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 محمدباقر خراسانی
 مدیر اجرایی

سخن نخست

حکمــت  � عالــی  مجمــع  شــعب 
اسالمی؛ اهداف، برنامه ها

بر اســاس فصل دوم و ماده 12 و 13 
اساسنامه مجمع عالی حکمت اسالمی 
که به تشــریح اهداف و وظایف مجمع 
عالی می پــردازد؛ از جملــه اهداف و 
وظایف را زمینه ســازی برای تعمیق و 
توسعه علوم عقلی در حوزه های علمیه 
و ســایر مراکز پژوهشــی و آموزشی، 
پرورش نیروهای انسانی مناسب، ارائه 
خدمات آموزشی و پژوهشی،  هماهنگی، 
سامان بخشــی و جهت دهی به امور 
آموزشی و پژوهشــی در علوم عقلی، 

بیان نموده است. 
در راســتای تحقق اهــداف و وظایف 
مندرج در اساسنامه و بویژه موارد مذکور، 
و با توجه به فعالیت اساتید و مراکز علوم 
عقلی در نقاط مختلف داخل و خارج از 
کشور، مجمع عالی حکمت اسالمی بر 
اساس تبصره ماده 8 اساسنامه می تواند 
عالوه بر دفتر مرکزی که در قم استقرار 
دارد، در مناطق دیگر نسبت به تأسیس 
و راه اندازی شــعبه اقدام نماید، از این 
رو با توجه به درخواســت های صورت 
گرفته از برخی استان های کشور، بحث 
فعال شدن شعب استانی از چندی قبل 

در دســتور کار هیئت مدیــره مجمع 
عالی حکمت اســالمی قرار گرفت که 
به منظور اجــرای آن،  در ابتدا آئین نامه 
تأســیس و راه اندازی شــعب توسط 
هیئت مدیره تنظیم و تصویب گردید تا 
اهداف، شرایط، فرایند تأسیس، ساختار، 
وظایف و اختیارات شعبه به دقت تنظیم 

و تشریح گردید. 
بر اساس ماده 3 آئین نامه مذکور، در نقاط 
مختلف داخل و خارج کشور که دارای 
اساتید، فضالء و مدارس و مراکز علوم 
عقلی فعال می باشد و یا زمینه مساعدی 
جهت فعالیت وجود داشته باشد، شعب 
مجمع عالی حکمت اسالمی راه اندازی 
می شود که البته تأسیس شعبه می تواند 
با درخواست جمعی از اساتید علوم عقلی، 
شخصیت های علمی تأثیر گذار در منطقه 
و یا با صالحدیــد هیئت مدیره مجمع 

عالی حکمت اسالمی صورت  گیرد. 
هیئت مدیره پس از بررســی شرایط و 
اقتضائات الزم، و احراز شرایط تأسیس 
پیشنهاد خود را مبنی بر راه اندازی شعبه 
به ناظران معظم عالی ارائه می نماید که 
پس از موافقت ناظران عالی، نسبت به 

راه اندازی شــعبه اقدام خواهد شد. ذکر 
این نکته الزم به نظر می رسد که ایجاد 
شــعبه در هر نقطه با پیشــنهاد هیئت 
مدیره و موافقــت هیئت عالی نظارت 
صورت خواهد گرفت و این دقیقاً مطابق 
با تبصره ماده 8 اساسنامه مجمع عالی 

حکمت اسالمی است. 
با توجه به موارد فوق، از حدود 2 ســال 
قبل درخواســت های متعددی از سوی  
جمعی از اســاتید، فضــالء، طالب و 
دانش پژوهان و برخــی از مراکزی که 
در زمینه علوم عقلی در مشهد مقدس 
فعالیت دارند، نسبت به راه اندازی شعبه 
مجمع در مشهد صورت گرفت. پس از 
بررســی های الزم و برگزاری جلسات 
متعدد با برخی از اساتید و صاحب نظران 
و مراکز فعال در علوم عقلی و در نهایت 
دیدار با تولیت آســتان قدس رضوی و 
نماینده محترم ولی فقیه در خراســان؛ 
حضرت آیت اهلل واعظ طبسی)دامت برکاته(، 
هیئت مدیره مجمع عالی شرایط را برای 
راه اندازی شعبه در مشهد فراهم دید که 
پس از موافقت ناظران بزرگوار، مقدمات 
راه اندازی و تاسیس اولین شعبه مجمع 
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عالی حکمت اسالمی در مشهد مقدس 
آغاز شد. 

اهداف و وظایف شعب همان اهداف و 
وظایف مندرج در اساسنامه مجمع عالی 
حکمت اســالمی اســت که در قلمرو 
منطقه مربوط مورد توجه قرار می گیرد.

باید توجه داشــت مجمع عالی حکمت 
اسالمی مرکزی علمی برای هم اندیشی 
و گفتگــوی علمی، نظریــه پردازی و 
تضارب آراء در علوم عقلی اســت که 
تاکنون به لطف خداوند متعال و توجهات 
 خاصه اهل بیت عصمت و طهارت
با برنامه ریزی دقیق و مناســب، این 
مهم تحقــق یافتــه، و مباحث علمی 
مطرح شــده فارغ از مباحث احساسی، 
سیاســی و تعصبــی در یــک فضای 
کاماًل آرام، علمی و دوستانه مورد نقد و 
بررسی قرار می گیرد که فعالیت مستمر 
و پر رونق گروه های علمی و برگزاری 
ده ها نشست علمی شاهد این مدعاست. 
فعالیت روشن و شــفاف مجمع عالی 
حکمت اسالمی ثابت نموده که شکل 
گیری مجمع عالی برای تقابل با هیچ 
گروهی نبوده، بلکه مجمع عالی حکمت 

اسالمی درب های خود را به روی اساتید 
و فضالی محترمی که اختالف نظری 
هم با مجمع عالــی دارند، باز نموده و 
از حضور آنان به گرمی اســتقبال می 
نماید، و خواســتار طرح مباحث خود با 
ادبیات علمی، محترمانه و غیرمغرضانه 
و در فضایی کامــال علمی و اخالقی، 
می باشد، چرا که معتقدیم باید فضای 
آزاداندیشــی علمی و تضــارب آراء در 
راســتای تولید علوم انسانی مورد نظر 
تمــدن اســالمی، در محیطی علمی 
و محترمانــه با حضور کارشناســان از 
گرایش های مختلف شــکل گیرد؛ چرا 
که معتقدیم همه در کنار همدیگر باید 
در  راستای تقابل با جریان های فکری 
و اعتقادی انحرافی که متأسفانه هر روز 
شاهد رشد و شکل گیری آن هستیم، قرار 
گیریم. مجمع عالی حکمت اسالمی با 
همین نگرش برنامه های شعبه مشهد 
را پیگیری نمود و برنامه افتتاحیه شعبه 
که پنج شنبه 17 مهر 93 با پیام ناظران 
معظم و با سخنرانی اساتید محترم آیت 
اهلل مصطفوی و دکتر مهدی محقق و با 
حضور بسیار کم نظیر اساتید و فضالی 

حوزه و دانشــگاه در تاالر نور مشــهد 
برگزار شد، برنامه ریزی گردید. 

نســبت به راه اندازی سایر شعب گرچه 
درخواست های متعددی از نقاط مختلف 
کشــور نســبت به راه اندازی شعبه از 
مجمع عالی حکمت اســالمی صورت 
گرفته، ولــی مجمع عالی بــا در نظر 
گرفتن شرایط و اقتضائات، بررسی های 
الزم را انجــام می دهد که ان شــاءاهلل 
در فرصت مقتضــی برنامه ریزی برای 
فعال سازی شعب دیگر صورت خواهد 
گرفت، کــه البته مقدمــات راه اندازی 
دومین شعبه مجمع در استان اصفهان با 
توجه به فضای بسیار مناسب اصفهان و 
بویژه تأکید استاد واالمقام؛ حضرت آیت 
ا  هلل العظمی مظاهری)دامت برکاته( در حال 

انجام است. 
بی شــک ارائه نقطه نظرات ارزشــمند 
اساتید، فضالء و دوســتداران حکمت 
اســالمی مــا را در پیشــبرد اهداف و 
وظایف و بویژه گسترش کمی و کیفی 

شعب، کمک خواهد نمود. ان شاءاهلل
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بیانات حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی)دامت برکاته( در دیدار با 
اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی

مکتب شیعه؛ مکتب عقالنی
اشاره�

در آستانه افتتاح اولین شعبه مجمع عالی حکمت اسالمی در مشهد مقدس، جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی در یازدهم مهر 1393 با 
ناظر معظم؛ حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی )دامت برکاته( دیدار نمودند.

در این دیدار  آیت اهلل فیاضی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی، گزارشی از فعالیت های صورت گرفته پیرامون راه اندازی شعبه مشهد ارائه نمودند. 
در ادامه حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی )دامت برکاته( طی سخنانی ضمن اظهار خرسندی از اقدامات صورت گرفته، به تشریح جایگاه عقل ازمنظر 

شیعه پرداخت. مشروح بیانات معظم له به اطالع خوانندگان محترم می رسد.
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دیـ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب 

العاملین والصلوة والسالم علی خیر خلقه 

وآله الطاهرین ولعنة الله علی أعدائهم 

أجمعین إلی یوم الدین. أعــوذ بالله من 

الشــیطان الرجیم. ادُْع إىِل  َسِبیِل َربَِّک 

ِبالِْحْکَمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَســَنِة و جاِدلُْهْم 

ِبالَِّتی ِهَی أَْحَسُن1. 

از تشریف فرمایی آقایان از مجمع عالی 
حکمت اسالمی خیلی تشکر می کنم. 
امیدوارم که این هســته کم کم  نهالی 
شود و بعداً هم، درخت برومند و تناوری 
شود. شاید هم بعضی از این مراحل را 

طی کرده است.

مکتب شیعه، مکتب عقالنی است ]

مطالبی را در مقدمه عرض می کنم. اول 
اینکه مکتب شیعه از زمانی که شیعه، 
پیرو امیرمؤمنان شناخته شد، مکتبی 
عقالنی اســت. البته مراد از عقالنی به 
این معنا نیست که به نقل معتقد نباشد 
یا خدای نکرده بهره نبرد. بلکه عقل را 
هم در کنار نقــل قرار داده و از آن هم 
استفاده کرده است. برخالف نحله های 
دیگر که کمتر بــه عقل توجه کرده اند 
و بیشــتر به نقل تکیــه کرده اند؛ اگر 
محّدث ها و روایت آن ها را حساب کنید، 
خیلی بیشتر از کسانی است که عقالنی 
باشــند؛ حتــی عقالنی آن هــا هم از 
امیرمؤمنان بهره گرفته اند. یعنی معتزله 
همه اصولش را به غیر از  اصل»منزلة 
بیــن املنزلتیــن«2، از امیرمؤمنان گرفته 

اســت. تاریخچه ی معتزلــه حاکی از 
این اســت که در مسائل عقالنی تابع 
امیرمؤمنان هستند، البته معتزله ی بغداد 
بیشتر از معتزله ی بصره این طور هستند.

 بعد، در زمان امام سجاد، ادعیه ای 
که اکنــون در اختیار ما اســت چقدر 
مســائل عقالنی، فلســفی، کالمی و 
اخالقی در آن اســت. هر کجای دنیا 
برویم مثل صحیفه را پیدا نمی کنیم که 

این همه نکتــه دارد. امام )اعلی اهلل مقامه( 
را خدا رحمت کنــد، گاهی در درس و 
گاهی هم در خارج از درس فرمود: »در 
ادعیه ی ما حقایقی اســت که در جای 

دیگر پیدا نمی شود«. 
بعد، در زمان امام صــادق افرادی 
مثل ابــی بصیر هســتند کــه راوی 
هســتند و افرادی مانند هشام بن حکم 
و ابن قیس، متکلم هســتند. مردی از 
مصر خدمت امــام صادق می آید و 
عرض می کند که می خواهم با شــما 
مناظره کنم. حضرت به آن کســی که 
در خدمتش است فرمود بیرون برو ببین 
از اصحاب ما چه کسانی هستند که با 
این مرد مناظــره کنند. چند نفر آمدند. 
حضرت بــه همه آن ها گفت که با این 

فرد مناظره کنید.
 در عصر امام علی بن موسی الرضا 
نیز، بحث های فلسفی در مناظراتشان 
آشکار اســت. بنابراین، شــیعه را باید  
عقالنی معرفی کنیــم به این معنا که 
برای عقل هم در کنار نقل ارزش قائل 
است؛ البته به گونه ای نشود که ما متهم 
 شویم به اینکه به نقل اهمیت نمی دهیم. 
وحی آســمانی اعتبار کامل دارد؛ »و ال 
یعادله شئ« و اگر هم روزی تعارض 

بینشان پیدا شــد یا برداشت ما از نقل 
غلط اســت یا برداشت ما از عقل غلط 
است. بنابراین اگر آقایان این مجمع را 
در مشهد گسترش دادند، رویکرد کار ما 
این اســت که این عقالنیت را توسعه 
دهیم. این رشــته ای که از ائمه رسیده 
اســت که به عقل و  برهان عقل توجه 

کنیم و  گسترش دهیم. 
نکته ی دیگــر اینکه در حقیقت به این 
آیه عمل کنیم: »ادعوا الی ســبیل ربک 
بالحکمــة«3 که همــان دلیل عقالنی 

اســت، »کّل شیء محکم« بعد هم که 
مراحلی دیگر دارد. 

تذکر دیگر این اســت که مســائلی را 
مطرح کنید که امروز مورد نیاز اســت 
و کاربــرد دارد. بحث درباره ي اینکه آیا 
فرشتگان حرکت دارند، مشکلی را حل 
نمی کند؛ بحثی عقالنی است و در گوشه 
کتاب می ماند و نیاز نیست. درباره ی هر 
موضوعی اعم از معرفت شناســی، خدا، 
ائمه،  امامت، معاد و مسائل کلّی اسالم، 
بحثی را کار کنیم که امروز مطرح است؛ 
حتی مسئله قصاص را باید بحث کنید. 
قصاص دو رویکــرد دارد: جنبه فقهی 
و جنبه عقالنی دارد که » َولَُکْم ِفی 
الِْقَصاِص َحیَاٌة یَاْ أُولِْی األَلْبَاِب«4. دهان 

این ها را ببندید که می گویند قصاص، 
کم کردن یک انســان است او آدمی را 
کشته تو هم آدم دیگری را می کشی و 
کار او را تکــرار می کنی. ارتداد هم دو 
رویکــرد دارد:  جنبه فقهی و کالمی و 
فلسفی دارد که آیا اصل »یصدقه العقل 
او ال من غیر دینه فلیقتل«، صحیح است؟ 

الزم نیست درحالی که اآلن این مسائل 
برای ما مطرح اســت مسائل عقالنی 
خیلی دقیق و ظریــف را بحث کنیم. 
کتاب »مکتــب در فرآیند تکامل« که 
آقای ســید حســین طباطبایی نوشته 
اســت نیز نیاز به نقاّدی دقیقی دارد که 
مطالبش چقدر مستند است و برداشتش 
چقدر درست اســت. بنابراین مسائلی 
مطرح شود که در دانشگاه از آن استفاده 
کنند، دانشجو استفاده کند و حوزه هم 

استفاده کند. 
سّوم این است که در آن مؤسسه فقط 
بحث های علمی و فلسفی شود؛ یعنی 
در حقیقت یــک مرکز علمی و فکری 
باشد و قطبی برای مسائل دیگر شود. 
اگر مســائل فلسفی و کالمی از جهان 
خارج می آید به همین مرکز بیاید و این 
مرکز جواب گو باشــد یا جوابش را به 

مراکز دیگر حواله دهد. 
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

پی نوشت :
1 . نحل؛ 125.

2 . شــرح اصول 
خمسه، ص 138
3 . نحل، 125.
4 . بقره، 179.
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بیانات حضرت آیت اهلل مصباح یزدی )دامت برکاته( در دیدار 
اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی با معظم له

ضرورت آسیب شناسی فلسفه
اشاره�

جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی هفتم مهرماه 1393 و در آستانه افتتاح شعبه مشهد مجمع عالی حکمت اسالمی با ناظر 
معظم حضرت آیت اهلل مصباح یزدی )دامت برکاته( دیدار نمودند.

در این دیدار  آیت اهلل فیاضی رئیس هیئت مدیره گزارشی از فعالیت های صورت گرفته پیرامون تأسیس و راه اندازی اولین شعبه مجمع عالی 
حکمت اسالمی ارائه نمود.

حضرت آیت اهلل مصباح یزدی )دامت برکاته(  با تقدیر از اقدامات صورت گرفته، بر ضرورت آسیب شناســی مباحث فلســفی تأکید کردند که 
مشروح سخنان معظم له به استحضار می رسد.
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دار
یــ

د بسم  الله الرحمن الرحیم. اَللُّهمَّ کُْن لَِولِیَِّک 

ِة بِْن الَْحَســِن َصلَواتُــَک َعلَیِْه َوَعىل  الُْحجَّ

آبائِِه فی هِذِه الّساَعِة َوفی کُلِّ ساَعٍة َولِیّاً 

َوحاِفظاً َوقائِــداً َوناِصاً َوَدلیالً َوَعیْناً َحتّى 

تُْسِکَنُه أَرَْضَک طَْوعاً َوُتَتَِّعُه فیها طَویالً.

 تشریف فرمایی آقایان را خوشآمد عرض 
می کنم و کاری که از بنده برمی آید ـ  از 
هر پیر زن و پیرمرد روستایی و شهری 
برمی آید ـ دعا کردن است. دعا می کنم 
که خدا بــر توفیقات همه بیفزاید. اول، 
اخالص کامل را به همه مرحمت کند و 
بعداً موانع کار را رفع بفرماید. همه شما 
در هر راهی کــه مرضی خدا و موجب 
شــادی قلب مقدس ولیعصر »ارواحنا 
فداه« است،  موفق باشید. دعا کردن هم 

مؤنه ای ندارد. 
اما مسئله ی دیگری که اشاره فرمودید 
حقیقتــاً به یــک معنا موجب ســرور 
می شــود؛ زیرا  برای بنــده حکم طنز 
را دارد. اینکــه نــام بنــده در کنار نام 
بزرگانی چون حضرت آیت اهلل جوادی 
و حضرت آیت اهلل سبحانی آورده شود، 
برای خود بنده خنده دار است برای بقیه 
را نمی دانم. در شأن ما نیست بزرگانی 
هســتند که هم مقام ثبوت و هم مقام 
اثبات دارند آن هــا باید چنین اقداماتی 
بفرمایند و پیام بدهند که باعث برکت 
و تشویق دیگران باشد. نصیحتی داشته 
باشند و دیگران یاد بگیرند و عمل کنند. 
این ارتباطی با امثال بنــده ندارد ولی 
طلبه هستند و طلبه ها هم همه می دانیم 
کارمان ان قلت، قلت هست. اگر طلبه 
ان قلت،  قلت نداشته باشد باید در طلبه 

بودنش تردید کرد. 

ضرورت آسیب شناسی فلسفه ]

 بــه نظرم یکــی از موضوعاتی که نه 
فقط شعبه ی مشهد؛ بلکه مجمع بهتر 
است درمورد آن کار کند آسیب شناسی 

بحث فلســفه اســت که چرا این همه 
اختالف بین فالسفه، فقها و عده ای از 
محدثان حاصل شد. آیا اشکال از یک 
طرف است؟ از هر دو طرف است؟ و یا 
عامل سومی است؟ البته عامل شیطان 
در همه جا هست. هر جا فسادی هست، 
باالخره دست شیطان و گاهی عوامل 
واسطه ای و مباشرش در آن است. چه 
چیزهایی موجب شد که بین گروه هایی 
که خیلــی  از آن ها بهترین افراد جامعه 
بودند و هســتند، اختالف به وجود آید؛ 
مثاًل در زمان ما، دوست و دشمن قبول 
دارند که امام، فرد بســیار ممتازی بود. 
فقها و محدثان و حتی مخالفان فلسفه، 
از همان نهضت اولیه با امام همکاری 
می کردند. همین آقایان که در مشهد، 
با فلســفه مخالف بودند به امام عالقه 
نشــان می دادند. این یکی از چیزهایی 
است که دیگران نگفته اند و دوست دارم 
که گاهی عــرض کنم. این مطلب که 
حضرت آیت اهلل صافی، دبیری شورای 
نگهبــان را در نظامی که حضرت امام 
تأسیس کردند، قبول می کند. درحالی که 
ایشــان و بســتگانش و حتی مرحوم 
 ،اخوی ایشان مرحوم حاج آقا علی
با فلســفه و به ویژه بــا عرفان مخالف 
بودند. با وجود همه این شرایط و سوابق 
فلسفی و عرفانی امام، ایشان حاضر شد 
که از طرف امام، عضو شورای نگهبان 

و بعد، دبیر شورای نگهبان شود. 
من هیچ تفســیری بــرای این،  غیر از 
اخالص ایشان ندارم. کسی که خودش 
را حتماً در حد مرجعیت می داند و شاید 
بر خیلی از مراجع هم، از بعضی جهات 
اولویت داشته باشد، عضویت برای نظام 
و دولت را قبــول می کند. در عین حال، 
موضعشان نســبت به فلسفه و عرفان 
تغییری نکرده اســت، علــی ما ینقل. 
این سؤال مطرح می شــود که افرادی 

با این صداقــت، پاکی و  اخالص، چرا 
این قدر متفــاوت درباره ی این موضوع 
فکر می کردند. به ویژه باتوجه به اینکه 
از این ها، اســتاد های مشترک  بعضی 
داشــتند و سال ها در یک مکتب درس 
خواندنــد. ما مرحوم آقــا میرزا مهدی 
اصفهانی را درک نکردیم که ان شاءاهلل 
خدا رحمتشــان کند؛ ولی کسانی که 
با ایشــان همراهی داشتند فی الجمله، 
مرحوم حاج میرزا جواد تهرانی، مرحوم 
آقامجتبی قزوینی، این ها بزرگانی بودند 
که در تقوا و پاکی نظیری نداشــتند. از 
یک طرف موضع گیری شان در فلسفه و 
عرفان درست نقطه مقابل این ها است 
و از  دیگر در مقابل امام تســلیم بودند. 
مرحوم میرزا جواد آقا لباس رزم پوشید 
و به جبهه رفت. این ها معماهای تاریخ 
است و از طرفی نشانه ی این است که 
چقــدر این مرد با صفا و با اخالص بود 
و چیزی که وظیفه اش تشخیص می داد 
هیچ ابائی از انجامش نداشت. از طرفی 
موضع گیری علمی شان در مقابل فلسفه 
و عرفان و از طرف دیگر، موضع گیری 
عملی شــان در مقابل امام و نهضت او 
و قبول مســئولیت بعضی هایشــان و 
همکاری و تشــویق و تأییــد. این را 
به عنوان پدیده ی اجتماعی تحلیل کنید. 
علتش چیست؟  بگذریم از اینکه برخی 
در مراحلی، ایــن احترامات ظاهری را 
حفــظ نمی کردند و گاهــی به تکفیر 
می رسید. داستان هایش را همه شنیدید 
و می دانید. مثل تکفیر امام و لیوان آقا 
مصطفی را آب کشیده بودند که فرزند 
کافر هم کافر است. این مسائل، سوابق 
طوالنــی دارد در نجــف، در کربال، در 
شهرســتان های مختلف و در اصفهان 
که مرکز فلسفه و عرفان بود مدتی این 
مباحث بود. پس بحث شــود که علت 
این اختالف ها چیست؟ اگر اشتباهاتی 
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یکی از 
موضوعاتی 

که مجمع بهتر 
است در مورد 
آن کار کند، 

آسیب شناسی 
بحث فلسفه است.

باعث این مســئله  شده باید جلوگیری 
کرد که تکرار نشود. به عنوان یک طلبه 
به نظرم اشــکال ندارد که مطرح شود. 
معنایش این نیست که من چون مقامی 
دارم می توانم این حرف را بزنم؛ بلکه هر 
طلبه ای می توان بگوید: ان قلت؛ ما هم 

می گوییم: ان قلت.
 ســؤالی در اینجا مطرح اســت که آیا 
نمی شــد طرفین رفتارهایی می کردند 
یا مطالــب را طوری بیــان می کردند 
که این همه حساســیت یا سوءتفاهم 
به وجود نمی آمد. بدون شــک مطالبی 
هســت، همه درســت نمی فهمند، در 
روایت هم داریم که »لو علم اباذر، ما فی 
قلب ســلامن، لکفرته وقتلته ولقد آخاهم 

رسول الله«1. این مقدار طبیعی است که 

بعضی مطالب را همه درک نمی کنند. 
مطلبی را فــردی می فهمد و دیگری 
نمی فهمــد و یا طور دیگری می فهمد. 
اگر این مســئله کار شــود خوب است 
که آیا نمی شد در مقام انتقال، تبیین و 
تعبیر، تعبیرات طوری باشد که این سوء 

تفاهم ها کمتر شود. 
 اختــالف بحث  و نظر در همه ی علوم 
هســت. در همین قــم در زمانی،  در 
صحن حضرت معصومــه مرحوم 
آقــای بروجــردی درس نمــاز جمعه 
می گفتند. نتیجه این طور شــد که نماز 
جمعه مجزی نیســت و کسی که نماز 
جمعه می خواند احتیاط واجب این است 
که بعدش نماز ظهر را بخواند. در همین 
باب، مرحوم سید محمدتقی خوانساری 
در مدرســه فیضیه زیر کتابخانه ایشان 
اثبات می کردند  تدریس می فرمودند و 
که نماز جمعه یا واجب است یا احتیاط 
واجب اســت. ما به این عــادت داریم 
امر جدیدی نیست اختالف فتوا است. 
اختالف فتوا در علم دیگری هم می آید. 
هر دو فقه است؛ چه آن هایی که قائل 

به وجوب نماز جمعه بودند، چه آن هایی 
که قائل به حرمت نماز جمعه بودند. آن 
هم علمی است که درباره موضوعاتی 
بحث می کند، یک نفــی دارد و یکی 

اثبات. 
 خیلی باعث تأســف است که نیروی 
زیــادی از اول اســالم تاکنون، صرف 
اصطحکاک بین گروه های فکری شده 
است. چقدر خسارت به جامعه اسالمی،  
علمی و روحانیت وارد شــده اســت. 
شاید می شــد کاری کرد، الاقل بعضی 
از تعبیرات، شــبهه ناک بــود و معنای 
تعبیر  نداشــت، طور دیگری  واضحی 
می کردند و جلوگیری می شد.به نظرم 
موضوع خوبی است که درباره ی آن کار 
شود و شواهدی آورده شود و هم از آن 
طرف احترامی که به هم می گذاشــتند 
مثل همین موردی که نمی شود آدم که 
واقعاً طرف را فاقد شرایط اولیه می داند، 
این طور در مقابلش خاضع باشــد. این 
فقط در رفتار سیاسی نبود، خداحفظشان 
کند آیت اهلل خزعلی از آقا شیخ مجتبی 
نقل می کردند که ایشــان آمدند امام را 
دیدند، با تعبیرات عجیبی از امام تعریف 
کردند و گفتند باید از ایشــان حمایت 
کرد. من مطیع ایشان هستم. آقا جواد 
تهرانی کتابی به نام فلســفه بشری و 
اسالمی دارند. درس منظومه می گفتند؛ 
منتهی تعلیقه می زدند؛ ولی بعضی دیگر 
این طــور نبودند و خیلــی تند برخورد 
می کردند. یک منبریـ   اســم نمی برم 
 ـ از  طــرف داران این نحله بود. مطلبی 
را در منبر گفت کــه مالصدرا از اهل 
بیت دزدیده است. مثل اینکه رسالتش 
این بــود که دین را باید خراب کرد. در 
جایی هم که حرف حســابی که آقایان 
می پسندند گفته، می گویند که از اهل 
بیت دزدیده اســت. چــرا باید این طور 
باشــیم؟ آیا تربیت اسالمی و اهل بیت 

این است؟ 
 این خســارت هایی را بــه دنبال دارد. 
اآلن مسئله شخص نیست. چه کسانی 
محروم می شــوند که از این معلومات 
اســتفاده کنند؛ و نمی توانند شــبهات 
دیگران را پاســخ دهند. قدرت بحث با 
دیگران را در این زمینه ها پیدا نمی کنند. 
این هــا همه اش برمی  گــردد به اینکه 
تعبیرات دو شــخصیت نسبت به هم 
باعث می شود که مریدهای آن ها با هم 
دعوا کنند. آن ها پیش بینی نمی کردند 
که این طور شــود؛ وگرنــه در تعبیرات 
احتیاط می کردند. چرا آدم شعری بگوید 
که در قافیه اش گیر کند و آن را توجیه 
کند. نفس شــعر را نگویید و معنا را در 
قالب دیگری بریزید. به هر حال خیلی 
ما خســارت کردیــم در اینکه اهتمام 
اسالم را به عقل و مباحث عقلی درست 
درک نکردیم و کار به اینجا رســید که 
صریحاً در کتابی از همین نحله خواندم 
که ما الفاظی که به خدای متعال نسبت 
می دهیم مفهومش اصاًل برای ما معلوم 
نیست که چیست؟ وقتی می گوییم که 
خدا عالم است نمی دانیم عالم یعنی چه؟ 
حداکثر این است که می گوییم جاهل 
نیســت و نفی جهــل می کنیم. اینکه 
واقعاً منظور ایشــان چه بوده، احتمال 
می دهم که خود این عبارت، کوتاه است 
و مقصودشان مصداق است؛ وگرنه در 
مفهوم وقتی می گوید جاهل نیســت، 
تا علم را تصور نکرده باشــد، نمی  تواند 
جهل را تصور کند. جهل یعنی نادانی، 
در این نادانی، دانائی نهفته اســت و تا 
علم را تصور نکرده در انشــاء، جهل را 
نمی تواند معنا کند. اما در مصداق، علم 
خــدا را هیچ کس نمی دانــد. اما اینکه 
بگوییم معنای آیاتی را که در این مورد 
اســت نمی فهمیم و تعبــداً می گوییم: 
»هوالله عامل القادر حّی«، سقوط است. 
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 و ائمه اطهار روش پیغمبــر اکرم
این طور بوده است.  

دلیل این خسارت های چیست؟ به دلیل 
همان حساسیتی است که از فلسفه پیدا 
می شــود که این مبادا نفوذ کند؛ وگرنه 
اسالم باطل می شود. این همه در قرآن و 
روایات از فکر، عقل و تعقل سخن گفته 
شده و اســتدالل و احتجاج در قرآن و 
روایات است. ما از این ها محروم شدیم. 
از کســانی که این همه سوی اخبار و 
درباره ی  بپرســیم چقدر  رفتند  روایت 
روایاتی که درباره ی عقاید اســت کار 
کردید. نظرتان درباره ی این ها چیست؟ 
کتابی را از بزرگی دیدم که حتماً شــما 
هم دیدید و می دانید نمی خواهم اســم 
ببرم. مسائل الهیات را بر اساس بعضی 
روایات تفســیر کردند؛ اســتدالالت و 
حرف ها همین است که در کتاب های 
فلسفی نوشته شده اســت. چون آنجا 
در آن کتاب نوشــته، غلط است؛ ولی 
اینجا که شما به عنوان شرح حدیث ذکر 
می کنید، جایز می شود؟! مبارزه با فلسفه 
اســت؛ اما در همین کتاب، به قاعده ی 

»الشئ ما لم یجب، لم یوجد« استدالل 
شده است که آقای فیاضی قبول ندارد. 
به هر حال این یک خســران است که 
باید برای جامعه ی خودمان احســاس 
خطر کنیم و شــاید ما هم، مسئولیت 
شرعی داشته باشــیم. رفتار ما طوری 
باشــد که قشــری از جامعه از سلسله 
معارفی محروم شوند و نتوانند وظیفه ی 
خودشان را در مقابل دفع شبهات انجام 
دهند. جواب شبهات الحادی این نیست 
که امام صــادق این طــور فرمود. 
شــبهات الحادی، عقلی است و جواب 
آن را باید عقلــی داد. با تعبد نمی توان 
جواب داد.  ســعی کنیم تا اندازه ای که 
امــکان دارد از بدبینی ها، کینه توزی ها 
و حساســیت های بی جــای طرفیــن 
کم کنیم. اگر خودمان ســعی کنیم در 
بحث هایمــان طوری رفتــار کنیم که 
اختالفات را بیشــتر نکنیم و اختالفات 
کم تر شود، فکر می کنم خدمتی است، 
اگر دقیق نگاه کنیم شــاید بتوان گفت 

که وظیفه ی واجبی هم هست. 

یکی از عوامل رد فلسفه و عرفان  ]

یکی از عواملی که باعث شــده فلسفه 
و عرفان، مورد بی مهــری قرار بگیرد، 
عوامل اجتماعی اســت. البته این ها را 
آقای دکتر پارســانیا بایــد بفرمایند، ما 
که جامعــه شناســی نمی دانیم. یکی 
از عوامل، ســوء اســتفاده ای است که 
متصوفه از این مباحــث کردند. این ها 
برای دکان داری شــان این حرف ها را 
می گویند؛ حرف هــای جاذبه داری هم 
در زمینه عرفان نظــری و هم عرفان 
عملی اســت، به ویژه وقتــی با ادبیات 
و چاشنی شــعر توأم می شود جاذبه ی 
خاصــی پیدا می کند. شــیوخ متصوفه 
این ها را مصادره کردند که مال ما است 
و اگر کســی دنبال این مسائل معنوی 
باشــد باید تصوف را قبول کند؛ وگرنه 
همان تحجر و قشری گری و ریاکاری 
اســت. آن ها می گویند که دو راه است: 
یک راه، ســیر معنوی است که برای 
متصوفه است. و راه دیگر، خشک است 
و همه اش درباره ی نجس و پاک است. 
در دلشان هم دلبستگی به دنیا و ریاست 
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امروزه یکی از 
بالهای بزرگ، 

عرفان های کاذبی 
است که با همین 

دسته بندی ها 
رواج پیدا می کند.

است و این هم کار فقها است. این طور 
دسته بندی می کنند و می گویند که اگر 
کســی بخواهد با ما باشد باید این ها را 
بپذیرد. ابزارشان فلسفه و عرفان است؛ 
البته فلسفه به عنوان یک مقدمه است؛ 
وگرنه فلسفه را کافی نمی  دانند. امروزه 
یکــی از بالهای بــزرگ، عرفان های 
کاذبی اســت که با همین چیزها رواج 
پیدا می کند. از همان اوائل انقالب که 
بعضی از مشایخ متصوفه از ایران رفتند 
و در پاریس، آمریکا و انگلیس ســاکن 
شدند اصحابشان سال ها برای زیارتشان 
آنجا می روند. محیــط آنجا هم معلوم 
اســت که چه اقتضائاتی دارد از همین 
جاها شروع شد. این ها وقتی می خواهند 
فلســفه و عرفان را بگویند، می گویند 
این  ها حرف های متصوفه اســت.  که 
فســاد های اخالقی و چیزهای دیگر و 
راســت و دروغ و همه چیز دارد. شاید 
همه اش دروغ نباشــد و بعضی هایش 
هم راست باشــد. این ها زمینه ای شد 
که متدینان و مقدسان از این ها برهند. 
اگر دنبال این ها رفتید این طور می شود. 
ایــن هم پدیده ی اجتماعی اســت که 
علــت اینکه جوان ها ایــن همه دنبال 
چیســت؟  می روند  کاذب  عرفان های 
نکند بخشــی از آن مربوط به رفتار ما 
باشــد بعضی ریاکاری هــا، بعضی دنیا 
پرستی ها این ها از یک گروهی، از یک 
قطبی این ها را می رهاند و در دام آن ها 

می اندازد. این ها که نیست پس بگردیم 
دنبال آن و حتی شنیده شده که برخی 
بزرگان ما، مسئوولین کشور هم در این 
مسائل افتادند. زمان شاه که حتی وزراء 
و نخست وزیر هم صوفی بودند. شنیده 
شده که اواخر هم کســانی با این طور 
گرایش ها مثل سای بابا و کسان دیگر 

ارتباط دارند 
 این آســیب شناســی ها قــدر متیقن 
بی ضرر است، شاید منفعت هم داشته 

باشد و شاید به وجوب هم برسد. 

[ حاج میرزا عبدالعلی تهرانی

در آخــر عرایضم یــادی از حاج میرزا 
عبدالعلی تهرانــی »رضوان اهلل علیه« 
پدر حاج آقا مجتبــی تهرانی می کنم. 
ایشــان مدتی از تهــران رفته بودند و 
در مشــهد مقیم بودند. چند سالی، باال 
سر حضرت ظهرها نماز جماعت اقامه 
می کردند. همــان رواق پایین بود. من 
هم طلبه ی حدود 20 ســال داشــتم، 
مشــهد مشرف شــدم و رفتم خدمت 
ایشــان و چند شب ایشان در منزلشان 
احیاء می گرفتند. مریدهایی داشــتند و 
برخی از تهران  برای شرکت در احیای 
ایشان می آمدند؛ چون عالقه مند بودند 
می آمدند. اواخر شــب بیســت و سوم 
نزدیک اذان بود ایشــان منبرشــان را 
رفتند. آخرش دعــا  کردند که خدایا تو 
می دانی من وقتی جــوان بودم پا را از 

مراتب توحید پایین نمی گذاشتم یعنی 
هــر چه دعا می کردم، حول توحید بود. 
امــا حاال که پیر شــدم و پایم لب گور 
است از تو می خواهم که من را مسلمان 
از دنیا ببری. از همه مقامات گذشــت. 
ان شاءاهلل خدا روح ایشان را شاد کند و 
حق همــه حق داران را از خزانة غیب و 

کرم خودش ادا کند.
وفقنااهلل و ایاکم ان شــاءاهلل لما یحب و 
یرضی. التماس دعا داریم از همه شما 
عزیزان و شاید یک خرده تعارف تلقی 
کنید و جدی نگیرد ولی در این ســن و 
این شرایط ما احساس خطر خیلی بیشتر 
از شما و امثال شما هست. احتمال اینکه 
آدم بــا یک لغزش در جهنم بیفتد بعید 

نیست.

پی نوشت:
1 . الکافي، ج 1، ص 401، 
فیما جاء أن حدیثهم  باب 

صعب مستصعب. 



11حکمت اسالمی 33 ▪ مهر و آبان 1393

پیام تسلیت مجمع عالی حکمت اسالمی  به مناسبت ارتحال
حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد رضا مهدوی کنی

یار صدیق امام و رهبری
مجمع عالی حکمت اسالمی ارتحال عالم ربانی، یار صدیق امام و رهبری، رئیس مجلس خبرگان رهبری، حضرت آیت اهلل حاج 
شیخ محمدرضا مهدوی کنی را به محضر رهبر معظم انقالب اسالمی، مراجع عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهیان و ارادتمندان 

انقالب اسالمی تسلیت عرض نموده، برای ایشان از خداوند منان علّو درجات مسئلت می نماید.
این شخصیت فرزانه که از نخستین مبارزان انقالب اسالمی و از همراهان و مدافعان همیشگی نظام جمهوری اسالمی بود، در 
طول حیات پربرکت خود، همواره مورد اعتماد حضرت امام و مقام معظم رهبری بود. بهره مندی از محضر اساتید معظم و فراگیری 
علوم مختلف در دوران تحصیل و تصدی مسئولیت های مختلف از آغازین روزهای پیروزی انقالب اسالمی تا حضور در عرصه 
تعلیم و تربیت جوانان و مدیران کشــور، بخشــی از خدمات ماندگار این عزیز سفر کرده است. خدای بزرگ او را قرین رحمت و 

ً رضوان خویش فرماید. عاش سعیداً و مات سعیدا

مــا  باقــون  العلمــاء 
بقــی الدهر اعیاهنم 
امثاهلــم  و  مفقــودة 
فی القلوب موجودة
 )حکمت 147(
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نشریه حکمت 
اسالمی وابسته 
به مجمع عالی 
حکمت اسالمی
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 گروه علمی عرفان

تحلیل معنای فنا و امکان آن )1( 
حجت  االسالم والمسلمین حسین عشاقی�

استاد حوزه و عضو گروه علمی عرفان مجمع عالی حکمت اسالمی
تاریخ ارائه: 1393/07/23�

  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین سید یداهلل یزدان پناه
 دستیار پژوهشی: حجت االسالم شکریان

آیــات زیادی در قــرآن آمده که ظهور 
معنای آنها در فنای ماســوی اهلل است 
در ذات حق مثل أاَل إىَِل اللَِّه تَصريُ اأْلُُموُر 
ُرکُُم اللَُّه نَْفَسُه َو إىَِل اللَِّه  )شوری 53(؛ يَُحذِّ
الَْمصريُ )28 آل عمــران(، َو إِلَيِْه الَْمصرُي 

)مائده18( َوإِلَیَّ الَْمِصیُر )حج 48(؛ َو 
ــاَمَواِت َو اأْلَْرِض َو إىَِل اللَِّه  ـِه ُملُْک السَّ لِلّـَ

َة بَيَْننا َو بَيَْنُکُم  الَْمِصیُر )نور 42(، ال ُحجَّ

اللَُّه يَْجَمُع بَيَْننا َو إِلَيِْه الَْمصريُ )شوری 15( 

أَِن اْشــُكْر ِل َولَِوالَِديَْك إَِلَّ الَْمِصريُ  )لقمان 

ـِه الَْمِصريُ)فاطر 18( إِنَّا نَْحُن  14( َوإىَِل اللّـَ
نُْحيي  َو ُنيُت َو إِلَيَْنا الَْمصريُ ) ق43( ربَّنا 

َعلَيْــَک تَوَکَّلْنا َو إِلَيَْک أَنَبْنا َو إِلَيَْک الَْمصرُي 

)4 ممتحنه(؛ َو َصوََّرکُْم فَأَْحَسَن ُصَوَرکُْم 
َو إِلَيِْه الَْمصــريُ )3 تغابن( در این آیات از 

مشــتقات کلمه صیرورت استفاده شده 
که به معنای شــدن است و داللت دارد 
که همه امور و از جمله انســان بسوی 
ذات حق »شدن« خواهند داشت و همه 
آنها او خواهند شد؛ بنابراین همه امور با 
استهالک از أنانیت شان در ذات حق به 
مقام فناء خواهند رسید، در یک مورد هم 
از کلمه قلب استفاده شده که همان مفاد 
ُب َمْن یََشاُء َویَرَْحُم  صیرورت را دارد. یَُعذِّ

َمْن یََشاُء َوإِلَیِْه تُْقلَبُوَن )عنکبوت 21(

و نیز در برخی آیات اراده معنای فناء در 
آنها محتمل است مثل َو إىَِل اللَِّه تُرَْجُع 
اأْلُُمــوُر )بقره 210(، إىَِل اللَِّه َمرِْجُعُکْم 

َجميعاً فَيَُنبِّئُُکْم ِبا کُْنتُْم فيــِه تَْختَلُِفوَن 

)مائده 48(؛ َوأَنَّ َمرَدَّنَا إىَِل اللَِّه )غافر 43(.

مســأله فناء دو شــاخه دارد یکی فناء 
ما ســوی اهلل و از جمله انسان در ذات 
حق است که این فناء در انسان سالک 
نتیجه قرب فرائض اســت و دیگر فناء 
حق در انسان ســالک که نتیجه قرب 
نوافل اســت، و بحث ما فعال در مورد 
شاخه اول است نه شاخه دوم که تحلیل 

دیگری می طلبد.
در مــورد تحلیل معنای فنــاء و بیان 
حقیقت آن مجموعاً چهار دیدگاه قابل 

استخراج است.
الف( فناء یک حقیقت شــهودی برای 
انسان اســت بدین معنی که سالک در 
ریاضات خود به مرحله ای می رسد که 
در اثر غلبه عشق حق هیچ چیز را و از 
جمله ذات خود را نخواهد دید بلکه فقط 

خدا را می بیند.
رسد آدمی به جائی که بجز خدا نبیند 

    بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت

و این  همان معنای فناء اســت در ذات 
حق »ثّم بعد ذلک یحصل بهم قّوة عروج 
الی الجناب االعلی، و مادام النفس مبتهجة 

باللّذات من حیــث هی اللّذات فهی بعد 

غیر واصلة، و اذا غابت عن شعورها بذاتها 

و شــعورها بلّذاتها فذلک الذی سّموه 

الفناء« )مجموعه مصنفات شیخ اشراق، 

ج 1، ص: 114(.
ب: فناء یک حقیقتی اســت مربوط به 
وجود أشــیاء بدین معنا که أشــیاء و از 
جمله انسان در مسیر استکمال و حرکت 
ذاتی خود به مرحله ای می رسند که در 
ذات حق مستهلم می گردند و بجای آن 
به وجود حق موجودیت خواهند یافت، 

این دیدگاه خود سه شاخه دارد:
شاخه اول: چیزی که از اشیاء مستهلک 
می گردد عبارت اســت وجود واقعی او 
»ثم بعد ذلک البد أن ینتفی وجوده الذی 

به کان یوجد من قبل و یضمحل فی وجود 

الحق الذی به یوجد کل شیء و یقوم حتی 

ال یکون له فی نفســه عند نفسه وجود و 

هذا مقام أهل الوحدة و هو أجل املقامات 

و أجل الکرامات و هو مقام أهل الفناء فی 

التوحید« )اسفار، ج9، ص 375(
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شــاخه دوم: چیــزی که مســتهلک 
می گردد عبارت است تعین وجود واقعی 
شئ نه خود وجود آن »هذا الفناء الذی 
للسالک علی رضبین أحدهام أن یزول عنه 

التعین الذاتی و األســامئی لیرجع وجوده 

إلی وجود الحق بارتفاع وجوده املقید و 

اآلخر أن یتبدل صفاته البرشیة بالصفات 

اإللهیة دون الذات فکلام ارتفعت صفة من 

صفاتها قامت صفــة إلهیة مقامها فیکون 

الحق فی سمعه و برصه« )مفاتیح الغیب، 

ص: 636(
شــاخه ســوم: چیزی که مســتهلک 
می گردد عبارت اســت وجود موهوم و 
مجازی شئ )إّن السالک إذا شاهد محویة 
املوهومات التی هی عبارة عن الغیر، 

املســّمی باملخلوقاتـ  الذی لیس اال نقشا 

خالیا موهوما استقّر و رسخ باستیالء قوة 

الوهم و اســتیالء الشیطان علیهـ  و شاهد 

ارتفاعها عنــه بالکلّیّة، صحا معلومه الذی 

هو الحّق تعالی من الشــکوک و الشبهات 

الوهمیّة(. )جامع االسرار، ص 171(

معنای أول پذیرفته نیســت، زیرا فناء 
مخصوصاً برای انسان یک کمال است، 
اما تفسیری که از آن ارائه شد نمی تواند 
کمال باشــد، زیرا اگر وجود انســان و 
أشیاء باقی باشند، دیده نشدن آنها یک 
مدهوشی و غفلت بلکه فریب خوردگی 
اســت نه کمال؛ عالوه چنانکه از آیات 
قرآنی استفاده می شود فناء مخصوص 
انسان نیست بلکه همه أشیاء فناء دارند 
ولی این تفسیر فناء را محدود به انسان 

کرده است.
معنــای دوم نیز پذیرفته نیســت؛ زیرا 
أواًل وجود عدم پذیر نیســت و بنابراین 
استهالک در آن معنی نمی دهد و ثانیًا 
خالف روایت محو الموهوم است و ثالثا 
وجود حق بی نهایت است و رسیدن به 

بی نهایت محال است.

معنای سوم نیز پذیرفته نیست؛ زیرا اواًل 
حرکت فقط در مراتــب وجود امکانی 
قابل تحقق است ولی در مراحل عالی 
وجود حرکت و استکمال نیست و ثانیًا 
وجود حق بی نهایت اســت و رسیدن 
به بی نهایت محال اســت و ثالثاً تعین 
وجودات به همــان مرتبه وجودی آنها 
است و وجود بهر جهت عدم ناپذیر است 
و نیز محوالموهوم در آن جاری نیست.

با إبطال أنظار ســه گانه اول فقط نظر 
چهارم می ماند؛ بنابراین فناء عبارت است 
از استهالک کامل وجود مجازی أشیاء 
و خروج متحقــق حقیقی از موجودیت 
موهوم و رســیدن به این که متحقق 
حقیقی همان وجود حق اســت که این 
همان عبارت منقــول از امیرالمؤمنین 
اســت که در بیان »حقیقت« فرمود : 

الحقیقة محو املوهوم مع صحو املعلوم.

 گروه علمی عرفان

تحلیل معنای فنا و امکان آن )2( 
حجت  االسالم والمسلمین حسین عشاقی�
تاریخ ارائه: 1393/08/21�

بر مبناي شهودي بودن فناء، فناء إمکان 
وقــوع دارد؛ ولي ارزش نــدارد؛ زیرا در 
واقع ســالک بر این مبنــا، گرفتار یک 
توهم شده است، که خیال مي کند هیچ 
چیز جز خداوند موجود نیست با این که 
واقعا موجودات دیگري و از جمله خود 

سالک موجودند.  

بر مبنایواقعي بودن فنــاء، فناء چه به 
معناي فناء وجود باشد، و چه به معناي 
فناي تعین باشــد، امکان وقوع ندارد؛ 

زیرا:
أوال وجــود خداوند تا قبل از فناء براي 
سالک منتفي اســت؛ پس قبل از فناء 
خواهیم داشت »ســالک قبل از فناء، 

خداونــد نیســت« و متعلق ســلب و 
عدم در گزاره ســالبه مرکبه، محمول 
اســت منتهي نه مطلقا بلکه در فضاي 
موضوع، مثال وقتي گفته مي شــود که 
»زید عالم نیســت«، متعلَق نیستي در 
این گزاره علم اســت، علم اســت که 
معدوم است منتهي نه در همه ظروف 
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بلکه در ظرف وجود زید؛ اما چنین امري 
در گزاره »ســالک قبل از فناء، خداوند 
نیست« ممتنع الوقوع است؛ زیرا سلب 
وجود حــق از مثال وجود زید، مالزم با 
معدوم بودن وجود حق است در برخي 
از ظروف واقع؛ و چنین چیزي حتي بر 
مبناي کثرت وجود محال است؛ زیرا اگر 
وجود خداونــد إجماال در برخي ظروف 
واقع معدوم باشد؛ پس او ممکن الوجود 

و العدم است نه واجب الوجود بالذات.
ثانیا هر نحوه اشتداد در »وجود« محال 
است؛ زیرا وجود بطبیعته و بدون نیاز به 
هر حیثیت تعلیلي و تقییدي طارد نیستي 
و مناقض عدم اســت؛ چون اگر وجود 
براي مناقضه با عدم به هر گونه حیثیت 
تعلیلي یا تقییدي نیازمند باشد، الزمه  اش 
این است که اگر آن شرط یا قید نباشد 
وجود با عدم مناقضه ندارد و این یعني 
امتناع اجتماع وجود و عدم وابســته به 
شرطي یا قیدي است؛ و بالنتیجه امتناع 
تناقض، امتناع ذاتي نخواهد بود، بلکه 
امتناع بالغیر است و امتناع بالغیر مالزم 
إمکان ذاتي است؛ که بالنتیجه تناقض 
باید ممکن ذاتي باشــد، الزمه اي که 
آشکارا باطل اســت؛ پس فناء پذیري 
براي طبیعت »وجــود« با صرف نظر 
از أنحــاء آن، ناممکن اســت؛ زیرا این 
حکِم أصل طبیعت وجود اســت؛و در 
اینجا مي گوئیم در اشتداد وجود سالک 
براي رسیدن به مرتبه وجود خداوند؛ اگر 
خود وجود سالک مستهلک شود چنین 

چیزي چنانکه روشن شد ناشدني است، 
و اگر تعین وجود او مســتهلک شود باز 
چنین چیزي ناشدني است؛ زیرا تعینات 
وجودي نیز از سنخ وجودند؛ پس در هر 
صورت فناء سالک در وجود حق ممتنع 

است.
بر مبناي واقعي بــودن فناء، با تحلیل 
ســوم، فناء هم ممکن و هم ارزشمند 
اســت،ممکن است که زیرا رابطه همه 
آنچه به عنوان ماسوي اهلل تلقي مي شود 
با ذات حق رابطه مجاز با حقیقت است، 
بدین صورت که به همه آن ماسوا که 
ظهورات حق اند عینــا همان وجودي 
نسبت دارد که به ذات حق نسبت دارد 
منتهي اســناد این وجود واحد یگانه به 
هر یک از آن ماســوا إســناد الي غیر 
ماهو له اســت، و به ذات حق إســناد 
الي ماهو له اســت؛ پس همه ماسوا با 
ایــن نحو مجازیت مجــازا موجودند و 
خداوند حقیقتا موجود است؛ و خروج از 
این مجازیــت و برون رفت از این پندار 
شدني است؛ چون وضعیت قبلي چیزي 
جز پندار نیســت و با استهالک سالک 
چیزي جز محو الموهوم اتفاق نمي افتد، 
و موهوم و پندار شیئیتي ندارد تا موجب 
مانعیت واقعي و امتناع حقیقي شود،پس 
برون رفــت از چنین پنداري شــدني و 

ممکن است.
همچنین چنین فنائي ارزشــمند است؛ 
زیرا برون رفت از پندار و دســتیابي به 

حقیقت ارزشمند و کمال است.

گفتیــم فناء دو شــاخه دارد یکي فناء 
ماسوی اهلل و از جمله انسان در ذات حق 
است که این فناء در انسان سالک نتیجه 
قرب فرائض است، و دیگر فناء حق در 
انســان ســالک که نتیجه قرب نوافل 
است؛ تحلیل معناي فناء و إمکان آن در 
شاخه أول گذشت؛ و أما تحلیل معناي 
فناء در شاخه دوم این است که خداوند 
با تجلي در همــه حقائق و از جمله در 
انسان آنها را بدون این که در شیئیتش 
تکثري یا تغییــري رخ دهد به منصه 
ظهور مي رساند؛ پس همه ظاهره هاي 
حاصــل از این تجلیات شیئیت شــان 
به عین شــیئیت حق اســت،حال اگر 
سالک با حفظ هویت ظهوري خود در 
سلوکش به جائي برسد که این معنا را 
شهود کند یعني او با این که براي خود 
أنانیتي حس مي کند )أنانیتي که أنانیت 
ظهوري است نه وجودي( ولي در عین 
حال، او شهود میکند که معیار هویتش و 
شیئیتش چیزي جز شیئیت حق نیست، 
در اینجا فناء حق در عبد رخ داده است؛ 
این تحلیل معنــاي فناي حق در عبد، 
امــا إمکان چنین فنائي بــه این دلیل 
است که در حقیقت این شهود مطابق 
با واقع اســت؛ پس همانگونه که واقع 
أمر این چنین اســت و بنابراین ممکن 
الوقوع بوده، به لحاظ شــهودي هم این 

أمر ممکن التحقق است. 
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 گروه علمی فلسفه

بررسی دیدگاه تفکیکی ها در موضوع نحوه نسبت 
میان خلق و خالق؛ با محوریت کتاب »توحید« استاد 

سید جعفر سیدان)جلسه دوم(
 حجت  االسالم والمسلمین قیومی

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة و عضو گروه علمی فلسفه مجمع عالی 
حکمت اسالمی

تاریخ ارائه: 1393/07/16�

  مدیر گروه: آیت اهلل فیاضی  
 دستیار پژوهشی: روح اهلل صدراللهی

بررسی نظریه استاد سیدان در نقد  ]
سنخیت

مباحث مقدماتی
1. مشکل روش شناختی؛ همانطور 
که در جلســه قبل به تفصیل بیشتری 
مطرح شد؛ رعایت روش معتبر هر علم 
در حل مسائل آن ضرورت دارد. فلسفه، 
علمی بشری اســت که از صفر تا صد 
آن باید بر اســاس اصول و روش معتبر 
خودش اجراء شود. متأسفانه وقتی به نقد 
مکتب معارفی یا تفکیک توجه می کنیم 
متوجه می شویم از متون نقلی )آیات و 
روایات( و نگاه های عرفی و غیر فلسفی 

در مقام بحث بسیار استفاده می شود.
2. نگاه وجودی در مقام فهم مســائل 

فلسفی بسیار اهمیت دارد. 
3. بازگشت به کتاب و سنت یک ارزش 
اصیل و پایه ای اســت که اندیشمند در 
حوزه علوم دینی باید پس از کسب علوم 
از آنها بگذرد و خود را از آنها رها کند و 
در معرض مطالب ارجمند وحیانی قرار 
دهد، ولی مادامی که در ســاحت علمی 
خاص گام می نهد موظف است از خط 

آن علم تجاوز نکند. 
در کتاب »توحید« اثر اســتاد ســیدان 

نظریه سنخیت مطرح شد و با یک طرح 
ابتکاری مّدعا و چهار دلیل فیلسوفان را 
طرح کرده و آنها را مخدوش و ناصحیح 
دانستند. ایشان در طرح نظریه سنخیت 
آن را عبــارت از اشــتراک در حقیقت 
بین خالق و مخلوق دانســتند و نه فقط 

اشتراک در مفهوم وجود. 
در توضیح این امر ایشان مفهوم »وجود« 
را عبــارت از »طرد العــدم« گرفتند و 
اشتراک معنوی وجود را در امری سلبی 
دانســتند. به نظر می رســد این خالف 
سخن فالسفه است زیرا آنها مرادشان 
از اشتراک معنوی وجود معنای ایجابی 
است، هر چند که طرد العدم الزمه وجود 
است،  زیرا مفاهیم فلسفی مثل مفهوم 
وجود همیشه به خارج توجه دارند و آن 
امر خارج منشأ انتزاع این مفهوم است. 
)هر چند که خود مرتبه ای از مراتب ذهن 

باشد(. 
اســتدالل اول: ســنخیت موجب 
اســتواری نظام اســت و ااّل لصدر کل 
شــئ من کل شــئ. )برای اثبات این 
قاعده بعضاً از وجدان استفاده می کنند و 
بعضاً مثال های عرفی و عامیانه مطرح 
می شود مثاًل کسی که می خواهد پزشک 

شود نزد نانوا برای آموختن نمی رود. البته 
خود این قاعده ابهاماتی دارد مثاًل: آیا در 

ماهیات قابل اجرا است؟ 
شــاید این اشکال پیش آید که علت  از 
مرتبه معلول به لحاظ وجودی برتر است 
و از طرفی ماهیت اگر همان حدّ  وجود 
باشــد در نتیجه ماهیت علّت و ماهیت 
معلول متفاوت و غیر هم ســنخ خواهد 
بود و قاعده ســنخیت جاری نمی شود. 
مگر آنکه طبق ســخن مالصدرا تمام 
آنچه که در پائین و معالیل هســتند به 
نحو البشرط بر موجود باال و علت قابل 
اطالق است. به لحاظ فهم وجودی در 
این قاعده شــاید حداکثر چنین بتوان 
گفت که اختصاصی بین معلول و علت 
خاص در بین است که باعث شد از علت 
خاص فقط نوع خاصی از اشیاء پدید آید. 
البته در بیان ریشــه و وجه چرایی این 
اختصاص، شاید مجبور شویم به دلیل 
اصلی تر سنخیت یعنی قاعده »املعطی 
لشئ لیس فاقداً له بل واجد له« استفاده 

کنیم. 
در مقام نقد، استاد سیدان این مطلب را 
در مورد علل طبیعی می پذیرند اما آن را 
در مورد فاعل بالمشیة و االرادة تخصصًا 



17حکمت اسالمی 33 ▪ مهر و آبان 1393

ها
وه 

گر
ش 

زار
گ

خارج می دانند. سپس از مفهوم والدت 
استفاده می کنند که در قرآن نفی شده 
اســت. خالقیت خدا نه تنّزل وجودی او 
و نه آنکه از دل او خارج می شــود و نه 
رشحه و ترشحی از ذات اوست. این نوع 
فاعلیت هیچ شباهتی در مخلوقات ندارد. 
استاد سیدان در اینکه چرا فاعل باالراده 
تخصصاً از این قاعده خارج است سخن 
محصلی ارائه نمی کننــد در حالی که 
حداکثر سخنی که بتوان گفت که فاعل 
باالراده در سر دو راهی بین فعل و ترک، 
مختارانه کار می کنــد ولی آنگاه طرف 
انجام کار را چرباند و فعل را انجام داد بر 
اساس قاعده سنخیت است و آنچه که 

انجام شد مسانخ علت است. 
تنظیر به بحث والدت نیز خطاســت و 
اینجا خلط مسائل فلسفی با غیر فلسفی 
شده است، بحث نفی والدت )مل یلد و مل 
یولد( در قرآن ناظر به دیدگاه مسیحیت 

است که قائل به خدای أب و ابن یعنی 
والد و مولود می  باشد. جالب توجه است 
که خود مسیحیان قائلند که اقنوم دوم 
یعنی عیسی مســیح، مولود است ولی 
مخلــوق و معلول پدر نیســت. یعنی 
بیــن والدت و ایجاد و حتی خلق، فرق 
گذاشته اند. پس از نفی والدت در قرآن 
نه نفی علیت فلسفی و ترشح وجودی 
قابل استفاده است و نه تأیید نفی خلق. 

مؤلف بزرگوار استاد سیدان در مقام طرح 
اشکال دیگری بر این اصل می گویند: 
اگر نظام ســبب و مسبب بر فعل حق 
حاکم باشد باعث می شود خداوند متعال 
از حاکمیت مطلق خارج شود و این امر 
به نوبه  خود ســر از موَجبیت و جبر در 

خواهد آورد. 
به نظر می رســد در اینجا دو امر با هم 
خلط شده اســت؛ اینکه اراده  حکیمانه 
الهی بر همه موجودات و حقایق حاکم 
اســت درست اســت و قابل قبول ولی 

منافاتی نــدارد که همیــن حکمت و 
حاکمیت الهی بر اساس نظام اسباب و 
مسبّبی و در نتیجه اینکه هر موجودی 

مسانخ با علیت خود باشد. 
استدالل دوم: یکی از ادله بر سنخیت 
اطالق برخی الفاظ به یک مفهوم بر خدا 
و خلق اســت. اگر لفظ واحدی به یک 
معنا بر اشــیای گوناگون حمل می شود 
کاشف از سنخیت و اشتراک در حقیقت 

میان آن اشیاء خواهد بود. 
استاد سیدان این سخنیت را در معقوالت 
اولی )مفاهیــم ماهوی( می پذیرند ولی 
در معقوالت ثانیه که ما به ازاء خارجی 
ندارند نمی توان از سنخیت سخن گفت؛ 
زیــرا عقالء این معقــوالت ثانیه مثل: 
»وجود«، »ماهیت« و ... را بر موضوعات 
متباین اطالق می کنند، مثل »َعرض« 

که بر مقوالت متباین بار می شود. 
ایشان اصرار می ورزند که چون حقیقت 
خدا با حقیقت مخلوقات متباین است، 
نمی تواند یک لفظ بــه معنای واحد بر 
آنها اطالق شــود زیرا مفهــوم واحد از 
اشــیاء متباین انتزاع نمی شــود. ایشان 
صریحاً نتیجه گیری می کنند که اطالق 
مفهوم واحد بر اشیای مختلف، اشتراک 
در جهت عینی خارجی را ثابت نمی کند. 
به نظر می رسد مناسب است به دو نکته 

توجه بیشتری کرد:
اول: فرقی بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم 
انتزاعی فلسفه در کار است. تعدد مفاهیم 
ماهــوی )چه جوهــری و چه عرضی( 
داللت بر تکثر وجــود خارجی می کند 
زیرا )گویا( داللت شان بر خارج به نحو 
مستقیم اســت ولی در مفاهیم فلسفی 
اینطور نیست که لزوماً تعدد مفاهیم دال 
بر تکثر وجودات خارجیه باشــد؛ زیرا در 
اینجا نوع انتــزاع و در نتیجه داللت بر 
خارج با مفاهیم ماهوی متفاوت اســت. 
در تفاعل ذهن و عین است که مفاهیم 

فلسفه ساخته و انتزاع می شود. به عبارتی 
دیگر در هر مفهومی از مفاهیم فلسفه باز 
کردن پنجره ا ی از ذهن بر شئ خارجی 
و فهم آن شــئ در ایــن طریق خاص 
می باشــد و می توان به سمت یک شئ 
خارجی دهها پنجره ذهنی باز نمود که 
هر کدام با لحاظی خاص بر آن شــئ 
داللت دارد مثاًل این عینک هم معلول 
است و هم ممکن الوجود و هم متحرک 

و هم بالفعل و ... .
دوم: اگر مفهوم واحد از اشیاء مختلف 
انتزاع یا بر آنها اطالق می شــود حتمًا 
جهت اشتراک و وحدت در خارج است 
البته ممکن است که این جهت وحدت 
در تمام ذات یا بعض الذات باشد یا یک 
امر بیرون از ذات و این امر بیرون از ذات 
اعم از اینکه متالزم باشد یا مقارن یا هر 
امر دیگری. به هر حال ممکن نیســت 
که جهت اشتراک در عالم خارج نباشد 
و مفهوم واحد مشترک از آنها اخذ شود. 
مثاًل اگر به امــور متباین به تمام ذات، 
مفهوم واحد َعَرض بار می شود به جهت 
اشــتراک همه آنها در معنای عرضیت 

می باشد. 
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که 
تمام مفاهیم فلسفه به وجود برمی گردد، 
برگونه ای از هستی داللت دارد. مفهوم 
وجود مادر تمام مفاهیم فلسفه است که 
به تمام هویت خارجی توجه دارد و طرد 
عدم مطلق را افاده می کند ولی هر کدام 
از مفاهیم فلسفی بر گونه ای از آن هویت 
خارجی داللت دارد و آنچه در ایجاد علّی 
اتفاق می افتد حصول امری اســت که 
مفهوم وجود از آن انتزاع می شود. یعنی 
یک وجود،  وجود دیگری )معلول( پدید 
می آورد و اینجا اشتراک در تمام هویت 
خارجی اســت و از هــر دو یک مفهوم 
یعنی »وجود«، اعتبار و انتزاع می شود و 

این همان سنخیت است. 
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در این جلسه قصد دارم مفهوم نفس را 
با مفهوم ذهن که موضوع فلسفه ذهن 
است مقایسه کنم. برای این منظور به 
نظرم بهتر است نگاهی به سیر تاریخی 
تصور فالسفه از نفس داشته باشیم. در 
یونان باستان، مفهوم نفس هم دال بر 
حاالت روانی )کیفیات نفســانی مانند 
احساس و فکر و ادراک حسی( بود، هم 
جنبه های حیاتی و زیستی )تغذیه، تولید 
مثل و نمو(. در دوگانه انگاری افالطون، 
انســان مرکب از دو جوهر نفس و بدن 
اســت؛ نفس پیش از بدن وجود دارد و 
به بدن ملحق می شــود. پس بدن به 
تنهایی نه حاالت روانی دارد نه زیستی. 
بنابراین، نفس عامل حیات است و حی 
بالذات اســت، پس نامیــرا و فناناپذیر 

است. 
در ارســطو، نفس صورت بدن اســت 
)صورت= فعلیت یا کارکرد بدن( و بدن 
ماده نفس اســت )قابلیت نفس(و پس 
نفس پیش از بدن وجود ندارد. بنابراین 
در تفکر ارســطو، دوگانه انگاری منتفی 
است، بلکه نفس و بدن دو جنبه از یک 
چیزند. با فنای بدن نفس نیز از میان می 
رود. )مگر عقل فعال که ممکن اســت 

جزئی از نفس باشد(.
در اوائل قرون وســطی، مسیحیان به 

دیدگاه افالطون اقبال نشــان دادند. در 
فلسفه اسالمی، دیدگاه ارسطویی اصل 
بود اما از آن تفسیر افالطونی شد: انسان 
مرکب از دو جوهر متمایز مجرد و مادی 
اســت و میان آنها رابطه ماده و صورت 

برقرار است. 
در اواخر قرون وســطی آکویناس نیز 
شــبیه همین دیدگاه با گرایش بیشتر 

ارسطویی پذیرفت. 
دکارت در آغاز فلســفه جدید غرب به 
دوگانه انگاری افالطونی باز می گردد با 
تفاوت هایی مختصر: نفس کامال متمایز 
از بدن است: نفس همان تفکر )حاالت 

روانی( و بدن امتداد است. 
در دکارت، برخــالف ارســطو، نفس 
صــورت و فعلیت بدن نیســت و بدن 
مســتقال فعلیت دارد، از این رو رابطه 
نفس و بدن دیگر رابطه ماده و صورت 
نیســت و نیازمند راه حلی جدید است. 
این همان مشــکل تعامل نفس و بدن 
است که راه حل دکارت غده صنوبری 
است. مشابه این مشکل در ابن سینا هم 
وجود دارد که مالصدرا به آن اشاره می 
کند. در ابن سنیا، حقیقت نفس جوهر 
مجردی اســت که اضافــه و تعلق به 
بدن دارد. اما از نظــر صدرا، اضافه به 
بدن نحوه وجود نفس است. بدن مرتبه 

ضعیف نفس مجرد است، پس دو جوهر 
نداریم که رابطه آنها مشکل ساز شود، 
یک جوهر داریم که از یک مرتبه از آن 
بدن انتزاع می شود و از مرتبه دیگری 
نفــس انتزاع می شــود. )در عین حال 

نفس عامل حیات است(
در قرن های 19 و 20 دانشمندان معتقد 
شــدند که حاالت زیستی انسان را می 
توان در چارچوب فیزیکی شــیمیایی 
محض تبیین کرد و نیــازی به جوهر 
نفس به عنوان عامل حیات نیست. در 
نتیجه بحث های فلسفی درباره نفس 

منحصر شد به حاالت روانی. 
در اوائل قرن بیستم رویکرد پوزیتویستی 
غلبه یافت. بر این اســاس، واژه هایی 
معنادارند که قابل آزمون تجربی باشد 
و معنــای هر واژه ای همان شــرایط 
اثبات پذیــری آن اســت. پس ذهن به 
عنوان جوهر یا ذاتی که فاعل و حامل 
کیفیات روانی اســت بی معناست. پس 
دیگر جوهری به نام نفس مجرد نداریم. 
به رغم کنار رفتن پوزیتیویسم این اثر 
آن در فلسفه تحلیلی باقی ماند: به جای 
ســخن گفتن از ذهن درباره حاالت یا 
ویژگی ها یا رویدادهای ذهنی ســخن 
می گویند. )برای دیدن تفصیل این نگاه 
تاریخی، نــک: نظریه  کارکردگرایی در 

 گروه علمی فلسفه

مفهوم شناسی نفس در فلسفه اسالمی و فلسفه غرب 
دکتر مهدی ذاکری�

عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران )پردیس فارابی قم( و عضو گروه علمی 
فلسفه مجمع عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه: 1393/08/28�
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فلسفه ذهن، ترجمه یاسر پوراسماعیل، 
انتشارات پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 

اسالمی(
پس اکنون اگر از نفــس )که تا زمان 
دکارت، به آن soul گفته می شــد(، 
جوهریــت، تجرد و عاملیــت حیات را 
کم کنیم تصور فلســفه جدید به دست 
می آید کــه معموال برای داللت بر آن، 
کلمــه  mind را بــه کار می برند، به 
معنای مجموع حــاالت ذهنی. کلمه 
mind نســبت بــه جوهریت و تجرد 
البشرط است و بنابراین همه می توانند 
آن را بــه کار ببرند. اما معموال آن را به 
معنای عاری از جوهریت و تجرد به کار 
مــی برند و لذا در ابتــدای کتاب های 

فلســفه ذهن به جای سخن گفتن از 
خصوصیات ذهن از خصوصیات حاالت 
ذهنی ســخن می گویند. در فارســی 
این کلمه به ذهن ترجمه شــده است. 
پس اگــر ذهن گفته می شــود، ذهن 
شامل همه حاالت نفسانی می شود و 

اختصاص به حاالت شناختی ندارد. 
حال تصور این ذهــن در دیدگاه های 
معاصر با یکدیگــر اندکی تفاوت دارد: 
مثال پوزیتویســت ها به رفتارگرایی رو 
آورده انــد و حاالت ذهنــی را همان 
رفتارهــای بالفعل و بالقــوه می دانند. 
رویکرد غالب در فلســفه ذهن معاصر 

کارکردگرایی است: 
ذهن نه دقیقاً امری ذهنی اســت و نه 

دقیقاً امری فیزیکــی، بلکه باید آن را 
به طور انتزاعی تــر، کارکرد یا برنامه ای 
دانســت که در ســخت افزار مغز اجرا 
می شــود و ورودی های حســی را به 
خروجی های رفتــاری تبدیل می کند. 
مثال درد یعنی برنامــه ای که ورودی 
ســوزن را به خروجی فریاد و دســت 
کشــیدن تبدیل می کند. ذهن یعنی 
برنامــه ای که در مغز اجرا می شــود 
یا آنچه ایــن برنامه را اجــرا می کند 
که همان مغز اســت. ذهن چیزی جز 
کامپیوتــری که برنامه محاســباتی را 
اجرا می کند نیست. )نظریه محاسباتی 

ذهن(. 

 گروه علمی فلسفه اخالق

بررسی نسبت دیدگاه اخالقی ابن سینا با واقع گرایی 
اخالقی 

حجت  االسالم والمسلمین تقی محدر�
دانش پژوه دکتری فلسفه اخالق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(

تاریخ ارائه: 1393/07/06�

  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین دکتر مجتبی مصباح 
 دستیار پژوهشی: حجت االسالم جمال سروش

شــیخ در کتب مختلف، مخصوصاً در 
کتب منطقي و به مناســبت قضایاي 
مشــهوره کــه از مبــادي جــدل به 
شمارمي روند، حسن عدالت و قبح ظلم 
را از اقسام مشهورات بیان کرده است. 
در این میان خواجه طوسي، قطب الدین 
رازي، عالمه مظفر، محقق اصفهاني و 
از معاصرین استاد سبحاني معتقدند که 

شــیخ این قضایا را از مشهورات خاصه 
مي داند که هیچ مبنایي غیر از شهرت 
ندارند. هر چند مشهوره دانستن قضایاي 
اخالقي منطقاً داللتي بر غیرواقع گرایي 
نــدارد و در کالم محققین مذکورهم 
سخني راجع به واقع گرا یا غیرواقع گرا 
بودن دیدگاه شــیخ ابراز نشــده است، 
اما تفســیر »العمدة لها اال الشــهرة« به 

»ال واقــع لها اال الشــهرة« آن گونه که در 

کالم مرحوم مظفر آمــده بود، دال بر 
غیرواقع گرایي مي باشد. زیرا این کالم 
مظفر ناظر به هستي شناسي و حقیقت 

جمالت اخالقي مي باشد.
اما تفسیر محقق الهیجي و سبزواري 
هر چند في نفسه داللت بر واقع گرایي 
مي کند، اما با ســخنان شیخ ناسازگار 
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است؛ زیرا در کلمات شیخ هیچ سخني 
دال بر بدیهي و اولــي بودن قضایاي 
اخالقي وجود ندارد؛ بلکه شواهد فراواني 
بر خالف آن وجود دارد؛ از جمله این که 
شیخ در موارد متعددي متذکر مي شوند 
که مي توان بر قضایاي اخالقي برهان 
اقامه کــرد. در حالي که اگر این قضایا 
اولي بودند، نیازي به اقامة برهان نبود. 
بنابراین تفســیر محقــق الهیجي و 
سبزواري از کالم شیخ نادرست است. 

اما بــا تتبع در آثار خود شــیخ به نظر 
مي رســد که تفســیر آیت اهلل مصباح 
صحیح باشــد. یعنــي علیرغم این که 
شــیخ قضایاي اخالقي را از مشهورات 
و از مبادي جــدل مي داند، اما در عین 
حال ایشــان، این قضایا را از قضایاي 
یقیني مي داند که مي شود برآن ها اقامة 
برهان کرد. بنابراین با این تفســیر از 
کالم شیخ باید گفت که هر چند شیخ 
در کتاب هایش بحث مستقلي در باب 
اخالق ندارد، اما در میان همین سخنان 
پراکنده شواهد روشــني بر واقع گرایي 

اخالقي وجود دارد: 
اواًل: باید توجه داشت که ابن سینا هرگز 
به صورت مستقل در پي تبیین حقیقت 
قضایاي اخالقي نبوده و ایشان هنگام 
بحث از قضایاي مشهوره، فقط برخي از 
قضایاي اخالقي را به عنوان مثال ذکر 
کرده است، و این بدین معنا نیست که 
ایشان این قضایا را از مشهورات خاصه 
مي داند، و هیچ واقعیت عیني براي این 

قضایا قائل نیست.
ثانیاً: در کلمات شیخ عباراتي وجود دارد 
که به روشــني واقع گرا بودن ایشان را 
اثبات مي کنــد. عباراتي کــه قباًل از 
ایشان نقل شــد دال بر این بودند که 
ایشــان قضایاي اخالقي را قابل صدق 
و کذب مي داند. به عنوان مثال ایشان 

در اشارات مي گوید:

برخــي از همیــن مشــهورات و آراء 
محموده، صــادق و برخي کاذب اند ، اما 
اگر صادق باشند از نوع صدق هاي اولي 
و مانند آن نیســتند؛ زیرا اگر چه عقل، 
آن ها را محموده مي داند اما به صورت 
اولي صــادق نمي داند، مگــر با نظر و 
استدالل. )ابن سینا، 1404ق، ص220(

بنابراین با دقت در کلمات شــیخ این 
نکته روشن مي شود که ایشان هر چند 
قضایاي اخالقي را بدیهي نمي داند، اما 
هیچ دلیلي وجود ندارد که آن ها را واقعی 
هم نداند، بلکه تصریحاتي بر خالف آن 
به چشــم مي خورد؛ زیرا او آشکارا بیان 
کرده که برخــي از این قضایا صادق و 
برخي دیگر کاذب هستند. واین مطلب 
بیان گر آن اســت که جمالت اخالقي، 
خبري هســتند، نه انشائي؛ زیرا صدق 
و کذب در انشــائیات معني ندارد. واز 
آن جایی که صــدق در فضای فکری 
ابن ســینا همان مطابقت بــا واقعیت 
نفس االمری است؛ بنابراین صادق بودن 
بــه معنای مطابقت  قضایای اخالقی 
آن ها با واقعیت عینی اســت. وانگهی 
ایشان معتقد هســتند که اقامه برهان 
بر قضایای اخالقی ممکن اســت و از 
آن جایی که مبــادی برهان از یقینیات 
و اولیات اســت، پس قضایای اخالقی 

نمی توانند غیرواقعی باشند.
شــاید تنها جمله در عبارات شیخ که 
اخالقي  نبودن جمالت  اخباري  موهم 
باشــدعبارت »و منهــا اآلراء املســامة 
باملحمودة وربا خصصناها باسم الشهرة اذ 

العمدة لها اال الشهرة« باشد. و همان طور 

که نقل شــد مرحوم مظفر این عبارت 
را به صــورت »ال واقع لها اال الشــهرة« 
فهمیده و آن را ناظر به مقام ثبوت و واقع 
تفســیر کرده، نه ناظر به مقام اثبات. و 
شاید دلیل ایشان بر این تفسیر، آزموني 
اســت که خود شیخ مطرح کرده است. 

زیرا همان طوري که قبال هم بیان شد، 
شیخ معتقد است که قضایاي اخالقي 
تنها از رهگــذر آموزش هاي اجتماعي 
قابل کشــف هســتند و حسن عدالت 
و قبح ظلــم محصول کشــف عقلي 
نیســت. اما در پاسخ مي شود گفت که 
اواًل: مشهوره بودن این قضایا منافاتی 
بــا عینی بودن آن ها ندارد؛ زیرا شــیخ 
قضایــای اســتقرائی را علیرغم عینی 
بودنشان جزء آراءمحموده ذکر کرده و 
این نشــان دهندة آن است که صرف 
ذکر قضایای اخالقی ذیل آراء محموده 
داللتی بر غیرواقعــی بودن این قضایا 
نــدارد. ثانیاً: این عبارت شــیخ دال بر 
این است که گزاره هاي اخالقي از یک 
واقعیت في نفسه حکایت مي کنند، اما 
دلیل اثبات آن شهرت است. به عبارت 
دیگــر، این عبارت بیان گر این اســت 
که گزاره هاي اخالقي واقعیت خارجي 
دارند، اما دلیــل و حجت آن از طریق 
شهرت تأمین مي شود. درست است که 
شیخ در آزمون فکري خود به صراحت 
امکان اولي بــودن قضایاي اخالقي را 
رد کرده اســت، و حتي امکان ادراک 
آن ها از طریق راه هاي دیگر شــناخت، 
از جمله حس را رد  مي کند، اما آیا نفي 
بداهت این قضایا مستلزم اثبات اعتباري 
و قراردادي بودن این قضایا است؟! در 
حقیقت شــیخ با این روش فکري به 
دنبال بیان این نکته است که این قضایا 
به دلیل بدیهي نبودن و پیچیدگي خاص 
آن فقط از طریق حیات اجتماعي قابل 
درک هســتند. و عبارت ایشان در شفا 
مؤید این مطلب اســت: »و منها ما هو 
صادق برشط دقيق ال يفطن له الجمهور«.

بدین ترتیب مقصود ایشان که مي گوید 
احکام اخالقي پایه اي جز شهرت ندارند، 
این اســت که واقع و اســاس معرفتي 
احکام اخالقي شــهرت است، بنابراین 
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سخن شــیخ ناظر به مقام اثبات است 
و نه ناظر به مقــام ثبوت، آن گونه که 
مرحوم مظفــر و محقق اصفهاني ادعا 
مي کنند. به عبارت دیگر این مســأله 
متعلق به حوزه معرفت شناسي اخالق 

است، نه حوزه وجود شناسي اخالق. 

نتیجه گیري ]

به توجه به مطالبي که بیان شد، مي توان 
نکات ذیل را از سخنان ابن سینا نتیجه 

گرفت:
1. جمالت اخالقي از قضایاي مشهوره 

هستند.
2. قضایاي اخالقي بدیهي نیستند.

3. اقامــة برهان بر برخــي از قضایاي 

اخالقي ممکن است؛ لذا از این طریق 
قضایاي اخالقي مي توانند یقیني باشند.

4. منافاتي بین مشهوره بودن، یقیني و 
واقعی بــودن یک قضیه وجود ندارد. و 
یک قضیه از دو جهت مختلف مي تواند 
هم مشهوره باشد و هم یقیني و واقعی.

5. قضایــاي اخالقــي از آن جهت که 
یقیني بوده مي شــود بــر آن ها برهان 
اقامه کرد و هم چنین از این جهت که از 
واقعیت نفس االمري حکایت مي کنند، 

واقع نما مي باشند.
6. گزاره هــاي اخالقي واقعیت خارجي 
دارند، اما دلیــل و حجت آن از طریق 
شهرت تأمین مي شود. این شهرت ناظر 

به مقام اثبات است نه ثبوت.

7. بر این اســاس ایشــان گزاره های 
اخالقی را اخباری و قابل صدق و کذب 
می داند و هم چنین ایشان برخی از این 

قضایا را صادق می داند.
8. صدق در فضای فکری ابن سینا به 
معنای مطابقت با واقعیت نفس االمری 

است.
با توجه به نتایجی که از کلمات شــیخ 
گرفتــه شــد و هم چنین بــا توجه به 
مؤلفه هایی که بــرای واقع گرایی بیان 
شــد، می توان نتیجه گرفت که دیدگاه 

اخالقی ابن سینا واقع گرایي می باشد.

 گروه علمی فلسفه اخالق

بررسی نظریه اخالق ثابت و متغّیر 
حجت  االسالم والمسلمین محمدعلی خزائلی�

استاد حوزه و از اعضای مجمع عالی حکمت اسالمی
تاریخ ارائه: 1393/07/27�

بسم  الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب 

العاملین و صلی الله علی محمد و آله 

الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم 

اجمعین.

قال الله تبارک و تعالی: «َونَْفــٍس َوَما 

َسوَّاَها*فَأَلَْهَمَها فُُجورََها َوتَْقَواَها*قَْد أَفْلََح 

اَها.«1 َمْن َزكَّاَها*َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّ

نظریه امکان تغییر اخالقیات و صفات 
نفسانی و یا ثبات و تغییر ناپذیری آنها 
از دیر زمان در مباحث نفس فلسفه و در 
علم اخالق بین دانشمندان مورد بحث 

بوده است. 

اخالق به چه معنی است؟
اخالق جمع خلق است و مرحوم نراقی 
می فرماید: ملکه ای اســت که افعال به 
ســهولت و آســانی و بدون مقدمات و 
احتیاج به ترغیب و تشویق از آن صادر 

می شود. 
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کیفیت نفسانی از عوارض روح و روان 
انســان است که گاهی ســریع الزوال 
است و گاهی راســخ و پا بر جا. کسی 
که ملکه اخالق شــجاعت را داشــت 
اقدام به کارهای شجاعانه می کند و پا 
به میدان های جنگ می گذارد و کسی 
که ملکه ســخاوت در او بود به راحتی 
بخشش می کند. ملکات اخالقی از نوع 
علم بسیط و راسخ هستند که منشأ  علوم 
تفصیلی بسیاری می گردند و سرچشمه 

پیدایش کارهای زیادی می گردند. 

»قابلیت تغییــر و اصالح اخالق و  ]
ملکات«

در بحث های تربیتی عده ای که جبری 
مذهــب و یا عقیده شــبه جبــر دارند 
می گویند اخالق قائل تغیر نیست و به 
بعضی اخبار طینت2 هم استناد می کنند.

این دســته بعضی خلقها را غریزی و 
طبیعی و یا تابع مزاج خاص می دانند. 

مزاج از ترکیب عناصر با نســبت های 
مشخص بوجود می آید. 

حکمای الهی می گویند: با این که فیض 
خداوند هیچ رادع و مانعی ندارد ولی سّر 
اختالف موجودات و ماهیت گوناگونی 

مزاجها و قابلیت ها است. 
قبول ماده شرط است در افاضة فیض
وگــرنه بخــل نباشد ز مبـدأ فیّاض

باران که در لطافت طبعش خالف نیست
در بـاغ الله روید و در شـوره زار خس

در هر صورت اقتضائــات نفس بر اثر 
اختالف مزاجها و طبیعت ها و غریزه ها 

گوناگون است. 
مرحوم شــهید مطهری در باب تغییر 
پذیری یا تغییر ناپذیری اخالق داستان 
پادشــاه و وزیــرش را نقل می کند که 
پادشــاه معتقد به قابلیت تغییر پذیری 
اخالق بود و وزیرش قبول نداشــت لذا 
پادشاه گربه ای را تربیت کرده بود و سر 
ســفره غذاهای چرب و متنوع می آورد 
و شــمعی به دســت او می داد که نگه 
دارد و تا روزی وزیــر چند موش آورد 
و سر سفره رها کرد گربه چون عالقه 
شدیدی به موش داور شمع را رها کرد و 
بدنبال آنها دوید وزیر ثابت کرد بنابراین 
اخالق تغییر پذیر نیست، اما باید گفت 
این قضیه مربوط به حیوانات است اما 
انســان که بعد معنوی و عقالنی دارد 
قابل تغییر اخالق است هر چند سخت 

باشد3.
غالب علمــای اخالق بر این باورند که 
اخالق هر چند ناشی از مزاج و طبیعت 
باشد تغییر و اصالح پذیر است. و اخباری 
که می گویند شقی در شکم مادر شقی 
است، و ســعید در شکم مادرش سعید 
است. این در حد اقتضاء و علیت ناقصه 
است نه علیت تامه تا تغییر ناپذیر باشد و 
می شود با تربیت و اراده و ایجاد شرائط 

اقتضائات نفس را جهت داد. 
خواجه نصیــر می گویــد: هیچ خلقی 

طبیعی نیست و مردم را چنان آفریده اند 
که هر خلقــی را می خواهد می گیرد به 

آسانی یا به دشواری.4
بنابراین ُخلق مانند َخلق نیست که قابل 

تغییر و تبدیل و زیاده و نقصان نباشد. 
ارسطومی گوید:  انسان بد رفتار گاهی با 
تأدیب نیکو می شود زیرا تکرار مواعظ 
و تأدیبها و اعمال سیاستهای خوب در 

افراد مختلف تأثیرات گوناگون دارد.5
مرحوم نراقی می گوید: هر خلقی قابل 
تغییر است و اگر چنین نبود باید نیروی 
تفّکــر بی فایده و تأدیبات و سیاســات 
باطل و شــرایع و ادیان لغو باشــند. با 
این که پیامبر فرمود: »إنی بعثت التّمم 

مکارم االخالق«.6
مرحوم آیــت اهلل ایزدی می فرماید: ما 
این نظریه را تأیید می کنیم که: اجزای 
ماده در اثر ترکیب با یکدیگر مزاجهای 
مناسبی پیدا می کنند و آن مزاج خاص 
مخّصــص فیض اســت یعنی فیض 
متناســب با خود را به خود اختصاص 
می دید و اخالق انســان ها چه معلول 
مزاج باشــد و چه معلــول وراثت و یا 
محیط، در هر حــال تغییر پذیر و قابل 

تربیت است.7

پی نوشت ها:
1. سوره شمس؛ 10 ـ 7.

2. بحاراالنوار، ج 67، ص 129-77، اسالم و تعلیم 
و تربیت )آیت اهلل ابراهیم امینی(

3 . شهید مطهری، مجموعه آثار ج 25، ص 135.
4. اخالق ناصری، ص 102.

5. به نقل از تطهیر االعراق ابن مسکویه.
6. جامع السعادات، ج 1، ص 22.

7. اخالق ایزدی )بیست گفتار اخالقی(.
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 گروه علمی فلسفه دین

  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین  دکتر علی شیروانی
 دستیار پژوهشی: حجت االسالم دکتر محمد جعفری

ثمرات معرفتی زمین برای هماهنگ شدن با خدا؛ پاسخی 

جدید به مسأله شّر با استفاده از آموزه های قرآنی 
حجت  االسالم والمسلمین محمدعلی مبینی�

عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
تاریخ ارائه: 1393/07/29�

این بحث بر اســاس ایــن مبنا پیش 
می رود که ارزش یک مفهوم پایه است 
و قابل فروکاهش به اموری مانند لذت 
نیســت1 و آن چه دارای ارزش بنیادین 
است و همة ارزش ها به آن برمی گردد 
تناســب و هماهنگی وجــودی میان 
است که مطابق جهان بینی  موجودات 
توحیدی، محور اساســی این تناسب، 
تناسب میان خدا و مخلوقات او است.2 
انســان به جهت امتیازات معرفتی که 
دارد می توانــد در ایجاد این هماهنگی 
نقش فعال داشــته باشد و از این جهت 
هماهنگی میان انســان و خدا از ارزش 

خاصی برخوردار است. خداوند در ابتدا 
از جانب خود هماهنگی الزم را نشــان 
داد و انســان را در بهشت قرار داد. اما 
آدم با وجود داشــتن علم جامع به خدا 
به جهــت برخی نقائــص معرفتی در 
سازگاری و هماهنگی با خدا ناکام ماند. 
زمین فرصتی اســت که خداوند از سر 
رحمت نه عقوبت به انسان داد تا نقائص 
معرفتی اش برطرف گردد و به هماهنگی 
الزم برسد. ویژگی مهم زمین آن است 
که به مثابه یک آزمایشگاه عمل می کند 
و انسان ها در طول تاریخ انواع روابط با 
خدا را می آزمایند و نتایجش را مشاهده 

می کنند. معرفتــی که در زمین نصیب 
انسان می شــود معرفتی تجربی است 
که خدا نمی توانــد جز از راه آزمایش و 
تجربة خود بشر به او عطا کند. بنابر این، 
الزمة کسب چنین معرفتی وجود چنین 
آزمایشگاه زمینی است. معرفت تجربی 
اثر خاصی بر انســان دارد که می تواند 
کمک بزرگی برای هماهنگ شدن او 
با خدا باشد و انسان با عصیان اولیه اش 
در برابر خدا نشان داد که برای رسیدن 
به هماهنگی بــا خدا به چنین معرفتی 

نیاز دارد.3

پی نوشت ها:
1. ر. ک: مبینــی، »تأمالتی معناشــناختی در 
حقیقت ارزش اخالقی«، نقد و نظر، شماره 64، 

زمستان 1390، ص 2-26.

2. ر. ک: مبینی، »تناسب و سازگاری وجودی 
به منزلة ارزش بنیادین«، نقد و نظر، شماره 69، 

بهار 1392، ص 2-33.

3. ر. ک: 
Mobini, (2013), “ Earth’s Epistemic 
Fruits for Harmony with God: An 
Islamic Theodicy” in The Blackwell 
Companion to The Problem of Evil, 
eds. Justin McBrayer and Daniel 
Howard-Snyder, pp. 296-308.
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 گروه علمی فلسفه دین

بررسی رابطه علم و دین در تفسیر المیزان 
دکتر حسن عبدی�

عضو هیئت علمی دانشــگاه باقرالعلوم و از اعضای مجمع عالی حکمت 
اسالمی

تاریخ ارائه: 1393/08/27�

بیان مسئله �
مسئلة رابطة علم و دین یکي از مسائل 
مهّم فلســفة دین و کالم جدید است. 
در این مســئله دیدگاه هــاي مختلفي 
مطرح شده است. اشاراتي که در آیات 
قرآن دربارة برخي پدیده هاي طبیعي به 
چشــم مي خورد زمینه را براي بررسي 
دیدگاه قرآن کریــم دربارة رابطة علم 
و دین فراهم مي ســازد. با توّجه به این 
که مرحوم عالمــه طباطبایي یکي از 
مي باشد،  معاصر  مفّســران  مهم ترین 
مناســب است به بررســي این مسئله 
بپردازیم که مواجهة عالمه طباطبایي 
با مســئلة رابطة علم و دین در تفسیر 
المیزان چگونه اســت؟ در زمینة رابطة 
علم و دین دیدگاه هایي مطرح شــده 
است که در این قسمت به منزلة مقدمة 
بحث، بــه مهمّ ترین دیدگاه ها اشــاره 

مي کنیم.

الف( تبییــن رابطة علم و دین بر  ]
پایة تحقیق پذیري

از نظــر پوزیتیویســم1، یگانــه روش 
دســت یابي بــه معرفت »حــّس«2 و 
»تجربه« اســت. به اعتقــاد مدافعان 

پوزیتیویســم »معنــادار«3ي گزاره ها 
در گرو »تحقیق پذیري«4 آن هاســت. 
تحقیق پذیــري گزاره ها نیز از راه حّس 
و تجربه صورت مي گیرد. بر اساس این 
مبنا که از آن به »اصل تحقیق پذیري«5 
تعبیــر مي شــود، هــر گــزاره اي که 
قابل ارزیابي حّســي و تجربي نباشــد 
»بي معنا«6 تلقي مي گردد. آیر7 در این 
زمینه مي گوید: »تحقیق پذیري معیاري 
براي تعیین اصالت گزاره هاي مربوط به 
امر واقع، است. به باور ما یک گزاره تنها 
در صورتي براي یک شــخص معناي 
واقعي دارد که ... بداند چه مشــاهداتي 
و در چه شرایطي موجب مي گردد تا آن 
گزاره را به منزلة گزارة صادق بپذیریم یا 
 Ayer,( »به منزلة گزارة کاذب رها سازیم
 .)Language Truth and Logic, P 35

بر اســاس این دیدگاه، با توّجه به این 
که مدلول بســیاري از گزاره هاي دیني 
و الهّیاتي فاقــد ویژگي تحقیق پذیري 
است، این دســته از گزاره ها »بي معنا« 

تلقي مي گردد.
بررسي تفســیر المیزان نشان مي دهد 
که این دیــدگاه از نظر مرحوم عالمه 
طباطبایي نادرســت است. او در مقدمة 

تفسیر المیزان پوزیتیویسم را رّد مي کند 
)المیــزان، ج 1، صــص 13-10(. وي 
معتقد اســت کســاني که علــم را در 
کرده اند،  منحصر  تجربي  شناخت هاي 
بــراي اثبات دیدگاه خــود از مقدمات 
غیرتجربي اســتفاده کرده اند. از این رو 
اعتبار استدالل آن ها متوقف بر بطالن 
اســتدالل آن هاســت )المیزان، ج 1، 
ص 50(. »اصــل تحقیق پذیري« خود 
مطلبي نیست که از راه حّس و تجربه 

قابل تحقیق و اثبات باشد.
عالمه طباطبایــي در کنار این نگرش 
ســلبي، در بعد ایجابي نیز »مطابقت با 
واقع« را به منزلة معیار ارزش گزاره ها 
مطرح مي کند )مطهري، مجموعه آثار، 

ج 6، صص 219-221(.
او در تفســیر آیات قرآن کریم بر این 
باور اســت که تحقیق پذیري نادرست 
است. براي نمونه دربارة اسکان مالئکه 
در آسمان معتقد اســت که مقصود از 
آسمان کرات دیگر نیست، زیرا از یک 
سو مالئکه موجوداتي غیرمادي هستند 
و از ســوي دیگر بر اساس یافته هاي 
تجربي ثابت شده است که کرات دیگر 
موجوداتي ماّدي هســتند. )المیزان، ج 
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17، ص 371(. بنابراین بر اساس دیدگاه 
عالمه طباطبایي نمي توان روش و ابزار 
حّسي و تجربي را براي پژوهش دربارة 

آن ها به کار گرفت.

ب( تبیین رابطة علم و دین بر پایة  ]
نظریة بازي هاي زباني

بــا  ســال 1932  در  ویتگنشــتاین8 
انتشــار کتاب تحقیقات فلسفي نظریة 
بازي هاي زباني9 را مطرح ســاخت. به 
اعتقاد او »کاربرد« معیار معناداري است 
و معناي یک گزاره، برخاسته از نقشي 
اســت که در بازي زباني بر عهده دارد. 
به گفتة او »معناي یک مهره، نقش آن 
 Wittgenstein,( »در بازي شطرنج است
 Philosophical Investigation, P

ویتگنشتاین ساحت هاي  نظر  از   .)563

مختلف زندگي بشــر »بازي« هایي را 
تشکیل مي دهند که گزاره هاي مرتبط 
با آن بــازي، درون همــان بازي و بر 
اساس قواعد حاکم بر آن بازي معنادار 
مي گردد. برخي از این ساحت ها عبارت 
اســت از: هنر، دین، علــم، اخالق، و 
متافیزیک. بر اســاس این دیدگاه، علم 
و دین هر یک بازي مســتقلّي هستند 
که گزاره هــاي مربوط به آن ها تنها در 
متن بازي زبان دیني10 معنادار مي گردد. 
بنابراین گزاره هاي دیني در ساحت بازي 

زبان علم11 بي معنا خواهد بود.
بررســي مضامین تفسیر المیزان نشان 
مي دهد که ایــن دیدگاه نیــز از نظر 
عالمه طباطبایي مردود است. اگر چه از 
برخي تعابیر او به ویژه آن جا که معناي 
اصطالح قرآني »ماء« ): َوُهَو الَِّذي َخلَق 
َماَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة أَیَّاٍم َوَکاَن  السَّ
َعْرُشــُه َعلَي الَْماء/سورة هود، آیة 7( و 
مفهوم این اصطالح در دانش تجربي را 
توضیح مي دهد، چنین به نظر مي رسد 
که تفاوت معنایي میان دو ساحت علم و 

دین را مي پذیرد، ولي تأّمل بیش تر جاي 
تردید باقي نمي گذارد که این دیدگاه نیز 

از نظر او نادرست است.
براي نمونه ایشــان با تمّسک به ظاهر 
آیات قرآن در زمینة پیدایش انســان، 
ضمن بررســي فرضیــة داروین به رّد 
آن مي پــردازد )المیــزان، ج 2، صص 
306-304(. مواجهة ایشــان با نظریة 
»تکامل انــواع«12 داروین حاکي از آن 
اســت که تمایز زبان علم و زبان دین 

را نمي پذیرند.
از نظــر عالمه طباطبایي بر اســاس 
فرضیة داروین »انســان حیواني است 
که به انسان تبدیل شده است«، اما اواًل 
ظواهر قرآن کریم بر تباین میان انسان 
و حیوان داللت دارد، و ثانیاً این فرضیه 
با احتمال دیگری نیز مواجه است که رّد 
نشده است. احتمال این است که آن چه 
تکامل می یابد »خواّص« و »آثار« انواع 
است )المیزان، ج 4، صص 148-149(.

ج( تبیین رابطة علم و دین بر پایة  ]
نظریة ابزارانگاري

با طــرح نزاع تاریخی میان کلیســا از 
یک سو و دانشمندانی مانند گالیله13 از 
سوی دیگر، برخی از نویسندگان برای 
حّل مســئلة تعارض علم و دین نظریة 
»ابزارانگاری«14 را مطرح کردند. برای 
نمونه بالرمین15 و اوسیاندر16 بر این باور 
بودند که گزاره های علوم تجربی چیزی 
جز ابزاری مناسب برای پیش بینی، مهار 
و حّل مسائل مشاهده پذیر نیست. این 
دســته از گزاره ها در صــدد گزارش و 
حکایت از واقع نیســتند. بر اساس این 
نگرش معیار قــرار دادن »مطابقت با 
واقع« برای ارزیابی این دسته از گزاره ها 
نادرست است )ایان باربور، علم و دین، 

ص 200(. 
بررسی دیدگاه عالمه طباطبایي نشان 

می دهد که وی بــا نظریة ابزارانگاری 
نیز مخالف اســت. وی ضمن اشاره به 
دیدگاه خورشــیدمحوری گالیله معتقد 
است که آموزه های قرآنی با این دیدگاه 
هماهنگ است. به نظر او آشنایي عمیق 
دانشمندان اسالمی با آموزه های قرآنی 
می توانست بطالن هیئت بطلمیوسی17 
را آشکار سازد )المیزان، ج 8، ص 157(

برخی از نویســندگان معاصــر تصّور 
کرده اند از ســخنان عالمه طباطبایي 
می تــوان نشــانه هایي از تمایــل به 
»ابزارانگاری« به دست آورد. طبق این 
تحلیل بر اســاس نظریة ابزارانگاری، 
هنگامی که نظریه ای علمی از کارآیی 
بیش تری نسبت نسبت به نظریة پیشین 
برخوردار باشد، دانشمندان به تجدیدنظر 
در نظریــة قبلی و حتــی جاي گزین 
ســازی نظریة جدید می پردازند. برای 
نمونه عالمه طباطبایي معتقد است که 
می توان معنای درستی برای »فرضیة 
تکامل داروین« ارائه کرد. بر اساس این 
معنای جدید، »خواّص« و »آثار« انواع 
دچار تکامل می گردد؛ نه خود انواع. به 
اعتقاد عالمه طباطبایي مدافعان فرضیة 
داروین، این احتمال را مردود نکرده اند 
که تکامل بــه آثار انــواع بازگردد؛ نه 
به خود انــواع )المیــزان، ج 4، صص 
149-148(. گویــي عالمة طباطبایي 
نیز تالش دارد با تجدیدنظر در فرضیة 
دارویــن آن را به گونه ای اصالح نماید 
که با آموزه های دینی هماهنگ گردد 
)سروش، قبض و بسط تئوریح شریعت، 
صــص 230-227(. به نظر می رســد 
که دیــدگاه »ابزارانــگاری« در تقابل 
با دیــدگاه »واقع گرایي«18 قــرار دارد. 
تالشــی که عالمه طباطبایي در اثبات 
غیرواقعی بــودن فرضیة داورین انجام 
داده اســت، نشان می دهد که روی کرد 
وی واقع گرایانه اســت و بــا توّجه به 
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تأکید عالمــه طباطبایي بر واقع گرایي 
نمی توان وی را یک ابزارانگار به حساب 
آورد )قائمی نیا، ص 40(. افزون بر این 
به چه دلیل هر تالشــی برای اصالح 
بــه »ابزارانگاری«  یک نظریة علمی 

تفسیر می شود؟!

د( تبیین رابطة علم و دین بر پایة  ]
نظریة تأویل

یکی دیگر از ابعــاد نزاع تاریخی میان 
کلیسا و دانشمندانی مانند گالیله آن بود 
که کلیسای کاتولیک بر »نّص گرایي«19 
تأکید داشــت. مقصــود از نّص گرایي 
جمود بر ظاهر تعابیر کتاب مقّدس است 
)باربور، علم و دین، ص 63(. بر اساس 
این روش شناســی، کلیسای کاتولیک 
نظریة »خورشــیدمحوری«20 گالیله را 
مخالف صریح کتاب مقّدس می شمردند 
و در مقابل از نظریة »زمین محوری«21 
دفاع می کردند. گالیله در مقابل مدعی 
بود که نظریة »خورشیدمحوری« افزون 
بر این که مطابق با واقع اســت، تفسیر 
دقیق تری از کتاب مقّدس ارائه می کند 
این  )کوستلر، خواب گردها، ص 541(. 
ادعای گالیله باعــث گردید تا عّده ای 
در تفســیرهای نّص گرایانــه از کتاب 
مقّدس تجدیدنظــر کنند و راه را برای 
ارائه تفسیرهای جدید از کتاب مقّدس 
بگشایند و یافته های علمی را شواهدی 
برای ارائة تفسیر جدید از کتاب مقّدس 
تلقی کنند )باربور، علم و دین، ص 36(.

عالمــه طباطبایي در مقدمة تفســیر 
المیزان از یک سو روش »تأویل گرایانه« 
را به کلّی رّد نمی کند و از ســوی دیگر 
شمول و گستردگی آن را نسبت به همة 
آموزه های قرآنــی نمی پذیرد )المیزان، 
ج 1، صــص 13-10( از این روســت 
که او به انتقاد از مفّســرانی می پردازد 
کــه »هیئت بطلمیــوس« یا »هیئت 

پی نوشت ها:
1. Positivist
2. Sense
3. Meaningful
4. Verification
5. Verification principle
6. Meaningless
7. A. j. Ayer
8. Ludwig Wittgenstein
9. linguistic games
10. Religious linguistic 
game
11. Scientific linguistic 
game
12. Evolutionism
13 .Galileo Galilei
14. Instrumentalism
15. Bellarmine
16 .Andreas Osiander
17. Ptolemy
18. Realism
19 .Literalistic
20 .Heliocentric
21. Geocentric
22. Nicolaus Copernicus

کپرنیک«22 را پایه و اســاس تفســیر 
آیات قرآن قــرار داده اند )المیزان، ج 8، 

ص 157(.
عالمــه در بررســی ایــن فرضیه که 
»انســان ها از چندیــن پدر بــه وجود 
این  آمده انــد«، تصریح می کنــد که 
فرضیه مســتند به هیچ دلیل معتبری 
نیســت، از ایــن رو نمی تــوان آن را 
دســت آویزی برای تأویل ظاهر آیات 
قرآنــی قرار داد )المیــزان، ج 16، ص 
261(. اجتناب از تأویل های بی پایه در 
روش شناسی عالمه طباطبایي در تفسیر 
ْمُس تَْجِري لُِمْسَتَقرٍّ لََّها َذلَِک  آیة »َوالشَّ
تَْقِدیُر الَْعِزیِز الَْعلِیِم« ): یس/38( نیز تبلور 
می یابد. به نظــر او مقصود از »حرکت 
خورشــید« حرکت آن از نگاه ساکنان 
زمین اســت؛ نه حرکت خود خورشید، 
زیرا این علوم طبیعی چنین مطلبی را رّد 

می کند )المیزان، ج 17، ص 89(.
در مجمــوع روش شناســی عالمــه 
طباطبایي در مواجهــه با رابطة علم و 
دین در تفسیر المیزان حاکی از آن است 
که او از واقع گرایي غیرابزارانگارنه همراه 

با تأویل مستند پیروی می کند.

منابع �
باربــور،.ایــان،.علم.و.دیــن،.ترجمه...1

مرکز. تهران:. خرمشــاهي،. بهاءالدین.
نشر.دانشگاه،.1389.

پترســون،.مایکل.و.دیگــران،.عقل...2
و.اعتقــاد.دیني،.ترجمــه.احمد.نراقي.
و.ابراهیم.ســلطاني،.تهــران:.طرح.نو،.

.1383
ســروش،.عبدالکریم،.قبض.و.بسط...3

مؤسســه. تهران:. شــریعت،. تئوریک.
فرهنگي.صراط،.1377.

طباطبایي،.سید.محمدحسین،.المیزان...4
فــي.تفســیر.القــرآن،.الطبعــة.الثانیة،.

بیروت:.مؤسسة.األعلمي.للمطبوعات،.
1422.ه..ق.

قائمی.نیــا،.علی.رضا،.»مســئلة.ارتباط...5
علم.و.دیــن.در.جهان.اســالم«.مجلة.
ذهن،.شماره.21.و.22،.بهار.و.تابستان.

1384،.صص.29-45.
کوستلر،.آرتور،.خوابگردها،.ترجمه...6

منوچهــر.روحانــی،.تهران:.شــرکت.
انتشارات.علمی.فرهنگی،.1387.

مطهــري،.مرتضي،.مجموعــه.آثار،...7
تهران:.انتشارات.صدرا،.1379،.ج.6.

8. Ayer, A. j, Language Truth 
and Logic, New York, Dover 
Books: 1952.
9. Wittgenstein, Ludwig, Philo-
sophical Investigation, trans 
G.E.M Anscombe, third edition, 
Oxford: Basil Blackwell, 1991.
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 گروه علمی کالم

  مدیر گروه: حجت االسالم والمسلمین  عزالدین رضانژاد
 دستیار پژوهشی: حجت االسالم جواد اسحاقیان

بررسی نشانه های ظهور از منظر جریان های انحرافی 

سده اخیر با تکیه بر جریان احمد الحسن )2(
حجت  االسالم والمسلمین شهبازیان�

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
تاریخ ارائه: 1393/07/08�

بسم اهلل الرحمن الرحیم. 
جریان احمد الحســن در چند کشور از 

جمله ایران فعالیت هایی دارند.
یکی از ویژگی های این جریان این است 
که در جریان داعش رسما اعالن کردند 
که جنگیدن با داعش الزم اســت ولی 
داعش ، زمینه ســاز سفیانی است و با 
این شیوه خود را از خطر برخورد مستقیم 

دولت عراق محفوظ داشته است.
ضمنا حتی در شــهرهایی مانند قم به 
سراغ  برخی محققان و مدرسان مشهور 
رفته اند تا تبلیغ و جلب حمایت داشته 

باشند.
یکی ازاولین کســانی کــه به تقد این 
جریان پرداخته اند آقای کورانی اســت 
کــه در قســمتی از کتــاب »المعجم 
الموضوعــی فــی االحادیــث االمام 
المهــدی« وبعد هــم در کتاب دجال 
البصره به این بحث وارد شدند وعلمای 
دیگــر بدین منوال وارد نقد این جریان 
شــدند.عبد الرزاق الدیراوی از ســوی 
احمد الحسن ، نقدهایی بر برخی از این 

کتاب ها نوشتند.
ســید ضیاء الخباز در کتاب »المهدیة 
الخاتم« به این موضوع پرداخت . کتاب 

»ره افســانه« هم دفتر اولی از ســوی 
اینجانب است که کاری در امتداد کتب 

قبلی نقد است.
حدود ده ســوال هم در فضای مجازی 
برای ان جریان قرار داده شده است که 
تا کنون پاسخی نداده اند و حتی گفته 

اند: استخاره کردیم بد آمد.
در این جلسه بیشتر بحث رؤیا را مد نظر 
قرار می دهیم در این راستا مطالب علما 

در این مورد بررسی شده است.
ادله مطرح شــده  در کتب این جریان 
از این قرار اســت:} قــرآن- روایات- 

معجزه- مباهله- استخاره- رؤیا{

روایات ]

در بحث روایات عبارت »اثنی عشــر 
مهدی« را مورد توجه قرار می دهد و با 
توجه به حدیث »وصیت« که در کتاب 
الغیبة شیخ طوسی آمده است، می گوید 
که حضــرت مهدی حکومت را پس از 

وفات به فرزندش احمد می دهد. 
در مورد رجعت می گوینــد: در روایات 
آمده اســت قائــم که مهــدی یاامام 
دوازدهم یا امام بیســت و چهارم است 
) و امام حســین ، مهــدی دوازدهم را 

غسل  می کند و دفن می کند و پس از 
آن رجعت امامان رخ می دهد.(

مرحوم شهید محمد صدر پس از نوشتن 
کتاب تاریخ مابعد الظهور ، کتاب دیگری 
می نویسد با عنوان »بحث حول الرجعة« 
کــه در آن رجعت را قبول می کند ولی 
جریان احمد الحسن به حرف های قبلی 
شــهید صدر برای انکار رجعت استناد 

می کنند.

معجزه ]

ادعــا می کند که لفظ احمد الحســن 
درروی جلد کتاب های چاپ شده توسط 
مرکز الدراسات التخصصیه ) که زیر نظر 
آقای کورانی هست( به صورت معجزه 

وار نقش بسته است.

مباهله ]

ادعا می شــود که حاضر بــه انجام ان 
هستند اما در عمل حاضر نشده اند.

استخاره ]

روایتی از امیــر المومنین می آورند که 
فرمود »ان خار اهلل لک فاعزم«  و لفظ 

»خار« داللت بر استخاره دارد.
روایت دیگر از صفوان بن یحیی که از 
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اصحاب اجماع است و در کتاب الغیبة 
شیخ طوســی هم آمده )و جریان احمد 
الحســن هرچه در این کتاب باشــد را 
صحیح میداننــد( و داللــت دارد که 
صفوان  با استخاره امامت امام رضا  را 

قبول کرده است.

رؤیا ]

در موقع ناتوانی از بحث های علمی، رؤیا 
را مطرح می کنند.و ادعای اینکه اهلبیت 
به خــواب ان ها می آیند ودســتوراتی 
می دهند. و نیز معتقدند هیج روایتی را 
نباید تکذیب کرد و در عمل هم روایات 
مورد استناد خود را محفوف به قرائن و 

مانند متواتر قلمداد می کنند.
نکاتی در مورد دلیل استخاره و بررسی 

آن:
نوع.روایــات.آن.در.مورد.تصمیم. 5

بر.انجــام.کارها.و.معامــالت.و.....

و.مــردد.بودن.انســان.در.این.امور.
است.

شــیخ.طوســی.در.مــورد.روایت. 5
صفــوان.گفتــه.اثبــات.امامــت.با.

استخاره.شنیع.ترین.کار.است.
ســید.بن.طــاوس.صاحب.نگارش. 5

مستقل.در.مورد.استخاره.بیشتر.نوع.

ذات.الرقاع.را.می.آورد.نه.استخاره.

با.مصحف.،.البته.مرحوم.مجلســی.

پدر.از.عبــارات.موجود.در.کتاب.

تهذیب.شــیخ.طوسی.اســتخاره.با.
مصحف.را.می.پذیرد.

برخیاز..افراد.این.جریان.با.تسخیر.جن. 5
و.علوم.غریبه.و.طلسم.در.کتاب.های.
استخاره.یا.از.طریق.تصرف.در.رؤیا.
کاری.می.کننــد.که.در.اســتخاره.و.
تصور.فرد.همــان.آیه.مورد.نظر.این.
جریان.بیاید.تا.فرد.فکر.کند.استخاره.

واقعا.داللت.دارد.

ادعاهایی از ســوی مدعیان این  ]

گروه  درمورد رؤیا:
با.تمســک.به.روایت.»الشیطان.ال. 5

یتمثــل.بــی«.و.روایــت.دیگر.که.

می.گوید.آنچه.اهل.بیت.در.خواب.

فرمودند.مانند.همان.اســت.که.در.

بیداری.فرمــوده.انــد.،.می.گویند.

پس.خواب.های.ما.مصداق.رؤیای.
صادقه.است.نه.کاذب.

خــواب.خالد.بن.ســعید.که.باعث. 5
ایمــان.آوردنــش.شــد.،.خــواب.
جندب.بن.جناده.کــه.یهودی.بود.
و.حضرت.موســی.را.دید.و.باعث.
مسلمان.شدنش.شــد.و.نیز.خواب.
حضرت.نرجــس.مادر.امام.زمان.و.
دســتورالعمل.حسن.وشــاء..به.فرد.
واقفــی.برای.روزه.گرفتن.و.در.پی.
آن.ایمــان.آوردن.واقفی.به.امامت.
امام.رضا.به.استناد.خواب.دیدنش،.
هم.از.دالیل.تاریخی.آنها.در.بحث.

خواب.است.
بررسی دلیل رؤیا:

بحرانــی.در.حدائق.الناظره.و.امثال. 5
ســید.صــادق.شــیرازی.مفصل.به.
بحث.رؤیا.پرداخته.و.در.بحث.های.
اصول.فقه.مطرح.و.بررســی.شــده.

است.
روایت.امام.صادق.در.نفی.مالک. 5

بودن.خواب.در.تشــخیص.دینی:.
»ان دین الله اعز من ان یری فی 

املنام«.

اجمــاع.بر.نفی.داللــت.خواب.در. 5
این.موضوع

ســیره.متشــرعه.بر.عدم.استفاده.از. 5
خواب..در.استنباط

اصل.اولی.بر.عــدم.اعتبار.ظنون.و. 5
تردید.بر.خــروج.رویا.از.این.اصل.
و.اولویــت.در.اجرای.این.اصل.در.

عقاید.نسبت.به.فقه
تعبیــر.علم.خاص.الهام.شــدنی.از. 5

ســوی.خداســت.و.حتــی.کار.هر.

عالمی.نیست.

پاسخ های جریان احمد الحسن به  ]
این نقدها:

دلیل.بر.نفی.سیره.متشرعه.در.استناد. 5
به.رؤیا.وجود.ندارد.

اجماع.حسی.بر.نفی.رؤیا.نداریم.و. 5
سید.بن.طاوس.از.ورام.نقل.می.کند.
که.در.اســتنباط..از.رؤیا.اســتفاده.

کرده.است.
همانطــور.کــه.عالمه.مجلســی.در. 5

مرآت.العقول.ج.15.ص.469.آورده.

اند.آنچه.در.مورد.رؤیا.حجت.نیست.

تأسیس.مطلبی.از.طریق.خواب.است.

نه.کاشــفیت.که.مــا.می.گوییم).که.

اهلبیت.در.خواب.مطلبی.فرموده.اند.

واین..اســتنباط.حکم.که.می.گوییم.

کاشفیت.اســت(.ضمنا.روایت.امام.

صادق.در.مورد.نفی.رؤیا.در.دین.در.

برابر.شخص.و.مخاطب.مخالف.بوده.
است.

در.اخباریــون.گاهــی.در.مــورد. 5
احکامــی.چون.شــرب.توتــون.به.
خواب.اســتناد.کرده.اند.و.میرزای.
قمــی.در.قوانیــن.هــم.تمایــل.به.
پذیرش.داللت.روایت.»الشیطان.ال.

یتمثل.بی«.دارد.
روایتــی.در.کمال.الدین.که.فردی. 5

محل.قبر.امام.رضا.را.در.خواب.به.

اشاره.پیامبر.دانست.و.امام.رضا.در.
بیداری.آن.خواب.را.تایید.کرد.

پاسخ.به.این.ادعاها: 5
دســته.ای.از.روایــات.موجود.در. 5

مورد.رؤیــت.فیزیکــی.اهلبیت.و.

تصدیق.این.رؤیت.اســت.نه.تمثل.
در.خواب

روایت.کمال.الدین.هم.نشان.نمی. 5
دهد.هر.خوابی.تایید.شــده.است.و.
مورد.در.این.جا.خاص.است.و.در.

بیداری.تایید.شده.است.
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توضیحات استاد رضا نژاد: ]

از ســال 92 تا کنون چند جلسه مجمع 
در این موضوع و ابعاد آن بوده اســت 
و گــزارش جامع آن ارائه خواهد شــد. 
اینک از اساتید درخواست می کنم نقطه 

نظرات خویش را به اجمال بیان کنند.

نظرات اساتید حاضر: ]
لزوم.بررسی.سندی.روایات.مربوط. 5

به.رویا
توجه.به.داللت.روایاتی.که.دستور. 5

می.دهنــد.ذکر.خــاص.بگویند.تا.

معصومیــن.را.در.خــواب.ببینند.و.

روایاتی.در.مورد.عجز.شــیطان.از.
.ورود.و.تمثل..به.اسم.اهلبیت

گاهی. 5 کــه. خواب.ها. پیچیدگــی.
تعبیر.هــا.متفاوت.و.ضد.هم.اســت.
و.یا.تعبیر.خواب.ظاهرا.زشت.،.در.
واقع.خیلی.خوب.است.و.بالعکس

بررســی.موضوع.کثرت.رویا.توسط. 5
فرد.یا.افراد.و.داللت.یا.عدم.داللت.آن.
کثرت..بر.صادق.بودن.محتوای.رؤیا

لزوم.بررسی.مبانی.فقهی.در.مورد. 5
حجیــت.یا.عدم.حجیــت.رؤیا.در.
اســتنباط..و.اینکه.حجیت.شخصی.

دارد.نه.برای.دیگران
القائــات.و.الهامــات.شــیاطین.به. 5

دیگــران.در.مورد.افــراد.ضعیف.
االیمان.است.نه.مومنان

پاسخ.فقها.به.اشکاالت.منتقدان.در. 5
مــورد.نقد.رؤیا.در.بحث.اســتنباط.

چیست؟
بررسی.اینکه.گاهی.خواب.حالت. 5

طریقیــت.و.مؤیــد.بــودن.دارد.و.
تفاوت.آن.با.منبع.استنباط.بودن

اســتفاده.دیگر.مدعیان.دروغین.از. 5
بحث.خواب

 گروه علمی کالم

وضعیت فعلی اهل حق در ایران و راهکار برخورد با 

شیوه های  تبلیغی آنان
حجت  االسالم والمسلمین فیضی پور�

مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
تاریخ ارائه: 1393/07/22�

»اهل حّق« فرقه ای اســت باطنی که 
به »آیین یارسان« معروف است. عقاید 
آنان التقاطی از »مذهب اســماعیلی«، 
»متصوفــه«،  هنــدی«،  »تناســخ 
»مانــوی«، »ادیان ایران باســتان« و 

دیگر ادیان سّری است.
می گوینــد برخی از باورهــای آنان با 
غالت شیعه هماهنگی دارد، اما اینکه 
آنان شــعبه ای از مکتب تشــیع باشند 

حرفی بی اساس است.
آنان امام علی را از شــخصیت های 
برجســته و از رهبران خود می دانند اما 

ویژگی هایی که از حضرت بیان می کنند 
آن نیست که در قرآن کریم، فرمایشات 
پیامبر اکرم و سخنان خود حضرت 

آمده است.
پراکندگی جغرافیایی آنان اســتان های 
کرمانشاه،  لرســتان، همدان، مازندران، 
تهران، فارس، البرز، آذربایجان و گیالن 

است.
البته در خارج از ایران از جمله ســوریه، 
عراق، هنــد، ترکیه و افغانســتان نیز 
ساکن هســتند. در حال حاضر رهبران 
فعلی آنــان از روش های غیر عقالنی 

برای حفــظ مریدان خود بهره می برند. 
رفتارهــای فــردی و اجتماعــی آنان 
ســنخیتی با سیاست های خرد و کالن 
فرهنگی و اعتقادی جمهوری اسالمی 

ایران ندارد.

معناشناسی ]

اهل حق؛ نام مســلک عرفانی خاصی 
اســت که در قرن هفتم در غرب ایران 
به وجود آمد، ریشــه عقاید اهل حق از 
پیش و در زمان های بســیار دور وجود 
داشــته، النهایه در قرن هفتم هجری 
تشــکیل و رسمیت و ســازمان یافته 
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اســت .  پیروانش عقاید خــود را جزء 
اسرار می دانستند و از هر نسلی به طور 
شفاهی و ســینه به سینه به نسل بعد 
منتقل می شده است و به صورت شعر 
بیان می شد و به »کالم« و یا »دفتر« 

معروف است.
از اواسط قرن 13 هجری نوشتن کالمها 
رسم شده و نسخه های مکتوب کالم ها 
به تدریج به وجود آمده به علت وسعت 
جغرافیایی، نبودن وسایل ارتباط جمعی، 
اختالف زبان و ملّیت و آداب و رســوم 
قومــی و اجتماعی اقوام، ســود جویی 
بعضی از پیشــوایان محلّی، بی سوادی 
اهل حق ها و عدم دسترسی به علمای 
با تقوا و بی نظر اختالفات فراوانی در این 

فرقه دیده می شود.
رهبران آنان »سید« نامیده می شوند اما 
نه سّیدی که به خاندان حضرت ختمی 
مرتبت مرتبط هستند. )دایرة المعارف 

تشّیع، ج 2، ص 610(
در دایرة المعارف شــیعه آمده اســت؛ 
احساس مذهب اهل حق کوشش برای 
»وصول« به حق و خداوند می باشــد، 
و در ایــن راه بایــد نخســت مرحله 
»شــریعت« یعنی انجام آداب و مراسم 
ظاهری دین، و مرحله »طریقت« یعنی 
رسوم عرفانی و مرحله »معرفت« یعنی 
شــناخت خداوند و مرحله »حقیقت« 
یعنی وصول بــه خداوند ره به پیمایند. 
)دایرة المعارف شیعه، ص 79( قابل ذکر 
اســت که »شــریعت«، »طریقت« و 
»حقیقت« که آنان معتقدند آن چیزی 
نیســت که در عرفان اسالمی و صادق 

وجود دارد.

عوامل پیدایش و اســتمرار فرقه  ]
اهل حق

مؤسس مسلک اهل حق سلطان اسحق 
است که نسبش به حضرت امام موسی 

کاظم می رســد. او ارکان مســلک 
اهل حق را در اورامان، در محلی به نام 

»پردیور« معین و مقرر نمود.
اّما پیروان این فرقــه مدعی اند که نه 
تنها تعــدادی از عرفــای تاریخ صدر 
اسالم همچون بهلول، مبارک شاه، بابا 
سرهنگ دودانی، شــاه فضل ولی، بابا 
نائوس و سلمان فارســی و ... در آئین 
بوده اند حتی پا را فراتر نهاده و می گویند 
بســیاری از پیامبران بــزرگ به ویژه 
حضرت ابراهیــم، حضرت داود، پیامبر 
اســالم و حضرت علی مرّوجان 
طریقت یاد شده بوده ند و حتی خداوند 
در »عالم ذر« از همه انســان ها بر این 
روّیه پیمان گرفته اســت. )نوشته های 
پراکنده درباره یارســان اهل حق، ص 

)46-45
به طور خالصــه عوامــل پیدایش و 
اســتمرار اهل حق را می توان اینگونه 

بیان کرد:
پیــروی.از.آئیــن.نیــاکان.و.عقاید. 5

ایرانیان.باستان؛
پیروی.از.برخی.اصول.»هندوئیزم«. 5

همچون.امور.خارق.العاده؛
اهداف.و.اغراض.اقتصادی.)سخن. 5

یکــی.از.رهبران.فعلــی؛.اگر.نماز.
بخوانم.چه.بخورم؟(؛

اغراض.سیاسی.رهبران.آنان،.که.با. 5
این.شیوه.در.ارکان.قدرت.طایفه.و.

دوره.باقی.می.مانند؛
اســتعماری.حاکمان. 5 سیاست.های.

بــه.خصــوص.در.قرن.هــای.اخیر.

که.آنــان.را.از.زمینه.هــای.تهاجم.

اعتقــادی.و.فرهنگــی.بــه.ایران.و.
کشورهای.اسالمی.قرار.داده.اند؛

مقابله.با.اسالم.ناب.و.مذهب.تشیع؛ 5
سوء.استفاده.از.کم.سوادی،.صفای. 5

باطنــی.و.فطرت.حــق.طلبی.مردم.
مناطق.مورد.نظر.

وضعّیت فعلی اهل حق ]

برای همه جانبة »وضعیت فعلی« آنان 
کار آسانی نیست.

گسترده جغرافیایی، کتمان اسرار، تداخل 
فرهنگی قومّیت ها، مقاصد سیاســی و 
اقتصادی بســیاری از آنان و پیچیدگی 
وســایل ارتباطی شناســایی کامل از 

وضعیت کنونی را دشوار کرده است.
اما به طور نسبی می توان موقعیت فعلی 

آنان را چنین گزارش کرد:
1.    از نظــر اعتقــادی؛ اوایل انقالب 
و حتی تــا ابتدای دهــة 80 جدایی از 
ایــن فرقه و گرایش به ســوی مکتب 
تشــیع در بین تحصیل کرده های آنان 
فراوان دیده می شد. بسیاری از جوانان 
جــذب نهادهای انقالبی از جمله جهاد 
سازندگی شــدند، جم خانه های آنان از 

رکود به رونق پیش می رود.
اهل ســّنت از خأل عقیدتی و مذهبی و 
حتی اقتصادی جهت جذب جوانان اهل 

حق سود می برند.
2..    از نظر فرهنگــی؛ نخبگان آنان 
در جهت کسب موفقیت های گوناگون 

فرهنگی تالش فراوان دارند.
3.    از نظر اجتماعی؛ گردهم آیی های 
منســجم در مکان هایی چــون، مزار 
سلطان اســحاق، جم خانه گربان، مزار 
نور علی الهی در هشــتگرد و مزار بابا 
یادگار از بــروز و ظهور هماهنگ همة 

دوره های آن فرقه است؛
4.    از نظر علمــی؛ تالش در جهت 
ورود بــه رشــته های تأثیرگذار علمی 
مهندسی،  هنری،  رشته های  همچون، 
حقوق، علوم سیاسی و دبیری از برنامه  

آنان خبر می دهد.
5. از نظر اقتصادی؛ سرمایه گذاری در 
برنامه های  از  گردش گری  بخش های 

آنان است.
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6. از نظــر اداری؛ نفــوذ در مناصــب 
تأثیرگــذاری در دوایــر دانشــگاه ها، 
شــهرداری ها، فرهنگســراها، آموزش 
و پــرورش، نیروی انتظامــی و حتی 

فرمانداری ها و استانداری ها.
7.    از نظر سیاســی، حضور منسجم 
و هماهنــگ در عرصه های سیاســی 
همانند، انتخابات و اعمال نفوذ رهبران 
آنان در مناطق مختلف ایران، برقراری 
ارتباط با مراکز قدرت و حتی مسؤولین 
نظام جمهوری اسالمی )قباًل محلی و 
منطقه ای بوده و اکنون اســتانی و ملّی 

شده است(
8. از نظر جمعیتی، اهل حق در بسیاری 

از مناطق ایران رو به ازدیاد است.

علل بقاء و استمرار فرقه اهل حق ]

1. ایجــاد جذابیت های کاذب توســط 
رهبران؛

موسیقی.نوعی.افتخار.است 5

شعر 5
تنبورسایی.را.مقدس.می.دانند! 5

2. بوجود آوردن حس بدبینی نسبت به 
مذاهب دیگر از جمله مکتب تشیع؛

3. برخــورد تحقیرآمیــز و مســتبدانه 
حکومتها؛

4. ایجــاد مزاحمــت و خــوف برای 
کسانیکه قصد هدایت دارند!
5. آزادی روابط زن و مرد!

6. تقلیــد کورکورانــه مبنــی بر عدم 
مخالفت با نیاکان و پدران؛

7. عدم آگاهــی و اطالع اهالی منطقه 
بعلت بیسوادی و ...؛

8. نبود و یا کمبود مبلغین کارآمد و توانا 
با خصایص زیر:

اسالم.شناس؛ 5
خوش.نام؛ 5
خوش.سیما.و.خوش.سلیقه؛ 5
خوش.صحبت.و.خوش.اخالق؛ 5

باتقوا.و.مدبر؛ 5
با.مناعت.طبع؛ 5

9. احساسات یک اقلیت در برابر اکثریت 
مبنی بر اصرار بر عقیده خود؛

10. اســتفاده از امــور خــارق العاده و 
چشم بندی ها برای جذب جوانان؛

11. برخورد نامناسب بعضی از شیعیان و 
اهل تسنن با آنان؛

12. اختالف شدید بین جوامع اسالمی 
و جناح بندی های سیاسی؛

13. عــدم جذابیت برخی از مراســم 
دینی بعلت آمیخته شدن به خرافات و 

بدعت ها؛
14. اهداف مشخص رهبران فرقه:

اجتماعی:.کسب.شهرت 5
سیاسی:.قدرت 5
مادی:.ثروت.اندوزی. 5

 گروه علمی کالم

تحلیلی از عقاید و افکار اهل حق
حجت  االسالم والمسلمین رضانژاد�

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة و  مدیر گروه علمی کالم مجمع 
عالی حکمت اسالمی

تاریخ ارائه: 1393/07/29�

مهم ترین افکار اهل حق که مورد نقد 
واقع شده است:

در توحید: حلول،  وحدت، غلّو نسبت به 
امیرالمؤمنین؛

در امامت: کنار گذاشــتن ارتباط با امام 
زمان و ســایر ائمه غیر از امیرالمؤمنین 
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و بجای آن ارتباط با مرشد و رهبران؛
در معاد: تناسخ

در خلقت: نگرش خاص آن ها نسبت به 
شیطان. 

در اینجا مباحثی از اهل حق مورد بحث 
واقع می شود که به شریعت و فقه و نیز 
مأخذ معارف آنان مربوط اســت و نیز 
منابع دینــی مقدس از دیدگاه آنان هم 

مورد توجه قرار می گیرد. 

معرفی اجمالی اهل حق ]

نام هــای مختلفــی دارد: آئین حق یا 
حقیقت، دین حقیقت؛ آیین یارسان و...

تعریــف: گــروه مذهبــی ایرانــی با 
گرایش های عرفانی بــا آداب و متون 
مذهبــی خــاص کــه دارای برخــی 
اعتقاداتی اند که با برداشت های اسالمی 
و رسمی شریعت اسالمی، تطابق ندارد؛

متقدمین فرقه شناسی از این آئین، نامی 
نمی برند و بیشتر معتقد هستند که آنها 

از قرن 6 و 7 نوشته شده است؛ 
پیشینه شکل گیری آنان: اولین رهبر 
آنان، بهلــول ماهی )126-219 ق( در 
قرن دوم اســت. افکار وی مخلوطی از 
افکار ایرانیان قبل از اســالم، یهودیت، 

مسیحیت و اسالم است.
آیت اهلل شــبیری زنجانی، معتقد است 
کــه اینها، از محمد بــن نصیر نمیری 
که از اصحاب امام عســگری بوده، 
اعتقادات خــود را گرفته اند البته وجود 
فرقه نصیریــه هم قرینــه ای بر این 
می تواند باشــد ولی خود اهل حق این 

موضوع را قبول ندارند؛
با مراجعه به کتب فرقه شناسی )مانند 
الفرق بین الفــرق، الملل و النحل و ... 
معلوم می شود( تا قرن 6، نامی از فرقه 

اهل حق، نیست. 
برخی نویســندگان محقق در موضوع 

اهل حــق می گویند پیشــینه اینها به 
قــرن  4 برمی گردد مثــل دکتر محمد 
مکری که مقدمه ای بر شاهنامه حقیقت 
نوشته است. او می گوید: در قرن چهارم 
فردی به نام )مبارک شاه( ملقب به شاه 
خوشین، بوده است که او را مظهر اله و 
متولد از مادری بکریه نام )ماما( جالله 
می دانند. از نظر قومیت هم بیشــتر از 
کردها هســتند ولی قومیت های دیگر 

هم در آنها هست. 
شــخصیت دیگــری به نام ســلطان 
اســحاق یا »صحاک، ضحاک و ...« 
در قرن هشتم وجود دارد که در مناطق 
کردنشین ایران و عراق بوده است و این 
فرد جامع بین گروه های اهل حق است.

رابطه زرتشــت با اهل حــق: برخی، 
آموزه هــای اهــل حــق را برگرفته از 
زرتشتیان می دانند زیرا اوستا هم منبع 

مطالب اهل حق بوده است. 
منابــع و کتب مقــدس اهل حق: 
معمــواًل اهل حق، مطالــب و آئین را 
به صورت شــعر در می آورند و سرودن 
و خواندن شــعر برای آن ها مهم است. 
نام کلی آثارشان، دفاتر، دوره ها )با لهجه 
گورانی( البته اهل حق های ترک زبان 
بیشتر آثارشان با نام »کالم« ثبت شده 

است. 
برخی متون وجــود دارد که همه اهل 
حق آن را محترم می شمارند و آن کالم 
خزانه یا کتاب سرانجام است که مورد 
مراجعه بزرگان و عالمان آنها هم هست. 
اما در مورد »دوره ها« چند کتاب است. 
مانند دوره چهــل تن، دوره هفت وانه، 

 دوره گلیم و کول.
»نامه سرانجام« هم توسط سلطان 
اســحاق و یارانش نوشته شده است و 
این هــا مورد پذیــرش اکثریت مطلق 
اهل حق است که سرانجام چند بخش 

می شود: دوره عابدین،  خرده سرانجام، 
دوره گلیم و کول و ...

هر کتابی قســمتی از عقاید را می آورد، 
مثاًل کتاب )بارگه بارگه( در مورد فرود 
آمدن بارگاه ذات احدیت و گردش ارواح 
فرشتگان در پیکره پیامبران و ... است. 
از »سرانجام«  بخشــی  بارگه(  )بارگه 
است که هفتاد و دو پیر سروده اند )پیر، 
مقام خاصی اســت که عده ای فقط به 

آن می رسند(.
»دوره هفتوانه«: در موضوع قربانی، و 
هفت آســمان و برگزاری جم ها در روز 

ازل، نگارش شده است:
گلیم و کول: به معنی گلیم و پشت یا 
پشمینه پوش: در مورد شرح حال و پیر 

بنیامین در یمن است؛
دوره چهل تن: آفرینش چهل فرشته. 
دوره عابدین: در مورد ارواح صالحان و 

گناهکاران، پس از مرگ؛
خرده ســرانجام : در مورد آداب جم 
خانه مثل نام گــذاری کودک، ازدواج و 

دعای غسل و تلقین مّیت. 
البته در حال حاضر در جم خانه ها بیشتر 
از خرده ســرانجام و اعمال آن اطالع 
دارند و منابــع قبلی چندان مورد توجه 

نیست. 
بیشــتر اهل حق در طــول تاریخ در 
مناطق کوهستانی و .... بوده اند و سطح 
تحصیالت باال نداشــته اند لذا بزرگان 
آن ها هم سعی در ارتقای فکری آن ها 

نداشته اند. 
دوره هــای مختلــف هم بــه عنوان 
مجموعه شعرها در طول تاریخ از آنها 
باقی مانده و برخی از آن ها مورد توجه و 

قرائت اهل حق قرار می گیرد. 
در مورد سلطان اســحاق، اهل حق او 
را تجلی خداوند می دانند. اکثریت اهل 
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حق قائلند خداوند هنگام فرود در زمین 
در سلطان اســحاق، تجلی کرد یعنی 
این شخص پدر و مادری نداشته است 
برخــی هم او را مظهــر امیرالمؤمنین 
دانسته اند. جیحون آبادی از نویسندگان 
اهل حق، ســال 612 را تولد ســلطان 
اســحاق می داند و سال های دیگر هم 
گفته اند. او در روستای برزنچه از حلبچه 
)استان سلیمانیه عراق( متولد شده است. 
سلطان اسحاق در واقع مقّنن و مجّدد 

آئین یارستان است. 
از ابتکارات مهم سلطان اسحاق؛ تشکیل 
خاندان های یارستان، وجوب گرفتن سه 
روز روزه، لزوم ســر سپردن افراد اهل 
حق و انعقاد هفتگی جم یارستانی است.

حدود دوازده خاندان مهم در آنها شکل 
گرفته اســت تا راهی برای انتقال آئین 
اهل حق باشــد و بیشترین تکثیر آنها 
از راه ازدیاد نســل است.  در مورد سه 
روز روزه، گفته اند به میمنت زنده ماندن 
ســلطان اسحاق در جایی که بین برف 
سه روز گرفتار شــد، این را قدردانی از 

سلطان اسحاق می دانند. 
اهل حق خود را وابســته به پیر، مرشد 
و ... می دانند و سرسپردگی الزمه اهل 
حق بودن و نوعی تعهد است. جم خانه 
)که جای مســجد را گرفته( از کارهای 
ســلطان اسحاق بوده اســت. سلطان 
اسحاق به مدرسه نظامیه بغداد رفته و 
بعد در دمشق ادامه تحصیل داد و تبلیغ 
خود را از موطن خود برزنچه شروع کرد 
و تصوف و درویش مســلکی را پیشه 
کــرد. اما قبیله و خانواده و حتی پدرش 
)شیخ عیســی( کار او را قبول نکردند 
اما کم کم وی مریدانــی را جذب کرد 
و بعد از مرگ پــدرش، برادرانش با او 

مخالفت هایی داشته اند. 
افرادی که به او گرایشی یافته اند )چهار 
نفر اولیه( یا او را همراهی کردند، ســه 

روز در غاری بودند و از خطر هالک در 
راه نجات یافته اند و بعد به ده شــیخان 
یا شیخانیه در لورامانات کردستان آمدند 
و بعــد پردیور را محل اصلی روحانی و 
معنوی خود قــرار دادند و کم کم محل 
مقدسی شد و گفته اند سلطان اسحاق 

در سال 798 از دنیا رفته است. 
4 نفر اول که به او گرایش داشــته اند، 
چهار یار یا چهار ملک هســتند. داوود، 
بنیامین، موسی، مصطفی نام چهار نفر 
اولیه است و برای آنها مثل ملک مقّرب 
هستند. خاتونی رمزبار، مادر بکر سلطان 
اسحاق هم نفر پنجم است و با دو نفر 
دیگر )بابایادگار و شاه ابراهیم( 7 تن را 
تشــکیل می دهند، هفت وانه نام دیگر 

آنهاست. 

مقامات روحانی سلطان اسحاق ]

عدد 28 برای آنهــا موضوعیت دارد و 
می گویند حقایق عالم توسط همین 28 

نفر واقع می شود
هفتنــان، هفتوانــه، هفــت ســردار، 
قولطاســیان، چهار گــروه هفت نفره 
هســتند که جمع آنان 28 می شوند و 
تمام صادرات ذات حق از اینهاســت و 
اینها معّرف 28 حرف و بیان کننده کل 
هستی هستند. البته چهل تن دیگر هم 
هستند که مراتب پایین تر از آن 28 نفر 

دارند. 

اعتقادات آن ها  ]

آنان:  از  برخی  والوهیت  مظهریت 
مظهر اول:  ســلطان اســحاق مانند 
امیرالمؤمنیــن مظهــر حق اســت در 
مورد این موضوع اهل حق چند طیف 
هستند، برخی علی علیه السالم را مظهر 
و مجالی صفات حق می دانند نه آنکه 
او را ذات حق بدانند. برخی گفته اند این 
هفت تن وقتی دنبال حق رفتند و دیدند 
حق در علی آشکار شده است. کسانی 

که قائل به الوهیت یا مظهریت هستند 
توسط برخی نویسندگان مورد نگارش 
واقع شده اســت مانند )آئین یارستان( 

نوشته آقای رستمی.
مثــاًل جیحــون آبــادی گفتــه علی 
علیه السالم تجلی الهی در دوره حضرت 
محمد اســت و جایــی گفته حضرت 
محمد خود به الوهیت علی، واقف بود 
ولی این سّر را فاش نکرد. گاهی گفته 
اســت: علی ذات خداســت و حضرت 
رســول را مظهر صفات الهی می دانند. 
برخــی حضرت فاطمه را مظهر خاتون 
رمزبار می دانند، و بعد از ســلمان، امام 

حسین، مظهر شده است.
بهلول و شاه فضل هم از افرادی هستند 

که مظهر حق خوانده شده اند؛
بابا ســرهنگ، شاه خویشتن و ...... هم 
از مظاهری هســتند که مظهر الوهیت 

دارند؛
در مورد هیچ کدام از اینها جنبه الوهیت 
مطرح نشــده و فقط به امیرالمؤمنین 

جنبه الوهیت دارند؛
خاندان های مختلفی در آنها وجود 
دارد: شــاه ابراهیم،  یادگار،  خاموشی، 
حاجی بابا عیســی، ذوالنــوری، آتش 

بیگی، حیدری و ... 
برخی خاندان ها معروف هستند مانند 
حیدری(  )نصرالدین  حیــدری  خاندان 
و سیاســی ترین رهبر اهل حق همین 

شخص است.
از خاندان های معروف آن ها مشعشعی ها 
یــا آتش بیگی ها هســتند و گســتره 
جغرافیایی مشعشعی ها بیشتر است و در 
کردها و لرها و شــمال و همدان و ... 

وجود دارند. 
خاندان شاه ابراهیم: رهبرشان قاسم 
افضلی بوده است و شاه امراهلل ابراهیمی 

از رهبران فعلی آنهاست. 
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رهبران  از  یکــی  خاندان مکتبی ها: 
بــزرگ آنها،  نــور علی الهی اســت، 
بیشــترین کار علمی و نوشتاری اینها 
در تهــران مربوط به همین آقای الهی 
است و پدر نور علی،  نعمت اهلل جیحون 
آبادی، صاحب کتاب شاهنامه حقیقت 
اســت. چاپ های متعددی از شاهنامه 
انجام شــده است و اشعار همین کتاب  
در میان اهل نبلیغ می شود، نویسنده در 
کتاب آثار الحق ادعا می کند که روش 
کار وی مورد تأیید علی علیه السالم قرار 
گرفته یا به نوعــی ادعای نبوت کرده 

است. 
متأسفانه گاهی برخی منابع این فرقه و 
یا گروه های انحرافی و فرقه های دیگر 
به عنوان متون شــعر و ادب و مطالعه  
درس در برخــی دانشــگاه ها معرفی 

می شود.

مشترکات اعتقادی در اهل حق ]

1. اعتقاد به حلول و تناســخ؛ البته لفظ 
)دون به دون( یعنی مرحله به مرحله را 

مطرح می کنند؛
2. غلّو در مقام امام علی؛

غلّو در مقام رهبرانشان که رهبر خود را 
همه کاره در تشریع می دانند، مثاًل آداب 
خاص قربانی کردن، نیاز و ... جای آداب 

اسالمی و عبادات را می گیرد؛
3. عدم پایبندی به نماز در مقام عمل؛

4. اصل پایبندی به سرسپردگی؛
5. تأسیس جم خانه برای عبادت ؛ یعنی 

حتی هر روستایی جم خانه دارد؛
6. اعتقــاد به رهبــران اولیه مثل )پیر 

بنیامین، پیر موسی(.
در موضوع توحیــد، عقاید آن ها دارای 
اشــکاالتی اســت، جیحون آبادی در 
مورد حضرت پیامبــر و امیرالمؤمنین، 
مطالبی نقل می کنند که مناسب شأن 
این بزرگواران نیست، مثاًل ارائه می شود 
که در هنگام معراج، پیامبر مهمان خدا 

می شــود و سفره آماده می شوند، دست 
خدا از پشــت ظاهر می شــود و سیبی 
تقسیم می شود و ســرانجام پیامبر در 

می یابد که علی همان خداست.
جز حیدر نباشد به من کس خدا 

که دیدم همه اوست در دو سرا 
در موضوع تناســخ می گویند دون به 
دون یا مظهر به مظهر تحوالتی صورت 
گرفته است. در بحث ایجاد دوازده امام، 
مطالب خاصی دارند و در مورد پیامبران 
گفته اند همه اینها از پیر بنیامین هستند 
که جامع به جامع به این حال رسیده اند؛

در مورد قرآن گفته اند 32 جزء اســت. 
دو جزئی که در ســینه پیامبر بود فقط 
رهبــران ما آن را دارنــد و منبع عقاید 

خاص اهل حق به شمار می رود.
در برخــی موارد گفته اند که بزرگ آنها 
به قرآن زرد، مراجعه می کند و مطالب و 
اطالعات الزم را در جواب مردم از آن 
قرآن خاص داده اســت؛ نوعی تحریف 

قرآن به کاستن در عقاید آنهاست. 
در بحث نماز، نیاز را مطرح کرده اند، از 
محل های درآمد سران اهل حق، مسئله 
نیاز اســت که هدیه های مردم به پیر، 

مرشد یا سید است.
نکته: در جم خانه، افراد ســمت ها و 
مراتبی دارند و باالترین درجات، پیر یا 
سید است و جانشینی در همان خاندان 
مشخص می شــود؛ برای تعیین رهبر،  
جایگاه و شهرت افرد را می سنجد پس 
همیشه پسر بزرگتر جانشین نمی شود. 

نیاز: مجموعه ای از غذا اســت که شب 
جمعه پس از مراســم بین افراد تقسیم 

می شود.
نیاز دو قسم می شود:

نیازهای خون دار: قربانی
نیاز های بدون خون: مثل میوه ها و ... .

روزه: حداقــل ســه روز و گاهی 6 روز 
روزه می گیرند و کارمندان در این روزها 

مرخصی می گیرند و ســرکار نمی روند؛ 
این روزه ها در چلّه بزرگ زمســتان از 
چهاردهم تا هفدهم است و برخی از 12 
آبان به بعــد روزه می گیرند و برخی از 
اولین ماه قمری که در زمستان باشد را 

روزه می گیرند. 
نیت روزه: روزه پادشاهی از لوح تا قلم،  

به حکم عزیز خداوندگار
قبله و حج آنها: منطقه پردیور که برای 
آنها مقدس اســت،  در شهرستان پاوه 
است و سلطان اســحاق در آنجا دفن 
است و پردیور را محل توریستی و بین 

المللی قرار داده اند. 
ســبیل: معموال اهل حق شارب دادند 
و مستندات و توجیهاتی دارند و گاهی 
می گویند امیرالمؤمنین هنگام غســل 
دادن پیامبر، متوجه شــد که مقداری از 
آب غسل باقی ماند و خشک نمی شد و 
شارب امیرالمؤمنین با آن آب باقی مانده، 
مقدس شد و بر همین اساس، سبیل را 
نگه می دارند و نوعی مردانگی و غیرت 
را در این ســبیل داشتن می دانند. البته 
بخشی از اهل حق، تحت تأثیر شیعیان 
باقی مانده اند و نماز و حج و ... را انجام 

می دادند. 
برخی از گروه هــا مثل مکتبی ها دیگر 
اآلن سبیل را نمی گذارند. گاهی برای 
گذاشتن سبیل، به برخی روایات استناد 

می کنند. 
نکته دیگر، بحث »سّر مگو« است: 
اهل حق تبلیغ برای غیر خاندان خود را 
معمواًل انجام نمی دهند. اینها می گویند 
حقایقی در عالم هســت کــه فقط ما 
می دانیــم و دیگران نباید خبر داشــته 

باشند.
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اخـــــــــــــــبــــــــــــــــــــــا     ر  
عـــلمــــی ـ    فــرهنــــــگــــــــی
مجمع عالی حکمت اسالمی

جلسات هیئت مدیره �
هیئت مدیره مجمع عالي حکمت اسالمي در مهر و آبان 1393 ،  با برگزاری سه جلسه، اهم موارد ذیل را در دستور کار 

خود قرار داد:
ـ برنامه ریزی و هماهنگی جهت مراسم افتتاحیه شعبه مشهد؛

ـ بررسی درخواست های آموزشی و پژوهشی؛
ـ بررسی برنامه همایش ملی حکیم طهران؛

ـ تصویب برگزاری پیش نشست های علمی همایش ملی حکیم طهران در شیراز، تهران و مشهد؛
ـ هماهنگی جهت دیدار با ناظران معظم در راستای افتتاح شعبه مشهد؛

ـ بررسی وضعیت گروه علمی فلسفه حقوق؛
ـ تعیین کارشناسان نشست های علمی؛

ـ بررسی اولین شماره فصلنامه حکمت اسالمی؛
ـ ارزیابی نهایی از برگزاری مراسم افتتاحیه شعبه مشهد؛

ـ بررسی امور جاری و مالی.
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جلسات گروه های علمی �

گروه علمی کالم ]

گروه علمی کالم در مهر و آبان 1393 ، چهار جلسه برگزار 
نمود که موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

ـ »بررسی نشانه های ظهور از منظر جریانهای انحرافی سده 
اخیر با تاکید بر جریان احمد الحســن )جلسه دوم(« توسط 

حجت االسالم والمسلمین شهبازیان؛
ـ »وضعیــت فعلی اهل حق در ایــران و راهکار برخورد با 
شیوه های تبلیغی آنان« توسط حجت االسالم والمسلمین 

فیضی پور؛
ـ »تحلیلی از عقائد و افکار اهل حق« توسط حجت االسالم 

والمسلمین رضانژاد؛
ـ »بررسی نقد برقعی بر مفاتیح الجنان« توسط آقای دکتر 

ابوالفضل روحی؛

گروه علمی معرفت شناسی ]

گروه علمی معرفت شناســی نیز در مهــر و آبان 1393 ،  با 
برگزاری 2 جلسه به ارائه موضوعات ذیل پرداخت:

 Lgnorance ـ »نگرشی به معرفت و شکاکیت به استناد کتاب
نوشته پیتر انگر از انتشارات دانشگاه آکسفورد« توسط آقای 

عباس عارفی؛
ـ »نقش قوه واهمه در معرفت شناســی ابن سینا« توسط 

حجت االسالم والمسلمین یار علی کردفیروزجایی؛

گروه علمی عرفان  ]

گروه علمی عرفان مجمع عالی حکمت اســالمی در مهر و 
آبان 1393 سه جلسه برگزار و موضوعات ذیل در دستور کار 

قرار گرفت:
 ـ »قرب فرائض و قرب نوافل« توســط حجت االســالم 

والمسلمین رمضانی؛
ـ »تحلیل معنای فناء و امکان آن« )دو جلسه( توسط حجت 

االسالم والمسلمین عشاقی؛

گروه علمی فلسفه  ]

گروه علمی فلســفه نیز در مهر و آبان 1393با برگزاری 2 
جلســه ، ضمن تعیین موضوعات و بررسی مباحث پیرامون 
فلســفه ذهن ، موضوعات ذیل مورد بحث و بررســی قرار 

گرفت:

ـ »بررسی نظریه ســنخیت در مکتب تفکیک )جلسه دوم(« 
توسط حجت االسالم والمسلمین قیومی؛

ـ »مفهوم شناســی نفس در فلسفه اسالمی و فلسفه غرب« 
توسط دکتر مهدی ذاکری؛

گروه علمی فلسفه اخالق  ]

گروه علمی فلســفه اخالق مجمع عالی حکمت اســالمی با 
برگزاری سه جلسه در  مهر و آبان 1393و با حضور کارشناسان 

محترم، موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
ـ »بررسی نســبت دیدگاه اخالقی ابن ســینا با واقع گرایی 

اخالقی« توسط حجت االسالم والمسلمین محّدر؛
ـ »اخالق متغیر و ثابت« توســط حجت االسالم والمسلمین 

خزائلی؛
ـ »اطالق و نســبیت فضائل اخالقی« )جلســه اول( توسط 

حجت االسالم والمسلمین علی جمعه مظفری؛

گروه علمی فلسفه دین  ]

گروه علمی فلسفه دین در مهر و آبان 1393 ،  2 جلسه برگزار 
و  ضمن هم اندیشــی در مورد ارتقاء و توسعه مباحث فلسفه 

دین و کیفیت آن ، موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
ـ »پاسخی جدید به مساله شر با استفاده از آموزه های قرآنی« 

توسط حجت االسالم والمسلمین مبینی؛
ـ »بررســي رابطه علم و دین در تفسیر المیزان« توسط دکتر 

حسن عبدی؛

گروه علمی فلسفه علوم انسانی ]

گروه علمی فلسفه علوم انسانی نیز در آبان 1393 با برگزاری 
یک جلســه، جناب آقای دکتر صافیــان عضو هیئت علمی 
دانشــگاه اصفهان به »بررســی آراء نیچه در علوم انسانی« 

پرداخت.

گروه علمی فلسفه سیاسی  ]

گروه علمی فلسفه علوم انسانی نیز در مهر و آبان 1393 ،  دو 
جلسه برگزار و موضوعات ذیل به بحث گذاشته شد:

ـ »بررســی رشــته فلسفه سیاسی اســالمی« توسط حجت 
االسالم والمسلمین محسن رضوانی؛

ـ »تحلیل متن و محتوای علم مدنی فاضلی فارابی« توســط 
دکتر علیرضا صدرا؛
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واحد مشاوره علمی �
مجمع عالی حکمت اسالمی در بخش خدمات مشاوره علمی در مهر و آبان 1393، جلساتی برگزار نمود که موضوعات ذیل توسط 

جمعی از اساتید مورد مشاوره قرار گرفت:
ـ بررسی شبهات فلسفی
ـ فرایند تحصیل فلسفه

ـ نقش حجت ظاهر در تکامل حجت باطن
- مبنای عقلی ضرورت وجود امام در جامعه

ـ بررسی نقش علمی و عملی نظام و اسماء خداوند در زندگی بشر)با تکیه بر آراء صدرا(
ـ نفس االمر ) بحث نفس االمر اعتبارات(

ـ بررسی شبهات معرفت شناسی
ـ ضمیر ناخودآگاه و نفس

دیدار هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی با حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی )دامت برکاته( �
جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی 5 مهر 
1393 با ناظر معظم؛ حضــرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی )دامت 

برکاته( دیدار کردند.

این دیدار که در آســتانه افتتاح شــعبه مشهد مجمع عالی حکمت 
اسالمی صورت گرفت، در ابتدا آیت اهلل فیاضی رئیس هیئت مدیره 
مجمع عالی گزارشی از فعالیت های مجمع عالی و برنامه ها و اقدامات 

صورت گرفته نسبت به راه اندازی شعبه مشهد ارائه نمود.
حضــرت آیــت اهلل العظمی جــوادی آملی با اظهار خشــنودی از 
فعالیت های صورت گرفته و اشاره به پیشینه فلسفی مشهد فرمودند: 

دینی که می گوید طلب علم فریضه است، نشان از اهمیت این موضوع دارد و هر علمی که مورد نیاز بشر است تحصیل آن یا واجب 
عینی است یا واجب کفایی، لکن آن علوم اساسی که بر همگان الزم است یاد گیرند، سه علم است: آیة محکمه، فریضة عادلة و سنة 
قائمة، و این چنین نیست که هر سه علم به فقه و اصول برگردد، لذا جای آیة محکمة در حوزه های علمیه ما خالی است. یعنی علوم 

استداللی و عقلی و رابطه آن با اصول دین، جای آن در حوزه های علمیه خالی است.
متن کامل بیانات معظم له در همین شماره از خبرنامه آمده است.

دیدار هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی با حضرت آیت الله مصباح یزدی »دامت برکاته« �
هفتم مهرماه 1393 جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی با ناظر معظم عالی، حضرت آیت اهلل مصباح یزدی 

)دامت برکاته( دیدار کردند.

در این دیدار گزارشــی از فعالیت های صورت گرفته در سال 1393و 
برنامه های در دســت اقدام و همچنین فعالیت های صورت گرفته در 

خصوص شعبه مشهد ارائه گردید.
در ادامــه حضرت آیت اهلل مصباح یزدی ضمن اظهار خرســندی از 
فعالیت های صورت گرفته، طی ســخنانی بر ضرورت آسیب شناسی 
فلســفه تأکید فرمودند کــه متن کامل این دیدار در همین شــماره 

باستحضار خوانندگان محترم می رسد. 
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دیدار هیئت مدیره مجمع عالی با حضرت آیت الله العظمی سبحانی )دامت برکاته( �
آیــت اهلل فیاضی رئیس هیئت مدیره به همــراه جمعی از اعضای 
هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اســالمی در آستانه افتتاح شعبه 
مشــهد 11 مهرماه 1393 با ناظر معّظم، حضرت آیت اهلل العظمی 

سبحانی )دامت برکاته( دیدار کردند.
در این دیدار گزارشی از فعالیت ها و برنامه های در دست اجرا مجمع 

عالی حکمت اسالمی به این ناظر معظم ارائه گردید.
حضرت آیت اهلل العظمی ســبحانی)دامت برکاتــه( با اظهار خرسندی از 
برنامه های صورت گرفته فرمودند: »رویکرد کار ما این است که این 
عقالنیت را توسعه دهیم. این رشته ای که از ائمه رسیده است که به 

عقل و  برهان عقلی توجه کنیم و  آن را گسترش دهیم«. 
متن کامل بیانات معظم له در همین شماره از خبرنامه آمده است.

آشنایی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اهداف و برنامه های مجمع عالی حکمت اسالمی �
گزارش برنامه ها و فعالیت مجمع عالی حکمت اســالمی به اعضاء کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ارائه شد. آیت اهلل 

غالمرضا فیاضی رئیس هیئت مدیره و محمد باقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی 
حکمت اسالمی سه شنبه 15 مهر 1393  با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی به تشریح برنامه ها و فعالیت مجمع عالی حکمت اسالمی پرداختند.

این جلسه که با حضور رئیس و اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی برگزار شــد ، آیت اهلل فیاضی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی به پیشینه 
شــکل گیری مجمع عالی حکمت اسالمی اشاره نمود و گفت: بعد از دیدار جمعی 
از اســاتید و فضالی علوم عقلی حوزه علمیه با مقام معظم رهبری در سال 1382، 

برخی از دوستان حاضر در جلسه به دنبال اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل مرکز یا مجمعی برای اساتید 
علوم عقلی و فلسفه گرایان شدند، که در نهایت مجمع عالی حکمت اسالمی در سال 1384 با هدایت رهبری معظم و تحت اشراف 

و نظارت عالی حضرات آیات جوادی، سبحانی و مصباح فعالیت خود را آغاز کرد.
ایشان با اشاره به فعالیت های صورت گرفته افزود: یکی از برنامه های مجمع عالی راه اندازی گروههای علمی تخصصی با حضور 
اعضاء پیوسته و اساتید است که در حال حاضر 9 گروه علمی مجمع به صورت مستمر فعالیت خود را جهت نظریه پردازی و نقد و 

بررسی علمی، ادامه می دهند.
آیت اهلل فیاضی با اشاره به عضویت بیش از 581 نفر از اساتید و فضالی علوم عقلی که می بایست حداقل سطح 4 حوزه و یا مدرک 
دکتری دانشگاهی داشته باشند، در مجمع عالی حکمت اسالمی، برگزاری نشست های علمی و دوره های مختلف آموزشی را بخش 

دیگری از فعالیت های مجمع عالی بیان نمود.
در ادامه این جلسه آقای محمد باقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسالمی به تشریح برنامه هاب مجمع عالی حکمت 
اسالمی پرداخت و گفت: عالوه بر راه اندازی گروههای علمی، برگزاری نشست های علمی  در دو قالب کرسی نظریه پردازی و 
میزگرد علمی از دیگر برنامه های مجمع عالی اســت، ضمن اینکه سامان دهی اساتید و دروس علوم عقلی، انتشار درسنامه علوم 
عقلی در ابتدای هر سال تحصیلی، راه اندازی اولین کتابخانه تخصصی علوم عقلی، برگزاری کارگاههای علم دینی ویژه اساتید و 
دانشــجویان، ارائه خدمات مشاوره علمی، انتشار کتاب، انتشار خبرنامه و فصل نامه حکمت اسالمی، تولید آثار صوتی و تصویری، 
برگزاری گردهمایی اساتید علوم عقلی، اجالل از مقام اساتید و پیشکسوتان علوم عقلی، همایش ملی حکیم طهران و .... از دیگر 

فعالیت های مجمع عالی حکمت اسالمی است که تا کنون مجموعه مورد استقبال و توجه قرار گرفته است.
محمد باقر خراســانی با اشــاره به راه اندازی شعب مجمع عالی حکمت اسالمی گفت: به لطف خداوند متعال و توجهات اهل بیت 
عصمت و طهارت اولین شعبه مجمع عالی حکمت اسالمی پنج شنبه 17 مهر در دهه فرخنده والیت و در جوار مضجع شریف 
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رضوی، مشهد مقدس افتتاح خواهد شد و مقدمات راه اندازی شعبه اصفهان هم فراهم شده است.
حجت االسالم والمسلمین سالک رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اظهار خرسندی از برنامه های مجمع  
عالی حکمت اسالمی بر لزوم حمایت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از مجمع عالی حکمت اسالمی و برطرف شدن 

مشکالت آن، تأکید نمودند.
در ادامه این جلسه تعدادی از اعضای کمیسیون فرهنگی به بیان نقطه نظرات خود پیرامون جایگاه مجمع عالی حکمت اسالمی و 

چگونگی برطرف شدن مشکالت مجمع عالی پرداختند.
در پایان جلسه آیت اهلل فیاضی از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی جهت بازدید از مجمع عالی و آشنایی 

بیشتر از فعالیت ها و برنامه ها ، دعوت به عمل آوردند.

افتتاح شعبه مجمع عالی حکمت اسالمی در مشهد مقدس �
همزمان با دهه والیت و در آستانه والدت با سعادت حضرت امام هادی،  مجمع 

عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد با پیام ناظران معّظم مجمع عالی، افتتاح شد.
در مراسم افتتاح شعبه مشهد، همایش علوم عقلی و تمدن اسالمی نیز برگزار شد 
که اســاتید محترم آیت اهلل سید حســن مصطفوی و دکتر مهدی محقق به ایراد 

سخن پرداختند.
در آئین افتتاحیه شعبه مشهد مجمع عالی حکمت اسالمی پیام تصویری حضرت 
آیت اهلل العظمی جوادی آملی پخش گردید. حضرت آیت اهلل جوادی ضمن اشاره 

به پیشــینه حوزه علمیه خراســان در مباحث عقلی و اساتید پرورش یافته در این حوزه، فرمودند: جای علوم عقلی در حوزه های ما 
خالی است. ایشان با تأکید بر اینکه تمدن ما عین تدین ماست، فرمودند: دینی که می گوید طلب علم فریضه است، نشان از اهمیت 
این موضوع دارد و هر علمی که مورد نیاز بشــر اســت تحصیل آن یا واجب عینی است یا واجب کفایی، لکن آن علوم اساسی که 
بر همگان الزم است یاد گیرند، سه علم است: آیة محکمة، فریضة عادله و سنة قائمة، و این چنین نیست که هر سه علم به فقه و 
اصول برگردد، لذا جای آیة محکمه در حوزه های علمیه ما خالی است. یعنی علوم استداللی و عقلی و رابطه آن با اصول دین، جای 

آن در حوزه های علمیه خالی است.
حضرت آیت اهلل جوادی فرمودند: در همه علوم اختالف نظر وجود دارد: در فقه، در اصول، در فلسفه و در علوم دیگر، اما همه ما باید 
دو تا حرف را قبول داشته باشیم، یک حرف اصلی که هر چه موافق کتاب اهلل و عترت است حق است و بقیه مضروب علی الجدار 
است و حرف دوم آن است که اگر گفته ی ما و فهم ما مطابق با این فهم باشد)موافق کتاب اهلل و عترت است( نعم المطلوب و اگر 

نبود مضروب علی الجدار است و این اختصاص به مسئله فقهی ندارد، بلکه در همه مسائل است.
در ادامه این مراسم پیام مکتوب حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی توسط حجت االسالم والمسلمین رضانژاد قرائت شد. معظم له در 
پیام خود آورده اند: تفکر و اندیشیدن از ویژگی های انسان است، گرایش به آگاهی، از نظر روانکاوان یکی از ابعاد روانی او را تشکیل 
می دهد و انسان در پرتو این غریزه به ضمیمه اندیشیدن، پرده از مجهوالت خود برمی دارد و بر مساحت معلومات خود می افزاید و 
اگر این دو عامل از زندگی بشر گرفته شود، زندگی بشر از دیگر جانداران،  فراتر نمی رود، لذا قرآن مجید اندیشیدن در سراسر آفرینش 

را یک فریضه دینی پس از نیایش خدا معرفی می کند.
حضرت آیت اهلل ســبحانی روی گردانی از اقامه برهان و عدم به کارگیری دســتگاه عقلی و خرد را شیوه مشرکان و گروه ناآگاه از 

دعوت های آسمانی دانستند.
ایشان کاوش در مسائل عقالنی را به معنای نادیده گرفتن علوم نقلی ندانستند و فرمودند: کاوش در مسائل عقالنی به معنای نادیده 
گرفتن علوم نقلی نیست و بالعکس، اینکه سالک راه خدا، با این دو بال می تواند افق هایی را کشف کند. و روگردانی از به کارگیری 

دستگاه خرد، سبب می شود که سلفی گری متحجر رشد کند.
در ادامه این برنامه گزیده ای از بیانات حضرت آیات سبحانی و مصباح یزدی در دیدار با هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی 

بمناسبت افتتاح شعبه مشهد، پخش گردید.
ســخنرانی آیت اهلل سید حسن مصطفوی و دکتر مهدی محقق از دیگر برنامه های همایش علوم عقلی و تمدن اسالمی و افتتاح 

مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد بود.
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در ابتدای این مراسم آیت اهلل غالمرضا فیاضی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی و دکتر سید عباس صالحی مدیر 
شعبه مشهد مجمع عالی حکمت اسالمی، به ارائه گزارش از اهداف و برنامه های مجمع عالی حکمت اسالمی و اقدامات صورت 

گرفته در خصوص راه اندازی شعبه مشهد، پرداختند.
الزم بذکر اســت مراسم افتتاحیه شعبه مشهد مجمع عالی حکمت اسالمی،  پنج شنبه  17 مهر 1393 در تاالر نور اداره کل اوقاف 

امور خیریه خراسان رضوی برگزار شد.
گزارش تفصیلی افتتاح شعبه مشهد در همین شماره از خبرنامه به استحضار خواهد رسید.

اولین شماره فصلنامه حکمت اسالمی منتشر شد �
اولین شــماره فصلنامه علمی- تخصصی حکمت اسالمی از چاپ خارج و منتشر شد. در اولین 
شماره فصلنامه حکمت اسالمی که ویژه تابستان 93 می باشد، مقاالتی از  آقایان حسن معلمی, 
حسن رمضانی، مسعود آذربایجانی، عسکری سلیمانی امیری، محمد رضاپور، حسن عبدی و روح 
اهلل سوری با موضوع حکمت اسالمی آمده که  در اختیار عالقمندان و حکمت پژوهان قرار گرفت.

عالقمندان جهت اشــتراک فصلنامه حکمت اسالمی با واحد نشــریات مجمع عالی حکمت 
اسالمی با شماره 37757610 داخلی 118 و 120 تماس حاصل فرمایند.

همچنین اساتید, نویسندگان و دانش پژوهان محترم که متمایل به ارسال مقاالت می باشند, می 
توانند مقاالت خود را به مجمع عالی حکمت اسالمی تحویل و یا به پست الکترونیکی مجمع 
عالی با آدرس info@hekmateislami.com  و یا به پست الکترونیکی فصلنامه حکمت اسالمی 

با آدرس Fhi@hekmateislami.com   ارسال نمایند.
الزم بذکر اســت صاحب امتیاز فصلنامه حکمت اســالمی مجمع عالی حکمت اسالمی, مدیر 

مسئول آیت اهلل غالمرضا فیاضی و سردبیر حجت االسالم والمسلمین دکتر علی عباسی می باشند.

دهمین پیش نشست همایش حکیم طهران �
دهمین پیش نشســت همایش حکیم طهران با  موضوع »آقا علی 
مدرس، آغازگر فلسفه تطبیقی« روز سه شنبه 27 آبان ماه در دانشگاه 

شیراز برگزار گردید.
حجت االسالم والمسلمین دکتر قاسم کاکایی رئیس دانشکده الهیات 
و معارف دانشگاه شــیراز  در پیش نشست همایش حکیم طهران 
گفت: چند سالی است که مجمع عالی حکمت اسالمی در قم فعال 
شــده که بزرگان علم عقلی و نقلی در آن عضو هستند و آیت اهلل 
جوادی آملی و آیت اهلل مصباح یزدی نیز بر آن نظارت دارند. ایشان 
در ادامه افزود: احیا مکتب های فلســفی مختلف از جمله شــیراز، 
تهران، خراسان و اصفهان در دستور کار این مجمع قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در بخش مکتب شــیراز باید به این نکته توجه داشت که این مکتب از قطب الدین شیرازی شروع شده و بر این 
اساس مکتب شیراز متقدم بر فلسفه مالصدرا است زیرا مالصدرا پرورش یافته مکتب شیراز است.

رئیس دانشکده الهیات و معارف دانشگاه شیراز ادامه داد: اما مکتب طهران از دوران قاجاریه شروع شد و امروز هم برخی از شاگردان 
شاگردان بزرگان آن دوران در حیات هستند.

دکتر کاکایی یادآور شد: احیا این مکتب را مجمع عالی حکمت اسالمی شروع کرده و پیش همایش هایی نیز در حال برگزاری است 
که شیراز نیز میزبان یکی از این پیش همایش ها شد.
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رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شیراز در ادامه سخنان با طرح این سؤال که فلسفه تطبیقی چیست؟ گفت: باید 
دو مطلب را روشن کنیم یکی مراد از تطبیق و فلسفه چیست و دیگری فلسفه تطبیقی چه معنایی پیدا می کند و معنای تطبیق نیز 
به معنای مقایسه و مقارنه است و باید مشخص کنیم چیزهایی که می خواهیم با هم مقایسه و قیاس کنیم چه چیزی است؟ هدف 
مقایســه چیســت؟ و به چه چیزی می خواهیم برسیم؟ و فردی که تطبیق را انجام می دهد کارش چیسَت که باید مشخص شوند. 
حجت االسالم والمسلمین دکتر کاکایی با بیان اینکه در مقایسه اولین مسئله این است که دو مسئله با هم سنخیتی داشته باشند 
که مقایسه کنیم، به تعریف فلسفه اشاره کرد و گفت: اصواًل تعریف فلسفه محل نزاع است که اصاًل فلسفه چیست و در فلسفه چه 
می کنیم؟ فلسفه های مضاف که اضافه شدند مقداری کار را مشکل تر کردند که فرق فلسفه مضاف و محض چیست و اشتراکشان 
در چیست؟ عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با تأکید بر اینکه فلسفه تطبیقی، یک فلسفه مضاف نیست، گفت: در فلسفه تطبیقی بر 
روی دو نظام مثاًل نظام مالصدرا و دکارت کار می کنیم پس شکلی شبیه علم به علم است؛ یعنی دو نظام بر روی آن کار فلسفی 

انجام می دهیم و یعنی مقایسه ما بین این دو نظام است.
رئیس دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شیراز ابراز کرد: فلسفه تطبیقی مضاف و مضاف الیه نیست بلکه موصوف و صفت 
است یعنی به شیوه تطبیقی کار فلسفی انجام می دهیم اما هدف فلسفه چیست؟ هدفش این است که پاسخ به سؤاالت کلی دهد و 

از ظاهر امور به باطن آنها برسد ضمن اینکه در فلسفه تطبیقی نیز همین کار را انجام می دهیم.
دکتر کاکایی با تأکید بر اینکه در فلسفه تطبیقی باید تشبهات و تفاوت ها را بشناسیم، گفت: برخی تطبیق را فقط تشابهات می بینند 
در  حالی که اینگونه نیست، بلکه تابع قاعده تعرف االشیا باضدادها هستند و از سوی دیگر برخی می گویند فلسفه تطبیقی ممکن 
نیست و بی معنی است، زیرا هر نظامی مربوط به شرایط تاریخی و فرهنگی نظام خود است، مثل جریانات گیاهان و حیوانات نیستند 
که بگوییم تکامل یافته برخی هم هستند لذا نمی توان مقایسه کرد و اگر از زمان و فرهنگ خود مقایسه کنیم، بی معنا می شود. برخی 
دیگر نیز می "ویند فلسفه گفت وگوی بین فرهنگ هاست و فرهنگ ها سهمی از حقیقت دارند و ما به دنبال ذات معنی باید بگردیم 

که در واقع یک نوع پدیدارشناسی است.

پیگیری برنامه  همایش ملی حکیم طهران در تبریز، مرند و زنوز �
جمعی از اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی 
چهارشــنبه 28 آبان 93 با آیت اهلل مجتهد شبستری نماینده 
محترم ولی فقیه در اســتان آذربایجان شــرقی و امام جمعه 

تبریز دیدار کردند.
در این دیدار که در راســتای برگــزاری همایش ملی حکیم 
طهران؛ نکوداشت مقام علمی مرحوم آقاعلی مدرس زنوزی 
برگزار شــد، در ابتدا آیت اهلل فیاضــی رئیس هیئت مجمع 
عالی حکمت اســالمی به تشریح فرایند شکل گیری، اهداف 
و برنامه های مجمع عالی حکمت اسالمی پرداختند و گفتند: 
یکی از برنامه های مورد توجه مجمع عالی حکمت اسالمی 

معرفی و اجالل از فالسفه بزرگ شیعه است که در همین خصوص همایش ملی حکیم طهران؛ نکودداشت مقام علمی مرحوم 
آقاعلی مدرس زنوزی) حکیم موســس( از ســوی مجمع عالی حکمت اسالمی و با همکاری جمعی از مراکز علمی، فرهنگی و 
اجرایی کشور برگزار خواهد بود، که در همین زمینه کمیته های مختلفی فعال شد که از جمله برای احیاء و تصحیح آثار مرحوم 

آقاعلی مدرس اقدامات خوبی شروع شده است.
آیت اهلل فیاضی با اشاره به برگزاری پیش نشست های علمی افزود: یکی از برنامه های همایش، برگزاری پیش نشست های علمی 
از سوی مراکز علمی همکار و سایر مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و با همکاری مجمع عالی حکمت اسالمی است که تا کنون 

ده پیش نشست برگزار شده، و بر اساس درخواست امام جمعه محترم مرند پیش نشستی هم در مرند و زنوز برگزار خواهد شد.
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آیت اهلل مجتهد شبستری نیز با اظهار خرسندی از اقدامات صورت گرفته، در سخنانی به شخصیت آقاعلی  مدرس و والد معظم 
ایشــان مرحوم آقا عبداهلل مدرس زنوزی، اشــاره کرد و حمایت خود را نســبت به برگزاری پیش نشست در مرند و زنوز اعالم 

فرمودند.
اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اســالمی ســپس در معیت حجت االسالم و المسلمین نعمت زاده امام جمعه محترم 
مرند، از زنوز ) زادگاه آقا عبداهلل زنوزی( بازدید بعمل آوردند که حضور هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی مورد استقبال 

مسئولین شهر زنوز از جمله روحانیون، اعضای شورای شهر، معاون شهردار، رئیس دانشگاه پیام نور و معتمدین قرار گرفت.
در جلسه ای که در دانشگاه پیام نور زنوز با حضور هیئت مدیره مجمع عالی و جمعی از مسئولین و معتمدین برگزار شد، مسئولین 
شــهر زنوز درخواست خود را نسبت به برگزاری برنامه ای پیرامون حکیم زنوزی، از سوی مجمع عالی حکمت اسالمی در شهر 

زنوز مطرح کردند، که مقرر شد مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این سفر اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی در شهرستان مرند در جسله با حجت االسالم و المسلمین 

نعمت زاده، امام جمعه نسبت به برگزاری پیش نشست همایش ملی حکیم طهران در مرند به توافق اولیه رسیدند.
سخنرانی آیت اهلل فیاضی و آیت اهلل غروی در جمع طالب حوزه علمیه مرند و پاسخ به سواالت علمی آنان از دیگر برنامه های 

این سفر بود.
الزم به ذکر است که شهر  زنوز از توابع شهرستان مرند، زادگاه آقا عبداهلل زنوزی، والد بزرگوار آقاعلی مدرس است، که کتابخانه 

شهر و خیابانی به نام حکیم زنوزی و آقا علی مدرس نامگذاری شده است.
حجت االسالم و المسلمین نعمت زاده امام جمعه محترم مرند از چندی قبل نسبت به برگزاری پیش نشست  همایش ملی حکیم 
طهران نکوداشــت آقا علی مدرس زنوزی در شهرستان مرند آمادگی خود را اعالم نموده، که البته مورد استقبال مراکز علمی و 

اجرایی شهرستان مرند نیز قرار گرفته است.

پذیرش دومین دوره دکترای تخصصی فلسفه ذهن �
پژوهشــکده علوم شــناختی با همکاری مجمع عالی حکمت 
اسالمی و دانشــگاه باقرالعلوم از میان طالب واجد شرایط 
برای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در رشته فلسفه ذهن 
در سال تحصیلی 94-93 دانشجو می پذیرد. طالب محترم می 
توانند برای اطالع از شــرایط این دوره به ســایت مجمع عالی 
حکمت اسالمی با نشانی www.hekmateislami.com  مراجعه 

نمایند.
همچنین داوطلبان با مراجعه به وب سایت www.iricss.org تا 5 
دی 93 می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. زمان برگزاری 
آزمون جمعه 26دی ماه 1393 در دانشگاه باقرالعلوم واقع در 

شهرک پردیسان قم می باشد.
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اشاره�
مراســم افتتاح اولین شعبه مجمع عالی حکمت اسالمی در مشــهد مقدس، پنج شنبه 17 مهر 1393 در آستانه والدت با سعادت 
امام هادی)ع( و دهه فرخنده والیت با پیام ناظران معظم و ســخنرانی اســاتید بزرگوار و با حضور پرشــور و کم ســابقه اساتید، 

طالب،دانشجویان و فضالی مشهد در سالن نور برگزار شد.
در این مراسم عالوه بر افتتاحیه شعبه مشهد، همایش علوم عقلی و تمدن اسالمی نیز برگزار شد که پس از قرائت قرآن مجید و 
صلوات خاصه حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، آیت اهلل فیاضی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی و دکتر سیدعباس 
صالحی، مدیر شعبه مشهد گزارشی از اهداف و برنامه های مجمع عالی و همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص تأسیس و 
راه اندازی شعبه مشهد ارائه نمودند؛ سپس پیام تصویری حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی)دامت برکاته( به مناسبت افتتاحیه 
شعبه مشهد پخش گردید. در ادامه پیام حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی)دامت برکاته( توسط حجت االسالم والمسلمین رضانژاد 
قرائت گردید. پخش گزیده ای از فیلم دیدار هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسالمی با ناظران معظم حضرات آیات سبحانی و 

مصباح یزدی به مناسبت افتتاح شعبه مشهد، از برنامه های دیگر این مراسم بود.
سخنرانی آیت اهلل سیدحسن مصطفوی و دکتر مهدی محقق برنامه های پایانی بخش صبح مراسم افتتاحیه بود.

عصر روز پنج شنبه میزگرد »نقش علوم عقلی در تمدن سازی اسالمی« با حضور اساتید محترم حجت االسالم والمسلمین پارسانیا، 
حجت االسالم والمسلمین واسطی، دکتر سیدعباس صالحی و دکتر عباس جوارشکیان   در سالن اجتماعات شعبه مشهد مجمع عالی 

حکمت اسالمی برگزار گردید. در این ویژه نامه گزارش تفصیلی مراسم افتتاحیه به استحضار خوانندگان محترم می رسد.
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پیام حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی)دامت برکاته( به مناسبت 
افتتاح شعبه مشهد مجمع عالی حکمت اسالمی
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بســم اهلل الرحمن الرحیم. اّیــام پربرکت والیت 
خانــدان عصمــت و طهــارت را به پیشــگاه 
ولیعصر تهنیت و تبریک عرض می کنیم و از 
شما بزرگواران حق شناسی می کنیم که در احیای 
معارف الهی، علوم عقلی و تمدن اســالمی که 
در تدین خالصه می شــود، کوشا بودید. از حوزه 
پربرکت و علمیه مشهد هم  حق شناسی می کنیم 
که والیت مدار هستند و در همه ی مراحل، انجام 

وظیفه کردند.

پیشینه فلسفی حوزه علمیه مشهد  ]

نکته ای را در مورد تاریخ فلسفه در مشهد عرض 
می کنم و بعد، درباره ی وظیفه ی حوزه های علمیه 
درباره ی وظیفه ی حوزه های علمیه دراین باره چند 
جمله بیــان خواهم کرد. بحر العلوم در الفوائد 
الرجالیــة )تقریباً شبیه برخی از کتاب های رجالی 

است؛ ولی رجال مصطلح نیست.( درباره ی معارف 
علوم عقلی و نقلی سخنانی دارند. بحرالعلوم در 
مقدمه فوائد رجالیه مطالبی دارد. بحرالعلوم، بعد از 
گذراندن سطوح عالی، علوم نقلی و فقه و امثال 
ذلــک را نزد مرحوم آقای وحید خواند و وقتی به 
اجتهاد کامل رســید از نجف بــه ایران آمد و به 
زیارت امام هشتم رفت. وقتی وارد مشهد شد 
حوزه ی علمیه مشهد را بررسی کرد، نه به دلیل 
اینکه فقه و اصول در مشــهد هست، همین فقه 
و اصول در نجف هم بود. مرحوم ســید مهدی 
فیلسوف که به میرزا مهدی فیلسوف معروف بود، 
ســید بزرگواری بود که درس فلسفه می گفت. 
بحرالعلــوم همان طور کــه در مقدمــه ی فوائد 
الرجالیة نوشته  است پنج یا شش سال در حوزه ی 

علمیه مشهد می ماند و نزد سید مهدی فیلسوف 
اصفهانی، فلســفه را  خواند. بحرالعلوم، روزی در 
بین مباحث علمی نقد های فراوانی را داشــت، 
استاد گفت: »انت بحر العلوم حقاً«1 که این لقب 
بحرالعلوم، از درس فلســفه مرحوم بحرالعلوم در 
مشهد برخاست. بحرالعلوم، حکیمانه و فیلسوفانه 
از مشــهد رفت و حوزه ی نجف را هم حکیمانه 
اداره کرد. حوزه ی علمیه مشهد در زمان زعامت 
بحر العلوم، نظم خاصی داشت. این سابقه مشهد 

بود.

برخی از اســاتید ما مثل مرحوم الهی قمشــه ای بعد از رحلت آقا ســید 
ابوالحسن و قبل از مرجعیت مرحوم بروجردی، در همان حوزه علمیه مشهد 
درس می خواند، فقه را نزد مرحوم حاج آقا حسین طباطبایی قمی که قبل از 
مرحوم بروجردی و بعد از مرحوم آقا سید ابوالحسن که مرجع تقلید بود، فرا 
می گرفت، حکمت مشاء را نزد آقا بزرگ حکیم می خواند و حکمت اشراق را 
مرحوم آقا شیخ اسداهلل یزدی تدریس می کرد؛ یعنی آقا شیخ اسداهلل یزدی 
همان مدرس رســمی فلسفه اشراق بود. حکمت اشراقی که قباًل چاپ شد 
مصحح در صفحه اول می نویسد که به قلم و یا به خدمت اقل خدمة العلم 
اسداهلل یزدی. قبر مرحوم آقا بزرگ حکیم و مرحوم آقا شیخ اسداهلل یزدی که 
اساتید مرحوم الهی قمشه ای بودند در همان ضلع جنوب شرقی کوه سنگی 

هست. آن سابقه  و این هم الحقه ی مشهد بود که توضیح دادم.

مبنا و اصل بودن قرآن و عترت ]

مطلب دوم این است که همه ی ما در کنار مائده ی قرآن و عترت هستیم و 
اصل اولی، اصل آخر و اصل میانی، قرآن و عترت است و اگر سخنی برخالف 
قرآن یا عترت باشد؛ حتی در فقه، اصول، فلسفه و کالم، مردود است. برای 
همه ما همین طور اســت. ممکن است در استنباط هم همان طور که در فقه 
اختالف نظر هســت در علوم عقلی هم باشــد. اآلن یک آیه و چند روایت 
درباره ی نماز جمعه است و بیش از چهار، پنج قول درباره ی نماز جمعه است. 
هــم قول به حرمت اقامه نماز جمعــه در عصر غیبت و هم قول به وجوب 
تعیینی و هم قول به وجوب تخییری نماز جمعه با احتیاط وجوبی جمع است. 
هم قول به وجوب تأخیری نماز جمعه با احتیاط استحبابی است و هم قول 
به وجوب تأخیری بدون احتیاط استحبابی هست. کما هو الحق. این اقوال در 

این یک آیه با چند روایت است. 
چنین نیست که اگر آیه ای در قرآن بود همه بر آن قول باشند. باالخره فتوای 
به حرمت نماز جمعه را در زمان غیبت را هم فقهای ما داده اند، اآلن هم کم 

نیستند کسانی که قائل به حرمت باشند.   
پس اگر آیه ای و چند روایت بود معنایش این نیست که حتماً آنچه را که ما 
می فهمیم حق اســت. ما دو حرف باید داشته باشیم: یکی، حرف اصلی که 
حق آن اســت که اهل بیت فرمودند و بقیه مضروب علی الجدار است. دوم 
اینکــه، ما این را می فهمیم اگر مطابق با حق بود نعم المطلوب و اگر نبود، 
مضروب علی الجدار اســت و کالم اهل بیت، حق است. این حرف اساسی 
است که مرحوم کاشف الغطاء می گوید که ما باید این طور فکر کنیم و در فقه 
هم این طور فکر می کنیم این طور نیست که در فقه طور دیگری فکر کنیم. 
آنکه می گوید نماز جمعه در عصر غیبت حرام است می گوید شرط اصلی اش 
عصمت امام است. دیگری می گوید که شرط اصلی و فرعی فرق می کند، در 
زمان حضور شرط اصلی آن است؛ ولی در زمان غیبت این است. اآلن بعضی 
از آقایــان که بعد از نماز جمعه، نماز ظهر و عصر را می خوانند باید به آن ها 
تذکر  دهیم که والیت فقیه  فقط در مســئله سیاسی نیست. اگر والیت فقیه 
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جای آیة محکمة 
در حوزه ها خالی 
است؛ یعنی جای 
علوم استداللی 

و عقلی در رابطه 
با اصول دین، 

خالی است.

را قبول کردید، وقتی پیامبر اکرم، کسی را برای نماز جمعه نصب می کرد 
دوبــاره نماز جمعه می خواندی و چهار رکعت را هم می خواندی؟! پس معلوم 
است که والیت فقیه را درســت درک نکردی. اگر درست درک کردی پس 
 چرا نماز جمعه می خوانی؟! والیت فقیه نیز منصوب است، اگر پیامبر اکرم
یا حضرت امیر کسی را نصب  برای امامت جمعه می کردند مأمومین هم 
چهار رکعت می خواندند و هم دو رکعت؟! این دو رکعت را برای چی می خوانی 

والیت فقیه که فقط در مسائل سیاسی نیست در مسائل دینی هم هست. 
غرض این اســت که این اختالف در فقه، فلســفه و علوم دیگر هست؛ اما 
همه ی ما باید دو حرف داشته باشیم: یک حرف اصلی که ماوافق کتاب اهلل 
و عترت، حق اســت و بقیه، مضروب علی الجدار است. حرف دوم آن است 
که اگر گفته ی ما، فهم مطابق با این فهم باشد نعم المطلوب است و اگر نبود 
همین مضروب علی الجدار اســت و آن حق است و این اختصاص به مسئله 

فقهی و امثال ذلک ندارد و در همه ی مسائل هست.

مصداق علم در حدیث »طلب العلم فریضٌة« ]

این ها مقدمه کوتاهی بود؛ اما مطلب اساســی آن اســت که راهی که شما 
بزرگواران پیشــنهاد دادید که علوم عقلی و تمدن اسالمی، در حقیقت تمدن 
ما در تدین ما اســت بدون کم و زیاد. این دینی که به ما گفته: »طلب العلم 
فریضــٌة«2 نگفته »فریٌض« فرمود »فریضٌة« این »تاء«، برای مبالغه است نه 
 عقیله بنی هاشم است، حسین ،تاء« تأنیث. به همان دلیل که زینب«
نیز عقلیه بنی هاشــم اســت. این »تاء«؛ مثل »تاء« خلیفة، فریضة، نظیرة و 
عالمة،  »تاء« مبالغه اســت، کسی نگفته که »تاء«  تأنیث است.  طلب علم، 

فریضه است نه فریض، خیلی بر ما واجب است. این اصلی اولی است که به 
ما گفتند. 

دوم آنکه به ما گفته: »طلب العلم فریضٌة«؛ فریٌض و واجٌب نگفت؛ بلکه فرمود 
که فریضةٌ. آیا   همین طور گفته اســت که طلب علم فریضه است و یا علم 
را مشــخص کرده است؟ هم وجود پیامبر اکرم و هم اهل بیت، با حصر 
و إنّما بیان کرده  و فرمودند: »اّنا العلم الثالثۀ«. همه ی علوم، زیر مجموعه ی 
این سه علم است. هر علمی که مورد نیاز بشر باشد تحصیلش واجب عینی یا 
کفائی است. علوم اساسی که بر همگان الزم است که گفتند: »انا العلم ثالثة: 
آیة محکمة، أو فریضة عادله أو ســنة قامئة«.3 ما متأسفانه در حوزه های علمیه 

 گفتیم: آیة محکمة، فقه و اصول؛ فریضة عادلة، فقه و اصول و سنة قائمة؛ فقه 
و اصول اســت و حوزه های ما به این صورت شــد. اما آیة محکمة به علم اصول 
برمی گردد؟! فریضة عادلة به فقه و اصول برمی گردد؟! ســنۀ قائمه به حقوق و 
اخالق بر می گردد؟! این چنین نیســت که هر سه، فقه و اصول باشد. جای آیة 
محکمة در حوزه ها خالی اســت؛ یعنی جای علوم استداللی و عقلی در رابطه با 

اصول دین، خالی است. 
پس مطلب اول آن اســت که طلب العلم فریضٌة نه فریٌض. مطلب دوم این 
است که این علمی که طلبش فریضه است مشخص شده که چیست. فرمود: 

»انا العلم ثالثة آیة محکمــة أو فریضة عادلة أو 

سنة قامئة«. آیة محکمة چیســت؟ فریضة عادلة 

چیســت؟ ســنة قائمه چیســت؟ وقتی بــه قرآن 
مراجعه می کنید آیة محکمة،  فریضة عادلة و سنة 
قائمة را مشخص کرده است. ادله ی عقلی فراوانی 
در معرفت شناســی، قانون علیت، مبدأ شناسی، 
معاد شناســی و وحی و نبوت آورده اســت. دینی 
که با ما آیة محکمــة را تبیین می کند و با براهین 
عقلی وارد می شــود از علوم تجربی گرفته تا نیمه 
تجربی تا تجریدی کالمی، فلسفه و عرفان نظری 
و شهودی که راه خاص خودش را دارد همه را در 

قرآن بیان کرده است. 

ضرورت کاربرد عقل و فلسفه ]

شما اآلن وقتی اصول را مطرح می کنید سخن 
کعبی و امثال کعبی را مطرح می کنید؛ اما وقتی 
قانون علیت را بررســی می کنید حرف کانت و 
هگل را می خواهید مطرح کنید یا نکنید؟ قرآن 
کریم فرمود که این ها چگونه می اندیشند: »أم 
خلقوا من غیر شــئ أم هم الخالقون«4 یعنی این 

نظام فاعل نــدارد یا دارد؟ اگر نظام فاعل ندارد 
که نظام علیــت را قبول نکردیــد؛ تصادف و 
اتفاق می شــود و با اتفاق که راه برای استدالل 
باز نیســت. اگر علیت نباشد اتفاق باشد شما با 
چه دلیلی اگر دو مقدمه تشــکیل دادید نتیجه 
می گیرید؛ چون رابطه ی علیت آن ها را نپذیرفتید. 
علیت هم اگر در خارج محقق نباشد در ذهن هم 
محقق نیست. استدالل برهان برگرفته از خارج 
است. اگر قانون علیت را کسی قبول نکرد اصاًل 
طــرز فکر ندارد؛ زیرا به چه دلیل این دو مقدمه 
را ترتیب دادید که نتیجه، ربط ضروری  با آن ها 
داشته باشد دیگری هم ممکن است همین دو 
مقدمه را ترتیب بدهد و نتیجه ی دیگری بگیرد. 
شما هیچ چاره ای ندارید و قدم از قدم نمی توان 
برداشت مگر بعد از اثبات قانون علیت. اگر قانون 
علیت ثابت نشود راه فکر و اندیشه و امثال ذلک 
بســته اســت. اگر قانون علیت ثابت است باید 
شبهات دیگران را پاسخ داد. حرف قرآن کریم 
این اســت که آیا این ها بدون علت خلق شد: 
»أم خلقوا من غیر شــئ« یا با علت؟ بدون علت 
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که نیســت و با علت خلق شدند؛ پس علتشان 
چیست؟ »أم هم الخالقون«؛ آیا علتشان خودشان  
هستند؟ نه بی علت چیزی پدید می آید و نه این ها 
مبداء فاعلی  هســتند. قانون و برهان تمانع که 
برای خیلی از خواص متفکران حل نشــده است 
در سوره انبیاء درباره ی این برهان می فرماید: »لو 
کان فیهام آلهٌة ااّل الله لفســدتا«5؛ اگر بیش از یک 

خدا در عالم باشد، فاســد می شود. این ها گمان 
می کننــد که برهان تمانع به برهان توارد علتین 
برمی گردد و می گویند که چه اشکالی دارد که دو 
خدا باشد که جاهل نیستند و هوا و هوس ندارند 
و در برابر ما هو الواقع جهان را اداره کنند. گمان 
کردند واقعی هست که این دو خدا مثل دو پیامبر 
هســتند که در برابر ما هو الواقع عمل می کنند. 
اگر دو خدا است بقیه عدم محض است و واقع و 
نفس األمری نداریم. دو خدا که هست علمشان 
عین ذاتشان اســت دو واقعیت، دو حقیقت و دو 
نفس األمر پیدا می شــود. هــر دو در برابر ما هو 
الواقع کار بکنند یعنی چــه؟ این آیه چندین بار 
که تنزل  کند در حد آیه »اذا نودی للصلوة من 
یوم الجمعه«6 می شود که فیه اقوال الخمسة. 

اگر خیلی تنزل  کند چنین می شــود؛ چون برای 
خواص این  آیه حل نشــد. این ها گمان می کنند 
که برهان تمانع به برهان توارد علتین برمی گردد 
و می گویند که چه اشکالی دارد که دو خدا برابر 
مــا هوالواقع و ما هو املصلحة باشــند. اما واقع  و 

مصلحتی نیســت دو خدا هست و عدم محض، 
عین دو  پیامبر نیستند که در برابر ما هو الواقع کار 
کنند؛ این برای توحید و دیگری برای اثبات مبدأ 
کار کند. این ها برهان می خواهد یا نمی خواهد؟ 

الیوم اگر این مسائل مطرح شود بدون حرف های 
کانت و هگل و امثال ذلک قابل طرح است یا با 
این ها، این فلسفه می شود. با آن پشتوانه که اگر 
آنچه را ما فهمیدیم حق بود خدا را شــکر و اگر 

حق نبود مضروب علی الجدار است. 

فراعقل بودن برخی مسائل ]

البته بخشی از مطالب عمیق فلسفی که راه عادی 
بســته اســت آن را هم عقل می گوید که راهی 

نیســت. نقل می گوید که غالب حکمای ما گفتند که ما محدوده ی خاصی 
داریم و از آن به بعد، منطقه ممنوعه اســت. فتوا به حرمت در فرمایشــات 
بوعلی و مرحوم آخوند و دیگران هســت.  27، 28 روایت اســت که مرحوم 
صدوق در آخر توحید نقل کرده7 که مبادا بگویید من متفکرم و حق دارم 
در مورد حقیقت خدا ســخن بگویم. حقیقت خدا نامتناهی است و نمی توان 
حقیقت نامتناهی را با آب دریا قیاس کرد؛ زیرا آب دریا مرکب است؛ سطح 
و ساحل و عمق دارد و یک گوشه اش را می توان به قدر تشنگی گرفت؛ اما  
بســیط محض جزء و بعض ندارد، باال و پایین ندارد. بسیط محض است یا 
 همه یا هیچ، همه اش که محال است پس هیچ اینکه سیدنا االستاذ امام
فرمود که دسترسی به ذات حق تعالی محال است نه معبود هیچ پیغمبری و 
نه محبوب و نه مقصود هیچ پیامبری است8 و ما با برهان کار داریم. همین 
اشــکال را در توحید صدوق یکی از اصحاب به حضرت عرض می کند که 
اگر راه نیســت پس چی؟ فرمود ما به برهان کار داریم از ما نخواستند که با 
علم شهودیمان درک کنیم. ما فیض و لطف او را مشاهده می کنیم؛ اما خود 
او چون بسیط اســت، جزء ندارد و چون نامتناهی است، قابل اکتناه نیست. 
همان هایی که گفتند: »ای برادر تو همان اندیشــه ای«9 وقتی به آن  جاها 
رســیدند گفتند: »گردن بزن اندیشــه را ما از کجا او از کجا«10، حرفش در 

مثنوی و در دیوان شمس این طور است. 
بله ماییم و با علم حصولی، برادر تو همان اندیشــه ای؛ اما آنجا که رسیدی 
که منطقه ممنوعه است گفت گردن بزن اندیشه را ما از کجا او از کجا. در 
علم حصولی حوزه، فقه و اصول، علوم عقلی و مطالب اسماء حسنی و فیض، 
ای برادر تو همان اندیشــه ای؛ اما آنجا که رسیدید، روایات، فالسفه و  فقها 
فرمودند که منطقه ممنوعه است و احدی به آن دسترسی ندارد. تعبیر حرمت 
هم در فتوای آن بزرگواران است هم در 27، 28 روایتی که مرحوم ابن بابویه 
در آخر توحید صدوق نقل کرده است که مبادا بگویی که این شخص متفکر 
اســت و لیاقت دارد. او هر چه هم لیاقت داشته باشد الیق آن مقام نیست. 

همه این ها مشخص شده است.

وجود روایات عقلی محکم ]

سند، محتوا، صدر و ساقه  روایات عقلی؛ مانند: »کل قائم فی سواه معلول«11 از 
التنقض الیقین بالشک، قوی تر است. بارها به عرضتان رسید که ال تنقض 
الیقین بالشــک، پنج جمله دارد و پنجاه کتاب در همین پنجاه سال اخیر در 
مورد آن نوشــته شده است. با صرف نظر از تکرار یعنی اینکه اگر تقریرات را 
یکی بگیرید مثل امــام، آقای خویی و آقای حکیم، پنحاه جلد کتاب در 
مورد همین پنج جمله اســت. اما کل قائم فی سواه معلول کجا و آن کجا؟ 
تعبیرات عمیقی در روایات ما هست و اگر کسی این ها را اصرار نداشته باشد 
که عنوان فلسفه داشته باشــد همین احادیث عقلیه اهل بیت می توان که 
تمدن ما در همان تدّین  ما است. این ها که مطرح شود با برهان عقلی باید 
ثابت بشــود یا نه؟ هم مرحوم کلینی و هم مرحوم صدوق در توحیدش نقل 
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با منطق قوی 
می توان حکمت 

متعالیه را 
راه اندازی کرد، 

اگر ابزار و مرکب 
قوی نباشد ، راه 
برای آن بسته 

است. خود مجمع 
عالی حکمت 

نیز منطق قوی 
می خواهد و هرگز 

نمی تواند بار 
حکمت متعالیه 
را منطق مشاء 
ببرد چه رسد 
به عرفان نظری

کرد که وجود مبارک حضرت برای اثبات معرفت فرمود: »مل یکن بین النفی و 
االثبات منزلة«12 به اصل تناقض تمسک کردند که این اولی است و بدیهیات 

را با این اولی می توان حل کرد. 

ضعف منطق مشاء برای کاربرد در حکمت متعالیه و فلسفه اشراق ]

ما معرفت شناســی می خواهیم یا نمی خواهیم؟ اینکه می گویند عقل، مبادی 
عقلی می خواهد یا نه؟ ولی باید توجه داشــته باشــید وقتی از دور به سراغ 
معارف برتر رفتید ابزاری ندارید. ما منطقی داریم که ابزار مشاء است و حداکثر 
می تواند کالم و فلسفه  مشاء و گوشه ای از فلسفه  اشراق را حل کند. برد وسیع 
فلسفه اشراق با منطق مشاء حل نمی شود. معارف عمیق حکمت متعالیه که با 
حمل حقیقت و رقیقت کار دارد با منطق مشاء حل نمی شود. منطق مشاء یک 
سرمایه دارد حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی، بیش از این ابزاری ندارد. 
شما با کدام ابزار می خواهید قضیه درست کنید. هرگز با منطق مشاء نمی توان 

حکمت متعالیه را حل کرد چه رسد به عرفان نظری. 
مــا حداقل پنج حمل می خواهیم کــه دوتا )حمل اولی و حمل شــایع(  در 
کتاب های منطقی هســت. حمل حقیقیه و رقیقیه چیست؟ حمل ظل و ذی 
ظل چیســت؟ حمل صورت  مرآتیه و مرآت چیســت؟ این سه حمل باید در 
منطق بیاید و این منطق ضعیف را قوی کند. با منطق قوی می توان حکمت 
متعالیه را راه اندازی کرد؛ وگرنه با کدام قضیه می خواهید مسئله را حل کنید 
اگر ابزار و مرکب قوی نباشد راه برای آن بسته است. خود مجمع عالی حکمت 
نیز منطق قوی می خواهد و هرگز نمی تواند بار حکمت متعالیه را منطق مشاء 
ببرد چه رسد به عرفان نظری. شما این هو هو را که می خواهید بگویید، ظل 

و ذی ظل را با کدام می خواهی حل کنی. 

ضرورت همراهی عقل و نقل ]

پس خود قرآن کریم، هم آیه محکمه و هم فریضه ی عادله و هم سنت قائمه 
دارد. روایات فلسفی و عقلی فراوانی هم در مورد همین عقل دارد و تفکیک، 
آثار ســوئی دارد. ما اگر بگوییم که عقل این  طور است و نقل این طور است، 
این تفکیک روا نیست. عقل در کنار نقل می تواند حرف ائمه را بفهمد؛ مثاًل 
می گوید فالن مطلب این است. این روایت این است دلیل عقلی اش این است 
و دلیل نقلی اش این است،  عقل این را کشف می کند. عقل، مخصص لبّی و 
مؤید لبّی می شود.  اگر عقل را در کنار نقل بیاوریم یا مخصص لبّی و یا مقّید 

لبّی می شود و یا مؤّید لبّی می شود و کارسازتر از تقریر است.
 بنابراین، هم راه باز اســت و هم رونده باز اســت مرا هم راه و همراه است 
کــه امیدواریم با کمک اعاظمی که همــه ما را در این مجمع عالی حکمت 
راهنمایی کردند و در سایه عنایت ولیعصر اهدافتان پیش  رود و موفق و مؤید 
هم خواهید بود. علوم عقلی که بخشــی از روایات  و قرآن است می تواند آیه 
محکمه را تبیین کند و آنگاه، آن فریضه عادله و سنت قائمه در سایه این آیه 

محکمه، تمدن اسالمی و علوم عقلی را شکوفاتر می کند. 

من دوباره این ایام را به همه شــما بزرگواران 
و دست اندرکاران و حضار گرامی تهنیت عرض 
می کنم. از اعاظم بزرگــواری که مجمع عالی 
حکمت را راه اندازی کردند حق شناسی می کنیم 
و از شــما بزرگوارانی که اعضای هیئت علمی 
مجمع هستید سپاس گزاریم و شرکت کنندگان، 
شــاگردان و حضاری که در این محفل شرکت 
می کننــد و بهره هــای علمی می برنــد را دعا 
می کنیم که مشــمول عنایت ویژه ذات اقدس 
اله باشــند و نظام، رهبر، مراجــع، دولت، ملت  
و مملکت ما مشــمول عنایت ولیعصر باشــند. 
حوزه های علمیه قم، مشــهد، نجف و ســایر 
حوزه های پر برکــت مورد عنایت ویژة ولیعصر 
باشند و همه شــما بزرگواران مشمول عنایت 

خاص آن بزرگوار باشید.
غفرالله لنا ولکم والسالم علیکم ورحمة اللّٰه وبرکاته

پی نوشت ها:
1  . ر. ک الفوائــد الرجالیه؛ بحــر العلوم؛ ج1؛ ص 

33 ـ34.
2 . الکافی؛ 1؛ ص 30.

3 . همان؛ ص 32.
4 . طور؛ آیه 35.

5 . انبیاء، 22.
6 . جمعه؛ 9.

7 . ر. ک التوحید؛ صدوق؛ ص 454 ـ 460.
8 . ر.ک مصباح الهدایه؛ ص 22 ـ 23.

9 . مثنوی معنوی؛ دفتر دوم؛ ص 86 ؛ بیت 277.
10. کلیات دیوان شمس تبریزی؛ غزل 33؛ ص 33.

11.  نهــج البالغه، خطبه 186. بحاراألنوار، ج 14، 
ص 310.

12 . الکافــی؛ ج 1؛ ص 84 . التوحید؛ صدوق؛ ص 
.246



51حکمت اسالمی 33 ▪ مهر و آبان 1393

پیام حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی)دامت برکاته( به مناسبت افتتاح 
مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد

تفکر و اندیشیدن؛ خصیصه انسانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم. تفکر و اندیشیدن، از 
ویژگی های انسان است، گرایش به آگاهی، از 
نظر روانکاوان یکی از ابعاد روانی او را تشکیل 
می دهد، و انسان در پرتو این غریزه به ضمیمه 
اندیشیدن، پرده از مجهوالت خود برمیدارد، و 
بر مسامحت و معلومات خود، می افزاید، و اگر 
این دو عامل از زندگی بشر گرفته شود، زندگی 

بشر از دیگر جانداران، فراتر نمی رود. 

از این رو قرآن مجید، اندیشــین در سراسر آفرینش را یک فریضه دینی 
پس از نیایش خدا معرفی می کند و می فرماید: 

امواِت  »الَِّذيَن يَْذكُُروَن اللََّه ِقياًما َوقُُعوًدا َوَعىل ُجُنوِبِهْم َويَتََفكَُّروَن ِف َخلِْق السَّ

َواأْلَرِْض َربَّنا ما َخلَْقَت هذا باِطاًل«1 ؛ »آنان که خدا ر در حال ایستادن و 

نشستن و آنگاه که ســر پهلو خوابیده اند یاد می کنند و در اسرار آفرینش 
آســمان ها و زمین می اندیشــند و می گویند: بارالها خلقــت اینها بیهوده 

نیافریده ای«.
شــیوه قرآن در مناظره ها و گفتگوها برهان خواهی و دلیل طلبی است و 



حکمت اسالمی 33 ▪ مهر و آبان  521393

عالمان اسالمی 
باید دستگاه 
خرد را برای 

هستی شناسی 
به کارگیرند 
و در کنار 

علوم نقلی به 
دانش های عقلی 

نیز بپردازند.

می فرماید: »قُْل َهاتُوا بُرَْهانَُكْم إِْن كُْنتُْم َصاِدِقنَي«2
ایــن آیه و نمونه های دیگر آن،  حاکی از آن اســت که میزان در پذیرش 
آرا و عقاید حتــی احکم الهی به صورت کلی، اقامه برهان و به کارگیری 
دستگاه عقل و خرد است و روی گردانی از آن، شیوه مشرکان و گرو ناآگاه 

از دعوت های آسمانی است. 
شعار سلفی های امروز در حوزه ها و مراکز علمی این است:

»اّنا أعطینا العقل القامة العبودیة ال إلدراک الربوبیة فمن ضغل ما أعطی 
القامة العبودیة بادراک الربوبیة فاتته العبودیة و مل یدرک الربوبیة«.3

»خــدا خرد را به ما داده که در پرتــو آن، او را بندگی کنیم نه این که به 
شناخت صفات و افعال او بپردازیم، هر کسی به دنبال آن برود آن وظیفه 

نخست نیز باز می ماند«.
چکیده گفتار این گروه این اســت که وظیفه انســان نماز خواندن و روزه 
گرفتن است و نباید پیرامون امور مربوط به خدا )از ذات و صفات و افعال( 

گفتگو کند. 
اکنون از این شخصیت سلفی می پرسیم: اگر وظیفه ما فقط بندگی ظاهری 
اســت، پس چرا خــدا در این خطوط قرمز، و حدود ممنوعه با ما ســخن 

می گوید و افکار ما راه به آن متوجه می سازد.
قرآن در یک آیه کوتاه دو مسأله فلسفی را مطرح می کند و می فرماید:

»أَْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ َشْ ٍء أَْم ُهُم الْخالُِقوَن«4

»آیا آنان بی سبب آفریده شده اند، یا خود خالق خویشند«.
جمله » أَْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ َشْ « ناظر به معلــول بالعلت یا به تعبیر دیگر 
مخلوق بدون خالق اســت. جمله » أَْم ُهُم الْخالُِقوَن« ناظر به بطالن دور 

است. 
قرآن در اثبات توحید و ابطال شرک از دقیق ترین برهان سخن می گود:
» لَْو كَاَن ِفيِهاَم آلَِهٌة إاِلَّ اللَُّه لََفَسَدتَا فَُسبَْحاَن اللَِّه رَبِّ الَْعرِْش َعامَّ يَِصُفوَن «5

»اگر در آســمان ها و زمیــن خدایانی جز »اهلل« بود نظــام جهان بر هم 
می خورد، منزه است خدا پروردگار عرش از توصیفی که آنها می کنند.«

و در آیه سوم به برهان دیگر اشاره می کند و می فرماید:
» َما اتََّخَذ اللَُّه ِمْن َولٍَد َوَما كَاَن َمَعُه ِمْن إِلٍَه إًِذا لََذَهَب كُلُّ إِلٍَه ِبَا َخلََق َولََعال 

بَْعُضُهْم َعىَل بَْعٍض ُسبَْحاَن اللَِّه َعامَّ يَِصُفوَن «6

خدا هرگز فرزندی برای خود برنگزیده و خدای دیگری بر او نیســت اگر 
چنین بود هر یک از خدایان به تدبیر مخلوق های خود می پرداختند، برخی 
بر برخی برتری می جســتند )جهان هستی به تباهی کشیده می شد( منزه 

است خدا، از آنچه که آنها توصیف می کنند. 
ایــن آیات و نظائر آنها، و خطبه هــای امیر مؤمنان در معارف، و نکات 
دقیقی که در ادعیه،  باالخص صحیفه حضرت ســجاد وارد است گواه 

بر این است که عالمان اسالمی، باید دستگاه 
خرد را برای هســتی شناســی به کار گیرند، 
در کنــار علوم نقلی بــه دانش های عقلی نیز 

بپردازند. 
کاوش در مســائل عقالنی بــه معنی نادیده 
گرفتن علــوم نقلی نیســت و بالعکس. بلکه 
سالک راه خدا، با این دو بال می تواند افق هایی 
را کشــف کند، و مادون »عنقا« را شکار کند، 

»عنقا شکار کس نشود دام باز گیر«. 
روگردانی از به کارگیری دســتگاه خرد، سبب 
می شود که ســلفی گری متحجر رشد کند، و 
انســان قرن حاضرف خدا را چنین تصور کند 
که او روش عرض )تخت( قرار گرفته درحالی 
که طول آن تخت به اندازه چهار انگشــت از 
اندام او کوتاه تر اســت، و تخت از ســنگینی 

وجود او ناله کند.7
»مجمــع« به فصل الهی گام هــای مثبت و 
پرسودی را برداشته آنچه که از اعضاء محترم 
درخواست می شود مسائلی را مطرح کنند که 
کاربرد امروزی داشــته باشــد و به اصطالح 
گرهــی از مشــکالت جوانان دانشــگاهی و 
یا حوزوی بگشــایند تا همــگان از گفتار امام 
صادق: »العامل بزمانه ال تهجم علیه اللوابس« 

پیروی کنیم. 
در پایان: »ال تقل بشری و لکن بشریان«.

ایــن مرکــز در کنار مرقــد ملکوتی حضرت 
علی بن موســی الرضا افتتاح می شود که 
به خاطــر مناظره های عالمانــه و منطقی با 
پیروان ادیان مختلف لقب »عالم آل محمد« 
به خود گرفته اســت و حرم مطهر او میعادگاه 
نیازمندان و ارباب حوائج اســت. ابن  حبان از 
اساتید رجالی اهل سنت می نویسد: من مرقد 
او را کراراً زیارت کرده ام و هر موقع مشــکلی 
برای من پیش می آمد، به زیارت مرقد او می 
شتافتم و از خدا می خواســتم که نیاز بنده را 

برطرف کند و همیشه به اجابت می رسید«.8
 قم ـ مؤسسة امام صادق

عرفه 1435

پی نوشت ها:
1 . آل عمران: 191.

2 . بقره: 111.
3 . اإلثبــات و التفویض، 
تألیف رضا نعسان، ط مکه 

همراه با مقدمه بن باز.
4 . طور: 35.
5. انبیاء: 22.

6 . مؤمنون: 91.
7 . مجموعــة التفســیر: 
مجمــوع   ،354-355
الفتــاوی: 5/519؛ منهاج 

السنة: 1/262.
8 . کتاب الثقات: 8/457.
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گزیده ای از بیانات  آیت اهلل سیدحسن سعادت مصطفوی)دامت برکاته( 
در مراسم افتتاحیه مجمع عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد

علوم عقلی؛ ظرفیت ها و محدودیت ها
 انسانی که عقل گرا است تا حدی که عقل کار 
می کند پیش می رود و اگر عقل به جایی نرسید 
باید بگوید که نمی دانم. چنانچه شیخ الرئیس در 
برخی موارد می گوید که این مسئله را نمی فهمم؛ 
حتی در موردی می گوید که بر ائمه ی علم سخت 
اســت که اقرار به جهل کنند؛ ولی می گوید که 
من نمی فهمم. چون اگر با عقل کار کند عقل ها 
هم در حال پیشــرفت هستنند و در جایی کاربرد 

نخواهند داشت. 
 برهان با علم حصولی اتفاق می افتد و در علم 
حضوری راه ندارد. در علم حصولی است که شما 
می خواهیــد مطلبی را تحصیــل کنید از طریق 
مقدمــات و براهین که باید متصل به گفته عقال 
باشــد و از عقل فعال مدد بگیرید تا از آنجا عقل 
انسان شکوفا شود. برهان برای علم حصولی است 

و علم حضوری برهان نمی خواهد. 
 فلســفه و حکمت همان علم عقلی است؛ لذا 
شیخ الرئیس می گوید که عرفان عقلی یعنی عقل 
آن قدر دقیق و رقیق شود که حد وسط ها را کنار 
بگذارند که از آن  تعبیر به حدس قدسی می کند؛ 

باوجود اینکه برهانی است که در یک مقدمه اش حد وسط افتاده است. 
 شیخ )شیخ الرئیس( مثل انسان عاقل و معمولی سخن می گوید. او می گوید 
که برهان عقلی تا این قسمت است و از اینجا به بعد، نمی توانیم برهان عقلی 
اقامه کنیم. آیا معاد جسمانی را می توان به وسیله عقل و نه به وسیله نقل و نه 
به نقلی که باز هم منتهی به عقل  شود. آیا می توانید ضرورت معاد جسمانی را 
با دلیل عقلی ثابت کنید و قبل از ضرورت، امکان و بعد از امکان، ضرورت آن 
را اثبات کنید؟ شــیخ الرئیس یک کالم گفت و خودش را راحت کرد در شفاء 
و رجال گفت که معاد روحانی را با عقل ثابت می کنیم و شــریعت هم آن را 
تصدیق کرده اســت. معاد روحانی آن است که هر عملی را که انجام داده اید 
در روح شما اثر می گذارد که این اثر اگر قوی باشد ملکه می شود و روح شما 
با ملکات )خوب و بد( محشور می شــود. دین شما هم این را تصدیق کرده 
است ما هم تصدیق می کنیم. اما می گوید که معاد جسمانی معقول نیست، 
نه اینکه محال باشد؛ یعنی اینکه ما این را به وسیله عقل نمی فهمیم؛ منتهی 
چون سیدنا و نبینا محمد خبر داده  است و به تفصیل در قرآن اثبات شده 

است و ما این را می پذیریم. 
 اگر می خواهید با عقل کار کنید فقط باید مباحث عقلی محض باشــد و 
این مباحث عقلی همان گونه که برخی از اســاتید به آن اشــاره کرده اند باید 
هماهنگ شود با مسائل عقلی که امروز در دانشگاه ها و حوزه ها مطرح است 
که دانشجو استفاده کند. حرف هایی را که االن غربی ها می گویند عقلی است. 
اگر می خواهید سخن آن ها را رد کنید باید به وسیله برهان عقلی رد کنید. لذا 

باید علوم عقلی ما در همه این مراکز قوت پیدا کند. 
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گزیده ای از سخنان دکتر مهدی محقق به مناسبت افتتاح مجمع 
عالی حکمت اسالمی شعبه مشهد

پیشینه فلسفی حوزه علمیه مشهد
 بســیار بسیار خوشحال هســتم که در این مجلس شریف و به ویژه در 

مشهد مقدس حاضر شده ام.  
مسئله فلســفه، طوالنی و گسترده است؛ در همین مشهد مقدس، مرحوم 
آقا بزرگ شهیدی تدریس می کرد. استاد ما مرحوم حاج شیخ مهدی الهی 
قمشــه ای می فرمود که من درس مرحوم شهیدی می رفتم و وقتی فصلی 
از حکمت مشاء را درس می داد به پدر شما می گفت که ـ  پدر من، مرحوم 
حاج شیخ عباســعلی محقق خراسانی است ـ از این درس، پنج منبر بساز. 
این نشانه ی این است که در همین شهر مشهد، مسائل عقلی در منبر نیز 

مطرح می شده است.
خدا رحمت کند مرحوم حاج شیخ مهدی واعظ خراسانی را. ایشان در اواخر 
عمر به تهران تشــریف می آورد و در منزل ما بود گله می کرد و می گفت 
که آقا مهدی دیگر قال الصادق و قال الباقر نمی پســندند همه اجتماعیات 
می خواهند. اگر اجتماعیات می خواهند بروند روزنامه فروشــی؛ زیرا همه ی 
آن اجتماعیات است. منبر، جایگاه پیامبر اکرم و ائمه هدی است 

و باید مسائل عقلی و نقلی مطرح شود.    
خوشــحال هستیم که این مجمع در مشهد تشکیل شده است. در مشهد، 

تشــکیکی درباره ی فلســفه وجود داشت که 
ما خدمت مرحوم حاج شــیخ سیف اهلل ایسی 
رفتیم، ایشان شبانه شــرح منظومه حاج مال 
هادی سبزواری را درس می دادند. فردای آن 
روز که به مدرسه آمده بودیم طلبه ها می گفتند 
که شما فلســفه می خوانید مگر نمی دانید که 
فلسفه کفر اســت. گفتم که فعاًل من منطق 
می خوانم. گفتند که منطق هم مدخل فلسفه 
است و »مدخل الکفر کفر«. گفتم تا اینجا  که 
ما خوانده ایم تقســیم علم به تصور و تصدیق 

بوده است.
االرتســامي مــن ادرك الحجا

امــا تصــور يـكـون ســاذجـا 

او هو تصديق او هو الحكم فقط
و من يركبه فيــركـب الشطط1

و همین باعث شد که من مشهد نمانم. درست 
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است که من مشهدی هستم؛ ولی در ماجرای 
مشهد و مسجد گوهرشاد که مرحوم پدرم سه 
سال در تهران زندانی بود در زمان رضاخان با 
خانواده به تهران منتقل شدیم. در سال 1326 
من برای اســتفاده از محضر استادان به مشهد 
آمدم و در دو درس ادیب نیشــابوری و شــرح 
لمعه و قوانین مرحوم سید احمد مدرس یزدی 
که در مدرســه نواب درس می دادند شــرکت 
کــردم. از دروس اخــالق بزرگوارانــی مانند 
حاج شــیخ مجتبی قزوینی و میرزا جواد آقای 
تهرانی هم اســتفاده می کــردم ولی عالقه ای 
هم به فلســفه داشــتم روزهای پنجشنبه در 
مدرسه سلیمان خان مرحوم حاج شیخ مجتبی 
قزوینی، علم اخالق و مسائل اخالقی تدریس 
می کردند که من دائم خدمت ایشان می رسیدم 
و به ایشان ارادت داشــتم. بعد به تهران آمدم 
که مرکز بزرگانی از حکمت و دانش و حکمت 
و فلســفه بود. مرحوم شــاه آبادی که اســتاد 
مرحــوم امام خمینی اعلــی اهلل مقامه بودند و 
بعد، خدمت مرحوم حاج شیخ محمد تقی آملی 
درس خواندم که ایشــان مثل پدر بود. اســتاد 
جوادی آملی و استاد حسن زاده آملی نیز شاگرد 
ایشان بودند. استاد جوادی آملی می فرمود که 
اگر شیخ محمدتقی آملی نبود من و حسن زاده 
که دو بچه16، 17 ســاله به تهران آمده بودیم 
باید شــاگرد بّقال می شــدیم و این حاج شیخ 
محمدتقی آملی بــود که مثل پدر به ما کمک 

کرد و به این درجه رسیدیم. 
 در کشورهای اســالمی دیگر، فردی مانند 
حاج مــال هادی ســبزواری و حتــی عالمه 
طباطبایی یا مرحوم امام رضوان  اهلل تعالی علیه 
نیست که مفسر قرآن و استاد حکمت و فلسفه 
هم باشــد. و در این مســئله صحبت کردند و 
مسئله تفکیک و امثال این ها را که من عرض 

کردم. 
بنده خدمت آقا میرزا جواد تهرانی و حاج شیخ 
مجتبی قزوینی تلمذ کرده ام؛ ولی االن ضدیت 
با فلســفه و حکمت، موضع عرب ها و سنی ها 
است که می گویند ابن ســینا ننگ عالم اسالم 

است. ما با این بیان چه چیزی نصیبمان می شود یا فارابی نیز همین طور 
اســت. چرا؟ زیرا آن ها ندارند و نمی فهمند. من همه کشورهای عربی را 

رفته ام و ایران مرکز آن مباحث بوده است.
 اســتاد ما، مرحوم آقا مهدی آشــتیانی که من و مرحوم آقا سید جالل 
آشتیانی کوچک ترین شــاگرد ایشان بودیم در مدرسه ی سپهساالر قدیم 
تدریــس می کردند و در وقف نامه ی مدرســه این اســت که بزرگ ترین 
فیلســوف و عالم عقلــی و حکمت باید مدرس آنجا باشــد که در زمان 
ما، آقامیرزا مهدی آشــتیانی و قبل از آن هم میرزاحســن کرمانشاهی و 
شــاید هم قبل از ایشان مرحوم میرزا ابوالحســن جلوه تدریس می کرد. 
نمی دانســتیم مملکتی که علم و تفکر داشته اســت تبدیل به بیداء غفر 
می شــود و هیچ چیز نخواهد بود به ویژه در ســرزمین خراسان که از هر 
روستای آن، فقیه، ادیب، فیلسوف و یا متکلمی برخاسته است. نمونه اش 
اســاتیدی است که ما در اینجا داشتیم. مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی 
که در یادنامه ی ایشــان هم مقاله ای داشتم و هم حاج شیخ محمد کاظم 
دامغانی که من خدمت ایشــان درس خواندم. بنابراین، این مجمع وظیفه 

سنگینی بر عهده دارد.
 نکتــه دیگــر این اســت که در مملکت ما همیشــه گذشــته را دور 

می انداختند؛ درحالی که می گویند: 
العـلی محظورة ااّل علـی       من بنی فوق بناء الّسلفی

ما گذشــته را نبایــد دور بریزیم. چرا االن یک آجــر از رصدخانه مراغه 
نداریــم که مرکز نجوم و ریاضیات بوده اســت؟ چرا یــک دیوار از ربط 
رشیدی نداریم که مرکز پزشکی و داروشناسی بوده است؟ چرا یک در از 
مدرسه نظامیه نیشــابور نداریم؟ چون هر کسی که آمده است گذشته را 
پایمال و خــودش را عرضه می کند. ما باید افراد و مراکزی را که به این 
موضوع می پرداختند را نیز ارج بنهیم. همین انجمن فلسفه که اگر مرحوم 
مطهری نبود در آنجا هم بســته می شد. من  شاهد بودم کسی که رئیس 
دفتر بود و به جای دکتر نصر آمده بود و انجمن فلسفه زیر نظر او بود به 
شهید مطهری تلفن کرد و پرســید که این انجمن فلسفه چیست؛ چون 
به اسم انجمن شاهنشاهی فلسفه شــهرت داده بودند که یعنی زیربنای 
مکتب ســلطنت را تقویت می کنند. مرحوم مطهری فرمودند که همه ی 
کارهایی را که انجمن کرده است ما تأیید می کنیم؛ زیرا احیای آثار شیعه 
و آثار علمی فلسفی بوده است و همین حمایت شهید مطهری باعث شد 

که انجمن فلسفه بعد از انقالب باقی بماند.
 تکفیر فلسفه سابقه ای طوالنی دارد. فلسفه از آثاری یونانی آثار علمی 
که به آن در کتاب ها  علوم اوائل می گفتند. سیوطی در یکی از کتاب هایش 
که شاید بقیة الوعاط باشد درباره ی فردی می گوید: »دنّس نفسه بيش ء من 
العلوم األوائل«.  علوم اوائل، همان فلسفه یونان است؛ یعنی علت جنبش 

از اول هســتی چه بود. این علوم را به زبــان عربی ترجمه می کنند و به 
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زبان یونانی و ســریانی ترجمه  کرده اند. من مقاله ای در مشهد در کنگره 
حضرت امام رضا درباره ی ورود علوم بیگانه در اسالم در زمان حضرت 
امام رضا نوشــتم که چاپ شد و جزء همان مقاالتی بود که در مجمع 
خوانده شده بود. در ترجمه مسائل نجوم، ریاضیات و پزشکی اشکالی پیش 
نیامد؛ ولی چون بیشتر مترجم ها، مسیحی و یا یهودی بودند متوجه نشدند 
که این ترجمه را برای چه کســی انجام می دهند و طوری ترجمه کرده اند 
که برای مسلمانان قابل قبول نبوده است. اما فرد عالمی همانند ابوریحان 
بیرونی، کتاب پاتانجل را از زبان سانســکریت به زبان عربی ترجمه کرده 
است، می دانســت که مخاطبان کتاب، مسلمانان هستند. اگر این ترجمه 
را با کتاب یوگا سوترا مقایســه کنید که اصل همین کتاب پاتانجل است 
و ابوریحان ترجمه آن را از زبان سانســکریت به عربی آورده است معلوم 
می شود که ابوریحان متوجه بوده است که این چه چیزی می باشد و نباید 
نکته ای را که مورد قبول مســلمانان نیســت را بیاورد. ابونصر فارابی نیز 
کتاب نوامیس افالطون را ترجمه و تلخیص کرده است. به شاگردان خود 
در خارج از ایران تکلیف دادم که این را با اصل ترجمه کامل انگلیسی  اش 
مقایســه کنند که چه چیزهایی را کنار گذاشــته و چه چیزهایی را آورده 
است. فارابی چیزهایی را آورده بود که در سیاق فرهنگ اسالم باشد؛ ولی 
مســیحی ها و یهودی ها این کار را نکردند؛ زیرا نمی دانستند و علم آن را 
نداشــتند و به همین دلیل، فلسفه در نزد اهل سنت و سلفی ها ـ   هر اسم 
دیگری کــه می خواهیم برای آن ها بگذاریم ـ مورد قبول قرار نگرفت و با 

آن مخالفت کردند. 
 وقتی که این در دست مســلمانان قرار گرفت طوری اشمئزاز از فلسفه 
پیدا کردند که اشتقاق جعلی برای کلمه ی فلسفه درست کردند و فلسفه را 
از فیال سوفیا که فیال یعنی دوست دار ـ  فیالدلفیا که جزء اول آن  از همان 
اســت ـ و سوفیا یعنی دانش؛ لذا در کتاب های عربی هم همچون قفطی و 
ابن  ابی عصیبه فلســفه را  محب الحکمة می گویند. بعداً گفتند که فلسفه، 
فّل الســفه اســت که اولش فّل و آخرش سفه می باشــد؛ فّل یعنی فلول  
که وقتی چاقو کند می شود، ســفه هم که معلوم است. حتی از اسم هایی 
که آخرش »س« بود متنفر بودند. ارســطاطالیس دیموزی مقراطیس که 
فرنگی ها می گویند: زی میقروطــس و فیثاغورث که فرنگی ها می گویند: 
فیتاغوران. حتی ابوریحان تصریح می کند که این ها نمی دانستند که سین 
جزء اســم نیست. به قول طلبه ها ســین عالمت فاعلی است مثل رفع در 
زبان عربی که جزء اســم نیست. این تنفر باعث شد که همین طور ادامه 
یافت و در نزد آن ها جالل الدین ســیوطی کتاب دارد که القول المشــرف 
فــی تحریم المنطق را نقد می کند. همان طور کــه گفتم ابونصر فارابی را 
ننگ عالم اسالم می دانند: » قد ظََهرَت فی عرصنا فرقُة ظهورها شؤم علی 
العرص ال تقتدی فی الدین االبا َســنَّ ابن سینا و ابو نرِص «2 این چه چیزی را 

می خواهد بگوید؟ 
 وقتی مذهب تشیع در ایران مذهب رسمی شد و ایران استقالل سیاسی 

خودش را به دســت آورد برخی گفتند که از 
کلمه ی فلسفه اســتفاده نمی کنیم که بگویند 
فّل سفه، از کلمه حکمت استفاده می کنیم آن 
حکمتی که خداوند به لقمان عطا کرده است 
و در قرآن، خیر کثیر دانســته شــده است که 
مرحوم حاجی می گویــد: »نظمتها فی الحکمة 
التــی ســمت«. همان حکمت سامیه که همان 

حکمت متعالیه می باشــد: »فی الذکر بالخیر 
الکثیر ســمیت« که وقتی کلمه حکمت آمد 

دیگر کسی جرئت نمی کند که به کلمه حکمت 
اهانت کند. حکمتی که خداوند در قرآن از آن 
به خیر کثیر تعبیر کرده است. این فلسفه است 
و این ســخن دینی، دین شکر است و فلسفه 
افیون است. دین را در برابر فلسفه قرار دادند؛ 
مانند کتاب » ترجيح اساليب القرآن عيل اساليب 
اليونان« و کتاب » رشــف النصایح االیامنیة فی 

کشــف فضایح الیونانیــه«؛ ولی وقتی کلمه 

حکمت آمد دیگر این جسارت پیدا نشد. 
 مرحوم مالصدرا و میرداماد، کوشش کردند 
که آیات قرآن و احادیــث را تلفیق کنند. اگر 
قبس چهارم از قبســات میرداماد را مالحظه 
 کنید همــه احادیثش منقول از ائمه اطهار
اســت درحالی که موضوع، حدوث عالم است 
و در پایان هم وقتــی احادیث را از چهار نفر 
از ائمه اطهــار نقل می کند در پایان می گوید: 
»اولئک آبائی فجئنی بثلهم اذا جمعت 

الجرم مجامعــه« که با این کیفیــت از اخبار 

ائمــه هدی اســتفاده کرده اند که بعد هم 
عبدالرزاق الهیجی تا کاشانی و سبزواری که 
این ها فلسفه را به نام حکمت در این مملکت 
پــرورش دادنــد و همین  یکــی از امتیازات 

مملکت ما بوده است. 
 وقتی در خارج تدریس می کردم و افکار را 
مقایسه می کردم مثاًل یک طلبه از تبت یا هند 
به  اصفهان می آمــد می دید که مبانی علمی 
میرداماد با مبانی اشعری زمین تا آسمان فرق 
دارد. در مکتب اشــعری درباره ي خلقت عالم 
می گویند کــه خداوند عالم را در زمان موهوم 
خلق کرده است؛ درحالی که میرداماد می گوید 
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زمان وعاء اســت که برای متغیرات می باشد. 
ذات باری تعالی و صفــات و افعال او در وعاء 
زبان نیست و حدوث دهری عنوان کرده است. 
در کالم همین شــرح باب حادی عشر که من 
آن را در خارج هــم درس دادم. وقتی به آنجا 
می رسد که عقل با نقل تعارض پیدا می کند چه 
کاری باید انجام بدهیم؟ نقل و قرآن و حدیث 
را نمی توانیــم کنار بگذاریم؛ پس اشــعری ها 
می گویند کــه ما باید عقل را کنــار بگذاریم. 
شــیعه می گوید که اگر عقــل را کنار بگذاری 
پایه ی نقل هم سســت می شود؛ چون نقل که 
قرآن و حدیث اســت را با عقل پذیرفتیم؛ پس 
ما عقل را می گیریــم و نقل را تأویل و توجیه 
می کنیم. فاضل مقداد در شرح باب حادی گفته 
است: »للظواهر رشعیة محامل و تأویالت« است. 
بنابراین ما خیلی می توانیم در خارج نفوذ کنیم.

داشــتم می گفتم کــه طلبه از هنــد به درس 
میرداماد می آمد وقتی برمی گشت است همه ی 
طلبه ها را تغییر عقیده مــی داد. من در مقدمه 
شــرح قبســات نقل کردم، یک ماّلی هندی 
نوشته است که میرداماد با شعریات و سحریات 
خــودش جوان های این مملکت را گمراه کرده 
است و این ها شــیعه شده اند. بر اساس خواندن 
آثار علمای شیعه که بر اساس عقل بوده  است. 
بنابرایــن باید علومی را که مخصوص مملکت 
ما بوده اســت در جهان تشیع حفظ کنیم و آن 
را گســترش بدهیم و کمک کنیــم. ما کتاب 
چاپ می کنیم که یک کلمه آن را هم کســی 
نمی فهمد و می گویند که علمی اســت. مگر ما 
می خواهیم جهــل را ترویج کنیم! منظومه فی 
اصول الفقه شمس العلمای گرکانی که معاصر 
ما بوده اســت که من هم نمی دانستم که این 
مقدار قدرت داشته اســت که اصول فقه را به 
شــعر درآورده اســت. ما 600 کتاب در عالم 
اســالم داریم که به شــعر درآمده است که ما 
چند مورد  را می شناســیم همچــون الفیه ابن 
مالک یا شرح منظومه حاج مالهادی سبزواری 
و منظومــه رجالیــه.  این آثــار را باید زنده و 

تشویق کنیم .

 مــن فکر می کنم که در هر شــهری باید این مجمــع )مجمع عالی 
حکمت( باشــد. تصمیم من این بود که مکتب های مختلف فلســفی را 
مشــخص کنم. یک آخوند تبریزی کتابی نوشته است که در ونیز ایتالیا 
به زبان عبری ترجمه شــده است و جزء اولین کتاب هایی بوده است که 
بعد از صنعت چاپ در اروپا به چاپ رســیده است و هیچ کس هم آن را 
نمی شناســد. ما در مجموعه ای که در مؤسســه مطالعات اسالمی چاپ 
کرده ایــم هیچ کس هم کمک و اعتنایی نمی کنــد. ما در این مجموعه 
منظومه اصول فقه که آخر آن که قسمت فلسفه اش را افالطون در اسالم 
است. عبدالرحمن بدوی  به ایران آمده بود و گفت که اگر من پول داشتم 
در ایران کتاب  سجســتانی خودم را چاپ می کردم گفتم که من پول آن 
را به تو می دهم. می گفت که ارســطو عند العرب، افالطونیة المستحدث 
عنــد العرب، افلوطین عند العرب و افالطــون عند العرب هم دارم. گفتم 
کــه عند العرب را قبول ندارم و باید آن را تبدیل به افالطون در اســالم 
کنید تو از فارابی و دانشمندان ایرانی استفاده کرده ای و بعد می گویی که 
افالطون عندالعرب. یا االمد الی االبد که برای عامری نیشابوری است شاید 
خیلی اســمش را نشنیده باشید السعادة واالسعاد فی السیرة االنسانیه چاپ 
شــده اســت که این هم االمد الی االبد می باشد. ما حدود ۸۰ کتاب را چاپ 
کرده ایم که در این قســمت فلسفه اسالمی و حکمت متعالیه می باشد شرح 
غرر الفوائد تعلیق میرزا مهدی آشــتیانی است. حتمًا در اینجا فضال هستند 
که این ها را دیده اند یا مجموع ۴۰ جلدی که منتشــر کردیم که همایشی هم 
به نام »قرطبه و اصفهان« فرنگیان گفتند که وقتی ابن رشد تشییع جنازه  شد 
و به خاک ســپرده شد علم و عقل و فلسفه در عالم اسالم مدفون شدند. ما 
بــرای اینکه ثابت کنیم که در ایران باقی ماند چند نمونه اش همین اســاتید 
با مرحوم حاج شــیخ محمد تقی آملی، محقق شــعرانی، مرحوم قمشه ای، 
مرحوم ســید محمد کاظم عّصــار، مرحوم آقای شــاه آبادی، مرحوم امام و 

مرحوم طباطبایی.
 همان شرح منظومه منطقی که بچه های طلبه گفتند که مدخل الکفر 
کفر، من به تهران آمدم خدمت حضرت آیت اهلل العظمی وحید خراســانی 
که به تهران تشــریف آورده بودند در ســال 1325 در مدرسه سپهساالر 
قدیم خدمت ایشان خواندم و بسیار هم استفاده کردم و خواستم این توجه 
را جلب کنم که کوشش  شود که روش این مجمع در شهرهای دیگر هم 
این کاری اســت که من مکتب اصفهان، مکتب خراسان و مکتب شیراز 
غیاث الدین منصور دشــتکی شــیرازی را در حد نیاز شروع کردم. کتاب 
االصل االصیل مال رجبعلی تبریزی که در دنیا ناشناخته اند در ایران هم 

ناشناخته هستند پس چه کسی باید این ها را معرفی کند. 

پی نوشت:
1 . شرح الاللي المنتظمة )شرح منظومه، بخش منطق(، ص 7و8، چاپ ناصری

2 . نفح الطیب، ج2، ص 385.
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میزگرد علمی

نقش علوم عقلی در تمدن سازی اسالمی
اشاره�

میزگرد علمی »نقش علوم عقلی در تمدن ســازی اسالمی« در عصر پنج شنبه هفدهم مهرماه 1393 
همزمان با افتتاحیه شعبه مشهد مجمع عالی حکمت اسالمی با حضور کارشناسان محترم حجج اسالم  
والمسلمین آقایان پارسانیا و واســطی و جناب آقای دکتر سیدعباس صالحی در ساختمان مجمع 
عالی حکمت اســالمی شعبه مشهد برگزار گردید. دبیری علمی این میزگرد را جناب آقای دکتر 

جوارشکیان برعهده داشتند.
 .........................................................................................................................................................
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طرح موضوع ]

دکتر جوارشکیان: بسم الله الرحمن الرحیم.
وصل الله علی محمد وآله الطاهرین. اللهم صل علی 

محمد وآل محمد.

خداوند را شاکر هستیم که عنایت فرمود و پایگاهی 
برای عرضة علوم و معارف اســالمی فراهم شد 
و توفیق حضور در این مجلس ارزنده و منشــأ 
خیر وبرکت برای همة ما فراهم گردید. به همة 
سروران عزیز به ویژه سرور معظم ما جناب آقای 
فیاضی و بزرگوارانی که از قم به مشهد تشریف 
آورده اند و از گذشته تاکنون در جهت پایه گذاری 
این بنای ارزنده تالش کرده اند صمیمانه تبریک 
عرض می کنم. افتتاحیة مجموعة عالی حکمت 
در مشــهد، رویداد بسیار بزرگ فرهنگی وعلمی 
برای خطه ای از کشور بزرگ ما و تمدن فرهنگ 
اسالمی اســت. بنده بر این باور هستم که این 
تالش، ثمرات وبرکات بســیار ارزنده ای را برای 
این مرز و بوم خواهد داشت. مرجعیت علمی برای 
دوست داران حکمت و فلسفه، دانشگاه عقلی در 
حوزة علوم انسانی فراهم شده و امیدواریم که با 
همت همة دست اندرکاران این عرصه از اندیشه و 
علوم انسانی، هر روزاعتالی بیشتری داشته باشد.

 وظیفة بنده طرح موضوع اســت که از محضر 
سروران عزیزم اســتفاده کنم. موضوع نشست، 
علوم عقلی اســالمی وتمدن اسالمی و جایگاه 
علوم عقلی در پیدایش تمدن اسالمی است. چند 
سؤال را مطرح می کنم و از سروران عزیز تقاضا 
دارم که هرطــور صالح می دانند به این مباحث 
بپردازند. علوم عقلی شــامل چــه دانش هایی 
می شــوند؟ و تعریف علوم عقلی چیســت؟ اگر 
قرار باشــد مرز مشخصی بین علوم عقلی و غیر 
عقلی بکشیم مالکش چیست؟ وبه ویژه امروزه 
اگر بخواهیم بگوییم که علوم عقلی شــامل چه 
گستره ای از دانش ها می شود. این را از این جهت 
عرض کردم که با توجه به برخی از صحبت هایی 
که در بخش آغازین افتتاحیه در صبح داشــتیم 
بعضی از دانش ها مثــل اخالق و عرفان به چه 

اعتباری در حوزة علوم عقلی مطرح بودند؟
 محــور دوم این گفتگو، به نقش علوم عقلی در 

فراز وفرود تمدن اســالمی مربوط اســت. جایگاه علوم عقلی در فرهنگ و 
تمدن اسالمی در تاریخ بلند این تمدن چیست؟هنگامی که تمدن اسالمی 
توســعه و تعالی پیدا کرده است، علوم عقلی چه سهمی داشتند و وقتی که 
گرفتار انحطاط و رکود شده است نقش جدید علوم عقلی در این سیر نزولی 
چه بوده است؟ سؤال دیگر اینکه چه عواملی در رونق، رکود و یا افول علوم 

عقلی به لحاظ تاریخی یا مبنایی در جامعه اسالمی مؤثر بوده است؟ 
در پایان هم رویکردی به وضعیت امروز خودمان داشــته باشــیم که برای 
رونق دوبارة علوم عقلی وبه ویژه علوم عقلی اسالمی چه باید بکنیم و به ویژه 
تمدن ســازی که از سیاست های اساســی ومهم نظام جمهوری اسالمی و 

دیدگاه های بلند رهبر فرزانه انقالب است. در خدمت دکتر صالحی هستیم.
دکتر صالحی: توفیق حضور در خدمت عزیزان و ســروران را داریم. امروز 
افتتاحیه ی شعبه ی مشهد مجمع عالی حکمت است. خیر مقدم می گویم و 
سالم عرض می کنم به آیت اهلل فیاضی و عزیزانی که از قم تشریف آوردند 
و این فرصت را برای حوزه ی غنی و عمیق خراســان فراهم کردند که در 
حوزه ی علوم عقلی، بابی میاِن حوزه ی علمیه خراسان و حوزه ی مبارک قم 
ایجاد شود. ان شاءاهلل برکاتش تداوم پیدا می کند و شجره ي طیبه ای خواهد 

بود. 
موضوع این جلســه، بسیار مهم و اساسی است و به تأمالت زیادی نیازمند 
است. با تأکیدی که بوده و هست )به ویژه از رهبر فرزانه و عظیم الشأن انقالب 
اسالمی بر تمدن سازی نوین اسالمی و احیای تمدنی(، یکی از پرسش های 
اساسی این است که در این احیای تمدنی و بازسازی تمدنی،  علوم عقلی چه 
جایگاهی باید داشته باشند و اگر به این سؤال بخواهیم پاسخ بدهیم برخی 
سؤاالت مقدماتی هست که باید به آن ها پاسخ داد و یا به آن سؤال ها توجه 
کرد و بعد، به این ســؤال بسیار اساسی نزدیک شد که علوم عقلی در مسیر 

بازسازی و احیای تمدنی چه جایگاهی را دارند و باید داشته باشند؟

تعریف تمدن ]

 یکی از ســؤاالت مقدماتی این است که چه تصویری از خود تمدن داریم؟ 
تمدن، شبکه ای از خرده سیستم ها است؛ تمدن آن شبکه ای است که در آن  
نظام هــا و خرده نظام های اجتماعی پدید می آید. تفاوت  مرحله ی  تمدنی با 
ما قبل تمدنی این است که در ما قبل تمدنی، نظم اجتماعی و خرده نظام های 
اجتماعی شــکل نگرفته است؛ اما در تمدن ها، نظام اجتماعی، نظام جمعی 
و خرده نظام ها پدیدار شده   اســت. هر تمدنی، الگوهای عینی و مبانی دینی 
و ارزشــی دارد. الگوهای عینی عبارت اســت از قوانین،  نهاد ها، مؤسسات، 
ساختارها و... اســت. اما بخش بنیادی تر تمدن، که مبانی فکری و ارزشی 
تمدن ها است: باورها، ارزش ها و تفکراتی است که در الیه ی زیرین تمدن ها 
قرار دارند. براساس این مقدمه، تمدن  یک الیه  ی عینی و فیزیکی و  یک 
الیه باطنی تر و معرفتی تر دارد که مجموعه ی این ها، تمدن ها را می سازند. 

وابستگی تمدن ها به عقالنیت ]
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دکتر صالحی:
نگاه ما در تفکر 
شیعی، تمدن 

متعالی و متکامل 
عصر ظهور است. 

تمدن ها باید 
حرکت کنند و 

به تمدن متعالی 
و متکامل نهایی 

نزدیک شوند.

مقدمه ی دوم این است که تمدن ها به عقالنیت وابسته هستند و عقالنیت، 
روح و قلب تمدن ها اســت. هیچ تمدنی بــدون عقالنیت حرکت نمی کند. 
ویژگی ساخت و ســاز تمدن ها،  عقالنیت است. گرچه عقالنیت انواعی دارد 
و تشــابه و تمایز و فاصله تمدن ها از هــم، به نحوی به دلیل این تفاوت در 
نوع عقالنیت است. تقسیم بندی های عقالنیت مثل عقالنیت ابزاری، اخباری، 
انتقادی، ارتباطی، دینی و تقســیم بندی های دیگر به معنای این اســت که 
اگر یک الیه عینی و یک الیه درونی برای تمدن قائل هســتیم، روحی که 
تمدن ها را حرکت می دهد عقالنیت است. این روح متحرک، آن دو الیه را در 
یک رابطه تعاملی و دیالکتیکی حرکت می دهد. تمدن ها را عقالنیت تحرک 
می بخشد. عقالنیت به نحوی بین بخش معرفتی و ارزشی و الگوی عملی و 

عینی، رابطه ی رفت و برگشتی دارد. 

طرح پرسش های اساسی درباره ی علوم عقلی   ]

مقدمه سوم که با این مقدمه وارد بحث می شوم: چه تصویری از علوم عقلی 
داریــم و علوم عقلی چه تأثیری بر عقالنیت دارد؟ این علوم عقلی چگونه بر 
عقالنیت در گذشــته تمدن اسالمی ما تأثیر گذاشته است و در تمدن نوین، 
علوم عقلی چه نوع عقالنیتی را باید بسازد؟ به نظر می رسد بعد از آن مقدمه 
این ها پرســش های اصلی است: یعنی اگر ما قبول داریم که عقالنیت است 
که روح تمدن ها را شــکل می دهد و تمایز و تشــابه تمدن ها به تفاوت ها و 
تشابه های آن ها در عقالنیت است اینکه علوم عقلی چه نوع عقالنیتی را در 

گذشته تاریخ تمدن اسالمی ایجاد کردند.
پرسش بعدی این خواهد بود که اگر بخواهد تمدن نوین اسالمی شکل بگیرد،  
عقالنیِت متناســب با آن تمدن نوین چیست و علوِم عقلی در آن عقالنیت 
چه ســهمی دارد؟ چون ما نگاه ســلفی نداریم که تمدن گذشته خودمان را 
بخواهیم احیاء کنیم. نگاه ما در حوزه تمدن ســازی، نگاه بازگشت به عقب 
نیست. تقدس گذشته و تقدس تمدن قرن یک، قرن دو، سه و چهار نیست. 
نگاه ما در تفکر شیعی، تمدن متعالی و متکامل عصر ظهور است. تمدن ها باید 
حرکت کنند و به تمدن متعالی و متکامل نهایی نزدیک شوند. جامعه انسانی 
اسالمی در حرکتش به طرف تمدن عصر ظهور، به تمدن متکامل اسالمی 
نزدیک تر می شود. لذا اگر ما از تمدن سازی اسالمی صحبت می کنیم تفاوت 
ما با دیدگاه های ســلفی و شبه سلفی این است که نمی خواهیم بازگشت به 
گذشته داشته باشیم و می خواهیم تمدنی نزدیک تر به عصر ظهور بسازیم. اگر 
نگاه و مبنا این اســت که تمایز عقالنیت های تمدن هاست که تفاوت سازی 
می کنند، این تمدن جدید اســالمی، عقالنیت جدیدی هم می خواهد و اگر 
عقالنیت جدید می  خواهد پرســش دوم این است که علوم عقلی برای این 

عقالنیت جدید چه باید بکند؟ 

تعریف علوم عقلی ]

علوم عقلی، یک تعریف بالمعنی األعم دارد که وقتی به آثار علمای اسالمی و 
متفکران اسالمی مراجعه می کنیم خیلی ها از این تعبیر بالمعنی األعم استفاده 

کردند؛ مثاًل ابن خلدون می گوید علومی اســت 
که بشر با فکر خودش به آن می رسد و محدود 
به یک قوم و ملت نیســت و طبعاً آن را معادل  
با علوم اوائل قرار می دهد. یعنی با این تفســیر، 
همه ی علوم غیر شرعی را در ذیل علوم عقلی 
قرار می دهد و مصداق هایی که برای علوم عقلی 
ذکر می کند شامل همه ی علوم بشری غیر نقلی 
می شــود و یا غزالی و یــا در برخی از تعبیرات 
فارابی و غیره، علوم عقلی معادل همان حکمت 
عملــی و نظری با همان تعریف بالمعنی األعم 
اســت. وقتی ما از نقش علــوم عقلی در تمدن 
اسالمی یا عقالنیت اسالمی که منتهی شده به 
علوم اسالمی صحبت می کنیم گاهی مرادمان 
علوم عقلی بالمعنی األعم است؛ با  این تعریف، 
تأثیرگذاری علوم عقلی خیلی واضح است، چون 
شامل حوزه های علوم محض، طبیعی، ریاضی 

و علوم عقلی بالمعنی األخص و غیره می شود.
 علوم عقلی معنایی أخص نیز دارد که بحث های 
خودش را داریم. اما قدر متیقن هایی در حوزه ی 
علوم عقلی مطرح است. وارد تعریف ها نمی شویم 
چون ممکن است تعریف ها بحث های خودش 
را پیــدا کند و بدین منظور تنهــا از مصداق ها 
صحبت می کنیم : مصادیقی ماننِد الهیات عقلی، 
انسان شناسی فلســفی ـ عقلی، معرفت شناسی، 
منطق و روش شناسی عقلی، فلسفه های علوم و 
چند مصداق دیگر. در حوزه ی حکمت عملی هم 
دانش هایــی از حکمت عملی که به روش های 
عقلی پایبند هستند یا صبغه ی اصلی شان هنوز 
روش عقلی اســت؛ مثل دانش اخالق که هنوز 
یکی از صبغه های اصلــی و جدی اش، دانش 
اخالق عقلی است. برخی از شاخه های حکمت 
عملی بــه نحوی با روش هــای دیگر تفهم و 
فهم درگیر شــدند و آن ها غلبه پیدا کردند و یا 
حداقل رقیب روش های عقلی شدند. اما در بین 
دانش های حکمت عملی، هنوز در دانش اخالق، 
روش های عقلی و شــیوه هایی که نمی توان با 
متراژهای تجربی ســنجید، حضور دارد و قابل 

توجه است. 
در بــاِب تعریِف علوِم عقلــی بالعمنی االخص 
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مصداق هــا را باید مرور کرد که ما چه چیزهایی 
علوم عقلی می دانیم تا از حرکِت بیِن مصداق و 
تعریف، تعریِف واضحی از آن پیدا کنیم  و بعد از 
آن است که بایست بحث در نقِش علوِم عقلی در 

تمدن سازی داشته باشیم. 

نقش علوم عقلی در تاریِخ تمدِن اسالمی ]

علوم عقلی به معنای أخصش یعنی هستی شناسی، 
خدا شناسی فلسفی، انسان شناسی فلسفی، منطق، 
روش شناسی، معرفت شناسی، فلسفه علوم )چه 
فلســفه علم به معنای عام و چه فلسفه علم به 
معنای خاص(، دانش اخــالق عقلی و غیره در 
گذشته ی تمدن اســالمی نقش اساسی داشتند 
و نمی توان  دانش اســالمی را بدون علوم عقلی 

روایت کرد. 
   با نگاهی کارشناسانه و نه نگاه ارزش داوری، 
بلکه به عنوان مــورخ و ناظر بیرونی و بدون هر 
تعلقی به حوزه های عقلی یا حتی حوزه ی تمدن 
اســالمی، تمدن اســالمی را بدون علوم عقلی 
نمی توان تعریف کرد و در گذشــته تاریخی اش 
شناساند. درباره ی این موضوع از زوایای مختلفی 
می توان بحث کــرد؛ یعنی موضوع گفتگوهای 
مفصلی است که آیا ما می توانیم تمدن اسالمی 
را بدون علوم عقلــی روایت و تحلیل کنیم؟ آیا 
تاریخ نگاری تمدن اســالمی، بــدون حمایت 

و علوم عقلی 

بدون نگاه به نقش علوم عقلی ممکن اســت؟ به نظر می آید که بی انصافی 
است یا حداقل تغافل است یا غفلت است که ما تمدن اسالمی را بدون این 

هسته و بخش معظم و قابل توجه ببینیم. 
اگــر ما بخواهیم تمدن های تاریخی را نگاه کنیم با شــاخص هایی تعریف 
می شوند. بیشتر از آنچه که میراث فرهنگی، شاخص هایی برای تمدن های 
تاریخی است )مثل میدان نقش جهان شاخص عصر صفوی است( میراث 
منابع انسانی است که شاخص های تمدن های تاریخی  هستند. آدم ها  شاخص 
تمدن ها هستند نه بناها. ما چگونه می توانیم تمدن اسالمی را روایت کنیم 
و ابن سینا، فارابی، شیخ اشراق و مالصدرا را نبینیم. آیا امکان روایت تمدن 
اسالمی بدون این سرمایه های انسانی هست؟ در جلسه ی صبح دکتر محقق 
نکته ی دقیقی را گفتند که حذف این  ســرمایه ها ما را به اوگاندا و شبیه این 
کشورها تبدیل می کند. سرمایه های تاریخ تمدنی، بنای نیمه عتیقه نیست 
بلکه سرمایه های تاریخ تمدنی این آدم ها هستند. حذف شاخص ها و ندیدن 
شــاخص های عقلی در تاریخ تمدن اسالمی، بخش زیادی از این تمدن را 
نامرئی می کند. اگر تمدن اسالمی را چنین روایت کنند به ریشه ی بخشی از 
این تمدن گران بها تیشــه  زده اند. این از یک زاویه است. در جایگاهش باید 
شخصیت شناسی کرد. اگر صد فرد در حوزه ی تمدن اسالمی داشته باشیم 

حداقل سی نفر از این مجموعه به حوزه ی عقلی اختصاص دارند.
منظر دیگر این بحث، نقشی است که علوم عقلی در فلسفه علوم داشته اند، 
از این منظر هم خیلی می توان بحث کرد. تمدن اســالمی، علوم و فنونی 
داشــته و تمدن با این علوم و فنون شــناخته می شود. در فلسفه این علوم، 
جایگاه علوم عقلی آشکار است. طبیعیات ما مبتنی بر این علوم عقلی است 
ـ ارزش داوری نمی خواهم بکنم اما این تمدن این بوده است. پشتوانه طبابت، 
کیهان شناسی، وقت شناسی، نجوم و معماری، فلسفه نظری بوده که از علوم 

عقلی گرفته شده است. براساس این بخش دوم که موارد 
احصاء  را  توجــه  قابل 



حکمت اسالمی 33 ▪ مهر و آبان  621393

استاد پارسانیا:
در جهان اسالم 

بحث شهود، بحث 
جدی است و 

شهود عقلی کف 
آن است و شهود 

فراعقلی است 
نه ضد عقلی.

کرد و بحث های تفصیلی داشــت، میراث علوم عقلی در فلسفه علوم آشکار 
است که به تمدن سازی اسالمی گذشته می انجامد. 

بخش سوم درباره ی قوانین است. گفته شد که تمدن بخش های عینی دارد 
و بخشــی از آن در مقررات ساختار سازی است. فلسفه نظری گذشته ما که 
میراث علوم عقلی اســت نقش قابل توجهی در تقنین یا آماده سازی قوانین 
برای اجرا داشــته است. چون در حوزه قانون گذاری، هم تقنین و هم آمادگی 

روانی و اجتماعی برای پذیرش قانون مهم است. 
اگر در دوره گذشته مثاًل در حوزه ی مجازات های  تمدن اسالمی بحث هایی 
از قبیل قصاص و یا حد ارتداد یا بحث های دیگر، مسئله نبوده است به دلیل 
فلسفه نظری و انسان شناسی است. یعنی این فلسفه نظری نگاهی به انسان 
داشته که این قوانین و مقررات،  هم طبیعی و هم عقالنی بوده است و  فلسفه 
و میراث عقلی به تقنین ها و یا آمادگی روانی برای قانون ها کمک کرده است. 
همچنین نوع نگاه به نظام عقول در نظام سازی و ساختار سازی های سیاسی 
و اجتماعی اثر گذشــته و به جوامع آمادگی روانی بهتری برای برخی از این 
ســاختارهای هرمی داده است. پس ما فلسفه نظری با پشتیبانی علوم عقلی 
داشتیم که مرادم از علوم عقلی، هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی 
منطق، انسان شناسی و غیره است که این ها به شاکله ی تمدن اسالمی کمک 

کرده است. 
دکتر جوارشکیان: شما بحث خوبی را ادامه دادید و ابعاد بحث تمدن سازی 
را فرمودید. از محضر دکتر پارســانیا می خواهم که دربارة نسبت علوم عقلی 
و عقالنیتی که در تمدن از آن ســخن گفته می شــود، مطالبی را بفرمایند. 
عقالنیتی که جناب دکتر به آن اشاره فرمودند واقعیت عینی  است یعنی علوم 
اسالمی در کتاب ها و آثار علمی،واقعیتی دارد که ماهیتاً متفاوت با عقالنیتی 
است که در تمدن از آن سخن می گوییم. عقالنیتی که در تمدن است؛ یعنی 
آنچه که همة زندگی ما را شکل می دهد و منطق حیات و منطق زندگی را در 
همة عرصه های زندگی فردی و اجتماعی ما تشکیل می دهد. رویکرد جناب 
دکتر این بود که علوم عقلی در ساختن این عقالنیت خیلی تأثیر دارد هم در 

حوزه مباحث عینی یا بحث های ارزشی که اشاره فرمودند ساختار سازی ها. 
عرضم این است که باید تبیین شود که علوم عقلی را چگونه در عرصة زندگی 
بیاوریم که منتهی به عقالنیتی شود که ما متوقع هستیم و در پرتو آن، تمدن 
اسالمی را تعریف می کنیم. آقای دکتر پارسانیا از محضرتان استفاده می کنیم. 

اهمیت ایضاح مفاهیم عقل، عقالنیت و علوم عقلي ]
استاد پارسانیا: با عرض معذرت از اساتید بزرگوار که در محضرشان هستیم. 
موضوع این نشست نقش و وضعیت علوم عقلي درتمدن اسالمي است. براي 
بحث پیرامون موضوع این نشســت فکر مي کنم ابتدا نیازمند ایضاح مفاهیم 
مرتبط به این موضوع، هستیم، همانطور که صحبت هاي جناب آقاي صالحي 
بیشــتر در این باره بود و هنوز هم نیاز به بحث دارد. با توجه به فرصت، چند 
دقیقه در این باره صحبت مي کنم. مفهوم نخســتیني که به آن مي پردازیم، 

مفهوم علوم عقلي اســت. مراد از علوم عقلي 
چیســت؟ مراد از علم و عقل چیست؟ و علوم 
عقلي کدام است؟ شاید به تعداد پاسخ هایي که 
به این پرسش داده مي شود فرهنگ وجود دارد؛ 
یعني هر فرهنگي هویتش با تعریفي که از علم، 
عقل و عقالنیت مي کند، فرق مي کند. برخي از 
پاسخ هایي که به تعریف علم، عقل و عقالنیت 
داده شده است. ما را به سوي قیاس ناپذیر بودن 
حوزه هاي فرهنگي و تاریخي مي کشاند و برخي 

چنین ادعائي را نیز کرده اند.
معرفت عقلي با تعبیر کنتــي، یعني با تعریفي 
که اگوســت کنت از آن دارد، معناي ویژة خود 
را دارد و بــدون هیچ تردیدي معرفت عقلي در 
متون اســالمي چنان معنایي را ندارد. آگوست 
کنت معرفت عقلــي را در مقابل علوم تجربي 
بــه کار مي برد. تقابــل و دوگانگي بین علم و 
عقل یا معرفت علمي و عقلي درتعریف اگوست 
کنت به صورت تقابل علم )ecneies( با فلسفه 
)yhposolihp( در مي آیــد. از دیــدگاه او روش 
فلسفه، عقلي و روش علم، تجربي است امروز 
در حاشیه مرجعیتي که علم مدرن دارد، تعریف 
کنــت از معرفت عقلي و علمــي تقریباً مفهوم 
جاافتاده اي در جامعه علمي ما شده است. و این 
تعریف حجاب قرائت تاریخي مفاهیم خود ما هم 
شده است؛ یعني اگر با این نگاه به بررسي علوم 
عقلي در متون تاریخي بپردازیم از فهم آنها باز 
مي مانیم و عبــارات و کلمات آنها را نمي توانیم 
بفهمیــم یعني عبارت آنــان را خام و ناپخته و 

پارادوکسیکال مي یابیم.
تعریفــي که کنت از علوم عقلي مي کند، الزمه 
غیر قابل انفکاک بخشي از فرهنگ مدرن است. 
بخشــي از فرهنگ مدرن مدتي ادعاي حذف 
معــارف عقلي از تاریخ معاصر خود را داشــت. 
ولي پس از مدتي عقل با عناوین و اصطالحات 
جدیــدي باز مي گــردد ؛ مثل عقــل ارتباطي، 

انتقادي، عرفي.
عقل و علم در متون اســالمي و در طول تاریخ 
و فرهنگ اسالمي معاني دیگري داشته است. 
از جمله کساني که در تاریخ اسالم دربارة عقل 
و تعاریف آن ســخن گفته و رساله نوشته است 
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فارابي است.
فارابي عالوه بر تعاریفي که از عقل و علوم عقلي 
دارد، جوامع را نیز با نظر به حضور و یا چگونگي 
حضور عقل در فرهنگ آنها به اقســامي تقسیم 

مي کند.
مدینــة فاضلة او مدینه اي اســت که الیه هاي 
مختلفــي از عقل و عقالنیت در آن حضور دارد. 
مثل عقل مستفاد، عقل نظري عقل عملي، عقل 
تجربي و ... و مدن جاهلة او جوامعي را شــامل 
مي شود که فاقد عقل است، مراتبي از فهم ادراک 
در این مدینه ها مي تواند وجود داشته باشد، که 
بنا بر تعاریف مدرن عقل، در ردیف عقل ابزاري 
قرار مي گیرند، او با استفاده از برخي روایات، این 
نوع از عقل را نکراء و شــیطنت مي خواند او در 
رساله اي که دربارة عقل نوشته است. مي نویسد. 
آنچه که در مثل معاویه است، نکراء است، و این 
عبارات او عین عباراتي است که در برخي روایات 

اصول کافي آمده است.

تمدن و فرهنگ واقعــي، آرماني ونفس  ]
االمري

در این نشست، بحث علوم عقلي است؛ و عنوان 
نشســت، نقش وضعیت علــوم عقلي در تمدن 
اسالمي است. پس نمي خواهیم علوم عقلي را در 
عالم نفس ا ألمر و چیستي اش داوري کنیم؛ بلکه 
مي خواهیم دربارة علوم عقلي نه به حسب نفس 
االمــر و حقیقت آن و نه در محدودة ذهن عالم. 

بلکه در حوزه فرهنگ ســخن بگوییم و این واقعیت را تحلیل کنیم که این 
علوم در فرهنگ و تمدن اسالم چه بوده و چگونه است؟ 

وقتي که دربارة فرهنگ و تمدن اسالمي سخن مي گوییم، نیاز به این است 
که بدانیم مراد از فرهنگ و تمدن اسالمي چیست؟

آیا مراد فرهنگ و تمدن واقعي اســت و یا آرماني اســت و یا نفس االمري 
اســت. فرهنگ آرماني و واقعي هر دو امري تحقق یافته و زیست شده اند؛ 
منتهــي یکي، واقعیت موجود اســت و دیگري، واقعیت آرماني اســت. آیا 
مرادمان از نقش و وضعیت علوم عقلي، وضعیت آن در 1400 سال با فراز و 
فرودهایش است یا آن چیزي است که در این 1400 سال میخواستند باشد و 
نشده است. فرهنگ آرماني بخشي از واقعیت این جامعه است. آیا ما فرهنگ 
آرماني واحدي داریم یا خرده فرهنگهاي متکثري داریم که هر کدام از آنها 

تصویرهاي مناسب با خود از علم، عقل و عقالنیت ترسیم مي کند.

علم، عقل و عقالنیت در فرهنگ آرماني فارابي،ابن  تیمّیه و عبده ]
فارابي در مدینه فاضله اش الیه هایي از علوم عقلي را تصویر مي کند؛ بخشي 
از آن علوم عقلي متافیزیکي؛ بخشي عقل عملي و بخشي عقل استنباطي 
است. بخشي عقل تجربي و بخشي  عقل تجریدي است. اینکه فارابي دربارة 
مدینة فاضله شــروع به سخن گفتن مي کند و مي نویسد، نوشته هاي او در 

بخشي از فرهنگ اسالمي قرار مي گیرد. منتهي، فرهنگ آرماني.
آنچــه را که ابن  تیمّیه مي گوید نیز، بخش دیگري از فرهنگ آرماني جامعة 
اسالمي است، در فرهنگ آرماني ابن  تیمّیه و ظاهرگرایاني مانند او، آن مقدار 
از عقالنیت هم که در تاریخ و تمدن اسالمي تحقق یافته بود، یک انحراف 
محسوب مي شود، و حال آن که در فرهنگ آرماني، فارابي آن مقدار از عقل 
و عقالنیت و علوم عقلي که در جامعة اسالمي واقعیت پیدا کرده بود، بخش 

کوچکي از چیزي بود که باید رخ مي داد.
عنصــر عقل، عقالنیت و علم در فرهنــگ آرماني مثل محمد عبده با این 
عناصــر در فرهنگ آرماني فارابي، غزالي و یا ابن  تیمّیــه تفاوت دارد. او با 
برداشت ناقص و غلطي که از علم و عقالنیت مدرن داشت، علم و عقالنیت 
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آقای واسطی:
اگر تمدن فقط 

نیازهای زیستی، 
امنیتی یا 

نیازهای روابط 
اجتماعی را 

پوشش بدهد 
تمدن متعالی 
و به نتیجه 

رسیده ای نیست.

مدرن را به درون فرهنگ آرماني خود وارد کرده بود، او وقتي علم و تکنولوژي 
مدرن را دید آن را عین اســالم پنداشت، و گمان برد که اسالم را در غرب و 

مسلمانان را را در شرق دیده است.
ما مي توانیم دربارة فرهنگ و تمدن اســالمي و عناصر علمي و عقالني آن 
نه به حسب فرهنگ واقعي و یا آرماني بلکه به حسب حقیقت نفس االمري 
آن نیز تحقیق کنیم، یعني ببینیم اســالم و متون اســالمي با صرف نظر از 
آنچه که در فرهنگ واقعي و یا آرماني تحقق یافته است درباره علم، عقل و 
جایگاه آن دو، در جامعه و نظام ارزشي اسالمي چه بیاني دارد، این نوع مطالعه 
ازنوع مطالعات تاریخي و میداني نیست بلکه به مطالعات علمي محض و به 

مطالعات کالمي و یا تفسیري نزدیک مي شود.

نسبت علوم عقلي و نقلي با علوم اوایل و اواخر ]
 به هرحال، به تناسب اینکه مراد ما از علوم عقلي و از فرهنگ و تمدن اسالمي 
چه باشد؟ شــیوة ورود ما به مسئله فرق مي کند. بنده با این فرض صحبت 
مي کنم که مراد از تمدن اســالمي آن چیزي باشد که به لحاظ تاریخي در 
1400 سال گذشته واقعیت داشته است و در این بحث مراد ما از عقل و علوم 
عقلي، معناي مدرن مقابل علوم تجربي نمي باشد، ما از علم ، عقل و عقالنیت 
همان معنایي را مي فهمیم که در آموزش هاي طلبگي و حوزوي و در فضاي 
خودمان مي شناســیم و در تاریخ ما عقل به عنوان یک حجت باطني که در 
دسترس همه انسان ها است استعمال شده است  و علومي که به  عقل مربوط 

است اعم از تجربي و تجریدي به همه انسان ها مربوط است.
در کتاب نفائس الفنون في عرایس العیون از شمس الّدین محمدبن محمود 
آملي)متوفاي قرن هشتم( دو تقسیم بندي دربارة علوم مي شود یکي تقسیم  
به علوم اوائل و علوم اواخر است. و دیگري تقسیم به علوم عقلي و غیرعقلي 
اســت. اما این دو تقســیم ، به نحوي بر هم تطبیق مي شوند از علوم عقلي، 
علومي در نظر گرفته مي شود که بین همه بشر میتواند مشترک باشد. علومي 
غیر عقلي علومي اســت که با فرهنگ و مجموعه تاریخي تناسب دارد، این 
علوم الزم نیســت که علوم شریعت باشد؛ مثل زبان، اساطیر و تاریخ و البته 
هر شریعت و پیام آوري که میآید در حاشیة آن یک سنت، روایت و  تفسیري 
وجود دارد. در این دو تقســیم بندي، علوم اوائل با علوم عقلي یکي مي شود؛ 
یعني فرهنگ اســالمي از فرهنگ یونان و دیگران بخشي از علوم را گرفت 
که مربوط به خصوص فرهنگ شــان نبود، علوم اوایل در حوزة علوم عقلي 
قرار مي گیرد، مسلمانان علوم عقلي را از دیگران نیز فراگرفتند و بر آن علوم 
افزودند وعلوم مربوط به خودشان را نیز ایجاد کردند.  علوم اواخر علومي است 
اصاًل اقتضایش این بوده که باید اینجا باشد. ما تفسیر، درایه و روایت داشتیم 

بالغت و ادبیات عرب و این مسائل علوم اواخر است. 

نظریه عالمه طباطبایي دربارة سکوالریزاســیون و افول عقالنیت در  ]
جهان اسالم

تمدن اســالمي تمدني اســت که در آن علوم مختلف عقلي و نقلي شکل 
مي گیرد. تمدن اســالمي به جذب علوم عقلي دیگر تمدن ها نیز مي پردازد. 

ولکن عقل و عقالنیت، و علوم عقلي و نقلي تنها 
عنصر معرفتي درون این تمدن نیستند.

رساله اي دکتري در دانشــکده علوم اجتماعي 
دانشــگاه تهران، دو هفته پیش دفاع شــد که 
دربارة فرآیند سکوالریسیون در افغانستان بود. 
یکي از دانشجویان افغاني، جناب آقاي فصیحي 
که ارشــدش را هم در حوزة جامعه شناسي دین 
کار کرده بود، و سابقة طلبگي خوبي هم داشت، 
رساله را نوشته بود. نظریه اي که ایشان استفاده 
کرده بود نظریه سکوالریزاسیوني بود که هانري 
کربن مطرح کرده است. کربن اولین کسي است 
که سکوالریزاسیون را در ادبیات فارسي به کار 
برده اســت؛ البته در آن رساله بر نظریة کربن 
متوقف نشده بود. ایشان درواقع از نظریه عالمه 
طباطبایي که در گفت وگو با کربن بیان شــده 
بود، استفاده کرده بود. عالمه این لفظ را به کار 
نمي برد؛ اما این پدیده را توضیح مي دهد. عالمه 
طباطبایي معتقد بود که در تمدن اسالمي فرآیند 
دنیوي شدن و این جهاني شدن با افول عقالنیت 
و عقل رخ مي دهد، مراد ازعقالنیت؛ عقلي است 
که به درون فرهنگ آمده است. با افول عقالنیت 
و  غلبــة حس گرایــي،  سکوالریزاســیون رخ 
مي دهد؛ یعني تمدن اسالمي تمدني نیست که 
تنها، عقالنیت در آن حضور داشته باشد و چنان 
نیست که عقالنیت نیز در آن نباشد. ستیزي و 
نزاعي بین عقالنیت و نگاه صرفاً حس گرایانه و 
دنیــوي در این تمدن وجود دارد؛ یعني تاریخي 
داریم که در آن هم عقل است و هم جریان هاي 
دیگري است. معناي مورد نظر عالمه از عقل و 
عقالنیت معناي کنتي و یا کانتي آن نیست بلکه 
معنایي اســت که در فرهنگ و تمدن ما به کار 

برده مي شده است.

ریشــه هاي تاریخــي عقــل ســتیزي و  ]
ظاهرگرایي در جهان اسالم

در ســخنان صبح، آقاي دکتــر محقق به این 
مسئله اشاره کردند که فضاي غالب، در فرهنگ 
اسالمي فضاي عقل ستیزي بود. در سدة اول، 
تحت تأثیر حضور بني امیه، مذهبي ساخته شد 
که از آن به اهل حدیث، اهل ظاهر، مجّســمه، 
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مشــّبهه و عثمانیه مي گویند، اطالق عثمانیه بر 
این فرقه به دلیل اهمیتي است که به خلیفه سوم 
میدادند و علي بن ابیطالب را ســّب مي کردند. در 
فرهنگ و تمّدن اســالمي این فرقه نیز شکل 
گرفته است. با غلبة این فرقه بخشي از آنچه که 
مربوط به اصل اســالم است یعني قرآن و عقل 
و کســي که عقل ناطق است. شروع به افول و 
حذف شــدن مي کند؛ البته حذف کامل نمیشود. 
تعبیري که ابن سینا دربارة علي بن ابیطالب به کار 
مي برد این اســت که علي در میان اصحاب 
پیامبر مانند عقل در بین محسوسات است و 
این بیان نشــان مي دهد در همان سده اول و در 
میان نسل اول به رغم آنکه حس و حس گرایي 
غلبه پیدا مي کند کسي وجود دارد که مثل عقل 
که در بین محسوسات مي درخشد. سیل معرفت 
عقلي از سینه سترگ او جاري مي شود و در دامن 
تاریخ راه مي افتد. چنان که بخشي از پیام حضرت 
آیت  اهلل سبحاني به این مطلب اشاره داشت. این 
عقالنیت، نه فقط در بین شیعیان؛ بلکه در بین غیر 
شیعیان هم آثار خودش را داشت؛ مانند معتزله و 
دیگران. اگر ما بخواهیم از طریق نسل اول و در 
میان نسل اول کسي را پیدا کنیم که سخني از 
 عقل داشته باشد کسي چون علي بن ابي طالب
پیدا نمي کنیم. در میان ساکنان شبه جزیزه زمان 
ایشــان کمتر افرادي چون ذعلب را مي یابیم که 

بتوانند پرسش هاي دقیق تري از ایشان بکنند.
این مســیر عقالنیت در جهان اســالم اســت. 
فرهنگ اسالمي فرهنگ متکثري است. ابتدادر 
پس از رحلت پیامبر اکرم ظاهرگرایي غلبه پیدا 
مي کند این ظاهرگرایي در حاشیة قدرت اموي به 
صورت یک ایدئولوژي شکل مي گیرد و بعد که 
ظاهرگرایي عثماني با چند آب شسته مي شود و 
با تغییراتي که در آن پدید مي آید کالم اشعري به 
وجود مي آید اغلب خطوط قرمز کالم اشعري از 
دل عقایدي شکل مي گیرد که در سدة اول شکل 
گرفته است این عقاید در دل آن ظاهرگرایي اي 
پدید آمده اســت که عقل را حذف مي کند و اگر 
از ظاهرگرایان بعدي، کسي مثل ابن تیمیه عقل 
را مي پذیرد، فقط در حد برخي ابتدائیات اســت. 
ابن تیمیه حتي  منطق را نمي پذیرد، رسوبات این 

جریان در کالم اشــعري و آموزه هاي غزالي در تاریخ اســالم ادامه یافت و 
فضاي کنوني مربوط به جهان اسالم نیز بي تأثیر از آن نیست.

ویژگي هاي عقالنیت در جهان اسالم ]

 از طرف دیگر، جریان عقلي هم در تمدن اســالمي فراز و فرودهایي دارد. 
نکتة دیگر اینکه رگة عقل و عقالنیت که در جهان اســالم اســت، برخي 
ویژگي هاي مهمي دارد، از جمله این که با نقل، هماهنگي دارد. آن چیزي که 
در تمدن اسالم به نام عقل نامیده مي شود و عمل میکند ارتباطي با نقل دارد 
و حد واسط ارتباط عقل با نقل، وحي و شهود الهي است؛ یعني اگر ما وحي 
و شهود معصوم را از متن این فرهنگ بگیریم، ارتباط عقل با نقل را حذف 
کرده ایم .  زیرا در تمدن اســالمي خود این عقل برمي گردد و شهود معصوم 
و نیاز به آن را اثبات مي کند. عقل در تمدن اســالمي با آن که غالب نیست 
غایب نیست و این عقل هم ارتباط خود را با شهود و وحي  حفظ مي کند و 
هم هویت بشري و جهاني دارد. لذا با این عقالنیت است که ارتباطات جهاني 
و گفتگوهاي جهاني مي تواند شکل بگیرد. معاني دیگري از عقالنیت وجود 
دارد که ارتباطات جهاني در دل آن نمي تواند شکل بگیرد و عقالنیت اسالمي 
با رویکرد بشري و جهاني خود توانست با یونان و فرهنگ هاي دیگر ارتباط 
برقرار کند و عناصر متناسب با خودش را گزینش کند، و اتفاقاً این عناصر در 
فرهنگ یونان نیز عناصر مغلوب هستند. یعني عقل عنصر مقتول فرهنگ 
یونان است. وقتي سقراط شوکران مي نوشد؛ یعني عقل است که محکوم به 
مرگ اســت. رگة عقالنیت در جهان اســالم شروع به احیاء و تحریر و آزاد 
کردن عناصر  عقلي دیگر فرهنگ ها مي کند و به همین دلیل هیچ کدام از 
عناصر، امور و یا مفاهیم  و معرفت هاي دیگر یونان به جهان اســالم  وارد 
نمي شود. این ویژگي ها، ویژگي هاي مهمي در عقالنیت تمدن اسالم است. 
عقل در جهان اسالم دائماً با شهود تعامل دارد و از آن و از نقلي که ذیل این 
شهود است، استفاده مي کند؛ و این استفاده با فهم عقلي همراه است و مبتني 

براثبات عقلي شهود است.
شــیخ اشــراق با عقل اثبات مي کند که معرفت، به عقل ختم نمیشود و او 
مي گوید: من خودم را مي شناســم اما این شناخت به خودم از راه اندیشه ام 
نیست و از راه شهود است. یعني او با عقل به اثبات معرفت شهودي مي پردازد 
و تعامل بین عقل و شــهود و به تبع آن، بین عقل و نقل را برقرار مي کند، 
در تمدن اسالمي همواره نوعي تواضع عقل نسبت به شهود وحیاني در مثل 
مقامات العارفین ابن ســینا و در آثار شیخ اشراق این امر وجود دارد و هر چه 
تمدن اســالمي جلوتر مي آید قدرت برهاني این تعامل بیشتر میشود، چنان 
که حکمت صدرائي شناخت مفهومي را چیزي غیر از شهود نمي داند. مفهوم، 
شهوِد عن بُعٍد است. شهود داري مراتب است و همة معرفت الهام است و اگر 
قســمتي از این معرفت را الهام خدا ندانیم علم قاروني است. عقلي سطحي 
از شــهود همگاني است که در دسترس همه است و حجت باطني و پیامبر 
دروني خداوند سبحان است و کسي که قصد قتل این پیام آور را بکند، قتل 

همة انبیاء را قصد کرده است. 
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ویژ گي هاي عقالنیت مدرن ]

در جهان مدرن، مرادشان از عقالنیت چیست و تطورات  عقل مدرن چیست؟ 
ویژگي عقل و عقالنیت مدرن کدام اســت؟ عنصر مشترک عقل مدرن ادبار 
نسبت به شهود و به ویژه شهود عقلي است. دکارت خودش را با همین اندیشه 
و شــناخت مفهومي مي یابد و از راه مفهوم بــه خودش برمي گردد در تاریخ 
فلســفه غرب به جایي مي رسیم که به صراحت، انکار شهود عقلي مي کنند 
و این انکار در دکارت، بالقوه اســت و به آن تصریح نمي شود؛ دکارت به آن 
عمل مي کند؛ اما در کانت این مســئله بالفعل محقق مي شود و قتل عقل به 
عنوان حقیقتي روشــن گر به دســت کانت واقع مي شود. یعني عقل، در نزد 
کانت روشنگري نسبت به فیزیک و متافیزیک ندارد و کارکرد آن، این است 
که خودش را بشناسد و سوژه و ذهن، در نزد کانت مستقل مي شود و بعد از 
او نیز پس از مّدتي در بین حس گرایان حس و شــناخت حسي نیز اعتبارش 

را از دست مي دهد.

تعامل فعال عقل، شهود و نقل در تمدن اسالمي  ]

به نظر من عنصر عقالنیت و عقل در جهان اسالم است عنصر غایب نیست؛ 
عنصري است که حضور دارد، بخشي از این فرهنگ و تمدن است و فرآیندي 
را دارد و دائماً رشد یابنده است. در کنارش  نوعي جریان ظاهرگرایي، نقلگرایي 
محض و یا احیاناً یک جریاني جدلي است که در حاشیه آن، نقل گرایي غیر 
عقالني مستقر میشود. جریان عقلي اي که در تمدن اسالمي حضور دارد، یک 
همراهي و همگامي فزایندهاي را در تبیین عقلي خودش با شهود دارد و آنچه 
که در مقایسه با جهان مدرن مي توانیم بگوییم، این است که عقالنیتي که در 
جهان مدرن است، به ویژه آنچه که در دهه هاي اخیر مطرح میشود به هیچ 
وجه در فرهنگ و متون اســالمي به رسمیت شناخته نمیشود. عقالنیتي که 
در این جهان وجود دارد با شهود ارتباط ندارد؛ لذا اگر در روشنگري عقالنیت 
مدرن، جریاني شهودگرا بیاید، ضد مدرن شناخته مي شود و ساحتي از شهود 
را که در فرهنگ و تمدن غرب  به رســمیت مي رســد، شهود دون عقلي و 

سانتیمانتا است. 
در جهان اسالم بحث شهود، بحث جدي است و شهود حسي و خیالي فاقد 
اعتبار علمي است، شهود عقلي کف شهود علمي است، مفاهیم کلي حاصل 

شهود حقایق عقلي است.
در تمدن اسالمي نوع دیگري از شهود نیز حضور دارد که شهود دون عقلي و 
یا ضدعقلي نیست بلکه فراعقلي است، و آن شهود اسماء و صفات الهي است.

عقل مي خواست که از آن شعله چراغ بیفروزد
بــرق غـیرت بـدرخشید و جهـان بر هـم زد

مـدعـي خـواست کـه آیـد به تـمـاشـاگه راز
دسـت غیـب آمـد و بـرسـینـه نـامـحـرم زد

 این ابیات در در مقام گفت وگو با آن شهودي است که افرادي مثل شیخ اشراق 

و  ابن ســینا دنبال آن هستند. شهود دیگري در 
جهان اسالم مطرح میشود این شهود، ضد عقل 
نیســت که اگر ضد عقل باشد کاماًل بي اعتبار 
است؛ بلکه فراعقل اســت و عقل در اوج خود 
به حضور چنین شهود فراعقلي اذعان مي کند و 
براي اصل آن برهان مي آورد و آن را اثبات کند. 
وحي انبیاء و ائمه معصومین از نوع معرفت 
حصولــي اســتداللي و مفهومي نیســت، و از 
شــهودي فراعقلي و نه ضدعقلي بهره مي برد. 
و این نوع از شــهود است که نقل معصوم را در 
دسترس عقل قرار مي دهد. و به دنبال فرصت 

شکل گیري عقل استنباطي را فراهم مي آورد.

جمع بندی ]
پارسانیا  دکتر  فرمایشات  دکترجوارشکیان:از 
اســتفاده کردیم. ایشــان عقالنیت اسالمی و 
عقالنیت مدرن را تبییــن کردند و به نکته ای 
اساسی اشــاره فرمودند که عقالنیت اسالمی 
مبتنی بر عقل صرف نیســت و عقالنیتی است 
که در پرتو تعامل عقل و نقل پدید می آید؛ نقلی 
که ریشه در شهود دارد. اگرچه پایه  عقل هم در 
شهود است؛ اما نقل بر پایه شهود برتری است 
که طبیعتاً این تعامل باعث تعالی عقل می شود 
چیزی که ما در فرهنگ جدید و عقالنیت جدید 
پیدا نمی کنیم. به نظر من،  این تحلیل بســیار 
جالبــی در تمایز عقالنیتی اســت که دنبالش 
هستیم و آنچه که هست. همان طور که فرمودند 
این عقالنیتی اســت که آرمانی است.اینکه چه 
بخشــی از این در فرهنگ تمدن اسالمی رقم 
خورده اســت باید بحث شود که آیا علوم عقلی 
که در جهان اسالم پدید آمد در راستای عقالنیت 
بود و یا بر اساس نظامی که از عقالنیت ارائه شد 
تا چه اندازه تعالی از آن عقل ایمانی و عقل پیش 

از اسالم بود. 
 منتقدان جدی هســتند که علوم عقلی جهان 
اســالم را ادامه آن و بلکــه همان علوم عقلی 
پیش از اسالم می دانند و این کالبد شکافی علوم 
اسالمی در مقایسه با علوم پیش از اسالم، یعنی 
علوم عقلی در جهان اســالم و آنچه که قبل از 
اســالم بود. این مسئله، بحث جدی و کافی را 
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نیاز دارد که نشــان  دهد که فرهنگ اسالمی با 
علوم اوائل چه کرد که نشــان و سبقة خودش را 
بر تارک و پیشانی آن علوم زد و آن ها را متمایز 
از قبل کرد و به نام تمدن اسالمی و علوم عقلی 
اسالمی آن ها را به جهانیان عرضه کرد. به دنبال 
همین کالبد شــکافی هستیم یعنی اگر بخواهیم 
علوم عقلی را توســعه بدهیم باید این تبیین را 
بکنیم که هویت علوم عقلی اســالمی چه بود 
و با این دامنة گســترده علوم باید چه تعاملی در 
راستای فرآیند عقالنیت اسالمی داشته باشیم که 
به تمدنی منتهی شــود که تمدن آرمانی اسالم 
است. ما از محضر جناب آقای واسطی که تالش 
ارزنده ای در این بخش کرده اند بهره خواهیم برد.

حضرتعالی بفرمایید که در حوزه تمدن سازی، دو 
حوزه علوم عقلی و عقالنیت با همین مبنایی که 
صحبت شد چه جایگاهی دارند؟ تمدن اسالمی را 
با توجه به این اهداف و آرمان هایی که در تمدن 

آرمانی اسالم داریم چگونه تعریف می فرمایید؟

ارائــه نظریــه تمدن ســازی بــا رویکرد  ]
آینده سازانه

دکتر واسطی: بسم اهلل الرحمن الرحیم. عرض 
ســالم و ادب و احترام و کســب اجازه واقعی از 
اســاتید، عرضی که عریضه خواهد شد تعریفی 
در مورد تمدن، نقشه و سازه های تمدنی و نحوة 
تمدن ســازی، تعریف علوم عقلی و نحوه تأثیر 
علوم عقلی در تمدن ســازی است. این فهرست 

بحث است.
رویکرد مباحث حقیر، آینده سازانه است؛ یعنی در 
تمدن ســازی آتی چه اتفاقی باید بیفتد؟ و علوم 

عقلی چه نقشی در آن دارند؟
فرضیه ای که پردازش شــده است چنین است: 
»علــوم عقلی به عالوة ابــزار نظریه پردازی در 
موضوعات و مسائل انسانی، زیرساخت فرآیند های 
تمدنی رافراهم می کنند.« قسمت هایی از بحث را 

ارائه خواهم داد:

تعریف تمدن ]

»تمــدن، زندگی جمعی هم افــزای معرفت افزا 
اســت«؛ این تعریف پس از بررســی حجم زیاد 

تعاریف تمدن تولید شده است.
قید »معرفت افزا« در تعریف، قید اساسی است. تمدن هویت معرفت افزایی 
دارد؛ به ویژه در تمدن اســالمی این ارتقاء باور، آگاهی و سطح ادراک افراد 
هدف گیری شده اســت. در توصیفاتی که از عصر ظهور داریم این تعبیر را 
داریم که إِذَا قَاَم قَامِئَُنا َوَضَع اللَُّه يََدُه َعىَل رُُءوِس  الِْعبَاِد فََجَمَع ِبَها ُعُقولَُهْم َو كََملَْت 

ِبِه أَْحاَلُمُهْم.2

یعنــی حضرت زمینــه ای را فراهم می کند که ســطح ادراک افراد در این 
تمدن گسترش پیدا می کند و به شاخصی برسد که به درستی دکتر پارسانیا 

فرمودیعنی »اتصال عقالنیت به شهود«.
 اگر بخواهیم تعریف گسترده تری از تمدن بیان کنیم می توان گفت: »تمدن, 
ساختارها و سیستم های معرفتی و فرهنگی به هم پیوسته ای که فرآیند های 
آن، همة ابعاد هرم نیازهای انســان را به طور گســترده پوشش دهد«. این 
تعریف، چند قید اصلی دارد سه ابر سیستم معرفتی و فرهنگی در هر تمدنی 
باید با هم فعال شــوند، به هم پیوسته اند ودر یکدیگر اثر گذار و اثر پذیرند؛ 
این سیستم ها و ساختار بایدتمام الیه های هرم نیازها را پوشش بدهند)هرم 
نیازهای مزلو تداعی نشود؛ بلکه هرم نیازها با اقتباس از نگرش اسالم, که 
هرم مزلو می تواند با اصالحاتی جزئی و بخشــی از آن باشد. هرم مزلو چند 
ویرایش داشت و پنج شش مدل رقیب. مدلی براساس دیگاه اسالم با اقتباس 
از اسالم در مؤسســه مطالعات راهبردی به عنوان ویرایش یکپردازش شده 
است(، رأس این هرم نیازها،  خود آگاهی، خود شکوفایی و گسترش ادراکی 
است و یک تمدن کارآمد باید آن را پوشش دهد؛ لذا اگر تمدن فقط نیازهای 
زیستی، امنیتی یا نیازهای روابط اجتماعی را پوشش بدهد تمدن متعالی و به 

نتیجه رسیده ای نیست.
در تمدن ســازی باید همة الیه های تحتانی نیازها, به رأس هرم منجر شود 
که گســترش آگاهی است تا اتصال به منشــأ و مخزن مفاهیم که حقایق 

وجودی اند اتفاق افتد.

سازه های تمدن ]

سازه های یک تمدن،که سیستم های اصلی و فرآیندهای آن هستند نقشه ای 
دارند که در اسالید مشاهده می فرمایید:

برای شکل گیری یک تمدن, حداقل باید تکلیف این ها معلوم شود؛ هر تمدنی 
چه شرقی و چه غربی،  چه قدیم و چه جدید باید تکلیف این ها را معلوم کند. 
این ســازه، چهار ابر محور دارد، آن چهار محور معروف ارتباطی انســان که 
ارتباط با خودش، خداوند، همنوعش و محیطش اســت؛ سه ابر فرآیند دارد 
که ســه سیســتم معرفتی،  قانونی و فرهنگی یا »آیه محکمة، فریضة عادلة، 
سنةقامئة« است؛ ده زیر ساخت دارد؛ مانند مدل حکومت، مدل آمایش سرزمین 

و شهرسازی و جمعیت،  مواد غذایی و منابع غذایی و پوشش تا آخر، و چهل 
کالن سیستم مانند سیستم بهداشتی, سیستم اداری, سیستم قضایی و ....،
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استاد پارسانیا:
اگر عقل را 

برخالف شهود 
تفسیر کنیم، 

در حقیقت عقل 
را کشته ایم

این نقشه استقرایی نیست که آن ها را جمع کرده و کنار هم قرار داده باشیم،  
بلکه براساس نقشه هستی, نقشه ابعاد مختلف وجودی انسان, نقشه نیازها, 
نقشه اسماءاهلل و مدل طبقه بندی علوم به دست آمده است و بعد در صحنه 
اجرایی هم عملیات استقرایی از ابعاد مختلف نیازهای فردی و جمعی انسان 

صورت گرفته است.

تعریف علوم عقلی و نقش عقل در شکل گیری فرآیندهای تمدنی ]
براساس بحث فوق از هویت تمدن و نقشه تمدنی، تمدن سازی عبارتست از 

ساختار سازی و سیستم سازی با همان نقشه ای که مالحظه فرمودید.
ساختار سازی و سیستم ســازی به تولید »فرآیند ها« نیاز دارد؛ یعنی اگر قرار 
است سیستم طراحی کنم؛  سیستم بهداشتی،   خانوادگی، امنیتی و آموزشی، 

باید فرآیند های مربوطبه آن تولید شود. 
وضعیت اولیه این فرآیند ها را مالحظه می فرمایید:

این تصویر با تمام ســادگی که دارد نقطة اتصال علوم عقلی به تمدن سازی 
است. تصویری ساده از یک سیستم که ورودی و خروجی و پردازش دارد.

در تمدن سازی باید سیستم  ها پردازش شود و اگر سیستم ها بخواهد پردازش 
شود باید در هر مورد، عناصر ورودی، عناصر خروجی،پردازش و مراحل پردازش 
تعریف شود. در فضای تمدنی مقیاس پردازش, مقیاس کالن است،مقیاس 
فردی و خرد نیســت،  عناصر ورودی چه چیزهایی هستند. چه شاخص هایی 
دارند؟ عناصر خروجی چه مواردی اند؟ محصول آن، چه شــاخص هایی دارد؟ 
در قســمت پردازش که فعل و انفعاالت و تغییرات است نقطه شروع ما کجا 
است؟ نقطه ثقل ما چیست؟ نقاط بحران ما کدام است؟ مراحلمان کدام است؟ 
ماموریت علوم عقلی, ابزارسازی یا محتواسازی برای تعیین موارد فوق است.

علوم عقلی عبارتند از »تحلیل های مفهومی برهانی برای کشف حقیقت«3. 
تحلیل های مفهومی ای کهبه سمت اتحاد وجودی با الیه های فوقانی مفاهیم 

ارتقاء پیدا می کنند. 
علوم عقلی چه ارتباطی با این بحث دارد؟ هر سیســتمی، مرزی دارد که آن 
مرز سیستم یا آن سنگ زیر ساخت سیستم که جدا کننده از موارد دیگر است 
در علوم عقلی تعریف می شود. عناصر، شاخص ها، شاخص ها و پردازش ها هم 

در علوم عقلی تعریف می شوند.
فرضیه ای که عرض شــد این بود کــه علوم عقلی، بابــزار نظریه پردازی 
و مدل ســازی و تعریف فرآیند های تمدنی را بــه ما می دهد؛ در علوم عقلی 
بسته »روش شناسانه« در اختیار شــما قرار می گیرد.تمدن سازی را براساس 
چه روشی انجام می دهیم؟ زیرساخت های این روش چیست؟ بحث هایی که 

مربوط به فضای معرفت شناسی و امتدادش در روش تحقیق است. 
روش تحقیق باید از فلسفه استخراج شود, فلسفه, تالش برای کشف حقایق 
و ابعاد و روابط عام موجودات است و همین امر در روش تحقیق جاری است؛ 
مثاًل»مقوالت عشر« )البته نه با قرائت مشائی؛ بلکه با قرائت حد وجودی در 
حکمت متعالیه( ابعاد ده گانه پدیده ها هستند،»علل اربع«, محورهای ارتباطی 

چهارگانه در پدیده ها هســتند؛ »مقومات ستة 
حرکت«, مراحل فعــل و انفعاالت در پدیده ها 

هستند؛
این سه ابزار اصلی، شاکلة روش تحقیق را برای 
ما می سازند. علوم عقلی ابزار روش شناسانه در 

مقیاس کالن به ما می دهد.
دوم اینکه، برای تولید تمدنی،  محیط سیستم و 
مرزهای حرکت, با ابزار معرفت شناسانه تعیین 
می شود؛ یعنی چه حقایقی را باید پیگیری کنیم 
و مرز حقایق با توهماتمان کجا است؟ ابزارهای 

ارزیابی حقایقمان چیست؟ 
ســوم اینکــه، عناصر و بازیگــران صحنه که 
ورودی ها و شــاخصه های خروجی هستند را با 

بسته 9گانه تعیین می کند. 
آن بسته ای که فلسفه در اختیار ما می گذارد این 

بستة نه گانه است:
روش شناســانه،  هستی شناســانه،  اصــول 
معرفت شناسانه، علم شناســانه، انسان شناسانه، 
جامعه شناســانه، تاریخ شناسانه، آینده شناسانه 

و ارزش شناسانه.
غیر از مورد اول, بقیه فلسفه های مضافی هستند 

که از فلسفه عام أخذ می کنیم. 
و البته برای أخذ فلسفه های مضاف از فلسفه های 
عام اگر ابزار نظریه پردازی و مدل سازی نداشته 
باشــیم نمی توانیم مفاهیم عام فلســفی را به 
مفاهیم مضافتبدیل کنیم و قواعد این تبدیل را 

نیز علوم عقلی باید تعیین کنند.

نتیجه گیری ]

 بنابراین،اگر تمــدن، زندگی جمعی معرفت افزا 
است واین معرفت افزایی شاخص تمدنی است و 
باید ارتقاء آگاهی  ایجاد کند؛ آنگاه علوم عقلی،که 
تالش های تحلیلــی فکری و مفهومی برهانی 
برای کشف حقیقت هستند. تبدیل به ماموریت 

تمدنی می شوند.
از ســوی دیگر برای تمدن سازی فرآیند سازی 
الزم داریم و برای فرآیند ســازی باید ورودی، 
خروجی و پردازش در سیستم ها تعیین شود؛ چه 
عناصری در کالن این عالم چه نقشــی دارند و 
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به کجا باید برسند و فرمول تغییر و تحول و رشد 
پدیده ها چیست؟ 

در بعضی موارد، اصل مطلب در علوم عقلی بیان 
شــده و در برخی موارد، ابزار تحلیلش بیان شده 

است:
شکلی از عالم هستی که براساس آن، موقعیت 
موجودات در شــبکه هستی قابل مشاهده است. 
اگر بخواهیم طبق حکمت متعالیه، برش هندسی 
به هستی بزنیم و مقطعی از عالم را در یک فضای 

دو بعدی ترسیم کنیم چنین تصویری می شود.
در این تصویر، موقعیت انسان در شبکه هستی و 
نحوة حرکتش تبیین شده است و کار تمدن سازی 
این اســت که معادالت حرکت انسان در شبکه 
هستی برای حرکت به سمت خداوند عرضه شود. 
تشــخیص اینکه کدام عناصر کجا قرار دارند و 
چه ارتباطی بینشان برقرار است، کار علوم عقلی 
است ولذا بدون علوم عقلی، قدرت شکل دادن به 

فرآیند ها را برای تولید تمدن نداریم. 

نقش شهود در تمدن سازی اسالمی ]

چند دقیقه ای از سروران مکرم اجازه می خواهم 
دربارة مطلبی که در جلســه صبــح در افتتاحیه 
توســط حضرت آیــت اهلل مصطفــوی )حفظه 
اهلل( بیان شــد نکاتی را عرض  کنم و پیشــنهاد 
می کنم که مجمع عالــی باتوجه به مطالبی که 
ایشان فرمودند جلسه ای را ویژه ي نقد و بررسی 

مطالبشان بگذارند. 
از انتهای فرمایش آقای پارسانیا شروع می کنم 
که فرمودند »اگر عقل را برخالف شهود تفسیر 
کنیم،  در حقیقت عقل را کشته ایم« و عرض می 

کنم که:
فضای تمدن اســالمی، عرفان محور اســت؛ 
عرفانی که از آن صحبت می کنیم و عرفاء متاله 
و فقیه, تالش برای گسترش آن داشتندعبارتست 
از:» تالش عقلی و برهانی برای موجه ســازی 
شهودهای عرفا در عرفان نظری و تالش  برای 

شهود موجه قلبی خداوند در عرفان عملی«
تمدن اســالمی به سمت ارتقاء و آگاهی متصل 

به شــهود می خواهد حرکت کند؛  و اگر عرفان, فعال نباشد تمدن اسالمی 
نخواهد توانست اصلی ترین الیه از هرم نیازهای انسان را پوشش دهد.

تالش های عقالنی الزم اســت؛ ولی کافی نیست. تفاوت دستگاه نبوت و 
امامــت و والیت، تفاوت دنیای الهی با دنیای الحاد و دنیای ســکوالر، در 
همین معادله بود که:دنیای ســکوالر معتقد است عقل, برای رساندن بشر 
به ســعادت کافی است اما دنیای الهی می گوید عقل الزم است؛ ولی کافی 
نیســت. عقل با شهود باید به کمال برسد؛ اگر از عرفان صحبت می شود با 

این شاخصه ها است.
عرفان، تالش برای شــهود موجه خداوند است، شهودی که با عقل پایه،با 

برهان، با استنباط موجه از آیات و روایات هماهنگ باشد.
علم عرفان، علم مکاشفات افراد نیست؛ علم عرفان، علم توصیف، ارزیابی، 
تحلیل و ســنجش مشاهدات قلبی با عقل و نقل است. هر کدام از این ها را 
بردارید، آن علم، علم عرفان نیســت و مجموعة مشاهدات فردی غیر قابل 
اســتناد است. اگر از »عرفان شــیعی فقاهتی« صحبت می شود به همین 

جهت است.
باتوجه به سوابق روشن حضرت آیت اهلل مصطفوی و اینکه در محضر حکمت 
متعالیه مطالبی را گذرانده اند، گرچه مبنا و مشربشان مشائی است،  گمان حقیر 
این اســت که نظرشان در نفی عرفان و فروکاستن آن به محصوالت عالم 
»خیال«, عرفان نماهایی بوده است که دارای این شاخص سنجش نیستند؛ 
وگرنه عرفان اســالمی، شیعی و عرفانی که در ایران اسالمی، چه قم و چه 
مشهد و چه در جای دیگر با قوت از آن پشتیانی می شود، توصیف و تبیین 

مشاهداتی است که با عقل و نقل سنجش می شوند.
همة تالش عارفان حقیقی؛  مثل مرحوم مال حسینقلی همدانی،  مرحوم آقا 
سید احمد کربالیی،  مرحوم آقا سید علی قاضی و مرحوم عالمه طباطبایی, 
مرحوم سیدهاشــم حداد و مرحوم عالمه حسینی طهرانی)رحمهم اهلل(،  همة 

زندگی، حرکت و آثارشان این را نشان می دهد. 
تقاضا اســت که اهمیت کاوش های نظــری و عملی عرفان, به طور ویژه 
مورد بررسی قرار گیرد تا باب خوبی برای فضای حرکت تمدنی باشد؛ تمدن 

اسالمی بدون حرکت عرفانی  ابتر خواهد بود. و الحمدهلل رب العالمین
دکتر جوارشکیان: پیشــنهاد خیلی خوبی است که قطعاً با شکل گیری و 
افتتاح مجمع بحث ها به نحو أحســن ومستقیماً با صاحبان عقاید برگزار و 
پیگیری خواهد شد. موضوع بحث، بسیار گسترده  است و نیاز به تأمل بسیار 
در همة زوایایش هست. استاد عزیز سؤاالتی را مطرح و جوانب بحث را بیشتر 
کردند. در پایان می خواهیم دســتاوردی راهبردی وکارکردی داشته باشیم 
تقاضا می کنم که ســروران عزیز به این ســؤال پاسخ بدهند در فضایی که 
زندگی می کنیم عقالنیت حاکم بر همة تعامالت، روابط اجتماعی، ساختارها، 
سازمان ها، قوانین، همة اجزای تمدنی، حیات فکری و عملی ما، کاماًل تحت 
الشعاع تمدن مدرن است. در چنین فضایی با این سرمایه وپیشینه تاریخی و 
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ذخایر علمی و دانش هایی که بخشی از آن در مباحث علمی ما است و بخشی 
از آن در حوزه ها و دانشــگاه ها است چگونه می توانیم به سمت استوار کردن 
عقالنیت و فرهنگ تمدنی که هنوز پایه اش در جایی مستقر نیست برویم و 
در عین حــال، گرفتار آن التقاط ها و انحراف هــا در حوزه نظر و عمل در ابعاد 
مختلف زندگی اجتماعی و فکری نشــویم. این معضالت را از کجا و چگونه 
باید شروع کرد. ممکن است بگوییم که با توسعة علوم عقلی، علوم عقلی در 
چنین فضایی عرضه و تفســیر می شود آیا این مصون از این التقاط و از این 
تحت الشعاع بودن است. به هر حال، خروج آن کجا است؟ نقطه حرکت از کجا 

است و چه راهبردی را پیشنهاد می فرمایید؟

چگونگی حرکت به سمت تمدن اسالمی باوجود غلبه فرهنگ غرب ]

یکی از حضار: بسم اهلل الرحمن الرحیم. از سخنان آقای پارسانیا و واسطی 
این طور برداشت می شود که دو معنی مختلف را از تمدن کردند، آقای پارسانیا 
فرمود که نگاه گذشته تاریخی ما  تمدن می شود و آقای واسطی این فرمایش 
را فرمودند که تمدن مربوط به زمان حضور که ایده آل و آرمانی اســت و باید 
تالش کنیم به آن برســیم که نقطة اوجش هم زمان ظهور است. سؤالم از 
آقای پارسانیا این است که اگر تمدن گذشته و گذشته تاریخی تمدن اسالمی 
را مالحظه کنیم مصداقش چیست و چه زمان می توانیم به عنوان اوج تمدن 
اسالمی و حتی چه مکانی را از بین مکان هایی که مسلمان ها بودند به عنوان 
الگوی تمدن اسالمی بدانیم و حتی اگر بخواهیم اشخاص را در نظر بگیریم 

دایره اش بزرگ تر می شود. 
دکتر جوارشــکیان: ســؤال کردند که با غلبه فرهنــگ و تمدن جدید و 
عقالنیتی کــه اآلن ما در آن زندگی می کنیم چگونه می توانیم به ســمت 

عقالنیت اسالمی برویم؟

دوپاره گي ها و تضادهاي معرفتي و رفتاري در تمدن اسالمي ]

استاد پارسانیا: بــراي پاسخ به ســؤال شما از مطالبي که دو عزیز بزرگوار 
)دکتر صالحي و آقاي واســطي( بیان کردند استفاده میکنم. یکي آنچه آقاي 
صالحي بیان کردند که فرهنگ و تمدن، کل به هم پیوسته است. در سؤال 
شما توجه به این مطلب بود که ما با  فرهنگي مواجه هستیم که بر این جهان 
غلبه دارد و ما در حاشــیة آن قرار گرفتهایم و تأثیرات بسیار جدي در زندگي 
امروز ما دارد، با این وضعیت چگونه میتوانیم عقالنیتمان را حفظ کنیم؟ اگر 
فرهنگ و تمدن پیوسته است آیا مباحث عقلي جامعة علمي ما، مي تواند حفظ 
شود نحوة زندگي و رفتار و سیاست ما دگرگون شود علم، عقالنیت، دانشگاه، 
سیاست و رفتارجهان مدرن با هم سازگار هستند؟ اگر ما بخواهیم فقط بخش 
عقلي یا فقهي مان را جدا کنیم آیا شــدني است؟ نه یقیناً نیست. پس ما در 

شرایط فعلي چه باید انجام دهیم!
این قسمت را باید بیشتر در مسیري که آقاي واسطي رفتند دنبال کنیم بین 
صحبت بنده و صحبت ایشان اختالفي نبود. من به واقعیت فرهنگ گذشته مان 
نظر کردم که ما به آن فرهنگ و تمدن اســالمي یا مســلمانان میگوییم و 

مسلمانان به آن اســالم ناب نمي گویند. آقاي 
اوسطي به آن فرهنگ آرماني که در متون ما به 
آن وعده داده شده است یا حداقل ما شیعیان به 
آن دل سپرده ایم اشاره داشتند و شروع به تنظیم 
برنامــه اي کردند، براي ایجــاد آمادگي جهت 
وصول به آن فرهنگ، نقطة قوت کار ایشان این 
است که سعي مي کنند مسئلة عقالنیت اسالمي 
را، در علوم انساني، علوم تجربي، سبک زندگي 
و رفتار متناســب با آن اشراب نمایند. و این کار 

تالش همه جانبه اي را نیاز دارد. 
پیوســتگي عوامل اجتماعي اجــازة دوپاره گي 
ابعاد معرفتي و رفتاري یک جامعه و فرهنگ را 
نمي دهد. جامعه اي که گرفتار این دوپارگي باشد 
باید یکي از دو ســویه آن به نفع دیگري تغییر 
یابد، یا باید بحث هاي نظري توجیه گر صورت 
عملي اي باشد که در انسان است مانند: »بَل یُریُد 
اإلنســاُن لِيَْفُجَر أََماَمُه«4 و یا این رفتار عملي در 

ذیل ابعاد نظري قرار گیرد. براي عبور از شرایط 
موجود و وصول به وضعیت مطلوب نیازمند به 
دانشي چون سیاست مدن فارابي هستیم. فارابي 
علم سیاست مدن، را به معناي علم سیاست امروز 
و علم اقتدار به کار نمي برد، سیاست در عبارت 
او به معناي تدبیر اســت و کاربرد آن به معناي 
مدیریت نزدیک اســت و جامعة ما در مواجهه 
با فرهنگ و تمدن غرب گرفتار دوپارگي شــده 
است. بخشي از میراث فرهنگ و تمدن اسالمي 
در آن حضور دارد و بخشــي نیز از ناحیة جهان 
غرب وارد مي شود، تمدن اسالمي در گذشته نیز 
با دوپارگي ها و ناســازگاري هاي دروني مواجه 
بوده است تضادهاي بوجود آمده پیشین ناشي 
از حضور اســالم و تمدن اســالمي، و عملکرد 
قدرت هــاي قومي وقبیله اي بــود و تضادها و 
ناسازگاري هاي امروز ؛ مربوط به حضور قدرت 

سیاست، و فرهنگ جهاني غرب است.
ما در حل ایــن تضادها باید از ظرفیت معرفتي 
علوم اسالمي و از ذخایر عقالني جهان اسالم 
براي بازخواني و بازسازي مفاهیم و دانش هاي 
وارداتي و مدرن اســتفاده کنیم، و از این طریق 
الگوهــاي رفتاري و عملي خود را نیز ســامان 

بخشیم. 
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اهمیت نوع تعریف عقل و علوم عقلی در  ]
نوع تمدن سازی

دکتر صالحی: پرسشــی را که در پایان به آن 
پرداختید، اصلی ترین پرســش بحث است و به 
دلیــل پایان وقت، نمی توان بــه تفصیل به آن 
پرداخت. به چند نکته ای که جناب آقای پارسانیا 
فرمو دند، یک نکته را اضافه می کنم. قبل از اینکه 
نکته را بگویم باید محل نزاع چند مطلب، تحلیل 
و تحریر شود که در ادامه این بحث مسیر واضح 
باشــد. این نکته، هم عقل اشتراک لفظی دارد و 
هم علوم عقلی دارای اشــتراک لفظی هستند. 
طبیعی است که چون کلمه عقل مشترک لفظی 
اســت، ما می توانیم تعریف های متنوعی از عقل  
داشته باشیم و به اعتبار این تعریف های متنوع، 
علوم عقلی هم می تواند تعریف های متفاوتی پیدا 
کند. ابهام عقل و علوم عقلی در این بحث، نقش 
علوم عقلی در تمدن ســازی اسالمی را گرفتار 
مشکالتی می کند و پاسخش را مقداری سخت 
می کند. ما باید مشخص کنیم که با چه تعریفی 

از عقل و علوم عقلی حرکت می کنیم.  
نکته ی دوم در بحث تمدن ها به نحو عام و تمدن 
اســالمی به نحو خاص که ما با تمدن اسالمی  
واقعی و نه آرمانی؛ یعنی با تمدن اسالمی گذشته 
با چــه نگاهی مواجه می شــویم. بحث تمدن 
آرمانی، بحث دیگری اســت.  نگاه هایی هم در 
اهل سنت هســت و هم در بخِش زیاِد جریان 
شیعی که گذشته ی کل تاریخ این چهارده قرن را 
سیاه می دیدند و برای آن جایگاهی قائل نیستند 
یا به اعتبار انحراف عقیدتی یا سیاسی ویا ترکیبی 
از آن دو. ایــن، نگاهی بدبینانه بــه کل تاریخ 
تمدنی اســالمی در چهارده قرن است - حتی 
به دوره های طالیی آن یعنی قرن های ســوم و 
چهارم و پنجم. این نوع نگاه طبعاً تأثیر خودش 
را خواهد داشت که آیا گذشته ی تاریخی را شوم 
می دانیم یا حداقل آن را آرمانی،  پر رونق و قابل 
استفاده و غنی برای ما نمی دانیم.  این سؤال دوم، 

در بحث های راهبردی بعدی اثر دارد. 
اما ناظر به سؤال آخر شما عرض می کنم: یکی 
از چیزهایی که ضرورت دارد و کمک می کند به 

همان نگاه کل نگرانه این اســت که ما میراث عقلی و عقالنیتی خودمان را 
یکپارچه و هم افزا کنیم. عرض کردم در بحث اولی که تمدن اســالمی از 
یک عقالنیت اسالمی برخاسته بود اما این عقالنیت اسالمی شعبه شعبه و 
متفرق  بوده است: عقالنیِت استنباطی، عقالنیِت استقاللی، عقالنیِت تاریخی، 
عقالنیِت کالمی، عقالنیِت فقهی-حقوقی، عقالنیِت عرفی و ...  که همه ی 
آن را هم نمی توان توطئه نگرانه دید و نمی توان گفت که سیاســت این کار 
را کرد. طبیعت عقالنیت است که شاخه شاخه می شود و این ویژگی جریان 
سیال عقالنیت است که به شاخه شاخه شدن میل می کند؛ گرچه توطئه ها 
هــم مؤثر بودند در اینکه برخی از این انواع در برهه ای قدرت پیدا کنند. اما 
یکی ازکارهایی که می توان برای تمدن ســازی از  آن استفاده کرد این است 
کــه این عقالنیت های نامرتبط یا کم ارتباط با یکدیگر را به هم متصل کرد 
و هم افزایی ای در این عقالنیِت تاریخِی اسالمی که متکی به گذشته است 
پدید آورد-عدم تعصب بر یک شاخه عقالنیت یا عدم توقف حداقل بر یک 

شاخه عقالنیت. این می تواند یکی از راهبردهای مواجهه باشد. 
در انواع عقالنیت اسالمی در 14 قرن و به ویژه در بخشی از دوران طالیی تر، 
نکته هایی داریم که می توانند امروز برای ما جدید باشند. نکات دیگری هم 
هست که در فرصت های مبسوِط دیگری باید به آن پرداخت: اگر بخواهیم با 
عقالنیت مدرن تعامل و رابطه برقرار کنیم و عقالنیت رقیب را بسازیم چگونه 
باید به این سو حرکت کرد؟ ان شاءاهلل اگر فرصتی بود بحث را ارائه می دهم.

دکتر محقق: کدام دوره از تمدن اســالمی را می گویید. تمدنی بود که در 
مدت کوتاهی از قرن دوم شــروع شــد و به قرن ســوم و چهارم رسید که 
مســلمان ها در همة علوم، حرف اول را می زدند حتی پایه گذار صرف و نحو 
عربی و لغت عربی بودند؛ مثل ســیبویه که الکتاب وزمخشری که مفصل 
را نوشــت. بهترین تفسیرها مثل تفسیر طبر ی را ایرانی ها نوشتند. در علوم 
محضه و نجوم، حرف اول را می زدند. بعد به دوره ای منتقل شــد که علم را 
کفر می دانستند.فرقه ای می گفتند که رفتن پیش دکتر حرام است. خواندن 
علم طب حرام است. در آثار رازی مطلبی با عنوان فی اثبات الطب دیدم، فکر 
کردم که این چیست؟ طب که اثبات ندارد. بعد، تفصیلش را در کتاب المفتاح 
الطب و منهاج الطالب دیدم که من با مرحوم دانش پژوه تصحیح کردیم که 
به تفصیل ذکر می کند که فرقه ای پیدا شــدند و گفتند که خداوند هر کسی 
را بخواهد زنده نگه می دارد و هر کسی را بخواهد یحیی و یمیت. پس رفتن 

دنبال علم پزشکی، کفر است. این یک بعد قضیه بود. 
بعد دیگر قضیه این اســت کــه اروپایی ها کتاب های علمــی ما را ترجمه 
کردندو براســاس همان کتاب ها؛ مثل کتاب ابن میثم فارســی، در فیزیک 
نور صحبت کردند که اروپایی ها مسئلة عینک، دوربین و ذره بین،  تلسکوپ 
و میکروسکوپ را براساس آثار اسالمی به دست آوردند. درست همان وقتی 
که اروپایی ها براســاس همین آثار درصدد کشــف اجرام آسمانی برآمدند؛ 
مثل کپرنیک و کپلر، ما  سه رصدخانه را با خاک یکسان کردیم. رصدخانة 
سمرقند غیاث الدین جمشید کاشــانی که در ریاضیات و فیزیک نور غولی 
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استاد پارسانیا:
ویژگی عقل 

و عقالنیت در 
جهان اسالمی آن 
است که با نقل 
هماهنگی دارد.

بوده اســت. رصدخانة مراغه که خواجه نصیر بود. کتابی در ترکیه چاپ شد. 
کتاب االرصاد عرضی دمشقی، دربارة فضای علمی که زیر نظر خواجه نصیر 
بوده، می گوید که ما آوازه اش را شــنیده بودیم؛ ولی وقتی دیدیم،  دیدیم که 
صد چندان اســت و خواجه آنقدر به ما محبت کرد که ما یاد عشیره و اخوان 
خودمان را فراموش کردیم. رصد خانة استانبول هم همین طور. سرکوبی اهل 
علم و تســلط جهال بر علماء را در هر کتابی می بیند، در همین مطولی که 
طلبه هــا می خوانند می گوید: »ال تخرج عن التقلیــد .......«. حتی کتاب مال 
مهدی نراقی را نگاه کنید. مالصدرا می گوید: »وكل من كان ف بحر الجهل 
والحمق اولج وعن ضياءاملعقول واملنقول ارسج كان اىل اوج القبول واالقبال اوصل ، 

وعند ارباب الزمان اعلم وافضل«5. حاج مال هادی سبزواری نیز می گوید:»هذا 

زمان محض ....«. ما باید از گذشته پند بگیریم که تکرار نکنیم. ما گذشته ای 
داشــتیم که که آخوندها می گفتند: »نحن ابناء الدلیل«. در رجال نجاشی ذکر 
می کند که ابن قبه رازی کتاب »االنصاف ف االمامة« رانوشته بود. دربارة مسئله 
امامت، بین شیعیان اثنی عشری با معتزله اختالف است. سید مرتضی کتاب 
»الشافی فی االمامة« را در رد کتاب »المغنی« قاضی عبدالجبار همدانی نوشت. 

ابوالحســن سوسنجردی می گوید که کتاب االنصاف في االمامة را از ری به 
بلخ نزد ابوالقاسم کعبی بلخی بردم. کعبی از بزرگان معتزله شبهه اش در انتفاء 
مباح در معالم ما آمده است. او ردی بر این کتاب با نام »املسرتشد فی االمامه« 
نوشــت.آن را از بلخ آوردم و به ابن قبه گفتم که کتاب االنصاف فی االمه را 
آقای کعبی رد کرد. اوردی بر آن نوشت به نام »المستثبت فی االمه« و سپس 
آن را به بلخ آوردم و کعبی ردی به نام »نقض المســتثبت« نوشت. آن را به 
ری آوردم؛ اما ابن قبه فوت کرده بود.وقتی مسائل به این کیفیت طرح می شده، 
فضــای علمی مدارس نظامیه آفتی برای علم بود. شــیعه را به این مدارس 
راه نمی دادند، اگر می  دانســتند که کسی شیعه است می گفتند: فخرج إنّک 
رجیم. وقتی این مدارس ساخته شد علمای خراسان و ماوراء النهر، مجلس عزا 
برای علم تشکیل دادند. در کتاب المنتظم ابن جوزی است. گفتند که تاکنون 
درس خواندن در اینجا آزاد بود و زیر نفوذ دولت نبود. هر آدمی با گرســنگی 
می ساخت و می آمد درس می خواند. االن که تحت نظارت دولت شده هر آدم 
نااهلی می آید و جای آدم حسابی را می گیرد؛ پس مجلسی تشکیل بدهیم و 
فاتحة علم را بخوانیم. این زیر و بم های تاریخی را باید مطالعه کنیم و بفهمیم 

که علل عقب ماندگی ما چه بوده است. 
از این نکته ها ما بتوانیم به دســت آوریم که دیگر تکرار نکنیم. چه اشکالی 
دارد که بدانیم علل ارتقاء علم در فرنگی ها چه بود. در آغاز اسالم گفتند که 
علم را از هر کجا فرا بگیرید؛ حتی از زبان سانســکریت و ســریانی. پیامبر 
اکرم به زید بن ثابت امر فرمودند که زبان ســریانی وعبری را یاد بگیر. این 
علــل ارتقاء علم در یک تمــدن و در دوره  ای بوده و علل انحطاطش هم در 
دورة دیگر بوده و همین طور ادامه پیدا کرد. متأسفانه در زمانی بود که توماس 
ارپینیوس، مستشــرقی که در هلند صاحب کرسی درس عربی و عبری بود، 
خودش هم کشــیش بود، روز اول که می خواست عربی درس بدهد 1620 

بود و حدود 400 ســال پیش، اول می گوید که 
سرزمین عربستان کجا بود و قبایل چه بودند و 
تجارت چه بود. کرسی عربی در هلند بود از همه 
کشورها از اسپانیا و جاهای دیگر  به هلندمی آمد. 
بعد می گوید که اگر زبــان عربی را یاد بگیرید 
می توانید مستقیماً از کتاب های رازی و ابن سینا 
استفاده کنید، بدانید که ترجمه ها ناقص است. 
اگر اهل پول و ثروت دنیا هستید شما اگر عربی 
یاد بگیرد، مسلمان ها ذخایر زیر زمینی را کشف 
کردند و شما می توانید به  آن ها دست پیدا کنید. 
راست هم می گوید هزار سال پیش مجلسی در 
أحسن التماثیل می گوید که در آبادان می گویند 
چاه های آتش است. چاه های آتش چیست؟ نفت 
است. در کرمان معادن مس و در نیشابور معادن 
فیروزه اســت. او متوجه بوده است؛ اما کتاب ها 
وآثار مســلمان ها چگونه به دست شما برسد؟ 
نکتة جالبی می گوید که مسلمان ها ارزش علم را 
درک نمی کنند، شما به آسانی و ارزانی می توانید 
این کتاب ها را از چنگشــان بیرون آورید. حاال 
می فهمیم چرا بهترین کتاب ها در موزه بریتانیا، 
کتابخانه ملی پاریس، در واتیکان یا اسکلوریال 
اسپانیا است. یعنی باید در این مسائل، کوشش و 
دقت کنیم. درست است موضوع در اینجا عقل 
و عقالنیت است، ما وقتی به گذشته نگاه کنیم 

کاماًل ضّد عقل بوده است:
روز بینــم گویی که شب هستی

ور حجت خواهم تو بیاری خنجر
 من دارم می بینم روز اســت تو می گویی شب 
است، می گویم دلیل بیاور چرا شب است، خنجر 

می آورید. 
دکتر جوارشــکیان: خیلی ممنون اســتفاده 
کردیــم. جناب واســطی، جلســه را با کالم 

حضرتعالی به به پایان می رسانیم. 
آقای واســطی: امیدوار هستیم که خداوند به 
حق عالم آل محمد,علی بن موسی الرضا همه 
ما را در مســیر عقالنیت شهودی خودش قرار 

بدهد. 

پی نوشت:
1. اعراف؛ 172ـ173.
2. کافی ج1 ص25

3. ایــن تحلیل هــای 
تحلیــل  برهانــی، 
ساختارهای  و  پدیده ها 
یعنی  باشد  وجود  عالم 
فلســفه, و چه تحلیل 
برهانی شهودهای قلبی 
باشد یعنی عرفان و چه 
تحلیــل برهانی گزاره 
هــای دینــی معرفتی 

باشد یعنی کالم.
4. قیامه؛ 5.

االســفاراالربعة،   .5
الشــیرازی،  صدرالدین 

ج 1 ، ص 6





حکمت اسالمی 33 ▪ مهر و آبان 741393

در آســتانه برگزاری همایــش ملی »حکیم 
طهران« از سوی مجمع عالی حکمت اسالمی، 
در ایــن شــماره نیــز بــه معرفــی »حکیم 
حــاج مولــی نظرعلــی طالقانــی« بــه عنوان 
یکــی از حکمای حوزه فلســفی تهــران و از 
تأثیرگذاران آن مکتــب خواهیم پرداخت. 
با تشــکر از همکاری جناب حجت االســالم 
والمسلمین دکتر محمدرضاپور )دبیر کمیته 

علمی همایش ملی حکیم طهران(.

11
حکیم حاج مولی نظر علی طالقانی

از جملــه چهره هاي شــاخص حوزه 
حکمی طهــران عالم عامــل، حکیم 
متکلــم، اصولي متبحــر، فقیه کامل، 
محقق مدقق، عابد زاهد، عارف واصل، 
حافظ قرآن، صاحب قلم و مولف توانا، 
اســتاد و مدرس فضــال، واعظ ناصح، 
مرحوم حکیم حاج مولي نظر علي بن 
سلطان محمد )سوهاني( طالقاني است 
که به اجمال زندگی این حکیم الهی را 

مرور خواهیم کرد.

تولد ]
مولی نظر علی طالقانی فرزند سلطان 
محمد در ســال 1240 هجری قمری 
معادل 1203 شمســی در روســتای 
سوهان از توابع طالقان دیده به جهان 

گشود. 

تحصیل ]
دوران کودکی را در زادگاه خود گذراند 
و مبادی علوم را نیز فرا گرفت و سپس 
رهسپار نجف اشرف شد تا در جوار بارگاه 
 نوراني موالي خویش امیر المومنین
به طي مدارج علمي و کسب کماالت 
معنوي پردازد و در این مدت از محضر 
اساتید بسیار بزرگی را در علوم معقول و 

منقول بهره برد.

اساتید ]
سید محسن امین صاحب اعیان الشیعه 
و شــیخ محمد شــریف رازي مولف 
گنجینه دانشوران، اساتید وي را چنین 

نقل کرده اند:
شــیخ.نظر.علي.نجفي.که.خود.از. 5

عرفاء.عصــر.مرحوم.عالمه.ســید.

مهدي.بحر.العلــوم.طباطبا.ئي.بوده.
است..

ابن.محمد.امین.تستري؛ 5
ابن.حاج.اسماعیل.حائري؛ 5
نظیر.مشهدي؛ 5
صاحب.جواهر؛ 5
شــیخ.اعظم.شیخ.مرتضي.انصاري. 5

صاحب.رسائل.و.مکاسب.

تدریس ]
مال نظر علــي طالقاني پس از تکمیل 
مباني علمــي و مدارج معنوي به ایران 
بازگشــت و در مدرســه خــان مروي 
تهران، در حجــره دوم حیاط کوچک 
طبقه فوقاني سمت چپ مدرسه اقامت 
گزید. بطور هم زمان به تدریس فضالء 
و طالب شیفته معارف اسالمي و تالیف 
کتب ارزنــده علمي و اخالقي و ایراد و 
وعظ و خطابه در منابر عمومي مشغول 
شــد و تا پایان عمر شریف خود به این 

امور اشتغال داشت. 

آثار ]
از میان کتب و رســائل متعدد مرحوم 
مالنظر علــي طالقاني تنهــا آثار زیر 
مضبوط است که از این میان تنها چند 
اثر باقي مانده و سایر موارد جز نامي بر 

جاي نیست :

1.  مناط االحکام: کتابي در اصول 
فقه که بر اســاس دو فن تدوین شده 
اســت یکي در فروع و ظواهر احکام و 
دیگر در اسرار و بواطن آنها. مولف هر 
یک از دو فن کتاب را به بحاري تقسیم 
و از هر بحر انهاري را منشــعب کرده 
است. کتاب با این عبارت آغاز مي شود: 
» الحمد اهلل الذي فضلنا علي کثیر من 
العباد«. مال نظر علي در موارد بسیاري 
از این کتاب به نقل از شیخ و استاد خود 
عالمه شــیخ مرتضي انصاري مبادرت 
کرده اســت. تاریخ اتمام تدوین کتاب 
سال 1303 هجري قمري و تاریخ چاپ 
آن سال 1304 اســت. شیخ آقا بزرگ 
تهراني در جلد 22 کتاب عظیم الذریعه 
)ص 287 و شــماره 7089( از منــاط 

االحکام نام برده است.
2. اجتمــاع امر و نهي: این کتاب در 
باب یکي از مباحث اصولي تدوین یافته 
و همراه با کتاب مناط االحکام به طبع 
رسیده است. صاحب الذریعه این اثر را 
در جلد اول )ص 269 شــماره 1412( 

معرفي کرده است.
3. رســاله في الفناء: این کتاب نیز 
همراه با مناط االحکام به چاپ رسیده 
و در جلد 16 الذریعه )صفحه 62( از آن 

نام برده شده است. 
4. کلمــات القران: کتابي اســت در 
تفسیر مفردات قران کریم که به شیوه 
عربي ملمع نگاشــته شده است. مولف 



75حکمت اسالمی 33 ▪ مهر و آبان 1393

فی
عر
م

پــس از مقدمه اي مختصــر، مفردات 
قــران را از الف تا هــاء آورده و مورد 
بحث قرار داده اســت. صاحب الذریعه 
در جلد 18 )ص 117( پس از ذکر این 
کتاب اظهار داشته که نسخه خطي آن 
در ســال 1297 در تهران در نزد شیخ 
مرتضي مدرسي چهاردهي بوده است. 
مالنظرعلی در جلد اول کاشف االسرار 

به این اثر خود اشاره کرده است. 
5. طراز المصائب: کتابي اســت در 
مقتل که شــیخ آقا بزرگ در جلد 15 
الذریعــه )ص 159( از آن یــاد کرده و 
آورده اســت نسخه خطي آن در مشهد 
در نزد شــیخ علي اکبر نهاوندي بوده و 
نیز همان جا متذکر شده که شنیده است 
که این کتاب به چاپ رسیده است. مال 
نظر علي در کتاب کاشــف االسرار از 
این اثر نام برده بویژه در بخش) اجمال 
مواعظ ســنه 1285( کرارا به آن اشاره 

کرده است. 
6. اشــتراط الحــس فــي قبول 

الشهاده .
7.حاشــیة الرســائل شــیخ مرتضی 

انصاری .
8. رساله فی حجیة الخبر الواحد .

9.تحقیق العناوین .
کاشف االســرار: کتاب کاشف   .10
االســرار بي شــک از ارزشــمندترین 
آثار مالنظر علي طالقاني اســت. این 
کتاب بیشــتر دو بار در قطع بزرگ )در 
394 صفحه( به شیوه چاپ سنگي در 
سالهاي 1286 و 1385 هجري قمري 
و یکبار در قطع رقعي در )800 صفحه( 
با حروف چاپي در سال 1377 هجري 

قمري در تهران به چاپ رسیده است.
کتاب شــامل 12 بخش اســت که به 

ترتیب عبارت است از:
مقدمه مولف؛

رساله در اصول عقاید؛
رساله متمم در اصول دین ؛

رســاله فن اخالق) با مقدمه اي در این 
باب(؛

رساله در محبت؛
اجمال مواعظ سنه 1280؛
اجمال مواعظ سنه 1278؛

اجمال المواعظ سنه 1279؛
اجمال مواعظ عاشوراي سنه 1279؛

اجمال مواعظ سنه 1285؛
مقاله در معرفت ائمه به نورانیت؛

اجمال مواعظ سنه 1286؛
از ویژگیهاي بارز کتاب این اســت که 
مولف به سبب جامعیت علمي و عرفاني 
خویش، توانســته در هر بحث طرحي 
ارائه کند که در برگیرنده مشرب هاي 
کالمي و فلسفي و عرفاني و منطبق بر 
مضامین آیات و احادیث باشد. حضرت 
امام خمینــي، مطالعه کتاب گرانقدر 
کاشف االسرار را بارها به طالب جوان 

تاکید کرده بودند

نامه ای به خدا ]
مرحــوم آیــت اهلّل حاج میــرزا هادی 
خراسانی که از علماء مجاورین کربالء 
معلی بوده در کتاب )کرامات و معجزات( 
خود می نویسد که مرحوم حاج مالنظر 
علی طالقانی در هنگامی که در مدرسه 
خان مروی اقامت و اشتغال به تدریس 
داشتند وقتی چنان در مضیقه مالی قرار 
می گیرد که حتی چند روزی گرســنه 
مانده و چیزی که سد جوع و گرسنگی 
او را نماید به وی نمی رســد. پس شبی 
با خود فکر می کنــد که صبر کردن با 
این فقر و پریشانی و عسرت کاری بس 
مشکل و به حدیث نبوی )كاد ان یكون 
كفراً( چه کنــم نامه ای به آیت اهلّل حاج 

مال علی کنی مجتهــد بزرگ و زعیم 

اعظم روحانیت تهران بنویسم و از حال 
خود اطالع دهم مناعت طبع او وی را 
منع نموده و می گوید او هم نوع تو است 
نباید آبرو را نــزد هم نوع خود ریخت. 
نامه ای به شاه وقت بنویسم باز عقل و 
تقــوای او نهی نموده و می گوید تو که 
آخوند درباری نیستی می خواهی حیثیت 
و ارزش روحانی خود را از دست بدهی 
و خــود را در اختیــار دولت و حکومت 
بگذاری نامه ای برای حضرت علی )ع( 
بنویســم باز با خود می گوید از حضرت 
علی )ع( باید علــم و معرفت و تقوا و 
سعادت خواســت نه دنیا زیرا خود آن 
بزرگوار دنیا را سه طالقه نمود و وقتی 
برادرش حضرت عقیل چیزی زیادتر از 
جیره و حق خود طلبید دستش را با آهن 
گرم داغ کرد. باالخره پس از مدتی فکر 
می گوید هیچ بهتر از این نیســت که 
نامه ای برای خدا بنویســم که همه جا 
حاضر و شــاهد و قادر برای رفع حوائج 
بدون منت می باشد. پس نامه ای به این 

مضمون می نویسد:
 از بنده گنهــکار نظر علی طالقانی به 
پیشــگاه حضرت بــاری تعالی جلت 

عظمته.
بســم اهللَّ الرحمــن الرحیــم؛ پس از 
تقدیــم حمد و ســپاس و درود فراوان 
بر حضرت رســالت و خاندان طاهرین 
او معروض می گردد این بنده مبتال به 
فقر و پریشانی گشته و در کمال مضیقه 
قرار گرفتــه ام و حوائج و نیازمندیهای 

ضروریم از این قرار است.
منزل.شــخصی.آبرومنــد.اعیانی.با. 5

تمام.لوازم.و.مایحتاج.آن.
همسر.جوان.زیبا.و.قشنگی.که.در. 5

تهران.کم.نظیر.باشد.
یک.نوکر.زرنگ.و.یک.کلفت.و. 5

آشپز.خوب.و.امین.
یک.کالســکه.عالــی.و.راننده.آن. 5
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برای.رفت.و.آمدم.
یک.ده.شــش.دانگی.کــه.تامین. 5

مخارج.و.معاشم.را.نماید.
یک.بــاغ.زیبا.در.شــمیران.که.در. 5

فصل.تابستان.در.آنجا.بسر.برم.
فــالن.مقدار.پول.نقــد.که.قروض. 5

خــود.را.ادا.و.آبــروی.خویش.را.
حفظ.نمایم.

آدرس: مدرسه خان مروی دست چپ 
حیاط کوچک طبقه فوقانی.حجره دوم 

نظرعلی طالقانی.
پس نامه را در هنگام ســحر برداشته و 
می برد الی درب مســجد شاه که در 
نزدیکی مدرسه مروی می باشد می گذارد .

و متوکال علی اهلّل برگشته و بعد از انجام 
وظائف دینی خــود در حجره به روی 
خود بسته و می خوابد. اتفاقا همان روز 
ناصرالدین شاه به عزم شکار از تهران 
خارج شده و به سوی شکارگاه سلطنتی 
که در قسمت شــرقی تهران و باالی 
قریه )مسگرآباد( واقع است می رود که 
ناگاه باد تندی وزیده و طوفانی برخاسته 
و مانع حرکت کالسکه شاه می شود پس 
شاه دستور توقف می دهد تا باد ساکت 
و گرد و غبار نشســته و بتواند به مسیر 
خود ادامه دهد که گرده بادی رسیده به 
کالسکه شــاه می خورد پس شاه چشم 
خود را بسته که خاک در او نرود احساس 
می کند چیزی روی دامــان او گذارده 
شده فوراً دست فروبرده آن را می گیرد 
و می بیند که نامه ای می باشد. پس باد 
ایستاده و گرد و غبار نشسته شاه نامه را 
مطالعه می کند و می بیند که کسی برای 
خدا نوشته است فوراً شکر خدا نموده و 
فرمان برگشت به شهر داده و یکسره به 
منزل رئیس الوزراء وقت آمده و دستور 
احضار وزرا را می دهد. وزرا در حالی که 
همگی ناراحت از انصراف شاه از شکار 
رفتن بودند به سرعت شرفیاب شده و 
تعجب می کردند که چرا شــاه از رفتن 
شکار منصرف و به شــهر برگشته اند 

پس چون همگی حاضر شــدند شــاه 
گفت بحمداهلّل به شــکارگاه نرسیده به 
صید خود رســیدیم و به بهتر از آنچه 
می خواستیم از شکار عایدمان گردد به 
فضل پروردگار بزرگ نائل شدیم. پس 
نامه را از جیب بغل خود درآورده و جریان 
وزیــدن باد تند و آوردن نامه را توضیح 
می دهد و می گوید ندانم به چه زبان و 
بیانی شکر و حمد خدا را بجا آوردم که 
بنده شــرمنده خود ناصر را الیق دید و 
نامه بنده محتاج خود را به او رسانید تا 
رفــع حوائج و نیازمندیهای او را بنماید .

پس )آجودان( و پیشکار مخصوص خود 
را با کالســکه سلطنتی به آدرس مزبور 
به در مدرســه مروی فرستاده و آقای 
حاج مال نظر علی طالقانی را می طلبد. 
تمام طلبه ها تعجب نموده و خود شیخ 
به وحشــت افتاده که شاه مرا برای چه 
می خواهد آیا کسی از طلبکاران شکایت 
مرا به شــاه نموده اســت. وقتی این 
را می بیند قدری  تشریفات مخصوص 
تسکین او می شود تا بحضور شاه رسیده 
و در کنار مبل شاه جائی قبال آماده شده 

بود به امر شاه می نشیند.
پس شــاه می گوید: اسم شما چیست؟ 

می گوید: نظر علی.
 اهل کجائی؟ طالقان.

آیا نامه ای برای کسی و جائی نوشته ای؟ 
بعد از مدتی می گویــد: آری برای خدا 

دیشب نامه ای نوشتم.
 نامــه ات را کجا گــذاردی؟ می گوید: 
سحرگاه الی درب مسجد شاه گذارده ام.

پــس شــاه نامه را درآورده می گوید آیا 
این اســت نامه تو؟ می گوید: آری پس 
باز شــکر خدا نموده و به وزرا می گوید: 
کیست که در رفع حوائج ایشان شرکت 
نماید؟ پس یک یک از حوائج مرقومه 

در نامه را می خواند:
1. منزل شــخصی؛ خود شــاه دستور 
می دهد یکی از منازل ســلطنتی را با 
لوازم و آنچه در آنســت بنام وی ثبت 

و مقرر نمایند.
2. همســر جوان زیبا؛ یکــی از وزراء 
عرض می کند قبله گاها با کسب اجازه از 
حضور اعلیحضرت این بنده دختری با 
این صفات دارم به ایشان تزویج نمودم.

3. یــک نوکر و یک کلفت؛ یکی دیگر 
از وزراء معروض می دارم این دو را هم 

من تقبل نمودم.
4. یک کالسکه؛ سومی می گوید این را 

هم من تقبل نمودم.
5. یک ده شــش دانگی؛ نخست وزیر 
می گوید اعلیحضرتا فالن قریه را که در 

شهریار دارم تقدیم شیخ نمودم.
6. یک باغ زیبــا؛ یکی از وزراء بعرض 
می رســاند باغی در شمیران دارم اهداء 

نمودم.
7. فالن مقدار پول نقد؛ خود شــاه فوراً 
پرداخته و خالصه آشــیخ را که تا یک 
ســاعت قبل فاقد همه چی بود دارای 
همه چیز می کند و مستقیماً از آنجا به 
منزل عالی سلطنتی می برند و دختر آن 
وزیر را هــم ازدواج می کند و غیر از او 
چند عیال دیگر اختیار می نماید ولکن 
از هیچ کدام فرزندی نصیبش نمی شود.
ptth://ten.noohkesar/rihahsam/
show-475601-xpsa

ارتحال ]
ســرانجام این حکیم و عالم بزرگ به 
ســال 1306 هجري قمــري معادل 
1267 شمسي پس از 64 سال زندگي 
پربار و برکت و سرشار از زهد و عبادت 
و علم و ارشــاد و برجاي نهادن کتب 
ارزنده در زمینــه هاي مختلف علوم و 
معارف اســالمي و تربیت شــاگرداني 
فاضل و جامع کماالت علمي و عملي 
در مشهد مقدس و در جوار امام هشتم 
حضرت علي بن موســي الرضا دار 
فاني را وداع گفــت و به لقاء محبوب 

باقي شتافت.


