابط اســت یا بما
هو رابط محمول اســت؟ زید هســت
محمول است یا نه؟
یکی از حضار :محمول نیست.
دکتر دینانی :پس زید هست محمول
ندارد؟
یکی از حضار :هستی خودش است.
دکتر دینانی :در زید موجو ٌد چه؟
یکی از حضار :خدا هســت یعنی خدا
وجود دارد.
دکتر دینانی :اکنون شــما برای خدا
ماهیت قائل هســتید .مشکل همین
اســت .بله ،خدا هســت یا خدا هستی
اســت که آقای قراملکــی منطقدان
بزرگ بفرمایید که رابطه کجا اســت.
وقتیکه وجود محمول باشد رابطه دیگر
نیست .خودش ،هم باید محمول باشد
و هم ربط؛ خود وجود محمول اســت.
وقتی زید هست؛ هم محمول است هم
رابطه .حکمای مــا میگویند که همه
مشکل کانت این است که همه حکمای
ما سالها قبل از کانت که متولد نشده
بود دربــارهی آن فکر کردهاند؛ ولی به
کانت نسبت داده شده است.
کانــت میگوید که وجــود ،محمول
نمیشود و وجود همیشــه ربط است.
وجود محمولــی را قبــول ندارند؛ اما
نمیتوان گفت کــه وجود محمولی را
قبــول ندارد به اصطــاح حکما یعنی
کان تامــه را قبول نــدارد .یعنی هل
بسیطه را قبول ندارد .هل بسیطه یعنی
زید هست .کان تامه یعنی کان زید نه
کان زید قائم ًا .نه کان تامه را قبول دارد
نه هل بســیطه را .کانت قبول ندارد و
مشــکلش از همینجا شروع میشود،

نمیتواند مسائل را حل کند.
آقاعلی به این مســئله توجه کرده که
ربط چیست و ببینید فیلسوف اخیر استاد
االعظم عالمه طباطبایی مسئله ربط را
در بدایه بحث کرده اســت و میگوید
که ربط به معنی حرفی مد علی وجود
فی غیره ربط خودش نیســت؛ همیشه
در غیر است .این بزرگ مرد فکر کرده
که مسئله حل شده است .از شما سؤال
میکنم ربط همیشــه در غیر خودش
اســت و چگونه در غیر است؟ ظرفی
ظرف و مظروف اســت .مــا اآلن در
زمان و در مکان هســتیم .ربط هم در
غیر اســت مثل مظروف در ظرف مثل
زمانمند در زمان مثل مکانمند در مکان،
حرف ربط که در غیر است ،چگونه در
غیر است؟ در غیر بودنش چگونه است؟
زنوزی ســعی میکند که این مسئله را
به گونهای حل کند .باورم نیســت که
هنوز حل شــده باشد؛ البته عیبی ندارد
که الینحل بماند .معاد باید حل شــود
که اعتقادی اســت .ربط کجا اســت؟
اینکه میگویند در ذهن اســت خیلی
ساده اندیشــانه اســت ،ربط در ذهن
نیست .شــما بفرمایید آقای قراملکی
منطقــ ًا منطــق جدید ربــط را ذهنی
میداند .نمیتواند ربط ذهنی باشد .پس
کجا اســت؟ مادامی که هستیشناسی
نداشته باشــیم نمیتوانیم ربط را حل
کنیم .ما موجودشــناس هســتیم .ما
موجودات را میشناســیم یا وجود را؟
اگــر از تیزهوشتریــن آدمهای عالم
بپرسید ،موجودات را میشناسند .حکما
موجــودات را در مقــوالت طبقهبندی
کردند؛ ارسطو به ده معقوله کانت به 12
تا  14تا معقوله ،شــیخ اشراق به  4یا 5
تقسیم کردهاند.
بنده معقــوالت را در پنج چیز خالصه
میکنم .هر چه در این عالم میشناسید
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طبیعت اســت ،طبیعیات را میشناسید
موجودات طبیعی اســت .جسم ،فضا،
دریا ،آســمان ،صحرا و زمین ،طبیعی
هســتند .طبیعت را میشناســید؛ خدا
را هم میشناســیم .خدا هست؛ زمان
هم میگویید میشناســیم؛ مکان هم
میشناســیم؛ چیز دیگری هم هست
عدد را هم میشناســیم؛ خدا ،طبیعت،
زمان ،مکان ،عدد .غیر از این پنج چیز
دیگر نمیتوانیم پیدا کنیم.
یکی از حضار :علت و معلول.
دکتــر دینانی :موجود معقــول ثانیه
نمیگویم.
یکی از حضار :خود.
دکتر دینانی :با خود ،به چه چیز اشاره
میکنید؟ مرجع ضمیر بدنت اســت یا
طبیعت؟ هیچ کس آن خود شــناخته
نمیشــود .مصیبت همینجا اســت؟
 .who am Iمن چه کسی هستم؟
من بدنم .مرجع ضمیر من چیست؟
خانم دکتر مصطفوی :اگر ما خدا را
میشناسیم پس....
دکتــر دینانی :ایــن از نظر عقیدتی
درست اســت؛ ولی باید توضیح دهیم.
من فرمایش شــما را قبــول میکنم،
کسی که خدا را شناخت خودش را هم
میشناسد .خود غیر خدا در مقابل خدا
است یا نه؟ بله اگر کسی خدا را شناخت
خــودش را هم میشناســد به عنوان
غیرحق تعالی که در برابر خدا است آنجا
چه میگوید؟
یکی از حضار :آقای دکتر ببخشید ،اگر
آنچه که میشناسید خدا ،عدد ،مکان،
زمان و طبیعت باشد .مشکل شما حل
میشود اگر خود را اضافه نفرمایید شما
خود را تحویل میبرید.
دکتر دینانی :صدآفرین بر شما وقتی
که خود را میشناسید یعنی شناسانده این
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پنج تا نیست .اما شناسندگی یعنی تصور
میکنم شناختن یعنی من میاندیشم
و آن من الیتناهی اســت .آن را کنار
بگذارید .نمیدانم آن را سوژه میدانید
یــا اُبژه؟ به عنوان ابــژه میتوان آن را
شــناخت؛ ا ّما به عنوان سوژه نمیتوان
شــناخت .عرض کردم فع ً
ال وارد این
مسئله نمیشویم الیتناهی است .همه
مشکل من است .هیچ چیز جز عالم جز
من نیست .میترسم بگویم که «لیس
اال انا» که من نمیگویم؛ ولی میگویم
«ال اله اال اهلل» .اجازه دهید که واردش
نشویم .باید یک دوره عرفان بخوانیم.
اآلن میخواهیم از زنوزی حرف بزنیم.
ابژهها این پنج تا بود که شما شمردید.
حاال ربط کجا است؟ خود مشکل سوژه
و ابــژه که با هم ربط دارنــد .دوباره از
اینجا شروع میشــود .ربط از شناخت
شــروع میشود یا شناســنده شناخته
شــده میخواهد .میتواند کسی بگوید
که من میشناســم .میگویم چه چیز
را میشناسید میگوید که نمیشناسم
این شناخت دارد؟ تو گفتی میشناسم
باید بگویم چه چیز را میشناسم یکی
میگوید من میشناسم حاال چه چیز را
میشناسید نمیدانم این شناختن است.
ذات شناخت دو طرفی است .کثرت از
شناخت شروع میشود .اگر شناخت نبود
کثرت در عالم بهوجود نمیآید.
تا شناخت گفتید شناســنده و شناخته
شــده میخواهد وگرنه شناخت معنی
ندارد .گاهی من چیزی را ضربالمثل
میگویم میخندد حاال شما میخندید
یا نمیخندید مثال همین مسئله است
که شناخت شناخته شده میخواهد یک
وقت کسی عاشــق شده بود داد میزد
به فریادم برسید از آتش عشق سوختم.
لباسهایش را پاره میکرد ســوختم از
آتش عشق ،سوختم .یک کسی گفت

آقا چه شده است؟ گفت :عاشقم .گفت:
حاال عاشق چه چیز هستی؟ عاشق چه
کسی هســتی؟ گفت هر کسی بشود.
این عاشــق بود؟ بیمار اســتریک بود.
عشق معشوق میخواهد .عشق بدون
معشوق یعنی چه؟ حتی شاعر ما گفته
حتی معشوق هم نداشته باشی ،عاشق
عشقم و دیوانه دیوانگیام .حداقل خود
عشــق باید معشوقت باشد .ولی عشق
بدون معشوق بیمعنی است .بیمعنی
محض اســت .علم بدون معلوم هیچ
معنی ندارد .اندیشــه بدون اندیشــیده
شده معنی ندارد .ربط از همینجا شروع
میشود .مشکل کار همینجا است که
خود ربط بین سوژه و ابژه یعنی شناسنده
و شناخته شده آن ربط کجا است؟ این
ربط جز شناسنده است یا خیر شناخته
شده یا هر دو یا هیچ کدام؟
ربط شناســنده و شــناخته شــده به
شناســنده نزدیکتر است؟ به شناخته
شده نزدیکتر است؟ یا به هیچ کدام؟
یا به هر دو یکسان؟ و چیز سومی است
یا چیز سومی نیست؟ همه اینها سؤال
اســت .آقاعلی در اینها گرفتار است.
کتاب آقاعلی زنــوزی را بخوانید.
عــرض کردم من قبــل از مالصدرا را
نگفتم ،مالصدرا را هم اســتثناء کردم،
مالصــدرا خیلی بزرگ اســت؛ بعد از
مالصدرا تا امروز که من خدمت شــما
حــرف میزنم حکیمی بــا دقت نظر
زنوزی پا به عرصه وجود نگذاشته است.
(چه در شــرق و چــه در غرب) .خوب
گوش بده چه میگویــم .در اینجا که
نداریم غربیها هم که حرفهایشان به
عمق حرفهای زنوزی نمی رسد.
هایدگــر که بزرگتریــن دانای عصر
اســت .بعد میگویند حرفهایش که
به حرفهای زنوزی نمیرســد .زنوزی
خوانده نشده است .بدبختی ما این است

پیشنشست

که این حکیم بزرگ مهجور اســت .ما
را میخوانیم؛ ولی زنوزی را نمیخوانیم.
چرا نمیخوانیم .معاد زنــوزی را افراد
خیلی کمی خواندهانــد .کتاب «وجود
رابط و مستقل» من ،کم خوانندهترین
کتاب اســت و قدیمیترین کتاب من
همین کتاب اســت .چاپ بیشتر ندارد؛
زیرا سخت اســت .کتاب وقتی سخت
باشد نگاهی میکنند و دور میاندازند.
میخواهم بگویم که زنوزی فیلســوف
تمام عیار اســت و حکیم بزرگی است.
کار خوبی کردهاید که برای این حکیم
بزرگ ،بزرگداشت گرفتید؛ ولی بیش از
اینکه بزرگداشت گرفتهاید خوب است
آثارش را چاپ کنیــد .چون چاپ هم
نشده اینها چاپ قدیمی سنگی است
هر کســی میتواند در این دانشــکده
درس بدهد این کتابها را درس دهند.
این حکیــم را زنده کنیم .در مقابل آن
میگوییم تهاجم فرهنگی .بله ،تهاجم
فرهنگی اســت .چگونه میخواهید در
مقابــل تهاجم فرهنگی بایســتید؟ با
نصیحت ،موعظه ،بلــه؟ اینها را بیاور
َعلَم کن تا هوسرا آنجا بنشیند .تا فریگر
آنجا بنشیند .تا بفهمد اینجا هم چیزی
بوده است .اینها را علم کن حاال دائم
یا فحش بده یا نصیحت کن یا منبر برو.
با تهاجم فرهنگی با فرهنگ باید مقابله
کرد نه با زور.
«بــن الدن» میخواهد با غرب مبارزه
کند با چاقو میتواند؟ همینگونه مبارزه
با غرب؟ با فریگر با هوسرل با هایدیگر
با امثالهم ،این فیلســوفانی که هستند

اینگونه مبارزه کنی یــا با فکر؟ با چه
فکری مبارزه کنی؟ موعظه؟ نصیحت؟
کلمات قصار؟ با زنوزی بله ،با مالصدرا
با ابنسینا.
آن هم معاد است که معاد اعتقادی بوده
بیشتر خواندهاند .در معاد سعی کردهام
که نظر زنوزی را توضیح دهم که این
مرد چه میخواهد بگوید .وگرنه در علم
کالم این حرفها زده شده است؛ ولی
میخواســتم توضیح بدهم که زنوزی
نظریــه جدیدی دارد و کســی چنین
حرفی تاکنون نگفته اســت .در تاریخ
هیچ کس چنین حرفی نزده اســت که
زنوزی چه حرفی میخواهد بزند و با چه
مبانی این حرف را میزند؟
این دو کتاب معاد و وجود رابط و مستقل
که در ربط است مطالعه بفرمایید .من از
شما تشکر میکنم که این بزرگداشت را
برایش گرفتید و خوشحال میدانم روح
مرحوم زنوزی را که مهجور اســت .نه
اینکه این جلسه مهم نیست .جلسه مهم
اســت بلکه این جلسه مقدمهای برای
آشنایی دانشجویان و حتی استادان ما
با این حکیم بزرگ باشــد به خدا مایه
افتخار است .اگر بتوانیم افکار زنوزی را
به غرب نشان دهیم دیگر آنها تالش
نمیکنند بگویند که شما عقب ماندهاید
و ما جلو رفتهایــم؛ بلکه میفهمند ما
خیلی بیشتر از آنها حرف خوب داشتیم.
به خدا اینها تعارف نیســت؛ چون من
غــرب را خواندهام و میخوانم نه اینکه
اطالع نداشــته باشــم .وقتی مقایسه
میکنم عمق حرفهای آقاعلی بیشتر

از حرفهای آنها اســت .به دانشگاه
دســتور دهید که کتابهایــش را اگر
چاپ خوبی نیست چاپ کنند اینجا به
استادان دستور دهید که این کتابها را
درس دهند .حاال که این کار را کردهاید
و کار بسیار خوبی بوده و شایسته است
و من هم به همین خاطر هم ســرکار
خانم کرمانی دعوت کردهاند و هم من
خودم را مدیون آقاعلی میدانم .خیلی
مدیونــش میدانم .خیلی بــا آثارش
مأنوس بــودم و به مرحــوم آقاعلی و
حوزه طهران ارادت ویژه دارم .در کمال
شوق آمدم به عشق نام آقاعلی مدرس
زنوزی که شما کار خوبی کردهاید .من
زیاد نمیخواهم پرحرفی کنم .جایی هم
درس دارم باید بروم؛ ولی وجود رابط را
خیلی جدی بگیرید .فکر نکنید که ربط
حل میشــود .من طرح مسئله کردم.
ربط ســادهترین چیز است .میتوان آن
را حل کرد؟ ربط کجای عالم اســت.
این عالم به ربط اســت یا ربط از درون
عالم در میآید .آقای صدوقی؛ این عالم
براســاس ربط ساخته شده است یا اول
ساخته شــده و ربط از درون آن درآمده
اســت؟ این را بعدها از شما میپرسم.
درود بر همه شما.
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معرفی مجمع عالی حکمت
اسـالمــــی و بـرنـامههـــای
همایش ملی حکیم طهران
حجت االسالم والمسلمین حسن معلمی
دبیر مجمع عالی حکمت اسالمی

Ý Ýمعرفــی مجمــع عالــی حکمت
اسالمی

بسم اهلل الرحمن الرحیم .و به نستعین
انه خیر ناصر و معین .وصلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرین.
از همــه عزیزانی که حضــور دارند و
افتخار دادند و جلسه را مزین فرمودند،
اساتید بزرگوار خودم ،رئیس دانشکده،
دســتاندرکاران محترم و مدیر گروه
تشــکر میکنم .همان طور که آقای
دکتر دینانی فرمودند شایسته است که
برای مدرس زنــوزی همایش بزرگی
گرفته شــود .این پیش همایشها و
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پیــش نشســتها مقدمهچینی برای
رســیدن به آن همایش بزرگ است و
یکی از کارهای اساســی در همایش
اصلی ،احیای آثار مدرس زنوزی است.
Ý Ýتأســیس مجمــع عالــی حکمت
اســامی و بخش هــای مختلف

آن

ابتــدا دربــارۀ مجمــع عالی حکمت
توضیحی میدهم .ســال  82تعدادی
از اســاتید حدود پنجاه نفر از اســاتید
حوزه حکمت به معنای عام ،فلســفه،
عرفان ،کالم ،منطق ،معرفتشناســی

و فلســفههای مضــاف از قم خدمت
مقام معظم رهبری رســیدند و دربارۀ
نقاط قوت و ضعــف این حوزه گفتگو
کردیم .جلسه طوالنی هم شد .ایشان
از آن جلســه خیلی خوشحال بودند و
تکملههایــی فرمودنــد وجمعبندی و
یکی از پیشــنهادهایی که شد این بود
که حوزۀ حکمــت ،انجمن و مجمعی
برای همه مؤسســات و دانشگاههای
کل کشور داشــته باشــد که بتوانند
آنجا حضــور پیدا کنند و ســؤالها و
دیدگاههای خودشــان را که در طول
سالیان تحقیق و تدریس به آن رسیدند

پیشنشست

را بیان کنند و نقادی شــود .لذا بعد ار
بازگشــت به قم ،تعدادی از دوســتان
به دنبال تشــکیل مجمعــی بودیم تا
اینکه اساســنامه آن نوشــته شد و از
حضرات آیات؛ جوادی آملی ،سبحانی
و مصباح یزدی درخواســت کردیم که
نظارت عالی را بر عهده بگیرند و این
بزرگواران هم قبول کردند .امثال آیت
اهلل فیاضــی ،آیت اهلل غــروی ،آقای
قمی ،آقای پارسانیا ،آقای آذربایجانی
و دوستان دیگر هم که در خدمت آنها
هستیم فرزند آیت اهلل جوادی آملی در
هیئت مدیره با انتخاب اعضا که قب ً
ال با
پنجاه نفر شروع شد و االن صد و پنجاه
عضو دارد که دارای ســطح  4حوزه،
دکترای دانشگاه و مجتهد هستند که
اعضای پیوســته اند و در خدمت تعداد
زیادی از اســاتید دانشگاه هستیم که
توفیقی برای ما اســت .این مجمع که
شــکل گرفت کارهای متنوعی را هم
به لحاظ اساســنامه و هــم به لحاظ
وظایف ،اهداف و وظایف اساسنامه بر
عهده دارد که از ســال  86شروع شد.
در سال  82جرقه زده شد و بعد نوشتن
اساسنامه و طی کردن مراحل ابتدایی
مدتی طول کشید .مدتی هم بودجه و
مکان نداشــتیم که کار به طور خیلی
خیلی ســاده و با تالش عزیزان انجام
میشد تا اینکه در سال  86مکانی پیدا
شد و بودجه مختصری هم اختصاص
داده شــد والحمدهلل هر روز پیشرفت
کــرد و براســاس اهــداف و وظایف
کارهای مختلفی میکند.
عالوه بر کالسهای کوتاه مدت ،بلند
مدت ،نشســتها ،نظریه پردازیها و
نقادیها کار بســیار مهم دیگر ،گروه
های علمی مجمع است .چند گروه در
مجمع فعالیت دارد :فلسفه دین ،فلسفه
اخالق ،فلســفه حقوق ،فلسفه ،کالم،

عرفان ،معرفتشناســی ،فلسفه علوم
انسانی و فلسفه سیاسی .نکته مهم این
است که این  150نفر هم از حوزه و هم
از دانشگاه هر کدام در هر جلسهای که
خواســتند یک نفر میتواند در هشت
جلســه شــرکت کند .اگر فرصتش را
دارد و اگر ندارد دو جلسه یا سه جلسه
شرکت میکند .در این جلسات بحث
علمی میشــود؛ به این معنا که مث ً
ال
فردی تقریر جدیدی از مطلب فلسفی،
کالمی ،عرفانی و معرفتشناسی و یا
به یک بحث معرفتشناسی ناقد است؛
مطلبش را در جلســه ای بیان میکند
و نظــرات اســاتید را میگیرد؛ چون
کسانی هســتند که ده سال یا بیست
سال ،اســتاد آن فن هستند یا محقق
در آن رشته یا هم استاد و هم محقق
هســتند؛ لذا حرف دارند .مث ً
ال آیت اهلل
فیاضی ،بحثی را دربارۀ حکم و نسبت
حکمیــه ارائه دادند کــه بحث خیلی
خوبی بود .نکات بسیار ارزشمندی بیان
شد و هم ابعادی از سؤاالتی که آقای
دکتر دینانی مطــرح کردند نمیگویم
همه ســؤاالت ولی بعضی از زوایای
بحث روشــن شد .به آقای دینانی هم
عرض کردم که خوشحال میشویم که
به مجمع عالی حکمت تشریف بیاورند
و دیدگاهها و حتی سؤاالت بسیار جدی
خودشــان و جوابهایی که تاکنون به
ایشان داده شده و فکر میکنند کافی
نیســت را بیان کننــد و در مجمع ده
بیســت نفرهای از اساتید فن ،بحث و
گفتگوی جدی دربارۀ آن شــود .بدون
هیچ مالحظه ای کــه مث ً
ال مالحظه
استاد و شاگردی باشد نقدها و سؤاالت
بیان میشود .آیت اهلل فیاضی ،استاد
خیلــی از عزیزانی اســت که مجمع
میآینــد؛ ولــی وقتی بحــث علمی
میشــود حتی آن شاگردان هم خیلی

جدی با دیدگاه ایشــان مقابله و بحث
میکنند؛ منتهی خیلی علمی ،محترمانه
و مؤدبانه .لذا یکی از بخشهای عمده
کار مــا در مجمع این اســت که مقام
معظم رهبری هم تعبیر جالبی داشتند
گفتند که بیایید باشــگاه فکری ایجاد
کنید .باشــگاه؛ یعنی محل زورآزمایی،
در باشــگاه جسمی زورآزمایی جسمی
اســت و در باشــگاه علمی زورآزمایی
علمی اســت .یعنی هرکســی ،توان
خودش را به عرصه ظهــور بگذارد و
بحث و بررسی قرار شود.
Ý Ýبرگزاری همایش بزرگان حکمت
توسط مجمع عالی

یــک بخش دیگر مجمــع ،همایش
بزرگان حکمت است .به ویژه افرادی
که بــزرگ بودند؛ ولی مــورد مهجور
هستند؛ مث ً
ال دکتر دینانی اشاره خوبی
داشتند .مدرس زنوزی حکیم مؤسس
کــه اصالت ًا زنوزی هســتند و به تبریز
تعلق دارند؛ لذا ما باید این جنبه و تولد
و انتساب به آن ناحیه را در این همایش
رعایت کنیم که قصــد داریم به زنوز
برویم و همراه با این همایش بگوییم
که یکی از بخشهای شهر زنوز را به
نام ایشــان مزین کنند .هم به لحاظ
اینکه در تهــران مال عبداهلل زنوزی و
بعد هم پســرش ،ایشان مؤسس حوزه
حکمی طهران بودند و ســابقه بسیار
درخشــانی برای حوزه حکمی طهران
به جا گذاشــتند .از این نکوداشــتها
چند غرض داریم که یکــی از آنها از
مهجوریت درآمدن این فیلســوفان و
احیای آثار این بزرگان است همانطور
که دکتر دینانی فرمودند که در مجامع
علمی ما مورد استفاده قرار بگیرد.
یعنی اگر ما گفتیم که وجود ،محمول
واقع میشــود و صرف ربط نیست بر
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خالف کانت و فهمیدیم که مســائل
بســیار بزرگی در هستیشناسی با این
حل میشود و اص ً
ال اگر حرف را سریع
بپذیرید مسائل فراوانی حل نشده باقی
میماند و امثال مرحوم زنوزی به طور
جدی به این مســائل پرداختهاند .این
خیلی برای ما باعث افتخار اســت که
فیلسوفانی داریم که چنین دغدغههایی
داشــتهاند .به قول آقای دکتر دینانی
ممکن است همۀ ابعاد مسئله حل نشده
باشــد؛ ولی حداقل از ابعادی که حل
شــده و میتواند تأثیری در بحثهای
فلســفی ،منطقی و معرفتشناسی ما
داشته باشد را استفاده کنیم.
Ý Ýمعرفی همایش مدرس زنوزی
حکیم طهران

نکوداشت حکیم طهران مدرس زنوزی
را آنگونه کــه مجمع برنامهریزی کرد
برای اواخر ســال  93بود .محور مهم
فراخوان ،شخصیتشناســی اســت و
محورهای دیگر؛ معرفی حوزه فلسفی
طهــران ،آرا و مبانی عقلــی و نقلی
مرحوم حکیم مؤسس ،مباحث تطبیقی
و مقایسهای بین ایشان و فلسفههای
دیگــر (غربی یا داخلی) ،بررســی آثار
مرحوم حکیم مؤســس و احیای آثار
ایشان است و هر کدام از این بخشها
هم زیر مجموعههای فراوانی دارد که
من به جهت اینکه مصدع اوقات نشوم
عرض نمیکنم.
مراکز مختلفی هم اعــام همکاری
کردهاند .بنیاد حکمت اســامی صدرا،
پژوهشــکده علــوم وحیانــی معارج،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،پژوهشگاه
علوم اســامی و مطالعات فرهنگی،
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه ،جامعۀ
المصطفــی ،دانشــگاه باقرالعلوم(ع)،
دانشــگاه تهران ،دانشــگاه قم ،رادیو
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معارف ،شورای عالی انقالب فرهنگی،
بخــش شــورای تخصصیشــان،
شــهرداری تهــران ،صدا و ســیمای
جمهوری اسالمی ،مدرسه عالی شهید
مطهــری ،مرکز مدیریــت حوزههای
علمیه استان تهران ،معاونت پژوهشی
حوزههای علمیه ،مؤسســه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی ،مؤسسه حکمت
و فلســفه قم ،وزارت علوم تحقیقات
و فنــاوری و وزرات فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ،و تشکر میکنیم از دانشکده
الهیات ،رئیس محتــرم ،مدیرگروه و
عزیزان دســتاندرکار کــه دو پیش
نشســت را همکاری کــرده بودند و
به احســن وجه انجــام دادند .دومین
پیشنشست دانشگاه الهیات و ششمین
پیشنشست مجموع ه جاهایی است که
همکاری با مجمع داشتند.
ابتدا مجمع عالــی حکمت یک پیش
همایش داشت که ســخنران آن هم
آیــت اهلل مصطفوی بود .پژوهشــگاه
فرهنگ و اندیشه ،جریانشناسی حوزه
حکمی و فلسفی طهران را داشتند که
در خدمت آقــای مصطفوی بودیم .در
خدمــت آقای واعظی ،آقای رشــاد و
آقای صدوقی ســها بودیم و استفاده
کردیــم .دیدگاههای حکیــم طهران
دربارۀ مباحث حمل را مؤسسه آموزشی
و پژوهشــی امام خمینی برگزار کرد.
جناب آقای سلیمانی امیری ،ابوترابی،
عبودیت ،عشــاقی و زمانی قمشهای
در آنجــا صحبت فرمودند و میزگردی
داشــتند .اثبات معاد جسمانی را جامعۀ
المصطفــی برگــزار کرد کــه آقایان
گرجیان ،دهقان ،رضانــژاد و فیاضی
شــرکت داشــتند .دانشــکده الهیات
دانشگاه تهران که جلسه قبل را خدمت
اســتاد بزرگوار آقای دکتر مجتهدی،
دکتر صدوقی ســها و دکتــر عبداهلل

انوار بودنــد و امروز هم که در خدمت
بزرگواران هســتیم .منتهی گفتیم که
توضیحی دربــارۀم جمع عالی حکمت
و هم دربارۀ همایــش حکیم طهران
بگوییم.
نکته دیگر اینکه از همان اول تصمیم
گرفتیم کــه مجمع ،مؤسســهای در
عرض مؤسســات علمی دیگر نباشد؛
بلکه پاتوقی باشــد که همۀ مؤسسات
بتوانند در آنجا حضور داشــته باشند؛
اآلن هــم همین طور شــده اســت.
برای برگــزاری روز جهانی فلســفه
که خدمت دکتر حــداد و دکتر اعوانی
بودیم ،مجمــع را محور مراکز قم قرار
دادنــد و حدود چهارده مرکز گفتند که
با مجمع همــکاری میکنند .مجمع
بخش اسالمی روز جهانی فلسفه را بر
عهدهداشــت که تجربه بسیار موفقی
هم بــود .یعنی او ًال بــه اعتبار عنایت
مقام معظم رهبری و بعد ناظران عالی
آن ،آیت اهلل جوادی ،آیت اهلل سبحانی
و آیت اهلل مصبــاح ،همه مراکز اعتبار
مجمع را قبول و همــکاری کردند و
کار خوبی هم شــد .و ما اآلن از انواع
مراکــز علمی حوزره و دانشــگاهی و
حتی تهران یا مراکز دیگر علمی دیگر
میآینــد و بحث و گفتگــو میکنند،
فضای دیگری هم نیســت که بتواند
اساتید را از مراکز مختلف دور هم جمع
کند .حتــی من به آقای دینانی عرض
کردم که ما آمادگی داریم فرمودند که
تماس بگیرید هماهنگ کنید .انشاء اهلل
خدمت ایشان میرسیم .ایشان تشریف
میآورند جناب آقای دکتر صدوقی سها
و اســاتید دیگر در خدمتشان هستیم.
آقــای قراملکــی که در این جلســه
خدمتشان هستیم و اساتید دیگری که
در خدمتشان هستیم ما توفیق خواهیم
داشت که در خدمت عزیزان باشیم اگر

Ý Ýایجــاد گفتمــان بیــن المللــی

ما شــناخته شده است فیلسوفان ما در
مجامع علمی ما شناخته شده نیستند .با
اینکه به قطع میتوان گفت که اینطور
نیســت که مطالب فلسفی فیلسوفان
ما نازلتر از آن فلســفهها باشــد ،یا
مســاوی و یا باالتر است .لذا گفتهاند
شما منظومههای فکری از فیلسوفان
ما در بستهبندیهای بسیار مختصر و
منظم داشته باشید و در مجامع علمی
دنیا شرکت کنید .هم با فلسفههای آنها
آشنا شوید و هم فلسفهها و فیلسوفان
خودمان را به دنیا خیلی آشکار و واضح

کنید برجستگیهای نقاط قوت و ضعف
هر کدام را ،ایــن خودش کار تطبیقی
بینالمللی میشود و کار معرفی بسیار
جذابی بــرای خــارج از محدودههای
کشــوری خودمان و در مجامع علمی
بینالمللی میشــود؛ لــذا این اموری
است که در برنامه دستاندرکاران کار
مجمع هست .همایش حکیم طهران
هم برای مقاصد مختلفی انجام شــده
اســت؛ از جمله یکی از هدفهایی که
در این همایش دنبال میشود گفتمان
بینالمللی و کار مقایســهای است که

فلســفه یکی از اهــداف مجمع
عالی

ما در جلسهای در سال  82و جلسهای
هم بهمن  92خدمت رهبری رسیدیم.
ایشان وقتی که بنده عرض کردم اتاق
فکــری برگزار کردیــم و میخواهیم
چشــماندازی را در مجمــع در نظــر
بگیریــم که حتی ده ،بیســت ،پنجاه،
صد و تا دویست ســال حوزه حکمت
را مورد توجه قرار دهیم؛ ایشــان نکته

پیشنشست

نظری دارند و حتی خواهران بزرگوار و
اساتید بزرگواری که در جلسه هستند
در خدمتشان هستیم .اگر بحثی داشته
باشــند حتم ًا اختصاص به آقایان هم
ندارد و قابل استفاده برای همه عزیزان
است .در واقع ،پاتوقی برای بحثهای
علمی باشــد و بحثهایــی که حتی
مشکلی شده و باید حل شود و در آنجا
با همکاری آن را حل کنیم.

خیلی جالبی فرمودند که االن مباحث
آقای دکتر دینانی مرتبط با آن مطلب
بود ،ایشان فرمودند که چشماندازتان را
گفتمان بینالمللی فلســفه قرار دهید.
مقصودشــان هم این بــود ـ حداقل
بخشی از مقصودشــان هم این بود ـ
که ما حکمــای بزرگی در طول تاریخ
داشتیم گفتند اآلن آن قدری که کانت و
دکارت و فالسفه غرب در دانشگاههای

معرفی کنید .ایــن یکی از محورهای
کار مجمــع شــد مث ً
ال اگــر منظومه
فکری همین حکیم را منظم نوشــتیم
به زبانهــای مختلف ترجمه کردیم و
در مجامع علمــی همایشهای بزرگ
بینالمللی شــرکت کردیــم و دیدگاه
ایشــان را دربارۀ حمل و قضیه حملیه
و بحث ربط مطرح کردیم و در مقابل
دیدگاه کانت نشان دادیم .مثال فرض
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جناب دکتــر دینانی هم به درســتی
میگفتند که باید روی آن پافشــاری
داشته باشــیم و حکیمان بزرگمان را
معرفی کنیم .بنده عرض دیگری ندارم.
امیدوارم که این همایش به احسن وجه
برگزار شود و این پیشهمایشها هم
قدم بســیار بزرگی استبرای رسیدن به
آن همایش بزرگ و احیــای آثار این
حکیم و حکیمان دیگری که داریم.
Ý Ýمسئلۀ «وجود رابط»

بحث رابطه وجود و رابط هم ما خودمان
هم در اصول ـ چون من در حوزه هم
درس اصــول و بعضی اوقات فلســفه
دارم ـ در این باره نکاتی را داشــتیم و
هم در فلســفه عرائضی داریم؛ منتهی
مجال بحث نیست .آقای دکتر دینانی
ســؤاالتی را فرمودند کــه جواب آنها
مجالی را میطلبد .دربارۀ وجود رابط در
کتاب حکمت متعالیهای که چند سال
پیش چاپ شده است مطالبی راعرض
کردم به مناسبت ربط علّی مالصدرا و
در شرحی بر شواهد نیز نکاتی را مطرح
کردیم و نیاز به بحث هم همینطور که
آقای دکتر دینانی فرمودند زیاد هست.
نکتــهای را در پایان عرضم بگویم که
شــاید برای تأملی برای وجود و رابط
مفید باشــد .نمیگویم که ح ّ
الل پاسخ
همۀ سؤاالت اســت؛ ولی مفید است.
وقتی میگوییم «الف» موجود اســت
به دو معنا ســت :یکی اینکه« :الف»
دارای تحقق عینی اســت ،مثل اینکه
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این میکروفون وجود دارد .اینها دارای
وجــود عینی هســتند؛ «الف» موجود
اســت به معنی تحقق عینی نیســت؛
بلکه به این معنا است که بر موجودی
صادق است و موجودی به آن متصف
اســت؛ مثل سطح که میگویید سطح
هندسی موجود است .این کتاب سطح
و این میز سطح دارد؛ ولی آیا سطح آن
یک تحقق عینی زائد بر میز دارد؟ اگر
این باشد دوباره سطح هم باید سطحی
داشته باشــد و سطح هم باید سطحی
داشته باشد .نه ،موجودیت سطح به این
است که بر این میز صادق است و این
میز به آن متصف است .معقوالت ثانیه
فلسفی همه همینطور موجودند به غیر
از وجود ،وجود اصیل است؛ یعنی دارای
تحقق عینی است؛ ولی معقوالت ثانیه
فلسفی یا ماهیت میگویند که موجود
اســت؛ یعنی به عین وجــود موجود
است .مثال بهتر ،صفات خدا است .ما
میگوییم که خدا موجود است ،صفتش
هم موجود است؛ ولی موجودیت ذات
با موجودیت صفات خیلی فرق میکند.
ذات به معنای اول موجود است؛ یعنی
تحقق عینــی دارد؛ اما صفــات خدا،
تحقق عینــی زائد بر ذات ندارند؛ بلکه
به عین ذات موجود هســتند .اگر این
دو موجودیــت را به طور کامل تحلیل
کنیم خواهیم دید که وجود رابط ،وجود
دارد؛ اما نه به معنای تحقق عینی که
الزمهاش تسلســل شود؛ بلکه به عین
طرفین موجود است و قائم به طرفین

است .البته این در ربط معقولی است ،نه
ربط اشراقی ،در قضایا وقتی میگوییم:
زید قائم است ،اص ً
ال وجود رابط نیست
هو هویت اســت .یا ســخن از اتحاد
محمــول و موضوع اســت یا وحدت.
وجود رابــط در ربــط معقولی بحثی
دارد و ربط اشــراقی هم بحث دیگری
دارد؛ اگر این دو موجودیتی که عرض
کردم روشــن شــود آنگاه سخن ابن
ســینا در باب اضافه و تأکید مالصدرا
بر این سخن معلوم میشود سخن به
اضافه که میرســد عدهای میگویند
که اضافه وجود ندارد و ذهنی اســت.
عدهای میگویند که تحقق عینی دارد.
من میگویم نــه تحقق عینی دارد نه
وجــود ذهنی؛ بلکه به عین طرفین آن
موجود است .ابن سینا بحث خوبی دارد
و مالصدرا از این خیلی استفاده میکند.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته
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تشریح اهداف و فرایند
شکلگیری مجمع عالی

حکمت اسالمی
حجت االسالم والمسلمین دکتر علی شیروانی
عضو هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اســامی

بسم اهلل الرحمن الرحیم .بنده پیشاپیش
عــرض میکنم کــه برنامــه اصلی
این جلســه ســخنرانی برادر عزیز و
بزرگوارمان جنــاب آقای دکتر طارمی
اســت .چند نکته را به عنــوان پیش
درآمدی دربارۀ همایش و مجمع عالی
حکمت عرض میکنم که بانی اصلی
برگزاری همایشی است که انشاءاهلل در
نیمه دوم سال جاری قرار است در مورد
شخصیت علمی و آرای مرحوم آقا علی
مدرس برگزار شــود .او ًال درباره مجمع
عالی حکمت که شاید بعضی از عزیزان
و عالقه مندان به حکمت و فلســفه با
این نهاد آشــنا باشــند و ارتباط داشته
باشند .در سال  82با جمعی از اساتید و
فضالی حوزۀ فلسفه و حکمت از حوزۀ
علمیه قــم خدمت مقام معظم رهبری
رسیدیم و جلسهای داشتیم که در نوع
خودش سابقهای به این صورت نداشته
اســت و بعداً برای بعضی از حوزههای
تخصصی دیگر؛ مثل تفســیر جلساتی
با فاصلــه زمانی به این صورت خدمت
ایشــان برگزار شــد .آن جلسه خیلی
جلســه مفصل و صمیمانهای بود .من
چون خودم حضور داشتم خیلی جالب
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بود .مقام معظم رهبری نکات مهمی را
در آن جلسه بیان فرمودند .از جمله بر
این تأکید داشــتند ب که در قم مجمع
و محلی وجود داشــته باشد که کانون
اجتماع کسانی باشد که در حوزۀ فلسفه و
حکمت فعالیت میکنند؛ علیرغم اینکه
ممکن اســت افراد در مراکز مختلفی
باشند و به فعالیتهای متفاوتی در این
حوزه اشتغال داشته باشند .این فرمایش
ایشان ،مبدأ حرکتی شد که بعد از طی
مقدماتی در اواخر سال  84مجمع عالی
حکمت به طور رسمی شروع به فعالیت
کرد .در واقع حالت اســتاندارد ســازی
دارد و اســاتیدی که در حوزه فلسفه از
طریق مجمع معرفی میشوند در مورد
تأیید علمی قرار گرفتند و صالحیتشان
برای آن درسی که بر عهده دارد تأیید
شده است .البته این به معنای نفی تأیید
و عدم صالحیت بقیه اســاتید نیست.
جنبهی اثباتــی دارد و اینها را مجمع
تأیید میکند و فعالیتهای دیگر مجمع
نشســتهای علمی عمومی است که
در حــول مباحث و موضوعات مختلف
برگزار میکنــد و از جمله فعالیتهایی
که مجمع انجــام داده و در حال انجام

آن است برگزاری همایش ملی حکیم
تهران است که در نیمه دوم سال جاری
برگزار خواهد شد .با مجموعه مقاالت
مهم و ارزشــمند علمی که جذب شده
و در حال جذب شــدن اســت و پیش
همایشهای متعددی که در تهران ،قم
و در شهرهای دیگر برگزار شده و برگزار
خواهد شد .از جمله این پیش همایشها
جلسهای است که همه اکنون در حال
برگزاری است و در خدمت برادر عزیز و
بزرگوارمان جناب آقای عباس طارمی
هستیم که دربارۀ حکمای طهران کار
کردند و اثر خوبی هم قب ً
ال ارائه دادهاند.
انشــاءاهلل از افاضاتشان بهرۀ کافی را
خواهیــم برد و من بیش از این تصدیع
نمیکنم .بروشور همایش هم در خدمت
عزیزان قرار میگیرد و محورهایی که
عالقه مندان به تدوین مقاله میتوانند
انتخاب کنند در این بروشور معرفی شده
اســت .عزیزانی که عالقه مند هستند
همکاری خوبی را بــرای بهتر برگزار
شدن این همایش داشته باشند و همۀ
عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

بررسی ابعاد زندگی علمی و

فرهنگی حکیم طهران
دکتر عباس طارمی
قائم مقام مرکز تحقیقات صدا و ســیما

Ý Ýاحیای حکمت متعالیه و تأسیس
حوزه فلسفی تهران

بسم اهلل الرحمن الرحیم.

خدا را شــاکریم که فرصتــی فراهم
شــد که دربارۀ یکی از حکمای بزرگ
طهران و ایران صحبت کنیم .از محضر
بزرگان جناب آقای دکتر شــیروانی و
عزیزانی که هستند اجازه میخواهم که
انشاءاهلل بتوانیم استفاده کافی را ببریم.
ابتــدا مقدمــهای را بگویم که حکمت
صدرایی بعــد از وفات صدرا ( 1050ه.
ق) حدود  150تا  200سال در پرده بود
و در واقع همین مشــکالتی که برای
مالصــدرا پیش آمد بعد از او هم حدود
دو قرنی ادامه داشــت و از ابتکارات و
جریان فلســفی جدیدی که برخالف
جریان مشائی و اشراقی و در طول آن
اتفاق افتاده بود استقبال نمیشد .اولین
کســانی که و به حکمت متعالیه توجه
کردند آقا میرزا محمدتقی الماسی و بعد
از او شاگردش آقا محمد بیدآبادی و بعد
از او مالعلی نوری اســت .او بیشترین
تالش را برای نشــر و احیای حکمت
متعالیه انجــام میدهد و در مکاتبهای

که با فتحعلی شــاه دارد میگوید من
اینجا  400شاگرد حکمت و فلسفه دارم
و در حوزهای است که دو هزار طلبه در
آن مشغول درس هستند .ایشان حدود
 70سال برای احیای حکمت صدرایی
تالش میکند .شاگردان بزرگی دارد که
تعــدادی از آنها را من اینجا آوردم که
اینها شاگردان مالعلی نوری هستند.
مالمحمد اسماعیل واحد العین اصفهانی
که استاد مالهادی سبزواری هم هست،
مال عبداهلل مدرس زنوزی که مؤسس
حوزه فلسفه تهران یا به عبارتی مکتب
فلسفی تهران اســت که پدر آقا علی
مدرس تهرانی است.
زنوزی نمیگویم؛ چون ایشــان نه در
زنوز به دنیا آمــده و نه در آنجا زندگی
کرده اســت .اگر تهرانی گفته شــود
بهتر اســت؛ او در اصفهان به دنیا آمده
و به غیــر از هجرتی که به اصفهان و
قزوین و عتبات برای تحصیل منقول و
معقول دارد بقیه عمر را در تهران بودند.
ماجرای تأسیس حوزه فلسفی تهران به
این صورت بود که میرزا محمدحسین
خان مروی که مدرسه مروی را تأسیس
میکند ایشان هم به لحاظ اخالقی و هم

به لحاظ جایگاهی که در نزد شاه قاجار
داشــته فرد بزرگی بوده است .فتحعلی
شــاه از ایشان درخواســت میکند که
صدارت را بپذیرد و نمیپذیرد و ترجیح
میدهد که به کارهای علمی و دینی؛
از جمله تأسیس مدرسۀ مروی بپردازد.
بعد از تأسیس این مدرسه ،فتحعلی شاه
نامهای را به مال علی مینویســد و در
خواست میکند که ایشــان به تهران
بیایند و در این مدرسه شروع به درس
حکمــت کنند که مال علــی نوری در
پاسخ مینویسد که من شاگردان زیادی
دارم و نمیتوانم .بــار دوم خود مروی
درخواست میکند که بهترین شاگردتان
را بــه تهران روانه کنید که مال عبداهلل
زنوزی را برای تدریس حکمت و فلسفه
به تهران میفرستند و بعد از آن آقا سید
رضی الریجانی است که ایشان را هم
میتوانیــم بگوییم که مؤســس حوزۀ
عرفانی تهران اســت که در اواخر عمر
به تهران تشــریف میآورند و تدریس
عرفان را شروع میکنند.
میرزا حســن نوری پسر مال علی نوری
کــه در دو نوبت مــا علی مدرس نزد
ایشــان حکمت را فــرا میگیرند مال
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آقا قزوینــی که در قزویــن بودند و از
حکمای بزرگ عصر بودند از اساتید آقا
علی مدرس بودند .میرزا محمد حســن
چینی معروف به موالنا ،مالمحمدجعفر
الهیجی لنگرودی ،مال آخوند مصطفی
قمشهای معروف به مصطفی الحکماء و
آخوند مــا رضای تبریزی اینها تعداد
اندکی از شاگردان مال علی نوری بودند
که عمدت ًا در اصفهــان،قزوین ،تهران
و سبزوار حضور داشــتند و به تدریس
مشغول بودند .نقاط دیگری از ایران این
جوری حکمت متعالیه این طوری نشر
پیدا میکند .در خصوص تأسیس حوزه
تهران که توضیحاتی دادیم در ســال
 1232ه .ق این حوزه تأسیس میشود.
آقا عبداهلل مدرس زنوزی حدود  20سال
به تدرس حکمت متعالیه میپردازند و
مســلط به آراء و افکار مالصدرا است و
در معارف شــیعه قوی و کمنظیر بودند
که کتاب «انوار جلیله» 1که در شــرح
حدیث حقیقت کــه موال امیرالمؤمنین
بــه کمیل که در عباراتــی که در مورد
ســؤال از حقیقت میشود کتابی حدود
 400صفحه ایشــان شــرح داده که با
تصحیح مرحوم استاد سید جاللالدین
آشتیانی منتشر شده است .شاگردان مهم
آقا عبداهلل ،به غیر از پسرشان آقا علی،
مالحســن خویی ،حدود یکسال آخوند
خراســانی نزد ایشان در تهران حکمت
فلســفه را فرا گرفته و میرزا ابوالقاسم
تهرانی معروف به کالنتر از آثار مهمشان
«لمعات الهیه» 2است که در الهیات به
تصحیح اســتاد آشتیانی منتشر شده ،و
انوار جلیه و ما بقی حواشــی و تعلیقاتی
است که بر کتب مالصدرا دارند.
 .1زنوزی ،عبداهلل؛ انوار جلیله؛ تصحیح ســید جالل
الدین آشتیانی؛ تهران .امیرکبیر .1381
 .2زنوزی ،عبداهلل؛ لمعات الهیه؛ تصحیح سید جالل
الدین آشتیانی؛ تهران .موسسه حکمت و فلسفه ایران
.1382
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Ý Ýالقاب و اسمای آقاعلی مدرس

در لسان معاصرین آقا علی مدرس ،آقا
علی حکمی ،آقا علی مدرس تهرانی ،آقا
علی حکیم ،آقا علی مؤسس اینها نامها
و القابی است که ایشان را آقا علی مدرس
را خواندنــد .در آثار خــودش هم علی
تهرانی ،آقا علی مدرس تهرانی ،مدرس و
صدوده تهرانی،علی مدرس و با حروف
 110خودشــان را خطاب میکردند .در
لسان شاگردانشان هم حکیم الهی ،استاد
االســاتید و حکیم مؤسس نام گرفتند.
چون ایشان در تدریس معقول و منقول
محقانه تدرس و بحث میکردند صاحب
ریحانة االدب به ایشــان لقب مدرس
دادند؛ ولی علت دیگری هم داشــته که
کرسی مدرس سپهساالر به ایشان تعلق
داشته و مدرس خواندش دلیل اصلیاش
میتواند این باشد .لقب مؤسس یا حکیم
مؤســس به خاطر تصرفات و ابتکاراتی
اســت که ایشــان در مبانی و مسائل
فلسفی صدرائی دارند و نیاز به کار دارد
که ابتکارات استخراج شود.
از خانواده ایشــان همسرش بانو سیده
خیر بوده
بیگم اســت که بانو فاضله و ّ
است .پسرش شرف الملک حاج حسن
کلیمزاده اســت .میرزا ابراهیم حکمی
ابتحاج الحکماء داماد و شاگردش و داماد
دیگرش ،میرزا نصراهلل خان سوادکوهی
است .نصراهلل فلسفی نوه دختری آقا علی
از این داماد است.
Ý Ýاساتید آقاعلی مدرس

اســاتید حکیم مؤســس از سه سالگی
که وارد تهران میشــود در صغر ســن
مقدمات و ادبیات عرب را و بعد ،معقول
و منقول را نزد پدر تا ســن  23سالگی
یعنی تا سال وفات آقا عبداهلل ( )1257در
تهران فرا میگیرند و در رساله سرگذشت
خودشان هم اشاره میکنند که دروس

شرح تجرید ،معالم االصول شرح لمعه
و شوارق الهام ،شــرح اشارات خواجه و
مبدأ و معاد مالصدرا را نزد پدرشان تلمذ
کردند .دو هجرت دارند که هجرت اول
حکیم برای تکمیل معقول هست که به
اصفهــان بروند .منتهی قبل از اصفهان
مدت کوتاهــی را به عتبــات عالیات
میروند واضح اســت که حوزه فلسفی
در آنجــا رونق چندانی ندارد و ایشــان
هدف اصلیاش استفاده از مکتب فقهی
و اصولی آنجا اســت و ظاهراً چنگی به
دل حکیم نزده و به اصفهان رفتند و آنجا
نزد چهار استاد بزرگ؛ میرزا حسن نوری،
سید رضی الریجانی ،مال محمد جعفر
الهیجی لنگرودی و حاج محمد ابراهیم
نقشه فروش حکمت را کار کردند .پس
از اصفهــان به قزوین رفتند و از محضر
مال آقا قزوینی که از شاگردان برجسته
مال علــی نوری بودند اســتفاده کردند
و خود حکیم مؤســس با تعبیر اعجاب
انگیزی از ایشان یاد میکند که مال آقا
قزوینی ،بحری مواج و بیکران بود و از
نظر تسلطی که با مبانی آخوند مالصدرا
داشتند ایشان را بر دیگران ترجیح میداد.
اینکه چند ســال قزوین بوده مشخص
نیست؛ ولی حدسی زده میشود که اگر
در هجرت اولشــان حدود  3سال و در
هجرت ثانی  5ســال و احتما ًال حدود 3
سال در قزوین که در مجموع  11سال
میشــود که بعد از فوت پدر و سفر به
عتبات که اگر  2سال آن را حدس بزنیم
سال  1270ایشــان به تهران بازگشت؛
یعنی در مجموع  13ســال بعد از فوت
پدر بزرگوارشان .در هجرت ثانی که به
اصفهان دارند دوباره خدمت میرزا حسن
نوری میرود و بعد از  5ســال به تهران
برمیگردند و از این  5سال را ایشان در
رساله سرگذشت خودش تصریح دارد که
اســفار مالصدرا و شفاء و مفاتیح الغیب

Ý Ýتدریــس آقاعلــی مــدرس در
مدرسهسپهساالر

مدرسه فلسفی یا مکتب فلسفی حکیم
مؤســس باید در مدرســه مروی و در
ادامه تدریس پدر باشــد؛ ولی این اتفاق
نمیافتد .آقاعلی به مدرســه رســمی
پایتخت که مدرسه مروی بوده نمیرود؛
اینکه چه دلیلی داشته در جایی اشارهای
نشده است .آقای گالینو که وزیر مختار

پیشنشست

مالصــدرا در آن دوره به بحث و درس
مینشیند.
دیگر اساتید ایشان از  4نفر دیگر نام برده
شده یکی مال مصطفی قمشهای ،مال
اسماعیل در کوشکی و احد العین ،میرزا
آقا نهاوندی و میرزا حسن چینی دو تای
آخر را آقای محقق داماد در مقالهای در
نامه فرهنگستان علوم دارند ذکر کردند
که هیچ جا آقا علی مدرس از اینها نامی
نبرده و آن جا هم منبع ارائه نشــده که
همچنین اســتادی را داشتند این میرزا
آقا نهاوندی فقیه بوده و در بروجرد هیچ
ربطی نداشته و حاال آن که چرا این اسم
آن جا آمده ،نمیدانیم مال اسماعیل درب
کوشکی هم به لحاظ زمانی نمیتوانسته
چون  1234متولد شــده آقا علی و این
جا  1243وفات آقا محمد اسماعیل واحد
العین است یعنی در یک سنی بوده که
نمیتوانسته استفاده کند.
آقاعلی نام مال مصطفی قمشهای را در
آثارش ذکر تجلیــل میکند؛ ولی هیچ
موقع ایشان را استاد خود معرفی نکرده
اســت .مال مصطفی قمشــهای و مال
اســماعیل را مرحوم آقای آشتیانی ذکر
کردند .افرادی که به طور قطع میتوانیم
بگوییم که استاد حکمت و عرفان ایشان
بودند ،میرزا حسن سید رضی ،مال محمد
جعفر الهیجی ،حاج محمد ابراهیم نقشه
فروش و مال آقای قزوینی هستند.

فرانسه در ایران بوده و این اشاره کرده
و هم سید احمد بیگی که ایشان مدتی
در منزل خودشان و به صورت مهجور
تدریس میکردند؛ ولی به دلیل تسلطی
که در تدریس حکمت داشتند هیچیک
از شــاگردان ایشــان کم نشــد یعنی
همان تعدادی که در مکتب و مدرســه
ایشان حاضر میشدند در منزل ایشان
هم حاضر میشــدند و درس ادامه پیدا
میکرده اســت؛ اما اطالعی نداریم که
این مدت هم چقدر بوده اســت .بعد از
آن به مدت  7ســال در مدرســه قاسم
خان که منتســب به مادر شاه است که
مادر شــاه این مدرسه را تأسیس کرده
و بعــد مهد علیــاء آن را توســعه داده
و حکیم مؤســس در آنها مشــغول به
تدریس بوده و مدرس رســمی ایشان
با تأسیس مدرسه سپهساالر و تدریس
ایشان شــروع میشود .کرسی تدریس
مدرسه سپهساالر با وقفنامه محکمی
که نوشته شده بوده کرسی بوده که اگر
کســی به این کرسی دعوت میشد به
معنای آن بود که باالترین و قویترین
حکیم عصر است .در وقفنامه مدرسه
سپهســاالر هم قید شده بود که کسی
میتواند این کرسی تدریس را بگیرد که
تسلط باالیی بر معقول و منقول داشته
باشد .حکیم مؤسس به دلیل تخصصش
در فلسفه و برتریاش بر حکمای معاصر
و نبوغی که در حکمت داشته و شهرتی
که در آن موقع داشته به این مقام دست
پیــدا میکند و از آن به بعد شــروع به
تدریس حکمت استداللی میکند.
عــاوه بر آن ،فقه ،حدیــث و کالم را
نیــز در آن مدرســه تدریس میکردند
که اعتماد الســلطنه اینطور میگوید
که تدریس مدرسه مرحوم میرزا حسن
خان سپهساالر قاجار واقع در دارالخالفه
تهران به او متعلق میباشد؛ در معقول

و منقول از فهول معدود اســت؛ هم در
حکمت متعالیه تدریــس و هم در فقه
استداللی مینماید.
بعد از حکیم مؤسس شــاگرد وی که
حیدر قلی خان نهاوندی اســت و بعد
از آن میرزا حســن کرمانشاهی و بعد از
آن میرزا مهدی آشــتیانی این کرسی
تدریس را به عهده داشتند .مرحوم سید
جاللالدین آشتیانی میگوید که بسیار
تأسف دارد که در عصر ما کسی نیست
که این کرسی را پر کند و در آن مقام و
منزل قرار بگیرد.
مرحــوم آقای حائــری از میرزا مهدی
آشــتیانی نقل قول میکننــد که این
کرسی استادی را در مدرسه سپهساالر
بــه عهده داشــتند و میگویند که من
بعضی از مطالب را اگــر میگویم این
مطالب ســینه به سینه از مالصدرا و از
مالصدرا تا ابنســینا ادامه دارد .ایشان
میگویند که این سلسله را یادم نیست
و مرحوم آقای حائری اصرار میکنند که
هر قدر که خاطرتان هست بگویید که
ایشان شروع به اسم بردن میکنند من
میرزا مهدی آشتیانی شاگرد میرزا حسن
کرمانشاهی بودم ،میرزا حسن شاگرد آقا
علی مدرس شاگرد مال عبداهلل زنوزی
شاگرد مال علی نوری ،شاگرد آقا محمد
بیدآبادی شــاگرد قطب الدین نیریزی
و ســید حیدر آملی و فیض کاشانی و
مالصدرا و از مالصدرا تا ابنســینا 18
سلســله میشــمارند که اینها بدون
واسطه شاگرد استاد بودند که در کتاب
خدمات متقابل ایران و اســام مرحوم
شهید مطهری هم این سلسله حکما را
گفته است .کتاب حکماء و عرفا متأخر در
مالصدرا جناب استاد صدوقی سها هم
بعد از مالصدرا این سلســله به صورت
مستوفی بحث کردند.
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Ý Ýروش تدریــس و ویژگیهــای
شخصیتی آقاعلی مدرس

ویژگیها و روش تدریس ایشــان که
جامع آن در معقول و منقول بوده تدرس
محققانه و اجتهادی فلسفه نه به تقلید
و تکــرار نظــرات در براهین هر کتابی
بــه ویژه در الهیات به معنی االخص به
کشف و شهود رسیده بود .نقل میکنند
غالب کتب حکمــت ،کالم و ریاضیات
را اســتادانه تدریس میکرد .در ریحانة
االدب هم ذکر شــده تخصص و نبوغ
در فلســفه بهطوریکه صدرالمتألهین،
حکمــاء و متألهین زمانش بــود و از او
افضل و مشهور ترکیبی نبود و آقا بزرگ
تهرانی که در اواخر عمر آقا علی مدرس
را درک کــرده بودنــد میگوید دارای
کماالت صوری و معنــوی و جامعین
اســتاد و تدریس کالم ،حدیث ،تفسیر،
فقه و فلســفه بود .شخصیت عجیب را
چگونه باید تصور کنیم چه شخصیتی
ایشان داشــته ولی به لحاظ جسمانی
خیلی قامت کوتاه و ضعیفی داشــتند.
ولی به لحاظ شــخصیتی عباراتی که
در مورد ایشــان میآورند اینکه معمول
اســت حکیم متأله است و کسی است
برای چیزی که حکمت و فلسفه علوم
اســامی براساس آن هدف بنا گذاشته
برای دریافت حقایق اشیاء نمودار چنین
شــخصیتی که تمام عمر به دنبال این
حقیقت اســت و در تالش و ســلوک
برای تشبه به اخالق الهی است که از او
شخصیتی میسازد که نمیتوانیم فقط
بگوییم عالم و دانشــمند؛ بلکه عالمی
اســت که در گوشهای نشسته است در
عمیق نظر ایشان تواضع بسیار ایشان که
ذکر میکنند به حالت تفکر و وقار همیشه
ایشــان دیده میشده ورع و تقوای زیاد
ایشان ،پاکیزگی نفس این عباراتی که
میآوریم در منابع مختلف بوده چیزی
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نبوده که من بخواهم بنویسم و ضمیر
و دل پــاک و اطــاع دادن از ضمیر از
نور علم و عرفان که استخارههای ایشان
معروف اســت که از طالبان دستگیری
میکرده اســت و کســانی که جویای
معنویت بودند و نکاتی از این قبیل که
بخواهیم در معاصران خودمان بگوییم.
شــاید چیزی نظیر شــخصیت عالمه
طباطبایی به لحاظ حالت تفکر و وقار و
معنویت در ایشان کام ً
ال دیده شده است.
عبارتی هست که انسان را متأثر میکند؛
ایشان به درخواست آقای کنت گوبینو،
تاریــخ حکمــاء را از حکمــای بعد از
مالصدرا مینویسد و در پایان از خودش
بــا این عبارات یاد میکنــد :این حقیر
ادراکی پست و ذهنی کند دارم و بسیار
پلیــدم و در خدمت والــد خود و مالی
قزوینــی و حاجی محمد جعفر و حاجی
محمد ابراهیم و سید رضی میرزا محمد
حســن نوری تلمذ نمودهام ولی سودی
نبخشید چون قبول ماده در افاضۀ فیض
شرط است و به این عبارت ختم میشود
که نشان دهنده نهایت خضوع و تواضع
ایشان اســت که چه منظری را ایشان
میدیده و چه مالحظهای میکرده که
این گونه نوشته است.

دروسی که حکیم مدرس درس میدادند
در فلسفه اســفار اربعه که بیش از یک
دوره و تا ســال  1306یک ســال قبل
از فوتشــان بود .مبدأ و معاد مالصدرا،
شرح هدایه که میرزا حسن آشتیانی که
بزرگترین شاگرد شیخ انصاری بوده نزد
حکیم ،شرح هدایه را میخوانده و حکیم
هم درس منقول نزد ایشــان میخواند،
شــواهد الربوبیه و الهیات شفا و شرح
حکمة االشــراق از دروس بوده که در
دوره ایشان درس دادند.

Ý Ýرابطــه آقاعلــی مــدرس در بین
حکمــای اربعه تهــران و حکمای
معاصرش

به حکماء اربعه تهران معروف اســت و
چهار حکیم و فیلســوف بزرگ و عارف
بزرگ در این شهر بودند :میرزا ابوالحسن
جلــوه ،آقا محمدرضا قمشــهای ،میرزا
حسین ســبزه معروف به حکیم ریاضی
و آقا علی مدرس .بیشتر تخصص میرزا
ابوالحســن ،در حکمت مشاء بوده؛ ولی
حوزههــای دیگر را هــم تدریس کرده
است .تعلیقاتی بر اسفار و کتب مالصدرا
دارد و نقدهایی هم بر آن وارد شــده و
مرحوم آشتیانی هم از آنها نقل میکند.
آقای محمدرضا قمشهای که  10سال در
تهران بوده اســت .اگر بگوییم آقا علی
مدرس حدود  40سال در تهران مشغول
به تدریس حکمت بودند آن  10سال آخر
را محمد رضا قمشهای هم حضور داشتند
و  40ســال که نمیشود حدود  30سال
آقا محمد حســن جلوه بود  40سال ،آقا
علی مدرس حدود  30ســال آقا محمد
رضا قمشهای  10سال که میرزا حسین
سبزواری شهرت زیادی ندارد ولی حکماء
اربعه تهران اصطالحی شده که کسانی
که تاریخ فالسفه و حکماء را کار میکنند
میگویند از شاگردان مال هادی سبزواری
است و به حکیم ریاضی معروف است.
قبل از جلسه دکتر شیروانی سؤال کردند
که رابطه اینها چگونه بوده اســت؟ آقا
علی مدرس وارد رقابت با این اســاتید
نشده و مسیر خودش را در پیش گرفته
است؛ ولی مرحوم جلوه و آقا محمدرضا
قمشــهای رقابت دارنــد .مرحوم جلوه
شروع به تدریس عرفانیات میکند که
تخصص آقا محمدرضا قمشــهای بوده
و ایشان شاگرد ســید رضی الریجانی
بوده و میگویــد از عهده آن برنمیآید
و محمدرضا قمشهای شروع به تدریس

Ý Ýطریق آشنایی آقاعلی مدرس با
فلسفهغرب

فصل دیگری که میتــوان در زندگی
مال علی مدرس باز کرد اولین آشناییها
و برخوردهای فلسفه اسالمی با فلسفه
غرب است .آقا علی مدرس از طریق سه
نفر با فلسفه غرب آشنایی داشته؛ گرچه
در هیــچ یک از آثارش از این آشــنایی
چیزی نمیگوید .یکی دوستی با اعتماد
السلطنه اســت که دیدارهای زیادی با
حکیم مؤسس داشته و در کتاب مؤثر و
االثاره و در روزنامه خاطراتش مالقاتی
که با حکیم داشته را ذکر میکند و ایشان
کســی بوده که با دنیای جدیدی آشنا
است .با آثار آشنا است و در حد خودش
میتوانسته اخبار و اطالعاتی به ایشان
بدهد .اراده خاصی هم به حکیم داشته
و میگوید که امروز والیت تهران بلکه
مملکت ایران به وجود مسعود این بزرگوار
افتخار میکند و اظهار اعتبار مینمایند.
به نظر میرسد اگر کدورتی هم در ترک
مدرسه مروی بوده و خانه نشین شدن آقا
علی مدرس با وساطت اعتماد السلطنه
این ارتباط با ناصرالدین شاه خوب شده
باشد .دومین نفری که با واسطه ایشان
آقا مال علی با فلسفه غرب آشنا میشود
آقای کنت دوگوبینو است که  2سال در
ایران بوده و با یک دوره  3ســاله که در
مجموع  5سال در ایران بوده است و به
عنوان وزیر مختار در ایران و ســفارت
فرانسه در ایران که تا سال  1863یعنی
اواسط قرن  19میالدی در این جا حضور
داشــته و مالقاتهای مکرری با حکیم
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شــفا میکند و از عهده آن برمیآید و
میگویند جلوه از جلــوه افتاد و ابهت و
شهرنی داشــته که اعیان خودشان به
خدمت میرزا ابوالحسن جلوه میرسیدند
و استفاده میکردند و به لحاظ اخالقی
فرد برجستهای بوده ولی این رقابتهای
این طوری را هم داشتند.
مال هــادی ســبزواری در همین دوره
معاصر است و در سبزوار مشغول تدریس
بــوده؛ ولی به لحاظ جذبه شــخصیتی
داشته اســت میگویند که حدود 400
شــاگرد در آن جا داشته است .این دوره
افضل الملک میگوید که من وارد تهران
شدم و درحالیکه هزار فیلسوف و متأله
به تعلیم و تعلم میپرداختند اگر این هزار
تا باشــد  400تا هم در سبزوار بوده که
مال هادی سبزواری به تنهایی این حوزه
را داشــته و از مناطــق مختلف ایران و
جهان شاگردانی داشته؛ حتی گوبینو در
خاطراتش آورده که مالهادی ،شاگردانی
از بحرین ،عربستان و عراق دارد.
نکتهای که ارتبــاط آقا علی مدرس که
هادی سبزواری چگونه بوده و به سبزوار
رفته یا نه ،به ســبزوار نرفته و خودش را
بینیاز از این ســفر دانسته؛ چون عمدة
اساتید اینها مشــترک بوده؛ از جمله:
مال اســماعیل واحدالعین و آقا ســید
رضی الریجانی .آقا علی مدرس هرجا
یــاد میکند با عظمت یــاد میکند که
نمونهاش را در همین صفحه میبینید که
با چه عناوینی ایشان را خطاب کرده و از
این قبیل از آقا علی مدرس زیاد است.
ســه نفر حکیم مــدرس را بــا هادی
ســبزواری مقایســه کردند .یکی سید
جالل الدین آشتیانی است که از حکیم
مؤسس خیلی تعریف و تمجید میکند و
میگوید که ایشان برتر است و در جای
دیگر میگوید که نه مالهادی سبزواری
برتر است .در آرای مرحوم آشتیانی چنین

تناقضی اســت .ولی مرحوم آشتیانی و
مرحوم آقای حائری میگویند که حکیم
مؤســس به لحاظ تصرفات ،ابتکارات و
مجتهدانه بودن دروســش در حکمت و
فلسفه بر مالهادی سبزواری برتری داد.

داشته است و سؤاالتی میکرده؛ از جمله
کتاب تاریخ حکماء ـ که بهتر است رساله
بگوییم چون زیاد نیست ـ به درخواست
آقای گوبینو نوشته شده و استراسبورگ
مؤسسه تحقیقاتی استرازبورگ و دانشگاه
این مســتندات «آنجا وجــود دارد که
چاپ شــده است ».به نقل آقای حائری
میگویند که ایشان هم دعوتی از آقا علی
مدرس برای تدریس در دانشگاه سوربن
کرده که شاگرد حاج شیخ عبداهلل النبی
مازندرانی ،استاد را منصرف کرده است.
گوبینو اطالعات شخصیتی است از فلسفه
اسالمی عمیق نیست؛ ولی به دنبال تأثیر
گذاشتن بر جریان فلسفی در ایران است.
در خاطراتش آورده در نامهای که به یکی
از دوستانش در اتریش مینویسد که به
قول ما غربیها ،جریان فلسفی در ایران
برقرار اســت و این جریان فلسفی با آن
چیز که ما در غرب داریم متفاوت است
و به نظر میرسد با ترجمه آثار هگل یا
فیشته نمیتوانیم این جریان فلسفی را
عوض کنیم؛ ولی با کسانی مثل دکارت
شاید بر این جریان فلسفی مؤثر باشیم.
قبل از اینکه این بحــث را ادامه بدهم
توصیف گوبینو از حکیم مؤسس را بیان
میکنم .میگوید کــه آقا علی تهرانی
استاد مدرســه مادر شاه در تهران از هر
لحاظ شــخصیت برجســتهای است او
مردی اســت ضعیف البنیه و کوتاه قد
الغر و ســیاه چرده و دارای چشمهایی
نافذ و هوشــی مافوق هوش متوسط در
خدمت مال عبداهلل مــدرس ،مال آقای
قزوینی ،حاج مال محمد جعفر الریجانی،
حاج محمد ابراهیم ،سید رضی و سرانجام
محمدحسن نوری تحصیل کرده است.
کتابهای بسیار درباره فیلسوفان مشهور
نوشته اســت ـ که این طوری نیست؛
بلکه رســالهای کوتاه اســت ـ درس
الهیــات را که ابتدا تدرس میکرده کنار
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گذاشته است ولی شهرت او چنان است
که وقتی تدریس در مدرسه مادر شاه را
ترک کرد بــدون اینکه به محبوبیت او
لطمهای وارد آید و از تعداد شــاگردان او
کاسته شود توانست در منزل خود حلقه
درس تشکیل دهد .فع ً
ال کتابی در مورد
تاریخ فالسفه از مالصدرا تاکنون از یک
یهودی به نام مال الزار ـ بعضی کتابها
مال اللهزار میگویند غلط است.ـ ترجمه
شده و خود شاه مجوز انتشار این ترجمه
را صــادر میکند؛ ولی بــه دلیل دقیق
نبودن این ترجمه مــورد توجه مدارس
علمیه تهران و ایران قرار نمیگیرد و ره
به جایی نمیبرد.
نامهای که نوشتن این است که در ایران
چیزی وجــود دارد که ما اروپاییان از آن
به عنوان جریان فلسفی یاد میکنیم .من
تاکنون چند نسخه از نوشتههای متفکران
زنده را جمعآوری کردم آنان از فیلسوفان
همچون اســپینوزا و کانــت چیزهایی
شنیدهاند و عالقهمند به ترجمه گفتار در
روش دکارت هستند و اینان تعدادی از
شاگردان مالهادی سبزواری بودند.
او ظاهراً با تعدادی از شاگردان مالهادی
در تهــران ارتباط داشــته و اینکه گفته
عالقهمنــد به ترجمه گفتــار در روش
هستند از زبان اینها میگویند.
معاصران دیگری که حکیم مؤســس
باالخــره این حرف افضــل الملک اگر
درست باشد که هزار نفر حکیم و فیلسوف
در تهران بودند همه آنها اطراف این چهار
نفر نبودند تعداد زیادی را هم ذکر میکند
که این اسامی در فهرست آقای گوبینو
اســت که آقا ســید علی تنکابنی ،مال
حســین علی یا مال حسینقلی طالقانی،
رجبعلی کنی،آقا محمدرضا قمشــهای
که اسم بردیم ،مال مرتضی تنی طالقانی،
میــرزا حســین کرمانــی صوفی ،مال
عبدالحسن اردستانی که این جا به نظرم
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میرزا ابوالحسن جلوه است که ابوالحسن
را عبدالحسن ترجمه کردهاند و شیخ علی
نقی طالقانی اینها هم اســاتید دیگری
بودند که در تهران بودند.
نفر ســومی که آقا علی مدرس تهرانی
با ایشان ارتباط داشته و با فلسفه غرب
آشنا میشود بدیع الملک میرزا که هانری
کربن ایشان را افتخار طبقه اشراف ایرانی
میداند و نتیجۀ فتحعلی شاه است .او با
فلسفه غرب آشنا است و آثار فیلسوفان
غربی را از طریق دوســتان خودش که
در اروپا بودند دنبال میکرده اســت .در
نامهای به یکی از دوستانش در پاریس
کتاب اُلن درباره مسئله الیتناهی را که
در اوائل قرن  20و فیلســوفی فرانسوی
است را درخواست میکند و شاگرد میرزا
علی حکمی یزدی اســت که تقریرات
درس ایشــان را در دو کتــاب با عنوان
عماد الحکماء که ترجمه فارسی مشاعر
مالصدرا اســت و حکمت عمادیه چاپ
کرده اســت .پرســشهای ششگانه یا
هفتگانه که آقا علی مدرس در رســاله
سرنوشــت خودش آنها را شــش ذکر
میکند و درست هم هست؛ چون هفتمی
تحت عنوان شماره هفت آمده ولی سؤال
نیســت و در آن ،به ذکر و دســتهبندی
حکمای فرهنگ میپردازد .عالوه بر آن
دو رسالهای که گفتیم این سؤاالت است
که میتوان گفت آغاز فلسفه تطبیقی در
ایران با آنها اســت .دو اثر مهم در مورد
این سؤاالت منتشر شــده است :یکی
پاســخهایی که میرزا علی اکبر حکمی
یزدی داده و تحــت عنوان بدیعة الهیه
فی بیان مفهوم الماهیة و الوجود چاپ و
منتشر شده است؛ دیگری هم جوابهای
مفصلی است که آقا علی مدرس داده و
تحت عنوان بدایع الحکم چاپ و منتشر
شده است .پرســشهای شانزدهگانهای
هم محقق داماد در نامه فرهنگســتان

علوم منتشــر کرده که شباهتهایی با
این شش یا هفت تا ســؤال دارد؛ ولی
تطابقی ندارد یعنی به نظر میرســد که
اینهــا را بعداً خود آقای بدیع الملک در
یادداشتهای خودش داشته است .البته
چند سؤال وجود دارد که میتوانید مراجعه
کنید.
Ý Ýخاستگاه سؤاالت بدیع الملک

پرسشهای فلسفه غرب است .ابتدای
سؤاالت معلوم نیســت؛ ولی هرچه به
نهایت سؤالها میرسیم آخر سؤال معلوم
میشود که خاستگاه آن کجا بوده است.
اولش شروع میکند به طرح مسئلهای
که در قالب حکمت صدرایی و فلســفه
اسالمی مطرح میشود به نظر میرسد
تالشهایی کرده که جوابهایی برای
این سؤاالت پیدا کند و به عرفان مراجعه
کرده و در نهایت خاستگاه این سؤال که
در فلسفه غرب است را مطرح میکند.
پرســش اول در مورد معرفت ذات حق
اســت که آیا امکان دارد یا امکان ندارد،
ما امر شدیم یا نهی شدیم و چگونه آن
در عرفان آراء ابنعربی و قونوی که ذات
باری را صرف وجود و حقیقت دانستهاند
و طرح این مسئله که آنچه که به ذهن
میآید تصور میشود جز مفهوم چیزی
نیســت و هر حکمی که بکنیم در ذات
اقدس الهی بر آن مفهوم حکیم دادهایم
این چه باری از حقیقت دارد .چگونه این
صفات متعدد که در تصور آوردیم و جز
مفهوم چیزی نیست این و آن مصداق و
مفهوم است؟ مشخص است که خاستگاه
کانتی دارد و ما را به یاد اســتداللهای
جدلی الطرفین کانت میاندازد و ما بین
نومن و فنومن و یا آن چیزی که در مورد
پدیدارها و مفاهیــم ذهنی داریم کاری
به نومن و واقعیــت خارجی ندارد و این
شکاف عمیقی که در فلسفه کانت هست
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این ادامه پیدا میکند.
اینجا شاید بگوییم که بدیع الملک دنبال
این است که مفهوم به آن عینیت و وجود
خارجی چه ربطــی دارد و این احکام و
قضایایی که میگوییم چه نسبتی دارد.
در پرســش دوم باز نسبت وجود صرف
وجودات را و تنزل وجود مطلق را در علم
و مفهوم تنزل از نظر عرفا مانند ابنعربی
را مطرح میکند و بعد از آن مســئلهای
کهمسئلۀمتکلمانمسیحی،کارتزیینها،
دکارت ،مالبرانش و اســپینوزا اســت را
مطرح میکنــد .بحث عدم تناهی عالم
و بحث اینکه این عالم تا کجا هســت
آیا خأل است آیا مأل است یا همان قول
ارسطو که الخأل و ال مأل و زمان اشیاء و
نسبت زمانی و تقدم تأخر در موجودات و
اشیاء را مطرح میکند.شیوه طرح پرسش
در سؤال دوم نکتهای که گفتم خدمتتان
اتفاق میافتد .آقایان بهتر از من میدانند
که برای طرح مسئله عدم تناهی ،عالم
در آتش ســوزانده میشــود چون عدم
تناهی عالم یعنی اگر بگوییم فضا و زمان
نامتناهیاند با اینکه خدا نامتناهی است
یک تعارض جدی در کالم مسیحی پیدا
میکند و حرفی که بعــداً نیوتن زد که
حضار میگوید که این فضا عین مکان
ربوبی است و دکارت ابتکاری میکند و
تمایز قائل میشود بین عین و ذهن و.....
آقای فئولون که همین آقای بدیع الملک
از او نام میبرد .در اینجا نیز نظریه دارد.
روشــن است که خاســتگاه آن بهویژه
در پایان ســؤاالت ،فلسفه غرب است.
پرسش سوم درباره نسبت ذات باریتعالی
با مکان ،اشیاء و طرح یکی بودن مکان
خدا با اشیاء و اشاره به جمله محیالدین
که ایرادی به عیسویان نیست که عیسی
را خدا دانستهاند؛ بلکه ایراد در این است
کــه عیی تنها خدا دانســتهاند که البته
میرزا علیاکبر حکمی جواب میدهد که

عیسی را خدا نمیدانند .عیسویان طرح
این پرســش ادامه همان مسئله غرب
است که فضا و مکان نامتناهی است و
یکی را خدا میانگارند مانند نیوتن.
پرســشهای چهار تا شش درباره علم
خدا را به جزئیات و ممکنات بدون اشاره
به نظرات عراف و فقط اشاره به کلیات
میکند که علم خدا نقض ذات باریتعالی
تلقی میشــود و علم بــه جزئیات هم
موجب تغییر در علم حق تعالی میشود.
پرسش پنج ادامه همان پرسش قبل در
مورد چگونگی علم خدا اســت .متن و
زمینه پرسشها نشان دهنده محاالتی
اســت که در فرض عدم تناهی خدا و
یکی بودن حقتعالی با فضا و مکان اشیاء
پیش میآید اینکه در فلسفه غرب پیش
میآید.
پرسش شش هم مؤید این مسئله است
اگر عالم ممکــن دیگری به غیر از این
عالم را فرض کنیم چه نســبتی با این
عالــم و خدا و علت غائی پیدا میکند و
چون خدا نامتناهی است و ممکنی در کار
نیست و عالم حق است چه اشکاالتی در
زمینه و مسائل جبر و اختبار و قضا و قدر
پیش میآید.
پرسش هفتم که در واقع پرسش نیست و
آقا علی به درستی در رسالهاش میگوید
که بدایعالحکم در پاسخ به شش سوال
است .به سه دسته تقسیم میکند :یکی
حکمای الهیشان هستند به خدا اعتقاد
دارند و به خالق علیــم و قدیر و ازلی و
ابدی و مستجمع جمیع صفات کمالیه و
صفات را عین ذات میدانند این قرائتها
و روایتهــای بدیع الملک اســت که
میگوید دکارت با کنت که همان بیکن
باشد الیب نیتس و فلنون و بوست که
بوسئه باشد اینها را الهی میداند و دسته
دوم که کانت و فیشت که کانت و فیشته
باشــند قائل به خالق مستجمع صفات

کمالیه نیستند بلکه به خالق معتقد نیستند
که درواقع این طوری نیست.
با این صراحت نمیتوانیم بگویم کانت
و فیشته معتقد نیســتند و قوه و فعل و
قدیــم و ال یغنی بوده یعنی هیچ چیزی
مادیگرایی محــض را در مورد اینها
تصور میکند و میگوید که یک دسته
سوم که اسم نمیبرد که میگویند وجود
اســت که به صور مقتضی ظهور و بروز
دارد و آن چه دیده میشــود شئونات و
بروزات آنها اســت ال غیر ازلی و ابدی
کمال کمال و این فرقه کم هستند.
در
ِ
چه کسانی هستند؟ شاید بتوان اکهارت
یا برخی عرفای غربی را نام برد.
برای اینکه مقدار فضا عوض شود دربارۀ
اهمیت مدرسه سپهساالر آقای محقق
داماد خاطرهای میگویــد که آقا میرزا
هاشم آملی مرحوم آقای آملی میگوید
من به لطف آقای مدرس یک حجره در
مدرسه سپهساالر گرفتم .حجره گرفتن
در مدرســه سپهســاالر که کم از مقام
صدارت نیست کم از مقام وزارت نیست
حاال وزارتهای آن موقع اآلن نه.
آن موقع ظاهراً خیلی مهمتر بوده ،خیلی
مهم بوده کــه آن موقع حجره بگیرند.
اســتاد ما هم مرحوم آقای ربانی تربتی
که از شــاگردان میرزا مهدی آشتیانی
بود همیشــه افتخار میکرد که من در
حجرهای بودم که همین آقا میرزا حسن
کرمانشاهی آن جا حجرهاش بوده است.
در مدرسۀ سپهســاالر آقا علی مدرس
خیلی به این پرسشها اهمیت داده است.
میرزا علی حکمی اول یک پاسخ اجمالی
میدهــد؛ بعد پاســخهای مفصلتری
میدهــد ولی آقا علــی خیلی اهمیت
میدهــد و در قالب کتاب خیلی مهم با
نظراتی که ایشان دارد من حاال تعبیرم
این است که اگر نظرات آقا علی مدرس
برسیم در معاد جسمانی را مطرح کنیم
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اگر بگوییم با دانشمندان غربی بخواهیم
مقایسه کنیم فیزیکدانها مالصدرا یک
چیزی انیشتین غربی میشود.
در علم و فیزیک آقا علی مدرس فردی
مانند ماکس پالنک است اگر بخواهیم
مقایسه کنیم .نظراتش هنوز تازه و جدید
است و امیدواریم که این همایش ملی که
برگزار میشود در این راه موفق باشند.
Ý Ýشاگردان و آثار آقاعلی مدرس

حکیم مؤسس را در کتاب هزار حکیم
ذکر کردهام و در مقاالتی که قبل از آن
چاپ شده اســت .در اینجا پانزده تا از
مهمترین شاگردان او را معرفی میکنم.
میرزا ابوالحسن کرمانشــاهی و میرزا
هاشــم اشــکوری در تهران عرفانیات
میگفتند .میرزا علیاکبر حکمی یزدی،
آقا غالمعلی شــیرازی کــه خیلی از
رسالههای آقاعلی به خط ایشان است.
شــیخ علی نوری که به شــیخ شوارق
مشهور بودند .میرزا طاهر تنکابنی ،میرزا
لطفعلی صدر االفاضــه ،مالنظر علی
طالقانی صاحب کتاب کاشفاالســرار
که در فارســی به دو جلد است و چاپ
شده اســت .نواب سلطان محمد میرزا
قاجار ،شــیخ عبدالنبی مازندرانی ،میرزا
جعفر آشــتیانی که پدر میــرزا مهدی
آشتیانی اســت .آخوند مالمحمد آملی
که پدر آقاشیخ محمدتقی آملی است.
میــرزا ابوالفضل تهرانی و میرزا صفای
اصفهانی.
آثار حکیم مدرس را میتوان به سه دسته
تقسیم کرد :تعدادی که شامل حواشی و
تعلیقات است که در این صفحه مالحظه
میکنید :تعلیقات اسفار .دو مقدمه بر شرح
اسرار آیات و مفاتیح الغیب و تقریرات مبدأ
و معاد .یک نکته هم بگویم ما تعلیقات
و حواشی که میگوییم آن موقع مجالت
و فصلنامههای علمی پژوهشی نبوده که

 96حکمت اسالمی  ▪ 30فروردین و اردیبهشت 93

این مقاالت ما هم چاپ شــود یا مث ً
ال
امتیاز بگیریم آن موقع نظرات علمی در
همین حواشی و تعلیقات بود؛ یعنی چند
سطری که مینوشتند از آن یک مقاله یا
کتاب میشد که همین کار را هم آقاعلی
مدرس کرده است؛ چهار صفحهای که
تعلیقات ایشان در بحث معاد مالصدرا
بوده بعد رســالهای میشود که نظریه
معاد جسمانی ایشــان آنجا مطرح شده
است .این تعلیقات و حواشی را دست کم
نگیریم خیلی مهم است .مث ً
ال در حوزه
کاری خود من که تاریخ علم است برخی
از عبــارات کوتاهی که در بعضی از این
کتابها هست یک رساله دکتری است
یعنی اگر کســی کار کند دو سه مقاله
علمی پژوهشی خوب میشود .میراثی
که برای ما باقی مانده در همین تعلیقات
حواشــی اینها را دســتکم نگیریم و
احیا کنیم .انتشار محققانۀ رسائل کتب،
تعلیقات و حواشی دستاورد بزرگی است و
اینکه در قدمهای بعدی به جامعه علمی
بیرون از ایران ارائه شود.
آثــاری که تعلیقات بلند بر اســفار و به
صورت رسالههای مستقل بدون مقدمه و
اضافات هستند :رساله فی العله والمعلول
و رســاله فی بیان أن النفس کل القوی
رســاله فی طریقه صدیقیــن .تعلیقات
بلندی که رســائل مستقلی با مقدمه و
اضافات اســت :رساله سبیل الرشاد فی
اثبات المعاد و رســاله فی التوحید .کتب
رسائل مستقل مثل کتاب بدایعالحکم
و رســاله فی مباحث حمــل که اینها
چاپ شده اســت .رساله فی وجود رابط
فی احکام الوجود والماهیه رساله حقیقت
محمدیه ،رســاله وحدت وجود صوفیه،
رساله سرگذشت و رساله تاریخ حکماء
تا دو اثر آخر به عالوه بخشــی از اشعار
ایشان .ردیف یازده کتابهایی است که
گم شــده است مثل کتبی در منطق از

علوم حکمیه که خــود آقاعلی مدرس
در سرگذشــت خودش که نوشته از آن
نام برده؛ ولی آن کتاب اآلن نیســت آن
آخری در حکمه میزانیه مربوط به منطق
است این هم نیست و اصول الحکم هم
که باز در حواشی و تعلیقاتش ایشان یاد
کرده در شرح اثولوجیا این کتاب هم گم
شده است .غزلیات و اشعاری هم دارد که
تعداد کمی از آنها باقی مانده است .چون
وقت نیست به جریان بابیه و شیخیه در
این عصر و ناظراتی که آقاعلی مدرس
چندین نوبت با آقای محمد کریم خان
کرمانی داشته است و یکی از مناظرات
را محقق داماد چاپ کرده است میگذرم
آقایان خودشــان مراجعه کنند .شــیوه
نگارش و ادبدانی حکیم که در فارسی
قوی بوده است .نثرش در فارسینویسی،
نثر دوره قاجار و پیچیده اســت؛ ولی به
عنوان حکیم و فیلســوف ،دغدغهاش
محتوا است و کمتر پایبند نثر و سجع و
این قواعد است .مقدمه تمهیدیهاش که
در بدایعالحکم است که از  25آیه قرآن
استفاده کرد؛ ولی از کلمات عربی استفاده
نکرده و به فارسی سره است که عبارتی
کوتاهــی را آوردهام :خدای را ســتایش
کنیم و پرســتش که هستی و بودش را
االیش نیستی و نابودی نیست پس یکتا
و بیهمتــا و زنده و دانــا و توانا و بینا و
شنوا و گویا است .بایسته گوهر پاکش را
وابستگی و پیوستگی و آمیختگی شایسته
و به جا نیست و پاکیزه بودنش را تیرگی
و افســردگی و کشیدگی و اندازه و جا و
سوی و پذیرش روزگار روانه که دریای
شاداب هســتیاش را نه کرانه بود و نه
پایاب لخت از او برکنار آواره است و این
نشــانهها همه خود یگانه گوهر اوست.
اینها همه اســماء الهی است میگوید
پیوستگی و وابســتگی نبود آمیختگی
نبود همه اینهــا را به عربی در پاورقی
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ذکر کرده اشعاری هم دارد که والئی و
ربوبی و توحیدی اســت که یکی از آنها
که در رساله سرگذشت خودش ذکر کرده
میگوید:
نرگس مســت تو تا باده پرستی کند و
هرچه هستی همه چون چشم تو مستی
کند و شد ز یک نقطه عیان از دهنت سر
وجود نیستی بین که بیان نکته هستی
کند .از بقیهاش میگذرم که یک سری
فوائــدی را در موضوعات مختلف ذکر
کردم که چون وقت گذشته اگر مجالی
بود نوبتهای بعدی در خدمتتان هستیم.
والسالم.
سؤال :زنوزی چست؟
دکتــر طارمی :زنــوزی از توابع تبریز
اســت و شهری است که سیبهای آن
و کبابش هم معروف است.
یکی از حضار :زمانی زنوز رفتم گفتم
علمایش معروف اســت گفتند نه دیگر
علمایش معروف نیستند ،سیب و کباب
معروف است.
یکی از حضار :ایشان اهل آنجا نیست؟
دکتر طارمی :نه در اصفهان متولد شده
و از سه سالگی هم به تهران آمده است.
یکــی از حضار :علت اینکــه زنوزی
میگویندچیست؟
دکتر طارمی :نباید بگوییم اشتباه است
پدرشان چون حاال زنوزی بوده آن موقع
اســم فامیل نبوده هر که اهل بوده به
آن مینامیدند مثال میگویند :زنجانی،
تهرانی مثل ما طارمی.
یکی از حضار :جدش آنجا بوده؟
دیدگاه آقاعلی مدرس درباره معاد
دکتر طارمی :بله ،پدرش بیرام قلی از
اهل همان جا بود .حیف شــد که بحث
معاد جسمانی ایشان را نگفتیم چون در
مورد معاد جســمانی دو پاسخ در قالب

حکمت صدرایی داده شده که یکی پاسخ
خود مالصدرا اســت که در واقع نفس،
بــدن را تخیل میکند و آن بدنی که در
معاد حاضر میشود سخن آقاعلی مدرس
بهتر است .حکمائی مثل مرحوم غروی
اصفهانی معروف بــه کمپانی در تحفه
الحکیم این رأی آقاعلی مدرس را قبول
کرده و به همین رأی است و همینطور
آقای ابوالحســن رفیعی قزوینی همین
رأی را پذیرفته است .آقای آشتیانی این
نظر را نقد کرده و نظر مالصدرا را پذیرفته
است .جناب دکتر دینانی که کتابی دارد
به نظر میرسد رأی اقاعلی مدرس قبول
کرده؛ منتهی در قالب فلســفه صدرایی
و در آن چهارچوب توضیح داده اســت.
آقا علی مــدرس میگوید که نفس بعد
از اینکه از بــدن مفارقت میکند آثاری
از بدن در او هســت و این نفس نیست
کــه نزول و هبوط میکند و در نزد بدن
برای معاد حاضر میشود؛ بلکه این بدن
تا آخرت و قیامت به رشد و کمال خودش
ادامه میدهد و به نفس میرسد؛ یعنی
غایتش رســیدن به همان نفس است و
این تأثیراتی است که بدن از آن ساخته
میشــود که عین آن نفس و متمایز از
نفوس دیگر است ،ثواب و عقاب هم به
همین نفــس و بدن تعلق میگیرد .این
نظر جدیدی است که با فیزیک و کوانتوم
اگر کســی بحثهای تطبیقی داشــته
باشــد فوقالعاده نظر جدیدی است .اگر
یک ذره و یک اتم یا حتی عطر شــیئی
را داشته باشند میتوانند آن را بازسازی
کنند .میگویند که ما این دایناســورها
و موجــودات عجیب الخلقهای میلیون
ســالها قبل بودنــد االن میتوانیم در
آزمایشگاه بازسازی کنیم .یعنی آثاری از
بدن در نفس هست و او بدن را میسازد.
دکتر گرجیان :ایشــان میگوید که نه
تنها بدن بلکه همه دنیا به سمت آخرت در

حرکت است و این حرکت کمالیه را دارد.
ایشــان برای اینکه از اشــکاالت زعم
خــودش فرار کند و قضیــه را حل کند
این مســیر را طی میکند نه اینکه این
حرکت کند تا کجا اگــر تا خدا حرکت
کند به تجرد عقلی میرسد یا به تجرد
خیالی میرسد اگر به تجرد خیالی برسد
این میشود همان چیز که آخوند گفته
که علی ما فر کرده است .به تجرد عقلی
میخواهد برسد ســؤال این است که از
روز اول ایشان گفته بود که تناسخ است
که اینجا بدن ،بدن دیگری است و بدن
پیشین نیست حتی با این تعبیر عرض
کنیم طریقی کــه االن میگویند که با
ســلول بنیادین خالصه این بدن دیگر
است یا همان بدن اولی است.
دکتر طارمــی :در کودکی یکی من را
دیده دیگر ندیده االن دیده.
دکتر گرجیان :اینکــه خود آخوند هم
میگوید.
دکتر طارمی :ولی این بدن قبلی نیست
این بدن متوجه نفس خودش است.
دکتر گرجیان :این بدن هویت اصلی
خــودش را از دســت داده به نظر کالم
جناب آخوند کــه از آخوند دفاع میکند
جسارت ًا حق با آخوند است.
دکتر طارمی :ما در جایگاهی نیستیم که
مقایسهکنیم.
دکتر گرجیان :متن آخوند این اســت:
«مات اآلدم و تالشــت ترکیب واضمحلت
الهیئات بقی جواهر املفرده واذا حان بخت
القول رکب الجسم من هذه الجواهر املفرده
ترکیباً الیقبل الفساد» خود آخوند بهتر از
جسارت ًا آقاعلی چه بسا صحبت کرده و
مبنایش هم مبنای بســیار خوب است
اینکه آقای آشــتیانی دفاع کرده به نظر
میرسد.
دکتر طارمی :با تشکر.
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در آســتانه برگزاری همایــش ملی «حکیم
طهران» توســط مجمع عالی حکمت اسالمی،
در این شــماره نیز به معرفی «حکیم میرزا
حسن کرمانشاهی»به عنوان یکی از حکمای
حوزه فلســفی تهران و از تأثیرگذاران آن
مکتــب خواهیم پرداخــت .الزم اســت از
همکاری جناب حجت االســام والمســلمین
دکتــر محمدرضاپــور (دبیــر کمیتــه علمی
همایش ملی حکیم طهــران) در تنظیم این
مجموعه تقدیر و تشکر نماییم.

8
حکیممیرزاحسنکرمانشاهی

Ý Ýتولد

میرزا حسن كرمانشاهی ،در سال  1250در كرمانشاه متولد شد.
البته بنابر نقلی دیگر تاریخ والدت وی دقیق روشن نیست؛ اما
وفات وی كه در هشتاد یا نود سالگی بوده است ،تولدش را بین
سالهای 1246ـ 1256نشان میدهد .2میرزا حسن كرمانشاهی،
دوران كودكی و نوجوانی را در كرمانشــاه گذراند .دانشــهای
مقدماتی را از برخی استادان آن دیار فرا گرفت و سپس به تهران
مهاجرت كــرد .3دیری نپایید كه وی مدارج علمی را در تهران
طی نمود و به مرتبه استادی رسید .مراتب علمی وی ،به گونه
ای بــود كه در تدریس پاره ای از علوم ،بی نظیر بود .آن چه در
زندگی این بزرگوار حائز اهمیت است ،كثرت علم ،شاگرد پروری
و روحیه زهد و قناعت اوســت كه اعجاب همگان را برانگیخته
است.
1

Ý Ýاستادان

استاد ســید جالل الدین آشتیانی مینویســد« :از قراری كه
اســتادم آقا میرزا احمد آشــتیانی میفرمود ،آقا میرزا حســن
كرمانشاهی مدتی به درس مرحوم حكیم متاله ،آقا میرزا حسن
نوری ،حاضر میشــده است» .4در خصوص زندگی تحصیلی
میرزای كرمانشاهی ،از استادان او كمتر نام برده اند كه در همین
خصوص ،میتوان پژوهشــی در خور توجه انجام داد .از دیگر
استادان وی ،میتوان به آقا علی نوری و حكیم سید ابوالحسن
جلوه زواره ای اشاره كرد.
Ý Ýحكیم كرمانشاهی و شاگرد پروری

مهمترین ویژگی حكیم كرمانشــاهی ،شــاگرد پروری و توان
باالی او در تدریس برخی از متون بود كه در عصر خود ،كسی
همپای او نبوده است .بسیاری از بزرگان ،در مجلس تدریس او
زانوی ادب بر زمین زدند تا از خرمن حكمت و اخالق او خوشه
چینی كنند .آوازه مكتب حكیم كرمانشاهی چنان بود كه حتی
پس از وفات او ،بسیاری از دانشمندان برای درك مكتب حكیم
كرمانشاهی ،در جست جوی شاگردان او برآمدند تا آن چه را آنان
از استاد آموخته بودند ،به اینان بیاموزند تا آن جا كه وی را ركن
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انتقال فلسفه به فالسفه متأخر شمرده اند .شاگردان بسیاری در
مكتب میرزا حسن كرمانشاهی درس آموختند كه در میان آنان،
چهره های شاخصی از دانشمندان عالم تشیع مشاهده میشود.
استاد ســید جاللالدین آشــتیانی ،بزرگترین فیلسوف مشائی
معاصر ،در پاورقی «شــرح بر زادالمســافر» مینویســد« :آقا
میرزاحسن كرمانشاهی ،از بزرگترین فالسفه مشائی در اعصار
اخیر كه در حكمت ذوقی و فلسفه به سبك مالصدرا و عرفانیات
به ســبك محییالدین و اتباع او ،صاحب حظی وافر و در علوم
ریاضی و طب متداول قدیم ،استاد و در تدریس بعضی از مباحث
اســفار ،مانند جواهر و اعراض و سفر نفس این كتاب ،بینظیر
بود».5
استاد سید جالل الدین آشتیانی در جایی دیگر چنین مینگارد:
«همه اســاتید عصر ،اقرار داشتند كه معاصران مرحوم آقا میرزا
حسن ،مباحث نفس اسفار و امور عامه این كتاب و كتب مشائیه
را نمی توانند مانند وی تدریس كنند».
 .1آقا میرزا احمد آشــتیانی؛  .2آقا میرزا مهدی آشتیانی؛  .3آقا
شیخ مهدی امیركالیی مازندرانی؛  .4آقا شیخ محمود مفید؛ .5
آقا بزرگ حكیم شهیدی رضوی؛  .6سید ابوالحسن قزوینی؛ .7
ابوالحســن میرزای قاجار حیرت؛  .8دكتر سید ابوالفضل معتمد
هاشــمی؛  .9آقا احمد بن هادی بن محمود بن آقا محمد علی
كرمانشــاهی.؛  .10آقا شیخ اسداهلل ایزدگشسب گلپایگانی؛ .11
آقا میرزا حبیب اهلل ذوالفنون عراقی؛  .12آقا میرزا حســن شرف
الملك؛  .13سید حسین بن سید محمود قمی طباطبایی؛  .14آقا
شیخ حسین بن هادی رانكوهی لنگرودی؛  .15مرحوم حسینقلی
مستعان؛  .16آقا سید صدر الدین هاطلی كوهپایی اصفهانی؛ .17
آقا ضیاء الدین دری اصفهانی؛  .18حاج مال عباســعلی كیوان
قزوینی؛  .19آقا شیخ عبدالنبی كجوری؛  .20فاضل بن حسین
بن حسن لنكرانی؛  .21آقا میرزا فضل اهلل خان آشتیانی؛  .22میرزا
لطفعلی صدراالفاضل متخلص به دانش؛  .23آقا شیخ محمد بن
حبیب اهلل جولستانی؛  .24آقا شیخ محمد بن احمد خندق آبادی
كاشانی؛  .25ســید محمد فاطمی قمی؛  .26شیخ محمد تقی
آملی؛  .27آقا شــیخ محمد كاظم تربتی؛  .28سید محمد كاظم

معرفی

عصار تهرانی؛  .29ســید مرتضی لنگرودی؛  .30میرزا محمود
آشتیانی؛  .31سید موسی زرآبادی قزوینی؛  .32میرزا هادی خان
حائری مازندرانی؛ .33آقا سید یعقوب انوار شیرازی.
میرزا حسن کرمانشاهی در خاطره ای نقل مینماید:
روزى در مدرسه سيد نصير الدين نشسته بودم ،طلبهاى ژندهپوش
و ژوليده موى مستقيم به نزد من آمد و گفت :آقاى ميرزا ؛ كليد
حجره شــانزده را به من بده و از امروز منطق بوعلى برايم بگو،
من خواهى نخواهى در برابر او تسليم شدم ،كليد آن حجره را به
او واگذار كردم و منطق بوعلى برايش شروع نمودم در حالى كه
منطق گفتن كار يك طلبه فاضل بود و من سالها بود از گفتن
آن فارغ بودم.مدتى براى او درس گفتم ،يك شــب خانوادهام از
كثرت مطالعه من ناراحت شــد به ناراحتى او پاسخ نگفتم .ولى
شــب بعد هر چه دنبال منطق گشتم آن را نيافتم .دو سه روزى
بىمطالعه درس گفتم ،يك روز به من پرخاش كرد كه اى شيخ !
چرا بىمطالعه درس مىگويى ؟ به او گفتم  :كتابم را گم كردهام،
گفت  :در محل رختخواب زير رختخواب سوم است ،از اطالع او
به داستانم شگفتزده شدم.
به او گفتم  :كيســتى ؟ گفت  :كسى نيستم ،گفتم  :روزى كه
آمدى مســتقيم به نزد من آمدى و نام مرا گفتى .ســپس كليد
حجره شانزده را كه خالى بود از من خواستى ،آن گاه درخواست
منطــق بوعلى كردى و امروز از جاى كتاب خبر مىدهى و اين
همه بىعلّت نيست داستانت را بيان كن.
گفت  :طلبهاى هستم از اهالى دهات شاهرود ،پدرم عالمى زاهد
و خدمتگزارى با واقعيت بود ،تمام امور دينى اهل ده بر عهده او
بود ،ميل زيادى به درس خواندن من داشت ،ولى من بر خالف
ميل او روزگار به عيش و نوش مىگذراندم .پدرم پس از ساليان
درازى خدمت به مردم از دنيا رفت .پس از گذشــت مراسمش،
مردم لباس او را به من پوشانده و مسجد و محرابش را واگذارم
نمودند .دو سه سالى نماز خواندم ،سهم امام گرفتم ،هداياى مردم
از قبيل گوسفند و روغن و ماســت و پنير و پول قبول كردم و
غاصبانه و بدون استحقاق خوردم ،مسائل دينى را براى مردم از
پيــش خود گفتم ،روزى به فكر فرو رفتم كه طى طريق به اين
اشتباه تا كى ؟ چند روز ديگر عمرم به سر مىآيد و به دادگاه برزخ
و قيامت مىروم .جواب حق را در برابر اين وضع چه خواهم داد
؟ !از تمام مردم دعوت كردم روز جمعه براى امر مه ّمى به مسجد
بيايند ،همه آمدند ،به منبر شدم و وضع خود را بازگو نمودم ،مرا
از منبر به زير آوردند و تا قدرت داشتند از ضرب و شتم فروگذار
مفصل با لباسى پاره و مندرس ،بدون
نكردند ،پس از آن كتك ّ
داشتن وسيله ،با پاى پياده به تهران حركت كردم.
در سرازيرى راه تهران به شــخص محترمى كه آثار بزرگى از
ناصيت او پيدا بود برخوردم با اســم مرا صدا كرد و آدرس شما
و مدرســه شما را به من داد ،من اكثر روزها او را مىبينم و با او
هم غذا مىشوم ،مسئله كتاب منطق و جايش را او به من گفت،
ميرزاى كرمانشــاهى كه از گفتههاى او متعجب شده بود و آثار

الهى مبارزه با نفس و ترك هوا را در آن طلبه مىديد ،دريافت كه
اين شخص با وجود مقدس امام عصر روبرو شده در حاليكه
آن جناب را نشناخته ،ميرزا به او فرمود  :ممكن است از دوست
خود اجازه بگيرى تا لحظهاى به شــرف مالقات او نايل گردم،
طلبه شاهرودى گفت  :اين كار مشكلى نيست ،من او را مىبينم
و زمينه مالقات تو را با وى فراهم مىكنم.چون روز ديگر شــد
طلبه شــاهرودى گفت  :دوست من به تو سالم رساند و گفت :
شما مشــغول تدريس باش ؛ به او گفتم  :اگر او را ديدى اجازه
بگير من از دور جمال مباركش را زيارت كنم ،گفت  :مانعى ندارد.
رفت كه اجازه بگيرد ،ديگر باز نگشت و مرا در حسرت ديدارش
خونجگر كرد.6
 Ý Ýمشربفلسفیحكیمكرمانشاهی

به یقین ،مهمترین ویژگی حكیم كرمانشاهی ،تبحر خاص و ویژه
او در فلسفه بوده كه او را از سایر هم عصران خود متمایز ساخته
است .در این میان ،گروهی به بررسی مشرب فلسفی او پرداخته
اند .آقای صدوقی ســها مینویســد« :معروف شده كه ایشان
متمایل به مشرب مشائیه ،بلكه او را خاتمهالحكماءالمشائین هم
گفتهاند؛ ولی مرحوم ســید جاللالدین آشتیانی ،این نظریه را از
اغالط دانستهاند؛ بلكه گفتهاند او آخرین فیلسوف مشائی نبود.
دالیلی كه مرحوم آشتیانی بر این امر آورده اند از این قرار است:
 .1استادان او همه در حكمت متعالیه استاد بودند.
 .2وقتی كــه آقا میرشــهابالدین نیریزی و آقا میرزاهاشــم
قدساهللروحه در سالهای  1331و  1332جهان خاكی را ترك
نمودند ،شاگردان این دو اســتاد ،سفر نفس اسفار و قسمتی از
الهیات را قرائت نكرده بودند ...و برخی مستعدان و مشتاقان دیگر،
بدون كوچك ترین درنگ ،ملتجی به استاد عالمه میرزا حسن
كرمانشاهی شدند .تدریس سفر نفس و الهیات ،از عهده كسی
بر میآید كه در حكمت متعالیه استاد ماهر باشد.7
استاد منوچهر صدوقی ســها ،نظریه مرحوم سید جالل الدین
آشــتیانی را نمی پذیرد و پاسخ آن را چنین میدهد« :ملحض
ایام افادات عالیات این است كه اوال جناب میرزای كرمانشاهی،
تدریس اسفار و فصوص میفرموده است و ثانیا آن هم به نحوی
كه مورد قبول بزرگان عصر بوده باشــد و ثالثا این معنی ،دلیل
است بر رسوخ آن بزرگ در حكمت متعالیه و عرفانیات و این هر
سه سخن حق است؛ بال ریب ولكن چنانكه پدیدار است ،دلیل
عدم تضلع جناب میرزا به حكمت مشائیه نیست؛ باالخص كه
برخی دیگر از تالمیذ طراز اول آن بزرگ كه در عرض برخی از
بزرگان دیگر از تالمیذ معظم له كه حضرت استاد آشتیانی دامت
بركاته تنصیص به نام نامی آنان فرموده اند ،در شــمارند .استاد
عظیم الشان خویش ،جناب میرزا را تلویحا اعظم حكمت مشائیه
به عصر خویش دانسته اند؛ چنانكه مرحوم مبرور ،آقا ضیاء الدین
دری آورده است كه« :تعلیقات شریفش كه در طبیعیات و الهیات
شفا است و فعال نزد نگارنده موجود است ،تسلط آن مرحوم را بر
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فهم كلمات شیخ به خوبی میرساند».

8

Ý Ýویژگی ها

پینوشت :ـــــــ
 .1ســتارگان حــرم ،ج،9
ص.55
 .2ر.ك :تاریــخ حكمــا
و عرفــا( ،...چــاپ قدیم)،
منوچهــر صدوقی ســها،
ص.60
 .3ر.ك :همان ،چاپ جدید،
ص.433
 .4شــرح مقدمه قیصری،
ص.32
 .5شــرح بر زاد المســافر،
صدرالدیــن محمــد بــن
ابراهیم شیرازی ،به تحقیق
سید جالل الدین آشتیانی،
ص.386
 .6ر .ک کتــاب حکایتهای
عبرت آموز نوشــته حجت
االســام شــیخ حســین
انصاریان
 .7تاریخ حکما و عرفا ،چاپ
جدید ،ص .434
 .8همان ،ص435
 .9تاریخ حكما و عرفا ،چاپ
جدید ،ص435
 .10تمهیــد القواعــد ،ابن
تركه اصفهانی ،به تصحیح
و تعلیق اســتاد سید جالل
الدین آشتیانی ،ص17
 .11ضمیمــه دیــوان مال
پریشــان ،از آثــار خطــی
كتابخانه آیــه اهلل العظمی
گلپایگانی
 .12عرفــان و حكمــت
متعالیه ،عالمه حســن زاده
آملی ،نشــر الف الم میم،
ص.71
.13ر.ك :تاریــخ حكمــا و
عرفا ،ص.440

زندگی این حكیم بزرگــوار ،در عین غنای علمی ،با فقر مادی
همــراه بود .قناعت و زهد او ،چنان بود كــه در حوادث روزگار،
همانند كوه استوار بود و تندباد مشكالت زندگی در قامت استوار
او تاثیری نداشت .در كتاب تاریخ حكما و عرفا به نقل از كیوان
قزوینی چنین نقل شده است :گاهی به حوالی عید ،میرزا ،اثاث
البیتی میفروخت تا تدارك لوازم عید كند .به او گفتند :مقداری
از علم خویش را بفروشید به .....گفت :چون شود؟
گفتند :شما میشوید با پول و بی علم و او میشود بی پول و با
علم! فرمود :اگر چنین است ،نمی فروشم.
مرحوم دری در توصیف وی آورده اســت« :قطع نظر از مقامات
علمی ،بسیار عفیف النفس و پاكدامن و وارسته از دنیا و مقبل به
آخرت (بود) ؛ با این كه معیشتش در نهایت سختی میگذشت،
در مدت عمرش به احدی ظهار عسرت ننمود و به همان حقوق
مدرسه قناعت فرمود».
استاد منوچهر صدوقی ســها به نقل مرحوم سید محمد كاظم
عصار نقل كرده كه مرحوم میرزا حســن كرمانشاهی «چنان
اسیر پنجه درویشی ـ فقر میبوده است كه خود میفرموده به
تحت قبه قم ،فقیرتر از من نیست و با این همه ،پیوسته خوشرو
میبوده است و گاه هم كه آهی از نهاد بر میآورده است ،از آن
نور میبارید».9
استاد سید جالل الدین آشتیانی در مقدمه كتاب تمهید القواعد
در شــرح حال آقا میرزا محمود ،یكی از اســتادان بزرگ علوم
عقلی مینویسد :مرحوم آقا میرزا حسن كرمانشاهی ،فیلسوف
متاله آن عصر نیز مبتال به تنگدســتی بود و معاش خود و عائله
خود را از حقوق مختصر مدرسی ،كه از مدرسه سپهساالر قدیم
میگرفت ،تامین مینمود؛ ولی شدت ایمان و كثرت زهد آقامیرزا
حسن كرمانشاهی ،مانع از تاثیر فقر در روحیات او بود؛ چون در
تقوا و زهد و ایمان واقعی ،ســلمان عصر و ابوذر دوران به شمار
میرفت.10
Ý Ýآثار

حكیم كرمانشاهی دارای آثار و نوشته هایی بوده كه ـ تعلیقات
بر طبیعیات و الهیات شــفا ،نمونه ای از آنهاست .همچنین وی
حواشی فراوانی بر اسفار و شرح اشارات و شفا نوشته است و گویا
رسائلی مستقل نیز داشته است كه از بین رفته است .استاد سید
جالل الدین آشــتیانی در کتاب منتخباتی از آثار حکمای الهی
.
ایران به برخی از آثار وی اشاره کرده است
11
مدح امام حســین ـ علیه السالم ـ در یك قصیده بلند قصیده
ای چاپ نشــده در یكی از كتاب های كتابخانه آیه اهلل العظمی
گلپایگانــی در قم موجود اســت كه ســراینده اش را حســن
كرمانشاهی دانسته اند .این قصیده ،از حیث نظم و محتوا ،بسیار
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ارزشمند و در مدح امام حسین ـ علیه السالم ـ و به زبان فارسی
سروده شده است.
[[ نشر معارف انسانی از سه عالم ربانی

استاد حسن حسن زاده آملی میفرماید« :از زمان حكیم بزرگ،
اســتاد الحكماء و الفالسفه ،مال علی نوری مازندرانی ـ رضوان
اهلل تعالــی علیه ـ تاكنون ،هر چند علمای الهی كه همه آنان و
یا اكثرشــان از شاگردان به واسطه یا مع الواسطه همین حكیم
متاله مال علی نوری اند (و) بر كرسی شریعت غراء ،معارف حقه
محمدیه را بر نفوس مســتعده ،القا میفرمودند و علم پروری و
عالم پــروری مینمودند ،لكن مرحوم مال علی نوری و حكیم
سبزواری ،در تعلیم حكمت متعالیه و تدریس كتب صدر المتالهین
و مرحوم آقا میرزا محمد رضا قمشهای و آقا میرزا هاشم اشكوری
در تعلیم حقایق عرفانیه و تدریس صحف محیی الدین عربی و
مرحوم میرزا حسن كرمانشاهی در تعلیم حكمت مشاء و تدریس
زبر شــیخ رییس ،شاخص بوده اند و در شــاگرد پروری و نشر
اصول معارف انسانی ،ممتاز .هر یك در فن دیگری ،كمال تبحر
را داشــته است؛ جز این كه در یك سمت شهرت یافته است؛ با
12
حفظ این كه والذین اوتوا العلم درجات».
همچنین عالمه حســن زاده در نکتــه 761از هزار و یک نکته
درباره حاشیه بر اسفار ایشان مینویسد « :راقم این سطور حسن
حســنزاده آملى وقتى در طهران به تنهائى در محضر مبارک
آیة اهلل حاج میرزا احمد آشتیانى قدس سره العزیز تشرف داشت
آنجنــاب را بر این تلمیذ دعا گویش لطفى خــاص بود .در آن
فرخنده محضر سخن از اساتید حضرتش بمیان آمد تا این که از
جایش برخاست و به اندرون رفت و کتابى را بقطع وزیرى و قطر
در حدود چهار انگشــت و تمیز و با خط ممتاز و مجلد بود آورد
و فرمود این تعلیقات مرحوم اســتاد ما میرزا حسن کرمانشاهى
بر اسفار اســت که من خودم استنساخ کردهام شما این نسخه
را ببرید و استنساخ کنید و به من برگردانید .و لکن این کمترین
کفران نعمت کردهاست و عرض کرد اجازه بفرمایید وقتى درس
و بحث تعطیل شدهاســت و ایام تعطیلى تابستان فرا رسید به
داعى مرحمت بفرمایید که با ضعف بصر و چندین درس و بحث
مبادا نسخه زیاد معطل بماند و حضرتعالى را مورد لزوم واقع شود،
فرمودند میل شماست که متأسفانه دیگر توفیق استنساخ آن را
نیافتهام».
Ý Ýارتحال

تهران در ســال  1336قمری شاهد خاموشی یكی از ستارگان
بلند آوازه تاریخ فلسفه بود .حكیم و فیلسوف بزرگ میرزا حسن
كرمانشــاهی كه سن او بین  80تا  90سال بود ،جهان خاكی را
ترك كرد و به عالم ملكوت صعود كرد .نقل شــده كه پس از
وفات وی ،اوضاع مالیاش چنان بود كه برای كفن و دفن معطل
ماندند تا آن كه آقا میرزا مهدی آشــتیانی كه از شاگردان او بود،
13
عهده دار هزینه كفن و دفن وی شد.

